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การศึ กษาเรื่ องการเพิ่มจํานวนการต่ออายุกรมธรรม์เงิ นฝากสงเคราะห์ชีวิต กรณี ศึกษาธนาคารเพื่อ
การเกษตรและสหกรณ์การเกษตรสาขากําแพงเพชร มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาแนวทางการเพิ่มจํานวนการต่ออายุ
กรมธรรม์เงิ นฝากสงเคราะห์ชีวิต ของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ การเกษตร สาขากําแพงเพชรโดย
การศึกษาในครั้งนี้ ผศู ้ ึกษาทําการเก็บรวบรวมข้อมูลจากการสัมภาษณ์เชิงลึกจากลูกค้าที่มาใช้บริ การด้านเงินฝาก
สงเคราะห์ชีวิต หัวหน้าการเงิน และพนักงานการเงินที่ทาํ หน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์เงินฝากสงเคราะห์ชีวิต
และเก็บรวบรวมข้อมูลจากการทําแบบสอบถามจากลูกค้าที่มาใช้บริ การด้านเงินฝากสงเคราะห์ชีวติ จากการศึกษา
พบว่าสาเหตุที่จาํ นวนการต่ออายุกรมธรรม์เงินฝากสงเคราะห์ชีวติ ไม่เป็ นไปตามเป้ าหมายตัวชี้วดั ของธนาคารเกิด
จากการที่ ลูกค้าไม่มีเงิ นทุนในการชําระเบี้ ยในปี ต่ออายุและไม่ทราบถึงวันครบกําหนดการต่ออายุ จากปั ญหา
ดังกล่าวข้างต้นผูศ้ ึกษาได้เสนอแนวทางแก้ไขปั ญหาโดย 1. ให้พนักงานมีการปรับปรุ งข้อมูลลูกค้าให้เป็ นปั จจุบนั
ผ่านการอ่านบัตรประชาชนของลูกค้าผ่านระบบ BAAC Smart Information 2. จัดอบรมพนักงานและให้ความรู ้
ทางการเงินควบคู่กบั ความรู ้ดา้ นการประกันภัยแก่ลูกค้า 3. เพิ่มช่องทางการรับชําระผลิตภัณฑ์เงินฝากสงเคราะห์
ชีวิตให้มากขึ้น เช่นสามารถชําระผ่านระบบแอฟพลิเคชัน ของธนาคารได้ หรื อสามารถชําระผ่านเคาน์เตอร์ ต่าง
ธนาคารได้ สําหรับทางเลือกในการแก้ไขปั ญหา ผูศ้ ึกษาจะใช้วิธีการจัดอบรมพนักงานและให้ความรู ้ทางการเงิน
ควบคู่กบั ความรู ้ดา้ นการประกันภัยแก่ลูกค้า เพื่อเพิ่มความรู ้ความเข้าใจและตระหนักถึงความสําคัญในเรื่ องของ
การประกันภัยให้แก่ลูกค้า ตลอดจนการให้ความรู ้ทางการเงินแก่ลูกค้าเพื่อให้ลูกค้าทราบถึงสาเหตุของการไม่มี
เงินทุนเพื่อการชําระกรมธรรม์
คําสําคัญ: การเพิ่มจํานวนการต่ออายุกรมธรรม์เงินฝากสงเคราะห์ชีวติ

ABSTRACT

A Study on increase of the renewal rates in BAAC life’s for Bank for agriculture and agricultural
cooperative, Kamphaeng Phet Branch , The objectives of this study was to study the guideline of increase of the
renewal rates in BAAC life’s for Bank for agriculture and agricultural cooperative, Kamphaeng Phet Brancn.
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In this study, the researcher collected data from in-depth interviews from customers who used the service for
BAAC life’s, finance chief and financial staff who perform duties related to BAAC life’s and collecting data
from surveys from customers who come to use the service of to BAAC life’s. From the study, it was found that
the reason that the number of to BAAC life’s renewals did not meet the bank's indicators was because customers
did not have the funds to pay premiums in the renewal year and did not know the renewal due date. Based on the
problems mentioned above, the researcher proposed a solution to the problem by 1. Encourage employees to
update customer information by reading the customer's ID card through the BAAC Smart Information system.
2. Organize staff training and provide financial knowledge along with insurance knowledge to customers.
3.Increase more channels for receiving payments for life welfare deposit products. For example, you can pay
through the bank's application system or you can pay at different bank counters. for an alternative solution to the
problem. The students will use methods to organize employee training and provide financial knowledge along
with insurance knowledge to customers. To increase knowledge, understanding and awareness of the importance
of insurance for customers as well as providing financial knowledge to customers in order to inform customers
about the reasons for the lack of funds for policy payment.
Key Words : Increase of the renewal rates in BAAC life’s

1. ความสํ าคัญและทีม่ าของปั ญหาวิจัย

การดําเนิ นงานด้านเงิ นฝากสงเคราะห์ชีวิตเป็ นการดําเนิ นงานที่ช่วยสร้างรายได้ให้แก่ธนาคาร อีกทั้ง
เงินฝากสงเคราะห์ชีวิตยังมีส่วนช่วยให้ธนาคารลดความเสี่ ยงจากการให้สินเชื่อแก่ลูกค้า ตลอดจนเป็ นตัวช่วยใน
การคุม้ ครองภาระหนี้สินของลูกค้ากรณี ที่ลูกค้าเสี ยชีวติ และยังเป็ นทางเลือกในการออมเงินให้แก่ลูกค้าที่ตอ้ งการ
ความมัน่ คงในอนาคต
ผลิตภัณฑ์เงิ นฝากสงเคราะห์ชีวิตของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ การเกษตรประกอบด้วย 3
ผลิตภัณฑ์ ได้แก่
1. ธ. ก. ส. มอบรัก 1/1 เป็ นกรมธรรม์เงินฝากสงเคราะห์เพื่อการคุม้ ครองสิ นเชื่อแก่ลูกค้าผูก้ ขู้ องธนาคาร
ระยะเวลาคุม้ ครอง 1 ปี ส่ งฝากครั้งเดียว โดยที่ลูกค้าไม่ตอ้ งตรวจสุ ขภาพ สามารถขอขยายความคุม้ ครองอุบตั ิเหตุ
เพิ่มเติมได้ และต่ออายุเพื่อขยายระยะเวลาคุม้ ครองของกรมธรรม์ฉบับนี้ ได้โดยการส่ งเงิ นฝากสงเคราะห์ ตาม
จํานวนที่ธนาคารกําหนดภายในระยะเวลาผ่อนผัน 31 วันนับแต่วนั ครบสัญญา ถือว่าธนาคารตกลงต่ออายุ กรณี
ผูฝ้ ากเงิ นสงเคราะห์เสี ยชี วิตผูร้ ับประโยชน์จะได้รับเงิ นผลประโยชน์ตามกรมธรรม์เฉพาะส่ วนที่เหลือหลังหัก
ชําระหนี้สินที่ผฝู ้ ากเงินสงเคราะห์มีอยูก่ บั ธนาคาร
2. ธ. ก. ส. เพิ่มรัก 12/10 เป็ นกรมธรรม์ฝากเงิ นสงเคราะห์แบบออมทรัพย์มีระยะเวลาคุม้ ครอง 12 ปี
ระยะเวลาส่ งฝาก 10 ปี คุ ้ม ครองการเสี ยชี วิตจากการเจ็บป่ วย หรื อ อุ บัติเหตุ ครบกํา หนดมี เงิ นคื นพร้ อมเงิ น
สมนาคุณ กรณี ผฝู ้ ากมีชีวิตอยูจ่ นถึงวันครบกําหนดสัญญาจะได้รับเงินครบกําหนดเป็ น 100% ของจํานวนเงินทุน
สงเคราะห์พร้อมเงินสมนาคุณเป็ น 8 เท่าของจํานวนเงินฝากสงเคราะห์ที่ส่งฝากรายเดือน
3. ธ. ก. ส. ทวีรัก 99 เป็ นกรมธรรม์การรับฝากเงินสงเคราะห์ประเภทรายบุคคลเพื่อการคุม้ ครองชีวิตแก่
เกษตรกร หรื อครอบครัวเกษตรกร ส่ งฝากเงินสงเคราะห์เป็ นรายปี จนอายุถึง 99 ปี บริ บูรณ์ คุม้ ครองตลอดชีพถึง
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วันที่ ผูฝ้ ากอายุครบ 99 ปี บริ บูรณ์ อัตราเงิ นฝากสงเคราะห์แยกตามอายุ คงที่ ตลอดสัญญา กรณี เสี ยชี วิตระหว่าง
สัญญา หรื อมี ชีวิตอยู่จนครบกําหนด จะได้รับเงิ นผลประโยชน์ 100% ของเงิ นทุนสงเคราะห์ สําหรั บผูฝ้ ากที่
คงสภาพเป็ นสมาชิ กสมาคมฌาปนกิ จสงเคราะห์ อย่างต่อเนื่ อง รั บเพิ่มอี ก 100% ของเงิ นทุนสงเคราะห์ กรณี
เสี ยชีวติ หรื อทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงจากอุบตั ิเหตุจนถึงวันครบอายุ 70 ปี บริ บูรณ์
ตลอดระยะเวลาการดําเนินงานด้านเงินฝากสงเคราะห์ชีวิตพบว่าตั้งแต่ปี พ.ศ. 2558 จํานวนกรมธรรม์ที่
ขาดการต่ออายุมีจาํ นวนเพิม่ มากขึ้น (ดังตารางที่ 1) และอัตราการต่ออายุของเงินฝากสงเคราะห์ชีวติ ไม่เป็ นไปตาม
เป้ าหมายตัวชี้ วดั ของธนาคารที่ ตอ้ งมี อตั ราการต่ ออายุไม่ต่ าํ กว่า ร้ อยละ 85 (ดังตารางที่ 2) ซึ่ งส่ งผลให้สาขา
กําแพงเพชรต้องหารายได้จากลูกค้ารายใหม่เพิ่มมากขึ้นเพื่อมาทดแทนรายได้ที่ลดลงจากกรมธรรม์ที่ขาดการต่อ
อายุเพื่อที่จะมีรายได้ดา้ นเงินฝากสงเคราะห์ชีวติ ให้เป็ นไปตามเป้ าหมายที่ธนาคารกําหนดเอาไว้
ตารางที่ 1 ตารางแสดงจํานวนกรมธรรม์เงินฝากสงเคราะห์ชีวติ ที่ขาดการต่ออายุต้ งั แต่ปี พ.ศ. 2558-2563
ปี
2558
2559
2560
2561
2562
2563

จํานวนกรมธรรม์
ทั้งสิ้ น
1050
1770
1808
2691
2351
2693

กรมธรรม์ที่ต่ออายุ
แล้ว
698
1135
1149
1503
1759
2184

คิดเป็ นร้อยละ %

ขาดต่ออายุ

66.48
64.12
63.55
55.85
74.82
81.10

352
635
659
1188
592
509

คิดเป็ นร้อยละ
%
33.52
35.88
36.45
44.15
25.18
18.90

ที่มา : รายงานสรุ ปผลการดําเนินงานเงินฝากสงเคราะห์ชีวติ ปี พ.ศ. 2558-2563
ตางรางที่ 2 ตารางผลการดําเนิ นงาน(FBI) ด้านเงิ นฝากสงเคราะห์ชีวิตของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์
การเกษตรสาขากําแพงเพชร
ปี
2558
2559
2560
2561
2562
2563

FBI รวม
874,974.00
830,758.40
1,809,215.60
1,937,182.00
3,294,451.00
3,093,528.00

FBI รายใหม่
333,930.00
664,012.00
402,496.40
1,365,634.00
1,004,712.80
1,759,465.00

ร้อยละ
38.16
79.93
22.25
70.50
30.50
56.88

FBI รายต่ออายุ
541,044.00
166,746.40
1,406,719.20
571,548.00
2,289,738.20
1,334,063.00

ร้อยละ
61.84
20.07
77.75
29.50
69.50
43.12

ที่มา : รายงานสรุ ปผลการดําเนินงานเงินฝากสงเคราะห์ชีวติ ปี พ.ศ.2558-2563

2. วัตถุประสงค์ ของการวิจัย

1. เพื่อศึ กษาแนวทางการเพิ่มจํานวนการต่ออายุกรมธรรม์เงิ นฝากสงเคราะห์ ชีวิต ของธนาคารเพื่อ
การการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขากําแพงเพชร
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3. เอกสารและงานวิจัยทีเ่ กี่ยวข้ อง

3.1 แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้ อง
1. ทฤษฎีการวางแผนประกันภัย
การประกันภัย (รัชนี กร วงศ์จนั ทร์ , 2555) กล่าวว่าการประกันภัย คือ การเฉลี่ยความเสี ยหายที่เกิด
ขึ้นกับบุคคลหนึ่ งไปยังบุคคลอื่น โดยมีผรู ้ ับประกันภัยทําหน้าที่คนกลางคอยเฉลี่ยความเสี ยหายให้ วิธีการก็ คือ
ให้ผทู ้ ี่เต็มใจจะเข้าร่ วมในโครงการการประกันภัยนี้จ่ายเงิน ซึ่งเป็ นจํานวนไม่มากนักที่เรี ยกว่าเบี้ยประกันภัยให้กบั
ผูร้ ับประกันภัย ผูร้ ับประกันภัยก็จะทําหน้าที่รวบรวมไว้เป็ นเงินกองกลาง ซึ่ งเมื่อมีบุคคลในโครงการคนใดได้รับ
ความเสี ยหายตามเหตุการณ์ที่เอาประกันภัยไว้ ผูร้ ับประกันภัยก็จะนําเงินกองกลางนั้นไปชดใช้ให้ตามจํานวนที่ได้
ตกลงกันไว้
2. ทฤษฎีเกี่ยวกับพฤติกรรมผูบ้ ริ โภค
พฤติกรรมของผูบ้ ริ โภค (Consumer Behavior, 2554) หมายถึง การแสดงออกของแต่ละบุคคลที่
เกี่ ย วข้อ งโดยตรงกับ การใช้สิ น ค้า และบริ ก รทางเศรษฐกิ จ รวมทั้ง กระบวนการในการตัด สิ น ใจที่ มี ผ ลต่ อ
การแสดงออก
3.2 งานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้ อง
มิ่งขวัญ คนึงการ (2561) ศึกษาเกี่ยวกับการแก้ไขปั ญหาการรับฝากเงินสงเคราะห์ชีวติ ของ ธ. ก. ส. สาขา
บางสะพาน ไม่เป็ นไปตามเป้ าหมายที่วางไว้ พบว่าสาเหตุที่ทาํ ให้การรับฝากเงิ นสงเคราะห์ชีวิตไม่เป็ นไปตาม
เป้ าหมายคือลูกค้ารายเดิมไม่ต่ออายุและลูกค้ารายใหม่ไม่ฝากเงินฝากสงเคราะห์ชีวติ
จิ ตราทิ พย์ ธัญญะเจริ ญ (2563) ศึ กษาเกี่ ยวกับการเพิ่มยอด FBI เงิ นฝากสงเคราะห์ชีวิต ของ ธ. ก. ส.
สาขาบางปะอิน พบว่าสาขาแนะนําให้ลูกค้าที่เข้ามาติดต่อเพื่อทําธุรกรรมที่สาขาอย่างสมํ่าเสมอและมีการให้ทาง
สาขาจัดส่ งจดหมายแจ้งเตือนวันครบกําหนดชําระทุกเดื อนและมีการโทรศัพท์แจ้งเตือนล่วงหน้าก่อนวันครบ
กําหนด 2 สัปดาห์
เยาวเรศ คํา วงษ์ และอริ ส รา เสยานนท์ (2563) ศึ ก ษาเกี่ ย วกับ แนวทางการเพิ่ ม และต่ ออายุเงิ นฝาก
สงเคราะห์ชีวิตมอบรัก ธ. ก. ส. สาขาชุมแพ พบว่าสาเหตุและปั จจัยที่ทาํ ให้ยอดการรับฝากและต่ออายุลดลงใน
ทุกปี มีสาเหตุหลักคือลูกค้าไม่มีเงินทุนในการจัดทําเงินฝากสงเคราะห์ชีวติ ถัดมาคือลูกค้าไม่อยูใ่ นหลักเกณฑ์ เช่น
อายุเกิน 60 ปี หรื อมีโรคประจําตัว

4. วิธีดําเนินการวิจัย

4.1 แบบแผนการวิจยั
1. การเก็บข้อมูลแบบปฐมภูมิ (Primary Data)
ทําการเก็บข้อมูลจากแบบสอบถามที่ผูว้ ิจยั จัดทําขึ้นและจากการสัมภาษณ์เชิงลึกจากลูกค้าที่ มาใช้
บริ การผลิตภัณฑ์เงินฝากสงเคราะห์ชีวติ ของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขากําแพงเพชร และ
เก็บข้อมูลจากการสัมภาษณ์เชิงลึกจากหัวหน้าการเงินและพนักงานการเงินที่รับผิดชอบงานเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์เงิน
ฝากสงเคราะห์ชีวติ
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2. การเก็บข้อมูลแบบทุติยภูมิ (Secondary Data)
ทําการสื บค้นจากแหล่งข้อมมู ลภายในองค์ก ร และภายนอกองค์กร ได้แก่ รายงานการต่ อ อายุ
ผลิตภัณฑ์เงิ นฝากสงเคราะห์ชีวิตของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร หนังสื อหรื อเอกสารทาง
วิชาการ งานวิจยั และบทความที่เกี่ยวข้อง
4.2 ประชากรและตัวอย่ าง
ผูว้ ิจยั ได้กาํ หนดประชากรที่ ใช้ในการวิจยั โดยการเลือกจาก จํานวนกรมธรรม์เงิ นฝากสงเคราะห์ชีวิต
ทั้งสิ้นเมื่อต้นปี 2563 ของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขากําแพงเพชรจํานวน 2288 กรมธรรม์
และนํามาหาค่าการกําหนดจํานวนประชากรตามสู ตรของ Tano Yamane ที่ระดับความเชื่อมัน่ 95% และยอมรับ
ความคลาดเคลื่อนในการเลือกตัวอย่าง 5% โดยจะใช้วธิ ีการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบบังเอิญ (Accidental Sampling)
และการสัมภาษณ์เชิงลึกจากลูกค้าที่มาใช้บริ การเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์เงินฝากสงเคราะห์ชีวติ จํานวน 50 ราย หัวหน้า
การเงิ น ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรสาขากําแพงเพชร จํานวน 1 ราย และพนักงานการเงินที่
รับผิดชอบงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์เงินฝากสงเคราะห์ชีวติ จํานวน 3 ราย
4.3 เครื่ องมือวิจยั
1. แบบสอบถาม (Questionnaires) จํา นวน1ชุ ด สํา หรั บ การสอบถามลู ก ค้า ในเรื่ อ งของเหตุ ผ ล
การตัดสิ นใจต่ออายุผลิตภัณฑ์เงินฝากสงเคราะห์ชีวติ
2. การสัม ภาษณ์ เ ชิ ง ลึ ก (Indepth Interview) สัม ภาษณ์ หัว หน้า การเงิ น สาขากํา แพงเพชร และ
พนักงานที่รับผิดชอบด้านเงินฝาก รวมถึงสัมภาษณ์เชิงลึกลูกค้าที่มาใช้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์เงินฝากสงเคราะห์ชีวติ
จํานวน 3 ชุดคําถาม ชุดที่ 1 หัวหน้าการเงิน, ชุดที่ 2 พนักงานที่รับผิดชอบด้านเงินฝากสงเคราะห์ชีวิต และชุดที่ 3
ลูกค้าที่มาใช้บริ การด้านเงินฝากสงเคราะห์ชีวติ
4.4 การวิเคราะห์ ข้อมูล
1. การวิเคราะห์ ขอ้ มูลสถิ ติเชิ งพรรณนา (Descriptive Statistics) ประกอบด้วยการอธิ บายข้อมูล
ลัก ษณะประชากรศาสตร์ ของกลุ่ มตัว อย่าง ได้แ ก่ อายุ เพศ การศึ ก ษา อาชี พ รายได้ และสถานภาพ รวมถึ ง
พฤติกรรมการตัดสิ นใจต่ออายุผลิตภัณฑ์เงินฝากสงเคราะห์ชีวิต โดยใช้ค่าร้อยละ ความถี่ และนําเสนอข้อมูลใน
ตารางเพื่ออธิบายเบื้องต้นเกี่ยวกับกลุ่มตัวอย่าง

5. ผลการวิจัย

1. จากการเก็บข้อมูลประชากรกลุ่มตัวอย่างทั้งสิ้ น 400 ราย จากการตอบแบบสอบถาม พบว่า ประชากร
จากกลุ่มตัวอย่าง ร้ อยละ 61.75 เป็ นเพศชาย และอี กร้ อยละ 38.25 เป็ นเพศหญิ ง ประชากรส่ วนใหญ่จะมี อายุ
ระหว่าง 41-50 ปี คิ ดเป็ นร้ อยละ 38 ด้านการศึ กษาส่ วนใหญ่จะอยู่ที่ระดับประถมศึ กษา คิ ดเป็ นร้ อยละ 79.50
ประชากรส่ วนใหญ่จะประกอบอาชี พ เกษตรกร คิ ดเป็ นร้อยละ 69 สถานภาพของประชากรกลุ่มตัวอย่าง คือ
สมรส คิดเป็ นร้อยละ 81 ส่ วนรายได้ของประชากรกลุ่มตัวอย่างอยูท่ ี่ ไม่เกิน 15,000 บาท ต่อเดือน คิดเป็ นร้อยละ
89.25
2. จากการเก็บข้อมูลเกี่ ยวกับกรมธรรม์จากกลุ่มประชากรตัวอย่าง พบว่า ประชากรส่ วนใหญ่ร้อยละ
59.48 มีกรมธรรม์เงิ นฝากสงเคราะห์ชีวิต ธ.ก.ส.มอบรัก 1/1 ส่ วนระยะเวลาการถือครองกรมธรรม์ คือ 3 - 5 ปี
คิดเป็ นร้อยละ 52 จํานวนเบี้ยที่ตอ้ งจ่ายต่อปี ของประชากรกลุ่มตัวอย่าง คือ 3,001 บาทต่อปี ขึ้นไป คิดเป็ นร้อยละ
79.50 ในด้านการรั บรู ้ เรื่ องของการต่ออายุกรมธรรม์เงิ นฝากสงเคราะห์ชีวิต พบว่าส่ วนใหญ่ลูกค้าทราบเรื่ อง
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การแจ้งต่ออายุจากการโทรศัพท์แจ้งจากพนักงาน คิ ดเป็ นร้ อยละ 36.27 และร้ อยละ 56.75 สนใจที่ จะต่ออายุ
กรมธรรม์ และร้อยละ 43.25 ไม่ตอ้ งการต่ออายุกรมธรรม์ ส่ วนสาเหตุที่ประชากรตัดสิ นใจเลือกต่ออายุกรมธรรม์
เนื่ องจากไม่อยากให้ภาระหนี้ สินตกไปสู่ ทายาท คิดเป็ นร้อยละ 46.93 และสาเหตุที่ประชาการกลุ่มตัวอย่างไม่ต่อ
อายุกรมธรรม์ เนื่องจากมีเงินทุนไม่เพียงพอต่อการชําระเบี้ยเงินฝากสงเคราะห์ชีวติ
3. จากการสัมภาษณ์เชิ งลึกจากกลุ่มลูกค้าที่มาใช้บริ การเกี่ ยวกับผลิตภัณฑ์เงิ นฝากสงเคราะห์ชีวิตของ
สาขากําแพงเพชร พบว่าลูกค้าทุกรายที่มาติดต่อเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์เงินฝากสงเคราะห์ชีวติ จะมีภาระหนี้สินกับทาง
ธนาคาร อย่างน้อยคนละ 200,000 บาท ส่วนประโยชน์ของผลิตภัณฑ์เงินฝากสงเคราะห์ชีวติ ลูกค้าทราบว่าแต่เพียง
ว่าเมื่อมีการกูเ้ งิ นทุกครั้งจะต้องมีการทําประกันควบคู่กบั การกูเ้ งิ นทุกครั้ง ส่ วนสาเหตุการขาดต่ออายุเนื่ องจาก
มีเงินทุนไม่เพียงพอต่อการชําระ เนื่ องจากลูกค้าส่ วนใหญ่ทาํ อาชี พเกษตรกรรม เงินทุนที่ได้ส่วนใหญ่จะมาจาก
การทําเกษตรซึ่ งได้รับเป็ นเงิ นก้อนใหญ่เมื่ อถึ งฤดูกาลเก็บเกี่ ยวเท่ านั้น ทําให้เมื่ อกรมธรรม์ครบกําหนดนอก
ระยะเวลาเก็บเกี่ยวลูกค้าจึงไม่มีเงินทุนในการต่ออายุกรมธรรม์ ส่วนในเรื่ องของการรับรู ้ดา้ นการต่ออายุกรมธรรม์
ลูกค้าส่ วนใหญ่ที่มาติดต่อกับธนาคารจะได้รับโทรศัพท์และจดหมายจากทางสาขากําแพงเพชร ให้เข้ามาติดต่อ
เพื่อรับชําระเบี้ยในปี ต่ออายุ
4. จากการสัมภาษณ์เชิ งลึกหัวหน้าการเงิ นสาขากําแพงเพชร พบว่าสาขากําแพงเพชรมี แนวทางใน
การติดตามลูกค้าให้มาต่ออายุผลิตภัณฑ์เงินฝากสงเคราะห์ชีวติ คือ การให้พนักงานการเงินโทรศัพท์ติดตามลูกค้า
เป็ นรายบุคคล และทําการส่ งจดหมายเตือนการต่ออายุส่งไปให้แก่ลูกค้าอีกครั้ง ตลอดจนการให้พนักงานพัฒนา
ธุรกิจนําจดหมายการแจ้งเตือนไปส่องมอบให้กบั ลูกค้าโดยตรง ส่วนการวัดผลทําโดยการดูอตั ราการต่ออายุในแต่
ละเดื อนว่ามี อตั ราการต่ออายุเพิ่มมากขึ้นหรื อไม่ ในส่ วนของสาเหตุที่การต่ออายุของสาขากําแพงเพชรไม่ถึง
ร้อยละ 85 เนื่ องจากลูกค้าบางรายมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลการติดต่อ เช่น เปลี่ยนแปลงเบอร์ โทรศัพท์ หรื อให้
ข้อมูลการติดต่อที่ไม่ถูกต้อง เมื่อสาขาส่ งจดหมายไปจึงเกิดการตีกลับของจดหมาย และเมื่อพนักงานโทรติดต่อ
บางครั้งเบอร์โทรศัพท์ที่ให้ไว้ไม่สามารถติดต่อลูกค้าได้ ส่วนอีกสาเหตุมาจากสภาพเศรษฐกิจที่ตกตํ่าจึงส่งผลให้
ลูกค้า ไม่มีเงินทุนในการชําระเบี้ยประกันในปี ต่ออายุ
5. จากการสัมภาษณ์พนักงานการเงิ นที่เกี่ ยวข้องกับผลิตภัณฑ์เงินฝากสงเคราะห์ชีวิตพบว่าพนักงาน
การเงินจะมีหน้าที่ในการโทรศัพท์ติดตามลูกค้าเป็ นรายบุคคล รวมถึงทําจดหมายส่งให้ลูกค้าอีกครั้ง ส่วนสาเหตุที่
ลูกค้าไม่ต่ออายุเนื่ องจากลูกค้าไม่มีเงิ นทุน และเสนอแนวทางในการติดตามคือหมัน่ ให้ลูกค้าเข้ามาติดต่อกับ
ธนาคารอย่า งสมํ่า เสมอ รวมไปถึ ง การให้ลู ก ค้า เข้า มาปรั บ ปรุ งข้อ มู ล การติ ด ต่อ กับ ธนาคารอย่า งสมํ่า เสมอ
ส่วนปั ญหาในการติดตามลูกค้าคือไม่สามารถโทรศัพท์ติดตามลูกค้า ได้เนื่องจากลูกค้าเปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์ หรื อ
ให้เบอร์โทรศัพท์ที่ไม่ถูกต้องกับทางธนาคาร
สรุปผลการศึกษา
จากการศึกษาพบว่าส่ วนใหญ่ลูกค้าไม่มีเงินทุนในการชําระเบี้ยในปี ต่ออายุ และบางรายไม่ทราบถึงวัน
ครบกําหนดการต่ออายุ ในส่ วนของลูกค้าที่ ไม่ทราบถึงวันที่ ครบกําหนดสาขากําแพงเพชรมีการดําเนิ นการให้
พนักงานการเงินทําหน้าที่ในการโทรศัพท์ติดตามลูกค้าเพื่อแจ้งเตือนการต่ออายุของผลิตภัณฑ์เงินฝากสงเคราะห์
ชี วิตและส่ งจดหมายแจ้งเตือนไปยังลูกค้า แต่เนื่ องจากลูกค้าบางรายมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลการติดต่อ ทําให้
พนักงานไม่สามารถติดต่อกับลูกค้าได้และจดหมายเตือนมีการตีกลับมายังธนาคาร จึงเป็ นสาเหตุที่ทาํ ให้ลูกค้าไม่
ทราบถึงวันครบกําหนดการต่ออายุของผลิตภัณฑ์เงินฝากสงเคราะห์ชีวติ ส่วนสาเหตุดา้ นลูกค้าไม่มีเงินทุนต่ออายุ
กรมธรรม์เนื่องจากลูกค้าส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกร รายได้ส่วนใหญ่มาจากการเก็บเกี่ยวผลผลิตซึ่งรายได้
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จะได้รับมาเฉพาะช่วงที่มีการเก็บเกี่ยวเท่านั้น อีกทั้งปั จจุบนั ราคาผลผลิตค่อนข้างตกตํ่า ประกอบกับมีค่าใช้จ่าย
และหนี้สินจํานวนมาก จึงเป็ นสาเหตุที่ทาํ ให้ลูกค้าไม่มีเงินทุนในการต่ออายุกรมธรรม์เงินฝากสงเคราะห์ชีวติ
จากปั ญหาดังกล่าวข้างต้นผูศ้ ึกษาได้เสนอแนวทางแก้ไขปั ญหาดังนี้
1. ให้พนักงานมีการปรับปรุ งข้อมูลลูกค้าให้เป็ นปั จจุบนั ผ่านการอ่านบัตรประชาชนของลูกค้า
ธนาคารมี ก ารพัฒ นาระบบ BAAC Smart Information เพื่ อ สนับ สนุ นให้พ นัก งานทุ ก ระดับสามารถ
ปรับปรุ งข้อมูลข้อมูลของลูกค้าให้เป็ นปั จจุบนั ได้โดย ดังนั้นทางเลือกนี้จึงเป็ นทางเลือกหนึ่งที่จะช่วยให้พนักงาน
สามารถติดต่อกับลูกค้าได้ง่ายขึ้น
2. จัดอบรมพนักงานและให้ความรู ้ทางการเงินควบคู่กบั ความรู ้ดา้ นการประกันภัยแก่ลูกค้า
ทางเลือกนี้ เป็ นทางเลือกในการให้ความรู ้ทางการเงินและการปฏิบตั ิงานด้านเงินฝากสงเคราะห์ชีวติ ให้
เป็ นไปในทิศทางเดียวกัน มีมาตรฐานที่เหมือนกัน เพื่อที่จะสามารถนําความรู ้ที่ได้รับไปถ่ายทอดให้แก่ลูกค้าได้
อย่างถูกต้อง โดยวิธีการนี้จะทําให้ลูกค้าตระหนักเห็นถึงความสําคัญของการประภัยภัย และทราบถึงภาระหนี้สิน
ค่าใช้จ่ายของตนเอง เพื่อนํามาบริ หารจัดการกับเงินทุนของตนเองได้
3. เพิ่มช่องทางการรับชําระผลิตภัณฑ์เงิ นฝากสงเคราะห์ชีวิตให้มากขึ้น เช่นสามารถชําระผ่านระบบ
แอฟพลิเคชัน ของธนาคารได้ หรื อสามารถชําระผ่านเคาน์เตอร์ต่างธนาคารได้
ปั จจุบนั ลูกค้าที่ตอ้ งการต่ออายุกรมธรรม์เงินฝากสงเคราะห์ชีวิต สามารถดําเนิ นการต่ออายุได้ 3 วิธี คือ
การนําเงินฝากฝากเข้าบัญชีก่อนวันที่กรมธรรม์ครบกําหนด การนําเงินสดมาจ่ายด้วยตนเองที่เคาน์เตอร์ ธนาคาร
ธ.ก.ส. เท่านั้น และ การชําระผ่านเคาน์เตอร์เซอร์วสิ ทางเลือกนี้จะทําโดยการเพิม่ ระบบการชําระเงินในแอฟพลิเค
ชันของธนาคารและเพิ่มช่องทางในการให้ลูกค้าสามารถชําระผ่านหน้าเคาน์เตอร์ต่างธนาคารได้
สําหรั บทางเลื อกในการแก้ไขปั ญหาการขาดต่ออายุกรมธรรม์เงิ นฝากสงเคราะห์ชีวิต ผูศ้ ึ กษาจะใช้
วิธีการจัดอบรมพนักงานและให้ความรู ้ทางการเงินควบคู่กบั ความรู ้ดา้ นการประกันภัยแก่ลูกค้า เพื่อเพิ่มความรู ้
ความเข้าใจและตระหนักถึงความสําคัญในเรื่ องของการประกันภัยให้แก่ลูกค้า ตลอดจนการให้ความรู ้ทางการเงิน
แก่ลูกค้าเพื่อให้ลูกค้าทราบถึงสาเหตุของการไม่มีเงินทุนเพื่อการชําระกรมธรรม์

6. อภิปรายผล

1. จากผลการศึกษาเหตุผลที่ ลูกค้าตัดสิ นใจต่ออายุกรมธรรม์เงินฝากสงเคราะห์ชีวิต เนื่ องจากเพื่อเป็ น
หลักประกันความมัน่ คงให้ ชีวิต ครอบครัว ซึ่ งสอดคล้องกับทฤษฎีการประกันภัยและทฤษฎีเกี่ยวกับพฤติกรรม
ของผูบ้ ริ โภคที่

7. ข้ อเสนอแนะ

7.1 ข้ อเสนอแนะในการวิจยั ครั้งต่ อไป
1. การศึกษาในคราวต่อไปควรจะมีการเปรี ยบเทียบกับคู่แข่งขันว่าอัตราการต่ออายุของผลิตภัณฑ์
เงินฝากสงเคราะห์ชีวิตของคู่แข่งขันนั้นมีอตั ราการต่ออายุในระดับเท่าใดเพื่อจะได้ทราบถึงปั ญหาที่แท้จริ งว่าเกิด
เฉพาะกับทางธนาคารเองหรื อเกิดขึ้นกับทุกๆส่วน
2. การศึกษาในครั้งนี้ผศู ้ ึกษา ทําการศึกษาเฉพาะกลุ่มลูกค้าของสาขากําแพงเพชรเท่านั้น โดยไม่ได้
สอบถามถึงบุคคลอื่นในครอบครัว ดังนั้นการศึกษาครั้งต่อไปจึงควรลงรายละเอียดเจาะลึกไปยังครอบครั วของ
กลุ่มตัวอย่างด้วย
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3. การศึกษาในครั้งต่อไป ควรศึกษาถึงพฤติกรรมการใช้จ่ายของลูกค้าว่าเพราะเหตุใดลูกค้าจึงไม่มี
เงินทุนเพียงพอเพื่อการชําระเบี้ยประกัน

8. กิตติกรรมประกาศ

การศึกษาค้นคว้าอิสระเรื่ องนี้สาํ เร็ จได้ดว้ ยความกรุ ณาจาก ผศ.ดร.วรรณรพี บานชื่นวิจิตร อาจารย์ที่ปรึ กษา
การค้นคว้าอิสระ ที่ได้ให้ความกรุ ณาแนะนํา ตรวจตราและแก้ไขเนื้ อหา ตลอดจนให้กาํ ลังใจในการทําการศึกษา
ค้น คว้า อิ ส ระ และขอขอบคุ ณ คณะกรรมการตรวจสอบการค้น คว้า อิ ส ระ ที่ ใ ห้ค าํ แนะนํา อัน เป็ นโยชน์ ต่ อ
การปรับปรุ งแก้ไขเนื้อหาของงาน
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บทคัดย่อ
การวิจยั ในครั้งนี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึ กษาลักษณะของลูกหนี้ ตามหลักการวิเคราะห์สินเชื่ อของลูกหนี้
และปั จจัยที่ส่งผลต่อการผิดนัดชาระหนี้ของลูกหนี้สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จากัด โดยมี
การนาข้อมูลจากฐานข้อมูลของลูกหนี้ สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการไฟฟ้าส่ วนภูมิภาค จากัด ที่สามารถเก็บหนี้
ได้ตามปกติ และไม่สามารถเก็บหนี้ได้หรื อผิดนัด จานวน 1,000 ตัวอย่าง และวิเคราะห์ขอ้ มูลด้วยสถิติพรรณนาใช้
การแจกแจงความถี่ ร้ อยละ ค่าเฉลี่ ย และส่ วนเบี่ ยงเบนมาตรฐาน สถิ ติอนุ มานใช้การวิเคราะห์ความสัมพันธ์
(Chi-Square) และการทดสอบโดยสมการถดถอยแบบโลจิสติค (Logistic Regression Analysis)
ผลการวิจยั พบว่า กลุ่มตัวอย่างลูกหนี้ ส่วนใหญ่เป็ นเพศชาย มีอายุมากกว่า 50 ปี ขึ้นไป อายุสมาชิก 20 ปี
ขึ้นไป มีเงินเดือน 75,000 บาทขึ้นไป มียอดผ่อนต่อเดือน 10,000 บาทขึ้นไป มีจานวนงวดที่ผอ่ นมาแล้วต่ากว่า 25
งวด มียอดหนี้ คงเหลือต่ากว่า 500,000 บาท มีวงเงินกูต้ ่ากว่า 500,000 บาท มีหุ้นรายเดือนต่ากว่า 2,500 บาท มีทุน
เรื อนหุ ้นต่ ากว่า 250,000 บาท มี เงิ นฝากต่ ากว่า 5,000 บาท มี การค้ าประกันโดยมี บุคคลค้ าประกัน สถานภาพ
การทางานยังปฏิบตั ิงานอยู่ และมีรายได้เงินช่วยเหลือค่าไฟ 10,000 บาทขึ้นไป ปั จจัยที่มีผลต่อการผิดนัดชาระหนี้
ของลูกหนี้ มีท้ งั หมด 13 ปั จจัย ได้แก่ อายุ อายุสมาชิก เงินเดือน ยอดผ่อนชาระต่องวด จานวนงวดที่ผ่อนมาแล้ว
ยอดหนี้ คงเหลือ วงเงิ นกูข้ องผูก้ ู้ หุ ้นรายเดื อน ทุนเรื อนหุ ้น เงิ นฝาก การค้ าประกัน สถานภาพการทางาน และ
รายได้เงินช่วยเหลือค่าไฟ มีความสัมพันธ์กบั การผิดนัดชาระหนี้ อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ผลการทดสอบ
สมมติฐานวิเคราะห์ความสัมพันธ์ต่อการผิดนัดชาระหนี้ พบว่า ปั จจัยที่ มีความสัมพันธ์ต่อการผิดนัดชาระหนี้
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ที่ระดับนัยสาคัญทางสถิติ 0.05 มีท้ งั หมด 6 ปั จจัย คือ อายุ ยอดผ่อนชาระต่องวด ยอดหนี้คงเหลือ และวงเงินกูข้ อง
ลูกหนี้ มีความสัมพันธ์กบั ปั จจัยที่ทาให้เกิดการผิดนัดชาระหนี้ในทิศทางเดียวกัน เป็ นทิศทางเชิงบวก และจานวน
งวดที่ผอ่ นมาแล้ว และการค้ าประกัน มีความสัมพันธ์กบั ปั จจัยที่ทาให้เกิดการผิดนัดชาระหนี้ในทิศทางตรงกันข้าม
คาสาคัญ: การผิดนัดชาระหนี้, ลูกหนี้

ABSTRACT
The main purposes of this research were to study the characteristics of debtors follows the theoretical
principle of credit analysis for debtors, and factors affecting loan default of the Provincial Electricity Authority’s
Employees Saving and Credit Cooperative Limited ( PEACOOP) . By using 1,000 observations from the
PEACOOP’ s debtor database, the sample comprises normal and default debtors. Data were analyzed using
descriptive statistics, such as frequency distribution, percentage, average rate, standard deviation, and inferential
statistics such as correlation analysis (Chi-Square) and logistic regression analysis.
The results indicated that the majority of the sample debtors were male whose ages were over 50 years.
In addition, most of them have been PEACOOP’s members for over 20 years with a monthly salary rate exceed
75,000 -baht, monthly installments paid over 10,000 -baht, and the number of installments was less than 25 times.
Besides, the balance of debts was less than 500,000 -baht with the amount of loan less than 500,000 -baht, monthly
share contribution less than 2,500 -baht, accumulated share less than 250,000 -baht, and saving deposit less than
5,000 -baht. Moreover, most of them have a personal guarantee with employed status and got subsidies earning
for electricity bill over 10,000 -baht.
The analysis of factors affecting debtor default showed that 13 factors, which are age, duration of
membership, salary, monthly installments, number of paid installments, debt balance, amount of loan, monthly
share contribution, accumulated share, saving deposit, loan guarantee, employment status, and subsidy earning
for the electricity bill, related to loan defaults at a 0.05 level of statistical significance.
The hypothesis testing showed that only six factors which are age, monthly installment, balance debt,
and amount of loan were correlated to the default in the same way is a positive way. However, the number of
paid installments and security guarantees were found to be correlated in a contrary way.
Keywords: Default, Debtor

1. ความสาคัญและทีม่ าของปัญหาวิจัย
สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (สอ.กฟภ.) มีวตั ถุประสงค์หลัก เพื่อส่งเสริ มการออม
ทรัพย์ในหมู่สมาชิกและพนักงานการไฟฟ้ าส่ วนภูมิภาค (กฟภ.) จัดให้มีเงินกูแ้ ก่สมาชิ กเพื่อไว้ใช้จ่ายตามความ
จาเป็ นหรื อก่อให้เกิดประโยชน์ในอนาคต นอกจากนี้ สอ.กฟภ. ยังช่วยส่งเสริ มการช่วยตนเองและช่วยเหลือซึ่ งกัน
และกันในหมู่สมาชิก สอ.กฟภ. สถาบันการเงินของพนักงาน เพื่อที่จะให้พนักงานมีแหล่งที่สามารถกูย้ ืมเงิ นใน
อัตราดอกเบี้ยที่ต่าไปใช้จ่ายตามความจาเป็ นได้ และเป็ นการส่งเสริ มการออมทรัพย์ของพนักงาน ซึ่งปั จจุบนั ภาระ
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ค่าใช้จ่ายของ สอ.กฟภ. ในการติ ดตามควบคุมดูแลหนี้ มีแนวโน้มสู งขึ้น ที่ ทาให้ส่งผลต่อการดาเนิ นงานและ
งบประมาณของ สอ.กฟภ. โดยตรง หากไม่มีการบริ หารจัดการที่ดีพอ การเกิดการผิดนัดชาระหนี้น้ ี อาจส่ งผลให้
เกิดการสูญเสี ยงบประมาณอย่างมากจนเกินกว่าระดับที่ยอมรับได้
การให้สินเชื่อของสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการไฟฟ้าส่ วนภูมิภาค จากัด เป็ นกิจกรรมที่มีความเสี่ ยง
อยู่ในตัว ทั้งนี้ เนื่ องจากลูกหนี้ อาจจะไม่สามารถปฏิ บตั ิตามพันธะผูกพันที่ จะชาระหนี้ ตามกาหนดซึ่ งส่ งผลให้
สหกรณ์ฯ อาจจะต้องสูญเสี ยเงินทั้งเงินต้นและดอกเบี้ยที่พึงจะได้รับ ดังนั้น สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการไฟฟ้า
ส่วนภูมิภาค จากัด จาเป็ นต้องดาเนินการให้สินเชื่ออย่างระมัดระวัง และรอบคอบ และพยายามใช้นโยบายสิ นเชื่อ
ที่ รัดกุมเพื่อลดความเสี่ ยงให้ต่ าที่สุด ทั้งนี้ ปั ญหาสาคัญของสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการไฟฟ้ าส่ วนภูมิภาค
จากัด ที่ตอ้ งการให้กูส้ ิ นเชื่อ ก็คือ จะทราบได้อย่างไรว่าภายหลังจากที่อนุมตั ิสินเชื่อไปแล้วผูก้ จู้ ะไม่ผิดเงื่อนไข
ตามสัญ ญาจนเกิ ด การผิด นัด ช าระหนี้ ห รื อ คุ ณ สมบัติใ ดของผูก้ ู้ที่จะสร้ า งความมัน่ ใจให้ส หกรณ์ อ อมทรั พย์
พนักงานการไฟฟ้าส่ วนภูมิภาค จากัด ได้ทราบว่าสิ นเชื่อนั้นจะเป็ นหนี้ที่มีคุณภาพ และคุณสมบัติใดของผูข้ อกูท้ ี่
สามารถส่ งสัญญาณเตือนภัยให้สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการไฟฟ้าส่ วนภูมิภาค จากัด ได้ทราบว่าสิ นเชื่อนั้นมี
ความน่ า จะเป็ นสู ง ที่ อ าจจะกลายเป็ นหนี้ ด้อ ยคุ ณ ภาพ ซึ่ ง จะก่ อ ภาระให้แ ก่ ทางสหกรณ์ ออมทรั พ ย์พ นักงาน
การไฟฟ้ าส่ วนภูมิภาค จากัด ต่อไปในอนาคตหากได้อนุ มตั ิสินเชื่ อไป ข้อมูลจากสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงาน
การไฟฟ้าส่ วนภูมิภาค จากัด นั้นผูว้ ิจยั ใช้ทุนในการศึกษาของสหกรณ์ และเป็ นเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์ออมทรัพย์
พนักงานการไฟฟ้ าส่ วนภูมิภาค จากัด ได้มีการนาข้อมูลของสมาชิ กในองค์กรโดยได้รับ การอนุ ญาตจากทาง
องค์กรแล้ว
เนื่ องจากการไฟฟ้ าส่ วนภูมิภาค ที่ เป็ นหน่วยงานรัฐวิสาหกิ จที่ข้ ึนอยูใ่ นการกากับของรัฐ ซึ่ งก่อให้เกิด
การเปลี่ ย นแปลงไม่ ว่า จะเป็ นในเรื่ อ งสัญ ญาจ้า งงาน อัต ราเงิ น เดื อ น ผลประโยชน์ ต่ า ง ๆ เป็ นต้น และเมื่ อ
การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวเกิ ดขึ้นกับสมาชิ กที่เป็ นลูกหนี้ ของสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการไฟฟ้ าส่ วนภูมิภาค
จากัด ซึ่ งไม่สามารถชาระหนี้ได้ตามสัญญากู้ ย่อมส่ งผลที่เป็ นข้อเสี ยแก่สหกรณ์ในเรื่ องความเสี่ ยงในการให้เงินกู้
ด้วยสาเหตุดงั กล่าวการศึกษาปั จจัยที่ส่งผลต่อการผิดนัดชาระหนี้ของลูกหนี้สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการไฟฟ้า
ส่ วนภูมิภาค จากัด มีความสาคัญและเป็ นประโยชน์ในการวางแผนรองรับผลที่เกิดจะขึ้นได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
และพัฒนาไม่ให้เกิดผลเสี ยหายกับหน่วยงานสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการไฟฟ้าส่ วนภูมิภาค จากัด ได้อย่างมี
ประสิ ทธิภาพ

2. วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
(1) เพื่อศึกษาลักษณะของลูกหนี้ ตามหลักการวิเคราะห์สินเชื่อของลูกหนี้ สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงาน
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จากัด
(2) เพื่อศึ กษาลักษณะและปั จจัยที่ส่งผลต่อการผิดนัดชาระหนี้ ของลูกหนี้ สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงาน
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จากัด
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3. เอกสารและงานวิจัยทีเ่ กี่ยวข้ อง
3.1 แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้ อง
แนวคิดเกี่ยวกับสิ นเชื่อ
การวิเคราะห์สินเชื่ อต้องอาศัยการวิเคราะห์ทางวิชาการหลายด้านมาประกอบการพิจารณาด้วยเหตุ
ด้วยผล สามัญสานึก และประสบการณ์ ก็สามารถเป็ นนักวิเคราะห์สินเชื่อที่ดีได้
ในส่ วนของหลักการวิเคราะห์สินเชื่อนั้น ดารณี พุทธวิบูลย์ (2543) ได้กล่าวถึงแนวการวิเคราะห์เครดิต
หรื อสิ นเชื่อสมัยใหม่ (Credit analysis) ในปั จจุบนั ของสถาบันการเงินต่าง ๆ ยังคงยึดหลักของ 5Cs เป็ นหลักสากล
ที่ใช้ได้ตลอดมานานับตั้งแต่การกาเนิ ดขึ้นครั้งแรกของระบบธนาคารพาณิ ชย์ของโลกจวบจนปั จจุบนั โดยอาศัย
ประสบการณ์ และความชานาญของเจ้าหน้าที่ สินเชื่ อ หรื อนักวิเคราะห์ สินเชื่ อ (Lending officer หรื อ Credit
analyst) ประกอบกับการประเมินความเสี่ ยงอย่างรอบด้าน (Risk areas) เพื่อหาคาตอบให้ครบถ้วนก่อนที่จะทาการ
ตัดสิ นใจให้เงิ นกูห้ ลักการของ 5Cs อันประกอบไปด้วย Character, Capital, Capacity, Collateral และ Condition
(s) โดยสาระสาคัญ ของตัว C แต่ละตัวนั้นแตกต่างกันออกไปตาม พัฒนาการของหลักการและวิธีการวิเคราะห์
สิ นเชื่อ ที่สถาบันการเงินในแต่ละยุคสมัยกาหนด ซึ่ งต้องครอบคลุมในประเด็นสาคัญที่หลากหลาย เพื่อให้เข้าใจ
หลักการวิเคราะห์สินเชื่อตามหลักของ 5Cs มีรายละเอียดพอสังเขป ดังนี้
1. Character ความตั้งใจจริ งของลูกหนี้ที่จะชาระเงินคืนซึ่งเป็ นเรื่ องที่ตอ้ งศึกษาอย่างรอบคอบ เพราะทา
การประเมินได้ยากขึ้นอยู่กบั การหาข้อมูลจากลูกหนี้ และประสบการณ์ของผูพ้ ิจารณาสิ นเชื่ อ ในการพิจารณา
Character ต้องพิจารณาดูท้ งั ส่ วนที่สาคัญที่อยูภ่ ายใน เช่น ความซื่ อสัตย์ ความจริ งใจ ความยุติธรรม ความรับผิดชอบ
ความพอควร ความไว้วางใจ และหลักฐานแสดงให้เห็นได้จากภายนอก เช่น ผูพ้ ิจารณาต้องใช้ประวัติการชาระหนี้
ประวัติการกูเ้ งิ น ภูมิลาเนา ที่ อยู่อาศัย และลักษณะความเสี่ ยงของงานที่ทา อายุ สถานภาพการสมรส การศึกษา
เป็ นต้น
2. Capacity ความสามารถในการชาระหนี้ แม้จะมีความซื่ อสัตย์แต่หากไม่มีความสามารถในการชาระ
หนี้ ได้ โดยไม่มีเหตุผลที่เหมาะสมก็จะส่ งผลให้เป็ นความเสี่ ยงอย่างมากในการพิจารณาสิ นเชื่อ ความสามารถใน
การชาระหนี้ พิจารณาได้จากการที่ ผูข้ อชาระหนี้ ได้ชาระหนี้ ท้ งั เงิ นต้นและดอกเบี้ ย โดยปกติ เงิ นที่ นามาชาระ
ควรเป็ นเงิ นสุ ทธิ ที่มาจากค่าจ้างและรายได้ต่อเดื อน หมายถึงผูก้ ูจ้ ะต้องมีเงิ นเหลือจากรายรับสุ ทธิ หลังจากหัก
ค่าใช้จ่ายแล้วเพียงพอต่อการชาระหนี้คืนให้กบั เจ้าหนี้ได้
3. Capital คือ การพิจารณาทรัพย์สินที่ เป็ นกรรมสิ ทธิ์ ของผูก้ ูโ้ ดยผูก้ ูน้ ามาใช้เป็ นหลักทรัพย์ในการค้ า
ประกันและในการวัดความเสี่ ยงกับ Capital สามารถวัดได้จากความเข้มแข็งทางการเงิ น โดยการคานวณนั้นจะ
พิจารณาจากส่วนที่เป็ นรายได้หลักที่ได้รับและเงินทุนจากแหล่งอื่นที่หามาได้
4. Collateral คือ การพิจารณาหลักประกันซึ่ งอาจเป็ นส่ วนหนึ่ งของ Capital นามาค้ าประกันสิ นเชื่ อซึ่ ง
ทรัพย์สินที่นามานั้นจะต้องทาการจานาหรื อจานองเพื่อเป็ นประกัน
5. Condition คือ สภาวการณ์ทวั่ ไปซึ่งพิจารณาถึงสภาวะแวดล้อมทางเศรษฐกิจของผูข้ อสิ นเชื่อ กล่าวคือ
ถ้าเศรษฐกิจดีจะส่งผลทาให้ผลประกอบการเติบโตในทิศทางเดียวกัน แต่ในทางตรงข้ามถ้าเศรษฐกิจในขณะนั้นมี
การชะลอตัว หรื อซบเซาซึ่ งส่ งผลทาให้การลงทุนลดลงนอกจากนั้นจะต้องพิจารณาในเรื่ องอื่นๆ ที่ เป็ นปั จจัย
ส่งผลกระทบด้วย เช่น อัตราดอกเบี้ยภาวะเงินเฟ้อ อัตราภาษี นโยบายทางการเมือง เป็ นต้น
จะเห็นได้วา่ การใช้ 5C เป็ นหลักในการพิจารณานั้นมีผลต่อศักยภาพในการชาระหนี้ของลูกหนี้สหกรณ์
โดยผูพ้ ิจารณาอนุมตั ิสินเชื่อต้องให้ความสาคัญโดยนาข้อมูลปั จจัยทางด้าน อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพ อาชีพ
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และวง เงินกูท้ ี่ได้รับ มาประกอบการพิจารณาทุกครั้ง ร่ วมกับการพิจารณาปั จจัยอื่นๆทางด้านความเสี่ ยงเพื่อคัด
กรองลูกค้าใน เบื้องต้น เนื่ องจากปั จจัยเหล่านี้ มีผลต่อการผิดนัดชาระหนี้ ของลูกหนี้ สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงาน
การไฟฟ้ าส่ วนภูมิภาค จากัด และจะต้องมีความเข้มงวดและรอบคอบในการพิจารณาอนุ มตั ิสินเชื่ อเพิ่มมากขึ้น
โดยในการพิจารณาและวิเคราะห์ขอ้ มูลก่ อนตัดสิ นใจอนุ มตั ิตอ้ งกระทาบนความถูกต้องเรื่ องหลักเกณฑ์และ
เงื่ อนไขของสิ นเชื่ อ ทฤษฎี หลัก 5Cs เป็ นหลักเกณฑ์ในการตัดสิ นใจ เพื่อลดโอกาสในการวิเคราะห์ ผิดพลาด
โดยมุ่งเน้นการอนุมตั ิสินเชื่อที่มีคุณภาพ มากว่าเน้นปริ มาณการขยายตัวของสิ นเชื่อ ซึ่งอาจส่งผลให้เกิดการผิดนัด
ชาระหนี้ ของลูกหนี้ สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการไฟฟ้ าส่ วนภูมิภาค จากัด ในอนาคตได้ โดยการอ้างอิงจาก
ผลงานวิจยั ของปิ ยมาศ หน่อนาค (2558)ได้ศึกษาปั จจัยที่ส่งผลต่อการเกิดหนี้คา้ งชาระ สิ นเชื่อสวัสดิการข้าราชการ
ตารวจของธนาคารออมสิ นเขตเชี ยงราย และศิ วรักษ์ พุทซาคา (2563)ได้ศึกษาปั จจัยที่ ส่งผลกระทบต่อการเกิด
สิ นเชื่อที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ (NPL) ของสิ นเชื่อโครงการธนาคารประชาชน ธนาคารออมสิ นสาขาวังสะพง
3.2 สมมติฐานการวิจยั
ลักษณะของลูกหนี้ของผูก้ มู้ ีความสัมพันธ์กบั ความน่าจะเป็ นที่จะเกิดการผิดนัดชาระหนี้ในทิศทางบวก
3.3 กรอบแนวคิดในการวิจยั
จากแนวคิดและทฤษฎีหลัก 5Cs ในการประเมินความเสี่ ยงของการให้สินเชื่อ นามาเป็ นกรอบแนวคิดใน
การศึกษาตามวัตถุประสงค์ได้ดงั นี้
ตัวแปรต้ น
ตัวแปรตาม
ลักษณะของลูกหนีต้ ามหลักการวิเคราะห์ สินเชื่ อ
1. คุณลักษณะของผูก้ ู้ (Character)
ศักยภาพในการชาระหนีข้ องลูกหนี้
2. ความสามารถในการชาระหนี้ (Capacity)
1. ชาระหนี้ตรงเวลาที่กาหนด
3. สถานะเกี่ยวกับเงินทุนของผูก้ ู้ (Capital)
2. ชาระหนี้ผิดนัด
4. หลักประกันเงินกู้ (Collateral)
5. สถานการณ์หรื อเงื่อนไขต่างๆ (Condition)
แผนภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจยั
4. วิธีดาเนินการวิจยั
4.1 ประชากรและตัวอย่ าง
ประชากรในการวิจยั ครั้งนี้ คือ ลูกหนี้ หรื อสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ที่ใช้บริ การเงินกูส้ ามัญ และเงินกู้
สามัญ(พิเศษ) โดยใช้ขอ้ มูลทุ ติยภูมิ และทาการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้ขอ้ มูลของลูกหนี้ ในฐานข้อมูลของ
ระบบงานสิ นเชื่อสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จากัด ณ วันสิ้นปี บัญชีสหกรณ์ 2563 จานวน
26,637 ราย
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ตารางที่ 1 จานวนลูกหนี้เงินกูส้ หกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จากัด
ลูกหนีค้ ้ างชาระ (งวด)

จานวน (ราย)
25,408
25,408
902
184
143
1,229
26,637

ชาระปกติ
รวม
ชาระผิดนัด 1 เดือนแต่ไม่เกิน 3 เดือน
ชาระผิดนัดเกินกว่า 3 เดือนแต่ไม่เกิน 6 เดือน
ชาระผิดนัดเกินกว่า 6 เดือนขึ้นไป
รวม
รวมทั้งหมด

กลุ่มตัวอย่าง คือ ลูกหนี้ หรื อสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ที่ใช้บริ การเงินกูส้ ามัญ และเงินกูส้ ามัญ (พิเศษ)
ที่ สามารถเก็บหนี้ ได้ตามปกติ และไม่สามารถเก็บหนี้ ได้หรื อผิดนัด จานวน 1,000 ราย โดยมีการเก็บข้อมูลจาก
กลุ่มตัวอย่างจากกลุ่มย่อยสองกลุ่ม โดยทาการเก็บตัวอย่างละ 500 ราย แต่เมื่อทาการเก็บข้อมูลจริ งจากกลุ่มลูกหนี้
ที่ ผิดนัดชาระหนี้ ท้ งั หมด 1,229 ราย พบว่ามีขอ้ มูลครบถ้วนเพียง 342 ราย จึ งใช้ขอ้ มูลจากทั้งหมด 342 รายใน
การศึ กษาครั้งนี้ จากนั้นจึ งเก็บข้อมูลจากกลุ่มลูกหนี้ ปกติ อีกจานวน 658 ราย เพื่อให้ได้จานวนรวม 1,000 ราย
เนื่ องจากผูว้ ิจยั ใช้ secondary data ในการเก็บข้อมูลที่ ใช้จากฐานข้อมูลนั้นต้องมีการสุ่ มตัวอย่างเพื่อคัดเลือกกลุ่ม
ตัวอย่างเพราะ กลุ่มตัวอย่างจากข้อมูลนั้นมีจานวนที่มากเกินไปและมีกลุ่มเป้ าหมายที่บางรายบางกลุ่มไม่ตรงกับ
กลุ่มเป้ าหมายที่ตอ้ งการศึกษา จึงได้ทาการสุ่มตัวอย่างคัดเลือกข้อมูลกลุ่มเป้ าหมายให้ได้กลุ่มตัวอย่างที่ตอ้ งการได้
4.2 การเลือกกลุ่มตัวอย่ าง
จากกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาจานวน 1,000 ราย ผูศ้ ึกษาจะทาการสุ่ มตัวอย่างจากประชากรใน ชั้น
ลูกหนี้ ปกติหรื อหนี้ดี จานวน 658 ราย ด้วยวิธีการสุ่ มแบบบังเอิญ และเลือกตัวอย่างจากประชากรในชั้นลูกหนี้ต่า
กว่ามาตรฐาน ลูกหนี้ จดั ชั้นสงสัย และลูกหนี้ จดั ชั้นสงสัยจะสู ญ จานวน 342 ราย จากลูกหนี้ ที่มีขอ้ มูลสมบูรณ์
ตามที่ได้กล่าวมาแล้ว โดยโครงสร้างของลูกหนี้ท้ งั สองกลุ่ม แสดงไว้ในตารางที่ 2
ตารางที่ 2 การเลือกกลุ่มตัวอย่าง
ลูกหนีค้ ้ างชาระ (งวด)
ชาระปกติ
รวม
ชาระผิดนัด
ชาระผิดนัด 1 เดือนแต่ไม่เกิน 3 เดือน
ชาระผิดนัดเกินกว่า 3 เดือนแต่ไม่เกิน 6 เดือน
ชาระผิดนัดเกินกว่า 6 เดือนขึ้นไป
รวม

จานวน (ราย)
25,408
25,408

ร้ อยละ
100.00
100.00

กลุ่มตัวอย่ าง
658
658

902
184
143
1,229

73.39
14.97
11.64
100.00

251
51
40
342

4.2 เครื่ องมือวิจยั
ผูศ้ ึกษาได้ใช้เครื่ องมือที่ใช้ในการศึกษา โดยมีวธิ ีการดังนี้
ผูว้ ิจยั ใช้ secondary data เป็ นการเก็บข้อมูลที่ใช้จากฐานข้อมูลที่มีอยูส่ หกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการไฟฟ้า
ส่ วนภูมิภาคเก็บรวบรวมไว้แล้ว และมีการใช้เครื่ องมือตัวแบบจาลอง Logistic regression แบบจาลอง คือ โลจิต
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แบบสองทางเลือก (Binary logit model) โดยมีตวั แปรทางตาม 2 ทางเลือกได้แก่ การผิดนัดชาระหนี้ กาหนดให้มี
ค่าเท่ากับ 1 และ ชาระปกติ มีค่าเท่ากับ 0 แล้วนาข้อมูลที่ได้ไปเข้าโปรแกรมทางสถิติ เพื่อวิเคราะห์สมการถดถอย
แบบจาลอง Logistic regression ต่อไป
4.3 การวิเคราะห์ ข้อมูล
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล
สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Analysis) โดยการแจกแจงความถี่ (Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage)
สถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistic)
1. การทดสอบความสัมพันธ์โดยใช้ค่า Chi – square การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างคุณสมบัติ
ต่างๆกับปั จจัยต่างๆ ที่มีผลต่อการผิดนัดชาระหนี้ ของลูกหนี้ สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการไฟฟ้าส่ วนภูมิภาค
จากัด ค่าสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ คือ Chi-Square เพื่อวิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลต่อการผิดนัดชาระหนี้
ของลูกหนี้ สหกรณ์ ออมทรั พย์พนักงานการไฟฟ้ าส่ วนภูมิภาค จากัด เพื่อที่ จะดูว่ามี ความสัมพันธ์กันระหว่าง
ตัวแปร 2 ตัวหรื อไม่
2. การศึกษาปั จจัยที่ส่งผลต่อการผิดนัดชาระหนี้ ของลูกหนี้ สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการไฟฟ้า
ส่วนภูมิภาค จากัด โดยใช้แบบจาลองโลจิตแบบสองทางเลือก (Binary logit model) มีตวั แปรทางตาม 2 ทางเลือก
และ ส่ วนตัวแปรอิ สระที่ พิจารณาในการศึ กษานี้ ได้แก่ เพศ อายุ อายุสมาชิ ก เงิ นเดื อน ยอดผ่อนชาระต่องวด
จานวนงวดที่ผ่อนมาแล้ว ยอดหนี้ คงเหลือ วงเงินกู้ หุ ้นรายเดือน ทุนเรื อนหุ ้นเงินฝาก การค้ าประกัน สถานภาพ
การทางาน และรายได้เงินช่วยเหลือค่าไฟ

5. ผลการวิจัย
ผลการวิเคราะห์สถิติเชิงพรรณนา จากกลุ่มตัวอย่างของลูกหนี้ พบว่า ลูกหนี้ส่วนใหญ่เป็ นเพศชาย มีอายุ
มากกว่า 50 ปี ขึ้นไป อายุสมาชิก 20 ปี ขึ้นไป มีเงินเดือน 75,000 บาทขึ้นไป มียอดผ่อนต่อเดือน 10,000 บาทขึ้นไป
มีจานวนงวดที่ผ่อนมาแล้วต่ ากว่า 25 งวด มียอดหนี้ คงเหลือต่ากว่า 500,000 บาท มีวงเงินกูต้ ่ากว่า 500,000 บาท
มีหุ้นรายเดือนต่ากว่า 2,500 บาท มีทุนเรื อนหุน้ ต่ากว่า 250,000 บาท มีเงินฝากต่ากว่า 5,000 บาท มีการค้ าประกัน
โดยมีบุคคลค้ าประกัน สถานภาพการทางานยังปฏิบตั ิงานอยู่ และมีรายได้เงินช่วยเหลือค่าไฟ 10,000 บาทขึ้นไป
การวิเคราะห์ ถึงปัจจัยที่ส่งผลต่ อการผิดนัดชาระหนีข้ องลูกหนี้สหกรณ์ ออมทรัพย์ พนักงานการไฟฟ้ า
ส่ วนภูมภิ าค จากัด จานวน 1,000 ราย มาทดสอบด้วยวิธีการทดสอบ Chi – square เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่าง
ตัวแปร 2 ตัว พบว่า ปั จจัยที่ มีผลต่อการผิดนัดชาระหนี้ ของลูกหนี้ มีท้ งั หมด 13 ปั จจัย ได้แก่ อายุ อายุสมาชิ ก
เงิ นเดื อน ยอดผ่อนชาระต่องวด จานวนงวดที่ ผ่อนมาแล้ว ยอดหนี้ คงเหลือ วงเงิ นกู้ หุ ้นรายเดื อน ทุนเรื อนหุ ้น
เงินฝาก การค้ าประกัน สถานภาพการทางาน และรายได้เงินช่วยเหลือค่าไฟ มีความสัมพันธ์กบั การผิดนัดชาระหนี้
อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
การทดสอบความเหมาะสมของตัวแปร
จากการนาข้อมูลของกลุ่มตัวอย่างที่ได้จากฐานข้อมูลลูกหนี้สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาค จากัด นามาทดสอบความเหมาะสมของตัวแปร ซึ่ งมีตวั แปรอิสระจานวน 13 ตัวแปร โดยพิจารณาจาก
–2log likelihood ซึ่ งมีค่า 461.069 แปลว่ามีประสิ ทธิ ภาพในการทานายได้ถึงร้อยละ 77.60 ซึ่ งพิจารณาได้จากค่า
Negelkerke R Square
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ตารางที่ 3 ความเหมาะสมของตัวแปร
Step
1

-2 Log Likelihood
461.069

Cox& Snell R Square
0.561

Negelkerke R Square
0.776

นอกจากนี้ ยงั มีการทดสอบความเหมาะสมของสมการถดถอยโลจิ สติค (Logistic Regressions) ซึ่ งมีค่า
Chi-Square เท่ากับ 23.382 และมีค่า Significant เท่ากับ 0.967 ซึ่ งมีค่ามากกว่า 0.05 จึ งสรุ ปได้ว่า สมการถดถอย
โลจิสติค (Logistic Regressions) นี้มีความเหมาะสมดังแสดงได้ในตารางต่อไปนี้
ตารางที่ 4 ความเหมาะสมของสมการถดถอยโลจิสติค (Logistic Regressions)
Step
1

Chi-Square
23.382

df
8

Sig.
0.967

การทดสอบปั จ จัย ที่ส่งผลต่ อการผิดนั ดช าระหนี้ของลู กหนี้โ ดยวิธีสมการถดถอย Binary Logistic
Regression ได้นามาทดสอบปั จจัยที่ส่งผลต่อการผิดนัดชาระหนี้ของลูกหนี้สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการไฟฟ้า
ส่ วนภูมิภาค จากัด โดยใช้วิธีถดถอยโลจิสติค Binary Logistic Regressions Analysis) ซึ่ งมีตวั แปรตามคือ การผิด
นัดชาระหนี้ และตัวแปรอิสระคือ ตัวแปรทั้งหมด 13 ตัวแปรได้แก่ อายุ อายุสมาชิก เงินเดือน ยอดผ่อนชาระต่อ
งวด จ านวนงวดที่ ผ่อ นมาแล้ว ยอดหนี้ คงเหลื อ วงเงิ น กู้ หุ ้น รายเดื อ น ทุ น เรื อ นหุ ้น เงิ น ฝาก การค้ า ประกัน
สถานภาพการทางาน และรายได้เงินช่วยเหลือค่าไฟ โดยมีข้ นั ตอนดังต่อไปนี้ ดังแสดงในตารางที่ 5
ตารางที่ 5 ผลการทดสอบสมมติฐานสัมประสิ ทธิ์ตวั แปรอิสระโดยสมการโลจิสติค(Binary Logistic Regressions)
ตัวแปร (Variable)
Constant
อายุ (C12)
อายุสมาชิก (C13)
เงินเดือน(C21)
ยอดผ่อนชาระต่องวด (C22)
จานวนงวดที่ผ่อนมาแล้ว (C23)
ยอดหนี้คงเหลือ (C24)
วงเงินกู้ (C25)
หุ้นรายเดือน (C31)
ทุนเรื อนหุ้น (C32)
เงินฝาก (C33)
การค้ าประกัน (C41)
สถานภาพการทางาน (C51)
รายได้เงินช่วยเหลือค่าไฟ (C52)
* หมายถึง ระดับนัยสาคัญที่ 0.05

ค่าสัมประสิทธิ์ Coefficient
(β)
9.837
0.192
0.017
0.264
0.165
-0.043
0.468
0.135
0.129
0.283
0.173
-0.069
0.375
0.112

ค่าความคาด
เคลื่อน (S. E.)
1.212
0.024
0.037
0.152
0.193
0.096
0.326
0.145
0.253
0.328
0.216
0.884
0.767
0.017
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ค่าสถิติในการ
ทดสอบ (Wald)
21.416
34.358
0.224
18.811
46.344
22.465
27.790
44.823
0.356
1.048
1.450
29.868
1.831
0.605

Sig.
0.000*
0.000*
0.636
0.368
0.000*
0.002*
0.000*
0.001*
0.182
0.932
0.316
0.000*
0.625
0.806

ค่า Exp
(B)
0.895
0.810
0.973
1.034
0.785
0.964
1.119
1.329
1.540
0.684
0.829
0.724
0.865
1.216
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จากตารางที่ 5 สามารถสร้างสมการได้ดงั นี้
ŷ = 9.837 + 0.192C12 + 0.165C22- 0.043C23 + 0.468C24 + 0.135C25 - 0.069C41
สรุ ปผลการวิเคราะห์แบบจาลองโดยใช้ Binary Logistic Regression จากการทดสอบสมมติฐานปั จจัยที่
มีผลต่อความน่าจะเป็ นในการผิดนัดชาระหนี้ของลูกหนี้ สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการไฟฟ้าส่ วนภูมิภาค จากัด
คือ เมื่อนาปั จจัยต่างๆ ที่มีความสัมพันธ์ต่อการผิดนัดชาระหนี้ ที่ระดับนัยสาคัญทางสถิติ 0.05 มีท้ งั หมด 6 ปั จจัย
ได้แก่ อายุ ยอดผ่อนชาระต่องวด จานวนงวดที่ ผ่อนมาแล้ว ยอดหนี้ คงเหลือ วงเงิ นกู้ และการค้ าประกัน โดยมี
รายละเอียดดังนี้
อายุ ยอดผ่อนชาระต่องวด ยอดหนี้ คงเหลือ และวงเงินกูข้ องลูกหนี้มีความสัมพันธ์กบั ปั จจัยที่ทาให้เกิด
การผิดนัดชาระหนี้ในทิศทางเดียวกันในเชิงบวก แสดงว่าลูกหนี้มีอายุมากขึ้นจะมีภาระด้านต่างๆ มากขึ้น โอกาส
ที่จะผิดนัดชาระหนี้ จึงเพิ่มมากขึ้น ลูกหนี้ มียอดผ่อนชาระต่องวดมากขึ้นมีความรับผิดชอบต่อภาระหนี้ ยอ่ มมีสูง
ตามไปด้วยทาให้การชาระหนี้เป็ นไปได้ยากและมีโอกาสที่จะผิดนัดชาระหนี้ได้สูงกว่าผูท้ ี่มียอดผ่อนชาระต่องวด
น้อยลูกหนี้ ที่มียอดหนี้ คงเหลือมาก จึงยังมีโอกาสที่จะผิดนัดมาก ลูกหนี้ ที่มีวงเงินกูส้ ู งทาให้การชาระหนี้ เป็ นไป
ได้ยาก และมีโอกาสที่จะผิดนัดชาระหนี้ได้สูงกว่าผูท้ ี่มีวงเงินกูน้ อ้ ย
จานวนงวดที่ผ่อนมาแล้ว และการค้ าประกันของลูกหนี้ มีความสัมพันธ์กบั ปั จจัยที่ทาให้เกิดการผิดนัด
ชาระหนี้ในทิศทางตรงกันข้ามในเชิงลบ แสดงว่าลูกหนี้ที่มีจานวนงวดที่ผ่อนมาแล้วมากขึ้นมีความรับผิดชอบต่อ
ภาระหนี้ ย่อมมี มากขึ้ น โอกาสที่ จะผิดนัดชาระหนี้ จึงลดลง และลูกหนี้ ที่มีการค้ าประกันที่ มีความมัน่ คงและ
น่าเชื่อถือย่อมมีความเสี่ ยงในการผิดนัดชาระหนี้ นอ้ ยกว่าลูกหนี้ ที่ไม่มีการค้ าประกัน หรื อมีการค้ าประกันที่ไม่มี
น่าเชื่อถือ เช่น การค้ าประกันด้วยบุคคล เป็ นต้น

6. อภิปรายผล
จากผลการศึกษา พบว่า ปั จจัยต่างๆ ที่มีความสัมพันธ์ต่อการผิดนัดชาระหนี้ มาศึกษาระดับความสาคัญ
ด้ ว ยวิ ธี ก ารทดสอบสมการถดถอยแบบ Binary Logistic Regression โดยใช้ Logit Model พบว่ า ปั จ จั ย ที่ มี
ความสัมพันธ์ต่อการผิดนัดชาระหนี้ ที่ระดับนัยสาคัญทางสถิติ 0.05 มีท้ งั หมด 6 ปั จจัยได้แก่ อายุ ยอดผ่อนชาระ
ต่องวด จานวนงวดที่ผ่อนมาแล้ว ยอดหนี้ คงเหลือ วงเงินกู้ และการค้ าประกัน ซึ่ งสอดคล้องกับผลการศึกษาของ
ปั ทมา คูทอง (2558) ที่ได้ทาการศึกษาปั จจัยที่มีผลต่อการเกิดหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ของธนาคารออมสิ น ในเขต
กรุ งเทพมหานคร พบว่า อายุ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา อาชีพ จานวนบุคคลที่อยูใ่ นความอุปการะ รายได้
ต่อเดือนของลูกหนี้ ระยะเวลาการผ่อนชาระที่เหลือ สัดส่ วนเงินผ่อนชาระต่อรายได้ รายจ่าย ของลูกหนี้ ต่อเดือน
สัดส่ วนภาระหนี้ ที่เหลือต่อวงเงินกู้ และยังสอดคล้องกับผลการศึกษาของ กชกร ชูฉิม (2556) ที่ได้ทาการศึ กษา
เรื่ องปั จจัยที่ส่งผลต่อการเกิดหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้สาหรับสิ นเชื่อเพื่อที่อยูอ่ าศัยของธนาคารพาณิ ชย์แห่งหนึ่ง
พบว่ามีตวั แปรอิสระ 7 ปั จจัย ที่ ส่งผลต่อการเกิ ดหนี้ ที่ไม่ก่อให้เกิ ดรายได้ คือ ปั จจัยด้านอายุ ปั จจัย ด้านอาชี พ
ปั จจัยด้านอายุงาน ปั จจัยด้านภาระหนี้สินกับสถาบันการเงินอื่น ปั จจัยด้านภาระหนี้ต่อ รายได้ ปั จจัยด้านระยะเวลา
การผ่อนชาระ และปั จจัยด้านวงเงินกูต้ ่อมูลค่าหลักประกัน
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7. ข้ อเสนอแนะ
7.1 ข้ อเสนอแนะในการนาผลวิจยั ไปใช้
(1) จากผลการศึกษาในครั้งนี้ พบว่า การเพิ่มขึ้นของภาระหนี้ คงเหลือ ส่ งผลให้ความน่าจะเป็ นใน
การผิ ด นัด ช าระหนี้ เ พิ่ม ขึ้ น ดัง นั้น เพื่ อ ป้ อ งกันการผิ ดนัด ช าระหนี้ ที่ จะเกิ ดขึ้ นในอนาคตสหกรณ์ ออมทรั พย์
พนักงานการไฟฟ้ าส่ วนภูมิภาค จากัด ควรให้ความสาคัญในการติดตามลูกหนี้ ที่มีภาระหนี้ คงเหลื อมากอย่าง
ใกล้ชิด โดยใช้แนวทางในการปรับโครงสร้างหนี้ และพักชาระหนี้ เพื่อติดตามดูแลลูกหนี้ที่ผิดนัดเป็ นกรณี พิเศษ
และขยายเวลาออกไประงับการกู้ เนื่ องจากภาระหนี้ คงเหลือของลูกหนี้ ยิ่งมากจะเพิ่มโอกาสในการผิดนัดชาระ
หนี้มากขึ้น
(2) จากผลการศึกษาในครั้งนี้ พบว่า ตัวแปรวงเงินกูท้ ี่ได้รับอนุมตั ิที่เพิ่มขึ้นส่งผลให้ความน่าจะเป็ น
ที่จะผิดนัดชาระหนี้เพิ่มขึ้น ดังนั้นสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จากัด ควรให้ความสาคัญใน
การพิจารณาวงเงินที่ได้รับอนุมตั ิให้ มีความสอดคล้องและเหมาะสมกับมูลค่าหลักทรัพย์ค้ าประกันของผูก้ ู้ โดยให้
ความสาคัญกับหลักทรัพย์ค้ าประกันที่มีมูลค่าสู งและการพิจารณาให้มีระยะเวลาในการผ่อนชาระที่ยาวนานจะ
ช่วยทาให้ความน่าจะเป็ นที่จะผิดนัดชาระหนี้ลดลง
(3) การพิจารณาให้สินเชื่ อแก่ ผูก้ ูพ้ นักงานการไฟฟ้ าส่ วนภูมิภาค จากัด ควรพิจารณาถึ ง การค้ า
ประกันของลูกหนี้ เป็ นปั จจัยสาคัญด้วย ลูกหนี้ ที่มีบุคคลค้ าประกันหรื อหุ ้นค้ าประกัน ย่อมมี ความมัน่ คงและ
น่าเชื่อถือย่อมมีความเสี่ ยงในการผิดนัดชาระหนี้ นอ้ ยลง และมีความมัน่ ใจได้วา่ ลูกหนี้ ไม่ผิดนัดชาระหนี้ ดังนั้น
การที่ผกู ้ ทู้ ี่มีบุคคลค้ าประกันหรื อหุ ้นค้ าประกัน จะต้องนามาประกอบการพิจารณาทุกครั้ง ร่ วมกับการพิจารณา
ปั จจัยอื่นๆทางด้านความเสี่ ยงเพื่อคัดกรองลูกค้าในเบื้องต้น เนื่ องจากปั จจัยนี้ มีความสัมพันธ์กบั การผิดนัดชาระ
หนี้ของลูกหนี้ได้
7.2 ข้ อเสนอแนะในการวิจยั ครั้งต่ อไป
(1) ในการศึกษาครั้งต่อไปควรศึกษาปั จจัยอื่นๆที่จะมีผลต่อการเกิดการผิดนัดชาระหนี้ของลูกหนี้
เพิ่มเติมเข้ามาในแบบจาลอง หรื อเพิ่มกลุ่มตัวอย่างในการศึกษาให้มากขึ้นเพื่อให้ได้ขอ้ มูลที่มีความถูกต้องแม่นยา
มากยิ่งขึ้น รวมทั้งปั จจัยภายนอกต่างๆ ที่อาจจะส่ งผลกระทบต่อการเกิดการผิดนัดชาระหนี้ ข้อเสนอแนะในเชิง
พฤติกรรมของสมาชิกที่นาไปสู่ หนี้ เสี ย หรื อการผิดนัดชาระหนี้ ควรให้ความสาคัญด้วยเช่นกัน ทั้งนี้ เพื่อให้เกิด
ความครอบคลุมและเพื่อให้ได้แบบจาลองที่มีความสมบูรณ์สามารถอธิ บาย การเกิดการผิดนัดชาระหนี้ ได้อย่าง
ถูกต้องและชัดเจนมากขึ้น
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แนวทางการแก้ไขปัญหาการให้ สินเชื่ อทีเ่ ข้ าข่ ายผิดปกติ
กรณีศึกษาธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ การเกษตร
THE GUIDELINE FOR REDUCING THE PROBLEMS OF UNUSUAL
CREDIT CASE STUDY OF BANK FOR AGRICULTURE AND
AGRICULTURAL COOPERATIVES
ทรรศมล สองแคว
มหาวิทยาลัยหอการค้ าไทย
E-mail: tassamon.son@gmail.com
บทคัดย่อ
การวิจัยครั้ งนี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึ กษาสาเหตุและแนวทางการแก้ไขปั ญหาการจ่ายสิ นเชื่ อที่ เข้าข่าย
ผิดปกติ กรณี ศึกษาธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ของกลุ่มตัวอย่างพนักงานวิเคราะห์งานสิ นเชื่อ
ที่ มีพฤติ กรรมการให้สินเชื่ อที่ เข้าข่ายผิดปกติ คัดกรอกจากเงื่ อนไขจากการให้สินเชื่ อที่ เข้าข่ายการหลีกเลี่ยง
การจัดชั้นหนี้ ที่มีสญ
ั ญาการจ่ายเงินกูแ้ ละการชาระหนี้เงินกูใ้ นวันเดียวกัน โดยมีการทาสัญญาจ่ายเงินกูใ้ หม่นามา
ชาระหนี้เดิมโดยมีอตั ราส่วนจานวนเงินกูต้ ่อจานวนเงินที่ชาระหนี้เดิม 0.8 – 1 มาทั้งหมด 332 ตัวอย่าง
ผลการวิจัยที่ ได้จากการวิเคราะห์หาสภาพแวดล้อมภายในและภายนอกด้วยวิธีการ SWOT Analysis
และผังก้างปลา พบสาเหตุของกลุ่มพนักงานที่อนุมตั ิสินเชื่อเข้าข่ายผิดปกติ ประกอบด้วย 5 สาเหตุ คือ 1. สาเหตุ
ด้านเศรษฐกิจ เกิดจากปั ญหาสภาพเศรษฐกิจไม่แน่นอนส่ งผลต่อรายได้ของผูก้ ทู้ ี่ไม่แน่นอนทาให้ผกู ้ จู้ าเป็ นต้อง
ขออนุ มตั ิเงิ นกูเ้ งิ นประกอบกับชาระหนี้ วนเวียนสลับกันบ่ อยครั้ง 2. สาเหตุดา้ นบุคลากร พนักงานขาดทักษะ
การสอบทานสิ นเชื่อ และขาดความรู ้ ความเข้าใจผลิตภัณฑ์สินเชื่อ 3. สาเหตุดา้ นการบริ หารจัดการ การออกกล
ยุทธ์ ผลิตภัณฑ์ และวิธีปฏิบตั ิที่ทาให้เกิดความสับสนและไม่ชนั เจน 4. สาเหตุดา้ นการบริ หารความสัมพันธ์ลูกค้า
เกิ ดจากการอานวยความสะดวกให้กบั ลูกค้า 5. สาเหตุดา้ นระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่ ไม่มีระบบสนับสนุน
การแจ้งเตือนการเงินผิดปกติ และเทคโนโลยีการเชื่อมโยงข้อมูลภายในธนาคารที่ทนั สมัย พร้อมทั้งเสนอแนะแนว
ทางการแก้ไขปั ญหา โดยธนาคารควรปฏิบตั ิตามระเบียบและ ข้อบังคับอย่างเคร่ งครัดในการอนุมตั ิสินเชื่อ และ
สามารถน าผลการวิ จัย ในครั้ งนี้ มาก าหนดทิ ศ ทางการอนุ ม ัติ ป ล่ อ ยสิ น เชื่ อ อย่า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ เพื่ อ ให้มี
ความเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมในปั จจุบนั และลดความเสี่ ยงต่อการดาเนิ นงานของธนาคาร รวมทั้งลดปั ญหา
การจ่ายสิ นเชื่อที่เข้าข่ายผิดปกติ
คาสาคัญ: สิ นเชื่อที่หลีกเลี่ยงการจัดชั้นหนี้ , การจ่ายเงินกูผ้ ดิ ปกติ
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ABSTRACT
The objectives of this research were to study the causes and the guideline for reducing the problems of
unusual credit which were a case study of Bank for Agriculture and Agricultural Cooperatives. For this study, the
credit analysts who committed an unusual credit facility were included as a sample; they were screened from
credit conditions within the scope of avoidance of debt classification with loan repayment contract, and loan
repayment on the same day by having a new contract to repay the old debt. A total of 332 samples were repaid
with a rate of 0.8-1 loan amount.
The Result from SWOT Analysis was used for external and internal environment analysis. The fishbone
diagram was also adapted to search the causes of problems. It was found that the five seasons why the staffs
approved the unusual credits are as follows: 1. the economic problems which uncertainly affected the borrowers’
unstable income, causing them to seek approval for loan and alternating debt repayment; 2. The lack of review
skill and understanding of credit products; 3. The confusing and unconfirmed management of product strategies
and practices; 4. The problems of the customer facilities; 5. The information technology system with no support
system for financial irregularities and no up-to-date information linking technology within the bank. Furthermore,
recommendations for solutions were provided and processed through the banks should strictly comply with the
rules and regulations in credit approval. And can use the results of this research to determine the direction for the
most efficient loan approval to be suitable for the current environment and reduce risks to the bank's operations
and reducing the problems of unusual credit
Keyword: Credit avoiding of debt classification, unusual loan payment

1. ความสาคัญและทีม่ าของปัญหาวิจัย
ในปั จจุบนั สถาบันการเงินได้ตระหนักถึงความสาคัญการดาเนินงานอย่างมีคุณภาพ ตามหลักการกากับ
ดูแลสถาบันการเงินของธนาคารแห่ งประเทศไทย (ธปท.) เพื่อให้สถาบันการเงินไทยตระหนักถึงหลักการของ
การดาเนิ น “ธุ รกิ จอย่างยัง่ ยืน” ตามหลักการของธนาคาร ดังนั้นธนาคารแห่ งประเทศไทย (ธปท.) จึ งกากับดูแล
สถาบันการเงินให้มีความมัน่ คง มีระบบบริ หารความเสี่ ยงที่ดี ส่ งเสริ มให้สถาบันการเงินมีประสิ ทธิ ภาพ รวมถึง
ดูแลให้สถาบันการเงินมีธรรมาภิบาลที่ดี
ทั้งนี้ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ได้ตอบสนองต่อหลักการของการดาเนิ น
“ธุรกิจอย่างยัง่ ยืน” โดยกาหนดนโยบายและกลยุทธ์ของธุรกิจของธนาคาร โดยเฉพาะบริ การด้านสิ นเชื่อ เพื่อให้
ธุ รกิ จดาเนิ นงานอย่างมี คุณภาพ และไม่ละเมิ ด พระราชบัญญัติธุรกิ จสถาบันการเงิ น พ.ศ. 2561 โดยเฉพาะ
การให้บริ การด้านสิ นเชื่อที่เข้าข่ายเป็ นการหลีกเลี่ยงการจัดชั้นหนี้ที่พบปั ญหามากในปั จจุบนั เช่น
1. การอนุมตั ิสินเชื่อ โดยไม่คานึกถึงวัตถุประสงค์ที่แท้จริ งของลูกค้า
2. การแก้ไขปั ญหาหนี้ คา้ งชาระ โดยการอนุ มตั ิสัญญาใหม่ เพื่อชาระหนี้ สินเชื่ อเดิ มที่ เป็ นการส่ อเจต
หลีกเลี่ยงการจัดชั้นลูกค้าเพื่อหวังผลการประเมินผลงาน
3. การกาหนดงวดชาระหนี้เงินกูข้ องลูกค้า โดยไม่พิจารณาจากกระแสเงินสดของรายได้และวงจรธุรกิจ
ของลูกค้าอย่างแท้จริ ง
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4. การสร้างยอดเงินกู้ ยอดเงินฝากและรายได้ค่าธรรมเนี ยม ไม่ใช้วิธีการจ่ายเงินกูเ้ พื่อสร้างยอดเงินกูท้ ุก
ประเภท และลูกค้าไม่ได้นาเงินกูน้ ้ นั ไปใช้ตามวัตถุประสงค์ที่แท้จริ ง
ทั้ง นี้ ตามเงื่ อ นไขหลัก เกณฑ์ก ารปล่ อ ยสิ น เชื่ อ ของธนาคาร พบมี ก ารอนุ ม ัติ สิ น เชื่ อ ที่ เ ข้า ข่ า ยเป็ น
การหลีกเลี่ยงการจัดชั้นหนี้ ณ เดือนมกราคมถึงกันยายน พ.ศ. 2563 พบจานวนลูกค้าที่ถูกให้สินเชื่อที่เข้าข่ายเป็ น
การหลีกเลี่ยงการจัดชั้นหนี้ สูงถึง 1,932 ราย คิดเป็ นจานวนสัญญารับชาระถึง 4,453 บัญชี รวมเป็ นเงิ น 368.13
ล้านบาท และมีจานวนสัญญาที่เปิ ดใหม่ถึง 1,488 บัญชี คิดเป็ นจานวนเงิน 375.69 ล้านบาท ซึ่งพฤติกรรมเหล่านี้
ส่ งผลกระทบต่อการดาเนินงานและความน่าเชื่อถือของธนาคาร เช่น การจัดทาเงินสารอง, การบริ หารความเสี่ ยง
Portfolio สิ นเชื่ อ, การกาหนดกลยุทธ์ นโยบายต่างๆ ของธนาคาร และผูป้ ฏิ บัติเองจะถูกลงโทษตามวินัยของ
ธนาคาร และถูกดาเนินคดีตามกฎหมายพระราชบัญญัติธุรกิจสถาบันการเงิน พ.ศ. 2561 อีกด้วย
ดัง นั้น การศึ ก ษาแนวทางแก้ไ ขปั ญ หาการอนุ ม ัติ สิ น เชื่ อ ที่ เ ข้า ข่ า ยหลี ก เลี่ ย งการจัด ชั้น หนี้ รวมทั้ง
ตรวจสอบพฤติ กรรมที่ เป็ นสาเหตุของปั ญหามาก าหนดแนวทางการป้ องกันเพื่อ ช่ ว ยจะลดความเสี ยหายต่ อ
ธนาคารและสนับสนุนให้องค์ดาเนินธุรกิจอย่างยัง่ ยืน

2. วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
(1) เพื่อศึกษาพฤติกรรมและปัจจัยที่มีอิทธิพลของกลุ่มพนักงานในการอนุมตั ิสินเชื่อที่ผดิ ปกติ
(2) เพื่อกาหนดแนวทางโดยมุ่งเน้นการแก้ไขและป้ องการอนุมตั ิสินเชื่อที่ผดิ ปกติ

3. เอกสารและงานวิจัยทีเ่ กี่ยวข้ อง
3.1 แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้ อง
(1) การวิเคราะห์หาสาเหตุผงั ก้างปลา (Fish Bone Diagram)
ผังก้างปลา หมายถึง แผนภูมิมีลกั ษณะคล้ายปลาที่เหลือแต่กา้ ง โดยมุ่งเน้นผังวิเคราะห์ปัญหาและ
สาเหตุอย่างเป็ นระบบ (Cause & Effect Diagram) เป็ นแผนผังที่แสดงสมมติฐานของความสัมพันธ์อย่างเป็ นระบบ
ระหว่างสาเหตุหลายๆ สาเหตุ ที่ส่งผลต่อปั ญหาหนึ่งปั ญหา (Good material , 2564)
(2) การวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสและอุปสรรค (SWOT Analysis)
หลักการวิเคราะห์สถานการณ์ของธุรกิจหรื อองค์กร ว่าอยูใ่ นสถานการณ์แบบไหนเพื่อที่จะนามาใช้
วางแผนถึงแนวทางการปฏิบตั ิที่เหมาะสมในการเดิ นหน้าธุ รกิ จ โดยจะเน้นไปที่การนาจุดแข็งและจุดอ่อนของ
สภาพแวดล้อมภายในมาประกอบการพิจารณาของโอกาสรวมไปถึงอุปสรรคภายนอก เพื่อใช้ในการหาแผนการที่
ดีที่สุดให้กบั องค์กร อีกทั้งยังคงเป็ นพื้นฐานของการกาหนดกลยุทธ์ในรู ปแบบต่างๆ (เอกชัย บุญยาธิษฐาน, 2563)
(3) การวิเคราะห์ของ TOWS Matrix
เป็ นเครื่ องมือสาหรับการสร้างกลยุทธ์ใหม่จากสภาพแวดล้อมและสถานการณ์ปัจจุบนั ขององค์กร
ด้วยการจับคู่ระหว่างปั จจัยภายในและปั จจัยภายนอกขององค์กร ได้แก่ ปั จจัยภายใน ประกอบด้วย จุดแข็ง และ
จุดอ่อน ปั จจัยภายนอก ประกอบด้วย โอกาส และ ความเสี่ ยง ได้ออกมาเป็ นกลยุทธ์ 4 รู ปแบบด้วยกัน ได้แก่
1. กลยุทธ์เชิงรุ ก ใช้จุดแข็งร่ วมกับโอกาส 2. กลยุทธ์เชิงแก้ไข ใช้โอกาสลดจุดอ่อน 3. กลยุทธ์เชิงป้ องกัน ใช้จุดแข็ง
รับมืออุปสรรค 4. กลยุทธ์เชิงรับ แก้ไขจุดอ่อนและเลี่ยงอุปสรรค (อภิชยั ศรี เมือง , 2555)
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(4) หลักเกณฑ์การจัดชั้นของสถาบันการเงินเฉพาะกิจ
ตามประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย ที่ สกส. 23/2562 ลงวันที่ 2 กันยายน 2562 เรื่ องเกณฑ์การจัด
ชั้ นและการกั น เงิ น ส ารองของสถาบั น การเงิ น เฉพาะกิ จ อาศั ย อ านานตามความในมาตรา 120/1 แห่ ง
พระราชบัญญัติธุรกิจสถาบันการเงิน พ.ศ. 2551 และแก้ไขเพิ่มเติมหลังกระทรวงการคลังออกหลักเกณฑ์การจัด
ชั้นและการกันเงินสารองของสถาบันการเงินเฉพาะกิจ
(5) หลักเกณฑ์การปล่อยสิ นเชื่อของพนักงานที่เข้าข่ายหลีกเลี่ยงการจัดชั้นหนี้
ตามประกาศธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ที่ 83759 ลงวันที่ 21 เมษายน 2563
เรื่ อง แนวทางการกากับดูแลการจ่ายเงินกูท้ ี่เข้าข่ายหลีกเลี่ยงการจัดชั้นหนี้ ซึ่งประกอบด้วยหลักเกณฑ์เงื่อนไขของ
การปล่อยสิ นเชื่อของสัญญาที่เข้าข่ายหลีกเลี่ยงการจัดชั้นหนี้ ดังนี้ 1. เป็ นสัญญาที่มีการจ่ายเงินกูแ้ ละมีการชาระ
หนี้ เงิ นกูใ้ นวันเดียวกัน 2. มีการทาสัญญาจ่ายเงินกูใ้ หม่เพื่อนามาชาระหนี้ เดิมที่ มีดอกเบี้ยปรับ ชั้นหนี้ SM และ
NPL

3. รายการชาระหนี้เดิมรวมทุกสั ญญา (ต้ นเงิน ดอกเบี้ย และดอกเบี้ยปรั บ) และในวันเดียวกันมี
การจ่ ายเงินกู้ใหม่
โดยมีอตั ราส่ วนจานวนเงินกูต้ ่อจานวนเงินที่ชาระหนี้ เดิ ม ตั้งแต่ 0.8 ถึง 1 มากาหนดกลุ่มประชากรที่ มี
ความสาคัญและค้นคว้าหาอิทธิพลของปั ญหา
งานวิจยั ของกุลขนิษฐ์ วิรุฬห์ธนกฤษณ์ (2562) ศึกษาเรื่ องการลดหนี้ดอ้ ยคุณภาพ (NPL) ของสิ นเชื่อเบิก
เงิ นเกิ นบัญชี (OD) ประเภทบุคคลธรรมดา ของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สานักงานใหญ่
พบสาเหตุของการเกิดหนี้ ดอ้ ยคุณภาพ (NPL) ของสิ นเชื่อประเภทเบิกเงินเกินบัญชี (OD) แบ่งเป็ น 6 สาเหตุหลัก
ของปั ญหาการเกิดหนี้ดอ้ ยคุณภาพของสิ นเชื่อเบิกเงินเกินบัญชี (OD) คือ 1. การกาหนดเป้ าหมายการจ่ายสิ นเชื่อ
(Key Performance Indicator: KPI) ของธนาคาร ให้กบั พนักงาน ทาให้พนักงานให้สินเชื่อไม่ตรงกับความต้องการ
ใช้เงิ นกูข้ องลูกค้า 2. ลูกค้านาเงิ นกูไ้ ปใช้ผิดวัตถุประสงค์ 3. พนักงานไม่มีความชานาญในการวิเคราะห์สินเชื่อ
4. พนักงานไม่มีการตรวจสอบ หรื อควบคุมการใช้เงิ นกูห้ ลังการให้สินเชื่ อ และให้ลูกค้าต่อ วงเงิ นกูโ้ ดยไม่ได้
ตรวจสอบสถานะธุรกิจ การสต็อกสิ นค้า หรื อความเคลื่อนไหวของสถานะทางบัญชี ของลูกค้าว่ามีความผิดปกติ
หรื อไม่ 5. ธนาคารไม่มีเครื่ องมือหรื อระบบในการแจ้งเตือนการค้างชาระ 6. สภาพเศรษฐกิจไม่เป็ นไปตามที่ลูกค้า
คาดคิด และเสนอแนะแนวทางการแก้ไขปั ญหาที่เหมาะสมที่ สุด คือ การให้พนักงานเข้ารับการอบรมให้ความรู ้
เกี่ยวกับการจ่ายสิ นเชื่อประเภทเบิกเงินเกินบัญชี (OD) เพื่อสามารถฝึ กฝนการใช้เครื่ องมือการวิเคราะห์สินเชื่อให้
ตรงกับประเภทธุรกิจ และรวมถึงการเพิ่มพัฒนาทักษะในการวิเคราะห์
งานวิ จัย ของวัช รพล วิ ล าวรรณ และสุ ภ าภรณ์ พวงชมพู ( 2558) ได้ศึ ก ษาเรื่ องปั จ จัย ที่ มี ผ ลต่ อ
ความสามารถในการชาระหนี้ สินทางการเกษตรของลูกค้า ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขา
หนองบัวแดง โดยจากการศึกษาพบว่าปั จจัยที่มีความสัมพันธ์กบั ความสามารถในการชาระหนี้ ของเกษตรลูกค้า
ประกอบด้วย 5 ปั จจัยที่สาคัญ คือ จานวนสมาชิกในครัวเรื อน จานวนหนี้ สิน พื้นที่ทาการเกษตร ระยะเวลาของ
สัญญาสิ นเชื่อ และปั จจัยที่มีผลกระทบต่อความ สามารถในการชาระหนี้ คือ รายได้ของเกษตรกรลูกค้า
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4. วิธีดาเนินการวิจัย
4.1 แบบแผนการวิจยั
ในการศึกษาวิจยั ครั้งนี้ เพื่อให้ได้มาซึ่ งข้อมูล และคาตอบที่เป็ นจริ งให้ครอบคลุมถึงประเด็นปั ญหาตาม
วัตถุประสงค์ของการวิจยั ที่มุ่งศึกษา ผูว้ ิจยั ได้เลือกใช้เทคนิ คการวิจยั เชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ร่ วมกับ
การค้น คว้าหาข้อ มู ลจากเอกสาร ข้อ ระเบี ย บวิธี ปฏิ บัติของธนาคารและกฎเกณฑ์ของธนาคารแห่ งประเทศ
ไทย รวมไปถึ งแนวคิ ด ทฤษฎี ที่เกี่ ยวข้องกับ เครื่ องมื อที่ ช่วยในการศึ กษาและรวบรวมข้อมูล โดยมี รูปแบบ
การเก็บข้อมูลแบบปฐมภูมิ และการเก็บข้อมูลแบบทุติยภูมิ
4.2 ประชากรและตัวอย่ าง
กลุ่มประชากรตัวอย่างถูกพิจารณาตามหลักเกณฑ์การปล่อยสิ นเชื่ อที่ เข้าข่ายการสัญญาเปิ ดใหม่เพื่อ
หลีกเลี่ยงการจัดชั้น ตามประกาศธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ที่ 83759 ลงวันที่ 21 เมษายน
2563 เรื่ อง แนวทางการกากับดูแลการจ่ายเงินกูท้ ี่เข้าข่ายหลีกเลี่ยงการจัดชั้นหนี้ และหลักเกณฑ์การจัดชั้นของ
สถาบันการเงินเฉพาะกิจมากาหนดชั้นหนี้ พบจานวนพนักงานสิ นเชื่อจ่ายเงินกูท้ ี่เข้าข่ายหลีกเลี่ยงการจัดชั้นหนี้
ทั้งสิ้น 1,932 ราย และใช้สูตรกาหนดขนาดตัวอย่างของยามาเน่มาคานวณขนาดประชากรได้จานวน 332 ตัวอย่าง
จากสูตร
𝑛=

1,932
1 + 1,932(0.05)2

4.3 เครื่ องมือวิจยั
สาหรับวิธีการศึกษาค้นคว้าในครั้งนี้เป็ นการศึกษาในลักษณะการวิจยั เชิงคุณภาพ โดยใช้กลยุทธ์ในการ
วิจยั แบบสอบถามสัมภาษณ์เชิงลึกเพื่อให้ได้ขอ้ มูลที่ละเอียด ครบถ้วน และมีรูปแบบสอบถามสัมภาษณ์เป็ นแบบ
กึ่งโครงสร้าง สามารถได้แบ่งข้อมูลออกแบบ 2 ส่วน ดังต่อไปนี้
ส่วนที่ 1 ข้อมูลปฐมภูมิ เป็ นข้อมูลที่ได้จากการเก็บรวบรวมโดยแบบสอบถามสัมภาษณ์เชิงลึกจาก
พนักงานสิ นเชื่อ โดยใช้ระเวลาการเก็บรวบรวมโดยแบบสอบถามตั้งแต่ เดือนตุลาคม 2563 ถึง ธันวาคม 2563
ส่ วนที่ 2 ข้อมูลทุติยภูมิ เป็ นข้อมูลจากการวิเคราะห์ศึกษาข้อมูลจาก พระราชบัญญัติธุรกิจสถาบัน
การเงิน โดยธนาคารแห่ งประเทศไทย และข้อมูลจากระบบการปฏิบตั ิการภายในของธนาคารโดยชั้นระยะเวลา
การเก็บรวบรวมข้อมูลตั้งแต่วนั ที่ 1 มกราคม 2563 ถึง วันที่ 30 กันยายน 2563
4.4 การวิเคราะห์ ข้อมูล
นาข้อมูลปฐมภูมิและข้อมูลทุติยภูมิมาวิเคราะห์เพื่อหาสาเหตุของปั ญหา โดยมีเครื่ องมือและทฤษฎีที่
เกี่ยวข้อง ดังนี้
(1) การวิเคราะห์ขอ้ มูลแบบสัมภาษณ์พนักงานปฏิบตั ิงานด้านสิ นเชื่อจานวน 10 ราย
(2) การวิเคราะห์ขอ้ มูลแบบสอบถามพนักงานปฏิบตั ิงานด้านสิ นเชื่อ จานวน 322 คน โดยแบ่งเป็ น
2 ส่วนสาคัญดังนี้
ส่วนที่ 1 ข้อมูลสถานภาพทัว่ ไปของผูต้ อบแบบสอบถาม ได้แก่ อายุ และเพศ ส่วนที่ 2 เหตุผล
การจ่ า ยสิ น เชื่ อ ที่ ท าให้ เ ข้า ข่ า ยผิ ด ปกติ ประกอบไปด้ว ย 1. แบบสอบถามการจ่ า ยสิ น เชื่ อ ของผู ้ป ฏิ บัติ
2. แบบสอบถามการจ่ายสิ นเชื่อของผูส้ อบทานอนุมตั ิ 3. แบบสอบถามแนวทางการป้ องกัน 4. ข้อเสนอแนะ
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โดยน าข้อ มู ล แบบสั ม ภาษณ์ แ ละแบบสอบถามมาวิ เ คราะห์ ด้ว ยสถิ ติ เ ชิ ง พรรณนาเพื่ อ
ทาการศึกษาสาเหตุของการจ่ายสิ นเชื่อที่เข้าข่ายผิดปกติของธนาคาร

5. ผลการวิจัย
(1) จากแบบสั ม ภาษณ์ แ ละแบบสอบถามข้อ มู ล ทั่ว ไปของประชากร จ านวนประชากรที่ ต อบ
แบบสอบถามและแบบสัมภาษณ์เป็ นประชากรเพศหญิงจานวน 96 ราย ประชากรเพศชายจานวน 236 ราย และ
ข้อมูลอายุที่ตอบแบบสอบถามตั้งแต่ 35 – 60 ปี จาแนกอายุตามดังตารางที่ 1 ตารางแสดงจานวนช่วงอายุของ
พนักงานสิ นเชื่อที่ตอบแบบสอบถาม รวมทั้งสิ้น 332 ราย
ตารางที่ 1 ตารางแสดงจานวนช่วงอายุของผูต้ อบแบบสอบถาม
อายุ
จานวนพนักงาน (ราย)
35 - 40
4
41 - 45
32
46 - 50
126
51 - 55
108
56 - 60
62
รวม
332
(2) เหตุผลการจ่ายสิ นเชื่อที่เข้าข่ายผิดปกติของผูป้ ฏิบตั ิ พบว่า ผูป้ ฏิบตั ิมีให้สาเหตุอื่นๆ มากถึงร้อยละ
71.4 ซึ่ งเหตุผลประกอบที่พบมากที่สุด ของเจ้าหน้าสอบทานคือ การสอบทานลูกค้าไม่ละเอียดถี่ถว้ น ประกอบ
กับมีงานเร่ งด่วนโดยเฉพาะงานนโยบายรัฐบาลจานวนมาก สาเหตุรองลงมาคือจากผูป้ ฏิบตั ิเข้าใจวิธีปฏิบตั ิไม่
ถูกต้อง ร้ อยละ 13.4 เหตุผลประกอบที่ พบมากที่ สุด คื อ การให้สิน เชื่ อตามข้อกาจัดผลิ ตภัณฑ์สินเชื่ อ แต่ ล ะ
ประเภทไม่ถูกต้อง ทาให้อนุ มตั ิสินเชื่ อผิดวัตถุประสงค์ และให้สาเหตุผูป้ ฏิ บตั ิ ทารายการผิดโดยไม่เจตนาได้
คะแนนร้ อยละ 9.4 เป็ นลาดับที่ 3 โดยพบสาเหตุเกิ ดจากความไม่สะดวกเดิ นทางมาติ ดต่อ ธนาคารมารั บ เงิ น
ภายหลัง ตามวิธีปฏิ บตั ิของธนาคาร และความจาเป็ นของผูก้ ูส้ ิ นเชื่ อเพื่อเป็ นทุนในการประกอบอาชี พในภาวะ
เศรษฐกิจที่ไม่แน่นอน
(3) เหตุผลการจ่ายสิ นเชื่อที่เข้าข่ายผิดปกติของผูอ้ นุมตั ิสอบทาน เกิดจากผูส้ อบทานให้น้ าหนักสาเหตุ
ผิดปกติจากอื่นๆ จากการสอบทานมากเป็ นอันดับหนึ่ ง ร้อยละ 62.5 โดยให้เหตุผลว่าระบบที่จดั การสัญญาของ
ธนาคารไม่รองรับการทางานได้ทนั ถ่วงที เช่น การยกเลิกสัญญา ทาให้เวลาคัดข้อมูลวิเคราะห์เข้าเงื่อนไข และ
สาเหตุจากความประสงค์ของลูกค้าตามความจาเป็ นในการกู้ สาเหตุอนั ดับสองของผูส้ อบทานมาจาก ผูอ้ นุมตั ิสอบ
ทานสอบทานไม่รอบคอบคิดเป็ นร้อยละ 11.9 พบจากมากในเหตุผลปริ มาณลูกค้ามีจานวนมาก ทาให้ผสู ้ อบทาน
และผูอ้ นุมตั ิขาดความรอบคอบในการสอบถามการใช้เงินกูข้ องลูกค้า และสาเหตุผอู ้ นุมตั ิสอบทานเข้าใจวิธีปฏิบตั ิ
ไม่ถูกต้องเป็ นอันดับ 3 ร้ อยละ 9.5 โดยให้เหตุผลคือ ไม่เข้าใจผลิ ตภัณฑ์สินเชื่ อ และวิธีการปฏิ บตั ิของแต่ละ
ผลิตภัณฑ์สินเชื่อ
(4) เหตุผิดปกติจากวิธีปฏิบตั ิ/คู่มือปฏิบตั ิงานธนาคาร พบสาเหตุอื่นๆ ร้อยละ 35 ซึ่งมีสาเหตุจากทาตาม
วัตถุประสงค์ของลูกค้าสาเหตุจากคู่มือปฏิบตั ิงานธนาคารไม่ชดั เจนร้อยละ 12.6 เกิดจากผูก้ าหนดวิธีปฏิบตั ิออก
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กฎเกณฑ์เงื่ อนไขของผลิ ตภัณฑ์ไม่ครอบคลุมและปรับเปลี่ ยนหลายครั้ง ทาให้ผูป้ ฏิ บตั ิ เกิ ดความสับสนในวิธี
ปฏิบตั ิ และสาเหตุจากออกคู่มือปฏิบตั ิงานธนาคารล่าช้ากว่าผลิตภัณฑ์สินเชื่อร้อยละ 1.3
(5) วิธีป้องกัน วิธีป้องกันที่เกิดกรณี ผิดพลาดจากสาขา สามารถแบ่งเป็ น วิธีการซักซ้อมและสื่ อสารกับ
พนักงาน และวิธีอื่นๆ เช่น สื่ อสารกลับให้ธนาคารได้รับทราบปั ญหาในท้องที่ และเสนอให้จดั ทาระบบแจ้งเตือน
เมื่อมีการอนุมตั ิสญ
ั ญาเข้าข่ายผิดปกติ โดยให้น้ าหนักร้อยละ 67.4 และ 32.6
จากข้อมูลตามแบบสอบถามและแบบสัมภาษณ์ ผูศ้ ึกษานาข้อมูลมาวิเคราะห์หาจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส
และ อุปสรรค ของปั ญหาโดยใช้วิธี SWOT Analysis ซึ่ งสามารถสรุ ปแยกออกเป็ นประเด็น ตามตารางที่ 2 ตาราง
แสดงการวิเคราะห์ โดยวิธี SWOT Analysis ได้ดงั นี้
ตารางที่ 2 ตารางแสดงการวิเคราะห์ โดยวิธี SWOT Analysis
จุดแข็ง
จุดอ่อน
- พนักงานมีความสัมพันธ์ที่ดีกบั ลูกค้า
- สารสนเทศที่ใช้งานในปัจจุบนั ยังไม่ตอบสนองความ
- ผลิตภัณฑ์สินเชื่อของธนาคารมี
ต้องการของผูใ้ ช้
หลากหลาย
- พนักงานขาดทักษะการสอบทานสิ นเชื่อ และขาดความรู ้
- ธนาคารเข้าช่วยเหลือเกษตรกรอย่างทัว่ ถึง
ความเข้าใจเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สินเชื่อ
ผ่านโครงการรัฐบาล
- กฎ ระเบียบธนาคารล้าสมัยและ ปรับเปลี่ยนตลอดเวลา
- ไม่ระบบแจ้งเตือนการจ่ายสิ นเชื่อที่ผิดกฎธนาคาร
- ข้อมูลระบบสิ นเชื่อไม่เชื่อมโยงกัน
โอกาส
อุปสรรค
- ระบบเทคโนโลยีออนไลน์
- การเปลี่ยนด้านเทคโนโลยีใช้งบประมาณสูงสภาพ
- การเก็บข้อมูล Big data
เศรษฐกิจไม่แน่นอนส่งผลต่อรายได้ของผูก้ ู้
- มีเครื อข่ายทั้งภายในและภายนอกองค์กร - รายได้ลูกค้าขึ้นอยูก่ บั ผลผลิตแต่ละฤดูกาลและสภาพ
ร่ วม แลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้
ภูมิอากาศ
- ปริ มาณลูกค้าที่มีจานวนมาก
- โครงการนโยบายรัฐบาลมีจานวนมากและถูกนามาเป็ น
เกณฑ์ประเมิน KPI องค์กร
และนาข้อมูลดังกล่าวมาวิเคราะห์หาสาเหตุหลัก สาเหตุยอ่ ยตามผังก้างปลา พบว่ามี 5 สาเหตุหลักและ
12 สาเหตุยอ่ ย ที่ทาให้พนักงานจ่ายสิ นเชื่อเข้าข่ายผิดปกติ คือ 1.สาเหตุดา้ นเศรษฐกิจ สาเหตุยอ่ ยเกิดจากเศรษฐกิจ
ที่ ไม่แน่ นอน และรายได้ของลูกค้าธนาคารส่ วนมากจากการประกอบอาชี พเกษตรซึ่ งปริ มาณผลผลิตขึ้นอยูก่ บั
สภาพอากาศ และสิ นค้าเกษตรมีมูลค่าไม่คงที่ราคาขึ้นตามปั จจัยการผลิตและเศรษฐกิจ เมื่อลูกค้าทาการค้าผลิต
ผลสาเร็ จจึงนาเงิ นมาชาระหนี้ และกูเ้ งินต่อเพื่อนาไปเป็ นเงินทุนหมุนเวียนในการประกอบอาชี พ 2.สาเหตุดา้ น
บุคลากร สาเหตุยอ่ ยเกิดจากพนักงานขาดทักษะการสอบทานสิ นเชื่อ และขาดความรู ้ ความเข้าใจผลิตภัณฑ์สินเชื่อ
เนื่ องจากธนาคารมีผลิ ตภัณฑ์สินเชื่ อเป็ นจานวนมากและมีวิธีปฏิ บตั ิ ที่แตกต่างกัน ทาให้พนักงานไม่สามารถ
เรี ยนรู ้ถึงรายละเอียดของแต่ละผลิตภัณฑ์ พร้อมทั้งนโยบายกาหนดตัวชี้ วดั องค์กร (KPI) ทาให้พนักงานมุ่งเน้น
การจ่ายสิ นเชื่อเพื่อ KPI มากขึ้น 3. สาเหตุดา้ นการบริ หารจัดการ สาเหตุยอ่ ยเกิดจาก การเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและ
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ออกระเบียบวิธีการปฏิบตั ิงานที่ล่าช้าส่ งผลให้พนักงานปฏิบตั ิงานผิดพลาด รวมถึงการโครงการช่วยเหลือเกษตร
ตามนโยบาลรัฐบาลที่ เร่ งด่ วน ทาให้พนักงานต้องปฏิ บตั ิงานเพิ่มขึ้นในเวลาที่ จากัด 4. สาเหตุดา้ นการบริ หาร
ความสัมพันธ์ลูกค้า สาเหตุยอ่ ย เกิดจากการอานวยความสะดวกให้กบั ลูกค้า ด้านการเดินทางมารับเงินกู้ ดังนั้น
ธนาคารจาเป็ นต้องรักษาความสัมพันธ์อนั ดีกบั ลูกค้า 5. สาเหตุดา้ นระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ สาเหตุยอ่ ยเกิ ด
จาก ธนาคารมี ระบบเกี่ ยวข้องกับระบบสิ นเชื่ อเป็ นจานวนมาก ทาให้การเชื่ อมต่อระหว่างระบบต้องใช้เวลา
ดาเนิ นการ รวมถึงไม่มีระบบการตรวจสอบ และแจ้งเตือนการกระทาที่ เข้าข่ายผิดกฎระเบี ยบของธนาคารเป็ น
สาเหตุยอ่ ย ดังที่แสดงตามรู ปภาพที่ 2

ความสัมพันธ์ลูกค้า
พนักงานอานวยความสะดวกให้ลูกค้า
จนทาให้ละเมิดระเบียบของธนาคาร

เงื่อนไขการให้สินเชื่อ
เปลี่ยนแปลงบ่อย
กฎ ระเบียบวิธีปฏิบตั ิการจ่าย
สิ นเชื่อของธนาคารล้าสมัย
มีโครงการสิ นเชื่ อเร่ งด่วน
จานวนมาก

การจัดการ

เทคโนโลยี
ไม่มีระบบแจ้งเตือนการจ่ายสิ นเชื่ อที่ผิด
กฎเกณฑ์ธนาคาร
ข้อมูลระบบสิ นเชื่ อไม่เชื่ อมโยง
กัน
ไม่มีสารสนเทศแจ้งเตือนการจ่ายสิ นเชื่ อที่
ผิดปกติ

ขาดความรู้ ความเข้าใจ
ในผลิตภัณฑ์สินเชื่อ

ปั ญหาการให้
สิ นเชื่อที่เข้า
ข่ายผิดปกติ

สภาพเศรษฐกิจ ที่ไม่แน่นอน

ขาดทักษะการสอบทานสิ นเชื่อ
ผูก้ มู้ ีรายได้ไม่แน่นอน

มุ่งปล่อยสิ นเชื่ อตาม KPI

บุคลากร

เศรษฐกิจ

รู ปภาพที่ 2 ผังก้างปลาแสดงสาเหตุหลักและสาเหตุยอ่ ยของการจ่ายสิ นเชื่อที่เข้าข่ายผิดปกติ
เมื่อพบสาเหตุของปั ญหา ผูศ้ ึกษานากลยุทธ์ของ TOWS Matrix เสนอแนวแก้ไขปั ญหา ดังนี้ (1) กลยุทธ์
เชิงรุ ก คือ พัฒนาระบบสิ นเชื่อออนไลน์และจัดทาฐานข้อมูล Big Data ข้อดี สามารถเชื่อมข้อมูลเข้าด้วยกันและ
เรี ยกใช้งานได้สะดวก รวดเร็ ว ทันเวลา ข้อเสี ย ใช้งบประมาณจัดทาระบบสู งและใช้ระยะเวลานานในการจัดทา
ระบบ (2) กลยุทธ์เชิ งแก้ไข คือ สร้างชุมชนออนไลน์แลกเปลี่ยนความรู ้ ความคิดเห็ น ระหว่างพนักงาน ข้อดี
พนักงานสามารถแลกเปลี่ยนความคิดเห็ น ข้อสงสัยกันได้ ข้อเสี ย ใช้เวลานานในการจัดการแก้ไขปั ญหาหรื อ
ข้อสงสัย (3) กลยุทธ์เชิงป้ องกัน คือ ลดโครงการนโยบายที่ปล่อยสิ นเชื่อเพื่อนามาเป็ นเกณฑ์ KPI ข้อดี ลดปริ มาณ
งานและสามารถทาให้พนักงานสามารถสอบทานสิ นเชื่อได้มีคุณภาพมากขึ้น ข้อเสี ย ธนาคารอาจให้ความช่วยเหลือ
เกษตรกรไม่ทั่วถึ ง (4) กลยุทธ์เชิ งรั บ คื อ การจัดทาสารสนเทศการจ่ ายเงิ นกู้เพื่อตรวจสอบการจ่ ายเงิ นกู้เกิ น
ขี ดความสามารถของลูกค้า (การจ่ ายสิ นเชื่ อผิดปกติ) ข้อดี จัดทาระบบได้รวดเร็ ว ใช้งบประมาณน้อย ข้อเสี ย
เกิดปั ญหาการจ่ายสิ นเชื่อผิดปกติก่อนแล้วถึงจะทราบปั ญหาและมาแก้ไขสัญญาเหล่านั้นภายหลัง
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6. อภิปรายผล
ผลการศึกษาแนวทางการแก้ไขปั ญหาการจ่ายสิ นเชื่อที่เข้าข่ายผิดปกติ กรณี ศึกษาธนาคารเพื่อการเกษตร
และสหกรณ์ การเกษตร จากการวิเคราะห์ ขอ้ มูลแบบสัมภาษณ์ แบบสอบถาม ทฤษฎี และเอกสารรายงานที่
เกี่ ยวข้อง พบสาเหตุของการจ่ายสิ นเชื่ อที่ เข้าข่ายผิดปกติน้ นั เกิ ดจากสาเหตุสภาวะเศรษฐกิ จที่ ชะลอตัว ทาให้
รายได้ของผูก้ ไู้ ม่เพียงพอต่อรายจ่าย การกาหนดนโยบายการอนุมตั ิสินเชื่อที่ไม่มีประสิ ทธิ ภาพต่อความต้องการ
ของผูก้ ูอ้ ย่างแท้จริ ง ประกอบกับการออกกฎ ระเบี ยบ และเทคโนโลยีภายในธนาคารที่ ล่าสมัยส่ งผลทาให้เกิ ด
ข้อผิดพลาดในการอนุมตั ิสินเชื่อ
แนวทางในการควบคุมเพื่อไม่ให้เกิดปั ญหา พนักงานสิ นเชื่อควรปฏิบตั ิตามระเบียบและข้อบังคับอย่าง
เคร่ งครัดในการอนุมตั ิสินเชื่อ และพิจารณาอนุมตั ิสินเชื่อให้ตรงตามหลักเกณฑ์ของธนาคาร เพื่อปล่อยสิ นเชื่อให้
ตรงตามวัตถุประสงค์ของผูก้ มู้ ากกว่าการอนุมตั ิสินเชื่อตามเกณฑ์ประเมินของธนาคาร(KPI) ทาความเข้าใจกับผูก้ ู้
เรื่ องระเบียบการจ่ายสิ นเชื่อของธนาคารอย่างชัดเจน และปรับเปลี่ยนเทคโนโลยี ระเบียบ ขั้นการการจ่ายเชื่อให้
ทันสมัยตรงกับวิถีการดาเนินชีวติ ที่เปลี่ยนแปลงไปในปั จจุบนั

7. ข้ อเสนอแนะ
7.1 ข้ อเสนอแนะในการนาผลวิจยั ไปใช้
(1) ผูบ้ ริ หารและพนักงานที่ เกี่ ยวข้องกับกระบวนการปล่อยสิ นเชื่ อควรตระหนักถึ งวิธีการจ่ าย
สิ นเชื่อที่ตรงกับหลักปฏิบตั ิ พร้อมรักษาฐานลูกค้าเดิมไว้ได้
(2) ธนาคารควรตระหนักถึ งการแก้ไขปั ญหาที่ ยงั่ ยืน และตอบสนองต่อการวิธีปฏิ บัติการของ
พนักงาน
7.2 ข้ อเสนอแนะในการวิจยั ครั้งต่ อไป
(1) ควรปรั บ Business Rule การคัด สัญญาโดยเปลี่ ย นแปลงโดยไม่นับรวมสิ นเชื่ อสิ นเงิ นด่ วน
สัญญาที่มีการเบิกใหม่เป็ นสิ นเชื่อสิ นเงินด่วนและชาระเป็ นสิ นเชื่อสิ นเงินด่วน สัญญาเดียว (ชาระก่อนเบิกสถานะ
ก่อนกาหนด 7 วัน) และสัญญาที่มีขอ้ ยกเว้นการจ่ายสิ นเชื่อภายในวันได้
(2) ควรมีการศึกษาเปรี ยบเทียบกับธนาคารอื่น ภายใต้เงื่อนไขการจ่ายสิ นเชื่อเดียวกัน
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การตัดสิ นใจซื้ อโดยรวมอยูใ่ นระดับมาก ทั้งนี้ ปัจจัยลักษณะทางประชากรศาสตร์ มีเพียงด้านรายได้ที่แตกต่างกัน
ส่ งผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อของผูบ้ ริ โภคที่ แตกต่างกัน ส่ วนปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดด้านผลิตภัณฑ์ ราคา
และช่องทางการจัดจาหน่ายที่มีอิทธิพลต่อการตัดสิ นใจซื้อ เครื่ องดื่มผสมวิตามินอย่างมีนยั สาคัญที่ 0.05
คาสาคัญ: การตัดสิ นใจซื้อ, เครื่ องดื่มผสมวิตามิน, การตลาด

ABSTRACT
The objectives of this research were 1) to study the level of opinions on the marketing mix factors that
influence consumers decision to purchase vitamin water in Muang District, Lampang Province. 2) to study
the demographic factors affecting the decision to buy vitamin water of consumers in Muang District, Lampang
Province. 3) to study the elements of marketing factors that influence the purchasing decision of vitamin water
of consumers in Muang District, Lampang Province by sampling 400 people using online questionnaires.
The statistics used to analyze the data were frequency, mean, standard deviation, t-Test, F-Test, and multiple
regression. The results of the research revealed that the level of opinion on the marketing ingredients factor and
the overall purchase decision factor was at a high level. However, the demographic factors only differed in terms
of income which affect the purchasing decisions of a different group of consumers. As for the factors of the
marketing mix in terms of product, price and place that influence purchasing decisions. Significantly infused
vitamin drink at 0.05
Keywords : purchase decision, vitamin drink, marketing

1.บทนา
ปั จจุบนั ความนิยมเครื่ องดื่มผสมวิตามินในฝั่งผูบ้ ริ โภค เกิดจากการตื่นตัวกับการดูแลตนเองและต้องการ
เสริ มภูมิคุม้ กันจากภาวะแวดล้อมในชีวิตปั จจุบนั ทั้งที่มาจากโรคภัยและการใช้ชีวิตแบบวิถีคนเมือง ในขณะที่ฝั่ง
ผูป้ ระกอบการ ถือเป็ นการยกระดับการพัฒนาสิ นค้าเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม และความสามารถในการทากาไร จากน้ า
ดื่มบรรจุขวด-น้ าแร่ ไปสู่ น้ าดื่มผสมสารอาหาร (Water Plus) สาหรับผูป้ ระกอบการบางกลุ่มที่พยายามปรับตัวให้
สอดรับกับนโยบายภาครัฐที่หันมาคุมเข้มมากขึ้นในกลุ่มสิ นค้าที่มีผลต่อสุ ขภาพ (การปรับอัตราภาษีความหวาน/
การปรับอัตราภาษีแอลกอฮอล์) ปั จจุบนั คาดการณ์กนั ว่า ตลาดเครื่ องดื่มผสมวิตามิน น้ าเปล่าใส ไม่มีสี แต่มีกลิ่น
และผสมวิตามิ นเข้าไปนั้นในปี พ.ศ. 2563 อาจมี มูลค่าไม่ต่ ากว่า 5,500 ล้านบาท หรื อคิ ดเป็ นส่ วนแบ่ งตลาด
ประมาณร้อยละ 1.2 ของมูลค่าเครื่ องดื่มทั้งหมดในไทย อีกทั้งยังคาดการณ์วา่ ตลาดจะขยับขึ้นเป็ นประมาณ 6,0007,000 ล้านบาท ในปี พ.ศ. 2564 (bltbangkok, 2563) ขณะที่ การเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมในการแข่งขัน
(Competitive Landscape) พบว่ามีมูลค่าตลาดเครื่ องดื่มผสมวิตามินที่ มีแนวโน้มมาจากการขยายตัวด้านปริ มาณ
และ ระดับราคาสิ นค้าที่จดั ในกลุ่มเครื่ องดื่มบรรจุขวด พรี เมียมที่มีราคาสู ง มีส่วนช่วยในการผลักดันการเติบโต
ของภาพรวมตลาดเครื่ องดื่มหลังจากอิ่มตัวมาระยะหนึ่งสาเหตุที่ตลาดเครื่ องดื่มมีการอิ่มตัวมาจากการขยายตัวด้าน
ปริ มาณที่เพิ่มขึ้น จากการ Switching ประเภทเครื่ องดื่มของผูบ้ ริ โภคจากสิ นค้าทดแทน 2 กลุ่ม คือ กลุ่มเครื่ องดื่ม
ฟังก์ชนั่ นอลดริ งก์หรื อเครื่ องดื่มที่มีส่วนผสมของสมุนไพร,กรดอะมิโน,ผักและผลไม้ที่นาเสนอจุดขายการเป็ น
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เครื่ องดื่มเพื่อสุ ขภาพเช่นเดียวกับเครื่ องดื่มผสมวิตามิน แต่อาจจะมีปริ มาณน้ าตาลหรื อให้พลังงานที่มากกว่า และ
กลุ่มน้ าแร่ ซ่ ึ งเป็ นน้ าดื่มบรรจุขวดพรี เมียม การตัดสิ นใจซื้ อของผูบ้ ริ โภคมาจากการให้ความสาคัญด้านคุณภาพ
และความตระหนักด้านผลลัพธ์ดา้ นสุ ขภาพเช่นเดียวกับน้ าดื่มผสมวิตามิน โดยทั้งสองประเภท มีระดับราคาและ
กลุ่มลูกค้าเป้ าหมายใกล้เคียงกับน้ าดื่มผสมวิตามิน (Brandbuffet, 2563)
จากปั ญหาที่กล่าวมาข้างต้นในปั จจุบนั ตลาดเครื่ องดื่มผสมวิตามินนั้นกาลังเติบโตสวนกระแสเศรษฐกิจ
และมี การแข่งขันที่ สูงขึ้ นแต่ละยี่ห้อก็จะมี กลยุทธ์ท างการตลาดที่ แตกต่างกันออกไปประกอบกับภายใต้การ
แข่งขันของธุรกิจเครื่ องดื่มผสมวิตามินที่ค่อนข้างรุ นแรงและมีมูลค่าทางการตลาดไม่ต่ากว่า 5,500 ล้านบาทในปี
2563 โดยมีแนวโน้มสู งถึง 6,000-7,000 ล้านบาทในปี 2564 (ศูนย์วิจยั กสิ กรไทย, 2563) รวมทั้งยังมีการนาเสนอ
ผลิตภัณฑ์ที่เจาะตลาดผูบ้ ริ โภคกลุ่มวัยรุ่ นเป็ นหลัก รวมทั้งกลุ่มนักศึกษาที่ชื่นชอบการดื่มเครื่ องดื่มที่ส่วนผสมของ
วิตามิน และเนื่องด้วยจังหวัดลาปาง เป็ นจังหวัดหนึ่งที่มีมหาวิทยาลัยและสถาบันการศึกษาที่จดั การเรี ยนการสอน
ในระดับปริ ญญาตรี ท้ งั ที่ เป็ นมหาวิทยาลัยในที่ ต้ งั และวิทยาเขตมากถึ ง 7 มหาวิทยาลัย/สถาบัน ประกอบด้วย
มหาวิทยาลัยราชภัฏลาปาง มหาวิทยาลัยราชมงคลล้านนาลาปาง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์ลาปาง มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์ ศูนย์ลาปาง มหาวิทยาลัยเนชัน่ วิทยาลัยอินเตอร์ เทคลาปาง และมหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิ ราช
ศูนย์การศึ กษาลาปาง โดยมีมหาวิทยาลัยราชภัฏลาปางเป็ นมหาวิทยาลัยที่ มีนักศึ กษามากที่ สุด ดังนั้นผูว้ ิจยั จึ งมี
ความสนใจในการศึกษาถึงปั จจัยที่อิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจซื้ อเครื่ องดื่ มผสมวิตามิน ของนักศึกษามหาวิทยาลัย
ราชภัฏลาปาง เพื่อที่ จะได้ทราบพฤติ ก รรมการเลื อ กซื้ อเครื่ องดื่ มผสมวิต ามิ น รวมทั้งปั จจัย ส่ วนประสมทาง
การตลาดของผลิตภัณฑ์เครื่ องดื่มผสมวิตามิน

2. วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
(1) เพื่อศึกษาระดับความคิดเห็นต่อปั จจัยทางส่ วนประสมทางการตลาดและการตัดสิ นใจซื้ อเครื่ องดื่ ม
ผสมวิตามินของผูบ้ ริ โภคอาเภอเมือง จังหวัดลาปาง
(2) เพื่อศึกษาปั จจัยลักษณะทางประชากรศาสตร์ ที่ส่งผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อเครื่ องดื่ มผสมวิตามินของ
ผูบ้ ริ โภคอาเภอเมือง จังหวัดลาปาง
(3) เพื่อศึ กษาปั จจัยส่ วนผสมทางการตลาดที่ มีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจซื้ อเครื่ องดื่ มผสมวิตามินของ
ผูบ้ ริ โภคอาเภอเมือง จังหวัดลาปาง

3. เอกสารและงานวิจัยทีเ่ กีย่ วข้ อง
3.1 แนวคิด ทฤษฎี กรอบแนวคิด
ในการศึ กษา ปั จจัยที่ มีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจซื้ อเครื่ องดื่ มผสมวิตามิ น ของผูบ้ ริ โภคอาเภอเมื อ ง
จังหวัดลาปาง ผูศ้ ึกษาได้ศึกษา แนวความคิด ทฤษฎี และงานวิจยั ที่เกี่ยวข้องเพื่อเป็ นพื้นฐานในงานวิจยั ดังนี้
3.1.1 แนวคิดและทฤษฏีเกีย่ วกับลักษณะประชากรศาสตร์
Hanna and Wozniak (2001), Shiffman and Kanuk (2003) ได้ ใ ห้ ค วามหมายของลั ก ษณะทาง
ประชากรศาสตร์ ไว้คล้ายคลึงกันโดยกล่าวว่า ลักษณะทางประชากรศาสตร์ หมายถึงข้อมูลเกี่ยวกับตัวบุคคล เช่น
อายุ เพศ การศึ กษา อาชี พ รายได้ ศาสนาและเชื้ อชาติ ซ่ ึ งมี อิทธิ พลต่อพฤติ กรรมผูบ้ ริ โภค ซึ่ งโดยทั่วไปแล้ว
นักการตลาดมักจะใช้เป็ นลักษณะมาพิจารณาสาหรับการแบ่งส่วนตลาด (Market Segmentation) โดยเชื่อมโยงกับ

770

การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ มหาวิทยาลัยศรี ปทุม ออนไลน์ ครั้งที่ 16 ประจาปี 2564 วันที่ 28 ตุลาคม 2564

ความต้องการ ความชอบและอัตราการใช้สินค้าของผูบ้ ริ โภค รวมทั้งง่ายต่อการวัดมากกว่าตัวแปรอื่นๆ ซึ่งตัวแปร
ที่สาคัญคือ อายุ,เพศ,รายได้,การศึกษาและอาชีพ
3.1.2 แนวคิดและทฤษฎีเกีย่ วกับการตัดสินใจซื้อ
ศิ ริวฒั น์ เหมื อนโพธิ์ (2560) การตัดสิ นใจ หมายถึ ง กระบวนการในการเลื อกที่ จะกระทาสิ่ งใด
สิ่ งหนึ่งจากทางเลือกต่างๆ ที่มีอยู่ ซึ่งผูบ้ ริ โภคมักจะต้องตัดสิ นใจในทางเลือกต่างๆ ของสิ นค้าและบริ การอยูเ่ สมอ
นักการตลาดจาเป็ นที่ จะต้องระบุสถานการณ์ที่จะมาเป็ นตัวสร้างให้เกิดความต้องการด้วยการเก็บข้อมูลจากเหล่า
ผูบ้ ริ โภค ซึ่ งจะทาให้นกั การตลาดสามารถพัฒนากลยุทธ์ที่เสริ มสร้างให้ผบู ้ ริ โภคเกิ ดความสนใจได้เป็ นอย่างดี
ขั้นตอนการตัดสิ นใจด้านการรับรู ้ปัญหาและความต้องการ ความต้องการบริ โภคสิ นค้า ที่ มีส่วนกระตุน้ ให้เกิ ด
ความต้องการเป็ นลาดับขั้นตอนในการตัดสิ นใจของผูบ้ ริ โภคโดยมีลาดับกระบวนการ 5 ขั้นตอน ดังกระบวนการ
ตัด สิ น ใจซื้ อ 5 ขั้น ตอนของผู ้บ ริ โภคดัง นี้ 1.การตระหนั ก ถึ ง ปั ญ หาหรื อความต้อ งการ (Problem or Need
Recognition) 2. การเสาะแสวงหาข้อ มู ล (Search for Information) 3. การประเมิ น ทางเลื อ ก (Evaluation of
Alternative) 4. การตัดสิ นใจซื้อ (Decision Marking) 5. พฤติกรรมหลังการซื้อ (Post purchase Behavior)
3.1.3 แนวคิดและทฤษฎีเกีย่ วกับพฤติกรรมของผู้บริโภค
ราช ศิริวฒั (2560) พฤติกรรมผูบ้ ริ โภค หมายถึง กระบวนการ หรื อ พฤติกรรมการตัดสิ นใจ การซื้ อ
การใช้ และการประเมินผลการใช้สินค้าหรื อบริ การของบุคคลมีความสาคัญต่อการซื้อสิ นค้าและบริ การพฤติกรรม
ในการตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้าของผูบ้ ริ โภคในสังคมได้ถูกต้องและสอดคล้องกับความสามารถในการตอบสนองของ
ธุรกิจมากยิ่งขึ้น ที่สาคัญจะช่วยในการพัฒนาตลาดและพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ดีข้ ึน ในตลาดปั จจุบนั ถือว่าผูบ้ ริ โภค
เป็ นใหญ่ และมีความสาคัญที่สุดของนักธุรกิจ จึงจาเป็ นอย่างยิง่ ที่ผบู ้ ริ หารการตลาด จะต้องศึกษากลุ่มผูบ้ ริ โภคให้
ละเอียด ถึงสาเหตุของการซื้ อ การเปลี่ยนแปลงการซื้ อ การตัดสิ นใจซื้ อ ฯลฯ จะช่วยให้ผบู ้ ริ หารทายใจหรื อเดาใจ
กลุ่มผูบ้ ริ โภคของกิจการได้ถูกต้องว่ากลุ่มผูบ้ ริ โภคเหล่านั้นต้องการอะไร มีพฤติกรรมการซื้ออย่างไร แรงจูงใจใน
การซื้ อเกิ ดจากอะไร แหล่งข้อมูลที่ผบู ้ ริ โภคนามาตัดสิ นใจซื้ อคืออะไร รวมทั้งกระบวนการตัดสิ นใจซื้ อข้อมูล
ต่างๆ เหล่านี้เป็ นประโยชน์ต่อการวางแผนทางการตลาด
3.1.4 แนวคิดและทฤษฎีส่วนประสมทางการตลาด
สมชาย กิ จ ยรรยง (2561) ได้ใ ห้ ค วามหมายว่า “เป็ นกิ จ กรรมทางธุ ร กิ จ ที่ ท าให้ สิ น ค้า บริ ก าร
เคลื่อนย้ายจากผูผ้ ลิตไปยังผูใ้ ช้หรื อผูบ้ ริ โภค การแสวงหา วิเคราะห์สารวจเพื่อดันผลิตภัณฑ์สู่ผใู ้ ช้ หรื อผูบ้ ริ โภค
เป็ นเครื่ องมือเพื่อเปิ ดช่องทางให้ลูกค้าเกิดการซื้ อซ้ า ซื้ อเพิ่มและซื้ อต่อเนื่ อง”เป็ นเครื่ องมือทางการตลาดที่ธุรกิจ
นามาใช้ เพื่อให้บรรลุวตั ถุประสงค์ทางการตลาดเครื่ องมือทางการตลาดนี้ เรี ยกว่า 4Ps ประกอบด้วย ผลิตภัณฑ์
ราคา สถานที่จาหน่าย และการส่งเสริ ม การขาย ซึ่งตัวแปรต่างๆ ในแต่ละ P เป็ นดังนี้ (1) ผลิตภัณฑ์ (product) คือ
สิ นค้าหรื อบริ การของเราขึ้นอยูก่ บั ผูข้ ายว่าต้องการขายผลิตภัณฑ์ให้กบั ใคร ต้องการนาเสนอผูบ้ ริ โภคกลุ่มไหน
(2) ราคา (price) คือ การตั้งราคาของสิ นค้าและบริ การขึ้นอยู่กบั ตัวผลิตภัณฑ์รวมไปถึงกลุ่มเป้ าหมาย (3) ช่องทาง
การจัดจาหน่าย (Place) คือ ช่องทางการขายสิ นค้า-บริ การโดยเราจะต้องวิเคราะห์หาช่องทางการจาหน่ายสิ นค้าบริ การของเราให้สามารถเข้าถึ ง และกระจายสิ น ค้าไปยัง ลู กค้าให้ไ ด้ม ากที่ สุด และ(4) การส่ ง เสริ ม การขาย
(promotion) คือ กลยุทธ์การส่ งเสริ มการขาย เพื่อสร้างความรับรู ้และเพิ่มความต้องการให้ลูกค้าสนใจ อยากซื้ อ
สิ นค้า-บริ การจากเราหรื อการจัดโปรโมชัน่ ลด แลก แจก แถม และการประชาสัมพันธ์ลูกค้า
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3.2 กรอบแนวคิดของงานวิจยั
ปัจจัยด้านประชากรศาสตร์
- อายุ
- เพศ
- รายได้
(ภัทรานิษฐ์ ฉายสุวรรณ,2559)

การตัดสินใจซื้อเครื่ องดื่มผสม
วิตามิน ของผู้บริโภคอาเภอเมือง
จังหวัดลาปาง
- คุณประโยชน์
- ราคา
- รู ปแบบบรรจุภณั ฑ์
(ศศิพร บุณชู, 2560)

ปัจจัยส่ วนประสมทางการตลาด
-ด้านผลิตภัณฑ์
-ด้านราคา
-ด้านช่องทางการจัดจาหน่าย
- ด้านส่ งเสริ มการตลาด
(หทัยทิพย์ แดงปทิว,2559)

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดการวิจยั
3.3 สมมุตฐิ านการวิจยั
สมมติฐานที่ 1 ลักษณะทางประชากรศาสตร์ มีผลต่อการตัดสิ นใจซื้อเครื่ องดื่มผสมวิตามินของผูบ้ ริ โภค
อาเภอเมือง จังหวัดลาปาง
สมมติ ฐานที่ 1.1 ลักษณะทางประชากรศาสตร์ ด้านอายุมีผลต่ อการตัด สิ นใจซื้ อเครื่ องดื่ ม ผสม
วิตามินของผูบ้ ริ โภคอาเภอเมือง จังหวัดลาปาง
สมมติ ฐานที่ 1.2 ลักษณะทางประชากรศาสตร์ ด้านเพศมี ผลต่ อการตัด สิ นใจซื้ อเครื่ องดื่ ม ผสม
วิตามินของผูบ้ ริ โภคอาเภอเมือง จังหวัดลาปาง
สมมติฐานที่ 1.3 ลักษณะทางประชากรศาสตร์ รายได้มีผลต่อการตัดสิ นใจซื้อเครื่ องดื่มผสมวิตามิน
ของผูบ้ ริ โภคอาเภอเมือง จังหวัดลาปาง
สมมติฐานที่ 2 ปั จจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อการตัดสิ นใจซื้อเครื่ องดื่มผสมวิตามิน ของ
ผูบ้ ริ โภคอาเภอเมือง จังหวัดลาปาง

4. วิธีดาเนินการวิจัย
การวิจยั ครั้งนี้เป็ นการวิจยั แบบเชิงปริ มาณ (Quantitative Research) โดยใช้การสารวจ (Survey Research)
จากการเก็บข้อมูลแบบสอบถามออนไลน์ (Online questionnaire) จากกลุ่มเป้ าหมาย ในการเก็บรวบรวม โดยมี
รายละเอียดดังนี้
4.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่างประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้คือผูบ้ ริ โภคที่มีประสบการณ์ซ้ือและดื่ม
เครื่ องดื่ มผสมวิตามินเป็ นประจา โดยกาหนดตัวอย่างจากไม่ทราบขนาดตัวอย่างใช้สูตรของ W.G Cochran ได้
ตัวอย่างที่ใช้ในการวิจยั ครั้งนี้ เท่ากับ 384.16 ตัวอย่าง ณ ระดับความเชื่อมัน่ 95% และระดับค่าความคลาดเคลื่อน
ร้อยละ 0.05 ดังนั้นจึ งกาหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างภายใต้การการป้ องกันความคลาดเคลื่อนที่ เกิ ดขึ้นจึ งได้จัดทา
แบบสอบถามรวมทั้งหมดเป็ น 400 ตัวอย่าง
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4.2 เครื่ องมือในการวิจยั เครื่ องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลครั้งนี้ คือ แบบสอบถาม (Questionnaire)
ซึ่ ง เป็ นเครื่ อ งมื อ ในการวิจัย เชิ ง ปริ ม าณ (Quantitative Research) โดยสร้ า งขึ้ น จากการทบทวนวรรณกรรมที่
เกี่ยวข้องแบ่งออกเป็ น 3 ส่ วน คือ1. คาถามคัดกรอง ข้อมูลด้านประชากรศาสตร์ ของผูต้ อบแบบสอบถามซึ่ งเป็ น
แบบสอบถามที่มีลกั ษณะแบบตรวจสอบรายการ (Check – List) 2.ข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมการเลือกซื้อเครื่ องดื่ม
ผสมวิตามิ น โดยแบบสอบถามมี ลกั ษณะตรวจรายการ (Check-List) 3. ข้อมูลเกี่ ยวกับปั จจัยส่ วนประสมทาง
การตลาดในการเลือกซื้ อเครื่ องดื่มผสมวิตามินและระดับของการตัดสิ นใจซื้ อ ซึ่ งมีลกั ษณะแบบสอบถามเป็ นมา
ตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale)
4.3 คุณภาพเครื่ องมือ คณะผูว้ ิจยั ได้ทาการทดสอบความเที่ยง (Validity) และความเชื่อมัน่ (Reliability)
ของแบบสอบถามก่อนนาไปเก็บข้อมูลจริ ง โดยการให้คะแนนรายข้อของผูเ้ ชี่ยวชาญมา 3 ค่า โดยมีการตรวจสอบ
ค่า IOC ซึ่ งได้ผลการตรวจสอบความเที่ ย งตรงของปั จจัยด้านผลิ ตภัณฑ์รวมเท่ ากับ 1ปั จจัยด้านราคารวมมี ค่ า
ความเที่ยงตรงเท่ากับ 0.86 ปั จจัยด้านส่ งเสริ มการขายความเที่ยงตรงเท่ากับ 1 ปั จจัยด้านช่องทางการจัดจาหน่ายมี
ความเที่ ยงตรงเท่ากับ 0.92 ปั จจัยด้านการตัดสิ นใจซื้ อมีความเที่ยงตรงเท่ากับ 1 โดยความเที่ยงตรงรวมทั้งฉบับ
เท่ากับ 0.95 และการตรวจสอบความเชื่อมัน่ (Reliability) โดยนาแบบสอบถามที่ปรับปรุ งแก้ไขไปหาค่าความเชื่อมัน่
โดยนาไปทดลอง (Try out) กับกลุ่มตัวอย่าง จานวน 30 ตัวอย่าง เพื่อหาค่าความเชื่ อมัน่ โดยใช้สูตรการหาค่า
สัมประสิ ทธิ์ แอลฟา (α-Coefficient) ของ ครอนบัค (Cronbach) ซึ่ งผลการตรวจสอบความเชื่ อมัน่ พบว่าปั จจัย
ส่ วนประสมทางการตลาด มีค่าความเชื่ อมัน่ เท่ากับ 0.945 และปั จจัยการตัดสิ นใจซื้ อมีค่าความเชื่ อมัน่ เท่ากับ 1
และค่าความเชื่อมัน่ โดยรวมเท่ากับ 0.835 ซึ่ งผ่านเกณฑ์มาตรฐานที่กาหนดไว้ คือ มีค่ามากกว่า 0.70 ขึ้นไป (มน
สิ ช สิ ทธิสมบูรณ์, 2550)
4.4 การเก็บรวบรวมข้อมูลมีการเก็บรวบรวมข้อมูลการวิจยั ครั้งนี้ ดังนี้ 1. คณะผูว้ จิ ยั จัดทาแบบสอบถาม
พร้ อ มทั้ง หาค่ า ความเชื่ อ มั่น และความเที่ ย งตรงของค าถาม เมื่ อ แบบสอบถามผ่ า นตามเกณฑ์ที่ ก าหนด
2. คณะผู ้วิ จัย จึ ง แจกแบบสอบถามเป็ นแบบสอบถามออนไลน์ ผ่ า นทาง Social network ให้ แ ก่ ผู ้บ ริ โ ภคที่ มี
ประสบการณ์ ในการซื้ อและดื่ มเครื่ องดื่ มผสมวิตามิ น ในอาเภอเมื อง จังหวัดลาปาง จานวน 400 คนเพื่อเก็บ
รวบรวมข้อมูลแบบสอบถามมาทาการตรวจสอบความถูกต้องและความสมบูรณ์ของแบบสอบถาม และนาข้อมู ล
ที่ได้มาวิเคราะห์ตามวิธีการทางสถิติ โดยคัดกรองผูต้ อบแบบสอบถามด้วยข้อคาถามที่ใช้เป็ นเกณฑ์คดั เข้าคัดออก
ด้วยข้อคาถามว่าท่านเคยซื้อเครื่ องดื่มผสมวิตามินหรื อไม่หากไม่จะสิ้นสุดการทาแบบสอบถามทันที
4.5 การวิเคราะห์ขอ้ มูล ผูว้ ิจยั ดาเนิ นการวิเคราะห์ และประมวลข้อมูลด้วยวิธีทางสถิ ติ ซึ่ งจะแบ่งเป็ น
2 ส่ วน คื อ 1. การวิเคราะห์ ขอ้ มูลเชิ งพรรณนา (Descriptive Statistics) การวิเคราะห์ ขอ้ มูลเกี่ ยวกับพฤติ ก รรม
การซื้อของผูบ้ ริ โภค ปั จจัยส่วนประสมทางการตลาด ปั จจัยประชากรศาสตร์ และระดับการตัดสิ นใจซื้อ โดยการอธิ บาย
ความถี่ ค่าร้ อยละ ค่าเฉลี่ ย ส่ วนเบี่ ยงเบนมาตรฐาน และนาเสนอในรู ปแบบตาราง 2. การวิเคราะห์ ขอ้ มูลเชิ ง
อนุมาน (Inferential Statistics) ด้วย t-Test และ F-test รวมทั้ง Multiple Regression เพื่อทดสอบสมมติฐานงานวิจยั

5. ผลการวิจัย
ข้ อมูลลักษณะทางประชากรศาสตร์ ของกลุ่มตัวอย่ าง
จากการแจกแบบสอบถาม 400 ชุด มีจานวนผูเ้ ป็ นกลุ่มตัวอย่างเป้ าหมาย จานวน 400 คน โดยลักษณะ
ตัวอย่างที่ ได้น้ ันพบว่า ร้ อยละ 35 เป็ นเพศชาย และร้ อยละ 65 เป็ นเพศหญิ ง ส่ วนใหญ่มีอายุ 21-30 ปี คิ ดเป็ น
ร้อยละ 59.3 โดยมีรายได้เฉลี่ยอยูใ่ นช่วง 5,000-10,000 บาท ร้อยละ 41.3
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ข้ อมูลพฤติกรรมการเลือกซื้อเครื่ องดื่มผสมวิตามินของผู้บริโภคในอาเภอเมืองจังหวัดลาปาง
จากการสารวจ กลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่มีพฤติกรรมการเลือกซื้ อเครื่ องดื่มผสมวิตามิน โดยมีความถี่ใน
การดื่มต่อสัปดาห์อยูท่ ี่ 3-4 ครั้งต่อสัปดาห์ ร้อยละ 36.5 ซึ่ งเฉลี่ยในการซื้ อแต่ละครั้งคือ 1-2 ขวดต่อครั้ง คิดเป็ น
ร้อยละ 54.8 ส่ วนสถานที่ที่เลือกไปซื้ อมากที่สุดคือ 7-Eleven คิดเป็ นร้อยละ 55.3 เหตุผลที่เลือกซื้ อเครื่ องดื่มผสม
วิตามิ นคื อชื่ นชอบในคุ ณประโยชน์ของเครื่ องดื่ มผสมวิตามิ น คิ ดเป็ นร้ อยละ 51 โดยยี่ห้อของเครื่ องดื่ มผสม
วิตามินที่กลุ่มตัวอย่างเลือกซื้ อมากที่สุดคือ ซี วิท(C-vitt) ร้อยละ23.8 VITADAY ร้อยละ 15.3 YANHEE Vitamin
Water ร้อยละ 14.2 ตามลาดับ
ระดับความคิดเห็นที่มีต่อส่ วนประสมทางการตลาดและการตัดสิ นใจซื้ อเครื่ องดื่ มผสมวิตามินของ
ผู้บริโภคอาเภอเมืองจังหวัดลาปาง
ระดับความคิดเห็นที่มีต่อส่วนประสมทางการตลาดของผลิตภัณฑ์เครื่ องดื่มผสมวิตามินในภาพรวมอยู่
ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ย 3.69 ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.293 เมื่อพิจารณารายด้านพบว่า ด้านการส่ งเสริ มทาง
การตลาดมีค่าเฉลี่ยสูงสุด3.83 โดยค่าเฉลี่ยด้านผลิตภัณฑ์ 3.81 ส่วนเบี่ยงเบนมาตราฐาน 0.530 ด้านราคามีค่าเฉลี่ย
3.75 ส่ ว นเบี่ ย งเบนมาตรฐาน 0.447 และการช่ อ งทางการจัดจาหน่ า ยมี ค่า เฉลี่ ย ที่ ต่ า ที่ สุ ด 3.36 ส่ ว นเบี่ ย งเบน
มาตรฐาน 0.658
ข้ อมูลเกีย่ วกับปัจจัยส่ วนประสมทางการตลาดทีม่ อี ทิ ธิพลต่ อการตัดสินใจซื้อเครื่ องดื่มผสมวิตามิน
ตารางที่ 1 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของปั จจัยส่วนประสมทางการตลาดด้าน 4p
4p
ผลิตภัณฑ์
ราคา
การส่ งเสริ มทางการตลาด
ช่องทางการจัดจาหน่าย
รวม

ค่ าเฉลีย่
3.8143
3.7500
3.3667
3.8333
3.6911

ส่ วนเบี่ยงเบนมาตราฐาน
0.5307
0.4479
0.6582
0.4459
0.2938

ระดับความคิดเห็น
มาก
มาก
ปานกลาง
มาก
มาก

จากตารางที่ 1 พบว่าโดยภาพรวมระดับความคิดเห็ นปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดที่ มีอิทธิ พ ลต่ อ
การตัดสิ นใจซื้ อเครื่ องดื่มผสมวิตามิน ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ย 3.69 ส่ วนเบี่ ยงเบนมาตรฐาน
0.293 เมื่ อพิจารณารายด้าน พบว่า ด้านช่ องทางการจัดจาหน่ ายมี ค่าเฉลี่ ยสู งสุ ด 3.83 ส่ วนเบี่ ยงเบนมาตรฐาน
0.4459 โดยรองลงมาด้า นผลิ ต ภัณ ฑ์ค่ า เฉลี่ ย 3.81 ส่ ว นเบี่ ย งเบนมาตราฐาน0.530 ด้า นราคามี ค่ า เฉลี่ ย 3.75
ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.447 และการช่องทางการจัดจาหน่ ายมีค่าเฉลี่ยที่ต่ าที่สุด 3.36 ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
0.658
การทดสอบสมมติฐานการวิจยั ด้ วยสถิติ F-test (One-Way ANOVA) และ t-test
ลักษณะด้านประชากรศาสตร์ จ าแนกตามอายุที่ ส่ งผลต่ อ การตัด สิ น ใจเลื อ กซื้ อ ด้วยการวิ เคราะห์
ความแปรปรวนทางเดี ยว F-test (One-Way ANOVA) พบว่า ได้ค่านัยสาคัญทางสถิติ เท่ากับ 0.154 ซึ่ งหมายความว่า
อายุที่แตกต่างกันส่ งผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อเครื่ องดื่มผสมวิตามินของผูบ้ ริ โภคในเขตอาเภอเมืองจังหวัดลาปาง
ไม่แตกต่างกัน
ลักษณะด้านประชากรศาสตร์จาแนกตามเพศที่ส่งผลต่อการตัดสิ นใจซื้อ ผูว้ จิ ยั ใช้การทดสอบสมมติฐาน
การวิเคราะห์ t-test ค่าเท่ ากับ 1.250 ค่าระดับนัยสาคัญทางสถิ ติเท่ากับ 0.264 ซึ่ งมากกว่าระดับนัยสาคัญที่ 0.05
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แสดงว่า ค่ า ความแปรปรวนของประชากรทั้ง สองกลุ่ ม ไม่ แ ตกต่า งกัน จึ ง พบว่า เพศที่ แ ตกต่ า งกัน ส่ งผลต่อ
การตัดสิ นใจซื้อเครื่ องดื่มผสมวิตามินของผูบ้ ริ โภคในเขตอาเภอเมืองจังหวัดลาปางไม่แตกต่างกัน
ลักษณะด้านประชากรศาสตร์ จาแนกตามระดับรายได้ของผูบ้ ริ โภคที่เป็ นกลุ่มตัวอย่างกับการตัดสิ นใจ
ซื้ อเครื่ องดื่มผสมวิตามิน ด้วยการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว F-test (One-Way ANOVA) พบว่า ค่าระดับ
นัยสาคัญ เท่ ากับ 0.004 ซึ่ งมี ค่าน้อยกว่าระดับนัยสาคัญในการทดสอบที่ 0.05 ดังนั้นจึ งพบว่า ระดับรายได้ที่
แตกต่างกันส่งผลต่อการตัดสิ นใจซื้อเครื่ องดื่มผสมวิตามินของผูบ้ ริ โภค ในเขตอาเภอเมืองจังหวัดลาปางแตกต่างกัน
การทดสอบสมมติฐานการวิจยั ด้ วยสถิตถิ ดถอยพหุคูณ
ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดวิเคราะห์สถิติสมการถดถอยพหุ คูณเพื่อทดสอบปั จจัยส่ วนประสมทาง
การตลาดที่ มีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจซื้ อเครื่ องดื่ มผสมวิตามิ นของผูบ้ ริ โภคในเขตอาเภอเมื องจังหวัดลาปาง
ผลการทดสอบตัวแปรอิสระทั้งสิ้ น 4 ตัว พบว่า ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดมีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจซื้ อ
เครื่ องดื่มผสมวิตามินของผูบ้ ริ โภคในเขตอาเภอเมืองจังหวัดลาปางทุกด้านยกเว้นด้านราคาเท่านั้นที่ไม่มีอิทธิ พล
ต่อการตัดสิ นใจซื้อ ทั้งนี้ ค่าสัมประสิ ทธิ์ สหสัมพันธ์พหุคูณเท่ากับ 0.471 และมีความสัมพันธ์อย่างมีนยั สาคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.5 ทุกค่าสามารถเรี ยงตามลาดับความสาคัญได้ดงั นี้ ช่องทางการจัดจาหน่าย (β= .447, t = 10.270,
p-value = .000) ผลิ ต ภั ณ ฑ์ (β = .224, t = 5.099, p-value = .000) การส่ ง เสริ มการตลาด(β= .229, t = 5.019,
p-value = .000) ตามลาดับสามารถเขียนเป็ นสมการทานายในรู ปแบบคะแนนมาตรฐานได้ดงั นี้ Z = .047Zproduce +
.041Zpromotion + .042Zplaceซึ่งสามารถนาเสนอดังตารางต่อไปนี้
ตารางที่ 2 การวิเคราะห์เชิงพหุคูณของปั จจัยที่มีผลต่อการตัดสิ นใจซื้อเครื่ องดื่มผสมวิตามินของผูบ้ ริ โภคในเขต
อาเภอเมืองจังหวัดลาปาง
Coefficientsª
Unstandardized
Standardized
Coefficients
Coefficients
Mode
B
Std Error
Beta
(Constant)
.471
.155
1. ผลิตภัณฑ์
.239
.047
.224
2. ราคา
.011
.045
.011
3. การส่ งเสริ มการขาย
.208
.041
.229
4. ช่องทางการจัดจาหน่าย
.427
.042
.447
R²=.609,Adj=R²=.605,F=154.059,P*≤0.05

T

Sig.

3.048
5.099
.246
5.019
10.270

.002*
.000*
.806
.000*
.000*

6. อภิปรายผลการวิจัย
จากการวิจยั เรื่ องปั จจัยที่มีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจซื้ อเครื่ องดื่มผสมวิตามิน ของผูบ้ ริ โภค อาเภอเมือง
จังหวัดลาปาง ผูว้ จิ ยั ได้นาสรุ ปผลการวิเคราะห์มาเชื่อมโยงกับแนวคิดทฤษฎี งานวิจยั ที่เกี่ยวข้องโดยสามารถนามา
อภิปรายผลการวิจยั รายวัตถุประสงค์ ดังต่อไปนี้
วัตถุประสงค์ที่ 1 เพื่อศึ กษาระดับความคิดเห็ นต่อปั จจัยทางส่ วนประสมทางการตลาดที่ มีอิทธิ พลต่อ
การตัดสิ นใจซื้ อเครื่ องดื่ มผสมวิตามิน ของผูบ้ ริ โภคอาเภอเมือง จังหวัดลาปาง จาการวิจยั ซึ่ งพบว่าผลการวิจัย
ชี้ให้เห็นว่า ปั จจัยส่วนผสมทางการตลาดโดยรวมมีระดับความคิดเห็นอยูใ่ นระดับมาก แสดงให้เห็นว่าผูบ้ ริ โภคให้
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ความสาคัญต่อปั จจัยด้านส่ วนประสมทางการตลาดของผลิตภัณฑ์เครื่ องดื่ มผสมวิตามิ นซึ่ งเป็ นไปในทิ ศทาง
เดียวกับชุตินนั ท์ โรจน์เพ็ญเพียร, วรัญญา ติโลกะวิชยั (2560) ที่ทาการศึกษาเรื่ องปั จจัยที่มีผลต่อการตัดสิ นใจซื้อ
เครื่ องดื่มเพื่อสุขภาพ ของผูบ้ ริ โภค ในเขตกรุ งเทพมหานคร ได้นาเสนอว่าปั จจัยของส่วนประสมทางการตลาดทั้ง
ในด้านของผลิตภัณฑ์ซ่ ึ งสะท้อนมาจากบรรจุภณ
ั ฑ์น้ นั ผูบ้ ริ โภคจะให้ความสาคัญเป็ นพิเศษ และเมื่อพิจารณาถึง
ปั จจัยรายด้านพบว่า ปั จจัยด้านการส่ งเสริ มการขายนั้นมี ระดับความคิดเห็ นในระดับปานกลาง อาจเนื่ องด้วย
การทากิจกรรมเพื่อส่ งเสริ มการตลาดของผลิตภัณฑ์เครื่ องดื่มผสมวิตามินนั้นผูบ้ ริ โภคอาจจะยังไม่ได้รับการรับรู ้
ถึ งการส่ งเสริ มการตลาดที่ เห็ นถึ งความแตกต่างระหว่างผลิ ตภัณฑ์มากนัก อาจเนื่ องด้วยเกิ ดจากข้อจากัดทาง
กฎหมายคุ ้ม ครองผูบ้ ริ โ ภคที่ จากัด การน าเสนอผลิ ต ภัณ ฑ์แ ละการใช้ข ้อความที่ ไ ม่ ส ามารถชี้ นาผูบ้ ริ โ ภคถึ ง
คุณสมบัติต่างๆ ได้
วัตถุประสงค์ที่ 2 เพื่อศึกษาปั จจัยลักษณะทางประชากรศาสตร์ที่ส่งผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อเครื่ องดื่มผสม
วิตามิ น ของผูบ้ ริ โภคอาเภอเมือง จัง หวัดลาปางประกอบไปด้วย ด้านเพศ ด้านอายุ ด้านรายได้ พบว่า มี เพียง
ลักษณะทางประชากรด้านรายได้เท่านั้นที่แตกต่างกันส่งผลต่อการตัดสิ นใจซื้อเครื่ องดื่มผสมวิตามินในเขตอาเภอ
เมืองจังหวัดลาปางแตกต่างกันซึ่ งสอดคล้องกับการศึกษาของสดุดี บุนนาค (2560) ที่ทาการศึกษาเรื่ องปั จจัยที่ มี
อิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจซื้ อผลิตภัณฑ์เสริ มอาหารในเขตกรุ งเทพมหานครและปริ มณฑลพบว่ารายได้เฉลี่ ยต่อ
เดือนและอาชีพ มีผลการต่อตัดสิ นใจซื้ อผลิตภัณฑ์เสริ มอาหารโดยผูท้ ี่มีรายได้สูงจะมีระดับการตัดสิ นใจซื้ อสู ง
กว่าผูท้ ี่มีระดับรายได้ต่า
วัตถุประสงค์ที่ 3 เพื่อศึกษาปั จจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อการตัดสิ นใจซื้อเครื่ องดื่มผสม
วิตามิน ของผูบ้ ริ โภคอาเภอเมือง จังหวัดลาปางซึ่ งผลการวิจยั ชี้ ให้เห็ นถึงปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดด้าน
ผลิตภัณฑ์ ด้านสถานที่ และด้านการส่ งเสริ มทางการตลาดเท่านั้นที่มีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจซื้ อเครื่ องดื่มผสม
วิตามิน ของผูบ้ ริ โภคอาเภอเมือง จังหวัดลาปาง สอดคล้องกับถนอม บริ คุต (2557) ที่นาเสนอว่าการส่ งเสริ มทาง
การตลาดเป็ นส่ วนประสมทางการตลาดหนึ่ งขององค์กรหรื อบริ ษทั กิจการที่นอกเหนื อจากผลิตภัณฑ์ ราคาและ
การจาหน่ ายที่ ใช้เพื่อการติ ดต่อสื่ อสารทางการตลาด เพื่อผูม้ ุ่งหวัง ในตลาดอุตสาหกรรมและตลาดผูบ้ ริ โภค
เพื่อแจ้งข่าวสารจูงใจและเตือนความทรงจาของลูกค้าเพื่อให้เกิ ดความน่ าเชื่ อถือหรื อเพื่อสร้างเจตคติ การรับรู ้
การเรี ยนรู ้ในการตัดสิ นใจซื้อผลิตภัณฑ์สินค้าหรื อบริ การ รวมทั้งวิทวัส รุ่ งเรื องผล (2558) ได้นาเสนอว่ารู ปลักษณ์
หรื อผลประโยชน์ของผลิตภัณฑ์เป็ นพื้นฐานในการตัดสิ นใจซื้ อ รวมทั้งการที่ผลิตภัณฑ์มีวางจาหน่ายครอบคลุม
ทุกพื้นที่ สามารถสั่งซื้ อเครื่ องดื่มผสมวิตามินทางออนไลน์ เป็ นช่องทางที่สะดวกสบาย ทาให้ผบู ้ ริ โภคสามารถ
ตัด สิ น ใจในการซื้ อ ได้ง่ า ยขึ้ น ซึ่ ง สอดคล้อ งกับ แนวคิ ด ของ Mccarthy (2009) ที่ น าเสนอว่า ส่ ว นประสมทาง
การตลาดด้านช่องทางการจัดจาหน่ ายที่หลากหลาย ราคาที่เหมาะสมกับประโยชน์ที่ได้รับ รวมทั้งบรรจุภณ
ั ฑ์มี
รายละเอียดเป็ นไปตามมาตรฐานที่กาหนด เป็ นองค์ประกอบสาคัญที่ทาให้ผบู ้ ริ โภคตัดสิ นใจซื้อ

7. ข้ อเสนอแนะสาหรับผู้ประกอบการ
7.1 ข้ อเสนอแนะในการนาผลวิจยั ไปใช้
ผลการวิจยั ลักษณะประชากรศาสตร์ ปั จจัยที่มีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจซื้ อเครื่ องดื่มผสมวิตามินในเขต
อาเภอเมืองจังหวัดลาปาง ทั้ง 4 ด้าน อันได้แก่ ปั จจัยทางด้านผลิตภัณฑ์ ปั จจัยทางราคาปั จจัยทางด้านการส่ งเสริ ม
การขาย และปั จจัยช่องทางการจัดจาหน่าย ที่นามาวิเคราะห์ปัจจัยใหม่ได้น้ นั สามารถช่วยให้ผปู ้ ระกอบการรับรู ้
และนาข้อมูลงานวิจยั ในครั้งนี้ ไปใช้ในการพิจารณาและปรับปรุ งกลยุทธ์ทางการตลาด เพื่อสร้างความได้เปรี ยบ
ทางการแข่งขันในตลาดเครื่ องดื่มผสมวิตามิน (1) ปั จจัยด้านประชากรศาสตร์ จากผลการศึกษาวิจยั พบว่า รายได้
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นั้นมีผลการต่อตัดสิ นใจเลือกซื้อเครื่ องดื่มผสมวิตามินของผูบ้ ริ โภคในอาเภอเมืองจังหวัดลาปาง ซึ่งผูป้ ระกอบการ
ควรพิจารณาผูบ้ ริ โภคในแต่ละช่วงระดับรายได้เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ตรงต่อความต้องการและตอบสนองของ
ผูบ้ ริ โภค (2) ปั จจัยด้านส่ วนประสมทางการตลาด จากผลการศึ กษาวิจยั พบว่า ปั จจัยด้านผลิตภัณฑ์ ปั จจัยด้าน
การส่ งเสริ มการขาย และปั จจัยด้านช่องทางการจัดจาหน่าย มีผลต่อการตัดสิ นใจเลือกซื้ อเครื่ องดื่มผสมวิตามิน
ผูป้ ระกอบการที่เป็ นเจ้าของแบรนด์ผูผ้ ลิต ควรมีการออกแบบขวดบรรจุภณ
ั ฑ์ให้โดดเด่น สวยงาม ดึงดูดผูบ้ ริ โภค
และมี ขอ้ มูลส่ วนผสมของเครื่ องผสมวิตามินอย่างชัดเจนและครบถ้วน ควรมี การจัดโปรโมชัน่ ให้ตอบสนอง
ผูบ้ ริ โภค เช่นการลด แลก แจก แถม เพื่อเป็ นการดึงดูดผูบ้ ริ โภครายใหม่ และเป็ นการโปรโมทผลิตภัณฑ์
7.2 ข้ อเสนอแนะในการวิจยั ครั้งต่ อไป
(1) ในการวิจยั เครื่ องดื่มผสมวิตามินนั้น ควรใช้การศึกษาวิจยั เชิ งคุณภาพประกอบเพื่อทาความเข้าใจ
ลักษณะพฤติ กรรมของผูบ้ ริ โภคมากขึ้ น ทั้งการใช้การสนทนาแบบกลุ่ม (Fogus Group) การสัมภาษณ์ เชิ งลึ ก
(In-Depth interview) ในกลุ่มตัวอย่างของผูบ้ ริ โภคที่ มีความชื่ นชอบในการดื่ มเครื่ องดื่ มผสมวิตามิน เพื่อให้ได้
ข้อ มู ล ที่ มี ค วามเฉพาะเจาะจงกลุ่ ม ผูบ้ ริ โ ภคมากขึ้ น ซึ่ ง ผูป้ ระกอบการจะสามารถน าไปพัฒนาและปรั บปรุ ง
ผลิตภัณฑ์รวมไปถึงวิธีทางการตลาดที่เหมาะสมต่อไปได้ (2) ในการวิจยั ลักษณะพฤติกรรมผูบ้ ริ โภคนั้น ควรใช้
คาถามทัว่ ไปเพื่อทดสอบความคิดเห็นต่อการเลือกซื้ อเครื่ องดื่มผสมวิตามินที่สามารถอธิ บายลักษณะการเข้าถึง
สิ นค้าและเหตุผลแวดล้อมอื่นๆด้วย เช่น ลักษณะครอบครัว ผูท้ ี่มีอิทธิ พลต่อการเริ่ มบริ โภคเครื่ องดื่มผสมวิตามิน
และปั จจัยด้านพฤติกรรมอื่นๆ เพื่อทาความเข้าใจผูบ้ ริ โภคมากขึ้น เพราะความเปลี่ยนแปลงในด้านการบริ โภค ณ
ปั จจุบนั มีปัจจัยหรื อกระแสแวดล้อมอื่นๆ ที่สามารถส่งผลต่อการตัดสิ นใจซื้อได้มากขึ้น
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บทคัดย่อ
การศึกษาค้นคว้าอิสระในครั้งนี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อหาแนวทางการเพิ่มจานวนผูใ้ ช้บริ การแอปพลิเคชัน
AOT Airports และแนวทางการทาให้แอปพลิเคชันฯ มีคุณภาพการให้บริ การอิเล็กทรอนิกส์ (E-SERVQUAL) ที่ดี
โดยนาข้อมูลจากการเก็บ รวบรวมแบบสอบถามผูใ้ ช้บริ การแอปพลิ เคชันฯ จานวน 400 ตัวอย่างมาใช้สถิ ติใน
การวิเคราะห์ และพิจารณาถึงคุณภาพการให้บริ การอิเล็กทรอนิกส์ท้งั 7 ด้านเป็ นสาคัญ
ผลการศึกษาพบว่า แอปพลิเคชันฯ มีคุณภาพการให้บริ การอิเล็กทรอนิกส์ ที่ดี โดยผูต้ อบแบบสอบถาม
ให้ความสาคัญต่อปั จจัยด้านคุณภาพการบริ การอิเล็กทรอนิกส์ ทุกด้านในภาพรวมระดับมาก มีความพึงพอใจต่อ
แอปพลิเคชันในภาพรวมระดับมากเช่นเดียวกัน และพร้อมแนะนาแอปพลิเคชัน AOT Airports ให้กบั บุคคลอื่น
ต่ อ ไป โดยคุ ณภาพของแอปพลิ เ คชัน ไม่ มี ผ ลต่ อ จ านวนผู ้ใ ช้บ ริ การแอปพลิ เ คชัน ฯ ดัง นั้น การเพิ่ ม จ านวน
ผูใ้ ช้บริ การแอปพลิเคชัน AOT Airports อาจพิจารณาได้จากแนวทางอื่นเพิ่มเติม ได้แก่ (1) การประชาสัมพันธ์
แอปพลิเคชัน AOT Airports ให้เป็ นที่รู้จกั มากขึ้น (2) การพัฒนาความร่ วมมือการใช้งานแอปพลิเคชันร่ วมกับ
ผูร้ ่ วมรายการ และ (3) การพัฒนาศักยภาพของแอปพลิเคชัน AOT Airports
คาสาคัญ: แอปพลิเคชัน AOT Airports, คุณภาพบริ การอิเล็กทรอนิกส์, E-SERVQUAL 7 ด้าน ความพึงพอใจ,
พฤติกรรมผูบ้ ริ โภค

ABSTRACT
Independent research this time. It aims to find ways to increase the number of users. The AOT Airports
application and its approach to making electronic services (E-SERVQUAL) good by collecting data from the
collection of 400 sample user questionnaires for statistical analysis and consideration of the quality of electronic
services in all 7 areas. The results showed that the application had good quality of electronic services, with
respondents focusing on all aspects of the quality of electronic services in a very overall level. The quality of the
application does not affect the number of users of the application. Increasing users of AOT Airports applications may
be determined by additional guidelines including (1) public relations of AOT Airports applications to be more
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recognizable (2) the development of application partnerships with participants and (3) the potential development
of AOT Airports applications.
Keywords: AOT Airports Application , E-Service Quality, E-SERVQUAL 7 dimensions Satisfaction,
Consumer Behavior

1. บทนา
AOT Airports Application เป็ น Digital Platform ที่บริ ษทั ท่าอากาศยานไทย จากัด (มหาชน) (ทอท.)
พัฒนาขึ้นเพื่อบริ หารจัดการท่าอากาศยานให้มีประสิ ทธิ ภาพ และยกระดับคุณภาพการให้บริ การผ่านเทคโนโลยี
ในรู ปแบบแอปพลิ เคชัน บนอุปกรณ์ พกพาต่าง ๆ ซึ่ งจะอานวยความสะดวกให้ผูโ้ ดยสาร ตลอดจนการส่ งเสริ ม
กิจกรรมเชิ งพาณิ ชย์ของผูป้ ระกอบการในท่าอากาศยานโดยแอปพลิเคชัน AOT Airports เปิ ดใช้บริ การในวันที่ 24
สิ งหาคม พ.ศ. 2562 อานวยความสะดวกให้กบั ผูท้ ี่มาใช้บริ การของท่าอากาศยาน โดยให้บริ การข้อมูลข่าวสารการบินและ
บริ การอื่น ๆ ภายในท่าอากาศยาน ครอบคลุมท่าอากาศยานภายใต้ความรับผิดชอบของ ทอท. ได้แก่ ท่าอากาศยาน
สุ วรรณภูมิ ดอนเมือง ภูเก็ต เชียงใหม่ หาดใหญ่และเชียงราย และในอนาคตจะเชื่อมโยงท่าอากาศยานพันธมิตรอีก 16
แห่ งทัว่ โลก โดยข้อมูลการใช้งานแอปพลิเคชันนอกจากจะเพิ่มประสิ ทธิ ภาพในการบริ หารจัดการท่าอากาศยาน
ทอท.ยังสามารถนาข้อมูลที่ได้มาวางแผนนาเสนอข้อมูลต่าง ๆให้ตรงกับความต้องการและสร้างประสบการณ์อนั
ดีแก่ผโู ้ ดยสารมากขึ้น
อย่างไรก็ตามพบว่าผูใ้ ช้บริ การท่าอากาศยานที่ใช้แอปพลิเคชัน AOT Airports ยังมีจานวนผูใ้ ช้น้อยราย
โดยที่ผ่านมามีผูด้ าวน์โหลดแอปพลิเคชันจาก Google Play Store จานวนมากกว่า 1 แสนครั้ง (Google Play Store,
2564, ออนไลน์) แต่เมื่อเปรี ยบเทียบกับจานวนผูโ้ ดยสารที่ใช้บริ การท่าอากาศยานในปี พ.ศ. 2562 จานวนมากกว่า
100 ล้านคน (ที่มา : รายงานประจาปี บริ ษทั ท่าอากาศยานไทย จากัด (มหาชน) ประจาปี 2562) ผูศ้ ึกษาเห็นเป็ น
ประเด็นปั ญหาว่าแอปพลิเคชัน AOT Airports เป็ นเครื่ องมือที่อานวยความสะดวกให้แก่ผูโ้ ดยสารที่ใช้บริ การ
ท่าอากาศยานทั้ง 6 แห่ ง ของ ทอท. แต่มีจานวนผูโ้ ดยสารที่ ใช้งานแอปพลิ เคชันน้อยราย จึ งสนใจใคร่ ศึกษา
หาแนวทางการเพิ่มจานวนผูใ้ ช้บริ การแอปพลิเคชัน AOT Airports เพื่อให้ผโู ้ ดยสารเกิดความพึงพอใจในการให้บริ การ
ของบริ ษทั

2. วัตถุประสงค์
(1) เพื่อได้แนวทางการเพิ่ มจานวนผูใ้ ช้บริ การแอปพลิ เคชัน AOT Airports ของผูโ้ ดยสารที่ ใ ช้บ ริ การ
ท่าอากาศยาน
(2) เพื่ อ ได้แ นวทางการท าให้ แ อปพลิ เ คชัน AOT Airports มี คุ ณภาพการให้ บ ริ การอิ เ ล็กทรอนิ ก ส์
(E-SERVQUAL) ที่ดี

3. แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
แนวคิดเกี่ยวกับพฤติกรรมผู้บริโภค (Consumer Behavior)
ศิริวรรณ เสรี รัตน์ (2552) ได้ศึกษาแนวคิดเกี่ยวกับพฤติกรรมผูบ้ ริ โภค โดยพฤติกรรมผูบ้ ริ โภค คือ สิ่ งที่
ผู ้บริ โภคแสดงออกในการค้นหาข้อมู ล เลื อกซื้ อสิ นค้าหรื อบริ การอย่ างใดอย่ างหนึ่ ง ซึ่ งเป็ นปั จจัยส าคัญที่
นักการตลาดจะต้องทาการศึกษา เพื่อใช้ในการวางแผนการตลาด และแผนการสื่ อสารให้สอดคล้องกับพฤติกรรม
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ของผูบ้ ริ โภค เพื่อให้ผบู ้ ริ โภคเกิดพฤติกรรมการเปิ ดรับข่าวสาร การตัดสิ นใจซื้ อ การใช้สินค้าหรื อบริ การให้ได้
มากขึ้น
คุณภาพการให้ บริการอิเล็กทรอนิกส์ (E-SERVQUAL) 7 ด้ าน
Parasuraman et al. (2005) ได้นาหลักของแบบประเมิ นคุณภาพของการให้บริ การ (SERVQUAL) มา
ประยุกต์ใช้ใหม่เพื่อให้เข้ากับบริ บทของธุ รกิจอิเล็กทรอนิกส์ โดยพัฒนาเป็ นเครื่ องมือในการประเมินคุณภาพ
การบริ การ 7 ด้าน มีคาถาม 22 ข้อ ซึ่งผูศ้ ึกษาได้นาหลักการของ E-SERVQUAL ทั้ง 7 ด้านนี้ มาประยุกต์ใช้ในการสร้าง
กรอบแนวคิดและแบบสอบถามเพื่อศึกษาคุณภาพการให้บริ การของแอปพลิเคชัน AOT Airports ในครั้งนี้ ซึ่ งแต่ละ
ด้านมีรายละเอียดดังนี้
ด้านที่ 1 ด้านความตรงใจ (Fulfillment) หมายถึ ง ความสามารถในการให้ข้อมูลที่ เหมาะสมตรงกับ
ความต้องการของผูใ้ ช้บริ การ
ด้านที่ 2 ด้านความน่าเชื่อถือ (Reliability) หมายถึง ความสามารถการทางานทางด้านเทคนิคของเว็บไซด์ที่
เป็ นไปตามคามัน่ สัญญาได้อย่างถูกต้อง และตรงไปตรงมา
ด้านที่ 3 ด้านประสิ ทธิภาพ (Efficiency) หมายถึง ความสามารถในการใช้งานได้ง่าย สะดวก เข้าถึงข้อมูลได้
อย่างรวดเร็ ว
ด้านที่ 4 ด้านการตอบสนองต่อการใช้บริ การ (Responsiveness) หมายถึง ความสามารถในการให้ขอ้ มูล
ได้อย่างรวดเร็ วทันใจ และตอบสนองได้ตลอดเวลาเมื่อผูใ้ ช้บริ การต้องการ
ด้านที่ 5 ด้านความเป็ นส่ วนตัว (Privacy) หมายถึง ระดับความปลอดภัยในการปกป้ องข้อมูลส่ วนตัว
และพฤติกรรมการใช้งานของผูใ้ ช้บริ การ
ด้านที่ 6 ด้านการชดเชยเมื่อเกิดความเสี ยหาย (Compensation) หมายถึง ความสามารถในการชดเชย
ความเสี ยหาย หากผูใ้ ช้บริ การได้รับความเสี ยหายที่เกิดขึ้นจากความผิดพลาดของผูใ้ ห้บริ การ
ด้านที่ 7 ด้านการติดต่อเจ้าหน้าที่ (Contact) หมายถึง ความสามารถในการให้ผูใ้ ช้บริ การได้ติดต่อกับ
เจ้าหน้าที่หลังจากได้ใช้บริ การแล้ว
งานวิจัยที่เกี่ยวข้ อง
ภานุพงศ์ ลือฤทธิ์ (2560) ได้ศึกษาเรื่ อง “คุณภาพการบริ การอิเล็กทรอนิกส์ในการสร้างความพึงพอใจ
ของผูใ้ ช้งาน : กรณี ตัวอย่างของแอปพลิ เคชันกระเป๋ าเงิ นบนโทรศัพท์มือถื อ” เพื่อศึ กษาปั จจัยด้านคุณภาพ
การบริ การอิเล็กทรอนิ กส์ ในการสร้ างความพึงพอใจของผูใ้ ช้งาน โดยพบว่า ปั จจัยด้านคุณภาพการบริ ก าร
อิเล็กทรอนิกส์ ทั้งความเชื่อถือไว้วางใจ การตอบสนอง ความพร้อมของระบบ ความมัน่ คงปลอดภัย ความเกี่ยวข้อง/
ความเข้าใจได้ และความเพียงพอ ต่างมีความสัมพันธ์กบั ความพึงพอใจของผูใ้ ช้งาน ดังนั้น นอกจากผูใ้ ห้บริ การ/
ผูพ้ ฒั นาแอปพลิเคชันต้องกาหนดรู ปแบบการให้บริ การให้สอดคล้องกับความต้องการและพฤติกรรมของผูใ้ ช้งาน
ที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ วแล้ว ต้องตระหนักถึงความพึงพอใจของลูกค้า และให้ความสาคัญกับ ปั จจัยต่าง ๆ
ได้แก่ ความเกี่ยวข้องในบริ การของแอปพลิเคชันกับผูใ้ ช้บริ การ ความเข้าใจได้ ความพร้อมของระบบ ความมัน่ คง
ปลอดภัย ความเชื่อถือไว้วางใจ ความเพียงพอ และการตอบสนอง ตามลาดับ เพื่อนาไปเป็ นแนวทางในการพัฒนา
และปรับปรุ งแอปพลิเคชันให้มีผใู ้ ช้งานอยูเ่ สมอ
ชลกนก เพ็ชรสุ ทธิ์ (2561) ได้ศึกษาเรื่ อง “คุณภาพภาพการบริ การของแอปพลิ เคชันกรุ งไทยเน็ กซ์
ธนาคารกรุ งไทย จังหวัดยะลา” เพื่อศึกษาคุณภาพการบริ การของแอปพลิเคชัน โดยพบว่า คุณภาพการให้บริ การ
ธุ รกรรมอิเล็กทรอนิ กส์ ประกอบไปด้วย ด้านความปลอดภัยในการรักษาความลับของลูกค้า ด้านความสะดวก
สบายในการเข้าใช้งาน ด้า นต้นทุนในการยกเว้นค่าธรรมเนี ยม ด้านความรวดเร็ วในการให้บริ การ ซึ่ งคุณภาพ
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การให้บริ การที่ดี คือ การให้บริ การที่ส่งมอบความพึงพอใจให้กบั ลูกค้า ได้ โดยธนาคารจาเป็ นต้องจัดทาข้อมูล
ประชาสัมพันธ์การใช้งานระบบอิเล็กทรอนิกส์เพิ่มเติม เพื่อให้ผรู ้ ับบริ การรู ้จกั อย่างกว้างขวางมากขึ้น และใช้เป็ น
แนวทางในการร่ วมมือกับหน่วยงานต่างๆ ในการพัฒนาปรับปรุ งแอปพลิเคชันต่อไป
พัชรี อนุ สิทธิ์ (2561) ได้ศึกษาเรื่ อง “ปั จจัยที่ส่งผลต่อความพึงพอใจของผูโ้ ดยสารต่อการให้บริ การของ
เจ้าหน้าที่ท่าอากาศยานดอนเมือง” โดยพบว่า ผูโ้ ดยสารมีความพึงพอใจต่อการให้บริ การของเจ้าหน้าที่ฯ ในภาพรวม
อยูใ่ นระดับมาก เมื่อพิจารณารายด้านพบว่า ผูโ้ ดยสารมีความพึงพอใจในด้านการให้ความเชื่อมัน่ ต่อผูโ้ ดยสาร ด้าน
ความเชื่ อถื อไว้วางใจได้ ด้านการตอบสนองต่อผูโ้ ดยสาร ด้านความเป็ นรู ปธรรมของบริ การ และด้านการรู ้ จัก
และเข้าใจผูโ้ ดยสาร ตามลาดับ โดยผูโ้ ดยสารที่ มีระดับการศึกษา อาชี พ และรายได้เฉลี่ ยต่อเดือนที่แตกต่างกัน
มีความพึงพอใจต่อการให้บริ การของเจ้าหน้าที่ฯ ในภาพรวมและรายด้านแตกต่างกัน ในขณะที่ผโู ้ ดยสารที่มีเพศ อายุ
และสถานภาพแตกต่างกัน มีความพึงพอใจต่อการให้บริ การของเจ้าหน้าที่ ฯในภาพรวมและรายด้านไม่แตกต่าง
กันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
กรอบแนวคิดการวิจัย
แนวคิดเกี่ยวกับพฤติกรรมผูบ้ ริ โภค
แนวคิดด้านคุณภาพการให้บริ การอิเล็กทรอนิกส์ (E-SERVQUAL) 7 ด้าน
ด้านที่ 1 ด้านความตรงใจ
ด้านที่ 2 ด้านความน่าเชื่อถือ
ด้านที่ 3 ด้านประสิ ทธิภาพ
ด้านที่ 4 ด้านการตอบสนองต่อการใช้บริ การ
ด้านที่ 5 ด้านความเป็ นส่วนตัว ด้านที่ 6 ด้านการชดเชยเมื่อเกิดความเสี ยหาย
ด้านที่ 7 ด้านการติดต่อเจ้าหน้าที่

แนวทางการเพิ่มจานวน
ผูใ้ ช้บริ การแอปพลิเคชัน
AOT Airports

4. วิธีการศึกษา
4.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ได้ศึกษาจากผูม้ ี ประสบการณ์การใช้งานแอปพลิเคชัน AOT Airports ซึ่ งจาเป็ นต้องดาวน์โหลดผ่าน
ผูใ้ ห้บริ การ 2 แหล่ง คือ Google Play Store และ Apple App Store โดยพบว่ามี ผูด้ าวน์โหลดผ่าน Google Play
Store ตั้งแต่เริ่ มให้บริ การจนถึ งวันที่ 10 มี นาคม พ.ศ. 2564 จานวนมากกว่า 1 แสนราย (100k+) (Google Play
Store, 2564: ออนไลน์) แต่การดาวน์โหลดผ่าน Apple App Store ไม่มีการแสดงจานวนผูด้ าวน์โหลดแอปพลิเคชันฯ
สาหรับวิธีการคานวณจานวนกลุ่มตัวอย่างที่เหมาะสมของทาโร ยามาเน (Taro Yamane) ได้ค่ากลุ่มตัวอย่างที่
เหมาะสม 398 ราย โดยใช้แบบสอบถามจานวน 400 ชุด
4.2 การเก็บรวบรวมข้ อมูล
ข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) มีการเก็บรวบรวมข้อมูลจากผูม้ ีประสบการณ์การใช้งานแอปพลิเคชัน
AOT Airports อย่างน้อย 1 ครั้ง ด้วยวิธีสุ่มตัวอย่างอย่างง่าย ครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการศึกษาครั้ งนี้
โดยให้กลุ่มตัวอย่างตอบแบบสอบถามด้วยตนเอง โดยผูศ้ ึกษาได้จดั ส่งแบบสอบถามผ่านเครื อข่ายสังคมออนไลน์
อาทิ กลุ่มท่องเที่ยวทัว่ ไทย กลุ่มแบกเป้ เที่ยวทัว่ โลก กลุ่มทีมเที่ยวไทย กลุ่มไปเที่ยวกันนะ กลุ่มแนะนาโรงแรม
ดีทวั่ ไทย เป็ นต้น ซึ่งใช้ระยะเวลาเก็บข้อมูลตั้งแต่เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2564 ถึงเดือนมิถุนายน 2564
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4.3 เครื่ องมือที่ใช้ ในการศึกษา
การศึ ก ษาครั้ งนี้ ใช้ ง านวิ จั ย เชิ ง ปริ มาณ (Quantitative Research) ในรู ปแบบของการส ารวจ โดยใช้
แบบสอบถามเป็ นเครื่ องมือในการเก็บข้อมูลจากการสุ่ มตัวอย่างแบบสะดวก (Convenience Sampling) โดยมี
การกาหนดปั จจัยที่จะนาไปใช้ในการวิเคราะห์รวมทั้งสิ้ นจานวน 51 ข้อ แบ่งเป็ นส่ วนที่ 1 ปั จจัยส่ วนบุคคล (7 ข้อ)
ส่วนที่ 2 พฤติกรรมการใช้แอปพลิเคชัน (7 ข้อ) ส่วนที่ 3 ปัจจัยด้านคุณภาพการบริ การอิเล็กทรอนิกส์ตามหลักการ
E-SERVQUAL (35 ข้อ) และส่วนที่ 4 ปัจจัยด้านความพึงพอใจต่อแอปพลิเคชัน (2 ข้อ)
โดยคาตอบในแบบสอบถามส่ วนที่ 1 และส่ วนที่ 2 ใช้การวัดด้วยมาตรานามบัญญัติ (Nominal scale)
สาหรับส่วนที่ 3 และส่วนที่ 4 ใช้การวัดด้วยมาตรอันตรภาค (Interval Scale)
เกณฑ์การให้คะแนนค่าเฉลี่ ยใช้หลักการของ Likert Scale ได้รวบรวมข้อมูลที่ได้จากแบบสอบถาม
ทั้งหมด จากนั้นนาข้อมูลที่ได้มาถอดรหัส (Coding) เพื่อวิเคราะห์ขอ้ มูลสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics)
ใช้บรรยายสรุ ปลักษณะของตัวแปรต่างๆ ในกลุ่มตัวอย่าง โดยข้อมูลที่ได้จากกลุ่มตัวอย่างผูต้ อบแบบสอบถามจะ
ใช้สถิติเชิงพรรณนาในการวิเคราะห์ขอ้ มูล ได้แก่ การแจกแจงความถี่ (Frequencies Distribution) และค่าร้อยละ
(Percentage)
ข้อมูลเกี่ยวกับปั จจัยส่ วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพ อาชีพ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน
ที่ อยู่อาศัย และพฤติ กรรมการใช้แอปพลิเคชัน ได้แก่ ระยะเวลาเริ่ มต้นใช้งาน ความถี่ ใช้งาน จะใช้ค่าความถี่
(Frequency) และค่าร้อยละ (Percentage)
ข้อมูลเกี่ ยวกับปั จจัยด้านคุณภาพการบริ การอิเล็กทรอนิ กส์ 7 ด้าน จะใช้สถิ ติค่าเฉลี่ ย (Mean) และ
ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)
การวิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล เมื่ อ ผู ้ศึ ก ษาได้ร วบรวมข้อ มู ล จากกลุ่ ม ตัว อย่ า งผู ้ต อบแบบสอบถามมาท า
การวิเคราะห์ขอ้ มูลแล้ว จึงนามาตีความให้เป็ นสิ่ งที่เป็ นรู ปธรรม หลังจากนั้นจึงทาการสร้างข้อสรุ ปแบบอุปนัย
โดยการเขียนเป็ นประโยคหรื อข้อความตามกรอบแนวคิด ทฤษฎี หรื อตอบปั ญหาที่เป็ นวัตถุประสงค์ของการศึกษา
ในครั้งนี้

5. ผลการศึกษา
แบบสอบถามที่ใช้เก็บข้อมูล และนามาวิเคราะห์ ประกอบด้วย 4 ส่วน ดังนี้
ส่ วนที่ 1 ปัจจัยส่วนบุคคลของผูต้ อบแบบสอบถาม
เพศ
อายุ
ระดับการศึกษาสู งสุ ด
สถานภาพ
รายได้เฉลี่ยต่อเดือน
ที่อยู่อาศัย

หญิง
28 – 32 ปี
ปริ ญญาตรี
โสด
30,001 - 40,000 บาท
กรุ งเทพมหานคร

ร้อยละ 68.00
ร้อยละ 32.75
ร้อยละ 59.75
ร้อยละ 77.00
ร้อยละ 23.00
ร้อยละ 57.25

ผลการวิ เ คราะห์ พ บว่ า ส่ วนใหญ่ เ ป็ นเพศหญิ ง คิ ด เป็ นร้ อ ยละ 68.00 อายุ 28-32 ปี ร้ อ ยละ 32.75
การศึกษาในระดับปริ ญญาตรี ร้อยละ 59.75 สถานภาพโสด ร้อยละ 77.00 อาชี พพนักงานรัฐวิสาหกิจ ร้อยละ
34.00 รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 30,001-40,000 บาท ร้อยละ 23.00 ที่อยูอ่ าศัยกรุ งเทพมหานคร ร้อยละ 57.25
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ส่ วนที่ 2 พฤติกรรมการใช้แอปพลิเคชัน
ผู้ทาการดาวน์ โหลดแอปพลิเคชัน
ผู้ให้ บริการดาวน์ โหลด
ระยะเวลาเริ่มต้นใช้ งาน
ระยะเวลาใช้ งานครั้งล่ าสุ ด
ความถี่การเข้าใช้ งาน
จานวนฟังก์ชันที่ใช้ งาน
ฟังก์ชันที่ใช้ งานบ่อย

ผูต้ อบแบบสอบถามดาวน์โหลดเอง
Apple App Store
น้อยกว่า 1 เดือน
น้อยกว่า 1 เดือน
ใช้งานบางครั้งที่ตอ้ งการข้อมูลเพิ่มเติม
2 – 3 ฟังก์ชนั
ข้อมูลการบิน (Flight Information)

ร้อยละ 88.75
ร้อยละ 67.00
ร้อยละ 35.00
ร้อยละ 45.00
ร้อยละ 46.00
ร้อยละ 65.00
ร้อยละ 54.75

ผลการวิเคราะห์พบว่า ส่ วนใหญ่ ผูต้ อบแบบสอบถามดาวน์โหลดเอง คิดเป็ นร้อยละ 88.75 ใช้ผใู ้ ห้บริ การ
ดาวน์ โ หลด คื อ Apple App Store ร้ อ ยละ 67.00 มี ร ะยะเวลาเริ่ มต้นใช้ง าน น้อ ยกว่ า 1 เดื อ น ร้ อ ยละ 35.00 มี
ระยะเวลาใช้งานครั้งล่าสุ ด น้อยกว่า 1 เดือน ร้อยละ 45.00 ใช้งานบางครั้งที่ตอ้ งการข้อมูลเพิ่มเติม ร้อยละ 46.00
มีจานวนฟังก์ชนั ที่ใช้งาน 2-3 ฟังก์ชนั ร้อยละ 65.00 มีฟังก์ชนั ที่ใช้งานบ่อย คือ ข้อมูลการบิน (Flight Information)
ร้อยละ 54.75
ส่ วนที่ 3 ปัจจัยด้านคุณภาพการบริ การอิเล็กทรอนิกส์ตามหลักการ E-SERVQUAL 7 ด้าน
x̅
3.86
4.09
3.96
3.95
3.86
3.85
3.93

ปัจจัยด้านความตรงใจ
ปัจจัยด้านความน่าเชื่อถือ
ปัจจัยด้านประสิทธิภาพ
ปัจจัยด้านการตอบสนองต่อการใช้บริ การ
ปัจจัยด้านความเป็ นส่ วนตัว
ปัจจัยด้านการชดเชยเมื่อเกิดความเสียหาย
ปัจจัยด้านการติดต่อเจ้าหน้าที่

ความคิดเห็น
S.D
0.83
0.77
0.80
0.87
0.89
0.96
0.90

แปลผล
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก

ผลการวิเคราะห์ปัจจัยด้านคุณภาพการบริ การอิเล็กทรอนิกส์ 7 ด้าน พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามให้ความสาคัญ
ต่อปัจจัยด้านความตรงใจ ในภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก (x̅ = 3.86, S.D = 0.83)
ปัจจัยด้านความน่าเชื่อถือ ในภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก (x̅ = 4.09 , S.D = 0.77)
ปัจจัยด้านประสิ ทธิภาพ ในภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก (x̅ = 3.96, S.D = 0.80)
ปัจจัยด้านการตอบสนองต่อการใช้บริ การ ในภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก (x̅ = 3.95, S.D = 0.87)
ปัจจัยด้านความเป็ นส่วนตัว ในภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก (x̅ = 3.86, S.D = 0.89)
ปั จจัยด้านการชดเชยเมื่ อเกิ ดความเสี ยหาย ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก (x̅ = 3.85, S.D = 0.96) ปั จ จัย ด้าน
การติดต่อเจ้าหน้าที่ ในภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก (x̅ = 3.93, S.D = 0.90)
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ส่ วนที่ 4 ปัจจัยด้านความพึงพอใจต่อแอปพลิเคชัน
x̅
3.98

ปัจจัยด้านความพึงพอใจต่อแอปพลิเคชัน

ความคิดเห็น
S.D
0.93

แปลผล
มาก

ผลการวิเคราะห์ปัจจัยด้านความพึงพอใจต่อแอปพลิเคชัน พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามให้ความสาคัญ
ต่อปัจจัยด้านความพึงพอใจต่อแอปพลิเคชัน ในภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก (x̅ = 3.98, S.D = 0.93)

6. สรุปผลการศึกษาและข้ อเสนอแนะ
อภิปรายผลของการศึกษา
ผลการศึ กษาพบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิ ง อายุช่วง 28-32 ปี ระดับการศึกษา
สู งสุ ดอยูใ่ นระดับปริ ญญาตรี สถานภาพโสด อาชีพพนักงานรัฐวิสาหกิจ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 30,001-40,000 บาท
ที่อยู่อาศัยในเขตกรุ งเทพมหานคร โดยผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่เป็ นผูด้ าวน์โหลดแอปพลิเคชันเอง ผ่าน
ผูใ้ ห้บริ การ Apple App Store มีระยะเวลาเริ่ มต้นใช้งานน้อยกว่า 1 เดือนและระยะเวลาใช้งานครั้งล่าสุ ดน้อยกว่า
1 เดือน โดยใช้งานบางครั้งที่ตอ้ งการข้อมูลเพิ่มเติมเท่านั้น โดยมีจานวนฟังก์ชนั ที่ใช้งาน 2-3 ฟังก์ชนั ฟังก์ชนั ที่ใช้
งานบ่ อ ย คื อ ข้อ มู ล การบิ น (Flight Information) สามารถอภิ ป รายผลของการศึ กษาตามปั จ จัย ด้า นคุ ณภาพ
การบริ การอิเล็กทรอนิกส์ตามหลักการ E-SERVQUAL ทั้ง 7 ด้าน ได้ดงั นี้
(1) ความตรงใจ (Fulfillment) อยู่ ใ นระดับ มาก (x̅ = 3.86, S.D = 0.83) สอดคล้อ งกับ งานวิ จัยของ
ภานุ พงศ์ ลือฤทธิ์ (2560) โดยพบว่า แอปพลิเคชัน AOT Airports มีฟังก์ชันการใช้งานที่ ครบถ้วนและหลากหลาย
มีการให้ขอ้ มูลที่จาเป็ นและมากเพียงพอตรงกับความต้องการใช้งาน รวมถึงผูใ้ ช้บริ การแอปพลิเคชันมีความพึงพอใจ
ในสิ ทธิพิเศษที่ได้รับจากแอปพลิเคชัน
(2) ความน่าเชื่อถือ (Reliability) อยู่ในระดับมาก (x̅ = 4.09, S.D = 0.77) สอดคล้องกับงานวิจยั ของ พัชรี
อนุ สิทธิ์ (2561) โดยพบว่า แอปพลิเคชันทางานได้ถูกต้อง ไม่ผิดพลาด มีความน่าเชื่อถือ ให้ขอ้ มูลที่ถูกต้องน่ าเชื่ อถือ
รวมทั้งเป็ นข้อมูลที่ทนั สมัยและเป็ นปัจจุบนั โดยผูใ้ ห้บริ การและผูร้ ่ วมรายการ (สายการบิน ร้านค้า ร้านอาหาร รถเช่า
โรงแรม ฯ) ในแอปพลิเคชันมีความน่าเชื่อถือ
(3) ประสิ ท ธิ ภ าพ (Efficiency) อยู่ ใ นระดับ มาก (x̅ = 3.96, S.D = 0.80) สอดคล้อ งกับ งานวิ จัยของ
ชลกนก เพ็ชรสุ ทธิ์ (2561) โดยพบว่า แอปพลิ เคชันมี รูปแบบที่เข้าใจง่าย มี วิธีการใช้งานที่ ชัดเจน ใช้งานง่าย มี
ฟังก์ชนั ที่น่าใช้หลายอย่าง ซึ่งฟังก์ชนั ต่าง ๆ ใช้ขอ้ ความที่อ่านเข้าใจได้ง่าย
(4) การตอบสนองต่อการใช้บริ การ (Responsiveness) อยู่ในระดับมาก (x̅ = 3.95, S.D = 0.87) สอดคล้องกับ
งานวิจยั ของ ภานุพงศ์ ลือฤทธิ์ (2560) โดยพบว่า การดาวน์โหลดแอปพลิเคชันทาได้ไหลลื่น ไม่สะดุด เมื่อดาวน์โหลด
เสร็ จแล้ว สามารถเข้าใช้ง านได้ดี ไม่ต้องดาวน์โหลดใหม่ สามารถให้บริ การได้อ ย่างรวดเร็ ว มี เสถี ย รภาพ
โดยผูใ้ ช้บริ การสามารถเข้าใช้งานแอปพลิเคชันได้ทนั ทีทุกครั้งที่ตอ้ งการ
5) ความเป็ นส่ วนตัว (Privacy) อยู่ใ นระดับ มาก (x̅ = 3.86, S.D = 0.89) สอดคล้อ งกับ งานวิ จัย ของ
ภานุพงศ์ ลือฤทธิ์ (2560) และงานวิจยั ของ ชลกนก เพ็ชรสุ ทธิ์ (2561) โดยพบว่า แอปพลิเคชันปกป้องข้อมูลส่ วนตัว
และข้อมูลการใช้งานของผูใ้ ช้บริ การไม่ให้รั่วไหลได้ ผูใ้ ห้บริ การแอปพลิเคชันไม่นาข้อมูลส่ วนตัวและข้อมูลการใช้
งานของผูใ้ ช้บริ การไปเปิ ดเผยแก่ผอู ้ ื่น ทั้งนี้ แอปพลิเคชันมีบริ การที่เป็ นประโยชน์ มีการเสนอโปรโมชันที่เป็ น
ประโยชน์แก่ผใู ้ ช้บริ การ ให้ความรู ้สึกเป็ นส่วนตัว ไม่ถูกคุกคามจากการโฆษณาขณะใช้งานแอปพลิเคชัน
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6) การชดเชยเมื่อเกิดความเสี ยหาย (Compensation) อยู่ในระดับมาก (x̅ = 3.85, S.D = 0.96) สอดคล้อง
กับงานวิจยั ของ ชลกนก เพ็ชรสุ ทธิ์ (2561) โดยพบว่า ผูใ้ ช้บริ การไม่เคยได้รับความเสี ยหายใดๆ จากการใช้งาน
แอปพลิเคชัน AOT Airports หรื อความผิดพลาดของแอปพลิเคชัน รวมถึงจากการได้รับข้อมูลที่ผิดพลาดหรื อ
ไม่ทนั สมัย โดยผูใ้ ช้บริ การคิดว่าจะได้รับการชดเชย หากเกิดความเสี ยหายจากการใช้งานจากผูใ้ ห้บริ การ/ผู ้ร่วม
รายการ (สายการบิน ร้านค้า ร้านอาหาร รถเช่า โรงแรมฯ) หากเกิดความเสี ยหายจากการได้รับข้อมูลที่ผิดพลาด
หรื อไม่ทนั สมัย
7) การติ ดต่อเจ้าหน้าที่ (Contact) อยู่ในระดับมาก (x̅ = 3.93, S.D = 0.90) สอดคล้องกับงานวิจยั ของ
วิณารั ตน์ ภูวพัฒน์ชัยกิ จ (2559) โดยพบว่า ผูใ้ ช้บริ การจะสามารถติ ดต่อกับเจ้าหน้าที่ เพื่อทาการดาวน์โหลด
แอปพลิเคชันได้ ขอคาแนะนาการใช้งานเมื่อพบปั ญหาในการใช้งาน หรื อสามารถติดต่อกับเจ้าหน้าที่เพื่อรั บ
บริ การแทนได้
ด้านความพึงพอใจ (Satisfaction) อยู่ในระดับมาก (x̅ = 3.98, S.D = 0.93) สอดคล้องกับงานวิจยั ของ
พัชรี อนุ สิทธิ์ (2561) โดยพบว่า ผูใ้ ช้บริ การจะบอกต่อและแนะนาแอปพลิ เคชัน AOT Airports ให้กับคนอื่น
โดยผูใ้ ช้บริ การมีความพึงพอใจในคุณภาพการให้บริ การอิเล็กทรอนิกส์ ของแอปพลิเคชันในระดับมากทั้ง 7 ด้าน
และผูใ้ ช้บริ การยังมีความพึงพอใจในภาพรวม จะบอกต่อและแนะนาแอปพลิเคชัน AOT Airports ให้กบั คนอื่นใน
ระดับมาก
แนวทางการแก้ปัญหา
คุณภาพของแอปพลิเคชันไม่มีผลต่อจานวนผูใ้ ช้บริ การแอปพลิเคชันฯ ดังนั้น การเพิ่มจานวนผูใ้ ช้บริ การ
และยกระดับคุณภาพการให้บริ การแอปพลิเคชันฯ อาจพิจารณาได้จากแนวทางอื่นเพิ่มเติม ได้แก่ (1) การประชาสัมพันธ์
แอปพลิเคชัน AOT Airports ให้เป็ นที่รู้จกั มากขึ้น (2) การพัฒนาความร่ วมมือการใช้งานแอปพลิเคชันร่ วมกับผูร้ ่ วม
รายการ และ (3) การพัฒนาศักยภาพของแอปพลิ เคชัน AOT Airports ผูศ้ ึ กษาได้พิ จารณาเกณฑ์ในการประเมิ น
ทางเลือกแล้ว จึงได้กาหนดทางเลือกเพื่อแก้ไขปั ญหาเป็ นแนวทางเลือกที่ 2 คือ การพัฒนาความร่ วมมือการใช้งาน
แอปพลิเคชันร่ วมกับผูร้ ่ วมรายการ เป็ นกลยุทธ์เชิงแก้ไข ซึ่ งสามารถดาเนินการได้ เช่น การเพิ่มโปรโมชันให้เข้าถึง
กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย เป็ นต้น โดยเริ่ มจากผูใ้ ช้บริ การที่เดินทางเส้นทางบินภายในประเทศ อีกทั้งเพื่อเตรี ยมความพร้อม
การให้บริ การภายหลังสถานการณ์การแพร่ ระบาดของไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID - 19) เริ่ มคลี่คลาย โดยวิธีขา้ งต้น
เป็ นวิธีที่มีประสิ ทธิภาพ ใช้งบประมาณน้อยที่สุดเมื่อเปรี ยบเทียบกับแนวทางเลือกอื่น
แผนการปฏิบัติงาน
การพัฒนาความร่ วมมื อการใช้งานแอปพลิ เคชันร่ วมกับผูร้ ่ วมรายการสามารถท าการควบคุ มและ
ประเมินผลของดาเนินกลยุทธ์ได้ โดย (1) ร่ วมมือกับผูร้ ่ วมรายการรายเดิมให้มากที่สุด (2) ร่ วมมือกับผูร้ ่ วมรายการ
รายใหม่ให้มากที่สุด และ (3) ร่ วมมือกับผูร้ ่ วมรายการทุกรายให้สามารถนาเสนอผลประโยชน์หรื อสิ ทธิ ประโยชน์
ให้แก่ผใู ้ ช้บริ การแอปพลิเคชัน AOT Airports ให้ได้มากที่สุด

7. ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะสาหรับการศึกษาครั้งนี้ – การศึกษาในครั้งนี้เกิดขึ้นในช่วง COVID - 19 ที่มีผูใ้ ช้บริ การ
ท่าอากาศยานลดลงทาให้การศึกษาครั้งนี้ ยังไม่ตอบสนองกับความต้องการและความพึงพอใจของผูโ้ ดยสารได้
โดยตรง ดัง จะเห็ นได้ว่า มี ผูต้ อบแบบสอบถามที่ เ ลื อ กใช้ฟัง ก์ชัน มาตรการโควิ ด 19 (COVID 19 Measures)
มากเป็ นอันดับ 4 จาก 9 ฟังก์ชนั ที่ให้บริ การ เมื่อสถานการณ์โรคระบาดยุติลง อุตสาหกรรมท่องเที่ยวดีข้ นึ จะทา
ให้ผลการศึกษาด้านพฤติกรรมการใช้งานบางส่วนไม่สอดคล้องกับการใช้งานในอนาคต อีกทั้งผูศ้ ึกษาไม่สามารถ
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กระจายแบบสอบถามไปยังกลุ่มตัวอย่างได้อย่างกว้างขวางกว่าศักยภาพที่มีอยู่ จึ งได้รับคาตอบจากกลุ่มที่ใช้
เครื อข่ายสังคมออนไลน์กลุ่ มเดี ยวกันเป็ นกลุ่ม ๆ กระจายไป ซึ่ งสมาชิ กแต่ละกลุ่มเป็ นผูต้ อบแบบสอบถามมี
จานวนมากน้อยไม่เท่ากันในแต่ละกลุ่ม
ข้อเสนอแนะสาหรับการศึกษาในครั้งต่อไป - การศึกษาในครั้งต่อไปซึ่ งเป็ นช่วงเข้าสู่ ความปกติใหม่
ภายหลังจากสถานการณ์การแพร่ ระบาดของไวรั สโคโรน่ า 2019 ที่พฤติกรรมการเดินทางของผูใ้ ช้บริ การอาจ
เปลี่ ยนแปลงไป รวมถึ งมี ผูใ้ ช้บริ การที่ เป็ นชาวต่างชาติ อาจทาให้ทราบถึ งปั จจัยการเพิ่มจานวนผูใ้ ช้บริ การ
แอปพลิเคชัน AOT Airports ได้ชดั เจนมากขึ้น และการสัมภาษณ์ผใู ้ ช้บริ การอาจได้ผลการศึกษาความคาดหวังใน
เชิงลึก หรื อสามารถเปรี ยบเทียบคุณภาพการให้บริ การกับแอปพลิเคชันอื่น ๆ ได้
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ผลของการเรียนเชิงรุกออนไลน์ รายวิชาหลักการลงทุน
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รศ.ปัทมา โกเมนท์จารัส
คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
E-mail: pattama.ko@spu.ac.th
อาจารย์ นันทพร เศรษฐทัตต์
วิทยาลัยบริทชิ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
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บทคัดย่อ
วัตถุประสงค์ในการศึกษามีดงั นี้คือ 1) ศึกษาเปรี ยบเทียบผลการเรี ยนเชิงรุ กออนไลน์ก่อนเรี ยนและหลัง
เรี ยนในรายวิชาหลักการลงทุน โดยการใช้ Quizizz ในหัวข้อ การประเมินมูลค่าตราสารทุน และ การประยุกต์ใช้
โปรแกรมสาเร็ จรู ปด้านการลงทุน 2) ศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อการเรี ยนเชิงรุ กออนไลน์โดยการใช้
Quizizz ซึ่ งในงานวิจยั นี้ ได้ทาการรวบรวมข้อมูลจากแบบทดสอบก่อนเรี ยนและหลังเรี ยน และแบบประเมิ น
ความพึงพอใจที่ มีต่อการใช้ Quizizz โดยได้ทาการเก็บข้อมูลจากการใช้แบบทดสอบก่ อนเรี ยนและหลังเรี ยน
จานวน 70 ตัวอย่าง
จากการศึกษาพบว่า 1) ผลการเรี ยนเชิงรุ กออนไลน์ในรายวิชาหลักการลงทุนในหัวข้อการประเมินมูลค่า
ตราสารทุน และหัวข้อการประยุกต์ใช้โปรแกรมสาเร็ จรู ปด้านการลงทุน โดยการใช้ Quizizz หลังเรี ยนสู งกว่า
ก่อนเรี ยนอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 2) ความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อการเรี ยนเชิงรุ กออนไลน์โดย
การใช้ Quizizz ในภาพรวมในระดับมากที่สุด
คาสาคัญ: การเรี ยนรู ้เชิงรุ ก ออนไลน์ เกมส์ Quizizz

ABSTRACT
The objectives of study were: (1) to study and compare the effects of online active learning by using
Quizizz between pre studies and post studies in the principle of investment subject on topics of equity valuation
and application of an investment program (2) to study students’ satisfaction with online active learning by using
Quizizz. This research collected data from the Pre test, Post test and satisfaction evaluation of the Quizizz. Data
were collected using Pre-test and Post-test 70 samples.
The results revealed that: (1) the effects of online active learning by using Quizizz the post studies of
investment subject on the topics of Equity valuation topic and Application of an investment program are higher
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than pre studies at significant level 0.05. (2) students’ satisfaction on active learning online by using Quizizz, in
overall, has highest level
Keywords: active learning, online, Quizizz game

1. ความสาคัญและทีม่ าของปัญหาวิจัย
ในปั จจุบนั เทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามามีบทบาทในชีวติ ประจาวันของมนุษย์มากขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
บทบาทของเทคโนโลยีสารสนเทศมี บทบาทในทุ กแขนงอาชี พ และทุ กสายงาน โดยได้มี การน าเทคโนโลยี
สารสนเทศเข้า ไปใช้ใ นการท างาน โดยการท างานของเทคโนโลยีส ารสนเทศจะมี ก ารท างานผ่า นอุปกรณ์
ที่หลากหลาย อาทิ คอมพิวเตอร์ โทรศัพท์มือถือ ตลอดจนเครื อข่ายทางอินเทอร์เน็ต เป็ นต้น ทั้งนี้ ในปั จจุบนั ได้มี
การน าเทคโนโลยีส ารสนเทศไปใช้กับหลายภาคส่ ว น อาทิ ใช้กับ หน่ ว ยงานภาครั ฐ ใช้กับ ระบบส านักงาน
อัตโนมัติ ใช้กบั ธุรกิจออนไลน์ ตลอดจนในด้านการศึกษาก็มีการนามาใช้ค่อนข้างมากและในหลากหลายอาชี พ
สายงาน
ดังนั้น ทักษะการเรี ยนรู ้จึงเป็ นสิ่ งที่สาคัญ ทั้งนี้ เพื่อให้สอดรับกับสภาพสังคมในปั จจุบนั ซึ่ งมีการนา
เทคโนโลยีไปใช้ในการเรี ยนการสอนผ่านเว็บไซต์ ในระบบ E-learning ซึ่ งครู ผสู ้ อนจะเป็ นเพียงผูท้ ี่มีบทบาทใน
การส่ งเสริ มให้นกั ศึกษาเกิดการเรี ยนรู ้โดยการค้นพบด้วยตนเอง นัน่ คือ ครู ผสู ้ อนจะต้องมีเทคนิ ควิธีการสอนที่
เอื้อให้ผเู ้ รี ยนได้ลงมือปฏิบตั ิดว้ ยตนเองและเรี ยนรู ้ดว้ ยตนเอง
จากสภาพการณ์ขา้ งต้น ผูว้ ิจยั จึงเห็นความสาคัญในการเรี ยนเชิงรุ กออนไลน์ในรายวิชาหลักการลงทุน
จึงควรมีการเรี ยนการสอนที่มีการใช้ระบบออนไลน์ที่ทาให้นกั ศึกษาเกิดความสนใจที่จะเรี ยนรู ้ในเนื้อหาการเรี ยน
มากขึ้ น ซึ่ งระบบที่ จะนามาใช้ในการศึ กษาวิจยั นี้ จะเป็ นการศึ กษาเชิ งรุ กออนไลน์ ที่ มีการเรี ยนการสอนผ่าน
กิจกรรมการใช้เกมส์ Quizizz ในลักษณะของการประเมินผล โดยระบบ Quizizz นั้น สามารถทาการศึกษาได้จาก
เว็บไซต์ https://quizizz.com ทั้งนี้ ระบบดังกล่าวสามารถนามาประยุกต์ใช้ในการทาแบบทดสอบก่อนเรี ยนและ
หลังเรี ยนได้ในลักษณะของรู ปแบบเกมส์ ซึ่งจะทาให้เกิดความสนุกสนานในการเรี ยน อีกทั้ง นักศึกษายังสามารถ
ประเมิ นได้ว่าเนื้ อหาการเรี ยนในส่ วนใดที่ ยงั ไม่เข้าใจ อันจะส่ งผลให้ได้คะแนนในส่ วนนั้นน้อย นักศึ กษาก็
สามารถกลับไปทบทวนในหัวข้อนั้นให้มากขึ้น ฉะนั้น การศึ กษาผลการเรี ยนเชิ งรุ กออนไลน์รายวิชาหลักการ
ลงทุน จึ งเป็ นสิ่ งที่ สมควรทาการศึ กษาวิจยั อย่างยิ่ง ซึ่ งในการศึ กษาวิจยั นี้ จะทาการศึ กษาเพื่อเปรี ยบเที ยบผล
การเรี ยนเชิงรุ กออนไลน์ก่อนเรี ยนและหลังเรี ยนในรายวิชาหลักการลงทุนโดยใช้เกมส์ Quizizz โดยพิจารณาจาก
คะแนนเฉลี่ ยจากการทดสอบความรู ้ เชิ งรุ กออนไลน์ก่อนเรี ยนและหลังเรี ยนโดยใช้เกมส์ Quizizz ตลอดจน
การศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อการเรี ยนเชิงรุ กออนไลน์โดยการใช้ Quizizz โดยพิจารณาจากคะแนน
เฉลี่ยระดับความพึงพอใจจากการเรี ยนรู ้เชิงรุ กออนไลน์โดยใช้เกมส์ Quizizz

2. วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
(1) เพื่อเปรี ยบเที ยบผลการเรี ยนเชิ งรุ กออนไลน์ ก่อนเรี ยนและหลังเรี ยนในรายวิชาหลักการลงทุ น
โดยการใช้ Quizizz ในหัว ข้อ การประเมิ น มู ล ค่ า ตราสารทุ น และ การประยุก ต์ใ ช้โ ปรแกรมส าเร็ จ รู ป ด้า น
การลงทุน โดยพิจารณาจากคะแนนเฉลี่ยจากการทดสอบความรู ้เชิงรุ กออนไลน์ก่อนเรี ยนและหลังเรี ยนโดยใช้
เกมส์ Quizizz
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(2) เพื่ อ ศึ ก ษาความพึ ง พอใจของนั ก ศึ ก ษาที่ มี ต่ อ การเรี ยนเชิ ง รุ ก ออนไลน์ โ ดยการใช้ Quizizz
โดยพิจารณาจากคะแนนเฉลี่ยระดับความพึงพอใจจากการเรี ยนรู ้เชิงรุ กออนไลน์โดยใช้เกมส์ Quizizz

3. เอกสารและงานวิจัยทีเ่ กี่ยวข้ อง
3.1 แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้ อง
McKinney (2008) ได้นาเสนอรู ปแบบการเรี ยนรู ้แบบ Active Learning ไว้หลายลักษณะ อาทิ การเรี ยนรู ้
แบบแลกเปลี่ ยนความคิ ด การเรี ยนรู ้ แบบร่ วมมื อ การเรี ยนรู ้ แบบใช้เกมส์ การเรี ยนแบบวิเคราะห์วีดิโอ ทั้งนี้
การศึ กษาในงานวิจยั นี้ จะเป็ นการเรี ยนเชิ งรุ กออนไลน์ในลักษณะของการเรี ยนรู ้แบบใช้เกมส์ โดยนามาใช้ใน
ลักษณะของการประเมินผล
Quizizz เป็ นการเรี ยนการสอนผ่านเว็บไซต์ https://quizizz.com/ ซึ่ งผูเ้ รี ยนสามารถทาแบบทดสอบผ่าน
อุปกรณ์ คอมพิวเตอร์ Notebook Tablet Smart Phone ที่ เชื่ อมต่อระบบ Internet ซึ่ งระบบ Quizizz นั้นสามารถ
นามาทาแบบทดสอบก่อนเรี ยนและหลังเรี ยนของนักศึกษาได้
3.2 กรอบแนวคิดในการวิจยั

แผนภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจยั
3.3 สมมติฐานการวิจยั
ผลการเรี ยนเชิ งรุ กออนไลน์ในรายวิชาหลักการลงทุนโดยการใช้เกมส์ Quizizz หลังเรี ยนสู งกว่าก่อน
เรี ยนที่ระดับนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

4. วิธีดาเนินการวิจัย
4.1 ขั้นตอนการดาเนินการวิจยั
ขั้นตอนที่ 1 จัดทาเนื้อหาออนไลน์ในรายวิชาหลักการลงทุนในหัวข้อการประเมินมูลค่าตราสารทุน
และ การประยุกต์ใช้โปรแกรมสาเร็ จรู ปด้านการลงทุน ในระบบ D learning ของรายวิชาหลักการลงทุน ในภาค
เรี ยนที่ 2/2563 ของมหาวิทยาลัยศรี ปทุม
ขั้ น ตอนที่ 2 สร้ า งแบบทดสอบวัด ผลการเรี ยนรู ้ ใ นหั ว ข้อ การประเมิ น มู ล ค่ า ตราสารทุ น
การประยุกต์ใช้โปรแกรมสาเร็ จรู ปด้านการลงทุน แบบปรนัยเลือกตอบชนิด 4 ตัวเลือก หัวข้อละ 30 ข้อ
ขั้นตอนที่ 3 นาแบบทดสอบที่ได้ไปให้ผเู ้ ชี่ ยวชาญด้านเนื้ อหาการประเมินมูลค่าตราสารทุน และ
การประยุกต์ใช้โปรแกรมสาเร็ จรู ปด้านการลงทุน จานวน 3 ท่ าน โดยให้ผูเ้ ชี่ ยวชาญพิจารณาความเหมาะสม
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ความถูกต้อง ความสอดคล้องของเนื้ อหา ของหัวข้อการเรี ยนในแต่ละหัวข้อ โดยใช้ดชั นี ความสอดคล้อง (IOC)
ระหว่างแบบทดสอบกับจุดประสงค์การเรี ยนรู ้ และคัดเลือกแบบทดสอบที่มีค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) ตั้งแต่
0.50 ขึ้นไป ซึ่ งในการวิจยั ครั้งนี้ พบว่า ในหัวข้อการประเมินมูลค่าตราสารทุน มีแบบทดสอบจานวน 30 ข้อ มีค่า
ดัชนี ความสอดคล้อง (IOC) เท่ากับ 0.5 ขึ้นไป และในหัวข้อการประยุกต์ใช้โปรแกรมสาเร็ จรู ปด้านการลงทุน
มีแบบทดสอบจานวน 30 ข้อ มีค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) เท่ากับ 0.5 ขึ้นไป โดยกาหนดเกณฑ์การให้คะแนน
ดังนี้
+1 หมายถึง แน่ใจว่าข้อสอบวัดตรงจุดประสงค์ขอ้ นั้น
0 หมายถึง ไม่แน่ใจว่าข้อสอบวัดตรงจุดประสงค์ขอ้ นั้นหรื อไม่
-1 หมายถึง แน่ใจว่าข้อสอบวัดไม่ตรงจุดประสงค์ขอ้ นั้น
ขั้นตอนที่ 4 นาแบบทดสอบวัดผลการเรี ยนรู ้ในหัวข้อการประเมินมูลค่าตราสารทุน และหัวข้อการ
ประยุกต์ใช้โปรแกรมสาเร็ จรู ปด้านการลงทุนที่ได้ไปใช้กบั กลุ่มประชากรที่ใช้ในการวิจยั โดยแบบทดสอบก่อน
เรี ยนและหลังเรี ยนจะเป็ นแบบทดสอบเดียวกัน
ขั้นตอนที่ 5 สร้างแบบประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อการเรี ยนเชิงรุ กออนไลน์โดยการ
ใช้ Quizizz จานวน 10 ข้อ เป็ นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scales) 5 ระดับ จานวน 10 ข้อ โดยกาหนดค่า
5 ระดับ ซึ่งได้กาหนดค่าคะแนนไว้ดงั นี้
นักศึกษามีความเห็นด้วยมากที่สุด ได้คะแนน 5 คะแนน
นักศึกษามีความเห็นด้วยมาก
ได้คะแนน 4 คะแนน
นักศึกษามีความเห็นด้วยปานกลาง ได้คะแนน 3 คะแนน
นักศึกษามีความเห็นด้วยน้อย
ได้คะแนน 2 คะแนน
นักศึกษามีความเห็นด้วยน้อยที่สุด ได้คะแนน 1 คะแนน
ทั้งนี้ สามารถนามาแปลผลระดับคะแนนได้ดงั นี้
1.00-1.80 หมายถึง เป็ นคะแนนความพึงพอใจระดับน้อยที่สุด
1.81-2.60 หมายถึง เป็ นคะแนนความพึงพอใจระดับน้อย
2.61-3.40 หมายถึง เป็ นคะแนนความพึงพอใจระดับปานกลาง
3.41-4.20 หมายถึง เป็ นคะแนนความพึงพอใจระดับมาก
4.21-5.00 หมายถึง เป็ นคะแนนความพึงพอใจระดับมากที่สุด
ขั้นตอนที่ 6 นาแบบประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อ Quizizz ไปให้ผเู ้ ชี่ยวชาญประเมิน
ความสอดคล้องระหว่างแบบวัดเจตคติกบั ผลการเรี ยนรู ้ที่คาดหวัง ซึ่งในการวิจยั ครั้งนี้พบว่าประเด็นคาถามทั้ง 10
ข้อ มีค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) เท่ากับ 1.00
4.2 ประชากรและตัวอย่ าง
ประชากรที่ใช้ในการวิจยั คือประชากรที่เป็ นนักศึกษาที่ลงทะเบียนในรายวิชา FIN384 หลักการลงทุน
ในภาคการศึกษาที่ 2/2563 จานวน 1 กลุ่มเรี ยน ซึ่งมีนกั ศึกษาจานวน 87 คน
4.3 เครื่ องมือวิจยั
ในการศึ กษาครั้งนี้ ผูว้ ิจัยได้ใช้แบบทดสอบวัดผลการจัดการการเรี ยนรู ้ ในหัวข้อการประเมิน มูลค่า
ตราสารทุน และหัวข้อการประยุกต์ใช้โปรแกรมสาเร็ จรู ปด้านการลงทุน และแบบประเมินความพึงพอใจของ
นักศึกษาที่มีต่อ Quizizz
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4.4 การเก็บรวบรวมข้ อมูล
การเก็บรวบรวมข้อมูล ผูว้ จิ ยั ได้ดาเนินการศึกษา ตามขั้นตอน ดังนี้
1) ผูว้ ิจยั ได้นาแบบสอบถามไปขอความร่ วมมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มนักศึ กษาที่ ที่
ทาการศึกษาในรายวิชา FIN384 หลักการลงทุน ในภาคการศึกษาที่ 2/2563
2) จัดเก็บข้อมูลต่างๆภายในระยะเวลาที่กาหนด
3) รวบรวมข้อมูลที่รับคืน เพื่อไปดาเนินการวิเคราะห์ขอ้ มูลตามขั้นตอนการวิจยั ต่อไป
4) ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลที่ได้รับคืน โดยคัดเลือกเฉพาะข้อมูลที่สมบูรณ์
5) นาข้อมูลที่ได้ไปวิเคราะห์ทางสถิติต่อไป
4.5 การวิเคราะห์ ข้อมูล
ในการวิเคราะห์ขอ้ มูลครั้งนี้ ผูว้ จิ ยั ได้ใช้สถิติที่นามาวิเคราะห์ดงั นี้
1. การหาค่าความเที่ยงตรงของแบบทดสอบวัดผลการจัดการการเรี ยนรู ้ในหัวข้อการประเมินมูลค่า
ตราสารทุน และหัวข้อการประยุกต์ใช้โปรแกรมสาเร็ จรู ปด้านการลงทุน โดยใช้ค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่าง
แบบทดสอบกับวัตถุประสงค์ของการเรี ยนรู ้
IOC =

∑𝑅
𝑁

เมื่อ IOC แทน ดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อสอบกับจุดประสงค์
∑ 𝑅 แทน ผลรวมของคะแนนความคิดเห็นของผูเ้ ชี่ยวชาญทั้งหมด
N แทน จานวนผูเ้ ชี่ยวชาญ
2. ใช้ค่าสถิติ t-test for Dependent sample เปรี ยบเที ยบผลการจัดการการเรี ยนรู ้ในหัวข้อการประเมิน
มูลค่าตราสารทุน การประยุกต์ใช้โปรแกรมสาเร็ จรู ปด้านการลงทุน ของนักศึกษาที่เรี ยนรายวิชาหลักการลงทุน
ก่อนเรี ยนและหลังเรี ยน โดยใช้สูตร t-test for Dependent sample หรื อ Paired Samples T-test ดังต่อไปนี้
t =
เมื่อ

∑𝐷
2
2
√𝑁 ∑ 𝐷 −(∑ 𝐷)
𝑁−1

t แทน ค่าที่ใช้ในการพิจารณา t-test for Dependent sample
D แทน ผลต่างของข้อมูลแต่ละคู่
N แทน จานวนคู่

5. ผลการวิจัย
5.1 ผลการศึ กษาเปรียบเทียบผลการจัดการการเรียนเชิ งรุ กออนไลน์ ก่อนและหลังการเรียนในรายวิชา
หลักการลงทุน ในหัวข้ อ การประเมินมูลค่ าตราสารทุน และ การประยุกต์ ใช้ โปรแกรมสาเร็จรู ปด้ านการลงทุนโดย
การใช้ Quizizz
จากการศึกษางานวิจยั ของข้อมูลการจัดการการเรี ยนเชิ งรุ กออนไลน์ ก่อนและหลังการเรี ยนในรายวิชา
หลักการลงทุน ในหัวข้อ การประเมินมูลค่าตราสารทุน และ การประยุกต์ใช้โปรแกรมสาเร็ จรู ปด้านการลงทุน
โดยการใช้ Quizizz โดยในผลการศึ กษาวิจยั นี้ มีขอ้ มูลที่สมบูรณ์ของนักศึ กษาที่นามาใช้ในการวิเคราะห์ท้ งั สิ้ น
70 คน โดยข้อมูลทั้ง 70 คน นั้นเป็ นข้อมูลที่ มีความครบถ้วนในการทาแบบทดสอบทั้ง pre test และ post test
ซึ่งจานวนผูท้ าแบบทดสอบดังกล่าวคิดเป็ นร้อยละ 80.46 ของข้อมูลประชากรทั้งหมด โดยมีผลการศึกษาดังนี้
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ตารางที่ 1 ผลการเรี ยนเชิงรุ กออนไลน์ก่อนและหลังการเรี ยนในรายวิชาหลักการลงทุนในหัวข้อการประเมินมูลค่า
ตราสารทุน
ผลการเรี ยนรู ้เชิงรุ กออนไลน์
โดยใช้เกมส์ Quizizz
ก่อนเรี ยน
หลังเรี ยน

n

̅
X

S.D.

t

70
70

10.50
24.77

3.352
6.044

19.032

ที่มา : จากการสารวจและการคานวณ
จากตารางที่ 1 พบว่า ผลการเรี ยนเชิงรุ กออนไลน์หลังเรี ยนในรายวิชาหลักการลงทุนในหัวข้อการประเมิน
มูลค่าตราสารทุนของนักศึกษาหลังการใช้ Quizizz สู งกว่าก่อนเรี ยนผ่านการใช้ Quizizz อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .05 โดยมีค่า t = 19.032 โดยเมื่อพิจารณาจากตารางที่ 1 จะพบว่า ค่าเฉลี่ยคะแนนของผลการเรี ยนเชิ งรุ ก
ออนไลน์หลังเรี ยนในหัวข้อการประเมิ นมูลค่าตราสารทุ นมี ค่าสู งกว่าก่ อนเรี ยนโดยใช้เกมส์ Quizizz นั่นคือ
คะแนนเฉลี่ยหลังเรี ยนมีค่าเท่ากับ 24.77 คะแนน จากคะแนนเต็ม 30 คะแนน ในขณะที่ค่าแนนเฉลี่ยก่อนเรี ยนมีค่า
เท่ากับ 10.50 คะแนน จากคะแนนเต็ม 30 คะแนน
ตารางที่ 2 ผลการเรี ยนเชิงรุ กออนไลน์ก่อนและหลังการเรี ยนในรายวิชาหลักการลงทุนในหัวข้อการประยุกต์ใช้
โปรแกรมสาเร็ จรู ปด้านการลงทุน
ผลการเรี ยนรู ้เชิงรุ กออนไลน์
โดยใช้เกมส์ Quizizz
ก่อนเรี ยน
หลังเรี ยน

n

̅
X

S.D.

t

70
70

10.50
20.66

3.603
5.753

15.219

จากตารางที่ 2 พบว่า ผลการเรี ยนเชิ งรุ กออนไลน์หลังเรี ยนในรายวิชาหลักการลงทุ นในหัวข้อ การ
ประยุกต์ใช้โปรแกรมสาเร็ จรู ปด้านการลงทุน ของนักศึ กษาหลังการใช้ Quizizz สู งกว่าก่อนเรี ยนผ่านการใช้
Quizizz อย่า งมี นัย ส าคัญ ทางสถิ ติที่ร ะดับ 0.05 โดยมี ค่ า t = 15.219 โดยเมื่ อ พิ จ ารณาจากตารางที่ 2 จะพบว่า
ค่าเฉลี่ยคะแนนของผลการเรี ยนเชิ งรุ กออนไลน์หลังเรี ยนในหัวข้อการประยุกต์ใช้โปรแกรมสาเร็ จรู ปด้านการ
ลงทุน มีค่าสู งกว่าก่อนเรี ยนโดยใช้เกมส์ Quizizz นั่นคือ คะแนนเฉลี่ยหลังเรี ยนมีค่าเท่ากับ 20.66 คะแนน จาก
คะแนนเต็ม 30 คะแนน ในขณะที่ค่าคะแนนเฉลี่ยก่อนเรี ยนมีค่าเท่ากับ 10.50 คะแนน จากคะแนนเต็ม 30 คะแนน
5.2 ผลการศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาทีม่ ตี ่ อการเรียนเชิงรุกออนไลน์ โดยการใช้ Quizizz
จากการศึกษางานวิจยั ของข้อมูลความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อการเรี ยนเชิงรุ กออนไลน์โดยการใช้
Quizizz โดยในผลการศึกษาวิจยั นี้มีขอ้ มูลที่สมบูรณ์ของนักศึกษาที่นามาใช้ในการวิเคราะห์ท้ งั สิ้ น 70 คน ซึ่ งคิด
เป็ นร้อยละ 80.46 ของข้อมูลประชากรทั้งหมด ซึ่งมีผลการศึกษาดังนี้
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ตารางที่ 3 ความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อการเรี ยนเชิงรุ กออนไลน์โดยการใช้ Quizizz
รายการประเมิน
1. กิจกรรมการเรี ยนรู ้ดว้ ย Quizizz ทาให้ฉนั สนุกสนาน
2. กิ จกรรมการเรี ยนรู ้ ดว้ ย Quizizz ทาให้เกิ ดการกระตุน้ ให้ฉันมีความต้องการอยาก
เรี ยนรู ้มากกว่าการเรี ยนแบบปกติ
3. กิจกรรมการเรี ยนรู ้ดว้ ย Quizizz ช่วยฝึ กให้ฉันรู ้จกั การจัดสรรเวลาในการตอบโจทย์
คาถาม
4. นักศึกษามีความพึงพอใจในรู ปแบบกิจกรรมการเรี ยนการสอนโดยใช้ Quizizz
5. ฉันคิดว่าควรใช้ Quizizz ไปใช้สอนในทุกบทเรี ยน
6. กิจกรรมการเรี ยนรู ้ดว้ ย Quizizz มีความน่าสนใจกว่าการเรี ยนในรู ปแบบปกติ
7. กิ จกรรมการเรี ยนการสอนโดยใช้ Quizizz ท าให้ฉัน อยากเข้าไปทบทวนเนื้ อ หา
บทเรี ยนมากกว่าการเรี ยนแบบปกติ
8. ฉันคิดว่า Quizizz เป็ นเกมส์ที่ดีและช่วยพัฒนาสมอง
9. ฉันอยากให้อาจารย์ผสู ้ อนจัดกิจกรรมแบบนี้บ่อยๆ
10. กิจกรรมการเรี ยนรู ้โดยใช้ Quizizz ช่วยให้ฉนั เข้าใจเนื้อหาได้ง่าย
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จากตารางที่ 3 พบว่า นักศึกษาที่เรี ยนรายวิชาหลักการลงทุนในภาคการศึ กษาที่ 2/2563 ความพึงพอใจ
ของนักศึ กษาที่ มีต่อการเรี ยนเชิ งรุ กออนไลน์โดยการใช้ Quizizz ในภาพรวมในระดับมากที่ สุด โดยมีคะแนน
เฉลี่ ย เท่ า กับ 4.29 และเมื่ อ พิ จารณาเป็ นรายข้อ พบว่า รายการที่ นัก ศึ กษามี ความพึ งพอใจต่อ การเรี ยนเชิ งรุ ก
ออนไลน์โดยการใช้ Quizizz ในระดับมากที่สุด มี 7 รายการ ดังนี้
- กิจกรรมการเรี ยนรู ้ดว้ ย Quizizz ทาให้ฉนั สนุกสนาน
- กิ จกรรมการเรี ยนรู ้ ด้วย Quizizz ทาให้เกิ ดการกระตุน้ ให้ฉันมี ความต้องการอยากเรี ยนรู ้ มากกว่า
การเรี ยนแบบปกติ
- นักศึกษามีความพึงพอใจในรู ปแบบกิจกรรมการเรี ยนการสอนโดยใช้ Quizizz
- กิจกรรมการเรี ยนรู ้ดว้ ย Quizizz มีความน่าสนใจกว่าการเรี ยนในรู ปแบบปกติ
- ฉันคิดว่า Quizizz เป็ นเกมส์ที่ดีและช่วยพัฒนาสมอง
- ฉันอยากให้อาจารย์ผสู ้ อนจัดกิจกรรมแบบนี้บ่อยๆ
- กิจกรรมการเรี ยนรู ้โดยใช้ Quizizz ช่วยให้ฉนั เข้าใจเนื้อหาได้ง่าย

6. อภิปรายผล
จากการศึกษางานวิจยั ข้างต้น พบว่าสอดคล้องกับงานวิจยั ของ รุ่ งนภา อนันตศิริ วรากร ทองทวี และ เมธี
มธุ รส (2562) นั่นคื อ ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนหลังเรี ยนสู งกว่าก่ อนเรี ยนอย่างมี นัยสาคัญทางสถิ ติระดับ 0.05
นอกจากนี้ งานวิจัยยังสอคล้องกับงานวิจยั ของ กณิ การ์ ปั ญญาอิ่ นแก้ว (2561) นั่นคื อ กิ จกรรมการเรี ยนรู ้ดว้ ย
Quizizz ทาให้ฉันสนุ กสนาน นักศึ กษามี ความพึงพอใจในรู ปแบบกิ จกรรมการเรี ยนการสอนโดยใช้ Quizizz
กิ จกรรมการเรี ยนรู ้ ด้วย Quizizz มี ความน่ าสนใจกว่าการเรี ยนในรู ปแบบปกติ ฉันอยากให้อาจารย์ผูส้ อนจัด
กิจกรรมแบบนี้บ่อยๆ และกิจกรรมการเรี ยนรู ้โดยใช้ Quizizz ช่วยให้ฉนั เข้าใจเนื้อหาได้ง่าย
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จากสภาพดังกล่าวการเรี ยนรู ้เชิงรุ กออนไลน์ผา่ นกิจกรรมเกมส์ Quizizz ส่งผลให้นกั ศึกษามีความสนใจ
ที่จะเรี ยนรู ้ในเนื้อหาบทเรี ยนมากขึ้น ซึ่งแนวทางการเรี ยนในลักษณะนี้ สามารถนาไปใช้ในการพัฒนาการเรี ยนได้
ในหลากหลายวิชา

7. ข้ อเสนอแนะ
7.1 ข้ อเสนอแนะในการนาผลวิจยั ไปใช้
จากการศึกษางานวิจยั ข้างต้น อาจารย์ผสู ้ อน ตลอดจนผูบ้ ริ หารการศึกษาสามารถนาไปใช้ในการพิจารณา
แนวทางการพัฒนาการเรี ยนการสอนในการเรี ยนเชิงรุ กออนไลน์โดยใช้เกมส์ Quizizz จะทาให้รูปแบบการเรี ยนมี
ความน่าสนใจและกระตุน้ ให้นกั ศึกษามีความสนใจมากกว่าการเรี ยนการสอนในรู ปแบบปกติ
7.2 ข้ อเสนอแนะในการวิจยั ครั้งต่ อไป
ในการศึกษาการวิจยั ครั้งต่อไป สามารถทาการศึกษาโดยใช้เกมส์ Quizizz ในจานวนบทเรี ยนที่มากขึ้น
ทั้งนี้ เพื่อศึกษาผลลัพธ์ของการเรี ยนรู ้วา่ มีการพัฒนาทุกบทเรี ยนที่ทาการศึกษาหรื อไม่ นอกจากนี้ ยงั สามารถทา
การวิจยั เพิม่ เติมโดยสามารถทาการศึกษาเปรี ยบเทียบผลการเรี ยนเชิงรุ กออนไลน์ในลักษณะอื่นกับผลการเรี ยนเชิง
รุ กออนไลน์โดยใช้เกมส์ Quizizz

8. กิตติกรรมประกาศ
งานศึกษาวิจยั ฉบับนี้สาเร็ จลุล่วงได้ดว้ ยความกรุ ณาจากรองศาสตราจารย์ ดร.ภัทราวดี มากมี อาจารย์ที่ปรึ กษา
โครงการวิจยั ที่ได้ให้คาปรึ กษา แนะนา และแก้ไขในข้อบกพร่ องต่างๆ ตลอดการดาเนินงานของงานวิจยั
สุ ด ท้า ยนี้ ขอขอบคุ ณ ผูม้ ี ส่ ว นเกี่ ย วข้อ งในงานวิจัย นี้ ทุ ก ท่ า น ที่ ไ ด้ใ ห้ค วามช่ ว ยเหลื อ ในด้านต่างๆ
จนกระทัง่ งานวิจยั เรื่ องนี้ สาเร็ จลงได้ดว้ ยดี ความดี หรื อประโยชน์ที่พึงมีจากงานวิจยั นี้ ผูว้ ิจยั ขอมอบให้แก่ผมู ้ ี
พระคุณทุกท่าน ตลอดจนครู อาจารย์ ที่ได้ประสิ ทธิ์ประสาทวิชาความรู ้ให้แก่ผวู ้ จิ ยั
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กลยุทธ์ การสื่ อสารทางการตลาดแบบบูรณาการ และความเชื่ อมัน่ ทีส่ ่ งผลต่ อความตั้งใจ
เข้ าร่ วมงานอีเว้ นท์ ออนไลน์ ของผู้เข้ าร่ วมในเขตกรุงเทพมหานคร
INTEGRATED MARKETING COMMUNICATION STRATEGIES AND
CONFIDENCE AFFECTING PARTICIPANTS WILLINGNESS TO ATTEND
ONLINE EVENTS IN BANGKOK
นฤดม ต่ อเทียนชัย
บัณฑิตวิทยาลัย คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้ าไทย
E-mail: bestnarudom.t@gmail.com
รศ.ดร.นภวรรณ คณานุรักษ์
คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้ าไทย
E-mail: napawan.kananurak@gmail.com
บทคัดย่อ
การวิจยั ในครั้งนี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการสื่ อสารการตลาดแบบบูรณาการ
ที่ มีผลกับความตั้งใจเข้าร่ วมงานอีเว้นท์ออนไลน์ (Virtual Event) ของผูเ้ ข้าร่ วมงาน 2) เพื่อศึ กษาความสัมพันธ์
ระหว่างความเชื่ อมัน่ ของผูเ้ ข้าร่ วมงานที่ มีผลกับความตั้งใจเข้าร่ วมงานอีเว้นท์ออนไลน์ (Virtual Event) ซึ่ งการวิจยั
ครั้งนี้ ใช้รูปแบบวิจยั แบบผสม (Mix Method) คือการใช้การวิจยั เชิ งคุณภาพ (Qualitative Research) ด้วยการสัมภาษณ์
ผู ้ใ ห้ ข ้อ มู ล ส าคัญ จ านวน 3 คน และการวิ จัย เชิ ง ปริ ม าณ (Quantitative Research) โดยใช้แ บบสอบถามเป็ น
เครื่ องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยมีผตู ้ อบแบบสอบถามทั้งสิ้น 400 คน
ผลการวิจัยเชิ งคุ ณภาพ แบ่ งออกเป็ น 3 ประเด็นหลัก พบว่า 1) รู ปแบบการจัดงานอี เว้นท์ออนไลน์
(Virtual Event) ส่วนใหญ่ยงั เป็ นทั้งในรู ปแบบ ออฟไลน์ (Offline) และออนไลน์ (Online) แต่เนื่องด้วยสถานการณ์
การแพร่ ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 จึงส่งผลให้รูปแบบการจัดอีเว้นท์ออนไลน์ (Virtual Event) เป็ นที่นิยมมาก
เพิ่มขึ้น 2) เครื่ องมือการสื่ อสารการตลาดบูรณาการ โดยทาการประชาสัมพันธ์ผ่านในลักษณะของวิดีโอไวรัล
(Viral Video) และการถ่ายทอดสดในระบบออนไลน์ (Live Stream) เน้นการสร้างภาพเคลื่อนไหว เสี ยง ภาพนิ่ ง
เพื่อสื่ อสารกับกลุ่มเป้ าหมาย ผ่านเฟซบุ๊กก่อนในช่วงแรก และสื่ อสารผ่านช่องทางอื่น ๆ อาทิ โฆษณาที วี และ
การเช่าป้ ายโฆษณา เพื่อเน้นสร้างการจดจา และความสนใจให้แก่ผเู ้ ข้าร่ วมงาน 3) ด้านความเชื่อมัน่ ผูจ้ ดั งานเน้น
กลยุทธ์ในการใช้เทคโนโลยีที่สร้างความรู ้สึกให้เกิดความเชื่อที่ใกล้เคียงกับการเข้าร่ วมงานอีเว้นท์แบบออฟไลน์
(Offline) ให้ได้มากที่สุดเพื่อสร้างความมัน่ ใจให้กบั ผูเ้ ข้าร่ วมงาน
ผลการวิจยั เชิงปริ มาณ พบว่า ปั จจัยการสื่ อสารการตลาดแบบบูรณาการมีความสัมพันธ์ต่อความตั้งใจ
เข้าร่ วมงานอีเว้นท์ออนไลน์ (Virtual Event) อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ โดยในด้านการสื่ อสารแบบปากต่อปากมี
ผลสู ง สุ ด รองลงมาการตลาดเชิ งกิ จกรรมและประสบการณ์ การส่ ง เสริ ม การขาย การประชาสั ม พัน ธ์ และ
การโฆษณา ตามลาดับ ในส่ วนปั จจัยด้านความเชื่อมัน่ มีความสัมพันธ์ต่อความตั้งใจเข้าร่ วมงานอีเว้นท์ออนไลน์
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(Virtual Event) อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ โดยความเชื่อมัน่ ในการนาเสนอมีผลสู งสุ ด รองลงมาความเชื่อมัน่ จาก
ความน่าเชื่อถือ และความเชื่อมัน่ ในคุณภาพสิ นค้า ตามลาดับ ทั้งนี้ ข้อเสนอแนะต่อผูจ้ ดั งาน ควรให้ความสาคัญ
กับรู ปแบบการจัดงานที่สอดคล้องกับกลุ่มเป้ าหมายโดยเน้นระบบสารสนเทศที่ผเู ้ ข้าร่ วมรู ้สึกใกล้เคียงกับการเข้า
ร่ วมแบบออฟไลน์ เพื่อให้ผบู ้ ริ โภคเกิดความมัน่ ใจ รวมถึงการสร้างการรับรู ้โดยการโฆษณาลงช่องทางสื่ อสังคม
ออนไลน์ เพื่อดู ความคิ ดเห็ นและผลตอบรั บเบื้ องต้น ก่ อนขยายไปยังช่ องทางอื่ น ๆ อาทิ โทรทัศน์ เพื่อสร้ าง
การจดจาให้กบั กลุ่มเป้ าหมายในการกระตุน้ ให้เกิดความตั้งใจเข้าร่ วมงาน
คาสาคัญ: การสื่ อสารทางการตลาดแบบบูรณาการ, ความเชื่อมัน่ , อีเว้นท์ออนไลน์

ABSTRACT
This research aimed at 1) to study the relationship between integrated marketing communications and
the intention of attendees to attend Virtual Event and 2) to study the relationship between attendee confidence
and intention to attend Virtual Event. This research was carried out using a mixed-method which employs both
qualitative and quantitative research. The qualitative research was performed by the interview with 3 key
informants and the quantitative research uses a questionnaire as a tool for data collection which was comprised
of a total of 400 respondents.
The results of qualitative research are divided into 3 major issues as follows: 1) Virtual Event take place
in the format of both offline and online events. With the COVID-19 pandemic situation, hosting a virtual event
has become increasingly popular. 2) The tools of integrated marketing communication include viral videos and
live stream focusing on creating animations, sounds, and still images to communicate with the target audience
through Facebook in the beginning and through other channels such as TV advertisements and billboard rentals
to increase event attendees’ attention and memory. 3) In terms of attendee confidence, the event organizers
highlight strategies used during events with technology to create the most engaging feeling and atmosphere
possible close to offline event attendance in order to build confidence among event attendees
The results of the quantitative research found that there is a statistically significant relationship between
the integrated marketing communication factors and intention of attendees to attend Virtual Event. The word-ofmouth communication had the highest effect followed by event and experiential marketing, promotion, public
relations, and advertising respectively. The factor of confidence has statistically significant effect on the intention
to attend virtual events. The confidence in presentation has the greatest effect, followed by confidence from
credibility and confidence in product quality respectively. Nevertheless, event organizers should consider the
format of hosting events consistent with the target audience by emphasizing on information system to help
attendees feel like they are engaging in offline events and give them the confidence as well as building awareness
by social media advertising to read comments and preliminary feedback before expanding to other channels like
television in order to create recognition for the target audience and stimulate willingness to a virtual event.
Keywords: Integrated Marketing Communications, Confidence, Virtual Event
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1. ความสาคัญและทีม่ าของปัญหาวิจัย
อุต สาหกรรมไมซ์ หรื ออุต สาหกรรมการจัดอี เว้นท์ทางธุ รกิ จเป็ นเครื่ อ งมื อส าคัญในการขับเคลื่ อน
เศรษฐกิ จและสร้ างรายได้ทางตรงและทางอ้อมต่อระบบเศรษฐกิ จในประเทศ ซึ่ งเป็ นการดาเนิ นกิ จกรรมใน
รู ปแบบต่าง ๆ เพื่อขับเคลื่อนนโยบายสาคัญ โดยมีสมาคมภาคเอกชนต่าง ๆ เข้ามามีส่วนร่ วม ซึ่ งหากมองในมุม
การตลาดนับได้วา่ กิจกรรมพิเศษนับเป็ นเครื่ องมือที่ใช้ในการสื่ อสารการตลาดเช่นกัน
เมื่อปลายปี พ.ศ. 2562 - ปั จจุบนั สถานการณ์การแพร่ ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรื อโควิด-19
(Corina Virus Disease 2019 : COVID-19) ได้ส่งผลกระทบโดยตรงต่อทุกภาคส่ วนของประเทศ รวมถึงอุตสาหกรรม
การจัดอีเว้นท์ จากการประกาศมาตรการต่างๆของภาครัฐ เช่น การล็อคดาวน์ การเว้นระยะห่ าง เป็ นต้น เพื่อเป็ น
การป้ อ งกันการแพร่ ระบาด ขณะเดี ย วกัน จากสถานการณ์ ก ารแพร่ ร ะบาดของเชื้ อไวรั สโควิด -19 ส่ ง ผลต่อ
พฤติกรรมผูบ้ ริ โภคที่เปลี่ยนแปลงไป ช่องทางออนไลน์มีบทบาทสาคัญต่อผูบ้ ริ โภคมากขึ้นจนเป็ นส่ วนหนึ่งของ
ชี วิตประจาวัน รวมถึงภาคธุ รกิ จอี เว้นท์จึงต้องมีการปรับตัวอย่างรวดเร็ ว ทั้งเรื่ องของการปรับรู ปแบบการจัด
อีเว้นท์มาเป็ นอีเว้นท์ออนไลน์ (Online Event) หรื อเป็ นในรู ปแบบออนไลน์ประสมออฟไลน์ รวมไปถึงสร้ าง
การความเชื่อมัน่ ให้กบั ผูบ้ ริ โภคในการเข้าร่ วมงานอีเว้นท์ผา่ นรู ปแบบอีเว้นท์ออนไลน์ (Virtual Event) โดยจะต้อง
ใช้ช่องทางการสื่ อสารการตลาดแบบบูรณาการมาร่ วมด้วย เพื่อเลือกทั้งเนื้อหาและช่องทางการสื่ อสารที่เหมาะสม
กับกลุ่มเป้ าหมาย
จากข้อมูลข้างต้น เห็นได้วา่ สถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง ส่งผลให้การดาเนินกิจกรรมของภาคธุรกิจอีเว้นท์
ต้องมีการปรับตัวตามความเหมาะสม ผูว้ จิ ยั จึงเห็นความสาคัญของการศึกษากลยุทธ์การสื่ อสารทางการตลาดแบบ
บูรณาการ และความเชื่อมัน่ ที่ส่งผลต่อความตั้งใจเข้าร่ วมงานอีเว้นท์ออนไลน์ของผูเ้ ข้าร่ วมในเขตกรุ งเทพมหานคร
เพื่อเป็ นแนวทางให้แก่ผปู ้ ระกอบการทาการปรับตัวในรู ปแบบที่เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบนั

2. วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการสื่ อสารการตลาดแบบบูรณาการที่มีผลกับความตั้งใจเข้าร่ วมงาน
อีเว้นท์ออนไลน์ (Virtual Event) ของผูเ้ ข้าร่ วมงาน
2. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความเชื่อมัน่ ของผูเ้ ข้าร่ วมงานที่มีผลกับความตั้งใจเข้าร่ วมงานอีเว้นท์
ออนไลน์ (Virtual Event)

3. เอกสารและงานวิจัยทีเ่ กี่ยวข้ อง
3.1 แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้ อง
การสื่ อสารการตลาดแบบบูรณาการ
Kotler & Keller (2016) ได้ใ ห้ ค าจ ากัด ความของ การสื่ อ สารการตลาดแบบบู ร ณาการ (IMC:
Integrated Marketing Communication ไว้ว่า เป็ นแนวความคิดในการวางแผนการสื่ อสารซึ่ งยอมรับในการสร้าง
มูลค่าของการวางแผนโดยการประเมินบทบาทการใช้วิธีการหลายรู ปแบบ ประกอบด้วย 1) การประชาสัมพันธ์
2) การตลาดเชิงกิจกรรม 3) การสื่ อสารแบบปากต่อปาก 4) การโฆษณา และ 5) การส่ งเสริ มการขาย โดยนับเป็ น
เครื่ องมื อในการสื่ อสารการตลาดกับผูบ้ ริ โภค เพื่อสร้ างการรั บรู ้ แนวโน้มให้ผูบ้ ริ โภคเกิ ดความตั้งใจเข้าร่ วม
โดยงานวิจัยที่ เกี่ ยวข้องของ ภัทรวดี เอี่ ยมศุ ภโชค (2561) ได้ศึกษา การสื่ อสารการตลาดแบบบู รณาการและ
ส่ วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อพฤติกรรมการตัดสิ นใจซื้ อน้ าหอมปรับอากาศในรถยนต์ของพนักงานสถานี
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วิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 จากกลุ่มตัวอย่างที่เป็ นประชากรในสถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 จานวน 400
คน โดยใช้แบบสอบถามเป็ นเครื่ องมื อในการเก็บรวบรวมข้อมูล และนาผลมาทดสอบความสัมพันธ์ระหว่าง
ตัวแปร (Correlation) โดยใช้สหสัมพันธ์เพียร์ สัน ผลการศึกษา พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิง มีอายุ
31-40 ปี สถานภาพโสด การศึ กษาระดับปริ ญญาตรี อาชี พพนักงานเอกชน และมีรายได้เฉลี่ยต่อเดื อน 20,00130,000 บาท และผลการทดสอบสมมติ ฐ าน พบว่า ปั จ จัย การสื่ อ สารการตลาดแบบบู ร ณาการ (IMC) และ
ส่ วนประสมทางการตลาด (4P) มี ความสัมพันธ์กับพฤติ กรรมการตัดสิ นใจซื้ อน้ าหอมปรั บอากาศในรถยนต์
อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ รวมถึงงานวิจยั ของ ณิ ชารี ย ์ โสภา (2563) ได้ศึกษา การสื่ อสารการตลาดแบบบูรณาการ
ที่มีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้าแบรนด์ HAPPY SUNDAY ซึ่ งการวิจยั ในครั้งนี้ เป็ นการแจกแบบสอบถาม
ผูบ้ ริ โภคกเจนเนอเรชันวายอายุ 23-39 ปี ในเขตกรุ งเทพมหานคร ผลการศึกษาพบว่า การทดสอบความสัมพันธ์
ระหว่างการสื่ อสารการตลาดแบบบูรณาการกับการตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้า แบรนด์ HAPPY SUNDAY ประกอบด้วย
ด้านการรับรู ้ปัญหา ด้านการค้นหาข้อมูล ด้านการประเมินผลทางเลือก ด้านการตัดสิ นใจซื้ อ และด้านพฤติกรรม
ภายหลังการซื้อ ระดับความสัมพันธ์ในภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก
ในการศึกษาครั้งนี้ ผูว้ ิจยั จึงเลือกนาองค์ประกอบของการสื่ อสารแบบบูรณาการมาศึกษาในครั้งนี้
ได้แก่ 1) การประชาสัมพันธ์ 2) การตลาดเชิงกิจกรรม 3) การสื่ อสารแบบปากต่อปาก 4) การโฆษณา และ 5) การ
ส่งเสริ มการขาย เพื่อตอบวัตถุประสงค์งานวิจยั
ความเชื่ อมัน่
Morgan & Hunt (1994 อ้างใน ภรัณยา เปรมสวัสดิ์ , 2561) อธิ บายเกี่ ยวกับความเชื่ อมัน่ จะปรากฏ
เมื่ อ เกิ ด ความมั่น ใจ และเชื่ อ มั่น ระหว่า งกัน และกัน โดนความเชื่ อ มั่น จะเป็ นจุ ด เริ่ ม ต้นของความสัม พันธ์ที่
หลากหลายภายใต้ของพันธะสัญ ญาและความเชื่ อ มัน่ โดยมี วิธี การในการวัดความเชื่ อมั่นไว้ท้ งั หมด 4 เรื่ อง
ประกอบด้วย 1) ความน่าเชื่อถือของบริ ษทั 2) สิ นค้าและบริ การมีคุณภาพที่ดี เป็ นความเชื่อมัน่ ที่มีต่อสิ นค้าหรื อ
บริ การ 3) การทาให้ลูกค้าเกิ ดความสนใจก่ อนเป็ นเจ้าของ เป็ นความเชื่ อมัน่ ของการเป็ นเจ้าของ 4) การรั กษา
สัญญาหรื อคาพูด เป็ นความเชื่อมัน่ ด้านมนุษยสัมพันธ์ โดยมีงานวิจยั ที่เกี่ยวข้องของ มัสลิน ใจคุณ (2561) ศึกษา
เรื่ องการยอมรับเทคโนโลยี ความไว้วางใจ และการตลาดผ่านสังคมออนไลน์ ที่มีผลต่อความตั้งใจซื้ อสิ นค้าผ่าน
ช่องทางเฟซบุ๊ก ไลฟ์ (Facebook LIVE) ของกลุ่มผูบ้ ริ โภค Generations X, Y, Z จากกลุ่มตัวอย่างที่เป็ นผูบ้ ริ โภค
ออนไลน์ อายุต้ งั แต่ 18-52 ปี โดยใช้แบบสอบถามเป็ นเครื่ องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล ผลการศึ กษาพบว่า
ความไว้วางใจมี อิท ธิ พ ลทางตรงต่อความตั้งใจซื้ อร้ านออนไลน์ผ่านช่ องทางเฟซบุ๊ก ไลฟ์ (Facebook LIVE)
อย่า งมี นัย ส าคัญ รวมถึ ง านวิจัย ของ ชลลดา มงคลวนิ ช (2563) ได้ศึ ก ษา ปั จ จัย ความเชื่ อ มั่น ที่ มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ
การตัด สิ น ใจซื้ อ สิ นค้า ออนไลน์ของเยาวชนไทย โดยผลการศึ ก ษาพบว่า คุ ณ ภาพของการบริ การเป็ นปั จจัย
ความเชื่อมัน่ ที่มีอิทธิพลต่อการซื้อสิ นค้าออนไลน์มากที่สุด
ในการศึ กษาครั้งนี้ ความเชื่ อมัน่ คือตัวแปรที่สาคัญที่ส่งผลต่อความตั้งใจเข้าร่ วมงานอีเว้นท์ออนไลน์
ของผูเ้ ข้าร่ วมในเขตกรุ งเทพมหานคร ดังนั้นตัวแปรที่จะมาศึกษาเรื่ องของความเชื่อมัน่ ได้แก่ 1) ความเชื่อมัน่ จาก
ความน่าเชื่อถือ 2) ความเชื่อมัน่ ในคุณภาพสิ นค้า และ 3) ความเชื่อมัน่ การนาเสนอ
3.2 สมมติฐานการวิจยั
1. การสื่ อสารการตลาดแบบบูรณาการมีความสัมพันธ์กบั ความตั้งใจเข้าร่ วมงานอีเว้นท์ออนไลน์
(Virtual Event)
2. ความเชื่อมัน่ มีความสัมพันธ์กบั ความตั้งใจเข้าร่ วมงานอีเว้นท์ออนไลน์ (Virtual Event)
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3.3 กรอบแนวคิดในการวิจยั
การวิจยั ครั้งนี้ได้กาหนดกรอบแนวคิดในการศึกษา ประกอบด้วย ตัวแปรอิสระ คือ การสื่ อสารการตลาด
แบบบูรณาการ (IMC) และความเชื่อมัน่ (Trust) ตัวแปรตาม คือ ความตั้งใจเข้าร่ วมงานอีเว้นท์ออนไลน์ (Virtual
Event) รายละเอียดดังภาพที่ 1
ตัวแปรอิสระ

ตัวแปรตาม

การสื่ อสารการตลาดแบบบูรณาการ (IMC)
1. การโฆษณา
2. การส่ งเสริ มการขาย
3. การประชาสัมพันธ์
4. การตลาดเชิงกิจกรรมและประสบการณ์
5. การสื่ อสารแบบปากต่อปาก

ความตั้งใจเข้ าร่ วมงาน
อีเว้ นท์ ออนไลน์
(Virtual Event)

ความเชื่ อมั่น (Trust)
1. ความเชื่อมัน่ จากความน่าเชื่อถือ
2. ความเชื่อมัน่ ในคุณภาพสิ นค้า
3. ความเชื่อมัน่ การนาเสนอ

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจยั

4. วิธีดาเนินการวิจัย
4.1 แบบแผนของการวิจยั
การศึกษาครั้งนี้ เป็ นการวิจยั เชิงผสมผสาน (Mixed method research) ประกอบด้วย การวิจยั เชิงคุณภาพ
(Qualitative Research) และการวิจยั เชิ งปริ มาณ (Quantitative Research) ข้อมูลที่ ได้มาพิจารณาประกอบกันและ
สรุ ปหาความเชื่อมโยงของข้อมูล เพื่อสรุ ปผลการศึกษาต่อไป
4.2 ประชากรและตัวอย่ าง
1. การวิจยั เชิงคุณภาพ (Qualitative research)
ประชากร คือ ผูจ้ ดั งานอีเว้นท์ออนไลน์ (Virtual Event) จานวน 3 คน ใช้วิธีการเลือกตัวอย่างแบบ
เจาะจง โดยการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-Depth Interview)
2. การวิจยั เชิงปริ มาณ (Quantitative research)
ประชากรที่ใช้ในการศึ กษาครั้งนี้ คือ ผูท้ ี่เคยมีประสบการณ์เข้าร่ วมงานอีเว้นท์ออนไลน์ (Virtual
Event) ที่อาศัยในจังหวัดกรุ งเทพมหานคร เนื่ องจากไม่ทราบจานวนประชากรที่แน่นอน ดังนั้นผูว้ ิจยั จึงคานวณ
ขนาดตัวอย่างจากสู ตรไม่ทราบขนาดตัวอย่างของ W.G. Cochran โดยกาหนดระดับความเชื่อมัน่ ร้อยละ 95 และ
ระดับค่าความคลาดเคลื่อนของกลุ่มตัวอย่าง ร้อยละ 5 ได้ขนาดกลุ่มตัวอย่างเท่ากับ 385 คน ผูว้ ิจยั ได้เพิ่มขนาด
ตัวอย่างเป็ น 400 คน
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4.3 เครื่ องมือวิจยั
1. การวิจยั เชิงคุณภาพ (Qualitative research)
เครื่ องมือวิจยั คือ แบบสอบถามเชิงลึกแบบกึ่งโครงสร้าง (Semi-structured interview) โดยผูว้ จิ ยั จะ
กาหนดประเด็นหรื อหัวข้อที่ ตอ้ งการสัมภาษณ์อยูก่ ่อนแล้ว แต่เปิ ดโอกาสให้กลุ่มตัวอย่างได้เสนอความคิดเห็น
เพิ่มเติมเพื่อให้เกิดความยืดหยุน่ และทาให้ได้ขอ้ มูลที่ละเอียดมากขึ้น ประกอบด้วย (1) รู ปแบบการจัดงานอีเว้นท์
ออนไลน์ (Virtual Event) (2) เครื่ องมือการสื่ อสารการตลาดบูรณาการ (3) การสร้างความเชื่อมัน่ ของการจัดงาน
อีเว้นท์ออนไลน์ (Virtual Event)
2. การวิจยั เชิงปริ มาณ (Quantitative research)
เครื่ องวิจยั คือ แบบสอบถาม (Questionnaire) ในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง โดยผูว้ จิ ยั
ศึ กษา ทฤษฎี เอกสาร และงานวิ จัย ที่ เ กี่ ย วข้อ งเพื่ อ ใช้เป็ นแนวทางในการสร้ า งและปรั บปรุ งแบบสอบถาม
ประกอบด้วย (1) เครื่ อ งมื อ การสื่ อ สารการตลาดแบบบู ร ณาการงานอี เว้น ท์อ อนไลน์ (Virtual Event) ได้แ ก่
การโฆษณา การส่ งเสริ มการขาย การประชาสัมพันธ์ การจัดกิจกรรมทางการตลาดและการสื่ อสารแบบปากต่อปาก
(2) ปั จจัยด้านความเชื่ อมัน่ (Trust) ต่อการจัดงานอีเว้นท์ออนไลน์ (Virtual Event) (3) ความตั้งใจเข้าร่ วมงานอีเว้นท์
ออนไลน์ (Virtual Event) (4) ปั จจัยด้านประชากรศาสตร์ จากนั้นผูว้ ิจัยตรวจสอบคุ ณภาพหาค่าความเชื่ อ มัน่
(Reliability) ด้วยค่าสัมประสิ ทธิ์แอลฟาของครอนบาค (Cronbach’s Alpha Coefficient) ได้ค่าความเชื่อมัน่ ที่อยูใ่ น
เกณฑ์ที่มีความเชื่อมัน่ ที่ยอมรับได้
4.4 การเก็บรวบรวมข้ อมูล
1. การวิจยั เชิงคุณภาพ (Qualitative research)
เนื่ องด้วยในช่วงเวลาของการศึกษาเกิดสถานการณ์แพร่ ระบาดของ COVID-19 ทาให้เกิดข้อจากัด
ในการศึ กษา ผูว้ ิจัยทาการนัดหมายกลุ่มตัวอย่างล่วงหน้า โดยเก็บรวบรวมข้อมูลตามวัน เวลาที่ กาหนดซึ่ งใช้
การสัมภาษณ์เชิงลึกจากกลุ่มตัวอย่าง จานวน 3 คน จากการเลือกแบบเจาะจงจาก ผูท้ ี่เกี่ยวข้องและมีบทบาทหรื อ
มีประสบการณ์เกี่ยวกับการจัดอีเว้นท์ออนไลน์ไม่ต่ากว่า 5 ปี ที่เต็มใจและสะดวกในการให้สมั ภาษณ์
2. การวิจยั เชิงปริ มาณ (Quantitative research)
ผูว้ ิจัยทาการเก็บแบบสอบถามทางแพลตฟอร์ มออนไลน์ (Google From) โดยมี คาถามคัดกรอง
กลุ่มเป้ าหมายเพื่อให้ได้กลุ่มเป้ าหมายที่ตอ้ งการศึกษา
4.5 การวิเคราะห์ ข้อมูล
1. การวิจยั เชิงคุณภาพ (Qualitative research)
เมื่อเก็บข้อมูลจากแบบสัมภาษณ์ จากนั้นผูว้ ิจยั ทาการถอดเทปที่ บนั ทึ กเสี ยงและวิเคราะห์ขอ้ มูล
โดยการนาข้อมูลมาตี ความ และแยกย่อย ตามประเด็นหลัก ได้แก่ 1) รู ปแบบการจัดงานอี เว้นท์ออนไลน์ 2)
เครื่ องมือการสื่ อสารการตลาดบูรณาการ และ 3) ความเชื่อมัน่ ของการจัดงานอีเว้นท์ออนไลน์
2. การวิจยั เชิงปริ มาณ (Quantitative research)
ใช้สถิ ติเชิ งพรรณนา (Descriptive Statistics) หาค่าเฉลี่ ย ค่าร้ อยละ และค่าส่ วนเบี่ ยงเบนมาตรฐาน
จากนั้นหาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรโดยใช้ค่าสหสัมพันธ์แบบเพียร์สนั (Pearson Correlation Coefficient)
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5. ผลการวิจัย
5.1 ผลการศึกษาจากวิธีเชิงคุณภาพ (Qualitative Research)
1. รู ปแบบการจัดงานอีเว้นท์ออนไลน์ (Virtual Event) รู ปแบบส่ วนใหญ่ยงั เป็ นออฟไลน์ (Offline)
แต่สถานการณ์โควิดทาให้ การจัดอีเว้นท์ออนไลน์ (Virtual Event) เป็ นที่นิยมมากเพิ่มขึ้น ผ่าน Facebook, Zoom,
Webex ฯลฯ รู ปแบบการจัดให้ความสาคัญกับผูเ้ ข้าร่ วมเป็ นหลัก
2. เครื่ องมือการสื่ อสารการตลาดบูรณาการ การสื่ อสารเป็ นลักษณะของการประชาสัมพันธ์ผ่าน
วิดีโอไวรัล (Viral Video) และการถ่ายทอดสดในระบบออนไลน์ (Live Stream) ช่วงแรกโฆษณาผ่านเฟซบุ๊ก และ
เพิ่มไปยังช่ องทางอื่ นเพื่อสร้ างการจดจา รวมถึ งการใช้ ศิ ลปิ นที่ มีชื่อเสี ยงมาเป็ นส่ วนหนึ่ งของงานเพื่อดึ งดูด
ผูเ้ ข้าร่ วมงาน
3. ความเชื่อมัน่ ของการจัดงานอีเว้นท์ออนไลน์ (Virtual Event) ใช้เทคโนโลยีที่สร้างความรู ้สึกให้
เกิดความเชื่อ และความรู ้สึกที่ใกล้เคียงการเข้าร่ วมงานอีเว้นท์แบบออฟไลน์ (Offline) ให้ได้มากที่สุด เพื่อสร้าง
ความมัน่ ใจ
5.2 ผลการศึกษาจากวิธีเชิงปริมาณ (Quantitative Research)
1. ข้อมูลด้านการรับรู ้จากการสื่ อสารการตลาดแบบบูรณาการ พบว่า รู ปแบบการสื่ อสารการตลาด
แบบบูรณาการที่สร้างการรับรู ้ให้แก่ผเู ้ ข้าร่ วมงานอีเว้นท์ออนไลน์ (Virtual Event) มากที่สุดในด้านการโฆษณา
คือ ได้รับข้อมูลข่าวสารผ่านการโฆษณาทางช่องโทรทัศน์ หรื อรายการวิทยุ ด้านการส่ งเสริ มการขาย พบว่า การ
ให้คูปองส่วนลดในการซื้อสิ นค้าหรื อบริ การภายในงานมากที่สุด ด้านการประชาสัมพันธ์ พบว่า การให้บุคคลที่มี
ชื่อเสี ยง เช่น ดารานักแสดงมาร่ วมประชาสัมพันธ์ มากที่สุด ด้านการจัดกิจกรรมการตลาด พบว่า ผูจ้ ดั มีการเปิ ดตัว
สิ นค้าและบริ การใหม่ ๆ มากที่สุด ด้านการสื่ อสารแบบปากต่อปาก พบว่า การบอกต่อจากเพื่อน หรื อบุคคลที่รู้จกั
มากที่สุด
2. ปั จจัยด้านความเชื่ อมัน่ (Trust) พบว่า ผูเ้ ข้าร่ วมงานมีความเชื่ อมัน่ เข้าร่ วมงานอีเว้นท์ออนไลน์
(Virtual Event) ในด้านความเชื่อมัน่ จากความน่าเชื่อถือ พบว่ามีความเชื่อมัน่ เฉพาะงานที่เคยมีประสบการณ์ร่วม
มากที่สุด ความเชื่อมัน่ ในคุณภาพสิ นค้าและบริ การ พบว่า มีความเชื่อมัน่ สิ นค้าและบริ การเป็ นที่รู้จกั ในวงกว้าง
มากที่สุด ความเชื่อมัน่ ในการนาเสนอ พบว่าการประชาสัมพันธ์ส่งผลต่อความเชื่อมัน่ ในการเข้าร่ วมงานอีเว้นท์
ออนไลน์ (Virtual Event)
3. ความตั้งใจเข้าร่ วมงานอีเว้นท์ออนไลน์ (Virtual Event) ผูเ้ ข้าร่ วมงานมีความตั้งใจเข้าร่ วมงาน
อีเว้นท์ออนไลน์กบั งานที่จดั ตรงกับความสนใจส่ วนตัวมากที่สุด อันดับที่ 2 คือ ผูบ้ ริ โภคจะเข้าร่ วมเพราะว่าตั้งใจ
เข้าร่ วมงานอี เว้นท์ออนไลน์ (Virtual Event) เนื่ องจากมี เวลาว่างและสะดวก อันดับ 3 คื อ เข้าร่ วมงานอี เว้นท์
ออนไลน์เพราะเห็นการประชาสัมพันธ์และอัพเดตข้อมูลอย่างต่อเนื่ อง และอันดับ 4 คือ ได้อ่านความคิดเห็นของ
คนอื่นเกี่ยวงานอีเว้นท์ออนไลน์ (Virtual Event) และสนใจเข้าร่ วมถึงแม้ตอ้ งเสี ยค่าเข้าก็ยงั ตั้งใจเข้าร่ วม
5.3 การวิเคราะห์ ความสัมพันธ์ ระหว่ างตัวแปร และทดสอบสมมติฐาน
โดยใช้ค่ า สัม ประสิ ท ธิ์ สหสัม พัน ธ์ แ บบเพี ย ร์ สัน (Pearson’s Correlation Coefficient) ก าหนดระดับ
นัยสาคัญที่ 0.05
ข้อมูลวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างปั จจัยการสื่ อสารการตลาดแบบบูรณาการภาพรวมต่อความตั้งใจ
เข้าร่ วมงานอีเว้นท์ออนไลน์ (Virtual Event) พบว่า ปั จจัยการสื่ อสารการตลาดแบบบูรณาการมีความสัมพันธ์ต่อ
ความตั้ง ใจเข้า ร่ ว มงานอี เ ว้น ท์อ อนไลน์ (Virtual Event) อย่า งมี นัย ยะส าคัญ ทางสถิ ติ โดยมี ค่ า สัม ประสิ ท ธิ์
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สหสัมพันธ์ ( r ) เท่ากับ 0.309 ซึ่งมีความสัมพันธ์ไปในทิศทางเดียวกัน และ ข้อมูลวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่าง
ปั จจัยด้านความเชื่อมัน่ มีผลต่อความตั้งใจเข้าร่ วมงานอีเว้นท์ออนไลน์ (Virtual Event) ภาพรวม พบว่า ปั จจัยด้าน
ความเชื่ อมัน่ มีความสัมพันธ์ต่อความตั้งใจเข้าร่ วมงานอีเว้นท์ออนไลน์ (Virtual Event) อย่างมีนัยยะสาคัญทาง
สถิติ โดยมีค่าสัมประสิ ทธิ์สหสัมพันธ์ ( r ) เท่ากับ 0.241 ซึ่งมีความสัมพันธ์ไปในทิศทางเดียวกัน

6. อภิปรายผล
ประเด็นที่ 1 รู ปแบบการจัดงานอีเว้ นท์ ออนไลน์ (Virtual Event)
รู ป แบบการจัด งานอี เว้นท์ออนไลน์ (Virtual Event) ส่ ว นใหญ่ เ ป็ นการจัดผ่า นการถ่ า ยทอดสดผ่าน
Facebook, Zoom, Webex ฯลฯ ซึ่งเป็ นแพลตฟอร์มออนไลน์การจัดงานที่จะทาให้ผเู ้ ข้าร่ วมงานสามารถเข้าถึงงาน
ได้เร็ ว และสะดวกที่สุด อีกทั้งสถานการณ์การแพร่ ระบาดของเชื้ อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ ทาให้การจัดงาน
ออฟไลน์เป็ นไปได้ยาก ผูบ้ ริ โภคจึงต้องเข้าร่ วมงานอีเว้นท์แบบออนไลน์แทน
ผลการศึ ก ษายัง พบอี ก ว่า ผูจ้ ัด งานอี เ ว้น ท์อ อนไลน์ ส่ ว นใหญ่ ใ ห้ค วามส าคัญ กับ ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศที่ ใช้ในการถ่ายทอดให้มีเสถี ยรภาพมากที่ สุด รวมถึ งให้ความสาคัญกับการเผยแพร่ เนื้ อหา หรื อ
กิจกรรมที่เกิดขึ้นระหว่างจัดงานอีเว้นท์ออนไลน์ให้ตรงตามวัตถุประสงค์ของงาน โดยธุรกิจอีเว้นท์มีจุดแข็งและ
กลยุทธ์ที่เป็ นเอกลักษณ์เฉพาะตัว รู ปแบบการจัดงานที่เหมาะกับผลิตภัณฑ์ทาให้ผบู ้ ริ โภคเกิดความไว้วางใจ และ
ส่งผลต่อการเข้าร่ วมงาน
ประเด็น ที่ 2 จากการวิเ คราะห์ โ ดยใช้ เ ครื่ อ งมื อ การสื่ อ สารการตลาดบู ร ณาการ ได้แ ก่ การโฆษณา
การส่งเสริ มการขาย การประชาสัมพันธ์ การจัดกิจกรรมทางการตลาด และการสื่ อสารแบบปากต่อปาก
ผลการศึ กษาสรุ ปได้ว่าเครื่ องมื อการสื่ อสารการตลาดบู รณาการ ทั้งหมด 5 ด้าน มี ความสัมพันธ์ต่อ
ความตั้งใจเข้าร่ วมงานอีเว้นท์ออนไลน์ (Virtual Event) อย่างมีนยั ยะสาคัญทางสถิติ
ทั้งนี้ ผลการศึ กษาเครื่ องมื อการสื่ อสารการตลาดบู ร ณาการ ในด้านการโฆษณามี ความสัมพัน ธ์ ต่ อ
การตัดสิ นใจความตั้งใจเข้าร่ วมงานอีเว้นท์ออนไลน์ โดยที่ ผลการจากการวิจยั คุณภาพพบว่าการทาการโฆษณา
ของผูจ้ ัดการเน้นไปในลักษณะการทาโฆษณาในลักษณะของวิดีโอไวรั ล (Viral Video) ผ่านทางเฟซบุ๊กก่ อน
เพื่อให้มีการส่ งต่อ จากนั้นผูจ้ ดั งานจะมีการใช้ช่องทางในการโฆษณาหลากหลาย รวมไปถึงการโฆษณาผ่าน
การโฆษณาทางช่องโทรทัศน์ เพื่อเน้นการจดจา ซึ่ งสอดคล้องกับผลการวิจยั เชิ งปริ มาณที่ ผตู ้ อบแบบสอบถาม
ส่วนใหญ่ได้รับข้อมูลข่าวสารจากสื่ อสังคมออนไลน์ในระดับมาก และผ่านช่องทางการโฆษณาทางช่องโทรทัศน์
ในระดับมากที่สุด นอกจากนี้ ผูจ้ ดั งานให้ความสาคัญกับรู ปแบบของการนาศิลปิ นที่มีชื่อเสี ยงมาเป็ นส่วนหนึ่งของ
งานเพื่อดึงดูดผูเ้ ข้าร่ วมงาน ซึ่ งสอดคล้องกับผลการตอบแบบสอบถามในด้านการประชาสัมพันธ์ ที่พบว่า ผูต้ อบ
แบบสอบถามให้ความคิดเห็นมากที่สุดคือการที่ให้บุคคลที่มีชื่อเสี ยง เช่น ดารานักแสดงมาร่ วมประชาสัมพันธ์ให้
ข้อมูลเกี่ยวกับงานทาให้มีผลต่อการตัดสิ นใจซื้อ ด้านการตลาดออนไลน์ อย่างมีนยั สาคัญ
ประเด็นที่ 3 จากการวิเคราะห์ ความเชื่ อมั่นของการจัดงานอีเว้ นท์ ออนไลน์ (Virtual Event) ความเชื่ อมัน่
จากความน่าเชื่อถือ ความเชื่อมัน่ ในคุณภาพสิ นค้า และความเชื่อมัน่ ในการนาเสนอ มีความสัมพันธ์ต่อความตั้งใจ
เข้าร่ วมงานอีเว้นท์ออนไลน์ (Virtual Event)
ผลการศึ กษาสรุ ปได้ว่าความเชื่ อมัน่ ทั้งหมด 3 ด้าน มีความสัมพันธ์ต่อความตั้งใจเข้าร่ วมงานอีเว้นท์
ออนไลน์ (Virtual Event) อย่างมีนยั ยะสาคัญทางสถิติ โดยผลการศึกษาผูจ้ ดั งานอีเว้นท์ออนไลน์ (Virtual Event)
ให้ความสาคัญกับการดูแลและจัดการระบบการจัดงานให้มีความเสถียรและมีประสิ ทธิ ภาพมากที่ สุด โดยเน้น
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รู ปแบบการจัดงานให้เหมาะสมกับกลุ่มผูเ้ ข้าร่ วมงานเพื่อที่จะดึงกลุ่มเป้ าหมายเข้าร่ วมงานให้ได้มากที่สุด ซึ่ งผล
ของผูต้ อบแบบสอบถามที่ เคยเข้าร่ วมงานมักมีความเชื่ อมัน่ และให้ความสนใจกับงานอีเว้นท์ออนไลน์ (Virtual
Event) ที่ ตรงกับความสนใจส่ วนตัวของผูต้ อบแบบสอบถามมากที่สุด โดยในด้านความเชื่ อมัน่ ในการนาเสนอ
ผูต้ อบแบบสอบถามให้ความสาคัญจากการประชาสัมพันธ์ที่ส่งผลต่อความเชื่ อมัน่ ในการเข้าร่ วมงานอีเว้นท์
ออนไลน์ (Virtual Event) ซึ่ ง สอดคล้องกันว่า หากผูจ้ ัดงานมี ก ารจัด งานที่ สื่ อ สารให้ผูท้ ี่ ส นใจเข้า ร่ ว มเห็ นถึ ง
รู ปแบบของการจัดงานอย่างชัดเจน ผูเ้ ข้าร่ วมงานที่เป็ นกลุ่มเป้ าหมายจะเกิดความเชื่อมัน่ ต่อการเข้าร่ วมงานอีเว้นท์
ออนไลน์ (Virtual Event) ดังกล่าว

7. ข้ อเสนอแนะ
7.1 ข้ อเสนอแนะในการนาผลวิจยั ไปใช้
1. จากผลการศึกษา รู ปแบบการจัดงานอีเว้นท์ออนไลน์ (Virtual Event) แสดงให้เห็นว่าผูจ้ ดั งานอี
เว้นท์ออนไลน์ (Virtual Event) ควรใช้สื่อที่มีรูปแบบสอดคล้องกับการเปิ ดรับสื่ อในช่องทางการสื่ อสารของกลุ่มผู ้
เข้างานกลุ่มเป้ าหมาย พร้อมทั้งสรรค์สร้างสื่ อให้มีรูปแบบที่แปลกใหม่ และน่าสนใจ มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวด้วย
การสร้างความโดดเด่นที่ไม่เหมือนใคร เพื่อสร้างความสนใจให้แก่กลุ่มเป้ าหมายในการเข้าร่ วมงาน รวมถึงผูจ้ ดั
งานควรให้ความสาคัญกับการใช้ระบบสารสนเทศที่มีความเสถียรและมีคุณภาพมากที่ สุด ในรู ปแบบตามความ
เหมาะสมกับลักษณะของการจัดงาน
2. ผูป้ ระกอบการรุ่ นใหม่ (Start Up) หรื อผูจ้ ดั งานอีเว้นท์ออนไลน์ (Virtual Event) จาเป็ นต้องสร้าง
การรับรู ้ให้แก่ผเู ้ ข้าร่ วมงานผ่านการจัดกิ จกรรมก่อนการจัดงานจริ ง ซึ่ งเป็ นวิธีการในดึงดูดความสนใจและเป็ น
การสร้างการรับรู ้ให้แก่ผเู ้ ข้าร่ วมงานได้ดี โดยการใช้หลักการสื่ อสารแบบบูรณาการ ((IMC: Integrated Marketing
Communication) เพื่อสร้างการรับรู ้อย่างชัดเจนที่ส่งผลต่อการรับรู ้ และนามาสู่ การตัดสิ นใจเข้าร่ วมงาน ทั้งนี้ จาก
การสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่างผูป้ ระกอบการที่ประกอบธุรกิจอีเว้นท์พบว่าให้ความสาคัญในเรื่ องของเนื้อหาที่จะตรง
ต่อความต้องการของผูเ้ ข้าร่ วมงาน หากต้องการดาเนิ นธุ รกิจการจัดอีเว้นท์ออนไลน์ (Virtual Event) ผูป้ ระกอบการ
จาเป็ นต้องทาการศึ กษาความต้องการของกลุ่มเป้ าหมาย เพื่อนามาใช้ในการวางแผนกลยุทธ์สาหรับการสร้ าง
การรั บ รู ้ เพื่ อ ให้เ กิ ด ความตั้ง ใจเข้า ร่ ว มงาน (Intention) และไปสู่ พ ฤติ ก รรมหลัง การเข้า ร่ ว มงาน (Behavior)
อย่างเช่น การบอกต่อ (Word of mouth) ตามหลักการติดต่อสื่ อสาร (Communication model) ของ Kotler (1984)
เนื่ อ งจากออนไลน์ อีเ ว้นท์ (Online Event) มี รู ป แบบของการน าเสนอ Real Time ผ่า นบนหน้า เว็บ ที่ ส ามารถ
ปรั บ แต่ ง ได้ ขณะเดี ย วกัน ก็ เ ป็ นการถ่ า ยทอดสดไปบนโซเชี ย ลมี เ ดี ย ต่ า งๆ ไปด้ว ย ดัง นั้น องค์ป ระกอบของ
ผูป้ ระกอบการอีเว้นท์ที่สาคัญ ประกอบด้วย เนื้ อหาที่ตรงความต้องการ การวางแผนกลยุทธ์ที่ดี และระบบการจัด
งานที่มีประสิ ทธิภาพ
3. จากผลการวิเคราะห์ความเชื่อมัน่ ของการจัดงานอีเว้นท์ออนไลน์ (Virtual Event) ที่มีความสัมพันธ์
ต่ อ ความตั้ง ใจเข้า ร่ ว มงานอี เ ว้น ท์อ อนไลน์ (Virtual Event) เห็ น ได้ว่า การบอกต่ อ มี ค วามส าคัญต่ อ การสร้ าง
ความเชื่อมัน่ และการรับรู ้ให้กบั ผูเ้ ข้าร่ วมงานรายใหม่ ผูป้ ระกอบการควรเน้นการสร้างประสบการณ์ที่ดีระหว่าง
การจัดงานเพื่อให้เกิดการบอกต่อในอนาคต รวมถึงความเชื่อมัน่ ในด้านคุณภาพ การให้ความสาคัญกับรู ปแบบที่
เหมาะสม การสื่ อสารให้ผทู ้ ี่สนใจเข้าร่ วมเห็นถึงรู ปแบบของการจัดงานอย่างชัดเจน จะช่วยสร้างความเชื่อมัน่ ใน
การเข้าร่ วมงานมากยิง่ ขึ้น
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7.2 ข้ อเสนอแนะในการวิจยั ครั้งต่ อไป
1. การวิจัยในครั้ งต่อไป ผูศ้ ึ กษาสามารถต่อยอดผลการครั้ งนี้ ในการศึ กษาเพิ่มเติ มในส่ วนของ
กลยุทธ์การสื่ อสารการตลาดในเชิงกิจกรรมทั้งก่อนการจัดกิจกรรม (Pre-Event) ระหว่างการจัดกิจกรรม (Event)
และหลังการจัดกิจกรรม (Post-Event)
2. การวิจยั ในครั้งต่อไป ควรมีการศึกษาพฤติกรรมผูบ้ ริ โภคในการเลือกเปิ ดรับสื่ อ เนื่องจากสื่ อเป็ น
ปั จจัยหลักที่ส่งผลต่อการเข้าร่ วมงานอีเว้นท์ออนไลน์ (Virtual Event)

8. กิตติกรรมประกาศ
วิทยานิ พนธ์ฉบับนี้ สาเร็ จได้ดว้ ยความกรุ ณาจาก รศ.ดร.นภวรรณ คณานุรักษ์ อาจารย์ที่ปรึ กษา รวมถึง
คณาจารย์ห ลัก สู ต รบริ ห ารธุ ร กิ จ มหาบัณ ฑิ ต สาขาวิช าการตลาด มหาวิท ยาลัย หอการค้า ไทยทุ ก ท่ า น ที่ ให้
ความกรุ ณาแนะนา แก้ไขเนื้อหา ตลอดจนให้กาลังใจในการทาการศึกษาวิจยั ด้วยตนเอง รวมทั้งประธานกรรมการ
และกรรมการในการสอบรายงานวิทยานิ พนธ์ฉบับนี้ รวมถึงคอยให้ความช่วยเหลือและคาแนะนาด้วยดีเสมอมา
ดังนั้นทางผูศ้ ึกษาขอขอบพระคุณอาจารย์ทุกท่านเป็ นอย่างสูง
ขอขอบคุณอาจารย์ท่านอื่นๆ ทั้งที่ เคยสอนในระดับปริ ญญาตรี และสอนในระดับปริ ญญาโทที่ให้ท้ งั
ค าแนะนา รวมทั้ง ให้ความช่ ว ยเหลื อ ในด้า นต่ า งๆ อย่า งเสมอมา นอกจากนี้ ขอขอบคุ ณ เพื่ อ นและพี่ รวมทั้ง
ครอบครัวที่ ส่งมอบทั้งกาลังใจ และขอขอบคุณกลุ่มตัวอย่างทั้งจากฝั่ งบริ ษทั ที่ มีส่วนเกี่ ยวข้อง รวมทั้งฝั่ งของ
ผูบ้ ริ โภคที่ให้การสนับสนุนในด้านข้อมูลวิทยานิพนธ์ฉบับนี้มีความสมบูรณ์
สุ ดท้ายนี้ ทางผูจ้ ดั ทาหวังเป็ นอย่างยิ่งว่า วิทยานิ พนธ์ฉบับนี้ จะเป็ นประโยชน์สาหรับท่านที่สนใจเพื่อ
นาไปใช้ในการประกอบความรู ้ในอนาคต
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บทคัดย่อ
การศึกษาในครั้งนี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาปั จจัยที่ส่งผลต่อความพึงพอใจในงาน และพฤติกรรมการเป็ น
สมาชิ กที่ ดี ขององค์กรของพนักงานธนาคาร โดยศึ กษาจากกลุ่ มตัวอย่างพนักงานธนาคารกรุ งศรี อยุธยา จ ากัด
(มหาชน) เขตภาคตะวันตก จานวน 350 คน เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม วิเคราะห์ขอ้ มูลโดยการใช้ค่าสถิติ
ร้อยละ การแจกแจงความถี่ ค่าเฉลี่ย ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าสัมประสิ ทธิ์ สหสัมพันธ์เพียร์ สัน และการวิเคราะห์
การถดถอยพหุคูณ ผลการศึกษาพบว่า ระดับการแลกเปลี่ยนระหว่างผูน้ ากับสมาชิก ความไว้วางใจ ความพึงพอใจ
ในงาน และพฤติกรรมการเป็ นสมาชิกที่ดีขององค์กรอยูใ่ นระดับมาก นอกจากนี้ ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า
การแลกเปลี่ยนระหว่างผูน้ ากับสมาชิกมีอิทธิ พลเชิงบวกต่อพฤติกรรมการเป็ นสมาชิกที่ดีขององค์กร การแลกเปลี่ยน
ระหว่างผูน้ ากับสมาชิก และความไว้วางใจมีอิทธิ พลเชิงบวกต่อความพึงพอใจในงาน และความพึงพอใจในงานมี
อิทธิพลเชิงบวกต่อพฤติกรรมการเป็ นสมาชิกที่ดีขององค์กร
คาสาคัญ: การแลกเปลี่ยนระหว่างผูน้ ากับสมาชิก, ความไว้วางใจ, ความพึงพอใจในงาน, พฤติกรรมการเป็ น
สมาชิกที่ดีขององค์กร

ABSTRACT
The objective of this study is to study the factors affecting Job Satisfaction and Organizational
Citizenship Behavior of bank employees. The samples are 350 employees of Bank of Ayudhya Public Company
Limited in the Western Region. Data are collected by questionnaires. Data are analyzed by percentage statistics,
frequency distribution, mean, standard deviation, Pearson correlation coefficient and regression analysis.
The results showed that the level of Leader-Member Exchange, Trust, Job Satisfaction and Organizational
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Citizenship Behavior are high level. Moreover, the hypothesis testing results have found that Leader-Member
Exchange presented a positive influence on Organizational Citizenship Behavior, Leader-Member Exchange and
Trust presented a positive influence on Job Satisfaction and Job Satisfaction presented a positive influence on
Organizational Citizenship Behavior.
Keywords: Leader-Member Exchange, Trust, Job Satisfaction, Organizational Citizenship Behavior

ความสาคัญและทีม่ าของปัญหาวิจัย
ในสังคมปั จจุบนั มีปัญหามากมายที่ อาจส่ งผลกับการดาเนิ นงานต่าง ๆ ขององค์กรได้ท้ งั ทางตรงและ
ทางอ้อม อย่างเช่น สถานการณ์การแพร่ ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่ทาให้เกิดวิกฤตการณ์
ครั้งใหญ่ที่ส่งผลให้ทุกภาคส่ วนได้ตระหนักถึงความสาคัญของระบบการบริ หารจัดการในทุก ๆ ด้าน โดยเฉพาะ
การจัดการทรัพยากรมนุ ษย์ในองค์กร ถือเป็ นสิ่ งสาคัญที่ ทุกองค์กรควรให้ความสนใจ เพื่อไม่ให้เป็ นปั ญหาที่
ก่อให้เกิดอุปสรรคในการดาเนินงานในองค์กร ผูบ้ ริ หารจาเป็ นที่จะต้องเข้าใจวิธีการสร้างขวัญกาลังใจ ความพึงพอใจ
ในการทางาน ความเชื่ อมัน่ และความไว้วางใจในองค์กรแก่พนักงานทุกระดับ เพื่อให้พนักงานมีทศั นคติที่ดี
และเต็มใจที่ จะทางานกับองค์กรต่อไปในอนาคต (สมบูรณ์ นาควิชยั , 2560)
ประเด็นแรกที่ควรจะตระหนัก คือ การที่จะทาให้พนักงานทุกคนในองค์กรมีพฤติกรรมการเป็ นสมาชิ กที่ ดี
ปฏิบตั ิงานนอกเหนือจากหน้าที่ที่ตอ้ งรับผิดชอบในการให้ความช่วยเหลือ และแลกเปลี่ยนความรู ้ระหว่างเพื่อนร่ วมงาน
ด้วยความเต็มใจ (Organ, 1988) แต่อย่างไรก็ตาม การที่จะทาให้พนักงานในองค์กรปฏิ บ ัติ ง านด้วยความเต็ ม ใจ
และมีความรับผิดชอบก็ตอ้ งขึ้นอยูก่ บั หลาย ๆ ปั จจัยที่เป็ นแรงสนับสนุนด้วย ซึ่งความพึงพอใจในงานของบุคลากร
ในองค์กร เป็ นอีกหนึ่ งปั จจัยที่อาจส่ งผลกระทบกับพฤติกรรมการเป็ นสมาชิกที่ดีขององค์กรได้ โดยการศึกษา
ของ วัลลพ ล้อมตะคุ (2554) พบว่า การที่พนักงานจะแสดงพฤติกรรมการเป็ นสมาชิกที่ดีขององค์กรในระดับสู งได้
เป็ นผลมาจากการรับรู ้ความยุติธรรมในองค์กร ความพึงพอใจในงาน และความผูกพันต่อองค์กร
การแลกเปลี่ยนระหว่างผูน้ ากับสมาชิก (Leader-Member Exchange) สามารถส่งผลต่อความพึงพอใจในงาน
ได้ โดยการแลกเปลี่ ย นระหว่า งผูน้ ากับ สมาชิ ก คล้า ยกับ ทฤษฎี ก ารแลกเปลี่ ย นทางสัง คม (Social Exchange
Theory) ของ Blau (1964) ที่กล่าวว่า เมื่อบุคคลใดบุคคลหนึ่ งมีการปฏิบตั ิต่อผูอ้ ื่นเป็ นอย่างดี บุคคลนั้น ๆ ย่อมมี
ความคาดหวังว่าจะได้รับผลตอบแทนที่ ดีกลับมาเช่นกัน อีกทั้ง การแลกเปลี่ยนระหว่างผูน้ ากับสมาชิ กยังสามารถ
ส่งผลต่อพฤติกรรมการเป็ นสมาชิกที่ดีขององค์กรโดยตรงได้ รวมถึงความสัมพันธ์อนั ดีที่เกิดขึ้นระหว่างผูน้ ากับผูต้ ามที่
เกิดจากความใกล้ชิด เป็ นกันเอง หรื อสนิ ทสนมกัน จะทาให้ลดช่องว่างของชนชั้นระหว่างผูน้ าและสมาชิก ทาให้
ผูต้ ามรู ้สึกว่าได้รับการสนับสนุนจากผูน้ า และก่อให้เกิดเป็ นความไว้วางใจในตัวผูน้ าขึ้นด้วย (Eyan, 2002)
นอกจากนี้ ความไว้วางใจ ก็เป็ นอีกปั จจัยหนึ่งที่สามารถส่งผลกระทบต่อความพึงพอใจในงานได้ อีกทั้ง
ยัง เป็ นการเพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพการท างานของพนัก งาน และสร้ า งความผูก พัน แก่ อ งค์ก รอี ก ด้ว ย (Nyhan and
Marlowe, 1997) โดย Davis (1951) ให้ความคิดเห็นว่า หากองค์กรตั้งกฎระเบียบขึ้นให้พนักงานปฏิบตั ิงานภายใต้
มาตรฐานเดียวกัน เพื่อความเป็ นอันหนึ่ งอันเดี ยวกัน รวมทั้งแสดงให้เห็ นถึงการให้ความเท่าเที ยมแก่ทุก ๆ คน
ในองค์กร จะช่วยสร้างความไว้วางใจในองค์กร และนาไปสู่ความพึงพอใจในงานได้
ทั้งนี้ ผูว้ ิจยั เลือกที่จะศึกษากับธนาคารกรุ งศรี อยุธยา จากัด (มหาชน) ซึ่ งอยูใ่ นอุตสาหกรรมการบริ การ
ทางการเงินที่จาเป็ นต้องปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์การแพร่ ระบาดที่ทาให้ธนาคารจาเป็ นจะต้องลดจานวนสาขาลง
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แต่จานวนพนักงานกลับเพิ่มขึ้ นอย่างต่อเนื่ องตั้งแต่ปี 2559 จนถึ งปี 2563 อยู่ที่จานวน 33,271 คน (ข้อมูลจาก
ธนาคารแห่งประเทศไทย เดือนกันยายน ปี 2563) แม้วา่ ผูบ้ ริ หารของธนาคารจะเตรี ยมความพร้อมสร้างความเป็ น
เลิศให้พนักงานเรื่ องการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีในยุคดิจิทลั รวมถึงการแข่งขันภายในอุตสาหกรรมการเงิน
การธนาคาร (ฐากร ปิ ยะพันธ์, 2560) แต่ในอนาคตก็มีความเป็ นไปได้วา่ ธนาคารจะมีแผนที่จะนาสื่ ออิเล็กทรอนิกส์
ที่ล้ าสมัยมาแทนที่ทรัพยากรมนุษย์ เนื่องจากการเติบโตของธุรกิจ e-Commerce เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ ว ธนาคารหลายแห่ ง
ก็มีการให้บริ การผ่านทาง Mobile banking เพื่อความสะดวกสบายของลูกค้า และเป็ นการลดค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับ
พนักงานลง ทาให้กระทบกับความเชื่ อมัน่ ความไว้วางใจของพนักงานที่ มีต่อองค์กรส่ งผลต่อการปฏิ บตั ิงานของ
พนักงานได้ จากที่กล่าวมาข้างต้น ผูว้ ิจยั คาดหวังว่าผลการศึกษาที่ได้จะสามารถนาไปใช้เป็ นแนวทางเพื่อพัฒนา
ความสัมพันธ์ระหว่างสมาชิ กภายในองค์กร ก่ อให้เกิ ดประโยชน์ทางด้านความสัมพันธ์ของการแลกเปลี่ ย น
ระหว่างผูน้ าและผูต้ าม ความไว้วางใจ ความพึงพอใจในงาน จนก่อให้เกิดพฤติกรรมการเป็ นสมาชิกที่ดีขององค์กร
เพื่อให้หลายองค์กรสามารถพัฒนาไปได้อย่างยัง่ ยืน และสามารถเผชิ ญหน้ากับปั ญหาใหม่ ๆ ที่ เข้ามาตลอดได้
อย่างมีประสิ ทธิภาพ

วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาระดับความคิดเห็นการแลกเปลี่ยนระหว่างผูน้ ากับสมาชิก ความไว้วางใจ ความพึงพอใจในงาน
และพฤติกรรมการเป็ นสมาชิกที่ดีขององค์กรของพนักงานธนาคารกรุ งศรี อยุธยา จากัด (มหาชน) เขตภาคตะวันตก
2. เพื่อศึกษาการแลกเปลี่ยนระหว่างผูน้ ากับสมาชิกของพนักงานธนาคารกรุ งศรี อยุธยา จากัด (มหาชน)
เขตภาคตะวันตก ที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการเป็ นสมาชิกที่ดีขององค์กร
3. เพื่อศึกษาการแลกเปลี่ยนระหว่างผูน้ ากับสมาชิก ความไว้วางใจ ที่ส่งผลต่อความพึงพอใจในงานของ
พนักงานธนาคารกรุ งศรี อยุธยา จากัด (มหาชน) เขตภาคตะวันตก
4. เพื่อศึกษาความพึงพอใจในงานของพนักงานธนาคารกรุ งศรี อยุธยา จากัด (มหาชน) เขตภาคตะวันตก
ที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการเป็ นสมาชิกที่ดีขององค์กร

วรรณกรรมที่เกีย่ วข้ อง
ทฤษฎีการแลกเปลีย่ นระหว่ างผู้นากับสมาชิก
Wayne and Shawn (1993) ให้ความหมายการแลกเปลี่ยนระหว่างผูน้ ากับสมาชิกไว้วา่ เป็ นความสัมพันธ์
ที่ พฒั นาขึ้ นมาระหว่างผูน้ าและผูใ้ ต้บงั คับบัญชาที่ เป็ นความสัมพันธ์ต่างตอบแทน ผูน้ าและผูใ้ ต้บงั คับบัญชา
จะปฏิ บตั ิงานตามอานาจหน้าที่ ความรับผิดชอบของตน และการที่ บทบาทหน้าที่ ในการทางานของทั้งสองฝ่ าย
แตกต่างกัน ทาให้มีพฤติ กรรมแตกต่างกันตามบทบาทที่ ได้รับ นอกจากนี้ Schutz and Schutz (1994) กล่าวถึ ง
แลกเปลี่ยนความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล (Dyadic exchange) หมายถึง ระดับของการแลกเปลี่ยนความสัมพันธ์
ระหว่างผูน้ าและสมาชิ ก แบ่ งออกเป็ น 2 ระดับ ได้แก่ 1) ระดับการแลกเปลี่ ยนความสัมพันธ์ระหว่างผูน้ ากับ
สมาชิ กในกลุ่ม (In-Group) เกิ ดจากกระบวนการการแลกเปลี่ ยนข้อมู ล การให้ความช่ วยเหลื อ และสนับสนุ น
การทางานระหว่างกัน ทาให้เกิดความเชื่อใจและความไว้วางใจซึ่ งกันและกันในระดับสู ง 2) ระดับการแลกเปลี่ยน
ความสัมพันธ์ระหว่างผูน้ ากับสมาชิ กนอกกลุ่ม (Out-Group) ความสัมพันธ์นอกกลุ่มจะมีการแลกเปลี่ยนกัน
ในระดับต่า ทาให้ความสัมพันธ์ของการแลกเปลี่ยนระหว่างผูน้ ากับสมาชิ กต่าด้วย สอดคล้องกับงานวิจยั ของ
สุ ทธิ พงษ์ เกี ยรติ วิชญ์ (2562) ศึ กษาในเรื่ อง การพัฒนาแบบจาลองความสัมพันธ์เชิ งสาเหตุการสอนงานของ
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ผูบ้ ริ หารที่มีอิทธิ พลต่อผลการปฏิบตั ิงานของพนักงานโดยมีการแลกเปลี่ยนระหว่างผูน้ ากับสมาชิก ความผูกพัน
ของพนักงาน และความพึงพอใจในการทางานเป็ นตัวแปรคัน่ กลาง พบว่า การแลกเปลี่ยนระหว่างผูน้ ากับสมาชิ ก
มีอิทธิพลทางตรงต่อความพึงพอใจในการทางาน โดยมีค่าสัมประสิ ทธิ์เท่ากับ 0.79 อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
แนวคิดทีเ่ กีย่ วข้ องกับความไว้ วางใจ
Shaw (1997) ได้นิยามความหมายของความไว้วางใจว่า หมายถึง ความเชื่อในการกระทาสิ่ งใดสิ่ งหนึ่ ง
ของบุคคลสอดคล้องกับความคาดหวังทางบวกของผูท้ ี่ให้ความไว้วางใจ โดยแนวคิดความไว้วางใจในองค์กร
ของ Mishra (1996) มี 4 องค์ป ระกอบ ได้แ ก่ 1. มิติด า้ นความสามารถ (Competency Dimension) หมายถึง
ความไว้วางใจที่บุคคลหนึ่งจะให้ความไว้วางใจแก่บุคคลอื่นว่ามีความรู ้ความสามารถในการทางาน มีการตัดสิ นใจ
ที่ถูกต้องและเหมาะสม 2. มิติดา้ นความเชื่อถือได้ (Reliability Dimension) หมายถึง ความคาดหวังในตัวบุคคลหนึ่ง
ว่า สามารถเชื่ อ มัน่ กับ บุ ค คลนั้น ได้ท้ ัง ค าพูด และการกระท า 3. มิ ติ ด้านความเปิ ดเผย (Openness Dimension)
หมายถึง การที่บุคคลหนึ่ งกล้าที่จะเปิ ดเผยข้อมูลให้ผอู ้ ื่นรับรู ้ โดยไม่โกหกหรื อบิดเบือนความจริ ง รวมถึงรับฟังใน
สิ่ งที่ผอู ้ ื่นพูดหรื อแสดงความคิดเห็น 4. มิติดา้ นความห่วงใย (Concern Dimension) หมายถึง การที่ทุกคนในองค์กร
ให้ความไว้วางใจซึ่ งกันและกัน และเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมเป็ นหลัก สอดคล้องกับงานวิจยั ของ อดิศร คงพล
และ ธัญนันท์ บุญอยู่ (2563) ที่ศึกษาเรื่ อง อิทธิ พลของความพึงพอใจในงาน ในฐานะตัวแปรคัน่ กลางที่เชื่อมโยง
ความไว้วางใจในองค์การ สู่ ผลการปฏิ บตั ิงานของพนักงานบริ ษทั แห่ งหนึ่ ง ในนิ คมอุตสาหกรรมมาบตาพุต
โดยเก็บข้อมูลจากพนักงานจานวน 100 คน ผลการวิจยั พบว่า ความไว้วางใจในองค์กรมีอิทธิ พลต่อความพึงพอใจ
ในงาน โดยสนับสนุนสมมติฐานการวิจยั ที่ระดับนัยสาคัญทางสถิติ 0.01
แนวคิดทีเ่ กีย่ วข้ องกับความพึงพอใจในงาน
ชณัฐกานต์ ม่วงเงิ น (2560) สรุ ปความหมายของความพึงพอใจในงานว่า เป็ นความรู ้สึกในเชิ งบวก
ของพนักงานที่มีต่องานที่ทา ทาให้พนักงานปฏิบตั ิงานด้วยความตั้งใจและเต็มที่กบั งานที่ได้รับมอบหมาย ส่ งผลต่อ
ความสาเร็ จขององค์กรทั้งประสิ ทธิ ภาพและประสิ ทธิ ผล และจากการพัฒนาแนวคิดความพึงพอใจในงานของ
Munson and Heda (1974) จากทฤษฎี ค วามต้อ งการของ Maslow แบ่ ง ปั จ จัย ของความพึ ง พอใจในการท างาน
ออกเป็ น 4 ด้า น ดัง นี้ 1. ความพึ ง พอใจในงานภายนอก (Extrinsic Satisfaction) 2. ความพึ ง พอใจในงานด้าน
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล (Interpersonal Satisfaction) 3. ความพึงพอใจในงานด้านการมีส่วนร่ วม (Involvement
Satisfaction) 4. ความพึงพอใจในงานภายใน (Intrinsic Satisfaction) สอดคล้องกับงานวิจยั ของ กฤติเดช นุกลู กิจ (2561)
ที่ศึกษาเกี่ยวกับการทางานเป็ นทีมและความพึงพอใจในงานที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการเป็ นสมาชิกที่ดีขององค์การ
ของบุคลากรโรงงานอุตสาหกรรมการผลิตในจังหวัดปทุมธานี การศึ กษาพบว่า ความพึงพอใจในงานส่ งผลต่อ
พฤติกรรมการเป็ นสมาชิกที่ดีขององค์กรในทางบวก มีความสัมพันธ์ในระดับสูง อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01
แนวคิดทีเ่ กีย่ วข้ องกับพฤติกรรมการเป็ นสมาชิกทีด่ ขี ององค์ กร
Organ, Podsakoff, and MacKenzie (2006) ได้ให้ความหมายพฤติกรรมการเป็ นสมาชิกที่ดีขององค์กร
ไว้ว่า เป็ นพฤติกรรมที่เกิดจากตัวบุคคลที่ อยู่นอกเหนื อสิ่ งที่ องค์กรกาหนดบทบาทไว้ให้ แต่มีความจาเป็ นต่อ
การพัฒนาประสิ ทธิ ผลขององค์กร โดย Organ (1988) ได้จาแนกพฤติกรรมการเป็ นสมาชิ กที่ ดีออกเป็ น 5 ด้าน
ดังนี้ 1. การให้ความช่วยเหลือ (Altruism) 2. การคานึ งถึงผูอ้ ื่น (Courtesy) 3.ความอดทนอดกลั้น (Sportsmanship)
4. ความสานึ กในหน้าที่ (Conscientiousness) 5. การให้ความร่ วมมือ (Civic Virtue) สอดคล้องกับงานวิจยั ของ
นรชัย ณ วิเชียร (2561) ที่ศึกษาเกี่ยวกับปั จจัยเชิงสาเหตุที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการเป็ นสมาชิกที่ดีขององค์การของ
พยาบาลประจาหอผูป้ ่ วยโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช ผลการวิจยั พบว่า แรงจูงใจในการทางาน ความไว้วางใจ
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ต่อองค์การ และความยุติธรรมในองค์การ มีอิทธิ พลทางตรงต่อความพึงพอใจในการทางาน และความผูกพัน
ต่ อ องค์ก รด้า นจิ ต ใจของพยาบาลประจ าหอผูป้ ่ วย โรงพยาบาลภู มิ พ ลอดุ ล ยเดช และมี อิ ท ธิ พ ลทางอ้อ มต่ อ
พฤติกรรมการเป็ นสมาชิกที่ดีขององค์กร

สมมติฐานการวิจัย
สมมติฐานที่ 1 การแลกเปลี่ยนระหว่างผูน้ ากับสมาชิ กมีอิทธิ พลเชิ งบวกต่อพฤติกรรมการเป็ นสมาชิก
ที่ดีขององค์กร
สมมติฐานที่ 2 การแลกเปลี่ยนระหว่างผูน้ ากับสมาชิกมีอิทธิพลเชิงบวกต่อความพึงพอใจในงาน
สมมติฐานที่ 3 ความไว้วางใจมีอิทธิพลเชิงบวกต่อความพึงพอใจในงาน
สมมติฐานที่ 4 ความพึงพอใจในงานมีอิทธิพลเชิงบวกต่อพฤติกรรมการเป็ นสมาชิกที่ดีขององค์กร

กรอบแนวคิดในการวิจัย

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจยั

วิธีดาเนินการวิจัย
ประชากรและตัวอย่ าง
ประชากรที่ใช้ศึกษา ได้แก่ พนักงานที่ทางานในธนาคารกรุ งศรี อยุธยา จากัด (มหาชน) เขตภาคตะวันตก
จานวน 5 จังหวัด ได้แก่ ตาก, กาญจนบุรี, ราชบุรี, เพชรบุรี และประจวบคีรีขนั ธ์ จานวนพนักงานทั้งสิ้น 1,419 คน
(ข้อมูลจากธนาคารแห่งประเทศไทย เดือนกันยายน ปี 2563) กลุ่มตัวอย่างใช้สูตรของ Yamane (1973) ในการคานวณ
โดยกาหนดค่า ความคลาดเคลื่อ นมาตรฐานที่ มีร ะดับความเชื่ อมัน่ ที่ 95% ค่า ความคลาดเคลื่ อนไม่เกิ น ± 5%
ได้กลุ่มตัวอย่างจานวน 312 คน แต่เพื่อให้งานวิจยั มีความเชื่อมัน่ มากขึ้น ผูว้ จิ ยั จึงใช้กลุ่มตัวอย่างจานวน 350 คน
เครื่ องมือในการวิจยั
เครื่ อ งมื อที่ ใ ช้ในการเก็ บรวบรวมข้อ มู ล คื อ แบบสอบถามที่ ส ร้ างขึ้ นจากการทบทวนวรรณกรรม
ทั้งแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง แบ่งเป็ น 5 ส่ วน คือ ส่ วนที่ 1 ข้อมูลทัว่ ไปของผูก้ รอกแบบสอบถาม,
ส่ วนที่ 2 แบบสอบถามวัดเรื่ องของการแลกเปลี่ยนระหว่างผูน้ ากับสมาชิก, ส่ วนที่ 3 แบบสอบถามวัดเรื่ องของความ
ไว้วางใจ, ส่ วนที่ 4 แบบสอบถามวัดเรื่ องของความพึงพอใจในงาน และส่ วนที่ 5 แบบสอบถามวัดเรื่ องของ
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พฤติก รรมการเป็ นสมาชิ กที่ ดีขององค์กร โดยในส่ ว นที่ 2 ถึ ง ส่ ว นที่ 5 จะใช้ม าตรวัด Likert Scale 5 ระดับ
ให้เลือกตอบเพียงข้อเดียวจากทั้งหมด
การประเมินความเทีย่ งตรง และทดสอบความเชื่ อมัน่ ของเครื่ องมือ
1. การหาค่าความเที่ยงตรง (Validity) โดยให้ผทู ้ รงคุณวุฒิที่เชี่ยวชาญทางด้านเนื้อหาที่เกี่ยวข้อง จานวน
3 ท่ า น เพื่อ ประเมินและตรวจสอบความสอดคล้องของเนื้ อหาในข้อคาถาม โดยผลจากการประเมิน ค่า IOC
ของข้อคาถามทุกข้อมีค่าเท่ากับ 1 จึ งนาแบบสอบถามไปทดสอบกับกลุ่มที่ มีลกั ษณะคล้ายคลึงกับกลุ่มตัวอย่าง
จานวน 30 ชุด โดยกลุ่มที่ใช้ทดสอบต้องไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างของงานวิจยั (ประสพชัย พสุนนท์, 2554)
2. การหาค่าความเชื่ อมัน่ (Reliability) ผูว้ ิจยั จะนาแบบสอบถามมาหาความเชื่ อมัน่ โดยใช้วิธีวิเคราะห์
ของ Cronbach (1951) ที่ คานวณหาค่าสัมประสิ ทธิ์ แอลฟา (Alpha Coefficient) ที่ ระดับนัยสาคัญที่ 0.05 พบว่า
ค่าความเชื่อมัน่ ของตัวแปรอยูร่ ะหว่าง 0.919 - 0.967 ซึ่ งมีค่ามากกว่าเกณฑ์ที่กาหนด คือ 0.7 ถือว่าแบบสอบถาม
นั้นมีความเชื่อมัน่ สามารถนาไปใช้เก็บข้อมูลได้
การเก็บรวบรวมข้ อมูลและการวิเคราะห์ ข้อมูล
ผู ้วิ จัยได้ขอความอนุ เคราะห์ ในการตอบแบบสอบถามจากทางผู ้จัดการภาค และพนักงานธนาคาร
กรุ งศรี อยุธยา จากัด (มหาชน) ในเขตภาคตะวันตก โดยผูว้ ิจยั ส่ งแบบสอบถามออนไลน์ที่สร้างขึ้นจาก Google form
ในรู ปแบบ URL ไปยัง กลุ่ม ตัว อย่า งผ่า นสื่ อ ออนไลน์ ได้แ ก่ Line และ E-mail เมื่ อ เก็บ รวบรวมข้อ มูล กับ
กลุ ่ม ตัว อย่า งครบจ านวน 350 คน แล้ว ตรวจสอบความถู ก ต้อ งของข้อ มู ล ก่ อ นน ามาค านวณทางสถิ ติ ด้ว ย
โปรแกรมสาเร็ จรู ป (SPSS) โดยการวิเคราะห์ขอ้ มูลด้านประชากรศาสตร์ และระดับความคิดเห็ นของตัวแปร
ทั้ง หมด ได้แ ก่ การแจกแจงความถี่ ร้ อ ยละ ค่ า เฉลี่ ย ส่ ว นเบี่ ย งเบนมาตรฐาน และทดสอบสมมติ ฐ านด้ว ย
การวิเคราะห์การถดถอย

สรุ ปผลการวิจัย
ผลการศึกษาส่ วนที่ 1 ข้ อมูลด้ านประชากรศาสตร์
ผู ต้ อบแบบสอบถามเป็ นพนัก งานธนาคารกรุ ง ศรี อ ยุธ ยา จากัด (มหาชน) ในเขตภาคตะวัน ตก
จานวน 350 คน พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิง จานวน 181 คน คิดเป็ นร้อยละ 51.7 มีอายุ
ระหว่าง 46-55 ปี จานวน 114 คน คิดเป็ นร้อยละ 32.6 มีระดับการศึกษาปริ ญญาตรี หรื อเทียบเท่า จานวน 250 คน
คิ ด เป็ นร้ อ ยละ 71.4 มี ส ถานภาพสมรส จ านวน 202 คน คิ ด เป็ นร้ อ ยละ 57.7 ส่ ว นใหญ่ สั ง กัด สาขาจัง หวัด
ประจวบคีรีขนั ธ์ จานวน 97 คน คิ ด เป็ นร้ อยละ 27.7 มี ร ะยะเวลาการทางานมากกว่า 10 ปี จานวน 227 คน
คิดเป็ นร้อยละ 64.9 มีรายได้ต่อเดือน 15,000 – 30,000 บาท จานวน 125 คน คิดเป็ นร้อยละ 35.7 และมีตาแหน่งงาน
ระดับปฏิบตั ิการ จานวน 260 คน คิดเป็ นร้อยละ 74.3
ผลการศึกษาส่ วนที่ 2 ระดับความคิดเห็นของตัวแปรในการศึกษา
การแลกเปลี่ยนระหว่างผูน้ ากับสมาชิก พบว่า ระดับความคิดเห็นค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.99 ซึ่งอยูใ่ นระดับมาก
ความไว้วางใจ พบว่า ระดับความคิดเห็นอยูใ่ นระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.14 ความพึงพอใจในงาน พบว่า
ระดับความคิดเห็นอยูใ่ นระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.00 และพฤติกรรมการเป็ นสมาชิกที่ดีขององค์กร พบว่า
ระดับความคิดเห็นอยูใ่ นระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.14
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ผลการศึกษาส่ วนที่ 3 การวิเคราะห์ การแลกเปลีย่ นระหว่ างผู้นากับสมาชิก ความไว้ วางใจ ความพึงพอใจในงาน
และพฤติกรรมการเป็ นสมาชิกทีด่ ขี ององค์ กร
ตารางที่ 1 แสดงการวิเคราะห์ อิทธิ พลของการแลกเปลี่ ยนระหว่างผูน้ ากับสมาชิ กที่ ส่งผลต่อพฤติ กรรมการเป็ น
สมาชิกที่ดีขององค์กร (n = 350)
พฤติกรรมการเป็ นสมาชิกที่ดีขององค์กร
ตัวแปร
t
Sig.
𝛽
การแลกเปลี่ยนระหว่างผูน้ ากับสมาชิก
0.483
10.303
0.000
2
2
r = 0.483, R = 0.234, Adjusted R = 0.232, F = 106.144, p < 0.05
ผลการศึกษาพบว่า ผลการวิเคราะห์การแลกเปลี่ยนระหว่างผูน้ ากับสมาชิก สามารถพยากรณ์พฤติกรรม
การเป็ นสมาชิ กที่ ดีขององค์กร คิ ดเป็ นร้ อยละ 23.2 โดยการแลกเปลี่ ยนระหว่างผูน้ ากับสมาชิ ก (β = 0.483)
มีอิทธิพลเชิงบวกต่อพฤติกรรมการเป็ นสมาชิกที่ดีขององค์กรที่ระดับนัยสาคัญที่ 0.05 จึงยอมรับสมมติฐานที่ 1
ตารางที่ 2 แสดงการวิเคราะห์การแลกเปลี่ยนระหว่างผูน้ ากับสมาชิกและความไว้วางใจที่ส่งผลต่อความพึงพอใจ
ในงาน (n = 350)
ความพึงพอใจในงาน
ตัวแปร
t
Sig.
𝛽
การแลกเปลี่ยนระหว่างผูน้ ากับสมาชิก
0.293
6.556
0.000
ความไว้วางใจ
0.570
12.738
0.000
r = 0.803, R2 = 0.644, Adjusted R2 = 0.642, F = 314.288, p < 0.05
ผลการศึ ก ษาพบว่า ผลการวิเ คราะห์ก ารแลกเปลี่ย นระหว่า งผูน้ ากับ สมาชิ ก และความไว้ว างใจ
สามารถพยากรณ์ความพึงพอในงาน คิดเป็ นร้อยละ 64.2 โดยการแลกเปลี่ยนระหว่างผูน้ ากับสมาชิก (β = 0.293)
มีอิทธิพลเชิงบวกต่อความพึงพอใจในงานที่ระดับนัยสาคัญที่ 0.05 และความไว้วางใจ (β = 0.570) มีอิทธิพลเชิงบวก
ต่อความพึงพอใจในงานที่ระดับนัยสาคัญที่ 0.05 ดังนั้นจึงยอมรับสมมติฐานที่ 2 และสมมติฐานที่ 3
ตารางที่ 3 แสดงการวิเคราะห์ความพึงพอใจในงานที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการเป็ นสมาชิกที่ดีขององค์กร (n = 350)
พฤติกรรมการเป็ นสมาชิกที่ดีขององค์กร
ตัวแปร
t
Sig.
𝛽
ความพึงพอใจในงาน
0.625
14.939
0.000
r = 0.625, R2 = 0.391, Adjusted R2 = 0.389, F = 223.184, p < 0.05
ผลการศึกษาพบว่า ผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจในงาน สามารถพยากรณ์พฤติกรรมการเป็ นสมาชิกที่ดี
ขององค์กร คิดเป็ นร้อยละ 38.9 โดยความพึงพอใจในงาน (β = 0.625) มีอิทธิพลเชิงบวกต่อพฤติกรรมการเป็ นสมาชิ ก
ที่ดีขององค์กรที่ระดับนัยสาคัญที่ 0.05 ดังนั้นจึงยอมรับสมมติฐานที่ 4
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อภิปรายผล
สมมติฐ านที่ 1 การแลกเปลี่ ย นระหว่า งผูน้ ากับ สมาชิ ก ของพนัก งานธนาคารกรุ ง ศรี อ ยุธ ยา จ ากัด
(มหาชน) มีอิทธิพลเชิงบวกต่อพฤติกรรมการเป็ นสมาชิกที่ดีขององค์กร ผลการศึกษาพบว่าเป็ นไปตามสมมติฐาน
ที่ ผูว้ ิจยั ตั้งไว้ แสดงให้เห็ นว่า พนักงานธนาคารกรุ งศรี ฯ มีการแลกเปลี่ยนระหว่างผูน้ ากับสมาชิ กในระดับ สู ง
เนื่ อ งจากธนาคารกรุ งศรี ฯ มี น โยบายที่ ตอ้ งประชุม พูดคุย กันทุ ก เช้า เพื่อ แลกเปลี่ ยนข้อมูลกันภายในองค์กร
ทาให้เกิ ดความเข้าใจกันมากขึ้น และมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันในองค์กร ส่ งผลต่อความเต็มใจที่ จะปฏิ บตั ิงาน
ให้กบั องค์กรของพนักงาน สอดคล้องกับงานวิจยั ของ Nougarou (2017) ที่ศึกษาผลของปั จจัยด้านมนุษยสัมพันธ์
การแลกเปลี่ยนระหว่างสมาชิกในทีม (TMX) และการแลกเปลี่ยนระหว่างผูน้ ากับสมาชิก (LMX) ต่อพฤติกรรม
การเป็ นสมาชิกที่ดีขององค์กร (OCB) ผลการศึกษาพบว่า ความสัมพันธ์ระหว่างผูน้ ากับสมาชิกที่สูงมีความสาคัญ
ต่อประสิ ทธิภาพขององค์กร เพราะส่งผลต่อพฤติกรรมการเป็ นสมาชิกที่ดีของพนักงานด้วย
สมมติฐานที่ 2 การแลกเปลี่ยนระหว่างผูน้ ากับสมาชิ กมีอิทธิ พลเชิ งบวกต่อความพึงพอใจในงานของ
พนักงานธนาคารกรุ งศรี อยุธยา จากัด (มหาชน) ซึ่ งผลการศึกษายอมรับสมมติฐานที่ผวู ้ ิจยั ตั้งไว้ แสดงให้เห็นว่า
พนักงานธนาคารกรุ งศรี ฯ มีการแลกเปลี่ยนระหว่างระดับบริ หารและระดับปฏิบตั ิการ จากการที่ธนาคารกรุ งศรี ฯ
จัดกิจกรรมนอกสถานที่เพื่อให้พนักงานในองค์กรสนิทสนมกันมากยิง่ ขึ้น รวมถึงการที่ธนาคารมีวฒั นธรรมองค์กร
ที่เข้มแข็ง และมีภาพลักษณ์ที่น่าเชื่อถือ ก็ส่งผลต่อความพึงพอใจในงานของพนักงานได้ สอดคล้องกับงานวิจัย
ของ Hayden (2011) ที่ศึกษาเรื่ องความสัมพันธ์ของคุณภาพการแลกเปลี่ยนระหว่างผูน้ ากับสมาชิกและความพึง
พอใจในงาน พบว่า คุณภาพการแลกเปลี่ยนระหว่างผูน้ ากับสมาชิกและความพึงพอใจในงานมีความสัมพันธ์กนั ที่
ระดับนัยสาคัญ 0.05
สมมติฐานที่ 3 ความไว้วางใจมีอิทธิพลเชิงบวกต่อความพึงพอใจในงานของพนักงานธนาคารกรุ งศรี อยุธยา
จากัด (มหาชน) ซึ่ งผลการศึกษายอมรับสมมติฐานที่ผวู ้ ิจยั ตั้งไว้ แสดงให้เห็นว่า การที่หัวหน้างานให้ความไว้วางใจ
ให้กาลังใจในการทางานด้วยการกล่าวชื่นชม และให้รางวัลแก่พนักงานที่ทาผลงานได้ดี มีผลต่อความพึงพอใจในงาน
ของพนักงานได้ สอดคล้องกับงานวิจยั ของ Gibson (2011) ที่ศึกษาผลของความไว้วางใจในผูน้ าที่มีต่อความพึงพอใจ
ในงาน และความตั้งใจลาออกจากงานปั จจุบนั ของวิชาชีพพยาบาล พบว่า หากพนักงานได้รับความไว้วางใจสู งจะ
ส่งผลต่อความพึงพอใจในงานให้สูงตาม
สมมติฐานที่ 4 ความพึงพอใจในงานของพนักงานธนาคารกรุ งศรี อยุธยา จากัด (มหาชน) มีอิทธิพลเชิงบวก
ต่อพฤติกรรมการเป็ นสมาชิกที่ดีขององค์กร ผลการศึกษาพบว่าเป็ นไปตามสมมติฐานที่ผวู ้ จิ ยั ตั้งไว้ แสดงให้เห็นว่า
พนักงานธนาคารกรุ งศรี ฯ มี ความพึงพอในงานอยู่ในระดับสู ง ทาให้การดาเนิ นงานเป็ นไปในทางที่ ดีเช่นกัน
เนื่องจากพนักงานทุ่มเทที่จะปฏิบตั ิงานให้แก่องค์กร และคอยช่วยเหลือเพื่อนร่ วมงานเมื่อเกิดปั ญหา สอดคล้องกับ
งานวิจยั ของ Nurjanah, Pebianti, and Handaru (2020) ที่ ศึกษาเรื่ องเกี่ ยวกับอิทธิ พลของภาวะผูน้ าการเปลี่ ยนแปลง,
ความพึงพอใจในงาน, ความผูกพันต่อองค์กร และพฤติกรรมการเป็ นสมาชิกที่ดีของผูต้ รวจราชการกระทรวงศึกษาธิ การ
พบว่า หากระดับความพึงพอใจในงานสูง พฤติกรรมการเป็ นสมาชิกที่ดีขององค์กรก็จะสูงตามไปด้วย

ข้ อเสนอแนะ
ข้ อเสนอแนะในการนาผลวิจยั ไปใช้
1. ผูบ้ ริ หารของธนาคารกรุ งศรี อยุธยา จากัด (มหาชน) หรื อผูบ้ ริ หารขององค์กรอื่น ๆ สามารถนา
แนวคิดของการแลกเปลี่ยนระหว่างผูน้ ากับสมาชิ ก ความไว้วางใจ ความพึงพอใจในงาน ไปปรับใช้ในการจัด
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กิ จกรรม หรื อ สัม มนา เสริ ม สร้า งความสัม พัน ธ์อ นั ดี ก นั ในองค์ก รของตน เพื่อ ให้เ กิ ด การพัฒ นาและเพิ่ม
ประสิ ทธิ ภาพในการทางานของพนักงานให้ดียงิ่ ขึ้น
2. องค์กรสามารถนาไปใช้เป็ นแนวทางการบริ หารจัดการในเรื่ องของพฤติกรรมการเป็ นสมาชิก
ที่ ดีขององค์กรกับพนักงานระดับปฏิบตั ิการ เพื่อให้แต่ละองค์กรสามารถบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ต้ งั ไว้ได้
ข้ อเสนอแนะในการวิจยั ครั้งต่ อไป
1. การศึกษาครั้งต่อไปสามารถศึกษาเชิงคุณภาพร่ วมด้วย หากมีการสัมภาษณ์เพิ่มเข้ามาจะทาให้เกิด
การวิเคราะห์ในเชิงลึกและรับรู ้ถึงอารมณ์ความรู ้สึกของกลุ่มตัวอย่างเพื่อนามาวิเคราะห์ได้ชดั เจนและตรงจุดมาก
ยิง่ ขึ้น
2. การศึ กษาครั้ งต่อไปสามารถนาไปศึ กษาในเชิ ง ลึ กเกี่ ย วกับพนักงานธนาคารในแต่ละแผนก
เนื่ องจากกระบวนการทางานที่ มีความแตกต่างกัน อาจส่ งผลกับพฤติ กรรม ความคิ ด และทัศนคติ ที่เกี่ ยวกับ
การทางานได้
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โอกาสและความท้ าทายของผู้ประกอบการค้ าออนไลน์ ในสภาวะการแพร่ ระบาดของ
ไวรัสโควิด-19
OPPORTUNITIES AND CHALLENGES OF ONLINE ENTREPRENEUR
DURING VIRUS COVID-19 PANDEMIC
เรวดี สุ ขสราญรมย์
คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุมขอนแก่ น
E-mail: noi.sooksaranrom@gmail.com
บทคัดย่อ
ภายใต้สภาวะกดดันการแพร่ ระบาดของไวรัสโควิด-19 ส่ งผลเป็ นยอดการเติบโตของการค้าออนไลน์
ไทยอย่างมากในร้อยละ 94 หลังจากมีมาตรการการเว้นระยะห่ างทางสังคมและการทางานที่บา้ น ทาให้ผบู ้ ริ โภค
จาเป็ นต้องเปลี่ ยนช่ องทางการซื้ อสิ นค้าผ่านออนไลน์แทนช่ องทางเดิ มคื อจากหน้าร้ าน การศึ กษาครั้ งนี้ จึงมี
วัตถุประสงค์การศึ กษาคื อ 1) ศึ กษาโอกาสและความท้าทายของการค้าออนไลน์ว่ามี อะไรบ้าง 2) เพื่อให้ได้
แนวทางการตัด สิ น ใจและแนวทางการด าเนิ น การของผูป้ ระกอบการรายใหม่ การเพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพ และ
การดาเนินการให้เกิดผลลัพธ์ที่ดีข้ ึน
ต่อหัวข้อการศึกษาได้ใช้การวิเคราะห์เชิงสาระ (Content Analysis) จาก 2 กลุ่มข้อมูลคือ 1) แหล่งข้อมูล
ปฐมภูมิคือการสัมภาษณ์ผปู ้ ระกอบการ 11 ราย ที่มีช่วงอายุต้ งั แต่ 30-51 ปี มีอายุการดาเนินการตั้งแต่ 1 เดือน - 5 ปี
มูลค่าการค้าต่อปี ตั้งแต่ 0-10,000,000 บาท ที่อยูใ่ นเขตกรุ งเทพมหานคร 2) ข้อมูลทุติยภูมิ จากบทความและข้อมูล
ทางการตลาด ในกรอบการศึ กษาสภาวะแวดล้อมทางธุ รกิ จ (PEST Model) คือ 1) สภาพแวดล้อมทางการเมือง
2) เศรษฐกิจ 3) สังคม และ 4) ด้านเทคโนโลยี
การศึกษาพบว่าพฤติกรรมของผูบ้ ริ โภคผ่านช่องออนไลน์คือจะไม่กลับมาซื้อหากการบริ การไม่ดี ด้วยที่
มีตวั เลือกอื่นในตลาดรองรับ ขณะที่ พบอีกว่าปริ มาณเงิ นที่ลูกค้ายินดี จ่ายต่อครั้งมีอตั ราสู งถึง 1,000-8,000 บาท
ต่อหัวข้อการศึ กษาคือ 1) 9 ปั จจัยการดาเนิ นการ พบว่าทัศนะคติผูป้ ระกอบการเล็งเห็ นอัตราของโอกาสเป็ น
สัดส่ วนร้อยละ 80.75 และเป็ นความท้าทายร้อยละ 19.25 2) ต่อ 3 หัวข้อปั จจัยผลลัพธ์คือ 2.1) ความพึงพอใจต่อ
ผลของการค้า 2.2) ความต้องการจากภาครัฐ 2.3) ความยัง่ ยืนของอาชีพ พบว่าอัตราของโอกาสอยูท่ ี่ร้อยละ 95.46
และความท้าทายอยูท่ ี่ร้อยละ 4.54 ตามลาดับ
ข้อแนะนาต่อผูป้ ระกอบการรายใหม่คือเป็ นเวลาที่จะทาการค้าโดยใช้ช่องทางการค้าออนไลน์ถือว่าเป็ น
ช่องทางที่ มีตน้ ทุนการดาเนิ นการต่ ากว่าออฟไลน์และมีโอกาสการเติบโต ส่ วนผูท้ ี่ ดาเนิ นการอยู่ก่อน ก็ควรทา
การวิเคราะห์ขอ้ มูลอยูเ่ สมอเพื่อการปรับกลยุทธ์ให้ทนั เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ ว ให้มีความซื่อสัตย์
เน้นสิ นค้าที่มีคุณค่า และแตกต่าง ที่สาคัญให้ใส่ใจกับการบริ การลูกค้า แทนกลยุทธ์การแข่งขันด้านราคา
คาสาคัญ:โอกาส ความท้าทาย การค้าออนไลน์ การแพร่ ระบาดของไวรัสโควิด-19
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ABSTRACT
Under circumstance of virus Covid-19 Pandemic which result to huge growth of online business up to
94% this year in Thailand. Further to social distancing and work from home practice, consumer had essentially
shifted from shopping offline to online. The objective of this study are: 1) to study opportunities and challenges
of online entrepreneur 2) to find a guideline for new entrepreneur in decision making, how to enhance efficiency
and how to achieve better result.
Analysis methodology is Content Analysis base upon 2 key informants area, 1st the primary source: 11
existing online entrepreneur age between 30-51 years old, from whom just started 1 months - 5 years in the
business. The revenue range from 0-10 million Baht/year. 2nd the secondary sources: which are the article and
current market information. Study framework is PEST Model namely 1) Political 2) Economic 3) Social &
4) Technological.
Study shown that online consumer will not re-peat order with any seller who had bad service since they
can buy from other substitute seller easily. Consumer is ready to spend amount of 1,000-8,000 Baht/purchase.
Further to study effected factors are: 1) 9 processing factors, result that entrepreneur found opportunity at 80.75
% and the challenge is at 19.25%. 2) 3 Output factors, entrepreneur found opportunity at 95.46 % and the
challenge is 4.54 % respectively.
Suggestion to new online entrepreneur, it is the right time to start online business now. It has much
lower operating cost comparing to offline, plus a proven of huge opportunity. For existing entrepreneur, the
suggestion is to analyze all data on regular basis in order to adjust strategy in time in case of needed due to the
fast movement. Also, be royalty, focus on selling value added and different product. More importantly, customer
service is a key over the price strategy.
Keywords: Opportunity, Challenge, Online Business, Virus Covid-19 Pandemic

1. บทนา
จากสภาวะการระบาดของไวรัสโควิด-19 ซึ่งเป็ นปัจจัยหลักในการกระตุน้ ภายใต้มาตรการทางานจากที่
บ้าน ทาให้พฤติกรรมของผูบ้ ริ โภคได้ขา้ มช่องทางจากการบริ โภคแบบออฟไลน์มาช่องทางออนไลน์เพิ่มขึ้นมาก
จากที่เริ่ มมีมาตรการเว้นระยะห่างทางสังคมต่อเนื่องมาจากต้นปี 2563 จนถึงปัจจุบนั
การระบาดของไวรัสโควิด-19 ทาให้การซื้ อสิ นค้าออนไลน์ในหลายประเทศ ในภูมิภาคเอเชีย-แปซิ ฟิก
ที่ เป็ นตลาดใหญ่สุดในธุ รกิ จอี -คอมเมิร์ซ ได้มียอดขายรวมทั้งหมดเกื อบ 2.99 ล้านล้านดอลลาร์ สหรั ฐ ในปี นี้
ซึ่ งมากกว่า 3 เท่า เมื่อเทียบกับตลาดอเมริ กาเหนื อที่ประเมินว่ายอดขายอยูท่ ี่ราว 1 ล้านล้านดอลลาร์ และมากกว่า
เกือบ 5 เท่า เมื่อเทียบกับฝั่งยุโรปตะวันตก จากขอมูลสารวจของบริ ษทั วิจยั ตลาด “อีมาร์ เก็ตเตอร์ ” สอดคล้องกับ
การสารวจจากวันเดอร์ แมนธอมสันประเทศไทยบริ ษทั วิจยั ทางด้านการตลาด ได้รายงานเมื่อเดือน มิถุนายน พ.ศ.
2564 พบว่าคนไทยซื้ อของออนไลน์สูงที่สุดในโลก เพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 94 จากการสารวจผูบ้ ริ โภค 28,000 คนใน
17 ประเทศ ขณะอัตราเฉลี่ยรวมของประเทศต่างๆอยูท่ ี่ร้อยละ 73 เมื่อเทียบกับปี พ.ศ. 2562 และยังพบข้อมูลอีกว่า
ผูบ้ ริ โ ภคยิน ดี ที่ จ ะใช้จ่ า ยต่ อ ครั้ งเป็ นจานวนเงิ น ระหว่า ง 1,000-8,000 บาท ทั้ง ที่ ก ารเติ บ โตในช่ ว ง 4 ปี ก่ อ น
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การระบาดของไวรัสโควิด -19 ที่เก็บข้อมูลถึง พ.ศ. 2561 มีอตั ราเติบโตของมูลค่าธุรกิจอยูท่ ี่ร้อยละ 8.76 เท่านั้น
จากข้อมูลของฝ่ ายวิเคราะห์สถานการณ์และเตือนภัยทางเศรษฐกิ จ สานักงานส่ งเสริ มวิสาหกิ จขนาดกลางและ
ขนาดย่อม หากดูอตั ราการเปิ ดธุรกิจออนไลน์ของผูป้ ระกอบการเองก็มีเพิ่มถึงร้อยละ 50 ในปี ที่ผ่านมาจากข้อมูล
การตลาดจากมาร์เกตเทียร์
ผูศ้ ึกษาจึงมีความสนใจหาว่า จะมีปัจจัยกระทบอะไรบ้างที่ผปู ้ ระกอบการค้าออนไลน์ท้ งั รายเก่ารายใหม่
ควรท าความเข้า ใจในแง่ โ อกาสและความท้า ทาย เพื่ อ สรุ ป เป็ นแนวทางการตัด สิ น ใจการเข้า สู่ ต ลาดของ
ผูป้ ระกอบการรายใหม่ และเพื่อใช้เป็ นแนวทางในการเพิ่มผลสัมฤทธิ์ ของการค้าออนไลน์จากปริ มาณการเติบโต
ของอุตสาหกรรมนี้ เพราะแนวโน้มของพฤติกรรมการบริ โภคผ่านออนไลน์ ที่จะยังคงอยูแ่ ม้หลังจากการระบาด
ของไวรัสโควิด-19 จบลงแล้วก็ตาม

2.วัตถุประสงค์ ของการศึกษา
1) ศึกษโอกาสและความท้าทายของการค้าออนไลน์วา่ มีอะไรบ้าง
2) เพื่อเป็ นแนวทางการตัดสิ นใจและแนวทางการดาเนินการของผูป้ ระกอบการรายใหม่ และในการเพิ่ม
ประสิ ทธิภาพการดาเนินการให้เกิดผลลัพธ์ที่ดีข้ ึน

3. แนวคิด
ผูศ้ ึกษาใช้แนวการวิเคราะห์ PEST Analysis จากหลักการของอาจารย์ Francis Aguilar แห่งมหาวิทยาลัย
ฮาวาร์ด (1967)โดยแบ่งปั จจัยทางสภาพแวดล้อมเป็ น 4 ปั จจัยคือ
1) ปัจจัยทางการเมือง (Political Factor)
เป็ นปั จจัย ที่ เปลี่ ย นแปลงไปตามสภาพของรั ฐ และนโยบายของรั ฐ ที่ มี ผ ลต่ อ การด าเนิ น ธุ ร กิ จ เช่ น
การเก็บภาษี การควบคุมการค้า กฎหมายแรงงาน พบว่ามีการการเคลื่อนไหวสนับสนุนจากภาครัฐเป็ นการเปิ ด
อบรมการทาการค้าออนไลน์ของหลายหน่วยงานเช่นกรมส่งเสริ มอุตสาหกรรม โดยมีการริ เริ่ มขึ้นในปี 2563 เป็ น
ต้นมา ในภาคเอกชนที่เปิ ดสอนโดยมีค่าใช้จ่ายก็เพิ่มขึ้นเป็ นจานวนมาก
2) ปัจจัยทางเศรษฐกิจ (Economic Factor)
คือ ปั จจัยเกี่ยวข้องกับสภาวะทางเศรษฐกิจในอุตสาหกรรมนั้นการเปลี่ยนแปลงแนวโน้มทางเศรษฐกิจ
จากภายในและภายนอกประเทศที่ส่งผลต่อการทากาไร และกิจกรรมการดาเนินงานในอนาคตเกี่ยวข้องกับสภาวะ
ทางเศรษฐกิจในอุตสาหกรรมนั้นที่ส่งผลต่อการทากาไร การเปลี่ยนแปลงแนวโน้มทางเศรษฐกิจ การผันผวนของ
ค่า GPD ของประเทศ อัตราการแลกเปลี่ยน ความสามารถในการกระจายสิ นค้าการเข้าถึงสิ นค้า (ศิริวรรณ เสรี รัตน์
และคณะ)
การระบาดไม่กระทบเพียงผูค้ า้ รายย่อย ผูค้ า้ รายใหญ่ก็ได้หันมาเข้ามารุ กตลาดออนไลน์ดว้ ย กลุ่มนี้ มี
ศักยภาพในการยิงโฆษณามากกว่าผูค้ า้ รายย่อย รายย่อยจึงต้องทาการขายผ่านหลากหลายช่องทาง ทั้ง E-Marketplace
อย่า ง Shopee, Lazada และทาง Social Media เช่ น Facebook, TikTok, และ Instagram ด้วยเป็ นต้น แต่ ก ลยุท ธ์
การขายที่สาคัญมาก มาร์เก็ตเทียร์รายงานต่อว่า คือ การสร้างตราสิ นค้า (Branding)
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3) ปัจจัยทางสังคม (Social Factor)
คือ ปั จจัยสภาพแวดล้อมทางสังคม วัฒนธรรม และ ประชากร ที่ส่งผลเป็ นค่านิยม ความเชื่อ โดยเฉพาะ
วัฒนธรรมและสังคมของตลาดเพื่อการวิเคราะห์ ในสภาวะการแพร่ ระบาด ถึงมาตรการทางานที่บา้ นจะมีความ
ผ่อนคลาย การซื้อของออนไลน์ได้กลายเป็ นความสะดวกและพฤติกรรมใหม่ของผูบ้ ริ โภคไปแล้ว
4) ปัจจัยทางเทคโนโลยี (Technological Factor)
เป็ นปั จจัยในการสร้างความได้เปรี ยบหรื อเสี ยเปรี ยบทางการแข่งขัน มีผลิตภัณฑ์ที่แปลกใหม่ รวมถึง
โครงสร้างพื้นฐาน ที่ส่งผลกระทบเพื่อสร้างความได้เปรี ยบทางการค้า หรื อเสี ยเปรี ยบทางการค้า ด้วยการพัฒนา
โครงข่ายอินเตอร์เน็ตที่เข้ายุค 4 G ถึงยังเรี ยกไม่ได้วา่ มีความสมบูรณ์ถึงร้อยเปอร์เซ็นต์แต่โครงข่ายการสื่ อสารของ
เทคโนโลยี 5 G ก็เริ่ มครอบคลุมมากขึ้น มีกลุ่มผูบ้ ริ โภคที่ ใช้แล้วจานวนหลายล้านคนกับให้ผูบ้ ริ การเช่น AIS
TRUE และ DTAC ทาให้ภาพรวมของโครงสร้างพื้นฐานอยูใ่ นสภาพที่เหมาะสม
ซึ่ งสภาพแวดล้อมของธุรกิจทั้ง 4 ด้านของการค้าออนไลน์ คือ 1) ปั จจัยการเมือง 2) ปั จจัยทางเศรษฐกิจ
3) ปั จจัยทางสังคม และ 4) เทคโนโลยี ที่เป็ นกรอบปั จจัยนาเข้า (Input) ของการศึกษาที่ใช้วิเคราะห์ปัจจัยกระทบ
ย่อยในกระบวนการดาเนิ นธุ รกิ จ (Process) 9 ด้าน ส่ งเป็ นปั จจัยกระทบที่ เป็ นผลลัพธ์(Output) 3 ด้าน ดัง ภาพ
แนวคิดการวิเคราะห์ดา้ นล่าง
(Process)
(Input)
-การเมือง
-เศรษฐกิจ
-สังคม
-เทคโนโลยี

-การตั้งร้านค้า การเสาะหาสิ นค้า
-การสารวจตลาด
-การตั้งราคาและอัตรากาไร
-ขีดการแข่งขันกับคู่แข่ง
-การโปรโมทสิ นค้าและต้นทุน
-กฎระเบียบภาครัฐ
-การหา-ติดต่อกลุ่มเป้ าหมาย
-การประสานงานคู่คา้ กลุ่มขนส่ง
-ความเชื่อที่จากัดของตนเอง

(Output)
โอกาส- ความท้ าทาย
-ความพึงพอใจผลการค้า
-ประเด็นความต้องการจาก
ภาครัฐในอนาคต
-ความยัง่ ยืนของอาชีพ

4. หัวข้ อ ระเบียบการศึกษา
การศึกษานี้ใช้การวิเคราะห์เชิงสาระ (Content Analysis) จากแหล่งข้อมูล 2 กลุ่ม ดังนี้ :
4.1) กลุ่ ม ปฐมภู มิ (Primary Data) ที่ จ ากการสัม ภาษณ์ ด้ว ยค าถามปลายเปิ ดกับ ผูป้ ระกอบการค้า
ออนไลน์ท้ งั รายเก่ารายใหม่และผูท้ ี่กาลังจะเข้าสู่ธุรกิจจานวน 11 ราย ครอบคลุมตั้งแต่ผเู ้ ริ่ มต้นยังไม่สามารถสร้าง
ยอดขาย ไปจนถึงผูท้ ี่ดาเดินการมาแล้ว 5 ปี ที่ มีรายได้ 10 ล้านบาทต่อปี ในกลุ่มสิ นค้า 8 หมวดดังนี้ 1) อุปกรณ์
การศึ กษา 1 ราย 2) ของขวัญ 1 ราย 3) เครื่ องหอมอาหารเสริ ม 3 ราย 4) ประกันชี วิต 1 ราย 5) รถยนต์ 1 ราย
6) อาหารและเครื่ องดื่มขายบนแอพพลิเคชัน่ 2 ราย 7) เสื้ อผ้าเครื่ องสาอาง 1 ราย 8) สิ นค้าเครื่ องใช้ในบ้าน 1 ราย
ในเขตกรุ งเทพมหานคร ทั้งนี้ ได้เปิ ดโอกาสให้กลุ่มประชากรการศึกษาได้มีอิสระในการตั้งประเด็นข้อสังเกตต่อ
อัตราความสาเร็ จ และการให้ขอ้ เสนอแนะต่อผูป้ ระกอบการรายใหม่ที่สนใจจะเข้าสู่การค้าออนไลน์ดว้ ย
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4.2) แหล่ งทุตยิ ภูมิ (Secondary Data) จากบทความเชิงวิชาการ ข้อมูลทางด้านการตลาดและเศรษฐกิจ
ตั้งแต่การเริ่ มระบาดจนถึงปัจจุบนั
เพื่อศึ กษาถึงปั จจัยโอกาส และความท้าทายในการทาการค้าออนไลน์ คาถามที่ ใช้สัมภาษณ์จะให้ระบุ
ปั จ จัย ที่ พ บจากประสบการณ์ ร ะหว่า งการดาเนิ นการค้า ตั้งแต่ ก ารคัด สิ น ค้า มาขาย การเปิ ดร้ า นค้า ออนไลน์
การกาหนดราคา การสารวจตลาด การศึ กษาปั จจัยคู่แข่ง การสนับสนุนกฎหมายหรื อระเบียบภาครัฐ ว่ามีดา้ นที่
เป็ นโอกาสนั้นคืออะไรบ้าง รวมทั้งประสบการณ์ดา้ นความท้าทายนั้นคืออะไรบ้างเป็ นข้อ ๆ รวมทั้งขอให้แสดง
ความคิ ด เห็ น และข้อ แนะน าโดยอิ ส ระในภาพรวม เพื่ อ ใช้เ ป็ นแนวทางการตัด สิ น ใจ การเพิ่ ม ประสิ ภ าพ
การดาเนินการสาหรับผูป้ ระกอบการรายใหม่เพื่อให้เกิดความยัง่ ยืน
โดยมีลาดับการดาเนินการดังต่อไปนี้
4.1) ทาการตีความ ปั จจัยกระทบต่าง ๆ ที่พบและมีนยั ยะ ทาการนับความถี่ จากทั้งในการสัมภาษณ์
ข้อมูลทางด้านการตลาด และบทความที่พบรวมกัน
4.2) เรี ยบเรี ยงออกมาด้วยการพรรณนาโวหาร และคานวนสัดส่วนร้อยละ
4.3) นาผลการวิเคราะห์มาจัดลาดับความสาคัญและสรุ ปอภิปรายผล

5. ผลการศึกษา
จากแนวคิดวิเคราะห์จากแหล่งข้อมูลดังกล่าว ได้ผลการศึกษา และผลการนับความถี่คาสาคัญท้ายหัวข้อ
ได้ดงั นี้
ก) ปัจจัยของกระบวนการดาเนินงาน
1. แหล่งหาความรู ้ การตั้งร้านค้า การเสาะหาสิ นค้า
1.1) การก่อตั้งนับเป็ นกระบวนการที่ง่าย เพราะแพลตฟอร์ ต่างๆ ได้ถูกออกแบบมาให้ใช้ได้
ง่ าย และมี คลิ ปสอนเป็ นขั้นเป็ นตอนในยูทูป และจากแพลตฟอร์ มที่ เปิ ดอบรมให้เป็ นรอบๆ ข้อกังวลใจคื อ
การเปลี่ยนแปลงระบบของร้าน ทักษะที่ตอ้ งฝึ กฝนเพิ่มเช่นการตกแต่งภาพ และวีดีโอโฆษณาสิ นค้า ประเด็นที่คิด
ว่ามีความท้าทาย และยากกว่าก็คือการทาให้ร้าน หรื อเพจของพวกเขาเป็ นที่ รู้จกั และถูกค้นหาเจอจากคนเป็ น
จานวนมาก
1.2) การเสาะหาสิ นค้า ในประเด็นนี้พบข้อมูล และได้รับคาตอบที่หลากหลายจากผูป้ ระกอบการ
เนื่องจากธรรมชาติของที่มาของสิ นค้ามีแหล่งต่างๆ กัน สรุ ปได้ดงั นี้
1.2.1 กลุ่มอุปกรณ์การศึกษา ของขวัญ เสื้ อผ้า เครื่ องอุปโภค
แหล่งสิ นค้ามักมากจากจีนเป็ นส่ วนใหญ่ มีคู่แข่งจานวนมาก หากคู่แข่งนาเข้าในปริ มาณ
ที่เยอะต้นทุนของเขาก็จะถูกกว่าก็ถือว่าผูป้ ระกอบการต้องมีความละเอียด ทางานหนัก เพราะมีประเด็นคุณภาพ
สิ นค้าเข้ามาเกี่ ยวข้อง ถื อว่าเป็ นกลุ่มสิ นค้าที่ มีความท้าทาย กลุ่มตัวแทนที่ นาเข้าสิ นค้าเป็ นล็ อตใหญ่ เพื่อทา
การขายต่อให้กลุ่มผูค้ า้ ปลีกทั้งแบบที่นา สต้อคสิ นค้าเข้ามาเพื่อรอขาย และนาเข้าตามคาสัง่ เป็ นครั้งๆ ตามความ
ต้องการ ข้อดี คือมีความสะดวกแต่อาจทาให้ตน้ ทุนสิ นค้าสู งขึ้นบ้าง แต่หากมีการคัดสิ นค้าที่มีคุณภาพ สิ นค้าที่
แตกต่าง การอาศัยผูน้ าเข้าเหล่านี้ ก็ยงั อยู่ในข่ายที่มีโอกาสทากาไร แต่ตอ้ งก็ตอ้ งเสี่ ยงด้านคุณภาพการให้บริ การ
ของผูน้ าเข้ารายที่ไม่รู้จกั แต่สินค้าน่าสนใจ
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1.2.2 รถยนต์ เครื่ องหอม อาหารเสริ ม ธุรกิจเครื อข่าย
กลุ่มนี้ จะบอกว่าไม่ยากเนื่ องจากเจ้าของสิ นค้ามีระบบการป้ อนสิ นค้าให้ บางอย่างก็ไม่
ต้องสต้อคสิ นค้าเอง หรื อไม่ผปู ้ ระกอบการก็ทาเอง เช่น กลุ่มอาหาร เครื่ องดื่ม และเครื่ องหอม
แต่สินค้ารถยนต์มือสองจะขึ้นอยู่กบั ว่าสิ นค้าที่มีรุ่นที่ตรงกับความต้องการกับผูบ้ ริ โภค
หรื อไม่ ต้องอาศัยประสบการณ์ในการคัดเลือกเพื่อให้สามารถปล่อยออกได้เร็ ว อาจมีปัญหาเงินทุนจม เนื่ องจาก
เป็ นสิ นค้าราคาสูง
1.2.3 กลุ่มอาหารและเครื่ องดื่ม
การเสาะหาวัตถุดิบและสิ นค้าทาได้ง่าย แต่มีความท้าทายเรื่ องการขึ้นลงของราคาวัตถุดิบ
ตามฤดูกาล อาจต้องปรับเมนูบา้ งเพื่อสอดคล้องต่อสภาวะของวัตถุดิบ
- นับความถี่เป็ นโอกาสได้ 14 ครั้ง เป็ นความท้ าทาย 3 ครั้ง
2. การสารวจตลาด
กระบวนการนี้ ก็ทาได้ง่ายเนื่ องจากมี เครื่ องมื อที่ มีบนโลกอิ นเตอร์ เนทให้เข้าถึ ง ข้อมูลทางด้าน
การตลาดมากเช่น “Google Trend Analysis” และอื่นๆ หรื อการค้นหาบน “Google Search Engine” ด้วยตัวเองทา
ได้โดยไม่ยากนัก
- นับความถี่เป็ นโอกาสได้ 20 ครั้ง เป็ นความท้ าทาย 1 ครั้ง
3. การตั้งราคาและอัตรากาไร
ส่ วนใหญ่พึงพอใจกับผลกาไรในทุกลุ่มสิ นค้า ถึงบางรายระบุวา่ ตอนเริ่ มต้นได้มีการทดลองถูกผิด
อยูบ่ า้ งแต่ก็สามารถเรี ยนรู ้ และจับทางได้เร็ วโดยต้องอดทนในการฝึ กฝน เนื่ องจากความง่ายของการใช้เครื่ องมือ
สื บค้นในการเข้าถึงแหล่งข้อมูล และแหล่งข้อมูลเองก็เป็ นแหล่งเปิ ดคือมาร์ เกตเพลสต่างๆ (เช่น Shopee, Lazada
เป็ นต้น) การสารวจราคาเพื่อการตั้งราคาขายก็ถือว่าไม่เป็ นประเด็นท้าทายในการตั้งราคาที่เหมาะสมเข้าตลาด
แต่มีขอ้ สังเกตสาหรับผูป้ ระกอบการรายใหม่ที่อาจทาการสารวจไม่มากพอก็สามารถเกิดความผิดพลาดได้บา้ ง
- นับความถี่เป็ นโอกาสได้ 17 ครั้ง เป็ นความท้ าทาย 1 ครั้ง
4. ขีดการแข่งขันกับคู่แข่ง
ในประเด็น นี้ พ บคาตอบที่ หลากหลายจากผู ้ป ระกอบการต่ า งๆ ขอสรุ ป ย่อ ยเป็ นของกลุ่มดังนี้
4.1) กลุ่มอุปกรณ์การศึกษา ของขวัญ เสื้ อผ้า เครื่ องอุปโภค กลุ่มนี้ถือว่ามีปริ มาณคู่แข่งในตลาดพอสมควรคู่คา้ ต้อง
เน้น สิ นค้าคุณภาพ ความแตกต่างและการบริ การที่ประทับใจ 4.2) รถยนต์ เครื่ องหอม อาหารเสริ ม ธุรกิจเครื อข่าย
กลุ่มนี้ มีลกั ษณะของลูกค้าเฉพาะกลุ่ม หากหากลุ่มเป้ าหมายได้ตรง การปิ ดการขายจะง่ายขึ้น ความยากอีกข้ออาจ
ไม่ มี ก ารซื้ อ ซ้ า เนื่ อ งจากยังเข้า ไม่ถึ ง กลุ่ ม เป้ า หมายที่ ต รงกับ สิ นค้า ต้อ งพยายามเน้น การบริ ก าร และสื่ อ สาร
การตลาดถึงคุณประโยชน์สินค้า 4.3) กลุ่มอาหารและเครื่ องดื่มขายผ่านแอพพลิเคชัน่ กลุ่มนี้ ถือว่ามีปริ มาณคู่แข่ง
ในตลาดพอสมควร และราคาวัตถุดิบที่ข้ ึนลงตามฤดูกาลจะมีความท้าทายอยูบ่ า้ ง การเพิ่มขีดการแข่งขันนอกจาก
คุณภาพแล้ว จะต้องเน้นคุณค่าเพิ่มของสิ นค้ามากกว่าการเน้นราคา และการบริ การถือว่าเป็ นหัวใจหลักทั้งความรวดเร็ ว
และการสร้างความประทับใจในการใช้บริ การ เช่นการจดจา และให้ประสบการณ์ที่ดีต่อลูกค้า
- นับความถี่เป็ นโอกาสได้ 12 ครั้ง เป็ นความท้ าทาย 8 ครั้ง
5. การส่งเสริ มการตลาดและต้นทุน
ในรายที่ เริ่ มต้นใหม่ จะมี ความยากด้วยที่ ยงั ไม่ ค่อ ยมี ประสบการณ์ ไม่ เ ข้า ใจวิธี ก าร ต้อ งอาศัย
ความทุ่มเท เวลาและความต่อเนื่องสม่าเสมอ ในรายที่ทาตั้งแต่ 1 ปี ขึ้นไปจะเริ่ มจับทางได้ และต้องให้ความสาคัญ
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การสร้างคอนเทนต์ที่มีคุณค่าควบคู่กนั กับการใช้เงินโฆษณา เนื่ องจากการเปลี่ยนแปลงระบบและกระบวนการ
ทางานของโซเชียลมีเดีย การสร้างการมองเห็นแบบมีตน้ ทุนผ่านหลายช่องทางเช่นมีร้านในมาร์ เกตเพลส มีแฟนเพจ
ไว้ทาการสื่ อสารเชิ ง ลึ ก และมี ช่องยูทูปไว้สาธิ ตวิธีใช้บอกล่าวคุ ณสมบัติเพิ่มเติ ม บางรายก็มีเวปไซต์และใช้
โฆษณาช่วย
- นับความถี่เป็ นโอกาสได้ 15 ครั้ง เป็ นความท้ าทาย 7 ครั้ง
6. กฎระเบียบภาครัฐ
ในข้อนี้ส่วนใหญ่ยงั เห็นว่าภาครัฐไม่ได้มีความจริ งจังในการสร้างกฎเกณฑ์ในการสนับสนุนให้เกิด
การเชื่ อมโยงทุกภาคส่ วนเข้าด้วยกัน ผูป้ ระกอบการบางรายเล็งเห็ นว่าประเทศไทยมี กลุ่มลูกค้าที่ อยู่ในระบบ
ออนไลน์มากพอ ที่ภาครัฐจะส่ งเสริ มการสร้างแพลตฟอร์ มที่มีประสิ ทธิ ภาพมากขึ้นมาแข่งกับแพลตฟอร์ มอย่าง
เฟสบุ ค เหมื อ นกรณี ที่ ป ระเทศจี น มี สัง คมออนไลน์ ที่ ทรงพลัง ของตัวเองเงิ น ค่า โฆษณาจะได้ห มุ น เวียนใน
การพัฒนาระบบในประเทศ
- นับความถี่เป็ นโอกาสได้ 3 ครั้ง เป็ นความท้ าทาย 4 ครั้ง
7. การหา-ติดต่อกลุ่มเป้ าหมาย
ผูป้ ระกอบการที่เพิ่งเริ่ มกิจการ ในข้อนี้ ก็มีความหลากหลายในคาตอบตั้งแต่มีความง่าย มีความท้าทาย
อยูบ่ า้ ง ไปถึงการมองว่ายาก และส่ วนที่มีความคิดเห็นตรงกันจะมีขอ้ กังวลอยูท่ ี่ พอเข้าถึงแล้วการจะปิ ดการขาย
และรักษาเอาไว้ ส่วนผูป้ ระกอบการที่ทาการค้ามาแล้ว 1-2 ปี และมากว่าพบว่าการเน้นการบริ การที่ดีมีส่วนช่วยให้
พวกเขาสามารถรักษา และขยายฐานลูกค้าเอาไว้ได้ มีขอ้ แนะนาให้ซื่อสัตย์ มีขอ้ มูลที่ตรง รักษาสัญญา
-นับความถี่เป็ นโอกาสได้ 15 ครั้ง เป็ นความท้ าทาย 4 ครั้ง
8. การประสานงานคูค่ า้ กลุ่มขนส่ง
ในประเด็นนี้ มีความคิ ดเห็ นหลากหลาย บางส่ วนที่ มีแอพพลิ เคชั่นที่ หลากหลายจะมองว่าเป็ น
การช่วยผูค้ า้ แต่มีบางรายที่พบว่าช่วงที่มีการระบาดหนักของไวรัสมีการงดการบริ การส่ งสิ นค้าในบางพื้นที่ที่มี
ดัชนี เป็ นสี แดง ผูใ้ ห้บริ การบางรายงดการบริ การ ทาให้เวลาการจัดส่ งในส่ วนที่ให้บริ การอยูม่ ีความล่าช้า ต้องใช้
การสื่ อสารสร้างความเข้าใจเข้าลูกค้าเป็ นกุญแจหลัก
- นับความถี่เป็ นโอกาสได้ 19 ครั้ง เป็ นความท้ าทาย 2 ครั้ง
9. ความเชื่อที่จากัด ความกังวล ความไม่มนั่ ใจ ความกลัวของตนเอง
ส่ วนใหญ่ไม่พบความกังวลในประเด็นนี้ มี เพียงส่ วนน้อย ซึ่ งเป็ นกรณี เฉพาะในธุ รกิ จเครื อข่าย
เท่านั้น
- นับความถี่เป็ นโอกาสได้ 20 ครั้ง เป็ นความท้ าทาย 1 ครั้ง
รวมผลการนับทั้งหมด ความถี่เป็ นโอกาสได้ 135 ครั้ ง คิดเป็ นร้ อยละ 80.75 เป็ นความท้ าทาย 31
ครั้งคิดเป็ นร้ อยละ 19.25
ข) ปัจจัยด้ านผลลัพธ์
1. ความพึงพอใจผลการค้า
ส่วนใหญ่มีความพึงพอใจ ถึงพอใจมาก พบในเพียงรายเริ่ มต้นที่ยงั ไม่เกิดรายได้ต่อเนื่อง และใน
มูลค่ามากพอที่จะคุม้ ค่าใช้จ่าย
- นับความถี่เป็ นโอกาสได้ 20 ครั้ง เป็ นความท้ าทาย 1 ครั้ง
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2. ประเด็นความต้องการต่อภาครัฐในอนาคต
ส่วนใหญ่ยงั เล็งไม่เห็นกลยุทธ์นโยบายที่เป็ นรู ปธรรมและจากภาครัฐ ผูป้ ระกอบการมองว่าพวกเขา
ต้องมุ่งความสนใจในการเพิ่มโอกาสจากทักษะการใช้และเข้าใจแพลตฟอร์ ม คือพึ่งพาตนเองดังที่ทามาตั้งแต่ตน้
จะดี ที่สุด ทั้งนี้ ก็ยงั ให้เครดิ ตนโยบายระยะสั้นที่ มีแอพพลิ เคชั่นเป๋ าตังค์เป็ นตัวกลางการกระตุน้ เศรษฐกิ จจาก
ภาครัฐที่ออกมาที่สามารถสร้างเม็ดเงินหมุนเวียนให้กลุ่มผูค้ า้ รายย่อยเช่นโครงการคนละครึ่ ง และบัตรสวัสดิการ
แห่งรัฐต่างๆ สาหรับบางกลุ่ม
- นับความถี่เป็ นโอกาสได้ 2 ครั้ง เป็ นความท้ าทาย 1 ครั้ง
3. ความยัง่ ยืนของอาชีพ
ส่ วนใหญ่เชื่ อว่ามีความยัง่ ยืนเนื่ องจากหลายคนผ่านจุดทดสอบหลายด้าน แต่หลายรายระบุ ว่ามี
การล้มเลิกการดาเนินการในกลุ่มเพื่อนๆ อยูพ่ อสมควรระหว่างที่พวกเขาพบความท้าทาย พวกเขาเห็นว่าเป็ นเรื่ อง
ปกติของการทาการค้าที่ไม่ใช่ผคู ้ า้ ทุกรายจะสามารถดาเนิ นการจนถึงจุดที่ทาให้ยงั่ ยืนได้ ทั้งนี้ หากมีความมุ่งมัน่
ส่วนตัวที่มากถึงร้อยละ 80-90 แล้ว พวกเขาเชื่อมัน่ ว่าจะถึงจุดที่มีความยัง่ ยืนได้ อีกร้อยละ 10-20 เป็ นส่วนที่มาจาก
ความสามารถ ซึ่งเพิ่มพูนได้เช่นความรู ้และทักษะการค้าออนไลน์ จะเห็นว่าท้ายที่สุดการจะประสบความสาเร็ จได้
นั้น ต่างให้ความสาคัญกับเรื่ องมายด์เซตของผูป้ ระกอบการเอง
- นับความถี่เป็ นโอกาสได้ 20 ครั้ง เป็ นความท้ าทาย 0 ครั้ง
นั บ ความถี่ ร วมเป็ นโอกาสได้ 42 ครั้ ง คิ ด เป็ นร้ อยละ 95.46 เป็ นความท้ า ทาย 2 ครั้ ง คิ ด เป็ น
ร้ อยละ 4.54

อภิปรายผล
การศึกษาพบว่าการแพร่ ระบาดของไวรัสโควิด-19 ส่งผลด้านบวกต่ออุตสาหกรรมการค้าออนไลน์ และ
กลุ่มผูป้ ระกอบการเป็ นอย่างมาก มีการตื่นตัวและการปรับตัวรับต่อการเติบโตได้ดี และพบอีกว่าเป็ นกลุ่มที่ มี
ทัศนคติ แนวบวก มี การเรี ยนรู ้ พฒ
ั นาตนเองอยู่ตลอดเวลา ต่อคาถามถึ งข้อแนะนาให้ผูป้ ระกอบการรายใหม่
พวกเขากล่าวว่านี่ เป็ นเวลาที่ดีที่สุดที่จะทาการเริ่ มการค้าออนไลน์ และแนะนาว่าต้องมีความขยันต่อการเรี ยนรู ้
การลงมือทาและนาผลลัพธ์มาวิเคราะห์อยูเ่ สมอ การค้าออนไลน์ไม่ยากเหมือนคนส่วนใหญ่กลัว เพราะจะสามารถ
มีทกั ษะเพิ่มขึ้นเรื่ อย ๆ ให้ค่อยๆปรับทิศทางการดาเนินการ จะสามารถทาให้มีประสิ ทธิภาพได้ในที่สุด

6. ข้ อเสนอแนะ
การศึกษาครั้งนี้มีหวั ข้อค่อนข้างกว้าง ในการศึกษาครั้งต่อไปได้ประโยชน์มากขึ้นสาหรับผูส้ นใจเฉพาะ
กลุ่มเช่ น 1) ศึ กษาการค้าออนไลน์บนแพลตฟอร์ มใดแพลฟอร์ มหนึ่ ง 2) ศึ กษากลุ่มสิ นค้าเดี ยว และหากจะคง
ขอบเขตของภาพกว้างของการค้าออนไลน์เอาไว้ ก็สามารถปรับปรุ งจานวนประชากรในส่ วนของการสัมภาษณ์
หรื อการสารวจข้อมูลโดยตรงให้มีมากขึ้นในครั้งถัดไปในแต่ละกลุ่มเชื่ อว่าจะได้ขอ้ มูลตรงประเด็นความสนใจ
เพื่อปรับปรุ งการบริ การและเกิดการเติบโตได้ดียงิ่ ขึ้น
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บทคัดย่อ
ในปั จจุบนั ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขากระแสสิ นธุ์ประสบปั ญหาเรื่ องรายได้
จากผลิ ต ภัณ ฑ์เงิ น ฝากสงเคราะห์ ชี วิต มี แ นวโน้ม ลดลง และมี ส่ ว นส าคัญ ส่ งผลให้ รายได้ค่ าธรรมเนี ย มและ
ค่าบริ การไม่เป็ นไปตามเป้ าหมาย ผูว้ ิจยั จึ งสนใจศึกษาสาเหตุหรื อปั จจัยที่ ส่งผลให้ลูกค้าตัดสิ นใจซื้ อผลิตภัณฑ์
ดังกล่าวลดลง เพื่อใช้เป็ นข้อมูลสาหรับกาหนดแนวทางแก้ไขปั ญหาดังกล่าว และเกษตรกรหรื อลูกค้าธนาคารได้
เข้าถึงหลักประกันชีวิตจากผลิตภัณฑ์น้ ี ของธนาคารได้เพิ่มมากขึ้น การศึกษานี้ ดาเนินการโดยเก็บข้อมูลจากลูกค้า
โดยใช้แบบสอบถาม จากกลุ่มตัวอย่างลูกค้าธนาคารทั้งหมด 270 คน ซึ่ งแบ่งออกเป็ น 2 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มลูกค้า
ใหม่ที่ยงั ไม่มีกรมธรรม์สงเคราะห์ ชีวิต จานวน 135 คน และกลุ่มลูกค้าที่ ถือกรมธรรม์สงเคราะห์ ชีวิตอยู่แล้ว
จานวน 135 คน ผลการศึกษาแสดงให้เห็นว่า ระดับความพึงพอใจของลูกค้าต่อความน่าสนใจในตัวผลิตภัณฑ์ อยู่
ในระดับปานกลางเท่านั้น (คะแนนเฉลี่ย 3.10 จากคะแนนเต็ม 5) เป็ นสาเหตุของปั ญหาว่าผลิตภัณฑ์ของธนาคาร
ยังไม่ตรงกับความต้องการของลูกค้า ในขณะที่ ระดับคะแนนความพึงพอใจต่อปั จจัยด้านการส่ งเสริ มการตลาด
ด้านพนักงานที่ ให้บริ การ สภาพแวดล้อมการให้บริ การ หรื อภาพลักษณ์ธนาคาร สื่ อประชาสัมพันธ์อยูใ่ นระดับ
มากถึงมากที่สุด (คะแนนเฉลี่ย 3.81 ถึง 4.30 จากคะแนนเต็ม 5) ดังนั้นจึงควรปรับปรุ งพัฒนาผลิตภัณฑ์สงเคราะห์
ชีวิตที่ดึงดูดลูกค้าพร้อมแพคเกจหรื อของสมนาคุณที่น่าสนใจ หากมีผลิตภัณฑ์ที่ตรงความต้องการของลูกค้าแล้ว
ร่ วมกับการใช้ปัจจัยสนับสนุนอื่นๆ ซึ่ งเป็ นจุดแข็งของธนาคารอยูแ่ ล้วน่าจะสามารถเพิ่มฐานลูกค้าจากผลิตภัณฑ์น้ ี
และเพิ่มรายได้ให้แก่สาขาและธนาคารได้อย่างแน่นอน
คาสาคัญ : ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขากระแสสิ นธุ์ : ผลิตภัณฑ์เงินฝากสงเคราะห์ชีวติ :
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าบริ การจาก ผลิตภัณฑ์เงินฝากสงเคราะห์ชีวติ
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ABSTRACT
Currently, the Bank for Agriculture and Agricultural Cooperatives (BAAC) Krasaesin branch is
facing a problem of reduced income from relief fund deposits product. The branch income from service charge
and fee could consequently not reach the target. This study aimed to investigate the potential cause and factors
influencing the customer decision to purchase this financial product. A total of 270 customers were equally
divided into 2 groups, with or without a relief insurance, and completed the questionnaire. Results demonstrated
that the customers had moderate satisfaction (x̅ = 3.10 from a total of 5) to the attractiveness of the product.
Meanwhile, the satisfaction level to the promotion, service staffs, service environment and bank images were at
high to highest level (x̅ = 3.81 to 4.30 from a total of 5). Therefore, an improvement of the relief fund deposits
product to meet the customers’ needs, in addition to interesting packages or gifts, should be performed.
This would synergistically complement with the existing strengths and lead to expansion of the customer base
as well as increase in income to the BAAC bank and branch.
Keywords: Bank for Agriculture and Agricultural Cooperatives (BAAC) : relief fund deposits product :
income from relief fund deposits product

1. ความสาคัญและทีม่ าของปัญหาวิจัย
ธ.ก.ส. สาขากระแสสิ นธุ์ให้ความช่วยเหลือทางด้านการเงิ นแก่เกษตรกร กลุ่มเกษตรกรและสหกรณ์
การเกษตร ส าหรั บ การประกอบอาชี พ เกษตรกรรมโดยเฉพาะการท านาข้า วหรื อ อาชี พ อื่ น ที่ เกี่ ย วเนื่ อ งกับ
เกษตรกรรม ยังมีบริ การทางการเงิ นต่างๆ ที่ ครบวงจร ทางด้านเงินฝาก บริ การด้าน ATM บริ การผ่านช่องทาง
ออนไลน์ (แอพพลิ เคชั่น ธ.ก.ส. A-Mobile) และยังมี ผลิ ตภัณฑ์เงิ น ฝากสงเคราะห์ ชีวิต ซึ่ งผลิ ตภัณ ฑ์เงิ น ฝาก
สงเคราะห์ ชีวิต ถื อ ว่าเป็ นผลิ ตภัณ ฑ์ที่ ธนาคารสร้ างขึ้ น มาเพื่ อแข่ งขัน กับ ธนาคารพาณิ ช ย์อื่น ที่ มี การแข่ งขัน
ทางด้านรายได้ค่าธรรมเนี ยมและบริ การที่ รุนแรง แต่ด้วยความได้เปรี ยบของลูกค้าของ ธ.ก.ส. ที่ มีจานวนมาก
แต่ลูกค้ายังขาดความรู ้ความเข้าใจในผลิตภัณ ฑ์เงิ นฝากสงเคราะห์ ชีวิต จึ งอาจส่ งผลให้การทาประกันเงิ นฝาก
สงเคราะห์ชีวติ ในสัดส่วนที่นอ้ ย
ในปี บั ญ ชี 2563 (1 เม.ย.2563 – 31 มี น าคม 2564) ธ.ก.ส.สาขากระแสสิ น ธุ์ จัง หวัด สงขลา มี ผ ล
การดาเนิ นงาน ของรายได้และค่าบริ การจากเงินฝากสงเคราะห์ชีวิตอยู่ 65% ซึ่ งต่ าที่ สุดเมื่อเปรี ยบเทียบกับสาขา
อื่ น ในส านัก งานจังหวัด และ จานวนลูก ค้าที่ ถื อกรมธรรม์เดิ ม อยู่ มี อ ัตราการต่ ออายุกรมธรรม์น้อยกว่า 67%
ซึ่ งเป็ นอัตราส่ วนที่ ต่ า โดยอ้างอิ งจากข้อมู ลสรุ ป การต่ออายุกรมธรรม์เดิ มในปี บัญ ชี 2562 (1 เม.ย.2562 – 31
มีนาคม 2563) ธ.ก.ส.สาขากระแสสิ นธุ์ จังหวัดสงขลา มีผลการดาเนิ นงานของรายได้และค่าบริ การจากเงินฝาก
สงเคราะห์ชีวติ อยู่ 68% ซึ่ งต่าที่สุดเมื่อเปรี ยบเทียบกับสาขาอื่นในสานักงานจังหวัดสงขลา และ จานวนลูกค้าที่ถือ
กรมธรรม์เดิ มอยู่ มีอตั ราการต่ออายุกรมธรรม์นอ้ ยกว่า 65% ซึ่ งเป็ นอัตราส่ วนที่ต่า อ้างอิงจากข้อมูลสรุ ปการต่อ
อายุกรมธรรม์เดิมจึงจะส่งผลกระทบได้ดงั นี้
1. ผลกระทบระยะสั้น เสี ยโอกาสในการได้รับค่าธรรมเนี ยม และค่าบริ การด้านเงินฝากสงเคราะห์ชีวิต
ของธนาคาร ส่ งผลให้รายได้ไม่ถึงเป้ าหมาย (เป้ าหมายที่ได้รับมาจาก สานักงานจังหวัดสงขลา) ในปี บัญชี 2562
จานวน 320,000 บาท และในปี บัญชี 2563 จานวน 550,000 บาท
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2. ผลกระทบระยะยาว ธนาคารพาณิ ชย์ได้รับค่าธรรมเนี ยมและค่าบริ การในสัดส่ วนที่ สูงเมื่อเที ยบกับ
ธ.ก.ส. ทาให้ไม่สามารถแข่งขันกับธนาคารพาณิ ชย์ได้ เมื่อตัวชี้วดั ของธนาคารไม่เป็ นไปตามเป้ าหมายหลายๆ ปี
ติดต่อกัน ส่ งผลให้เกิ ดภาวะขาดทุน อาจจะต้องทาการลดพนักงาน หรื อทาการปิ ดสาขา และผลกระทบสาหรับ
ลูกค้า คือขาดหลักประกันชีวติ ที่มนั่ คง

2. วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาสาเหตุของรายได้ค่าธรรมเนียมและค่าบริ การจาก ผลิตภัณฑ์เงินฝากสงเคราะห์ชีวติ ที่ลดลง
2. เพื่ อ ศึ กษาแนวทางแก้ไ ขปั ญ หาดังกล่ าว ท าให้ร ายได้ค่ าธรรมเนี ยมและค่ าบริ ก ารจากผลิ ต ภัณ ฑ์
สงเคราะห์ ชีวิตเป็ นไปตามเป้ าหมาย และเพื่ อ ให้ เกษตรกรและลูก ค้าธนาคารได้เข้าถึ งหลัก ประกัน ชี วิตจาก
ผลิตภัณฑ์สงเคราะห์ชีวติ ของธนาคาร

3. แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยทีเ่ กี่ยวข้ อง
3.1 ส่ วนประสมทางการตลาด ( Service Marketing Mix ) ศิริวรรณ เสรี รัตน์ (2541) ได้อา้ งถึงแนวคิด
ส่ วนประสมทางการตลาดสาหรับธุรกิจบริ การ(Service Mix) ของ Philip Kotler ไว้วา่ เป็ นแนวคิดที่เกี่ ยวข้องกับ
ธุรกิจที่ให้บริ การซึ่ งจะได้ส่วนประสมการตลาด (Marketing Mix ) หรื อ 7Ps ในการกาหนดกลยุทธ์การตลาดซึ่ ง
ประกอบด้วย
1) ด้านผลิตภัณฑ์ (Product) เป็ นสิ่ งซึ่ งสนองความจาเป็ นและความต้องการของมนุษย์ได้ คือ สิ่ งที่
ผูข้ ายต้องมอบให้ แ ก่ ลู ก ค้า และลู ก ค้าจะได้รับ ผลประโยชน์ แ ละคุ ณ ค่ าของผลิ ต ภัณ ฑ์น้ ัน ๆ โดยทั่วไปแล้ว
ผลิตภัณฑ์แบ่งเป็ น 2 ลักษณะ คือ ผลิตภัณฑ์ที่อาจจับต้องได้และผลิตภัณฑ์ที่จบั ต้องไม่ได้
2) ด้านราคา (Price) หมายถึ งคุ ณ ค่าผลิ ตภัณ ฑ์ในรู ปตัวเงิ น ลูกค้าจะเปรี ยบเที ยบระหว่างคุ ณ ค่ า
(Value) ของบริ การกับราคา (Price) ของบริ การนั้น ถ้าคุณค่าสู งกว่าราคาลูกค้าจะตัดสิ นใจซื้ อ ดังนั้น การกาหนด
ราคาการให้บริ การควรมีความเหมาะสมกับ ระดับการให้บ ริ การชัดเจน และง่ายต่อการจาแนกระดับบริ การที่
ต่างกัน
3) ด้านช่ อ งทางการจัด จ าหน่ าย (Place) เป็ นกิ จ กรรมที่ เกี่ ย วข้อ งกับ บรรยากาศสิ่ งแวดล้อ มใน
การนาเสนอบริ การให้แก่ลูกค้า ซึ่ งมีผลต่อการรับรู ้ของลูกค้าในคุณค่าและคุณประโยชน์ของบริ การที่ นาเสนอ
ซึ่งจะต้องพิจารณาในด้านทาเลที่ต้ งั (Location) และช่องทางในการนาเสนอบริ การ (Channels)
4) ด้านส่ งเสริ มการตลาด (Promotion) เป็ นเครื่ องมือหนึ่ งที่ มีความสาคัญในการติดต่อสื่ อสารให้
ผูใ้ ช้บริ การ โดยมีวตั ถุประสงค์ที่แจ้งข่าวสารหรื อชักจูงให้เกิดทัศนคติและพฤติกรรม การใช้บริ การและเป็ นกุญแจ
สาคัญของการตลาดสายสัมพันธ์
5) ด้านบุคคล (People)หรื อพนักงาน (Employee) ซึ่ งต้องอาศัยการคัดเลือก การฝึ กอบรม การจูงใจ
เพื่อให้สามารถสร้างความพึงพอใจให้กบั ลูกค้าได้แตกต่างเหนื อคู่แข่งขันเป็ นความ สัมพันธ์ระหว่างเจ้าหน้าที่
ผูใ้ ห้บริ การและผูใ้ ช้บริ การต่าง ๆ ขององค์กร เจ้าหน้าที่ ตอ้ งมีความสามารถ มีทศั นคติที่สามารถตอบสนองต่อ
ผูใ้ ช้บริ การ มีความคิดริ เริ่ ม มีความสามารถในการแก้ไขปั ญหา สามารถสร้างค่านิยมให้กบั องค์กร
6) ด้านการสร้ า งและน าเสนอลัก ษณะทางกายภาพ (Physical Evidence and Presentation) เป็ น
การสร้างและนาเสนอลักษณะทางกายภาพให้กบั ลูกค้า โดยพยายามสร้างคุณภาพโดยรวมทั้งทางด้านกายภาพและ
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รู ปแบบการให้บริ การเพื่อสร้างคุณค่าให้กบั ลูกค้า ไม่วา่ จะเป็ นด้านการแต่งกายสะอาดเรี ยบร้อย การเจรจาต้อง
สุภาพอ่อนโยนและการให้บริ การที่รวดเร็ วหรื อผลประโยชน์อื่น ๆ ที่ลูกค้าควรได้รับ
7) ด้านกระบวนการ (Process) เป็ นกิ จกรรมที่ เกี่ ยวข้องกับระเบี ยบวิธีการและงานปฏิ บตั ิ ในด้าน
การบริ การ ที่นาเสนอให้กบั ผูใ้ ช้บริ การเพื่อมอบการให้บริ การอย่างถูกต้องรวดเร็ วและทาให้ผใู ้ ช้บริ การเกิดความ
ประทับใจ
3.2 งานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้ อง
1) งานวิจยั เรื่ อง ปั จจัยที่ มีผลต่อความพึงพอใจในการใช้บริ การธนาคารกรุ งไทยจากัด (มหาชน)
สาขาพุทธมณฑลสาย 5 ซึ่ งมีวตั ถุประสงค์เพื่อสารวจปั จจัยส่ วนบุ คคล ศึ กษาพฤติกรรมและ ความพึงพอใจใน
การใช้บริ การ ตลอดจนเพื่อทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างปั จจัยส่ วนบุ คคล และ พฤติ กรรมการใช้บริ การกับ
ความพึ ง พอใจในการใช้บ ริ ก าร จากกลุ่ ม ตัว อย่า งจ านวน 400 ราย โดยมี ก ารเก็ บ ข้อ มู ล เป็ นแบบสอบถาม
จากผลการศึกษา สรุ ปได้ดงั นี้
1.1) ผูใ้ ช้บริ การให้ความสาคัญกับการให้บริ การของธนาคารกรุ งไทยจากัด (มหาชน) สาขา
พุท ธมณฑลสาย 5 โดยรวมอยู่ในระดับ มากที่ สุ ด ทั้งนี้ เพราะก่ อ นที่ ผูบ้ ริ โภคจะตัด สิ น ใจซื้ อ สิ น ค้าจะต้อ งมี
การศึกษา ค้นหาข้อมูล ซึ่งการประเมินทางเลือกนั้น ผูใ้ ช้บริ การก็จะคานึงหรื อให้ความสาคัญกับผลิตภัณฑ์
1.2) ปั จจัยส่ วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา ระดับรายได้ และอาชีพ มีความสัมพันธ์
กับความพึงพอใจในการใช้บริ การธนาคารกรุ งไทยจากัด (มหาชน) สาขาพุทธมณฑลสาย 5
1.3) พฤติกรรมการใช้บริ การ คือ ผูไ้ ปใช้บริ การร่ วมด้วย ความถี่ใน การใช้บริ การ วันที่ ไปใช้
บริ การและเวลาที่ไปใช้บริ การมีความสัมพันธ์กบั ความพึงพอใจในการใช้ บริ การธนาคารกรุ งไทยจากัด(มหาชน)
สาขาพุทธมณฑลสาย 5
2) การศึ ก ษาความพึ ง พอใจในการท าประกัน ชี วิ ต ของประชากรในเขตกรุ ง เทพมหานคร
โดย นางสาววันวนัชท์ วงศ์วริ ัชจิต บทสรุ ป ที่ได้จากการศึกษานี้ คือ สามารถสรุ ปได้วา่ ปั จจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจ
สู ง สุ ด คื อ ด้านคุ ณ ภาพของการบริ ก าร โดยลู ก ค้าประเมิ น จากคุ ณ ภาพโดยรวมที่ ไ ด้รั บ ความสามารถใน
การตอบสนองความต้องการ ของลูกค้าได้ดีเพียงใด รวมทั้งประเมินจากข้อผิดพลาดหรื อบกพร่ องต่างๆ จากบริ ษทั
ส่วนปั จจัยที่มีผลจากความพึงพอใจในการทาประกันชีวติ มากที่สุดคือด้านความจงรักภักดีของลูกค้า นัน่ คือ ลูกค้า
จะทาประกันชีวิตเพิ่มจะยังคงทาประกันชีวิตกับบริ ษทั เดิม และมีการแนะนาบอกต่อเพื่อนหรื อ คนรู ้จกั ให้มาทา
ประกันชีวิตกับบริ ษทั ที่ทาดังนั้นบริ ษทั ประกันชีวิตจึงควรให้ความสาคัญในเรื่ อง คุณภาพของผลิตภัณฑ์ประกัน
ชีวิตให้สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ดียิ่งขึ้น รวมทั้ง คุณภาพการให้บริ การ ซึ่ งจะส่ งผลให้ลูกค้า
เกิดความพึงพอใจและเกิ ดความจงรักภักดีนาไปสู่ การขยายฐานลูกค้าและบอกต่อ ส่ งผลให้ผลประกอบการของ
บริ ษทั เพิ่มขึ้นในที่สุด
3) ข้อคานึ งในการสร้างเครื่ องมื อประเภทมาตรประมาณค่า (Rating Scale) เพื่องานวิจยั *เติมศักดิ์
สุขวิบูลย์ * ผูร้ วบรวมและดัดแปลง การสร้างเครื่ องเก็บรวบรวมข้อมูลแบบประมาณค่า
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แบบที่ 1 : ค่าเฉลี่ย
ระดับ
ความหมาย
4.21 - 5.00
มากที่สุด
3.41 - 4.20
มาก
2.61 - 3.40
ปานกลาง
1.81 - 2.60
น้อย
1.00 - 1.80
น้อยที่สุด
การกาหนดเกณฑ์เช่นนี้ยึดหลักว่า ให้ช่วงห่างหรื อพิสัยของคะแนนทุกระดับเท่ากัน ซึ่ งเมื่อกาหนด
น้ าหนักคะแนนระดับมากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย และ น้อยที่ สุด เป็ น 5, 4, 3, 2 และ 1 ตามลาดับ พิสัยเป็ น
5-1 = 4 เฉลี่ยแต่ละช่วงห่างกัน 4/5 = 0.8

4. วิธีดาเนินการวิจัย
4.1 แบบแผนการวิจยั
วิธีการเก็บข้อมูลในการศึกษา 2 วิธี ดังนี้
1) การเก็บข้อมูลจากแบบสอบถามจากลูกค้า
2) การสัมภาษณ์ เชิ งลึก โดยการถามคาถามที ละข้อกับหัวหน้าหน่ วยงานกับเจ้าหน้าที่ ที่เกี่ ยวข้อง
ทาการศึกษาความต้องการของลูกค้าต่อการตัดสิ นใจทาประกันสงเคราะห์ชีวติ โดยรวบรวมข้อมูลลูกค้า เช่น เพศ
อายุ การศึกษา รายได้ โดยแยกลูกค้าเป็ น 2 กลุ่ม คือ เกษตรกรและลูกค้าทัว่ ไป ที่ตรงกับกลุ่มผลิตภัณฑ์ และลูกค้า
เดิมที่ถือกรมธรรม์ของธนาคารอยูแ่ ล้ว โดยทาการเก็บรวบรวมข้อมูลดังนี้
1) การเก็บข้อมูลแบบปฐมภูมิ การเก็บรวบรวมข้อมูลจากแบบสอบถาม ความพึงพอใจความ
ต้องการของลูกค้าต่อการตัดสิ นใจทาประกันสงเคราะห์ชีวิต โดยใช้ทฤษฎี ส่วนประสมทางการตลาด บริ การ 5
ด้าน และนาไปวิเคราะห์และประมวลผลข้อมูล
2) การเก็บข้อมูลแบบทุติยภูมิ
2.1) รวบรวมจากข้อมูลของปี ที่ผ่านมา ตัวเลขสถิติของการทาประกันสงเคราะห์ชีวติ ของ
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขากระแสสิ นธุ์ หรื อข้อมูลที่คน้ หาได้จากระบบอินเตอร์เน็ ตตาม
ข้อมูลอ้างอิง
2.2) เอกสารที่เกี่ยวข้องกับแนวคิด ทฤษฎี หรื องานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง หรื อมีความใกล้เคียง
กับหัวข้อที่ทาการวิจยั
4.2 ประชากรและตัวอย่ าง
จากข้อมูลของ ธ.ก.ส. สาขากระแสสิ นธุ์ ลูกค้าที่มีอายุ 18-70 ปี มีอยู่ โดยประมาณ 800 คน ซึ่ งจะนามา
แทนค่าในสูตร การคานวณขนาดกลุ่มตัวอย่าง จะใช้สูตรของทาโร ยามาเน (Taro Yamane, 1973) เมื่อ
n = จานวนตัวอย่างทีตอ้ งการ
N = จานวนประชากร (800 คน)
e = ค่าคลาดเคลื่อนของการประมาณค่า
N
n=
1 + Nⅇ2
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ดังนั้นจึงสามารถคานวณขนาดของกลุ่มตัวอย่างจากประชากรทื่จะทาการวิจยั ได้ดงั นี้
n=

800
1 + 800(0.05)2

n = 270

ได้ข นาดของกลุ่ ม ตัว อย่า งทั้ง หมดประมาณ 270 คน ซึ่ งในการท าแบบสอบถาม จะแยกการท า
แบบสอบถามเป็ น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มแรก กลุ่มลูกค้าใหม่ที่ยงั ไม่มีกรมธรรม์สงเคราะห์ชีวิต จานวน 135 คน และ
กลุ่มที่ 2 คือ ลูกค้าที่ถือกรมธรรม์สงเคราะห์ชีวติ อยูแ่ ล้ว จานวน 135 คน
4.3 เครื่ องมือวิจยั
เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั ครั้งนี้ คือ แบบสอบถาม (Questionnaire) ซึ่ งใช้ในการเก็บ ข้อมูล ในรู ปแบบ
สามารถแบ่ง ออกเป็ น 3 ส่วน ดังนี้
1) ส่ วนของลักษณะประชากรศาสตร์ เช่น เพศ อายุ อาชีพ ระดับการศึกษา สถานภาพ รายได้ และ
แยกประเภทของลูกค้าที่ไม่เคยมีประกันสงเคราะห์ชีวติ และเคยมีประกันสงเคราะห์ชีวติ
2) แบบสอบถามเกี่ ยวกับ ความพึ งพอใจในการใช้บ ริ ก ารด้านผลิ ต เงิ น ฝากสงเคราะห์ ชีวิตของ
ธ.ก.ส. สาขากระแสสิ นธุ์ โดยใช้ทฤษฎีส่วนประสมทางการตลาด บริ การ 5 ด้าน
3) เป็ นคาถามปลายเปิ ด เกี่ยวข้อเสนอแนะต่าง ๆ ที่ลูกค้าอยากแสดงความคิดเห็นต่อผลิตภัณฑ์เงิน
ฝากสงเคราะห์ชีวติ ของธนาคาร
4.4 การเก็บรวบรวมข้ อมูล
การเก็บรวบรวมข้อมูล ผูว้ จิ ยั ได้ทาการแจกแบบสอบถามให้กบั ลูกค้าของสาขากระแสสิ นธุ์โดยการแจก
ให้กบั ลูกค้าเงิ นฝาก เมื่ อลูกค้าใช้บริ การทางการเงิ นหน้าเคาร์ เตอร์ ธนาคาร และแจกให้กับลูกค้าที่ ทาธุ รกรรม
สิ น เชื่ อ ระยะเวลาในการรวบรวมแบบสอบถามประมาณ 1 เดื อน คื อ มิ ถุ น ายน 2564 ทั้งนี้ ผูว้ ิจัยได้รวบรวม
แบบสอบถามได้จานวน 270 ชุด
4.5 การวิเคราะห์ ข้อมูล
หลังจากรวบรวมแบบสอบถามที่ได้รับการตอบรับครบถ้วนแล้ว จะนามาประมวลผล ผ่าน วิธีการทาง
สถิติ ด้วยโปรแกรมสาเร็ จรู ปทางสถิติ ซึ่งสามารถแบ่งออกได้เป็ น 2 ส่วน ดังนี้
1) อธิ บายข้อมูลลักษณะประชากรศาสตร์ของกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ อายุ เพศ การศึกษา อาชีพ รายได้
และสถานภาพ รวมถึง พฤติกรรมทัว่ ไปเกี่ยวกับ การตัดสิ นใจทาประกันชีวิตประเภทเงินฝากสงเคราะห์ชีวติ ของ
ลูกค้า
2) การวิเคราะห์ขอ้ มูลเกี่ยวกับปั จจัยต่างๆ ที่มีผลต่อการใช้บริ การผลิตภัณฑ์เงินฝากสงเคราะห์ชีวิต
ของธนาคาร

5. ผลการวิจัยและการอภิปรายผล
ส่ วนที่ 1 ลักษณะทางประชากรศาสตร์ ของกลุ่มตัวอย่ าง มีดงั นี้
จากตาราง พบว่า อัตราส่ วนลูกค้าใหม่ที่ยงั ไม่มีกรมธรรม์สงเคราะห์ ชีวิต จานวน 135 คน จะแบ่งเป็ น
ผูช้ าย 46.67% ผูห้ ญิ ง 53.33% ส่ วน ลูกค้าที่ ถือกรมธรรม์สงเคราะห์ ชีวิตอยู่แล้ว จานวน 135 คน แบ่ งเป็ นผูช้ าย
59.26% ผู ้ห ญิ ง 40.74% ในส่ ว นของ อายุ 61-70 ปี จ านวน 28.15% มี สั ด ส่ ว นสู งที่ สุ ด สถานภาพสมรส เป็ น
สัดส่วนที่สูงที่สุดที่ 68.89% ระดับการศึกษาเป็ นสัดส่วนที่สูงที่สุด คือ ต่ากว่าปริ ญญาตรี 50.37% รายได้ต่อเดือนที่
มีสดั ส่วนสูงที่สุด คือ 20,001-30,000 บาท คิดเป็ น 30.74% อาชีพเกษตรกร 35.56% เป็ นสัดส่วนที่สูงที่สุด ปั จจุบนั
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ลูกค้าใช้บริ การธนาคารอยูท่ ี่สูงที่สุด คือ มีการใช้บริ การมากกว่า 3 ธนาคาร คิดเป็ น 45.56% ประเภทที่ใช้บริ การ
มากกว่า 3 บริ การ คิ ด เป็ น 43.70% จานวนครั้ งต่ อเดื อ นที่ ใช้บ ริ ก ารสาขาของธนาคาร 1-5 ครั้ ง/เดื อน คิ ด เป็ น
60.37% จากแบบสอบถามจะแบ่งลูกค้าเป็ นสองประเภทคือ ลูกค้ามีประกันเงินฝากสงเคราะห์ชีวิตกับธนาคาร
และไม่เคยมีในสัดส่วน 50% จากแบบสอบถาม เหตุผลที่ยงั ไม่เคยใช้ประกันเงินฝากสงเคราะห์ชีวิตที่มีสดั ส่วนสู ง
ที่สุดคือ มีที่อื่นน่าสนใจกว่า 45.19%
ส่ วนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับความพึงพอใจในการใช้ บริ การด้ านผลิตเงินฝากสงเคราะห์ ชีวิตของ
ธ.ก.ส. สาขากระแสสิ นธุ์ โดยใช้ทฤษฎี ส่วนประสมทางการตลาด บริ การ 5 ด้าน คือ ด้านการส่ งเสริ มการตลาด
ด้านผลิ ต ภัณ ฑ์ ด้านบุ ค ลการ ด้านสิ่ งแวดล้อ มทางกายภาพ ด้านสื่ อ ประชาสั ม พัน ธ์ (จากการเก็ บ ข้อ มู ล จาก
ประชากร 270 คน และนามาเทียบความพึงพอใจเป็ น ร้อยละ ดังนี้)
1. ปัจจัยด้ านการส่ งเสริมการตลาด ค่ าเฉลีย่ รวมอยู่ที่ 4.12
1. ธ.ก.ส.สาขากระแสสิ นธุ์ เป็ นธนาคารที่มีความน่าเชื่อถือ เฉลี่ยที่ 3.99 อยูใ่ นระดับ มาก
2. ธนาคารมีสาขาจานวนมากทาให้ท่านมีความสะดวกในการใช้บริ การ เฉลี่ยที่ 4.58 อยูใ่ นระดับ
มากที่สุด
3. ธนาคารมีช่องทางติดต่อที่สะดวก และสามารถเข้าถึงข้อมูลได้ง่าย เฉลี่ยที่ 4.20 อยูใ่ นระดับ มาก
4. มีการประชาสัมพันธ์ขอ้ มูลต่างๆ ผ่านช่องทางต่างๆ เฉลี่ยที่ 4.26 อยูใ่ นระดับ มากที่สุด
5. มีโปรโมชัน่ ต่างๆ เช่น ของสมนาคุณ เฉลี่ยที่ 3.70 อยูใ่ นระดับ มาก
6. มีการพัฒนาผลิตใหม่อยูอ่ ย่างต่อเนื่อง เฉลี่ยที่ 3.56 อยูใ่ นระดับ มาก
7. อัตราเงินฝากสงเคราะห์ชีวติ มีความเหมาะสม เฉลี่ยที่ 3.98 อยูใ่ นระดับ มาก
8. มีความปลอดภัยในการใช้บริ การ เฉลี่ยที่ 4.62 อยูใ่ นระดับ มากที่สุด
9. ธนาคารสามารถแก้ไขปั ญหาให้ท่านได้เมื่อท่านมีความต้องการ เฉลี่ยที่ 4.16 อยูใ่ นระดับ มาก
2. ความน่ าสนใจของตัวผลิตภัณฑ์ ค่ าเฉลีย่ รวมอยู่ที่ 3.10
1. ผลิตภัณฑ์สงเคราะห์ชีวติ ของ มีความหลากหลายให้เลือก เฉลี่ยที่ 3.19 อยูใ่ นระดับ ปานกลาง
2. ลูกค้าพึงพอใจในตัวผลิตภัณฑ์ที่ออกมา เฉลี่ยที่ 3.05 อยูใ่ นระดับ ปานกลาง
3. ถ้ามีโอกาสจะซื้อผลิตภัณฑ์สงเคราะห์ชีวติ กับ ธ.ก.ส.สาขากระแสสิ นธุ์ เฉลี่ยที่ 3.10 อยูใ่ นระดับ
ปานกลาง
4. อัตราค่าเบี้ยประกันเหมาะสมกับความคุม้ ครอง เฉลี่ยที่ 3.91 อยูใ่ นระดับ มาก
5. มีความเข้าใจอย่างดีในตัวผลิตภัณฑ์เงินฝากสงเคราะห์ชีวติ เฉลี่ยที่ 2.87 อยูใ่ นระดับ ปานกลาง
6. สามารถแข่งขันกับผลิตภัณฑ์ของสถาบันการเงินอื่นได้ เฉลี่ยที่ 3.10 อยูใ่ นระดับ ปานกลาง
7. ช่องทางในการชาระค่าเบี้ยประกันหลากหลาย ทาให้ได้รับความสะดวกสบาย เฉลี่ยที่ 2.51 อยูใ่ น
ระดับ น้อย
3. ปัจจัยด้ านพนักงานทีใ่ ห้ บริการ ค่ าเฉลีย่ รวมอยู่ที่ 4.08
1.พนักงานมีอธั ยาศัยดี ต้อนรับและบริ การอย่างดี เฉลี่ยที่ 4.26 อยูใ่ นระดับ มากที่สุด
2. การแต่งกายของพนักงานสุภาพ สะอาด เรี ยบร้อบและมีความน่าเชื่อถือ เฉลี่ยที่ 4.25 อยูใ่ นระดับ
มากที่สุด
3.มีการอธิบายขั้นตอนต่างๆ ในการทาธุรกรรมให้สามารถเข้าใจได้ง่าย เฉลี่ยที่ 4.03 อยูใ่ นระดับ มาก
4. การประสานงานระหว่างแผนงานต่างๆ มีความรวดเร็ ว มีประสิ ทธิภาพ เฉลี่ยที่ 3.56 อยูใ่ นระดับ มาก
5. ความเข้าใจในความแตกต่างของลูกค้าที่เข้ามาใช้บริ การ เฉลี่ยที่ 4.31 อยูใ่ นระดับ มากที่สุด
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4. สภาพแวดล้ อมการให้ บริการ (ภาพลักษณ์ ธนาคาร) ค่ าเฉลีย่ รวมอยู่ที่ 3.81
1. ธ.ก.ส.สาขากระแสสิ นธุ์ มีสิ่งอานวยความสะดวกครบครัน เฉลี่ยที่ 3.41 อยูใ่ นระดับ มาก
2. การให้บริ การมีความรวดเร็ ว ไม่ตอ้ งรอคิวนาน เฉลี่ยที่ 3.19 อยูใ่ นระดับ ปานกลาง
3. ภายในสาขามีความเป็ นระเบียบเรี ยบร้อยทั้งภายในและภายนอกอาคาร เฉลี่ยที่ 4.10 อยูใ่ นระดับ มาก
4. มีแสงสว่างและอุณหภูมิภายในอาคารที่เหมาะสม เฉลี่ยที่ 4.08 อยูใ่ นระดับ มาก
5. ความประทับใจในสถานที่ (ธ.ก.ส.สาขากระแสสิ นธุ์) เฉลี่ยที่ 4.26 อยูใ่ นระดับ มากที่สุด
5. สื่ อประชาสัมพันธ์ ค่ าเฉลีย่ รวมอยู่ที่ 4.30
1. มีช่องทางให้ติดต่อหลากหลายช่องทาง เช่น Facebook Line เฉลี่ยที่ 4.17 อยูใ่ นระดับ มาก
2. ป้ ายประชาสัมพันธ์ภายในสาขา ชัดเจน เข้าใจง่าย เฉลี่ยที่ 4.34 อยูใ่ นระดับ มากที่สุด
3. มีช่องทางให้ลูกค้าสามารถติดต่อสาขาได้อย่างสะดวกถึง เฉลี่ยที่ 4.38 อยูใ่ นระดับ มากที่สุด
ในส่ วนที่ 3 ข้ อเสนอแนะต่ าง ๆ ทีล่ ูกค้ าอยากแสดงความคิดเห็นต่ อผลิตภัณฑ์ เงินฝากสงเคราะห์ ชีวติ ของ
ธนาคาร สรุ ปได้ ดังนี้ ผลิตภัณฑ์สงเคราะห์ชีวิตของ ธ.ก.ส. สาขากระแสสิ นธุ์ ที่ ลูกค้าสนใจมากที่ สุดคือ ธ.ก.ส.
เพิ่มรัก เพราะสามารถนามาลดหย่อนภาษีได้ดว้ ย รองลงมา ทวีรัก 99 และมอบรัก (แต่มีขอ้ จากัด คือ ลูกค้าที่ไม่ใช่
ลูกค้าเงินกูไ้ ม่สามารถทาประกันประเภทนี้ ได้) ส่ วนของอัตราค่าเบี้ ยประกันเหมาะสมกับความคุม้ ครองหรื อไม่
ลูกค้า 62 % จาก 22 คน เห็ นว่าเหมาะสมแล้ว ในด้าน โปรโมชัน่ หรื อ การส่ งเสริ มการขาย ลูกค้าเห็ นว่าควรมี
ส่ วนลดเพิ่มหรื อ มีบตั รกานัล ของขวัญให้ลูกค้าเพื่อจูงใจ ในการตัดสิ นใจทาประกันสงเคราะห์ ชีวิตได้มากขึ้น
และลูกค้ายังเห็ นว่าผลิตภัณฑ์เงิ นฝากสงเคราะห์ ชีวิตของ ธ.ก.ส.สาขากระแสสิ นธุ์ มี ความสามารถแข่งขันกับ
ธนาคารพาณิ ชย์อื่นได้ค่อนข้างน้อย เพราะเมื่อเที ยบกับที่อื่น ยังคงคิดว่ามีผลิตภัณฑ์ไม่ครอบคลุมทุกกลุ่มลูกค้า
และยังไม่มีประกันสุขภาพ ที่คุม้ ครองค่ารักษาพยาบาล ทั้งกรณี ผปู ้ ่ วยนอกผูป้ ่ วยใน

7. ข้ อเสนอแนะ
7.1 ข้ อเสนอแนะในการนาผลวิจยั ไปใช้
(1) แนวทางเลือกการแก้ไขปั ญหา
ทางเลือกสาหรับการแก้ไขปั ญหาของ ธ.
ก.ส. สาขากระแสสิ นธุ์
1. พัฒนาผลิตภัณฑ์สงเคราะห์ชีวิตให้
เทียบเท่ากับคู่แข่งขัน
2. เปิ ดการให้บริ การที่ปรึ กษาด้าน
การการเงินหรื อการวางแผนทางการเงิน
3. ปล่อยผลิตภัณฑ์ที่ดึงดูดลูกค้าพร้อม
แพคเกจที่น่าสนใจเพื่อเพิ่มฐานลูกค้า
ให้กบั ธนาคาร
4. พัฒนาช่องทางในการสื่ อสารข้อมูล
เพื่อประชาสัมพันธ์โครงการต่างๆ ของ
ธนาคารให้ง่ายขึ้น

ข้อดี

ข้อเสี ย

สามารถแข่งขันกับธนาคารพาณิ ชย์อื่นได้

ต้องใช้ระยะเวลาที่ค่อนข้างนาน เพราะ
ต้องทาตามระบบธนาคาร เริ่ มต้นจาก
ฝ่ ายเงินฝากของธนาคาร
เสี ยค่าใช้จ่ายในการฝึ กอบรมพนักงาน
ค่าอาคารสถานที่ในการฝึ กอบรม
พนักงาน
มีค่าใช้จ่ายในการออกโปรโมชัน่ หรื อ
แพคเกจ ต่าง ๆ

พนักงานได้มีโอกาสในการรับความรู้
ทางการเงินใหม่ๆ และถ่ายทอดให้กบั
ลูกค้าได้อย่างถูกต้องครบถ้วน
ลูกค้าได้รับความคุม้ ครองตามความ
ต้องการและได้รับโปรโมชัน่ หรื อของ
สมนาคุณ ที่ตอบโจทย์
ลูกค้ารับรู้ข่าวสารธนาคารได้รวดเร็ วผ่าน
ช่องทางออนไลน์โดยไม่ตอ้ งเดินทางมา
ติดต่อยังสาขาของธนาคาร
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ลูกค้าเกษตรกรที่อายุมาก ไม่สามารถ
เข้าถึงสื่ อประชาสัมพันธ์ที่ทนั สมัยบาง
ประเภทได้ เช่น ไลน์ Facebook หรื อ
สื่ อออนไลน์อื่น
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จากการสอบถามข้อมูลของลูกค้าเรื่ อง ความน่าสนใจในตัวผลิตภัณฑ์ มีระดับคะแนนเฉลี่ยที่ออกมาใน
ระดับปานกลาง ลูกค้ายังไม่มีความสนใจและตัวผลิตภัณฑ์ของธนาคาร และผลิตภัณฑ์ยงั ไม่ตรงกับความต้องการ
ของลูกค้า ผูว้ ิจยั จึ งเสนอ ทางเลือกที่ 3 คือการ ปล่อยผลิตภัณฑ์ที่ดึงดูดลูกค้าพร้อมแพคเกจที่ น่าสนใจ เพิ่มฐาน
ลูกค้าให้กบั ธนาคาร และประการสาคัญ ทาให้รายได้ค่าธรรมเนี ยมและค่าบริ การจากผลิตภัณฑ์สงเคราะห์ชีวิต
เป็ นไปตามเป้ าหมาย และเพื่อให้เกษตรกรและลูกค้าธนาคารได้เข้าถึงหลักประกันชีวิตจากผลิตภัณฑ์สงเคราะห์
ชีวติ ของธนาคาร

8. กิตติกรรมประกาศ
ในงานวิ จัย ฉบับ นี้ ส าเร็ จ ลุ ล่ ว งได้อ ย่า งสมบู ร ณ์ ด้ว ยความกรุ ณ าอย่า งยิ่ ง จาก ผู ้ช่ ว ยศาสตราจารย์
ดร.วรรณรพี บานชื่นวิจิตร ที่ได้สละเวลาอันมีค่าแก่ผวู ้ ิจยั เพื่อให้คาปรึ กษาและแนะนา ตลอดจนตรวจทานแก้ไข
ข้อบกพร่ องต่างๆด้วยความเอาใจใส่ เป็ นอย่างยิ่ง จนงานวิจยั ฉบับนี้ สาเร็ จสมบูรณ์ ลุล่วงได้ดว้ ยดี ผูว้ ิจยั ขอกราบ
ขอบพระคุณเป็ นอย่างสูงไว้ ณ ที่น้ ีจากใจจริ ง
ขอขอบคุณผูต้ อบแบบสอบถาม ได้แก่ ลูกค้าธนาคารทั้งหมด 270 คน ของธนาคารเพื่อการเกษตรและ
สหกรณ์การเกษตร สาขากระแสสิ นธุ์ จังหวัดสงขลา ที่ให้ความร่ วมมือเป็ นอย่างยิง่ ในการตอบแบบสอบถามและ
เก็บรวบรวมข้อมูลในการทางานวิจยั นอกจากนี้ผวู ้ จิ ยั ยังได้รับการช่วยเหลือและกาลังใจจาก พี่ น้อง เพื่อนร่ วมงาน
และบุ คคลต่างๆที่ ให้ความช่วยเหลื ออี กมาก ที่ ผูว้ ิจยั ไม่สามารถกล่าวนามได้หมดในที่ น้ ี ผูว้ ิจยั รู ้สึกซาบซึ้ งใน
ความกรุ ณาและความปรารถนาดีของทุกท่านเป็ นอย่างยิง่ จึงกราบขอบพระคุณและขอบคุณไว้ในโอกาสนี้
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บทคัดย่อ
การศึกษาวิจยั นี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาระดับความคิดเห็นของการจัดการการทางานที่บา้ น (Work
From Home) และประสิ ทธิ ภาพการทางาน 2) ศึ กษาความสัมพันธ์ของการจัดการการทางานที่ บา้ นที่ ส่งผลต่อ
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เชื้ อ ไวรั ส โคโรนา 2019 ที่ ส่ ง ผลต่ อ ประสิ ท ธิ ภ าพการท างาน ของกลุ่ ม พนั ก งานบริ ษัท เอกชน จั ง หวัด
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พระนครศรี อยุธยา จากการสุ่ มตัวอย่าง จานวน 387 ตัวอย่าง แบบบังเอิญโดยใช้แบบสอบถามระดับความคิดเห็น
ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ทาการวิเคราะห์ ขอ้ มูลเชิ งพรรณนา ด้วยค่าเฉลี่ ย ค่าสู งสุ ด ต่ าสุ ด และเชิ งอนุ มาน
ด้วยการทดสอบสหสัมพันธ์แบบเพียร์สนั และการวิเคราะห์ความถดถอยแบบพหุ คูณ
ผลการศึกษาพบว่า ระดับความคิดเห็นของการจัดการการทางานที่บา้ น อยูใ่ นระดับมากในทุกปั จจัย และ
เมื่อพิจารณาเป็ นรายปั จจัย พบว่า ปั จจัยการมีภาวะผูน้ า มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด และระดับความคิดเห็นของประสิ ทธิภาพ
การทางานที่บา้ น ผลการศึกษาพบว่า ระดับความคิดเห็นอยูใ่ นระดับมากในทุกปั จจัย ภายใต้สถานการณ์การแพร่
ระบาดของเชื้ อไวรัสโคโรนา 2019 เช่นเดี ยวกัน และเมื่อพิจารณาเป็ นรายปั จจัย พบว่า ปั จจัยด้านคุณภาพงาน
มี ค่าเฉลี่ ยสู งที่ สุด โดยการทดสอบสหสัมพันธ์ พบว่า ความสัมพันธ์ ของตัวแปรการจัดการการทางานที่ บ้าน
โดยรวมมีความสัมพันธ์กบั ประสิ ทธิ ภาพการทางาน ในทิ ศทางบวกในทุกคู่ตวั แปร อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่
ระดับนัยสาคัญ .01 โดยการจัดการการทางานที่บา้ นโดยรวมมีความสัมพันธ์ต่อเวลาการดาเนิ นงานให้สาเร็ จมาก
ที่ สุด และยังพบว่าเมื่อทาการวิเคราะห์ความถดถอยแบบพหุ คูณตัวแปรด้านการจัดการการทางานที่บา้ นภายใต้
สถานการณ์ ก ารแพร่ ระบาดของเชื้ อไวรั ส โคโรนา 2019 ด้านการวางแผน การมี ภาวะผูน้ า และการควบคุ ม
มีอิทธิพลในทิศทางบวกต่อประสิ ทธิภาพการทางาน อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับนัยสาคัญ .05
คาสาคัญ: การจัดการ, การทางานที่บา้ น, ประสิ ทธิภาพการทางาน, เชื้อไวรัสโคโรนา 2019

ABSTRACT
This research aimed to examine level of opinion between work-from-home management and work
performance, correlation between work-from-home management affects work performance, and influence of
work-from-home management to work performance of companies in Phranakhon Si Ayutthaya Province under
the COVID-19 pandemic. Accidental sampling methods were employed to select 387 participants (employees)
from the total number of companies located within the Province. An opinion-level was considered appropriated
for this research for data collection. This research utilized descriptive data analysis including mean, maximum,
minimum and inferential data analysis i.e. Pearson’s correlation test accompanied with multiple regression.
The results of this research revealed that the level of opinion in work-from-home management of all
factors were high. When considering each factor, this research found that the leading factor was at highest level
of average. The results also showed that the opinion in work-from-home performance of all factors were also at
high level during the COVID-19 pandemic. And when considering for each factor, the quality of work had a
highest level of average. Furthermore, the results of correlation testing showed that the overall work-from-home
management variables were correlated with work performance at statistically significant level (0.01). Work
completion time factor showed the most relevant to the work-from-home management. The results of multiple
regression were also revealed that the work-from-home management variable (i.e. planning, leading, and
controlling) during the COVID-19 pandemic situation had a positive influence on work performance at
statistically significant level (0.05).
Keywords: management, work-from-home, work performance, COVID-19 pandemic
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1. ความสาคัญและทีม่ าของปัญหาวิจัย
สถานการณ์โลกที่ กาลังเผชิ ญหน้ากับปั ญหาการแพร่ ระบาดของเชื้ อไวรัสโคโรนา 2019 (Coronavirus
Disease 2019; COVID-19) มาเป็ นระยะเวลายาวนาน เนื่ องมาจากลักษณะของโรคที่ มีการแพร่ เชื้ ออย่างรวดเร็ ว
และกว้างขวางไปหลายประเทศทัว่ โลก ซึ่ งมีผูต้ ิดเชื้ อและเสี ยชี วิตเป็ นจานวนมาก โดยปั ญหาดังกล่าวได้ส่งผล
กระทบไปในวงกว้าง ซึ่งองค์การอนามัยโลก ประกาศ ณ วันที่ 30 มกราคม พ.ศ. 2563 ให้สถานการณ์ดงั กล่าวเป็ น
ภาวะฉุ กเฉิ นทางสาธารณสุ ขระหว่างประเทศ (ประกาศกระทรวงสาธารณสุ ข, 2563) และต่อมาในช่วงต้นปี พ.ศ.
2564 ได้เกิดการระบาดระลอกใหม่ของโรคขึ้นในประเทศไทย ขอบเขตการแพร่ ระบาดขยายออกไปเป็ นวงกว้าง
ในหลายพื้นที่ การติดเชื้ อภายในประเทศมีจานวนเพิ่มสู งขึ้นในแต่ละวัน ส่ งผลให้เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ.
2564 ราชกิ จจานุ เบกษาได้ประกาศข้อกาหนดออกความตามมาตรา 9 แห่ งพระราชกาหนดการบริ หารราชการ
แผ่นดิ นในสถานการณ์ฉุกเฉิ น พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 28) ได้กาหนดให้พ้ืนที่กรุ งเทพมหานคร เขตปริ มณฑล และ
จังหวัดที่กาหนด ให้เป็ นเขตพื้นที่ควบคุมสู งสุ ดและเข้มงวด เนื่ องจากเป็ นพื้นที่ที่มีจานวนผูต้ ิดเชื้ อและเสี ยชีวิต
เป็ นจานวนมาก และจังหวัดพระนครศรี อยุธยา เป็ นหนึ่งในจังหวัดที่ ถูกกาหนดให้เป็ นเขตพื้นที่ควบคุมสูงสุดและ
เข้มงวด นอกจากนี้ อ้างอิงจากข้อมูลสานักงานแรงงานจังหวัดพระนครศรี อยุธยา (2563) พบว่ามีสัดส่ วนของผูม้ ี
งานทา ที่ มีสถานะเป็ นลูกจ้างเอกชน คิดเป็ นร้อยละ 57.1 ของประชากรผูม้ ีงานทาทั้งหมด ซึ่ งถือได้ว่าเป็ นกลุ่ม
ประชากรส่วนใหญ่ของจังหวัดและมีบทบาทสาคัญยิง่ ในขับเคลื่อนในทุกภาคส่วน
เนื่ องด้วย สถานการณ์การแพร่ ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ที่รุนแรงขึ้นกว่าเดิมในช่วงปี ก่อนนั้น
ส่ งผลให้หลายองค์กรต้องมีการปรับตัว ก่อให้เกิดความเปลี่ยนแปลงที่ส่งผลกระทบและสร้างความเปลี่ยนแปลง
ต่อรู ปแบบการใช้ชีวติ ของคนในสังคมที่เข้มงวดขึ้นกว่าเดิม โดยเฉพาะด้านการทางาน หลายองค์กรได้ปรับเปลี่ยน
วิธีการทางาน ด้วยการออกนโยบายให้มีการทางานที่บา้ น หรื อที่เรี ยกกันว่า ‘Work From Home’ หรื อการทางาน
ซึ่งปฏิบตั ิจากสถานที่อื่นนอกเหนือจากสานักงานแบบเดิม (Nakrosiene, Buciuniene, และ Gostautaite, 2019) และ
การทางานที่ บ้านเป็ นหนึ่ งในมาตรการเว้นระยะห่ างทางสังคม ซึ่ งเป็ นการจากัดการติ ดต่อและลดการสัมผัส
ระหว่างคน ส่ งผลให้ลดอัตราการแพร่ เชื้อไวรัสได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ หากองค์กรใดมีแนวทางหรื อกลยุทธ์การ
รับมือต่อความเปลี่ยนแปลงหรื อมีการจัดการการทางานที่ไม่เป็ นแบบแผน นโยบายการทางานจากที่บา้ น ซึ่งจะทา
ให้องค์กรดาเนินไปอย่างไม่ราบรื่ น ทาให้เกิดอุปสรรคในการทางาน จนส่ งผลกระทบต่อองค์กรของตนเอง หรื อ
อาจส่งผลกระทบในระดับจังหวัด หรื อระดับประเทศ หนึ่งในนั้นคือเรื่ องของประสิ ทธิภาพในการทางาน ไม่วา่ จะ
เป็ นด้า นคุ ณ ภาพของผลงาน ปริ ม าณงานที่ ส ามารถท าได้ เวลาในการท างาน หรื อ แม้ก ระทั่ง ค่ า ใช้จ่ า ยที่ ใช้
สนับ สนุ นในการทางาน Petersen, Plowman, และ Trickett (1953) ซึ่ ง ท าให้ในปั จจุ บัน ทุ กภาคส่ วนต่างหันมา
สนใจในการจัดการบริ หารองค์กรของตนเองให้เป็ นแบบแผน จึ งเกิ ดทฤษฎี เกี่ ยวกับการจัดการองค์กรเกิ ดขึ้ น
มากมาย หนึ่ งในทฤษฎี น่าสนใจก็คือ ทฤษฎี การบริ หารจัดการแบบ P-O-L-C ของ Louis A. Allen (1958) หรื อ
ทฤษฎี การจัดการสมัยใหม่ ที่ หลายองค์กร หลายภาคส่ วนนิ ยมใช้ ในด้านการวางแผน (Planning) เพื่อให้บรรลุ
เป้ าหมายที่ วางไว้ การจัดการองค์การ (Organizing) การจัดสรรทรัพยากรและออกแบบการทางานของแต่ละคน
ให้เหมาะสมและลงตัว การนา (Leading) หรื อภาวะในการควบคุมการทางานให้สาเร็ จลุล่วงและสร้างแรงจูงใจให้
ทุกคนอยากร่ วมทางาน และการควบคุม (Controlling) หรื อการดูแลบุคลากรตลอดจนการติดตามและประเมินผล
เพื่อทาให้การทางานมี ระบบระเบี ยบ ซึ่ งเป็ นปั จจัยอย่างที่ สาคัญยิ่งในการที่ จะขับเคลื่ อนองค์กรให้เดิ นต่อไป
ข้างหน้า และทาให้องค์กรสามารถบรรลุเป้ าหมายที่วางไว้ได้เป็ นอย่างดีในระยะยาว
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จากบริ บททางสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป จึงเป็ นเรื่ องน่าสนใจที่จะศึกษาเรื่ องการจัดการการทางานที่บา้ น
ส่ งผลต่อประสิ ทธิ ภาพการทางานว่าเปลี่ยนแปลงไปหรื อไม่ อย่างไร ภายใต้สถานการณ์การแพร่ ระบาดของเชื้ อ
ไวรั ส โคโรนา 2019 ของกลุ่ ม พนั ก งานบริ ษัท เอกชน จัง หวัด พระนครศรี อยุ ธ ยา เพื่ อ น าข้อ มู ล ที่ ไ ด้จ าก
การศึ กษาวิจัย ไปปรั บ ปรุ ง และพัฒ นาการจัด การการท างานในองค์ก รอื่ น ในรู ป แบบการท างานแบบใหม่
ในสถานการณ์จาเป็ นอื่น ๆ ที่มีความจาเป็ นจะต้องทางานที่บา้ นนอกเหนือจากสถานการณ์โรคระบาดที่เกิดขึ้นใน
ปั จจุบนั หรื อการสร้างฐานวิถีชีวติ ใหม่ (New Normal) สาหรับการทางานอย่างมีประสิ ทธิภาพในอนาคต

2. วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
(1) เพื่อศึ กษาระดับความคิดเห็ นของการจัดการการทางานที่ บา้ นและระดับประสิ ทธิ ภาพการท างาน
ภายใต้ส ถานการณ์ ก ารแพร่ ร ะบาดของเชื้ อ ไวรั ส โคโรนา 2019 ของกลุ่ ม พนัก งานบริ ษ ัท เอกชน จัง หวัด
พระนครศรี อยุธยา
(2) เพื่อศึกษาหาความสัมพันธ์ระหว่างการจัดการการทางานที่บา้ น ภายใต้สถานการณ์การแพร่ ระบาด
ของเชื้ อ ไวรั ส โคโรนา 2019 ที่ ส่ ง ผลต่ อ ประสิ ท ธิ ภ าพการท างาน ของกลุ่ ม พนัก งานบริ ษ ัท เอกชน จัง หวัด
พระนครศรี อยุธยา
(3) เพื่อศึกษาอิทธิ พลของการจัดการการทางานที่บา้ น (WORK FROM HOME) ภายใต้สถานการณ์การ
แพร่ ระบาดของเชื้ อไวรัสโคโรนา 2019 ที่ ส่งผลต่อประสิ ทธิ ภาพการทางาน ของกลุ่มพนักงานบริ ษทั เอกชน
จังหวัดพระนครศรี อยุธยา

3. เอกสารและงานวิจัยทีเ่ กี่ยวข้ อง
3.1 แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้ อง
1. ทฤษฎี ภ าวะฉุ ก เฉิ น (Contingency Theory) โดย Joan Woodward (1965) อธิ บ ายถึ ง การเลื อก
วิธี ก ารแก้ไ ขปั ญ หาที่ จ ะน าไปสู่ ก ารแก้ปั ญ หาทางการบริ ห ารถื อ ว่า ไม่ มี วิธี ใ ดที่ ดี ที่ สุด ได้มี ก ารต่ อ ยอดโดย
Donaldson (2001) ภายใต้ก รอบแนวคิ ด Structural Adaptation to Regain Fit (SARFIT) โดยทฤษฎี น้ ี กล่ า วถึ ง
ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรภาวะฉุกเฉิ น (Contingency Variable) จะส่งผลกระทบโดยจะลดความพอดี (Fit) ของ
การปฏิ บตั ิงานให้เกิ ดความแปรปรวน ซึ่ งส่ งผลโดยตรงกับประสิ ทธิ ภาพ (Performance) ของการปฏิ บตั ิงานที่
เปลี่ยนแปลงไป ถึงแม้วา่ ทฤษฎีดงั กล่าวจะผ่านมายาวนาน แต่ปัจจุบนั ก็ยงั มีการนามาอธิ บายและประยุกต์ใช้อยู่
อย่างแพร่ หลาย เช่น ตารา Advancing Organizational Theory in a complex world ของ Qiu และคณะ (2018) ส่งผล
ให้การศึ กษาวิจัยนี้ ได้หยิบยกปั ญหาการแพร่ ระบาดของเชื้ อไวรั สโคโรนา 2019 มาเป็ นตัวแปรภาวะฉุ กเฉิ น
เพื่อศึกษาถึงผลกระทบต่อประสิ ทธิ ภาพของการทางานที่บา้ น ซึ่งเป็ นลักษณะการทางานที่เปลี่ยนไปจากปกติของ
องค์กร
2. ทฤษฎีเกี่ยวกับการจัดการ เสนอโดย Allen (1958) ซึ่ งได้มีการอธิ บายรายละเอียดองค์ประกอบ
ต่าง ๆ เรี ยกในนามว่า P-O-L-C Framework โดย มาจาก Planning (การวางแผน), Organizing (การจัดการองค์กร),
Leading (การมี ภาวะผูน้ า) และ Controlling (การควบคุ ม) ซึ่ งทฤษฎี ยังคงถูกใช้อย่างแพร่ หลายในการจัดการ
ปั ญหาต่าง ๆ หลากแขนงในปั จจุบนั เช่น การศึกษารู ปแบบการจัดการสถานกีฬาชุมชนระดับตาบลเพื่อพัฒนาสู่
ความเป็ นเลิศในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉี ยงเหนื อของประเทศไทยของ เจริ ญชัย สุ วรรณศรี , มงคล ดอนขวา, และ
สังเวียน ปิ นะกาลัง (2561) จากแนวคิดเรื่ องการจัดการข้างต้น มีความเป็ นไปได้ที่จะพิจารณาปั จจัยการจัดการมา
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ประยุกต์ใช้เพื่อศึ กษาผลต่อประสิ ทธิ ภาพการทางานที่ บา้ น ภายใต้สถานการณ์ การแพร่ ระบาดของเชื้ อไวรัส
โคโรนา 2019
3. แนวคิดเรื่ องประสิ ทธิภาพการทางาน (Job Performance) เสนอโดย Petersen, Plowman, และ
Trickett (1953) อธิ บายว่าผลลัพธ์ที่ได้จากการที่ บุคลากรมี ประสิ ทธิ ภาพการทางาน ประเมิ น ได้จาก 4 มิ ติ คื อ
คุ ณภาพงาน ปริ ม าณงาน ระยะเวลาในการท างานให้สาเร็ จ และค่ า ใช้จ่ า ยในการสนับ สนุ น การด าเนิ นงาน
แม้ทฤษฎีดงั กล่าวจะมีการอธิ บายไว้อย่างยาวนาน แต่ยงั มีการศึกษาวิจยั เกี่ยวทฤษฎี น้ ี อยู่ในปั จจุบนั เช่น การศึก
วิจยั คุณภาพชีวิตที่ส่งผลต่อประสิ ทธิ ภาพการทางานในสถานการณ์ การระบาดของไวรัส โควิด -19 ของพนักงาน
สานักงาน กสทช. ของ พิทกั ษ์พงศ์ ลี้ศตั รู พ่าย และ ปริ ญญาภรณ์ พจน์อริ ยะ (2563) เป็ นต้น โดยปั จจัยทุก ๆ ด้าน
ล้วนมีความเป็ นไปได้ที่จะส่ งผลกระทบกับลักษณะการทางานที่บา้ น ภายใต้สถานการณ์การแพร่ ระบาดของเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019
3.2 กรอบแนวคิดในการวิจยั
ตัวแปรตาม

ตัวแปรอิสระ

ประสิ ทธิภาพการทางาน
- คุณภาพงาน
- ปริ มาณงาน
- ระยะเวลาในการทางานให้สาเร็จ
- ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการดาเนินงาน

การจัดการการทางานที่บา้ น
- การวางแผน
- การจัดการองค์กร
- การนา
- การควบคุม

แผนภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจยั
3.3 สมมติฐานการวิจยั
การจัดการการทางานที่บา้ นภายใต้สถานการณ์การแพร่ ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 มีอิทธิพลใน
ทิศทางบวกต่อประสิ ทธิภาพการทางาน ของกลุ่มพนักงานบริ ษทั เอกชน จังหวัดพระนครศรี อยุธยา

4. วิธีดาเนินการวิจัย
4.1 แบบแผนการวิจยั
งานวิจยั นี้ ทาการวิจยั เชิ งปริ มาณ โดยดาเนิ นการเก็บข้อมูลแบบปฐมภูมิ บนพื้นฐานของวัตถุประสงค์
การวิจยั ที่ตอ้ งการศึกษาถึงการจัดการการทางานที่บา้ นในช่วงสถานการณ์การแพร่ ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา
2019 ที่ส่งผลต่อประสิ ทธิภาพการทางานที่บา้ น ของพนักงานบริ ษทั เอกชน จังหวัดพระนครศรี อยุธยา
4.2 ประชากรและตัวอย่ าง
กลุ่ ม ประชากร คื อ พนั ก งานหรื อลู ก จ้ า งที่ ป ฏิ บั ติ ง านในบริ ษัท เอกชนที่ ต้ ัง อยู่ ใ นเขตจั ง หวัด
พระนครศรี อยุธยา และจะต้องเป็ นพนักงานบริ ษทั เอกชนที่ มีนโยบายให้พนักงานปฏิบตั ิงานแบบการทางานที่
บ้าน ในช่วงสถานการณ์การแพร่ ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ซึ่ งผูว้ ิจยั ไม่ทราบจานวนประชากรที่แท้จริ ง
จึงทาการสุ่มตัวอย่าง แบบไม่ทราบขนาดประชากร ตามเกณฑ์ของ Cochran (1997) เมื่อคานวณตามเกณฑ์ดงั กล่าว
ได้ขนาดกลุ่มตัวอย่างจานวน 385 ตัวอย่าง
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4.3 เครื่ องมือวิจยั
เครื่ องมือวิจยั อาศัยการเก็บข้อมูลผ่านทางการตอบแบบสอบถาม แบ่งออกเป็ น 5 ส่ วน ได้แก่ ส่ วนที่ 1
ข้อมูลเชิงประชากรศาสตร์ ส่ วนที่ 2 ลักษณะการทางานปั จจุบนั ประกอบไปด้วยคาถามที่เป็ นเกณฑ์คดั เลือกเพื่อ
วิเคราะห์ในการวิจยั ส่วนที่ 3 ระดับการจัดการการทางานที่บา้ น ส่วนที่ 4 ประสิ ทธิภาพการทางาน โดยแบบสอบถาม
ในส่วนที่ 3 และ 4 มีลกั ษณะคาถามเป็ นแบบเป็ นแบบ Likert Scale 5 ระดับ โดยแบ่งเป็ น มากที่สุด มาก ปานกลาง
น้อย น้อยที่ สุด โดยกาหนดระดับคะแนนเป็ น 5, 4, 3, 2 และ 1 ตามลาดับ และส่ วนที่ 5 ความคิ ดเห็ นเพิ่มเติม
เพื่อให้ผตู ้ อบแบบสอบถามแสดงความคิดเห็นอย่างอิสระในประเด็นที่เกี่ยวข้อง
แบบสอบถามมีการทดสอบความเชื่ อมัน่ โดยแบบสอบถามทั้งฉบับ มีขอ้ คาถามทั้งสิ้ น 33 ข้อ โดยผล
การทดสอบค่าสัมประสิ ทธิ์แอลฟา (α) อยูใ่ นช่วงระหว่าง 0.716 – 0.909 และ ค่าสัมประสิ ทธิ์แอลฟาเฉลี่ยทั้งฉบับ
เท่ากับ 0.963 ซึ่ งเป็ นไปตามเงื่อนไขของ Taber (2017) เมื่อค่าสัมประสิ ทธิ์ แอลฟาไม่ต่ากว่า 0.7 ถือว่ายอมรับได้
นอกจากนี้ การทดสอบความตรงของเนื้ อหา ผ่านการประเมินจากผูเ้ ชี่ ยวชาญเฉพาะด้าน จานวน 3 ท่าน โดยค่า
ดัช นี ค วามสอดคล้อ งระหว่า งข้อ ค าถามกับ วัต ถุ ป ระสงค์ ไม่ ต่ า กว่า 0.5 ตามเกณฑ์ข อง Jusoh, Zubairi, และ
Badrasawi (2018) ในทุกข้อคาถาม
4.4 การเก็บรวบรวมข้ อมูล
การวิ จัย ครั้ งนี้ ท าการเก็ บ รวบรวมข้อ มู ล ด้ว ยวิ ธี ก ารสุ่ ม แบบบัง เอิ ญ โดยใช้เ กณฑ์ช่ ว งเวลาเพื่ อ
กาหนดการเก็บรวบรวมข้อมู ลเนื่ องจากเป็ นการศึ กษาวิจัยในการศึ กษาระดับบัณ ฑิ ตศึ กษา (ในช่ วงวันที่ 15
สิ งหาคม 2564 ถึง 3 กันยายน 2564) และทาการกระจายแบบสอบถามไปยังกลุ่มตัวอย่างในรู ปแบบออนไลน์ผา่ น
แอปพลิเคชัน Google Form โดยผูว้ ิจยั ได้รับแบบสอบถามตามช่วงเวลาที่ กาหนด จานวนทั้งสิ้ น 440 ชุด เมื่อทา
การวิเคราะห์ขอ้ มูล พบว่ามีแบบสอบถามจานวน 387 ชุด ที่มีความสมบูรณ์และเหมาะสมในการทดสอบทางสถิติ
ซึ่งมีจานวนมากกว่าเกณฑ์การทดสอบกลุ่มตัวอย่างที่กาหนดไว้ เข้าสู่กระบวนการการวิเคราะห์ขอ้ มูลต่อไป
4.5 การวิเคราะห์ ข้อมูล
การวิเคราะห์ขอ้ มูลในการวิจยั ในครั้งนี้ ผูว้ ิจยั กาหนดสถิติในการวิเคราะห์ออกเป็ น 2 ส่ วน ได้แก่ สถิติ
วิเคราะห์เชิงพรรณนา และสถิติวิเคราะห์เชิงอนุมาน เพื่อทดสอบสมมติฐานโดยวิธีสหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน เพื่อ
ทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร และเพื่อสร้างสมการพยากรณ์ดว้ ยวิธีสหสัมพันธ์ถดถอยพหุคูณ

5. ผลการวิจัย
ระดับความคิดเห็นโดยรวมของการจัดการการทางานที่บา้ นและประสิ ทธิ ภาพการทางานที่บา้ น มีผล
อยูใ่ นระดับมาก (Mean = 3.57; S.D. = 1.098, Mean = 3.63; S.D. = 1.087) ดังตารางที่ 1
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ตารางที่ 1 ระดับความคิดเห็ นโดยรวมของการจัดการการทางานที่ บ้าน และประสิ ทธิ ภาพการทางาน ภายใต้
สถานการณ์การแพร่ ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
การจัดการการทางานทีบ่ ้ านโดยรวม
Mean S.D. ระดับความคิดเห็น ลาดับ
1. ด้านการวางแผน
3.65 1.098
มาก
1
2. ด้านการจัดการองค์กร
3.48 1.144
มาก
4
3. ด้านการมีภาวะผูน้ า
3.62 1.068
มาก
2
4. ด้านการควบคุม
3.53 1.083
มาก
3
รวม
3.57 1.098
มาก
1.
2.
3.
4.

ประสิทธิภาพการทางานโดยรวม
ด้านคุณภาพงาน
ด้านปริ มาณงาน
ด้านเวลาการดาเนินงานให้แล้วเสร็ จ
ด้านค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการดาเนินงาน

รวม

Mean
3.91
3.59
3.69
3.32
3.63

S.D. ระดับความคิดเห็น ลาดับ
0.939
มาก
1
1.126
มาก
3
1.080
มาก
2
1.204
ปานกลาง
4
1.087
มาก

สาหรับการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการจัดการการทางานที่บา้ น ที่ส่งผลต่อประสิ ทธิภาพการทางาน
ภายใต้สถานการณ์การแพร่ ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พบว่ามีความสัมพันธ์อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ (r =
0.673; p < 0.01) ซึ่งอยูใ่ นระดับที่มีความสัมพันธ์กนั ในระดับสูง แสดงดังตารางที่ 2
ตารางที่ 2 ค่าสัมประสิ ทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สนั (r) ระหว่างตัวแปรด้านการจัดการการทางานที่บา้ นกับ
ประสิ ทธิภาพการทางาน ภายใต้สถานการณ์การแพร่ ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของกลุ่ม

ตัวอย่าง
**Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).
ค่าสัมประสิ ทธิ์ สหสัมพันธ์ถดถอยพหุ คูณของปั จจัยการจัดการการทางานที่ บา้ นภายใต้สถานการณ์
การแพร่ ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ส่ งผลต่อประสิ ทธิ ภาพการทางาน อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ ที่ระดับ
นัยสาคัญ 0.01 ผลการทดสอบพบว่าปั จจัยการจัดการการทางานที่ บา้ นสามารถพยากรณ์การเปลี่ยนแปลงของ
ประสิ ทธิภาพการทางานได้ร้อยละ 46.8 (R2 = 0.468)
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เมื่อวิเคราะห์รายด้าน พบว่าปั จจัยการจัดการการทางานที่บา้ นภายใต้สถานการณ์การแพร่ ระบาดของเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 ด้านการวางแผน ด้านการมีภาวะผูน้ า ด้านการควบคุม มีอิทธิ พลต่อประสิ ทธิ ภาพการทางาน
ในทิศทางบวก อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ ที่ระดับนัยสาคัญ .01 และพบว่ามีเพียงปั จจัยด้านการจัดการองค์กร ที่ ไม่
ส่งผลต่อประสิ ทธิภาพการทางาน แสดงดังตารางที่ 3
ตารางที่ 3 สัมประสิ ทธิ์ สหสัมพันธ์ถดถอยพหุ คูณของปั จจัยการจัดการการทางานที่บา้ นภายใต้สถานการณ์การ
แพร่ ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ที่ส่งผลต่อประสิ ทธิภาพการทางาน
การจัดการการทางานที่บ้าน
(ค่าคงที่)
การวางแผน
การจัดการองค์กร
การมีภาวะผูน้ า
การควบคุม
R = 0.684
R2 = 0.468

(b)
1.245
0.207
-0.001
0.228
0.227
Adjusted R2 = 0.462

S.E. (b)
0.134
0.051
0.050
0.057
0.058

β

t
p*
9.317
0.000*
0.244
4.079
0.000*
-0.001
-0.010
0.992
0.267
4.010
0.000*
0.247
3.944
0.000*
Estimated S.E. = 0.566 p* = 0.000

*Significant at the 0.05 level.
จากการศึกษาวิจยั ครั้งนี้สามารถวิเคราะห์สมการพยากรณ์ได้ ดังนี้
ประสิ ทธิภาพการทางาน (Y) = 1.245 + 0.207(การวางแผน; P*) - 0.001(การจัดการองค์กร; O)
+ 0.228(การมีภาวะผูน้ า; L*) + 0.227(การควบคุม; C*)

6. อภิปรายผล
จากการศึ กษาวิจยั การจัดการการทางานที่ บา้ น (WORK FROM HOME) ภายใต้สถานการณ์การแพร่
ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ที่ส่งผลต่อประสิ ทธิ ภาพการทางาน ของกลุ่มพนักงานบริ ษทั เอกชน จังหวัด
พระนครศรี อยุธยา สามารถอภิปรายผลได้ ดังนี้
จากการศึกษาวิจยั พบว่าระดับความคิดเห็นของการจัดการการทางานที่บา้ นและระดับความคิดเห็นของ
ประสิ ทธิ ภาพการทางานที่บา้ นของกลุ่มตัวอย่าง ภายใต้สถานการณ์การแพร่ ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
อยู่ในระดับมากในทุ กปั จจัย ซึ่ งสอดคล้องกับผลการศึ กษาวิจัยของเอื้อมพร คาสี ดา และจุ ฑาทิ พย์ เดชยางกูร
(2563) การศึกษาวิจยั ของชนกนันท์ โตชูวงศ์ (2563) และการศึกษาวิจยั ของปาริ ฉตั ร โชติภูมิเวทย์ (2564) แสดงให้
เห็นว่าบริ ษทั เอกชนจังหวัดพระนครศรี อยุธยา มีการจัดการการทางานได้อย่างเป็ นระบบ และสามารถรับมือกับ
การเปลี่ ย นแปลงต่ า ง ๆ ภายใต้ก รอบระยะเวลาอัน สั้น และข้อ จ ากัด ในการท างานได้ ซึ่ ง สะท้อ นให้เ ห็ น ถึ ง
ความสามารถในการบริ หารจัดการเชิ งกลยุทธ์ (Strategic Management) ของบริ ษทั อันส่ งผลต่อประสิ ทธิ ภาพ
การทางาน ซึ่งวัดได้จากดัชนีช้ ีวดั ความสาเร็ จ (Key Performance Index; KPI) ที่แสดงให้เห็นถึงประสิ ทธิภาพของ
งาน และผลลัพธ์ของงานที่ได้ บรรลุเป้ าประสงค์ที่บริ ษทั ตั้งเอาไว้
จากการศึ ก ษาวิ จัย ยัง พบว่า ความสั ม พัน ธ์ ข องตัว แปรการจัด การการท างานที่ บ้า นโดยรวมมี
ความสัมพันธ์ต่อประสิ ทธิ ภาพการทางานโดยรวม และสามารถอธิ บายว่าตัวแปรทั้งสองมีความสัมพันธ์กนั อย่าง
สู ง และเมื่อพิจารณาเป็ นรายด้าน พบว่ามีความอิทธิ พลในทิ ศทางบวกในทุกคู่ตวั แปรอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ
ซึ่ งสอดคล้องกับสมมติ ฐานการวิจัยในครั้ งนี้ และสอดคล้องกับผลการศึ กษาวิจัยของ เอื้ อมพร คาสี ดา และ
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จุฑาทิพย์ เดชยางกูร (2563) การศึกษาวิจยั ของชนกนันท์ โตชูวงศ์ (2563) และการศึกษาวิจยั ของ Fenn และ Sultan
Al-Khaled (2021) ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความสาคัญในการจัดการการทางานของบริ ษทั ให้สอดคล้องกับสถานการณ์
ในปั จจุบนั หรื อสถานการณ์ฉุกเฉิ น อันเป็ นเหตุให้ไม่สามารถมาปฏิบตั ิงาน ณ สถานที่ทางานตามปกติได้ เพื่อให้
เกิดประสิ ทธิภาพในการทางาน และได้รับผลลัพธ์ในการทางานตามที่ได้ต้ งั เป้ าหมายไว้
ในขณะเดี ยวกัน การศึ กษาวิจัยยังพบว่า ปั จจัยการจัดการการท างานที่ บ้าน ด้านการจัดการองค์ก ร
ไม่ ส่ ง ผลต่ อ ประสิ ทธิ ภ าพในการทางานที่ บ้า นอย่า งมี นัย ส าคัญทางสถิ ติ ซึ่ ง แตกต่ า งจากผลการทดลองของ
นารี รัตน์ เถื่อนคุม้ (2563) ซึ่งทาให้ไม่สามารถพยากรณ์ในสมการได้อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติตามสมการที่ได้จาก
การวิเคราะห์ความถดถอยแบบพหุ คูณ เนื่ องด้วยข้อคิดเห็นจากผูต้ อบแบบสอบถามเรื่ อง “ความไม่เพียงพอของ
การจัดสรรจานวนทรัพยากรในการทางาน” หรื อ “มีลกั ษณะงานที่ ไม่อานวยต่อการทางานที่ บ้านได้อย่างเต็ม
ประสิ ทธิ ภาพ” ทั้งนี้ หากองค์กรเกิ ดการเรี ยนรู ้ถึงลักษณะวิกฤตเป็ นระยะเวลามากพอ องค์กรจะสามารถถอด
บทเรี ยนจากวิกฤตการณ์ เพื่อนามาปรับใช้กบั แต่ละองค์กรได้อย่างเหมาะสมมากยิง่ ขึ้น จึงสามารถอนุมานได้วา่ ณ
จุดเวลาในอนาคต ภายใต้มาตรการการทางานที่บา้ น ปั จจัยด้านการจัดการองค์กร อาจจะมีบทบาทต่อการพยากรณ์
ประสิ ทธิภาพการทางานได้อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติได้เช่นกัน

7. ข้ อเสนอแนะ
7.1 ข้ อเสนอแนะในการนาผลวิจยั ไปใช้
(1) บริ ษทั เอกชนที่ มุ่งให้ประสิ ทธิ ภาพในการทางานเพิ่มขึ้น ควรให้ความสาคัญกับ การจัดการ
การท างานที่ บ้า น ด้า นการวางแผน ด้า นการมี ภ าวะผู ้น า และด้า นการควบคุ ม เนื่ อ งจากผลการวิ จัย พบว่า
แม้สถานการณ์จะแตกต่างกัน ปั จจัยทั้งสามด้านยังคงส่งผลต่อประสิ ทธิภาพในการทางานให้เพิ่มขึ้นเสมอ
(2) บริ ษทั เอกชนที่มุ่งให้ประสิ ทธิ ภาพในการทางานเพิ่มขึ้น ควรให้ความระมัดระวังกับการจัดการ
ทางานที่บา้ น ด้านการจัดการองค์กร เนื่ องจากผลการศึกษาพบว่า ปั จจัยดังกล่าวส่ งผลต่อทางลบต่อประสิ ทธิ ภาพ
การทางาน เมื่อเกิดสภาวะฉุกเฉิ น ปั จจัยดังกล่าวอาจส่งผลกระทบเชิงลบต่อบริ ษทั
7.2 ข้ อเสนอแนะในการวิจยั ครั้งต่ อไป
(1) การศึ กษาวิจยั ในครั้ งนี้ เป็ นการศึ กษาวิจยั ของบุคลากรที่ เป็ นพนักงานบริ ษทั เอกชน ภายใน
จังหวัดพระนครศรี อยุธยาเท่านั้น เพื่อให้เข้าใจถึงผลกระทบของสถานการณ์การแพร่ ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา
2019 ที่ส่งผลกระทบกับหลากหลายองค์กร ควรมีการศึกษาความสัมพันธ์ของบุคลากรที่มีลกั ษณะงานอื่นเพิ่มเติม
เพื่อที่จะได้นาผลกระทบดังกล่าวไปพัฒนาหรื อปรับแก้มาตรการการควบคุมการแพร่ ระบาดของโรคทั้งในภาค
สาธารณสุข และภาคธุรกิจ ให้มีความเหมาะสมมากยิง่ ขึ้นในแต่ละลักษณะหรื อโครงสร้างการองค์กร
(2) การศึ กษาวิจัยในครั้ งนี้ เป็ นการศึ กษาวิจัยปั จจัยด้านการจัดการที่ ส่งผลต่อต่อประสิ ทธิ ภาพ
การท างานเท่ า นั้น แต่ ย งั มี ปั จ จัย อื่ น เช่ น คุ ณ ภาพชี วิต ของพนัก งานที่ ส่ ง ผลต่ อ ต่ อ ประสิ ท ธิ ภ าพการท างาน
เช่นเดียวกัน การศึกษาตัวแปรดังกล่าวจะทาให้องค์กรเข้าใจพนักงานภายในองค์กร แล้วนาปั จจัยที่ส่งผลต่อต่าง ๆ
มาปรับใช้ในการบริ หารจัดการทรัพยากรมนุษย์ในอนาคตได้อย่างมีประสิ ทธิภาพมากยิง่ ขึ้น

8. กิตติกรรมประกาศ
ขอขอบพระคุณ ผูช้ ่วยศาตราจารย์ ดร.อเนก พุทธิเดช สาหรับการตรวจทานข้อมูลสถิติของงานวิจยั ฉบับ
นี้รวมถึงขอขอบพระคุณ ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริมา แก้วเกิด, ดร.กฤษณ หงษ์วจิ ิตร และ อาจารย์ศิริรัตน์ สัยวุฒิ
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ซึ่งเป็ นผูท้ รงคุณวุฒิที่ให้ความอนุเคราะห์ตรวจสอบคุณภาพเครื่ องมือวิจยั ตลอดจนผูต้ อบแบบสอบถามทุกท่านที่
ให้ความร่ วมมือในการตอบแบบสอบถาม จนทาให้งานวิจยั นี้สาเร็ จลุล่วงไปด้วยดี
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การศึ กษาวิจยั มี วตั ถุประสงค์เพื่อศึ กษาพฤติ กรรมการซื้ อสิ นค้าออนไลน์ของผูบ้ ริ โภคชาวจี นในเขต
มณฑลยูนนาน สาธารณรัฐประชาชนจีน ประชากรได้แก่ ผูบ้ ริ โภคชาวจีนที่เคยซื้ อสิ นค้าออนไลน์ ที่อาศัยอยูใ่ น
เขตมณฑลยูนนาน สาธารณรัฐประชาชนจีน กลุ่มตัวอย่างคานวณได้จากสูตรไม่ทราบจานวนประชากรของ W.G.
Cochran ได้จานวน 385 ราย เครื่ องมือที่ใช้เก็บรวบรวมข้อมูลคือแบบสอบถาม สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล
คือ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย การแสดงผลการศึกษาพฤติกรรมผูบ้ ริ โภคใช้วธิ ีแสดงผลแบบตารางไขว้
ผลการศึ กษาพบว่า ผูบ้ ริ โภคส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิ ง ช่ วงอายุ 21-35 ปี มี ระดับการศึ กษาปริ ญญาตรี
ประกอบอาชีพพนักงานบริ ษทั เอกชน/รับจ้าง มีรายได้รวมเฉลี่ยต่อเดือน 2,001-5,000 หยวน จานวนครั้งที่ซ้ื อคือ
1-2 ครั้งต่อเดือน สิ นค้าที่ผบู ้ ริ โภคนิ ยมซื้ อผ่านระบบออนไลน์มากที่ สุดคือ เสื้ อผ้าแฟชัน่ ส่ วนบริ การที่ผบู ้ ริ โภค
นิ ยมซื้ อผ่านระบบออนไลน์มากที่ สุดคือ บริ การด้านการเดิ นทาง สาเหตุที่ผูบ้ ริ โภคชาวจี นเลือกซื้ อสิ นค้าหรื อ
บริ การผ่านระบบออนไลน์ ได้แก่ การซื้ อผ่านออนไลน์มีความสะดวก ไม่มีบุคคลที่มีส่วนร่ วมในการตัดสิ นใจซื้อ
ตัวผูบ้ ริ โภคตัดสิ นใจเอง ช่วงเวลาที่ผบู ้ ริ โภคชาวจีนซื้ อสิ นค้าหรื อบริ การผ่านระบบออนไลน์มากที่สุดคือ 18:0121:00 น. และนิยมซื้อสิ นค้าหรื อบริ การจากเว็บไซต์เถาเป่ า ค่าใช้จ่ายเป็ นเงินต่ากว่า 1,000 หยวน ช่องทางการรับรู ้
ข้อมูลของสิ นค้าหรื อบริ การคือ เว็บไซต์/สื่ อออนไลน์ วิธีการชาระเงินส่วนมากชาระเงินโดยผ่าน AliPay
คาสาคัญ: พฤติกรรมผูบ้ ริ โภค, การซื้อสิ นค้าออนไลน์
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ABSTRACT
This research aimed to study online purchasing behavior of Chinese consumers in Yunnan province.
The population of this study were Yunnan online customers, China. Sample set was calculated using the unknown
population method invented by W.G. Cochran, 385 people in total. The research tool for collecting data was
questionnaire. Statistics applied in this research were frequency, percentage, and means. The cross-tabulation
tables were used to show research results on consumer behavior.
The results show that the majority of the respondents were female, aged 21-35 years old, had a
bachelor's degree, work as private company employees/contractors, and average income per month was 2,0015,000 RMB. The customer purchases 1-2 times per month. Consumers’ favorite online shopping product were
fashion clothing, and their favorite online shopping service was travel service. The reason the Chinese consumers
choose to buy goods or services online is because its convenience. They made the purchasing decision by
themselves. The time during 6.01-9.00 p.m. was their favorite time for online shopping. They prefer to buy
products or services from the Taobao website. The money that they spend were less than 1,000 RMB. The channel
for perception of product or service is website / online media. The most popular payment method is Alipay.
Keywords: Consumer behavior, Online Purchasing

1. ความสาคัญและทีม่ าของปัญหาวิจัย
การทาธุ รกิ จพาณิ ชย์อิเล็กทรอนิ กส์ (E-commerce) ของสาธารณรัฐประชาชนจี นเป็ นที่ รู้จกั ในปี พ.ศ.
2542 โดยแจ็กหม่า (马云) ผูก้ ่อตั้งบริ ษทั อาลีบาบา (阿里巴巴) เพื่อจาหน่ายสิ นค้าและบริ การผ่านระบบออนไลน์
หลังจากปี พ.ศ. 2551 ธุ รกิ จพาณิ ชย์อิเล็กทรอนิ กส์ ของประเทศจี นได้เติบโตขึ้นอย่างรวดเร็ ว ยกตัวอย่างเช่น
ในช่วงครึ่ งปี แรกของปี พ.ศ. 2561 ประเทศจีนมีมูลค่าการค้าผ่านระบบออนไลน์มูลค่าสูงถึง 32.55 ล้านล้านหยวน
เติบโตร้อยละ 11.95 เมื่อเทียบกับก่อนหน้า และจานวนผูใ้ ช้ระบบชาระเงินผ่านออนไลน์ในปี พ.ศ. 2561 มีจานวน
สูงถึง 5.83 ล้านล้านคน เติบโตร้อยละ 9.60 เมื่อเทียบกับปี ก่อนหน้า ซึ่งคิดเป็ นร้อยละ 41.64 ของจานวนประชากร
ทั้งหมดของประเทศจี น ธุ รกิ จพาณิ ชย์อิเล็กทรอนิ กส์หรื อการซื้ อขายสิ นค้าและบริ การผ่านระบบออนไลน์ใน
ประเทศจีนยังมีแนวโน้มจะเติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่องในอนาคต (ศูนย์การวิจยั อีคอมเมิร์ซ, 2561: ระบบออนไลน์)
มูลค่ าการค้ าผ่านระบบ E-Commerce ของจีนระหว่ างปี 2556-2561
(ล้ านล้ านหยวน)
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ภาพที่ 1 สถิติของมูลค่าการค้าผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ อีคอมเมิร์ช ของประเทศจีน พ.ศ. 2556-2561
ที่มา: ศูนย์การวิจยั อีคอมเมิร์ซ (2561)
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จากภาพที่ 1 มูลค่าการค้าผ่านระบบอีคอมเมิร์ช (E-Commerce) ของประเทศจี นระหว่างปี พ.ศ. 25562561 แสดงให้เห็นว่า มูลค่าการค้าผ่านระบบอีคอมเมิร์ชเพิ่มขึ้นจาก 10.2 ล้านล้านหยวนเป็ น 32.55 ล้านล้านหยวน
โดยเฉพาะอย่า งยิ่ ง ในปี พ.ศ. 2557 – 2560 พบว่า มู ล ค่ า การค้า ผ่ า นระบบอี ค อมเมิ ร์ ช เพิ่ ม ขึ้ น อย่า งรวดเร็ ว
โดยเพิ่มขึ้นประมาณ 4 ล้านล้านหยวนต่อปี
เมื่อกล่าวถึงมณฑลยูนนาน เป็ นมณฑลที่ต้ งั อยูท่ างภาคตะวันตกเฉี ยงใต้ของประเทศจีน มณฑลนี้มีอาณา
เขตติ ด ต่ อ กับ 2 มณฑล และ 2 เขตปกครองตนเอง (มี ฐ านะเที ย บเท่ า มณฑล) คื อ มณฑลเสฉวน (Sichuan)
มณฑลกุ้ย โจว (Guizhou) และเขตปกครองตนเองกว่า งซี (Guangxi) กับ เขตปกครองตนเองทิ เ บต (Xizang)
นอกจากนี้ ยังเป็ นมณฑลเดียวของประเทศจีนที่ติดกับประเทศในกลุ่มอาเซี ยน ทาให้มณฑลยูนนานกลายเป็ นจุด
ศูนย์กลางที่ สามารถเชื่อมต่อทั้งประเทศจีนและในประเทศกลุ่มอาเซี ยน มณฑลยูนนานจึงนับว่าเป็ นพื้นที่สาคัญ
อย่างมากสาหรับผูป้ ระกอบการในอาเซี ยนที่ จะนาสิ นค้าและบริ การของตนเข้าสู่ ตลาดจี น (ศูนย์ขอ้ มูลข่าวสาร
กรมประชาสัมพันธ์, 2558: ระบบออนไลน์) ถึงแม้ธุรกิจพาณิ ชย์อิเล็กทรอนิ กส์ ของมณฑลยูนนานได้เริ่ มต้นช้า
กว่ามณฑลอื่น แต่เนื่ องเป็ นจุดศูนย์กลางที่เชื่อมต่อทั้งในประเทศและต่างประเทศ ตลาดในมณฑลนี้ จึงมีโอกาส
เติบโตและการพัฒนาอย่างน่าสนใจ ด้วยเหตุน้ ี คณะผูว้ ิจยั จึงศึกษาพฤติกรรมการซื้ อสิ นค้าออนไลน์ของผูบ้ ริ โภค
ในเขตมณฑลดังกล่าว เพื่อให้ผูป้ ระกอบการสามารถใช้ขอ้ มูลเป็ นพื้นฐานเพื่อกาหนดกลยุทธ์การดาเนิ นธุรกิจ
และเพิ่มประโยชน์ทางวิชาการเกี่ ยวกับพฤติ กรรมผูบ้ ริ โ ภคสิ นค้าออนไลน์ช าวจี น สาหรั บนาผลการวิจัย ไป
เปรี ยบเทียบกับงานวิชาการของประเทศไทยหรื อประเทศอื่นๆ ในภูมิภาคนี้ต่อไป

2. วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาพฤติกรรมการซื้อสิ นค้าออนไลน์ของผูบ้ ริ โภคชาวจีนในเขตมณฑลยูนนาน
2. เพื่ อ ศึ ก ษาพฤติ ก รรมการซื้ อ สิ น ค้า ออนไลน์ ใ นเชิ ง ลึ ก 3 ประเด็ น ได้แ ก่ (1) สิ น ค้า (2) บริ ก าร
(3) สาเหตุการซื้อ โดยจาแนกตาม เพศ อายุ และระดับรายได้

3. เอกสารและงานวิจัยทีเ่ กี่ยวข้ อง
3.1 แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้ อง
3.1.1 แนวคิดพฤติกรรมผู้บริโภค
วุฒิ สุขเจริ ญ (2555) ได้อธิบายว่า พฤติกรรมผูบ้ ริ โภค หมายถึง กิจกรรมที่เกิดขึ้นใน กระบวนการที่
เกี่ยวข้องกับการบริ โภคใด ๆ จากนิ ยามดังกล่าวอธิ บายได้ว่า พฤติกรรมการบริ โภคของผูบ้ ริ โภคนั้น ครอบคลุม
ตั้งแต่กระบวนการซื้อ การบริ โภค และการเลิกการบริ โภค โดยผูบ้ ริ โภคในแต่ละประเภทอาจบุคคลที่มีอิทธิพลใน
กระบวนการตัดสิ นใจซื้ อที่ แตกต่างกัน ปั จจัยที่ เป็ นตัวกาหนดพฤติกรรมผูบ้ ริ โภค Kotler (2003) ได้อธิ บายว่า
การศึกษาวิเคราะห์พฤติกรรมผูบ้ ริ โภคจะเกี่ยวข้องกับคาถาม 7 ประการ ซึ่ งคาตอบที่ได้จะสามารถทาให้ผขู ้ ายจัด
สิ่ งกระตุน้ ความต้องการของผูบ้ ริ โภคหรื อนามาสร้ างกลยุทธ์การตลาดเพื่อสนองตอบต่อความพึงพอใจของ
ผูบ้ ริ โภคได้อย่างเหมาะสม คาถาม 7 ประการเพื่อวิเคราะห์พฤติกรรมผูบ้ ริ โภค ได้แก่ ใครอยู่ในตลาดเป้ าหมาย
(who) ผูบ้ ริ โภคซื้ ออะไร (what) ทาไมผูบ้ ริ โภคจึ งซื้ อ (why) ใครมี ส่วนร่ วมตัดสิ นใจซื้ อ (whom) ซื้ อเมื่ อใด
(when) ซื้อที่ไหน (where) และซื้ออย่างไร (how) จึงเกิดเป็ นแนวคิดวิเคราะห์พฤติกรรมผูบ้ ริ โภคด้วยวิธี 6W1H
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3.1.2 ปัจจัยทีม่ อี ทิ ธิพลต่ อการตัดสินใจซื้อและกระบวนการตัวสินใจซื้อ
อดุลย์ จาตุรงคกุล และ ดลยา จาตุรงคกุล (2550) ได้อธิ บายแนวคิดเกี่ ยวกับปั จจัยที่ มีอิทธิ พ ลต่อ
การตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้าและบริ การของผูบ้ ริ โภค ประกอบด้วย ตัวกระตุน้ ทางการตลาด อิทธิ พลจากสิ่ งแวดล้อม
ความแตกต่างของแต่ละบุคคล และกระบวนการทางจิตวิทยา สาหรับขั้นตอนของกระบวนการตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้า
หรื อบริ การนั้น ศิ ริวรรณ เสรี รัตน์และคณะ (2560) อธิ บายว่า กระบวนการตัดสิ นใจซื้ อ ประกอบด้วย การรับรู ้
ปั ญ หา การก าหนดรายละเอี ย ดความต้อ งการผลิ ต ภัณ ฑ์ การก าหนดคุ ณ สมบัติ ผ ลิ ต ภัณ ฑ์ การค้น หาผูข้ าย
การพิจารณา ข้อเสนอในการขาย การคัดเลือกผูข้ าย การระบุเงื่อนไขการสั่งซื้ อที่เฉพาะเจาะจง และการทบทวน
การทางาน
3.1.3 งานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้ อง
บุษยา วงศ์ชวลิตกุล และคณะ (2560) ได้ศึกษาพฤติกรรมการซื้อและวิเคราะห์องค์ประกอบปั จจัยที่
มีผลต่อการซื้อสิ นค้าหรื อบริ การผ่านระบบพาณิ ชย์อิเล็กทรอนิ กส์ของผูบ้ ริ โภคในเขตเทศบาลนครราชชีมา พบว่า
กลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่เชื่ อมต่ออินเตอร์ เน็ตทุกวันในสถานที่ ทางาน โด นิ ยมซื้ อสิ นค้าหรื อบริ การในช่ วงเช้า
ระหว่างเวลา 9.01-12.00 น. โดยซื้ อประมาณเดือนละ 1 ครั้ง ในจานวนเงิน 501-1,000 บาท ผูบ้ ริ โภคค้นหาร้านค้า
ผ่าน Search Engine กลุ่มสิ นค้าที่นิยมซื้อคือ สิ นค้าแฟชัน่ ส่วนการบริ การที่นิยมมากคือการจองโรงแรม ผูบ้ ริ โภค
ชาระเงินด้วยการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคา สาเหตุที่ผบู ้ ริ โภคเลือกซื้อสิ นค้าออนไลน์เพราะง่ายและรวดเร็ว โดยกฤติ
นา จันทร์ หวร (2559) ได้มุ่งการวิจยั ไปยังปั จจัยที่มีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้ากิ๊ฟช็อป ผ่านแอปพลิเคชัน
อินสตาแกรม ของผูบ้ ริ โภคระดับมัธยมศึกษาในเขตกรุ งเทพมหานคร พบว่า ปั จจัยด้านความสะดวก ความไว้วางใจ
ด้านเอาใจใส่ในการสื่ อสาร ลักษณะของธุรกิจ คุณภาพความปลอดภัยของข้อมูล และด้านการบอกต่อ มีอิทธิผลต่อ
การตัดสิ นใจซื้อ ขณะที่ วิภาวรรณ มโนปราโมทย์ (2556) ศึกษาถึงปั จจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสิ นใจซื้อสิ นค้าผ่าน
อินสตาแกรม ของประชากรในกรุ งเทพมหานคร พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่เป็ นหญิง อายุระหว่าง 23-30 ปี
การศึ กษาระดับปริ ญญาตรี ประกอบอาชี พเป็ นพนักงานบริ ษทั เอกชน มี รายได้ 20,001-30,000 บาทต่อเดื อน
ส่ วนใหญ่เลือกซื้ อเสื้ อผ้า เครื่ องแต่งกาย เลือกซื้ อประมาณเดือนละ 1 ครั้ง จานวน 500-1,001 บาท ซึ่ งสอดคล้อง
กับงานวิจยั ของสุ ภาวรรณ ชัยทวีวุฒิกุล (2555) ที่ ศึกษาพฤติกรรมการซื้ อสิ นค้าและบริ การผ่านระบบออนไลน์
แบบร่ วมกลุ่มกันซื้ อบนเว็บไซต์ ENSOGO ของลูกค้าในเขตกรุ งเทพมหานคร พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่เป็ น
เพศหญิง อายุระหว่าง 26- 30 ปี อาชีพพนักงานบริ ษทั เอกชน มีรายได้ต่อเดือน 20,001-30,000 บาท
3.2 กรอบแนวคิดในการวิจยั
สื บเนื่องจากวัตถุประสงค์การวิจยั การแสดงกรอบแนวคิดการวิจยั ต่อไปนี้ จึงแสดงให้เห็นว่า ศึกษานี้จะ
(1) ศึกษาพฤติกรรมการซื้อสิ นค้าออนไลน์ (6Ws1H) และ (2) มุ่งศึกษาพฤติกรรมการซื้อสิ นค้าออนไลน์ในเชิงลึก
3 ประเด็น ได้แก่ (1) สิ นค้า (2) บริ การ (3) สาเหตุการซื้อ โดยจาแนกตาม เพศ อายุ และระดับรายได้ ดังภาพที่ 2
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ภาพที่ 2 แสดงกรอบแนวคิดในการวิจยั

4. วิธีดาเนินการวิจัย
การศึกษาครั้งนี้เป็ นการวิจยั เชิงพรรณนา โดยใช้วธิ ีวจิ ยั แบบสารวจ โดยมีระเบียบวิธีวจิ ยั ดังนี้
4.1 ประชากรและตัวอย่ าง
ประชากรในการศึกษาครั้งนี้ ได้แก่ผบู ้ ริ โภคชาวจีนที่อาศัยในเขตมณฑลยูนนาน สาธารณรัฐประชาชน
จี นที่ เคยซื้ อสิ นค้าหรื อบริ การออนไลน์ ซึ่ งไม่ทราบขนาดของประชากร ดังนั้นขนาดของกลุ่มตัวอย่างสามารถ
คานวณได้จากสู ตรไม่ทราบจานวนประชากรของ W.G. Cochran เมื่ อพิจารณา ณ ระดับความคลาดเคลื่อนที่
ร้อยละ 5 ผลการคานวณได้ขนาดของกลุ่มตัวอย่างจานวน 384.16 คน ดังนั้นจึงได้เก็บข้อมูลจานวน 385 คน
4.2 วิธีการสุ่ มตัวอย่ าง: การสุ่มตัวอย่างใช้วธิ ี ไม่อาศัยความน่าจะเป็ น โดยกสุ่มตัวอย่างแบบบังเอิญ
4.3 เครื่ องมือวิจยั : งานวิจยั นี้ใช้แบบสอบถามเป็ นเครื่ องมือวิจยั เพื่อการสารวจพฤติกรรมผูบ้ ริ โภค
4.4 การเก็บรวบรวมข้ อมูล: ใช้วิธีเก็บข้อมูลแบบปฐมภูมิ รวบรวมโดยใช้แบบสอบถามออนไลน์ผ่าน
WeChat ซึ่งเป็ นสื่ อสังคมออนไลน์ที่ได้รับความนิยมสูงสุดในประเทศจีน
4.5 การวิเคราะห์ ข้อมูล: การวิเคราะห์และแปรผลข้อมูลด้วยโปรแกรมสาเร็ จรู ปทางสถิติ สาหรับสถิติที่
ใช้ได้แก่ ความถี่ ร้อยละโดยใช้วิธีแสดงผลแบบตารางไขว้ (cross- tabulation table) เพื่อแสดงความเกี่ยวข้องกัน
ระหว่าง เพศ อายุ ระดับราย กับ (1) สิ นค้าที่ผบู ้ ริ โภคซื้อ (2) บริ การที่ผบู ้ ริ โภคซื้อ รวมถึง (3) สาเหตุที่ผบู ้ ริ โภคซื้อ

5. ผลการวิจัยกับสิ่ งทีผ่ ้ บู ริ โภคซื้อ
5.1 ผลการวิจยั แสดงตามแนวคิด 6W1H ดังต่อไปนี้
1. ใครอยูใ่ นตลาดเป้ าหมาย (who is in the market?): ลักษณะตลาดเป้ าหมายส่วนใหญ่เป็ นเพศหญิง
ช่วงอายุ 21-35 ปี มีระดับการศึกษาปริ ญญาตรี ประกอบอาชีพพนักงานบริ ษทั เอกชน/รับจ้าง มีรายได้รวมเฉลี่ยต่อ
เดือน 2,001-5,000 หยวน จานวนครั้งที่ซ้ือต่อเดือนคือ 1-2 ครั้ง
2. ผูบ้ ริ โภคซื้ออะไร (what does the consumer buy?): สิ นค้าที่ผบู ้ ริ โภคนิยมซื้ อผ่านระบบออนไลน์
มากที่สุดคือ เสื้ อผ้าแฟชัน่ ส่วนบริ การที่นิยมซื้อผ่านระบบออนไลน์มากที่สุดคือ บริ การด้านการเดินทาง
3. ทาไมผูบ้ ริ โภคถึงเลือกซื้อ (why does the market buy?): การซื้อผ่านออนไลน์เพราะมีความสะดวก
4. ใครมีส่วนร่ วมในการซื้อ (who participates in the buying?): คือ ตัวผูบ้ ริ โภคตัดสิ นใจซื้อเอง
5. ผูบ้ ริ โภคซื้ อเมื่อใด (what does the consumer buy?): ช่วงเวลาที่ผบู ้ ริ โภคชาวจีนในเขตมณฑลยูน
นาน สาธารณรัฐประชาชนจีนซื้อสิ นค้าหรื อบริ การผ่านระบบออนไลน์มากที่สุดคือ 18:01-21:00 น.
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6. ผูบ้ ริ โภคซื้ อที่ ไหน (where does the consumer buy?): เว็บไซต์ที่ นิยมซื้ อมากที่ สุดคือ เว็บไซต์
เถาเป่ า
7. ผูบ้ ริ โ ภคซื้ อ อย่า งไร (how does the consumer buy?): ผูบ้ ริ โ ภคชาวจี น ในเขตมณฑลยูน นาน
ส่ วนใหญ่แล้วมีค่าใช้จ่ายในการซื้ อสิ นค้าหรื อบริ การผ่านระบบออนไลน์เป็ นเงิ นต่ ากว่า 1,000 หยวน ช่องทาง
การรับรู ้ขอ้ มูลของสิ นค้าหรื อบริ การคือ เว็บไซต์/สื่ อออนไลน์ โดยส่วนใหญ่ชาระเงินโดยผ่าน AliPay
5.2 ผู้บริโภคซื้ออะไร (what does the consumer buy?)
ประเภทสิ นค้าและบริ การที่ผบู ้ ริ โภคชาวจีน ในเขตมณฑลยูนนานเลือกซื้ อสิ นค้าจะแสดงผลในตารางที่
1 และ ส่วนบริ การที่ผบู ้ ริ โภคชาวจีนในมณฑลยูนนานซื้อผ่านออนไลน์ จะแสดงตารางที่ 2 ดังนี้
จากตารางที่ 1 (ในหน้าถัดไป) ได้แสดงผลการประเภทของสิ นค้า (products) ที่ผบู ้ ริ โภคซื้อ จาแนกดังนี้
(1) เพศกับสิ่งทีผ่ ้บู ริโภคในเขตมณฑลยูนนาน สาธารณรัฐประชาชนจีนซื้อสินค้ า
ตารางที่ 1 แสดงว่าผูบ้ ริ โภคชาวจีนเพศชาย ส่ วนมากนิ ยมเลือกซื้ อประเภทอุปกรณ์อิเล็กทรอนิ กส์
รองลงมาเป็ นประเภทขนม/อาหาร/เครื่ องดื่ม ส่ วนผูบ้ ริ โภคชาวจีนเพศหญิงส่ วนมากนิ ยมเลือกซื้ อประเภทเสื้ อผ้า
แฟชัน่ รองลงมาเป็ นประเภทความสวยงาม
(2) อายุกบั สิ่งทีผ่ ้บู ริโภคในเขตมณฑลยูนนาน สาธารณรัฐประชาชนจีนซื้อสินค้ า
ผูบ้ ริ โ ภคชาวจี น ที่ อายุต่ า กว่า 20 ปี ส่ ว นมากนิ ย มเลื อกซื้ อ ประเภทเสื้ อ ผ้า แฟชั่น รองลงมาเป็ น
ประเภทขนม/อาหาร/เครื่ องดื่ม ผูบ้ ริ โภคชาวจีนที่อายุ 21-35 ปี นิ ยมเลือกซื้ อประเภทเสื้ อผ้าแฟชัน่ รองลงมาเป็ น
ประเภทขนม/อาหาร/เครื่ อ งดื่ ม ผู ้บ ริ โ ภคชาวจี น ที่ มี อ ายุ 36-50 ปี ส่ ว นมากนิ ย มเลื อ กซื้ อ ประเภทอุ ป กรณ์
อิเล็กทรอนิกส์ และประเภทเครื่ องใช้ไฟฟ้าในบ้านและทีวี รองลงมาเป็ นประเภทกระเป๋ า ผูบ้ ริ โภคชาวจีนที่มีอายุ
มากกว่า 50 ปี ส่ วนมากนิ ยมเลื อกซื้ อประเภทขนม/อาหาร/เครื่ องดื่ ม รองลงมาเป็ นประเภทเสื้ อผ้าแฟชั่นและ
ประเภทกระเป๋ า
(3) ระดับรายได้ กบั สิ่งทีผ่ ้บู ริโภคซื้อสินค้ า
ผู ้บ ริ โ ภคชาวจี น ที่ มี ร ายได้ต่ า กว่า 2,000 หยวน ส่ ว นมากนิ ย มเลื อ กซื้ อ ประเภทขนม/อาหาร/
เครื่ องดื่ม รองลงมาเป็ นประเภทเสื้ อผ้าแฟชัน่ ผูบ้ ริ โภคชาวจีนที่มีรายได้ 2,001-5,000 หยวน ส่ วนมากนิ ยมเลือก
ซื้อประเภทเสื้ อผ้าแฟชัน่ รองลงมาเป็ นประเภทขนม/อาหาร/เครื่ องดื่มและประเภทความสวยงาม ผูบ้ ริ โภคชาวจีน
ที่ มี ร ายได้ 5,001-10,000 หยวน ส่ ว นมากนิ ย มเลื อ กซื้ อ ประเภทเสื้ อ ผ้า แฟชั่น รองลงมาเป็ นประเภทกระเป๋ า
ผูบ้ ริ โภคชาวจี นที่ มีรายได้ มากกว่า 10,001 หยวน ส่ วนมากนิ ยมเลื อกซื้ อประเภทเสื้ อผ้าแฟชัน่ รองลงมาเป็ น
ประเภทเด็กอ่อนและของเล่นและประเภทกระเป๋ า
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ตารางที่ 1 จานวน ร้อยละของผูบ้ ริ โภคที่ซ้ือสิ นค้า จาแนกตาม เพศ อายุ และระดับรายได้ (ตอบได้มากว่า 1 ข้อ)

ตารางที่ 2 ต่อไปนี้ ได้แสดงผลการประเภทของบริ การ (Services) ที่ผบู ้ ริ โภคซื้อ จาแนกดังนี้
(1) เพศกับสิ่งทีผ่ ้บู ริโภคในเขตมณฑลยูนนาน สาธารณรัฐประชาชนจีนซื้อบริการ
ผูบ้ ริ โภคชาวจี นเพศชาย ส่ วนมากนิ ยมเลื อกซื้ อบริ การประเภทด้านการเดิ นทาง รองลงมาเป็ น
บริ การประเภทส่ งของ/ขนส่ ง สาหรับผูบ้ ริ โภคชาวจี นเพศหญิงส่ วนมากนิ ยมเลือกซื้ อบริ การประเภทด้านการ
เดินทาง รองลงมาเป็ นบริ การประเภทอานวยความสะดวก
(2) อายุกบั สิ่งทีผ่ ู้บริโภคในเขตมณฑลยูนนาน สาธารณรัฐประชาชนจีนซื้อบริการ
ผูบ้ ริ โภคชาวจีนที่มีอายุต่ากว่า 20 ปี ส่ วนมากนิ ยมเลือกซื้ อบริ การประเภทส่ งของ/ขนส่ ง รองลงมา
เป็ นบริ การประเภทอานวยความสะดวก ผูบ้ ริ โภคชาวจีนที่มีอายุ 21-35 ปี ส่ วนมากนิ ยมเลือกซื้ อบริ การประเภท
ด้านการเดินทาง รองลงมาเป็ นบริ การประเภทอานวยความสะดวก ผูบ้ ริ โภคชาวจีนที่มีอายุ 36-50 ปี ส่ วนมากนิยม
เลือกซื้ อบริ การประเภทด้านการเดินทาง รองลงมาเป็ นบริ การประเภทอานวยความสะดวก บริ การเช่าและบริ การ
ส่ งของ/ขนส่ ง ผูบ้ ริ โภคชาวจีนที่มีอายุ มากกว่า 50 ปี ส่ วนมากนิ ยมเลือกซื้ อบริ การประเภทอานวยความสะดวก
รองลงมาเป็ นบริ การประเภทด้านการเดินทาง
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(3) ระดับรายได้ กบั สิ่งทีผ่ ้บู ริโภคซื้อบริการ
ผลการศึ กษาพบว่า ผูบ้ ริ โภคชาวจี นที่ มีรายได้ต่ ากว่า 2,000 หยวน ส่ วนมากนิ ยมเลือกซื้ อบริ การ
ประเภทส่ งของ/ขนส่ ง รองลงมาเป็ นบริ การประเภทด้านการเดิ นทาง ผูบ้ ริ โภคชาวจี นที่ มีรายได้ 2,001-5,000
หยวน ส่ วนมากนิ ยมเลือกซื้ อบริ การประเภทด้านการเดิ นทาง รองลงมาเป็ นบริ การประเภทส่ งของ/ขนส่ งและ
บริ การประเภทอานวยความสะดวก ผูบ้ ริ โ ภคชาวจี น ที่ มี รายได้ 5,001-10,000 หยวน ในเขตมณฑลยูนนาน
สาธารณรัฐประชาชนจี น ส่ วนมากนิ ยมเลือกซื้ อบริ การประเภทด้านการเดินทาง รองลงมาเป็ นบริ การประเภท
อานวยความสะดวก ผูบ้ ริ โภคชาวจีนที่มีรายได้ มากกว่า 10,001 หยวน ส่ วนมากนิ ยมเลือกซื้ อบริ การประเภทด้าน
การเดินทาง รองลงมาเป็ นบริ การประเภทเช่าและบริ การส่งของ/ขนส่ง
ตารางที่ 2 จานวน ร้อยละของผูบ้ ริ โภคที่ซ้ือบริ การ จาแนกตาม เพศ อายุ และระดับรายได้ (ตอบได้มากว่า 1 ข้อ)

5.3 ทาไมผู้บริ โภคถึงเลื อกซื้ อ (why does the market buy?) เหตุผลที่ ผูบ้ ริ โภคชาวจี นซื้ อสิ นค้าหรื อ
บริ การผ่านระบบออนไลน์จะแสดงตารางที่ 3 จาแนก ดังนี้
(1) เพศกับเหตุผลทีผ่ ้บู ริโภคในเขตมณฑลยูนนาน สาธารณรัฐประชาชนจีนซื้อสินค้ าหรื อบริการ
ผูบ้ ริ โภคชาวจีนเพศชายส่ วนมากเลือกซื้ อสิ นค้าหรื อบริ การผ่านระบบออนไลน์โดยเหตุผลมีความ
สะดวกในการซื้ อ รองลงมาเป็ นสิ นค้ามีความหลากหลายให้เลือกซื้ อ ผูบ้ ริ โภคชาวจีนเพศหญิงส่ วนมากเลือกซื้ อ
สิ นค้าหรื อบริ การผ่านระบบออนไลน์โดยเหตุผลมีความสะดวกในการซื้อ รองลงมาเป็ นสิ นค้ามีความหลากหลาย
ให้เลือกซื้อซึ่งเป็ นเหตุผลเดียวกันกับผูบ้ ริ โภคเพศชาย
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(2) อายุกบั เหตุผลทีผ่ ้บู ริโภคในเขตมณฑลยูนนาน สาธารณรัฐประชาชนจีนซื้อสินค้ าหรื อบริการ
ผูบ้ ริ โภคชาวจี นที่ มีอายุต่ ากว่า 20 ปี ส่ วนมากเลือกซื้ อสิ นค้าหรื อบริ การผ่านระบบออนไลน์โดย
เหตุผลสิ นค้ามีความหลากหลายให้เลือกซื้อ รองลงมาเป็ นราคาถูก ผูบ้ ริ โภคชาวจีนที่มีอายุ 21-35 ปี ส่วนมากเลือก
ซื้ อ สิ น ค้า หรื อ บริ ก ารผ่า นระบบออนไลน์ โ ดยเหตุ ผ ลมี ค วามสะดวกในการซื้ อ รองลงมาเป็ นสิ น ค้า มี ค วาม
หลากหลายให้เลือกซื้ อ ผูบ้ ริ โภคชาวจีนที่มีอายุ 36-50 ปี ส่ วนมากเลือกซื้ อสิ นค้าหรื อบริ การผ่านระบบออนไลน์
โดยเหตุผลมีความสะดวกในการซื้ อ รองลงมาเป็ นสิ นค้ามีความหลากหลายให้เลือกซื้ อ ผูบ้ ริ โภคชาวจีนที่มีอายุ
มากกว่า 50 ปี ส่ ว นมากเลื อ กซื้ อ สิ น ค้า หรื อ บริ ก ารผ่า นระบบออนไลน์ โ ดยเหตุ ผ ลมี ค วามสะดวกในการซื้ อ
รองลงมาเป็ นสิ นค้ามีความหลากหลายให้เลือกซื้อ
(3) รายได้ กับเหตุ ผลที่ผู้ บริ โภคในเขตมณฑลยู นนาน สาธารณรั ฐประชาชนจีน ซื้ อสิ นค้ าหรื อ
บริการ
ผูบ้ ริ โภคชาวจีนที่มีรายได้ต่ากว่า 2,000 หยวน เลือกซื้ อสิ นค้าหรื อบริ การผ่านระบบออนไลน์โดย
เหตุผลว่าสิ นค้ามีความหลากหลาย รองลงมาเป็ นมีความสะดวกในการซื้ อ ผูบ้ ริ โภคชาวจีนที่มีรายได้ 2,001-5,000
หยวน ส่ วนมากเลือกซื้ อสิ นค้าหรื อบริ การผ่านระบบออนไลน์โดยเหตุผลมีความสะดวกในการซื้ อ รองลงมาเป็ น
สิ นค้ามีความหลากหลายให้เลือกซื้ อ ผูบ้ ริ โภคชาวจีนที่มีรายได้ 5,001-10,000 หยวน ส่ วนมากเลือกซื้ อสิ นค้าหรื อ
บริ การผ่านระบบออนไลน์โดยเหตุผลมีความสะดวกในการซื้อ รองลงมาเป็ นสิ นค้ามีความหลากหลายให้เลือกซื้ อ
ผูบ้ ริ โภคชาวจี นที่ มีรายได้มากกว่า 10,001 หยวน ส่ วนมากเลือกซื้ อสิ นค้าหรื อบริ การผ่านระบบออนไลน์โดย
เหตุผลมีความสะดวกในการซื้อ รองลงมาเป็ นสิ นค้ามีความหลากหลายให้เลือกซื้อ
ตารางที่ 3 จานวน ร้อยละของสาเหตุที่ผบู ้ ริ โภคซื้อสิ นค้า จาแนกตาม เพศ อายุ และระดับรายได้ (ตอบได้มากกว่า
1 ข้อ)

พึ่งสังเกตว่า ผูบ้ ริ โภคชาวจีนไม่วา่ จะเป็ นเพศ อายุ ระดับรายได้ ล้วนมีเหตุผลการซื้ อสิ นค้าและบริ หาร
ออนไลน์คล้ายคลึงกัน กล่าวคือ การซื้อผ่านออนไลน์เพราะมีความสะดวกและมีสินค้าให้เลือกหลากหลาย
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6. อภิปรายผล
จากแนวคิดพฤติกรรมผูบ้ ริ โภค (6Ws1H) สามารถอภิปรายผลแยกเป็ นแต่ละประเด็น ได้ดงั นี้
1. ใครอยูใ่ นตลาดเป้ าหมาย (who in the market?) : ผลการศึ ก ษาพบว่ า ลัก ษณะของกลุ่ ม เป้ าหมาย
โดยส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิง ช่วงอายุ 21-35 ปี มีระดับการศึกษาปริ ญญาตรี ประกอบอาชีพพนักงานบริ ษทั เอกชน/
รับจ้าง มีรายได้รวมเฉลี่ยต่อเดือน 2,001-5,000 หยวน จานวนครั้งที่ซ้ือต่อเดือนคือ 1-2 ครั้ง สอดคล้องกับงานวิจยั
ของวิภาวรรณ มโนปราโมทย์ (2556) ที่พบว่า ผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพฯ ซื้อสิ นค้าผ่านอินสตาแกรม ส่วนใหญ่เป็ น
เพศหญิ ง มี ช่วงอายุระหว่าง 23-30 ปี มี ระดับการศึ กษาปริ ญญาตรี ประกอบอาชี พเป็ นพนักงานบริ ษทั เอกชน
มีรายได้ต่อเดือน 20,001-30,000 บาท เลือกซื้อเดือนละ 1 ครั้ง
2. ผูบ้ ริ โภคซื้ ออะไร (what does the consumer buy?): ผลการศึกษาพบว่า สิ นค้าที่ผบู ้ ริ โภคชาวจีน นิ ยม
ซื้ อผ่านระบบออนไลน์มากที่สุดคือ เสื้ อผ้าแฟชัน่ ส่ วนการบริ การที่นิยมซื้ อมากที่สุดคือ บริ การด้านการเดินทาง
สอดคล้องกับงานวิจยั ของบุษยา วงศ์ชวลิตกุล และคณะ (2560) พบว่าผูบ้ ริ โภคในเขตเทศบาลนครราชชีมา จังหวัด
นครราชชีมา นิยมมากคือ สิ นค้าแฟชัน่ และการจองโรงแรม
3. ทาไมผูบ้ ริ โภคถึงเลือกซื้ อ (why does the market buy?): ผลการศึกษาพบว่า สาเหตุที่ผบู ้ ริ โภคชาวจีน
เลือกซื้ อสิ นค้าหรื อบริ การผ่านระบบออนไลน์ เพราะมีความสะดวกในการซื้ อ สอดคล้องกับงานวิจยั ของบุษยา
วงศ์ชวลิตกุล และคณะ (2560) ที่พบว่า สาเหตุที่ผบู ้ ริ โภคเลือกซื้อสิ นค้าออนไลน์คน้ หาสิ นค้าได้ง่ายและรวดเร็ ว
4. ใครมี ส่ ว นร่ ว มในการซื้ อ (who participates in the buying?): ผลการศึ ก ษาพบว่า ผูบ้ ริ โ ภคเองเป็ น
ผูต้ ดั สิ นใจซื้ อ ซึ่ งไม่สอดคล้องกับงานวิจยั ของสุ ภาวรรณ ชัยทวีวุฒิกุล (2555) ได้ศึกษาเรื่ อง พฤติกรรมการซื้ อ
สิ นค้ า และบริ การผ่ า นระบบออนไลน์ แ บบร่ วมกลุ่ ม กั น ซื้ อบนเว็ บ ไซต์ ENSOGO ของลู ก ค้ า ในเขต
กรุ งเทพมหานคร ผลการศึกษาพบว่า เพื่อนในเครื อข่ายสังคมออนไลน์น้ นั มีผลต่อการตัดสิ นใจ ในประเด็นนี้เป็ น
ที่เข้าใจได้ เพราะการศึกษาของสุภาวรรณ ชัยทวีวฒ
ุ ิกลุ (2555) เน้นไปที่การซื้อสิ นค้าแบบร่ วมกลุ่มกันซื้อ
5. ผูบ้ ริ โภคซื้ อเมื่อใด (when dose the consumer buy?): ผลการศึกษาพบว่า ช่วงเวลาที่ผบู ้ ริ โภคชาวจี น
ซื้ อสิ นค้าหรื อบริ การคือเวลา 18:01-21:00 น. ไม่สอดคล้องกับงานวิจยั ของบุษยา วงศ์ชวลิตกุล และคณะ (2560)
ที่พบว่า ผูบ้ ริ โภคชาวไทยซื้อสิ นค้าหรื อบริ การในช่วง 9:01-12:00 น.
6. ผูบ้ ริ โภคซื้ อที่ไหน (where does the consumer buy?): ผลการศึ กษาพบว่า เว็บไซต์ที่ผบู ้ ริ โภคชาวจีน
ซื้ อสิ นค้าหรื อบริ การมากที่ สุดคื อ เว็บไซต์เถาเป่ า ขณะที่ ผลการศึ กษาสุ ภาวรรณ ชัยทวีวุฒิกุล (2555) พบว่า
ผู ้บ ริ โภคในช่ ว งการศึ ก ษา (ก่ อ นปี 2555) ซื้ อสิ น ค้า จากเว็ บ ไซต์ ENSOGO และซื้ อสิ น ค้า จากเว็ บ ไซต์
WWW.SANOOKCOUPON.COM เนื่ องจากสถานการณ์การซื้ อสิ นค้าออนไลน์เปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลา ใน
กรณี น้ ี จึงขอหมายเหตุไว้วา่ การอภิปรายผลในประเด็นนี้ อาจเปลี่ยนแปลงไปตาม ภาวะการณ์ที่ปรับเปลี่ยนไป
7. ผูบ้ ริ โภคซื้ ออย่างไร (how does the consumer buy?): ผลการศึกษาพบว่า ผูบ้ ริ โภคชาวจีนมีค่าใช้จ่าย
ในการซื้อสิ นค้าหรื อบริ การผ่านระบบออนไลน์ส่วนมากเป็ นเงินต่ากว่า 1,000 หยวน (น้อยกว่า 5,148 บาท) วิธีการ
ชาระเงินผ่าน AliPay ขณะที่งานวิจยั ของบุษยา วงศ์ชวลิตกุล และคณะ (2560) อธิ บายว่าผูบ้ ริ โภคในเขตเทศบาล
เมืองนครราชสี มามีค่าเฉลี่ยในการซื้ อแต่ละครั้งละ 501-1,000 บาท การชาระเงินด้วยวิธีโอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร
จึ ง จะเห็ น ได้ว่า ช่ อ งทางการช าระเงิ นของประเทศจี น ก้า วล้ า หน้า โดยมี ร ะบบ Alipay ที่ นิ ย มใช้ทั่ว ไปในหมู่
ประชาชน ขณะที่การชาระเงินในไทยยังใช้ระบบโอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร
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7. ข้ อเสนอแนะ
7.1 ข้ อเสนอแนะในการนาผลวิจยั ไปใช้
(1) จากผลการศึ กษาพบว่าผูบ้ ริ โภคในมณฑลยูนนานส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิง วัยทางาน นิ ยมซื้ อ
สิ นค้าแฟชัน่ โดยนิ ยาซื้ อสิ นค้าในช่วงหัวค่า ซึ่ งแสดงให้เห็นว่ายังมีช่องว่างของกลุ่มลูกค้าเป้ าหมายอื่น เช่น กลุ่ม
ลูกค้าชายที่ยงั ไม่ได้เข้ามาในตลาดสิ นค้าออนไลน์อย่างเต็มตัว รวมถึงช่วงเวลาอื่นๆ ที่กลุ่มลูกค้าเป้ าหมายสามารถ
ใช้บริ การสิ นค้าออนไลน์ได้ จึงขอแนะนาให้ผขู ้ ายมุ่งตลาดไปยังกลุ่มลูกค้ากลุ่มอื่นๆ ที่สามารถเจาะตลาดเข้าไป
ได้
(2) จากผลการศึ กษาพบว่าผูบ้ ริ โภคในมณฑลยูนานมีค่าใช้จ่ายการซื้ อสิ นค้าผ่านออนไลน์ต่ ากว่า
1,000 หยวน จึงขอแนะนาให้ผขู ้ ายมุ่งสิ นค้าที่มีราคาต่ากว่า 1,000 หยวนเป็ นหลัก เพื่อคงฐานลูกค้าเดิมให้มนั่ คง
ไว้ก่อน
(3) ช่องทางการรับรู ้ขอ้ มูลของสิ นค้าและบริ การของผูบ้ ริ โภคในมณฑลยูนนาน คือเว็บไซต์และ
สื่ อออนไลน์ ดังนั้นการเสนอการโฆษณาสิ นค้าชนิดต่างๆ ผ่านระบบออนไลน์จึงยังมีความจาเป็ นมากกว่าช่องทางอื่น
7.2 ข้ อจากัดในการวิจยั
เนื่องจาก ณ ปั จจุบนั เป็ นปี พ.ศ. 2564 ประเทศจีนมีแอปพลิเคชันการซื้อสิ นค้าออนไลน์ที่เกิดใหม่ ได้แก่
แอปพลิเคชัน DEWU (得物) สื่ อออนไลน์ TikTok ฯลฯ ดังนั้น ผูท้ ี่จะนาผลวิจยั ไปประยุกต์ใช้ตอ้ งตระหนักถึงว่า
ผลวิจยั เรื่ องนี้เป็ นข้อมูลที่เก็บขึ้นระหว่างปี พ.ศ. 2562 ซึ่งเป็ นงานวิจยั ในครั้งที่แอปพลิเคชันเหล่านี้ยงั ไม่แพร่ หลาย
7.3 ข้ อเสนอแนะในการวิจยั ครั้งต่ อไป
ขอแนะนาผูท้ ี่จะทาวิจยั ศึกษาในด้านนี้เพิ่มแอปพลิเคชันซื้ อสิ นค้าออนไลน์ใหม่เข้าไปในแบบสอบถาม
เช่น การโฆษณาผ่านแอปพลิเคชัน TikTok ซึ่งเป็ นแอปพลิเคชัน่ ที่ได้รับความนิยมสูงมาก
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บทคัดย่อ
งานวิจยั นี้มีวตั ถุประสงค์เพื่อเปรี ยบเทียบพึงพอใจของผูบ้ ริ โภคชาวจีนการซื้อสิ นค้าและบริ การออนไลน์
โดยประยุกต์ใช้แนวคิด ACSI การเปรี ยบเทียบความพึงพอใจได้จาแนกตามลักษณะของผูบ้ ริ โภคอันได้แก่ อายุ
และระดับรายได้ ประชากรที่ใช้ศึกษาคือผูบ้ ริ โภคในมณฑลยูนานที่เคยซื้ อสิ นค้าออนไลน์ ซึ่ งเป็ นแบบไม่ทราบ
จานวนประชากร ขนาดของกลุ่มตัวอย่างคานวณจากวิธีของ Cochran ได้จานวน 385 ราย ใช้แบบสอบถามเป็ น
เครื่ องมือการเก็บรวบรวมข้อมูล สถิติที่ใช้วิเคราะห์ขอ้ มูล คือ ค่าเฉลี่ย ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบสถิติ
เชิงอนุมานใช้สถิติทดสอบ One-way ANOVA
ผลการศึ กษาพบว่า ความพึงพอใจต่อการซื้ อสิ นค้าและบริ การผ่านระบบออนไลน์ โดยประยุกต์ใช้
แนวคิด ACSI ปั จจัยด้าน (1) ความคาดหวังของลูกค้า (2) ด้านคุณค่าของสิ นค้าและบริ การ มีความแตกต่างกันเมื่อ
จาแนกตามช่วงอายุของผูบ้ ริ โภค ณ ระดับนัยสาคัญที่ 0.05
ทั้งนี้ เมื่อจาแนกกลุ่มผูต้ อบแบบสอบถามด้วยระดับรายได้ ผลการศึ กษาไม่พบความแตกต่างในปั จจัย
(1) ด้านคุ ณภาพของสิ นค้าและบริ การ (2) ด้านความคาดหวังของลูกค้า (3) ด้านคุ ณค่าของสิ นค้าหรื อบริ การ
(4) ด้านความภักดีของลูกค้า
คาสาคัญ: ความพึงพอใจของผูบ้ ริ โภค แนวคิด ACSI การซื้อสิ นค้าออนไลน์
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ABSTRACT
This research aimed to compare customer satisfaction among Chinese consumers on online purchasing
by applying ACSI concept, classified by age and income of customers. The population were Yunnan online
customers. Sample set was calculated using unknown population method invented by Cochran. The sample set
consist of 385 people in total. The research tool for collecting data was questionnaire. Statistics applied in this
research were means, standard deviation, and the inferential statistic for hypothesis testing was the One-way
ANOVA.
The results of customer satisfaction among Chinese consumers on online purchasing applying the ACSI
concept indicated that there was a difference when classified by age of consumers on the factors of (1) customer
expectation and (2) perceived value at the 0.05 significance level.
However, there was no difference when classified by income of consumers on the factors of
(1) perceived quality, (2) customer expectation (3) perceived value and (4) Customer Loyalty.
Keywords: Satisfaction of Consumer, ACSI Concept, Online Purchasing

1. ความสาคัญและทีม่ าของปัญหาวิจัย
ประเทศสาธารณรั ฐประชาชนจี นมี ผูใ้ ห้บริ การอิ เล็กทรอนิ กส์ หรื อ อี คอมเมิ ร์ช (E-Commerce) เป็ น
จานวนมาก ผูป้ ระกอบการรายใหญ่ที่สาคัญ ได้แก่ เว็บไซต์เถาเป่ า (TAOBAO.COM) เว็บไซต์ จิงตง (JD.COM)
เว็บไซต์เวอร์ ผินหุ่ ย (VIPS) เว็บไซต์ซูนินอี่โก้ว (Suning.com) จากข้อมูลสถิติของศูนย์การวิจยั อีคอมเมิร์ซในปี
พ.ศ.2561 กล่าวว่า ในปี พ.ศ.2561 เว็บไซต์เถาเป่ า มีส่วนแบ่งตลาดเป็ นอันดับที่ 1 กล่าวคือมีส่วนแบ่งตลาดร้อยละ
58.2 ส่ วนเว็บไซต์จิงตง เป็ นอันดับ 2 กล่าวคือมีสัดส่ วนร้อยละ 16.3 เว็บไซต์พินตัวตัวเป็ นอันดับ 3 มีสัดส่ วน
ร้ อยละ 5.2 ส่ วนเว็บไซต์อื่นๆ มี ส่วนแบ่ งตลาดร้อยละ 25.3 แสดงให้เห็ นว่าเว็บไซต์เถาเป่ าและเว็บไซต์จิงตง
เป็ นผูใ้ ห้บริ การจาหน่ายของออนไลน์ที่มีส่วนแบ่งตลาดรวมกันสูงถึงร้อยละ 74.5 (ศูนย์การวิจยั อีคอมเมิร์ซ, 2561:
ระบบออนไลน์) ดังแสดงในภาพที่ 1 ต่อไปนี้

ภาพที่ 1: สถิติของส่วนแบ่งตลาดของผูใ้ ห้บริ การอิเล็กทรอนิกส์ อีคอมเมิร์ช ของประเทศจีน พ.ศ. 2561
จากข้อมูลสถิติของสานักสถิติแห่ งสาธารณรัฐประชาชนจีน กล่าวว่า อัตราการซื้ อสิ นค้าออนไลน์ของ
ชาวจีนได้เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่ อง โดยส่ วนใหญ่เป็ นประชาชนที่อาศัยอยูใ่ นเขตเมืองใหญ่ ทั้งนี้ จากความแตกต่าง
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ทางด้านภูมิศาสตร์ วัฒนธรรม ประเพณี ทาให้ แต่ละมณฑลมี พฤติกรรมการซื้ อสิ นค้าออนไลน์ที่แตกต่างกัน
(สานักสถิติแห่ งสาธารณรัฐประชาชนจีน, 2559: ระบบออนไลน์) การซื้ อสิ นค้าผ่านระบบออนไลน์ หรื อที่นิยม
เรี ยกว่าอี คอมเมิร์ชของประชาชนที่ อาศัยอยู่ในเขตมณฑลยูนนาน สาธารณรั ฐประชาชนจี น แม้เริ่ มต้นช้ากว่า
มณฑลอื่น แต่มณฑลยูนานเป็ นจุดศูนย์กลางที่เชื่อมต่อระหว่างประเทศจีนและอาเซี ยน 3 ประเทศ ได้แก่ เมียนมา
ลาว และเวียดนาม ทาให้ตลาดออนไลน์ในมณฑลยูนนานยังมีโอกาสที่สามารถจะเติบโตได้
เมื่อพิจารณาถึงแบบจาลองที่นามาใช้วดั ความพึงพอใจของผูบ้ ริ โภค แบบจาลอง American Customer
Satisfaction Index (ACSI) เป็ นหนึ่ งในแบบจาลองที่ เป็ นที่ ยอมรั บ และนามาใช้อย่างแพร่ ห ลาย แบบจาลองนี้
ถู ก พัฒ นาขึ้ นในปี ค.ศ. 1994 แบบจ าลอง ACSI มี ป ระเด็น ที่ เกี่ ยวข้อ ง ได้แ ก่ คุ ณภาพของสิ นค้าหรื อบริ การ
ความคาดหวัง ของลู กค้า คุ ณ ค่ า ของสิ น ค้า หรื อ บริ ก าร ความพึ ง พอใจของลู กค้า การร้ อ งเรี ย นของลู ก ค้า
ความจงรักภักดีในสิ นค้าหรื อบริ การ (Fornell, Anderson and Bryant, 1996)
จากการศึ กษาข้อมูล ข้างต้น พบว่า อัตราการซื้ อสิ นค้าออนไลน์ของชาวจี นได้เพิ่มขึ้ นอย่างต่อเนื่ อง
ประกอบกับ มณฑลยูนานเป็ นจุดศูนย์กลางที่ เชื่ อมต่อระหว่างประเทศจีนและประเทศในอาเซี ยน ทาให้โอกาส
ของตลาดในมณฑลยูนนานยังมี โอกาสเติบโต และถ้าผูป้ ระกอบการได้รับข้อมูลผลการวิจยั เชิ งประจักษ์จาก
งานวิจยั นี้ ยิ่งจะมีโอกาสเพิ่มความสามารถด้านการแข่งขัน คณะผูว้ ิจยั จึงสนใจศึกษาเปรี ยบเทียบความพึงพอใจ
ของผูบ้ ริ โภคสิ นค้าออนไลน์ในมณฑลดังกล่าว โดยประยุกต์แนวคิดตามแบบจาลอง ACSI โดยเน้นไปยังความ
แตกต่างด้านระดับอายุและระดับรายได้ของผูบ้ ริ โภค เนื่องจากเป็ นตัวแปรสาคัญที่อาจส่งผลต่อความพึงพอใจของ
ผูบ้ ริ โภค ทั้งนี้ คาดหวังว่า ผลการวิจยั ที่ ได้จากการศึ กษานี้ จะสามารถนามาใช้เป็ นข้อมูล เพื่อให้ผปู ้ ระกอบการ
สิ น ค้า ออนไลน์ น าไปใช้ป ระโยชน์ เพื่ อ การวางแผนการจ าหน่ า ยสิ น ค้า ออนไลน์ เ พื่ อ ให้ ผู ้บ ริ โภคได้รั บ
ความพึงพอใจสู งสุ ด ตลอดจนสามารถนาผลการวิจยั ที่ได้ไปเป็ นส่ วนหนึ่ งของการกาหนดกลยุทธ์ของธุรกิจได้
ต่อไป

2. วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
1. เพื่อศึ กษาเปรี ยบเที ยบความพึงพอใจของผูบ้ ริ โภคชาวจี นต่อการซื้ อสิ นค้าและบริ การผ่านระบบ
ออนไลน์โดยประยุกต์ใช้แนวคิด ACSI โดยศึกษาเปรี ยบเทียบด้วยการจาแนกตามระดับอายุ
2. เพื่อศึ กษาเปรี ยบเที ยบความพึงพอใจของผูบ้ ริ โภคชาวจี นต่อการซื้ อสิ นค้าและบริ การผ่านระบบ
ออนไลน์โดยประยุกต์ใช้แนวคิด ACSI โดยศึกษาเปรี ยบเทียบด้วยการจาแนกตามระดับรายได้

3. เอกสารและงานวิจัยทีเ่ กี่ยวข้ อง
3.1 แบบจาลอง ทฤษฎีและงานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้ อง
3.1.1 แบบจาลองเกีย่ วกับความพึงพอใจของผู้บริโภค จากแบบจาลอง ACSI
แบบจ าลอง American Customer Satisfaction Index (ACSI) ถู กน ามาใช้ท ดสอบระดับ ความพึง
พอใจของผูบ้ ริ โภค ที่มีต่อคุณภาพสิ นค้าและบริ การที่ผลิตภายในประเทศสหรัฐอเมริ กา เป็ นครั้งแรก เมื่อปี ค.ศ.
1994 แบบจาลองนี้ ได้รับ ความนิ ยมและได้รับความเชื่ อถื อจากทั่วโลก ถูกนาไปพัฒนาและประยุกต์ใช้อย่าง
แพร่ หลาย (Fornell, Anderson and Bryant, 1996) แบบจาลองนี้ เป็ นเครื่ องมือที่ใช้สาหรับการวัดความพึงพอใจ
ของลูกค้า ซึ่ งเป็ นหนึ่ งในตัววัดผลด้านอุปสงค์ที่องค์กรต่างๆ ให้ความสาคัญเป็ นอย่างยิ่ง ลักษณะสาคัญของ
แบบจาลองนี้ ได้แก่ การวัดความพึงพอใจจากประสบการณ์ จริ ง เป็ นกลาง ครอบคลุมถึ งการร้ องเรี ยน และ
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ความจงรักภักดี ในสิ นค้าและบริ การ ยืดหยุ่นในการนาไปประยุกต์ใช้ นอกจากนี้ ผลที่ ได้มายังสามารถนาไป
เทียบเคียง สามารถใช้คาดการณ์เศรษฐกิจระดับมหภาคได้ (นภดล ร่ มโพธิ์, 2554)
ปั จจัยที่เกี่ยวข้องกับความพึงพอใจตามแบบจาลอง ACSI แยกเป็ น 6 ด้าน ได้แก่ (1) คุณภาพของสิ นค้า
หรื อบริ การ (Perceived Quality) (2) ความคาดหวังของลูกค้า (Customer Expectation) (3) คุณค่าของสิ นค้าหรื อ
บริ ก าร (Perceived Value) (4) ความพึ ง พอใจของลู ก ค้า (Customer Satisfaction) (5) การร้ อ งเรี ย นของลู กค้า
(Customer Complaint) (6) ความจงรักภักดีในสิ นค้าหรื อบริ การ (Customer Loyalty)
สาหรับ 3 ปั จจัยแรก เป็ นปั จจัยที่ส่งผลต่อความพึงพอใจของลูกค้า คือ คุณภาพของสิ นค้าหรื อบริ การ
(Perceived Quality) ความคาดหวังของลูกค้า (Customer Expectation) และคุณค่าของสิ นค้าหรื อบริ การ (Perceived
Value) ส่ ว นปั จ จัย หลัง 3 ปั จ จัย เป็ นผลจากความพึ ง พอใจของลู กค้า คื อ ความพึ ง พอใจของลูกค้า (Customer
Satisfaction) การร้ อ งเรี ย นของลู กค้า (Customer Complaint) ความจงรั กภักดี ใ นสิ น ค้าหรื อ บริ การ (Customer
Loyalty) ทั้ง 6 ปั จจัยมีความเกี่ยวข้องกัน ดังแสดงในภาพที่ 2 ดังนี้

ภาพที่ 2: American Customer Satisfaction Index (ACSI) Model
ที่มา: ประยุกต์จาก Fornell, Anderson and Bryant (1996) และ นภดล ร่ มโพธิ์ (2554)
จากภาพที่ 2 แสดงให้เห็ นว่า ปั จจัยแรกที่ ส่งผลต่อความพึงพอใจ คื อ คุ ณภาพของสิ นค้าหรื อบริ การ
(Perceived Quality) จะสอบถามลูกค้าในด้านคุณภาพของสิ นค้าหรื อบริ การในภาพรวม รวมถึงคุณภาพของสิ นค้า
หรื อบริ การว่าตอบสนองความต้องการของลูกค้าเพียงใด และวัดคุณภาพของสิ นค้าหรื อบริ การด้านความน่าเชื่อถือ
ปั จจัยที่สองที่ส่งผลต่อความพึงพอใจคือ คุณค่าของสิ นค้าหรื อบริ การ (Perceived Value) เป็ นปั จจัยที่นา
ราคามาพิจารณา โดยจะให้ลูกค้าเปรี ยบเทียบระหว่างคุณภาพของสิ นค้าหรื อบริ การกับราคา สาหรับปั จจัยสุดท้าย
ที่ ส่งผลต่อความพึงพอใจคื อ ความคาดหวังของลูกค้า (Customer Expectation) ประกอบด้วยความคาดหวัง ที่
เกิดขึ้นก่อนการซื้ อสิ นค้า และความคาดหวังต่อการส่ งมอบสิ นค้าที่ มีคุณภาพในอนาคต ซึ่ งจะสอบถามลูกค้าใน
ด้านภาพรวมเกี่ยวกับการตอบสนอง ความต้องการส่วนบุคคล และความน่าเชื่อถือของสิ นค้า
3.1.2 งานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้ อง
ชาญณรงค์ เลาหวรรณธนะ (2562) ศึกษาถึงคุณภาพการบริ การกับความพึงพอใจตามแบบจาลอง
ACSI ที่ มี ต่ อ คุ ณ ภาพการให้บ ริ ก ารของธนาคารกรุ ง เทพ จากผู ้ใ ช้บ ริ ก ารธนาคารกรุ ง เทพจ านวน 400 ราย
ผลการศึกษาพบว่า คุณภาพการบริ การด้านความเป็ นรู ปธรรม การบริ การด้านความเชื่อถือไว้วางใจ ด้านความมุ่งมัน่
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เต็มใจให้บริ การ และด้านความเข้าใจเห็ นอกเห็ นใจในผูร้ ับบริ การ มีผลต่อความพึงพอใจตามแบบจาลองด้าน
ความคาดหวังมากที่ สุด สอดคล้องกับการค้นพบก่อนหน้าของ กิ ริยา ขรัวทองเขียว (2558) ที่ ศึกษาปั จจัยที่ ส่ง
ผลกระทบต่อความพึงพอใจของ ลูกค้าโรงแรม ราคาประหยัดในประเทศไทย ตามกรอบแบบจาลอง ACSI และ
H-CSI พบว่าคุ ณภาพบริ การมี อิทธิ พลโดยรวมต่อความพึงพอใจของลูกค้ามากที่ สุด ความพึงพอใจของลูกค้า
โรงแรมราคาประหยัด ส่ ง ผล ต่ อ ความจงรั ก ภัก ดี ข องลู ก ค้า อย่า งมาก และมี ผ ลกระทบในทางตรงข้า มต่ อ
การร้องเรี ยนของลูกค้า ทั้งนี้ ไม่มีความสัมพันธ์ระหว่างความจงรักภักดีของลูกค้า และ การร้องเรี ยนของลูกค้า
กรวิการ์ แสนหาญ, สัมพันธ์ จันทร์ ดี และเกี ยรติ ศักดิ์ สมัครสมาน (2559) ศึ กษาเปรี ยบเที ยบระดับ
ความพึงพอใจต่อการตัดสิ นใจของผูเ้ ข้าใช้บริ การร้านกาแฟพรี เมี่ยม ในเขตกรุ งเทพมหานครโดยเปรี ยบเที ยบ
ระหว่างร้านกาแฟสตาร์บคั ในฐานะแบรนด์ดงั จากต่างประเทศ กับร้านทรู คอฟฟี่ ในฐานะแบรนด์ของไทย โดยนา
แบบจาลอง ACSI และ ECSI มาประยุกต์ใช้ร่วมกัน ผลการศึกษาพบว่า ความสัมพันธ์ของตัวแปรในโครงสร้าง
ACSI บางประเด็น ไม่เป็ นไปตามแนวคิ ดของแบบจาลองนี้ แต่ยงั คงมี ความสัมพันธ์ทางอ้อมระหว่างตัวแปร
ไม่สอดคล้องกับการศึกษาของศิริรัตน์ วงศ์ระนนท์ชยั (2559) ที่ ศึกษาปั จจัยที่ส่งผลต่อความพึงพอใจของลูกค้า
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายทั้งชายและหญิงในเขตกรุ งเทพมหานครและปริ มณฑลในการเลือกซื้ อรองเท้าผ้าใบ
เพื่ อ ใส่ ไ ปโรงเรี ย น ในการศึ ก ษาครั้ งนี้ ได้ใ ช้แ บบจ าลอง ACSI และแบบจ าลอง TCSI (Thailand Customer
Satisfaction Index) ผลการศึ กษาพบว่า ปั จจัยด้านความคาดหวังส่ งผลกระทบโดยตรงต่อคุณภาพของผลิตภัณฑ์
(รองเท้าผ้าใบ) และส่ งผลกระทบทางอ้อมต่อคุณค่าของผลิตภัณฑ์และความพึงพอใจของลูกค้าผ่านทางคุ ณภาพ
ของผลิ ต ภัณ ฑ์ แ ละความพึ ง พอใจของผูบ้ ริ โ ภค ปั จ จัย ด้า นคุ ณ ค่ า ของผลิ ต ภัณ ฑ์ส่ ง ผลกระทบโดยตรงต่ อ
ความพึ ง พอใจของผูบ้ ริ โ ภค ปั จ จัย ด้า นความจงรั ก ภัก ดี แ ละปั จ จัย ด้า นการร้ อ งเรี ย นของผูบ้ ริ โ ภคมี ผ ลต่ อ
ความพึงพอใจของลูกค้า ซึ่งเป็ นไปตามแนวคิดแบบจาลอง ACSI อย่างชัดเจน
จากผลการวิจยั ข้างต้นพบว่า การนาแนวคิดแบบจาลอง ACSI มาประยุกต์ใช้ในประเทศไทย นักวิจยั บาง
กลุ่ ม ค้น พบว่า ความพึ ง พอใจของผูบ้ ริ โ ภคเป็ นไปตามแนวคิ ด ของแบบจ าลองนี้ แต่ นัก วิจัย บางกลุ่ ม ไม่ พ บ
ความสัมพันธ์ทางตรงของความพึงพอใจในปั จจัยต่างๆของแนวคิด ACSI แต่พบความสัมพันธ์ทางอ้อม ทั้งนี้
ยังไม่มีงานวิจยั ใดก่อนหน้าที่เคยศึกษาถึงความแตกต่างของลักษณะของผูบ้ ริ โภคที่มีต่อความพึงพอใจต่อการซื้อ
สิ นค้า โดยประยุกต์แนวคิดตามแบบจาลอง ACSI ดังนั้น การศึกาษวิจยั ครั้งนี้ จึงจะได้ศึกษาในประเด็นนี้ ดังแสดง
ในกรอบแบบจาลองในการวิจยั ในหัวข้อต่อไป
3.2 กรอบแบบจาลองในการวิจยั
ตัวแปรอิสระ
ตัวแปรตาม
ผู้บริโภค

ความพึงพอใจต่อการซื้อสิ นค้าและ
บริ การผ่านระบบออนไลน์ ประยุกต์
จากแนวคิดในแบบจาลอง ACSI

- อายุ
- ระดับรายได้

ภาพที่ 3: แสดงภาพแสดงกรอบแนวคิดในการวิจยั
การศึกษานี้ ได้ประยุกต์แนวคิดตามแบบจาลอง ACSI โดยอาศัยตัวแปรต่างๆ ที่ปรากฏในแบบจาลอง
เพื่อนามาเปรี ยบเที ยบระดับความพึงพอใจต่อ การซื้ อสิ นค้าและบริ การออนไลน์ ซึ่ งเกี่ ยวกับตัวแปรอิ สระ 2
ประเภท ตัวแปรอิสระประเภทแรก ได้แก่ อายุผบู ้ ริ โภค และ ระดับรายได้
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ส่ วนตัวแปรตามได้แก่ ความพึงพอใจต่อการซื้ อสิ นค้าและบริ การผ่านระบบออนไลน์ โดยประยุกต์ใช้
แนวคิดในแบบจาลอง ACSI พึงสังเกตว่า ปั จจัยที่ได้นามาประยุกต์ใช้ในการศึกษานี้ ได้แก่ปัจจัยด้าน (1) คุณภาพ
ของสิ นค้าและบริ การ (2) ความคาดหวังของลูกค้า (3) คุณค่าของสิ นค้าหรื อบริ การ (4) ความภักดีของลูกค้า เท่านั้น
3.3 สมมติฐานการวิจยั
HO1: ความพึงพอใจต่อการซื้ อสิ นค้าและบริ การผ่านระบบออนไลน์ โดยประยุกต์ใช้แนวคิด ACSI ไม่
แตกต่างจาแนกตามอายุ
HA1: ความพึงพอใจต่อการซื้ อ สิ นค้าและบริ ก ารผ่านระบบออนไลน์ โดยประยุกต์ใช้แนวคิ ด ACSI
แตกต่างจาแนกตามอายุ
HO2: ความพึงพอใจต่อการซื้ อสิ นค้าและบริ การผ่านระบบออนไลน์ โดยประยุกต์ใช้แนวคิด ACSI ไม่
แตกต่างจาแนกตามระดับรายได้
HA2: ความพึงพอใจต่อการซื้ อ สิ นค้าและบริ ก ารผ่านระบบออนไลน์ โดยประยุกต์ใช้แนวคิ ด ACSI
แตกต่างจาแนกตามระดับรายได้

4. วิธีดาเนินการวิจัย
4.1 ประชากรและตัวอย่ าง: ประชากรของงานวิจยั นี้ ได้แก่ ผูบ้ ริ โภคชาวจีนที่เคยซื้ อสิ นค้าหรื อบริ การ
ออนไลน์ และอาศัยในเขตมณฑลยูนนาน สาธารณรั ฐประชาชนจี น ขนาดของกลุ่มตัวอย่างคานวณจากสู ตร
ไม่ทราบจานวนประชากร ของ Cochran (ณ ระดับความคลาดเคลื่อนร้อยละ 5) ขนาดของกลุ่มตัวอย่างคือ 385 คน
4.2 การเก็บรวบรวมข้ อมูล
4.2.1 ข้ อมูลปฐมภูม:ิ งานวิจยั นี้เก็บข้อมูลปฐมภูมิใช้แบบสอบถามเป็ นเครื่ องมือวิจยั โดยจัดทา
แบบสอบถามเป็ นภาษาจีน โดยรวบรวมข้อมูลผ่านระบบออนไลน์ WeChat
4.2.2 วิธีการสุ่มตัวอย่ าง: ใช้วธิ ีสุ่มแบบไม่อาศัยความน่าจะเป็ น โดยการสุ่มตัวอย่างแบบบังเอิญ
4.3 การวิเ คราะห์ ข้ อ มู ล : สถิ ติ ที่ น ามาใช้ไ ด้แ ก่ ค่ า เฉลี่ ย (mean) ส่ ว นเบี่ ย งเบนมาตรฐาน (standard
deviation) ระดับความพึงพอใจจาก ระดับ 1-5 และมีระดับความพึงพอใจ 5 ช่วง (ช่วงละ 0.8) ได้แก่ น้อยมาก น้อย
ปานกลาง มาก มากที่สุด การทดสอบสมมติฐาน สาหรับสถิติทดสอบสมมติฐานได้แก่ สถิติ f-test

5. ผลการวิจัย
5.1 ผลการทดสอบข้ อสมมติฐานข้ อ 1 (HO1)
ผลการวิจัยเพื่อวิเคราะห์ ขอ้ สมมติ ฐานว่าง (HO1) เพื่อทดสอบว่าความพึงพอใจต่อการซื้ อสิ นค้าและ
บริ การผ่านระบบออนไลน์ โดยประยุกต์ใช้แนวคิด ACSI ไม่แตกต่างจาแนกตามอายุ ผลการวิจยั แสดงในตารางที่ 1
ต่อไปนี้
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ตารางที่ 1: แสดงค่าเฉลี่ย ส่ วนเบี่ ยงเบนมาตรฐาน ระดับความพึงพอใจต่อการซื้ อสิ นค้าและบริ การผ่านระบบ
ออนไลน์ และผลการทดสอบความแตกต่างจาแนกตามอายุ
อายุตา่ กว่ า 20 ปี (N=36)
แนวคิด
ACSI Mean
คุณภาพ
ของสิ นค้า
และ
บริ การ
ความ
คาดหวัง
ของลูกค้า
คุณค่าของ
สิ นค้าหรื อ
บริ การ
ความภักดี
ของลูกค้า

SD

21-35 ปี (N=219)

ระดับ
ความพึง Mean
พอใจ

SD

36-50 ปี (N=87)

ระดับ
ความพึง Mean
พอใจ

SD

มากกว่ า 50 ปี (N=43)

ระดับ
ความพึง Mean
พอใจ

SD

ระดับ
ความพึง
พอใจ
มาก

F

Sig.

3.38 0.7089 ปานกลาง 3.63 0.6939

มาก

3.49 0.8446

มาก

3.74 0.6378

3.59 0.5833

มาก

3.63 0.6721

มาก

3.72 0.7097

มาก

3.28 0.7938 ปานกลาง 4.246 0.006*

3.54 0.7242

มาก

3.75 0.6596

มาก

3.48 0.9159

มาก

3.38 0.8569 ปานกลาง 4.787 0.003*

3.52 0.6405

มาก

3.63 0.6255

มาก

3.42 0.8718

มาก

3.46 0.6926

มาก

2.460 0.062

2.381 0.069

* ณ ระดับนัยสาคัญที่ 0.05

จากตารางที่ 1 พบว่า ความพึงพอใจต่อการซื้อสิ นค้าและบริ การออนไลน์มีความแตกต่างจาแนกตามช่วง
อายุของผูบ้ ริ โภค ในเขตมณฑลยูนนาน ณ ระดับนัยสาคัญที่ 0.05 ใน 3 ด้าน ได้แก่ (1) ด้านความคาดหวังของ
ลูกค้า (2) ด้านคุณค่าของสิ นค้าหรื อบริ การ ซึ่ งมีรายละเอียดผลการวิจยั ในประเด็นย่อย ที่ ไม่ได้แสดงในตาราง
ข้างต้น โดยจะได้นามาสรุ ปเป็ นข้อๆ ดังนี้
(1) ด้านความคาดหวังของลูกค้า: ซึ่งเกี่ยวข้องกับประเด็นย่อยด้านความคาดหวังความมีมารยาทของ
พนักงานขายออนไลน์ ด้านสิ นค้าหรื อบริ การคุม้ ค่ากับราคา และด้านสิ นค้าหรื อบริ การตอบสนองความต้องการ
(2) ด้านคุ ณค่าของสิ นค้าหรื อบริ การ: ซึ่ งเกี่ ยวข้องกับประเด็นย่อยด้านผูบ้ ริ โภคมีความสะดวก
สบายต่อการซื้อสิ นค้าหรื อบริ การผ่านระบบออนไลน์ ผูบ้ ริ โภครู ้สึกการซื้อสิ นค้าหรื อบริ การผ่านระบบออนไลน์
มีความคุม้ ค่า ผูบ้ ริ โภครู ้สึกสนุกในการซื้อสิ นค้าหรื อบริ การผ่านระบบออนไลน์
5.2 ผลการทดสอบสมมติฐานข้ อ 2
ผลการวิจัยเพื่อวิเคราะห์ ขอ้ สมมติ ฐานว่าง (HO2) เพื่อทดสอบว่าความพึงพอใจต่อการซื้ อสิ นค้าและ
บริ การผ่านระบบออนไลน์ โดยประยุกต์ใช้แนวคิด ACSI ไม่แตกต่างจาแนกตามระดับรายได้หรื อไม่ ผลการวิจยั
แสดงในตารางที่ 2 ต่อไปนี้
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ตารางที่ 2: แสดงค่าเฉลี่ย ส่ วนเบี่ ยงเบนมาตรฐาน ระดับความพึงพอใจต่อการซื้ อสิ นค้าและบริ การผ่านระบบ
ออนไลน์ และผลทดสอบความแตกต่าง จาแนกตามระดับรายได้
แนวคิด
ACSI
คุณภาพ
ของสิ นค้า
และบริ การ
ความ
คาดหวัง
ของลูกค้า
คุณค่าของ
สิ นค้าหรื อ
บริ การ
ความภักดี
ของลูกค้า

ตา่ กว่ า 2,000 หยวน
2,001- 5000 หยวน
5,001-10,000 หยวน
มากกว่ า 10,001 หยวน
(N=75)
(N=146)
(N=134)
(N=30)
ระดับ
ระดับ
ระดับ
ระดับ
Mean SD ความพึง Mean SD ความพึง Mean SD ความพึง Mean SD ความพึง
พอใจ
พอใจ
พอใจ
พอใจ

F

Sig.

3.46

0.5768

มาก

3.62 0.7811

มาก

3.67 0.7009

มาก

3.63 0.8861

มาก

2.333 0.074

3.62

0.5153

มาก

3.58 0.7954

มาก

3.64 0.6679

มาก

3.58 0.7245

มาก

0.180 0.910

3.70

0.5894

มาก

3.52 0.8868

มาก

3.70 0.6958

มาก

3.63 0.7727

มาก

1.652 0.117

3.60

0.5261

มาก

3.58 0.7435

มาก

3.52 0.7362

มาก

3.44 0.7205

มาก

0.577 0.630

จากตารางที่ 2 พบว่า ความพึงพอใจของผูใ้ ช้บริ การซื้อสิ นค้าและบริ การออนไลน์ในมณฑลยูนนาน ที่มี
ต่อปั จจัยต่างๆ ของแนวคิด ACSI อันได้แก่ (1) ด้านคุณภาพของสิ นค้าและบริ การ (2) ด้านความคาดหวังของลูกค้า
(3) ด้านความภักดีของลูกค้า (4) ด้านความภัคดีของลูกค้าไม่แตกต่างกัน จาแนกตามระดับรายได้ของผูบ้ ริ โภค

6. อภิปรายผล
แม้วา่ การศึกษาเปรี ยบเทียบความพึงพอใจต่อการซื้ อสิ นค้าและบริ การออนไลน์ โดยประยุกต์ใช้แนวคิด
ACSI ในงานวิจยั ครั้งนี้ไม่ได้มุ่งทดสอบความสัมพันธ์ของปั จจัยด้านต่างๆ ต่อความพึงพอใจของลูกค้าตามตัวแปร
ในโครงสร้างของแนวคิด ACSI เหมือนกับงานวิจยั ก่อนหน้า ทั้งนี้ ในงานวิจยั นี้ มุ่งทดสอบความแตกต่างของช่วง
อายุ และระดับช่วงรายได้ ว่ามีความแตกต่างกันในปั จจัยต่างๆ อันเป็ นปั จจัยตามแนวคิด ACSI ซึ่ งผลการวิจัย
พบว่า ปั จจัย 3 ด้าน ได้แก่ (1) ด้านความคาดหวังของลูกค้า (2) ด้านคุณค่าของสิ นค้าหรื อบริ การ มีความแตกต่าง
จาแนกตามช่วงอายุของผูบ้ ริ โภค แต่ไม่พบความแตกต่างเมื่อนาตัวแปรด้านรายได้ของผูบ้ ริ โภคมาพิจารณา เมื่อนา
งานวิจัย ของ กรวิการ์ แสนหาญ, สัม พัน ธ์ จัน ทร์ ดี และเกี ย รติ ศัก ดิ์ สมัค รสมาน (2559) มาพิ จ ารณา พบว่า
งานของกรวิการ์ แสงหาญและคณะ ได้มุ่งเปรี ยบเทียบระดับความพึงพอใจต่อการตัดสิ นใจของผูเ้ ข้าใช้บริ การร้าน
กาแฟสตาร์บคั กับร้านทรู คอฟฟี่ ผลการศึกษาพบว่า ความสัมพันธ์ของตัวแปรต่างๆ ในโครงสร้าง ACSI บางตัวไม่
เป็ นไปตามทฤษฎี ประเด็นของผลการศึกษานี้คือ ความสัมพันธ์ของตัวแปรทั้ง 6 ชนิด ในโครงสร้าง ACSI บางตัว
ไม่เป็ นไปตามแนวคิด ACSI ซึ่งอาจกล่าวได้วา่ การนาแนวคิด ACSI มาใช้เพื่อทดสอบความพึงพอใจของผูบ้ ริ โภค
ในการซื้ อสิ นค้าและบริ การใดๆ ยังเป็ นข้อที่ยงั ไม่สามารถสรุ ปตามแนวคิด ACSI ได้อย่างชัดเจน สอดคล้องกับ
ผลการศึ กษาของ กิ ริยา ขรัวทองเขียว (2558) ที่ พบว่าไม่มีความสัมพันธ์ระหว่างความจงรักภักดี ของลูกค้าและ
การร้ องเรี ยนของลูกค้า ซึ่ งไม่สอดคล้องกับการศึ กษาของ ศิ ริรัตน์ วงศ์ระนนท์ชัย (2559) ที่ พบว่า ปั จจัยด้าน
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การร้องเรี ยนของลูกค้าส่ งผลโดยตรงต่อความจงรักภักดีของลูกค้าและปั จจัยด้านความจงรักภักดีเป็ นผลโดยตรง
ที่มาจากความพึงพอใจของลูกค้า

7. ข้ อเสนอแนะ
7.1 ข้ อเสนอแนะในการนาผลวิจยั ไปใช้
(1) ด้านความคาดหวังของลูกค้า : จากผลการศึ กษา พบว่า ผูบ้ ริ โภคชาวจี นในเขตมณฑลยูนนาน
ให้ระดับความสาคัญต่อด้านความคาดหวังความมีมารยาทของพนักงานขายออนไลน์ สิ นค้าหรื อบริ การคุม้ ค่ากับ
ราคา สิ นค้าหรื อบริ การตอบสนองความต้องการ ดังนั้น ผูท้ ี่ประกอบการควรจัดการอารมณ์พนักงานขายออนไลน์
ให้มีความสุ ขภาพในการสนทนากับลูกค้า เลือกจาหน่ายสิ นค้าที่มีคุณภาพและการตั้งราคาควรมีความคุม้ ค่ากับ
คุณภาพของสิ นค้าหรื อบริ การ โดยพึงระลึกเสมอว่า อายุของผูบ้ ริ โภคมีความพึงพอใจที่แตกต่างกัน ดังนั้นการวาง
กลยุทธ์ตอ้ งพิจารณาในประเด็นนี้
(2) ด้านคุณค่าของสิ นค้าหรื อบริ การ: ผลการศึกษาพบว่า ผูบ้ ริ โภคให้ความสาคัญด้านความสะดวก
สบายต่อการซื้อสิ นค้าหรื อบริ การผ่านระบบออนไลน์ ผูบ้ ริ โภครู ้สึกการซื้อสิ นค้าหรื อบริ การผ่านระบบออนไลน์
มีความคุม้ ค่า ผูบ้ ริ โภครู ้สึกสนุกในการซื้อสิ นค้าหรื อบริ การผ่านระบบออนไลน์ ดังนั้น ผูท้ ี่ประกอบการควรเลือก
ช่องทางการจาหน่ ายสิ นค้าหรื อบริ การที่มีความสะดวกต่อการซื้ อ เช่น ชาหน่ ายสิ นค้าหรื อบริ การผ่านเว็บไซต์
เถาเป่ าซึ่ งเป็ นเว็บไซต์อนั ดับหนึ่ ง การตั้งชื่อสิ นค้าควรมีความเรี ยบง่ายและชัดเจอ ทาให้ลูกค้าสามารถหาเจอได้
ง่าย และเลือกจาหน่ายสิ นค้าที่มีคุณภาพ ตั้งราคาสิ นค้าให้ลูกค้ารู ้สึกว่าคุม้ ค่าที่จะสัง่ ซื้ อสิ นค้าหรื อบริ การจากทาง
ออนไลน์ (เช่น ตั้งราคาต่ากว่าราคาที่ขายหน้าร้าน) นอกจากนี้ ผูป้ ระกอบการสามารถจัดกิจกรรมส่งเสริ มการขาย
เช่น จัดโปรโมชัน่ ตามเทศกาล ไม่จดั เก็บค่าขนส่ ง หรื อเมื่อลูกค้าซื้ อสิ นค้าชิ้นที่ 2 จะได้รับส่ วนลดเป็ นกรณี พิเศษ
เป็ นต้น เพื่อให้ผบู ้ ริ โภครู ้สึกสนุกกับการซื้ อของออนไลน์ โดยพึงระลึกเสมอว่า อายุของผูบ้ ริ โภคมีความพึงพอใจ
ที่แตกต่างกัน ดังนั้นการวางกลยุทธ์ตอ้ งพิจารณาในประเด็นอายุเป็ นสาคัญ
7.2 ข้ อเสนอแนะในการวิจยั ครั้งต่ อไป
ขอแนะนาผูท้ ี่จะทาวิจยั ศึกษาในด้านนี้ นาแนวความคิดอื่น หรื อแบบจาลองอื่นมาใช้ทดสอบความพึง
พอใจของผูบ้ ริ โภค เปรี ยบเทียบกับแนวคิดของ ACSI เพื่อสร้างความเข้าใจและอาจค้นพบข้อคิดใหม่ๆ อันจะเป็ น
ประโยชน์ต่อผูป้ ระกอบการในธุรกิจขายสิ นค้าและบริ การออนไลน์ต่อไป
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บทคัดย่อ
งานวิจยั นี้ มีมีวตั ถุประสงค์เพื่อศึ กษาระดับความสาคัญของปั จจัย ส่ วนประสมทางการตลาด (4P’s) ที่มี
ผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อของที่ระลึกของนักท่องเที่ยวชาวจีนที่เดินทางมาท่องเที่ยวในจังหวัดเชียงใหม่ ประชากรที่
ศึกษามีจานวน 259,027 ราย กาหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างด้วยวิธี Taro Yamane ได้จานวนกลุ่มตัวอย่าง 178 ราย
การสุ่ มตัวอย่างใช้วิธีไม่อาศัยความน่ าจะเป็ น โดยการสุ่ มตัวอย่างแบบบังเอิ ญ ใช้แบบสอบถามเป็ นเครื่ องมือ
รวบรวมข้อมูล สถิติเชิงพรรณาที่นามาใช้ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ส่วนสถิติเชิงอนุมานที่
นามาใช้ ได้แก่ การทดสอบสถิติ t-test
ผลการศึ ก ษาพบว่า ปั จ จัย ส่ ว นประสมทางการตลาด (1) ด้า นผลิ ต ภัณ ฑ์ : นัก ท่ อ งเที่ ย วชาวจี น ให้
ความสาคัญ ต่อคุณภาพและความมีเอกลักษณ์ของสิ นค้าในระดับมากที่สุด (2) ด้านราคา: นักท่องเที่ยวชาวจีนให้
สาคัญในด้านราคาเหมาะสมกับคุณภาพของผลิตภัณฑ์ในระดับมาก (3) ด้านช่องทางการจัดจาหน่าย: นักท่องเที่ยว
ชาวจี นให้ความสาคัญในด้านทาเลที่ ต้ งั ในระดับมาก และ (4) ด้านการส่ งเสริ มการ: นักท่องเที่ ยวชาวจี นให้ให้
ความสาคัญ ด้า นการส่ ง เสริ ม การขาย (ลด แลก แจก แถม) ในระดับ มาก ผลการทดสอบสมมติ ฐ านพบว่า
นักท่องเที่ยวชาวจีนเพศชายและเพศหญิงให้ความสาคัญต่อปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดด้านราคา แตกต่างกัน
ณ ระดับนัยสาคัญที่ 0.05
คาสาคัญ: ปั จจัยส่วนประสมทางการตลาด การซื้อของนักท่องเที่ยว
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ABSTRACT
The aim of this research is to examine the importance level of marketing mix factors on purchasing
souvenirs of Chinese tourists who used to travel to Chiangmai province. The research population was 259,027
tourists. Taro Yamane method was used to calculate the sample set, 178 tourists in total. Accidental sampling
was used in this research. Questionnaire was used as a research tool for collecting data. Descriptive statistics
analyzed in this research were percentage, means, standard deviation and the inferential statistic was the t-test.
Marketing mix results indicated that (1) Product: Chinese tourists paid attention to the quality and
uniqueness of the product at the highest important level (2) Price: Chinese tourists had a great importance level
for the price, which is suitable for the quality of the products. (3) Place: Chinese tourists also had a great
importance level for the location, and (4) Promotions: Chinese tourists also had a great importance level for the
discount promotion, exchange promotion and giveaway products. The hypothesis testing results showed that
male and female Chinese tourists paid different attention on the price factor at 0.05 significance level.
Keywords: Marketing Mix, Tourist Purchasing

1. ความสาคัญและทีม่ าของปัญหาวิจัย
ช่วงก่อนการแพร่ ระบาดของโรคติดเชื้ อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
ของประเทศไทยเป็ นอุตสาหกรรมสาคัญ นารายได้เข้าประเทศเป็ นจานวนมาก สถิติของนักท่องเที่ยวต่างประเทศ
ที่เดินทางเข้ามาในประเทศไทยในช่วงปี พ.ศ. 2545 – 2558 พบว่ามีจานวนนักท่องเที่ยวต่างประเทศที่เดินทางเข้า
มาในประเทศไทยเพิ่มขึ้นทุกปี โดยเฉพาะนักท่องเที่ยวชาวจีน พบว่ามีจานวนเพิ่มขึ้นเป็ นจานวนมากติดต่อกัน
(สานักงานสถิติแห่งชาติ, 2558) ประกอบกับกระแสภาพยนตร์ เรื่ อง Lost in Thailand ทารายได้มากถึง 200 ล้าน
เหรี ยญสหรัฐอเมริ กา ภาพยนตร์ เรื่ องนี้ ใช้จงั หวัดเชียงใหม่เป็ นสถานที่ถ่ายทาหลัก ส่ งผลต่อจานวนนักท่องเที่ยว
ชาวจีนที่เดินทางมาท่องเที่ยวในประเทศไทยสูงขึ้นอย่างมาก (สานักงานจังหวัดเชียงใหม่, 2560: ระบบออนไลน์)
จังหวัดเชี ยงใหม่มีสถานที่ ท่องเที่ ยว ในหลายรู ปแบบ มี สิ่งอานวยความสะดวกสาหรับนักท่องเที่ ยว
มีสถานที่ท่องเที่ยวจานวนมาก เป็ นแหล่งวัฒนธรรมล้านนาที่สาคัญ นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ
นิยมเดินทางมาท่องเที่ยว จังหวัดเชียงใหม่จึงเมืองท่องเที่ยวที่สาคัญประเทศและระดับโลก สาหรับด้านสิ นค้าและ
บริ การ จังหวัดเชียงใหม่มีสินค้าและการให้บริ การหลากหลายรู ปแบบที่สามารถสะท้อนความเป็ นเอกลักษณ์เชิง
วัฒนธรรมและรองรับความต้องการของนักท่องเที่ยวอย่างเพียงพอ (สานักงานจังหวัดเชียงใหม่, 2560)
สาหรับสาธารณรัฐประชาชนจีนนั้น เป็ นประเทศที่มีประชากรกว่า 1,400 ล้านคน ในจานวนนี้ มีเพียง
ประมาณร้ อยละ 5 เท่ านั้นที่ มีหนังสื อเดิ นทาง แสดงให้เห็ นว่าประเทศไทยยังโอกาสชักชวนให้นักท่องเที่ ยว
ชาวจีนเดินทางมาท่องเที่ยวประเทศไทย ได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อการแพร่ ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา
2019 (COVID-19) ทุเลาลง ทั้งนี้ กลุ่มนักท่องเที่ยวชาวจีนรุ่ นใหม่ นิยม เดินทางเป็ นกลุ่มด้วยตัวเอง หรื อ FIT (Free
and Independent Traveler) ซึ่ งเป็ นกลุ่มที่ มีกาลังซื้ อสู งอย่างต่อเนื่ อง จากข้อมูลกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
กล่าวว่านักท่องเที่ยวชาวจีนที่เดินทางมาไทย ร้อยละ 60 ใช่วิธีท่องเที่ยวแบบ FIT และร้อยละ 40 เที่ยวแบบกรุ๊ ป
ทัวร์ (CMMU Insights, 2560 : ระบบออนไลน์)
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เมื่อนักท่องเที่ยวเดินทางไปสถานที่ต่างๆ มักนิ ยมซื้ อของที่ระลึกไปด้วย เพื่อนาไปเป็ นของฝากแก่ผอู ้ ื่น
หรื อเก็บไว้เอง “ของที่ระลึก” จึงเป็ นส่ วนสาคัญส่ วนหนึ่ งของการท่องเที่ยว อีกทั้ง ของฝากหรื อของที่ระลึกของ
จังหวัดเชียงใหม่มีหลากหลายประเภท เช่น อาหารพื้นเมือง ผลไม้แปรรู ป เครื่ องสาอางและยาสมุนไพรต่างๆ เป็ น
ต้น นอกจากนี้ เนื่ องจากจังหวัดเชี ยงใหม่เคยเป็ นเมืองหลวงของอาณาจักรล้านนาแต่โบราณ จึ งมีงานฝี มือและ
สิ นค้าพื้นเมืองต่างๆ ที่มีความเกี่ยวข้องกับศิลปวัฒนธรรมล้านนา สิ นค้าเหล่านี้ ได้รับความนิ ยมจากนักท่องเที่ยว
ชาวจีนเช่นกัน (อู๋ เขอเข่อ, 2560 : สัมภาษณ์)
ด้วยเหตุน้ ีผวู ้ จิ ยั จึงเห็นความสาคัญของการศึกษาถึงปั จจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการซื้อของ
ที่ ร ะลึ ก ของนัก ท่ อ งเที่ ย วชาวจี น ที่ เ ดิ น ทางท่ อ งเที่ ย วในจัง หวัด เชี ย งใหม่ เพื่ อ ให้ผูป้ ระกอบการสามารถน า
ผลการวิจยั ไปใช้ประโยชน์เพื่อการวางแผนกลยุทธ์การขายของที่ระลึก ซึ่ งจะทาให้ผปู ้ ระกอบการจะได้รับทราบ
ข้อมูลเชิงสถิติและการแปลผล เข้าใจถึงระดับความสาคัญของปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดแต่ละปั จจัย อันจะ
นามาซึ่งประโยชน์ในเชิงการแข่งขันทางธุรกิจต่อไป

2. วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
เพื่อศึกษาส่วนประสมทางการตลาด (4P’s) ที่มีผลต่อการตัดสิ นใจเลือกซื้อของที่ระลึกของนักท่องเที่ยว
ชาวจีนที่เดินทางมาท่องเที่ยวในจังหวัดเชียงใหม่

3. เอกสารและงานวิจัยทีเ่ กีย่ วข้ อง
3.1 แบบจาลอง ทฤษฎีและงานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้ อง
3.1.1 ปัจจัยส่ วนประสมทางการตลาด
ฉัตยาพร เสมอใจ (2556) และ ศิริวรรณ เสรี รัตน์ และคณะ (2560) ได้อธิ บายถึงปั จจัยส่ วนประสม
การตลาด (Marketing mix) ว่าเป็ นกลุ่มของเครื่ องมือการตลาด ประกอบด้วย ผลิตภัณฑ์ (Product) ราคา (Price)
ช่ อ งทางการจัด จ าหน่ า ย (Place) และการส่ ง เสริ ม การตลาด (Promotion) ซึ่ ง ทั้ง 4 เครื่ อ งต้อ งใช้ร่ ว มกัน เพื่ อ
ตอบสนองความต้องการของตลาดเป้ าหมาย
(1) ผลิ ตภัณฑ์ หมายถึ ง สิ นค้าหรื อบริ การ ที่ นักการตลาดจะต้องจัดหาผลิ ตภัณฑ์ เพื่อการ
ตอบสนองต่อความต้องการของผูบ้ ริ โภค ส่วน (2) ราคา หมายถึงจานวนเงินที่ผบู ้ ริ โภคยินดีจ่ายในราคาที่ผบู ้ ริ โภค
พึงพอใจเพื่อซื้ อหาผลิตภัณฑ์น้ นั ดังนั้นการกาหนดราคาขายให้กบั ผลิตภัณฑ์โดยนักการตลาดจึ งควรคานึ กถึง
ความคุม้ ค่า และความคาดหวังที่ผบู ้ ริ โภคต้องการจะได้รับจากผลิตภัณฑ์น้ นั และต้องมีความเหมาะสมสอดคล้อง
กับภาพลักษณ์ของผลิตภัณฑ์น้ นั ๆ ด้วย สาหรับ (3) ช่องทางการจัดจาหน่าย (Place) หมายถึง การดาเนินการเพื่อให้
ผลิตภัณฑ์น้ นั สามารถไปสู่ผบู ้ ริ โภคได้ภายใต้เงื่อนไขด้านเวลาและสถานที่เหมาะสม มีความสะดวกต่อการซื้ อหา
ของผูบ้ ริ โภคและ (4) การส่ งเสริ มการตลาด เช่น การโฆษณาและประชาสัมพันธ์ รวมถึงการส่ งเสริ มการขายด้วย
กิ จกรรมต่างๆ ทั้งการลด แลก แจก แถม เป็ นต้น เป็ นอีกองค์ประกอบหนึ่ งที่ มีความสาคัญในส่ วนประสมทาง
การตลาด
ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดทั้ง 4 ด้านข้างต้นควรมีความสอดคล้องในทิศทางการดาเนิ นงาน
เดี ยวกัน อันจะนามาซึ่ งโอกาสสร้างความน่ าเชื่ อถือ ชักจูงใจผูบ้ ริ โภคให้มีความต้องการซื้ อ และสามารถสนอง
ความต้องการของผูบ้ ริ โภคได้
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3.1.2 งานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้ อง
จุฑาทิพย์ ทิพย์เหรี ยญ (2558) ศึกษาพฤติกรรมการซื้ อของฝากของนักท่องเที่ยวชาวจีนแบบอิสระ
ในเขตกรุ งเทพมหานคร โดยใช้การสัมภาษณ์เชิงลึกเป็ นเครื่ องมือของการเก็บข้อมูลสัมภาษณ์นกั ท่องเที่ยวจานวน
10 คน และผูป้ ระกอบการที่เกี่ยวกับธุรกิจขายของฝากจานวน 2 คน พบว่า สิ นค้าที่นกั ท่องเที่ยวนิ ยมซื้ อมีลกั ษณะ
ดังนี้ เป็ นสิ นค้าค้าที่เมื่อเอ่ยถึง นักท่องเที่ยวทุกคนจะทราบถึงที่มาของสิ นค้านั้น สิ นค้าของที่ระลึกประจาสถานที่
ท่องเที่ยวนั้นๆ สิ นค้าที่มีราคาถูกกว่าและมีคุณภาพดีที่กว่าสิ นค้าจากภูมิลาเนาของนักท่องเที่ยว และราคาสิ นค้าจะ
เป็ นปั จจัยหลักที่ส่งผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อ สอดคล้องกับการศึกษาของรสริ น สุ ภารัตน์และคณะ (2557) ได้ศึกษา
พฤติกรรมนักท่องเที่ยวชาวจี นที่เดิ นทางมาท่องเที่ยวอาเภอเมือง จังหวัดเชี ยงราย พบว่า นักท่องเที่ ยวชาวจีนที่
ส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิง มีช่วงอายุระหว่าง 25 - 35 ปี มีอาชีพธุรกิจส่ วนตัว และมีสถานภาพโสด ส่ วนประสมทาง
การตลาดที่ สาคัญที่ สุด คือ ด้านสิ นค้าและบริ กาที่ ได้รับ ส่ วนการท่องเที่ ยวในจังหวัดเชี ยงใหม่น้ นั จวิน เหลย
(2553) ได้ศึกษาพฤติกรรมนักท่องเที่ยวชาวจีนที่เดินทางมาเที่ยวในจังหวัดเชียงใหม่ พบว่าพฤติกรรมการซื้อสิ นค้า
และของที่ระลึกนักท่องเที่ยวชาวจีนนิ ยมซื้ ออาหารพื้นเมือง และเสื้ อผ้าพื้นเมือง มีค่าใช้จ่ายในการซื้ อสิ นค้าเฉลี่ย
อยูท่ ี่ 9,625 บาทต่อคน ส่วนแหล่งที่ซ้ือสิ นค้ามากที่สุด คือ ตลาดไนท์บาร์ซ่า สารับการศึกษาเกี่ยวกับการซื้อสิ นค้า
ของนักท่องเที่ยวในประเทศไทยของ วิไลวรรณ ศิริอาไพ (2555) ได้ศึกษาปั จจัยที่มีอิทธิ พลต่อพฤติกรรมการซื้อ
สิ นค้าของนักท่องเที่ยว ตลาดโบราณบ้านสะแกกรัง จังหวัดอุทยั ธานี พบว่า ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดโดย
ภาพรวมของตลาดโบราณบ้า นสะแกกรั ง มี ค วามส าคัญ ต่ อ การซื้ อ สิ น ค้า ของนัก ท่ อ งเที่ ย ว อยู่ใ นระดับ มาก
นักท่องเที่ยวให้ความสาคัญกับการเดินทางมาตลาดมีความสะดวกเพราะมีทาเลที่ต้ งั ที่ง่านต่อการเดินทาง โดยมี
จุดเด่นที่นกั ท่องเที่ยวให้ความสาคัญกับมีการจัดการแสดงหรื อนิทรรศการที่เน้นศิลปะพื้นบ้าน/ประวัติศาสตร์ อัน
แสดงถึงวัฒนธรรมของสถานที่ท่องเที่ยวมากกว่า โดยกิจกรรมการส่งเสริ มการขายนั้นเป็ นเรื่ องรอง
3.2 กรอบแบบจาลองในการวิจยั
ตัวแปรอิสระในกรอบแนวคิดการวิจยั ประกอบด้วยลักษณะของนักท่องเที่ ยวชาวจี นจาแนกตามเพศ
ส่วนตัวแปรตามได้แก่ ปั จจัยส่วนประสมทางการตลาดทั้ง 4 ด้าน ดังจะแสดงในรู ปที่ 1 ต่อไปนี้
ตัวแปรอิสระ
ตัวแปรตาม
ส่ วนประสมทางการตลาด (4P’s)
1. ด้านผลิตภัณฑ์ (Product)
2. ด้านราคา (Price)
3. ด้านช่องทางการจัดจาหน่าย (Place)
4. ด้านการส่ งเสริ มการตลาด (Promotion)

นักท่ องเที่ยวชาวจีนจาแนกตามเพศ
- เพศชาย
- เพศหญิง

ภาพที่ 1: แสดงกรอบแนวคิดในการวิจยั
3.3 สมมติฐานการวิจยั
ในที่น้ ีจะได้แสดงถึง สมมติฐานทางการวิจยั เชิงพรรณา และ สมมติฐานการวิจยั ทางสถิติ ดังนี้
สมมติ ฐ านการวิ จัย : นัก ท่ อ งเที่ ย วชาวจี น ที่ เ ดิ น ทางมาท่ อ งเที่ ย วในจัง หวัด เชี ย งใหม่ เ พศหญิ ง ให้
ความสาคัญต่อปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อของที่ระลึกเหมือนกันกับนักท่องเที่ ยว
เพศชาย
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สมมติ ฐ านทางสถิ ติ HO: ค่ า เฉลี่ ย ความส าคัญของระดับปั จจัยส่ ว นประสมทางการตลาดที่ มีผลต่อ
การตัดสิ นใจในการซื้ อของที่ระลึกของนักท่องเที่ยวชาวจีนที่เดินทางมาท่องเที่ยวในจังหวัดเชียงใหม่ไม่แตกต่าง
จาแนกตามเพศ

4. วิธีดาเนินการวิจัย
4.1 ประชากรและตัว อย่ า ง: ประชากรในการศึ ก ษาครั้ งนี้ ได้แ ก่ นัก ท่ อ งเที่ ย วชาวจี น ที่ เดิ นทางมา
ท่องเที่ยวใน จังหวัดเชียงใหม่ โดยได้เข้าพักที่เชียงใหม่ จานวน 259,027 คน ระหว่างเดือน มกราคม-มีนาคม 2559
(สานักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่, 2559: ออนไลน์) ขนาดของกลุ่มตัวอย่างคานวณตามสู ตรของ
Taro Yamane ณ ระดับ ความเชื่ อ มั่นร้ อยละ 92.5 ได้ข นาดของกลุ่ม ตัว อย่างจานวน 177.78 คน หรื อ 178 คน
(หมายเหตุ : ตามปกติการทาวิจยั นั้น ควรตั้งค่าระดับความเชื่อมัน่ ที่ร้อยละ 95 หรื อมีความคลาดเคลื่อนได้ร้อยละ 5
แต่การวิจยั นี้ ถูกกาหนดด้วยระยะเวลาอันสั้น จึงได้กาหนดค่าระดับความเชื่อมัน่ ที่ร้อยละ 92.5 )
4.2 วิธีการสุ่ มตัวอย่ าง: ใช้วธิ ีสุ่มแบบไม่อาศัยความน่าจะเป็ น โดยการสุ่มตัวอย่างแบบบังเอิญ
4.3 เครื่ องมือวิจยั : งานวิจยั นี้ใช้แบบสอบถามเป็ นเครื่ องมือวิจยั โดยจัดทาแบบสอบถามเป็ นภาษาจีน
4.4 การเก็บรวบรวมข้ อมูล: ใช้วธิ ีเก็บข้อมูลแบบปฐมภูมิ โดยสามารถเก็บแบบสอบถามทางออนไลน์ได้
จานวน 111 ชุด และแบบสอบถามที่แจกนักท่องเที่ยวชาวจีนที่กาลังท่องเที่ยวในจังหวัดเชียงใหม่จานวน 67 ชุด
รวมทั้งสิ้นจานวน 178 ชุด
4.5 การวิเ คราะห์ ข้อมู ล : สถิ ติ ที่ น ามาใช้ไ ด้แ ก่ ค่ า เฉลี่ ย (mean) ส่ ว นเบี่ ย งเบนมาตรฐาน (standard
deviation) ระดับความความสาคัญของปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดจาก ระดับ 1-5 และมีระดับความสาคัญ
5 ช่วง (ช่วงละ 0.8) ได้แก่ น้อยมาก น้อย ปานกลาง มาก มากที่สุด
การทดสอบสมมติฐาน สาหรับสถิติทดสอบสมมติฐานเพื่อทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยระหว่าง
กลุ่มประชากร 2 กลุ่ม ใช้สถิติ t-test

5. ผลการวิจัย
5.1 ข้ อมูลทัว่ ไป: ผลการศึกษาพบว่า นักท่องเที่ยวชาวจีนที่เดินทางมาท่องเที่ยวในจังหวัดเชียงใหม่ส่วน
ใหญ่เป็ นเพศหญิง มี ช่วงอายุ 21-35 ปี มี ระดับการศึ กษาปริ ญญาตรี ประกอบอาชี พพนักงานเอกชน/รั บจ้าง มี
รายได้รวมเฉลี่ยต่อเดือน 2,001- 5000 หยวน การเดินทางท่องเที่ยวเป็ นการเที่ยวแบบอิสระและมาเที่ยวครั้งแรก
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5.2 ผลการศึกษาเกีย่ วกับปัจจัยส่ วนประสมทางการตลาด
การทดสอบสมมติฐานด้ านผลิตภัณฑ์
ตารางที่ 1 แสดงค่ า เฉลี่ ย ส่ ว นเบี่ ย งเบนมาตรฐาน ระดับ ความความสาคัญ และการทดสอบสมมติ ฐ านของ
การตัดสิ นใจซื้อของที่ระลึกนักท่องเที่ยวชาวจีนมีต่อปั จจัยด้านผลิตภัณฑ์
เพศชาย (N=41)

ด้านผลิตภัณฑ์

Mean แปลผล
คุณภาพของสิ นค้า
4.32 มากที่สุด
ความมีเอกลักษณ์ของสิ นค้า
4.32 มากที่สุด
มาก
มีสินค้าที่หลากหลายประเภทให้เลือกซื้อ 4.02
มาก
การบรรจุหีบห่อ มีความประณี ตสวยงาม 3.36
มาก
ความสาคัญของตรายีห่ ้อของสิ นค้า
3.34
ความมีชื่อเสี ยงของสิ นค้า
3.29 ปานกลาง
ปริ มาณของสิ นค้า
3.00 ปานกลาง
ในตัวสิ นค้ามีคาอธิบายเป็ นภาษาจีน
3.05 ปานกลาง
มาก
รวม
3.59

SD
0.9066
0.7886
0.8212
1.1348
1.2157
1.2092
1.1832
1.3407
0.7332

เพศหญิง (N=137)
Mean
4.41
4.21
4.06
3.51
3.42
3.40
3.19
3.15
3.67

แปลผล
มากที่สุด
มากที่สุด
มาก
มาก
มาก
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
มาก

SD
0.7538
0.7348
0.7252
0.8838
0.9680
1.0251
0.9222
1.1853
0.5484

t

Sig.

-0.703
0.737
-0.255
-0.861
-0.395
-0.571
-1.121
-0.447
-0.672

0.483
0.462
0.799
0.390
0.694
0.569
0.264
0.656
0.505

ผลการทดสอบสมมติฐานปั จจัยด้านผลิตภัณฑ์ ผลการศึกษาพบว่า ยอมรับ H0 ในทุกประเด็น หมายความ
ว่า ระดับความสาคัญและการทดสอบสมมติฐานของการตัดสิ นใจซื้อของที่ระลึกนักท่องเที่ยวชาวจีนที่มีต่อปั จจัย
ด้านผลิตภัณฑ์ไม่แตกต่างกัน จาแนกตามเพศ
การทดสอบสมมติฐานด้ านราคา
ตารางที่ 2 แสดงค่าเฉลี่ย ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับความสาคัญและการทดสอบสมมติฐานของการตัดสิ นใจ
ซื้อของที่ระลึกนักท่องเที่ยวชาวจีนที่มีต่อปั จจัยด้านราคา
เพศชาย (N=41)
ด้านราคา

Mean

ราคาเหมาะสมกับคุณภาพของ
3.70
ผลิตภัณฑ์
มีการกาหนดราคาที่แน่นอน มีป้าย
3.68
ราคาชัดเจน
ร้านค้ารับชาระเงินผ่าน AliPay
3.39
ร้านค้ารับชาระเงินผ่าน WeChat
3.19
ราคาที่จาหน่ายเหมาะสมกับปริ มาณ
3.31
ของผลิตภัณฑ์
ราคาสิ นค้าที่จาหน่ายในสภาวะ
3.17
เศรษฐกิจในปัจจุบนั
ร้านค้ารับชาระเงินผ่านบัตรเครดิต
3.12
ร้านค้ารับชาระเงินเป็ นเงินสด
3.24
มีป้ายราคาเป็ นภาษาจีน
2.76
มีป้ายราคาเป็ นค่าเงินหยวน
2.85
รวม
3.24
หมายเหตุ : *ปฏิเสธ H0 ณ ระดับนัยสาคัญที่ 0.05

เพศหญิง (N=137)

แปลผล

SD

Mean

แปลผล

SD

มาก

1.0060

4.06

มาก

0.7689

มาก

0.9601

3.98

มาก

0.8487

มาก

3.89
3.79
3.69

มาก

ปานกลาง

1.1592
1.1878
1.0353

มาก

0.0843
1.0228
0.8363

ปานกลาง

0.8632

3.64

มาก

0.7463

ปานกลาง

1.2489
1.1353
1.2202
1.2759
0.7966

3.56
3.31
3.29
3.17
3.64

มาก

.1.0562
1.0884
1.1125
1.1433
0.0536

ปานกลาง

ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
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มาก

ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
มาก

t

Sig.

-2.104

0.040*

-1.816

0.074

-2.541
-3.175

0.014*
0.002*

-2.388

0.018*

-3.368

0.001*

-2.241
-0.320
-2.645
-1.537
-3.327

0.026*
0.749
0.009*
0.126
0.001*
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ผลการทดสอบสมมติฐานปั จจัยด้านราคา ผลการศึกษาพบว่า ปฎิเสธ H0 ในประเด็น ราคาเหมาะสมกับ
คุณภาพของผลิตภัณฑ์ หมายความว่า เพศชายและเพศหญิง ให้ความสาคัญต่อปั จจัยด้านราคาที่ แตกต่างกัน ณ
ระดับนัยสาคัญที่ 0.05 ในประเด็นต่อไปนี้ (1) ร้านค้ารับชาระเงิ นผ่าน AliPay ร้านค้ารับชาระเงิ นผ่าน WeChat
ราคาที่จาหน่ายเหมาะสมกับปริ มาณของผลิตภัณฑ์ ราคาสิ นค้าที่จาหน่ายในสภาวะเศรษฐกิจในปั จจุบนั ร้านค้ารับ
ชาระเงิ นผ่านบัตรเครดิต และมีป้ายราคาเป็ นภาษาจีน มีค่า Sig. เท่ากับ 0.040 0.014 0.002 0.018 0.001 0.026
0.009 ตามลาดับ มีค่าน้อยกว่าระดับนัยสาคัญ 0.05 จึงอธิ บายได้วา่ ระดับความสาคัญและการทดสอบสมมติฐาน
ของการตัดสิ นใจซื้อของที่ระลึกนักท่องเที่ยวชาวจีนที่มีต่อปั จจัยด้านราคาแตกต่างกัน จาแนกตามเพศ
การทดสอบสมมติฐานด้ านช่ องทางในการจัดจาหน่ าย
ตารางที่ 3: แสดงค่าเฉลี่ย ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับความสาคัญและการทดสอบสมมติฐานของการตัดสิ นใจ
ซื้อของที่ระลึกของนักท่องเที่ยวชาวจีนที่มีต่อปั จจัยด้านช่องทางในการจัดจาหน่าย
ด้านช่องทางในการจัดจาหน่าย

เพศชาย (N=41)

เพศหญิง (N=137)

t

Sig.

0.8140

-0.631

0.531

มาก

0.9257

-0.183

0.855

3.22

ปานกลาง

1.2170

-0.995

0.323

1.10432

3.09

ปานกลาง

1.2454

-0.743

0.458

0.8368

3.49

มาก

0.8216

-0.851

0.396

Mean

แปลผล

SD

Mean

แปลผล

SD

3.80

มาก

1.07749

3.92

มาก

3.70

มาก

0.9012

3.73

3.02

ปานกลาง

1.0603

2.93

ปานกลาง

3.37

มาก

ทาเลที่ต้งั เดินทางสะดวก
ทางร้านจัดหมวดหมู่สินค้า
อย่างชัดเจน
สามารถซื้ อสิ นค้าผ่าน
ออนไลน์
สามารถซื้ อสิ นค้าผ่านทาง
โทรศัพท์
รวม

ผลการทดสอบสมมติฐานปั จจัยด้านช่องทางในการจัดจาหน่าย ผลการศึกษาพบว่า ยอมรับ H0 ในทุก
ประเด็น หมายความว่า ระดับความสาคัญและการทดสอบสมมติฐานของการตัดสิ นใจซื้อของที่ระลึกนักท่องเที่ยว
ชาวจีนที่มีต่อปั จจัยด้านช่องทางการจัดจาหน่ายไม่แตกต่างกัน จาแนกตามเพศ
การทดสอบสมมติฐานด้ านการส่ งเสริมการตลาด
ตารางที่ 4 แสดงค่าเฉลี่ย ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับความสาคัญและการทดสอบสมมติฐานของการตัดสิ นใจ
ซื้อของที่ระลึกนักท่องเที่ยวชาวจีนที่มีต่อปั จจัยด้านการส่งเสริ มการตลาด
ด้านส่ งเสริ มการขาย
ทางร้ านมีการส่ งเสริ มการขาย เช่น ลด
แลก แจก แถม
มีพนักงานขายแนะนาข้อมูลสิ นค้าเป็ น
ภาษาจีน
มีตวั อย่างสิ นค้าให้ทดลองใช้/สามารถ
ชิมสิ นค้าประเภทอาหารได้

เพศชาย (N=41)
Mean แปลผล
SD

เพศหญิง (N=137)
Mean แปลผล
SD

3.51

มาก

1.1207

3.82

มาก

3.46

มาก

1.1202

3.66

3.36

ปาน
กลาง

1.1566

3.65
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t

Sig.

0.9066

-1.633

0.108

มาก

1.0166

-1.084

0.280

มาก

0.9190

-1.478

0.145
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ตารางที่ 4 (ต่อ)
ด้านส่ งเสริ มการขาย
มีการแจกแคตตาล็อกสิ นค้า
มีการออกบูธแสดงสิ นค้าตาม
ห้างสรรพสิ นค้า
ทางร้ านได้เข้าร่ วมกิจกรรมกับส่วน
ราชการและท้องถิ่น
มีดาราที่มีชื่อเสี ยงเป็ นพรี เซ็นเตอร์
การโฆษณาผ่านสื่ อออนไลน์
รวม

เพศชาย (N=41)
Mean แปลผล
SD
ปาน
3.22
1.0842
กลาง
ปาน
3.09
1.044
กลาง
ปาน
3.07
1.0097
กลาง
ปาน
2.73
1.1185
กลาง
ปาน
2.88
1.0769
กลาง
ปาน
3.17
0.8031
กลาง

เพศหญิง (N=137)
Mean แปลผล
SD
ปาน
3.28
0.9697
กลาง
ปาน
3.20
1.008
กลาง
ปาน
3.03
1.0030
กลาง
ปาน
2.88
1.0783
กลาง
ปาน
2.98
1,0777
กลาง
ปาน
3.32
0.7066
กลาง

t

Sig.

-0.367

0.714

-0.590

0.556

0.205

0.838

-0.783

0.435

-0.560

0.576

-1.154

0.250

ผลการทดสอบสมมติ ฐ านปั จจัยด้านการส่ งเสริ มการตลาด ผลการศึ ก ษาพบว่า ยอมรั บ H0 ในทุ ก
ประเด็น หมายความว่า ระดับความสาคัญและการทดสอบสมมติฐานของการตัดสิ นใจซื้อของที่ระลึกนักท่องเที่ยว
ชาวจีนที่มีต่อปั จจัยด้านการส่งเสริ มการตลาด ไม่แตกต่างจาแนกตามเพศ

6. อภิปรายผล
1. ปั จจัยด้านผลิตภัณฑ์ (Product): จากผลการศึกษาย่อยในตารางที่ 1 พบว่า นักท่องเที่ยวชาวจีนให้ระดับ
ความสาคัญต่อที่ระลึกในด้านคุณภาพของสิ นค้า ความมีเอกลักษณ์ของสิ นค้า และ มีสินค้าที่หลากหลายประเภท
ให้เลือกซื้อ สอดคล้องกับงานวิจยั ของ จวิน เหลย (2553) ที่ศึกษาพฤติกรรมนักท่องเที่ยวชาวจีนที่เดินทางมาเที่ ยว
ในจังหวัดเชียงใหม่พฤติกรรมการซื้อสิ นค้าและของที่ระลึก พบว่าส่วนใหญ่เลือกซื้อสิ นค้าของฝากประเภทอาหาร
พื้นเมือง และเสื้ อผ้าพื้นเมืองอันแสดงถึงความมีเอกลักษณ์ของสิ นค้า
2. ปั จจัยด้านราคา (Price): ผลการศึกษาย่อยในตารางที่ 2 พบว่า นักท่องเที่ยวชาวจีนให้ระดับความสาคัญ
กับราคาเหมาะสมกับคุณภาพของผลิตภัณฑ์ มีการกาหนดราคาที่แน่นอน มีป้ายราคาชัดเจน และ ร้านค้ารับชาระ
เงินผ่าน AliPay สอดคล้องกับงานวิจยั ของ จุฑาทิพย์ ทิพย์เหรี ยญ (2558) ที่ศึกษาพฤติกรรมการซื้ อของฝากของ
นักท่องเที่ยวชาวจีนแบบอิสระ ในเขตกรุ งเทพมหานคร ที่พบว่านักท่องเที่ยวชาวจีนให้ความสาคัญต่อปั จจัยด้าน
ราคาสิ นค้า ที่ มีราคาถูกกว่าสิ นค้าในภูมิลาเนาของนักท่องเที่ ยว และปั จจัยหลักที่ ส่งผลต่อนักท่องเที่ ยวชาวจีน
ตัดสิ นใจซื้อของฝากคือราคาสิ นค้านัน่ เอง
3. ปั จจัยด้านช่องทางการจัดจาหน่าย (Place): ผลการศึกษาย่อยในตารางที่ 3 พบว่า นักท่องเที่ยวชาวจีน
ให้ระดับความสาคัญกับทาเลที่ต้ งั เดินทางสะดวก ทางร้านจัดหมวดหมู่สินค้าอย่างชัดเจน และ สามารถซื้ อสิ นค้า
ผ่านออนไลน์ สอดคล้องกับงานวิจยั ของ วิไลวรรณ ศิ ริอาไพ (2555) ได้ศึกษาปั จจัยที่ มีอิทธิ พลต่อพฤติกรรม
การซื้ อ สิ น ค้า ของนัก ท่ อ งเที่ ย ว ตลาดโบราณบ้า นสะแกกรั ง (ถนนคนเดิ น ตรอกโรงยา) จัง หวัด อุ ทัย ธานี
ผลการศึ กษาพบว่า นักท่ องเที่ ยวให้ความสาคัญกับการเดิ นทางมาตลาดมี ความสะดวก เนื่ องจากมี ทาเลที่ ต้ งั
เดินทางสะดวก จะทาให้นกั ท่องเที่ยวไปถึงร้านขายของฝากและของที่ระลึกได้ง่ายขึ้น
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4. ปั จจัยด้านการส่ งเสริ มการตลาด (Promotion): ผลการศึกษาย่อยในตารางที่ 4 พบว่า นักท่องเที่ยวชาว
จี นให้ระดับความสาคัญกับการส่ งเสริ มการขาย เช่น ลด แลก แจก แถม มีพนักงานขายแนะนาข้อมูลสิ นค้าเป็ น
ภาษาจีน และ มีตวั อย่างสิ นค้าให้ทดลองใช้/สามารถชิมสิ นค้าประเภทอาหารได้ ซึ่ งไม่สอดคล้องกับงานวิจยั ของ
วิไลวรรณ ศิริอาไพ (2555) ที่พบว่า นักท่องเที่ยวให้ความสาคัญด้านจัดการแสดงนิทรรศการที่เน้นศิลปะพื้นบ้าน/
ประวัติศาสตร์ อันแสดงถึงวัฒนธรรมของสถานที่ท่องเที่ยวมากกว่า โดยไม่เน้นกิจกรรมการส่งเสริ มการขาย

7. ข้ อเสนอแนะ
7.1 ข้ อเสนอแนะในการนาผลวิจยั ไปใช้
1. ปั จ จัย ด้านผลิ ตภัณฑ์ (Product): จากการศึ ก ษาพบว่า นัก ท่ อ งเที่ ย วชาวจี นส่ ว นใหญ่ให้ระดับ
ความสาคัญของฝากและของที่ระลึกกับคุณภาพของสิ นค้า ความมีเอกลักษณ์ของสิ นค้า และ มีสินค้าที่หลากหลาย
ประเภทให้เลือกซื้ อ ผูท้ ี่ประกอบการขายของฝากและของที่ระลึกควรเลือกสิ นค้าที่มีคุณภาพและมีเอกลักษณ์มา
จาหน่าย นอกจากนี้ ควรมีสินค้าที่จาหน่ายหลากหลายชนิ ดให้นกั ท่องเที่ยวได้เลือกจานวนมาก เพื่อเพิ่มทางเลือก
ใหม่ให้นกั ท่องเที่ยว
2. ปั จจัยด้านราคา (Price): จากการศึ กษาพบว่านักท่องเที่ยวชาวจี นให้ระดับความสาคัญกับราคา
เหมาะสมกับคุณภาพของผลิตภัณฑ์ มีการกาหนดราคาที่แน่นอน มีป้ายราคาชัดเจน และ ร้านค้ารับชาระเงินผ่าน
AliPay ผูท้ ี่ ประกอบการขายของฝากและของที่ ระลึกควรตั้งราคาสิ นค้าที่ เหมาะสม และติดป้ านราคาที่ ชัดเจน
นอกจากนี้ ควรติดตั้งระบบชาระเงินผ่าน AliPay เนื่องจาก AliPay เป็ นโปแกรมชาระเงินที่ชาวจีนนิยมใช้มากที่สุด
3. ปั จจัยด้านช่องทางการจัดจาหน่ าย (Place): จากการศึ กษาพบว่านักท่องเที่ ยวชาวจี นให้ระดับ
ความสาคัญกับทาเลที่ ต้ งั เดิ นทางสะดวก ทางร้ านจัดหมวดหมู่สินค้าอย่างชัดเจน และ สามารถซื้ อสิ นค้าผ่าน
ออนไลน์ ดังนั้น ผูป้ ระกอบการควรเลือกตั้งร้านในแหล่งที่ เดิ นทางสะดวก หรื อควรปรับปรุ งการจัดระเบี ยบ
ร้านค้า จัดโซนร้านค้า การจัดวางสิ นค้าของร้านค้าเพื่อให้นกั ท่องเที่ยวมีการเลือกซื้อของที่ระลึกได้ง่ายขึ้น
4. ปั จจัยด้านการส่ งเสริ มการตลาด (Promotion): จากการศึกษาพบว่านักท่องเที่ยวชาวจีนให้ระดับ
ความสาคัญกับทางร้านมีการส่งเสริ มการขาย ได้แก่ การลด แลก แจก แถม มีพนักงานขายแนะนาข้อมูลสิ นค้าเป็ น
ภาษาจีน และ มีตวั อย่างสิ นค้าให้ทดลองใช้/สามารถชิมสิ นค้าประเภทอาหารได้ ดังนั้น ผูป้ ระกอบการควรจัดทา
การส่ งเสริ มการขาย เช่น ลดราคา แจกคูปอง มีกิจกรรมการแลกซื้ อ เป็ นต้น ควรมีพนักงานขายที่พูดภาษาจีนได้
และมีสินค้าตัวอย่างให้นกั ท่องเที่ยวลองใช้หรื อลองรับประทาน เพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวจีนมากขึ้น
5 .จากผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า นักท่องเที่ยวชาวจีนเพศชายและเพศหญิงให้ความสาคัญต่อ
ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดด้านราคา แตกต่างกัน หากผูป้ ระกอบการต้องการให้นกั ท่องเที่ยวให้ความสาคัญ
ต่อปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดที่ไม่แตกต่างกัน อันจะทาให้ผปู ้ ระกอบการสามารถให้บริ การทั้งนักท่องเที่ยว
เพศชายและเพศหญิงได้โดยสะดวก ง่ายต่อการบริ หารจัดการ อันจะส่งผลต่อการซื้อสิ นค้าของผูบ้ ริ โภคในทุกเพศ
โดยไม่แตกต่างกัน ขอแนะนาให้ผปู ้ ระกอบการคานึ กถึงการตั้งราคาสิ นค้า โดยให้ราคาเหมาะสมกับ (1) คุณภาพ
(2) ปริ มาณ (3) สภาวะเศรษฐกิจในปั จจุบนั นอกจากนั้นแล้วร้านจาหน่วยของที่ระลึกควรรับชาระเงินผ่าน AliPay
หรื อ WeChat หรื อการชาระผ่านบัตรเครดิ ต และควรมี ป้ายราคาเป็ นภาษาจี น เพื่ออานวยความสะดวกให้แก่
นักท่องเที่ยวทั้งชายและหญิง
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7.2 ข้ อเสนอแนะในการวิจยั ครั้งต่ อไป
ขอแนะนาให้ศึกษาเปรี ยบเทียบความแตกต่างของพฤติกรรมการ และ/หรื อ ศึกษาปั จจัยส่ วนประสม
ทางการตลาดเกี่ยวกับการซื้ อฝากและของที่ระลึกของระหว่างนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่
แบบเที่ ย วอิ ส ระและแบบกลุ่ มทัว ร์ เพื่ อ จะแสดงให้เห็ น ว่า นัก ท่ อ งเที่ ย ว 2 กลุ่ ม นี้ มี พ ฤติ ก รรม และ/หรื อ ให้
ความสาคัญต่อระดับปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดที่แตกต่างกันหรื อไม่ อันจะนาประโยชน์มายังการวางแผน
ของผูป้ ระกอบการต่อไป
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การวิจัยนี้ มีวตั ถุประสงค์ 1) เพื่อศึ กษาระดับความคิดเห็ นด้านส่ วนประสมทางการตลาดบริ การและ
การใช้บริ การซ้ าของผูใ้ ช้บริ การน้ าพุร้อนบ้านโป่ งร้อน 2) เพื่อศึ กษาปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดบริ การที่มี
อิ ทธิ พลต่อการใช้บริ การซ้ าของผูใ้ ช้บริ การน้ าพุร้อนบ้านโป่ งร้อน กลุ่มตัวอย่างที่ ใช้ในการศึ กษา คื อ ผูท้ ี่ เคย
ใช้บ ริ ก ารน้ า พุร้ อ นบ้า นโป่ งร้ อน อ าเภอเกาะคา จัง หวัด ล าปาง จ านวน 385 คน เครื่ อ งมื อ ที่ ใช้ใ นศึ กษาเป็ น
แบบสอบถามออนไลน์ ใช้สถิติพรรณนา ได้แก่ ความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ยและส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติ
อนุมานได้แก่ วิเคราะห์การถดถอยพหุคูณแบบเอ็นเตอร์
ผลการวิจยั พบว่า 1) ระดับความคิดเห็นด้านผลิตภัณฑ์หรื อบริ การ ด้านราคา ด้านสถานที่ ด้านคุณลักษณะ
ทางกายภาพ ด้า นกระบวนการและด้า นการใช้บ ริ ก ารซ้ า อยู่ใ นระดับ มากที่ สุ ด ด้า นส่ ง เสริ ม การตลาดและ
ด้านบุคลากรอยูใ่ นระดับมาก 2) ผลการทดสอบการถดถอยพหุคูณแบบเอ็นเตอร์ พบว่า ด้านสถานที่ มีอิทธิ พลต่อ
การใช้บริ การซ้ า อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ด้านราคา ด้านบุคลากร และด้านกระบวนการ มีอิทธิ พล
ต่อการใช้บริ การซ้ า อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ในส่วนของด้านผลิตภัณฑ์หรื อบริ การ ด้านการส่งเสริ ม
การตลาด และด้านลักษณะทางกายภาพ พบว่า ไม่มีอิทธิต่อการใช้บริ การซ้ าของผูใ้ ช้บริ การน้ าพุร้อนบ้านโป่ งร้อน
อาเภอเกาะคา จังหวัดลาปาง
คาสาคัญ : ส่วนประสมทางการตลาดบริ การ; การใช้บริ การซ้ า; น้ าพุร้อน

ABSTRACT
This research has the objectives 1) to study the levels of opinions of service marketing mix and the
reuse of service users of Ban Pong Ron hot spring, Kohkha district, Lampang province. 2) to study service
marketing mix factors affecting reuse of services of Ban Pong Ron hot spring. The sample group were the
385 service users of Ban Pong Ron hot spring, Kohkha district, Lampang province. The tool was an online
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questionnaire using descriptive statistics of frequencies, percentage, means and standard deviations and the
inferential statistics of Multiple Linear Regression Analysis Type Enter.
The results of the study showed that 1) the levels of the opinions of product, price, place, physical
evidence, process and reuse were at the highest level and promotion and people were at the High level. 2) Results
of the Test of Multiple Linear Regression Analysis Type Enter Found that Place had influence over reuse at the
statistical significance level of 0.05. price, people and process influenced reuse at the statistical significance level
of 0.01. It was found that product, promotion and physical evidence did not have influence over reuse of the
service users of Ban Pong Ron Hot Spring, Kokha district, Lampang province.
Keywords: Service Marketing Mix; Reuse; Hot Spring.

1. ความสาคัญและทีม่ าของปัญหา
จังหวัดลาปาง มีน้ าพุร้อนที่ เกิ ดขึ้นเองตามธรรมชาติจานวน 7 แห่ ง ได้แก่ 1) น้ าพุร้อนแจ้ซ้อน อาเภอ
เมืองปาน 2) น้ าพุร้อนบ้านโป่ งร้อน ตาบลใหม่พฒั นา อาเภอเกาะคา 3) โป่ งน้ าร้อน อาเภอเสริ มงาม 4) น้ าพุร้อน
เวียงเหนื อ อาเภอห้างฉัตร 5) น้ าพุร้อนโป่ งเหม็น อาเภอห้างฉัตร 6) น้ าพุร้อนโป่ งน้ าร้อนบ้านห้วยเรี ยน อาเภอ
ห้างฉัตร และ7) น้ าพุร้อนห้วยน้ าร้อน อาเภองาว ในส่ วนของน้ าพุร้อนบ้านโป่ งร้อน อาเภอเกาะคา จังหวัดลาปาง
ชาวบ้านในชุมชนสามารถนาน้ าพุร้อนไปใช้ในครัวเรื อนได้ ถือเป็ นแห่ งแรกในประเทศไทยก็ว่าได้ เนื่ องจาก
น้ าพุร้อน ส่ วนใหญ่จะอยูใ่ นเขตอุทยานแห่ งชาติ ซึ่ งมีขอ้ จากัดในการนาน้ าไปใช้ในชุมชน และเป็ นบ่อน้ าพุร้อน
ธรรมชาติ ขนาดกลาง อยู่ไม่ไกลจากตัวเมื องมากนัก และยังมองเห็ นโอกาสที่ จะพัฒนาหมู่บา้ นแห่ งนี้ ให้เป็ น
หมู่บ้านออนเซ็ นแห่ งแรกในประเทศไทยได้อี กด้วย (สานักงานการท่ องเที่ ยวและกี ฬ าจังหวัดล าปาง, 2563)
แต่น้ าพุร้อนบ้านโป่ งร้ อน อาเภอเกาะคา จังหวัด ลาปาง ยังไม่เป็ นที่ นิยมมากนักและมี การบริ หารจัดการโดย
องค์การบริ หารส่ วนตาบลใหม่พฒั นา ซึ่ งปั จจุบนั การแข่งขันทางการตลาดในธุรกิจเชิ งสุ ขภาพ เพิ่มสู งขึ้นทาให้
ผูใ้ ช้บริ การ มีทางเลือกหลากหลาย ดังนั้น ผูศ้ ึกษามีความสนใจศึกษาส่ วนประสมทางการตลาดบริ การที่มีอิทธิ พล
ต่อการใช้บริ การซ้ าของผูใ้ ช้บริ การน้ าพุร้อนบ้านโป่ งร้อน อาเภอเกาะคา จังหวัดลาปาง โดยปั จจุบนั การใช้บริ การซ้ า
ถือได้วา่ เป็ นหัวใจสาคัญอย่างมากต่อความมัน่ คง และความอยูร่ อดของธุรกิจต่างๆ ผลการศึกษาในครั้งนี้ สามารถ
นาไปเป็ นแนวทางในการพัฒนาการตลาดบริ การเพื่อตอบสนองความพึงพอใจและความต้องการของผูใ้ ช้บริ การ
ที่เป็ นกลุ่มเป้ าหมายให้เกิดการใช้บริ การซ้ าสาหรับธุรกิจท่องเที่ยวเชิงสุขภาพหรื อองค์กรที่ให้บริ การน้ าพุร้อน

2. วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
(1) เพื่อศึ กษาระดับความคิดเห็ นด้านส่ วนประสมทางการตลาดบริ การและการใช้บริ การซ้ าของผูใ้ ช้
บริ การน้ าพุร้อนบ้านโป่ งร้อน อาเภอเกาะคา จังหวัดลาปาง
(2) เพื่อศึกษาปั จจัยส่วนประสมทางการตลาดบริ การที่มีอิทธิ พลต่อการใช้บริ การซ้ าของผูใ้ ช้บริ การน้ าพุ
ร้อนบ้านโป่ งร้อน อาเภอเกาะคา จังหวัดลาปาง
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3. เอกสารและงานวิจัยทีเ่ กี่ยวข้ อง
3.1 แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้ อง
แนวคิดและทฤษฎีส่วนประสมทางการตลาดบริการ หมายถึง ตัวแปรหรื อเครื่ องมือทางการตลาด
ที่ สามารถควบคุ มได้ เพื่ อ ตอบสนองความพึ งพอใจและความต้อ งการของลู ก ค้า ที่ เป็ นกลุ่ม เป้ า หมาย ได้แก่
ผลิ ต ภัณ ฑ์ (Product) ราคา (Price) สถานที่ ห รื อ ช่ อ งทางการจัด จ าหน่ า ย (Place) และการส่ ง เสริ ม การตลาด
(Promotion) บุ ค คล (People) ลักษณะทางกายภาพ (Physical evidence) และกระบวนการให้บริ การ (Process)
เพื่อให้สอดคล้องกับแนวคิดที่สาคัญทางการตลาดสมัยใหม่ โดยเฉพาะอย่างยิง่ กับธุรกิจทางด้านการบริ การ ดังนั้น
จึงรวมเรี ยกได้วา่ เป็ นส่วนประสมทางการตลาดแบบ (7Ps) ( Kotler & Keller, 2012)
แนวคิดและทฤษฎีการใช้ บริการซ้า Kim, Galliers, Shin, Han & Kim (2012) ได้อธิบายการตั้งใจ
ใช้บริ การซ้ าไว้วา่ เป็ นการตัดสิ นใจใช้บริ การกับผูใ้ ห้บริ การรายเดิมที่มีผลเกิดจากความพึงพอใจใน
การใช้บริ การดังกล่าวสื บเนื่ องจากการตัดสิ นใจในครั้งแรกที่อาจเกิดได้จากปั จจัยทั้งภายในและภายนอก ในตัว
ของผูใ้ ช้บริ การเองเป็ นหลัก
งานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้ อง
กนิฏฐา เกิดฤทธิ์ (2560) ได้วจิ ยั เรื่ อง ปั จจัยส่วนประสมทางการตลาดที่นกั ท่องเที่ยวให้ความสาคัญ
ในการท่องเที่ยวถนนคนเดิน จังหวัดภูเก็ต ผลการวิจยั พบว่า นักท่องเที่ยวให้ความสาคัญปั จจัยส่ วนประสมทาง
การตลาด โดยภาพรวมทั้ง 7 ด้านนั้น มีความสาคัญอยูใ่ นระดับมาก ในส่ วนของปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาด
นักท่ องเที่ ยวให้ความสาคัญใน ด้านสิ นค้าและบริ การมากที่ สุด รองลงมาเป็ นด้านบุคลากร ด้านกระบวนการ
ให้บริ การ ด้านองค์ประกอบทางกายภาพ ด้านช่องทางการจัดจาหน่าย ด้านราคา และด้านปั จจัย ที่นกั ท่องเที่ยวให้
ความสาคัญน้อยที่สุด คือ ด้านการส่งเสริ มการตลาด
สมหทัย จารุ มิ ลิ น ท (2560) ได้ศึ ก ษาเรื่ อ ง ปั จ จัย ส่ ว นประสมทางการตลาดและพฤติ ก รรมของ
นักท่องเที่ ยวที่ มีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจเลือกเดิ นทางมาท่องเที่ ยวซ้ าในอาเภอหัวหิ น จังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์
ของนักท่องเที่ยวที่มีภูมิลาเนาอยูใ่ น เขตกรุ งเทพมหานครและปริ มณฑล ผลการศึกษาพบว่า 1) นักท่องเที่ยวที่ มี
ระดับการศึ กษาต่างกันมี การตัดสิ นใจเลื อกเดิ นทางมาท่ องเที่ ยวซ้ าในอ าเภอหัวหิ น จังหวัดประจวบคี รีขนั ธ์
แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ 0.05 2) นักท่องเที่ยวที่มีวตั ถุประสงค์ในการมาท่องเที่ยว คือ ระยะเวลาใน
การมาท่ องเที่ ยว ช่ วงเวลาในการเดิ นทางมาท่ องเที่ ยว บุ คคลที่ เดิ นทางท่ องเที่ ยวด้วย ลักษณะการเดิ นทางมา
ท่องเที่ ยวต่างกันมีการตัดสิ นใจเลือกเดิ นทางมาท่องเที่ ยวซ้ าในอาเภอหัวหิ น จังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์ภาพรวม
แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ 0.05 3) ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดด้านผลิตภัณฑ์และด้านการส่ งเสริ ม
การตลาดส่ งผลต่อการตัดสิ นใจเลือกเดินทางมาท่องเที่ยวซ้ าในอาเภอหัวหิ น จังหวัดคีรีขนั ธ์อย่างมีนยั สาคัญทาง
สถิติที่ 0.05
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3.2 กรอบแนวคิดในการวิจยั
ผลิตภัณฑ์หรื อบริ การ
ราคา
สถานที่

การใช้บริ การซ้ าของผูใ้ ช้บริ การ
น้ าพุร้อนบ้านโป่ งร้อน อาเภอเกาะคา
จังหวัดลาปาง

การส่ งเสริ มการตลาด
ลักษณะทางกายภาพ
บุคลากร
กระบวนการ

แผนภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจยั
3.3 สมมติฐาน
ตัวแปรที่ใช้ในการศึกษาวิจยั ครั้งนี้ มีรายละเอียดดังนี้ ผลิตภัณฑ์หรื อบริ การ ราคา สถานที่ การส่ งเสริ ม
การตลาด ลักษณะทางกายภาพ บุคลากร และกระบวนการมีอิทธิ พลต่อการใช้บริ การซ้ าของผูใ้ ช้บริ การน้ าพุร้อน
บ้านโป่ งร้อน อาเภอเกาะคา จังหวัดลาปาง

4. วิธีดาเนินการวิจัย
4.1 แบบแผนการศึกษา
แบบแผนในการศึกษาเพื่อหาคาตอบของการศึกษาประกอบด้วย 5 ขั้นตอน คือ 1) การศึกษาความสาคัญ
ของปั ญหา 2) การกาหนดกรอบแนวคิดในการศึกษา 3) การพัฒนาเครื่ องมือที่ใช้ในการศึกษา 4) การเก็บรวบรวม
ข้อมูล และ 5) การวิเคราะห์ขอ้ มูลและสรุ ปผลการศึกษา
4.2 ประชากรและตัวอย่ าง
ประชากรและกลุ่ ม ตัว อย่า งที่ ใ ช้ใ นการศึ ก ษาครั้ งนี้ เป็ นผู ้ที่ เ คยใช้บ ริ ก ารน้ า พุ ร้ อ นบ้า นโป่ งร้ อ น
อาเภอเกาะคา จังหวัดลาปาง จานวน 385 คน เนื่ องจากไม่ทราบจานวนประชากรที่แน่นอน ดังนั้น ขนาดตัวอย่าง
สามารถคานวณได้จากสู ตรไม่ทราบขนาดตัวอย่างของ W.G. Cochran โดยกาหนดระดับความเชื่อมัน่ ร้อยละ 95
และระดับค่าความคลาดเคลื่อนร้อยละ 5 จานวน 385 คน โดยวิธีการสุ่มกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง
4.3 เครื่ องมือการศึกษา
1. ศึกษาเอกสาร แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจยั ที่เกี่ยวกับส่วนประสมทางการตลาดบริ การที่มีอิทธิพล
ต่อการใช้บริ การซ้ าของผูใ้ ช้บริ การน้ าพุร้อนบ้านโป่ งร้อน อาเภอเกาะคา จังหวัดลาปาง
2. ศึกษาวิธีสร้างเครื่ องมือแบบมาตราส่วนประเมินค่า (rating scale) จานวน 5 ระดับ
3. สร้างแบบสอบถามตามกรอบแนวคิด ทฤษฎี ที่เกี่ ยวข้องส่ วนประสมทางการตลาดบริ ก ารที่ มี
อิทธิพลต่อการใช้บริ การซ้ าของผูใ้ ช้บริ การน้ าพุร้อนบ้านโป่ งร้อน อาเภอเกาะคา จังหวัดลาปาง
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4. นาเครื่ องมือที่สร้างขึ้นมา เสนอต่ออาจารย์ที่ปรึ กษา เพื่อขอคาแนะนาในเบื้องต้น เพื่อตรวจสอบ
ว่าแบบสอบถามนั้นมีความถูกต้องในรายละเอียดต่างๆ ครอบคลุมเนื้อหาตามวัตถุประสงค์ ของการศึกษามากน้อย
เพียงใด จากนั้นนาแบบสอบถามมาปรับปรุ งแก้ไขตามความเห็นของอาจารย์ที่ปรึ กษา
5. การตรวจความตรงเชิ งเนื้ อหา (Content Validity) โดยผูศ้ ึ กษานาแบบสอบถามที่สร้างขึ้นเสนอ
ต่อคณะผูเ้ ชี่ยวชาญตรวจสอบแล้วนามาปรับปรุ งแบบสอบถามตามที่คณะผูเ้ ชี่ยวชาญเสนอแนะ จานวน 3 ท่าน
6. นาแบบสอบถามที่ผ่านการปรับปรุ งแก้ไขตามการหาค่าดัชนี ความสอดคล้องของวัตถุประสงค์
(Index of Item Objective Congruence : IOC) ตามการตรวจสอบคุ ณ ภาพของแบบสอบถาม ตามมุ ม มองของ
ผูเ้ ชี่ ยวชาญ โดยมี ค่า IOC รวม 0.90 หลังจากนั้นนาแบบสอบถามไปทดลองใช้ (Try-Out) กับกลุ่มที่ มีลกั ษณะ
ใกล้เคียงกับกลุ่มตัวอย่าง จานวน 30 คน ในพื้นที่น้ าพุร้อนแจ้ซอ้ น อาเภอเมืองปาน จังหวัดลาปาง ซึ่ งไม่ใช่กลุ่ม
เดียวกันกับกลุ่มตัวอย่างจริ งด้วยแบบสอบถามก่อนหน้าที่จะเก็บข้อมูลจริ ง
7. นาข้อมูลที่ได้จากแบบสอบถามที่ทดลองใช้ (try-out) จานวน 30 คน มาทาการตรวจสอบคุณภาพ
ของแบบสอบถาม เพื่ อ วิ เ คราะห์ ห าค่ า ความเชื่ อ มั่น ของเครื่ อ งมื อ วัด (Reliability Analysis)โดยการหาค่ า
ความเชื่ อ มั่น แบบความสอดคล้อ งภายใน (Internal Consistency) ด้ว ยวิ ธี ก ารหาค่ า สั ม ประสิ ท ธิ์ อัล ฟ่ าของ
ครอนบาค (Cronbach’s Alpha Coefficient)
8. นาแบบสอบถามที่สมบูรณ์แล้วใช้เป็ นเครื่ องมือในการศึกษาต่อไป
4.4 การเก็บรวบรวมข้ อมูล
การศึ กษาครั้งนี้ ผศู ้ ึ กษาได้เก็บรวบรวมข้อมูลจากแหล่งปฐมภูมิ โดยใช้แบบสอบถาม (Questionnaire)
เป็ นเครื่ องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล ซึ่ งการจัดเก็บข้อมูลที่ ใช้ในการศึ กษามีข้ นั ตอนในการดาเนิ นการดังนี้
1. ดาเนินการจัดทาแบบสอบถามตามกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา
2. ทาการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยการแจกแบบสอบถามแก่กลุ่มตัวอย่างที่กาหนดไว้ คือ ผูท้ ี่เคยใช้
บริ การน้ าพุร้อนบ้านโป่ งร้อน อาเภอเกาะคา จังหวัดลาปาง จานวน 385 คน โดยการสุ่ มเก็บตัวอย่างจากผูม้ าใช้
บริ การน้ าพุร้อนบ้านโป่ งร้อน อาเภอเกาะคา จังหวัดลาปาง ด้วยแบบสอบถามออนไลน์ผา่ น Google Forms
3. ตรวจสอบความสมบูรณ์ ครบถ้วนของแบบสอบถามที่ได้รับกลับคืนมา
4. นาข้อมูลที่ได้จากการตอบแบบสอบถามที่สมบูรณ์มาวิเคราะห์ต่อไป
4.5 การวิเคราะห์ ข้อมูล
ในการดาเนินการวิเคราะห์ขอ้ มูลที่ได้จากแบบสอบถามมีลาดับและขั้นตอนในการวิเคราะห์ขอ้ มูลดังนี้
1. ตรวจสอบความสมบูรณ์ของแบบสอบถามทุกฉบับ และเลือกเฉพาะฉบับสมบูรณ์มาใช้ในการ
วิเคราะห์ขอ้ มูล
2. น าข้อ มู ล จากแบบสอบถามที่ สมบู ร ณ์ ม าวิเ คราะห์ ท างสถิ ติ โดยใช้โ ปรแกรมสาเร็ จ รู ป ใน
การวิเคราะห์ขอ้ มูล ซึ่งแบ่งออกเป็ น 3 ส่วน ดังต่อไปนี้
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทัว่ ไปของผูต้ อบแบบสอบถาม
ส่ วนที่ 2 การวิเคราะห์ระดับความคิดเห็น ส่ วนประสมทางการตลาดบริ การที่มีอิทธิ พลต่อการ
ใช้บริ การซ้ าของผูใ้ ช้บริ การน้ าพุร้อนบ้านโป่ งร้อน อาเภอเกาะคา จังหวัดลาปาง
ส่ วนที่ 3 การวิเคราะห์ ส่วนประสมทางการตลาดบริ การที่มีอิทธิ พลต่อการใช้บริ การซ้ าของ
ผูใ้ ช้บริ การน้ าพุร้อนบ้านโป่ งร้อน อาเภอเกาะคา จังหวัดลาปาง
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5. ผลการศึกษา
ส่ วนที่ 1 ข้ อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม จานวน 385 คน ส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิง จานวน 204 คน
คิดเป็ นร้อยละ 53 มีอายุระหว่าง 31 - 40 ปี จานวน 138 คน คิดเป็ นร้อยละ 35.8 สถานภาพสมรส จานวน 249 คน
คิดเป็ นร้อยละ 64.7 ระดับการศึกษาสูงสุดระดับปริ ญญาตรี จานวน 278 คน คิดเป็ นร้อยละ 72.2 อาชีพข้าราชการ
หรื อรัฐวิสากิ จ จานวน 145 คน คิดเป็ นร้อยละ 37.7 รายได้ต่อเดือนอยูร่ ะหว่าง 15,001-20,000 บาท จานวน 119
คน คิดเป็ นร้อยละ 31 กิจกรรมที่ทาในแหล่งน้ าพุร้อนบ้านโป่ งร้อน อาบน้ าแร่ /แช่น้ าร้อน จานวน 194 คน คิดเป็ น
ร้อยละ 50.4 การรับทราบข้อมูลการประชาสัมพันธ์น้ าพุร้อนบ้านโป่ งร้อน จากญาติ พี่นอ้ ง หรื อคนรู ้จกั จานวน
212 คน คิ ด เป็ นร้ อ ยละ 55.1 เหตุ ผ ลในการตัด สิ น ใจเลื อ กใช้บ ริ ก ารน้ าพุร้ อ น บ้า นโป่ งร้ อ น อ าเภอเกาะคา
จังหวัดลาปาง เพื่อพักผ่อนหย่อนใจจานวน 338 คน คิดเป็ นร้อยละ 36.1 ภูมิลาเนาของผูม้ าใช้บริ การ จังหวัดลาปาง
จานวน 315 คน คิดเป็ นร้อยละ 81.8
ส่ วนที่ 2 การวิเคราะห์ ระดับความคิดเห็นส่ วนประสมทางการตลาดบริการที่มีอิทธิพลต่ อ การใช้ บริการ
ซ้าของผู้ใช้ บริการน้าพุร้อนบ้ านโป่ งร้ อน อาเภอเกาะคา จังหวัดลาปาง โดยใช้ สถิติพรรณนา ได้ แก่ ค่ าเฉลี่ย และ
ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
1. ผลิตภัณฑ์หรื อบริ การ ภาพรวมผลิตภัณฑ์หรื อบริ การ อยู่ในระดับมากที่ สุด โดยค่าเฉลี่ย 4.45
รายละเอียดผลิตภัณฑ์หรื อบริ การ ที่ มีค่าเฉลี่ยสู งสุ ด พบว่า ห้องอาบน้ าแร่ เป็ นสัดส่ วนให้ความรู ้สึกเป็ นส่ วนตัว
อยูใ่ นระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย 4.69 และมีค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.462
2. ราคา ภาพรวมราคา อยู่ในระดับมากที่สุด โดยค่าเฉลี่ย 4.37 รายละเอียดราคาที่ มีค่าเฉลี่ยสู งสุ ด
พบว่า ค่าบริ การเหมาะสมกับสภาพของห้องอาบน้ าแร่ อยูใ่ นระดับมากที่สุดมีค่าเฉลี่ย 4.69 และมีค่าส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 0.465
3. สถานที่ ภาพรวมสถานที่ อยูใ่ นระดับมากที่สุด โดยค่าเฉลี่ย 4.49 รายละเอียดสถานที่ที่มีค่าเฉลี่ย
สู งสุ ด พบว่า แหล่งน้ าพุร้อนบ้านโป่ งร้อน มีที่จอดรถกว้างขวางและเพียงพออยูใ่ นระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย 4.55
และมีค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.498
4. การส่ ง เสริ ม การตลาด ภาพรวมการส่ ง เสริ ม การตลาด อยู่ใ นระดับ มาก โดยค่ า เฉลี่ ย 3.96
รายละเอียดการส่งเสริ มการตลาด ที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด พบว่า แหล่งน้ าพุร้อนบ้านโป่ งร้อน มีการโฆษณาประชาสัมพันธ์
ผ่านสื่ อออนไลน์ อยูใ่ นระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย 4.22 และมีค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.592
5. คุณลักษณะทางกายภาพ ภาพรวมคุณลักษณะทางกายภาพ อยู่ในระดับมากที่ สุด โดยค่าเฉลี่ย
4.52 รายละเอียดคุณลักษณะทางกายภาพ ที่ มีค่าเฉลี่ยสู งสุ ด พบว่า สภาพแวดล้อมและอาคารสถานที่ ของแหล่ง
น้ าพุร้อนบ้านโป่ งร้อน มีความสวยงาม อยูใ่ นระดับมากที่สุดมีค่าเฉลี่ย 4.55 และมีค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.498
6. บุคลากร ภาพรวมบุคลากร อยู่ในระดับมาก โดยค่าเฉลี่ย 4.12 รายละเอียดบุคลากรที่มีค่าเฉลี่ย
สูงสุด พบว่า คนในชุมชนมีมนุษย์สมั พันธ์ดีและเป็ นมิตรกับผูใ้ ช้บริ การ อยูใ่ นระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย 4.28 และ
มีค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.449
7. กระบวนการ ภาพรวมกระบวนการ อยู่ใ นระดับ มากที่ สุ ด โดยค่ า เฉลี่ ย 4.52 รายละเอี ย ด
กระบวนการที่ มีค่าเฉลี่ยสู งสุ ด พบว่า แหล่งน้ าพุร้อนบ้านโป่ งร้อน มีระบบจัดการสิ่ งแวดล้อมและการจัดการ
ระบบน้ า การเปลี่ยนถ่ายน้ าและการบาบัดน้ าเสี ยได้ดี อยูใ่ นระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย 4.67 และมีค่าส่ วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 0.470
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8. การใช้บริ การซ้ า ภาพรวมการใช้บริ การซ้ า อยูใ่ นระดับมากที่สุด โดยค่าเฉลี่ย 4.36 รายละเอียด
การใช้บริ การซ้ า ที่มีค่าเฉลี่ยสู งสุ ด พบว่า จะพิจารณาแหล่งน้ าพุร้อนบ้านโป่ งร้อน นี้ เป็ นตัวเลือกแรกเมื่อจะเลือก
หาสถานที่พกั ผ่อนเชิงสุขภาพ อยูใ่ นระดับมากที่สุดมีค่าเฉลี่ย 4.39 และมีค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.489
สรุ ปภาพรวมผลิ ตภัณฑ์หรื อบริ การ ราคา สถานที่ การส่ งเสริ มการตลาด ลักษณะทางกายภาพ
บุคลากร กระบวนการ และการใช้บริ การซ้ า มีระดับความสาคัญโดยรวม ระดับมากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.35
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.515
ส่ วนที่ 3 การวิเคราะห์ ส่วนประสมทางการตลาดบริการที่มีอิทธิพลต่ อการใช้ บริการซ้าของผู้ใช้ บริ การ
นา้ พุร้อนบ้ านโป่ งร้ อน อาเภอเกาะคา จังหวัดลาปาง
พบว่า ด้านกระบวนการ มีอิทธิพลต่อการใช้บริ การซ้ าของผูใ้ ช้บริ การน้ าพุร้อนบ้านโป่ งร้อน อาเภอเกาะคา
จังหวัดลาปาง โดยมีค่าสัมประสิ ทธิ์ การถดถอยเท่ากับ 0.266 ค่าความคลาดเคลื่อนเท่ากับ 0.053 รองลงมา คือ
ด้ า นบุ ค ลากร มี ค่ า สั ม ประสิ ท ธิ์ การถดถอยเท่ า กั บ 0.232 ค่ า ความคลาดเคลื่ อ นเท่ า กั บ 0.058 ด้ า นราคา
มี ค่ า สัม ประสิ ทธิ์ การถดถอยเท่ ากับ 0.163 ค่ า ความคลาดเคลื่ อ นเท่ า กับ 0.055 ด้านสถานที่ มี ค่ า สัม ประสิ ทธิ์
การถดถอยเท่ ากับ 0.139 ค่าความคลาดเคลื่ อนเท่ากับ 0.055 ด้านผลิ ตภัณฑ์หรื อบริ การ มี ค่าสัมประสิ ทธิ์ การ
ถดถอยเท่ากับ 0.080 ค่าความคลาดเคลื่อนเท่ากับ 0.058 ด้านคุณลักษณะทางกายภาพ มีค่าสัมประสิ ทธิ์การถดถอย
เท่ ากับ 0.042 ค่าความคลาดเคลื่ อนเท่ากับ 0.060 และสุ ดท้ายคื อ ด้านการส่ งเสริ มการตลาด มี ค่าสัมประสิ ทธิ์
การถดถอย เท่ากับ -0.044 ค่าความคลาดเคลื่อนเท่ากับ 0.037
ตารางที่ 1 แสดงผลการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ โดยใช้ตวั แปรตามเป็ นการใช้บริ การซ้ า ของผูใ้ ช้บริ การ
น้ าพุร้อนบ้านโป่ งร้อน อาเภอเกาะคา จังหวัดลาปาง
การใช้ บริการซ้า
B
S.E.
ค่าคงที่ (a)
0.517
0.233
ผลิตภัณฑ์หรื อบริ การ
0.080
0.058
ราคา
0.163
0.055
สถานที่
0.139
0.055
การส่ งเสริ มการตลาด
-0.044
0.037
คุณลักษณะทางกายภาพ
0.042
0.060
บุคลากร
0.232
0.058
กระบวนการ
0.266
0.053
2
2
F = 40.331 p-value = 0.000 R = 0.428 AdjR = 0.418
ตัวแปรอิสระ

Beta

t

p-value

VIF

0.073
0.155
0.138
-0.060
0.038
0.232
0.253

2.215
1.378
2.955**
2.526*
-1.178
0.697
4.002**
5.033**

0.027
0.169
0.003
0.012
0.240
0.486
0.000
0.000

1.845
1.816
1.961
1.714
1.959
2.215
1.671

*มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05, **มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01

6. อภิปรายผล
ผลการทดสอบการถดถอยพหุ คู ณโดยวิธี Enter พบว่า กระบวนการ มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ การใช้บ ริ ก ารซ้ า
ของผูใ้ ช้บริ การน้ าพุร้อนบ้านโป่ งร้อน อาเภอเกาะคา จังหวัดลาปาง โดยมีค่าสัมประสิ ทธิ์การถดถอยเท่ากับ 0.266
ค่าความคลาดเคลื่อนเท่ากับ 0.053 หมายความว่าหากกระบวนการเพิ่มขึ้นในด้านแหล่งน้ าพุร้อนบ้านโป่ งร้อน
มีระบบจัดการสิ่ งแวดล้อมและการจัดการระบบน้ า การเปลี่ยนถ่ายน้ าและการบาบัดน้ าเสี ยได้ดี ห้องอาบน้ าแร่ มี
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จานวนเพียงพอไม่รอใช้บริ การนาน มีความปลอดภัยภายในห้องอาบน้ าแร่ และผูใ้ ช้บริ การได้รับการบริ การอย่าง
รวดเร็ ว ย่อมมีอิทธิ พลต่อการใช้บริ การซ้ าของผูใ้ ช้บริ การน้ าพุร้อนบ้านโป่ งร้อน อาเภอเกาะคา จังหวัดลาปาง
จะเพิ่มมากขึ้นตามไปด้วย โดยมีค่าสัมประสิ ทธิ์การถดถอยมาตรฐานเท่ากับ 0.253
รองลงมา คื อ บุ คลากรมี อิทธิ พลต่อการใช้บริ ก ารซ้ าของผูใ้ ช้บริ ก ารน้ า พุร้อนบ้านโป่ งร้ อน อาเภอ
เกาะคา จังหวัดลาปาง มากที่สุด โดยมีค่าสัมประสิ ทธิ์ การถดถอยเท่ากับ 0.232 ค่าความคลาดเคลื่อนเท่ากับ 0.058
หมายความว่าหากบุคลากรเพิ่มขึ้นในด้านคนในชุมชนมีมนุษย์สมั พันธ์ดีและเป็ นมิตรกับผูใ้ ช้บริ การ คนในชุมชน
สามารถสร้ างค่านิ ยมให้กับแหล่งน้ าพุร้อนบ้านโป่ งร้ อน พนักงานมีความรู ้ ในการแนะนาช่ วยเหลื อและดูแล
ผูใ้ ช้บริ การ และพนักงานแต่งกายสะอาดเรี ยบร้ อยย่อมมีอิทธิ พลต่อการใช้บริ การซ้ าของผูใ้ ช้บริ การน้ า พุร้อน
บ้านโป่ งร้อน อาเภอเกาะคา จังหวัดลาปาง จะเพิ่มมากขึ้นตามไปด้วย โดยมีค่าสัมประสิ ทธิ์ การถดถอยมาตรฐาน
เท่ากับ 0.232
ลาดับที่ 3 ราคา มี อิทธิ พลต่อการใช้บริ การซ้ าของผูใ้ ช้บริ การน้ าพุร้อนบ้านโป่ งร้ อน อาเภอเกาะคา
จังหวัดลาปาง โดยมีค่าสัมประสิ ทธิ์การถดถอยเท่ากับ 0.163 ค่าความคลาดเคลื่อนเท่ากับ 0.055 หมายความว่าหาก
ราคาเพิ่มขึ้ น ในด้านค่าบริ การเหมาะสมกับสภาพของห้องอาบน้ าแร่ ค่าบริ การเหมาะสมกับสิ่ งอานวยความ
สะดวก อัต ราค่ า บริ ก ารแช่ น้ า แร่ มี ใ ห้เ ลื อ กหลากหลาย และมี ช่ อ งทางการช าระเงิ น ตามความต้อ งการของ
ผูใ้ ช้บริ การ เช่น เงินสด QR Code เป็ นต้น ย่อมมีอิทธิพลต่อการใช้บริ การซ้ าของผูใ้ ช้บริ การน้ าพุร้อนบ้านโป่ งร้อน
อาเภอเกาะคา จังหวัดลาปาง จะเพิ่มมากขึ้นตามไปด้วย โดยมีค่าสัมประสิ ทธิ์การถดถอยมาตรฐานเท่ากับ 0.155
ลาดับที่ 4 สถานที่ มีอิทธิ พลต่อการใช้บริ การซ้ าของผูใ้ ช้บริ การน้ าพุร้อน บ้านโป่ งร้อน อาเภอเกาะคา
จังหวัดลาปาง โดยมีค่าสัมประสิ ทธิ์ การถดถอยเท่ากับ 0.139 ค่าความคลาดเคลื่อนเท่ากับ 0.055 หมายความว่า
หากสถานที่เพิ่มขึ้น ในด้านแหล่งน้ าพุร้อนบ้านโป่ งร้อน มีที่จอดรถกว้างขวางและเพียงพอ ทาเลที่ต้ งั ของแหล่ง
น้ าพุร้อนบ้านโป่ งร้อน เชื่ อมโยงหรื อใกล้กบั แหล่งท่องเที่ ยวหลักและแหล่งท่องเที่ยวอื่นๆ เช่น วัด ร้านอาหาร
ร้านกาแฟ เป็ นต้น สามารถใช้บริ การได้ตลอดทั้งปี และแหล่งน้ าพุร้อนบ้านโป่ งร้อน อยู่ในชุมชนที่มีอตั ลักษณ์
และเรื่ องราวที่น่าสนใจ ย่อมมีอิทธิ พลต่อการใช้บริ การซ้ าของผูใ้ ช้บริ การน้ าพุร้อนบ้านโป่ งร้อน อาเภอเกาะคา
จังหวัดลาปางจะเพิ่มมากขึ้นตามไปด้วย โดยมีค่าสัมประสิ ทธิ์การถดถอยมาตรฐานเท่ากับ 0.138
ลาดับที่ 5 ผลิตภัณฑ์หรื อบริ การ มีอิทธิ พลต่อการใช้บริ การซ้ าของผูใ้ ช้บริ การน้ าพุร้อน บ้านโป่ งร้อน
อาเภอเกาะคา จังหวัดลาปาง โดยมีค่าสัมประสิ ทธิ์ การถดถอยเท่ากับ 0.080 ค่าความคลาดเคลื่อนเท่ากับ 0.058
หมายความว่าหากผลิตภัณฑ์หรื อบริ การเพิ่มขึ้น ในด้านห้องอาบน้ าแร่ เป็ นสัดส่ วนให้ความรู ้สึกเป็ นส่ วนตัว มีสิ่ง
อานวยความสะดวกครบครัน แหล่งน้ าแร่ มีคุณภาพและเป็ นที่ยอมรับ และบริ เวณต่างๆของแหล่งน้ าพุร้อนบ้าน
โป่ งร้อน มีความสะอาด ย่อมมีอิทธิ พลต่อการใช้บริ การซ้ าของผูใ้ ช้บริ การน้ าพุร้อนบ้านโป่ งร้อน อาเภอเกาะคา
จังหวัดลาปางจะเพิ่มมากขึ้นตามไปด้วยโดยมีค่าสัมประสิ ทธิ์การถดถอยมาตรฐานเท่ากับ 0.073
ลาดับที่ 6 คุณลักษณะทางกายภาพ มีอิทธิพลต่อการใช้บริ การซ้ าของผูใ้ ช้บริ การน้ าพุร้อนบ้านโป่ งร้อน
อาเภอเกาะคา จังหวัดลาปาง โดยมีค่าสัมประสิ ทธิ์ การถดถอยเท่ากับ 0.042 ค่าความคลาดเคลื่อนเท่ากับ 0.060
หมายความว่าหากคุณลักษณะทางกายภาพเพิ่มขึ้น ในด้านสภาพแวดล้อมและอาคารสถานที่ของแหล่งน้ าพุร้อน
บ้านโป่ งร้อน มีความสวยงาม ป้ ายชื่ อแหล่งน้ าพุร้อนบ้านโป่ งร้อน มีความชัดเจนมองเห็นได้เด่นชัดสะดวกต่อ
การมาใช้บริ การ การออกแบบและการตกแต่งแหล่งน้ าพุร้อนบ้านโป่ งร้อน ที่เป็ นเอกลักษณ์ของชุมชน และแหล่ง
น้ าพุร้อนบ้านโป่ งร้อนมีความร่ มรื่ นเขียวขจี ย่อมมีอิทธิ พลต่อการใช้บริ การซ้ าของผูใ้ ช้บริ การน้ าพุร้อนบ้านโป่ ง
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ร้อน อาเภอเกาะคา จังหวัดลาปางจะเพิ่มมากขึ้นตามไปด้วย โดยมีค่าสัมประสิ ทธิ์ การถดถอยมาตรฐานเท่ากับ
0.038
ลาดับที่ 7 การส่ งเสริ มการตลาด มีอิทธิ พลต่อการใช้บริ การซ้ าของผูใ้ ช้บริ การน้ าพุร้อนบ้านโป่ งร้อน
อาเภอเกาะคา จังหวัดลาปาง โดยมีค่าสัมประสิ ทธิ์ การถดถอยเท่ากับ -0.044 ค่าความคลาดเคลื่อนเท่ากับ 0.037
หมายความว่าถ้าหากมีการส่ งเสริ มการตลาดเพิ่มขึ้น ย่อมมีอิทธิ พลต่อการใช้บริ การซ้ าของผูใ้ ช้บริ การน้ าพุร้อน
บ้านโป่ งร้อน อาเภอเกาะคา จังหวัดลาปางลดลงตามไปด้วย โดยมีค่าสัมประสิ ทธิ์ การถดถอยมาตรฐานเท่ากับ 0.060
ตัวแปรอิ สระทั้ง 7 ได้แก่ ผลิ ตภัณฑ์หรื อบริ การ ราคา สถานที่ การส่ งเสริ มการตลาด ลักษณะทาง
กายภาพ บุ คลากร และกระบวนการ สามารถทานายการใช้บริ การซ้ าของผูใ้ ช้บริ การ น้ าพุร้อน บ้านโป่ งร้อน
อาเภอเกาะคา จังหวัดลาปาง ได้ร้อยละ 41.8

7. ข้ อเสนอแนะ
7.1 ข้ อเสนอแนะในการนาผลการศึกษาไปใช้
(1) ด้านผลิตภัณฑ์หรื อบริ การ ไม่มีอิทธิ พลต่อการใช้บริ การซ้ าของผูใ้ ช้บริ การน้ าพุร้อนบ้านโป่ ง
ร้อน อาเภอเกาะคา จังหวัดลาปาง เนื่องจากระดับค่านิยมของผูใ้ ช้บริ การ ระดับนิสยั และพฤติกรรมในสถานการณ์
การแพร่ ระบาดของเชื้ อไวรัสโควิด 19 ดังนั้นผูใ้ ห้บริ การควรมีกระบวนการดูแลรักษาความสะอาดตามเกณฑ์
มาตรฐานท่องเที่ยวปลอดภัยด้านสุ ขอนามัย Safety & Health Administration (SHA) และ กระบวนการให้บริ การ
โดยคานึงถึงสุขภาวะและสุขอนามัย
(2) ด้านราคา มีอิทธิ พลต่อการใช้บริ การซ้ าของผูใ้ ช้บริ การน้ าพุร้อนบ้านโป่ งร้อน อาเภอเกาะคา
จังหวัดลาปาง ดังนั้นในสถานการณ์การแพร่ ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19 ผูใ้ ห้บริ การควรมีการตั้งราคาสาหรับ
สมาชิกและราคาพิเศษ การชาระเงินออนไลน์ผา่ นแอปพลิเคชัน ผ่านคิวอาร์โค้ด (QR Code) เพื่อลดการสัมผัสและ
เพิ่มความสะดวกให้สอดคล้องกับพฤติกรรมผูใ้ ช้บริ การ
(3) ด้านสถานที่ มีอิทธิพลต่อการใช้บริ การซ้ าของผูใ้ ช้บริ การน้ าพุร้อนบ้านโป่ งร้อน อาเภอเกาะคา
จังหวัดลาปาง ดังนั้นในสถานการณ์การแพร่ ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19 ผูใ้ ห้บริ การควรเพิม่ การให้บริ การแบบ
Contactless (ลดการสัมผัสระหว่างกัน) และควรมีระบบการจอง ในการใช้บริ การล่วงหน้าผ่านช่องทางออนไลน์
(4) ด้านการส่ งเสริ มการตลาด ไม่มีอิทธิ พลต่อการใช้บริ การซ้ าของผูใ้ ช้บริ การน้ าพุร้อน บ้านโป่ ง
ร้อน อาเภอเกาะคา จังหวัดลาปาง เนื่ องจากในสถานการณ์การแพร่ ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19 ปั จจุบนั มีผตู ้ ิด
เชื้อเพิ่มสู งขึ้น ดังนั้นผูใ้ ห้บริ การควรมีการสื่ อสารให้ความรู ้ขอ้ แนะนาในช่องทางต่างๆ และมีการใช้เทคโนโลยี
ดิจิทลั มาใช้เพื่อช่วยลดการสัมผัส เช่น การใช้ QR, AR และVAR มากขึ้น
(5) ด้านคุณลักษณะทางกายภาพ ไม่มีอิทธิพลต่อการใช้บริ การซ้ าของผูใ้ ช้บริ การน้ าพุร้อนบ้านโป่ ง
ร้อน อาเภอเกาะคา จังหวัดลาปาง เนื่ องจากสถานการณ์การแพร่ ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19 ดังนั้นผูใ้ ห้บริ การ
ควรให้ความสาคัญสุ ขลักษณะของอาคารและอุปกรณ์เครื่ องใช้ที่มีอยูใ่ นอาคารควรมีความสะอาดและพร้อมใช้
บริ การตามเกณฑ์มาตรฐานท่องเที่ยวปลอดภัยด้านสุขอนามัย Safety & Health Administration (SHA) และจัดให้มี
อุปกรณ์รักษาความสะอาดและป้ องกันเชื้อโรคในสถานที่ให้บริ การ
(6) ด้านบุคลากร มีอิทธิ พลต่อการใช้บริ การซ้ าของผูใ้ ช้บริ การน้ าพุร้อนบ้านโป่ งร้อน อาเภอเกาะ
คา จังหวัดลาปาง ดังนั้นในสถานการณ์การแพร่ ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19 ผูใ้ ห้บริ การควรให้ความสาคัญใน
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การดู แ ลรั ก ษาความสะอาดการแต่ ง กายและร่ า งกายของพนัก งาน และมี ก ารพัฒ นาความรู ้ ข องบุ ค ลากร
ต่ อ การให้บ ริ ก ารตามเกณฑ์ส าธารณสุ ข และมาตรฐานท่ อ งเที่ ย วปลอดภัย ด้า น สุ ข อนามัย Safety & Health
Administration (SHA)
(7) ด้านกระบวนการ มีอิทธิ พลต่อการใช้บริ การซ้ าของผูใ้ ช้บริ การน้ าพุร้อนบ้านโป่ งร้อน อาเภอ
เกาะคา จังหวัดลาปาง ดังนั้นในสถานการณ์การแพร่ ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19 ผูใ้ ห้บริ การควรมีกระบวนการ
กาจัดขยะและสิ่ งปฏิกูลให้ถูกต้องตามกฎสาธารณสุ ขและตามเกณฑ์มาตรฐานท่องเที่ยวปลอดภัยด้านสุ ขอนามัย
Safety & Health Administration (SHA) และควรมีการจัดให้มีการระบายอากาศที่ดีและมีการตรวจวัดอุณหภูมิ
7.2 ข้ อเสนอแนะในการศึกษาครั้งต่ อไป
(1) ควรทาการศึ กษาค่านิ ยมของการใช้บริ การของน้ าพุร้อนบ้านโป่ งร้อนอาเภอเกาะคา จังหวัด
ลาปาง ต่อสถานการณ์การแพร่ ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19 เพื่อเปรี ยบเทียบผลข้อมูล
(2) ควรท าการศึ ก ษาแต่ ล ะ Generation เพื่ อ น ามาเปรี ยบเที ย บการใช้ บ ริ การของน้ าพุ ร้ อ น
บ้านโป่ งร้อน อาเภอเกาะคา จังหวัดลาปาง
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บทคัดย่อ
การวิจยั เป็ นวิจยั เชิ งปริ มาณ (Quantitative Research) มีวตั ถุปะสงค์เพื่อ 1) เพื่อศึ กษาระดับการจัดการ
ความรู ้ของบริ ษทั ผูผ้ ลิตบรรจุภณั ฑ์แห่งหนึ่งในจังหวัดฉะเชิงเทรา 2) เพื่อเปรี ยบเทียบระดับผลการปฏิบตั ิงานของ
พนักงานบริ ษทั ผูผ้ ลิตบรรจุภณ
ั ฑ์แห่ งหนึ่ งในจังหวัดฉะเชิงเทรา โดยจาแนกตามลักษณะประชากรศาสตร์ และ
3) เพื่อศึ กษาระดับอิทธิ พลของการจัดการความรู ้ที่มีต่อผลการปฏิบตั ิงานของพนักงานบริ ษทั ผูผ้ ลิตบรรจุภณ
ั ฑ์
แห่งหนึ่งในจังหวัดฉะเชิงเทรา กลุ่มตัวอย่างของงานวิจยั นี้ คือ พนักงานที่ทางานในบริ ษทั โรงงานผลิตบรรจุภณ
ั ฑ์
ในจังหวัดฉะเชิงเทราโดยใช้วธิ ี การเลือกตัวอย่างตามสูตรของ Taro Yamane ได้จานวนกลุ่มตัวอย่าง 345 คน สถิติ
ที่ ใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล ได้แก่ ความถี่ ค่าเฉลี่ย การทดสอบความแปรปรวน และการวิเคราะห์ สมการเส้น
ถดถอยพหุ คูณ ผลวิจยั พบว่า 1) ผูต้ อบแบบสอบถามให้คะแนนด้านการจัดการความรู ้ ของพนักงานในระดับมาก
โดยมาค่าเฉลี่ย (x̅ =3.67) และ 2) ปั จจัยด้านการจัดการความรู ้ ในแต่ละด้านจะมีอิทธิ พลต่อการปฏิ บตั ิงานของ
พนักงานที่แตกต่างกัน
คาสาคัญ: การจัดการความรู ้, ผลการปฏิบตั ิงานของพนักงาน

ABSTRACT
Research is quantitative research. The objectives of Quantitative Research were 1) to study the level of
knowledge management of a packaging manufacturer in Chachoengsao Province; 2) to compare the performance
level of employees of a packaging manufacturing company in Chachoengsao Province. Classified by
demographic characteristics and 3) to study the level of influence of knowledge management on the performance
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of employees of a packaging manufacturing company in Chachoengsao Province. The sample group of this
research was employees working in a packaging manufacturing company in Chachoengsao province using Taro
Yamane's formula sampling method. A total of 345 samples were obtained. The statistics used in the data analysis
were frequency, mean, variance test. and analysis of multiple regression equations. The results showed that 1) the
respondents gave the employees a high level of knowledge management scores by mean (x̅ = 3.67) and 2) the
knowledge management factors in each aspect were Influence on the performance of different employees
Keywords: Knowledge Management / Employee Performance

1. ความสาคัญและทีม่ าของปัญหาวิจัย
บรรจุภณั ฑ์มีความสาคัญอย่างมากต่อธุรกิจการผลิตสิ นค้ามีที่ตอ้ งใช้เป็ นวัสดุที่ใช้สาหรับห่อหุม้ ป้ องกัน
ลาเลียงและนาเสนอสิ นค้าจากผูผ้ ลิตถึงผูใ้ ช้หรื อผูบ้ ริ โภค บรรจุภณ
ั ฑ์จึงเปรี ยบเสมือนหน้าต่างที่เปิ ดให้ขอ้ มูลที่
สาคัญต่อผูบ้ ริ โภคก่อนการตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้าเนื่ องจากบรรจุภณ
ั ฑ์เป็ นสิ่ งที่ จบั ต้องได้ทาให้ผูบ้ ริ โภคเห็ น และ
สัมผัสเป็ นลาดับแรก บรรจุภณ
ั ฑ์จึงมีความสาคัญอย่างมากต่อการขายสิ นค้านอกเหนื อจากการทาหน้าที่ปกป้ อง
สิ นค้าภายในให้คงสภาพและคุ ณสมบัติ ให้สดใหม่ได้นานที่ สุด สร้ างความปลอดภัย จากสิ่ งแปลกปลอมจาก
ภายนอกเข้าไปปนเปื้ อนกับสิ นค้าภายใน อีกทั้งบรรจุภณ
ั ฑ์ยงั สร้างความสะดวกให้กบั ผูบ้ ริ โภคในการใช้สอย
จับต้อง ยก ถือ และพกพาไปยังสถานที่ต่าง ๆ หากมองภาพรวมธุ รกิจบรรจุภณ
ั ฑ์ทุกประเภทในภูมิภาคอาเซี ยน
จะเห็ นว่ามีแนวโน้มเติบโตอย่างต่อเนื่ อง โดยมีมูลค่ารวมกว่า 51,000 ล้านดอลลาร์ สหรัฐในปี 2561 ซึ่ งคาดว่า
ในช่วง 6 ปี (ปี 2561-2567) จะมีอตั ราการเติบโตเฉลี่ยต่อปี อยูท่ ี่ ร้อยละ 6.1 หรื อมีมูลค่าตลาดบรรจุภณ
ั ฑ์รวมอยูท่ ี่
72,700 ล้านดอลลาร์สหรัฐในปี 2567
วัสดุที่ใช้ในการทาบรรจุภณั ฑ์ส่วนใหญ่ทามาจากพลาสติกเพราะมีคุณสมบัติที่ทนทาน น้ าหนักเบา และ
ไม่ทาปฏิกิริยากับสิ นค้าได้ง่าย จึงทาให้บรรจุภณั ฑ์ที่ทาจากพลาสติกเป็ นที่นิยมอย่างมากในอุตสาหกรรมการผลิต
โดยที่สถานการณ์อุตสาหกรรมพลาสติกของไทย ไตรมาสที่ 1 ปี 2563 มีปริ มาณการส่ งออกขยายตัวเมื่อเทียบกับ
ไตรมาสเดียวกันของปี 2562 โดยการขยายตัวเกิดจากความต้องการของตลาดประเทศคู่คา้ หลัก เช่น สหรัฐอเมริ กา
เวียดนาม และอิ นโดนี เซี ย นอกจากนี้ ราคาน้ ามันดิ บซึ่ งเป็ นวัตถุดิบหลักในการผลิ ตพลาสติ กในตลาดโลกมี
การปรั บตัวลดลง ทาให้ตน้ ทุ นวัตถุดิบลดลงและจากสถานการณ์ การแพร่ ระบาดของไวรั สโควิด -19 ทาให้มี
ความต้องการพลาสติกบางประเภทเพิ่มขึ้น
ผูป้ ระกอบการโรงงานในธุรกิจผลิตบรรจุภณ
ั ฑ์น้ ีมีความจาเป็ นต้องใช้ความรู ้ทางด้านเทคโนโลยีข้ นั สูง
ในการพัฒนาคุณสมบัติของสิ นค้าอย่างต่อเนื่ อง การจัดการความรู ้ (knowledge management) จึ งมีความจาเป็ น
อย่างมากต่อองค์การในการรวบรวมองค์ความรู ้ที่มีอยูแ่ ต่กระจัดกระจายอยูใ่ นตัวบุคคลหรื อเอกสาร แล้วมาพัฒนา
ให้เป็ นระบบเพื่อให้ทุกคนในองค์กรสามารถเข้าถึงความรู ้ และพัฒนาตนเองให้เป็ นผูร้ ู ้ และนาผูป้ ระยุกต์ใช้ความรู ้
นั้นในการปฏิบตั ิงานได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ อันจะส่ งผลให้องค์กรมีความสามารถในเชิงแข่งขันสู งสุ ด เนื่ องจาก
ความรู ้เป็ นพลังขับเคลื่อนการทางานให้ประสบความสาเร็ จ ทั้งภาคธุรกิจ เอกชน และภาคราชการ ซึ่ งการจัดการ
ความรู ้จะเน้นการมีปฏิสัมพันธ์ของคนในการถ่ายทอดความรู ้กว่าเครื่ องมือหรื อเอกสารใด อย่างไรก็ตาม ถึงแม้วา่
ความรู ้ที่ถูกจัดเข้าระบบและง่ายต่อการเข้าถึงของบุคคลต่าง ๆ แล้ว แต่ยงั ไม่นาไปใช้ประโยชน์ในการปฏิบตั ิงาน
จริ ง ก็ถือว่าการจัดการความรู ้ไม่มีประสิ ทธิภาพ
891

การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ มหาวิทยาลัยศรี ปทุม ออนไลน์ ครั้งที่ 16 ประจาปี 2564 วันที่ 28 ตุลาคม 2564

จากข้อมูลข้างต้นผูว้ ิจยั เป็ นพนักงานที่ทางานในบริ ษทั ผูผ้ ลิตบรรจุภณ
ั ฑ์แห่งหนึ่ งในจังหวัดฉะเชิงเทรา
จึงหวังเป็ นอย่างยิ่งว่าการจัดการความรู ้และการปฏิบตั ิงาน เพื่อพัฒนาและปรับปรุ งองค์ความรู ้ต่าง ๆ ให้พนักงาน
ผูว้ ิจยั จึงสนใจศึกษา เรื่ อง การจัดการความรู ้ที่มีอิทธิ พลต่อผลการปฏิบตั ิงานของพนักงานในบริ ษทั ผูผ้ ลิตบรรจุ
ภัณฑ์แห่งหนึ่งในจังหวัดฉะเชิงเทรา

2. วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาระดับการจัดการความรู ้ของบริ ษทั ผูผ้ ลิตบรรจุภณั ฑ์แห่งหนึ่งในจังหวัดฉะเชิงเทรา
2. เพื่อเปรี ยบเที ยบระดับ ผลการปฏิ บตั ิงานของพนักงานบริ ษทั ผูผ้ ลิตบรรจุภณ
ั ฑ์แห่ งหนึ่ งในจังหวัด
ฉะเชิงเทรา โดยจาแนกตามลักษณะประชากรศาสตร์
3. เพื่อศึกษาระดับอิทธิพลของการจัดการความรู ้ที่มีต่อผลการปฏิบตั ิงานของพนักงานบริ ษทั ผูผ้ ลิตบรรจุ
ภัณฑ์แห่งหนึ่งในจังหวัดฉะเชิงเทรา

3. เอกสารและงานวิจัยทีเ่ กี่ยวข้ อง
3.1 แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้ อง
บุญอนันต์ พินยั ทรัพย์ (2552) ได้ศึกษาปั จจัยด้านองค์การกับการจัดการความรู ้ในกรณี ศึกษาองค์การที่
ประสบความสาเร็ จในภาคธุ รกิ จ โดยมีวตั ถุประสงค์คือเพื่อศึ กษา 1) การจัดการความรู ้ที่สนับสนุ นให้องค์การ
ธุรกิจเหล่านี้ ประสบความสาเร็ จ 2) ความสาคัญของมิติพฤติกรรมองค์การ เงือนไขที่เป็ นอุปสรรค รวมถึงปั จจัย
แห่ ง ความส าเร็ จ ในการก้า วไปสู่ ก ารเป็ นองค์ก ารเรี ย นรู ้ แ ละการก้า วไปสู่ อ งค์ก ารอัจ ฉริ ย ะ และ 3) รู ป แบบ
การแลกเปลี่ ยนเรี ยนรู ้ ระหว่างกัน ผลการศึ กษาพบว่า การจัดการความรู ้ ที่สนับสนุ นให้องค์การธุ รกิ จประสบ
ผลสาเร็ จ องค์การสามารถดาเนิ นการโดยวางกลยุทธ์การัดการความรู ้ มีการสร้างความรู ้ และใช้เทคโนโลยีเป็ น
เครื่ องมือในการจัดการความรู ้ การพัฒนาองค์การเป็ นองค์การเรี ยนรู ้ที่ประสบผลสาเร็ จ องค์การจะต้องเอาระบบ
ย่อย 5 ระบบคือ การเรี ยนรู ้ องค์การ คน ความรู ้ และเทคโนโลยี มาประสานเข้าด้วยกัน ภายใต้ระบบย่อยดังกล่าว
องค์การธุรกิจดาเนินการตามความเหมาะสมของการบริ หารแต่ละองค์การ โดยปั จจัยหลักที่สาคัญโครงสร้างและ
วัฒนธรรมองค์การที่ สนับสนุ นและส่ งเสริ มการเรี ยนรู ้ กลยุทธ์ขององค์การที่ สนับสนุ นองค์การเรี ยนรู ้ วิธีก าร
จัดการความรู ้ในองค์การ การใช้เทคโนโลยีสนับสนุ นและการจัดการความรู ้ และเพิ่มประสิ ทธิ ภาพการเรี ยนรู ้
การใช้เทคโนโลยีบริ หารกระบวนการทางานเป็ นทีม และการเรี ยนรู ้ของคนในองค์การ การพัฒนาองค์การเรี ยนรู ้สู่
การเป็ นองค์การอัจฉริ ยะที่ประสบความสาเร็ จ องค์การต้องมีกระบวนการบริ หารที่มุ่งเน้นให้องค์การและบุคลากร
มีกระบวนการทางานที่เพียบพร้อมไปด้วยประสิ ทธิภาพ และมีผลงานที่มี่ประสิ ทธิผลโดยเชื่อมโยงการทางานเป็ น
ที มเข้ากับกระบวนการในการเรี ยนรู ้ และมี การส่ งเสริ มให้เกิ ดบรรยากาศการคิ ดริ เริ่ มสร้ างสรรค์เพื่อให้เ กิ ด
ศักยภาพของทีมงาน ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์สร้างนวัตกรรมและสร้างช่องทางความจงรักภักดีต่อผลิตภัณฑ์และ
บริ การจากผูบ้ ริ โภค
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3.2 กรอบแนวคิดในการวิจยั
ปัจจัยส่ วนบุคคล
1. อายุ
2. ระดับการศึกษา
3. ประสบการณ์
4. รายได้ต่อเดือน
5. ตาแหน่งงาน
6. ฝ่ าย

ผลการปฏิบัตงิ านงานของพนักงาน
บริษัทผลิตบรรจุภณ
ั ฑ์
1. คุณภาพงาน
2. ความคิดสร้างสรรค์
3. ทักษะการแก้ปัญหา

การจัดการความรู้
1. การรวบรวมความรู ้
2. การคัดเลือกองค์ความรู ้
3. การจัดเก็บความรู ้
4. การแลกเปลี่ยนความรู ้
5. การประยุกต์ความรู ้

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจยั
3.3 สมมติฐานการวิจยั
1. พนักงานที่มีปัจจัยส่ วนบุคคลด้าน อายุ ระดับการศึกษา ประสบการณ์ รายได้ต่อเดือน ตาแหน่ง
งานและฝ่ าย ที่แตกต่างกัน จะมีระดับผลการปฏิบตั ิงานของพนักงานที่แตกต่างกัน
2. การจัดการความรู ้ มีอิทธิ พลต่อผลการปฏิบตั ิงานของพนักงานบริ ษทั ผูผ้ ลิตบรรจุภณ
ั ฑ์แห่ งหนึ่ง
ในจังหวัดฉะเชิงเทรา

4. วิธีดาเนินการวิจัย
4.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่ าง
กลุ่ ม พนักงานระดับ ปฏิ บัติ การบริ ษ ัท บรรจุ ภ ัณ ฑ์แ ห่ ง หนึ่ ง ในจัง หวัด ฉะเชิ ง เทรา ซึ่ ง มี จ านวนรวม
ประมาณ 1,000 คน โดยคานวณตามสูตรของ (Taro Yamane 1985) ได้กลุ่มตัวอย่าง 345 คน กาหนด ความเชื่อมัน่
ที่ร้อยละ 95 และยอมรับความคลาดเคลื่อนได้ไม่เกินร้อยละ 5
4.2 เครื่ องมือวิจยั และวิธีรวบรวมข้ อมูล
ส่ วนที่ 1 คาถามเกี่ยวกับข้อมูลประชากรศาสตร์ของผูต้ อบแบบสอบถาม มีลกั ษณะเป็ นแบบ สารวจ
รายการ (check list) ประกอบด้วยข้อมูลส่วนต่างๆ ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษาประสบการณ์การทางาน รายได้
เฉลี่ยต่อเดือน (รวมค่าโอที) ตาแหน่งงาน และฝ่ าย
ส่ วนที่ 2 คาถามเกี่ยวกับปั จจัยด้านการจัดการความรู ้ในองค์กรจานวน 5 ด้าน โดยดัดแปลงจาก
Donate & Pablo (2015) และ Choi et al. (2010) ซึ่งประกอบด้วย
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1. ด้านการรวบรวมความรู ้ ประกอบด้วยข้อคาถาม 5 ข้อ
2. ด้านการคัดเลือกองค์ความรู ้ ประกอบด้วยข้อคาถาม 5 ข้อ
3. ด้านการจัดเก็บความรู ้ ประกอบด้วยข้อคาถาม 6 ข้อ
4. ด้านการส่งผ่านความรู ้ ประกอบด้วยข้อคาถาม 5 ข้อ
5. ด้านการประยุกต์ใช้ความรู ้ ประกอบด้วยข้อคาถาม 3 ข้อ
ส่ วนที่ 3 คาถามเกี่ยวกับผลการปฎิบตั ิงานของพนักงานโรงงาน ซึ่งประกอบด้วย 3 ด้าน ได้แก่
1. ด้านคุณภาพงาน โดยดัดแปลงจาก Agus (2012), ซึ่ง ประกอบด้วยข้อคาถาม 4 ข้อ
2. ด้านความคิดสร้างสรรค์ โดยดัดแปลงจาก Zhang & Bartol (2010) ประกอบด้วยข้อคาถาม
5 ข้อ
3. ด้า นทัก ษะการแก้ปั ญ หา โดยดัด แปลงจาก Heppner & Petersen (1982) ประกอบด้ว ย
ข้อคาถาม 4 ข้อ
วิธีรวบรวมข้ อมูล
การเก็บข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามเป็ นเครื่ อง ผูว้ จิ ยั แจกแบบสอบถามแล้วรอเก็บในเวลาพักเที่ยง
เพื่อให้ได้แบบสอบถาม 100% และป้ องกันแบบสอบถามหาย
ส่ วนที่ 4 ข้อเสนอแนะเป็ นคาถามปลายเปิ ดให้ผตู ้ อบแบบสอบถามแสดงความคิดเห็น

5. ผลการวิจัย
ส่ วนที่ 1 ข้ อมูลเชิงพรรณนาเกีย่ วกับปัจจัยส่ วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม
ผูท้ ี่ตอบแบบสอบถาม ส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิง คิดเป็ นร้อยละ 54.2 มีอายุอยูใ่ นช่วง ต่ากว่า 30 ปี คิดเป็ น
ร้อยละ 58.3 ระดับการศึกษา มัธยมปลาย/ปวช คิดเป็ นร้อยละ 35.7 ประสบการณ์การทางาน 1-5 ปี คิดเป็ นร้อยละ
47.8 รายได้ต่อเดือนระหว่าง 15,000-20,000 บาท คิดเป็ นร้อยละ 43.5ตาแหน่งงานปั จจุบนั พนักงานทัว่ ไปคิดเป็ น
ร้อยละ 84.3 ส่วนใหญ่พนักงานทางานฝ่ ายผลิตและซ่อมบารุ งคิดเป็ นร้อยละ 53.0 ตามลาดับ
ส่ วนที่ 2 ข้ อมูลเชิงพรรณนาเกีย่ วกับการจัดการความรู้ ในองค์กร
โดยภาพรวมของการจัดการความรู ้ในองค์กร มีค่าเฉลี่ย x̅ เท่ากับ 3.67 ค่าเบี่ ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)
เท่ากับ 0.85 คือ อยูใ่ นระดับมาก เมื่อพิจารณาปั จจัยย่อยพบว่า อันดับแรก คือ ด้านการจัดเก็บองค์ความรู ้ มีค่าเฉลี่ย
x̅ เท่ากับ 3.83 อยู่ในระดับมาก อันดับสอง คือ ด้านการส่ งผ่านความรู ้มีค่าเฉลี่ย x̅ เท่ากับ 3.73 อยู่ในระดับมาก
อันดับสาม คือ ด้านการรวบรวมความรู ้ มีค่าเฉลี่ย x̅ เท่ากับ 3.71 อยูใ่ นระดับมาก อันดับสี่ คือ ด้านการประยุกต์ใช้
ความรู ้ มีค่าเฉลี่ย x̅ เท่ากับ 3.66อยูใ่ นระดับมาก อันดับห้า คือ ด้านการคัดเลือกองค์ความรู ้ มีค่าเฉลี่ย x̅ เท่ากับ
3.41 อยูใ่ นระดับมาก ตามลาดับ
ส่ วนที่ 3 ข้ อมูลชิงพรรณนาเกีย่ วกับผลปฏิบัตงิ านของพนักงานโรงงาน
โดยภาพรวมของการปฎิ บตั ิงานของพนักงาน มีค่าเฉลี่ย x̅ เท่ากับ 3.63 ค่าเบี่ ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)
เท่ากับ 1.00 คือ อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาปั จจัยย่อยพบว่า อันดับแรก คือ ด้านคุณภาพของงาน มีค่าเฉลี่ย x̅
เท่ากับ 3.74 อยู่ในระดับมาก อันดับสอง คือ ด้านทักษะการแก้ปัญหามีค่าเฉลี่ย x̅ เท่ากับ 3.65 อยู่ในระดับมาก
อันดับสาม คือ ด้านความคิดสร้างสรรค์ มีค่าเฉลี่ย x̅ เท่ากับ 3.50 อยูใ่ นระดับมาก ตามลาดับ
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ส่ วนที่ 4 : ข้ อมูลเชิงอนุมานของผลการทดสอบสมมติฐาน
ตารางที่ 1 ทดสอบสมมติฐานการจัดการความรู ้ที่มีผลต่อการปฎิบตั ิงาน
การปฎิบตั ิงาน

ด้านคุณภาพ
ของงาน

ด้านความคิด
สร้างสรรค์

ด้านทักษะ
การแก้ไขปั ญหา

อายุ
0.82
ต่ากว่า 30 ปี
(x̅ = 3.93)
31-40ปี
(x̅ = 3.91)
0.32
ต่ากว่า 30 ปี
(x̅ = 3.57)
31-40ปี
(x̅ =3.70)
0.78
ต่ากว่า 30 ปี
(x̅ = 3.56)
31-40ปี
(x̅ =3.79)

ระดับ
การศึกษา
0.69
ประถม/ม.ต้น
(x̅ = 3.93)
ปวสขึ้นไป
(x̅ = 3.88)
0.56
ประถม/ม.ต้น
(x̅ = 3.67)
ปวสขึ้นไป
(x̅ = 3.61)
0.53
ประถม/ม.ต้น
(x̅ = 3.74)
ปวสขึ้นไป
(x̅ = 3.54)

ปัจจัยส่ วนบุคคล
ประสบการณ์
รายได้
ทางาน
0.45
0.99
น้อยกว่า 1 ปี ต่ากว่า 10,000 บาท
(x̅ = 3.76)
(x̅ =3.94)
5-10ปี
20,000ขึ้นไป
(x̅ = 3.95)
(x̅ = 4.02)
0.33
0.45
น้อยกว่า 1 ปี ต่ากว่า 10,000บาท
(x̅ = 3.54)
(x̅ = 3.88)
5-10ปี
20,000ขึ้นไป
(x̅ = 3.73)
(x̅ = 3.82)
0.60
0.76
น้อยกว่า 1 ปี ต่ากว่า 10,000บาท
(x̅ = 3.43)
(x̅ = 3.71)
5-10ปี
20,000ขึ้นไป
(x̅ = 3.66)
(x̅ = 3.88)

ตาแหน่งงาน

ฝ่ าย

0.71
พนักงาน
(x̅ = 3.92)
หัวหน้างาน
(x̅ = 3.90)
0.66
พนักงาน
(x̅ = 3.60)
หัวหน้างาน
(x̅ = 3.75)
0.51
พนักงาน
(x̅ = 3.60)
หัวหน้างาน
(x̅ = 3.75)

0.00*
ฝ่ ายผลิต
(x̅ = 3.93)
ฝ่ าย QC
(x̅ = 4.26)
0.00*
ฝ่ ายผลิต
(x̅ = 3.64)
ฝ่ าย QC
(x̅ = 3.83)
0.00*
ฝ่ ายผลิต
(x̅ = 3.66)
ฝ่ าย QC
(x̅ = 3.95)

*p< .05

จากตารางที่ 1 พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่ มีปัจจัยส่ วยบุคคลด้านฝ่ ายการทางาน มีผลต่อการปฏิ บตั งานของ
พนักงานในโรงงาน ด้านคุณภาพของงาน ด้านความคิดสร้างสรรค์ ด้านทักษะการแก้ไขปั ญหา อย่างมีนยั สาคัญ
ทางสถิติที่ 0.05
ตารางที่ 2 ทดสอบสมมติฐานการจัดการความรู ้ที่มีผลต่อการปฎิบตั ิงานของพนักงงาน
การจัดการความรู้
1.ด้านการรวบรวมความรู ้
2.ด้านการคัดเลือกองค์ความรู ้
3.ด้านการจัดเก็บความรู ้
4.ด้านการส่ งผ่านความรู ้
5.ด้านการประยุกต์ใช้ความรู ้
*p< .05

คุณภาพของงาน
p
β
0.04
0.35
-0.01
0.76
0.17
0.00*
0.18
0.00*
0.53
0.00*

ผลการปฎิบตั ิงานของพนักงาน
ความคิดสร้างสรรค์
ทักษะการแก้ปัญหา
p
p
β
β
0.13
0.03
0.17
0.01
0.26
0.00
0.98
0.00*
0.53
0.08
0.45
0.00*
0.33
0.46
0.00*
0.00*
0.38
0.11
0.68
0.00*

จากตารางที่ 2 พบว่าจากการทดสอบค่าสัมประสิ ทธิ์ การถดถอยการจัดการความรู ้ที่มีผลต่อการปฎิบตั ิงาน
ในด้านต่างๆ ต่อไปนี้
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1. ด้านคุณภาพของงาน ปั จจัยที่มีผลต่อการปฎิบตั ิงานของพนักงานด้านนี้ เรี ยงลาดับจากมากไปหาน้อย
ได้แก่ ด้านการจัดเก็บความรู ้, ด้านการส่ งผ่านความรู ้, ด้านการประยุกต์ใช้ความรู ้ , ด้านการรวบรวมความรู ้ และ
ด้านการคัดเลือกองค์ความรู ้ ตามลาดับ
2. ด้านความคิดสร้างสรรค์ ปั จจัยที่มีผลต่อการปฎิบตั ิงานของพนักงานด้านนี้ เรี ยงลาดับจากมากไปหา
น้อ ย ได้แ ก่ ด้า นการส่ ง ผ่า นความรู ้ , ด้า นการประยุก ต์ใ ช้ค วามรู ้ , ด้า นการจัด เก็ บ ความรู ้ , ด้า นการคัด เลื อ ก
องค์ความรู ้และด้านการรวบรวมความรู ้ ตามลาดับ
3. ด้านทักษะการแก้ปัญหาปั จจัยที่มีผลต่อการปฎิบตั ิงานของพนักงานด้านนี้ เรี ยงลาดับจากมากไปหา
น้อย ได้แก่ ด้านการจัดเก็บความรู ้, ด้านการประยุกต์ใช้ความรู ้ , ด้านการคัดเลือกองค์ความรู ้ , ด้านการรวบรวม
ความรู ้, ด้านการส่งผ่านความรู ้ ตามลาดับ

6. อภิปรายผล
จากการศึ กษาเรื่ อง การจัดการความรู ้ส่งผลต่อประสิ ทธิ ผลการทางานของพนักงานโรงงานผลิตบรรจุ
ภัณฑ์ในจังหวัดฉะเชิงเทรา สามารถนามาอภิปรายตามผลเชิงพรรณนาได้ดงั ต่อไปนี้
ด้านคุณภาพของงาน โดยที่ปัจจัยการจัดการความรู ้ที่มีผลต่อการปฎิบตั ิงานของพนักงงานด้านคุณภาพ
ของงาน ได้แก่ ด้านการประยุกต์ใช้ความรู ้ ด้านการส่ งผ่านความรู ้ ด้านการจัดเก็บความรู ้ สอดคล้องกับงานวิจยั
ของ บุ ญอนันต์ พินัยทรั พย์ (2552) ได้ศึกษาปั จจัยด้านองค์การกับการจัดการความรู ้ ในกรณี ศึกษาองค์การที่
ประสบความสาเร็ จในภาคธุรกิจ
ด้านความคิดสร้างสรรค์ โดยที่ปัจจัยการจัดการความรู ้ที่มีผลต่อการปฎิบตั ิงานของพนักงาน ด้านความคิด
สร้ างสรรค์ ได้แก่ ด้านการคัดเลื อกองค์ความรู ้ ด้านการจัดเก็บความรู ้ ด้านการส่ งผ่านความรู ้ สอดคล้องกับ
งานวิจยั ของ สมนึ ก เอื้อจิระพงษ์พนั ธ์ (2555) ได้ศึกษาความสามารถในการจัดการความรู ้กบั ความสามารถทาง
นวัตกรรม โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาระดับความสามารถ และความสัมพันธ์ของความสามารถในการจัดการ
ความรู ้กบั ความสามารถทางนวัตกรรม
ด้านทักษะการแก้ปัญหา โดยที่ปัจจัยการจัดการความรู ้ที่มีผลต่อการปฎิบตั ิงานของพนักงาน ด้านทักษะ
การแก้ปัญหา ได้แก่ ด้านการประยุกต์ใช้ความรู ้ ด้านการส่ งผ่านความรู ้ สอดคล้องกับงานวิจยั ของ พลอยชมพู
กิตติกุลโชติวฒ
ุ (2557) ได้ศึกษาประสิ ทธิ ผลการจัดการความรู ้กบั ความสาเร็ จขององค์กร: การศึกษาเชิงประจักษ์
ของธุ รกิ จโรงแรมในประเทศไทย โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาและทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างประสิ ทธิ ผล
การจัดการความรู ้ที่ส่งผลกระทบ ต่อความสาเร็ จขององค์กรของธุรกิจโรงแรมในประเทศไทย

7. ข้ อเสนอแนะ
7.1 ข้ อเสนอแนะในการนาผลวิจยั ไปใช้
จากการวิจยั ครั้งนีพ้ บว่ า
(1) การประยุกต์ใช้ความรู ้ ที่ มีควรได้รับการส่ งเสริ มเพิ่มเติม เช่น การพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ของ
บริ ษทั ยังเป็ นการพัฒนาจากภายในองค์กรเท่านั้น ควรมีการนาทีมซัพพรายเออร์ ผผู ้ ลิตRM เข้ามาร่ วมพัฒนาร่ วม
ด้วย โดยใช้องค์ความรู ้ท้ งั จากภายในองค์กรและSUPPLIERในการทดลองร่ วมกันเพื่อหาแนวทางใหม่ๆ รู ปแบบ
ผลิตภัณฑ์ที่แปลกใหม่ ออกไปนาเสนอขาย เช่น ตัวอย่างการแก้ไขปั ญหาฉลากแตกระหว่างการขนส่งของลูกค้า
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(2) ความคิ ดสร้ างสรรค์ ของพนักงาน ยังมี ค่าเฉลี่ ยที่ ต่ า เราจึ งควรมีการส่ งเสริ ม เปิ ดโอกาสให้
พนักงาน ได้แสดงความคิดเห็น และมีส่วนช่วยคิดวิเคราะห์ และนาเสนอแนวคิดในการแก้ไขปั ญหาต่างๆ เช่น
การแก้ไขปั ญหาข้อร้องเรี ยนด้านคุณภาพจากลูกค้า จากเดิมผูจ้ ดั การก็จะคิดวิเคราะห์ และวางแนวทางการแก้ไข
เพี ย งคนเดี ยว ก็ ป รั บ เป็ นประชุ มที ม งานผูป้ ฏิ บัติ ร่ ว มหาสาเหตุ และวางแนวทางการป้ องกันปั ญ หา ถื อเป็ น
การพัฒนาพนักงาน และส่งเสริ มความคิดสร้างสรรค์ให้กบั พนักงาน
(3) ด้านการรวบรวมความรู ้ ควรมีการส่ งเสริ มทั้งด้านคุณภาพของงาน ความคิดสร้างสรรค์ ทักษะ
การแก้ไขปั ญหา ล้อจากการแก้ไขปั ญหาจากการสร้างการมีส่วนร่ วมของพนักงานในการแก้ไขข้อร้องเรี ยนจาก
ลูกค้า เมื่อมีการระดมสมอง ก็จะได้แนวคิดที่สร้างสรรค์ในการแก้ไขปั ญหา และในทางอ้อมก็จะเป็ นการฝึ กฝน
พนักงานให้มีทกั ษะการแก้ไขปั ญหาด้วย เมื่อพนักงานมีทกั ษะในการแก้ไขปั ญหาที่ดีและทันท่วงที และย่อมจะ
ส่งผลให้ คุณภาพงานออกมาดีข้ ึนด้วยเช่นกัน
7.2 ข้ อเสนอแนะในการวิจยั ครั้งต่ อไป
ในการศึ กษาครั้งต่อไปควรมีการศึกษาและหาตัวแปรอื่นที่สาคัญเพิ่มเติมขึ้นอี ก เช่น ปั จจัยที่ ส่งผลต่อ
ความพึงพอใจในการปฏิ บัติงานกับองค์กร เพื่อให้กรอบแนวคิ ดที่ จะศึ กษาวิจัยเรื่ องนี้ มีความกว้างขวางและ
ครอบคลุมมากยิง่ ขึ้น
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ต้องการนําเข้า จากข้อมูลทุติยภูมิอนุกรมเวลาแบบรายปี ตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2559 ถึง ปี พ.ศ. 2563 รวมระยะเวลา 5 ปี
และประเทศที่ นาํ เข้ายางพารามากที่ สุด 30 อันดับแรกของโลก ผลการศึ กษาพบว่าภูมิภาคยุโรปเป็ นภูมิภาคที่มี
ประเทศที่ เข้าข่ายการสร้างเสริ มทางการค้ามากที่สุด จํานวน 28 ประเทศจากทั้งหมด 79 ประเทศโดย ออสเตรี ย
เบลารุ ส เบลเยียม บัลแกเรี ย ฟิ นแลนด์ กรี ซ ไอร์ แลนด์ ลัตเวีย โปรตุเกส สโลวีเนี ย สวีเดน สวิตเซอร์ แลนด์ และ
ยูเครน ไม่มีรายการยางพาราตามพิกดั ศุลกากรใดที่นาํ เข้าจากไทย จึงสะท้อนถึงโอกาสการขยายตลาดในอนาคต
บราซิ ลและแคนาดาเป็ นประเทศที่ มีจาํ นวนรายการนําเข้าสิ นค้าจากไทยมากที่ สุดจํานวน 19 รายการและควร
ส่งเสริ มให้เพิ่มการส่งออกในรายการที่ยงั นําเข้าน้อย
คําสําคัญ: พิกดั ศุลกากร, ความได้เปรี ยบโดยเปรี ยบเทียบ, นําเข้า, ส่งออก

ABSTRACT

The study’s aims ware to study the market expansion and export’s volume of Thai rubber products that
Revealed Comparative Advantage both of Export and Impot in partner country with 56 items Harmonized code
secondary data from 2016 to 2020 top importer 30 countries in the world. The results showed that European
region was high trade creation with 28 of the 79 countries with Austria, Belarus, Belgium, Bulgaria, Finland,
Greece, Ireland, Latvia, Portugal, Slovenia, Sweden, Switzerland and Ukraine does not have items imported from
Thailand. Brazil and Canada were the country with the highest number of imports from Thailand with 19 items
which harmonized code was high trade creation
Keywords: Harmonized code, Revealed Comparative Advantage, Impot, Export
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1. ความสํ าคัญและทีม่ าของปั ญหาวิจัย

ปั จจุบนั ยางพารายังเป็ นสิ นค้าส่ งออกในอันดับที่ 4 มูลค่าที่ มีส่งออกถึง 12,113.82 ล้านดอลลาร์ สหรัฐ
หรื อคิดเป็ น 5.23 เปอร์ เซ็นต์ของสัดส่ วนการส่ งออกโดยรวมในปี พ.ศ. 2563 ซึ่ งเป็ นอันดับหนึ่ งในสิ นค้าส่ งออก
ภาคเกษตรกรรม สัดส่วนของยางพาราที่ผลิตได้ในประเทศเป็ นการผลิตเพื่อการส่งออก (กระทรวงพาณิ ชย์, 2564)
ในปี พ.ศ. 2563 โลกใช้ยางพารารวม 12,811 พันตัน โดยจีนเป็ นประเทศที่มีการใช้ยางมากที่สุดของโลก เนื่องด้วย
ในปี พ.ศ. 2561 เกิดสถานการณ์สงครามการค้าระหว่างจีนและสหรัฐอเมริ กาโดยสหรัฐอเมริ กาประกาศนโยบาย
กีดกันทางการค้าเพื่อลดการนําเข้าสิ นค้าจากจีนผ่านการเพิ่มภาษีศุลกากรนําเข้าสิ นค้าประเภทต่าง ๆ ที่มีถ่ินกําเนิ ด
จากประเทศจีน ยางรถยนต์เป็ นหนึ่งในสิ นค้าที่ถูกเพิ่มภาษีนาํ เข้าเพิ่มขึ้น 10% ส่ งผลให้มูลค่าการส่ งออกและผลิต
ยางยางรถยนต์ของจี นลดลงซึ่ งไทยส่ งออกยางพาราไปยังสหรั ฐอเมริ กาและจี นเป็ นหลักส่ งผลให้การนําเข้า
ยางพาราของจีนจากไทยลดลง 727,114 ล้านดอลลาร์ สหรัฐเมื่อเปรี ยบเที ยบกับปี พ.ศ. 2560 (สถาบันพลาสติก,
2564) ต่ อ มาในปี พ.ศ 2563 อัต ราการขยายตัวของมู ลค่า การนํา เข้า ยางพาราของจี นติ ด ลบ 20.99 เปอร์ เซ็ นต์
เนื่องมาจากผลกระทบวิกฤตจากการแพร่ ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (ธนาคารแห่งประเทศไทย, 2563) ดังนั้น
การส่ งออกยางพาราไปยังจีนที่เป็ นตลาดหลักมีแนวโน้มจะลดลงอย่างต่อเนื่องจากสงครามการค้าและผลกระทบ
จากวิกฤตจากการแพร่ ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 การขยายตลาดหรื อเพิ่มอัตราการส่งออกไปยังประเทศอื่น ๆ
ถือเป็ นหนึ่ งวิธีการแก้ปัญหาการส่ งออกยางพารา งานวิจยั เล่มนี้ ศึกษาและวิเคราะห์โอกาสการขยายตลาดส่ งออก
ของอุตสาหกรรมยางพาราไทยไปยังประเทศที่ มีการนําเข้ายางพารา 30 อันดับแรกของโลกตามพิกดั ศุ ล กากร
ทั้งหมด 56 รายการ

2. วัตถุประสงค์ ของการวิจัย

เพื่อวิเคราะห์โอกาสการขยายตลาดส่งออกของอุตสาหกรรมยางพาราไทย

3. เอกสารและงานวิจัยทีเ่ กี่ยวข้ อง

3.1 ทฤษฎีทเี่ กีย่ วข้ อง
ทฤษฎีความได้ เปรี ยบโดยเปรี ยบเทียบที่ปรากฏ บาลาสซาได้เสนอแนวคิดดัชนี ความได้เปรี ยบโดย
เปรี ยบเทียบที่ปรากฏวัดจากการเปรี ยบเทียบสัดส่วนของสิ นค้าในการส่งออกของประเทศหนึ่ง ๆ เมื่อเปรี ยบเทียบ
กับสัดส่ วนของสิ นค้านั้น ๆ ในตลาดซึ่ งหากค่าดัชนี ความได้เปรี ยบโดยเปรี ยบเทียบที่ปรากฏของสิ นค้าใดของ
ประเทศหนึ่ ง ๆ มีค่ามากกว่า 1 แสดงถึงความได้เปรี ยบในสิ นค้านั้น ๆ ของประเทศนั้น ๆ ในตลาด (Balassa B.,
2532)
ทฤษฎีการรวมกลุ่มเศรษฐกิจ พัฒนาต่อเนื่ องมาจากทฤษฏี ของ Viner (2493) ซึ่ งมีแนวคิดว่าการรวม
เศรษฐกิจจะเกิดการสร้างการค้าและการเบี่ยงเบนทางการค้า (Viner J., 2493) โดยงานวิจยั เล่มนี้จะกล่าวถึงโอกาส
การสร้ า งการค้า ของประเทศคู่คา้ ในแต่ล ะรายการสิ น ค้า โดยใช้ดัช นี ช้ ี ว ดั ทางการค้า (Trade Intensity Index)
เพื่อจําแนกปริ มาณการนําเข้าสิ นค้าของประเทศคู่คา้ จากไทย

899

การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ มหาวิทยาลัยศรี ปทุม ออนไลน์ ครั้งที่ 16 ประจําปี 2564 วันที่ 28 ตุลาคม 2564

3.2 งานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้ อง
ณัฐกฤช อัสนี (2559) ได้ทาํ การศึ กษาเรื่ องการวิเคราะห์การส่ งออกยางพาราของประเทศไทยสู่ ตลาด
ประเทศจีน พบว่าปริ มาณการส่ งออกยางพาราของไทยไปจีนมีความสัมพันธ์กบั ปริ มาณการนําเข้ายางสังเคราะห์
ของจีนในปี ที่ผ่านมาในทิศทางเดียวกัน คือ ถ้าปริ มาณการนําเข้ายางสังเคราะห์ของจีนในปี ที่ผา่ นมาเปลี่ยนแปลง
ไป 1% จะส่งผลให้ปริ มาณการส่งออกยางพาราของไทยไปจีนเปลี่ยนแปลงไป 1.76% ในทิศทางเดียวกัน (ณัฐกฤช
อัสนี , 2559) รวมถึงณัฐชุดา เดชพ่วง และ กนกพร ชัยประสิ ทธิ์ (2561) ได้ทาํ การศึ กษาเรื่ องความสัมพันธ์ของ
ปั จจัยภายในและปั จจัยภายนอกประเทศที่ มีผลต่อการส่ งออกทุเรี ยนไปสาธารณรัฐประชาชนจี น พบว่า มูลค่า
การนําเข้าทุ เรี ยนของประเทศจี นมี ความสัมพันธ์ในทิ ศทางเดี ยวกันกับปริ มาณการส่ งออกทุเรี ยนของไทยไป
ประเทศจีน (ณัฐชุดา เดชพ่วง และ กนกพร ชัยประสิ ทธิ์, 2561) ซึ่งผลการศึกษาของงานวิจยั ทั้งสองเล่มสอดคล้อง
ข้อมูลทางสถิติของปี พ.ศ. 2561 ของงานวิจยั เล่มนี้ที่มูลค่าการนําเข้ายางพาราจากไทยของจีนลดลง 727,114 ล้าน
ดอลลาร์ สหรัฐเมื่อเปรี ยบเทียบกับปี พ.ศ. 2560 ส่ งผลให้การส่ งออกยางพาราจากไทยไปจีนลดลง 1,044,540 ล้าน
ดอลลาร์ สหรัฐเมื่อเปรี ยบเทียบกับปี พ.ศ. 2560 แสดงถึงมูลค่าการนําเข้าสิ นค้าจากไทยของจีนความสัมพันธ์ใน
ทิศทางเดียวกันกับปริ มาณการส่งออกสิ นค้าของไทย
นันทรัตน์ ตั้งวิฑูรธรรม และ วรรณสิ นท์ สัตยานุ วตั ร (2563) ได้ศึกษาเรื่ องฮาลาลกับความยัง่ ยืนของ
ประเทศไทย ในโครงการการศึกษาเพื่อจัดทําแผนยุทธศาสตร์ อุตสาหกรรมฮาลาล การศึ กษานี้ ใช้การวิเคราะห์
แบบจํา ลอง Boston Consulting Group โดยประยุ ก ต์ ใ ช้ Trade Intensity Index เพื่ อ การศึ ก ษาพฤติ ก รรมและ
ความต้องการของนักท่องเที่ยวชาวมุสลิมเพื่อกําหนดประเทศเป้ าหมายในการเจาะตลาดนักท่องเที่ยวเดินทางมายัง
ประเทศไทย เช่นเดียวกับวิจยั เล่มนี้ ที่ใช้ Trade Intensity Index ในการจําแนกปริ มาณการนําเข้ายางพาราจากไทย
ของประเทศคู่คา้ (นันทรัตน์ ตั้งวิฑูรธรรม และ วรรณสิ นท์ สัตยานุวตั ร, 2563)
3.3 กรอบแนวคิดในการวิจยั

แผนภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจยั

4. วิธีดําเนินการวิจัย

4.1 ดัชนีความได้ เปรียบโดยเปรียบเทียบของการส่ งออก (RCAX)
การวิเคราะห์ความได้เปรี ยบโดยเปรี ยบเที ยบของการส่ งออกยางพาราของประเทศไทย รายสิ นค้าตาม
พิกดั ศุลกากรทั้ง 6 หลักทั้งหมด 56 ประเภท
RCAX_TH =

(𝑋𝑋𝑋𝑋𝑋𝑋,𝑖𝑖/𝑋𝑋𝑋𝑋𝑋𝑋)
(𝑋𝑋𝑋𝑋𝑋𝑋/𝑋𝑋𝑋𝑋)
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โดยที่ XTH,i, Xw,i คือ มูลค่าการส่งออกสิ นค้า “I” ของ “ไทย” และของ “โลก”ตามลําดับ
และ XTH, Xw คือ มูลค่าการส่งออกสิ นค้ารวมของ “ไทย” และของ “โลก” ตามลําดับ
4.2 ดัชนีความได้ เปรียบโดยเปรียบเทียบของการนําเข้ า (RCAM)
หาความได้เปรี ยบโดยเปรี ยบเทียบที่ปรากฎในการนําเข้าของประเทศ 30 อันดับแรกที่ที่นาํ เข้ายางพารา
ตามรายการสิ นค้าที่ไทยมีความได้เปรี ยบโดยเปรี ยบเทียบในการส่งออก
RCAM_Partner =

(𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀,𝑖𝑖/𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀 )
(𝑀𝑀𝑀𝑀,𝑖𝑖/𝑀𝑀𝑀𝑀)

โดยที่ Mpartner,i และ Mw,i คือ มูลค่าการนําเข้าสิ นค้า “i” ของ “คู่คา้ ” และของ “โลก”ตามลําดับ
และ Mpartner และ Mw คือ มูลค่าการนําเข้าสิ นค้ารวมของ “คู่คา้ ” และของ “โลก” ตามลําดับ
4.3 รายการสินค้ าทีเ่ ข้ าข่ ายการสร้ างเสริมการค้ า (Trade creation)
หลักการในการจับคู่รายการสิ นค้าที่ไทยมีความได้เปรี ยบโดยเปรี ยบเทียบในการส่ งออก (RCAX > 1)
กับรายการสิ นค้าที่รายประเทศคู่คา้ 30 อันดับแรกมีความได้เปรี ยบโดยเปรี ยบเทียบในการนําเข้า (RCAM_Partner
> 1) ในหลักการนี้ จะทําให้เกิดการค้าที่เข้าข่ายการสร้างเสริ มการค้าทั้งต่อไทยและต่อประเทศคู่คา้ เมื่อได้รายการ
สิ นค้าที่เข้าข่ายการสร้างเสริ มการค้า ลําดับถัดมาประยุกต์ใช้ดชั นี ความเข้มข้นในการนําเข้าระหว่างประเทศของ
สองประเทศ (Import Intensity Index) โดยการจําแนกออกเป็ นรายการสิ นค้าที่ประเทศคู่คา้ นําเข้ามากเมื่อเทียบกับ
โลก (MII > 1) และรายการสิ นค้าที่ประเทศคู่คา้ นําเข้าน้อยเมื่อเทียบกับโลก (MII <1) ดังนี้
MII_Partner =

(𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀,𝑇𝑇𝑇𝑇,𝑖𝑖/𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀,𝑤𝑤,𝑖𝑖 )
(𝑀𝑀𝑀𝑀,𝑇𝑇𝑇𝑇,𝑖𝑖/𝑀𝑀𝑀𝑀,𝑤𝑤,𝑖𝑖)

โดยที่ Mpartner,TH,i และ Mw,TH,i คือ มูลค่าการนําเข้าสิ นค้า “i” จากไทยโดยประเทศ “คู่คา้ ” และของ
“โลก”ตามลําดับ
และ Mpartner,w,i และ Mw,w,i คื อ มูลค่าการนําเข้าสิ นค้า “i” จากโลกโดยประเทศ “คู่คา้ ” และของ
“โลก” ตามลําดับ

5. ผลการวิจัย

ผลการวิจยั การวิเคราะห์โอกาสการขยายตลาดส่ งออกของอุตสาหกรรมยางพาราไทย พบว่ารายการ
สิ นค้าที่ไทยมีความได้เปรี ยบโดยเปรี ยบเทียบในการส่ งออก (RCAX_TH > 1) จํานวน 25 รายการและรายการที่
ไทยมีความเสี ยเปรี ยบโดยเปรี ยบเทียบในการส่ งออกจํานวน 31 รายการ ประเทศคู่คา้ ที่มีดชั นีความได้เปรี ยบโดย
เปรี ยบเทียบในการนําเข้า RCAM_Partner > 1 จํานวน 79 ประเทศ จากการวิเคราะห์ประเทศคู่คา้ ที่มี RCAX_TH > 1
และ RCAM_Partner > 1 ตามตารางที่ 1 โดยแต่ละประเทศจะแสดงถึงรายการสิ นค้าที่สร้างเสริ มการค้าและพิกดั
สิ นค้าแบ่งดัชนี ความเข้มข้นในการนําเข้ามากกว่า 1 (MII > 1) แสดงถึง รายการที่นาํ เข้า “มาก” ควรรักษาระดับ
การส่งออก และ ดัชนีความเข้มข้นในการนําเข้าน้อยกว่า 1 (MII < 1) แสดงถึง รายการที่นาํ เข้า “น้อย” ควรส่งเสริ ม
ให้เพิ่มการส่งออก
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ตารางที่ 1 จํานวนสิ นค้าจําแนกรายประเทศ ระหว่างปี พ.ศ 2559 – 2563
ลําดับ

ประเทศ

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

ออสเตรี ย
เบลารุ ส
เบลเยียม
บัลแกเรี ย
สาธารณรัฐเช็ก
เดนมาร์ก
ฟิ นแลนด์
ฝรั่งเศส
เยอรมนี
กรี ซ
ฮังการี
ไอร์แลนด์
อิตาลี
ลัตเวีย
ลักเซมเบิร์ก
เนเธอร์แลนด์
นอร์เวย์
โปแลนด์
โปรตุเกส
โรมาเนี ย
เซอร์เบีย
สโลวาเกีย
สโลวีเนี ย
สเปน
สวีเดน
สวิตเซอร์แลนด์
ยูเครน
สหราชอาณาจักร

29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41

อาร์เจนตินา
บราซิ ล
แคนาดา
ชิลี
โคลัมเบีย
คอสต้า ริ กา้
สาธารณรัฐโดมินิกนั
เอกวาดอร์
เม็กซิ โก
ปานามา
ปารากวัย
เปรู
สหรัฐอเมริ กา

RCAX_th >1& RCAM_Partner >1
(2559-2563)
ภูมิภาคยุโรป
12
2
10
3
13
4
2
10
10
1
11
3
12
1
5
18
4
16
7
13
3
9
2
15
13
2
2
6
ภูมิภาคอเมริ กา
7
19
19
4
4
2
1
1
12
1
2
2
10
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MII_Partner>1
(2563)

MII_Partner<1
(2563)

0
0
0
0
3
2
0
1
1
0
1
0
3
0
1
4
1
4
0
2
1
1
0
5
0
0
0
1

12 (100.0%)
2 (100.0%)
10 (100.0%)
3 (100.0%)
10 (76.9%)
2 (50.0%)
2 (100.0%)
9 (90.0%)
9 (90.0%)
1 (100.0%)
10 (90.91%)
3 (100.0%)
9 (75.0%)
1 (100.0%)
4 (80.0%)
14 (77.7%)
3 (75.0%)
12 (75.0%)
7 (100.0%)
11 (84.6%)
2 (66.6%)
8 (88.8%)
2 (100.0%)
10 (66.6%)
13 (100.0%)
2 (100.0%)
2 (100.0%)
5 (83.3%)

2
7
3
1
0
1
0
0
0
0
0
2
6

5 (71.4%)
12 (63.1%)
16 (84.2%)
3 (75.0%)
4 (100.0%)
1 (50.0%)
1 (100.0%)
1 (100.0%)
12 (100.0%)
1 (100.0%)
2 (100.0%)
0
4 (40.0%)
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ตารางที่ 1 (ต่อ)
ลําดับ

ประเทศ

42
43
44
45
46
47
48
49
50

กัมพูชา
อินโดนีเซี ย
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
มาเลเซี ย
พม่า
ฟิ ลิปปิ นส์
สิ งคโปร์
ไทย
เวียดนาม

51
52
53
54

อียปิ ต์
อิหร่ าน
อิรัก
เยเมน

55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68

บังคลาเทศ
จีน
อินเดีย
ญี่ปุ่น
คาซัคสถาน
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนเกาหลี
สาธารณรัฐเกาหลี
เนปาล
ปากีสถาน
ซาอุดิอาราเบีย
ศรี ลงั กา
ไทเป
ตุรกี
สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์

69
70
71
72
73
74
75
76

แอลจีเรี ย
เอธิโอเปี ย
กินี
เคนยา
โมร็ อกโก
ไนจีเรี ย
แอฟริ กาใต้
ซูดาน

77
78
79

ออสเตรเลีย
นิวซี แลนด์
ปาปัวนิวกินี

RCAX_th >1& RCAM_Partner >1
(2559-2563)
เอเชียตะวันออกเฉี ยงใต้
1
15
1
12
2
8
1
11
14
ตะวันออกกลาง
5
4
3
1
ภูมิภาคเอเชียอื่นๆ
2
7
9
5
2
1
1
2
6
5
5
7
17
3
ภูมิภาคแอฟริ กา
2
3
1
1
1
1
10
1
ออสเตรเลีย
11
2
1
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MII_Partner>1
(2563)

MII_Partner<1
(2563)

0
10
1
7
1
4
0
0
8

1 (100.0%)
5 (33.3%)
0
5 (41.6%)
1 (50.0%)
4 (50.0%)
1 (100.0%)
11 (100.0%)
6 (42.8%)

2
1
0
0

3 (60.0%)
3 (75.0%)
3 (100.0%)
1 (100.0%)

0
4
3
2
0
0
1
0
1
0
0
4
6
0

2 (100.0%)
3 (42.8%)
6 (66.6%)
2 (40.0%)
2 (100.0%)
1 (100.0%)
0
2 (100.0%)
5 (83.3%)
5 (100.0%)
5 (100.0%)
3 (42.8%)
11 (64.7%)
3 (100.0%)

0
0
0
0
0
0
3
0

2 (100.0%)
3 (100.0%)
1 (100.0%)
1 (100.0%)
1 (100.0%)
1 (100.0%)
7 (70.00)
1 (100.0%)

8
2
0

3 (27.2%)
0
1 (100.0%)
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จากผลการศึกษามีประเด็นสําคัญจากจํานวนสิ นค้าจําแนกรายประเทศ ดังนี้
ภูมิภาคยุโรปเป็ นภูมิภาคที่มีประเทศที่เข้าข่ายการสร้างเสริ มทางการค้ามากที่สุดจํานวน 28 ประเทศจาก
ทั้งหมด 79 ประเทศ พบว่า แต่ละประเทศมีจาํ นวนสิ นค้าอยูร่ ะหว่างช่วง 1 ถึง 18 รายการและเป็ นจํานวนสิ นค้าที่
นําเข้าน้อยจากไทยคิดเป็ นร้อยละ 50 ถึงร้อยละ 100 เมื่อวิเคราะห์ดชั นี ความเข้มข้นทางการค้าในแต่ละประเทศ
ของภูมิภาคยุโรปแล้ว พบว่า ดัชนี ความเข้มทางการค้าน้อยกว่า 1 (MII_Partner < 1) หรื อรายการที่ยงั นําเข้าจาก
ไทยน้อย เมื่ อคิ ดเป็ นสัดส่ วนของรายการสิ นค้าที่ สร้ างเสริ มทางการค้าทั้งหมดมากกว่า 50 เปอร์ เซ็ นต์ในทุ ก
ประเทศ แสดงให้เห็นช่องว่างในตลาดในการส่ งออกของไทยที่ควรส่ งเสริ มให้เพิ่มการส่ งออกไปยังประเทศคู่คา้
ในภูมิภาคยุโรป ในบางประเทศของภูมิภาคยุโรปไม่มีรายการสิ นค้าตามพิกดั ศุลกากรทั้ง 25 รายการที่นาํ เข้าจาก
ไทย ได้แก่ ออสเตรี ย เบลารุ ส เบลเยียม บัลแกเรี ย ฟิ นแลนด์ กรี ซ ไอร์ แลนด์ ลัตเวีย โปรตุเกส สโลวีเนี ย สวีเดน
สวิตเซอร์แลนด์ และ ยูเครนที่สะท้อนถึงศักยภาพในการขยายตลาดในอนาคตโดยเฉพาะอย่างยิง่ สัดส่ วนของดัชนี
ความเข้มข้นในการนําเข้าของประเทศคู่คา้ ยังมี น้อย ไทยจะมี โอกาสการขยายตลาดส่ งออกยางพาราที่ ไ ปยัง
ประเทศคู่คา้ มากขึ้น
เอเชี ยตะวันออกเฉี ยงใต้ พบว่า แต่ละประเทศมีจาํ นวนสิ นค้าอยู่ระหว่างช่วง 1 ถึง 15 รายการและเป็ น
จํานวนสิ นค้าที่นาํ เข้าน้อยจากไทยคิดเป็ นร้อยละ 0.00 ถึงร้อยละ 100 โดยสิ งคโปร์ กัมพูชาและไทยมีจาํ นวนสิ นค้า
ที่นาํ เข้าจากไทยน้อยถึงร้อยละ 100 หรื อควรจะส่งเสริ มการค้าในทุกรายการ
ตะวันออกกลาง พบว่า แต่ละประเทศมีจาํ นวนสิ นค้าอยู่ระหว่างช่วง 1 ถึง 5 รายการและเป็ นจํานวน
สิ นค้าที่นาํ เข้าน้อยจากไทยคิดเป็ นร้อยละ 60 ถึงร้อยละ 100 โดยประเทศที่มีจาํ นวนสิ นค้าที่นาํ เข้าจากไทยน้อยถึง
ร้อยละ 100 ได้แก่ อิรักและเยเมน
ภูมิภาคเอเชียอื่นๆ พบว่า แต่ละประเทศมีจาํ นวนสิ นค้าอยูร่ ะหว่างช่วง 1 ถึง 17 รายการและเป็ นจํานวน
สิ นค้าที่นาํ เข้าน้อยจากไทยคิดเป็ นร้อยละ 0.00 ถึงร้อยละ 100 โดยประเทศที่มีจาํ นวนสิ นค้าที่นาํ เข้าจากไทยน้อย
ถึงร้อยละ 100 ได้แก่ บังคลาเทศ คาซัคสถาน สาธารณรัฐประชาธิ ปไตยประชาชนเกาหลี เนปาล ซาอุดิอาราเบีย
ศรี ลงั กา และสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์
ภูมิภาคแอฟริ กา พบว่า แต่ละประเทศมีจาํ นวนสิ นค้าอยู่ระหว่างช่วง 1 ถึง 10 รายการและเป็ นจํานวน
สิ นค้าที่นาํ เข้าน้อยจากไทยคิดเป็ นร้อยละ 70 ถึงร้อยละ 100 โดยประเทศที่มีจาํ นวนสิ นค้าที่นาํ เข้าจากไทยน้อยถึง
ร้อยละ 100 ได้แก่ แอลจีเรี ย เอธิ โอเปี ย กินี เคนยา โมร็ อกโก ไนจีเรี ย และซูดาน กล่าวได้วา่ ภูมิภาคแอฟริ กาเป็ น
ภูมิภาคที่มีประเทศคู่คา้ ที่มีจาํ นวนสิ นค้าที่นาํ เข้าจากไทยน้อยถึงร้อยละ 100 มากที่สุดเมื่อเทียบกับภูมิภาคอื่น ๆ
ภูมิภาคอเมริ กา พบว่า แต่ละประเทศมีจาํ นวนสิ นค้าอยู่ระหว่างช่วง 1 ถึง 19 รายการและเป็ นจํานวน
สิ นค้าที่นาํ เข้าน้อยจากไทยคิดเป็ นร้อยละ 0 ถึงร้อยละ 100 โดยประเทศที่มีจาํ นวนสิ นค้าที่นาํ เข้าจากไทยน้อยถึง
ร้อยละ 100 ได้แก่ โคลัมเบีย สาธารณรัฐโดมินิกนั เอกวาดอร์ ปานามา และเม็กซิโก
ภูมิภาคออสเตรเลีย พบว่า แต่ละประเทศมีจาํ นวนสิ นค้าอยูร่ ะหว่างช่วง 1 ถึง 11 รายการและเป็ นจํานวน
สิ นค้าที่นาํ เข้าน้อยจากไทยคิดเป็ นร้อยละ 0 ถึงร้อยละ 100 โดยประเทศที่มีจาํ นวนสิ นค้าที่นาํ เข้าจากไทยน้อยถึง
ร้อยละ 100 ได้แก่ ปาปั วนิ วกินี สัดส่ วนในการนําเข้าสิ นค้ารายการใดที่ไทยส่งเสริ มการส่ งออกได้อีกหรื อจํานวน
สิ นค้าที่นาํ เข้ามากจากไทยคิดเป็ นร้อยละ 100
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6. อภิปรายผล

จากข้อมูลทางสถิติที่สหรัฐอเมริ กาและจีนเป็ นตลาดหลักในส่ งออกยางพาราของไทย ซึ่ งสอดคล้องกับ
ผลการศึกษาครั้งนี้โดยสหรัฐอเมริ กามีรายการยางพาราที่เข้าข่ายการสร้างการค้าจํานวน 10 รายการโดย 6 รายการ
เป็ นรายการที่ สหรัฐอเมริ กานําเข้าจากไทยมากและ 4 รายการที่ สามารถส่ งเสริ มให้เพิ่มการส่ งออกเพราะเป็ น
รายการที่ยงั นําเข้าจากไทยน้อย ด้านจีนรายการยางพาราที่เข้าข่ายการสร้างการค้าจํานวน 7 รายการโดย 4 รายการ
เป็ นรายการที่ จีนนําเข้าจากไทยมากและ 3 รายการที่ สามารถส่ งเสริ มให้เพิ่มการส่ งออกเพราะเป็ นรายการที่ ยงั
นําเข้าจากไทยน้อย จากผลการศึกษาดังกล่าวชี้ให้เห็นโอกาสการขยายตลาดส่ งออกยางพาราของไทยไปยังตลาด
หลักทั้งสองประเทศคิดเป็ นน้อยกว่าร้อยละ 50 ดังนั้น ไทยควรรักษาระดับการส่ งออกในรายการที่สหรัฐอเมริ กา
และจี นนําเข้ามาก รวมถึง ส่ งเสริ มให้เพิ่มการส่ งออกไปยังประเทศที่ มีรายการที่ยงั นําเข้ายางพาราจากไทยน้อย
เช่น ประเทศในภูมิภาคยุโรปที่ยงั มีประเทศไม่มีการนําเข้ายางพาราจากไทยจํานวน 13 ประเทศหรื อประเทศที่มี
การนําเข้ายางพาราจากไทยเพียง 1 รายการและยังเป็ นรายการที่สามารถส่งเสริ มการส่งออกได้

7. ข้ อเสนอแนะ

7.1 ข้ อเสนอแนะในการนําผลวิจยั ไปใช้
(1) ผูป้ ระกอบการภาคเอกชนและภาครัฐควรให้ขยายตลาดส่ งออกยางพาราไปยังตลาดในภูมิภาค
ยุโรป ซึ่งมีความต้องการนําเข้ายางพารามากและยังมีประเทศที่ยงั ไม่ได้นาํ เข้ายางพาราจากประเทศไทย สะท้อนถึง
ศักยภาพในการขยายตลาดในอนาคต
7.2 ข้ อเสนอแนะในการวิจยั ครั้งต่ อไป
(1) ในการศึกษาครั้งนี้ศึกษาเกี่ยวกับความได้เปรี ยบโดยเปรี ยบเทียบที่ปรากฏและประยุกต์ใช้ดชั นี
ความเข้มข้นทางการค้าในการจําแนกปริ มาณสิ นค้าที่ประเทศคู่คา้ นําเข้าจากไทยเพื่อขยายโอกาสในการส่ งออก
เท่านั้น ในงานวิจยั ครั้งถัดไปควรศึกษาส่วนแบ่งทางการตลาดร่ วมด้วยเพื่อให้ครอบคลุมและเกิดประโยชน์สูงสุด
(2) ผลการศึ กษาครั้งนี้ พบว่า ออสเตรี ย เบลารุ ส เบลเยียม บัลแกเรี ย ฟิ นแลนด์ กรี ซ ไอร์ แลนด์
ลัตเวีย โปรตุเกส สโลวีเนีย สวีเดน สวิตเซอร์แลนด์ และ ยูเครนไม่มีรายการยางพาราตามพิกดั ศุลกากรใดที่นาํ เข้า
จากไทย ในงานวิจยั ครั้งถัดไปควรศึ กษาปั จจัยที่ มีผลต่อการส่ งออกยางพาราของไทยไปประเทศดังกล่า วเพื่อ
นําไปสู่การขยายตลาดส่งออกยางพาราของไทย

8. กิตติกรรมประกาศ

งานวิจยั นี้ สาํ เร็ จลุล่วงได้ดว้ ยความกรุ ณาจากผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.นันทรัตน์ ตั้งวิฑูรธรรม อาจารย์ที่
ปรึ กษาที่ได้ให้คาํ แนะนํา จนงานเสร็ จสมบูรณ์ จึงขอขอบพระคุณอย่างสูง

9. เอกสารอ้ างอิง
กระทรวงพาณิ ชย์. (2564). 10 อันดับสิ นค้ าส่ งออกไทยปี 63 [ออนไลน์]. ค้นเมื่อ 28 สิ งหาคม 2564, จาก:
https://www.efinancethai.com/efinReview/efinReviewMain.aspx?release=y&name=er_202102181606
ณัฐกฤช อัสนี. (2559). การวิเคราะห์ การส่ งออกยางพาราของประเทศไทยสู่ตลาดประเทศจีน. ปริ ญญานิพนธ์
ปริ ญญามหาบัณฑิต, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

905

การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ มหาวิทยาลัยศรี ปทุม ออนไลน์ ครั้งที่ 16 ประจําปี 2564 วันที่ 28 ตุลาคม 2564

ณัฐชุดา เดชพ่วง, และ กนกพร ชัยประสิ ทธิ์. (2561). ความสัมพันธ์ ของปั จจัยภายในและปั จจัยภายนอกประเทศที่
มีผลต่ อการส่ งออกทุเรี ยนไปสาธารณรั ฐประชาชนจีน. ปริ ญญานิพนธ์ปริ ญญามหาบัณฑิต,
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี.
ธนาคารแห่งประเทศไทย. (2563). ผลกระทบวิกฤต COVID-19 กับเศรษฐกิจโลก: This Time is Different.
[ออนไลน์]. ค้นเมื่อ 30 เมษายน 2564, จาก: https://www.bot.or.th/Thai/ResearchAndPublications/
articles/Pages/Article_18Mar2020.aspx
นันทรัตน์ ตั้งวิฑูรธรรม, และ วรรณสิ นท์ สัตยานุวตั ร. (2563). ฮาลาลกับความยัง่ ยืนของประเทศไทย. ใน
โครงการการศึกษาเพื่อจัดทําแผนยุทธศาสตร์อุตสาหกรรมฮาลาล (สํานักงานคณะกรรมการวิจยั แห่งชาติ
(วช.) และสํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจยั (สกว.), มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ.
สถาบันพลาสติก. (2564). สถิติประเทศผู้นาํ เข้ ารายผลิตภัณฑ์ ยางพารา [ออนไลน์]. ค้นเมื่อ 30 เมษายน 2564, จาก:
http://rubber.oie.go.th/ImExThaiByCountry.aspx?pt=ex
Balassa B. (2532). Comparative Advantage, Trade Policy and Economic Development [ออนไลน์]. ค้นเมื่อ 2
มกราคม 2562, จาก: https://www.scirp.org/(S(i43dyn45teexjx455qlt3d2q))/reference/
ReferencesPapers.aspx?ReferenceID=1867309
Viner J. (2493). The Customs Union Issue [ออนไลน์]. ค้นเมื่อ 16 มกราคม 2562, จาก:
https://www.scirp.org/(S(i43dyn45teexjx455qlt3d2q))/reference/ReferencesPapers.aspx?ReferenceID
=1424753

906

การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ มหาวิทยาลัยศรี ปทุม ออนไลน์ ครั้งที่ 16 ประจาปี 2564 วันที่ 28 ตุลาคม 2564

กลุ่มย่อยที่ 4

บริหารธุรกิจ การบัญชี
เศรษฐศาสตร์ (2)

907

การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ มหาวิทยาลัยศรี ปทุม ออนไลน์ ครั้งที่ 16 ประจาปี 2564 วันที่ 28 ตุลาคม 2564

การฝึ กอบรมในองค์กรส่ งผลต่ อความผูกพันของพนักงานบริษัทซ่ อมบารุง
เรื อเดินสมุทรแห่ งหนึ่งในจังหวัดชลบุรี
ORGANIZATIONAL TRAINING PROGRAM INFLUENCING EMPLOYEE
COMMITMENT OF A SHIPYARD COMPANY IN CHONBURI PROVINCE
สุ รพงศ์ นองสุ ข
นักศึกษาระดับปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาด้ านการจัดการ มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี
E-mail: surapong.n@unithai.com
รศ.ดร.ชลธิศ ดาราวงษ์
อาจารย์ ประจา วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาด้ านการจัดการ มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี
E-mail: chonlatis@gmail.com
บทคัดย่อ
การวิจยั ครั้งนี้มีวตั ถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อเปรี ยบเทียบระดับความผูกพันของพนักงานในบริ ษทั ซ่อมบารุ ง
เรื อ เดิ น สมุ ท รแห่ ง หนึ่ ง ในจัง หวัด ชลบุ รี โดยจ าแนกตามปั จ จัย ส่ ว นบุ ค คลได้แ ก่ เพศ อายุ ระดับ การศึ ก ษา
ประสบการณ์ ในการทางาน ตาแหน่ งงานในบริ ษทั และลักษณะการจ้างงาน 2) เพื่อศึ กษาระดับอิทธิ พลของ
การรับรู ้ดา้ นการฝึ กอบรมในองค์กรที่มีต่อความผูกพันของพนักงานบริ ษทั ซ่อมบารุ งเรื อเดินสมุทรแห่ งหนึ่ งใน
จังหวัดชลบุรีในด้านการคงอยู่ ด้านความรู ้สึก และด้านบรรทัดฐาน กลุ่มตัวอย่างของงานวิจยั นี้ คือ พนักงานทุก
ระดับปฏิบตั ิการของบริ ษทั แห่ งหนึ่ งในจังหวัดชลบุรี จานวน 330 คน สถิ ติที่ใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล ได้แก่
ความถี่ ค่าเฉลี่ย การทดสอบความแปรปรวน และการวิเคราะห์สมการเส้นถดถอยพหุคูณ ผลวิจยั พบว่า 1) ผูต้ อบ
แบบสอบถามให้คะแนนความผูกพันของพนักงานในระดับมากโดยมีค่าเฉลี่ ย (x̅ = 4.17) และ 2) ปั จจัยด้าน
การฝึ กอบรมในองค์กรของพนักงานมีอิทธิพลต่อความผูกพันของพนักงาน ด้านแรงจูงใจของพนักงาน ด้านประโยชน์
ที่ได้รับ ด้านการกาหนดแนวทางและด้านการสนับสนุนที่แตกต่างกัน
คาสาคัญ: การฝึ กอบรม, ความผูกพันของพนักงาน, เรื อเดินสมุทร

ABSTRACT
The objectives of this research were 1) to compare the level of employee engagement in a marine
maintenance company in Chonburi Province. classified by personal factors such as gender, age, educational level
work experience Positions in the company 2) To study the level of influence of training perceptions in the
organization on employee engagement of a marine maintenance company in Chonburi province regarding
persistence. feeling and the norm The sample group of this research was 330 employees at all operating levels of
a company in Chonburi province. The statistics used in the data analysis were frequency, mean, variance test.
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The results showed that 1) the respondents rated the employee engagement at a high level with a mean (x̅ = 4.17)
and 2) the training factors in the employees' organization had an influence on the employee engagement.
Employee commitment Employee motivation Benefits different approaches and support aspects
Keywords: Training Program, Employee Engagement, Shipyard

1. ความสาคัญและที่มาของปัญหาวิจัย
การดาเนิ นธุ รกิจในประเทศไทยยังต้องอาศัยการค้าระหว่างประเทศเป็ นหลักเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจ
ของประเทศให้เจริ ญเติ บโตโดยปริ มาณการค้าผ่านการขนส่ งทางน้ าหรื อพาณิ ชย์นาวีคิดเป็ นร้ อยละ 90 ของ
ปริ มาณการค้าระหว่างประเทศ โดยเฉพาะการขนส่ งทางทะเลซึ่ งผูข้ นส่ งทางเรื อสามารถบรรทุกสิ นค้าได้ใน
ปริ มาณมาก โดยการขนส่ งทางเรื อมีตน้ ทุนการขนส่ งโดยเฉลี่ยถูกกว่าการขนส่ งด้านอื่น ๆ เช่น การขนส่ งทางบก
หรื อทางอากาศ ดังนั้น อุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องและสนับสนุนกิจการเรื อเดินสมุทรจึงเข้ามามีบทบาทอย่างมากต่อ
การคงอยูข่ องธุรกิจการขนส่ งทางทะเล ได้แก่ ธุรกิจการให้บริ การด้านการต่อเรื อและการซ่อมบารุ งเรื อเดินสมุทร
จึ ง เป็ นอุ ต สาหกรรมที่ ช่วยสนับ สนุ น กิ จ การเดิ น เรื อ ขนส่ ง และกิ จ การค้าระหว่ างประเทศให้ เ ป็ นไปอย่างมี
ประสิ ท ธิ ภ าพ นอกจากนี้ กิ จ การดังกล่ า วยัง มี ส่ ว นช่ ว ยด้านความมั่นคงของประเทศในการป้ อ งกันพื้นที่ ใน
คาบสมุทรต่าง ๆ ด้วยเช่นกัน
การดาเนิ นธุ รกิจการซ่ อมบารุ งเรื อเดินสมุทรจึง เป็ นอุตสาหกรรมพื้นฐานทางเศรษฐกิจที่สาคัญและมี
ส่ วนเชื่อมโยงกับธุรกิจการขนส่ งทางน้ าและกิจการ ตลอดจนเชื่อมโยงกับอุตสาหกรรมเกี่ยวเนื่อง 3 ส่ วน ได้แก่
1) อุ ตสาหกรรมต้นน้ าเป็ นผู ้ที่ ป้ อนวัตถุ ดิ บที่ ใช้ในการต่ อเรื อและซ่ อมเรื อ เช่ น เหล็ ก สี เคมี ภัณฑ์ การหล่ อ
โลหะ เครื่ องจักร อุปกรณ์เดินเรื อ และเครื่ องมือสื่ อสาร อุตสาหกรรมต้นน้ าเป็ นส่วนสาคัญในการกาหนดต้นทุน
และคุณภาพของการต่อเรื อและซ่ อมเรื อ อู่ต่อเรื อและซ่ อมเรื อ 2) อุตสาหกรรมกลางน้ าเป็ นผูส้ นับสนุนในด้าน
เงินทุนและทรัพยากรมนุษย์ ได้แก่ สถาบันการเงิน และสถาบันการศึกษา และ 3) อุตสาหกรรมปลายน้ าซึ่งเป็ นผูท้ ี่
มีส่วนในการกาหนดทิศทางตลาด ได้แก่ การขนส่งทางทะเล การประมง การท่องเที่ยวทางน้ า และการต่อเรื อของ
หน่วยงานราชการ
ในอุตสาหกรรมการต่อเรื อและซ่ อมเรื อนั้น ผูป้ ระกอบการจาเป็ นต้องอาศัยทักษะของแรงงานมนุษย์
อย่างมากในการปฏิบตั ิงานให้ได้มาตรฐานในระดับสากลเนื่องจากเรื อเดินสมุทรเป็ นพาหนะขนส่ งขนาดใหญ่ที่มี
การลงทุนสู งและเกี่ยวข้องกับความปลอดภัยของทรัพย์สินและชีวิตมนุษย์เป็ นจานวนมาก ทาให้การให้บริ การของ
ธุ รกิจนี้ ตอ้ งอาศัยทักษะของพนักงานในทุกระดับชั้น องค์กรผูป้ ระกอบการทุกแห่ งจึงต้องมีการฝึ กอบรมให้กบั
พนักงานอย่างต่อเนื่องทั้งพนักงานใหม่และพนักงานที่มีอยู่เพื่อรักษามาตรฐานการทางานให้คงอยู่อยู่ตลอดเวลา
อี ก ทั้ง ยัง เป็ นการเพิ่ ม คุณ ค่ า ให้ แก่ ตัว เรื อ เพิ่ ม ความน่ า เชื่ อ ถื อ ในด้า นทางธุ ร กิ จ และสามารถเพิ่ ม โอกาสทาง
การแข่งขันในอุตสาหกรรมในตลาดโลก

2. วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
(1) เพื่อเปรี ยบเทียบระดับความผูกพันของพนักงานในบริ ษทั ซ่อมบารุ งเรื อเดินสมุทรแห่งหนึ่งในจังหวัด
ชลบุรี โดยจาแนกตามปัจจัยส่ วนบุคคลได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา ประสบการณ์ในการทางาน ตาแหน่งงาน
ในบริ ษทั และประสบการณ์การฝึ กอบรม
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(2) เพื่ อ ศึ กษาระดับ อิ ทธิ พ ลของการรั บรู ้ ด้านการฝึ กอบรมที่ มี ต่อ ความผูกพันของพนักงานบริ ษทั
ซ่อมบารุ งเรื อเดินสมุทรแห่งหนึ่งในจังหวัดชลบุรีในด้านการคงอยู่ ด้านความรู ้สึก และด้านบรรทัดฐาน

3. เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
3.1 แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้ อง
ทฤษฎีการฝึ กอบรมในองค์กร
ชูชยั สมิทธิไกร (2558) ได้ให้ความหมายถึงของการฝึ กอบรมไว้ว่า การฝึ กอบรมหมายถึง เครื่ องมือหรื อ
กิจกรรมต่าง ๆ ที่องค์กรได้ใช้ในการติดต่อสื่ อสาร และถ่ายทอดความรู ้โดยวิทยากรในการถ่ายทอดประสบการณ์
เฉพาะทางระหว่างผูฝ้ ึ กและผูเ้ ข้าฝึ ก หรื อระหว่างผูเ้ ข้าฝึ กด้วยกันเอง เพื่อให้ผเู ้ ข้าฝึ กได้ฝึกฝนด้วยตนเองและได้
แลกเปลี่ยนความรู ้ ทักษะ รวมทั้งทัศนคติระหว่างผูเ้ ข้าร่ วมนัน่ เอง
สมคิด บางโม (2559) ได้ให้ความหมายถึงของการฝึ กอบรมไว้ว่า การฝึ กอบรม หมายถึง กระบวนการ
การเพิ่มประสิ ทธิ ภาพการทางานของพนักงานในความเชี่ ยวชาญเฉพาะในแต่ละบุคคลเพื่อให้เกิดการเพิ่ มเติ ม
ความรู ้ ทักษะ และทัศนคติ ที่สามารถนาไปสู่ การยกมาตรฐานในการทางานที่มีประสิ ทธิ ภาพมากยิ่งขึ้น จนเกิด
ความเจริ ญก้าวหน้าในหน้าที่การงานของตนเอง และยังบรรลุเป้าหมายขององค์กรโดยรวม
ทฤษฎีความผูกพัน
ความผูกพันองค์กรเป็ นการแสดงออกถึงความสัมพันธ์ของพนักงานที่มีต่อองค์กรนักวิชาการหลายท่าน
ที่ศึกษาเกี่ยวกับความผูกพันต่อองค์กรได้ให้ความหมายและคานิยามของความผูกพันต่อองค์กรไว้ดงั นี้
ธี ระ วีรธรรมสาธิ ต (2532, หน้า 20) ได้นิยามความผูกพันต่อองค์การนั้นว่าเป็ นการเน้นพฤติกรรมที่
แสดงออกมาของสมาชิกขององค์การ มีการแสดงออกในรู ปของพฤติกรรมที่ต่อเนื่องใน การทางานความต่อเนื่อง
ในการทางานโดยไม่โยกย้ายเปลี่ยนแปลงที่ทางานที่สมาชิ กผูกพันต่อองค์การ และพยายามรักษาสมาชิกภาพไว้
เนื่องจากได้เปรี ยบเทียบผลได้ผลเสี ยที่จะเกิดขึ้นหากละทิ้งสภาพของสมาชิกหรื อลาออกจากองค์การ
กรองแก้ว อยูส่ ุ ข (2535) ได้กล่าวไว้ว่า ความผูกพันกับองค์การ (organization commitment) เป็ นทัศนคติ
ต่องานที่เขาทาในความหมายที่ว่า ถ้าองค์การ “ ให้” พนักงานได้มากขึ้นไปอีก เช่น ช่วยทาให้เขาทางานได้สาเร็ จ
เป็ นที่ยกย่องนับถือเจริ ญในหน้าที่การงาน และตัวองค์การเองก็เจริ ญเติบโต ซึ่ งทาให้พนักงานมีหน้ามีตาด้วย
พนักงานก็จะเกิดทัศนคติที่ดีต่อองค์การถึงขนาดมีความจงรักภักดี (loyalty) และเกิดความผูกพัน
วิฑูรย์ สิ มะโชคดี (2538) ได้ให้ความหมายของความผูกพันต่อองค์การ หมายถึง ความผูกพันทางทัศนคติ
หรื อการที่คนๆ หนึ่งจะแสดงตนและมีส่วนเกี่ยวข้องในองค์การใดๆ ความผูกพันต่อองค์การมีความหมายที่กว้าง
กว่าความพอใจในงาน เพราะจะเกี่ยวข้องกับองค์การทั้งหมดมิใช่เพียงแค่ตวั บุคคล และความผูกพันต่อองค์การจะ
มีความมัน่ คงมากกว่าความพอใจในงาน เพราะว่าสิ่ งที่เกิดขึ้นวันต่อวันนั้นจะไม่ทาให้ความผูกพันลดลงไป
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3.2 กรอบแนวคิดในการวิจัย
ปัจจัยส่ วนบุคคล
1. เพศ
2. อายุ
3. ระดับการศึกษา
4. ประสบการณ์การทางาน
5. ตาแหน่งงานในบริ ษทั
6. ลักษณะการจ้างงาน

ความผูกพันของพนักงานบริษัท
ซ่ อมบารุงเรื อเดินสมุทร
1. ด้านความรู ้สึก
2. ด้านการคงอยู่
3. ด้านบรรทัดฐาน

การฝึ กอบรมในองค์ กร
1. ด้านแรงจูงใจ
2. ด้านการกาหนดแนวทาง
3. ด้านประโยชน์ที่ได้รับ
4. ด้านการสนับสนุน

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจยั
3.3 สมมติฐานการวิจัย
1) พนัก งานที่ มีปัจจัย ส่ ว นบุคคลได้แก่ เพศ อายุ ระดับ การศึ ก ษา ประสบการณ์ ในการทางาน
ตาแหน่งงานในบริ ษทั และลักษณะการจ้างงาน ที่แตกต่างกัน จะมีระดับความผูกพันของที่แตกต่างกัน
2) การรับรู ้ดา้ นการฝึ กอบรมมีอิทธิ พลต่อความผูกพันของพนักงานบริ ษทั ซ่อมบารุ งเรื อเดินสมุทร
แห่งหนึ่งในจังหวัดชลบุรีในด้านการคงอยู่ ด้านความรู ้สึก และด้านบรรทัดฐาน

4. วิธีดาเนินการวิจัย
4.1 ประชากรและตัวอย่าง
ประชากรและกลุ่มตัวอย่ าง พนักงานระดับปฏิบตั ิการบริ ษทั ซ่ อมบารุ งเรื อเดินสมุทรแห่ งหนึ่งใน
จังหวัดชลบุรี ซึ่งมีจานวนรวมทั้งสิ้ น 1,270 คน โดยกาหนด ความเชื่อมัน่ ที่ร้อยละ 95 และยอมรับความคลาดเคลื่อนได้
ไม่เกินร้อยละ 5 โดยการคานวณตามสู ตร ของ (Taro Yamane 1985) ได้ 330 คน
เครื่ องมือที่ใช้ ในงานวิจัย เป็ นแบบสอบถามแบ่งเป็ น 4 ส่วน ดังนี้
ส่ วนที่ 1 คาถามเกี่ยวกับข้อมูลประชากรศาสตร์ ของผูต้ อบแบบสอบถาม มีลกั ษณะเป็ นแบบ
สารวจรายการ (Check – List) ประกอบด้วยข้อมูลส่ วนต่างๆ ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึ กษา ประสบการณ์
การทางาน ตาแหน่งงานในบริ ษทั และ ลักษณะการจ้างงาน
ส่ วนที่ 2 ค าถามเกี่ ย วกับ ด้า นการฝึ กอบรมในองค์ก ารจ านวน 4 ด้า น โดยดัด แปลงจาก
Bulut,C. & Culha, O. (2010) ซึ่งประกอบด้วย
1. ด้านแรงจูงใจของพนักงาน ประกอบด้วยข้อคาถาม 6 ข้อ
2. ด้านการกาหนดแนวทาง ประกอบด้วยข้อคาถาม 3 ข้อ
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3. ด้านประโยชน์ที่ได้รับ ประกอบด้วยข้อคาถาม 5 ข้อ
4. ด้านการสนับสนุน ประกอบด้วยข้อคาถาม 5 ข้อ
ส่ วนที่ 3 คาถามเกี่ยวกับด้านความผูกพัน มี 3 ด้าน โดยดัดแปลง Valaie,N. & Rezaei, S.
(2016) ได้แก่
1. ด้านความรู ้สึก ประกอบด้วยข้อคาถาม 6 ข้อ
2. ด้านการคงอยู่ ประกอบด้วยข้อคาถาม 8 ข้อ
3. ด้านบรรทัดฐาน ประกอบด้วยข้อคาถาม 6 ข้อ
ส่ วนที่ 4 ข้อเสนอแนะเป็ นคาถามปลายเปิ ดให้ผตู ้ อบแบบสอบถามแสดงความคิดเห็น

5. ผลการวิจัย
ส่ วนที่ 1: ข้ อมูลเชิงพรรณนาเกี่ยวกับปัจจัยส่ วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม
ผูท้ ี่ ตอบแบบสอบถาม ส่ วนใหญ่เป็ นเพศชาย คิดเป็ นร้ อยละ 47.8 มี อายุอยู่ระหว่าง 26-30 ปี คิดเป็ น
ร้อยละ 53.9 มัธยมปลาย คิดเป็ นร้อยละ 51.7 ประสบการณ์การทางานมากกว่า 10 ปี คิดเป็ นร้อยละ 57.5 ตาแหน่ง
งานวิศวกรคิดเป็ นร้ อยละ 36.7ตาแหน่ งงานปั จจุบนั ลักษณะการจ้างเป็ นพนักงานประจาฝ่ ายปฎิ บัติการและ
ฝ่ ายสนับสนุนคิดเป็ นร้อยละ 77.2 ตามลาดับ
ส่ วนที่ 2: ข้ อมูลเชิงพรรณนาเกี่ยวกับการฝึ กอบรมในองค์กร
โดยภาพรวมของการฝึ กอบรมในองค์กรมีค่าเฉลี่ย x̅ เท่ากับ 4.20 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ
0.72 คือ อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาปั จจัยย่อยพบว่า กลุ่มตัวอย่างให้คะแนนด้านประโยชน์ที่ได้รับ (x̅ = 4.32)
ในระดับมาก รองลงมาคือ ด้านการสนับสนุน โดยมีค่าเฉลี่ยมาก (x̅ = 4.32) อันดับสาม คือ ด้านการกาหนดแนวทาง
โดยมี ค่าเฉลี่ ยมาก (x̅ = 4.24) อันดับสี่ คือด้านแรงจูงใจของพนักงานโดยมีค่าเฉลี่ ยมาก (x̅ = 3.92) ตามลาดับ
ตามลาดับ
ส่ วนที่ 3: ข้ อมูลชิงพรรณนาเกี่ยวกับระดับความผูกพันของพนักงาน
โดยภาพรวมของความผูกพันของพนักงานมีค่าเฉลี่ย x̅ เท่ากับ 4.17 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ
0.71 คือ อยูใ่ นระดับมาก เมื่อพิจารณาปัจจัยย่อยพบว่า อันดับแรก คือ ด้านความรู ้สึกโดยมีค่าเฉลี่ยมาก (x̅ = 4.19)
อันดับที่ 2 คือ ด้านการคงอยู่ โดยมีค่าเฉลี่ยมาก (x̅ = 4.17) และอันดับที่ 3 คือ ด้านบรรทัดฐาน โดยมีค่าเฉลี่ยมาก
(x̅ = 4.16) ตามลาดับ
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ส่ วนที่ 4 : ข้ อมูลเชิงอนุมานของผลการทดสอบสมมติฐาน
ตารางที่ 1 ทดสอบสมมติฐานปัจจัยส่วนบุคคลที่มีผลต่อความผูกพันของพนักงาน
ความผูกพัน
ของพนักงาน

ด้านการคงอยู่

ด้านความรู้สึก

ด้านบรรทัด
ฐาน

เพศ

อายุ

0.53
ชาย
(x̅ = 4.19)
หญิง
(x̅ = 4.12)

0.07
ต่ากว่า 25 ปี
(x̅ = 3.93)
31-35 ปี
(x̅ = 3.88)

ปัจจัยส่ วนบุคคล
ระดับ
ประสบการณ์
การศึกษา
ทางาน
0.83
0.52
ต่ากว่า ม.3
3-6 ปี
(x̅ =4.30 )
(x̅ =4.31)
ปวส ขึ้นไป มากกว่า 10 ปี
(x̅ = 3.80)
(x̅ = 4.05)

0.09
ชาย
(x̅ = 3.99)
หญิง
(x̅ = 4.14)

0.25
ต่ากว่า 25 ปี
(x̅ = 3.67)
31-35 ปี
(x̅ = 3.61)

0.64
ต่ากว่า ม.3
(x̅ = 4.11)
ปวส ขึ้นไป
(x̅ = 3.80)

0.00*
3-6 ปี
(x̅ =4.10)
มากกว่า 10 ปี
(x̅ = 3.99)

0.00*
ผูเ้ ชี่ยวชาญ
(x̅ = 3.63)
วิศวกร
(x̅ = 3.89)

0.30
ชาย
(x̅ = 4.20)
หญิง
(x̅ = 4.23)

0.00*
ต่ากว่า 25 ปี
(x̅ = 3.74)
31-35 ปี
(x̅ = 3.54)

0.02*
ต่ากว่า ม.3/
(x̅ = 4.21)
ปวส ขึ้นไป
(x̅ = 4.05)

0.00*
3-6 ปี
(x̅ =4.28)
มากกว่า 10 ปี
(x̅ = 4.13)

0.00*
ผูเ้ ชี่ยวชาญ
(x̅ = 4.04)
วิศวกร
(x̅ = 4.08)

ตาแหน่งงาน
0.00*
ผูเ้ ชี่ยวชาญ
(x̅ = 4.46)
วิศวกร
(x̅ = 4.40)

ลักษณะ
การจ้างงาน
0.06
พนักงาน
(x̅ = 4.20)
พนักงานอื่น
ประจา/ชัว่ คราว
(x̅ = 3.98)
0.00*
พนักงาน
(x̅ = 4.11)
พนักงานอื่น
ประจา/ชัว่ คราว
(x̅ = 3.81)
0.00*
พนักงาน
(x̅ = 4.27)
พนักงานอื่น
ประจา/ชัว่ คราว
(x̅ = 4.00)

*p< .05

จากตารางที่ 1 พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่ มีปัจจัยส่ วนบุคคลมี ผลต่อความผูกพันของพนักงานของบริ ษทั
ซ่อมบารุ งเรื อเดินสมุทรแห่งหนึ่งในจังหวัดชลบุรี ด้านการคงอยู่ ด้านความรู ้สึก ด้านบรรทัดฐาน อย่างมีนยั สาคัญ
ทางสถิติที่ 0.05
ตารางที่ 2 ทดสอบสมมติฐานการรับรู ้ดา้ นการฝึ กอบรมมีอิทธิพลต่อความผูกพันของพนักงาน
การฝึ กอบรม
1. ด้านแรงจูงใจของพนักงาน
2. ด้านการกาหนดแนวทาง
3. ด้านประโยชน์ที่ได้รับ
4. ด้านการสนับสนุน
*p< .05

ด้านการคงอยู่
p
β
0.33
0.00*
-0.02
0.68
0.09
0.22
0.42
0.00*
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ความผูกพันของพนักงาน
ด้านความรู้สึก
p
β
0.24
0.00*
0.12
0.08
-0.19
0.04*
0.50
0.00*

ด้านบรรทัดฐาน
p
β
0.33
0.00*
0.06
0.33
0.15
0.00*
0.19
0.04*
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จากตารางที่ 2 พบว่าจากการทดสอบค่าสัมประสิ ทธิ์ การถดถอยการรับรู ้ดา้ นการฝึ กอบรมมีอิทธิ พลต่อ
ความผูกพันของพนักงาน ในด้านต่าง ๆ ต่อไปนี้
1. ด้านการคงอยู่ ปั จจัยที่มีผลต่อความผูกพันของพนักงานต่อการคงอยู่ นี้เรี ยงลาดับจากมากไปหาน้อย
ได้แก่ อันดับ 1 ด้านการสนับสนุน อันดับ 2 ด้านแรงจูงใจของพนักงาน อันดับ 3 ด้านประโยชน์ที่ได้รับ อันดับ 4
ด้านการกาหนดแนวทาง
2. ด้านความรู ้สึก ปัจจัยที่มีผลต่อความผูกพันของพนักงานต่อความรู ้สึก นี้เรี ยงลาดับจากมากไปหาน้อย
ได้แก่ อันดับ 1 ด้านการสนับสนุน อันดับ 2 ด้านแรงจูงใจของพนักงาน อันดับที่ 3 ด้านการกาหนดแนวทาง อันดับ
4 ด้านประโยชน์ที่ได้รับ ตามลาดับ
3. ด้านบรรทัดฐาน ปั จจัยที่มีผลต่อความผูกพันของพนักงานต่อบรรทัดฐาน นี้เรี ยงลาดับจากมากไปหา
น้อย ได้แก่ อันดับ 1 ด้านแรงจูงใจของพนักงาน อันดับ 2 ด้านการสนับสนุน อันดับที่ 3 ด้านประโยชน์ที่ได้รับ
อันดับ 4 ด้านการกาหนดแนวทาง ตามลาดับ

6. อภิปรายผล
จากการศึกษาเรื่ อง การฝึ กอบรมในองค์กรส่ งผลต่อความผูกพันของพนักงานบริ ษทั ซ่ อมบารุ งเรื อเดิน
สมุทรแห่งหนึ่งในจังหวัดชลบุรี สามารถนามาอภิปรายตามผลเชิงพรรณนาได้ดงั ต่อไปนี้
1) ด้านแรงจูงใจ โดยที่ปัจจัยการฝึ กอบรมในองค์กรส่ งผลต่อความผูกพันของพนักงานด้านการคงอยู่
ได้แก่ ด้านการคงอยู่ ด้านความรู ้สึก ด้านบรรทัดฐานสอดคล้องกับงานวิจยั ของวุฒิไกร ชูประจง และคณะ (2557)
ได้ทาการวิจยั โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาและเปรี ยบเทียบปัญหาการฝึ กอบรมของผูฝ้ ึ กอบรมในบริ ษทั แห่งหนึ่ง
2) ด้านประโยชน์ที่ได้รับ โดยที่ปัจจัยการฝึ กอบรมในองค์กรส่ งผลต่อความผูกพันของพนักงานด้าน
การคงอยู่ ได้แก่ ด้านความรู ้สึก ด้านบรรทัดฐาน สอดคล้องกับงานวิจยั ของ มะลิวรรณ์ ชนะภัยรี และคณะ (2560)
ได้ท าการวิ จัย ด้า นการฝึ กอบรมโดยมี ว ัต ถุ ป ระสงค์เ พื่ อ ศึ ก ษาปั จ จัย ลัก ษณะการถ่ า ยโอนการเรี ยนรู ้ จ าก
การฝึ กอบรมประสิ ทธิ ผลการทางานอันเกิดจากการถ่ายโอนการเรี ยนรู ้จากการฝึ กอบรม และปั จจัยการถ่ายโอน
การเรี ยนรู ้จากการฝึ กอบรมที่มีต่อรู ปแบบการถ่ายโอนการเรี ยนรู ้จากการฝึ กอบรมของผูบ้ ริ หารองค์การในนิ คม
อุตสาหกรรม
3) ด้านการสนับสนุน โดยที่ปัจจัยการฝึ กอบรมในองค์กรส่ งผลต่อความผูกพันของพนักงานด้านการคง
อยู่ ได้แก่ ด้านการคงอยู่ ด้านความรู ้สึก ด้านบรรทัดฐาน สอดคล้องกับงานวิจยั ของ นิสดารก์ เวชยานนท์ (2559)
ทาการวิจยั โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาถึงการประยุกต์ใช้ความรู ้ที่ได้จากการอบรม ปั จจัยที่มีผลต่อการถ่ายโอน
ความรู ้จากการอบรม และการประเมินผลการอบรมในระดับปฏิกิริยา ระดับการเรี ยนรู ้ และระดับการเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรม

7. ข้อเสนอแนะ
7.1 ข้ อเสนอแนะในการนาผลวิจัยไปใช้
(1) ด้านแรงจู ง ใจ บริ ษ ัท อณุ ญ าติ ใ ห้ พ นักงานมี ส่ วนร่ ว มในการพัฒ นาเสนอความคิ ด เห็ น ใน
การฝึ กอบรมได้ว่าจะดาเนินไปในทิศทางใด ไม่เฉพาะแต่ในทิศทางขององค์กรเท่านั้น และควรให้โอกาสพนักงาน
ที่มีศกั ยภาพให้ข้ นึ เป็ นหัวหน้า
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(2) ด้านการกาหนดแนวทาง บริ ษทั ควรมีการกาหนดแนวทางที่ชดั เจนเพื่อให้พนักงานทุกกคนได้รับ
การอบรมและทางบริ ษทั ควรจัดเตรี ยมกาหนดการและสถานที่ในการฝึ กอบรมได้อย่างเป็ นระบบ
(3) ด้านประโยชน์ ที่ ไ ด้รั บ ทางบริ ษ ัท ควรมี น โยบายเพื่ อ เป็ นการกระตุ้น พนักงานในการเข้ารั บ
การฝึ กอบรมจะทาให้ได้รับการเลื่อนตาแหน่งและได้รับเงินเดือนที่สูงขึ้นถ้านาประโยชน์ที่ได้รับในการฝึ กอบรม
ไปพัฒนาให้องค์กรให้ดีข้ นึ อีกทั้งจะมีการยอมรับจากเพื่อนร่ วมงานและพนักงานทุกคนที่ได้รับการฝึ กอบรมจะ
ได้รับความรู ้และข้อมูลใหม่อยูเ่ สมอ
(4) ด้านการสนับ สนุ น บริ ษ ัท ควรให้ พ นักงานและหัวหน้ างานได้เ ข้า รั บ การฝึ กอบรมได้โ ดยมี
การสนับสนุนจากบริ ษทั ในการให้เวลาทางานปรกติรวมถึงเบี้ยเลี้ยงพิเศษจากการเข้าฝึ กอบรมที่จะเป็ นประโยชน์
ต่ อ งานอยู่ เ สมอ ตลอดจนหั ว หน้ า งานจะได้รั บ งานใหม่ ๆ เพื่ อ ที่ จ ะพัฒ นาทัก ษะของพนัก งานบริ ษ ัท จาก
การฝึ กอบรม
7.2 ข้ อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่ อไป
ควรศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับการฝึ กอบรมในองค์กรส่งผลต่อความผูกพันของพนักงานโดยวิจยั เชิงคุณภาพ
สัมภาษณ์ผบู ้ ริ หาร และ ศึกษาบริ ษทั อู่ซ่อมเรื อที่อื่น ๆ เพื่อเปรี ยบเทียบ เพื่อให้ได้ขอ้ มูลที่ครอบคลุมมากมากยิ่งขึ้น
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บทคัดย่อ
บทความนี้มีวตั ถุประสงค์เพื่อทบทวนหลุมพรางความคิดในการตัดสิ นใจทางธุรกิจ เพื่อเป็ นแนวทางให้
ผูบ้ ริ หารได้เกิดความระวัง ไม่ตกอยูใ่ นหลุมพรางการตัดสิ นใจ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุ ดแก่องค์กร และบรรลุ
เป้ าหมายขององค์กร
จากการทบทวนวรรณกรรมพบว่า ปั จจัยที่เป็ นหลุมพรางความคิดในการตัดสิ นใจทางธุรกิจ ที่อาจส่งผล
ต่อการตัดสิ นใจที่ผิดพลาด ประกอบด้วยหลุมพรางทางความคิด 8 ดังนี้ 1) หลุมพรางที่เกิดจากการยึดเหนี่ยวทาง
ความคิ ด 2) หลุ ม พรางที่ เ กิ ด จากการยึ ด ติ ด ในสภาพเดิ ม ๆ 3) หลุ ม พรางจากเรื่ อ งที่ เ ป็ นเสมื อ นต้น ทุ น จม
4) หลุมพรางที่ เกิ ดจากความพยายามหาหลักฐานเพื่อมายืนยันการตัดสิ นใจ 5) หลุมพรางที่ เกิ ดจากการกาหนด
กรอบ 6) หลุมพรางที่ เกิ ดจากการประมาณการ และการคาดการณ์ 7) หลุมพรางที่ เกิ ดจากความสุ ขุมรอบคอบ
มากเกินไป 8) หลุมพรางที่เกิดจากความสามารถในการย้อนคิด
คาสาคัญ: การตัดสิ นใจ, หลุมพราง

ABSTRACT
The purpose of this article is to investigate factors affecting to the thinking traps in business decision
making. As a guideline for executive management to be careful and don't fall into the traps of decision making.
And for the best benefits to the organization and achieve the organization’s goals.
From literature review, is found that, the factors affecting to the thinking traps in business decision
making are 8 trap’s components, they are anchoring trap, the status-quo trap, the sunk-cost trap, the confirmingevidence trap, the framing trap, the estimating and forecasting traps, the overconfidence trap, the prudence trap
and the recallability trap.
Keywords: Decision making, traps
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1. บทนา
ในการดาเนิ นธุ รกิ จนั้นผูบ้ ริ หารต้องอาศัยความรู ้ ทักษะ ความสามารถในการบริ หารงาน ผูบ้ ริ หาร
นอกจากจะต้องมีความรู ้ความสามารถในการปฏิบตั ิงานแล้วยังมีสิ่งหนึ่ งที่ สาคัญต่อการปฏิบตั ิงานของผูบ้ ริ หาร
เป็ นอย่างยิ่งนั้นก็คือ การตัดสิ นใจ (Decision Making) ผูบ้ ริ หารจาเป็ นต้องมีการตัดสิ นใจอยูต่ ลอดเวลาอาจนามา
ซึ่ งความเครี ยด ความวิตกกังวล หรื อแม้แต่ความขัดแย้งในองค์กร พราะการตัดสิ นใจมักมีความเสี่ ยง ความไม่
แน่ นอนและความไม่ชดั เจน หรื อแม้กระทัง่ การมีขอ้ มูลไม่เพียงพอ แต่ถึงกระนั้นก็เป็ นสิ่ งที่ เลี่ยงไม่ได้สาหรับ
ผูบ้ ริ หารที่จะต้องทาการตัดสิ นใจเพื่อคลี่คลายปั ญหาด้านการบริ หารการจัดการ ดังนั้นการตัดสิ นใจเป็ นงานที่ยาก
ที่ สุด และมี ความเสี่ ยงมากที่ สุดด้วย การตัดสิ นใจเปรี ยบเสมื อนหัวใจหลักขององค์กร ด้านการบริ หาร และ
การปฏิ บตั ิ การล้วนมีการตัดสิ นใจอยู่ทุกขั้นตอนการดาเนิ นงาน ดังนั้นการตัดสิ นใจของผูบ้ ริ หารนั้นหมายถึง
อนาคต และความอยูร่ อดขององค์กร จะเห็นได้วา่ การตัดสิ นใจทางธุรกิจของผูบ้ ริ หารถือเป็ นเรื่ องใหญ่ และสาคัญ
ต่อองค์กรเป็ นอย่างมาก เพราะถ้าหากมีการตัดสิ นใจที่ผิดพลาดบางครั้งไม่สามารถที่จะแก้ไขได้ หรื อเป็ นการยาก
ที่จะดาเนิ นการแก้ไข และเกิดความเสี ยหายต่อองค์กร สาหรับผูบ้ ริ หารในแต่ละวันมีเรื่ องให้ตดั สิ นใจหลายเรื่ อง
ดัง นั้น การตัด สิ น ใจถื อ เป็ นเรื่ อ งใหญ่ ที่ ผูบ้ ริ ห ารต้อ งพิ จ ารณาให้ร อบคอบก่ อ นที่ จ ะท าการตัด สิ น ใจลงไป
การตัดสิ นใจขงผูบ้ ริ หารมีผลต่อความสาเร็ จขององค์กร และความสาเร็ จของตัวผูบ้ ริ หารผูบ้ ริ หารเองด้วย
ศศิมา (2564) กล่าวว่า การตัดสิ นใจ หมายถึง การตัดสิ นใจ คือการเลือกทางเลือกที่ดีที่สุดจากทางเลือก
หลายๆทางเลือก เพื่อให้องค์กรได้ประโยชน์สูงสุด และไม่มีความเสี ยหายผิดพลาดหรื อมีนอ้ ยที่สุดเท่าที่จะเป็ นไป
ได้ ซึ่ งการตัดสิ นใจนั้นเป็ นสิ่ งที่ สาคัญสาหรับทุกคนในองค์กรในการแก้ไขปั ญหาต่างๆ และตัดสิ นใจว่าจะใช้
วิธีการหรื อเครื่ องมือหรื อใครมาแก้ไขปั ญหานั้น และยังกล่าวว่าปั ญหาที่ทาให้การตัดสิ นใจของคนในองค์กรไม่มี
ประสิ ทธิ ภาพ ได้แก่ 1) ขาดกระบวนการตัดสิ นใจที่มีประสิ ทธิ ภาพ 2) ไม่มีการให้ความรู ้ทกั ษะและแนวทางใน
การตัดสิ นใจกับพนักงานอย่างจริ งจัง 3) ไม่มีการให้อานาจการตัดสิ นใจกับพนักงาน ต้องรอหัวหน้าหรื อผูน้ า
เพี ย งอย่า งเดี ย ว 4) การกลัว การตัด สิ น ใจ หากองค์ก รไหนที่ มี บ ทลงโทษพนัก งานอย่า งรุ น แรงในการท า
ความผิดพลาด โดยไม่มีการกาหนดเกณฑ์การตัดสิ นใจนั้น จะทาให้พนักงานกลัวการตัดสิ นใจ 5) ขาดการสื่ อสาร
ระหว่างคนทางานหรื อผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ยต่อการตัดสิ นใจนั้น ทาให้ได้ขอ้ มูลที่ไม่รอบด้าน
ผูเ้ ขียนได้ทาการทบทวนวรรณกรรมของ Hammond, et al (1998) เรื่ อง The Hidden Traps in Decision
Making ได้กล่าวว่า การตัดสิ นใจเป็ นงานที่สาคัญที่สุดของผูบ้ ริ หารทุกคน และยังเป็ นสิ่ งที่ยากที่สุดและเสี่ ยงที่สุด
การตัดสิ นใจที่ไม่ดีสามารถสร้างความเสี ยหายให้กบั ธุรกิจได้ และบางครั้งก็ไม่สามารถแก้ไขได้ การตัดสิ นใจที่
ไม่ดีเกิดขึ้นจากอะไร? ในหลายกรณี พบว่าเกิดจากการทางเลือกไม่ชดั เจน ไม่มีการรวบรวมข้อมูลที่ถูกต้อง ไม่มี
การวิเคราะห์ระหว่างต้นทุนและผลประโยชน์ที่ได้รับอย่างถูกต้อง แต่บางครั้งความผิดก็ไม่ได้อยูใ่ นกระบวนการ
ตัดสิ นใจ แต่ในจิ ตใจของผูต้ ดั สิ นใจ ซึ่ งสอดคล้องกับ สถาบันอนาคตไทยศึ กษา (2564) ได้อา้ งถึงหนังสื อเรื่ อง
Decisive ของ Chip Health & Dan Health ได้อธิ บายถึงกับดักความคิดของมนุษย์และได้อา้ งถึง Daniel Kahneman
ผูไ้ ด้รับรางวัลโนเบลเศรษฐศาสตร์ ได้กล่าวว่า แนวโน้มของพฤติกรรมมนุษย์มกั จะกระโดดไปหาข้อสรุ ปอย่าง
รวดเร็ ว เพราะเราให้น้ าหนักกับข้อมูลตรงหน้า ในขณะที่เกิดความล้มเหลวในการพิจารณาข้อมูลอื่นๆ ผูเ้ ขียนได้
ให้เหตุผลว่าทาใมการตัดสิ นใจดีจึงเป็ นเรื่ องยาก เพราะมนุษย์มีความลาเอียงหรื อมีความไม่สมเหตุสมผล ในหลาย
ครั้งเราทาการตัดสิ นใจในเหตุการณ์ที่สาคัญๆโดยอาศัยสัญชาตญาณ ความรู ้พ้นื ฐาน และประสบการณ์ที่สงั่ สมมา
ในบางครั้งสัญชาตญาณ ความรู ้พ้นื ฐาน และประสบการณ์ไม่สามารถนามาใช้ตดั สิ นใจได้เพียงอย่างเดียว เราต้อง
อาศัยขั้นตอน และกระบวนการที่เหมาะสมมาช่วยให้เกิดการตัดสิ นใจที่ดีข้ ึน
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จากที่ กล่าวมาข้า งต้นเห็ น ได้ว่า การตัด สิ นใจของผูบ้ ริ ห ารนั้น เป็ นสิ่ งจ าเป็ น และมี ความสาคัญ มาก
ยิ่งการตัดสิ นใจของผูบ้ ริ หารรับสู งจะมีผลกระทบผลต่อองค์กรมากที่ สุด โดยการตัดสิ นใจส่ งผลต่อเป้ าหมาย
การเจริ ญเติ บโต ดาเนิ นธุ รกิ จ ลดความเสี ยหารที่ จะเกิ ดกับองค์กร และความอยู่รอดของธุ รกิ จ ดังนั้นจึ งเป็ น
สิ่ ง จ าเป็ นอย่า งมากที่ ผูบ้ ริ ห ารจะต้อ งตระหนัก และรั บ รู ้ ถึ ง หลุ ม พรางต่ า งๆ เพื่ อ เป็ นข้อ เตื อ นสติ ใ นการท า
การตัดสิ นใจต่างๆ เพื่อไม่ให้ตนเองติดกับดักของการตัดสิ นใจ และช่วยให้เกิ ดการตัดสิ นใจที่ ถูกต้อง และเกิ ด
ประโยชน์สูงสุดกับองค์กร

2. วัตถุประสงค์
เพื่อทบทวนปั จจัยที่เป็ นหลุมพรางทางความคิดในการตัดสิ นใจทางธุรกิจของผูบ้ ริ หาร

3. หลุมพรางทีส่ ่ งผลต่ อการตัดสิ นใจทีผ่ ดิ พลาดทางธุรกิจ
Charan & Davenpot (2011) ได้ อ ้า งถึ ง บทความวิ ช าการของ Hammond, et al (1998) ที่ ไ ด้ ก ล่ า วถึ ง
หลุมพรางทางความคิด 8 อย่างที่ ผูบ้ ริ หารควรระวังในการตัดสิ นใจทางธุ รกิ จพร้อมวิธีการแก้ไขปั ญหาดังกล่าว
ดังนี้
หลุมพรางที่เกิดจากการยึดเหนี่ยวทางความคิด (Anchoring Trap) กล่าวว่า การยึดเหนี่ ยวทางความคิด
(anchoring) เมื่อกาลังพิจารณาบางเรื่ องเพื่อการตัดสิ นใจอยูน่ ้ นั ความคิดเราจะให้ความสาคัญกับข้อมูลอันแรกที่ได้
รับมาในสัดส่ วนที่ ไม่ถูกต้องเหมาะสมเท่าที่ ควร ความรู ้สึกประทับใจรวมถึงการประมาณอยู่ในใจ และข้อมูล
ต่างๆที่เราได้รับมาจะเป็ นตัวยึดเหนี่ ยงความคิด และวิจารณญาณของเราและส่ งผลต่อการตัดสิ นใจ จะเห็นได้วา่
การที่เราได้รับข้อมูลอะไรมาก่อน และอาจเป็ นข้อมูลที่ไม่ถูกต้องหรื อไม่เหมาะสมต่อสภาพแวดล้อมแล้วเราให้
ความสาคัญของข้อมูลที่ ได้รับมาเก่ า และใหม่ไม่เท่ากัน โดยส่ วนใหญ่แล้วผูต้ ดั สิ นใจจะยึดติดข้อมูลจากอดี ต
เพื่อมาตัดสิ นใจหรื อหาแนวโน้มที่ คาดว่าจะเกิ ดขึ้นในอนาคตซึ่ งอาจไม่เข้ากับสภาพแวดล้อมที่ อาจจะเกิ ดขึ้ น
โดยผู ้ต ัด สิ น ใจอาจยึ ด มั่น ถื อ มั่น กับ ได้รั บ ข้อ มู ล ทางสถิ ติ ความคิ ด เห็ น จากเพื่ อ นร่ ว มงานโดยไม่ ค านึ ง ถึ ง
สภาพแวดล้อมในปั จจุบนั เช่น การพยากรณ์ยอดขายของนักการตลาดที่ยึดติดกับข้อมูลการขายของปี ที่แล้วมาก
เกิ น ไปจนลื ม ค านึ ง ถึ ง ปั จ จัย ทางด้า นสภาพแวดล้อ มในปั จ จุ บัน MISSION TO THE MOON (2021) กล่ า วว่า
ผูบ้ ริ หารบางท่านอาจจะมีความคิดที่วา่ เรื่ องนี้จะต้องตัดสิ นใจเดี๋ยวนี้เท่านั้น การตัดสิ นใจเช่นนี้มกั เกิดจากการที่เรา
ไปโฟกัสกับปั ญหาเล็กๆ จนลื มมองภาพรวมและทาความเข้าใจกับสถานการณ์ ภาพใหญ่ๆ บางครั้ งการที่ รีบ
ตัดสิ นใจ ส่งผลให้เกิดการแก้ไขปั ญหาที่ไม่ตรงจุดหรื อไม่แก้ไขปั ญหาที่ตน้ เหตุที่แท้จริ ง
วิธีการแก้ปัญหาคือ ผูบ้ ริ หารต้องหมัน่ มองปั ญหาในมุมมองที่แตกต่างกัน เปิ ดใจรับข้อมูลความคิดเห็น
ใหม่ๆจากผูค้ นที่หลากหลาย อย่ายึดติดกับบุคคลที่ ไม่ยดึ ติดกับคาแนะนา ควรนาคาแนะนานั้นมาหาข้อมูลเพิ่มเติม
และวิเคราะห์อย่างถี่ ถว้ นก่ อนทาการตัดสิ นใจ ซึ่ งสอดคล้องกับ สถาบันอนาคตไทยศึ กษา (2564) ได้กล่าวว่า
ผูบ้ ริ หารสามารถเอาชนะความผิดพลาดจากความลาเอียงที่เกิดจากการเชื่อข้อมูลที่ยนื ยันความเชื่อของตนเองโดย
การทดสอบสมมติฐานกับความเป็ นจริ ง) เช่ น พิจารณาข้อมูลตรงกันข้ามกับข้อมูลที่ มีหรื อข้อมูลตรงข้ามกับ
ความคิดเห็ นของตน โดยพิจารณาจากมุมมองภายในและมุมมองภายนอก และทาการทดลองเล็กๆ เพื่อยืนยัน
ทฤษฎีของเราก่อน ก่อนทาการดาเนินการตัดสิ นใจ
หลุมพรางที่เราต้ องการจะยึดมั่นถื อมั่นต่ อสภาพเดิมๆ ( The Status-Quo Trap) ในความเป็ นจริ งแล้ว
คนเราทุกคนล้วนมีอคติทางความคิดด้วยกันทั้งสิ้น และอคติเหล่านี้มีอิทธิพลต่อการตัดสิ นใจในการเลือกทางเลือก
918

การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ มหาวิทยาลัยศรี ปทุม ออนไลน์ ครั้งที่ 16 ประจาปี 2564 วันที่ 28 ตุลาคม 2564

และในเวลาที่เราจะเลือกทางเลือกโดยปกติแล้วจะเลือกทางเลือกที่ตนเองเกิดความคุน้ ชิน อยูใ่ นสภาพแบบเดิมๆ
เมื่ อผูบ้ ริ หารไม่สามารถนาตนเองออกมาจากสภาพที่ คุน้ ชิ นได้ก็จะส่ งผลต่อการตัดสิ นใจ เพราะรู ้ สึกว่าอยู่ใน
สภาวะนี้แล้วเกิดความสบายใจจนทาให้ไม่อยากให้มีการเปลี่ยนแปลง โดยคนเหล่านี้มกั จะพูดว่า “ เอาไว้คิดเรื่ องนี้
อีกที่ในวันหลังก็แล้วกัน” ซึ่ งโดยปกติแล้วคาว่า “ไว้วนั หลัง” หมายถึงจะไม่กลับมาคิดอีก ต้นเหตุของหลุมพราง
การไม่อยากเปลี่ยนแปลงตนเองจากสภาพเดิมๆนั้นเกิดจาก การพยายามปกป้ องไม่ให้ความรู ้สึกในความมีตวั ตน
(egos) ของตนเองถูกทาลายไป หากเราต้องการที่จะหลุดพ้นจากสภาพเดิมๆนั้นหมายถึงจะต้องมีการเปลี่ยนแปลง
บางสิ่ ง บางอย่า ง เมื่ อ ผูบ้ ริ ห ารตัด สิ น ใจทาอะไรลงไปต้อ งมาพร้ อ มกับความรั บผิ ดชอบในสิ่ ง ที่ เ กิ ดขึ้ นจาก
การตัดสิ นใจนั้น ดังนั้นจึ งเป็ นเหตุผลให้เกิ ดการยึดติดกับการอยู่ในสภาพเดิ มๆ เพราะรู ้สึกปลอดภัยและเสี่ ยง
น้อยกว่า
วิธีการแก้ปัญหาคือ ผูบ้ ริ หารต้องนึ กถึงเป้ าหมายขององค์กรอยู่เสมอ และวิเคราะห์อย่างถี่ถว้ นว่าใน
สภาวะแวดล้อมแบบเดิมๆ จะทาให้องค์กรบรรลุเป้ าหมายได้อย่างไร ผูบ้ ริ หารควรลองมองหาทางเลือกอื่นๆ และ
ประเมินผลทุกทางเลือกทั้งด้านบวก และด้านลบ อย่าพยายามคิดถึงแต่ค่าใช้จ่ายที่จะทาให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเกิน
จริ ง เมื่อวิเคระห์แล้วควรเลือกทางเลือกที่ดีที่สุดต่อองค์กรเพื่อบรรลุเป้ าหมายที่องค์กรกาหนดไว้ ซึ่งสอดคล้องกับ
สถาบันอนาคตไทยศึ กษา (2564) ได้กล่าวว่า ผูท้ าการตัดสิ นใจควรเอาชนะความผิดพลาดจากอารมณ์ระยะสั้น
ด้วยการวางระยะห่ างจากปั ญหาก่อนที่จะตัดสิ นใจเช่น การเอาชนะอารมณ์ระยะสั้นจากอารมณ์ สิ่ งคุน้ เคย และ
การกลัวความสูญเสี ย โดยมองจากมุมมองภายนอกอื่น เช่น ถ้าเป็ นเพื่อนเราจะทาอย่างไร ถ้าเป็ นอาจารย์ของเราจะ
ทาอย่างไร หรื อเขียนลาดับความสาคัญของเราไว้เป็ นแกนหลักเพื่อช่วยตัดสิ นใจ จะช่วยให้ไม่หวัน่ ไหวไปกับ
อารมณ์ของตนเองมากเกินไป
หลุมพรางที่เกิดจากต้ นทุนจม (Sunk Costs) ความอคติ อย่างหนึ่ งที่ ฝั่งลึ กในจิ ตใจคน คื อ การเลื อ ก
ทางเลือกที่ทาให้ตวั เองรู ้สึกว่าสิ่ งที่ตนเองได้เลือกเป็ นสิ่ งที่ชอบธรรมที่สุด แม้สิ่งที่เลือกจะไม่ใช่เรื่ องที่ถูกต้องก็
ตาม ซึ่ งคนส่ วนใหญ่จะตกหลุมพรางความคิดนี้ เช่น ผูบ้ ริ หารหน่วยงานหนึ่ งรับได้พนักงานเข้ามาทางาน และ
พยายามพัฒนาพนักงานคนหนึ่ งให้ทางานให้ดีข้ ึน ทั้งๆที่ รู้ต้ งั แต่แรกแล้วว่าไม่ควรจ้างพนักงานคนนี้ เข้าทางาน
ถ้าผูบ้ ริ หารตัดสิ นใจเลิกจ้างพนักงานที่ทางานผุน้ ้ ีก็เท่ากับว่า เป็ นการยอมรับว่าตนเองได้ตดั สิ นใจผิดพลาด ดังนั้น
ผูบ้ ริ หารท่ านนี้ จะรู ้ สึกปลอดภัยกว่าถ้ายังคงจ้างพนักงานท่ านนี้ ให้ทางานกับบริ ษทั ต่อไป หรื อการลงทุ นกับ
บางโครงการ เมื่อดาเนิ นการไปแล้วพบว่า มีปัญหาไม่สามารถดาเนิ นการให้เสร็ จลุล่วงได้ และไม่สอดคล้องกับ
เป้ าหมายขององค์กร แต่ผบู ้ ริ หารยังดื้อรั้นที่จะดาเนิ นการต่อไปทาให้องค์กรเกิดความเสี ยหาย ซึ่ งการตัดสิ นใจใน
อดีตนี้ กลายมาเป็ นสิ่ งที่นกั เศรษฐศาสตร์ เรี ยกว่า “ต้นทุนจม” เวลาและตัวเงินที่ได้ลงทุนไปแล้วไม่สามารถเรี ยก
คืนได้ สิ่ งพวกนี้จึงเป็ นบ่วงทาให้เกิดความรู ้สึกเสี ยดายเวลาและเงินที่ลงทุนไปและมีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจที่ผิด
ในการดาเนิ นงานทางธุรกิจการตัดสิ นใจที่ผิดพลาดถือเป็ นเรื่ องของส่ วนรวม โดยจะเปิ ดโอกาสให้เพื่อนร่ วมงาน
สามารถแสดงความคิดเห็นวิพากษ์วจิ ารณ์ได้ ดังนั้นซึ่งโดยปกติแล้วเราจะไม่ยนิ ดีเมื่อรู ้วา่ ตัวเองตัดสิ นใจผิดพลาด
คนเหล่านี้จึงตกเป็ นเหยือ่ ของความอคติทางความคิดที่เกิดจากเหตุการ์ที่เป็ นเสมือนต้นทุนจม
วิธีแก้ไขปั ญหาผูบ้ ริ หารต้องพยายามตั้งสติพยายามอย่าคิดถึงต้นทุนจมที่ผ่านมา และลองรับฟังความคิดเห็น
บุคคลอื่นๆที่ไม่มีส่วนได้ส่วนเสี ยต่อการตัดสิ นใจที่ผ่านมา ยอมรับข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้น หรื ออาจมอบหมายงาน
ให้เจ้าหน้าที่ท่านอื่นปฏิบตั ิงาน
หลุ ม พรางที่เ กิด จากความพยายามหาหลักฐานมายื น ยันการตัด สิ นใจ (The Confirming-Evidence
Trap) หมายถึง การที่เรารับข้อมูลข่าวสารด้านเดียวที่มาสนับสนุนความคิดของตนเองนั้นจะส่ งผลต่อการตีความ
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ข้อมูลที่ เราได้รับ เมื่อเราให้ความสาคัญของข้อมูลนั้นๆ เพราะข้อมูลและแนวคิดนั้นได้สนับสนุ นหรื อมี ความ
สอดคล้องกับความคิดของตนเองจึงทาให้เราไม่คอยให้ความสาคัญต่อข้อมูลอื่นๆที่ขดั แย้งกับความคิดเห็นของ
ตนเองซึ่งจะส่งผลต่อการตัดสิ นใจผิดพลาดได้ เพราะโดยธรรมชาติแล้วเราจะให้ความสนใจข้อมูลที่สอดคล้องกับ
ความชอบของตนเอง เช่น ผูบ้ ริ หารพยายามหาข้อมูลเพื่อการตัดสิ นใจในเรื่ องใดเรื่ องหนึ่ง และได้ทาการสอบถาม
กับบุคคลที่เกี่ยวข้องหรื ออยูใ่ นแวดวงธุรกิจเดียวกัน สมมติวา่ คาแนะนาที่ได้มานั้นสนับสนุนความคิดของตนเอง
อาจนาพาให้ทาการค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมด้านเดียวจนละเลยข้อมูลที่ขดั แย้งกับความคิดของตนเอง โดยจะยอมรับ
แนวคิดที่สนับสนุนความคิดของตนเอง และจะไม่ให้ความสาคัญกับข้อมูลที่ขดั แย้งกับความคิดของตนเองโดย
สิ้นเชิง ปรากฏการณ์น้ ีได้รับอิทธิพลมาจากวิธีการคิดพื้นฐาน 2 แบบ ได้แก่ 1) แนวโน้มที่ผบู ้ ริ หารจะตกลงใจหรื อ
ทาการตัดสิ นใจจากการได้รับแนวคิดนั้นโดยไม่เสาะหาข้อมูลเพิ่มเติม 2) โดยทั่วไปแล้วคนเรามีแนวโน้มให้
ความสนใจกับเรื่ องที่ตนเองชอบมากกว่าเรื่ องที่ตนเองไม่ชอบ ดังนั้นข้อมูลที่สอดคล้องกับแนวคิดหรื อความชอบ
ก็จะดึงดูดความสนใจมากกว่า MISSION TO THE MOON (2021) กล่าวว่า การตัดสิ นใจที่มาจากการที่ตวั คุณเชื่อ
ว่า ความคิ ด ของคุ ณ นั้น ถู ก ต้อ ง แต่ แ ค่ ต ้อ งหาหลัก ฐานมาสนับ สนุ น ว่า คุ ณ นั้น คิ ด ถู ก แล้ว สิ่ ง นี้ มี ชื่ อ เรี ย กว่า
‘Confirmation Bias’ ซึ่ งบางที ก็จะเกิ ดขึ้ นจากการที่ ส่วนรวมมี ความคิ ดเห็ น ที่ ทาให้เรารู ้ สึกไม่อยากที่ จ ะค้า น
เพราะว่ากลัวจะแปลกแยกไปจากคนอื่น ซึ่ งความเชื่ อเช่นนี้ อนั ตรายมาก และทาให้เกิ ดเหตุการณ์ที่เลวร้ายและ
สร้างความล้มเหลว การที่จะแก้ปัญหานี้ผทู ้ าการตัดสิ นใจอาจจะลองตั้งสมมติฐานขึ้นมาเพื่อค้านกับความเชื่ อแรก
ของตน และลองวิเคราะห์และประเมินว่าสมมติฐานนั้นจริ งหรื อไม่ เพื่อที่จะได้เห็นมุมมองจากทั้งสองด้าน และ
ป้ องกันไม่ให้เราต้องหลุมพรางของ Confirmation Bias
วิธีแก้ไขปั ญหาผูบ้ ริ หารต้องหมัน่ และพิจารณาข้อมู ลทั้งหมดด้ว ยความถู กต้อ งทั้งด้านที่ สนับ สนุ น
แนวคิดตนเองและไม่สนับสนุนแนวคิดของตนเอง ผูบ้ ริ หารต้องซื้ อสัตย์ต่อตนเอง เปิ ดใจรับฟังความคิดเห็นของ
ผูอ้ ื่นที่ มีความคิดเห็นที่แตกต่าง และรวบรวมข้อมูล หลักฐานต่างๆให้ครบถ้วนเพื่อนามาประกอบการตัดสิ นใจ
ยอมรับหลักฐาน และการตัดสิ นใจนั้นต้องอยูบ่ นพื้นฐานความถูกต้อง และเกิดประโยชน์ต่อองค์กรมากที่สุด
หลุมพรางจากการกาหนดกรอบ (The Framing Trap) หมายถึง การกาหนดกรอบแนวคิดหรื อกรอบ
ของค าถามซึ่ ง ถื อ เป็ นขั้น ตอนที่ อ ัน ตรายมากที่ สุ ด เพราะจะมี อิ ท ธิ พ ลต่ อ การก าหนดทางเลื อ ก และผลของ
การตัดสิ นใจ หลุมพรางจากการกาหนดกรอบแนวคิดนี้ สามารถเกิ ดได้จากการกาหนดหรื อนาเสนอข้อเสนอที่
เหมือนกันแต่ใช้คาพูดต่างกันซึ่ งอาจทาให้องค์กรเสี ยโอกาสทางธุรกิจได้ เช่น การกาหนดกรอบที่ระบุถึงสิ่ งที่จะ
ได้และสิ่ งที่จะเสี ย หรื อการกาหนดกรอบโดยใช้จุดอ้างอิงที่แตกต่างกัน เป็ นต้น ซึ่ งสอดคล้องกับ สถาบันอนาคต
ไทยศึกษา (2564) ได้กล่าวว่า ความผิดพลาดจากการตั้งโจทย์แคบเกินไปหรื อการวางกรอบความคิดแคบเกิ นไป
จึงทาให้ผูต้ ดั สิ นใจทาการตัดสิ นใจบนกรอบที่แคบตามไปด้วย เช่น การตั้งโจทย์ให้เลือกแค่ 2 ทางเลือก ตัวอย่าง
หากเราตั้งโจทย์วา่ เราควรยกเลิกความสัมพันธ์กบั เพื่อนร่ วมงานหรื อไม่ เปลี่ยนเป็ นการตั้งโจทย์วา่ อะไรจะทาให้
ความสัมพันธ์ระหว่างเรากับเพื่อนร่ วมงานดีข้ ึนได้บา้ ง หรื อการตั้งโจทย์วา่ เราจะซื้ อรถใหม่ ดีหรื อไม่ เปลี่ยนเป็ น
ตั้งโจทย์วา่ อะไรคือทางที่ดีที่สุดในการใช้จ่ายเงินเพื่อทาให้ครอบครัวเราดีข้ ึน จากที่กล่าวมานั้นจะเห็นว่าหลายครั้ง
เราเลือกผิด เพราะเกิดจากการที่เราตั้งโจทย์ผิดนัน่ เอง
วิธีแก้ปัญหาผุบ้ ริ หารอย่ายอมรับการกาหนดกรอบในการระบุปัญหาที่ถูกนาเสนอมาตั้งแต่แรก ผูบ้ ริ หาร
ควรพยายามสร้ า งเลื อ กกรอบในการระบุ ปัญ หาในรู ปแบบที่ ห ลากหลาย ก่ อ นท าการระบุ ปั ญ หา และสร้ า ง
จุดอ้างอิงที่ต่างกัน ในกระบวนการตัดสิ นใจผูบ้ ริ หารต้องคิดให้รอบคอบพร้อมทั้งพิจารณาทางเลือกต่างๆโดยให้
ตั้งคาถามว่า ถ้าตนเอง และผูท้ ี่ มีส่วนรวมในกระบวนการตัดสิ นใจว่าแนวคิดของทุกคนจะเปลี่ยนแปลงไปเป็ น
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อย่างไรถ้าเลื อกใช้กรอบแนวคิดนี้ ซึ่ งวิธีการนี้ จะช่ วยให้ผูบ้ ริ หารได้รับ และเกิ ดมุมมองที่ หลากหลายมากขึ้น
ซึ่ งสอดคล้องกับ สถาบันอนาคตไทยศึกษา (2564) ได้กล่าวว่า เราสามารถเอาชนะความผิดพลาดจากการตั้งโจทย์
แคบเกิ นไปโดยการเพิ่มทางเลื อกในการตัดสิ นใจ เช่ น การทิ้ งกรอบแคบไป การสร้ างความคิ ดทางเลื อ กให้
หลากหลาย หรื อการสอบถามความคิดเห็นจากบุคคลภายยอกที่เคยแก้ปัญหาคล้ายคลึงกันมาช่วยเสนอแนะ
หลุมพรางที่เกิดจากมีความมั่นใจหรื อประเมินตามความคาดการ์ ณเราสู งไป (The Estimating and
Forecasting Trap) หมายถึง ในการตัดสิ นใจบ่อยครั้งผูบ้ ริ หารต้องประมาณการอยู่บนเหตุการณ์ที่ไม่แน่ นอน
แม้ผบู ้ ริ หารจะทาการระเมินเหตุการณ์แบบนี้เป็ นประจาอยูแ่ ล้ว แต่ก็ไม่ค่อยได้ทาการข้อมูลว่าสิ่ งที่ตนเองตัดสิ นใจ
นั้นถูกต้องแม่นยาเพียงใด บ่อยครั้งผูบ้ ริ หารทาการประเมินผลกระทบที่จะเกิดขึ้นนั้นต่าหรื อสู งจนเกินไป เพราะ
โดยปกติแล้วเราจะประเมินผลที่เข้าข้างตนเองทาการวิเคราะห์ขอ้ มูลอย่างไม่ถูกต้อง ในการทาธุรกิจนั้นผูต้ ดั สิ นใจ
จะต้องทาการเก็บข้อมูลของผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจากการตัดสิ นใจแต่ละครั้งเพื่อนาไว้ใช้ประกอบในการใช้ตดั สิ นใจ
ในอนาคตว่า ผลลัพ ธ์ ที่ไ ด้ของการตัดสิ น ใจภายใต้ส ถานการณ์ น้ ันๆเป็ นอย่า งไร และต้อ งเป็ นข้อ มู ล ที่ นามา
ประกอบการตัดสิ นใจต้องเป็ นข้อมูลที่ ถูกต้อง และมี จานวนมากพอภายใต้สภาพแวดล้อมที่ คล้ายคลึงกัน เช่น
การประเมินต้นทุน การพยากรณ์ยอดขาย เป็ นต้น หลุมพราง 3 อย่างที่ เกิ ดจากความไม่แน่นอน และพบได้บ่อย
ที่สุด คือ
หลุมพรางทีเกิดจากความมั่นใจมากจนเกินไป (The Overconfidence Trap) หมายถึง การที่ผบู ้ ริ หารมี
ความมัน่ ใจมากจนเกินไปว่าองค์กรสามารถทางานภายใต้สถานะการณ์น้ นั ๆได้ดีอย่างถูกต้อง และแม่นยา เมื่อเกิด
ความมัน่ ใจมากจนเกิ นไปก็จะส่ งผลต่อการตัดสิ นใจที่ ผิดพลาด ซึ่ งโดยปกติคนเรามีความมัน่ ใจในตนเองมาก
เกิ นไปว่าตนเองสามารถคาดคะเนได้อย่างถูกต้อง และแม่นยาซึ่ งจะส่ งผลต่อการกาหนดช่วงของการประเมิ น
ที่แคบเกินไป เช่น ในการประเมินสถานการ์ ต่างๆมีการประเมินตัวแปรที่สาคัญๆ และระบุตวั เลข หรื อช่วงความ
น่าจะเป็ นต่อเหตุการณ์ต่างๆ เพื่อใช้นาการคานวณ ผูบ้ ริ หารอาจพลาดโอกาสทางธุรกิจต่างๆ หรื อพาธุรกิจไปอยู่
ในสภาวะที่เสี่ ยงและเกิดการสู ญเสี ย โดยเป็ นผลมาจากผูบ้ ริ หารการประเมินตัวเลขค่าความเป็ นไปได้ที่ต่าเกินไป
หรื อสู งจนเกินไป ซึ่ งสอดคล้องกับ สถาบันอนาคตไทยศึกษา (2564) ได้กล่าวว่า ความผิดพลาดจากความเชื่อมัน่
มากเกินไป ผูต้ ดั สิ นใจมักคิดว่าตนเองรู ้วา่ อนาคตจะเป็ นอย่างไร เชื่อว่าสามารถคาดการณ์ได้จากข้อมูลที่มีอยูจ่ น
ลืมไปว่าอนาคตมีส่วนที่เป็ นความไม่แน่นอนเกิดขึ้นได้เสมอ ไม่วา่ จะผลกระทบจากเทคโนโลยีใหม่ ภัยพิบตั ิทาง
ธรรมชาติ การก่ อ การร้ า ย วิก ฤตเศรษฐกิ จ ที่ อ าจเกิ ด ขึ้ น ซึ่ ง ตัว แปรเหล่ า นี้ อาจท าให้ สมมติ ฐ านที่ ต้ งั ไว้เ กิ ด
ความผิดพลาด ผูบ้ ริ หารสามารถเอาชนะความผิดพลาดจากความเชื่อมัน่ มากเกินไปด้วยการเตรี ยมตัวที่จะผิด เช่น
การเตรี ยมตัวให้พร้อมสาหรับอนาคตโดยการสร้างทางเลือกถ้าเกิดสิ่ งที่ตดั สิ นใจเกิดความผิดพลาด MISSION TO
THE MOON (2021) ได้กล่าวว่า ในการตัดสิ นใจเล็กๆ ที่ไม่สาคัญมากอย่างการเลือกร้านอาหารที่จะกิน เลือกซื้ อ
ของที่ เราชอบ มันไม่ผิดถ้าเราจะใช้สัญชาตญาณของเราในการตัดสิ นใจ แต่ถา้ คุณจะต้องตัดสิ นใจเรื่ องที่สาคัญ
หรื อเรื่ องที่ มีความเสี่ ยงสู ง ถ้าหากว่าเราเชื่ อในสัญชาตญาณของเรา นั่นก็แปลว่าเรากาลัง ทาการตัดสิ นใจบน
ความลาเอียงและความทรงจาที่ผิดๆ ของเราอยู่ ทาให้เรามักจะตัดสิ นใจผิดพลาด แต่จริ งๆ แล้วการตัดสิ นใจใน
เรื่ องที่สาคัญจะต้องมาจาก ‘ข้อมูลเชิงลึก’ และ ‘ความเข้าใจอย่างถ่องแท้’ ที่จะทาให้คุณสามารถตัดสิ นใจได้อย่าง
ตรงจุดมากยิง่ ขึ้น
หลุมพรางที่เกิดจากความสุ ขุมรอบคอบ (The Prudence Trap) หมายถึง ในการประมาณการโดยปกติ
แล้วคนเรามีการคาดคะเนโดยยึดหลัก “ปลอดภัยไว้ก่อนจะดี กว่า (just-to-be-safe)” และเมื่อผูบ้ ริ หารต้องเผชิญ
กับ การตัด สิ น ใจที่ มี เ ดิ ม พัน สู ง ก็ จ ะทาให้เกิ ด ความสุ ขุม รอบคอบในการตัด สิ น ใจมากจนเกิ น ไป หลุ ม พราง
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การตัดสิ นใจที่เกิดจากการรอบคอบมากเกินไปในการทาตัดสิ นใจแบบนี้จะคิดว่าการตัดสิ นใจแบบนี้จะเกิดผลดี
ต่อองค์กร เช่ น การประมาณการยอดขายรถยนต์โดยส่ วนใหญ่แล้วก็จะประมาณการยอดขายให้มากไว้ก่อน
เพราะเป็ นการคาดการณ์ ว่า บริ ษทั จะมี ผลประกอบการดี สร้ างผลประกอบการที่ ดี แ ก่ องค์ก ร แต่ เ มื่ อ รถยนต์
นาออกไปขายได้ระยะเวลาหนึ่งก็จะพบว่ามียอดรถยนต์ที่ผลิตแล้วคงเหลืออยูใ่ นคลังสิ นค้า และบริ ษทั ก็จะมาทา
การส่ งเสริ มการขายแบบต่างๆ เช่ น การให้ส่วนลดเพื่อดึ งดูดการซื้ อของผูบ้ ริ โภค หรื อในบางสถานการณ์ใน
การประเมิ น ค่าใช้จ่ายขององค์กร หรื อโครงการต่างๆก็จะมี การประมาณที่ ต่ ากว่าความเป็ นจริ ง เมื่ อประเมิน
ค่าใช้จ่ายที่ต่ากว่าความเป็ นจริ งแล้วทาให้ส่งผลกระทบต่อต้นทุนหรื อความอยูร่ อดขององค์กร และในบางกรณี
องค์กรทาการวิเคราะห์ถึงกรณี เลวร้ายที่สุดที่อาจจะเกิดขึ้นกับองค์กรและดาเนินธุรกิจภายใต้การวิเคราะห์ในกรณี
ที่เลวร้ายอาจส่ งผลกระทบต่อการทาธุ รกิจเช่นกน เพราะอาจทาให้สูญเสี ยโอกาสทางธุรกิจต่างๆ ที่อาจได้รับใน
สภาวะเหตุการณ์น้ นั ๆ โดยทั้งหมดนี้ เป็ นตัวอย่างการประเมินที่เข้าข้างองค์กรมากจนเกินไป โดยยึดหลักแนวคิด
ที่วา่ เพื่อให้องค์กรเกิดความปลอดภัยมากที่สุด ดังนั้นจะเห็นว่าการรอบคอบมากเกินไปก็อาจะส่งผลเสี ยแก่องค์กร
ได้เช่นกัน
หลุมพรางที่เกิดจากความสามารถในการย้ อนคิด (The Recallability Trap) หมายถึง หลุมพรางนี้ เกิด
จากการคาดคะเนถึงเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตด้วยการยึดติดกับความทรงจาเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่ผ่านมาใน
อดีตเป็ นพื้นฐาน เช่น ถ้าเพื่อนหรื อคนรู ้จกั เราเป็ นมะเร็ งเราจะคิดว่าคนเรามีโอกาสที่จะเป็ นมะเร็ งสูง หรื อเราได้ยนิ
คนในหมู่บา้ นติดโควิด เราก็จะคิดว่ามีโอกาสที่จะติดโควิดสู ง หรื อเวลาทนายฟ้องร้องเรี ยกค่าเสี ยหายก็จะสูงเกิน
จริ งเพราะคนจะให้ความสนใจในคดีมากยิง่ ขึ้น
วิธีแก้ปัญหาของ 3 หลุมพรางที่เกิดจากความไม่แน่นอน คือ ผูบ้ ริ หารควรทาการตรวจสอบสมมติ ฐาน
อย่างละเอียด ทาการประเมิน และพิจารณาค่าต่างๆจากตัวเลขต่าสุ ดไปยังการประเมินตัวเลขสู งสุ ด และปรับหา
ช่ วงการประมาณบนพื้นฐานความเป็ นจริ ง ถูกต้อง ให้สอดคล้องกับศักยภาพขององค์กร และสิ่ งแวดล้อม ณ
สถานการณ์น้ นั ๆ

4. อุปสรรคทีใ่ นการตัดสิ นใจ
สาคร (2562) กล่าวว่า ผูบ้ ริ หารมักเผชิญกับอุปสรรคต่างๆที่ส่งผลกระทบต่อประสิ ทธิ ภาพการตัดสิ นใจ
ดังนั้นผูบ้ ริ หารต้องมีความระมัดระวัง หลีกเลี่ยงเพื่อมิให้เกิดอุปสรรคได้ โดยอุปสรรคในการตัดสิ นใจแบ่งออกได้
เป็ น 2 ประเภท ดังนี้
อุปสรรคอันเกิดจากผู้ตัดสิ นใจ ซึ่ งถือเป็ นอุปสรรคที่ สาคัญที่ สุด ในการตัดสิ นใจอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
ประกอบด้วย 1) การที่ ผูต้ ดั สิ นใจเกิ ดการหลงใหลได้ปลื้มกับผลงานในอดี ตจนไม่สนใจปั ญหาที่ เกิ ดขึ้น การที่
ผูบ้ ริ หารประสบความสาเร็ จในการตัดสิ นใจและหลงใหลได้ปลื้มกับผลงานในอดีตของตน เพราะเมื่อเกิดปั ญหา
ขึ้นกับองค์กรผูบ้ ริ หารอาจไม่ใส่ ใจกับปั ญหาและมองข้ามไป 2) การหลีกเลี่ยงปั ญหา เช่น ผูบ้ ริ หารบางคนเมื่อ
ประสบปั ญ หากลับ มี ป ฏิ กิ ริ ยาหลี ก เลี่ ย งปั ญ หาหรื อคิ ด ว่ า ปั ญ หาที่ เ กิ ด ขึ้ นเป็ นความรั บ ผิ ด ชอบของผู ้อื่ น
เปรี ยบเสมื อนการเกี่ ยง และโยนภาระของปั ญหาให้ผูอ้ ื่ นตัดสิ นใจ ผู ้ที่ได้รับภาระการตัดสิ นใจอาจมี การตื่ น
ตระหนก และอยู่ในสภาพที่ ไม่สามารถแก้ปัญหาหรื อตัดสิ นใจได้ 3) ผูบ้ ริ หารเกิ ดการละเลยไม่ยอมตัดสิ นใจ
แก้ปัญหาภายในเวลาจนเกิดความล่าช้าเสี ยหาย 4) ทัศนคติต่อปั ญหาที่เกิดขึ้น เช่น ผูบ้ ริ หารที่มีประสบการณ์อาจมี
ทัศนคติ ค่านิ ยม ตามลักษณะเฉพาะของตนเอง เมื่อเกิดปั ญหาให้ตอ้ งตัดสิ นใจ และปั ญหามีลกั ษณธคล้ายคลึงกับ
ปั ญหาที่เคยเกิดขึ้นหรื อเคยพบมาแล้ว ก็จะคิดว่าเนปั ญหาแบบเดียวกัน ไม่ทาการตรวจสอบตั้งสมมติฐานหรื อหา
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สาเหตุของปั ญหาที่แท้จริ ง และแก้ปัญหาแบบที่เคยดาเนินการมา 5) ผูบ้ ริ หารมีความมัน่ ใจจนเกินไป คิดว่าตนเอง
สามารถควบคุมปั ญหาเหล่านี้ได้ 6) มีความอคติหรื อความลาเอียง ได้แก่ ลาเอียงเพราะรักหรื อชอบ ลาเอียงเพราะ
เกลี ยด ลาเอี ยงเพราะกลัว และลาเอี ยงเพราะหลงหรื อเพราะไม่รู้ เช่ น การตัดสิ นใจประเมิ นผลงานพนักงาน
ประจาปี เพื่อขึ้ นเงิ นเดื อน เลื่ อนตาแหน่ ง หรื อให้รางวัลก็จะประเมิ นให้บุคคลที่ ตนเองชอบมากกว่าบุคคลที่
ไม่ชอบ หรื อการตัดสิ นใจเลื่อนตาแหน่งพนักงานเพราะกรงว่าจะมีปัญหากับคนในองค์กร หรื อการที่ผบู ้ ริ หารไม่รู้
ถึงผลงาน ความรู ้ ความสามารถของพนักงานอย่างแท้จริ ง จึงทาให้ตดั สิ นใจอย่างใดอย่างหนึ่งไป เป็ นต้น ผูบ้ ริ หาร
ที่ ดีจาเป็ นต้องตั้งตนอยู่ในความเที่ ยงตรง ปราศจากอคติ เพื่อให้เกิ ดการตัดสิ นใจอย่างยุติธ รรม ถูกต้องและ
เหมาะสม ซึ่ งสอดคล้องกับ สถาบันอนาคตไทยศึ กษา (2564) ได้กล่าวว่า ความผิดพลาดจากอารมณ์ ระยะสั้น
(Short-term Emotion) ในการตัดสิ นใจยากๆ หลายครั้ ง ถ้ามี อารมณ์ เข้ามาเกี่ ยวข้องด้วย เช่ น พอใจ ไม่พอใจ
รัก หรื อชัง มักจะทาให้ทุกอย่างยากขึ้น เรามักเถียงกับตัวเองในหัวสมอง เปลี่ยนใจกลับไปกลับมา ทั้งที่ขอ้ เท็จจริ ง
อาจจะตรงไปตรงมา เพียงแต่อารมณ์เราสวิงไปมาจนตัดสิ นใจผิดพลาด ดังนั้น หลายครั้งที่ คนนอกจะมองเห็น
ทางออกของปั ญหามากกว่าคนใน เพราะไม่มีอารมณ์เข้ามาเกี่ยวข้อง
อุปสรรคจากสภาพแวดล้ อมและสถานการณ์ ได้แก่ 1) การที่ ผูบ้ ริ หารเผชิ ญกับสภาพที่ ไม่สามารถหา
ข้อมูลได้เพียงพอในการสร้างทางเลือกทั้งหมดที่เป็ นไปได้ หรื อบางครั้งอาจมีขอ้ จากัดหรื ออุปสรรค เช่น เวลา
และทรัพยากรไม่เพียงพอในการใช้แก้ปัญหา 2) การตกกระไดพลอยโจน เช่น การที่ ผูบ้ ริ หารฝ่ ายการตลาดได้
ตัดสิ นใจที่ จาหน่ ายผลิตภัณฑ์ใหม่เข้าสู่ ตลาด และเมื่อดาเนิ นการไปพบว่า สิ นค้านั้นไม่ประสบความสาเร็ จใน
การขาย แต่การตัดสิ นใจถอนสิ นค้าออกจากตลาดอาจทาให้องค์กรเสี ยงภาพลักษณ์ และชื่อเสี ยง จึงตัดสิ นใจทุ่ม
งบโฆษณา ประชาสัมพันธ์สินค้าดังกล่าว ทาให้เกิดการสิ้ นเปลืองงบประมาณอย่างมาก และเกิดเป็ นปั ญหาใหญ่
แก่องค์กร เป็ นต้น

5. สรุ ป
การตัดสิ นใจเป็ นสิ่ งสาคัญและจาเป็ นสาหรับ ผูบ้ ริ หารคน ดังนั้นผูบ้ ริ หารต้องระมัดระวังไม่ให้ตนเอง
ตกอยู่ใ นหลุ ม พรางของการตัดสิ นใจ หลุ ม พรางทางความคิ ดที่ ผูบ้ ริ หารต้อ งระวังในการตัด สิ นใจ ได้แ ก่ 1)
หลุมพรางที่เกิดจากการยึดเหนี่ ยวทางความคิด เช่น การที่ผบู ้ ริ หารยึดมัน่ ถือมัน่ กับข้อมูลหรื อประสบการณ์ที่ตน
เคยประสบมาโดยไม่คานึ งถึงข้อมูลสภาวการณ์ในปั จจุบนั 2) หลุมพรางที่ เราต้องการจะยึดมัน่ ถือมัน่ ต่อสภาพ
เดิ ม ๆ คื อ การที่ ผูบ้ ริ หารยึดติ ดกับรู ปแบบการด าเนิ นธุ ร กิ จเดิ ม ๆ ไม่ ก ล้า ที่ จ ะเปิ ดรั บสิ่ งใหม่ๆ เพราะกลัวว่า
การเปลี่ยนแปลงอาจสร้างความยุง่ ยาก และกังวลกับผลลัพธ์ในการตัดสิ นใจ โดยมีความคิดที่วา่ อยูแ่ บนี้ก็ดีอยูแ่ ล้ว
ทาใมต้องดิ้นรนเปลี่ยนแปลง 3) หลุมพรางที่เกิดจากต้นทุนจม เช่น การที่องค์กรได้ลงทุนในโครงการใหม่ แต่เมื่อ
ดาเนิ นการพบว่าผลลัพธ์อาจไม่เป็ นไปตามเป้ าหมาย หรื อสร้างผลกระทบด้านลบต่อธุรกิจ แต่ผบู ้ ริ หารยังเสี ยดาย
กับต้นทุนที่ลงทุนไปหรื อภาพลักษณ์ชื่อเสี ยงของบริ ษทั จึงทาให้ตดั สิ นใจดาเนิ นการต่อซึ่ งจ้ะเป็ นการสิ้ นเปลือง
สร้างความเสี ยหายต่อองค์กรมากขึ้น 4) หลุมพรางที่เกิดจากความพยายามหาหลักฐานมายืนยันการตัดสิ นใจ คือ
การที่ผบู ้ ริ หารพยายามหาข้อมูลมาสนับสนุนแนวคิดของตนเองจนมองข้ามข้อมูลที่ไม่สนับสนุนแนวคิดของตน
ซึ่ งจะส่ ง ผลให้ผูต้ ัด สิ น ใจได้รั บ ข้อ มู ล ที่ ไ ม่ ถู ก ต้อ งและครบถ้ว น และส่ ง ผลต่ อ การตัด สิ น ใจที่ ผิ ด พลาดได้
5) หลุมพรางจากการกาหนดกรอบ เช่น ตั้งสมมติฐานในการแก้ปัญหาขององค์กรที่ไม่ชดั เจน หรื อการใช้ขอ้ ความ
หรื อคาพูดที่มีจุดอ้างอิงที่ผดิ อาจส่งผลต่อการตัดสิ นใจของูท้ ี่มีส่วนได้ส่วนเสี ย และส่งผลกระทบต่อองค์กรอาจทา
ให้องค์กรไม่บรรลุเป้ าหมายที่วา่ งไว้ หรื ออาจเป็ นการแก้ปัญหาที่ปลายเหตุ 6) หลุมพรางที่เกิดจากมีความมัน่ ใจ
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หรื อประเมินตามความคาดการ์ ณเราสู งไป คือ การที่ ผูต้ ดั สิ นใจมีความมัน่ ใจในความสามารถของตนเองหรื อ
ประเมิ น ความสามารถขององค์ก รต่ า หรื อ สู ง เกิ น ไปโดยไม่ ค านึ ง ถึ ง สถาพแวะล้อ มหรื อ ข้อ มู ล ที่ ถู ก ต้อ ง
7) หลุ ม พรางที่ เ กิ ด จากความสุ ขุ ม รอบคอบ เช่ น ผู ้บ ริ ห ารบางท่ า นต้อ งการหาข้อ มู ล ให้ ค รบถ้ว นก่ อ นท า
การตัด สิ น ใจ ซึ่ ง จะส่ งผลต่ อการดาเนิ นการที่ ช้า และไม่ ไ ปถึ ง เป้ า หมายที่ ก าหนดไว้ 8) หลุ ม พรางที่ เกิ ดจาก
ความสามารถในการย้อนคิด คือ การที่ ผูต้ ดั สิ นใจเกี่ ยวกับอนาคตข้างหน้าจากข้อมูลที่ ตนมีหรื อได้ยินมาซึ่ งจะ
ส่ ง ผลต่ อ การตัด สิ น ใจที่ ผิ ด พลาดได้ ดัง นั้ นในการตัด สิ น ใจของผู ้บ ริ ห ารนั้น จะต้อ งอาศัย ความรู ้ ทัก ษะ
ประสบการณ์ ข้อมูลทั่วไป และข้อมูลทางสถิ ติการคานวณต่างๆ โดยข้อมูลจะต้องเป็ นข้อมูลที่ ถูกต้อง และ
เหมาะสมต่อสภาวะแวดล้อมหรื อต่อเหตุการณ์ น้ ันๆ ผูบ้ ริ หารไม่ควรทาการตัดสิ นใจจากอารมณ์ ความรู ้ สึก
ส่ ว นตัว หรื อ ประสบการณ์ โ ดยทัน ที ก่ อ นท าการตัด สิ น ใจผูบ้ ริ หารควรท าการหาข้อ มู ล เปิ ดให้ผู ท้ ี่ มี ความรู ้
ความเชี่ยวชาญ ผูม้ ีส่วนร่ วมในการตัดสิ นใจได้ร่วมกันแสดงความคิดเห็น และควรนาความคิดเห็นมาวิเคราะห์อย่าง
รอบคอบ และทาการตัดสิ นใจภายใต้ความถูกต้อง เหมาะสม เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุ ดต่อองค์กร ในการตัดสิ นใจ
นั้น ผู ้บ ริ ห ารควรท าตัว เป็ นกลาง รั บ ฟั ง ข้อ มู ล ทั้ง 2 คื อ ทั้ง ด้า นบวก และด้า นลบ เมื่ อ ต้อ งท าการตัด สิ น ใจ
ต้องตัดสิ นใจปราศจากอคติใดๆ ในตัดสิ นใจนั้น ผูบ้ ริ หารจะต้องมีความซื่ อสัตย์ คานึ งถึงความถูกต้อง เหมาะสม
และทาการตัดสิ นใจนั้นต้องเกิดประโยชน์สูงสุดแก่องค์กร

6. ข้ อเสนอแนะ
ควรศึกษาถึงรู ปแบบกระบวนการตัดสิ นใจ และวิธีการตัดสิ นใจของนักธุรกิจที่ประสบความสาเร็ จ
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บทคัดย่อ
การศึ กษาในครั้งนี้ มี วตั ถุป ระสงค์เพื่ อเปรี ยบเที ยบผลกระทบของผลตอบแทนทองคา ผลตอบแทน
น้ ามันดิ บ และผลต่างดัชนี ความผันผวนที่ ส่งผลต่อความผันผวนของผลตอบแทนบิ ทคอยน์ก่อนและระหว่าง
การแพร่ ระบาดของโรคโควิ ด -19 โดยใช้ เครื่ องมื อ Exponential Generalized Autoregressive Conditional
Heteroskedasticity (EGARCH) ใช้ขอ้ มูลรายวันแบ่งเป็ น 2 ช่วงเวลา ได้แก่ ช่วงเวลาก่อนการแพร่ ระบาดโควิด-19
ซึ่งอยูช่ ่วงเวลาวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2561 ถึงวันที่ 10 มีนาคม พ.ศ. 2563 รวมทั้งสิ้ น 527 วัน และช่วงเวลาการแพร่
ระบาดโควิด-19 ซึ่งอยูใ่ นช่วงเวลาวันที่ 11 มีนาคม พ.ศ. 2563 ถึงวันที่ 20 สิ งหาคม พ.ศ. 2564 รวมทั้งสิ้น 527 วัน
พบว่าในช่วงก่อนและระหว่างการแพร่ ระบาดโควิด-19 ผลตอบแทนทองคาและผลต่างดัชนีความผันผวนไม่ส่งผล
ต่อความผันผวนของผลตอบแทนบิ ทคอยน์ ผลตอบแทนน้ ามันดิ บไม่ส่งผลต่อความผันผวนของผลตอบแทน
บิทคอยน์ในช่วงก่อนการแพร่ ระบาดโควิด-19 แต่ในช่วงระหว่างการแพร่ ระบาดโควิด-19 ผลตอบแทนน้ ามันดิบ
ส่งผลต่อความผันผวนของผลตอบแทนบิทคอยน์ และผลตอบแทนบิทคอยน์ในอดีตไม่ส่งผลต่อความผันผวนของ
ผลตอบแทนบิ ท คอยน์ในช่ วงก่ อนการแพร่ ระบาดโควิด -19 แต่ในช่ วงการแพร่ ระบาดโควิด-19 ผลตอบแทน
บิทคอยน์ในอดีตส่งผลต่อความผันผวนของผลตอบแทนบิทคอยน์
คาสาคัญ: บิทคอยน์, ทองคา, น้ ามันดิบ, ดัชนีความผันผวน, โควิด-19

ABSTRACT
The research was conducted to compare the impact of crude oil return, gold return and volatility index
on bitcoin return’s volatility before and during the pandemic of COVID-19 using Exponential Generalized
Autoregressive Conditionally Heteroskedastic (EGARCH). The period of this study is divided into two periods:
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the pre COVID-19 period from October 1st , 2018 to March 10th, 2020 total of 527 day and the Covid-19 period
from March 11th, 2020 to August 20th , 2021 total of 527 day. The results indicate that the results indicate that
before and during the COVID-19 pandemic gold return and volatility index differences do not affect the
volatility of bitcoin return. The return of crude oil is no input the volatility of bitcoin return in the during the pre
COVID-19 period, but there has an important during the COVID-19 period. During the pre COVID-19 period,
the effect of the return of bitcoin past on the volatility of the bitcoin return has not been found. However, during
the COVID-19 period, bitcoin past return has an effect on volatility
Keywords: Bitcoin, Gold, Crude oil, VIX, COVID-19

1. ความสาคัญและทีม่ าของปัญหาวิจัย
ในช่วงที่ผา่ นมาเทคโนโลยีที่เข้ามามีส่วนร่ วมทาให้สังคมมนุษย์เติบโตเป็ นสังคมที่ดารงชีวิต กลายเป็ น
กระแสโลกาภิวตั น์ (Globalization) ทุกประเทศสามารถแลกเปลี่ยนความรู ้และติดต่อสื่ อสารกันได้อย่างรวดเร็ ว
สามารถบริ ห ารจัด การด้านเศรษฐกิ จ การลงทุ น รวมถึ งการด าเนิ น การทางด้านการเงิ น ที่ สะดวกและรวดเร็ ว
การเข้ามามีส่วนร่ วมของเทคโนโลยีที่มากยิ่งขึ้นก่อให้เกิดสังคมโลกออนไลน์ ซึ่ งให้ความสาคัญกับการกระจาย
ศู น ย์ (Decentralized) โดยไม่ อ าศัย ตัว กลางเพื่ อ สร้ างความโปร่ ง ใส ความน่ า เชื่ อ ถื อ และความปลอดภัย ใน
การจัด เก็ บ ข้อ มู ล อี ก ทั้ งยัง ช่ ว ยลดค่ า ใช้จ่ า ยในการด าเนิ น การทางด้า นการเงิ น ซึ่ งเทคโนโลยี บ ล็ อ กเชน
(Blockchain) เป็ นหนึ่ งในเทคโนโลยีที่มีการเสริ มสร้างการกระจายศูนย์ อีกทั้งยังเป็ นเทคโนโลยีที่ อยู่เบื้ องหลัง
ของสกุลเงินดิจิทลั (Cryptocurrency) โดยบิทคอยน์ (Bitcoin) เป็ นเงินสกุลดิจิทลั ที่มีการใช้การกระจายศูนย์
บิทคอยน์ ถูกสร้างขึ้นใน พ.ศ. 2552 โดย Satoshi Nakamoto บิ ทคอยน์เป็ นสกุลเงินออนไลน์แบบเพียร์ทูเพียร์
(Peer to Peer) การดาเนิ นการเกี่ ยวกับทางการเงิ น เกิ ดขึ้ นได้ระหว่างผูเ้ ข้าร่ วมเครื อข่ายที่ เท่ าเที ยมกัน และเป็ น
อิสระต่อกันเพื่อในการใช้งานการชาระเงินทางออนไลน์ได้ทนั ที ซึ่ งบิ ทคอยน์มีความแตกต่างจากสกุลเงินปกติ
เพราะว่าบิทคอยน์น้ นั ไม่มีรูปแบบทางกายภาพและไม่ได้ออกโดยธนาคารหรื อองค์กรของรัฐบาล อีกทั้งอุปทาน
ของบิทคอยน์ไม่ได้ถูกแทรกแซงโดยรัฐบาลหรื อหน่วยงานกลางอื่น ซึ่ งบิทคอยน์ได้ใช้เทคโนโลยีที่เรี ยกว่า บล็อกเชน
ที่ทาหน้าที่ในการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลที่จดั เก็บและเปรี ยบเสมือนสมุดบัญชีที่มีบญ
ั ชีแยกประเภทของ
ธุรกรรมที่ ผ่านมาทั้งหมด อีกหนึ่ งสิ่ งสาคัญที่ ทาให้บิทคอยน์มีความแตกต่างจากสกุลเงินดิ จิทลั อื่น คือ อุปทาน
บิ ทคอยน์ที่มีอยู่อย่างจากัดเพียง 21 ล้านเหรี ยญจึ งทาให้บิทคอยน์เป็ นสกุลเงิ นดิ จิทลั ที่ มีมูลค่าตลาดสู งที่ สุดใน
ขณะนี้ ท่ามกลางสกุลเงินดิจิทลั จานวนมากในยุคเศรษฐกิจดิจิทลั ราคาบิทคอยน์เพิ่มขึ้นจาก $5 ใน พ.ศ. 2554 เป็ น
$44,000 เดื อนสิ งหาคม พ.ศ. 2564 ซึ่ งรวมแล้วมี ก ารเพิ่ ม ขึ้ น ถึ ง 879,900% ซึ่ งในช่ วงเวลาที่ มี ก ารแพร่ ระบาด
โควิด-19 ราคาบิ ทคอยน์ได้มีเพิ่มสู งขึ้น แม้ในช่วงเดือนมีนาคม พ.ศ. 2563 ราคาบิ ทคอยน์ปรับตัวลดลง แต่ช่วง
เดือนสิ งหาคม พ.ศ. 2563 ราคาบิทคอยน์ได้ปรับตัวสูงขึ้นมาอย่างต่อเนื่อง
การแพร่ ระบาดโควิด -19 (Coronavirus Disease Starting in 2019 : COVID-19) เกิ ดจากไวรั สโคโรนา
สายพันธุ์ใหม่ที่เรี ยกว่า SARS-CoV-2 ส่ งผลให้หลายธุรกิจที่ได้มีการปิ ดตัวลง ก่อให้เกิดความเสี ยหายในวงกว้าง
การลงทุนทุกประเภทมีความเสี่ ยงมากขึ้น รวมถึงตลาดหุน้ ที่มีความเสี่ ยงเพิ่มมากขึ้น นักลงทุนส่วนใหญ่จึงป้องกัน
ความเสี่ ยงในช่วงตลาดที่ มีความผันผวนสู งมาลงทุนในสิ นทรัพย์อื่น เช่น เงินสกุลดิ จิทัล ซึ่ งบิ ทคอยน์ที่เป็ นอีก
ทางเลือกในการกระจายการลงทุนเพื่อป้ องกันความเสี่ ยง (Conlon and McGee, 2020)
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จากการทบทวนวรรณกรรม งานศึ กษาที่ ผ่านมาในการศึ กษาไม่ได้ครอบคลุมในช่วงการแพร่ ระบาด
โควิด -19 และไม่ไ ด้มี ก ารเปรี ยบเที ยบช่ ว งก่ อ นและระหว่างการแพร่ ระบาดโควิด -19 ผูว้ ิจัยจึ งเห็ น ได้ว่าเป็ น
ช่องว่างทางการศึ กษาทาให้ผูว้ ิจยั สนใจที่ ทาการศึ กษาวิเคราะห์ ขอ้ มูลในช่ วงก่ อนและระหว่างการแพร่ ระบาด
โควิด-19 แล้วนามาเปรี ยบเที ยบถึงผลกระทบของผลตอบแทนทองคา ผลตอบแทนน้ ามันดิ บและผลต่างดัชนี
ความผันผวน ที่ส่งผลกระทบต่อผลตอบแทนบิทคอยน์ในช่วงก่อนและระหว่างการแพร่ ระบาดโควิด-19

2. วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
เพื่อเปรี ยบเทียบผลกระทบของผลตอบแทนทองคา ผลตอบแทนน้ ามันดิบและผลต่างดัชนีความผันผวน
ที่ส่งผลกระทบต่อผลตอบแทนบิทคยอยน์ในช่วงก่อนและระหว่างการแพร่ ระบาดโควิด-19

3. เอกสารและงานวิจัยทีเ่ กี่ยวข้ อง
3.1 แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้ อง
กฎอุปสงค์ (Law of Demand) และอุปทาน (Law of Supply) เป็ นทฤษฎีที่วา่ ด้วยความสัมพันธ์ระหว่าง
ราคาและปริ มาณความต้องการซื้ อขายโดยกฎอุปสงค์ ได้อธิ บายถึงความสัมพันธ์ของความต้องการซื้ อกับระดับ
ราคาสิ นค้า คือเมื่อราคาสิ นค้าเพิ่มขึ้น ความต้องการซื้ อสิ นค้าลดลง เมื่อราคาสิ นค้าลดลง ความต้องการซื้ อสิ นค้า
เพิ่มขึ้น กฎอุปทาน ได้อธิ บายถึงความสัมพันธ์ของความต้องการสิ นค้ากับระดับราคา คือเมื่อราคาสิ นค้าเพิ่มขึ้น
ความต้องการขายสิ นค้าเพิ่มขึ้น เมื่อราคาสิ นค้าลดลง ความต้องการขายสิ นค้าลดลง และเนื่ องจากทรัพยากรที่มีค่า
มีอยูอ่ ย่างจากัด ส่ งผลให้ทรัพยากรที่ มีความต้องการสู งราคาจะสู งตาม ส่ งผลให้เป็ นข้อกาหนดราคาและความ
ต้องการของผูซ้ ้ื อ ซึ่ งราคาบิ ทคอยน์ถูกกาหนดด้วยอุปสงค์และอุปทานในตลาดโลก อีกทั้งบิทคอยน์มีอุปทานที่
จากัด โดยมีจานวนเพียง 21 ล้านเหรี ยญ ณ ปั จจุบัน มี อุปทานหมุนเวียนอยู่ที่ 18.8 ล้านเหรี ยญ ด้วยคุณสมบัติ
เหล่านี้ จึงส่งผลให้บิทคอยน์เป็ นจุดสนใจของตลาด
บล็อกเชน คือ เทคโนโลยีการจัดเก็บข้อมูลแบบการแบ่งปันข้อมูล (Shared Database) หรื อการเก็บข้อมูล
แบบกระจายศูนย์ (Distributed Ledger Technology) ซึ่ งเป็ นการเก็บข้อมูลที่ ไม่สามารถแก้ไขได้ ซึ่ งผูใ้ ช้งานใน
เครื อข่ายทุ กคนสามารถเห็ นข้อมูลชุ ดเดี ยวกันทั้งหมด โดยใช้หลักการวิทยาการเข้ารหัส (Cryptography) และ
ความสามารถของระบบการประมวลผลแบบกระจาย สร้างกลไกความน่าเชื่อถือ โดยไม่อาศัยคนกลาง
บิทคอยน์ เป็ นสกุลเงินดิจิทลั ที่ถูกสร้างขึ้นใน พ.ศ. 2552 ซึ่ งบิทคอยน์เสนอสัญญาค่าธรรมเนียมการทา
ธุรกรรมที่ต่ากว่ากลไกการชาระเงินออนไลน์แบบเดิมและดาเนินการโดยเครื อข่ายที่กระจายศูนย์ มีความแตกต่าง
จากสกุลเงินที่ออกโดยรัฐบาล โดยบิทคอยน์ใช้เทคโนโลยีบล็อกเชนที่ทาหน้าที่บนั ทึกรายการโอนเงินดิจิทลั และ
ยืนยันการทารายการว่ารายการนั้นเกิ ดขึ้นจริ งและถูกต้อง โดยทุก ๆ คนในระบบช่วยกันยืนยันความถูกต้องของ
ข้อมูล ซึ่ งตรวจสอบทีละคนเลยว่ามีขอ้ มูลตรงกันหรื อไม่ ทาให้ไม่สามารถแก้ไขข้อมูลหรื อแฮ็ก (Hack) ข้อมูลได้
อีกทั้งทุกคนสามารถรู ้บญั ชีของกันและกัน แต่ยงั มีความเป็ นส่วนตัว เพราะบัญชีบิทคอยน์จะไม่ระบุเจ้าของบัญชี
Samah et al. (2018) ตรวจสอบความสัมพันธ์แบบไดนามิกระหว่างบิ ทคอยน์และราคาทองคา โดยใช้
แบบจาลอง EARCH และ DCC-EGACH กรอบข้อมูลวันที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2553 ถึงวันที่ 2 พฤษภาคม พ.ศ.
2561 พบว่าทองคามีผลกระทบเชิงบวกต่อบิทคอยน์ ที่ระดับนัยสาคัญ 0.01
Klein et al. (2018) ได้เปรี ยบเที ยบความผันผวนความสัมพันธ์และประสิ ทธิ ภาพของพอร์ ตการลงทุ น
ของบิ ท คอยน์ และทองคา ในการวิเคราะห์ ใช้ข ้อมู ล รายวัน ในช่ วงเวลาวัน ที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2554 ถึ งวัน ที่
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31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 โดยใช้แบบจาลอง GARCH ผลลัพธ์แสดงความสัมพันธ์ที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา
ของราคาบิ ท คอยน์ แ ละราคาทองค า สรุ ป ได้ว่าราคาบิ ท คอยน์ แ ละราคาทองค า ไม่ มี ค วามสั ม พัน ธ์ ที่ ม ั่น คง
ความสัมพันธ์มีลกั ษณะเป็ นบวกและลบโดยไม่มีแนวโน้มทัว่ ไป
Kumar (2020) ได้ทดสอบทดสอบคุณสมบัติที่ปลอดภัยของทองคาและบิทคอยน์ในช่วงที่มีการเกิดโรค
โควิ ด -19 (COVID-19) ได้ ใ ช้แ บบจ าลองความผัว นผวนหลายตัว แปรสองแบบ คื อ Dynamic Conditional
Correlation (DCC) และ corrected DCC GARCH ในการวิเคราะห์ช่วงเวลาวันที่ 5 มกราคม พ.ศ. 2558 ถึงวันที่ 24
เมษายน พ.ศ. 2563 พบว่าบิทคอยน์และทองคามีความสัมพันธ์กนั เชิงบวก แต่ในช่วงการระบาดโควิด-19 ทองคามี
คุณสมบัติที่ป้องกันความเสี่ ยงมากกว่าบิทคอยน์ในช่วงที่ตลาดเกิดความผันผวนจากโควิด-19
Gharbi (2019) ได้ตรวจสอบความผันผวนที่ เกิ ดจากผลกระทบภายนอกระหว่างผลตอบแทนของบิ ท
คอยน์ และน้ ามัน โดยใช้แบบจาลอง VAR และ Multivariate GARCH (MGARCH) ข้อมูลที่ ใช้ในการวิเคราะห์
ช่วงเวลาวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2554 ถึงวันที่ 31 สิ งหาคม พ.ศ. 2561 ผลลัพธ์ที่ได้ผลกระทบภายนอกของบิทคอยน์
และน้ ามัน มีความสัมพันธ์เชิงบวกอย่างมีนยั สาคัญ
Ozturk and Cavdar (2020) ได้ศึกษาการแพร่ ระบาดของโควิด-19 ต่อความผันผวนของราคาน้ ามันดิ บ
ทองคาและบิ ทคอยน์โดยใช้แบบจาลอง ARMA-EGARCH ช่วงเวลาที่ นามาวิเคราะห์ ต้ งั วันที่ 2 กันยายน พ.ศ.
2562 ถึ งวัน ที่ 20 ธัน วาคม พ.ศ. 2563 ซึ่ งผลลัพ ธ์ที่ ได้ก ารแพร่ ระบาดของใหญ่ ข องโควิด -19 มี ผ ลต่ อทองค า
น้ ามันดิบและบิ ทคอยน์ เนื่ องจากการการเกิดการแพร่ ระบาดโควิด-19 เครื่ องมือทางการเงิ นมีความผันผวนมาก
จากผลที่ ได้รับจากการแพร่ ระบาด กล่าวได้ว่าทองคา น้ ามันดิ บ และบิ ทคอยน์ได้รับผลระหว่างการแพร่ ระบาด
โควิด -19 ซึ่ งส่ งผลให้ราคาทองค า น้ ามันดิ บและความผัน ผวนบิ ท คอยน์ ส่ งผลกระทบซึ่ งกันและกัน อย่างมี
นัยสาคัญ
Erdas and Caglar (2018) ได้ศึ กษาพฤติ กรรมของบิ ท คอยน์ และผลตอบแทนของดัชนี ค วามผัน ผวน
โดยใช้แบบจาลอง GARCH ที่ ใช้ขอ้ มูลในช่วงเวลาวันที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2560 ถึงวันที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2560
ไม่พบความสัมพันธ์ระหว่างบิทคอยน์และดัชนี ความผันผวน ยิ่งไปกว่านั้นผลลัพธ์เหล่านี้ ช้ ีให้เห็นว่าบิทคอยน์ มี
พฤติกรรมการเก็งกาไรและนักลงทุนให้ความสนใจกับข้อมูลบิทคอยน์เพื่อทาการลงทุน
Kjaerland et al. (2018) ได้ศึกษาปั จจัยใดที่มีผลกระทบต่อการเพิ่มของราคาบิทคอยน์เพื่อให้นกั ลงทุนมา
สามารถตัดสิ นใจในการเลือกลงทุน โดยใช้แบบจาลอง ARDL และ GARCH ข้อมูลในช่วงระยะเวลา พ.ศ. 2560
ถึง พ.ศ. 2561 ผูว้ จิ ยั ได้พบว่าดัชนีความผันผวนและบิทคอยน์มีความสัมพันธ์เชิงลบอย่างมีนยั สาคัญ
3.2 สมมติฐานการวิจยั
H1: ผลตอบแทนทองคาส่ งผลต่อความผันผวนของผลตอบแทนบิ ทคอยน์ก่อนและระหว่างการแพร่
ระบาดโควิด-19 แตกต่างกัน
H2: ผลตอบแทนน้ ามันดิบส่ งผลต่อความผันผวนของผลตอบแทนบิทคอยน์ก่อนและระหว่างการแพร่
ระบาดโควิด-19 แตกต่างกัน
H3: ผลต่างดัชนีความผันผวนส่งผลต่อความผันผวนของผลตอบแทนบิทคอยน์ก่อนและระหว่างการแพร่
ระบาดโควิด-19 แตกต่างกัน
H4: ผลตอบแทนบิทคอยน์ในอดีตส่งผลต่อความผันผวนของผลตอบแทนบิทคอยน์ก่อนและระหว่างการ
แพร่ ระบาดโควิด-19 แตกต่างกัน
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4. วิธีดาเนินการวิจัย
4.1 ประชากรและตัวอย่ าง
กรอบเวลาข้อมูลที่ นามาวิเคราะห์ขอ้ มูลราคาย้อนหลัง รายวันของผลตอบแทนบิ ทคอยน์ ผลตอบแทน
ทองคา ผลตอบแทนน้ ามันดิบ และผลต่างดัชนีความผันผวน แบ่งเป็ น 2 ช่วงเวลา ดังนี้
4.1.1 ช่วงเวลาก่อนการเกิดโรคระบาดโควิด-19 ตั้งแต่วนั ที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2561 ถึงวันที่ 10 มีนาคม
พ.ศ. 2563 รวมทั้งหมด 527 วัน
4.1.2 ช่วงเวลาการแพร่ ระบาดโควิด-19 ตั้งแต่วนั ที่ 11 มีนาคม พ.ศ. 2563 ถึงวันที่ 20 สิ งหาคม พ.ศ.
2564 รวมทั้งหมด 527 วัน
4.2 เครื่ องมือวิจยั
การศึ กษาผลกระทบของดัช นี ช้ ี วดั เศรษฐกิ จ ต่ อความผัน ผวนของราคาบิ ท คอยน์ ก่อ นและระหว่าง
การแพร่ ระบาดของโรคโควิด-19 ซึ่ งนาข้อมูลที่ได้จาก Thomson Reuters Eikon และ Yahoo finance มาวิเคราะห์
ด้วยเครื่ องมือ EGARCH ซึ่งข้อมูลทั้งหมดเป็ นข้อมูลอนุกรมเวลาจึงจาเป็ นต้องมีการตรวจสอบความนิ่งของข้อมูล
4.2.1 การทดสอบความนิ่งของข้อมูล (Unit Root Test)
ข้อมูลอนุกรมเวลา (Time-Series Data) ที่ประกอบด้วยตัวแปรในอดีตและปั จจุบนั ซึ่ งส่วนมากจะมี
ความสัมพันธ์กนั ส่ งผลให้ตวั แปรมีลกั ษณะไม่นิ่ง (Non-Stationary) คือ ค่าเฉลี่ย (Mean) และค่าความแปรปรวน
(Variance) มีค่าไม่คงที่ เมื่อเวลาเปลี่ยนไป จะทาให้การประมาณค่าเกิดปั ญหาความสัมพันธ์ที่ไม่แท้จริ ง โดยใช้
วิธีการทดสอบความนิ่ งของข้อมูล วิธี Augmented Dickey-Fuller Test (ADF) การทดสอบ ADF สามารถเขี ยน
สมการได้ ดังนี้
p

None

X t   X t 1  X t 1  et
i 1

สมมติฐานการทดสอบ ได้แก่

(Non-Stationary)
H1 :|  | 0 (Stationary)
ถ้ายอมรับสมมติฐานหลัก H0 สรุ ปได้วา่ ตัวแปรที่ศึกษา (Xt) มีลกั ษณะไม่นิ่ง เนื่องจากข้อมูลอนุกรม
ณ เวลา t มีความสัมพันธ์กับข้อมูลอนุ กรม ณ เวลา t-1 หากปฏิ เสธสมมติฐานหลัก สรุ ปได้ว่าตัวแปรที่ ศึกษามี
ลักษณะนิ่ง
4.2.2 การวิเคราะห์แบบจาลอง Exponential Generalized Autoregressive Conditionally Heteroskedastic
(EGARCH) ถู กเสนอโดย Nelson (1991) ระบุ ว่าแบบจ าลอง EGARCH สามารถตอบสนองต่ อ ข้อ จ ากัด ของ
GARCH คือ ความผิดปกติ (SHOCK) และ แบบจาลอง GARCH กาหนดให้ตวั แปรต่าง ๆ ต้องไม่เป็ นค่าลบ เพื่อ
บังคับให้ค่าความแปรปรวนอย่างมีเงื่ อนไขมีค่าเป็ นบวกเสมอ ซึ่ งแบบจาลอง EGARCH สามารถตอบสนองต่อ
ข้อจากัดที่กล่าวมาได้ โดยความคลาดที่อ่อนไหวในแบบจาลอง ซึ่ งแบบจาลอง EGARCH ไม่เพียงขึ้นอยูก่ บั ขนาด
ความผิดปกติของความคลาดเคลื่อนผลตอบแทนในอดีตแต่ยงั ขึ้นอยูก่ บั ความผิดปกติน้ นั เป็ นบวกหรื อลบด้วย และ
ด้านซ้ายของสมการมี ค่า log ของค่าความผัวนผวนอย่างมี เงื่ อนไขทาให้ค่าความแปรปรวนนั้นเป็ นบวกเสมอ
เนื่ องจากการวิเคราะห์ขอ้ มูลที่อยูใ่ นช่วงก่อนและระหว่างการแพร่ ระบาดโควิด-19 อาจมีความผิดปกติของข้อมูล
แบบจาลอง EGARCH สามารถตอบสนองต่อข้อจากัดได้ ซึ่งแบบจาลอง EGARCH เขียนได้ ดังนี้
สมการค่ าเฉลีย่

H0 :   0

Rt  c  1Goldt 12CrudeOilt 13VIX t 1  4 BTCt 1  1 t 1   t
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สมการความแปรปรวน ln(ht )     n |
เมื่อ

Rt

n
n

t
ht ,  t2

 , ,  , 
Goldt 1
Crudeoilt 1
VIX t 1

BTCt 1

 t 1
1/2
t 1

h

|  (

 t 1
ht1/2
1

)   n ln( ht 1 )

คือ ผลตอบแทนของบิทคอยน์ ณ เวลา t
คือ สัมประสิ ทธิ์ค่า Autoregressive
คือ สัมประสิ ทธิ์ค่าความคลาดเคลื่อน
คือ ค่าความคาดเคลื่อน
คือ ความแปรปรวนอย่างมีเงื่อนไข
คือ พารามิเตอร์
คือ ผลตอบแทนทองคา ณ เวลา t-1
คือ ผลตอบแทนน้ ามันดิบ ณ เวลา t-1
คือ ส่วนต่างดัชนีความผันผวน ณ เวลา t-1
คือ ผลตอบแทนบิทคอยน์ในอดีต ณ เวลา t-1

4.3 การเก็บรวบรวมข้ อมูล
การศึ กษาข้อมูลนี้ ผูว้ ิจยั เก็บรวบรวมจากแหล่งข้อมูลทุ ติยภูมิ (Secondary data) จากฐานข้อมูล Yahoo
finance และ Thomson Reuters Eikon โดยเก็บข้อมูลรายวันตั้งแต่วนั ที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2561 ถึงวันที่ 20 สิ งหาคม
พ.ศ. 2564
4.4 การวิเคราะห์ ข้อมูล
การศึ กษาครั้งนี้ ได้ทาการวิเคราะห์ชุดข้อมูล โดยมีการนาข้อมูลมาทดสอบความนิ่ งของข้อมูลด้วยวิธี
Unit root โดยเลื อ กใช้วิ ธีก ารทดสอบ Augmented Dicky-Fuller (Dickey &Fuller, 1981) ก่ อ นน าไปวิ เคราะห์
ความสัมพันธ์โดยการใช้แบบจาลอง EGARCH

5. ผลการวิจัย
การทดสอบความนิ่งของข้อมูล จากการนาข้อมูลของทั้ง 4 ตัวแปร ในช่วงก่อนและช่วงระหว่างการแพร่
ระบาดโควิด-19 ได้แก่ ผลตอบแทนบิทคอยน์ ผลตอบแทนทองคา และดัชนี ความผันผวน ข้อมูลมีลกั ษณะไม่นิ่ง
(Non-Stationary) ที่ ร ะดับ Level เนื่ อ งจากอนุ กรมเวลาดังกล่าวไม่ ส ามารถปฏิ เสธสมมติ ฐ านหลัก H0 ด้วยวิธี
Augmented Dickey-Fuller (ADF) ณ ระดับ Level ต่ อ มาจึ งทดสอบความนิ่ ง ของข้อ มู ล ที่ ร ะดับ 1st Difference
ตัวแปรที่ใช้มีคุณสมบัติ Stationary ที่ 1st Difference และสามารถปฏิเสธสมมติฐานหลักนัน่ คือ H0 แสดงว่าตัวแปร
นั้น Stationary เนื่ องจากค่าสัมบู รณ์ ทางสถิ ติน้ ันมี ค่าน้อยกว่า Critical Value ณ ระดับ นัยสาคัญ 0.01 0.05 และ
0.10 ดังตารางที่ 1 และตารางที่ 2
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ตารางที่ 1 ค่าสถิติจากการทดสอบความนิ่งของข้อมูลก่อนการแพร่ ระบาดโควิด-19 ด้วยวิธี ADF
Unit
Root
Level
1st Diff
Level
1st Diff
Level
1st Diff
Level
1st Diff

Variable
Bitcoin
Gold
Crude oil
VIX

ADF
t-statistic
-0.24
-23.61
2.31
-22.97
-1.73
-24.95
0.57
-25.60

Critical Value
1%
5%
10%
-2.57 -1.94 -1.62
-2.57 -1.94 -1.62
-2.57 -1.94 -1.62
-2.57 -1.94 -1.62
-2.57 -1.94 -1.62
-2.57 -1.94 -1.62
-2.57 -1.94 -1.62
-2.57 -1.94 -1.62

P-Value

Result

N

0.60
0.00
0.99
0.00
0.10
0.00
0.84
0.00

Non-Stationary
Stationary
Non-Stationary
Stationary
Non-Stationary
Stationary
Non-Stationary
Stationary

527
527
527
527
527
527
527
527

ตารางที่ 2 ค่าสถิติจากการทดสอบความนิ่งของข้อมูลช่วงระหว่างการแพร่ ระบาดโควิด-19 ด้วยวิธี ADF
Unit
Root
Level
1st Diff
Level
1st Diff
Level
1st Diff
Level
1st Diff

Variable
Bitcoin
Gold
Crude oil
VIX

ADF
t-statistic
0.75
-24.64
0.22
-23.40
0.82
-24.07
-3.38
-31.12

Critical Value
1% 5% 10%
-2.57 -1.94 -1.62
-2.57 -1.94 -1.62
-2.56 -1.94 -1.62
-2.56 -1.94 -1.62
-2.57 -1.94 -1.62
-2.57 -1.94 -1.62
-2.57 -1.94 -1.62
-2.57 -1.94 -1.62

P-Value

Result

N

0.88
0.00
0.75
0.00
0.89
0.00
0.10
0.00

Non-Stationary
Stationary
Non-Stationary
Stationary
Non-Stationary
Stationary
Non-Stationary
Stationary

527
527
527
527
527
527
527
527

วิเคราะห์ขอ้ มูลใช้แบบจาลอง EGARCH (1,1)
ตารางที่ 3 ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลก่อนการแพร่ ระบาดโควิด-19 โดยแบบจาลอง EGARCH (1,1)
Variable
C
GOLD
CRUDEOIL
VIX
BTC(-1)
C(6)
C(7)
C(8)
C(9)
Ljung-Box Q Test
LM ARCH Test

Coefficient
0.00
-0.03
-0.01
0.00
-0.02

Std. Error
0.00
0.24
0.06
0.00
0.05
Variance Equation
-1.35
0.30
0.27
0.05
-0.03
0.02
0.83
0.04
Q(36) = 33.29
F-statistic = 0.07

z-Statistic
-0.53
-0.11
-0.15
-1.45
-0.31

Prob.
0.59
0.91
0.88
0.15
0.76

-4.54
5.43
-1.39
21.12

0.00
0.00
0.16
0.00
Prob. = 0.60

Prob. F(1,373) = 0.79

หมายเหตุ *ระดับนัยสาคัญที่ 0.1 **ระดับนัยสาคัญที่ 0.05 และ ***ระดับนัยสาคัญที่ 0.01
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จากตารางที่ 3 ชุดข้อมูลในช่วงก่อนการแพร่ ระบาดโควิด-19 ซึ่ งผลการตรวจสอบความเหมาะสมของ
แบบจ าลอง พบว่ า Ljung-Box Q-statistic ของ Standardized Residuals ที่ lag = 36 พบว่ า มี ค่ า เท่ า กั บ 33.29
(Prob. = 0.60) แสดงว่ าไม่ มี ปั ญหา Serial Correlation รวมทั้ ง LM statistic ที่ lag = 1 มี ค่ าเท่ ากั บ 0.07 (Prob. = 0.79)
แสดงว่าไม่มี ARCH Effect ใน Standardized Residuals ดังนั้น แบบจาลอง EGARCH (1,1) จึ งมีความเหมาะสม
ซึ่งผลลัพธ์จากการวิเคราะห์ช่วงก่อนการแพร่ ระบาดโควิด-19 ผลตอบแทนทองคา ผลตอบแทนน้ ามันดิบ ผลต่าง
ดัชนีความผันผวนและผลตอบแทนบิทคอยน์ ไม่มีความสัมพันธ์กบั ความผันผวนบิทคอยน์
ตารางที่ 4 ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลช่วงระหว่างการแพร่ ระบาดโควิด-19 โดยแบบจาลอง EARCH (1,1)
Variable
Coefficient
Std. Error
z-Statistic
Prob.
C
0.00
0.00
2.70
0.01
GOLD
-0.12
0.17
-0.69
0.49
CRUDEOIL
0.06
0.03
1.86
0.06*
VIX
0.00
0.00
0.39
0.70
BTC(-1)
-0.09
0.05
-2.03
0.04**
Variance Equation
C(6)
-0.27
0.08
-3.16
0.00
C(7)
0.11
0.03
3.29
0.00
C(8)
0.01
0.02
0.63
0.53
C(9)
0.97
0.01
102.44
0.00
Ljung-Box Q Test
Q(36) = 36.45
Prob. = 0.45
LM ARCH Test
F-statistic = 0.64
Prob. F(1,373) = 0.43
หมายเหตุ *ระดับนัยสาคัญที่ 0.10 **ระดับนัยสาคัญที่ 0.05 และ ***ระดับนัยสาคัญที่ 0.01
จากตารางที่ 4 ชุดข้อมูลช่วงระหว่างการแพร่ ระบาดโควิด-19 ซึ่ งผลการตรวจสอบความเหมาะสมของ
แบบจาลอง พบว่า Ljung-Box Q-statistic ของ Standardized Residuals ที่ lag = 36 พบว่ามีค่าเท่ากับ 36.45 (Prob.
= 0.45) แสดงว่าไม่ มี ปั ญ หา Serial Correlation รวมทั้ง LM statistic ที่ lag = 1 มี ค่ า เท่ า กับ 0.64 (Prob. = 0.43)
แสดงว่าไม่มี ARCH Effect ใน Standardized Residuals ดังนั้น แบบจาลอง EGARCH (1,1) จึ งมีความเหมาะสม
ซึ่งผลลัพธ์จากการวิเคราะห์ช่วงระหว่างการแพร่ ระบาดโควิด-19 พบว่า ผลตอบแทนน้ ามันดิบส่ งผลต่อความผัน
ผวนของผลตอบแทนบิ ทคอยน์ ในทิ ศทางเดี ยวกัน ที่ ระดับนัยสาคัญ 0.1 นั่นคือเมื่อผลตอบแทนน้ ามันดิ บเพิ่ม
สู งขึ้น ความผันผวนของผลตอบแทนบิ ทคอยน์จะเพิ่มสู งขึ้นเช่นเดี ยวกัน และผลตอบแทนบิ ทคอยน์ส่งผลต่อ
ความผันผวนของผลตอบแทนบิทคอยน์ ในทิศทางตรงกันข้าม ที่ระดับนัยสาคัญ 0.05 กล่าวได้วา่ เมื่อผลตอบแทน
บิทคอยน์เพิ่มสูงขึ้น ความผันผวนของผลตอบแทนบิทคอยน์จะลดลง
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6. อภิปรายผล
การศึกษาครั้งนี้ เป็ นการเปรี ยบเทียบผลกระทบของตัวชี้วดั เศรษฐกิจต่อความผันผวนของผลตอบแทน
บิทคอยน์ก่อนและระหว่างการแพร่ ระบาดโควิด-19 จากผลการศึกษาครั้งนี้แสดงให้เห็น ดังนี้
ความสัมพันธ์ของผลตอบแทนทองคากับผลตอบแทนบิ ทคอยน์ ในช่วงก่อนและช่วงระหว่างการแพร่
ระบาดโควิด-19 ผลตอบแทนทองคาไม่ส่งผลกระทบต่อความผันผวนของผลตอบแทนบิทคอยน์ ซึ่งผลตอบแทน
ทองคาที่ มีความผันผวนเกิดจากปั จจัยที่ หนุ นราคาทองคาจากสงครามการค้าระหว่างสหรัฐฯและจี น อีกทั้งยังมี
ความกังวลเกี่ยวกับภาวะเศรษฐกิจสหรัฐฯจะถดถอย และต่อมาได้มีปัจจัยในช่วงการระหว่างแพร่ ระบาดโควิด-19
ซึ่งทองคาเป็ นสิ นทรัพย์ที่นกั ลงทุนลงทุนเพื่อป้ องกันความเสี่ ยง นักลงทุนอาจมีความจาเป็ นที่จะต้องป้ องกันความ
เสี่ ยง นักลงทุนจึงลงทุนในทองคาเพื่อป้ องกันความเสี่ ยง แต่ราคาบิทคอยน์ที่มีความผันผวนสู ง นักลงทุนอาจมอง
ว่าไม่ได้เป็ นสิ นทรัพย์ที่ป้องกันความความเสี่ ยง ซึ่ งตรงกับการศึ กษาของ Klein et al. (2018) ความสัมพันธ์ที่มี
การเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาของราคาบิ ทคอยน์และราคาทองคา สรุ ปได้ว่าราคาบิ ทคอยน์และราคาทองคา ไม่มี
ความสัมพันธ์ที่มนั่ คง ซึ่ งขัดแย้งกับการศึ กษาของ Dyhrberg (2015) บิ ทคอยน์ กบั ราคาทองคามีสัมพันธ์กนั ใน
ทิศทางเดียวกัน แสดงให้เห็นผลลัพธ์ที่อาจจะเกิดความแตกต่างกันของช่วงเวลาข้อมูลในการวิเคราะห์
ความสัมพันธ์ระหว่างผลตอบแทนน้ ามันดิบกับผลตอบแทนบิ ทคอยน์ ในช่วงก่อนการแพร่ ระบาดโค
วิด-19 ผลตอบแทนน้ ามันดิ บไม่ส่งผลต่อความผันผวนของผลตอบแทนบิ ทคอยน์ แต่ในช่ วงระหว่างการแพร่
ระบาดโควิด-19 นั้น ผลตอบแทนน้ ามันดิบส่ งผลต่อความผันผวนของผลตอบแทนบิทคอยน์ ในทิศทางเดียวกัน
สาหรับราคาน้ ามับดิบถือว่าเป็ นราคาในการคาดการณ์ของสภาวะเงินเฟ้อในระบบเศรษฐกิจ นอกจากนี้ยงั ถือเป็ น
แหล่งสาคัญ ของอุปสงค์และแรงกดดัน ทางด้านต้นทุ น โดยในช่ วงการแพร่ ระบาดโควิด -19 น้ ามัน ดิ บ ได้รับ
ผลกระทบจากการแพร่ ระบาดโควิด-19 ความต้องการใช้น้ ามันลดลง กระทบต่อประเทศผูผ้ ลิตน้ ามันหลักของโลก
จนทาให้มีการปรับลดกาลังการผลิตน้ ามันจากกลุ่มโอเปกมาตลอดทั้งปี ซึ่งการแพร่ ระบาดโควิด-19 ส่งผลให้ราคา
บิทคอยน์ลดลงในเดือนมีนาคม พ.ศ. 2563 เช่นกัน แต่ต่อมาราคาบิทคอยน์มีการเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง รวมถึงราคา
น้ ามั น ดิ บ ที่ ได้ มี ก ารปรั บ ตั ว ขึ้ นมาเช่ น กั น ซึ่ งจากการศึ ก ษาของ Gharbi (2019) บิ ทคอยน์ แ ละน้ ามั น
มีความสัมพันธ์เชิงบวกอย่างมีนยั สาคัญ แต่ขดั แย้งกับการศึกษาของ Das and Kannadhasan (2018) ราคาน้ ามันมี
ความสัมพันธ์เชิ งลบกับราคาบิ ทคอยน์ ซึ่ งผลลัพธ์ที่แตกต่างกันอาจเกิ ดได้จากช่วงเวลาและตัวแบบจาลองใน
การวิเคราะห์ แสดงให้เห็นผลลัพธ์ที่อาจจะเกิดความแตกต่างกันของช่วงเวลาข้อมูลในการวิเคราะห์
ความสัมพันธ์ระหว่างผลต่างดัชนี ความผันผวนกับผลตอบแทนบิทคอยน์ ในช่วงก่อนและช่วงระหว่าง
การแพร่ ระบาดโควิด-19 ผลต่ างดัชนี ความผัน ผวนไม่ มี ความสัมพัน ธ์ กับ ผลตอบแทนบิ ทคอยน์ กัน ซึ่ งดัช นี
ความผันผวนโดยนัยเป็ นเกณฑ์มาตรฐานทัว่ ไปของความผันผวนที่มกั ใช้เป็ นจุดอ้างอิงของความเปราะบางของ
ตลาดโดยนักลงทุน ที่มีความกลัวในการลงทุนของตลาดหลักทรัพย์ ซึ่ งเมื่อดัชนี ความผันผวนมีค่าต่ากว่า 20 จุด
นักลงทุนจะลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ แต่หากมีค่าสูงกว่า 20 จุด นักลงทุนจะเริ่ มมีการป้ องกันความเสี่ ยง ไม่กล้าที่
จะลงทุ น ซึ่ งราคาบิ ทคอยน์ ที่มีความผันผวนสู ง อาจส่ งผลให้นักลงทุ นไม่กล้าที่ จะลงทุ น ในบิ ทคอยน์เช่ นกัน
ซึ่ งสอดคล้อ งกับ Erdas and Caglar (2018) บิ ท คอยน์ แ ละดัช นี ค วามผัน ผวนไม่ มี ค วามสั ม พัน ธ์ กัน แต่ จ าก
การศึ กษาของ Das and Kannadhasan (2018) พบว่าราคาบิ ทคอยน์และดัชนี ความผันผวนมีความสัมพันธ์กนั ใน
เชิงลบ อย่างมีนยั สาคัญ แสดงให้เห็นผลลัพธ์ที่อาจจะเกิดความแตกต่างกันของช่วงเวลาข้อมูลในการวิเคราะห์
ความสัมพัน ธ์ระหว่างผลตอบแทนบิ ทคอยน์ในอดี ตกับผลตอบแทนบิ ท คอยน์ในช่ วงก่ อนการแพร่
ระบาดโควิด-19 ไม่มีความสัมพันธ์กนั แต่ในช่วงระหว่างการแพร่ ระบาดโควิด-19 ผลตอบแทนบิทคอยน์ในอดีต
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ส่ งผลกับผลตอบแทนบิทคอยน์ ในทิศทางตรงกันข้าม ซึ่ งช่วงระหว่างการแพร่ ระบาดโควิด-19 ที่ ส่งผลให้ราคา
บิ ท คอยน์ มีค วามผันผวนสู ง ราคาเพิ่ มและลดลงอย่างรวดเร็ วในระยะเวลาสั้น ในช่ วงที่ ราคาบิ ท คอยน์ ลดลง
นัก ลงทุ น ส่ ว นใหญ่ อ าจจะเข้าซื้ อ เพื่ อ เก็ ง ก าไรและเมื่ อ ราคาปรั บ ตัว ขึ้ น สู งนั ก ลงทุ น จะก็ เทขาย กล่ าวได้ว่า
เมื่อผลตอบแทนบิทคอยน์ในอดีตลดลง จะส่งผลให้ความผันผวนของผลตอบแทนบิทคอยน์เพิ่มขึ้น

7. ข้ อเสนอแนะ
7.1 ข้ อเสนอแนะในการนาผลวิจยั ไปใช้
การศึ กษาในครั้ งนี้ ได้ทราบถึ งปั จจัยที่ ส่งผลต่อความผัน ผวนของบิ ทคอยน์ในช่ วงก่ อนและระหว่าง
การแพร่ ระบาดโควิด-19 ซึ่งนักลงทุนหรื อสถาบันทางการเงินสามารถนาไปประกอบการตัดสิ นใจในการลงทุนได้
7.2 ข้ อเสนอแนะในการวิจยั ครั้งต่ อไป
การศึกษาครั้งนี้ มีช่วงเวลาจากัดของการการศึกษา โดยงานวิจยั ครั้งนี้ ใช้ขอ้ มูลในช่วงก่อนและระหว่าง
การแพร่ ระบาดโควิด-19 รวม 1054 วัน ดังนั้นหากมีการศึกษาครั้งต่อไปควรศึกษาในช่วงระยะเวลาที่มากขึ้น
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ณ วันที่ 25 ตุลาคม 2562) มีจานวนชนิดของผักที่มีการสัง่ ซื้อ 91 ชนิด ส่วนใหญ่เป็ นผักที่ให้คุณประโยชน์สูงและ
ผักที่ ใช้เป็ นเครื่ องปรุ ง อาทิ ฟั กทอง แตงกวาอ่อน ถัว่ ฝั กยาว ผักกวางตุง้ พริ ก ข่า ตระไคร้ ฯลฯ โดยปริ มาณ
ความต้องการผักของแต่ละโรงพยาบาลขึ้นอยูก่ บั ปั จจัยดังนี้ คือ 1) ขนาดของโรงพยาบาล 2) อัตราการครองเตียง
3) จานวนผูป้ ่ วยใน และ 4) ปั จจัยอื่ น ๆ เช่ น อาการของผูป้ ่ วย วิธีการซื้ อผัก มี 2 วิธี คื อ 1) ผ่านคนกลาง และ
2) ไม่ผ่านคนกลาง โดยวิธีผ่านคนกลางจะมี 2 ลักษณะ คือ ผ่านระบบประกวดราคาตามระเบียบราชการ โดยจะ
ทาเป็ นประกาศแสดงความต้องการเป็ นรายปี และพ่อค้าคนกลางในตลาดเป็ นผูน้ าผักมาส่งที่โรงพยาบาล ส่วนวิธี
ไม่ผา่ นคนกลาง คือ ทางโรงพยาบาลจะเป็ นไปซื้อเองในตลาด
ผลของการพัฒนาคนกลางในระบบตลาดผักปลอดภัย มีผมู ้ ีคุณสมบัติที่สามารถทาหน้าที่เป็ นคนกลางใน
ระบบตลาดผักปลอดภัย 5 คน จากการพัฒนาโดยการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ ผลการประเมินตนเองพบว่าคนกลางมี
ความรู ้เพิ่มขึ้นระดับมากที่สุด และมาก
ผลพัฒนาแหล่งจาหน่ายและรวบรวมคาสัง่ ซื้ อ เพื่อเป็ นศูนย์กลางในการรับคาสัง่ ซื้ อ วางแผนการตลาด
และการผลิ ต ตลอดจนเป็ นแหล่งจาหน่ ายปลี ก มี ปริ มาณสั่งซื้ อสิ นค้าเกษตร แยกเป็ นผลิ ตภัณฑ์ผกั และผลไม้
ปลอดภัย จานวน 560 กิโลกรัม ผลิตภัณฑ์ของมหาวิทยาลัยฯ จานวน 198 โหล คิดเป็ นมูลค่า 70,115 บาท
ข้อเสนอแนะ ควรส่งเสริ มเกษตรกรผูผ้ ลิตให้เกิดการรวมกลุ่มของเกษตรกรที่เข้มแข็ง มุ่งเน้นการผลิตให้
ได้การรับรองมาตรฐาน เสริ มสร้างความรู ้และข้อมูลเกี่ยวกับการวางแผนการผลิตให้สอดคล้องกับความต้องการ
และปรับแนวคิดและทาความเข้าใจเกี่ยวกับตลาดเชื่อมโยงหรื อตลาดพันธสัญญา
คาสาคัญ : ระบบตลาดผักปลอดภัยตามหลัก “การตลาดนาการผลิต”
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ABSTRACT
This research on the development of a safe vegetable market system under the principle of “Marketing
Leading Production” Case Study: Phra Nakhon Si Ayutthaya Province employed the concept of a mixed methods
research between Participatory action research (PAR) and Action research and was aimed for the following
objectives: 1) to study the volume of demand for safe vegetables among the market group of organizations in
Ayutthaya Province; 2) to develop a safe vegetables market system according to the demand of consumers.
The result showed that the amount of safe vegetables required annually by the hospitals was 95,142
kg./year(average: 7,928.5 kg./month) and valued at 2,757,491 Baht/year (calculated from the market price of
vegetables at Talad Tai Market on October 25th, 2019). 91 types of vegetables were ordered, most of which were
high in nutritions and those used as seasonings such as pumpkin, young cucumber, yard long bean, Chinese
cabbage, chili, galangal, lemongrass, etc. The amount of vegetable demanded by each hospital depended on the
following factors: 1) the scale of the hospital 2) Bed occupancy Rate 3) the number of inpatients, and 4) other
factors such as the patient's symptoms. There were two means for purchasing vegetables: 1. through middlemen
and 2. without middlemen. By the means of through middlemen, there were two ways: through the bidding system
under government regulations conducted by publishing an annual demand notice, the other way was middlemen
in the market delivered vegetables to the hospital. As by the means without middlemen, the hospital itself directly
bought vegetables from the market.
As for the effects of the development of middlemen in safe vegetables market system, there were 5
qualified individuals who could act as middlemen in the safe vegetables market system. Upon the development
obtained by knowledge exchanging, the results from self-assessment showed that the increase in knowledge
among the middlemen was at High and Highest level.
Regarding the development of distribution and orders compilation source in order to be the center for
receiving orders as well as a retail outlet, the researcher has created a project in the form of an operation center
under the concept of "Happy Business". The number of orders for safe agricultural products from 9th September
to 30th October 2019 were divided into 560 kg of safe fruits and vegetables and 198 dozen of products of the
university, at the value of 70,115 Baht.
Recommendations gained from this research was that farmers, the producer, should be encouraged to
form a strong farmers group focusing on producing certified products, enhancing knowledge and information
regarding production planning in accordance with the demand, as well as adjusting to the concept and the
understanding of linkage market or contract market.
Keywords: safe vegetable market system under the principle of “Marketing Leading Production”
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1. ความสาคัญและทีม่ าของปัญหาวิจัย
จังหวัดพระนครศรี อยุธยา หนึ่ งในพื้นที่ลุ่มน้ าเจ้าพระยา/ป่ าสัก อันมีความอุดมสมบูรณ์ ดังคาขวัญของ
จังหวัด “ราชธานี เก่ า อู่ขา้ วอู่น้ า เลิ ศล้ ากานต์กวี คนดี ศรี อยุธยา เลอค่ามรดกโลก” ซึ่ งแสดงให้เห็ นว่าจังหวัด
พระนครศรี อยุธยา นอกจากเป็ นราชธานี เก่าแล้ว ยังเป็ นแหล่งที่มีศกั ยภาพด้านการผลิตสิ นค้าเกษตร ด้วยมีแหล่ง
น้ าที่อุดมสมบูรณ์ จากข้อมูลด้านเศรษฐกิจผลิตภัณฑ์ จังหวัดพระนครศรี อยุธยามีพ้ืนที่ทาการเกษตรของจังหวัด
ทั้งหมด 1,177,897 ไร่ เป็ นพื้นที่ทานา 1,065,016 ไร่ คิดเป็ นสัดส่วน ร้อยละ 90 ของพื้นที่การเกษตร ส่ วนที่เหลือ
ปลูกพืชสวน ทั้งกลุ่มไม้ผล ผักและไม้ดอก จากข้อมูลของเกษตรจังหวัดพระนครศรี อยุธยา พื้นที่มีการปลูกพืชผัก
มากที่สุด ได้แก่ อาเภอลาดบัวหลวง มีพ้ืนที่ในการทา 1,588 ไร่ รองลงมาได้แก่ อาเภอบางบาล มีพ้ืนที่ในการทา
การปลูกพืชผัก 762 ไร่ โดยมีพ้นื ที่รวมในการปลูกผักทั้งจังหวัดประมาณ 6,445 ไร่ และจานวนของเกษตรกรที่ได้
มาตรฐาน GAP ในจังหวัดพระนครศรี อยุธยา มีจานวนทั้งสิ้น 157 ราย ลักษณะพฤติกรรมของเกษตรกรส่ วนใหญ่
จากข้อมูลงานวิจยั ของ ดร.ดุษฎี พรหมทัต พบว่าเป็ นวัยแรงงานมีความรู ้ความเข้าใจและมีประสบการณ์การผลิต
สามารถบริ หารจัดการการปลูกผักปลอดภัยให้มีคุณ ภาพเป็ นอย่างดี แ ละสร้ างรายได้เ สริ มให้แ ก่ ครอบครั ว มี
กระบวนการผลิตที่คล้ายกันและรวมกลุ่มกันเพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์แนวทางการตัดสิ นใจการขยายการผลิต
และการตลาดเกษตรกรโดยส่วนใหญ่ตอ้ งการขยายพื้นที่การผลิตและผลิตสิ นค้าที่หลากหลายขยายช่องทางการจัด
จาหน่าย มีตราสิ นค้าเป็ นของตนเองวางแผนการผลิตและการตลาดอย่างต่อเนื่ องเกษตรกรกังวลใจเรื่ องการไม่มี
ผูส้ ื บทอดอาชี พและการเปลี่ ยนแปลงของภูมิอากาศข้อเสนอแนะภาครั ฐควรเข้ามาช่ วยเหลื อและแนะนาด้าน
การผลิ ต และการตลาดให้แ ก่ เ กษตรกรเพื่ อ เพิ่ ม รายได้แ ละคุ ณ ภาพชี วิ ต ที่ ม ั่น คง ทั้ง นี้ เกษตรกรในจัง หวัด
พระนครศรี อยุธยายังคงมีตน้ ทุนการผลิตสู ง เนื่ องจากมีการใช้ปัจจัยในการผลิตสู ง ส่ งผลให้มีกาไรน้อยจนถึง
ขาดทุนจนถึงมีหนี้ สิน ซึ่ งปั ญหาหลักเกิดจากการวางแผนการผลิตที่อาจจะยังขาดประสิ ทธิ ภาพในห่ วงโซ่ คุณค่า
(Value Chain) เพราะเกษตรกรขาดข้อมูลความต้องการที่แท้จริ งของผูบ้ ริ โภคหรื อตลาด ซึ่งทาให้รัฐบาลมีนโยบาย
“การตลาดนาการผลิ ต ” เพื่อลดปั ญหาสิ นค้าเกษตรที่ มีความไม่ สอดคล้อ งกันระหว่างอุป สงค์ (Demand) กับ
อุปทาน (Supply) โดยด้านเกษตรกรผูผ้ ลิตสิ นค้าเกษตรปลอดภัยส่วนใหญ่ไม่มีขอ้ มูลด้านการจัดจาหน่ายซึ่งสาเหตุ
เกิ ดจากขาดแคลนกาลังและขาดทักษะในการจาหน่ ายโดยไม่ตอ้ งการนาไปจาหน่ ายด้วยตนเองเนื่ องจากไม่ มี
ความชานาญด้านการจาหน่ายต้องการผลิตอย่างเดียว ซึ่ งสอดคล้องกับงานวิจยั ของรสสุ คนธ์ แย้มทองคา ที่ได้ผล
สรุ ปจากเกษตรกรที่ ตอ้ งการให้หน่ วยงานภาครั ฐสนับสนุ นตั้งแต่กระบวนการวางแผนการผลิ ตจนถึ งการจัด
จาหน่าย ส่วนผูบ้ ริ โภคให้ขอ้ มูลว่าไม่ทราบแหล่งจาหน่ายสิ นค้าเกษตรปลอดภัย ทั้งนี้ยงั รวมถึงองค์ความรู ้ในด้าน
การบริ หารจัดการการผลิ ตที่ ยงั มี ขอ้ จากัดไม่เป็ นไปตามความต้องการของตลาด และจากผลการเสวนาระดม
ความคิ ดเห็ นของผูม้ ี ส่ วนได้เ สี ย การเสวนาระดมความคิ ดเห็ นโครงการตลาดนัดสี เขี ย วเพื่อ ชุ มชน เมื่ อวันที่
22 กุมภาพันธ์ 2560 โดยใช้กิจกรรม Problem Tree (เพื่อให้ผูม้ ี ส่วนได้เสี ยได้ออกความคิดเห็ นเกี่ ยวกับตลาดที่
เขียว) ส่ วนใหญ่มีความต้องการด้านศูนย์กลางการจัดจาหน่ายสิ นค้าปลอดภัย รวมทั้งการจัดการแหล่ง/ศูนย์รวม/
สถานที่จดั จาหน่ายให้อยูไ่ ด้อย่างยัง่ ยืน โดยให้มีการจัดการตลาดที่มีผลผลิตสอดคล้องกับความต้องการและพัฒนา
มาตรฐานของแหล่งจาหน่ายที่สร้างความเชื่อมัน่ แก่ผบู ้ ริ โภค
เพื่อเป็ นการแก้ปัญหาการผลิตที่ไม่สอดคล้องกับความต้องการของตลาด และเพื่อปรับเปลี่ยนเกษตรกร
ให้ตะหนักถึงความสาคัญถึงความปลอดภัยและมาตรฐานของผลผลิต ของเกษตรกรจังหวัดพระนครศรี อยุธยา
จึงได้ดาเนินการวิจยั เพื่อพัฒนาระบบตลาดตามหลักการตลาดนาการผลิต
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2. วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
1) เพื่อศึกษาปริ มาณความต้องการผักปลอดภัยของกลุ่มตลาดที่เป็ นองค์กรในจังหวัดระนครศรี อยุธยา
2) เพื่อพัฒนาระบบตลาดผักปลอดภัยตามความต้องการของผูบ้ ริ โภค

3. เอกสารและงานวิจัยทีเ่ กี่ยวข้ อง
3.1 แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้ อง
แนวคิ ด งานวิ จั ย เพื่ อ พั ฒ นาพื้ น ที่ (Area-based collaborative research for development : ABC) เป็ น
งานวิจยั ที่ มุ่งหวังให้เกิ ดการเปลี่ยนแปลงในพื้นที่ เป้ าหมายในด้านการพัฒนา โดย ดร.สี ลาภรณ์ บัวสาย (2557)
กล่าวว่า งานวิจยั แบบ ABC เป็ นงานที่มีเป้ าหมายเพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงในพื้นที่ ซึ่งอาจมีได้หลายระดับ ตั้งแต่
ระดับจังหวัด ลงไปจนถึงระดับชุมชนและครัวเรื อน ลักษณะของงานวิจยั ประเภทนี้จึงมีโจทย์เป็ นปั ญหาของพื้นที่
และทางานวิจยั เชิงปฏิบตั ิการกับกลไก/ภาคีการพัฒนาในพื้นที่ซ่ ึงจะสอดคล้องกับ
แนวคิดการวิจยั เชิงปฏิบัตกิ ารแบบมีส่วนรวม (Participatory Action Research : PAR) Koch & Kralik
(2006) กล่าวว่า เป็ นกระบวนการซึ่ งตัวเรา นักวิจยั และผูม้ ีส่วนร่ วม ร่ วมกันทางานอย่างเป็ นระบบในวงรอบเพื่อ
การสารวจความวิตกกังวล การเรี ยกร้องหรื อปั ญหาที่ ส่งผลกระทบหรื อทาลายชี วิตของผูค้ น ความร่ วมมื อกัน
ทางานจะสะท้อนถึงวิธีการเปลี่ยนสถานการณ์หรื อการสร้ างความสามารถ สอดคล้องกับ สุ ภางค์ จันทวานิ ช
(2547 :67) กล่าวว่า การวิจยั เชิงปฏิบตั ิการแบบมีส่วนร่ วม (PAR) หมายถึง วิธีการที่ให้ชาวบ้านเข้ามามีส่วนร่ วม
วิจยั เป็ นการเรี ยนรู ้จากประสบการณ์ โดยอาศัยการมีส่วนร่ วมอย่างแข็งขันจากทุกฝ่ ายที่ เกี่ ยวข้องกับกิ จ กรรม
การวิจยั นับตั้งแต่การกาหนดปั ญหา การดาเนินการ การวิเคราะห์ขอ้ มูล ตลอดจนหาแนวทางในการแก้ปัญหาหรื อ
ส่งเสริ มกิจกรรม
ทฤษฎีเกีย่ วกับการตลาด “ตลาด” (market) Kotler and Armstrong (2008:7) ได้ให้ความหมายว่า ตลาด
(Market) หมายถึง กลุ่มของผูซ้ ้ือที่มีศกั ยภาพ มีความจาเป็ น หรื อมีความต้องการในผลิตภัณฑ์ (สิ นค้าและบริ การ)
ที่ ธุรกิ จควรสร้ างความพึงพอใจและสร้ างความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน Etzel, Walket and Stanton (2001:G7) ได้ให้
ความหมายไว้ว่า หมายถึ ง บุ คคลหรื อองค์กรที่ มีเงิ น มี ความเต็มใจที่ จะจ่ ายเงิ น มี อานาจในการตัดสิ นใจซื้ อ
เพื่อสนองความพึงพอใจของแต่ละบุคคลหรื อองค์กร หรื อเรี ยกว่า (ลูกค้า) ซึ่ งนอกเหนื อจากความหมายข้างต้น
ตลาด อาจหมายถึ ง สถานที่ ที่ มี ก ารแลกเปลี่ ย นซื้ อ ขายสิ น ค้า และบริ ก ารก็ ไ ด้ เช่ น ตลาดไท ตลาดสี่ มุ ม เมื อง
ตลาดนัดรถไฟ ฯลฯ ส่ วนความหมายของ “การตลาด” (Marketing) นั้นมีผใู ้ ห้คานิ ยม อาทิ Kotler, Philip; Gary
Armstrong (2018) ได้ใ ห้ค าจ ากัด ความว่า เป็ น "กระบวนการที่ บ ริ ษ ัท ต่ า งๆ เข้า มามี ส่ ว นร่ ว มกับ ลู ก ค้า สร้ าง
ความสัมพันธ์กบั ลูกค้าที่แข็งแกร่ ง และสร้างมูลค่าให้กบั ลูกค้าเพื่อให้ได้มูลค่า จากลูกค้าเป็ นการตอบแทนซึ่ งจะ
สอดคล้องกับ American Marketing Association (AMA) ว่าเป็ น "กิ จกรรม ชุดของสถาบัน และกระบวนการใน
การสร้าง สื่ อสาร ส่ งมอบ และแลกเปลี่ยนข้อเสนอที่ มีคุณค่าต่อลูกค้า ลูกค้า คู่คา้ และสังคมโดยรวม และของ
Jerome E. Mccarthy ได้ให้ความหมายว่า การตลาด คือ กิจกรรมที่ประกอบขึ้นทั้งหมดซึ่งเกี่ยวกับความพยายามที่
จะทาให้องค์กรบรรลุผลสาเร็ จตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้และสามารถตอบสนองความต้องการของผูบ้ ริ โภคให้เกิด
ความพึงพอใจ โดยทาให้ผลิตภัณฑ์และบริ การเคลื่อนย้ายจากผูผ้ ลิตไปสู่ผบู ้ ริ โภค
ทฤษฎีการจัดจาหน่ าย (Place or Distribution) Bovee, Houston and Thill (1995:G-4) ได้ให้ความหมาย
การจัด จ าหน่ า ย ไว้ว่ า หมายถึ ง กระบวนการเคลื่ อ นย้า ยผลิ ต ภัณ ฑ์ จ ากผู ้ผ ลิ ต ไปสู่ ผู ้บ ริ โภคหรื อ ผู ้ใ ช้ท าง
อุตสาหกรรม ซึ่ งประกอบด้วยคนกลางและธุ รกิ จต่าง ๆ ทาหน้าที่ อานวยความสะดวกระหว่างที่ อยู่ในช่องทาง
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การจัดจาหน่ าย หรื อ Kotler and Armstrong (2008:311) ได้ให้ความหมายว่า ช่องทางการตลาด หมายถึง การที่
ต้องอาศัยองค์กรต่าง ๆ ที่มีความสัมพันธ์กนั ในช่องทาง ช่วยนาสนิคา้ หรื อบริ การที่เป็ นประโยชน์สาหรับผูบ้ ริ โภค
(Consumers) หรื อผูใ้ ช้ทางธุรกิจ (Business Uses) เลิศภูมิ จันทร์ เพ็ญกุล อธิ บายเกี่ยวกับระบบตลาดสิ นค้าเกษตร
ว่า เป็ นระบบที่มีลกั ษณะของการดาเนิ นกิจกรรมการตลาดของสิ นค้าเกษตรการทาหน้าที่การตลาดของคนกลาง
วิถีการตลาดของสิ นค้านั้น ความสัมพันธ์ขององค์กรต่าง ๆ ในตลาด และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับตลาดสิ นค้าเกษตร
งานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้ อง
วินัย บุ ญยู ้ (2554) ได้ศึกษา การพัฒนาการด าเนิ นงานตลาดจ าหน่ ายผักปลอดสารพิษ ระดับชุ มชน
โรงพยาบาลส่งเสริ มสุขภาพตาบลบ้านนิคม ตาบลกระจาย อาเภอป้ าติ้วจังหวัดยโสธร โดยมีความคิดเห็นว่า พืชผัก
เป็ นอาหารที่ มีคุณค่าทางอาหารซึ่ งอุดมด้วยวิตามินและแร่ ธาตุต่างๆ ที่ เป็ นประโยชน์ต่อร่ างกายสู ง แต่ผกั ที่ มี
จาหน่ายตามท้องตลาด เกษตรกรที่ปลูกมักจะปุ๋ ยเคมีและใช้สารเคมีป้องกันและกาจัด แมลงฉี ดพ่นในปริ มาณที่
มาก จึงก่อให้เกิดอันตรายจากสารตกค้างทั้งต่อผูบ้ ริ โภค และเกษตรกรผูป้ ลูก การผลิต ผักอินทรี ยซ์ ่ ึงปลอดสารพิษ
ยังมีเกษตรกรให้ความสนใจน้อยเนื่องจากประสบปั ญหาด้านตลาดจาหน่าย โดยเฉพาะอย่างยิง่ ในระดับชุมชน
ไฉไล กองทอง และคณะ (2555) เรื่ องการวิจยั เชิงปฏิบตั ิการการพัฒนาระบบตลาดชุมชนบนพื้นที่สูง:
กรณี ศึกษาการพัฒนารู ปแบบตลาดชุมชน ซึ่ งได้รูปแบบในการพัฒนา โดยมีข้ นั ตอนหรื อกระบวนการคือ ขั้นแรก
เป็ นการศึกษาหาตลาดที่เหมาะสมกับศักยภาพของพื้นที่และเกษตรกรในชุมชน หลังจากทราบตลาดที่เหมาะสม
แล้ว ในขั้นต่อไปเป็ นการทดสอบตลาดดังกล่าวด้วยการนาแนวทางการพัฒนาตลาดผลผลิตของมูลนิธิโครงการหลวง
ไปทดลองจริ งกับพื้นที่น้ นั ๆ โดยเริ่ มจากสารวจตลาดและพฤติกรรมการบริ โภคของผูบ้ ริ โภค/ผูซ้ ้ื อในแต่ละพื้นที่
เพื่อประเมินหาปริ มาณความต้องการบริ โภค (demand) และวางแผนการตลาด จากนั้นเป็ นการวางแผนผลิตให้
สอดคล้องกับแผนการตลาด
งานวิจยั ของ ดร.ดุษฎี พรหมทัต (2558) ได้ศึกษา พฤติกรรมการผลิตผักปลอดภัยของเกษตรกรจังหวัด
พระนครศรี อ ยุธ ยา พบว่า เกษตรกรผูป้ ลู ก ผัก ปลอดภัย ส่ ว นใหญ่ เ ป็ นวัย แรงงานมี ค วามรู ้ ค วามเข้า ใจและ
มีประสบการณ์การผลิตสามารถบริ หารจัดการการปลูกผักปลอดภัยให้มีคุณภาพเป็ นอย่างดีและสร้างรายได้เสริ ม
ให้แก่ครอบครัวมีกระบวนการผลิตที่คล้ายกันและรวมกลุ่มกันเพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์แนวทางการตัดสิ นใจ
การขยายการผลิตและการตลาดเกษตรกรโดยส่ วนใหญ่ตอ้ งการขยายพื้นที่การผลิตและผลิตสิ นค้าที่หลากหลาย
ขยายช่องทางการจัดจาหน่ายมีตราสิ นค้าเป็ นของตนเองวางแผนการผลิตและการตลาดอย่างต่อเนื่ องเกษตรกร
กังวลใจเรื่ องการไม่มีผสู ้ ื บทอดอาชีพและการเปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศข้อเสนอแนะภาครัฐควรเข้ามาช่วยเหลือ
และแนะนาด้านการผลิตและการตลาดให้แก่เกษตรกรเพื่อเพิ่มรายได้และคุณภาพชีวติ ที่มนั่ คง
รสสุคนธ์ แย้มทองคา และคณะ(2560) ได้สรุ ปแนวทางการพัฒนารู ปแบบการจัดการตลาดสิ นค้าเกษตร
ปลอดภัยแบบมีส่วนร่ วม :กรณี ศึกษาจังหวัดพระนครศรี อยุธยา ไว้คือ ลักษณะรู ปแบบตลาดยังคงเป็ นตลาดของ
ผูจ้ ดั จาหน่ายกล่าวคือต้องผ่านคนกลาง เนื่ องจากข้อมูลเชิงคุณภาพในการสัมภาษณ์พบว่าเกษตรกรมีปัญหาเรื่ อง
การจัดจาหน่าย สาเหตุจากขาดแคลนกาลังคนและขาดทักษะในการจาหน่าย ซึ่ งคนกลางดังกล่าวต้องไม่ใช่พอ่ ค้า
คนกลาง แต่เป็ นลักษณะของตัวแทนผูผ้ ลิตทาหน้าที่ในการจัดจาหน่ายสิ นค้าเกษตรปลอดภัย และเป็ นตลาดสิ นค้า
เฉพาะ กล่ า วคื อ เป็ นตลาดที่ ข ายสิ น ค้า เกษตรปลอดภัย โดยต้อ งแยกจากตลาดสิ น ค้า เกษตรทั่ว ไป เพื่ อ สร้ า ง
ความแตกต่าง ส่ วนกลุ่มเป้ าหมายผูว้ ิจยั ได้ทาการวิเคราะห์และสังเคราะห์จากข้อมูล กาหนดกลุ่มเป้ าหมายคือ
กลุ่มคนที่รักสุ ขภาพ ที่ เป็ นทั้งผูบ้ ริ โภคคนสุ ดท้าย ที่ ซ้ื อไปเพื่อบริ โภคเอง และผูใ้ ช้ทางอุตสาหกรรม ซื้ อไปเพื่อ
ผลิตหรื อจาหน่ายต่อ เช่น โรงแรม โรงเรี ยน ร้านอาหาร และห้างสรรพสิ นค้า
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ชรัญญา สุ วรรณเสรี รักษ์ และเก็จวลี ศรี จนั ทร์ (2021) ได้สรุ ปรู ปแบบการจัดการห่ วงโซ่ อุปทานพื ชผัก
ปลอดภัยที่เหมาะสาหรับเกษตรกร ควรพัฒนาทั้งระบบตั้งแต่ตน้ น้ าถึงปลายน้ า ได้แก่ 1) การบริ หารจัดการส่วนต้นน้ า
ควรจัดตั้งกลุ่มและวางแผนการผลิตอย่างเป็ นระบบ 2) การบริ หารจัดการส่ วนกลางน้ า ควรตรวจสอบสารเคมีตกค้าง
และคุ ณภาพมาตรฐานของผลผลิ ตก่ อนจ าหน่ าย 3) การบริ หารจัดการส่ วนปลายน้ า ควรกระจายผลผลิ ตตาม
ความต้องการของลูกค้า
3.2 กรอบแนวคิดในการวิจยั
ผูว้ ิจัยใช้การวิจัยเชิ งปฏิ บัติการแบบมี ส่ วนร่ วม (Participatory Action Research) ในการพัฒนาระบบตลาด
ผักปลอดภัยตามหลัก “การตลาดนาการผลิต” ซึ่งเน้นให้มีส่วนร่ วมของผูม้ ีส่วนได้เสี ย ได้แก่ กลุ่มเกษตรกร โรงพยาบาล

แผนภาพที่ 1 กรอบแนวทางการพัฒนาระบบตลาดปลอดภัยฯ

4. วิธีดาเนินการวิจัย
4.1 ขั้นตอนในการศึกษา
1. สารวจความต้องการผักปลอดภัย เพื่อหาปริ มาณความต้องการ
2. พัฒนาคนกลางในระบบตลาดผักปลอดภัย
3. วางแผนการตลาดและการผลิตให้มีความสอดคล้องเชื่อมโยงกัน
4. พัฒนาแหล่งจาหน่ายและรวบรวมคาสัง่ ซื้อ เพื่อเป็ นศูนย์กลางในการรับคาสัง่ ซื้อ
4.2 ประชากรและกลุ่มตัวอย่ าง
กิจกรรมที่ 1 สารวจความต้องการผักปลอดภัยเพื่อหาปริ มาณความต้องการ
ประชากรที่ ใช้ในการวิจัย ได้แก่ โรงพยาบาลในจังหวัดพระนครศรี อยุธยาทั้งหมดจานวน 16
โรงพยาบาล กลุ่มตัวอย่างคัดเลือกจากโรงพยาบาลที่สังกัดภาครัฐ จานวน 16 โรงพยาบาล ใช้วิธีการสุ่ มตัวอย่าง
แบบเจาะจง (Purposive Sampling) ได้แก่ โรงพยาบาลพระนครศรี อยุธยา โรงพยาบาลเสนา โรงพยาบาลบางบาล
โรงพยาบาลวังน้อย โรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราช โรงพยาบาลบางปะอิน โรงพยาบาลผักไห่ โรงพยาบาลภาชี
โรงพยาบาลบางปะหัน โรงพยาบาลมหาราช โรงพยาบาลท่าเรื อ โรงพยาบาลบ้านแพรก โรงพยาบาลบางไทร
โรงพยาบาลลาดบัวหลวง โรงพยาบาลอุทยั โรงพยาบาลบางซ้าย
กิจกรรมที่ 2 พัฒนาคนกลางในระบบตลาดผักปลอดภัย โดยทาคัดเลือกจากเกษตรที่ เป็ นผูน้ าใน
พื้นที่เป้ าหมายของแผนงานวิจยั ในจังหวัดพระนครศรี อยุธยา การกาหนดกลุ่มตัวอย่างเป็ นการกาหนดแบบเจาะจง
(Purposive Sampling) จานวน 5 ท่าน
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กิจกรรมที่ 3 วางแผนการตลาดและการผลิตให้มีความสอดคล้องเชื่ อมโยงกันของผูผ้ ลิตและผูซ้ ้ื อ/
คนกลาง ซึ่งกลุ่มเป้ าหมายคัดเลือกจากกลุ่มตัวอย่าง พิจารณาจากความพร้อมด้านต่าง ๆ ได้กลุ่มเป้ าหมายในส่วน
ของ Demand ได้แก่ โรงพยาบาลสมเด็จ พระสังฆราช และส่ วนของ Supply ได้แก่ ตัวแทนคนกลางในพื้ น ที่
ตาบลเจ้าเจ็ด อาเภอเสนา ซึ่งเป็ นเกษตรผูผ้ ลิตผักปลอดภัย และเป็ นพ่อค้าคนกลาง
กิจกรรมที่ 4 พัฒนาแหล่งจาหน่ ายและรวบรวมคาสั่งซื้ อสิ นค้าผักปลอดภัย โดยผูว้ ิจยั ได้กาหนด
แหล่งจาหน่าย ที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรี อยุธยา วาสุกรี
4.3 เครื่ องมือทีใ่ ช้ ในการวิจยั
การสัมภาษณ์เชิ งลึก (In-depth Interview) เพื่อให้ได้ขอ้ มูลเชิ งลึ กของกลุ่มตัวอย่างจะใช้คาถามที่ เป็ น
ลักษณะปลายเปิ ดและเป็ นการสัมภาษณ์ แบบไม่เป็ นทางการ (Informal Interview) การสังเกตแบบมีส่วนร่ วม
(Participant Observation) และการสนทนากลุ่ ม (Focus Group Discussion) โดยค าถามได้ท าการตรวจสอบ
ความเที่ยง ตามเนื้ อหาโดยผูเ้ ชี่ยวชาญทาง อุปกรณ์ที่ใช้ประกอบการสัมภาษณ์สมุดจดบันทึกเพื่อให้ผวู ้ ิจยั บันทึก
และเครื่ องบันทึ กเสี ยง โดยประเด็นในการถามในช่วงของการสารวจจะเน้นคาถามเกี่ ยวกับ ชนิ ดและปริ มาณ
ความต้องการของผัก ตลอดทั้งปี ตลอดจนการจูงใจ และสร้างความร่ วมมือ
4.4 การวิเคราะห์ ข้อมูล
ใช้กระบวนที่วิเคราะห์ไปพร้อม กับการรวบรวมข้อมูล และทางานย้อนกลับไปกลับมาหลาย ๆ เที่ยว
ระหว่างเก็บข้อมูลกับการวิเคราะห์ ขอ้ มูลจนกระทั่งความรู ้ ถึงจุ ดอิ่ มตัว หลังจากนั้นข้อมูลมาจัดหมวดหมู่หา
ความเชื่ อมโยงความสัมพันธ์ต่าง ๆ และถอดบทเรี ยนนาไปสร้างเป็ นข้อเสนอเชิ งทฤษฎี เพื่อนาไปสู่ รูปแบบที่
เหมาะสมกับตลาดผักปลอดภัยตามหลักการตลาดนาการผลิต

5. ผลการวิจัย
1. ผลการส ารวจความต้อ งการผัก ปลอดภัย ปริ ม าณความต้อ งการผัก ในโรงพยาบาลในจัง หวัด
พระนครศรี อ ยุธยา 16 โรงพยาบาล มี ค วามต้อ งการผักประมาณ 95,142 กิ โ ลกรั ม ต่ อ ปี คิ ด เป็ นมู ล ค่ า เท่ ากับ
2,757,491 บาท ต่อปี (คานวณจากราคาตลาดผัก ของตลาดไท ณ วันที่ 25 ตุลาคม 2562) มีจานวนชนิดของผักที่มี
การสั่งซื้ อ 91 ชนิ ด ส่ วนใหญ่เป็ นผักที่ให้คุณประโยชน์สูงและผักที่ใช้เป็ นเครื่ องปรุ ง อาทิ ฟักทอง แตงกวาอ่อน
ถัว่ ฝักยาว ผักกวางตุง้ พริ ก ข่า ตระไคร้ ฯลฯ โดยปริ มาณความต้องการผักของแต่ละโรงพยาบาลขึ้นอยูก่ บั ปั จจัย
ดังนี้ คือ 1) ขนาดของโรงพยาบาล 2) อัตราการครองเตียง 3) จานวนผูป้ ่ วยใน 4) ปั จจัยอื่น ๆ เช่น อาการของ
ผูป้ ่ วย โดยวิธีการซื้อผัก มี 2 วิธี คือ 1) ผ่านคนกลาง และ 2) ไม่ผา่ นคนกลาง โดยวิธีผา่ นคนกลางจะมี 2 ลักษณะ
คือ ผ่านระบบประกวดราคาตามระเบียบราชการ โดยจะทาเป็ นประกาศแสดงความต้องการเป็ นรายปี และพ่อค้า
คนกลางในตลาดเป็ นผูน้ าผักมาส่งที่โรงพยาบาล ส่วนวิธีไม่ผา่ นคนกลาง คือ ทางโรงพยาบาลจะเป็ นไปซื้อเองใน
ตลาดที่ ใกล้ โดยชนิ ดของผักที่ ใช้ประจา ได้แก่ ผักกาดขาว ฟั กทอง ถัว่ งอก และพืชผักสวนครั วทั่ว ไป โดย
กระบวนการสัง่ ซื้อ นักโภชนาการจะเป็ นผูก้ าหนดเมนูอาหารในแต่ละวัน และจะทาการสัง่ ซื้อล่วงหน้า 1-2 วัน
2. ผลของการพัฒนาคนกลางในระบบตลาดผักปลอดภัย คนกลางที่เป็ นกลุ่มตัวอย่างให้ความสนใจใน
การที่ จ ะเพิ่ ม ช่ องทางทางการตลาดเข้า สู่ ต ลาดโรงพยาบาล ซึ่ ง ถื อ ว่า เป็ นแหล่ งรั บซื้ อ สิ น ค้า เกษตรปลอดภัย
โดยเฉพาะอย่างยิง่ ผักปลอดภัย โดยได้รับความร่ วมมือในการเข้าร่ วมกิจกรรมที่ผวู ้ จิ ยั ได้กาหนดในพัฒนาศักยภาพ
ของคนกลางด้ว ยวิ ธี ก ารประชุ ม กลุ่ ม ย่อ ยทั้ง แบบเป็ นทางการ และไม่ เ ป็ นทางการ เพื่ อ แลกเปลี่ ย นเรี ย นรู ้
ตลอดการศึ กษาหาความรู ้เพิ่มเติมจากแหล่งต่าง ๆ และมีความกระตื อรื อร้นในการที่ จะดาเนิ นการให้ประสบ
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ความสาเร็ จตามที่ต้ งั ไว้ และจากการวิเคราะห์ความเป็ นไปได้ในด้านความพร้อม พบว่า ยังไม่มีความพร้อมด้าน
ผลผลิตที่ปลูกยังไม่ได้รับรองมาตรฐาน และมีเฉพาะบางชนิดเท่านั้น
3. ผลของการวางแผนการตลาดและการผลิ ตให้มีความสอดคล้องเชื่ อมโยงกันของผูผ้ ลิ ตและผูซ้ ้ื อ/
คนกลาง ผลการจากดาเนิ นงาน ผูว้ ิจยั และคนกลาง เกษตรกรได้นาข้อมูลมาวิเคราะห์และประเมินความพร้อม
ผลพบว่าคนกลางและเกษตรกรประเมินตนเองแล้วพบว่ายังไม่มีความพร้อมทั้งในด้านการผลิตให้ได้มาตรฐานซึ่ ง
อาจต้องใช้ระยะเวลา ประกอบกับเงื่อนไขบางอย่าง อาทิ ต้องส่ งอย่างสม่าเสมอต้องไม่มีความผิดพลาดเนื่องจาก
จะกระทบต่อการผลิตอาหารให้คนไข้ ทางคนกลางและกลุ่มเกษตรกรมีความกังวลและหากเกิดความผิดพลาดจะ
ทาให้เกิดผลกระทบทั้งด้านเกษตรและกับโรงพยาบาลเพื่อให้การดาเนินการวิจยั ครบกระบวนการ ผูว้ จิ ยั จึงหาแนว
ทางแก้ไขเพื่อให้เกิดการเชื่อมโยงของกลุ่มเกษตรกรกับตลาดที่เป็ นโรงพยาบาล จึงคัดเลือกตัวแทน 1 ท่าน จาก
5 ท่านเป็ นคนกลาง ส่ วนโรงพยาบาลที่ร่วมดาเนิ นการได้แก่ โรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราช (วาสนะมหาเถระ)
โดยได้นาคนกลางและเกษตรกรเข้าพบ ผูอ้ านวยการโรงพยาบาลและนักโภชนาการ เพื่อรั บฟั งคาชี้ แจงและ
เงื่ อ นไขต่ า ง ๆ ผลการทดลองพบว่า ผลผลิ ต ทางการเกษตรปลอดภัย ยังไม่ ต อบสนองต่ อ ความต้อ งการของ
โรงพยาบาลได้ เนื่ องจากช่วงเดือนดังกล่าว (กันยายน-ตุลาคม) อากาศแปรปรวน เป็ นช่วงอากาศร้อนและค่อนข้างแล้ง
ทาให้ผลผลิตทางการเกษตรน้อยและไม่หลากหลาย ทาให้ปริ มาณการส่ งลดลงและไม่เป็ นไปตามความต้องการ
ของโรงพยาบาล
4. ผลพัฒนาแหล่งจาหน่ายและรวบรวมคาสัง่ ซื้อ เพื่อเป็ นศูนย์กลางในการรับคาสัง่ ซื้อ วางแผนการตลาด
และการผลิ ต ตลอดจนเป็ นแหล่ ง จ าหน่ า ยปลี ก โดยจั ด ท าเป็ นโครงการศู น ย์ ฝึ กปฏิ บั ติ ง านนั ก ศึ ก ษา
คณะบริ หารธุรกิจฯ ภายใต้แนวคิด “ธุรกิจสร้างสุ ข” ใช้ชื่อร้านว่า ร้านหน้ามอ ซึ่ งจะเป็ นแหล่งจาหน่ายและเป็ น
รู ปรวมสิ นค้าเกษตรปลอดภัย โดยผ่านการเห็นชอบของผูบ้ ริ หารฯ สามารถเป็ นศูนย์กลางในการจาหน่ ายสิ นค้า
เกษตรปลอดภัยมีมูลค่าทางการตลาดประมาณ 70,115 บาท (เฉลี่ยมูลค่าเดือนละ 35,058 บาท) นอกจากผลกระทบ
ด้านเศรษฐกิจแล้ว ยังส่งผลต่อการเรี ยนรู ้ของนักศึกษาเนื่องสามารถเพิ่มทักษะให้กบั นักศึกษาที่เข้าร่ วมโครงการฯ

6. อภิปรายผล
การพัฒนาระบบตลาดผักปลอดภัยซึ่ งเป็ นกระบวนการศึ กษาภายใต้แนวคิด “การตลาดนาการผลิ ต ”
ซึ่ งเป็ นกระบวนการเชื่ อมโยงเกษตรกรผูผ้ ลิต กับ ผูบ้ ริ โภคที่เป็ นองค์กรได้แก่โรงพยาบาล โดยเกษตรกรผูผ้ ลิต
จะต้องดาเนิ นการตามความต้องการหรื อเงื่อนไข การพัฒนาระบบตลาดผักปลอดภัยตามหลัก “การตลาดนาการผลิต”
จะประกอบด้วย 1) ตลาด เป้ าหมาย หรื อผูบ้ ริ โภค (โรงพยาบาล, ผูบ้ ริ โภคทัว่ ไป) 2) คนกลาง 3) กลุ่มเกษตรกร
ผูผ้ ลิต 4) ผลิตภัณฑ์ (ผลผลิตทางการเกษตรที่ปลอดภัยได้มาตรฐาน,ผักปลอดภัย) 5) ข้อมูล (ด้านความต้องการ,
ข้อมูลด้านการผลิต ,เงื่ อนไขข้อตกลง) กระบวนการดาเนิ นงานโดยเริ่ มจากการสารวจความต้องการของตลาด
ทั้งปริ มาณ ชนิดประเภท และเงื่อนไขเบื้องต้น ควบคู่กบั การสารวจข้อมูลด้านการผลิตของกลุ่มเกษตรกรเกี่ยวกับ
ศักยภาพในการผลิต โดยได้ปริ มาณความต้องการเฉลี่ย วันละ 264 กิโลกรัม แต่หากพิจารณาเฉลี่ยต่อโรงพยาบาล
จะมีปริ มาณเฉลี่ยวันละ 16-17 กิโลกรัมต่อวัน โดยชนิ ดและประเภทมีความหลากหลายประมาณ 91 ชนิ ด (ข้อมูล
จากสาธารณสุ ขสังหวัดพระนครศรี อยุธยา) ข้อมูลดังกล่าวจะนามาศึ กษาและวิเคราะห์ เพื่อวางแผนแนวทาง
การดาเนิ นงาน โดยคนกลางจะมีบทบาทหน้าที่ที่สาคัญในการเชื่ อมโยงระหว่างตลาด (โรงพยาบาล, ผูบ้ ริ โภค
ทัว่ ไป) กับเกษตรกรผูผ้ ลิต โดยจะเห็นว่าตลาดสิ นค้าเกษตรยังต้องอาศัยคนกลางเพื่อทาหน้าที่แทนเกษตรกรผูผ้ ลิต
ซึ่ งจะสอดคล้องกับงานวิจยั ของรสสุ คนธ์ แย้มทองคา ที่อธิ บายลักษณะรู ปแบบตลาดสิ นค้าเกษตรปลอดภัยยังคง
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เป็ นตลาดของผูจ้ ดั จาหน่ายกล่าวคือต้องผ่านคนกลาง (รสสุคนธ์,แนวทางการพัฒนารู ปแบบการจัดการตลาดสิ นค้า
เกษตรปลอดภัยแบบมีส่วนร่ วม กรณี ศึกษาจังหวัดพระนครศรี อยุธยา :2561) โดยคนกลางและเกษตรกรผูผ้ ลิต
จะต้องประเมิ นศักยภาพด้านการผลิ ตของตนเองว่า สามารถด าเนิ นการผลิ ตได้หรื อไม่ ซึ่ งผลวิจัยพบว่า กลุ่ ม
เกษตรกรยังมี ปัญหาในเรื่ องการรวมกลุ่มและยังไม่พร้ อมที่ จะเข้าสู่ ตลาดเชื่ อมโยงที่ มีพนั ธ ซึ่ งสอดคล้องกับ
บทความของอารี วรรณ คูสนั เทียะ เขียนไว้ในนิตยสารเนชัน่ สุดสัปดาห์ วันที่ 19 สิ งหาคม 2559 ว่า การรวมตัวกัน
ของเกษตรกรนับเป็ นแนวทางสาคัญต่อการพัฒนาการเกษตรและเป็ นแนวทางการแก้ไขปั ญหาของเกษตรกรได้
อย่างมีประสิ ทธิ ภาพและมีความยัง่ ยืน เพราะการรวมตัวกันจะเป็ นการเพิ่มอานาจต่อรอง ทั้งในด้านการผลิตและ
การตลาดนอกจากนี้ยงั นามาซึ่งความร่ วมมือกันของหมู่คณะในการหนุนช่วยซึ่งกันและกัน ดังนั้นระบบตลาดนี้จึง
อาจเหมาะกับกลุ่มเกษตรกรที่มีความพร้อมและมีศกั ยภาพเพียงพอในการผลิตให้สม่าเสมอและได้มาตรฐาน และ
พร้อมเข้าสู่ตลาดเชื่อมโยงหรื อตลาดพันธสัญญา
การทดลองเชื่อมโยงเข้าสู่ ตลาดโรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราช ทาให้ทราบถึงปั ญหาในการเชื่อมโยง
คื อ 1) โรงพยาบาลมี ค วามต้อ งการชนิ ดและประเภทสิ นค้าเกษตรปลอดภัยที่ หลากหลาย ส่ ง ผลให้คนกลาง
ไม่สามารถจัดหาได้ ประกอบกับคุณภาพที่บางชนิ ดยังไม่ได้มาตรฐาน 2) ความคุม้ ค่า เนื่ องจากเป็ นการทดลอง
เชื่ อมโยงแค่โรงพยาบาลเดี ยว จึ งส่ งผลให้ยอดสั่งซื้ อต่อครั้ งไม่มากนัก 3) การวางแผนการขนส่ ง ต้องมีระบบ
การขนส่ งที่ดีเนื่ องจากมีผลต่อโรงพยาบาลในการผลิตอาหารผูป้ ่ วย จากวิเคราะห์ปัญหาในระบบตลาดปลอดภัย
ผูว้ ิจยั เห็นว่า เกษตรกรผูผ้ ลิตเป็ นปั จจัยหลักที่สาคัญ หากเกษตรกรผูผ้ ลิตสามารถรวมกลุ่มได้อย่างเข้มแข็ง และ
มีผลผลิตที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน จะทาให้ระบบของตลาดผักปลอดภัยสามารถเชื่อมโยงกันได้

7. ข้ อเสนอแนะ
7.1 ข้ อเสนอแนะในการนาผลวิจยั ไปใช้
ด้ านเกษตรกรผู้ผลิต
1) เกษตรกรจาเป็ นต้องพัฒนาองค์ความรู ้ดา้ นการทาธุ รกิ จเพื่อสามารถวิเคราะห์และวางแผนทั้ง
ด้านการผลิต และการจาหน่ ายได้ตรงกับความต้องการของผูบ้ ริ โภค ตลอดจนการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีมาใช้
เพื่อให้เกิดประสิ ทธิภาพมากขึ้น
2) เกษตรกร ควรรวมกลุ่มอย่างจริ งจังเพื่อวางแผนการผลิ ต โดยกาหนดสัดส่ วนการผลิต สิ นค้า
เกษตรปลอดภัยแต่ละประเภทให้มีความสอดคล้องกับปริ มาณความต้องการของผูบ้ ริ โภค ทั้งนี้ ผลผลิตต้องมี
ความต่อเนื่อง สามารถรองรับความต้องการของผูบ้ ริ โภคและเป็ นไปตามมาตรฐานของสิ นค้าเกษตรปลอดภัย
ด้ านหน่ วยงานภาครัฐ/หน่ วยสนับสนุน
ภาครั ฐควรผลักดันและขับเคลื่ อนนโยบายทั้งในด้านการส่ งเสริ มเกษตรกรให้เกิ ดการรวมกลุ่มของ
เกษตรกรที่ เข้มแข็ง ให้เกษตรกรมุ่งเน้นการผลิ ตให้ได้การรั บรองมาตรฐาน ให้ความรู ้ และข้อมูลเกี่ ยวกับการวาง
แผนการผลิตให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาด ทาความเข้าใจเกี่ยวกับตลาดเชื่อมโยงหรื อตลาดพันธสัญญา และ
ประสานงานในระดับกระทรวงเพื่อพิจารณาหลักเกณฑ์ในการรับซื้ อผลิตภัณฑ์เกษตรปลอดภัย (ผัก) ของโรงพยาบาล
ด้ านตลาด (โรงพยาบาล)
ควรสร้ างเครื อข่ายความร่ วมมื อร่ วมกับกลุ่มเกษตรกร พิจารณายืดหยุ่นกฎระเบี ยบที่ เกี่ ยวข้อง
เพื่อให้สามารถเกิดการเชื่อมโยงระหว่างเกษตรกรผูผ้ ลิตกับโรงพยาบาลได้
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7.2 ข้ อเสนอแนะในการวิจยั ครั้งต่ อไป
ควรเพิ่มกลุ่มเป้ าหมายตลาดที่ กว้างขึ้น อาทิ โรงแรม ร้านอาหาร เพื่อให้มีปริ มาณที่ เพียงพอ เพื่อแแก้
ปั ญหาเรื่ องเงื่ อนไขในการชาระเงิ น และคัดเลื อกกลุ่มเกษตรกรหรื อคนกลางที่ มีความพร้ อมที่ ศกั ยภาพทั้งใน
ด้า นการผลิ ต การจัด จ าหน่ า ย และอาจต้อ งมี ก ารวางแผนในด้า นปั จ จัย ความเสี่ ย งที่ เ กิ ด ขึ้ น ในระหว่า ง
การดาเนินการวิจยั เช่น ปั ญหาภัยธรรมชาติที่มีผลต่อการผลิตของกลุ่มเกษตรกร เช่น ปั ญหาภัยแล้ง ปั ญหาน้ าท่วม
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บทคัดย่อ
การวิจยั นีม้ ีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาปั จจัยกาหนดรู ปแบบการจ้างงานสมัยใหม่และการวัดประสิทธิผล
การทางาน โดยกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยคือ พนักงานที่ปฏิบัติงานในระดับปฏิบัติการในบริษัท พาณิ ชย์
อิเล็กทรอนิกส์ ในเขตพืน้ ที่ก รุ งเทพมหานคร จานวน 350 คน และใช้แบบสอบถามเป็ นเครื่ องมื อในการวิจัย
วิเคราะห์โดยใช้ค่าความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบค่าเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่างสองกลุ่ม
ที่มีความเป็ นอิสระต่อกัน การวิเคราะห์ความแปรปรวน และการวิเคราะห์ การถดถอยพหุ คูณ ผลการวิจยั พบว่า
1) ปั จจัยด้านเทคโนโลยี ด้านความผันผวน ด้านความซับซ้อน และด้านความคลุมเครื อส่ งผลต่อรู ปแบบการจ้าง
งานสมัยใหม่ 2) ปั จจัยสภาพแวดล้อมในการทางาน ไม่ส่งผลต่อรู ปแบบการจ้างงานสมัยใหม่ และ 3) รู ปแบบ
การจ้างงานสมัยใหม่ ด้านการจ้างงานแบบอิสระ ส่งผลต่อการวัดประสิ ทธิผลการทางานของพนักงานที่ปฏิบตั ิงาน
ที่ระดับนัยสาคัญทางสถิติ .05
คำสำคัญ: รู ปแบบการจ้างงานสมัยใหม่ เทคโนโลยี สภาพแวดล้อมการทางาน ประสิ ทธิผลการทางาน

ABSTRACT
The purpose of this research was to study the determinants of modern employment patterns and to
measure work efficiency. The samples used in the research were an employee working at an operating level in
an e-commerce company in the Bangkok area of 350 people and using the questionnaire as a research tool
Analyzed by using frequency, percentage, mean, standard deviation. The mean testing of the two independent
sample groups (t-test), Analysis of Variance (ANOVA) and Multiple Linear Regression analysis were found.
1) Volatility complexity and ambiguity affects modern employment patterns. 2) Work environment factors does
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not affect the modern employment model. And 3) The modern employment model freelance employment.
Affects the measurement of the effectiveness of the employees who perform the tasks at a level of statistical
significance of .05.
Keywords: Modern Employment Model, Technology, Work Environment, Work Efficiency

1. ควำมสำคัญและทีม่ ำของปัญหำวิจัย
การที่ องค์กรจะกระทาภารกิ จหลักให้บรรลุตามเป้ าหมายที่ ต้ งั ไว้ได้อย่างมี ประสิ ทธิ ภาพนั้น องค์กร
จาเป็ นต้องมีบุคลากรที่มีคุณภาพ เนื่องจากการดาเนินงานทุกด้านขององค์กรล้วนต้องดาเนินการโดยใช้ทรัพยากร
บุคคลทั้งสิ้น จึงถือได้วา่ ทรัพยากรบุคคลเป็ นระบบงานย่อยที่สาคัญที่สุดขององค์กร การจัดการทรัพยากรมนุษย์ที่
เหมาะสมและเป็ นระบบจะช่ วยให้การดาเนิ น งานบรรลุ ผลส าเร็ จตามเป้ าหมายอย่างมี ป ระสิ ทธิ ภาพ (พี รญา
ชื่นวงศ์, 2560) ในยุคของกระแสโลกาภิวตั น์ (Globalization) ส่ งผลกระทบต่อความเปลี่ยนแปลงของสภาพสังคม
และหรื อบริ บทต่าง ๆ โดยความเปลี่ยนแปลงดังกล่าวเกี่ ยวข้องเชื่ อมโยงและมีความสัมพันธ์กนั อย่างซับซ้อน
ระหว่างกันด้วยเหตุหนึ่ ง คือ การเกิดขึ้นและเปลี่ยนแปลงอย่างเร็ วของเทคโนโลยีสมัยใหม่ หรื อที่มกั รู ้จกั กันใน
นาม “เทคโนโลยีเปลี่ ยนโลก (Disruptive Technologies)” ไม่ว่าจะเป็ นเครื อข่ายอิ นเทอร์ เน็ ตเคลื่อนที่ (Mobile
Internet) ปั ญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence: AI) อินเทอร์ เน็ตของสรรพสิ่ ง (Internet of Things: IoT) เป็ นต้น
ปั จจัยข้างต้นนาพาไปสู่การเกิดขึ้นของรู ปแบบเศรษฐกิจและกิจกรรมทางเศรษฐกิจใหม่ๆ หลากหลายรู ปแบบ เช่น
เศรษฐกิจแบ่งปั น (Sharing Economy) เศรษฐกิจสร้างสรรค์ (Creative Economy) และเศรษฐกิจแบบชัว่ คราว (Gig
Economy) โดยตัวอย่างสาคัญของรู ปแบบและลักษณะการทางานที่กาลังเกิดขึ้นในยุคของคนทางานรุ่ นใหม่ อาทิ
การทางานอิสระ (Freelance) การทางานในลักษณะสัญญา (Contract) และการทางานชัว่ คราว (Temporary) จาก
รายงานการสารวจของ บริ ษทั แมนเพาเวอร์ กรุ๊ ป จากัด เกี่ยวกับการเกิดขึ้นของรู ปแบบการทางานของคนรุ่ นใหม่
(Gig Responsibly: The Rise of NextGen Work) ที่ทาการสารวจจากตัวอย่าง 9,500 ตัวอย่าง ใน 12 ประเทศ พบว่า
คนส่ ว นใหญ่ ใ นประเทศต่ า ง ๆ มี ก ารเปิ ดรั บ การท างานแบบคนรุ่ น ใหม่ (NextGen Work) ที่ มี ล ัก ษณะเน้ น
การทางานอิสระ การทางานในลักษณะสัญญา และการทางานชัว่ คราวโดยร้อยละ 95 - 99 ของแรงงานในอินเดีย
และแม็กซิโกอยูใ่ นกลุ่มที่มีลกั ษณะการทางานแบบคนทางานรุ่ นใหม่(สูงสุด) ขณะที่ร้อยละ 70-74 ของแรงงานใน
ญี่ปุ่นทางานแบบคนทางานรุ่ นใหม่ (น้อยที่สุด) สิ่ งสาคัญประการหนึ่ งของรายงานดังกล่าว ได้สะท้อนให้เห็นถึง
กระแสความเปลี่ยนแปลงของรู ปแบบการทางานของคนรุ่ นใหม่ที่กาลังเกิดขึ้น เพื่อให้สอดรับกับการเปลี่ยนแปลง
เชิงโครงสร้างประชากร สังคมวัฒนธรรม และกิจกรรมทางเศรษฐกิจรู ปแบบใหม่ การเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีจะ
เปลี่ยนโฉมตลาดแรงงาน งานประจาหรื องานที่ ทาซ้ า ๆ จะถูกแทนที่ ดว้ ยระบบอัตโนมัติ และเมื่ องานประจา
ค่อย ๆ หมดไป จะเหลือแต่งานที่ระบบอัตโนมัติทดแทนยาก โดยแรงงานกลุ่มที่มีทกั ษะเฉพาะการทางานสูง เช่น
มีทกั ษะการสื่ อสาร การทางานเป็ นทีม มีภาวะผูน้ า มีทกั ษะในการแก้ปัญหาได้ดีจะเป็ นที่ตอ้ งการมากขึ้น ขณะที่
เทคโนโลยีและฐานข้อมูลด้านเทคโนโลยีทาให้ความต้องการแรงงานที่มีความเชี่ยวชาญด้านการติดต่อสื่ อสารที่ใช้
ข้อมูลโดยใช้เทคโนโลยีหรื อ การคานวณ และประมวลผลมากขึ้น (แมนเพาเวอร์ กรุ๊ ป, 2560)
ประสิ ทธิ ผลของการปฏิบตั ิงานเป็ นความสามารถของพนักงานในการปฏิบตั ิงานให้บรรลุเป้ าหมายของ
องค์กร โดยใช้ทรัพยากรขององค์กรให้เกิ ดความสิ้ นเปลื องน้อยที่ สุด (พีรญา ชื่ นวงศ์, 2560) คุ ณภาพของงาน
จะต้องมี คุ ณ ภาพสู ง ได้ป ริ ม าณงานที่ เหมาะสมตามเป้ าหมายที่ อ งค์กรวางไว้ และใช้เวลาในการปฏิ บัติ งาน
947

การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ มหาวิทยาลัยศรี ปทุม ออนไลน์ ครั้งที่ 16 ประจาปี 2564 วันที่ 28 ตุลาคม 2564

เหมาะสมกับ ลัก ษณะงาน (ธนั ฎ ฐา ทองหอม, 2556) ซึ่ งประสิ ท ธิ ภ าพการปฏิ บัติ ง านก็ ม าจากพนั ก งานที่ มี
ความสามารถในการเรี ยนรู ้การทางาน หากองค์กรใดสามารถสรรหาบุ คลากรที่ มีความรู ้ ความสามารถเข้ามา
ปฏิบตั ิงานได้ และสามารถจูงใจให้อยูใ่ นองค์กรได้นานที่สุด การบริ หารงานขององค์กรจะสามารถบรรลุเป้ าหมาย
ได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ จากที่ กล่าวมาข้างต้น ผูว้ ิจยั สนใจที่ จะศึ กษาปั จจัยกาหนดรู ปแบบการจ้างงานสมัยใหม่
และการวัดประสิ ทธิผลการทางาน เพื่อเป็ นแนวทางในการกาหนดรู ปแบบการจ้างงานขององค์กรให้สอดคล้องกับ
การพัฒนาองค์กรให้เป็ นมีความทันสมัยทั้งการบริ หารจัดการภายในองค์กรรวมถึงการวัดประสิ ทธิ ผลขององค์กร
ที่กาหนดไว้

2. วัตถุประสงค์ ของกำรวิจัย
(1) เพื่อศึ กษาลักษณะของรู ปแบบการจ้างงานสมัยใหม่ของบริ ษทั พาณิ ชย์อิเล็กทรอนิ กส์ ในเขตพื้นที่
กรุ งเทพมหานคร
(2) เพื่ อ เปรี ย บเที ย บปั จ จัย ส่ ว นบุ ค คลที่ ส่ ง ผลต่ อ รู ป แบบการจ้างงานสมัย ใหม่ ข องบริ ษ ัท พาณิ ช ย์
อิเล็กทรอนิกส์ ในเขตพื้นที่กรุ งเทพมหานคร
(3) เพื่อศึกษาปั จจัยที่ส่งผลต่อรู ปแบบการจ้างงานสมัยใหม่ของพนักงานที่ปฏิบตั ิงานในระดับปฏิบตั ิการ
ในบริ ษทั พาณิ ชย์อิเล็กทรอนิกส์ ในเขตพื้นที่กรุ งเทพมหานคร

3. เอกสำรและงำนวิจัยทีเ่ กี่ยวข้ อง
3.1 แนวคิด ทฤษฎีและงำนวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้ อง
แนวคิดและทฤษฎีเกีย่ วกับเทคโนโลยีสมัยใหม่
ในโลกยุคปั จจุบนั เป็ นยุคที่ องค์กรจะต้องเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงมากมายที่ มีผลต่อการดาเนิ นธุรกิ จ
โดยเฉพาะการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีกบั การพัฒนาด้านการสื่ อสาร (เทคโนโลยีสารสนเทศ) ให้การกระจาย
ข้อมูลข่าวสารเป็ นไปอย่างรวดเร็ วและมีลกั ษณะการกระจายแบบทุกทิศทาง และมีระบบตอบสนองอย่างรวดเร็ ว
ซึ่ งส่ งผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงทางด้านเศรษฐกิจ การเมือง และสังคม ซึ่ งเป็ นสิ่ งที่องค์กรต้องเตรี ยมพร้อม
รั บ มื อกับ การเปลี่ ย นแปลงดัง กล่ าว เพื่ อความอยู่ร อดขององค์ก ร โดยสิ่ งหนึ่ งที่ อ งค์ก รสามารถใช้รับ มื อ กับ
การเปลี่ยนแปลงดังกล่าว คือ การมีระบบจ้างงานสมัยใหม่องค์กรที่มีประสิ ทธิภาพ สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลง
ในยุค 4.0 ในบริ บทของด้านการบริ หารเสี่ ยงองค์กรและกลยุทธ์มากขึ้น ก็จะแปลความได้ว่า การบริ หาร หรื อ
การด าเนิ น งานขององค์ก รในปั จ จุ บัน อยู่ใ นบริ บ ท หรื อ สภาวะแวดล้อ มที่ ท้ ัง เปลี่ ย นแปลงอยู่ต ลอดเวลา
(Volatility) มี ค วามไม่ แ น่ น อนของสิ่ ง ต่ า งๆ (Uncertainty) มี ค วามสลับ ซั บ ซ้ อ นของปั จ จัย แวดล้อ มต่ า งๆ
(Complexity) และ ความคลุมเครื อ ไม่ชดั เจนของปั จจัยต่างๆ (Ambiguity) ซึ่ งสอดคล้องกับในปั จจุบนั ที่เรากาลัง
ก้ า วเข้า สู่ “โลกยุ ค ใหม่ ” หรื อ ที่ เรี ยกว่ า “โลกยุ ค 4.0” ซึ่ งเป็ นโลกที่ เทคโนโลยี ส มั ย ใหม่ จ ะเร่ ง ให้ เกิ ด
การเปลี่ยนแปลงอย่างก้าวกระโดดโลกซึ่ งมีมิติความสัมพันธ์ และปั ญหาทางเศรษฐกิจ การเมือง และสังคม หรื อ
แม้แต่ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลจะเปลี่ยนแปลงไปจากเดิ ม มีความซับซ้อนมากขึ้นมีการเชื่ อมต่อระหว่างกัน
ย้อนกลับไปมาจนเกือบจะเรี ยกได้วา่ ไร้เส้นแบ่งที่ชดั เจนและขับเคลื่อนอยูบ่ นพลังของเทคโนโลยีที่มีความรวดเร็ ว
และมีประสิ ทธิ ภาพสู งกว่าเดิ มหลายเท่าตัว ทาให้สภาพแวดล้อมที่ เราต้องเผชิ ญในอนาคตจะเปลี่ยนแปลงอย่าง
รวดเร็ ว มีแนวโน้มผันผวนสู งขึ้น (Volatile) ไม่แน่นอน (Uncertain) ซับซ้อน (Complex) และเป็ นไปในทิศทางที่
คลุมเครื อคาดเดาได้ยาก (Ambiguous) ต่างจากโลกที่ เราเคยคุ น้ ชิ น ซึ่ งโลกแบบนี้ เรี ยกสั้นๆ ว่า “โลก VUCA”
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บริ บ ทใหม่ ข องโลกแบบ VUCA นี้ เป็ นบริ บ ทของโลกที่ เราต้อ งมองแบบเข้าใจและปรั บ ตัว ให้ เท่ าทัน กับ
การเปลี่ยนแปลงที่กาลังจะเกิดขึ้น (วิรไท สันติประภพ, 2560)
แนวคิดและทฤษฎีเกีย่ วกับสภำพแวดล้ อมในกำรทำงำน
ศิวพร โปรยานนท์ (2554) ได้ให้ความหมายของสภาพแวดล้อมในการทางาน หมายถึง สิ่ งต่างๆ ภายใน
องค์กรที่อยูร่ อบตัวพนักงานที่สามารถส่งผลต่อพฤติกรรมและความรู ้สึกของบุคคลนั้นๆ โดยที่สภาพแวดล้อมอาจ
เอื้ อต่ อ การท างาน หรื ออาจเป็ นอุ ป สรรคต่ อ การท างานได้ ซึ่ งสามารถแบ่ ง ออกเป็ น 3 ประเภท คื อ
1) สภาพแวดล้อมทางกายภาพ (Physical environment) 2) สภาพแวดล้อมทางสังคม (Social environment) และ
สภาพแวดล้อมทางด้านจิตใจ (Psychological environment)
แนวคิดและทฤษฎีเกีย่ วกับรู ปแบบการจ้างงานสมัยใหม่
แมนเพาเวอร์ กรุ๊ ป (2560) กล่าวว่า รู ปแบบการจ้างงานสมัยใหม่เป็ นรู ปแบบการจ้างงานที่ไม่เป็ นไปตาม
รู ปแบบมาตรฐาน เช่น งานไม่เต็มเวลา (Part-time) งานรับจ้างอิสระ (Freelancer) และงานสัญญาจ้างระยะสั้น
(Contract work) ถึงมีความใกล้เคียงแต่ก็มีบางจุดที่ แตกต่างกัน ไม่วา่ จะเป็ นรู ปแบบของการทางาน รวมถึงกลุ่ม
อาชี พ ที่ อยู่ภายใต้รูปแบบการจ้างงานนั้น ๆ เช่ น งานไม่เต็มเวลา หมายถึ ง การทางานรู ป แบบหนึ่ งที่ มีชั่วโมง
การทางานน้อยกว่าปกติ ซึ่งในแต่ละประเทศจะมีขอ้ ตกลงชัว่ โมงการทางานต่อสัปดาห์ที่แตกต่างกัน โดยการวาง
ระบบจ้างงานสมัยใหม่องค์กร จึงต้องคานึ งถึงปั จจัยเสี่ ยงจากทั้งภายในและภายนอก ที่สามารถส่ งผลกระทบต่อ
การสร้าง หรื อ รักษามูลค่าขององค์กรในบริ บทของการกาหนดวิสัยทัศน์ (Vision) พันธกิ จ (Mission) กลยุทธ์
(Strategy) และเป้ าหมาย (Goal) ในการบริ หารองค์กรวัตถุประสงค์ของการจ้างงานสมัยใหม่องค์กร จึ งควรมี
ความสอดคล้องกับกลยุทธ์องค์กร นอกจากนั้น กลยุทธ์องค์กรควรส่ งเสริ มการสื่ อสารภายในองค์กรเพื่อเป็ น
เครื่ องช่วยผลักดันให้องค์กรไปถึงเป้ าหมายที่ได้ต้ งั ไว้ (มโนชัย สุดจิตร, 2560)
3.2 กรอบแนวคิดในกำรวิจยั

แผนภำพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจยั
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3.3 สมมติฐำนกำรวิจยั
(1) ปั จจัยส่ วนบุคคลที่แตกต่างกันส่ งผลต่อรู ปแบบการจ้างงานสมัยใหม่ของพนักงานที่ปฏิบตั ิงาน
ในระดับปฏิบตั ิการ
(2) ปั จจัยด้านเทคโนโลยีส่งผลต่อรู ปแบบการจ้างงานสมัยใหม่ของพนักงานที่ปฏิบตั ิงานในระดับ
ปฏิบตั ิการ
(3) ปั จ จัย สภาพแวดล้อ มในการท างานส่ ง ผลต่ อ รู ป แบบการจ้างงานสมัย ใหม่ ข องพนัก งานที่
ปฏิบตั ิงานในระดับปฏิบตั ิการ
(4) รู ปแบบการจ้างงานสมัยใหม่ส่งผลต่อการวัดประสิ ทธิ ผลการทางานของพนักงานที่ปฏิบตั ิงาน
ในระดับปฏิบตั ิการ

4. วิธีดำเนินกำรวิจัย
4.1 แบบแผนกำรวิจยั
การวิจยั ในครั้งนี้ เป็ นวิจยั เชิงปริ มาณ เก็บข้อมูลจากการสารวจพนักงาน เพื่อศึกษาปั จจัยกาหนดรู ปแบบ
การจ้างงานสมัยใหม่และการวัดประสิ ทธิผลการทางาน โดยการใช้แบบสอบถามที่ผวู ้ จิ ยั สร้างเพื่อเป็ นเครื่ องมือใน
การวิจยั ในครั้งนี้ นาข้อมูลที่ได้มาประมวลผลด้วยโปรแกรมสาเร็ จรู ปทางสถิติบนเครื่ องคอมพิวเตอร์ จากนั้นทา
การสรุ ปและอภิปรายผลการศึกษา
4.2 ประชำกรและตัวอย่ ำง
ประชากรที่ใช้ในการวิจยั ครั้งนี้ คือ พนักงานที่ปฏิบตั ิงานในพนักงานระดับปฏิบตั ิการในบริ ษทั พาณิ ชย์
อิเล็กทรอนิ กส์ ในเขตพื้นที่กรุ งเทพมหานคร จานวน 2,560 คน ผูว้ จิ ยั กาหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้สูตรทาโร
ยามาเน่ (1973) ที่ความคลาดเคลื่อน .05 ได้ขนาดกลุ่มตัวอย่างเท่ากับ 350 คน
4.3 เครื่ องมือวิจยั
เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั ครั้งนี้ เป็ นแบบสอบถาม (Questionnaire) ที่ผวู ้ จิ ยั สร้างขึ้นจากการศึกษาแนวคิด
ทฤษฎี แ ละงานวิจัยที่ เกี่ ยวข้อ งกับ ปั จจัยก าหนดรู ป แบบการจ้างงานสมัยใหม่แ ละประสิ ท ธิ ผ ลในการท างาน
ซึ่ งแบบสอบถามแบ่ งออกเป็ น 5 ส่ วน ดังนี้ ส่ วนที่ 1 แบบสอบถามข้อมูลส่ วนบุคคล มี ลกั ษณะแบบเลือกตอบ
(Multiple Choice) ส่ วนที่ 2 ความคิดเห็นเกี่ ยวกับปั จจัยด้านเทคโนโลยี ส่ วนที่ 3 ความคิดเห็นเกี่ยวกับปั จจัยด้าน
สภาพแวดล้อมในการทางาน ส่วนที่ 4 ความคิดเห็นเกี่ยวกับปั จจัยกาหนดรู ปแบบการจ้างงานสมัยใหม่ และส่วนที่
5 ความคิดเห็นเกี่ยวกับการวัดประสิ ทธิ ผลการทางาน โดยแบบสอบถามส่ วนที่ 2 – 5 เป็ นคาถามแบบมาตราส่ วน
ประมาณค่า 5 ระดับ (Rating Scale) ซึ่งจะมีให้เลือกตอบได้เพียงคาตอบเดียว
4.4 กำรวิเครำะห์ ข้อมูล
(1) วิเคราะห์ปัจจัยส่วนบุคคล โดยการแจกแจงความถี่ (Frequency) และค่าร้อยละ (Percentage)
(2) วิเคราะห์ ระดับ การก าหนดรู ป แบบการจ้างงานสมัย ใหม่ และประสิ ท ธิ ผ ลการท างานของ
พนักงาน โดยใช้ค่าเฉลี่ย (Mean) และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)
(3) วิเคราะห์ลกั ษณะปั จจัยส่ วนบุคคลที่ต่างกันที่ส่งผลต่อการกาหนดรู ปแบบการจ้างงานสมัยใหม่
โดยการทดสอบสถิติดว้ ย t-test และ การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-Way ANOVA)
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(4) วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรปั จจัยด้านเทคโนโลยี และปั จจัยด้านสภาพแวดล้อมใน
การทางาน ที่ส่งผลต่อรู ปแบบการจ้างงานสมัยใหม่ของพนักงานที่ปฏิบตั ิงานในระดับปฏิบตั ิการในบริ ษทั พาณิ ชย์
อิเล็กทรอนิกส์ ในเขตพื้นที่กรุ งเทพมหานคร ใช้การวิเคราะห์เชิงถดถอยพหุคูณ (Multiple Linear Regression)
(5) ใช้ก ารวิเคราะห์ เชิ งถดถอยพหุ คู ณ ตามล าดับ ความส าคัญ ของตัวแปรรู ป แบบการจ้างงาน
สมัยใหม่ส่งผลต่อการวัดประสิ ทธิ ผลการทางานของพนักงานที่ปฏิบตั ิงานในระดับปฏิบตั ิการในบริ ษทั พาณิ ชย์
อิเล็กทรอนิกส์ ในเขตพื้นที่กรุ งเทพมหานคร ใช้การวิเคราะห์เชิงถดถอยพหุคูณ (Multiple Linear Regression)

5. ผลกำรวิจัย
(1) ปั จจัยบุ คคล พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่ เป็ นเพศหญิ ง มี อายุ 21-30 ปี มี สถานภาพโสด
ส่วนใหญ่จบการศึกษาระดับปริ ญญาตรี หรื อเทียบเท่า และมีอตั ราเงินเดือนระหว่าง 10,000 - 20,000 บาท
(2) ปั จจัยด้านเทคโนโลยี พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามให้ความสาคัญต่อปั จจัยทางเทคโนโลยีในภาพรวม
อยู่ในระดับมาก (x̅ = 4.00) เมื่อพิจารณาแยกเป็ นรายด้าน พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามให้ความสาคัญ ด้านความ
ไม่แน่ นอน (x̅ = 4.16) เป็ นอันดับแรก รองลงมาคือ ด้านความผันผวน (x̅ = 1.14) ด้านความซับซ้อน และด้าน
ความคลุมเครื อ (x̅ = 3.85) มีค่าเฉลี่ยเท่ากัน ตามลาดับ
(3) ปั จจั ย สภาพแวดล้ อ มในการท างาน พบว่ า ผู ้ต อบแบบสอบถามให้ ค วามส าคั ญ ต่ อ ปั จจั ย
สภาพแวดล้อมในการทางานในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่ สุด (x̅ = 4.42) เมื่ อพิจารณาแยกเป็ นรายด้าน พบว่า
ผูต้ อบแบบสอบถามให้ ค วามส าคัญ ด้านสภาพแวดล้อ มทางจิ ต ใจ (x̅ = 4.45) เป็ นอัน ดับ แรก รองลงมาคื อ
ด้านสภาพแวดล้อมทางกายภาพ (x̅ = 4.43) และด้านสภาพแวดล้อมทางสังคม (x̅ = 4.38) ตามลาดับ
(4) รู ป แบบการจ้างงานสมัยใหม่ พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามให้ความสาคัญ ต่อรู ปแบบการจ้างงาน
สมัยใหม่ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก (x̅ = 3.82) เมื่ อพิจารณาแยกเป็ นรายด้าน พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามให้
ความสาคัญด้านการจ้างงานแบบทางานจากที่ บา้ น และด้านการจ้างงานแบบอิสระ (x̅ = 3.89) เป็ นอันดับแรก
มีค่าเฉลี่ยเท่ากัน รองลงมาคือ ด้านการจ้างงานแบบโครงการพิเศษ (x̅ = 3.80) และด้านการจ้างงานแบบระยะสั้น
(x̅ = 3.69) ตามลาดับ
(5) การวัดประสิ ทธิ ผลการทางาน พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามให้ความสาคัญต่อการวัดประสิ ทธิ ผล
การทางานในภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก (x̅ = 4.15) เมื่อพิจารณาแยกเป็ นรายด้าน พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามให้
ความสาคัญ ด้านคุณภาพของงาน (x̅ = 4.27) เป็ นอันดับแรก รองลงมาคือ ด้านเวลาในการปฏิบตั ิงาน (x̅ = 4.15)
และด้านปริ มาณงาน (x̅ = 4.04) ตามลาดับ
(6) ผลการทดสอบสมมติฐาน
(6.1) สมมติฐานที่ 1 พบว่า ปั จจัยส่ วนบุคคลที่ แตกต่างกันส่ งผลต่อรู ปแบบการจ้างงานสมัยใหม่
ของพนักงานที่ ป ฏิ บัติงานในระดับ ปฏิ บัติการในบริ ษทั พาณิ ชย์อิเล็กทรอนิ กส์ ในเขตพื้ นที่ กรุ งเทพมหานคร
ไม่แตกต่างกัน ที่ระดับนัยสาคัญทางสถิติ .05
(6.2) สมมติฐานที่ 2 พบว่า ปั จจัยด้านเทคโนโลยี ด้านความผันผวน ด้านความซับซ้อน และด้าน
ความคลุมเครื อส่ งผลต่อรู ปแบบการจ้างงานสมัยใหม่ของพนักงานที่ ปฏิ บตั ิ งานในระดับปฏิ บัติการในบริ ษทั
พาณิ ชย์อิเล็กทรอนิกส์ ในเขตพื้นที่กรุ งเทพมหานคร ที่ระดับนัยสาคัญทางสถิติ .05
(6.3) สมมติ ฐานที่ 3 พบว่า ปั จจัยสภาพแวดล้อมในการทางาน ด้านสภาพแวดล้อมทางกายภาพ
ด้านสภาพแวดล้อมทางสังคม และด้านสภาพแวดล้อมทางจิตใจ ไม่ส่งผลต่อรู ปแบบการจ้างงานสมัยใหม่ของ
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พนักงานที่ ปฏิบตั ิงานในระดับปฏิบตั ิการในบริ ษทั พาณิ ชย์อิเล็กทรอนิ กส์ ในเขตพื้นที่กรุ งเทพมหานคร ที่ระดับ
นัยสาคัญทางสถิติ .05
(6.4) สมมติ ฐานที่ 4 พบว่า รู ปแบบการจ้างงานสมัยใหม่ ด้านการจ้างงานแบบอิ สระ ส่ งผลต่อ
การวัดประสิ ท ธิ ผลการทางานของพนักงานที่ ปฏิ บัติงานในระดับ ปฏิ บัติการในบริ ษ ัทพาณิ ชย์อิเล็กทรอนิ กส์
ในเขตพื้นที่กรุ งเทพมหานคร ที่ระดับนัยสาคัญทางสถิติ .05

6. อภิปรำยผล
(1) จากผลการศึ กษา พบว่า ปั จจัยส่ วนบุคคลที่ แตกต่างกันส่ งผลต่อรู ปแบบการจ้างงานสมัยใหม่ของ
พนั ก งานที่ ป ฏิ บัติ งานในระดับ ปฏิ บัติ ก ารในบริ ษ ัท พาณิ ช ย์อิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์ ในเขตพื้ น ที่ ก รุ ง เทพมหานคร
ไม่แตกต่างกัน ซึ่ งจากผลการศึ กษาของ แมนเพาเวอร์ กรุ๊ ป (2560) ได้ดาเนิ นการวิจยั เชิงสารวจเกี่ยวกับรู ปแบบ
การทางานที่ ตอ้ งการกับกลุ่มตัวอย่างในช่ วงอายุ 18 - 65 ปี จานวน 9,500 คน จากหลายประเทศทั่วโลก พบว่า
รู ปแบบการทางานที่ กาลังได้รับความสนใจในขณะนี้ คือ รู ปแบบการทางานแบบคนรุ่ นใหม่ (NextGen Work)
โดยร้อยละ 87 ของกลุ่มตัวอย่างระบุวา่ ตนเองพร้อมที่จะเปิ ดรับการทางานแบบคนรุ่ นใหม่ในอนาคต ยิ่งไปกว่า
นั้น กลุ่มตัวอย่างบางส่ วนรายงานว่าตนเองกาลังทางานแบบคนรุ่ น ใหม่อยู่ ณ ปั จจุ บัน โดยร้ อยละ 90 ระบุ ว่า
ตนเองมีความสุ ขกับการทางานแบบคนรุ่ นใหม่ และวางแผนจะทางานรู ปแบบนี้ ต่อไปในอนาคต ซึ่ งทาให้ปัจจัย
ส่วนบุคคลที่แตกต่างกันไม่ส่งผลต่อรู ปแบบการจ้างงานสมัยใหม่ของพนักงานที่ปฏิบตั ิงานในระดับปฏิบตั ิการใน
บริ ษทั อีคอมเมิร์ซแห่ งหนึ่ ง ในเขตพื้นที่ กรุ งเทพมหานคร เนื่ องจากรู ปแบบการทางานสมัยใหม่ช่วยให้ทุกคน
สามารถเพิ่มช่องทางการได้มาซึ่ งรายได้ของตน อีกทั้งบุคคลยังสามารถมีชีวิตส่ วนตัวที่ ดีไปพร้อมกับการมีชีวิต
การทางานที่เหมาะสม
(2) จากผลการศึ ก ษา พบว่า ปั จ จัยด้านเทคโนโลยี ด้านความผัน ผวน ด้านความซับ ซ้อ น และด้าน
ความคลุมเครื อส่ งผลต่อรู ปแบบการจ้างงานสมัยใหม่ของพนักงานที่ ปฏิ บตั ิ งานในระดับปฏิ บัติการในบริ ษทั
พาณิ ชย์อิ เล็กทรอนิ กส์ ในเขตพื้น ที่ กรุ งเทพมหานคร ที่ ระดับ นัยส าคัญ ทางสถิ ติ .05 ซึ่ งสอดคล้อ งกับ วิรไท
สัน ติ ป ระภพ (2560) กล่ า วว่า ในโลกยุค ปั จ จุ บัน เป็ นยุค ที่ อ งค์ก รจะต้อ งเผชิ ญ กับ การเปลี่ ย นแปลงมากมาย
โดยเฉพาะเทคโนโลยีที่มีผลต่อความอยูร่ อดขององค์กร ดังนั้นหากองค์กรที่ไม่สามารถปรับตัวให้เข้ากับสภาวะ
แวดล้อมที่ ท้ งั เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา (Volatility) และความไม่แน่ นอน (Uncertainty) อาจจะส่ งผลให้ธุรกิ จ
ไม่สามารถอยูร่ อดได้อนั จะส่งผลต่อสถานภาพการจ้างงานในรู ปแบบการจ้างงานสมัยใหม่ได้
(3) จากผลการศึ ก ษา พบว่า ปั จ จัย สภาพแวดล้อ มในการท างาน ด้านสภาพแวดล้อ มทางกายภาพ
ด้านสภาพแวดล้อมทางสังคม และด้านสภาพแวดล้อมทางจิตใจ ไม่ส่งผลต่อรู ปแบบการจ้างงานสมัยใหม่ของ
พนักงานที่ ปฏิ บัติงานในระดับ ปฏิ บัติการในบริ ษทั พาณิ ชย์อิเล็กทรอนิ กส์ ในเขตพื้นที่ กรุ งเทพมหานคร ทั้งนี้
เนื่ องจากรู ปแบบการจ้างงานสมัยใหม่น้ นั เป็ นการทางานแบบยืดหยุน่ ไม่จาเป็ นต้องทาตามกรอบเวลาแบบเดิ ม
สามารถทางานที่ไหนเวลาใดได้ตามความต้องการ แต่ผลงานจะต้องตรงตามที่กาหนด โดยเฉพาะรู ปแบบการจ้าง
งานแบบการจ้างท างานจากที่ บ้าน (Work from Home) และการจ้างงานแบบอิ ส ระ (Freelancer) ที่ พ นัก งาน
ไม่จาเป็ นต้องเข้าไปนั่งทางานที่ บริ ษทั ดังนั้นจึ งทาให้ปัจจัยสภาพแวดล้อมในการทางานไม่ส่งผลต่อรู ปแบบ
การจ้างงานสมัยใหม่ของพนักงานที่ปฏิบตั ิงาน ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของสถาบันวิจยั เพื่อการพัฒนาประเทศ
ไทย (ที ดีอาร์ ไอ, 2563) ที่ ได้ทาการเก็บรวบรวมข้อมูลของพนักงาน พบว่า การทางานที่ บ้านทาให้พนักงานมี
ความสุ ขในการทางานมากขึ้น โดยพนักงานมีความเห็ นว่าการทางานที่ บา้ นทาให้มีรายจ่ายและเวลาที่ ลดลงใน
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เรื่ องของการเดิ น ทางไปกลับ ที่ ทางานตลอดจนเวลาที่ ตอ้ งเดิ น ทางไปประชุ มหรื อติ ด ต่อ งานภายนอก ท าให้
พนักงานใช้เวลาไปในการทากิ จกรรมต่างๆ เช่น ทางานอดิ เรกเพิ่มขึ้ น (ร้อยละ 42) ใช้เวลากับครอบครัวและ
เพื่ อ นมากขึ้ น (ร้ อ ยละ 25) นอนหลับ มากขึ้ น (ร้ อ ยละ 18) และท างานมากขึ้ น (ร้ อ ยละ 15) ดังนั้น จะให้ได้ว่า
รู ปแบบการจ้างงานสมัยใหม่น้ ันทาให้ความต้องการปั จจัยด้านสภาพแวดล้อมในการทางานที่ บริ ษทั ต้องเป็ น
ผูจ้ ดั หาให้ลดลง จึงทาให้ไม่ส่งผลต่อรู ปแบบการจ้างงานสมัยใหม่
(4) รู ปแบบการจ้างงานสมัยใหม่ ด้านการจ้างงานแบบอิสระ ส่ งผลต่อการวัดประสิ ทธิ ผลการทางาน
ของพนักงานที่ ป ฏิ บัติงานในระดับปฏิ บัติการในบริ ษทั พาณิ ชย์อิเล็กทรอนิ กส์ ในเขตพื้ นที่ กรุ งเทพมหานคร
จากผลการศึกษาพบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามให้ความสาคัญต่อการจ้างงานแบบอิสระส่งผลต่อการวัดผลการทางาน
โดยด้านคุณภาพของงานมีความสาคัญเป็ นอันดับแรก ซึ่งสอดคล้องกับธาดา รัชกิจ (2562) กล่าวว่ารู ปแบบการจ้าง
งานแบบอิสระนั้นมีลกั ษณะเป็ นการจ้างงานแต่ไม่ใช่สถานะพนักงาน ไม่ตอ้ งเข้ามาทางานที่ บริ ษทั การจ้างงาน
แบบอิสระไม่ตอ้ งส่ งผลงานให้ระดับหัวหน้างานตรวจสอบเป็ นระยะ แต่จะส่ งมอบงานที่รับผิดชอบหลังจากที่
เสร็ จงานนั้นๆแล้ว เพื่อประเมิ นจากระดับหัวหน้าหากไม่เป็ นตามเป้ าหมายกาหนดก็จะต้องทาการแก้ไขและ
จบงานนั้นในระยะที่กาหนดไว้ ดังนั้นการจ้างงานรู ปแบบอิสระคุณภาพของงานจึงเป็ นตัวกาหนดการจ้างงานครั้ง
ต่อไป การจ้างงานแบบระยะสั้นและแบบโครงการพิเศษมีการวัดประสิ ทธิ ผลการทางานโดยหัวหน้างานที่อยูใ่ น
สัญญาการว่าจ้างโดยเกณฑ์การวัดเป็ นไปตามที่ องค์กรกาหนดไว้ตามแบบของพนักงานประจาที่ อยู่ในสัญญา
ส่ วนการจ้างงานแบบทางานจากที่ บา้ นประเมิ นจากหัวหน้างานที่ มีการกาหนดการวัดประสิ ทธิ ผลการทางาน
โดยเงื่อนไขการวัดเดียวกันกับพนักงานที่เป็ นพนักงานประจา

7. ข้ อเสนอแนะ
7.1 ข้ อเสนอแนะในกำรนำผลวิจยั ไปใช้
(1) ปั จจัยด้านเทคโนโลยี องค์ก รควรให้ค วามส าคัญ กับ การประเมิ น ตนเองด้านความผัน ผวน
ด้านความซับซ้อน และด้านความคลุมเครื อของเทคโนโลยีอยูส่ ม่าเสมอ เพื่อให้แน่ใจว่าองค์กรจะสามารถปรับตัว
และเปลี่ยนแปลงการดาเนินงานขององค์กรได้ทนั การเปลี่ยนแปลงและความก้าวหน้าของเทคโนโลยี ซึ่งส่ งผลต่อ
ความอยูร่ อดขององค์กรอย่างยัง่ ยืน และความมัน่ คงของพนักงาน โดยมีปัจจัยด้านเทคโนโลยีส่งผลต่อการกาหนด
รู ปแบบการจ้างงานสมัยใหม่ ได้ดงั นี้
(1.1) ด้านความคลุมเครื อพบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามให้ความสาคัญเรื่ องการขาดความชัดเจน
ในการใช้เทคโนโลยีในงานส่ งผลต่อการวัดผลการทางาน ดังนั้นองค์กรควรมี ระบบการวัดผลการทางานที่ มี
ความชัดเจน พนักงานสามารถตรวจสอบผลการประเมินผ่านระบบขององค์กรได้ โดยผลการประเมินนั้นจะต้องมี
คะแนนของการประเมิน เหตุผล และข้อเสนอแนะในการทางาน เพื่อให้พนักงานได้ทราบถึ งผลการปฏิ บตั ิงาน
ของจนเอง และสามารถนาไปปรับปรุ งการทางานของตนเองได้
(1.2) ด้ า นความซั บ ซ้ อ น ผู ้ต อบแบบสอบถามให้ ค วามส าคัญ เรื่ องความซั บ ซ้ อ นของ
สถานการณ์ดา้ นเทคโนโลยี เป็ นตัวกาหนดให้ตดั สิ นใจทางานกับองค์กรที่มีการปรับตัวรองรับการเปลี่ยนแปลง
ดังนั้นองค์กรควรมีระบบการจัดการความรู ้ให้กบั พนักงานในการใช้เทคโนโลยีในการทางานด้านต่าง ๆ โดยจัด
ให้มีการอบรมการใช้งานเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับการทางานอย่างสม่าเสมอ เมื่อมีการนาเอาเทคโนโลยีใหม่ ๆ
เข้ามาใช้ในองค์กร นอกจากนี้ องค์กรควรมีการทาระบบคลังความรู ้ออนไลน์ เพื่อให้พนักงานได้เข้ามาศึกษาหา
ความรู ้ ใ หม่ ๆ ที่ เกี่ ย วข้อ งกับ การใช้เทคโนโลยี ใ นการท างานได้ต ลอดเวลา โดยในคลัง ความรู ้ จ ะต้อ งมี
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การปรับปรุ ง และอัพเดทข้อมูลข่าวสารและวิธีการใช้งานเทคโนโลยีที่เกี่ ยวข้องกับการทางานอย่างสม่ าเสมอ
เพื่อลดความซับซ้อนในการใช้งานที่เกี่ยวกับเทคโนโลยีให้กบั พนักงานทุกคนในองค์กรได้
(1.3) ด้านความผันผวน ผูต้ อบแบบสอบถามให้ความสาคัญเรื่ องสนใจเข้าทางานกับองค์กรที่
พร้ อ มรั บ มื อ กับ สถานการณ์ ค วามผัน ผวน ดัง นั้น องค์ก รควรมี ก ารปรั บ ตัว ให้ ทัน ต่ อ การเปลี่ ย นแปลงของ
เทคโนโลยีส มัยใหม่ต ลอดเวลา โดยการน าเอาเทคโนโลยีที่ช่ วยสนับ สนุ น การท างาน เช่ น ระบบวีดี โอคอน
เฟอเรนซ์ หรื อระบบประชุมบนเครื อข่าย เข้ามาช่วยให้การทางานโดยเฉพาะการติดต่อสื่ อสารระหว่างหัวหน้ากับ
พนักงานมี ความสะดวกมากยิ่งขึ้ น โดยไม่จาเป็ นต้องเดิ นทางเข้าไปยังบริ ษทั เพื่อนั่งประชุมร่ วมกัน ซึ่ งจะช่วย
ประหยัด เวลาและค่ าใช้จ่ ายในการเดิ น ทางของพนัก งาน รวมถึ ง ในกรณี ที่ พ นัก งานต้อ งเดิ น ทางไปท างาน
ต่างจังหวัด ก็ยงั สามารถเข้าร่ วมการประชุมเพื่อรับทราบการทางานได้
2. รู ปแบบการจ้างงานสมัยใหม่ จากผลการศึ กษาพบว่า รู ปแบบการจ้างงานสมัยใหม่ ด้านการจ้างงาน
แบบอิ สระส่ งผลต่อการวัดประสิ ทธิ ผลการทางาน เนื่ องจากรู ปแบบการจ้างงานอิ สระนั้นมี ความแตกต่างจาก
รู ปแบบการจ้างงานในลักษณะอื่น ๆ ซึ่ งผูถ้ ูกว่าจ้างสามารถทางานได้ที่บา้ นได้โดยไม่จาเป็ นต้องเข้ามานัง่ ทางาน
ในองค์กร ซึ่ งองค์กรไม่สามารถประเมินลักษณะของการทางานได้เหมือนกับพนักงานที่เข้ามาทางานในองค์กร
เช่น เวลาในการทางาน เป็ นต้น ดังนั้นองค์กรควรมีการกาหนดหลักเกณฑ์ในการประเมินประสิ ทธิ ผลการทางาน
โดยใช้ความรั บ ผิ ดชอบต่ อ การส่ งงานที่ ต รงต่ อ เวลา และคุ ณ ภาพของงานเป็ นตัวชี้ วดั ซึ่ งเกณฑ์ในเรื่ อ งของ
ระยะเวลาในการส่ งงานนั้นเป็ นเกณฑ์ที่ใช้วดั ผลได้อย่างเป็ นรู ปธรรม เนื่ องจากการจ้างงานแบบอิสระนั้นองค์กร
และจ้างในลักษณะของงานเป็ นชิ้น ๆ หากผลงานของผูร้ ับจ้างงานแบบอิสระมีคุณภาพตรงตามที่องค์กรต้องการก็
จะมีการงานในชิ้นต่อไป ดังนั้นการกาหนดเกณฑ์ในการวัดประสิ ทธิ ผลการทางานที่ชดั เจน จะทาให้ผถู ้ ูกว่าจ้าง
ทางานแบบอิสระมีความเชื่อมัน่ ต่อองค์กรมากยิง่ ขึ้น
7.2 ข้ อเสนอแนะในกำรวิจยั ครั้งต่ อไป
(1) การศึ กษาในครั้ งนี้ เก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างที่ เป็ นพนักงานที่ ปฏิ บัติงานในระดับ
ปฏิบตั ิการในบริ ษทั อีคอมเมิร์ซแห่งหนึ่ง ในเขตพื้นที่กรุ งเทพมหานครเท่านั้น ดังนั้นในการศึกษาครั้งต่อไปควรมี
การเก็บตัวอย่างจากพนักงานที่ปฏิ บตั ิงานในองค์กรที่มีลกั ษณะการประกอบธุรกิจประเภทอื่น ๆ ด้วย เพื่อให้ได้
ปั จจัยที่กาหนดรู ปแบบการจ้างงานสมัยใหม่และการวัดประสิ ทธิผลการทางานที่ครอบคลุมธุรกิจทุกประเภท
(2) การศึ กษาในครั้งนี้ เป็ นการศึ กษาปั จจัยด้านเทคโนโลยีและปั จจัยด้านสภาพแวดล้อมในการ
ท างานที่ ส่ งผลต่ อการจ้างงานในรู ป แบบการจ้างงานสมัยใหม่ และการวัด ประสิ ท ธิ ผ ลการท างาน ดังนั้น ใน
การศึกษาครั้งต่อไปควรมีการศึกษาปั จจัยอื่น ๆ ที่ส่งผลต่อการจ้างงานในรู ปแบบการจ้างงานสมัยใหม่และการวัด
ประสิ ทธิผลการทางาน เช่น ปั จจัยด้านความสุขในการทางาน และปั จจัยด้านแรงจูงใจในการทางาน เป็ นต้น
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การวิจยั ครั้งนี้ มีวตั ถุประสงค์ 1) เพื่อศึ กษาคุณภาพการบริ การและความพึงพอใจของการใช้รถขนส่ ง
สาธารณะ จังหวัดนครศรี ธรรมราช 2) เพื่อหาความสัมพันธ์เชิงอิทธิ พลคุณภาพการบริ การมีอิทธิ พลต่อความพึง
พอใจการการขนส่ งสาธารณะ จังหวัดนครศรี ธรรมราช กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาเป็ นผูใ้ ช้บริ การรถขนส่ ง
สาธารณะในจังหวัดนครศรี ธรรมราช จํานวน 400 ราย สุ่ มตัวอย่างแบบโควต้า 4 กลุ่ม เป็ นผูใ้ ช้บริ การขนส่ ง
สาธารณะรถเมล์ 100 คน ผูใ้ ช้บริ การขนส่งสาธารณะรถตู ้ 100 คน ผูใ้ ช้บริ การขนส่งสาธารณะรถสองแถว 100 คน
ผูใ้ ช้บริ การขนส่ งสาธารณะรถไฟ 100 คน เก็บแบบสอบข้อมูลโดยแบบสอบถามและทดสอบความเชื่ อมัน่ ของ
แบบสอบถาม (Cronbach's Alpha) เท่ากับ 0.95 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล ได้แก่ การหาค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย
และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การหาความสัมพันธ์ระหว่างปั จจัยคุณภาพการให้บริ การใช้สถิติสหสัมพันธ์อย่างง่าย
ของเพียร์ สัน และการสร้างสมการถดถอยเชิงเส้นแบบพหุคูณด้วยวิธี Stepwise ผลการวิจยั พบว่า 1) การเปรี ยบเทียบ
การให้ระดับความสําคัญของคุณภาพบริ การและความพึงพอใจของผูใ้ ช้บริ การ พบว่าปั จจัยส่ วนบุคคลที่แตกต่าง
กันมีการให้ความสําคัญของคุณภาพบริ การไม่แตกต่างกัน ในขณะที่การเปรี ยบเทียบการให้ระดับความสําคัญของ
ความพึงพอใจของผูใ้ ช้บริ การ พบว่าเพศที่ แตกต่างกันมีระดับความสําคัญของความพึงพอใจของผูใ้ ช้บริ การ
แตกต่างกันด้านการเข้าถึงบริ การด้านความสุ ภาพอ่อนโยน และด้านระยะเวลาในการเดินทาง นอกจากนั้นด้าน
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อาชี พ ที่ แ ตกต่ า งกันให้ระดับความสํา คัญ แตกต่า งกันด้า นความด้า นความสะดวกสบายและด้า นผูใ้ ห้บริ การ
ส่วนด้านอายุ ระดับการศึกษาและรายได้ พบว่าอายุ ระดับการศึกษาและรายได้ ที่แตกต่างกันมีการให้ความสําคัญ
ของความพึงพอใจของผูใ้ ช้บริ การไม่แตกต่างกัน 2) ปั จจัยคุ ณภาพการให้บริ การมี อิทธิ พลต่อความพึงพอใจ
ผูใ้ ช้บริ การ 7 ปั จจัย ได้แก่ ความรวดเร็ วถูกต้อง ความสมํ่าเสมอ ความต่อเนื่ องของการบริ การ ความสะดวก
ความทันสมัย ตรงความต้องการและ ความประหยัด)
คําสําคัญ: คุณภาพบริ การ ความพึงพอใจของผูใ้ ช้บริ การ การขนส่งสาธารณะ

ABSTRACT

The purposes of this research were to (1) examine service quality and satisfaction of public transport
and (2) find the relationship of service quality influencing public transport satisfaction in Nakhon Si Thammarat
Province. The samples used in the study were 400 public transport users in Nakhon Si Thammarat Province and
using a quota selection. The data were expressed as percentage, means, and standard deviations. Four groups of
quota samples were randomly selected: 100 bus users, 100 van users, 100 minibus users, 100 train users. Data
collection by questionnaire and Cronbach's Alpha was 0.95. The correlation between service quality factors was
determined using Pearson’s simple correlation and multiple linear regression by stepwise method. Comparing the
important level of service quality with service users’ satisfaction showed that different personal factors gave the
same importance to service quality while comparing the significance of service users’ satisfaction revealed
different levels of service users’ satisfaction between the sexes on the service access, kindness, and travel time.
Different occupations gave different levels of importance in terms of convenience and service providers.
Concerning age, education level and income, it was found that different age, education level and income had no
difference in the importance of service users’ satisfaction. Service quality factors influencing users’ satisfaction
with 7 factors were as follows: speed and accuracy, consistency, service continuity, convenience, modernity,
needs and saving.
Keywords: Service Quality, Users’ Satisfaction, Public Transport

1. ความสํ าคัญและทีม่ าของปั ญหาวิจัย

การเดิ นทางและขนส่ งเป็ นกิ จกรรมหลักที่ มีความสําคัญต่อการดําเนิ นชี วิตของมนุ ษย์ อาจกล่าวได้ว่า
แทบจะไม่ มี ม นุ ษ ย์ค นใดเลยที่ จ ะทํา การดํา เนิ น กิ จ วัต รประจํา วัน ไม่ เ กี่ ย วของกับ การเดิ น ทางและขนส่ ง ใน
ชีวติ ประจําวันของมนุษย์นน่ั ต้องเกี่ยวข้องกับการขนส่งไม่มากก็นอ้ ยแตกต่างกันไป ทั้งนี้ข้ ึนกับรู ปแบบการดําเนิน
ชี วิตและวัตถุประสงค์การเดินทางของแต่ละบุคคลการขนส่ งผูโ้ ดยสารด้วยบริ การสาธารณะ (Common-carrier
urban passenger transportation) เป็ นรู ปแบบการขนส่ งที่ รู้จกั กันในชื่ อของ Transit หรื อ Mass transit หรื อ Mass
transportation เป็ นระบบขนส่ งที่ มีการกําหนดเส้นทางและตารางเวลาของการให้บริ การเป็ นที่ แน่ นอนไว้แ ล้ว
ล่วงหน้าจึ งจัดได้ว่าบริ การที่ มีเส้นทางและตารางการเดิ นทางที่แน่ นอน ผูใ้ ช้บริ การต้องชําระค่าโดยสารตามที่
กําหนดไว้ในระบบขนส่ งที่จดั อยู่ในกลุ่มได้แก่ รถโดยสารประจําทาง รถรางด่วน เป็ นต้น มีค่าบริ การที่ไม่แพง
และสามารถบริ การได้รวดเร็ ว และมีการพัฒนาการให้บริ การมาตลอด เพื่อตอบสนองความต้องการให้มากที่สุด
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และเพื่อลดปั ญหาในการเดินทาง ปั ญหารถติด ปั ญหามลภาวะทางสิ่ งแวดล้อม และปั จจุบนั มีบริ การที่ทนั สมัยเพิ่ม
มากขึ้น และการขนส่ งเป็ นองค์ประกอบหลักของชุมชนที่ มีความสําคัญต่อการพัฒนาทางสังคมและเศรษฐกิ จ
บทบาทสําคัญของการขนส่ ง คื อ การให้บริ การหรื ออํานวยความสะดวกในการเคลื่ อนย้ายคนหรื อสิ นค้าจาก
สถานที่หนึ่งไปยังอีกสถานที่หนึ่งที่ตอ้ งการ เนื่องจากระบบการขนส่งทําหน้าที่เชื่อมโยงกิจกรรมต่างๆ (สุรเมศวร์
พิริยะวัฒ, 2551)
ดังนั้น ผูว้ จิ ยั จึงสนใจที่จะศึกษาอิทธิพลคุณภาพบริ การต่อความพึงพอใจของผูใ้ ช้บริ การขนส่งสาธารณะ
ในจังหวัดนครศรี ธรรมราช เพื่อนําข้อมูลมาเปรี ยบเทียบความต้องการของผูใ้ ช้บริ การในแต่ละรู ปแบบการขนส่ง
สาธารณะ ทางรถไฟ รถเมล์ รถสองแถว และรถตู ้

2. วัตถุประสงค์ ของการวิจัย

2.1 เพื่อศึกษาคุณภาพการบริ การและความพึงพอใจของการใช้รถขนส่งสาธารณะ จังหวัดนครศรี ธรรมราช
2.2 เพื่ อ หาความสัม พัน ธ์ เ ชิ งอิ ทธิ พ ลคุ ณ ภาพการบริ ก ารมี อิ ทธิ พ ลต่ อ ความพึ งพอใจการการขนส่ ง
สาธารณะ จังหวัดนครศรี ธรรมราช

3. เอกสารและงานวิจัยทีเ่ กี่ยวข้ อง

3.1 แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้ อง
3.1.1 คุณภาพการบริการ
คุณภาพการบริ การ สรุ ปได้ดงั นี้ 1) ตรงความต้องการของบุคคลส่วนใหญ่ คือ ประโยชน์และบริ การ
ที่ อ งค์ก ารจัดให้น้ ัน จะต้องตอบสนองความต้อ งการของบุ คคลเป็ นส่ ว นใหญ่ 2) มี ค วามสมํ่า เสมอ กล่ า วคื อ
การให้บริ การต้องดําเนินการอย่างต่อเนื่องและสมํ่าเสมอ 3)ความประหยัด ค่าใช้จ่ายที่ตอ้ งใช้ในการบริ การจะต้อง
ไม่มากจนเกิ นกว่าผลที่จะได้รับ 4) ความเสมอภาค บริ การที่ จดั นั้นจะต้องให้แก่ผมู ้ าใช้บริ การทุกคนอย่างเสมอ
ภาค และเท่ าเที ยมกัน 5) ความสะดวก บริ การที่ จดั ให้แก่ ผูร้ ับบริ การจะต้องเป็ นไปในลักษณะที่ ปฏิ บตั ิได้ง่าย
สะดวก สบาย สิ้ นเปลืองทรัพยากรไม่มากนัก ทั้งยังไม่เป็ นการสร้างภาระยุง่ ยากใจให้แก่ผบู ้ ริ การหรื อผูใ้ ช้บริ การ
มากจนเกิ นไป 6) รู ปแบบการบริ การดี 7) ความรวดเร็ วถูกต้อง 8) ความทันสมัย 9) ราคาบริ การเหมาะสม เป็ น
ค่ า บริ ก ารที่ เ หมาะสมต่ อ รถแต่ ล ะประเภทและต้อ งดู ถึ ง ความพึ ง พอใจที่ ลู ก ค้า ได้รั บ 10) ความต่ อ เนื่ อ งของ
การบริ การที่ดี การให้บริ การสาธารณะที่เป็ นไปอย่างสมํ่าเสมอ โดยยึดประโยชน์จากสาธารณะเป็ นหลักไม่ใช่ยดึ
ความพอใจของหน่วยงานที่ให้บริ การว่าจะให้หรื อหยุดบริ การเมื่อใดก็ได้ (สุนนั ทา ทวีผล, 2550)
3.1.2 ความพึงพอใจผู้ใช้ บริการ
การศึกษาเพื่อการสํารวจและวิเคราะห์ความพึงพอใจในการใช้บริ การรถโดยสารประจําทางนั้นจะ
ใช้ทฤษฎี ที่เรี ยกว่า พฤติกรรมการเลือกของผูบ้ ริ โภค ทฤษฎี น้ ี ได้สมมติว่าผูใ้ ช้บริ การต้องการใช้ระบบขนส่ งที่
สามารถให้ความพึงพอใจได้สูงสุ ดตามที่ ผูใ้ ช้บริ การต้องการความพึงพอใจของแต่ละบุ คคลสามารถวัดและ
เรี ยงลําดับตามความชอบได้ โดยที่ความพึงพอใจสามารถจําลองได้ดว้ ยฟังก์ชน่ั อรรถประโยชน์ ซึ่ งประกอบด้วย
ดัชนี วดั คุณภาพด้านต่างๆ หลายด้านและดัชนี วดั คุณภาพการใช้บริ การที่ สามารถนํามาประยุกต์ใช้กบั งานวิจัย
ได้แก่ 1) อัตราค่าโดยสาร คื ออัตราค่าโดยสารทั้งหมดในการเดิ นทางแต่ละเที่ ยว โดยเริ่ มจากจุดเริ่ มต้นจนถึง
จุดหมายปลายทาง ประกอบด้วยค่าโดยสารของรถที่ทาํ การศึกษา 2) ระยะเวลาในการเดินทาง คือเวลาทั้งหมดที่ใช้
ในการเดินทางจากจุดเริ่ มต้นเดินทางจนถึงจุดหมายปลายทางที่ตอ้ งการ รวมทั้งเวลาที่อยูใ่ นรถและเวลาที่อยูน่ อกรถ
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3) ลักษณะการให้บริ การของผูใ้ ห้บริ การบนรถโดยสาร 4) ความสะดวกสบายในขณะใช้บริ การ จะประกอบด้วย
ระบบปรับอากาศที่ เหมาะสม ที่ นั่งสบาย รถโดยสารสะอาด ตัวรถออกแบบให้ข้ ึนลงได้สะดวก องค์ประกอบ
เหล่านี้จะทําให้ผใู ้ ช้บริ การมีความรู ้สึกสะดวกสบายไม่อึดอัดในการใช้บริ การ 5) ความเชื่อถือได้ของการให้บริ การ
เป็ นความมัน่ ใจของผูใ้ ช้บริ การว่าจะมีรถโดยสารตรงตามเวลาที่กาํ หนดไว้ระยะเวลาที่ใช้ในการเดินทางแน่นอน
หรื อมีความคลาดเคลื่อนน้อย ทําให้สามารถกําหนดเวลาที่ไปถึงจุดหมายปลายทางได้อย่างแน่นอน 6) ความสะดวก
ในการเข้ามาใช้บริ การความสะดวกในการเดินทางจากจุดเริ่ มต้นเดินทางเข้ามาใช้บริ การและเดินทางต่อหลังจาก
ใช้บริ การให้ถึงจุดหมายปลายทางโดยพิจารณาจาก เวลาในการเดิ นทางมาใช้บริ การ เวลาในการเดิ นทางมาใช้
บริ การ เวลาในการเดินทางหลังจากใช้บริ การและการต่อรถหรื อพาหนะอื่นๆ ซึ่ งถ้าเวลาที่ใช้ย่งิ น้อยหรื อมีการต่อ
รถยิ่งน้อยเท่าไหร่ ความสะดวกในการเข้ามาใช้บริ การก็จะยิ่งมากขึ้นเท่านั้น นอกจากนี้ ความสะดวกในการเข้ามา
ใช้บริ การยังพิจารณาได้ถึงประเด็นของสิ่ งอํานวยความสะดวกอื่ นๆ ในการเข้ามาใช้บริ การด้วย เช่ น ทางเท้า
ป้ ายรถโดยสาร 7) ผูใ้ ห้บริ การบนรถมี 2 ส่ วนคือ 7.1) พนักงานขับรถ ต้องขับรถอย่างไม่ประมาท การหยุดและ
การออกตัวรถมีความนุ่ มนวลและพนักงานเก็บค่าโดยสาร 7.2) พนักงานเก็บค่าโดยสารหรื อในขณะอยู่บนรถ
โดยสาร และความปลอดภัยจากอุบตั ิเหตุ เช่น รถชน ตกรถ ขณะรอคอยรถโดยสารหรื อในขณะอยูบ่ นรถโดยสาร
จากความหมายที่กล่าวมาทัง่ หมด สรุ ปความหมายของความพึงพอใจได้วา่ เป็ นความรู ้สึกของบุคคลในทางบวก
ความชอบ ความสบายใจ ความสุขใจต่อสภาพแวดล้อมในด้านต่างๆถือเป็ นความรู ้สึกที่พอพอใจต่อสิ่ งที่ทาํ ให้เกิด
ความชอบ ความสบายใจ และเป็ นความรู ้สึกที่บรรลุถึงความต้องการ (บุญรักษ์ กุณาศล, 2549)
ขณะที่ รัชยา กุลวานิ ณไชยนันท์ (2535) กล่าวว่าการบริ การที่ประสบความสําเร็ จจะต้องประกอบด้วย
ปั จจัย 10 ประการดังนี้ 1) ความเชื่ อถือได้ ประกอบด้วย ความสมํ่าเสมอ และความพึ่งพาได้ 2) การตอบสนอง
ประกอบด้วย ความเต็มใจที่ จะให้บริ การ ความพร้ อมที่ จะให้บริ การ มี การติ ดต่ออย่างต่อเนื่ อง และปฏิ บตั ิต่อ
ผูใ้ ช้บริ การเป็ นอย่างดี 3) ความสามารถ ประกอบด้วย สามารถในการสื่ อสาร สามารถในการบริ การและสามารถ
ในความรู ้วิชาการที่ จะให้บริ การ 4) การเข้าถึงบริ การ ประกอบด้วย ผูใ้ ช้บริ การเข้าใช้หรื อรับบริ การได้สะดวก
ระเบียบขั้นตอนไม่ควรมากมายและมีความซับซ้อนเกินไป ผูบ้ ริ การใช้เวลารอคอยไม่นาน เวลาที่ให้บริ การเป็ น
เวลาสะดวกสําหรั บผูใ้ ช้บริ การ และอยู่ในสถานที่ ที่ผูใ้ ช้บริ ก ารสามารถเข้าติ ดต่ อได้สะดวก 5) ความสุ ภ าพ
อ่ อ นโยน ประกอบด้ว ย การแสดงความสุ ภ าพต่ อ ผูใ้ ช้บ ริ ก าร ให้ก ารต้อ นรั บ ที่ เ หมาะสมและผูใ้ ห้บ ริ ก ารมี
บุ ค ลิ ก ภาพที่ ดี 6) การสื่ อ สาร ประกอบด้ว ย มี ก ารสื่ อ สารชี้ แจงขอบเขตและลัก ษณะของงานบริ ก ารและ
มี ก ารอธิ บ ายขั้น ตอนการให้บ ริ ก าร 7) อัต ราค่ า โดยสาร คุ ณ ภาพของงานบริ ก ารมี ค วามเที่ ย งตรงน่ า เชื่ อ ถื อ
8) ระยะเวลาในการเดินทาง ประกอบด้วย ความปลอดภัยทางกายภาพ เช่น เครื่ องมือและอุปกรณ์ 9) ความเชื่อถือ
ได้ในการหยุดออกรถ การเรี ยนรู ้ผใู ้ ช้บริ การและการแนะนําและการเอาใจใส่ผใู ้ ช้บริ การ 10) การสร้างสิ่ งที่จบั ต้อง
ได้ ประกอบด้ว ย การเตรี ย มวัส ดุ อุ ป กรณ์ ใ ห้ พ ร้ อ มสํา หรั บ การให้ บ ริ ก าร การเตรี ย มอุ ป กรณ์ เ พื่ อ อํา นวย
ความสะดวกแก่ผใู ้ ช้บริ การ และการจัดเตรี ยมสถานที่ให้บริ การสวยงาม
3.1.3 ความสัมพันธ์ ระหว่ างตัวแปรคุณภาพบริการกับความพึงพอใจ
จากงานวิจยั เรื่ อง ความพึงพอใจของลูกค้าที่มีต่อการให้บริ การของบริ ษทั พรอมิส (ประเทศไทย)
จํากัด สาขาบางแคพลาซ่า กรุ งเทพมหานคร (นราธิป แนวคําดี กฤษณ์ ทัพจุฬา และ ดวงใจ อังโก๊ะ, 2562) กล่าวถึง
Roberts-Lombard (2009) และ Kotler (2003) ที่ ได้นิยามความพึงพอใจของผูบ้ ริ โภคไว้ว่า เป็ นการเปรี ยบเที ยบ
ความคาดหวัง ของผูบ้ ริ โ ภคที่ ใ ช้สิ น ค้า หรื อ บริ ก ารและผลลัพ ธ์ ที่ ไ ด้จ าการใช้จ ริ ง หากผลลัพ ธ์ ที่ ไ ด้สู ง กว่า
ความคาดหวังผูบ้ ริ โภคจะเกิดความพึงพอใจ หากผลลัพธ์ที่ได้ต่าํ กว่าความคาดหวัง ผูบ้ ริ โภคจะเกิดความไม่พึงพอใจ
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หรื อผิดหวัง ดั้งนั้นความพึงพอใจของผูบ้ ริ โภคจะถูกผลักดันจากความคาดหวังจากการได้รับบริ การหรื อความคิด
หวังที่จะได้รับจากคุณภาพ ความพึงพอใจเป็ นสิ่ งที่สาํ คัญที่สุดในการตรงความต้องการของลูกค้า ซึ่งความพึงพอใจนี้
จะเป็ นประโยชน์ต่อการบริ การเป็ นอย่างมาก (นราธิ ป แนวคําดี และคณะ, 2562) จากการศึ กษาของ ฐานุ ตรา
จัทรเกตุ (2554) ได้ทาํ การศึกษาความพึงพอใจของผูใ้ ช้บริ การต่อคุณภาพของการให้บริ การรถยนต์โดยสารประจํา
ทาง ของบริ ษทั ขนส่ง จํากัด ณ สถานีขนส่งผูโ้ ดยสารจังหวัดสระบุรี โดยความสามารถในการสร้างความพึงพอใจ
ให้กับผูร้ ั บบริ การ มี การพิจารณาจาก องค์ประกอบ 5 ด้าน อันดับแรก ด้านความเสมอภาค ด้านความรวดเร็ ว
ถูกต้อง ด้านความเสมอภาค ด้านความต่อเนื่องของบริ การที่ให้ ความทันสมัยมีความก้าวหน้า และนอกเหนือจากนี้
ยังมี ในส่ วนของความประหยัด ความสะดวก รู ปแบบการให้บริ การดี ราคาบริ การเหมาะสม ซึ่ งจะส่ งผลต่อ
ความพึงพอใจ (ปาริ ฉตั ร ถนอมวงษ์, 2561)
3.2 สมมติฐานการวิจยั
3.3.1 ลักษณะของผูใ้ ช้บริ การ ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้ ที่แตกต่างกันมีความ
ต้องการคุณภาพการบริ การและความพึงพอใจต่อการขนส่งสาธารณะแตกต่างกัน
3.3.2 คุณภาพการบริ การมีอิทธิพลต่อความพึงพอใจการขนส่งสาธารณะ

4. วิธีดําเนินการวิจัย

4.1 ประชากรและตัวอย่ าง
ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ เป็ นประชากรที่ใช้บริ การรถขนส่งสาธารณะ จังหวัดนครศรี ธรรมราช
กลุ่มตัวอย่ างทีใ่ ช้ ในการวิจยั
กลุ่มตัวอย่างของการศึ กษาวิจัยครั้ งนี้ เป็ นผูใ้ ช้บริ การรถขนส่ งสาธารณะ จังหวัดนครศรี ธรรมราช
เนื่องจากไม่ทราบจํานวนประชากรผูใ้ ช้บริ การที่แน่นอน ดังนั้นขนาดตัวอย่างสามารถคํานวณได้จากสูตรไม่ทราบ
ขนาดตัวอย่างของ W.G. Cochran โดยกําหนดระดับคําความเชื่ อมัน่ ร้อยละ 95 และระดับค่าความคลาดเคลื่อน
ร้อยละ 5 ซึ่ งสู ตรในการคํานวณที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ โดยมีความผิดพลาดไม่เกินร้อยละ 5 ที่ระดับความเชื่อมัน่
ร้อยละ 95 ได้กลุ่มตัวย่าง 385 เพื่อความสะดวกในการประเมินผลและการวิเคราะห์ขอ้ มูล ผูว้ ิจยั เก็บตัวอย่าง 400
คน ซึ่ งถือได้ว่าผ่านเกณฑ์ตามที่ เงื่ อนไข โดยแบ่งเก็บแบบสอบถามแบบกําหนดโควต้าตามรู ปแบบการขนส่ ง
รู ปแบบละ 100 คน
4.2 เครื่ องมือวิจยั
ผูว้ ิจยั ใช้แบบสอบถามเป็ นเครื่ องมือในการวิจยั สร้างขึ้นจากทฤษฎีและแนวคิดต่างๆ โดยแบบสอบถาม
ที่ ใช้ในการวิจยั จําแนกออกเป็ น 2 ส่ วนดังนี้ ส่ วนที่ 1 ข้อมูลผูต้ อบแบบสอบถามเกี่ ยวกับข้อมูลส่ วนบุคคลของ
ผูต้ อบแบบสอบถาม จํานวน 5 ข้อ ประกอบด้วย 1) เพศ 2) อายุ 3) ระดับการศึกษา 4) อาชีพ และ 5) รายได้ ส่วนที่
2 แบบสอบถามเกี่ยวกับคุณภาพการบริ การการขนส่ งสาธารณะและความพึงพอใจ ในจังหวัดนครศรี ธรรมราช
ด้านคุณภาพการบริ การการจํานวน 10 ข้อ ประกอบด้วย 1) ด้านความสมํ่าเสมอ 2) ด้านตรงความต้องการ 3) ด้าน
ความเสมอภาค 4) ด้านความประหยัด 5) ความสะดวก 6) ด้านรู ปแบบการบริ การดี 7) ด้านความรวดเร็ วถูกต้อง
8) ด้านความทันสมัย 9) ด้านราคาบริ การเหมาะสม 10) ด้านความต่อเนื่ องของบริ การ (สุ นันทา ทวีผล, 2550)
และด้านความพึงพอใจของลูกค้า 11 ข้อประกอบด้วย 1) ด้านความเชื่อถือได้ 2) ด้านความตอบสนอง 3) ด้านความ
สามารถ 4) ด้า นการเข้า ถึ ง บริ ก าร 5) ด้า นความสุ ภ าพอ่ อ นโยน 6) ด้า นการสื่ อ สาร 7) ด้า นความซื่ อ สั ต ย์
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8) ด้านความมัน่ คง 9) ด้านความสะดวกสบาย 10) ด้านการสร้ างสิ่ งที่ จับต้องได้ 11) ด้านผูใ้ ห้บริ การ (รั ชยา
กุลวานิชไชยนันท์, 2535: บุญรักษ์ กุฌาศล, 2549)
4.3 การเก็บรวบรวมข้ อมูล
คณะผูว้ ิจยั ได้ทาํ การเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มผูใ้ ช้บริ การรถขนส่ งสาธารณะ จังหวัดนครศรี ธรรมราช
โดยแจกแจงแบบสอบถามและเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเองโดยแบ่งจําแนกศึ กษาเป็ น ซึ่ งเป็ นการสุ่ มตัวอย่าง
แบบโควต้า 4 กลุ่ม เป็ นผูใ้ ช้บริ การขนส่ งสาธารณะรถเมล์ 100 คน ผูใ้ ช้บริ การขนส่ งสาธารณะรถตู ้ 100 คน
ผูใ้ ช้บริ การขนส่ งสาธารณะรถสองแถว 100 คน ผูใ้ ช้บริ การขนส่ งสาธารณะรถไฟ 100 คน ทดสอบความเชื่อมัน่
ของแบบสอบถาม (Cronbach's Alpha) เท่ า กับ 0.95 ซึ่ งมี ค่ า มากกว่า 0.80 แสดงให้เ ห็ น ว่า ความเชื่ อ มั่น ของ
แบบสอบถามอยูใ่ นระดับมาก

5. ผลการวิจัย
ตารางที่ 1 ข้อมูลทัว่ ไปของผูใ้ ช้บริ การรถขนส่งสาธารณะ จํานวน 400 ราย
ปัจจัยส่ วนบุคคล
เพศ
อายุ
ระดับการศึกษา
อาชีพ
รายได้

ความถี่

หญิง (252), ชาย (148)
ตํ่ากว่า 25 ปี (208), 25-30 ปี (62), 31-35 ปี (27), 36-45 ปี (42),46-50 ปี (21), ตั้งแต่ 51 ปี ขึ้นไป (40)
ตํ่ากว่าปริ ญญาตรี (225), ปริ ญญาตรี (161), ปริ ญญาโท (14)
นักเรี ยน/นักศึกษา (172), ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ/พนักงานรัฐ (67), พนักงานเอกชน (37), ธุรกิจ
ส่ วนตัว/ค้าขาย (74), เกษตรกร (50)
ตํ่ากว่า 10,000 บาท (237), 10,001-20,000 บาท (104), 20,001-30,000 บาท (42), 30,001-40,000 บาท (8),
40,001-50,000 บาท (6), 50,000 บาทขึ้นไป (3)

ตารางที่ 2 การวิเคราะห์ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความสําคัญของคุณภาพบริ การทั้ง 10 ด้านและ
ความพึงพอใจของลูกค้าและผูใ้ ช้บริ การรถสาธารณะทั้ง 11 ด้าน ที่มีผลต่อการตัดสิ นของผูใ้ ช้บริ การ
รถขนส่งสาธารณะ
คุณภาพการบริการของผู้ใช้ บริ การรถขนส่ งสาธารณะ
QS1 ด้านความสมํ่าเสมอ
QS2 ด้านตรงความต้องการ
QS3 ด้านความเสมอภาค
QS4 ด้านความประหยัด
QS5 ด้านความสะดวก
QS6 ด้านรู ปแบบการบริ การดี
QS7 ด้านความรวดเร็ วถูกต้อง
QS8 ด้านความทันสมัย
QS9 ด้านราคาบริ การเหมาะสม
QS10 ด้านความต่อเนื่องของบริ การ
เฉลีย่ รวม
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��
3.973
3.88
4.021
4.021
3.87
3.95
3.88
3.70
3.992
3.92
3.973

S.D.
0.78
0.83
0.80
0.81
0.86
0.81
0.81
0.93
0.77
0.82
0.78

แปลผล
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
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ตารางที่ 2 (ต่อ)
ความพึงพอใจของลูกค้ าและผู้ใช้ บริการรถขนส่ งสาธารณะ
SC1 ด้านความเชื่อถือได้
SC2 ด้านความตอบสนอง
SC3 ด้านความสามารถ
SC4 ด้านการเข้าถึงบริ การ
SC5 ด้านความสุภาพอ่อนโยน
SC6 ด้านการสื่ อสาร
SC7 ด้านความซื่ อสัตย์
SC8 ด้านความมัน่ คง
SC9 ด้านความสะดวกสบาย
SC10 ด้านการสร้างสิ่ งที่จบั ต้องได้
SC11 ด้านผูใ้ ห้บริ การ
เฉลีย่ รวม

��
4.041
3.93
3.983
3.95
3.91
3.983
4.032
3.79
3.86
3.93
4.041
3.95

S.D.
0.80
0.80
0.80
0.83
0.82
0.78
0.79
0.91
0.94
0.88
0.88
0.84

แปลผล
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก

ตารางที่ 3 แสดงผลการเปรี ยบเทียบการระดับความสําคัญของความพึงพอใจของผูใ้ ช้บริ การ ที่แตกต่างกัน
ปั จจัยส่ วนบุคคล
1.เพศ
2.อายุ
3.ระดับการศึกษา
4.อาชีพ
5.รายได้

SC1

SC2

SC3

SC4
*

SC5
*

SC6

SC7

SC8
*

SC9

**

SC10 SC11

**

จากการเปรี ยบเทียบการให้ระดับความสําคัญของคุณภาพบริ การความพึงพอใจของผูใ้ ช้บริ การ พบว่า
ปั จจัยส่ วนบุคคลที่แตกต่างกันมีการให้ความสําคัญของคุณภาพบริ การไม่แตกต่างกัน ในขณะที่การเปรี ยบเทียบ
การให้ระดับความสําคัญของความพึงพอใจของผูใ้ ช้บริ การ พบว่าเพศที่ แตกต่างกันมี ระดับความสําคัญของ
ความพึงพอใจของผูใ้ ช้บริ การแตกต่างกันด้านการเข้าถึงบริ การด้านความสุ ภาพอ่อนโยน และด้านระยะเวลาใน
การเดินทาง โดยทั้ง 3 ด้านเพศชายให้คะแนนสู งกว่าเพศหญิง (4.10 เทียบกับ 3.90, 4.10 เทียบกับ 3.85 และ 3.92
เที ยบกับ 3.71) นอกจากนั้นด้านอาชี พที่ แตกต่างกันให้ระดับความสําคัญของความพึงพอใจของผูใ้ ช้บ ริ ก าร
แตกต่างกันด้านความด้านความสะดวกสบายและด้านผูใ้ ห้บริ การ โดยด้านความสะดวกสบาย อาชี พเกษตรกร
ให้ค่าความพึงพอใจมากที่ สุด อยู่ที่ระดับ 4.16 เมื่ อเที ยบกับนักเรี ยน/นักศึ กษา อยู่ที่ระดับ 3.76 และมากกว่า
ข้าราชการ/พนักงานวิสาหกิจ/พนักงานของรัฐ อยูท่ ี่ระดับ 3.73 ส่วน ด้านผูใ้ ห้บริ การ อาชีพเกษตรกร ให้ค่าความพึงพอใจ
มากที่สุดที่ระดับ 4.22 มากกว่านักเรี ยน/นักศึกษา อยูท่ ี่ระดับ 3.87 และมากกว่าข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิ จ/
พนักงานของรัฐ อยูท่ ี่ระดับ 3.81 และพนักงานบริ ษทั เอกชน อยูท่ ี่ระดับ 3.78 ส่ วนด้านอายุ ระดับการศึกษาและ
รายได้ พบว่าอายุ ระดับการศึกษาและรายได้ ที่แตกต่างกันมีการให้ความสําคัญของความพึงพอใจของผูใ้ ช้บริ การ
ไม่แตกต่างกัน
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การวิเคราะห์ ความสัมพันธ์ ระหว่ างตัวแปรตามสมมติฐาน (Correlation Coefficient)
ในการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของตัวแปร เพื่อเป็ นการยืนยันว่าตัวแปรที่จะนํามาใช้ในการวิเคราะห์ ไม่มี
ความสัมพันธ์กนั สูง จนอาจเกิดผลต่อการวัดในสิ่ งเดียวกันหรื อทํานายซํ้าซ้อนกัน ซึ่งทําให้เกิดผลในการวิเคราะห์
ไม่เที่ยงตรง ซึ่ งพิจารณาจากผลการวิเคราะห์ดว้ ยค่า Tolerance ของตัวแปรสังเกตที่มีค่าตํ่ากว่า 0.01 หรื อค่า VIF
(Variance inflation factor) ที่ มีค่ามากว่า 5 (Kline, 2011) ผลการตรวจสอบค่าสัมประสิ ทธ์สหสัมพันธ์ระหว่าง
ตัวแปร พบว่า ค่าสัมประสิ ทธ์สหสัมพันธ์เป็ นบวกแสดงถึงความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกัน โดยตัวแปรทั้งหมดมี
ความสัมพันธ์อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และมีค่าสัมประสิ ทธ์สหสัมพันธ์ระหว่างคู่ตวั แปรระหว่าง
0.620 ถึง 0.800 ซึ่งเป็ นค่าความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอยูใ่ นระดับปานกลาง จึงไม่ก่อให้เกิดปั ญหาความสัมพันธ์
กันเองระหว่างคู่ตวั แปร
ตารางที่ 4 ผลการวิเคราะห์ถดถอยเชิงพหุเพื่อหาความสําคัญคุณภาพบริ การส่งผลต่อความพึงพอใจของผูใ้ ช้บริ การ
Unstandardized
Standardized
Coefficients
Coefficients
Model
t
B
Std. Error
Beta
(Constant)
1.208
.144
8.408
QS7
.150
.039
.192
3.833
QS1
.148
.040
.189
3.747
QS10
.093
.035
.124
2.685
QS5
.082
.037
.113
2.227
QS8
.082
.032
.123
.2.534
QS2
.075
.036
.100
2.097
QS4
.073
.037
.095
1.981
2
2
R= .707 R =.500 Adj. R =.491
SEE=.44313 F-Value=56 .084

Sig.
.000
.000
.000
.008
.027
.012
.037
.048
P-Value=.000

Collinearity Statistics
Tolerance

VIF

.508
.503
.601
.492
.537
.559
.554

1.968
1.987
1.663
2.034
1.863
1.788
1.806

หมายเหตุ : ตรงความต้อ งการ(QS1),มี ค วามสมํ่า เสมอ (QS2),ความประหยัด (QS3),ความเสมอภาค (QS4), ความสะดวก (QS5),รู ป แบบการบริ ก ารดี ,
(QS6)ความรวดเร็ วถูกต้อง(QS7), ความทันสมัย (QS8), ราคาบริ การเหมาะสม (QS9), ความต่อเนื่องของบริ การที่ให้ (QS10)

ผลการวิเคราะห์ถดถอยเชิงพหุ เพื่อหาความสําคัญจากสมมุติฐานที่ 2 คุณภาพบริ การส่ งผลต่อความพึงพอใจ
ของผูใ้ ช้บริ การ พบว่า R2 บ่งชี้วา่ โมเดลสามารถพยากรณ์ค่าอิทธิ พลคุณภาพบริ การ เท่ากับ 0.500 แสดงว่าโมเดล
ในการศึ กษานี้ มีความน่ าเชื่ อถือระดับสู งและจากการพิจาณาค่า F-Statistic แสดงว่าโมเดลในภาพรวมสามารถ
อธิ บายตัวแปรผลอิทธิ พลคุณภาพของผูใ้ ช้บริ การได้ (F-Value = 56.084 , p<.001) ตัวแปรที่ มีอิทธิ พลสู งสุ ดต่อ
อิทธิพลคุณภาพของผูใ้ ช้บริ การคือ ตรงความต้องการ (QS7) ซึ่งมีค่า Beta=.192 รองลงมาคือ ความรวดเร็ วถูกต้อง
(QS1) ซึ่ งมีค่า Beta = .189 รองลงมาคือ ความต่อเนื่ องของบริ การที่ให้ (QS10) ซึ่ งมีค่า Beta = .124 รองลงมาคือ
ความสะดวก (QS5) ซึ่ งมี ค่า Beta = .113 รองลงมาคื อ ความทันสมัย (QS8) ซึ่ งมี ค่า Beta = .123 รองลงมาคื อ
มีความสมํ่าเสมอ (QS2) ซึ่ งมีค่า Beta = .100 รองลงมาคือ ความเสมอภาค (QS4) ซึ่ งมีค่า Beta = .095 ส่ วนปั จจัย
ด้าน ความประหยัด (QS3) รู ปแบบการบริ การดี (QS6) และราคาบริ การเหมาะสม (QS9) ไม่สามารถอธิ บาย
ตัวแปรผลคุณภาพการบริ การส่งผลต่อความพึงพอใจของผูใ้ ช้บริ การได้ (p>.001) ซึ่งปั จจัยด้านคุณภาพการบริ การ
ส่ งผลต่อความพึงพอใจของผูใ้ ช้บริ การ สามารถอธิ บายผลได้น้ นั ตัวแปรที่มีอิทธิ พลสู งสุ ด ได้แก่ ตรงความต้องการ
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รองลงมา ได้แก่ ความรวดเร็ วถูกต้อง ความต่อเนื่องของบริ การที่ให้ ความสะดวก ความทันสมัย มีความสมํ่าเสมอ
และตัวแปรสุดท้าย ที่มีอิทธิพลคือ ความเสมอภาค และสามารถแสดงด้วยสมการดังนี้
SC=.192(QS7) + .189(QS1) +.124(QS10) +.113(QS5) +.123(QS8) + .100(QS2) + .095(QS4)

6. อภิปรายผล

6.1 จากผลการวิจยั กลยุทธ์คุณภาพบริ การรถขนส่ งสาธารณะ ในจังหวัดนครศรี ธรรมราชผูใ้ ช้บริ การให้
ความสําคัญโดยรวมอยูใ่ นระดับความสําคัญมาก เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้าน พบว่าผูใ้ ช้บริ การรถขนส่งสาธารณะให้
ความสําคัญ ด้านความรวดเร็ วถูกต้องในการใช้บริ การ ด้านตรงความต้องการและด้านความต่อเนื่ องของบริ การ
ตามลําดับ ผลการวิจยั เป็ นไปในทิศทางเดียวกันกับ งานวิจยั เรื่ องคุณภาพการบริ การที่ส่งผลต่อความพึงพอใจของ
ลูกค้าในธุรกิจการท่องเที่ยวแบบพํานัก ระยะยาวในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวในประเทศไทย (กาญจนา ทวินนั ท์
และแววมยุร า คํา สุ ข , 2558) ซึ่ งพบว่า การรู ้ จัก และความเข้า การให้ ค วามเชื่ อ มั่น ความเชื่ อ ถื อ ไว้ว างใจได้
การตอบสนองต่อลูกค้าและความเป็ นรู ปธรรมของบริ การ มีอิทธิพลต่อเชิงบวกต่อความพึงพอใจของนักท่องเที่ยว
6.2 จากการวิเคราะห์อิทธิ พลคุณภาพบริ การส่ งผลต่อความพึงพอใจของผูใ้ ช้บริ การ พบว่า ด้านตรง
ความต้องการ ด้านความรวดเร็ วถูกต้อง ด้านความต่อเนื่องของบริ การที่ให้ ด้านความสะดวกสบาย ด้านความทันสมัย
ด้านความสมํ่าเสมอ และด้านความเสมอภาค มีอิทธิ พลเชิ งบวกต่อความพึงพอใจของผูใ้ ช้บริ การ สอดคล้องกับ
งานวิ จัย เรื่ อ ง คุ ณ ภาพการให้ บ ริ ก ารและความพึ ง พอใจที่ มี ค วามสั ม พัน ธ์ กับ การกลับ มาใช้บ ริ ก ารซํ้าของ
ผูร้ ับบริ การ โรงพยาบาลเปาโลรังสิ ต (รุ่ งทิ พย์ นิ ลพัท, 2561) ผลการวิจยั พบว่าระดับคุณภาพการให้บริ การโดย
ภาพรวมพบว่าผูใ้ ช้บริ การมีความคิดเห็นอยูใ่ นระดับมากทุกด้าน โดยอันดับแรกเป็ น ด้านความน่าเชื่อถือไว้วางใจ
อันดับรองลงมาคือ ด้านความเป็ นรู ปธรรมของการบริ การและด้านตอบสนองต่อผูร้ ับบริ การ และด้านการสร้าง
ความเชื่อมัน่ ตามด้วยด้านความเห็นอกเห็นใจ ตามลําดับ

7. ข้ อเสนอแนะ

7.1 ข้ อเสนอแนะในการนําผลวิจยั ไปใช้
(1) ผูใ้ ห้บริ การรถขนส่ งสาธารณะควรให้ความสําคัญในกลยุทธ์คุณภาพบริ การรถขนส่ งสาธารณะ
ด้านการบริ การลูกค้าให้มากขึ้ น เช่ น ผูใ้ ห้บริ การตอบคําถามที่ รวดเร็ วเมื่ อใช้บริ การสอบถามเกี่ ยวกับการใช้
รถขนส่ งสาธารณะ การให้บริ การอย่าสมํ่าเสมออย่างเต็มใจ เนื่ องจากเป็ นประเด็นที่ลูกค้าให้คะแนนความสําคัญ
ต่อการใช้บริ การรถขนส่งสาธารณะในครั้งต่อไป
(2) ผูใ้ ห้บริ การรถขนส่ ง สาธารณะควรแบ่ ง กลุ่ มลู กค้าหรื อผูใ้ ช้บริ การรถขนส่ ง สาธารณะเพื่ อ
สามารถตอบสนองความต้องการกับลูกค้าหรื อผูใ้ ช้บริ การกลุ่มใหญ่ของธุรกิจรถขนส่งสาธารณะ
(3) จากการศึ กษาพบว่าอาชี พเกษตรกรได้ให้ระดับความพึงพอใจสู งกว่าอาชี พอื่ นๆ จากการใช้
บริ การขนส่งสาธารณะ ดังนั้นผูใ้ ห้บริ การควรให้ความสําคัญเพื่อตอบสนองความต้องการของอาชีพในกลุ่มนี้
7.2 ข้ อเสนอแนะในการวิจยั ครั้งต่ อไป
(1) ควรมีการศึ กษาพฤติกรรมและระดับการให้ความสําคัญของผูใ้ ช้บริ การแต่ละด้านให้มีขอ้ มูล
สรุ ปที่ชดั เจนขึ้นตลอดทั้งปี เพื่อให้ตวั อย่างที่มีมากขึ้น และความหลากหลายในการตอบแบบสอบถาม ซึ่งจะทําให้
ข้อมูลมีความน่าเชื่อถือมากขึ้น
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(2) ควรเลื อกกลุ่มตัวอย่างอื่ นๆ ที่ มีความแตกต่างจากการศึ กษาในครั้ งนี้ เช่ น ผูใ้ ช้บริ การที่ อ ยู่
ต่างจังหวัดที่ ใช้บริ การรถขนส่ งสาธารณะ เพื่อจะได้เห็ นว่าผลการศึ กษาเป็ นอย่างไร เหมือนหรื อแตกต่างจาก
กลุ่มตัวอย่างเดิม
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การศึกษาครั้งนี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาผลกระทบของโครงการธนาคารน้ าใต้ดินเฉลิมพระเกียรติต่อ
ประชากรในเขตพื้นที่เทศบาลตาบลท่าม่วง อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด โดยใช้ขอ้ มูลปฐมภูมิจากการสารวจและสัมภาษณ์
ข้อมูลด้านต้นทุนและผลตอบแทนเกษตรกรในพื้นที่โครงการธนาคารน้ าใต้ดินเฉลิมพระเกียรติ จานวน 400 ราย
และใช้ขอ้ มูลทุติยภูมิศึกษาจากองค์กรและหน่ วยงานต่าง ๆ ที่ เกี่ ยวข้อง เพื่อใช้ในการวิเคราะห์ผลกระทบของ
โครงการธนาคารน้ าใต้ดิน ที่มีต่อต้นทุนทางการเกษตร
ผลของการศึ กษาผลกระทบของโครงการธนาคารน้ าใต้ดินเฉลิมพระเกี ยรติต่อประชากรในเขตพื้นที่
เทศบาลตาบลท่าม่วง อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด พบว่า ค่าแรงงานในการเตรี ยมดิน หลังมีโครงการฯ มีตน้ ทุนที่เพิม่ ขึ้น
ต้นทุนเงินสด เพิ่มขึ้น 20.91 บาทต่อไร่ ต้นทุนไม่เป็ นเงินสด เพิ่มขึ้น 3.85 บาทต่อไร่ ค่าแรงงานในการเพาะปลูก
ข้าว หลัง มี โ ครงการฯ ต้น ทุ น เงิ น สด เพิ่ ม ขึ้ น 1.07 บาทต่ อ ไร่ ต้น ทุ น ไม่ เ ป็ นเงิ น สด ลดลง 45.34 บาทต่ อ ไร่
ค่าแรงงานในการใส่ ปุ๋ย หลังมีโครงการฯ ต้นทุนเงินสด ลดลง 0.09 บาทต่อไร่ ต้นทุนไม่เป็ นเงินสด ลดลง 89.62
บาทต่อไร่ ค่าใช้จ่ายในการใส่ ปุ๋ย หลังมีโครงการฯ ต้นทุนเงิ นสด เพิ่มขึ้น 1.95 บาทต่อไร่ ต้นทุนไม่เป็ นเงินสด
เท่ากับก่อนมีโครงการฯ ค่าใช้จ่ายในการดูแลรักษา ก่อนและหลังมีโครงการฯ ต้นทุนเงินสด และต้นทุนไม่เป็ นเงินสด
มีค่าเท่ากัน ค่าแรงงานในการเก็บเกี่ยว หลังมีโครงการฯ ต้นทุนเงินสด ลดลง 0.09 บาทต่อไร่ ต้นทุนไม่เป็ นเงินสด
ลดลง 89.62 บาทต่อไร่ โดยมีตน้ ทุนรวม (Total Cost) ที่ลดลงจากก่อนมีโครงการฯ ไร่ ละ 74.95 บาท
คาสาคัญ: โครงการธนาคารน้ าใต้ดิน, ต้นทุนทางการเกษตร, ต้นทุนทางการผลิต

ABSTRACT
The purpose of this study The Impact of Groundwater Bank Project in Tha Muang Sub-Distirct,
Selaphum District, Roi Et Province by using primary data from surveys and interviews on cost and return of
farmers in the bank project area. Groundwater Chaloem Phrakiat, Tha Muang Subdistrict, Selaphum District,
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Roi Et Province, using secondary education data from various organizations and agencies involved in the analysis,
Impact of the Underground Water Banking Project on agricultural costs.
The results of the study on the impact of the Chalermprakiet Groundwater Bank project on the
population in Tha Muang Municipality found that labor costs for soil preparation. After the project, the cost
increased by 20.91 baht per rai, the cost of non-cash increased by 3.85 baht per rai, labor cost of rice cultivation.
After the project, the cost of cash increased by 1.07 baht per rai, the cost of non-cash decreased by 45.34 baht per
rai, labor cost of fertilizing after the project, the cost of cash decreased by 0.09 baht per rai, the cost of non-cash
decreased by 89.62 baht per rai, the cost of fertilizing after the project increased by 1.95 baht per rai, the cost was
not cash equal to before the project, the cost of maintenance before and after the project cost cash was increased
by 1.95 baht per rai, the cost was not cash equal to before the project, the cost of maintenance before and after
the project cost cash was increased by 1.95 baht per rai, the cost was not cash equal to before the project, the cost
of maintenance before and after the project cost cash increased by 1.95 baht per rai, the cost was not cash equal
to before the project, the cost of maintenance before and after the project cost cash increased by 1.95 baht per rai,
the cost was not cash equal to before the project, the cost of maintenance before and after the project cost cash
increased by 1.95 baht per rai, the cost was not cash equal to before the project, the cost of maintenance before
and after the project cost cash increased by 1. is equal Labor costs in harvesting After the project, the cash cost
decreased by 0.09 baht per rai, the non-cash cost decreased by 89.62 baht per rai, with total cost reduced from
before the project 74.95 baht per rai.
Keywords: Groundwater Bank Project, Agricultural Cost, Production Cost

1. บทนา
ประเทศไทยเริ่ มมีฝนตกน้อยกว่าปกติต่อเนื่ องมาตั้งแต่ช่วงฤดูฝนปี 2561 (พฤษภาคม-ตุลาคม 2561)
ซึ่งครอบคลุมทั้งภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉี ยงเหนือ และภาคตะวันออก รวมถึงในบางพื้นที่ของภาคใต้
โดยเฉพาะบริ เวณตอนบนของภาคเหนื อและด้านตะวันออกของภาคตะวันออกเฉี ยงเหนือ โดยสถานการณ์ฝนตก
น้อยต่อเนื่องยาวนานในครั้งนี้ ส่ งผลทาให้เกิดภัยแล้งในหลายพื้นที่ ทาให้ประชาชนประสบปั ญหาการขาดแคลน
น้ าอุปโภค และน้ าเพื่อการเกษตรไม่เพียงพอมาโดยตลอด ถึงแม้รัฐบาลจะมีนโยบายในการแก้ปัญหาการขาด
แคลนน้ าอุปโภค โดยการก่อสร้างระบบประปา แต่การก่อสร้างระบบประปายังไม่ครอบคลุมทุกหมู่บา้ น และยังมี
อีกจานวนมากที่ประสบปั ญหาการขาดแคลนน้ า เพื่อการอุปโภค การประกอบเกษตรกรรม และปศุสตั ว์ (สถาบัน
สารสนเทศทรัพยากรน้ า (องค์การมหาชน), 2563)
ตาบลท่าม่วง อาเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด มีลกั ษณะภูมิประเทศ ด้านทิศใต้ติดกับแม่น้ าชี มีลกั ษณะเป็ น
พื้นที่ราบลุ่ม ทางด้านทิศเหนื อและทิศตะวันออกจะมีลกั ษณะเป็ นที่ดอน ซึ่ งตาบลท่าม่วงมีลกั ษณะภูมิประเทศที่
แตกต่างกัน ทาให้เกิ ดปั ญหาชลประทาน ชุ มชนที่ ใกล้แหล่งน้ าจะมี ความอุดมสมบูรณ์ ในการประกอบอาชี พ
เกษตรกรรม ทั้งในด้านปริ มาณของผลผลิต และจานวนครั้งในการทาการเกษตร ประชาชนตาบลท่าม่วงส่วนใหญ่
ประกอบอาชี พเกษตรกรรม เช่น ทานา ทาไร่ ทาสวน เลี้ยงสัตว์ พืชเศรษฐกิ จที่ปลูก คือ ข้าว โครงการธนาคาร
น้ าใต้ดินเฉลิมพระเกียรติ มีจุดมุ่งหมายในการบริ หารจัดการน้ าใต้ดินแบบครบวงจร โดยเทศบาลตาบลท่าม่วงและ
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ประชาชนในพื้นที่ มีส่วนร่ วมในการดาเนิ นการ บริ หารจัดการด้วยตัวเอง โดยไม่ตอ้ งคอยความช่ วยเหลื อจาก
ภาครัฐเพียงอย่างเดียว (แผนพัฒนาโครงการธนาคารน้ าใต้ดินฯ, 2561)
ผูว้ ิจัยจึ งสนใจศึ กษาผลกระทบจากโครงการธนาคารน้ าใต้ดินเฉลิ มพระเกี ยรติ ตาบลท่ าม่วง อาเภอ
เสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด นั่นเป็ นโครงการที่ ประชาชนใช้ประโยชน์ร่วมกันในการทาการเกษตรในช่วงหน้าแล้ง
ซึ่ งเทศบาลตาบลท่าม่วง จากการศึ กษาพบว่าโครงการนี้ จะช่ วยให้เกษตรกรในพื้นที่ มีน้ าใช้ในการดาเนิ นการ
เกษตรที่ เ พี ย งพอ อี ก ทั้ง ยัง ช่ ว ยส่ ง เสริ ม ให้มี ผ ลผลิ ต ทางการเกษตรในช่ ว งหน้า แล้ง และช่ ว ยลดต้น ทุ น ทาง
การเกษตรให้แก่เกษตรกร การดาเนิ นการตามโครงการดังกล่าว เห็นว่าจาเป็ นอย่างยิ่งในการศึกษาผลลัพธ์ หรื อ
เป้ าหมายตามคาดหวังของวัตถุประสงค์ของโครงการหรื อไม่ และการศึกษาในครั้งนี้ สามารถนามาประกอบการ
ตัดสิ นใจในการแก้ปัญหาภัยแล้ง และการขาดแคลนน้ าในการทาการเกษตรในบริ เวณพื้นที่อื่น ๆ

2. วัตถุประสงค์
เพื่อศึ กษาผลกระทบต้นทุนของโครงการธนาคารน้ าใต้ดินเฉลิมพระเกี ยรติต่อประชากรในเขตพื้นที่
เทศบาลตาบลท่าม่วง อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด

3. วิธีการศึกษา
การเก็บรวบรวมข้ อมูล
ข้ อมูลปฐมภูมิ เก็บรวบรวมจากประชากรในหมู่บา้ นในพื้นที่ ทั้ง 11 หมู่บา้ น จานวน 4,944 คน โดยกาหนด
กลุ่มตัวอย่างจากการใช้สูตรการคานวณหาจานวนตัวอย่างของ Yamane (1973) ซึ่ งกาหนดความคาดเคลื่อนของ
การประมาณค่า 0.05 ที่ระดับการเชื่อมัน่ ร้อยละ 95 เท่ากับ 370.06 หรื อ 370 คน จึงดาเนินการเก็บข้อมูลจากประชากร
ในพื้ น ที่ จ านวน 400 คน ใช้วิธี เ ลื อ กกลุ่ ม ตัว อย่า งแบบโควต้า (Quota Sampling) เป็ นการเลื อ กกลุ่ ม ตัว อย่า ง
โดยคานึงถึงสัดส่วนองค์ประกอบของประชากร แบ่งพื้นที่กลุ่มตัวอย่างเป็ นหมู่บา้ นทั้ง 11 หมู่บา้ น หมู่บา้ นละ 35 - 36
ครัวเรื อน และในการสุ่ มแบบโควต้า (Quota Sampling) จะใช้การสุ่ มตัวอย่างแบบบังเอิญ (Accidental Sampling)
เก็บข้อมูลให้ครบตามต้องการโดยไม่มีกฎเกณฑ์แน่นอน โดยแบบสอบถามเป็ นเครื่ องมือในการเก็บข้อมูลเกี่ยวกับ
พฤติกรรมการใช้แหล่งน้ าในธนาคารน้ าใต้ดินเพื่อการเกษตร ปริ มาณการเพาะปลูก รายได้ และต้นทุนจากผลผลิต
ทางการเกษตร และข้อมูลของเกษตรกรในพื้นที่ก่อนและหลังมีโครงการฯ
ข้ อมูลทุตยิ ภูมิ เป็ นข้อมูลที่ได้จากการรวบรวมและวิเคราะห์เอกสาร งานวิจยั บทความทางวิชาการ และ
ข่าวสารจากสื่ อต่าง ๆ รวมทั้งทบทวนแนวคิดทฤษฎีทางเศรษฐศาสตร์ ข้อมูลทัว่ ไปที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา ข้อมูล
และรายละเอี ยดของโครงการธนาคารน้ าใต้ดินเฉลิ มพระเกี ยรติ ต.ท่ าม่วง อ.เสลภูมิ จ.ร้ อยเอ็ด เพื่อนาข้อมูล
ดังกล่าวประกอบการพิจารณาการเก็บรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ขอ้ มูล
การวิเคราะห์ ข้อมูล
การวิเคราะห์เชิงปริ มาณ (Quantitative Analysis) ในการวิเคราะห์ขอ้ มูลต้นทุนในการทาการเกษตร และ
ดาเนินการวิเคราะห์ขอ้ มูลทางสถิติโดยใช้โปรแกรมสาเร็ จรู ปทางสถิต
ต้ นทุนและค่ าใช้ จ่าย
ต้นทุ นคงที่ ค่าใช้จ่ายในก่ อสร้าง รายจ่ ายที่ ภาคเกษตรกร หรื อครั วเรื อน ใช้ในการลงทุนเพื่อรองรับ
โครงการ หลัง จากที่ โ ครงการด าเนิ น การแล้ว เสร็ จ เช่ น ค่ าเสี ย โอกาสดิ น ที่ ใ ช้ใ นการเพาะปลู ก ค่ า เช่ า ที่ ดิน
ค่าอุปกรณ์การเกษตร เป็ นต้น โดยสอบถามข้อมูลจากครัวเรื อน
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ต้นทุ นผันแปร ค่าใช้จ่ายที่ เกษตรกรใช้ในการเพาะปลูก เช่ น ค่าแรงงาน ค่าใช้จ่ายในการดูแลรักษา
ค่าใช้จ่ายในการสูบน้ า เป็ นต้น โดยสอบถามข้อมูลจากครัวเรื อน
ค่าเสื่ อมราคา เช่น ค่าเสื่ อมอุปกรณ์ทาการเกษตร เป็ นต้น โดยคานวณจาก ค่าเสื่ อมราคาต่อปี = ราคาทุน
ของสิ นทรัพย์ / อายุการใช้งาน
ต้น ทุ น รวม (Total Cost) = ส่ ว นพื้ น ที่ ไ ร่ ร วมของเกษตรกรในพื้ น ที่ × {ก่ อ น (ต้น ทุ น คงที่ + ต้น ทุ น
ผันแปร) – หลัง (ต้นทุนคงที่ + ต้นทุนผันแปร)}
นอกจากนี้ ในการศึ กษาได้มีการทดสอบสมมติ ฐานการวิจัยด้วยสถิ ติ T-Test โดยตั้งสมมติ ฐานทาง
การวิจยั คือ ต้นทุนทางการเกษตรก่อนและหลังมีโครงการฯ มีความแตกต่างกัน

4. ผลการวิจัย
ในการศึกษาผลกระทบของโครงการธนาคารน้ าใต้ดินเฉลิมพระเกี ยรติ ต.ท่าม่วง อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด
โดยการศึกษาผลกระทบต้นทุนทางการเกษตรจากโครงการฯ นาต้นทุนรวม (Total Cost) มาพิจารณาผลกระทบ
ของโครงการฯ ก่อนและหลังมีโครงการ โดยนาข้อมูลที่ได้มาจากการสารวจ ในตารางที่ 1 -2 มาคานวณได้ดงั นี้
ตารางที่ 1 ต้นทุนคงที่ที่ใช้ในการทาการเกษตร (หน่วย: บาท/ไร่ )
รายการ
ต้ นทุนเงินสด
ต้ นทุนไม่ เป็ นเงินสด
ลักษณะการถือของที่ดนิ ที่ใช้ ในการเพาะปลูก พื้นที่การเกษตรรวม 4,104.20 ไร่
ที่ดินของตนเอง
0
3,905,500.00
ที่ดินเช่า (1,000/ไร่ )
198,700.00
0
ค่ าอุปกรณ์ การเกษตร
รถไถนา
429.32
0
เครื่ องสู บน้ า
310.99
0
มอเตอร์สูบน้ า
303.84
0
ท่อสู บน้ า
306.03
0
เครื่ องพ่นยา
303.84
0
รถไถเดินตามพร้อมอุปกรณ์
313.58
0
รถไถ 4 ล้อเล็ก
0.00
0
รถไถ 4 ล้อใหญ่
547.49
0
เครื่ องหว่านข้าวสะพายหลัง
305.37
0
รถเกี่ยวนวด
615.71
0
202,136.16
3,905,500.00
รวมต้ นทุนคงที่

ร้ อยละ
95.16
4.84
12.49
9.05
8.84
8.91
8.84
9.13
0.00
15.93
8.89
17.92
100.00

ที่มา: จากการสารวจ

เมื่อพิจารณาจากจากตารางที่ 1 ต้นทุนคงที่ ที่ใช้ในการทาการเกษตร ลักษณะการถือของที่ ดินที่ ใช้ใน
การเพาะปลูก พบว่าส่ วนใหญ่ มี ที่ดินเป็ นของตนเอง เมื่ อนามาคิ ด ต้นทุนค่าเสี ยโอกาสในการปล่อยเช่าที่ ดิน
เป็ นต้นทุนที่ไม่เป็ นเงินสด เท่ากับ 3,905,500.00 บาท ค่าอุปกรณ์การเกษตร ที่มีตน้ ทุนคงที่สูงสุ ด 3 อันดับ ได้แก่
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รถรถเกี่ยวนวด จานวน 615.71 บาท/ไร่ คิดเป็ นร้อยละ 17.92 ไถ 4 ล้อใหญ่ จานวน 547.49 บาท/ไร่ คิดเป็ นร้อยละ
15.93 และ รถไถนา จานวน 429.32 บาท/ไร่ คิดเป็ นร้อยละ 12.49 ตามลาดับ
ตารางที่ 2 เปรี ยบเทียบต้นทุนผันแปรในการทาการเกษตร (หน่วย: บาท/ไร่ )
ก่ อนมีโครงการ
รายการ

ต้ นทุน
เงินสด

ต้ นทุน
ไม่ เป็ น
เงินสด

ค่ าแรงงาน
ในการ
467.33 64.37
เตรียมดิน
ค่ าแรงงาน
ในการ
35.20 335.34
เพาะปลูก
ข้ าว
ค่ าแรงงาน
43.40 325.97
ในการใส่ ป๋ ยุ
ค่ าใช้ จ่าย
290.61 2,938.42
ในการใส่ ป๋ ยุ
ค่ าใช้ จ่าย
ในการดูแล 1.34
0.00
รักษา
ค่ าแรงงาน
ในการเก็บ 6,065.94 165.32
เกีย่ ว
ค่ าแรงงาน
ในการขน 47.92 0.00
ไปขาย
ค่ าใช้ จ่ายใน
523.17 0.00
การสู บนา้
ค่ าเสื่ อม
อุปกรณ์ ทา
513.35 0.00
การเกษตร
ต่ อปี

ปี 2563
ต้ นทุน
เงินสด

ต้ นทุน
ไม่ เป็ น
เงินสด

การเปลีย่ นแปลง
ทีเ่ กิดขึน้
ต้ นทุน
ต้ นทุน
ไม่ เป็ น
เงินสด
เงินสด

%Change

ต้ นทุนเงินสด

ต้ นทุน
เงินสด

ต้ นทุน
ไม่ เป็ น
เงินสด

t

5.98%

Sig.

ต้ นทุน
ไม่ เป็ นเงินสด
t

Sig.

488.24 68.22

-20.91

-3.85

4.47%

-6.471

0.000 -1.425 0.155

36.27 290.01

-1.07

45.34

3.03% -13.52% -0.872

0.384 7.270 0.000

43.31 236.35

0.09

89.62 -0.21% -27.49% 0.145

0.884 9.499 0.000

0.00

0.67%

0.00%

-1.416

0.158

-

-

0.00

0.00%

0.00%

-

-

-

-

292.56 2,938.42 -1.95
1.34

0.00

0.00

6,078.55 185.03 -12.61 -19.71 0.21% 11.92% -1.057

0.291 -1.010 0.313

47.92

0.00

0.00

0.00

0.00%

0.00%

-

-

-

-

523.17

0.00

0.00

0.00

0.00%

0.00%

-

-

-

-

513.35

0.00

0.00

0.00

0.00%

0.00%

-

-

-

-

ที่มา: จากการสารวจ

เมื่อพิจารณาจากตารางที่ 2 ค่าแรงงานในการเตรี ยมดิน หลังมีโครงการฯ มีตน้ ทุนที่เพิ่มขึ้น ต้นทุนเงินสด
เพิ่มขึ้น 20.91 บาทต่อไร่ ต้นทุนไม่เป็ นเงินสด เพิ่มขึ้น 3.85 บาทต่อไร่ ค่าแรงงานในการเพาะปลูกข้าว หลังมี
โครงการฯ ต้นทุนเงินสด เพิ่มขึ้น 1.07 บาทต่อไร่ ต้นทุนไม่เป็ นเงินสด ลดลง 45.34 บาทต่อไร่ ค่าแรงงานใน
การใส่ปุ๋ย หลังมีโครงการฯ ต้นทุนเงินสด ลดลง 0.09 บาทต่อไร่ ต้นทุนไม่เป็ นเงินสด ลดลง 89.62 บาทต่อไร่
ค่าใช้จ่ายในการใส่ปุ๋ย หลังมีโครงการฯ ต้นทุนเงินสด เพิ่มขึ้น 1.95 บาทต่อไร่ ต้นทุนไม่เป็ นเงินสด เท่ากับก่อนมี
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โครงการฯ ค่าใช้จ่ายในการดูแลรักษา ก่อนและหลังมีโครงการฯ ต้นทุนเงินสด และต้นทุนไม่เป็ นเงินสด มีค่าเท่ากัน
ค่าแรงงานในการเก็บเกี่ยว หลังมีโครงการฯ ต้นทุนเงินสด ลดลง 0.09 บาทต่อไร่ ต้นทุนไม่เป็ นเงินสด ลดลง 89.62
บาทต่อไร่ ค่าแรงงานในการขนไปขาย ก่อนและหลังมีโครงการฯ ต้นทุนเงินสด และต้นทุนไม่เป็ นเงินสด มีค่าเท่ากัน
ค่าใช้จ่ายในการสูบน้ า ก่อนและหลังมีโครงการฯ ต้นทุนเงินสด และต้นทุนไม่เป็ นเงินสด มีค่าเท่ากัน ค่าเสื่ อมอุปกรณ์
ทาการเกษตรต่อปี ก่อนและหลังมีโครงการฯ ต้นทุนเงินสด และต้นทุนไม่เป็ นเงินสด มีค่าเท่ากัน
เมื่อนามาคานวณ ต้นทุนรวม (Total Cost) = ส่วนพื้นที่ไร่ รวมของเกษตรกรในพื้นที่ × {ก่อน (ต้นทุนคงที่
+ ต้นทุนผันแปร) – หลัง (ต้นทุนคงที่ + ต้นทุนผันแปร)}
ต้นทุนรวม (Total Cost) = 4,104.20 × 74.95 = 307,596.00 บาท
มี ค่าผลรวมต้นทุ นเงิ นสด เพิ่มขึ้ นจากก่ อนมี โครงการฯ -149,600.00 บาท และต้นทุ นไม่เป็ นเงิ นสด
ลดลงจากหลังมีโครงการฯ 457,196.00 บาท เมื่อนามาคานวณ ทาให้มีตน้ ทุนรวม 307,596.00 บาท มีตน้ ทุนรวมที่
ลดลง ไร่ ละ 74.95 บาท
ผลการทดสอบสมมติฐาน
ผลการทดสอบความแตกต่างต้นทุนผันแปร ก่อนและหลังมีโครงการฯโดยใช้ Paired-Samples T Test
ดังนี้
ต้ นทุนผันแปรทีเ่ ป็ นเงินสด
ค่ า แรงงานในการเตรี ย มดิ น ก่ อ นมี โ ครงการฯ และปี 2563 มี ค่ า T-Test = -6.471 และค่ า Sig = 0.00
ซึ่งมีค่าน้อยกว่า ระดับนัยสาคัญที่ 0.05 ซึ่งหมายความว่า ค่าแรงงานในการเตรี ยมดิน ก่อนมีโครงการฯ และหลังมี
โครงการฯ ในปี 2563 มีความแตกต่างกัน อย่างมีนยั สาคัญ แสดงให้เห็นว่า ค่าแรงงานในการเตรี ยมดินเพิม่ ขึ้นหลัง
มีโครงการฯ จากการสอบถาม พบว่า ค่าแรงงานในการเตรี ยมดิน ในปี ก่อนมีโครงการฯ ค่าแรง ไร่ ละ 500 บาท/
คน แต่เมื่อในปี 2563 หลังมีโครงการฯ ค่าแรงอยูท่ ี่ ไร่ ละ 600 บาท/คน
ค่าแรงงานในการเพาะปลูกข้าว ก่อนมีโครงการฯ และปี 2563 มีค่า T-Test = -0.872 และค่า Sig = 0.384
ซึ่ งมีค่ามากกว่า ระดับนัยสาคัญที่ 0.05 ซึ่ งหมายความว่า ค่าแรงงานในการเพาะปลูกข้าว ก่อนมีโครงการฯ และ
หลังมีโครงการฯ ในปี 2563 ไม่แตกต่างกัน อย่างมีนยั สาคัญ
ค่ า แรงงานในการใส่ ปุ๋ย ก่ อ นมี โ ครงการฯ และปี 2563 มี ค่ า T-Test = 0.145 ค่ า และค่ า Sig = 0.884
ซึ่ งมีค่ามากกว่า ระดับนัยสาคัญที่ 0.05 ซึ่ งหมายความว่า ค่าแรงงานในการใส่ ปุ๋ย ก่อนมีโครงการฯ และหลังมี
โครงการฯ ในปี 2563 ไม่แตกต่างกัน อย่างมีนยั สาคัญ
ค่ า ใช้จ่ า ยในการใส่ ปุ๋ ย ก่ อ นมี โ ครงการฯ และปี 2563 มี ค่ า T-Test = -1.416 ค่ า และค่ า Sig = 0.158
ซึ่ งมี ค่ามากกว่า ระดับนัยสาคัญที่ 0.05 ซึ่ งหมายความว่า ค่าใช้จ่ายในการใส่ ปุ๋ย ก่ อนมี โครงการฯ และหลังมี
โครงการฯ ในปี 2563 ไม่แตกต่างกัน อย่างมีนยั สาคัญ
ค่าแรงงานในการเก็บเกี่ยว ก่อนมีโครงการฯ และปี 2563 มีค่า T-Test = -1.057 และค่า Sig = 0.291 ซึ่งมี
ค่ามากกว่า ระดับนัยสาคัญที่ 0.05 ซึ่ งหมายความว่า ค่าแรงงานในการเก็บเกี่ ยว ก่ อนมี โครงการฯ และหลังมี
โครงการฯ ในปี 2563 ไม่แตกต่างกัน อย่างมีนยั สาคัญ
ต้ นทุนผันแปรทีไ่ ม่ เป็ นเงินสด
ค่าแรงงานในการเตรี ยมดิน ก่อนมีโครงการฯ และปี 2563 มีค่า T-Test = -1.425 และค่า Sig = 0.155 ซึ่งมี
ค่ามากกว่า ระดับนัยสาคัญที่ 0.05 ซึ่ งหมายความว่า ค่าแรงงานในการเตรี ยมดิ น ก่อนมีโครงการฯ และหลังมี
โครงการฯ ในปี 2563 ไม่แตกต่างกัน อย่างมีนยั สาคัญ
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ค่าแรงงานในการเพาะปลูกข้าว ก่อนมีโครงการฯ และปี 2563 มีค่า T-Test = 7.270 และค่า Sig = 0.000
ซึ่ งมีค่าน้อยกว่า ระดับนัยสาคัญที่ 0.05 ซึ่ งหมายความว่า ค่าแรงงานในการเพาะปลูกข้าว ก่อนมีโครงการฯ และ
หลังมีโครงการฯ ในปี 2563 มีความแตกต่างกัน อย่างมีนยั สาคัญ แสดงให้เห็นว่า ค่าแรงงานในการเพาะปลูกข้าว
ลดลงหลังมีโครงการฯ จากการสอบถาม พบว่าในปี ก่อนมีโครงการฯ เกษตรดาเนิ นการเพาะปลูกข้าวเอง แต่ในปี
2563 หลังจากมีโครงการฯ เกษตรกรจ้างแรงงานที่เป็ นต้นทุนเงินสดเพิ่มขึ้น
ค่าแรงงานในการใส่ ปุ๋ย ก่อนมีโครงการฯ และปี 2563 มีค่า T-Test = 9.499 และค่า Sig = 0.000 ซึ่ งมีค่า
น้อยกว่า ระดับนัยสาคัญที่ 0.05 ซึ่ งหมายความว่า ค่าแรงงานในการใส่ ปุ๋ย ก่อนมีโครงการฯ และหลังมีโครงการฯ
ในปี 2563 มีความแตกต่างกัน อย่างมีนัยสาคัญ แสดงให้เห็นว่า ค่าแรงงานในการใส่ ปุ๋ยลดลงหลังมีโครงการฯ
จากการสอบถาม พบว่าในปี ก่ อนมี โครงการฯ เกษตรดาเนิ นการใส่ ปุ๋ยเอง แต่ในปี 2563 หลังจากมี
โครงการฯ เกษตรกรจ้างแรงงานที่เป็ นต้นทุนเงินสดเพิ่มขึ้น
ค่าแรงงานในการเก็บเกี่ยว ก่อนมีโครงการฯ และปี 2563 มีค่า T-Test = -1.010 และค่า Sig = 0.313 ซึ่งมี
ค่ามากกว่า ระดับนัยสาคัญที่ 0.05 ซึ่ งหมายความว่า ค่าแรงงานในการเก็บเกี่ ยว ก่ อนมี โครงการฯ และหลังมี
โครงการฯ ในปี 2563 ไม่แตกต่างกัน อย่างมีนยั สาคัญ

5. สรุ ป
จากผลการศึ กษาซึ่ งในสภาพทัว่ ไปของเกษตรกรในพื้นที่โครงการธนาคารน้ าใต้ดินเฉลิมพระเกียรติ
ต.ท่าม่วง อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด ส่ วนใหญ่ได้รับรายได้จากการทาการเกษตรที่ ต่ากว่าต้นทุนในการทาการเกษตร
เนื่ องจากยังคงพบกับปั ญหาภัยแล้ง และต้นทุนที่มีราคาสู งขึ้นในแต่ละปี โดยแต่ละปี เกษตรกรในพื้นที่ส่วนใหญ่
จะปลูกข้าวนาปี คื อ การปลูกข้าวปี ละครั้ ง หากประสบปั ญหาภัย แล้งไม่มีน้ า ก็ส่งผลไม่สามารถปลูกข้าวได้
ทางเทศบาลต าบลท่ า ม่ ว ง จึ ง ได้ด าเนิ น โครงการธนาคารน้ า ใต้ดิ น เฉลิ ม พระเกี ย รติ ในปี 2561 หลัง จากได้
ทาการศึ กษาในส่ วนผลกระทบต้นทุนทางการเกษตรของกลุ่มตัวอย่างในพื้นที่โครงการฯ พบว่า ค่าแรงงานใน
การเตรี ยมดิ น หลังมี โครงการฯ มี ตน้ ทุ นที่ เพิ่มขึ้ น และต้นทุ นไม่เป็ นเงิ นสดเพิ่มขึ้ น เนื่ องจากค่าแรงงานใน
การเตรี ยมดิน ในปี ก่อนมีโครงการฯ ค่าแรง ไร่ ละ 500 บาท/คน แต่เมื่อในปี 2563 หลังมีโครงการฯ ค่าแรงอยู่ที่
ไร่ ละ 600 บาท/คน ค่าแรงงานในการเพาะปลูกข้าว หลังมีโครงการฯ ต้นทุนเงินสดเพิ่มขึ้น ต้นทุนไม่เป็ นเงินสด
ลดลง ค่าแรงงานในการใส่ ปุ๋ย หลังมีโครงการฯ ต้นทุนเงิน และต้นทุนไม่เป็ นเงินสดลดลง เนื่ องจากปุ๋ ยที่ราคาสูง
เกษตรกรหันไปใช้ปุ๋ยจากมูลสัตว์ หรื อไม่ใส่ ปุ๋ยแทน ค่าใช้จ่ายในการใส่ ปุ๋ย หลังมี โครงการฯ ต้นทุ นเงิ นสด
เพิ่มขึ้น เนื่ องจากปุ๋ ยที่ราคาสู งขึ้น ค่าใช้จ่ายในการดูแลรักษา ก่อนและหลังมีโครงการฯ มีค่าเท่ากัน ค่าแรงงานใน
การเก็บเกี่ ยว หลังมีโครงการฯ ต้นทุนเงิ นสด และต้นทุนไม่เป็ นเงิ นสดลดลง เนื่ องผลผลิตข้าวในปี 2563 ลดลง
ค่าแรงงานในการขนไปขาย ก่ อนและหลังมี โครงการฯ ต้นทุ นเงิ นสด และต้นทุ นไม่เป็ นเงิ นสด มี ค่าเท่ ากัน
ค่าใช้จ่ายในการสู บน้ า ก่อนและหลังมีโครงการฯ ต้นทุนเงินสด และต้นทุนไม่เป็ นเงินสด มีค่าเท่ากัน ค่าเสื่ อม
อุปกรณ์ทาการเกษตรต่อปี ก่อนและหลังมีโครงการฯ ต้นทุนเงินสด และต้นทุนไม่เป็ นเงินสด มีค่าเท่ากัน โดยมี
ต้นทุนรวม (Total Cost) ที่ลดลง ไร่ ละ 74.95 บาท ดังนั้น แสดงให้เห็นว่าโครงการธนาคารน้ าใต้ดินเฉลิมพระเกี ยรติ
ช่ วยทาให้เกษตรกรกลุ่มตัวอย่างมี ตน้ ทุ นการเกษตรลดลง ซึ่ งสอดคล้องกับสมศักดิ์ ชัยโคตร, 2554 ได้ศึกษา
ความคุ ม้ ทุนในการใช้ระบบน้ าบาดาลเพื่อการเกษตรกรรมในพื้นที่ หมู่ที่ 9 และ หมู่ที่ 14 ตาบลเสิ งสาง อาเภอ
เสิ งสาง จังหวัดนครราชสี มา มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาความคุม้ ทุนของเกษตรกรในการลงทุนระบบน้ าบาดาลเพื่อ
การเกษตร เปรี ยบเทียบกับการเกษตรกรรมแบบดั้งเดิม และการเกษตรกรรมแบบใช้ระบบน้ าบาดาลที่ป้ ั มน้ าด้วย
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เครื่ องยนต์ ผลการศึกษาพบว่า การลงทุนระบบน้ าบาดาลให้ผลตอบแทนที่คุม้ ค่ากว่าการเกษตรกรรมแบบดั้งเดิม
ช่ วยเพิ่มรายได้ให้แก่ เกษตรกร และขวัญจิ รา แก้วปาน, 2558 ได้ศึกษาการวิเคราะห์ ผลตอบแทนทางการเงิ น
โครงการระบบสู บน้ าพลังงานแสงอาทิตย์ เพื่อผลิ ตผักปลอดสารพิษของกลุ่มเกษตรกร อาเภอพุทไธสง จังหวัด
บุรีรัมย์ ผลการวิเคราะห์ผลตอบแทนทางการเงิ น พบว่า การลงทุนปลูกผักโดยใช้พลังงานแสงอาทิ ตย์ จานวน
20 ไร่ ในระยะเวลา 20 ปี ให้ผลตอบแทนที่คุม้ ค่าทางการเงิน

6. ข้ อเสนอแนะ
ข้ อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา
จากผลการศึกษา ทาให้ทราบว่าโครงการธนาคารน้ าใต้ดินเฉลิมพระเกียรติ ต.ท่าม่วง อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด
มีผลกระทบต่อต้นทุนทางการเกษตร ช่วยทาให้ตน้ ทุนทางการเกษตรลดลง ผูศ้ ึกษาจึงมีขอ้ เสนอแนะดังนี้
1. หน่วยงานภาครัฐ ควรส่ งเสริ มโครงการฯไปยังพื้นที่อื่น ๆ เนื่ องปั ญหาภัยแล้งในภาคตะวันออกเฉี ยงเหนือ
ยังมีอีกหลายพื้นที่
2. สามารถนาข้อมูลจากการศึกษาในครั้งนี้ นาไปใช้ต่อยอดในการวิเคราะห์ความคุม้ ค่าของโครงการฯ
เพื่อให้โครงการเกิดประสิ ทธิภาพสูงสุด
ข้ อเสนอแนะในการศึกษาครั้งต่ อไป
1. ผูศ้ ึ กษาควรศึ กษาตัว แปรอื่ น ที่ ไม่ได้อยู่ในการศึ กษาในครั้ งนี้ เช่ น ศึ กษาผลกระทบด้านผลผลิ ต
ผลกระทบด้านสุขภาพ เป็ นต้น
2. ผูศ้ ึกษาควรจาแนกผลผลิตของข้าว เช่น ข้าวนาปี และข้าวนาปรัง เป็ นต้น
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การวิจัยนี้ มีวตั ถุประสงค์ 1) เพื่อศึ กษาระดับ คุณภาพการให้บริ การของโรงพยาบาลรั ฐแห่ งหนึ่ ง ใน
จัง หวัด สุ ร าษฎร์ ธานี และ2) เพื่ อ ศึ กษาความแตกต่ างระหว่ างปั จ จัย ส่ วนบุ ค ลกับคุ ณภาพการให้ บ ริ การของ
โรงพยาบาลรัฐแห่งหนึ่งในจังหวัดสุ ราษฎร์ ธานี กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจยั คือ ผูท้ ี่มาใช้บริ การของโรงพยาบาล
รัฐแห่ งหนึ่งในจังหวัดสุ ราษฎร์ ธานี จานวน 385 คน ใช้วิธีการสุ่ มแบบบังเอิญ เครื่ องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวม
ข้อมูลคือ แบบสอบถาม สถิติที่ใช้ในการศึกษาและวิเคราะห์ขอ้ มูลได้แก่ ค่าเฉลี่ย ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน วิเคราะห์ความแตกต่างโดยใช้สถิติทดสอบค่าที (t-test) การวิเคราะห์ค่าความแปรปรวนทางเดียว และ
การวิเคราะห์ความแตกต่างรายคู่โดยใช้วิธีของเชฟเฟ่ (Scheffe)
ผลการศึกษาพบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ พบว่า ผูใ้ ช้บริ การส่วนใหญ่เป็ นเพศหญิง อายุระหว่าง
31-40 ปี สถานภาพโสด ระดับ การศึ กษาต่ ากว่ าปริ ญ ญาตรี ประกอบอาชี พ พนักงาน/ลู กจ้าง มี ร ายได้เ ฉลี่ ย
10,001-20,000 บาทต่อเดือน ผูใ้ ช้บริ การมีความคิดเห็นต่อคุณภาพการให้บริ การของโรงพยาบาลรัฐแห่ งหนึ่ งใน
จังหวัดสุ ราษฎร์ ธานี ในภาพรวม อยู่ในระดับมากที่สุด ได้แก่ ด้านการเอาใจใส่ ลูกค้า ด้านความเป็ นรู ปธรรมของ
บริ การ ด้านการตอบสนองต่อผูม้ าใช้บริ การ ด้านความไว้วางใจ และด้านการให้ความมัน่ ใจ การเปรี ยบเทียบระดับ
ความคิดเห็นของผูใ้ ช้บริ การต่อคุณภาพการให้บริ การของโรงพยาบาลรัฐแห่งหนึ่งในจังหวัดสุ ราษฎร์ ธานี พบว่า
ปั จจัยส่ วนบุคคลแตกต่างกันมีระดับคุณภาพการให้บริ การของโรงพยาบาลรัฐแห่ งหนึ่งในจังหวัดสุ ราษฎร์ ธานี
แตกต่างกัน อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ยกเว้น อายุของผูใ้ ช้บริ การที่มีระดับคุณภาพการให้บริ การของ
โรงพยาบาลรัฐแห่งหนึ่งในจังหวัดสุ ราษฎร์ธานี ไม่แตกต่างกัน อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
คาสาคัญ: คุณภาพให้บริ การ, การให้บริ การ, ผูร้ ับบริ การ
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ABSTRACT
The purposes of this research where 1) to study the service quality level of public hospital in Suratthani
province and 2) study the difference between personal factors with service quality of public hospital in Suratthani
province. The samples group used research sampling method to know population was 385 participants on service
users of public hospital in Suratthani. The tools used for collecting data was questionnaire. The data was
statistically analyzed such as frequency, percentage, mean, and standard deviation. Analysis the differences
Testing statistical value t (t-test). one-way analysis and analysis differences in pairs use the Scheffe.
The results showed the personal factors of respondents answering the questionnaires were found that
most of them were female, age between 51-60 years old, single status, primary education, occupation employee
/ employee of the company, monthly income 20,001-30,000 baht. The service recipient had an opinion on the
service quality of a public hospital in Suratthani province the overall level of highest level empathy, tangibles,
responsiveness, relibility and assurance. Comparison of the opinions of the service recipients service quality of
public hospital in Suratthani province. Results found personal factors difference with service quality of public
hospital in Suratthani province difference with statistically significant at a level of 0.05. except age with service
quality of public hospital in Suratthani province no difference with statistically significant at a level of 0.05.
Keywords : Service Quality, Service, Service recipient

1. ความสาคัญและที่มาของปัญหาวิจัย
สถานบริ การด้านสุ ขภาพของภาครัฐมีขอ้ จากัดด้านทรัพยากรมากกว่าภาคเอกชนที่มีการให้บริ การที่
ดีกว่าและมีการแข่งขันการให้บริ การสู ง เมื่อกล่าวถึงโรงพยาบาลรัฐบาลจะปรากฏในเรื่ องของจานวนผูม้ ารั บ
บริ การสู งขึ้น ผูท้ ี่เข้ามาใช้บริ การส่ วนใหญ่มกั จะเป็ นกลุ่มผูใ้ ช้บริ การที่มีรายได้น้อย และในปั จจุบนั ผูใ้ ช้บริ การ
กลุ่มนี้มีเพิ่มมากขึ้นเรื่ อยๆ จึงทาให้โรงพยาบาลของรัฐเปรี ยบเสมือนที่พ่ ึงที่สาคัญเวลาที่พวกเขาเจ็บป่ วยหรื อไม่
สบาย ในทางกลับกันขณะที่ผมู ้ ีรายได้น้อยกาลังขยายตัวเพิ่มขึ้นข้อจากัดในด้านต่างๆ ก็เพิ่มมากขึ้นเช่นเดียวกัน
จนส่ งผลกระทบถึงการให้บริ การของโรงพยาบาลรัฐบาลที่ดูจะไม่เพียงพอกับความต้องการของผูใ้ ช้บริ การให้ใน
หลายๆ ด้าน ทั้งในเรื่ องการให้บริ การโรงพยาบาลรัฐบาลอาจจะมีการดูแลเอาใจใส่ ผูป้ ่ วยได้ไม่ทวั่ ถึง เนื่ องจาก
กลุ่มผูใ้ ช้บริ การมีจานวนมากบุคลากรภายในโรงพยาบาลมีจานวนไม่เพียงพอกับความต้องการ ซึ่งแต่ละหน่วยงาน
ก็ได้มีการกาหนดมาตรฐานคุณภาพการบริ การของตนไว้ และโรงพยาบาล ในปั จจุบนั ก็มุ่งเน้นคุณภาพในการให้
การรักษาและการให้บริ การมาให้ได้มาตรฐานของความน่ าเชื่อถือของผูใ้ ช้บริ การ และการบริ การที่มีคุณภาพยัง
ต้องอาศัยการพัฒนาระบบงานทุกหน่วยงาน ซึ่ งจะต้องสร้างความพึงพอใจให้กบั ผูร้ ับบริ การ โดยจะส่ งผลต่อการ
จัดการให้บรรลุผลสาเร็ จ และองค์การสามารถดารงอยู่ต่อไปได้ (สุ รเดช ทองแกมแก้ว , อนิ วชั แก้วจานงค์ และ
วาสนา สุ วรรณวิจิตร, 2557) จากปัญหาดังกล่าว โรงพยาบาลควรปรับปรุ งประสิ ทธิภาพการจัดการ การดาเนินงาน
ที่มีคุณภาพให้คมุ้ ค่าเกินเป็ นสิ่ งที่ตอ้ งรี บดาเนินการ และข้อมูลสนับสนุนทางด้านสุ ขภาพการให้บริ การจึงเป็ นสิ่ งที่
จาเป็ นและมีประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาปรับปรุ งคุณภาพการให้บริ การจากความสาคัญดังกล่าวการวิจยั ครั้งนี้
ผูว้ ิจัยจึ งตระหนักถึ งความสาคัญในการศึกษาคุณภาพการให้บริ การผูป้ ่ วยนอกของโรงพยาบาลศู นย์แห่ งหนึ่ ง
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เพื่อนาผลการศึกษามาวางแผน ปรับปรุ ง ประสิ ทธิ ภาพการจัดการ ใช้เป็ นข้อมูลสนับสนุนในการพัฒนาคุณภาพ
การให้บริ การผูป้ ่ วยนอกของโรงพยาบาลศูนย์แห่งหนึ่งให้ดีข้ นึ
ดังนั้น ผูว้ ิจยั ในฐานะทางานของโรงพยาบาลรัฐ จึงได้เล็งเห็นความสาคัญ และมีความสนใจในการศึกษา
ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรต่างๆ ที่มีความเกี่ยวข้องกับคุณภาพการให้บริ การของโรงพยาบาลรัฐ ผูว้ ิจยั จึงมี
ความสนใจที่จะศึกษาคุณภาพการให้บริ การของโรงพยาบาลรัฐ เพื่อเก็บข้อมูลคุณภาพการให้บริ การ เพื่อเป็ น
ประโยชน์ต่อหน่วยงาน การนาข้อมูลไปประยุกต์ใช้ประกอบการวางแผนพัฒนาการบริ การให้สอดคล้องกับตาม
ต้องการของผูท้ ี่มาใช้บริ การต่อไป

2. วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
(1) เพื่อศึกษาระดับคุณภาพการให้บริ การของโรงพยาบาลรัฐแห่งหนึ่งในจังหวัดสุ ราษฎร์ธานี
(2) เพื่อศึกษาความแตกต่างระหว่างปั จจัยส่ วนบุคลกับคุณภาพการให้บริ การของโรงพยาบาลรัฐแห่ ง
หนึ่งในจังหวัดสุ ราษฎร์ธานี

3. เอกสารและงานวิจัยที่เกีย่ วข้อง
3.1 แนวคิดเกี่ยวกับคุณภาพการบริการ
คุณภาพของการบริ การ (Service Quality) หมายถึง ความสามารถในการตอบสนองความต้องการของ
การให้บริ การ คุณภาพของบริ การ เป็ นสิ่ งสาคัญที่สุดที่จะสร้างความแตกต่างให้เหนือกว่าคู่แข่งขันได้การเสนอ
คุณภาพการบริ การที่ตรงกับความของผูร้ ับบริ การเป็ นสิ่ งที่ตอ้ งทา ผูร้ ั บบริ การจะถูกใจ ถ้าได้รับสิ่ งที่ตอ้ งการ
เมื่อผูร้ ับบริ การมีความต้องการ ณ สถานที่ที่ผรู ้ ับบริ การต้องการและในรู ปแบบที่ตอ้ งการ
คุ ณภาพการบริ การที่ เป็ นไปตามหรื อสู งกว่ า ความคาดหวัง ของลูกค้า ซึ่ ง ได้ กาหนดมิ ติที่จะใช้วดั
คุณภาพในการให้บริ การ (Dimension of Service Quality) เป็ นที่นิยมย่างแพร่ หลายในธุรกิจด้านบริ การจากผลงาน
ของ (Parasuraman, Zeithaml & Berry, 1985) เป็ นตัวแบบ SERVQUAL ได้กาหนดมิ ติ ใ หม่ ที่ จะใช้วดั คุ ณภาพ
การบริ การให้เหลือเพียง 5 ด้านหลัก ดังนี้
1. ความเป็ นรู ปธรรมของการบริ การ (Tangibles) งานบริ การควรมีความเป็ นรู ปธรรมที่สามารถสัมผัสจับ
ต้องได้ ได้แก่ สถานที่ เครื่ องมือ อุปกรณ์ เช่น เครื่ องคอมพิวเตอร์ เครื่ องเอทีเอ็ม เคาน์เตอร์ ให้บริ การ ที่จอดรถ
ห้องน้ า รวมทั้งการแต่งกายของเจ้าหน้าที่พนักงาน
2. ความเชื่ อ ถื อ ได้ (Relibility) การให้ บ ริ การต้อ งตรงตามการสื่ อ สารที่ น าเสนอผูใ้ ช้บ ริ การ ได้แ ก่
ความสามารถในการให้บริ การได้ตามสัญญาความวางใจได้ และความถูกต้อง
3. การตอบสนองต่อความต้องการของผูร้ ับบริ การ (Responsiveness) ได้แก่ ความกระตือรื อร้นที่จะให้
ความช่วยเหลือลูกค้า และการให้บริ การอย่างทันทีทนั ใด
4. ความมัน่ ใจได้ (Assurance) เจ้าหน้าที่พนักงานมีหน้าที่ให้บริ การด้วยความเต็มใจ ได้แก่ ความเข้าใจ
ถึงความต้องการของผูร้ ับบริ การ ความมีอธั ยาศัย และความสามารถในการการสร้างความมัน่ ใจให้แก่ผรู ้ ับบริ การ
5. ความเข้าถึงจิตใจผูอ้ ื่น (Empathy) เจ้าหน้าที่พนักงานที่ให้บริ การแต่ละฝ่ ายด้วย ความเอาใจใส่ และให้
ความสนใจแก่ผมู ้ าใช้บริ การ ได้แก่ การให้การดูแล ความเอาใจใส่ต่อลูกค้าอย่างเป็ นพิเศษ
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3.2 กรอบแนวคิดในการวิจัย
จากการศึ กษาแนวคิดทฤษฎี เรื่ อง คุณภาพการให้ บริ การ ของ พาราสุ รามาน, แซทแฮลม และแบรรี่
(Parasuraman, Zeithaml, & Berry, 1985) ดั ง กล่ า วข้ า งต้ น ผู ้ วิ จั ย ท าการศึ ก ษา"คุ ณ ภาพการให้ บ ริ การของ
โรงพยาบาลรัฐแห่ งหนึ่ งในจังหวัดสุ ราษฎร์ ธานี การให้ บริ การใน 5 ด้าน คือ ด้านความเป็ นรู ปธรรมของการ
บริ ก าร (Tangibles) ด้า นความเชื่ อ ถื อ ได้ (Reliability) ด้า นการตอบสนองต่ อ ความต้อ งการของผูใ้ ช้บ ริ การ
(Responsiveness) ด้า นความมั่น ใจได้ (Assurance) ด้านความเข้าถึ ง จิ ต ใจผูอ้ ื่ น (Empathy) จึ ง ได้กาหนดกรอบ
แนวคิดในการวิจยั
ตัวแปรอิสระ
ปัจจัยส่ วนบุคคล
1. เพศ
2. อายุ
3. สถานภาพ
4. การศึกษา
5. อาชีพ
6. รายได้

ตัวแปรตาม
1.
2.
3.
4.
5.

คุณภาพการให้ บริการ
ด้านความเป็ นรู ปธรรมของการบริ การ (Tangibles)
ด้านความเชื่อถือได้ (Reliability)
ด้านการตอบสนองต่อความต้องการของผูใ้ ช้บริ การ
(Responsiveness)
ด้านความมัน่ ใจได้ (Assurance)
ด้านความเข้าถึงจิตใจผูอ้ ื่น (Empathy)

แผนภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจยั
3.3 สมมติฐานการวิจัย
ปั จ จัย ส่ วนบุ ค คลของผูใ้ ช้บ ริ การที่ แ ตกต่ างกัน มี ผลต่ อ ความคิ ด เห็ น ต่ อ คุณภาพการให้ บ ริ การของ
โรงพยาบาลรัฐแห่งหนึ่งในจังหวัดสุ ราษฎร์ธานี แตกต่างกัน

4. วิธีดาเนินการวิจัย
4.1 ประชากรและตัวอย่าง
- ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ ผูใ้ ช้บริ การของโรงพยาบาลรัฐแห่งหนึ่งในจังหวัดสุ ราษฎร์ธานี
- กลุ่มตัวอย่าง ที่ ใช้ในการวิจยั ครั้งนี้ เลื อกกลุ่มตัวอย่างโดยไม่ใช้ทฤษฎีความน่ าจะเป็ นและใช้
วิธีการสุ่ มตัวอย่างแบบบังเอิญ (Accidental sampling) โดยการกาหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่าง ณ ระดับความเชื่อมัน่
95% และค่ าความคลาดเคลื่ อ นจากการสุ่ ม ตัวอย่าง 5% ของ Khazanie Ramakant (1996) โดยไม่ ทราบจานวน
ประชากร ทั้งหมด 385 ตัวอย่าง
4.2 เครื่ องมือวิจัย
เครื่ องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลครั้ งนี้ เป็ นแบบสอบถาม (Questionnaire) ซึ่ งสร้ างตามกรอบ
แนวคิดและสมมติฐานโดยแบ่งออกเป็ น 2 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับลักษณะส่ วนบุคคลของผูต้ อบแบบสอบถาม ลักษณะแบบสอบถามเป็ น
แบบตรวจสอบรายการ (Check - list)
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ตอนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับความพึงพอใจต่อคุณภาพการบริ การของโรงพยาบาลรัฐแห่ งหนึ่ งใน
จังหวัดสุ ราษฎร์ ธานี ลักษณะแบบสอบถามเป็ นมาตราส่ วนประมาณค่า (Rating Scale) (บุญใจ ศรี สถิตย์นรากูร,
2550: 282-283)
ค่าเฉลี่ย
หมายความว่า
1.00 – 1.80
มีความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริ การอยูใ่ นระดับน้อยที่สุด
1.81 – 2.61
มีความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริ การอยูใ่ นระดับน้อย
2.61 – 3.40
มีความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริ การอยูใ่ นระดับปานกลาง
3.41 – 4.20
มีความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริ การอยูใ่ นระดับมาก
4.21 – 5.00
มีความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริ การอยูใ่ นระดับมากที่สุด
4.3 การเก็บรวบรวมข้ อมูล
การเก็บรวบรวมข้อมูลในโรงพยาบาลรัฐแห่ งหนึ่งทาการเก็บข้อมูลเป็ นแบบตามความสะดวกได้แบ่ง
ลักษณะของการเก็บข้อมูลในการศึกษาออกเป็ น 2 แบบคือ
1. ข้อมูลปฐมภูมิ ได้จากการตอบแบบสอบถามจากกลุ่ม ตัวอย่างจานวน 385 ราย โดยมีข้ นั ตอนใน
การดาเนินการ ดังนี้
1.1 แจกแบบสอบถามจานวน 385 ราย ให้แก่ผมู ้ าใช้บริ การโรงพยาบาลรัฐแห่งหนึ่งในจังหวัด
สุ ราษฎร์ธานี
1.2 ระยะเวลาในการเก็บรวบรวมข้อมูลในช่วงเดือนมิถุนายน 2564 ถึง เดือนกันยายน 2564
2. ข้อ มู ล ทุ ติ ยภู มิ เป็ นข้อมู ลที่ นามาใช้ป ระกอบการศึ กษาซึ่ ง ได้ทาการเก็บรวบรวมข้อ มูลโดย
การศึกษาค้นคว้าจากตาราข้อมูลทางเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องเพื่อใช้เป็ นแนวทางในการทาการศึกษาครั้งนี้
4.5 การวิเคราะห์ ข้อมูล
ใช้สถิติเชิ งพรรณนา (Descriptive Statistic) ได้แก่ ค่าความถี่ (Frequency) และค่าร้อยละ (Percentage)
เพื่ออธิ บายถึงลักษณะส่ วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพอาชีพ รายได้เฉลี่ย
ของ ผูท้ ี่ ม าใช้บ ริ การของโรงพยาบาลรั ฐ แห่ งหนึ่ งในจัง หวัดสุ ร าษฎร์ ธานี ส่ วนค่ าเฉลี่ ย ( Mean) และค่ าส่ วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) เพื่อวิเคราะห์ความพึงพอใจของผูใ้ ช้บริ การต่อคุณภาพการให้บริ การด้าน
สิ่ งที่สัมผัสได้ ด้านการเอาใจใส่ ด้านความน่าเชื่อถือและไว้วางใจ ด้านการตอบสนองและด้านการให้ความมัน่ ใจ
ใช้สถิติเชิ งอนุ มาน (Inferential Statistic) เพื่อทดสอบสมมติ ฐาน ได้แก่ ปั จจัยด้านลักษณะส่ วนบุคคล
ประกอบด้วย เพศ อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพ อาชีพ และรายได้เฉลี่ย มีความแตกต่างกันกับความพึงพอใจ
ของผูท้ ี่มาใช้บริ การผูป้ ่ วยที่มาใช้บริ การของโรงพยาบาลรัฐแห่งหนึ่งในจังหวัดสุ ราษฎร์ธานี
ในการทดสอบสมมติฐานโดยใช้สถิติ วิเคราะห์สมมติฐาน ค่าความแตกต่างกัน โดยการจาแนกกลุ่ม
มากกว่ าสองกลุ่ ม ใช้การวิ เ คราะห์ ค วามแปรปรวนทางเดี ย ว (One-way ANOVA) และการทดสอบด้วยสถิ ติ
เปรี ยบเทียบค่าเฉลี่ยรายคู่ (Multiple Comparisons) โดยใช้วิธีของ Scheffe

5. ผลการวิจัย
5.1 ปั จจัยส่ วนบุคคล พบว่า ผูใ้ ช้บริ การส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิง อายุระหว่าง 31 - 40 ปี สถานภาพโสด
ระดับการศึกษาต่ากว่าปริ ญญาตรี ประกอบอาชีพ พนักงาน / ลูกจ้าง มีรายได้เฉลี่ย 10,001 – 20,000 บาทต่อเดือน
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5.2 ผลการวิเคราะห์คุณภาพการให้บริ การของโรงพยาบาลรัฐแห่ งหนึ่งในจังหวัดสุ ราษฎร์ ธานี พบว่า
ภาพรวมผูใ้ ช้บริ การมีระดับคุณภาพการให้บริ การของโรงพยาบาลรัฐแห่งหนึ่งในจังหวัดสุ ราษฎร์ธานี อยูใ่ นระดับ
มากที่สุด (x̅ = 4.35, S.D. = .151)
ตารางที่ 1 ค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานคุณภาพการให้บริ การของโรงพยาบาลรัฐแห่งหนึ่งในจังหวัดสุ ราษฎร์ ธานี
ข้อที่
1
2
3
4
5

ข้อคาถาม
ด้านความเป็ นรู ปธรรมของบริ การ
ด้านการให้ความมัน่ ใจ
ด้านการตอบสนองต่อผูม้ าใช้บริ การ
ด้านการเอาใจใส่ลูกค้า
ด้านความไว้วางใจ
รวม

x̅
4.36
4.21
4.36
4.55
4.28
4.35

S.D.
.299
.450
.363
.298
.404
.151

แปลผล
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด

5.3 ทดสอบสมมติฐาน ผลการศึกษาปั จจัยส่ วนบุคคลที่แตกต่างกันมีระดับคุณภาพการให้บริ การของ
โรงพยาบาลรัฐแห่งหนึ่งในจังหวัดสุ ราษฎร์ธานี พบว่า ปัจจัยส่วนบุคคลแตกต่างกันมีระดับคุณภาพการให้บริ การ
ของโรงพยาบาลรัฐแห่งหนึ่งในจังหวัดสุ ราษฎร์ธานีแตกต่างกัน อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ยกเว้น อายุ
ของผูใ้ ช้บริ การที่มีระดับคุณภาพการให้บริ การของโรงพยาบาลรัฐแห่งหนึ่งในจังหวัดสุ ราษฎร์ ธานีไม่แตกต่างกัน
อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

6. อภิปรายผล
ปั จจัยส่ วนบุคคลของผูใ้ ช้บริ การ พบว่า ส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิง อายุระหว่าง 31 - 40 ปี สถานภาพโสด
ระดับการศึกษาต่ากว่าปริ ญญาตรี ประกอบอาชีพ พนักงาน / ลูกจ้าง มีรายได้เฉลี่ย 10,001 – 20,000 บาทต่อเดือน
1. ผลการศึกษาคุณภาพการให้บริ การของโรงพยาบาลรัฐแห่งหนึ่งในจังหวัดสุ ราษฎร์ธานี 5 ด้าน ได้แก่
ด้านความเป็ นรู ปธรรมของบริ การ ด้านการให้ความมัน่ ใจ ด้านการตอบสนองต่อผูม้ าใช้บริ การ ด้านการเอาใจใส่
ลูกค้า ด้านความไว้วางใจ จากการศึกษาประเด็นทั้ง 5 ด้านภาพรวมผูใ้ ช้บริ การมีระดับคุณภาพในการให้บริ การ
อยู่ในระดับดีมากที่สุด โดยเฉพาะในด้านการเอาใจใส่ ลูกค้าที่ผใู ้ ช้บริ การมีความพึงพอใจเจ้าหน้าที่ในการแก้ไข
ปั ญหาให้แก่ผมู ้ าใช้บริ การ เอาใจใส่ ให้คาแนะนา รวมไปถึงการให้ความช่วยเหลือด้านข้อมูลต่าง ๆ แก่ผูม้ าใช้
บริ การได้อย่างถูกต้องและชัดเจน จากการศึกษาประเด็นดังกล่าวสอดคล้องกับงานวิจยั ของอาทิ ตย์ เรื องเนตร และ
สุ ธาวรรณ จีระพันธุ ซาโต้ (2562) ศึกษาวิจยั เรื่ อง ปั จจัยด้านคุณภาพการให้บริ การที่ส่งผลต่อความจงรักภักดีของ
ลูกค้าธนาคารอาคารสงเคราะห์ในเขตกรุ งเทพมหานครและปริ มณฑล ผลการศึกษาพบว่า ผูใ้ ช้บริ การส่ วนใหญ่
เป็ นเพศหญิง ช่วงอายุระหว่าง 31 – 40 ปี สถานภาพโสด มีอาชี พข้าราชการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ รายได้ต่อ
เดื อ นระหว่ าง 20,000 – 30,000 บาท ผูว้ ิ จัย พบว่ าคุณภาพการให้บริ การของธนาคารอาคารสงเคราะห์ในเขต
กรุ งเทพมหานครและปริ มณฑล ได้แก่ ความเป็ นรู ปธรรมของการให้บริ การ ความไว้วางใจหรื อความน่ าเชื่ อถือ
และความใส่ใจลูกค้า และจากการสัมภาษณ์เชิงลึกพบว่า ลูกค้าให้ความสาคัญกับพนักงานผูใ้ ห้บริ การ เช่น
(1) การเอาใจใส่และเต็มใจให้บริ การ
(2) การให้คาแนะนาและตอบข้อสงสัย
(3) การให้บริ การด้วยความรวดเร็ ว เป็ นต้น
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2. ผลการเปรี ยบเทียบปัจจัยส่ วนบุคคลกับคุณภาพการให้บริ การของโรงพยาบาลรัฐแห่งหนึ่งในจังหวัด
สุ ร าษฎร์ ธานี พบว่ า อายุ สถานภาพ ระดับ การศึ กษา อาชี พ รายได้เ ฉลี่ ย ต่ อ ที่ แ ตกต่ างกัน มี ร ะดับ คุ ณ ภาพ
การให้บริ การของโรงพยาบาลรัฐแห่ งหนึ่งใจจังหวัดสุ ราษฎร์ ธานี แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ
0.05 ยกเว้น อายุของผูใ้ ช้บริ การที่ มีระดับคุณภาพการให้บริ การของโรงพยาบาลรัฐแห่ งหนึ่งในจังหวัดสุ ราษฎร์
ธานี ไ ม่ แ ตกต่ างกัน อย่างมี นัย สาคัญทางสถิ ติที่ร ะดับ 0.05 ซึ่ ง ไม่ สอดคล้อ งกับ งานวิ จัย วิ ชัย อุ ร ะอิ ต (2562)
ได้ศึ ก ษาเกี่ ย วกับ คุ ณ ภาพการให้ บ ริ ก ารของบุ ค ลากรทางการแพทย์ที่ มี ผ ลต่ อ การตัด สิ น ใจเลื อ กใช้ บ ริ การ
โรงพยาบาลเอกชนของประชาชนในจังหวัดนครสวรรค์

7. ข้อเสนอแนะ
7.1 ข้ อเสนอแนะในการนาผลวิจัยไปใช้
จากการศึกษาคุณภาพการให้บริ การของโรงพยาบาลรัฐแห่ งหนึ่งในจังหวัดสุ ราษฎร์ ธานีผูใ้ ช้บริ การมี
ระดับคุณภาพในการให้บริ การด้านการให้ความมัน่ ใจน้อยที่สุด โดยเฉพาะประเด็นมีระบบรักษาความปลอดภัยที่
เชื่อถือได้ ทั้งนี้โรงพยาบาลรัฐนั้นให้บริ การแก่ประชาชนในทุกระดับ จึงมีผูม้ าใช้บริ การจานวนมาก บางครั้งการ
รักษาความปลอดภัยจึงไม่ทวั่ ถึง เกิดเหตุการณ์ทรัพย์สินของผูใ้ ช้บริ การสู ญหายบ่อยครั้ง ซึ่ งจากประเด็นปั ญหา
ดังกล่าว ทางโรงพยาบาลก็ได้มีการแก้ปัญหาโดยการจัดเวรยามในการตรวจในแต่ละตึกของโรงพยาบาล รวมไป
ถึงการเลือกบัตรก่อนการเข้าเยี่ยมเพื่อสามารถตรวจสอบผูเ้ ข้าออกบริ เวณตึก มีการกาหนดเวลา และจานวนผูเ้ ข้า
เยี่ยม และการรักษาความปลอดภัยอื่น ๆ อีกมากมาย ทั้งนี้ ผลการศึกษาในครั้งนี้จะเป็ นแนวทางในการวางแผน
ปรับปรุ งและพัฒนาการให้บริ การให้มีประสิ ทธิภาพและคุณภาพมากยิ่งขึ้น เพื่อให้โรงพยาบาลสามารถขับเคลื่อน
ไปสู่เป้าหมายและเพิ่มประสิ ทธิภาพในการแข่งขันในปัจจุบนั สร้างความยัง่ ยืนแก่ต่อไป
7.2 ข้ อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่ อไป
จากการศึ กษาในครั้ งผูศ้ ึ กษาสามารถน าผลที่ ไ ด้จากการวิจัยไปใช้ใ นการปรั บปรุ ง พัฒนา คุณภาพ
การให้บริ การของโรงพยาบาลรัฐแห่ งหนึ่งในจังหวัดสุ ราษฎร์ ธานี ทั้งนี้ จากข้อเสนอแนะของงานวิจยั เพื่อให้
การปฏิบตั ิเป็ นอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ ตอบสนองความต้องการของผูใ้ ช้บริ การควรมีการศึกษาประเด็นทางด้าน
กระบวนการในการพัฒนางาน และพัฒนาการให้บริ การ เพื่อให้ประชาชนผูม้ าใช้บริ การได้รับประโยชน์สูงสุ ด

8. กิตติกรรมประกาศ
การศึกษางานวิจยั ในครั้งนี้ สาเร็ จลุล่วงลงได้ดว้ ยความกรุ ณาจาก อาจารย์ที่ปรึ กษา ที่ได้ให้คาแนะนา
และข้อคิดเห็น ตลอดจนแก้ไขข้อบกพร่ อง และติดตามผลการดาเนินการด้วยความเอาใจใส่ ต้งั แต่เริ่ มต้นจนสาเร็ จ
ลุล่วงเป็ นอย่างดี ผูว้ ิจยั รู ้สึกซาบซึ้งและขอกราบขอบพระคุณเป็ นอย่างสู งมา ณ โอกาสนี้
ขอขอบพระคุณผูบ้ ริ หาร และเพื่อน ๆ พี่ ๆ พนักงานทุกท่านที่คอยให้ความช่วยเหลือ ความอนุเคราะห์
ให้การทาวิจยั ในครั้งนี้สาเร็ จลุล่วงไปได้ดว้ ยดี
ขอขอบพระคุณกลุ่มตัวอย่างทุกท่านที่ได้ให้ความร่ วมมือ ในการตอบแบบสอบถาม และข้อมูลอันเป็ น
ประโยชน์ ส่งผลให้งานวิจยั ครั้งนี้สาเร็ จลุล่วงไปด้วยความเรี ยบร้อย
คุณค่าและประโยชน์อนั พึงมีของการศึกษาฉบับนี้ ผูว้ ิจยั ขอมอบเป็ นเครื่ องสักการบูชาและเป็ นกตัญญู
กตเวฑิตาแด่บิดา มารดา ตลอดจนบูรพคณาจารย์ที่ได้อบรมสั่งสอนวิชาความรู ้ และผูม้ ีพระคุณทุกท่าน
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2559-2563 จากแบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี (แบบ 56-1ก) ใช้วิธีวิเคราะห์เชิงเนื้ อหาด้วยโปรแกรมสาเร็ จรู ป
ทางสถิติวิเคราะห์ขอ้ มูลทัว่ ไป ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ค่าร้อยละ ค่าส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบสมมติ ฐาน
ด้วยการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysis)
ผลการศึ กษา พบว่า บริ ษทั ที่ได้รับการประกาศให้เป็ นหุ ้นยัง่ ยืนประจาปี 2563 Thailand Sustainability
Investment (THSI) มีค่าเฉลี่ยอัตราส่ วนการจ่ายเงินปั นผล (Dividend Payout Ratio) ที่ได้รับจากการลงทุนเท่ากับ
0.69 เท่า อัตราผลตอบแทนต่อสิ นทรัพย์ (ROA) มีค่าเฉลี่ยเท่ากับร้อยละ 5.92 อัตราส่วนเงินทุนหมุนเวียน (Current
ratio) มี ค่ า เฉลี่ ย เท่ า กับ 2.13 เท่ า ต่ อ หนี้ สิ น อัต ราส่ ว นหนี้ สิ น (Debt Ratio) มี ค่ า เฉลี่ ย เท่ า กับ 45.99 อัต ราส่ วน
หมุนเวียนของสิ นทรั พย์รวม (Total Assets Turnover Ratio) มี ค่าเฉลี่ ยเท่ ากับ 0.84 กระแสเงิ นสดจากกิ จกรรม
ดาเนิ นงานต่อสิ นทรัพย์รวมเฉลี่ ย (CFO/Average Total Assets) มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 0.09 เท่า อัตราการเติบโตของ
ยอดขาย (Sales Growth) มีค่าเฉลี่ยเท่ากับร้อยละ – 2.72 อายุของกิจการ (Life-cycle Stage) มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 0.55
เท่า โครงสร้างผูถ้ ือหุ ้นส่ วนใหญ่ เป็ นผูถ้ ือหุ ้นสัญชาติไทยและชาวต่างชาติ และเมื่อพิจารณาปั จจัยทางการเงิ นที่
คัดสรรกับอัตราการจ่ายเงินปั นผล : กรณี ศึกษาในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กลุ่มหุน้ ยัง่ ยืน (THSI) พบว่า
มี เ พี ย งปั จ จัย ด้า นอายุของกิ จการ (Life-cycle Stage) ของบริ ษ ัทที่ อ ยู่ในกลุ่ ม หุ ้นยัง่ ยืนประจาปี 2563 Thailand
Sustainability Investment (THSI) มี อิ ท ธิ พ ลสู ง สุ ด ต่ อ อัต ราการจ่ า ยเงิ นปั นผล (Dividend Payout Ratio) อย่า งมี
นัยสาคัญทางสถิติ
คาสาคัญ: ปั จจัยทางการเงินที่คดั สรร,อัตราการจ่ายเงินปั นผล,โครงสร้างผูถ้ ือหุน้ และหุน้ ยัง่ ยืน
* นักศึกษาบริ หารธุรกิจมหาบัณฑิต คณะบริ หารธุรกิจ มหาวิทยาลัยพายัพ จังหวัดเชี ยงใหม่
** อาจารย์ประจาคณะบริ หารธุรกิจ มหาวิทยาลัยพายัพ จังหวัดเชี ยงใหม่
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ABSTRACT
The purpose of this study was to examine the relationship between selected financial factors and
dividend payout rates of companies declared as sustainable stocks for the year 2020 Thailand Sustainability
Investment (THSI). and the shareholder structure that affects the dividend payout ratio. The sample group in the
study consisted of 83 companies registered in Thailand Sustainability Investment (THSI) by collecting data from
the annual report 2016-2020 for a total of 5 years, the annual registration statement (Form 56-1a), using a
programmatic content analysis method. The finished statistical analysis of general data, such as mean, percentage,
standard deviation. and multiple regression analysis.
The results showed that companies that were declared as sustainable stocks for the year 2020, Thailand
Sustainability Investment (THSI), had an average Dividend Payout Ratio of 0.69 times, a return on assets (ROA)
averaged 5.92% Current ratio averaged 2.13 times per debt The Debt Ratio averaged 45.99. Total Assets Turnover
Ratio averaged 0.84 Cash flow from operating activities to average Total Assets (CFO/Average Total Assets)
averaged 0.09x Sales Growth had Average is 2.72% Life-cycle Stage average is 0.55 times Major shareholder
structure Be a shareholder of Thai nationality and foreigner. When considering selected financial factors and
dividend payout ratio: a case study in the Stock Exchange of Thailand Sustainability Investment (THSI) found
that only the Life-cycle Stage of companies in the 2020 Thailand Sustainability Investment (THSI) category had
the greatest influence on the Dividend Payout Ratio. ) significantly.
Keywords: Selected Financial Factors, Dividend Payout Ratio, Ownership Structure and Thailand
Sustainability Investment (THSI).

บทนา
เมื่ อ นัก ลงทุ นซื้ อ หุ ้นสามัญของบริ ษทั ใดๆ นัก ลงทุ น จะได้รั บสิ ทธิ ก ารเป็ นเจ้าของบริ ษทั ผ่านสิ ทธิ
การออกเสี ยงในมี่ประชุม 1 หุ ้นต่อ 1 เสี ยง และยังมีสิทธิ ซ้ื อหุน้ เพิ่มทุนก่อนนักลงทุนภายนอก สิ ทธิ การได้รับปั น
ผลในรู ปแบบต่างๆ เช่น เงิ นสดปั นผล หุ ้นปั นผล เป็ นต้น บริ ษทั แต่ละบริ ษทั มีนโยบายเงิ นปั นผลที่แตกต่างกัน
แม้จะมี ผลการศึ กษาในตลาดทุนของประเทศที่ พฒ
ั นาแล้ว พบว่าปั จจัยทางการเงิ นที่ มีความสัมพันธ์กบั อัตรา
การจ่ ายเงิ นปั นผล หากแต่ยงั ไม่มีขอ้ สรุ ปที่ ชัดเจนในตลาดทุ นที่ เกิ ดใหม่ (Emerging Markets: EM) อย่างเช่ น
ประเทศไทยว่ามีปัจจัยทางการเงินใดบ้างที่มีความสัมพันธ์กบั อัตราการจ่ายเงินปั นผล โดยมีตวั อย่างงานวิจยั จาก
ประเทศสหรั ฐอเมริ กาได้ศึกษาถึ งปั จจัยที่ มีผลต่อการกาหนดเงิ นปั นผล จัดทาโดย Grill, Biger and Tibrewala
(2010) พบว่า ความสัมพันธ์ระหว่างอัตราส่ วนหนี้ สินต่อทุนและอัตราการจ่ายเงินปั นผลกรณี ของกิจการบริ การมี
ผลเชิงบวก และDeAngelo, DeAngelo and Stulz (2006) ได้ทดสอบทฤษฎีวงจรธุ รกิจในสหรัฐอเมริ กา โดยพบว่า
การตัดสิ นในการจ่ ายเงิ นปั นผลนั้นมี ความสัมพันธ์เชิ งบวกกับอัตรากาไรสะสมต่อผลรวมของผูถ้ ื อหุ ้น และ
อัตราส่วนกาไรสะสมต่อผลรวมสิ นทรัพย์
ตลาดทุนเกิดใหม่ (Emerging Markets: EM) เป็ นตลาดทุนที่กาลังพัฒนาประเทศในเขตภูมิภาคเอเชีย เช่น
จีน เกาหลีใต้ อินเดีย มาเลเซีย ไต้หวัน อินโดนีเซีย ไทย ประเทศในเขตละตินอเมริ กา เช่น อาร์เจนตินา บราซิล ชิลี
โคลัมเบีย.และประเทศในเขตยุโรปตะวันออกและตะวันออกกลาง เช่น สาธารณรัฐเชก ฮังการี โปแลนด์ รัสเซี ย
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เป็ นต้น จากงานวิจยั ของประเทศที่เป็ นตลาดทุนเกิดใหม่ พบว่า อัตราการเติบโตของยอดขายในอดีตและปั จจุบนั
นั้ นส่ ง ผลทางลบอย่ า งมี นั ย ส าคัญ กับ อัต ราการจ่ า ยเงิ น ปั น ผล(Emerging Markets: EM) Rozeff (1982) ได้มี
การศึ กษาถึงปั จจัยที่กาหนดการจ่ายเงินปั นในตลาดหลักทรัพย์ประเทศเคนย่าระหว่างปี ค.ศ. 2008-2012 พบว่า
กาไรของบริ ษทั มีผลเชิ งบวกและการเติบโตของยอดขายนั้นมี ผลเชิ งลบ King’wara (2015) นอกจากนี้ Kajola,
Desu and Agbanike (2015) พบว่า ปั จจัยที่ มีผลต่ออัตราการจ่ายเงิ นปั นผล ได้แก่ ความสามารถในการทากาไร
โดยวัดจากอัตราส่ วนของกาไรก่อนหักภาษีและดอกเบี้ยหารด้วยสิ นทรัพย์รวม ขนาดของกิ จการวัดด้วยรายได้
จากยอดขายในรู ปแบบ Natural Logarithm โครงสร้างเงินทุนโดยอัตราหนี้ สินต่อสิ นทรัพย์ และการเปลี่ยนแปลง
ของอัตราส่ วนการจ่ายเงิ นปั นผลนั้น พบว่าทุกตัวแปรมีผลต่ออัตราการจ่ายเงิ นปั นผลในเชิ งบวก เช่นเดี ยวกับ
Cristiano, Fernanda and Denis (2015) ที่ ศึ กษาตลาดหลักทรั พ ย์ BM&FBOVESPA ในประเทศบราซิ ล ยกเว้น
โครงสร้างเงินทุนเท่านั้นที่ผลต่ออัตราการจ่ายเงินปั นผลนั้นออกมาในเชิ งลบ จึ งสรุ ปได้ว่าอัตราการเติบโตของ
ยอดขาย จากงานวิจยั ที่เกี่ยวของกันได้ขอ้ สรุ ปที่สอดคล้องกัน และ โครงสร้างเงินทุนที่ได้ขอ้ สรุ ปที่ไม่สอดคล้อง
กัน ดังนั้น ประเด็นเรื่ องอัตราการเติบโตของยอดขายจึ งควรนาว่าใช้ในการวิเคราะห์เพื่อตอกย้ าถึงผลสรุ ปของ
งานวิจยั ก่อนหน้า และประเด็นเรื่ องโครงสร้างเงิ นทุนที่ยงั ไม่สามารถหาข้อสรุ ปได้ นาเป็ นหนึ่ งในตัวแปรเพื่อ
ศึ ก ษาว่า มี ค วามสัม พัน ธ์ กับ อัต ราการจ่ า ยเงิ น ปั น ผลหรื อ ไม่ สาหรั บ ในประเทศไทย พบงานวิจัย ที่ ศึ กษาถึ ง
อัตราส่ วนทางการเงินที่ส่งผลต่อการจ่ายเงินปั นผลของบริ ษทั ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย
กลุ่มดัชนี sSET พบว่าอัตราส่ วนทางการเงินที่มีอิทธิ พลอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติต่ออัตราเงินปั นผลตอบแทนใน
ทิศทางเดียวกัน ได้แก่ อัตราผลตอบแทนต่อส่ วนของผูถ้ ือหุ ้น อัตราส่ วนเงินทุนหมุนเวียน และอัตราส่ วนหนี้ สิน
ต่อสิ นทรั พย์ โดยอัตราส่ วนทางการเงิ นที่ มีอิทธิ พล อย่างมี นัยสาคัญทางสถิ ติต่ออัตราเงิ นปั นผลตอบแทนใน
ทิ ศทางตรงกันข้าม ได้แก่ อัตราการเติ บโตของยอดขาย และอัตราส่ วนราคาหุ ้นต่อราคาตามบัญชี ในขณะที่
การศึกษาอัตราการจ่ายเงินปั นผลนั้นพบว่า อัตราส่วนทางการเงินที่ส่งผลในทิศทางเดียวกัน ได้แก่ ผลตอบแทนต่อ
ส่ วนผูถ้ ื อหุ ้น อัตราส่ วนเงิ นทุ นหมุนเวียน และอัตราส่ วนหนี้ สินต่อสิ นทรั พย์ และงานวิจัย ที่ ศึกษาถึ งปั จจัยที่
กาหนดการจ่ายเงินปั นผลของบริ ษทั จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ พบว่า อัตราผลตอบแทนต่อส่ วน
ของผู ้ถื อ หุ ้น อัต ราส่ ว นเงิ น ทุ น หมุ น เวี ย น อัต ราส่ ว นหนี้ สิ น ต่ อ สิ น ทรั พ ย์แ ละอัต ราส่ ว นกระแสเงิ น สดจาก
การดาเนิ นงาน มีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันกับอัตราเงินปั นผล ขณะที่อตั ราผลตอบแทนต่อสิ นทรัพย์รวม
และอัตราส่วนระหว่างราคาหุน้ กับมูลค่าทางบัญชีของกิจการมีความสัมพันธ์ในทิศทางตรงกันข้ามกับอัตราเงินปั นผล
งานวิจัย นี้ จะศึ ก ษาถึ งความสัม พัน ธ์ ระหว่า งปั จจัยทางการเงิ นที่ คดั สรรกับอัตราการจ่ ายเงิ นปั นผล
กรณี ศึกษาหุน้ ยัง่ ยืน (THSI) นอกจากอัตราส่วนทางการเงินข้างต้นแล้ว ยังมีประเด็นที่ควรนามาพิจารณาว่ามีผลต่อ
อัตราการจ่ายเงินปั นผลเพียงใด ประเด็นที่จะนามาเสนอในงานวิจยั นี้ คือ โครงสร้างผูถ้ ือหุน้ อาจกล่าวได้วา่ อานาจ
การตัดสิ นใจเกี่ยวกับการจ่ายเงินปั นผลนั้น โดยทัว่ ไปแล้วจะส่ งผลกระทบโดยตรงต่อผูถ้ ือหุน้ กล่าวคือ ผูถ้ ือหุ ้น
ย่อมอยากได้รับเงิ นปั นผลในจานวนมาก ขณะที่ ผูบ้ ริ หารบริ ษทั ต้องการเก็บกาไรสุ ทธิ เพื่อนาเอาไปลงทุนต่อ
ดังนั้นโครงสร้างของผูถ้ ือหุ ้นมีความเป็ นไปได้ที่จะมีผลต่ออัตราการจ่ายเงินปั นผลบริ ษทั จดทะเบียนที่อยูใ่ นกลุ่ม
หุ ้นยัง่ ยืน หรื อ Thailand Sustainability Investment (THSI) เป็ นกลุ่มบริ ษทั ที่มีการดาเนิ นธุรกิจอย่างยัง่ ยืน ดังนั้น
งานวิจยั ฉบับนี้ จึงมุ่งที่ จะศึ กษาถึงความสัมพันธ์ระหว่างปั จจัยทางการเงิ นที่ คดั สรรกับอัตราการจ่ายเงิ นปั นผล
กรณี ศึ ก ษาหุ ้น ยัง่ ยืน (THSI) ว่า ส่ ง ผลต่ อ อัต ราการจ่ า ยเงิ น ปั น ผลหรื อ ไม่ จึ ง เป็ นหัว ข้อ ที่ น่ า สนใจที่ จ ะนามา
ทาการศึ กษา เพื่อเป็ นประโยชน์แก่ นักลงทุนที่ จะสามารถนาข้อมูลที่ ได้รับจากงานวิจัยนี้ มาเป็ นส่ วนหนึ่ งใน
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การตัดสิ นใจเพื่อการลงทุน รวมถึงนักลงทุนรายใหม่สามารถนาข้อมูลจากงานวิจยั นี้ ไปใช้ศึกษาในเบื้องต้นเพื่อ
ประกอบการลงทุนในโอกาสต่อไป

วัตถุประสงค์ การวิจัย
เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยทางการเงินที่คดั สรรกับอัตราการจ่ายเงินปันผลของบริ ษทั ในกลุ่ม
หุน้ ยัง่ ยืน Thailand Sustainability Investment (THSI)

ขอบเขตของการวิจัย
1. ขอบเขตด้ านประชากร ประชากรในการศึ กษาครั้งนี้ ประกอบไปด้วยบริ ษทั ที่ จดทะเบี ยนในกลุ่ม
THSI จานวน 124 บริ ษทั ประกาศโดยตลาดหลักทรั พย์แห่ งประเทศไทย, (ตลาดหลักทรั พย์แห่ งประเทศไทย
2563) แยกเป็ นบริ ษทั ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จานวน 114 บริ ษทั และตลาดหลักทรัพย์
MAI จานวน 10 บริ ษทั ศึกษาข้อมูลรายปี ตั้งแต่ 2559-2563 รวม 5 ปี โดยใช้ขอ้ มูลจากแบบแสดงรายการประจาปี
(แบบฟอร์ ม 56-1) โดยยกเว้นกลุ่มอุตสาหกรรมการเงิน เนื่ องจากว่าจะลักษณะการรายงานงบการเงินที่ แตกต่าง
จากกลุ่มอุตสาหกรรมอื่นๆ
2. ขอบเขตด้ านเนื้อหา ปั จจัยทางการเงินที่คดั สรรได้นามาจากงานวิจยั มีท้ งั หมด 8 ปั จจัย สรุ ปถึงปั จจัย
ทางการเงินที่จะนามาศึกษา
ตัวแปรอิสระ ได้แก่ อัตราผลตอบแทนต่อสิ นทรัพย์ (ROA) อัตราส่ วนเงินทุนหมุนเวียน (Current ratio)
อัตราส่ วนหนี้ สิน (Debt Ratio) อัตราส่ วนหมุนเวียนของสิ นทรัพย์รวม (Total Assets Turnover Ratio) กระแสเงิน
สดจากกิ จกรรมดาเนิ นงานต่อสิ นทรั พย์ร วมเฉลี่ ย (CFO/Average Total Assets) อัตราการเติ บโตของยอดขาย
(Sales Growth) อายุของกิจการ (Life-cycle Stage) และโครงสร้างความเป็ นเจ้าของ (Ownership Structure)
ตัวแปรตาม ได้แก่ อัตราการจ่ายเงินปั นผล
3. ขอบเขตการวิเคราะห์ ข้อมูลการศึกษาครั้งนี้ ใช้เป็ น Plat Form หนึ่ งในตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศ
ไทยที่ ให้ขอ้ มูลทุติยภูมิ ดังนั้นพื้นที่ ในการศึ กษาครั้งนี้ จึงเป็ นในข้อมูลที่ ได้รวบรวมไว้แล้วจากข้อมูลจากแบบ
แสดงรายการประจาปี (แบบฟอร์ม 56-1) โดยยกเว้นกลุ่มอุตสาหกรรมการเงินและใช้การวิเคราะห์เชิงเนื้อหา

กรอบแนวคิดการวิจัย
ตัวแปรอิสระ
อัตราส่ วนททางการเงิน
1. อัตราผลตอบแทนต่อสิ นทรัพย์ (ROA)
2. อัตราส่ วนเงินทุนหมุนเวียน (Current ratio)
3. อัตราส่วนหนี้ สิน (Debt Ratio)
4. อัตราส่วนหมุนเวียนของสิ นทรัพย์รวม (Total
Assets Turnover Ratio)
5. กระแสเงินสดจากกิจกรรมดาเนินงานต่อ
สิ นทรัพย์รวมเฉลี่ย (CFO/Average Total Assets)
6. อัตราการเติบโตของยอดขาย (Sales Growth)
7. อายุของกิจการ (Life-cycle Stage)
8. โค รงสร้ างค ว าม เ ป็ น เ จ้ า ข อ ง ( Ownership
Structure)

ตัวแปรตาม

อัตราส่ วนการจ่ ายเงินปันผล
(Dividend Payout Ratio)
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วิธีดาเนินการวิจัย
ประชากร คือประชากรในการศึกษาครั้งนี้ประกอบด้วยบริ ษทั ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ที่ได้รับ
รางวัลหุ ้นยัง่ ยืน Thailand Sustainability Investment (THSI) จานวน 116 บริ ษทั (ยกเว้นกลุ่มอุตสาหกรรมการเงิน
เนื่ องจากว่าจะลักษณะการรายงานงบการเงิ นที่แต่งต่างจากกลุ่มอุตสาหกรรมอื่นๆ) ระหว่างปี พ.ศ. 2559- 2563
(ตลาดหลักทรั พย์แห่ งประเทศไทย, 2563) มาใช้ในการศึ กษาวิจัยครั้ งนี้ โดยมี การกาหนดเกณฑ์ในการศึ กษา
ดังต่อไปนี้
เกณฑ์ในการคัดเข้าในกลุ่มตัวอย่าง
(1) บริ ษทั จดทะเบี ยนต้องเป็ นบริ ษทั ที่ อยู่ในกลุ่ม THSI จะต้องปรากฏในกระดานหลัก (Main
board) ก่อนวันที่ 1 มกราคม 2559
(2) บริ ษทั จะต้องดาเนินกิจการตลอดในช่วงระยะเวลา 2559-2563
(3) หุ ้นของบริ ษทั จดทะเบียนเหล่านี้ตอ้ งไม่เคยถูกขึ้นเครื่ องหมาย SP หรื อ ถูกห้ามซื้ อ-ขาย เกิน 12
เดือน
(4) ข้อมูลของบริ ษทั จดทะเบียนจะต้องเป็ นข้อมูลที่ครบและสมบูรณ์จาก SETSMART
(5) อัตราการจ่ายเงินปั นผลต้องไม่เท่ากับ 0 เกินกว่า 1 ปี ตลอดระยะเวลาที่ศึกษา
(6) บริ ษทั จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย กลุ่ม THSI เฉพาะบริ ษทั ที่มีขอ้ มูลครบ
5 ปี และไม่ใช่บริ ษทั ในกลุ่มอุสาหกรรมการเงิน
ขนาดของกลุ่มอย่ างตัวอย่ าง
ในการศึ กษาครั้งนี้ ใช้บริ ษทั ในตลาดหลักทรั พย์ในกลุ่มหุ ้นยัง่ ยืน Thailand Sustainability Investment
(THSI) โดยสารวจบริ ษทั ในกลุ่มหุ ้นยัง่ ยืนประจาปี พ.ศ. 2563 พบว่ามี บริ ษทั ที่ ได้รับรางวัลจานวน 116 บริ ษทั
แบ่งเป็ นบริ ษทั ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย จานวน 106 บริ ษทั และตลาดหลักทรัพย์ MAI
จานวน 10 บริ ษทั การศึ กษาครั้งนี้ จะใช้การคานวนแบบทราบประชากร โดยใช้สูตรของยามาเน (Taro Yamane,
1973)
𝑛=

N
1+Ne2

=

111
1+111 (0.05)2

เมื่อ

= 86.71 หรื อ 87 บริ ษทั

n = จานวนตัวอย่างที่ตอ้ งการ
N = จานวนประชากร = 116
e = ค่าความคลาดเคลื่อน = 0.05
เครื่ องมือทีใ่ ช้ ในการวิจยั
เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั นี้ เป็ น แบบประเมินรายการ (Check list) โดยผูว้ ิจยั ได้มีการแบ่งแบบรายการ
ออกเป็ น 2 ส่วน ได้แก่
ส่ วนที่ 1 ข้อมูลทัว่ ไปของบริ ษทั ได้แก่ ประเภทของอุตสาหกรรม ชื่อบริ ษทั ขนาดของกิจการอายุของ
บริ ษทั อัตราผลตอบแทนต่อสิ นทรัพย์ (ROA) อัตราส่วนเงินทุนหมุนเวียน (Current ratio) อัตราส่วนหนี้สิน (Debt
Ratio) อัตราส่วนหมุนเวียนของสิ นทรัพย์รวม(Total Assets Turnover Ratio) กระแสเงินสดจากกิจกรรมดาเนินงาน
ต่อสิ นทรัพย์รวมเฉลี่ย (CFO/Average Total Assets) อัตราการเติบโตของยอดขาย (Sales Growth)อายุของกิจการ
(Life-cycle Stage) และโครงสร้างความเป็ นเจ้าของ (Ownership Structure) ของบริ ษทั ในตลาดหลักทรัพย์ในกลุ่ม
หุน้ ยัง่ ยืน Thailand Sustainability Investment (THSI) ระหว่างปี พ.ศ. 2559-2563
ส่วนที่ 2 อัตราการจ่ายเงินปั นผลตอบแทน ย้อนหลัง 5 ปี
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การเก็บรวบรวมข้ อมูล
การเก็บข้อมูลมาจากฐานข้อมูลหลักทรัพย์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET Market Analysis
and Reporting Tool : SETSMART) เกี่ ย วกับ การค านวณปั จ จัย ด้า นขนาดของกิ จ การ อายุ ข องบริ ษัท อัต รา
ผลตอบแทนต่อสิ นทรั พย์ (ROA) อัตราส่ วนเงิ นทุ นหมุนเวียน (Current ratio) อัตราส่ วนหนี้ สิน (Debt Ratio)
อัตราส่ วนหมุนเวียนของสิ นทรัพย์รวม(Total Assets Turnover Ratio) กระแสเงิ นสดจากกิ จกรรมดาเนิ นงานต่อ
สิ นทรั พย์รวมเฉลี่ ย (CFO/Average Total Assets) อัตราการเติ บโตของยอดขาย (Sales Growth)อายุของกิ จการ
(Life-cycle Stage) โครงสร้างความเป็ นเจ้าของ (Ownership Structure) และอัตราส่วนการจ่ายเงินปั นผล (Dividend
Payout Ratio)ของบริ ษทั ในตลาดหลักทรัพย์ในกลุ่มหุน้ ยัง่ ยืน Thailand Sustainability Investment (THSI) ระหว่าง
ปี พ.ศ. 2559-2563 ประกอบด้วยแบบแสดงรายการประจ าปี (แบบ 56-1) ของบริ ษ ัท ที่ จ ดทะเบี ย นในตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
การวิเคราะห์ ข้อมูล
เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั นี้ เป็ น แบบประเมินรายการ (Check list) โดยผูว้ ิจยั ได้มีการแบ่งแบบรายการ
ออกเป็ น 2 ส่วน ได้แก่
ส่ วนที่ 1 การวิเคราะห์ขอ้ มูลด้วยสถิติเชิงพรรณนานาเสนอข้อมูลทางสถิตจากข้อมูลอัตราผลตอบแทน
ต่อสิ นทรัพย์ (Return on Assets : ROA) อัตราส่วนเงินทุนหมุนเวียน (Current ratio) อัตราส่วนหนี้สิน (Debt Ratio)
อัตราส่วนหมุนเวียนของสิ นทรัพย์รวม (Total Assets Turnover Ratio) อัตราส่วนกระแสเงินสดจากการดาเนินงาน
ต่อสิ นทรัพย์รวม (CFOTA) อัตราการเติบโตของยอดขาย (Sales Growth) อายุของกิจการ (Life-cycle Stage) ของ
บริ ษทั ในกลุ่ม THSI ระหว่างปี 2559-2563 เป็ นรายปี และโครงสร้างความเป็ นเจ้าของ (Ownership Structure) ด้วย
วิธีการหาค่าเฉลี่ยค่าเบี่ ยงเบนมาตรฐาน ค่าต่ าสุ ด และค่าสู งสุ ดของบริ ษทั ที่ ผ่านเกณฑ์การคัดเลือกเข้าศึ กษาใน
ช่วงเวลาที่ทาการศึกษา ซึ่งอัตราส่วนดังกล่าวจะใช้เป็ นตัวแปรอิสระในสมการที่จะใช้ในงานวิจยั ซึ่งจะนาเสนอใน
ส่วนถัดไป
ส่วนที่ 2 จะนาเสนอข้อมูลสถิติจากข้อมูลอัตราการจ่ายเงินปันผล (Dividend Payout) ของบริ ษทั ในตลาด
หลักทรัพย์ในกลุ่มหุ ้นยัง่ ยืน Thailand Sustainability Investment (THSI) ระหว่างปี พ.ศ. 2559-2563 จะนาเสนอ
ด้วยวิธีการหาค่าเฉลี่ยค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าต่าสุด และค่าสูงสุดของบริ ษทั ที่ผา่ นเกณฑ์การคัดเลือกเข้าศึกษาใน
ช่วงเวลาที่ทาการศึกษา ซึ่งอัตราส่วนดังกล่าวจะใช้เป็ นตัวแปรตามในสมการที่จะใช้ในงานวิจยั
ส่วนที่ 3 สถิติเชิงอนุมาน (Inference Statistics)
ในขั้น ตอนนี้ จะเป็ นการวิเ คราะห์ อิ ท ธิ พ ลของผลการด าเนิ น งานและลัก ษณะของบริ ษ ัท ในตลาด
หลักทรัพย์ในกลุ่มหุ ้นยัง่ ยืน Thailand Sustainability Investment (THSI) ที่ มีต่อการจ่ายเงิ นปั นผล (Dividend Payout)
โดยอาศัยการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณ (Multiple regression Analysis) ซึ่งขั้นตอนของการวิเคราะห์ มีการตรวจสอบ
ปั ญหา (Multicollinearity) ด้วยการวิเคราะห์ ตรวจสอบค่าสถิ ติจานวน 2 รายการ คื อ Tolerance และ Variance
Inflation Factor (VIF) เมื่อดาเนิ นการเสร็ จสิ้ นแล้วจึงทาการวิเคราะห์ดว้ ยวิธีถดถอยพหุ คูณ (Multiple regression
Analysis) เพื่ อ ให้ ท ราบถึ ง ความสั ม พัน ธ์ ร ะหว่า งตัว แปรอิ ส ระหรื อ ตัว แปรต้น ว่า มี ค วามสั ม พัน ธ์ กัน เช่ น ไร
ในการทดสอบสมมติฐานดังกล่าวพิจารณาจากค่าสถิติทดสอบ P-value ว่ามีนยั สาคัญทางสถิติหรื อไม่ หากระดับ
นัยสาคัญในการทดสอบของแต่ละตัวแปรอิสระมีค่าน้อยกว่าระดับนัยสาคัญที่กาหนดจะสรุ ปว่า ตัวแปรอิสระใน
ตัวแบบนั้นมีความสัมพันธ์กบั ตัวแปรตาม โดยกาหนดระดับนัยสาคัญที่ 0.05 ซึ่ งการวัดค่าความสัมพันธ์ของตัว
แปรอิสระว่ามีผลต่อการเปลี่ยนแปลงของตัวแปรตามโดยวัดค่าจากสัมประสิ ทธิ การตัดสิ นใจ (R2) ซึ่ งจะมีค่าอยู่
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ระหว่าง 1 ถึง -1 โดยใช้โปรแกรมสาเร็ จรู ปทางสถิติมาช่วยในการวิเคราะห์หาความสัมพันธ์ โดยจะแสดงตาม
โมเดลดังต่อไปนี้
DPR = α0 + α1ROA + α2CR + α3DR + α4TATR + α5CFOTA + α6SG + α7LS + α8OW + µ1
โดย DPR = อัตราการจ่ ายเงิ นปั นผล, α = ค่าสัมประสิ ทธ์การถดถอย, ROA = อัตราผลตอบแทนต่อ
สิ นทรัพย์
CR = อัตราส่วนเงินทุนหมุนเวียน, DR = อัตราส่ วนหนี้สิน, TATR = อัตราส่ วนหมุนเวียนของสิ นทรัพย์รวม
CFOTA = กระแสเงินสดจากกิจกรรมดาเนินงานต่อสิ นทรัพย์รวมเฉลี่ย, SG = อัตราการเติบโตของยอดขาย
LS = อายุของกิจการ, OW = โครงสร้างความเป็ นเจ้าของ, µ = ค่าความคลาดเคลื่อน

ผลการวิเคราะห์ ข้อมูล
ผลการวิเคราะห์ ข้อมูลทัว่ ไป
การศึ กษาครั้งนี้ บริ ษทั จดทะเบี ยนในตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย กลุ่ม THSI จานวนทั้งสิ้ น 90
บริ ษทั โดยใช้ขอ้ มูลจากแบบแสดงรายการประจาปี (แบบฟอร์ ม 56-1) มี การคัดบริ ษทั ที่ มีขอ้ มูลในการศึ กษา
ไม่ครบถ้วนออกจากการศึกษา รวมจานวนทั้งสิ้ น 7 บริ ษทั จึงมีบริ ษทั ที่ใช้ในการศึกษาทั้งสิ้ น 83 บริ ษทั โดยเก็บ
ข้อมูลรายปี ตั้งแต่ 2559-2563 รวม 5 ปี ซึ่งมีขอ้ มูลเชิงพรรณาของกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจยั พบว่า กลุ่มตัวอย่าง
มีค่าเฉลี่ยอัตราส่วนการจ่ายเงินปั นผล (Dividend Payout Ratio) ที่ได้รับจากการลงทุนเท่ากับร้อยละ 0.69
อัตราผลตอบแทนต่อสิ นทรัพย์ (ROA) มีการกระจายตัวของข้อมูลเท่ากับ 4.73 โดยมีค่าต่าสุ ดเท่ากับ 7.85 และมีค่าสู งสุ ดเท่ากับ 30.03 เป็ นของบริ ษทั อินทัช โฮลดิ้ง จากัด (มหาชน) ในปี พ.ศ. 2559 โดยกลุ่มตัวอย่าง
มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 5.92 หมายถึง กิจการสามารถนาสิ นทรัพย์มาสร้างผลกาไรได้ในอัตราร้อยละ 5.92 ของยอดเงิน
ลงทุนในสิ นทรัพย์
อัตราส่วนเงินทุนหมุนเวียน (Current ratio) มีการกระจายตัวของข้อมูลเท่ากับ 2.05 โดยมีค่าต่าสุดเท่ากับ
0.10 เป็ นของบริ ษทั สหพัฒนาอินเตอร์ โฮลดิ้ง จากัด (มหาชน) ในปี พ.ศ. 2560 และมีค่าสู งสุ ดเท่ากับ 14.85 เป็ น
ของบริ ษทั เชียงใหม่โฟรเซ่นฟู้ดส์ จากัด(มหาชน) ปี 2562 โดยกลุ่มตัวอย่างมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.13 หมายถึง กิจการ
มีสภาพคล่องที่ดีและความสามารถในการชาระหนี้ระยะสั้นได้ในอัตรา 2.13 เท่า ของสิ นทรัพย์หมุนเวียนเมื่อเทียบ
กับหนี้สินระยะสั้น
อัตราส่ วนหนี้ สิน (Debt Ratio) มีการกระจายตัวของข้อมูลเท่ากับ 17.99 โดยมีค่าต่าสุ ดเท่ากับ 5.95 เป็ น
ของ บริ ษทั พี.ซี . เอส.แมชี น กรุ๊ ปโฮลดิ้ง จากัด (มหาชน)ในปี พ.ศ. 2559 และมีค่าสู งสุ ดเท่ากับ 84.51 เป็ นของ
บริ ษทั แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วสิ จากัด (มหาชน) ปี พ.ศ. 2559 โดยกลุ่มตัวอย่างมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 45.99 หมายถึง
กิ จการมีการใช้เงินทุนจากแหล่งภายนอกร้อยละ 45.99 ส่ วนที่ เหลือจานวนร้อยละ 54.01 เป็ นการใช้เงินทุนจาก
ส่วนของเจ้าของ กิจการจึงมีสินทรัพย์มากกว่าหนี้สินที่เพียงพอต่อการชาระหนี้ได้ท้ งั หมด
อัตราส่วนหมุนเวียนของสิ นทรัพย์รวม (Total Assets Turnover Ratio) มีการกระจายตัวของข้อมูลเท่ากับ
0.74 โดยมีค่าต่าสุดเท่ากับ 0.05 เป็ นของบริ ษทั เฟรเซอร์ส พร็ อพเพอร์ต้ ี (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน) ในปี พ.ศ.
2559 และมีค่าสูงสุดเท่ากับ 5.30 เป็ นของบริ ษทั พีทีจี เอ็นเนอยี จากัด (มหาชน) ในปี พ.ศ. 2562 โดยกลุ่มตัวอย่าง
มีค่าเฉลี่ยเท่ากับร้อยละ 0.84 หมายถึง กิจการมีความสามารถในการสร้างรายได้ เท่ากับ 0.84 เท่าของสิ นทรัพย์รวม
ที่มีอยู่
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กระแสเงินสดจากกิจกรรมดาเนินงานต่อสิ นทรัพย์รวมเฉลี่ย (CFO/Average Total Assets) มีการกระจาย
ตัวของข้อมูลเท่ากับ 0.08 โดยมีค่าต่าสุดเท่ากับ -0.18 เป็ นของ บริ ษทั ศรี ตรังแอโกรอินดัสทรี จากัด (มหาชน)ในปี
พ.ศ. 2559 และมีค่าสู งสุ ดเท่ากับ 0.46 เป็ นของบริ ษทั บ้านปูพาวเวอร์ จากัด (มหาชน) ใน ปี พ.ศ. 2559 โดยกลุ่ม
ตัวอย่างมีค่าเฉลี่ยเท่ากับร้อยละ 0.09 หมายถึง กิจการมีความสามารถในการสร้างผลตอบเทนจาdสิ นทรัพย์รวมใน
รู ปของเงินสด เท่ากับ 0.09 เท่าของสิ นทรัพย์รวมของกิจการ
อัตราการเติบโตของยอดขาย (Sales Growth) มีการกระจายตัวของข้อมูลเท่ากับ 24.23 โดยมีค่าต่ าสุ ด
เท่ากับ -184.10 เป็ นของบริ ษทั เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ๊ ป จากัด (มหาชน) ในปี พ.ศ. 2563 และมีค่าสู งสุ ดเท่ากับ
85.14 เป็ นของบริ ษทั เฟรเซอร์ส พร็ อพเพอร์ต้ ี (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน) ใน ปี พ.ศ. 2560 โดยกลุ่มตัวอย่างมี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับร้อยละ – 2.72 หมายถึง กิจการมียอดขายสิ นค้าหรื อบริ การที่ลดลงเมื่อเทียบกับยอดขายของปี ก่อน
หน้าในอัตราส่วนที่ลดลงเฉลี่ยร้อยละ 2.72
อายุของกิ จการ (Life-cycle Stage) มีการกระจายตัวของข้อมูลเท่ากับ 0.26 โดยมีค่าต่ าสุ ดเท่ากับ -0.20
เป็ นของ บริ ษทั โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จากัด (มหาชน) ในปี พ.ศ. 2562 และมีค่าสู งสุ ดเท่ากับ 1.05 เป็ นของ
บริ ษทั เดลต้า อิเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน) ปี 2563โดยกลุ่มตัวอย่างมีค่าเฉลี่ยเท่ากับร้อยละ 0.55
หมายถึง กิจการมีกาไรสะสมมากกว่าส่วนของผูถ้ ือหุน้ คิดเป็ น 0.55 เท่า
ตารางที่ 1 ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลทัว่ ไปของบริ ษทั ที่ได้รับการประกาศให้เป็ นหุน้ ยัง่ ยืนประจาปี 2563 Thailand
Sustainability Investment (THSI) (n=83)
อัตราส่ วนทางการเงิน
DPR
ROA
CR
DR
TATR
CFOTA
SG
LS

N
415
415
415
415
415
415
332
415

Minimum
-14.00
-7.85
0.10
5.95
0.05
-0.18
-184.10
-0.20

Maximum
25.00
30.03
14.85
84.51
5.30
0.46
85.14
1.05

Mean
0.69
5.92
2.13
45.99
0.84
0.09
-2.72
0.55

Std. Deviation
1.88
4.73
2.05
17.99
0.74
0.08
24.23
0.26

ผลการวิเคระห์ โครงสร้ างความเป็ นเจ้ าของ ตั้งแต่ ปี 2559 – 2563
จากจานวนบริ ษทั ทั้งหมด 83 บริ ษทั โดยมีการจัดเก็บข้อมูลตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2559 – 2563 พบว่า โครงสร้าง
ของผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ เป็ นผูถ้ ือหุน้ สัญชาติไทยและต่างประเทศ จานวน 31 บริ ษทั คิดเป็ น
ร้อยละ 44.60 รองลงมา เป็ นผูถ้ ือหุน้ ที่มีสญ
ั ชาติไทย จานวน 25 บริ ษทั คิดเป็ นร้อยละ 30.10 และ ผูถ้ ือหุน้ สัญชาติ
ไทย ต่างชาติและหน่วยงานภาครัฐ จานวน 21 บริ ษทั คิดเป็ นร้อยละ 25.30 ตามลาดับ
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ตารางที่ 2 แสดงความถี่ และร้อยละของโครงสร้างความเป็ นเจ้าของ ตั้งแต่ ปี 2559 – 2563
โครงสร้างความเป็ นเจ้าของ
ผูถ้ ือหุ้นสัญชาติไทย
ผูถ้ ือหุ้นสัญชาติไทยและ
ต่างประเทศ
ผูถ้ ือหุ้นสัญชาติไทย ต่างประเทศ
และหน่วยงานของรัฐ
รวม

ปี 2559
25

ปี 2560
25

ปี 2561
25

ปี 2562
25

ปี 2563
25

จานวน
225

ร้อยละ
30.10

31

31

31

31

31

155

44.60

21

21

21

21

21

105

25.30

83

83

83

83

83

485

100.00

ผลการวิเคราะห์ ความสัมพันธ์ ระหว่ างความสัมพันธ์ ระหว่ างอัตราส่ วนทางการเงินและอัตราการจ่ ายเงิน
ปันผล
ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างอัตราส่ วนทางการเงิ นและอัตราการจ่ายเงิ นปั นผล (Dividend
Payout) ด้วยวิธีการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณแบบ Enter พบว่า สมการถดถอยที่ได้ คือ 𝑌̂ = 0.415 – 0.733(Life
cycle stage) + Ԑ, R  0.064 โดยสมการถดถอยที่ได้สามารถอธิบายความแปรปรวนของอัตราการจ่ายเงินปั นผล
(Dividend Payout) คิดเป็ นร้อยละ 6.40 ( R  0.166 ) และเมื่อพิจารณาตัวแปรที่ มีผลต่ออัตราการจ่ายเงินปั นผล
(Dividend Payout) ได้แก่ ด้านอายุของกิจการ (Life Cycle Stage) (β = -0.733) มีอิทธิพลสูงสุด ณ ระดับนัยสาคัญ
ทางสถิติที่ 0.05
2

2

ตารางที่ 3 ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างความสัมพันธ์ระหว่างอัตราส่วนทางการเงินและ
อัตราการจ่ายเงินปั นผล (Dividend Payout) ด้วยวิธีการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณแบบ ENTER
Model
(Constant)
Return on Assets
Current ratio
Debt Ratio
Total Assets Turnover
Ratio
CFOTA
Sales Growth
Life cycle stage
Ownership Structure
2
R2 = 0.064 Radj
 0.041

Unstandardized
Standardized
Coefficients
Coefficients
Std. Error
Beta
β
.415
.420
.034
.019
.115
.081
.044
.129
-.005
.006
-.066
.023
.100
.013
.029
.957
.001
.003
-.733
.294
.193
.102
F-ratio = 2.753(.006*)

.002
.022
-.143
.109
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t

P-value

Tolerance

VIF

.988
1.765
1.850
-.854
.228

.324
.079
.065
.394
.820

.679
.599
.491
.865

1.472
1.670
2.037
1.157

.030
.403
-2.495
1.892

.976
.687
.013*
.059

.814
.961
.880
.866

1.229
1.040
1.136
1.155
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บทสรุ ป
จากผลการศึกษา พบว่า บริ ษทั จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย กลุ่ม THSI ส่ วนใหญ่
ยังคงมี การจ่ายเงิ นปั นผล (Dividend Payout) โดยที่ บริ ษทในกลุ่มดังกล่าวยังคงมี สามารถนาสิ นทรัพย์มาสร้าง
ผลกาไรจากยอดเงินลงทุนในสิ นทรัพย์มประกอบกับสถานะทางการเงินยังมีความเข้มแข็งจึงยังคงมีสภาพคล่อง
ในการชาระหนี้ ระยะสั้นเมื่อพิจารณาจากสิ นทรั พย์หมุนเวียนเมื่ อเที ยบกับหนี้ สินระยะสั้น ทั้งนี้ บริ ษทั ในกลุ่ม
THIS มี สัด ส่ ว นในการลงทุ น โดยใช้เ งิ น ลงทุ น จากส่ ว นของเจ้า ของมากกว่า การกู้ยืม จากแหล่ ง ทุ น ภายนอก
มีความสามารถในการสร้างรายได้ 0.84 เท่าของสิ นทรัพย์ และสามารถในการสร้างผลตอบเทนจากสิ นทรัพย์รวม
ในรู ปของเงิ นถึง 0.09 เท่าของสิ นทรัพย์รวมของกิ จการ หากแต่มีอตั ราการเติบโตของยอดขาย (Sales Growth)
ที่ลดลง เนื่ องจากกิจการมียอดขายสิ นค้าหรื อบริ การที่ลดลงเมื่อเที ยบกับยอดขายของปี ก่อนหน้าในอัตราส่ วนที่
ลดลงเฉลี่ ยร้ อยละ 2.72 อย่างไรก็ตามเมื่ อพิจารณาจากอายุของกิ จการ (Life-cycle Stage) บริ ษทั ในกลุ่ม THSI
ยังคงมีกาไรสะสมมากกว่าส่ วนของผูถ้ ือหุ ้นคิดเป็ น 0.55 เท่า ในส่ วนของโครงสร้างของผูถ้ ือหุ ้นของบริ ษทั ส่วน
ใหญ่เป็ นผูถ้ ือหุ ้นสัญชาติไทยและต่างประเทศ รองลงมา เป็ นผูถ้ ือหุ ้นที่มีสัญชาติไทย และผูถ้ ือหุ ้นสัญชาติไทย
ต่างชาติและหน่วยงานภาครัฐ ตามลาดับ
การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปั จจัยทางการเงินที่คดั สรรกับอัตราการจ่ายเงินปั นผล: กรณี ศึกษากลุ่ม
หุ ้นยัง่ ยืน (THSI) ของบริ ษทั ในตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทยที่ถูกคัดเลือกให้อยูใ่ นกลุ่มหุ ้นยัง่ ยืน ในช่วงปี
25559 ถึง 2563 ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า อัตราส่ วนทางการเงินที่ส่งผลต่ออัตราการจ่ายเงินปั นผล ได้แก่
อายุของกิจการ (Life-cycle Stage) (β = -0.733) แม้วา่ บริ ษทั ในกลุ่ม THIS จะมีการดาเนิ นงานมาเป็ นระยะเวลาที่
ยาวนาน และมีกาไรสะสมมากในระดับหนึ่ง หากแต่การจ่ายเงินปั นผลนั้นแต่ละบริ ษทั ต้องคานึงถึงอัตราส่ วนทาง
เงินอื่นๆ และความจาเป็ นทางการเงินในการรักษาสถานของบริ ษทั ฯ มาประกอบการตัดสิ นใจด้วย ทั้งนี้ อายุของ
กิ จการ(Life-cycle Stage) มีความสัมพันธ์เชิ งลบกับอัตราการจ่ายเงิ นปั นผลของบริ ษทั ในตลาดหลักทรัพย์แห่ ง
ประเทศไทยที่ถูกคัดเลือกให้อยูใ่ นกลุ่มหุ ้นยัง่ ยืน ซึ่ งขัดแย้งกับการศึกษาของ King’ wara (2015) ปั จจัยด้านอัตรา
การเติ บโต อัตราส่ วนหนี้ สินและขนาดของบริ ษทั มี ผลเชิ งลบกับอัตราการจ่ ายเงิ นปั นผลของบริ ษทั ในตลาด
หลักทรั พย์ประเทศเคนย่า ระหว่างปี 2008—2012 อย่างไรก็ตามในด้านอัตราส่ วนระหว่างตลาดต่อบัญชี และ
อัตราส่ วนกาไรสะสมต่อสิ นทรัพย์รวมนั้นกลับส่ งผลในเชิงบวก จากผลการศึกษาข้อมูลของผูว้ ิจยั ในช่วงปี ที่ ทา
การศีกษาพบว่า มีบริ ษทั ในกลุ่มหุน้ ยัง่ ยืนมีการจัดสรรกาไรสะสมลดลง หากแต่มีการจ่ายเงินปั นผลให้แก่ผถู ้ ือหุ ้น
ของบริ ษทั เป็ นปกติ เพื่อปฏิ บตั ิตามนโยบายการปั นผลที่ แจ้งกับผูถ้ ือหุ ้น สอดคล้องกับแนวคิดของ DeAngelo,
(2006) ที่ กล่าวว่า กิ จการที่ มีอายุการดาเนิ นกิ จการมานานนั้นมี โอกาสที่ จะเจริ ญเติบโตอย่างเต็มที่ แล้วทาให้มี
แนวโน้มที่จะจ่ายเงินปั นผลมากกว่า เพราะกิจการไม่จาเป็ นต้องแบ่งกาไรสุ ทธิ เข้าไปเป็ นกาไรสะสมของกิจการ
มากนัก ทั้งนี้ จากการศึ กษาข้อมูลอัตราส่ วนทางการเงิ นอื่ นๆ กลับพบว่า บริ ษทั ในกลุ่มหุ ้นยัง่ ยืนหลายบริ ษทั
ประสบปั ญหารายได้หรื อยอดขายมีปริ มาณที่ลดลงเพื่อเปรี ยบเทียบกับปี ก่อนหน้า แสดงให้เห็นว่าบริ ษทั กลุ่มหุน้
ยัง่ ยืนมีอตั ราส่ วนทางการเงินที่ถดถอยลงในขณะที่หลายบริ ษทั มีหนี้ สินที่เพิ่มขึ้น หากแต่วา่ บริ ษทั กลุ่มหุ ้นยัง่ ยืน
นั้นมีอายุกิจการที่ยาวนานประกอบกับมีกาไรสะสมที่มากเพียงพอที่จะสนองนโยบายของบริ ษทั ได้ จึงทาให้ยงั คง
มีการจัดสรรเงินปั นผลให้แก่นกั ลงทุนผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั แสดงให้เห็นว่าบริ ษทั ให้ความสาคัญกับนโยบายเงินปั น
ผลกับผูถ้ ือหุน้ โดยมีการจ่ายเงินปั นผลจากกาไรสุทธิหรื อกาไรสะสมเพื่อเป็ นการสร้างความเชื่อมัน่ ให้แก่ผลู ้ งทุน
อย่างไรก็ตาม ถึ งแม้อตั ราส่ วนทางการเงิ นเหล่านี้ จะมีความสัมพันธ์กับอัตราการจ่ายเงิ นปั นผลของ
บริ ษ ัท ในตลาดหลัก ทรั พ ย์แ ห่ ง ประเทศไทยที่ ถู ก คัด เลื อ กให้ อ ยู่ใ นกลุ่ ม หุ ้ น ยัง่ ยื น แต่ นัก ลงทุ น ควรที่ จ ะมี
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การเปรี ย บเที ย บกับ อัต ราส่ ว นทางเงิ น อื่ น เพิ่ ม เติ ม รวมถึ ง การพิ จ ารณาปั จ จัย ในการลงทุ น ด้า นอื่ น ๆ เพื่ อ
ประกอบการตัดสิ นใจในการลงทุนอย่างมีประสิ ทธิภาพสูงสุด

ข้ อเสนอแนะ
ข้ อเสนอแนะจากงานวิจยั
นักลงทุนที่ลงทุนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และตลาดหลักทรัพย์ MAI ควรให้ความสาคัญต่อ
อัตราส่วนทางการเงินทางบัญชีอื่นๆ และผลประกอบการรายบริ ษทั ที่สนใจเพิ่มเติมในการตัดสิ นใจลงทุน เพื่อลด
ความเสี่ ยงจากการลงทุนในบริ ษทั ที่ จดทะเบี ยนในตลาดหลักทรั พย์ มาประกอบการตัดสิ นใจในการลงทุ นใน
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และตลาดหลักทรัพย์ MAI
ข้ อเสนอแนะในการศึกษาครั้งต่ อไป
การศึ กษาวิจยั ครั้งต่อไปควรที่ จะนาปั จจัยที่ เกี่ ยวกับสัดส่ วนการถือครองหุ ้นของผูถ้ ือหุ ้นมาประกอบ
เพื่อให้ได้ผลการวิจยั ที่แม่นยาในส่ วนของโครงสร้างผูถ้ ือหุ ้นที่ มีผลต่ออัตราการจ่ายเงินปั นผลได้อย่างครบถ้วน
และครอบคลุมมากยิง่ ขึ้น
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ผลการศึกษาพบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามให้ความสาคัญต่อส่ วนปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาด (1) ด้าน
ผลิตภัณฑ์อยู่ระดับมากที่ สุด โดยคาดหวังว่าเป็ นสิ นค้าที่ สดใหม่ สาหรับ (2) ด้านราคาผูต้ อบแบบสอบถามให้
ความสาคัญในระดับมากที่สุดในประเด็นราคาสิ นค้าเหมาะสมกับคุณภาพ ส่ วน (3) ด้านสถานที่และช่องทางใน
การใช้บริ การ ผูต้ อบแบบสอบถามให้ความสาคัญในระดับมาก เน้นไปในประเด็นการเดินทางไปตลาดนัดสะดวก
สาหรับ (4) ด้านส่ งเสริ มทางการตลาด ผูต้ อบแบบสอบถามให้ความสาคัญในระดับมาก เน้นในประเด็นการให้
ส่ วนลด (5) ด้านความคาดหวังด้านพนักงาน ผูต้ อบแบบสอบถามให้ความสาคัญในระดับมากที่สุด โดยเน้นเรื่ อง
ผูข้ ายยิ้มแย้มแจ่มใส (6) ความคาดหวังด้านกระบวนการใช้บริ การ ผูต้ อบแบบสอบถามให้ความสาคัญในระดับ
มากที่สุด โดยเน้นความสะดวกในการซื้อและชาระเงิน ส่วนประเด็นสุดท้ายคือ (7) ความคาดหวังด้านสิ่ งแวดล้อม
ทางกายภาพ ผูต้ อบแบบสอบถามให้ความสาคัญในระดับมาก เน้นความเด่นชัดของป้ ายตลาดนัด ซึ่ งมีผลต่อใช้
บริ การตลาดนัด
คาสาคัญ: การตัดสิ นใจส่วนประสมทางการตลาดบริ การ ตลาดนัด เชียงใหม่

ABSTRACT
The purpose of this research was to study the importance of marketing mix factors affecting the use of
flea markets in Chiang Mai Province. The sample group in this research was people who used to purchase
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products or service in flea markets in Chiang Mai, which was an unknown population. The sample size was based
on W.G. Cochran's method. A total of 385 people were sampled. The questionnaire was used as a data collection
tool. Sampling method used the accidental sampling. The statistics used for analysis were frequency, percentage,
mean and standard deviation.
The results showed that the majority of the respondents gave importance to the marketing mix factor
(1) Product factor got the highest level. They were expected to be fresh products. (2) Price factor, the respondents
had the highest priority on the issue of product price matching the quality, while (3) Place factor, the respondents
gave a high level of importance, focusing on the issue of traveling to the convenience market For (4) Promotion
factor, the respondents gave a high level of importance, emphasis on the issue of discount, (5) People factor also
got the highest level of importance, focusing on the smiling of sellers. (6) Process factor. Respondents gave the
highest level of importance, emphasizing the convenience of purchase and payment. The last point is (7) Physical
factor got a high level of importance, emphasize on the distinctiveness of the flea market label, which affects the
service of the market
Keywords: Marketing Mix , Flea Market, Decision making, Service marketing mix

1. ความสาคัญและทีม่ าของปัญหาวิจัย
ตลาดนัด ในจัง หวัด เชี ย งใหม่ ส่ ว นใหญ่ แ บ่ ง ตามลัก ษณะสถานที่ โดยตลาดนัด ที่ มี ชื่ อ เสี ย ง ได้แ ก่
ตลาดนัดประตูท่าแพ ได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวจานวนมาก ส่วนตลาดนัดที่จดั อยูใ่ นหมวดการแบ่งประเภท
ตามลักษณะสิ นค้าได้แก่ ตลาดจริ งใจที่ เป็ นตลาดนัด เน้นขายสิ นค้าอินทรี ย ์ เช่น ผัก ผลไม้ ปลอดสารพิษและ
ผัก พื้ น เมื อ งที่ ห าซื้ อ ได้ย าก รวมถึ ง สิ น ค้า ท ามื อ ซึ่ ง เป็ นตลาดที่ ไ ด้รั บ ความนิ ย มจากประชาชนในพื้ น ที่ แ ละ
นักท่องเที่ยว
ตลาดนัดในลักษณะรู ปแบบของตลาดจริ งใจกาลังได้รับความนิยมเป็ นตลาดที่เน้นขายสิ นค้าอินทรี ย ์ เช่น
ผัก ผลไม้ ปลอดสารพิษและผักพื้นเมืองที่ หาซื้ อได้ยาก รวมถึงสิ นค้าทามือ ซึ่ งเป็ นตลาดที่ได้รับความนิ ยมจาก
ประชาชนในพื้นที่และนักท่องเที่ยวก่อตั้งขึ้นใน
ในพื้นที่อาเภอเมืองเชียงใหม่มีตลาดนัดการกระจายตัวจานวนมาก แต่ในพื้นที่ศึกษาอาเภอสารภี ยังไม่มี
ตลาดนัดในรู ปแบบดังกล่าว ซึ่งอาเภอสารภี จากสถิติประชากรจากการทะเบียน อัตราการเปลี่ยนแปลง และความ
หนาแน่นของประชากร เป็ นรายอาเภอ พ.ศ. 2555 - 2559 เป็ นอันดับสองของจังหวัด (กระทรวงการท่องเที่ยวและ
กีฬา, 2563) นาย ก. ผูจ้ ดั การสาขา บริ ษทั A. บริ ษทั ค้าปลีกที่มีพ้ืนที่วา่ งให้เช่าประมาณ 8,600 ตารางเมตร นาย ก.
มีความประสงค์จะเปิ ดให้เช่าสาหรับการเปิ ดตลาดนัดอันจะนามาซึ่งการใช้พ้นื ที่เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด
การศึ ก ษาในครั้ งนี้ ท างผูว้ ิจัย เห็ น ถึ ง โอกาสและปั ญ หาข้างต้น น ามาซึ่ ง การศึ ก ษาส่ ว นประสมทาง
การตลาดการใช้บ ริ ก ารตลาดนัด จัง หวัด เชี ย งใหม่ เพื่ อ น าผลการวิจัย มาพัฒ นาการให้บ ริ ก ารและปรั บ ปรุ ง
การให้บริ การตลาดนัดในจังหวัดเชี ยงใหม่ เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของผูบ้ ริ โภคและสร้างกลยุทธ์ทาง
การตลาดและการดาเนินงานอย่างมีประสิ ทธิภาพ
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2. วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
เพื่อศึกษาระดับความสาคัญของปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดต่อการใช้บริ การตลาดนัด ในจังหวัด
เชียงใหม่

3. สมมุติฐานการวิจัย
ส่วนประสมทางการตลาดมีผลต่อการใช้บริ การตลาดนัดในจังหวัดเชียงใหม่

4. เอกสารและงานวิจัยทีเ่ กี่ยวข้ อง
4.1 แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้ อง
4.1.1 การศึกษาด้ านการตลาด
Kotler (2017) ได้กล่าวไว้วา่ ส่ วนประสมการตลาด (marketing mix) หมายถึง เครื่ องมือหรื อตัวแปร
ทางการตลาดที่สามารถควบคุมได้ ซึ่ งกิจการผสมผสานเครื่ องมือเหล่านี้ให้สามารถตอบสนองความต้องการและ
สร้างความพึงพอให้แก่กลุ่มลูกค้าเป้ าหมาย ส่ วนประสมทางการตลาด ประกอบด้วยทุกสิ่ งทุกอย่างที่ใช้เพื่อโน้ม
น้าวความต้องการผลิตภัณต์ของกิ จการ ส่ วนประสมทางการตลาดแบ่งออกเป็ นกลุ่มได้ 4 กลุ่ม ดังที่ รู้จกั กันคือ
“4Ps” ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ (Product) ราคา (Price) การจัดหน่าย (Place) และการส่ งเสริ มการตลาด (Promotion) หาก
เป็ นธุ รกิจด้านบริ การได้มีตวั แปรเพิ่มเติม 3 ตัวแปร ได้แก่ บุคคล (People) กลยุทธด้านหลักฐานหรื ลกั ษณะทาง
กายภาพ (Physical Evidences) และกระบวนการ (Process) เพื่อให้สอดคล้องกับทฤษฎีแนวคิดการตลาดสมัยใหม่
ดังนั้นจึงรวมเรี ยกได้วา่ เป็ นส่วนประสมทางการตลาดแบบ “7Ps” ปั จจุบนั การแข่งขันทางธุรกิจมีความรุ นแรง อีก
ทั้งยังมีการเปลี่ยนแปลงในต่างๆ เกิดขึ้นอยูเ่ สมอ ไม่วา่ จะเป็ นสภาวะเศรษฐกิจ เทคโนโลยี ฯ ซึ่ งมีผลต่อผูบ้ ริ โภค
และปั จจัยต่างๆ เหล่านี้ส่งผลกระทบต่อความสาเร็ จและความล้มเหลวของโครงการได้ การศึกษาด้านการตลาดถือ
ว่าเป็ นเครื่ องมือที่ช่วยลดความเสี่ ยงและไม่แน่นอนในการตัดสิ นใจในการทาโครงการเพื่อให้เกิดประสิ ทธิ ภาพ
เพราะการศึกษาทางด้านการตลาดจะมีหลักเกณฑ์ที่เชื่อถือได้ การศึกษาจะมีประเด็นหลัก 3 ประเด็นประกอบด้วย
การศึกษาขนาดของตลาด (Marker size) ส่ วนแบ่งทางการตลาดที่โครงการเข้าไปแข่งขันได้ (Marker share) และ
แนวโน้มของตลาด (Market trend) เพื่อให้ผปู ้ ระกอบสามารถนาไปใช้วางแผนในการเจาะตลาด และกาหนดกล
ยุทธที่ เหมาะ เมื่อตัดสิ นใจดาเนิ นโครงการ อธิ บายว่าการศึ กษาด้านการตลาด คือ การวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานที่
เกี่ยวข้องกับการตลาดสิ นค้าและบริ การ ซึ่งครอบคลุมในเรื่ องกลุ่มเป้ าหมายในตลาด และ ส่วนผสมทางการตลาด
( Marketing Mix) คือ ส่วนสุดท้ายของแผนการตลาดที่ผวู ้ างแผนจะวางกลยุทธ์ในแต่ละส่วนให้เหมาะสม เพื่อให้มี
โอกาสที่ประสบความสาเร็ จ และสามารถสู ้กบั คู่แข่งขัน อธิ บายแนวคิดส่ วนประสมทางการตลาดสาหรับธุ รกิ จ
บริ การ (Service Mix) พัฒนาแนวคิดโดย Philip Kotler ไว้วา่ เป็ นแนวคิดที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจที่ให้บริ การซึ่งจะได้
ส่วนประสมการตลาด (Marketing Mix) หรื อ 7Ps ในการกาหนดกลยุทธ์การตลาดซึ่ งประกอบด้วย 1. ด้านผลิตภัณฑ์
(Product) 2. ด้านราคา (Price) 3. ด้านช่องทางการจัดจาหน่ าย (Place) 4. ด้านส่ งเสริ มการตลาด (Promotion)
5. ด้านบุคคล (People) หรื อพนักงาน (Employee) 6. ด้านการสร้างและนาเสนอลักษณะทางกายภาพ (Physical
Evidence and Presentation) และ7. ด้านกระบวนการ (Process)
4.1.1 งานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้ อง
น้ าทิพย์ เนี ยมหอม (2560) ศึกษาปั จจัยส่ วนประสมการตลาดที่มีผลต่อการตัดสิ นใจเลือกศึกษาต่อ
อาชีวศึกษาในวิทยาลัยเทคโนโลยีวบิ ูลย์บริ หารธุ รกิจ รามอินทรา และเพื่อเปรี ยบเทียบปั จจัยส่วนประสมการตลาด
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ที่มีผลต่อการตัดสิ นใจเลือกศึกษาต่ออาชี วศึกษาจาแนกตามปั จจัยพื้นฐานประชากรศาสตร์ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้คือ
นัก เรี ย น นัก ศึ ก ษาวิทยาลัย เทคโนโลยีวิบูลย์บริ หารธุ ร กิ จรามอิ นทรา จ านวน 400 คน ใช้แ บบสอบถามเป็ น
เครื่ องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ขอ้ มูลโดยใช้โปรแกรมสาเร็ จรู ป สถิติที่ใช้ในการวิจยั คือ ค่าร้อยละ
ค่าเฉลี่ย ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่า t-test และ one-way ANOVA ในกรณี พบความแตกต่างอย่างมีนัยสาคัญทาง
สถิติใช้การทดสอบ ผลการศึกษาพบว่า นักเรี ยน นักศึกษาให้ความสาคัญกับปั จจัยส่วนประสมการตลาดที่มีผลต่อ
การตัดสิ นใจเลือกศึกษาต่ออาชีวศึกษาในวิทยาลัยเทคโนโลยีวิบูลย์บริ หารธุรกิจ รามอินทรา โดยภาพรวมอยูใ่ น
ระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้าน พบว่า นักเรี ยน นักศึกษาให้ความสาคัญกับปั จจัยส่ วนประสมการตลาด
ที่มีผลต่อการตัดสิ นใจเลือกศึกษาต่ออาชีวศึกษาในวิทยาลัยเทคโนโลยีวบิ ูลย์บริ หารธุรกิจ รามอินทรา อยูใ่ นระดับ
มาก อันดับแรกคือ ด้านบุคคลรองลงมาคือ ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านการสร้างและนาเสนอลักษณะทางกายภาพ ด้าน
กระบวนการให้บริ การ ด้านการส่ งเสริ มการตลาด และด้านราคา และอันดับสุ ดท้ายคือด้านสถานที่ อยูใ่ นระดับ
ปานกลาง ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า นักเรี ยน นักศึกษาที่มีเพศ เกรดเฉลี่ยสะสม สาขาที่กาลังศึกษาอยู่ และ
รายได้ครอบครัวเฉลี่ยต่อเดื อนต่างกัน ให้ความสาคัญกับปั จจัยส่ วนประสมการตลาดที่ มีผลต่อการสิ นใจเลือก
ศึกษาต่ออาชีวศึกษาในวิทยาลัยเทคโนโลยีวิบูลย์บริ หารธุรกิจ รามอินทรา โดยภาพรวมและรายด้านแตกต่างกัน
อย่างไม่มีนยั สาคัญทางสถิติที่ 0.05
แพรววนิ ต วัฒนากิตติกูล (2563) ศึกษาปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดและพฤติกรรมการสั่งซื้ ออาหาร
ผ่านแอฟพลิเคชันสัง่ อาหารบนสื่ อิเล็กทรอนิกส์โดยการทาสารวจขอ้มูลผ่านแบบสอบถามจานวน 344 ชุด จากผล
การศึกษาพบว่าผูต้ อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ เป็ นเพศหญิง และมีอายุระหว่าง 25-35 ปี มีระดับการศึกษาในระดับ
ปริ ญญาตรี หรื อเทียบเท่า มีอาชีพเป็ น ราชการ, รัฐวิสาหกิจ, เจ้าหน้ารัฐ และมีรายได้เฉลี่ยเดือนละ 15,001-30,000
บาท ผลการวิจยั สามารถสรุ ปพฤติกรรมการตัดสิ นใจใช้บริ การสั่งอาหารแบบเดลิเวอรี่ ผ่านสื่ ออิเล็กทรอนิ กส์
ในเขตกรุ ง เทพมหานครและปริ ม ณฑลได้ดัง นี้ กลุ่ ม ตัว อย่า งที่ เ คยใช้บ ริ ก ารสั่ ง อาหารแบบเดลิ เ วอรี่ ผ่ า น
สื่ ออิเล็กทรอนิกส์ นิยมสัง่ อาหารผ่านโทรศัพท์มือถือ โดยผูต้ อบแบบสอบถามส่วนมาใช้บริ การน้อยกว่า 1 ครั้งต่อ
สัปดาห์ และค่าใช้จ่ายโดยเฉลี่ ยในการสั่งอาหารแบบเดลิเวอรี่ ต่อ 1 ครั้ง คือ จานวน 201-300 บาทต่อครั้งและ
ประเภทอาหารที่ ไ ด้รับการนิ ยมมากที่ สุ ดในการสั่งซื้ อคื อ อาหารไทย ทางด้า นปั จจัย ด้า นส่ ว นประสมาทาง
การตลาด มีความเห็นอยูใ่ นระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็ นรายละเอียดข้อพบว่าผูบ้ ริ โภคให้ความสาคัญในระดับมาก
ที่ สุดในเรื่ อง ปั จจัยด้านผลิตภัณฑ์ และปั จจัยด้านช่องทางการจัดจาหน่ าย ในส่ วนความคิดเห็ นที่ น้อยที่ สุดคื อ
ปั จจัยด้านการส่งเสริ มการตลาด ซึ่งนั้นมีผลต่อการพฤติกรรมสัง่ อาหารในรู ปแบบดังกล่าว
ณัฐภัทร สุ ทธิ รักษ์ (2563) ศึกษาปั จจัยส่ วนประสมการตลาดที่มีอิทธิ ในการตัดสิ นใจเลือกสิ นค้าซื้อร้าน
โมชิ โมชิ ในสาขา สยาม แสคว์วนั กลุ่มตัวอย่างในการศึกษาคือผูบ้ ริ โภค 100 คน มีวตั ถุประสงค์เพื่อ 1. เพื่อศึกษา
ปั จจัยด้านประชากรศาสตร์ที่ส่งผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้าในร้านโมชิ โมชิ 2. เพื่อศึกษาปั จจัยด้านส่ วนประสม
ทางการตลาดที่ส่งผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้าร้านโมชิ โมชิ โดยมีผสมทางการตลาดเป็ นเครื่ องมือในการศึกษา
ปฏิ บัติเพื่อตอบสนองความต้องการของผูบ้ ริ โภค และตลาดโดยเครื่ องมื อนี้ คื อ 7P ด้านผลิ ตภัณฑ์ (Product)
ด้านราคา (Price) ด้านสถานที่จดั จาหน่าย (Place) ด้านการส่งเสริ มทางการตลาด (Promotion) ด้านบุคคล (People)
ด้านการสร้างและนาเสนอลักษณะทางกายภาพ (Physical Evidence and Presentation) ด้านกระบวนการ(Process)
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ได้แก่ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ทดสอบสมมติฐานด้วย
สถิติการทดสอบแบบ t-test แบบสถิติความแปรปรวนทางเดียว one-way ANOVA หากตรวจสอบความแตกต่าง
จะคานวณโดยใช้วิธี LSD ผลการวิจัยสรุ ปผลว่า ด้านปั จจัยประชากรศาสตร์ อายุ ระดับการศึ กษา ส่ งผลต่ อ
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การตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้าร้ านโมชิ โมชิ แตกต่างกันอย่างมี นัยสาคัญ และส่ วนปั จจัยส่ วนผสมทางการตลาดด้าน
ผลิตภัณฑ์ส่งผลต่อการตัดสิ นใจซื้อสิ นค้าร้านโมชิ โมชิ แตกต่ายกันอย่างมีนยั สาคัญ
4.2 กรอบแนวคิดในการวิจยั
ปัจจัยส่ วนประสมทางการตลาด
1. ด้านผลิตภัณฑ์ (Product)
2. ด้านราคา (Price)
3. ด้านช่องทางการจัดจาหน่าย (Place)
4. ด้านส่งเสริ มการตลาด (Promotion)
5. ด้านบุคคล (People)
6. ด้านการสร้างและนาเสนอลักษณะทางกายภาพ
(Physical Evidence and Presentation)
7. ด้านกระบวนการ (Process)

การตัดสินใจ

การตัดสิ นใจเลือกใช้บริ การ
ตลาดนัด ในจังหวัดเชียงใหม่

แผนภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจยั

5. วิธีดาเนินการวิจัย
5.1 แบบแผนการวิจยั
การวิจยั ในครั้งนี้เป็ นวิจยั เชิงปริ มาณ โดยใช้วธิ ีวจิ ยั แบบการสารวจ (Survey Research)
5.2 ประชากรและตัวอย่ าง
การศึ กษานี้ มีประชากรแบบไม่ทราบจานวนประชากร จึ งใช้วิธีคานวณขนาดของกลุ่มตัวอย่างด้วยวิธี
ของ Concern ได้จ านวนกลุ่ ม ตัว อย่า ง385 คน โดยได้เ ลื อ กกลุ่ ม ตัว อย่า งแบบไม่ อ าศัย ความน่ า จะเป็ น (NonProbability Sampling) โดยวิธีการสุ่ มตัวอย่างแบบบังเอิ ญ (Accidental Sampling) โดยแจกแบบสอบถามผ่า น
ระบบออนไลน์
5.3 เครื่ องมือวิจยั และวิธีเก็บรวบรวมข้ อมูล
เครื่ องมือที่ใช้เก็บข้อมูลคือ แบบสอบถาม โดยมีวธิ ีการเก็บข้อมูลผ่านระบบออนไลน์
5.5 การวิเคราะห์ ข้อมูล
สถิติที่ใช้วเิ คราะห์ได้แก่ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงมาตราฐาน

6. ผลการวิจัย
6.1 ข้ อมูลทัว่ ไป
ผลการศึกษาด้านการวิเคราะห์ดา้ นประชากร พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิง คิดเป็ นร้อยละ
66.59 มีอายุระหว่าง 31-40 ปี คิดเป็ นร้อยละ57.04 สถานภาพโสดคิด เป็ นร้อยละ72.32 มีรายได้ระหว่าง 20,001 –
30,000 บาท คิดเป็ นร้อยละ 48.69 ประกอบอาชี พบริ ษทั เอกชน คิดเป็ นร้อยละ 61.34 วันที่ ตอ้ งการมาใช้บริ การ
ตลาดนัด คือ วันเสาร์ คิดเป็ นร้อยละ 43.44 ช่วงเวลา 18.01 น. ถึง 24.00 น. คิดเป็ นร้อยละ 78.28 จานวนเงินที่ใช้
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บริ การตลาดนัดในแต่ละครั้งจานวน 501 – 1,000 บาท คิดเป็ นร้อยละ 62.29 ผูต้ ิดตามมาตลาดนัดจานวน 1 คน
คิดเป็ นร้อยละ 42.00 ความถี่ในการใช้บริ การตลาดนัด 1 ครั้งต่อสัปดาห์ คิดเป็ นร้อยละ 58.71
6.2 ผลการศึกษาด้ านระดับความสาคัญของปัจจัยส่ วนประสมทางการตลาด
ตารางที่ 1 แสดงระดับปั จจัยส่วนประสมทางการตลาดทั้ง 7 ด้าน
ปั จจัยส่วนประสมทางการตลาด (7Ps) ที่มีอิทธิพล
ข้อ
คะแนนเฉลี่ย
ต่อความพึงพอใจในการใช้บริ การตลาดนัด
1 ด้านผลิตภัณฑ์ (Product)
4.26
2 ด้านราคา (Price)
4.13
3 ด้านช่องทางการจัดจาหน่าย (Place)
3.85
4 ด้านส่งเสริ มการตลาด (Promotion)
3.68
5 ด้านบุคคล (People)
4.16
6 ด้านกระบวนการ (Process)
4.18
7 ด้านลักษณะทางกายภาพ (Physical)
4.04

S.D.
0.70
0.80
0.87
0.94
0.93
0.76
0.83

ระดับ
ความสาคัญ
มากที่สุด
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก

ผลการศึ กษาด้านการวิเคราะห์ ด้านการตลาด ส่ ว นปั จ จัย ส่ ว นประสมทางการตลาดที่ มี อิ ทธิ พลต่อ
ความพึงพอใจในการใช้บริ การตลาดนัด จังหวัดเชี ยงใหม่ ความคาดหวังด้านผลิ ต ภัณฑ์ (Product) อยู่ระดับ
มากที่สุด เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่าผูบ้ ริ โภคให้ความสาคัญในระดับ มากที่สุด ในเรื่ อง สิ นค้าที่นามาจาหน่าย
สด ใหม่ ความคาดหวังด้านราคา (Prices) อยูร่ ะดับ มาก เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่าผูบ้ ริ โภคให้ความสาคัญใน
ระดับ มากที่สุด ในเรื่ อง ราคาสิ นค้าเหมาะสมกับคุณภาพ ความคาดหวังด้านสถานที่และช่องทางในการใช้บริ การ
(Place) อยูร่ ะดับ มาก เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่าผูบ้ ริ โภคให้ความสาคัญในระดับมาก ในเรื่ อง การเดินทางไป
ตลาดนัดสะดวก ความคาดหวังด้านการส่งเสริ มทางการตลาด (Promotions) อยูร่ ะดับ มาก เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อ
พบว่าผูบ้ ริ โภคให้ความสาคัญในระดับ มาก ในเรื่ อง การให้ส่วนลด ความคาดหวังด้านพนักงาน (People) อยูร่ ะดับ
มาก เมื่ อพิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่าผูบ้ ริ โภคให้ความสาคัญในระดับ มากที่ สุด ในเรื่ อง ผูข้ ายยิ้มแย้มแจ่ มใส
ความคาดหวังด้านกระบวนการใช้บริ การ (Process) อยู่ระดับ มาก เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่าผูบ้ ริ โภคให้
ความสาคัญในระดับ มากที่สุด ในเรื่ อง ความสะดวกในการซื้ อและชาระเงิน ความคาดหวังด้านสิ่ งแวดล้อมทาง
กายภาพ (Physical Evidence) อยูร่ ะดับ มาก เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่าผูบ้ ริ โภคให้ความสาคัญในระดับมาก
ในเรื่ อ ง ความเด่ น ชัด ของป้ า ยตลาดนัด ซึ่ ง ผลการศึ ก ษาที่ ไ ด้ม าจะนาไปสู่ ก ารวางแผน และก าหนดกลยุทธ
ด้านการตลาดที่นาไปใช้ในการลงทุนของโครงการ

7. อภิปรายผล
ผลการศึกษาด้านการวิเคราะห์ดา้ นประชากร พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็ นเพศหญิง สถานภาพโสด
ประกอบอาชี พบริ ษทั เอกชน วันที่ ตอ้ งการมาใช้บริ การตลาดนัด คื อ วันเสาร์ ช่ วงเวลา 18.01 น. ถึ ง 24.00 น.
มี ความเห็ นแย้ง กับงานวิจยั ของ น้ าทิ พย์ เนี ยนหอม (2560) มี อายุระหว่าง 31-40 ปี มี รายได้ระหว่าง 20,001 –
30,000 บาท จานวนเงินที่ใช้บริ การตลาดนัดในแต่ละครั้งจานวน 501 – 1,000 บาท ผูต้ ิดตามมาตลาดนัดจานวน
1 คน ความถี่ในการใช้บริ การตลาดนัด 1 ครั้งต่อ
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ผลการศึ กษาด้านการวิเคราะห์ ด้านการตลาด ส่ ว นปั จ จัย ส่ ว นประสมทางการตลาดที่ มี อิ ทธิ พลต่อ
ความพึงพอใจในการใช้บริ การตลาดนัด จังหวัดเชี ยงใหม่ ความคาดหวังด้านผลิ ต ภัณฑ์ (Product) อยู่ระดับ
มากที่ สุด ความคาดหวังด้านราคา (Prices) อยู่ระดับ มาก ด้านสถานที่ และช่องทางในการใช้บริ การ (Place) อยู่
ระดับ มาก ด้านการส่ งเสริ มทางการตลาด (Promotions) อยู่ระดับ มาก ด้านพนักงาน (People) อยู่ระดับ มาก
ด้านกระบวนการใช้บริ การ (Process) อยูร่ ะดับ มาก ด้านสิ่ งแวดล้อมทางกายภาพ (Physical Evidence) อยูร่ ะดับ
มาก มีความสอดคล้องกับงานวิจยั ของ แพรววนิต วัฒนากิตติกลุ (2563)

8. ข้ อเสนอแนะ
8.1 ข้ อเสนอแนะในการนาผลวิจยั ไปใช้
ผลการศึกษา พบว่าปั จจัยส่ วนผสมทางด้านการตลาดต่อการใช้บริ การตลาดนัดของผูบ้ ริ โภคในจังหวัด
เชี ยงใหม่ ให้ความสาคัญเน้นในด้านผลิ ตภัณฑ์มากที่ สุด ดังนั้นผูป้ ระกอบการที่ สนใจจัดทาตลาดนัด ควรให้
ความสาคัญต่อสิ นค้าที่จะนามาขายในตลาดนัดเป็ นอันดับแรก เพื่อให้ผใู ้ ช้บริ การตลาดนัดกลับมาใช้บริ การซ้ าอีก
ในอนาคต
8.2 ข้ อเสนอแนะในการวิจยั ครั้งต่ อไป
เนื่ องจากตลาดนัดด้านตลาดอินทรี ยก์ าลังเป็ นที่นิยม ดังนั้น การศึ กษาครั้งต่อไปขอแนะนาให้ผสู ้ นใจ
ศึกษาปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดเกี่ ยวกับตลาดนัดที่ขายสิ นค้าอินทรี ยว์ ่าหลังจากสถานการณ์โควิดผ่านไป
แล้ว ผูบ้ ริ โภคยังสนใจซื้อสิ นค้าอินทรี ยผ์ า่ นตลาดนัดหรื อไม่ อย่างไร
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ปัจจัยทีม่ ผี ลต่ อการตัดสิ นใจทางานในกรุงเทพของนักศึกษาจีน ในประเทศไทย
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บทคัดย่อ
การวิจยั ครั้งนี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาปั จจัยที่มีผลต่อการตัดสิ นใจทางานในกรุ งเทพ ของนักศึกษาจีน
ในประเทศไทย จาแนกตามลักษณะประชากรศาสตร์ กลุ่มตัวย่างที่ ใช้ในการศึ กษาครั้งนี้ นักเรี ยนจีนที่ เรี ยนจบ
ใหม่ในไทย โดยมีอายุระหว่าง 18-25 ปี ขึ้นไป จากสถาบันการศึ กษาในไทยจานวน 400 คน ทาการสุ่ มตัวอย่าง
แบบตามสะดวก เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั คือ แบบสอบถาม แบบประเมินค่า มีค่าความ้ชื่อมัน่ 0.810 สถิติที่ใช้ใน
การวิเคราะห์ขอ้ มูล ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบ t-test การวิเคราะห์ F test
ผลการศึกษาพบว่า ปั จจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสิ นใจเลือกทางานในกรุ งเทพมหานคร ของนักศึกษาจีนที่
เรี ยนจบในไทย ในภาพรวมอยูใ่ นระดับมากที่สุด โดยเรี ยงลาดับจากมากไปน้อย ได้ดงั นี้ ปั จจัยด้านค่าตอบแทน
ปั จจัยด้านความมัน่ คงในหน้าที่ การงาน ปั จจัยด้านชื่อเสี ยงองค์กรและความสัมพันธ์กบั บุคลากร และปั จจัยด้าน
โอกาสในการเรี ยนรู ้พฒั นาและการเจริ ญก้าวหน้าในหน้าที่การงาน อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระตับ 05 กับ .01
คาสาคัญ : นักศึกษาจีนที่เรี ยนจบใหม่ในไทย, การตัดสิ นใจทางาน

ABSTRACT
The purpose of this research was to study the Factors affecting the decision to work in Bangkok of
Chinese students in Thailand, Classified by demographic characteristics. The sample group was used in this is
study was newly 400 graduated Chinese students in Thailand 400 people aged between 18-25 years old from
educational institutions in Thailand with random samples as convenient. The research tools were used estimated

1002

การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ มหาวิทยาลัยศรี ปทุม ออนไลน์ ครั้งที่ 16 ประจาปี 2564 วันที่ 28 ตุลาคม 2564

questionnaire The confidence value was 0.810. The statistics used in the data analysis were percentage, mean,
standard deviation, t-test, F test analysis.
The results of the study found that Factors Influencing Decision to Work in Bangkok of Chinese
students graduating in Thailand, the Overall was at the highest level. They are arranged in descending order as
follows: compensation factor, job security factors, Factors of corporate reputation and relationships with
personnel and factors of opportunities for learning, development and career advancement. Respectively. There
was statistically significant at a level of .05 and at a level of .01
Keyword : Chinese students newly graduated in Thailand, the decision to work

บทนา
ปั จจุบนั ประเทศไทยได้เข้าสู่ ยุคแห่ งการเปลี่ยนแปลงอย่างเต็มตัว ทั้งเรื่ องของเศรษฐกิจ ธุ รกิ จ ที่กาลัง
ได้รับผลกระทบจาก Covid-19 ต่อเนื่ องจากปี ที่แล้ว ทาให้การเข้ามาของเทคโนโลยี กลายเป็ นสิ่ งที่ “จาเป็ นอย่างยิ่ง”
ต่อการทางานในอนาคต แน่ นอนว่าเมื่อเทคโนโลยีเริ่ มเข้ามาเกี่ ยวข้องกับการทางาน ตลาดแรงงานในอนาคต ก็ตอ้ ง
ได้รับผลกระทบเช่นเดียวกัน แต่ดว้ ยในปี ที่ผ่าน ๆ มา คนจีนหลัง่ ไหลเข้ามาในไทยเป็ นจานวนมาก ในภาคการศึกษา
พบว่า คนจีนก็นิยมเข้ามาเรี ยนในไทยมากขึ้น โดยเฉพาะในระดับปริ ญญาตรี ตัวเลขนักศึ กษาชาวต่างชาติจาก
คณะกรรมการอุดมศึกษาตั้งแต่ปี 2545 -2556 พบว่านักศึกษาต่างชาติที่เข้ามาเรี ยนในไทยเพิม่ ขึ้นเท่าตัว จาก 4,343
คน เป็ นเกือบ 20,000 คน ในปี 2556 ทั้งนี้ พบว่านักศึกษาจากจีนเป็ นชาติที่เข้ามาเรี ยนในไทยมากที่สุดโดยในปี
2556 มี นัก ศึ ก ษาจี น ในไทยกว่า 6,600 คน ซึ่ งส่ วนใหญ่ เลื อ กเรี ยนในสาขาที่ เกี่ ยวข้อ งกับ บริ ห ารธุ รกิ จ ธุ รกิ จ
ระหว่างประเทศ รองลงมา เป็ นสาขาที่เกี่ยวข้องกับภาษาไทย ทั้งการสอนภาษาไทย การสื่ อสารภาษาไทยในเชิง
ธุรกิจ รวมไปถึงการเรี ยนภาษาไทยเพื่อการสอน อย่างเช่น หวัง จื่อซู ' นักศึกษาชั้นปี ที่ 2 สาขาภาษาอังกฤษธุรกิ จ
วิทยาลัยนานาชาติจีน มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เปิ ดเผยกับ 'วอยซ์ออนไลน์' ว่า หลังจากจบมัธยมปลายที่ยนู นาน
ก็ตดั สิ นใจขออนุ ญาตพ่อแม่มาเรี ยนปริ ญญาตรี ที่เมืองไทย เพราะอยากเปลี่ยนบรรยากาศการใช้ชีวิต รวมไปถึง
อยากพิ สู จ น์ ต ัว เองในการใช้ชี วิ ต ในต่ า งแดน ทั้ง นี้ โรงเรี ย นในระดับ มัธ ยมปลายก็ มี ข ้อ ตกลงร่ ว มกัน กับ
มหาวิทยาลัยในไทย ทาให้ตดั สิ นใจเลือกมาเรี ยนที่ประเทศไทย จาง หลี่เหวิน ' นักศึ กษา สาขาการจัดการธุ รกิ จ
ระหว่างประเทศ วิทยาลัยนานาชาติจีน มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย กล่าวว่า ต้องการจะทาธุรกิจกับคนไทย เพราะ
คาดว่าในอนาคตการค้าระหว่างไทยกับจีนจะเพิ่มมากขึ้นกว่าในปั จจุบนั และประเทศไทยยังเป็ นตลาดท่องเที่ยวที่
คนจี นต้องการมาเยือนมากที่ สุด ครอบครัวจึ งส่ งมาเรี ยนระดับปริ ญญาตรี ในไทย และเหยียน หลี่เกอ' นักศึ กษา
สาขาเดี ยวกันกับจางบอกว่า ที่เธอมาเรี ยนที่ไทย เกิ ดจากครอบครัวบังคับให้มาเรี ยนภาษาไทย เพราะว่า ปั จจุบนั
ความร่ วมมื อระหว่างจี นกับไทยมี เพิ่มมากขึ้ น และหวังว่า การที่ เธอรู ้เรื่ องราวในเมืองไทย รู ้ ภาษาไทย จะเป็ น
ประโยชน์ต่ออาชีพการงานของเธอในอนาคต ทั้ง 3 คนมองอนาคตไว้วา่ การมาเรี ยนที่ไทยจะทาให้ทกั ษะการใช้
ภาษาไทยดี ข้ ึ น เข้าใจคนไทยมากขึ้ น ซึ่ ง จะเป็ นประโยชน์ ต่ อ การงานของพวกเขาในอนาคต “เมื่ อ เรี ย นจบ
ก็อยากจะทาธุรกิจท่องเที่ยวระหว่างไทยกับจีน เพราะไทยเป็ นประเทศที่คนจีนนิยมชมชอบมาเที่ยวและคนไทยก็
ไปเที่ ยวจี นเป็ นจานวนมากในแต่ละปี การมาเรี ยนที่ ไทย ทาให้เข้าใจคนจี นว่าต้องการท่องเที่ ยวแบบไหนและ
ที่ไหนควรพาคนจีนไป และคนไทยต้องการท่องเที่ยวแบบไหนในจีนมากขึ้น” จางกล่าว
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ดร. จักรกริ นทร์ ศรี มูล คณบดีวทิ ยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ได้กล่าวกับวอยซ์ออนไลน์
ว่า แนวโน้มของเด็กจีนที่เข้ามาเรี ยนในไทยมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น เนื่องจากปั จจุบนั มีเด็กจีนจานวนมากที่ลน้ ออกจาก
ระบบการศึกษาในระดับมหาวิทยาลัยในจีน และประเทศไทยเป็ นตัวเลือกหนึ่ งของคนจีน เนื่ องจากราคาค่าครองชี พ
ไม่แพง ใกล้บา้ น และได้โอกาสในการฝึ กฝนภาษาและเป็ นโอกาสช่องทางการทางานและการทาธุรกิจในอนาคต
และด้วยข้อมูลดังกล่าวข้างต้น จึ งเป็ นแรงจู งใจให้ผูว้ ิจัยเกิ ดความสนใจที่ จะศึ กษางานวิจยั ในหัวข้อ
ปั จจัยที่มีผลต่อการตัดสิ นใจทางานในกรุ งเทพ ของนักศึกษาจีน ในประเทศไทย (ดร. จักรกริ นทร์ ศรี มูล, 2563)

วัตถุประสงค์
1. เพื่อศึ กษาปั จจัยทางประชากรศาสตร์ ได้แก่ เพศ ระดับผลการเรี ยนเฉลี่ย รายรับเฉลี่ย ต่อเดือน และ
ภูมิลาเนาเดิม ที่มีผลต่อการตัดสิ นใจเลือกเข้าทางาน
2. เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสิ นใจเลือกงานในกรุ งเทพฯ ของนักศึกษาจีนที่เรี ยนจบในไทย

ประโยชน์ ทไี่ ด้ รับ
1. นาข้อมูลปั จจัยทางประชากรศาสตร์ ได้แก่ เพศ ระดับผลการเรี ยนเฉลี่ย รายรับเฉลี่ย ต่อเดื อน และ
ภูมิลาเนาเดิม มาเป็ นแนวทางในการตัดสิ นใจเลือกเข้าทางาน
2. ศึกษาปั จจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสิ นใจเลือกงานในกรุ งเทพฯ ของนักศึกษาจีนที่เรี ยนจบในไทย

สมมติฐานการวิจัย
สมมติฐานที่ 1 ความแตกต่างด้านเพศมีความสัมพันธ์กบั เลือกงานในกรุ งเทพฯของนักศึกษาจีนที่เรี ยน
จบในไทย แตกต่างกัน
สมมติฐานที่ 2 ปั จจัยด้านค่าตอบแทนมีความสัมพันธ์กบั เลือกงานในกรุ งเทพฯของนักศึกษาจีนที่เรี ยน
จบในไทย
สมมติฐานที่ 3 ปั จจัยด้านความมัน่ คงในหน้าที่ การงานมีความสัมพันธ์กบั เลื อกงานในกรุ งเทพฯของ
นักศึกษาจีนที่เรี ยนจบในไทย
สมมติฐานที่ 4 ปั จจัยด้านโอกาสในการเรี ยนรู ้และพัฒนาความสามารถมีความสัมพันธ์ กับเลือกงานใน
กรุ งเทพฯของนักศึกษาจีนที่เรี ยนจบในไทย
สมมติ ฐานที่ 5 ปั จจัยด้านโอกาสในการเจริ ญก้าวหน้ามี ความสัมพันธ์กับเลื อกงานในกรุ งเทพฯของ
นักศึกษาจีนที่เรี ยนจบในไทย
สมมติฐานที่ 6 ปั จจัยด้านชื่ อเสี ยงองค์กรมีความสัมพันธ์กับเลือกงานในกรุ งเทพฯของนักศึ กษาจี นที่
เรี ยนจบในไทย

กรอบแนวคิดของงานวิจัย
จากการศึกษาแนวคิดและทฤษฎีต่างๆ รวมทั้งงานวิจยั ที่เกี่ยวข้องข้างต้น ผูว้ จิ ยั ได้นา แนวคิดและทฤษฎี
ต่ า งๆ ที่ ไ ด้จ ากการทบทวนวรรณกรรม มาก าหนดเป็ นกรอบแนวคิ ด ของงานวิจัย เพื่ อ ใช้เป็ นแนวทางใน
การดาเนิ น งานวิจัย เรื่ องปั จจัยที่ มีอิท ธิ พ ลต่อการตัดสิ น ใจเลื อกท างานตาแหน่ ง ผูช้ ่ วยผูส้ อบบัญ ชี กับ บริ ษ ัท
ตรวจสอบบัญชีขนาดใหญ่ 4 แห่ง ของผูส้ าเร็ จการศึกษาระดับปริ ญญาตรี ดังนี้
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ตัวแปรอิสระ

ตัวแปรตาม

ปัจจัยที่มีอทิ ธิพลต่ อการตัดสิ นใจเลือกทางาน
1. ปัจจัยทางด้านประชากรศาสตร์
2. ปัจจัยด้านค่าตอบแทน
3. ปัจจัยด้านความมัน่ คงในหน้าที่การงาน
4. ปัจจัยด้านโอกาสในการเรี ยนรู ้และพัฒนา
ความสามารถ
5. ปัจจัยด้านโอกาสในการเจริ ญก้าวหน้า
6. ปัจจัยด้านชื่อเสี ยงองค์กร

การตัดสิ นใจทางานในกรุ งเทพ
ของนักศึกษาจีน

ภาพที่ 1 แสดงกรอบแนวคิดการวิจยั

วิธีดาเนินการวิจัย
ประชากรที่ใช้ ในการวิจัยครั้ งนี้ คื อ ประชากร (Population) ที่ อยู่ในกลุ่มเป้ าหมายในการศึ กษาครั้งนี้
ได้แก่ นักศึกษาจีนที่เรี ยนจบใหม่ในประเทศไทย
กลุ่มตัวอย่ างที่ใช้ ในงานวิจัยในครั้งนี้ การวิจยั ในครั้งนี้ เป็ นการศึกษากลุ่มตัวอย่างที่ เป็ นนักศึ กษาจี นที่
เรี ยนจบใหม่ในประเทศไทย
ผูว้ ิจยั คานวณหาขนาดของกลุ่มตัวอย่างของประชากร โดยใช้วธิ ี คานวณหาขนาดของกลุ่มตัวอย่างของ
ยามาเน่ (Taro Yamane) โดยในงานวิจยั นี้ ยอมรับความคลาดเคลื่อนไม่เกิน 5% จากการคานวณขนาดกลุ่มตัวอย่าง
ตามสูตรพบว่า จานวนขนาดของกลุ่มตัวอย่างขั้นต่าที่ตอ้ งการเท่ากับ 400 คน

การเก็บรวบรวมข้ อมูล
การศึ ก ษาวิ จั ย ครั้ งนี้ ศึ ก ษาจากแหล่ ง ข้อ มู ล ปฐมภู มิ (Primary Data) เป็ นข้ อ มู ล ที่ ไ ด้ จ ากการใช้
แบบสอบถามเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง โดยผูว้ จิ ยั ได้ดาเนินการส่งแบบสอบถามออนไลน์

เครื่ องมือทีใ่ ช้ ในการวิจัย
เครื่ อ งมื อ ที่ ผู ้วิ จัย ใช้ใ นการวิ จัย คื อ แบบสอบถาม (Questionnaire) เกี่ ย วกับ ปั จ จัย ที่ มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ
การตัดสิ นใจเลือกทางานในกรุ งเทพมหานคร ของนักศึกษาจี นที่ เรี ยนจบในไทย ซึ่ งเป็ นเครื่ องมือในการวิจยั เชิ ง
ปริ มาณ (Quantitative Research) โดยสร้างขึ้นจากการทบทวนวรรณกรรมที่ เกี่ ยวข้องโดยแบ่ งออกเป็ น 2 ส่ วน
ดังต่อไปนี้
ส่ วนที่ 1 สอบถามเกี่ ยวกับ สถานภาพส่ วนตัวของผูต้ อบแบบสอบถาม มี ลกั ษณะเป็ นแบบกาหนด
ตัวเลือก (force choice) ประกอบด้วยข้อมูลเกี่ยวกับ เพศ อายุ สถาบันการศึกษา
ส่ วนที่ 2 ข้อมูลเกี่ ยวกับปั จจัยที่ มีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจเลือกทางานในกรุ งเทพฯ ของนักศึ กษาจีนที่
เรี ยนจบในไทย
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การวิเคราะห์ ข้อมูลและสถิติทใี่ ช้
เมื่ อรวบรวมแบบสอบถามได้ครบถ้วนแล้ว ผูว้ ิจัยจะทาการวิเคราะห์ และประมวลผลของปั จจัยที่ มี
อิ ทธิ พลต่ อการตัด สิ นใจเลื อกทางานในกรุ งเทพมหานคร ของนัก ศึ กษาจี นที่ เรี ยนจบในไทย ข้อมูลปั จจัยที่ มี
ความสัมพันธ์กบั การตัดสิ นใจ โดยสามารถแบ่งออกได้เป็ น 2 ส่วน คือ
1. การวิเคราะห์ขอ้ มูลเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics)
วิเคราะห์ในส่ วนข้อมูลทัว่ ไปของผูต้ อบแบบสอบถาม ค่าสถิติที่ใช้ในการในการวิเคราะห์ ได้แก่ ความถี่
(Frequency) และร้อยละ (Percentage)
2. การวิเคราะห์ขอ้ มูลเชิงอนุมาน (Inferential Statistics)
ปั จจัยที่ มีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจเลือกทางานการวิเคราะห์สมมติฐานงานวิจยั ที่ เกี่ ยวข้องกับปั จจัยที่ มี
อิทธิพลต่อการตัดสิ นใจเลือกทางานโดยใช้เครื่ องมือทางสถิติ ดังนี้
2.1 การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-Way ANOVA) เพื่อทดสอบ ความแตกต่างของ
ตัด สิ น ใจเลื อ กงานในกรุ ง เทพฯของนั ก ศึ ก ษาจี น ที่ เรี ย นจบในไทยของกลุ่ ม ตัว อย่า งที่ มี ล ัก ษณะทางด้าน
ประชากรศาสตร์ และระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับปั จจัยที่ มีอิทธิพลต่อการตัดสิ นใจเลือกทางานที่แตกต่างกัน
2.2 การวิเคราะห์ ปั จจัย (Factor Analysis) เพื่ อการจัด กลุ่ ม ตัวแปรที่ มี ความสัม พัน ธ์ กัน เข้าไว้
ด้วยกัน เพื่อให้สามารถสื่ อความหมายตัวแปรได้อย่างครอบคลุม
2.3 การวิเคราะห์สมการถดถอยเชิงพหุคูณ (Multiple Linear Regression) เพื่อศึกษาความสัมพันธ์
ระหว่างตัวแประอิสระ ซึ่ งก็คือ ปั จจัยที่ มีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจเลือกทางาน กับ ตัวแปรตาม คือ การตัดสิ นใจ
เลือกงานในกรุ งเทพฯของนักศึกษาจีนที่เรี ยนจบในไทย ที่ระดับนัยสาคัญทางสถิติ 95%

การวิจัยและอภิปรายผล
ลักษณะประชากรศาสตร์ ของกลุ่มตัวอย่างมีสัดส่ วนของเพศ หญิงมากกว่าเพศชาย โดยเป็ นเพศหญิ ง
คิดเป็ นร้อยละ 51.5 และเพศชาย คิดเป็ นร้อยละ 48.5 ตามลาดับ ส่วนใหญ่มีอายุอยูใ่ นช่วงระหว่าง 21-22 ปี คิดเป็ น
ร้ อ ยละ 57.00 ของกลุ่ ม ตั ว อย่ า ง กลุ่ ม ตั ว อย่ า งจากมหาวิ ท ยาลั ย นอร์ ท กรุ งเทพคิ ด เป็ นร้ อ ยละ 73.75
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ คิดเป็ นร้อยละ 1.25 มหาวิทยาลัยมหิ ดลคิดเป็ นร้อยละ 1.25 มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
คิ ด เป็ นร้ อ ยละ 3.75 มหาวิท ยาลัย เกริ กคิ ด เป็ นร้ อ ยละ 5.00 มหาวิท ยาลัยกรุ งเทพธนบุ รีคิ ด เป็ นร้ อ ยละ 5.00
มหาวิทยาลัยกรุ งเทพ 5.00 มหาวิทยาลัยรังสิ ต 5.00 ของกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด
จากผลการวิจยั ปั จจัยที่ มีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจเลื อกทางานในกรุ งเทพมหานคร ของนักศึ กษาจี นที่
เรี ยนจบในไทย โดยเรี ยงลาดับ จากค่ าสัมประสิ ท ธิ์ ของสมการถดถอย (Beta Coefficient) จากมากไปน้อย คื อ
ปั จจัยด้านค่าตอบแทน ปั จจัยด้านความมัน่ คงในหน้าที่ การงาน ปั จจัยด้านชื่อเสี ยงองค์กรและความสัมพันธ์กบั
บุคลากร และปั จจัยด้านโอกาสในการเรี ยนรู ้พฒั นาและการเจริ ญก้าวหน้าในหน้าที่ การงาน โดย สามารถอธิ บาย
ความสัมพันธ์ของผลการวิจยั ปั จจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสิ นใจเลือกทางานในกรุ งเทพมหานคร ของนักศึกษาจีนที่
เรี ยนจบในไทย
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ตารางที่ 1 สรุ ปข้อมูลที่เป็ นภาพรวมของการวิจยั
ตัวแปรอิสระ
1. ปัจจัยด้านค่าตอบแทน
1.1 เงินเดือนมีความเหมาะสมกับระดับการศึกษาและความรู ้
ความสามารถ
1.2 มีโบนัสที่เหมาะสม
1.3 อัตราการปรับเพิ่มเงินเดือนมีความเหมาะสม
1.4 มีค่าล่วงเวลา เบี้ยเลี้ยง
1.5 เงินเดือนที่ได้รับเหมาะสมกับความรับผิดชอบ
1.6 สวัสดิการต่างๆ เช่น ค่ารักษาพยาบาล เงินสมทบ
1.7 มีวนั หยุด วันลาพักร้อน
2. ปัจจัยด้านความมัน่ คงในหน้าที่การงาน
2.1 องค์กรมีความมัน่ คง
2.2 องค์กรมีโอกาสเติบโตในอนาคต
2.3 เมื่อ บุ คลากรปฏิ บ ัติงานอย่างเต็มความสามารถและมีผลงานที่ ได้
มาตรฐาน บุคลากรจะสามารถปฏิบตั ิงานในองค์กรได้ตลอดไป

Mean

Std.
Deveation

การแปลค่ า

4.08

0.691

มาก

2.82
3.82
4.25
3.71
4.17
3.62

1.075
0.789
0.578
0.804
0.666
0.704

ปานกลาง
มาก
มากที่สุด
มาก
มาก
มาก

4.54
4.21

0.593
0.643

มากที่สุด
มาก

4.17

0.652

มาก

4.23
4.21
3.28

0.587
0.542
0.960

มากที่สุด
มากที่สุด
มาก

4.12

0.642

มาก

4.11
4.05
4.61
4.38
4.14

0.521
0.644
0.571
0.664
0.583

มาก
มาก
มากที่สุด
มากที่สุด
มาก

4.16
4.42
4.01

0.711
0.558
0.733

มาก
มากที่สุด
มาก

3. ปัจจัยด้ านโอกาสในการเรียนรู้และพัฒนาความสามารถ
3.1 บุคลากรมีโอกาสได้รับการอบรมและพัฒนาความรู ้อย่างต่อเนื่อง
3.2 บุคลากรมีความเท่าเทียมในการได้รับการพัฒนาความสามารถ
3.3 องค์กรมีการเผยแพร่ ความรู ้ใหม่ๆ อย่างทันท่วงทีและทัว่ ถึง
3.4 องค์กรมีโปรแกรมส่ งบุคลากรไปอบรมและพัฒนาหรื อทางานยัง
สาขาที่ต่างประเทศอย่างต่อเนื่อง
4. ปัจจัยด้านโอกาสในการเจริญก้าวหน้ า
4.1 มีโอกาสในการเลื่อนตาแหน่ง
4.2 มีความยุติธรรม
4.3 มีการสะสมชัว่ โมงการทางาน
4.4 องค์สนับสนุนในความเจริ ญก้าวหน้าของบุคลากร
4.5 เปิ ดโอกาสบุคลกรเติบโตก้าวหน้าในสายงานต่อไปในอนาคต
5. ปัจจัยด้านชื่ อเสี ยงองค์ กร
5.1 องค์กรเป็ นที่รู้จกั ของบุคลากรทัว่ ไป
5.2 องค์กรเป็ นที่รู้จกั ในระดับนานาชาติ
5.3 องค์กรมีชื่อเสี ยงในด้านการให้ความสาคัญกับบุคลากร

จากตารางที่ 1 เมื่อพิจารณาปั จจัยย่อยทั้ง 22 ปั จจัย พบว่า ปั จจัยที่มีคา่ เฉลี่ยของ ระดับความคิดเห็นสูงสุด
5 อัน ดับแรก โดยเรี ยงลาดับ จากมากไปน้อย ได้แก่ ปั จจัยด้านโอกาสในการเจริ ญก้าวหน้า ในเรื่ องการสะสม
ชัว่ โมงการทางาน โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.61 (เห็นด้วยมากที่สุด) ปั จจัยด้านความมัน่ คงในหน้าที่การงาน ในเรื่ อง
องค์กรมีความมัน่ คง โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.54 (เห็นด้วยมากที่สุด) ปั จจัยด้านชื่อเสี ยงขององค์กร ในเรื่ ององค์กร
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เป็ นที่รู้จกั ในระดับนานาชาติ โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.42 (เห็นด้วยมากที่สุด) ด้านโอกาสในการเจริ ญก้าวหน้า ใน
เรื่ ององค์กรสนับสนุ นในความเจริ ญก้าวหน้าของบุคลากร โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ ากับ 4.38 (เห็ นด้วยมากที่ สุด) และ
ปั จจัยด้านค่าตอบแทน ในเรื่ องมีค่าล่วงเวลา เบี้ยเลี้ยง โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.25 (เห็นด้วยมากที่สุด)
ตารางที่ 2 เสนอผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลเพื่อทดสอบสมมติฐานหรื อตอบคาถามการวิจยั
ปัจจัยที่ได้จากการทบทวนวรรณกรรม
1.ปัจจัยด้านผลตอบแทน
1.1 เงินเดือนมีความเหมาะสมกับระดับการศึกษาและความรู ้
ความสามารถ
1.2 มีโบนัสที่เหมาะสม
1.3 อัตราการปรับเพิ่มเงินเดือนมีความเหมาะสม
1.4 มีค่าล่วงเวลา เบี้ยเลี้ยง
1.5 เงินเดือนที่ได้รับเหมาะสมกับความรับผิดชอบ
1.6 สวัสดิการต่างๆ เช่น ค่ารักษาพยาบาล เงินสมทบ
1.7 มีวนั หยุด วันลาพักร้อน

ปัจจัยที่ได้จากการวิเคราะห์ ปัจจัย
1.ปัจจัยด้านผลตอบแทน
1.1 เงินเดือนมีความเหมาะสมกับระดับการศึกษาและ
ความรู้ความสามารถ
1.2 มีโบนัสที่เหมาะสม
1.3 อัตราการปรับเพิ่มเงินเดือนมีความเหมาะสม
1.4 มีค่าล่วงเวลา เบี้ยเลี้ยง
1.5 เงินเดือนที่ได้รับเหมาะสมกับความรับผิดชอบ
1.6 สวัสดิการต่างๆ เช่น ค่ารักษาพยาบาล เงินสมทบ
1.7 มีวนั หยุด วันลาพักร้อน

2.ปัจจัยด้านความมั่นคงในหน้ าที่การงาน
2.1 องค์กรมีความมัน่ คง
2.2 องค์กรมีโอกาสเติบโตในอนาคต
2.3 เมื่อบุคลากรปฏิบตั ิงานอย่างเต็มความสามารถและมีผลงานที่
ได้มาตรฐานบุคลากรจะสามารถปฏิบตั ิงานในองค์กรได้ตลอดไป

2.ปัจจัยด้านความมั่นคงในหน้ าที่การงาน
2.1 องค์กรมีความมัน่ คง
2.2 องค์กรมีโอกาสเติบโตในอนาคต
2.3 เมื่อบุคลากรปฏิบตั ิงานอย่างเต็มความสามารถและมี
ผลงานที่ได้มาตรฐานบุคลากรจะสามารถปฏิบตั ิงานใน
องค์กรได้ตลอดไป
3. ปัจจัยด้านโอกาสในการเรียนรู้และพัฒนาความสามารถ
4. ปัจจัยด้านโอกาสในการเจริญก้าวหน้ า
3.1 บุ ค ลากรมี โอกาสได้รับ การอบรมและพัฒนา ความรู ้ อย่าง 4.1 มีโอกาสในการเลื่อนตาแหน่ง
ต่อเนื่ อง
4.2 มีความยุติธรรม
3.2 บุคลากรมีความเท่าเทียมในการได้รับการพัฒนา
4.3 มีการสะสมชัว่ โมงการทางาน
ความสามารถ
4.4 องค์สนับสนุนในความเจริ ญก้าวหน้าของบุคลากร
3.3 องค์กรมีการเผยแพร่ ความรู้ใหม่ๆ อย่างทันท่วงทีและทัว่ ถึง
4.5 เปิ ดโอกาสบุคลกรเติบโตก้าวหน้าในสายงานต่อไปใน
3.4 องค์ ก รมี โ ปรแกรมส่ งบุ ค ลากรไปอบรมและ พัฒ นาหรื อ อนาคต
ทางานยังสาขาที่ต่างประเทศอย่างต่อเนื่ อง
4. ปัจจัยด้านโอกาสในการเจริญก้าวหน้ า
5. ปัจจัยด้านชื่ อเสียงองค์กร
4.1 มีโอกาสในการเลื่อนตาแหน่ง
5.1 องค์กรเป็ นที่รู้จกั ของบุคลากรทัว่ ไป
4.2 มีความยุติธรรม
5.2 องค์กรเป็ นที่รู้จกั ในระดับนานาชาติ
4.3 มีการสะสมชัว่ โมงการทางาน
5.3 องค์ ก รมี ชื่ อ เสี ยงในด้ า นการให้ ค วามส าคั ญ กั บ
4.4 องค์สนับสนุนในความเจริ ญก้าวหน้าของบุคลากร
บุคลากร
4.5 เปิ ดโอกาสบุคลกรเติบโตก้าวหน้าในสายงานต่อไปในอนาคต
5. ปัจจัยด้านชื่ อเสียงองค์กร
5.1 องค์กรเป็ นที่รู้จกั ของบุคลากรทัว่ ไป
5.2 องค์กรเป็ นที่รู้จกั ในระดับนานาชาติ
5.3 องค์กรมีชื่อเสี ยงในด้านการให้ความสาคัญกับบุคลากร

1008

การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ มหาวิทยาลัยศรี ปทุม ออนไลน์ ครั้งที่ 16 ประจาปี 2564 วันที่ 28 ตุลาคม 2564

จากผลการวิเคราะห์ปัจจัยข้างต้น ทาให้ผวู ้ ิจยั มีการปรับเปลี่ยนสมมติฐานการวิจยั เพื่อให้สอดคล้องกับ
ผลที่ได้จากการจัดกลุ่มปั จจัย ดังนี้
สมมติฐานที่ 2 ปั จจัยด้านค่าตอบแทน มีความสัมพันธ์กบั การตัดสิ นใจเลือกทางานในกรุ งเทพมหานคร
ของนักศึกษาจีนที่เรี ยนจบในประเทศไทย
สมมติ ฐานที่ 3 ปั จจัยด้านความมัน่ คงในหน้าที่ การงาน มี ความสัมพัน ธ์กับตัดสิ น ใจเลื อกทางานใน
กรุ งเทพมหานคร ของนักศึกษาจีนที่เรี ยนจบในประเทศไทย
สมมติ ฐ านที่ 5 ปั จ จัย ด้ า นโอกาสในการก้า วหน้ า มี ค วามสั ม พัน ธ์ กับ ตัด สิ น ใจเลื อ กท างานใน
กรุ งเทพมหานคร ของนักศึกษาจีนที่เรี ยนจบในประเทศไทย
สมมติฐานที่ 6 ปั จจัยด้านชื่อเสี ยงองค์กร มีความสัมพันธ์กบั ตัดสิ นใจเลือกทางานในกรุ งเทพมหานคร
ของนักศึกษาจีนที่เรี ยนจบในประเทศไทย

ข้ อเสนอแนะ
ข้ อเสนอแนะทีไ่ ด้ จากการวิจยั
จากผลการวิจยั ที่ได้ สามารถนาไปเป็ นแนวทางในการพัฒนา ปรับปรุ งกลยุทธ์ และนโยบาย ในการสรรหา
และคัดเลือกพนักงานให้สอดคล้องและเหมาะสม สามารถตอบสนอง ต่อความต้องการนักศึกษาจีนที่เรี ยนจบใน
ไทย เพื่อประกอบการตัดสิ นใจเลือกทางานในกรุ งเทพมหานคร ได้มากยิง่ ขึ้น ดังนี้
1. ปั จจัยด้านค่าตอบแทน บริ ษทั ควรกาหนดนโยบายในการจ่ายผลตอบแทนให้เหมาะสม เช่น อัตรา
เงิ น เดื อน มี โบนัส ประจาปี มี อตั ราการขึ้ น เดื อ น ค่ าล่ วงเวลา ที่ เหมาะสมกับ หน้าที่ แ ละความรั บ ผิ ดชอบของ
พนักงาน มีการกาหนดนโยบายเกี่ยวกับสวัสดิการ และวันลาต่างๆ ให้เหมาะสมกับสิ ทธิ์ที่ควรได้รับ
2. ปั จจัยด้านความมัน่ คงในหน้าที่การงาน บริ ษทั มีการประชาสัมพันธ์องค์กร เกี่ยวกับความมัน่ คง และ
โอกาสในการเจริ ญเติบโตขององค์กร รวมไปถึงโอกาสในการ เจริ ญเติบโตของบุคลากร สร้างภาพลักษณ์ที่ดี เพื่อ
เป็ นจุดขาย เพราะหากกลุ่มเป้ าหมายได้ทราบถึงความมัน่ คงและโอกาสในการเจริ ญเติบโตขององค์กร จะช่วยให้
กลุ่มเป้ าหมายสามารถตัดสิ นใจเลือกเข้าทางาน
3. ปั จจัยด้านโอกาสในการเรี ยนรู ้พฒั นาและความสามารถ บริ ษทั จัดให้มีการฝึ กอบรมและเปิ ดโอกาส
ให้บุคลากรได้พฒั นาความรู ้ความสามารถอย่างต่อเนื่องและเท่าเทียม ทั้งการอบรมแลกเปลี่ยนดูงานภายในประเทศ
และนอกประเทศ ซึ่ งจะช่วยให้พนักงานได้เห็นโอกาสในการเติบโตและเจริ ญก้าวหน้าในสายอาชีพมากยิง่ ขึ้น บริ ษทั
ควรมีนโยบายการประเมินผลงาน เพื่อสร้างขวัญกาลังใจ ในการเลื่อนขั้น เลื่อนตาแหน่ง ให้มีความยุติธรรมและ
เหมาะสม
4. ปั จจัยด้านชื่อเสี ยงองค์กร องค์กรใดมีชื่อเสี ยงและภาพลักษณ์ที่ดีจากบุคลากรทัว่ ไปและเป็ นที่รู้จกั ใน
ระดับชาติ ส่งผลต่อความเชื่อมัน่ ทั้งบุคคลในองค์กรและบุคคลภายนอก รวมไปถึงการที่องค์กรได้ให้ความสาคัญ
แก่บุคลากร มีการส่ งเสริ มและสนับสนุ นให้บุคลากรได้เจริ ญก้าวหน้าในอาชี พ ย่อมส่ งผลให้ผูส้ าเร็ จการศึ กษา
อยากเข้ามาร่ วมงานกับองค์กรนั้น ซึ่ งการร่ วมงานกับองค์กรที่ มีชื่อเสี ยงที่ ดี และให้ ความสาคัญกับบุคลากรใน
องค์กร

1009

การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ มหาวิทยาลัยศรี ปทุม ออนไลน์ ครั้งที่ 16 ประจาปี 2564 วันที่ 28 ตุลาคม 2564

เอกสารอ้างอิง
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า. ข้ อมูลการจดทะเบียนนิติบคุ คล. สื บค้นเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2559 จาก
http://www.dbd.go.th/ewt_news.php?nid=10909&filename=index
กัลยารัตน์ ธีระธนชัยกุล. (2557). การบริ หารทรั พยากรมนุษย์ . กรุ งเทพฯ: ปั ญญาชน.
ธนาสิ ทธิ์ เพิ่มเพียร. (สิ งหาคม 2558). จุดประกาย “แบรนด์ นายจ้ าง (Employer Brand). สื บค้นเมื่อ วันที่ 2 ตุลาคม
2559 จาก http://journal.pim.ac.th/th/news
ประคัลภ์ ปั ณฑพลังกูร. (21 กรกฎาคม 2558). ปั จจัยในการดึงดูดพนักงานเข้ าทางานกับองค์ กร มุมมองที่ต่างกัน.
สื บค้นเมื่อวันที่ 1ตุลาคม 2559 จาก https://prakal.wordpress.com/ 2015/07/21/
มนวิกา ผดุงสิ ทธิ์ และคณะ. (2555). การวิจัยทางธุรกิจ. กรุ งเทพฯ: ฟิ สิ กส์เซ็นเตอร์.
รภัทกร ทัศนโชติเดชา. (2553). ปั จจัยที่มอี ิทธิ พลต่ อการตัดสิ นใจเลือกอาชีพของนักศึกษาระดับ ประกาศนียบัตร
วิชาชีพชั้นสูงชั้นปี ที่ 2 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสระบุรี. สารนิพนธ์ปริ ญญามหาบัณฑิต.
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, คณะสังคมศาสตร์ .
รัตนรรห์ ณ นคร. (2554). ปั จจัยในการสร้ างแรงจูงใจของพนักงานตรวจสอบบัญชี กรณี ศึกษา บริ ษทั ตรวจสอบ
บัญชีขนาดใหญ่ 4 แห่ ง. งานค้นคว้าอิสระปริ ญญามหาบัณฑิต. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์,
คณะพาณิ ชยศาสตร์และการบัญชี.
รุ่ งทิวา อินต๊ะใจ. (2553). การศึกษาแรงจูงในการปฏิ บัติงานของพนักงานบริ ษัท โรงพยาบาล ปิ ยเวช จากัด
(มหาชน). ภาคนิพนธ์ปริ ญญามหาบัณฑิต. สถาบันบัณฑิตพัฒนบริ หารศาสตร์, คณะพัฒนาสังคมและ
สิ่ งแวดล้อม.
รุ่ งรัตน์ ชัยสาเร็ จ. (สิ งหาคม 2556). การสารวจวรรณกรรมและข้ อเสนอกรอบแนวคิดเพื่อการศึกษา
ปั จจัยขับเคลื่อน-ชื่ อเสียง-ผลสื บเนื่องต่ อธุรกิจ. สื บค้นเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2559 https://www.tcithaijo.org/index.php/Veridian-E-Journal/article/download/ 30600/26408
วาสนา พัฒนานันท์ชยั . (2553). ปั จจัยที่มผี ลต่ อแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงานสานักงาน ทรั พย์ สิน
ส่ วนพระมหากษัตริ ย์. งานนิพนธ์ปริ ญญามหาบัณฑิต. สถาบันบัณฑิตพัฒนบริ หาร ศาสตร์,
คณะพัฒนาสังคมและสิ่ งแวดล้อม.
สมชาติ ปิ ติสุทธิ. (2557). ปั จจัยที่มอี ิทธิ พลต่ อการตัดสิ นใจเลือกทางาน เมื่อสาเร็ จการศึกษาระดับ ปริ ญญาตรี ของ
นักศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ . งานค้นคว้าอิสระปริ ญญามหาบัณฑิต.
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, คณะเศรษฐศาสตร์.
สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์. (2558). รายงานสรุ ปกิจกรรมการ ตรวจคุณภาพ
งานสอบบัญชี. สื บค้นเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2559 จาก http://www.sec.or.th/TH/
RaisingFunds/EquityDebt/Documents/activities_report_th_2558.pdf.
สานักวิจยั กฎหมายและแรงงาน. (2551). สวัสดิการแรงงาน. สื บค้นเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2559 จาก
http://www.mol.go.th/employee/interesting_information/4125
สานักวิจยั และพัฒนาระบบงานบุคคล. (2556). ระบบค่ าตอบแทน. สื บค้นเมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2559 จาก
http://www.ocsc.go.th/compensation

1010

การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ มหาวิทยาลัยศรี ปทุม ออนไลน์ ครั้งที่ 16 ประจาปี 2564 วันที่ 28 ตุลาคม 2564

สุธานิธ์ ิ นุกลูอ้ ึงอารี . (2555). การศึกษาความพึงพอใจในงานของพนักงานบริ ษัท การบินไทย จากัด (มหาชน)
กรณี พนักงานบริ ษทั การบินไทยฯสานักงานใหญ่ . งานค้นคว้าอิสระปริ ญญา มหาบัณฑิต. มหาวิทยาลัย
หอการค้าไทย, สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์
สุภาวดี ใจบุญ. (2556). ปั จจัยที่มผี ลต่ อการตัดสิ นใจเลือกทางานภาครั ฐบาลหรื อภาคเอกชนเมื่อสาเร็ จการศึกษา
ระดับปริ ญญาตรี ของนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ . งานค้นคว้าอิสระปริ ญญามหาบัณฑิต.
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, คณะเศรษฐศาสตร์.
สุวฒั น์ นวลขาว. (21 มกราคม 2559). การรั กษาคนเก่ งไว้ กับองค์ กร. สื บค้นเมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2559 จาก
http://www.freightmaxad.com/magazine/?p=9701 Book Flippo, E. B. (1984). Personnel Management.
New York: McGraw-Hall.

1011

การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ มหาวิทยาลัยศรี ปทุม ออนไลน์ ครั้งที่ 16 ประจาปี 2564 วันที่ 28 ตุลาคม 2564

ความสั มพันธ์ ของส่ วนประสมการตลาดบริการและคุณภาพการบริการทีม่ ตี ่ อ
ความพึงพอใจและความภักดีของลูกค้ าในธุรกิจคาร์ เเคร์ ครบวงจรในจังหวัดภูเก็ต
RELATIONSHIP OF SERVICE MARKETING MIX AND QUALITY ON
CUSTOMER SATISFACTION AND LOYALTY OF FULL-SERVICE
CAR CARE CUSTOMER IN PHUKET PROVINCE
ทวิช ถิ่นเกาะยาว
นักศึกษาหลักสู ตรบริ หารธุรกิจมหาบัณฑิต คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
E-mail: s6380141104@pkru.ac.th, tawit29@gmail.com
ศิรวิทย์ ศิริรักษ์
อาจารย์ ประจาหลักสู ตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
E-mail: sirawit.s@pkru.ac.th, topsirawit@hotmail.com
บทคัดย่อ
งานวิจยั เรื่ องนี้ เป็ นงานวิจยั เชิงปริ มาณโดยมีวตั ถุประสงค์คือเพื่อศึกษาความสัมพันธ์ของส่ วนประสม
การตลาดบริ การและคุณภาพการบริ การที่มีต่อความพึงพอใจและความภักดีของลูกค้าในธุรกิจคาร์ เเคร์ครบวงจร
ในจังหวัดภูเก็ต กลุ่มตัวอย่างได้แก่ ลูกค้าของธุรกิจคาร์ เเคร์ ครบวงจรในจังหวัดภูเก็ต จานวน 400 คน ทาการสุ่ ม
ตัวอย่างแบบเจาะจง มีแบบสอบถามเป็ นเครื่ องมือในการวิจยั สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูลได้แก่ ค่าร้อยละ
ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและการวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุ ผลการวิจยั พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มี
ระดับการรับรู ้ของส่ วนประสมทางการตลาดบริ การ คุณภาพการบริ การ ความพึงพอใจและความภักดีของลูกค้า
โดยรวมอยูใ่ นระดับมาก และพบว่าปั จจัยส่ วนประสมการตลาดบริ การและคุณภาพการบริ การมีความสัมพันธ์เชิง
บวกต่อความพึงพอใจและความภักดีของลูกค้าในธุรกิจคาร์เเคร์ครบวงจรในจังหวัดภูเก็ตอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ
คาสาคัญ: ส่วนประสมทางการตลาดบริ การ คุณภาพการบริ การ ความพึงพอใจ ความภักดี ธุรกิจคาร์เเคร์ครบวงจร

ABSTRACT
This research is quantitative research. The objective was to investigate the relationship of service
marketing mix and quality on customer satisfaction and loyalty of full-service car care customer in Phuket
Province. The survey was performed with 400 full-service car care customers in Phuket Province by using
purposive sampling method. The questionnaires were used as a research tool. The statistics used to analyze data
were percentage, average, standard deviation and multiple regression analysis. Our findings showed that, service
marketing mix, service quality, customer satisfaction and customer loyalty were in the high level. Moreover,
service marketing and quality had significantly positive relationship on customer satisfaction and loyalty.
Keywords: service marketing, service quality, satisfaction, customer loyalty, full-service car care
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1. ความสาคัญและทีม่ าของปัญหาวิจัย
ในปั จ จุ บัน ประเทศไทยมี ผู ้ใ ช้ร ถส่ ว นบุ ค คลเป็ นจ านวนมาก โดยพบว่า มี ผูน้ ารถใหม่ ป้ า ยแดงมา
จดทะเบียนทัว่ ประเทศใน ปี 2563 รวม 2,638,466 คัน (กรมการขนส่งทางบก, 2564) จังหวัดภูเก็ต เป็ นจังหวัดหนึ่ง
ที่ประชากรมีการใช้รถยนต์ส่วนบุคคลเป็ นจานวนมาก และประชาชนในจังหวัดภูเก็ต ส่วนใหญ่จะมีที่พกั อาศัยใน
ลักษณะอพาร์ ทเม้นท์ คอนโดมิเนี ยม แมนชัน่ และหอพัก ซึ่ งมักจะไม่มีพ้ืนที่ สาหรับล้างรถยนต์หรื อทาความ
สะอาดรถยนต์ ส่ งผลทาให้พฤติกรรมของผูใ้ ช้รถยนต์ในการล้างรถยนต์หรื อทาความสะอาดรถยนต์เปลี่ยนแปลงไป
จากเดิมที่จะทาการดูแลรักษาและล้างทาความสะอาดรถยนต์ดว้ ยตนเองตามที่อยูอ่ าศัย เปลี่ยนไปเป็ นการใช้บริ การ
ดูแลรักษาและทาความสะอาดรถยนต์ที่ศูนย์บริ การคาร์แคร์ ตามปั๊ มน้ ามัน ห้างสรรพสิ นค้าหรื อร้านคาร์แคร์ทวั่ ไป
แทน นอกจากนี้ จังหวัดภูเก็ตยังมีชาวต่างชาติและผูท้ ี่อาศัยในบ้านส่ วนตัวที่ใช้รถยนต์ส่วนบุคคลเป็ นจานวนมาก
ที่ไม่มีเวลาดูแลรักษารถยนต์ ไม่มีความรู ้ในการทาความสะอาดรถยนต์ หรื อต้องการให้รถยนต์ที่ใช้ได้รับการทา
ความสะอาดที่ มี คุณ ภาพสู ง กว่า ที่ ตนเองสามารถทาได้ ก็ ม ัก นิ ย มใช้บ ริ ก ารจากศู น ย์บริ ก ารคาร์ แ คร์ เช่ น กัน
จากปั จจัยดังกล่าว ทาให้ธุรกิจคาร์แคร์ครบวงจร ในจังหวัดภูเก็ตเกิดขึ้นเป็ นจานวนมาก และทาให้การแข่งขันของ
ธุ รกิ จคาร์ แคร์ ครบวงจรในจังหวัดภูเก็ตอยู่ในระดับสู ง ดังนั้น ผูป้ ระกอบการธุ รกิ จคาร์ แคร์ ครบวงจรแต่ละราย
จาเป็ นต้องพัฒนาการดาเนิ นธุ รกิ จของตนเองอยู่เสมอๆ เช่น การพัฒนาส่ วนประสมทางการตลาดบริ การและ
คุณภาพบริ การ
การพัฒนาส่ วนประสมทางการตลาดบริ การ เป็ นเครื่ องมือที่ผูป้ ระกอบการธุรกิจคาร์ แคร์ ครบวงจรได้
สร้างขึ้นเพื่อใช้ตอบสนองความต้องการของกลุ่มลูกค้าในตลาดเป้ าหมายของตนเอง (อิสระภาพ ยอดกันธาและ
อรชร มณี สงฆ์, 2563) โดยส่ วนประสมทางการตลาดที่ผปู ้ ระกอบการธุรกิจคาร์ แคร์ ครบวงจรในจังหวัดภูเก็ตได้
นามาปรับใช้เพื่อดึ งดูดลูกค้ารายใหม่และรั กษาลูกค้าเดิ มที่ เคยมาใช้บริ การ คือ การสะสมแต้ม ใช้บริ การครบ
10 ครั้ง ฟรี 1 ครั้ง การเติมลมไนโตรเจนฟรี สาหรับลูกค้าของร้าน การขายบริ การแบบเหมารวม หรื อ การขายแบบ
เป็ นแพ็คเกต 10,000 บาท แต่ใช้ได้บริ การได้ 15,000 บาท เป็ นต้น นอกจากนี้ ผูป้ ระกอบการธุ รกิ จคาร์ แคร์ ครบ
วงจรได้พฒั นาคุณภาพการบริ การเพื่อให้ได้มาตรฐานสู งสุ ดเพื่อเพิ่มความน่าเชื่อถือ และเพิ่มประสิ ทธิ ภาพในการ
ทางาน ช่วยประหยัดพลังงานหรื อค่าใช้จ่าย ช่วยรักษาสิ่ งแวดล้อม สร้างภาพลักษณ์ที่ดี ทาให้ลูกค้ามัน่ ใจว่าจะ
ได้รับคุ ณภาพการบริ การที่ ดีสม่ า เสมอในทุ กครั้ งที่ มาใช้บริ ก าร (เปมิ กา สุ ตีคา, 2559) นอกจากนี้ การพัฒนา
คุณภาพบริ การ จะทาให้ธุรกิ จสามารถดาเนิ นงานในยุคโควิด-19 ได้ โดยการเน้นการจัดกระบวนการให้บริ การ
และสถานที่ ทางานให้สอดคล้องกับการทางานยุคความปกติ ใหม่หรื อรู ปแบบการดาเนิ นชี วิตแบบใหม่ (New
Normal) เพื่อป้ องกันหรื อลดการติดเชื้อตามแนวทางปฏิบตั ิดา้ นสาธารณสุ ข เช่น การฉี ดแอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อก่อนที่
พนักงานจะเข้าทาความสะอาดภายในรถ หรื อมีบริ การฆ่าเชื้ออบโอโซนในรถก่อนให้บริ การอื่นๆ เป็ นต้น
การที่ผปู ้ ระกอบการธุรกิจคาร์ แคร์ ในจังหวัดภูเก็ตได้นาส่ วนประสมทางการตลาดบริ การและคุณภาพ
บริ การมาประยุกต์ใช้กบั กิจการของตนเองนั้น ผูป้ ระกอบการคาดหวังว่าจะทาให้ลูกค้าได้รับความพึงพอใจ รู ้สึก
ประทับใจ จนนาไปสู่ การกลับมาใช้บริ การซ้ าในครั้งถัดไป อย่างไรก็ดี ดังนั้น งานวิจยั เรื่ องนี้ จึงต้องการศึ กษา
ความสัมพันธ์ของส่วนประสมการตลาดบริ การ และคุณภาพการบริ การต่อความพึงพอใจและความภักดีของลูกค้า
ของธุ รกิ จคาร์ เเคร์ ครบวงจรในจังหวัดภูเก็ต ซึ่ งข้อค้นพบที่ได้จะเป็ นประโยชน์ต่อผูป้ ระกอบการธุ รกิจคาร์ เเคร์
ครบวงจรในจังหวัดภูเก็ตและจังหวัดใกล้เคี ยงในการนาไปพัฒนาเป็ นแนวทางการประยุกต์ใ ช้ส่วนประสม
การตลาดบริ การ และคุณภาพการบริ การของตนเองเพื่อเสริ มสร้างความพึงพอใจและความภักดีของลูกค้า
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2. วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
(1) เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ของส่ วนประสมการตลาดบริ การ และคุณภาพการบริ การที่มีต่อความพึงพอใจ
ของลูกค้าในธุรกิจคาร์เเคร์ครบวงจรในจังหวัดภูเก็ต
(2) เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ของส่ วนประสมการตลาดบริ การ และคุณภาพการบริ การที่มีต่อความภักดี
ของลูกค้าในธุรกิจคาร์เเคร์ครบวงจรในจังหวัดภูเก็ต

3. เอกสารและงานวิจัยทีเ่ กี่ยวข้ อง
3.1 แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้ อง
ส่วนประสมทางการตลาดบริ การ เป็ นแนวคิดที่สาคัญอย่างหนึ่งทางการตลาดเพราะการบริ หารการตลาด
เพื่อสร้างความพึงพอใจให้กบั ลูกค้า นักการตลาดจะใช้ส่วนประสมทางการตลาดเป็ นเครื่ องมือในการพัฒนาให้
สอดคล้องกับตลาดเป้ าหมาย (กฤษณา ทัพวงษ์, 2559) ส่ วนประสมการตลาดบริ การ ประกอบด้วยส่ วนประกอบ
7 ประการ หรื อ 7Ps คื อ ด้านผลิ ต ภัณฑ์ ด้า นราคา ด้า นช่ อ งทางการจัด จ าหน่ า ย ด้า นการส่ ง เสริ ม การตลาด
ด้านบุคคล ด้านลักษณะทางกายภาพและด้านกระบวนการ ดังนั้น ส่ วนประสมทางการตลาดบริ การ ในงานวิจยั
เรื่ องนี้ จะหมายถึงการใช้เครื่ องมือทางการตลาดบริ การทั้งเจ็ดด้าน เพื่อตอบสนองความต้องการของกลุ่มลูกค้าใน
ตลาดเป้ าหมายที่ธุรกิจคาร์เเคร์ครบวงจรได้กาหนดไว้
คุณภาพการให้บริ การ เป็ นการประเมินของลูกค้าเกี่ยวกับความเป็ นเลิศหรื อความเหนื อกว่าของบริ การ
(เพทาย เมืองมา, 2560) ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจากการที่ลูกค้าประเมินคุณภาพของการบริ การที่ได้รับ เรี ยกว่า “คุณภาพ
ของการบริ การที่ลูกค้ารับรู ้ ” กับ “บริ การที่รับรู ้” ซึ่ งก็คือประสบการณ์ที่เกิดขึ้นหลังจากที่ลูกค้าได้รับบริ การแล้ว
โดยมีเกณฑ์ในการประเมินคุณภาพของบริ การทั้งหมด รวม 5 ประการ คือ ด้านความน่าเชื่อถือ ด้านความมัน่ ใจ
ด้านสิ่ งที่สามารถจับต้องได้ ด้านความใส่ใจ และด้านการสนองตอบลูกค้า ดังนั้น คุณภาพการให้บริ การในงานวิจยั
เรื่ องนี้ จึงหมายถึง ความสามารถในการตอบสนองความต้องการของธุรกิจต่อลูกค้าหรื อกระบวนการบริ การที่ได้
มาตรฐานการดาเนินงานในระดับที่น่าเชื่อถือหรื อเพื่อให้ได้มาซึ่งคุณภาพการบริ การในธุรกิจคาร์เเคร์ครบวงจรใน
จังหวัดภูเก็ตทั้งห้าด้าน เพื่อที่จะสร้างความแตกต่างของธุรกิจให้เหนือกว่าคู่แข่งขันได้
ความพึ ง พอใจของลู ก ค้า คื อ องค์ป ระกอบหนึ่ ง ที่ จ ะวัด ได้ว่า การบริ ก ารมี คุ ณ ภาพมากน้อ ยเพี ย งใด
โดยนาไปใช้ในการปรับปรุ งงานที่เกี่ ยวข้องกับการให้บริ การที่ จะประกอบด้วยกัน 2 ฝ่ าย คือ ฝ่ ายผูม้ ีหน้าที่ใน
การบริ ก ารหรื อ พนัก งาน เจ้า หน้า ที่ ผูใ้ ห้บ ริ ก าร และลู ก ค้า โดยศึ ก ษาความพึ ง พอใจของลู ก ค้า ที่ มี ต่ อผูใ้ ห้
การบริ การมีความพึงพอใจต่อการบริ การมากน้อยเพียงใด (ณพวิทย์ วชิราปั ญญานนท์, 2560) โดยในธุรกิจคาร์แคร์
นั้น ลูกค้าจะพิจารณาถึ งความพึงพอใจในการเข้ารั บบริ การในห้าด้าน ดังนี้ ด้านความสภาพแวดล้อมภายใน
ด้านระยะเวลาที่ ใช้บริ การ ด้านความสะดวกในการเดิ นทาง ด้านคุณภาพและด้านราคา และในงานวิจยั นี้ จะวัด
ความพึงพอใจเฉพาะด้านที่เกี่ยวข้องกับคาร์เเคร์ครบวงจร ในจังหวัดภูเก็ต ทั้ง 5 ด้าน
ความภักดี ของลูกค้า หมายถึง พันธสัญญาหรื อข้อผูกพันระหว่างผูท้ ี่ให้บริ การกับลูกค้าที่ มีพฤติกรรม
การซื้ อหรื อใช้บริ การ อย่างสม่าเสมอด้วยความยินดีจนกลายเป็ นความสัมพันธ์ เชิงบวกและลูกค้าเกิดความตั้งใจ
กลับมาใช้บริ การอีก ในครั้งต่อไป โดยความสัมพันธ์ที่ดีน้ นั เป็ นกาแพงสาคัญป้ องกันไม่ให้ลูกค้าสนใจคู่แข่งราย
อื่น ถึงแม้วา่ สิ นค้าหรื อบริ การของคู่แข่งจะเหนือกว่าก็ตามเนื่องจากลูกค้ายังมัน่ ใจในสิ นค้าและบริ การเดิมอยูเ่ สมอ
เพราะสามารถตอบสนองความต้องการและสร้างความ พึงพอใจให้กบั ลูกค้าได้จึงทาให้เกิดความภักดีต่อสิ นค้า
หรื อ บริ การนั้นๆ และยังเกี่ยวข้องกับทัศนคติของลูกค้าที่มีต่อสิ นค้า และบริ การ กล่าวคือ หากลูกค้ามีทศั นคติที่ดี
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ต่อสิ นค้า และบริ การและเกิดความสัมพันธ์ที่ดีในระยะยาวระหว่างลูกค้ากับองค์กรแล้ว จะส่งผลให้เกิดพฤติกรรม
การซื้ อซ้ าสม่าเสมอได้ (ไชยพศ รื่ นมล, 2559) ในงานวิจยั นี้จะวัดความภักดีเฉพาะด้านที่เกี่ยวข้องกับคาร์เเคร์ครบ
วงจร ในจังหวัดภูเก็ต อันประกอบด้วย 2 ด้าน ได้แก่ ด้านความตั้งใจที่จะซื้อ และด้านพฤติกรรมการบอกต่อ
3.2 กรอบแนวคิดในการวิจยั
ตัวแปรอิสระ
ตัวแปรตาม
-

ส่ วนประสมการตลาดบริการ
ด้านผลิตภัณฑ์
ด้านราคา
ด้านช่องทางการจัดจาหน่าย
ด้านการส่ งเสริ มการตลาด
ด้านบุคคล
ด้านลักษณะทางกายภาพ
ด้านกระบวนการ

-

คุณภาพการบริการ
ด้านความมัน่ ใจ
ด้านการสนองตอบลูกค้า
ด้านความน่าเชื่อถือ
ด้านความใส่ใจ
ด้านสิ่ งที่สามารถจับต้องได้

ความพึงพอใจ

ความภักดี

แผนภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจยั
3.3 สมมติฐานการวิจยั จากกรอบแนวคิดในการวิจยั สามารถสร้างสมมุติฐานของการวิจยั ได้ดงั นี้
สมมติฐานที่ 1 ส่วนประสมการตลาดบริ การและคุณภาพการบริ การมีความสัมพันธ์เชิงบวกต่อความพึงพอใจ
ของลูกค้าในธุรกิจคาร์เเคร์ครบวงจรในจังหวัดภูเก็ตอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ
สมมติฐานที่ 2 ส่ วนประสมการตลาดบริ การและคุณภาพการบริ การมีความสัมพันธ์เชิ งบวกต่อความ
ภักดีของลูกค้าในธุรกิจคาร์เเคร์ครบวงจรในจังหวัดภูเก็ตอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ

4. วิธีดาเนินการวิจัย
4.1 แบบแผนการวิจยั การวิจยั เรื่ องนี้ใช้ระเบียบวิธีวจิ ยั เชิงปริ มาณ
4.2 ประชากรและตัวอย่ าง ประชากรที่ใช้ในการศึกษาคือ ลูกค้าของธุรกิจคาร์ เเคร์ ครบวงจรในจังหวัด
ภูเก็ต เนื่ องจากประชากรมี ขนาดใหญ่และไม่ทราบจานวนประชากรที่ แน่ นอน ดังนั้น กลุ่มตัวอย่าง สามารถ
คานวณได้จากสูตรของ W.G. Cochranโดยกาหนดระดับค่าความเชื่อมันร้อยละ95 และระดับค่าความคลาดเคลื่อน
ร้อยละ 5 จะได้กลุ่มตัวอย่างขั้นต่ าเท่ากับ 384 ตัวอย่าง เพื่อป้ องกันความผิดพลาดในการเก็บแบบสอบถามและ
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การวิเคราะห์ประเมินผลการวิจยั ผูว้ จิ ยั จึงได้กาหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด 400 ตัวอย่าง ใช้วธิ ีสุ่มตัวอย่างแบบ
แบบเจาะจง โดยจะเลือกเก็บข้อมูลจากเฉพาะลูกค้าของธุรกิจคาร์เเคร์ครบวงจรในจังหวัดภูเก็ต เท่านั้น
4.3 เครื่ อ งมื อวิจัย เครื่ อ งมื อ ที่ ในการวิจัยครั้ งนี้ ได้แ ก่ แบบสอบถาม โดยมี ข้ นั ตอนการพัฒนาและ
ตรวจสอบตามลาดับ ดังนี้
1) การศึกษาเอกสาร ตาราและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้องและจัดทาแบบสอบถามให้มีเนื้ อหาครอบคลุม
วัตถุประสงค์ของการวิจยั
2) นาแบบสอบถามที่สร้างขึ้น ไปทดสอบความตรงเชิงเนื้ อหากับผูเ้ ชี่ยวชาญ ทางด้านวิชาการใน
ด้านที่ เกี่ ยวข้อง จานวน 5 ท่ าน จากผลการทดสอบ พบว่า ค่า IOC ของทุ กข้อคาถามในแบบสอบถาม มี ค่าอยู่
ระหว่าง 0.51 - 1.0 แสดงว่า ทุกข้อคาถามผ่านเกณฑ์ที่กาหนดไว้
3) แบบสอบถามที่ แก้ไขแล้วไปทดลองใช้กบั ลูกค้าของธุ รกิ จคาร์ เเคร์ ครบวงจร ในจังหวัดภูเก็ต
จานวน 30 คน จากผลการทดสอบ พบว่า ข้อความในแบบสอบถามทุกกลุ่มมี ค่าสัมประสิ ทธิ์ความเชื่อมัน่ มากกว่า
0.7 นัน่ หมายความว่า ทุกข้อคาถามผ่านเกณฑ์ที่กาหนดไว้
4.4 การเก็บรวบรวมข้ อมูล ในงานวิจยั นี้ทาการเก็บข้อมูลในเดือนกันยายน-ตุลาคม พ.ศ. 2564
4.5 การวิเคราะห์ ข้อมูล ในการศึกษาวิจยั ครั้งนี้ สถิติที่นามาวิเคราะห์ขอ้ มูลมี 2 ประเภท คือ
1) สถิตเิ ชิงพรรณนา ประกอบด้วย ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ยเลขคณิ ต ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
แล้วทาการแปลความหมายโดยใช้เกณฑ์การแปลความหมายโดยใช้ค่าเฉลี่ยของประเด็นคาถาม โดยได้กาหนด
เกณฑ์การแปลความหมายไว้ 5 ระดับ (ธานินทร์ ศิลป์ จารุ , 2563) ดังนี้
คะแนน 4.21 – 5.00 คือ ระดับมากที่สุด คะแนน 3.41 – 4.20 คือ ระดับมาก
คะแนน 2.61 – 3.40 คือ ระดับปานกลาง คะแนน 1.81 – 2.60 คือ ระดับน้อย
คะแนน 1.00 – 1.80 คือ ระดับน้อยที่สุด
2) สถิติเชิ งอนุ มาน เป็ นสถิ ติในการหาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรตามและตัวแปรอิ สระที่ ได้
ตั้งสมมติ ฐานไว้ โดยในงานวิจยั นี้ สถิ ติที่ใช้ในการวิเคราะห์ ได้แก่ การวิเคราะห์การถดถอยเชิ งพหุ (Multiple
Regression Analysis) โดยมี ส่วนประสมการตลาดบริ การ และคุณภาพการบริ การ เป็ นตัวแปรต้นและมี ความพึงพอใจ
และความภักดีของลูกค้าเป็ นตัวแปรตาม

5. ผลการวิจัย
จากผลการวิจยั พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็ นคนไทย (ร้อยละ 56.2) รองลงมา คือ คนต่างชาติ
(ร้อยละ 43.8) เป็ นเพศชายมากที่สุด (ร้อยละ 50.8) รองลงมาคือเพศหญิง (ร้อยละ 49.2) มีอายุ 41-50 ปี มากที่สุด
(ร้อยละ 34.7) รองลงมา คือ อายุ 31-40 ปี (ร้อยละ 33.2) มีรายได้เฉลี่ยต่อเดื อนมากกว่า 50,000 บาท มากที่ สุด
(ร้อยละ 25.4) รองลงมาคือ 30,001-40,000 บาท (ร้อยละ 17.9) ส่ วนใหญ่มีระดับการศึกษาอยูท่ ี่ระดับปริ ญญาตรี
(ร้อยละ 50.7) รองลงมามีระดับการศึกษาอยูท่ ี่ต่ ากว่าปริ ญญาตรี (ร้อยละ 37.2) มีอาชีพเป็ น เจ้าของธุรกิจ/อาชี พ
อิสระ มากที่สุด (ร้อยละ 36.0) รองลงมา คือ พนักงานบริ ษทั เอกชน (ร้อยละ 28.1)
ระดับการรับรู ้ของส่ วนประสมทางการตลาดบริ การ คุณภาพการบริ การ ความพึงพอใจและความภักดี
ของลูกค้าในธุรกิจคาร์เเคร์ครบวงจรในจังหวัดภูเก็ตได้แสดงในตารางที่ 1
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ตารางที่ 1 ระดับการรับรู ้ของส่ วนประสมทางการตลาดบริ การ คุณภาพการบริ การ ความพึงพอใจและความภักดี
ของลูกค้าในธุรกิจคาร์เเคร์ครบวงจรในจังหวัดภูเก็ต
ปัจจัยส่ วนประสมทางการตลาด คุณภาพการบริการ
ความพึงพอใจและความภักดีของลูกค้ า
ปัจจัยส่ วนประสมทางการตลาด
1. ด้านผลิตภัณฑ์
2. ด้านราคา
3. ด้านช่องทางการจัดจาหน่าย
4. ด้านการส่ งเสริ มการตลาด
5. ด้านบุคคล
6. ด้านลักษณะทางกายภาพ
7. ด้านกระบวนการ
ปัจจัยคุณภาพการบริการ
1. ด้านการให้ความมัน่ ใจ
2. ด้านการตอบสนองต่อลูกค้า
3. ด้านความน่าเชื่อถือ
4. ด้านการดูแลเอาใจใส่
5. ด้านสิ่ งที่สัมผัสจับต้องได้/รู ปลักษณ์
ปัจจัยความพึงพอใจของลูกค้ า
ปัจจัยความภักดีของลูกค้ า
1. ด้านความตั้งใจที่จะซื้อ
2. ด้านพฤติกรรมการบอกต่อ

ค่ าเฉลีย่

S.D.

แปลผล

3.96
3.79
3.99
4.01
3.88
4.05
4.02
3.97
4.02
4.01
4.03
4.08
4.05
3.95
4.00
3.94
3.90
3.98

0.56
0.66
0.60
0.63
0.63
0.71
0.64
0.68
0.60
0.70
0.68
0.65
0.64
0.68
0.63
0.65
0.67
0.69

มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก

จากตารางที่ 1 พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่มีระดับการรั บรู ้ ของส่ วนประสมทางการตลาด
บริ การ คุณภาพการบริ การ ความพึงพอใจและความภักดีของลูกค้าโดยรวมอยูใ่ นระดับมาก โดยในส่วนของปั จจัย
ส่ วนประสมการตลาด พบว่า ด้านบุคคลมีการรับรู ้มากที่สุด (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.05) รองลงมา คือ ด้านลักษณะทาง
กายภาพ (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.02) ด้านช่องทางการจัดจาหน่าย (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.01) ด้านราคา (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.99)
ด้านกระบวนการ (ค่าเฉลี่ ยเท่ากับ 3.97) ด้านการส่ งเสริ มการตลาด (ค่าเฉลี่ ยเท่ากับ 3.88) และด้านผลิ ตภัณฑ์
(ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.79) ตามลาดับ ในส่ วนของคุณภาพการบริ การ พบว่า ด้านความน่ าเชื่ อถือมีการรับรู ้มากที่สุด
(ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.08) รองลงมา คือ ด้านการดูแลเอาใจใส่ (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.05) ด้านการตอบสนองต่อลู กค้า
(ค่าเฉลี่ ยเท่ากับ 4.03) ด้านการให้ความมัน่ ใจ (ค่าเฉลี่ ยเท่ ากับ 4.01) และด้านสิ่ งที่ สัมผัสจับต้องได้/รู ปลักษณ์
(ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.95) ตามลาดับ และในส่วนของความภักดี พบว่า ลูกค้ามีความภักดีในด้านพฤติกรรมการบอกต่อ
มากที่สุด (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.98) รองลงมาคือ ด้านความตั้งใจที่จะซื้อ (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.90)
ความสัมพันธ์ของส่ วนประสมการตลาดบริ การ และคุณภาพการบริ การที่มีต่อความพึงพอใจของลูกค้า
ในธุรกิจคาร์เเคร์ครบวงจรในจังหวัดภูเก็ต ได้แสดงไว้ในตารางที่ 2 และ 3
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ตารางที่ 2 ความสัมพันธ์ของส่ วนประสมการตลาดบริ การที่มีต่อความพึงพอใจของลูกค้าในธุ รกิ จคาร์ เเคร์ ครบ
วงจรในจังหวัดภูเก็ต
Model
(Constant)
ผลิตภัณฑ์
ราคา
ช่องทางการจัดจาหน่าย
การส่ งเสริ มการตลาด
บุคคล
ลักษณะทางกายภาพ
กระบวนการ

Unstandardized
Coefficients
B
Std. Error
.344
.227
.215
.086
.138
.103
-.017
.083
.072
.074
-.024
.095
.203
.085
.342
.088

Standardized
Coefficients
Beta
.226
.134
-.017
.073
-.027
.211
.374

t

Sig.

1.516
2.489
1.341
-.210
.973
-.252
2.393
3.904

.133
.014
.183
.834
.333
.802
.019
.000

a. Dependent Variable: ความพึงพอใจ R2 = 0.751 Adjusted R2 = 0.734 F = 43.93 p-value = 0.000

จากตารางที่ 2 เมื่อพิจารณาในภาพรวม พบว่าปั จจัยส่วนประสมการตลาดบริ การมีความสัมพันธ์เชิงบวก
ต่อความพึงพอใจของลูกค้าอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ (p-value = 0.00 ) โดย ปั จจัยส่ วนประสมการตลาดบริ การ
สามารถอธิ บ าย ความพึ ง พอใจของลู ก ค้า ได้ร้ อ ยละ 73.4 (Adjusted R2 = 0.734) และเมื่ อ พิ จ ารณาในแต่ ล ะ
องค์ประกอบ พบว่า ด้านผลิ ตภัณฑ์ ด้านลักษณะทางกายภาพ ด้านกระบวนการ มี ความสัมพันธ์เชิ งบวกกับ
ความพึงพอใจของลูกค้า อย่างมี นัยสาคัญทางสถิ ติ (p-value < 0.05) โดย ด้านกระบวนการมี ค่า Standardized
Coefficients ( Beta) ต่อความพึงพอใจของลูกค้า สูงที่สุด รองลงมาคือด้านผลิตภัณฑ์และด้านลักษณะทางกายภาพ
ตามลาดับ
ตารางที่ 3 ความสัมพันธ์ของคุณภาพการบริ การที่มีต่อความพึงพอใจของลูกค้าในธุรกิจคาร์เเคร์ครบวงจรใน
จังหวัดภูเก็ต
Model
(Constant)
การให้ความมัน่ ใจ
การตอบสนองต่อลูกค้า
ความน่าเชื่ อถือ
การดูแลเอาใจใส่
สิ่ งที่สมั ผัสจับต้องได้

Unstandardized
Coefficients
B
Std. Error
.133
.159
.170
.071
.148
.068
.213
.074
.216
.066
.212
.065

Standardized
Coefficients
Beta
.189
.162
.221
.222
.230

t

Sig.

.834
2.379
2.193
2.887
3.294
3.244

.406
.019
.031
.005
.001
.002

a. Dependent Variable: ความพึงพอใจ R2 = 0.857 Adjusted R2 = 0.850 F = 124.59 p-value = 0.000

จากตารางที่ 2 เมื่อพิจารณาในภาพรวม พบว่าคุณภาพการบริ การมีความสัมพันธ์เชิงบวกต่อความพึงพอใจ
ของลูกค้าอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ (p-value = 0.00 ) โดยคุณภาพการบริ การ สามารถอธิ บาย ความพึงพอใจของ
ลูกค้าได้ร้อยละ 85.0 (Adjusted R2 = 0.850) และเมื่อพิจารณาในแต่ละองค์ประกอบ พบว่า คุณภาพการบริ การ
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ทุกด้านมีความสัมพันธ์เชิ งบวกกับความพึงพอใจของลูกค้า อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ (p-value < 0.05) โดยด้าน
สิ่ งที่ สัมผัสจับต้องได้มีค่า Standardized Coefficients ( Beta) ต่อความพึงพอใจของลูกค้า สู งที่ สุด รองลงมา คือ
ด้านการดูแลเอาใจใส่ ด้านความน่าเชื่อถือ ด้านการให้ความมัน่ ใจและด้านการตอบสนองต่อลูกค้า ตามลาดับ
ความสัมพันธ์ของส่ วนประสมการตลาดบริ การ และคุณภาพการบริ การที่มีต่อความภักดีของลูกค้าใน
ธุรกิจคาร์เเคร์ครบวงจรในจังหวัดภูเก็ต ได้แสดงไว้ในตารางที่ 4 และ 5
ตารางที่ 4 ความสัมพันธ์ของส่ วนประสมการตลาดบริ การที่มีต่อความภักดีของลูกค้าในธุรกิจคาร์ เเคร์ ครบวงจร
ในจังหวัดภูเก็ต
Model
(Constant)
ผลิตภัณฑ์
ราคา
ช่องทางการจัดจาหน่าย
การส่ งเสริ มการตลาด
บุคคล
ลักษณะทางกายภาพ
กระบวนการ

Unstandardized
Coefficients
B
Std. Error
.399
.270
.205
.103
.205
.122
.051
.099
-.046
.088
-.064
.113
.320
.101
.223
.104

Standardized
Coefficients
Beta
.211
.195
.049
-.045
-.070
.324
.238

t

Sig.

1.475
1.992
1.675
.513
-.519
-.565
3.160
2.136

.143
.049
.097
.609
.605
.573
.002
.035

a. Dependent Variable: ความภักดีของลูกค้า R2 = 0.663 Adjusted R2 = 0.640 F = 28.71 p-value = 0.000
จากตารางที่ 4 เมื่อพิจารณาในภาพรวม พบว่าปั จจัยส่ วนประสมการตลาดบริ การมีความสัมพัน ธ์ต่อ
ความภักดีของลูกค้าอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ (p-value = 0.00 ) โดยปั จจัยส่ วนประสมการตลาดบริ การสามารถ
อธิ บาย ความภักดี ของลูกค้าได้ร้อยละ 64 (Adjusted R2 = 0.640) นั่นแสดงว่า เมื่อส่ วนประสมการตลาดบริ การ มีค่า
เพิ่มขึ้น ความภักดีของลูกค้าจะเพิ่มขึ้นตามด้วย และเมื่อพิจารณาในแต่ละองค์ประกอบ พบว่า ด้านผลิตภัณฑ์ ด้าน
ลักษณะทางกายภาพ ด้านกระบวนการมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับความภักดีของลูกค้า อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ
(p-value < 0.05) โดย ด้านลักษณะทางกายภาพ มี ค่า Standardized Coefficients (Beta) ต่อความภักดี ของลูก ค้า
สูงที่สุด รองลงมาคือด้านกระบวนการและด้านผลิตภัณฑ์ ตามลาดับ
ตารางที่ 5 ความสัมพันธ์ของคุณภาพการบริ การที่มีต่อความภักดีของลูกค้าในธุรกิจคาร์เเคร์ครบวงจรในจังหวัดภูเก็ต
Model
(Constant)
การให้ความมัน่ ใจ
การตอบสนองต่อลูกค้า
ความน่าเชื่ อถือ
การดูแลเอาใจใส่
สิ่ งที่สมั ผัสจับต้องได้

Unstandardized
Coefficients
B
Std. Error
.120
.204
.029
.085
.172
.082
.281
.089
.201
.081
.270
.081

Standardized
Coefficients
Beta
.031
.183
.285
.199
.286

t

Sig.

.589
.340
2.101
3.164
2.486
3.348

.557
.734
.038
.002
.015
.001

a. Dependent Variable: ความภักดีของลูกค้า R2 = 0.781 Adjusted R2 = 0.770 F = 74.02 p-value = 0.000
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จากตารางที่ 5 เมื่อพิจารณาในภาพรวม พบว่าคุณภาพการบริ การมีความสัมพันธ์ต่อความภักดีของลูกค้า
อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ (p-value = 0.00 ) โดย คุณภาพการบริ การ สามารถอธิบายความภักดีของลูกค้าได้ร้อยละ
78.1 (Adjusted R2 = 0.740) นั่นแสดงว่า เมื่อคุณภาพการบริ การ มีค่าเพิ่มขึ้น ความภักดี ของลูกค้าจะเพิ่มขึ้นตาม
ด้ว ย และเมื่ อ พิจารณาในแต่ล ะองค์ประกอบ พบว่า ด้า นสิ่ ง ที่ สัม ผัส จับต้องได้ ด้า นการตอบสนองต่อลูกค้า
ด้านความน่าเชื่อถือและด้านการดูแลเอาใจใส่ มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับความภักดีของลูกค้า อย่างมีนยั สาคัญทาง
สถิ ติ (p-value < 0.05) โดย ด้านสิ่ งที่ สัมผัสจับต้องได้ มี ค่า Standardized Coefficients (Beta) ต่อความภักดี ของ
ลูกค้าสูงที่สุด รองลงมาคือด้านความน่าเชื่อถือ ด้านการดูแลเอาใจใส่และด้านการตอบสนองต่อลูกค้า ตามลาดับ

6. อภิปรายผล
จากผลการวิจยั พบว่าปั จจัยส่ วนประสมการตลาดบริ การและคุณภาพการบริ การมีความสัมพันธ์ต่อความ
ภักดีของลูกค้าในธุรกิจคาร์ เเคร์ ครบวงจรในจังหวัดภูเก็ต ข้อค้นพบนี้ สอดคล้องกับงานวิจยั ของ กฤษณา ทัพวงษ์.
(2559) ได้ศึกษาปั จจัยทางการตลาดส าหรั บ ธุ รกิ จคาร์ แคร์ ที่มีผ ลต่อความภักดี ของผูบ้ ริ โ ภคในจังหวัด ชลบุ รี
โดยผลจากการวิจยั พบว่าปั จจัยทางการตลาดสาหรับธุรกิจทุกด้านมีความสัมพันธ์ในเชิงบวกกับความจงรักภักดี
และยังสอดคล้องกับผลการวิจยั ของ สมหมาย พันธุวงศ์ (2560) ที่ได้ศึกษาระดับความคิดเห็นด้านส่วนประสมทาง
การตลาด คุณภาพบริ การ การใช้บริ การซ้ าของธุ รกิ จคาร์ แคร์ ในอาเภอเมือง จังหวัดลาปาง ผลการวิจยั พบว่า
คุณภาพบริ การมีอิทธิ พลทางตรงต่อการใช้บริ การซ้ าของธุรกิจคาร์ แคร์ และส่ วนประสมทางการตลาดมีอิทธิ พล
ทางตรงและทางอ้อมต่อการใช้บริ การซ้ า
นอกจากนี้ ยงั พบว่า ส่ วนประสมการตลาดบริ การ และคุณภาพการบริ การมีความสัมพันธ์เชิ งบวกกับ
ความพึงพอใจของลูกค้าในธุรกิจคาร์เเคร์ครบวงจรในจังหวัดภูเก็ต ข้อค้นพบนี้สอดคล้องกับงานวิจยั ของ ณพวิทย์
วชิ ร าปั ญ ญานนท์ (2560)ได้ศึ ก ษาปั จ จัย ความพึ ง พอใจที่ ส่ ง ผลต่ อ การตัด สิ น ใจเลื อ กใช้บ ริ การคาร์ แ คร์ ของ
ประชากรในเขตบางขุนเทียน และพบว่าส่ วนประสมการตลาดบริ การ และคุณภาพการบริ การมีความสัมพันธ์เชิง
บวกกับความพึงพอใจของประชากรในเขตบางขุนเทียน

7. ข้ อเสนอแนะ
7.1 ข้ อเสนอแนะในการนาผลวิจยั ไปใช้
(1) ผูป้ ระกอบการธุ รกิ จคาร์ เเคร์ ครบวงจรในจังหวัด ภูเก็ตควรให้ความสาคัญ กับการยกระดับ
คุณภาพการบริ การอย่างต่อเนื่ องเพื่อเพิ่มระดับความพึงพอใจและความภักดีของลูกค้า โดยควรมุ่งเน้นในด้านสิ่ งที่
สัมผัสจับต้องได้ เช่น การมีพ้ืนที่ขนาดใหญ่ สามารถรองรับลูกค้าได้ทุกระดับ การมีการออกแบบทันสมัย ดึงดูด
ใจลูกค้าได้ การ มีสิ่งอานวยความสะดวก เช่น ที่นงั่ พัก เครื่ องดื่ม เพียงพอต่อความต้องการของลูกค้า และการมี
เครื่ องมือ อุปกรณ์ เคมีภณั ฑ์ที่ทนั สมัย มีคุณภาพได้มาตรฐานเป็ นที่ยอมรับ เป็ นต้น
(2) ผูป้ ระกอบการธุ รกิ จคาร์ เเคร์ ครบวงจรในจังหวัดภูเก็ตควรให้ความสาคัญกับการพัฒนาส่ วน
ประสมการตลาดบริ การให้ตรงกับความต้องการของอย่างสม่าเสมอ โดยมุ่งเน้นในด้านกระบวนการ ด้านผลิตภัณฑ์
และด้านลักษณะทางกายภาพ เพื่อเพิ่มระดับความพึงพอใจของลูกค้า และมุ่งเน้นในด้านลักษณะทางกายภาพ
ด้านกระบวนการและด้านผลิตภัณฑ์เพื่อเพิ่มระดับความภักดีของลูกค้า
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7.2 ข้ อเสนอแนะในการวิจยั ครั้งต่ อไป
(1) การวิจัยครั้ งต่อไปควรเพิ่มแปรอิ สระอื่ นๆ ที่ นอกเหนื อไปจากปั จจัยส่ วนประสมการตลาด
บริ การและคุณภาพการบริ การ เช่น เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมอื่นๆ เพิ่มเติมเข้าไป เพื่อนามาวิเคราะห์
ความสัมพันธ์ที่มีต่อความพึงพอใจและความภักดีของลูกค้าในธุรกิจคาร์เเคร์ครบวงจรในจังหวัดภูเก็ต
(2) ในการศึกษาครั้งนี้ได้ศึกษาจากกลุ่มตัวอย่างผูบ้ ริ โภคในจังหวัดภูเก็ตในการศึกษาครั้งต่อไปอาจ
ทาการศึกษาโดยเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างจากจังหวัดอื่นๆ เป็ นต้น
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การวิจยั ครั้งนี้วตั ถุประสงค์ คือ 1) เพื่อศึกษาระดับการเป็ นองค์กรแห่งการเรี ยนรู ้ของกลุ่มบริ ษทั ผลิตและ
ส่ งออกรองเท้าและเสื้ อผ้าสาเร็ จรู ปในกรุ งเทพมหานคร 2) เพื่อเปรี ยบเที ยบความยืดหยุ่นทางจิตใจจาแนกตาม
ปั จจัยส่วนบุคคลของพนักงาน กลุ่มบริ ษทั ผลิตและส่งออกรองเท้าและเสื้ อผ้าสาเร็ จรู ปในกรุ งเทพมหานคร 3) เพื่อ
ศึกษาระดับอิทธิ พลของการเป็ นองค์กรแห่งการเรี ยนรู ้ที่มีต่อความยืดหยุน่ ทางจิตใจของบุคลากร กลุ่มบริ ษทั ผลิต
และส่ งออกรองเท้าและเสื้ อผ้าสาเร็ จรู ปในกรุ งเทพมหานคร กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ พนักงานกลุ่มบริ ษทั ผลิตและ
ส่ งออกรองเท้าและเสื้ อผ้าสาเร็ จรู ปในกรุ งเทพมหานคร จานวน 382 คน เครื่ องมื อที่ ใช้รวบรวมข้อมูลได้แก่
แบบสอบถาม
ผลการวิจยั พบว่า 1) ระดับการเป็ นองค์กรแห่ งการเรี ยนรู ้ของกลุ่มบริ ษทั ผลิตและส่ งออกรองเท้าและ
เสื้ อผ้าสาเร็ จรู ปในกรุ งเทพมหานครอยูใ่ นระดับปานกลาง 2) ความยืดหยุน่ ทางจิตใจของพนักงานในองค์กรกลุ่ม
บริ ษทั ผลิตและส่ งออกรองเท้าและเสื้ อผ้าสาเร็ จรู ปในกรุ งเทพมหานครแตกต่างกันตามปั จจัยด้านเพศ อายุ ระดับ
การศึกษา ตาแหน่งงานในองค์กร และอายุงานในองค์กร 3) ปั จจัยของการเป็ นองค์กรแห่งการเรี ยนรู ้ มีอิทธิพลต่อ
ความยืดหยุน่ ทางจิตใจของพนักงานในองค์กร ด้านความมัน่ คงทางอารมณ์ ได้แก่ การเรี ยนรู ้เป็ นทีม การเรี ยนรู ้
อย่างต่อเนื่อง และการมีวสิ ยั ทัศน์ร่วม ด้านกาลังใจได้แก่ การเรี ยนรู ้เป็ นทีม และ การเรี ยนรู ้อย่างต่อเนื่อง ส่วนด้าน
การจัดการกับปั ญหาได้แก่ การมีแบบแผนทางความคิด และการเรี ยนรู ้อย่างต่อเนื่อง
คาสาคัญ: องค์กรแห่งการเรี ยนรู ้, ความยืดหยุน่ ทางจิตใจ

ABSTRACT
The objectives of this research were 1) to study the readiness and the success level of being a learning
organization of footwear and apparel manufacturers and exporters in Bangkok, 2) to study a comparison of work
mental resilience classified by personal factors, and 3) to study learning organization factors affecting work
resilience in term of emotional stability, encouragement and problem solving of footwear and apparel
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manufacturers and exporters in Bangkok. The sample size composed 382 employees in footwear and apparel
manufacturers and exporters in Bangkok. Data were collected by questionnaires.
The research findings showed that 1) the readiness and success level of being a learning organization
of footwear and apparel manufacturers and exporters in Bangkok was moderate, 2) work mental resilience of
footwear and apparel manufacturers and exporters in Bangkok was different according to gender, age, education,
job position and serviced year, and 3) learning organization factors affecting work mental resilience in dimension
of emotional stability were team learning, continuous learning and shared vision whereas learning organization
factors affecting encouragement were team learning and continuous learning, and organization factors affecting
work mental resilience in dimension of problem solving were mental model and continuous learning.
Keywords: learning organization, work mental resilience

1. ความสาคัญและทีม่ าของปัญหาวิจัย
การเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์โลกเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่ องไม่วา่ จะเป็ นในด้านการเมือง ด้านเศรษฐกิจ
และสังคม ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ด้านธุรกิจการค้า อีกทั้งยังมีการแข่งขันสูงขึ้นและมีความไม่แน่นอนมากขึ้น
รวมถึ งสถานการณ์ แพร่ ระบาดของโรคติ ดเชื้ อไวรั สโคโรนา 2019 (COVID-19) จึ งเป็ นเรื่ องที่ ทา้ ทายมากขึ้น
สาหรับองค์กรที่จะดาเนินงานให้ประสบความสาเร็ จ ดังนั้นองค์กรแต่ละแห่งควรที่จะปรับตัวให้เข้าสู่องค์กรแห่ ง
การเรี ยนรู ้ เพื่อพร้อมรับต่อสภาพแวดล้อมที่ เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ ว โดยองค์กรแห่ งการเรี ยนรู ้คือองค์กรที่
มุ่งเน้นให้พนักงานมีความสนใจใฝ่ รู ้ พัฒนาการเรี ยนรู ้อย่างต่อเนื่ อง มีการทางานเป็ นที ม รู ้จกั วิธีการแก้ปัญหา
อย่างเป็ นระบบ (คณิ สร บุญทวีวฒั น์, 2557) และสิ่ งที่จะสะท้อนภาพความสามารถขององค์กรคือ เมื่อปั ญหาหรื อ
สถานการณ์ต่างๆผ่านพ้นไปแล้ว องค์กรจะสามารถฟื้ นตัวและกลับสู่ ภาวะปกติได้รวดเร็ วเพียงใด นั่นหมายถึง
การมี ความสามารถในการรั บ มื อต่อปั ญหา หรื อวิกฤติ ที่ เข้ามากระทบและสามารถก้า วพ้นปั ญหาและวิ กฤติ
ดังกล่าวได้ดีกว่าคู่แข่งหรื อผูป้ ระกอบการรายอื่นในอุตสาหกรรมเดียวกัน
งานวิจยั ที่ผา่ นมาได้มีการศึกษาเกี่ยวกับองค์การแห่งการเรี ยนรู ้ในบริ บทต่างๆ ได้แก่ ความสัมพันธ์เชิง
สาเหตุและผลลัพธ์ของศักยภาพองค์การแห่งการเรี ยนรู ้ของอุตสาหกรรมธุรกิจสิ่ งทอในประเทศไทย (ชัชราวรรณ
มีทรัพย์ทอง, 2560) ความยืดหยุน่ ทางอารมณ์และข้อเรี ยกร้องจากงานที่พยากรณ์ภาวะหมดไฟในการทางาน (เจนจิรา
เกียรติธนะบารุ ง, 2560) ปั จจัยด้านองค์การแห่งการเรี ยนรู ้ที่มีผลต่อประสิ ทธิ ภาพการปฏิบตั ิงานของครู ในระดับ
อาชีวศึกษาในจังหวัดชลบุรี (วิไลลักษณ์ ศรี วิชยั , 2561) ซึ่ งงานวิจยั เหล่านี้ได้ศึกษาเกี่ยวกับระดับปั จจัยที่ส่งผลต่อ
การเป็ นองค์กรแห่ งการเรี ยนรู ้ ระดับความพร้อมของการพัฒนาองค์กรสู่ องค์กรแห่ งการเรี ยนรู ้ ความสัมพันธ์
ระหว่างวินัย 5 ประการ ทดสอบอิทธิ พลของศักยภาพองค์การแห่ งการเรี ยนรู ้ที่ส่งผลต่อผลการดาเนิ นงานผ่าน
ความสามารถทางนวัตกรรมของอุตสาหกรรมธุรกิจสิ่ งทอในประเทศไทย ยังไม่มีงานวิจยั ที่ศึกษาเกี่ยวกับการเป็ น
องค์ก รแห่ ง การเรี ย นรู ้ ที่มี อิทธิ พ ลต่ อความยืดหยุ่นทางจิ ตใจ ดัง นั้น งานวิจัยชิ้ นนี้ จึ งได้มุ่งเน้นศึ ก ษาเกี่ ยวกับ
“องค์กรแห่ งการเรี ยนรู ้ ที่ส่งผลต่อความยืดหยุน่ ทางจิตใจในองค์กร ของกลุ่มบริ ษทั ผลิตและส่ งออกรองเท้าและ
เสื้ อผ้าสาเร็ จรู ปในกรุ งเทพมหานคร”
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2. วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
(1) เพื่อศึ กษาระดับ การเป็ นองค์กรแห่ งการเรี ยนรู ้ของกลุ่มบริ ษทั ผลิตและส่ งออกรองเท้าและเสื้ อผ้า
สาเร็ จรู ปในกรุ งเทพมหานคร
(2) เพื่อเปรี ยบเทียบความยืดหยุ่นทางจิตใจจาแนกตามปั จจัยส่ วนบุคคลของพนักงาน กลุ่มบริ ษทั ผลิต
และส่งออกรองเท้าและเสื้ อผ้าสาเร็ จรู ปในกรุ งเทพมหานคร
(3) เพื่อศึกษาระดับอิทธิพลของการเป็ นองค์กรแห่งการเรี ยนรู ้ที่มีต่อความยืดหยุน่ ทางจิตใจของบุคลากร
กลุ่มบริ ษทั ผลิตและส่งออกรองเท้าและเสื้ อผ้าสาเร็ จรู ปในกรุ งเทพมหานคร

3. เอกสารและงานวิจัยทีเ่ กี่ยวข้ อง
3.1 แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้ อง
Senge (1990) ได้เสนอแนวคิดของการสร้างองค์กรแห่ งการเรี ยนรู ้ออกเป็ น 5 ประการในหนังสื อเรื่ อง
วินยั 5 ประการพื้นฐานองค์กรแห่งการเรี ยนรู ้ (The fifth disciplines) ซึ่ งเป็ นแนวทางหลักในการสร้างองค์กรแห่ง
การเรี ยนรู ้ ให้เกิ ดขึ้น สิ่ งที่ จะผลักดันและสนับสนุ นให้เกิ ดองค์กรแห่ งการเรี ยนรู ้ประกอบด้วย บุ คคลที่ รอบรู ้
(Personal mastery) แบบแผนความคิด (Mental model) การมีวิสัยทัศน์ร่วมกัน (Shared vision) การเรี ยนรู ้ร่วมกัน
เป็ นทีม (Team learning) การคิดอย่างเป็ นระบบ (System thinking)
Grotberg (1995) ความยืดหยุน่ ทางจิตใจเป็ นทักษะที่จาเป็ นในการเพิ่มปั จจัยปกป้ องอันเป็ นปั จจัยส่ วน
บุคคล ประกอบด้วยคุณลักษณะที่สาคัญ 3 ประการได้แก่ (1) ด้านแหล่งประโยชน์ภายนอก หมายถึงการตระหนัก
รับรู ้ในสิ่ งที่ตนมี (I have…) (2) ด้านความเข้มแข็งภายใน หมายถึงการรับรู ้ในสิ่ งที่ตนเป็ น (I am…) (3) ด้านทักษะ
สังคมและสัมพันธภาพระหว่างบุคคลและการแก้ไขปั ญหาสิ่ งที่ ตนสามารถทาได้ (I can…) ซึ่ งเป็ นหัวใจสาคัญ
ของแนวคิดความเข้มแข็งทางใจ
Marquardt (1996) กล่าวถึงแนวคิด 5 ประการที่ จะเปลี่ยนองค์กรให้เป็ นองค์กรแห่ งการเรี ยนรู ้ ไว้ดงั นี้
การสร้างการเรี ยนรู ้อย่างต่อเนื่ องและทัว่ ถึงทั้งองค์กร การปฏิรูปองค์กรให้กา้ วสู่ ความเป็ นเลิศในการเรี ยนรู ้โดย
จะต้องมุ่งความสนใจไปที่ 4 องค์ประกอบคือ วิสัยทัศน์ วัฒนธรรม กลยุทธ์ และโครงสร้างขององค์กร การให้
อานาจกับสมาชิกในองค์กร การบริ หารจัดการองค์ความรู ้ มีระบบการจัดเก็บข้อมูลจากภายในและภายนอก และ
การนาเทคโนโลยีมาสนับสนุนให้เกิดการเรี ยนรู ้ในองค์กร
วิทย์ เที่ยงบูรณธรรม (2541) ได้บญ
ั ญัติคาว่า “Resilience” ในพจนานุกรมอังกฤษ-ไทยว่า ความสามารถ
ในการกลับสู่สภาพเดิม ความหดได้ ความยืดหยุน่ และความสามารถในการฟื้ นคืนสู่ปกติ
Malik, P., & Garg, P. (2017) ได้ทาการศึกษาเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างองค์กรแห่งการเรี ยนรู ้ การมี
ส่วนร่ วมในการทางาน และความยืดหยุน่ ทางจิตใจ พบว่าการเป็ นองค์กรแห่งการเรี ยนรู ้มีอิทธิ พลต่อความยืดหยุน่
ทางจิตใจอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ 0.05 และนาไปสู่การมีส่วนร่ วมในการทางาน
Bishop, J. K. (2020) ได้ทาการศึ กษาวิจยั เกี่ ยวกับ วัฒนธรรมองค์กรแห่ งการเรี ยนรู ้ ความสัมพันธ์กับ
การดารงชีวิตที่ดีของพนักงาน และความยืดหยุน่ ในจิตใจของพนักงาน แนวคิดเบื้องต้นเกี่ยวกับความยืดหยุน่ ทาง
จิตใจของพนักงานมุ่งเน้นไปที่ความสามารถของแต่ละบุคคลในการฟื้ นคืนกลับภายหลังความทุกข์ยาก นักวิจยั
ร่ วมสมัยได้ขยายแนวความคิดนั้นไปที่พิจารณาความยืดหยุน่ ทางจิตใจของพนักงานเป็ นความสามารถด้านพฤติ
กรรมที่ไม่จาเป็ นต้องเกิดขึ้นเมื่อมีเหตุการณ์วิกฤติ แต่สามารถแสดงให้เห็นได้เมื่อเผชิญกับสิ่ งต่างๆ ที่เกิดขึ้นซ้ าๆ
ในแต่ละวันที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงและความไม่แน่นอน
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กรมสุ ขภาพจิ ต (2563) ให้ความหมายของความยืดหยุ่นทางจิตใจว่า คือความสามารถทางอารมณ์และ
จิตใจของบุคคลที่สามารถยืดหยุน่ ปรับตัว ฟื้ นฟูสภาพอารมณ์และจิตใจได้อย่างรวดเร็ ว ภายหลังเหตุการณ์วิกฤติ
หรื อสถานการณ์ที่ยากลาบาก เป็ นคุณสมบัติเฉพาะตัวของบุคคลที่สามารถรับมือกับเหตุการณ์ไม่คาดฝัน พลิกวิกฤติ
ให้เป็ นโอกาส ผ่านพ้นอุปสรรคไปได้โดยไม่จมอยูก่ บั ความทุกข์ และดาเนินชีวติ ต่อไป
3.2 กรอบแนวคิดในการวิจยั

แผนภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจยั
3.3 สมมติฐานการวิจยั
1. ปั จจัยส่ วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา ตาแหน่งงานในองค์กร อายุงาน ที่แตกต่างกัน
จะมีผลต่อความยืดหยุน่ ทางจิตใจที่แตกต่างกัน
2. องค์ประกอบของการเป็ นองค์กรแห่ งการเรี ยนรู ้ อย่างน้อยประการใดประการหนึ่ ง มีอิทธิ พล
เชิ งบวกกับความยืดหยุ่นทางจิ ตใจในด้านต่างๆ ของพนักงานกลุ่มบริ ษทั ผลิ ตและส่ งออกรองเท้าและเสื้ อผ้า
สาเร็ จรู ปในกรุ งเทพมหานคร

4. วิธีดาเนินการวิจัย
4.1 วิธีการดาเนินการวิจยั
การวิจยั ครั้งนี้ เป็ นการวิจยั เชิงปริ มาณ ใช้วิธีการเก็บข้อมูลด้วยแบบสอบถาม โดยผูว้ ิจยั ดาเนิ นการเก็บ
แบบสอบถามแบบออนไลน์
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4.2 ประชากรและตัวอย่ าง
ประชากรที่ใช้ในการวิจยั ครั้งนี้ ใช้คือ พนักงานกลุ่มบริ ษทั ผลิตและส่ งออกรองเท้าและเสื้ อผ้าสาเร็ จรู ป
ในกรุ งเทพมหานคร ซึ่ งมีพนักงานโดยประมาณ 2,800 คน สุ่ มกลุ่มตัวอย่างโดยใช้สูตรยามาเน่ (Yamane, 1973)
ได้กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจยั 350 คน จากนั้นผูท้ าการวิจยั ได้ใช้วิธีการเลือกตัวอย่างเฉพาะเจาะจง (Purposive
sampling) เป็ นการสุ่ มตัวอย่างโดยใช้ดุลยพินิจของผูว้ ิจยั ในการกาหนดสมาชิกของประชากร และเก็บข้อมูลรวม
ทั้งสิ้นจากกลุ่มตัวอย่างจานวน 382 คน
4.3 เครื่ องมือวิจยั
ในการวิจยั ครั้งนี้ผวู ้ จิ ยั ได้ใช้แบบสอบถาม (Questionnaire) เป็ นเครื่ องมือหลักในการเก็บรวบรวมข้อมูล
โดยพิจารณาจาก ตัวแปรต้น และตัวแปรตามนามาสร้างเป็ นแบบสอบถาม แบ่งออกเป็ น 4 ส่ วนดังต่อไปนี้ ส่ วนที่ 1
แบบสอบถามข้อมูลปั จจัยด้านประชากรศาสตร์ ของผูต้ อบแบบสอบถาม ประกอบด้วย เพศ อายุ ระดับการศึกษา
ตาแหน่งในองค์กร และอายุการทางานในองค์กรโดยมีลกั ษณะเป็ นคาตอบแบบเลือกตอบ จานวน 5 ข้อ ส่ วนที่ 2
แบบสอบถามเกี่ ยวกับระดับการเป็ นองค์กรแห่ งการเรี ยนรู ้ของกลุ่มบริ ษทั ผลิตและส่ งออกรองเท้าและเสื้ อผ้า
สาเร็ จรู ป ในกรุ งเทพมหานคร เป็ นคาถามแบบปลายปิ ด (Close-ended response question) โดยมีจานวนข้อคาถาม
รวมทั้งสิ้น 25 ข้อ เป็ นแบบสอบถามปลายปิ ด เป็ นข้อความเชิงบวก (Positive) ส่วนที่ 3 แบบสอบถามเกี่ยวกับการวัด
ความยืดหยุน่ ทางจิตใจ โดยใช้คาถามแบบปลายปิ ด (Close-ended response question) โดยมีจานวนข้อคาถามรวม
ทั้งสิ้น 15 ข้อสาหรับในส่วนนี้เป็ นแบบสอบถามปลายปิ ด เป็ นข้อความเชิงบวก (Positive) ใช้ระดับการวัดข้อมูลแบบ
Multiple rating list scale questions ส่ วนที่ 4 ข้อเสนอแนะเป็ นคาถามปลายเปิ ดให้ผตู ้ อบแบบสอบถามแสดงความ
คิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาองค์กรเพื่อเป็ นองค์กรแห่ งการเรี ยนรู ้เพื่อนาไปสู่ การมีความยืดหยุน่ ทางจิตใจ
เพื่อใช้เป็ นแนวทางในการนาข้อเสนอแนะไปใช้ในการปรับปรุ งและพัฒนาบุคลากรในองค์กรต่อไป
แบบสอบถามได้ผ่านการพิจารณาจากผูท้ รงคุณวุติ 4 ท่ าน จากนั้นผูว้ ิจยั ได้นาแบบสอบถามให้กลุ่ม
ตัวอย่างจานวน 30 คนเพื่อตอบแบบสอบถาม และนาข้อมูลที่ได้มาทาการทดสอบความเชื่อมัน่ (Reliability) ได้ค่า
สัมประสิ ทธิ์ แอลฟ่ าของครองบาค (Cronbach’s alpha coefficient : α coefficient) ดังนี้ แบบสอบถามการเป็ น
องค์กรแห่งการเรี ยนรู ้ ข้อคาถามเกี่ยวกับการเรี ยนรู ้อย่างต่อเนื่อง การมีแบบแผนทางความคิด การมีวิสัยทัศน์ร่วม
การเรี ยนรู ้เป็ นทีม และการมีความคิดอย่างเป็ นระบบ ได้ค่าสัมประสิ ทธิ์แอลฟ่ าของครองบาค 0.809, 0.862, 0.879,
0.860 และ 0.904 ตามลาดับ ส่ วนข้อคาถามความยืดหยุน่ ทางจิตใจ ทางด้านความมัน่ คงทางอารมณ์ ด้านกาลังใจ
และการจัดการปั ญหา ได้ค่าสัมประสิ ทธิ์แอลฟ่ าของครองบาค 0.896, 0.886 และ 0.877 ตามลาดับ
4.4 การเก็บรวบรวมข้ อมูล (ตุลาคม พ.ศ. 2563 - มกราคม พ.ศ. 2564)
ผูว้ ิจยั ได้ดาเนิ นการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยแบ่งออกเป็ น 2 ประเภท คือ ข้อมูลปฐมภูมิ (Primary data)
ซึ่ งเป็ นข้อ มู ล ส าหรั บ ใช้ใ นการประกอบการท าวิ จัย โดยผู ้วิ จัย ได้ท าการเก็ บ รวบรวมข้อ มู ล จากการตอบ
แบบสอบถามของพนักงานกลุ่มบริ ษทั ผลิตและส่ งออกรองเท้าและเสื้ อผ้าสาเร็ จรู ป ในกรุ งเทพมหานคร จานวน
ประชากรโดยประมาณ 2,800 คน โดยมีจานวนกลุ่มตัวอย่าง 382 คน และ ข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary data) ซึ่งเป็ น
ข้อมูลสาหรับใช้ในการประกอบการทาวิจยั โดยผูว้ ิจยั ได้ทาการศึกษาค้นคว้าจากหนังสื อ วารสาร ปริ ญญานิพนธ์
วิทยานิ พนธ์ สารนิ พนธ์ รวมไปถึ งผลงานวิจัยที่ เกี่ ยวข้อง แหล่งข้อมูลจากทางอิ นเตอร์ เน็ต เพื่อนามาใช้เป็ น
แนวทางในการศึกษาและทาการวิจยั ในครั้งนี้
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4.5 การวิเคราะห์ ข้อมูล
ข้อมูลที่ นามาคานวณหาค่าจะใช้โปรแกรมส าเร็ จรู ปคานวณหา ค่าความถี่ (Frequencies) ค่าร้ อยละ
(Percentage) ค่ า เฉลี่ ย (Mean) ค่ า เบี่ ย งเบนมาตรฐาน (Standard division) เพื่ อ ศึ ก ษาลัก ษณะทั่ว ไปของกลุ่ ม
ประชากร โดยใช้สถิติการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดี ยวแบบ One way analysis of variance: ANOVA และ
การเปรี ยบเที ยบค่าความแตกต่างรายคู่ด้วยวิธี Least-significant different และใช้สถิ ติการวิเคราะห์การถดถอย
พหุ คูณ (Multiple regression analysis) เพื่อวิเคราะห์ ปัจจัยการเป็ นองค์กรแห่ งการเรี ยนรู ้ที่มีผลต่อความยืดหยุน่
ทางจิตใจในองค์กรของพนักงานกลุ่มบริ ษทั ผลิตและส่งออกรองเท้าและเสื้ อผ้าสาเร็ จรู ปในกรุ งเทพมหานคร

5. ผลการวิจัย
ส่ วนที่ 1 การวิเคราะห์ เชิงพรรณนา (descriptive analysis)
ด้านเพศ ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิงร้อยละ 67.9 ด้านอายุ ผูต้ อบแบบสอบถามมีอายุ
36 - 45 ปี คิดเป็ นร้อยละ 38.0 อายุ 26 – 35 ปี คิดเป็ นร้อยละ 36.4 อายุ 46 – 55 ปี คิดเป็ นร้อยละ 17.8 อายุ 56 ปี ขึ้นไป
คิดเป็ นร้อยละ 4.2 และอายุ 18 – 25 ปี คิดเป็ นร้อยละ 3.7 ตามลาดับ ด้านระดับการศึกษา ผูต้ อบแบบสอบถามมี
ระดับการศึ กษาระดับปริ ญญาตรี ข้ ึนไป คิดเป็ นร้อยละ 42.2 ต่ ากว่าหรื อเที ยบเท่า ม.6 คิดเป็ นร้อยละ 38.2 และ
อนุปริ ญญา/ ปวส คิดเป็ นร้อยละ 17.5 ตามลาดับ ด้านตาแหน่งในองค์กร พนักงานระดับปฏิบตั ิการ คิดเป็ นร้อยละ
61.0 หัวหน้างาน คิดเป็ นร้อยละ 30.9 ผูช้ ่วยผูจ้ ดั การขึ้นไป/ผูบ้ ริ หารระดับสู ง คิดเป็ นร้อยละ 8.1 ตามลาดับ และ
ด้านอายุงานในองค์กร ผูต้ อบแบบสอบถามมีอายุงาน 6 ปี ขึ้นไป คิดเป็ นร้อยละ 44.2 อายุงาน 1 - 5 ปี คิดเป็ นร้อยละ
42.4 และอายุงานต่ากว่า 1 ปี คิดเป็ นร้อยละ 13.4 ตามลาดับ
ส่ วนที่ 2 ข้ อมู ลเชิ งพรรณนาเกี่ยวกับการเป็ นองค์ กรแห่ งการเรี ยนรู้ ของกลุ่มบริ ษัทผลิตและส่ งออก
รองเท้ าและเสื้ อผ้าสาเร็จรู ปในกรุงเทพมหานคร
ตารางที่ 1 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานด้านการเป็ นองค์กรแห่งการเรี ยนรู ้
x̅

SD

ระดับความ
คิดเห็น

1. ด้านการเรี ยนรู ้อย่างต่อเนื่อง
2. ด้านการเป็ นผูม้ ีแบบแผนทางความคิด
3. ด้านการมีวสิ ยั ทัศน์ร่วม

2.60
2.64
2.72

0.62
0.66
0.70

ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง

5
4
3

4. ด้านการเรี ยนรู ้เป็ นทีม

2.84

0.63

ปานกลาง

1

5. ด้านการมีความคิดอย่างเป็ นระบบ

2.75

0.70

ปานกลาง

2

2.71

0.61

ปานกลาง

N = 382

การเป็ นองค์กรแห่งการเรี ยนรู ้

รวม

ลาดับที่

เกณฑ์การแปลความหมายของเครื่ องมือ ผูว้ ิจยั ใช้คะแนนเฉลี่ยของแต่ละตัวแปลมาใช้แปลความหมาย
โดยก าหนดระดับความหมายของค่า เฉลี่ ย เป็ น 5 ระดับ Likert ’s scale (Likert, 1932) โดยเริ่ ม จาก 1 หมายถึ ง
น้อยที่ สุด ไปจนถึง 5 หมายถึงมากที่ สุด ผลการสารวจระดับความคิดเห็ นของผูต้ อบแบบสอบถามที่ มีต่อการเป็ น
องค์กรแห่ งการเรี ยนรู ้โดยรวม พบว่า กลุ่มตัวอย่างนั้นเห็นด้วยกับการเป็ นองค์กรแห่ งการเรี ยนรู ้โดยรวม มีค่าเฉลี่ยอยู่
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ในระดับปานกลาง (x̅ = 2.71 ) แล้วเมื่อพิจารณาเป็ นรายด้าน พบว่า กลุ่มตัวอย่างเห็ นด้วยกับด้านการเรี ยนรู ้เป็ นทีม
เป็ นอันดับหนึ่ง มีค่าเฉลี่ยอยูใ่ นระดับปานกลาง (x̅ = 2.84 ) รองลงมา คือ ด้านการมีความคิดอย่างเป็ นระบบ มีค่าเฉลี่ย
อยูใ่ นระดับปานกลาง (x̅ = 2.75 ) อันดับสาม คือด้านการมีวิสัยทัศน์ร่วม มีค่าเฉลี่ยอยูใ่ นระดับปานกลาง (x̅ = 2.72 )
อันดับสี่ คือ ด้านการเป็ นผูม้ ีแบบแผนทางความคิด มีค่าเฉลี่ยอยูใ่ นระดับปานกลาง (x̅ = 2.64 ) และ อันดับห้า คือ การ
เรี ยนรู ้อย่างต่อเนื่อง มีค่าเฉลี่ยอยูใ่ นระดับปานกลาง (x̅ = 2.60 ) ตามลาดับ
ส่ วนที่ 3 ข้ อมูลเชิงพรรณนาเกีย่ วกับความยืดหยุ่นทางจิตใจของพนักงานในกลุ่มบริษัทผลิตและส่ งออก
รองเท้ าและเสื้ อผ้าสาเร็จรู ป ในกรุงเทพมหานคร
ตารางที่ 2 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานความยืดหยุน่ ทางจิตใจ
N = 382

ความยืดหยุน่ ทางจิตใจ
1. ด้านความมัน่ คงทางอารมณ์
2. ด้านกาลังใจ
3. ด้านการจัดการปั ญหา
รวม

x̅

SD

ระดับความ
คิดเห็น

3.27
3.24
3.27

0.60
0.57
0.55

ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง

3.26

0.53

ปานกลาง

ลาดับที่
1
2
1

พบว่าผลการสารวจระดับความยืดหยุน่ ทางจิตใจของพนักงานในกลุ่มบริ ษทั ผลิตและส่ งออกรองเท้า
และเสื้ อผ้าสาเร็ จรู ป ในกรุ งเทพมหานครโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง (x̅ = 3.26) เมื่ อพิจารณาเป็ นรายด้าน
เรี ยงลาดับจากมากไปหาน้อย พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีระดับความยืดหยุน่ ทางจิตใจ เป็ นอันดับแรก คือด้านการจัดการ
ปั ญหา กับ ด้านความมัน่ คงทางอารมณ์ มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับปานกลาง (x̅ = 3.27) รองลงมา คือ ด้านกาลังใจ
มีค่าเฉลี่ยอยูใ่ นระดับปานกลาง (x̅ = 3.24)
ส่ วนที่ 4 การวิเคราะห์ ข้อมูลเพื่อทดสอบสมมติฐาน ( hypothesis testing)
สมมติฐานที่ 1 ปั จจัยส่ วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึ กษา ตาแหน่ งงานในองค์กร อายุงานใน
องค์กรที่ แตกต่างกันจะมี ความยืดหยุ่นทางจิ ตใจของพนักงานกลุ่มบริ ษทั ผลิ ตและส่ งออกรองเท้าและเสื้ อผ้า
สาเร็ จรู ปในกรุ งเทพมหานคร ที่แตกต่างกัน
สมมติฐานที่ 1.1 ปั จจัยส่วนบุคคลด้านเพศที่แตกต่างกัน มีผลต่อความยืดหยุน่ ทางจิตใจไม่แตกต่างกัน
สมมติฐานที่ 1.2 ปั จจัยส่วนบุคคลด้านอายุที่แตกต่างกัน มีผลต่อความยืดหยุน่ ทางจิตใจแตกต่างกัน
สมมติฐานที่ 1.3 ปั จจัยส่วนบุคคลด้านระดับการศึกษาที่แตกต่างกัน มีผลต่อความยืดหยุน่ ทางจิตใจ
แตกต่างกัน
สมมติฐานที่ 1.4 ปั จจัยส่ วนบุคคลด้านตาแหน่งในองค์กรที่แตกต่างกัน มีผลต่อความยืดหยุ่นทาง
จิตใจแตกต่างกัน
สมมติฐานที่ 1.5 ปั จจัยส่ วนบุคคลด้านอายุงานในองค์กรที่แตกต่างกัน มีผลต่อความยืดหยุ่นทาง
จิตใจแตกต่างกัน
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สมมติฐานที่ 2 ปั จจัยด้านองค์ประกอบการเป็ นองค์กรแห่งการเรี ยนรู ้อย่างน้อยประการใดประการหนึ่ง
มีอิทธิ พลเชิ งบวกกับความยืดหยุ่นทางจิ ตใจในด้านต่างๆของพนักงานกลุ่มบริ ษทั ผลิตและส่ งออกรองเท้าและ
เสื้ อผ้าสาเร็ จรู ปในกรุ งเทพมหานคร
ตารางที่ 3 ค่าสัมประสิ ทธิ์ การถดถอยของการวิเคราะห์ ปัจจัย การเป็ นองค์ก รแห่ งการเรี ยนรู ้ ที่ มีอิ ทธิ พ ลเชิ ง
บวกกับ ความยืด หยุ่น ทางจิ ต ใจโดยรวมของพนัก งานกลุ่ ม บริ ษ ทั ผลิ ต และส่ ง ออกรองเท้า และ
เสื้ อผ้าสาเร็ จรู ปในกรุ งเทพมหานคร
ค่าสัมประสิ ทธิ์การถดถอย
การเป็ นองค์กรแห่งการเรี ยนรู ้
B
ลาดับที่
t
p
คะแนนมาตรฐาน (β)
ค่าคงที่ (Constant)
1.45
16.52 0.00*
1. การเรี ยนรู ้อย่างต่อเนื่อง
0.25
0.25
2
3.96
0.00*
2. การมีแบบแผนทางความคิด
0.17
0.17
3
1.80
0.07
3. การมีวสิ ยั ทัศน์ร่วม
0.10
0.09
4
1.11
0.27
4.การเรี ยนรู ้เป็ นทีม
0.31
0.33
1
4.38
0.00*
5.การมีความคิดอย่างเป็ นระบบ
-0.03
-0.04
5
-0.43
0.66
*p<.05
เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้านของการเป็ นองค์กรแห่ งการเรี ยนรู ้ที่มีอิทธิ พลเชิ งบวกต่อความยืดหยุ่นทาง
จิตใจโดยรวมของของพนักงานกลุ่มบริ ษทั ผลิตและส่งออกรองเท้าและเสื้ อผ้าสาเร็ จรู ปในกรุ งเทพมหานครอย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติ คือ การเรี ยนรู ้เป็ นทีม และการเรี ยนรู ้อย่างต่อเนื่อง

6. อภิปรายผล
สมมติฐานที่ 1 : ปั จจัยส่ วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา ตาแหน่ งงานในองค์กร อายุงานใน
องค์กรที่แตกต่างกันของพนักงานกลุ่มบริ ษทั ผลิตและส่ งออกรองเท้าและเสื้ อผ้าสาเร็ จรู ปในกรุ งเทพมหานคร จะ
มีความยืดหยุน่ ทางจิตใจที่แตกต่างกัน
เพศ พบว่าปั จจัยส่ วนบุคคลด้านเพศที่ แตกต่างกัน มีความยืดหยุ่นทางจิตใจด้านความมัน่ คงทาง
อารมณ์ ด้านกาลังใจ และด้านการจัดการกับปั ญหา ไม่แตกต่างกันอย่างมี นัยสาคัญทางสถิ ติที่ระดับ 0.05 ซึ่ ง
ผลการวิจยั ไม่สอดคล้องกับงานวิจยั ของ นุชนาฏ ธรรมขัน และบุรณี กาญจนถวัลย์ (2557, น. 450-452) ซึ่ งได้ทา
การวิจยั ศึกษา พลังสุขภาพจิตและปั จจัยที่เกี่ยวข้องของพนักงานโรงงานอุตสาหกรรมกระดาษ ในจังหวัดนครปฐม
ที่พบว่ากลุ่มตัวอย่างที่เป็ นเพศชายมีคะแนนเฉลี่ย พลังสุ ขภาพจิตสู งกว่าเพศหญิง แต่ในสังคมปั จจุบนั เพศหญิงมี
การออกไปทางานนอกบ้านมากขึ้น มีความรับผิดชอบมากขึ้นทั้งในหน้าที่การงานและครอบครัว ซึ่งจะเห็นได้จาก
ในหลายองค์กรที่ ผูน้ าองค์กรเป็ นเพศหญิง จากปั จจัยทางสังคมเหล่านี้ อาจทาให้เพศหญิงมีความเข้มแข็งและมี
ความยืดหยุน่ ทางจิตใจที่มากขึ้น
อายุ พบว่าปั จจัยส่ วนบุคคลด้านอายุ มีผลต่อความยืดหยุ่นทางจิตใจด้านความมัน่ คงทางอารมณ์
ด้านกาลังใจ และด้านการจัดการกับปั ญหา แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่ งสอดคล้องกับ
งานวิจยั ของ นุชนาฏ ธรรมขัน และบุรณี กาญจนถวัลย์ (2557, น. 450-452) ซึ่งได้ทาการวิจยั ศึกษา พลังสุขภาพจิต
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และปั จจัยที่เกี่ ยวข้องของพนักงานโรงงานอุตสาหกรรมกระดาษ ในจังหวัดนครปฐม พบว่าอายุที่สูงขึ้นมีความ
สอดคล้องกับค่าคะแนนพลังสุ ขภาพจิตที่สูง ขึ้นทั้ง 3 ด้าน ทั้งในด้านความมัน่ คงทางอารมณ์ ด้านกาลังใจ และ
ด้านการจัดการกับปั ญหา
ระดับการศึกษา พบว่าระดับการศึกษา มีผลต่อความยืดหยุน่ ทางจิตใจด้านความมัน่ คงทางอารมณ์
ด้านกาลังใจ และด้านการจัดการกับปั ญหา แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
ตาแหน่ งงานในองค์ กร พบว่าตาแหน่งงานในองค์กร มีผลต่อความยืดหยุน่ ทางจิตใจ ด้านกาลังใจ
และด้านการจัดการกับปั ญหา แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
อายุงานในองค์ กร พบว่าอายุงานในองค์กร มีผลต่อความยืดหยุ่นทางจิตใจ ด้านความมัน่ คงทาง
อารมณ์ แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
จากการศึกษาพบว่ายังไม่มีงานวิจยั ที่สนับสนุนสมมติฐาน ด้านปั จจัยส่วนบุคคลทั้งสามด้านข้างต้น ซึ่งผู ้
ที่ มี ระดับการศึ กษา ตาแหน่ งงาน และอายุงานในองค์กรที่ มากกว่าจะมีความเป็ นไปได้ว่าบุคคลนั้นจะมี ความ
ยืดหยุน่ ทางจิตใจที่มากกว่า เนื่ องจากผ่านประสบการณ์การใช้ชีวิต การทางาน สถานการณ์ต่างๆ มีความรับผิดชอบ
ที่ มากขึ้ น มี การเรี ยนรู ้ ในการดาเนิ นชี วิต การแก้ปัญหาได้ดี แต่ท้ งั นี้ ก็ข้ ึ นอยู่ปัจจัยด้านอื่ นๆ ด้วยเช่ นกัน เช่ น
การอบรมเลี้ยงดู พื้นฐานครอบครัว สังคมสิ่ งแวดล้อม เพื่อน เรื่ องราวในชีวติ เป็ นต้น
สมมติฐานที่ 2 : ปั จจัยด้านองค์ประกอบการเป็ นองค์กรแห่งการเรี ยนรู ้อย่างน้อยประการใดประการหนึ่ง
มีอิทธิ พลเชิ งบวกกับความยืดหยุ่นทางจิ ตใจในด้านต่างๆของพนักงานกลุ่มบริ ษทั ผลิตและส่ งออกรองเท้าและ
เสื้ อผ้าสาเร็ จรู ปในกรุ งเทพมหานคร พบว่า
1. ด้านความมัน่ คงทางอารมณ์ : ปั จจัยด้านการเป็ นองค์กรแห่งการเรี ยนรู ้ มีอิทธิพลเชิงบวกต่อความ
ยืดหยุน่ ทางจิตใจ ด้านความมัน่ คงทางอารมณ์ อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่ งมีระดับความสามารถใน
การอธิ บายอยู่ที่ร้อยละ 55 ซึ่ งปั จจัยที่ มีผลต่อความยืดหยุ่นทางจิ ตใจ ด้านความมัน่ คงทางอารมณ์ในองค์กร คือ
การเรี ยนรู ้เป็ นทีม การเรี ยนรู ้อย่างต่อเนื่อง และ การมีวสิ ยั ทัศน์ร่วม ตามลาดับ
2. ด้านกาลังใจ : ปั จจัยด้านการเป็ นองค์กรแห่ งการเรี ยนรู ้มีอิทธิ พลเชิ งบวกต่อความยืดหยุ่นทาง
จิตใจ ด้านกาลังใจ อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่ งมีระดับความสามารถในการอธิ บายอยูท่ ี่ ร้อยละ 42
ซึ่งปั จจัยที่มีผลต่อความยืดหยุน่ ทางจิตใจ ด้านกาลังใจ ในองค์กรคือ การเรี ยนรู ้เป็ นทีม และการเรี ยนรู ้อย่างต่อเนื่อง
3. ด้านการจัด การกับ ปั ญ หา : ปั จ จัย ด้านการเป็ นองค์ก รแห่ ง การเรี ย นรู ้ มี อิ ท ธิ พ ลเชิ ง บวกต่อ
ความยืดหยุ่นทางจิ ตใจในองค์กรด้านการจัดการกับปั ญหา อย่างมี นัยสาคัญทางสถิ ติที่ระดับ 0.05 ซึ่ งมี ระดับ
ความสามารถในการอธิ บายอยูท่ ี่ร้อยละ 47 ซึ่ งปั จจัยที่มีผลต่อความยืดหยุน่ ทางจิตใจด้านการจัดการกับปั ญหาใน
องค์กรคือ การมีแบบแผนทางความคิด และการเรี ยนรู ้อย่างต่อเนื่อง
ซึ่ งสมมติฐานที่ 2 โดยรวม จะสอดคล้องกับงานวิจยั ต่างประเทศของ Parul Malik, Pooja Garg (2017,
p. 13-14) ซึ่ งได้ทาการวิจยั ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างองค์กรแห่ งการเรี ยนรู ้ การมีส่วนร่ วมในการทางาน และ
ความยื ด หยุ่น ทางจิ ต ใจ และงานวิ จัย ของ Jessica Kate Bishop (2020, p. 27-29) ได้ท าการศึ ก ษาวิ จัย เกี่ ย วกับ
วัฒนธรรมองค์กรแห่ งการเรี ยนรู ้ ความสัมพันธ์กบั การดารงชีวิตที่ดีของพนักงาน และความยืดหยุน่ ในจิตใจของ
พนักงาน พบว่าการเป็ นองค์กรแห่งการเรี ยนรู ้มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับความยืดหยุน่ ทางจิตใจอย่างมีนยั สาคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.05
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7. ข้ อเสนอแนะ
7.1 ข้ อเสนอแนะในการนาผลวิจยั ไปใช้
(1) ยกระดับการเป็ นองค์กรแห่งการเรี ยนรู ้ ผูบ้ ริ หารควรมีนโยบายส่งเสริ มให้มีการถ่ายทอดความรู ้
ซึ่งกันและกัน เพื่อให้เกิดโอกาสในการหาแนวทางปฏิบตั ิที่ดีที่สุด นาไปสู่การพัฒนาและสร้างเป็ นฐานความรู ้ของ
องค์กร ซึ่งจะทาให้องค์กรและบุคลากรมีกระบวนการทางานที่มีประสิ ทธิ ภาพและประสิ ทธิ ผล พร้อมจะเผชิญกับ
สภาวะการแข่งขัน การเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมภายในและภายนอก การเป็ นองค์กรแห่ งการเรี ยนรู ้จึงถือ
เป็ นสิ่ งจาเป็ นและสาคัญในอันดับต้นๆขององค์กรสมัยใหม่ที่จะก้าวสู่ยคุ แห่งการเปลี่ยนกระบวนการบริ หารอย่าง
ต่อเนื่องและยัง่ ยืน
(2) เมื่อองค์กรได้พฒั นาและยกระดับการเป็ นองค์กรแห่งการเรี ยนรู ้แล้ว นอกเหนือจากการได้มาซึ่ง
กระบวนการการทางานที่ มีประสิ ทธิ ภาพและประสิ ทธิ ผลแล้ว องค์กรจะมีพนักงานที่ มีความสามารถมี ทักษะ
ทั้งทางปฏิ บัติที่เกี่ ยวข้องกับงานและการมี ค วามยืดหยุ่นทางจิ ตใจ ด้านความมัน่ คงทางอารมณ์ ด้านกาลังใจ
ด้านการจัดการกับปั ญหา อีกทั้งพนังงานในองค์กรจะสามารถปรับตัวเพื่อให้รับมือกับสถานการณ์ต่างๆได้อย่างดี
7.2 ข้ อเสนอแนะในการวิจยั ครั้งต่ อไป
(1) ในงานวิ จัย ครั้ งต่ อ ไป ควรศึ ก ษาปั จ จัย ส่ ว นบุ ค คลหรื อ ตัว แปรในด้า นอื่ น ๆ ที่ ไ ม่ ไ ด้น ามา
ศึ กษาวิจยั ในครั้งนี้ เช่น ปั จจัยด้านพื้นฐานครอบครัว ประสบการณ์ต่างๆ สถานการณ์ต่างๆที่ อาจมีผลต่อความ
ยืดหยุน่ ทางจิตใจของแต่ละบุคคล
(2) ในงานวิจยั ครั้งต่อไป ควรจะขยายขอบเขตของปั จจัยของการเป็ นองค์กรแห่งการเรี ยนรู ้ในด้าน
อื่นๆ ที่อาจเอื้อต่อการมีอิทธิ พลเชิงบวกกับความยืดหยุน่ ทางจิตใจ เช่นภาวะผูน้ าองค์กร รวมทั้งความเชื่อมัน่ ใน
ความสามารถของตน (Self-Efficiency) ซึ่งอาจช่วยพัฒนาความยืดหยุน่ ทางจิตใจของบุคคลได้

8. กิตติกรรมประกาศ
งานวิจยั นี้ สาเร็ จลุล่วงไปด้วยดีเนื่ องจากผูว้ ิจยั ได้รับความช่วยเหลือดูแลเอาใจใส่ เป็ นอย่างดีจากหลายๆ
ฝ่ าย โดยเฉพาะอาจารย์ที่ปรึ กษา ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร. จิ ราพร ระโหฐาน ที่ ได้ให้คาแนะนา ตรวจแก้ไข ให้
ข้อเสนอแนะ ขอบคุณเพื่อนร่ วมชั้นเรี ยนที่ ให้คาปรึ กษาด้านต่างๆ ขอบคุณองค์กรที่ ได้ให้ความอนุ เคราะห์ใน
การเก็ บ ข้อ มู ล จากพนั ก งานในองค์ ก รของกลุ่ ม บริ ษัท ผลิ ต และส่ ง ออกรองเท้า และเสื้ อผ้า ส าเร็ จ รู ปใน
กรุ งเทพมหานคร และขอบคุณผูท้ ี่สละเวลาในการตอบแบบสอบถามทุกท่าน
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การวิจยั ครั้งนี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาพฤติกรรมการใช้บริ การนวดแผนไทยของนักท่องเที่ยวชาวไทย
ในเขตปทุ มวัน กรุ งเทพมหานคร และเพื่อศึ กษาปั จจัยส่ วนบุ คคลปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดที่ ส่งผลต่อ
พฤติกรรมการใช้บริ การโดยใช้วิธีการวิจยั เชิ งสํารวจสุ่ มตัวอย่างโดยใช้แบบสอบถาม (Questionnaire) วิธีต้ งั ค่า
Google Forms จอของ Line กลุ่มจํานวน 400 รายการ เก็บข้อมูลมากรอกตั้งแต่เดื อนมิถุนายนถึงเดื อนกันยายน
ปี พ.ศ. 2564 วิเคราะห์ขอ้ มูลโดยใช้ความถี่ (Frequency) หาค่าร้อยละ (Percentage) โดยนําแบบสอบถามที่สมบูรณ์
ครบถ้ว นมาวิเ คราะห์ ข อ้ มู ล และแปลความหมายจากค่ า เฉลี่ ย ที่ ไ ด้โ ดยใช้เ กณฑ์ข องเบสท (Best) และสร้ า ง
ความน่าเชื่อถือของวิจยั โดยยึดตามแนวทางของ Cochran
ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลพบว่าพฤติกรรมและปั จจัยทีมีผลต่อการใช้บริ การนวดแผนไทยของนักท่องเที่ยว
ไทยในเขตปทุมวัน กรุ งเทพมหานคร เครื่ องมือที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ แบบสอบถามการศึกษาตลอดจนเป็ น
แนวทางในการพัฒนาธุรกิจนวดแผนไทยเป็ นผูป้ ระกอบการเพื่อให้เกิดความก้าวหน้า และยังยืนต่อการศึกษาของ
ได้เป็ น 2 ประเด็นดังนี้ คือ 1. วิเคราะห์ขอ้ มูลทัว่ ไปและพฤติกรรมการใช้บริ การนวดแผนไทยของนักท่องเที่ ยว
ชาวไทยโดยใช้ความถี่และร้อยละ 2. วิเคราะห์ปัจจัยส่ วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการเลือกใช้บริ การนวด
แผนไทยของนัก ท่ อ งเที่ ย วชาวไทยของผูใ้ ช้บ ริ ก ารโดยหาค่า เฉลี่ ย (x�) และส่ ว นเบี่ ย งเบนมาตรฐาน (S.D.)
3. เปรี ยบเทียบค่าเฉลี่ย (x�) ของคะแนนปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดที่ผลต่อการเลือกใช้บริ การนวดแผนไทย
ของนัก ท่ อ งเที่ ย วชาวไทยของผู ้ใ ช้บ ริ ก ารจํา แนกตามลัก ษณะประชากรศาสตร์ โ ดยใช้ T-test และ F-test
4. เปรี ยบเทียบพฤติกรรมการใช้บริ การนวดแผนไทยของนักท่องเที่ยวชาวไทยของผูใ้ ช้บริ การ จําแนกตามลักษณะ
ประชากรศาสตร์ โดยใช้ได-สแควร์ (x²)
ผลการวิจยั ครั้งนี้ ปัจจัยส่ วนบุคคลและปั จจัยส่ วนผสมทางด้านพฤติกรรมการและด้านส่ วนประสมทาง
การตลาดบริ การที่ มีผลต่อการเลือกใช้บริ การที่ แตกต่างกัน ตั้งแต่การเลือกใช้บริ การนวดแผนไทยอย่างสําคัญ
ดังนั้นเพื่อให้เกิ ดการตอบสนองต้องการเพื่อผูใ้ ช้บริ การนวดแผนไทยของนักท่องเที่ ยวชาวไทยควรนําข้อมูล
ดังกล่าวมาเป็ นแนวทางในการพัฒนาทางธุรกิจ
คําสําคัญ: นวดแผนไทย, นักท่องเที่ยวไทย, พฤติกรรม, การวิจยั เชิงสํารวจ
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ABSTRACT

The purpose of this research was to study Thai massage service usage behavior of Thai tourists in
Pathumwan District Bangkok and to study personal factors. Marketing mix factors affecting Survey Research
study usage behavior using a survey research method, randomized by a questionnaire set up Google Forms and
Line screen of 400 people collected from June to September 2021.The data were analyzed by using Frequency to
find the Percentage by using the complete questionnaire to analyze the data and interpret the meaning from the
average obtained using the criteria of Best and to build the credibility of the research by Adhere to Cochran's
guidelines.
The results of the data analysis revealed that behavior and factors affecting the use of traditional Thai
massage services of Thai tourists in Pathumwan District Bangkok. The tools used in this study were educational
questionnaires, as well as a guideline for developing Thai massage business as an entrepreneur in order to make
progress and continue to walk through the study into 2 issues. The part that analyzes the statistics of football, the
descriptive set consists of frequencies, percentages, averages, and above the secret base of the questionnaire.
1. Analyze general data and Thai massage service usage behavior of Thai tourists by using frequency and
percentage. 2. Analysis of marketing mix factors affecting selection of Thai traditional massage services of Thai
tourists by using mean and S.D. 3. Comparison of average scores of marketing mix factors affecting selection of
Thai traditional massage services of Thai tourists classified by demographic characteristics by using test and
F-test. 4. Comparison of Thai massage service usage behavior of Thai tourists classified by demographic
characteristics using di-square (x²).
The results of this research were that the personal factors and the behavioral mixture factors and the
service marketing mix that affect the selection of different services from the selection of traditional Thai massage
is important. Meet the needs of tourists who use traditional Thai massage services. Thai tourists should use such
information as a guideline for business development.
Keywords: Thai Massage, Thai tourists, behavior, Survey Research study

1. ความสํ าคัญและทีม่ าของปั ญหาวิจัย

การนวดแผนไทยหมายความว่าการตรวจประเมินการวินิจฉัยการบําบัดการป้ องการโรคส่งเสริ มสุ ขภาพ
และการฟื้ นฟูสุขภาพด้วยวิธีการกด การคลึง การดึง การดัด การบีบ การจับ การประคบ การอบ หรื อวิธีการอื่นตาม
ศิลปะการนวดไทยหรื อการใช้ยาตามกฎหมายว่าด้วยยาทั้งนี้ดว้ ยกรรมวิธีการแพทย์แผนไทยหลักและวิธีการนวด
แผนไทย เป็ นวิชาที่มีลกั ษณะพิเศษเป็ นเอกลักษณ์การนวดที่ใช้รูปแบบการนวดหลากหลายวิธีการแตกต่างกันซึ่ง
ในแต่ละวิธีก็จะยึดถือเอาโครงสร้างตามแนวพลังเส้น 10 และเส้นบริ วารอีก 72,000 เส้นเป็ นพื้นฐานเหมือนๆ กัน
การนวดแผนไทยก่ อให้เกิ ดประโยชน์ตามองค์ประกอบของการมีสุขภาพดี ท้ งั 4 ด้าน คื อ 1) ด้านการส่ งเสริ ม
สุ ขภาพ 2) ด้านการป้ องกันโรค 3) ด้านการรักษา 4) ด้านการฟื้ นฟูสมรรถภาพการนวดแผนไทยนั่นมีคุณค่าต่อ
การพึ่งพาตนเองเป็ นอย่างมากสามารถบรรเทาโรคและอาการปวดต่างๆ ได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ เช่น อาการปวด
เมื่อยตามกล้ามเนื้ อ ข้อติดขัด กระตุน้ กล้ามเนื้ ออ่อนแรง เป็ นต้น จึงทําให้การนวดแผนไทยได้รับความนิ ยมจาก
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คนไทยและนักท่องเที่ ยวชาวต่างชาติซ่ ึ งนักท่องเที่ ยวชาวไทยส่ วนใหญ่ให้ความสําคัญกับสุ ขภาพจึ งนิ ยมมาใช้
บริ การนวดแผนไทยเพื่อได้รักษาสุขภาพของตนเองรวมทัง่ เพื่อผ่อนคลายกล้ามเนื้อในส่วนต่างๆ (จีรวัตณ์ เดชบุญ,
2551)
ดังนั้นผูศ้ ึกษาจึงสนใจศึกษาพฤติกรรมและปั จจัยที่มีผลต่อการใช้บริ การนวดแผนไทยของนักท่องเที่ยวไทย
ในเขตปทุมวัน กรุ งเทพมหานคร ซึ่ งเขตปทุมวันเป็ นหนึ่ งในห้าสิ บเขตของกรุ งเทพมหานคร เป็ นเขตศูนย์กลาง
ธุ ร กิ จ การค้า การบริ ก ารวัฒ นธรรม การศึ ก ษา และการทู ต เป็ นเขตหนึ่ งที่ มี ที่ต้ ังอยู่บ ริ เวณใจกลางที่ สุ ดของ
กรุ งเทพมหานคร และที่มีการคมนาคมหลากหลายช่องทางเพื่อให้ผปู ้ ระกอบการทั้งในปั จจุบนั และผูท้ ี่กา้ วมาสู่เข้า
ธุรกิจในด้านได้การเตรี ยมพัฒนาศักยภาพของตนเอง รวมทั้งพนักงานนวดให้สามารถรองรับกับความต้องการของ
นัก ท่ อ งเที่ ย วไทยที่ จ ะมาให้บ ริ ก ารนวดแผนไทยได้อ ย่า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและสร้ า งความประทับ ใจให้กับ
นักท่องเที่ยว สร้างจุดแข็งในการบริ การด้านนวดแผนไทยให้เป็ นที่รู้จกั มากขึ้นเพื่อขยายต่อยอดธุรกิจจะได้เข้าสู่
ประเทศและทําให้การนวดแผนไทยได้เป็ นที่รู้จกั มากขึ้น

2. วัตถุประสงค์ ของการวิจัย

(1) เพื่ อ ศึ ก ษาพฤติ ก รรมการใช้ บ ริ การนวดแผนไทยของนั ก ท่ อ งเที่ ย วไทยในเขตปทุ ม วัน
กรุ งเทพมหานคร
(2) เพื่อศึกษาปัจจัยส่วนบุคคลและปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อพฤติกรรมการใช้บริ การ

3. เอกสารและงานวิจัยทีเ่ กี่ยวข้ อง

3.1 แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้ อง
การศึกษาวิจยั เรื่ องพฤติกรรมและปั จจัยที่มีผลต่อการใช้บริ การนวดแผนไทยของนักท่องเที่ยวไทยในเขต
ปทุ มวัน กรุ งเทพมหานคร ผูว้ ิจัยได้ศึกษาค้นคว้าและทบทวนจากวรรณกรรมจากตําาเอกสารและงานวิจัย ที่
เกี่ยวข้องมีเนื้ อหาดังต่อไปนี้ แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับพฤติกรรมผูบ้ ริ โภคแนวคิดปั จจัยส่ วนผสมทางการตลาด
ด้านข้อมูลทัว่ ไปเกี่ยวกับการนวดแผนไทยและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้องต่างๆ เช่น
กรี โกญา สุ กใส (2560) ปั จจัยที่สาํ คัญในการตัดสิ นใจเลือกใช้บริ การนวดแผนไทยเพื่อสุ ขภาพในอําเภอเมือง
จังหวัดนนทบุรี การศึกษาครั้งนี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาปั จจัยที่สาํ คัญในการตัดสิ นใจเลือกใช้บริ การนวดแผนไทย
เพื่อสุ ขภาพในอําเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี จําแนกตามประชากรศาสตร์ โดยใช้กลุ่มตัวอย่าง คือ ประชาชนที่อาศัย
อยูใ่ นอําเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี ที่มีอายุต้ งั แต่ 18 ปี ขึ้นไป จํานวน 400 ตัวอย่าง ซึ่งได้จากการสุ่มอย่างง่ายโดยใช้
แบบสอบถามวิเ คราะห์ ด้ว ยโปรแกรมคอมพิ ว เตอร์ ส ถิ ติ ที่ ใ ช้ใ นการวิเ คราะห์ ข ้อ มู ล ได้แ ก่ ค่ า เฉลี่ ย ร้ อ ยละ
ส่ วนเบี่ ยงเบนมาตรฐาน t-test และ F-test ผลการวิจยั พบว่า ปั จจัยส่ วนบุคคลซึ่ งได้แก่ เพศ อายุ การศึ กษา และ
รายได้ต่อเดือน มีผลต่อการตัดสิ นใจเลือกใช้บริ การนวดแผนไทยเพื่อสุขภาพในอําเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี
กัญญารัตน์ อยู่นิล (2563) ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อพฤติกรรมการใช้บริ การนวดแผน
ไทยในจังหวัดมุกดาหาร การศึ กษานี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาพฤติกรรมการใช้บริ การนวดแผนไทยในจังหวัด
มุ ก ดาหาร และปั จ จัย ส่ ว นประสมทางการตลาดที่ มี ผ ลต่ อ พฤติ ก รรมการใช้บ ริ ก ารนวดแผนไทยในจัง หวัด
มุกดาหาร กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจยั ครั้งนี้ คือ ผูท้ ี่เคยใช้บริ การนวดแผนไทยในจังหวัดมุกดาหาร จํานวน 400
ราย โดยใช้แบบสอบถามเป็ นเครื่ องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลผลการวิจยั พบว่า ปั จจัยส่วนประสมทางการตลาด
มีผลต่อพฤติกรรมการใช้บริ การนวดแผนไทยในจังหวัดมุกดาหาร ในภาพรวมอยูใ่ นระดับมากโดยปั จจัยที่มีผล
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มากที่สุด คือ ปั จจัยด้านการส่ งเสริ มการตลาด รองลงมาคือ ปั จจัยด้านผลิตภัณฑ์และน้อยที่สุด คือ ด้านกระบวนการ
ให้บริ การส่ วนผลการทดสอบสมมติ ฐาน พบว่า เพศ อายุ รายได้ และสถานภาพที่ แตกต่างกันมี ความคิดเห็ น
เกี่ ยวกับปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดที่ มีผลต่อพฤติ กรรมการใช้บริ การนวดแผนไทยในจังหวัดมุกดาหาร
แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
3.2 กรอบแนวคิดในการวิจยั
ตัวแปรต้ น
ตัวแปรตาม
1. คุณลักษณะทางประชากรศาสตร์
1) เพศ
2) อายุ
3) สถานภาพ
4) ระดับการศึดษา
5) อาชีพ
6) รายได้เฉลี่ยต่อเดือน

2. การใช้ บริการนวดแผนไทย
1) ความถี่ในการใช้บริ การ
2) ประเภทกาฟรใช้บริ การ
3) ค่าใช้จ่ายต่อครั้ง
4) การตัดสิ นใจเลือกใช้บริ การ
5) ช่วงเวลาผูบ้ ริ โภคที่มาใช้บริ การ
6) การรับรู ้ขอ้ มูล

ปัจจัยส่ วนประสมทางการตลาดทีมีผลต่ อการใช้ บริการ
นวดแผนไทยของนักท่ องเที่ยวไทย
ในเขตปทุมวัน กรุ งเทพมหานคร
1. ด้านผลิตภัณฑ์
2. ด้านราคา
3. ด้านสถานที่และทําเลที่ต้ งั
4. ด้านการส่ งเสริ มการตลาด

แผนภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจยั

4. วิธีดําเนินการวิจัย

4.1 แบบแผนการวิจยั
การศึกษาครั้งนี้เป็ นการศึกษาพฤติกรรมและปั จจัยทีมีผลต่อการใช้บริ การนวดแผนไทยของนักท่องเที่ยวไทย
ในเขตปทุ ม วัน กรุ ง เทพมหานคร เพื่ อ ศึ ก ษาถึ ง พฤติ ก รรมการเลื อ กใช้น วดแผนไทยปั จ จัย ที่ มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ
การเลื อกใช้บริ การนวดแผนไทยตลอดจนความพึงพอใจที่ นักท่องเที่ ยวชาวไทยที่ มีมีศักยภาพในการเลื อกใช้
บริ การนวดแผนไทยในเขตปทุมวัน กรุ งเทพมหานคร
4.2 ประชากรและตัวอย่ าง
กลุ่มตัวอย่างเป็ น 2 กลุ่มแยกตามแถบประเทศที่นกั ท่องเที่ยวการทํางาน 4s กลุ่มตัวอย่างของ Krejcie และ
Morgan (1970, p.6408) ได้กลุ่มตัวที่มีวธิ ีต้ งั ค่า Google Forms จอของ Line กลุ่มจํานวน 400 ราย กรอกข้อมูล
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4.3 เครื่ องมือวิจยั
เครื่ องมือที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ แบบสอบถามการศึกษาตลอดจนเป็ นแนวทางในการพัฒนาธุรกิ จ
นวดแผนไทยเป็ น่ผูป้ ระกอบการเพื่อให้เกิดความก้าวหน้าและยัง่ ยืนต่อไปการศึกษาการใช้บริ การนวดแผนไทย
ของนักท่องเที่ยวไทย ในเขตปทุมวัน กรุ งเทพมหานคร
4.4 การเก็บรวบรวมข้ อมูล
เก็บรวบรวมข้อมูลวิธีต้ งั ค่า Google Forms จอของ Line กลุ่มจํานวน 400 รายการ เก็บข้อมูลมากรอกผูท้ ี่
ใช้บริ การนวดแผนไทยที่เป็ นกลุม่ ตัวอย่าง
4.5 การวิเคราะห์ ข้อมูล
1. วิเคราะห์ขอ้ มูลทัว่ ไปและพฤติกรรมการใช้บริ การนวดแผนไทยของนักท่องเที่ยวชาวไทยโดยใช้
ความถี่ และร้อยละ
2. วิเคราะห์ปัจจัยส่ วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการเลือกใช้บริ การนวดแผนไทยของนักท่องเที่ยว
ชาวไทยของผูใ้ ช้บริ การโดยหาค่าเฉลี่ย (x�) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)
3. เปรี ยบเทียบค่าเฉลี่ย (x�) ของคะแนนปั จจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการเลือกใช้บริ การ
นวดแผนไทยของนักท่องเที่ยวชาวไทยของผูใ้ ช้บริ การจําแนกตามลักษณะประชากรศาสตร์ โดยใช้ T-test และ
F-test
4. เปรี ยบเที ยบพฤติ กรรมการใช้บริ การนวดแผนไทยของนักท่องเที่ ยวชาวไทยของผูใ้ ช้บริ การ
จําแนกตามลักษณะประชากรศาสตร์โดยใช้ได-สแควร์ (x²)

5. ผลการวิจัย

1. ข้อมูลทัว่ ไปของผูต้ อบแบบสอบถามผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่เป็ นเพศชาย ร้อยละ 64 อายุ 35-50
ปี ร้อยละ 44.2 รองลงมาอายุ 20-35 ปี ร้อยละ 33 การศึกษาระดับปริ ญญาตรี ร้อยละ 46 รองลงมาสูงกว่าปริ ญญาตรี
ร้อยละ 20.8 อาชี พพนักงานบริ ษทั กับอาชี พอื่นเป็ นร้อยละ 27.30 รองลงมาประกอบธุ รกิ จส่ วนตัว ร้อยละ 16.3
มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 30,000 บาทขึ้นไป ร้อยละ 40.80 รองลงมาตํ่ากว่า 20,000-30,000 บาท ร้อยละ 26.80
2. พฤติกรรมการใช้บริ การนวดแผนไทยผูใ้ ช้บริ การมีพฤติกรรมการใช้บริ การนวดแผนไทยสรุ ปได้ดงั นี้
2.1 ท่านได้รับข้อมูลข่าวสารเกี่ ยวกับบริ การนวดแผนไทยของนักท่องเที่ยวชาวไทยจากแหล่งใด
ผูใ้ ช้บริ การส่ วนใหญ่ได้รับข้อมูลข่าวสารจากเพื่อนร้อยละ 22.3 รองลงมาแผ่นป้ ายโฆษณาร้อยละ 20 ซึ่ งมี ค่า
สอดคล้องกับผูใ้ ช้ บริ การเพศชาย
2.2 วัตถุประสงค์ที่เลือกใช้บริ การผูใ้ ช้บริ การส่ วนใหญ่มีวตั ถุประสงค์เพื่อผ่อนคลายเครี ยดกับเพือ่
สุขภาพ ร้อยละเท่ากันเป็ น 31.2 รองลงมาเป็ นสาเหตุอื่น ๆ ร้อยละ 20.00 ซึ่งมีค่าสอดคล้องกับผูใ้ ช้บริ การเพศชาย
2.3ช่วงเวลาที่สะดวกที่สุดในการใช้บริ การนวดแผนไทยผูใ้ ช้บริ การส่ วนใหญ่สะดวกมาใช้บริ การ
เวลา 14.00-16.00 น. ร้ อ ยละ 26.2 รองลงมา 16.00-18.00 น. ร้ อ ยละ 22.50 ซึ่ งมี ค่ า สอดคล้อ งกับ ผูใ้ ช้บ ริ ก าร
เพศหญิง
2.4 ค่ า ใช้จ่ า ยในการรั บ บริ ก ารนวดแผนไทยโดยเฉลี่ ย ต่ อ ครั้ งส่ ว นใหญ่ เ สี ย ค่ า ใช้จ่ า ยครั้ งละ
301-1,000 บาท ร้อยละ 51.7 ซึ่งมีค่าสอดคล้องกับผูใ้ ช้บริ การเพศหญิง
2.5 จํานวนครั้งโดยเฉลี่ยต่อเดื อนที่ใช้บริ การผูใ้ ช้บริ การส่ วนใหญ่ใช้บริ การเฉลี่ยมากกว่า 3 ครั้ง
เดือน ร้อยละ 56.3 รองลงมา 2-3 ครั้ง ร้อยละ 18.8 ซึ่งมีค่าสอดคล้องกับผูใ้ ช้บริ การเพศหญิง
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2.6 วันที่ สะดวกที่ สุดในการใช้บริ การผูใ้ ช้บริ การส่ วนใหญ่ใช้บริ การที่ สะดวกแล้วแต่โอกาสละ
39.8 รองลงมาเสาร์-อาทิตย์ ร้อยละ 27.3 ซึ่งมีค่าสอดคล้องกับผูใ้ ช้บริ การเพศชาย
2.7 ท่านใช้บริ การนวดแผนไทยประเภทใดผูใ้ ช้บริ การส่ วนใหญ่ผใู ้ ช้บริ การนวดแผนไทยประเภท
นวดตัว ร้อยละ 25.5 รองลงมานวดอบไอนํ้าสมุนไพร ร้อยละ 25.3 ซึ่งมีค่าสอดคล้องกับผูใ้ ช้บริ การเพศหญิง
2.8 บุคคลมีส่วนร่ วมมากที่สุดในการตัดสิ นใจเลือกใช้บริ การนวดแผนไทยที่การตัดสิ นใจเลือกใช้
การตัดสิ นใจด้วยตนเอง ร้อยละ 34.3 รองลงมาครอบครัว ร้อยละ 25.8 ซึ่งมีค่าสอดคล้องกับผูใ้ ช้บริ การเพศหญิง
2.9โอกาสหน้าท่านจะมาใช้บริ การนวดแผนไทยอีกหรื อไม่ผูใ้่ ช้บริ การนวดแผนไทยมีอีก ร้อยละ
58 รองลงมาไม่แน่ใจ ร้อยละ 26.2 ซึ่งมีค่าสอดคล้องกับผูใ้ ช้บริ การเพศหญิง
2.10 ท่านคิดว่าจะแนะนําบุคคลอื่นให้มาใช้บริ การนวดแผนไทยหรื อไม่ผใู ้ ช้บริ การนวดแผนไทยมี
การแนะนําเป็ น ร้อยละ 87.3 รองลงมาไม่แน่ใจ ร้อยละ12.5 ซึ่งมีค่าสอดคล้องกับผูใ้ ช้บริ การเพศหญิง
3. ปัจจัยส่วนบุคคลและปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการใช้บริ การนวดแผนไทย
สรุ ปได้ดงั นี้
3.1 เมื่อพิจารณาปั จจัยทั้ง 4 ด้าน พบว่า ด้านผลิตภัณฑ์มีความคิดเห็นในระดับมากที่สุด คือ รายการ
คือ มีเครื่ องมือที่ทนั สมัย (ค่าเฉลี่ย 4.45) และด้านราคา (ค่าเฉลี่ย 4.36) ส่วนด้านอื่นๆ ผูใ้ ช้บริ การมีความคิดเห็นใน
ระดับเห็นด้วยมาก ได้แก่ ด้านสถานที่และทําเลที่ต้ งั (ค่าเฉลี่ย 4.23) และด้านการส่งเสริ มการตลาด (ค่าเฉลี่ย 4.28)
ตามลําดับ ในการศึกษาวิจยั ทําให้ทราบถึงแนวโน้มการเติบโตในทิศทางบวกและผูใ้ ช้บริ การในปั จจุบนั ต้องการ
ความผ่อนคลายจากการนวดบําบัดมากขึ้น ในขณะเดี ยวกันการนวดบําบัดที่ เปิ ดแบบครบวงจรและมีรูปแบบ
การให้บริ การนอกสถานที่ ในสถานประกอบการยังไม่มีให้บริ การส่ งผลให้ผูว้ ิจยั ทําการศึ กษาค้นคว้าเพื่อเป็ น
แนวทางในการบริ ห ารธุ ร กิ จและการวางแผนกลยุท ธ์ด้านการตลาดให้มีค วามเหมาะสม โดยสามารถนํา ไป
ปฏิบตั ิงานจริ งโดยใช้กาํ หนดแผนธุรกิจตามที่ ได้ศึกษาพฤติกรรมและปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดที่ มีผลต่อ
การใช้บริ การนวดบําบัดนอกสถานที่ในสถานประกอบการ
3.2 ปั จจัยด้านสิ่ งแวดล้อมทางกายภาพ จากผลการวิจยั พบว่า ผูใ้ ช้บริ การให้ความสําคัญ อยูใ่ นระดับ
มากในเกือบทุกด้านโดยเฉพาะอย่างยิง่ ด้านขนาดเตียงที่ใช้อยูน่ ้ นั มีความเหมาะสมกับการให้บริ การ ดังนั้น ควรให้
ความสํา คัญ ในการกํา หนดนโยบายตรวจสอบควบคุ ม ดู แ ลให้มีค วามสะอาดอยู่เ สมอ เช่ น เมื่ อ บริ ก ารลู กค้า
ผูใ้ ช้บริ การเสร็ จเรี ยบร้ อยแล้วให้เปลี่ ยนปลอกหมอน ผ้าปู ทุ กครั้ ง สถานบริ การอาจมี การปรับปรุ งซ่ อมแซม
ทั้งภายในและภายนอกอยูเ่ สมอเพื่อให้เกิดความแตกต่างและสร้างภาพลักษณ์ สร้างบรรยากาศที่ดีในการให้บริ การ
มีความเงียบสงบเป็ นส่ วนตัว หรื ออาจจัดทําห้องนวดพิเศษเพื่อความเป็ นส่ วนตัว จะช่วยให้ลูกค้าเกิดความประทับใจ
ในการใช้บ ริ ก ารมากขึ้ น และในส่ ว นของเสื้ อ ผ้า ที่ มี ไ ว้บริ ก ารให้ลู ก ค้า เปลี่ ย นก็ เ ช่ นเดี ย วกัน ควรมี น โยบาย
ตรวจสอบ ควบคุมดูแลเรื่ องความสะอาดของเสื้ อผ้าที่มีไว้บริ การอย่างเข้มงวด และเสื้ อผ้าที่มีไว้บริ การนั้นควรมี
ทั้ง กางเกงและเสื้ อ และต้อ งเป็ นแบบเหมาะสมกับ การนวดแผนไทย ดัง นั้น สถานบริ ก ารภายในบริ เ วณวัด
ควรปรับปรุ งให้มีความเป็ นระเบี ยบเรี ยบร้อย โดยที่ พกั คอยระหว่างรอรับการบริ การ ควรจัดให้เหมาะสมเป็ น
สัด ส่ ว นและปรั บเปลี่ ย นระบบปรั บ อากาศให้มีอ ากาศการถ่า ยเทสะดวก เพื่ อ ความพึ ง พอใจของผูใ้ ช้บริ การ
ตลอดจนรักษาคุณภาพเรื่ องความสะอาดของอุปกรณ์เครื่ องใช้ในการบริ การนวดให้เป็ นที่พึงพอใจของผูใ้ ช้บริ การ
อย่างนี้ตลอดไป
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6. อภิปรายผล

จากผลการวิจยั ข้างต้นพบว่า ปั จจัยส่ วนบุคคลและปั จจัยส่ วนผสมทางด้านพฤติกรรมการที่แตกต่างกัน
ตั้งแต่การเลือกใช้บริ การนวดแผนไทยอย่างมีนยั สําคัญ ดังนั้นเพื่อให้เกิ ดการตอบสนองต้องการเพื่อผูใ้ ช้บริ การ
นวดแผนไทยของนักท่องเที่ยวชาวไทยควรนําข้อมูลดังกล่าวมาเป็ นแนวทางในการพัฒนาธุรกิจดังนี้
ปั จ จัย ทางด้า นพฤติ ก รรมการใช้บ ริ การนวดแผนไทยของนัก ท่ อ งเที่ ย วชาวไทยในเขตปทุ ม วัน
กรุ งเทพมหานคร จากการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างส่วนบุคคลและปั จจัยส่ วนผสมทางด้านพฤติกรรมที่ มีผล
ต่อการเลื อกใช้บริ การนวดแผนไทยพบว่า ปั จจัยส่ วนบุคคลด้านเพศ ระดับการศึ กษา โดยมี ค่าสถิติไคสแควร์
เท่ากับ 0.01, 0.005 ซึ่ งน้อยกว่า 0.05 หมายความว่า ปั จจัยส่ วนบุคคลด้านเพศ ระดับการศึกษา ที่แตกต่างกัน จะมี
ผลต่อการเลือกใช้บริ การนวดแผนไทยนวดแผนไทยของนักท่องเที่ยวชาวไทยในเขตปทุมวัน กรุ งเทพมหานคร
สําหรั บปั จจัยส่ วนบุคคลด้านอายุสถานภาพ อาชี พมี ค่าไคสแควร์ เท่ ากับ 0.76, 0.89 และ 0.06 ซึ่ งมากกว่า 0.05
หมายความว่าปั จจัยส่ วนบุคคลด้านอายุ สถานภาพ อาชีพ ที่แตกต่างกันมีผลต่อการเลือกใช้บริ การนวดแผนไทย
ของนักท่องเที่ยวชาวไทยไม่แตกต่างกันที่ระดับนัยสําคัญที่ 0.05
ปั จ จัย ทางด้า นส่ ว นประสมทางการตลาดบริ ก ารที่ มี ผ ลต่ อ การเลื อ กใช้บ ริ ก ารนวดแผนไทยของ
นักท่องเที่ยวชาวไทยในเขตปทุมวัน กรุ งเทพมหานคร
ปั จ จัย ด้า นผลิ ต ภัณ ฑ์ที่ใ ช้นวด คื อ ผลิ ต ภัณ ฑ์ที่ ใ ช้ใ นการนวด เช่ น นํ้า มัน หรื อ สมุ นไพรต่า งๆ ซึ่ ง มี
สรรพคุณช่วยให้เกิดความผ่อนคลายหรื อแก้อาการปวดเมื่อย เนื่ องจากนักท่องเที่ยวส่ วนใหญ่ให้ความสําคัญมาก
โดยเฉพาะอย่างยิง่ ในเรื่ องคุณภาพสิ นค้าสอดคล้องกับ
ปั จ จัย ด้า นการบริ ก าร คื อ นัก ท่ อ งเที่ ย วส่ ว นใหญ่ ต ้อ งการการบริ ก ารที่ มี คุ ณ ภาพและได้ม าตรฐาน
สอดคล้องกับ กัญญารัตน์ อยูน่ ิ ล (2563) ซึ่ งนอกจากผูป้ ระกอบการต้องทําการจดทะเบียนประกอบวิชาชี พอย่าง
ถูกต้องแล้วยังต้องมีความหลากหลายให้นกั ท่องเที่ยวได้เลือกใช้ตามความเหมาะสมและยังต้องวัดหาคุณภาพของ
การบริ การเพื่อให้ลูกค้าที่มาใช้บริ การเกิดความประทับใจและกลับมาใช้บริ การอีกอนาคต
ปั จจัยด้านราคาส่ วนใหญ่ให้ความสําคัญกับการมีประสบการณ์มีความชํานาญมีความรู ้ในด้านสถานที่
และทําเลที่ต้ งั สอดคล้องกับ กัญญารัตน์ อยูน่ ิ ล (2563) ที่พบว่า นักท่องเที่ยวชาวไทยมีความสําคัญกับประการที่มี
ฝี มือของหมอนวดดังนั้น ผูป้ ระกอบการควรมีการคัดเลือกหาพนักงานต้องได้ผ่านการทดลองและมีกานฝึ กอบรม
มาอย่างมากที่ เชื่ อถือได้มีประสบการณ์ และเชื่ อมัน่ ตนเองนอกจากนี้ ยงั ต้องคัดเลื อกพนักงานที่ มีเจตนาดี และ
มี ความชื่ อสัตย์ต่อไปในทางเสื่ อมเสี ยต่อลูกค้าเป็ นจัดด้านการงาน ผูป้ ระกอบการธุ รกิ จการให้บริ การกําหนด
คุ ณภาพที่ ชัด เจนเพื่ อ ที่ นัก ท่ อ งเที่ ย วสามารถเปรี ย บเที ย บราคา และควรใช้ไ ด้อ ย่า งเหมาะสม อี ก ทั้ง ราคาที่
ผูป้ ระกอบการตั้งแจ้งราคาล่วงหน้าไว้อย่างชัดเจนเพื่อให้นักท่ องเที่ ยวได้ทราบอัตราค่าบริ การและที่ แน่ นอน
อีกทั้งราคายังต้องได้มาตรฐานไม่สูงมาก การส่ งเสริ มความปลอดภัย เป็ นกิจกรรมที่มีความสําคัญเป็ นอย่างมาก
ซึ่งมีการปลอดภัยใกล้แหล่งชุมชนเพื่อที่นกั ท่องเที่ยวสามารถเดินทางมาใช้บริ การได้อย่างสะดวกอีกทั้งควรจัดให้
มี บริ การห้องนวดแบบห้องปรับอากาศ เนื่ องจากนักท่องเที่ ยวส่ วนใหญ่ไม่ชินกับอากาศร้อน ดังนั้นห้องปรับ
อากาศจึ ง เป็ นการสร้ า งความสบายคลายร้ อนให้กับนัก ท่ อ งเที่ ยวซึ่ ง ถื อเป็ นหนึ่ งในปั จจัย ที่ มี อิ ทธิ พ ลมากต่อ
นักท่องเที่ยวไทย ซึ่งสอดคล้องกับ
ปั จจัยที่ มีอิทธิ พลมากต่อนักท่ องเที่ ยวไทยซึ่ งสอดคล้องกับกัญญารั ตน์ อยู่นิล (2563) ที่ พบว่า ปั จจัย
ทางด้านสถานที่มีความสัมพันธ์กบั การเลือกใช้บริ การร้านนวดแผนไทยของนักท่องเที่ยวชาวไทยด้านการตลาด
ถึงแม้วา่ ปั จจัยด้านการส่ งต่อการเลือกใช้บริ การนวดแผนไทยในระดับปานกลางแต่ก็ถือว่า เป็ นอีกหนึ่งปั จจัยที่ทาํ
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ให้ผูป้ ระกอบการเกิ ดความได้เปรี ยบคู่แข่งขันเพราะการจัดโปรโมชัน่ ต่างๆ เป็ นการสร้างความน่ าสนใจให้กบั
สถานต่างประกอบการซึ่ งสอดคล้องกับ กัญญารัตน์ อยูน่ ิ ล (2563) ที่พบว่าปั จจัยทางด้านสถานที่มีความสัมพันธ์
กับการเลือกใช้บริ การร้านนวดแผนไทยของนักท่องเที่ยว
ปั จจัยด้านการส่ งเสริ มการตลาดชองนักท่องเที่ยวให้ความสําคัญเกี่ยวกับความสะอาดของอุปกรณ์ และ
เครื่ องมือเครื่ องใช้ต่างๆ มากที่สุดซึ่ งสอดคล้องกับกัญญารัตน์ อยูน่ ิ ล (2563) ที่พบว่า ปั จจัยทางด้านลักษณะทาง
กายภาพมี ค วามสัม พัน ธ์ กับ การเลื อ กใช้บ ริ ก ารร้ า นนวดแผนไทยของนัก ท่ อ งเที่ ย วชาวไทยในเขตปทุ ม วัน
กรุ งเทพมหานคร ดังนั้นผูป้ ระกอบการควรมีการดูแลรักษาอุปกรณ์ต่างๆ ที่ใช้สาํ หรับการนวดให้มีความสะอาด
อยูเ่ สมอไม่วา่ เป็ นตูโ้ ต๊ะและอุปกรณ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในการให้บริ การเพื่อสร้างความเชื่อมัน่ ให้แก่นกั ท่องเที่ ยว
ชาวไทยในเขตปทุมวัน กรุ งเทพมหานคร รวมกันบรรยากาศในการตกแต่งความเงียบของเพือ่ ให้เหมาะการพักผ่อนก็มี
ในการตัดสิ นใจเลือกนวดแผนไทยของนักท่องเที่ยวชาวไทยเช่นกัน

7. ข้ อเสนอแนะ

7.1 ข้ อเสนอแนะในการนําผลวิจยั ไปใช้
(1) พฤติกรรมของผูใ้ ช้บริ การจากผลการวิจยั พบว่า ผูใ้ ช้บริ การส่ วนใหญ่เป็ นคนวัยทํางานมีช่วง
อายุระหว่าง 35-50 ปี ซึ่งเป็ นกลุ่มที่รักษ์สุขภาพ ซึ่งอาจมีอาการปวดเมื่อยและเหนื่อยล้าจากการทํางาน จึงได้หนั มา
ใช้บริ การนวดแผนไทย ทั้งนี้ การมาใช้บริ การของผูใ้ ช้บริ การส่ วนมากจะมาใช้บริ การตัดสิ นใจด้วยตนเอง ซึ่ งใน
บางครั้ง มาเป็ นครอบครัวใช้บริ การนวดแผนไทยด้วย ซึ่ งทั้งสองกรณี ทาํ ให้ตอ้ งมีการนัง่ คอยกันในขณะที่ผูห้ นึ่ง
ขึ้นไปใช้บริ การ กอปรกับผูใ้ ช้บริ การที่มาใช้บริ การนั้นเคยใช้บริ การมาแล้วมากกว่า 3 ครั้ง ซึ่ งถือว่าเป็ นการมาใช้
บริ การซํ้า แสดงว่า ผูใ้ ช้บริ การมีความจงรักภักดีต่อตราสิ นค้า ดังนั้น ทางสถานบริ การควรจัดที่นง่ั คอย พร้อมทั้ง
เครื่ องอํานวยความสะดวกต่าง ๆ ไว้คอยต้อนรับ หรื อจัดมุมนํ้าดื่ม ซึ่งเป็ นการเพิ่มจัดมุมอินเทอร์เน็ต จัดมุมหนังสือ
จัดมุดดูภาพยนตร์ ฟังเพลง เพราะการนัง่ รอคอยในบางครั้งใช้เวลามากกว่า 2 ชัว่ โมง
(2) ปั จ จัย ด้า นส่ ว นประสมการตลาด 4P จากผลการวิจัย พบว่า สถานบริ ก ารนวดแผนไทยได้
ดําเนิ นการตามหลักวิชาการ ดังนั้น ผูท้ ี่สนใจจะประกอบธุรกิจนวดแผนไทย สามารถนําไปศึกษาพัฒนาต่อยอด
เป็ นแบบอย่างในการดําเนิ นธุ รกิ จได้ แต่ท้ งั นี้ ผูว้ ิจยั ขอเสนอแนวทางการในจัดทําแผนการตลาดสําหรั บส่ วน
ประสมการตลาดบางรายการ
(2.1) ปั จจัยด้านผลิตภัณฑ์ผูใ้ ช้บริ การกลุ่มผูใ้ ช้บริ การร้อยละ 64 มาใช้บริ การนวดแผนไทย
มากกว่า การนวดแบบอื่นๆ เช่น นวดนํ้ามันสมุนไพร นวดแบบประคบ ดังนั้นควรเตรี ยมบุคลากรให้มีความพร้อม
ในการบริ การนวดแผนไทยทั้งทางด้านความรู ้ความชํานาญทางด้านการนวด หรื อ การให้บริ การแบบมืออาชีพของ
พนักงานต้อนรับ อี กทั้ง ต้องเตรี ยมอุปกรณ์ในการนวดแผนไทยให้เพียงพอและพร้อมกับการให้บริ การ ทั้งนี้
ผูใ้ ช้บริ การให้ความสําคัญต่อผลิตภัณฑ์การนวดของวัดโพธิ์ ที่ มีหลากหลายโปรแกรมถือว่าเป็ นจุดแข็ง ดังนั้น
ควรรั ก ษามาตรฐาน หรื อ คงโปรแกรมการนวดไว้ หรื อ อาจเพิ่ ม โปรแกรมการนวดที่ คิ ด ว่า มี ป ระโยชน์ ต่ อ
ผูใ้ ช้บริ การ เพื่อสร้างความอยากทดลองใช้ให้กบั กลุ่มผูใ้ ช้บริ การทั้งรายใหม่ และรายเก่า
(2.2) ปั จจัยด้านราคา ควรกําหนดราคาไม่ควรแพงเกิ นไป เพราะผลการวิจยั พบว่า กลุ่มผูใ้ ช้
บริ การส่วนใหญ่มีจาํ นวนมากถึงร้อยละ 23 มีรายได้ไม่ถึง 20,000 บาท และอัตราค่าบริ การที่ใช้อยูใ่ นปั จจุบนั นั้นก็
ยังเป็ นราคาที่ ผูใ้ ช้บริ การรับได้เพราะผูใ้ ช้บริ การส่ วนมากจ่ ายค่าใช้บริ การครั้งหนึ่ งอยู่ 301-1,000 บาท อาจไม่
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จําเป็ นต้องปรับลดราคา หรื ออาจใช้กลยุทธ์ดา้ นราคาไปช่วยกระตุน้ การใช้บริ การในช่วงเวลาที่มีผูใ้ ช้บริ การน้อย
โดยจัดกิจกรรมลดราคาโดยจัดเป็ นช่วงพิเศษ 8.00-10.00 น. ของวันจันทร์-วันศุกร์
(2.3) ปั จจัยด้านสถานที่และทําเลที่ต้ งั พบว่า ผูใ้ ช้บริ การส่ วนใหญ่ชอบสถานที่หาพบได้ง่ายมี
ชื่อเสี ยงและได้รับความนิยม คุม้ ค่า และอัตราการอยูร่ อดของธุรกิจในบริ เวณอยูใ่ นจํานวนที่สูง แน่นอนว่าสถานที่
มีชื่อเสี ยงและได้รับความนิ ยมย่อมมีโอกาสทําให้ผูใ้ ช้บริ การพบเราได้ง่าย เดินทางมาหาเราได้สะดวก แต่ขอ้ เสี ย
คือ ค่าเช่าสถานที่มกั มีราคาสู ง อย่างไรก็ตามข้อดีของสถานที่ที่ได้รับความนิยมก็คือ มีผูป้ ระกอบการจํานวนมาก
มารวมตัวกัน โอกาสของเราจึงอยูท่ ี่การสร้างเครื อข่าย หาร้านค้าที่เป็ นมิตรเพื่อทําโปรโมชันร่ วมกัน ฝากสิ นค้าไป
วางจําหน่าย ฝากโบรชัวร์หรื อแผ่นผับไปวางแจก ลองพิจารณาถึงความคุม้ ค่าและคุม้ ทุนก่อนตัดสิ นใจลงทุนทางที่
ดีก่อนตัดสิ นใจเลือกทําเลที่ต้ งั เราควรทําการวิเคราะห์ตลาดก่อนว่า กลุ่มเป้ าหมายของเรามีโอกาสผ่านและเดินทาง
มาซื้ อสิ นค้าของเรา ณ จุดที่ เราตั้งใจจะมาเช่าเพื่อทําเป็ นร้านค้าจริ งๆ หรื อเปล่า เช่นลงพื้นที่สํารวจตลาด ค้นหา
กลุ่มเป้ าหมาย สอบถามร้านค้าในบริ เวณนั้นว่าขายดี หรื อไม่ รวมถึงประมาณการรายได้ และรายละเอียดอื่นๆ
จากการสัมภาษณ์และแบบสอบถาม เพื่อวิเคราะห์ความคุม้ ค่าของรายรับ นี่ คือเรื่ องที่สําคัญมากๆ เพราะฉะนั้น
ระหว่างการลงพื้นที่สาํ รวจและวิเคราะห์ตลาด ควรพิจารณาทําเลที่ร้านค้ามีการปิ ดตัวลงให้นอ้ ยที่สุด โดยพิจารณา
จากการเปิ ดร้านขายสิ นค้าหรื อบริ การมายาวนานเกิ น 5 ปี เป็ นหลัก หากร้านค้าบริ เวณนั้น มีร้านที่ สามารถเปิ ด
ให้บริ การได้ยาวนานเกิน 5 ปี มากกว่า 60% ก็ถือว่าค่อนข้างน่าสนใจในระดับหนึ่ง
(2.4) ปั จจัยด้านการส่ งเสริ มการตลาด พบว่า ผูใ้ ช้บริ การส่ วนใหญ่ประทับใจและพึงพอใจต่อ
การให้คาํ แนะนําของทั้งพนักงานต้อนรับและพนักงานนวด มีการส่งเสริ มการขาย เช่น แพ็คเกจส่วนลดในโอกาส
พิเศษเช่น วันเกิ ดหรื อวันขึ้นปี ใหม่ ดังนั้น สถานประกอบการยังไม่มีความจําเป็ นในการจัดทํารายการส่ งเสริ ม
การขายใด เพื่อเป็ นการกระตุน้ การใช้บริ การ แต่คงต้องรักษาระดับมาตรฐานในการให้คาํ ปรึ กษาแนะนําอย่างนี้
ต่อไป แต่ถา้ หากต้องการกระตุน้ ในช่วงเวลาที่มีผูใ้ ช้บริ การน้อยก็ควรทําการโฆษณา ลงข่าวหรื อประชาสัมพันธ์
บนเว็บไซต์ หรื อบนเครื อข่ายสังคมออนไลน์ เช่น facebook Tiktok Instagram
7.2 ข้ อเสนอแนะในการวิจยั ครั้งต่ อไป
จากการพฤติกรรมและปั จจัยทีมีผลต่อการใช้บริ การนวดแผนไทยของนักท่องเที่ยวไทยในเขตปทุมวัน
กรุ งเทพมหานคร เป็ นการศึกษาผลที่ได้จากความรู ้สึกของกลุ่มตัวเท่านั้น ไม่มีการตรวจวัดบ่งชี้ทางชีวภาพ หรื อ
Biomarker เพื่อให้เกิดผลประโยชน์ ผูศ้ ึกษาขอเสนอแนะให้มีการวิจยั เพิ่มเติมดังนี้
(1) ทําการศึกษาโดยขยายขอบเขตของกลุ่มตัวอย่างไปยังกลุ่มนักท่องเที่ยวชาวอื่นๆ เช่น ชาวจีนที่
พัทยา ภูเก็ต เชียงใหม่ เป็ นต้น เพื่อศึกษาปั จจัยส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่างชาวต่างชาติ จะมีปัจจัยใดบ้างที่มีผลต่อ
การเลือกใช้บริ การนวดแผนไทยและผลที่ได้จะมีความเดิมหรื อแตกต่างจากงานวิจยั ในครั้งนี้อย่างไร
(2) ทํา การศึ ก ษาการตลาดที่ ส่ ง ผลต่ อ พฤติ ก รรมการใช้บ ริ การนวดแผนไทยผู ้ใ ช้บ ริ การให้
ความสําคัญกับด้านราคาถูกมากที่ สุด รวมถึง ราคา ซื้ อผลิตภัณฑ์ไปใช้ที่บา้ น หมอนวดออกสถานที่ได้ โดยผูใ้ ช้
บริ การให้ความสําคัญกับผลิตภัณฑ์บาํ รุ งสุ ขภาพและสมุนไพรเพื่อผ่อนคลาย การให้แสงสว่างที่ เหมาะสมกับ
การทําหัตถการ เช่น ห้องนวดต้องปรับแสงขึ้น
(3) ควรศึ กษาเปรี ยบเที ยบปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดบริ การ 4P ที่ มีผลต่อพฤติกรรมการใช้
บริ การ โดยศึ กษากับสถานบริ การที่ ข้ ึนทะเบี ยนในเขตกรุ งเทพมหานคร เพื่อจะได้เห็ นภาพองค์รวมของธุ รกิ จ
บริ การนวดแผนไทยในเขตกรุ งเทพมหานคร
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(4) ควรศึกษาการดําเนินธุรกิจสปาและการบริ การนวดแผนไทยคู่กนั เป็ นธุรกิจที่สามารถดําเนิ นการ
ควบคุมไปกันได้

8. กิตติกรรมประกาศ

ภาคนิ พ นธ์ ฉ บับ นี้ สํา เร็ จลุ ล่ ว งได้ด้ว ยดี ท้ ังนี้ ด้ว ยความกรุ ณ าอย่า งดี ย่ิง ผู ้ ผศ.ดร.สานิ ต ศิ ริ วิศิ ษ ฐ์กุล
เป็ นอาจารย์ที่ ป รึ ก ษหลัก และ ผศ.ดร.สมยศ อวเกี ย รติ ผูช้ ่ ว ยอธิ ก ารบดี ฝ่ ายวิช าการ ผูอ้ าํ นวยการหลัก สู ต ร
บริ หารธุ รกิ จมหาบัณฑิต อาจารย์ที่ปรึ กษาภาคนิ พนธ์ ที่ ได้กรุ ณาให้คาํ ปรึ กษาคําแนะนําและแนวทางการแก้ไข
ปั ญหาต่างๆ อันเป็ นประโยชน์ต่องานวิจยั มาโดยตลอด ทําให้ภาคนิ พนธ์ฉบับนี้ สาํ เร็ จได้ดว้ ยความสมบูรณ์ผวู ้ จิ ยั
ขอกราบขอบพระคุณทุกท่านเป็ นอย่างสูงไว้ ณ โอกาสนี้
ขอขอบคุณเจ้าของตําราและงานวิจยั ทุกเล่มที่ขา้ พเจ้านํามาใช้ประกอบการศึกษาทําให้งานวิจยั ฉบับนี้
สําเร็ จได้อย่างสมบูรณ์
ท้ายสุดนี้คุณงามความดีและประโยชน์อนั เกิดจากภาคนิพนธ์ฉบับนี้ผวู ้ จิ ยั ขอน้อมบูชาพระคุณบิดามารดา
และบูรพคณาจารย์ทุกท่านที่ได้ประสิ ทธิ์ประสาทวิชาอบรมสัง่ สอนข้าพเจ้าจนกระทัง่ ประสบผลสําเร็ จ
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บทคัดย่อ
การวิจยั ครั้งนี้มีวตั ถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อศึกษาพฤติกรรมการเลือกซื้ อผลิตภัณฑ์เครื่ องสาอางของผูห้ ญิง
ในเขตกรุ งเทพมหานคร 2) เพื่ อศึ กษาระดับความสาคัญ ของปั จจัยที่ เกี่ ยวกับ พฤติ กรรมการตัดสิ น ใจเลื อกซื้ อ
ผลิตภัณฑ์เครื่ องสาอางของผูห้ ญิง ในเขตกรุ งเทพมหานคร 3) เพื่อเปรี ยบเทียบความสาคัญของปั จจัยที่เกี่ยวกับ
การตัดสิ นใจเลือกซื้อผลิตภัณฑ์เครื่ องสาอางของผูห้ ญิงในเขตกรุ งเทพมหานครที่มีสถานภาพต่างกัน ประชากรที่
ใช้ในการวิจยั คือ ผูห้ ญิงที่เคยใช้เครื่ องสาอางของผูห้ ญิงในเขตกรุ งเทพมหานคร
การสุ่ มตัวอย่างแบบเจาะจง (purposive sampling) ได้กลุ่มตัวอย่างจานวน 300 คน สถิติที่ใช้ในการวัด
ระดับความสาคัญ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าคะแนนเฉลี่ย ค่าความเบี่ ยงเบนมาตรฐาน ทดสอบค่าที T-test, F-test
และเปรี ยบเที ยบความสาคัญ ของปั จจัยที่ เกี่ ยวกับ พฤติ กรรมการตัดสิ น ใจเลื อกซื้ อกับตัวแปรอิสระโดยใช้การ
วิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดี ยว (One-way Analysis of Variance) และทดสอบความแตกต่างเป็ นรายคู่ โดย
วิธีการของเชฟเฟ่ (Scheffé post hoe comparison)
ผลการวิเคราะห์ พบว่า พฤติกรรมการเลือกซื้ อเครื่ องสาอางของผูห้ ญิงใน กรุ งเทพมหานคร ส่ วนใหญ่
เลื อ กซื้ อ ที่ ศู น ย์ใ ห้ บ ริ ก ารบึ ง กุ่ ม ซื้ อ ประมาณเดื อ นละ 1 ครั้ ง ใช้ม านานเป็ นระยะเวลาประมาณ 1-3 ปี แล้ว
การตัดสิ นใจในการเลือกซื้ อเครื่ องสาอางของผูห้ ญิง โดยภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้าน พบว่า
ผูห้ ญิ งให้ความสาคัญด้านผลิตภัณฑ์อยู่ในระดับมากที่ สุด ผลการเปรี ยบเทียบความสาคัญของปั จจัยที่เกี่ยวกับ
การตัดสิ นใจเลือกซื้อเครื่ องสาอางของผูห้ ญิงในเขตกรุ งเทพมหานคร จาแนกตามสถานภาพ พบว่า ผูห้ ญิงที่มีเพศ
อายุ อาชีพ ระดับการศึกษา รายได้ต่างกัน ให้ความสาคัญของปัจจัยที่เกี่ยวกับการตัดสิ นใจเลือกซื้อเครื่ องสาอางใน
ภาพรวมด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านการส่ งเสริ มการขาย และด้านช่องทางการจัดจาหน่ าย แตกต่างกันอย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
คาสาคัญ : พฤติกรรม, การตัดสิ นใจ, เครื่ องสาอาง
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ABSTRACT
This thesis decisions made by selected Bangkok Metropolis women to cosmetic products. This
research aims to 1) study women purchasing behavior of cosmetic products. 2) to study the level of importance
of factors related to the decision-making behavior of women's cosmetic products in Bangkok 3) to compare the
significance of factors relating to the decision of purchasing cosmetic products among women in Bangkok.
Purposive sampling the method of purposive sampling method, 300 subjects were selected as
members of the population sample for this investigation. Accordingly, using techniques of descriptive statistics,
the data were analyzed, formulated and tabulated in terms of frequency, percentage, mean score and standard
deviation. Additionally, for testing purposes, T-Test, F-test scores were ascertained. Using the technique of oneway analysis of variance (ANOVA), established were the significance rankings of factors determining
purchasing decisions through treating these factors as independent variables. Finally, in cases in which there
were differences at a statistically significant level, each pair of variables was tested for differences through an
application of Scheffé’s post-hoc comparison technique.
The results of the analysis most of the women under study purchased products at the Bueng Kum
Body Care Center because of recommendations made by friends. women who differ in Age the demographical
characteristics of gender and educational level also differ at the statistical significance level of 0.05 in how they
rank the importance of factors in purchasing cosmetic products with the products themselves taking precedence
over prices, sale promotions and channels of distribution.
Keyword: Behavior, Decisions, Cosmetics

บทนา
ธุรกิจการขายเครื่ องสาอางเป็ นอีกธุรกิจหนึ่งที่มีการแข่งขันทางการตลาดมากเนื่องจากผูห้ ญิงและผูช้ าย
ในวัยต่าง ๆ ต่างก็ให้ความสาคัญกับความสวยความงามของตนเองมากขึ้น ใส่ ใจในการดูแลตนเองมากขึ้น ส่ งผล
ให้ ผูผ้ ลิ ตเครื่ องสาอางเล็งเห็ น ถึ งความต้องการสิ นค้าของกลุ่มผูห้ ญิ งที่ เพิ่ มมากขึ้น (สมชาติ กิ จยรรยง, 2559)
ประกอบกับมีคู่แข่งขันทางการตลาดมากขึ้นฉะนั้น การส่ งเสริ มการขายจึงเป็ นเครื่ องมือและวิธีการที่จดั ทาขึ้นเพื่อ
ช่วยสนับสนุนการขายตามปกติโดยมีขอ้ เสนอพิเศษ ซึ่ งอาจจะออกมาในรู ปการแจกของแถม การชิ งโชคการให้
คูปอง หรื อการจัดแสดงสิ นค้า ฯลฯ
จากประสบการณ์ ในการท างานด้านที่ ป รึ กษาของผลิ ตภัณ ฑ์ เครื่ อ งสาอาง เกี่ ยวกับ การหาแนวทาง
การปรับกลยุทธ์ทางการตลาด และงานด้านพัฒนาบุคลากรของโดยตรงทาให้ผูว้ ิจยั พบว่า ปั ญหาที่เกิดขึ้นอยู่ใน
ขณะนี้เป็ นเรื่ องที่เกี่ยวข้องกับการดาเนิ นงานทางการตลาดโดยเฉพาะในส่ วนที่เกี่ยวข้องกับแนวทางการจัดการ
ส่ งเสริ มการขาย ทั้งนี้ สื บเนื่ องมาจากการจัดระบบโครงสร้างงานภายในยังไม่ชัดเจนตีพอ จึงทาให้บุคลากรที่
สังกัดฝ่ ายขายฝ่ ายงานด้านระบบงานขนส่ ง และระบบสารสนเทศในการบริ ห ารงานยังไม่ เข้าใจในบทบาท
ภาระหน้าที่ที่มีร่วมกันอันเกี่ยวข้องกับการหาแนวทางการจัดการส่ งเสริ มการขายประโยชน์ในการสร้างยอดขาย
ให้เพิม่ ขึ้น
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ดังนั้น ผูว้ ิจยั จึงสนใจที่จะศึกษาเรื่ อง พฤติกรรมการตัดสิ นใจซื้ อผลิตภัณฑ์เครื่ องสาอางของผูห้ ญิง ใน
เขตกรุ งเทพมหานคร เพื่อจะได้นาผลจากการศึกษาไปใช้เป็ นแนวทางการพัฒนาประสิ ทธิ ภาพในการขายให้ดี
ยิ่งขึ้น และเก็บไว้เป็ นข้อมูลเพื่อประกอบการวางแผนบุคลากร เพื่อกาหนตบทบาทหน้าที่ของฝ่ ายงาน ที่เกี่ยวข้อง
ในด้านนี้ให้ชดั เจนยิ่งขึ้น รวมทั้งข้อมูลจากการศึกษาจะเป็ นประโยชน์ต่อผูป้ ระกอบการอื่นในการวางแผนกลยุทธ์
ทางการตลาดให้สอดคล้องกับความต้องการของผูห้ ญิงต่อไป

วัตถุประสงค์
1. เพื่อศึกษาพฤติกรรมการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์เครื่ องสาอางของผูห้ ญิง ในเขตกรุ งเทพมหานคร
2. เพื่ อ ศึ ก ษาระดับ ความส าคัญ ของปั จ จัย ที่ เกี่ ย วกับ พฤติ ก รรมการตัด สิ น ใจเลื อ กซื้ อผลิ ต ภัณ ฑ์
เครื่ องสาอางของผูห้ ญิง ในเขตกรุ งเทพมหานคร
3. เพื่อเปรี ยบเที ยบความสาคัญของปั จจัยที่ เกี่ยวกับการตัดสิ นใจเลือกซื้ อผลิตภัณฑ์เครื่ องสาอางของ
ผูห้ ญิง ในเขตกรุ งเทพมหานคร ที่มีสถานภาพต่างกัน

ประโยชน์ ที่คาดว่าจะได้รับ
1. ข้อมูลที่ได้จากการศึกษาจะเป็ นประโยชน์ต่อผูป้ ระกอบธุรกิจขายตรงประเภทเครื่ องสาอาง ในการปรับ
กลยุทธ์ทางการตลาดให้สอดคล้องกับพฤติกรรมผูห้ ญิง
2. น าข้อ มู ล ที่ ไ ด้จ ากการศึ ก ษาไปปรั บ กลยุท ธ์ ท างด้านการตลาดของธุ รกิ จ เครื่ อ งส าอางทั้ง ในเขต
กรุ งเทพมหานคร และต่างจังหวัด

สมมติฐานการวิจัย
1. ผูห้ ญิ งในเขตกรุ งเทพมหานครที่ มีข้อมูลส่ วนบุคคล ได้แก่ อายุ สถานภาพสมรส ระดับการศึ กษา
อาชี พ และระดับรายได้เฉลี่ยต่อเดือนแตกต่างกัน มีการตัดสิ นใจซื้ อเครื่ องสาอางที่มีจาหน่ายในห้างสรรพสิ นค้า
ในขั้นตอนการรับรู ้ปัญหา การค้นหาข้อมูล การประเมินผลทางเลือก การตัดสิ นใจซื้ อ พฤติกรรมภายหลังการซื้ อ
ต่างกัน
2. องค์ประกอบของผลิ ตภัณฑ์เครื่ องสาอาง ได้แก่ ผลิ ตภัณฑ์หลัก รู ปลักษณ์ ผลิ ตภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์ที่
คาดหวัง ผลิตภัณฑ์ควบ ศักยภาพเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ มีความสัมพันธ์กบั การตัดสิ นใจซื้อในขั้นตอนการรับรู ้ปัญหา
การค้นหาข้อมูล การประเมินผลทางเลือก การตัดสิ นใจซื้ อ พฤติกรรมภายหลังการซื้ อของผูห้ ญิงไทย ในการซื้ อ
ผลิตภัณฑ์เครื่ องสาอางของผูห้ ญิง ในเขตกรุ งเทพมหานคร
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กรอบแนวคิดการวิจัย
ตัวแปรตาม
(Dependent Variables)

ตัวแปรอิสระ
(Independent Variables)
ข้ อมูลส่ วนบุคคล
1. เพศ
2. อายุ
3. อาชีพ
4. ระดับการศึกษา
5. รายได้/เดือน

พฤติกรรมการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์
เครื่ องสาอางของผู้หญิง
ในเขตกรุงเทพมหานคร

ผลิตภัณฑ์ เครื่ องสาอาง
- ด้านผลิตภัณฑ์
- ด้านราคา
- ด้านการส่งเสริ มการขาย
- ด้านช่องทางการจัดจาหน่าย
ภาพที่ 1 แสดงกรอบแนวคิดการวิจยั

การทบทวนวรรณกรรม
แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับพฤติกรรม
สิ ทธิโชค วรานุสันติกุล (2560 : 9 -11) ได้ให้ความหมายว่า พฤติกรรม หมายถึงปฏิกิริยาทุกชนิดที่มนุษย์
แสดงออกมาภายนอก พฤติกรรมภายในอาจมีสิ่งที่เป็ นรู ปธรรมนามธรรม เช่น ปฏิกิริยาของอวัยวะภายในร่ างกาย
ความรู ้สึกนึกคิด เจตคติ ทัศนคติ มักจะเป็ นพฤติกรรมที่ไม่สามารถสังเกตเห็นได้ชดั ส่ วนพฤติกรรมภายนอกเป็ น
ปฏิกิริยาที่คนเราแสดงออกตลอดเวลาของการดารงชี วิต เป็ นพฤติกรรมที่แสดงออกมาให้ผูอ้ ื่นมองเห็นทั้งจาก
วาจาและการกระทา
อัครฤทธิ์ หอมประเสริ ฐ (2561 : 10) ได้ให้ความหมายว่า พฤติกรรม หมายถึง การกระทาที่ สังเกตได้
เช่ น การพู ด การเดิ น การเต้น ของหัวใจ การรั บ รู ้ การคิด การจา และการรู ้ สึก การกระท าที่ สังเกตไม่ ได้ เช่ น
ผูก้ ระท ารู ้ ตัว ไม่ รู้ ตัว หรื อ เป็ นพฤติ กรรมที่ พึ งประสงค์แ ละไม่ พึ ง ประสงค์ เป็ นการกระท าเพื่ อ ตอบสนอง
ความต้องการของแต่ละบุคคล ซึ่งสัมพันธ์กบั สิ่ งกระตุน้ ภายในและภายนอก
โกลเดนสั น (Goldenson. 2008 : 90) ได้ให้ ค วามหมายว่ า พฤติ กรรม หมายถึ ง เป็ นการกระท าหรื อ
ตอบสนองการกระทาทางจิตวิทยาของแต่ละบุคคล และเป็ นปฏิสัมพันธ์ในการตอบสนองสิ่ งกระตุน้ ภายในหรื อ
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ภายนอก รวมทั้งเป็ นกิจกรรมการกระทาต่าง ๆ ที่เป็ นไปอย่างมีจุดหมาย สังเกตเห็นได้ หรื อเป็ นกิจกรรมการกระทา
ต่าง ๆ ที่ได้ผา่ นการใคร่ ครวญแล้วหรื อเป็ นไปอย่างไม่รู้ตวั
แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับพฤติกรรมผู้บริโภค
โซโลมอน (Solomon, 2006 : 7 Consumer Behavior) ได้ ใ ห้ ค วามหมายไว้ว่ า พฤติ ก รรมผู ้บ ริ โ ภค
หมายถึ ง การศึ กษาถึ งกระบวนการต่าง ๆ ที่บุคคลหรื อกลุ่มบุคคลเข้าไปเกี่ ยวข้อง เพื่อทาการเลื อกสรรการซื้ อ
การใช้ หรื อการบริ โภค อันเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริ การ ความคิด หรื อประสบการณ์ เพื่อสนองความต้องการและ
ความปรารถนาต่าง ๆ ให้ได้รับความพอใจ
โมเวน และไมเนอร์ (Mowen ;& Minor. 2008 : 5 Consumer Behavior) ได้ ใ ห้ ความหมายไว้ ว่ า
พฤติกรรมผูบ้ ริ โภค หมายถึง การศึกษาถึงหน่วยการซื้อ (buying units) และกระบวนการแลกเปลี่ยนที่เกี่ยวข้องกับ
การได้รับมา การบริ โภค และการกาจัดอันเกี่ยวกับสิ นค้า บริ การ ประสบการณ์ และความคิด
ชิ พ แมน และ คานุ ก (Schiffman ;& Kanuk. 2010 : 5 ) ได้ใ ห้ ค วามหมายไว้ว่า พฤติ ก รรมผู ้บ ริ โ ภค
หมายถึง พฤติกรรมที่ผบู ้ ริ โภคทาการค้นหา การคิด การซื้ อ การใช้ การประเมินผลในสิ นค้าและบริ การ ซึ่งคาดว่า
จะตอบสนองความต้องการของเขา หรื อหมายถึงการศึกษาถึงพฤติกรรมการตัดสิ นใจและการกระทาของผูบ้ ริ โภค
ที่เกี่ยวข้องกับการซื้อและการใช้สินค้า
แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับส่ วนประสมทางการตลาด
Kotler (1997, p. 92) ได้กล่าวถึงปั จจัยทางการตลาด (marketing factor) หรื อส่ วนประสมทางการตลาด
(market mix) ไว้ว่ า เป็ นเรื่ อ งที่ เกี่ ย วข้อ งกับ ปั จ จัย พื้ น ฐานทางการตลาด 4 ประการ (4 P's) ได้แ ก่ ผลิ ต ภัณ ฑ์
(Product) ราคา (price) สถานที่หรื อช่องทางการจัดจาหน่าย (place) และการส่งเสริ มการตลาด (promotion)

วิธีดาเนินการวิจัย
ประชากรที่ใช้ในการศึกษาวิจยั ครั้งนี้ ได้แก่ ผูห้ ญิงที่เคยใช้ผลิตภัณฑ์เครื่ องสาอาง ในเขตกรุ งเทพมหานคร
มีจานวนทั้งสิ้น 1,200 คน (สานักงานพัฒนาธุรกิจ, 2564)
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา ได้มาจากวิธีการสุ่มแบบเจาะจง (purposive sampling) ซึ่งเป็ นผูห้ ญิงที่เคย
ใช้ผลิตภัณฑ์เครื่ องสาอางจากห้างสรรพสิ นค้าในเขต บึงกุ่ม บางกะปิ ประเวศ มีนบุรี ลาดพร้าว และวังทองหลาง
โดยมีกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด 300 คน

การเก็บรวบรวมข้ อมูล
ผูว้ ิจยั ได้ดาเนิ นการเก็บรวบรวมข้อมูลจากผูห้ ญิ งที่ เคยใช้ผลิตภัณฑ์เครื่ องสาอางจากห้างสรรพสิ นค้า
ในเขตบึงกุ่ม บางกะปิ ประเวศ มีนบุรี ลาดพร้าว และวังทองหลาง จานวน 300 คนโดยผูว้ ิจยั แจกแบบสอบถาม
ด้วยตนเอง และรอเก็บกลับคืนมาเพื่ อนามาวิเคราะห์ขอ้ มูลได้แบบสอบถามกลับมา 297 ฉบับ คิดเป็ นร้อยละ 99
จากจานวนที่แจกไป
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เครื่ องมือที่ใช้ ในการวิจัย
เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั ครั้งนี้ คือ แบบสอบถามความสาคัญของปั จจัยที่เกี่ยวกับพฤติกรรมการตัดสิ นใจ
เลือกซื้อผลิตภัณฑ์เครื่ องสาอางของผูห้ ญิงในเขตกรุ งเทพมหานคร โดยแบบสอบถามแบ่งออกเป็ น 3 ส่วน คือ
ส่วนที่ 1 ข้อมูลส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ อาชีพ ระดับการศึกษา และรายได้ต่อเดือน จานวน 5 ข้อ
ส่วนที่ 2 พฤติกรรมการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์เครื่ องสาอางของผูห้ ญิง ในเขตกรุ งเทพมหานคร จานวน 10 ข้อ
ส่วนที่ 3 ความสาคัญของปั จจัยที่เกี่ยวกับการตัดสิ นใจเลือกซื้อผลิตภัณฑ์เครื่ องสาอางของผูห้ ญิงในเขต
กรุ งเทพมหานคร เป็ นมาตราส่วนประมาณค่า (rating scale) 5 ระดับ จานวน 40 ข้อ

การวิเคราะห์ ข้อมูลและสถิติที่ใช้
การวิ จัย ครั้ งนี้ ผูว้ ิ จัย วิ เคราะห์ ข้อ มู ล โดยใช้โ ปรแกรมส าเร็ จ รู ป SPSS/FW (Statistical Package for
Social Sciences/for Windows) ดังนี้
1. ข้อ มู ล เกี่ ย วกับ สภาพส่ วนบุ ค คลของผู ้ต อบแบบสอบถามค่ าความถี่ (frequency) และค่ าร้ อ ยละ
(percentage)
2. ข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมการเลือกข้อผลิตภัณฑ์ผูห้ ญิงในเขตกรุ งเทพมหานคร ใช้สถิติการแจกแจง
ความถี่ (Frequency) และค่าร้อยละ (percentage)
3. ข้อมูลเกี่ยวกับความสาคัญของปั จจัยที่เกี่ยวกับการตัดสิ นใจซื้ อผลิตภัณฑ์เครื่ องสาอางของผูห้ ญิงใน
เขตกรุ งเทพมหานคร ใช้สถิติหาค่าเฉลี่ย (x̅) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD)
4. เปรี ยบเทียบความสาคัญของปั จจัยเกี่ยวกับการตัดสิ นใจเลือกซื้ อผลิตภัณฑ์เครื่ องสาอางของผูห้ ญิงใน
เขตกรุ งเทพมหานคร กรณี ตวั แปร 2 กลุ่มใช้สถิติ T-test, F-test ถ้ามากกว่า 2 กลุ่ม ใช้สถิติ One-way ANOVA และ
เมื่อพบว่า มีความแตกต่างอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติจึงทาการทดสอบความแตกต่างของค่าคะแนนเฉลี่ยเป็ นรายคู่
โดยวิธีของ (Scheffe)

การวิจัยและอภิปรายผล
พฤติ กรรมการเลื อ กซื้ อเครื่ อ งส าอางของผูห้ ญิ งใน กรุ งเทพมหานคร จากการศึ กษา พบว่า ผูห้ ญิ งมี
พฤติ กรรมการเลื อกซื้ อเครื่ อ งสาอาง โดยพฤติ กรรมดังกล่าวเกิ ดจากคุ ณ ภาพของสิ น ค้าเป็ นสาคัญ อันดับ แรก
รองลงมา ได้แก่ การรู ้จกั เครื่ องสาอางดังกล่าวโดยสื่ อบุคคล คือ เพื่อนเป็ นผูม้ ีอิทธิ พลเป็ นผูแ้ นะนาให้รู้จกั โดยสื่ อ
ทางอิเล็กทรอนิ กส์ เช่น วิทยุและโทรทัศน์ มีผลต่อพฤติกรรมการเลือกซื้ อเครื่ องสาอาง ของผูห้ ญิงน้อยที่สุด ซึ่ ง
สามารถอธิบายได้ดงั นี้ คือ ในด้านคุณภาพของสิ นค้า ผูห้ ญิงจะคานึงถึงมากที่สุดในการต้องการซื้ อผลิตภัณฑ์ ซึ่ ง
ตรงกับการศึกษาของศิริวรรณ เสรี รัตน์ , 2559 ได้ศึกษาและพบว่า ผลิตภัณฑ์ที่เสนอขายจะมีตวั ตนหรื อไม่ก็ได้
ผลิ ตภัณฑ์จะเป็ นส่ วนที่ สาคัญ ที่ สุดของส่ วนประสมทางการตลาดที่ มีอรรถประโยชน์ และมีคุณค่าที่ สามารถ
ตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ ผลิตภัณฑ์จะทาให้ผูห้ ญิงได้ประโยชน์พ้ืนฐานสาหรับผลิตภัณฑ์ที่ผหู ้ ญิง
ได้รับจากการซื้อสิ นค้าโดยตรง
ระดับความสาคัญของปัจจัยที่เกี่ยวกับการตัดสิ นใจเลือกซื้อเครื่ องสาอาง ของผูห้ ญิงในเขตกรุ งเทพมหานคร
จากการศึกษาพบว่า ความคิดเห็นของผูห้ ญิงที่เคยใช้งานเครื่ องสาอาง มีความคิดเห็นในการเลือกซื้ อเครื่ องสาอาง
โดยให้ ความสาคัญ ในด้านต่างๆ เรี ยงลาดับ ดังนี้ คือ ด้านผลิ ต ภัณ ฑ์ ด้านราคา ด้านส่ งเสริ มการขาย และด้าน
ช่องทางการจัดจาหน่าย เป็ นลาดับสุ ดท้าย จากระดับความสาคัญดังกล่าว ผูห้ ญิงจะให้ระดับความสาคัญของปัจจัย
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ที่เกี่ยวกับการตัดสิ นใจ โดยตัดสิ นใจเลือกด้านผลิตภัณฑ์เป็ นอันดับแรก โดยคานึ งถึงรายปลีกย่อย คือ เลือกซื้ อ
เพราะเป็ นเครื่ องสาอางที่มีคุณภาพตรงความต้องการเป็ นอันดับแรก โดยมีขอ้ มูลจากผูใ้ ช้บอกต่อว่าใช้แล้วดี เป็ น
อันดับรองลงมา และเป็ นเครื่ องสาอาง ที่มีเอกสารกากับส่วนผสมของเครื่ องสาอางชัดเจน จึงเห็นได้ว่าผูห้ ญิงยังคง
ยึดในตัวของเครื่ องสาอางเป็ นอันดับแรกในการตัดสิ นใจเลือกซื้ อ เพราะว่าความสาคัญของปั จจัยด้านผลิตภัณฑ์
ดังกล่าวมองในภาพรวมอันหมายถึง ได้แก่ คุณภาพของสิ นค้า ตรายี่ห้อของสิ นค้า ภาพพจน์ และชื่อเสี ยงร้านค้า
ความหลากหลายของสิ นค้า ระยะเวลาการใช้งาน เทคโนโลยี การรับประกันคุณภาพและความปลอดภัยซึ่งตรงกับ
Kotler (1997, p. 92) ที่ กล่าวถึ งปั จจัยทางการตลาด (marketing factor) หรื อส่ วนประสมทางการตลาด (market
mix) เป็ นเรื่ องที่สาคัญเกี่ยวกับปั จจัยพื้นฐานทางตลาด 4 ประการ ได้แก่ ด้านผลิตภัณฑ์ (Product) ซึ่ งผูห้ ญิงจะให้
ความสาคัญเป็ นอันดับสอง ในการตัดสิ นใจเลือกซื้ อเครื่ องสาอาง โดยยึดหลักการสมัครเป็ นสมาชิกแล้วสามารถ
ซื้ อได้ในราคาพิเศษ เป็ นเครื่ องสาอางที่มีราคาเหมาะสมกับคุณภาพ และมีการลดราคาสิ นค้าในโอกาสพิเศษ จึง
เป็ นแรงจูใจให้ผหู ้ ญิงต้องการเลือกซื้อสิ นค้า
ตารางที่ 1 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความสาคัญของปัจจัยที่เกี่ยวกับพฤติกรรมการตัดสิ นใจ
เลือกซื้อเครื่ องสาอางของผูห้ ญิง ในเขตกรุ งเทพมหานคร เป็ นรายด้าน
ปัจจัยในการตัดสินใจเลือก
1. ด้านผลิตภัณฑ์
2. ด้านราคา
3. ด้านการส่งเสริ มการขาย
4. ด้านช่องทางการจัดจาหน่าย
รวม

S.D.
0.43
0.59
0.64
0.54
0.49

̅
𝐗

4.55
4.35
4.34
3.95
4.30

ระดับความสาคัญ
มากที่สุด
มาก
มาก
มาก
มาก

จากตารางที่ 1 พบว่ า ผู ้ห ญิ ง ให้ ค วามส าคัญ ของปั จ จัย ที่ เกี่ ย วกับ พฤติ ก รรมการตัด สิ น ใจเลื อ กซื้ อ
เครื่ องสาอาง โดยภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก (X̅ = 4.30) และเมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ผูห้ ญิงให้ความสาคัญอยูใ่ น
ระดับ มากที่ สุด 1 ด้าน คื อ ด้านผลิ ต ภัณ ฑ์ ( X̅ = 4.55) และให้ ค วามสาคัญ ในระดับ มาก 3 ด้าน คื อ ด้านราคา
(̅X = 4.35) ด้านการส่งเสริ มการขาย (̅X = 4.34) และด้านช่องทางการจัดจาหน่าย (̅X = 3.94) ตามลาดับ
ตารางที่ 2 ผลการเปรี ยบเทียบความสาคัญของปัจจัยที่เกี่ยวกับพฤติกรรมการตัดสิ นใจเลือกซื้อเครื่ องสาอางของ
ผูห้ ญิง ในเขตกรุ งเทพมหานคร จาแนกตามอายุ
แหล่งความแปรปรวน
ด้านผลิตภัณฑ์
ระหว่างกลุ่ม
ภายในกลุ่ม
รวม
ด้านราคา
ระหว่างกลุ่ม
ภายในกลุ่ม
รวม

SS

df

MS

F

0.34
55.32
55.67

3
292
295

0.11
0.19

0.59

1.09
100.57
101.66

3
293
296

0.36
0.34

1.05
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ตารางที่ 2 (ต่อ)
แหล่งความแปรปรวน
ด้านการส่งเสริ มการขาย
ระหว่างกลุ่ม
ภายในกลุ่ม
รวม
ด้านช่องทางการจัดจาหน่าย
ระหว่างกลุ่ม
ภายในกลุ่ม
รวม
ภาพรวม
ระหว่างกลุ่ม
ภายในกลุ่ม
รวม

SS

df

MS

F

5.31
116.78
122.08

3
293
296

1.77
0.40

4.43*

2.94
83.37
86.31

3
293
296

0.98
0.29

3.44*

1.65
68.92
70.56

3
293
296

0.55
0.24

2.32

จากตารางที่ 2 พบว่า ผูห้ ญิ งที่ มีอายุต่างกันให้ ความสาคัญของปั จจัยที่ เกี่ ยวกับการตัดสิ นใจเลื อกซื้ อ
เครื่ องสาอาง โดยภาพรวมด้านผลิตภัณฑ์ และด้านราคา แตกต่างกันอย่างไรไม่มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
ส่วนด้านการส่งเสริ มการขาย และด้านช่องทางการจัดจาหน่าย แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.04

ข้อเสนอแนะ
ข้ อเสนอแนะที่ได้ จากการวิจัย
1. จากการวิ จัย พบว่ า ระดับ ความส าคัญ ของการตัด สิ น ใจเลื อ กเครื่ อ งส าอาง ของผู ้ห ญิ ง ในเขต
กรุ งเทพมหานคร โดยดูจากส่ วนประสมทางการตลาดนั้น ได้แก่ ปั จจัยด้านผลิตภัณฑ์ เป็ นอันดับแรก ซึ่ งเป็ นที่
ยอมรับกันแล้วว่า ของดีก็มีคนอยากได้แต่ทางการค้าเชื่อว่าถ้าหากได้รับการส่ งเสริ มการขายอย่างดีจนเป็ นที่รู้จกั ก็
จะทาให้ระดับความสาคัญอาจเปลี่ยนไปได้ ซึ่ งอาจศึกษาถึงสื่ อต่าง ๆ ที่นามาใช้ ประกอบการขายทาให้เกิดปัจจัย
ทางด้านสื่ อต่าง ๆ ที่ส่งผลให้ผหู ้ ญิงเกิดการตัดสิ นใจเลือกซื้อ
2. ผลการวิจยั พบว่า ปั จจัยด้านผลิตภัณฑ์เป็ นอันดับแรกของการตัดสิ นใจซื้ อของลูกค้า ดังนั้น ผูผ้ ลิต
น่าจะใช้จุดนี้ในการคงไว้ซ่ ึงมาตรฐานการผลิตให้องดีหรื อก็มากยิ่งขึ้นเพื่อให้เกิดการตัดสิ นใจเลือกซื้อต่อไป
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THE INFLUENCE OF INFLUENCERS ON BUYING DECISION
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิ่ นปิ นัทธ์ จ่ าดา
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บทคัดย่อ
จากการศึกษาเรื่ องอิทธิพลของอินฟลูเอนเซอร์ต่อการตัดสิ นใจซื้อของผูบ้ ริ โภค มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษา
อิทธิ พลของอินฟลูเอนเซอร์ ในการทาการตลาดออนไลน์ จากการศึกษาพบว่า อิทธิ พลของอินฟลูเอนเซอร์ ที่มีผล
การตัดสิ นใจซื้อของผูบ้ ริ โภค มี 2 ตัวแปร ได้แก่ 1) คุณสมบัติของอินฟลูเอนเซอร์ 2) ทัศนคติของผูบ้ ริ โภค
โดยคุณสมบัติของอินฟลูเอนเซอร์ที่มีอิทธิพลต่อการตัดสิ นใจซื้อ ได้แก่ การมีความรู ้และความเชี่ยวชาญ
ในเนื้อหาด้านนั้นๆ การมีบุคลิกภาพที่ดี การมีความเป็ นผูน้ า การมีเนื้อหาในการนาเสนอที่โดดเด่นถูกต้องและ
ทันสมัย การมีภาพลักษณ์ที่ดี การมีชื่อเสี ยงและมีความเป็ นตัวของตัวเอง การมีกิจกรรมที่สร้างการมีส่วนร่ วมของ
ผูต้ ิ ดตาม ในส่ วนของทัศนคติ ของผูบ้ ริ โภค พบว่า 1.ด้านความดึ งดู ดใจ: ผูบ้ ริ โภคส่ วนใหญ่มีความสนใจผูม้ ี
อิทธิพลทางสื่ อสังคมที่ใช้วิธีการนาเสนอที่น่าสนใจ 2.ด้านความไว้วางใจ: ผูบ้ ริ โภคส่วนใหญ่ไว้วางใจผูม้ ีอิทธิ พล
ทางสื่ อสังคมที่มีชื่อเสี ยงในสื่ อออนไลน์ หรื อได้ร่วมกิจกรรมกับ ผูม้ ีอิทธิ พล 3.ด้านความเชี่ ยวชาญ: ผูม้ ีอิทธิ พล
ทางสื่ อสังคมต้องมีความรู ้ดา้ นนั้นๆ 4.ด้านความเคารพ: ผูม้ ีอิทธิ พลทางสื่ อสังคมต้องเป็ นแบบอย่างที่ดีของสังคม
ไม่มีประวัติเสี ยหาย 5.ด้านความเหมือนกับกลุ่มเป้าหมาย: ผูบ้ ริ โภคส่ วนใหญ่ติดตามผูม้ ีอิทธิ พลทางสื่ อสังคมที่มี
บุคลิกคล้ายคลึงกัน
คาสาคัญ: อินฟลูเอนเซอร์, อิทธิพลของอินฟลูเอนเซอร์, การตัดสิ นใจซื้อของผูบ้ ริ โภค

ABSTRACT
The study ‘The Influence of Influencers on Buying Decisions’ aimed to study Influencers’ influence
related to online marketing. The study found that the influencers’ influence on buying decisions consists of 2
variables; 1) the attributes of influencers, and 2) the attitudes of consumers. The attributes of influencers are
having knowledge and expertise in that subject matter with good personality and leadership, able to present
accurate and up-to-date content, good image, famous and high self-esteem and be able to arrange activities which
arouse engagement of followers.
Regarding the attitudes of consumers, it was found that as following 1. attraction: most customers pay
attention on influencers who use attractive presentation methods. 2. trust: most consumers trust famous online
social media influencers or they trust those they have ever engaged in the influencers’ activities. 3. social media:
influencers must have good knowledge and expertise. 4. respect: social media influencers must be role models
for society, not infamous. 5. similarity: most consumers follow social media influencers with similar personalities.
Keywords: Influencers, Influence of Influencers, Buying Decision of Consumers
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1. บทนา
เมื่อโลกเข้าสู่ยคุ ดิจิทลั การทาการตลาด การโฆษณาประชาสัมพันธ์ผา่ นช่องทางแบบเดิมเริ่ มเข้าถึงลูกค้า
ได้ยากขึ้น เนื่ องจากพฤติกรรมของลูกค้า ในปั จจุบนั ล้วนมีความเกี่ยวข้องกับโซเชี ยลมีเดียทั้งสิ้ น เป็ นสาเหตุให้
การรับข้อมูลข่าวสารของลูกค้าส่ วนใหญ่อยู่ในโซเชียลมีเดียมากกว่า ช่องทางการตลาดรู ปแบบเดิม โดยช่องทาง
สาหรับการทาการตลาดออนไลน์ในปั จจุบนั มีอยู่หลายช่องทาง แต่ภายหลังผูบ้ ริ โภคเริ่ มสงสัยต่อสิ่ งที่แบรนด์
พยายามนาเสนอว่าเป็ นเรื่ องจริ ง หรื อเป็ นเรื่ องโกหก ทาให้กระแส Influencer Marketing เกิดขึ้นมา (www.nipa.co.th)
การดาเนิ นการทางการตลาดโดยใช้บุคคลที่สามที่มีอิทธิ พลหรื ออินฟลูเอนเซอร์ เป็ นสื่ อกลางในการเชื่ อมโยง
ระหว่างตราสิ นค้ากับลูกค้า ถือเป็ นการตลาดรู ปแบบใหม่ ที่ใช้ผมู ้ ีชื่อเสี ยงบนโลกออนไลน์ นาเสนอเนื้อหาของ
ผลิตภัณฑ์เผยแพร่ ในช่องทางสื่ อสังคมออนไลน์ เพื่อสร้างการรับรู ้เปลี่ยนแปลงความเชื่อ ทัศนคติและพฤติกรรม
สร้างภาพลักษณ์และกระตุน้ การตัดสิ นใจซื้ อ (Biaudet, 2017) นอกจากนี้ ยงั มีงานวิจยั หลายชิ้นที่สนับสนุนเรื่ อง
อินฟลูเอนเซอร์ มีผลต่อความคิดในสื่ อสังคมออนไลน์ เช่นเดียวกับการศึกษาของ (Turcotte York Irving Scholl &
Pingree, 2015)
อินฟลูเอนเซอร์ มาร์ เก็ตติ้ง เป็ นทางเลือกที่มีอิทธิ พลของวิธีการตลาดที่มี ความหลากหลายในปั จจุบนั
โดยเฉพาะในประเทศไทย มูลค่าที่การตลาดแบบอินฟลูเอนเซอร์ มอบให้กบั แบรนด์น้ นั มีมากกว่ารู ปแบบการ
โฆษณาแบบดั้งเดิมและแบบดิจิทลั เช่น paid-for advertising, native ads และ programmatic ads จากการค้นคว้าล่าสุ ด
พบว่าแบรนด์ไทยกว่า 74 เปอร์เซ็นต์ใช้การตลาดแบบอินฟลูเอนเซอร์ และธุรกิจมากกว่า 60 เปอร์เซ็นต์วางแผนที่
จะเพิ่มงบประมาณของอินฟลูเอนเซอร์ในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้าไปจนถึงปี ถัดไป (www.influencerhouse.co.th)
ในช่ วงไม่กี่ ปีที่ ผ่านมาการตลาดแบบอิน ฟลู เอนเซอร์ กลายเป็ นเครื่ อ งมื อ ที่ ขาดไม่ไ ด้ใน Marketing
Landscape การมี อิ ทธิ พ ล ความน่ าเชื่ อถื อ และการมี เอกลักษณ์ เฉพาะตัว ท าให้ ต ลาดอิน ฟลู เอนเซอร์ โดนใจ
กลุ่มเป้ าหมายของทุกแบรนด์อย่างปฏิ เสธไม่ได้ โดยเฉลี่ ยแล้ว สาหรั บทุกๆ 1 ดอลลาร์ ที่ใช้ไปกับการตลาด
อินฟลูเอนเซอร์ จะได้ผลตอบแทนอยูท่ ี่ประมาณ 18 ดอลลาร์ (www.influencerhouse.co.th)
อิ น ฟลู เ อนเซอร์ (Influencer) ถู กมองว่ าเป็ นการตลาดออนไลน์รู ปแบบหนึ่ งที่ ถือ ว่ าเป็ นกลยุทธ์ที่มี
อิทธิพลมากที่สุดในยุคดิจิทลั ทั้งในด้านความงามและแฟชัน่ การท่องเที่ยว การออกกาลังกายหรื อการดูแลสุ ขภาพ
มี ผลการศึ กษาระบุว่า คนอายุราวๆ 16-23 ปี และ 24-35 ปี ให้การเชื่ อถื อในตัวอินฟลูเอนเซอร์ บนสื่ อโซเชี ยล
มากกว่าโฆษณาทีวี วิทยุ สิ่ งพิมพ์ หรื อทางออนไลน์ ซึ่ งจะตัดสิ นใจตามคาแนะนาของอินฟลูเอนเซอร์ โดยตรง
เนื่ อ งจากการตลาดรู ป แบบนี้ เป็ นที่ นิ ย มอย่ า งมาก ท าให้ อิ น ฟลู เ อนเซอร์ เ ป็ นที่ รู้ จัก ในวงกว้า งของสั ง คม
(www.marketingbangkok.com) จึงเป็ นที่น่าสนใจในการศึกษาอิทธิพลของอินฟลูเอนเซอร์ต่อการตัดสิ นใจซื้อของ
ผูบ้ ริ โภค

2. วัตถุประสงค์
(1) เพื่อศึกษาอิทธิพลของอินฟลูเอนเซอร์ในการทาการตลาดออนไลน์

3. ความหมาย และประเภทของอินฟลูเอนเซอร์ (Influencer)
ความสาเร็ จจากกลยุทธ์ Influencer Marketing ส่ วนหนึ่ ง มาจากการใช้ Social Media Platform ของ
แบรนด์ กลยุทธ์น้ ีเหมาะสาหรับแบรนด์ SME และบริ ษทั Start Up ที่ไม่จาเป็ นต้องลงทุนจ่ายค่าโฆษณาหลายสิ บ
ล้านผ่านหน้าจอทีวีก็สามารถทาให้แบรนด์กลายเป็ นที่ รู้จักในวงกว้างได้ ด้วยการรี วิวสิ นค้า และบริ การผ่าน
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ประสบการณ์ของอินฟลูเอนเซอร์ ที่มีอิทธิ พลบนโลกออนไลน์ ซึ่ งตอบโจทย์ได้เป็ นอย่างดีกบั พฤติกรรมการซื้อ
สิ นค้าออนไลน์ของผูบ้ ริ โภคในปัจจุบนั ที่เน้นการฟัง และเชื่อในผูใ้ ช้งานจริ ง และคนที่น่าเชื่อถือ แบรนด์ท้งั หลาย
ใช้โอกาสนี้ในการสร้างกลยุทธ์การตลาดผ่านอินฟลูเอนเซอร์ เพื่อสร้างยอดขายให้กลุ่มเป้าหมายมีโอกาสเข้าถึง
สิ นค้า และบริ การเพิ่มขึ้น
ความหมายของอินฟลูเอนเซอร์ (Influencer)
ผูท้ รงอิ ท ธิ พ ล Influencers คื อ กลุ่ ม บุ ค คลหรื อ บุ ค คลที่ มี อิ ท ธิ พ ลในโลกออนไลน์ ไม่ ว่ าจะเป็ นบน
Facebook Instagram หรื อ Twitter ซึ่ งคนเหล่านี้จะมีฐานแฟนคลับคอยสนับสนุน สามารถดูได้จากความนิ ยมใน
จากจานวนผูต้ ิดตาม ทาให้เวลาผูท้ รงอิทธิ ผลนาเสนอสิ นค้าหรื อบริ การอะไรก็ตาม จะทาให้แบรนด์กลายเป็ นที่
จดจาได้อย่างรวดเร็ ว และผูบ้ ริ โภคที่เป็ นแฟนคลับมีแนวโน้มจะตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้าหรื อบริ การนั้นมากขึ้น (Nipa
Technology, 2562)
ประเภทของอินฟลูเอนเซอร์ (Influencer)
ผูม้ ีอิทธิพลบนสื่ อโซเซียล เกิดขึ้นมาบนโลกออนไลน์ บนแพลตฟอร์มต่างๆ บนสังคมออนไลน์มากมาย
ได้แ ก่ Facebook , Twitter , Instagram , Tiktok , Line และ Youtube โดยมี ก ารเเบ่ ง ประเภทเเละมี ร ะดับ ของ
Influencer ต่างๆ บนเเพลตฟอร์ม โดยจะเเบ่งตามจานวนผูต้ ิดตามเป็ น 5 ประเภท ใช้เกณฑ์ในการแบ่งประเภทของ
Influencer จากจานวนผูต้ ิดตาม โดยแต่ละประเภทมีรายละเอียด (www.nerdoptimize.com) ดังนี้

ที่มา: www.nerdoptimize.com
1. Nano Influencer คือ Influencer ที่มีผตู ้ ิดตามตั้งแต่หลัก 1,000 – 10,000 คน เป็ น Influencer ที่มีจานวน
เยอะที่ สุดในตลาด มี ข้อดี ในเรื่ องของราคาที่ ไ ม่สูงมาก มี ความเชี่ ยวชาญในเรื่ องเฉพาะด้าน ( Niche Market)
มีความสัมพันธ์ระหว่างที่ใกล้ชิดกับผูต้ ิดตาม มีอิทธิ พลในการโน้มน้าวใจผูต้ ิดตามได้ดี เหมาะสาหรับแบรนด์ที่มี
กลุ่มเป้าหมายชัดเจน
2. Micro Influencer คือ Influencer ที่มีผตู ้ ิดตามตั้งแต่ 10,000 – 50,000 คน เป็ น Influencer ที่โดดเด่นใน
เรื่ อ งของสร้ า งสรรค์ค อนเทนต์ ที่ จ ะมี ค วามเป็ นมื อ อาชี พ ขึ้ น มาจากระดับ Nano Influencer ถื อ ว่ า เป็ นกลุ่ ม
Influencer ที่ เ ข้า กับ สิ น ค้า และแบรนด์ไ ด้ห ลากหลายประเภททั้ง ตลาดเฉพาะกลุ่ ม หรื อ แนวไลฟ์ สไตล์ กิ น
เที่ยว เล่น ชอปปิ้ ง ฯลฯ เรี ยกว่าเหมาะกับสิ นค้าหลากหลาย
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3. Mid-Tier Influencer คือ Influencer ที่มีผูต้ ิดตามตั้งแต่ 50,000 – 100,000 คน Influencer ประเภทนี้
จะเป็ นที่ตอ้ งการของแบรนด์พอสมควร เพราะจะเริ่ มเป็ น Influencer ระดับมืออาชี พมีฐานผูต้ ิดตามเยอะกว่า 2
ประเภทก่อนหน้า มีการสร้างสรรค์คอนเทนต์ที่มีคุณภาพ สร้าง Brand Awareness ได้ดีพอสมควร
4. Macro Influencer คื อ Influencer ที่ มี ผูต้ ิ ด ตามตั้ง แต่ 100,000 – 1,000,000 คน เป็ น Influencer ที่ มี
ฐานผูต้ ิดตามเยอะ ส่วนใหญ่มกั จะเป็ นบุคคลที่มีชื่อเสี ยงในสังคม เช่น นักแสดง เนตไอดอล นักร้อง นักกีฬาชื่อดัง
เหมาะสาหรับแบรนด์ที่ตอ้ งการสร้าง Brand Awareness ในระดับที่ใหญ่ข้ ึนมาจาก Influencer กลุ่มอื่น แต่อาจมี
ข้อ เสี ย ในเรื่ อ งของการสร้ า ง Engagement เพราะ Influencer ประเภทนี้ จะมี ค วามสั ม พัน ธ์ กับ ผูต้ ิ ด ตามน้อ ย
และเรทราคาในการจ้างที่สูง
5. Mega Influencer คื อ Influencer ที่ มี ผู ้ติ ด ตามตั้ ง แต่ 1,000,000 คนขึ้ นไป หรื อเรี ยก Influencer
ประเภทนี้ อีกชื่ อว่า Celebrity / Mass Publisher ส่ วนใหญ่มกั จะเป็ นคนในวงการบันเทิ ง เป็ นกลุ่ม Influencer ที่มี
อิทธิ พลและผูต้ ิดตามสู งที่สุด ข้อดีของ Influencer จะเหมาะกับแบรนด์ที่ตอ้ งการสร้าง Brand Awareness แบบไม่
เจาะจงกลุ่มเป้าหมาย ต้องการเข้าถึงกลุ่มคนจานวนมาก ๆ ภายในการโพสต์เพียงครั้งเดียว แต่มีขอ้ เสี ยคือเรทราคา
ที่สูงกว่า Influencer ทุกประเภท

4. อิทธิพลของอินฟลูเอนเซอร์
ในปี 2559- 2563 มีงานวิจยั หลายชิ้นที่แสดงให้เห็นถึงอิทธิพลของอินฟลูเอนเซอร์ ได้แก่
สุ พตั รา ท้าวพิณ และพนารัตน์ ลิ้ม (2563) ศึกษาเรื่ อง คุณลักษณะความน่าเชื่อถือของผูท้ รงอิทธิ พลบน
สื่ อออนไลน์ที่มีผลต่อกระบวนการตัดสิ นใจทาศัลยกรรมความงามของวัยรุ่ นไทย พบว่า ในส่ วนคุณลักษณะ
ความน่ า เชื่ อ ถื อ ของผู ้ท รงอิ ท ธิ พ ลบนสื่ อ ออนไลน์ ภ าพรวมอยู่ ใ นระดับ มาก พิ จ ารณาเป็ นรายด้า นพบว่ า
ด้านบุคลิกภาพ มากที่สุด รองลงมา คือ ด้านความเชี่ ยวชาญ ด้านความโด่งดังเป็ นที่รู้จกั ด้านความสัมพันธ์กบั
แฟนเพจ และด้านประสบการณ์ ในส่ วนกระบวนการตัดสิ นใจทาศัลยกรรมจากการติ ดตามผูท้ รงอิทธิ พลบน
สื่ อ ออนไลน์ ภ าพรวมอยู่ ใ นระดับ มาก เมื่ อ พิ จ ารณาเป็ นรายข้อ พบว่ า ด้า นการประเมิ น ทางเลื อ กมากที่ สุด
กลุ่มตัวอย่างเปรี ยบเที ยบข้อมู ลจากหลายที่ ไม่ได้รับข้อมูลจากผูท้ รงอิทธิ พลบนสื่ อ ออนไลน์เ พียงทางเดี ย ว
รองลงมา คือ ด้านการรับรู ้ ความต้องการ/ปั ญหาส่ วนใหญ่ไม่มีความบกพร่ อง แต่มีความต้องการทาศัล ยกรรม
เพราะบุคคลใกล้ชิดด้านการตัดสิ นใจปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสิ นใจคือราคาและด้านการค้นหาข้อมูล ส่ วนใหญ่ให้
ข้อ มู ล ครบถ้วนเรื่ อ งสถานที่ ศ ัล ยกรรม ราคา ผูเ้ ชี่ ย วชาญ ความปลอดภัย และผลการศัล ยกรรม สาหรั บ ผล
การทดสอบสมมติฐาน พบว่า ลักษณะทางประชากรที่ประกอบด้วยเพศ อายุ อาชีพ ระดับการศึกษา และรายได้ต่อ
เดื อ น มี ค วามสั ม พัน ธ์ กับ พฤติ ก รรมการใช้เ ฟซบุ๊ ก และคุ ณ ลัก ษณะความน่ า เชื่ อ ถื อ ของผู ้ท รงอิ ท ธิ พ ลบน
สื่ อออนไลน์ที่ประกอบ ด้วยบุคลิกภาพ ความโด่งดังเป็ นที่รู้จกั ความเชี่ยวชาญ ประสบการณ์ และความสัมพันธ์
ของแฟนเพจ มีผลต่อกระบวนการตัดสิ นใจทาศัลยกรรมความงามของวัยรุ่ นไทยแนวทางสาหรับผูท้ รงอิทธิ พล
บนสื่ อ ออนไลน์ คื อ ต้อ งเป็ นกลางในการน าเสนอข้อ มู ล มี วิ ธี ก ารพู ด หรื อ เขี ย นที่ น่ า สนใจ ทัน สมัย และ
มีความสม่าเสมอในการนาเสนอข้อมูล ตลอดจนมีขอ้ มูลที่หลากหลายครบถ้วนชัดเจนง่ายในการใช้ตดั สิ นใจ
ชัญญาภรณ์ แสงตะโก และปฐมา สตะเวทิ น (2562) ศึ กษาเรื่ อง อิทธิ พลของ Micro-Influencer ต่อ
การตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้า High Involvement ประเภทรถยนต์นั่งส่ วนบุคคล พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีการเปิ ดรับและ
เข้าถึงแหล่งข้อมูลที่เป็ น Micro-Influencer เช่น ครอบครัว เพื่อน คนรู ้จกั ที่มีความรู ้เรื่ องรถยนต์ หรื อรี วิวจากผูใ้ ช้
จริ งบนช่ องทางออนไลน์ ตั้งแต่ข้ นั ตอนการหาข้อมูลก่ อนตัดสิ นใจซื้ อ แต่ไม่ทราบว่าแหล่งข้อมูลเหล่านี้ เป็ น
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Micro-Influencer และเมื่ อ กลุ่ ม ตั ว อย่ า งเข้ า ใจถึ ง ความหมายและบริ บทของ Micro-Influencer แล้ ว พบว่ า
ความน่ าเชื่ อถือของตัว Micro-Influencer รวมถึงเนื้ อหาข้อมูลรี วิว ล้วนส่ งผลต่อความพึงพอใจและทัศนคติของ
กลุ่มตัวอย่าง โดยสามารถทาให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทัศนคติเกี่ยวกับข้อมูลที่ได้รับ และเมื่อเปรี ยบเทียบระดับ
อิทธิ พลระหว่าง Micro-Influencer และ Macro-Influencer ต่อการตัดสิ นใจซื้ อพบว่า Micro-Influencer มีอิทธิ พล
ต่ อ การตัด สิ น ใจซื้ อ ในระดับ เพิ่ ม ความมั่น ใจหรื อ ความพึ ง พอใจ (Preference) ในขณะที่ Macro-Influencer
มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ การตัด สิ น ใจซื้ อ ที่ ร ะดับ สร้ า งความน่ า เชื่ อ ถื อ (Consideration) แต่ ท้ ัง สองไม่ สามารถเร่ ง รั ด
การตัดสิ นใจซื้ อ (Purchase) ได้ เนื่ องจากปั จจัยที่มีผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อคือสิ นค้าประเภท High Involvement
มีส่วนผสมทางการตลาด ได้แก่ การส่ งเสริ มการขาย (Promotion) และบริ การหลัง การขาย (After Sale Service)
เข้ามาเกี่ยวข้อง
รมิดา โพธิ กุลธร และอภิรัตน์ กังสดารพร (2562) ศึกษาเรื่ อง ปรากฏการณ์การสื่ อสารการตลาดของ
ผูท้ รงอิทธิ พลในธุรกิจในโลกออนไลน์ พบว่า พฤติกรรมการใช้สื่อออนไลน์ ในปั จจุบนั มีการใช้งานสื่ อออนไลน์
หลากหลายรู ปแบบ สาหรับประเทศไทยสื่ อออนไลน์ที่ได้รับความนิยมได้แก่ อินสตราแกรม (Instagram), เฟสบุ๊ก
(Facebook), ยูทูป (YouTube), ไลน์ (Line) และ ทวิตเตอร์ (Twitter) โดยใช้เพื่อการรับข้อมูลข่าวสาร สิ นค้าและ
บริ การ รวมไปถึ งการติ ด ตามผูม้ ี ชื่อ เสี ยง การสื่ อ สารออนไลน์จึงเริ่ มเป็ นที่ ส นใจและพัฒนาในเป็ นพื้นที่ ใน
การประชาสัมพันธ์ต่างๆ บุคคลทัว่ ไปสามารถเข้าถึงข้อมูลได้ตลอดเวลาจากทัว่ ทุกมุมโลก อิทธิ พลการส่ งเสริ ม
การตลาดโดยผูท้ รงอิทธิ พลในโลกออนไลน์ต่อผูบ้ ริ โภคนั้น ผูร้ ับสารเมื่อผ่านกระบวนการรับรู ้สาร โน้มน้าวใจ
โดยผูท้ รงอิทธิพลทางโลกออนไลน์ มีเหตุผลให้ตดั สิ นใจใช้บริ การหรื อผลิตภัณฑ์ ทาให้เกิดผลดีและสร้างกระแส
ให้แก่ธุรกิจของผูป้ ระกอบการอย่างเห็นได้ชดั
ชนิ ส รา บัว คง และเศรษฐวัส ดุ พรมสิ ท ธิ์ (2562) ศึ ก ษาเรื่ อง ความสั ม พัน ธ์ ข องทัศ นคติ ที่ มี ต่ อ
ผูท้ รงอิทธิพลทางสื่ อสังคม กับความตั้งใจใช้บริ การร้านอาหารหลังการดูรีวิว พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามส่วนใหญ่
เป็ นเพศหญิง มีอายุ 21-25 ปี มีอาชี พเป็ นพนักงานบริ ษทั เอกชน และส่ วน ใหญ่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 20,001 30,000 บาท โดยแบ่งเป็ นรายด้าน พบว่า ด้านความดึ งดู ดใจผูบ้ ริ โภคส่ วน ใหญ่มีความสนใจผูม้ ี อิทธิ พลทาง
สื่ อสังคมที่ใช้วิธีการนาเสนอที่น่าสนใจ ด้านความไว้วางใจผูบ้ ริ โภคส่วนใหญ่ ไว้วางใจผูม้ ีอิทธิพลทางสื่ อสังคมที่
มีชื่อเสี ยงในสื่ อออนไลน์ ด้านความเชี่ยวชาญผูม้ ีอิทธิ พลทางสื่ อสังคมต้องมี ความรู ้ดา้ นอาหาร ด้านความเคารพ
ผู ้มี อิ ท ธิ พ ลทางสื่ อ สั ง คมต้อ งเป็ นแบบอย่ า งที่ ดี ข องสั ง คม ไม่ มี ป ระวัติ เ สี ย หาย และด้า นความเหมื อ นกับ
กลุ่มเป้าหมายผูบ้ ริ โภคส่วนใหญ่ติดตามผูม้ ีอิทธิพลทางสื่ อสังคมที่มีบุคลิกคล้ายคลึงกัน ร้านอาหารผ่านผูบ้ ริ โภคที่
มี เพศ อาชี พ อายุ และรายได้เฉลี่ ยต่อเดื อน แตกต่างกัน มี ความตั้งใจใช้บริ การหลังการเลือก ชมรี วิวช่ องทาง
ออนไลน์ของผูบ้ ริ โภคแตกต่างกัน อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ส่วน ผูบ้ ริ โภคที่มีสถานภาพ แตกต่างกัน
มีความตั้งใจใช้บริ การหลังการเลือกชมรี วิวร้านอาหารผ่านช่องทางออนไลน์ ของผูบ้ ริ โภคไม่แตกต่างกัน อย่างมี
นัย ส าคัญ ทางสถิ ติ ที่ ร ะดับ 0.05 ปั จ จัย ทัศ นคติ ที่ มี ต่ อ ผู ้ท รงอิ ท ธิ พ ลทางสื่ อ สั ง คม ด้า นความดึ ง ดู ด ใจด้า น
ความไว้วางใจ ด้านความชานาญเชี่ยวชาญ ด้านความเคารพ ด้านความเหมือนกับ กลุ่มเป้าหมาย มีความสัมพันธ์
ต่อความตั้งใจใช้บริ การหลังการเลือกชมรี วิวร้านอาหารผ่านช่องทางออนไลน์ อย่าง มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ
0.01 ในทิศทางเดียวกัน
วทิตา หิ รัญบูรณะ (2562) ศึกษาเรื่ อง อิทธิ พลและกลยุทธ์การสื่ อสารของผูท้ รงอิทธิ พลทางความคิด
ด้านสุ ขภาพบนสื่ อสังคมออนไลน์ พบว่า กลยุทธ์การสื่ อสาร 4 ประการถูกนามาใช้โดยผูท้ รงอิทธิพลทางสื่ อสังคม
ออนไลน์ความคิดด้านสุ ขภาพ 1) กลยุทธ์การเป็ นผูท้ รงอิทธิ พลทางความคิดด้านสุ ขภาพ 2) กลยุทธ์การนาเสนอ
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เนื้อหา 3) กลยุทธ์การใช้ช่องทางการสื่ อสาร และ 4) ทัศนคติและพฤติกรรมของกลุ่มผูต้ ิดตาม ซึ่ งแสดงให้เห็นว่า
ผูท้ รงอิทธิ พลทางสื่ อสังคมออนไลน์ต้องมี ความรู ้ และความเชี่ ยวชาญในเนื้ อหาด้านสุ ขภาพ มี บุคลิ กภาพที่ดี
มีระดับความแข็งแรงของร่ างกาย มีความเป็ นผูน้ า และมีความคิดเห็นเป็ นของตนเอง นอกจากนี้เนื้อหาที่โดดเด่น
ควรนาเสนอด้วยข้อมูลที่ถูกต้อง และเนื้อหาทันสมัยตามกระแสปัจจุบนั ช่วยให้ผตู ้ ิดตามเข้าใจ ในแง่ของการศึกษา
อิทธิ พล พบว่า ภาพลักษณ์ของผูท้ รงอิทธิ พลทางความคิดด้านสุ ขภาพทาให้ผตู ้ ิดตามมีทศั นคติที่ดี รวมถึงเชื่อและ
ประทับใจในผูท้ รงอิทธิ พลด้วยบุคลิ กภาพที่ ดี ภาพถ่ายที่ น่าดึ งดู ด ชื่ อเสี ยงและความเป็ นตัวเอง รวมถึ งการมี
กิจกรรมที่มีส่วนร่ วมของผูต้ ิดตาม คือ การแนะนาจากเพื่อน ครอบครัว สังคม เป็ นตัวแปรย่อยที่สร้างแรงบันดาล
ใจต่อกลุ่มผูต้ ิดตามทาให้เกิดทัศนคติดา้ นบวกได้ ผูต้ ิดตามที่มีทศั นคติเชิงลบและทัศนคตินิ่งเฉยยังคงปฏิบตั ิตาม
ผูท้ รงอิทธิพลทางสื่ อสังคมออนไลน์ เนื่องจากการติดตามการรี วิวเกี่ยวกับข้อมูลและรู ปภาพของผลิตภัณฑ์สุขภาพ
หรื อผลิตภัณฑ์ที่หลากหลาย อาจไม่เป็ นไปตามกระแสสังคมที่ผตู ้ ิดตามทั้งสองกลุ่มต้องการ
ชนิ สรา บัวคง (2561) ศึ กษาเรื่ อ ง ความสั ม พัน ธ์ ข องทัศ นคติ ที่ มี ต่ อ ผูท้ รงอิ ท ธิ พ ลทางสื่ อ สั ง คมกับ
ความตั้งใจใช้บริ การร้ านอาหารหลังการดู รีวิว พบว่า ด้านความดึ งดู ดใจผูบ้ ริ โภคส่ วนใหญ่มีความสนใจผูม้ ี
อิทธิพลทางสื่ อสังคมที่ใช้วิธีการนาเสนอที่น่าสนใจ ด้านความไว้วางใจผูบ้ ริ โภคส่วนใหญ่ไว้วางใจผูม้ ีอิทธิพลทาง
สื่ อ สั ง คมที่ มี ชื่อ เสี ย งในสื่ อ ออนไลน์ ด้านความเชี่ ย วชาญผูม้ ี อิ ท ธิ พ ลทางสื่ อ สั ง คมต้อ งมี ค วามรู ้ ด้านอาหาร
ด้านความเคารพผูม้ ีอิทธิ พลทางสื่ อสังคมต้องเป็ นแบบอย่างที่ดีของสังคม ไม่มีประวัติเสี ยหาย และด้านความเหมือนกับ
กลุ่มเป้าหมายผูบ้ ริ โภคส่ วนใหญ่ติดตามผูม้ ีอิทธิ พลทางสื่ อสังคมที่มีบุคลิกคล้ายคลึงกัน ผูบ้ ริ โภคที่มีเพศ อาชี พ
อายุ และรายได้เฉลี่ยต่อเดือน แตกต่างกัน มีความตั้งใจใช้บริ การหลังการเลือกชมรี วิวร้านอาหารผ่านช่องทาง
ออนไลน์ของผูบ้ ริ โภคแตกต่างกัน อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ร ะดับ 0.05 ปั จจัยทัศนคติที่มีต่อผูท้ รงอิทธิ พลทาง
สื่ อสังคม ด้านความดึงดูดใจ ด้านความไว้วางใจ ด้านความชานาญเชี่ยวชาญ ด้านความเคารพ ด้านความเหมือนกับ
กลุ่มเป้ าหมาย มี ความสัมพันธ์ต่อความตั้งใจใช้บริ การหลังการเลือกชมรี วิวร้านอาหารผ่านช่องทางออนไลน์
อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ในทิศทางเดียวกัน
ลดาอาไพ กิ้มแก้ว (2560) ศึกษาเรื่ อง ปัจจัยที่มีผลต่อความตั้งใจซื้อของผูบ้ ริ โภคจากสื่ อโฆษณาประเภท
วีดีโอผ่านผูม้ ีอิทธิ พลบนสังคมออนไลน์ พบว่า เนื้อหาที่ทาให้เกิดการมีส่วนร่ วมจะทาให้เกิดการติดตามและลด
พฤติกรรมการหลีกเลี่ยงโดยผูม้ ีอิทธิพลแบบ Micro-Influencer สามารถกระตุน้ การซื้อได้ดีต่อเมื่อสิ นค้าเป็ นที่รู้จกั
ซึ่ งเกิดจากความรู ้สึกของการเข้าถึงได้และการเลียนแบบพฤติกรรมรวมไปถึงเนื้อหาที่ให้ประโยชน์จะทาให้เกิด
การกระตุน้ การซื้อได้ดีกว่า เนื้อหาที่ให้ความบันเทิง จากผลการวิจยั นักการตลาดสามารถนาไปประยุกต์ให้ตรงกับ
เป้าหมายเพื่อให้เกิดการคุม้ ค่าการลงทุน
กานติ ม า ฤทธิ์ วี ร ะเดช (2560) ศึ ก ษาเรื่ อง กลยุ ท ธ์ ผู ้ท รงอิ ท ธิ พ ลไมโครอิ น ฟลู เ อนเซอร์ (Micro
Influencers) ที่ส่งผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อเครื่ องสาอางออแกนิคผ่านสื่ อออนไลน์ของเพศหญิงในกรุ งเทพมหานคร
พบว่า กลยุทธ์ผูท้ รงอิทธิ พลไมโครอินฟลูเอนเซอร์ (Micro Influencers) มี ผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อเครื่ องสาอาง
ออแกนิคผ่านสื่ อออนไลน์ของเพศหญิงในกรุ งเทพมหานครที่ระดับนัยสาคัญทางสถิติ 0.05 โดยด้านเนื้อหาของ
ผูท้ รงอิทธิ พลไมโครอินฟลูเอนเซอร์ (Micro Influencers) มี ผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อเครื่ องสาอางออแกนิ คผ่าน
สื่ อออนไลน์ของเพศหญิงในกรุ งเทพมหานครมากที่สุด ตามมาด้วย รู ปแบบการนาเสนอของผูท้ รงอิทธิพลไมโคร
อินฟลูเอนเซอร์ (Micro Influencers) และบุคลิกภาพของผูท้ รงอิทธิ พลไมโครอินฟลูเอนเซอร์ (Micro Influencers)
ตามลาดับที่ระดับนัยสาคัญทางสถิติ 0.05

1056

การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ มหาวิทยาลัยศรี ปทุม ออนไลน์ ครั้งที่ 16 ประจาปี 2564 วันที่ 28 ตุลาคม 2564

รัฐญา มหาสมุทร และวรัชญ์ ครุ จิต (2559) ศึกษาเรื่ อง กลยุทธ์การสื่ อสารออนไลน์ของผูท้ รงอิทธิพล
ในโลกออนไลน์ พบว่า ผูท้ รงอิทธิพลในโลกออนไลน์ยงั สามารถสร้างแรงจูงใจให้เกิดการคล้อยตามและตัดสิ นใจ
ซื้อสิ นค้าหรื อบริ การได้ ผูต้ ิดตามส่วนใหญ่ มีการคล้อยตามเมื่อได้อ่านรี วิวจากทางผูท้ รงอิทธิพลในโลกออนไลน์
ซึ่ งกลุ่มผูท้ รงอิทธิ พลในโลก ออนไลน์มกั จะนาเสนอเนื้อหาที่กาลังเป็ นกระแสหรื อเป็ นเรื่ องราวที่ใหม่ที่หลายๆ
คนให้ความสนใจ โดยหลังจากที่เนื้ อหาเหล่านั้นได้เริ่ มเผยแพร่ ออกไปทางสื่ อออนไลน์ต่างๆ ที่ เป็ นช่องทาง
การสื่ อสารของผูท้ รงอิทธิพลในโลกออนไลน์ ก็จะเริ่ มเกิดเป็ นกระแสการบอกต่อของกลุ่มผูต้ ิดตาม
จากงานวิจยั ดังกล่าวสามารถสรุ ปอิทธิ พล/ตัวแปร ของอินฟลูเอนเซอร์ต่อกระบวนการตัดสิ นใจซื้อ/ใช้
บริ การ ดังตาราง
ปี ที่
เผยแพร่
สุ พ ตั รา ท้าวพิ ณ และ 2563
พนารัตน์ ลิ้ม
ผูว้ ิจยั

ชัญญาภรณ์ แสงตะโก 2562
และปฐมา สตะเวทิน
รมิดา โพธิ กุลธร และ 2562
อภิรัตน์ กังสดารพร
ชนิ สรา บั ว คง และ 2562
เศรษฐวัสดุ พรมสิ ทธิ์

วทิตา หิรัญบูรณะ

2562

ชนิสรา บัวคง

2561

ชื่อเรื่ องวิจยั
คุ ณ ลัก ษณะความน่ า เชื่ อ ถื อ ของผู ้ท รง
อิ ท ธิ พ ลบนสื่ อออนไ ลน์ ที่ มี ผ ลต่ อ
กระบวนการตัดสิ นใจทาศัลยกรรมความ
งามของวัยรุ่ นไทย

อิทธิพลของอินฟลูเอนเซอร์
ต่อกระบวนการตัดสิ นใจซื้อ
1.ความน่าเชื่อถือ
-ด้านบุคลิกภาพ
-ด้านความเชี่ยวชาญ
-ด้านความโด่งดังเป็ นที่รู้จกั
-ด้านความสัมพันธ์กบั แฟนเพจ
-ด้านประสบการณ์
1.ความน่าเชื่อถือของตัว Micro-Influencer
2.เนื้อหาข้อมูลรี วิว

อิ ท ธิ พ ลของ Micro-Influencer ต่ อ การ
ตั ด สิ น ใจซื้ อสิ น ค้ า High Involvement
ประเภทรถยนต์นงั่ ส่ วนบุคคล
ปรากฏการณ์การสื่ อสารการตลาดของผู ้ อิทธิ พลการส่ งเสริ มการตลาดโดยผูท้ รงอิทธิ พลในโลก
ทรงอิทธิพลในธุรกิจในโลกออนไลน์
ออนไลน์ต่อผูบ้ ริ โภคนั้น ผูร้ ับสารเมื่อผ่านกระบวนการ
รับรู ้สาร โน้มน้าวใจ
ความสั มพันธ์ ของทัศ นคติที่มีต่ อ ผู ท้ รง 1.ทัศนคติของผูบ้ ริ โภค
อิทธิ พลทางสื่ อสังคม กับความตั้งใจใช้ -ด้ า นความดึ ง ดู ด ใจผู ้บ ริ โภคส่ ว นใหญ่ ใ ช้ วิ ธี ก าร
บริ การร้านอาหารหลังการดูรีวิว
นาเสนอที่น่าสนใจ
-ด้านความไว้ว างใจผู บ้ ริ โภคส่ ว นใหญ่ ไ ว้ว างใจผู ้มี
อิทธิพลทางสื่ อสังคมที่มีชื่อเสี ยงในสื่ อออนไลน์
-ด้านความเชี่ ย วชาญผู ม้ ี อิทธิ พ ลทางสื่ อสั ง คมต้องมี
ความรู ้
-ด้า นความเคารพผู ้มี อิ ท ธิ พ ลทางสื่ อ สั ง คมต้อ งเป็ น
แบบอย่างที่ดีของสังคม
-ด้านความเหมือนกับกลุ่มเป้ าหมายผูบ้ ริ โภคส่ วนใหญ่
ติดตามผูท้ ี่มีบุคลิกคล้ายคลึงกัน
อิ ท ธิ พ ลและกลยุ ท ธ์ ก ารสื่ อ สารของผู ้ 1.ความรู ้และความเชี่ยวชาญในเนื้อหา
ทรงอิทธิพลทางความคิด
2.บุคลิกภาพ
ด้านสุ ขภาพบนสื่ อสังคมออนไลน์
3.มีความเป็ นผูน้ า
3.มีความคิดเห็นเป็ นของตนเอง
4.ภาพลักษณ์ของผูท้ รงอิทธิพลทางความคิด
ความสั มพันธ์ ของทัศ นคติที่มีต่ อผู ท้ รง 1.วิธีการนาเสนอที่น่าสนใจ
อิ ทธิ พ ลทางสื่ อสั ง คมกับความตั้ง ใจใช้ 2. ด้านความไว้ว างใจผู บ้ ริ โภคส่ ว นใหญ่ ไ ว้ว างใจผู ้มี
บริ การร้านอาหารหลังการดูรีวิว
อิทธิพลที่มีชื่อเสี ยงในสื่ อออนไลน์
3.ด้า นความเชี่ ย วชาญผู ้มี อิ ท ธิ พ ลทางสื่ อ สั ง คมต้องมี
ความรู ้
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ผูว้ ิจยั

ปี ที่
เผยแพร่

ลดาอาไพ กิ้มแก้ว

2560

กานติมา ฤทธิ์วีระเดช

2560

รั ฐ ญ า ม ห า ส มุ ท ร 2559
และวรัชญ์ ครุ จิต

อิทธิพลของอินฟลูเอนเซอร์
ต่อกระบวนการตัดสิ นใจซื้อ
4.ด้า นความเคารพผู ้มี อิ ท ธิ พ ลทางสื่ อ สั ง คมต้อ งเป็ น
แบบอย่างที่ดีของสังคม
ปั จจั ย ที่ มี ผ ลต่ อ ความตั้ งใจซื้ อของ 1.เนื้อหาที่ทาให้เกิดการมีส่วนร่ วม
ผู บ้ ริ โภคจากสื่ อโฆษณาประเภทวีดีโอ
ผ่านผูม้ ีอิทธิพลบนสังคมออนไลน์
กลยุทธ์ผูท้ รงอิทธิ พลไมโครอินฟลูเอน 1.ด้านเนื้ อหาของผูท้ รงอิทธิพลไมโครอินฟลูเอนเซอร์ มี
เซอร์ (Micro Influencers) ที่ส่งผลต่อการ ผลต่อการตัดสิ นใจซื้อเครื่ องสาอางออแกนิคมากที่สุด
ตัดสิ นใจซื้ อเครื่ องสาอางออแกนิ ค ผ่ า น
สื่ อ อ อ น ไ ล น์ ข อ ง เ พ ศ ห ญิ ง ใ น
กรุ งเทพมหานคร
กลยุทธ์ การสื่ อสารออนไลน์ ข องผู ท้ รง 1.การร่ วมกิจกรรมกับผูท้ รงอิทธิ พลในโลกออนไลน์ทา
อิทธิพลในโลกออนไลน์
ให้ผูต้ ิดตามรู ้สึกว่าใกล้ชิดสนิ ทสนม ทาให้เกิดความเชื่อ
ใจและไว้วางใจในตัวผูท้ รงอิทธิ พลในโลกออนไลน์ ซึ่ ง
ทาให้มีผลในการตัดสิ นใจ
ชื่อเรื่ องวิจยั

5. สรุป
ข้อค้นพบจากงานวิจยั ทั้ง 9 ชิ้น ในปี 2559 – 2563 ที่ศึกษาถึงอิทธิ พลของอินฟลูเอนเซอร์ ต่อการตัดสิ นใจ
ซื้ อของผูบ้ ริ โภคในประเทศไทย สามารถสรุ ปได้ดังนี้ สุ พตั รา ท้าวพิณ และพนารั ตน์ ลิ้ม (2563) ศึ กษาเรื่ อง
คุณลักษณะความน่าเชื่อถือของอินฟลูเอนเซอร์ บนสื่ อออนไลน์ที่มีผลต่อกระบวนการตัดสิ นใจทาศัลยกรรมความ
งามของวัยรุ่ นไทย มีขอ้ ค้นพบว่า งานวิจยั ชิ้นนี้มีตวั แปรอิทธิ พลของอินฟลูเอนเซอร์ ต่อกระบวนการตัดสิ นใจซื้อ
คื อ ความน่ าเชื่ อ ถื อ ของอิ น ฟลู เ อนเซอร์ มี ผ ลต่ อ การตัด สิ น ใจซื้ อ ทั้ง ในด้านบุ ค ลิ กภาพ ด้านความเชี่ ย วชาญ
ด้านความโด่งดังเป็ นที่รู้จกั ด้านความสัมพันธ์กบั แฟนเพจ และด้านประสบการณ์
ในปี 2562 มีงานวิจยั หลายชิ้นที่ศึกษาเรื่ องนี้ ได้แก่ ชัญญาภรณ์ แสงตะโก และปฐมา สตะเวทิน (2562)
ศึ ก ษาเรื่ อ ง อิ ท ธิ พ ลของ Micro-Influencer ต่ อ การตัด สิ น ใจซื้ อ สิ น ค้า High Involvement ประเภทรถยนต์นั่ง
ส่ วนบุคคล มี ข้อค้นพบว่า ตัวแปรอิทธิ พลของอินฟลูเอนเซอร์ ต่อกระบวนการตัดสิ นใจซื้ อ 2 ตัวแปร ได้แก่
ความน่ าเชื่ อถือของอินฟลูเอนเซอร์ และเนื้ อหาการนาเสนอของอินฟลูเอนเซอร์ รมิดา โพธิ กุลธร และอภิรัตน์
กังสดารพร (2562) ศึกษาเรื่ อง ปรากฏการณ์การสื่ อสารการตลาดของผูท้ รงอิทธิ พลในธุรกิจในโลกออนไลน์ มีขอ้
ค้นพบว่า การรับรู ้ข่าวสารและการโน้มน้าวใจของอินฟลูเอนเซอร์ มีผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อ งานวิจยั ของ วทิตา
หิ รัญบูรณะ (2562) ศึกษาเรื่ องอิทธิ พลและกลยุทธ์การสื่ อสารของผูท้ รงอิทธิ พลทางความคิดด้านสุ ขภาพบนสื่ อ
สังคมออนไลน์ มีขอ้ ค้นพบว่า อินฟลูเอนเซอร์ ที่มีความรู ้และความเชี่ยวชาญในเนื้อหา บุคลิกภาพที่ดี มีความเป็ น
ผูน้ า มีความคิดเห็นเป็ นของตนเอง และภาพลักษณ์ของผูท้ รงอิทธิ พลทางความคิด มีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจซื้ อ
ชนิ สรา บัวคง (2561) ศึกษาเรื่ อง ความสัมพันธ์ของทัศนคติที่มีต่อผูท้ รงอิทธิ พลทางสื่ อสังคมกับความตั้งใจใช้
บริ การร้ านอาหารหลัง การดู รี วิว มี ข้อ ค้นพบว่ า อิ น ฟลู เ อนเซอร์ ที่มีวิธีการนาเสนอที่ น่าสนใจ มี ชื่อ เสี ยงใน
สื่ อออนไลน์ มีความเชี่ยวชาญผูม้ ีอิทธิ พลทางสื่ อสังคมต้องมีความรู ้ และเป็ นแบบอย่างที่ดีของสังคมมีอิทธิ พลต่อ
การตัดสิ นใจซื้อ
ในปี 2560 ลดาอ าไพ กิ้ ม แก้ว (2560) ศึ ก ษาเรื่ อ ง ปั จ จัย ที่ มี ผ ลต่ อ ความตั้ง ใจซื้ อ ของผู ้บ ริ โ ภคจาก
สื่ อโฆษณาประเภทวีดีโอผ่านผูม้ ีอิทธิ พลบนสังคมออนไลน์ มีขอ้ ค้นพบว่าเนื้อหาที่ทาให้เกิดการมีส่วนร่ วมของ
อินฟลูเอนเซอร์มีอิทธิพลต่อการตัดสิ นใจซื้อ กานติมา ฤทธิ์วีระเดช (2560) ศึกษาเรื่ องกลยุทธ์ผทู ้ รงอิทธิพลไมโคร
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อินฟลูเอนเซอร์ (Micro Influencers) ที่ ส่งผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อเครื่ องส าอางออแกนิ คผ่านสื่ อ ออนไลน์ ข อง
เพศหญิ ง ในกรุ ง เทพมหานคร มี ข้อ ค้น พบว่ า ด้า นเนื้ อ หาของผูท้ รงอิ ทธิ พ ลไมโครอิ นฟลู เ อนเซอร์ มี ผ ลต่อ
การตัดสิ นใจซื้ อมากที่สุด และรัฐญา มหาสมุทร และวรัชญ์ ครุ จิต (2559) ศึกษาเรื่ อง กลยุทธ์การสื่ อสารออนไลน์
ของผูท้ รงอิทธิพลในโลกออนไลน์ มีขอ้ ค้นพบว่า การร่ วมกิจกรรมกับผูท้ รงอิทธิพลในโลกออนไลน์ทาให้มีผลใน
การตัดสิ นใจซื้อ
และจากการศึ ก ษางานวิ จัย ของ ชนิ ส รา บัว คง และเศรษฐวัส ดุ พรมสิ ท ธิ์ (2562) ที่ ศึ ก ษาเรื่ อง
ความสัมพันธ์ของทัศนคติที่ มีต่อผูท้ รงอิทธิ พลทางสื่ อสังคม กับความตั้งใจใช้บริ การร้านอาหารหลังการดูรีวิว มี
ข้อค้นพบว่า ตัวแปรที่มีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจซื้ อไม่ใช่เพียงแต่คุณสมบัติของอินฟลูเอนเซอร์ เท่านั้น ทัศนคติ
ของผูบ้ ริ โ ภคต่อ อิน ฟลูเ อนเซอร์ มีอิ ทธิ พ ลต่อ การตัดสิ นใจซื้ อด้ว ย โดยทัศ นคติ ของผูบ้ ริ โภคที่ มีอิ ทธิ พลต่อ
การตัดสิ นใจซื้ อ ประกอบไปด้วย 5 ด้าน ดังต่อไปนี้ ด้านความดึงดูดใจผูบ้ ริ โภคส่ วนใหญ่ใช้วิธีการนาเสนอที่
น่ าสนใจ ด้านความไว้วางใจผูบ้ ริ โภคส่ วนใหญ่ไว้วางใจผูม้ ี อิทธิ พลทางสื่ อสั งคมที่มีชื่อเสี ยงในสื่ อออนไลน์
ด้านความเชี่ ยวชาญผูม้ ี อิทธิ พลทางสื่ อสังคมต้องมี ความรู ้ ด้านความเคารพผูม้ ี อิทธิ พลทางสื่ อสังคมต้องเป็ น
แบบอย่างที่ดีของสังคม และด้านความเหมือนกับกลุ่มเป้าหมายผูบ้ ริ โภคส่วนใหญ่ติดตามผูท้ ี่มีบุคลิกคล้ายคลึงกัน
กล่าวโดยสรุ ป อิทธิ พลของอินฟลูเอนเซอร์ ที่มีผลการตัดสิ นใจซื้ อของผูบ้ ริ โภค มี 2 ตัวแปร ได้แก่
1) คุณสมบัติของอินฟลูเอนเซอร์ 2) ทัศนคติของผูบ้ ริ โภค
โดยคุณสมบัติของอินฟลูเอนเซอร์ที่มีอิทธิพลต่อการตัดสิ นใจซื้อ ได้แก่ การมีความรู ้และความเชี่ยวชาญ
ในเนื้อหาด้านนั้นๆ การมีบุคลิกภาพที่ดี การมีความเป็ นผูน้ า การมีเนื้อหาในการนาเสนอที่โดดเด่นถูกต้องและ
ทันสมัย การมีภาพลักษณ์ที่ดี การมีชื่อเสี ยงและมีความเป็ นตัวของตัวเอง การมีกิจกรรมที่สร้างการมีส่วนร่ วมของ
ผูต้ ิ ดตาม ในส่ วนของทัศนคติ ของผูบ้ ริ โภค พบว่า 1.ด้านความดึ งดู ดใจ: ผูบ้ ริ โภคส่ วนใหญ่มีความสนใจผูม้ ี
อิทธิพลทางสื่ อสังคมที่ใช้วิธีการนาเสนอที่น่าสนใจ 2.ด้านความไว้วางใจ: ผูบ้ ริ โภคส่วนใหญ่ไว้วางใจผูม้ ีอิทธิ พล
ทางสื่ อสังคมที่มีชื่อเสี ยงในสื่ อออนไลน์ หรื อได้ร่วมกิจกรรมกับผูม้ ีอิทธิ พล 3.ด้านความเชี่ ยวชาญ: ผูม้ ีอิทธิ พล
ทางสื่ อสังคมต้องมีความรู ้ดา้ นนั้นๆ 4.ด้านความเคารพ: ผูม้ ีอิทธิ พลทางสื่ อสังคมต้องเป็ นแบบอย่างที่ดีของสังคม
ไม่มีประวัติเสี ยหาย 5.ด้านความเหมือนกับกลุ่มเป้าหมาย: ผูบ้ ริ โภคส่ วนใหญ่ติดตามผูม้ ีอิทธิ พลทางสื่ อสังคมที่มี
บุคลิกคล้ายคลึงกัน

6. ข้อเสนอแนะ
1.สื่ อหลักที่ผูบ้ ริ โภคเปิ ดรับส่ วนใหญ่เป็ นสื่ อโซเชี ยลมีเดีย การทาการตลาดควรใช้เครื่ องมือโซเชี ยล
มีเดียเป็ นเครื่ องมือหลัก
2.ในปัจจุบนั ผูบ้ ริ โภคส่วนใหญ่มีความเชื่อมัน่ อินฟลูเอนเซอร์ มาก ฉะนั้นกลยุทธ์การตลาดจึงควรนาอิน
ฟลูเอนเซอร์มาใช้ร่วมด้วยเพื่อให้สามารถเข้าถึงกลุ่มผูบ้ ริ โภคนั้นๆ
3. ผลการศึกษาที่ได้ แบรนด์ต่างๆ สามารถนาตัวแปรของอินฟลูเอนเซอร์ มาช่วยในการเลือกอินฟลูเอน
เซอร์ในการทาการตลาดของแบรนด์ได้
4. ผลการศึกษาที่ได้ เป็ นประโยชน์สาหรับผูท้ ี่ตอ้ งการทาอาชีพอินฟลูเอนเซอร์
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แนวทางการจัดการสิ นค้าคงคลังของร้ านขายยา
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บทคัดย่อ
การศึกษานี้มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษากระบวนการจัดการสิ นค้าคงคลังและหาแนวทางการจัดการสิ นค้า
คงคลังของร้านขายยา ทาการเก็บข้อมูลจากผูใ้ ช้บริ การร้านยา จานวน 200 โดยเครื่ องมือที่ใช้ คือ แบบสอบถาม
ผลการศึกษาพบว่า ปั ญหาที่พบในกระบวนการจัดการสิ นค้าคงคลังของร้ านขายยา มี 4 ข้อ คือ 1) ไม่สามารถ
จัด การกับ ปริ ม าณสิ น ค้า คงคลัง ได้ 2) ปริ ม าณสิ น ค้าในคลัง สิ น ค้า ไม่ ต รงกับ จ านวนสิ น ค้า จริ ง ที่ มี 3) ไม่ มี
การพยากรณ์ปริ มาณความต้องการสิ นค้า 4) ไม่มีการนาเทคโนโลยีมาใช้ แนวการจัดการสิ นค้าคงคลังของร้านขายยา
คือ นาเทคโนโลยีมาใช้ในกระบวนการคลังสิ นค้า เพราะซอฟท์แวร์ ระบบการจัดการคลังสิ นค้า โดยระบบบริ หาร
คลัง สิ น ค้าจะท าการบริ ห ารแผนการจัด เก็บ สิ น ค้าคงคลัง และประมวลผลการท างานต่ อ วัน ของคลัง สิ น ค้า
นอกจากนี้ ระบบ WMS ยังช่วยตรวจและติดตามสิ นค้าคงคลังในคลังสิ นค้าด้วย นอกจากนี้ ยงั เป็ นศูนย์กลางใน
การจัดการดาเนินการคาสั่งซื้ อของลูกค้าและการจัดการคลังสิ นค้าที่สามารถรวบรวมข้อมูลจากการจัดการคาสั่ง
ซื้ อลูกค้า การรับสิ นค้า การจัดทาสต็อก การเติมสิ นค้า การจัดเก็บ การเลือกหรื อหยิบสิ นค้าตามคาสั่ง การจัดส่ ง
และการจ่ายสิ นค้าออกจากคลัง และกิจกรรมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
คาสาคัญ: สิ นค้าคงคลัง ร้านขายยา เภสัชกร

ABSTRACT
The goal of this research was to look into the inventory management process and come up with a
solution to keep track of the pharmacy's inventory. Data was gathered from 200 people who frequented
drugstores. A questionnaire was employed as the tool. In the pharmaceutical inventory management process,
there are four issues that arise: 1) inability to manage inventory amount; 2) inability to manage inventory quality;
and 3) inability to manage inventory quantity. 2) The quantity of products in stock does not correspond to the real
number of products accessible. 3) There was no demand forecasting, and 4) no technology was deployed.
The employment of technology in the warehousing operation is one way to pharmacy inventory management.
As a result of the warehouse management software The warehouse management system will handle the inventory
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storage strategy as well as the warehouse's everyday operations. Furthermore, the WMS system aids in the
monitoring and tracking of inventory in the warehouse. It also serves as a center for client order execution and
warehouse management, allowing data from customer order management to be gathered. Receiving commodities
and preparing stock Ordering, fulfillment, storage, and picking Shipping and receiving goods from stock, as well
as other associated tasks.
Keywords: Inventory, Pharmacy, Pharmacist

1. บทนา
ร้านยาร้านหนึ่ งในชุมชนชนบทจังหวัดอุบลราชธานี ก่อตั้งเมื่อ ปี พ.ศ. 2562 โดยเภสัชกรท่านหนึ่งมี
วัตถุประสงค์เพื่อให้มีร้านขายยาประจาตาบลและท้องถิ่ น ปั จจุบันได้มีการจาหน่ ายยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพ
รวมทั้งอุปกรณ์ทางการแพทย์อื่นๆ มีสถานะเป็ นร้านยาบุคคลธรรมดา ปั จจุบนั ร้านยาได้จดั ตั้งและดาเนิ นการ
มาเป็ นเวลา 2 ปี ได้มีส่วนในการร่ วมพัฒนาและส่งเสริ มสุ ขภาพของคนในชุมชน และการจ่ายและจาหน่ายยาตาม
มาตรฐานและมีเภสัชกรควบคุมดูแลมาโดยตลอด ให้การดูแลและให้บริ การ เพื่อให้ผปู ้ ่ วย หรื อบุคคลทัว่ ไปเข้ารับ
บริ การ และมี การให้ยาที่ ถูกต้องเหมาะสม ในราคาที่ สมเหตุสมผล ในปั จจุบัน ได้มีการจาหน่ ายในส่ วนของ
ยาสามัญประจาบ้าน ยาทัว่ ไปที่ใช้ในการรักษาดูแลโรคทัว่ ไป มีการควบคุมไม่ให้มีการจาหน่ายยาที่มีผลต่อฤทธิ์
ประสาท มีการดูแลและรับผิดชอบโดยเภสัชกรในการจ่ายยา ทาให้คุณภาพในการรักษา และปริ มาณยาค่อนข้าง
ถูกต้อง
จากการสังเกตปั ญหาของร้ านขายยา พบว่ามี ปัญหาของร้ านที่ เกิ ดขึ้น ดังนี้ การจัดเก็บสิ นค้าไม่เป็ น
หมวดหมู่ ไม่ มี การบัน ทึ กข้อ มู ล สิ น ค้าเนื่ อ งจากขาดการตรวจนับ สิ นค้าคงคลัง ไม่ มี การจัด ระบบหมุ นเวียน
สิ นค้าเข้าออก ขาดการวางแผนในการสั่งซื้ อ ยอดขายของร้ านมี แนวโน้มที่ลดลง ขาดการวิเคราะห์สภาพทาง
การตลาด คู่แข่งขัน ของร้านขายยา ขาดการส่งเสริ มทางด้านตลาดและการโฆษณาประชาสัมพันธ์ ปั ญหาที่เกิดขึ้น
ดังกล่าวข้างต้น ทาให้เกิ ดการสู ญเสี ยขึ้นทั้งทางตรงและทางอ้อม ได้แก่ การจัดกลุ่มยา จัดประเภทยาไม่เป็ น
หมวดหมู่ ยากต่อการค้นหา ยาขาดคลังสิ นค้า ทาให้ไม่มียาให้บริ การแก่ ผูท้ ี่มาใช้บริ การ เกิ ดผลเสี ยแก่ ผูม้ ารับ
บริ การ ส่ วนทางด้านปั ญหายาหมดอายุจะทาให้ทางร้านสู ญเสี ยค่าใช้จ่ายโดยเปล่าประโยชน์ และทางอ้อมได้แก่
ปั ญหายาค้างคลังทาให้ค่าใช้จ่ายบางส่ วนเป็ นต้นทุนจมกับยาเหล่านี้ นอกจากนี้ ยงั ต้องสู ญเสี ยค่าใช้จ่ายไปกับ
การเก็บรักษายาค้างคลัง ทาให้มีผลกระทบต่อยอดขายของทางร้านขายยา มีแนวโน้มที่ลดลงโดยดูจากยอดขายที่
เกิดขึ้นในช่วงที่ผา่ นมา ประกอบกับมีคู่แข่งขัน และขาดการส่งเสริ มทางการตลาด ดังนั้น เพื่อมิให้ผปู ้ ระกอบธุรกิจ
ร้านยาประสบปั ญหาที่รุนแรงจึงควรมีการศึกษาเตรี ยมความพร้อมล่วงหน้าเพื่อหาวิธีบริ หารจัดการร้านยาให้อยู่
รอดได้ และหาโอกาสในการทาธุรกิจต่อ โดยให้ผปู ้ ระกอบการได้มีโอกาสขยายหรื อปรับเปลี่ยนการบริ หารจัดการ
อย่างมีระบบ มีแผนธุรกิจที่ชดั เจน ป้องกันปั ญหาความล้ม เหลวในธุรกิจจากปั ญหาดังกล่าวข้างต้น สามารถแก้ไข
ได้หากทางร้านขายยา มีการบริ หารจัดการคลังยาอย่างมีประสิ ทธิภาพและดีข้ นึ กว่าเดิม
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2. แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
2.1 การจัดการคลังสินค้า (Warehouse Management)
คานาย อภิปรัชญาสกุล (2550 อ้างถึงใน ธิ ญาดา ใจใหมคร้าม, 2558) การจัดการคลังสิ นค้า (Warehouse
Management) คือ การวางแผนเพื่อให้เกิดความ รวดเร็ ว ทันเวลา สะดวก มีความพร้อมในการจัดจ่ายของได้อย่าง
ถูกต้อง ภายใต้การดาเนิ นงาน ในคลังสิ นค้ารวมถึ งให้มีค่าใช้จ่ายในการดาเนิ นที่ ต่า เพื่อเพิ่มประสิ ทธิ ภาพใน
การทางาน
2.2 ตั ว แบบคงคลั ง ส าหรั บ การพิจารณาอย่ า งต่ อ เนื่ อ งและปริ ม าณคงที่ (Deterministic Continuous
Review Models)
พงศ์ชนัน เหลื องไพบูลย์ (2553) ได้อธิ บายว่าโดยทั่วไปแล้ว การจัดการด้านคงคลังมักเกี่ ยวข้อ งกับ
ปริ มาณสิ นค้าที่คงเหลือและปริ มาณในการสั่งซื้อใหม่ ตัวแบบอย่างง่ายในการจัดการปัญหาด้านการจัดการดังกล่าว
จึงถูกเรี ยกว่า ตัวแบบปริ มาณการสั่งซื้ อที่ประหยัดที่ สุด (Economic Order Quantity Models หรื อ Economic Lot
Size Models) หรื อเรี ยกอย่างสั้นๆ ว่า ตัวแบบ EOQ
เป้าหมายสาหรับตัวแบบนี้คือ การกาหนดปริ มาณการสั่งซื้ อสิ นค้า และช่วงเวลาที่เหมาะสมในการเติม
เต็มสิ นค้าในคลังสิ นค้า โดยมี ค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เกี่ ยวข้องต่าที่สุด นอกจากนี้ ช่ วงระยะเวลาที่พิจารณาจะเป็ น
ลักษณะช่วงเวลาต่อเนื่อง ดังนั้น สิ นค้าคงคลังจะสามารถถูกเติมเต็มได้ตลอดเวลาเมื่อระดับของสิ นค้าลดต่าลงอย่าง
พอเพียง นอกจากนี้ไม่อนุญาตให้มีการขาดแคลนของสิ นค้าในคลังและกาหนดให้อตั ราความต้องการมีค่าที่คงตัว
ดังนั้น การขาดแคลนของสิ นค้าสามารถหลีกเลี่ยงได้โดยการเติมเต็มสิ นค้าทุกๆ ช่วงเวลาที่ระดับสิ นค้าคงคลัง
ลดระดับจนถึงศูนย์ นอกจากนี้ ยังก่อให้เกิดค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บที่ต่าที่สุดอีกทางหนึ่งด้วย โดยสามารถนาเสนอ
โครงสร้างของสิ นค้าคงคลังโดยแปรเปลี่ยนตามระยะเวลา

3. วิธีการศึกษา
3.1 วิธีการเก็บข้อมูล (Data Collection) มีดงั นี้
1) ประชากร (Populations) ที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ ลูกค้าประจาเดือนละประมาณ 400 คน
2) กลุ่มตัวอย่าง (Sample) เนื่องจากไม่ทราบจานวนประชากรที่แน่นอน ดังนั้นขนาดตัวอย่างจึงใช้
ตารางเครจซี่ และมอร์ แกน (Krejcie & Morgan) ประมาณค่าสัดส่ วนของประชากรเช่นเดียวกันและกาหนดให้
สัดส่วนของลักษณะที่สนใจในประชากร เท่ากับ 0.5 ระดับความคลาดเคลื่อนที่ยอมรับได้ 5% และระดับความเชื่อมัน่
95% การวิจยั ครั้งนี้ใช้การสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive sampling) จากผูใ้ ช้บริ การร้านยาจานวน 200 คน
ข้อมูลที่ใช้ในการวิจยั ครั้งนี้มีขอ้ มูล 2 ประเภท คือ
1. ข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) คือ ข้อมูลที่เก็บรวบรวมจากข้อมูลสนามโดยการใช้แบบสอบถาม
(Questionnaire)
2. ข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) คือข้อมูลที่อยูใ่ นลักษณะของเอกสารต่างๆ ที่มีบุคคลอื่นหรื อ
หน่วยงานอื่นๆได้เก็บรวบรวมไว้แล้ว เช่น ข้อมูลสถิติรายงานการวิเคราะห์ผลงานวิจิยหรื อตาราทางวิชาการต่าง ๆ
เครื่ องมือที่ใช้ ในการเก็บรวบรวมข้ อมูล
เครื่ อ งมื อ ที่ ใ ช้ในการเก็บ รวบรวมข้อ มู ล เป็ นแบบสอบถาม ซึ่ ง ได้สร้ างตามวัต ถุ ป ระสงค์ของ
การศึกษาโดยแบ่งออกเป็ น 3 ตอน ดังนี้

1063

การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ มหาวิทยาลัยศรี ปทุม ออนไลน์ ครั้งที่ 16 ประจาปี 2564 วันที่ 28 ตุลาคม 2564

ตอนที่ 1 ข้อมูลทัว่ ไปของผูต้ อบแบบสอบถาม จานวน 5 ข้อ ครอบคลุมข้อมูลเกี่ยวกับเพศ อายุ
อาชีพ ระดับการศึกษา รายได้ต่อเดือน ลักษณะแบบสอบถามเป็ นแบบตรวจสอบรายการ (Check list)
ตอนที่ 2 พฤติกรรมการซื้อยา ลักษณะแบบสอบถามเป็ นแบบตรวจสอบรายการ (Check list)
ตอนที่ 3 ระดับความพึงพอใจในการซื้ อยาจากร้านยา ลักษณะแบบสอบถามเป็ นแบบมาตราส่ วน
ประมาณค่า (Rating Scale) ซึ่ งแบ่งเป็ น 7 ด้าน ประกอบด้วย ด้านผลิ ตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่ องทางการจัด
จาหน่าย ด้านการส่งเสริ มการตลาด ด้านบุคลากร ด้านกายภาพ และด้านกระบวนการให้บริ การ จานวน 14 ข้อ
3.2 เครื่ องมือทีใช้ ในการศึกษา (Study Instrument)
1) ศึกษาเอกสารและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้องกับแนวทางการบริ หารสิ นค้าคงคลังของร้านขายยา เพื่อ
นามาเป็ นแนวทางในการสร้างแบบสอบถาม
2) นาผลการศึกษาตามข้อ 1 มาใช้ในการสร้างแบบสอบถาม โดยแบ่งแบบสอบถามออก เป็ น 3
ตอน โดยพิจารณาเนื้อหาให้ครอบคลุมกับวัตถุประสงค์ในการศึกษา ดังนี้ (บุญชม ศรี สะอาด, 2545)
ระดับความคิดเห็นมากที่สุด
กาหนดให้ 5 คะแนน
ระดับความคิดเห็นมาก
กาหนดให้ 4 คะแนน
ระดับความคิดเห็นปานกลาง
กาหนดให้ 3 คะแนน
ระดับความคิดเห็นน้อย
กาหนดให้ 2 คะแนน
ระดับความคิดเห็นน้อยที่สุด
กาหนดให้ 1 คะแนน
เกณฑ์ในการแปลความหมาย ดังนี้
ค่าเฉลี่ยระหว่าง 4.50-5.00 หมายถึง ระดับความคิดเห็นมากที่สุด
ค่าเฉลี่ยระหว่าง 3.50-4.49 หมายถึง ระดับความคิดเห็นมาก
ค่าเฉลี่ยระหว่าง 2.50-3.49 หมายถึง ระดับความคิดเห็นปานกลาง
ค่าเฉลี่ยระหว่าง 1.50-2.49 หมายถึง ระดับความคิดเห็นน้อย
ค่าเฉลี่ยระหว่าง 1.00-1.49 หมายถึง ระดับความคิดเห็นน้อยที่สุด
3) นาแบบสอบถามเสนออาจารย์ที่ปรึ กษาการศึกษาอิสระ เพื่อพิจารณาความครบถ้วนถูกต้องของ
การใช้ภาษาและครอบคลุมเนื้อหาของการศึกษา เพื่อนามาปรับปรุ งแก้ไขตามที่อาจารย์ที่ปรึ กษาการศึกษาอิสระ
แนะนา
4) ปรับปรุ งแก้ไขแบบสอบถามตามที่อาจารย์ที่ปรึ กษาการศึกษาอิสระแนะนา
5) การตรวจสอบคุณภาพของแบบสอบถาม โดยนาแบบสอบถามที่ปรับปรุ งแก้ไขตามที่ปรึ กษา
การศึ กษาอิสระแนะนา เสนอต่อผูเ้ ชี่ ยวชาญเพื่อตรวจสอบความเที่ยงตรงด้านเนื้ อหา (Content Validity) ของ
แบบสอบถาม ซึ่งผูเ้ ชี่ยวชาญมีจานวน 3 ท่าน
6) การตรวจสอบคุณภาพเครื่ องมือ โดยนาแบบสอบถามมาแก้ไขตามที่ผเู ้ ชี่ ยวชาญได้ เสนอแนะ
และทดลองใช้ (Try – Out) ที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง จานวน 30 คน แล้วนามาตรวจสอบคุณภาพของแบบสอบถาม
ด้วยการหาอานาจจาแนกรายข้อโดยใช้สูตร Item-total Correlation และวิเคราะห์หาความเชื่อมัน่ ของแบบสอบถาม
ได้เท่ากับ 0.858 โดยคานวณหาค่าสัมประสิ ทธิ์ แอลฟา (Alpha Coefficient) โดยวิธีครอนบาค (บุญชม ศรี สะอาด,
2545)
7) นาผลที่ได้จากการตรวจสอบคุณภาพแบบสอบถาม เสนออาจารย์ที่ปรึ กษาอีกครั้ง เพื่อปรับปรุ ง
แก้ไขตามคาเสนอแนะ แล้วจัดทาเพื่อนาไปใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างต่อไป
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3.3 วิธีการวิเคราะห์ (Data Analysis)
การวิเคราะห์ขอ้ มูลเชิงปริ มาณ มีข้นั ตอนดังนี้
1) วิ เ คราะห์ ข้อ มู ล โดยทั่ว ไปของผู ้ต อบแบบสอบถาม โดยใช้ส ถิ ติ เ ชิ ง พรรณนา (Descriptive
Statistics) โดยการแจกแจงความถี่ (Frequency) และร้อยละ (Percentage)
2) วิเคราะห์พฤติกรรมการซื้ อยา โดยใช้สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) โดยการแจกแจง
ความถี่ (Frequency) และร้อยละ (Percentage)
3) วิเคราะห์ระดับความพึงพอใจในการซื้ อยาจากร้านยา ลักษณะแบบสอบถามเป็ นแบบมาตรา
ส่ วนประมาณค่า (Rating Scale) ซึ่ งแบ่งเป็ น 7 ด้าน ประกอบด้วย ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางการจัด
จาหน่ าย ด้านการส่ งเสริ มการตลาด ด้านบุคลากร ด้านกายภาพ และด้านกระบวนการให้บริ การ จานวน 14 ข้อ
โดยใช้สถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ ค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล
1) สถิติพ้นื ฐาน 1.1 ร้อยละ (Percentages) 1.2 ค่าเฉลี่ย (Mean) 1.3 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard
Deviation)

4. ผลการศึกษา
ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลจากแบบสอบถาม
4.1 ข้ อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
ส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิง ร้อยละ 63.50 อายุของผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่อายุ 51-60 ปี ร้อยละ 26.00
อาชีพส่วนใหญ่ มีอาชีพรับราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ ร้อยละ 26.00 ระดับการศึกษาส่วนใหญ่ มีระดับการศึกษา
ปริ ญญาตรี ร้อยละ 40.00 รายได้เฉลี่ยต่อเดือนส่วนใหญ่ มีรายได้เฉลี่ย 10,001 – 15,000 บาท ร้อยละ 29.00
4.2 พฤติกรรมการซื้อยา
ปกติการไปซื้อยารักษาโรคของผูต้ อบแบบสอบถาม พบว่าส่วนใหญ่ซ้ือเอง ร้อยละ 73.00 ปกติการไปซื้ อ
ยารักษาโรคตามคาสั่งแพทย์ของผูต้ อบแบบสอบถาม ส่วนใหญ่พบว่า ไม่ใช่ ร้อยละ 78. ประเภทยาที่ซ้ือประจาของ
ผูต้ อบแบบสอบถาม พบว่า ยาสามัญประจาบ้าน ร้อยละ 62.00 รู ้จกั ร้านยาจากสื่ อใด พบว่า รู ้เอง/เดินผ่าน ร้อยละ
42.50 รองลงมา คือ เพื่อนหรื อคนรู ้จกั ร้อยละ 27.00 เหตุผลสาคัญในการตัดสิ นใจเลือกซื้ อยารักษาโรคจากร้านยา
ของ พบว่า ยารักษาโรคมีคุณภาพ ร้อยละ 60.00 รองลงมา คือ ยารักษาโรคตรงความต้องการ ร้อยละ 43.50
4.3 ปัจจัยส่ วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่ อการตัดสินใจซื้อยาจากร้ านยา
ตารางที่ 1 ค่าเฉลี่ย ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และแปลผลปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสิ นใจซื้อ
ยาจากร้านยา
ปัจจัยส่ วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจ
ซื้อยาจากร้ านยา
ด้านผลิตภัณฑ์
1. คุณภาพของยาและผลิตภัณฑ์ที่วางจาหน่ายในร้านขายยา เป็ น
ยาผลิตใหม่ ไม่คา้ งเก่าเก็บ
2. มีความหลากหลายของประเภทยารักษาโรค
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ค่าเฉลี่ย

ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

แปลผล

3.50

0.75

มาก

3.60

0.82

มาก
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ตารางที่ 1 (ต่อ)
ปัจจัยส่ วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจ
ซื้อยาจากร้ านยา
ด้านราคา
1. ราคาของยามีความเหมาะสม
ด้านช่ องทางการจัดจาหน่ าย
1. สถานที่ต้ งั สะดวกแก่การไปใช้บริ การ
2. มีการนาช่องทางออนไลน์มาใช้เพื่อสั่งยารักษาโรค
ด้านการส่ งเสริมการตลาด
1. จัดโปรโมชัน่ แลกซื้อของที่ระลึกในช่วงเทศกาล
2. สื่อโฆษณา/ ประชาสัมพันธ์มีความชัดเจน
ด้านบุคลากร
1. ร้านขายยาต้องมีเภสัชกรที่มีความรู้สามารถให้ขอ้ มูลและ
คาแนะนาได้
2. ต้องมีเภสัชกรอยูป่ ฏิบตั ิงานที่ร้านตลอดเวลา
ด้านกายภาพ
1. การวางสินค้ามีความเป็ นระเบียบ
2. มีที่จอดรถสะดวกและเพียงพอ
ด้านกระบวนการให้ บริการ
1. คุณภาพและมาตรฐานการให้บริ การ
2. ความรวดเร็วในการให้บริ การ
3. ให้บริ การด้วยความถูกต้องแม่นยา

ค่าเฉลี่ย

ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

แปลผล

3.70

0.79

มาก

3.25
3.65

0.97
0.82

ปานกลาง
มาก

3.61
3.91

0.92
0.73

มาก
มาก

3.96

0.99

มาก

3.70

0.97

มาก

3.92
3.27

0.80
1.09

มาก
มาก

3.72
3.80
3.53

0.85
0.77
0.88

มาก
มาก
มาก

จากตารางที่ 1 พบว่า ส่วนใหญ่อยูใ่ นเกณฑ์เฉลี่ยอยูใ่ นระดับมาก ยกเว้นสถานที่ต้งั สะดวกแก่การไปใช้
บริ การ ที่อยูใ่ นระดับปานกลาง
การวิเคราะห์ สภาพแวดล้อมภายนอก ดังต่อไปนี้
ปัจจัยด้ านนโยบายภาครัฐ (Political) มาตรการต่าง ๆ ตามนโยบายของภาครัฐออกมา สนับสนุนร้านยา
ตั้งแต่ก่อนมีการระบาดของโรคไวรัสโควิด-19 และในช่วงมีการระบาดของโรคไวรัสโควิด -19 เช่น การเพิ่มสิ ทธิ
ประโยชน์ในการใช้วงเงินจากบัตรสวัสดิการแห่ งรั ฐเพื่อซื้ อสิ นค้าในร้านยาที่เข้าร่ วมเป็ นร้านธงฟ้ าประชารั ฐ
ทาให้ประชาชนผูม้ ีรายได้นอ้ ยสามารถนาเงินในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐไปซื้อหรื อใช้บริ การในร้านยาได้ มาตรการ
ดังกล่าวนอกจากจะเป็ นการเพิ่มโอกาสทางธุ รกิ จให้ร้านยาแล้วยังมี ส่วนให้ร้านยาได้ช่วยเหลื อสังคมในด้าน
สุ ข ภาพอี กด้วย การจ่ ายค่ าตอบแทนให้ กับ ร้ านยาที่ เ ข้าร่ วมโครงการ “รั บ ยาที่ ร้ านยาเพื่ อ ลดความแออัด ใน
โรงพยาบาล” ซึ่ งเป็ นนโยบายตามหลักประกันสุ ขภาพแห่ งชาติ (บัตรทอง) โดยมีรูปแบบการจ่ายค่าตอบแทน
ให้กบั ร้านยาเครื อข่ายที่เข้าร่ วมโครงการในหลาย ๆ รู ปแบบ
ปัจจัยด้ านเศรษฐกิจ (Economic) สถานการณ์ก่อนการระบาดเชื้อไวรัสโควิด-19 เศรษฐกิจไทยก็อยู่ใน
ภาวะชะลอตัว มี ธุ ร กิ จ เปิ ดใหม่ เ พิ่ ม ขึ้ น ในอัต ราที่ น้อ ยกว่ า ช่ ว งปี 2562 อยู่ร้ อ ยละ 5.3 และเมื่ อ เข้าสู่ ช่วงเกิ ด
การระบาด รัฐบาลได้ประกาศมาตรการหยุดกิจกรรมทางเศรษฐกิจ (lock down) (ซึ่งมีการคาดการณ์ว่า 1 เดือนที่มี
การใช้มาตรการ lock down จะส่ งผลต่อการบริ โภค ภายในประเทศลดลงใน อัตราร้อยละ 7.30 และสถานการณ์
หลังการระบาด ในปี 2564 มีอตั ราการว่างงานเพิม่ ขึ้น ปัจจัยต่าง ๆเหล่านี้ลว้ นเป็ นปัจจัยด้านลบที่อาจส่งผลกระทบ
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ต่อรายได้ของครัวเรื อนและค่าใช้จ่ายในครัวเรื อน (โดยเฉพาะค่าใช้จ่ายด้านสุ ขภาพ) ตามมาได้ อย่างไรก็ตาม ยังมี
ปัจจัยที่เอื้อโอกาสที่ภาวะเศรษฐกิจจะดีข้ นึ ภายหลังสถานการณ์การระบาด ได้
ปัจจัยด้ านสั งคม (Social) โดยคาดการณ์ว่าในปี 2564 ไทยจะเข้าสู่ สังคมประชากรสู งวัยแบบสมบูรณ์
โดยมีผทู ้ ี่อายุมากกว่า 60 ปี เกินร้อยละ 20 ของจานวนประชากรทั้งหมด จากสังคมที่มีผสู ้ ู งอายุมากขึ้นอาจจะเป็ น
โอกาสสาหรับร้านยาในการบริ การและดูแลกลุ่มผูป้ ่ วยสู งอายุที่มกั มีโรคประจาตัว พฤติกรรมของผูบ้ ริ โภคใน
การตัดสิ นใจใช้บริ การเมื่อมีอาการเจ็บป่ วยทัว่ ไปไม่มีสวัสดิการเบิกค่ารักษาพยาบาลของเอกชน ส่ วนใหญ่จะซื้อ
หายามารับประทานด้วยตนเองโดยให้เหตุผลว่ามีความสะดวกรวดเร็ วและเสี ยค่าใช้จ่ายไม่สูงนัก
ปั จ จั ย ด้ า นเทคโนโลยี (Technology) จากสถิ ติ ดิ จิ ทัล ของประเทศไทยได้ร ายงานว่ า การใช้ ง าน
อินเทอร์ เน็ตของคนไทยใช้งานโซเชี ยลมีเดียผ่านโทรศัพท์มือถือมากขึ้น โดยที่แอปพลิเคชั่นที่เกี่ยวกับโซเชียล
มีเดียยังมาเป็ นอันดับ 1 ด้วยร้อยละ 97 แต่แอปพลิเคชันเกี่ยวกับสุ ขภาพก็มีถึงร้อยละ 30 แสดงให้เห็นถึงคนไทยก็
มีการใช้แอปพลิเคชันผ่านโทรศัพท์มือถือเพื่อดูขอ้ มูลเกี่ยวกับสุ ขภาพสู งเช่นกัน ผลได้ที่อาจเกิดขึ้นตามมา คือ
ธุรกิจร้านยามีโอกาสในการทาตลาดให้เข้าถึงกลุ่มผูบ้ ริ โภคได้มากขึ้น ได้แก่ การให้คาปรึ กษาทางออนไลน์การขาย
สิ นค้าและการโฆษณาสิ นค้าที่ไม่ใช่ยาผ่านสื่ อออนไลน์ ปั จจุบนั เริ่ มมีการใช้ซอฟแวร์ ของระบบคอมพิวเตอร์ มา
ช่ วยในการบริ หารจัดการร้ านขายยามากขึ้นในทุ กขั้นตอนตั้ง แต่ก ระบวนการเก็บข้อมู ลผูป้ ่ วย/ผูบ้ ริ โ ภคเพื่ อ
การติ ดตามการใช้ยา ดังนั้นจึงเป็ นปั จจัยที่จะช่ วยสนับสนุ นธุ รกิจร้ านยาในการจัดสรรข้อมูลต่าง ๆ ได้อย่างมี
ประสิ ทธิภาพในการบริ การสู งสุ ด โดยมีตน้ ทุนเกิดได้นอ้ ยที่สุด
ปัจจัยด้ านสิ่ งแวดล้ อมและนิเวศวิทยา (Environmental and Ecology) แม้ว่าภัยแล้งในปี 2564 มีความ
รุ นแรง ผลผลิตทางการเกษตรในพื้นที่ภาคเหนื อ ภาคกลางและภาคตะวันออกเฉี ยงเหนื อได้รับผลกระทบจาก
ปริ มาณน้ าที่ ใช้การได้มีน้อย อย่างไรก็ดี น้ าเพื่อการอุปโภคและบริ โภคและเพื่ออุตสาหกรรมในทุกภาคยังมี
ผลกระทบน้อย ผลดังกล่าวจึงอาจกระทบต่อธุรกิจค้าสิ นค้าอุปโภคบริ โภคอย่างธุรกิจค้าปลีกของร้านยาเนื่องจาก
กาลังซื้ อของเกษตรกรที่ลดลงอยู่บา้ ง แต่อย่างไรก็ตาม ผลของการกระตุน้ เศรษฐกิจในภาพรวมไม่ว่าจะเป็ นการเพิ่ม
การใช้จ่ายเพื่อการอุปโภคจากภาครัฐ บาลซึ่ งคาดว่าจะขยายตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 3.6 สถานการณ์การระบาดของเชื้อ
ไวรั สโควิด -19 ที่ เกิ ดขึ้น ส่ งผลต่อการเปลี่ ยนแปลงพฤติ กรรมของผูบ้ ริ โภคอันจะทาให้เกิ ดบรรทัดฐานใหม่
ในสังคม (new normal) การดู แลสุ ขภาพกลายเป็ นกิ จวัตรในชี วิตประจาวัน ผูบ้ ริ โภคใส่ ใจสุ ขภาพมากยิ่ง ขึ้ น
ผลดังกล่าวอาจส่งผลดีต่อธุรกิจร้านยาเพราะผูบ้ ริ โภคส่ วนหนึ่งอาจจจะหาซื้อผลิตภัณฑ์ที่ช่วยสร้างเสริ มภูมิคุม้ กัน
หรื อ ป้ อ งกัน โรคอย่า งเช่ น สมุ น ไพรหรื อ ผลิ ต ภัณ ฑ์เ สริ ม อาหารเพิ่ ม มากขึ้ น ในร้ า นยารวมถึ ง ความต้อ งการ
คาแนะนาด้านสุ ขภาพจากเภสัชกรเพิ่มมากขึ้น
ปั จจัยด้ านกฎหมาย (Legal) นโยบายโครงการ “รั บยาที่ ร้านยาเพื่อลดความแออัดในโรงพยาบาล”
รู ปแบบที่ 2 มีขอ้ จากัดทางด้านระเบียบข้อกฎหมายของกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้ อจัดจ้างและการบริ หาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 หมวดการบริ หารพัสดุ ข้อ 203 ซึ่ งกาหนดให้หน่วยงานของโรงพยาบาลนั้นเองเป็ นผูเ้ ก็บ
รั กษาพัสดุ (ยาและเวชภัณฑ์) ไม่ได้กาหนดหรื อให้อานาจไปสารองไว้ที่ร้านยา แต่นับตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2562
กระทรวงสาธารณสุ ขร่ วมกับกรมบัญชี กลางได้มีขอ้ ตกลงให้มีการยกเว้นการไม่ปฏิบตั ิตามระเบียบข้อกฎหมาย
(หนังสื อเลขที่ สธ 0207.05/ว863) ดังกล่าวได้ ซึ่ งหากรู ปแบบที่ 2 ในนโยบายดังกล่าวเกิดขึ้นและขยายวงกวาง
ออกไป นอกจากร้านยาจะมีรายได้จากค่าจัดบริ การด้านยาและเวชภัณฑ์ที่มากกว่ารู ปแบบที่ 1 แล้วยังเพิ่มโอกาส
ให้มีผรู ้ ับบริ การมาใช้บริ การในร้านยาเพิ่มมากขึ้นอีกด้วย กฎหมายฉบับนี้จะเอื้ออานวยให้การบริ การและการบริ บาล
เภสัชกรรมทางไกล (Telepharmacy)
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ผลศึกษาสาเหตุที่ยอดขายของร้ านขายยาไม่ เป็ นไปตามเป้าหมายที่กาหนด
ผูศ้ ึกษาแสดงความสัมพันธ์ระหว่างปัญหากับสาเหตุท้งั หมดที่ก่อให้เกิดปัญหา โดยใช้แผนผังสาเหตุและ
ผลในชื่ อของ ผังก้างปลา (Fish Bone Diagram) ทั้งนี้ เนื่ องจาก ร้ านขายยาไม่ได้เป็ นผูผ้ ลิ ต ผูศ้ ึ กษาจึ งใช้ปัจจัย
การนาเข้าปั จจัยส่ วนประสมการการตลาด (7P) ที่ใช้ในแบบสอบถามโดยสามารถนามาวิเคราะห์หาสาเหตุของ
ปัญหาในด้านที่ร้านขายยาประสบในปัจจุบนั ได้ดงั แสดงในภาพที่ 1
ด้านราคา
ไม่มียาที่
หลากหลายราคา

ด้านการส่งเสริ ม
การตลาด

ด้านช่องทางการ
จัดจาหน่าย
การจัดวางยา
ไม่เป็ นระเบียบ

ขาดการประชาสัมพันธ์
ไม่มีการส่งเสริ มการขาย
ยอดขายของร้าน
ขายยาลดลง

จานวนพนักงาน
ไม่พอ
ด้านพนักงาน

ไม่มีการจัดระบบการ
จัดเก็บสิ นค้า

ภาพลักษณ์ของร้าน
เป็ นร้านขายยาแบบดั้งเดิม
ด้านสิ่ งแวดล้อม
ทางกายภาพ

ด้านกระบวนการ

ภาพที่ 1 แผนผังก้างปลา
4.2 ปัญหาที่พบ
ไม่สามารถจัดการกับปริ มาณสิ นค้าคงคลังได้ ปริ มาณสิ นค้าในคลังสิ นค้า ไม่ตอ้ งกับจานวนสิ นค้าจริ งที่
มี ไม่มีการพยากรณ์ปริ มาณความต้องการสิ นค้า ไม่มีการนาเทคโนโลยีมาใช้
4.3 แนวทางเลือกการแก้ไขปัญหา (Alternative Solutions)
4.3.1 นาเทคโนโลยีมาใช้ ในกระบวนการคลังสินค้า
นาซอฟท์แวร์ระบบการจัดการคลังสิ นค้า โดยระบบบริ หารคลังสิ นค้าจะทาการบริ หารแผนการจัดเก็บ
สิ นค้าคงคลังและประมวลผลการทางานต่อวันของคลังสิ นค้า นอกจากนี้ ระบบ WMS ยังช่วยตรวจและติดตาม
สิ นค้าคงคลังในคลังสิ นค้าด้วย นอกจากนี้ ยงั เป็ นศูนย์กลางในการจัด การด าเนิ น การค าสั่งซื้ อของลู กค้า และ
การจัดการคลังสิ นค้าที่สามารถรวบรวมข้อมูลจากการจัดการคาสัง่ ซื้อลูกค้า การรับสิ นค้า การจัดทาสต็อก การเติม
สิ นค้า การจัดเก็บ การเลือกหรื อหยิบสิ นค้าตามคาสั่ง การจัดส่งและการจ่ายสิ นค้าออกจากคลัง และกิจกรรมอื่น ๆ
ที่เกี่ยวข้อง
4.3.2 ทาการพยากรณ์ ปริมาณความต้ องการของยาแต่ ละชนิด
ระบบของร้านยา โดยปกติน้ นั อาศัยการสั่งสิ นค้าจากประสบการณ์ของผูป้ ระกอบการเป็ นหลัก
วิธีการที่สามารถนามาใช้ปรับปรุ ง คือ การพยากรณ์ปริ มาณความต้องการของยาแต่ละชนิด โดยนาข้อมูลยอดขาย
ในอดีตที่ทาการบันทึกไว้มาตรวจสอบแนวโน้ม (Trend) เพื่อเรี ยนรู ้พฤติกรรมของสิ นค้า ว่าเป็ นแบบคงที่ เพิ่มขึ้น
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หรื อลดต่าลง เป็ นไปตามฤดูกาล หรื อมีการกระจายที่ไม่แน่ นอน แล้วใช้การพยากรณ์โดยอาศัยตัวแบบอนุกรม
เวลาคานวณ เลือกค่าจากแบบพยากรณ์ที่มีประวัติทาให้เกิดค่าเฉลี่ยความผิดพลาดยกกาลังสอง (Mean squared
error: MSE)ต่ าสุ ดจากการพยากรณ์ แบบอนุ กรมเวลาตามรายสิ นค้าควบคู่กับ การตัด สิ นใจจากประสบการณ์
โดยพิจารณาพฤติกรรมของสิ นค้าควบคู่ดว้ ย
4.3.3 จัดการสต็อกสินค้าแบบ FIFO
การเข้าก่อนออกก่อน FIFO : First in First out หมายถึง วิธีที่ใช้ในการวัดต้นทุนของสิ นค้า โดยตั้งอยู่
ในสมมติฐานว่าสิ นค้าหรื อวัตถุดิบที่ซ้ื อเข้ามาใช้ก่อนจะต้องถูกนาออกขายหรื อนามาใช้ก่อนเช่นกัน การเข้าก่อน
ออกก่อนมีแนวคิดเป็ นไปตามการค้าโดยปกติที่บริ ษทั มักจะต้องขายหรื อ ใช้ของเก่าก่อนเสมอ ดังนั้นด้วยระบบ
การเข้าก่อนออกก่อน ต้นทุนของวัตถุดิบที่ซ้ื อเข้ามาก่อนจะใช้ เป็ นต้นทุนสิ นค้าที่ผลิตออกมาก่อนด้วยเช่นกัน
ซึ่งร้านขายยา ยาแต่ละชนิดมีวนั หมดอายุแน่นอนซึ่งจะทาให้สามารถจัดการสิ นค้าได้เป็ นอย่างดี
4.3.4 การนาเทคโนโลยีเภสัชกรรมทางไกล (Telepharmacy)
การใช้เภสัชกรรมทางไกล (Telepharmacy) คือ การบริ บาลทางเภสัชกรรมและการส่ งมอบเภสั ช
ภัณฑ์จากเภสัชกรผ่านเทคโนโลยีการสื่ อสารทางไกลไปยังผูป้ ่ วย ที่อยู่ในสถานที่ที่แตกต่างกัน ผูป้ ่ วยจะได้รับยา
และการดูแลรักษาทางเภสัชกรรม ภายในสถานที่ที่ปลอดภัยและสะดวกต่อการเข้าถึง การบริ บาลเภสัชกรรม
ทางไกล ครอบคลุ ม ไปถึ ง การให้ ค าปรึ ก ษาด้า นยาแก่ ผูป้ ่ วย (patient counseling), การติ ด ตามการรั กษาและ
ผลข้างเคียง (drug therapy monitoring ) และ การจ่ายยาตามใบสั่งแพทย์ (refill the prescribed drugs) โดยใช้วิธีการ
videoconferencing หรื อ teleconferencing การบริ บาลเภสัชกรรมทางไกล สามารถทาได้ท้ งั จากเภสัชกรที่ปฏิบตั ิ
หน้าที่ในร้านยา, โรงพยาบาลและสถานพยาบาลอื่น ๆ
4.4 งบประมาณแต่ ละแนวทางเลือก (Budget)
1) นาเทคโนโลยีมาใช้ในกระบวนการคลังสิ นค้า งบประมาณ 120,000 บาท
2) ทาการพยากรณ์ปริ มาณความต้องการของยาแต่ละชนิด งบประมาณ 1,000 บาท
3) จัดการสต็อกสิ นค้าแบบ FIFO งบประมาณ 10,000 บาท
4) การนาเทคโนโลยีเภสัชกรรมทางไกล (Telepharmacy) งบประมาณ 30,000 บาท

5. สรุปผลการศึกษาและข้ อเสนอแนะ
5.1 สรุปผลการศึกษา
ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลจากแบบสอบถาม พบว่า ส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิง ร้อยละ 63.50 อายุของผูต้ อบ
แบบสอบถามส่ วนใหญ่อายุ 51-60 ปี ร้อยละ 26.00 อาชีพส่ วนใหญ่ มีอาชีพรับราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ ร้อยละ
26.00 ระดับการศึกษาส่ วนใหญ่ มีระดับการศึกษาปริ ญญาตรี ร้อยละ 40.00 รายได้เฉลี่ยต่อเดือนส่ วนใหญ่ มีรายได้
เฉลี่ ย 10,001-15,000 บาท ร้ อ ยละ 29.00 มี พ ฤติ ก รรมการซื้ อ ยา ดัง นี้ ปกติ ก ารไปซื้ อ ยารั ก ษาโรคของผูต้ อบ
แบบสอบถาม พบว่ า ส่ ว นใหญ่ ซ้ื อ เอง ร้ อ ยละ 73.00 ปกติ ก ารไปซื้ อ ยารั ก ษาโรคตามคาสั่ ง แพทย์ของผูต้ อบ
แบบสอบถาม ส่ วนใหญ่พบว่า ไม่ใช่ ร้อยละ 78. ประเภทยาที่ซ้ื อประจาของผูต้ อบแบบสอบถาม พบว่า ยาสามัญ
ประจาบ้าน ร้อยละ 62.00 รู ้จกั ร้านยาจากสื่ อใด พบว่า รู ้เอง/เดินผ่าน ร้อยละ 42.50 รองลงมา คือ เพื่อนหรื อคนรู ้จกั
ร้อยละ 27.00 เหตุผลสาคัญในการตัดสิ นใจเลือกซื้ อยารักษาโรคจากร้ านยา ของ พบว่า ยารักษาโรคมีคุณภาพ
ร้อยละ 60.00 รองลงมา คือ ยารักษาโรคตรงความต้องการ ร้อยละ 43.50 ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อ
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การตัดสิ นใจซื้ อยาจากร้านยา ส่ วนใหญ่อยู่ในเกณฑ์เฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ยกเว้นสถานที่ต้ งั สะดวกแก่การไปใช้
บริ การ ที่อยูใ่ นระดับปานกลาง
สาหรับปั ญหาที่ พบของการจัดการคลังสิ นค้าร้านขายยา คือ 1) ไม่สามารถจัดการกับปริ มาณสิ นค้าคง
คลังได้ 2) ปริ มาณสิ นค้าในคลังสิ นค้า ไม่ตอ้ งกับจานวนสิ นค้าจริ งที่มี 3) ไม่มีการพยากรณ์ปริ มาณความต้องการ
สิ นค้า 4) ไม่มีการนาเทคโนโลยีมาใช้ สาหรั บแนวทางเลื อกการแก้ไขปั ญหา ดังนี้ 1) นาเทคโนโลยีมาใช้ใน
กระบวนการคลังสิ นค้า 2) ทาการพยากรณ์ปริ มาณความต้องการของยาแต่ละชนิ ด 3) จัดการสต็อกสิ นค้าแบบ
FIFO และ 4) การนาเทคโนโลยีเภสัชกรรมทางไกล (Telepharmacy)
5.2 อภิปรายผลการวิจัย
ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลจากแบบสอบถาม พบว่า พฤติกรรมการซื้ อยา ดังนี้ ปกติการไปซื้ อยารักษาโรค
ของผูต้ อบแบบสอบถาม พบว่าส่ วนใหญ่ซ้ื อเอง ร้อยละ 73.00 ปกติการไปซื้ อยารักษาโรคตามคาสั่งแพทย์ของ
ผูต้ อบแบบสอบถาม ส่ วนใหญ่พบว่า ไม่ใช่ ร้อยละ 78. ประเภทยาที่ซ้ื อประจาของผูต้ อบแบบสอบถาม พบว่า
ยาสามัญประจาบ้าน ร้ อยละ 62.00 รู ้ จักร้ านยาจากสื่ อใด พบว่า รู ้ เอง/เดิ นผ่าน ร้ อยละ 42.50 เหตุผลสาคัญใน
การตัดสิ นใจเลือกซื้ อยารักษาโรคจากร้านยา ของ พบว่า ยารักษาโรคมีคุณภาพ ร้อยละ 60.00 ปั จจัยส่ วนประสม
ทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสิ นใจซื้อยาจากร้านยา ส่วนใหญ่อยูใ่ นเกณฑ์เฉลี่ยอยูใ่ นระดับมาก ยกเว้นสถานที่ต้งั
สะดวกแก่การไปใช้บริ การ ที่อยู่ในระดับปานกลาง สาหรับปั ญหาที่พบของการจัดการคลังสิ นค้าร้านขายยา คือ
1) ไม่สามารถจัดการกับปริ มาณสิ นค้าคงคลังได้ 2) ปริ มาณสิ นค้าในคลังสิ นค้า ไม่ตอ้ งกับจานวนสิ นค้าจริ งที่ มี
3) ไม่มีการพยากรณ์ปริ มาณความต้องการสิ นค้า 4) ไม่มีการนาเทคโนโลยีมาใช้ สาหรับแนวทางเลือกการแก้ไข
ปั ญหา ดังนี้ 1) นาเทคโนโลยีมาใช้ในกระบวนการคลังสิ นค้า 2) ทาการพยากรณ์ปริ มาณความต้องการของยาแต่
ละชนิ ด 3) จัด การสต็ อ กสิ น ค้า แบบ FIFO และ 4) การน าเทคโนโลยี เ ภสั ช กรรมทางไกล (Telepharmacy)
สอดคล้องกับการศึ กษาของธี รวุฒิ ดารงรั กษ์ (2560) ได้ทาการศึ กษาการจัดการสิ นค้าคงคลังของร้ านขายยา
กรณี ศึกษา ซึ่ งปั จจุบนั ร้านขายยากรณี ศึกษาไม่มีระบบการจัดการสิ นค้าคงคลัง และการพยากรณ์สินค้า ทาให้ไม่
สามารถคาดการณ์ ปริ มาณสิ นค้า และวางแผนการจัดการสิ นค้าคงคลังได้ทาให้เกิ ดการเก็บสิ นค้ามากเกินไป
จากการศึกษาข้อมูลย้อนหลัง 2 ปี พบว่า จานวนสิ นค้าสิ นค้าทั้งหมด 3,499 รายการ สามารถนามาจัดกลุ่มโดยใช้
การแบ่งกลุ่มสิ นค้าตามความสาคัญแบบเอบีซี พบว่า มีสินค้าในกลุ่ม A จานวน 736 รายการ และยอดขายร้อยละ
79.98 จากทั้งหมด ผูว้ ิจยั จึงเลือกเอาสิ นค้าจานวน 20 รายการของกลุ่ม A ที่มียอดการขายสะสมรวมไม่ต่ากว่าร้อยละ
15 มาทาการหาวิธีพยากรณ์ที่เหมาะสม จากนั้นทาการพยากรณ์ยอดขายล่วงหน้า 2 เดือน และใช้ค่าพยากรณ์ไปทา
การวางแผนการจัด การสิ นค้าคงคลัง โดยใช้วิธีการสงซื้ อแบบขนาดการสั่งซื้ อแบบประหยัดที่สุด ร่ วมกับการจัดเก็บ
วัสดุคงคลังสารองที่ระดับการให้บริ การที่ร้อยละ 98 พบว่า รู ปแบบการจัดการสิ นค้าคงคล้งที่นาเสนอสามารถลด
ต้นทุนรวมการจัดการสิ นค้าคงคลังรายเดือนจาก 9,950 บาท เหลือเพียง 7,389 บาท คิดเป็ นร้อยละ 26
5.3 ข้ อเสนอแนะ
1) การศึกษาเชิ งเปรี ยบเทียบกับร้านขายยาแบบอื่นๆ ในธุ รกิจประเภทเดียวกัน เพื่อประโยชน์ใน
การวางกลยุทธ์การตลาด
2) ควรศึกษาถึงความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพการบริ การและความพึงพอใจของลูกค้า เพื่อใช้เป็ น
แนวทางในการปรับปรุ งคุณภาพการบริ การของร้านต่อไป
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ข้ อเสนอแนะสาหรับ Covid-19
1) ความสาคัญของเงินหมุนเวียนในธุรกิจ ควรจะมีให้เพียงพอสาหรับครึ่ งปี เป็ นอย่างต่า เนื่องจาก
ช่วงวิกฤติที่เกิดขึ้นนี้ ทาให้เศรษฐกิจโลกเกิดการชะงัก และมีมาตรการการกักตัว
2) พฤติ กรรมของผูบ้ ริ โภคที่ อ าจจะเปลี่ ย นไปหลังจากช่ วงโควิ ด คื อ อาจมี การใช้บ ริ การผ่าน
แอพพลิเคชัน่ ไม่ตอ้ งเดินทางมาซื้ อยาเองที่ร้าน ดังนั้น ร้านขายยาจะต้องมีการเพิ่มช่องทางในการที่ลุกค้าสามารถ
ติดต่อซื้อยาผ่านช่องทางออนไลน์
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แนวทางการเพิม่ จานวนผู้มาใช้ บริการขึน้ รางวัลสลากกินแบ่ งรัฐบาลเพื่อแก้ไขปัญหา
รายได้ค่าธรรมเนียมจ่ ายเงินรางวัลสลากกินแบ่ งรัฐบาลของสาขาราษีไศลที่ลดลง
THE GUIDELINE TO INCREASE THE NUMBER OF PEOPLE WHO USE
THE SERVICE FOR THE GOVERNMENT LOTTERY PRIZES TO SOLVE
THE PROBLEM OF THE REDUCED INCOME OF GOVERNMENT
LOTTERY PRIZE PAYOUTS IN THE RASI SALAI BRANCH
ชลญา แก้วภักดี
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
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บทคัดย่อ
การศึกษาครั้งนี้มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาแนวทางในการเพิ่มจานวนผูม้ าใช้บริ การขึ้นรางวัลสลากกิ นแบ่ง
รัฐบาล เพื่อแก้ไขปัญหารายได้ค่าธรรมเนียมจ่ายเงินรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาลของสาขาราศีไศล กลุ่มตัวอย่างใน
การศึกษา คือ ลูกค้าของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรสาขาราษีไศลที่เคยใช้บริ การขึ้นเงินรางวัล
กับสาขาจานวน 370 คน ผลการวิจยั พบว่า ในระยะแรกที่รับขึ้นรางวัล (จากการเก็บข้อมูลในระบบงานรับขึ้น
รางวัลของธนาคาร ในส่ วนของผูม้ าใช้บริ การขึ้นรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาลกับสาขาราษีไศลตั้งแต่งวด 1 มิ.ย.
2563 ถึง 2 พ.ค. 2564 จานวน 23 งวด) ทางสาขามีสัดส่วนผูม้ าใช้บริ การขึ้นรางวัลในแต่ละงวดเพิ่มขึ้นเพียง 9 งวด
เท่านั้น ลูกค้าส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิง อาชี พส่ วนใหญ่คือ เกษตรกร จานวนสลากฯที่ ซ้ื อ คือ 6-10 ใบต่อเดือน
นอกจากนี้มีการเสี่ ยงโชคในรู ปแบบอื่นคือหวยใต้ดิน ส่วนปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสิ นใจซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลคือ
ส่วนใหญ่มีความคาดหวังว่าจะถูกรางวัลที่ 1 ส่วนสาเหตุที่ไม่ซ้ือหรื อลดปริ มาณการซื้ อเพราะว่า ชื่นชอบการลงทุนใน
รู ปแบบอื่น (หวยใต้ดิน) มากกว่า และเมื่อดูในส่ วนของการเลือกใช้บริ การตัวแทนขึ้นเงินรางวัลสลากฯ พบว่า
ลูกค้าส่วนใหญ่ยงั เลือกใช้บริ การขึ้นเงินรางวัลกับ ธ.ก.ส. สาขาราษีไศล มากกว่าตัวแทนอื่นๆ ในพื้นที่ สาเหตุหลักที่
ลูกค้าเลือกใช้บริ การกับสาขาเพราะว่า ความสะดวกในการรับบริ การ ความรวดเร็ วของการให้บริ การรวมทั้งกิริยา
และวาจาที่สุภาพของผูใ้ ห้บริ การด้วย
คาสาคัญ: สลากกินแบ่งรัฐบาล

ABSTRACT
The objective of the study was increase service user get lottery prizes for correct income fee
of Rasisalai branch. Example are 370 customer used to got lottery prizes. Research result in first stage
(data processing units inpart of customer since 1 June 2020 to 2 May 2021) a customer increase 9 time.
Almost are women and they are farmers. They’re buy 6-10 pieces for month. Other than is illegal lottery.
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Important factor to buy lottery because they’re hope a jackpot. Inpart service found mostly customer use
to get lottery prizes at Rasisalai branch. Because convenient, quickness and gentleness of bank employees.
Keywords: Lottery

1. ความสาคัญและที่มาของปัญหาวิจัย
ปัจจุบนั การสร้างรายได้จากค่าธรรมเนียม (Fee-Based Income : FBI) ด้านการให้บริ การทางการเงินของ
สถาบันทางการเงินต่างๆ ลดลงอย่างต่อเนื่ อง จากการประกาศฟรี ค่าธรรมเนี ยมในการให้บริ การโอนเงิ นผ่าน
ช่องทาง Mobile Banking ทาให้รูปแบบการดาเนินชีวิตและใช้บริ การทางการเงินของลูกค้าเปลี่ยนไป และในปี บัญชี
2563 ที่ผ่านมา (1 เม.ย. 2563-31 มี.ค. 2564) ธนาคารได้กาหนดเป้าหมายรายได้จากค่าธรรมเนียม จานวน 6,000
ล้านบาท สาขาได้เล็งเห็นช่ องทางในการเพิ่มรายได้ค่าธรรมเนี ยมจากการรั บขึ้นรางวัลสลากกิ นแบ่งรัฐบาล
ซึ่ งธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ถือเป็ นธนาคารแรกที่เป็ นตัวแทนรับขึ้นรางวัลสลากกินแบ่ง
รัฐบาล ซึ่ งทางผูจ้ ดั ทาพบว่า ในระยะแรกที่รับขึ้นรางวัล (จากการเก็บยอดผูม้ าใช้บริ การขึ้นรางวัลสลากกินแบ่ง
รัฐบาลกับสาขาราษีไศลตั้งแต่งวด 1 มิ.ย. 2563 ถึง 2 พ.ค. 2564 จานวน 23 งวด) ทางสาขามีสัดส่วนผูม้ าใช้บริ การ
ขึ้นรางวัลในแต่ละงวดเพิ่มขึ้นเพียง 9 งวดเท่านั้น ซึ่งเพิ่มไม่ถึง 50% ของจานวนงวดทั้งหมดที่ได้ทาการเก็บข้อมูล
โดยเฉพาะงวดวันที่ 16 พ.ย. 2563 จนถึงงวด 30 ธ.ค. 2563 รวมทั้งสิ้ น 4 งวด มีสัดส่ วนผูม้ าใช้บริ การขึ้นรางวัลที่
สาขาราษีไศลลดลงอย่างต่อเนื่องในทุกงวด และลดลงอีกครั้งในช่วงงวดวันที่ 1 เม.ย. 2564 ถึงงวดวันที่ 2 พ.ค.
2564 รวมทั้งสิ้ น 3 งวด ซึ่ งถือเป็ นปั ญหาสาคัญที่สาขาต้องหาสาเหตุและเร่ งหาแนวทางแก้ไขเพื่อกระตุน้ ยอด
รายได้ค่าธรรมเนียมให้เพิ่มขึ้นโดยเร็ ว

2. วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
(1) เพื่อศึกษาพฤติกรรมการใช้บริ การขึ้นรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาล และสาเหตุการลดลงของยอดผูม้ า
ขึ้นรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาลที่ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาราษีไศล
(2) เพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหารายได้ค่าธรรมเนียมการเป็ นตัวแทนรับขึ้นรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาลที่
ลดลง

3. เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
3.1 แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้ อง
สาหรับแนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องในการศึ กษางานวิจยั ครั้งนี้ ได้แก่ ทฤษฎีพฤติกรรมผูบ้ ริ โภค,
ทฤษฎีส่วนประสมทางการตลาด และทฤษฎีเกี่ยวกับการตัดสิ นใจซื้อ ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
- ทฤษฎีพฤติกรรมผู้บริโภค
พฤติกรรมผูบ้ ริ โภค (Consumer Behavior) หมายถึง กระบวนการ หรื อพฤติกรรมในการตัดสิ นใจ
ซื้ อ ใช้ และประเมินผลการใช้สินค้าหรื อบริ การของผูซ้ ้ื อ ทั้งที่เป็ นปั จเจกบุคคลและกลุ่มบุคคล ที่มีอิทธิ พลต่อ
การซื้ อ สิ น ค้า และบริ ก ารทั้ง ในปั จ จุ บัน และอนาคต การศึ ก ษาเกี่ ย วกับ พฤติ กรรมผูบ้ ริ โ ภค เป็ นการศึ กษา
ลักษณะเฉพาะของผูบ้ ริ โภค เพื่อให้เข้าใจความต้องการของกลุ่มผูบ้ ริ โภคเป้าหมาย และประเมินสิ่ งที่มีอิทธิ พลต่อ
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การตัดสิ นใจและกระบวนการการซื้ อสิ นค้าและบริ การ สาหรับปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการซื้อของผูบ้ ริ โภคใน
ปัจจุบนั ได้แก่ ปัจจัยด้านวัฒนธรรม ,ปัจจัยทางสังคม, ปัจจัยส่วนบุคคล, ปัจจัยด้านจิตวิทยา
- ทฤษฎีส่วนประสมทางการตลาด
ส่วนประสมทางการตลาด (Marketing Mix) ประกอบไปด้วย
1) ผลิตภัณฑ์ (Product) เป็ นสิ่ งที่ธุรกิจนาเสนอขายให้แก่ผบู ้ ริ โภคหรื อตลาด เพื่อสนองความ
ต้องการและความจาเป็ นให้ได้รับความพึงพอใจ
2) ราคา (Price) เป็ นมู ล ค่ า ในการแลกเปลี่ ย นซื้ อ ขายผลิ ต ภัณ ฑ์ และเป็ นสิ่ ง ที่ ผูบ้ ริ โ ภคใช้
พิจารณาประกอบการตัดสิ นใจซื้อ
3) การจัดจาหน่าย (Place) เป็ นโครงสร้างของช่องทางการจัดจาหน่าย ที่ประกอบด้วยสถาบัน
และกิจกรรมต่าง ๆ ที่จะนาผลิตภัณฑ์ออกสู่ ตลาดเป้าหมาย ซึ่ งถือว่าเป็ นกิจกรรมที่ช่วยในการเคลื่อนย้ายกระจาย
ตัวผลิตภัณฑ์จากผูผ้ ลิตไปสู่ผบู ้ ริ โภค
4) การส่ งเสริ มการตลาด (Promotion) เป็ นกิจกรรมต่าง ๆ ที่ช่วยในการจัดจาหน่ายผลิตภัณฑ์
และเป็ นการแจ้ง ให้ ผู ้บ ริ โ ภคทราบว่ า มี ผ ลิ ต ภัณ ฑ์ อ อกจ าหน่ า ยในตลาด โดยอาศัย เครื่ อ งมื อ ต่ า ง ๆ ได้แ ก่
การโฆษณา การประชาสัมพันธ์ การส่งเสริ มการขาย และการขายโดยใช้พนักงานขาย
- ทฤษฎีเกี่ยวกับการตัดสินใจซื้อ
การตัดสิ นใจ (Decision Making) หมายถึง กระบวนการในการเลือกที่จะกระทาสิ่ งใดสิ่ งหนึ่ งจาก
ทางเลือกต่างๆที่มีอยู่ ซึ่ งผูบ้ ริ โภคมักจะต้องตัดสิ นใจในทางเลือกต่างๆของสิ นค้าและบริ การอยู่เสมอ (ฉัตยาพร
เสมอใจ, 2550: 46) ในส่วนกระบวนการตัดสิ นใจซื้อ (Decision Process) จะพบว่าแม้ผบู ้ ริ โภคจะมีความแตกต่าง
แต่จะมี รูปแบบการตัดสิ นใจซื้ อที่คล้ายคลึ งกัน โดยแบ่งออกเป็ น 5 ขั้นตอน ดังนี้ การตระหนักถึงปั ญหาหรื อ
ความต้องการ (Problem or Need Recognition), การเสาะแสวงหาข้อมูล (Search for Information), การประเมิน
ทางเลือก ( Evaluation of Alternative),การตัดสิ นใจซื้อ ( Decision Making), พฤติกรรมหลังการซื้อ ( Post purchase
Behavior)
ในส่วนของงานวิจยั ที่เกี่ยวข้องสาหรับการศึกษาในครั้งนี้ ได้แก่
งานวิจยั ของ สโรชา พิมพ์ชยั (2017) ศึกษาเรื่ อง การศึกษาพฤติกรรมการเล่นพนัน กรณี สลากกินแบ่ง
รัฐบาลและสลากล็อตโต้ของ ประชาชนในเขตกรุ งเทพมหานคร กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ คือประชาชนที่ซ้ื อสลากกิน
แบ่งรัฐบาลและไม่ซ้ือสลากกินแบ่งรัฐบาลในเขตพื้นที่กรุ งเทพมหานคร ช่วงเวลาที่ศึกษา คือเดือนสิ งหาคม 2560
ถึง เดือนพฤษภาคม 2561 วิธีการศึกษา การเก็บข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามโดยมีกลุ่มประชากรคือประชาชนใน
เขตกรุ งเทพมหานคร และกลุ่มตัวอย่างคือประชาชนที่ซ้ื อสลากกินแบ่งรัฐบาลและไม่ซ้ื อสลากกินแบ่งรัฐบาลใน
เขตพื้นที่ ผลที่ได้จากการศึกษา ในกรณี สลากกินแบ่งรัฐบาล กลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิงสถานภาพโสด
อายุระหว่าง 21 - 30 ปี ระดับการศึกษาปริ ญญาตรี อาชีพพนักงานบริ ษทั เอกชน,ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ
รายได้เฉลี่ยต่อเดือนระหว่าง 20,001 - 30,000 บาท พบว่ากลุ่มตัวอย่างมีเหตุผลในการซื้ อสลากฯคือ ต้องการเงิน
รางวัล, มีความเชื่ อว่าจะถูกรางวัล ความถี่ในการซื้ อ 1 - 5 ครั้งต่อ ส่ วนในกรณี สลากล็อตโต้ จากการศึกษากลุ่ม
ตัวอย่างส่วนใหญ่เป็ นเพศหญิงสถานภาพโสด อายุระหว่าง 21 - 30 ปี ระดับการศึกษาปริ ญญาตรี อาชีพพนักงาน
บริ ษทั เอกชน,ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ รายได้เฉลี่ยต่อเดือนระหว่า ง 20,001-30,000 บาท ความต้องการ
สลากล็อตโต้ พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่ตอ้ งการซื้อสลากล็อตโต้มีเหตุผลในการซื้อคือต้องการรางวัลแจ็คพอตที่สมทบ
ในงวดถัดไป
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งานวิจยั ของ ชื่นสุ มล บุนนาค,วสันต์ เจนร่ วมจิต (2019) ชื่อผลงานวิจยั พฤติกรรมการซื้ อสลากกินแบ่ง
รัฐบาลของกลุ่มเจเนอเรชัน่ B, X และ Y ในเขตกรุ งเทพมหานคร วัตถุประสงค์ของงานวิจยั คือ เพื่อศึกษาลักษณะ
ประชากรศาสตร์ของกลุ่มเจเนอเรชัน่ B, X และ Y ที่มีต่อความพึงพอใจในปัจจัยทางการตลาดของสานักงานสลาก
กินแบ่งรัฐบาล และเพื่อศึกษาพฤติกรรมการซื้ อสลากกินแบ่งรัฐบาลของกลุ่มเจเนอเรชั่น B, X และ Y ในเขต
กรุ งเทพมหานคร มีขอบเขตการศึกษาวิจยั คือศึกษาจากกลุ่มตัวอย่างประชากรที่อยูใ่ นพื้นที่กรุ งเทพฯ จานวน 400 คน
โดยมีวิธีการศึกษา คือเมื่อได้ขอ้ มูลจะนาไปวิเคราะห์โดยการหาค่าเฉลี่ย ,ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน,และการวิเคราะห์
ความแปรปรวน ผลการค้นพบจากงานวิจยั ที่เกี่ยวข้องกับตัวแปรที่ใช้ในการศึกษาในรายงานนี้ คือ กลุ่มเจเนอเรชัน่
ที่ต่างกันจะมีปริ มาณการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลต่างกัน โดยกลุ่มที่อายุมากกว่าจะซื้อเยอะกว่า และเพศหญิงจะซื้อ
มากกว่าเพศชาย
งานวิจยั ของ ทองธรรม กุมภีพงษ์ (2016) ชื่อผลงานวิจยั การศึกษาความต้องการสลากรู ปแบบใหม่ของ
ประชากรในเขตกรุ งเทพฯ โดยมีวตั ถุประสงค์ของงานวิจยั คือ เพื่อทราบคุณลักษณะของผลิตภัณฑ์ สลากกินแบ่ง
รัฐบาล และการตัดสิ นใจซื้ อสลากกินแบ่งรัฐบาล เมื่อเทียบกับหวยใต้ดิน ขอบเขตการศึกษาวิจยั จากกลุ่มตัวอย่าง
300 คน จากประชากรที่อาศัยในเขตกรุ งเทพมหานคร วิธีการศึกษาโดยใช้โปรแกรม SPSS วิเคราะห์ขอ้ มูล และใช้
การวิเคราะห์เชิงพรรณนาความถี่และร้อยละ มีขอ้ ค้นพบจากงานวิจยั ที่เกี่ยวข้องกับตัวแปรที่ใช้ในการศึกษาใน
รายงานนี้ คือกลุ่มตัวอย่างเป็ นเพศหญิงช่ วงอายุ 20-29ปี ชอบซื้ อสลากกิ นแบ่งรั ฐบาลควบคู่กับการเสี่ ยงโชค
รู ปแบบอื่น เช่น หวยใต้ดิน เป็ นต้น
งานวิจยั ของชัยวัฒน์ วงศ์เสนา (2020) ศึกษาผลงานวิจยั เรื่ อง พฤติกรรมการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลของ
ผูป้ ระกอบอาชีพค้าขายในจังหวัดอุบลราชธานีวตั ถุประสงค์ของงานวิจยั เพื่อศึกษาพฤติกรรมการซื้อสลากกินแบ่ง
รัฐบาลของผูป้ ระกอบอาชี พค้าขายในจังหวัดอุบลราชธานีและเพื่อศึกษาพฤติกรรมการซื้ อสลากกินแบ่งรัฐบาล
ของผูป้ ระกอบอาชีพค้าขายในจังหวัดอุบลราชธานีจาแนกตามปัจจัยส่ วนบุคคล มีขอบเขตการศึกษาวิจยั จากกลุ่ม
ตัวอย่างผูป้ ระกอบอาชีพค้าขายในจังหวัดอุบลราชธานี จานวน400 คน ระเบียบวิธีการศึกษา คือ เมื่อได้ขอ้ มูลจะ
นาไปวิเคราะห์โดยการหาค่าเฉลี่ ย ค่าเบี่ ยงเบนมาตรฐาน และการใช้สถิ ติเชิ งพรรณนาความถี่ แ ละร้ อ ยละ
ข้อค้นพบจากงานวิจยั ที่เกี่ยวข้องกับตัวแปรที่ใช้ในการศึกษาในรายงานนี้ ปั จจัยส่ วนบุคคลเรื่ องเพศ
อายุ การศึกษา ไม่ทาให้พฤติกรรมการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลของผูป้ ระกอบอาชีพค้าขายในจังหวัดอุบลราชธานี
แตกต่างกันมากนัก แต่รายได้ทาให้ผซู ้ ้ือมีพฤติกรรมที่แตกต่างอย่างมีนยั สาคัญ 0.05
งานวิจยั ของ ฐิติมน สื่ อเสาวลักษณ์ (2016) ชื่อผลงานวิจยั พฤติกรรมการซื้อหวยใต้ดินของประชาชนใน
ตาบลอ่างศิลา อาเภอเมื อง จังหวัดชลบุรีวตั ถุประสงค์ของงานวิจยั เพื่อศึกษาพฤติกรรมการซื้ อหวยใต้ดินของ
ประชาชนในตาบลอ่างศิลา อาเภอเมือง จังหวัดชลบุรี และ ศึกษาพฤติกรรมการซื้ อหวยใต้ดินของประชาชนใน
ตาบลอ่างศิลา อาเภอเมือง จังหวัดชลบุรี โดยจาแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล เพศ อายุ สถานภาพ อาชีพ รายได้ ระดับ
การศึกษาขอบเขตการศึกษาวิจยั ศึกษาจากประชากรที่มีพฤติกรรมซื้ อหวยใต้ดิน ต.อ่างศิลา 5,526 คนระเบียบวิธี
การศึกษาข้อมูลที่ได้จะนาไปวิเคราะห์โดยการหาค่าเฉลี่ย ,ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน,และการใช้สถิติเชิงพรรณนาข้อ
ค้นพบจากงานวิจยั ที่เกี่ยวข้องกับตัวแปรที่ ใช้ในการศึกษาในรายงานนี้พบว่า เพศ อาชีพ รายได้ และอายุมีผลต่อ
พฤติกรรมการซื้ อหวยใต้ดินของประชาชนในตาบลอ่างศิลา อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ในขณะที่
สถานภาพไม่มีผล
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3.2 กรอบแนวคิดในการวิจัย
จากการศึกษาแนวคิดเกี่ยวกับพฤติกรรมผูบ้ ริ โภค และข้อมูลสนับสนุนปริ มาณลูกค้าที่มาใช้บริ การขึ้น
รางวัลกับทางธนาคาร ธ.ก.ส.สาขาราษีไศล และรายได้ค่าธรรมเนียมจ่ายเงินรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาล ได้จากการเก็บ
ข้อมูลในระบบสารสนเทศของธนาคาร เกี่ยวกับงานรับขึ้นรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาลของธนาคารในแต่ละงวด
3.3 สมมติฐานการวิจัย
ค่าธรรมเนียมธนาคารมีผลมาจากการเปลี่ยนแปลงของปริ มาณลูกค้าที่มาใช้บริ การขึ้นรางวัลสลากกิน
แบ่งรัฐบาล

4. วิธีดาเนินการวิจัย
4.1 แบบแผนการวิจัย
ศึกษาโดยการใช้แบบสอบถาม และการสัมภาษณ์ลูกค้า เพื่อเก็บข้อมูลเกี่ยวกับการให้บริ การของธนาคาร
จากลูกค้าที่มาใช้บริ การขึ้นรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาลกับทาง ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรสาขา
ราษีไศลในแต่ละงวด(วันจันทร์ -ศุกร์ เดือน เมษายน ถึงพฤษภาคม 2564) ทั้งจากสาขาราษีไศล สาขาย่อยศิลาลาด
และสาขาย่อยบึงบูรพ์ รวมทั้งลูกค้าที่เคยไปใช้บริ การขึ้นรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาลกับตัวแทนอื่นๆ จากนั้นนา
ข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์สาเหตุของปัญหา กาหนดแนวทางแก้ไขปัญหา และตัวชี้วดั ผลของการแก้ไขปัญหา
4.2 ประชากรและตัวอย่าง
ประชากรของงานวิจยั นี้คือ ลูกค้า ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาราษีไศลที่เคยใช้
บริ การขึ้นเงินรางวัลกับสาขา (อ.ราษีไศล, อ.ศิลาลาด, อ.บึงบูรพ์) 3,000 คน เก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างจานวน
370 คน โดยกลุ่มตัวอย่างคือลูกค้าที่เคยมาขึ้นรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาลกับ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์
การเกษตรสาขาราษีไศล ขนาดของกลุ่มตัวอย่างใช้ในการคานวณจากสู ตรของทาโร ยามาเน (TARO YAMANE)
ที่ระดับความเชื่อมัน่ 95% ได้ขนาดกลุ่มตัวอย่าง 353 คน และสารองความผิดพลาดจากการเก็บข้อมูลจานวน 17 คน
รวมกลุ่มที่ จะเก็บตัวอย่างทั้งสิ้ น 370 คน โดยทาการเก็บแบบสอบถามจากลูกค้า ธนาคารเพื่อการเกษตรและ
สหกรณ์การเกษตรสาขาราษีไศล (อ.ราษีไศล, อ.ศิลาลาด, อ.บึงบูรพ์)
ในส่ วนการสั ม ภาษณ์ เชิ ง ลึ ก หัว หน้า หน่ ว ยงานและพนัก งานที่ เ กี่ ยวข้องนั้น ใช้จ านวนพนักงานที่
สัมภาษณ์ 41 คน จากพนักงานทั้งสิ้ น 45 คน ขนาดของกลุ่มตัวอย่างใช้ในการคานวณจากสู ตรของทาโร ยามาเน
(TARO YAMANE) ที่ระดับความเชื่อมัน่ 95% ได้ขนาดกลุ่มตัวอย่าง 41 คน
4.3 เครื่ องมือวิจัย
ศึกษาโดยการใช้แบบสอบถามที่สร้างขึ้น เพื่อเก็บข้อมูลเกี่ยวกับการให้บริ การของธนาคารจากลูกค้า
ที่มาใช้บริ การขึ้นรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาลกับทางธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรสาขาราษีไศล
สาขาย่อยบึงบูรพ์และสาขาย่อยศิลาลาดในแต่ละงวด (วันจันทร์ -ศุกร์ เดือน พฤษภาคมและมิถุนายน 2564) ทั้งจาก
สาขาราษีไศล สาขาย่อยศิลาลาด และสาขาย่อยบึงบูรพ์ จากนั้นนาข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ สาเหตุของปั ญหา กาหนด
แนวทางแก้ไขปัญหา และตัวชี้วดั ผลของการแก้ไขปัญหา โดยรายละเอียดของแบบสอบถามมีดงั นี้
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทัว่ ไปของผูต้ อบแบบสอบถาม จานวน 10 ข้อ
ส่วนที่ 2 ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อหรื อไม่ซ้ือสลากกินแบ่งรัฐบาล จานวน 2 ข้อ
ส่วนที่ 3 ปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกสถานที่ข้ นึ เงินรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาล จานวน 2 ข้อ
ส่วนที่ 4 ข้อเสนอแนะอื่นๆ จานวน 1 ข้อ
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4.4 การเก็บรวบรวมข้ อมูล
เก็บ ข้อ มู ล โดยใช้แ บบสอบถามโดยมี กลุ่ ม ประชากรคื อลู กค้า ธนาคารเพื่ อ การเกษตรและสหกรณ์
การเกษตร สาขาราษีไศล และกลุ่มตัวอย่างคือลูกค้าที่มาขึ้นรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาลที่ธนาคารเพื่อการเกษตร
และสหกรณ์การเกษตรสาขาราษีไศล
4.5 การวิเคราะห์ ข้อมูล
นาข้อมูลที่ได้จากการแบบสอบถามลูกค้า และพนักงานสาขามาวิเคราะห์ขอ้ มูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา
เกี่ยวกับความถี่และร้อยละเพื่ออธิ บายข้อมูลลักษณะทัว่ ไป รวมทั้งพฤติกรรมในการตัดสิ นใจซื้ อสลากกินแบ่ง
รัฐบาล, การเสี่ ยงโชคในรู ปแบบอื่นๆ และปั จจัยที่มีผ ลต่อการเลือกใช้บริ การขึ้นรางวัลสลากฯกับตัวแทนรับขึ้น
รางวัลแต่ละแห่ง

5. ผลการวิจัย
จากการเก็บข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม เก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างที่เป็ นลูกค้าที่เคยมาใช้บริ การขึ้น
รางวัลกับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรสาขาราษีไศล ตั้งแต่งวด 1 มิ.ย. 2563 ถึง 1 มิ.ย. 2564
จานวน 370 ราย พบว่า ลูกค้าส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิงคิดเป็ น ร้อยละ 58.65 เพศชายร้อยละ 41.35 ลูกค้าที่มาใช้
บริ การส่ วนใหญ่มีอายุอยู่ในช่วงระหว่าง 31-40 ปี คิดเป็ นร้อยละ 45.95 รองลงมาอยู่ในช่วงอายุ 41-50 ปี คิดเป็ น
ร้อยละ 40.54 สถานภาพส่ วนใหญ่ คือสมรสแล้ว ร้อยละ 82.97 ลูกค้าส่ วนใหญ่มีร ะดับ การศึ ก ษามัธ ยมศึก ษา
ตอนต้น ร้ อ ยละ 27.30 รองลงมาคือ ระดับ ประถมศึก ษา ร้อยละ 21.89 อาชี พส่ วนใหญ่คือเกษตรกร ร้อยละ
41.35 รองลงมาคือ พนักงานบริ ษทั และค้าขาย คิดเป็ นร้อยละ 26.22 และ 20.54 ตามลาดับ ส่วนใหญ่มีรายได้เฉลี่ย
ต่อเดือนที่ เดือนละ 10,000-20,000 บาท คิดเป็ นร้อยละ 57.03 รองลงมารายได้เฉลี่ยเดือนละ 20,001-30,000 บาท
คิดเป็ นร้อยละ 34.05 จานวนสลากกินแบ่งรัฐบาลคือ 6-10 ใบต่อเดือน นอกจากนี้มีการเสี่ ยงโชคในรู ปแบบอืน่ คือ
หวยใต้ดิน สู งถึงร้อยละ 97.57 ของการเสี่ ยงโชคในรู ปแบบอื่น ส่วนปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสิ นใจซื้อสลากกินแบ่ง
รัฐบาลคือ ส่วนใหญ่มีความคาดหวังว่าจะถูกรางวัลที่1 คิดเป็ นร้อยละ 88.65 ส่ วนสาเหตุที่ไม่ซ้ื อหรื อลดปริ ม าณ
การซื้ อเพราะว่ า ชื่ นชอบการลงทุนในรู ปแบบอื่ น (หวยใต้ดิน) มากกว่า คิดเป็ นร้อยละ 62.16 และเมื่อดูในส่วน
ของการเลือกใช้บริ การตัวแทนขึ้นเงินรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาล พบว่าลูกค้าส่ วนใหญ่ยงั เลือกใช้บริ การขึ้นเงิน
รางวัลกับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรสาขาราษีไศล มากกว่าตัวแทนอื่นๆ ในพื้นที่ โดยคิดเป็ น
ร้อยละ 88.38 ซึ่งสาเหตุหลักที่ลูกค้าเลือกใช้บริ การกับสาขาเพราะว่า ความสะดวกในการรับบริ การ ความรวดเร็ ว
ของการให้บริ การ รวมทั้งกิริยาและวาจาที่สุภาพของผูใ้ ห้บริ การด้วย โดยคิดเป็ นสัดส่วน 45.41, 23.24 และ 17.30
ตามลาดับ

6. อภิปรายผล
จากผลการศึกษาดังกล่าว พบว่าอัตราค่าธรรมเนียมการรับขึ้นรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาลของธนาคาร
มีผลกระทบเพียงเล็กน้อยต่อการลดลงของรายได้ค่าธรรมเนียมการเป็ นตัวแทนรับขึ้นรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาล
ของสาขาที่ พบว่าปั ญหาส่ วนหนึ่ งมาจากการที่ สลากกิ นแบ่งรัฐบาล ส่ วนใหญ่ขายเกิ นราคา 80 บาท รวมทั้ง
โอกาสถูกรางวัลที่ 1 มีน้อย ลูกค้าจึงหันไปเสี่ ยงโชคช่องทางอื่น เช่น การเสี่ ยงโชคในรู ปแบบหวยใต้ดิน รวมทั้ง
ภาวะเศรษฐกิจที่ชะงักทัว่ โลก ทาให้รายได้ของประชาชนลดลง การใช้จ่ายจึงต้องประหยัดมากขึ้น เป็ นสาเหตุ
สาคัญที่ทาให้ปริ มาณการซื้ อสลากกินแบ่งรัฐบาลของลูกค้าลดลง อีกทั้งการที่ร้านรับขึ้นรางวัลทัว่ ไปมีความยืดหยุน่
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ในเรื่ องของวันและเวลาให้บริ การมากกว่า ทาให้ลูกค้าที่ตอ้ งการใช้เงินเร่ งด่วนเลือกใช้บริ การกับตัวแทนเหล่านี้
ทางสาขาจึงได้กาหนดแนวทางเลือกในการแก้ไขปัญหา เพื่อเพิ่มยอดผูม้ าใช้บริ การขึ้นรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาล
ที่สาขา โดยการมีช่องทางพิเศษสาหรับการขึ้นรางวัลกับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรสาขาราษีไศล
เพื่อใช้ในการแก้ไขปั ญหาการลดลงของผูม้ าใช้บริ การขึ้นรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาลที่สาขา โดยมีระยะเวลาใน
การวัดผลเพื่อแก้ไขปัญหา 3 เดือน และไม่มีงบประมาณส่วนเพิ่มในการจ้างพนักงานและจัดหาอุปกรณ์เพิ่มเติมใน
การทางาน สาหรับเกณฑ์การวัดผลในข้อนี้ คือ ภายหลังจากเพิ่มช่องทางด่วนเพื่อรับขึ้นรางวัลสลากกิ นแบ่ง
รัฐบาลในเดือนที่ 1 ให้เก็บข้อมูลในเดือนที่ 2 และ 3 ว่าปริ มาณลูกค้าเพิ่มขึ้นมากน้อยเพียงใด ซึ่ งทางสาขาได้
ตั้งเป้าหมายว่า ยอดผูม้ าใช้บริ การจะต้องเพิ่มขึ้นทุกงวด และหากลดลงต้องไม่ลดติดต่อกันเกิน 2 งวด หากการ
แก้ปัญหาทางเลือกดังกล่าวไม่เป็ นที่น่าพอใจ ทางสาขาจะมีแผนฉุกเฉินเพื่อกระตุน้ ยอดผูม้ าใช้บริ การ โดยการจัด
โปรโมชัน่ ใหม่ๆ ควบคู่ไปด้วย นัน่ คือ มีของที่ระลึกมอบให้ลูกค้าในวันที่มาใช้บริ การ รวมทั้งคูปองที่มีสิทธิ์ ลุน้
รับรางวัลพิเศษ ในทุกๆ 6เดือน ที่จดั สรรโดยทางสาขา เช่น เครื่ องใช้ไฟฟ้า หรื อ ทองคา เป็ นต้น มีงบประมาณต่อ
ปี ที่ 20,000 บาท ระยะเวลาในการวัดผลเพื่อแก้ไขปัญหา 6 เดือน โดยเป้าหมายสาขาหลังจากใช้แผนหลักควบคู่
กับแผนฉุกเฉินแก้ปัญหานี้ คือ ยอดผูม้ าขึ้นรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาลของสาขา จะต้องเพิ่มขึ้นทุกงวด

7. ข้อเสนอแนะ
7.1 ข้ อเสนอแนะในการนาผลวิจัยไปใช้
(1 ) ระยะเวลาที่ส้ นั และความล่าช้าในการเก็บข้อมูล ระยะเวลาเก็บข้อมูลค่อนข้างสั้น (ระยะเวลา
เก็บข้อมูลประมาณ2สัปดาห์ เก็บข้อมูลจากลูกค้ากลุ่มเป้าหมายได้เพียง 1งวดออกรางวัล) ทาให้ระยะเวลาเกิน
กาหนดส่งข้อมูล กว่าจะเก็บข้อมูลได้370 ราย ซึ่งไม่เป็ นไปตามแผนที่กาหนดไว้
7.2 ข้ อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป
(1) อยากเพิม่ ประเด็นต่อยอดในเรื่ องการกลับมาใช้บริ การซ้ า ของลูกค้าที่เคยมาใช้บริ การขึ้นรางวัล
สลากกินแบ่งรัฐบาลที่สาขา ทั้งนี้ เพื่อทราบข้อเท็จจริ งและนาไปสู่การพัฒนาการให้บริ การ เพื่อเพิ่มยอดให้สูงขึ้น
ต่อไป

8. กิตติกรรมประกาศ
งานวิจยั ฉบับนี้ สาเร็ จลงได้ เนื่ องจากได้รับความกรุ ณาอย่างสู งจาก ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.วรรณรพี
บานชื่นวิจิตร อาจารย์ที่ปรึ กษาวิชาการศึกษาค้นคว้าอิสระ ที่ได้ให้คาปรึ กษา ตรวจตราและให้ขอ้ เสนอแนะต่างๆ
ในการปรั บ แก้เ นื้ อ หางานวิ จัย ด้ว ยความเอาใจใส่ ต่ อ ผูศ้ ึ ก ษาจนสาเร็ จ ลุ ล่ วงเป็ นอย่างดี ผูศ้ ึ กษาจึ ง ขอกราบ
ขอบพระคุณเป็ นอย่างสู งไว้ ณ โอกาสนี้
ขอขอบพระคุณคณะกรรมการการศึกษาค้นคว้าอิสระทุกท่าน ที่ได้ให้คาแนะนาอันเป็ นประโยชน์ต่อ
ผูศ้ ึกษาในการปรับปรุ งแก้ไขเนื้อหางานวิจยั ขอขอบคุณลูกค้าผูใ้ ห้ขอ้ มูลตอบแบบสอบถามทุกท่าน รวมทั้งข้อมูล
การสัมภาษณ์เชิงลึกจากผูบ้ ริ หารและเพื่อนพนักงานธนาคาร เพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรสาขาราษีไศล
ทุกท่านด้วย
ขอขอบพระคุณหลักการ แนวคิด และทฤษฎีต่างๆที่เกี่ยวข้องจากผูค้ ิดค้นทุกท่าน อันเป็ นประโยชน์
อย่างยิ่งต่อการศึกษางานวิจยั ของข้าพเจ้าในครั้งนี้ สาหรับประโยชน์ที่ได้จากการศึกษาค้นคว้าอิสระในครั้งนี้
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ข้าพเจ้าจะนาไปปรั บใช้เพื่อให้เกิ ดประโยชน์สูงสุ ดในการพัฒนาองค์กรธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์
การเกษตรอันเป็ นสถานที่ทางานอันทรงเกียรติต่อไป
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ปัจจัยส่ วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่ อการตัดสิ นใจซื้อเครื่ องสาอาง
ผ่านระบบออนไลน์ ของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร
MARKETING MIX FACTORS THAT INFLUENCING DECISIOIN TO
BUY ONLINE COSMETIC PRODUCTS OF CUSTOMER IN BANGKOK
Xiurong Nong, สมยศ อวเกียรติ, สานิต ศิริวิศิษฐ์ กุล
มหาวิทยาลัยนอร์ ทกรุงเทพ
E-mail: 837026358@qq.com
บทคัดย่อ
งานวิ จัย นี้ มี ว ตั ถุ ป ระสงค์ 1)เพื่ อ ศึ ก ษาปั จ จัย ส่ ว นประสมทางการตลาดที่ มี ผ ลต่ อ การตัด สิ น ใจซื้ อ
เครื่ องสาอางผ่านระบบออนไลน์ของผูบ้ ริ โภคในกรุ งเทพมหานคร 2) เพื่อเปรี ยบเทียบปั จจัยส่ วนประสมทาง
การตลาดที่มีผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อเครื่ องสาอางผ่านระบบออนไลน์ของผูบ้ ริ โภคในกรุ งเทพมหานคร กลุ่มตัวอย่างที่
ใช้ในการวิจยั ครั้งนี้ คือ ผูบ้ ริ โภคที่ซ้ื อเครื่ องสาอางผ่านระบบออนไลน์ของผูบ้ ริ โภคในกรุ งเทพมหานคร จานวน
400 ตัวอย่าง ทาการสุ่ มตัวอย่างแบบตามสะดวกเครื่ องมือที่ ใช้ในการวิจัยคือแบบสอบถามแบบประมาณค่ามี
ความเชื่อมัน่ .83 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูลได้แก่ค่าร้อยละค่าคะแนนเฉลี่ยและส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน t-test
และF-test
ผลการศึกษาพบว่า 1) ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อตัดสิ นใจซื้ อเครื่ องสาอางผ่านระบบ
ออนไลน์ของผูบ้ ริ โภคในกรุ งเทพมหานครวิเคราะห์ท้ งั ในภาพรวมและรายด้านมีผลการวิเคราะห์อยู่ในระดับมาก
2) ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่าเพศ อายุ สถานะภาพ และระดับรายได้ พบความแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .01และมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
คาสาคัญ: การตัดสิ นใจ,ส่วนประสมทางการตลาด,เครื่ องสาอาง

ABSTRACT
The objectives of this research were 1) to study Marketing Mix factors that influencing decision to buy
online cosmetic products of customer in Bangkok 2) to compare the personal Marketing Mix factors that
influencing decision to buy online cosmetic products of customer in Bangkok. The sample group used in this
research was 400 buyers online cosmetic products who lived in Bangkok random sampling by convenient.
The instrument used in this research was a questionnaire with confidence estimation .83 The statistic for analyzing
the data percentage, mean, standard deviation, t-test and F-test.
The research results found that 1) the Marketing Mix factors that influencing decision to buy online
cosmetic products of customer in Bangkok were at a high level in overall and in each aspect. 2) according to
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hypothesis testing found that sex, status, and income level were difference with statistically significant at the .01
level .05 level of significance.
Keywords: Decision Making, Marketing Mix, Cosmetic

บทนา
ในปัจจุบนั อินเตอร์เน็ตได้เข้ามามีบทบาทสาคัญต่อการดารงชีวิตประจาวันของผูค้ นมากขึ้นในทุกๆ ด้าน
เช่น ด้านการศึกษา ด้านการติดต่อสื่ อการ ด้านการคมนาคม รวมถึงด้านการทาธุรกิจการค้า จากการที่อินเตอร์เน็ต
ได้เข้ามามีบทบาทในทุกส่ วนด้านสังคมจึงทาให้เกิดการเปลี่ ยนแปลงสั งคมในอดีตให้เข้าสู่ สังคมออนไลน์ไร้
พรหมแดน ในด้านธุรกิจการค้าได้มีการพัฒนาเทคโนโลยีและนาอินเตอร์เน็ตเข้ามาใช้การทาธุรกิจ โดยเปลี่ยนจาก
การทาธุรกิจที่ตอ้ งมีหน้าร้าน มีสินค้าวางขาย ลูกค้าจากัดอยู่ในวงแคบเฉพาะในประเทศสู่ การทาธุรกิจการค้าไร้
พรหมแดน สามารถทาการค้าขายไปยังทุกมุมโลกได้โดยไม่มีขีดกาจัดของลูกค้า ในประเทศไทยโดยเฉพาะในช่วง
ที่ เ กิ ด วิ ก ฤตโควิ ด -19 (Covid-19) ขึ้ น ท าให้ ผู ้ค นเปลี่ ย นมาใช้เ ทคโนโลยี อิ น เตอร์ เ น็ ต ที่ ม ากกว่ า เดิ ม เพื่ อ ลด
การพบปะ ซึ่งการดาเนินชีวิตในปัจจุบนั จึงจาเป็ นต้องปรับเปลี่ยนไปตามสถานการณ์ ผูค้ นเริ่ มมีการใช้บริ การทาง
ออนไลน์มากขึ้นกว่าที่ผ่านมา พบว่าการเจริ ญเติบโตของพาณิ ชย์อิเล็กทรอนิ กส์ (E-Commerce) นั้นมีแนวโน้ม
เพิ่ มขึ้ น จากสถิ ติ ในปี พ.ศ. 2563 มู ลค่ าตลาดพาณิ ชย์อิ เล็ กทรอนิ กส์ (E-Commerce) มี มู ลค่ า 294,000 ล้านบาท
โดยเพิ่ มขึ้ นมากกว่ าปี พ.ศ. 2562 ที่ มี มู ล ค่ าอยู่ที่ 163,000 ล้านบาทซึ่ ง เท่ ากับ ว่ าตลาดพาณิ ชย์อิ เ ล็กทรอนิ ก ส์
(E-Commerce) มี อ ัต ราการเติ บ โตสู ง ขึ้ น ถึ ง 81% เนื่ อ งจากการที่ ผู ้ค นในสั ง คมต้อ งปรั บ เปลี่ ย นพฤติ ก รรม
การดาเนินชีวิต ผูป้ ระกอบการหลายจึงจาเป็ นต้องเปลี่ยนช่องทางการค้าขายหน้าร้านเป็ นการค้าขายออนไลน์เพื่อ
ความอยู่รอดของธุ รกิจ ดังนั้นเมื่ออินเตอร์ เน็ตได้เข้ามามีส่วนต่อการทาธุ รกิจในปั จจุบนั ซึ่ งดูจากจากแนวโน้ม
การเจริ ญเติบโตของพาณิ ชย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-Commerce) ที่มีการเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง พฤติกรรมของผูบ้ ริ โภค
ในการซื้ อสิ นค้าก็มีการเปลี่ ยนแปลงไปจากเดิ มจึงส่ งผลต่อภาคธุ รกิ จ การทาธุ รกิ จการค้าทางออนไลน์จึงได้
ขยายตัวมากยิ่งขึ้น ผูป้ ระกอบการจึงจาเป็ นต้องปรับตัว ปรับปรุ ง เปลี่ยนแปลงพัฒนากลยุทธ์ในการนาเสนอขาย
สิ นค้าในรู ปแบบใหม่ๆให้ทนั กับยุคสมัยที่เปลี่ยนแปลงไป การนาผลวิจยั ที่ได้ไปใช้ในการกาหนดส่วนประสมเพือ่
วางแผนทางการตลาด ทาให้ผปู ้ ระกอบการสามารถเชื่อมต่อกับความต้องการของผูบ้ ริ โภคได้โดยตรง ทั้งนี้เพื่อให้
ธุรกิจยังคงอยูต่ ่อไปได้

วัตถุประสงค์
(1) เพื่อศึกษาปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสิ นใจซื้อเครื่ องสาอางผ่านระบบออนไลน์
ของผูบ้ ริ โภคในกรุ งเทพมหานคร
(2) เพื่อเปรี ยบเทียบปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อเครื่ องสาอางผ่านระบบ
ออนไลน์ของผูบ้ ริ โภคในกรุ งเทพมหานคร
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ประโยชน์ ที่คาดว่าจะได้รับ
1. เป็ นแนวทางไปใช้ในการกาหนดแผนการตลาดสาหรับผูป้ ระกอบการสาหรับการขายเครื่ องสาอางใน
ช่องทางการขายออนไลน์
2. เป็ นแนวทางในการกาหนดและพัฒนากลยุทธ์ทางการตลาดของผูป้ ระกอบการให้สอดคล้องกับ
ความต้องการของผูบ้ ริ โภค

กรอบแนวคิดในการวิจัย
ตัวแปรต้ น

ตัวแปรตาม
ปัจจัยส่ วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่ อ
การตัดสินใจซื้อเครื่ องสาอางค์ ผ่านระบบ
ออนไลน์ ของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร
- ด้านผลิตภัณฑ์
- ด้านราคา
- ด้านช่องทางการจัดจาหน่าย
- ด้านการส่งเสริ มทางการตลาด

ปัจจัยส่ วนบุคคล
-

เพศ
อายุ
สถานะภาพ
อาชีพ
ระดับรายได้
ระดับการศึกษา

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจยั

สมมติฐานในการวิจัย
ปัจจัยส่วนบุคคลที่แตกต่างกันมีการตัดสิ นใจซื้อเครื่ องสาอางผ่านระบบออนไลน์ที่แตกต่างกัน

วิธีดาเนินการวิจัย
เป็ นการวิจยั เชิงสารวจการวิเคราะห์ขอ้ มูลโดยใช้โปรแกรมสาเร็ จรู ปทางสถิติ ใช้สถิติเชิงพรรณนา ได้แก่
จานวน (Number) ค่าร้ อยละ (Percentage) ใช้อธิ บายข้อมูลทัว่ ไปของประชากรที่อาศัยอยู่ในกรุ งเทพมหานคร
ค่าเฉลี่ย (Mean, x̅) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation : S.D.) ใช้อธิบายปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่
มี ผ ลต่ อ การตัด สิ นใจซื้ อ เครื่ องสาอางผ่า นระบบออนไลน์ของผูบ้ ริ โ ภคในกรุ งเทพมหานคร ด้านผลิ ตภัณฑ์
ด้านราคา ด้านช่องทางการจัดจาหน่าย ด้านส่งเสริ มการตลาด
กลุ่มตัวอย่าง
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในครั้งนี้คือ ประชากรที่อาศัยอยูใ่ นพื้นที่เขตกรุ งเทพมหานคร จานวน 400 คน ผูว้ ิจยั ได้
ค านวณหาขนาดของกลุ่ มตัวอย่างกรณี ไ ม่ท ราบจานวนประชากร โดยใช้สูต รของ ยามาเน ( Yamane. 1967)
ด้วยการใช้วิธีการสุ่มกลุ่มตัวอย่างแบบความสะดวก (Convenience sampling) ที่ระดับความเชื่อมัน่ 95%
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เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั คือ แบบสอบถาม ประกอบด้วย 3 ตอนดังนี้
ตอนที่ 1 เป็ นข้อมูลลักษณะส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ สถานะภาพ อาชีพ ระดับรายได้ ระดับการศึกษา
ตอนที่ 2 เป็ นคาถามปัจจัยสาคัญมีผลต่อระดับการตัดสิ นใจซื้อเครื่ องสาอางผ่านระบบออนไลน์
1 หมายถึง มีปัจจัยสาคัญต่อการตัดสิ นใจ ระดับ น้อยที่สุด
2 หมายถึง มีปัจจัยสาคัญต่อการตัดสิ นใจ ระดับ น้อย
3 หมายถึง ปัจจัยสาคัญต่อการตัดสิ นใจ
ระดับ ปานกลาง
4 หมายถึง ปัจจัยสาคัญต่อการตัดสิ นใจ
ระดับ มาก
5 หมายถึง ปัจจัยสาคัญต่อการตัดสิ นใจ
ระดับ มากที่สุด
ตอนที่ 3 เป็ นคาถามเกี่ยวกับความคิดเห็นและข้อเสนอแนะในการซื้อเครื่ องสาอางผ่านระบบออนไลน์
เกณฑ์แปลความหมายค่าเฉลี่ย
ใช้เกณฑ์ของ Best (1978) ดังนี้
4.50 - 5.00
สู ง
3.50 - 4.49
ค่อนข้างสู ง
2.50 - 3.49
ปานกลาง
1.50 - 2.49
ค่อนข้างต่า
1.00 - 1.49
ต่า
ค่าความเชื่อมัน่ ของแบบสอบถามทั้งฉบับมีค่าเท่ากับ 0.83

ผลการวิจัย
1. ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดที่ มีผลต่อ การตัดสิ นใจซื้ อเครื่ องสาอางผ่านระบบออนไลน์ ข อง
ผูบ้ ริ โภคในกรุ งเทพมหานคร ในภาพรวมและรายด้าน อยูใ่ นระดับมากโดยในภาพรวมมีความคิดเห็น ระดับมากมี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.01 เมื่อพิจารณารายด้านมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมากทั้ง 4 ด้าน โดยด้านที่มีผลต่อการตัดสิ นใจ
ซื้ อ เครื่ อ งส าอางผ่า นระบบออนไลน์ม ากที่ สุ ด คื อ ด้านราคาเท่ากับ 4.06 และด้า นที่ มี ผลต่อ การตัดสิ นใจซื้ อ
เครื่ องสาอางผ่านระบบออนไลน์นอ้ ยที่สุด คือ ด้านช่องทางการจัดจาหน่าย 3.97 ตามลาดับรายละเอียดดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1
ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด
1. ด้านผลิตภัณฑ์
2. ด้านราคา
3.ด้านช่องทางการจัดจาหน่าย
4. ด้านส่งเสริ มการตลาด
ค่าเฉลี่ย

S.D.
0.76
0.65
0.62
0.68
0.68

x̅
4.02
4.06
3.97
4.01
4.01
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2. การทดสอบสมมติฐาน
2.1 เพศที่แตกต่างกันมีความคิดเห็นต่อปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อ
เครื่ องสาอางผ่านระบบออนไลน์ของผูบ้ ริ โภคในกรุ งเทพมหานคร แตกต่างกันในด้านราคา
2.2 อายุที่แตกต่างกันมีความคิดเห็นต่อปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อ
เครื่ องสาอางผ่านระบบออนไลน์ของผูบ้ ริ โภคในกรุ งเทพมหานคร ไม่แตกต่างกัน
2.3 สถานะภาพที่ แ ตกต่ า งกัน มี ค วามคิ ด เห็ น ต่ อ ปั จ จัย ส่ ว นประสมทางการตลาดที่ มี ผ ลต่ อ
การตัดสิ นใจซื้ อเครื่ องสาอางผ่านระบบออนไลน์ของผูบ้ ริ โภคในกรุ งเทพมหานคร แตกต่างกันในด้านผลิตภัณฑ์
และด้านราคา
2.4 อาชีพที่แตกต่างกันมีความคิดเห็นต่อปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อ
เครื่ องสาอางผ่านระบบออนไลน์ของผูบ้ ริ โภคในกรุ งเทพมหานคร ไม่แตกต่างกัน
2.5 ระดับ รายได้ที่ แ ตกต่ า งกัน มี ค วามคิ ด เห็ น ต่ อ ปั จ จัย ส่ ว นประสมทางการตลาดที่ มี ผ ลต่ อ
การตัดสิ นใจซื้ อเครื่ องสาอางผ่านระบบออนไลน์ของผูบ้ ริ โภคในกรุ งเทพมหานคร แตกต่างกันในด้านผลิตภัณฑ์
และด้านส่งเสริ มการตลาด
2.6 ระดับ การศึ กษาที่ แ ตกต่ างกันมี ความคิดเห็ นต่ อ ปั จจัย ส่ วนประสมทางการตลาดที่ มีผลต่อ
การตัดสิ นใจซื้ อเครื่ องสาอางผ่านระบบออนไลน์ของผูบ้ ริ โภคในกรุ งเทพมหานคร แตกต่างกันแตกต่างกัน
ความคิดเห็นในด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางการจัดจาหน่าย

อภิปรายผล
ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสิ นใจซื้อเครื่ องสาอางผ่านระบบออนไลน์ของผูบ้ ริ โภค
ในกรุ งเทพมหานคร ผลการวิเคราะห์ในภาพรวมพบว่ามีระดับการตัดสิ นใจอยู่ในระดับมาก และผลการวิเคราะห์
ในรายด้านพบว่า ระดับการตัดสิ นใจในด้านผลิตภัณฑ์พบว่ามีระดับการตัดสิ นใจอยูใ่ นระดับมากซึ่งสอดคล้องกับ
ผลการศึกษาของปัญญพัฒน์ เตชะศิริเชษฐ์ (2563) และสามารถ สิ ทธิมณี (2562) ด้านราคาพบว่า ระดับการตัดสิ นใจอยู่
ในระดับมากซึ่ งสอดคล้องกับงานวิจยั ของธนา ตันติเอมอร (2558) ด้านช่องทางการจัดจาหน่าย พบว่ามีระดับการ
ตัดสิ นใจอยู่ในระดับมากซึ่ งสอดคล้องกับงานวิจยั ของสุ ณิสา ตรงจิตร์ (2559) และด้านส่ งเสริ มการตลาดอยู่ใน
ระดับมาก ซึ่ งสอดคล้องกับงานวิจยั ของปัทมพร คัมภีระ (2558) พบว่าด้านสื่ อสังคมออนไลน์และด้านโปรโมชัน
มีผลต่อการตัดสิ นใจเลือกซื้ อเครื่ องสาอาง ทั้งนี้จะเห็นได้จากวิถีชีวิตที่เปลี่ยนไปในปั จจุบนั เนื่องจากการพัฒนา
ของเทคโนโลยีประกอบกับการเกิดระบาดของไวรัสโคโรน่าหรื อโควิด 19 ทาให้ผคู ้ นปรับเปลี่ยนรู ปแบบวิถีชีวิต
ไปพร้อมกันทัว่ โลก จากที่ตอ้ งออกจากบ้านเพื่อไปทางาน ออกไปซื้อของหรื อไปโรงเรี ยน ต้องปรับเปลี่ยนเป็ นใช้
ชีวิตที่บา้ นทาให้เกิดการปรับเปลี่ยนทางด้านธุรกิจและบริ การต่างๆ ให้ทนั ต่อสถานการณ์ปัจจุบนั โดยปรับเปลี่ยน
ไปสู่ระบบออนไลน์ การซื้อขายปรับเปลี่ยนเป็ นการใช้ระบบซื้ อขายและบริ การทางออนไลน์ผา่ นทางแอพลิเคชัน่
ต่างๆ พฤติกรรมการบริ โภคของผูบ้ ริ โภคก็ได้เกิดการเปลี่ยนแปลงไปซื้ อขายออนไลน์เพิ่มมากขึ้นซึ่ งสอดคล้อง
กับผลการศึกษาของ อรวิสา งามสรรพ์ (2553) ที่ได้ทาการศึกษาปั จจัยที่ส่งผลต่อการยอมรับเทคโนโลยีการซื้ อ
สิ นค้าออนไลน์ (E-Shopping) ของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร พบว่าการรั บรู ้ ถึงประโยชน์ที่ได้รับและ
ความง่ายในการใช้งานส่ งผลท าให้เ กิ ดทัศนคติ ด้านบวกที่ มี ต่อ การใช้แ ละยอมรั บในเทคโนโลยี พฤติ กรรม
การเลื อกซื้ อเครื่ องสาอางในระบบออนไลน์ส่วนใหญ่เลื อกซื้ อเครื่ องสาอางประเภท ลิ ปสติ ก ผลการทดสอบ
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สมมติ ฐานพบว่าเพศ อายุ สถานะภาพ อาชี พ ระดับรายได้ และระดับการศึ กษา และความแตกต่างกันอย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 สอดคล้องกับผลงานวิจยั ของ อุษา แสงแจ่ม (2557) และพรเทพ ทิพยพรกุล (2559)

ข้อเสนอแนะ
1. ข้อเสนอแนะจากงานวิจยั
1.1 ปั จจัยด้านผลิตภัณฑ์ ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่ได้ให้ความสาคัญในเรื่ องสิ นค้ามีคุณภาพ
และมีความน่าเชื่อถือ ผูป้ ระกอบการควรเลือกใช้วตั ถุดิบที่มีคุณภาพอยูเ่ สมอเพื่อสร้างความน่าเชื่อถือให้กบั องค์กร
1.2 ปั จจัยด้านราคา ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่ได้ให้ความสาคัญในเรื่ องสิ นค้า มีป้ายบอกราคา
สิ นค้าที่ชดั เจน ผูป้ ระกอบการควรแสดงป้ายราคาสิ นค้าที่ชดั เจนให้กบั ผูบ้ ริ โภคอยูเ่ สมอ
1.3 ปั จจัยด้านช่องทางการจัดจาหน่ าย ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่ได้ให้ความสาคัญในเรื่ องมี
บริ การส่ ง สิ น ค้า ถึ ง มื อ ลู ก ค้า ผู ้ป ระกอบการควรพัฒ นาระบบการส่ ง สิ น ค้า หรื อพัฒ นาระ บบขนส่ ง ของ
ผูป้ ระกอบการเองเพื่อตอบสนองความต้องการของผูบ้ ริ โภค
1.4 ปั จจัยด้านการส่ งเสริ มการตลาด ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่ได้ให้ความสาคัญในเรื่ องมี
สิ นค้าทดลองให้ทดลองก่อนซื้ อใช้ ผูป้ ระกอบการควรมีสินค้าทดลองใช้ที่หลากหลายให้กบั ผูบ้ ริ โภคได้ทดลอง
ก่อนเพื่อให้ผบู ้ ริ โภคตัดสิ นใจ
2. ข้อเสนอแนะเพื่องานวิจยั ครั้งต่อไป
2.1 ควรทาการศึกษาขยายขอบเขตกลุ่มตัวอย่างอื่นๆ เช่น กลุ่มตัวอย่างที่อาศัยอยู่ในภูมิภาคอื่น ๆ
เพื่อศึกษาว่าผลการวิจยั มีความเหมือนหรื อแตกต่างกับงานวิจยั ข้างต้นหรื อไม่ เพื่อศึกษาความแตกต่าง
2.2 ควรมีการวิจยั ในด้านนี้ต่อเนื่อง เพราะความต้องการของผูบ้ ริ โภคอาจมีการเปลี่ยนแปลง รวมถึง
สภาวะเศรษฐกิจซึ่งสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงได้อยู่
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ปัจจัยที่มีอทิ ธิพลต่ อการตัดสิ นใจซื้อเสื้ อผ้าชุดทางานของผู้หญิงผ่านอินสตราแกรมของ
ผู้บริโภคที่อาศัยอยู่ในกรุงเทพมหานคร
FACTORS INFLUENCING THE PURCHASE DECISION OF WOMEN
WORKWEAR THROUGH INSTAGRAM OF CONSUMERS WHO LIVES IN
BANGKOK
Yaqin Wei, สมยศ อวเกียรติ, สานิต ศิริวิศิษฐ์ กุล
มหาวิทยาลัยนอร์ ทกรุงเทพ
E-mail: 492776224@qq.com
บทคัดย่อ
งานวิจยั นี้มีวตั ถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาปั จจัยสาคัญในการตัดสิ นใจซื้ อเสื้ อผ้าชุดทางานของผูห้ ญิงผ่าน
อินสตราแกรมของผูบ้ ริ โภคที่อาศัยอยู่ในกรุ งเทพมหานคร 2) เพื่อเปรี ยบเทียบปัจจัยส่ วนบุคคลของประชากรใน
การตัดสิ นใจซื้ อเสื้ อผ้าชุ ดทางานของผูห้ ญิ งผ่านอิน สตราแกรมของผูบ้ ริ โ ภคที่ อ าศัยอยู่ในกรุ งเทพมหานคร
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจยั ครั้งนี้ คือ ผูบ้ ริ โภคที่ซ้ื อเสื้ อผ้าชุดทางานของผูห้ ญิงผ่านอินสตราแกรมอาศัยที่อยูใ่ น
กรุ ง เทพมหานครจ านวน 400 ตัว อย่ า ง ท าการสุ่ ม ตัว อย่ า งแบบตามสะดวกเครื่ อ งมื อ ที่ ใ ช้ใ นการวิ จัย คื อ
แบบสอบถามแบบประมาณค่ามีความเชื่อมัน่ .860 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูลได้แก่ค่าร้อยละค่าคะแนนเฉลี่ย
และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน t-test และF-test
ผลการศึกษาพบว่า 1) ปั จจัยสาคัญในการตัดสิ นใจเลือกซื้ อเสื้ อผ้าชุดทางานของผูห้ ญิงผ่านอินสตราแกรม
ของผูบ้ ริ โภคที่อาศัยอยูใ่ นกรุ งเทพมหานคร วิเคราะห์ท้งั ในภาพรวมและรายด้านมีผลการวิเคราะห์อยูใ่ นระดับมาก
2) ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่าเพศ สถานะภาพ และระดับการศึกษา มีความแตกต่างกันอย่างมี นยั สาคัญทาง
สถิติที่ระดับ .01 และมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
คาสาคัญ: การตัดสิ นใจ, เสื้ อผ้าชุดทางานผูห้ ญิง, อินสตาแกรม

ABSTRACT
The objectives of this research were 1) to study the factors influencing purchase decision women
workwear through the Instagram of consumer who lives in Bangkok 2) to compare the personal factors of the
population that influencing purchase decision women workwear through the Instagram of consumer who lives in
Bangkok. The sample group used in this study consisted of 400 consumers who bought women workwear through
Instagram living in Bangkok by performing random sampling at convenience. The instrument used in this research
was a questionnaire with confidence estimation .860 The statistic for analyzing the data percentage, mean,
standard deviation, t-test and F-test.
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The research results found that 1) the main factors in the decision to buy women workwear through
Instagram of consumers living in Bangkok both overall and individual aspects were analyzed with a high level of
analysis results. 2) The hypothesis testing results showed that gender, status, and education level there was a
statistically significant difference at the .01 level and a statistically significant difference at the 0.05 level
Keywords: Decision, Women Workwear, Instagram

ความสาคัญและที่มาของปัญหาวิจัย
ในปัจจุบนั เทคโนโลยีการสื่ อสารได้ถูกพัฒนาให้มีความทันสมัย สามารถเข้าถึงได้ง่ายมากยิ่งขึ้น มีความ
สะดวกสบายและรวดเร็ วกว่าในอดีตที่ผ่านมาโดยเฉพาะในด้านการสื่ อสาร อินเตอร์ เน็ตได้ถูกพัฒนาให้เข้ามามี
บทบาทเป็ นอย่างมากในชี วิตประจาวันของมนุ ษย์ มีการพัฒนาอุปกรณ์สื่อสารอ เช่น คอมพิวเตอร์ (Computer)
โทรศัพ ท์มื อ ถื อ (Smartphone) ให้ มี การเชื่ อ มต่ อ กับ อิ น เตอร์ เ น็ ต ได้อ ย่างง่ ายดาย สั ง คมในปั จ จุ บันจึ ง ได้เกิ ด
การเปลี่ยนแปลงไปเป็ นสังคมไร้พรมแดนขึ้น มนุษย์เราสามารถติดต่อสื่ อสารเชื่อมต่อกันได้ท้งั โลกทุกที่ทุกเวลา
อย่างไม่จากัด ต่อมามีการนามาใช้ในธุ รกิจด้านการตลาด ซึ่ งก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงด้านการซื้ อขายสิ นค้า
สิ นค้า จากการซื้ อขายที่มีหน้าร้านมีสถานที่ชดั เจน เป็ นการค้าขายผ่านทางออนไลน์มี หลากหลายได้เกิดขึ้นเพื่อ
การท าการซื้ อ ขายสิ น ค้า ออนไลน์ ไ ม่ ว่ า จะเป็ น แอพพลิ เ คชั่ น ช็ อ ปปี้ (Shopee) ลาซาด้า (Lazada) เฟสบุ๊ ก
(Facebook) หรื อแม้แต่อินสตราแกรม (Instagram) เป็ นต้น ผูป้ ระกอบการหลายคนได้เริ่ มขยับขยายปรับเปลี่ยน
ธุรกิจให้มีร้านค้าออนไลน์เพิ่ม ในผูป้ ระกอบการบางรายได้มีหน้าร้านเฉพาะช่องทางออนไลน์เท่านั้น เนื่องจาก
ผูป้ ระกอบการไม่ต้องลงทุนมากมายเหมือนกับการมี หน้าร้านออฟไลน์ หน้าร้ านออนไลน์สามารถขายสิ นค้า
ให้กบั ลูกค้าได้อย่างกว้างขวางไม่จากัด และสามารถเสนอขายสิ นค้าให้กบั ลูกค้าโดยตรงได้ตลอด 24 ชัว่ โมงโดย
ไม่ผา่ นพ่อค้าคนกลาง
ทั้งนี้เนื่องจากในสถานการณ์ปัจจุบนั ได้เกิดการแพร่ ระบาดของไวรัสโคโรน่า-19 หรื อโควิค 19 ไปทัว่ โลก
มีผตู ้ ิดเชื้อและเสี ยชี วิตเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่ อง ซึ่ งส่ งผลกระทบเป็ นอย่างหนักต่อธุรกิจทัว่ โลกรวมถึงประเทศไทย
ด้วย จากสถานการณ์ ดังกล่าวได้ก่อให้เกิ ดการปรั บเปลี่ ยนพฤติ กรรมการด าเนิ นชี วิตไปจากวิถีเดิ มๆ จนเกิ ด
วิถีชีวิตประจาวันในรู ปแบบใหม่น้ นั คือ วิถีความปกติใหม่หรื อ New Normal เป็ นการปรับหาวิถีการดารงชี วิต
แบบใหม่ เพื่ อ ให้ป ลอดภัย จากการติ ดเชื้ อ มี ก ารปรั บ แนวคิด วิ ธี ก ารจัด การ จนถึ ง พฤติ ก รรมต่ า งที่ เ คยทามา
เกิ ด การเปลี่ ย นไปจากความคุ้น เคยที่ มี ม าแต่ เ ดิ ม เช่ น Work From Home การเว้น ระยะห่ า งต่ อ กัน ในยามที่
จาเป็ นต้องติดต่อกันเป็ นต้น ส่วนในด้านธุรกิจพบว่าคนต้องอยูบ่ า้ นเพิม่ มากขึ้นเนื่องจาก Work From Home ทาให้
มีการซื้อขายออนไลน์เพิ่มมากขึ้น
ผูว้ ิจยั ได้เลือกช่องทางออนไลน์ผ่านแอพลิเคชั่นอินสตาแกรมมาใช้ในการศึกษา ซึ่ งอินสตาแกรมเป็ น
แอปลิเคชั่นที่ใช้เพื่อโพสรู ปภาพรวมถึงข้อความสื่ อสารเชื่ อมต่อกับผูใ้ ช้งานได้ทวั่ โลกเป็ นที่นิยมใช้การใช้งาน
สามารถเข้าถึงกลุ่มเป้ าหมายได้อย่างรวดเร็ ว จึงเหมาะสมที่จะนามาประยุกต์ใช้สาหรับการทาธุ รกิจเสื้ อผ้าชุ ด
ทางานของผูห้ ญิงเพื่อพัฒนาช่องทางการขายและเพิ่มยอดให้กบั สิ นค้า
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วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
(1) เพื่อศึกษาปั จจัยที่มีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจซื้ อเสื้ อผ้าชุดทางานของผูห้ ญิงผ่านอินสตราแกรมของ
ผูบ้ ริ โภคที่อาศัยอยูใ่ นกรุ งเทพมหานคร
(2) เพื่อเปรี ยบเทียบปั จจัย ส่ วนบุคคลของประชากรการตัดสิ นใจซื้ อเสื้ อผ้าชุ ดทางานของผูห้ ญิงผ่าน
อินสตราแกรมของผูบ้ ริ โภคที่อาศัยอยูใ่ นกรุ งเทพมหานคร

ประโยชน์ ที่คาดว่าจะได้รับ
(1) เป็ นแนวทางไปใช้ในการกาหนดแผนการตลาดสาหรับผูผ้ ลิตในการผลิตเสื้ อผ้าชุดทางานของผูห้ ญิง
(2) เป็ นแนวทางในการกาหนดและพัฒนากลยุทธ์ทางการตลาดของผูป้ ระกอบการให้สอดคล้องกับ
ความต้องการของผูบ้ ริ โภค

กรอบแนวคิดในการวิจัย
ตัวแปรต้ น

ตัวแปรตาม
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่ อการตัดสินใจซื้อเสื้ อผ้ า
ชุดทางานของผู้หญิงผ่านอินสตาแกรมของ
ผู้บริโภคที่อาศัยอยู่ในกรุงเทพมหานคร
- ด้านผลิตภัณฑ์
- ด้านราคา
- ด้านช่องทางการจัดจาหน่าย
- ด้านการส่งเสริ มทางการตลาด

ปัจจัยส่ วนบุคคล
-

เพศ
อายุ
สถานะภาพ
อาชีพ
ระดับรายได้
ระดับการศึกษา

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจยั

สมมติฐานในการวิจัย
ปัจจัยส่วนบุคคลที่แตกต่างกันมีการตัดสิ นใจซื้อเสื้ อผ้าชุดทางานของผูห้ ญิงผ่านอินสตาแกรมที่แตกต่างกัน

วิธีดาเนินการวิจัย
เป็ นการวิจยั เชิงสารวจ วิเคราะห์ ขอ้ มูลโดยใช้โปรแกรมสาเร็ จรู ปทางสถิติ ใช้สถิติเชิงพรรณนา ได้แก่
จานวน(Number) ค่าร้อยละ(Percentage) อธิบายข้อมูลทัว่ ไปของประชากรที่อาศัยอยูใ่ นกรุ งเทพมหานคร ค่าเฉลี่ย
(Mean, x̅) และค่ าเบี่ ย งเบนมาตรฐาน (Standard Deviation : S.D.) ใช้อ ธิ บ ายปั จจัย ส่ วนประสมทางการตลาด
ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางการจัดจาหน่าย ด้านส่งเสริ มการตลาด
ประชากรที่ใช้ในการวิจยั ครั้งนี้คือ ผูบ้ ริ โภคที่ซ้ือเสื้ อผ้าชุดทางานของผูห้ ญิงผ่านอินสตาแกรมที่อาศัยอยู่
ในกรุ งเทพมหานคร
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กลุ่มตัวอย่ าง
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในครั้งนี้ คือ ประชากรที่อาศัยอยู่ในพื้นที่กรุ งเทพมหานคร จานวน 400 คน ผูว้ ิจยั ได้
คานวณหาขนาดของกลุ่มตัวอย่างกรณี ไม่ทราบจานวนประชากร โดยใช้สูตรของ ยามาเน (Yamane. 1967) ด้วย
การใช้วิธีการสุ่มกลุ่มตัวอย่างแบบความสะดวก (Convenience Sampling) ที่ระดับความเชื่อมัน่ 95%
เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั คือ แบบสอบถาม ประกอบด้วย 3 ตอนดังนี้ ได้แก่
ตอนที่ 1 เป็ นข้อมูลลักษณะส่ วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ สถานะภาพ อาชี พ ระดับรายได้ ระดับ
การศึกษา
ตอนที่ 2 เป็ นคาถามปั จจัยสาคัญมีผลต่อระดับการตัดสิ นใจซื้ อเสื้ อผ้าชุดทางานของผูห้ ญิงผ่านอิน
สตราแกรม
1 หมายถึง มีปัจจัยสาคัญต่อการตัดสิ นใจ ระดับ น้อยที่สุด
2 หมายถึง มีปัจจัยสาคัญต่อการตัดสิ นใจ ระดับ น้อย
3 หมายถึง ปัจจัยสาคัญต่อการตัดสิ นใจ ระดับ ปานกลาง
4 หมายถึง ปัจจัยสาคัญต่อการตัดสิ นใจ ระดับ มาก
5 หมายถึง ปัจจัยสาคัญต่อการตัดสิ นใจ ระดับ มากที่สุด
ตอนที่ 3 เป็ นคาถามเกี่ยวกับความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อการซื้ อเสื้ อผ้าชุดทางานของผูห้ ญิง
ผ่านอินสตราแกรม ค่าความเชื่อมัน่ ของแบบสอบถามทั้งฉบับมีค่าเท่ากับ 0.860

ผลการวิจัย
1. ปั จจัยที่มีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจซื้ อเสื้ อผ้าชุดทางานของผูห้ ญิงผ่านอินสตราแกรมของผูบ้ ริ โภคที่
อาศัยอยู่ในกรุ งเทพมหานคร ในภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับมากโดยในภาพรวมมีความคิดเห็นระดับมากมี
ค่าเฉลี่ ยเท่ากับ 3.93 เมื่ อพิจารณารายด้านมี ความคิดเห็นอยู่ในระดับมากทั้ง 4 ด้าน โดยด้านที่ มี ทธิ พลต่อการ
ตัดสิ นใจซื้ อเสื้ อผ้าชุดทางานของผูห้ ญิงผ่านอินสตราแกรมมากที่สุดคือ ด้านราคาเท่ากับ 4.06 และด้านที่มีผลต่อการ
ตัดสิ นใจซื้อเครื่ องสาอางผ่านระบบออนไลน์น้อยที่สุดคือด้านช่องทางการจัดจาหน่าย 3.64 ตามลาดับรายละเอียด
ดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1
ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสิ นใจซื้อ
1. ด้านผลิตภัณฑ์
2. ด้านราคา
3.ด้านช่องทางการจัดจาหน่าย
4. ด้านส่งเสริ มการตลาด
ค่าเฉลี่ย

S.D.
.80
.65
.62
.68
.69

x̅
3.99
4.06
3.64
3.99
3.92
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2. การทดสอบสมมติฐาน
2.1 เพศที่แตกต่างกันมีความคิดเห็นต่อปั จจัยที่มีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจซื้ อเสื้ อผ้าชุดทางานของ
ผูห้ ญิงผ่านอินสตราแกรมของผูบ้ ริ โภคที่อาศัยอยู่ในกรุ งเทพมหานคร แตกต่างกันในด้านผลิตภัณฑ์ รองลงมาคือ
ด้านส่งเสริ มการตลาด อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.1และ 0.05
2.2 อายุที่แตกต่างกันมีความคิดเห็นต่อปั จจัยที่มีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจซื้ อเสื้ อผ้าชุดทางานของ
ผูห้ ญิงผ่านอินสตราแกรมของผูบ้ ริ โภคที่อาศัยอยูใ่ นกรุ งเทพมหานคร ไม่แตกต่างกัน
2.3 สถานะภาพที่ แตกต่างกันมี ความคิดเห็ นต่อปั จจัยที่ มีอิท ธิ พ ลต่อ การตัดสิ นใจซื้ อเสื้ อ ผ้า ชุ ด
ทางานของผูห้ ญิงผ่านอินสตราแกรมของผูบ้ ริ โภคที่อาศัยอยู่ในกรุ งเทพมหานคร แตกต่างกันในด้านผลิตภัณฑ์
ด้านราคาและด้านส่งเสริ มการตลาดตามลาดับ อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 และ 0.05
2.4 อาชีพที่แตกต่างกันมีความคิดเห็นต่อปัจจัยที่มีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจซื้ อเสื้ อผ้าชุดทางานของ
ผูห้ ญิงผ่านอินสตราแกรมของผูบ้ ริ โภคที่อาศัยอยูใ่ นกรุ งเทพมหานคร ไม่แตกต่างกัน
2.5 ระดับรายได้ที่แตกต่างกันมี ความคิดเห็ นต่อปั จจัยที่ มีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจซื้ อเสื้ อผ้าชุด
ทางานของผูห้ ญิงผ่านอินสตราแกรมของผูบ้ ริ โภคที่อาศัยอยูใ่ นกรุ งเทพมหานคร ไม่แตกต่างกัน
2.6 ระดับการศึกษาที่แตกต่างกันมีความคิดเห็นต่อปั จจัยที่มีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจซื้ อเสื้ อผ้าชุด
ทางานของผูห้ ญิ งผ่านอินสตราแกรมของผูบ้ ริ โภคที่ อาศัยอยู่ในกรุ งเทพมหานคร แตกต่างกั นด้านผลิ ตภัณฑ์
ด้านราคาและด้านส่งเสริ มการตลาด อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 และ 0.05

อภิปรายผล
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสิ นใจซื้ อเสื้ อผ้าชุดทางานของผูห้ ญิงผ่านอินสตราแกรมของผูบ้ ริ โภคที่อาศัย
อยูใ่ นกรุ งเทพมหานคร ในภาพรวมและรายด้านพบว่าปัจจัยที่มีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจคือด้านราคา ด้านส่งเสริ ม
การตลาด ด้านช่องทางการจัดจาหน่ าย ทั้งนี้ เพราะในปั จจุบนั เทคโนโลยีดา้ นการสื่ อสารได้ถูกพัฒนาไปอย่าง
รวดเร็ ว รวมถึงการติดต่อสื่ อสารออนไลน์ที่ทาให้การทาธุ รกิจค้าขายเปลี่ยนแปลงไปจากการค้าขายออฟไลน์ที่
ผูผ้ ลิตและผูจ้ ดั จาหน่ายเป็ นคนกาหนดกลายเป็ นการค้าขายออนไลน์เกิดแพลทฟอรม์ออนไลน์ที่เป็ นสื่ อกลางใน
การซื้ อขายมากมายเข้าถึงกลุ่มผูบ้ ริ โภคได้ตรงกลุ่มและกว้างมากขึ้น เกิดการขยายตัวของภาคธุรกิจ ซึ่ งสอดคล้อง
กับกับงานวิจยั ของภัทรานิษฐ์ ฉายสุ วรรณคีรี (2559) ที่ได้ศึกษาปั จจัยที่มีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจซื้ อเสื้ อผ้าจาก
ร้ านค้าในเครื อข่ายเฟซบุ๊ ก และอินสตาแกรม พบว่า แพลทฟอรม์ออนไลน์ไม่ว่าจะเป็ นแอฟพลิ เคชั่น Shopee
Lazada Facebook Instagram และอื่นๆ อีกมากมาย ทาให้ผบู ้ ริ โภคมีช่องทางเลือกในการบริ โภคมากขึ้น จากช่องทาง
การค้าออนไลน์ผ่านแพลทฟอรม์ที่หลากหลายผูบ้ ริ โภคจึงกลายเป็ นผูต้ ดั สิ นใจว่าจะซื้ อสิ นค้าหรื อบริ การจาก
ช่องทางไหน ในช่องทางออนไลน์ผบู ้ ริ โภคสามารถทาการซื้ อขายได้ทุกที่ทุกเวลา และสามารถทาการซื้ อขายกับ
ผูผ้ ลิตได้โดยตรง ในการวิจยั ผูศ้ ึกษาวิจยั จากแพลทฟอรม์อินสตราแกรมซึ่ งอินสตราแกรมก็เป็ นแพลทฟอรม์หนึ่ง
ที่ผูบ้ ริ โภคนิ ยมใช้กนั มากขึ้นในปั จจุบนั สอดคล้องกับผลการศึกษาของกฤตินา จันทร์ หวร (2559) ที่ได้ศึกษา
ปั จจัยที่มีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้ากิ๊ฟช็อปผ่านทางแอปพลิเคชั่นอินสตาแกรมของผูบ้ ริ โภคระดับชั้น
มัธยมศึกษาในเขตกรุ งเทพมหานค ที่พบว่าภายในประเทศไทยมีผนู ้ ิ ยมใช้งานแอพลิเคชั่นอินสตาแกรมกว่า 7.8
ล้านคนโดยช่วงเวลาที่ใช้งานมากที่สุดคือ 17.00-21.00 น. สิ นค้าที่ผูบ้ ริ โภคนิ ยมซื้ อผ่านทางออนไลน์มากที่สุด
คือ เสื้ อผ้าเครื่ องแต่งกาย สอดคล้องกับงานวิจยั ของณัฐกานต์ กองแก้ม (2559) ได้ทาการศึกษาเรื่ อง “พฤติกรรม

1091

การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ มหาวิทยาลัยศรี ปทุม ออนไลน์ ครั้งที่ 16 ประจาปี 2564 วันที่ 28 ตุลาคม 2564

การซื้ อสิ นค้าและบริ การของผูใ้ ช้ Application Shopee ในประเทศไทย”พบว่า สิ นค้าที่ผูใ้ ช้ Application Shopee
สนใจมากที่สุด คือ สิ นค้าประเภทเสื้ อผ้าเครื่ องแต่งกาย
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสิ นใจซื้ อเสื้ อผ้าชุดทางานของผูห้ ญิงผ่านอินสตราแกรมของผูบ้ ริ โภคที่อาศัย
อยูใ่ นกรุ งเทพมหานคร รายด้าน
ด้า นผลิ ต ภัณ ฑ์ โดยภาพรวมนั้น พบว่ า กลุ่ ม ตัว อย่ า งได้ใ ห้ ค วามส าคัญ ในเรื่ อ งนี้ อยู่ ใ นระดับ มาก
ซึ่ งสอดคล้องกับงานวิจยั ของเรื องกิจ ยิ่งแจ่มศิริ (2560) และงานวิจยั Yang Ying (2560) ได้พบว่า ปั จจัยที่มีผลต่อ
การตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้าผ่านทางแอพพลิเคชัน่ ออนไลน์ของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานครและปริ มณฑลปั จจัย
ด้านผลิตภัณฑ์ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสิ นใจมาก
ด้านราคา โดยภาพรวมนั้นพบว่ากลุ่มตัวอย่างได้ให้ความสาคัญในเรื่ องนี้อยู่ในระดับมาก ซึ่ งสอดคล้อง
กับงานวิจยั ของปุลณัช เดชมานนท์ (2556) ตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้าผ่านสื่ อเครื อข่ายสังคมออนไลน์ในช่วงเวลาจากัด
เหตุผลที่สั่งซื้ อสิ นค้าออนไลน์เป็ นเพราะสิ นค้าออนไลน์ที่มีการแจ้งราคาสิ นค้าที่ตรงกับสิ นค้าสิ นค้าราคาถูก
เหมาะสมกับคุณภาพ มีความหลากหลายของวิธีการชาระเงินการได้รับสิ นค้าที่ตรงตามเวลา การสั่งซื้ อที่ทาได้ได้
ง่ายและสะดวก สามารถสั่งสิ นค้าได้ตลอด 24 ชั่วโมง บริ การจัดส่ งสิ นค้าฟรี และสอดคล้องกับงานวิจยั ของ
จุฑารัตน์ เกียรติรัศมี (2558) พบว่าปั จจัยด้านราคามีผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้าผ่านทางแอพพลิเคชัน่ ออนไลน์
ของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร
ด้านช่องทางการจัดจาหน่าย โดยภาพรวมนั้นพบว่ากลุ่มตัวอย่างได้ให้ความสาคัญในเรื่ องนี้อยูใ่ นระดับ
มาก ซึ่ งสอดคล้องกับงานวิจยั ของพงศกร พฤกษ์ไพรผดุง (2559) ส่ วนประสมทางการตลาด ความไว้วางใจ และ
การสื่ อสารแบบปากต่อปากบนอินเทอร์ เน็ ตที่ ส่ งผลต่อ การตัด สิ นใจซื้ อเสื้ อผ้าแฟชั่น ผ่านอิน สตาแกรมของ
ประชาชนในเขตกรุ งเทพมหานคร ส่วนประสมทางการตลาดที่ในการตัดสิ นใจซื้อเสื้ อผ้าแฟชัน่ ผ่านอินสตาแกรม
พบว่า ผูบ้ ริ โภคให้ความสาคัญกับด้านช่องทางการจาหน่ายมากที่สุด
ด้านการส่ งเสริ มการตลาด โดยภาพรวมนั้นพบว่ากลุ่มตัวอย่างได้ให้ความสาคัญในเรื่ องนี้ อยู่ในระดับ
มาก ซึ่ งสอดคล้องกับงานวิจยั ของเปรมกมล หงษ์ยนต์ (2561) ปั จจัยที่มีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้าผ่านทาง
แอพพลิเคชั่นออนไลน์ (ลาซาด้า) ของผูบ้ ริ โภคยุคดิจิทลั ในกรุ งเทพมหานคร ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาด
ออนไลน์ ที่ มีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้าผ่านทางแอพพลิ เคชั่นออนไลน์ (ลาซาด้า) คือ ปั จจัยด้านการ
ส่งเสริ มการตลาดและยังสอดคล้องกับงานวิจยั ของฤทธิ์เดชา ตาบุญใจ (2562) ปัจจัยของกลยุทธ์ส่งเสริ มการตลาด
ออนไลน์อยูใ่ นระดับมาก

ข้อเสนอแนะ
1. ข้อเสนอแนะจากงานวิจยั
1.1 ด้านผลิตภัณฑ์ ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่ได้ให้ความสาคัญในเรื่ องสิ นค้ามีหลายแบบ มี
ความหลากหลาย ดังนั้นดังนั้นผูป้ ระกอบการควรมีการพัฒนาการออกแบบสิ นค้าให้มีความหลากหลายอยู่ตลอด
เพื่อตอบสนองความต้องการของผูบ้ ริ โภค
1.2 ด้า นราคา ผู ้ต อบแบบสอบถามส่ ว นใหญ่ ไ ด้ใ ห้ ค วามส าคั ญ ในเรื่ อ งสิ น ค้า มี ร าคาถู ก กว่ า
ห้างสรรพสิ นค้า ดังนั้นผูป้ ระกอบการควรคานึงถึงราคาสิ นค้าให้มีความเหมาะสมกับสภาพเศรษฐกิจ
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1.3 ด้านช่องทางการจัดจาหน่าย ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่ได้ให้ความสาคัญในเรื่ องช่องทาง
การซื้อและชาระสิ นค้าที่สะดวก ดังนั้นผูป้ ระกอบการควรมีการพัฒนาช่องทางการซื้อและช่องทางการชาระสิ นค้า
ออนไลน์ที่สะดวกรวดเร็ วต่อผูบ้ ริ โภคให้มาก ในหลายๆช่องทาง
1.4 ด้านการส่ งเสริ มการตลาด ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่ได้ให้ความสาคัญในเรื่ องมีส่วนลด
พิเศษสมัครเข้าเป็ นสมาชิกร้าน ดังนั้นผูใ้ ห้ประกอบการควรมีโปรโมชัน่ ในการรับสมัครลูกค้าใหม่และโปรโมชัน่
ให้ลูกค้าเก่าเพื่อดึงดูดลูกค้าให้เข้ามาสมัครสมาชิกและยังคงรักษาสภาพสมาชิกกับทางร้าน
2. ข้อเสนอแนะเพื่องานวิจยั ครั้งต่อไป
2.1 ในการวิจัยครั้ งต่อไปควรเพิ่มแบบสอบถามเชิ งคุณภาพ เช่ น การสัมภาษณ์ แบบเจาะลึ กกับ
ผูบ้ ริ โภคที่ซ้ื อ ผูโ้ ดยสารเสื้ อผ้าชุดทางานของผูห้ ญิงผ่านอินสตราแกรมเป็ นประจา เพื่อให้ได้ขอ้ มูลเชิงลึกในการ
นาไปวางแผนกลยุทธ์ทางการตลาดและสามารถตอบสนองความต้องการของผูบ้ ริ โภคต่อไป
2.2 ควรมี การวิจัยกลุ่มตัวอย่างในจังหวัดอื่นๆ ในประเทศไทยเพื่อให้ได้ทราบถึ งผลการวิจัยที่
กว้างขวางขึ้น
2.3 ในการวิ จัย ครั้ งนี้ สามารถน าผลไปประยุ ก ต์ใ ช้กับ งานวิ จัย ในการขายสิ น ค้า ชนิ ด อื่ น ผ่า น
แพลทฟอรม์อินสตราแกรม และสามารถนาไปใช้ประโยชน์ในแพลทฟอรม์ออนไลน์อื่นๆได้อีกเช่นกัน

เอกสารอ้างอิง
กฤตินา จันทร์หวร. (2559). ปั จจัยที่มีอิทธิ พลต่ อการตัดสิ นใจซื ้อสิ นค้ ากิ๊ฟช็อปผ่ านทางแอปพลิเคชั่น
อินสตาแกรมของผู้บริ โภคระดับชั้นมัธยมศึกษาในเขตกรุ งเทพมหานคร. สารนิพนธ์บริ หารธุรกิจ
มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีรัตนโกสิ นทร์.
จุฑารัตน์ เกียรติรัศมี. (2558). ปั จจัยที่มีผลต่ อการซื ้อสิ นค้ าผ่ านแอพพลิเคชั่นออนไลน์ ของผู้บริ โภคในเขต
กรุ งเทพมหานครและปริ มณฑล. สารนิพนธ์บริ หารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.
ปุลณัช เดชมานนท์. (2556). การตัดสิ นใจซื ้อสิ นค้ าผ่ านสื่ อเครื อข่ ายสังคมออนไลน์ ในเวลาจากัด. สารนิพนธ์
บริ หารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี.
เปรมกมล หงส์ยนต์. (2561). ปั จจัยที่มีอิทธิ พลต่ อการตัดสิ นใจซื ้อสิ นค้ าผ่ านทางแอพพลิเคชั่นออนไลน์ (ลาซาด้ า)
ของผู้บริ โภคยุคดิจิทัลในกรุ งเทพมหานคร. สารนิพนธ์บริ หารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยสยาม.
พงศกร พฤกษ์ไพรผดุง. (2559). ส่ วนประสมทางการตลาด ความไว้ วางใจ และการสื่ อสารแบบปากต่ อปาก
บนอินเทอร์ เน็ตที่ส่งผลต่ อการตัดสิ นใจซื ้อเสื ้อผ้ าแฟชั่นผ่ านอินสตาแกรมของประชาชนในเขต
กรุ งเทพมหานคร. สารนิพนธ์วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยกรุ งเทพ.
ภัทรานิษฐ์ ฉายสุ วรรณคีรี. (2559). ปั จจัยที่มีอิทธิ พลต่ อการตัดสิ นใจซื ้อเสื ้อผ้ าจากร้ านค้ าในเครื อข่ ายเฟซบุ๊คและ
อินสตาแกรม. สารนิพนธ์ บริ หารธุรกิจมหาบัณฑิตมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.
เรื องกิจ ยิ่งแจ่มศิริ. (2560). ปั จจัยที่ส่งผลต่ อความพึงพอใจในการซื อ้ สิ นค้ าผ่ านแอปพลิเคชันอินสตาแกรม
(Instagram). สารนิพนธ์บริ หารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.
ฤทธิ์เดชา ตาบุญใจและคณะ. (2562). กลยุทธ์ ส่งเสริ มการตลาดออนไลน์ ที่มคี วามสัมพันธ์ ต่อพฤติกรรมผู้บริ โภค:
กรณี ศึกษาการขายเสื ้อผ้ าแฟชั่นสตรี ผ่านทางเฟซบุ๊ค. สารนิพนธ์บริ หารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเชียงใหม่

1093

การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ มหาวิทยาลัยศรี ปทุม ออนไลน์ ครั้งที่ 16 ประจาปี 2564 วันที่ 28 ตุลาคม 2564

Yamane Taro. (1967). Statistic: An Introductory Analysis. New York: Harper &row.
Yang Ying. (2560.) ปั จจัยที่มีผลต่ อการตัดสิ นใจซื ้อเสื ้อผ้ าแฟชั่นออนไลน์ ผ่านสื่ อสังคมออนไลน์ เฟสบุ๊ค
(Facebook) ของผู้บริ โภควัยทางานในเขตกรุ งเทพมหานคร. สารนิพนธ์บริ หารธุรกิจมหาบัณฑิต
มหาวิทยาลัยกรุ งเทพ.

1094

การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ มหาวิทยาลัยศรี ปทุม ออนไลน์ ครั้งที่ 16 ประจําปี 2564 วันที่ 28 ตุลาคม 2564

กลุ่มย่อยที่ 5
ศิลปศาสตร์ มนุษยศาสตร์
พั ฒนาชุมชน

1095

การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ มหาวิทยาลัยศรี ปทุม ออนไลน์ ครั้งที่ 16 ประจําปี 2564 วันที่ 28 ตุลาคม 2564

รู ปแบบการดําเนินชีวติ และวัฒนธรรมองค์ กร ทีพ่ ยากรณ์ จิตสาธารณะ
ของบุคลากรธนาคารรัฐวิสาหกิจ
LIFESTYLE AND ORGANIZATIONAL CULTURE PREDICTING PUBLIC
MIND OF STATE ENTERPRISES BANK EMPLOYEE
สุ ธาโภชน์ แก้ วน้ อย
สาขาวิชาจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์ การ คณะศิลปศาสตร์ ประยุกต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้ าพระนครเหนือ
E-mail: Suthapochk@gmail.com
รองศาสตราจารย์ชวนีย์ พงศาพิชณ์
สาขาวิชาจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์ การ คณะศิลปศาสตร์ ประยุกต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้ าพระนครเหนือ
E-mail: c_pongsapitch@hotmail.com
บทคัดย่ อ

การวิจยั ครั้งนี้มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาระดับจิตสาธารณะ รู ปแบบการดําเนินชีวติ และวัฒนธรรมองค์กร
ของบุคลากรธนาคารรั ฐวิสาหกิ จ ศึ กษาความสัมพันธ์ระหว่างรู ปแบบการดําเนิ นชี วิต วัฒนธรรมองค์กร และ
จิ ตสาธารณะ และพยากรณ์จิตสาธารณะด้วยรู ปแบบการดําเนิ นชีวิตและวัฒนธรรมองค์กร โดยกลุ่มตัวอย่างคือ
บุคลากรระดับปฏิบตั ิการธนาคารรัฐวิสาหกิจ จํานวน 385 คน เก็บข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามวัดตัวแปรดังกล่าว
และวิเคราะห์ขอ้ มูลด้วยค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าสัมประสิ ทธิ์ สหสัมพันธ์ของ
เพียร์สนั และการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอน
ผลการวิจัย พบว่า จิ ตสาธารณะของบุคลากรธนาคารรัฐวิสาหกิ จอยู่ในระดับมากที่ สุด ส่ วนรู ปแบบ
การดําเนินชีวติ โดยรวม และวัฒนธรรมองค์กรโดยรวมอยูใ่ นระดับมาก โดยรู ปแบบการดําเนินชีวติ และวัฒนธรรม
องค์กรโดยรวมมีความสัมพันธ์ทางบวกกับจิตสาธารณะของบุคลากร นอกจากนี้ รูปแบบการดําเนินชีวิตที่ม่งุ เน้น
ด้านสังคม ด้านบ้านและครอบครัว ด้านกีฬา กิจกรรมกลางแจ้งและสุ ขภาพ และวัฒนธรรมองค์กรแบบเป็ นผูน้ าํ
สามารถพยากรณ์จิตสาธารณะของบุคลากรรัฐวิสาหกิจได้ร้อยละ 40
คําสําคัญ : จิตสาธารณะ รู ปแบบการดําเนินชีวติ วัฒนธรรมองค์กร ธนาคารรัฐวิสาหกิจ

ABSTRACT

The present research aims to study the levels of public mind, lifestyle, and organizational culture among
state enterprise bank employees. Study relationships between lifestyle, organizational culture, and public mind,
and predict public mind by lifestyle and organizational culture. The sample was 385 state enterprise bank
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employees. Data were collected through the questionnaire measuring relevant variables and were analyzed by
frequencies, percentage, mean, standard deviation, Pearson correlation coefficient and stepwise multiple
regression analyses. The results showed the mean score level of the overall public mind was extremely high.
Levels of lifestyle and organizational culture were high. Moreover, societal, home and family, and sport and
outdoor-oriented lifestyle and leader-oriented organizational culture accounted for 40% of the variance in the
public mind of state enterprise bank employees.
Keywords: Public mind, Lifestyle, Organizational Culture, State Enterprises Bank

1. ความสํ าคัญและทีม่ าของปั ญหาวิจัย

ปั จจุบนั โลกมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ วทั้งในด้านเทคโนโลยี เศรษฐกิจและอุตสาหกรรม ส่ งผลให้
พฤติกรรมหรื อรู ปแบบในการดําเนินชีวติ ของผูค้ นเปลี่ยนแปลงไป คนส่วนใหญ่ขาดจิตสาธารณะ ซึ่งเป็ นจิตสํานึก
ในการให้ ค วามสํ า คัญ กั บ สิ่ ง แวดล้อ มรอบตัว มี ค วามรั บ ผิ ด ชอบต่ อ ตนเอง หน้ า ที่ ก ารงานและสั ง คม
(บุษราภรณ์ ติเยาว์ และปาริ ชาติ วลัยเสถียร, 2562) การขาดจิตสาธารณะจึงส่ งผลเสี ยทั้งต่อตนเองและองค์กรที่ตน
ปฏิ บัติงาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในธนาคารรั ฐวิสาหกิ จซึ่ งเป็ นสถาบันการเงิ นที่ มีส่วนสําคัญในการขับเคลื่ อน
เศรษฐกิจของประเทศ บุคลากรของธนาคารจําเป็ นต้องมีจิตสาธารณะ มีความรับผิดชอบต่องาน เนื่ องจากต้องทํา
หน้าที่ในการให้บริ การด้านการเงิน การขาดจิตสาธารณะจึงอาจกระตุน้ ให้เลือกใช้ช่องว่างทางกฎหมายมาสร้าง
ประโยชน์ส่วนตัว อันจะส่งผลเสี ยหายแก่ผรู ้ ับบริ การและเศรษฐกิจของประเทศโดยรวม
ในการสร้างเสริ มให้บุคลากรมีจิตสาธารณะสูงขึ้นนั้น วัฒนธรรมองค์กรเป็ นปั จจัยที่สาํ คัญประการหนึ่ ง
เพราะวัฒนธรรมองค์กรเป็ นแนวทางในการประพฤติปฏิบตั ิของสมาชิกในองค์กร (นิ ธิทศั น์ แจ่มไพบูลย์, 2560)
หากมีลกั ษณะที่สนับสนุนภารกิจเพื่อสังคมก็จะหล่อหลอมให้บุคลากรเห็นความสําคัญของจิตสาธารณะ นอกจาก
วัฒนธรรมองค์กรปั จจัยที่สาํ คัญอีกประการหนึ่ งที่มีผลต่อจิตสาธารณะ ได้แก่ รู ปแบบในการดําเนิ นชีวิต ซึ่ งเป็ น
แบบแผนการใช้เวลาเพื่อทํากิจกรรมต่าง ๆ ของแต่ละบุคคล (Bo Reimer, 1995) ซึ่ งสะท้อนวิธีการปฏิบตั ิตนต่อ
สาธารณะ การให้ความสนใจกับสภาพแวดล้อมรอบตัวทั้งทางด้านกายภาพและด้านสังคม แบบแผนการดําเนิ น
ชีวติ จึงเป็ นลักษณะทางจิตวิทยาที่เกี่ยวข้องกับจิตสาธารณะ
จากความสําคัญดังกล่าวข้างต้น ผูว้ ิจัยจึ งสนใจศึ กษารู ปแบบการดําเนิ นชี วิตและวัฒนธรรมองค์กร
ที่พยากรณ์จิตสาธารณะของบุคลากรธนาคารรัฐวิสาหกิจ เพื่อนําผลที่ได้จากการวิจยั ไปเป็ นแนวทางในการส่ งเสริ ม
จิตสาธารณะของบุคลากร อันจะเป็ นการเพิ่มพูนความสามารถในการให้บริ การที่เป็ นเลิศแก่ประชาชนและสังคมต่อไป

2. วัตถุประสงค์ ของการวิจัย

(1) เพื่อศึ กษาระดับจิตสาธารณะ รู ปแบบการดําเนิ นชี วิต และวัฒนธรรมองค์กรของบุคลากรธนาคาร
รัฐวิสาหกิจ
(2) เพื่อศึ กษาความสัมพันธ์ระหว่างรู ปแบบการดําเนิ นชี วิต วัฒนธรรมองค์กร และจิ ตสาธารณะของ
บุคลากรธนาคารรัฐวิสาหกิจ
(3) เพื่ อ พยากรณ์ จิ ต สาธารณะของบุ ค ลากรธนาคารรั ฐ วิ ส าหกิ จ ด้ว ยรู ป แบบการดํา เนิ น ชี วิ ต และ
วัฒนธรรมองค์กร
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3. เอกสารและงานวิจัยทีเ่ กี่ยวข้ อง

3.1 แนวคิด ทฤษฎีทเี่ กีย่ วข้ อง
จิ ตสาธารณะ (Public Mind) หรื อจิ ตสํานึ กสาธารณะ (Public Consciousness) หมายถึง คุณสมบัติของ
บุคคลที่ มีความใส่ ใจ ให้ความสําคัญต่อสิ่ งแวดล้อมรอบตัว รับผิดชอบ เต็มใจช่วยเหลือ แก้ปัญหาให้ผูอ้ ื่นหรื อ
สังคม โดยรับรู ้ถึงสิ ทธิ หน้าที่และความรับผิดชอบของตนเอง (อริ ยา คูหา และสุวมิ ล นราองอาจ, 2554)
รู ปแบบการดําเนิ นชี วิต (Lifestyle) หมายถึง รู ปแบบการดําเนิ นชี วิตที่ แสดงออกของการใช้เวลาของ
แต่ละบุคคล ผ่านกิจกรรมในแต่ละวันที่แสดง ความสนใจ และความคิดเห็น ซึ่ งสามารถเกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลง
ของการใช้ชี วิต ในสังคม ตามแนวทางของ Bo Reimer (1995) ได้แ บ่ ง ออกเป็ น 5 ลัก ษณะ ได้แ ก่ 1) รู ปแบบ
การดําเนินชีวติ ที่มุ่งเน้นด้านวัฒนธรรม 2) รู ปแบบการดําเนินชีวติ ที่ม่งุ เน้นด้านสังคม 3) รู ปแบบการดําเนินชีวติ ที่
มุ่งเน้นด้านบันเทิง 4) รู ปแบบการดําเนินชีวติ ที่ม่งุ เน้นด้านบ้านและครอบครัว 5) รู ปแบบการดําเนินชีวติ ที่ม่งุ เน้น
ด้านกีฬา กิจกรรมกลางแจ้ง และสุขภาพ
วัฒนธรรมองค์กร (Organizational Culture) หมายถึ ง ค่านิ ยม ความเชื่ อ แนวทางหรื อบรรทัดฐานใน
การปฏิบตั ิงาน สิ่ งเหล่านี้ จะถูกถ่ายทอดให้กบั บุคลากรใหม่ เพื่อเป็ นแนวทางในการรับรู ้ คิด รู ้สึก และปฏิบตั ิได้
อย่า งถู ก ต้อ ง เป็ นเอกลัก ษณ์ แ ละทิ ศ ทางเดี ย วกัน ตามแนวทางของ Charles Handy (2009) ได้แ บ่ ง ออกเป็ น
4 รู ปแบบ ได่แก่ 1) วัฒนธรรมที่เน้นบทบาท 2) วัฒนธรรมที่เน้นงาน 3) วัฒนธรรมที่เน้นบทบาทอิสระเฉพาะตัว
บุคคล 4) วัฒนธรรมแบบเป็ นผูน้ าํ
3.2 กรอบแนวคิดในการวิจยั
ตัวแปรพยากรณ์
รูปแบบการดําเนินชีวติ (Lifestyle)
1. รู ปแบบการดําเนินชีวติ ที่มุ่งเน้นด้านวัฒนธรรม
2. รู ปแบบการดําเนินชีวติ ที่มุ่งเน้นด้านสังคม
3. รู ปแบบการดําเนินชีวติ ที่มุ่งเน้นด้านบันเทิง
4. รู ปแบบการดําเนินชีวติ ที่มุ่งเน้นด้านบ้านและครอบครัว
5. รู ปแบบการดําเนินชีวติ ที่มุ่งเน้นด้านกีฬา กิจกรรมกลางแจ้ง และสุ ขภาพ
ที่มา : Bo Reimer, 1995
วัฒนธรรมองค์ กร (Organizational Culture)
1. วัฒนธรรมที่เน้นบทบาท
2. วัฒนธรรมเน้นที่งาน
3. วัฒนธรรมที่เน้นบทบาทอิสระเฉพาะตัวบุคคล
4. วัฒนธรรมแบบเป็ นผูน้ าํ
ที่มา : Charles Handy, 2009

ตัวแปรเกณฑ์
จิตสาธารณะ
(Public Mind)

แผนภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจยั
3.3 สมมติฐานการวิจยั
การศึ กษาเรื่ องรู ปแบบการดําเนิ นชี วิตและวัฒนธรรมองค์กร ที่ พยากรณ์ จิตสาธารณะของบุ คลากร
ธนาคารรัฐวิสาหกิจ ผูว้ จิ ยั ได้กาํ หนดสมมติฐานของการวิจยั ไว้ดงั นี้
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สมมติ ฐ านที่ 1 : รู ปแบบการดําเนิ นชี วิ ต มี ความสั มพันธ์ กับจิ ตสาธารณะของบุ คลากรธนาคาร

สมมติฐานที่ 2 : วัฒนธรรมองค์กร มีความสัมพันธ์กบั จิตสาธารณะของบุคลากรธนาคารรัฐวิสาหกิจ
สมมติฐานที่ 3 : รู ปแบบการดําเนิ นชีวิตแลวัฒนธรรมองค์กร อย่างน้อยหนึ่ งด้านสามารถพยากรณ์
จิตสาธารณะของบุคลากรธนาคารรัฐวิสาหกิจได้

4. วิธีดําเนินการวิจัย

(1) ประชากรและกลุ่มตัวอย่ าง ประชากรที่ ใช้ในการวิจยั ครั้งนี้ คือ บุคลากรระดับปฏิ บตั ิการธนาคาร
รัฐวิสาหกิจ ในภาคกลางของประเทศไทย จํานวน 2 แห่ ง มีจาํ นวนประชากร รวมทั้งสิ้ น 4,399 คน โดยคํานวณ
ขนาดกลุ่มตัวอย่างจากสู ตรของทาโร่ ยามาเน่ (Taro Yamane, 1973) และยอมรับความคลาดเคลื่อนได้ร้อยละ 5 จาก
การคํานวณได้กลุ่มตัวอย่างจํานวน 367 คน จากนั้นผูว้ จิ ยั สุ่มตัวอย่างแบบแบ่งชั้น ตามสัดส่วนของประชากรแต่ละ
ธนาคาร และเพื่อป้ องกันแบบสอบถามที่ไม่สมบูรณ์ ผูว้ ิจยั จึ งเพิ่มจํานวนกลุ่มตัวอย่างอีก ร้อยละ 5 รวมจํานวน
ตัวอย่างทั้งสิ้น 385 คน จากนั้น และเลือกตัวอย่างแบบพิจารณาตามความสะดวก
(2) เครื่ องมื อวิจัย เครื่ องมื อในการวิจัยครั้ งนี้ เป็ นแบบสอบถาม โดยยึดกรอบแนวคิ ด การทบทวน
วรรณกรรม ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง และตรวจสอบความเที่ยงตรงตามเนื้อหา (Content Validity) จากผูเ้ ชี่ยวชาญ จํานวน
3 ท่าน หลังจากที่ได้ปรับปรุ งข้อความในแบบสอบถามแล้ว ผูว้ ิจยั นําไปทดลองใช้กบั บุคลากร ที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง
จํานวน 40 คน แล้วนําข้อมูลมาคํานวณหาค่าอํานาจจําแนก โดยใช้ค่าสัมประสิ ทธิ์ สหสัมพันธ์ระหว่างข้อความ
รายข้อกับภาพรวมข้อคําถามที่ เหลือ หากข้อความใดมีค่าอํานาจจําแนกตํ่ากว่า 0.2 จะถูกคัดออก จากนั้นนําข้อ
คําถามมาหาค่าความเชื่ อมัน่ (Reliability) โดยใช้ค่าสัมประสิ ทธิ์ แอลฟาของครอนบาค พบว่าแบบสอบถามจิต
สาธารณะ, รู ปแบบการดําเนิ นชีวิต และวัฒนธรรมองค์กร มีค่าความเชื่อมัน่ โดยรวม เท่ากับ .823, .879 และ .976
ตามลําดับ โดยแบบสอบถามแบ่งเป็ น 4 ตอน ได้แก่ 1) ข้อมูลทัว่ ไปของผูต้ อบแบบสอบถาม 2) แบบสอบถาม
จิตสาธารณะ 3) แบบสอบถามรู ปแบบการดําเนินชีวติ และ 4) แบบสอบถามวัฒนธรรมองค์กร ทั้งนี้แบบสอบถาม
ตอนที่ 1 มีลกั ษณะเป็ นแบบตรวจสอบรายการ ตอนที่ 2 – 4 เป็ นแบบมาตรวัดประเมินค่า 5 ระดับ ให้เลือกคําตอบ
ได้คาํ ตอบเดียว และกําหนดค่านํ้าหนักการตอบแบบสอบถาม
(3) การเก็บรวบรวมข้ อมูล การวิจยั ในครั้งนี้ ผูว้ ิจยั ได้ทาํ หนังสื อขอความอนุเคราะห์ในการเก็บข้อมูล
เมื่ อ ได้รั บ อนุ ญ าตแล้ว ผูว้ ิจัย ดํา เนิ น การเก็ บรวบรวมข้อ มูล รู ป แบบออนไลน์ ด้ว ย Google Form โดยกํา หนด
ระยะเวลาในการเปิ ดให้ทาํ แบบสอบถาม ตั้งแต่วนั ที่ 7 มกราคม – 7 กุมภาพันธ์ 2564 มี ผูต้ อบแบบสอบถาม
จํานวน 385 คน คิดเป็ นร้อยละ 100 ของกลุ่มตัวอย่าง จากนั้นผูว้ ิจยั ตรวจสอบ ความสมบูรณ์ของแบบสอบถาม
และนําข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ตามวัตถุประสงค์ของงานวิจยั ที่กาํ หนดไว้โดยใช้โปรแกรมสําเร็ จรู ปทางสถิติ
(4) การวิเคราะห์ ข้อมูล ผูว้ ิจยั นําข้อมูลที่ ได้รับจาก Google Form ทําการนําเข้าข้อมูลไปยังโปรแกรม
สําเร็ จรู ปทางสถิติ และทําการวิเคราะห์ โดยสถิติที่ใช้ประกอบด้วย 1) ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ใช้วิเคราะห์สถิติเชิ ง
บรรยายของข้อมูลทัว่ ไป 2) ค่าเฉลี่ย และ ค่าส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ใช้อธิ บายระดับของจิตสาธารณะ รู ปแบบ
การดําเนิ นชีวิต และวัฒนธรรมองค์กร 3) ค่าสัมประสิ ทธิ์ สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน ใช้ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่าง
รู ป แบบการดํา เนิ นชี วิต กับจิ ตสาธารณะ และความสัม พัน ธ์ร ะหว่า งวัฒนธรรมองค์ก รกับจิ ตสาธารณะ และ
4) การวิเ คราะห์ การถดถอยพหุ คูณ แบบขั้น ตอน ใช้พ ยากรณ์ จิ ต สาธารณะ ด้ว ยรู ป แบบการดํา เนิ นชี วิตและ
วัฒนธรรมองค์กร
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5. ผลการวิจัย

(1) ผลการวิเคราะห์ ข้อมู ลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ประกอบด้วย เพศ อายุ สถานภาพ ระดับ
การศึกษาสูงสุด ระยะเวลาของการทํางานในธนาคารรัฐวิสาหกิจ พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็ นเพศหญิง มีอายุ
อยูใ่ นช่วง 25-34 ปี สถานภาพโสด มีระดับการศึกษาระดับปริ ญญาโท ระยะเวลาในการทํางาน 0-5 ปี
(2) ผลการวิเคราะห์ ระดับจิตสาธารณะ รู ปแบบการดําเนินชี วิตและวัฒนธรรมองค์ กร โดยวิเคราะห์
ค่าเฉลี่ย ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับของตัวแปร ดังนี้ 1) จิตสาธารณะของบุคลากรโดยรวมอยูใ่ นระดับมากที่ สุด
(x� = 4.37, SD = .46) 2) รู ปแบบการดําเนิ นชีวิตของบุคลากรโดยรวม มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก (x� = 3.72, SD = .60)
เมื่อพิจารณารายด้านพบว่า รู ปแบบการดําเนิ นชี วิตที่ มุ่งเน้นด้านบ้านและครอบครัว มีค่าเฉลี่ยมากเป็ นอันดับที่หนึ่ ง
อยูใ่ นระดับมากที่สุด (x� = 4.22, SD = .72) 3) วัฒนธรรมองค์กรโดยรวมอยูใ่ นระดับมาก (x� = 4.16, SD = .63) เมื่อพิจารณา
รายด้านพบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยอันดับหนึ่ง คือ วัฒนธรรมที่เน้นบทบาทมีคา่ เฉลี่ยอยูใ่ นระดับมากที่สุด (x� = 4.49, SD = .63)
(3) ผลการวิเคราะห์ ข้อมูลเพื่อทดสอบสมมติฐานการวิจยั
สมมติ ฐานที่ 1 พบว่า รู ปแบบการดําเนิ นชี วิตโดยรวมมี ความสัมพันธ์กับจิ ตสาธารณะของบุคลากร
ธนาคารรั ฐ วิส าหกิ จ อย่า งมี นัย สําคัญ ทางสถิ ติที่ ระดับ .01 ในระดับปานกลาง คิ ด เป็ นร้ อ ยละ 26.01 ยอมรั บ
สมมติฐานที่ 1 แสดงดังตาราง 1
ตาราง 1 ค่าสัมประสิ ทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างรู ปแบบการดําเนินชีวติ และจิตสาธารณะของบุคลากร
รู ปแบบการดําเนินชีวติ
- รู ปแบบการดําเนินชีวติ ที่มุ่งเน้นด้านวัฒนธรรม
- รู ปแบบการดําเนินชีวติ ที่มุ่งเน้นด้านสังคม
- รู ปแบบการดําเนินชีวติ ที่มุ่งเน้นด้านบันเทิง
- รู ปแบบการดําเนินชีวติ ที่มุ่งเน้นด้านบ้านและครอบครัว
- รู ปแบบการดําเนิ นชี วิตที่ มุ่งเน้น ด้านกี ฬา กิ จกรรมกลางแจ้ง
และสุ ขภาพ
รู ปแบบการดําเนินชีวิตโดยรวม

r
.45**
.55**
.29**
.32**
.31**
.51**

จิตสาธารณะของบุคลากร
ระดับความสัมพันธ์
r2×100
20.25
ปานกลาง
30.25
ปานกลาง
8.41
ตํ่า
10.24
ตํ่า
9.61
ตํ่า
26.01

ปานกลาง

สมมติฐานที่ 2 พบว่า วัฒนธรรมองค์กรโดยรวมมีความสัมพันธ์กบั จิตสาธารณะของบุคลากรธนาคาร
รัฐวิสาหกิจ อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ในระดับปานกลาง คิดเป็ นร้อยละ 22.09 ยอมรับสมมติฐานที่ 2
ตาราง 2 ค่าสัมประสิ ทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างวัฒนธรรมองค์กร และจิตสาธารณะของบุคลากร
วัฒนธรรมองค์กร

r
.44**
.41**
.41**
.45**
.47**

- วัฒนธรรมที่เน้นบทบาท
- วัฒนธรรมเน้นที่งาน
- วัฒนธรรมที่เน้นบทบาทอิสระเฉพาะตัวบุคคล
- วัฒนธรรมแบบเป็ นผูน้ าํ
วัฒนธรรมองค์ กรโดยรวม
** มีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .01
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จิตสาธารณะของบุคลากร
r2×100
ระดับความสัมพันธ์
19.36
ปานกลาง
16.81
ปานกลาง
16.81
ปานกลาง
20.25
ปานกลาง
22.09
ปานกลาง
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สมมติ ฐานที่ 3 รู ปแบบการดําเนิ นชี วิตและวัฒนธรรมองค์กร อย่างน้อยหนึ่ งด้านสามารถพยากรณ์
จิตสาธารณะของบุคลากรธนาคารรัฐวิสาหกิจได้ ผลการทดสอบสมมติฐานแสดงดังตาราง 3
ตาราง 3 การวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอนเพื่อคัดเลือกรู ปแบบการดําเนินชีวติ และวัฒนธรรมองค์กร
ที่สามารถพยากรณ์จิตสาธารณะของบุคลากรธนาคารรัฐวิสาหกิจ
ตัวแปรพยากรณ์

ค่าคงที่
- รู ปแบบการดําเนินชีวติ ที่มุ่งเน้นด้านสังคม
ค่าคงที่
- รู ปแบบการดําเนินชีวติ ที่มุ่งเน้นด้านสังคม
- วัฒนธรรมแบบเป็ นผูน้ าํ
ค่าคงที่
- รู ปแบบการดําเนินชีวติ ที่มุ่งเน้นด้านสังคม
- วัฒนธรรมแบบเป็ นผูน้ าํ
- รู ปแบบการดําเนินชีวติ ที่มุ่งเน้นด้านบ้านและครอบครัว
ค่าคงที่
- รู ปแบบการดําเนินชีวติ ที่มุ่งเน้นด้านสังคม
- วัฒนธรรมแบบเป็ นผูน้ าํ
- รู ปแบบการดําเนินชีวติ ที่มุ่งเน้นด้านบ้านและ ครอบครัว
- รู ปแบบการดําเนิ นชีวิตที่มุ่งเน้นด้านกีฬา กิจกรรมกลางแจ้ง และ
สุ ขภาพ
** มีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .01

R

R2 Adj R2 SEest

F

p

.55 .31

.31

.39

169.78** .00

.61 .37

.37

.37

111.75** .00

.62 .39

.38

.36

80.97** .00

.63 .40

.40

.36

64.17** .00

จากตาราง 3 ผลวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอน พบว่า ตัวแปรรู ปแบบการดําเนินชีวิตที่มุ่งเน้น
ด้านสังคม เป็ นตัวแปรพยากรณ์ แรกมี ค่าสัมประสิ ทธิ์ สหสัมพันธ์จิตสาธารณะเท่ากับ 0.55 สามารถพยากรณ์
จิตสาธารณะของบุคลากรธนาคารรัฐวิสาหกิจได้ร้อยละ 31.00 เมื่อเพิ่มตัวแปร วัฒนธรรมแบบเป็ นผูน้ าํ จะทําให้
ค่าสัมประสิ ทธิ์ สหสัมพันธ์กบั จิตสาธารณะ มีค่าเท่ากับ .61 สามารถพยากรณ์จิตสาธารณะของบุคลากรธนาคาร
รัฐวิสาหกิ จได้ร้อยละ 37.00 เมื่อเพิ่มตัวแปร รู ปแบบการดําเนิ นชี วิตที่ มุ่งเน้นด้านบ้านและครอบครัว จะทําให้
ค่าสัมประสิ ทธิ์ สหสัมพันธ์กบั จิตสาธารณะ มีค่าเท่ากับ .62 สามารถพยากรณ์จิตสาธารณะของบุคลากรธนาคาร
รัฐวิสาหกิ จได้ ร้อยละ 38.00 เมื่อเพิ่มตัวแปร รู ปแบบการดําเนิ นชี วิตที่ มุ่งเน้นด้านกี ฬา กิ จกรรมกลางแจ้ง และ
สุ ขภาพ จะทําให้ค่าสัมประสิ ทธิ์ สหสัมพันธ์กบั จิตสาธารณะ มีค่าเท่ากับ .63 สามารถพยากรณ์จิตสาธารณะของ
บุคลากรรัฐวิสาหกิจได้ ร้อยละ 40.00
ตาราง 4 รู ปแบบสมการพยากรณ์จิตสาธารณะของบุคลากรรัฐวิสาหกิจ
ตัวแปรพยากรณ์
ค่าคงที่
- รู ปแบบการดําเนินชีวติ ที่ม่งุ เน้นด้านสังคม
- วัฒนธรรมแบบเป็ นผูน้ าํ
- รู ปแบบการดําเนินชีวติ ที่ม่งุ เน้นด้านบ้านและครอบครัว
- รู ปแบบการดําเนินชีวติ ที่ม่งุ เน้นด้านกีฬา กิจกรรมกลางแจ้ง และสุขภาพ
** มีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .01

1101

b SE b
2.34 .15
.27 .03
.19 .03
.13 .03
-.09 .03

β
.47
.26
.20
-.16

t
15.83**
9.16**
5.93**
4.37**
-2.97**

p
.00
.00
.00
.00
.00
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สามารถสร้ างสมการพยากรณ์ จิตสาธารณะของบุ คลากรธนาคารรั ฐวิสาหกิ จในรู ปคะแนนดิ บ ได้ดังนี้
จิ ตสาธารณะ = 2.34 + 0.27 (รู ปแบบการดําเนิ นชี วิตที่ มุ่งเน้นด้านสังคม) + 0.19 (วัฒนธรรมแบบเป็ นผูน้ ํา) +0.13
(รู ปแบบการดําเนิ นชี วิตที่ มุ่งเน้นด้านบ้านและครอบครั ว) + (-0.09) (รู ปแบบการดําเนิ นชี วิตที่ มุ่งเน้นด้านกี ฬา
กิจกรรมกลางแจ้ง และสุ ขภาพ) เมื่อแปลงคะแนนดิบให้เป็ นคะแนนมาตรฐาน (Z-Score) แล้วได้สมการพยากรณ์ใน
รู ปคะแนนมาตรฐานดังนี้
จิ ตสาธารณะ = 0.47 (รู ปแบบการดําเนิ นชี วิตที่ มุ่งเน้นด้านสังคม) + 0.26 (วัฒนธรรมแบบเป็ นผูน้ าํ )
+ 0.20 (รู ปแบบการดําเนินชีวิตที่มุ่งเน้นด้านบ้านและครอบครัว) - 0.16 (รู ปแบบการดําเนิ นชีวิตที่มุ่งเน้นด้านกีฬา
กิจกรรมกลางแจ้ง และสุขภาพ) จากผลการวิเคราะห์ทางสถิติ จึงยอมรับสมมติฐานที่ 3

6. อภิปรายผล

สมมติฐานที่ 1 รู ปแบบการดําเนิ นชีวิต มีความสัมพันธ์กบั จิ ตสาธารณะของบุคลากรธนาคารรัฐวิสาหกิจ
ผลการวิจยั พบว่า รู ปแบบการดําเนิ นชี วิตมีความสัมพันธ์กบั จิ ตสาธารณะของบุคลากรธนาคารรั ฐวิสาหกิ จ อยู่ใน
ระดับปานกลาง อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ซึ่ งเป็ นไปตามสมมติฐาน ทั้งนี้ เพราะรู ปแบบการดําเนิ นชีวติ เป็ น
รู ปแบบเฉพาะของกิจกรรมในแต่ละวันที่บุคคลกระทํา แสดงถึงความเป็ นตัวเอง มีเอกลักษณ์ที่ไม่เหมือนใคร ทําในสิ่ งที่
แตกต่างจากคนอื่น หรื อกระทําในรู ปแบบที่เหมือนกับคนอื่นๆ กันก็ได้ (Bo Reimer, 1995) รู ปแบบการดําเนิ นชีวติ มี
หลายรู ปแบบ อาทิ ด้านวัฒนธรรม และด้านสังคม เป็ นต้น กิจกรรมจึงมีหลายกิจกรรมที่เอื้อประโยชน์ต่อสังคม เช่น
การเข้าร่ วมกิจกรรมทางศาสนา ประเพณี การดูแลบุคคลในครอบครัว การปลูกป่ าต้นนํ้า การบริ จาคโลหิ ต การช่วยเหลือ
ผูป้ ระสบภัยพิบตั ิ ฯลฯ กิจกรรมต่าง ๆ เหล่านี้เป็ นการส่งเสริ มให้บุคคลมีจิตสาธารณะ จึงทําให้รูปแบบการดําเนิ นชี วิต
มีความสัมพันธ์กบั จิตสาธารณะของบุคลากร ซึ่งสอดคล้องกับผลงานวิจยั ของ อริ ยา คูหา และ สุวมิ ล นราองอาจ (2554)
ที่ ศึกษาจิ ตสาธารณะและรู ปแบบการดําเนิ นชี วิตของนักศึ กษาหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์ วิทยาเขตปั ตตานี พบว่า
นักศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์ วิทยาเขตปั ตตานี จิตสาธารณะและรู ปแบบการดําเนินชีวิตมีความสัมพันธ์
ทางบวก
สมมติ ฐานที่ 2 วัฒนธรรมองค์กรมี ความสัมพันธ์กับจิ ตสาธารณะของบุ คลากรธนาคารรั ฐวิสาหกิ จ
ผลการวิจยั พบว่า วัฒนธรรมองค์กรมีความสัมพันธ์กบั จิตสาธารณะของบุคลากรธนาคารรัฐวิสาหกิจ ในระดับปานกลาง
อย่างมี นัยสําคัญทางสถิ ติที่ระดับ 0.01 ซึ่ งเป็ นไปตามสมมติ ฐาน ทั้งนี้ เพราะวัฒนธรรมองค์กร คื อ แบบแผน
พฤติกรรมที่บุคคลส่ วนใหญ่กระทําโดยยึดถือเป็ นแนวทางในการประพฤติปฏิบตั ิ ซึ่ งมีพ้ืนฐานมาจากความเชื่อ
ความคิดและสมมติฐานต่างๆ ที่มีร่วมกันของสมาชิกในองค์กร ส่ งผลต่อพฤติกรรมการแสดงออกเพื่อให้สมาชิก
ทุกคนก้าวไปในทิ ศทางเดี ยวกันอย่างมีเป้ าหมาย (นิ ธิทศั น์ แจ่มไพบูลย์, 2560) ซึ่ งวัฒนธรรมองค์กรที่ ดีจะช่วย
พัฒนาคุณภาพชีวติ และทําให้บุคลากรมีคุณสมบัติของความใส่ใจ ให้ความสําคัญต่อสิ่ งแวดล้อมรอบตัว รับผิดชอบ
เต็มใจช่วยเหลือ ตระหนักรู ้และแก้ไขปั ญหาภายในองค์การ ชุมชนและสังคม คุณสมบัติและพฤติกรรมเหล่านี้ ลว้ น
ส่ งเสริ มให้บุคลากรเกิ ดจิ ตสาธารณะ จึ งทําให้วฒั นธรรมองค์กรมีความสัมพันธ์กบั จิ ตสาธารณะ สอดคล้องกับ
การศึกษาของ จงรักษ์ ศุภกิจเจริ ญ และคณะ (2560) เรื่ อง ประสบการณ์การเรี ยนรู ้ ปั จจัย และแรงจูงใจของนักศึ กษา
ในการเป็ นอาสาสมัครช่วยเหลื อผูป้ ระสบอุทกภัย ณ ศูนย์พกั พิงชัว่ คราว มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ศูนย์รังสิ ต)
ที่พบว่า การมีจิตอาสาเกิดจาก ปั จจัยในตัวบุคคล ซึ่ งมาจากอุปนิสัย การอบรมเลี้ยงดู ความคิด ความเชื่อ จิตสํานึก
และการรับรู ้ความสามารถของตน ร่ วมกับปั จจัยสภาพแวดล้อม เช่น การมีตวั อย่างจากบุคคลที่เชื่อถือและไว้วางใจ
สัมพันธภาพระหว่างเพื่อน การได้รับการปลูกฝังจากครู วัฒนธรรมองค์กร และวิชาชีพ
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สมมติ ฐานที่ 3 รู ปแบบการดําเนิ นชี วิ ตแลวัฒนธรรมองค์ กร อย่ างน้ อยหนึ่ งด้านสามารถพยากรณ์
จิตสาธารณะของบุคลากรธนาคารรัฐวิสาหกิจได้ ผลการวิจยั พบว่า รู ปแบบการดําเนิ นชีวติ วัฒนธรรมองค์กร สามารถ
ร่ วมกันพยากรณ์จิตสาธารณะของบุคลากรธนาคารรัฐวิสาหกิจได้ ซึ่งผลการวิเคราะห์เป็ นไปตามสมมติฐานที่ต้ งั ไว้
โดยตัวแปรรู ปแบบการดําเนินชีวิตที่มุ่งเน้นด้านสังคม เป็ นตัวแปรพยากรณ์แรกที่ส่งผลต่อจิตสาธารณะของ
บุคลากรธนาคารรั ฐวิสาหกิ จ โดยสามารถพยากรณ์จิตสาธารณะของบุคลากรรั ฐวิสาหกิ จได้ร้อยละ 31 ทั้งนี้ เพราะ
รู ปแบบการดําเนิ นชีวิตที่มุ่งเน้นด้านสังคม เป็ นลักษณะของการเข้าร่ วมกิจกรรม/โครงการที่รับผิดชอบและสร้าง
ประโยชน์ต่อสังคม และช่วยเหลือสังคม ซึ่ งจะส่ งผลให้บุคคลตระหนักถึงความสําคัญของปั ญหาในชุมชนและสังคม
รวมถึงสิ่ งแวดล้อมรอบตัว มีส่วนร่ วมในการช่วยเหลือ/แก้ไขปั ญหา ส่ งผลให้บุคคลมีจิตสาธารณะ สอดคล้องกับ
การศึกษาของ บุษราภรณ์ ติเยาว์ และปาริ ชาติ วลัยเสถียร (2562) เรื่ อง ขบวนการจิตอาสา: การขัดเกลาทางสังคมกับ
การพัฒนาตนของเยาวชนในกรุ งเทพฯ ที่พบว่า รู ปแบบของขบวนการจิตอาสา เป็ นการรวมตัวของเยาวชนชายหญิง
ที่ มี ความสนใจที่ เหมื อนกัน ทํากิ จกรรมต่ างๆ เพื่ อประโยชน์ ต่ อผูอ้ ื่ นและสังคม ในลักษณะชมรมหรื อสโมสร
เพื่อดําเนิ นกิจกรรมเชิงประเด็นทางสังคม อาทิ การพัฒนาชนบท การอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม ส่ งผลให้
เกิดการมีประสบการณ์ในสังคมสิ่ งแวดล้อมใหม่ๆ การมีปฏิสัมพันธ์กบั ผูอ้ ื่น ซึ่ งเป็ นบทบาทสําคัญหลักของงาน
จิตอาสา ซึ่งเป็ นปั จจัยส่งเสริ มการขัดเกลาทางสังคมที่มีความสัมพันธ์กบั จิตสาธารณะ ผ่านขบวนการจิตอาสา
วัฒนธรรมแบบเป็ นผูน้ ํา เป็ นตัวแปรพยากรณ์ อนั ดับสองที่ ส่งผลต่อจิ ตสาธารณะของบุ คลากรธนาคาร
รัฐวิสาหกิจ โดยสามารถพยากรณ์จิตสาธารณะร่ วมกับตัวแปรรู ปแบบการดําเนินชีวติ ที่ม่งุ เน้นด้านสังคม ได้สูงถึง
ร้อยละ 37 ทั้งนี้ เพราะวัฒนธรรมองค์กรแบบผูน้ าํ นั้น องค์กรจะมีผนู ้ าํ ในการมอบแนวทาง นโยบายการปฏิบตั ิงาน
ที่ชดั เจน ตัดสิ นใจและให้คาํ ปรึ กษาในการปฏิบตั ิงาน สื่ อสารข่าวสารและการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ได้อย่างทัว่ ถึงและ
มีประสิ ทธิ ผล หากผูน้ าํ มีการตัดสิ นใจมุ่งมัน่ ส่ งเสริ มนโยบายด้านความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน และสิ่ งแวดล้อม
โดยดําเนิ นงานภายใต้หลักกฎหมายและมาตรฐานต่างๆ เพื่อไม่ให้กระทบต่อสังคมและสิ่ งแวดล้อม ทั้งโดยตรง
และโดยอ้อม บุคลากรก็จะมีการปฏิบตั ิตามนโยบายผ่านกิจกรรมต่างๆ ที่องค์กรเป็ นผูส้ นับสนุนอย่างจริ งจัง สอดคล้อง
กับแนวคิ ดของ Charles Handy (2009) ที่ กล่าวว่า วัฒนธรรมแบบซี อุส ซึ่ งเป็ นรู ปแบบวัฒนธรรมประเภทหนึ่ ง ที่ ให้
ความหมายว่าเป็ นวัฒนธรรมที่เป็ นเลิศในเรื่ องความรวดเร็ วโดยใช้สญ
ั ชาตญาณในการตัดสิ นใจ ประสิ ทธิผลในการทํางาน
ขององค์กรขึ้ นอยู่กับความสามารถของผูน้ ํา ซึ่ งหากผูน้ ําตัดสิ นใจได้อย่างรวดเร็ วและมี ประสิ ทธิ ภาพก็จะสามารถ
ขับเคลื่อนองค์กรไปยังเป้ าหมายที่กาํ หนดไว้ได้ อาทิ การเป็ นองค์กรที่มีความรับผิดชอบและช่วยเหลือสังคม เป็ นต้น
รู ปแบบการดําเนิ นชี วิตที่ มุ่งเน้นด้านบ้านและครอบครั ว เป็ นตัวแปรพยากรณ์ อนั ดับสามที่ ส่งผลต่อ
จิตสาธารณะของบุคลากรธนาคารรัฐวิสาหกิจ โดยสามารถพยากรณ์จิตสาธารณะร่ วมกับตัวแปรรู ปแบบการดําเนิ นชี วิต
ที่ มุ่งเน้นด้านสังคม และวัฒนธรรมแบบผูน้ าํ ได้สูงถึงร้อยละ 38 อธิ บายได้ว่าบุคลากรจะให้ความสนใจ หรื อ
ให้ความสําคัญ กับการทํากิจกรรมหรื อใช้เวลาในการดําเนินชีวติ อยูก่ บั ครอบครัว เช่น การให้ความใกล้ชิดระหว่าง
พ่อ แม่ ลู ก นั้น เป็ นสิ่ ง ที่ จาํ เป็ นอย่า งยิ่งในการอบรมลู ก ให้เ กิ ด พฤติ ก รรมที่ เป็ นไปตามหน้า ที่ ของพลเมื องที่ ดี
เช่น การเคารพกฎหมายและปฏิบตั ิตามกฎระเบียบ การรับฟั งความคิดเห็นผูอ้ ื่น การเห็ นแก่ประโยชน์ส่วนรวม
มากกว่าประโยชน์ตน มีรับผิดชอบต่อตนเอง สังคม ชุมชน ซึ่ งการขัดเกลาทางสังคมเพื่อให้บุคลากรมีจิตสาธารณะ
อาจเริ่ มต้นจากหน่วยเล็กๆ อย่างครอบครัว ซึ่ งการให้ความสําคัญกับครอบครัวนั้น อาจเชื่อมโยงถึงการให้ความสําคัญ
กับสังคม ดัง นั้น รู ป แบบการดํา เนิ น ชี วิ ต ที่ มุ่ ง เน้น บ้า นและครอบครั ว จึ ง มี ค วามสั ม พัน ธ์ ต่ อ จิ ต สาธารณะ
ซึ่ งสอดคล้องกับ การศึกษาของวิไลลักษณ์ เกลี้ยงเกลา และคณะ (2563) ที่ศึกษาเรื่ อง ปั จจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรม
จิตสาธารณะของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3 ในจังหวัดอุดรธานี พบว่า ปั จจัยด้านครอบครัวมีความสัมพันธ์ทางบวก
กับพฤติกรรมจิตสาธารณะของนักเรี ยน เนื่องจาก ครอบครัวเป็ นหน่วยสังคมกลุ่มแรกที่ทาํ หน้าที่ในการอบรมสั่งสอน
ปลูกฝัง และกล่อมเกลาพฤติกรรมหรื อบุคลิกภาพให้เป็ นไปตามบทบาทและความคาดหวังของสังคม
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รู ปแบบการดําเนิ นชี วิตที่ มุ่งเน้นด้านกี ฬา กิ จกรรมกลางแจ้ง และสุ ขภาพ เป็ นตัวแปรพยากรณ์ อนั ดับสี่
ที่ ส่งผลต่อจิ ตสาธารณะของบุ คลากรธนาคารรั ฐวิสาหกิ จ โดยสามารถพยากรณ์ จิตสาธารณะร่ วมกับตัวแปร
รู ปแบบการดําเนิ นชี วิตที่มุ่งเน้นด้านสังคม วัฒนธรรมแบบผูน้ าํ และรู ปแบบการดําเนิ นชี วิตที่มุ่งเน้นครอบครัว
ได้สูงถึงร้อยละ 40 อธิ บายได้ว่า บุคลากรที่ มีรูปแบบการดําเนิ นชี วิตที่ มุ่งเน้นด้านกี ฬา กิ จกรรมกลางแจ้ง และ
สุ ขภาพนั้น จะมีการใช้เวลาไปกับการออกกําลังกาย หรื อ การเล่นกีฬา เพื่อเสริ มสมรรถภาพทางกาย ให้สามารถ
เคลื่อนไหวร่ างกายในการทํางานได้อย่างมีประสิ ทธิภาพ นอกจากนั้น การเล่นกีฬายังเป็ นการเสริ มสร้างบุคลิกภาพ
ความมีน้ าํ ใจนักกีฬา โดยมีองค์ประกอบที่สาํ คัญ อาทิ การยอมรับความสามารถของผูอ้ ื่น เคารพต่อกฎเกณฑ์และ
ผูอ้ ื่น เกิดความร่ วมมือร่ วมใจ ซึ่ งเป็ นคุณลักษณะที่มีความสัมพันธ์ต่อจิตสาธารณะ แต่ถา้ บุคลากรที่มีความสนใจ
หรื อแรงจูงใจในการออกกําลังกายเพื่อเสริ มสมรรถภาพร่ างกายสู งเกินไป อาจส่ งผลให้มีระดับของจิตสาธารณะ
ลดลง เนื่ องจากใช้เวลาส่ วนใหญ่ตอบสนองต่อแรงจูงใจดังกล่าว เพื่อให้เกิดความพึงพอใจต่อร่ างกายของตนเอง
สอดคล้องกับการศึกษาของ ชุติมา รอดประทับ (2550) ที่ ศึกษาแรงจูงใจในการเลือกกิจกรรมการออกกําลังกาย
ของประชาชนในสวนสาธารณะจังหวัดชลบุรี พบว่า ประชาชนที่ตอ้ งการมาออกกําลังกายในสวนสาธารณะนั้น
เกิ ดจากแรงจูงใจในด้านร่ างกาย เนื่ องจาก ประชาชนต้องการออกกําลังกาย เพื่อให้ มีสุขภาพร่ างกายที่ สมบู รณ์
แข็งแรงอยูเ่ สมอ และช่วยพัฒนาสมรรถภาพร่ างกายให้สมบูรณ์แข็งแรงยิง่ ขึ้น และทําให้ไม่มีโรคภัยไข้เจ็บ

7. ข้ อเสนอแนะ

7.1 ข้ อเสนอแนะในการนําผลวิจยั ไปใช้
(1) ผลการวิจยั ครั้งนี้ พบว่า ระดับของจิตสาธารณะอยูใ่ นระดับมากที่สุด การคงให้อยูใ่ นระดับมาก
ที่ สุดถื อว่าดี ต่อองค์การ ดังนั้น ควรส่ งเสริ มจิ ตสาธารณะผ่านกิ จกรรม ค่านิ ยม เพื่อคงให้จิตสาธารณะอยู่ใน
ระดับสูง สําหรับระดับของรู ปแบบการดําเนินชีวติ โดยรวมนั้น อยูใ่ นระดับมาก หากองค์กรต้องการเพิ่มระดับของ
รู ปแบบการดําเนิ นชีวิต ควรส่ งเสริ มให้บุคลการทํากิจกรรมที่เกี่ยวกับวัฒนธรรม เช่น กิจกรรมเพื่อรักษาและสื บ
สานวัฒนธรรมท้องถิ่น เป็ นต้น นอกจากนั้น ระดับของวัฒนธรรมองค์กรโดยรวมอยู่ในระดับมาก หากองค์กร
ต้องการเพิ่มระดับของวัฒนธรรมองค์กร ควรปรั บปรุ งกระบวนการภายใน โดยมุ่งเน้นให้บุคลากรสามารถ
ปฏิ บัติงานได้อย่างอิสระมากขึ้น เช่ น การกําหนดเป้ าหมายการทํางาน (KPIs) ให้สอดคล้องกับเป้ าหมายของ
องค์กรได้ดว้ ยตนเอง เพิม่ ช่องทางการพัฒนาตนเอง การรับฟังความคิดเห็นจากบุคลากรทุกระดับ และนําข้อมูลไป
พิจารณาตัดสิ นใจอย่างจริ งจัง
(2) ผลการวิจยั ครั้งนี้พบว่า รู ปแบบการดําเนินชีวติ แบบมุ่งเน้นสังคม มีความสัมพันธ์กบั จิตสาธารณะ
สู งกว่าด้านอื่นๆ ดังนั้น องค์กรควรสนับสนุนและส่ งเสริ มให้บุคลากรมีส่วนร่ วมในการสร้างประโยชน์ต่อสังคม
ผ่านโครงการ/กิจกรรม เช่น การปลูกป่ า การบริ จาคโลหิ ต เป็ นต้น
(3) ผลการวิจยั ครั้งนี้ พบว่า วัฒนธรรมองแบบผูน้ าํ มีความสัมพันธ์กบั จิตสาธารณะสู งกว่ารู ปแบบ
วัฒนธรรมด้านอื่นๆ ผูน้ าํ จึ งมีความสําคัญต่อองค์กร ดัวนั้น การสร้างจิ ตสาธารณะอาจให้ผูน้ าเป็ นตัวกลางช่วย
ส่ งเสริ ม เช่น การมอบแนวทางและนโยบาย การสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคลากรและหน่วยงาน เพื่อส่ งเสริ ม
เรื่ อง จิตสาธารณะมากยิง่ ขึ้น
(4) การพยากรณ์จิตสาธารณะของบุคลากรธนาคารัฐวิสาหกิ จ เรี ยงตามลําดับ พบว่า 1) รู ปแบบ
การดําเนินชีวติ ที่มุ่งเน้นด้านสังคม ดังนั้น ควรมีการทํากิจกรรมที่รับผิดชอบและสร้างประโยชน์ต่อสังคมจะส่งผล
ต่อจิตสาธารณะเป็ นอย่างมาก 2) วัฒนธรรมแบบเป็ นผูน้ าํ ดังนั้น ผูน้ าํ ควรมีการกําหนดนโยบายหรื อเป็ นต้นแบบ
ในการส่ งเสริ มนโยบายด้านความรับผิดชอบต่อสังคม ชุ มชน และสิ่ งแวดล้อม บุ คลากรก็จะมีการปฏิ บตั ิตาม
นโยบายผ่านกิจกรรมต่างๆ ซึ่งก็จะส่งผลต่อจิตสาธารณะของบุคลากร 3) รู ปแบบการดําเนินชีวติ ที่มุ่งเน้นด้านบ้าน
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และครอบครัว ดังนั้น บุคลากรควรให้ความสนใจหรื อให้ความสําคัญในการทํากิจกรรมหรื อใช้เวลาในการดําเนิน
ชีวิตอยูก่ บั ครอบครัว หรื อองค์กรสามารถเปิ ดโอกาสพนักงานสามารถทํากิจกรรมกับครอบครัว หรื อให้ครอบครัวมี
ส่วนร่ วมในกิจกรรมขององค์กรซึ่งอาจจะส่งผลให้มีจิตสาธารณะเพิ่มขึ้น และ 4) รู ปแบบการดําเนินชีวติ ที่ม่งุ เน้นด้าน
กีฬา กิจกรรมกลางแจ้ง และสุขภาพ เป็ นตัวแปรพยากรณ์ ที่ส่งผลต่อจิตสาธารณะของบุคลากรธนาคารรัฐวิสาหกิจ
ให้มีระดับที่ลดลง ดังนั้นบุคลากรควรมีแบ่งเวลาสําหรับการออกกําลังกายให้มีความเหมาะสม เพื่อให้สามารถทํา
กิ จกรรมที่ สนับสนุ นจิ ตสาธารณะได้เพิ่มขึ้ น หรื ออาจสอดแทรกกิ จ กรรมที่ เ กี่ ย วกับ การออกกาลัง กายร่ วมกับ
กิ จ กรรมทางสัง คม ซึ่ ง อาจช่ ว ยให้ผูท้ ี่ ช อบออกกาลังกายหัน มาสนใจเรื่ อ งสังคม และมี จิ ตสาธารณะมากขึ้ น
เช่น กิจกรรมวิง่ เพื่อรณรงค์ประเด็นทางสังคมเพื่อช่วยเหลือผูท้ ี่เดือดร้อน
7.2 ข้ อเสนอแนะในการวิจยั ครั้งต่ อไป
(1) ควรมีการทําแบบสอบถามในกลุ่มตัวอย่างที่หลากหลายมากขึ้น เช่น บุคลากรธนาคารพาณิ ชย์
หรื อ ผูใ้ ห้บริ การทางการเงินแต่ไม่ใช่สถาบันการเงิน (Non-bank) เพื่อให้ทราบผลการวิจยั ที่หลากหลายมากยิง่ ขึ้น
(2) ควรมี การศึ กษาความสัมพันธ์ระหว่างจิ ตสาธารณะกับตัวแปรอื่ น ๆ เช่ น ประสิ ทธิ ผลของการ
ปฏิบตั ิงาน ความสุ ขในการทํางาน ความคาดหวังและความพึงพอใจในการเป็ นจิตอาสา เพื่อที่จะได้สามารถนําไป
ปรับใช้กบั การเพิม่ ระดับของจิตสาธารณะของบุคลากรธนาคารรัฐวิสาหกิจได้หลากหลายมากขึ้น
(3) ควรวิจยั แบบสร้างสภาพการณ์การทดลองเพื่อศึกษาเงื่อนไขที่ทาํ ให้จิตสาธารณะสู งสุ ด เพื่อนําไป
พัฒนาเป็ นโปรแกรมหรื อการฝึ กอบรมเพื่อส่งเสริ มจิตสาธารณะต่อไป
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บทคัดย่ อ

วัต ถุ ป ระสงค์ข องบทความวิช าการนี้ คื อ การศึ ก ษา รวบรวมและวิเ คราะห์ โ ครงสร้ า งเรื่ อ งเล่ า ของ
ชาวโรมันที่ต้ งั ถิ่นฐานอยูใ่ นแผ่นดินจีนที่นิยมเล่ากันอยูใ่ นปั จจุบนั รวบรวมตัวบทเฉพาะเล่าเรื่ องลายลักษณ์จาก
หนังสื อและสารสนเทศบนโลกอินเตอร์ เน็ต จากการศึกษาพบว่ามีเรื่ องเล่าอยู่ 2 แบบด้วยกัน คือ บรรพบุรุษเป็ น
นักมายากลที่ ได้รับการถวายมาจากดิ นแดนตะวันตกและเป็ นเชลยทหารโรมัน สํานวนนักมายากลโรมันเล่า
โดยสังเขปว่าจักรวรรดิฮนั่ ได้รับคนกลุ่มนี้มาหลังจากที่ทูตฮัน่ กลับมาจากจักรวรรดิในดินแดนตะวันตก ในสํานวน
เชลยทหารโรมันสามารถแบ่งโครงเรื่ องหลักได้เป็ นสามตอน ได้แก่ ตอนแรกทหารโรมันแพ้ทหารพารฺ เทีย ตอนที่
สองเชลยทหารโรมันถูกนํามาไว้ที่ชายแดนตะวันออกของจักรวรรดิพารฺ เทีย และตอนที่สามเชลยทหารโรมันถูก
นํามาไว้ที่หมู่บา้ นหลีเชียน เรื่ องเล่าทุกสํานวนของเชลยทหารโรมันล้วนขาดความเชื่อมโยงของลําดับเหตุการณ์ที่
สําคัญไป กล่าวคือเหตุการณ์ที่เชลยทหารโรมันจากชายแดนตะวันออกของจักรวรรดิ พารฺ เที ยเข้าสู่ ดินแดนของ
จักรวรรดิจ้ือจือ ที่มาของกลุ่มคนโรมันในหมู่บา้ นหลีเชียนจึงไม่ชดั เจน สํานวนในปั จจุบนั ได้เพิ่มเติมเสริ มแต่ง
ตรรกะของเรื่ องเล่าให้แน่นขึ้นด้วยการเล่าถึงวิธีการนําคนโรมันเข้าสู่ จกั รวรรดิฮน่ั แต่อย่างไรก็ตามในทุกสํานวน
ยังคงไม่เสริ มเหตุการณ์เชลยทหารโรมันในจักรวรรดิจ้ือจือ ถึงแม้วา่ ตรรกะของเรื่ องเล่านี้ ไม่สมบูรณ์ แต่เป็ นภาพ
สะท้อนของความภาคภูมิใจที่ชาวหมู่บา้ นหลีเชียนมีต่อบรรพบุรุษ แสดงให้เห็นว่าประเทศจีนมีความหลากหลาย
ทางชาติพนั ธุ์สูงมาแต่โบราณและเปิ ดใจยอมรับชาติพนั ธุ์อื่นมาอาศัยในดินแดนของตนได้โดยง่าย
คําสําคัญ: หมู่บา้ นหลีเชียน, จักรวรรดิพารฺ เทีย, จักรวรรดิจ้ือจือ, เรื่ องเล่าชาวโรมันในแผ่นดินจีน

ABSTRACT

The purpose of this paper is to analyze the narrative structure of the Roman settlements in China that is
popular until now, collecting only written stories from books and information on the Internet. Studies have shown
that there are two types of tales: Their ancestors were magicians who were consecrated from the Western Regions
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and they were Roman prisoners. The version of Roman magicians tells it in a nutshell that the Han Empire
acquired them after the Han ambassadors returned from the Empire in the Western Regions. In the version of
Roman prisoners, the main storyline can be divided into three parts: First parts, the Roman soldiers were defeated
by the Parthia; Second parts, Roman prisoners were brought to the eastern border of the Parthia Empire; Third
parts, the Roman prisoners were brought to Legion Village. Every version of Roman prisoners lacks the
connection of important events. That is to say, Roman prisoners from the eastern borders of the Parthia Empire
entered the territory of the Zhizhi Empire, so the origin of the Roman people in Legion Village is unclear. Modern
versions further strengthen the logic of the narrative by telling how the Romans were brought into the Han Empire;
however, in every version this still does not reinforce the plot of the Roman prisoners in the Zhizhi Empire.
Although the logic of this narrative is incomplete, it is a reflection of the pride Legion Villagers have for their
ancestors. It shows that China has high ethnic diversity since ancient times, opening to accept other ethnicities to
live in their own land easily.
Keywords: Legion Village; Parthia Empire; Zhizhi Empire; narratives of the Romans in China

1. บทนํา
หมู่บา้ นชาวโรมันหลีเชียน (骊靬村) หรื อหมู่บา้ นเจ๋ อไหลไจ (者来寨) ตั้งอยูใ่ นตําบลเจียวจฺ ยา
จวง (焦家庄镇) อําเภอหย่งชาง (永昌县) มณฑลกานซู่ (甘肃省) ประเทศจีน รู ปลักษณ์ของคนที่นี่
มีลกั ษณะคล้ายชาวตะวันตก กล่าวคือผมทอง ตาฟ้า จมูกโด่งจนแตกต่างกับคนหมู่บา้ นอื่น ๆ ในมณฑลกานซู่อย่าง
ชัดเจน หมู่บา้ นแห่ งนี้ มีเรื่ องเล่าว่าบรรพบุรษของพวกเขาเป็ นชาวโรมันที่อพยพเข้าอยูใ่ นแผ่นดินจีนตั้งแต่สมัย
ราชวงศ์ฮ ่นั เรื่ อ งเล่ า การตั้ง ถิ่ น ฐานของชาวโรมัน ในแผ่น ดิ น จี น ที่ เ ป็ นลายลัก ษณ์ อ กั ษรในปั จ จุ บันเกิ ด จาก
นักวิชาการด้านประวัติศาสตร์ พยายามค้นหาต้นกําเนิ ดของชาวโรมันในแผ่นดิ นจี น โดยเริ่ มศึ กษาค้นคว้าจาก
วรรณคดีมุขปาฐะของชาวบ้านหลีเชียนสู่เอกสารโบราณทั้งฝั่งจีนและฝั่งยุโรป พยายามนําเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องมา
ปะติดปะต่อให้เป็ นเรื่ องราวเดียวกัน ในปั จจุบนั มีท้ งั นักวิชาการที่เชื่อว่าเรื่ องเล่านี้เป็ นเรื่ องจริ งตามประวัติศาสตร์
และที่ เชื่ อว่าเรื่ องเล่านี้ เป็ นเพียงแค่เรื่ องแต่งหรื อข้อสันนิ ษฐานเท่านั้น ประเด็นสําคัญอยู่ที่ว่าถึงแม้ว่าจักรวรรดิ
โรมันและจักรวรรดิฮน่ั มากล้วนตั้งอยูบ่ นเส้นทางสายไหมเดียวกัน แต่ระยะทางระหว่างสองอาณาจักรนั้นห่ างกัน
มาก และยังมีจกั รวรรดิใหญ่อย่างจักรวรรดิ พารฺ เทียคัน่ ระหว่างกลางอยู่ แต่ก็ยงั มีผคู ้ นเชื่ อว่าเรื่ องนี้ เป็ นเรื่ องจริ ง
และยังคงเล่าอยูก่ นั ในปั จจุบนั แสดงให้เห็นว่าเรื่ องเล่านี้ยงั ต้องมีหน้าที่ (function) บางอย่างในสังคมอยู่ ผูเ้ ขียนได้
ใช้ทฤษฎีการวิเคราะห์โครงสร้างการกระทําของตัวละคร (syntagmatic structural analysis) ของ Vladimir Propp
ศึกษาไปที่ตรรกะของเรื่ องเล่าเป็ นหลัก ไม่เน้นไปที่บริ บทของพื้นที่และมิติของเวลาตามจริ ง เพื่อค้นหาโครงสร้าง
ของเรื่ องเล่าดังกล่าวที่นิยมเล่ากันอยูใ่ นปั จจุบนั และการแสดงออกถึงอัตลักษณ์ของคนในพื้นที่ผ่านเรื่ องเล่าของ
ตนเองจากมุมมองของผูอ้ ื่น
มีนกั วิชาการจํานวนหนึ่ งทั้งชาวจีนและชาวตะวันตกต่างสนใจปรากฏการณ์อนั น่าตื่นตาตื่นใจนี้กนั เมื่อ
กว่าครึ่ งทศวรรษที่ผ่านมา ผลงานวิจยั ชิ้นแรกที่ทาํ ให้หมู่บา้ นแห่ งนี้ รู้จกั กันไปทัว่ แผ่นดินจีน ตลอดจนสั่นสะเทือน
ไปถึงวงวิชาการด้านโรมันศึกษาฝั่งโลกตะวันตกก็คือ ผลงานของนักวิชาการด้านจีนศึกษาชาวอเมริ กนั โฮเมอร์
ฮาเซนป์ ฟลัก ดับส์ (Homer Hasenpflug Dubs) ในปี ค.ศ. 1957 เรื่ อง กรุ งโรมในจี นโบราณ (A Roman City in
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Ancient China) 2 หลายสิ บปี ต่อมานักวิชาการด้านวัฒนธรรมหลีเชี ยนศึ กษาชาวจี นติงหย่งฉิ น (丁永琴) ได้
รวบรวมงานวิจยั ที่เกี่ยวข้องกับหลีเชียนศึกษาในชื่อว่า การวิจยั วัฒนธรรมหลีเชียนกับเส้นทางสายไหม《骊靬
文化与丝绸之路研究》ขึ้ น ในปี ค.ศ. 2014 3 ในหนัง สื อเล่ ม ดัง กล่ า วได้รวบรวมงานวิจ ัยตั้ง แต่ ปี ค.ศ.
1957-2011 ไว้ถึง 29 บทความด้วยกัน
ด้านประวัติศาสตร์ เช่น การบุกเบิกถนนแดนตะวันตกสมัยราชวงศ์ฮน่ั และการมาจีนของชาวหลีเชี ยน
《汉朝西域路的开辟和骊靬人来华》(王宗维: 2014, 11-12) เรื่ องใหญ่หนึ่งที่ทหารโรมันนับพัน
กลายเป็ นจีนกับบันทึกประวัติศาสตร์ ความสัมพันธ์จีน-ตะวันตกที่หายไป《中西关系史上失记的一桩
大事数千罗马兵归化中国》(常征: 2014, 13-26)
ด้านวิทยาศาสตร์ เช่น การระบุ DNA เกี่ยวกับที่มาของชาวหลีเชี ยน《关于骊靬人起源的 DNA
鉴定》(贾笑天: 2014, 83-84)
ด้านการท่องเที่ยว เช่น การเปลี่ยนแปลงทางประวัติศาสตร์ และแนวโน้มการพัฒนาของหลีเชียน《骊
靬的历史流变与发展展望》(丁永琴: 2014, 145-153)
ด้านวรรณคดี เช่น ชาวโรมันหนี ชาง《骊靬人兒仓》(张得智: 2014, 231-234) เป็ นต้น ด้านคติชน
วิทยามีเพียงเล็กน้อยเท่านั้น เช่น ตํานานหลีเชียน: เรื่ องเล่าประวัติศาสตร์ ของการเอาชีวิตรอด《骊靬传说：
竞择生存的历史叙事》(施爱东: 2008)
งานวิชาการด้านหลีเชี ยนศึ กษายังคงมีอีกหลายมุมมองให้คน้ หาและวิจยั กันต่อไป บทความวิชาการ
ฉบับนี้จะมุ่งศึกษาไปที่ตวั บทลายลักษณ์ของเรื่ องเล่าการตั้งถิ่นฐานของคนโรมันในแผ่นดินจีน ได้เลือกตัวบทจาก
ตําราและสารสนเทศบนโลกอิ นเทอร์ เน็ ตมาทั้งหมด 9 สํานวนด้วยกัน ได้แก่ A Roman City in Ancient China
(Dubs: 1957) A Roman Legion Lost in China (Paratico: 2013) Romans in China: The Lost Legions of Carrhae
(Mclaughlin: 2015) The Lost Legion of Carrhae: Did a Roman Legion End Up in China? (Strom: 2018) 《张
1

骞李广利转》（班固著；王志新主编: 2018） 《大宛列传》（司马迁著；杨燕起

译注: 2019） 《中国境内竟然有古罗马人的后裔！其为中国汉代的战俘后人！》

(陈平走乡村: 2018) และ Did Roman Soldiers Make It to China? (Fitzgibbon: 2020)

2. วัตถุประสงค์

(1) เพื่อศึ กษาและรวบรวมเรื่ องเล่าการตั้งถิ่นฐานของชาวโรมันบนแผ่นดิ นจี นในปั จจุบนั ในรู ปของ
วรรณกรรมลายลักษณ์
(2) เพื่อวิเคราะห์ โครงสร้ างและเนื้ อหาของเรื่ องเล่าการตั้งถิ่ นฐานของชาวโรมันบนแผ่นดิ นจี น ใน
ปั จจุบนั

3. โครงสร้ างเรื่ องเล่ าของชาวโรมันทีต่ ้ งั ถิ่นฐานในแผ่ นดินจีน

คําว่าต้าฉิ น (大秦) ในเอกสารจีนโบราณหมายถึงจักรวรรดิโรมัน ในเอกสาร《西域传》กล่าวว่า
“大秦国一名犁鞬…” มี ชื่อเมื องทับศัพท์จาํ นวนหนึ่ งที่ พอ้ งเสี ยงกับคําว่า “犁鞬” ในภาษาจี นโบราณ

2
3

Dubs, Homer Hasenpflug. (1957). A Roman City in Ancient China. London: The China Society.
丁永琴主编：《骊靬文化与丝绸之路研究》，北京：中国旅游出版社，2014。

1108

การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ มหาวิทยาลัยศรี ปทุม ออนไลน์ ครั้งที่ 16 ประจําปี 2564 วันที่ 28 ตุลาคม 2564

ยุคต้น (上古音) เช่ น 骊靬、犁靬、犁轩、力虔 เป็ นต้น คําทั้งหมดนี้ ลว้ นหมายถึ งจักรวรรดิ โรมัน
ในเอกสารโบราณส่ วนใหญ่มกั จะกล่าวถึงหรื อเพียงแค่เอ่ยถึงชาวโรมันเท่านั้น ไม่ได้มีรายละเอียดหรื อเรื่ องเล่า
ขนาดยาวเกี่ ยวกับชาวโรมันมากนัก เรื่ องเล่าการตั้งถิ่ นฐานของชาวโรมันในแผ่นดิ นจี นแบ่งออกเป็ น 2 เรื่ อง
ด้วยกัน ได้แก่กลุ่มนักมายากลโรมันและกลุ่มเชลยทหารโรมัน
3.1 กลุ่มนักมายากลโรมัน มีท้ งั หมด 3 สํานวนดังนี้
ตารางที่ 1 โครงเรื่ องนักมายากลโรมันตั้งถิ่นฐานบนแผ่นดินจีน 3 สํานวน
《大宛列传》

《张骞李广利转》

แรกเริ่ ม ทูตฮัน่ ถึงพารฺ เทีย เจ้าพารฺ เทีย
สั่งสองหมื่นนายทหารควบม้า
(ไม่ปรากฏ)
ต้อนรับที่ชายแดนตะวันออก
ชายแดนตะวันออกห่างจาก
เมืองหลวงเป็ นพันลี้ กว่าจะถึง
(ไม่ปรากฏ)
ผ่านประมาณสิ บเมือง เชื้อชาติ
หลากหลาย
ทูตฮัน่ กลับ ได้ส่งทูตตามมาดูวา่
ประเทศราขต้ายวนส่ งทูตตามทูตฮัน่
ฮัน่ กว้างใหญ่ ได้ถวายไข่นกยักษ์
มาดูวา่ ฮัน่ กว้างใหญ่ ได้ถวายไข่นก
และนักมายากลโรมันแก่ฮน่ั
ยักษ์และนักมายากลโรมันแก่ฮน่ั

《西域传》

พระเจ้าฮัน่ อู่ต้ ีส่งทูตไปพารฺ เทีย
เจ้าพารฺ เทียสั่งสองหมื่นนายทหาร
ควบม้าต้อนรับที่ชายแดนตะวันออก
ชายแดนตะวันออกห่างจากเมือง
หลวงเป็ นพันลี้ กว่าจะถึงผ่าน
ประมาณสิ บเมือง เชื้อชาติ
หลากหลาย
ดังนั้นได้ส่งทูตตามทูตฮัน่ มาดู
แผ่นดินฮัน่ ได้ถวายไข่นกยักษ์และ
นักมายากลโรมันแก่ฮน่ั

เห็นได้ชดั ว่า《大宛列传》ที่เป็ นเอกสารสมัยราชวงศ์ฮน่ั ตะวันตก (206-202 ปี ก่อนคริ สตกาล) เป็ น
ต้นฉบับของสองสํานวนหลัง ถึงแม้วา่ ประเทศราชต้ายวน 4 （大宛）กับจักรวรรดิพารฺ เทีย 5 (安息) จะไม่ใช่
รัฐชาติเดี ยวกัน แต่ก็ถือว่าเป็ นส่ วนหนึ่ งของดิ นแดนตะวันตก (西域) ที่ จีนมักเรี ยกรวมรัฐชาติที่อยู่นอกด่ าน
ประตูหยก (玉门关) ไปทั้งหมด และถึงแม้วา่ ตอนจบของเรื่ องเล่าจะไม่ปรากฏว่านักมายากลกลุ่มนี้สุดท้ายแล้ว
ถูกนําไปไว้ที่ใด แต่เนื่ องด้วยชื่อของพวกเขา (犁靬眩人) ที่สอดคล้องกับอําเภอหลีเชียน (骊靬) จึงทําให้คน
ทัว่ ไปอนุ มานเบื้ องต้นเองได้ว่านักมายากลโรมันเหล่านี้ ควรจะถูกนํามาไว้ที่อาํ เภอนี้ ทว่าเรื่ องนี้ ไม่ใช่สํานวนที่
นิยมเล่ากันในปั จจุบนั
3.2 กลุ่มเชลยทหารโรมัน มีท้ งั หมด 6 สํานวนดังตารางที่ 2
เรื่ องเล่าเชลยทหารโรมันแบ่งได้เป็ น 3 ช่วงหลัก คือช่วงแรกจากจักรวรรดิโรมันไปยังจักรวรรดิพารฺ เทีย
(สี ฟ้า) ช่วงที่สองเล่าเรื่ องราวในจักรวรรดิพารฺ เทียหรื อจักรวรรดิอื่น ๆ เช่น จักรวรรดิซยฺงหนู จักรวรรดิซกเดียนา
ฯลฯ (สี เขียว) ช่วงที่สามจากจักรวรรดิจ้ือจือไปยังจักรวรรดิฮน่ั (สี สม้ )
ช่วงแรก (สี ฟ้า) แบ่งเป็ น 5 ตอนด้วยกัน ได้แก่ ตอนที่หนึ่งคือแนะนําตัวกรัสสุ สผูน้ าํ กองทัพทหารโรมัน
บุกตีจกั รวรรดิ พารฺ เที ย ตอนที่ สองคือกองทัพของกรัสสุ สแห่ งจักรวรรดิ โรมันบุกตีจกั รวรรดิ พารฺ เที ย ณ เมือง
การฺ ไรฮฺ ตอนที่สามคือบรรยายภาพกองทัพโรมันหรื อกองทัพพารฺ เทีย ตอนที่สี่คือกองทัพโรมันแพ้มีท้ งั ถูกกําจัด
3

4
5

4

ปัจจุบนั อยูใ่ นจังหวัดเฟร์ กานา (Ferghana) ประเทศอุซเบกิสถาน
ปัจจุบนั อาณาเขตส่วนใหญ่อยูใ่ นประเทศอิหร่ าน ในยุครุ่ งเรื องที่สุดครอบครองพื้นที่ต้ งั แต่ทางตะวันออกเฉี ยงใต้ของคาบสมุทรอา
นาโตเลีย ดินแดนเมโสโปเตเมีย บางส่วนของคาบสมุทรอาหรับ ที่ราบสู งอิหร่ านไปจนถึงแม่น้ าํ สิ นธุ เป็ นหนึ่งในดินแดนที่
คัน่ กลางระหว่างจักรวรรดิโรมันกับจักรวรรดิฮน่ั และเป็ นทางผ่านของเส้นทางสายไหมที่สาํ คัญอีกด้วย
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ถูกจับเป็ นเชลย ตอนที่ห้าคือส่ วนของกองทัพโรมันที่หนีรอดไปได้ มีท้ งั หนี กลับเข้าอิตาลีได้และหนีเข้าไปรวม
กับพวกซฺ ยงหนู
ช่วงที่สอง (สี เขียว) แบ่งเป็ น 4 ตอนด้วยกัน ได้แก่ ตอนที่หนึ่ งคือเชลยทหารโรมันถูกนําไปไว้ป้องกัน
ชายแดนทางตะวันออกของจักรวรรดิ พารฺ เทียที่อยูต่ ิดกับจักรวรรดิจ้ือจื อ ตอนที่สองคือจักรพรรดิเอากุสตุสแห่ ง
โรมันขอเชลยทหารโรมันคืนกลับสู่ มาตุภูมิ ตอนที่สาม คือ จักรวรรดิโรมันต่อสู ้กบั พวกซฺ ยงหนูที่อาจจะมีเชลย
ทหารโรมันอยูใ่ นนั้นบางส่วน
ช่ วงที่ สาม (สี ส้ม) แบ่ งเป็ น 2 ตอนด้วยกัน ได้แก่ ตอนที่ หนึ่ งคืออาณาจักรซกเดี ยนาที่ มีทหารโรมัน
รับจ้างถูกจักรวรรดิจ้ือจือหักหลัง ตอนที่ สองคือกองทัพของเฉิ นทังแห่ งจักรวรรดิฮน่ั บุกตีจกั รวรรดิจ้ือจือ และ
นําทหารรับจ้างที่ใช้ยทุ ธวิธีเกล็ดปลากลับมาตั้งถิ่นฐานที่อาํ เภอหลีเชียน จังหวัดกานซู่ในจักรวรรดิฮนั่
เห็นได้ชดั ว่าเรื่ องเล่ากลุ่มเชลยทหารโรมันขาดเรื่ องเล่าที่สาํ คัญมากไปตอนหนึ่ งก็คือ ตอนที่เชลยทหาร
โรมันเดินจากจักรวรรดิพารฺ เทียเข้าสู่จกั รวรรดิจ้ือจือ ทําให้ผอู ้ ่านทุกสํานวนต้องตั้งข้อสงสัยแน่วา่ จักรวรรดิจ้ือจือ
ไปนําทหารโรมันกลุ่มนี้ มาจากสถานที่ใด และทหารรับจ้างที่ใช้ยทุ ธวิธีเกล็ดปลากลุ่มนี้ เกี่ยวข้องกับเชลยทหาร
โรมันของจักรวรรดิพารฺ เทียในสงครามเมืองการฺ ไรฮฺหรื อไม่ ตอนสุ ดท้ายในสํานวนของ Dubs ที่อา้ งอิงจากตํารา
โบราณเล่ า เพี ย งว่า กานเหยีย นโซ่ ว (甘延寿) และเฉิ น ทัง (陈汤) เห็ น กลุ่ ม ทหารที่ ต้ งั กระบวนทัพ รู ป
เกล็ดปลาเพียงเท่านั้น แต่ไม่ได้เล่าว่านํากลับมาที่ จกั รวรรดิฮนั่ แต่ประการใด ผูเ้ ล่าในสํานวนปั จจุบนั จึงได้เพิ่ม
เนื้ อหาส่ วนนี้เข้าไปเพื่อให้ตรรกะของเรื่ องสมบูรณ์ย่งิ ขึ้น มีท้ งั จ้างกลับมา เชิญกลับมาตลอดจนถูกขายและถูกจับ
เป็ นเชลยกลับมาไว้ที่หมู่บา้ นหลีเชียนในปั จจุบนั ถึงกระนั้นก็ยงั ไม่มีสาํ นวนไหนที่เพิ่มเรื่ องเล่าการเดินทางของ
เชลยทหารโรมันในจักรวรรดิ พารฺ เทียเข้าสู่ จกั รวรรดิจ้ือจือ มีนกั ประวัติศาสตร์ พยายามให้คาํ ตอบหรื อแนวทาง
ของเรื่ องเล่าหลากหลายรู ปแบบ เช่ น ทหารโรมันของอําเภอหลี เชี ยนเป็ นคนละกลุ่มกับเชลยทหารโรมันใน
จักรวรรดิพารฺ เทีย เนื่องด้วยทั้งจักรวรรดิพารฺ เทียและจักรวรรดิจ้ือจือล้วนตั้งอยูบ่ นเส้นทางสายไหม เป็ นไปได้วา่ ที่
จะปรากฏทหารโรมันรับจ้างกลุ่ม ๆ อื่น และที่สาํ คัญอีกสิ่ งหนึ่ งก็คือ ถึงแม้วา่ กระบวนทัพรู ปเกล็ดปลา (testudo)
จะเป็ นอัตลักษณ์สาํ คัญหนึ่ งของกองทัพโรมัน แต่ชาติพนั ธุ์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับโรมันก็ใช้รูปกระบวนทัพนี้ เป็ น
เช่นเดี ยวกัน อาทิ ชาวกอล์ (Gaul) เป็ นต้น กลุ่มคนที่นกั รบฮัน่ ทั้งสองคนเห็นนั้นอาจจะไม่ใช่คนโรมันก็เป็ นได้
ฯลฯ
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4. สรุ ป

หลักฐานการมีอยู่ของหมู่บา้ นหลีเชี ยนมีมาตั้งแต่สมัยราชวงศ์ฮนั่ แต่เรื่ องเล่าชาวโรมันตั้งถิ่นฐานใน
แผ่นดินจีนที่นิยมเล่ากันในปั จจุบนั เพิ่งเกิดขึ้นเมื่อทศวรรษที่ 1950 และเป็ นที่แพร่ หลายทั้งในประเทศจีนและใน
โลกตะวันตก ได้เลือกตัวบทจากตําราและสารสนเทศบนโลกอินเทอร์ เน็ตมาทั้งหมด 9 สํานวนด้วยกัน สามารถ
แบ่งเรื่ องเล่าได้เป็ น 2 เรื่ องด้วยกัน คือ เรื่ องนักมายากลโรมันใช้ตวั บท 3 สํานวน และเรื่ องเชลยทหารโรมันตั้งถิ่น
ฐานบนแผ่น ดิ น จี น ใช้ต ัว บท 6 สํา นวน โครงเรื่ อ งหลัก ของสํา นวนนัก มายากลโรมัน มี เ พี ย งตอนสั้น ๆ คื อ
จักรวรรดิ ฮน่ั ได้รับนักมายากลมาจากดิ นแดนตะวันตก ในขณะที่ ทูตฮัน่ กลับมาอาณาจักรฮัน่ โครงเรื่ องนี้ ไม่มี
ความเกี่ยวข้องกับโครงเรื่ องเชลยทหารโรมันแต่ประการใด สําหรับโครงเรื่ องหลักของสํานวนเชลยทหารโรมันมี
ทั้งหมดสามช่ วง คื อ ช่ วงแรกทหารโรมันแพ้ทหารพารฺ เที ย (สี ฟ้า) ช่ วงที่ สองเชลยทหารโรมันถูกนํามาไว้ที่
ชายแดนตะวันออกของจักรวรรดิพารฺ เทีย (สี เขียว) และช่วงที่สามเชลยทหารโรมันถูกนํามาไว้ที่หมู่บา้ นหลีเชียน
(สี สม้ ) แม้วา่ จะไม่มีหลักฐานทางประวัติศาสตร์หรื อหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ที่บ่งชัดว่าชาวบ้านหลีเชียนสื บเชื้อ
สายมาจากคนโรมันหรื อสื บเชื้อสายมาจากกลุ่มเชลยทหารโรมันในจักรวรรดิ พารฺ เทียอย่างแท้จริ ง แต่ความจริ ง
หนึ่งที่ปฏิเสธไม่ได้เลยคือชื่อของหมู่บา้ นและชื่อของกลุ่มคนเหล่านี้เกี่ยวข้องกับโรมันโดยดุษณี และถึงแม้วา่ ไม่มี
สํานวนใดเลยที่ เล่าอย่างตรงไปตรงมาว่าพวกเขาเป็ นรุ่ นลูกหลานของเชลยทหารโรมันจากจักรวรรดิ พารฺ เที ย
แต่สาํ หรับคนในหมู่บา้ นอาจจะไม่ได้สนใจว่าบรรพบุรุษชาวโรมันของพวกเขาจะเป็ นกลุ่มเดียวกันกับเชลยทหาร
ในจักรวรรดิพารฺ เทียหรื อไม่ แต่สาํ คัญที่วา่ ผูค้ นพยายามบอกเล่าถึงรากเหง้าของชาวบ้านในหมู่บา้ นแห่งนี้ผา่ นเรื่ อง
เล่าดังกล่าว และเรื่ องเล่าที่ไม่สมบูรณ์น้ ีกลับแสดงความภาคภูมิใจของคนบ้านหลีเชียนที่มีต่อชาติบรรพชนโรมัน
ของตนเอง อีกทั้งยังแสดงให้เห็นว่าประเทศจีนมีความหลากหลายทางชาติพนั ธุ์มาแต่โบราณ และยอมรับชาติพนั ธุ์
อื่ น ๆ อย่างมี เงื่ อนไข กล่าวคื อ ชาติ พนั ธุ์ฮนั่ ที่ เป็ นชาติ พนั ธุ์หลักของประเทศจี น ไม่ได้หมายถึ งชาติ พนั ธุ์ ที่ มี
สายเลือดเดี ยวกัน แต่หมายถึงกลุ่มชนที่ยอมรับนับถือวัฒนธรรมฮัน่ ร่ วมกันจนรู ้สึกว่าเป็ นพวกเดียวกันหรื อถูก
กลืนจนกลายหนึ่งเดียวกันอย่างเป็ นธรรมชาติเอง

5. ข้ อเสนอแนะ

เนื่องจากเรื่ องเล่าในบทความฉบับนี้มีเพียงเรื่ องเล่าลายลักษณ์จากคนนอกพื้นที่เท่านั้น ยังขาดเรื่ องเล่าทั้ง
มุขปาฐะและลายลักษณ์จากมุมมองของคนในพื้นที่ อีกทั้งเรื่ องเล่าก่อนยุคทศวรรษ 1950 ดังนั้นผูท้ ี่สนใจสามารถ
นําไปศึกษาวิจยั ต่อยอดได้ในอนาคต
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การศึกษาเรื่ อง เครื อข่ายทางสังคมกับความเชื่ อเรื่ อง ปู่ ตาตะกวดเพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ :
กรณี ศึกษาตําบลตรึ ม อําเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุ รินทร์ เป็ นการวิจยั แบบผสมโดยการสัมภาษณ์เชิงลึกกับผูใ้ ห้ขอ้ มูล
ประกอบด้วยผูน้ าํ ที่เป็ นทางการ และผูน้ าํ ที่ไม่เป็ นทางการ จํานวน 66 คน โดยผูเ้ ข้าร่ วมพิธีกรรมมีความเชื่อมัน่ ว่า
การบู ชาปู่ ตาตะกวดจะส่ งผลดี ต่อการดํารงชี วิตของชาวบ้าน เครื อข่ายทางสังคมในการอนุ รักษณ์ ทรั พยากร
ธรรมชาติแบ่งเป็ น 2 กลุ่มคือ
1. เครื อข่ายของผูน้ าํ ชุมชนแบบเป็ นทางการในตําบลตรึ ม คือผูใ้ หญ่บา้ น กํานัน สมาชิกองค์การบริ หาร
ส่วนตําบลตรึ มต่างมีความเชื่อและศรัทธาในปู่ ตาตะกวดและเชื่อว่าการประกอบพิธีกรรมบูชาปู่ ตาตะกวดจะทําให้
การดําเนินชีวติ กิจกรรมต่างๆ จะดําเนินไปอย่างราบเรื่ น
2. เครื อข่ายผูน้ าํ ที่ไม่เป็ นทางการ ประกอบด้วย แม่ออ แม่มอ จํ้า ซึ่งเป็ นที่เคารพนับถือของชาวบ้าน เป็ น
ผูอ้ าวุโสในตําบลตรึ มที่มีบุตรหลานจํานวนมาก และเชื่อว่า ถ้าคนมีความเชื่อเรื่ องปู่ ตาตะกวด จะสามารถอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและรักษาพื้นที่สาธารณะประโยชน์ของตําบลได้
คําสําคัญ: เครื อข่ายทางสังคม วัฒนธรรม การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
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ABSTRACT

This research examines Mediating roles of Puta Takwd and community network in enhancing
community of practice success in environmental conservation : a research focusing on social network analysis at
tumbon Truem Sikhoraphum District, Surin. The research technique in the study was a combination of in-depth
interviews with informants who lead the ritual of Bucha Pu Ta, Takuat, and members of the Trum Subdistrict
Administrative Organization and a leading model. The formalities of villagers in Tambon Trum consisted of 10
village chiefs and village headmen and 66 samples were used. To inquire the confidence value of the participants
of the ritual of worshiping the lama on July 4, 2020, found that the participants had high confidence that The
worship of Grandfather Takuad according to the advice of the villagers' leaders is correct and beneficial to the
life of the villagers. The research results were found that
1. A network of official community leaders in Tambon Trum, the village headman of Kamnan, the
members of the Trum Subdistrict Administrative Organization have faith and faith in Pu Ta Takad and believe
that performing the ritual of worshiping the grandfather Life Various activities will proceed smoothly
2. Non-public forest areas of Tambon Trum Sikhoraphum District Surin Province It is increasingly
invaded by villagers wanting to take advantage of public spaces. The network of people who believe in the
grandfather of Takuat believes that this group is a problem and thinks that if the villagers turn their attention to
worshiping the great grandfather, it will reduce the intrusion of public spaces.
Keywords : Mediating roles of Puta Takwd, environmental conservation, Kui, Tambon Trum Sikhoraphum
District Surin Province

1. ความสํ าคัญและทีม่ าของปั ญหาวิจัย

การมีส่วนร่ วมของประชาชนในพื้นที่ การเป็ นส่ วนหนึ่ งของกระบวนการป้ องกันและรักษาทรัพยากร
ธรรมชาติเป็ นปั จจัยที่สําคัญที่จะสามารถช่วยการอนุ รักษ์และการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติของแต่ละพื้นที่ได้
อย่างเหมาะสมและครงกับปั ญหาของแต่ละพื้นที่ ในพื้นที่ บา้ นตรึ มตําบลตรึ ม อําเภอศี ขรภูมิ จังหวัดสุ รินทร์
ประชาชนมีความตื่นตัวเกิดความตระหนักและตื่นตัวในการป้ องกันแก้ไขผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการลดลงของ
พื้นที่ป่าและวิตกกังวลว่าสิ่ งนี้จะเป็ นมูลเหตุให้เกิดผลกระทบต่อการดําเนินชีวิต โดยในปี 2510 กํานันวัง ดัชถุยาวัตร
และแกนนําชาวบ้านในเขตตําบลตรึ มได้เริ่ มทําการสงวนพื้นที่ บริ เวณป่ าหนองกาเพื่อเป็ นพื้นที่ อนุ รักษ์ที่ห้าม
ชาวบ้านเข้าไปจับจองใช้ประโยชน์ ห้ามทําการล่าสัตว์ ตัดไม้ โดยไม่ได้รับอนุญาต มีการวางมาตราการสําหรับ
ปรับและลงโทษผูก้ ระทําความผิด (ฐิติรัตน์ เวทย์ศิริยานันท์: 2545, 44)เป็ นเหตุให้พ้ืนที่ป่าสาธารณะในเขตตําบล
ตรึ ม ยังคงสภาพเป็ นป่ าที่มีความอุดมสมบูรณ์ไว้ได้
ตําบลตรึ ม อําเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุ รินทร์ ตั้งอยูบ่ นถิ่นฐานเดิมที่เรี ยกว่า เนิ นโคกตรม ราษฎรในตําบล
ตรึ มที่ มีสุรินทร์ เป็ นกลุ่มชาติพนั ธุ์ที่เรี ยกตนเองว่ากูย มีอาชี พหลักคือทํานา จากการศึ กษาของนักวิชาการหลาย
ท่านพบว่า ชาวบ้านในตําบล ตรึ มมีความเชื่ อสําคัญคือเรื่ องผีปู่ตาที่มีตะกวดมีการใช้ตะกวดเป็ นสัญลักษณ์ของ
องค์การบริ หารส่ วนตําบล นับถือตะกวดว่าเป็ น บรรพบุรุษ สิ่ งนี้ คือเครื อข่ายทางสังคมของชาวตําบลตรึ มที่ มี
ความเชื่อร่ วมกันเกี่ยวกับผีบรรพบุรุษที่อยูใ่ นลักษณะของปู่ ตาตะกวด เมื่อมีการถางป่ าทําที่นา สภาพแวดล้อมเริ่ ม
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เปลี่ยนไปพร้อมๆ กับการขยายเขตการปกครองเป็ น 18 หมู่บา้ น ทัศนคติของชาวบ้านย่อมเปลี่ยนแปลงไป ความเชื่ อ
เรื่ องปู่ ตาตะกวดยังคงมีอยูห่ รื อเปลี่ยนแปลงไป เหล่าปราชญ์ชาวบ้านมีรูปแบบการประสานเครื อข่ายทางสังคม
เพื่อถ่ายทอดรู ปแบบการประกอบพิธีกรรมเซ่นผีปู่ตาให้คงอยูแ่ ละสื บทอดไปยังคนรุ่ นหลัง ผูว้ ิจยั ต้องการศึ กษา
เรื่ องความเชื่อของประชาชนต่อการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อมนายเขตตําบลตรึ มอําเภอศีขรภูมิ
จังหวัดสุ รินทร์ การศึกษาในครั้งนี้ เป็ นการศึกษาเพื่อทราบถึงความเชื่อเรื่ องตะกวดปู่ ตาว่ามีผลต่อการมีส่วนร่ วม
ของประชาชนในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อมของประชาชนในพื้นที่หรื อไม่
คณะผูว้ จิ ยั ตระหนักดีวา่ การทําการศึกษาเรื่ องความเชื่อของชาวตําบลตรึ ม อําเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์
เป็ นเรื่ องละเอียดอ่อนเพราะความเชื่อย่อมมีการเชื่ อมโยงกันเป็ นเครื อข่ายทางสังคมทั้งรู ปแบบอื่นๆ อันซับซ้อน
การศึ กษาเรื่ องความเชื่ อในพิธีกรรมบูชาปู่ ตาตะกวด โดยศึ กษาเครื อข่ายข้างต้นจึ งมุ่งเน้นไปที่ การศึ กษาเรื่ อง
เครื อ ข่ า ยความเชื่ อ เรื่ อ งปู่ ตาตะกวดกับ ความเป็ นเครื อ ข่ า ยทางสั ง คมของคนใน ว่า มี ส่ ว นในการอนุ รั ก ษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม ในตําบลตรึ มอําเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุ รินทร์ อย่างไร โดยผูว้ ิจยั มีสมมติฐาน
ว่าความเชื่ อเรื่ องปู่ ตาตะกวดมี ความเชื่ อมโยงกับเครื อข่ายทางสังคม ซึ่ งนํามาสู่ การสร้ างแนวทางการจัดสรร
ทรัพยากรธรรมชาติ และเป็ นแนวทางการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติของของคนในชุมชนที่ นอกจากนี้คณะผูว้ จิ ยั
เชื่ อว่าแนวทางการอนุ รักษ์ทรั พ ยากรสิ่ ง แวดล้อมที่ ผ สานกับความเชื่ อในท้องถิ่ นยังสามารถเป็ นแนวทางใน
การรับมือกับความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและความเปลี่ยนแปลงทางสังคมวัฒนธรรมในปั จจุบนั ได้

2. วัตถุประสงค์ ของการวิจัย

(1) เพื่อศึกษาบริ บทชุมชนของตําบลตรึ มที่มีความเชื่อเรื่ องปู่ ตาตะกวด
(2) เพื่อศึ กษาถึงรู ปแบบการประสานเครื อข่ายทางสังคมของคนในชุมชนตําบลตรึ มเพื่อการอนุ รักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ

3. เอกสารและงานวิจัยทีเ่ กี่ยวข้ อง

3.1 แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้ อง
1. แนวคิดลัทธิโทเท็มของ Durkheim
2. ทฤษฎีสญ
ั ลักษณ์และการตีความของ Victor Turner
3. แนวคิดเรื่ องสิ่ งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ
4. การอนุรักษ์และจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม
5. กลุ่มชาติพนั ธุ์ไทยกูย
6. แนวคิดการขัดเกลาทางสังคม
7. แนวคิดเรื่ องเครื อข่ายทางสังคม
8. วรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง
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3.2 กรอบแนวคิดในการวิจยั
ความเชื่อเรื่ องปู่ ตาตะกวด

เครื อข่าย
ทางสังคม

ผูน้ าํ ที่เป็ น
ทางการ

ผูน้ าํ ที่
ไม่เป็ นทางการ

การอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ

ชาวบ้านที่เข้าร่ วม
พิธีกรรม

แผนภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจยั

4. วิธีดําเนินการวิจัย

4.1 แบบแผนการวิจยั
1. รู ปแบบการวิจยั การวิจยั ครั้งนี้ใช้การวิจยั เชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ซึ่งประเด็นสําคัญใน
การวิ จัย คื อ การพยายามทํา ความเข้า ใจความเชื่ อ เรื่ อ งปู่ ตาตะกวดกับ การอนุ รั ก ษ์ท รั พ ยากรธรรมชาติ แ ละ
สิ่ งแวดล้อม จากการยึดโยงกันในรู ปแบบของเครื อข่ายทางสังคม โดยอาศัยทรรศนะคนในนัน่ คือการที่ผวู ้ ิจยั เข้า
ไปอยู่ในชุมชนชาวกุยซึ่ งทําให้เข้าใจความเชื่ อเรื่ องปู่ ตาประกวดของชาวกุยตลอดจนบริ บทที่เข้ามาเกี่ ยวข้องที่
ก่อให้เกิดความเชื่อดังกล่าวได้ชดั เจนและครอบคลุมมากขึ้น
2. การกําหนดพื้นที่
การวิจยั ครั้งนี้ ได้ทาํ การศึ กษาในพื้นที่ ตาํ บลตรึ ม อําเภอศี ขรภูมิ จังหวัดสุ รินทร์ ในการวิจยั ครั้งนี้
ผูว้ ิจยั ได้มีความสนใจในเรื่ องความเชื่อเรื่ องปู่ ตาตะกวด ที่มีลกั ษณะเป็ นเครื อข่ายของชาวกูยในหมู่บา้ นต่างๆใน
ตําบลตรึ มซึ่ งผูว้ ิจยั ได้มีโอกาสค้นคว้าและศึ กษาเกี่ ยวกับวัฒนธรรมและชาติพนั ธุ์ในอีสานใต้ พื้นที่ ตาํ บลตรึ มมี
ความน่ าสนใจ เนื่ องจากมีความเชื่ อเกี่ ยวกับปู่ ตาตะกวดในระดับของตําบลและมีการปฏิ บตั ิตามความเชื่ อตั้งแต่
บรรพบุรุษโดยการวิจยั ครั้งนี้ผวู ้ จิ ยั ศึกษาทั้งในระดับชุมชนระดับครัวเรื อนและระดับปั จเจกบุคคล
4.2 ประชากรและตัวอย่ าง
ผูใ้ ห้ขอ้ มูลในการวิจยั ครั้งนี้ผใู ้ ห้ขอ้ มูลมี 3 กลุ่ม คือ
กลุ่มที่ 1 ผูน้ าํ ที่เป็ นทางการ ประกอบด้วยชาวกูยตําบลตรึ มที่เข้าร่ วมในพิธีกรรมบูชาปู่ ตาตะกวด
เช่น กํานัน ผูใ้ หญ่บา้ นหรื อสมาชิกองค์การบริ หารส่วนตําบลตรึ ม จํานวน 21 คน
กลุ่มที่ 2 ผูน้ าํ อย่างไม่เป็ นทางการ ชาวกูย ตําบลตรึ ม ที่เข้าร่ วมพิธีกรรมบูชา ประกอบไปด้วย เฒ่าจํ้า
แม่มอแม่ออ ในฐานะ จํานวน 15 คน
กลุ่มที่ 3 กลุ่มชาวกูยในตําบลตรึ มที่เข้าร่ วมพิธีกรรมบูชา ตาตะกวด ซึ่ง จํานวน 30 คน
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4.3 เครื่ องมือวิจยั
แบบสัมภาษณ์
4.4 การเก็บรวบรวมข้ อมูล
4.1 การค้นคว้าข้อมูลทุติยภูมิ เช่น หนังสื อ รายงานการวิจยั วิทยานิพนธ์และเอกสารที่เกี่ยวข้อง เช่น
ความเป็ นมาของชาวกูย ภาษาของชาวไทยกูย เป็ นต้น
4.2 วิธีการเก็บข้อมูลเชิงคุณภาพวิธีการและเครื่ องมือที่ใช้ได้แก่
4.2.1 การสัมภาษณ์แบบเจาะลึก ( in depth interview) ตามแนวทางการสัมภาษณ์ผรู ้ ู ้ในการ
สัมภาษณ์และระดับครัวเรื อน แนวทางการสัมภาษณ์กลุ่มชาติพนั ธุก์ ยู ดังนี้
1. ในทางกายภาพ ใช้การสัมภาษณ์ขอ้ มูลทัว่ ไปของชุ มชน ได้แก่ ประวัติความเป็ นมา
ลักษณะทางด้านกายภาพ บริ บทเชิงพื้นที่
4.2.2 การซักถามหรื อสนทนากลุ่ม (focus group) ผูใ้ ห้ขอ้ มูลเป็ นบุ คคลที่ เกี่ ยวข้องหรื อมี
ความรู ้เกี่ยวกับเรื่ องความเชื่อเรื่ องปู่ ตาตะกวดที่มีความสัมพันธ์กบั การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม
4.2.3 การสังเกต เป็ นวิธีที่จะได้ขอ้ มูลที่ ตรงกับสภาพความเป็ นจริ ง โดยผูว้ ิจยั เข้าสังเกตใน
กิจกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับพิธีกรรมบูชาปู่ ตาตะกวด ในเขตตําบลตรึ ม
4.5 การวิเคราะห์ ข้อมูล
การวิเคราะห์เชิ งคุณภาพการนําข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์ การสนทนากลุ่ม ใช้การวิเคราะห์เนื้ อหา
(Content Analysis) และการประชุ ม เชิ ง ปฏิ บัติ ก ารมาจํา แนกเหตุ ก ารณ์ จํา แนกประเภท หมวดหมู่ แ ละใช้
กระบวนการวิเคราะห์เชิงพรรณนาความอย่างแท้จริ ง

5. ผลการวิจัย

จากการเก็บรวบรวมข้อมูลการวิจยั เชิงคุณภาพ โดยการสัมภาษณ์เชิงลึกจากผูใ้ ห้ขอ้ มูลที่เป็ นแกนนําใน
การประกอบพิธีกรรมบูชาปู่ ตาตะกวด จากผูน้ าํ ที่ ไม่เป็ นทางการและผูน้ าํ แบบเป็ นทางการในตําบลตรึ ม ได้แก่
สมาชิกขององค์การบริ หารส่ วนตําบลตรึ ม กํานัน ผูใ้ หญ่บา้ นจํานวน 10 คน การสัมภาษณ์ผูเ้ ข้าร่ วมพิธีกรรมบูชา
ตะกวดในวันที่ 4 กรกฎาคม 2563 ผูเ้ ข้าร่ วมกิจกรรมมีความเชื่อว่า การบูชาปู่ ตาตะกวดจะส่งผลดีต่อการดํารงชีวิต
ของชาวบ้าน โดยผูเ้ ข้าร่ วมพิธีกรรมเชื่อว่าการประกอบพิธีกรรรมจะทําให้ฝนตกต้องตามฤดูกาล
จากการรวบรวมข้อมูลของตําบลตรึ ม เป็ นหนึ่ งในชุมชนเก่าแก่ของจังหวัดสุ รินทร์ โดยมีหลักฐานคือ
การค้นพบหลักฐานที่เชื่อว่าเป็ นที่ต้ งั ของปราสาทและพบโบราณวัตถุมากมาย (ศิริพร สุ เมธารัตน์: 2549,12 )ใน
บริ เวณแอ่งนํ้าในขนาดใหญ่กลางบ้านตรึ ม และบริ เวณที่ต้ งั ตําบลตรึ มในอดีตเป็ นพื้นที่ที่มีความอุดมสมบูรณ์ไป
ด้วยป่ าไม้ และสัตว์ป่า ในอดี ตเป็ นป่ าโปร่ งมีสัตว์ป่าอาศัยอยูม่ าก เช่น เสื อ เก้ง หมูป่า นกป่ า ตะกวด เป็ นต้น มี
หนองนํ้าขนาดใหญ่มี ปู ปลา กุง้ หอย อาศัยอยูม่ าก อาหารจากแหล่งธรรมชาติมีความอุดมสมบูรณ์ ไม่วา่ จะเป็ น
หน่อไม้ ผักป่ า ผักนํ้า เช่น ผักบุง้ ผักกะเฉด ซึ่งปั จจุบนั พื้นสาธารณะของตําบลตรึ ม มีจาํ นวน 47 ไร่ (แบ่งเป็ นพื้นที่
ป่ าช้าจํานวน 40 ไร่ ป่ าหนองกาจํานวน 5 ไร่ และสระนํ้าประจําหมู่บา้ น 2 แห่ง จํานวน 2 ไร่ )
ชาวบ้านตําบลตรึ ม มีความเชื่ อเรื่ องการนับถื อผี ๒ อย่างคือ ผีบรรพบุรุษ และผีปู่ตา ที่ มีความเชื่ อว่า
ตะกวดเป็ นตัวแทนของผีปู่ตา และ“ตะกวด” มีความสัมพันธ์กบั ชาวบ้านตําบลตรึ มเนื่องจากชาวบ้านเชื่อว่าตะกวด
เป็ นเจ้า ที่ เพราะตะกวดอาศัย อยู่ม าก่ อ นที่ จ ะมี ก ารสร้ า งบ้า นเรื อ นของชาวบ้า น และตะกวดอาศัย อยู่ทุ ก ที่
โดยเฉพาะที่ตน้ มะขามใหญ่ มีโพรงใหญ่ซ่ ึ งมีตะกวดอาศัยอยู่เป็ นพันตัว ชาวบ้านที่ มาตั้งบ้านจึงให้ความเคารพ
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ตะกวดว่าเป็ นปู่ ตา นอกจากนี้ ชาวบ้านตําบลตรึ มมีอาชี พหลัก คือ การทํานาซึ่ งอาศัยนํ้าฝนเป็ นหลักในการทํานา
และมีการขุดสระในนาเพื่อเก็บกักนํ้าฝนเอาไว้ รดนํ้าต้นกล้า หล่อเลี้ยงต้นกล้าระหว่างรอฝนตก ดังนั้น การทํานาจึ งมี
ความสัมพันธ์กบั ความเชื่อผี ปู่ ตาตะกวด มีพิธีเซ่นไหว้ผีปู่ตาตะกวด (พิธีแซนอาหย่ะ) เป็ นประจําทุกปี มีการทํานายสี
ของหางตะกวด และการทํานายคางไก่ เพื่อเสี ยงดูปริ มาณนํ้าฝนในปี นั้นๆ ว่ามี ปริ มาณนํ้าฝนมากน้อยเพียงใด
ดังนั้น ในการรักษาทรัพยากรธรรมชาติให้คงอยูจ่ ึงเป็ นเรื่ องที่สาํ คัญ เนื่ องจากชาวบ้านเชื่อว่า ถ้าทรัพยากรธรรมชาติ
ถูกทําลาย จะทําให้ตะกวดไม่มีที่อาศัย และจะหนี ไปอยูท่ ี่อื่น จะทําให้ฝนไม่ตกตามฤดูกาล ส่ งผลต่อพืชผลทาง
การเกษตร ดังนั้นชาวบ้านจึงมีแนวทางในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติโดยอาศัยความเชื่อเรื่ องปู่ ตาตะกวดและ
เชื่อมโยงเป็ นเครื อข่ายทางสังคม ซึ่งมีแนวทางคือ
1. การสร้างเครื อข่ายของผูน้ าํ ชุมชนแบบเป็ นทางการในตําบลตรึ มคือผูใ้ หญ่บา้ น กํานัน สมาชิ ก
องค์การบริ หารสวนตําบลตรึ มต่างมีความเชื่อและศรัทธาในปู่ ตาตะกวดและเชื่อว่าการประกอบพิธีกรรมบูชาปู่ ตา
ตะกวดจะทําให้การดําเนินชีวติ และกิจการต่างๆจะดําเนินไปอย่างราบรื่ น นอกจากจะเป็ นบุคคลที่ได้รับการเคารพ
นับถื อและยอมรั บจากจากชาวบ้านในตําบลแล้ว ยังถื อว่าเป็ นผูเ้ สี ยสละมาทํางานเพื่อชุ มชน โดยเขาต่างเชื่ อ
ตรงกันว่าการรักษาสิ่ งแวดล้อม ดูแลพื้นที่ป่าสาธารณะของตําบลตรึ ม อําเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ เพื่อให้เป็ นที่
อยูอ่ าศัยของปู่ ตาตะกวดและเป็ นการรักษาอัตลักษณ์คุณค่าความเป็ นชาวไทยเชื้อสายกูยอันมีการบูชาปู่ ตาตะกวด
เป็ นความเชื่อเป็ นแนวทางปฏิบตั ิในการดําเนินชีวติ
2. ผูน้ าํ ชาวบ้านแบบที่ไม่เป็ นทางการคือ แม่ออ พ่อมอ ผูซ้ ่ ึงชาวบ้านให้ความเคารพ นับถือ เป็ นผูอ้ าวุโส
ในตําบลตรึ มที่ มีลูกหลานจํานวนมากกระจายในแต่ละหมู่บา้ นทัว่ ตําบล พื้นที่ ป่าไม้สาธารณะของตําบลตรึ ม
อําเภอศี ขรภูมิ จังหวัดสุ รินทร์ ถูกบุ กรุ กมากขึ้ นจากชาวบ้า นที่ ตอ้ งการใช้ประโยชน์จากพื้ นที่ ส าธารณะ ผูม้ ี
ความเชื่อเรื่ องปู่ ตาตะกวดเชื่อว่าคนกลุ่มนี้ เป็ นปั ญหาและเชื่อวว่าหากทําให้ชาวบ้านหันมาสนใจต่อการบูชาปู่ ตา
ตะกวดจะลดปั ญหาการบุกรุ กพื้นที่สาธารณะได้

6. อภิปรายผล

คณะผูว้ จิ ยั พบว่า สิ่ งที่กลุ่มคนไทยเชื้อสายกูยในตําบลตรึ ม มีแนวคิดตรงกัน คือ การมีความเชื่อเรื่ องปู่ ตา
ตะกวด มอ ออ สอดคคล้องกับแนวคิดลัทธิโทเท็มของอีมิล เดอร์ไคม์ ในการนับถือสัตว์เป็ นสัญลักษณ์ที่ศกั ดิ์สิทธิ์
เป็ นที่เคารพบูชา เกิดความสํานึ กร่ วมของกลุ่มคนในสังคม เมื่อคนเรามีความเชื่อในสิ่ งเดียวกันก็จะเกิดความเป็ น
อัน หนึ่ ง อัน เดี ย วกัน ซึ่ ง มี ผ ลต่ อ การดํา รงอยู่ข องสั ง คมส่ ง ผลต่ อ การอนุ รั ก ษ์ท รั พ ยากรธรรมชาติ ใ นท้อ งถิ่ น
นอกจากนี้ คนรุ่ นเก่าทั้งชาวลาวและชาวเขมรให้ความสําคัญกับบุคลิกภาพ เช่น รักพวกพ้อง ขยัน รักสงบ ในขณะ
ที่คนรุ่ นใหม่รวมทั้งชาวไทยเชื้อสายกูยเลี้ยงช้างรุ่ นใหม่เน้นความเป็ นไทย โดยมองว่าทั้งกลุ่มตนเองและกูยทํานาก็
เป็ นคนไทยเหมือนกัน ซึ่ งสะท้อนให้เห็นว่า คนรุ่ นใหม่ได้ผสมกลมกลืนเข้ากับชนกลุ่มใหญ่ จึงมิได้ตระหนักถึง
ความแตกต่างระหว่างกลุ่มชาติพนั ธุ์ อย่างไรก็ตามสิ่ งที่กลุ่มชาติพนั ธุ์แต่ละช่วงอายุมองความเป็ นกูยแตกต่างกัน
คื อ ชาวลาวรุ่ นเก่ าจะพูดถึ งความเป็ นมาของชาวไทยเชื้ อสายกูยและมองในทัศนะของความเท่าเที ยมกันและ
ความเป็ นเพื่อน ส่วนชาวเขมรและชาวไทยเชื้อสายกูยเลี้ยงช้างมองในทัศนะของความเหนือกว่า
ชาวไทยเชื้อสายกูยในตําบลตรึ ม ยังนําความเชื่อเรื่ องปู่ ตาตะกวดมาใช้ในการนันทนาการ คือ การเล่นมอ
และเล่นออ กล่าวคือ เมื่อวิญญาณของผีบรรพบุรุษเข้าร่ างมอหรื อออ บรรดาร่ างทรงมอหรื อร่ างทรงออจะออกมา
ร่ ายรําหาผ้าซิ่ นควบที่ ปะรํ า พิธี ม านุ่ ง ซึ่ งชาวไทยเชื้ อ สายกูย มี ค วามเชื่ อ ว่า ผ้าควบเป็ นผ้าที่ เป็ นการทอสี ข อง
หางตะกวด และร่ ายรําอย่างที่สนุกสนาน สอดคล้องกับแนวคิดของ วิคเตอร์ ทูลเนอร์ ในการอธิ บายและตีความ
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สัญลักษณ์ อย่างเป็ นระบบ รู ปแบบและความหมายของสัญลักษณ์ ในพิธี กรรม โดยชี้ ให้เห็ นว่า สังคมดั้งเดิ ม
พิธีกรรมมีหน้าที่ที่สาํ คัญ คือ การเก็บและถ่ายทอดข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสังคม เขากล่าวว่าพิธีกรรมทุกพิธีกรรมเป็ น
สัญลักษณ์ร่วมและพิธีกรรมทําหน้าที่เหมือนที่เก็บข้อมูลความรู ้ ประเพณี และเขามองสัญลักษณ์เป็ นหน่วยที่เก็บ
ข้อ มู ล ได้ม ากที่ สุด เพราะสัญ ลัก ษณ์ ข องพิ ธี ก รรมสามารถบอกความหมายหลายอย่า งในเวลาเดี ย วกัน และ
สัญลักษณ์ทุกอย่างมีหน้าที่ตอบสนองต่อค่านิยมบรรทัดฐาน ความเชื่อ ความรู ้สึก บทบาทสังคมและความสัมพันธ์
ทางสังคม ในระบบวัฒนธรรมของชุมชนที่ทาํ พิธีกรรม และสะท้อนถึงงานศิลปะที่เป็ นวัฒนธรรมในการนํามา
ประยุกต์ใช้เป็ นลวดลายของผ้า แม่มอและแม่ออได้บอกกล่าวแก่ ผูว้ ิจยั ว่า การร่ ายรําของมอและออเป็ นการร่ ายรํา
เพื่อเช่นบวงสรวงผีปู่ตา ขออํานาจจากผีปู่ตาในการทํากิจต่างๆ ที่มอและออต้องการ เพื่อให้ได้ตามสิ่ งที่ตอ้ งการ
สมาชิ กในตําบลตรึ มจะส่ งตัวแทนคนในบ้านมาร่ วมงาน โดยถื อว่าเป็ นการแสดงออกถึ งความเคารพในปู่ ตา
ตะกวดและเชื่อว่าผลจากทําพิธีการบูชาปู่ ตะจะทําให้ปู่ตาพึงพอใจและอํานวยความสุ ขความเจริ ญให้แก่ลูกหลาน
ทําให้ฝนฟ้าตกต้องตามฤดูกาล ผลผลิตทางการเกษตรขายได้ราคาดี
คณะผูว้ ิจยั อาศัยข้อมูลจากการสัมภาษณ์ท้ งั สามกลุ่มคือ สมาชิ กองค์การบริ หารส่ วนตําบล ผูน้ าํ อย่าง
ไม่เป็ นทางการชาวบ้านที่เข้าร่ วมในพิธีและชาวบ้านในเขตตําบลตรึ มจํานวนทั้งหมด 66 คน คณะผูว้ ิจยั นําเสนอ
ผลการวิเ คราะห์ ขอ้ มู ลจากผลการวิจัย พบว่า ความเชื่ อ เรื่ อ งปู่ ตาตะกวดมี ผลต่อ การใช้ชี วิตและการอนุ รักษ์
สิ่ งแวดล้อม โดยเฉพาะพื้นที่ป่าชุมชนในเขตตําบลตรึ ม อําเภอศรี ภูมิจงั หวัดสุรินทร์ ผลจากการเก็บข้อมูลแสดงให้
เห็ นว่าชาวไทยเชื้ อสายกูยมีความภาคภูมิในอัตลักษณ์ ความเป็ นชาวกูยของตน ชาวไทยเชื้อสายกูยมีการตอกยํ้า
ความเป็ นคนไทยเชื้อสายกวยผ่านประเพณี วิถีความเชื่อต่างๆ มีการบูรณาการความเชื่อสู่ การจัดการเรี ยนการสอน
ในโรงเรี ยน ผลจากความร่ วมไม้ร่วมมือของปราชญ์ชาวบ้านที่เรี ยกว่าเฒ่าจํ้าทั้งตําบล องค์การบริ หารส่ วนตําบล
ผูใ้ หญ่บา้ นและกํานัน ต่างทําให้เกิดเครื อข่ายของกลุ่มคนที่มีความเชื่อร่ วมกันในพื้นที่ตาํ บลตรึ มผ่านความเชื่อเรื่ อง
ปูตาตะกวดว่าสิ่ งสําคัญที่ทาํ ให้การตอกยํ้าดังกล่าวประสบผลสําเร็ จ ความเชื่อเรื่ องปู่ ตาตะกวดของชาวตําบลตรึ ม
นี้ สอดคล้องกับแนวคิดเรื่ องการขัดเกลาทางสังคมเป็ นกระบวนการที่บุคคลเรี ยนรู ้และรับรู ้เอาค่านิ ยม (Values)
ความเชื่อ (Beliefs) บรรทัดฐาน (Norms) ของสังคมที่ตนเองอาศัยอยูน่ ้ นั มาอยูใ่ นบุคลิกภาพของตนเอง คือการนับ
ถือปู่ ตาตะกวดและปฏิบตั ิตามกฏเกณฑ์ของสังคมกฎเกณฑ์ที่สังคมตราขึ้นมา เพื่อควบคุมพฤติกรรมของสมาชิก
ในสังคมให้อยูร่ วมกันในสังคมอย่างสงบสุ ข บรรทัดฐานอาจจะอยูใ่ นรู ปของกฎหมาย ระเบียบ หรื อประเพณี ใน
การอนุรักษ์ทรัพยากรธรมมชาติเพื่อไม่ให้ปู่ตาตะกวดโกรธและนํามาสู่ ภยั พิบตั ิต่างๆในตําบลของตน ซึ่ งตัวแทน
ในการขัด เกลาทางสัง คมมี ท้ ัง ครอบครั ว ที่ ป ลู ก ฝั ง ความเชื่ อ และการปฏิ บัติ ต นในการเป็ นสมาชิ ก ในชุ ม ชน
สถาบันการศึกษาที่ปลูกฝังในเรื่ องความเชื่อที่เชื่อมโยงในการอนุรักษ์และการเคารพในปู่ ตาตะกวด

7. ข้ อเสนอแนะ

7.1 ข้ อเสนอแนะในการนําผลวิจยั ไปใช้
(1) การศึกษารู ปแบบของการส่งเสริ มการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
ตําบลตรึ มมีวฒั นธรรมหลายอย่างที่ เกี่ยวข้องกับความเชื่อเรื่ องปู่ ตา ตะกวด ซึ่ งสามารถใช้เป็ นจุด
ดึงดูดความสนใจนักท่องเที่ยวได้ เช่น การละเล่นมอ และออ ศิลปะ การทอผ้า และการแต่งกาย เป็ นต้น ประกอบ
กับการท่องเที่ยวแห่ งประเทศไทยก็ตอ้ งการส่ งเสริ ม ให้บา้ นตรึ มเป็ นหมู่บา้ นเพื่อการท่องเที่ยว ดังนั้น จึ งควรมี
การศึกษาเพื่อหารู ปแบบที่เหมาะสม ที่จะใช้ในการส่งเสริ มการท่องเที่ยวบนพื้นฐานวัฒนธรรมชุมชนของชาวไทย
เชื้อสายกูย ตําบลตรึ มโดยทําการวิจยั เชิงปฏิบตั ิแบบมีส่วนร่ วม ส่งเสริ มการท่องเที่ยวด้วยวิถีเกษตรอินทรี ย ์
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7.2 ข้ อเสนอแนะในการวิจยั ครั้งต่ อไป
ข้ อเสนอแนะเชิงนโยบายและการพัฒนา
1. ปั ญหาที่ผวู ้ ิจยั ค้นพบจากการลงพื้นที่สาํ รวจคือแม้วา่ ชาวบ้านในตําบลตรึ มจะให้ความสนใจใน
การอนุ รักษ์พ้ืนที่ ป่าไม้พ้ืนที่ ป่าสาธารณะอันเป็ นที่ อยู่ของปู่ ตาตะกวด แต่กลับมี การนําเอาเศษขยะ เศษวัสดุ
ก่อสร้างไปทิ้งไว้ในพื้นที่ป่าสาธารณะ ส่งผลต่อทัศนียภาพความสวยงาม ดังนั้นหน่วยงานที่มีส่วนเกี่ยวข้องควรมี
มาตรการในการรักษาความสะอาดของพื้นที่สาธารณะ

8. กิตติกรรมประกาศ

ขอขอบคุณ สถาบันวิจยั และพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฎสุรินทร์ ที่สนับสนุนงบประมาณสําหรับงานวิจยั
นี้ในปี งบประมาณ 2563 ทําให้ผวู ้ จิ ยั สามารถทํางานงานวิจยั เสร็ จสมบูรณ์
ขอกราบขอบพระคุ ณท่ านคุ ณครู จิ รวรรณ บุ ญจู ง ครู ชาํ นาญการโรงเรี ยนตรึ มวิทยานุ สรณ์ สํา หรั บ
แนวคิ ดในการทําวิจยั ในพื้นที่ ขอกราบขอบพระคุ ณรองศาสตราจารย์ ดร.สารภี วรรณตรง และผูท้ รงคุณวุฒิ
ทุกท่าน ที่กรุ ณาให้คาํ แนะนําและให้ขอ้ เสนอแนะในการทําวิจยั ให้สมบูรณ์ยงิ่ ขึ้น
ขอกราบขอบคุณพ่อทองสุ ข ดัชถุยาวัตร จํ้าและปราชญ์ชาวบ้านทุกท่านในตําบลตรึ ม อําเภอศี ขรภูมิ
จังหวัดสุ รินทร์ สําหรับข้อมูลเชิ งลึกในการทําวิจยั และขอขอบคุณ กํานัน ผูใ้ หญ่บา้ น เจ้าหน้าที่องค์การบริ หาร
ส่วนตําบลตรึ มและชาวบ้านทุก ๆ ท่านที่เป็ นผูใ้ ห้ขอ้ มูลในแบบสัมภาษณ์
ขอขอบนักศึ กษาสาขาการพัฒนาสังคมที่ ทาํ หน้าที่ ช่วยเก็บและบันทึ กข้อมูลภาคสนาม ขอขอบคุณ
เจ้าหน้าที่หอ้ งสมุดของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ สําหรับการจัดหาเอกสารและหนังสื อสําหรับการทําวิจยั
คุณค่าและประโยชน์ที่ความรู ้วา่ ด้วยความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับเครื อข่ายทางสังคมกับความเชื่อเรื่ องปู่ ตา
ตะกวดเพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติในงานวิจยั เล่มนี้ ผูว้ ิจยั ขอมอบบูชาแด่บรรพชนชาวสุ รินทร์ มอบแด่
บิดามารดา บูรพาจารย์ ที่ช่วยอบรมสัง่ สอน ประสิ ทธิ์ ประสาทวิชา โดยหวังว่าความรู ้ที่เกิดจากการวิจยั นี้คงจะถูก
ต่อยอดเพื่อสร้างความเจริ ญรุ่ งเรื องของชาติและบ้านเมืองสื บไป
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วิจยั นี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึ กษาการเรี ยนรู ้ศิลปวัฒนธรรมมุสลิ มของเยาวชนชาวพุทธในสามจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ โดยใช้วิธีวิจยั เชิงคุณภาพ ทําการเลือกผูใ้ ห้ขอ้ มูลหลักเป็ นเยาวชนไทยพุทธ แบบสุ่มตัวอย่างตาม
วัตถุประสงค์ เป็ นผูท้ ี่เรี ยนอยูใ่ นศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) จังหวัดละ 1 ศูนย์ใน
จังหวัดปั ตตานี ยะลา และนราธิ วาส รวมจํานวนเยาวชนไทยพุทธ 37 คน เลือกผูใ้ ห้ขอ้ มูลรองตามความสะดวก
เป็ นเยาวชนมุสลิม 5 คน ในศูนย์ นักวิชาการท้องถิ่น 3 คน ผูป้ กครองเยาวชน 8 คน รวบรวมข้อมูลโดยวิธีสังเกต
สัมภาษณ์เชิงลึก นําข้อมูลมาตรวจสอบแบบสามเส้าด้านข้อมูล วิเคราะห์แบบสร้างบทสรุ ป ผลการศึกษาพบว่าการ
เรี ยนรู ้ศิลปวัฒนธรรมมุสลิมของเยาวชนชาวพุทธมีเหตุผล 3 ประการคือ 1 ความใกล้ชิดและต้องการปฏิสมั พันธ์ 2
ความทึ่ งในหลักอิ ส ลามและความสามารถของศาสดา และ 3 การเสพข่าวเกี่ ยวกับ โลกอาหรั บ มุส ลิ ม ตามสื่ อ
สาธารณะ ด้านสภาพการเรี ยนรู ้วฒั นธรรมมุสลิ ม ด้านการแต่งกาย เรี ยนรู ้เพราะมี เอกลักษณ์ บ้างเรี ยนรู ้ โดย
ทดลองทํา ด้านศิ ลปะเรี ยนรู ้ จากมัสยิด ทั้งแบบดั้งเดิ ม และแบบร่ วมมัย โดยส่ วนหนึ่ งมี โอกาสสัมผัสจาการ
เดินทางไปทัศนศึกษา ด้านดนตรี เรี ยนรู ้เพื่อความบันเทิง โดยเฉพาะเพลงอนาซิ สเป็ นที่จบั ใจ แม้ไม่รู้ความหมาย
ด้านแหล่งเรี ยนรู ้ที่ดีที่สุดคือสถานศึ กษา จากการค้นคว้าตามที่ ครู มอบหมาย การเรี ยนรู ้จากแหล่งจริ ง อันเป็ น
แหล่งที่ต้ งั ของศิลปะและเทศกาลต่างๆ วิธีการเรี ยนรู ้นิยมใช้สื่อออนไลน์ ประกอบการถาม ฟั ง อ่าน ความ

สนใจเรี ยนรู ้อย่างใดอย่างหนึ่งใช้หลายวิธี
คําสําคัญ: การเรี ยนรู ้ ศิลปวัฒนธรรมมุสลิม เยาวชนพุทธ สามจังหวัดชายแดนภาคใต้
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ABSTRACT

The objective of this qualitative research was to explore learning Muslim art and culture of Buddhist
youth in the three Southern border provinces. Purposeful random sampling was used to recruit a total of 37 key
informants who were Buddhist youth studying in centers under the Office of Non-formal and Informal
Education (NFE), one center in each of the three provinces: Pattani, Yala and Narathiwat. Secondary informants
were recruited using convenience sampling consisting of five Muslim youth studying in the centers, three local
academics and eight parents of the youth. Data were gathered using observation and in-depth interview and
were validated through data triangulation and analyzed through conclusion drawing. The study found three
reasons for Buddhist youth to learn Muslim culture: 1) closeness and needs for interactions; 2) amazement with
Islamic principles and qualities of Islamic God; and 3) consumption of news about the Arab world of Muslims.
Regarding culture, it was found that some Buddhist youth learned Muslim clothing culture because of its
uniqueness while others learned by trying to use the clothing. For art, they learned both traditional and
contemporary art from masjids and some of them also learned while they were on study tours abroad. For
music, they learned for entertainment, especially Anasyid which they found beautiful even though they did not
understand the meanings. Regarding learning resources, they found school as the best learning resource through
assignments given by teachers, learning from authentic sources which were locations of art and festivals. For
learning methods, online media were popular among youth where they could ask, listen, read, and they used
several methods for learning according to their interest.
Keyword: Learning, Muslim Art and Culture, Buddhist Youth, Three Southern Border Provinces

ความสํ าคัญและทีม่ าของปัญหาวิจัย

การเรี ยนรู ้ความแตกต่างวัฒนธรรมมีความสําคัญต่อการดํารงอยูข่ องผูค้ นในสังคมพหุ วฒั นธรรม สาม
จังหวัดชายแดนภาคใต้เป็ นพื้นที่สงั คมพหุ วฒั นธรรม มีชาวพุทธอาศัยร่ วมกับชาวมุสลิมมายาวนาน โดยมีสดั ส่วน
ประชากรชาวมุสลิมมากกว่าชาวพุทธ ในสัดส่ วน 80 : 20 (ดิเรก หมานมานะ มูฮมั หมัดรอฟี อี มูซอ และพะเยาว์
ละกะเต็บ, 2563) สาเหตุหนึ่ งที่ทาํ ให้ชาวพุทธดํารงอยูไ่ ด้ก็ดว้ ยการเรี ยนรู ้วฒั นธรรมมุสลิมเพื่อให้สามารถปรับตัว
เยาวชนชาวพุทธจัดเป็ นกลุ่มที่มีศกั ยภาพทางการเรี ยนรู ้ ปั จจัยหลักๆ ก็ดว้ ยวุฒิภาวะ ความพร้อม ความเป็ นวัยที่
กําลังศึกษา ความอยากรู ้อยากเห็ น ความท้าทายต่อสิ่ งใหม่ ๆ เยาวชนชาวพุทธเป็ นกลุ่มที่ดาํ รงอยูใ่ นวิถีสังคมพหุ
วัฒ นธรรมภาคใต้ ที่ แวดล้อมด้วยพลังสังคมของชาวมุสลิ ม เหตุน้ ี จึ งมี การปรั บตัวเพื่ อให้มีชีวิต อยู่ร่วมกัน ได้
วัฒนธรรมมุสลิมจัดเป็ นวัฒนธรรมข้างเคียง (adjacent culture) ของวัฒนธรรมชาวพุทธในสามจังหวัดชายแดน
ภาคใต้ อีกทั้งเป็ นวัฒนธรรมของคนส่วนใหญ่จึงมีอิทธิ พลต่อเยาวชนชาวพุทธ บางอย่างมีการนําภาษามลายูมาใช้
ในกลุ่มวัยรุ่ น มีการผสมผสานทางวัฒนธรรม มองเห็นคุณค่าวัฒนธรรมทั้งของตนเองและผูอ้ ื่น จนเกิดการถ่ายเท
ความรู ้ซ่ ึ งกันและกัน จากรายงานของเครื อข่ายชาวพุทธเพื่อสันติภาพชายแดนใต้ (2559) ได้ระบุว่าเยาวชนชาว
พุทธบางส่วนเข้าร่ วมกิจกรรมที่มีมุสลิมจํานวนมาก แม้กิจกรรมนั้นมีการบรรยายหลักศาสนาอิสลาม เยาวชนชาว
พุทธต่างยอมรับและมักตั้งคําถามว่ามีความแตกต่างกับศาสนาของชาวพุทธอย่างไร จนตระหนักได้วา่ ต่างศาสนา
ต่างวัฒ นธรรมดี ไปคนละแบบ ไม่มีส่วนใดที่ ไม่ดี เยาวชนต้องการให้ชาวพุทธและมุสลิมเรี ยนรู ้วิถีชีวิตความ
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เป็ นอยูข่ องแต่ละฝ่ าย ผลการศึ กษาชี้ให้เห็ นว่าการเรี ยนรู ้วฒั นธรรมมุสลิม ของเยาวชนพุทธสามารถนํามาตัดสิ น
คุณค่าของการเรี ยนรู ้ความแตกต่างทางวัฒนธรรมด้วย การเรี ยนรู ้ความแตกต่างหลากหลายวัฒนธรรมเป็ นฐานคิด
ของพหุ วฒั นธรรม (Multiculturalism) ดังที่ Blum (1998) เสนอว่าทฤษฎีเกี่ยวกับความแตกต่างทางวัฒนธรรมมี 3
มิติ ได้แก่ 1. การเรี ยนรู ้ คุณค่าของมรดกทางวัฒนธรรมของกลุ่มตน 2. ความปรารถนาที่ จะเรี ยนรู ้เพื่อทําความ
เข้าใจและเรี ยนรู ้วฒั นธรรมของคนอื่น 3. การให้คุณค่าความหลากหลายทางวัฒนธรรม เอาใจใส่ ต่อการดํารงอยู่
ของกลุ่มวัฒนธรรมที่แตกต่าง
จากแนวคิดนี้ อาจกล่าวได้ว่า การรักษาปฏิ สัมพันธ์ของเยาวชนชาวพุทธต่อชาวมุสลิมในสามจังหวัด
ชายแดนภาคใต้เกิ ดจากการรู ้จกั เรี ยนรู ้วฒั นธรรมความเป็ นอื่น และเห็ นคุณค่าของความหลากหลายวัฒนธรรม
อย่างไรก็ตามนับตั้งแต่ พศ 2547 เมื่อเกิ ดสถานการณ์ ความไม่สงบในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้ก่อให้เกิ ด
ความแตกแยก หรื อคับข้องหมองใจระหว่างชาวพุทธและมุสลิม มีภาคส่ วนต่างๆ พยายามแก้ปัญหา โดยส่ งเสริ ม
ความรู ้ความเข้าใจระหว่างกัน ใช้นโยบายพหุ วฒั นธรรมศึกษาในการจัดการศึกษาในสถานศึกษา โดยเฉพาะกลุ่ม
เยาวชนชาวพุทธที่จะต้องใช้ชีวติ ร่ วมกันมุสลิมในอนาคต การเรี ยนรู ้ศิลปวัฒนธรรมมุสลิมอย่างน้อยช่วยให้สังคม
พหุวฒั นธรรมมีความมัน่ คงยัน่ ยืน เป็ นการปรับตัวสูร้ ับกับปั ญหาโดยทําความเข้าใจวัฒนธรรมคนอื่นมากกว่าหนี
ปั ญหาโดยย้ายออกนอกพื้นที่ ตัวแบบสําคัญก็คือความสันติสุขในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ดังมีงานวิจยั ของ
พระมหาสุ ชาติ อนาลโย (2560) ที่พบว่า รู ปแบบการสร้างสันติสุขของเครื อข่ายชาวพุทธเพื่อสันติ ประกอบด้วย
รู ปแบบการสร้างสันติสุขอย่างมีส่วนร่ วม รู ปแบบการสร้างสันติสุขโดยการเรี ยนรู ้สังคมพหุ วฒั นธรรม รู ปแบบ
การสร้างสันติสุขโดยการให้ความรู ้ รู ปแบบการสร้างสันติสุขโดยการสื่ อสารเชิงสันติ ผลการศึกษาสะท้อนว่า การ
สื่ อสาร การเรี ยนรู ้ การได้รับความรู ้จากสิ่ งที่ไม้รู้ให้รู้เป็ นคุณลักษณะของสังคมพหุวฒั นธรรมที่ตอ้ งการสร้างสันติ
ชาวพุทธต่างมีส่วนร่ วมในกิจกรรมต่างๆ ที่ส่งเสริ มการเรี ยนรู ้ มีผลวิจยั ของ ดิเรก หมานมานะ มูฮมั หมัดรอฟี อี มู
ซอ และ พะเยาว์ ละกะเต็บ (2563) ที่เสนอรู ปแบบของการพัฒนาเยาวชนในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดย
ใช้กีฬา ดนตรี และศิลปะ กิจกรรมนี้ช่วยเน้นผูเ้ รี ยนให้เป็ นคนที่สมบูรณ์ทุกด้าน ผลวิจยั สะท้อนถึงความสําคัญของ
การเรี ยนรู ้ศิลปวัฒนธรรม ซึ่ งนอกจากทําให้ชีวิตบนความหลากหลายวัฒนธรรมราบรื่ น ยังทําให้เป็ นคนที่เรี ยนรู ้
วัฒนธรรมผ่านกิจกรรมศิลปะและดนตรี เป็ นคนที่สมบูรณ์ดว้ ย
ผลการวิ จัย ต่ า งๆ ช่ ว ยสนั บ สนุ น ว่า ศิ ล ปวัฒ นธรรมเป็ นเครื่ อ งร้ อ ยรั ด ให้ ผู ้ค นที่ มี ค วามแตกต่ า ง
หลากหลายได้รวมตัวและสร้างสามัคคี ผูว้ ิจยั จึงสนใจศึกษาว่าการเรี ยนรู ้ศิลปวัฒนธรรมมุสลิมของเยาวชนพุทธ
ในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้เป็ นอย่างไร โดยศึกษาในประเด็นเหตุผลการเรี ยนรู ้ สภาพการเรี ยนรู ้ โดยยกกรณี
การแต่งกาย ศิลปะและดนตรี และแหล่งเรี ยนรู ้

วัตถุประสงค์ ของการวิจัย

เพื่อศึกษาการเรี ยนรู ้ศิลปวัฒนธรรมมุสลิมของเยาวชนพุทธในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ด้านเหตุผล
การเรี ยนรู ้ สภาพการเรี ยนรู ้ โดยยกกรณี การแต่งกาย ศิลปะและดนตรี และแหล่งเรี ยนรู ้

เอกสารและงานวิจัยทีเ่ กีย่ วข้ อง

งานนิ พนธ์เกี่ยวกับการเรี ยนรู ้ความแตกต่างวัฒนธรรมมีงานเขียนของเพ็ชรี รู ปะวิเชตร์ (2554) เรื่ องการ
เรี ยนรู ้ลกั ษณะต่างวัฒนธรรมที่เสนอว่า แนวทางเพื่อการเรี ยนรู ้และปรับตัวทางวัฒนธรรมที่ต่างกันประกอบด้วย
1) ศึกษาทําความเข้าใจในปั จจัยหรื อองค์ประกอบทีทาํ ให้วฒั นธรรมของแต่ละชาติแตกต่างกัน หรื อคล้ายคลึงกัน
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กับวัฒ นธรรมของเรา 2) ต้องยอมรั บในความแตกต่างด้านวัฒ นธรรมของชาติ ต่างๆ ด้วยการไม่ คิดว่าเป็ นสิ่ ง
ผิดปกติ ไปจากวัฒนธรรมของเรา 3) ต้องเรี ยนรู ้วฒั นธรรมต่างๆ อย่างเข้าใจและต้องยอมรับในวัฒนธรรมที่เป็ น
ข้อดี เพื่อความภาคภูมิใจและรักษาไว้ ส่ วนวัฒนธรรมที่ เป็ นข้อด้อยก็ตอ้ งยอมรับและพยายามช่ วยกันกําจัดทิ้ ง
ณรุ ทธ์ สุ ทธจิตต์ (2544) กล่าวว่า การเรี ยนรู ้เป็ นผลเนื่ องมาจากด้านวุฒิภาวะ และสภาพแวดล้อม องค์ประกอบที่
ช่วยส่งเสริ มการเรี ยนรู ้ อันดับแรกได้แก่ 1) วุฒิภาวะ (Maturity) เป็ นขั้นตอนพัฒนาการของบุคคลที่เกิดขึ้นเองตาม
ธรรมชาติ โดยไม่ตอ้ งอาศัยสิ่ งเร้า วุฒิภาวะจะพัฒนาไปตามลําดับขั้นตอน การเปลี่ยนแปลงทางธรรมชาติไม่จดั ว่า
เป็ นการเรี ยนรู ้ แต่จะช่วยส่งเสริ มการเรี ยนรู ้ 2) ความพร้อม (Readiness) เป็ นสภาวะของบุคคลที่จะเรี ยนรู ้สิ่งใดสิ่ ง
หนึ่ งอย่างบังเกิ ดผลซึ่ งความพร้อมจะขึ้นอยู่กบั วุฒิภาวะทางร่ างกาย สติปัญญา สังคม และอารมณ์ 3) แรงจูงใจ
(Motivation) เป็ นความต้องการที่จะเรี ยนรู ้ของผูเ้ รี ยน ซึ่งถือว่าเป็ นองค์ประกอบของการเรี ยนรู ้ เพราะแรงจูงใจจะ
ก่อให้เกิดพฤติกรรมเนื่ องมีจากแรงผลักดันเกิ ดขึ้น ยังมีแนวคิดของสุ พตั รา ชาติบญ
ั ชาชัย (2548) ที่เห็นว่า ปั จจัย
สําคัญของการเรี ยนรู ้คือ สิ่ งที่ สามารถมากระตุน้ ให้เกิ ดความสนใจและเกิ ดความต้องการที่ จะเรี ยนรู ้ สิ่ งใดที่
สามารถทําให้รับรู ้ถึงประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นจากการรับรู ้ได้มาก ก็เป็ นสิ่ งเร้าที่แรง ความสนใจที่จะเรี ยนรู ้ก็มากตาม
ด้วย ทั้งนี้ข้ ึนกับศักยภาพของผูถ้ ่ายทอดด้วย มีผลวิจยั ของสมบัติ โยธาทิพย์ และคณะ (2555) ที่เสนอรู ปแบบและ
วิธีการพัฒนาเยาวชนเพื่อความมัน่ คงของสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ด้านสังคมว่าควรปลูกฝังให้เยาวชนเรี ยนรู ้
การอยู่ร่วมกันระหว่างไทยพุทธและมุสลิ มในสังคมพหุ วฒั นธรรมได้อย่างสันติ สุข สร้างสภาพแวดล้อมทาง
สังคมโดยใช้หลักศาสนาและวัฒนธรรมประเพณี อนั ดีงาม ด้านการจัดกิจกรรมส่งเสริ มและสนับสนุนด้านศาสนา
ศิลปวัฒนธรรมประเพณี ทอ้ งถิ่น เสนอไห้มีการจัดกลุ่มเรี ยนรู ้และจัดกิจกรรม ด้านศาสนาวัฒนธรรมของประเพณี
ของท้อ งถิ่ น และชาติ มี เวที จัด แสดงเรื่ อ งของวัฒ นธรรมท้อ งถิ่ น เช่ น การแต่ ง กาย การทําอาหารพื้ น เมื อ ง
การละเล่นต่างๆ ส่งเสริ มวัฒนธรรมที่หลากหลายได้ แต่ไม่ให้ขดั กับวิถีชีวติ ที่ดีงามจัดตั้งพิพิธภัณฑ์ทางวัฒนธรรม
เพื่อเป็ นแหล่งเรี ยนรู ้ในชุมชน

4 วิธีดําเนินการวิจัย

การวิจยั นี้ใช้แบบแผนวิธีวจิ ยั เชิงคุณภาพ เก็บข้อมูลทั้งจากเอกสารและจากพื้นที่ชุมชน ทําการเลือกผูใ้ ห้
ข้อมูลหลักเป็ นเยาวชนไทยพุทธ โดยเลือกตัวอย่างแบบสุ่ มตามวัตถุประสงค์ มีขอบเขตเป็ นเยาวชนไทยพุทธที่
เรี ยนอยูใ่ นศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) เนื่ องจากขาดโอกาสศึกษาในระบบส่ วน
ใหญ่ทาํ งานด้วย มีประสบการณ์พบเห็ นวัฒนธรรมมุสลิมได้มาก อายุระหว่าง 15-24 ปี จังหวัดละ 1 ศูนย์ในเขต
เมืองจังหวัดปั ตตานี เขตเมืองเบตง จังหวัดยะลา และเขตเมืองสุ ไหงโก-ลก จังหวัดนราธิ วาส ทั้งนี้ เพราะพื้นที่
เหล่านี้มีชาวพุทธอาศัยจํานวนมากและมีอตั ลักษณ์วฒั นธรรมมลายูมุสลิมโดดเด่น รวมจํานวนเยาวชนไทยพุทธ 37
คน เลือกผูใ้ ห้ขอ้ มูลรองตามความสะดวกเป็ นเยาวชนมุสลิม 5 คนที่อยูใ่ นศูนย์ นักวิชาการท้องถิ่น 3 คน ผูป้ กครอง
เยาวชนชาวพุ ท ธ 8 คน เครื่ อ งมื อ วิ จัย ใช้แ บบสั ม ภาษณ์ ก่ ึ ง โครงสร้ า ง แบบบัน ทึ ก การสั ง เกต อุ ป กรณ์ เทป
บันทึ กเสี ยง สมุดบันทึ กการสัมภาษณ์ รวบรวมข้อมูลในช่วงเดื อนพฤศจิ กายน พศ 2562 ถึงเดื อนกันยายน พศ.
2563 ซึ่ งมีการจัดกิจกรรมต่างๆ ตามรอบปี โดยวิธีสงั เกตด้านพฤติกรรมการเรี ยนรู ้ แหล่งเรี ยนรู ้ สัมภาษณ์เชิงลึก
ข้อมูลที่ ได้รับจากการสัมภาษณ์ ทาํ การตรวจสอบข้อมูลแบบสามเส้าด้านข้อมูล เพื่อพิสูจน์ขอ้ มูลที่ ได้มาถูกต้อง
หรื อไม่ โดยการถามซํ้าตัวบุคคลแต่ต่างเวลา สถานที่ และถามบุ คคลรอบข้าง นําข้อมูลมาวิเคราะห์ แบบสร้าง
บทสรุ ป และรายงายผลเชิงวิเคราะห์พรรณนา
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ผลการวิจัย

เหตุผลของการเรียนรู้ วฒ
ั นธรรมมุสลิม
ในการเรี ยนรู ้ วฒั นธรรมมุสลิ มของเยาวชนพุ ท ธพบว่ามี แรงจู งใจต่อ การเรี ยนรู ้ วฒั นธรรมมุ ส ลิ ม 3
ประการ 1) เป็ นเหตุผลด้านความใกล้ชิด สภาพแวดล้อมสังคมมุสลิมที่อยูร่ ่ วมกับสังคมชาวพุทธมายาวนาน ความ
ต้องการปฏิสัมพันธ์กบั มุสลิมต้องเรี ยนรู ้วฒั นธรรมมุสลิม ดังคําสัมภาษณ์ที่วา่ “สนใจวัฒนธรรมอิสลาม เพราะจะ
ได้ เชื่ อมความสั มพันธ์ ” (เถลิงศักดิ์ , นามสมมติ, สัมภาษณ์ วันที่ 12 พฤษภาคม 2562 ที่ เบตง) “เคยอ่ านเกี่ยวกับ
ศาสนาอิ สลาม วิถีมสุ ลิมทําให้ สามารถเชื่ อมความสั มพันธ์ กันได้ สนใจเพราะเขาสามัคคีกันดี แสดงออกชัดเจน”
(สถาพร, นามสมมติ, สัมภาษณ์เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2562 ที่เบตง)
2) เหตุผลด้านศาสนาอิสลาม การมีประชากรโลกนับถือศาสนาอิสลามจํานวนมาก โดยที่มุสลิมเหล่านั้น
มีความสามัคคีกลมเกลียวกัน รวมถึงความน่ าทึ่ งในความสามารถและสติ ปัญญาและของนบี มูฮมั มัด ยิ่งเรี ยนรู ้
ประวัติศาสตร์ พระศาสดาก็ยง่ิ ทําให้ตอ้ งการทําความเข้าใจวัฒนธรรมทางศาสนาของชาวมุสลิม ดังคําสัมภาษณ์วา่
“ชอบฟั งศาสนาอิสลาม ท่ านนบีศาสดาเขามีหลายคน แต่ ละคนมีความสามารถไม่ เหมือนกัน” (กิตติ, นามสมมติ,
สัมภาษณ์, วันที่ 6 เมษายน 2562 ที่สุไหงโก-ลก)
3) เหตุผลด้านสถานการณ์ ต่างๆ ของโลกมุสลิมที่ มกั เป็ นข่าวทัว่ โลก เช่น ข่าวการสู ้รบในตะวันออก
กลาง และภาพข่าวความรุ นแรงที่มุสลิมทํากับคนกลุ่มต่างๆ ทําให้เยาวชนชาวพุทธสนใจเรี ยนรู ้โลกมุสลิม ดังคํา
สัมภาษณ์ ที่ ว่า “ชอบดูสงครามอิ สลาม มุสลิ มตะวันออกสนใจมาก เขาคงมีความกดดัน มาก จนแสดงออกมา
รุ นแรง” (ปฏิภาณ, นามสมมติ, สัมภาษณ์, วันที่ 6 เมษายน 2562 ที่สุไหงโก-ลก)
สภาพการเรียนรู้ วฒ
ั นธรรมมุสลิม
สภาพการเรี ยนรู ้ของเยาวชนชาวพุทธมักเกิ ดขึ้ นจากสถานการณ์ หรื อศิ ลปวัฒนธรรมมุสลิมที่ ปรากฏ
รอบตัว โดยในบทความนี้ จะยกตัวอย่างการเรี ยนรู ้ศิลปวัฒนธรรมมุสลิมของเยาวชนชาวพุทธเพียง 3 ด้านคือ ด้าน
การแต่งกาย ด้านศิลปะ และดนตรี ดังนี้
1 ด้านการแต่งกายเกิ ดขึ้นเมื่อมีโอกาสเข้าร่ วมกิ จกรรมของมุสลิม หรื อมีประสบการณ์ตรงกับการจัด
เทศกาลของมุสลิม ดังเช่น วันฮารี รายอ วันแต่งงาน การเห็นมุสลิมแต่งกายด้วยชุดสุ ภาพและสวยงามสร้างความ
ประทับใจ ได้นาํ มาสู่ ความสนใจที่จะเรี ยนถึงที่มาที่ไป รวมถึงรู ปแบบการแต่งกาย ดังคําสัมภาษณ์ที่วา่ “วันรายอ
เขามีการสวดมนต์ ฟั งเขาว่ าทุกคนจะหาชุดใหม่ ๆ มาใส่ กัน เขาจะยังไง การแต่ งตัวของมุสลิมเขาใส่ หมวก ครอบ
หั ว งานแต่ งงานเคยไปร่ วมงานเจ้ าบ่ าวเจ้ าสาวแต่ งชุดสวยมาก เพราะรู้ จักเจ้ าบ่ าว” (ภานุ , นามสมมติ, สัมภาษณ์,
วันที่ 11 พฤษภาคม 2562 ที่เบตง) ความใกล้ชิดกับชาวมุสลิมมีผลให้เยาวชนชาวพุทธคุน้ เคยกับการแต่งกายของ
หญิงชาวมุสลิม เหตุน้ ี จึงพบว่าเยาวชนส่ วนใหญ่สนใจกับการเรี ยนรู ้การฮิญาบ ด้วยลักษณะการแต่งตัวที่ รัดกุม
มิดชิด ดูสุภาพใส่กระโปรงยาว และมีผา้ คลุมทับอีกชั้น ม้วนผ้าคลุมทับไหล่ ความประทับใจทําให้สอบถามผูร้ ู ้ถึง
เหตุผลการแต่งอย่างมิดชิด คอยหาโอกาสแต่งตัวให้กบั เพื่อนมุสลิมคนสนิ ท คอยบันทึกภาพ การดูภาพถ่ายสตรี
มุส ลิ มทําให้เยาวชนชาวพุท ธซาบซึ้ งไปกับ วัฒ นธรรมที่ แตกต่ าง สร้ างโอกาสเรี ยนรู ้ ไปพร้ อ มกับ ทดลองทํา
นอกจากการเห็ น ของจริ งยังอาจเรี ยนรู ้ผ่านอุป กรณ์ สื่ อสาร ทดลองปฏิ บัติโดยทดลองใส่ การใส่ ผา้ พัน ศี รษะ
เยาวชนได้เรี ยนรู ้ไปพร้อมกับการตั้งคําถามให้กบั ตนเอง จนนํามาสู่การตั้งสมมติฐานต่างๆ ความช่างคิดช่างสงสัย
ทําให้เยาวชนค่อยๆ ซึมซับกับศิลปวัฒนธรรมมุสลิมในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้มากขึ้น
2 ด้านศิลปะซึ่ งรวมถึงสถาปั ตยกรรม เยาวชนเรี ยนรู ้ได้มากเช่นเดียวกับการแต่งกาย เนื่องจากปรากฏอยู่
โดยรอบ ดังเช่น มัสยิด บ้านเรื อนมุสลิม โดยเฉพาะมัสยิดที่มีลกั ษณะเฉพาะแยกออกชัดเจน มัสยิดในสามจังหวัด
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มีหลายลักษณะ มัสยิดเก่ าแก่ ที่ทรงคุ ณค่าทางประวัติศาสตร์ จนถึงมัสยิดร่ วมสมัย การเดิ นทางชมมัสยิด แม้ไม่
สะดวกต่อเยาวชนชาวพุทธนักด้วยสถานการณ์ ปัจจุบัน แต่ด้วยความสนใจเรี ยนรู ้ทาํ ให้กลุ่มเยาวชนนี้ พยายาม
ศึกษาผ่านสื่ อการเรี ยนรู ้ หรื อสร้างประสบการณ์ท้ งั ทางอ้อมและทางตรง การไปมัสยิดของชาวพุทธที่สะดวกนิยม
ไปเป็ นกลุ่มตามเพื่อนมุสลิม การชมมัสยิดทําให้เรี ยนรู ้ส่ิ งต่างๆ มองเห็นข้อแตกต่างของศาสนสถานแต่ละศาสนา
การชมรวมถึงการสังเกตลวดลายตกแต่งที่มีความแตกต่างจากลายไทย เป็ นการเรี ยนรู ้จากการเห็นด้วยสายตาและ
ประเมินคุณค่า หากยังขาดการปฏิบตั ิหรื อบันทึก ในทางปฏิบตั ิเยาวชนมีความคิดว่าการวาดรู ปลวดลายอิสลามเป็ น
เรื่ องยาก หากไม่มีผใู ้ ดอบรมสั่งสอน เอกลักษณ์ของลวดลายอิสลามจําพวกลายเรขาคณิ ต ลายพันธ์พฤกษาล้วนจูง
ใจให้บนั ทึก แต่ขาดทักษะการวาด โดยตั้งเงื่อนไขไว้สองประการคือ วาดไม่ได้เพราะขาดศักยภาพของตนเอง กับ
วาดไม่ได้เพราะไม่มีผใู ้ ดชี้นาํ ดังคําสัมภาษณ์ที่วา่ “เคยศึ กษาเกี่ยวกับมัสยิดกรื อเซะ เคยไปกรื อเซะไปตอนประถม
มีการแยกกลุ่มเลยไม่ ทันได้ เข้ า ชอบมากชอบดูมัสยิด เคยดูมัสยิด 200 ปี ที่ นรา ศึ กษาเรี ยบเรี ยงให้ อาจารย์ เป็ น
รายงาน ชอบวาดลายอิ ส ลามจากหนั งสื อแต่ ไม่ ส วย ที่ โรงเรี ยนมีวิช าศาสนาอิ ส ลาม” (วิรัญ ญา, นามสมมติ ,
สัมภาษณ์, วันที่ 5 เมษายน 2562 ที่สุไหงโก-ลก)
3 ด้านดนตรี ในวัฒนธรรมมลายูมุสลิม เป็ นที่คุน้ เคยของเยาวชนชาวพุทธ แต่กระนั้นก็ตามเสน่ห์ดนตรี
มลายูมิใช่ดว้ ยเสี ยงดนตรี บนั เทิ งใจอย่างรอเง็งหรื อดิ เกฮูลูเท่านั้น ยังมีดนตรี ที่จบั ใจอย่างเพลงอนาซิ ส ซึ่ งมีท้ งั ที่
ดนตรี ประกอบหรื อมีแต่เสี ยงร้องเท่านั้น จนเยาวชนบางคนรู ้สึกชื่นชอบ แม้เนื้อหาไม่สามารถแปลความหมายได้
แต่ฟังได้ไพเราะตามประสบการณ์สุนทรี ยะแต่ละคน แม้แต่เสี ยงอาซานสวดสรรเสริ ญพระเจ้าบางคนอดไม่ได้เมื่อ
ได้ยินเสี ยง ก่อความสนใจให้ตอ้ งการเรี ยนรู ้เพลงและดนตรี ในวัฒนธรรมมลายู ดังคําสัมภาษณ์ที่วา่ “ชอบฟั งเสียง
สวดละหมาด มันเพราะจับใจดี ถึงฟั งไม่ ร้ ู เรื่ องก็ชอบ อยากรู้ อนาซิ ส” (ปั ทมวรรณ, นามสมติ, สัมภาษณ์, วันที่ 30
มิถุนายน 2562 ที่ ปัตตานี ) การเรี ยนรู ้ดนตรี มุสลิมมักกระทําไปพร้อมกับความสนใจวิถีชีวิตทัว่ ๆ ไปของมุสลิม
เยาวชน บางส่ วนเห็ นว่าการแสดงออกทางดนตรี และการแสดงเหล่านี้ ช่วยให้เยาวชนพุทธเข้าใจความคิดของ
มุสลิมมากขึ้น เข้าใจถึงความมีระเบียบวินัยต่อหลักศาสนามีอิทธิ พลต่อพฤติกรรมทางการแสดง การเรี ยนรู ้เนื้ อ
เพลงและการแสดงในวัฒนธรรมมุสลิมไม่เพียงเพื่อความบันเทิงเท่านั้น ยังต้องการเรี ยนรู ้ความหมายที่ปรากฏใน
เนื้ อเพลง กล่าวคือการฟั งเพื่อการเรี ยนรู ้ยงั คํานึ งถึงปั จจัยทางภาษาด้วย เพราะเชื่ อว่าหากฟั งสมํ่าเสมอจะทําให้
เข้าใจภาษามลายูและสื่ อสารกับชาวมุสลิมได้มากยิง่ ขึ้น มีทศั นคติดีข้ ึน การให้คุณค่าและความหมายต่อชาวมุสลิม
มิได้อยูท่ ี่การแปลภาษา แต่รวมถึงพื้นฐานความรู ้ความเข้าใจในบริ บทสังคมมุสลิม และโอกาสของเยาวชนเองใน
การเข้าไปสร้างระบบความสัมพันธ์กบั ดนตรี ที่มีความแตกต่างทางภาษา
แหล่ งเรียนรู้ของเยาวชนชาวพุทธ
แหล่งเรี ยนรู ้หลักของเยาวชนชาวพุทธคือสถานศึ กษาที่เยาวชนสังกัดอยู่ การเรี ยนรู ้ส่วนมากปรากฏอยู่
ในห้องเรี ยน ห้องสมุด ลานต้นไม้ของโรงเรี ยนโดยมีครู เป็ นผูถ้ ่ายทอด ดังคําสัมภาษณ์วา่ “รู้ เรื่ องอิ สลามก็เพราะ
เพื่อนมุสลิมเล่ าที่โรงเรี ยน นั่งคุยให้ ฟังในห้ อง กศน.” (สุดารันตน์, นามสมมติ สัมภาษณ์, วันที่ 3 สิ งหาคม 2562 ที่
ปั ตตานี ) เยาวชนค้นคว้าด้วยตนเองตามที่ได้รับมอบหมาย ห้องสมุดมีหนังสื อเกี่ยวกับโลกของมุสลิมและจัดวาง
อย่างเป็ นระเบียบ อย่างไรก็ตามการมาอ่านหนังสื อในห้องสมุดมักทําควบคู่กบั ค้นคว้าทางออนไลน์ เยาวชนบาง
คนพยายามเข้าถึงมัสยิดเพื่อเรี ยนรู ้สถาปั ตยกรรมอิสลามในท้องถิ่น เมื่อมีระเบียบกําหนดมิให้คนต่างศาสนาเข้า
ภายใน การหาอ่านในห้องสมุด หรื อสื่ อออนไลน์จึงเป็ นทางเลือกที่ ดีที่สุด การเรี ยนรู ้จากแหล่งจริ งนับเป็ นการ
สร้างเสริ มประสบการณ์ที่ดีที่สุด เนื่ องจากเยาวชนสัมผัสได้ถึงของจริ ง ไม่วา่ อาคารสิ่ งก่อสร้าง มัสยิด พิพิธภัณฑ์
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เทศกาล ประเพณี หรื อพิธีกรรมต่างๆ การไปยังสถานที่จริ งชักนําให้สงสัยในสิ่ งต่างๆ ได้มากกว่า ดังเยาวชนเคย
ไปทัศนศึกษามัสยิดทําให้เขาตั้งข้อสังเกตว่า การตั้งดาวกับดวงจันทร์ เหตุใดไม่ปรากฏกับศาสนสถานของศาสน
อื่นๆ การมีลายคล้ายกลีบบัวบนโดม ได้นาํ มาสู่ การหาความรู ้เพิ่มเติม แต่กระนั้นก็ดีบางคนก็เห็นมัสยิดเป็ นสถาน
หวงห้ามสําหรับชาวพุทธ จึงเรี ยนรู ้แต่ภายนอก หากสงสัยถามเพื่อนมุสลิมซึ่ งก็ได้รับคําตอบระดับหนึ่ง อีกแหล่ง
คือหมู่บา้ นมุสลิมซึ่ งเยาวชนชาวพุทธเห็นว่า เป็ นแหล่งเรี ยนรู ้วฒั นธรรมมุสลิมที่สมบูรณ์ที่สุด เห็นชุมชนที่มีชีวิต
เพื่อนมุสลิมจะเป็ นผูช้ กั นําที่ง่ายที่สุด
สภาพปั จจุบนั ที่ การบริ โภคข้อมูลจากสื่ อออนไลน์ได้รับความนิ ยมมากขึ้น นํามาสู่ การเรี ยนรู ้เรื่ องราว
ต่ า งๆ มากมาย เยาวชนชาวพุ ท ธเป็ นกลุ่ ม หนึ่ งซึ่ งได้รั บ ผลกระทบ และอาจทํา ให้ ค วามรู ้ สึ ก นึ ก คิ ด ต่ า งๆ
เปลี่ยนแปลงได้ตามอิทธิ พลของสื่ อ เช่น ทัศนคติต่อชาวมุสลิมที่ มองว่ารังแกชาวพุทธมาเป็ นการช่วยเหลือชาว
พุทธ การเห็ นข่าวที่ มีพระสงฆ์ไทยกับอิหม่ามร่ วมกิ จกรรม เยาวชนชาวพุทธเกื อบทั้งหมดมีโทรศัพท์มือถือไว้
สื่ อสาร และดูรายการต่างๆ ทางออน์ไลน์ และมีแนวโน้มใช้สื่อทางออนไลน์มากขึ้น เพราะสะดวกและรวดเร็ ว
ด้านศิลปวัฒนธรรมเป็ นสาระหนึ่ งที่นิยมใช้เพราะให้ความสุนทรี ย ์ ขณะเดียวกันสามารถแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
ในกลุ่ ม สื่ อดิ จิ ทัล กลายเป็ นเครื่ อ งมื อ ปฏิ บัติ ก ารเพื่ อ สร้ างสั งคมแห่ งการเรี ยนรู ้ สร้ างการแบ่ งปั น ความรู ้ ที่ มี
เครื อข่ายทั้งชาวพุทธและมุสลิม ผ่านเว็บไซต์หรื อโปรแกรมประยุกต์บนสื่ อใดๆ ในรู ปของข้อมูล ภาพ และเสี ยง
เยาวชนสามารถฟัง อ่าน และหากสงสัยสอบถามผูร้ ู ้ดว้ ยตนเองโดยการเชื่อมต่อกับอินเทอร์ เน็ต ความสนใจเรี ยนรู ้
อย่างใดอย่างหนึ่ งมักใช้หลาย ๆ วิธี ดังคําสัมภาษณ์ที่วา่ “ถ้ าฟั งเรื่ องอิสลามจากจากเน็ตไม่ เข้ าใจ ถ้ าเป็ นเรื่ องมัสยิด
จะถามครู มสุ ลิมมากกว่ า อะไรที่ไม่ เข้ าใจก็ถามครู ” (เชาน์, นามสมมติ สัมภาษณ์, วันที่ 11 พฤษภาคม 2562 ที่เบ
ตง)

อภิปรายผล

เหตุผลที่ทาํ ให้เยาวชนชาวพุทธเรี ยนรู ้ศิลปวัฒนธรรมมุสลิมมี 3 ประการ ประการแรกเป็ นเหตุผลด้าน
ความใกล้ชิด สภาพแวดล้อมสังคมมุสลิมที่ อยู่ร่วมกับสังคมชาวพุทธมายาวนาน ความต้องการปฏิ สัมพันธ์กับ
มุสลิมทําให้ตอ้ งเรี ยนรู ้วฒั นธรรมมุสลิม ประการที่สองเหตุผลด้านศาสนาอิสลาม การมีผนู ้ บั ถือจํานวนมาก และ
มีความกลมเกลียวระหว่างมุสลิมด้วยกัน ยิง่ เรี ยนรู ้ประวัติศาสตร์พระศาสดา ยิง่ ทําให้เยาวชนพุทธทึ่งต่อสติปัญญา
และความสามารถของนบี มูฮมั มัดจึงสนใจศิ ลปวัฒนธรรมมุสลิม ประการที่ สามการเรี ยนรู ้สถานการณ์ต่างๆ ทัว่
โลกจากข่าว ข่าวการสู ้รบในตะวันออกกลาง และภาพข่าวความรุ นแรงที่มุสลิมทํากับคนกลุ่มต่างๆ ทําให้เยาวชน
ชาวพุทธต้องการเรี ยนรู ้โลกมุสลิม สอดคล้องกับแนวคิดของสุ พตั รา ชาติบญ
ั ชาชัย (2548) ที่ เห็นว่าปั จจัยสําคัญ
ของการเรี ยนรู ้คือ สิ่ งที่สามารถมากระตุน้ ให้เกิดความสนใจและเกิดความต้องการที่จะเรี ยนรู ้ สิ่ งใดที่สามารถทํา
ให้รับรู ้ถึงประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นจากการรับรู ้ได้มากก็เป็ นสิ่ งเร้าที่แรง ความสนใจที่จะเรี ยนรู ้ก็มากตามด้วย
จากการศึกษาสภาพการเรี ยนรู ้ท้ งั ด้านการแต่งกาย ศิลปะ และดนตรี จะพบว่า เยาวชนไทยพุทธตระหนัก
ดีที่จะต้องเรี ยนรู ้ศิลปวัฒนธรรมในสังคมมุสลิม โดยไม่มีทศั นคติที่วา่ เป็ นของชนกลุ่มน้อยของประเทศ และต่าง
ศาสนา แม้เคยมีเหตุการณ์ความไม่สงบที่ สร้างความหวาดระแวงมาก่อน สอดคล้องกับความเห็ นของเพ็ชรี รู ปะ
วิเชตร์ (2554) ที่ระบุวา่ การเรี ยนรู ้วฒั นธรรมที่แตกต่าง ต้องยอมรับในความแตกต่างด้านวัฒนธรรม ด้วยการไม่คิด
ว่าเป็ นสิ่ งผิดปกติไปจากวัฒนธรรมของเรา สอดคล้องกับแนวคิดของBlum (1998) ที่เสนอว่าพื้นฐานเกี่ยวกับความ
แตกต่างทางวัฒนธรรมต้องให้คุณค่าความหลากหลายทางวัฒนธรรม เอาใจใส่ต่อการดํารงอยูข่ องกลุ่มวัฒนธรรม
ที่แตกต่าง
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ผลการศึ ก ษายังพบว่า สภาพแวดล้อมมี ผ ลการเรี ยนรู ้ ความพร้ อ มของแหล่งการเรี ยนรู ้ ต่ างๆ ไม่ ว่า
ห้องสมุดของสถานศึกษา ชั้นเรี ยนที่ครู คอยกระตุน้ หรื อบ้านของเยาวชน แหล่งเรี ยนรู ้ที่ส่งผลมากคือการได้สมั ผัส
ในสถานที่ จริ ง เช่น มัสยิด พิพิธภัณฑ์ หรื อสถานที่ จดั กิ จกรรมทางศิลปวัฒนธรรมของชาวมุสลิม ประกอบกับ
เยาวชนส่วนใหญ่มีโทรศัพท์มือถือที่สามารถเรี ยนรู ้ศิลปวัฒนธรรมมุสลิมได้สะดวก สอดคล้องกับผลวิจยั ของอุษา
บานเย็น (2560) ที่ พบว่า การเรี ยนรู ้ของเยาวชนในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้พ่ ึงพาสื่ อเทคโนโลยีดิจิตลั จํานวน
มาก โดยเยาวชนจะเข้าถึงความรู ้ต่าง ๆ ได้ผา่ นรู ปแบบต่างๆ เช่น เข้าถึงการสอนของครู ที่สอนเก่งๆ ด้วย วิดีโอการ
สอน เอกสารคําสอนอิ เล็ก ทรอนิ ค หรื อ วิดีโอคอนเฟอร์ เร้ น ท์ หรื อ เข้าถึ งความรู ้ อื่ น ๆ ผ่านทางเว็บ ไซต์และ
อินเทอร์เน็ตเพื่อขยายช่องทางการเรี ยนรู ้ ความพร้อมเกิดได้ท้ งั จากสภาพปั จเจกบุคคลและสิ่ งแวดล้อมทางสังคม
ตามที่ณรุ ทธ์ สุทธจิตต์ (2544) เห็นว่าความพร้อม (Readiness) เป็ นสภาวะของบุคคลที่จะเรี ยนรู ้สิ่งใดสิ่ งหนึ่งอย่าง
สําเร็ จผล ซึ่ งความพร้อมจะขึ้นอยูก่ บั สังคมด้วย สอดคล้องกับผลศึกษาของสมบัติ โยธาทิพย์ และคณะ (2555) ที่
เสนอรู ปแบบและวิธีการพัฒนาเยาวชนด้านสังคม เพื่อความมัน่ คงของสามจังหวัดชายแดนภาคใต้วา่ ควรปลูกฝัง
ให้ เยาวชนเรี ย นรู ้ การอยู่ร่วมกัน ระหว่างไทยพุ ท ธและมุ ส ลิ ม ในสัง คมพหุ วฒั นธรรมได้อ ย่างสัน ติ สุ ข สร้ าง
สภาพแวดล้อมทางสังคมหรื อ แหล่ งเรี ยนรู ้ โดยใช้ห ลักศาสนาและวัฒ นธรรมประเพณี อนั ดี งาม ด้านการจัด
กิจกรรม เสนอไห้มีการจัดกลุ่มเรี ยนรู ้และจัดกิจกรรมด้านวัฒนธรรมและประเพณี ของท้องถิ่น มีเวทีจดั แสดงเรื่ อง
ของวัฒนธรรมท้องถิ่น เช่น การแต่งกาย การทําอาหารพื้นเมือง การละเล่นต่างๆ ส่ งเสริ มวัฒนธรรมที่หลากหลาย
สภาพนี้ ไม่เพียงช่วยให้ชาวพุทธเห็นคุณค่าของแหล่งเรี ยนรู ้แต่รวมถึงเยาวชนมุสลิมด้วย หากเห็นคุณค่าร่ วมกันก็
จะทําให้สามจังหวัดชายแดนภาคใต้สนั ติสุขยิง่ ขึ้น

ข้ อเสนอแนะ

1) ข้อเสนอแนะในการนําผลวิจยั ใช้ จากผลการศึ กษาชี้ ให้เห็ นว่าเยาวชนชาวพุทธเคารพในคุณค่าของ
วัฒนธรรมที่ มีความแตกต่างและพร้อมจะเรี ยนรู ้ จึ งควรที่ หน่ วยงานด้านวัฒนธรรมหรื อสันติศึกษาส่ งเสริ มการ
เรี ยนรู ้ โดยการสร้างสื่ อ สร้างกิจกรรมด้านศิลปวัฒนธรรมมลายูมุสลิมที่เยาวชนสนใจ เช่น บรรยายให้ชาวพุทธได้
รู ้ประวัติของเพลงอนาซิส เพื่อเข้าใจวิถีมุสลิมมากขึ้น
2) ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้ งต่ อ ไป นัก วิจัยควรศึ กษาในประเด็น การเรี ยนรู ้ ศิล ปวัฒ นธรรมของ
เยาวชนชาวพุทธในประเด็นการสร้างความตระหนักรู ้และทัศนคติเชิงบวกแก่เยาวชนชาวพุทธต่อความหลากหลาย
วัฒนธรรม เพื่อความเข้มแข็งในวิถีชาวพุทธท่ามกลางสังคมมลายู
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งานวิจยั นี้ เป็ นการศึ กษากระบวนการประยุกต์ใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นในการพัฒนาชุ มชนของกลุ่ม ชาติ
พันธุ์มอญบ้านวังกะ โดยใช้แนวคิดการจัดการภูมิปัญญาท้องถิ่นเป็ นกรอบในการศึ กษา ใช้ระเบี ยบวิธีวิจยั เชิ ง
คุณภาพ โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาและจําแนกภูมิปัญญาท้องถิ่นของชาวไทยเชื้อสายรามัญที่อาศัยอยูใ่ นเขต
พื้นที่ บ้านวังกะ อําเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี 2) เพื่อแสวงหาวิธีการปรับใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่ นสู่ การใช้
ประโยชน์ในชีวิตประจําวัน 3) เพื่อสรุ ปแนวทางส่ งเสริ มการนําภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้ประโยชน์ในงานพัฒนา
ชุมชนที่สอดคล้องกับบริ บทความเป็ นชุมชนชาติพนั ธุ์ชายแดน ผลการศึกษาพบว่า ภูมิปัญญาท้องถิ่นของชุมชน
กลุ่มชาติพนั ธุ์มอญบ้านวังกะที่สาํ คัญ ได้แก่ ภูมิปัญญาด้านศิปกรรม ภูมิปัญญาด้านศาสนาและความเชื่อ ภูมิปัญญา
ด้านภาษาและวรรณกรรม และภูมิปัญญาด้านอาหาร วิธีการปรับใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นเป็ นการอนุรักษ์และพัฒนา
เพื่อส่ งเสริ มการท่องเที่ยว โดยชุมชนและหน่ วยงานท้องถิ่นร่ วมกันกําหนดแนวทางการใช้ประโยชน์จากภูมิปัญญา
ท้อ งถิ่ น ด้า นต่ า ง ๆ ให้เ ป็ นแหล่ ง เรี ย นรู ้ ว ฒ
ั นธรรมมอญและการท่ อ งเที่ ย วเพื่ อ สร้ า งรายได้ใ ห้แ ก่ ชุ ม ชนจาก
การท่องเที่ยวโดยตรงและธุรกิจที่เกี่ยวเนื่อง
คําสําคัญ: ภูมิปัญญาท้องถิ่น, การพัฒนาชุมชน, บ้านวังกะ, กาญจนบุรี

ABSTRACT

This research is a study of the process of applying local wisdom in community development of the Ban
Wang Ka Mon ethnic group. by using the concept of local wisdom management as a framework for the study
Use a qualitative research methodology. The objectives were to 1) study and classify local wisdom of Thai Raman
people living in Ban Wangka area. Sangkhlaburi District Kanchanaburi Province 2) To find ways to apply local
wisdom to use in daily life 3) To summarize guidelines for promoting the use of local wisdom for community
development in accordance with the context of border ethnic communities The results showed that Local wisdom
of the Ban Wang Ka Mon ethnic community is important, such as the wisdom of art. Religious wisdom and
beliefs Wisdom of Language and Literature and food wisdom How to apply local wisdom to conservation and
development to promote tourism The community and local authorities jointly determine guidelines for utilizing
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local wisdom in various fields as a learning center for Mon culture and tourism in order to generate income for
the community from direct tourism and related businesses.
Keywords: local wisdom, community development, Ban Wang Ka, Kanchanaburi

1. ความสํ าคัญและทีม่ าของปั ญหาวิจัย

ภูมิปัญญาท้องถิ่นเป็ นรากฐานที่สาํ คัญต่อการดํารงชีวิตและอยูค่ ู่กบั สังคมมนุษย์มาอย่างยาวนาน เพราะ
ก่อนที่จะมีการพัฒนาเทคโนโลยีที่ทนั สมัยเพื่ออํานวยความสะดวกและใช้ประโยชน์อย่างกว้างขวางในปัจจุบนั นั้น
อดี ตที่ ผ่านมาสังคมมนุ ษย์ประยุกต์ใช้ทรั พยากรธรรมชาติ และสิ่ งแวดล้อมเพื่อการดํารงชี วิตจากการถ่ายทอด
ประสบการณ์และการเรี ยนรู ้ที่สะสมมาจากบรรพบุรุษซึ่ งสิ่ งเหล่านี้คือ “ภูมิปัญญา” และอาจกล่าวได้วา่ ภูมิปัญญา
ท้องถิ่นเป็ นรากฐานของการพัฒนาโดยเฉพาะสังคมไทยเป็ นสังคมเก่าแก่ที่มีประวัติความเป็ นมาอันยาวนานจึงมี
การสะสมองค์ความรู ้และถ่ายทอดจากรุ่ นสู่ รุ่ นปรากฏให้เห็ นเด่นชัดในรู ปแบบของศิ ลปะและวัฒนธรรมด้าน
ต่างๆ ที่มีเอกลักษณ์เฉพาะถิ่นแตกต่างกันออกไป แต่ในปั จจุบนั ภูมิปัญญาท้องถิ่นถูกลดคุณค่าและแทนที่ดว้ ยภูมิ
ปั ญญาตะวันตกเพราะเงื่อนไขการพัฒนาสังคมและประเทศไปสู่ภาวะความทันสมัยและระบบทุนนิยมจนหลงลืม
ความเป็ นไทย ซึ่ ง ประเด็ น ที่ ค วรให้ใ ห้ความสํา คัญ และนํา มาพัฒ นาประเทศให้มีความเป็ นสากลบนพื้ นฐาน
ความเป็ นไทยก็คือ การสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ภูมิปัญญาท้องถิ่นที่มีอตั ลักษณ์เฉพาะและมีความหลากหลายให้สามารถ
ใช้ประโยชน์อย่างกว้างขวางที่ส่งผลต่อการปรับตัวและการเรี ยนรู ้ของชุมชนและสังคม ดังนั้นภูมิปัญญาท้องถิ่นจึง
ถือเป็ นปั จจัยที่สาํ คัญต่อการพัฒนาชีวิต ความอยูร่ อดของบุคคล ทั้งทางเศรษฐกิจและสังคม เนื่ องจากภูมิปัญญา
ท้องถิ่น เกิ ดขึ้นจากความรู ้ ประสบการณ์ และแนวคิดที่ ชุมชนได้มีการถ่ายทอด สื บสานต่อกันมา ด้วยคนไทย
แต่โบราณมีภูมิปัญญาที่ฉลาดลํ้าลึกในการประดิษฐ์คิดค้น สร้างสรรค์ เพื่อให้ใช้ประโยชน์จากสิ่ งแวดล้อม และ
การแก้ไขปั ญหาที่เกิดขึ้นในท้องถิ่น เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีข้ ึน โดยเฉพาะภูมิปัญญาด้านปั จจัยพื้นฐานในการดํารง
ชีพที่ประกอบไปด้วยความสามารถในการแสวงหาอาหาร การปลูกสร้างบ้านเรื อน การคิดค้นประดิษฐ์ส่ิ งทอเพื่อ
การนุ่งห่ ม และความรู ้ในการบําบัดรักษาโรคภัยไข้เจ็บ ซึ่ งช่วยให้สังคมไทยนับแต่อดีตสามารถดํารงอยูไ่ ด้อย่าง
สงบสุข สื บจนถึงปั จจุบนั การดึงภูมิปัญญาเหล่านี้ซ่ ึงส่วนใหญ่อาจจะอยูใ่ นตัวบุคคลที่เป็ นผูส้ ูงอายุมาใช้ประโยชน์
ในการสร้างมูลค่าเพิ่ม เช่น การใช้ประโยชน์ในชีวิตประจําวัน หรื อการสร้างรายได้ให้แก่ครอบครัว จะเป็ นการเพิ่ม
คุณค่าผูส้ ู งอายุในสังคมสู งวัย อีกทั้งเป็ นการเชื่อมโยงผูส้ ู งอายุเข้าสู่ การขับเคลื่อนเศรษฐกิจชุมชนจากภูมิปัญญา
และทุ น ทางวัฒ นธรรม ซึ่ ง จะสอดคล้อ งกับ นโยบายของรั ฐ บาลในการพัฒ นาและยกระดับเศรษฐกิ จ ชุ มชน
โดยเฉพาะด้านการท่องเที่ยวให้เป็ นกลไกสําคัญในการขับเคลื่อนประเทศไทยบนพื้นฐานของความมัน่ คง มัง่ คัง่
และยัง่ ยืน (ธนิดา ผาติเสนะ และฐิติมา โพธิ์ชยั , 2562)
ชุมชนชาติพนั ธุ์บา้ นวังกะ เป็ นชุมชนที่ต้ งั อยูใ่ นเขตพื้นที่อาํ เภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี ประชาชน
ส่ วนใหญ่เป็ นกลุ่มชาติพนั ธุ์มอญหรื อปั จจุบนั โดยทัว่ ไปเรี ยกชาวไทยรามัญ ซึ่ งเป็ นชุมชนชาวมอญขนาดใหญ่ที่
อาศัยอยู่ในเขตอําเภอที่ มีพ้ืนที่ ติดต่อกับประเทศเมียนมาร์ ซึ่ งเป็ นจุดผ่อนปรนที่ สําคัญด้านเศรษฐกิ จและความ
มัน่ คง การตั้งถิ่ นฐานและการดําเนิ นชี วิตของกลุ่มชาติ พนั ธุ์มอญตั้งแต่อดี ตจนถึ งปั จจุบันยังคงรั กษารู ปแบบ
วัฒนธรรมที่มีเอกลักษณ์เฉพาะและสะท้อนการนําภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้ประโยชน์ได้อย่างสอดคล้องกับบริ บท
ความเป็ นชุ มชนชาติ พนั ธุ์ชายแดน การศึ กษาครั้ งนี้ เป็ นการสร้ างมูลค่าเพิ่มให้แก่ ภูมิปัญญาท้องถิ่ นในการใช้
ประโยชน์ดา้ นต่างๆ ที่ก่อให้เกิดศักยภาพต่อการพึ่งพาตนเองของคนในชุมชนโดยเฉพาะด้านการท่องเที่ยว อีกทั้ง
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เป็ นการส่ งเสริ มให้ชุมชนเกิดความเข้มแข็งและป้ องกันปั ญหาที่อาจจะเกิดขึ้นตามมาจากการอพยพเข้าสู่ ประเทศ
ไทยของชาวมอญพลัดถิ่น ตลอดจนนําสู่ การกําหนดแนวนโยบายบริ หารจัดการท้องถิ่นในเขตพื้นที่ ชายแดนที่
สอดคล้องกับบริ บทวัฒนธรรมท้องถิ่นและสอดคล้องกับแนวนโยบายรัฐบาล เพื่อให้มีการพัฒนาอย่างมีคุณภาพ
สมดุล ยัง่ ยืน และมีภูมิคุม้ กันตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิ จพอเพียง โดยเน้นให้มีการนําทุนทางวัฒนธรรมมา
สร้างคุณค่าทางสังคมและเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ โดยนําวิถีชีวิต ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่นมาสร้างงาน
สร้างอาชีพ สร้างผลิตภัณฑ์และบริ การด้านวัฒนธรรมท้องถิ่น ให้เป็ นวัฒนธรรมสร้างสรรค์ ก่อให้เกิดคุณค่าทาง
สังคม และนํามาซึ่ งรายได้สู่ชุมชน ตลอดจนให้สามารถต่อยอดไปสู่ อุตสาหกรรมวัฒนธรรมสร้างสรรค์อย่างครบ
วงจรที่สร้างรายได้เข้าประเทศ

2. วัตถุประสงค์ ของการวิจัย

2.1 เพื่อศึกษาและจําแนกภูมิปัญญาท้องถิ่นของชาวไทยเชื้ อสายรามัญที่อาศัยอยูใ่ นเขตพื้นที่บา้ นวังกะ
อําเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี
2.2 เพื่อแสวงหาวิธีการและขั้นตอนในการปรับใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นแต่ละประเภทที่ คน้ พบสู่ ก ารใช้
ประโยชน์ในชีวติ ประจําวัน
2.3 เพื่อสรุ ปแนวทางส่ งเสริ มการนําภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้ประโยชน์ในงานพัฒนาชุมชนที่สอดคล้อง
กับบริ บทความเป็ นชุมชนชาติพนั ธุ์ชายแดนของชาวไทยรามัญบ้านวังกะ ในเขตพื้นที่ อาํ เภอสังขละบุรี จังหวัด
กาญจนบุรี

3. เอกสารและงานวิจัยทีเ่ กี่ยวข้ อง

3.1 แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้ อง
แนวคิดการใช้ ภูมปิ ัญญาท้ องถิ่นเป็ นฐานการพัฒนา
จากบทเรี ยนในอดีตของการพัฒนาประเทศไทยที่ใช้เทคโนโลยีเข้ามามีผลในการพัฒนา ส่ งผลกระทบ
ต่อการพัฒนาภาคการเกษตรของประเทศไทยจากรู ปแบบการเกษตรดั้งเดิ มสู่ การทําเกษตรด้วยเทคโนโลยีที่
ทันสมัยในรู ปแบบระบบเกษตรกรรมพืชเชิ งเดี่ ยว (สํานักปลัดเทศบาลตําบลปง, 2560) ตั้งแต่เริ่ มใช้แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่ งชาติ ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2504 – 2509) เป็ นต้นมาโดยนําความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ และ
เทคโนโลยีทางการเกษตร เช่น การใช้สารเคมีกาํ จัดศัตรู พืชการใช้เครื่ องจักรกลทางการเกษตรแทนแรงงานสัตว์
การปลูกพืชเชิงเดี่ยว และการเลี้ยงปศุสตั ว์ ซึ่งต้องใช้พ้ืนที่ขนาดใหญ่ในการทําการเกษตรเพื่อให้ได้ปริ มาณผลผลิต
ที่สูงขึ้นแต่มีการลงทุนและใช้ระยะเวลาการผลิตเท่าเดิม ซึ่ งเป็ นรู ปแบบของการปฏิวตั ิเขียวที่เข้ามามีบทบาทเป็ น
การพัฒนากระแสหลัก ของประเทศกําลังพัฒนาซึ่ งรวมถึงประเทศไทยด้วยจะเห็นได้วา่ วัตถุประสงค์ของการพัฒนา
นั้นจะเน้นที่การยกระดับมาตรฐานการครองชีพของประชาชนให้สูงขึ้น ส่ งเสริ มการค้าเสรี การส่ งเสริ มกิจกรรม
และการลงทุนของภาคเอกชนโดยรัฐบาลจะดําเนิ นงานด้านสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานและส่ งเสริ มการผลิตด้าน
การเกษตรทั้งปริ มาณและคุณภาพโดยเฉพาะพืชเศรษฐกิจ ถึงแม้ประเทศไทยจะมีผลผลิตทางการเกษตรและสร้าง
รายได้ให้แก่ประเทศเพิ่มขึ้นจากแผนพัฒนาดังกล่าวแต่ในทางกลับกันรู ปแบบการเกษตรแบบผสมผสานที่ทาํ กัน
มาตั้งแต่บรรพบุรุษหายไป นอกจากนี้การใช้รูปแบบการเกษตรแบบใหม่ก่อให้เกิดผลกระทบเชิงลบ ได้แก่
1. ผลกระทบด้านสิ่ งแวดล้อมและความเสื่ อมโทรมของธรรมชาติไม่วา่ จะเป็ นการพังทลายของหน้าดิน
ดินเสื่ อมโทรม การบุกรุ กพื้นที่ป่าการแพร่ ระบาดของโรคแมลงศัตรู พืช
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2. ผลกระทบด้า นเศรษฐกิ จ ของเกษตรกรอัน เนื่ อ งมาจากการพึ่ ง ปั จ จัย การผลิ ต ที่ ร าคาแพงจาก
บริ ษทั เอกชนทําให้เกษตรกรประสบปั ญหาขาดทุนและมีหนี้สิน
3. ผลกระทบด้านสุ ขภาพของเกษตรกรและผูบ้ ริ โภคจากการได้รับสารพิษเข้าสู่ ร่างกายผ่านการสู ดดม
และสัม ผัส โดยตรงของเกษตรกรและการบริ โ ภคพื ช ผัก ที่ มี ส ารตกค้า งก่ อ ให้เ กิ ดปั ญ หาสุ ขภาพแก่ ผูบ้ ริ โภค
ผลกระทบด้านสุขภาพมีท้ งั ที่เป็ นพิษแบบเฉี ยบพลันหลังจากสัมผัสสารเคมีเช่นคลื่นไส้อาเจียนปวดศีรษะเป็ นต้น
4. ผลกระทบต่อวิถีชีวิตและภูมิปัญญาท้องถิ่ นกล่าวคือรู ปแบบเกษตรแบบสมัยใหม่ได้เข้ามาแทนที่
เกษตรกรรมแบบดั้งเดิมเกษตรกร เปลี่ยนบทบาทจากผูร้ ู ้มาเป็ นผูร้ ับเท่านั้นและมีการปรับเปลี่ยนความคิดต่อภูมิ
ปั ญญาท้องถิ่นว่าเป็ นความเชื่อที่ ลา้ สมัยไม่เป็ นวิทยาศาสตร์ ท้ งั ที่เป็ นรากฐานทางการเกษตรของประเทศไทยมา
ตั้งแต่อดีต
การนําแนวคิดการพัฒนากระแสหลักมาใช้จะส่ งผลกระทบต่อคนและประเทศด้านบวกในระยะสั้น
แต่ส่งผลด้านลบในระยะยาวด้วยเหตุน้ ีการนําภูมิปัญญาท้องถิ่นเข้าสู่ กระบวนการพัฒนาจึงมีความสําคัญอย่างมาก
เพราะภูมิปัญญาท้องถิ่นได้แทรกซึ มอยูใ่ นวิถีชีวติ ทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมของคนมาแต่โบราณอยูแ่ ล้ว
การพัฒนาท้องถิ่นโดยเฉพาะอย่างยิ่งการพัฒนาชนบทที่ ละเลยภูมิปัญญาท้องถิ่นนั้นถื อว่าเป็ นการทําลายอดี ต
ปั จจุบนั และอนาคตของท้องถิ่นโดยตรง เพราะภูมิปัญญาท้องถิ่นคือองค์ความรู ้ที่เกิดจากประสบการณ์และทักษะ
ที่เรี ยนรู ้ดว้ ยตนเองหรื อจากผูใ้ หญ่ที่สืบทอดต่อกันมานํามาใช้ในการดํารงชีวิตและแก้ปัญหาในท้องถิ่น ก่อนที่จะ
รับและนําแนวคิดการพัฒนากระแสหลักมาใช้ในการพัฒนาท้องถิ่นและประเทศเสี ยอีก เมื่อแนวคิดการพัฒนา
กระแสหลักเข้ามามีอิทธิ พลกับส่งผลให้คนในท้องถิ่นกลายเป็ นผูร้ ับมากกว่าผูร้ ู ้ ถูกบัน่ ทอนสติปัญญาในการริ เริ่ ม
พัฒนาสร้ างสรรค์และแก้ไขปั ญหาท้องถิ่ นด้วยตนเองต้องพึ่งพาภายนอกมาพัฒนาท้องถิ่ นของตนเอง ดังนั้น
การพัฒนาท้องถิ่นที่ยง่ั ยืนต้องเริ่ มจากการส่ งเสริ มภูมิปัญญาท้องถิ่น ซึ่ งจะนําไปสู่ การพัฒนาท้องถิ่นและประเทศ
อย่ า งยั่ง ยื น กล่ าวคื อคนในท้องถิ่ น สามารถพึ่ ง พาอาศัย ซึ่ งกันและกัน และสามารถพึ่ งตนเองได้ (หทัยรั ต น์
บุณโยปั ษฎัมภ์, 2561)

ภาพที่ 1 การสังเคราะห์แนวคิดการพัฒนาโดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นเป็ นฐาน
ที่ มา: เสรี พงศ์พิศ และคณะ อ้างถึงใน หทัยรัตน์ บุณโยปั ษฎัมภ์, 2561
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งานวิจัยทีเ่ กีย่ วข้ อง
อัญชัน ตัณฑเทศ และอังศุ มาลิ น จํานงชอบ (2562) ทําการศึ กษาเกี่ ยวกับการท่ องเที่ ยวเพื่อสื บ สาน
วัฒ นธรรมและภู มิ ปั ญ ญาทางอาหารของกลุ่ ม วัฒนธรรมตามชายขอบ จัง หวัด กาญจนบุ รี ผลการวิจัย พบว่า
ปั จจุบนั สภาพทางวัฒนธรรมด้านอาหารและความมัน่ คงด้านทรัพยากรอาหารของอําเภอสังขละบุรีและอําเภอ
ทองผาภูมิ มีพ้ืนฐานมาจากสภาพแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติที่มีประโยชน์ต่อการดํารงชีวิตเป็ นหลักทั้งการทํา
ประมง การทําเกษตร และการใช้ประโยชน์จากการเก็บหาของป่ าด้วยภูมิปัญญาท้องถิ่นดั้งเดิมที่ส่ังสมมาตั้งแต่
บรรพบุ รุษ วัฒนธรรมทางอาหารของกลุ่มชาวมอญและกลุ่มกะเหรี่ ยงจึ งมี ความคล้ายคลึ งกันกล่าวคือชุมชน
ชายขอบเหล่านี้มีการดํารงชีวติ โดยอาศัยภูมิปัญญาท้องถิ่นที่มีการใช้ประโยชน์จากความหลากหลายทางธรรมชาติ
ที่ทาํ ให้ชุมชนสามารถสื บทอดวัฒนธรรม เฉพาะกลุ่มของตนเองสู่เยาวชนรุ่ นต่อไป
3.2 กรอบแนวคิดการวิจยั
การอนุรักษ์และสื บทอดภูมิปัญญา
ท้ องถิ่น
การพึง่ พาตนเองของชุ มชน

การพัฒนาชุมชนชาติพนั ธุ์อย่ างยัง่ ยืน

การใช้ ประโยชน์ /การสร้ าง
มูลค่ าเพิม่ จากภูมิปัญญาท้ องถิ่น

4. วิธีดําเนินการวิจัย

4.1 แบบแผนการวิจยั
ขั้นเตรียมการ
1) การสร้ างที ม (team building) เป็ นการสร้ างคณะทํางานเชิ งพื้นที่ ใช้วิธีการคัดกรองคนในพื้ นที่ ที่
สามารถเข้ามาร่ วมงานในการเก็บรวบรวมข้อมูลตามประเด็นที่กาํ หนดเป็ นขอบเขตในการศึกษา
2) การเตรี ยมเครื่ องมือศึกษากระบวนการประยุกต์ใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นในการพัฒนาชุมชน เป็ น
การใช้ความรู ้ทางวิธีวทิ ยาการวิจยั และแสวงหาความรู ้จากประสบการณ์ของผูอ้ ื่น สํารวจพื้นที่เบื้องต้นด้วยตนเอง
ศึ กษางานวิจยั ที่ ผ่านมาว่ามีใครทําอะไรบ้าง รวมทั้งเป็ นการวางแผนการใช้เครื่ องมือสําหรับการทํางานตลอด
ระยะเวลาที่ดาํ เนินการวิจยั
3) การทําความตกลงอย่างเป็ นทางการกับชุมชน เป็ นการใช้ความรู ้ทางด้านชุมชนสัมพันธ์ เพื่อสร้างความ
เข้าใจ และขอรั บการยินยอมจากผูท้ ี่ เกี่ ยวข้อง เช่ น ผูน้ ําชุ มชนเพื่ อให้ผูว้ ิจัยได้เข้าไปทํางานได้อย่างถู กต้องตาม
ขนบธรรมเนียมของชุมชน และหลักการของกระบวนการมีส่วนร่ วมกับชุมชน
ขั้นลงมือปฏิบัตกิ ารวิจยั
1) การศึกษาสํารวจสภาพทัว่ ไป เป็ นการใช้ความรู ้ทางสังคมวิทยา มานุษยวิทยา และภูมิศาสตร์ เพื่อ
ศึกษาทําความเข้าใจบริ บทชุมชน เป็ นการทํางานร่ วมกันระหว่างนักวิจยั กับคนในชุมชนเพื่อเรี ยนรู ้ซ่ ึ งกันและกัน
รวมทั้งการค้นหาภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านต่างๆ
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2) การรวบรวมข้อมูลและการจําแนกประเภทภูมิปัญญาท้องถิ่น ผูว้ ิจยั ใช้ความรู ้ทางชาติพนั ธุ์ และ
การวิจยั เชิงสํารวจ เพื่อรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับภูมิปัญญาที่มีอยูใ่ นชุมชนภายใต้บริ บททางวัฒนธรรมของชุมชน
3) การกําหนดแนวทางส่ งเสริ มการนําภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้ประโยชน์ในงานพัฒนาชุ มชนที่
สอดคล้องกับบริ บทความเป็ นชุมชนชาติพนั ธุ์ชายแดนของชาวไทยรามัญบ้านวังกะ ผูว้ ิจยั ใช้วิธีการประชุมเชิง
ปฏิบตั ิการแบบมีส่วนร่ วมทั้งภาคประชาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อหาวิธีการและขั้นตอนในการปรับใช้ภูมิ
ปั ญญาท้องถิ่นแต่ละประเภทที่คน้ พบสู่การใช้ประโยชน์ในชีวติ ประจําวัน
4.2 ผู้ให้ ข้อมูลสําคัญ
กลุ่มผูใ้ ห้ขอ้ มูลสําคัญในการวิจัยประกอบด้วย 1) กลุ่มผูน้ ําชุ มชนอย่างเป็ นทางการและผูน้ าํ ทางจิ ต
วิญญาณ จํานวน 3 คน 2) กลุ่มผูร้ ู ้และปราชญ์ชุมชน ประกอบด้วย ผูร้ ู ้ขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรม และผู ้
ที่ ประกอบอาชี พด้านต่าง ๆ ในชุ มชน จํานวน 10 คน 3) กลุ่มประชาชนและเจ้าหน้าที่ จากภาคส่ วนต่าง ๆ ที่
เกี่ยวข้องในพื้นที่ จํานวน 15 คน ทั้งนี้ จะใช้วิธีการเลือกตัวแทนแบบเจาะจงให้ครอบคลุมทั้งด้านจํานวนและคุณ
ลักษณะเฉพาะผูใ้ ห้ขอ้ มูลสําคัญ (Key informant) ตามที่กาํ หนด
4.3 เครื่ องมือวิจยั
การเก็บรวบรวมข้อมูลเชิงคุณภาพจากผูใ้ ห้ขอ้ มูลที่สําคัญและเพื่อให้ขอ้ มูลมีความเที่ยงตรง น่าเชื่อถือ
ผูว้ จิ ยั จึงเลือกใช้เครื่ องมือในการวิจยั ประกอบด้วย
1) การสัมภาษณ์ เชิ งลึ ก (in-depth interview) เป็ นการเก็บข้อมูลกับผูใ้ ห้ขอ้ มูลที่ สําคัญโดยผูว้ ิจยั
สร้างแนวคําถามเพื่อใช้ในการสัมภาษณ์ผใู ้ ห้ขอ้ มูลจากการพิจารณาตามวัตถุประสงค์การวิจยั ปั ญหาการวิจยั และ
กรอบแนวคิดการวิจยั
2) การจัด ประชุ ม ในลัก ษณะการรั บ ข้อ มู ล ได้แ ก่ การสนทนากลุ่ ม (dialogue) การประชุ ม
กลุ่มเป้ าหมาย (focus group) และการคืนข้อมูลควบคู่การรับข้อคิดเห็น ได้แก่ การจัดเวทีประชาคม
4.4 การเก็บรวบรวมข้ อมูล
1) รวบรวมข้อมูลจากเอกสารและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้องทั้งจากหน่วยงานและแหล่งสารสนเทศต่าง ๆ
เพื่อทําความเข้าใจเนื้อหาเกี่ยวกับเรื่ องที่ศึกษาและพื้นที่ศึกษาเบื้องต้น
2) ผูว้ ิจยั เก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มผูใ้ ห้ขอ้ มูลสําคัญใช้วิธีสัมภาษณ์เชิ งลึก (in-depth interview)
การประชุมเชิงปฏิบตั ิการแบบมีส่วนร่ วมทั้งภาคประชาชนและหน่วยงานที่เกี่ ยวข้องเพื่อหาแนวทางและวิธีการ
สร้างมูลค่าเพิ่มจากภูมิปัญญาท้องถิ่นที่คน้ พบในชุมชนด้านต่างๆ สู่การใช้ประโยชน์ร่วมกันของชุมชนในรู ปแบบ
เศรษฐกิจชุมชนพึ่งตนเองและการอนุรักษ์วฒั นธรรมท้องถิ่นสู่ การเป็ นแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมของจังหวัด
กาญจนบุรีในอนาคต

5. ผลการวิจัย

จากการศึกษาข้อมูลพบว่า กลุ่มชาติพนั ธุ์ที่อาศัยอยูใ่ นชุมชนบ้านวังกะมีการธํารงอัตลักษณ์ทางชาติพนั ธุ์
โดยเฉพาะกลุ่มชาติ พนั ธุ์มอญ มี กระบวนการสร้ างอัตลักษณ์ เพื่อสื บทอดทอดความเป็ นกลุ่มชาติพนั ธุ์ ได้แก่
การแต่งกาย การใช้ภาษา การสื บสายเลือดทางฝ่ ายชาย และพิธีกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องการนับถือขะหลกหั่ยหรื อ
การเลี้ยงผี ซึ่ งเป็ นกลไกสําคัญที่จะธํารงอัตลักษณ์ชาติพนั ธุ์ ชาวมอญส่ วนใหญ่ยงั คงรู ้สึกว่าตนเองเป็ นคนมอญ
อย่างมากและรักษาความเป็ นมอญได้ดีถึงแม้วา่ วัฒนธรรมบางอย่างจะมีการเปลี่ยนแปลงและกลืนกลายเป็ นไทย
จากการผสมผสานทางวัฒนธรรมตามเงื่อนไขการเปลี่ยนแปลงทางสังคม เช่น การแต่งงาน การศึกษา เป็ นต้น
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อัตลักษณ์ ที่ชาวมอญในชุมชนใช้ความพยายามในการธํารงไว้มีท้ งั ลักษณะของการฟื้ นฟูข้ ึนมาใหม่และ
สิ่ ง ที่ มี ม าแต่ ด้ ัง เดิ ม ได้แ ก่ ภาษามอญทั้ง ภาษาพูด และภาษาเขี ย น การรํ า มอญและดนตรี ม อญ การแต่ ง กาย
วัฒนธรรมการกิน วัฒนธรรมการกินหมาก คติชนมอญ ประเพณี ที่เกี่ยวกับชีวติ โครงสร้างครอบครัวมอญ รวมทั้ง
ประเพณี ชุมชนมอญและเทศกาล ครอบครัวชาวมอญส่ วนใหญ่มีวิธีปลูกฝังคุณธรรม ค่านิ ยม บุคลิกลักษณะที่ดี
งามของชาวมอญให้แก่ลูกหลานของตนเองโดยผ่านคติชนมอญในลักษณะของนิ ทานสอนใจ เช่น นิ ทานสอน
หญิงชาย ซึ่งสะท้อนถึงอิทธิพลของพระพุทธศาสนาที่มีต่อวิถีการดําเนินชีวติ ของผูค้ น
ระบบความเชื่ อและภูมปิ ัญญาท้ องถิ่นของชุมชนมอญบ้ านวังกะ
จากการศึกษา พบว่า การนับถือพุทธศาสนา อัตลักษณ์ความเป็ นมอญในชุมชน สะท้อนผ่านระบบความ
เชื่อเหมือนเช่นคนมอญโดยทัว่ ไปในประเทศพม่า และคนไทยเชื้อสายมอญในประเทศไทย ซึ่งบรรพชนได้อพยพ
เข้าตั้งแต่สมัยอดีต ชุมชนมอญบ้านวังกะยังคงให้ความสําคัญกับพุทธศาสนาอย่างเคร่ งครัด นิยมทําบุญทํากุศลเพื่อ
หวังผลถึงชาติหน้า การทําบุญในบวรพุทธศาสนาของชาวมอญเป็ นกิ จวัตรประจําวันของผูเ้ ฒ่าผูแ้ ก่ซ่ ึ งเป็ นหญิง
มากกว่าชาย ซึ่ งประกอบด้วยการใส่ บาตรเช้า การสวนมนต์ไหว้พระประจําวัน การจัดแจกันดอกไม้ถวายพระ
ที่บา้ น การทําบุญในวันโกน การไปส่งดอกไม้ที่วดั วังก์วเิ วการามในตอนเย็น รวมทั้งการไปถือศีลที่วดั ในวันพระใหญ่
เป็ นต้น ดังนั้น ลูกหลานจึงมีหน้าที่ในการส่งสํารับอาหารหรื อปิ่ นโตอาหาร และเครื่ องนอนให้แก่ญาติผใู ้ หญ่ที่ไป
นอนถื อศี ลภาวนาอยู่ที่วดั ในช่ วงเทศกาลสงกรานต์คนหนุ่ มสาวที่ ทาํ งานอยู่ในกรุ งเทพมหานครหรื อจังหวัด
ใกล้เคียงก็จะกลับบ้านเพื่อมาทําบุญที่วดั วังก์วิเวการามและทําพิธีคารวะญาติผใู ้ หญ่ในครอบครัว คือ ปู่ ย่าตายาย
ลุงป้ าน้าอา และมารดาบิดาของตน เช่นเดียวกับการรดนํ้าดําหัวของคนไทยโดยทัว่ ไป
ชุ มชนมอญบ้านวังกะยังคงมีการสื บสานศิ ลปะการแสดงของชาติพนั ธุ์ ได้แก่ การละคร การขับร้อง
การดนตรี และการร่ ายรํา ซึ่ งการแสดงเหล่านี้ มีการสื บสานโดยมีเด็กหรื อเยาวชนเป็ นผูร้ ับการสื บทอดจากผูม้ ี
ความรู ้ความสามรถหรื อปราชญ์ชุมชนเป็ นรุ่ นต่อรุ่ น ซึ่ งการแสดงทุกท่วงท่าทํานองของมอญนั้นมีการเลียนแบบ
มาจากวัฒนธรรมอินโดนี เซี ยเป็ นส่ วนมาก และมีการเลียนท่าทีมาจากธรรมชาติ เกิ ดเป็ นการประยุกต์ทาํ ให้เกิด
ความสละสลวยงดงาม เช่น ท่ารํา บางท่าในการแสดงมีการเลียนแบบกิ ริยาท่าทางของสัตว์ชนิ ดหนึ่ ง (ไก่) ที่ มี
การหยอกล้อ กัน ระหว่า งไก่ เ พศผูท้ ี่ ไ ปหยอกล้อ ไก่ เ พศเมี ย ทํา ให้มี ผูค้ ิ ด ท่ ว งท่ า รํ า นี้ ขึ้ น มานั่น เอง การเลี ย น
เสี ยงดนตรี มาจากธรรมชาติ เช่น การเลียนสี ยงกระทบไม้ เสี ยงเสี ยดสี กนั ของต้นไม้ เสี ยงลมพัด เป็ นต้น
แนวทางส่ งเสริมการนําภูมปิ ัญญาท้ องถิ่นมาใช้ ประโยชน์ ในงานพัฒนาชุมชน
ชุมชนมอญบ้านวังกะมีภูมิปัญญาท้องถิ่น ทุนทางสังคมและวัฒนธรรม วิถีชีวติ อัตลักษณ์ทางวัฒนธรรม
และทุนทางระบบนิเวศ เป็ นเงื่อนไขสําคัญในการจัดการท่องเที่ยวในชุมชน เป็ นการเสริ มสร้างอาชีพ สร้างรายได้
หลัก และแหล่งรายได้เสริ มแก่สมาชิกชุมชน หากแต่สมาชิกชุมชนยังขาดทักษะการรวมตัวเป็ นกลุ่มเพื่อวางแผน
ยุทธศาสตร์ จดั การท่องเที่ยวในชุมชนที่รอบด้าน และมีจุดเน้นในการจัดการท่องเที่ยวที่มุ่งปริ มาณนักท่องเที่ยว
แทนที่จะมุ่งเน้นการท่องเที่ยวกระแสทางเลือกที่เน้นการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ที่สู่การสร้างความสมดุลระหว่างรายได้
กับการท่องเที่ยวเชิงนิเวศและการสื บทอดอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมชุมชนที่กาํ ลังถูกกระแสโลกาภิวฒั น์ผสมผสาน
กลมกลืนสมาชิกชุมชนรุ่ นใหม่
ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย ควรส่ งเสริ มการท่องเที่ยวให้แก่กลุ่มชาติพนั ธุ์โดยองค์กรภายนอกทั้งภาครัฐ
ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม จุดเริ่ มต้นควรเสริ มสร้างความเข้มแข็งขององค์กรภายในชุมชนและเครื อข่าย
ความร่ วมมือในชุมชนและพัฒนาทักษะการทํางานร่ วมกันในแนวราบภายใต้ความไว้วางใจต่อกันระหว่างภาครัฐ
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ภาคเอกชน และภาคประชาชน ไม่ใช่เกิ ดขึ้นภายใต้เงื่อนไขที่หน่วยภายนอกบอกหรื อสั่งตามความต้องการของ
ภายนอก

6. อภิปรายผล

สภาพสังคมและวัฒนธรรมของกลุ่มชาติพนั ธุ์มอญบ้านวังกะ มีการเปลี่ยนแปลงที่สาํ คัญในช่วงที่ผา่ นมา
ส่งผลต่อการอนุรักษ์และการถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่คนรุ่ นปั จจุบนั ในระดับค่อนข้างน้อย แต่มีการนําภูมิปัญญา
ท้องถิ่นมาใช้ประโยชน์ในชีวิตประจําวันในกลุ่มคนที่มีอายุต้ งั แต่ 40 ปี ขึ้นไป โดยภูมิปัญญาที่นาํ มาใช้ส่วนใหญ่
เกี่ยวกับวัฒนธรรมอาหาร การแต่งกาย และการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติที่สะท้อนอัตลักษณ์กลุ่มชาติ
พันธุ์มอญและส่ งเสริ มการท่องเที่ ยวชุมชน ซึ่ งสอดคล้องกับผลการวิจยั ของ อัญชัน ตัณฑเทศ และอังศุมาลิ น
จํานงชอบ (2562) ทําการศึ กษาเกี่ ยวกับการท่องเที่ ยวเพื่อสื บสานวัฒนธรรมและภูมิปัญญาทางอาหารของกลุ่ม
วัฒนธรรมตามชายขอบ จังหวัดกาญจนบุรี โดยกล่าวถึงสภาพทางวัฒนธรรมด้านอาหารและความมัน่ คงด้าน
ทรัพยากรอาหารตลอดจนทรัพยากรธรรมชาติของอําเภอสังขละบุรี นั้นมีประโยชน์ต่อการดํารงชีวิต และการใช้
ประโยชน์ด้านอื่ น ๆ โดยเฉพาะด้านการท่ องเที่ ยว ซึ่ งพบว่าภูมิปัญญาท้องถิ่ นของชุ มชนมอญบ้านวังกะที่ ใช้
ประโยชน์ในปั จจุบนั เป็ นภูมิปัญญาดั้งเดิมที่สง่ั สมมาตั้งแต่บรรพบุรุษ เช่น วัฒนธรรมการแต่งกาย และวัฒนธรรม
ทางอาหารของกลุ่มชาวมอญที่ มีความคล้ายคลึ งกับกลุ่มชาติ พนั ธุ์กะเหรี่ ยงจึ งอาจกล่าวได้ว่าชุ มชนชาติ พนั ธุ์
ชายแดนเหล่านี้มีการดํารงชีวติ โดยอาศัยภูมิปัญญาท้องถิ่นที่มีการใช้ประโยชน์จากความหลากหลายทางธรรมชาติ
ที่ทาํ ให้ชุมชนสามารถสื บทอดวัฒนธรรม เฉพาะกลุ่มของตนเองเอาไว้ได้
ด้านสถาบันครอบครัว พบว่าขนาดของ ครอบครัวมีขนาดเล็กลง บทบาทของพ่อ แม่ในการอบรมเลี้ยงดู
เด็กเปลี่ยนไป ทั้งนี้ อาจเป็ นเพราะประชาชนเปลี่ยนอาชีพจากอาชีพเกษตรกรรมดั้งเดิมเป็ นอาชีพรับจ้างเพิ่มมาก
ขึ้น เยาวชนวัยแรงงานเลือกหางานทําในเมืองมากขึ้น สภาพบ้านเรื อนเปลี่ยนแปลงไปเป็ นแบบร่ วมสมัยมากขึ้น
เครื่ องมือเครื่ องใช้ในครัวเรื อนหลายอย่างเลิ กใช้แล้ว มีอุปกรณ์เครื่ องใช้ไฟฟ้ าและเทคโนโลยีจกั รกลมากขึ้ น
ด้านสถาบันการศึ กษาโดยเฉพาะโรงเรี ยนระดับมัธยมศึ กษามีบทบาทมากขึ้น เด็ก และเยาวชนมีโอกาสได้เข้า
ศึ กษาในระบบโรงเรี ยนเพิ่มขึ้น ส่ งผลให้อตั ราการเรี ยนต่อในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายและระดับอุดมศึกษา
เพิ่มมากขึ้ น ที่ สําคัญการเรี ยนในระบบโรงเรี ยนช่ วยให้ชาวมอญรุ่ นใหม่สามารถพูดภาษาไทยได้ดีข้ ึนและให้
ความสําคัญกับการเลือกประกอบอาชี พใหม่ๆ มากขึ้น แบบแผนวัฒนธรรมด้านการแพทย์และการสาธารณสุ ข
จํา นวนแพทย์แ ผนโบราณและการดู แ ลสุ ข ภาพรวมทั้ง การรั ก ษาโรคภัย ไข้เ จ็ บ ด้ว ยภู มิ ปั ญ ญาท้อ งถิ่ น ลดลง
การรักษาพยาบาลแผนใหม่เป็ นที่ยอมรับของสมาชิกในชุมชนมากขึ้น ด้านสถาบันความเชื่อ ศาสนาและประเพณี
ในภาพรวมของชุมชนมีการเปลี่ยนแปลงไม่มากนัก ส่ วนใหญ่ยงั คงนับถือศาสนาพุทธ สําหรับประเพณี ทอ้ งถิ่นที่
สํา คัญ นั้น ในปั จ จุ บัน ชาวบ้า นให้ ค วามสํา คัญ น้อ ยลง กล่ า วคื อ ยัง มี ก ารปฏิ บัติ อ ยู่บ้า งแต่ เ ป็ นลัก ษณะของ
การพยายามรักษาประเพณี ด้ งั เดิมซึ่งผูป้ ฏิบตั ิส่วนใหญ่จะเป็ นกลุ่มคนวัยผูใ้ หญ่ตอนปลายหรื อผูอ้ าวุโสเท่านั้น และ
ประเพณี บางอย่างได้เลิกปฏิบตั ิไปแล้ว ด้านสถาบันพักผ่อนหย่อนใจได้เปลี่ยนจากการทํากิจกรรมร่ วมกันมาเป็ น
กิจกรรมส่ วนตัวที่ต่างแสวงหากันเอง เช่น การชมรายการโทรทัศน์เป็ นการพักผ่อนหย่อนใจที่สมาชิ กในชุมชน
เลือกมากที่สุด อย่างไรก็ตามหน่วยงานภาครัฐได้ให้ความสําคัญต่อการพัฒนาชุมชน โดยจัดโครงการที่นาํ ไปสู่
การสร้างอาชีพส่ งผลต่อการกระตุน้ ให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ เช่น การแนะนํา ส่ งเสริ มอาชีพต่างๆ ที่
เหมาะสมแก่ชาวบ้าน การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน แหล่งนํ้า และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ เป็ นต้น
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7. ข้ อเสนอแนะ

7.1 ข้ อเสนอแนะในการนําผลวิจยั ไปใช้
(1) การศึกษาเกี่ยวกับภูมิปัญญาท้องถิ่นของกลุ่มชาติพนั ธุ์ พบว่า ชุมชนให้คุณค่ากับวัฒนธรรมและ
ประเพณี เป็ นอย่างมาก ดังนั้นนักวิจยั หรื อนักพัฒนาที่เกี่ ยวข้องในพื้นที่รวมทั้งนักท่องเที่ยวที่ประสงค์จะเข้าไป
เรี ยนรู ้วฒั นธรรมกลุ่มชาติพนั ธุ์ในอนาคตต้องระมัดระวังด้านความรู ้สึกของบุคคลที่เราจะเข้าไปสัมภาษณ์ หรื อ
เก็บรวบรวมข้อมูล
(2) การศึกษาและทําความเข้าใจวัฒนธรรม ประเพณี และวิถีชีวิตเป็ นสิ่ งที่ตอ้ งศึกษาอย่างละเอียด
และรอบคอบ และเคารพในวัฒนธรรม ประเพณี และวิถีชีวิตของพวกเขา ชนชาติเดียวกัน แต่ต่างถิ่นฐาน วัฒนธรรม
ประเพณี และวิถีชีวติ อาจแตกต่างกัน ไม่ควรนําความรู ้จากการศึกษาค้นคว้าข้อมูลเบื้องต้นเป็ นข้อกําหนดทั้งหมด
เพราะบางครั้งข้อมูลที่คน้ คว้าได้ อาจแตกต่างจากข้อมูลจริ ง
7.2 ข้ อเสนอแนะในการวิจยั ครั้งต่ อไป
(1) ควรศึ ก ษาถึ ง การรั บ วัฒ นธรรมใหม่ ข องชุ ม ชน โดยใช้แ นวคิ ด และทฤษฏี ที่ เ กี่ ย วข้อ งกับ
ความกลมกลืนทางวัฒนธรรมเป็ นกรอบในการศึกษา
(2) ควรศึกษาถึงผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรมว่าก่อให้เกิดอะไรบ้าง
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โครงสร้างอํานาจในชุ ม ชนชาติ พนั ธุ์กะเหรี่ ยงโผล่วบ้านไล่โว่–สาละวะ มี กลุ่มผูน้ ําที่ แสดงบทบาท
นํ า ร่ ว มกัน ตามความรู ้ ค วามสามารถของบุ ค คลภายใต้ห น้ า ที่ ส ถาบั น ทางสั ง คมในชุ ม ชน ส่ ง ผลให้ เกิ ด
ความหลากหลายของผูน้ าํ ทั้งที่ เป็ นทางการและไม่เป็ นทางการตามหลักกฎหมายและประเพณี นิ ยมที่ ส มาชิ ก
ยอมรับ โดยปั จจัยที่สนับสนุนให้บุคคลเป็ นผูน้ าํ กิจกรรมในชุมชน มาจากปั จจัยการดํารงตําแหน่งทางการหรื อเคย
ดํารงตําแหน่งทางการ การดํารงตําแหน่งทางสังคม ฐานะทางเศรษฐกิจดีกว่าผูอ้ ื่น ประกอบกับการมีภาวะผูน้ าํ ด้าน
ความรู ้ความสามารถ ประสบการณ์ การศึ กษา รวมถึงการมีคุณธรรมจริ ยธรรม เช่น ซื่ อสัตย์ ช่วยเหลือผูอ้ ื่น และ
เสี ยสละเพื่อส่วนรวม เป็ นต้น
คําสําคัญ: โครงสร้างอํานาจชุมชนชาติพนั ธุ์ ผูน้ าํ กิจกรรม ชุมชนกะเหรี่ ยงโผล่ว บ้านไล่โว่–สาละวะ

ABSTRACT

The structure of power in the Pow Karen ethnic community, Ban Laiwo–Salawa. There is a group of
leaders who play a common leading role according to the knowledge and abilities of the individual under the
duties of social institutions in the community. This results in a diversity of leaders, both formal and informal,
based on legal and tradition accepted by members. However, factors that encourage people to lead activities in
the community from the factors of holding an official position or having held an official position, social tenure
economic status better than others, along with having leadership in knowledge, competence, experience, education,
including having morals and ethics such as honesty, helping others and sacrifice for the common good, etc.

Keywords: Ethnic Community Power Structure, Activity Leaders, the POW Karen Community,
Ban Laiwo–Salawa.
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1. ความสํ าคัญและทีม่ าของปั ญหาวิจัย

สังขละบุ รีเป็ นอําเภอหนึ่ งในจังหวัดกาญจนบุ รีที่มีชายแดนติ ดต่อกับประเทศพม่า ปั จจุบัน แบ่ งเขต
การปกครองพื้นที่ ออกเป็ น 3 ตําบล ประกอบด้วย ตําบลหนองลู ตําบลปรังเผล และตําบลไล่โว่ โดยมีกลุ่มชาติ
พันธุ์หลากหลายอาศัยอยูใ่ นพื้นที่ กลุ่มชาติพนั ธุ์กะเหรี่ ยงถือเป็ นกลุ่มประชากรส่ วนใหญ่ โดยเฉพาะในเขตตําบล
ไล่โว่ ซึ่ งมี หมู่บ้านทั้งหมด 6 หมู่ ได้แก่ บ้านเสน่ ห์พ่อง บ้านกองม่องทะ บ้านเกาะสะเดิ่ ง บ้านไล่โว่–สาละวะ
บ้านทิไล่ป้า และบ้านจะแก ส่วนใหญ่เป็ นกลุ่มชาติพนั ธุ์กะเหรี่ ยงโผล่ว 1 และตําบลไล่โว่น้ นั อยูใ่ นเขตอนุรักษ์พนั ธุ์
สัตว์ป่าทุ่ งใหญ่นเรศวร ได้รับการประกาศเป็ นมรดกโลกทางธรรมชาติ ในปี พ.ศ. 2534 โดยองค์การยูเนสโก้
(UNESCO) จากการศึกษาเอกสารพบใจกลางของปั ญหาชุมชนกะเหรี่ ยงในพื้นที่เขตรักษาพันธุ์สตั ว์ป่าและอุทยาน
แห่ งชาติคือเรื่ องการจํากัดสิ ทธิ การจัดการและการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ ทําให้ชาวกะเหรี่ ยงใน
พื้ น ที่ มี ก ารทําไร่ ห มุ น เวียนภายใต้ข ้อ จํากัด ด้านกฎหมายที่ ส่ งผลกระทบต่ อ ความมั่น คงทางอาหาร อัน เป็ น
ปั จจัยพื้นฐานการดํารงชีวติ ประกอบกับมีการบังคับและสนับสนุนการพัฒนาด้านต่าง ๆ เช่น การสร้างถนนเข้าไป
จนถึงชุมชนที่อยูล่ ึกเข้าไปถึงใจกลางป่ าอนุรักษ์ อันเป็ นปั จจัยเร่ งให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของชุมชน
กรณี ศึก ษาชุ ม ชนกะเหรี่ ยงบ้านไล่โว่–สาละวะ ตําบลไล่โว่ ถื อเป็ นหนึ่ งในชุ ม ชนเป้ าหมายที่ ได้รับ
การส่ งเสริ มการพัฒนาด้านคมนาคม สาธารณสุ ข สาธารณู ปโภค การศึ กษา เศรษฐกิ จ ตลอดจนความสัมพันธ์
ระหว่างหน่ วยงานภาครัฐและประชาชน ตามประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการโครงการพัฒนาชุมชนในเขตรักษา
พันธุ์สัตว์ป่าและอุทยานแห่ งชาติ จังหวัดกาญจนบุรี 2 ซึ่ งแต่เดิ มหน่ วยงานภายนอกจะเข้ามาถึงหมู่บา้ นน้อยมาก
เพราะด้วยข้อจํากัดเชิงพื้นที่ในการเดินทางเข้าสู่ชุมชนค่อนข้างมีความยากลําบาก แต่ปัจจุบนั เมื่อการสร้างถนนเข้า
สู่หมู่บา้ นไล่โว่–สาละวะ ทําให้เกิดความสะดวกมากขึ้น ส่งผลให้หน่วยงานต่าง ๆ จากภายนอกเข้ามาเร่ งส่งเสริ ม
กิจกรรมพัฒนาชุมชนในด้านต่าง ๆ จนนํามาซึ่ งการเปลี่ยนแปลงทั้งทางบวกและทางลบที่มีต่อชุมชน การพัฒนา
มิติต่าง ๆ ทําให้เกิ ดความรู ้สึกในแง่การปรับตัวไม่ทนั กับการเปลี่ยนแปลงที่ เกิ ดขึ้นอย่างรวดเร็ ว ประกอบกับใน
การเข้ามาแต่ละครั้งของหน่ วยงานภายนอก บางครั้งได้สร้างภาวะความกดดันต่อกลุ่มผูน้ าํ และสมาชิ กในชุมชน
อย่างไรก็ดี จากการศึ กษาด้านระบบความสัมพันธ์เชิ งสังคมในชุ มชน ปั จจัยด้านระบบเครื อญาติและผูอ้ าวุโส
รวมทั้งระบบอุปถัมภ์ช่วยเหลือกันภายใต้ระบบเศรษฐกิ จเพื่อการยังชีพการทําไร่ หมุนเวียนที่ สืบทอดภูมิปัญญา
จากบรรพบุรุษ ตลอดจนบทบาทของกลุ่มผูน้ าํ ตามธรรมชาติในชุมชน ยังคงเป็ นกลไกที่เอื้อให้เกิดความร่ วมมือใน
ชุมชนอันเป็ นปั จจัยชี้วดั ความเข้มแข็งของชุมชน
อย่างไรก็ตาม การเข้ามาของหน่วยงานราชการภายนอกตั้งแต่ปี พ.ศ. 2562 จวบจนถึงปั จจุบนั ได้เร่ ง
สร้างกลไกทางสังคมวัฒนธรรมใหม่โดยพยายามจัดตั้งกลุ่มทางการแทนระบบความสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้องกับระบบ
เครื อญาติ รวมทั้งเร่ งการเปลี่ยนแปลงแบบแผนทางเศรษฐกิจเพื่อการยังชีพซึ่งขึ้นอยูก่ บั ระบบเครื อญาติในการผลิต
ข้าวจากระบบไร่ ห มุ น เวียนมาสู่ ระบบเศรษฐกิ จเพื่ อ การค้าที่ พ่ ึ งพิ งตลาดภายนอกมากขึ้ น โดยคําแนะนําจาก
หน่วยงานผูเ้ ชี่ยวชาญ ประกอบกับข้อจํากัดของหน่วยงานบุคคลภายนอกที่ไม่สามารถส่งเสริ มการมีส่วนร่ วมของ
สมาชิกในชุมชนทุกกลุ่มได้ จึงมักทํางานกับผูน้ าํ ทางการ ในชุมชนเป็ นหลัก ขณะเดียวกันละเลยวิเคราะห์คน้ หา
0

1

1

2

งานศึกษากลุ่มชาติพนั ธุ์กะเหรี่ ยงในประเทศไทย แบ่งกะเหรี่ ยงออกเป็ นสี่ กลุ่ม โดยสองกลุ่มแรก คือ สะกอ (Skaw) กลุ่มนี้ เรี ยก
ตนเองว่า “ปกากญอ” และโปว์ (Pow) กลุ่มนี้ เรี ยกตนเองว่า “โผล่ว” สองกลุ่มนี้ มีประชากรจํานวนมากอาศัยอยูใ่ นภาคเหนื อและ
ภาคตะวันตก ส่ วนที่เหลืออีกสองกลุ่ม คือ ตองตู หรื อตองสู และคะยา หรื อบเว
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา หน้า 4 เล่ม 136 ตอนพิเศษ 215 ง ณ วันที่ 28 สิ งหาคม พ.ศ.2562
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กลุ่มผูน้ ําที่ มีบทบาทต่าง ๆ ในชุ มชน เพราะบทบาทนําในการขับเคลื่ อนชุ มชนดําเนิ นตามหลักกฎหมายหรื อ
เหตุผลและตามประเพณี นิยมที่ แต่ละสถาบันทางสังคมในชุ มชนช่ วยทําหน้าที่ และแสดงบทบาทร่ วมกันตาม
ความรู ้ความสามารถของบุคคลทั้งที่ เป็ นกลุ่มผูน้ ําทางการและกลุ่มผูน้ ําไม่เป็ นทางการในชุมชน ด้วยเหตุผลนี้
ผูว้ ิจยั จึงมีสมมติฐานไว้ว่า บทบาทของกลุ่มผูน้ าํ ทั้งที่ เป็ นทางการและไม่เป็ นทางการในชุมชนมีความสําคัญต่อ
การรวมสมาชิ ก ชุ ม ชนเพื่ อ สร้ า งการส่ ว นร่ ว มของโครงการกิ จ กรรมพัฒ นาด้า นต่ า งๆ ที่ เกิ ด ขึ้ น ในชุ ม ชน
ซึ่ งกิ จกรรมของชุมชนบ้านไล่โว่–สาละวะ จะสามารถดํารงอยูไ่ ด้หรื อไม่ และจะพัฒนาไปในทิ ศทางใด หรื อจะ
นํามาซึ่ งความขัดแย้งในชุมชนหรื อไม่ หรื อถึงขั้นเกิดการแบ่งฝักแบ่งฝ่ ายในชุมชนหรื อไม่ ขึ้นอยูก่ บั บทบาทของ
กลุ่มผูน้ าํ ในชุมชนเป็ นอย่างมาก ดังนั้น ผูว้ ิจยั จึงมีความจําเป็ นต้องค้นหากลุ่มผูน้ าํ กิจกรรมในชุมชนที่ ประกอบ
เป็ นโครงสร้ างอํานาจชุ มชนในกระบวนการตัดสิ น ใจในกิ จกรรมด้านต่าง ๆของชุ ม ชน โดยเฉพาะกลุ่ม ผูน้ ํา
กิจกรรมที่ ได้รับการยอมรับจากสมาชิกอย่างแท้จริ งภายใต้บทบาทหน้าที่ของสถาบันทางสังคมในชุมชน เพราะ
ผูน้ าํ เหล่านี้ คือผลึกของคุณค่าที่ดีงามของชุมชน หากปราศจากการขับเคลื่อนชุมชนของกลุ่มผูน้ าํ ที่แท้จริ งเหล่านี้
เป้ าหมายการพัฒนาชุมชนของหน่วยงานต่าง ๆ ที่เข้ามาดําเนินการส่งเสริ มย่อมไม่มีทางบรรลุผลได้

2. วัตถุประสงค์ ของการวิจัย

(1) เพื่อศึกษาโครงสร้างอํานาจในชุมชนกะเหรี่ ยงบ้านไล่โว่–สาละวะ โดยการวิเคราะห์บทบาทของกลุ่ม
ผูน้ าํ กิจกรรมภายใต้อนุระบบต่าง ๆ ของสถาบันทางสังคมในชุมชน
(2) เพื่อศึกษาและวิเคราะห์ปัจจัยสนับสนุ นให้บุคคลดํารงตําแหน่งผูน้ าํ กิจกรรมภายใต้อนุ ระบบต่างๆ
ของสถาบันทางสังคมในชุมชนกะเหรี่ ยงบ้านไล่โว่–สาละวะ

3. เอกสารและงานวิจัยทีเ่ กี่ยวข้ อง

3.1 แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้ อง
แนวคิ ด ทฤษฎี และงานวิจัยที่ ใช้เป็ นกรอบในการอภิ ป รายผลการศึ กษาวิจัยในครั้ งนี้ ประกอบด้วย
1) แนวคิดเกี่ ยวกับสิ ทธิ อาํ นาจของผูน้ าํ ที่ชอบธรรม 2) แนวคิดเกี่ ยวกับระบบผูน้ าํ ในชุมชนโดยทําหน้าที่ภายใต้
อนุ ระบบต่างๆ ของสถาบันทางสังคม และ 3) แนวคิดเกี่ ยวกับปั จจัยสนับสนุ นให้บุคคลดํารงตําแหน่ งผูน้ าํ ทาง
สังคมในชุมชน กล่าวคือ
แนวคิ ด เกี่ ยวสิ ท ธิ อาํ นาจของผูน้ ําที่ ช อบธรรมในหนังสื อทฤษฎี สังคมวิท ยาของสุ ภ างค์ จัน ทวานิ ช
(2555) ได้กล่าวถึงแนวคิดของมัคส์ เวเบอร์ เกี่ ยวกับแหล่งที่ มาของสิ ทธิ อาํ นาจอันชอบธรรมของผูน้ ําที่ ชุมชน
ยอมรับที่สัมพันธ์กบั ภาวะผูน้ าํ มาจาก 3 แหล่งด้วยกัน คือ 1) สิ ทธิ อาํ นาจตามประเพณี 2) สิ ทธิ อาํ นาจบนรากฐาน
ของบารมี และ 3) สิ ทธิอาํ นาจที่อยูบ่ นหลักเหตุผลหรื อกฎหมาย โดยเวเบอร์ อธิ บายว่าสิ ทธิ อาํ นาจทั้ง 3 แบบ เป็ น
แบบในอุดมคติ จะไม่แยกจากกันเด็ดขาด ลักษณะของสิ ทธิอาํ นาจอาจจะมีการผสมปนเปกัน บางทีสิทธิอาํ นาจก็มี
ฐานที่มามากกว่าหนึ่ งแบบผสมกัน สอดคล้องในงานวิจยั ของนิ คม สุ วรรณรุ่ งเรื อง (2531) ได้ศึกษาและกล่าวถึง
กลุ่มชนชั้นนําในชุมชนที่มีบทบาทสําคัญต่อการตัดสิ นใจของกิจกรรมชุมชน ประกอบด้วย กลุ่มชนชั้นนําที่ดาํ รง
ตําแหน่งทางการ ซึ่ งได้รับการเลือกจากประชาชนและแต่งตั้งจากระบบราชการ อํานาจจึงขึ้นอยูก่ บั ตําแหน่งที่เขา
ดํารงอยู่ในชุ มชน อํานาจแบบนี้ เรี ยกว่า Rational-legal authority กลุ่มชนชั้นนําที่ ฐานของอํานาจมาจากค่านิ ยม
วัฒนธรรมสังคม ผูร้ ู ้หรื อปราชญ์ทางศาสนา ซึ่ งสามารถระบุเป็ นชนชั้นนําที่สาํ คัญประเภท Traditional authority
เป็ นอํานาจที่มาจากค่านิยม ความเชื่อทางศาสนาที่สมาชิกชุมชนยึดถือ
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แนวคิดเกี่ยวกับระบบผูน้ าํ ในชุมชนโดยทําหน้าที่ภายใต้อนุระบบต่าง ๆ ของสถาบันทางสังคม วารุ ณี
กฤษเจริ ญ (2528) ได้แบ่งผูน้ าํ ในชุมชนตามเกณฑ์โดยคํานึ งถึงสถาบันทางสังคม ประกอบด้วย ผูน้ าํ กิจกรรมใน
ระบบเครื อญาติ หรื อครอบครัว หรื อผูอ้ าวุโส ผูน้ าํ ในระบบการเมืองการปกครอง เป็ นผูท้ ี่ ได้รับการแต่งตั้งจาก
ทางการมีตาํ แหน่ งทางการปกครอง ผูน้ าํ ในระบบเศรษฐกิ จ มักจะเป็ นผูท้ ี่ มีฐานะดีทางเศรษฐกิจ ผูน้ าํ ในระบบ
ศาสนา ประเพณี และวัฒนธรรม เป็ นผูท้ ี่มีความสามารถและชุมชนยอมรับให้ประกอบพิธีกรรมทางศาสนา ผูน้ าํ
ในระบบการศึกษา เป็ นผูน้ าํ ที่มีบทบาทให้การศึกษาอบรม เด็กและเยาวชน หรื อผูใ้ หญ่ในหมู่บา้ น มีท้ งั ผูน้ าํ ที่เป็ น
ทางการหรื อ ไม่เป็ นทางการ นอกจากนี้ ผูว้ ิจัยยังได้เพิ่ ม ประเภทผูน้ ําในระบบสาธารณสุ ขและผูน้ ําในระบบ
นันทนาการในชุมชน เพื่อให้สอดคล้องกับผลการศึกษาในครั้งนี้
แนวคิ ดเกี่ ยวกับปั จจัยสนับสนุ นให้บุคคลดํารงตําแหน่ งผูน้ ําทางสังคมในชุ มชน งานวิจยั ของสมจิ ต
ปั ญญาศักดิ์ (2528) กล่าวถึงคุณสมบัติที่สามารถอธิ บายการเป็ นชนชั้นนําของชุมชน คือ ทรัพย์สมบัติความรํ่ารวย
และการมี ตาํ แหน่ งทางการและตําแหน่ งทางสังคม ประสบการณ์ อายุ การศึ กษา และการเคยดํารงตําแหน่ ง
สอดคล้องงานวิจยั ของระดม วงษ์น้อม (2523) กล่าวถึงการมีตาํ แหน่ งหรื อเคยมี ตาํ แหน่ งในชุมชนเป็ นปั จจัยที่
สําคัญ ที่ สุ ด ที่ สนับ สนุ น ให้ บุ ค คลได้รับ การยกย่อ งเป็ นผูน้ ํา ขณะที่ งานศึ ก ษาของอุ ทัย ดุ ล ยเกษม และอรศรี
งามวิทยาพงศ์ (2540) คุณสมบัติพ้ืนฐานของผูน้ าํ ชุมชนตามค่านิ ยมของชุมชน อาทิ มีคุณธรรม เสี ยสละ อดทน
ซื่ อสัตย์ เนื่ องจากชุมชนยอมรับให้คุณธรรมเป็ นแหล่งฐานแห่ งอํานาจมากกว่าความรํ่ารวยหรื อทรัพย์ อย่างไรก็
ตาม วรวุฒิ โรมรั ต นพัน ธ์ (2554) กล่ า วถึ ง ระบบผู ้นํ า และอํา นาจในการตัด สิ น ใจของผู ้นํ า ในชุ ม ชนได้มี
การเปลี่ยนแปลงไป ด้วยระบบการเมืองการปกครองที่มีการเชื่อมโยงการบริ หารการปกครองจากอํานาจส่วนกลาง
กับส่ วนภูมิภาคและท้องถิ่น ทําให้ผนู ้ าํ ในชุมชนปั จจุบนั ส่ วนหนึ่ งเป็ นผูน้ าํ ทางการที่ถูกแต่งตั้งเป็ นผูน้ าํ ที่มีฐานะ
ทางเศรษฐกิจดีและใช้อาํ นาจทางเศรษฐกิจเพื่อให้ได้รับการเลือกตั้ง ในส่วนงานวิจยั ของพิชาย รัตนดิลก ณ ภูเก็ต
(2532) ได้ศึกษาหมู่บ้านดั้งเดิ ม ผลการวิจัยเป็ นไปตามฐานคติที่ต้ งั ไว้ ผลของความสัมพันธ์ติดต่อกับภายนอก
ได้แก่ระบบราชการและระบบทุนทําให้มีลกั ษณะพลวัตรเริ่ มจากโครงสร้างอํานาจแบบเครื อญาติและอุปถัมภ์ใน
ชุมชน ซึ่ งกระจายอํานาจตามหัวหน้ากลุ่มตระกูลต่าง ๆในชุมชน ผันแปรมาสู่ ลกั ษณะความสัมพันธ์เชิ งอุปถัมภ์
ระหว่างข้าราชการกับชุมชนเมื่ออํานาจรัฐเข้าไปแทรกแซงในหมู่บา้ น อีกทั้งเมื่อเงินตราเข้ามามีบทบาทมากขึ้น
ความสัมพันธ์ระหว่างนายทุนกับชุมชนก่อรู ปในเชิงอุปถัมภ์ภายใต้การขูดรี ดนอกระบบเศรษฐกิจทุนนิยม
3.2 กรอบแนวคิดในการวิจยั
ปั จจัยที่ ส นับสนุ นให้ บุ ค คลเป็ นผูด้ าํ รงตําแหน่ งทาง
สังคมในชุมชน
- การดํารงตําแหน่ งทางการหรื อ เคยดํารงตําแหน่ ง
ทางการ
- การดํารงตําแหน่งทางสังคม
- การมีฐานะทางเศรษฐกิจดีกว่าผูอ้ ื่น
- การมีความรู้ความสามารถ ประสบการณ์
- การมีภาวะผูน้ าํ ฯลฯ

ผูน้ าํ กิ จกรรมในอนุ ระบบต่าง ๆของสถาบันทางสังคมใน
ชุมชน ได้แก่ ผูน้ าํ ในเครื อญาติหรื อผูอ้ าวุโส ผูน้ าํ ในระบบ
การเมื องการปกครอง ผู ้น ําในระบบเศรษฐกิ จ ผู ้น ําใน
ระบบศาสนา ประเพณี และวัฒนธรรม ผู ้น ําในระบบ
การศึ กษา ผูน้ ําในระบบสาธารณสุ ข และผูน้ ําในระบบ
สันทนาการ

แผนภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจยั
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3.3 สมมติฐานการวิจยั
ผูว้ ิจยั ได้กาํ หนดโจทย์วิจยั ไว้วา่ ชุมชนกะเหรี่ ยงโผล่วบ้านไล่โว่–สาละวะ มีกลุ่มบุคคลใดทําหน้าที่เป็ น
ผูน้ าํ กิจกรรมภายใต้อนุระบบต่างๆ ของสถาบันทางสังคมในชุมชน ไม่วา่ จะเป็ นผูน้ าํ ในระบบเครื อญาติ–ผูอ้ าวุโส
ผูน้ าํ ในระบบการเมืองการปกครอง ผูน้ าํ ในระบบเศรษฐกิจ ผูน้ าํ ในระบบศาสนา ประเพณี และวัฒนธรรม ผูน้ าํ ใน
ระบบการศึ ก ษา ผูน้ ําในระบบสาธารณสุ ข และผูน้ ําในระบบสัน ทนาการในชุ มชน กล่าวอี กนัยหนึ่ ง ภายใต้
โครงสร้างอํานาจในชุมชน ใครเป็ นผูม้ ีอาํ นาจทางสังคมในกิ จกรรมด้านต่าง ๆของชุมชน และในกลุ่มผูน้ ําที่ มี
อํานาจในกิจกรรมของชุมชนนี้ มีความสัมพันธ์ทางสังคมต่อกันอย่างไร อีกทั้งมีปัจจัยอะไรที่ สนับสนุ นให้กลุ่ม
บุคคลเป็ นผูด้ าํ รงตําแหน่งทางสังคมในกิจกรรมของชุมชน

4. วิธีดําเนินการวิจัย

การวิจยั ครั้งนี้ เป็ นการศึกษาเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ใช้วิธีการศึกษาจากเอกสารที่เกี่ยวข้อง
ต่าง ๆ ซึ่ งเป็ นข้อมูลทุติยภูมิ เพื่อเป็ นแนวทางการศึกษา ประกอบกับใช้วธิ ีการศึกษาด้วยการสัมภาษณ์เจาะลึกและ
การสังเกตการณ์ รวบรวมข้อมูลปฐมภูมิ ซึ่งได้มาจากการศึกษาภาคสนาม ทั้งนี้ใช้วธิ ีสร้างข้อสรุ ปผลการวิจยั แบบ
อุปนัย โดยอาศัยตรรกวิทยา เชื่อมโยงข้อมูลที่ได้เข้ากับแนวคิดทฤษฏีที่เกี่ยวข้อง
ผูใ้ ห้ขอ้ มูลสําคัญ ประกอบด้วย กลุ่มผูน้ าํ กิจกรรมด้านต่าง ๆ ทั้งที่ เป็ นผูน้ าํ ทางการและไม่เป็ นทางการ
ผูน้ าํ ท้องถิ่น ผูอ้ าวุโส ผูใ้ หญ่บา้ น ผูช้ ่วยผูใ้ หญ่บา้ น กรรมการหมู่บา้ น ปราชญ์ชุมชน ผูน้ าํ ศาสนา ครู สอนสามัญ
และศาสนา หมอพื้นบ้าน รวมทั้งสมาชิ กในชุมชน โดยพิจารณาเกณฑ์การเลือกตัวอย่างผูใ้ ห้ขอ้ มูลจากปั จจัย
ต่อไปนี้ 1) เป็ นบุคคลมีความรู ้และสามารถให้ขอ้ มูลในหัวข้อที่ศึกษา 2) เป็ นบุคคลที่มีประสบการณ์มากในเรื่ อง
นั้นๆ 3) เป็ นบุ คคลที่ ดาํ รงตําแหน่ งทางการหรื อเคยดํารงตําแหน่ งทางการในชุ มชน 4) เป็ นปราชญ์/ ผูอ้ าวุโส
ที่ ได้รับ การยอมรั บ ในชุ มชน 5) เป็ นบุ คคลที่ เป็ นสมาชิ ก ชุ ม ชน และ 6) เป็ นบุ คคลที่ มิใช่ สมาชิ กชุ มชน แต่ มี
ความเกี่ยวข้องกับกิจกรรมของชุมชน
ผูว้ ิจยั เป็ นเครื่ องมือสําคัญในการวิเคราะห์ ชุมชนโดยสร้างความไว้วางใจเพื่อเข้าหาสมาชิ กในชุมชน
กําหนดแบบสัมภาษณ์ที่สอดคล้องตามวัตถุประสงค์ของการวิจยั ตลอดจนการวิเคราะห์บริ บทสังคมวัฒนธรรม
ชุ มชนชาติ พ นั ธุ์กะเหรี่ ยงบ้านไล่โว่–สาละวะ ด้วยการสัม ภาษณ์ และสนทนากลุ่ม ย่อ ย การแลกเปลี่ ยนเรี ยนรู ้
การบันทึกเครื่ องบันทึกเสี ยง กล้องบันทึกภาพ และการสังเกตการณ์อย่างมีส่วนร่ วม
สําหรับขั้นการวิเคราะห์ขอ้ มูล ผูว้ ิจยั กําหนดการจัดระเบียบข้อมูล การแสดงข้อมูล และการหาข้อสรุ ป
การตีความ และการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลผลการศึกษา โดยวิธีการแบบสามเส้า (Triangulation) ผูว้ จิ ยั
ทําการตรวจสอบเป็ นระยะ ๆ ทั้งการตรวจสอบช่วงที่กาํ ลังเก็บข้อมูลในสนาม และหลังที่ได้ทาํ การวิเคราะห์ขอ้ มูล

5. ผลการวิจัย

โครงสร้างอํานาจในชุมชนชาติพนั ธุ์กะเหรี่ ยงโผล่วบ้านไล่โว่–สาละวะ มีกลุ่มผูน้ าํ ทั้งที่เป็ นทางการและ
ไม่เป็ นทางการที่ แสดงบทบาทนําตามตําแหน่ งทางสังคมภายใต้กรอบสถาบันทางสังคมในชุมชนในฐานะผูน้ าํ
กิจกรรมในอนุระบบสังคมต่าง ๆ ในชุมชน โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
ผู้นําในระบบเครื อญาติ-ผู้อาวุโสในชุมชน
ผูน้ ําในระบบเครื อญาติและผูอ้ าวุโสของชุ มชน ผูท้ ี่ ได้รับการยอมรั บสู งสุ ดจากสมาชิ กในชุ มชน คื อ
นายผูแ้ พร พิทกั ษ์ชาตคีรี อายุ 82 ปี และนายก้องเคียว สังขสุ วรรณ อายุ 72 ปี โดยสองท่านนี้ ถือเป็ นต้นตระกูล
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ชนชั้นนําในชุ มชน ผูแ้ พร (หม่องยุเผ่) มี ฐานะเป็ นผูน้ ําชนเผ่าบ้านสาละวะ ตั้งแต่ชุมชนก่ อตั้งขึ้ นมาและดํารง
ตําแหน่งผูใ้ หญ่บา้ นคนแรกของหมู่บา้ น ส่ วนก้องเคียว มีฐานะเป็ นผูน้ าํ ชนเผ่าบ้านไล่โว่ นับเป็ นคนแรกที่ยา้ ยเข้า
มาตั้งรกรากในชุ ม ชน ดํารงตําแหน่ งผูช้ ่ วยผูใ้ หญ่ บ้านดู แลบ้านไล่ โ ว่ใ นสมัย เดี ย วกับ ผูแ้ พรเป็ นผูใ้ หญ่ บ้าน
ทั้งผูแ้ พรและก้องเคียว จึงเป็ นทั้งผูน้ าํ ทางการปกครองและผูน้ าํ จิตวิญญาณของชุมชนบ้านไล่โว่-สาละวะเรื่ อยมา
จนถึงรุ่ นลูกที่มีการสื บทอดตําแหน่งผูน้ าํ ต่อ กล่าวได้วา่ กลุ่มผูน้ าํ ที่ดาํ รงตําแหน่งสําคัญทางการปกครองในชุมชน
ล้วนมาจากตระกูลที่เกี่ยวโยงสัมพันธ์กบั ผูน้ าํ ชนเผ่าทั้งสองท่านทั้งสิ้น
ผู้นําในระบบการเมืองการปกครองในชุมชน
ผูด้ าํ รงตําแหน่ งทางการปกครองในชุมชนบ้านไล่โว่–สาละวะ เนื่ องจากหมู่ที่ 4 ประกอบด้วยสองกลุ่ม
บ้านหรื อสองชุมชน คือ บ้านไล่โว่และบ้านสาละวะ ด้วยเหตุผลทางกายภาพของที่ต้ งั ชุมชนทั้งสองนั้นอยูร่ ะหว่าง
ภู เขาคนละลู ก ในเขตรั ก ษาพัน ธุ์ สั ต ว์ป่ าและอุ ท ยานแห่ ง ชาติ กลุ่ ม ผู ้นํ า ที่ ด ํา รงตํา แหน่ ง ทางการ ซึ่ งเป็ น
คณะกรรมการหมู่บ้านหมู่ที่ 4 (ข้อมูล ปี พ.ศ. 2562) ประกอบด้วย 1) นายคมสันต์ พิทกั ษ์ชาตคีรี 3 ผูใ้ หญ่บ้าน
ประธานกรรมการโดยตําแหน่ ง โดยคมสันต์ เป็ นลูกชายคนเล็กของผูแ้ พร ซึ่ งถือเป็ นตระกูลผูน้ ําบ้านสาละวะ
2) นายพิทักษ์ ก้องขจรคี รี ผูช้ ่ วยผูใ้ หญ่ กรรมการโดยตําแหน่ ง โดยพิทักษ์ มี ฐานะเป็ นลูกพี่ชายของผูแ้ พรซึ่ ง
เสี ยชีวิตไปแล้ว 3) นายผัด พิทกั ษ์ชาตคีรี สมาชิกองค์การบริ หารส่ วนตําบลไล่โว่ กรรมการโดยตําแหน่ง โดยผัด
เป็ นลูกชายคนโตของผูแ้ พร 4) นายบุญแก้ว ก้องขจรคีรี กรรมการจากตัวแทนประชาชน โดยบุญแก้ว เป็ นลูกพี่
ชายของผูแ้ พรที่ เสี ยชี วิตไปแล้ว 5) นายเส่ งโพ่ พิทักษ์ชาตคีรี กรรมการจากตัวแทนประชาชน 6) นายประสงค์
สังขสุ วรรณ สมาชิ กองค์การบริ หารส่ วนตําบลไล่โว่ กรรมการโดยตําแหน่ง โดยประสงค์ เป็ นลูกชายคนโตของ
ก้องเคียว ซึ่ งถือเป็ นตระกูลผูน้ าํ บ้านไล่โว่) 7) นายวิชยั สังขละเจดียช์ ยั ผูช้ ่วยผูใ้ หญ่บา้ น กรรมการโดยตําแหน่ ง
โดยวิชยั เป็ นน้องชายของภรรยาก้องเคียว 8) นายขํา เที ยนขจรศรี ผูช้ ่วยผูใ้ หญ่ กรรมการโดยตําแหน่ ง โดยขํา
เป็ นลูกชายของเพื่อนผูแ้ พรที่ เสี ยชี วิตไปแล้ว ซึ่ งพ่อของขําถือเป็ นผูร้ ่ วมก่อตั้งชุ มชนเพราะได้เข้ามาตั้งถิ่นฐาน
พร้อมกับผูแ้ พร 9) นายพุธ โสภาปั จจุสมัย และ 10) นายสุวรรณ เสตะพันธ์ เป็ นกรรมการจากตัวแทนประชาชน
กล่าวได้ว่า โครงสร้างอํานาจทางการปกครองในชุมชนทั้งสอง เป็ นการก่อรู ปกลุ่มย่อยในชุมชนโดย
ปั จจัยระบบเครื อญาติและเกิดในตระกูลผูน้ าํ ซึ่ งเป็ นปั จจัยพื้นฐานการจัดตั้งกลุ่มและองค์กรทางสังคม เศรษฐกิจ
และการเมืองในชุมชน และได้มีการจัดสรรบทบาทและอํานาจหน้าที่ ของบุคคลเข้ามาดํารงตําแหน่ งรับผิดชอบ
ชุมชนในสัดส่ วนโควตารับผิดชอบในชุมชนบ้านไล่โว่และบ้านสาละวะตามฉันทานุ มตั ิและตกลงร่ วมกันของ
ทั้งสองชุมชนซึ่ งเป็ นจารี ตที่ ปฏิบตั ิของชุมชนในการจัดคนเข้ากับตําแหน่งตามความเหมาะสมและให้สอดคล้อง
ตามที่ กฎหมายกําหนด 4 ขณะเดี ยวกันจะพบว่า กระบวนการสื บทอดผูน้ าํ ผ่านสายสัมพันธ์ของตระกูลผูน้ าํ และ
เครื อญาติ รวมทั้งเพื่อนของผูแ้ พรและก้องเคียวที่มีบทบาทสร้างชุมชนขึ้นมาตั้งแต่แรก ลูกหลานของบุคคลเหล่านี้
ถือเป็ นผูน้ าํ ในระบบเครื อญาติท่ีโยงใยกับสายสัมพันธ์ของผูอ้ าวุโสสูงสุดทั้งสอง
ผู้นําในระบบเศรษฐกิจในชุมชน
ผูน้ าํ ในระบบเศรษฐกิจของชุมชนบ้านไล่โว่–สาละวะ ผูว้ จิ ยั คํานึงสถานภาพทางเศรษฐกิจและสังคมเป็ น
องค์ประกอบสําคัญในการพิจารณา เพราะการดํารงตําแหน่ งทางการหรื อตําแหน่ งทางสังคมในชุมชน ล้วนสัมพันธ์
กับ ปั จจัยฐานะทางเศรษฐกิ จดี บุ ค คลที่ เป็ นชนชั้น นําทางเศรษฐกิ จในชุ ม ชน เป็ นบุ ค คลกลุ่ม เดี ยวกับ ที่ ดาํ รง
2

3

3
4

ปัจจุบนั ในปี พ.ศ. 2564 นายคมสันต์ พิทกั ษ์ชาตคีรี ได้รับเลือกจากกลุ่มผูใ้ หญ่บา้ นในตําบลให้ดาํ รงตําแหน่ ง กํานันของตําบลไล่โว่
ตามพระราชบัญญัติลกั ษณะปกครองท้องที่ พ.ศ. 2487 มาตรา 28 ตรี
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ตําแหน่งทางการปกครองในชุมชน ประกอบด้วย คมสันต์ พิทกั ษ์ ผัด บุญแก้ว เส่ งโพ่ ประสงค์ วิชยั ขํา พุธ และ
สุ วรรณ นอกจากนี้ ยังบุคคลที่มีฐานะทางเศรษฐกิจดีกว่าบุคคลอื่นในชุมชนบ้านสาละวะ ได้แก่ มะเอเส่ ง สังคม
โอโด พุทธชัย สุ วิทย์ ทวัช เออนึ่ ง เป็ นต้น ส่ วนในกลุ่มบ้านไล่โว่ ได้แก่ ต้วยเส่ ง ชัยยะ จันสุ ดา ชุ ติมน เอกชัย
ช่อทิพย์ เป็ นต้น ฐานะทางเศรษฐกิจของบุคคลดังกล่าวเกิดจากการเป็ นเจ้าของกรรมสิ ทธิ์ ในที่ ดิน ไร่ นา สวนพืช
พัน ธุ์ ผ ลไม้จาํ นวนมาก รวมถึ งจํานวนวัว ควายหรื อ ปศุ สั ต ว์ รถไถ่ น าหรื อ รถยนต์ ฯลฯ ล้ว นส่ งผลต่ อ ปั จ จัย
แหล่งที่มาของรายได้ของชนชั้นนําทางเศรษฐกิจของชุมชน ทั้งนี้ฐานความมัน่ คงทางเศรษฐกิจและกรรมสิ ทธิ์ ใน
ที่ดินทํากินจํานวนมากอันที่มาของผลผลิตทางการเกษตรและเป็ นแหล่งที่มาของรายได้มาจากกลุ่มบุคคลดังกล่าว
การที่มีกรรมสิ ทธิ์ในที่ดินเนื่องจากเป็ นต้นตระกูลครอบครัวที่เข้ามาตั้งรกรากในชุมชนตั้งแต่แรกที่สามารถจับจอง
และครอบครองทรัพยากรต่าง ๆ และในภายหลังได้มีการจัดแบ่งที่ดินให้ลูกหลานสื บทอดต่อ ทําให้ครอบครัวของ
บุคคลดังกล่าวมีสถานภาพทางเศรษฐกิ จและสังคมสู งกว่าบุคคลอื่นในชุมชน โดยพิจารณาจากความสามารถใน
การส่ งบุตรหลานเข้าศึกษาในระดับสู งซึ่ งเป็ นกลุ่มชนชั้นนําทั้งสิ้ น ส่ งผลให้ครอบครัวยิ่งมีสถานภาพสู งขึ้นตาม
ความรู ้ ฐานะทางการศึกษา สายสัมพันธ์กบั บุคคลภายนอก และการเป็ นเจ้าหน้าที่ของรัฐในตําแหน่งครู ข้าราชการ
ทหาร เจ้าหน้าที่อนามัย เจ้าหน้าที่ป่าไม้ เป็ นต้น
ผู้นําในระบบศาสนา ประเพณี และวัฒนธรรม
ผูท้ ี่ ได้รั บ การยอมรั บ ว่าเป็ นผูท้ ี่ มี ค วามรู ้ ท างศาสนา ประเพณี แ ละวัฒ นธรรมมากกว่าบุ ค คลอื่ น ๆ
ในชุมชน จากการศึ กษา พบว่า บ้านไล่โว่สมาชิ กส่ วนใหญ่นบั ถือศาสนาพุทธ ขณะที่บา้ นสาละวะสมาชิกส่ วนใหญ่
นับถือศาสนาคริ สต์ที่เป็ นเอกลักษณ์ของตนเองตามผูอ้ าวุโสหรื อผูร้ ู ้ (ผูแ้ พร พิทกั ษ์ชาตคีรี) ซึ่ งเป็ นคนรับนับถือ
คนแรก ส่ งผลทําให้สมาชิกชุมชนยอมรับนับถือตามผูน้ าํ กล่าวได้วา่ ผูแ้ พร่ พิทกั ษ์ชาตคีรี และก้องเคียว สังขสุ วรรณ
ถือเป็ นผูอ้ าวุโสสูงสุ ดและเป็ นผูน้ าํ ทางจิตวิญญาณของชุมชนทั้งสอง มีความเข้าใจในกฎเกณฑ์ บรรทัดฐานสังคม
วัฒนธรรมกะเหรี่ ยงโผล่ว และเป็ นต้นแบบการดําเนิ นชีวิตที่สืบทอดค่านิ ยมจากคําสอนบรรพบุรุษตามหลักการ
ดําเนิ นชี วิต หรื อ “เวาะ” นอกจากนี้ บทบาทของผูน้ าํ พิธีกรรมที่สืบทอดจากผูอ้ าวุโสที่ค่อยทําหน้าที่ ผูน้ าํ พิธีทาง
ศาสนาของชุมชนบ้านสาละวะปั จจุบนั ได้แก่ นายบุญแก้ว พิทกั ษ์ชาตคีรี มีสถานภาพเป็ นหลานของผูแ้ พร และ
นายล่าแว (ไม่มีนามสกุล) ซึ่ งเป็ นอดี ตครู สอนศาสนาและภาษากะเหรี่ ยงในชุมชน และยังมีผนู ้ าํ พิธีกรรมศาสนา
อี กสองคน ที่ ส ลับ กันเป็ นผูน้ ําพิ ธีท างศาสนาของชุ มชน โดยจัด พิธีน มัสการพระเจ้าทุ กวัน อาทิ ตย์ในช่ วงเช้า
กิจกรรมมีการสวดขอพรอ่านพระคัมภีร์ไบเบิ ลภาคพันธสัญญาใหม่ซ่ ึ งเป็ นภาษากะเหรี่ ยงสะกอหรื อปกากญอ
ขณะที่ ชุม ชนบ้านไล่ โว่ผูน้ ําพิธีก รรมความเชื่ อ ไม่ว่าจะเป็ นประกอบพิ ธีศพ พิธีเรี ยกขวัญ ผูกข้อ มื อในชุ มชน
รวมทั้งการสอนภาษากะเหรี่ ยงให้เด็กและเยาวชน ยังคงเป็ นบทบาทของผูอ้ าวุโส และยังมีผนู ้ าํ พิธีกรรมด้านความ
เชื่ อ คื อ นางจัน สุ ด า คงนานดี เป็ นผูน้ ําด้านความเชื่ อ การเสี่ ยงทายในกิ จกรรมการเลื อกพื้น ที่ ทาํ ไร่ ห มุน เวียน
เป็ นต้น
ผู้นําในระบบการศึกษาในชุมชน
บุคคลที่ทาํ หน้าที่ให้การศึกษาแก่เด็กและเยาวชน ซึ่ งสามารถจําแนกเป็ นบุคคลที่ให้การศึกษาในระบบ
และการศึ กษาตามค่ านิ ยมวัฒ นธรรมชุ ม ชน กล่ าวคื อ กลุ่ม ผูน้ ําในระบบการศึ ก ษาหรื อบุ ค ลากรครู โรงเรี ย น
ประถมศึ กษาที่ สอนหนังสื อให้ความรู ้แก่เด็กและเยาวชนชุมชนบ้านไล่โว่ (ข้อมูลปี พ.ศ. 2562) ประกอบด้วย
นางสาวเนตรดาว โพธิ์ สุ วรรณ (ครู คศ. 1) นางสาวฐิติชลดา เทียนขจรศรี (ครู ผชู ้ ่วย) เป็ นลูกหลานผูน้ าํ ในชุมชน
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นายไพรวัลย์ ยาปั ญ 5 (ครู อตั ราจ้าง) และนางสาวรพีพรรณ แซ่ แต้ (ครู อตั ราจ้าง) ในส่ วนบุ คลากรครู โรงเรี ยน
4

ประถมศึ ก ษาชุ ม ชนบ้า นสาละวะ ประกอบด้ว ย นางสาวกรวรรณ บุ ญ ทัน เสน 6 (ข้าราชการครู ) นายอนุ ช า
(ข้าราชการครู ) นายพุทธชัย ช่วยบํารุ งวงศ์ (ครู ผชู ้ ่วย) และนายกษิเดช สาวัตรธิ ติเลิศ (ครู อตั ราจ้าง) ในส่ วนกลุ่ม
ผูน้ าํ ที่ ทาํ หน้าที่ ให้การศึ กษาแก่เด็กและเยาวชนตามค่านิ ยมวัฒนธรรมชุมชน (ข้อมูลปี พ.ศ. 2562) บ้านไล่โว่มี
ตัวแทนชุมชนในการจัดการเรี ยนการสอนแบบบูรณาการอนุรักษ์วฒั นธรรมชุมชน คือนายก้องเคียว สังขสุ วรรณ
ทําหน้าที่ ค รู ภู มิปั ญ ญาสอนภาษากะเหรี่ ยงในวัน พฤหั สบดี และวัน ศุ ก ร์ นางกะมุย้ (ไม่มี น ามสกุล ) เป็ นหมอ
พื้นบ้าน สอนการใช้สมุนไพรและการปฐมพยาบาล และนางย่งตวย ก้องขุนคีรี ทําหน้าที่สอนรําตง ในส่ วนบ้าน
สาละวะให้ความสําคัญกับการสอนภาษากะเหรี่ ยงและศาสนาคริ สต์ โดยการจัดการเรี ยนการสอนในทุกวันศุกร์
ครู ผสู ้ อนที่ทาํ หน้าที่ ประกอบด้วย นางน่อสะดอง นางโพ่แสงจิ (โชติกา) นางน่อเอหนุ เป็ นต้น
ผู้นําในระบบสาธารณสุขในชุมชน
ผูน้ าํ ในระบบสาธารณสุ ขในชุมชน มีหมอพื้นบานหลายท่านที่ มีความรู ้และสามารถรักษาพยาบาล
ผูป้ ่ วยได้ กรณี นางกะมุย้ มีความรู ้ดา้ นการรักษาแผนปั จจุบนั และประยุกต์ใช้สมุนไพร ซึ่ งได้รับการถ่ายทอดจาก
หมอต่างชาติที่มาเผยแพร่ ศาสนาของชนกลุ่มน้อยในประเทศพม่า กะมุย้ ถือเป็ นหมอพื้นบ้านที่มีความเชี่ยวชาญ
สูงสุ ด สมาชิกชุมชนไว้วางใจและมักจะใช้บริ การกะมุย้ ในการรักษา เพราะรักษาผูป้ ่ วยให้หายป่ วยเป็ นที่ประจักษ์
ของสมาชิกชุมชน นอกจากนี้ หมอพื้นบ้านอีกคนหนึ่ งซึ่ งอาศัยในชุมชนบ้านไล่โว่ คือนายแพร พนาอุดม อายุ 66
ปี ได้เล่าแก่ผูว้ ิจยั ว่า ตนได้ทาํ คลอดมาแล้วทั้งหมดเก้าสิ บหกคน เหลืออีกสี่ คนจะครบหนึ่ งร้อยคน ถ้าหากครบ
หนึ่ งร้อยคน ตนตั้งใจว่าจะเลิกทําคลอดแล้ว เพราะมีความรู ้สึกว่าเป็ นสิ่ งที่ ไม่เหมาะ ที่ผ่านมาก็ดว้ ยข้อจํากัดของ
คนที่ อยูใ่ นป่ า การที่ สมาชิกในชุมชนไปคลอดในเมืองจะมีอุปสรรคในเรื่ องการเดินทาง และบางครอบครัวไม่มี
เงิน ในส่วนชุมชนบ้านสาลาวะ หมอพื้นบ้าน คือ นางน่อพิใจ เป็ นหมอตําแย มีความรู ้ ประสบการณ์และทักษะใน
การทําคลอดและการใช้สมุนไพรประยุกต์กบั ยาแผนปั จจุบัน นอกจากนี้ มี หมอพื้นบ้านอี กคนคือ นายโซติเอ่
สามารถตรวจเลือดเชื้อไข้มาลาเรี ยและให้การรักษาโรคแผนปั จจุบนั อย่างไรก็ดี ชุมชนบ้านไล่โว่–สาละวะเพิ่งมี
อนามัยในปี พ.ศ.2562 โดยได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานของรัฐ ปั จจุบนั มีเจ้าหน้าที่อนามัยประจําชุมชนละ 1
คน ค่อยทําหน้าที่แจกจ่ายยาและรักษาพยาบาลเบื้องต้นแก่สมาชิกในชุมชน
ผู้นําในระบบสันทนาการในชุมชน
ผูน้ าํ ในระบบสันทนาการในชุมชน เป็ นผูท้ ี่มีความสามารถนําในด้านดนตรี พ้ืนบ้านชาวกะเหรี่ ยงใน
ชุมชนบ้านไล่โว่ ตัวอย่างเช่น นายก้องเคี ยว สังขสุ วรรณ เป็ นผูท้ ี่ สามารถถ่ายทอดภูมิปัญญาเพลงพื้นบ้านที่ ใช้
ประกอบการแสดงพื้นบ้านเป็ นภาษากะเหรี่ ยง นางย่งตวย ก้องขุนคีรี มีความสามารถด้านรําตง นายหม่องจี้ เท
สามารถเล่นดนตรี เบตาดี้ และนายหม่องไต่โก้ สามารถด้านตีกลองรําตง สําหรับชุมชนบ้านสาละวะ ตัวอย่างเช่น
เออนึ่ ง เอกธวัช ผูน้ าํ กลุ่มเยาวชนบ้านสาละวะ ในฐานะศิ ลปิ นในชุมชนที่ มีความสามารถถ่ายทอดร้องเพลงและ
เล่นดนตรี พ้ืนบ้าน ประยุกต์ทาํ น้องบทเพลงที่ มีเนื้ อหาเกี่ยวกับคําสอนของบรรพบุรุษให้ลูกหลานกลับบ้านเกิ ด
นอกจากนี้ มีนายผูแ้ พร พิทกั ษ์ชาตคีรี (หม่องยุเผ่) มีความสามารถด้านการร้องเพลงและการตีกลอง โดยพยายาม
สื บสานศิ ลปะและสัน ทนาการ การตี กลองให้เยาวชนได้เรี ยนรู ้ ในยามคํ่าคื นซึ่ งมี เด็กและเยาวชนหลายคนใน
หมู่บา้ นได้มารวมตัวที่บา้ นของตน
5

5
6

ปัจจุบนั พ.ศ. 2564 มีฐานะเป็ นข้าราชการ
ปัจจุบนั พ.ศ. 2564 ได้ยา้ ยออกนอกพื้นที่
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โดยสรุ ป กลุ่มผูน้ าํ ที่แสดงบทบาทนําตามตําแหน่ งทางสังคมภายใต้อนุระบบต่าง ๆ ของสถาบันทาง
สังคมในชุมชน ประกอบด้วย ผูน้ าํ ในระบบเครื อญาติ เป็ นผูอ้ าวุโสสูงสุ ดที่สมาชิกชุมชนยอมรับและเคารพเชื่อฟัง
ในฐานะผูน้ ําทางจิ ตวิญญาณของชุมชน และผูน้ ําในระบบการเมื องการปกครอง เป็ นกลุ่มผูน้ ําที่ เป็ นทางการมี
บทบาทเป็ นตัวแทนชุมชนติดต่อประสานงานกับราชการ ส่วนกลุ่มผูน้ าํ ในระบบเศรษฐกิจ เป็ นบุคคลกลุ่มเดียวกับ
ที่ ดาํ รงตําแหน่ งทางการปกครองในชุ มชน แม้ว่าจะมี บุค คลอื่ น ๆที่ เป็ นผูน้ ําทางเศรษฐกิ จในชุ มชนแต่ก็ลว้ น
เกี่ยวดองกับกลุ่มผูน้ าํ ทางการปกครองในชุมชน ขณะที่ผนู ้ าํ ในระบบศาสนา ประเพณี และวัฒนธรรม คือบุคคลที่
ได้รับการยอมรับว่ามีความรู ้ทางศาสนา ประเพณี และวัฒนธรรม มีบทบาทนําในพิธีกรรมความเชื่อและศาสนาใน
ชุมชน สําหรับกลุ่มผูน้ ําในระบบการศึ กษา เป็ นบุ คคลที่ ทาํ หน้าที่ ให้การศึ กษาแก่เด็กและเยาวชน ซึ่ งสามารถ
จําแนกเป็ นบุคคลที่ให้การศึกษาในระบบและการศึกษาตามค่านิ ยมวัฒนธรรมชุมชน กลุ่มผูน้ าํ ระบบสาธารณสุ ข
ในชุมชน ซึ่ งส่ วนใหญ่เป็ นบุคคลที่มีความรู ้และประสบการณ์การพยาบาล สมาชิกชุมชมยอมรับและไว้วางใจใช้
บริ การในฐานะหมอพื้นบ้าน ส่ วนกลุ่มผูน้ ําในระบบสันทนาการของชุ มชน เป็ นผูท้ ี่ มีความสามารถนําในด้าน
ดนตรี พ้นื บ้าน

6. อภิปรายผล

ผูว้ ิจยั ได้ใช้กรอบแนวคิดเกี่ยวกับสิ ทธิ อาํ นาจของผูน้ าํ ที่ ชอบธรรมของมัคส์ เวเบอร์ เผยให้เห็ นถึงสิ ทธิ
อํานาจอันชอบธรรมของกลุ่มผูน้ าํ กิจกรรมในชุมชนบ้านไล่โว่–สาละวะ ที่สมาชิกชุมชนยอมรับโดยสิ ทธิ อาํ นาจ
ตามประเพณี ที่สืบทอดต่อกันมาและยอมรับกฎเกณฑ์ในตําแหน่งระบบผูอ้ าวุโส ผูน้ าํ ศาสนา หมอพื้นบ้าน ศิลปิ น
ฯลฯ และยอมรับสิ ทธิ อาํ นาจตามหลักกฎหมายและเหตุผลในกลุ่มผูน้ าํ ทางการปกครองในชุมชน โดยทั้งสิ ทธิ
อํานาจตามประเพณี และหลักเหตุผลหรื อกฎหมายย่อมสัมพันธ์กบั ภาวะผูน้ าํ บุคลิกลักษณะพิเศษส่วนบุคคลหรื อ
บารมีที่สมาชิ กชุมชนยอมรับกลุ่มผูน้ าํ ในชุมชนเนื่ องมาจากความรู ้ความสามารถ ประสบการณ์ และคุณสมบัติ
ต่างๆ ตามค่านิ ยมที่ ชุมชนยึดถือ นอกจากนี้ เพื่อเผยให้เห็ นสิ ทธิ อาํ นาจอันชอบธรรมของผูน้ าํ ให้กระจ่างชัดขึ้น
ผูว้ ิจยั ขอยกกรณี ศึกษาบทบาท ภาวะผูน้ าํ ของนายผูแ้ พร่ พิทกั ษ์ชาตคีรี เป็ นผูอ้ าวุโสที่ มีสิทธิ อาํ นาจชอบธรรมใน
การกําหนดกฎเกณฑ์และจัดระเบียบชุมชนโดยสิ ทธิอาํ นาจชอบธรรมที่ชุมชนให้การยอมรับมาจากอํานาจ 3 แหล่ง
ที่ประกอบกันขึ้น ซึ่ งสัมพันธ์กบั ภาวะผูน้ าํ ของเขา กล่าวคือ 1) เป็ นผูน้ าํ ทางประเพณี หรื อโดยวัฒนธรรมสังคมที่
สมาชิกให้การยอมรับผูน้ าํ ทางศาสนา และในฐานะผูอ้ าวุโส ผูน้ าํ ทางจิตวิญญาณของชุมชน 2) เป็ นผูน้ าํ เชิงบารมี
ซึ่ งบารมี เกิ ดจากคุณลักษณะส่ วนบุ คคลในความเป็ นปราชญ์ มีภูมิปัญญาสู ง เป็ นแบบอย่างแก่สมาชิ กได้ยึดถื อ
ปรารถนาอุทิศตนเพื่อประโยชน์ส่วนรวม 3) แม้วา่ สถานภาพปั จจุบนั ของผูแ้ พร มิได้เป็ นผูน้ าํ ตามหลักเหตุผลหรื อ
กฎหมายรับรองอํานาจหน้าที่ แต่เมื่อพิจารณาในทางปฏิ บตั ิผูแ้ พรมีฐานะเป็ นผูอ้ าวุโสของชนเผ่าและเคยดํารง
ตําแหน่ งทางการ จึ งยังคงมี บ ารมี ในฐานะผูอ้ าวุโสสู งสุ ดที่ สมาชิ กชุ มชนให้การยอมรับ โดยวัฒ นธรรมสังคม
กะเหรี่ ยงโผล่ว เนื่ องจากอํานาจเกิ ดขึ้นในความสัมพันธ์ทางสังคม อํานาจในที่ น้ ี จึงเป็ นอํานาจทางสังคม ไม่ใช่
อํานาจตามกฎหมายอย่างเดียว
นอกจากนี้ ผูว้ ิจัยใช้กรอบแนวคิดเกี่ ยวกับปั จจัยสนับสนุ นให้บุคคลดํารงตําแหน่ งผูน้ ําทางสังคมใน
ชุ มชนของสมจิ ต ปั ญ ญาศักดิ์ (2528) ระดม วงษ์น้อม (2523) อุทัย ดุ ลยเกษมและอรศรี งามวิทยาพงศ์ (2540)
และวรวุฒิ โรมรัตนพันธ์ (2554) ประกอบกับการสัมภาษณ์ขอ้ มูลเชิงลึกในพื้นที่ศึกษา สามารถวิเคราะห์คุณสมบัติ
ที่ ส ามารถอธิ บ ายว่าบุ ค คลกลุ่ ม ใดเป็ นชนชั้น นําหรื อ ผูน้ ํากิ จ กรรมในชุ ม ชนบ้านไล่ โว่–บ้านสาละวะ ได้รั บ
การยอมรับและไว้วางใจ ศรัทธาจากสมาชิกในชุมชนเกิดจากปั จจัยดังต่อไปนี้ 1) การดํารงตําแหน่งทางการภายใน
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ชุ มชนหรื อเคยดํารงตําแหน่ งทางการในชุ มชน เช่ น ผูใ้ หญ่ บ้าน ผูช้ ่ วยผูใ้ หญ่ บ้าน กรรมการหมู่ บ้าน สมาชิ ก
องค์การบริ หารส่วนตําบล ครู หรื อเป็ นเจ้าหน้าที่ของรัฐ ซึ่งอํานาจมาจากการเลือกของสมาชิกชุมชนและกฎหมาย
ให้การรับรอง 2) การมีตาํ แหน่งทางสังคมในชุมชน เช่น เป็ นนักปราชญ์ ผูน้ าํ จิตวิญญาณ ครู สอนศาสนาหรื อผูน้ าํ
พิธีกรรม หมอพื้นบ้าน ศิลปิ นในชุมชน ฯลฯ อันเกิดค่านิ ยมทางสังคมที่ยอมรับโดยประเพณี วฒั นธรรมของชุมชน
กะเหรี่ ยง 3) การมีฐานะทางเศรษฐกิจดี หรื อมีฐานะรํ่ารวย รายได้สูงกว่าบุคคลทัว่ ไป ซึ่งเกิดจากงานประจําที่ดาํ รง
ตําแหน่ งและเกิ ดจากการมี ทรัพย์สินมาก รวมถึงการเป็ นเจ้าของกรรมสิ ทธิ์ ในที่ ดิน ไร่ นา สวนพืชพันธุ์ผลไม้
จํานวนวัวควายหรื อปศุสตั ว์ รถไถ่นาหรื อรถยนต์ ล้วนส่ งผลต่อผลผลิตจํานวนมาก อันเป็ นแหล่งที่มาของรายได้
4) นอกเหนื อจากปั จจัยการดํารงตําแหน่ งสําคัญในชุมชนและฐานะเศรษฐกิ จดังกล่าว บุคคลที่ เป็ นผูน้ าํ ยังต้อง
ประกอบด้วยปั จจัยด้านระบบเครื อญาติและตระกูลผูน้ าํ รวมทั้งภาวะผูน้ าํ ด้านความรู ้ความสามารถ ประสบการณ์
ที่ สมาชิ กชุ มชนยอมรับ การมีคุณธรรม จริ ยธรรม ซื่ อสัตย์ โปร่ งใส ช่ วยเหลื อและเสี ยสละเพื่อส่ วนรวม ฐานะ
การศึ ก ษาของครอบครั ว การสื่ อ สารเข้า ใจทั้ง ภาษาไทยและภาษากะเหรี่ ย ง ตลอดจนการติ ด ต่ อ หรื อ การมี
สายสัมพันธ์หรื อเครื อข่ายกับบุคคลหรื อองค์กรภายนอกชุมชน การมีโลกทัศน์และความมีชื่อเสี ยง

7. ข้ อเสนอแนะ

7.1 ข้ อเสนอแนะในการนําผลวิจยั ไปใช้
การได้ทราบถึงโครงสร้างอํานาจในชุมชนกะเหรี่ ยงบ้านไล่โว่–บ้านสาละวะ มีกลุ่มผูน้ าํ ทั้งที่เป็ นทางการ
และไม่เป็ นทางการที่แสดงบทบาทนําในชุมชน การประยุกต์ใช้จะเป็ นผลดีต่อทางราชการและหน่วยงานภายนอก
สามารถติดต่อสัมพันธ์กบั กลุ่มผูน้ าํ ในอนุระบบต่าง ๆของสถาบันสังคมในชุมชนที่มีบทบาทหลากหลายนํามาเป็ น
ประโยชน์ต่อการสร้างความร่ วมมือเพื่อให้เกิดการมีส่วนร่ วมของสมาชิกต่อกิจกรรมการพัฒนาชุมชน
7.2 ข้ อเสนอแนะในการวิจยั ครั้งต่ อไป
ชุมชนบ้านไล่โว่–สาละวะ เกิดการเปลี่ยนแปลงด้านจัดตั้งกลุ่มองค์กรโดยทางการหลายกลุ่ม จําเป็ นต้อง
ศึกษาปั จจัยและเงื่อนไขที่เอื้อให้เกิดการรวมกลุ่มองค์กรชุมชน รู ปแบบและกระบวนการดําเนิ นงานที่สอดคล้อง
กับความต้องการของสมาชิก รวมทั้งศึกษาโครงสร้างและศักยภาพทางการบริ หารจัดการที่อาํ นวยให้การดําเนิ นงาน
ของกลุ่มองค์กรเป็ นไปได้ ประกอบกับการเร่ งรัดการพัฒนาด้านต่าง ๆ ของหน่ วยงานภายนอก จึ งจําเป็ นต้อง
ศึกษาประเด็นการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิ จ สังคมและวัฒนธรรมของชุมชน ปั จจัยของการเปลี่ยนแปลงและ
ผลกระทบที่มีต่อชุมชน รวมทั้งการปรับตัวของสมาชิกชุมชน

8. กิตติกรรมประกาศ

งานวิจยั ฉบับนี้ สําเร็ จลุล่วงได้ ด้วยความอนุเคราะห์ขอ้ มูลการศึกษา และความช่วยเหลือจากผูน้ าํ ท้องถิ่น
และสมาชิกชุมชน นับจากผูว้ จิ ยั ได้รู้จกั ชุมชนและทําการศึกษาบริ บทชุมชน รวมทั้งคําปรึ กษาแนะนําของผูบ้ ริ หาร
ท้องถิ่นและบุ คลากรขององค์การบริ หารส่ วนตําบลไล่โว่ ตลอดจนการอํานวยการของคณะมนุ ษยศาสตร์ และ
สังคมศาสตร์ รวมถึงการสนับสนุนทุนการวิจยั จากสถาบันวิจยั และพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ผูว้ จิ ยั จึง
ขอขอบคุณทุกท่านไว้ ณ ที่น้ ีดว้ ย
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การศึกษาครั้งนี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษา และเปรี ยบเทียบระดับความรู ้ ทัศนคติ และพฤติกรรมเกี่ยวกับ
การประหยัดพลังงานของประชาชนในอําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ประชากรในการศึกษา คือ ประชาชน
ที่มีบา้ นอยูอ่ าศัยในอําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี โดยทําการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบแบ่งชั้น จํานวน 400 คน
วิเคราะห์ผลโดยใช้สถิติเชิ งพรรณนา (ค่าความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ ยงเบนมาตรฐาน) และสถิติอนุ มาน
การทดสอบค่าที (t-test) และการวิเคราะห์ความแปรปรวน (Analysis of Variance : ANOVA) ผลการศึกษาพบว่า
กลุ่มตัวอย่างมีระดับความรู ้ ทัศนคติ และพฤติกรรมเกี่ ยวกับการประหยัดพลังงานในภาคที่อยูอ่ าศัยในภาพรวม
อยูใ่ นระดับมาก เมื่อเปรี ยบเทียบระดับความรู ้เกี่ยวกับการประหยัดพลังงานในภาคที่อยูอ่ าศัย พบว่ากลุ่มตัวอย่าง
ที่มีระดับการศึกษา รายได้ต่อเดือน จํานวนสมาชิกในครัวเรื อน ลักษณะของบ้านเดี่ยว และค่าไฟฟ้าเฉลี่ยต่อเดือน
ที่ แตกต่างกัน มีระดับความรู ้เกี่ ยวกับการประหยัดพลังงานในภาคที่อยู่อาศัยแตกต่างกัน ในขณะที่ประเภทของ
การอยูอ่ าศัย ไม่มีอิทธิ พลต่อระดับความรู ้ที่ต่างกัน กล่าวคือกลุ่มตัวอย่างที่อาศัยอยูบ่ า้ นตนเอง หรื อ อยูบ่ า้ นเช่า อาศัยผูอ้ ื่ นอยู่ มี ระดับความรู ้ ที่ไม่แตกต่างกัน เมื่ อเปรี ยบเที ยบทัศนคติ เกี่ ยวกับการประหยัดพลังงานในภาค
ที่อยูอ่ าศัย พบว่ากลุ่มตัวอย่างที่มีระดับการศึกษา จํานวนสมาชิกในครัวเรื อน ลักษณะของบ้านเดี่ยว ประเภทของ
การอยู่อาศัย และค่าไฟฟ้ าเฉลี่ยต่อเดือนที่แตกต่างกัน มีทศั นคติเกี่ ยวกับการประหยัดพลังงานในภาคที่อยูอ่ าศัย
แตกต่างกัน และกลุ่มตัวอย่างที่มีรายได้ต่อเดือนต่างกัน มีทศั นคติไม่แตกต่างกัน และเมื่อเปรี ยบเทียบพฤติกรรม
เกี่ยวกับการประหยัดพลังงานในภาคที่อยูอ่ าศัย พบว่ากลุ่มตัวอย่างที่มีระดับการศึกษา จํานวนสมาชิกในครัวเรื อน
ลัก ษณะของบ้า นเดี่ ย ว และค่ า ไฟฟ้ า เฉลี่ ย ต่ อ เดื อ นแตกต่ า งกัน มี พ ฤติ ก รรมเกี่ ย วกับ การประหยัด พลัง งาน
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ในภาคที่ อยู่อาศัยแตกต่างกัน และกลุ่มตัวอย่างที่ มีรายได้ต่อเดื อนและประเภทของการอยู่อาศัยที่ แตกต่างกัน
มีพฤติกรรมไม่แตกต่างกัน จากผลการศึกษามีขอ้ เสนอแนะคือการส่ งเสริ มการประหยัดพลังงานในภาคที่อยูอ่ าศัย
รัฐบาลควรให้ความสําคัญกับประชาชนในกลุ่มที่มีจาํ นวนสมาชิกในครัวเรื อนน้อย กลุ่มที่อาศัยบ้านเดี่ยวหลายชั้น
กลุ่มที่อาศัยผูอ้ ื่นอยู่ และกลุ่มที่มีค่าไฟฟ้าเฉลี่ยต่อเดือนปานกลาง เป็ นลําดับแรก โดยใช้มาตรการเสริ มสร้างความรู ้
เกี่ยวกับการประหยัดพลังงาน เพื่อปรับเปลี่ยนทัศนคติและทําให้เกิดพฤติกรรมการประหยัดพลังงาน
คําสําคัญ: ความรู ้ ทัศนคติ พฤติกรรมการประหยัดพลังงาน, ภาคที่อยูอ่ าศัย, ปทุมธานี

ABSTRACT

The main purpose of this research is to study and compare knowledge, attitudes and behaviors of people
towards energy saving in the residential sector in Khlong Luang district, Pathumthani Province. 400 people were
selected by the stratified sampling technique. The analysis is based on two main statistics: descriptive statistics
(such as frequency percentage, mean, and standard deviation), and inferential statistics (such as to test for the
difference of two means and ANOVA for the difference more than two). The results show that the overall level
of knowledge, attitudes and behaviors related to energy saving of people in the residential sector are high.
Regarding the ‘knowledge levels’, the results reveal that the sampling groups who have different graduated
educational levels, monthly incomes, household members, detached house types, and average monthly electricity
costs do have different knowledge levels associated to energy saving. It is, however, found that the residential
types do not have an effect on the level of knowledge. That is the sampling groups living in detached houses or
renting houses do not have distinctive knowledge levels related to energy saving. Furthermore, considering the
‘ attitudes’ about energy saving in the residential sector, the sampling groups who have diverse graduated
educational levels, household members, detached house types, and average monthly electricity costs would have
divergent attitudes related to energy saving. Nonetheless, the sampling groups earning different monthly incomes
have the same attitudes related to energy saving. Regarding the ‘behaviors’ towards energy saving in residential
sector, the sampling groups having various graduated educational levels, household members, detached house
types, and average monthly electricity costs, have different behaviors of energy saving, while the sampling
groups earning both different monthly incomes and residential types do not show distinct behaviors of energy
saving. As a result, to promote energy saving in the residential sector, the government should first focus on the
groups with a small number of household members, groups with multi-storey houses, groups that live with other
people and the groups with moderate electric bills. Through enhancing energy saving knowledge in these groups,
it should be possible to finally change their attitude and behavior towards energy saving.
Keywords: Knowledge, Attitude, and Behavior on Energy Saving, Residential Sector, Pathum Thani.
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1. ความสํ าคัญและทีม่ าของปั ญหาวิจัย

พลังงานเป็ นปั จจัยสําคัญในการดําเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจ ของประเทศไทย ในปั จจุบนั ประเทศไทย
นําเข้าพลังงาน (นํ้ามัน ถ่านหิ น ก๊าซธรรมชาติ และไฟฟ้า) กว่าร้อยละ 60 ของการใช้พลังงานทั้งประเทศ ดังนั้น
การลดการพึ่งพาพลังงานจากต่ างประเทศ การจัดหาแหล่งพลังงานในประเทศทดแทนการนําเข้า ตลอดจน
การลดการใช้พ ลังงานในประเทศ ถื อเป็ นประเด็นสําคัญและเร่ งด่ วน เพื่อให้การเจริ ญเติ บโตทางเศรษฐกิ จ
สามารถดํา เนิ น ต่ อ ไปได้อ ย่า งยัง่ ยื น แนวทางในการจัด การกับ ปั ญ หาความขาดแคลนพลัง งานในอนาคต
รัฐบาลสามารถดําเนินการได้โดยการจัดการหาแหล่งพลังงานใหม่มาทดแทน นัน่ คือการเพิ่มอุปทานของพลังงาน
(Supply-side Management) หรื อ การจัด การทางด้า นความต้อ งการใช้พ ลัง งาน (Demand-side Management)
โดยการส่ งเสริ มมาตรการการประหยัดพลังงานในทุกภาคส่ วน ในบทความนี้ ให้ความสนใจกับแนวทางการ
จัด การด้า นอุ ป สงค์ข องการใช้พ ลัง งาน โดยเลื อ กศึ ก ษาการใช้พ ลัง งานในภาคที่ อ ยู่ อ าศัย เนื่ อ งจากเป็ น
ภาคเศรษฐกิ จที่ สําคัญ มี การใช้พลังงานมากเป็ นอันดับ 3 ของภาคเศรษฐกิ จในประเทศไทย มี สัดส่ วนการใช้
พลังงานขั้นสุ ดท้ายสู งถึงร้อยละ 13 ของการใช้พลังงานของทั้งประเทศ (กระทรวงพลังงาน, 2561) และปล่อย
ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เพิ่มขึ้นโดยเฉลี่ย ร้อยละ 3 ต่อปี นอกจากนี้ ภาคที่อยูอ่ าศัยเป็ นภาคเศรษฐกิจที่มีศกั ยภาพ
ในการประหยัดพลังงานในระดับสู ง หากรัฐบาลสามารถดําเนิ นมาตรการส่ งเสริ มการประหยัดพลังงานที่ เป็ น
รู ปธรรม โดยการให้ความรู ้เกี่ ยวกับการประหยัดพลังงาน การใช้มาตรการจูงใจที่เป็ นตัวเงิ นและไม่เป็ นตัวเงิน
เพื่อให้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้พลังงาน และเกิดทัศนคติที่ดีในการประหยัดพลังงาน
จังหวัดปทุมธานี เป็ นจังหวัดที่รองรับการขยายตัวของกรุ งเทพมหานคร และเป็ นศูนย์กลางของการบริ หาร
จัดการและธุ รกิจหลายประเภท มีประชากรร้อยละ 6 ของประชากรรวมทั้งประเทศ รวมประชากรแฝงแล้วจะมี
ประชากรมากเป็ นอันดับที่ 19 ของประเทศ มีความหนาแน่นของประชากรต่อพื้นที่มากเป็ นอันดับ 4 ของประเทศ
อัตราการเพิ่มของประชากรค่อนข้างสู งกว่าจังหวัดอื่น ในปี พ.ศ. 2559 มีอตั ราการเพิ่มของประชากรตามทะเบียน
ราษฎรร้ อ ยละ 1.6 โดยเฉพาะในเขตอํา เภอคลองหลวง จะมี อ ัต ราการเพิ่ ม ของประชากรสู ง กว่ า ค่ า เฉลี่ ย
ของจังหวัด เนื่องจากมีการขยายตัวของโครงการที่อยูอ่ าศัยในบริ เวณนี้ และอยูใ่ นพื้นที่ที่มีสถานประกอบการและ
สถานศึกษาตั้งอยูเ่ ป็ นจํานวนมาก นอกจากนี้ จงั หวัดปทุมธานีมีจาํ นวนบ้านที่จดทะเบียนทั้งสิ้ นประมาณ 585,814
หลังคาเรื อน โดยมีการใช้ไฟฟ้ าในครัวเรื อนและอาคารรวมกันถึง 1,731 GWh (Gigawatt hour) ต่อปี (กระทรวง
พลังงาน, 2561) และยังมีแนวโน้มเพิ่มสู งขึ้น จังหวัดปทุมธานี จึงจัดเป็ นจังหวัดที่มีแนวโน้มในการใช้พลังงานสูง
และมีโอกาสที่จะนําร่ องเป็ นจังหวัดที่มีการประหยัดพลังงาน
ดัง นั้น การเข้า ใจถึ ง ความรู ้ ทัศ นคติ และพฤติ ก รรมการประหยัด พลัง งานไฟฟ้ า ในภาคที่ อ ยู่อ าศัย
ของจังหวัดปทุมธานี สามารถเป็ นข้อมูลเบื้ องต้นเพื่อสนับสนุ นให้ภาครัฐฯ ไปใช้ประโยชน์ต่อการดําเนิ นการ
ออกมาตรการส่ งเสริ มการประหยัดพลังงานในครั วเรื อน และกําหนดนโยบายด้านพลังงานและสิ่ งแวดล้อม
ของประเทศไทยรวมไปถึ ง ในพื้ น ที่ อื่ น ๆ เพื่ อ ลดผลกระทบของการเปลี่ ย นแปลงสภาพภู มิ อ ากาศ ให้เ กิ ด
ประสิ ทธิภาพ เพื่อนําประเทศไทยไปสู่การพัฒนาแบบยัง่ ยืนได้ในอนาคต

2. วัตถุประสงค์ ของการวิจัย

(1) เพื่ อ ศึ ก ษาระดับ ความรู ้ ทัศ นคติ และพฤติ ก รรมเกี่ ย วกับ การประหยัดพลัง งาน ของประชาชน
ในอําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี
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(2) เพื่อเปรี ยบเทียบระดับความรู ้ ทัศนคติ และพฤติกรรมเกี่ยวกับการประหยัดพลังงาน ของประชาชน
ในอําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี จําแนกตามระดับการศึ กษา รายได้ต่อเดื อน จํานวนสมาชิ กในครัวเรื อน
ลักษณะของบ้านเดี่ยว ประเภทของการอยูอ่ าศัย และการใช้ไฟฟ้าเฉลี่ยต่อเดือน

3. เอกสารและงานวิจัยทีเ่ กี่ยวข้ อง

3.1 แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้ อง
ความรู ้ (Knowledge) หมายถึง ข้อมูลที่ถูกต้องที่บุคคลหนึ่ งได้รับมาจากการเรี ยนรู ้ ได้รับประสบการณ์
สั่งสมมาจนเกิ ดเป็ นความเข้าใจ และนําพาไปสู่ พ้ืนฐานของ ความคิด การวิเคราะห์ ตลอดจนการตัดสิ นใจเลือก
กระทําสิ่ งต่าง ๆในการดํารงชีวติ (ชญานิศ ปลื้มอุดม, 2557) ซึ่งความรู ้มีความสําคัญต่อการเกิดทัศนคติ และส่งผล
ต่อการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมได้ ในการศึกษาครั้งนี้ ได้นิยาม “ความรู ้เกี่ยวกับการประหยัดพลังงาน” ว่าหมายถึง
ข้อเท็จจริ ง ความจริ ง ความเข้าใจในกฎเกณฑ์ เรื่ องการใช้ไฟฟ้าภายในบ้าน เครื่ องใช้ไฟฟ้า และรายละเอียดต่างๆ
ซึ่งส่งผลต่อพฤติกรรมการใช้พลังงานให้ประหยัดและคุม้ ค่า (นรี รัตน์ นรเชษฐเดชา, 2553) ตลอดจนมีความรู ้ดา้ น
สถานการณ์ของพลังงานไฟฟ้าและนโยบายการประหยัดพลังงานไฟฟ้ า โดยมาจากประสบการณ์ ผ่านการสร้าง
ค่ า นิ ย มและจิ ต ใต้สํ า นึ ก การประหยัด พลัง งาน ซึ่ งมี ง านวิ จัย หลายฉบับ แสดงให้ เ ห็ น ว่ า ความรู ้ สํ า คัญ ต่ อ
การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมด้านพลังงาน
ทัศนคติ (Attitude) หมายถึง เรื่ องราวที่เกิดขึ้นในตัวบุคคล เป็ นการจัดระเบียบแนวความคิด ความเชื่ อ
และสิ่ งจู งใจที่ เกี่ ยวข้องกับสิ่ งใดสิ่ งหนึ่ ง ไม่ใช่ สิ่งที่ มีมาแต่กาํ เนิ ด ภายหลังจากที่ ทัศนคติ ได้ก่อตัวขึ้ นมาแล้ว
จะไม่เปลี่ยนแปลงในทันทีทนั ใด เพราะทัศนคติที่ก่อตัวขึ้นนั้นจะมีกระบวนการคิด วิเคราะห์ และสรุ ปจัดระเบียบ
เป็ นความเชื่ อ หากจะเปลี่ยนแปลงจึงต้องใช้เวลา (สรสิ ทธิ์ เภตรา, 2555) ในการศึ กษาครั้งนี้ ได้นิยาม “ทัศนคติ
เกี่ ยวกับการประหยัดพลังงาน” ว่าหมายถึ ง ความรู ้ สึก ซึ่ งได้รับจากการเรี ยนรู ้ หรื อได้รับประสบการณ์ จ าก
การประหยัด พลัง งาน ซึ่ ง มี อ ารมณ์ เ ป็ นส่ ว นประกอบที่ จ ะยอมรั บ หรื อ ไม่ ย อมรั บ ต่ อ การประหยัด พลัง งาน
การเลือกใช้เครื่ องใช้ไฟฟ้า (แจ่มนิ ดา คณานันท์, 2555) ตลอดจนสถานการณ์ของพลังงานไฟฟ้าและนโยบายการ
ประหยัดพลังงานไฟฟ้ า เป็ นสภาวะที่ มีก่อนการแสดงออกมาเป็ นพฤติ กรรมการประหยัดพลังงาน นอกจากนี้
Brounen, et al (2013) ได้ทาํ การศึกษาเกี่ยวกับความรู ้ความเข้าใจ และพฤติกรรมการใช้และการอนุรักษ์พลังงาน
ของภาคครั วเรื อนในประเทศเนเธอร์ แลนด์ พบว่า ปั จจัยทางด้านทัศนคติ ในการบริ โภคมีผลต่อการประหยัด
พลังงาน
พฤติกรรม (Behavior) หมายถึง การกระทําทางจิตวิทยาของแต่ละบุคคล เป็ นปฏิสัมพันธ์ในการตอบสนอง
ต่ อ สิ่ ง กระตุ ้น ภายในหรื อภายนอก ที่ เ ป็ นไปอย่ า งมี จุ ด มุ่ ง หมาย ผ่ า นการใคร่ ค รวญ และสั ง เกตเห็ น ได้
ไม่วา่ การกระทํานั้น ผูก้ ระทําจะทําโดยรู ้สึกตัวหรื อไม่รู้ตวั “พฤติกรรม” จึงหมายถึง การกระทําหรื อการตอบสนองต่อ
สถานการณ์ใดสถานการณ์หนึ่ ง โดยมีความรู ้ ความเข้าใจ ทัศนคติ และปั จจัยอื่นๆ เป็ นตัวก่อให้แสดงออกมา
(จุลพงษ์ อุดมพรพิบูล และโสภิตสุ ดา ทองโสภิต, 2558) ในการศึ กษาครั้งนี้ ได้นิยาม “พฤติกรรมการประหยัด
พลัง งาน” ว่า หมายถึ ง การกระทํา หรื อ การตอบสนองต่ อ การประหยัด พลังงาน อาทิ การใช้เ ครื่ อ งใช้ไ ฟฟ้ า
อย่างถูกวิธี ตลอดจนความเข้าใจในสถานการณ์พลังงานไฟฟ้ าในประเทศ เป็ นต้น นอกจากนี้ พบว่าพฤติกรรม
การประหยัดพลังงานที่ ถูกต้องของครั วเรื อน สามารถลดการใช้พลังงานในประเทศได้ถึงร้อยละ 10 - 30 และ
การร่ วมมื อกันระหว่างครั วเรื อน ภาครั ฐบาล ชุ มชนท้องถิ่ น ภาคเอกชน รวมถึ งบริ ษทั ด้านพลังงานจะทําให้
การประหยัดพลังงานมีประสิ ทธิภาพเพิ่มมากขึ้น (Zhou & Yang, 2016)
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จากการศึกษาแนวคิด ทฤษฎี ตลอดจนงานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง ผูว้ จิ ยั ได้นาํ มาใช้เพื่อวางกรอบแนวคิดในการ
วิจยั ดังแสดงใน แผนภาพที่ 1
3.2 กรอบแนวคิดในการวิจยั

แผนภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจยั

4. วิธีดําเนินการวิจัย

4.1 ประชากรและตัวอย่ าง
ผูว้ ิจยั เลือกกลุ่มตัวอย่างเฉพาะประชากรใน อําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี จํานวน 274,012 คน
ซึ่งมีสามเทศบาล ได้แก่ เทศบาลเมืองท่าโขลง เทศบาลเมืองคลองหลวง และนอกเขตเทศบาล กําหนดกลุ่มตัวอย่าง
โดยใช้วิธีการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบแบ่งชั้น จํานวนไม่นอ้ ยกว่า 400 คน ซึ่ งคํานวณขนาดของกลุ่มตัวอย่างของ
ประชากรจากสู ตร Yamane (1973) โดยกําหนดค่าความเชื่อมัน่ ที่ร้อยละ 95 กําหนดอัตราส่ วนของประชากรที่จะ
ศึกษาได้ดงั นี้ เทศบาลเมืองท่าโขลง (125 คน) เทศบาลเมืองคลองหลวง (75 คน) และนอกเขตเทศบาล (200 คน)
4.2 เครื่ องมือวิจยั
เครื่ องมือที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ แบบสอบถาม (Questionnaire) โดยแบ่งออกเป็ น 2 ส่ วน ส่ วนที่ 1
ข้อมูลทัว่ ไปของกลุ่มตัวอย่าง (ข้อมูลพื้นฐานส่ วนบุคคล ข้อมูลลักษณะบ้านอยู่อาศัย และข้อมูลค่าใช้จ่ายด้าน
การใช้ไฟฟ้า) และส่วนที่ 2 แบบสอบถามวัดระดับความรู ้ ทัศนคติ และพฤติกรรม เกี่ยวกับการประหยัดพลังงาน
4.3 การเก็บรวบรวมข้ อมูล
ผูว้ ิจยั เก็บรวบรวมข้อมูลจากประชาชนอําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ในรู ปแบบออนไลน์ (Google
Forms) และรู ป แบบชุ ด กระดาษ โดยทํา หนัง สื อ ขอความอนุ เ คราะห์ ถึง อบต. ผูใ้ หญ่ บ ้า น อํา เภอคลองหลวง
จังหวัดปทุมธานี และแจกจ่ายให้กบั กลุ่มตัวอย่าง ในช่วงเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2563 - เดือนตุลาคม พ.ศ. 2563
4.4 การตรวจสอบคุณภาพของเครื่ องมือทีใ่ ช้ ในการวิจยั
ผูว้ ิจัยตรวจสอบความตรงตามเนื้ อหา (Content Validity) โดยนําไปให้ผูเ้ ชี่ ยวชาญ 3 ท่ านตรวจสอบ
และนํามาวิเคราะห์ IOC (Item – Objective Congruence Index) และเลื อกใช้ขอ้ คําถามที่ มีค่า IOC มากกว่า 0.5
จากนั้นทดสอบค่าความเชื่ อมัน่ (Reliability) ด้วยสู ตรสัมประสิ ทธิ์ แอลฟ่ า (Alpha Coefficient) ของ Cronbach
ได้ค่าเท่ากับ 0.86
4.5 การวิเคราะห์ ข้อมูล
ผูว้ ิจยั วิเคราะห์ขอ้ มูลโดยใช้สถิติเชิ งพรรณนา (Descriptive Statistics) ได้แก่ การวิเคราะห์ ค่าความถี่
ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ ยงเบนมาตรฐานสําหรับข้อมูลเชิ งปริ มาณ และสถิติอนุ มาน (Inferential Statistics)
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คือ การทดสอบค่าที (t - test) และการวิเคราะห์ความแปรปรวน (Analysis of Variance : ANOVA) เพื่อทดสอบ
ความแตกต่างของค่าเฉลี่ย (mean)

5. ผลการวิจัย

ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีระดับการศึกษาในระดับอนุปริ ญญา - ปริ ญญาตรี (คิด
เป็ นร้ อยละ 67.8) มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนตํ่ากว่า 20,000 บาท (คิดเป็ นร้อยละ 41.0) มีจาํ นวนสมาชิ กในครัวเรื อน
1 - 3 คน (คิ ดเป็ นร้ อยละ 54.7) ส่ วนใหญ่อาศัยอยู่ในบ้านเดี่ ยว 1 ชั้น (คิ ดเป็ นร้ อยละ 48.3) บ้านที่ อยู่ปัจจุ บนั
เป็ นบ้านตนเอง (คิดเป็ นร้อยละ 86.3) และมีค่าไฟฟ้าเฉลี่ยต่อเดือน 1,001 - 2,000 บาท (คิดเป็ นร้อยละ 41.0)
ผลการศึ ก ษาระดับ ความรู ้ ทัศ นคติ และพฤติ ก รรมการประหยัด พลัง งานในภาคที่ อ ยู่อ าศัย ของ
กลุ่มตัวอย่าง พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีระดับความรู ้ ทัศนคติ และพฤติกรรมการประหยัดพลังงานในภาคที่อยูอ่ าศัย
ในภาพรวมอยูใ่ นระดับ “มาก” รายละเอียดแสดงดังตารางที่ 1
เมื่อเปรี ยบเทียบระดับความรู ้เกี่ ยวกับการประหยัดพลังงานในที่ อยู่อาศัย พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่ มีระดับ
การศึ ก ษาสู ง กว่า ปริ ญ ญาตรี มี ร ายได้ต่ อ เดื อ นมากกว่า 40,000 บาท มี จ ํา นวนสมาชิ ก ในครั ว เรื อ น 1 - 3 คน
อาศัยบ้านเดี่ยว 2 ชั้นขึ้นไป อาศัยบ้านเช่า - อาศัยผูอ้ ื่นอยู่ และมีค่าไฟฟ้าเฉลี่ย 1,001 - 2,000 บาท จะมีระดับความรู ้
เกี่ยวกับการประหยัดพลังงานสูงที่สุด
เมื่ อ เปรี ย บเที ยบทัศนคติ เ กี่ ยวกับ การประหยัดพลังงานในที่ อ ยู่อาศัย พบว่า กลุ่ ม ตัว อย่า งที่ มีระดับ
การศึ ก ษามัธ ยมศึ ก ษาหรื อตํ่า กว่ า มี ร ายได้ม ากกว่ า 40,000 บาท มี จ ํา นวนสมาชิ ก ในครั ว เรื อน 1 - 3 คน
มีบา้ นเดี่ยว 2 ชั้นขึ้นไป อาศัยบ้านเช่า - อาศัยผูอ้ ื่นอยู่ และมีค่าไฟฟ้าเฉลี่ย 1,001 - 2,000 บาท จะมีทศั นคติเกี่ยวกับ
การประหยัดพลังงานสูงที่สุด
เมื่ อเปรี ยบเที ยบพฤติ กรรมเกี่ ยวกับการประหยัดพลังงานในที่ อยู่อาศัย พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่ มีระดับ
การศึกษามัธยมศึกษาหรื อตํ่ากว่า มีรายได้ต่าํ กว่า 20,000 บาท มีจาํ นวนสมาชิกในครัวเรื อน 1 - 3 คน มีบา้ นเดี่ยว
2 ชั้น ขึ้ น ไป อาศัย บ้า นเช่ า - อาศัย ผู ้อื่ น อยู่ และมี ค่ า ไฟฟ้ า เฉลี่ ย 1,001 - 2,000 บาท จะมี พ ฤติ ก รรมเกี่ ย วกับ
การประหยัดพลังงานสูงที่สุด
ตารางที่ 1 การเปรี ยบเทียบระดับความรู ้ ทัศนคติ และพฤติกรรมเกี่ยวกับการประหยัดพลังงานในภาคที่อยูอ่ าศัย
จําแนกตามตัวแปรข้อมูลพื้นฐานส่วนบุคคล ลักษณะบ้านอยูอ่ าศัย และค่าใช้จ่ายด้านการใช้ไฟฟ้าของ
กลุ่มตัวอย่าง
จําแนกตาม
ระดับการศึกษา

1. มัธยมศึกษาหรื อตํ่ากว่า
2. อนุปริ ญญา - ปริ ญญาตรี
3. สู งกว่าปริ ญญาตรี
รายได้ ต่อเดือน
1. ตํ่ากว่า 20,000 บาท
2. 20,001 - 40,000 บาท
3. มากกว่า 40,000 บาท
จํานวนสมาชิกในครัวเรื อน 1. 1 - 3 คน
2. มากกว่า 3 คน
ลักษณะของบ้ านเดี่ยว
1. บ้านเดี่ยว 1 ชั้น
2. บ้านเดี่ยว 2 ชั้นขึ้นไป

ระดับความรู้
��
4.19
3.99*
4.26*
4.04*
4.01*
4.23*
4.13*
3.99*
3.91*
4.21*

SD
0.80
0.64
0.63
0.69
0.66
0.65
0.71
0.63
0.68
0.64
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ทัศนคติ
��
4.28*
3.99*
4.16
4.11
3.99
4.11
4.15*
3.96*
3.94*
4.18*

พฤติกรรม
SD
0.79
0.58
0.53
0.71
0.54
0.53
0.64
0.58
0.64
0.57

��
4.26*
3.91*
4.06
4.04
3.91
4.03
4.06*
3.90*
3.85*
4.12*

SD
0.78
0.55
0.47
0.68
0.55
0.47
0.63
0.54
0.64
0.52
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ตารางที่ 1 (ต่อ)
จําแนกตาม
ประเภทของการอยู่อาศัย
ค่ าไฟฟ้ าเฉลี่ยต่ อเดือน

ค่ าเฉลี่ยรวม
ระดับการแปรผล

1. บ้านตนเอง
2. บ้านเช่า - อาศัยผูอ้ ื่นอยู่
1. 1,000 บาท หรื อน้อยกว่า
2. 1,001 - 2,000 บาท
3. 2,000 บาทขึ้นไป

ระดับความรู้
��
4.05
4.15
3.86*
4.24*
4.06*
4.07

SD
0.66
0.74
0.60
0.72
0.62
0.67
มาก

ทัศนคติ
��
4.04*
4.23*
3.83*
4.27*
4.03*
4.06

พฤติกรรม
SD
0.62
0.60
0.56
0.62
0.57
0.62

มาก

��
3.98
4.06
3.76*
4.18*
3.96*
3.99

SD
0.59
0.62
0.54
0.64
0.49
0.60
มาก

หมายเหตุ: * หมายถึง แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

หลังจากนั้นผูว้ ิจยั จึงได้นาํ ผลการศึกษาไปทดสอบความแตกต่างทางสถิติ ด้วยการทดสอบค่าที (t - test)
แบบ Independent สําหรับทดสอบความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ย 2 ค่า และการวิเคราะห์ความแปรปรวน (Analysis
of Variance : ANOVA) สําหรับทดสอบความแตกต่างค่าเฉลี่ยของที่มากกว่า 2 ค่า (ซึ่ งมีการทดสอบความแปรปรวน
ของประชากรในแต่ละกลุ่ม Test of Homogeneity of Variances ก่อนทําการทดสอบ)
เมื่อเปรี ยบเที ยบระดับความรู ้เกี่ ยวกับการประหยัดพลังงานในภาคที่ อยู่อาศัยในเชิ งสถิติที่ระดับ 0.05
พบว่า กลุ่ ม ตัว อย่า งที่ มี ร ะดับ การศึ ก ษา รายได้ต่ อ เดื อ น จํา นวนสมาชิ ก ในครั ว เรื อ น ลัก ษณะของบ้า นเดี่ ยว
และค่าไฟฟ้าเฉลี่ยต่อเดือน มีระดับความรู ้เกี่ยวกับการประหยัดพลังงานในภาคที่อยูอ่ าศัย “แตกต่างกัน” อย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และเมื่อเปรี ยบเที ยบกลุ่มตัวอย่างตามประเภทของการอยู่อาศัย พบว่า มีระดับ
ความรู ้เกี่ยวกับการประหยัดพลังงานในภาคที่อยูอ่ าศัย “ไม่แตกต่างกัน” อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
เมื่ อ เปรี ย บเที ย บทัศ นคติ เ กี่ ย วกับ การประหยัด พลัง งานในภาคที่ อ ยู่อ าศัย ในเชิ ง สถิ ติ ที่ ร ะดับ 0.05
พบว่า กลุ่ ม ตัว อย่า งที่ มี ร ะดับ การศึ ก ษา จํา นวนสมาชิ ก ในครั ว เรื อ น ลัก ษณะของบ้า นเดี่ ย ว ประเภทของ
การอยูอ่ าศัย และค่าไฟฟ้าเฉลี่ยต่อเดือน มีทศั นคติเกี่ยวกับการประหยัดพลังงานในภาคที่อยูอ่ าศัย “แตกต่างกัน”
อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และเมื่อเปรี ยบเทียบกลุ่มตัวอย่างที่มีรายได้ต่อเดือนต่างกัน พบว่า มีทศั นคติ
เกี่ยวกับการประหยัดพลังงานในภาคที่อยูอ่ าศัย “ไม่แตกต่างกัน” อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
เมื่อเปรี ยบเทียบพฤติกรรมเกี่ยวกับการประหยัดพลังงานในภาคที่อยูอ่ าศัยในเชิงสถิติท่ีระดับ 0.05 พบว่า
กลุ่มตัวอย่างที่ มีระดับการศึ กษา จํานวนสมาชิ กในครัวเรื อน ลักษณะของบ้านเดี่ยว และค่าไฟฟ้ าเฉลี่ยต่อเดือน
มีพฤติกรรมเกี่ยวกับการประหยัดพลังงานในภาคที่อยูอ่ าศัย “แตกต่างกัน” อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
และเมื่อเปรี ยบเทียบกลุ่มตัวอย่างที่มีรายได้ต่อเดือน และประเภทของการอยูอ่ าศัยแตกต่างกัน พบว่า มีพฤติกรรม
เกี่ยวกับการประหยัดพลังงานในภาคที่อยูอ่ าศัย “ไม่แตกต่างกัน” อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

6. อภิปรายผล

เมื่ อ เปรี ย บเที ย บระดับ ความรู ้ เ กี่ ย วกับ การประหยัด พลัง งาน พบว่า ผูท้ ่ี มี ก ารศึ ก ษาสู ง มัก จะอยู่ใ น
ครั วเรื อนที่ มีรายได้เฉลี่ ยต่อเดื อนสู ง ซึ่ งเป็ นผูท้ ี่ สนใจศึ กษาหาความรู ้ ในเรื่ องต่างๆ อยู่เสมอจึ งทําให้ความรู ้
เปิ ดกว้าง และอาจมีประสบการณ์การเรี ยน การทํากิจกรรมในเรื่ องการประหยัดพลังงานมาจากสถาบันการศึกษา
สอดคล้องกับงานวิจยั ของ ธภัทร ภิรมย์ (2558) ที่พบว่าการได้รับความรู ้ดา้ นการอนุรักษ์พลังงานไฟฟ้า ของนิสิต
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มีอิทธิพลต่อการมีส่วนร่ วมในการอนุรักษ์พลังงานอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ นอกจากนี้
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ครัวเรื อนที่มีจาํ นวนสมาชิกที่นอ้ ยกว่า ย่อมสื่ อสาร แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการประหยัดพลังงานได้ง่ายกว่า
ทําให้มีระดับความรู ้ดา้ นการประหยัดพลังงานมากกว่า สอดคล้องกับผลการวิจยั ของเสาวภา จันทร์กระจ่าง (2555)
ซึ่ งพบว่าผูท้ ี่ มีจาํ นวนสมาชิ กในครั วเรื อนต่างกัน ส่ งผลต่อระดับความรู ้ และพฤติ กรรมการประหยัดพลังงาน
ต่างกัน ขณะเดี ยวกันหากบ้านอยู่อาศัยหลายชั้น ย่อมมีแนวโน้มที่ จะใช้ไฟฟ้ าและรายจ่ ายค่าไฟฟ้ ามาก ดังนั้น
ทุกคนที่ อาศัยในบ้าน จึ งให้ความสําคัญกับการใช้ไฟฟ้ าอย่างประหยัดระมัดระวัง เพื่อเป็ นการลดค่าใช้จ่ายด้าน
ไฟฟ้า จึงส่งผลให้มีระดับความรู ้เกี่ยวกับการประหยัดพลังงานสูงกว่ากลุ่มอื่น
เมื่อเปรี ยบเทียบทัศนคติเกี่ยวกับการประหยัดพลังงาน พบว่าทัศนคติเป็ นเรื่ องแล้วแต่บุคคล สอดคล้อง
กับการให้ความหมายของ Thurstone & Chave (1967) ว่าทัศนคติ หมายถึง อารมณ์ที่ซบั ซ้อนของบุคคลในการที่
จะยอมรั บหรื อไม่ยอมรั บ ชอบหรื อไม่ชอบต่อสิ่ งต่าง ๆ กลุ่มตัวอย่างที่ มีระดับการศึ กษาตํ่ามักจะเป็ นกลุ่มที่
มีรายได้นอ้ ย จึงให้ความสําคัญกับค่าใช้จ่าย ซึ่ งรวมถึงค่าไฟฟ้าด้วย และพยายามหาแนวทางลดค่าใช้จ่ายมากกว่า
กลุ่มตัวอย่างที่มีค่าไฟฟ้าเฉลี่ยปานกลาง มีทศั นคติในการประหยัดพลังงานสูงกว่ากลุ่มอื่น เนื่องจากมีความจําเป็ น
ต่อการลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงาน เนื่องจากไม่พร้อมที่จะจ่ายค่าไฟฟ้าที่ราคาสูงกว่านี้ แต่ในขณะเดียวกันก็ไม่อยูใ่ น
เกณฑ์การได้ใช้ไฟฟ้ าโดยที่ไม่ตอ้ งเสี ยเงินของโครงการจากรัฐบาล สอดคล้องกับมาตรการช่วยเหลือผูใ้ ช้ไฟฟ้ า
ของ การไฟฟ้ าส่ วนภูมิภาค (2564) ที่ กาํ หนดให้ผใู ้ ช้ไฟฟ้ าที่เป็ นบ้านอยูอ่ าศัยขนาดกลางยังต้องเสี ยค่าไฟฟ้าอยู่
แต่ในขณะที่ผใู ้ ช้ไฟฟ้าที่เป็ นบ้านอยูอ่ าศัยขนาดเล็กใช้ไฟฟ้าฟรี นอกจากนี้การอาศัยในบ้านหลายชั้น ส่งผลให้เกิด
ความจําเป็ นที่จะต้องใช้ไฟฟ้าที่มากขึ้น สอดคล้องกับงานวิจยั ของ Almeida et al (2011) ที่พบว่าการใช้ไฟฟ้าเกิด
จากลักษณะนิ สัยเฉพาะตัว และความต้องการที่จะได้รับความสะดวกสบาย ในขณะเดียวกันหากควบคุมลักษณะ
นิ สัยเฉพาะตัวและความต้องการสะดวกสบาย ก็จะส่ งผลต่อการประหยัดพลังงานที่ดีข้ ึนได้ รวมไปถึงการที่อาศัย
บ้านผูอ้ ื่นอยู่ อาจมีกฎระเบี ยบ ข้อบังคับ หรื อข้อตกลงในการอยู่อาศัยร่ วมกัน ทําให้เกิ ดทัศนคติที่เกี่ ยวข้องกับ
การประหยัดพลังงานมากกว่าการอยูใ่ นบ้านตนเอง จึงส่ งผลต่อทัศนคติเกี่ยวกับการประหยัดพลังงานที่แตกต่าง
กันได้
และเมื่ อเปรี ยบเที ยบพฤติกรรมเกี่ ยวกับการประหยัดพลังงาน พบว่าระดับการศึ กษาที่ ต่ าํ จะสัมพันธ์
กับรายได้ต่ าํ ด้วย จึ งให้ความสําคัญต่อการประหยัดรายจ่าย สอดคล้องกับงานวิจัยของ จุ ลพงษ์ อุดมพรพิบูล
และ โสภิตสุดา ทองโสภิต (2558) ซึ่งพบว่ารายได้เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมการประหยัดพลังงาน สามารถอธิบายได้
ว่ากลุ่มตัวอย่างที่มีรายได้ต่อเดือนน้อย ต้องใช้จ่ายอย่างประหยัด เนื่องจากค่าครองชีพในปัจจุบนั ที่เพิ่มสูงขึ้นหากมี
พฤติกรรมที่ไม่ประหยัดพลังงาน ซึ่ งจะส่ งผลให้รายจ่ายค่าไฟฟ้าสู ง ก็อาจทําให้เกิดความยากลําบากในอนาคตได้
กลุ่มตัวอย่างนี้ จึงมี พ ฤติ ก รรมในการประหยัด พลัง งานสู ง กว่ากลุ่ม อื่ น ในขณะเดี ยวกัน การอยู่อาศัยในบ้า น
หลายชั้น อาจมีความจําเป็ นที่จะต้องประหยัดรายจ่ายด้านการใช้ไฟฟ้ามากกว่า ทําให้เกิดพฤติกรรมการประหยัด
พลังงานมากกว่า จึงส่งผลต่อพฤติกรรมเกี่ยวกับการประหยัดพลังงานที่แตกต่างกันได้

7. ข้ อเสนอแนะ

7.1 ข้ อเสนอแนะในการนําผลวิจยั ไปใช้
1. จากผลการศึกษาครั้งนี้ พบว่า กลุ่มที่มีระดับการศึกษามัธยมศึ กษาหรื อตํ่ากว่า เป็ นผูท้ ี่มีทศั นคติ
และพฤติ กรรมเกี่ ยวกับการประหยัดพลังงานในภาคที่ อยู่อ าศัยมาก ดังนั้นภาครั ฐจึ งอาจต้องเพิ่มเนื้ อหาด้า น
การประหยัด พลังงานให้แ ก่ ป ระชาชนที่ ย งั อยู่ในกลุ่ ม วัยเรี ยน และเพิ่ ม การรณรงค์ ประชาสัม พัน ธ์ เ กี่ ยวกับ
การประหยัดพลังงาน และใช้พลังงานอย่างมีประสิ ทธิ ภาพให้กลุ่มดังกล่าวเพิ่มเติม หลังจากนั้นควรขยายผลให้
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เข้าถึงกลุ่มคนทุกระดับการศึ กษาในสังคม แต่อาจจะมีมาตรการที่ แตกต่างกันโดยใช้การวิเคราะห์ถึงผูร้ ั บสาร
(Audience Analysis) อาทิ หากผูร้ ับสารมีระดับการศึกษาสูง อาจใช้วธิ ีสร้างภาพลักษณะเชิงบวกเพื่อสร้างแรงจูงใจ
ให้ผรู ้ ับสารเปิ ดใจและรู ้สึกยินดีที่จะรับความรู ้เกี่ยวกับการประหยัดพลังงาน โดยที่ไม่ได้ทาํ ให้รู้สึกอึดอัดหรื อเป็ น
ความยากลําบากในการเรี ยนรู ้เรื่ องการประหยัดพลังงาน หากผูร้ ับสารมีระดับการศึ กษาตํ่ากว่า รัฐบาลควรให้
การศึกษาแก่ประชาชนเพิ่มเติม โดยสอดแทรกเนื้อหาการประหยัดพลังงานไว้ในหลักสูตรการเรี ยนการสอน หรื อ
อาจนําเสนอผลกระทบที่ เกิ ดจากการไม่ประหยัดพลังงาน ผ่านผูน้ าํ ทางสังคม เพื่อให้ผูร้ ับสารกลุ่มดังกล่าวเกิด
ความตระหนักและยินดีที่จะเปิ ดรับข่าวสารความรู ้เกี่ยวกับการประหยัดพลังงาน
2. จากผลการศึกษาครั้งนี้ พบว่า กลุ่มที่มีระดับรายได้ต่อเดือนมากกว่า 40,000 บาท เป็ นผูท้ ี่มีระดับ
ความรู ้เกี่ยวกับการประหยัดพลังงานในภาคที่อยู่อาศัยสู งกว่ากลุ่มอื่น ในขณะที่กลุ่มที่มีระดับรายได้ต่อเดื อนตํ่า
กว่า 20,000 บาท จะมีทศั นคติ และพฤติกรรม เกี่ยวกับการประหยัดพลังงานในภาคที่อยูอ่ าศัยในระดับมากเช่นกัน
ดังนั้นภาครั ฐควรส่ งเสริ ม ประชาสัมพันธ์ก ารประหยัดพลังงาน พัฒนานวัตกรรม และดําเนิ นนโยบายด้า น
การประหยัดพลังงานในภาคที่อยูอ่ าศัยให้มากขึ้น ผ่านการใช้เครื่ องมือของภาครัฐ อาทิ การรณรงค์ให้ประชาชน
ใช้จ่ายซื้อเครื่ องใช้ไฟฟ้าที่ประหยัดพลังงาน โดยมีแรงจูงใจทางภาษีและสิ ทธิประโยชน์เป็ นตัวดึงดูดความสนใจ
3. กล่าวโดยสรุ ปจากผลการศึกษาครั้งนี้พบว่า กลุ่มที่มีจาํ นวนสมาชิกในครัวเรื อน 1 - 3 คน กลุ่มที่
อาศัยบ้านเดี่ยว 2 ชั้นขึ้นไป กลุ่มที่อาศัยบ้านเช่า - บ้านผูอ้ ่ืนอยู่ และกลุ่มที่มีค่าไฟฟ้าเฉลี่ยต่อเดือน 1,001 - 2,000
บาท เป็ นผูท้ ี่ มีระดับความรู ้ ทัศนคติ และพฤติ กรรมเกี่ ยวกับการประหยัดพลังงานในภาคที่ อยู่อาศัยมากที่ สุด
ดังนั้นกลุ่มดังกล่าวจึงควรเป็ นกลุ่มนําร่ องของภาครัฐในการดําเนิ นนโยบายด้านพลังงานให้เกิดประสิ ทธิ ภาพมาก
ที่ สุด โดยการสร้ างเครื อข่ายกับภาคประชาชน ภาคเอกชนทั้งในระดับท้องถิ่ นและในระดับประเทศ เพื่อให้
ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการใช้พลังงานไฟฟ้าในที่อยูอ่ าศัยของประชาชนให้อยูใ่ นเกณฑ์ที่เหมาะสม (ทั้งค่าไฟฟ้า
และราคาเครื่ องใช้ไฟฟ้ า) ไม่ให้มีราคาสู งจนเกิ นไป เพื่อจูงใจประชาชนกลุ่มดังกล่าวให้มีทศั นคติเชิ งบวกด้าน
การใช้พ ลัง งานอย่า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ เป็ น New Normal หรื อ วิ ถี ชี วิ ต ใหม่ (เสมื อ นการบัง คับ ใช้ถุ ง ผ้า แทน
ถุงพลาสติ ก) เป็ นเรื่ องที่ เหมาะสมกับสถานการณ์ พลังงานไทยและพลังงานโลก อี กทั้งยังสามารถประหยัด
ค่าใช้จ่ายได้จริ ง หลังจากนั้นภาครัฐควรขยายผลไปยังประชาชนในกลุ่มอื่นๆ ผ่านการประชาสัมพันธ์ในสื่ อยุคใหม่
ควรสอดแทรกเนื้ อหาด้านการประหยัดพลังงาน รณรงค์ให้เกิดการใช้พลังงานไฟฟ้าให้เกิดประสิ ทธิ ภาพสูงที่สุด
เพื่ อ ให้ป ระชาชนเรี ย นรู ้ ว่า ในฐานะประชาชน สามารถจะปฏิ บัติ ต ัว อย่า งไรได้บ้า ง พร้ อ มกัน นี้ ให้นํา เสนอ
การประชาสัมพันธ์ผ่านสื่ อช่องทางเดิมให้แก่ประชาชนเพื่อเป็ นอีกทางเลือก แต่เพิ่มเนื้ อหาให้มีความสอดคล้อง
กับสถานการณ์ปัจจุบนั อันจะนําไปสู่พฤติกรรมการประหยัดพลังงานที่ถูกต้อง และยัง่ ยืนได้ในอนาคต
จากข้อ เสนอแนะข้า งต้น มุ่ ง เน้น การให้ค วามรู ้ ปรั บ เปลี่ ย นทัศ นคติ สร้ า งประสบการณ์ เ กี่ ย วกับ
การประหยัดพลังงานแทบทั้งสิ้น ทั้งนี้เพื่อปลุกจิตสํานึกให้ทุกคนเข้าใจว่า การใช้ไฟฟ้าอย่างประหยัด ไม่ใช่หน้าที่
ของใครคนใดคนหนึ่ ง ประชาชนก็มีบทบาท ภาครัฐก็ควรส่ งเสริ ม ภาคเอกชนก็มีส่วนร่ วมได้ ทั้งนี้ เพื่อให้เกิด
การประหยัด และใช้พลังงานไฟฟ้าอย่างมีประสิ ทธิภาพ อันจะนําไปสู่ความยัง่ ยืนของประเทศไทยในอนาคต
7.2 ข้ อเสนอแนะในการวิจยั ครั้งต่ อไป
การศึกษาครั้งนี้ มีขอ้ จํากัดเนื่ องจากสถานการณ์โควิด - 19 ทําให้ ผูว้ ิจยั เลือกเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง
เท่ า ที่ ส ามารถดํา เนิ น การได้ ผู ้วิ จัย จึ ง เสนอแนะในการศึ ก ษาครั้ งต่ อ ไป ควรดํา เนิ น การจัด เก็ บ ข้อ มู ล จาก
กลุ่มตัวอย่างที่ อยู่ในเมืองใหญ่ และเมืองเล็ก หรื อพื้นที่ ที่มีความเป็ นเมืองกับพื้นที่ ที่มีความเป็ นชนบท เพื่อให้
สามารถเป็ นตัวแทนประชากรในภาคที่อยูอ่ าศัยที่ครอบคลุมประชากรที่มีความแตกต่างในเชิงพื้นที่ที่ทาํ การศึกษา
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บทคัดย่ อ

หมู่บา้ นนาจอกเป็ นหมู่บา้ นประวัติศาสตร์ ของคนไทยเชื้ อสายเวียดนาม และมีชาอัสสัมเป็ นชาที่ ปลูก
ตั้งแต่สมัยยุคสงครามโลกครั้งที่ 2 แต่ยงั ไม่สามารถพัฒนาชาอัสสัมเป็ นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการยอมรับ การวิจยั ครั้ง
นี้จึงมีวตั ถุประสงค์เพื่อพัฒนารู ปแบบการยกระดับชาอัสสัมหมู่บา้ นนาจอกให้ได้มาตรฐานและต่อยอดเชิงพาณิ ชย์
จังหวัดนครพนม ด้วยการวิจยั เชิ งปฏิบตั ิการ โดยมีกลุ่มเป้ าหมายทั้งหมด 60 คน เป็ นผูน้ าํ ชุมชน กรรมการกลุ่ม
วิสาหกิจและประชาชนในหมู่บา้ น เครื่ องมือที่ใช้ในการทดลองประกอบด้วย แบบสอบถาม แบบสัมภาษณ์ สมุด
บัญชี รายรับ-รายจ่ายและคู่มือการยกระดับชาอัสสัม วิเคราะห์ขอ้ มูลเชิ งปริ มาณด้วยสถิติเชิ งบรรยาย และสถิติ
ทดสอบทีแบบคู่ วิเคราะห์ขอ้ มูลเชิงคุณภาพด้วยการวิเคราะห์แก่นสาระ
ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างที่เข้าร่ วมการวิจยั ส่ วนใหญ่เป็ นวัยสู งอายุเพศหญิง ระดับการศึกษาส่วน
ใหญ่ระดับประถมศึกษา มีรายได้นอ้ ยกว่า 15,000 บาท/เดือน ส่ วนความรู ้ดา้ นชาอัสสัมก่อนการวิจยั อยูใ่ นระดับ
ปานกลาง โดยมีค่าเฉลี่ยคะแนนเท่ากับ 12.50 (S.D. 0.74) ส่ วนความรู ้หลังการวิจยั อยูใ่ นระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ย
คะแนนเท่ากับ 28.20 (S.D. 0.55) เมื่อเปรี ยบเทียบความรู ้ก่อนและหลังการดําเนิ นการ พบว่ามีความแตกต่างกัน
อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ส่วนรู ปแบบการยกระดับชาอัสสัมหมู่บา้ นนาจอก ที่เน้นการมีส่วนร่ วมของ
ชุมชนทั้งระดับสมาชิ กชาอัสสัม คณะกรรมการวิสาหกิ จชุมชน ผูน้ าํ ชุมชน นักวิชาการ และหน่ วยงานภาครัฐที่
เกี่ ยวข้อง มาร่ วมกันพัฒนารู ปแบบการยกระดับ ชาอัส สัมหมู่บ้านนาจอก ซึ่ งรู ปแบบดังกล่าวจะต้องมี ต้ งั แต่
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การปลูก การผลิตชา การจําหน่าย การบริ หารจัดการกลุ่มวิสาหกิจ และการรับรองมาตรฐาน โดยกุญแจสําคัญของ
ความสําเร็ จ คือ การมีส่วนร่ วมของทุกภาคส่วน ทั้งภาคประชาชน ภาคผูน้ าํ ชุมชน ภาครัฐ และภาควิชาการ ร่ วมกับ
การมีจิตอาสาในชุมชน และการใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นในการชงชาของหมู่บา้ นนาจอกในการผสมผสาน ทําให้
ชุมชนเห็ นประโยชน มีความเป็ นเจ้าของผลิตภัณฑ์ และภาคภูมิใจในการดําเนิ นงานโดยชุมชน เพื่อชุมชนของ
ตนเอง
คําสําคัญ : การยกระดับ, ชาอัสสัม, มาตรฐาน, การต่อยอดเชิงพาณิ ชย์, หมู่บา้ นนาจอก

ABSTRACT

Najok village is a historical village of Thai-Vietnam people. Assam tea planted since 2nd world war.
However, Assam tea did not accept now. Therefore, the objective of this study would like to developing enhancing
standard & commercial extension program for Assam tea at Najok subdistrict, Nakhon Phanom province. This
study applied action research with the 60 participants (community leader, committees of community enterprise,
and people in this village. The instrument in this study consisted of questionnaire, Interview guideline, income
and expenditure account, and elevating Assam tea handbook. The descriptive statistic applied for quantitative
data, and pair t-test applied for compare the knowledge before and after research. In addition, the thematic analysis
applied for qualitative data.
The results of this research show that the most of participant were elderly woman, had a primary study,
and income lower than 15,000 bath/month. The knowledge about Assam tea product pretest was lower than post
test (mean 12.50, 28.20), respectively and significantly (P < 0.01). In addition, the enhancing standard &
commercial extension program for Assam tea was engagement network partners since plant period to standard
period. Moreover, the key successes of the program were collaborating with the network partners, encouraging
volunteers, and integrating local wisdom of brew tea. Finally, community will see the benefit, possessive, and
proud to run the process by themselves for their community.
Keywords: Enhancing, Assam tea, Standard, Commercial extension, Najok village

1. ความสํ าคัญและทีม่ าของปั ญหาวิจัย

ชุมชนบ้านนาจอกตั้งอยู่ หมู่ 5 ตําบลหนองญาติ อําเภอเมือง จังหวัดนครพนม มีจาํ นวน 129 หลังคาเรื อน
ประชากร 734 คน ในอดี ตในช่ วงสงครามอิ นโดจี น ประธานาธิ บดี โฮจิ มินห์ พร้อมด้วยกลุ่มผูร้ ่ วมอุดมการณ์
ได้เดินทางเข้ามาเพื่อหาลู่ทางกอบกูเ้ อกราชอยูใ่ นพื้นที่จงั หวัดนครพนม ในช่วงปี พ. ศ 2466 - 2474 โดยพํานักอยู่
ณ บ้านนาจอก ท่านได้สร้างบ้านพักและเครื่ องใช้ในปั จจุบนั ยังเหลือบางส่วนเป็ นหลักฐาน ภายในหมู่บา้ นนาจอก
แห่ ง นี้ ยัง มี พิ พิ ธ ภัณ ฑ์ห มู่ บ้า นมิ ต รภาพไทย-เวี ย ดนาม หมู่ บ้า นนาจอกเป็ นพื้ น ที่ ชุ ม ชนประวัติ ศ าสตร์ ที่ มี
ความเป็ นมายาวนาน และคนในหมู่บา้ นได้ร่วมแรงร่ วมใจพัฒนาจนกลายเป็ นชุมชนท่องเที่ยว เอกลักษณ์เด่นของ
ชุมชนคือ เป็ นแหล่งประวัติศาสตร์ ไทย-เวียดนามที่สําคัญ มีอนุสรณ์สถานโฮจิมินห์ มีเครื่ องดื่มชาที่มีความเป็ น
เอกลักษณ์เฉพาะ คือ ชาอัสสัม ซึ่ งชาอัสสัมเป็ นพืชชนิ ดหนึ่ งที่ เป็ นเอกลักษณ์ของหมู่บ้าน ด้วยคนเวียดนามที่
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อพยพย้ายถิ่นฐานมาอยูน่ ครพนมได้นาํ พันธุ์ชาอัสสัมมาจากเวียดนาม ลูกหลานได้นาํ มาปลูกขยายพันธุ์ต่อเนื่ อง
มาชัว่ ลูกชัว่ หลานจนปั จจุบนั
ชุมชนบ้านนาจอกมีศกั ยภาพมากพอต่อการที่จะพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้กา้ วหน้าต่อไปได้โดยกลุ่มวิสาหกิจ
ชุมชนมีจุดแข็งคือ ความตั้งใจในการทํางาน ความมุ่งมัน่ ขยันขันแข็ง ความซื่อสัตย์ต่ออาชีพที่ตนมี ความเสี ยสละ
ต่อหน้าที่การงาน แต่ยงั พบจุดอ่อนคือ การทํางานเป็ นกลุ่มวิสาหกิจชุมชนยังไม่มีประสิ ทธิ ภาพ ทําให้การทํางาน
ไม่ได้เป็ นไป อย่างราบรื่ น จึงทําให้โอกาสในการพัฒนายังมีไม่เต็มที่เท่าที่ควร จากการเข้าพื้นที่ชุมชนบ้านนาจอก
พบสิ่ งที่ชุมชนต้องการพัฒนา ได้แก่ 1) การปลูกชาอัสสัมให้มากขึ้น เพื่อที่จะให้ชามีปริ มาณเพียงพอต่อการผลิต
และการนําไปจําหน่ายต่อไป ทําให้ผลิตภัณฑ์ชาอัสสัมเพียงพอต่อความต้องการของผูบ้ ริ โภค 2) การผลิตชาอัสสัม
ให้สามารถผลิตชาที่มีคุณภาพคือมีรสชาติดี กลิ่นหอม สี สวยนําดื่ ม มีเอกลักษณ์ 3) พัฒนาสู ตรชาที่ หลากหลาย
เป็ นการสร้างทางเลือกให้แก่ผบู ้ ริ โภคได้ดื่มชาในรสชาติต่างๆ ทําให้ผูบ้ ริ โภคเกิ ดความสนุก ในการเลือกดื่มชา
4) การออกแบบบรรจุภณ
ั ฑ์ให้เหมาะสมและหลากหลายรู ปแบบเพื่อยกระดับมูลค่าเพิ่มของสิ นค้า 5) องค์การ
อาหารและยาให้การรับรองมาตรฐานชาอัสสัมของ ชุมชนบ้านนาจอก เพื่อให้สามารถขยายการตลาดกว้างขึ้น
6) กลุ่มวิสาหกิจชุมชนมีระบบการบริ หารจัดการเรื่ องอุตสาหกรรมชาได้อย่างมีประสิ ทธิภาพ
ทั้งนี้ ความพร้อมของชุมชนในการพัฒนามีหลายด้าน ได้แก่ สมาชิ กในกลุ่มองค์กรวิสาหกิ จชุมชนที่มี
ความรู ้และให้ความร่ วมมือพร้อมที่จะพัฒนาชาอัสสัมให้มีการขยายการจําหน่ายสู่ ตลาดในวงกว้างและการสร้าง
มูลค่าของผลิ ตภัณฑ์ให้มากชื้ น มี วตั ถุดิบที่ คนในกลุ่มชุ มชนมี พนั ธุ์ชาเป็ นของตนเอง จึ งทําให้ได้วตั ถุดิบที่ มี
คุณภาพพร้อมที่จะนําไป ผลิตเป็ นสิ นค้าต่อไป ส่ วนที่ยงั ขาดความพร้อมในการพัฒนา ได้แก่ ด้านบัญชีการเงินทั้ง
ในส่ วนของบัญชีตน้ ทุนกลุ่มและบัญชีครัวเรื อน ด้านการตลาดและประชาสัมพันธ์ที่ยงั ไม่มีการขยายการจําหน่าย
ผลิตภัณฑ์ที่กว้างมากพอ ด้านบรรจุภณั ฑ์ที่ยงั ขาดการออกแบบให้เป็ นที่ดึงดูดความสนใจของผูบ้ ริ โภค สุดท้ายคือ
ทุนสนับสนุนยังเป็ นการหมุนเวียนกันเองในกลุ่ม ชุมชน จึงไม่สามารถที่จะขยายตลาดในวงกว้างใต้
ในฐานะที่เป็ นมหาวิทยาลัยนครพนมที่มีองค์ความรู ้ทางวิชาการและการวิจยั ได้ดาํ เนิ นโครงการพัฒนา
ชาอัสสัมสมุนไพรไทย-เวียดนามในเบื้องต้นแล้ว อย่างไรก็ตาม เพื่อให้เกิดกระบวนการทํางานของชุมชนให้มี
ความยัง่ ยืน จึงมีสนใจในการพัฒนารู ปแบบการยกระดับชาอัสสัมหมู่บา้ นนาจอกให้ได้มาตรฐานและต่อยอดเชิง
พาณิ ชน์ได้ สะท้อนอัตลักษณ์ของพื้นที่ในความเป็ นไทย-เวียดนาม ทันสมัย ตอบโจทย์ความต้องการของคนใน
ยุคปั จจุบนั สามารถสร้างระบบบริ หารจัดการให้กบั กลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านนาจอกให้สามารถสร้างรายได้ให้กบั
ชุมชน ให้มีความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจ ต่อยอดสู่ความมัน่ คง มัง่ คัง่ และยัง่ ยืนต่อไป

2. วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
นครพนม

เพื่อพัฒนารู ปแบบการยกระดับชาอัสสัมหมู่บา้ นนาจอกให้ได้มาตรฐานและต่อยอดเชิงพาณิ ชย์ จังหวัด
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3. เอกสารและงานวิจัยทีเ่ กี่ยวข้ อง

3.1 แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้ อง
ชาอัสสัม (Camellia sinensis var. assamica) หรื อ (ชาป่ า)
ชาอัสสัม มีแหล่งกําเนิดมาจากประเทศอินเดีย ชาอัสสัมมีลกั ษณะใบชาที่ใหญ่กว่าชาสายพันธุ์จีนที่ เป็ น
พันธุ์ชาที่เจริ ญเติบโตได้ดีตามป่ า มีร่มไม้ และแสงแดดผ่านได้พอประมาณ ชาอัสสัมส่วนมากมักพบบนเขตพื้นที่
สูงหรื อบนดอยต่างๆ ในเขตจังหวัดภาคเหนือ
การผลิตและพัฒนาสู ตรชาอัสสัม (รุ ้งลาวัลย์ เอี่ยมกุศลกิจ และคณะ, 2560)
การผลิตชาอัสสัมสดเป็ นชาบรรจุซองพร้อมดื่ม ได้ผา่ นกระบวนการทดลองและพัฒนาสูตรในระดับ
หนึ่ง ซึ่งพบว่ามีอยู่ 6 ขั้นตอน ได้แก่
1. การเลือกใบชา ต้องเลือกใบชานับจากยอดชาลงมา ใบที่ 5 ลงมาเรื่ อยๆ เนื่องจากผลการจากศึกษา
ของ รุ ้งลาวัลย์ เอี่ยมกุศลกิจ (2562) ได้ทดลองทําชาจากใบอ่อนและใบแก่ พบว่าใบแก่มีกลิ่นที่หอมกว่าและออกสี
ได้เร็ วกว่า จึงได้เลือกใบที่ 5 ของต้นลงมา ซึ่งถือว่าเป็ นใบที่แก่สามารถนํามาผลิตเป็ นชาคุณภาพได้
2. การล้างใบชา เพื่อทําความสะอาด เป็ นกรรมวิธีที่ทาํ ให้ชามีสะอาดก่ อนนําเข้าสู่ กระบวนการ
ต่อไป โดยการล้างใบชาให้ใช้น้ าํ เย็นธรรมชาติลา้ ง แล้วดําเนินการตัดก้านใบชาบริ เวณที่แข็งออก ด้วยส่วนนี้ไม่ได้
นํามาใช้ประโยชน์
3. การลวกใบชา เป็ นการต้มนํ้า ให้เดื อด 100% แล้ว นํา ใบชามาลวกในปริ ม าณที่ น้ าํ ท่ วมใบชา
ใช้เวลาประมาณ 3-5 นาที เพื่อลดความฝาดของชาออกไป จากนั้นนําใบชาที่ลวกมาแล้วแช่น้ าํ เย็นจัดที่ มีน้ าํ แข็ง
เพื่อคงสภาพใบชาก่อนนําไปคัว่ ซึ่งจะต้องทําให้ใบชาสะเด็ดนํ้าเกือบแห้งก่อนนําไปคัว่ ในขั้นตอนต่อไป
4. การคัว่ ใบชา โดยนําใบชาที่ ลวกแห้งสะเด็ดนํ้าแล้ว มาคัว่ ในกระทะที่ ต้ งั ไฟระดับกลาง คัว่ ไป
จนกระทัง่ ใบชาเปลี่ยนสี และใบแห้งจนนํ้ามันชาออกมาให้เห็น
5. การตาก ต้องตากใบชา ระหว่าง 4-5 ชัว่ โมงในโรงอบชาที่ ได้มาตรฐาน เพื่อไล่ความชื้ นให้ได้
100%
6. การบรรจุ ช า เป็ นการนํา ใบชาตากแห้ง มาปั่ น ให้เป็ นใบชาให้มี ขนาดเล็ก เส้น ผ่า ศู น ย์ก ลาง
ประมาณ 2 มม. ก่อนบรรจุชา เพื่อให้ชาไม่ออกสี ข่นุ
องค์ความรู ้ดา้ นช่องทางการตลาด online และองค์ความรู ้ดา้ นการขอรับรองมาตรฐานองค์การอาหาร
และยา (องค์การอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข, 2564) โดยใช้ทฤษฎีระบบเป็ นกรอบแนวคิด
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3.2 กรอบแนวคิดในการวิจยั
การศึ ก ษาครั้ งนี้ ใช้ทฤษฎี ร ะบบ (System Theory) เพื่ อ นํา มาอธิ บ ายกระบวนการยกระดับชาอัสสัม
หมู่บา้ นนาจอกให้ได้มาตรฐานและต่อยอดเชิงพาณิ ชย์ได้

แผนภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจยั

4. วิธีดําเนินการวิจัย

4.1 แบบแผนการวิจยั
การวิจัยนี้ ใช้แบบแผนการวิจัยเชิ งปฏิ บัติการ (Action Research) ที่ เริ่ มจากการวิเคราะห์ ปัจจัยนําเข้า
พัฒนากระบวนการและประเมินผลร่ วมกับชุมชน เพื่อนําไปปรับแก้ไขกระบวนการอย่างต่อเนื่อง จนได้ผลลัพธ์ที่
ต้องการ
4.2 ประชากรและตัวอย่ าง
ประชากร คือ ประชาชนที่อาศัยอยูห่ มู่บา้ นนาจอก ตําบลหนองญาติ จังหวัดนครพนม
กลุ่ ม ตัว อย่า ง คื อ ประชาชนที่ อ าศัย อยู่ห มู่ บ้า นนาจอก ตํา บลหนองญาติ จัง หวัด นครพนมที่ เ ป็ น
คณะกรรมการและสมาชิ กลุ่มวิสาหกิจชุมชน และผูท้ ี่สนใจในการปลูก ผลิต และจัดจําหน่ายชาอัสสัม โดยเป็ น
วัยผูใ้ หญ่เป็ นต้นไป และสามารถเข้าร่ วมกิจกรรมได้ทุกครั้ง ซึ่งมีกลุ่มตัวอย่างในการศึกษาครั้งนี้ท้ งั หมด 60 คน
4.3 เครื่ องมือวิจยั
เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั ประกอบด้วย
4.3.1 คู่มือการยกระดับชาอัสสัม เป็ นคู่มือที่ รวบรวมองค์ความรู ้จากการทบทวนวรรณกรรมและ
ประสบการณ์ ข องนัก วิจัย เกี่ ย วกับ การปลู ก การผลิ ต และการจํา หน่ า ยชาอัส สัม ออนไลน์ เพื่ อ เป็ นคู่ มือให้
กลุ่มตัวอย่างได้ทบทวนความรู ้อย่างต่อเนื่อง มีลกั ษณะเป็ นพ๊อคเก็ตบุ๊ค ขนาด A5 ที่สามารถพกพาได้ง่าย
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4.3.2 แบบสอบถามข้อมูลทัว่ ไปของกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ อายุ เพศ ระดับการศึกษา ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์
ประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับชาอัสสัม
4.3.3 แบบทดสอบความรู ้ก่อนและหลังดําเนิ นการวิจยั ซึ่ งเป็ นความรู ้เกี่ยวกับการปลูกชา การผลิตชา
และการจําหน่ ายชาออนไลน์ ที่ นักวิจยั สร้างขึ้นจากการทบทวนวรรณกรรม โดยมีท้ งั หมด 30 ข้อ แต่ละข้อให้
กลุ่มตัวอย่างเลือกตอบ 2 ตัวเลือก คือใช่และไม่ใช่ การแปลผลแบ่งออกเป็ น 3 ระดับ ได้แก่ มาก ปานกลาง และน้อย
4.3.4 สมุ ด บัน ทึ ก รายได้ เป็ นสมุ ด ให้ ส มาชิ ก ชาอัส สั ม ทุ ก คนบัน ทึ ก รายรั บ จากการผลิ ต และ
การจําหน่ายชาอัสสัม
4.3.5 แบบสัมภาษณ์ ก่ ึ งโครงสร้ าง เป็ นแบบสัมภาษณ์ เกี่ ยวกับความต้องการของชุ มชนเกี่ ยวกับ
ชาอัสสัม การดําเนิ นงานของกลุ่มวิสาหกิจ กระบวนการผลิตชาที่ผา่ นมา สถานที่ในการผลิต เครื อข่ายที่เกี่ยวข้อง
การจัดจําหน่าย รายรับ-รายจ่ายเกี่ยวกับชาอัสสัมของชุมชน
4.4 การเก็บรวบรวมข้ อมูล
4.4.1 ประสานงานกับกํานันและกรรมการกลุ่มวิสาหกิ จหมู่บา้ นนาจอก เพื่อชี้ แจงวัตถุประสงค์
โครงการวิจยั และการเปิ ดรับสมัครสมาชิกกลุ่มชาอัสสัม ตามคุณสมบัติของกลุ่มตัวอย่าง
4.4.2 ระยะประเมิ น ปั จ จัย นํา เข้า ทั้ง ด้า นวัต ถุ ดิ บ ในพื้ น ที่ ความต้อ งการของชุ ม ชน ข้อ มู ล
ประวัติศาสตร์ การดําเนินงานของกลุ่มวิสาหกิจและเครื อข่ายภาครัฐและเอกชนที่มีส่วนร่ วม โดยใช้การทําสนทนา
กลุ่ม (Focus group) และการประเมินความรู ้ก่อนเข้าร่ วมโครงการ
4.4.2 ระยะดําเนินการวิจยั ตามขั้นตอน ดังนี้
ต้นนํ้า - การส่งเสริ มการปลูกชา โดยการฝึ กอบรม การสาธิต และการสาธิตย้อนกลับ
กลางนํ้า - การพัฒนากระบวนการผลิตชาพร้อมดื่ มแบบซอง โดยการฝึ กอบรม การสาธิ ต
และการสาธิตย้อนกลับ
- การระดมสมอง ในการออบแบบสู ตรชา ได้ท้ งั หมด 5 สู ตร ตามวัตถุดิบที่มีใน
พื้นที่ และการออกแบบบรรจุภณั ฑ์ โดยมีผเู ้ ชี่ยวชาญมาร่ วมออกแบบ
ปลายนํ้า - การฝึ กอบรมด้านการตลาดออนไลน์ และร่ วมกันพัฒนา Facebook ผลิตภัณฑ์เพื่อ
การจําหน่าย รวมถึงการฝึ กทําบัญชีรายบุคคล การบริ หารจัดการวิสาหกิจชุมชนโดยวิทยากรที่เชี่ยวชาญ
4.4.3 ระยะประเมิ น ผล จะเป็ นการประเมิ น ผลโดยการสํา รวจรายบุ ค คล ได้แ ก่ ค วามรู ้ ห ลัง
โครงการวิจยั รายได้จากชาอัสสัม การปลูกชาอัสสัมในครัวเรื อน และประเมินภาพรวมร่ วมกัน ด้านการผลิต ด้าน
การจําหน่ ายออนไลน์ ยอดจําหน่าย การดําเนิ นงานของศูนย์ และสรุ ปรู ปแบบการยกระดับชาอัสสัมหมู่บา้ นนา
จอกร่ วมกัน ด้วยกระบวนการระดมสมอง
4.5 การวิเคราะห์ ข้อมูล
ข้อมูลเชิงปริ มาณ ใช้สถิติเชิงบรรยายได้แก่ ความถี่ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เปรี ยบเทียบความรู ้ก่อนหลัง
การวิจยั ใช้สถิติ Pair t-test ส่วนข้อมูลเชิงคุณภาพใช้การวิเคราะห์แก่นสาระ (Thematic analysis)

5. ผลการวิจัย

กลุ่ ม ตัว อย่า งที่ เ ข้า ร่ ว มการวิ จัย ส่ ว นใหญ่ เ ป็ นวัย สู ง อายุเ พศหญิ ง ระดับ การศึ ก ษาส่ ว นใหญ่ ร ะดับ
ประถมศึกษา มีรายได้นอ้ ยกว่า 15,000 บาท ส่ วนความรู ้ดา้ นชาอัสสัมก่อนการวิจยั อยูใ่ นระดับปานกลาง โดยมี
ค่าเฉลี่ยคะแนนเท่ากับ 12.50 (S.D. 0.74) ส่ วนความรู ้หลังการวิจยั อยูใ่ นระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ยคะแนนเท่ากับ
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28.20 (S.D. 0.55) เมื่อเปรี ยบเทียบความรู ้ก่อนและหลังการดําเนิ นการ พบว่ามีความแตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.01
รู ปแบบการยกระดับชาอัสสัมหมู่บา้ นนาจอก (ภาพที่ 1) ได้สรุ ปจากกระบวนการทั้งหมด โดยเน้นการมี
ส่วนร่ วมของชุมชนทั้งระดับสมาชิกชาอัสสัม คณะกรรมการวิสาหกิจชุมชน ผูน้ าํ ชุมชน นักวิชาการ และ

ภาพที่ 1 รู ปแบบการยกระดับชาอัสสัมหมู่บา้ นนาจอก
หน่ วยงานภาครัฐที่ เกี่ ยวข้อง มารร่ วมกับถอดบทเรี ยนและพัฒนารู ปแบบการยกระดับชาอัสสัมหมู่บา้ นนาจอก
ร่ วมกัน เพื่อชุมชนสามารถนํารู ปแบบดังกล่าวไปใช้ได้อย่างต่อเนื่ อง ซึ่ งรู ปแบบดังกล่าวจะต้องมีต้ งั แต่การปลูก
การผลิตชา การจําหน่ าย การบริ หารจัดการกลุ่มวิสาหกิ จ และการรับรองมาตรฐาน โดยมีภาคีเครื อข่ายเข้ามามี
ส่วนร่ วมดังนี้
การปลูกชาอัสสัม เกษตรตําบลเข้ามาช่วยในการส่ งเสริ มและสนับสนุ นเป็ นวิทยากรปลูกชาอัสสัมที่
ถู ก ต้อ ง และสามารถขยายพัน ธ์ ช าได้ สมาชิ ก กลุ่ ม มี ห น้า ที่ ใ นการปลู ก ตามครั ว เรื อ นของตนเอง เสริ ม ด้ว ย
นักวิชาการนําเทคนิ คการปลูกชาอัสสัมมาร่ วมถ่ายทอด และติดตามทําแผนที่ ชาอัสสัมในพื้นที่ (ภาพที่ 2) เพื่อ
ผลักดันและพัฒนาเป็ นหมู่บา้ นชาร่ วมกับพัฒนาชุมชน ซึ่ งสามารถส่ งเสริ มการท่องเที่ยวได้ ส่ วนด้านผูน้ าํ ชุมชน
คือกํานันจะเป็ น ผูป้ ระสานงานและกํากับติดตาม ให้กาํ ลังสมาชิก ซึ่ งจะทําให้หมู่บา้ นนาจอกสามารถมีใบชา
เพียงพอต่อการผลิต และเป็ นหมู่บา้ นประวัติศาสตร์ดา้ นชาอัสสัมด้วย

ภาพที่ 2 บ้านสมาชิกที่มีการปลูกชาอัสสัมหมู่บา้ นนาจอก
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การผลิตชาอัสสัมเป็ นชาซองพร้อมดื่ม สมาชิ กมีหน้าที่ในการมาดําเนิ นการผลิตตามตารางงาน เป็ นพี่
เลี้ยงให้กนั และกัน โดยกลุ่มวิสาหกิจเป็ นผูอ้ อกตารางงานภาพรวมของแต่ละทีม และนักวิชาการคอยเป็ นที่ปรึ กษา
ในกระบวนการผลิตให้ได้มาตรฐาน มาประเมินคุณภาพเดือนละ 1 ครั้ง
การจําหน่ายผลิตภัณฑ์ สมาชิกมีหน้าที่ช่วยกันจําหน่ายทั้งในพื้นที่ และการขายออนไลน์ ร่ วมกับพัฒนา
ชุมชนเพิ่มช่องทางการจําหน่ายในเว็บเพจของพัฒนาชุมชนจังหวัดนครพนม ประสานกับกํานันเพื่อมีตลาดหรื อ
กิจกรรมเพื่อวางจําหน่ายในงานเทศกาลต่างๆ โดยนักวิชาการมีหน้าที่ในการพัฒนาศักยภาพการขายออนไลน์ เพื่อ
ขยายตลาดให้กบั ชุมชน
การบริ หารจัดการกลุ่มวิส าหกิ จ คณะกรรมการกลุ่ม วิส าหกิ จ โดยมี กาํ นันเป็ นประธานกลุ่ม จัดทํา
แผนการดําเนินงานพัฒนาผลิตภัณฑ์ชาอัสสัม จัดตารางการผลิต โดยแบ่งสมาชิกชาอัสสัมเป็ น 3 กลุ่ม ได้แก่กลุ่ม
ปลู ก กลุ่ ม ผลิ ต (3 ที ม ) มาผลิ ต ตามตารางงาน ซึ่ งในที ม จะมี ผู ้ที่ ช ํา นาญและไม่ ช ํา นาญคละกัน ไป เพื่ อ ให้
กระบวนการผลิตได้มาตรฐาน และเป็ นพี่เลี้ยงให้กนั และกัน และกลุ่มจําหน่าย โดยแบ่งกลุ่มตามความถนัดของ
สมาชิ ก นอกจากนี้ ตอ้ งมีการกํากับติดตามการปลูก การจําหน่ าย เป็ นที่ ปรึ กษาให้กบั สมาชิ ก การสรุ ปรายรั บรายจ่ายผลิตภัณฑ์ชาอัสสัม รายงานต่อสมาชิกทราบอย่างต่อเนื่อง ร่ วมกับประสานงานกับภาครัฐและนักวิชาการ
ในกรณี ที่ตอ้ งการสนับสนุนส่งเสริ มสมาชิกชาอัสสัม
การรับรองมาตรฐาน เป็ นสิ่ งสําคัญในกรณี ตอ้ งการขยายตลาดจําหน่ายในบริ ษทั ร้านค้าต่างๆ ควรได้รับ
การรั บรองมาตรฐานจากองค์การอาหารและยา แต่ด้วยชุ มชนติดปั ญหาเรื่ องสถานที่ ผลิ ตที่ ยงั ไม่ได้มาตรฐาน
ครบถ้วน จึ งได้ประสานงานกับพัฒนาชุมชนในการจัดสรรงบประมาณเพื่อปรับปรุ งอาคารบางส่ วน เพื่อให้ได้
มาตรฐานที่ กาํ หนด ทางชุ มชนก็จะสามารถได้รับ การรั บรองจากสํานักงานสาธารณสุ ข ได้ ทั้งนี้ สมาชิ กต้อ ง
ดําเนินการตามกระบวนการผลิตที่กาํ หนดอย่างรอบคอบเพื่อให้ผลิตภัณฑ์ได้มาตรฐานระดับต้น
ผลลัพธ์ที่ได้นอกจากนี้ คือ สมาชิ กมี ศกั ยภาพในการผลิ ต มี รายได้จากการขายใบชาอัสสัม ขายดอก
ชาอัสสัม การจ้างงานด้านการผลิตชา และการจําหน่ ายชาอัสสัม รวมถึงการดื่ มชาที่ มีประโยชน์ดว้ ยมีสารต้าน
อนุมูลอิสระ จึงทําให้สมาชิกและชุมชนเห็นประโยชน์ร่วมกัน และมีการดําเนินการอย่างต่อเนื่อง
กุญแจสําคัญของความสําเร็ จ คื อ การมี ส่วนร่ วมของทุกภาคส่ วน ทั้งภาคประชาชน ภาคผูน้ ําชุมชน
ภาครัฐ และภาควิชาการ ร่ วมกับการมีจิตอาสาในชุมชน (สมาชิกกลุ่มแรกที่เริ่ มต้นด้วยกันโดยไม่มีค่าตอบแทน)
และการใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นในการชงชาของหมู่บา้ นนาจอกในการผสมผสาน ทําให้ชุมชนเห็นประโยชน มีความเป็ น
เจ้าของผลิตภัณฑ์ และภาคภูมิใจในการดําเนินงานโดยชุมชน เพื่อชุมชนของตนเอง

6. อภิปรายผล

การที่กลุ่มเป้ าหมายส่ วนใหญ่เป็ นกลุ่มผูส้ ู งอายุ ด้วยชุมชนนี้ ลูกหลานมักไปทํางานในเมืองขนาดใหญ่
ผูท้ ี่อยูใ่ นชุมชนจึงเป็ นผูส้ ูงอายุ และการผลิตชาผูส้ นใจมักเป็ นผูห้ ญิง ด้วยต้องใช้ความละเอียดอ่อนตั้งแต่การคัดใบ
การตัดก้าน การลวก การคัว่ และการบรรจุ ส่วนเพศชายส่วนใหญ่จะทําหน้าที่ในการเพาะปลูกและขยายพันธุ์
ส่ วนความรู ้ของกลุ่มตัวอย่างเพิ่มขึ้นได้ดีดว้ ย กระบวนการเรี ยนรู ้เน้นการปฏิบตั ิจริ ง ทั้งสาธิ ตและสาธิต
ย้อนกลับ ร่ วมกับมีคู่มือประกอบการถ่ายทอด ทําให้กลุ่มตัวอย่างเกิ ดการเรี ยนรู ้ทกั ษะที่ดี (จารุ วรรณ ทูลธรรม
และกิตติ ทูลธรรม, 2559) ซึ่งจะเป็ นความรู ้ที่ติดตัวไปด้วย
การพัฒนารู ปแบบการยกระดับชาอัสสัมหมู่บา้ นนาจอก เน้นการมีส่วนร่ วมของทุกภาคส่วน โดยเฉพาะ
คนในชุมชน ที่ให้สะท้อนความต้องการของตนเอง หาแนวทางพัฒนา และประเมินผลร่ วมกัน ตลอดกระบวนการ
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ทั้งการปลูก การผลิต การจําหน่าย ทําให้กลุ่มตัวอย่างมีความรู ้สึกเป็ นเจ้าของ และมีแรงบันดาลใจ และจิตอาสาเข้า
มาร่ วมโครงการ ตลอดจนการเห็นผลลัพธ์ร่วมกันที่เป็ นรู ปธรรมทําให้ชุมชนมีการดําเนิ นต่อเนื่อง ซึ่ งการทํางาน
กับชุมชนเพื่อให้ชุมชนสามารถพัฒนาตนเองและพึ่งตนเองได้น้ ัน เครื่ องมือสําคัญที่ ตอ้ งมีคือการให้ชุมชนได้
ประเมินตนเอง เห็นปั ญหาและความต้องการ วางแผนแก้ไข ประเมินผลและปรับปรุ งได้อย่างเป็ นระบบ (ทัศนีย ์
ญาณะ และพฤกษา, 2556) เป็ นการส่งเสริ มให้ชุมชนพึ่งตนเองได้ต่อไป

7. ข้ อเสนอแนะ

7.1 ข้ อเสนอแนะในการนําผลวิจยั ไปใช้
(1) กลุ่มวิสาหกิจควรขับเคลื่อนรู ปแบบการยกระดับชาอัสสัมหมู่บา้ นนาจอกอย่างต่อเนื่อง และมี
การรายงานผลแก่สมาชิกชาอัสสัมได้รับทราบ เพื่อเป็ นขวัญกําลังใจในการดําเนินการต่อไปอย่างยัง่ ยืน
(2) กลุ่มวิสาหกิจอื่นที่ตอ้ งการพัฒนาผลิตภัณฑ์ สามารถนํารู ปแบบดังกล่าวไปประยุกต์ใช้ได้
เพื่อให้แนวทางการดําเนินงานที่รวดเร็ วขึ้น ไม่ตอ้ งเริ่ มต้นใหม่
7.2 ข้ อเสนอแนะในการวิจยั ครั้งต่ อไป
ในกระบวนการผลิต ขั้นตอนการคัว่ ใช้เวลาค่อนข้างนาน ควรมีการศึ กษาวิจยั การพัฒนาเทคโนโลยี
การคัว่ ชาที่เหมาะกับขาอัสสัมและสูตรของหมู่บา้ นนาจอก

8. กิตติกรรมประกาศ

การศึกษาครั้งนี้ ขอขอบคุณกลุ่มตัวอย่างและกํานันหมู่บา้ นนาจอกที่มีส่วนร่ วมและเป็ นกําลังสําคัญใน
การดําเนิ นโครงการวิจยั และขอบพระคุณพัฒนาชุมชนจังหวัดนครพนม ศูนย์วิจยั และพัฒนาการเกษตรจังหวัด
นครพนม สํานักงานสาธารณสุ ขจังหวัดนครพนมที่ เอื้อเฟื้ อวิทยากร ร่ วมกับขอบคุณสํานักงานวิจัยแห่ ง ชาติ ที่
สนับสนุนทุนวิจยั ในการถ่ายทอดองค์ความรู ้สู่ชุมชน
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