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บทคัดย่อ 

 การศึกษาเร่ืองการเพ่ิมจาํนวนการต่ออายุกรมธรรม์เงินฝากสงเคราะห์ชีวิต กรณีศึกษาธนาคารเพ่ือ

การเกษตรและสหกรณ์การเกษตรสาขากาํแพงเพชร มีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาแนวทางการเพ่ิมจาํนวนการต่ออายุ

กรมธรรม์เงินฝากสงเคราะห์ชีวิต ของธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขากาํแพงเพชรโดย

การศึกษาในคร้ังน้ีผูศึ้กษาทาํการเก็บรวบรวมขอ้มูลจากการสัมภาษณ์เชิงลึกจากลูกคา้ท่ีมาใชบ้ริการดา้นเงินฝาก

สงเคราะห์ชีวิต หัวหนา้การเงิน และพนกังานการเงินท่ีทาํหนา้ท่ีท่ีเก่ียวขอ้งกบัผลิตภณัฑเ์งินฝากสงเคราะห์ชีวิต 

และเก็บรวบรวมขอ้มูลจากการทาํแบบสอบถามจากลูกคา้ท่ีมาใชบ้ริการดา้นเงินฝากสงเคราะห์ชีวติ จากการศึกษา

พบวา่สาเหตุท่ีจาํนวนการต่ออายกุรมธรรมเ์งินฝากสงเคราะห์ชีวติไม่เป็นไปตามเป้าหมายตวัช้ีวดัของธนาคารเกิด

จากการท่ีลูกคา้ไม่มีเงินทุนในการชาํระเบ้ียในปีต่ออายุและไม่ทราบถึงวนัครบกาํหนดการต่ออายุ จากปัญหา

ดงักล่าวขา้งตน้ผูศึ้กษาไดเ้สนอแนวทางแกไ้ขปัญหาโดย 1. ใหพ้นกังานมีการปรับปรุงขอ้มูลลูกคา้ใหเ้ป็นปัจจุบนั

ผ่านการอ่านบตัรประชาชนของลูกคา้ผ่านระบบ BAAC Smart Information 2. จดัอบรมพนกังานและให้ความรู้

ทางการเงินควบคู่กบัความรู้ดา้นการประกนัภยัแก่ลูกคา้ 3. เพ่ิมช่องทางการรับชาํระผลิตภณัฑเ์งินฝากสงเคราะห์

ชีวิตให้มากข้ึน เช่นสามารถชาํระผ่านระบบแอฟพลิเคชนั ของธนาคารได ้หรือสามารถชาํระผ่านเคาน์เตอร์ต่าง

ธนาคารได ้สาํหรับทางเลือกในการแกไ้ขปัญหา ผูศึ้กษาจะใชว้ิธีการจดัอบรมพนกังานและใหค้วามรู้ทางการเงิน

ควบคู่กบัความรู้ดา้นการประกนัภยัแก่ลูกคา้ เพ่ือเพ่ิมความรู้ความเขา้ใจและตระหนกัถึงความสาํคญัในเร่ืองของ

การประกนัภยัให้แก่ลูกคา้ ตลอดจนการให้ความรู้ทางการเงินแก่ลูกคา้เพ่ือให้ลูกคา้ทราบถึงสาเหตุของการไม่มี

เงินทุนเพ่ือการชาํระกรมธรรม ์

 

คาํสําคญั:  การเพ่ิมจาํนวนการต่ออายกุรมธรรมเ์งินฝากสงเคราะห์ชีวติ 

 

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. ความสําคัญและทีม่าของปัญหาวจัิย 

การดาํเนินงานดา้นเงินฝากสงเคราะห์ชีวิตเป็นการดาํเนินงานท่ีช่วยสร้างรายไดใ้ห้แก่ธนาคาร อีกทั้ง             

เงินฝากสงเคราะห์ชีวิตยงัมีส่วนช่วยให้ธนาคารลดความเส่ียงจากการใหสิ้นเช่ือแก่ลูกคา้ ตลอดจนเป็นตวัช่วยใน

การคุม้ครองภาระหน้ีสินของลูกคา้กรณีท่ีลูกคา้เสียชีวติ และยงัเป็นทางเลือกในการออมเงินให้แก่ลูกคา้ท่ีตอ้งการ

ความมัน่คงในอนาคต 

ผลิตภณัฑ์เงินฝากสงเคราะห์ชีวิตของธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรประกอบดว้ย 3 

ผลิตภณัฑ ์ไดแ้ก่ 

1. ธ. ก. ส. มอบรัก 1/1  เป็นกรมธรรมเ์งินฝากสงเคราะห์เพ่ือการคุม้ครองสินเช่ือแก่ลูกคา้ผูกู้ข้องธนาคาร 

ระยะเวลาคุม้ครอง 1 ปี ส่งฝากคร้ังเดียว โดยท่ีลูกคา้ไม่ตอ้งตรวจสุขภาพ สามารถขอขยายความคุม้ครองอุบติัเหตุ

เพ่ิมเติมได ้และต่ออายุเพ่ือขยายระยะเวลาคุม้ครองของกรมธรรม์ฉบบัน้ีไดโ้ดยการส่งเงินฝากสงเคราะห์ตาม

จาํนวนท่ีธนาคารกาํหนดภายในระยะเวลาผ่อนผนั 31 วนันบัแต่วนัครบสัญญา ถือวา่ธนาคารตกลงต่ออาย ุกรณี             

ผูฝ้ากเงินสงเคราะห์เสียชีวิตผูรั้บประโยชน์จะไดรั้บเงินผลประโยชน์ตามกรมธรรม์เฉพาะส่วนท่ีเหลือหลงัหัก

ชาํระหน้ีสินท่ีผูฝ้ากเงินสงเคราะห์มีอยูก่บัธนาคาร   

2. ธ. ก. ส. เพ่ิมรัก 12/10 เป็นกรมธรรม์ฝากเงินสงเคราะห์แบบออมทรัพยมี์ระยะเวลาคุม้ครอง 12 ปี 

ระยะเวลาส่งฝาก 10 ปี คุ ้มครองการเสียชีวิตจากการเจ็บป่วย หรืออุบัติเหตุ ครบกําหนดมีเงินคืนพร้อมเงิน

สมนาคุณ กรณีผูฝ้ากมีชีวิตอยูจ่นถึงวนัครบกาํหนดสัญญาจะไดรั้บเงินครบกาํหนดเป็น 100% ของจาํนวนเงินทุน

สงเคราะห์พร้อมเงินสมนาคุณเป็น 8 เท่าของจาํนวนเงินฝากสงเคราะห์ท่ีส่งฝากรายเดือน 

3. ธ. ก. ส. ทวรัีก 99  เป็นกรมธรรมก์ารรับฝากเงินสงเคราะห์ประเภทรายบุคคลเพ่ือการคุม้ครองชีวิตแก่

เกษตรกร หรือครอบครัวเกษตรกร ส่งฝากเงินสงเคราะห์เป็นรายปีจนอายถึุง 99 ปีบริบูรณ์ คุม้ครองตลอดชีพถึง
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วนัท่ีผูฝ้ากอายุครบ 99 ปีบริบูรณ์ อตัราเงินฝากสงเคราะห์แยกตามอายุ คงท่ีตลอดสัญญา กรณีเสียชีวิตระหว่าง

สัญญา หรือมีชีวิตอยู่จนครบกาํหนด จะได้รับเงินผลประโยชน์ 100% ของเงินทุนสงเคราะห์ สําหรับผูฝ้ากท่ี              

คงสภาพเป็นสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ อย่างต่อเน่ือง รับเพ่ิมอีก 100% ของเงินทุนสงเคราะห์ กรณี

เสียชีวติหรือทุพพลภาพถาวรส้ินเชิงจากอุบติัเหตุจนถึงวนัครบอาย ุ70 ปีบริบูรณ์ 

ตลอดระยะเวลาการดาํเนินงานดา้นเงินฝากสงเคราะห์ชีวิตพบวา่ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2558 จาํนวนกรมธรรมท่ี์

ขาดการต่ออายมีุจาํนวนเพ่ิมมากข้ึน (ดงัตารางท่ี 1) และอตัราการต่ออายขุองเงินฝากสงเคราะห์ชีวติไม่เป็นไปตาม

เป้าหมายตวัช้ีวดัของธนาคารท่ีตอ้งมีอตัราการต่ออายุไม่ตํ่ากว่าร้อยละ 85 (ดังตารางท่ี 2) ซ่ึงส่งผลให้สาขา

กาํแพงเพชรตอ้งหารายไดจ้ากลูกคา้รายใหม่เพ่ิมมากข้ึนเพ่ือมาทดแทนรายไดท่ี้ลดลงจากกรมธรรมท่ี์ขาดการต่อ

อายเุพ่ือท่ีจะมีรายไดด้า้นเงินฝากสงเคราะห์ชีวติใหเ้ป็นไปตามเป้าหมายท่ีธนาคารกาํหนดเอาไว ้

 

ตารางที ่1 ตารางแสดงจาํนวนกรมธรรมเ์งินฝากสงเคราะห์ชีวติท่ีขาดการต่ออายตุั้งแต่ปี พ.ศ. 2558-2563 

ปี 
จาํนวนกรมธรรม์

ทั้งส้ิน 

กรมธรรมท่ี์ต่ออายุ

แลว้ 
คิดเป็นร้อยละ % ขาดต่ออาย ุ

คิดเป็นร้อยละ 

% 

2558 1050 698 66.48 352 33.52 

2559 1770 1135 64.12 635 35.88 

2560 1808 1149 63.55 659 36.45 

2561 2691 1503 55.85 1188 44.15 

2562 2351 1759 74.82 592 25.18 

2563 2693 2184 81.10 509 18.90 

ท่ีมา : รายงานสรุปผลการดาํเนินงานเงินฝากสงเคราะห์ชีวติปี พ.ศ. 2558-2563 

 

ตางรางที ่2  ตารางผลการดาํเนินงาน(FBI) ดา้นเงินฝากสงเคราะห์ชีวิตของธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์

การเกษตรสาขากาํแพงเพชร 

ปี FBI รวม FBI รายใหม่ ร้อยละ FBI รายต่ออาย ุ ร้อยละ 

2558 874,974.00 333,930.00 38.16 541,044.00 61.84 

2559 830,758.40 664,012.00 79.93 166,746.40 20.07 

2560 1,809,215.60 402,496.40 22.25 1,406,719.20 77.75 

2561 1,937,182.00 1,365,634.00 70.50 571,548.00 29.50 

2562 3,294,451.00 1,004,712.80 30.50 2,289,738.20 69.50 

2563 3,093,528.00 1,759,465.00 56.88 1,334,063.00 43.12 

ท่ีมา : รายงานสรุปผลการดาํเนินงานเงินฝากสงเคราะห์ชีวติปีพ.ศ.2558-2563 

 

2. วตัถุประสงค์ของการวจัิย 

1. เพ่ือศึกษาแนวทางการเพ่ิมจาํนวนการต่ออายุกรมธรรม์เงินฝากสงเคราะห์ชีวิต ของธนาคารเพ่ือ               

การการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขากาํแพงเพชร 
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3. เอกสารและงานวจัิยทีเ่กี่ยวข้อง 

3.1 แนวคดิ ทฤษฎแีละงานวจิยัทีเ่กีย่วข้อง 

1. ทฤษฎีการวางแผนประกนัภยั 

การประกนัภยั (รัชนีกร วงศ์จนัทร์, 2555) กล่าววา่การประกนัภยั คือ การเฉล่ียความเสียหายท่ีเกิด

ข้ึนกบับุคคลหน่ึงไปยงับุคคลอ่ืน โดยมีผูรั้บประกนัภยัทาํหนา้ท่ีคนกลางคอยเฉล่ียความเสียหายให้ วิธีการก็ คือ 

ใหผู้ท่ี้เตม็ใจจะเขา้ร่วมในโครงการการประกนัภยัน้ีจ่ายเงิน ซ่ึงเป็นจาํนวนไม่มากนกัท่ีเรียกวา่เบ้ียประกนัภยัใหก้บั

ผูรั้บประกนัภยั ผูรั้บประกนัภยัก็จะทาํหนา้ท่ีรวบรวมไวเ้ป็นเงินกองกลาง ซ่ึงเม่ือมีบุคคลในโครงการคนใดไดรั้บ

ความเสียหายตามเหตุการณ์ท่ีเอาประกนัภยัไว ้ผูรั้บประกนัภยัก็จะนาํเงินกองกลางนั้นไปชดใชใ้หต้ามจาํนวนท่ีได้

ตกลงกนัไว ้

2. ทฤษฎีเก่ียวกบัพฤติกรรมผูบ้ริโภค 

         พฤติกรรมของผูบ้ริโภค (Consumer Behavior, 2554) หมายถึง การแสดงออกของแต่ละบุคคลท่ี

เก่ียวข้องโดยตรงกับการใช้สินค้าและบริกรทางเศรษฐกิจ รวมทั้ งกระบวนการในการตัดสินใจท่ีมีผลต่อ                       

การแสดงออก 

3.2 งานวจิยัทีเ่กีย่วข้อง 

ม่ิงขวญั คนึงการ (2561) ศึกษาเก่ียวกบัการแกไ้ขปัญหาการรับฝากเงินสงเคราะห์ชีวติ ของ ธ. ก. ส. สาขา

บางสะพาน ไม่เป็นไปตามเป้าหมายท่ีวางไว ้พบว่าสาเหตุท่ีทาํให้การรับฝากเงินสงเคราะห์ชีวิตไม่เป็นไปตาม

เป้าหมายคือลูกคา้รายเดิมไม่ต่ออายแุละลูกคา้รายใหม่ไม่ฝากเงินฝากสงเคราะห์ชีวติ 

จิตราทิพย ์ธัญญะเจริญ (2563) ศึกษาเก่ียวกบัการเพ่ิมยอด FBI เงินฝากสงเคราะห์ชีวิต ของ ธ. ก. ส. 

สาขาบางปะอิน พบวา่สาขาแนะนาํใหลู้กคา้ท่ีเขา้มาติดต่อเพ่ือทาํธุรกรรมท่ีสาขาอยา่งสมํ่าเสมอและมีการใหท้าง

สาขาจดัส่งจดหมายแจง้เตือนวนัครบกาํหนดชาํระทุกเดือนและมีการโทรศพัท์แจง้เตือนล่วงหน้าก่อนวนัครบ

กาํหนด 2 สปัดาห์ 

เยาวเรศ คาํวงษ์ และอริสรา เสยานนท์ (2563) ศึกษาเก่ียวกับแนวทางการเพ่ิมและต่ออายุเงินฝาก

สงเคราะห์ชีวิตมอบรัก ธ. ก. ส. สาขาชุมแพ พบวา่สาเหตุและปัจจยัท่ีทาํให้ยอดการรับฝากและต่ออายลุดลงใน 

ทุกปีมีสาเหตุหลกัคือลูกคา้ไม่มีเงินทุนในการจดัทาํเงินฝากสงเคราะห์ชีวติ ถดัมาคือลูกคา้ไม่อยูใ่นหลกัเกณฑ ์เช่น 

อายเุกิน 60 ปีหรือมีโรคประจาํตวั 

 

4. วธีิดําเนินการวจัิย  

 4.1 แบบแผนการวจิยั  

1. การเก็บขอ้มูลแบบปฐมภูมิ (Primary Data) 

ทาํการเก็บขอ้มูลจากแบบสอบถามท่ีผูว้ิจยัจดัทาํข้ึนและจากการสัมภาษณ์เชิงลึกจากลูกคา้ท่ีมาใช้

บริการผลิตภณัฑเ์งินฝากสงเคราะห์ชีวติของธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขากาํแพงเพชร และ

เก็บขอ้มูลจากการสมัภาษณ์เชิงลึกจากหวัหนา้การเงินและพนกังานการเงินท่ีรับผิดชอบงานเก่ียวกบัผลิตภณัฑเ์งิน

ฝากสงเคราะห์ชีวติ 
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2. การเก็บขอ้มูลแบบทุติยภูมิ (Secondary Data) 

ทาํการสืบคน้จากแหล่งขอ้มมูลภายในองค์กร และภายนอกองค์กร ได้แก่ รายงานการต่ออายุ

ผลิตภณัฑ์เงินฝากสงเคราะห์ชีวิตของธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร หนังสือหรือเอกสารทาง

วชิาการ งานวจิยั และบทความท่ีเก่ียวขอ้ง  

        4.2 ประชากรและตวัอย่าง 

ผูว้ิจยัไดก้าํหนดประชากรท่ีใชใ้นการวิจยัโดยการเลือกจาก จาํนวนกรมธรรม์เงินฝากสงเคราะห์ชีวิต

ทั้งส้ินเม่ือตน้ปี2563 ของธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขากาํแพงเพชรจาํนวน 2288 กรมธรรม ์

และนาํมาหาค่าการกาํหนดจาํนวนประชากรตามสูตรของ Tano Yamane ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ 95% และยอมรับ

ความคลาดเคล่ือนในการเลือกตวัอยา่ง 5% โดยจะใชว้ธีิการเลือกกลุ่มตวัอยา่งแบบบงัเอิญ (Accidental Sampling) 

และการสมัภาษณ์เชิงลึกจากลูกคา้ท่ีมาใชบ้ริการเก่ียวกบัผลิตภณัฑเ์งินฝากสงเคราะห์ชีวติจาํนวน 50 ราย หวัหนา้

การเงิน ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรสาขากาํแพงเพชร จาํนวน 1 ราย และพนักงานการเงินท่ี

รับผิดชอบงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัผลิตภณัฑเ์งินฝากสงเคราะห์ชีวติจาํนวน 3 ราย  

       4.3 เคร่ืองมือวจิยั 

1. แบบสอบถาม (Questionnaires) จํานวน1ชุดสําหรับการสอบถามลูกคา้ในเร่ืองของเหตุผล                  

การตดัสินใจต่ออายผุลิตภณัฑเ์งินฝากสงเคราะห์ชีวติ 

2. การสัมภาษณ์เชิงลึก (Indepth Interview) สัมภาษณ์หัวหน้าการเงินสาขากําแพงเพชร และ

พนกังานท่ีรับผิดชอบดา้นเงินฝาก รวมถึงสัมภาษณ์เชิงลึกลูกคา้ท่ีมาใชเ้ก่ียวกบัผลิตภณัฑเ์งินฝากสงเคราะห์ชีวติ

จาํนวน 3 ชุดคาํถาม ชุดท่ี 1 หัวหนา้การเงิน, ชุดท่ี 2 พนกังานท่ีรับผิดชอบดา้นเงินฝากสงเคราะห์ชีวิต และชุดท่ี 3 

ลูกคา้ท่ีมาใชบ้ริการดา้นเงินฝากสงเคราะห์ชีวติ 

4.4 การวเิคราะห์ข้อมูล 

1. การวิเคราะห์ขอ้มูลสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ประกอบด้วยการอธิบายขอ้มูล

ลักษณะประชากรศาสตร์ของกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ อายุ เพศ การศึกษา อาชีพ รายได้ และสถานภาพ รวมถึง 

พฤติกรรมการตดัสินใจต่ออายผุลิตภณัฑเ์งินฝากสงเคราะห์ชีวิต โดยใชค้่าร้อยละ ความถ่ี และนาํเสนอขอ้มูลใน

ตารางเพ่ืออธิบายเบ้ืองตน้เก่ียวกบักลุ่มตวัอยา่ง   

 

5. ผลการวจัิย 

1. จากการเก็บขอ้มูลประชากรกลุ่มตวัอยา่งทั้งส้ิน 400 ราย จากการตอบแบบสอบถาม พบวา่ ประชากร

จากกลุ่มตวัอย่าง ร้อยละ 61.75 เป็นเพศชาย และอีกร้อยละ 38.25 เป็นเพศหญิง ประชากรส่วนใหญ่จะมีอายุ

ระหว่าง 41-50 ปี คิดเป็นร้อยละ 38 ด้านการศึกษาส่วนใหญ่จะอยู่ท่ีระดับประถมศึกษา คิดเป็นร้อยละ 79.50 

ประชากรส่วนใหญ่จะประกอบอาชีพ เกษตรกร คิดเป็นร้อยละ 69 สถานภาพของประชากรกลุ่มตวัอย่าง คือ 

สมรส คิดเป็นร้อยละ 81 ส่วนรายไดข้องประชากรกลุ่มตวัอยา่งอยูท่ี่ ไม่เกิน 15,000 บาท ต่อเดือน คิดเป็นร้อยละ 

89.25 

2. จากการเก็บขอ้มูลเก่ียวกบักรมธรรมจ์ากกลุ่มประชากรตวัอย่าง พบว่า ประชากรส่วนใหญ่ร้อยละ 

59.48 มีกรมธรรมเ์งินฝากสงเคราะห์ชีวิต ธ.ก.ส.มอบรัก 1/1 ส่วนระยะเวลาการถือครองกรมธรรม์ คือ 3 - 5 ปี                

คิดเป็นร้อยละ 52 จาํนวนเบ้ียท่ีตอ้งจ่ายต่อปีของประชากรกลุ่มตวัอยา่ง คือ 3,001 บาทต่อปีข้ึนไป คิดเป็นร้อยละ 

79.50 ในด้านการรับรู้เร่ืองของการต่ออายุกรมธรรม์เงินฝากสงเคราะห์ชีวิต พบว่าส่วนใหญ่ลูกคา้ทราบเร่ือง                
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การแจ้งต่ออายุจากการโทรศัพท์แจ้งจากพนักงาน คิดเป็นร้อยละ 36.27 และร้อยละ 56.75 สนใจท่ีจะต่ออายุ

กรมธรรม ์และร้อยละ 43.25 ไม่ตอ้งการต่ออายกุรมธรรม ์ส่วนสาเหตุท่ีประชากรตดัสินใจเลือกต่ออายกุรมธรรม ์

เน่ืองจากไม่อยากให้ภาระหน้ีสินตกไปสู่ทายาท คิดเป็นร้อยละ 46.93 และสาเหตุท่ีประชาการกลุ่มตวัอยา่งไม่ต่อ

อายกุรมธรรม ์เน่ืองจากมีเงินทุนไม่เพียงพอต่อการชาํระเบ้ียเงินฝากสงเคราะห์ชีวติ 

3. จากการสัมภาษณ์เชิงลึกจากกลุ่มลูกคา้ท่ีมาใชบ้ริการเก่ียวกบัผลิตภณัฑ์เงินฝากสงเคราะห์ชีวิตของ

สาขากาํแพงเพชร พบวา่ลูกคา้ทุกรายท่ีมาติดต่อเก่ียวกบัผลิตภณัฑเ์งินฝากสงเคราะห์ชีวติ จะมีภาระหน้ีสินกบัทาง

ธนาคาร อยา่งนอ้ยคนละ 200,000 บาท ส่วนประโยชน์ของผลิตภณัฑเ์งินฝากสงเคราะห์ชีวติลูกคา้ทราบวา่แต่เพียง

ว่าเม่ือมีการกูเ้งินทุกคร้ังจะตอ้งมีการทาํประกนัควบคู่กบัการกูเ้งินทุกคร้ัง ส่วนสาเหตุการขาดต่ออายเุน่ืองจาก               

มีเงินทุนไม่เพียงพอต่อการชาํระ เน่ืองจากลูกคา้ส่วนใหญ่ทาํอาชีพเกษตรกรรม เงินทุนท่ีไดส่้วนใหญ่จะมาจาก

การทาํเกษตรซ่ึงไดรั้บเป็นเงินก้อนใหญ่เม่ือถึงฤดูกาลเก็บเก่ียวเท่านั้น ทาํให้เม่ือกรมธรรม์ครบกาํหนดนอก

ระยะเวลาเก็บเก่ียวลูกคา้จึงไม่มีเงินทุนในการต่ออายกุรมธรรม ์ส่วนในเร่ืองของการรับรู้ดา้นการต่ออายกุรมธรรม ์

ลูกคา้ส่วนใหญ่ท่ีมาติดต่อกบัธนาคารจะไดรั้บโทรศพัทแ์ละจดหมายจากทางสาขากาํแพงเพชร ให้เขา้มาติดต่อ

เพ่ือรับชาํระเบ้ียในปีต่ออาย ุ

4. จากการสัมภาษณ์เชิงลึกหัวหน้าการเงินสาขากาํแพงเพชร พบว่าสาขากาํแพงเพชรมีแนวทางใน               

การติดตามลูกคา้ใหม้าต่ออายผุลิตภณัฑเ์งินฝากสงเคราะห์ชีวติ คือ การใหพ้นกังานการเงินโทรศพัทติ์ดตามลูกคา้

เป็นรายบุคคล และทาํการส่งจดหมายเตือนการต่ออายสุ่งไปให้แก่ลูกคา้อีกคร้ัง ตลอดจนการให้พนกังานพฒันา

ธุรกิจนาํจดหมายการแจง้เตือนไปส่องมอบใหก้บัลูกคา้โดยตรง ส่วนการวดัผลทาํโดยการดูอตัราการต่ออายใุนแต่

ละเดือนว่ามีอตัราการต่ออายุเพ่ิมมากข้ึนหรือไม่ ในส่วนของสาเหตุท่ีการต่ออายุของสาขากาํแพงเพชรไม่ถึง                

ร้อยละ 85 เน่ืองจากลูกคา้บางรายมีการเปล่ียนแปลงขอ้มูลการติดต่อ เช่น เปล่ียนแปลงเบอร์โทรศพัท์ หรือให้

ขอ้มูลการติดต่อท่ีไม่ถูกตอ้ง เม่ือสาขาส่งจดหมายไปจึงเกิดการตีกลบัของจดหมาย และเม่ือพนกังานโทรติดต่อ

บางคร้ังเบอร์โทรศพัทท่ี์ใหไ้วไ้ม่สามารถติดต่อลูกคา้ได ้ ส่วนอีกสาเหตุมาจากสภาพเศรษฐกิจท่ีตกตํ่าจึงส่งผลให้

ลูกคา้ ไม่มีเงินทุนในการชาํระเบ้ียประกนัในปีต่ออาย ุ 

5. จากการสัมภาษณ์พนกังานการเงินท่ีเก่ียวขอ้งกบัผลิตภณัฑเ์งินฝากสงเคราะห์ชีวิตพบว่าพนกังาน

การเงินจะมีหนา้ท่ีในการโทรศพัทติ์ดตามลูกคา้เป็นรายบุคคล รวมถึงทาํจดหมายส่งใหลู้กคา้อีกคร้ัง ส่วนสาเหตุท่ี

ลูกคา้ไม่ต่ออายุเน่ืองจากลูกคา้ไม่มีเงินทุน และเสนอแนวทางในการติดตามคือหมัน่ให้ลูกคา้เขา้มาติดต่อกบั

ธนาคารอย่างสมํ่าเสมอ รวมไปถึงการให้ลูกคา้เข้ามาปรับปรุงข้อมูลการติดต่อกับธนาคารอย่างสมํ่าเสมอ                   

ส่วนปัญหาในการติดตามลูกคา้คือไม่สามารถโทรศพัทติ์ดตามลูกคา้ ไดเ้น่ืองจากลูกคา้เปล่ียนเบอร์โทรศพัท ์หรือ

ใหเ้บอร์โทรศพัทท่ี์ไม่ถูกตอ้งกบัทางธนาคาร 

 สรุปผลการศึกษา  

จากการศึกษาพบวา่ส่วนใหญ่ลูกคา้ไม่มีเงินทุนในการชาํระเบ้ียในปีต่ออาย ุและบางรายไม่ทราบถึงวนั

ครบกาํหนดการต่ออายุ ในส่วนของลูกคา้ท่ีไม่ทราบถึงวนัท่ีครบกาํหนดสาขากาํแพงเพชรมีการดาํเนินการให้

พนกังานการเงินทาํหนา้ท่ีในการโทรศพัทติ์ดตามลูกคา้เพ่ือแจง้เตือนการต่ออายขุองผลิตภณัฑเ์งินฝากสงเคราะห์

ชีวิตและส่งจดหมายแจง้เตือนไปยงัลูกคา้ แต่เน่ืองจากลูกคา้บางรายมีการเปล่ียนแปลงขอ้มูลการติดต่อ ทาํให้

พนกังานไม่สามารถติดต่อกบัลูกคา้ไดแ้ละจดหมายเตือนมีการตีกลบัมายงัธนาคาร จึงเป็นสาเหตุท่ีทาํใหลู้กคา้ไม่

ทราบถึงวนัครบกาํหนดการต่ออายขุองผลิตภณัฑเ์งินฝากสงเคราะห์ชีวติ ส่วนสาเหตุดา้นลูกคา้ไม่มีเงินทุนต่ออายุ

กรมธรรมเ์น่ืองจากลูกคา้ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกร รายไดส่้วนใหญ่มาจากการเก็บเก่ียวผลผลิตซ่ึงรายได้
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จะไดรั้บมาเฉพาะช่วงท่ีมีการเก็บเก่ียวเท่านั้น อีกทั้งปัจจุบนัราคาผลผลิตค่อนขา้งตกตํ่า ประกอบกบัมีค่าใชจ่้าย

และหน้ีสินจาํนวนมาก จึงเป็นสาเหตุท่ีทาํใหลู้กคา้ไม่มีเงินทุนในการต่ออายกุรมธรรมเ์งินฝากสงเคราะห์ชีวติ 

จากปัญหาดงักล่าวขา้งตน้ผูศึ้กษาไดเ้สนอแนวทางแกไ้ขปัญหาดงัน้ี 

1. ใหพ้นกังานมีการปรับปรุงขอ้มูลลูกคา้ใหเ้ป็นปัจจุบนัผา่นการอ่านบตัรประชาชนของลูกคา้ 

ธนาคารมีการพฒันาระบบ BAAC Smart Information เพ่ือสนับสนุนให้พนักงานทุกระดบัสามารถ

ปรับปรุงขอ้มูลขอ้มูลของลูกคา้ใหเ้ป็นปัจจุบนัไดโ้ดย ดงันั้นทางเลือกน้ีจึงเป็นทางเลือกหน่ึงท่ีจะช่วยให้พนกังาน

สามารถติดต่อกบัลูกคา้ไดง่้ายข้ึน  

2. จดัอบรมพนกังานและใหค้วามรู้ทางการเงินควบคู่กบัความรู้ดา้นการประกนัภยัแก่ลูกคา้ 

ทางเลือกน้ีเป็นทางเลือกในการให้ความรู้ทางการเงินและการปฏิบติังานดา้นเงินฝากสงเคราะห์ชีวติให้

เป็นไปในทิศทางเดียวกนั มีมาตรฐานท่ีเหมือนกนั เพ่ือท่ีจะสามารถนาํความรู้ท่ีไดรั้บไปถ่ายทอดให้แก่ลูกคา้ได้

อยา่งถูกตอ้ง โดยวิธีการน้ีจะทาํใหลู้กคา้ตระหนกัเห็นถึงความสาํคญัของการประภยัภยั และทราบถึงภาระหน้ีสิน 

ค่าใชจ่้ายของตนเอง เพ่ือนาํมาบริหารจดัการกบัเงินทุนของตนเองได ้

3. เพ่ิมช่องทางการรับชาํระผลิตภณัฑ์เงินฝากสงเคราะห์ชีวิตใหม้ากข้ึน เช่นสามารถชาํระผ่านระบบ

แอฟพลิเคชนั ของธนาคารได ้หรือสามารถชาํระผา่นเคาน์เตอร์ต่างธนาคารได ้

ปัจจุบนัลูกคา้ท่ีตอ้งการต่ออายกุรมธรรมเ์งินฝากสงเคราะห์ชีวิต สามารถดาํเนินการต่ออายไุด ้3 วิธี คือ 

การนาํเงินฝากฝากเขา้บญัชีก่อนวนัท่ีกรมธรรมค์รบกาํหนด การนาํเงินสดมาจ่ายดว้ยตนเองท่ีเคาน์เตอร์ธนาคาร  

ธ.ก.ส. เท่านั้น และ การชาํระผา่นเคาน์เตอร์เซอร์วสิ  ทางเลือกน้ีจะทาํโดยการเพ่ิมระบบการชาํระเงินในแอฟพลิเค

ชนัของธนาคารและเพ่ิมช่องทางในการใหลู้กคา้สามารถชาํระผา่นหนา้เคาน์เตอร์ต่างธนาคารได ้

สําหรับทางเลือกในการแก้ไขปัญหาการขาดต่ออายุกรมธรรม์เงินฝากสงเคราะห์ชีวิต ผูศึ้กษาจะใช้

วิธีการจดัอบรมพนกังานและให้ความรู้ทางการเงินควบคู่กบัความรู้ดา้นการประกนัภยัแก่ลูกคา้ เพ่ือเพ่ิมความรู้

ความเขา้ใจและตระหนกัถึงความสาํคญัในเร่ืองของการประกนัภยัให้แก่ลูกคา้ ตลอดจนการใหค้วามรู้ทางการเงิน

แก่ลูกคา้เพ่ือใหลู้กคา้ทราบถึงสาเหตุของการไม่มีเงินทุนเพ่ือการชาํระกรมธรรม ์

 

6. อภิปรายผล  

 1. จากผลการศึกษาเหตุผลท่ีลูกคา้ตดัสินใจต่ออายุกรมธรรมเ์งินฝากสงเคราะห์ชีวิต เน่ืองจากเพ่ือเป็น

หลกัประกนัความมัน่คงให้ ชีวิต ครอบครัว ซ่ึงสอดคลอ้งกบัทฤษฎีการประกนัภยัและทฤษฎีเก่ียวกบัพฤติกรรม

ของผูบ้ริโภคท่ี 

 

7. ข้อเสนอแนะ 

7.1 ข้อเสนอแนะในการวจิยัคร้ังต่อไป 

1. การศึกษาในคราวต่อไปควรจะมีการเปรียบเทียบกบัคู่แข่งขนัวา่อตัราการต่ออายขุองผลิตภณัฑ์

เงินฝากสงเคราะห์ชีวิตของคู่แข่งขนันั้นมีอตัราการต่ออายใุนระดบัเท่าใดเพ่ือจะไดท้ราบถึงปัญหาท่ีแทจ้ริงวา่เกิด

เฉพาะกบัทางธนาคารเองหรือเกิดข้ึนกบัทุกๆส่วน 

2. การศึกษาในคร้ังน้ีผูศึ้กษา ทาํการศึกษาเฉพาะกลุ่มลูกคา้ของสาขากาํแพงเพชรเท่านั้น โดยไม่ได้

สอบถามถึงบุคคลอ่ืนในครอบครัว ดงันั้นการศึกษาคร้ังต่อไปจึงควรลงรายละเอียดเจาะลึกไปยงัครอบครัวของ

กลุ่มตวัอยา่งดว้ย 
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3. การศึกษาในคร้ังต่อไป ควรศึกษาถึงพฤติกรรมการใชจ่้ายของลูกคา้วา่เพราะเหตุใดลูกคา้จึงไม่มี

เงินทุนเพียงพอเพ่ือการชาํระเบ้ียประกนั 

 

8. กติติกรรมประกาศ 

 การศึกษาคน้ควา้อิสระเร่ืองน้ีสาํเร็จไดด้ว้ยความกรุณาจาก ผศ.ดร.วรรณรพี บานช่ืนวจิิตร อาจารยท่ี์ปรึกษา

การคน้ควา้อิสระ ท่ีไดใ้ห้ความกรุณาแนะนาํ ตรวจตราและแกไ้ขเน้ือหา ตลอดจนให้กาํลงัใจในการทาํการศึกษา

ค้นควา้อิสระ และขอขอบคุณคณะกรรมการตรวจสอบการค้นควา้อิสระ ท่ีให้คาํแนะนําอันเป็นโยชน์ต่อ                      

การปรับปรุงแกไ้ขเน้ือหาของงาน 
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บทคัดย่อ 
การวิจยัในคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาลกัษณะของลูกหน้ีตามหลกัการวิเคราะห์สินเช่ือของลูกหน้ี

และปัจจยัท่ีส่งผลต่อการผิดนดัช าระหน้ีของลูกหน้ีสหกรณ์ออมทรัพยพ์นกังานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จ ากดั โดยมี
การน าขอ้มูลจากฐานขอ้มูลของลูกหน้ีสหกรณ์ออมทรัพยพ์นกังานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จ ากดั ท่ีสามารถเก็บหน้ี
ไดต้ามปกติ และไม่สามารถเก็บหน้ีไดห้รือผิดนดั จ านวน 1,000 ตวัอยา่ง และวเิคราะห์ขอ้มูลดว้ยสถิติพรรณนาใช้
การแจกแจงความถ่ี ร้อยละ ค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน สถิติอนุมานใช้การวิเคราะห์ความสัมพนัธ์                
(Chi-Square) และการทดสอบโดยสมการถดถอยแบบโลจิสติค (Logistic Regression Analysis)   

ผลการวจิยั พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งลูกหน้ีส่วนใหญ่เป็นเพศชาย มีอายมุากกวา่ 50 ปีข้ึนไป อายสุมาชิก 20 ปี
ข้ึนไป มีเงินเดือน 75,000 บาทข้ึนไป มียอดผอ่นต่อเดือน 10,000 บาทข้ึนไป มีจ านวนงวดท่ีผอ่นมาแลว้ต ่ากวา่ 25 
งวด มียอดหน้ีคงเหลือต ่ากวา่ 500,000 บาท มีวงเงินกูต้  ่ากวา่ 500,000 บาท มีหุ้นรายเดือนต ่ากวา่ 2,500 บาท มีทุน
เรือนหุ้นต ่ากว่า 250,000 บาท มีเงินฝากต ่ากว่า 5,000 บาท มีการค ้ าประกันโดยมีบุคคลค ้ าประกัน สถานภาพ                
การท างานยงัปฏิบติังานอยู ่และมีรายไดเ้งินช่วยเหลือค่าไฟ 10,000 บาทข้ึนไป ปัจจยัท่ีมีผลต่อการผิดนดัช าระหน้ี
ของลูกหน้ีมีทั้งหมด 13 ปัจจยั ไดแ้ก่ อาย ุอายสุมาชิก เงินเดือน ยอดผ่อนช าระต่องวด จ านวนงวดท่ีผ่อนมาแลว้ 
ยอดหน้ีคงเหลือ วงเงินกูข้องผูกู้ ้หุ้นรายเดือน ทุนเรือนหุ้น เงินฝาก การค ้ าประกนั สถานภาพการท างาน และ
รายไดเ้งินช่วยเหลือค่าไฟ มีความสมัพนัธ์กบัการผิดนดัช าระหน้ี อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ผลการทดสอบ
สมมติฐานวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ต่อการผิดนัดช าระหน้ี พบว่า ปัจจยัท่ีมีความสัมพนัธ์ต่อการผิดนัดช าระหน้ี              
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ท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติ 0.05 มีทั้งหมด 6 ปัจจยั คือ อาย ุยอดผอ่นช าระต่องวด ยอดหน้ีคงเหลือ และวงเงินกูข้อง
ลูกหน้ี  มีความสมัพนัธ์กบัปัจจยัท่ีท าใหเ้กิดการผิดนดัช าระหน้ีในทิศทางเดียวกนั เป็นทิศทางเชิงบวก และจ านวน
งวดท่ีผอ่นมาแลว้ และการค ้าประกนั มีความสมัพนัธ์กบัปัจจยัท่ีท าใหเ้กิดการผิดนดัช าระหน้ีในทิศทางตรงกนัขา้ม 
 
ค าส าคญั: การผิดนดัช าระหน้ี, ลูกหน้ี 
 

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. ความส าคัญและทีม่าของปัญหาวจัิย 
สหกรณ์ออมทรัพยพ์นกังานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (สอ.กฟภ.) มีวตัถุประสงคห์ลกั เพื่อส่งเสริมการออม

ทรัพยใ์นหมู่สมาชิกและพนกังานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) จดัให้มีเงินกูแ้ก่สมาชิกเพ่ือไวใ้ชจ่้ายตามความ
จ าเป็นหรือก่อใหเ้กิดประโยชน์ในอนาคต นอกจากน้ี สอ.กฟภ. ยงัช่วยส่งเสริมการช่วยตนเองและช่วยเหลือซ่ึงกนั
และกนัในหมู่สมาชิก สอ.กฟภ. สถาบนัการเงินของพนกังาน เพ่ือท่ีจะให้พนกังานมีแหล่งท่ีสามารถกูย้ืมเงินใน
อตัราดอกเบ้ียท่ีต ่าไปใชจ่้ายตามความจ าเป็นได ้และเป็นการส่งเสริมการออมทรัพยข์องพนกังาน ซ่ึงปัจจุบนัภาระ
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ค่าใช้จ่ายของ สอ.กฟภ. ในการติดตามควบคุมดูแลหน้ีมีแนวโน้มสูงข้ึน ท่ีท าให้ส่งผลต่อการด าเนินงานและ
งบประมาณของ สอ.กฟภ. โดยตรง หากไม่มีการบริหารจดัการท่ีดีพอ การเกิดการผิดนดัช าระหน้ีน้ี อาจส่งผลให้
เกิดการสูญเสียงบประมาณอยา่งมากจนเกินกวา่ระดบัท่ียอมรับได ้

การให้สินเช่ือของสหกรณ์ออมทรัพยพ์นกังานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จ ากดั เป็นกิจกรรมท่ีมีความเส่ียง
อยู่ในตวั ทั้ งน้ีเน่ืองจากลูกหน้ีอาจจะไม่สามารถปฏิบติัตามพนัธะผูกพนัท่ีจะช าระหน้ีตามก าหนดซ่ึงส่งผลให้
สหกรณ์ฯ อาจจะตอ้งสูญเสียเงินทั้งเงินตน้และดอกเบ้ียท่ีพึงจะไดรั้บ ดงันั้น สหกรณ์ออมทรัพยพ์นกังานการไฟฟ้า
ส่วนภูมิภาค จ ากดั จ าเป็นตอ้งด าเนินการใหสิ้นเช่ืออยา่งระมดัระวงั และรอบคอบ และพยายามใชน้โยบายสินเช่ือ
ท่ีรัดกุมเพ่ือลดความเส่ียงให้ต ่าท่ีสุด ทั้งน้ี ปัญหาส าคญัของสหกรณ์ออมทรัพยพ์นักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 
จ ากดั ท่ีตอ้งการใหกู้สิ้นเช่ือ    ก็คือ จะทราบไดอ้ยา่งไรวา่ภายหลงัจากท่ีอนุมติัสินเช่ือไปแลว้ผูกู้จ้ะไม่ผิดเง่ือนไข
ตามสัญญาจนเกิดการผิดนัดช าระหน้ีหรือคุณสมบัติใดของผูกู้ ้ท่ีจะสร้างความมั่นใจให้สหกรณ์ออมทรัพย์
พนกังานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จ ากดั ไดท้ราบวา่สินเช่ือนั้นจะเป็นหน้ีท่ีมีคุณภาพ และคุณสมบติัใดของผูข้อกูท่ี้
สามารถส่งสัญญาณเตือนภยัให้สหกรณ์ออมทรัพยพ์นกังานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จ ากดั ไดท้ราบวา่สินเช่ือนั้นมี
ความน่าจะเป็นสูงท่ีอาจจะกลายเป็นหน้ีด้อยคุณภาพ ซ่ึงจะก่อภาระให้แก่ทางสหกรณ์ออมทรัพยพ์นักงาน                   
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จ ากดั ต่อไปในอนาคตหากไดอ้นุมติัสินเช่ือไป ขอ้มูลจากสหกรณ์ออมทรัพยพ์นักงาน            
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จ ากดั นั้นผูว้ิจยัใชทุ้นในการศึกษาของสหกรณ์ และเป็นเจา้หนา้ท่ีของสหกรณ์ออมทรัพย์
พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จ ากัด ได้มีการน าขอ้มูลของสมาชิกในองค์กรโดยได้รับการอนุญาตจากทาง
องคก์รแลว้ 

เน่ืองจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ท่ีเป็นหน่วยงานรัฐวิสาหกิจท่ีข้ึนอยูใ่นการก ากบัของรัฐ ซ่ึงก่อให้เกิด
การเปล่ียนแปลงไม่ว่าจะเป็นในเร่ืองสัญญาจ้างงาน อัตราเงินเดือน ผลประโยชน์ต่าง ๆ เป็นต้น และเม่ือ                     
การเปล่ียนแปลงดงักล่าวเกิดข้ึนกบัสมาชิกท่ีเป็นลูกหน้ีของสหกรณ์ออมทรัพยพ์นกังานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 
จ ากดั ซ่ึงไม่สามารถช าระหน้ีไดต้ามสัญญากู ้ยอ่มส่งผลท่ีเป็นขอ้เสียแก่สหกรณ์ในเร่ืองความเส่ียงในการใหเ้งินกู ้
ดว้ยสาเหตุดงักล่าวการศึกษาปัจจยัท่ีส่งผลต่อการผิดนดัช าระหน้ีของลูกหน้ีสหกรณ์ออมทรัพยพ์นกังานการไฟฟ้า
ส่วนภูมิภาค จ ากดั มีความส าคญัและเป็นประโยชน์ในการวางแผนรองรับผลท่ีเกิดจะข้ึนไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
และพฒันาไม่ให้เกิดผลเสียหายกบัหน่วยงานสหกรณ์ออมทรัพยพ์นกังานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จ ากดั ไดอ้ยา่งมี
ประสิทธิภาพ 

 

2. วตัถุประสงค์ของการวจัิย 

(1) เพ่ือศึกษาลกัษณะของลูกหน้ีตามหลกัการวิเคราะห์สินเช่ือของลูกหน้ีสหกรณ์ออมทรัพยพ์นักงาน
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จ ากดั  

(2) เพ่ือศึกษาลกัษณะและปัจจยัท่ีส่งผลต่อการผิดนดัช าระหน้ีของลูกหน้ีสหกรณ์ออมทรัพยพ์นกังาน
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จ ากดั  
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3. เอกสารและงานวจัิยทีเ่กี่ยวข้อง 
 3.1 แนวคดิ ทฤษฎแีละงานวจิยัทีเ่กีย่วข้อง 
 แนวคิดเก่ียวกบัสินเช่ือ 

การวิเคราะห์สินเช่ือตอ้งอาศยัการวิเคราะห์ทางวิชาการหลายด้านมาประกอบการพิจารณาดว้ยเหตุ              
ดว้ยผล สามญัส านึก และประสบการณ์ ก็สามารถเป็นนกัวเิคราะห์สินเช่ือท่ีดีได ้
 ในส่วนของหลกัการวิเคราะห์สินเช่ือนั้น ดารณี พุทธวิบูลย ์(2543) ไดก้ล่าวถึงแนวการวิเคราะห์เครดิต 
หรือสินเช่ือสมยัใหม่ (Credit analysis) ในปัจจุบนั ของสถาบนัการเงินต่าง ๆ  ยงัคงยดึหลกัของ 5Cs เป็นหลกัสากล
ท่ีใชไ้ดต้ลอดมานานบัตั้งแต่การก าเนิดข้ึนคร้ังแรกของระบบธนาคารพาณิชยข์องโลกจวบจนปัจจุบนั โดยอาศยั
ประสบการณ์ และความช านาญของเจ้าหน้าท่ีสินเช่ือ หรือนักวิเคราะห์สินเช่ือ (Lending officer หรือ Credit 
analyst) ประกอบกบัการประเมินความเส่ียงอยา่งรอบดา้น (Risk areas) เพื่อหาค าตอบใหค้รบถว้นก่อนท่ีจะท าการ
ตดัสินใจให้เงินกูห้ลกัการของ 5Cs อนัประกอบไปดว้ย Character, Capital, Capacity, Collateral และ Condition 
(s) โดยสาระส าคญั ของตวั C แต่ละตวันั้นแตกต่างกนัออกไปตาม พฒันาการของหลกัการและวิธีการวิเคราะห์
สินเช่ือ ท่ีสถาบนัการเงินในแต่ละยคุสมยัก าหนด ซ่ึงตอ้งครอบคลุมในประเด็นส าคญัท่ีหลากหลาย เพ่ือให้เขา้ใจ
หลกัการวเิคราะห์สินเช่ือตามหลกัของ 5Cs มีรายละเอียดพอสงัเขป ดงัน้ี 

1. Character ความตั้งใจจริงของลูกหน้ีท่ีจะช าระเงินคืนซ่ึงเป็นเร่ืองท่ีตอ้งศึกษาอยา่งรอบคอบ เพราะท า
การประเมินไดย้ากข้ึนอยู่กบัการหาขอ้มูลจากลูกหน้ี และประสบการณ์ของผูพิ้จารณาสินเช่ือ ในการพิจารณา 
Character ตอ้งพิจารณาดูทั้งส่วนท่ีส าคญัท่ีอยูภ่ายใน เช่น ความซ่ือสัตย ์ความจริงใจ ความยติุธรรม ความรับผิดชอบ 
ความพอควร ความไวว้างใจ และหลกัฐานแสดงใหเ้ห็นไดจ้ากภายนอก เช่น ผูพิ้จารณาตอ้งใชป้ระวติัการช าระหน้ี 
ประวติัการกูเ้งิน ภูมิล าเนา ท่ีอยู่อาศยั และลกัษณะความเส่ียงของงานท่ีท า อายุ สถานภาพการสมรส การศึกษา 
เป็นตน้ 

2. Capacity ความสามารถในการช าระหน้ี แมจ้ะมีความซ่ือสัตยแ์ต่หากไม่มีความสามารถในการช าระ
หน้ีได ้โดยไม่มีเหตุผลท่ีเหมาะสมก็จะส่งผลให้เป็นความเส่ียงอยา่งมากในการพิจารณาสินเช่ือ ความสามารถใน
การช าระหน้ีพิจารณาไดจ้ากการท่ีผูข้อช าระหน้ีไดช้ าระหน้ีทั้งเงินตน้และดอกเบ้ีย โดยปกติเงินท่ีน ามาช าระ                
ควรเป็นเงินสุทธิท่ีมาจากค่าจา้งและรายไดต้่อเดือน หมายถึงผูกู้จ้ะตอ้งมีเงินเหลือจากรายรับสุทธิหลงัจากหัก
ค่าใชจ่้ายแลว้เพียงพอต่อการช าระหน้ีคืนใหก้บัเจา้หน้ีได ้

3. Capital คือ การพิจารณาทรัพยสิ์นท่ีเป็นกรรมสิทธ์ิของผูกู้โ้ดยผูกู้น้  ามาใชเ้ป็นหลกัทรัพยใ์นการค ้า
ประกนัและในการวดัความเส่ียงกบั Capital สามารถวดัไดจ้ากความเขม้แข็งทางการเงิน โดยการค านวณนั้นจะ
พิจารณาจากส่วนท่ีเป็นรายไดห้ลกัท่ีไดรั้บและเงินทุนจากแหล่งอ่ืนท่ีหามาได ้

4. Collateral คือ การพิจารณาหลกัประกนัซ่ึงอาจเป็นส่วนหน่ึงของ Capital น ามาค ้าประกนัสินเช่ือซ่ึง
ทรัพยสิ์นท่ีน ามานั้นจะตอ้งท าการจ าน าหรือจ านองเพ่ือเป็นประกนั 

5. Condition คือ สภาวการณ์ทัว่ไปซ่ึงพิจารณาถึงสภาวะแวดลอ้มทางเศรษฐกิจของผูข้อสินเช่ือ กล่าวคือ 
ถา้เศรษฐกิจดีจะส่งผลท าใหผ้ลประกอบการเติบโตในทิศทางเดียวกนั แต่ในทางตรงขา้มถา้เศรษฐกิจในขณะนั้นมี
การชะลอตวั หรือซบเซาซ่ึงส่งผลท าให้การลงทุนลดลงนอกจากนั้นจะตอ้งพิจารณาในเร่ืองอ่ืนๆ ท่ีเป็นปัจจยั
ส่งผลกระทบดว้ย เช่น อตัราดอกเบ้ียภาวะเงินเฟ้อ อตัราภาษี นโยบายทางการเมือง เป็นตน้ 

จะเห็นไดว้า่การใช ้5C เป็นหลกัในการพิจารณานั้นมีผลต่อศกัยภาพในการช าระหน้ีของลูกหน้ีสหกรณ์
โดยผูพ้ิจารณาอนุมติัสินเช่ือตอ้งใหค้วามส าคญัโดยน าขอ้มูลปัจจยัทางดา้น อาย ุระดบัการศึกษา สถานภาพ อาชีพ 
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และวง เงินกูท่ี้ไดรั้บ มาประกอบการพิจารณาทุกคร้ัง ร่วมกบัการพิจารณาปัจจยัอ่ืนๆทางดา้นความเส่ียงเพ่ือคดั
กรองลูกคา้ใน เบ้ืองตน้ เน่ืองจากปัจจยัเหล่าน้ีมีผลต่อการผิดนดัช าระหน้ีของลูกหน้ีสหกรณ์ออมทรัพยพ์นกังาน
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จ ากดั และจะตอ้งมีความเขม้งวดและรอบคอบในการพิจารณาอนุมติัสินเช่ือเพ่ิมมากข้ึน 
โดยในการพิจารณาและวิเคราะห์ขอ้มูลก่อนตดัสินใจอนุมติัตอ้งกระท าบนความถูกตอ้งเร่ืองหลกัเกณฑ์และ
เง่ือนไขของสินเช่ือทฤษฎีหลกั 5Cs  เป็นหลกัเกณฑ์ในการตดัสินใจ เพื่อลดโอกาสในการวิเคราะห์ผิดพลาด               
โดยมุ่งเนน้การอนุมติัสินเช่ือท่ีมีคุณภาพ มากวา่เนน้ปริมาณการขยายตวัของสินเช่ือ ซ่ึงอาจส่งผลใหเ้กิดการผิดนดั
ช าระหน้ีของลูกหน้ีสหกรณ์ออมทรัพยพ์นกังานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จ ากดั ในอนาคตได้ โดยการอา้งอิงจาก
ผลงานวจิยัของปิยมาศ หน่อนาค (2558)ไดศึ้กษาปัจจยัท่ีส่งผลต่อการเกิดหน้ีคา้งช าระ สินเช่ือสวสัดิการขา้ราชการ
ต ารวจของธนาคารออมสินเขตเชียงราย และศิวรักษ์ พุทซาค า (2563)ไดศึ้กษาปัจจยัท่ีส่งผลกระทบต่อการเกิด
สินเช่ือท่ีไม่ก่อใหเ้กิดรายได ้(NPL) ของสินเช่ือโครงการธนาคารประชาชน ธนาคารออมสินสาขาวงัสะพง 

3.2 สมมตฐิานการวจิยั 
ลกัษณะของลูกหน้ีของผูกู้มี้ความสมัพนัธ์กบัความน่าจะเป็นท่ีจะเกิดการผิดนดัช าระหน้ีในทิศทางบวก 

 3.3 กรอบแนวคดิในการวจิยั 
จากแนวคิดและทฤษฎีหลกั 5Cs ในการประเมินความเส่ียงของการใหสิ้นเช่ือ น ามาเป็นกรอบแนวคิดใน

การศึกษาตามวตัถุประสงคไ์ดด้งัน้ี 
        ตวัแปรต้น                                                                                                     ตวัแปรตาม  

 

      
 

  
 
 
 
 

 

แผนภาพที ่1 กรอบแนวคิดในการวจิยั 
 

4. วธีิด าเนินการวจิยั  
4.1 ประชากรและตวัอย่าง 
ประชากรในการวิจยัคร้ังน้ี  คือ ลูกหน้ีหรือสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพยท่ี์ใชบ้ริการเงินกูส้ามญั และเงินกู้

สามญั(พิเศษ) โดยใช้ขอ้มูลทุติยภูมิ และท าการเก็บรวบรวมขอ้มูลโดยใช้ขอ้มูลของลูกหน้ีในฐานขอ้มูลของ
ระบบงานสินเช่ือสหกรณ์ออมทรัพยพ์นกังานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จ ากดั ณ วนัส้ินปี บญัชีสหกรณ์ 2563 จ านวน 
26,637 ราย  

 
 
 
 
 

ศักยภาพในการช าระหนีข้องลูกหนี ้
1. ช าระหน้ีตรงเวลาท่ีก าหนด 
2. ช าระหน้ีผิดนดั 

ลกัษณะของลูกหนีต้ามหลกัการวเิคราะห์สินเช่ือ 
1. คุณลกัษณะของผูกู้ ้(Character)  
2. ความสามารถในการช าระหน้ี (Capacity)   
3. สถานะเก่ียวกบัเงินทุนของผูกู้ ้(Capital) 
4. หลกัประกนัเงินกู ้(Collateral)  
5. สถานการณ์หรือเง่ือนไขต่างๆ (Condition)  
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ตารางที ่1 จ านวนลูกหน้ีเงินกูส้หกรณ์ออมทรัพยพ์นกังานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จ ากดั 
ลูกหนีค้้างช าระ (งวด) จ านวน (ราย) 

ช าระปกติ 25,408 
รวม 25,408 

ช าระผิดนดั 1 เดือนแต่ไม่เกิน 3 เดือน 902 
ช าระผิดนดัเกินกวา่ 3 เดือนแต่ไม่เกิน 6 เดือน 184 
ช าระผิดนดัเกินกวา่ 6 เดือนข้ึนไป 143 

รวม 1,229 
รวมทั้งหมด 26,637 

 
กลุ่มตวัอยา่ง คือ ลูกหน้ีหรือสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพยท่ี์ใชบ้ริการเงินกูส้ามญั และเงินกูส้ามญั (พิเศษ) 

ท่ีสามารถเก็บหน้ีไดต้ามปกติ และไม่สามารถเก็บหน้ีไดห้รือผิดนัด จ านวน 1,000 ราย โดยมีการเก็บขอ้มูลจาก
กลุ่มตวัอยา่งจากกลุ่มยอ่ยสองกลุ่ม โดยท าการเก็บตวัอยา่งละ 500 ราย แต่เม่ือท าการเก็บขอ้มูลจริงจากกลุ่มลูกหน้ี
ท่ีผิดนัดช าระหน้ีทั้งหมด 1,229 ราย พบว่ามีขอ้มูลครบถว้นเพียง 342 ราย จึงใชข้อ้มูลจากทั้งหมด 342 รายใน
การศึกษาคร้ังน้ี จากนั้นจึงเก็บขอ้มูลจากกลุ่มลูกหน้ีปกติอีกจ านวน 658 ราย เพื่อให้ไดจ้ านวนรวม 1,000 ราย 
เน่ืองจากผูว้ิจยัใช ้secondary data ในการเก็บขอ้มูลท่ีใชจ้ากฐานขอ้มูลนั้นตอ้งมีการสุ่มตวัอยา่งเพ่ือคดัเลือกกลุ่ม
ตวัอยา่งเพราะ กลุ่มตวัอยา่งจากขอ้มูลนั้นมีจ านวนท่ีมากเกินไปและมีกลุ่มเป้าหมายท่ีบางรายบางกลุ่มไม่ตรงกบั
กลุ่มเป้าหมายท่ีตอ้งการศึกษา จึงไดท้ าการสุ่มตวัอยา่งคดัเลือกขอ้มูลกลุ่มเป้าหมายใหไ้ดก้ลุ่มตวัอยา่งท่ีตอ้งการได ้

4.2 การเลือกกลุ่มตวัอย่าง 
จากกลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการศึกษาจ านวน 1,000 ราย ผูศึ้กษาจะท าการสุ่มตวัอยา่งจากประชากรใน ชั้น

ลูกหน้ีปกติหรือหน้ีดี จ านวน 658 ราย ดว้ยวิธีการสุ่มแบบบงัเอิญ และเลือกตวัอยา่งจากประชากรในชั้นลูกหน้ีต ่า
กว่ามาตรฐาน ลูกหน้ีจดัชั้นสงสัย และลูกหน้ีจดัชั้นสงสัยจะสูญ จ านวน 342 ราย จากลูกหน้ีท่ีมีขอ้มูลสมบูรณ์
ตามท่ีไดก้ล่าวมาแลว้ โดยโครงสร้างของลูกหน้ีทั้งสองกลุ่ม แสดงไวใ้นตารางท่ี 2 

 
ตารางที ่2 การเลือกกลุ่มตวัอยา่ง 

ลูกหนีค้้างช าระ (งวด) จ านวน (ราย) ร้อยละ กลุ่มตัวอย่าง 

ช าระปกติ 25,408 100.00 658 
รวม 25,408 100.00 658 

ช าระผดินัด    
ช าระผิดนดั 1 เดือนแต่ไม่เกิน 3 เดือน 902 73.39 251 
ช าระผิดนดัเกินกวา่ 3 เดือนแต่ไม่เกิน 6 เดือน 184 14.97 51 
ช าระผิดนดัเกินกวา่ 6 เดือนข้ึนไป 143 11.64 40 

รวม 1,229 100.00 342 

 
4.2 เคร่ืองมือวจิยั 
ผูศึ้กษาไดใ้ชเ้คร่ืองมือท่ีใชใ้นการศึกษา โดยมีวธีิการดงัน้ี 
ผูว้ิจยัใช ้secondary data เป็นการเก็บขอ้มูลท่ีใชจ้ากฐานขอ้มูลท่ีมีอยูส่หกรณ์ออมทรัพยพ์นกังานการไฟฟ้า

ส่วนภูมิภาคเก็บรวบรวมไวแ้ลว้ และมีการใชเ้คร่ืองมือตวัแบบจ าลอง Logistic regression แบบจ าลอง คือ โลจิต
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แบบสองทางเลือก (Binary logit model) โดยมีตวัแปรทางตาม 2 ทางเลือกไดแ้ก่ การผิดนดัช าระหน้ี ก าหนดใหมี้
ค่าเท่ากบั 1 และ ช าระปกติ มีค่าเท่ากบั 0 แลว้น าขอ้มูลท่ีไดไ้ปเขา้โปรแกรมทางสถิติ เพื่อวเิคราะห์สมการถดถอย
แบบจ าลอง Logistic regression ต่อไป 

4.3 การวเิคราะห์ข้อมูล 
 สถิติท่ีใชใ้นการวเิคราะห์ขอ้มูล 
 สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Analysis) โดยการแจกแจงความถ่ี (Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage)  
 สถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistic)  
 1. การทดสอบความสัมพนัธ์โดยใชค้่า Chi – square การวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ระหวา่งคุณสมบติั
ต่างๆกบัปัจจยัต่างๆ ท่ีมีผลต่อการผิดนดัช าระหน้ีของลูกหน้ีสหกรณ์ออมทรัพยพ์นักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 
จ ากดั ค่าสถิติท่ีใชใ้นการวเิคราะห์ความสมัพนัธ์ คือ Chi-Square เพ่ือวเิคราะห์ปัจจยัท่ีส่งผลต่อการผิดนดัช าระหน้ี
ของลูกหน้ีสหกรณ์ออมทรัพยพ์นักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จ ากัด เพ่ือท่ีจะดูว่ามีความสัมพนัธ์กันระหว่าง                 
ตวัแปร 2 ตวัหรือไม่  
 2. การศึกษาปัจจยัท่ีส่งผลต่อการผิดนดัช าระหน้ีของลูกหน้ีสหกรณ์ออมทรัพยพ์นกังานการไฟฟ้า
ส่วนภูมิภาค จ ากดั โดยใชแ้บบจ าลองโลจิตแบบสองทางเลือก (Binary logit model) มีตวัแปรทางตาม 2 ทางเลือก 
และ ส่วนตวัแปรอิสระท่ีพิจารณาในการศึกษาน้ีไดแ้ก่ เพศ อายุ อายุสมาชิก เงินเดือน ยอดผ่อนช าระต่องวด 
จ านวนงวดท่ีผ่อนมาแลว้ ยอดหน้ีคงเหลือ วงเงินกู ้หุ้นรายเดือน ทุนเรือนหุ้นเงินฝาก การค ้าประกนั สถานภาพ
การท างาน และรายไดเ้งินช่วยเหลือค่าไฟ 
 

5. ผลการวจัิย 
ผลการวเิคราะห์สถิติเชิงพรรณนา จากกลุ่มตวัอยา่งของลูกหน้ี พบวา่ ลูกหน้ีส่วนใหญ่เป็นเพศชาย มีอายุ

มากกวา่ 50 ปีข้ึนไป อายสุมาชิก 20 ปีข้ึนไป มีเงินเดือน 75,000 บาทข้ึนไป มียอดผอ่นต่อเดือน 10,000 บาทข้ึนไป 
มีจ านวนงวดท่ีผ่อนมาแลว้ต ่ากว่า 25 งวด มียอดหน้ีคงเหลือต ่ากวา่ 500,000 บาท มีวงเงินกูต้  ่ากวา่ 500,000 บาท               
มีหุ้นรายเดือนต ่ากวา่ 2,500 บาท มีทุนเรือนหุน้ต ่ากวา่ 250,000 บาท มีเงินฝากต ่ากวา่ 5,000 บาท มีการค ้าประกนั
โดยมีบุคคลค ้าประกนั สถานภาพการท างานยงัปฏิบติังานอยู ่และมีรายไดเ้งินช่วยเหลือค่าไฟ 10,000 บาทข้ึนไป 

การวิเคราะห์ถึงปัจจัยที่ส่งผลต่อการผดินัดช าระหนีข้องลูกหนี้สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการไฟฟ้า
ส่วนภูมภิาค จ ากดั จ านวน 1,000 ราย มาทดสอบดว้ยวธีิการทดสอบ Chi – square เพ่ือศึกษาความสมัพนัธ์ระหวา่ง
ตวัแปร 2 ตวั พบว่า ปัจจัยท่ีมีผลต่อการผิดนัดช าระหน้ีของลูกหน้ีมีทั้งหมด 13 ปัจจัย ได้แก่ อายุ อายุสมาชิก 
เงินเดือน ยอดผ่อนช าระต่องวด จ านวนงวดท่ีผ่อนมาแลว้ ยอดหน้ีคงเหลือ วงเงินกู ้หุ้นรายเดือน ทุนเรือนหุ้น               
เงินฝาก การค ้าประกนั สถานภาพการท างาน และรายไดเ้งินช่วยเหลือค่าไฟ มีความสมัพนัธ์กบัการผิดนดัช าระหน้ี 
อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
 การทดสอบความเหมาะสมของตวัแปร 

จากการน าขอ้มูลของกลุ่มตวัอยา่งท่ีไดจ้ากฐานขอ้มูลลูกหน้ีสหกรณ์ออมทรัพยพ์นกังานการไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาค จ ากดั น ามาทดสอบความเหมาะสมของตวัแปร ซ่ึงมีตวัแปรอิสระจ านวน 13 ตวัแปร โดยพิจารณาจาก                 
–2log likelihood ซ่ึงมีค่า 461.069 แปลว่ามีประสิทธิภาพในการท านายไดถึ้งร้อยละ 77.60 ซ่ึงพิจารณาไดจ้ากค่า 
Negelkerke R Square 
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ตารางที ่3 ความเหมาะสมของตวัแปร   
Step -2 Log Likelihood Cox& Snell R Square Negelkerke R Square 

1 461.069 0.561 0.776 

 
นอกจากน้ียงัมีการทดสอบความเหมาะสมของสมการถดถอยโลจิสติค (Logistic Regressions) ซ่ึงมีค่า 

Chi-Square เท่ากบั 23.382 และมีค่า Significant เท่ากบั 0.967 ซ่ึงมีค่ามากกว่า 0.05 จึงสรุปไดว้่า สมการถดถอย          
โลจิสติค (Logistic Regressions) น้ีมีความเหมาะสมดงัแสดงไดใ้นตารางตอ่ไปน้ี 
 

ตารางที ่4 ความเหมาะสมของสมการถดถอยโลจิสติค  (Logistic Regressions) 
Step Chi-Square df Sig. 

1 23.382 8 0.967 

 
การทดสอบปัจจัยที่ส่งผลต่อการผิดนัดช าระหนี้ของลูกหนี้โดยวิธีสมการถดถอย Binary Logistic 

Regression ไดน้ ามาทดสอบปัจจยัท่ีส่งผลต่อการผิดนดัช าระหน้ีของลูกหน้ีสหกรณ์ออมทรัพยพ์นกังานการไฟฟ้า
ส่วนภูมิภาค จ ากดั โดยใชว้ิธีถดถอยโลจิสติค Binary Logistic Regressions Analysis) ซ่ึงมีตวัแปรตามคือ การผิด
นดัช าระหน้ี และตวัแปรอิสระคือ ตวัแปรทั้งหมด 13 ตวัแปรไดแ้ก่ อาย ุอายสุมาชิก เงินเดือน ยอดผ่อนช าระต่อ
งวด จ านวนงวดท่ีผ่อนมาแล้ว ยอดหน้ีคงเหลือ วงเงินกู้ หุ้นรายเดือน ทุนเรือนหุ้น เงินฝาก การค ้ าประกัน 
สถานภาพการท างาน และรายไดเ้งินช่วยเหลือค่าไฟ โดยมีขั้นตอนดงัต่อไปน้ี ดงัแสดงในตารางท่ี 5 
 

ตารางที ่5 ผลการทดสอบสมมติฐานสมัประสิทธ์ิตวัแปรอิสระโดยสมการโลจิสติค(Binary Logistic Regressions) 
ตัวแปร (Variable) ค่าสัมประสิทธิ์ Coefficient 

(β) 
ค่าความคาด
เคล่ือน (S. E.) 

ค่าสถิติในการ
ทดสอบ (Wald) 

Sig. 
ค่า Exp 
(B) 

Constant 9.837 1.212 21.416 0.000* 0.895 
อาย ุ(C12) 0.192 0.024 34.358 0.000* 0.810 
อายสุมาชิก (C13) 0.017 0.037 0.224 0.636 0.973 
เงินเดือน(C21) 0.264 0.152 18.811 0.368 1.034 
ยอดผอ่นช าระต่องวด (C22) 0.165 0.193 46.344 0.000* 0.785 
จ านวนงวดท่ีผ่อนมาแลว้ (C23) -0.043 0.096 22.465 0.002* 0.964 
ยอดหน้ีคงเหลือ (C24) 0.468 0.326 27.790 0.000* 1.119 
วงเงินกู ้(C25) 0.135 0.145 44.823 0.001* 1.329 
หุ้นรายเดือน (C31) 0.129 0.253 0.356 0.182 1.540 
ทุนเรือนหุ้น (C32) 0.283 0.328 1.048 0.932 0.684 
เงินฝาก (C33) 0.173 0.216 1.450 0.316 0.829 
การค ้าประกนั (C41) -0.069 0.884 29.868 0.000* 0.724 
สถานภาพการท างาน (C51) 0.375 0.767 1.831 0.625 0.865 
รายไดเ้งินช่วยเหลือค่าไฟ (C52) 0.112 0.017 0.605 0.806 1.216 

* หมายถึง ระดบันยัส าคญัท่ี 0.05 
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จากตารางท่ี 5 สามารถสร้างสมการไดด้งัน้ี 
ŷ = 9.837 + 0.192C12 + 0.165C22- 0.043C23 + 0.468C24 + 0.135C25 - 0.069C41              
สรุปผลการวิเคราะห์แบบจ าลองโดยใช ้Binary Logistic Regression จากการทดสอบสมมติฐานปัจจยัท่ี

มีผลต่อความน่าจะเป็นในการผิดนดัช าระหน้ีของลูกหน้ีสหกรณ์ออมทรัพยพ์นกังานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จ ากดั 
คือ เม่ือน าปัจจยัต่างๆ ท่ีมีความสัมพนัธ์ต่อการผิดนดัช าระหน้ี ท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติ 0.05 มีทั้งหมด 6 ปัจจยั
ไดแ้ก่ อายุ ยอดผ่อนช าระต่องวด จ านวนงวดท่ีผ่อนมาแลว้ ยอดหน้ีคงเหลือ วงเงินกู ้และการค ้ าประกนั โดยมี
รายละเอียดดงัน้ี 

อาย ุยอดผ่อนช าระต่องวด ยอดหน้ีคงเหลือ และวงเงินกูข้องลูกหน้ีมีความสัมพนัธ์กบัปัจจยัท่ีท าใหเ้กิด
การผิดนดัช าระหน้ีในทิศทางเดียวกนัในเชิงบวก แสดงวา่ลูกหน้ีมีอายมุากข้ึนจะมีภาระดา้นต่างๆ มากข้ึน โอกาส
ท่ีจะผิดนดัช าระหน้ีจึงเพ่ิมมากข้ึน ลูกหน้ีมียอดผ่อนช าระต่องวดมากข้ึนมีความรับผิดชอบต่อภาระหน้ียอ่มมีสูง
ตามไปดว้ยท าใหก้ารช าระหน้ีเป็นไปไดย้ากและมีโอกาสท่ีจะผิดนดัช าระหน้ีไดสู้งกวา่ผูท่ี้มียอดผ่อนช าระต่องวด
นอ้ยลูกหน้ีท่ีมียอดหน้ีคงเหลือมาก จึงยงัมีโอกาสท่ีจะผิดนดัมาก ลูกหน้ีท่ีมีวงเงินกูสู้งท าให้การช าระหน้ีเป็นไป
ไดย้าก และมีโอกาสท่ีจะผิดนดัช าระหน้ีไดสู้งกวา่ผูท่ี้มีวงเงินกูน้อ้ย 

จ านวนงวดท่ีผ่อนมาแลว้ และการค ้าประกนัของลูกหน้ีมีความสัมพนัธ์กบัปัจจยัท่ีท าให้เกิดการผิดนัด
ช าระหน้ีในทิศทางตรงกนัขา้มในเชิงลบ แสดงวา่ลูกหน้ีท่ีมีจ านวนงวดท่ีผ่อนมาแลว้มากข้ึนมีความรับผิดชอบต่อ
ภาระหน้ีย่อมมีมากข้ึน โอกาสท่ีจะผิดนัดช าระหน้ีจึงลดลง และลูกหน้ีท่ีมีการค ้ าประกันท่ีมีความมัน่คงและ
น่าเช่ือถือยอ่มมีความเส่ียงในการผิดนดัช าระหน้ีนอ้ยกวา่ลูกหน้ีท่ีไม่มีการค ้าประกนั หรือมีการค ้าประกนัท่ีไม่มี
น่าเช่ือถือ เช่น การค ้าประกนัดว้ยบุคคล เป็นตน้ 
 

6. อภิปรายผล  
 จากผลการศึกษา พบวา่ ปัจจยัต่างๆ ท่ีมีความสัมพนัธ์ต่อการผิดนดัช าระหน้ี มาศึกษาระดบัความส าคญั
ด้วยวิธีการทดสอบสมการถดถอยแบบ Binary Logistic Regression โดยใช้ Logit Model พบว่า ปัจจัยท่ีมี
ความสัมพนัธ์ต่อการผิดนดัช าระหน้ี ท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติ 0.05 มีทั้งหมด 6 ปัจจยัไดแ้ก่ อาย ุยอดผ่อนช าระ
ต่องวด จ านวนงวดท่ีผ่อนมาแลว้ ยอดหน้ีคงเหลือ วงเงินกู ้และการค ้าประกนั ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของ 
ปัทมา คูทอง (2558) ท่ีไดท้ าการศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อการเกิดหน้ีท่ีไม่ก่อใหเ้กิดรายไดข้องธนาคารออมสิน ในเขต
กรุงเทพมหานคร พบวา่ อาย ุสถานภาพสมรส ระดบัการศึกษา อาชีพ จ านวนบุคคลท่ีอยูใ่นความอุปการะ รายได้
ต่อเดือนของลูกหน้ี ระยะเวลาการผ่อนช าระท่ีเหลือ สัดส่วนเงินผ่อนช าระต่อรายได ้รายจ่าย ของลูกหน้ีต่อเดือน 
สัดส่วนภาระหน้ีท่ีเหลือต่อวงเงินกู ้และยงัสอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของ กชกร ชูฉิม (2556) ท่ีไดท้ าการศึกษา
เร่ืองปัจจยัท่ีส่งผลต่อการเกิดหน้ีท่ีไม่ก่อให้เกิดรายไดส้ าหรับสินเช่ือเพ่ือท่ีอยูอ่าศยัของธนาคารพาณิชยแ์ห่งหน่ึง 
พบว่ามีตวัแปรอิสระ 7 ปัจจยั ท่ีส่งผลต่อการเกิดหน้ีท่ีไม่ก่อให้เกิดรายได ้คือ ปัจจยัดา้นอายุ ปัจจยั ดา้นอาชีพ 
ปัจจยัดา้นอายงุาน ปัจจยัดา้นภาระหน้ีสินกบัสถาบนัการเงินอ่ืน ปัจจยัดา้นภาระหน้ีต่อ รายได ้ปัจจยัดา้นระยะเวลา
การผอ่นช าระ และปัจจยัดา้นวงเงินกูต้่อมูลค่าหลกัประกนั 
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7. ข้อเสนอแนะ 
 7.1 ข้อเสนอแนะในการน าผลวจิยัไปใช้ 

(1) จากผลการศึกษาในคร้ังน้ี พบวา่ การเพ่ิมข้ึนของภาระหน้ีคงเหลือ ส่งผลให้ความน่าจะเป็นใน
การผิดนัดช าระหน้ีเพ่ิมข้ึน ดังนั้ นเพ่ือป้องกันการผิดนัดช าระหน้ีท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคตสหกรณ์ออมทรัพย์
พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จ ากัด ควรให้ความส าคญัในการติดตามลูกหน้ีท่ีมีภาระหน้ีคงเหลือมากอย่าง
ใกลชิ้ด โดยใชแ้นวทางในการปรับโครงสร้างหน้ี และพกัช าระหน้ี เพ่ือติดตามดูแลลูกหน้ีท่ีผิดนดัเป็นกรณีพิเศษ 
และขยายเวลาออกไประงบัการกู ้  เน่ืองจากภาระหน้ีคงเหลือของลูกหน้ียิ่งมากจะเพ่ิมโอกาสในการผิดนดัช าระ
หน้ีมากข้ึน  

(2) จากผลการศึกษาในคร้ังน้ี พบวา่ ตวัแปรวงเงินกูท่ี้ไดรั้บอนุมติัท่ีเพ่ิมข้ึนส่งผลใหค้วามน่าจะเป็น
ท่ีจะผิดนดัช าระหน้ีเพ่ิมข้ึน ดงันั้นสหกรณ์ออมทรัพยพ์นกังานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จ ากดั ควรใหค้วามส าคญัใน
การพิจารณาวงเงินท่ีไดรั้บอนุมติัให ้มีความสอดคลอ้งและเหมาะสมกบัมูลค่าหลกัทรัพยค์  ้าประกนัของผูกู้ ้โดยให้
ความส าคญักบัหลกัทรัพยค์  ้าประกนัท่ีมีมูลค่าสูงและการพิจารณาให้มีระยะเวลาในการผ่อนช าระท่ียาวนานจะ
ช่วยท าใหค้วามน่าจะเป็นท่ีจะผิดนดัช าระหน้ีลดลง 

(3) การพิจารณาให้สินเช่ือแก่ผูกู้พ้นักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จ ากัด ควรพิจารณาถึงการค ้ า
ประกันของลูกหน้ีเป็นปัจจยัส าคญัด้วย ลูกหน้ีท่ีมีบุคคลค ้ าประกันหรือหุ้นค ้ าประกันย่อมมีความมัน่คงและ
น่าเช่ือถือยอ่มมีความเส่ียงในการผิดนดัช าระหน้ีนอ้ยลง และมีความมัน่ใจไดว้า่ลูกหน้ีไม่ผิดนดัช าระหน้ี ดงันั้น
การท่ีผูกู้ท่ี้มีบุคคลค ้าประกนัหรือหุ้นค ้ าประกนั จะตอ้งน ามาประกอบการพิจารณาทุกคร้ัง ร่วมกบัการพิจารณา
ปัจจยัอ่ืนๆทางดา้นความเส่ียงเพ่ือคดักรองลูกคา้ในเบ้ืองตน้ เน่ืองจากปัจจยัน้ีมีความสัมพนัธ์กบัการผิดนดัช าระ
หน้ีของลูกหน้ีได ้

7.2 ข้อเสนอแนะในการวจิยัคร้ังต่อไป 
(1) ในการศึกษาคร้ังต่อไปควรศึกษาปัจจยัอ่ืนๆท่ีจะมีผลต่อการเกิดการผิดนดัช าระหน้ีของลูกหน้ี

เพ่ิมเติมเขา้มาในแบบจ าลอง หรือเพ่ิมกลุ่มตวัอยา่งในการศึกษาใหม้ากข้ึนเพ่ือให้ไดข้อ้มูลท่ีมีความถูกตอ้งแม่นย  า
มากยิ่งข้ึน รวมทั้งปัจจยัภายนอกต่างๆ ท่ีอาจจะส่งผลกระทบต่อการเกิดการผิดนดัช าระหน้ี ขอ้เสนอแนะในเชิง
พฤติกรรมของสมาชิกท่ีน าไปสู่หน้ีเสีย หรือการผิดนดัช าระหน้ี ควรให้ความส าคญัดว้ยเช่นกนั ทั้งน้ีเพ่ือให้เกิด
ความครอบคลุมและเพื่อให้ไดแ้บบจ าลองท่ีมีความสมบูรณ์สามารถอธิบาย การเกิดการผิดนดัช าระหน้ีได้อย่าง
ถูกตอ้งและชดัเจนมากข้ึน 
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แนวทางการแก้ไขปัญหาการให้สินเช่ือทีเ่ข้าข่ายผดิปกติ  
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บทคัดย่อ 
การวิจัยคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์เพ่ือศึกษาสาเหตุและแนวทางการแก้ไขปัญหาการจ่ายสินเช่ือท่ีเขา้ข่าย

ผิดปกติ กรณีศึกษาธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ของกลุ่มตวัอยา่งพนกังานวิเคราะห์งานสินเช่ือ
ท่ีมีพฤติกรรมการให้สินเช่ือท่ีเขา้ข่ายผิดปกติ  คดักรอกจากเง่ือนไขจากการให้สินเช่ือท่ีเขา้ข่ายการหลีกเล่ียง                
การจดัชั้นหน้ี ท่ีมีสญัญาการจ่ายเงินกูแ้ละการช าระหน้ีเงินกูใ้นวนัเดียวกนั โดยมีการท าสญัญาจ่ายเงินกูใ้หม่น ามา
ช าระหน้ีเดิมโดยมีอตัราส่วนจ านวนเงินกูต้่อจ านวนเงินท่ีช าระหน้ีเดิม 0.8 – 1 มาทั้งหมด 332 ตวัอยา่ง  

ผลการวิจัยท่ีไดจ้ากการวิเคราะห์หาสภาพแวดลอ้มภายในและภายนอกด้วยวิธีการ SWOT Analysis  
และผงักา้งปลา พบสาเหตุของกลุ่มพนกังานท่ีอนุมติัสินเช่ือเขา้ข่ายผิดปกติ ประกอบดว้ย  5 สาเหตุ  คือ 1. สาเหตุ
ดา้นเศรษฐกิจ เกิดจากปัญหาสภาพเศรษฐกิจไม่แน่นอนส่งผลต่อรายไดข้องผูกู้ท่ี้ไม่แน่นอนท าให้ผูกู้จ้  าเป็นตอ้ง
ขออนุมติัเงินกูเ้งินประกอบกบัช าระหน้ีวนเวียนสลบักนับ่อยคร้ัง 2. สาเหตุดา้นบุคลากร พนักงานขาดทักษะ               
การสอบทานสินเช่ือ และขาดความรู้ ความเขา้ใจผลิตภณัฑสิ์นเช่ือ   3. สาเหตุดา้นการบริหารจดัการ การออกกล
ยทุธ์ ผลิตภณัฑ ์และวธีิปฏิบติัท่ีท าใหเ้กิดความสบัสนและไม่ชนัเจน  4. สาเหตุดา้นการบริหารความสมัพนัธ์ลูกคา้ 
เกิดจากการอ านวยความสะดวกให้กบัลูกคา้ 5. สาเหตุดา้นระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ท่ีไม่มีระบบสนบัสนุน
การแจง้เตือนการเงินผิดปกติ และเทคโนโลยกีารเช่ือมโยงขอ้มูลภายในธนาคารท่ีทนัสมยั พร้อมทั้งเสนอแนะแนว
ทางการแกไ้ขปัญหา โดยธนาคารควรปฏิบติัตามระเบียบและ ขอ้บงัคบัอยา่งเคร่งครัดในการอนุมติัสินเช่ือ และ
สามารถน าผลการวิจัยในคร้ังน้ีมาก าหนดทิศทางการอนุมัติปล่อยสินเช่ืออย่างมีประสิทธิภาพ  เพื่อให้มี                       
ความเหมาะสมกบัสภาพแวดลอ้มในปัจจุบนั และลดความเส่ียงต่อการด าเนินงานของธนาคาร รวมทั้งลดปัญหา
การจ่ายสินเช่ือท่ีเขา้ข่ายผิดปกติ 
 
ค าส าคญั: สินเช่ือท่ีหลีกเล่ียงการจดัชั้นหน้ี , การจ่ายเงินกูผ้ดิปกติ 
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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. ความส าคัญและทีม่าของปัญหาวจัิย 
ในปัจจุบนัสถาบนัการเงินไดต้ระหนกัถึงความส าคญัการด าเนินงานอยา่งมีคุณภาพ ตามหลกัการก ากบั

ดูแลสถาบนัการเงินของธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) เพ่ือให้สถาบนัการเงินไทยตระหนกัถึงหลกัการของ 
การด าเนิน “ธุรกิจอย่างย ัง่ยืน” ตามหลกัการของธนาคาร ดงันั้นธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) จึงก ากบัดูแล
สถาบนัการเงินให้มีความมัน่คง มีระบบบริหารความเส่ียงท่ีดี ส่งเสริมให้สถาบนัการเงินมีประสิทธิภาพ รวมถึง
ดูแลใหส้ถาบนัการเงินมีธรรมาภิบาลท่ีดี    

ทั้งน้ี ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ไดต้อบสนองต่อหลกัการของการด าเนิน 
“ธุรกิจอยา่งย ัง่ยืน”  โดยก าหนดนโยบายและกลยทุธ์ของธุรกิจของธนาคาร  โดยเฉพาะบริการดา้นสินเช่ือ เพื่อให้
ธุรกิจด าเนินงานอย่างมีคุณภาพ  และไม่ละเมิด พระราชบัญญติัธุรกิจสถาบันการเงิน พ.ศ. 2561 โดยเฉพาะ                 
การใหบ้ริการดา้นสินเช่ือท่ีเขา้ข่ายเป็นการหลีกเล่ียงการจดัชั้นหน้ีท่ีพบปัญหามากในปัจจุบนัเช่น 

1. การอนุมติัสินเช่ือ โดยไม่ค านึกถึงวตัถุประสงคท่ี์แทจ้ริงของลูกคา้ 
2. การแกไ้ขปัญหาหน้ีคา้งช าระ โดยการอนุมติัสัญญาใหม่ เพ่ือช าระหน้ีสินเช่ือเดิมท่ีเป็นการส่อเจต

หลีกเล่ียงการจดัชั้นลูกคา้เพื่อหวงัผลการประเมินผลงาน 
3. การก าหนดงวดช าระหน้ีเงินกูข้องลูกคา้ โดยไม่พิจารณาจากกระแสเงินสดของรายไดแ้ละวงจรธุรกิจ

ของลูกคา้อยา่งแทจ้ริง 
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4. การสร้างยอดเงินกู ้ยอดเงินฝากและรายไดค้่าธรรมเนียม ไม่ใชว้ิธีการจ่ายเงินกูเ้พ่ือสร้างยอดเงินกูทุ้ก
ประเภท และลูกคา้ไม่ไดน้ าเงินกูน้ั้นไปใชต้ามวตัถุประสงคท่ี์แทจ้ริง 

ทั้ งน้ีตามเง่ือนไขหลักเกณฑ์การปล่อยสินเช่ือของธนาคาร พบมีการอนุมัติสินเช่ือท่ีเข้าข่ายเป็น                      
การหลีกเล่ียงการจดัชั้นหน้ี ณ เดือนมกราคมถึงกนัยายน พ.ศ. 2563 พบจ านวนลูกคา้ท่ีถูกใหสิ้นเช่ือท่ีเขา้ข่ายเป็น
การหลีกเล่ียงการจดัชั้นหน้ีสูงถึง  1,932 ราย คิดเป็นจ านวนสัญญารับช าระถึง 4,453 บญัชี รวมเป็นเงิน 368.13 
ลา้นบาท และมีจ านวนสญัญาท่ีเปิดใหม่ถึง 1,488 บญัชี  คิดเป็นจ านวนเงิน 375.69 ลา้นบาท  ซ่ึงพฤติกรรมเหล่าน้ี
ส่งผลกระทบต่อการด าเนินงานและความน่าเช่ือถือของธนาคาร เช่น การจดัท าเงินส ารอง, การบริหารความเส่ียง 
Portfolio สินเช่ือ, การก าหนดกลยุทธ์ นโยบายต่างๆ ของธนาคาร และผูป้ฏิบัติเองจะถูกลงโทษตามวินัยของ
ธนาคาร และถูกด าเนินคดีตามกฎหมายพระราชบญัญติัธุรกิจสถาบนัการเงิน พ.ศ. 2561 อีกดว้ย 

ดังนั้ น การศึกษาแนวทางแก้ไขปัญหาการอนุมัติสินเช่ือท่ีเข้าข่ายหลีกเล่ียงการจัดชั้นหน้ี รวมทั้ ง
ตรวจสอบพฤติกรรมท่ีเป็นสาเหตุของปัญหามาก าหนดแนวทางการป้องกันเพ่ือช่วยจะลดความเสียหายต่อ
ธนาคารและสนบัสนุนใหอ้งคด์ าเนินธุรกิจอยา่งย ัง่ยนื 
 

2. วตัถุประสงค์ของการวจัิย 

(1) เพื่อศึกษาพฤติกรรมและปัจจยัท่ีมีอิทธิพลของกลุ่มพนกังานในการอนุมติัสินเช่ือท่ีผดิปกติ 
(2) เพ่ือก าหนดแนวทางโดยมุ่งเนน้การแกไ้ขและป้องการอนุมติัสินเช่ือท่ีผดิปกติ 
  

3. เอกสารและงานวจัิยทีเ่กี่ยวข้อง 
 3.1 แนวคดิ ทฤษฎแีละงานวจิยัทีเ่กีย่วข้อง 

 (1) การวเิคราะห์หาสาเหตุผงักา้งปลา (Fish Bone Diagram) 
ผงักา้งปลา หมายถึง แผนภูมิมีลกัษณะคลา้ยปลาท่ีเหลือแต่กา้ง โดยมุ่งเนน้ผงัวิเคราะห์ปัญหาและ

สาเหตุอยา่งเป็นระบบ (Cause & Effect Diagram) เป็นแผนผงัท่ีแสดงสมมติฐานของความสมัพนัธ์อยา่งเป็นระบบ
ระหวา่งสาเหตุหลายๆ สาเหตุ ท่ีส่งผลต่อปัญหาหน่ึงปัญหา (Good material , 2564) 

(2) การวเิคราะห์จุดแขง็ จุดอ่อน โอกาสและอุปสรรค (SWOT Analysis) 
หลกัการวเิคราะห์สถานการณ์ของธุรกิจหรือองคก์ร วา่อยูใ่นสถานการณ์แบบไหนเพ่ือท่ีจะน ามาใช้

วางแผนถึงแนวทางการปฏิบติัท่ีเหมาะสมในการเดินหน้าธุรกิจ โดยจะเนน้ไปท่ีการน าจุดแข็งและจุดอ่อนของ
สภาพแวดลอ้มภายในมาประกอบการพิจารณาของโอกาสรวมไปถึงอุปสรรคภายนอก เพื่อใชใ้นการหาแผนการท่ี
ดีท่ีสุดใหก้บัองคก์ร อีกทั้งยงัคงเป็นพ้ืนฐานของการก าหนดกลยทุธ์ในรูปแบบต่างๆ  (เอกชยั บุญยาธิษฐาน, 2563) 

(3) การวเิคราะห์ของ TOWS Matrix  
 เป็นเคร่ืองมือส าหรับการสร้างกลยทุธ์ใหม่จากสภาพแวดลอ้มและสถานการณ์ปัจจุบนัขององคก์ร 
ดว้ยการจบัคู่ระหวา่งปัจจยัภายในและปัจจยัภายนอกขององคก์ร ไดแ้ก่ ปัจจยัภายใน ประกอบดว้ย จุดแข็ง และ 
จุดอ่อน  ปัจจยัภายนอก ประกอบดว้ย โอกาส และ ความเส่ียง ไดอ้อกมาเป็นกลยุทธ์ 4 รูปแบบดว้ยกนั ไดแ้ก่              
1. กลยทุธ์เชิงรุก ใชจุ้ดแข็งร่วมกบัโอกาส 2. กลยทุธ์เชิงแกไ้ข ใชโ้อกาสลดจุดอ่อน 3. กลยทุธ์เชิงป้องกนั ใชจุ้ดแข็ง
รับมืออุปสรรค 4. กลยทุธ์เชิงรับ แกไ้ขจุดอ่อนและเล่ียงอุปสรรค (อภิชยั ศรีเมือง , 2555) 
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(4) หลกัเกณฑก์ารจดัชั้นของสถาบนัการเงินเฉพาะกิจ 
ตามประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย ท่ี สกส. 23/2562 ลงวนัท่ี 2 กนัยายน 2562 เร่ืองเกณฑก์ารจดั

ชั้ นและการกันเ งินส ารองของสถาบันการเ งินเฉพาะกิจ อาศัยอ านานตามความในมาตรา 120/1 แห่ง
พระราชบญัญติัธุรกิจสถาบนัการเงิน พ.ศ. 2551 และแกไ้ขเพ่ิมเติมหลงักระทรวงการคลงัออกหลกัเกณฑก์ารจดั
ชั้นและการกนัเงินส ารองของสถาบนัการเงินเฉพาะกิจ 

 (5) หลกัเกณฑก์ารปล่อยสินเช่ือของพนกังานท่ีเขา้ข่ายหลีกเล่ียงการจดัชั้นหน้ี   
ตามประกาศธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ท่ี 83759 ลงวนัท่ี 21 เมษายน 2563 

เร่ือง แนวทางการก ากบัดูแลการจ่ายเงินกูท่ี้เขา้ข่ายหลีกเล่ียงการจดัชั้นหน้ี ซ่ึงประกอบดว้ยหลกัเกณฑเ์ง่ือนไขของ
การปล่อยสินเช่ือของสัญญาท่ีเขา้ข่ายหลีกเล่ียงการจดัชั้นหน้ี ดงัน้ี 1. เป็นสัญญาท่ีมีการจ่ายเงินกูแ้ละมีการช าระ
หน้ีเงินกูใ้นวนัเดียวกนั 2. มีการท าสัญญาจ่ายเงินกูใ้หม่เพ่ือน ามาช าระหน้ีเดิมท่ีมีดอกเบ้ียปรับ ชั้นหน้ี SM และ
NPL  

 

3.  รายการช าระหนี้เดิมรวมทุกสัญญา (ต้นเงิน ดอกเบี้ย และดอกเบี้ยปรับ) และในวันเดียวกันมี              
การจ่ายเงินกู้ใหม่  

               โดยมีอตัราส่วนจ านวนเงินกูต้่อจ านวนเงินท่ีช าระหน้ีเดิม ตั้งแต่ 0.8 ถึง 1 มาก าหนดกลุ่มประชากรท่ีมี
ความส าคญัและคน้ควา้หาอิทธิพลของปัญหา 

งานวจิยัของกลุขนิษฐ ์ วรุิฬห์ธนกฤษณ์ (2562) ศึกษาเร่ืองการลดหน้ีดอ้ยคุณภาพ (NPL) ของสินเช่ือเบิก
เงินเกินบญัชี (OD) ประเภทบุคคลธรรมดา ของธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ส านักงานใหญ่               
พบสาเหตุของการเกิดหน้ีดอ้ยคุณภาพ (NPL) ของสินเช่ือประเภทเบิกเงินเกินบญัชี (OD) แบ่งเป็น 6 สาเหตุหลกั
ของปัญหาการเกิดหน้ีดอ้ยคุณภาพของสินเช่ือเบิกเงินเกินบญัชี (OD)  คือ 1. การก าหนดเป้าหมายการจ่ายสินเช่ือ 
(Key Performance Indicator: KPI) ของธนาคาร ใหก้บัพนกังาน ท าใหพ้นกังานใหสิ้นเช่ือไม่ตรงกบัความตอ้งการ
ใชเ้งินกูข้องลูกคา้ 2. ลูกคา้น าเงินกูไ้ปใชผ้ิดวตัถุประสงค ์3. พนักงานไม่มีความช านาญในการวิเคราะห์สินเช่ือ                  
4. พนักงานไม่มีการตรวจสอบ หรือควบคุมการใชเ้งินกูห้ลงัการให้สินเช่ือ และให้ลูกคา้ต่อ วงเงินกูโ้ดยไม่ได้
ตรวจสอบสถานะธุรกิจ การสต็อกสินคา้ หรือความเคล่ือนไหวของสถานะทางบญัชี ของลูกคา้วา่มีความผิดปกติ
หรือไม่ 5. ธนาคารไม่มีเคร่ืองมือหรือระบบในการแจง้เตือนการคา้งช าระ 6. สภาพเศรษฐกิจไม่เป็นไปตามท่ีลูกคา้
คาดคิด และเสนอแนะแนวทางการแกไ้ขปัญหาท่ีเหมาะสมท่ีสุด คือ การให้พนกังานเขา้รับการอบรมให้ความรู้
เก่ียวกบัการจ่ายสินเช่ือประเภทเบิกเงินเกินบญัชี (OD)  เพื่อสามารถฝึกฝนการใชเ้คร่ืองมือการวเิคราะห์สินเช่ือให้
ตรงกบัประเภทธุรกิจ และรวมถึงการเพ่ิมพฒันาทกัษะในการวเิคราะห์ 

งานวิจัยของวัชรพล วิลาวรรณ และสุภาภรณ์ พวงชมพู ( 2558)  ได้ศึกษาเ ร่ืองปัจจัยท่ีมีผลต่อ
ความสามารถในการช าระหน้ีสินทางการเกษตรของลูกคา้ ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขา
หนองบวัแดง โดยจากการศึกษาพบวา่ปัจจยัท่ีมีความสัมพนัธ์กบัความสามารถในการช าระหน้ีของเกษตรลูกคา้  
ประกอบดว้ย 5 ปัจจยัท่ีส าคญั คือ จ านวนสมาชิกในครัวเรือน จ านวนหน้ีสิน พ้ืนท่ีท าการเกษตร  ระยะเวลาของ
สญัญาสินเช่ือ และปัจจยัท่ีมีผลกระทบต่อความ สามารถในการช าระหน้ี คือ รายไดข้องเกษตรกรลูกคา้ 
 
 
 



การประชุมวชิาการระดบัชาติและนานาชาติ มหาวทิยาลยัศรีปทุม ออนไลน์ คร้ังท่ี 16 ประจ าปี 2564 วนัท่ี 28 ตุลาคม 2564 

762 

4. วธีิด าเนินการวจัิย  
4.1 แบบแผนการวจิยั  
ในการศึกษาวิจยัคร้ังน้ีเพ่ือใหไ้ดม้าซ่ึงขอ้มูล และค าตอบท่ีเป็นจริงให้ครอบคลุมถึงประเด็นปัญหาตาม

วตัถุประสงคข์องการวิจยัท่ีมุ่งศึกษา ผูว้ิจยัไดเ้ลือกใชเ้ทคนิคการวิจยัเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ร่วมกบั
การค้นควา้หาขอ้มูลจากเอกสาร   ข้อระเบียบวิธีปฏิบัติของธนาคารและกฎเกณฑ์ของธนาคารแห่งประเทศ
ไทย  รวมไปถึงแนวคิด ทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งกับ เคร่ืองมือท่ีช่วยในการศึกษาและรวบรวมขอ้มูล โดยมีรูปแบบ                
การเก็บขอ้มูลแบบปฐมภูมิ และการเก็บขอ้มูลแบบทุติยภูมิ  

4.2 ประชากรและตวัอย่าง 
กลุ่มประชากรตวัอย่างถูกพิจารณาตามหลกัเกณฑ์การปล่อยสินเช่ือท่ีเขา้ข่ายการสัญญาเปิดใหม่เพ่ือ

หลีกเล่ียงการจดัชั้น ตามประกาศธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ท่ี 83759 ลงวนัท่ี 21 เมษายน 
2563 เร่ือง แนวทางการก ากบัดูแลการจ่ายเงินกูท่ี้เขา้ข่ายหลีกเล่ียงการจดัชั้นหน้ี และหลกัเกณฑ์การจดัชั้นของ
สถาบนัการเงินเฉพาะกิจมาก าหนดชั้นหน้ี พบจ านวนพนกังานสินเช่ือจ่ายเงินกูท่ี้เขา้ข่ายหลีกเล่ียงการจดัชั้นหน้ี
ทั้งส้ิน 1,932  ราย   และใชสู้ตรก าหนดขนาดตวัอยา่งของยามาเน่มาค านวณขนาดประชากรไดจ้ านวน 332 ตวัอยา่ง 
จากสูตร 

 

𝑛 =  
1,932

1 + 1,932(0.05)2
 

 

4.3 เคร่ืองมือวจิยั 
ส าหรับวิธีการศึกษาคน้ควา้ในคร้ังน้ีเป็นการศึกษาในลกัษณะการวิจยัเชิงคุณภาพ โดยใชก้ลยทุธ์ในการ

วิจยัแบบสอบถามสัมภาษณ์เชิงลึกเพื่อใหไ้ดข้อ้มูลท่ีละเอียด ครบถว้น และมีรูปแบบสอบถามสัมภาษณ์เป็นแบบ
ก่ึงโครงสร้าง สามารถไดแ้บ่งขอ้มูลออกแบบ 2 ส่วน ดงัต่อไปน้ี   

ส่วนท่ี 1  ขอ้มูลปฐมภูมิ เป็นขอ้มูลท่ีไดจ้ากการเก็บรวบรวมโดยแบบสอบถามสัมภาษณ์เชิงลึกจาก
พนกังานสินเช่ือ โดยใชร้ะเวลาการเก็บรวบรวมโดยแบบสอบถามตั้งแต่ เดือนตุลาคม 2563 ถึง ธนัวาคม 2563  

ส่วนท่ี 2   ขอ้มูลทุติยภูมิ เป็นขอ้มูลจากการวเิคราะห์ศึกษาขอ้มูลจาก พระราชบญัญติัธุรกิจสถาบนั
การเงิน โดยธนาคารแห่งประเทศไทย และขอ้มูลจากระบบการปฏิบติัการภายในของธนาคารโดยชั้นระยะเวลา
การเก็บรวบรวมขอ้มูลตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2563 ถึง วนัท่ี 30 กนัยายน 2563     

4.4 การวเิคราะห์ข้อมูล 
        น าขอ้มูลปฐมภูมิและขอ้มูลทุติยภูมิมาวเิคราะห์เพื่อหาสาเหตขุองปัญหา โดยมีเคร่ืองมือและทฤษฎีท่ี
เก่ียวขอ้ง ดงัน้ี  

(1) การวเิคราะห์ขอ้มูลแบบสมัภาษณ์พนกังานปฏิบติังานดา้นสินเช่ือจ านวน 10 ราย   
(2) การวิเคราะห์ขอ้มูลแบบสอบถามพนกังานปฏิบติังานดา้นสินเช่ือ จ านวน 322 คน โดยแบ่งเป็น 

2 ส่วนส าคญัดงัน้ี  
ส่วนท่ี 1 ขอ้มูลสถานภาพทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม  ไดแ้ก่ อาย ุและเพศ  ส่วนท่ี 2 เหตุผล

การจ่ายสินเช่ือท่ีท าให้เข้าข่ายผิดปกติ  ประกอบไปด้วย   1. แบบสอบถามการจ่ายสินเช่ือของผู ้ปฏิบัติ                                 
2. แบบสอบถามการจ่ายสินเช่ือของผูส้อบทานอนุมติั  3. แบบสอบถามแนวทางการป้องกนั  4. ขอ้เสนอแนะ   
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โดยน าข้อมูลแบบสัมภาษณ์และแบบสอบถามมาวิเคราะห์ด้วยสถิติเชิงพรรณนาเพื่อ
ท าการศึกษาสาเหตุของการจ่ายสินเช่ือท่ีเขา้ข่ายผิดปกติของธนาคาร 

 

5. ผลการวจัิย 
         (1)  จากแบบสัมภาษณ์และแบบสอบถามข้อมูลทั่วไปของประชากร  จ านวนประชากรท่ีตอบ
แบบสอบถามและแบบสมัภาษณ์เป็นประชากรเพศหญิงจ านวน   96 ราย  ประชากรเพศชายจ านวน  236 ราย  และ
ขอ้มูลอายุท่ีตอบแบบสอบถามตั้งแต่ 35 – 60 ปี จ าแนกอายุตามดงัตารางท่ี 1  ตารางแสดงจ านวนช่วงอายุของ
พนกังานสินเช่ือท่ีตอบแบบสอบถาม รวมทั้งส้ิน 332 ราย 
 
ตารางที ่1 ตารางแสดงจ านวนช่วงอายขุองผูต้อบแบบสอบถาม  

อายุ จ านวนพนักงาน (ราย) 
35 - 40 4 
41 - 45 32 
46 - 50 126 
51 - 55 108 
56 - 60 62 
รวม 332 

 
  (2)  เหตุผลการจ่ายสินเช่ือท่ีเขา้ข่ายผิดปกติของผูป้ฏิบติั พบวา่ ผูป้ฏิบติัมีให้สาเหตุอ่ืนๆ มากถึงร้อยละ 
71.4  ซ่ึงเหตุผลประกอบท่ีพบมากท่ีสุด ของเจา้หนา้สอบทานคือ การสอบทานลูกคา้ไม่ละเอียดถ่ีถว้น ประกอบ
กบัมีงานเร่งด่วนโดยเฉพาะงานนโยบายรัฐบาลจ านวนมาก  สาเหตุรองลงมาคือจากผูป้ฏิบติัเขา้ใจวิธีปฏิบติัไม่
ถูกตอ้ง ร้อยละ 13.4  เหตุผลประกอบท่ีพบมากท่ีสุด คือ การให้สินเช่ือตามขอ้ก าจัดผลิตภัณฑ์สินเช่ือแต่ละ
ประเภทไม่ถูกตอ้ง ท าให้อนุมติัสินเช่ือผิดวตัถุประสงค์ และให้สาเหตุผูป้ฏิบติัท ารายการผิดโดยไม่เจตนาได้
คะแนนร้อยละ 9.4 เป็นล าดับท่ี 3 โดยพบสาเหตุเกิดจากความไม่สะดวกเดินทางมาติดต่อธนาคารมารับเงิน
ภายหลงั ตามวิธีปฏิบติัของธนาคาร และความจ าเป็นของผูกู้สิ้นเช่ือเพ่ือเป็นทุนในการประกอบอาชีพในภาวะ
เศรษฐกิจท่ีไม่แน่นอน 

(3) เหตุผลการจ่ายสินเช่ือท่ีเขา้ข่ายผิดปกติของผูอ้นุมติัสอบทาน เกิดจากผูส้อบทานให้น ้ าหนกัสาเหตุ
ผิดปกติจากอ่ืนๆ จากการสอบทานมากเป็นอนัดบัหน่ึง ร้อยละ  62.5 โดยให้เหตุผลว่าระบบท่ีจดัการสัญญาของ
ธนาคารไม่รองรับการท างานไดท้นัถ่วงที เช่น การยกเลิกสัญญา ท าให้เวลาคดัขอ้มูลวิเคราะห์เขา้เง่ือนไข และ
สาเหตุจากความประสงคข์องลูกคา้ตามความจ าเป็นในการกู ้สาเหตุอนัดบัสองของผูส้อบทานมาจาก ผูอ้นุมติัสอบ
ทานสอบทานไม่รอบคอบคิดเป็นร้อยละ 11.9 พบจากมากในเหตุผลปริมาณลูกคา้มีจ านวนมาก ท าให้ผูส้อบทาน
และผูอ้นุมติัขาดความรอบคอบในการสอบถามการใชเ้งินกูข้องลูกคา้ และสาเหตุผูอ้นุมติัสอบทานเขา้ใจวธีิปฏิบติั
ไม่ถูกตอ้งเป็นอนัดับ 3 ร้อยละ 9.5 โดยให้เหตุผลคือ  ไม่เขา้ใจผลิตภณัฑ์สินเช่ือ และวิธีการปฏิบติัของแต่ละ
ผลิตภณัฑสิ์นเช่ือ 

(4)  เหตุผิดปกติจากวธีิปฏิบติั/คู่มือปฏิบติังานธนาคาร พบสาเหตุอ่ืนๆ ร้อยละ 35 ซ่ึงมีสาเหตุจากท าตาม
วตัถุประสงคข์องลูกคา้สาเหตุจากคู่มือปฏิบติังานธนาคารไม่ชดัเจนร้อยละ 12.6 เกิดจากผูก้  าหนดวิธีปฏิบติัออก
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กฎเกณฑ์เง่ือนไขของผลิตภณัฑ์ไม่ครอบคลุมและปรับเปล่ียนหลายคร้ัง ท าให้ผูป้ฏิบติัเกิดความสับสนในวิธี
ปฏิบติั และสาเหตุจากออกคู่มือปฏิบติังานธนาคารล่าชา้กวา่ผลิตภณัฑสิ์นเช่ือร้อยละ 1.3  

(5) วิธีป้องกนั วิธีป้องกนัท่ีเกิดกรณีผิดพลาดจากสาขา สามารถแบ่งเป็น วิธีการซกัซอ้มและส่ือสารกบั
พนกังาน และวธีิอ่ืนๆ เช่น ส่ือสารกลบัใหธ้นาคารไดรั้บทราบปัญหาในทอ้งท่ี และเสนอใหจ้ดัท าระบบแจง้เตือน
เม่ือมีการอนุมติัสญัญาเขา้ข่ายผิดปกติ โดยใหน้ ้ าหนกัร้อยละ 67.4 และ 32.6  

 จากขอ้มูลตามแบบสอบถามและแบบสัมภาษณ์  ผูศึ้กษาน าขอ้มูลมาวเิคราะห์หาจุดแขง็ จุดอ่อน โอกาส 
และ อุปสรรค ของปัญหาโดยใชว้ิธี SWOT Analysis ซ่ึงสามารถสรุปแยกออกเป็นประเด็น ตามตารางท่ี 2 ตาราง
แสดงการวเิคราะห์ โดยวธีิ SWOT Analysis  ไดด้งัน้ี 

 
ตารางที ่2 ตารางแสดงการวเิคราะห์ โดยวธีิ SWOT Analysis 
จุดแขง็  
- พนกังานมีความสมัพนัธ์ท่ีดีกบัลูกคา้ 
- ผลิตภณัฑสิ์นเช่ือของธนาคารมี

หลากหลาย 
- ธนาคารเขา้ช่วยเหลือเกษตรกรอยา่งทัว่ถึง

ผา่นโครงการรัฐบาล 

จุดอ่อน  
- สารสนเทศท่ีใชง้านในปัจจุบนัยงัไม่ตอบสนองความ
ตอ้งการของผูใ้ช ้

- พนกังานขาดทกัษะการสอบทานสินเช่ือ และขาดความรู้
ความเขา้ใจเก่ียวกบัผลิตภณัฑสิ์นเช่ือ 

- กฎ ระเบียบธนาคารลา้สมยัและ ปรับเปล่ียนตลอดเวลา 
- ไม่ระบบแจง้เตือนการจ่ายสินเช่ือท่ีผิดกฎธนาคาร 
- ขอ้มูลระบบสินเช่ือไม่เช่ือมโยงกนั 

โอกาส 
- ระบบเทคโนโลยอีอนไลน์  
- การเก็บขอ้มูล Big data 
- มีเครือข่ายทั้งภายในและภายนอกองคก์ร

ร่วม แลกเปล่ียนเรียนรู้ 

อุปสรรค 
- การเปล่ียนดา้นเทคโนโลยใีชง้บประมาณสูงสภาพ
เศรษฐกิจไม่แน่นอนส่งผลต่อรายไดข้องผูกู้ ้

- รายไดลู้กคา้ข้ึนอยูก่บัผลผลิตแตล่ะฤดูกาลและสภาพ
ภูมิอากาศ 

- ปริมาณลูกคา้ท่ีมีจ านวนมาก 
- โครงการนโยบายรัฐบาลมีจ านวนมากและถูกน ามาเป็น
เกณฑป์ระเมิน KPI องคก์ร 

  
 และน าขอ้มูลดงักล่าวมาวิเคราะห์หาสาเหตุหลกั สาเหตุยอ่ยตามผงักา้งปลา พบวา่มี 5 สาเหตุหลกัและ 
12 สาเหตุยอ่ย ท่ีท าใหพ้นกังานจ่ายสินเช่ือเขา้ข่ายผิดปกติ คือ  1.สาเหตุดา้นเศรษฐกิจ  สาเหตุยอ่ยเกิดจากเศรษฐกิจ
ท่ีไม่แน่นอน และรายไดข้องลูกคา้ธนาคารส่วนมากจากการประกอบอาชีพเกษตรซ่ึงปริมาณผลผลิตข้ึนอยูก่บั
สภาพอากาศ และสินคา้เกษตรมีมูลค่าไม่คงท่ีราคาข้ึนตามปัจจยัการผลิตและเศรษฐกิจ เม่ือลูกคา้ท าการคา้ผลิต
ผลส าเร็จจึงน าเงินมาช าระหน้ี และกูเ้งินต่อเพ่ือน าไปเป็นเงินทุนหมุนเวียนในการประกอบอาชีพ 2.สาเหตุดา้น
บุคลากร สาเหตุยอ่ยเกิดจากพนกังานขาดทกัษะการสอบทานสินเช่ือ และขาดความรู้ ความเขา้ใจผลิตภณัฑสิ์นเช่ือ 
เน่ืองจากธนาคารมีผลิตภณัฑ์สินเช่ือเป็นจ านวนมากและมีวิธีปฏิบติัท่ีแตกต่างกัน ท าให้พนักงานไม่สามารถ
เรียนรู้ถึงรายละเอียดของแต่ละผลิตภณัฑ ์พร้อมทั้งนโยบายก าหนดตวัช้ีวดัองคก์ร (KPI) ท าให้พนกังานมุ่งเน้น
การจ่ายสินเช่ือเพ่ือ KPI มากข้ึน 3. สาเหตุดา้นการบริหารจดัการ สาเหตุยอ่ยเกิดจาก การเปล่ียนแปลงเง่ือนไขและ
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ออกระเบียบวิธีการปฏิบติังานท่ีล่าชา้ส่งผลใหพ้นกังานปฏิบติังานผิดพลาด รวมถึงการโครงการช่วยเหลือเกษตร
ตามนโยบาลรัฐบาลท่ีเร่งด่วน ท าให้พนักงานตอ้งปฏิบติังานเพ่ิมข้ึนในเวลาท่ีจ ากดั 4. สาเหตุดา้นการบริหาร
ความสัมพนัธ์ลูกคา้  สาเหตุยอ่ย เกิดจากการอ านวยความสะดวกให้กบัลูกคา้ ดา้นการเดินทางมารับเงินกู ้ดงันั้น
ธนาคารจ าเป็นตอ้งรักษาความสัมพนัธ์อนัดีกบัลูกคา้ 5. สาเหตุดา้นระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ สาเหตุยอ่ยเกิด
จาก ธนาคารมีระบบเก่ียวขอ้งกับระบบสินเช่ือเป็นจ านวนมาก ท าให้การเช่ือมต่อระหว่างระบบตอ้งใช้เวลา
ด าเนินการ รวมถึงไม่มีระบบการตรวจสอบ และแจง้เตือนการกระท าท่ีเขา้ข่ายผิดกฎระเบียบของธนาคารเป็น
สาเหตุยอ่ย ดงัท่ีแสดงตามรูปภาพท่ี 2 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

รูปภาพที ่2 ผงักา้งปลาแสดงสาเหตุหลกัและสาเหตุยอ่ยของการจ่ายสินเช่ือท่ีเขา้ข่ายผิดปกติ 

  
 เม่ือพบสาเหตุของปัญหา ผูศึ้กษาน ากลยทุธ์ของ TOWS Matrix  เสนอแนวแกไ้ขปัญหา  ดงัน้ี  (1) กลยทุธ์
เชิงรุก คือ พฒันาระบบสินเช่ือออนไลน์และจดัท าฐานขอ้มูล Big Data ขอ้ดี สามารถเช่ือมขอ้มูลเขา้ดว้ยกนัและ
เรียกใชง้านไดส้ะดวก รวดเร็ว ทนัเวลา ขอ้เสีย ใชง้บประมาณจดัท าระบบสูงและใชร้ะยะเวลานานในการจดัท า
ระบบ  (2) กลยุทธ์เชิงแกไ้ข คือ สร้างชุมชนออนไลน์แลกเปล่ียนความรู้ ความคิดเห็น ระหว่างพนักงาน ขอ้ดี 
พนักงานสามารถแลกเปล่ียนความคิดเห็น ขอ้สงสัยกนัได ้ขอ้เสีย ใชเ้วลานานในการจดัการแก้ไขปัญหาหรือ                   
ขอ้สงสยั (3) กลยทุธ์เชิงป้องกนั คือ ลดโครงการนโยบายท่ีปล่อยสินเช่ือเพ่ือน ามาเป็นเกณฑ ์KPI ขอ้ดี ลดปริมาณ
งานและสามารถท าให้พนกังานสามารถสอบทานสินเช่ือไดมี้คุณภาพมากข้ึน ขอ้เสีย ธนาคารอาจให้ความช่วยเหลือ
เกษตรกรไม่ทั่วถึง (4) กลยุทธ์เชิงรับ คือ การจัดท าสารสนเทศการจ่ายเงินกู้เพ่ือตรวจสอบการจ่ายเงินกู้เกิน                   
ขีดความสามารถของลูกคา้ (การจ่ายสินเช่ือผิดปกติ) ขอ้ดี จัดท าระบบไดร้วดเร็ว ใช้งบประมาณน้อย ขอ้เสีย                
เกิดปัญหาการจ่ายสินเช่ือผิดปกติก่อนแลว้ถึงจะทราบปัญหาและมาแกไ้ขสญัญาเหล่านั้นภายหลงั 

 
 

ไม่มีระบบแจง้เตือนการจ่ายสินเช่ือท่ีผิด
กฎเกณฑธ์นาคาร 

ขอ้มูลระบบสินเช่ือไม่เช่ือมโยง
กนั 

ความสมัพนัธ์ลูกคา้ 

 
ปัญหาการให้
สินเช่ือท่ีเขา้
ข่ายผิดปกติ 

พนกังานอ านวยความสะดวกให้ลูกคา้ 

จนท าให้ละเมิดระเบียบของธนาคาร 

 ขาดทกัษะการสอบทานสินเช่ือ 

สภาพเศรษฐกิจ ท่ีไม่แน่นอน 
ขาดความรู้ ความเขา้ใจ                 
ในผลิตภณัฑสิ์นเช่ือ 

กฎ ระเบียบวิธีปฏิบติัการจ่าย 
สินเช่ือของธนาคารลา้สมยั  

มีโครงการสินเช่ือเร่งด่วน
จ านวนมาก  

เง่ือนไขการให้สินเช่ือ
เปล่ียนแปลงบ่อย 

มุ่งปล่อยสินเช่ือตาม KPI 

ไม่มีสารสนเทศแจง้เตือนการจ่ายสินเช่ือท่ี
ผิดปกติ 

   ผูกู้มี้รายไดไ้ม่แน่นอน 

เศรษฐกิจ การจดัการ บุคลากร 

เทคโนโลย ี
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6. อภิปรายผล  
ผลการศึกษาแนวทางการแกไ้ขปัญหาการจ่ายสินเช่ือท่ีเขา้ข่ายผิดปกติ กรณีศึกษาธนาคารเพื่อการเกษตร

และสหกรณ์การเกษตร  จากการวิเคราะห์ขอ้มูลแบบสัมภาษณ์ แบบสอบถาม  ทฤษฎีและเอกสารรายงานท่ี
เก่ียวขอ้ง พบสาเหตุของการจ่ายสินเช่ือท่ีเขา้ข่ายผิดปกตินั้น เกิดจากสาเหตุสภาวะเศรษฐกิจท่ีชะลอตวั ท าให้
รายไดข้องผูกู้ไ้ม่เพียงพอต่อรายจ่าย   การก าหนดนโยบายการอนุมติัสินเช่ือท่ีไม่มีประสิทธิภาพต่อความตอ้งการ
ของผูกู้อ้ย่างแทจ้ริง ประกอบกบัการออกกฎ ระเบียบ และเทคโนโลยีภายในธนาคารท่ีล่าสมยัส่งผลท าให้เกิด
ขอ้ผิดพลาดในการอนุมติัสินเช่ือ  
  แนวทางในการควบคุมเพ่ือไม่ใหเ้กิดปัญหา พนกังานสินเช่ือควรปฏิบติัตามระเบียบและขอ้บงัคบัอยา่ง
เคร่งครัดในการอนุมติัสินเช่ือ  และพิจารณาอนุมติัสินเช่ือใหต้รงตามหลกัเกณฑข์องธนาคาร เพ่ือปล่อยสินเช่ือให้
ตรงตามวตัถุประสงคข์องผูกู้ม้ากกวา่การอนุมติัสินเช่ือตามเกณฑป์ระเมินของธนาคาร(KPI)  ท าความเขา้ใจกบัผูกู้ ้
เร่ืองระเบียบการจ่ายสินเช่ือของธนาคารอยา่งชดัเจน และปรับเปล่ียนเทคโนโลยี  ระเบียบ ขั้นการการจ่ายเช่ือให้
ทนัสมยัตรงกบัวถีิการด าเนินชีวติท่ีเปล่ียนแปลงไปในปัจจุบนั 
 

7. ข้อเสนอแนะ 
 7.1 ข้อเสนอแนะในการน าผลวจิยัไปใช้ 

(1) ผูบ้ริหารและพนักงานท่ีเก่ียวขอ้งกับกระบวนการปล่อยสินเช่ือควรตระหนักถึงวิธีการจ่าย
สินเช่ือท่ีตรงกบัหลกัปฏิบติั พร้อมรักษาฐานลูกคา้เดิมไวไ้ด ้ 

(2) ธนาคารควรตระหนักถึงการแก้ไขปัญหาท่ีย ัง่ยืน และตอบสนองต่อการวิธีปฏิบัติการของ
พนกังาน 

7.2 ข้อเสนอแนะในการวจิยัคร้ังต่อไป 
(1) ควรปรับ Business Rule การคัดสัญญาโดยเปล่ียนแปลงโดยไม่นับรวมสินเช่ือสินเงินด่วน 

สญัญาท่ีมีการเบิกใหม่เป็นสินเช่ือสินเงินด่วนและช าระเป็นสินเช่ือสินเงินด่วน สญัญาเดียว (ช าระก่อนเบิกสถานะ 
ก่อนก าหนด 7 วนั) และสญัญาท่ีมีขอ้ยกเวน้การจ่ายสินเช่ือภายในวนัได ้ 

(2) ควรมีการศึกษาเปรียบเทียบกบัธนาคารอ่ืน ภายใตเ้ง่ือนไขการจ่ายสินเช่ือเดียวกนั 
 

8. กติติกรรมประกาศ 
 งานวิจัยฉบับน้ีส าเร็จลงได้ด้วยดี เน่ืองจากได้รับความกรุณาอย่างสูงจากอาจารยท่ี์ปรึกษางานวิจัย                     
ท่ีกรุณาใหค้  าแนะน าปรึกษาตลอดจนปรับปรุงแกไ้ขขอ้บกพร่องต่าง ๆ ดว้ยความเอาใจใส่อยา่งดียิง่ และพนกังาน
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรท่ีใหค้วามร่วมมือตอบแบบสอบถามเป็นอยา่งดี ทั้งน้ี ผูว้จิยัขอกราบ
ขอบพระคุณเป็นอยา่งสูงไว ้ณ ท่ีน้ี 
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บทคัดย่อ 

 การวิจยัในคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค ์1) เพ่ือศึกษาระดบัความคิดเห็นต่อปัจจยัทางส่วนประสมทางการตลาด
ท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือเคร่ืองด่ืมผสมวิตามินของผูบ้ริโภคอ าเภอเมือง จงัหวดัล าปาง 2) เพื่อศึกษาปัจจยั
ลกัษณะทางประชากรศาสตร์ท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือเคร่ืองด่ืมผสมวิตามิน ของผูบ้ริโภคอ าเภอเมือง จงัหวดั
ล าปาง 3) เพ่ือศึกษาปัจจัยส่วนผสมทางการตลาดท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือเคร่ืองด่ืมผสมวิตามิน ของ
ผูบ้ริโภคอ าเภอเมือง จงัหวดัล าปาง โดยใชก้ลุ่มตวัอยา่ง จ านวน 400 คน เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยัคือ แบบสอบถาม
แบบออนไลน์ สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูลไดแ้ก่ ค่าความถ่ี ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน t-Test, F-Test 
และการถดถอยเชิงพหุคูณผลการวิจัย พบว่า ระดับความคิดเห็นต่อปัจจัยส่วนผสมทางการตลาดและปัจจัย                 

mailto:bewkrim@hotmail.com
mailto:Aj.koorpai@gmail.com
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การตดัสินใจซ้ือโดยรวมอยูใ่นระดบัมาก ทั้งน้ีปัจจยัลกัษณะทางประชากรศาสตร์มีเพียงดา้นรายไดท่ี้แตกต่างกนั 
ส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือของผูบ้ริโภคท่ีแตกต่างกนั ส่วนปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดดา้นผลิตภณัฑ์ ราคา 
และช่องทางการจดัจ าหน่ายท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือ เคร่ืองด่ืมผสมวติามินอยา่งมีนยัส าคญัท่ี 0.05 
 
ค าส าคญั: การตดัสินใจซ้ือ, เคร่ืองด่ืมผสมวติามิน, 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.บทน า 
 ปัจจุบนัความนิยมเคร่ืองด่ืมผสมวติามินในฝ่ังผูบ้ริโภค เกิดจากการต่ืนตวักบัการดูแลตนเองและตอ้งการ
เสริมภูมิคุม้กนัจากภาวะแวดลอ้มในชีวิตปัจจุบนั ทั้งท่ีมาจากโรคภยัและการใชชี้วิตแบบวิถีคนเมือง ในขณะท่ีฝ่ัง
ผูป้ระกอบการ ถือเป็นการยกระดบัการพฒันาสินคา้เพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิม และความสามารถในการท าก าไร จากน ้ า
ด่ืมบรรจุขวด-น ้ าแร่ ไปสู่น ้ าด่ืมผสมสารอาหาร (Water Plus) ส าหรับผูป้ระกอบการบางกลุ่มท่ีพยายามปรับตวัให้
สอดรับกบันโยบายภาครัฐท่ีหันมาคุมเขม้มากข้ึนในกลุ่มสินคา้ท่ีมีผลต่อสุขภาพ (การปรับอตัราภาษีความหวาน/
การปรับอตัราภาษีแอลกอฮอล)์ ปัจจุบนัคาดการณ์กนัวา่ ตลาดเคร่ืองด่ืมผสมวิตามิน น ้ าเปล่าใส ไม่มีสี แต่มีกล่ิน
และผสมวิตามินเขา้ไปนั้นในปี พ.ศ. 2563 อาจมีมูลค่าไม่ต ่ากว่า 5,500 ลา้นบาท หรือคิดเป็นส่วนแบ่งตลาด
ประมาณร้อยละ 1.2 ของมูลค่าเคร่ืองด่ืมทั้งหมดในไทย อีกทั้งยงัคาดการณ์วา่ตลาดจะขยบัข้ึนเป็นประมาณ 6,000-
7,000 ลา้นบาท ในปี พ.ศ. 2564 (bltbangkok, 2563) ขณะท่ีการเปล่ียนแปลงของสภาพแวดลอ้มในการแข่งขนั 
(Competitive Landscape) พบว่ามีมูลค่าตลาดเคร่ืองด่ืมผสมวิตามินท่ีมีแนวโนม้มาจากการขยายตวัดา้นปริมาณ 
และ ระดบัราคาสินคา้ท่ีจดัในกลุ่มเคร่ืองด่ืมบรรจุขวด  พรีเมียมท่ีมีราคาสูง มีส่วนช่วยในการผลกัดนัการเติบโต
ของภาพรวมตลาดเคร่ืองด่ืมหลงัจากอ่ิมตวัมาระยะหน่ึงสาเหตุท่ีตลาดเคร่ืองด่ืมมีการอ่ิมตวัมาจากการขยายตวัดา้น
ปริมาณท่ีเพ่ิมข้ึน จากการ Switching ประเภทเคร่ืองด่ืมของผูบ้ริโภคจากสินคา้ทดแทน 2 กลุ่ม คือ กลุ่มเคร่ืองด่ืม
ฟังก์ชัน่นอลดริงก์หรือเคร่ืองด่ืมท่ีมีส่วนผสมของสมุนไพร,กรดอะมิโน,ผกัและผลไมท่ี้น าเสนอจุดขายการเป็น
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เคร่ืองด่ืมเพ่ือสุขภาพเช่นเดียวกบัเคร่ืองด่ืมผสมวิตามิน แต่อาจจะมีปริมาณน ้ าตาลหรือใหพ้ลงังานท่ีมากกวา่ และ
กลุ่มน ้ าแร่ซ่ึงเป็นน ้ าด่ืมบรรจุขวดพรีเมียม การตดัสินใจซ้ือของผูบ้ริโภคมาจากการให้ความส าคญัดา้นคุณภาพ
และความตระหนกัดา้นผลลพัธ์ดา้นสุขภาพเช่นเดียวกบัน ้ าด่ืมผสมวิตามิน โดยทั้งสองประเภท มีระดบัราคาและ
กลุ่มลูกคา้เป้าหมายใกลเ้คียงกบัน ้ าด่ืมผสมวติามิน (Brandbuffet, 2563) 
 จากปัญหาท่ีกล่าวมาขา้งตน้ในปัจจุบนัตลาดเคร่ืองด่ืมผสมวติามินนั้นก าลงัเติบโตสวนกระแสเศรษฐกิจ 
และมีการแข่งขนัท่ีสูงข้ึนแต่ละยี่ห้อก็จะมีกลยุทธ์ทางการตลาดท่ีแตกต่างกันออกไปประกอบกับภายใตก้าร
แข่งขนัของธุรกิจเคร่ืองด่ืมผสมวิตามินท่ีค่อนขา้งรุนแรงและมีมูลค่าทางการตลาดไม่ต ่ากวา่ 5,500 ลา้นบาทในปี 
2563 โดยมีแนวโนม้สูงถึง 6,000-7,000 ลา้นบาทในปี 2564 (ศูนยว์ิจยักสิกรไทย, 2563) รวมทั้งยงัมีการน าเสนอ
ผลิตภณัฑท่ี์เจาะตลาดผูบ้ริโภคกลุ่มวยัรุ่นเป็นหลกั รวมทั้งกลุ่มนกัศึกษาท่ีช่ืนชอบการด่ืมเคร่ืองด่ืมท่ีส่วนผสมของ
วติามิน และเน่ืองดว้ยจงัหวดัล าปาง เป็นจงัหวดัหน่ึงท่ีมีมหาวทิยาลยัและสถาบนัการศึกษาท่ีจดัการเรียนการสอน
ในระดับปริญญาตรีทั้ งท่ีเป็นมหาวิทยาลยัในท่ีตั้ งและวิทยาเขตมากถึง 7 มหาวิทยาลยั/สถาบนั ประกอบดว้ย
มหาวิทยาลยัราชภฏัล าปาง มหาวิทยาลยัราชมงคลลา้นนาล าปาง มหาวิทยาลยัสวนดุสิต ศูนยล์ าปาง มหาวิทยาลยั 
ธรรมศาสตร์ ศูนยล์  าปาง มหาวิทยาลยัเนชัน่ วิทยาลยัอินเตอร์เทคล าปาง และมหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช 
ศูนยก์ารศึกษาล าปาง โดยมีมหาวิทยาลยัราชภฏัล าปางเป็นมหาวิทยาลยัท่ีมีนักศึกษามากท่ีสุดดงันั้นผูว้ิจยัจึงมี
ความสนใจในการศึกษาถึงปัจจยัท่ีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือเคร่ืองด่ืมผสมวิตามิน ของนักศึกษามหาวิทยาลยั
ราชภฏัล าปาง เพื่อท่ีจะได้ทราบพฤติกรรมการเลือกซ้ือเคร่ืองด่ืมผสมวิตามินรวมทั้ งปัจจัยส่วนประสมทาง
การตลาดของผลิตภณัฑเ์คร่ืองด่ืมผสมวติามิน 
 

2. วตัถุประสงค์ของการวจัิย 

 (1) เพ่ือศึกษาระดบัความคิดเห็นต่อปัจจยัทางส่วนประสมทางการตลาดและการตดัสินใจซ้ือเคร่ืองด่ืม
ผสมวติามินของผูบ้ริโภคอ าเภอเมือง จงัหวดัล าปาง 
 (2) เพ่ือศึกษาปัจจยัลกัษณะทางประชากรศาสตร์ท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือเคร่ืองด่ืมผสมวิตามินของ
ผูบ้ริโภคอ าเภอเมือง จงัหวดัล าปาง 
 (3) เพ่ือศึกษาปัจจยัส่วนผสมทางการตลาดท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือเคร่ืองด่ืมผสมวิตามินของ
ผูบ้ริโภคอ าเภอเมือง จงัหวดัล าปาง 
 

3. เอกสารและงานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 
 3.1 แนวคดิ ทฤษฎ ีกรอบแนวคดิ 
 ในการศึกษา ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือเคร่ืองด่ืมผสมวิตามิน ของผูบ้ริโภคอ าเภอเมือง 
จงัหวดัล าปาง ผูศึ้กษาไดศึ้กษา แนวความคิด ทฤษฎี และงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งเพ่ือเป็นพ้ืนฐานในงานวจิยั ดงัน้ี 
 3.1.1 แนวคดิและทฤษฏีเกีย่วกบัลกัษณะประชากรศาสตร์ 

Hanna and Wozniak (2001), Shiffman and Kanuk (2003) ได้ให้ความหมายของลักษณะทาง
ประชากรศาสตร์ไวค้ลา้ยคลึงกนัโดยกล่าววา่ ลกัษณะทางประชากรศาสตร์ หมายถึงขอ้มูลเก่ียวกบัตวับุคคล เช่น 
อายุ เพศ การศึกษา อาชีพ รายได้ ศาสนาและเช้ือชาติซ่ึงมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมผูบ้ริโภค ซ่ึงโดยทั่วไปแล้ว                
นกัการตลาดมกัจะใชเ้ป็นลกัษณะมาพิจารณาส าหรับการแบ่งส่วนตลาด (Market Segmentation) โดยเช่ือมโยงกบั
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ความตอ้งการ ความชอบและอตัราการใชสิ้นคา้ของผูบ้ริโภค รวมทั้งง่ายต่อการวดัมากกวา่ตวัแปรอ่ืนๆ ซ่ึงตวัแปร
ท่ีส าคญัคือ อาย,ุเพศ,รายได,้การศึกษาและอาชีพ  
 3.1.2 แนวคดิและทฤษฎเีกีย่วกบัการตดัสินใจซ้ือ 

ศิริวฒัน์ เหมือนโพธ์ิ (2560) การตดัสินใจ หมายถึง กระบวนการในการเลือกท่ีจะกระท าส่ิงใด               
ส่ิงหน่ึงจากทางเลือกต่างๆ ท่ีมีอยู ่ซ่ึงผูบ้ริโภคมกัจะตอ้งตดัสินใจในทางเลือกต่างๆ ของสินคา้และบริการอยูเ่สมอ 
นกัการตลาดจ าเป็นท่ีจะตอ้งระบุสถานการณ์ท่ีจะมาเป็นตวัสร้างใหเ้กิดความตอ้งการดว้ยการเก็บขอ้มูลจากเหล่า
ผูบ้ริโภค ซ่ึงจะท าให้นกัการตลาดสามารถพฒันากลยทุธ์ท่ีเสริมสร้างให้ผูบ้ริโภคเกิดความสนใจไดเ้ป็นอยา่งดี
ขั้นตอนการตดัสินใจดา้นการรับรู้ปัญหาและความตอ้งการ ความตอ้งการบริโภคสินคา้ท่ีมีส่วนกระตุน้ให้เกิด
ความตอ้งการเป็นล าดบัขั้นตอนในการตดัสินใจของผูบ้ริโภคโดยมีล าดบักระบวนการ 5 ขั้นตอน ดงักระบวนการ
ตัดสินใจซ้ือ 5 ขั้ นตอนของผู ้บริโภคดังน้ี1.การตระหนักถึงปัญหาหรือความต้องการ (Problem or Need 
Recognition) 2.  การเสาะแสวงหาข้อมูล (Search for Information) 3. การประเมินทางเลือก (Evaluation of 
Alternative) 4. การตดัสินใจซ้ือ (Decision Marking) 5. พฤติกรรมหลงัการซ้ือ (Post purchase Behavior) 
 3.1.3 แนวคดิและทฤษฎเีกีย่วกบัพฤตกิรรมของผู้บริโภค  
 ราช ศิริวฒั (2560) พฤติกรรมผูบ้ริโภค หมายถึง กระบวนการ หรือ พฤติกรรมการตดัสินใจ การซ้ือ 
การใช ้และการประเมินผลการใชสิ้นคา้หรือบริการของบุคคลมีความส าคญัต่อการซ้ือสินคา้และบริการพฤติกรรม
ในการตดัสินใจซ้ือสินคา้ของผูบ้ริโภคในสังคมไดถู้กตอ้งและสอดคลอ้งกบัความสามารถในการตอบสนองของ
ธุรกิจมากยิ่งข้ึน ท่ีส าคญัจะช่วยในการพฒันาตลาดและพฒันาผลิตภณัฑใ์ห้ดีข้ึน ในตลาดปัจจุบนัถือวา่ผูบ้ริโภค
เป็นใหญ่ และมีความส าคญัท่ีสุดของนกัธุรกิจ จึงจ าเป็นอยา่งยิง่ท่ีผูบ้ริหารการตลาด จะตอ้งศึกษากลุ่มผูบ้ริโภคให้
ละเอียด ถึงสาเหตุของการซ้ือ การเปล่ียนแปลงการซ้ือ การตดัสินใจซ้ือ ฯลฯ จะช่วยใหผู้บ้ริหารทายใจหรือเดาใจ
กลุ่มผูบ้ริโภคของกิจการไดถู้กตอ้งวา่กลุ่มผูบ้ริโภคเหล่านั้นตอ้งการอะไร มีพฤติกรรมการซ้ืออยา่งไร แรงจูงใจใน
การซ้ือเกิดจากอะไร แหล่งขอ้มูลท่ีผูบ้ริโภคน ามาตดัสินใจซ้ือคืออะไร รวมทั้งกระบวนการตดัสินใจซ้ือขอ้มูล
ต่างๆ เหล่าน้ีเป็นประโยชน์ต่อการวางแผนทางการตลาด   
 3.1.4 แนวคดิและทฤษฎส่ีวนประสมทางการตลาด 
 สมชาย กิจยรรยง (2561) ได้ให้ความหมายว่า “เป็นกิจกรรมทางธุรกิจท่ีท าให้สินค้าบริการ
เคล่ือนยา้ยจากผูผ้ลิตไปยงัผูใ้ชห้รือผูบ้ริโภค การแสวงหา วิเคราะห์ส ารวจเพ่ือดนัผลิตภณัฑสู่์ผูใ้ช ้หรือผูบ้ริโภค
เป็นเคร่ืองมือเพ่ือเปิดช่องทางใหลู้กคา้เกิดการซ้ือซ ้ า ซ้ือเพ่ิมและซ้ือต่อเน่ือง”เป็นเคร่ืองมือทางการตลาดท่ีธุรกิจ
น ามาใช ้เพ่ือให้บรรลุวตัถุประสงคท์างการตลาดเคร่ืองมือทางการตลาดน้ีเรียกว่า 4Ps ประกอบดว้ย ผลิตภณัฑ์ 
ราคา สถานท่ีจ าหน่าย และการส่งเสริม การขาย ซ่ึงตวัแปรต่างๆ ในแต่ละ P เป็นดงัน้ี (1) ผลิตภณัฑ ์(product) คือ
สินคา้หรือบริการของเราข้ึนอยูก่บัผูข้ายว่าตอ้งการขายผลิตภณัฑใ์ห้กบัใคร ตอ้งการน าเสนอผูบ้ริโภคกลุ่มไหน 
(2) ราคา (price) คือ การตั้งราคาของสินคา้และบริการข้ึนอยู่กบั ตวัผลิตภณัฑ์รวมไปถึงกลุ่มเป้าหมาย (3) ช่องทาง            
การจดัจ าหน่าย (Place) คือ ช่องทางการขายสินคา้-บริการโดยเราจะตอ้งวิเคราะห์หาช่องทางการจ าหน่ายสินคา้-
บริการของเราให้สามารถเขา้ถึง และกระจายสินคา้ไปยงัลูกคา้ให้ได้มากท่ีสุดและ(4) การส่งเสริมการขาย 
(promotion) คือ กลยุทธ์การส่งเสริมการขาย เพ่ือสร้างความรับรู้และเพ่ิมความตอ้งการให้ลูกคา้สนใจ อยากซ้ือ
สินคา้-บริการจากเราหรือการจดัโปรโมชัน่ ลด แลก แจก แถม และการประชาสมัพนัธ์ลูกคา้ 
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 3.2 กรอบแนวคดิของงานวจิยั 
 
 
 

 
 
 
  

  
  
 
 
 

ภาพที ่1 กรอบแนวคิดการวจิยั 
 

 3.3 สมมุตฐิานการวจิยั        
 สมมตฐิานที ่1 ลกัษณะทางประชากรศาสตร์มีผลต่อการตดัสินใจซ้ือเคร่ืองด่ืมผสมวติามินของผูบ้ริโภค
อ าเภอเมือง จงัหวดัล าปาง         
 สมมติฐานท่ี 1.1 ลกัษณะทางประชากรศาสตร์ด้านอายุมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือเคร่ืองด่ืมผสม
วติามินของผูบ้ริโภคอ าเภอเมือง จงัหวดัล าปาง        
 สมมติฐานท่ี 1.2 ลกัษณะทางประชากรศาสตร์ด้านเพศมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือเคร่ืองด่ืมผสม
วติามินของผูบ้ริโภคอ าเภอเมือง จงัหวดัล าปาง   
 สมมติฐานท่ี 1.3 ลกัษณะทางประชากรศาสตร์รายไดมี้ผลต่อการตดัสินใจซ้ือเคร่ืองด่ืมผสมวิตามิน
ของผูบ้ริโภคอ าเภอเมือง จงัหวดัล าปาง         
 สมมตฐิานที ่2 ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือเคร่ืองด่ืมผสมวติามิน ของ
ผูบ้ริโภคอ าเภอเมือง จงัหวดัล าปาง 
 

4. วธีิด าเนินการวจัิย 
 การวจิยัคร้ังน้ีเป็นการวจิยัแบบเชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดยใชก้ารส ารวจ (Survey Research) 
จากการเก็บขอ้มูลแบบสอบถามออนไลน์ (Online questionnaire) จากกลุ่มเป้าหมาย ในการเก็บรวบรวม โดยมี
รายละเอียดดงัน้ี 
 4.1 ประชากรและกลุ่มตวัอยา่งประชากรท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ีคือผูบ้ริโภคท่ีมีประสบการณ์ซ้ือและด่ืม
เคร่ืองด่ืมผสมวิตามินเป็นประจ า โดยก าหนดตวัอย่างจากไม่ทราบขนาดตวัอย่างใชสู้ตรของ W.G Cochran ได้
ตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ีเท่ากบั 384.16 ตวัอยา่ง ณ ระดบัความเช่ือมัน่ 95% และระดบัค่าความคลาดเคล่ือน
ร้อยละ 0.05 ดงันั้นจึงก าหนดขนาดกลุ่มตวัอย่างภายใตก้ารการป้องกนัความคลาดเคล่ือนท่ีเกิดข้ึนจึงได้จัดท า
แบบสอบถามรวมทั้งหมดเป็น 400 ตวัอยา่ง 

ปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ 
- อาย ุ
- เพศ 
- รายได ้
     (ภทัรานิษฐ์ ฉายสุวรรณ,2559) 

การตัดสินใจซ้ือเคร่ืองด่ืมผสม
วติามิน ของผู้บริโภคอ าเภอเมือง 
จังหวดัล าปาง 
- คุณประโยชน์ 
- ราคา 
- รูปแบบบรรจุภณัฑ ์

(ศศิพร บุณชู, 2560) 
 

ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด 
-ดา้นผลิตภณัฑ ์ 
-ดา้นราคา  
-ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย  
- ดา้นส่งเสริมการตลาด  

(หทยัทิพย ์แดงปทิว,2559) 
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 4.2 เคร่ืองมือในการวจิยัเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูลคร้ังน้ี คือ แบบสอบถาม (Questionnaire) 
ซ่ึงเป็นเคร่ืองมือในการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดยสร้างข้ึนจากการทบทวนวรรณกรรมท่ี
เก่ียวขอ้งแบ่งออกเป็น 3 ส่วน คือ1. ค าถามคดักรอง ขอ้มูลดา้นประชากรศาสตร์ของผูต้อบแบบสอบถามซ่ึงเป็น
แบบสอบถามท่ีมีลกัษณะแบบตรวจสอบรายการ (Check – List) 2.ขอ้มูลเก่ียวกบัพฤติกรรมการเลือกซ้ือเคร่ืองด่ืม
ผสมวิตามิน โดยแบบสอบถามมีลกัษณะตรวจรายการ (Check-List) 3. ขอ้มูลเก่ียวกับปัจจัยส่วนประสมทาง
การตลาดในการเลือกซ้ือเคร่ืองด่ืมผสมวิตามินและระดบัของการตดัสินใจซ้ือ ซ่ึงมีลกัษณะแบบสอบถามเป็นมา
ตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 
 4.3 คุณภาพเคร่ืองมือ คณะผูว้ิจยัไดท้ าการทดสอบความเท่ียง (Validity) และความเช่ือมัน่ (Reliability) 
ของแบบสอบถามก่อนน าไปเก็บขอ้มูลจริง โดยการใหค้ะแนนรายขอ้ของผูเ้ช่ียวชาญมา 3 ค่า โดยมีการตรวจสอบ
ค่า IOC ซ่ึงได้ผลการตรวจสอบความเท่ียงตรงของปัจจัยด้านผลิตภณัฑ์รวมเท่ากับ1ปัจจัยด้านราคารวมมีค่า               
ความเท่ียงตรงเท่ากบั 0.86 ปัจจยัดา้นส่งเสริมการขายความเท่ียงตรงเท่ากบั 1 ปัจจยัดา้นช่องทางการจดัจ าหน่ายมี
ความเท่ียงตรงเท่ากบั 0.92 ปัจจยัดา้นการตดัสินใจซ้ือมีความเท่ียงตรงเท่ากบั 1 โดยความเท่ียงตรงรวมทั้งฉบบั
เท่ากบั 0.95 และการตรวจสอบความเช่ือมัน่ (Reliability) โดยน าแบบสอบถามท่ีปรับปรุงแกไ้ขไปหาค่าความเช่ือมัน่ 
โดยน าไปทดลอง (Try out) กับกลุ่มตวัอย่าง จ านวน 30 ตวัอย่าง เพ่ือหาค่าความเช่ือมัน่ โดยใช้สูตรการหาค่า
สัมประสิทธ์ิแอลฟา (α-Coefficient) ของ ครอนบคั (Cronbach) ซ่ึงผลการตรวจสอบความเช่ือมัน่พบว่าปัจจยั               
ส่วนประสมทางการตลาด มีค่าความเช่ือมัน่เท่ากบั 0.945 และปัจจยัการตดัสินใจซ้ือมีค่าความเช่ือมัน่เท่ากบั 1 
และค่าความเช่ือมัน่โดยรวมเท่ากบั 0.835 ซ่ึงผ่านเกณฑม์าตรฐานท่ีก าหนดไว ้คือ มีค่ามากกวา่ 0.70 ข้ึนไป (มน
สิช สิทธิสมบูรณ์, 2550) 
 4.4 การเก็บรวบรวมขอ้มูลมีการเก็บรวบรวมขอ้มูลการวจิยัคร้ังน้ี ดงัน้ี 1. คณะผูว้จิยัจดัท าแบบสอบถาม 
พร้อมทั้ งหาค่าความเช่ือมั่น และความเท่ียงตรงของค าถาม เ ม่ือแบบสอบถามผ่านตามเกณฑ์ท่ีก าหนด                                
2. คณะผู ้วิจัยจึงแจกแบบสอบถามเป็นแบบสอบถามออนไลน์ผ่านทาง Social network ให้แก่ผู ้บริโภคท่ีมี
ประสบการณ์ในการซ้ือและด่ืมเคร่ืองด่ืมผสมวิตามิน ในอ าเภอเมือง จังหวดัล าปาง จ านวน 400 คนเพ่ือเก็บ
รวบรวมขอ้มูลแบบสอบถามมาท าการตรวจสอบความถูกตอ้งและความสมบูรณ์ของแบบสอบถาม และน าขอ้มูล
ท่ีไดม้าวิเคราะห์ตามวิธีการทางสถิติโดยคดักรองผูต้อบแบบสอบถามดว้ยขอ้ค าถามท่ีใชเ้ป็นเกณฑค์ดัเขา้คดัออก
ดว้ยขอ้ค าถามวา่ท่านเคยซ้ือเคร่ืองด่ืมผสมวติามินหรือไม่หากไม่จะส้ินสุดการท าแบบสอบถามทนัที 
 4.5 การวิเคราะห์ขอ้มูลผูว้ิจยัด าเนินการวิเคราะห์และประมวลขอ้มูลด้วยวิธีทางสถิติ ซ่ึงจะแบ่งเป็น                 
2 ส่วน คือ 1. การวิเคราะห์ขอ้มูลเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) การวิเคราะห์ขอ้มูลเก่ียวกับพฤติกรรม               
การซ้ือของผูบ้ริโภค ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ปัจจยัประชากรศาสตร์ และระดบัการตดัสินใจซ้ือ โดยการอธิบาย
ความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และน าเสนอในรูปแบบตาราง 2. การวิเคราะห์ขอ้มูลเชิง
อนุมาน (Inferential Statistics) ดว้ย t-Test และ F-test รวมทั้ง Multiple Regression เพื่อทดสอบสมมติฐานงานวจิยั  
 

5. ผลการวจัิย 
 ข้อมูลลกัษณะทางประชากรศาสตร์ของกลุ่มตวัอย่าง 
 จากการแจกแบบสอบถาม 400 ชุด มีจ านวนผูเ้ป็นกลุ่มตวัอยา่งเป้าหมาย จ านวน 400 คน โดยลกัษณะ
ตวัอย่างท่ีได้นั้นพบว่า ร้อยละ 35 เป็นเพศชาย และร้อยละ 65 เป็นเพศหญิง ส่วนใหญ่มีอายุ 21-30 ปี คิดเป็น               
ร้อยละ 59.3 โดยมีรายไดเ้ฉล่ียอยูใ่นช่วง 5,000-10,000 บาท ร้อยละ 41.3 
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 ข้อมูลพฤตกิรรมการเลือกซ้ือเคร่ืองด่ืมผสมวติามนิของผู้บริโภคในอ าเภอเมืองจงัหวดัล าปาง 
 จากการส ารวจ กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่มีพฤติกรรมการเลือกซ้ือเคร่ืองด่ืมผสมวิตามิน โดยมีความถ่ีใน
การด่ืมต่อสัปดาห์อยูท่ี่ 3-4 คร้ังต่อสัปดาห์ ร้อยละ 36.5 ซ่ึงเฉล่ียในการซ้ือแต่ละคร้ังคือ 1-2 ขวดต่อคร้ัง คิดเป็น
ร้อยละ 54.8 ส่วนสถานท่ีท่ีเลือกไปซ้ือมากท่ีสุดคือ 7-Eleven คิดเป็นร้อยละ 55.3 เหตุผลท่ีเลือกซ้ือเคร่ืองด่ืมผสม
วิตามินคือช่ืนชอบในคุณประโยชน์ของเคร่ืองด่ืมผสมวิตามิน คิดเป็นร้อยละ 51 โดยยี่ห้อของเคร่ืองด่ืมผสม
วิตามินท่ีกลุ่มตวัอยา่งเลือกซ้ือมากท่ีสุดคือ ซีวิท(C-vitt) ร้อยละ23.8 VITADAY ร้อยละ 15.3 YANHEE Vitamin 
Water ร้อยละ 14.2 ตามล าดบั 
 ระดับความคิดเห็นที่มีต่อส่วนประสมทางการตลาดและการตัดสินใจซ้ือเคร่ืองด่ืมผสมวิตามินของ
ผู้บริโภคอ าเภอเมืองจงัหวดัล าปาง 
 ระดบัความคิดเห็นท่ีมีต่อส่วนประสมทางการตลาดของผลิตภณัฑเ์คร่ืองด่ืมผสมวติามินในภาพรวมอยู่
ในระดบัมาก โดยมีค่าเฉล่ีย 3.69 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.293 เม่ือพิจารณารายดา้นพบวา่ ดา้นการส่งเสริมทาง
การตลาดมีค่าเฉล่ียสูงสุด3.83 โดยค่าเฉล่ียดา้นผลิตภณัฑ ์3.81 ส่วนเบ่ียงเบนมาตราฐาน 0.530 ดา้นราคามีค่าเฉล่ีย 
3.75 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.447 และการช่องทางการจัดจ าหน่ายมีค่าเฉล่ียท่ีต ่าท่ีสุด 3.36 ส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน 0.658 
 ข้อมูลเกีย่วกบัปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดทีม่อีทิธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือเคร่ืองด่ืมผสมวติามนิ 
 

ตารางที ่1 ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดดา้น 4p 
4p ค่าเฉลีย่ ส่วนเบี่ยงเบนมาตราฐาน ระดบัความคิดเห็น 

ผลิตภณัฑ ์
ราคา 
การส่งเสริมทางการตลาด 
ช่องทางการจดัจ าหน่าย 

3.8143 
3.7500 
3.3667 
3.8333 

0.5307 
0.4479 
0.6582 
0.4459 

มาก 
มาก 

ปานกลาง 
มาก 

รวม  3.6911 0.2938 มาก 
 

 จากตารางท่ี 1 พบว่าโดยภาพรวมระดบัความคิดเห็นปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีอิทธิพลต่อ              
การตดัสินใจซ้ือเคร่ืองด่ืมผสมวิตามิน ในภาพรวมอยู่ในระดบัมาก โดยมีค่าเฉล่ีย 3.69 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
0.293  เม่ือพิจารณารายดา้น พบว่า ด้านช่องทางการจดัจ าหน่ายมีค่าเฉล่ียสูงสุด 3.83 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
0.4459 โดยรองลงมาด้านผลิตภัณฑ์ค่าเฉล่ีย 3.81 ส่วนเบ่ียงเบนมาตราฐาน0.530 ด้านราคามีค่าเฉล่ีย 3.75                   
ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.447 และการช่องทางการจดัจ าหน่ายมีค่าเฉล่ียท่ีต ่าท่ีสุด 3.36 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
0.658 
 การทดสอบสมมตฐิานการวจิยัด้วยสถิต ิF-test (One-Way ANOVA) และ t-test 
 ลักษณะด้านประชากรศาสตร์จ าแนกตามอายุท่ีส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกซ้ือ ด้วยการวิเคราะห์                    
ความแปรปรวนทางเดียว F-test (One-Way ANOVA) พบวา่ ไดค้่านยัส าคญัทางสถิติ เท่ากบั 0.154 ซ่ึงหมายความว่า 
อายุท่ีแตกต่างกนัส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือเคร่ืองด่ืมผสมวิตามินของผูบ้ริโภคในเขตอ าเภอเมืองจงัหวดัล าปาง             
ไม่แตกต่างกนั 
 ลกัษณะดา้นประชากรศาสตร์จ าแนกตามเพศท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือ ผูว้จิยัใชก้ารทดสอบสมมติฐาน
การวิเคราะห์t-test ค่าเท่ากับ 1.250 ค่าระดับนัยส าคญัทางสถิติเท่ากับ 0.264 ซ่ึงมากกว่าระดบันัยส าคญัท่ี 0.05 
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แสดงว่า ค่าความแปรปรวนของประชากรทั้ งสองกลุ่มไม่แตกต่างกัน จึงพบว่า เพศท่ีแตกต่างกันส่งผลต่อ                   
การตดัสินใจซ้ือเคร่ืองด่ืมผสมวติามินของผูบ้ริโภคในเขตอ าเภอเมืองจงัหวดัล าปางไม่แตกต่างกนั 
 ลกัษณะดา้นประชากรศาสตร์จ าแนกตามระดบัรายไดข้องผูบ้ริโภคท่ีเป็นกลุ่มตวัอยา่งกบัการตดัสินใจ
ซ้ือเคร่ืองด่ืมผสมวิตามิน ดว้ยการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว F-test (One-Way ANOVA) พบวา่ ค่าระดบั
นัยส าคญั เท่ากับ 0.004 ซ่ึงมีค่าน้อยกว่าระดับนัยส าคญัในการทดสอบท่ี 0.05 ดังนั้นจึงพบว่า ระดับรายได้ท่ี
แตกต่างกนัส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือเคร่ืองด่ืมผสมวิตามินของผูบ้ริโภค ในเขตอ าเภอเมืองจงัหวดัล าปางแตกต่างกนั 
 การทดสอบสมมตฐิานการวจิยัด้วยสถิตถิดถอยพหุคูณ 
 ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดวิเคราะห์สถิติสมการถดถอยพหุคูณเพื่อทดสอบปัจจยัส่วนประสมทาง
การตลาดท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือเคร่ืองด่ืมผสมวิตามินของผูบ้ริโภคในเขตอ าเภอเมืองจังหวดัล าปาง               
ผลการทดสอบตวัแปรอิสระทั้งส้ิน 4 ตวั พบว่า ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือ
เคร่ืองด่ืมผสมวิตามินของผูบ้ริโภคในเขตอ าเภอเมืองจงัหวดัล าปางทุกดา้นยกเวน้ดา้นราคาเท่านั้นท่ีไม่มีอิทธิพล
ต่อการตดัสินใจซ้ือ ทั้งน้ีค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์พหุคูณเท่ากบั 0.471 และมีความสัมพนัธ์อยา่งมีนยัส าคญัทาง
สถิติท่ีระดบั 0.5 ทุกค่าสามารถเรียงตามล าดบัความส าคญัไดด้งัน้ี ช่องทางการจดัจ าหน่าย (β= .447, t = 10.270, 
p-value = .000) ผลิตภัณฑ์ (β = .224, t = 5.099, p-value = .000) การส่งเสริมการตลาด(β= .229, t = 5.019,                     
p-value = .000) ตามล าดบัสามารถเขียนเป็นสมการท านายในรูปแบบคะแนนมาตรฐานไดด้งัน้ี Z = .047Zproduce + 
.041Zpromotion + .042Zplaceซ่ึงสามารถน าเสนอดงัตารางต่อไปน้ี 
 
ตารางที ่2 การวเิคราะห์เชิงพหุคูณของปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือเคร่ืองด่ืมผสมวติามินของผูบ้ริโภคในเขต

อ าเภอเมืองจงัหวดัล าปาง 
Coefficientsª 

Mode 
Unstandardized 

Coefficients 
Standardized 
Coefficients T Sig. 

B Std Error Beta 
(Constant) 
1. ผลิตภณัฑ ์
2. ราคา 
3. การส่งเสริมการขาย 
4. ช่องทางการจดัจ าหน่าย 

.471 

.239 

.011 

.208 

.427 

.155 

.047 

.045 

.041 

.042 

 
.224 
.011 
.229 
.447 

3.048 
5.099 
.246 

5.019 
10.270 

.002* 

.000* 
.806 

.000* 

.000* 
      R²=.609,Adj=R²=.605,F=154.059,P*≤0.05 

 

6. อภิปรายผลการวจัิย 
 จากการวิจยัเร่ืองปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือเคร่ืองด่ืมผสมวิตามิน ของผูบ้ริโภค อ าเภอเมือง 
จงัหวดัล าปาง ผูว้จิยัไดน้ าสรุปผลการวเิคราะห์มาเช่ือมโยงกบัแนวคิดทฤษฎี งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งโดยสามารถน ามา
อภิปรายผลการวจิยัรายวตัถุประสงค ์ดงัต่อไปน้ี 
 วตัถุประสงค์ท่ี 1 เพ่ือศึกษาระดบัความคิดเห็นต่อปัจจยัทางส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีอิทธิพลต่อ             
การตดัสินใจซ้ือเคร่ืองด่ืมผสมวิตามิน ของผูบ้ริโภคอ าเภอเมือง จงัหวดัล าปาง จาการวิจยัซ่ึงพบว่าผลการวิจัย
ช้ีใหเ้ห็นวา่ ปัจจยัส่วนผสมทางการตลาดโดยรวมมีระดบัความคิดเห็นอยูใ่นระดบัมาก แสดงใหเ้ห็นวา่ผูบ้ริโภคให้
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ความส าคญัต่อปัจจยัด้านส่วนประสมทางการตลาดของผลิตภณัฑ์เคร่ืองด่ืมผสมวิตามินซ่ึงเป็นไปในทิศทาง
เดียวกบัชุตินนัท์ โรจน์เพญ็เพียร, วรัญญา ติโลกะวิชยั (2560) ท่ีท าการศึกษาเร่ืองปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือ
เคร่ืองด่ืมเพื่อสุขภาพ ของผูบ้ริโภค ในเขตกรุงเทพมหานคร ไดน้ าเสนอวา่ปัจจยัของส่วนประสมทางการตลาดทั้ง
ในดา้นของผลิตภณัฑซ่ึ์งสะทอ้นมาจากบรรจุภณัฑน์ั้นผูบ้ริโภคจะให้ความส าคญัเป็นพิเศษ และเม่ือพิจารณาถึง
ปัจจัยรายดา้นพบว่า ปัจจัยดา้นการส่งเสริมการขายนั้นมีระดบัความคิดเห็นในระดับปานกลาง อาจเน่ืองดว้ย              
การท ากิจกรรมเพ่ือส่งเสริมการตลาดของผลิตภณัฑเ์คร่ืองด่ืมผสมวิตามินนั้นผูบ้ริโภคอาจจะยงัไม่ไดรั้บการรับรู้
ถึงการส่งเสริมการตลาดท่ีเห็นถึงความแตกต่างระหว่างผลิตภณัฑ์มากนัก อาจเน่ืองดว้ยเกิดจากขอ้จ ากดัทาง
กฎหมายคุ้มครองผูบ้ริโภคท่ีจ ากัดการน าเสนอผลิตภัณฑ์และการใช้ข้อความท่ีไม่สามารถช้ีน าผูบ้ริโภคถึง
คุณสมบติัต่างๆ ได ้ 
 วตัถุประสงคท่ี์ 2 เพ่ือศึกษาปัจจยัลกัษณะทางประชากรศาสตร์ท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือเคร่ืองด่ืมผสม
วิตามิน ของผูบ้ริโภคอ าเภอเมือง จังหวดัล าปางประกอบไปด้วย ด้านเพศ ด้านอายุ ด้านรายได้ พบว่า มีเพียง
ลกัษณะทางประชากรดา้นรายไดเ้ท่านั้นท่ีแตกต่างกนัส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือเคร่ืองด่ืมผสมวติามินในเขตอ าเภอ
เมืองจงัหวดัล าปางแตกต่างกนัซ่ึงสอดคลอ้งกบัการศึกษาของสดุดี บุนนาค (2560) ท่ีท าการศึกษาเร่ืองปัจจยัท่ีมี
อิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑ์เสริมอาหารในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลพบว่ารายไดเ้ฉล่ียต่อ
เดือนและอาชีพ มีผลการต่อตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑเ์สริมอาหารโดยผูท่ี้มีรายไดสู้งจะมีระดบัการตดัสินใจซ้ือสูง
กวา่ผูท่ี้มีระดบัรายไดต้  ่า 
 วตัถปุระสงคท่ี์ 3 เพ่ือศึกษาปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือเคร่ืองด่ืมผสม
วิตามิน ของผูบ้ริโภคอ าเภอเมือง จงัหวดัล าปางซ่ึงผลการวิจยัช้ีให้เห็นถึงปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดดา้น
ผลิตภณัฑ์ ดา้นสถานท่ี และดา้นการส่งเสริมทางการตลาดเท่านั้นท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือเคร่ืองด่ืมผสม
วิตามิน ของผูบ้ริโภคอ าเภอเมือง จงัหวดัล าปาง สอดคลอ้งกบัถนอม บริคุต (2557) ท่ีน าเสนอวา่การส่งเสริมทาง
การตลาดเป็นส่วนประสมทางการตลาดหน่ึงขององคก์รหรือบริษทักิจการท่ีนอกเหนือจากผลิตภณัฑ ์ราคาและ
การจ าหน่ายท่ีใช้เพ่ือการติดต่อส่ือสารทางการตลาด เพ่ือผูมุ่้งหวงั ในตลาดอุตสาหกรรมและตลาดผูบ้ริโภค                 
เพ่ือแจง้ข่าวสารจูงใจและเตือนความทรงจ าของลูกคา้เพ่ือให้เกิดความน่าเช่ือถือหรือเพ่ือสร้างเจตคติ การรับรู้             
การเรียนรู้ในการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑสิ์นคา้หรือบริการ รวมทั้งวทิวสั รุ่งเรืองผล (2558) ไดน้ าเสนอวา่รูปลกัษณ์
หรือผลประโยชน์ของผลิตภณัฑเ์ป็นพ้ืนฐานในการตดัสินใจซ้ือ รวมทั้งการท่ีผลิตภณัฑมี์วางจ าหน่ายครอบคลุม
ทุกพ้ืนท่ี สามารถสั่งซ้ือเคร่ืองด่ืมผสมวิตามินทางออนไลน์ เป็นช่องทางท่ีสะดวกสบาย ท าให้ผูบ้ริโภคสามารถ
ตัดสินใจในการซ้ือได้ง่ายข้ึน ซ่ึงสอดคล้องกับแนวคิดของ Mccarthy (2009) ท่ีน าเสนอว่าส่วนประสมทาง
การตลาดดา้นช่องทางการจดัจ าหน่ายท่ีหลากหลาย ราคาท่ีเหมาะสมกบัประโยชน์ท่ีไดรั้บ รวมทั้งบรรจุภณัฑ์มี
รายละเอียดเป็นไปตามมาตรฐานท่ีก าหนด เป็นองคป์ระกอบส าคญัท่ีท าใหผู้บ้ริโภคตดัสินใจซ้ือ 

7. ข้อเสนอแนะส าหรับผู้ประกอบการ 
 7.1 ข้อเสนอแนะในการน าผลวจิยัไปใช้ 
 ผลการวิจยัลกัษณะประชากรศาสตร์ ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือเคร่ืองด่ืมผสมวิตามินในเขต
อ าเภอเมืองจงัหวดัล าปาง ทั้ง 4 ดา้น อนัไดแ้ก่ ปัจจยัทางดา้นผลิตภณัฑ ์ปัจจยัทางราคาปัจจยัทางดา้นการส่งเสริม
การขาย และปัจจยัช่องทางการจดัจ าหน่าย ท่ีน ามาวิเคราะห์ปัจจยัใหม่ไดน้ั้น สามารถช่วยให้ผูป้ระกอบการรับรู้
และน าขอ้มูลงานวิจยัในคร้ังน้ีไปใชใ้นการพิจารณาและปรับปรุงกลยทุธ์ทางการตลาด เพ่ือสร้างความไดเ้ปรียบ
ทางการแข่งขนัในตลาดเคร่ืองด่ืมผสมวิตามิน (1) ปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ จากผลการศึกษาวิจยั พบวา่ รายได้



การประชุมวชิาการระดบัชาติและนานาชาติ มหาวทิยาลยัศรีปทุม ออนไลน์ คร้ังท่ี 16 ประจ าปี 2564 วนัท่ี 28 ตุลาคม 2564 

777 

นั้นมีผลการต่อตดัสินใจเลือกซ้ือเคร่ืองด่ืมผสมวติามินของผูบ้ริโภคในอ าเภอเมืองจงัหวดัล าปาง ซ่ึงผูป้ระกอบการ
ควรพิจารณาผูบ้ริโภคในแต่ละช่วงระดบัรายไดเ้พ่ือพฒันาผลิตภณัฑใ์หต้รงต่อความตอ้งการและตอบสนองของ
ผูบ้ริโภค (2) ปัจจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาด จากผลการศึกษาวิจยั พบว่า ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ์ ปัจจยัดา้น             
การส่งเสริมการขาย และปัจจยัดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย มีผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือเคร่ืองด่ืมผสมวิตามิน 
ผูป้ระกอบการท่ีเป็นเจา้ของแบรนดผ์ูผ้ลิต ควรมีการออกแบบขวดบรรจุภณัฑใ์หโ้ดดเด่น สวยงาม ดึงดูดผูบ้ริโภค 
และมีขอ้มูลส่วนผสมของเคร่ืองผสมวิตามินอย่างชัดเจนและครบถว้น ควรมีการจดัโปรโมชั่นให้ตอบสนอง
ผูบ้ริโภค เช่นการลด แลก แจก แถม เพ่ือเป็นการดึงดูดผูบ้ริโภครายใหม่ และเป็นการโปรโมทผลิตภณัฑ ์ 
 7.2 ข้อเสนอแนะในการวจิยัคร้ังต่อไป 
 (1) ในการวิจยัเคร่ืองด่ืมผสมวิตามินนั้น ควรใชก้ารศึกษาวิจยัเชิงคุณภาพประกอบเพ่ือท าความเขา้ใจ
ลกัษณะพฤติกรรมของผูบ้ริโภคมากข้ึน ทั้ งการใช้การสนทนาแบบกลุ่ม (Fogus Group) การสัมภาษณ์เชิงลึก                  
(In-Depth interview) ในกลุ่มตวัอย่างของผูบ้ริโภคท่ีมีความช่ืนชอบในการด่ืมเคร่ืองด่ืมผสมวิตามิน เพ่ือให้ได้
ข้อมูลท่ีมีความเฉพาะเจาะจงกลุ่มผูบ้ริโภคมากข้ึน ซ่ึงผูป้ระกอบการจะสามารถน าไปพฒันาและปรับปรุง
ผลิตภณัฑร์วมไปถึงวิธีทางการตลาดท่ีเหมาะสมต่อไปได ้(2) ในการวิจยัลกัษณะพฤติกรรมผูบ้ริโภคนั้น ควรใช้
ค  าถามทัว่ไปเพ่ือทดสอบความคิดเห็นต่อการเลือกซ้ือเคร่ืองด่ืมผสมวิตามินท่ีสามารถอธิบายลกัษณะการเขา้ถึง
สินคา้และเหตุผลแวดลอ้มอ่ืนๆดว้ย เช่น ลกัษณะครอบครัว ผูท่ี้มีอิทธิพลต่อการเร่ิมบริโภคเคร่ืองด่ืมผสมวติามิน 
และปัจจยัดา้นพฤติกรรมอ่ืนๆ เพื่อท าความเขา้ใจผูบ้ริโภคมากข้ึน เพราะความเปล่ียนแปลงในดา้นการบริโภค ณ 
ปัจจุบนั มีปัจจยัหรือกระแสแวดลอ้มอ่ืนๆ ท่ีสามารถส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือไดม้ากข้ึน 
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บทคัดย่อ 
การศึกษาคน้ควา้อิสระในคร้ังน้ี มีวตัถุประสงคเ์พ่ือหาแนวทางการเพ่ิมจ านวนผูใ้ชบ้ริการแอปพลิเคชนั 

AOT Airports และแนวทางการท าให้แอปพลิเคชนัฯ มีคุณภาพการให้บริการอิเลก็ทรอนิกส์ (E-SERVQUAL) ท่ีดี 
โดยน าข้อมูลจากการเก็บรวบรวมแบบสอบถามผูใ้ช้บริการแอปพลิเคชันฯ จ านวน 400 ตัวอย่างมาใช้สถิติใน                  
การวิเคราะห์ และพิจารณาถึงคุณภาพการให้บริการอิเลก็ทรอนิกส์ทั้ง 7 ดา้นเป็นส าคญั  

ผลการศึกษาพบว่า แอปพลิเคชนัฯ มีคุณภาพการให้บริการอิเล็กทรอนิกส์ท่ีดี โดยผูต้อบแบบสอบถาม
ให้ความส าคญัต่อปัจจยัดา้นคุณภาพการบริการอิเล็กทรอนิกส์ทุกดา้นในภาพรวมระดบัมาก มีความพึงพอใจต่อ
แอปพลิเคชนัในภาพรวมระดบัมากเช่นเดียวกนั และพร้อมแนะน าแอปพลิเคชนั AOT Airports ให้กบับุคคลอื่น
ต่อไป โดยคุณภาพของแอปพลิเคชันไม่มีผลต่อจ านวนผู ้ใช้บริการแอปพลิเคชันฯ ดังนั้น การเพ่ิมจ านวน
ผูใ้ช้บริการแอปพลิเคชัน AOT Airports อาจพิจารณาไดจ้ากแนวทางอ่ืนเพ่ิมเติม ไดแ้ก่ (1) การประชาสัมพนัธ์
แอปพลิเคชัน AOT Airports ให้เป็นท่ีรู้จกัมากขึ้น (2) การพฒันาความร่วมมือการใช้งานแอปพลิเคชันร่วมกับ                  
ผูร่้วมรายการ และ (3) การพฒันาศกัยภาพของแอปพลิเคชนั AOT Airports  

 

ค าส าคัญ:  แอปพลิเคชนั AOT Airports, คุณภาพบริการอิเลก็ทรอนิกส์, E-SERVQUAL 7 ดา้น ความพึงพอใจ, 
พฤติกรรมผูบ้ริโภค 

 

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. บทน า 
 AOT Airports Application เป็น Digital Platform ท่ีบริษทั ท่าอากาศยานไทย จ ากดั (มหาชน) (ทอท.) 
พฒันาขึ้นเพ่ือบริหารจดัการท่าอากาศยานให้มีประสิทธิภาพ และยกระดบัคุณภาพการให้บริการผ่านเทคโนโลยี
ในรูปแบบแอปพลิเคชันบนอุปกรณ์พกพาต่าง ๆ ซ่ึงจะอ านวยความสะดวกให้ผูโ้ดยสาร ตลอดจนการส่งเสริม
กิจกรรมเชิงพาณิชยข์องผูป้ระกอบการในท่าอากาศยานโดยแอปพลิเคชัน AOT Airports เปิดใช้บริการในวนัท่ี 24 
สิงหาคม พ.ศ. 2562 อ านวยความสะดวกให้กบัผูท่ี้มาใชบ้ริการของทา่อากาศยาน โดยให้บริการขอ้มูลขา่วสารการบินและ
บริการอื่น ๆ  ภายในท่าอากาศยาน ครอบคลุมท่าอากาศยานภายใตค้วามรับผิดชอบของ ทอท. ไดแ้ก่ ท่าอากาศยาน
สุวรรณภูมิ ดอนเมือง ภูเก็ต เชียงใหม่ หาดใหญ่และเชียงราย และในอนาคตจะเช่ือมโยงท่าอากาศยานพนัธมิตรอีก 16 
แห่งทัว่โลก โดยขอ้มูลการใชง้านแอปพลิเคชนันอกจากจะเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารจดัการท่าอากาศยาน 
ทอท.ยงัสามารถน าขอ้มูลท่ีไดม้าวางแผนน าเสนอขอ้มูลต่าง ๆให้ตรงกบัความตอ้งการและสร้างประสบการณ์อนั
ดีแก่ผูโ้ดยสารมากขึ้น  
 อยา่งไรก็ตามพบว่าผูใ้ชบ้ริการท่าอากาศยานท่ีใชแ้อปพลิเคชนั AOT Airports ยงัมีจ านวนผูใ้ชน้้อยราย 
โดยท่ีผ่านมามีผูด้าวน์โหลดแอปพลิเคชนัจาก Google Play Store จ านวนมากกว่า 1 แสนคร้ัง (Google Play Store, 
2564, ออนไลน์) แต่เม่ือเปรียบเทียบกบัจ านวนผูโ้ดยสารท่ีใชบ้ริการท่าอากาศยานในปี พ.ศ. 2562 จ านวนมากกว่า 
100 ลา้นคน (ท่ีมา : รายงานประจ าปีบริษทั ท่าอากาศยานไทย จ ากดั (มหาชน) ประจ าปี 2562) ผูศึ้กษาเห็นเป็น
ประเด็นปัญหาว่าแอปพลิเคชัน AOT Airports เป็นเคร่ืองมือท่ีอ านวยความสะดวกให้แก่ผูโ้ดยสารท่ีใช้บริการ               
ท่าอากาศยานทั้ง 6 แห่งของ ทอท. แต่มีจ านวนผูโ้ดยสารท่ีใช้งานแอปพลิเคชันน้อยราย จึงสนใจใคร่ศึกษา 
หาแนวทางการเพ่ิมจ านวนผูใ้ชบ้ริการแอปพลิเคชนั AOT Airports เพื่อให้ผูโ้ดยสารเกิดความพึงพอใจในการให้บริการ
ของบริษทั 
 
2. วัตถุประสงค์ 
 (1)  เพ่ือได้แนวทางการเพ่ิมจ านวนผูใ้ช้บริการแอปพลิเคชัน AOT Airports ของผูโ้ดยสารท่ีใช้บริการ                  
ท่าอากาศยาน   
 (2)  เพื่อได้แนวทางการท าให้แอปพลิเคชัน AOT Airports มีคุณภาพการให้บริการอิเล็กทรอนิกส์                 
(E-SERVQUAL) ท่ีดี  
 

3. แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง   
 แนวคิดเกี่ยวกับพฤติกรรมผู้บริโภค (Consumer Behavior)  
 ศิริวรรณ เสรีรัตน์ (2552) ไดศึ้กษาแนวคิดเก่ียวกบัพฤติกรรมผูบ้ริโภค โดยพฤติกรรมผูบ้ริโภค คือ ส่ิงท่ี
ผู ้บริโภคแสดงออกในการค้นหาข้อมูล เลือกซ้ือสินค้าหรือบริการอย่างใดอย่างหน่ึง ซ่ึงเป็นปัจจัยส าคัญท่ี                         
นกัการตลาดจะตอ้งท าการศึกษา เพื่อใชใ้นการวางแผนการตลาด และแผนการส่ือสารให้สอดคลอ้งกบัพฤติกรรม
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ของผูบ้ริโภค เพื่อให้ผูบ้ริโภคเกิดพฤติกรรมการเปิดรับข่าวสาร การตดัสินใจซ้ือ การใชสิ้นคา้หรือบริการให้ได้
มากขึ้น 
 คุณภาพการให้บริการอิเล็กทรอนิกส์ (E-SERVQUAL) 7 ด้าน  
 Parasuraman et al. (2005) ได้น าหลกัของแบบประเมินคุณภาพของการให้บริการ (SERVQUAL) มา
ประยุกต์ใช้ใหม่เพื่อให้เขา้กบับริบทของธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์ โดยพฒันาเป็นเคร่ืองมือในการประเมินคุณภาพ             
การบริการ 7 ดา้น มีค าถาม 22 ขอ้ ซ่ึงผูศึ้กษาไดน้ าหลกัการของ E-SERVQUAL ทั้ง 7 ดา้นน้ี มาประยกุตใ์ชใ้นการสร้าง
กรอบแนวคิดและแบบสอบถามเพื่อศึกษาคุณภาพการให้บริการของแอปพลิเคชัน AOT Airports ในคร้ังน้ี ซ่ึงแต่ละ
ดา้นมีรายละเอียดดงัน้ี 
 ด้านท่ี 1 ด้านความตรงใจ (Fulfillment) หมายถึง ความสามารถในการให้ข้อมูลท่ีเหมาะสมตรงกับ            
ความตอ้งการของผูใ้ชบ้ริการ 
 ดา้นท่ี 2 ดา้นความน่าเช่ือถือ (Reliability) หมายถึง ความสามารถการท างานทางดา้นเทคนิคของเวบ็ไซดท่ี์
เป็นไปตามค ามัน่สัญญาไดอ้ยา่งถูกตอ้ง และตรงไปตรงมา 
 ดา้นท่ี 3 ดา้นประสิทธิภาพ (Efficiency) หมายถึง ความสามารถในการใชง้านไดง้่าย สะดวก เขา้ถึงขอ้มูลได้
อยา่งรวดเร็ว 
 ดา้นท่ี 4 ดา้นการตอบสนองต่อการใชบ้ริการ (Responsiveness) หมายถึง ความสามารถในการให้ขอ้มูล
ไดอ้ยา่งรวดเร็วทนัใจ และตอบสนองไดต้ลอดเวลาเม่ือผูใ้ชบ้ริการตอ้งการ 
 ดา้นท่ี 5 ดา้นความเป็นส่วนตวั (Privacy) หมายถึง ระดบัความปลอดภยัในการปกป้องขอ้มูลส่วนตวั 
และพฤติกรรมการใชง้านของผูใ้ชบ้ริการ 
 ดา้นท่ี 6 ดา้นการชดเชยเม่ือเกิดความเสียหาย (Compensation) หมายถึง ความสามารถในการชดเชย
ความเสียหาย หากผูใ้ชบ้ริการไดรั้บความเสียหายท่ีเกิดขึ้นจากความผิดพลาดของผูใ้ห้บริการ 
 ดา้นท่ี 7 ดา้นการติดต่อเจา้หน้าท่ี (Contact) หมายถึง ความสามารถในการให้ผูใ้ช้บริการไดติ้ดต่อกบั
เจา้หนา้ท่ีหลงัจากไดใ้ชบ้ริการแลว้ 
 งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
  ภานุพงศ ์ลือฤทธ์ิ (2560) ไดศึ้กษาเร่ือง “คุณภาพการบริการอิเล็กทรอนิกส์ในการสร้างความพึงพอใจ
ของผูใ้ช้งาน : กรณีตัวอย่างของแอปพลิเคชันกระเป๋าเงินบนโทรศพัท์มือถือ”  เพื่อศึกษาปัจจัยด้านคุณภาพ                
การบริการอิเล็กทรอนิกส์ในการสร้างความพึงพอใจของผูใ้ช้งาน โดยพบว่า ปัจจัยด้านคุณภาพการบริการ
อิเล็กทรอนิกส์ ทั้งความเช่ือถือไวว้างใจ การตอบสนอง ความพร้อมของระบบ ความมัน่คงปลอดภยั ความเก่ียวขอ้ง/
ความเขา้ใจได ้และความเพียงพอ ต่างมีความสัมพนัธ์กบัความพึงพอใจของผูใ้ชง้าน ดงันั้น นอกจากผูใ้ห้บริการ/
ผูพ้ฒันาแอปพลิเคชนัตอ้งก าหนดรูปแบบการให้บริการให้สอดคลอ้งกบัความตอ้งการและพฤติกรรมของผูใ้ชง้าน 
ท่ีเปล่ียนแปลงไปอย่างรวดเร็วแลว้ ตอ้งตระหนกัถึงความพึงพอใจของลูกคา้ และให้ความส าคญักบัปัจจยัต่าง ๆ 
ไดแ้ก่ ความเก่ียวขอ้งในบริการของแอปพลิเคชันกบัผูใ้ช้บริการ ความเขา้ใจได ้ความพร้อมของระบบ ความมัน่คง
ปลอดภยั ความเช่ือถือไวว้างใจ ความเพียงพอ และการตอบสนอง ตามล าดบั เพื่อน าไปเป็นแนวทางในการพฒันา
และปรับปรุงแอปพลิเคชนัให้มีผูใ้ชง้านอยูเ่สมอ 
 ชลกนก เพ็ชรสุทธ์ิ (2561) ได้ศึกษาเร่ือง “คุณภาพภาพการบริการของแอปพลิเคชันกรุงไทยเน็กซ์ 
ธนาคารกรุงไทย จงัหวดัยะลา” เพื่อศึกษาคุณภาพการบริการของแอปพลิเคชนั โดยพบว่า คุณภาพการให้บริการ
ธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ ประกอบไปดว้ย ดา้นความปลอดภยัในการรักษาความลบัของลูกคา้ ดา้นความสะดวก 
สบายในการเขา้ใช้งาน ดา้นตน้ทุนในการยกเวน้ค่าธรรมเนียม ดา้นความรวดเร็วในการให้บริการ ซ่ึงคุณภาพ               
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การให้บริการท่ีดี คือ การให้บริการท่ีส่งมอบความพึงพอใจให้กบัลูกคา้ได ้โดยธนาคารจ าเป็นตอ้งจดัท าขอ้มูล
ประชาสัมพนัธ์การใชง้านระบบอิเลก็ทรอนิกส์เพ่ิมเติม เพื่อให้ผูรั้บบริการรู้จกัอยา่งกวา้งขวางมากขึ้น และใชเ้ป็น
แนวทางในการร่วมมือกบัหน่วยงานต่างๆ ในการพฒันาปรับปรุงแอปพลิเคชนัต่อไป 

พชัรี อนุสิทธ์ิ (2561) ได้ศึกษาเร่ือง “ปัจจัยท่ีส่งผลต่อความพึงพอใจของผูโ้ดยสารต่อการให้บริการของ
เจา้หน้าท่ีท่าอากาศยานดอนเมือง” โดยพบว่า ผูโ้ดยสารมีความพึงพอใจต่อการให้บริการของเจา้หนา้ท่ีฯ ในภาพรวม
อยูใ่นระดบัมาก เม่ือพิจารณารายดา้นพบว่า ผูโ้ดยสารมีความพึงพอใจในดา้นการให้ความเช่ือมัน่ต่อผูโ้ดยสาร ดา้น
ความเช่ือถือไวว้างใจได้ ด้านการตอบสนองต่อผูโ้ดยสาร ด้านความเป็นรูปธรรมของบริการ และด้านการรู้จัก                 
และเข้าใจผูโ้ดยสาร ตามล าดับ โดยผูโ้ดยสารท่ีมีระดบัการศึกษา อาชีพ และรายได้เฉล่ียต่อเดือนท่ีแตกต่างกนั                      
มีความพึงพอใจต่อการให้บริการของเจา้หนา้ท่ีฯ ในภาพรวมและรายดา้นแตกต่างกนั ในขณะท่ีผูโ้ดยสารท่ีมีเพศ อายุ
และสถานภาพแตกต่างกนั มีความพึงพอใจต่อการให้บริการของเจา้หน้าท่ีฯในภาพรวมและรายดา้นไม่แตกต่าง
กนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05    

กรอบแนวคิดการวิจัย 

 
 
 
 
 
 
 
 

4. วิธีการศึกษา 
4.1  ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง  
ไดศึ้กษาจากผูมี้ประสบการณ์การใช้งานแอปพลิเคชัน AOT Airports ซ่ึงจ าเป็นตอ้งดาวน์โหลดผ่าน                

ผูใ้ห้บริการ 2 แหล่ง คือ Google Play Store และ Apple App Store โดยพบว่ามีผูด้าวน์โหลดผ่าน Google Play 
Store ตั้งแต่เร่ิมให้บริการจนถึงวนัท่ี 10 มีนาคม พ.ศ. 2564 จ านวนมากกว่า 1 แสนราย (100k+) (Google Play 
Store, 2564: ออนไลน์) แต่การดาวน์โหลดผ่าน Apple App Store ไม่มีการแสดงจ านวนผูด้าวน์โหลดแอปพลิเคชันฯ 
ส าหรับวิธีการค านวณจ านวนกลุ่มตัวอย่างท่ีเหมาะสมของทาโร ยามาเน (Taro Yamane) ไดค้่ากลุ่มตวัอย่างท่ี
เหมาะสม 398 ราย โดยใชแ้บบสอบถามจ านวน 400 ชุด  

4.2  การเก็บรวบรวมข้อมลู 
ขอ้มูลปฐมภูมิ (Primary Data) มีการเก็บรวบรวมขอ้มูลจากผูมี้ประสบการณ์การใช้งานแอปพลิเคชนั 

AOT Airports อย่างน้อย 1 คร้ัง ดว้ยวิธีสุ่มตวัอย่างอย่างง่าย ครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมายท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ี 
โดยให้กลุ่มตวัอยา่งตอบแบบสอบถามดว้ยตนเอง โดยผูศึ้กษาไดจ้ดัส่งแบบสอบถามผา่นเครือข่ายสังคมออนไลน์ 
อาทิ กลุ่มท่องเท่ียวทัว่ไทย กลุ่มแบกเป้เท่ียวทัว่โลก กลุ่มทีมเท่ียวไทย กลุ่มไปเท่ียวกนันะ กลุ่มแนะน าโรงแรม                   
ดีทัว่ไทย เป็นตน้ ซ่ึงใชร้ะยะเวลาเก็บขอ้มูลตั้งแต่เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2564 ถึงเดือนมิถุนายน 2564  

 
 

แนวคิดดา้นคุณภาพการให้บริการอิเลก็ทรอนิกส์ (E-SERVQUAL) 7 ดา้น 
ดา้นท่ี 1 ดา้นความตรงใจ  ดา้นท่ี 2 ดา้นความน่าเช่ือถือ  
ดา้นท่ี 3 ดา้นประสิทธิภาพ  ดา้นท่ี 4 ดา้นการตอบสนองต่อการใชบ้ริการ  
ดา้นท่ี 5 ดา้นความเป็นส่วนตวั  ดา้นท่ี 6 ดา้นการชดเชยเม่ือเกิดความเสียหาย  
ดา้นท่ี 7 ดา้นการติดต่อเจา้หนา้ท่ี  

แนวคิดเก่ียวกบัพฤติกรรมผูบ้ริโภค  
 

แนวทางการเพ่ิมจ านวน
ผูใ้ชบ้ริการแอปพลิเคชนั 

AOT Airports 



การประชุมวิชาการระดบัชาติและนานาชาติ มหาวิทยาลยัศรีปทุม ออนไลน์ คร้ังท่ี 16 ประจ าปี 2564 วนัท่ี 28 ตุลาคม 2564 

783 

4.3  เคร่ืองมือที่ใช้ในการศึกษา  
การศึกษาคร้ังน้ีใช้งานวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) ในรูปแบบของการส ารวจ โดยใช้

แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บขอ้มูลจากการสุ่มตวัอย่างแบบสะดวก (Convenience Sampling) โดยมี             
การก าหนดปัจจยัท่ีจะน าไปใช้ในการวิเคราะห์รวมทั้งส้ินจ านวน 51 ขอ้ แบ่งเป็นส่วนท่ี 1 ปัจจยัส่วนบุคคล (7 ขอ้) 
ส่วนท่ี 2 พฤติกรรมการใชแ้อปพลิเคชนั (7 ขอ้) ส่วนท่ี 3 ปัจจยัดา้นคุณภาพการบริการอิเลก็ทรอนิกส์ตามหลกัการ 
E-SERVQUAL (35 ขอ้) และส่วนท่ี 4 ปัจจยัดา้นความพึงพอใจต่อแอปพลิเคชนั (2 ขอ้) 

โดยค าตอบในแบบสอบถามส่วนท่ี 1 และส่วนท่ี 2 ใช้การวดัดว้ยมาตรานามบญัญติั (Nominal scale) 
ส าหรับส่วนท่ี 3 และส่วนท่ี 4 ใชก้ารวดัดว้ยมาตรอนัตรภาค (Interval Scale)  

เกณฑ์การให้คะแนนค่าเฉล่ียใช้หลกัการของ Likert Scale ได้รวบรวมข้อมูลท่ีได้จากแบบสอบถาม
ทั้งหมด จากนั้นน าขอ้มูลท่ีไดม้าถอดรหสั (Coding) เพื่อวิเคราะห์ขอ้มูลสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) 
ใชบ้รรยายสรุปลกัษณะของตวัแปรต่างๆ ในกลุ่มตวัอยา่ง โดยขอ้มูลท่ีไดจ้ากกลุ่มตวัอย่างผูต้อบแบบสอบถามจะ
ใชส้ถิติเชิงพรรณนาในการวิเคราะห์ขอ้มูล ไดแ้ก่ การแจกแจงความถ่ี (Frequencies Distribution) และค่าร้อยละ 
(Percentage)  

ขอ้มูลเก่ียวกบัปัจจยัส่วนบุคคล ไดแ้ก่ เพศ อายุ ระดบัการศึกษา สถานภาพ อาชีพ รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 
ท่ีอยู่อาศยั และพฤติกรรมการใช้แอปพลิเคชัน ได้แก่ ระยะเวลาเร่ิมตน้ใช้งาน ความถ่ีใช้งาน จะใช้ค่าความถ่ี 
(Frequency) และค่าร้อยละ (Percentage)  

ข้อมูลเก่ียวกับปัจจัยด้านคุณภาพการบริการอิเล็กทรอนิกส์ 7 ด้าน จะใช้สถิติค่าเฉล่ีย (Mean) และ                   
ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)  

การวิเคราะห์ข้อมูล  เ ม่ือผู ้ศึกษาได้รวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างผู ้ตอบแบบสอบถามมาท า                    
การวิเคราะห์ขอ้มูลแลว้ จึงน ามาตีความให้เป็นส่ิงท่ีเป็นรูปธรรม หลงัจากนั้นจึงท าการสร้างขอ้สรุปแบบอุปนัย 
โดยการเขียนเป็นประโยคหรือขอ้ความตามกรอบแนวคิด ทฤษฎี หรือตอบปัญหาท่ีเป็นวตัถุประสงคข์องการศึกษา
ในคร้ังน้ี 

 

5. ผลการศึกษา 
 แบบสอบถามท่ีใชเ้ก็บขอ้มูล และน ามาวิเคราะห์ ประกอบดว้ย 4 ส่วน ดงัน้ี 
 ส่วนที่ 1 ปัจจยัส่วนบคุคลของผูต้อบแบบสอบถาม  
เพศ หญิง ร้อยละ 68.00 

อายุ 28 – 32 ปี ร้อยละ 32.75 
ระดับการศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี ร้อยละ 59.75 
สถานภาพ โสด ร้อยละ 77.00 

รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 30,001 - 40,000 บาท ร้อยละ 23.00 

ที่อยู่อาศัย กรุงเทพมหานคร  ร้อยละ 57.25 

 
 ผลการวิเคราะห์พบว่า ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 68.00 อายุ 28-32 ปี ร้อยละ 32.75 
การศึกษาในระดบัปริญญาตรี ร้อยละ 59.75 สถานภาพโสด ร้อยละ 77.00 อาชีพพนักงานรัฐวิสาหกิจ ร้อยละ 
34.00 รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 30,001-40,000 บาท ร้อยละ 23.00 ท่ีอยูอ่าศยักรุงเทพมหานคร ร้อยละ 57.25  
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 ส่วนที่ 2 พฤติกรรมการใชแ้อปพลิเคชนั  
ผู้ท าการดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน ผูต้อบแบบสอบถามดาวน์โหลดเอง ร้อยละ 88.75 

ผู้ให้บริการดาวน์โหลด Apple App Store ร้อยละ 67.00 

ระยะเวลาเร่ิมต้นใช้งาน นอ้ยกว่า 1 เดือน ร้อยละ 35.00 

ระยะเวลาใช้งานคร้ังล่าสุด นอ้ยกว่า 1 เดือน ร้อยละ 45.00 

ความถี่การเข้าใช้งาน ใชง้านบางคร้ังท่ีตอ้งการขอ้มูลเพ่ิมเติม ร้อยละ 46.00 

จ านวนฟังก์ชันที่ใช้งาน 2 – 3 ฟังกช์นั ร้อยละ 65.00 

ฟังก์ชันที่ใช้งานบ่อย ขอ้มูลการบิน (Flight Information) ร้อยละ 54.75 

  
 ผลการวิเคราะห์พบว่า ส่วนใหญ่ ผูต้อบแบบสอบถามดาวน์โหลดเอง คิดเป็นร้อยละ 88.75 ใชผู้ใ้ห้บริการ
ดาวน์โหลด คือ Apple App Store ร้อยละ 67.00 มีระยะเวลาเร่ิมต้นใช้งาน น้อยกว่า 1 เดือน ร้อยละ 35.00 มี
ระยะเวลาใชง้านคร้ังล่าสุด น้อยกว่า 1 เดือน ร้อยละ 45.00 ใชง้านบางคร้ังท่ีตอ้งการขอ้มูลเพ่ิมเติม ร้อยละ 46.00  
มีจ านวนฟังกช์นัท่ีใชง้าน 2-3 ฟังกช์นั ร้อยละ 65.00 มีฟังกช์นัท่ีใชง้านบ่อย คือ ขอ้มูลการบิน (Flight Information) 
ร้อยละ 54.75  
 
 ส่วนที ่3 ปัจจยัดา้นคุณภาพการบริการอิเล็กทรอนิกส์ตามหลกัการ E-SERVQUAL 7 ดา้น 

 
ความคิดเห็น 

x̅ S.D แปลผล 
ปัจจยัดา้นความตรงใจ  3.86 0.83 มาก 
ปัจจยัดา้นความน่าเช่ือถือ 4.09 0.77 มาก 
ปัจจยัดา้นประสิทธิภาพ 3.96 0.80 มาก 
ปัจจยัดา้นการตอบสนองต่อการใชบ้ริการ 3.95 0.87 มาก 
ปัจจยัดา้นความเป็นส่วนตวั 3.86 0.89 มาก 
ปัจจยัดา้นการชดเชยเมื่อเกิดความเสียหาย 3.85 0.96 มาก 
ปัจจยัดา้นการติดต่อเจา้หน้าท่ี 3.93 0.90 มาก 

 
 ผลการวิเคราะห์ปัจจยัดา้นคุณภาพการบริการอเิลก็ทรอนิกส์ 7 ดา้น พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามใหค้วามส าคญั
ต่อปัจจยัดา้นความตรงใจ ในภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก (x̅ = 3.86, S.D = 0.83) 
 ปัจจยัดา้นความน่าเช่ือถือ ในภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก (x̅ = 4.09 , S.D = 0.77)  
 ปัจจยัดา้นประสิทธิภาพ ในภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก (x̅ = 3.96, S.D = 0.80)  
 ปัจจยัดา้นการตอบสนองต่อการใชบ้ริการ ในภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก (x̅ = 3.95, S.D = 0.87)  
 ปัจจยัดา้นความเป็นส่วนตวั ในภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก (x̅ = 3.86, S.D = 0.89)  
 ปัจจัยด้านการชดเชยเม่ือเกิดความเสียหาย ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก (x̅ = 3.85, S.D = 0.96) ปัจจัยด้าน                 
การติดต่อเจา้หนา้ท่ี ในภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก (x̅ = 3.93, S.D = 0.90)  
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 ส่วนที่ 4 ปัจจยัดา้นความพึงพอใจต่อแอปพลิเคชนั  

 
ความคิดเห็น 

x̅ S.D แปลผล 
ปัจจยัดา้นความพึงพอใจต่อแอปพลิเคชนั 3.98 0.93 มาก 

  
 ผลการวิเคราะห์ปัจจยัดา้นความพึงพอใจต่อแอปพลิเคชนั พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามให้ความส าคญั
ต่อปัจจยัดา้นความพึงพอใจต่อแอปพลิเคชนั ในภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก (x̅ = 3.98, S.D = 0.93)  
 

6. สรุปผลการศึกษาและข้อเสนอแนะ 
 อภิปรายผลของการศึกษา  
 ผลการศึกษาพบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุช่วง 28-32 ปี ระดับการศึกษา
สูงสุดอยูใ่นระดบัปริญญาตรี สถานภาพโสด อาชีพพนกังานรัฐวิสาหกิจ รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 30,001-40,000 บาท 
ท่ีอยู่อาศยัในเขตกรุงเทพมหานคร โดยผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นผูด้าวน์โหลดแอปพลิเคชันเอง ผ่าน                 
ผูใ้ห้บริการ Apple App Store มีระยะเวลาเร่ิมตน้ใชง้านน้อยกว่า 1 เดือนและระยะเวลาใชง้านคร้ังล่าสุดน้อยกว่า   
1 เดือน โดยใชง้านบางคร้ังท่ีตอ้งการขอ้มูลเพ่ิมเติมเท่านั้น โดยมีจ านวนฟังกช์นัท่ีใชง้าน 2-3 ฟังกช์นั ฟังกช์นัท่ีใช้
งานบ่อย คือ ข้อมูลการบิน (Flight Information) สามารถอภิปรายผลของการศึกษาตามปัจจัยด้านคุณภาพ                     
การบริการอิเลก็ทรอนิกส์ตามหลกัการ E-SERVQUAL ทั้ง 7 ดา้น ไดด้งัน้ี 
 (1) ความตรงใจ (Fulfillment) อยู่ในระดับมาก (x̅ = 3.86, S.D = 0.83) สอดคล้องกับงานวิจัยของ                 
ภานุพงศ์ ลือฤทธ์ิ (2560) โดยพบว่า แอปพลิเคชัน AOT Airports มีฟังก์ชันการใช้งานท่ีครบถว้นและหลากหลาย               
มีการให้ขอ้มูลท่ีจ าเป็นและมากเพียงพอตรงกบัความตอ้งการใชง้าน รวมถึงผูใ้ชบ้ริการแอปพลิเคชนัมีความพึงพอใจ
ในสิทธิพิเศษท่ีไดรั้บจากแอปพลิเคชนั 
 (2) ความน่าเช่ือถือ (Reliability) อยู่ในระดบัมาก (x̅ = 4.09, S.D = 0.77) สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ พชัรี 
อนุสิทธ์ิ (2561) โดยพบว่า แอปพลิเคชันท างานไดถู้กตอ้ง ไม่ผิดพลาด มีความน่าเช่ือถือ ให้ขอ้มูลท่ีถูกตอ้งน่าเช่ือถือ 
รวมทั้งเป็นขอ้มูลท่ีทนัสมยัและเป็นปัจจุบนั โดยผูใ้ห้บริการและผูร่้วมรายการ (สายการบิน ร้านคา้ ร้านอาหาร รถเช่า 
โรงแรม ฯ) ในแอปพลิเคชนัมีความน่าเช่ือถือ  
 (3) ประสิทธิภาพ (Efficiency) อยู่ในระดับมาก (x̅ = 3.96, S.D = 0.80) สอดคล้องกับงานวิจัยของ                   
ชลกนก เพ็ชรสุทธ์ิ (2561) โดยพบว่า แอปพลิเคชันมีรูปแบบท่ีเขา้ใจง่าย มีวิธีการใช้งานท่ีชัดเจน ใช้งานง่าย มี
ฟังกช์นัท่ีน่าใชห้ลายอยา่ง ซ่ึงฟังกช์นัต่าง ๆ ใชข้อ้ความท่ีอ่านเขา้ใจไดง้่าย 
 (4) การตอบสนองต่อการใชบ้ริการ (Responsiveness) อยู่ในระดบัมาก (x̅ = 3.95, S.D = 0.87) สอดคลอ้งกบั
งานวิจยัของ ภานุพงศ ์ลือฤทธ์ิ (2560) โดยพบว่า การดาวน์โหลดแอปพลิเคชนัท าไดไ้หลล่ืน ไม่สะดุด เม่ือดาวน์โหลด
เสร็จแล้ว สามารถเข้าใช้งานได้ดี ไม่ต้องดาวน์โหลดใหม่  สามารถให้บริการได้อย่างรวดเร็ว มีเสถียรภาพ                    
โดยผูใ้ชบ้ริการสามารถเขา้ใชง้านแอปพลิเคชนัไดท้นัทีทุกคร้ังท่ีตอ้งการ 
 5) ความเป็นส่วนตัว (Privacy) อยู่ในระดับมาก (x̅ = 3.86, S.D = 0.89) สอดคล้องกับงานวิจัยของ               
ภานุพงศ ์ลือฤทธ์ิ (2560) และงานวิจยัของ ชลกนก เพช็รสุทธ์ิ (2561) โดยพบว่า แอปพลิเคชนัปกป้องขอ้มูลส่วนตวั 
และขอ้มูลการใชง้านของผูใ้ชบ้ริการไม่ให้ร่ัวไหลได ้ผูใ้ห้บริการแอปพลิเคชนัไม่น าขอ้มูลส่วนตวัและขอ้มูลการใช้
งานของผูใ้ชบ้ริการไปเปิดเผยแก่ผูอ่ื้น ทั้งน้ี แอปพลิเคชนัมีบริการท่ีเป็นประโยชน์ มีการเสนอโปรโมชนัท่ีเป็น
ประโยชน์แก่ผูใ้ชบ้ริการ ให้ความรู้สึกเป็นส่วนตวั ไม่ถูกคุกคามจากการโฆษณาขณะใชง้านแอปพลิเคชนั 
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 6) การชดเชยเม่ือเกิดความเสียหาย (Compensation) อยู่ในระดบัมาก (x̅ = 3.85, S.D = 0.96) สอดคลอ้ง
กบังานวิจยัของ ชลกนก เพช็รสุทธ์ิ (2561) โดยพบว่า ผูใ้ชบ้ริการไม่เคยไดรั้บความเสียหายใดๆ จากการใชง้าน
แอปพลิเคชัน AOT Airports หรือความผิดพลาดของแอปพลิเคชัน รวมถึงจากการไดรั้บขอ้มูลท่ีผิดพลาดหรือ                 
ไม่ทนัสมยั โดยผูใ้ชบ้ริการคิดว่าจะไดรั้บการชดเชย หากเกิดความเสียหายจากการใชง้านจากผูใ้ห้บริการ/ผู ้ร่วม
รายการ (สายการบิน ร้านคา้ ร้านอาหาร รถเช่า โรงแรมฯ) หากเกิดความเสียหายจากการไดรั้บขอ้มูลท่ีผิดพลาด
หรือไม่ทนัสมยั 
 7) การติดต่อเจ้าหน้าท่ี (Contact) อยู่ในระดับมาก (x̅ = 3.93, S.D = 0.90) สอดคล้องกับงานวิจยัของ 
วิณารัตน์ ภูวพฒัน์ชัยกิจ (2559) โดยพบว่า ผูใ้ช้บริการจะสามารถติดต่อกับเจ้าหน้าท่ีเพื่อท าการดาวน์โหลด               
แอปพลิเคชันได ้ขอค าแนะน าการใช้งานเม่ือพบปัญหาในการใช้งาน หรือสามารถติดต่อกบัเจา้หน้าท่ีเพื่อรับ
บริการแทนได ้ 
 ดา้นความพึงพอใจ (Satisfaction) อยู่ในระดบัมาก (x̅ = 3.98, S.D = 0.93) สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ 
พชัรี อนุสิทธ์ิ (2561) โดยพบว่า ผูใ้ช้บริการจะบอกต่อและแนะน าแอปพลิเคชัน AOT Airports ให้กับคนอื่น               
โดยผูใ้ชบ้ริการมีความพึงพอใจในคุณภาพการให้บริการอิเล็กทรอนิกส์ของแอปพลิเคชนัในระดบัมากทั้ง 7 ดา้น 
และผูใ้ชบ้ริการยงัมีความพึงพอใจในภาพรวม จะบอกต่อและแนะน าแอปพลิเคชนั AOT Airports ให้กบัคนอื่นใน
ระดบัมาก 
 แนวทางการแก้ปัญหา 
 คุณภาพของแอปพลิเคชนัไม่มีผลต่อจ านวนผูใ้ชบ้ริการแอปพลิเคชนัฯ ดงันั้น การเพ่ิมจ านวนผูใ้ชบ้ริการ
และยกระดบัคุณภาพการให้บริการแอปพลิเคชนัฯ อาจพิจารณาไดจ้ากแนวทางอ่ืนเพ่ิมเติม ไดแ้ก่ (1) การประชาสัมพนัธ์ 
แอปพลิเคชนั AOT Airports ให้เป็นท่ีรู้จกัมากขึ้น (2) การพฒันาความร่วมมือการใชง้านแอปพลิเคชนัร่วมกบัผูร่้วม
รายการ และ (3) การพฒันาศักยภาพของแอปพลิเคชัน AOT Airports ผูศึ้กษาได้พิจารณาเกณฑ์ในการประเมิน
ทางเลือกแลว้ จึงไดก้ าหนดทางเลือกเพื่อแกไ้ขปัญหาเป็นแนวทางเลือกท่ี 2 คือ การพฒันาความร่วมมือการใช้งาน
แอปพลิเคชนัร่วมกบัผูร่้วมรายการ เป็นกลยุทธ์เชิงแกไ้ข ซ่ึงสามารถด าเนินการได ้เช่น การเพ่ิมโปรโมชนัให้เขา้ถึง
กลุ่มลูกคา้เป้าหมาย เป็นตน้ โดยเร่ิมจากผูใ้ชบ้ริการท่ีเดินทางเส้นทางบินภายในประเทศ อีกทั้งเพ่ือเตรียมความพร้อม
การให้บริการภายหลงัสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID - 19) เร่ิมคล่ีคลาย โดยวิธีขา้งตน้
เป็นวิธีท่ีมีประสิทธิภาพ ใชง้บประมาณนอ้ยท่ีสุดเม่ือเปรียบเทียบกบัแนวทางเลือกอื่น 
 แผนการปฏิบัติงาน  
 การพฒันาความร่วมมือการใช้งานแอปพลิเคชันร่วมกับผูร่้วมรายการสามารถท าการควบคุมและ
ประเมินผลของด าเนินกลยุทธ์ได ้โดย (1) ร่วมมือกบัผูร่้วมรายการรายเดิมให้มากท่ีสุด (2) ร่วมมือกบัผูร่้วมรายการ
รายใหม่ให้มากท่ีสุด และ (3) ร่วมมือกบัผูร่้วมรายการทุกรายให้สามารถน าเสนอผลประโยชน์หรือสิทธิประโยชน์
ให้แก่ผูใ้ชบ้ริการแอปพลิเคชนั AOT Airports ให้ไดม้ากท่ีสุด 
 
7. ข้อเสนอแนะ 
 ขอ้เสนอแนะส าหรับการศึกษาคร้ังน้ี – การศึกษาในคร้ังน้ีเกิดขึ้นในช่วง COVID - 19  ท่ีมีผูใ้ชบ้ริการ
ท่าอากาศยานลดลงท าให้การศึกษาคร้ังน้ี ยงัไม่ตอบสนองกบัความตอ้งการและความพึงพอใจของผูโ้ดยสารได้
โดยตรง ดังจะเห็นได้ว่า มีผูต้อบแบบสอบถามท่ีเลือกใช้ฟังก์ชันมาตรการโควิด 19 (COVID 19 Measures)                  
มากเป็นอนัดบั 4 จาก 9 ฟังก์ชนัท่ีให้บริการ เม่ือสถานการณ์โรคระบาดยุติลง อุตสาหกรรมท่องเท่ียวดีขึ้น จะท า
ให้ผลการศึกษาดา้นพฤติกรรมการใชง้านบางส่วนไม่สอดคลอ้งกบัการใชง้านในอนาคต อีกทั้งผูศึ้กษาไม่สามารถ
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กระจายแบบสอบถามไปยงักลุ่มตวัอย่างไดอ้ย่างกวา้งขวางกว่าศกัยภาพท่ีมีอยู่  จึงได้รับค าตอบจากกลุ่มท่ีใช้
เครือข่ายสังคมออนไลน์กลุ่มเดียวกนัเป็นกลุ่ม ๆ กระจายไป ซ่ึงสมาชิกแต่ละกลุ่มเป็นผูต้อบแบบสอบถามมี
จ านวนมากนอ้ยไม่เท่ากนัในแต่ละกลุ่ม 
 ขอ้เสนอแนะส าหรับการศึกษาในคร้ังต่อไป - การศึกษาในคร้ังต่อไปซ่ึงเป็นช่วงเขา้สู่ความปกติใหม่
ภายหลงัจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า 2019 ท่ีพฤติกรรมการเดินทางของผูใ้ช้บริการอาจ
เปล่ียนแปลงไป รวมถึงมีผูใ้ช้บริการท่ีเป็นชาวต่างชาติ อาจท าให้ทราบถึงปัจจัยการเพ่ิมจ านวนผูใ้ช้บริการ               
แอปพลิเคชนั AOT Airports ไดช้ดัเจนมากขึ้น และการสัมภาษณ์ผูใ้ชบ้ริการอาจไดผ้ลการศึกษาความคาดหวงัใน
เชิงลึก หรือสามารถเปรียบเทียบคุณภาพการให้บริการกบัแอปพลิเคชนัอื่น ๆ ได ้
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บทคัดย่อ 
 วตัถุประสงคใ์นการศึกษามีดงัน้ีคือ 1) ศึกษาเปรียบเทียบผลการเรียนเชิงรุกออนไลน์ก่อนเรียนและหลงั
เรียนในรายวิชาหลกัการลงทุน โดยการใช ้Quizizz ในหัวขอ้ การประเมินมูลค่าตราสารทุน และ การประยกุตใ์ช้
โปรแกรมส าเร็จรูปดา้นการลงทุน 2) ศึกษาความพึงพอใจของนกัศึกษาท่ีมีต่อการเรียนเชิงรุกออนไลน์โดยการใช ้
Quizizz  ซ่ึงในงานวิจยัน้ีไดท้ าการรวบรวมขอ้มูลจากแบบทดสอบก่อนเรียนและหลงัเรียน และแบบประเมิน
ความพึงพอใจท่ีมีต่อการใช้ Quizizz โดยได้ท าการเก็บขอ้มูลจากการใช้แบบทดสอบก่อนเรียนและหลงัเรียน 
จ านวน 70 ตวัอยา่ง 
 จากการศึกษาพบวา่ 1) ผลการเรียนเชิงรุกออนไลน์ในรายวชิาหลกัการลงทุนในหวัขอ้การประเมินมูลค่า
ตราสารทุน และหัวขอ้การประยุกตใ์ชโ้ปรแกรมส าเร็จรูปดา้นการลงทุน โดยการใช ้Quizizz  หลงัเรียนสูงกวา่
ก่อนเรียนอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05  2) ความพึงพอใจของนกัศึกษาท่ีมีต่อการเรียนเชิงรุกออนไลน์โดย
การใช ้Quizizz  ในภาพรวมในระดบัมากท่ีสุด 
 
ค าส าคญั: การเรียนรู้เชิงรุก  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. ความส าคัญและทีม่าของปัญหาวจัิย 
ในปัจจุบนัเทคโนโลยสีารสนเทศเขา้มามีบทบาทในชีวติประจ าวนัของมนุษยม์ากข้ึน โดยเฉพาะอยา่งยิ่ง

บทบาทของเทคโนโลยีสารสนเทศมีบทบาทในทุกแขนงอาชีพและทุกสายงาน  โดยได้มีการน าเทคโนโลยี
สารสนเทศเข้าไปใช้ในการท างาน โดยการท างานของเทคโนโลยีสารสนเทศจะมีการท างานผ่านอุปกรณ์                        
ท่ีหลากหลาย อาทิ คอมพิวเตอร์ โทรศพัทมื์อถือ ตลอดจนเครือข่ายทางอินเทอร์เน็ต เป็นตน้ ทั้งน้ี ในปัจจุบนัไดมี้
การน าเทคโนโลยีสารสนเทศไปใช้กับหลายภาคส่วน อาทิ ใช้กับหน่วยงานภาครัฐ ใช้กับระบบส านักงาน
อตัโนมติั ใชก้บัธุรกิจออนไลน์ ตลอดจนในดา้นการศึกษาก็มีการน ามาใชค้่อนขา้งมากและในหลากหลายอาชีพ
สายงาน 

ดงันั้น ทกัษะการเรียนรู้จึงเป็นส่ิงท่ีส าคญั ทั้งน้ี เพ่ือให้สอดรับกบัสภาพสังคมในปัจจุบนั ซ่ึงมีการน า
เทคโนโลยีไปใชใ้นการเรียนการสอนผา่นเวบ็ไซต ์ในระบบ E-learning ซ่ึงครูผูส้อนจะเป็นเพียงผูท่ี้มีบทบาทใน
การส่งเสริมให้นกัศึกษาเกิดการเรียนรู้โดยการคน้พบดว้ยตนเอง นัน่คือ ครูผูส้อนจะตอ้งมีเทคนิควิธีการสอนท่ี
เอ้ือใหผู้เ้รียนไดล้งมือปฏิบติัดว้ยตนเองและเรียนรู้ดว้ยตนเอง  

จากสภาพการณ์ขา้งตน้ ผูว้ิจยัจึงเห็นความส าคญัในการเรียนเชิงรุกออนไลน์ในรายวิชาหลกัการลงทุน  
จึงควรมีการเรียนการสอนท่ีมีการใชร้ะบบออนไลน์ท่ีท าใหน้กัศึกษาเกิดความสนใจท่ีจะเรียนรู้ในเน้ือหาการเรียน
มากข้ึน ซ่ึงระบบท่ีจะน ามาใช้ในการศึกษาวิจยัน้ีจะเป็นการศึกษาเชิงรุกออนไลน์ ท่ีมีการเรียนการสอนผ่าน
กิจกรรมการใชเ้กมส์ Quizizz ในลกัษณะของการประเมินผล โดยระบบ Quizizz นั้น สามารถท าการศึกษาไดจ้าก
เวบ็ไซต์ https://quizizz.com ทั้งน้ีระบบดงักล่าวสามารถน ามาประยุกต์ใชใ้นการท าแบบทดสอบก่อนเรียนและ
หลงัเรียนไดใ้นลกัษณะของรูปแบบเกมส์ ซ่ึงจะท าใหเ้กิดความสนุกสนานในการเรียน อีกทั้ง นกัศึกษายงัสามารถ
ประเมินได้ว่าเน้ือหาการเรียนในส่วนใดท่ียงัไม่เขา้ใจ อนัจะส่งผลให้ได้คะแนนในส่วนนั้นน้อย นักศึกษาก็
สามารถกลบัไปทบทวนในหัวขอ้นั้นให้มากข้ึน ฉะนั้น การศึกษาผลการเรียนเชิงรุกออนไลน์รายวิชาหลกัการ
ลงทุน จึงเป็นส่ิงท่ีสมควรท าการศึกษาวิจยัอย่างยิ่ง  ซ่ึงในการศึกษาวิจยัน้ี จะท าการศึกษาเพ่ือเปรียบเทียบผล               
การเรียนเชิงรุกออนไลน์ก่อนเรียนและหลงัเรียนในรายวิชาหลกัการลงทุนโดยใชเ้กมส์ Quizizz โดยพิจารณาจาก
คะแนนเฉล่ียจากการทดสอบความรู้เชิงรุกออนไลน์ก่อนเรียนและหลงัเรียนโดยใช้เกมส์ Quizizz  ตลอดจน
การศึกษาความพึงพอใจของนกัศึกษาท่ีมีต่อการเรียนเชิงรุกออนไลน์โดยการใช ้Quizizz โดยพิจารณาจากคะแนน
เฉล่ียระดบัความพึงพอใจจากการเรียนรู้เชิงรุกออนไลน์โดยใชเ้กมส์ Quizizz 
 

2. วตัถุประสงค์ของการวจัิย 

(1) เพ่ือเปรียบเทียบผลการเรียนเชิงรุกออนไลน์ก่อนเรียนและหลงัเรียนในรายวิชาหลกัการลงทุน                 
โดยการใช้ Quizizz ในหัวข้อ การประเมินมูลค่าตราสารทุน และ การประยุกต์ใช้โปรแกรมส าเร็จรูปด้าน                     
การลงทุน  โดยพิจารณาจากคะแนนเฉล่ียจากการทดสอบความรู้เชิงรุกออนไลน์ก่อนเรียนและหลงัเรียนโดยใช้
เกมส์ Quizizz 
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(2) เ พ่ือศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาท่ีมีต่อการเรียนเชิงรุกออนไลน์โดยการใช้ Quizizz                           
โดยพิจารณาจากคะแนนเฉล่ียระดบัความพึงพอใจจากการเรียนรู้เชิงรุกออนไลน์โดยใชเ้กมส์ Quizizz 

 

3. เอกสารและงานวจัิยทีเ่กี่ยวข้อง 
 3.1 แนวคดิ ทฤษฎแีละงานวจิยัทีเ่กีย่วข้อง 
                  McKinney (2008) ไดน้ าเสนอรูปแบบการเรียนรู้แบบ Active Learning ไวห้ลายลกัษณะ อาทิ  การเรียนรู้
แบบแลกเปล่ียนความคิด การเรียนรู้แบบร่วมมือ การเรียนรู้แบบใช้เกมส์ การเรียนแบบวิเคราะห์วีดิโอ ทั้งน้ี 
การศึกษาในงานวิจยัน้ีจะเป็นการเรียนเชิงรุกออนไลน์ในลกัษณะของการเรียนรู้แบบใชเ้กมส์ โดยน ามาใชใ้น
ลกัษณะของการประเมินผล 

 Quizizz  เป็นการเรียนการสอนผา่นเวบ็ไซต ์https://quizizz.com/ ซ่ึงผูเ้รียนสามารถท าแบบทดสอบผา่น
อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ Notebook Tablet  Smart Phone ท่ีเช่ือมต่อระบบ Internet ซ่ึงระบบ Quizizz  นั้นสามารถ
น ามาท าแบบทดสอบก่อนเรียนและหลงัเรียนของนกัศึกษาได ้

3.2 กรอบแนวคดิในการวจิยั 

 
แผนภาพที ่1 กรอบแนวคิดในการวจิยั 

 
3.3 สมมตฐิานการวจิยั 

 ผลการเรียนเชิงรุกออนไลน์ในรายวิชาหลกัการลงทุนโดยการใชเ้กมส์ Quizizz  หลงัเรียนสูงกว่าก่อน
เรียนท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  
 

4. วธีิด าเนินการวจัิย  
 4.1 ขั้นตอนการด าเนินการวจิยั 
         ขั้นตอนที ่1 จดัท าเน้ือหาออนไลน์ในรายวชิาหลกัการลงทุนในหวัขอ้การประเมินมูลค่าตราสารทุน 
และ การประยกุตใ์ชโ้ปรแกรมส าเร็จรูปดา้นการลงทุน ในระบบ D learning ของรายวิชาหลกัการลงทุน ในภาค
เรียนท่ี 2/2563 ของมหาวทิยาลยัศรีปทุม 
        ขั้นตอนที่  2 สร้างแบบทดสอบวัดผลการเรียนรู้ในหัวข้อการประเมินมูลค่าตราสารทุน                             
การประยกุตใ์ชโ้ปรแกรมส าเร็จรูปดา้นการลงทุน แบบปรนยัเลือกตอบชนิด 4 ตวัเลือก หวัขอ้ละ 30 ขอ้ 
         ขั้นตอนที่ 3 น าแบบทดสอบท่ีไดไ้ปให้ผูเ้ช่ียวชาญดา้นเน้ือหาการประเมินมูลค่าตราสารทุน และ
การประยุกต์ใช้โปรแกรมส าเร็จรูปดา้นการลงทุน จ านวน 3 ท่าน โดยให้ผูเ้ช่ียวชาญพิจารณาความเหมาะสม  
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ความถูกตอ้ง ความสอดคลอ้งของเน้ือหา ของหัวขอ้การเรียนในแต่ละหัวขอ้ โดยใชด้ชันีความสอดคลอ้ง (IOC) 
ระหวา่งแบบทดสอบกบัจุดประสงคก์ารเรียนรู้ และคดัเลือกแบบทดสอบท่ีมีค่าดชันีความสอดคลอ้ง (IOC) ตั้งแต่ 
0.50 ข้ึนไป ซ่ึงในการวิจยัคร้ังน้ีพบวา่ ในหัวขอ้การประเมินมูลค่าตราสารทุน มีแบบทดสอบจ านวน 30 ขอ้ มีค่า
ดชันีความสอดคลอ้ง (IOC) เท่ากบั 0.5 ข้ึนไป และในหัวขอ้การประยุกต์ใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูปดา้นการลงทุน                 
มีแบบทดสอบจ านวน 30 ขอ้ มีค่าดชันีความสอดคลอ้ง (IOC) เท่ากบั 0.5 ข้ึนไป โดยก าหนดเกณฑก์ารใหค้ะแนน 
ดงัน้ี         
           +1 หมายถึง แน่ใจวา่ขอ้สอบวดัตรงจุดประสงคข์อ้นั้น 
                   0 หมายถึง ไม่แน่ใจวา่ขอ้สอบวดัตรงจุดประสงคข์อ้นั้นหรือไม่ 
                  -1 หมายถึง แน่ใจวา่ขอ้สอบวดัไม่ตรงจุดประสงคข์อ้นั้น   
          ขั้นตอนที ่4 น าแบบทดสอบวดัผลการเรียนรู้ในหวัขอ้การประเมินมูลค่าตราสารทุน และหวัขอ้การ
ประยกุตใ์ชโ้ปรแกรมส าเร็จรูปดา้นการลงทุนท่ีไดไ้ปใชก้บักลุ่มประชากรท่ีใชใ้นการวิจยั โดยแบบทดสอบก่อน
เรียนและหลงัเรียนจะเป็นแบบทดสอบเดียวกนั 
   ขั้นตอนที ่5 สร้างแบบประเมินความพึงพอใจของนกัศึกษาท่ีมีต่อการเรียนเชิงรุกออนไลน์โดยการ
ใช ้Quizizz จ านวน 10 ขอ้ เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scales) 5 ระดบั จ านวน 10 ขอ้ โดยก าหนดค่า 
5 ระดบั ซ่ึงไดก้ าหนดค่าคะแนนไวด้งัน้ี 
  นกัศึกษามีความเห็นดว้ยมากท่ีสุด  ไดค้ะแนน 5 คะแนน 
  นกัศึกษามีความเห็นดว้ยมาก  ไดค้ะแนน 4 คะแนน 
  นกัศึกษามีความเห็นดว้ยปานกลาง    ไดค้ะแนน 3 คะแนน 
  นกัศึกษามีความเห็นดว้ยนอ้ย  ไดค้ะแนน 2 คะแนน 
  นกัศึกษามีความเห็นดว้ยนอ้ยท่ีสุด     ไดค้ะแนน 1 คะแนน            
  ทั้งน้ี สามารถน ามาแปลผลระดบัคะแนนไดด้งัน้ี 
  1.00-1.80  หมายถึง     เป็นคะแนนความพึงพอใจระดบันอ้ยท่ีสุด 
  1.81-2.60 หมายถึง     เป็นคะแนนความพึงพอใจระดบันอ้ย 
  2.61-3.40 หมายถึง     เป็นคะแนนความพึงพอใจระดบัปานกลาง 
  3.41-4.20 หมายถึง     เป็นคะแนนความพึงพอใจระดบัมาก 
  4.21-5.00 หมายถึง   เป็นคะแนนความพึงพอใจระดบัมากท่ีสุด 
  ขั้นตอนที่ 6 น าแบบประเมินความพึงพอใจของนกัศึกษาท่ีมีต่อ Quizizz ไปให้ผูเ้ช่ียวชาญประเมิน
ความสอดคลอ้งระหวา่งแบบวดัเจตคติกบัผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวงั ซ่ึงในการวจิยัคร้ังน้ีพบวา่ประเด็นค าถามทั้ง 10 
ขอ้ มีค่าดชันีความสอดคลอ้ง (IOC) เท่ากบั 1.00       
        4.2 ประชากรและตวัอย่าง 
         ประชากรท่ีใชใ้นการวิจยัคือประชากรท่ีเป็นนักศึกษาท่ีลงทะเบียนในรายวิชา FIN384 หลกัการลงทุน 
ในภาคการศึกษาท่ี 2/2563 จ านวน 1 กลุ่มเรียน ซ่ึงมีนกัศึกษาจ านวน 87 คน 
         4.3 เคร่ืองมือวจิยั 
         ในการศึกษาคร้ังน้ี  ผูว้ิจัยไดใ้ชแ้บบทดสอบวดัผลการจดัการการเรียนรู้ในหัวขอ้การประเมินมูลค่า                
ตราสารทุน และหัวขอ้การประยุกต์ใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูปดา้นการลงทุน และแบบประเมินความพึงพอใจของ
นกัศึกษาท่ีมีต่อ Quizizz 
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          4.4 การเกบ็รวบรวมข้อมูล 
         การเก็บรวบรวมขอ้มูล ผูว้จิยัไดด้ าเนินการศึกษา ตามขั้นตอน  ดงัน้ี 
  1)  ผูว้ิจยัไดน้ าแบบสอบถามไปขอความร่วมมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูลจากกลุ่มนักศึกษาท่ีท่ี
ท าการศึกษาในรายวชิา FIN384 หลกัการลงทุน ในภาคการศึกษาท่ี 2/2563 
  2)  จดัเก็บขอ้มูลต่างๆภายในระยะเวลาท่ีก าหนด 
   3)  รวบรวมขอ้มูลท่ีรับคืน เพ่ือไปด าเนินการวเิคราะห์ขอ้มูลตามขั้นตอนการวจิยัต่อไป 
  4)  ตรวจสอบความถูกตอ้งของขอ้มูลท่ีไดรั้บคืน โดยคดัเลือกเฉพาะขอ้มูลท่ีสมบูรณ์ 
  5)  น าขอ้มูลท่ีไดไ้ปวเิคราะห์ทางสถิติต่อไป       
  4.5 การวเิคราะห์ข้อมูล  
  ในการวเิคราะห์ขอ้มูลคร้ังน้ี ผูว้จิยัไดใ้ชส้ถิติท่ีน ามาวเิคราะห์ดงัน้ี 

1. การหาค่าความเท่ียงตรงของแบบทดสอบวดัผลการจดัการการเรียนรู้ในหัวขอ้การประเมินมูลค่า
ตราสารทุน และหัวขอ้การประยกุตใ์ชโ้ปรแกรมส าเร็จรูปดา้นการลงทุน  โดยใชค้่าดชันีความสอดคลอ้งระหวา่ง
แบบทดสอบกบัวตัถุประสงคข์องการเรียนรู้  

    IOC =  
∑𝑅

𝑁
 

 

 เม่ือ  IOC   แทน ดชันีความสอดคลอ้งระหวา่งขอ้สอบกบัจุดประสงค ์
     ∑𝑅   แทน ผลรวมของคะแนนความคิดเห็นของผูเ้ช่ียวชาญทั้งหมด 
                      N     แทน จ านวนผูเ้ช่ียวชาญ 

2. ใชค้่าสถิติ t-test for Dependent sample เปรียบเทียบผลการจดัการการเรียนรู้ในหัวขอ้การประเมิน 
มูลค่าตราสารทุน การประยกุตใ์ชโ้ปรแกรมส าเร็จรูปดา้นการลงทุน ของนกัศึกษาท่ีเรียนรายวิชาหลกัการลงทุน 
ก่อนเรียนและหลงัเรียน โดยใชสู้ตร t-test for Dependent sample หรือ Paired Samples T-test ดงัต่อไปน้ี  

                                               t   =      
∑𝐷

√𝑁∑𝐷2−(∑𝐷)
2

𝑁−1

 

เม่ือ         t     แทน ค่าท่ีใชใ้นการพิจารณา t-test for Dependent sample 
              D    แทน ผลต่างของขอ้มูลแต่ละคู่ 
              N    แทน จ านวนคู่ 
 

5. ผลการวจัิย 
  5.1 ผลการศึกษาเปรียบเทียบผลการจัดการการเรียนเชิงรุกออนไลน์ก่อนและหลังการเรียนในรายวิชา
หลกัการลงทุน ในหัวข้อ การประเมนิมูลค่าตราสารทุน และ การประยุกต์ใช้โปรแกรมส าเร็จรูปด้านการลงทุนโดย
การใช้ Quizizz   
 จากการศึกษางานวิจยัของขอ้มูลการจดัการการเรียนเชิงรุกออนไลน์ก่อนและหลงัการเรียนในรายวิชา
หลกัการลงทุน ในหัวขอ้ การประเมินมูลค่าตราสารทุน และ การประยุกตใ์ชโ้ปรแกรมส าเร็จรูปดา้นการลงทุน  
โดยการใช ้Quizizz  โดยในผลการศึกษาวิจยัน้ีมีขอ้มูลท่ีสมบูรณ์ของนักศึกษาท่ีน ามาใชใ้นการวิเคราะห์ทั้งส้ิน              
70 คน โดยขอ้มูลทั้ ง 70 คน นั้นเป็นขอ้มูลท่ีมีความครบถว้นในการท าแบบทดสอบทั้ ง pre test และ post test               
ซ่ึงจ านวนผูท้  าแบบทดสอบดงักล่าวคิดเป็นร้อยละ 80.46 ของขอ้มูลประชากรทั้งหมด โดยมีผลการศึกษาดงัน้ี 
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ตารางที ่1 ผลการเรียนเชิงรุกออนไลน์ก่อนและหลงัการเรียนในรายวชิาหลกัการลงทุนในหวัขอ้การประเมินมูลค่า 
                 ตราสารทุน 

ผลการเรียนรู้เชิงรุกออนไลน์  
โดยใชเ้กมส์ Quizizz 

n X̅ S.D. t 

ก่อนเรียน 70 10.50 3.352 19.032 
หลงัเรียน 70 24.77 6.044  

ท่ีมา : จากการส ารวจและการค านวณ 
 

จากตารางท่ี  1 พบวา่ ผลการเรียนเชิงรุกออนไลน์หลงัเรียนในรายวิชาหลกัการลงทุนในหัวขอ้การประเมิน
มูลค่าตราสารทุนของนกัศึกษาหลงัการใช ้Quizizz สูงกวา่ก่อนเรียนผา่นการใช ้Quizizz อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ
ท่ีระดบั .05 โดยมีค่า t = 19.032 โดยเม่ือพิจารณาจากตารางท่ี 1 จะพบวา่ ค่าเฉล่ียคะแนนของผลการเรียนเชิงรุก
ออนไลน์หลงัเรียนในหัวขอ้การประเมินมูลค่าตราสารทุนมีค่าสูงกว่าก่อนเรียนโดยใช้เกมส์ Quizizz นั่นคือ 
คะแนนเฉล่ียหลงัเรียนมีค่าเท่ากบั 24.77 คะแนน จากคะแนนเตม็ 30 คะแนน ในขณะท่ีค่าแนนเฉล่ียก่อนเรียนมีค่า
เท่ากบั 10.50 คะแนน จากคะแนนเตม็ 30 คะแนน 
 
ตารางที ่2  ผลการเรียนเชิงรุกออนไลน์ก่อนและหลงัการเรียนในรายวชิาหลกัการลงทุนในหวัขอ้การประยกุตใ์ช ้
                 โปรแกรมส าเร็จรูปดา้นการลงทุน 

ผลการเรียนรู้เชิงรุกออนไลน์  
โดยใชเ้กมส์ Quizizz 

n X̅ S.D. t 

ก่อนเรียน 70 10.50 3.603 15.219 
หลงัเรียน 70 20.66 5.753  

 
 จากตารางท่ี 2 พบว่า ผลการเรียนเชิงรุกออนไลน์หลงัเรียนในรายวิชาหลกัการลงทุนในหัวข้อการ

ประยุกต์ใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูปด้านการลงทุน ของนักศึกษาหลงัการใช ้Quizizz  สูงกว่าก่อนเรียนผ่านการใช้ 
Quizizz อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 โดยมีค่า t = 15.219 โดยเม่ือพิจารณาจากตารางท่ี 2 จะพบว่า 
ค่าเฉล่ียคะแนนของผลการเรียนเชิงรุกออนไลน์หลงัเรียนในหัวขอ้การประยุกตใ์ชโ้ปรแกรมส าเร็จรูปดา้นการ
ลงทุน มีค่าสูงกว่าก่อนเรียนโดยใชเ้กมส์ Quizizz นั่นคือ คะแนนเฉล่ียหลงัเรียนมีค่าเท่ากบั 20.66 คะแนน จาก
คะแนนเตม็ 30 คะแนน ในขณะท่ีค่าคะแนนเฉล่ียก่อนเรียนมีค่าเท่ากบั 10.50 คะแนน จากคะแนนเตม็ 30 คะแนน 

5.2 ผลการศึกษาความพงึพอใจของนักศึกษาทีม่ต่ีอการเรียนเชิงรุกออนไลน์โดยการใช้ Quizizz  
จากการศึกษางานวิจยัของขอ้มูลความพึงพอใจของนกัศึกษาท่ีมีต่อการเรียนเชิงรุกออนไลน์โดยการใช ้

Quizizz  โดยในผลการศึกษาวิจยัน้ีมีขอ้มูลท่ีสมบูรณ์ของนกัศึกษาท่ีน ามาใชใ้นการวิเคราะห์ทั้งส้ิน 70 คน ซ่ึงคิด
เป็นร้อยละ 80.46 ของขอ้มูลประชากรทั้งหมด ซ่ึงมีผลการศึกษาดงัน้ี 
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ตารางที ่3   ความพึงพอใจของนกัศึกษาท่ีมีต่อการเรียนเชิงรุกออนไลน์โดยการใช ้Quizizz   
รายการประเมิน X̅ ระดบั 

1. กิจกรรมการเรียนรู้ดว้ย Quizizz ท าใหฉ้นัสนุกสนาน 4.47 มากท่ีสุด 
2. กิจกรรมการเรียนรู้ดว้ย Quizizz ท าให้เกิดการกระตุน้ให้ฉันมีความตอ้งการอยาก
เรียนรู้มากกวา่การเรียนแบบปกติ 

4.36 มากท่ีสุด 

3. กิจกรรมการเรียนรู้ดว้ย Quizizz ช่วยฝึกให้ฉันรู้จกัการจดัสรรเวลาในการตอบโจทย์
ค  าถาม 

4.17 มาก 

4. นกัศึกษามีความพึงพอใจในรูปแบบกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช ้Quizizz 4.33 มากท่ีสุด 
5. ฉนัคิดวา่ควรใช ้Quizizz ไปใชส้อนในทุกบทเรียน 4.11 มาก 
6. กิจกรรมการเรียนรู้ดว้ย Quizizz มีความน่าสนใจกวา่การเรียนในรูปแบบปกติ 4.27 มากท่ีสุด 
7. กิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช้ Quizizz ท าให้ฉันอยากเข้าไปทบทวนเน้ือหา
บทเรียนมากกวา่การเรียนแบบปกติ 

4.20 มาก 

8. ฉนัคิดวา่ Quizizz เป็นเกมส์ท่ีดีและช่วยพฒันาสมอง 4.39 มากท่ีสุด 
9. ฉนัอยากใหอ้าจารยผ์ูส้อนจดักิจกรรมแบบน้ีบ่อยๆ 4.27 มากท่ีสุด 
10. กิจกรรมการเรียนรู้โดยใช ้Quizizz ช่วยใหฉ้นัเขา้ใจเน้ือหาไดง่้าย 4.29 มากท่ีสุด 

เฉล่ียทั้งหมด 4.29 มากท่ีสุด 

  
จากตารางท่ี 3 พบวา่ นกัศึกษาท่ีเรียนรายวิชาหลกัการลงทุนในภาคการศึกษาท่ี 2/2563 ความพึงพอใจ

ของนักศึกษาท่ีมีต่อการเรียนเชิงรุกออนไลน์โดยการใช ้Quizizz  ในภาพรวมในระดบัมากท่ีสุด โดยมีคะแนน
เฉล่ียเท่ากับ 4.29 และเม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า รายการท่ีนักศึกษามีความพึงพอใจต่อการเรียนเชิงรุก
ออนไลน์โดยการใช ้Quizizz ในระดบัมากท่ีสุด มี 7 รายการ ดงัน้ี 

- กิจกรรมการเรียนรู้ดว้ย Quizizz ท าใหฉ้นัสนุกสนาน    
- กิจกรรมการเรียนรู้ด้วย Quizizz ท าให้เกิดการกระตุน้ให้ฉันมีความตอ้งการอยากเรียนรู้มากกว่า              

การเรียนแบบปกติ   
- นกัศึกษามีความพึงพอใจในรูปแบบกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช ้Quizizz 
- กิจกรรมการเรียนรู้ดว้ย Quizizz มีความน่าสนใจกวา่การเรียนในรูปแบบปกติ 
- ฉนัคิดวา่ Quizizz เป็นเกมส์ท่ีดีและช่วยพฒันาสมอง 
- ฉนัอยากใหอ้าจารยผ์ูส้อนจดักิจกรรมแบบน้ีบ่อยๆ 
- กิจกรรมการเรียนรู้โดยใช ้Quizizz ช่วยใหฉ้นัเขา้ใจเน้ือหาไดง่้าย 

 

6. อภิปรายผล  
 จากการศึกษางานวจิยัขา้งตน้ พบวา่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ รุ่งนภา อนนัตศิริ วรากร ทองทว ีและ เมธี 
มธุรส (2562) นั่นคือ ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลงัเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติระดับ 0.05 
นอกจากน้ีงานวิจัยยงัสอคลอ้งกับงานวิจยัของ กณิการ์ ปัญญาอ่ินแก้ว (2561) นั่นคือ กิจกรรมการเรียนรู้ดว้ย 
Quizizz ท าให้ฉันสนุกสนาน นักศึกษามีความพึงพอใจในรูปแบบกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช้ Quizizz  
กิจกรรมการเรียนรู้ด้วย Quizizz มีความน่าสนใจกว่าการเรียนในรูปแบบปกติ ฉันอยากให้อาจารยผ์ูส้อนจัด
กิจกรรมแบบน้ีบ่อยๆ และกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช ้Quizizz ช่วยใหฉ้นัเขา้ใจเน้ือหาไดง่้าย  
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จากสภาพดงักล่าวการเรียนรู้เชิงรุกออนไลน์ผา่นกิจกรรมเกมส์ Quizizz ส่งผลใหน้กัศึกษามีความสนใจ
ท่ีจะเรียนรู้ในเน้ือหาบทเรียนมากข้ึน ซ่ึงแนวทางการเรียนในลกัษณะน้ีสามารถน าไปใชใ้นการพฒันาการเรียนได้
ในหลากหลายวชิา 

 
7. ข้อเสนอแนะ 
 7.1 ข้อเสนอแนะในการน าผลวจิยัไปใช้ 

จากการศึกษางานวิจยัขา้งตน้ อาจารยผ์ูส้อน ตลอดจนผูบ้ริหารการศึกษาสามารถน าไปใชใ้นการพิจารณา
แนวทางการพฒันาการเรียนการสอนในการเรียนเชิงรุกออนไลน์โดยใชเ้กมส์ Quizizz จะท าใหรู้ปแบบการเรียนมี
ความน่าสนใจและกระตุน้ใหน้กัศึกษามีความสนใจมากกวา่การเรียนการสอนในรูปแบบปกติ 

7.2 ข้อเสนอแนะในการวจิยัคร้ังต่อไป 
ในการศึกษาการวิจยัคร้ังต่อไป สามารถท าการศึกษาโดยใชเ้กมส์ Quizizz ในจ านวนบทเรียนท่ีมากข้ึน 

ทั้งน้ี เพ่ือศึกษาผลลพัธ์ของการเรียนรู้วา่มีการพฒันาทุกบทเรียนท่ีท าการศึกษาหรือไม่ นอกจากน้ียงัสามารถท า
การวจิยัเพ่ิมเติมโดยสามารถท าการศึกษาเปรียบเทียบผลการเรียนเชิงรุกออนไลน์ในลกัษณะอ่ืนกบัผลการเรียนเชิง
รุกออนไลน์โดยใชเ้กมส์ Quizizz 

 

8. กติติกรรมประกาศ 
         งานศึกษาวจิยัฉบบัน้ีส าเร็จลุล่วงไดด้ว้ยความกรุณาจากรองศาสตราจารย ์ดร.ภทัราวดี มากมี อาจารยท่ี์ปรึกษา
โครงการวจิยั ท่ีไดใ้หค้  าปรึกษา แนะน า และแกไ้ขในขอ้บกพร่องต่างๆ ตลอดการด าเนินงานของงานวจิยั  
         สุดท้ายน้ี ขอขอบคุณ ผูมี้ส่วนเก่ียวข้องในงานวิจัยน้ีทุกท่าน ท่ีได้ให้ความช่วยเหลือในด้านต่างๆ 
จนกระทัง่งานวิจยัเร่ืองน้ี ส าเร็จลงไดด้ว้ยดี ความดีหรือประโยชน์ท่ีพึงมีจากงานวิจยัน้ี ผูว้ิจยัขอมอบให้แก่ผูมี้
พระคุณทุกท่าน ตลอดจนครู อาจารย ์ท่ีไดป้ระสิทธ์ิประสาทวชิาความรู้ใหแ้ก่ผูว้จิยั 
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บทคัดย่อ 
การวจิยัในคร้ังน้ี มีวตัถุประสงคเ์พ่ือ 1) ศึกษาความสมัพนัธ์ระหวา่งการส่ือสารการตลาดแบบบูรณาการ

ท่ีมีผลกบัความตั้งใจเขา้ร่วมงานอีเวน้ท์ออนไลน์ (Virtual Event) ของผูเ้ขา้ร่วมงาน 2) เพื่อศึกษาความสัมพนัธ์
ระหวา่งความเช่ือมัน่ของผูเ้ขา้ร่วมงานท่ีมีผลกบัความตั้งใจเขา้ร่วมงานอีเวน้ท์ออนไลน์ (Virtual Event) ซ่ึงการวิจยั
คร้ังน้ีใชรู้ปแบบวิจยัแบบผสม (Mix Method) คือการใชก้ารวิจยัเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ดว้ยการสัมภาษณ์
ผู ้ให้ข้อมูลส าคัญ จ านวน 3 คน และการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดยใช้แบบสอบถามเป็น
เคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูล โดยมีผูต้อบแบบสอบถามทั้งส้ิน 400 คน 

ผลการวิจัยเชิงคุณภาพ แบ่งออกเป็น 3 ประเด็นหลกั พบว่า 1) รูปแบบการจัดงานอีเวน้ท์ออนไลน์ 
(Virtual Event) ส่วนใหญ่ยงัเป็นทั้งในรูปแบบ ออฟไลน์ (Offline) และออนไลน์ (Online) แต่เน่ืองดว้ยสถานการณ์
การแพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโควดิ-19 จึงส่งผลใหรู้ปแบบการจดัอีเวน้ทอ์อนไลน์ (Virtual Event) เป็นท่ีนิยมมาก
เพ่ิมข้ึน 2) เคร่ืองมือการส่ือสารการตลาดบูรณาการ โดยท าการประชาสัมพนัธ์ผ่านในลกัษณะของวิดีโอไวรัล 
(Viral Video) และการถ่ายทอดสดในระบบออนไลน์ (Live Stream) เนน้การสร้างภาพเคล่ือนไหว เสียง ภาพน่ิง 
เพ่ือส่ือสารกบักลุ่มเป้าหมาย ผ่านเฟซบุ๊กก่อนในช่วงแรก และส่ือสารผ่านช่องทางอ่ืน ๆ อาทิ โฆษณาทีวี และ             
การเช่าป้ายโฆษณา เพ่ือเนน้สร้างการจดจ า และความสนใจใหแ้ก่ผูเ้ขา้ร่วมงาน 3) ดา้นความเช่ือมัน่ ผูจ้ดังานเนน้
กลยทุธ์ในการใชเ้ทคโนโลยท่ีีสร้างความรู้สึกใหเ้กิดความเช่ือท่ีใกลเ้คียงกบัการเขา้ร่วมงานอีเวน้ทแ์บบออฟไลน์ 
(Offline) ใหไ้ดม้ากท่ีสุดเพ่ือสร้างความมัน่ใจใหก้บัผูเ้ขา้ร่วมงาน 

ผลการวิจยัเชิงปริมาณ พบวา่ ปัจจยัการส่ือสารการตลาดแบบบูรณาการมีความสัมพนัธ์ต่อความตั้งใจ
เขา้ร่วมงานอีเวน้ท์ออนไลน์ (Virtual Event) อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ โดยในดา้นการส่ือสารแบบปากต่อปากมี
ผลสูงสุด รองลงมาการตลาดเชิงกิจกรรมและประสบการณ์ การส่งเสริมการขาย การประชาสัมพนัธ์ และ                    
การโฆษณา ตามล าดบั ในส่วนปัจจยัดา้นความเช่ือมัน่มีความสัมพนัธ์ต่อความตั้งใจเขา้ร่วมงานอีเวน้ท์ออนไลน์ 

mailto:bestnarudom.t@gmail.com
mailto:napawan.kananurak@gmail.com
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(Virtual Event) อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ โดยความเช่ือมัน่ในการน าเสนอมีผลสูงสุด รองลงมาความเช่ือมัน่จาก
ความน่าเช่ือถือ และความเช่ือมัน่ในคุณภาพสินคา้ ตามล าดบั ทั้งน้ี ขอ้เสนอแนะต่อผูจ้ดังาน ควรให้ความส าคญั
กบัรูปแบบการจดังานท่ีสอดคลอ้งกบักลุ่มเป้าหมายโดยเนน้ระบบสารสนเทศท่ีผูเ้ขา้ร่วมรู้สึกใกลเ้คียงกบัการเขา้
ร่วมแบบออฟไลน์ เพ่ือให้ผูบ้ริโภคเกิดความมัน่ใจ รวมถึงการสร้างการรับรู้โดยการโฆษณาลงช่องทางส่ือสงัคม
ออนไลน์ เพ่ือดูความคิดเห็นและผลตอบรับเบ้ืองตน้ ก่อนขยายไปยงัช่องทางอ่ืน ๆ อาทิ โทรทัศน์ เพ่ือสร้าง                
การจดจ าใหก้บักลุ่มเป้าหมายในการกระตุน้ใหเ้กิดความตั้งใจเขา้ร่วมงาน 

 
ค าส าคญั: การส่ือสารทางการตลาดแบบบูรณาการ, ความเช่ือมัน่, อีเวน้ทอ์อนไลน ์
 

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-of-
mouth 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. ความส าคัญและทีม่าของปัญหาวจัิย 
อุตสาหกรรมไมซ์หรืออุตสาหกรรมการจัดอีเวน้ท์ทางธุรกิจเป็นเคร่ืองมือส าคญัในการขบัเคล่ือน

เศรษฐกิจและสร้างรายได้ทางตรงและทางออ้มต่อระบบเศรษฐกิจในประเทศ ซ่ึงเป็นการด าเนินกิจกรรมใน
รูปแบบต่าง ๆ เพ่ือขบัเคล่ือนนโยบายส าคญั โดยมีสมาคมภาคเอกชนต่าง ๆ เขา้มามีส่วนร่วม ซ่ึงหากมองในมุม
การตลาดนบัไดว้า่กิจกรรมพิเศษนบัเป็นเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการส่ือสารการตลาดเช่นกนั 

เม่ือปลายปี พ.ศ. 2562 - ปัจจุบนั สถานการณ์การแพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควดิ-19 
(Corina Virus Disease 2019 : COVID-19) ไดส่้งผลกระทบโดยตรงต่อทุกภาคส่วนของประเทศ รวมถึงอุตสาหกรรม
การจดัอีเวน้ท์ จากการประกาศมาตรการต่างๆของภาครัฐ เช่น การล็อคดาวน์ การเวน้ระยะห่าง เป็นตน้ เพ่ือเป็น
การป้องกันการแพร่ระบาด ขณะเดียวกัน จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโควิด-19 ส่งผลต่อ
พฤติกรรมผูบ้ริโภคท่ีเปล่ียนแปลงไป ช่องทางออนไลน์มีบทบาทส าคญัต่อผูบ้ริโภคมากข้ึนจนเป็นส่วนหน่ึงของ
ชีวิตประจ าวนั รวมถึงภาคธุรกิจอีเวน้ท์จึงตอ้งมีการปรับตวัอย่างรวดเร็ว ทั้งเร่ืองของการปรับรูปแบบการจัด                   
อีเวน้ท์มาเป็นอีเวน้ท์ออนไลน์ (Online Event) หรือเป็นในรูปแบบออนไลน์ประสมออฟไลน์ รวมไปถึงสร้าง             
การความเช่ือมัน่ใหก้บัผูบ้ริโภคในการเขา้ร่วมงานอีเวน้ทผ์า่นรูปแบบอีเวน้ทอ์อนไลน์ (Virtual Event) โดยจะตอ้ง
ใชช่้องทางการส่ือสารการตลาดแบบบูรณาการมาร่วมดว้ย เพ่ือเลือกทั้งเน้ือหาและช่องทางการส่ือสารท่ีเหมาะสม
กบักลุ่มเป้าหมาย 

จากขอ้มูลขา้งตน้ เห็นไดว้า่สถานการณ์ท่ีเปล่ียนแปลง ส่งผลใหก้ารด าเนินกิจกรรมของภาคธุรกิจอีเวน้ท์
ตอ้งมีการปรับตวัตามความเหมาะสม ผูว้จิยัจึงเห็นความส าคญัของการศึกษากลยทุธ์การส่ือสารทางการตลาดแบบ
บูรณาการ และความเช่ือมัน่ท่ีส่งผลต่อความตั้งใจเขา้ร่วมงานอีเวน้ท์ออนไลน์ของผูเ้ขา้ร่วมในเขตกรุงเทพมหานคร 
เพ่ือเป็นแนวทางใหแ้ก่ผูป้ระกอบการท าการปรับตวัในรูปแบบท่ีเหมาะสมกบัสถานการณ์ปัจจุบนั 

 

2. วตัถุประสงค์ของการวจัิย 
1. เพ่ือศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่งการส่ือสารการตลาดแบบบูรณาการท่ีมีผลกบัความตั้งใจเขา้ร่วมงาน            

อีเวน้ทอ์อนไลน์ (Virtual Event) ของผูเ้ขา้ร่วมงาน 
2. เพ่ือศึกษาความสมัพนัธ์ระหวา่งความเช่ือมัน่ของผูเ้ขา้ร่วมงานท่ีมีผลกบัความตั้งใจเขา้ร่วมงานอีเวน้ท์

ออนไลน์ (Virtual Event) 
 

3. เอกสารและงานวจัิยทีเ่กี่ยวข้อง 
 3.1 แนวคดิ ทฤษฎแีละงานวจิยัทีเ่กีย่วข้อง 

การส่ือสารการตลาดแบบบูรณาการ 
Kotler & Keller (2016) ได้ให้ค  าจ ากัดความของ การส่ือสารการตลาดแบบบูรณาการ (IMC: 

Integrated Marketing Communication ไวว้่า เป็นแนวความคิดในการวางแผนการส่ือสารซ่ึงยอมรับในการสร้าง
มูลค่าของการวางแผนโดยการประเมินบทบาทการใชว้ิธีการหลายรูปแบบ ประกอบดว้ย 1) การประชาสัมพนัธ์                    
2) การตลาดเชิงกิจกรรม 3) การส่ือสารแบบปากต่อปาก 4) การโฆษณา และ 5) การส่งเสริมการขาย โดยนบัเป็น
เคร่ืองมือในการส่ือสารการตลาดกับผูบ้ริโภค เพ่ือสร้างการรับรู้ แนวโน้มให้ผูบ้ริโภคเกิดความตั้งใจเขา้ร่วม                
โดยงานวิจัยท่ีเก่ียวขอ้งของ ภทัรวดี เอ่ียมศุภโชค (2561) ได้ศึกษา การส่ือสารการตลาดแบบบูรณาการและ                 
ส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการตดัสินใจซ้ือน ้ าหอมปรับอากาศในรถยนตข์องพนกังานสถานี
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วิทยโุทรทศัน์ไทยทีวีสีช่อง 3 จากกลุ่มตวัอยา่งท่ีเป็นประชากรในสถานีวิทยโุทรทศัน์ไทยทีวีสีช่อง 3 จ านวน 400 
คน โดยใช้แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูล และน าผลมาทดสอบความสัมพนัธ์ระหว่าง               
ตวัแปร (Correlation) โดยใชส้หสัมพนัธ์เพียร์สัน ผลการศึกษา พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุ 
31-40 ปี สถานภาพโสด การศึกษาระดบัปริญญาตรี อาชีพพนักงานเอกชน และมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 20,001-
30,000 บาท และผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ปัจจัยการส่ือสารการตลาดแบบบูรณาการ (IMC) และ                      
ส่วนประสมทางการตลาด (4P) มีความสัมพนัธ์กับพฤติกรรมการตดัสินใจซ้ือน ้ าหอมปรับอากาศในรถยนต์                
อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ รวมถึงงานวิจยัของ ณิชารีย ์โสภา (2563) ไดศึ้กษา การส่ือสารการตลาดแบบบูรณาการ
ท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือสินคา้แบรนด์ HAPPY SUNDAY ซ่ึงการวิจยัในคร้ังน้ีเป็นการแจกแบบสอบถาม
ผูบ้ริโภคกเจนเนอเรชนัวายอาย ุ23-39 ปี ในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการศึกษาพบวา่ การทดสอบความสัมพนัธ์
ระหวา่งการส่ือสารการตลาดแบบบูรณาการกบัการตดัสินใจซ้ือสินคา้ แบรนด์ HAPPY SUNDAY ประกอบดว้ย 
ดา้นการรับรู้ปัญหา ดา้นการคน้หาขอ้มูล ดา้นการประเมินผลทางเลือก ดา้นการตดัสินใจซ้ือ และดา้นพฤติกรรม
ภายหลงัการซ้ือ ระดบัความสมัพนัธ์ในภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก 

ในการศึกษาคร้ังน้ี ผูว้ิจยัจึงเลือกน าองคป์ระกอบของการส่ือสารแบบบูรณาการมาศึกษาในคร้ังน้ี 
ไดแ้ก่ 1) การประชาสัมพนัธ์ 2) การตลาดเชิงกิจกรรม 3) การส่ือสารแบบปากต่อปาก 4) การโฆษณา และ 5) การ
ส่งเสริมการขาย เพื่อตอบวตัถุประสงคง์านวจิยั 

ความเช่ือมัน่ 
Morgan & Hunt (1994 อา้งใน ภรัณยา เปรมสวสัด์ิ, 2561) อธิบายเก่ียวกบัความเช่ือมัน่จะปรากฏ

เม่ือเกิดความมั่นใจ และเช่ือมั่นระหว่างกันและกัน โดนความเช่ือมั่นจะเป็นจุดเร่ิมต้นของความสัมพนัธ์ท่ี
หลากหลายภายใต้ของพนัธะสัญญาและความเช่ือมัน่โดยมีวิธีการในการวดัความเช่ือมั่นไวท้ั้ งหมด 4 เร่ือง 
ประกอบดว้ย 1) ความน่าเช่ือถือของบริษทั 2) สินคา้และบริการมีคุณภาพท่ีดี เป็นความเช่ือมัน่ท่ีมีต่อสินคา้หรือ
บริการ 3) การท าให้ลูกคา้เกิดความสนใจก่อนเป็นเจา้ของ เป็นความเช่ือมัน่ของการเป็นเจา้ของ 4) การรักษา
สัญญาหรือค าพูด เป็นความเช่ือมัน่ดา้นมนุษยสัมพนัธ์ โดยมีงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งของ มสัลิน ใจคุณ (2561) ศึกษา
เร่ืองการยอมรับเทคโนโลยี ความไวว้างใจ และการตลาดผ่านสังคมออนไลน์ ท่ีมีผลต่อความตั้งใจซ้ือสินคา้ผา่น
ช่องทางเฟซบุ๊ก ไลฟ์ (Facebook LIVE) ของกลุ่มผูบ้ริโภค Generations X, Y, Z จากกลุ่มตวัอย่างท่ีเป็นผูบ้ริโภค
ออนไลน์ อายุตั้งแต่ 18-52 ปี โดยใชแ้บบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูล ผลการศึกษาพบว่า 
ความไวว้างใจมีอิทธิพลทางตรงต่อความตั้ งใจซ้ือร้านออนไลน์ผ่านช่องทางเฟซบุ๊ก ไลฟ์ (Facebook LIVE)              
อย่างมีนัยส าคัญ รวมถึงานวิจัยของ ชลลดา มงคลวนิช (2563) ได้ศึกษา ปัจจัยความเช่ือมั่นท่ีมีอิทธิพลต่อ                      
การตัดสินใจซ้ือสินคา้ออนไลน์ของเยาวชนไทย โดยผลการศึกษาพบว่า คุณภาพของการบริการเป็นปัจจัย               
ความเช่ือมัน่ท่ีมีอิทธิพลต่อการซ้ือสินคา้ออนไลน์มากท่ีสุด  

ในการศึกษาคร้ังน้ีความเช่ือมัน่ คือตวัแปรท่ีส าคญัท่ีส่งผลต่อความตั้งใจเขา้ร่วมงานอีเวน้ท์ออนไลน์
ของผูเ้ขา้ร่วมในเขตกรุงเทพมหานคร ดงันั้นตวัแปรท่ีจะมาศึกษาเร่ืองของความเช่ือมัน่ ไดแ้ก่ 1) ความเช่ือมัน่จาก
ความน่าเช่ือถือ 2) ความเช่ือมัน่ในคุณภาพสินคา้ และ 3) ความเช่ือมัน่การน าเสนอ  

3.2 สมมตฐิานการวจิยั 
1. การส่ือสารการตลาดแบบบูรณาการมีความสัมพนัธ์กบัความตั้งใจเขา้ร่วมงานอีเวน้ท์ออนไลน์ 

(Virtual Event) 
2. ความเช่ือมัน่มีความสมัพนัธ์กบัความตั้งใจเขา้ร่วมงานอีเวน้ทอ์อนไลน์ (Virtual Event) 
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 3.3 กรอบแนวคดิในการวจิยั 
 การวจิยัคร้ังน้ีไดก้ าหนดกรอบแนวคิดในการศึกษา ประกอบดว้ย ตวัแปรอิสระ คือ การส่ือสารการตลาด
แบบบูรณาการ (IMC) และความเช่ือมัน่ (Trust) ตวัแปรตาม คือ ความตั้งใจเขา้ร่วมงานอีเวน้ท์ออนไลน์ (Virtual 
Event) รายละเอียดดงัภาพท่ี 1 
 

  ตวัแปรอสิระ          ตวัแปรตาม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที ่1 กรอบแนวคิดในการวจิยั 
 

4. วธีิด าเนินการวจัิย  
4.1 แบบแผนของการวจิยั 
การศึกษาคร้ังน้ีเป็นการวิจยัเชิงผสมผสาน (Mixed method research) ประกอบดว้ย การวิจยัเชิงคุณภาพ 

(Qualitative Research) และการวิจยัเชิงปริมาณ (Quantitative Research) ขอ้มูลท่ีไดม้าพิจารณาประกอบกนัและ
สรุปหาความเช่ือมโยงของขอ้มูล เพ่ือสรุปผลการศึกษาต่อไป 

4.2 ประชากรและตวัอย่าง 
 1. การวจิยัเชิงคุณภาพ (Qualitative research) 
 ประชากร คือ ผูจ้ดังานอีเวน้ท์ออนไลน์ (Virtual Event) จ านวน 3 คน ใชว้ิธีการเลือกตวัอยา่งแบบ

เจาะจง โดยการสมัภาษณ์เชิงลึก (In-Depth Interview) 
 2. การวจิยัเชิงปริมาณ (Quantitative research) 
 ประชากรท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ี คือ ผูท่ี้เคยมีประสบการณ์เขา้ร่วมงานอีเวน้ท์ออนไลน์ (Virtual 

Event) ท่ีอาศยัในจงัหวดักรุงเทพมหานคร เน่ืองจากไม่ทราบจ านวนประชากรท่ีแน่นอน ดงันั้นผูว้ิจยัจึงค านวณ
ขนาดตวัอยา่งจากสูตรไม่ทราบขนาดตวัอยา่งของ W.G. Cochran โดยก าหนดระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 95 และ
ระดบัค่าความคลาดเคล่ือนของกลุ่มตวัอย่าง ร้อยละ 5 ไดข้นาดกลุ่มตวัอย่างเท่ากบั 385 คน ผูว้ิจยัไดเ้พ่ิมขนาด
ตวัอยา่งเป็น 400 คน 

 

การส่ือสารการตลาดแบบบูรณาการ (IMC) 
1. การโฆษณา  
2. การส่งเสริมการขาย  
3. การประชาสัมพนัธ์  
4. การตลาดเชิงกิจกรรมและประสบการณ์  
5. การส่ือสารแบบปากต่อปาก 
  

ความเช่ือมั่น (Trust)    

1. ความเช่ือมัน่จากความน่าเช่ือถือ 
2. ความเช่ือมัน่ในคุณภาพสินคา้ 
3. ความเช่ือมัน่การน าเสนอ 
  

ความตั้งใจเข้าร่วมงาน 
อเีว้นท์ออนไลน์  
(Virtual Event) 
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4.3 เคร่ืองมือวจิยั 
 1. การวจิยัเชิงคุณภาพ (Qualitative research) 
 เคร่ืองมือวจิยั คือ แบบสอบถามเชิงลึกแบบก่ึงโครงสร้าง (Semi-structured interview) โดยผูว้จิยัจะ

ก าหนดประเด็นหรือหัวขอ้ท่ีตอ้งการสัมภาษณ์อยูก่่อนแลว้ แต่เปิดโอกาสให้กลุ่มตวัอยา่งไดเ้สนอความคิดเห็น
เพ่ิมเติมเพ่ือให้เกิดความยดืหยุน่และท าให้ไดข้อ้มูลท่ีละเอียดมากข้ึน ประกอบดว้ย (1) รูปแบบการจดังานอีเวน้ท์
ออนไลน์ (Virtual Event) (2) เคร่ืองมือการส่ือสารการตลาดบูรณาการ (3) การสร้างความเช่ือมัน่ของการจดังาน               
อีเวน้ทอ์อนไลน์ (Virtual Event) 

 2. การวจิยัเชิงปริมาณ (Quantitative research) 
 เคร่ืองวจิยั คือ แบบสอบถาม (Questionnaire) ในการเก็บรวบรวมขอ้มูลจากกลุ่มตวัอยา่ง โดยผูว้จิยั

ศึกษา ทฤษฎี เอกสาร และงานวิจัยท่ีเก่ียวข้องเพ่ือใช้เป็นแนวทางในการสร้างและปรับปรุงแบบสอบถาม 
ประกอบด้วย (1) เคร่ืองมือการส่ือสารการตลาดแบบบูรณาการงานอีเวน้ท์ออนไลน์ (Virtual Event) ได้แก่                  
การโฆษณา การส่งเสริมการขาย การประชาสัมพนัธ์ การจดักิจกรรมทางการตลาดและการส่ือสารแบบปากต่อปาก    
(2) ปัจจยัดา้นความเช่ือมัน่ (Trust) ต่อการจดังานอีเวน้ท์ออนไลน์ (Virtual Event) (3) ความตั้งใจเขา้ร่วมงานอีเวน้ท์
ออนไลน์ (Virtual Event) (4) ปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ จากนั้นผูว้ิจัยตรวจสอบคุณภาพหาค่าความเช่ือมั่น 
(Reliability) ดว้ยค่าสมัประสิทธ์ิแอลฟาของครอนบาค (Cronbach’s Alpha Coefficient) ไดค้่าความเช่ือมัน่ท่ีอยูใ่น
เกณฑท่ี์มีความเช่ือมัน่ท่ียอมรับได ้

4.4 การเกบ็รวบรวมข้อมูล 
 1. การวจิยัเชิงคุณภาพ (Qualitative research) 
 เน่ืองดว้ยในช่วงเวลาของการศึกษาเกิดสถานการณ์แพร่ระบาดของ COVID-19 ท าให้เกิดขอ้จ ากดั

ในการศึกษา ผูว้ิจัยท าการนัดหมายกลุ่มตวัอย่างล่วงหน้า โดยเก็บรวบรวมขอ้มูลตามวนั เวลาท่ีก าหนดซ่ึงใช้               
การสัมภาษณ์เชิงลึกจากกลุ่มตวัอยา่ง จ านวน 3 คน จากการเลือกแบบเจาะจงจาก ผูท่ี้เก่ียวขอ้งและมีบทบาทหรือ 
มีประสบการณ์เก่ียวกบัการจดัอีเวน้ทอ์อนไลน์ไม่ต ่ากวา่ 5 ปี ท่ีเตม็ใจและสะดวกในการใหส้มัภาษณ์ 

 2. การวจิยัเชิงปริมาณ (Quantitative research) 
 ผูว้ิจัยท าการเก็บแบบสอบถามทางแพลตฟอร์มออนไลน์ (Google From) โดยมีค าถามคดักรอง

กลุ่มเป้าหมายเพ่ือใหไ้ดก้ลุ่มเป้าหมายท่ีตอ้งการศึกษา 
4.5 การวเิคราะห์ข้อมูล  
 1. การวจิยัเชิงคุณภาพ (Qualitative research) 
 เม่ือเก็บขอ้มูลจากแบบสัมภาษณ์ จากนั้นผูว้ิจยัท าการถอดเทปท่ีบนัทึกเสียงและวิเคราะห์ขอ้มูล 

โดยการน าขอ้มูลมาตีความ และแยกย่อย ตามประเด็นหลกั ได้แก่ 1) รูปแบบการจัดงานอีเวน้ท์ออนไลน์  2)
เคร่ืองมือการส่ือสารการตลาดบูรณาการ และ 3) ความเช่ือมัน่ของการจดังานอีเวน้ทอ์อนไลน์  

 2. การวจิยัเชิงปริมาณ (Quantitative research) 
 ใช้สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) หาค่าเฉล่ีย ค่าร้อยละ และค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

จากนั้นหาความสมัพนัธ์ระหวา่งตวัแปรโดยใชค้่าสหสมัพนัธ์แบบเพียร์สนั (Pearson Correlation Coefficient) 
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5. ผลการวจัิย 
  5.1 ผลการศึกษาจากวธีิเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) 

1. รูปแบบการจดังานอีเวน้ท์ออนไลน์ (Virtual Event) รูปแบบส่วนใหญ่ยงัเป็นออฟไลน์ (Offline) 
แต่สถานการณ์โควิดท าให ้การจดัอีเวน้ทอ์อนไลน์ (Virtual Event) เป็นท่ีนิยมมากเพ่ิมข้ึน ผ่าน Facebook, Zoom, 
Webex ฯลฯ รูปแบบการจดัใหค้วามส าคญักบัผูเ้ขา้ร่วมเป็นหลกั 

2. เคร่ืองมือการส่ือสารการตลาดบูรณาการ การส่ือสารเป็นลกัษณะของการประชาสัมพนัธ์ผ่าน
วดีิโอไวรัล (Viral Video) และการถ่ายทอดสดในระบบออนไลน์ (Live Stream) ช่วงแรกโฆษณาผา่นเฟซบุ๊ก และ
เพ่ิมไปยงัช่องทางอ่ืนเพ่ือสร้างการจดจ า รวมถึงการใช้ ศิลปินท่ีมีช่ือเสียงมาเป็นส่วนหน่ึงของงานเพ่ือดึงดูด
ผูเ้ขา้ร่วมงาน 

3. ความเช่ือมัน่ของการจดังานอีเวน้ทอ์อนไลน์ (Virtual Event) ใชเ้ทคโนโลยีท่ีสร้างความรู้สึกให้
เกิดความเช่ือ และความรู้สึกท่ีใกลเ้คียงการเขา้ร่วมงานอีเวน้ท์แบบออฟไลน์ (Offline) ให้ไดม้ากท่ีสุด เพื่อสร้าง
ความมัน่ใจ 

5.2 ผลการศึกษาจากวธีิเชิงปริมาณ (Quantitative Research) 
 1. ขอ้มูลดา้นการรับรู้จากการส่ือสารการตลาดแบบบูรณาการ พบวา่ รูปแบบการส่ือสารการตลาด
แบบบูรณาการท่ีสร้างการรับรู้ให้แก่ผูเ้ขา้ร่วมงานอีเวน้ท์ออนไลน์ (Virtual Event) มากท่ีสุดในดา้นการโฆษณา 
คือ ไดรั้บขอ้มูลข่าวสารผ่านการโฆษณาทางช่องโทรทศัน์ หรือรายการวิทย ุดา้นการส่งเสริมการขาย พบวา่ การ
ใหคู้ปองส่วนลดในการซ้ือสินคา้หรือบริการภายในงานมากท่ีสุด ดา้นการประชาสัมพนัธ์ พบวา่ การใหบุ้คคลท่ีมี
ช่ือเสียง เช่น ดารานกัแสดงมาร่วมประชาสมัพนัธ์ มากท่ีสุด ดา้นการจดักิจกรรมการตลาด พบวา่ ผูจ้ดัมีการเปิดตวั
สินคา้และบริการใหม่ ๆ มากท่ีสุด ดา้นการส่ือสารแบบปากต่อปาก พบวา่ การบอกต่อจากเพ่ือน หรือบุคคลท่ีรู้จกั 
มากท่ีสุด 
 2. ปัจจยัดา้นความเช่ือมัน่ (Trust) พบว่า ผูเ้ขา้ร่วมงานมีความเช่ือมัน่เขา้ร่วมงานอีเวน้ท์ออนไลน์ 
(Virtual Event) ในดา้นความเช่ือมัน่จากความน่าเช่ือถือ พบวา่มีความเช่ือมัน่เฉพาะงานท่ีเคยมีประสบการณ์ร่วม 
มากท่ีสุด ความเช่ือมัน่ในคุณภาพสินคา้และบริการ พบวา่ มีความเช่ือมัน่สินคา้และบริการเป็นท่ีรู้จกัในวงกวา้ง 
มากท่ีสุด ความเช่ือมัน่ในการน าเสนอ พบวา่การประชาสัมพนัธ์ส่งผลต่อความเช่ือมัน่ในการเขา้ร่วมงานอีเวน้ท์
ออนไลน์ (Virtual Event) 
 3. ความตั้งใจเขา้ร่วมงานอีเวน้ท์ออนไลน์ (Virtual Event) ผูเ้ขา้ร่วมงานมีความตั้งใจเขา้ร่วมงาน              
อีเวน้ท์ออนไลน์กบังานท่ีจดัตรงกบัความสนใจส่วนตวัมากท่ีสุด อนัดบัท่ี 2 คือ ผูบ้ริโภคจะเขา้ร่วมเพราะวา่ตั้งใจ
เขา้ร่วมงานอีเวน้ท์ออนไลน์ (Virtual Event) เน่ืองจากมีเวลาว่างและสะดวก อนัดับ 3 คือ เขา้ร่วมงานอีเวน้ท์
ออนไลน์เพราะเห็นการประชาสัมพนัธ์และอพัเดตขอ้มูลอยา่งต่อเน่ือง และอนัดบั 4 คือ ไดอ่้านความคิดเห็นของ
คนอ่ืนเก่ียวงานอีเวน้ทอ์อนไลน์ (Virtual Event) และสนใจเขา้ร่วมถึงแมต้อ้งเสียค่าเขา้ก็ยงัตั้งใจเขา้ร่วม 
 5.3 การวเิคราะห์ความสัมพนัธ์ระหว่างตวัแปร และทดสอบสมมตฐิาน 
 โดยใช้ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์แบบเพียร์สัน (Pearson’s Correlation Coefficient) ก าหนดระดับ
นยัส าคญัท่ี 0.05 
 ขอ้มูลวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยัการส่ือสารการตลาดแบบบูรณาการภาพรวมต่อความตั้งใจ
เขา้ร่วมงานอีเวน้ท์ออนไลน์ (Virtual Event) พบวา่ ปัจจยัการส่ือสารการตลาดแบบบูรณาการมีความสัมพนัธ์ต่อ
ความตั้ งใจเข้าร่วมงานอีเวน้ท์ออนไลน์ (Virtual Event) อย่างมีนัยยะส าคัญทางสถิติ โดยมีค่าสัมประสิทธ์ิ
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สหสมัพนัธ์ ( r ) เท่ากบั 0.309 ซ่ึงมีความสมัพนัธ์ไปในทิศทางเดียวกนั และ ขอ้มูลวเิคราะห์ความสมัพนัธ์ระหวา่ง
ปัจจยัดา้นความเช่ือมัน่มีผลต่อความตั้งใจเขา้ร่วมงานอีเวน้ทอ์อนไลน์ (Virtual Event) ภาพรวม พบวา่ ปัจจยัดา้น
ความเช่ือมัน่มีความสัมพนัธ์ต่อความตั้งใจเขา้ร่วมงานอีเวน้ท์ออนไลน์ (Virtual Event) อย่างมีนัยยะส าคญัทาง
สถิติ โดยมีค่าสมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์ ( r ) เท่ากบั 0.241 ซ่ึงมีความสมัพนัธ์ไปในทิศทางเดียวกนั 
 

6. อภิปรายผล  
 ประเดน็ที ่1 รูปแบบการจดังานอเีว้นท์ออนไลน์ (Virtual Event) 

รูปแบบการจัดงานอีเวน้ท์ออนไลน์ (Virtual Event) ส่วนใหญ่เป็นการจัดผ่านการถ่ายทอดสดผ่าน 
Facebook, Zoom, Webex ฯลฯ ซ่ึงเป็นแพลตฟอร์มออนไลน์การจดังานท่ีจะท าใหผู้เ้ขา้ร่วมงานสามารถเขา้ถึงงาน
ไดเ้ร็ว และสะดวกท่ีสุด อีกทั้งสถานการณ์การแพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโคโรนาสายพนัธ์ุใหม่ ท าให้การจดังาน
ออฟไลน์เป็นไปไดย้าก ผูบ้ริโภคจึงตอ้งเขา้ร่วมงานอีเวน้ทแ์บบออนไลน์แทน 

ผลการศึกษายงัพบอีกว่า ผูจ้ ัดงานอีเวน้ท์ออนไลน์ส่วนใหญ่ให้ความส าคัญกับระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศท่ีใช้ในการถ่ายทอดให้มีเสถียรภาพมากท่ีสุด รวมถึงให้ความส าคญักับการเผยแพร่เน้ือหา หรือ
กิจกรรมท่ีเกิดข้ึนระหวา่งจดังานอีเวน้ทอ์อนไลน์ใหต้รงตามวตัถุประสงคข์องงาน โดยธุรกิจอีเวน้ท์มีจุดแขง็และ
กลยทุธ์ท่ีเป็นเอกลกัษณ์เฉพาะตวั รูปแบบการจดังานท่ีเหมาะกบัผลิตภณัฑท์ าใหผู้บ้ริโภคเกิดความไวว้างใจ และ
ส่งผลต่อการเขา้ร่วมงาน 

ประเด็นที่ 2 จากการวิเคราะห์โดยใช้เคร่ืองมือการส่ือสารการตลาดบูรณาการ ได้แก่ การโฆษณา                   
การส่งเสริมการขาย การประชาสมัพนัธ์ การจดักิจกรรมทางการตลาด และการส่ือสารแบบปากต่อปาก 

ผลการศึกษาสรุปไดว้่าเคร่ืองมือการส่ือสารการตลาดบูรณาการ ทั้ งหมด 5 ด้าน มีความสัมพนัธ์ต่อ            
ความตั้งใจเขา้ร่วมงานอีเวน้ทอ์อนไลน์ (Virtual Event) อยา่งมีนยัยะส าคญัทางสถิติ  

ทั้ งน้ี ผลการศึกษาเคร่ืองมือการส่ือสารการตลาดบูรณาการ ในด้านการโฆษณามีความสัมพนัธ์ต่อ                
การตดัสินใจความตั้งใจเขา้ร่วมงานอีเวน้ท์ออนไลน์ โดยท่ีผลการจากการวิจยัคุณภาพพบว่าการท าการโฆษณา
ของผูจ้ ัดการเน้นไปในลกัษณะการท าโฆษณาในลกัษณะของวิดีโอไวรัล (Viral Video) ผ่านทางเฟซบุ๊กก่อน
เพ่ือให้มีการส่งต่อ จากนั้นผูจ้ดังานจะมีการใช้ช่องทางในการโฆษณาหลากหลาย รวมไปถึงการโฆษณาผ่าน              
การโฆษณาทางช่องโทรทศัน์ เพ่ือเน้นการจดจ า ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผลการวิจยัเชิงปริมาณท่ีผูต้อบแบบสอบถาม
ส่วนใหญ่ไดรั้บขอ้มูลข่าวสารจากส่ือสงัคมออนไลน์ในระดบัมาก และผา่นช่องทางการโฆษณาทางช่องโทรทศัน์ 
ในระดบัมากท่ีสุด นอกจากน้ี ผูจ้ดังานใหค้วามส าคญักบัรูปแบบของการน าศิลปินท่ีมีช่ือเสียงมาเป็นส่วนหน่ึงของ
งานเพ่ือดึงดูดผูเ้ขา้ร่วมงาน ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผลการตอบแบบสอบถามในดา้นการประชาสัมพนัธ์ ท่ีพบวา่ ผูต้อบ
แบบสอบถามใหค้วามคิดเห็นมากท่ีสุดคือการท่ีใหบุ้คคลท่ีมีช่ือเสียง เช่น ดารานกัแสดงมาร่วมประชาสมัพนัธ์ให้
ขอ้มูลเก่ียวกบังานท าใหมี้ผลต่อการตดัสินใจซ้ือ ดา้นการตลาดออนไลน์ อยา่งมีนยัส าคญั 

ประเด็นที่ 3 จากการวิเคราะห์ความเช่ือมั่นของการจัดงานอีเว้นท์ออนไลน์ (Virtual Event) ความเช่ือมัน่
จากความน่าเช่ือถือ ความเช่ือมัน่ในคุณภาพสินคา้ และความเช่ือมัน่ในการน าเสนอ มีความสมัพนัธ์ต่อความตั้งใจ
เขา้ร่วมงานอีเวน้ทอ์อนไลน์ (Virtual Event) 

ผลการศึกษาสรุปไดว้่าความเช่ือมัน่ ทั้ งหมด 3 ดา้น มีความสัมพนัธ์ต่อความตั้งใจเขา้ร่วมงานอีเวน้ท์
ออนไลน์ (Virtual Event) อยา่งมีนยัยะส าคญัทางสถิติ โดยผลการศึกษาผูจ้ดังานอีเวน้ท์ออนไลน์ (Virtual Event) 
ให้ความส าคญักบัการดูแลและจดัการระบบการจดังานให้มีความเสถียรและมีประสิทธิภาพมากท่ีสุด โดยเนน้
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รูปแบบการจดังานให้เหมาะสมกบักลุ่มผูเ้ขา้ร่วมงานเพ่ือท่ีจะดึงกลุ่มเป้าหมายเขา้ร่วมงานให้ไดม้ากท่ีสุด ซ่ึงผล
ของผูต้อบแบบสอบถามท่ีเคยเขา้ร่วมงานมกัมีความเช่ือมัน่และให้ความสนใจกบังานอีเวน้ท์ออนไลน์ (Virtual 
Event) ท่ีตรงกบัความสนใจส่วนตวัของผูต้อบแบบสอบถามมากท่ีสุด โดยในดา้นความเช่ือมัน่ในการน าเสนอ 
ผูต้อบแบบสอบถามให้ความส าคญัจากการประชาสัมพนัธ์ท่ีส่งผลต่อความเช่ือมัน่ในการเขา้ร่วมงานอีเวน้ท์
ออนไลน์ (Virtual Event) ซ่ึงสอดคล้องกันว่าหากผูจ้ ัดงานมีการจัดงานท่ีส่ือสารให้ผูท่ี้สนใจเขา้ร่วมเห็นถึง
รูปแบบของการจดังานอยา่งชดัเจน ผูเ้ขา้ร่วมงานท่ีเป็นกลุ่มเป้าหมายจะเกิดความเช่ือมัน่ต่อการเขา้ร่วมงานอีเวน้ท์
ออนไลน์ (Virtual Event) ดงักล่าว  
 

7. ข้อเสนอแนะ 
 7.1 ข้อเสนอแนะในการน าผลวจิยัไปใช้ 

 1. จากผลการศึกษา รูปแบบการจดังานอีเวน้ท์ออนไลน์ (Virtual Event) แสดงให้เห็นวา่ผูจ้ดังานอี
เวน้ทอ์อนไลน์ (Virtual Event) ควรใชส่ื้อท่ีมีรูปแบบสอดคลอ้งกบัการเปิดรับส่ือในช่องทางการส่ือสารของกลุ่มผู ้
เขา้งานกลุ่มเป้าหมาย พร้อมทั้งสรรคส์ร้างส่ือให้มีรูปแบบท่ีแปลกใหม่ และน่าสนใจ มีเอกลกัษณ์เฉพาะตวัดว้ย
การสร้างความโดดเด่นท่ีไม่เหมือนใคร เพ่ือสร้างความสนใจให้แก่กลุ่มเป้าหมายในการเขา้ร่วมงาน รวมถึงผูจ้ดั
งานควรให้ความส าคญักบัการใชร้ะบบสารสนเทศท่ีมีความเสถียรและมีคุณภาพมากท่ีสุด ในรูปแบบตามความ
เหมาะสมกบัลกัษณะของการจดังาน 

 2. ผูป้ระกอบการรุ่นใหม่ (Start Up) หรือผูจ้ดังานอีเวน้ทอ์อนไลน์ (Virtual Event) จ าเป็นตอ้งสร้าง
การรับรู้ให้แก่ผูเ้ขา้ร่วมงานผ่านการจดักิจกรรมก่อนการจดังานจริง ซ่ึงเป็นวิธีการในดึงดูดความสนใจและเป็น 
การสร้างการรับรู้ใหแ้ก่ผูเ้ขา้ร่วมงานไดดี้ โดยการใชห้ลกัการส่ือสารแบบบูรณาการ ((IMC: Integrated Marketing 
Communication) เพ่ือสร้างการรับรู้อยา่งชดัเจนท่ีส่งผลต่อการรับรู้ และน ามาสู่การตดัสินใจเขา้ร่วมงาน ทั้งน้ีจาก
การสัมภาษณ์กลุ่มตวัอยา่งผูป้ระกอบการท่ีประกอบธุรกิจอีเวน้ทพ์บวา่ใหค้วามส าคญัในเร่ืองของเน้ือหาท่ีจะตรง
ต่อความตอ้งการของผูเ้ขา้ร่วมงาน หากตอ้งการด าเนินธุรกิจการจดัอีเวน้ท์ออนไลน์ (Virtual Event) ผูป้ระกอบการ
จ าเป็นตอ้งท าการศึกษาความตอ้งการของกลุ่มเป้าหมาย เพ่ือน ามาใชใ้นการวางแผนกลยุทธ์ส าหรับการสร้าง              
การรับรู้ เพ่ือให้เกิดความตั้ งใจเข้าร่วมงาน (Intention) และไปสู่พฤติกรรมหลังการเข้าร่วมงาน (Behavior) 
อย่างเช่น การบอกต่อ (Word of mouth) ตามหลกัการติดต่อส่ือสาร (Communication model) ของ Kotler (1984) 
เน่ืองจากออนไลน์อีเวน้ท์ (Online Event) มีรูปแบบของการน าเสนอ Real Time ผ่านบนหน้าเว็บ ท่ีสามารถ
ปรับแต่งได้ ขณะเดียวกันก็เป็นการถ่ายทอดสดไปบนโซเชียลมีเดียต่างๆ ไปด้วย ดังนั้ นองค์ประกอบของ
ผูป้ระกอบการอีเวน้ทท่ี์ส าคญั ประกอบดว้ย เน้ือหาท่ีตรงความตอ้งการ การวางแผนกลยทุธ์ท่ีดี และระบบการจดั
งานท่ีมีประสิทธิภาพ 

 3. จากผลการวิเคราะห์ความเช่ือมัน่ของการจดังานอีเวน้ท์ออนไลน์ (Virtual Event) ท่ีมีความสัมพนัธ์
ต่อความตั้ งใจเขา้ร่วมงานอีเวน้ท์ออนไลน์ (Virtual Event) เห็นได้ว่าการบอกต่อมีความส าคัญต่อการสร้าง               
ความเช่ือมัน่และการรับรู้ให้กบัผูเ้ขา้ร่วมงานรายใหม่ ผูป้ระกอบการควรเนน้การสร้างประสบการณ์ท่ีดีระหวา่ง
การจดังานเพ่ือใหเ้กิดการบอกต่อในอนาคต รวมถึงความเช่ือมัน่ในดา้นคุณภาพ การให้ความส าคญักบัรูปแบบท่ี
เหมาะสม การส่ือสารให้ผูท่ี้สนใจเขา้ร่วมเห็นถึงรูปแบบของการจดังานอยา่งชดัเจน จะช่วยสร้างความเช่ือมัน่ใน
การเขา้ร่วมงานมากยิง่ข้ึน 
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7.2 ข้อเสนอแนะในการวจิยัคร้ังต่อไป 
  1. การวิจัยในคร้ังต่อไป ผูศึ้กษาสามารถต่อยอดผลการคร้ังน้ี ในการศึกษาเพ่ิมเติมในส่วนของ                
กลยทุธ์การส่ือสารการตลาดในเชิงกิจกรรมทั้งก่อนการจดักิจกรรม (Pre-Event) ระหวา่งการจดักิจกรรม (Event) 
และหลงัการจดักิจกรรม (Post-Event) 
  2. การวจิยัในคร้ังต่อไป ควรมีการศึกษาพฤติกรรมผูบ้ริโภคในการเลือกเปิดรับส่ือ เน่ืองจากส่ือเป็น
ปัจจยัหลกัท่ีส่งผลต่อการเขา้ร่วมงานอีเวน้ทอ์อนไลน์ (Virtual Event) 
 

8. กติติกรรมประกาศ 
 วิทยานิพนธ์ฉบบัน้ีส าเร็จไดด้ว้ยความกรุณาจาก รศ.ดร.นภวรรณ คณานุรักษ ์อาจารยท่ี์ปรึกษา รวมถึง
คณาจารย์หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด มหาวิทยาลัยหอการค้าไทยทุกท่าน ท่ีให้                  
ความกรุณาแนะน า แกไ้ขเน้ือหา ตลอดจนใหก้ าลงัใจในการท าการศึกษาวจิยัดว้ยตนเอง รวมทั้งประธานกรรมการ
และกรรมการในการสอบรายงานวิทยานิพนธ์ฉบบัน้ี รวมถึงคอยให้ความช่วยเหลือและค าแนะน าดว้ยดีเสมอมา 
ดงันั้นทางผูศึ้กษาขอขอบพระคุณอาจารยทุ์กท่านเป็นอยา่งสูง 
 ขอขอบคุณอาจารยท่์านอ่ืนๆ ทั้งท่ีเคยสอนในระดบัปริญญาตรี และสอนในระดบัปริญญาโทท่ีให้ทั้ง
ค  าแนะน า รวมทั้ งให้ความช่วยเหลือในด้านต่างๆ อย่างเสมอมา นอกจากน้ีขอขอบคุณเพ่ือนและพ่ี รวมทั้ ง
ครอบครัวท่ีส่งมอบทั้งก าลงัใจ และขอขอบคุณกลุ่มตวัอย่างทั้งจากฝ่ังบริษทัท่ีมีส่วนเก่ียวขอ้ง รวมทั้ งฝ่ังของ
ผูบ้ริโภคท่ีใหก้ารสนบัสนุนในดา้นขอ้มูลวทิยานิพนธ์ฉบบัน้ีมีความสมบูรณ์ 
 สุดทา้ยน้ีทางผูจ้ดัท าหวงัเป็นอยา่งยิ่งว่า วิทยานิพนธ์ฉบบัน้ีจะเป็นประโยชน์ส าหรับท่านท่ีสนใจเพ่ือ
น าไปใชใ้นการประกอบความรู้ในอนาคต 
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ปัจจัยที่ส่งผลต่อความพงึพอใจในงาน และพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์กร
ของพนักงานธนาคารกรุงศรีอยุธยา จ ากดั (มหาชน) เขตภาคตะวนัตก 

THE FACTORS AFFECTING JOB SATISFACTION AND 
ORGANIZATIONAL CITIZENSHIP BEHAVIOR OF BANK OF AYUDHYA 
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บทคัดย่อ 
 การศึกษาในคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาปัจจยัท่ีส่งผลต่อความพึงพอใจในงาน และพฤติกรรมการเป็น
สมาชิกท่ีดีขององค์กรของพนักงานธนาคาร โดยศึกษาจากกลุ่มตัวอย่างพนักงานธนาคารกรุงศรีอยุธยา จ ากัด 
(มหาชน) เขตภาคตะวนัตก จ านวน 350 คน เก็บรวบรวมขอ้มูลโดยใชแ้บบสอบถาม วเิคราะห์ขอ้มูลโดยการใชค้่าสถิติ
ร้อยละ การแจกแจงความถ่ี ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์เพียร์สัน และการวิเคราะห์
การถดถอยพหุคูณ ผลการศึกษาพบวา่ ระดบัการแลกเปล่ียนระหวา่งผูน้ ากบัสมาชิก ความไวว้างใจ ความพึงพอใจ
ในงาน และพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีขององคก์รอยูใ่นระดบัมาก นอกจากน้ี ผลการทดสอบสมมติฐาน พบวา่ 
การแลกเปล่ียนระหวา่งผูน้ ากบัสมาชิกมีอิทธิพลเชิงบวกต่อพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีขององคก์ร การแลกเปล่ียน
ระหวา่งผูน้ ากบัสมาชิก และความไวว้างใจมีอิทธิพลเชิงบวกต่อความพึงพอใจในงาน และความพึงพอใจในงานมี
อิทธิพลเชิงบวกต่อพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีขององคก์ร 
 
ค าส าคญั:  การแลกเปล่ียนระหวา่งผูน้ ากบัสมาชิก, ความไวว้างใจ, ความพึงพอใจในงาน, พฤติกรรมการเป็น

สมาชิกท่ีดีขององคก์ร 
 

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 co rrelation 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 
 

ความส าคัญและทีม่าของปัญหาวจัิย 
 ในสังคมปัจจุบนัมีปัญหามากมายท่ีอาจส่งผลกบัการด าเนินงานต่าง ๆ ขององค์กรไดท้ั้ งทางตรงและ
ทางออ้ม อยา่งเช่น สถานการณ์การแพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ท่ีท าให้เกิดวิกฤตการณ์
คร้ังใหญ่ท่ีส่งผลใหทุ้กภาคส่วนไดต้ระหนกัถึงความส าคญัของระบบการบริหารจดัการในทุก ๆ ดา้น โดยเฉพาะ
การจดัการทรัพยากรมนุษยใ์นองค์กร ถือเป็นส่ิงส าคญัท่ีทุกองค์กรควรให้ความสนใจ เพ่ือไม่ให้เป็นปัญหาท่ี
ก่อให้เกิดอุปสรรคในการด าเนินงานในองคก์ร ผูบ้ริหารจ าเป็นท่ีจะตอ้งเขา้ใจวิธีการสร้างขวญัก าลงัใจ ความพึงพอใจ
ในการท างาน ความเช่ือมัน่และความไวว้างใจในองค์กรแก่พนักงานทุกระดบั เพื่อให้พนักงานมีทศันคติท่ีดี
และเต็มใจท่ีจะท างานกบัองคก์รต่อไปในอนาคต (สมบูรณ์ นาควชิยั, 2560) 

ประเด็นแรกท่ีควรจะตระหนัก คือ การท่ีจะท าให้พนักงานทุกคนในองค์กรมีพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดี
ปฏิบติังานนอกเหนือจากหนา้ท่ีท่ีตอ้งรับผิดชอบในการใหค้วามช่วยเหลือ และแลกเปล่ียนความรู้ระหวา่งเพ่ือนร่วมงาน
ดว้ยความเต็มใจ (Organ, 1988) แต่อยา่งไรก็ตาม การท่ีจะท าให้พนกังานในองคก์รปฏิบัติงานด้วยความเต็มใจ
และมีความรับผิดชอบก็ตอ้งข้ึนอยูก่บัหลาย ๆ ปัจจยัท่ีเป็นแรงสนบัสนุนดว้ย ซ่ึงความพึงพอใจในงานของบุคลากร
ในองคก์ร เป็นอีกหน่ึงปัจจยัท่ีอาจส่งผลกระทบกบัพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีขององคก์รได ้โดยการศึกษา
ของ วลัลพ ลอ้มตะคุ (2554) พบวา่ การท่ีพนกังานจะแสดงพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีขององค์กรในระดบัสูงได ้
เป็นผลมาจากการรับรู้ความยติุธรรมในองคก์ร ความพึงพอใจในงาน และความผกูพนัต่อองคก์ร  

การแลกเปล่ียนระหวา่งผูน้ ากบัสมาชิก (Leader-Member Exchange) สามารถส่งผลต่อความพึงพอใจในงาน
ได้ โดยการแลกเปล่ียนระหว่างผูน้ ากับสมาชิกคล้ายกับทฤษฎีการแลกเปล่ียนทางสังคม (Social Exchange 
Theory) ของ Blau (1964) ท่ีกล่าววา่ เม่ือบุคคลใดบุคคลหน่ึงมีการปฏิบติัต่อผูอ่ื้นเป็นอยา่งดี บุคคลนั้น ๆ ยอ่มมี
ความคาดหวงัว่าจะไดรั้บผลตอบแทนท่ีดีกลบัมาเช่นกนั อีกทั้ง การแลกเปล่ียนระหว่างผูน้ ากบัสมาชิกยงัสามารถ
ส่งผลต่อพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีขององคก์รโดยตรงได ้รวมถึงความสมัพนัธ์อนัดีท่ีเกิดข้ึนระหวา่งผูน้ ากบัผูต้ามท่ี
เกิดจากความใกลชิ้ด เป็นกนัเอง หรือสนิทสนมกนั จะท าใหล้ดช่องวา่งของชนชั้นระหวา่งผูน้ าและสมาชิก ท าให้
ผูต้ามรู้สึกวา่ไดรั้บการสนบัสนุนจากผูน้ า และก่อใหเ้กิดเป็นความไวว้างใจในตวัผูน้ าข้ึนดว้ย (Eyan, 2002) 

นอกจากน้ี ความไวว้างใจ ก็เป็นอีกปัจจยัหน่ึงท่ีสามารถส่งผลกระทบต่อความพึงพอใจในงานได ้อีกทั้ง
ยงัเป็นการเพ่ิมประสิทธิภาพการท างานของพนักงาน และสร้างความผูกพนัแก่องค์กรอีกด้วย (Nyhan and 
Marlowe, 1997) โดย Davis (1951) ให้ความคิดเห็นวา่ หากองคก์รตั้งกฎระเบียบข้ึนใหพ้นกังานปฏิบติังานภายใต้
มาตรฐานเดียวกนั เพ่ือความเป็นอนัหน่ึงอนัเดียวกนั รวมทั้งแสดงให้เห็นถึงการให้ความเท่าเทียมแก่ทุก ๆ คน
ในองคก์ร จะช่วยสร้างความไวว้างใจในองคก์ร และน าไปสู่ความพึงพอใจในงานได ้

ทั้งน้ี ผูว้ิจยัเลือกท่ีจะศึกษากบัธนาคารกรุงศรีอยธุยา จ ากดั (มหาชน) ซ่ึงอยูใ่นอุตสาหกรรมการบริการ
ทางการเงินท่ีจ าเป็นตอ้งปรับตวัใหเ้ขา้กบัสถานการณ์การแพร่ระบาดท่ีท าใหธ้นาคารจ าเป็นจะตอ้งลดจ านวนสาขาลง 
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แต่จ านวนพนักงานกลบัเพ่ิมข้ึนอย่างต่อเน่ืองตั้งแต่ปี 2559 จนถึงปี 2563 อยู่ท่ีจ  านวน 33,271 คน (ขอ้มูลจาก
ธนาคารแห่งประเทศไทย เดือนกนัยายน ปี 2563) แมว้า่ผูบ้ริหารของธนาคารจะเตรียมความพร้อมสร้างความเป็น
เลิศให้พนกังานเร่ืองการเปล่ียนแปลงของเทคโนโลยีในยคุดิจิทลั รวมถึงการแข่งขนัภายในอุตสาหกรรมการเงิน
การธนาคาร (ฐากร ปิยะพนัธ์, 2560) แต่ในอนาคตก็มีความเป็นไปไดว้า่ธนาคารจะมีแผนท่ีจะน าส่ืออิเลก็ทรอนิกส์
ท่ีล ้าสมยัมาแทนท่ีทรัพยากรมนุษย ์เน่ืองจากการเติบโตของธุรกิจ e-Commerce เพ่ิมข้ึนอยา่งรวดเร็ว ธนาคารหลายแห่ง
ก็มีการให้บริการผ่านทาง Mobile banking เพ่ือความสะดวกสบายของลูกคา้ และเป็นการลดค่าใชจ่้ายท่ีเก่ียวกบั
พนักงานลง ท าให้กระทบกบัความเช่ือมัน่ ความไวว้างใจของพนักงานท่ีมีต่อองค์กรส่งผลต่อการปฏิบติังานของ
พนกังานได ้จากท่ีกล่าวมาขา้งตน้ ผูว้ิจยัคาดหวงัวา่ผลการศึกษาท่ีไดจ้ะสามารถน าไปใชเ้ป็นแนวทางเพ่ือพฒันา
ความสัมพนัธ์ระหว่างสมาชิกภายในองค์กร ก่อให้เกิดประโยชน์ทางด้านความสัมพนัธ์ของการแลกเปล่ียน
ระหวา่งผูน้ าและผูต้าม ความไวว้างใจ ความพึงพอใจในงาน จนก่อใหเ้กิดพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีขององคก์ร 
เพื่อให้หลายองค์กรสามารถพฒันาไปไดอ้ย่างย ัง่ยืน และสามารถเผชิญหน้ากบัปัญหาใหม่ ๆ ท่ีเขา้มาตลอดได้
อยา่งมีประสิทธิภาพ 
 

วตัถุประสงค์ของการวจัิย 

1. เพื่อศึกษาระดบัความคิดเห็นการแลกเปล่ียนระหวา่งผูน้ ากบัสมาชิก ความไวว้างใจ ความพึงพอใจในงาน 
และพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีขององคก์รของพนกังานธนาคารกรุงศรีอยธุยา จ ากดั (มหาชน) เขตภาคตะวนัตก 

2. เพื่อศึกษาการแลกเปล่ียนระหวา่งผูน้ ากบัสมาชิกของพนกังานธนาคารกรุงศรีอยธุยา จ ากดั (มหาชน) 
เขตภาคตะวนัตก ท่ีส่งผลต่อพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีขององคก์ร 

3. เพ่ือศึกษาการแลกเปล่ียนระหวา่งผูน้ ากบัสมาชิก ความไวว้างใจ ท่ีส่งผลต่อความพึงพอใจในงานของ
พนกังานธนาคารกรุงศรีอยธุยา จ ากดั (มหาชน) เขตภาคตะวนัตก 

4. เพื่อศึกษาความพึงพอใจในงานของพนกังานธนาคารกรุงศรีอยธุยา จ ากดั (มหาชน) เขตภาคตะวนัตก 
ท่ีส่งผลต่อพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีขององคก์ร 

 

วรรณกรรมที่เกีย่วข้อง 
 ทฤษฎกีารแลกเปลีย่นระหว่างผู้น ากบัสมาชิก 

Wayne and Shawn (1993) ใหค้วามหมายการแลกเปล่ียนระหวา่งผูน้ ากบัสมาชิกไวว้า่เป็นความสัมพนัธ์
ท่ีพฒันาข้ึนมาระหว่างผูน้ าและผูใ้ตบ้งัคบับญัชาท่ีเป็นความสัมพนัธ์ต่างตอบแทน ผูน้ าและผูใ้ตบ้งัคบับญัชา
จะปฏิบติังานตามอ านาจหนา้ท่ี ความรับผิดชอบของตน และการท่ีบทบาทหนา้ท่ีในการท างานของทั้งสองฝ่าย
แตกต่างกัน ท าให้มีพฤติกรรมแตกต่างกันตามบทบาทท่ีได้รับ นอกจากน้ี Schutz and Schutz (1994) กล่าวถึง
แลกเปล่ียนความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคล (Dyadic exchange) หมายถึง ระดบัของการแลกเปล่ียนความสัมพนัธ์
ระหว่างผูน้ าและสมาชิก แบ่งออกเป็น 2 ระดับ ได้แก่ 1) ระดับการแลกเปล่ียนความสัมพนัธ์ระหว่างผูน้ ากบั
สมาชิกในกลุ่ม (In-Group) เกิดจากกระบวนการการแลกเปล่ียนขอ้มูล การให้ความช่วยเหลือ และสนับสนุน                 
การท างานระหวา่งกนั ท าให้เกิดความเช่ือใจและความไวว้างใจซ่ึงกนัและกนัในระดบัสูง 2) ระดบัการแลกเปล่ียน 
ความสัมพนัธ์ระหว่างผูน้ ากบัสมาชิกนอกกลุ่ม (Out-Group) ความสัมพนัธ์นอกกลุ่มจะมีการแลกเปล่ียนกนั
ในระดบัต ่า ท าให้ความสัมพนัธ์ของการแลกเปล่ียนระหว่างผูน้ ากบัสมาชิกต ่าดว้ย สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ 
สุทธิพงษ์ เกียรติวิชญ์ (2562) ศึกษาในเร่ือง การพฒันาแบบจ าลองความสัมพนัธ์เชิงสาเหตุการสอนงานของ
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ผูบ้ริหารท่ีมีอิทธิพลต่อผลการปฏิบติังานของพนกังานโดยมีการแลกเปล่ียนระหวา่งผูน้ ากบัสมาชิก ความผูกพนั
ของพนกังาน และความพึงพอใจในการท างานเป็นตวัแปรคัน่กลาง พบวา่ การแลกเปล่ียนระหวา่งผูน้ ากบัสมาชิก
มีอิทธิพลทางตรงต่อความพึงพอใจในการท างาน โดยมีค่าสมัประสิทธ์ิเท่ากบั 0.79 อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

แนวคดิทีเ่กีย่วข้องกบัความไว้วางใจ 
Shaw (1997) ไดนิ้ยามความหมายของความไวว้างใจว่า หมายถึง ความเช่ือในการกระท าส่ิงใดส่ิงหน่ึง

ของบุคคลสอดคลอ้งกบัความคาดหวงัทางบวกของผูท่ี้ให้ความไวว้างใจ โดยแนวคิดความไวว้างใจในองคก์ร
ของ Mishra (1996) มี 4 องค์ประกอบ ไดแ้ก่ 1. มิติดา้นความสามารถ (Competency Dimension) หมายถึง 
ความไวว้างใจท่ีบุคคลหน่ึงจะใหค้วามไวว้างใจแก่บุคคลอ่ืนวา่มีความรู้ความสามารถในการท างาน มีการตดัสินใจ
ท่ีถูกตอ้งและเหมาะสม 2. มิติดา้นความเช่ือถือได ้(Reliability Dimension) หมายถึง ความคาดหวงัในตวับุคคลหน่ึง
ว่าสามารถเช่ือมั่นกับบุคคลนั้ นได้ทั้ งค  าพูดและการกระท า 3. มิติด้านความเปิดเผย (Openness Dimension) 
หมายถึง การท่ีบุคคลหน่ึงกลา้ท่ีจะเปิดเผยขอ้มูลให้ผูอ่ื้นรับรู้ โดยไม่โกหกหรือบิดเบือนความจริง รวมถึงรับฟังใน
ส่ิงท่ีผูอ่ื้นพดูหรือแสดงความคิดเห็น 4. มิติดา้นความห่วงใย (Concern Dimension) หมายถึง การท่ีทุกคนในองคก์ร
ให้ความไวว้างใจซ่ึงกนัและกนั และเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมเป็นหลกั สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ อดิศร คงพล 
และ ธญันนัท์ บุญอยู ่(2563) ท่ีศึกษาเร่ือง อิทธิพลของความพึงพอใจในงาน ในฐานะตวัแปรคัน่กลางท่ีเช่ือมโยง
ความไวว้างใจในองค์การ สู่ผลการปฏิบตัิงานของพนกังานบริษทัแห่งหน่ึง ในนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุต 
โดยเก็บขอ้มูลจากพนกังานจ านวน 100 คน ผลการวจิยัพบวา่ ความไวว้างใจในองคก์รมีอิทธิพลต่อความพึงพอใจ
ในงาน โดยสนบัสนุนสมมติฐานการวจิยัท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติ 0.01 

แนวคดิทีเ่กีย่วข้องกบัความพงึพอใจในงาน 
ชณัฐกานต์ ม่วงเงิน (2560) สรุปความหมายของความพึงพอใจในงานว่า เป็นความรู้สึกในเชิงบวก

ของพนกังานท่ีมีต่องานท่ีท า ท าให้พนกังานปฏิบติังานดว้ยความตั้งใจและเต็มท่ีกบังานท่ีไดรั้บมอบหมาย ส่งผลต่อ
ความส าเร็จขององคก์รทั้งประสิทธิภาพและประสิทธิผล และจากการพฒันาแนวคิดความพึงพอใจในงานของ 
Munson and Heda (1974) จากทฤษฎีความต้องการของ Maslow แบ่งปัจจัยของความพึงพอใจในการท างาน
ออกเป็น 4 ด้าน ดังน้ี 1. ความพึงพอใจในงานภายนอก (Extrinsic Satisfaction) 2. ความพึงพอใจในงานด้าน
ความสมัพนัธ์ระหวา่งบุคคล (Interpersonal Satisfaction) 3. ความพึงพอใจในงานดา้นการมีส่วนร่วม (Involvement 
Satisfaction) 4. ความพึงพอใจในงานภายใน (Intrinsic Satisfaction) สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ กฤติเดช นุกลูกิจ (2561) 
ท่ีศึกษาเก่ียวกบัการท างานเป็นทีมและความพึงพอใจในงานท่ีส่งผลต่อพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีขององคก์าร
ของบุคลากรโรงงานอุตสาหกรรมการผลิตในจงัหวดัปทุมธานี การศึกษาพบว่า ความพึงพอใจในงานส่งผลต่อ
พฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีขององคก์รในทางบวก มีความสมัพนัธ์ในระดบัสูง อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 

แนวคดิทีเ่กีย่วข้องกบัพฤตกิรรมการเป็นสมาชิกทีด่ขีององค์กร 
Organ, Podsakoff, and MacKenzie (2006) ไดใ้หค้วามหมายพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีขององคก์ร

ไวว้่า เป็นพฤติกรรมท่ีเกิดจากตวับุคคลท่ีอยู่นอกเหนือส่ิงท่ีองค์กรก าหนดบทบาทไวใ้ห้ แต่มีความจ าเป็นต่อ
การพฒันาประสิทธิผลขององค์กร โดย Organ (1988) ไดจ้ าแนกพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีออกเป็น 5 ดา้น 
ดงัน้ี 1. การให้ความช่วยเหลือ (Altruism) 2. การค านึงถึงผูอ่ื้น (Courtesy) 3.ความอดทนอดกลั้น (Sportsmanship) 
4. ความส านึกในหนา้ท่ี (Conscientiousness) 5. การให้ความร่วมมือ (Civic Virtue) สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ 
นรชยั ณ วิเชียร (2561) ท่ีศึกษาเก่ียวกบัปัจจยัเชิงสาเหตุท่ีส่งผลต่อพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีขององคก์ารของ
พยาบาลประจ าหอผูป่้วยโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช ผลการวิจยัพบวา่ แรงจูงใจในการท างาน ความไวว้างใจ
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ต่อองคก์าร และความยตุิธรรมในองค์การ มีอิทธิพลทางตรงต่อความพึงพอใจในการท างาน และความผูกพนั
ต่อองค์กรด้านจิตใจของพยาบาลประจ าหอผูป่้วย โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช และมีอิทธิพลทางอ้อมต่อ
พฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีขององคก์ร 
 

สมมติฐานการวจัิย 
 สมมติฐานท่ี 1 การแลกเปล่ียนระหว่างผูน้ ากบัสมาชิกมีอิทธิพลเชิงบวกต่อพฤติกรรมการเป็นสมาชิก
ท่ีดีขององคก์ร 

สมมติฐานท่ี 2 การแลกเปล่ียนระหวา่งผูน้ ากบัสมาชิกมีอิทธิพลเชิงบวกต่อความพึงพอใจในงาน 
สมมติฐานท่ี 3 ความไวว้างใจมีอิทธิพลเชิงบวกต่อความพึงพอใจในงาน 
สมมติฐานท่ี 4 ความพึงพอใจในงานมีอิทธิพลเชิงบวกต่อพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีขององคก์ร 

 

กรอบแนวคิดในการวจัิย 
 

 
ภาพที ่1 กรอบแนวคิดในการวจิยั 

 

วธีิด าเนินการวจัิย  
 ประชากรและตวัอย่าง 
 ประชากรท่ีใชศึ้กษา ไดแ้ก่ พนกังานท่ีท างานในธนาคารกรุงศรีอยธุยา จ ากดั (มหาชน) เขตภาคตะวนัตก 
จ านวน 5 จงัหวดั ไดแ้ก่ ตาก, กาญจนบุรี, ราชบุรี, เพชรบุรี และประจวบคีรีขนัธ์ จ านวนพนกังานทั้งส้ิน 1,419 คน 
(ขอ้มูลจากธนาคารแห่งประเทศไทย เดือนกนัยายน ปี 2563) กลุ่มตวัอยา่งใชสู้ตรของ Yamane (1973) ในการค านวณ 
โดยก าหนดค่าความคลาดเคล่ือนมาตรฐานท่ีมีระดบัความเช่ือมัน่ท่ี 95% ค่าความคลาดเคล่ือนไม่เกิน ± 5% 
ไดก้ลุ่มตวัอยา่งจ านวน 312 คน แต่เพ่ือใหง้านวจิยัมีความเช่ือมัน่มากข้ึน ผูว้จิยัจึงใชก้ลุ่มตวัอยา่งจ านวน 350 คน 
 เคร่ืองมือในการวจิยั 
 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมขอ้มูล คือ แบบสอบถามท่ีสร้างข้ึนจากการทบทวนวรรณกรรม                    
ทั้งแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง แบ่งเป็น 5 ส่วน คือ ส่วนท่ี 1 ขอ้มูลทัว่ไปของผูก้รอกแบบสอบถาม, 
ส่วนท่ี 2 แบบสอบถามวดัเร่ืองของการแลกเปล่ียนระหวา่งผูน้ ากบัสมาชิก, ส่วนท่ี 3 แบบสอบถามวดัเร่ืองของความ
ไวว้างใจ, ส่วนท่ี 4 แบบสอบถามวดัเร่ืองของความพึงพอใจในงาน และส่วนท่ี 5  แบบสอบถามวดัเร่ืองของ
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พฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีขององค์กร โดยในส่วนท่ี 2 ถึง ส่วนท่ี 5 จะใช้มาตรวดั Likert Scale 5 ระดับ                    
ใหเ้ลือกตอบเพียงขอ้เดียวจากทั้งหมด   
 การประเมนิความเทีย่งตรง และทดสอบความเช่ือมัน่ของเคร่ืองมือ 
 1. การหาค่าความเท่ียงตรง (Validity) โดยใหผู้ท้รงคุณวฒิุท่ีเช่ียวชาญทางดา้นเน้ือหาท่ีเก่ียวขอ้ง จ านวน 
3 ท่าน เพื่อประเมินและตรวจสอบความสอดคลอ้งของเน้ือหาในขอ้ค าถาม โดยผลจากการประเมินค่า IOC 
ของขอ้ค าถามทุกขอ้มีค่าเท่ากบั 1 จึงน าแบบสอบถามไปทดสอบกบักลุ่มท่ีมีลกัษณะคลา้ยคลึงกบักลุ่มตวัอยา่ง
จ านวน 30 ชุด โดยกลุ่มท่ีใชท้ดสอบตอ้งไม่ใช่กลุ่มตวัอยา่งของงานวจิยั (ประสพชยั พสุนนท,์ 2554) 
 2. การหาค่าความเช่ือมัน่ (Reliability) ผูว้ิจยัจะน าแบบสอบถามมาหาความเช่ือมัน่โดยใชว้ิธีวิเคราะห์
ของ Cronbach (1951) ท่ีค  านวณหาค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟา (Alpha Coefficient) ท่ีระดบันัยส าคญัท่ี 0.05 พบวา่ 
ค่าความเช่ือมัน่ของตวัแปรอยูร่ะหวา่ง 0.919 - 0.967 ซ่ึงมีค่ามากกวา่เกณฑท่ี์ก าหนด คือ 0.7 ถือวา่แบบสอบถาม
นั้นมีความเช่ือมัน่ สามารถน าไปใชเ้ก็บขอ้มูลได ้
 การเกบ็รวบรวมข้อมูลและการวเิคราะห์ข้อมูล 
 ผู ้วิจัยได้ขอความอนุเคราะห์ในการตอบแบบสอบถามจากทางผู ้จัดการภาค และพนักงานธนาคาร                          
กรุงศรีอยธุยา จ ากดั (มหาชน) ในเขตภาคตะวนัตก โดยผูว้ิจยัส่งแบบสอบถามออนไลน์ท่ีสร้างข้ึนจาก Google form 
ในรูปแบบ URL ไปยงักลุ่มตวัอย่างผ่านส่ือออนไลน์ ได ้แก่ Line และ E-mail เมื่อเก็บรวบรวมขอ้มูลกบั              
กลุ่มตวัอย ่างครบจ านวน 350 คน แล้วตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลก่อนน ามาค านวณทางสถิติด้วย
โปรแกรมส าเร็จรูป (SPSS) โดยการวิเคราะห์ขอ้มูลด้านประชากรศาสตร์ และระดบัความคิดเห็นของตวัแปร
ทั้ งหมด ได้แก่ การแจกแจงความถ่ี ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และทดสอบสมมติฐานด้วย                        
การวเิคราะห์การถดถอย 
 

สรุปผลการวจัิย 
 ผลการศึกษาส่วนที ่1 ข้อมูลด้านประชากรศาสตร์ 
 ผูต้อบแบบสอบถามเป็นพนักงานธนาคารกรุงศรีอยุธยา จ ากัด (มหาชน) ในเขตภาคตะวนัตก 
จ านวน 350 คน พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน 181 คน คิดเป็นร้อยละ 51.7 มีอายุ
ระหวา่ง 46-55 ปี จ านวน 114 คน คิดเป็นร้อยละ 32.6 มีระดบัการศึกษาปริญญาตรีหรือเทียบเท่า จ านวน 250 คน 
คิดเป็นร้อยละ 71.4 มีสถานภาพสมรส จ านวน 202 คน คิดเป็นร้อยละ 57.7 ส่วนใหญ่สังกัดสาขาจังหวดั
ประจวบคีรีขนัธ์ จ านวน 97 คน คิดเป็นร้อยละ 27.7  มีระยะเวลาการท างานมากกว่า 10 ปี จ านวน 227 คน 
คิดเป็นร้อยละ 64.9 มีรายไดต้่อเดือน 15,000 – 30,000 บาท จ านวน 125 คน คิดเป็นร้อยละ 35.7 และมีต าแหน่งงาน
ระดบัปฏิบติัการ จ านวน 260 คน คิดเป็นร้อยละ 74.3 
 ผลการศึกษาส่วนที ่2 ระดบัความคดิเห็นของตวัแปรในการศึกษา 
 การแลกเปล่ียนระหวา่งผูน้ ากบัสมาชิก พบวา่ ระดบัความคิดเห็นค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.99 ซ่ึงอยูใ่นระดบัมาก 
ความไวว้างใจ พบวา่ ระดบัความคิดเห็นอยูใ่นระดบัมาก โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.14 ความพึงพอใจในงาน พบวา่
ระดบัความคิดเห็นอยูใ่นระดบัมาก โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.00 และพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีขององคก์ร พบวา่
ระดบัความคิดเห็นอยูใ่นระดบัมาก โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.14 
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ผลการศึกษาส่วนที ่3 การวเิคราะห์การแลกเปลีย่นระหว่างผู้น ากบัสมาชิก ความไว้วางใจ ความพงึพอใจในงาน 
และพฤตกิรรมการเป็นสมาชิกทีด่ขีององค์กร 

 
ตารางที ่1  แสดงการวิเคราะห์อิทธิพลของการแลกเปล่ียนระหว่างผูน้ ากับสมาชิกท่ีส่งผลต่อพฤติกรรมการเป็น

สมาชิกท่ีดีขององคก์ร (n = 350) 

ตวัแปร 
พฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีขององคก์ร 
𝛽 t Sig. 

การแลกเปล่ียนระหวา่งผูน้ ากบัสมาชิก 0.483 10.303 0.000 
r = 0.483, R2 = 0.234, Adjusted R2 = 0.232, F = 106.144, p < 0.05 

 

ผลการศึกษาพบวา่ ผลการวิเคราะห์การแลกเปล่ียนระหวา่งผูน้ ากบัสมาชิก สามารถพยากรณ์พฤติกรรม
การเป็นสมาชิกท่ีดีขององค์กร คิดเป็นร้อยละ 23.2 โดยการแลกเปล่ียนระหว่างผูน้ ากับสมาชิก (β = 0.483) 
มีอิทธิพลเชิงบวกต่อพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีขององคก์รท่ีระดบันยัส าคญัท่ี 0.05 จึงยอมรับสมมติฐานท่ี 1 

 
ตารางที ่2  แสดงการวิเคราะห์การแลกเปล่ียนระหวา่งผูน้ ากบัสมาชิกและความไวว้างใจท่ีส่งผลต่อความพึงพอใจ

ในงาน (n = 350) 

ตวัแปร 
ความพึงพอใจในงาน 

𝛽 t Sig. 
การแลกเปล่ียนระหวา่งผูน้ ากบัสมาชิก 0.293 6.556 0.000 
ความไวว้างใจ 0.570 12.738 0.000 

r = 0.803, R2 = 0.644, Adjusted R2 = 0.642, F = 314.288, p < 0.05 
 
ผลการศึกษาพบว่า ผลการวิเคราะห์การแลกเปลี่ยนระหว่างผูน้ ากบัสมาชิก และความไวว้างใจ 

สามารถพยากรณ์ความพึงพอในงาน คิดเป็นร้อยละ 64.2 โดยการแลกเปล่ียนระหวา่งผูน้ ากบัสมาชิก (β = 0.293) 
มีอิทธิพลเชิงบวกต่อความพึงพอใจในงานท่ีระดบันยัส าคญัท่ี 0.05 และความไวว้างใจ (β = 0.570) มีอิทธิพลเชิงบวก
ต่อความพึงพอใจในงานท่ีระดบันยัส าคญัท่ี 0.05 ดงันั้นจึงยอมรับสมมติฐานท่ี 2 และสมมติฐานท่ี 3 

 
ตารางที ่3 แสดงการวเิคราะห์ความพึงพอใจในงานท่ีส่งผลต่อพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีขององคก์ร (n = 350) 

ตวัแปร 
พฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีขององคก์ร 
𝛽 t Sig. 

ความพึงพอใจในงาน 0.625 14.939 0.000 
r = 0.625, R2 = 0.391, Adjusted R2 = 0.389, F = 223.184, p < 0.05 

 
ผลการศึกษาพบวา่ ผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจในงาน สามารถพยากรณ์พฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดี

ขององคก์ร คิดเป็นร้อยละ 38.9 โดยความพึงพอใจในงาน (β = 0.625) มีอิทธิพลเชิงบวกต่อพฤติกรรมการเป็นสมาชิก
ท่ีดีขององคก์รท่ีระดบันยัส าคญัท่ี 0.05 ดงันั้นจึงยอมรับสมมติฐานท่ี 4 
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อภิปรายผล  
 สมมติฐานที่ 1 การแลกเปล่ียนระหว่างผูน้ ากับสมาชิกของพนักงานธนาคารกรุงศรีอยุธยา จ ากัด 
(มหาชน) มีอิทธิพลเชิงบวกต่อพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีขององคก์ร ผลการศึกษาพบวา่เป็นไปตามสมมติฐาน
ท่ีผูว้ิจยัตั้งไว ้แสดงให้เห็นว่า พนักงานธนาคารกรุงศรีฯ มีการแลกเปล่ียนระหว่างผูน้ ากบัสมาชิกในระดับสูง 
เน่ืองจากธนาคารกรุงศรีฯ มีนโยบายท่ีตอ้งประชุมพูดคุยกนัทุกเชา้ เพื่อแลกเปล่ียนขอ้มูลกันภายในองค์กร 
ท าให้เกิดความเขา้ใจกนัมากข้ึน และมีความสัมพนัธ์ท่ีดีต่อกนัในองค์กร ส่งผลต่อความเต็มใจท่ีจะปฏิบติังาน
ให้กบัองคก์รของพนกังาน สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ Nougarou (2017) ท่ีศึกษาผลของปัจจยัดา้นมนุษยสัมพนัธ์ 
การแลกเปล่ียนระหวา่งสมาชิกในทีม (TMX) และการแลกเปล่ียนระหวา่งผูน้ ากบัสมาชิก (LMX) ต่อพฤติกรรม
การเป็นสมาชิกท่ีดีขององคก์ร (OCB) ผลการศึกษาพบวา่ ความสมัพนัธ์ระหวา่งผูน้ ากบัสมาชิกท่ีสูงมีความส าคญั
ต่อประสิทธิภาพขององคก์ร เพราะส่งผลต่อพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีของพนกังานดว้ย 
 สมมติฐานที่ 2 การแลกเปล่ียนระหว่างผูน้ ากบัสมาชิกมีอิทธิพลเชิงบวกต่อความพึงพอใจในงานของ
พนกังานธนาคารกรุงศรีอยธุยา จ ากดั (มหาชน) ซ่ึงผลการศึกษายอมรับสมมติฐานท่ีผูว้ิจยัตั้งไว ้แสดงให้เห็นวา่ 
พนกังานธนาคารกรุงศรีฯ มีการแลกเปล่ียนระหวา่งระดบับริหารและระดบัปฏิบติัการ จากการท่ีธนาคารกรุงศรีฯ 
จดักิจกรรมนอกสถานท่ีเพ่ือให้พนกังานในองคก์รสนิทสนมกนัมากยิง่ข้ึน รวมถึงการท่ีธนาคารมีวฒันธรรมองคก์ร
ท่ีเขม้แข็ง และมีภาพลกัษณ์ท่ีน่าเช่ือถือ ก็ส่งผลต่อความพึงพอใจในงานของพนกังานได ้สอดคลอ้งกบังานวิจัย
ของ Hayden (2011) ท่ีศึกษาเร่ืองความสัมพนัธ์ของคุณภาพการแลกเปล่ียนระหวา่งผูน้ ากบัสมาชิกและความพึง
พอใจในงาน พบวา่ คุณภาพการแลกเปล่ียนระหวา่งผูน้ ากบัสมาชิกและความพึงพอใจในงานมีความสัมพนัธ์กนัท่ี
ระดบันยัส าคญั 0.05  

สมมตฐิานที ่3 ความไวว้างใจมีอิทธิพลเชิงบวกต่อความพึงพอใจในงานของพนกังานธนาคารกรุงศรีอยธุยา 
จ ากดั (มหาชน) ซ่ึงผลการศึกษายอมรับสมมติฐานท่ีผูว้ิจยัตั้งไว ้แสดงให้เห็นวา่ การท่ีหัวหนา้งานให้ความไวว้างใจ 
ใหก้ าลงัใจในการท างานดว้ยการกล่าวช่ืนชม และใหร้างวลัแก่พนกังานท่ีท าผลงานไดดี้ มีผลต่อความพึงพอใจในงาน
ของพนกังานได ้สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ Gibson (2011) ท่ีศึกษาผลของความไวว้างใจในผูน้ าท่ีมีต่อความพึงพอใจ
ในงาน และความตั้งใจลาออกจากงานปัจจุบนัของวิชาชีพพยาบาล พบวา่ หากพนกังานไดรั้บความไวว้างใจสูงจะ
ส่งผลต่อความพึงพอใจในงานใหสู้งตาม 

สมมตฐิานที ่4 ความพึงพอใจในงานของพนกังานธนาคารกรุงศรีอยธุยา จ ากดั (มหาชน) มีอิทธิพลเชิงบวก
ต่อพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีขององคก์ร ผลการศึกษาพบวา่เป็นไปตามสมมติฐานท่ีผูว้จิยัตั้งไว ้แสดงใหเ้ห็นวา่ 
พนักงานธนาคารกรุงศรีฯ มีความพึงพอในงานอยู่ในระดบัสูง ท าให้การด าเนินงานเป็นไปในทางท่ีดีเช่นกนั 
เน่ืองจากพนกังานทุ่มเทท่ีจะปฏิบติังานใหแ้ก่องคก์ร และคอยช่วยเหลือเพ่ือนร่วมงานเม่ือเกิดปัญหา สอดคลอ้งกบั
งานวิจยัของ Nurjanah, Pebianti, and Handaru (2020) ท่ีศึกษาเร่ืองเก่ียวกบัอิทธิพลของภาวะผูน้ าการเปล่ียนแปลง, 
ความพึงพอใจในงาน, ความผกูพนัต่อองคก์ร และพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีของผูต้รวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ 
พบวา่ หากระดบัความพึงพอใจในงานสูง พฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีขององคก์รก็จะสูงตามไปดว้ย 

 

ข้อเสนอแนะ 
 ข้อเสนอแนะในการน าผลวจิยัไปใช้ 

1. ผูบ้ริหารของธนาคารกรุงศรีอยธุยา จ ากดั (มหาชน) หรือผูบ้ริหารขององคก์รอ่ืน ๆ สามารถน า
แนวคิดของการแลกเปล่ียนระหว่างผูน้ ากบัสมาชิก ความไวว้างใจ ความพึงพอใจในงาน ไปปรับใชใ้นการจดั
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กิจกรรม หรือสัมมนา เสริมสร้างความสัมพนัธ์อนัดีกนัในองค์กรของตน เพื่อให้เกิดการพฒันาและเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการท างานของพนกังานใหดี้ยิง่ข้ึน 

2. องค์กรสามารถน าไปใชเ้ป็นแนวทางการบริหารจดัการในเร่ืองของพฤติกรรมการเป็นสมาชิก
ท่ีดีขององคก์รกบัพนกังานระดบัปฏิบติัการ เพ่ือใหแ้ต่ละองคก์รสามารถบรรลุตามวตัถุประสงคท่ี์ตั้งไวไ้ด ้ 
 ข้อเสนอแนะในการวจิยัคร้ังต่อไป 
  1. การศึกษาคร้ังต่อไปสามารถศึกษาเชิงคุณภาพร่วมดว้ย หากมีการสมัภาษณ์เพ่ิมเขา้มาจะท าใหเ้กิด
การวิเคราะห์ในเชิงลึกและรับรู้ถึงอารมณ์ความรู้สึกของกลุ่มตวัอยา่งเพ่ือน ามาวิเคราะห์ไดช้ดัเจนและตรงจุดมาก
ยิง่ข้ึน 
  2. การศึกษาคร้ังต่อไปสามารถน าไปศึกษาในเชิงลึกเก่ียวกับพนักงานธนาคารในแต่ละแผนก 
เน่ืองจากกระบวนการท างานท่ีมีความแตกต่างกัน อาจส่งผลกับพฤติกรรม ความคิด และทัศนคติท่ีเก่ียวกับ                 
การท างานได ้
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บทคัดย่อ 
 ภายใตส้ภาวะกดดนัการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ส่งผลเป็นยอดการเติบโตของการคา้ออนไลน์
ไทยอยา่งมากในร้อยละ 94 หลงัจากมีมาตรการการเวน้ระยะห่างทางสังคมและการท างานท่ีบา้น ท าให้ผูบ้ริโภค
จ าเป็นตอ้งเปล่ียนช่องทางการซ้ือสินคา้ผ่านออนไลน์แทนช่องทางเดิมคือจากหน้าร้าน การศึกษาคร้ังน้ีจึงมี
วตัถุประสงค์การศึกษาคือ 1) ศึกษาโอกาสและความท้าทายของการคา้ออนไลน์ว่ามีอะไรบ้าง 2) เพื่อให้ได้                
แนวทางการตัดสินใจและแนวทางการด าเนินการของผูป้ระกอบการรายใหม่ การเพ่ิมประสิทธิภาพ และ                         
การด าเนินการใหเ้กิดผลลพัธ์ท่ีดีข้ึน  
 ต่อหัวขอ้การศึกษาไดใ้ชก้ารวเิคราะห์เชิงสาระ (Content Analysis) จาก 2 กลุ่มขอ้มูลคือ 1) แหล่งขอ้มูล
ปฐมภูมิคือการสมัภาษณ์ผูป้ระกอบการ 11 ราย ท่ีมีช่วงอายตุั้งแต่ 30-51 ปี มีอายกุารด าเนินการตั้งแต่ 1 เดือน - 5 ปี 
มูลค่าการคา้ตอ่ปีตั้งแต่ 0-10,000,000 บาท ท่ีอยูใ่นเขตกรุงเทพมหานคร 2) ขอ้มูลทุติยภูมิ จากบทความและขอ้มูล
ทางการตลาด ในกรอบการศึกษาสภาวะแวดลอ้มทางธุรกิจ (PEST Model) คือ 1) สภาพแวดลอ้มทางการเมือง                 
2) เศรษฐกิจ 3) สงัคม และ 4) ดา้นเทคโนโลย ี 

การศึกษาพบวา่พฤติกรรมของผูบ้ริโภคผา่นช่องออนไลน์คือจะไม่กลบัมาซ้ือหากการบริการไม่ดี ดว้ยท่ี
มีตวัเลือกอ่ืนในตลาดรองรับ ขณะท่ีพบอีกว่าปริมาณเงินท่ีลูกคา้ยินดีจ่ายต่อคร้ังมีอตัราสูงถึง 1,000-8,000 บาท  
ต่อหัวขอ้การศึกษาคือ 1) 9 ปัจจัยการด าเนินการ พบว่าทัศนะคติผูป้ระกอบการเล็งเห็นอตัราของโอกาสเป็น
สัดส่วนร้อยละ 80.75 และเป็นความทา้ทายร้อยละ 19.25 2) ต่อ 3 หัวขอ้ปัจจยัผลลพัธ์คือ 2.1) ความพึงพอใจต่อ   
ผลของการคา้ 2.2) ความตอ้งการจากภาครัฐ 2.3) ความยัง่ยืนของอาชีพ พบวา่อตัราของโอกาสอยูท่ี่ร้อยละ 95.46 
และความทา้ทายอยูท่ี่ร้อยละ 4.54 ตามล าดบั 

ขอ้แนะน าต่อผูป้ระกอบการรายใหม่คือเป็นเวลาท่ีจะท าการคา้โดยใชช่้องทางการคา้ออนไลน์ถือว่าเป็น
ช่องทางท่ีมีตน้ทุนการด าเนินการต ่ากว่าออฟไลน์และมีโอกาสการเติบโต ส่วนผูท่ี้ด าเนินการอยู่ก่อน ก็ควรท า            
การวเิคราะห์ขอ้มูลอยูเ่สมอเพ่ือการปรับกลยทุธ์ใหท้นัเน่ืองจากมีการเปล่ียนแปลงอยา่งรวดเร็ว ใหมี้ความซ่ือสัตย ์
เนน้สินคา้ท่ีมีคุณค่า และแตกต่าง ท่ีส าคญัใหใ้ส่ใจกบัการบริการลูกคา้ แทนกลยทุธ์การแข่งขนัดา้นราคา 
  

ค าส าคญั:โอกาส ความทา้ทาย การคา้ออนไลน์ การแพร่ระบาดของไวรัสโควดิ-19 

 



การประชุมวชิาการระดบัชาติและนานาชาติ มหาวทิยาลยัศรีปทุม ออนไลน์ คร้ังท่ี 16 ประจ าปี 2564 วนัท่ี 28 ตุลาคม 2564 

818 

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. บทน า  
จากสภาวะการระบาดของไวรัสโควดิ-19 ซ่ึงเป็นปัจจยัหลกัในการกระตุน้ภายใตม้าตรการท างานจากท่ี

บา้น ท าใหพ้ฤติกรรมของผูบ้ริโภคไดข้า้มช่องทางจากการบริโภคแบบออฟไลน์มาช่องทางออนไลน์เพ่ิมข้ึนมาก 
จากท่ีเร่ิมมีมาตรการเวน้ระยะห่างทางสงัคมต่อเน่ืองมาจากตน้ปี 2563 จนถึงปัจจุบนั 

การระบาดของไวรัสโควิด-19 ท าให้การซ้ือสินคา้ออนไลน์ในหลายประเทศ ในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก  
ท่ีเป็นตลาดใหญ่สุดในธุรกิจอี-คอมเมิร์ซ ได้มียอดขายรวมทั้งหมดเกือบ 2.99 ลา้นลา้นดอลลาร์สหรัฐ ในปีน้ี                  
ซ่ึงมากกวา่ 3 เท่า เม่ือเทียบกบัตลาดอเมริกาเหนือท่ีประเมินวา่ยอดขายอยูท่ี่ราว 1 ลา้นลา้นดอลลาร์ และมากกวา่
เกือบ 5 เท่า เม่ือเทียบกบัฝ่ังยโุรปตะวนัตก จากขอมูลส ารวจของบริษทัวิจยัตลาด “อีมาร์เก็ตเตอร์” สอดคลอ้งกบั
การส ารวจจากวนัเดอร์แมนธอมสันประเทศไทยบริษทัวิจยัทางดา้นการตลาด ไดร้ายงานเม่ือเดือน มิถุนายน พ.ศ. 
2564 พบวา่คนไทยซ้ือของออนไลน์สูงท่ีสุดในโลก เพ่ิมข้ึนถึงร้อยละ 94 จากการส ารวจผูบ้ริโภค 28,000 คนใน 
17 ประเทศ ขณะอตัราเฉล่ียรวมของประเทศต่างๆอยูท่ี่ร้อยละ 73  เม่ือเทียบกบัปี พ.ศ. 2562 และยงัพบขอ้มูลอีกวา่
ผูบ้ริโภคยินดีท่ีจะใช้จ่ายต่อคร้ังเป็นจ านวนเงินระหว่าง 1,000-8,000 บาท ทั้ งท่ีการเติบโตในช่วง 4 ปีก่อน                       
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การระบาดของไวรัสโควิด-19 ท่ีเก็บขอ้มูลถึง พ.ศ. 2561 มีอตัราเติบโตของมูลค่าธุรกิจอยูท่ี่ร้อยละ 8.76  เท่านั้น 
จากขอ้มูลของฝ่ายวิเคราะห์สถานการณ์และเตือนภยัทางเศรษฐกิจ ส านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดยอ่ม หากดูอตัราการเปิดธุรกิจออนไลน์ของผูป้ระกอบการเองก็มีเพ่ิมถึงร้อยละ 50 ในปีท่ีผ่านมาจากขอ้มูล
การตลาดจากมาร์เกตเทียร์ 

ผูศึ้กษาจึงมีความสนใจหาวา่ จะมีปัจจยักระทบอะไรบา้งท่ีผูป้ระกอบการคา้ออนไลน์ทั้งรายเก่ารายใหม่
ควรท าความเข้าใจในแง่โอกาสและความท้าทาย เพื่อสรุปเป็นแนวทางการตัดสินใจการเข้าสู่ตลาดของ
ผูป้ระกอบการรายใหม่ และเพื่อใชเ้ป็นแนวทางในการเพ่ิมผลสัมฤทธ์ิของการคา้ออนไลน์จากปริมาณการเติบโต
ของอุตสาหกรรมน้ี เพราะแนวโนม้ของพฤติกรรมการบริโภคผ่านออนไลน์ ท่ีจะยงัคงอยูแ่มห้ลงัจากการระบาด
ของไวรัสโควดิ-19 จบลงแลว้ก็ตาม  

 

2.วตัถุประสงค์ของการศึกษา 
  1) ศึกษโอกาสและความทา้ทายของการคา้ออนไลน์วา่มีอะไรบา้ง 

2) เพ่ือเป็นแนวทางการตดัสินใจและแนวทางการด าเนินการของผูป้ระกอบการรายใหม่ และในการเพ่ิม
ประสิทธิภาพการด าเนินการใหเ้กิดผลลพัธ์ท่ีดีข้ึน  

 
3. แนวคิด 

ผูศึ้กษาใชแ้นวการวเิคราะห์ PEST Analysis จากหลกัการของอาจารย ์Francis Aguilar แห่งมหาวทิยาลยั
ฮาวาร์ด (1967)โดยแบ่งปัจจยัทางสภาพแวดลอ้มเป็น 4 ปัจจยัคือ  

1) ปัจจยัทางการเมือง (Political Factor)  
เป็นปัจจัยท่ีเปล่ียนแปลงไปตามสภาพของรัฐและนโยบายของรัฐ ท่ีมีผลต่อการด าเนินธุรกิจ เช่น                  

การเก็บภาษี การควบคุมการคา้ กฎหมายแรงงาน  พบวา่มีการการเคล่ือนไหวสนบัสนุนจากภาครัฐเป็นการเปิด
อบรมการท าการคา้ออนไลน์ของหลายหน่วยงานเช่นกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม  โดยมีการริเร่ิมข้ึนในปี 2563 เป็น
ตน้มา ในภาคเอกชนท่ีเปิดสอนโดยมีค่าใชจ่้ายก็เพ่ิมข้ึนเป็นจ านวนมาก 

2) ปัจจยัทางเศรษฐกจิ (Economic Factor)  
คือ ปัจจยัเก่ียวขอ้งกบัสภาวะทางเศรษฐกิจในอุตสาหกรรมนั้นการเปล่ียนแปลงแนวโนม้ทางเศรษฐกิจ

จากภายในและภายนอกประเทศท่ีส่งผลต่อการท าก าไร และกิจกรรมการด าเนินงานในอนาคตเก่ียวขอ้งกบัสภาวะ
ทางเศรษฐกิจในอุตสาหกรรมนั้นท่ีส่งผลต่อการท าก าไร การเปล่ียนแปลงแนวโนม้ทางเศรษฐกิจ การผนัผวนของ
ค่า GPD ของประเทศ อตัราการแลกเปล่ียน ความสามารถในการกระจายสินคา้การเขา้ถึงสินคา้ (ศิริวรรณ เสรีรัตน์ 
และคณะ) 

การระบาดไม่กระทบเพียงผูค้า้รายย่อย ผูค้า้รายใหญ่ก็ไดห้ันมาเขา้มารุกตลาดออนไลน์ดว้ย กลุ่มน้ีมี
ศกัยภาพในการยิงโฆษณามากกวา่ผูค้า้รายยอ่ย รายยอ่ยจึงตอ้งท าการขายผ่านหลากหลายช่องทาง ทั้ง E-Marketplace 
อย่าง Shopee, Lazada และทาง Social Media เช่น Facebook, TikTok, และ Instagram ด้วยเป็นต้น แต่กลยุทธ์             
การขายท่ีส าคญัมาก มาร์เก็ตเทียร์รายงานต่อวา่ คือ การสร้างตราสินคา้ (Branding)  
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3) ปัจจยัทางสังคม (Social Factor)  
คือ ปัจจยัสภาพแวดลอ้มทางสังคม วฒันธรรม และ ประชากร ท่ีส่งผลเป็นค่านิยม ความเช่ือ โดยเฉพาะ

วฒันธรรมและสังคมของตลาดเพื่อการวิเคราะห์ ในสภาวะการแพร่ระบาด ถึงมาตรการท างานท่ีบา้นจะมีความ
ผอ่นคลาย การซ้ือของออนไลน์ไดก้ลายเป็นความสะดวกและพฤติกรรมใหม่ของผูบ้ริโภคไปแลว้ 

4) ปัจจยัทางเทคโนโลย ี(Technological Factor)  
เป็นปัจจยัในการสร้างความไดเ้ปรียบหรือเสียเปรียบทางการแข่งขนั มีผลิตภณัฑ์ท่ีแปลกใหม่ รวมถึง

โครงสร้างพ้ืนฐาน ท่ีส่งผลกระทบเพื่อสร้างความไดเ้ปรียบทางการคา้หรือเสียเปรียบทางการคา้ ดว้ยการพฒันา
โครงข่ายอินเตอร์เน็ตท่ีเขา้ยคุ 4 G ถึงยงัเรียกไม่ไดว้า่มีความสมบูรณ์ถึงร้อยเปอร์เซ็นตแ์ต่โครงข่ายการส่ือสารของ
เทคโนโลยี 5 G ก็เร่ิมครอบคลุมมากข้ึน มีกลุ่มผูบ้ริโภคท่ีใชแ้ลว้จ านวนหลายลา้นคนกบัให้ผูบ้ริการเช่น AIS 
TRUE และ DTAC ท าใหภ้าพรวมของโครงสร้างพ้ืนฐานอยูใ่นสภาพท่ีเหมาะสม 

ซ่ึงสภาพแวดลอ้มของธุรกิจทั้ง 4 ดา้นของการคา้ออนไลน์ คือ 1) ปัจจยัการเมือง 2) ปัจจยัทางเศรษฐกิจ 
3) ปัจจยัทางสังคม และ 4) เทคโนโลยี ท่ีเป็นกรอบปัจจยัน าเขา้ (Input) ของการศึกษาท่ีใชว้ิเคราะห์ปัจจยักระทบ
ย่อยในกระบวนการด าเนินธุรกิจ (Process) 9 ด้าน ส่งเป็นปัจจยักระทบท่ีเป็นผลลพัธ์(Output) 3 ด้าน ดังภาพ
แนวคิดการวเิคราะห์ดา้นล่าง   
                                                                              (Process)  

 
                (Input)                                                                                                                             (Output) 
 

 
 
 
 
 
 
 
4. หัวข้อ ระเบียบการศึกษา 

การศึกษาน้ีใชก้ารวเิคราะห์เชิงสาระ (Content Analysis) จากแหล่งขอ้มูล 2 กลุ่ม ดงัน้ี : 
4.1) กลุ่มปฐมภูมิ (Primary Data) ท่ีจากการสัมภาษณ์ด้วยค าถามปลายเปิดกับผูป้ระกอบการค้า

ออนไลน์ทั้งรายเก่ารายใหม่และผูท่ี้ก าลงัจะเขา้สู่ธุรกิจจ านวน 11 ราย ครอบคลุมตั้งแต่ผูเ้ร่ิมตน้ยงัไม่สามารถสร้าง
ยอดขาย ไปจนถึงผูท่ี้ด าเดินการมาแลว้ 5 ปีท่ีมีรายได ้10 ลา้นบาทต่อปี ในกลุ่มสินคา้ 8 หมวดดงัน้ี 1) อุปกรณ์
การศึกษา 1 ราย 2) ของขวญั 1 ราย 3) เคร่ืองหอมอาหารเสริม 3 ราย 4) ประกันชีวิต 1 ราย 5) รถยนต์ 1 ราย                      
6) อาหารและเคร่ืองด่ืมขายบนแอพพลิเคชัน่ 2 ราย 7) เส้ือผา้เคร่ืองส าอาง 1 ราย 8) สินคา้เคร่ืองใชใ้นบา้น 1 ราย 
ในเขตกรุงเทพมหานคร ทั้งน้ีไดเ้ปิดโอกาสให้กลุ่มประชากรการศึกษาไดมี้อิสระในการตั้งประเด็นขอ้สังเกตต่อ
อตัราความส าเร็จ และการใหข้อ้เสนอแนะต่อผูป้ระกอบการรายใหม่ท่ีสนใจจะเขา้สู่การคา้ออนไลน์ดว้ย 

-การเมือง 

-เศรษฐกิจ 
-สงัคม 
-เทคโนโลย ี

โอกาส- ความท้าทาย 
-ความพึงพอใจผลการคา้ 
-ประเด็นความตอ้งการจาก
ภาครัฐในอนาคต 
-ความยัง่ยนืของอาชีพ 

-การตั้งร้านคา้ การเสาะหาสินคา้  
-การส ารวจตลาด 
-การตั้งราคาและอตัราก าไร 
-ขีดการแข่งขนักบัคู่แข่ง 
-การโปรโมทสินคา้และตน้ทุน 
-กฎระเบียบภาครัฐ  
-การหา-ติดต่อกลุ่มเป้าหมาย  
-การประสานงานคู่คา้กลุ่มขนส่ง  
-ความเช่ือท่ีจ ากดัของตนเอง 
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4.2) แหล่งทุตยิภูม ิ(Secondary Data) จากบทความเชิงวชิาการ ขอ้มูลทางดา้นการตลาดและเศรษฐกิจ
ตั้งแต่การเร่ิมระบาดจนถึงปัจจุบนั  

เพื่อศึกษาถึงปัจจยัโอกาส และความทา้ทายในการท าการคา้ออนไลน์ ค  าถามท่ีใชส้ัมภาษณ์จะให้ระบุ
ปัจจัยท่ีพบจากประสบการณ์ระหว่างการด าเนินการค้าตั้ งแต่การคดัสินคา้มาขาย การเปิดร้านค้าออนไลน์                    
การก าหนดราคา การส ารวจตลาด การศึกษาปัจจยัคู่แข่ง การสนับสนุนกฎหมายหรือระเบียบภาครัฐ ว่ามีดา้นท่ี
เป็นโอกาสนั้นคืออะไรบา้ง รวมทั้งประสบการณ์ดา้นความทา้ทายนั้นคืออะไรบา้งเป็นขอ้ ๆ รวมทั้งขอให้แสดง
ความคิดเห็นและข้อแนะน าโดยอิสระในภาพรวม เพื่อใช้เป็นแนวทางการตัดสินใจ การเพ่ิมประสิภาพ                      
การด าเนินการส าหรับผูป้ระกอบการรายใหม่เพ่ือใหเ้กิดความยัง่ยนื 

โดยมีล าดบัการด าเนินการดงัต่อไปน้ี 
4.1) ท าการตีความ ปัจจยักระทบต่าง ๆ ท่ีพบและมีนยัยะ ท าการนบัความถ่ี จากทั้งในการสมัภาษณ์ 

ขอ้มูลทางดา้นการตลาด และบทความท่ีพบรวมกนั 
4.2) เรียบเรียงออกมาดว้ยการพรรณนาโวหาร และค านวนสดัส่วนร้อยละ 
4.3) น าผลการวเิคราะห์มาจดัล าดบัความส าคญัและสรุปอภิปรายผล  

 
5. ผลการศึกษา  

จากแนวคิดวเิคราะห์จากแหล่งขอ้มูลดงักล่าว ไดผ้ลการศึกษา และผลการนบัความถ่ีค าส าคญัทา้ยหวัขอ้ 
ไดด้งัน้ี 

ก) ปัจจยัของกระบวนการด าเนินงาน 
1. แหล่งหาความรู้ การตั้งร้านคา้ การเสาะหาสินคา้ 

1.1) การก่อตั้งนับเป็นกระบวนการท่ีง่าย เพราะแพลตฟอร์ต่างๆ ไดถู้กออกแบบมาให้ใชไ้ด้
ง่าย และมีคลิปสอนเป็นขั้นเป็นตอนในยูทูป และจากแพลตฟอร์มท่ี เปิดอบรมให้เป็นรอบๆ ขอ้กังวลใจคือ                  
การเปล่ียนแปลงระบบของร้าน ทกัษะท่ีตอ้งฝึกฝนเพ่ิมเช่นการตกแต่งภาพ และวดีีโอโฆษณาสินคา้ ประเด็นท่ีคิด
ว่ามีความทา้ทาย และยากกว่าก็คือการท าให้ร้าน หรือเพจของพวกเขาเป็นท่ีรู้จกัและถูกคน้หาเจอจากคนเป็น
จ านวนมาก   

1.2) การเสาะหาสินคา้ ในประเด็นน้ีพบขอ้มูล และไดรั้บค าตอบท่ีหลากหลายจากผูป้ระกอบการ 
เน่ืองจากธรรมชาติของท่ีมาของสินคา้มีแหล่งต่างๆ กนั สรุปไดด้งัน้ี 

1.2.1 กลุ่มอุปกรณ์การศึกษา ของขวญั เส้ือผา้ เคร่ืองอุปโภค 
 แหล่งสินคา้มกัมากจากจีนเป็นส่วนใหญ่ มีคู่แข่งจ านวนมาก หากคู่แข่งน าเขา้ในปริมาณ

ท่ีเยอะตน้ทุนของเขาก็จะถูกกวา่ก็ถือวา่ผูป้ระกอบการตอ้งมีความละเอียด ท างานหนกั เพราะมีประเด็นคุณภาพ
สินคา้เขา้มาเก่ียวขอ้ง ถือว่าเป็นกลุ่มสินคา้ท่ีมีความท้าทาย กลุ่มตวัแทนท่ีน าเขา้สินคา้เป็นล็อตใหญ่ เพ่ือท า                 
การขายต่อให้กลุ่มผูค้า้ปลีกทั้งแบบท่ีน า สตอ้คสินคา้เขา้มาเพ่ือรอขาย และน าเขา้ตามค าสั่งเป็นคร้ังๆ ตามความ
ตอ้งการ ขอ้ดีคือมีความสะดวกแต่อาจท าให้ตน้ทุนสินคา้สูงข้ึนบา้ง แต่หากมีการคดัสินคา้ท่ีมีคุณภาพ สินคา้ท่ี
แตกต่าง การอาศยัผูน้ าเขา้เหล่าน้ีก็ยงัอยู่ในข่ายท่ีมีโอกาสท าก าไร แต่ตอ้งก็ตอ้งเส่ียงดา้นคุณภาพการให้บริการ
ของผูน้ าเขา้รายท่ีไม่รู้จกัแต่สินคา้น่าสนใจ 
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1.2.2 รถยนต ์เคร่ืองหอม อาหารเสริม ธุรกิจเครือข่าย  
กลุ่มน้ีจะบอกว่าไม่ยากเน่ืองจากเจา้ของสินคา้มีระบบการป้อนสินคา้ให้ บางอย่างก็ไม่

ตอ้งสตอ้คสินคา้เอง หรือไม่ผูป้ระกอบการก็ท าเอง เช่น กลุ่มอาหาร เคร่ืองด่ืม และเคร่ืองหอม 
แต่สินคา้รถยนต์มือสองจะข้ึนอยู่กบัว่าสินคา้ท่ีมีรุ่นท่ีตรงกบัความตอ้งการกบัผูบ้ริโภค

หรือไม่ ตอ้งอาศยัประสบการณ์ในการคดัเลือกเพ่ือใหส้ามารถปล่อยออกไดเ้ร็ว อาจมีปัญหาเงินทุนจม เน่ืองจาก
เป็นสินคา้ราคาสูง 

1.2.3 กลุ่มอาหารและเคร่ืองด่ืม 
การเสาะหาวตัถุดิบและสินคา้ท าไดง่้าย แต่มีความทา้ทายเร่ืองการข้ึนลงของราคาวตัถุดิบ

ตามฤดูกาล อาจตอ้งปรับเมนูบา้งเพื่อสอดคลอ้งต่อสภาวะของวตัถดิุบ 
- นับความถี่เป็นโอกาสได้ 14 คร้ัง เป็นความท้าทาย 3 คร้ัง 
2. การส ารวจตลาด 
กระบวนการน้ีก็ท าได้ง่ายเน่ืองจากมีเคร่ืองมือท่ีมีบนโลกอินเตอร์เนทให้เขา้ถึงขอ้มูลทางดา้น

การตลาดมากเช่น “Google Trend Analysis” และอ่ืนๆ หรือการคน้หาบน “Google Search Engine” ดว้ยตวัเองท า
ไดโ้ดยไม่ยากนกั  

- นับความถี่เป็นโอกาสได้ 20 คร้ัง เป็นความท้าทาย 1 คร้ัง 
3. การตั้งราคาและอตัราก าไร 
ส่วนใหญ่พึงพอใจกบัผลก าไรในทุกลุ่มสินคา้ ถึงบางรายระบุวา่ตอนเร่ิมตน้ไดมี้การทดลองถูกผิด

อยูบ่า้งแต่ก็สามารถเรียนรู้ และจบัทางไดเ้ร็วโดยตอ้งอดทนในการฝึกฝน เน่ืองจากความง่ายของการใชเ้คร่ืองมือ
สืบคน้ในการเขา้ถึงแหล่งขอ้มูล และแหล่งขอ้มูลเองก็เป็นแหล่งเปิดคือมาร์เกตเพลสต่างๆ (เช่น Shopee, Lazada 
เป็นตน้) การส ารวจราคาเพ่ือการตั้งราคาขายก็ถือว่าไม่เป็นประเด็นทา้ทายในการตั้งราคาท่ีเหมาะสมเขา้ตลาด              
แต่มีขอ้สงัเกตส าหรับผูป้ระกอบการรายใหม่ท่ีอาจท าการส ารวจไม่มากพอก็สามารถเกิดความผิดพลาดไดบ้า้ง 

- นับความถี่เป็นโอกาสได้ 17 คร้ัง เป็นความท้าทาย 1 คร้ัง 
4. ขีดการแข่งขนักบัคู่แข่ง 
ในประเด็นน้ีพบค าตอบท่ีหลากหลายจากผู ้ประกอบการต่างๆ ขอสรุปย่อยเป็นของกลุ่มดังน้ี                     

4.1) กลุ่มอุปกรณ์การศึกษา ของขวญั เส้ือผา้ เคร่ืองอุปโภค กลุ่มน้ีถือวา่มีปริมาณคู่แข่งในตลาดพอสมควรคู่คา้ตอ้ง
เนน้ สินคา้คุณภาพ ความแตกต่างและการบริการท่ีประทบัใจ 4.2) รถยนต ์เคร่ืองหอม อาหารเสริม ธุรกิจเครือข่าย 
กลุ่มน้ีมีลกัษณะของลูกคา้เฉพาะกลุ่ม หากหากลุ่มเป้าหมายไดต้รง การปิดการขายจะง่ายข้ึน ความยากอีกขอ้อาจ
ไม่มีการซ้ือซ ้ าเน่ืองจากยงัเขา้ไม่ถึงกลุ่มเป้าหมายท่ีตรงกับสินคา้ ต้องพยายามเน้นการบริการ และส่ือสาร
การตลาดถึงคุณประโยชน์สินคา้ 4.3) กลุ่มอาหารและเคร่ืองด่ืมขายผา่นแอพพลิเคชัน่ กลุ่มน้ีถือวา่มีปริมาณคู่แข่ง
ในตลาดพอสมควร และราคาวตัถุดิบท่ีข้ึนลงตามฤดูกาลจะมีความทา้ทายอยูบ่า้ง การเพ่ิมขีดการแข่งขนันอกจาก
คุณภาพแลว้ จะตอ้งเนน้คุณค่าเพ่ิมของสินคา้มากกวา่การเนน้ราคา และการบริการถือวา่เป็นหัวใจหลกัทั้งความรวดเร็ว 
และการสร้างความประทบัใจในการใชบ้ริการ เช่นการจดจ า และใหป้ระสบการณ์ท่ีดีต่อลูกคา้ 

- นับความถี่เป็นโอกาสได้ 12 คร้ัง เป็นความท้าทาย 8 คร้ัง 
5. การส่งเสริมการตลาดและตน้ทุน 
ในรายท่ีเร่ิมต้นใหม่จะมีความยากด้วยท่ียงัไม่ค่อยมีประสบการณ์ ไม่เข้าใจวิธีการ ต้องอาศัย              

ความทุ่มเท เวลาและความต่อเน่ืองสม ่าเสมอ ในรายท่ีท าตั้งแต่ 1 ปีข้ึนไปจะเร่ิมจบัทางได ้และตอ้งใหค้วามส าคญั
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การสร้างคอนเทนตท่ี์มีคุณค่าควบคู่กนักบัการใชเ้งินโฆษณา เน่ืองจากการเปล่ียนแปลงระบบและกระบวนการ
ท างานของโซเชียลมีเดีย การสร้างการมองเห็นแบบมีตน้ทุนผ่านหลายช่องทางเช่นมีร้านในมาร์เกตเพลส มีแฟนเพจ
ไวท้ าการส่ือสารเชิงลึก และมีช่องยูทูปไวส้าธิตวิธีใช้บอกล่าวคุณสมบัติเพ่ิมเติม บางรายก็มีเวปไซต์และใช้
โฆษณาช่วย 

- นับความถี่เป็นโอกาสได้ 15 คร้ัง เป็นความท้าทาย 7 คร้ัง 
6. กฎระเบียบภาครัฐ 
ในขอ้น้ีส่วนใหญ่ยงัเห็นวา่ภาครัฐไม่ไดมี้ความจริงจงัในการสร้างกฎเกณฑใ์นการสนบัสนุนให้เกิด

การเช่ือมโยงทุกภาคส่วนเขา้ดว้ยกัน ผูป้ระกอบการบางรายเล็งเห็นว่าประเทศไทยมีกลุ่มลูกคา้ท่ีอยู่ในระบบ
ออนไลน์มากพอ ท่ีภาครัฐจะส่งเสริมการสร้างแพลตฟอร์มท่ีมีประสิทธิภาพมากข้ึนมาแข่งกบัแพลตฟอร์มอยา่ง
เฟสบุค เหมือนกรณีท่ีประเทศจีนมีสังคมออนไลน์ท่ีทรงพลังของตัวเอง เงินค่าโฆษณาจะได้หมุนเวียนใน                       
การพฒันาระบบในประเทศ 

- นับความถี่เป็นโอกาสได้ 3 คร้ัง เป็นความท้าทาย 4 คร้ัง 
7. การหา-ติดต่อกลุ่มเป้าหมาย 
ผูป้ระกอบการท่ีเพ่ิงเร่ิมกิจการ ในขอ้น้ีก็มีความหลากหลายในค าตอบตั้งแต่มีความง่าย มีความทา้ทาย

อยูบ่า้ง ไปถึงการมองว่ายาก และส่วนท่ีมีความคิดเห็นตรงกนัจะมีขอ้กงัวลอยูท่ี่พอเขา้ถึงแลว้การจะปิดการขาย
และรักษาเอาไว ้ส่วนผูป้ระกอบการท่ีท าการคา้มาแลว้ 1-2 ปีและมากวา่พบวา่การเนน้การบริการท่ีดีมีส่วนช่วยให้
พวกเขาสามารถรักษา และขยายฐานลูกคา้เอาไวไ้ด ้มีขอ้แนะน าใหซ่ื้อสตัย ์มีขอ้มูลท่ีตรง รักษาสญัญา 

-นับความถี่เป็นโอกาสได้ 15 คร้ัง เป็นความท้าทาย 4 คร้ัง 
8. การประสานงานคูค่า้กลุ่มขนส่ง 
ในประเด็นน้ีมีความคิดเห็นหลากหลาย บางส่วนท่ีมีแอพพลิเคชั่นท่ีหลากหลายจะมองว่าเป็น                

การช่วยผูค้า้แต่มีบางรายท่ีพบว่าช่วงท่ีมีการระบาดหนกัของไวรัสมีการงดการบริการส่งสินคา้ในบางพ้ืนท่ีท่ีมี
ดชันีเป็นสีแดง ผูใ้ห้บริการบางรายงดการบริการ ท าให้เวลาการจดัส่งในส่วนท่ีใหบ้ริการอยูมี่ความล่าชา้ ตอ้งใช้
การส่ือสารสร้างความเขา้ใจเขา้ลูกคา้เป็นกญุแจหลกั  

- นับความถี่เป็นโอกาสได้ 19 คร้ัง เป็นความท้าทาย 2 คร้ัง 
9. ความเช่ือท่ีจ ากดั ความกงัวล ความไม่มัน่ใจ ความกลวัของตนเอง 
ส่วนใหญ่ไม่พบความกังวลในประเด็นน้ี มีเพียงส่วนน้อย ซ่ึงเป็นกรณีเฉพาะในธุรกิจเครือข่าย

เท่านั้น 
- นับความถี่เป็นโอกาสได้ 20 คร้ัง เป็นความท้าทาย 1 คร้ัง 
รวมผลการนับทั้งหมด ความถี่เป็นโอกาสได้ 135 คร้ัง คิดเป็นร้อยละ 80.75 เป็นความท้าทาย 31

คร้ังคดิเป็นร้อยละ 19.25 
 
ข) ปัจจยัด้านผลลพัธ์ 

1. ความพึงพอใจผลการคา้ 
ส่วนใหญ่มีความพึงพอใจ ถึงพอใจมาก พบในเพียงรายเร่ิมตน้ท่ียงัไม่เกิดรายไดต้่อเน่ือง และใน

มูลค่ามากพอท่ีจะคุม้ค่าใชจ่้าย 
- นับความถี่เป็นโอกาสได้ 20 คร้ัง เป็นความท้าทาย 1 คร้ัง 
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2. ประเด็นความตอ้งการต่อภาครัฐในอนาคต 
ส่วนใหญ่ยงัเลง็ไม่เห็นกลยทุธ์นโยบายท่ีเป็นรูปธรรมและจากภาครัฐ ผูป้ระกอบการมองวา่พวกเขา

ตอ้งมุ่งความสนใจในการเพ่ิมโอกาสจากทกัษะการใชแ้ละเขา้ใจแพลตฟอร์ม คือพ่ึงพาตนเองดงัท่ีท ามาตั้งแต่ตน้
จะดีท่ีสุด ทั้ งน้ีก็ยงัให้เครดิตนโยบายระยะสั้ นท่ีมีแอพพลิเคชั่นเป๋าตงัค์เป็นตวักลางการกระตุน้เศรษฐกิจจาก
ภาครัฐท่ีออกมาท่ีสามารถสร้างเม็ดเงินหมุนเวียนใหก้ลุ่มผูค้า้รายยอ่ยเช่นโครงการคนละคร่ึง และบตัรสวสัดิการ
แห่งรัฐต่างๆ ส าหรับบางกลุ่ม 

- นับความถี่เป็นโอกาสได้ 2 คร้ัง เป็นความท้าทาย 1 คร้ัง 
3. ความยัง่ยนืของอาชีพ 
ส่วนใหญ่เช่ือว่ามีความยัง่ยืนเน่ืองจากหลายคนผ่านจุดทดสอบหลายด้าน แต่หลายรายระบุว่ามี                    

การลม้เลิกการด าเนินการในกลุ่มเพ่ือนๆ อยูพ่อสมควรระหวา่งท่ีพวกเขาพบความทา้ทาย พวกเขาเห็นวา่เป็นเร่ือง
ปกติของการท าการคา้ท่ีไม่ใช่ผูค้า้ทุกรายจะสามารถด าเนินการจนถึงจุดท่ีท าให้ย ัง่ยืนได ้ทั้งน้ีหากมีความมุ่งมัน่
ส่วนตวัท่ีมากถึงร้อยละ 80-90 แลว้ พวกเขาเช่ือมัน่วา่จะถึงจุดท่ีมีความยัง่ยนืได ้อีกร้อยละ 10-20 เป็นส่วนท่ีมาจาก
ความสามารถ ซ่ึงเพ่ิมพนูไดเ้ช่นความรู้และทกัษะการคา้ออนไลน์ จะเห็นวา่ทา้ยท่ีสุดการจะประสบความส าเร็จได้
นั้น ต่างใหค้วามส าคญักบัเร่ืองมายดเ์ซตของผูป้ระกอบการเอง  

- นับความถี่เป็นโอกาสได้ 20 คร้ัง เป็นความท้าทาย 0 คร้ัง 
นับความถี่รวมเป็นโอกาสได้ 42 คร้ัง คิดเป็นร้อยละ 95.46 เป็นความท้าทาย 2 คร้ังคิดเป็น               

ร้อยละ 4.54 
 

อภิปรายผล 
       การศึกษาพบวา่การแพร่ระบาดของไวรัสโควดิ-19 ส่งผลดา้นบวกต่ออุตสาหกรรมการคา้ออนไลน์ และ
กลุ่มผูป้ระกอบการเป็นอย่างมาก มีการต่ืนตวัและการปรับตวัรับต่อการเติบโตไดดี้ และพบอีกว่าเป็นกลุ่มท่ีมี
ทัศนคติแนวบวก มีการเรียนรู้พฒันาตนเองอยู่ตลอดเวลา ต่อค าถามถึงขอ้แนะน าให้ผูป้ระกอบการรายใหม่                
พวกเขากล่าวว่าน่ีเป็นเวลาท่ีดีท่ีสุดท่ีจะท าการเร่ิมการคา้ออนไลน์ และแนะน าว่าตอ้งมีความขยนัต่อการเรียนรู้ 
การลงมือท าและน าผลลพัธ์มาวเิคราะห์อยูเ่สมอ การคา้ออนไลน์ไม่ยากเหมือนคนส่วนใหญ่กลวั เพราะจะสามารถ
มีทกัษะเพ่ิมข้ึนเร่ือย ๆ ใหค้่อยๆปรับทิศทางการด าเนินการ จะสามารถท าใหมี้ประสิทธิภาพไดใ้นท่ีสุด 
 

6. ข้อเสนอแนะ 
การศึกษาคร้ังน้ีมีหวัขอ้ค่อนขา้งกวา้ง ในการศึกษาคร้ังต่อไปไดป้ระโยชน์มากข้ึนส าหรับผูส้นใจเฉพาะ

กลุ่มเช่น 1) ศึกษาการคา้ออนไลน์บนแพลตฟอร์มใดแพลฟอร์มหน่ึง 2) ศึกษากลุ่มสินคา้เดียว และหากจะคง
ขอบเขตของภาพกวา้งของการคา้ออนไลน์เอาไว ้ก็สามารถปรับปรุงจ านวนประชากรในส่วนของการสัมภาษณ์ 
หรือการส ารวจขอ้มูลโดยตรงให้มีมากข้ึนในคร้ังถดัไปในแต่ละกลุ่มเช่ือว่าจะไดข้อ้มูลตรงประเด็นความสนใจ
เพ่ือปรับปรุงการบริการและเกิดการเติบโตไดดี้ยิง่ข้ึน 
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บทคัดย่อ 
 ในปัจจุบนัธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขากระแสสินธ์ุประสบปัญหาเร่ืองรายได้
จากผลิตภัณฑ์เงินฝากสงเคราะห์ชีวิตมีแนวโน้มลดลง และมีส่วนส าคัญส่งผลให้รายได้ค่าธรรมเนียมและ
ค่าบริการไม่เป็นไปตามเป้าหมาย ผูว้ิจยัจึงสนใจศึกษาสาเหตุหรือปัจจยัท่ีส่งผลให้ลูกคา้ตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑ์
ดงักล่าวลดลง เพ่ือใชเ้ป็นขอ้มูลส าหรับก าหนดแนวทางแกไ้ขปัญหาดงักล่าว และเกษตรกรหรือลูกคา้ธนาคารได้
เขา้ถึงหลกัประกนัชีวิตจากผลิตภณัฑน้ี์ของธนาคารไดเ้พ่ิมมากข้ึน การศึกษาน้ีด าเนินการโดยเก็บขอ้มูลจากลูกคา้
โดยใชแ้บบสอบถาม จากกลุ่มตวัอยา่งลูกคา้ธนาคารทั้งหมด 270 คน ซ่ึงแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม ไดแ้ก่ กลุ่มลูกคา้
ใหม่ท่ียงัไม่มีกรมธรรม์สงเคราะห์ชีวิต จ านวน 135 คน  และกลุ่มลูกคา้ท่ีถือกรมธรรม์สงเคราะห์ชีวิตอยู่แลว้ 
จ านวน 135 คน ผลการศึกษาแสดงให้เห็นวา่ ระดบัความพึงพอใจของลูกคา้ต่อความน่าสนใจในตวัผลิตภณัฑ ์อยู่
ในระดบัปานกลางเท่านั้น (คะแนนเฉล่ีย 3.10 จากคะแนนเต็ม 5) เป็นสาเหตุของปัญหาวา่ผลิตภณัฑข์องธนาคาร
ยงัไม่ตรงกบัความตอ้งการของลูกคา้ ในขณะท่ีระดบัคะแนนความพึงพอใจต่อปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาด 
ดา้นพนักงานท่ีให้บริการ สภาพแวดลอ้มการให้บริการ หรือภาพลกัษณ์ธนาคาร ส่ือประชาสัมพนัธ์อยูใ่นระดบั
มากถึงมากท่ีสุด (คะแนนเฉล่ีย 3.81 ถึง 4.30 จากคะแนนเตม็ 5) ดงันั้นจึงควรปรับปรุงพฒันาผลิตภณัฑส์งเคราะห์
ชีวิตท่ีดึงดูดลูกคา้พร้อมแพคเกจหรือของสมนาคุณท่ีน่าสนใจ หากมีผลิตภณัฑท่ี์ตรงความตอ้งการของลูกคา้แลว้
ร่วมกบัการใชปั้จจยัสนบัสนุนอ่ืนๆ ซ่ึงเป็นจุดแขง็ของธนาคารอยูแ่ลว้น่าจะสามารถเพ่ิมฐานลูกคา้จากผลิตภณัฑน้ี์
และเพ่ิมรายไดใ้หแ้ก่สาขาและธนาคารไดอ้ยา่งแน่นอน 
 
ค าส าคญั :  ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขากระแสสินธ์ุ : ผลิตภณัฑเ์งินฝากสงเคราะห์ชีวติ:

รายไดค้่าธรรมเนียมและค่าบริการจาก ผลิตภณัฑเ์งินฝากสงเคราะห์ชีวติ 
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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. ความส าคัญและทีม่าของปัญหาวจัิย 
 ธ.ก.ส. สาขากระแสสินธ์ุให้ความช่วยเหลือทางดา้นการเงินแก่เกษตรกร กลุ่มเกษตรกรและสหกรณ์
การเกษตร ส าหรับการประกอบอาชีพเกษตรกรรมโดยเฉพาะการท านาข้าวหรืออาชีพอ่ืนท่ีเก่ียวเน่ืองกับ
เกษตรกรรม ยงัมีบริการทางการเงินต่างๆ ท่ีครบวงจร ทางด้านเงินฝาก บริการดา้น ATM บริการผ่านช่องทาง
ออนไลน์ (แอพพลิเคชั่น ธ.ก.ส. A-Mobile) และยงัมีผลิตภัณฑ์เงินฝากสงเคราะห์ชีวิต ซ่ึงผลิตภัณฑ์เงินฝาก
สงเคราะห์ชีวิต ถือว่าเป็นผลิตภัณฑ์ท่ีธนาคารสร้างข้ึนมาเพ่ือแข่งขันกับธนาคารพาณิชยอ่ื์นท่ีมีการแข่งขัน 
ทางดา้นรายไดค้่าธรรมเนียมและบริการท่ีรุนแรง แต่ด้วยความไดเ้ปรียบของลูกคา้ของ ธ.ก.ส. ท่ีมีจ านวนมาก                
แต่ลูกคา้ยงัขาดความรู้ความเขา้ใจในผลิตภณัฑ์เงินฝากสงเคราะห์ชีวิต จึงอาจส่งผลให้การท าประกนัเงินฝาก
สงเคราะห์ชีวติในสดัส่วนท่ีนอ้ย 

ในปี บัญชี 2563 (1 เม.ย.2563 – 31 มีนาคม 2564) ธ.ก.ส.สาขากระแสสินธ์ุ จังหวดัสงขลา มีผล                  
การด าเนินงาน ของรายไดแ้ละค่าบริการจากเงินฝากสงเคราะห์ชีวิตอยู ่65% ซ่ึงต ่าท่ีสุดเม่ือเปรียบเทียบกบัสาขา
อ่ืนในส านักงานจังหวดั และ จ านวนลูกคา้ท่ีถือกรมธรรม์เดิมอยู่ มีอัตราการต่ออายุกรมธรรม์น้อยกว่า 67%                  
ซ่ึงเป็นอตัราส่วนท่ีต ่า โดยอา้งอิงจากขอ้มูลสรุปการต่ออายุกรมธรรม์เดิมในปี บัญชี 2562 (1 เม.ย.2562 – 31 
มีนาคม 2563) ธ.ก.ส.สาขากระแสสินธ์ุ จงัหวดัสงขลา มีผลการด าเนินงานของรายไดแ้ละค่าบริการจากเงินฝาก
สงเคราะห์ชีวติอยู ่68% ซ่ึงต ่าท่ีสุดเม่ือเปรียบเทียบกบัสาขาอ่ืนในส านกังานจงัหวดัสงขลา และ จ านวนลูกคา้ท่ีถือ
กรมธรรม์เดิมอยู ่มีอตัราการต่ออายุกรมธรรม์นอ้ยกว่า 65% ซ่ึงเป็นอตัราส่วนท่ีต ่า อา้งอิงจากขอ้มูลสรุปการต่อ
อายกุรมธรรมเ์ดิมจึงจะส่งผลกระทบไดด้งัน้ี 

1. ผลกระทบระยะสั้น เสียโอกาสในการไดรั้บค่าธรรมเนียม และค่าบริการดา้นเงินฝากสงเคราะห์ชีวิต
ของธนาคาร ส่งผลให้รายไดไ้ม่ถึงเป้าหมาย (เป้าหมายท่ีไดรั้บมาจาก ส านกังานจงัหวดัสงขลา) ในปีบญัชี 2562 
จ านวน 320,000 บาท และในปีบญัชี 2563 จ านวน 550,000 บาท 
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2. ผลกระทบระยะยาว ธนาคารพาณิชยไ์ดรั้บค่าธรรมเนียมและค่าบริการในสัดส่วนท่ีสูงเม่ือเทียบกบั              
ธ.ก.ส. ท าให้ไม่สามารถแข่งขนักบัธนาคารพาณิชยไ์ด ้เม่ือตวัช้ีวดัของธนาคารไม่เป็นไปตามเป้าหมายหลายๆ ปี
ติดต่อกนั ส่งผลให้เกิดภาวะขาดทุน อาจจะตอ้งท าการลดพนกังาน หรือท าการปิดสาขา และผลกระทบส าหรับ
ลูกคา้ คือขาดหลกัประกนัชีวติท่ีมัน่คง 
 

2. วตัถุประสงค์ของการวจัิย 

1. เพ่ือศึกษาสาเหตุของรายไดค้่าธรรมเนียมและค่าบริการจาก ผลิตภณัฑเ์งินฝากสงเคราะห์ชีวติท่ีลดลง  
2. เพ่ือศึกษาแนวทางแก้ไขปัญหาดังกล่าว ท าให้รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าบริการจากผลิตภัณฑ์

สงเคราะห์ชีวิตเป็นไปตามเป้าหมาย และเพ่ือให้เกษตรกรและลูกค้าธนาคารได้เข้าถึงหลกัประกันชีวิตจาก
ผลิตภณัฑส์งเคราะห์ชีวติของธนาคาร   

 

3. แนวคิด ทฤษฎแีละงานวจัิยทีเ่กี่ยวข้อง 
3.1 ส่วนประสมทางการตลาด ( Service  Marketing  Mix ) ศิริวรรณ เสรีรัตน์ (2541) ไดอ้า้งถึงแนวคิด

ส่วนประสมทางการตลาดส าหรับธุรกิจบริการ(Service Mix) ของ Philip Kotler  ไวว้า่เป็นแนวคิดท่ีเก่ียวขอ้งกบั
ธุรกิจท่ีให้บริการซ่ึงจะไดส่้วนประสมการตลาด (Marketing  Mix ) หรือ 7Ps ในการก าหนดกลยทุธ์การตลาดซ่ึง
ประกอบดว้ย 

 1) ดา้นผลิตภณัฑ ์(Product) เป็นส่ิงซ่ึงสนองความจ าเป็นและความตอ้งการของมนุษยไ์ด ้คือ ส่ิงท่ี
ผูข้ายต้องมอบให้แก่ลูกค้า และลูกค้าจะได้รับผลประโยชน์และคุณค่าของผลิตภัณฑ์นั้ น ๆ โดยทั่วไปแล้ว 
ผลิตภณัฑแ์บ่งเป็น 2 ลกัษณะ คือ ผลิตภณัฑท่ี์อาจจบัตอ้งไดแ้ละผลิตภณัฑท่ี์จบัตอ้งไม่ได ้

 2) ด้านราคา (Price) หมายถึงคุณค่าผลิตภณัฑ์ในรูปตวัเงิน ลูกคา้จะเปรียบเทียบระหว่างคุณค่า 
(Value) ของบริการกบัราคา (Price) ของบริการนั้น ถา้คุณค่าสูงกวา่ราคาลูกคา้จะตดัสินใจซ้ือ ดงันั้น การก าหนด
ราคาการให้บริการควรมีความเหมาะสมกบัระดับการให้บริการชัดเจน และง่ายต่อการจ าแนกระดับบริการท่ี
ต่างกนั 

 3) ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย (Place) เป็นกิจกรรมท่ีเก่ียวข้องกับบรรยากาศส่ิงแวดล้อมใน                
การน าเสนอบริการให้แก่ลูกคา้ ซ่ึงมีผลต่อการรับรู้ของลูกคา้ในคุณค่าและคุณประโยชน์ของบริการท่ีน าเสนอ                
ซ่ึงจะตอ้งพิจารณาในดา้นท าเลท่ีตั้ง (Location) และช่องทางในการน าเสนอบริการ (Channels) 

  4) ดา้นส่งเสริมการตลาด (Promotion) เป็นเคร่ืองมือหน่ึงท่ีมีความส าคญัในการติดต่อส่ือสารให้
ผูใ้ชบ้ริการ โดยมีวตัถุประสงคท่ี์แจง้ขา่วสารหรือชกัจูงใหเ้กิดทศันคติและพฤติกรรม การใชบ้ริการและเป็นกญุแจ
ส าคญัของการตลาดสายสมัพนัธ์ 

 5) ดา้นบุคคล (People)หรือพนกังาน (Employee) ซ่ึงตอ้งอาศยัการคดัเลือก การฝึกอบรม การจูงใจ 
เพ่ือให้สามารถสร้างความพึงพอใจให้กบัลูกคา้ไดแ้ตกต่างเหนือคู่แข่งขนัเป็นความ สัมพนัธ์ระหว่างเจา้หน้าท่ี               
ผูใ้ห้บริการและผูใ้ชบ้ริการต่าง ๆ ขององค์กร เจา้หน้าท่ีตอ้งมีความสามารถ มีทศันคติท่ีสามารถตอบสนองต่อ
ผูใ้ชบ้ริการ มีความคิดริเร่ิม มีความสามารถในการแกไ้ขปัญหา สามารถสร้างค่านิยมใหก้บัองคก์ร 

 6) ด้านการสร้างและน าเสนอลักษณะทางกายภาพ (Physical Evidence and Presentation) เป็น             
การสร้างและน าเสนอลกัษณะทางกายภาพใหก้บัลูกคา้ โดยพยายามสร้างคุณภาพโดยรวมทั้งทางดา้นกายภาพและ
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รูปแบบการให้บริการเพ่ือสร้างคุณค่าให้กบัลูกคา้ ไม่วา่จะเป็นดา้นการแต่งกายสะอาดเรียบร้อย การเจรจาตอ้ง
สุภาพอ่อนโยนและการใหบ้ริการท่ีรวดเร็วหรือผลประโยชน์อ่ืน ๆ ท่ีลูกคา้ควรไดรั้บ 

7) ด้านกระบวนการ (Process) เป็นกิจกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัระเบียบวิธีการและงานปฏิบติัในดา้น 
การบริการ ท่ีน าเสนอใหก้บัผูใ้ชบ้ริการเพ่ือมอบการให้บริการอยา่งถูกตอ้งรวดเร็วและท าให้ผูใ้ชบ้ริการเกิดความ
ประทบัใจ 

3.2 งานวจิยัทีเ่กีย่วข้อง  
1) งานวิจยัเร่ือง ปัจจยัท่ีมีผลต่อความพึงพอใจในการใชบ้ริการธนาคารกรุงไทยจ ากดั (มหาชน)  

สาขาพุทธมณฑลสาย 5 ซ่ึงมีวตัถุประสงค์เพ่ือส ารวจปัจจยัส่วนบุคคล ศึกษาพฤติกรรมและ ความพึงพอใจใน            
การใช้บริการ ตลอดจนเพ่ือทดสอบความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัส่วนบุคคล และ พฤติกรรมการใช้บริการกับ              
ความพึงพอใจในการใช้บริการ จากกลุ่มตัวอย่างจ านวน 400 ราย โดยมีการเก็บข้อมูลเป็นแบบสอบถาม                      
จากผลการศึกษา สรุปไดด้งัน้ี 

1.1) ผูใ้ชบ้ริการให้ความส าคญักบัการให้บริการของธนาคารกรุงไทยจ ากดั (มหาชน) สาขา
พุทธมณฑลสาย 5 โดยรวมอยู่ในระดับมากท่ีสุด ทั้ งน้ีเพราะก่อนท่ีผูบ้ริโภคจะตัดสินใจซ้ือสินค้าจะต้องมี 
การศึกษา คน้หาขอ้มูล ซ่ึงการประเมินทางเลือกนั้น ผูใ้ชบ้ริการก็จะค านึงหรือใหค้วามส าคญักบัผลิตภณัฑ ์ 

1.2) ปัจจยัส่วนบุคคล ไดแ้ก่ เพศ อาย ุระดบัการศึกษา ระดบัรายได ้และอาชีพ มีความสมัพนัธ์
กบัความพึงพอใจในการใชบ้ริการธนาคารกรุงไทยจ ากดั (มหาชน) สาขาพทุธมณฑลสาย 5 

1.3) พฤติกรรมการใชบ้ริการ คือ ผูไ้ปใชบ้ริการร่วมดว้ย ความถ่ีใน การใชบ้ริการ วนัท่ีไปใช้
บริการและเวลาท่ีไปใชบ้ริการมีความสมัพนัธ์กบัความพึงพอใจในการใช ้บริการธนาคารกรุงไทยจ ากดั(มหาชน)
สาขาพทุธมณฑลสาย 5 

2) การศึกษาความพึงพอใจในการท าประกันชีวิต ของประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร                       
โดย นางสาววนัวนชัท์ วงศ์วรัิชจิต บทสรุป ท่ีไดจ้ากการศึกษาน้ี คือ สามารถสรุปไดว้า่ ปัจจยัท่ีมีผลต่อความพึงพอใจ
สูงสุด คือ ด้านคุณภาพของการบริการ โดยลูกค้าประเมินจากคุณภาพโดยรวมท่ีได้รับ ความสามารถใน                      
การตอบสนองความตอ้งการ ของลูกคา้ไดดี้เพียงใด รวมทั้งประเมินจากขอ้ผิดพลาดหรือบกพร่องต่างๆ จากบริษทั 
ส่วนปัจจยัท่ีมีผลจากความพึงพอใจในการท าประกนัชีวติมากท่ีสุดคือดา้นความจงรักภกัดีของลูกคา้ นัน่คือ ลูกคา้
จะท าประกนัชีวิตเพ่ิมจะยงัคงท าประกนัชีวิตกบับริษทัเดิม และมีการแนะน าบอกต่อเพ่ือนหรือ คนรู้จกัให้มาท า
ประกนัชีวิตกบับริษทัท่ีท าดงันั้นบริษทัประกนัชีวิตจึงควรให้ความส าคญัในเร่ือง คุณภาพของผลิตภณัฑป์ระกนั
ชีวิตให้สามารถตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ไดดี้ยิ่งข้ึน รวมทั้ง คุณภาพการให้บริการ ซ่ึงจะส่งผลให้ลูกคา้
เกิดความพึงพอใจและเกิดความจงรักภกัดีน าไปสู่การขยายฐานลูกคา้และบอกต่อ ส่งผลให้ผลประกอบการของ
บริษทัเพ่ิมข้ึนในท่ีสุด 

3) ขอ้ค านึงในการสร้างเคร่ืองมือประเภทมาตรประมาณค่า (Rating Scale) เพื่องานวิจยั *เติมศกัด์ิ                  
สุขวบูิลย ์* ผูร้วบรวมและดดัแปลง การสร้างเคร่ืองเก็บรวบรวมขอ้มูลแบบประมาณค่า 
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แบบท่ี 1 : ค่าเฉล่ีย 
 ระดบั ความหมาย 
 4.21 - 5.00 มากท่ีสุด 
 3.41 - 4.20 มาก 
 2.61 - 3.40 ปานกลาง 
 1.81 - 2.60 นอ้ย 
 1.00 - 1.80 นอ้ยท่ีสุด 
 การก าหนดเกณฑเ์ช่นน้ียึดหลกัวา่ ให้ช่วงห่างหรือพิสัยของคะแนนทุกระดบัเท่ากนั ซ่ึงเม่ือก าหนด
น ้ าหนกัคะแนนระดบัมากท่ีสุด มาก ปานกลาง นอ้ย และ นอ้ยท่ีสุด เป็น  5,  4,  3,  2 และ 1 ตามล าดบั  พิสัยเป็น 
5-1 = 4 เฉล่ียแต่ละช่วงห่างกนั 4/5 = 0.8 
 

4. วธีิด าเนินการวจัิย  
4.1 แบบแผนการวจิยั  
วธีิการเก็บขอ้มูลในการศึกษา 2 วธีิ ดงัน้ี  
 1) การเก็บขอ้มูลจากแบบสอบถามจากลูกคา้  
 2) การสัมภาษณ์เชิงลึก โดยการถามค าถามทีละขอ้กบัหัวหน้าหน่วยงานกบัเจา้หน้าท่ีท่ีเก่ียวขอ้ง

ท าการศึกษาความตอ้งการของลูกคา้ต่อการตดัสินใจท าประกนัสงเคราะห์ชีวติ โดยรวบรวมขอ้มูลลูกคา้ เช่น เพศ 
อาย ุการศึกษา รายได ้โดยแยกลูกคา้เป็น 2 กลุ่ม คือ เกษตรกรและลูกคา้ทัว่ไป ท่ีตรงกบักลุ่มผลิตภณัฑ ์และลูกคา้
เดิมท่ีถือกรมธรรมข์องธนาคารอยูแ่ลว้ โดยท าการเก็บรวบรวมขอ้มูลดงัน้ี 

  1) การเก็บขอ้มูลแบบปฐมภูมิ การเก็บรวบรวมขอ้มูลจากแบบสอบถาม ความพึงพอใจความ
ตอ้งการของลูกคา้ต่อการตดัสินใจท าประกนัสงเคราะห์ชีวิต โดยใชท้ฤษฎีส่วนประสมทางการตลาด บริการ 5 
ดา้น และน าไปวเิคราะห์และประมวลผลขอ้มูล 

  2) การเก็บขอ้มูลแบบทุติยภูมิ 
 2.1) รวบรวมจากขอ้มูลของปีท่ีผ่านมา ตวัเลขสถิติของการท าประกนัสงเคราะห์ชีวติของ

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขากระแสสินธ์ุ หรือขอ้มูลท่ีคน้หาไดจ้ากระบบอินเตอร์เน็ตตาม
ขอ้มูลอา้งอิง 

 2.2) เอกสารท่ีเก่ียวขอ้งกบัแนวคิด ทฤษฎี หรืองานวิจยั ท่ีเก่ียวขอ้ง หรือมีความใกลเ้คียง
กบัหวัขอ้ท่ีท าการวจิยั 

4.2 ประชากรและตวัอย่าง 
  จากขอ้มูลของ ธ.ก.ส. สาขากระแสสินธ์ุ ลูกคา้ท่ีมีอาย ุ18-70 ปี มีอยู ่โดยประมาณ 800 คน ซ่ึงจะน ามา
แทนค่าในสูตร การค านวณขนาดกลุ่มตวัอยา่ง จะใชสู้ตรของทาโร ยามาเน (Taro Yamane, 1973) เม่ือ 

n = จ านวนตวัอยา่งทีตอ้งการ  
N = จ านวนประชากร (800 คน) 
e = ค่าคลาดเคล่ือนของการประมาณค่า 

n =
N

1 + Nⅇ2
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ดงันั้นจึงสามารถค านวณขนาดของกลุ่มตวัอยา่งจากประชากรท่ืจะท าการวจิยั  ไดด้งัน้ี 

n =
800

1 + 800(0.05)2
 

 

 n = 270    

 ได้ขนาดของกลุ่มตัวอย่างทั้ งหมดประมาณ  270  คน ซ่ึงในการท าแบบสอบถาม จะแยกการท า
แบบสอบถามเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มแรก กลุ่มลูกคา้ใหม่ท่ียงัไม่มีกรมธรรม์สงเคราะห์ชีวิต จ านวน 135 คน และ 
กลุ่มท่ี 2 คือ ลูกคา้ท่ีถือกรมธรรมส์งเคราะห์ชีวติอยูแ่ลว้ จ านวน 135 คน 

4.3 เคร่ืองมือวจิยั 
เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ี คือ แบบสอบถาม (Questionnaire) ซ่ึงใชใ้นการเก็บ ขอ้มูล ในรูปแบบ 

สามารถแบ่ง ออกเป็น 3 ส่วน ดงัน้ี  
1) ส่วนของลกัษณะประชากรศาสตร์ เช่น เพศ อาย ุอาชีพ ระดบัการศึกษา สถานภาพ รายได ้และ

แยกประเภทของลูกคา้ท่ีไม่เคยมีประกนัสงเคราะห์ชีวติ และเคยมีประกนัสงเคราะห์ชีวติ 
2) แบบสอบถามเก่ียวกับความพึงพอใจในการใช้บริการด้านผลิตเงินฝากสงเคราะห์ชีวิตของ                    

ธ.ก.ส. สาขากระแสสินธ์ุ โดยใชท้ฤษฎีส่วนประสมทางการตลาด บริการ 5 ดา้น 
3) เป็นค าถามปลายเปิด เก่ียวขอ้เสนอแนะต่าง ๆ ท่ีลูกคา้อยากแสดงความคิดเห็นต่อผลิตภณัฑ์เงิน

ฝากสงเคราะห์ชีวติของธนาคาร 
4.4 การเกบ็รวบรวมข้อมูล 
การเก็บรวบรวมขอ้มูล ผูว้จิยัไดท้ าการแจกแบบสอบถามใหก้บัลูกคา้ของสาขากระแสสินธ์ุโดยการแจก

ให้กบัลูกคา้เงินฝาก เม่ือลูกคา้ใชบ้ริการทางการเงินหน้าเคาร์เตอร์ธนาคาร และแจกให้กับลูกคา้ท่ีท าธุรกรรม
สินเช่ือ ระยะเวลาในการรวบรวมแบบสอบถามประมาณ 1 เดือน คือ มิถุนายน 2564 ทั้ งน้ีผูว้ิจัยได้รวบรวม
แบบสอบถามไดจ้ านวน 270 ชุด 

4.5 การวเิคราะห์ข้อมูล  
หลงัจากรวบรวมแบบสอบถามท่ีไดรั้บการตอบรับครบถว้นแลว้ จะน ามาประมวลผล ผ่าน วิธีการทาง

สถิติ ดว้ยโปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติ ซ่ึงสามารถแบ่งออกไดเ้ป็น 2 ส่วน ดงัน้ี   
 1) อธิบายขอ้มูลลกัษณะประชากรศาสตร์ของกลุ่มตวัอยา่ง ไดแ้ก่ อาย ุเพศ การศึกษา อาชีพ รายได ้

และสถานภาพ รวมถึง พฤติกรรมทัว่ไปเก่ียวกบั การตดัสินใจท าประกนัชีวิตประเภทเงินฝากสงเคราะห์ชีวติของ
ลูกคา้  

 2) การวเิคราะห์ขอ้มูลเก่ียวกบัปัจจยัต่างๆ ท่ีมีผลต่อการใชบ้ริการผลิตภณัฑเ์งินฝากสงเคราะห์ชีวิต
ของธนาคาร 

 

5. ผลการวจัิยและการอภิปรายผล 
ส่วนที ่1  ลกัษณะทางประชากรศาสตร์ของกลุ่มตวัอย่าง มดีงันี ้ 

 จากตาราง พบวา่ อตัราส่วนลูกคา้ใหม่ท่ียงัไม่มีกรมธรรม์สงเคราะห์ชีวิต จ านวน 135 คน จะแบ่งเป็น
ผูช้าย 46.67% ผูห้ญิง 53.33% ส่วน ลูกคา้ท่ีถือกรมธรรม์สงเคราะห์ชีวิตอยู่แลว้ จ านวน 135 คน แบ่งเป็นผูช้าย 
59.26% ผู ้หญิง 40.74% ในส่วนของ อายุ 61-70 ปี จ านวน 28.15% มีสัดส่วนสูงท่ีสุด สถานภาพสมรส เป็น
สดัส่วนท่ีสูงท่ีสุดท่ี 68.89% ระดบัการศึกษาเป็นสดัส่วนท่ีสูงท่ีสุด คือ ต ่ากวา่ปริญญาตรี 50.37% รายไดต้่อเดือนท่ี
มีสดัส่วนสูงท่ีสุด คือ 20,001-30,000 บาท คิดเป็น 30.74% อาชีพเกษตรกร 35.56% เป็นสดัส่วนท่ีสูงท่ีสุด ปัจจุบนั
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ลูกคา้ใชบ้ริการธนาคารอยูท่ี่สูงท่ีสุด คือ มีการใชบ้ริการมากกวา่ 3 ธนาคาร คิดเป็น 45.56%  ประเภทท่ีใชบ้ริการ 
มากกว่า 3 บริการ คิดเป็น 43.70% จ านวนคร้ังต่อเดือนท่ีใช้บริการสาขาของธนาคาร 1-5 คร้ัง/เดือน คิดเป็น 
60.37%  จากแบบสอบถามจะแบ่งลูกคา้เป็นสองประเภทคือ ลูกคา้มีประกนัเงินฝากสงเคราะห์ชีวิตกบัธนาคาร 
และไม่เคยมีในสดัส่วน 50% จากแบบสอบถาม เหตุผลท่ียงัไม่เคยใชป้ระกนัเงินฝากสงเคราะห์ชีวิตท่ีมีสดัส่วนสูง
ท่ีสุดคือ มีท่ีอ่ืนน่าสนใจกวา่ 45.19% 

 ส่วนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับความพึงพอใจในการใช้บริการด้านผลิตเงินฝากสงเคราะห์ชีวิตของ               
ธ.ก.ส. สาขากระแสสินธ์ุ โดยใชท้ฤษฎีส่วนประสมทางการตลาด บริการ 5 ดา้น คือ ดา้นการส่งเสริมการตลาด 
ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านบุคลการ ด้านส่ิงแวดล้อมทางกายภาพ ด้านส่ือประชาสัมพันธ์ (จากการเก็บข้อมูลจาก
ประชากร 270 คน และน ามาเทียบความพึงพอใจเป็น ร้อยละ ดงัน้ี)  

1. ปัจจยัด้านการส่งเสริมการตลาด ค่าเฉลีย่รวมอยู่ที ่4.12 
1. ธ.ก.ส.สาขากระแสสินธ์ุ เป็นธนาคารท่ีมีความน่าเช่ือถือ เฉล่ียท่ี 3.99 อยูใ่นระดบั มาก 
2. ธนาคารมีสาขาจ านวนมากท าให้ท่านมีความสะดวกในการใชบ้ริการ เฉล่ียท่ี 4.58 อยูใ่นระดบั 

มากท่ีสุด 
3. ธนาคารมีช่องทางติดต่อท่ีสะดวก และสามารถเขา้ถึงขอ้มูลไดง่้าย เฉล่ียท่ี 4.20 อยูใ่นระดบั มาก 
4. มีการประชาสมัพนัธ์ขอ้มูลต่างๆ ผา่นช่องทางต่างๆ เฉล่ียท่ี 4.26 อยูใ่นระดบั มากท่ีสุด 
5. มีโปรโมชัน่ต่างๆ เช่น ของสมนาคุณ เฉล่ียท่ี 3.70 อยูใ่นระดบั มาก 
6. มีการพฒันาผลิตใหม่อยูอ่ยา่งต่อเน่ือง เฉล่ียท่ี 3.56 อยูใ่นระดบั มาก 
7. อตัราเงินฝากสงเคราะห์ชีวติ มีความเหมาะสม เฉล่ียท่ี 3.98 อยูใ่นระดบั มาก 
8. มีความปลอดภยัในการใชบ้ริการ เฉล่ียท่ี 4.62 อยูใ่นระดบั มากท่ีสุด 
9. ธนาคารสามารถแกไ้ขปัญหาใหท่้านไดเ้ม่ือท่านมีความตอ้งการ เฉล่ียท่ี 4.16 อยูใ่นระดบั มาก 

2. ความน่าสนใจของตวัผลติภัณฑ์ ค่าเฉลีย่รวมอยู่ที ่3.10 
1. ผลิตภณัฑส์งเคราะห์ชีวติของ มีความหลากหลายใหเ้ลือก เฉล่ียท่ี 3.19 อยูใ่นระดบั ปานกลาง 
2. ลูกคา้พึงพอใจในตวัผลิตภณัฑท่ี์ออกมา เฉล่ียท่ี 3.05 อยูใ่นระดบั ปานกลาง 
3. ถา้มีโอกาสจะซ้ือผลิตภณัฑส์งเคราะห์ชีวติกบั ธ.ก.ส.สาขากระแสสินธ์ุ เฉล่ียท่ี 3.10 อยูใ่นระดบั 

ปานกลาง 
4. อตัราค่าเบ้ียประกนัเหมาะสมกบัความคุม้ครอง เฉล่ียท่ี 3.91 อยูใ่นระดบั มาก 
5. มีความเขา้ใจอยา่งดีในตวัผลิตภณัฑเ์งินฝากสงเคราะห์ชีวติ เฉล่ียท่ี 2.87 อยูใ่นระดบั ปานกลาง 
6. สามารถแข่งขนักบัผลิตภณัฑข์องสถาบนัการเงินอ่ืนได ้เฉล่ียท่ี 3.10 อยูใ่นระดบั ปานกลาง 
7. ช่องทางในการช าระค่าเบ้ียประกนัหลากหลาย ท าใหไ้ดรั้บความสะดวกสบาย เฉล่ียท่ี 2.51 อยูใ่น

ระดบั นอ้ย 
3. ปัจจยัด้านพนักงานทีใ่ห้บริการ ค่าเฉลีย่รวมอยู่ที ่4.08 

1.พนกังานมีอธัยาศยัดี ตอ้นรับและบริการอยา่งดี เฉล่ียท่ี 4.26 อยูใ่นระดบั มากท่ีสุด 
2. การแต่งกายของพนกังานสุภาพ สะอาด เรียบร้อบและมีความน่าเช่ือถือ เฉล่ียท่ี 4.25 อยูใ่นระดบั 

มากท่ีสุด 
3.มีการอธิบายขั้นตอนต่างๆ ในการท าธุรกรรมใหส้ามารถเขา้ใจไดง่้าย เฉล่ียท่ี 4.03 อยูใ่นระดบั มาก 
4. การประสานงานระหวา่งแผนงานต่างๆ มีความรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ เฉล่ียท่ี 3.56 อยูใ่นระดบั มาก 
5. ความเขา้ใจในความแตกต่างของลูกคา้ท่ีเขา้มาใชบ้ริการ เฉล่ียท่ี 4.31 อยูใ่นระดบั มากท่ีสุด 
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4. สภาพแวดล้อมการให้บริการ (ภาพลกัษณ์ธนาคาร) ค่าเฉลีย่รวมอยู่ที ่3.81 
1. ธ.ก.ส.สาขากระแสสินธ์ุ มีส่ิงอ านวยความสะดวกครบครัน เฉล่ียท่ี 3.41 อยูใ่นระดบั มาก 
2. การใหบ้ริการมีความรวดเร็ว ไม่ตอ้งรอคิวนาน เฉล่ียท่ี 3.19 อยูใ่นระดบั ปานกลาง 
3. ภายในสาขามีความเป็นระเบียบเรียบร้อยทั้งภายในและภายนอกอาคาร เฉล่ียท่ี 4.10 อยูใ่นระดบั มาก 
4. มีแสงสวา่งและอุณหภูมิภายในอาคารท่ีเหมาะสม เฉล่ียท่ี 4.08 อยูใ่นระดบั มาก 
5. ความประทบัใจในสถานท่ี (ธ.ก.ส.สาขากระแสสินธ์ุ) เฉล่ียท่ี 4.26 อยูใ่นระดบั มากท่ีสุด 

5. ส่ือประชาสัมพนัธ์ ค่าเฉลีย่รวมอยู่ที ่4.30 
1. มีช่องทางใหติ้ดต่อหลากหลายช่องทาง เช่น Facebook Line เฉล่ียท่ี 4.17 อยูใ่นระดบั มาก 
2. ป้ายประชาสมัพนัธ์ภายในสาขา ชดัเจน เขา้ใจง่าย เฉล่ียท่ี 4.34 อยูใ่นระดบั มากท่ีสุด 
3. มีช่องทางใหลู้กคา้สามารถติดต่อสาขาไดอ้ยา่งสะดวกถึง เฉล่ียท่ี 4.38 อยูใ่นระดบั มากท่ีสุด 

ในส่วนที ่3 ข้อเสนอแนะต่าง ๆ ทีลู่กค้าอยากแสดงความคดิเห็นต่อผลติภัณฑ์เงินฝากสงเคราะห์ชีวติของ
ธนาคาร สรุปได้ดังนี้ ผลิตภณัฑ์สงเคราะห์ชีวิตของ ธ.ก.ส. สาขากระแสสินธ์ุ ท่ีลูกคา้สนใจมากท่ีสุดคือ ธ.ก.ส. 
เพ่ิมรัก เพราะสามารถน ามาลดหยอ่นภาษีไดด้ว้ย รองลงมา ทวรัีก 99  และมอบรัก (แต่มีขอ้จ ากดั คือ ลูกคา้ท่ีไม่ใช่
ลูกคา้เงินกูไ้ม่สามารถท าประกนัประเภทน้ีได)้  ส่วนของอตัราค่าเบ้ียประกนัเหมาะสมกบัความคุม้ครองหรือไม่ 
ลูกคา้ 62 % จาก 22 คน เห็นว่าเหมาะสมแลว้ ในดา้น โปรโมชัน่ หรือ การส่งเสริมการขาย ลูกคา้เห็นว่าควรมี
ส่วนลดเพ่ิมหรือ มีบตัรก านัล ของขวญัให้ลูกคา้เพ่ือจูงใจ ในการตดัสินใจท าประกนัสงเคราะห์ชีวิตไดม้ากข้ึน 
และลูกคา้ยงัเห็นว่าผลิตภณัฑ์เงินฝากสงเคราะห์ชีวิตของ ธ.ก.ส.สาขากระแสสินธ์ุ มีความสามารถแข่งขนักับ 
ธนาคารพาณิชยอ่ื์นไดค้่อนขา้งน้อย เพราะเม่ือเทียบกบัท่ีอ่ืน ยงัคงคิดว่ามีผลิตภณัฑ์ไม่ครอบคลุมทุกกลุ่มลูกคา้ 
และยงัไม่มีประกนัสุขภาพ ท่ีคุม้ครองค่ารักษาพยาบาล ทั้งกรณีผูป่้วยนอกผูป่้วยใน 
 

7. ข้อเสนอแนะ 
 7.1 ข้อเสนอแนะในการน าผลวจิยัไปใช้ 

(1) แนวทางเลือกการแกไ้ขปัญหา   
ทางเลือกส าหรับการแกไ้ขปัญหาของ ธ.

ก.ส. สาขากระแสสินธ์ุ 
ขอ้ดี ขอ้เสีย 

1. พฒันาผลิตภณัฑส์งเคราะห์ชีวิตให้
เทียบเท่ากบัคู่แข่งขนั 
 

สามารถแข่งขนักบัธนาคารพาณิชยอ่ื์นได ้ ตอ้งใชร้ะยะเวลาท่ีค่อนขา้งนาน เพราะ
ตอ้งท าตามระบบธนาคาร เร่ิมตน้จาก
ฝ่ายเงินฝากของธนาคาร 

2. เปิดการให้บริการท่ีปรึกษาดา้น             
การการเงินหรือการวางแผนทางการเงิน 

พนกังานไดมี้โอกาสในการรับความรู้
ทางการเงินใหม่ๆ และถ่ายทอดให้กบั
ลูกคา้ไดอ้ยา่งถูกตอ้งครบถว้น 

เสียค่าใชจ่้ายในการฝึกอบรมพนกังาน 
ค่าอาคารสถานท่ีในการฝึกอบรม
พนกังาน 

3. ปล่อยผลิตภณัฑท่ี์ดึงดูดลูกคา้พร้อม
แพคเกจท่ีน่าสนใจเพ่ือเพ่ิมฐานลูกคา้
ให้กบัธนาคาร  

ลูกคา้ไดรั้บความคุม้ครองตามความ
ตอ้งการและไดรั้บโปรโมชัน่ หรือของ
สมนาคุณ ท่ีตอบโจทย ์

มีค่าใชจ่้ายในการออกโปรโมชัน่ หรือ
แพคเกจ ต่าง ๆ  

4. พฒันาช่องทางในการส่ือสารขอ้มูล 
เพ่ือประชาสมัพนัธ์โครงการต่างๆ ของ
ธนาคารให้ง่ายข้ึน 
 

ลูกคา้รับรู้ข่าวสารธนาคารไดร้วดเร็วผ่าน
ช่องทางออนไลน์โดยไม่ตอ้งเดินทางมา
ติดต่อยงัสาขาของธนาคาร 

ลูกคา้เกษตรกรท่ีอายมุาก ไม่สามารถ
เขา้ถึงส่ือประชาสมัพนัธ์ท่ีทนัสมยับาง
ประเภทได ้เช่น ไลน ์Facebook หรือ                
ส่ือออนไลน์อ่ืน 
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จากการสอบถามขอ้มูลของลูกคา้เร่ือง ความน่าสนใจในตวัผลิตภณัฑ ์มีระดบัคะแนนเฉล่ียท่ีออกมาใน
ระดบัปานกลาง ลูกคา้ยงัไม่มีความสนใจและตวัผลิตภณัฑข์องธนาคาร และผลิตภณัฑย์งัไม่ตรงกบัความตอ้งการ
ของลูกคา้ ผูว้ิจยัจึงเสนอ ทางเลือกท่ี 3  คือการ ปล่อยผลิตภณัฑ์ท่ีดึงดูดลูกคา้พร้อมแพคเกจท่ีน่าสนใจ เพ่ิมฐาน
ลูกคา้ให้กบัธนาคาร และประการส าคญั ท าให้รายไดค้่าธรรมเนียมและค่าบริการจากผลิตภณัฑ์สงเคราะห์ชีวิต
เป็นไปตามเป้าหมาย และเพ่ือให้เกษตรกรและลูกคา้ธนาคารไดเ้ขา้ถึงหลกัประกนัชีวิตจากผลิตภณัฑส์งเคราะห์
ชีวติของธนาคาร 
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บทคัดย่อ 
การศึกษาวิจยัน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือ 1) ศึกษาระดบัความคิดเห็นของการจดัการการท างานท่ีบา้น (Work 

From Home) และประสิทธิภาพการท างาน 2) ศึกษาความสัมพนัธ์ของการจดัการการท างานท่ีบา้นท่ีส่งผลต่อ
ประสิทธิภาพการท างาน 3) ศึกษาอิทธิพลของการจดัการการท างานท่ีบา้น ภายใตส้ถานการณ์การแพร่ระบาดของ
เ ช้ือไวรัสโคโรนา 2019 ท่ี ส่งผลต่อประสิทธิภาพการท างาน ของกลุ่มพนักงานบริษัทเอกชน จังหวัด
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พระนครศรีอยธุยา จากการสุ่มตวัอยา่ง จ านวน 387 ตวัอยา่ง แบบบงัเอิญโดยใชแ้บบสอบถามระดบัความคิดเห็น
ในการเก็บรวบรวมขอ้มูล ท าการวิเคราะห์ขอ้มูลเชิงพรรณนา ด้วยค่าเฉล่ีย ค่าสูงสุด ต ่าสุด และเชิงอนุมาน                  
ดว้ยการทดสอบสหสมัพนัธ์แบบเพียร์สนั และการวเิคราะห์ความถดถอยแบบพหุคูณ  

ผลการศึกษาพบวา่ ระดบัความคิดเห็นของการจดัการการท างานท่ีบา้น อยูใ่นระดบัมากในทุกปัจจยั และ
เม่ือพิจารณาเป็นรายปัจจยั พบวา่ ปัจจยัการมีภาวะผูน้ า มีค่าเฉล่ียสูงท่ีสุด และระดบัความคิดเห็นของประสิทธิภาพ
การท างานท่ีบา้น ผลการศึกษาพบวา่ ระดบัความคิดเห็นอยูใ่นระดบัมากในทุกปัจจยั ภายใตส้ถานการณ์การแพร่
ระบาดของเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 เช่นเดียวกนั และเม่ือพิจารณาเป็นรายปัจจยั พบว่า ปัจจยัดา้นคุณภาพงาน                 
มีค่าเฉล่ียสูงท่ีสุด โดยการทดสอบสหสัมพนัธ์ พบว่า ความสัมพนัธ์ของตวัแปรการจัดการการท างานท่ีบ้าน
โดยรวมมีความสัมพนัธ์กบัประสิทธิภาพการท างาน ในทิศทางบวกในทุกคู่ตวัแปร อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ี
ระดบันยัส าคญั .01 โดยการจดัการการท างานท่ีบา้นโดยรวมมีความสัมพนัธ์ต่อเวลาการด าเนินงานใหส้ าเร็จมาก
ท่ีสุด และยงัพบว่าเม่ือท าการวิเคราะห์ความถดถอยแบบพหุคูณตวัแปรดา้นการจดัการการท างานท่ีบา้นภายใต้
สถานการณ์การแพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโคโรนา 2019  ด้านการวางแผน การมีภาวะผูน้ า และการควบคุม                     
มีอิทธิพลในทิศทางบวกต่อประสิทธิภาพการท างาน อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบันยัส าคญั .05 

 
ค าส าคญั: การจดัการ, การท างานท่ีบา้น, ประสิทธิภาพการท างาน, เช้ือไวรัสโคโรนา 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. ความส าคัญและทีม่าของปัญหาวจัิย 
สถานการณ์โลกท่ีก าลงัเผชิญหนา้กบัปัญหาการแพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (Coronavirus 

Disease 2019; COVID-19) มาเป็นระยะเวลายาวนาน เน่ืองมาจากลกัษณะของโรคท่ีมีการแพร่เช้ืออย่างรวดเร็ว
และกวา้งขวางไปหลายประเทศทัว่โลก ซ่ึงมีผูติ้ดเช้ือและเสียชีวิตเป็นจ านวนมาก โดยปัญหาดงักล่าวไดส่้งผล
กระทบไปในวงกวา้ง ซ่ึงองคก์ารอนามยัโลก ประกาศ ณ วนัท่ี 30 มกราคม พ.ศ. 2563 ใหส้ถานการณ์ดงักล่าวเป็น
ภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขระหวา่งประเทศ (ประกาศกระทรวงสาธารณสุข, 2563) และต่อมาในช่วงตน้ปี พ.ศ. 
2564 ไดเ้กิดการระบาดระลอกใหม่ของโรคข้ึนในประเทศไทย ขอบเขตการแพร่ระบาดขยายออกไปเป็นวงกวา้ง
ในหลายพ้ืนท่ี การติดเช้ือภายในประเทศมีจ านวนเพ่ิมสูงข้ึนในแต่ละวนั ส่งผลให้เม่ือวนัท่ี 17 กรกฎาคม พ.ศ. 
2564 ราชกิจจานุเบกษาไดป้ระกาศขอ้ก าหนดออกความตามมาตรา 9 แห่งพระราชก าหนดการบริหารราชการ
แผ่นดินในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบบัท่ี 28) ไดก้ าหนดให้พ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร เขตปริมณฑล และ
จงัหวดัท่ีก าหนด ให้เป็นเขตพ้ืนท่ีควบคุมสูงสุดและเขม้งวด เน่ืองจากเป็นพ้ืนท่ีท่ีมีจ านวนผูติ้ดเช้ือและเสียชีวิต
เป็นจ านวนมาก และจงัหวดัพระนครศรีอยธุยา เป็นหน่ึงในจงัหวดัท่ีถูกก าหนดใหเ้ป็นเขตพ้ืนท่ีควบคุมสูงสุดและ
เขม้งวด นอกจากน้ี อา้งอิงจากขอ้มูลส านกังานแรงงานจงัหวดัพระนครศรีอยธุยา (2563) พบวา่มีสัดส่วนของผูมี้
งานท า ท่ีมีสถานะเป็นลูกจา้งเอกชน คิดเป็นร้อยละ 57.1 ของประชากรผูมี้งานท าทั้งหมด ซ่ึงถือไดว้่าเป็นกลุ่ม
ประชากรส่วนใหญ่ของจงัหวดัและมีบทบาทส าคญัยิง่ในขบัเคล่ือนในทุกภาคส่วน 

เน่ืองดว้ย สถานการณ์การแพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 ท่ีรุนแรงข้ึนกวา่เดิมในช่วงปีก่อนนั้น 
ส่งผลให้หลายองคก์รตอ้งมีการปรับตวั ก่อให้เกิดความเปล่ียนแปลงท่ีส่งผลกระทบและสร้างความเปล่ียนแปลง
ต่อรูปแบบการใชชี้วติของคนในสงัคมท่ีเขม้งวดข้ึนกวา่เดิม โดยเฉพาะดา้นการท างาน หลายองคก์รไดป้รับเปล่ียน
วิธีการท างาน ดว้ยการออกนโยบายให้มีการท างานท่ีบา้น หรือท่ีเรียกกนัวา่ ‘Work From Home’ หรือการท างาน
ซ่ึงปฏิบติัจากสถานท่ีอ่ืนนอกเหนือจากส านกังานแบบเดิม (Nakrosiene, Buciuniene, และ Gostautaite, 2019) และ
การท างานท่ีบ้านเป็นหน่ึงในมาตรการเวน้ระยะห่างทางสังคม ซ่ึงเป็นการจ ากัดการติดต่อและลดการสัมผสั
ระหวา่งคน ส่งผลให้ลดอตัราการแพร่เช้ือไวรัสไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ หากองคก์รใดมีแนวทางหรือกลยทุธ์การ
รับมือต่อความเปล่ียนแปลงหรือมีการจดัการการท างานท่ีไม่เป็นแบบแผน นโยบายการท างานจากท่ีบา้น ซ่ึงจะท า
ให้องคก์รด าเนินไปอยา่งไม่ราบร่ืน ท าให้เกิดอุปสรรคในการท างาน จนส่งผลกระทบต่อองคก์รของตนเอง หรือ
อาจส่งผลกระทบในระดบัจงัหวดั หรือระดบัประเทศ หน่ึงในนั้นคือเร่ืองของประสิทธิภาพในการท างาน ไม่วา่จะ
เป็นด้านคุณภาพของผลงาน ปริมาณงานท่ีสามารถท าได้ เวลาในการท างาน หรือแม้กระทั่งค่าใช้จ่ายท่ีใช้
สนับสนุนในการท างาน Petersen, Plowman, และ Trickett (1953) ซ่ึงท าให้ในปัจจุบันทุกภาคส่วนต่างหันมา
สนใจในการจดัการบริหารองค์กรของตนเองให้เป็นแบบแผน จึงเกิดทฤษฎีเก่ียวกบัการจดัการองค์กรเกิดข้ึน
มากมาย หน่ึงในทฤษฎีน่าสนใจก็คือ ทฤษฎีการบริหารจดัการแบบ P-O-L-C ของ Louis A. Allen (1958) หรือ
ทฤษฎีการจดัการสมยัใหม่ ท่ีหลายองค์กร หลายภาคส่วนนิยมใช ้ในดา้นการวางแผน (Planning) เพื่อให้บรรลุ
เป้าหมายท่ี วางไว ้การจดัการองคก์าร (Organizing) การจดัสรรทรัพยากรและออกแบบการท างานของแต่ละคน
ใหเ้หมาะสมและลงตวั การน า (Leading) หรือภาวะในการควบคุมการท างานใหส้ าเร็จลุล่วงและสร้างแรงจูงใจให้
ทุกคนอยากร่วมท างาน และการควบคุม (Controlling) หรือการดูแลบุคลากรตลอดจนการติดตามและประเมินผล 
เพื่อท าให้การท างานมีระบบระเบียบ ซ่ึงเป็นปัจจัยอย่างท่ีส าคญัยิ่งในการท่ีจะขบัเคล่ือนองค์กรให้เดินต่อไป
ขา้งหนา้ และท าใหอ้งคก์รสามารถบรรลุเป้าหมายท่ีวางไวไ้ดเ้ป็นอยา่งดีในระยะยาว 
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จากบริบททางสังคมท่ีเปล่ียนแปลงไป จึงเป็นเร่ืองน่าสนใจท่ีจะศึกษาเร่ืองการจดัการการท างานท่ีบา้น 
ส่งผลต่อประสิทธิภาพการท างานว่าเปล่ียนแปลงไปหรือไม่ อยา่งไร ภายใตส้ถานการณ์การแพร่ระบาดของเช้ือ
ไวรัสโคโรนา 2019 ของกลุ่มพนักงานบริษัทเอกชน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพื่อน าข้อมูลท่ีได้จาก                              
การศึกษาวิจัยไปปรับปรุงและพัฒนาการจัดการการท างานในองค์กรอ่ืน ในรูปแบบการท างานแบบใหม่                        
ในสถานการณ์จ าเป็นอ่ืน ๆ ท่ีมีความจ าเป็นจะตอ้งท างานท่ีบา้นนอกเหนือจากสถานการณ์โรคระบาดท่ีเกิดข้ึนใน
ปัจจุบนั หรือการสร้างฐานวถีิชีวติใหม่ (New Normal) ส าหรับการท างานอยา่งมีประสิทธิภาพในอนาคต 

 

2. วตัถุประสงค์ของการวจัิย 

(1) เพื่อศึกษาระดบัความคิดเห็นของการจดัการการท างานท่ีบา้นและระดบัประสิทธิภาพการท างาน  
ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 ของกลุ่มพนักงานบริษัทเอกชน จังหวดั
พระนครศรีอยธุยา 

(2) เพ่ือศึกษาหาความสัมพนัธ์ระหวา่งการจดัการการท างานท่ีบา้น ภายใตส้ถานการณ์การแพร่ระบาด
ของเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 ท่ีส่งผลต่อประสิทธิภาพการท างาน ของกลุ่มพนักงานบริษัทเอกชน จังหวดั
พระนครศรีอยธุยา 

(3) เพื่อศึกษาอิทธิพลของการจดัการการท างานท่ีบา้น (WORK FROM HOME) ภายใตส้ถานการณ์การ
แพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 ท่ีส่งผลต่อประสิทธิภาพการท างาน ของกลุ่มพนักงานบริษทัเอกชน 
จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา 

 

3. เอกสารและงานวจัิยทีเ่กี่ยวข้อง 
3.1 แนวคดิ ทฤษฎแีละงานวจิยัทีเ่กีย่วข้อง 

1. ทฤษฎีภาวะฉุกเฉิน (Contingency Theory) โดย Joan Woodward (1965) อธิบายถึงการเลือก
วิธีการแก้ไขปัญหาท่ีจะน าไปสู่การแก้ปัญหาทางการบริหารถือว่าไม่มีวิธีใดท่ีดีท่ีสุด ได้มีการต่อยอดโดย 
Donaldson (2001) ภายใต้กรอบแนวคิด Structural Adaptation to Regain Fit (SARFIT) โดยทฤษฎีน้ี กล่าวถึง
ความสมัพนัธ์ระหวา่งตวัแปรภาวะฉุกเฉิน (Contingency Variable) จะส่งผลกระทบโดยจะลดความพอดี (Fit) ของ
การปฏิบติังานให้เกิดความแปรปรวน ซ่ึงส่งผลโดยตรงกบัประสิทธิภาพ (Performance) ของการปฏิบติังานท่ี
เปล่ียนแปลงไป ถึงแมว้า่ทฤษฎีดงักล่าวจะผ่านมายาวนาน แต่ปัจจุบนัก็ยงัมีการน ามาอธิบายและประยกุต์ใช้อยู่
อยา่งแพร่หลาย เช่น ต ารา Advancing Organizational Theory in a complex world ของ Qiu และคณะ (2018) ส่งผล
ให้การศึกษาวิจัยน้ี ได้หยิบยกปัญหาการแพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 มาเป็นตวัแปรภาวะฉุกเฉิน                 
เพ่ือศึกษาถึงผลกระทบต่อประสิทธิภาพของการท างานท่ีบา้น ซ่ึงเป็นลกัษณะการท างานท่ีเปล่ียนไปจากปกติของ
องคก์ร 

2. ทฤษฎีเกี่ยวกับการจัดการ เสนอโดย Allen (1958) ซ่ึงไดมี้การอธิบายรายละเอียดองคป์ระกอบ
ต่าง ๆ เรียกในนามวา่ P-O-L-C Framework โดย มาจาก Planning (การวางแผน), Organizing (การจดัการองคก์ร), 
Leading (การมีภาวะผูน้ า) และ Controlling (การควบคุม) ซ่ึงทฤษฎี ยงัคงถูกใช้อย่างแพร่หลายในการจดัการ
ปัญหาต่าง ๆ หลากแขนงในปัจจุบนั เช่น การศึกษารูปแบบการจดัการสถานกีฬาชุมชนระดบัตาบลเพ่ือพฒันาสู่
ความเป็นเลิศในพ้ืนท่ีภาคตะวนัออกเฉียงเหนือของประเทศไทยของ เจริญชยั สุวรรณศรี, มงคล ดอนขวา, และ
สังเวียน ปินะกาลงั (2561) จากแนวคิดเร่ืองการจดัการขา้งตน้ มีความเป็นไปไดท่ี้จะพิจารณาปัจจยัการจดัการมา
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ประยุกต์ใช้เพ่ือศึกษาผลต่อประสิทธิภาพการท างานท่ีบา้น ภายใตส้ถานการณ์การแพร่ระบาดของเช้ือไวรัส              
โคโรนา 2019  

3. แนวคิดเร่ืองประสิทธิภาพการท างาน (Job Performance) เสนอโดย Petersen, Plowman, และ 
Trickett (1953) อธิบายว่าผลลพัธ์ท่ีได้จากการท่ีบุคลากรมีประสิทธิภาพการท างาน ประเมินได้จาก 4 มิติ คือ 
คุณภาพงาน ปริมาณงาน ระยะเวลาในการท างานให้ส าเร็จ และค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการด าเนินงาน                       
แมท้ฤษฎีดงักล่าวจะมีการอธิบายไวอ้ย่างยาวนาน แต่ยงัมีการศึกษาวิจยัเก่ียวทฤษฎีน้ีอยู่ในปัจจุบนั เช่น การศึก
วจิยัคุณภาพชีวิตท่ีส่งผลต่อประสิทธิภาพการท างานในสถานการณ์ การระบาดของไวรัส โควดิ -19 ของพนกังาน
ส านกังาน กสทช. ของ พิทกัษพ์งศ์ ล้ีศตัรูพ่าย และ ปริญญาภรณ์ พจน์อริยะ (2563) เป็นตน้ โดยปัจจยัทุก ๆ ดา้น 
ลว้นมีความเป็นไปไดท่ี้จะส่งผลกระทบกบัลกัษณะการท างานท่ีบา้น ภายใตส้ถานการณ์การแพร่ระบาดของเช้ือ
ไวรัสโคโรนา 2019  

3.2 กรอบแนวคดิในการวจิยั 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภาพที ่1 กรอบแนวคิดในการวจิยั 
 

3.3 สมมตฐิานการวจิยั 
 การจดัการการท างานท่ีบา้นภายใตส้ถานการณ์การแพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 มีอิทธิพลใน
ทิศทางบวกต่อประสิทธิภาพการท างาน ของกลุ่มพนกังานบริษทัเอกชน จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา  
 

4. วธีิด าเนินการวจัิย  
 4.1 แบบแผนการวจิยั  
 งานวิจยัน้ีท าการวิจยัเชิงปริมาณ โดยด าเนินการเก็บขอ้มูลแบบปฐมภูมิ บนพ้ืนฐานของวตัถุประสงค์ 
การวิจยัท่ีตอ้งการศึกษาถึงการจดัการการท างานท่ีบา้นในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโคโรนา 
2019  ท่ีส่งผลต่อประสิทธิภาพการท างานท่ีบา้น ของพนกังานบริษทัเอกชน จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา 
        4.2 ประชากรและตวัอย่าง 
 กลุ่มประชากร คือ พนักงานหรือลูกจ้าง ท่ีปฏิบัติงานในบริษัทเอกชนท่ีตั้ งอยู่ในเขตจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา และจะตอ้งเป็นพนักงานบริษทัเอกชนท่ีมีนโยบายให้พนกังานปฏิบติังานแบบการท างานท่ี
บา้น ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 ซ่ึงผูว้ิจยัไม่ทราบจ านวนประชากรท่ีแทจ้ริง 
จึงท าการสุ่มตวัอยา่ง แบบไม่ทราบขนาดประชากร ตามเกณฑข์อง Cochran (1997) เม่ือค านวณตามเกณฑด์งักล่าว 
ไดข้นาดกลุ่มตวัอยา่งจ านวน 385 ตวัอยา่ง 
 

ตวัแปรอสิระ 

การจดัการการท างานท่ีบา้น 
- การวางแผน 
- การจดัการองคก์ร 
- การน า 
- การควบคุม 

ตวัแปรตาม 

ประสิทธิภาพการท างาน 
- คุณภาพงาน 
- ปริมาณงาน 
- ระยะเวลาในการท างานใหส้ าเร็จ 
- ค่าใชจ่้ายในการสนบัสนุนการด าเนินงาน 
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4.3 เคร่ืองมือวจิยั 
 เคร่ืองมือวิจยั อาศยัการเก็บขอ้มูลผ่านทางการตอบแบบสอบถาม แบ่งออกเป็น 5 ส่วน ไดแ้ก่ ส่วนท่ี 1 
ขอ้มูลเชิงประชากรศาสตร์ ส่วนท่ี 2 ลกัษณะการท างานปัจจุบนั ประกอบไปดว้ยค าถามท่ีเป็นเกณฑค์ดัเลือกเพื่อ
วเิคราะห์ในการวจิยั ส่วนท่ี 3 ระดบัการจดัการการท างานท่ีบา้น ส่วนท่ี 4 ประสิทธิภาพการท างาน โดยแบบสอบถาม 
ในส่วนท่ี 3 และ 4 มีลกัษณะค าถามเป็นแบบเป็นแบบ Likert Scale 5 ระดบั โดยแบ่งเป็น มากท่ีสุด มาก ปานกลาง 
น้อย น้อยท่ีสุด โดยก าหนดระดับคะแนนเป็น 5, 4, 3, 2 และ 1 ตามล าดับ และส่วนท่ี 5 ความคิดเห็นเพ่ิมเติม 
เพ่ือใหผู้ต้อบแบบสอบถามแสดงความคิดเห็นอยา่งอิสระในประเด็นท่ีเก่ียวขอ้ง  
 แบบสอบถามมีการทดสอบความเช่ือมัน่ โดยแบบสอบถามทั้งฉบบั มีขอ้ค าถามทั้งส้ิน 33 ขอ้ โดยผล
การทดสอบค่าสมัประสิทธ์ิแอลฟา (α) อยูใ่นช่วงระหวา่ง 0.716 – 0.909 และ ค่าสมัประสิทธ์ิแอลฟาเฉล่ียทั้งฉบบั 
เท่ากบั 0.963 ซ่ึงเป็นไปตามเง่ือนไขของ Taber (2017) เม่ือค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟาไม่ต ่ากวา่ 0.7 ถือวา่ยอมรับได ้
นอกจากน้ี การทดสอบความตรงของเน้ือหา ผ่านการประเมินจากผูเ้ช่ียวชาญเฉพาะดา้น จ านวน 3 ท่าน โดยค่า
ดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อค าถามกับวตัถุประสงค์ ไม่ต ่ากว่า 0.5 ตามเกณฑ์ของ Jusoh, Zubairi, และ 
Badrasawi (2018) ในทุกขอ้ค าถาม 

4.4 การเกบ็รวบรวมข้อมูล 
การวิจัยคร้ังน้ี ท าการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยวิธีการสุ่มแบบบังเอิญ โดยใช้เกณฑ์ช่วงเวลาเพ่ือ

ก าหนดการเก็บรวบรวมขอ้มูลเน่ืองจากเป็นการศึกษาวิจัยในการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ในช่วงวนัท่ี 15 
สิงหาคม 2564 ถึง 3 กนัยายน 2564) และท าการกระจายแบบสอบถามไปยงักลุ่มตวัอยา่งในรูปแบบออนไลน์ผา่น
แอปพลิเคชนั Google Form โดยผูว้ิจยัไดรั้บแบบสอบถามตามช่วงเวลาท่ีก าหนด จ านวนทั้งส้ิน 440 ชุด เม่ือท า
การวเิคราะห์ขอ้มูล พบวา่มีแบบสอบถามจ านวน 387 ชุด ท่ีมีความสมบูรณ์และเหมาะสมในการทดสอบทางสถิติ 
ซ่ึงมีจ านวนมากกวา่เกณฑก์ารทดสอบกลุ่มตวัอยา่งท่ีก าหนดไว ้เขา้สู่กระบวนการการวเิคราะห์ขอ้มูลต่อไป  

4.5 การวเิคราะห์ข้อมูล  
การวิเคราะห์ขอ้มูลในการวิจยัในคร้ังน้ี ผูว้ิจยัก าหนดสถิติในการวิเคราะห์ออกเป็น 2 ส่วน ไดแ้ก่ สถิติ

วิเคราะห์เชิงพรรณนา และสถิติวิเคราะห์เชิงอนุมาน เพื่อทดสอบสมมติฐานโดยวิธีสหสัมพนัธ์แบบเพียร์สัน เพื่อ
ทดสอบความสมัพนัธ์ระหวา่งตวัแปร และเพื่อสร้างสมการพยากรณ์ดว้ยวธีิสหสมัพนัธ์ถดถอยพหุคูณ 
 

5. ผลการวจัิย 
 ระดบัความคิดเห็นโดยรวมของการจดัการการท างานท่ีบา้นและประสิทธิภาพการท างานท่ีบา้น มีผล

อยูใ่นระดบัมาก (Mean = 3.57; S.D. = 1.098, Mean = 3.63; S.D. = 1.087) ดงัตารางท่ี 1 
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ตารางที ่1  ระดบัความคิดเห็นโดยรวมของการจดัการการท างานท่ีบ้าน และประสิทธิภาพการท างาน ภายใต้
สถานการณ์การแพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโคโรนา 2019  

การจดัการการท างานทีบ้่านโดยรวม Mean S.D. ระดบัความคดิเห็น ล าดบั 

1. ดา้นการวางแผน 3.65 1.098 มาก 1 
2. ดา้นการจดัการองคก์ร 3.48 1.144 มาก 4 
3. ดา้นการมีภาวะผูน้ า  3.62 1.068 มาก 2 
4. ดา้นการควบคุม 3.53 1.083 มาก 3 

รวม 3.57 1.098 มาก  

ประสิทธิภาพการท างานโดยรวม Mean S.D. ระดบัความคดิเห็น ล าดบั 

1. ดา้นคุณภาพงาน 3.91 0.939 มาก 1 
2. ดา้นปริมาณงาน 3.59 1.126 มาก 3 
3. ดา้นเวลาการด าเนินงานใหแ้ลว้เสร็จ 3.69 1.080 มาก 2 
4. ดา้นค่าใชจ่้ายในการสนบัสนุนการด าเนินงาน 3.32 1.204 ปานกลาง 4 

รวม 3.63 1.087 มาก  

 
ส าหรับการศึกษาความสมัพนัธ์ระหวา่งการจดัการการท างานท่ีบา้น ท่ีส่งผลต่อประสิทธิภาพการท างาน

ภายใตส้ถานการณ์การแพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 พบวา่มีความสมัพนัธ์อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ (r = 
0.673; p < 0.01) ซ่ึงอยูใ่นระดบัท่ีมีความสมัพนัธ์กนัในระดบัสูง แสดงดงัตารางท่ี 2 
 
ตารางที ่2  ค่าสมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์ของเพียร์สนั (r) ระหวา่งตวัแปรดา้นการจดัการการท างานท่ีบา้นกบั

ประสิทธิภาพการท างาน ภายใตส้ถานการณ์การแพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 ของกลุ่ม

ตวัอยา่ง 
**Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

 
ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ถดถอยพหุคูณของปัจจยัการจดัการการท างานท่ีบา้นภายใตส้ถานการณ์             

การแพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 ส่งผลต่อประสิทธิภาพการท างาน อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ ท่ีระดบั
นัยส าคญั 0.01 ผลการทดสอบพบว่าปัจจยัการจดัการการท างานท่ีบา้นสามารถพยากรณ์การเปล่ียนแปลงของ
ประสิทธิภาพการท างานไดร้้อยละ 46.8 (R2 = 0.468)  
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เม่ือวเิคราะห์รายดา้น พบวา่ปัจจยัการจดัการการท างานท่ีบา้นภายใตส้ถานการณ์การแพร่ระบาดของเช้ือ
ไวรัสโคโรนา 2019 ดา้นการวางแผน ดา้นการมีภาวะผูน้ า ดา้นการควบคุม มีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพการท างาน
ในทิศทางบวก อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ ท่ีระดบันยัส าคญั .01 และพบวา่มีเพียงปัจจยัดา้นการจดัการองคก์ร ท่ีไม่
ส่งผลต่อประสิทธิภาพการท างาน แสดงดงัตารางท่ี 3  
 
ตารางที่ 3 สัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ถดถอยพหุคูณของปัจจยัการจดัการการท างานท่ีบา้นภายใตส้ถานการณ์การ

แพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโคโรนา 2019  ท่ีส่งผลต่อประสิทธิภาพการท างาน  
การจัดการการท างานที่บ้าน (b) S.E. (b) β t p* 
(ค่าคงท่ี) 1.245 0.134  9.317 0.000* 
การวางแผน 0.207 0.051 0.244 4.079 0.000* 
การจดัการองคก์ร -0.001 0.050 -0.001 -0.010 0.992 
การมีภาวะผูน้ า 0.228 0.057 0.267 4.010 0.000* 
การควบคุม 0.227 0.058 0.247 3.944 0.000* 
R = 0.684             R2 = 0.468                        Adjusted R2 = 0.462 Estimated S.E. = 0.566   p* = 0.000 

*Significant at the 0.05 level. 
 

จากการศึกษาวจิยัคร้ังน้ีสามารถวเิคราะห์สมการพยากรณ์ได ้ดงัน้ี  
ประสิทธิภาพการท างาน (Y)  =  1.245 + 0.207(การวางแผน; P*) - 0.001(การจดัการองคก์ร; O)  

+ 0.228(การมีภาวะผูน้ า; L*) + 0.227(การควบคุม; C*) 
 

6. อภิปรายผล  
  จากการศึกษาวิจยัการจดัการการท างานท่ีบา้น (WORK FROM HOME) ภายใตส้ถานการณ์การแพร่
ระบาดของเช้ือไวรัสโคโรนา 2019  ท่ีส่งผลต่อประสิทธิภาพการท างาน ของกลุ่มพนกังานบริษทัเอกชน จงัหวดั
พระนครศรีอยธุยา สามารถอภิปรายผลได ้ดงัน้ี 
  จากการศึกษาวิจยั พบวา่ระดบัความคิดเห็นของการจดัการการท างานท่ีบา้นและระดบัความคิดเห็นของ
ประสิทธิภาพการท างานท่ีบา้นของกลุ่มตวัอย่าง ภายใตส้ถานการณ์การแพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโคโรนา 2019  
อยู่ในระดบัมากในทุกปัจจยั ซ่ึงสอดคลอ้งกับผลการศึกษาวิจัยของเอ้ือมพร ค าสีดา และจุฑาทิพย ์เดชยางกูร 
(2563) การศึกษาวจิยัของชนกนนัท ์โตชูวงศ ์(2563) และการศึกษาวจิยัของปาริฉตัร โชติภูมิเวทย ์(2564) แสดงให้
เห็นวา่บริษทัเอกชนจงัหวดัพระนครศรีอยธุยา มีการจดัการการท างานไดอ้ยา่งเป็นระบบ และสามารถรับมือกบั
การเปล่ียนแปลงต่าง ๆ ภายใต้กรอบระยะเวลาอันสั้ นและข้อจ ากัดในการท างานได้ ซ่ึงสะท้อนให้เห็นถึง
ความสามารถในการบริหารจดัการเชิงกลยุทธ์ (Strategic Management) ของบริษทั อนัส่งผลต่อประสิทธิภาพ             
การท างาน ซ่ึงวดัไดจ้ากดชันีช้ีวดัความส าเร็จ (Key Performance Index; KPI) ท่ีแสดงใหเ้ห็นถึงประสิทธิภาพของ
งาน และผลลพัธ์ของงานท่ีได ้บรรลุเป้าประสงคท่ี์บริษทัตั้งเอาไว ้
  จากการศึกษาวิจัย ยงัพบว่าความสัมพันธ์ของตัวแปรการจัดการการท างานท่ีบ้านโดยรวมมี
ความสัมพนัธ์ต่อประสิทธิภาพการท างานโดยรวม และสามารถอธิบายวา่ตวัแปรทั้งสองมีความสัมพนัธ์กนัอยา่ง
สูง และเม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบว่ามีความอิทธิพลในทิศทางบวกในทุกคู่ตวัแปรอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติ              
ซ่ึงสอดคลอ้งกับสมมติฐานการวิจัยในคร้ังน้ี และสอดคลอ้งกับผลการศึกษาวิจัยของ เอ้ือมพร ค าสีดา และ                    
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จุฑาทิพย ์เดชยางกรู (2563)  การศึกษาวจิยัของชนกนนัท ์โตชูวงศ ์(2563) และการศึกษาวจิยัของ Fenn และ Sultan 
Al-Khaled (2021) ซ่ึงแสดงใหเ้ห็นถึงความส าคญัในการจดัการการท างานของบริษทั ใหส้อดคลอ้งกบัสถานการณ์
ในปัจจุบนั หรือสถานการณ์ฉุกเฉิน อนัเป็นเหตุใหไ้ม่สามารถมาปฏิบติังาน ณ สถานท่ีท างานตามปกติได ้เพื่อให้
เกิดประสิทธิภาพในการท างาน และไดรั้บผลลพัธ์ในการท างานตามท่ีไดต้ั้งเป้าหมายไว ้ 
  ในขณะเดียวกัน การศึกษาวิจัยยงัพบว่า ปัจจัยการจัดการการท างานท่ีบ้าน ด้านการจัดการองค์กร                   
ไม่ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการท างานท่ีบ้านอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ซ่ึงแตกต่างจากผลการทดลองของ                     
นารีรัตน์ เถ่ือนคุม้ (2563) ซ่ึงท าใหไ้ม่สามารถพยากรณ์ในสมการไดอ้ยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติตามสมการท่ีไดจ้าก
การวิเคราะห์ความถดถอยแบบพหุคูณ เน่ืองดว้ยขอ้คิดเห็นจากผูต้อบแบบสอบถามเร่ือง “ความไม่เพียงพอของ
การจดัสรรจ านวนทรัพยากรในการท างาน” หรือ “มีลกัษณะงานท่ีไม่อ านวยต่อการท างานท่ีบ้านได้อย่างเต็ม
ประสิทธิภาพ” ทั้งน้ี หากองค์กรเกิดการเรียนรู้ถึงลกัษณะวิกฤตเป็นระยะเวลามากพอ องค์กรจะสามารถถอด
บทเรียนจากวกิฤตการณ์ เพ่ือน ามาปรับใชก้บัแต่ละองคก์รไดอ้ยา่งเหมาะสมมากยิง่ข้ึน จึงสามารถอนุมานไดว้า่ ณ 
จุดเวลาในอนาคต ภายใตม้าตรการการท างานท่ีบา้น ปัจจยัดา้นการจดัการองคก์ร อาจจะมีบทบาทต่อการพยากรณ์
ประสิทธิภาพการท างานไดอ้ยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติไดเ้ช่นกนั 
 

7. ข้อเสนอแนะ 
7.1 ข้อเสนอแนะในการน าผลวจิยัไปใช้ 

(1) บริษทัเอกชนท่ีมุ่งให้ประสิทธิภาพในการท างานเพ่ิมข้ึน ควรให้ความส าคญักับ การจัดการ               
การท างานท่ีบ้าน ด้านการวางแผน ด้านการมีภาวะผู ้น า  และด้านการควบคุม เน่ืองจากผลการวิจัยพบว่า                         
แมส้ถานการณ์จะแตกต่างกนั ปัจจยัทั้งสามดา้นยงัคงส่งผลต่อประสิทธิภาพในการท างานใหเ้พ่ิมข้ึนเสมอ 

(2) บริษทัเอกชนท่ีมุ่งใหป้ระสิทธิภาพในการท างานเพ่ิมข้ึน ควรให้ความระมดัระวงักบัการจดัการ
ท างานท่ีบา้น ดา้นการจดัการองคก์ร เน่ืองจากผลการศึกษาพบวา่ ปัจจยัดงักล่าวส่งผลต่อทางลบต่อประสิทธิภาพ
การท างาน เม่ือเกิดสภาวะฉุกเฉิน ปัจจยัดงักล่าวอาจส่งผลกระทบเชิงลบต่อบริษทั 

7.2 ข้อเสนอแนะในการวจิยัคร้ังต่อไป 
  (1) การศึกษาวิจยัในคร้ังน้ี เป็นการศึกษาวิจยัของบุคลากรท่ีเป็นพนักงานบริษทัเอกชน ภายใน
จงัหวดัพระนครศรีอยธุยาเท่านั้น เพ่ือใหเ้ขา้ใจถึงผลกระทบของสถานการณ์การแพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโคโรนา 
2019 ท่ีส่งผลกระทบกบัหลากหลายองคก์ร ควรมีการศึกษาความสัมพนัธ์ของบุคลากรท่ีมีลกัษณะงานอ่ืนเพ่ิมเติม 
เพ่ือท่ีจะไดน้ าผลกระทบดงักล่าวไปพฒันาหรือปรับแกม้าตรการการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคทั้งในภาค
สาธารณสุข และภาคธุรกิจ ใหมี้ความเหมาะสมมากยิง่ข้ึนในแต่ละลกัษณะหรือโครงสร้างการองคก์ร 
  (2) การศึกษาวิจัยในคร้ังน้ี เป็นการศึกษาวิจัยปัจจยัด้านการจดัการท่ีส่งผลต่อต่อประสิทธิภาพ              
การท างานเท่านั้ น แต่ยงัมีปัจจัยอ่ืน เช่น คุณภาพชีวิตของพนักงานท่ีส่งผลต่อต่อประสิทธิภาพการท างาน
เช่นเดียวกนั การศึกษาตวัแปรดงักล่าวจะท าให้องคก์รเขา้ใจพนกังานภายในองคก์ร แลว้น าปัจจยัท่ีส่งผลต่อต่าง ๆ 
มาปรับใชใ้นการบริหารจดัการทรัพยากรมนุษยใ์นอนาคตไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพมากยิง่ข้ึน 
 

8. กติติกรรมประกาศ 
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ซ่ึงเป็นผูท้รงคุณวฒิุท่ีใหค้วามอนุเคราะห์ตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือวจิยั ตลอดจนผูต้อบแบบสอบถามทุกท่านท่ี
ใหค้วามร่วมมือในการตอบแบบสอบถาม จนท าใหง้านวจิยัน้ีส าเร็จลุล่วงไปดว้ยดี  
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home) ของพนักงานบริษัทเอกชนในสภาวะวิกฤติการเกิดโรคระบาดไวรัสโควิด-19 ในเขต
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บทคัดย่อ 
 การศึกษาวิจยัมีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาพฤติกรรมการซ้ือสินคา้ออนไลน์ของผูบ้ริโภคชาวจีนในเขต
มณฑลยนูนาน สาธารณรัฐประชาชนจีน ประชากรไดแ้ก่ ผูบ้ริโภคชาวจีนท่ีเคยซ้ือสินคา้ออนไลน์ ท่ีอาศยัอยูใ่น
เขตมณฑลยนูนาน สาธารณรัฐประชาชนจีน กลุ่มตวัอยา่งค านวณไดจ้ากสูตรไม่ทราบจ านวนประชากรของ W.G. 
Cochran ไดจ้ านวน 385 ราย เคร่ืองมือท่ีใชเ้ก็บรวบรวมขอ้มูลคือแบบสอบถาม สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูล 
คือ ค่าความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย การแสดงผลการศึกษาพฤติกรรมผูบ้ริโภคใชว้ธีิแสดงผลแบบตารางไขว ้ 

ผลการศึกษาพบว่า ผูบ้ริโภคส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ช่วงอายุ 21-35 ปี มีระดับการศึกษาปริญญาตรี 
ประกอบอาชีพพนกังานบริษทัเอกชน/รับจา้ง มีรายไดร้วมเฉล่ียต่อเดือน 2,001-5,000 หยวน จ านวนคร้ังท่ีซ้ือคือ 
1-2 คร้ังต่อเดือน สินคา้ท่ีผูบ้ริโภคนิยมซ้ือผ่านระบบออนไลน์มากท่ีสุดคือ เส้ือผา้แฟชัน่ ส่วนบริการท่ีผูบ้ริโภค
นิยมซ้ือผ่านระบบออนไลน์มากท่ีสุดคือ บริการดา้นการเดินทาง สาเหตุท่ีผูบ้ริโภคชาวจีนเลือกซ้ือสินคา้หรือ
บริการผ่านระบบออนไลน์ ไดแ้ก่ การซ้ือผ่านออนไลน์มีความสะดวก ไม่มีบุคคลท่ีมีส่วนร่วมในการตดัสินใจซ้ือ
ตวัผูบ้ริโภคตดัสินใจเอง ช่วงเวลาท่ีผูบ้ริโภคชาวจีนซ้ือสินคา้หรือบริการผา่นระบบออนไลน์มากท่ีสุดคือ 18:01-
21:00 น. และนิยมซ้ือสินคา้หรือบริการจากเวบ็ไซตเ์ถาเป่า ค่าใชจ่้ายเป็นเงินต ่ากวา่ 1,000 หยวน ช่องทางการรับรู้
ขอ้มูลของสินคา้หรือบริการคือ เวบ็ไซต/์ส่ือออนไลน์ วธีิการช าระเงินส่วนมากช าระเงินโดยผา่น AliPay 

 
ค าส าคญั: พฤติกรรมผูบ้ริโภค, การซ้ือสินคา้ออนไลน์   

mailto:446746320@qq.com
mailto:wipa_chongruksut@yahoo.com
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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 2,001-
5,000 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. ความส าคัญและทีม่าของปัญหาวจัิย 
 การท าธุรกิจพาณิชยอิ์เล็กทรอนิกส์ (E-commerce) ของสาธารณรัฐประชาชนจีนเป็นท่ีรู้จกัในปี พ.ศ. 
2542 โดยแจ็กหม่า (马云) ผูก่้อตั้งบริษทัอาลีบาบา (阿里巴巴) เพ่ือจ าหน่ายสินคา้และบริการผ่านระบบออนไลน์  
หลงัจากปี พ.ศ. 2551  ธุรกิจพาณิชยอิ์เล็กทรอนิกส์ของประเทศจีนไดเ้ติบโตข้ึนอย่างรวดเร็ว ยกตวัอย่างเช่น 
ในช่วงคร่ึงปีแรกของปี พ.ศ. 2561 ประเทศจีนมีมูลค่าการคา้ผา่นระบบออนไลน์มูลค่าสูงถึง 32.55 ลา้นลา้นหยวน 
เติบโตร้อยละ 11.95 เม่ือเทียบกบัก่อนหนา้ และจ านวนผูใ้ชร้ะบบช าระเงินผา่นออนไลน์ในปี พ.ศ. 2561 มีจ านวน
สูงถึง 5.83 ลา้นลา้นคน เติบโตร้อยละ 9.60 เม่ือเทียบกบัปีก่อนหนา้ ซ่ึงคิดเป็นร้อยละ 41.64 ของจ านวนประชากร
ทั้งหมดของประเทศจีน ธุรกิจพาณิชยอิ์เล็กทรอนิกส์หรือการซ้ือขายสินคา้และบริการผ่านระบบออนไลน์ใน
ประเทศจีนยงัมีแนวโนม้จะเติบโตข้ึนอยา่งต่อเน่ืองในอนาคต (ศูนยก์ารวจิยัอีคอมเมิร์ซ, 2561: ระบบออนไลน์) 
 

 
 

ภาพที ่1 สถิติของมูลค่าการคา้ผา่นระบบอิเลก็ทรอนิกส์ อีคอมเมิร์ช ของประเทศจีน พ.ศ. 2556-2561 
ท่ีมา: ศูนยก์ารวจิยัอีคอมเมิร์ซ (2561) 
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จากภาพท่ี 1 มูลค่าการคา้ผ่านระบบอีคอมเมิร์ช (E-Commerce) ของประเทศจีนระหว่างปี พ.ศ. 2556-
2561 แสดงใหเ้ห็นวา่ มูลค่าการคา้ผา่นระบบอีคอมเมิร์ชเพ่ิมข้ึนจาก 10.2 ลา้นลา้นหยวนเป็น 32.55 ลา้นลา้นหยวน 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในปี พ.ศ. 2557 – 2560 พบว่ามูลค่าการค้าผ่านระบบอีคอมเมิร์ชเพ่ิมข้ึนอย่างรวดเร็ว                         
โดยเพ่ิมข้ึนประมาณ 4 ลา้นลา้นหยวนต่อปี 

เม่ือกล่าวถึงมณฑลยนูนาน เป็นมณฑลท่ีตั้งอยูท่างภาคตะวนัตกเฉียงใตข้องประเทศจีน มณฑลน้ีมีอาณา
เขตติดต่อกับ 2 มณฑล และ 2 เขตปกครองตนเอง (มีฐานะเทียบเท่ามณฑล) คือ มณฑลเสฉวน (Sichuan) 
มณฑลกุ้ยโจว (Guizhou) และเขตปกครองตนเองกว่างซี (Guangxi) กับเขตปกครองตนเองทิเบต (Xizang) 
นอกจากน้ี ยงัเป็นมณฑลเดียวของประเทศจีนท่ีติดกบัประเทศในกลุ่มอาเซียน ท าให้มณฑลยนูนานกลายเป็นจุด
ศูนยก์ลางท่ีสามารถเช่ือมต่อทั้งประเทศจีนและในประเทศกลุ่มอาเซียน มณฑลยนูนานจึงนบัวา่เป็นพ้ืนท่ีส าคญั
อย่างมากส าหรับผูป้ระกอบการในอาเซียนท่ีจะน าสินคา้และบริการของตนเขา้สู่ตลาดจีน (ศูนยข์อ้มูลข่าวสาร 
กรมประชาสัมพนัธ์, 2558: ระบบออนไลน์) ถึงแมธุ้รกิจพาณิชยอิ์เล็กทรอนิกส์ ของมณฑลยนูนานไดเ้ร่ิมตน้ชา้
กวา่มณฑลอ่ืน แต่เน่ืองเป็นจุดศูนยก์ลางท่ีเช่ือมต่อทั้งในประเทศและต่างประเทศ ตลาดในมณฑลน้ีจึงมีโอกาส
เติบโตและการพฒันาอยา่งน่าสนใจ ดว้ยเหตุน้ี คณะผูว้ิจยัจึงศึกษาพฤติกรรมการซ้ือสินคา้ออนไลน์ของผูบ้ริโภค
ในเขตมณฑลดงักล่าว เพ่ือให้ผูป้ระกอบการสามารถใชข้อ้มูลเป็นพ้ืนฐานเพื่อก าหนดกลยุทธ์การด าเนินธุรกิจ 
และเพ่ิมประโยชน์ทางวิชาการเก่ียวกับพฤติกรรมผูบ้ริโภคสินคา้ออนไลน์ชาวจีน ส าหรับน าผลการวิจัยไป
เปรียบเทียบกบังานวชิาการของประเทศไทยหรือประเทศอ่ืนๆ ในภูมิภาคน้ีต่อไป 

 

2. วตัถุประสงค์ของการวจัิย 
1. เพ่ือศึกษาพฤติกรรมการซ้ือสินคา้ออนไลน์ของผูบ้ริโภคชาวจีนในเขตมณฑลยนูนาน 
2. เพ่ือศึกษาพฤติกรรมการซ้ือสินค้าออนไลน์ในเชิงลึก 3 ประเด็น ได้แก่ (1) สินค้า (2) บริการ                         

(3) สาเหตุการซ้ือ โดยจ าแนกตาม เพศ อาย ุและระดบัรายได ้ 
 

3. เอกสารและงานวจัิยทีเ่กี่ยวข้อง 
 3.1 แนวคดิ ทฤษฎแีละงานวจิยัทีเ่กีย่วข้อง 

3.1.1 แนวคดิพฤตกิรรมผู้บริโภค 
วฒิุ สุขเจริญ (2555) ไดอ้ธิบายวา่ พฤติกรรมผูบ้ริโภค หมายถึง กิจกรรมท่ีเกิดข้ึนใน กระบวนการท่ี

เก่ียวขอ้งกบัการบริโภคใด ๆ จากนิยามดงักล่าวอธิบายไดว้่า พฤติกรรมการบริโภคของผูบ้ริโภคนั้น ครอบคลุม
ตั้งแต่กระบวนการซ้ือ การบริโภค และการเลิกการบริโภค โดยผูบ้ริโภคในแต่ละประเภทอาจบุคคลท่ีมีอิทธิพลใน
กระบวนการตดัสินใจซ้ือท่ีแตกต่างกนั ปัจจัยท่ีเป็นตวัก าหนดพฤติกรรมผูบ้ริโภค Kotler (2003) ได้อธิบายว่า 
การศึกษาวิเคราะห์พฤติกรรมผูบ้ริโภคจะเก่ียวขอ้งกบัค าถาม 7 ประการ ซ่ึงค าตอบท่ีไดจ้ะสามารถท าให้ผูข้ายจดั
ส่ิงกระตุน้ความตอ้งการของผูบ้ริโภคหรือน ามาสร้างกลยุทธ์การตลาดเพื่อสนองตอบต่อความพึงพอใจของ
ผูบ้ริโภคไดอ้ยา่งเหมาะสม ค าถาม 7 ประการเพื่อวิเคราะห์พฤติกรรมผูบ้ริโภค ไดแ้ก่ ใครอยู่ในตลาดเป้าหมาย 
(who)  ผูบ้ริโภคซ้ืออะไร (what) ท าไมผูบ้ริโภคจึงซ้ือ (why) ใครมีส่วนร่วมตดัสินใจซ้ือ  (whom) ซ้ือเม่ือใด 
(when) ซ้ือท่ีไหน (where) และซ้ืออยา่งไร (how) จึงเกิดเป็นแนวคิดวเิคราะห์พฤติกรรมผูบ้ริโภคดว้ยวธีิ 6W1H 
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 3.1.2 ปัจจยัทีม่อีทิธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือและกระบวนการตวัสินใจซ้ือ 
 อดุลย ์จาตุรงคกุล และ ดลยา จาตุรงคกุล (2550) ไดอ้ธิบายแนวคิดเก่ียวกบัปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อ             
การตดัสินใจซ้ือสินคา้และบริการของผูบ้ริโภค ประกอบดว้ย ตวักระตุน้ทางการตลาด อิทธิพลจากส่ิงแวดลอ้ม 
ความแตกต่างของแต่ละบุคคล และกระบวนการทางจิตวทิยา ส าหรับขั้นตอนของกระบวนการตดัสินใจซ้ือสินคา้
หรือบริการนั้น ศิริวรรณ เสรีรัตน์และคณะ (2560) อธิบายว่า กระบวนการตดัสินใจซ้ือ ประกอบดว้ย การรับรู้
ปัญหา การก าหนดรายละเอียดความต้องการผลิตภัณฑ์ การก าหนดคุณสมบัติผลิตภัณฑ์ การค้นหาผูข้าย                       
การพิจารณา ขอ้เสนอในการขาย การคดัเลือกผูข้าย การระบุเง่ือนไขการสั่งซ้ือท่ีเฉพาะเจาะจง และการทบทวน
การท างาน 

 3.1.3 งานวจิยัทีเ่กีย่วข้อง 
 บุษยา วงศช์วลิตกลุ และคณะ (2560) ไดศึ้กษาพฤติกรรมการซ้ือและวเิคราะห์องคป์ระกอบปัจจยัท่ี

มีผลต่อการซ้ือสินคา้หรือบริการผา่นระบบพาณิชยอิ์เลก็ทรอนิกส์ของผูบ้ริโภคในเขตเทศบาลนครราชชีมา พบวา่
กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่เช่ือมต่ออินเตอร์เน็ตทุกวนัในสถานท่ีท างาน โด นิยมซ้ือสินคา้หรือบริการในช่วงเชา้
ระหวา่งเวลา 9.01-12.00 น. โดยซ้ือประมาณเดือนละ 1 คร้ัง ในจ านวนเงิน 501-1,000 บาท ผูบ้ริโภคคน้หาร้านคา้
ผา่น Search Engine กลุ่มสินคา้ท่ีนิยมซ้ือคือ สินคา้แฟชัน่ ส่วนการบริการท่ีนิยมมากคือการจองโรงแรม ผูบ้ริโภค
ช าระเงินดว้ยการโอนเงินเขา้บญัชีธนาคา สาเหตุท่ีผูบ้ริโภคเลือกซ้ือสินคา้ออนไลน์เพราะง่ายและรวดเร็ว โดยกฤติ
นา จนัทร์หวร (2559) ไดมุ่้งการวิจยัไปยงัปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือสินคา้ก๊ิฟช็อป ผ่านแอปพลิเคชนั
อินสตาแกรม ของผูบ้ริโภคระดบัมธัยมศึกษาในเขตกรุงเทพมหานคร พบวา่ ปัจจยัดา้นความสะดวก ความไวว้างใจ 
ดา้นเอาใจใส่ในการส่ือสาร ลกัษณะของธุรกิจ คุณภาพความปลอดภยัของขอ้มูล และดา้นการบอกต่อ มีอิทธิผลต่อ
การตดัสินใจซ้ือ ขณะท่ี วภิาวรรณ มโนปราโมทย ์(2556) ศึกษาถึงปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือสินคา้ผ่าน
อินสตาแกรม ของประชากรในกรุงเทพมหานคร พบว่า กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่เป็นหญิง อายุระหว่าง 23-30 ปี 
การศึกษาระดับปริญญาตรี ประกอบอาชีพเป็นพนักงานบริษทัเอกชน มีรายได้ 20,001-30,000 บาทต่อเดือน              
ส่วนใหญ่เลือกซ้ือเส้ือผา้ เคร่ืองแต่งกาย เลือกซ้ือประมาณเดือนละ 1 คร้ัง จ านวน 500-1,001 บาท ซ่ึงสอดคลอ้ง
กบังานวิจยัของสุภาวรรณ ชยัทวีวุฒิกุล (2555) ท่ีศึกษาพฤติกรรมการซ้ือสินคา้และบริการผ่านระบบออนไลน์
แบบร่วมกลุ่มกนัซ้ือบนเวบ็ไซต ์ENSOGO ของลูกคา้ในเขตกรุงเทพมหานคร พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่เป็น
เพศหญิง อายรุะหวา่ง 26- 30 ปี อาชีพพนกังานบริษทัเอกชน มีรายไดต้่อเดือน 20,001-30,000 บาท  
 3.2 กรอบแนวคดิในการวจิยั 

สืบเน่ืองจากวตัถุประสงคก์ารวจิยั การแสดงกรอบแนวคิดการวจิยัต่อไปน้ี จึงแสดงใหเ้ห็นวา่ ศึกษาน้ีจะ
(1) ศึกษาพฤติกรรมการซ้ือสินคา้ออนไลน์ (6Ws1H) และ (2) มุ่งศึกษาพฤติกรรมการซ้ือสินคา้ออนไลน์ในเชิงลึก 
3 ประเด็น ไดแ้ก่ (1) สินคา้ (2) บริการ (3) สาเหตุการซ้ือ โดยจ าแนกตาม เพศ อาย ุและระดบัรายได ้ดงัภาพท่ี 2 
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ภาพที ่2 แสดงกรอบแนวคิดในการวจิยั 
 

4. วธีิด าเนินการวจัิย  
การศึกษาคร้ังน้ีเป็นการวจิยัเชิงพรรณนา โดยใชว้ธีิวจิยัแบบส ารวจ  โดยมีระเบียบวธีิวจิยั ดงัน้ี 
4.1 ประชากรและตวัอย่าง 
ประชากรในการศึกษาคร้ังน้ี ไดแ้ก่ผูบ้ริโภคชาวจีนท่ีอาศยัในเขตมณฑลยนูนาน สาธารณรัฐประชาชน

จีนท่ีเคยซ้ือสินคา้หรือบริการออนไลน์ ซ่ึงไม่ทราบขนาดของประชากร ดงันั้นขนาดของกลุ่มตวัอย่างสามารถ
ค านวณได้จากสูตรไม่ทราบจ านวนประชากรของ W.G. Cochran  เม่ือพิจารณา ณ ระดับความคลาดเคล่ือนท่ี              
ร้อยละ 5 ผลการค านวณไดข้นาดของกลุ่มตวัอยา่งจ านวน 384.16 คน ดงันั้นจึงไดเ้ก็บขอ้มูลจ านวน 385 คน 

4.2 วธีิการสุ่มตวัอย่าง: การสุ่มตวัอยา่งใชว้ธีิไม่อาศยัความน่าจะเป็น โดยกสุ่มตวัอยา่งแบบบงัเอิญ  
4.3 เคร่ืองมือวจิยั: งานวจิยัน้ีใชแ้บบสอบถามเป็นเคร่ืองมือวจิยั เพื่อการส ารวจพฤติกรรมผูบ้ริโภค 
4.4 การเก็บรวบรวมข้อมูล: ใชว้ิธีเก็บขอ้มูลแบบปฐมภูมิ รวบรวมโดยใชแ้บบสอบถามออนไลน์ผ่าน 

WeChat ซ่ึงเป็นส่ือสงัคมออนไลน์ท่ีไดรั้บความนิยมสูงสุดในประเทศจีน 
4.5 การวเิคราะห์ข้อมูล:  การวเิคราะห์และแปรผลขอ้มูลดว้ยโปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติ ส าหรับสถิติท่ี

ใชไ้ดแ้ก่ ความถ่ี ร้อยละโดยใชว้ิธีแสดงผลแบบตารางไขว ้ (cross- tabulation table) เพื่อแสดงความเก่ียวขอ้งกนั
ระหวา่ง เพศ อาย ุระดบัราย กบั (1) สินคา้ท่ีผูบ้ริโภคซ้ือ (2) บริการท่ีผูบ้ริโภคซ้ือ รวมถึง (3) สาเหตุท่ีผูบ้ริโภคซ้ือ 

 

5. ผลการวจัิยกบัส่ิงทีผู้่บริโภคซ้ือ 
 5.1 ผลการวจิยัแสดงตามแนวคดิ 6W1H ดงัต่อไปน้ี 

1. ใครอยูใ่นตลาดเป้าหมาย (who is in the market?): ลกัษณะตลาดเป้าหมายส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง 
ช่วงอาย ุ21-35 ปี มีระดบัการศึกษาปริญญาตรี ประกอบอาชีพพนกังานบริษทัเอกชน/รับจา้ง มีรายไดร้วมเฉล่ียต่อ
เดือน 2,001-5,000 หยวน จ านวนคร้ังท่ีซ้ือต่อเดือนคือ 1-2 คร้ัง 

2. ผูบ้ริโภคซ้ืออะไร (what does the consumer buy?): สินคา้ท่ีผูบ้ริโภคนิยมซ้ือผา่นระบบออนไลน์
มากท่ีสุดคือ เส้ือผา้แฟชัน่ ส่วนบริการท่ีนิยมซ้ือผา่นระบบออนไลน์มากท่ีสุดคือ บริการดา้นการเดินทาง 

3. ท าไมผูบ้ริโภคถึงเลือกซ้ือ (why does the market buy?): การซ้ือผา่นออนไลน์เพราะมีความสะดวก 
4. ใครมีส่วนร่วมในการซ้ือ (who participates in the buying?): คือ ตวัผูบ้ริโภคตดัสินใจซ้ือเอง 
5. ผูบ้ริโภคซ้ือเม่ือใด (what does the consumer buy?): ช่วงเวลาท่ีผูบ้ริโภคชาวจีนในเขตมณฑลยนู

นาน สาธารณรัฐประชาชนจีนซ้ือสินคา้หรือบริการผา่นระบบออนไลน์มากท่ีสุดคือ 18:01-21:00 น.  
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6. ผูบ้ริโภคซ้ือท่ีไหน (where does the consumer buy?): เว็บไซต์ท่ีนิยมซ้ือมากท่ีสุดคือ เว็บไซต์           
เถาเป่า  

7. ผูบ้ริโภคซ้ืออย่างไร (how does the consumer buy?): ผูบ้ริโภคชาวจีนในเขตมณฑลยูนนาน                
ส่วนใหญ่แลว้มีค่าใชจ่้ายในการซ้ือสินคา้หรือบริการผ่านระบบออนไลน์เป็นเงินต ่ากว่า 1,000 หยวน ช่องทาง               
การรับรู้ขอ้มูลของสินคา้หรือบริการคือ เวบ็ไซต/์ส่ือออนไลน์ โดยส่วนใหญ่ช าระเงินโดยผา่น AliPay  
 5.2 ผู้บริโภคซ้ืออะไร (what does the consumer buy?)  

ประเภทสินคา้และบริการท่ีผูบ้ริโภคชาวจีน ในเขตมณฑลยนูนานเลือกซ้ือสินคา้จะแสดงผลในตารางท่ี 
1 และ ส่วนบริการท่ีผูบ้ริโภคชาวจีนในมณฑลยนูนานซ้ือผา่นออนไลน์ จะแสดงตารางท่ี 2 ดงัน้ี 

จากตารางท่ี 1 (ในหนา้ถดัไป) ไดแ้สดงผลการประเภทของสินคา้ (products) ท่ีผูบ้ริโภคซ้ือ จ าแนกดงัน้ี 
(1) เพศกบัส่ิงทีผู้่บริโภคในเขตมณฑลยูนนาน สาธารณรัฐประชาชนจนีซ้ือสินค้า  
ตารางท่ี 1 แสดงวา่ผูบ้ริโภคชาวจีนเพศชาย ส่วนมากนิยมเลือกซ้ือประเภทอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ 

รองลงมาเป็นประเภทขนม/อาหาร/เคร่ืองด่ืม ส่วนผูบ้ริโภคชาวจีนเพศหญิงส่วนมากนิยมเลือกซ้ือประเภทเส้ือผา้
แฟชัน่ รองลงมาเป็นประเภทความสวยงาม  

(2) อายุกบัส่ิงทีผู้่บริโภคในเขตมณฑลยูนนาน สาธารณรัฐประชาชนจนีซ้ือสินค้า  
ผูบ้ริโภคชาวจีนท่ีอายุต  ่ากว่า 20 ปีส่วนมากนิยมเลือกซ้ือประเภทเส้ือผา้แฟชั่น รองลงมาเป็น

ประเภทขนม/อาหาร/เคร่ืองด่ืม ผูบ้ริโภคชาวจีนท่ีอายุ 21-35 ปี นิยมเลือกซ้ือประเภทเส้ือผา้แฟชัน่ รองลงมาเป็น
ประเภทขนม/อาหาร/เคร่ืองด่ืม ผู ้บริโภคชาวจีนท่ีมีอายุ  36-50 ปี ส่วนมากนิยมเลือกซ้ือประเภทอุปกรณ์
อิเล็กทรอนิกส์ และประเภทเคร่ืองใชไ้ฟฟ้าในบา้นและทีวี รองลงมาเป็นประเภทกระเป๋า ผูบ้ริโภคชาวจีนท่ีมีอาย ุ
มากกว่า 50 ปี ส่วนมากนิยมเลือกซ้ือประเภทขนม/อาหาร/เคร่ืองด่ืม รองลงมาเป็นประเภทเส้ือผา้แฟชั่นและ
ประเภทกระเป๋า 

(3) ระดบัรายได้กบัส่ิงทีผู้่บริโภคซ้ือสินค้า 
ผู ้บริโภคชาวจีนท่ีมีรายได้ต ่ากว่า 2,000 หยวน ส่วนมากนิยมเลือกซ้ือประเภทขนม/อาหาร/

เคร่ืองด่ืม รองลงมาเป็นประเภทเส้ือผา้แฟชัน่ ผูบ้ริโภคชาวจีนท่ีมีรายได ้2,001-5,000 หยวน ส่วนมากนิยมเลือก
ซ้ือประเภทเส้ือผา้แฟชัน่ รองลงมาเป็นประเภทขนม/อาหาร/เคร่ืองด่ืมและประเภทความสวยงาม ผูบ้ริโภคชาวจีน
ท่ีมีรายได้ 5,001-10,000 หยวน ส่วนมากนิยมเลือกซ้ือประเภทเส้ือผา้แฟชั่น รองลงมาเป็นประเภทกระเป๋า 
ผูบ้ริโภคชาวจีนท่ีมีรายได้ มากกว่า 10,001 หยวน ส่วนมากนิยมเลือกซ้ือประเภทเส้ือผา้แฟชั่น รองลงมาเป็น
ประเภทเด็กอ่อนและของเล่นและประเภทกระเป๋า  
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 ตารางที ่1 จ านวน ร้อยละของผูบ้ริโภคท่ีซ้ือสินคา้ จ าแนกตาม เพศ อาย ุและระดบัรายได ้(ตอบไดม้ากวา่ 1 ขอ้) 

 

ตารางท่ี 2 ต่อไปน้ี ไดแ้สดงผลการประเภทของบริการ (Services) ท่ีผูบ้ริโภคซ้ือ จ าแนกดงัน้ี 
(1) เพศกบัส่ิงทีผู้่บริโภคในเขตมณฑลยูนนาน สาธารณรัฐประชาชนจนีซ้ือบริการ  
ผูบ้ริโภคชาวจีนเพศชาย ส่วนมากนิยมเลือกซ้ือบริการประเภทด้านการเดินทาง รองลงมาเป็น

บริการประเภทส่งของ/ขนส่ง ส าหรับผูบ้ริโภคชาวจีนเพศหญิงส่วนมากนิยมเลือกซ้ือบริการประเภทดา้นการ
เดินทาง รองลงมาเป็นบริการประเภทอ านวยความสะดวก  

(2) อายุกบัส่ิงทีผู้่บริโภคในเขตมณฑลยูนนาน สาธารณรัฐประชาชนจนีซ้ือบริการ  
ผูบ้ริโภคชาวจีนท่ีมีอายตุ  ่ากวา่ 20 ปี ส่วนมากนิยมเลือกซ้ือบริการประเภทส่งของ/ขนส่ง รองลงมา

เป็นบริการประเภทอ านวยความสะดวก ผูบ้ริโภคชาวจีนท่ีมีอาย ุ21-35 ปี ส่วนมากนิยมเลือกซ้ือบริการประเภท
ดา้นการเดินทาง รองลงมาเป็นบริการประเภทอ านวยความสะดวก ผูบ้ริโภคชาวจีนท่ีมีอาย ุ36-50 ปีส่วนมากนิยม
เลือกซ้ือบริการประเภทดา้นการเดินทาง รองลงมาเป็นบริการประเภทอ านวยความสะดวก บริการเช่าและบริการ
ส่งของ/ขนส่ง ผูบ้ริโภคชาวจีนท่ีมีอาย ุมากกวา่ 50 ปี ส่วนมากนิยมเลือกซ้ือบริการประเภทอ านวยความสะดวก 
รองลงมาเป็นบริการประเภทดา้นการเดินทาง  
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(3) ระดบัรายได้กบัส่ิงทีผู้่บริโภคซ้ือบริการ 
ผลการศึกษาพบว่า ผูบ้ริโภคชาวจีนท่ีมีรายไดต้  ่ากว่า 2,000 หยวน ส่วนมากนิยมเลือกซ้ือบริการ

ประเภทส่งของ/ขนส่ง รองลงมาเป็นบริการประเภทดา้นการเดินทาง ผูบ้ริโภคชาวจีนท่ีมีรายได้ 2,001-5,000 
หยวน ส่วนมากนิยมเลือกซ้ือบริการประเภทดา้นการเดินทาง รองลงมาเป็นบริการประเภทส่งของ/ขนส่งและ
บริการประเภทอ านวยความสะดวก  ผูบ้ริโภคชาวจีนท่ีมีรายได้ 5,001-10,000 หยวน ในเขตมณฑลยูนนาน 
สาธารณรัฐประชาชนจีน ส่วนมากนิยมเลือกซ้ือบริการประเภทดา้นการเดินทาง รองลงมาเป็นบริการประเภท
อ านวยความสะดวก ผูบ้ริโภคชาวจีนท่ีมีรายได ้มากกวา่ 10,001 หยวน ส่วนมากนิยมเลือกซ้ือบริการประเภทดา้น
การเดินทาง รองลงมาเป็นบริการประเภทเช่าและบริการส่งของ/ขนส่ง  

 
ตารางที ่2 จ านวน ร้อยละของผูบ้ริโภคท่ีซ้ือบริการ จ าแนกตาม เพศ อาย ุและระดบัรายได ้(ตอบไดม้ากวา่ 1 ขอ้) 

 
 
5.3 ท าไมผู้บริโภคถึงเลือกซ้ือ (why does the market buy?) เหตุผลท่ีผูบ้ริโภคชาวจีนซ้ือสินคา้หรือ

บริการผา่นระบบออนไลน์จะแสดงตารางท่ี 3 จ าแนก ดงัน้ี 
(1) เพศกบัเหตุผลทีผู้่บริโภคในเขตมณฑลยูนนาน สาธารณรัฐประชาชนจนีซ้ือสินค้าหรือบริการ  
ผูบ้ริโภคชาวจีนเพศชายส่วนมากเลือกซ้ือสินคา้หรือบริการผ่านระบบออนไลน์โดยเหตุผลมีความ

สะดวกในการซ้ือ รองลงมาเป็นสินคา้มีความหลากหลายให้เลือกซ้ือ ผูบ้ริโภคชาวจีนเพศหญิงส่วนมากเลือกซ้ือ
สินคา้หรือบริการผ่านระบบออนไลน์โดยเหตุผลมีความสะดวกในการซ้ือ รองลงมาเป็นสินคา้มีความหลากหลาย
ใหเ้ลือกซ้ือซ่ึงเป็นเหตุผลเดียวกนักบัผูบ้ริโภคเพศชาย 
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(2) อายุกบัเหตุผลทีผู้่บริโภคในเขตมณฑลยูนนาน สาธารณรัฐประชาชนจนีซ้ือสินค้าหรือบริการ  
ผูบ้ริโภคชาวจีนท่ีมีอายุต  ่ากว่า 20 ปีส่วนมากเลือกซ้ือสินคา้หรือบริการผ่านระบบออนไลน์โดย

เหตุผลสินคา้มีความหลากหลายใหเ้ลือกซ้ือ รองลงมาเป็นราคาถูก ผูบ้ริโภคชาวจีนท่ีมีอาย ุ21-35 ปีส่วนมากเลือก
ซ้ือสินค้าหรือบริการผ่านระบบออนไลน์โดยเหตุผลมีความสะดวกในการซ้ือ รองลงมาเป็นสินค้ามีความ
หลากหลายให้เลือกซ้ือ ผูบ้ริโภคชาวจีนท่ีมีอาย ุ36-50 ปีส่วนมากเลือกซ้ือสินคา้หรือบริการผ่านระบบออนไลน์
โดยเหตุผลมีความสะดวกในการซ้ือ รองลงมาเป็นสินคา้มีความหลากหลายให้เลือกซ้ือ ผูบ้ริโภคชาวจีนท่ีมีอายุ
มากกว่า 50 ปีส่วนมากเลือกซ้ือสินค้าหรือบริการผ่านระบบออนไลน์โดยเหตุผลมีความสะดวกในการซ้ือ 
รองลงมาเป็นสินคา้มีความหลากหลายใหเ้ลือกซ้ือ  

(3) รายได้กับเหตุผลที่ผู้บริโภคในเขตมณฑลยูนนาน สาธารณรัฐประชาชนจีนซ้ือสินค้าหรือ
บริการ  

ผูบ้ริโภคชาวจีนท่ีมีรายไดต้  ่ากวา่ 2,000 หยวน เลือกซ้ือสินคา้หรือบริการผ่านระบบออนไลน์โดย
เหตุผลวา่สินคา้มีความหลากหลาย รองลงมาเป็นมีความสะดวกในการซ้ือ ผูบ้ริโภคชาวจีนท่ีมีรายได ้2,001-5,000 
หยวน ส่วนมากเลือกซ้ือสินคา้หรือบริการผา่นระบบออนไลน์โดยเหตุผลมีความสะดวกในการซ้ือ รองลงมาเป็น
สินคา้มีความหลากหลายใหเ้ลือกซ้ือ ผูบ้ริโภคชาวจีนท่ีมีรายได ้5,001-10,000 หยวน ส่วนมากเลือกซ้ือสินคา้หรือ
บริการผา่นระบบออนไลน์โดยเหตุผลมีความสะดวกในการซ้ือ รองลงมาเป็นสินคา้มีความหลากหลายใหเ้ลือกซ้ือ 
ผูบ้ริโภคชาวจีนท่ีมีรายไดม้ากกว่า 10,001 หยวน ส่วนมากเลือกซ้ือสินคา้หรือบริการผ่านระบบออนไลน์โดย
เหตุผลมีความสะดวกในการซ้ือ รองลงมาเป็นสินคา้มีความหลากหลายใหเ้ลือกซ้ือ  

 
ตารางที ่3  จ านวน ร้อยละของสาเหตุท่ีผูบ้ริโภคซ้ือสินคา้ จ าแนกตาม เพศ อาย ุและระดบัรายได ้(ตอบไดม้ากกวา่ 

1 ขอ้) 

 
 
พ่ึงสังเกตวา่ ผูบ้ริโภคชาวจีนไม่วา่จะเป็นเพศ อาย ุระดบัรายได ้ลว้นมีเหตุผลการซ้ือสินคา้และบริหาร

ออนไลน์คลา้ยคลึงกนั กล่าวคือ การซ้ือผา่นออนไลน์เพราะมีความสะดวกและมีสินคา้ใหเ้ลือกหลากหลาย 
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6. อภิปรายผล  
 จากแนวคิดพฤติกรรมผูบ้ริโภค (6Ws1H) สามารถอภิปรายผลแยกเป็นแต่ละประเด็น ไดด้งัน้ี  

1. ใครอยูใ่นตลาดเป้าหมาย (who in the market?) : ผลการศึกษาพบว่า ลักษณะของกลุ่มเป้าหมาย                  
โดยส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ช่วงอาย ุ21-35 ปี มีระดบัการศึกษาปริญญาตรี ประกอบอาชีพพนกังานบริษทัเอกชน/
รับจา้ง  มีรายไดร้วมเฉล่ียต่อเดือน 2,001-5,000 หยวน จ านวนคร้ังท่ีซ้ือต่อเดือนคือ 1-2 คร้ัง สอดคลอ้งกบังานวจิยั
ของวภิาวรรณ มโนปราโมทย ์(2556) ท่ีพบวา่ ผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพฯ ซ้ือสินคา้ผา่นอินสตาแกรม ส่วนใหญ่เป็น
เพศหญิง มีช่วงอายุระหว่าง 23-30 ปี มีระดับการศึกษาปริญญาตรี ประกอบอาชีพเป็นพนักงานบริษทัเอกชน                      
มีรายไดต้่อเดือน 20,001-30,000 บาท เลือกซ้ือเดือนละ 1 คร้ัง  

2. ผูบ้ริโภคซ้ืออะไร (what does the consumer buy?): ผลการศึกษาพบวา่ สินคา้ท่ีผูบ้ริโภคชาวจีน นิยม
ซ้ือผ่านระบบออนไลน์มากท่ีสุดคือ เส้ือผา้แฟชัน่ ส่วนการบริการท่ีนิยมซ้ือมากท่ีสุดคือ บริการดา้นการเดินทาง 
สอดคลอ้งกบังานวจิยัของบุษยา วงศช์วลิตกลุ และคณะ (2560) พบวา่ผูบ้ริโภคในเขตเทศบาลนครราชชีมา จงัหวดั
นครราชชีมา นิยมมากคือ สินคา้แฟชัน่และการจองโรงแรม  

3. ท าไมผูบ้ริโภคถึงเลือกซ้ือ (why does the market buy?): ผลการศึกษาพบวา่ สาเหตุท่ีผูบ้ริโภคชาวจีน
เลือกซ้ือสินคา้หรือบริการผ่านระบบออนไลน์ เพราะมีความสะดวกในการซ้ือ สอดคลอ้งกบังานวิจยัของบุษยา 
วงศช์วลิตกลุ และคณะ (2560) ท่ีพบวา่ สาเหตุท่ีผูบ้ริโภคเลือกซ้ือสินคา้ออนไลน์คน้หาสินคา้ไดง่้ายและรวดเร็ว 

4. ใครมีส่วนร่วมในการซ้ือ (who participates in the buying?): ผลการศึกษาพบว่า ผูบ้ริโภคเองเป็น                  
ผูต้ดัสินใจซ้ือ ซ่ึงไม่สอดคลอ้งกบังานวิจยัของสุภาวรรณ ชยัทวีวุฒิกุล (2555) ไดศึ้กษาเร่ือง พฤติกรรมการซ้ือ
สินค้าและบริการผ่านระบบออนไลน์แบบร่วมกลุ่มกัน ซ้ือบนเว็บไซต์  ENSOGO ของลูกค้าในเขต
กรุงเทพมหานคร ผลการศึกษาพบวา่ เพ่ือนในเครือข่ายสังคมออนไลน์นั้นมีผลต่อการตดัสินใจ ในประเด็นน้ีเป็น
ท่ีเขา้ใจได ้เพราะการศึกษาของสุภาวรรณ ชยัทววีฒิุกลุ (2555) เนน้ไปท่ีการซ้ือสินคา้แบบร่วมกลุ่มกนัซ้ือ 

 5. ผูบ้ริโภคซ้ือเม่ือใด (when dose the consumer buy?): ผลการศึกษาพบวา่ ช่วงเวลาท่ีผูบ้ริโภคชาวจีน
ซ้ือสินคา้หรือบริการคือเวลา 18:01-21:00 น. ไม่สอดคลอ้งกบังานวิจยัของบุษยา วงศ์ชวลิตกุล และคณะ (2560)                                 
ท่ีพบวา่ ผูบ้ริโภคชาวไทยซ้ือสินคา้หรือบริการในช่วง 9:01-12:00 น.  

6. ผูบ้ริโภคซ้ือท่ีไหน (where does the consumer buy?): ผลการศึกษาพบว่า เวบ็ไซต์ท่ีผูบ้ริโภคชาวจีน
ซ้ือสินคา้หรือบริการมากท่ีสุดคือ เว็บไซต์เถาเป่า ขณะท่ีผลการศึกษาสุภาวรรณ ชัยทวีวุฒิกุล (2555) พบว่า 
ผู ้บริโภคในช่วงการศึกษา (ก่อนปี 2555) ซ้ือสินค้าจากเว็บไซต์ ENSOGO และซ้ือสินค้าจากเว็บไซต์ 
WWW.SANOOKCOUPON.COM เน่ืองจากสถานการณ์การซ้ือสินคา้ออนไลน์เปล่ียนแปลงไปตามกาลเวลา ใน
กรณีน้ี จึงขอหมายเหตุไวว้า่ การอภิปรายผลในประเด็นน้ี อาจเปล่ียนแปลงไปตาม ภาวะการณ์ท่ีปรับเปล่ียนไป 

7. ผูบ้ริโภคซ้ืออยา่งไร (how does the consumer buy?): ผลการศึกษาพบวา่ ผูบ้ริโภคชาวจีนมีค่าใชจ่้าย
ในการซ้ือสินคา้หรือบริการผา่นระบบออนไลนส่์วนมากเป็นเงินต ่ากวา่ 1,000 หยวน (นอ้ยกวา่ 5,148 บาท) วธีิการ
ช าระเงินผ่าน AliPay ขณะท่ีงานวิจยัของบุษยา วงศ์ชวลิตกุล และคณะ (2560) อธิบายวา่ผูบ้ริโภคในเขตเทศบาล
เมืองนครราชสีมามีค่าเฉล่ียในการซ้ือแต่ละคร้ังละ 501-1,000 บาท การช าระเงินดว้ยวิธีโอนเงินเขา้บญัชีธนาคาร 
จึงจะเห็นได้ว่า ช่องทางการช าระเงินของประเทศจีนก้าวล ้ าหน้าโดยมีระบบ Alipay ท่ีนิยมใช้ทั่วไปในหมู่
ประชาชน ขณะท่ีการช าระเงินในไทยยงัใชร้ะบบโอนเงินผา่นบญัชีธนาคาร 
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7. ข้อเสนอแนะ 
 7.1 ข้อเสนอแนะในการน าผลวจิยัไปใช้ 

(1) จากผลการศึกษาพบว่าผูบ้ริโภคในมณฑลยูนนานส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง วยัท างาน นิยมซ้ือ
สินคา้แฟชัน่ โดยนิยาซ้ือสินคา้ในช่วงหวัค ่า ซ่ึงแสดงให้เห็นวา่ยงัมีช่องวา่งของกลุ่มลูกคา้เป้าหมายอ่ืน เช่น กลุ่ม
ลูกคา้ชายท่ียงัไม่ไดเ้ขา้มาในตลาดสินคา้ออนไลน์อยา่งเตม็ตวั รวมถึงช่วงเวลาอ่ืนๆ ท่ีกลุ่มลูกคา้เป้าหมายสามารถ
ใชบ้ริการสินคา้ออนไลน์ได ้จึงขอแนะน าให้ผูข้ายมุ่งตลาดไปยงักลุ่มลูกคา้กลุ่มอ่ืนๆ ท่ีสามารถเจาะตลาดเขา้ไป
ได ้

(2) จากผลการศึกษาพบว่าผูบ้ริโภคในมณฑลยูนานมีค่าใชจ่้ายการซ้ือสินคา้ผ่านออนไลน์ต ่ากวา่ 
1,000 หยวน จึงขอแนะน าให้ผูข้ายมุ่งสินคา้ท่ีมีราคาต ่ากวา่ 1,000 หยวนเป็นหลกั เพื่อคงฐานลูกคา้เดิมให้มัน่คง 
ไวก่้อน  

(3) ช่องทางการรับรู้ขอ้มูลของสินคา้และบริการของผูบ้ริโภคในมณฑลยูนนาน คือเวบ็ไซตแ์ละ             
ส่ือออนไลน์ ดงันั้นการเสนอการโฆษณาสินคา้ชนิดต่างๆ ผา่นระบบออนไลน์จึงยงัมีความจ าเป็นมากกวา่ช่องทางอ่ืน 
 7.2 ข้อจ ากดัในการวจิยั 
 เน่ืองจาก ณ ปัจจุบนัเป็นปี พ.ศ. 2564 ประเทศจีนมีแอปพลิเคชนัการซ้ือสินคา้ออนไลน์ท่ีเกิดใหม่ ไดแ้ก่ 
แอปพลิเคชนั DEWU (得物)  ส่ือออนไลน์ TikTok ฯลฯ ดงันั้น ผูท่ี้จะน าผลวิจยัไปประยกุตใ์ชต้อ้งตระหนกัถึงวา่ 
ผลวจิยัเร่ืองน้ีเป็นขอ้มูลท่ีเก็บข้ึนระหวา่งปี พ.ศ. 2562 ซ่ึงเป็นงานวจิยัในคร้ังท่ีแอปพลิเคชนัเหล่าน้ียงัไม่แพร่หลาย 
 7.3 ข้อเสนอแนะในการวจิยัคร้ังต่อไป 
  ขอแนะน าผูท่ี้จะท าวิจยัศึกษาในดา้นน้ีเพ่ิมแอปพลิเคชนัซ้ือสินคา้ออนไลน์ใหม่เขา้ไปในแบบสอบถาม 
เช่น การโฆษณาผา่นแอปพลิเคชนั TikTok ซ่ึงเป็นแอปพลิเคชัน่ท่ีไดรั้บความนิยมสูงมาก 
 

8. กติติกรรมประกาศ 
 ขอขอบพระคุณ ครอบครัวท่ีใหค้วามรักและเป็นก าลงัใจมาดยตลอด และขอขอบคุณกลัยาณมิตรทุกท่าน 
 

9. เอกสารอ้างองิ 
กฤตินา จนัทร์หวร. (2559). ปัจจัยท่ีมอิีทธิพลต่อการตัดสินใจซ้ือสินค้าก๊ิฟช็อปผ่านแอปพลิเคชันอินสตาแกรมของ

ผู้บริโภคระดับมธัยมศึกษาในเขตกรุเทพมหานคร. การคา้ควา้อิสระ ปริญญาบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต.  
มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลรัตนโกสินทร์. 

บุษยา วงศช์วลิตกุล และคณะ. (2560). พฤติกรรมการซ้ือและวิเคราะห์องค์ประกอบปัจจัยท่ีมผีลต่อการซ้ือสินค้าหรือ
บริการผ่านระบบพาณิชย์อิเลก็ทรอนิกส์ของผู้บริโภคในเขตเทศบาล จังหวดันครราชสีมา. รายงานวิจยั
มหาวทิยาลยัวงษช์วลิตกุล. 

วภิาวรรณ มโนปราโมทย.์(2556). ปัจจัยท่ีมอิีทธิพลต่อการตัดสินใจซ้ือสินค้าออนไลน์ (อินสตาแกรม) ของประชากรใน
กรุงเทพมหานคร. การคน้ควา้อิสระ ปริญญาบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต. มหาวทิยาลยักรุงเทพ. 

วฒิุ สุขเจริญ.(2555). พฤติกรรมผู้บริโภค. กรุงเทพฯ: จี.พี. ไซเบอร์พรินท ์
ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ. (2560). การบริหารการตลาดยคุใหม่. กรุงเทพฯ: ธรรมสาร. 
ศูนยก์ารวจิยัอีคอมเมิร์ซ. (2561). 2018年度中国电子商务市场数据监测报告 (รายงานข้อมลูสถิติของตลาดอีคอมเมิร์ซของ

สาธารณรัฐประชาชนจีนในช่วงคร่ึงปีแรกของปี พ.ศ. 2561). [ออนไลน์]. คน้เม่ือ 4 มีนาคม 2561. จาก:  
http://www.100ec.cn/zt/2018dsscbg/. (ภาษาจีน) 

http://www.100ec.cn/zt/2018dsscbg/


การประชุมวชิาการระดบัชาติและนานาชาติ มหาวทิยาลยัศรีปทุม ออนไลน์ คร้ังท่ี 16 ประจ าปี 2564 วนัท่ี 28 ตุลาคม 2564 

858 

ศูนยข์อ้มูลข่าวสาร กรมประชาสัมพนัธ์.(2558). ยนูนาน : ประตูและตลาดสู่อาเซียน. [ออนไลน์]. คน้เม่ือ 10 พฤษภาคม 
2561. จาก http://www.aseanthai.net/mobile_detail.php?cid=4&nid=4345. 

สุภาวรรณ ชยัทววีฒิุกุล.(2555). พฤติกรรมการซ้ือสินค้าและบริการผ่านระบบออนไลน์แบบร่วมกลุ่มกันซ้ือบนเวบ็ไซต์ 
ENSOGO ของลูกค้าในเขตกรุงเทพมหานคร.การคน้ควา้อิสระ บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต. มหาวทิยาลยั                         
ศรีนครินทรวโิรฒ. 

อดุลย ์จาตุรงคกุล และ ดลยา อดุลย ์จาตุรงคกุล. (2550). พฤติกรรมผู้บริโภค. พิมพค์ร้ังท่ี 8. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์
มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์. 

Kotler, P. (2003). Marketing Management. 12th ed., New Jersey: Pearson Education International.  



การประชุมวชิาการระดบัชาติและนานาชาติ มหาวทิยาลยัศรีปทุม ออนไลน์ คร้ังท่ี 16 ประจ าปี 2564 วนัท่ี 28 ตุลาคม 2564 

859 

การศึกษาเปรียบเทยีบความพงึพอใจของผู้บริโภคชาวจีนต่อการซ้ือสินค้าและบริการ
ผ่านระบบออนไลน์โดยประยุกต์ใช้แนวคดิ ACSI  

THE COMPARISON ON CUSTOMER SATISFACTION AMONG CHINESE 
CONSUMERS ON ONLINE PURCHASING 

 BY APPLYING ACSI CONCEPT  
 

รุ่ยถิง  หยาง 
มหาวทิยาลัยพายพั 

E-mail: 446746320@qq.com 
ธีราลกัษณ์  สัจจะวาท ี
มหาวทิยาลัยพายพั 

E-mail: theeralak@gmail.com 
วภิา  จงรักษ์สัตย์ 
มหาวทิยาลัยพายพั 

E-mail: wipa_chongruksut@yahoo.com 
จุรี  วชิิตธนบดี 

มหาวทิยาลัยพายพั 
E-mail: juree_vi@hotmail.com 

 

บทคัดย่อ 
งานวจิยัน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อเปรียบเทียบพึงพอใจของผูบ้ริโภคชาวจีนการซ้ือสินคา้และบริการออนไลน์ 

โดยประยุกต์ใช้แนวคิด ACSI การเปรียบเทียบความพึงพอใจไดจ้ าแนกตามลกัษณะของผูบ้ริโภคอนัไดแ้ก่ อายุ 
และระดบัรายได ้ประชากรท่ีใชศึ้กษาคือผูบ้ริโภคในมณฑลยนูานท่ีเคยซ้ือสินคา้ออนไลน์ ซ่ึงเป็นแบบไม่ทราบ

จ านวนประชากร ขนาดของกลุ่มตวัอยา่งค านวณจากวิธีของ  Cochran ไดจ้  านวน 385 ราย ใชแ้บบสอบถามเป็น
เคร่ืองมือการเก็บรวบรวมขอ้มูล สถิติท่ีใชว้ิเคราะห์ขอ้มูล คือ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน การทดสอบสถิติ
เชิงอนุมานใชส้ถิติทดสอบ  One-way ANOVA 

 ผลการศึกษาพบว่า ความพึงพอใจต่อการซ้ือสินคา้และบริการผ่านระบบออนไลน์ โดยประยุกต์ใช้
แนวคิด ACSI ปัจจยัดา้น (1) ความคาดหวงัของลูกคา้ (2) ดา้นคุณค่าของสินคา้และบริการ มีความแตกต่างกนัเม่ือ
จ าแนกตามช่วงอายขุองผูบ้ริโภค ณ ระดบันยัส าคญัท่ี 0.05  

ทั้งน้ีเม่ือจ าแนกกลุ่มผูต้อบแบบสอบถามดว้ยระดบัรายได ้ผลการศึกษาไม่พบความแตกต่างในปัจจยั   
(1) ด้านคุณภาพของสินคา้และบริการ (2) ด้านความคาดหวงัของลูกคา้ (3) ด้านคุณค่าของสินคา้หรือบริการ                 
(4) ดา้นความภกัดีของลูกคา้  

 

ค าส าคญั: ความพึงพอใจของผูบ้ริโภค  แนวคิด ACSI  การซ้ือสินคา้ออนไลน์   

mailto:446746320@qq.com
mailto:wipa_chongruksut@yahoo.com
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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. ความส าคัญและทีม่าของปัญหาวจัิย 
 ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนมีผูใ้ห้บริการอิเล็กทรอนิกส์ หรือ อีคอมเมิร์ช (E-Commerce) เป็น
จ านวนมาก ผูป้ระกอบการรายใหญ่ท่ีส าคญั ไดแ้ก่ เวบ็ไซตเ์ถาเป่า (TAOBAO.COM) เวบ็ไซต ์จิงตง (JD.COM) 
เวบ็ไซต์เวอร์ผินหุ่ย (VIPS) เวบ็ไซต์ซูนินอ่ีโกว้ (Suning.com) จากขอ้มูลสถิติของศูนยก์ารวิจยัอีคอมเมิร์ซในปี 
พ.ศ.2561 กล่าววา่ ในปี พ.ศ.2561 เวบ็ไซตเ์ถาเป่า มีส่วนแบ่งตลาดเป็นอนัดบัท่ี 1 กล่าวคือมีส่วนแบ่งตลาดร้อยละ 
58.2 ส่วนเวบ็ไซตจิ์งตง  เป็นอนัดบั 2 กล่าวคือมีสัดส่วนร้อยละ 16.3 เวบ็ไซต์พินตวัตวัเป็นอนัดบั 3 มีสัดส่วน             
ร้อยละ 5.2 ส่วนเว็บไซต์อ่ืนๆ มีส่วนแบ่งตลาดร้อยละ 25.3 แสดงให้เห็นว่าเว็บไซต์เถาเป่าและเว็บไซต์จิงตง                 
เป็นผูใ้หบ้ริการจ าหน่ายของออนไลน์ท่ีมีส่วนแบ่งตลาดรวมกนัสูงถึงร้อยละ 74.5 (ศูนยก์ารวจิยัอีคอมเมิร์ซ, 2561: 
ระบบออนไลน์) ดงัแสดงในภาพท่ี 1 ต่อไปน้ี  
 

 
ภาพที ่1: สถิติของส่วนแบ่งตลาดของผูใ้หบ้ริการอิเลก็ทรอนิกส์ อีคอมเมิร์ช ของประเทศจีน พ.ศ. 2561 

           
    จากขอ้มูลสถิติของส านกัสถิติแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน กล่าววา่ อตัราการซ้ือสินคา้ออนไลน์ของ
ชาวจีนไดเ้พ่ิมข้ึนอยา่งต่อเน่ือง โดยส่วนใหญ่เป็นประชาชนท่ีอาศยัอยูใ่นเขตเมืองใหญ่ ทั้งน้ี จากความแตกต่าง
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ทางด้านภูมิศาสตร์ วฒันธรรม ประเพณี ท าให้แต่ละมณฑลมีพฤติกรรมการซ้ือสินคา้ออนไลน์ท่ีแตกต่างกนั 
(ส านกัสถิติแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน, 2559: ระบบออนไลน์) การซ้ือสินคา้ผ่านระบบออนไลน์ หรือท่ีนิยม
เรียกว่าอีคอมเมิร์ชของประชาชนท่ีอาศยัอยูใ่นเขตมณฑลยูนนาน สาธารณรัฐประชาชนจีน แม้เร่ิมตน้ช้ากว่า
มณฑลอ่ืน แต่มณฑลยนูานเป็นจุดศูนยก์ลางท่ีเช่ือมต่อระหวา่งประเทศจีนและอาเซียน 3 ประเทศ ไดแ้ก่ เมียนมา 
ลาว และเวยีดนาม  ท าใหต้ลาดออนไลน์ในมณฑลยนูนานยงัมีโอกาสท่ีสามารถจะเติบโตได ้

เม่ือพิจารณาถึงแบบจ าลองท่ีน ามาใชว้ดัความพึงพอใจของผูบ้ริโภค แบบจ าลอง American Customer 
Satisfaction Index (ACSI) เป็นหน่ึงในแบบจ าลองท่ีเป็นท่ียอมรับและน ามาใช้อย่างแพร่หลาย แบบจ าลองน้ี                
ถูกพฒันาข้ึนในปี ค.ศ. 1994  แบบจ าลอง ACSI มีประเด็นท่ีเก่ียวขอ้ง ได้แก่ คุณภาพของสินคา้หรือบริการ                
ความคาดหวงัของลูกค้า  คุณค่าของสินค้าหรือบริการ  ความพึงพอใจของลูกค้า  การร้องเรียนของลูกค้า                    
ความจงรักภกัดีในสินคา้หรือบริการ (Fornell, Anderson and Bryant, 1996) 

จากการศึกษาขอ้มูลขา้งตน้ พบว่า อตัราการซ้ือสินคา้ออนไลน์ของชาวจีนได้เพ่ิมข้ึนอย่างต่อเน่ือง 
ประกอบกบั มณฑลยูนานเป็นจุดศูนยก์ลางท่ีเช่ือมต่อระหว่างประเทศจีนและประเทศในอาเซียน ท าให้โอกาส
ของตลาดในมณฑลยูนนานยงัมีโอกาสเติบโต และถา้ผูป้ระกอบการไดรั้บขอ้มูลผลการวิจยัเชิงประจกัษ์จาก
งานวิจยัน้ี ยิ่งจะมีโอกาสเพ่ิมความสามารถดา้นการแข่งขนั คณะผูว้ิจยัจึงสนใจศึกษาเปรียบเทียบความพึงพอใจ
ของผูบ้ริโภคสินคา้ออนไลน์ในมณฑลดงักล่าว โดยประยกุตแ์นวคิดตามแบบจ าลอง ACSI โดยเนน้ไปยงัความ
แตกต่างดา้นระดบัอายแุละระดบัรายไดข้องผูบ้ริโภค เน่ืองจากเป็นตวัแปรส าคญัท่ีอาจส่งผลต่อความพึงพอใจของ
ผูบ้ริโภค ทั้งน้ี คาดหวงัว่า ผลการวิจยัท่ีไดจ้ากการศึกษาน้ีจะสามารถน ามาใชเ้ป็นขอ้มูลเพื่อให้ผูป้ระกอบการ
สินค้าออนไลน์น าไปใช้ประโยชน์ เพื่อการวางแผนการจ าหน่ายสินค้าออนไลน์เพื่อให้ผู ้บริโภคได้รับ                           
ความพึงพอใจสูงสุด ตลอดจนสามารถน าผลการวิจยัท่ีไดไ้ปเป็นส่วนหน่ึงของการก าหนดกลยุทธ์ของธุรกิจได้
ต่อไป 
 

2. วตัถุประสงค์ของการวจัิย 
1. เพื่อศึกษาเปรียบเทียบความพึงพอใจของผูบ้ริโภคชาวจีนต่อการซ้ือสินคา้และบริการผ่านระบบ

ออนไลน์โดยประยกุตใ์ชแ้นวคิด ACSI โดยศึกษาเปรียบเทียบดว้ยการจ าแนกตามระดบัอาย ุ 
2. เพื่อศึกษาเปรียบเทียบความพึงพอใจของผูบ้ริโภคชาวจีนต่อการซ้ือสินคา้และบริการผ่านระบบ

ออนไลน์โดยประยกุตใ์ชแ้นวคิด ACSI โดยศึกษาเปรียบเทียบดว้ยการจ าแนกตามระดบัรายได ้
 

3. เอกสารและงานวจัิยทีเ่กี่ยวข้อง 
 3.1 แบบจ าลอง ทฤษฎแีละงานวจิยัทีเ่กีย่วข้อง 

3.1.1 แบบจ าลองเกีย่วกบัความพงึพอใจของผู้บริโภค จากแบบจ าลอง ACSI 
แบบจ าลอง American Customer Satisfaction Index  (ACSI) ถูกน ามาใช้ทดสอบระดับความพึง

พอใจของผูบ้ริโภค ท่ีมีต่อคุณภาพสินคา้และบริการท่ีผลิตภายในประเทศสหรัฐอเมริกา เป็นคร้ังแรก เม่ือปี ค.ศ. 
1994  แบบจ าลองน้ีได้รับความนิยมและได้รับความเช่ือถือจากทั่วโลก ถูกน าไปพฒันาและประยุกต์ใช้อย่าง
แพร่หลาย (Fornell, Anderson and Bryant, 1996)  แบบจ าลองน้ีเป็นเคร่ืองมือท่ีใชส้ าหรับการวดัความพึงพอใจ
ของลูกคา้ ซ่ึงเป็นหน่ึงในตวัวดัผลดา้นอุปสงค์ท่ีองค์กรต่างๆ ให้ความส าคญัเป็นอย่างยิ่ง ลกัษณะส าคญัของ 
แบบจ าลองน้ี ได้แก่ การวดัความพึงพอใจจากประสบการณ์จริง เป็นกลาง ครอบคลุมถึงการร้องเรียน และ                 
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ความจงรักภกัดีในสินคา้และบริการ ยืดหยุ่นในการน าไปประยุกต์ใช้ นอกจากน้ี ผลท่ีได้มายงัสามารถน าไป
เทียบเคียง สามารถใชค้าดการณ์เศรษฐกิจระดบัมหภาคได ้ (นภดล ร่มโพธ์ิ, 2554)   

 ปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัความพึงพอใจตามแบบจ าลอง ACSI แยกเป็น 6 ดา้น ไดแ้ก่ (1) คุณภาพของสินคา้
หรือบริการ (Perceived Quality) (2) ความคาดหวงัของลูกคา้ (Customer Expectation) (3) คุณค่าของสินคา้หรือ
บริการ (Perceived Value)  (4) ความพึงพอใจของลูกค้า (Customer Satisfaction) (5) การร้องเรียนของลูกค้า 
(Customer Complaint) (6) ความจงรักภกัดีในสินคา้หรือบริการ (Customer Loyalty) 

ส าหรับ 3 ปัจจยัแรก เป็นปัจจยัท่ีส่งผลต่อความพึงพอใจของลูกคา้ คือ คุณภาพของสินคา้หรือบริการ 
(Perceived Quality) ความคาดหวงัของลูกคา้ (Customer Expectation) และคุณค่าของสินคา้หรือบริการ (Perceived 
Value) ส่วนปัจจัยหลัง 3 ปัจจัยเป็นผลจากความพึงพอใจของลูกคา้ คือ ความพึงพอใจของลูกคา้ (Customer 
Satisfaction) การร้องเรียนของลูกคา้ (Customer Complaint) ความจงรักภักดีในสินคา้หรือบริการ (Customer 
Loyalty) ทั้ง 6 ปัจจยัมีความเก่ียวขอ้งกนั ดงัแสดงในภาพท่ี 2 ดงัน้ี 

 
ภาพที ่2: American Customer Satisfaction Index (ACSI) Model 

ท่ีมา: ประยกุตจ์าก Fornell, Anderson and Bryant (1996) และ นภดล ร่มโพธ์ิ (2554) 
 
จากภาพท่ี 2 แสดงให้เห็นว่า ปัจจัยแรกท่ีส่งผลต่อความพึงพอใจ คือ คุณภาพของสินคา้หรือบริการ 

(Perceived Quality) จะสอบถามลูกคา้ในดา้นคุณภาพของสินคา้หรือบริการในภาพรวม รวมถึงคุณภาพของสินคา้
หรือบริการวา่ตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้เพียงใด และวดัคุณภาพของสินคา้หรือบริการดา้นความน่าเช่ือถือ 

ปัจจยัท่ีสองท่ีส่งผลต่อความพึงพอใจคือ คุณค่าของสินคา้หรือบริการ (Perceived Value) เป็นปัจจยัท่ีน า
ราคามาพิจารณา โดยจะใหลู้กคา้เปรียบเทียบระหวา่งคุณภาพของสินคา้หรือบริการกบัราคา ส าหรับปัจจยัสุดทา้ย
ท่ีส่งผลต่อความพึงพอใจคือ ความคาดหวงัของลูกคา้ (Customer Expectation) ประกอบด้วยความคาดหวงัท่ี
เกิดข้ึนก่อนการซ้ือสินคา้ และความคาดหวงัต่อการส่งมอบสินคา้ท่ีมีคุณภาพในอนาคต ซ่ึงจะสอบถามลูกคา้ใน
ดา้นภาพรวมเก่ียวกบัการตอบสนอง ความตอ้งการส่วนบุคคล และความน่าเช่ือถือของสินคา้ 

3.1.2 งานวจิยัทีเ่กีย่วข้อง 
ชาญณรงค ์เลาหวรรณธนะ (2562) ศึกษาถึงคุณภาพการบริการกบัความพึงพอใจตามแบบจ าลอง 

ACSI ท่ีมีต่อคุณภาพการให้บริการของธนาคารกรุงเทพ จากผู ้ใช้บริการธนาคารกรุงเทพจ านวน 400 ราย                      
ผลการศึกษาพบวา่ คุณภาพการบริการดา้นความเป็นรูปธรรม การบริการดา้นความเช่ือถือไวว้างใจ ดา้นความมุ่งมัน่
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เต็มใจให้บริการ และดา้นความเขา้ใจเห็นอกเห็นใจในผูรั้บบริการ มีผลต่อความพึงพอใจตามแบบจ าลองดา้น
ความคาดหวงัมากท่ีสุด  สอดคลอ้งกบัการคน้พบก่อนหน้าของ กิริยา ขรัวทองเขียว (2558) ท่ีศึกษาปัจจยัท่ีส่ง 
ผลกระทบต่อความพึงพอใจของ ลูกคา้โรงแรม ราคาประหยดัในประเทศไทย ตามกรอบแบบจ าลอง ACSI และ 
H-CSI พบว่าคุณภาพบริการมีอิทธิพลโดยรวมต่อความพึงพอใจของลูกคา้มากท่ีสุด ความพึงพอใจของลูกคา้
โรงแรมราคาประหยดัส่งผล ต่อความจงรักภักดีของลูกค้าอย่างมาก และมีผลกระทบในทางตรงข้ามต่อ                        
การร้องเรียนของลูกคา้ ทั้งน้ี ไม่มีความสมัพนัธ์ระหวา่งความจงรักภกัดีของลูกคา้ และ การร้องเรียนของลูกคา้  

กรวิการ์ แสนหาญ, สัมพนัธ์ จันทร์ดี และเกียรติศักด์ิ สมคัรสมาน (2559) ศึกษาเปรียบเทียบระดับ              
ความพึงพอใจต่อการตดัสินใจของผูเ้ขา้ใชบ้ริการร้านกาแฟพรีเม่ียม ในเขตกรุงเทพมหานครโดยเปรียบเทียบ
ระหวา่งร้านกาแฟสตาร์บคัในฐานะแบรนดด์งัจากต่างประเทศ กบัร้านทรูคอฟฟ่ีในฐานะแบรนดข์องไทย โดยน า
แบบจ าลอง ACSI และ ECSI  มาประยกุตใ์ชร่้วมกนั ผลการศึกษาพบวา่ ความสัมพนัธ์ของตวัแปรในโครงสร้าง 
ACSI บางประเด็นไม่เป็นไปตามแนวคิดของแบบจ าลองน้ี แต่ยงัคงมีความสัมพนัธ์ทางออ้มระหว่างตวัแปร                  
ไม่สอดคลอ้งกบัการศึกษาของศิริรัตน์ วงศ์ระนนท์ชยั (2559) ท่ีศึกษาปัจจยัท่ีส่งผลต่อความพึงพอใจของลูกคา้
ระดบัมธัยมศึกษาตอนปลายทั้งชายและหญิงในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลในการเลือกซ้ือรองเทา้ผา้ใบ
เพ่ือใส่ไปโรงเรียน ในการศึกษาคร้ังน้ี ได้ใช้แบบจ าลอง ACSI และแบบจ าลอง TCSI (Thailand Customer 
Satisfaction Index) ผลการศึกษาพบวา่ ปัจจยัดา้นความคาดหวงัส่งผลกระทบโดยตรงต่อคุณภาพของผลิตภณัฑ์ 
(รองเทา้ผา้ใบ) และส่งผลกระทบทางออ้มต่อคุณค่าของผลิตภณัฑ์และความพึงพอใจของลูกคา้ผ่านทางคุณภาพ
ของผลิตภัณฑ์และความพึงพอใจของผูบ้ริโภค ปัจจัยด้านคุณค่าของผลิตภัณฑ์ส่งผลกระทบโดยตรงต่อ                       
ความพึงพอใจของผูบ้ริโภค ปัจจัยด้านความจงรักภักดีและปัจจัยด้านการร้องเรียนของผูบ้ริโภคมีผลต่อ                     
ความพึงพอใจของลูกคา้ ซ่ึงเป็นไปตามแนวคิดแบบจ าลอง ACSI อยา่งชดัเจน 

จากผลการวจิยัขา้งตน้พบวา่ การน าแนวคิดแบบจ าลอง ACSI มาประยกุตใ์ชใ้นประเทศไทย นกัวจิยับาง
กลุ่มค้นพบว่าความพึงพอใจของผูบ้ริโภคเป็นไปตามแนวคิดของแบบจ าลองน้ี แต่นักวิจัยบางกลุ่มไม่พบ
ความสัมพนัธ์ทางตรงของความพึงพอใจในปัจจยัต่างๆของแนวคิด ACSI แต่พบความสัมพนัธ์ทางออ้ม ทั้งน้ี                 
ยงัไม่มีงานวิจยัใดก่อนหนา้ท่ีเคยศึกษาถึงความแตกต่างของลกัษณะของผูบ้ริโภคท่ีมีต่อความพึงพอใจต่อการซ้ือ
สินคา้ โดยประยกุตแ์นวคิดตามแบบจ าลอง ACSI ดงันั้น การศึกาษวจิยัคร้ังน้ี จึงจะไดศึ้กษาในประเด็นน้ี ดงัแสดง
ในกรอบแบบจ าลองในการวจิยัในหวัขอ้ต่อไป 

3.2 กรอบแบบจ าลองในการวจิยั   
                ตวัแปรอสิระ                                        ตวัแปรตาม 

 
    
 
                                  

ภาพที ่3:  แสดงภาพแสดงกรอบแนวคิดในการวจิยั 
 

การศึกษาน้ี ไดป้ระยกุตแ์นวคิดตามแบบจ าลอง ACSI โดยอาศยัตวัแปรต่างๆ ท่ีปรากฏในแบบจ าลอง 
เพ่ือน ามาเปรียบเทียบระดับความพึงพอใจต่อการซ้ือสินค้าและบริการออนไลน์ ซ่ึงเก่ียวกับตวัแปรอิสระ 2 
ประเภท ตวัแปรอิสระประเภทแรก ไดแ้ก่ อายผุูบ้ริโภค และ ระดบัรายได ้ 

           ผู้บริโภค 
- อาย ุ
- ระดบัรายได ้

 

ความพึงพอใจต่อการซ้ือสินคา้และ
บริการผา่นระบบออนไลน์ ประยกุต์
จากแนวคิดในแบบจ าลอง ACSI 
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ส่วนตวัแปรตามไดแ้ก่ ความพึงพอใจต่อการซ้ือสินคา้และบริการผ่านระบบออนไลน์ โดยประยกุตใ์ช้
แนวคิดในแบบจ าลอง ACSI  พึงสงัเกตวา่ ปัจจยัท่ีไดน้ ามาประยกุตใ์ชใ้นการศึกษาน้ี ไดแ้ก่ปัจจยัดา้น (1) คุณภาพ
ของสินคา้และบริการ (2) ความคาดหวงัของลูกคา้ (3) คุณค่าของสินคา้หรือบริการ (4) ความภกัดีของลูกคา้ เท่านั้น 

3.3 สมมตฐิานการวจิยั  
HO1: ความพึงพอใจต่อการซ้ือสินคา้และบริการผ่านระบบออนไลน์ โดยประยกุตใ์ชแ้นวคิด ACSI ไม่

แตกต่างจ าแนกตามอาย ุ
HA1: ความพึงพอใจต่อการซ้ือสินคา้และบริการผ่านระบบออนไลน์ โดยประยุกต์ใช้แนวคิด ACSI 

แตกต่างจ าแนกตามอาย ุ
HO2: ความพึงพอใจต่อการซ้ือสินคา้และบริการผ่านระบบออนไลน์ โดยประยกุตใ์ชแ้นวคิด ACSI ไม่

แตกต่างจ าแนกตามระดบัรายได ้ 
HA2: ความพึงพอใจต่อการซ้ือสินคา้และบริการผ่านระบบออนไลน์ โดยประยุกต์ใช้แนวคิด ACSI 

แตกต่างจ าแนกตามระดบัรายได ้
 

4. วธีิด าเนินการวจัิย  
4.1 ประชากรและตัวอย่าง: ประชากรของงานวิจยัน้ี ไดแ้ก่ ผูบ้ริโภคชาวจีนท่ีเคยซ้ือสินคา้หรือบริการ

ออนไลน์ และอาศัยในเขตมณฑลยูนนาน สาธารณรัฐประชาชนจีน ขนาดของกลุ่มตวัอย่างค านวณจากสูตร                   
ไม่ทราบจ านวนประชากร ของ Cochran (ณ ระดบัความคลาดเคล่ือนร้อยละ 5) ขนาดของกลุ่มตวัอยา่งคือ 385 คน 

4.2 การเกบ็รวบรวมข้อมูล 
 4.2.1 ข้อมูลปฐมภูม:ิ งานวจิยัน้ีเก็บขอ้มูลปฐมภูมิใชแ้บบสอบถามเป็นเคร่ืองมือวจิยั โดยจดัท า

แบบสอบถามเป็นภาษาจีน โดยรวบรวมขอ้มูลผา่นระบบออนไลน ์WeChat     
 4.2.2 วธีิการสุ่มตวัอย่าง: ใชว้ธีิสุ่มแบบไม่อาศยัความน่าจะเป็น โดยการสุ่มตวัอยา่งแบบบงัเอิญ  
4.3 การวิเคราะห์ข้อมูล:  สถิติท่ีน ามาใช้ได้แก่ ค่าเฉล่ีย (mean) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (standard 

deviation) ระดบัความพึงพอใจจาก ระดบั 1-5 และมีระดบัความพึงพอใจ 5 ช่วง (ช่วงละ 0.8) ไดแ้ก่ นอ้ยมาก นอ้ย 
ปานกลาง มาก มากท่ีสุด การทดสอบสมมติฐาน ส าหรับสถิติทดสอบสมมติฐานไดแ้ก่ สถิติ f-test  
 

5. ผลการวจัิย 
 5.1 ผลการทดสอบข้อสมมตฐิานข้อ 1 (HO1) 

ผลการวิจัยเพ่ือวิเคราะห์ขอ้สมมติฐานว่าง (HO1) เพ่ือทดสอบว่าความพึงพอใจต่อการซ้ือสินคา้และ
บริการผ่านระบบออนไลน์ โดยประยกุตใ์ชแ้นวคิด ACSI ไม่แตกต่างจ าแนกตามอาย ุผลการวิจยัแสดงในตารางท่ี 1 
ต่อไปน้ี 
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ตารางที่ 1:  แสดงค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ระดบัความพึงพอใจต่อการซ้ือสินคา้และบริการผ่านระบบ
ออนไลน์ และผลการทดสอบความแตกต่างจ าแนกตามอาย ุ 

แนวคดิ 
ACSI 

อายุต า่กว่า 20 ปี (N=36) 21-35 ปี (N=219) 36-50 ปี (N=87)  มากกว่า 50 ปี (N=43) 

F Sig. 
Mean SD 

ระดบั
ความพงึ
พอใจ 

Mean SD 
ระดบั
ความพงึ
พอใจ 

Mean SD 
ระดบั
ความพงึ
พอใจ 

Mean SD 
ระดบั
ความพงึ
พอใจ 

คุณภาพ
ของสินคา้
และ
บริการ 

3.38 0.7089 ปานกลาง 3.63 0.6939 มาก 3.49 0.8446 มาก 3.74 0.6378 มาก 2.460 0.062 

ความ
คาดหวงั
ของลูกคา้ 

3.59 0.5833 มาก 3.63 0.6721 มาก 3.72 0.7097 มาก 3.28 0.7938 ปานกลาง 4.246 0.006* 

คุณค่าของ
สินคา้หรือ
บริการ 

3.54 0.7242 มาก 3.75 0.6596 มาก 3.48 0.9159 มาก 3.38 0.8569 ปานกลาง 4.787 0.003* 

ความภกัดี
ของลูกคา้ 

3.52 0.6405 มาก 3.63 0.6255 มาก 3.42 0.8718 มาก 3.46 0.6926 มาก 2.381 0.069 

* ณ ระดบันยัส าคญัท่ี 0.05 

 
จากตารางท่ี 1 พบวา่ ความพึงพอใจต่อการซ้ือสินคา้และบริการออนไลน์มีความแตกต่างจ าแนกตามช่วง

อายุของผูบ้ริโภค ในเขตมณฑลยูนนาน ณ ระดบันัยส าคญัท่ี 0.05 ใน 3 ดา้น ไดแ้ก่ (1) ดา้นความคาดหวงัของ
ลูกคา้  (2) ดา้นคุณค่าของสินคา้หรือบริการ ซ่ึงมีรายละเอียดผลการวิจยัในประเด็นย่อย ท่ีไม่ไดแ้สดงในตาราง
ขา้งตน้ โดยจะไดน้ ามาสรุปเป็นขอ้ๆ ดงัน้ี  

(1) ดา้นความคาดหวงัของลูกคา้: ซ่ึงเก่ียวขอ้งกบัประเด็นยอ่ยดา้นความคาดหวงัความมีมารยาทของ
พนกังานขายออนไลน์ ดา้นสินคา้หรือบริการคุม้ค่ากบัราคา และดา้นสินคา้หรือบริการตอบสนองความตอ้งการ 

 (2) ด้านคุณค่าของสินคา้หรือบริการ: ซ่ึงเก่ียวขอ้งกับประเด็นย่อยด้านผูบ้ริโภคมีความสะดวก 
สบายต่อการซ้ือสินคา้หรือบริการผ่านระบบออนไลน์  ผูบ้ริโภครู้สึกการซ้ือสินคา้หรือบริการผ่านระบบออนไลน์
มีความคุม้ค่า ผูบ้ริโภครู้สึกสนุกในการซ้ือสินคา้หรือบริการผา่นระบบออนไลน์ 

5.2 ผลการทดสอบสมมตฐิานข้อ 2  
ผลการวิจัยเพ่ือวิเคราะห์ขอ้สมมติฐานว่าง (HO2) เพ่ือทดสอบว่าความพึงพอใจต่อการซ้ือสินคา้และ

บริการผ่านระบบออนไลน์ โดยประยกุตใ์ชแ้นวคิด ACSI ไม่แตกต่างจ าแนกตามระดบัรายไดห้รือไม่ ผลการวิจยั
แสดงในตารางท่ี 2 ต่อไปน้ี 
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ตารางที่ 2:  แสดงค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ระดบัความพึงพอใจต่อการซ้ือสินคา้และบริการผ่านระบบ
ออนไลน์ และผลทดสอบความแตกต่าง จ าแนกตามระดบัรายได ้

แนวคดิ
ACSI 

ต า่กว่า 2,000 หยวน 
 (N=75) 

2,001- 5000 หยวน 
(N=146) 

5,001-10,000 หยวน 
(N=134) 

 มากกว่า 10,001 หยวน 
(N=30) 

F Sig. 
Mean SD 

ระดบั
ความพงึ
พอใจ 

Mean SD 
ระดบั

ความพงึ
พอใจ 

Mean SD 
ระดบั
ความพงึ
พอใจ 

Mean SD 
ระดบั

ความพงึ
พอใจ 

คุณภาพ
ของสินคา้
และบริการ 

3.46 0.5768 มาก 3.62 0.7811 มาก 3.67 0.7009 มาก 3.63 0.8861 มาก 2.333 0.074 

ความ
คาดหวงั
ของลูกคา้ 

3.62 0.5153 มาก 3.58 0.7954 มาก 3.64 0.6679 มาก 3.58 0.7245 มาก 0.180 0.910 

คุณค่าของ
สินคา้หรือ
บริการ 

3.70 0.5894 มาก 3.52 0.8868 มาก 3.70 0.6958 มาก 3.63 0.7727 มาก 1.652 0.117 

ความภกัดี
ของลูกคา้ 3.60 0.5261 มาก 3.58 0.7435 มาก 3.52 0.7362 มาก 3.44 0.7205 มาก 0.577 0.630 

 
จากตารางท่ี 2  พบวา่ ความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการซ้ือสินคา้และบริการออนไลน์ในมณฑลยนูนาน ท่ีมี

ต่อปัจจยัต่างๆ ของแนวคิด ACSI อนัไดแ้ก่ (1) ดา้นคุณภาพของสินคา้และบริการ (2) ดา้นความคาดหวงัของลูกคา้  
(3) ดา้นความภกัดีของลูกคา้ (4) ดา้นความภคัดีของลูกคา้ไม่แตกต่างกนั จ าแนกตามระดบัรายไดข้องผูบ้ริโภค  
 

6. อภิปรายผล  
แมว้า่การศึกษาเปรียบเทียบความพึงพอใจต่อการซ้ือสินคา้และบริการออนไลน์ โดยประยกุตใ์ชแ้นวคิด 

ACSI ในงานวจิยัคร้ังน้ีไม่ไดมุ่้งทดสอบความสมัพนัธ์ของปัจจยัดา้นต่างๆ ต่อความพึงพอใจของลูกคา้ตามตวัแปร
ในโครงสร้างของแนวคิด ACSI เหมือนกบังานวจิยัก่อนหนา้ ทั้งน้ี ในงานวจิยัน้ี มุ่งทดสอบความแตกต่างของช่วง
อายุ และระดบัช่วงรายได ้ว่ามีความแตกต่างกนัในปัจจยัต่างๆ อนัเป็นปัจจยัตามแนวคิด ACSI ซ่ึงผลการวิจัย
พบวา่ ปัจจยั 3 ดา้น ไดแ้ก่ (1) ดา้นความคาดหวงัของลูกคา้  (2) ดา้นคุณค่าของสินคา้หรือบริการ มีความแตกต่าง
จ าแนกตามช่วงอายขุองผูบ้ริโภค แต่ไม่พบความแตกต่างเม่ือน าตวัแปรดา้นรายไดข้องผูบ้ริโภคมาพิจารณา เม่ือน า
งานวิจัยของ กรวิการ์  แสนหาญ, สัมพนัธ์ จันทร์ดี และเกียรติศักด์ิ สมัครสมาน (2559) มาพิจารณา พบว่า                  
งานของกรวกิาร์ แสงหาญและคณะ ไดมุ่้งเปรียบเทียบระดบัความพึงพอใจต่อการตดัสินใจของผูเ้ขา้ใชบ้ริการร้าน
กาแฟสตาร์บคักบัร้านทรูคอฟฟ่ี ผลการศึกษาพบวา่ ความสมัพนัธ์ของตวัแปรต่างๆ ในโครงสร้าง ACSI บางตวัไม่
เป็นไปตามทฤษฎี ประเด็นของผลการศึกษาน้ีคือ ความสมัพนัธ์ของตวัแปรทั้ง 6 ชนิด ในโครงสร้าง ACSI บางตวั
ไม่เป็นไปตามแนวคิด ACSI ซ่ึงอาจกล่าวไดว้า่ การน าแนวคิด ACSI มาใชเ้พื่อทดสอบความพึงพอใจของผูบ้ริโภค
ในการซ้ือสินคา้และบริการใดๆ ยงัเป็นขอ้ท่ียงัไม่สามารถสรุปตามแนวคิด ACSI ไดอ้ยา่งชดัเจน สอดคลอ้งกบั 
ผลการศึกษาของ กิริยา ขรัวทองเขียว (2558) ท่ีพบว่าไม่มีความสัมพนัธ์ระหว่างความจงรักภกัดีของลูกคา้และ          
การร้องเรียนของลูกคา้ ซ่ึงไม่สอดคลอ้งกับการศึกษาของ ศิริรัตน์ วงศ์ระนนท์ชัย (2559) ท่ีพบว่า ปัจจัยดา้น                  
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การร้องเรียนของลูกคา้ส่งผลโดยตรงต่อความจงรักภกัดีของลูกคา้และปัจจยัดา้นความจงรักภกัดีเป็นผลโดยตรง
ท่ีมาจากความพึงพอใจของลูกคา้  
 

7. ข้อเสนอแนะ 
7.1 ข้อเสนอแนะในการน าผลวจิยัไปใช้ 

(1) ดา้นความคาดหวงัของลูกคา้: จากผลการศึกษา พบว่า ผูบ้ริโภคชาวจีนในเขตมณฑลยูนนาน              
ให้ระดบัความส าคญัต่อดา้นความคาดหวงัความมีมารยาทของพนกังานขายออนไลน์ สินคา้หรือบริการคุม้ค่ากบั
ราคา สินคา้หรือบริการตอบสนองความตอ้งการ ดงันั้น ผูท่ี้ประกอบการควรจดัการอารมณ์พนกังานขายออนไลน์ 
ให้มีความสุขภาพในการสนทนากบัลูกคา้ เลือกจ าหน่ายสินคา้ท่ีมีคุณภาพและการตั้งราคาควรมีความคุม้ค่ากบั
คุณภาพของสินคา้หรือบริการ โดยพึงระลึกเสมอวา่ อายขุองผูบ้ริโภคมีความพงึพอใจท่ีแตกต่างกนั ดงันั้นการวาง
กลยทุธ์ตอ้งพิจารณาในประเด็นน้ี   

(2) ดา้นคุณค่าของสินคา้หรือบริการ: ผลการศึกษาพบวา่ ผูบ้ริโภคใหค้วามส าคญัดา้นความสะดวก 
สบายต่อการซ้ือสินคา้หรือบริการผ่านระบบออนไลน์  ผูบ้ริโภครู้สึกการซ้ือสินคา้หรือบริการผ่านระบบออนไลน์
มีความคุม้ค่า ผูบ้ริโภครู้สึกสนุกในการซ้ือสินคา้หรือบริการผ่านระบบออนไลน์ ดงันั้น ผูท่ี้ประกอบการควรเลือก
ช่องทางการจ าหน่ายสินคา้หรือบริการท่ีมีความสะดวกต่อการซ้ือ เช่น ช าหน่ายสินคา้หรือบริการผ่านเวบ็ไซต์             
เถาเป่าซ่ึงเป็นเวบ็ไซตอ์นัดบัหน่ึง การตั้งช่ือสินคา้ควรมีความเรียบง่ายและชดัเจอ ท าให้ลูกคา้สามารถหาเจอได้
ง่าย และเลือกจ าหน่ายสินคา้ท่ีมีคุณภาพ ตั้งราคาสินคา้ใหลู้กคา้รู้สึกวา่คุม้ค่าท่ีจะสั่งซ้ือสินคา้หรือบริการจากทาง
ออนไลน์ (เช่น ตั้งราคาต ่ากวา่ราคาท่ีขายหนา้ร้าน)  นอกจากน้ี ผูป้ระกอบการสามารถจดักิจกรรมส่งเสริมการขาย 
เช่น จดัโปรโมชัน่ตามเทศกาล ไม่จดัเก็บค่าขนส่ง หรือเม่ือลูกคา้ซ้ือสินคา้ช้ินท่ี 2 จะไดรั้บส่วนลดเป็นกรณีพิเศษ 
เป็นตน้ เพ่ือใหผู้บ้ริโภครู้สึกสนุกกบัการซ้ือของออนไลน์ โดยพึงระลึกเสมอวา่ อายขุองผูบ้ริโภคมีความพึงพอใจ
ท่ีแตกต่างกนั ดงันั้นการวางกลยทุธ์ตอ้งพิจารณาในประเด็นอายเุป็นส าคญั   
     7.2  ข้อเสนอแนะในการวจิยัคร้ังต่อไป 
  ขอแนะน าผูท่ี้จะท าวิจยัศึกษาในดา้นน้ีน าแนวความคิดอ่ืน หรือแบบจ าลองอ่ืนมาใชท้ดสอบความพึง
พอใจของผูบ้ริโภค เปรียบเทียบกบัแนวคิดของ ACSI เพ่ือสร้างความเขา้ใจและอาจคน้พบขอ้คิดใหม่ๆ อนัจะเป็น
ประโยชน์ต่อผูป้ระกอบการในธุรกิจขายสินคา้และบริการออนไลน์ต่อไป 
 

8. กติติกรรมประกาศ 
  ขอขอบคุณครอบครัวท่ีใหก้ าลงัใจมาโดยตลอด และขอขอบคุณกลัยาณมิตรทุกท่านสนบัสนุนเสมอมา 
จนบทความน้ีสามารถจดัท าไดลุ้ล่วงแลว้เสร็จ 
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บทคัดย่อ 
 งานวิจยัน้ีมีมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาระดบัความส าคญัของปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด (4P’s) ท่ีมี 
ผลต่อการตดัสินใจซ้ือของท่ีระลึกของนกัท่องเท่ียวชาวจีนท่ีเดินทางมาท่องเท่ียวในจงัหวดัเชียงใหม่ ประชากรท่ี
ศึกษามีจ านวน 259,027 ราย ก าหนดขนาดของกลุ่มตวัอยา่งดว้ยวิธี Taro Yamane ไดจ้ านวนกลุ่มตวัอยา่ง 178 ราย 
การสุ่มตวัอย่างใช้วิธีไม่อาศยัความน่าจะเป็น โดยการสุ่มตวัอย่างแบบบงัเอิญ ใช้แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือ
รวบรวมขอ้มูล สถิติเชิงพรรณาท่ีน ามาใชไ้ดแ้ก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ส่วนสถิติเชิงอนุมานท่ี
น ามาใช ้ไดแ้ก่ การทดสอบสถิติ t-test 
 ผลการศึกษาพบว่าปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด (1) ด้านผลิตภัณฑ์: นักท่องเท่ียวชาวจีนให้
ความส าคญั ต่อคุณภาพและความมีเอกลกัษณ์ของสินคา้ในระดบัมากท่ีสุด  (2) ดา้นราคา: นกัท่องเท่ียวชาวจีนให้
ส าคญัในดา้นราคาเหมาะสมกบัคุณภาพของผลิตภณัฑใ์นระดบัมาก (3) ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย: นกัท่องเท่ียว
ชาวจีนให้ความส าคญัในดา้นท าเลท่ีตั้งในระดบัมาก และ (4) ดา้นการส่งเสริมการ: นักท่องเท่ียวชาวจีนให้ให้
ความส าคัญด้านการส่งเสริมการขาย (ลด แลก แจก แถม) ในระดับมาก ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า 
นกัท่องเท่ียวชาวจีนเพศชายและเพศหญิงใหค้วามส าคญัต่อปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดดา้นราคา แตกต่างกนั 
ณ ระดบันยัส าคญัท่ี 0.05 
 

ค าส าคญั: ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด  การซ้ือของนกัท่องเท่ียว   
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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. ความส าคัญและทีม่าของปัญหาวจัิย 
 ช่วงก่อนการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อุตสาหกรรมการท่องเท่ียว
ของประเทศไทยเป็นอุตสาหกรรมส าคญั น ารายไดเ้ขา้ประเทศเป็นจ านวนมาก สถิติของนกัท่องเท่ียวต่างประเทศ
ท่ีเดินทางเขา้มาในประเทศไทยในช่วงปี พ.ศ. 2545 – 2558 พบวา่มีจ านวนนกัท่องเท่ียวต่างประเทศท่ีเดินทางเขา้
มาในประเทศไทยเพ่ิมข้ึนทุกปี โดยเฉพาะนกัท่องเท่ียวชาวจีน พบว่ามีจ านวนเพ่ิมข้ึนเป็นจ านวนมากติดต่อกนั 
(ส านกังานสถิติแห่งชาติ, 2558)    ประกอบกบักระแสภาพยนตร์เร่ือง Lost in Thailand ท ารายไดม้ากถึง 200 ลา้น
เหรียญสหรัฐอเมริกา ภาพยนตร์เร่ืองน้ีใชจ้งัหวดัเชียงใหม่เป็นสถานท่ีถ่ายท าหลกั ส่งผลต่อจ านวนนกัท่องเท่ียว
ชาวจีนท่ีเดินทางมาท่องเท่ียวในประเทศไทยสูงข้ึนอยา่งมาก (ส านกังานจงัหวดัเชียงใหม่, 2560: ระบบออนไลน์) 
      จังหวดัเชียงใหม่มีสถานท่ีท่องเท่ียว ในหลายรูปแบบ มีส่ิงอ านวยความสะดวกส าหรับนักท่องเท่ียว                  
มีสถานท่ีท่องเท่ียวจ านวนมาก เป็นแหล่งวฒันธรรมลา้นนาท่ีส าคญั นกัท่องเท่ียวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ
นิยมเดินทางมาท่องเท่ียว จงัหวดัเชียงใหม่จึงเมืองท่องเท่ียวท่ีส าคญัประเทศและระดบัโลก ส าหรับดา้นสินคา้และ
บริการ จงัหวดัเชียงใหม่มีสินคา้และการใหบ้ริการหลากหลายรูปแบบท่ีสามารถสะทอ้นความเป็นเอกลกัษณ์เชิง
วฒันธรรมและรองรับความตอ้งการของนกัท่องเท่ียวอยา่งเพียงพอ (ส านกังานจงัหวดัเชียงใหม่, 2560) 

ส าหรับสาธารณรัฐประชาชนจีนนั้น เป็นประเทศท่ีมีประชากรกว่า 1,400 ลา้นคน ในจ านวนน้ีมีเพียง
ประมาณร้อยละ 5 เท่านั้นท่ีมีหนังสือเดินทาง แสดงให้เห็นว่าประเทศไทยยงัโอกาสชักชวนให้นักท่องเท่ียว                
ชาวจีนเดินทางมาท่องเท่ียวประเทศไทย ได ้โดยเฉพาะอยา่งยิ่งเม่ือการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 
2019 (COVID-19) ทุเลาลง ทั้งน้ี กลุ่มนกัท่องเท่ียวชาวจีนรุ่นใหม่ นิยม เดินทางเป็นกลุ่มดว้ยตวัเอง หรือ FIT (Free 
and Independent Traveler) ซ่ึงเป็นกลุ่มท่ีมีก าลงัซ้ือสูงอย่างต่อเน่ือง  จากขอ้มูลกระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา 
กล่าววา่นกัท่องเท่ียวชาวจีนท่ีเดินทางมาไทย ร้อยละ 60 ใช่วิธีท่องเท่ียวแบบ FIT และร้อยละ 40 เท่ียวแบบกรุ๊ป
ทวัร์ (CMMU Insights, 2560 : ระบบออนไลน์) 
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               เม่ือนกัท่องเท่ียวเดินทางไปสถานท่ีต่างๆ มกันิยมซ้ือของท่ีระลึกไปดว้ย เพ่ือน าไปเป็นของฝากแก่ผูอ่ื้น 
หรือเก็บไวเ้อง “ของท่ีระลึก” จึงเป็นส่วนส าคญัส่วนหน่ึงของการท่องเท่ียว อีกทั้ง ของฝากหรือของท่ีระลึกของ
จงัหวดัเชียงใหม่มีหลากหลายประเภท เช่น อาหารพ้ืนเมือง ผลไมแ้ปรรูป เคร่ืองส าอางและยาสมุนไพรต่างๆ เป็น
ตน้ นอกจากน้ี เน่ืองจากจงัหวดัเชียงใหม่เคยเป็นเมืองหลวงของอาณาจกัรลา้นนาแต่โบราณ จึงมีงานฝีมือและ
สินคา้พ้ืนเมืองต่างๆ ท่ีมีความเก่ียวขอ้งกบัศิลปวฒันธรรมลา้นนา สินคา้เหล่าน้ีไดรั้บความนิยมจากนกัท่องเท่ียว
ชาวจีนเช่นกนั (อู๋ เขอเข่อ, 2560 : สมัภาษณ์) 
 ดว้ยเหตุน้ีผูว้จิยัจึงเห็นความส าคญัของการศึกษาถึงปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการซ้ือของ
ท่ีระลึกของนักท่องเท่ียวชาวจีนท่ีเดินทางท่องเท่ียวในจังหวดัเชียงใหม่ เพ่ือให้ผูป้ระกอบการสามารถน า
ผลการวิจยัไปใชป้ระโยชน์เพื่อการวางแผนกลยทุธ์การขายของท่ีระลึก ซ่ึงจะท าให้ผูป้ระกอบการจะไดรั้บทราบ
ขอ้มูลเชิงสถิติและการแปลผล เขา้ใจถึงระดบัความส าคญัของปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดแต่ละปัจจยั อนัจะ
น ามาซ่ึงประโยชน์ในเชิงการแข่งขนัทางธุรกิจต่อไป 
 

2. วตัถุประสงค์ของการวจัิย 
เพ่ือศึกษาส่วนประสมทางการตลาด (4P’s) ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือของท่ีระลึกของนกัท่องเท่ียว

ชาวจีนท่ีเดินทางมาท่องเท่ียวในจงัหวดัเชียงใหม่ 
 

3. เอกสารและงานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 
 3.1 แบบจ าลอง ทฤษฎแีละงานวจิยัทีเ่กีย่วข้อง 

3.1.1 ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด 
ฉัตยาพร เสมอใจ (2556) และ ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ (2560) ไดอ้ธิบายถึงปัจจยัส่วนประสม

การตลาด (Marketing mix) ว่าเป็นกลุ่มของเคร่ืองมือการตลาด ประกอบดว้ย ผลิตภณัฑ์ (Product) ราคา (Price) 
ช่องทางการจัดจ าหน่าย (Place) และการส่งเสริมการตลาด (Promotion) ซ่ึงทั้ ง 4 เคร่ืองต้องใช้ร่วมกัน เพ่ือ
ตอบสนองความตอ้งการของตลาดเป้าหมาย  

      (1) ผลิตภณัฑ์ หมายถึง สินคา้หรือบริการ ท่ีนักการตลาดจะตอ้งจัดหาผลิตภณัฑ์ เพื่อการ
ตอบสนองต่อความตอ้งการของผูบ้ริโภค ส่วน (2) ราคา หมายถึงจ านวนเงินท่ีผูบ้ริโภคยนิดีจ่ายในราคาท่ีผูบ้ริโภค
พึงพอใจเพ่ือซ้ือหาผลิตภณัฑ์นั้น ดงันั้นการก าหนดราคาขายให้กบัผลิตภณัฑ์โดยนักการตลาดจึงควรค านึกถึง
ความคุม้ค่า และความคาดหวงัท่ีผูบ้ริโภคตอ้งการจะไดรั้บจากผลิตภณัฑน์ั้น และตอ้งมีความเหมาะสมสอดคลอ้ง
กบัภาพลกัษณ์ของผลิตภณัฑน์ั้นๆ ดว้ย ส าหรับ (3) ช่องทางการจดัจ าหน่าย (Place) หมายถึง การด าเนินการเพื่อให้
ผลิตภณัฑน์ั้นสามารถไปสู่ผูบ้ริโภคไดภ้ายใตเ้ง่ือนไขดา้นเวลาและสถานท่ีเหมาะสม มีความสะดวกต่อการซ้ือหา
ของผูบ้ริโภคและ (4) การส่งเสริมการตลาด เช่น การโฆษณาและประชาสัมพนัธ์ รวมถึงการส่งเสริมการขายดว้ย
กิจกรรมต่างๆ ทั้งการลด แลก แจก แถม เป็นตน้ เป็นอีกองค์ประกอบหน่ึงท่ีมีความส าคญัในส่วนประสมทาง
การตลาด  

ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดทั้ง 4 ดา้นขา้งตน้ควรมีความสอดคลอ้งในทิศทางการด าเนินงาน
เดียวกนั อนัจะน ามาซ่ึงโอกาสสร้างความน่าเช่ือถือ ชกัจูงใจผูบ้ริโภคให้มีความตอ้งการซ้ือ และสามารถสนอง
ความตอ้งการของผูบ้ริโภคได ้  
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 3.1.2 งานวจิยัทีเ่กีย่วข้อง 
จุฑาทิพย ์ทิพยเ์หรียญ (2558) ศึกษาพฤติกรรมการซ้ือของฝากของนกัท่องเท่ียวชาวจีนแบบอิสระ 

ในเขตกรุงเทพมหานคร โดยใชก้ารสมัภาษณ์เชิงลึกเป็นเคร่ืองมือของการเก็บขอ้มูลสมัภาษณ์นกัท่องเท่ียวจ านวน 
10 คน และผูป้ระกอบการท่ีเก่ียวกบัธุรกิจขายของฝากจ านวน 2 คน พบวา่ สินคา้ท่ีนกัท่องเท่ียวนิยมซ้ือมีลกัษณะ
ดงัน้ี เป็นสินคา้คา้ท่ีเม่ือเอ่ยถึง นกัท่องเท่ียวทุกคนจะทราบถึงท่ีมาของสินคา้นั้น สินคา้ของท่ีระลึกประจ าสถานท่ี
ท่องเท่ียวนั้นๆ สินคา้ท่ีมีราคาถูกกวา่และมีคุณภาพดีท่ีกวา่สินคา้จากภูมิล าเนาของนกัท่องเท่ียว และราคาสินคา้จะ
เป็นปัจจยัหลกัท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือ สอดคลอ้งกบัการศึกษาของรสริน สุภารัตน์และคณะ (2557) ไดศึ้กษา
พฤติกรรมนักท่องเท่ียวชาวจีนท่ีเดินทางมาท่องเท่ียวอ าเภอเมือง จงัหวดัเชียงราย พบว่า นักท่องเท่ียวชาวจีนท่ี 
ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีช่วงอายรุะหวา่ง 25 - 35 ปี มีอาชีพธุรกิจส่วนตวั และมีสถานภาพโสด ส่วนประสมทาง
การตลาดท่ีส าคญัท่ีสุด คือ ดา้นสินคา้และบริกาท่ีไดรั้บ  ส่วนการท่องเท่ียวในจงัหวดัเชียงใหม่นั้น จวิน เหลย 
(2553) ไดศึ้กษาพฤติกรรมนกัท่องเท่ียวชาวจีนท่ีเดินทางมาเท่ียวในจงัหวดัเชียงใหม่ พบวา่พฤติกรรมการซ้ือสินคา้
และของท่ีระลึกนกัท่องเท่ียวชาวจีนนิยมซ้ืออาหารพ้ืนเมือง และเส้ือผา้พ้ืนเมือง มีค่าใชจ่้ายในการซ้ือสินคา้เฉล่ีย
อยูท่ี่ 9,625 บาทต่อคน ส่วนแหล่งท่ีซ้ือสินคา้มากท่ีสุด คือ ตลาดไนทบ์าร์ซ่า  ส ารับการศึกษาเก่ียวกบัการซ้ือสินคา้
ของนกัท่องเท่ียวในประเทศไทยของ วิไลวรรณ ศิริอ าไพ  (2555) ไดศึ้กษาปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซ้ือ
สินคา้ของนกัท่องเท่ียว ตลาดโบราณบา้นสะแกกรัง จงัหวดัอุทยัธานี พบวา่ ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดโดย
ภาพรวมของตลาดโบราณบ้านสะแกกรัง มีความส าคัญต่อการซ้ือสินคา้ของนักท่องเท่ียว อยู่ในระดับมาก
นกัท่องเท่ียวให้ความส าคญักบัการเดินทางมาตลาดมีความสะดวกเพราะมีท าเลท่ีตั้งท่ีง่านต่อการเดินทาง โดยมี
จุดเด่นท่ีนกัท่องเท่ียวใหค้วามส าคญักบัมีการจดัการแสดงหรือนิทรรศการท่ีเนน้ศิลปะพ้ืนบา้น/ประวติัศาสตร์ อนั
แสดงถึงวฒันธรรมของสถานท่ีท่องเท่ียวมากกวา่ โดยกิจกรรมการส่งเสริมการขายนั้นเป็นเร่ืองรอง 
 3.2 กรอบแบบจ าลองในการวจิยั   

ตวัแปรอิสระในกรอบแนวคิดการวิจยัประกอบดว้ยลกัษณะของนักท่องเท่ียวชาวจีนจ าแนกตามเพศ 
ส่วนตวัแปรตามไดแ้ก่ ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดทั้ง 4 ดา้น ดงัจะแสดงในรูปท่ี 1 ต่อไปน้ี 

ตวัแปรอสิระ                                     ตวัแปรตาม 
 

    
 
                                  
 

 

ภาพที ่1:  แสดงกรอบแนวคิดในการวจิยั 
 

3.3 สมมตฐิานการวจิยั  
ในท่ีน้ีจะไดแ้สดงถึง สมมติฐานทางการวจิยัเชิงพรรณา และ สมมติฐานการวจิยัทางสถิติ ดงัน้ี 
สมมติฐานการวิจัย: นักท่องเท่ียวชาวจีนท่ีเดินทางมาท่องเท่ียวในจังหวดัเชียงใหม่เพศหญิงให้

ความส าคญัต่อปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือของท่ีระลึกเหมือนกนักบันกัท่องเท่ียว
เพศชาย  

นักท่องเที่ยวชาวจีนจ าแนกตามเพศ  
- เพศชาย 
- เพศหญิง 

ส่วนประสมทางการตลาด (4P’s) 
1. ดา้นผลิตภณัฑ ์(Product) 
2. ดา้นราคา (Price) 
3. ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย (Place)  
4. ดา้นการส่งเสริมการตลาด (Promotion) 
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สมมติฐานทางสถิติ HO:  ค่าเฉล่ียความส าคัญของระดับปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อ                 
การตดัสินใจในการซ้ือของท่ีระลึกของนกัท่องเท่ียวชาวจีนท่ีเดินทางมาท่องเท่ียวในจงัหวดัเชียงใหม่ไม่แตกต่าง 
จ าแนกตามเพศ 

 

4. วธีิด าเนินการวจัิย  
4.1 ประชากรและตัวอย่าง: ประชากรในการศึกษาคร้ังน้ี ได้แก่ นักท่องเท่ียวชาวจีนท่ีเดินทางมา

ท่องเท่ียวใน จงัหวดัเชียงใหม่ โดยไดเ้ขา้พกัท่ีเชียงใหม่ จ านวน 259,027 คน ระหวา่งเดือน มกราคม-มีนาคม 2559 
(ส านกังานการท่องเท่ียวและกีฬาจงัหวดัเชียงใหม่, 2559: ออนไลน์) ขนาดของกลุ่มตวัอยา่งค านวณตามสูตรของ 
Taro Yamane  ณ ระดับความเช่ือมั่นร้อยละ 92.5 ได้ขนาดของกลุ่มตัวอย่างจ านวน 177.78 คน หรือ 178 คน 
(หมายเหตุ : ตามปกติการท าวจิยันั้น ควรตั้งค่าระดบัความเช่ือมัน่ท่ีร้อยละ 95 หรือมีความคลาดเคล่ือนไดร้้อยละ 5 
แต่การวจิยัน้ี ถูกก าหนดดว้ยระยะเวลาอนัสั้น จึงไดก้ าหนดค่าระดบัความเช่ือมัน่ท่ีร้อยละ 92.5 ) 

4.2 วธีิการสุ่มตวัอย่าง: ใชว้ธีิสุ่มแบบไม่อาศยัความน่าจะเป็น โดยการสุ่มตวัอยา่งแบบบงัเอิญ  
4.3 เคร่ืองมือวจิยั: งานวจิยัน้ีใชแ้บบสอบถามเป็นเคร่ืองมือวจิยั โดยจดัท าแบบสอบถามเป็นภาษาจีน 
4.4 การเกบ็รวบรวมข้อมูล: ใชว้ธีิเก็บขอ้มูลแบบปฐมภูมิ โดยสามารถเก็บแบบสอบถามทางออนไลน์ได้

จ านวน 111 ชุด และแบบสอบถามท่ีแจกนกัท่องเท่ียวชาวจีนท่ีก าลงัท่องเท่ียวในจงัหวดัเชียงใหม่จ านวน 67 ชุด 
รวมทั้งส้ินจ านวน 178 ชุด 

 4.5 การวิเคราะห์ข้อมูล:  สถิติท่ีน ามาใช้ได้แก่ ค่าเฉล่ีย (mean) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (standard 
deviation) ระดบัความความส าคญัของปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดจาก ระดบั 1-5 และมีระดบัความส าคญั                
5 ช่วง (ช่วงละ 0.8) ไดแ้ก่ นอ้ยมาก นอ้ย ปานกลาง มาก มากท่ีสุด  

การทดสอบสมมติฐาน ส าหรับสถิติทดสอบสมมติฐานเพ่ือทดสอบความแตกต่างของค่าเฉล่ียระหว่าง
กลุ่มประชากร 2 กลุ่ม ใชส้ถิติ t-test  

 

5. ผลการวจัิย 
 5.1 ข้อมูลทัว่ไป: ผลการศึกษาพบวา่ นกัท่องเท่ียวชาวจีนท่ีเดินทางมาท่องเท่ียวในจงัหวดัเชียงใหม่ส่วน
ใหญ่เป็นเพศหญิง มีช่วงอายุ 21-35 ปี มีระดับการศึกษาปริญญาตรี ประกอบอาชีพพนักงานเอกชน/รับจา้ง มี
รายไดร้วมเฉล่ียต่อเดือน 2,001- 5000 หยวน การเดินทางท่องเท่ียวเป็นการเท่ียวแบบอิสระและมาเท่ียวคร้ังแรก  
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 5.2 ผลการศึกษาเกีย่วกบัปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด 
การทดสอบสมมตฐิานด้านผลติภัณฑ์ 
 

ตารางที ่1 แสดงค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ระดับความความส าคัญและการทดสอบสมมติฐานของ                    
การตดัสินใจซ้ือของท่ีระลึกนกัท่องเท่ียวชาวจีนมีต่อปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ ์

ด้านผลติภัณฑ์ 
เพศชาย (N=41)  เพศหญิง (N=137) 

t Sig. 
Mean แปลผล SD Mean แปลผล SD 

คุณภาพของสินคา้ 4.32 มากท่ีสุด 0.9066 4.41 มากท่ีสุด 0.7538 -0.703 0.483 
ความมีเอกลกัษณ์ของสินคา้ 4.32 มากท่ีสุด 0.7886 4.21 มากท่ีสุด 0.7348 0.737 0.462 
มีสินคา้ท่ีหลากหลายประเภทให้เลือกซ้ือ 4.02 มาก 0.8212 4.06 มาก 0.7252 -0.255 0.799 
การบรรจุหีบห่อ มีความประณีตสวยงาม 3.36 มาก 1.1348 3.51 มาก 0.8838 -0.861 0.390 
ความส าคญัของตรายีห่้อของสินคา้ 3.34 มาก 1.2157 3.42 มาก 0.9680 -0.395 0.694 
ความมีช่ือเสียงของสินคา้ 3.29 ปานกลาง 1.2092 3.40 ปานกลาง 1.0251 -0.571 0.569 
ปริมาณของสินคา้ 3.00 ปานกลาง 1.1832 3.19 ปานกลาง 0.9222 -1.121 0.264 
ในตวัสินคา้มีค  าอธิบายเป็นภาษาจีน 3.05 ปานกลาง 1.3407 3.15 ปานกลาง 1.1853 -0.447 0.656 

รวม 3.59 มาก 0.7332 3.67 มาก 0.5484 -0.672 0.505 
         

    ผลการทดสอบสมมติฐานปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ ์ผลการศึกษาพบวา่ ยอมรับ H0 ในทุกประเด็น หมายความ
วา่ ระดบัความส าคญัและการทดสอบสมมติฐานของการตดัสินใจซ้ือของท่ีระลึกนกัท่องเท่ียวชาวจีนท่ีมีต่อปัจจยั
ดา้นผลิตภณัฑไ์ม่แตกต่างกนั จ าแนกตามเพศ  

การทดสอบสมมตฐิานด้านราคา 
 

ตารางที ่2  แสดงค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ระดบัความส าคญัและการทดสอบสมมติฐานของการตดัสินใจ
ซ้ือของท่ีระลึกนกัท่องเท่ียวชาวจีนท่ีมีต่อปัจจยัดา้นราคา 

ด้านราคา 
เพศชาย (N=41) เพศหญิง (N=137) 

t Sig. 
Mean แปลผล SD Mean แปลผล SD 

ราคาเหมาะสมกบัคุณภาพของ
ผลิตภณัฑ ์

3.70 มาก 1.0060 4.06 มาก 0.7689 
-2.104 0.040* 

มีการก าหนดราคาท่ีแน่นอน มีป้าย
ราคาชดัเจน 

3.68 มาก 0.9601 3.98 มาก 0.8487 
-1.816 0.074 

ร้านคา้รับช าระเงินผา่น AliPay 3.39 มาก 1.1592 3.89 มาก 0.0843 -2.541 0.014* 
ร้านคา้รับช าระเงินผา่น WeChat 3.19 ปานกลาง 1.1878 3.79 มาก 1.0228 -3.175 0.002* 
ราคาท่ีจ  าหน่ายเหมาะสมกบัปริมาณ
ของผลิตภณัฑ ์

3.31 ปานกลาง 1.0353 3.69 มาก 0.8363 
-2.388 0.018* 

ราคาสินคา้ท่ีจ  าหน่ายในสภาวะ
เศรษฐกิจในปัจจุบนั 

3.17 ปานกลาง 0.8632 3.64 มาก 0.7463 
-3.368 0.001* 

ร้านคา้รับช าระเงินผา่นบตัรเครดิต 3.12 ปานกลาง 1.2489 3.56 มาก .1.0562 -2.241 0.026* 
ร้านคา้รับช าระเงินเป็นเงินสด 3.24 ปานกลาง 1.1353 3.31 ปานกลาง 1.0884 -0.320 0.749 
มีป้ายราคาเป็นภาษาจีน 2.76 ปานกลาง 1.2202 3.29 ปานกลาง 1.1125 -2.645 0.009* 
มีป้ายราคาเป็นค่าเงินหยวน 2.85 ปานกลาง 1.2759 3.17 ปานกลาง 1.1433 -1.537 0.126 

รวม 3.24 ปานกลาง 0.7966 3.64 มาก 0.0536 -3.327 0.001* 
หมายเหตุ : *ปฏิเสธ H0 ณ ระดบันยัส าคญัท่ี 0.05 
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ผลการทดสอบสมมติฐานปัจจยัดา้นราคา ผลการศึกษาพบวา่ ปฎิเสธ H0 ในประเด็น ราคาเหมาะสมกบั
คุณภาพของผลิตภณัฑ์ หมายความว่า เพศชายและเพศหญิง ให้ความส าคญัต่อปัจจยัดา้นราคาท่ีแตกต่างกนั ณ 
ระดบันัยส าคญัท่ี 0.05 ในประเด็นต่อไปน้ี (1) ร้านคา้รับช าระเงินผ่าน AliPay ร้านคา้รับช าระเงินผ่าน WeChat 
ราคาท่ีจ าหน่ายเหมาะสมกบัปริมาณของผลิตภณัฑ ์ราคาสินคา้ท่ีจ าหน่ายในสภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบนั ร้านคา้รับ
ช าระเงินผ่านบตัรเครดิต และมีป้ายราคาเป็นภาษาจีน มีค่า Sig. เท่ากบั 0.040  0.014  0.002  0.018  0.001  0.026  
0.009 ตามล าดบั มีค่านอ้ยกวา่ระดบันยัส าคญั 0.05 จึงอธิบายไดว้า่ ระดบัความส าคญัและการทดสอบสมมติฐาน
ของการตดัสินใจซ้ือของท่ีระลึกนกัท่องเท่ียวชาวจีนท่ีมีต่อปัจจยัดา้นราคาแตกต่างกนั จ าแนกตามเพศ  

การทดสอบสมมตฐิานด้านช่องทางในการจดัจ าหน่าย 
 

ตารางที่ 3: แสดงค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ระดบัความส าคญัและการทดสอบสมมติฐานของการตดัสินใจ
ซ้ือของท่ีระลึกของนกัท่องเท่ียวชาวจีนท่ีมีต่อปัจจยัดา้นช่องทางในการจดัจ าหน่าย 

ดา้นช่องทางในการจดัจ าหน่าย 
เพศชาย (N=41) เพศหญิง (N=137) 

t Sig. 
Mean แปลผล SD Mean แปลผล SD 

ท าเลท่ีตั้ง เดินทางสะดวก 3.80 มาก 1.07749 3.92 มาก 0.8140 -0.631 0.531 
ทางร้านจดัหมวดหมู่สินคา้
อยา่งชดัเจน 

3.70 มาก 0.9012 3.73 มาก 0.9257 -0.183 0.855 

สามารถซ้ือสินคา้ผ่าน
ออนไลน์ 

3.02 ปานกลาง 1.0603 3.22 ปานกลาง 1.2170 -0.995 0.323 

สามารถซ้ือสินคา้ผ่านทาง
โทรศพัท ์

2.93 ปานกลาง 1.10432 3.09 ปานกลาง 1.2454 -0.743 0.458 

รวม 3.37 มาก 0.8368 3.49 มาก 0.8216 -0.851 0.396 

 
ผลการทดสอบสมมติฐานปัจจยัดา้นช่องทางในการจดัจ าหน่าย ผลการศึกษาพบวา่ ยอมรับ H0 ในทุก

ประเด็น หมายความวา่ ระดบัความส าคญัและการทดสอบสมมติฐานของการตดัสินใจซ้ือของท่ีระลึกนกัท่องเท่ียว
ชาวจีนท่ีมีต่อปัจจยัดา้นช่องทางการจดัจ าหน่ายไม่แตกต่างกนั จ าแนกตามเพศ 

การทดสอบสมมตฐิานด้านการส่งเสริมการตลาด 
 

ตารางที ่4  แสดงค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ระดบัความส าคญัและการทดสอบสมมติฐานของการตดัสินใจ
ซ้ือของท่ีระลึกนกัท่องเท่ียวชาวจีนท่ีมีต่อปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาด 

ดา้นส่งเสริมการขาย 
เพศชาย (N=41) เพศหญิง (N=137) 

t Sig. 
Mean แปลผล SD Mean แปลผล SD 

ทางร้านมีการส่งเสริมการขาย เช่น ลด 
แลก แจก แถม 

3.51 มาก 1.1207 3.82 มาก 0.9066 -1.633 0.108 

มีพนกังานขายแนะน าขอ้มูลสินคา้เป็น
ภาษาจีน 

3.46 มาก 1.1202 3.66 มาก 1.0166 -1.084 0.280 

มีตวัอยา่งสินคา้ให้ทดลองใช/้สามารถ
ชิมสินคา้ประเภทอาหารได ้

3.36 
ปาน
กลาง 

1.1566 3.65 มาก 0.9190 -1.478 0.145 
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ตารางที ่4 (ต่อ)  

ดา้นส่งเสริมการขาย 
เพศชาย (N=41) เพศหญิง (N=137) 

t Sig. 
Mean แปลผล SD Mean แปลผล SD 

มีการแจกแคตตาล็อกสินคา้ 3.22 
ปาน
กลาง 

1.0842 3.28 
ปาน
กลาง 

0.9697 -0.367 0.714 

มีการออกบูธแสดงสินคา้ตาม
ห้างสรรพสินคา้ 

3.09 
ปาน
กลาง 

1.044 3.20 
ปาน
กลาง 

1.008 -0.590 0.556 

ทางร้านไดเ้ขา้ร่วมกิจกรรมกบัส่วน
ราชการและทอ้งถ่ิน 

3.07 
ปาน
กลาง 

1.0097 3.03 
ปาน
กลาง 

1.0030 0.205 0.838 

มีดาราท่ีมีช่ือเสียงเป็นพรีเซ็นเตอร์ 2.73 
ปาน
กลาง 

1.1185 2.88 
ปาน
กลาง 

1.0783 -0.783 0.435 

การโฆษณาผา่นส่ือออนไลน์ 2.88 
ปาน
กลาง 

1.0769 2.98 
ปาน
กลาง 

1,0777 -0.560 0.576 

รวม 3.17 
ปาน
กลาง 

0.8031 3.32 
ปาน
กลาง 

0.7066 -1.154 0.250 

 
ผลการทดสอบสมมติฐานปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาด ผลการศึกษาพบว่า ยอมรับ H0 ในทุก

ประเด็น หมายความวา่ ระดบัความส าคญัและการทดสอบสมมติฐานของการตดัสินใจซ้ือของท่ีระลึกนกัท่องเท่ียว
ชาวจีนท่ีมีต่อปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาด ไม่แตกต่างจ าแนกตามเพศ 
 

6. อภิปรายผล  
1. ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ ์(Product): จากผลการศึกษายอ่ยในตารางท่ี 1 พบวา่ นกัท่องเท่ียวชาวจีนใหร้ะดบั

ความส าคญัต่อท่ีระลึกในดา้นคุณภาพของสินคา้ ความมีเอกลกัษณ์ของสินคา้ และ มีสินคา้ท่ีหลากหลายประเภท
ใหเ้ลือกซ้ือ สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ จวนิ เหลย (2553) ท่ีศึกษาพฤติกรรมนกัท่องเท่ียวชาวจีนท่ีเดินทางมาเท่ียว
ในจงัหวดัเชียงใหม่พฤติกรรมการซ้ือสินคา้และของท่ีระลึก พบวา่ส่วนใหญ่เลือกซ้ือสินคา้ของฝากประเภทอาหาร
พ้ืนเมือง และเส้ือผา้พ้ืนเมืองอนัแสดงถึงความมีเอกลกัษณ์ของสินคา้ 

2. ปัจจยัดา้นราคา (Price): ผลการศึกษายอ่ยในตารางท่ี 2 พบวา่ นกัท่องเท่ียวชาวจีนใหร้ะดบัความส าคญั
กบัราคาเหมาะสมกบัคุณภาพของผลิตภณัฑ ์มีการก าหนดราคาท่ีแน่นอน มีป้ายราคาชดัเจน และ ร้านคา้รับช าระ
เงินผ่าน AliPay สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ จุฑาทิพย ์ทิพยเ์หรียญ (2558) ท่ีศึกษาพฤติกรรมการซ้ือของฝากของ
นกัท่องเท่ียวชาวจีนแบบอิสระ ในเขตกรุงเทพมหานคร ท่ีพบวา่นกัท่องเท่ียวชาวจีนใหค้วามส าคญัต่อปัจจยัดา้น
ราคาสินคา้ ท่ีมีราคาถูกกว่าสินคา้ในภูมิล าเนาของนักท่องเท่ียว และปัจจยัหลกัท่ีส่งผลต่อนักท่องเท่ียวชาวจีน
ตดัสินใจซ้ือของฝากคือราคาสินคา้นัน่เอง 

3. ปัจจยัดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย (Place): ผลการศึกษายอ่ยในตารางท่ี 3 พบวา่ นกัท่องเท่ียวชาวจีน
ให้ระดบัความส าคญักบัท าเลท่ีตั้งเดินทางสะดวก ทางร้านจดัหมวดหมู่สินคา้อยา่งชดัเจน และ สามารถซ้ือสินคา้
ผ่านออนไลน์ สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ วิไลวรรณ ศิริอ าไพ  (2555) ไดศึ้กษาปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรม              
การซ้ือสินค้าของนักท่องเท่ียว ตลาดโบราณบ้านสะแกกรัง (ถนนคนเดินตรอกโรงยา) จังหวดัอุทัยธานี                           
ผลการศึกษาพบว่า นักท่องเท่ียวให้ความส าคญักับการเดินทางมาตลาดมีความสะดวก เน่ืองจากมีท าเลท่ีตั้ ง
เดินทางสะดวก จะท าใหน้กัท่องเท่ียวไปถึงร้านขายของฝากและของท่ีระลึกไดง่้ายข้ึน 
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4. ปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาด (Promotion): ผลการศึกษายอ่ยในตารางท่ี 4 พบวา่ นกัท่องเท่ียวชาว
จีนให้ระดบัความส าคญักบัการส่งเสริมการขาย เช่น ลด แลก แจก แถม มีพนักงานขายแนะน าขอ้มูลสินคา้เป็น
ภาษาจีน และ มีตวัอยา่งสินคา้ใหท้ดลองใช/้สามารถชิมสินคา้ประเภทอาหารได ้ซ่ึงไม่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ 
วไิลวรรณ ศิริอ าไพ  (2555) ท่ีพบวา่ นกัท่องเท่ียวใหค้วามส าคญัดา้นจดัการแสดงนิทรรศการท่ีเนน้ศิลปะพ้ืนบา้น/
ประวติัศาสตร์ อนัแสดงถึงวฒันธรรมของสถานท่ีท่องเท่ียวมากกวา่ โดยไม่เนน้กิจกรรมการส่งเสริมการขาย 
 

7. ข้อเสนอแนะ 
7.1 ข้อเสนอแนะในการน าผลวจิยัไปใช้ 

1. ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ (Product): จากการศึกษาพบว่านักท่องเท่ียวชาวจีนส่วนใหญ่ให้ระดับ
ความส าคญัของฝากและของท่ีระลึกกบัคุณภาพของสินคา้ ความมีเอกลกัษณ์ของสินคา้ และ มีสินคา้ท่ีหลากหลาย
ประเภทให้เลือกซ้ือ ผูท่ี้ประกอบการขายของฝากและของท่ีระลึกควรเลือกสินคา้ท่ีมีคุณภาพและมีเอกลกัษณ์มา
จ าหน่าย นอกจากน้ี ควรมีสินคา้ท่ีจ าหน่ายหลากหลายชนิดให้นกัท่องเท่ียวไดเ้ลือกจ านวนมาก เพ่ือเพ่ิมทางเลือก
ใหม่ใหน้กัท่องเท่ียว 

2. ปัจจยัดา้นราคา (Price): จากการศึกษาพบว่านักท่องเท่ียวชาวจีนให้ระดบัความส าคญักบัราคา
เหมาะสมกบัคุณภาพของผลิตภณัฑ ์มีการก าหนดราคาท่ีแน่นอน มีป้ายราคาชดัเจน และ ร้านคา้รับช าระเงินผา่น 
AliPay ผูท่ี้ประกอบการขายของฝากและของท่ีระลึกควรตั้งราคาสินคา้ท่ีเหมาะสม และติดป้านราคาท่ีชัดเจน 
นอกจากน้ี ควรติดตั้งระบบช าระเงินผา่น AliPay เน่ืองจาก AliPay เป็นโปแกรมช าระเงินท่ีชาวจีนนิยมใชม้ากท่ีสุด 

3. ปัจจัยดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย (Place): จากการศึกษาพบว่านักท่องเท่ียวชาวจีนให้ระดบั
ความส าคญักับท าเลท่ีตั้ งเดินทางสะดวก ทางร้านจัดหมวดหมู่สินคา้อย่างชัดเจน และ สามารถซ้ือสินคา้ผ่าน
ออนไลน์ ดังนั้น ผูป้ระกอบการควรเลือกตั้งร้านในแหล่งท่ีเดินทางสะดวก หรือควรปรับปรุงการจดัระเบียบ
ร้านคา้ จดัโซนร้านคา้ การจดัวางสินคา้ของร้านคา้เพ่ือใหน้กัท่องเท่ียวมีการเลือกซ้ือของท่ีระลึกไดง่้ายข้ึน  

4. ปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาด (Promotion): จากการศึกษาพบวา่นกัท่องเท่ียวชาวจีนใหร้ะดบั
ความส าคญักบัทางร้านมีการส่งเสริมการขาย ไดแ้ก่ การลด แลก แจก แถม มีพนกังานขายแนะน าขอ้มูลสินคา้เป็น
ภาษาจีน และ มีตวัอยา่งสินคา้ให้ทดลองใช/้สามารถชิมสินคา้ประเภทอาหารได ้ดงันั้น ผูป้ระกอบการควรจดัท า
การส่งเสริมการขาย เช่น ลดราคา แจกคูปอง มีกิจกรรมการแลกซ้ือ เป็นตน้ ควรมีพนกังานขายท่ีพูดภาษาจีนได ้
และมีสินคา้ตวัอยา่งใหน้กัท่องเท่ียวลองใชห้รือลองรับประทาน เพ่ือดึงดูดนกัท่องเท่ียวจีนมากข้ึน 
  5 .จากผลการทดสอบสมมติฐานพบวา่ นกัท่องเท่ียวชาวจีนเพศชายและเพศหญิงใหค้วามส าคญัต่อ
ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดดา้นราคา แตกต่างกนั หากผูป้ระกอบการตอ้งการใหน้กัท่องเท่ียวใหค้วามส าคญั
ต่อปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีไม่แตกต่างกนั อนัจะท าใหผู้ป้ระกอบการสามารถใหบ้ริการทั้งนกัท่องเท่ียว
เพศชายและเพศหญิงไดโ้ดยสะดวก ง่ายต่อการบริหารจดัการ อนัจะส่งผลต่อการซ้ือสินคา้ของผูบ้ริโภคในทุกเพศ
โดยไม่แตกต่างกนั ขอแนะน าใหผู้ป้ระกอบการค านึกถึงการตั้งราคาสินคา้ โดยให้ราคาเหมาะสมกบั (1) คุณภาพ 
(2) ปริมาณ (3) สภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบนั นอกจากนั้นแลว้ร้านจ าหน่วยของท่ีระลึกควรรับช าระเงินผา่น AliPay 
หรือ WeChat หรือการช าระผ่านบัตรเครดิต และควรมีป้ายราคาเป็นภาษาจีน เพ่ืออ านวยความสะดวกให้แก่
นกัท่องเท่ียวทั้งชายและหญิง  
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     7.2  ข้อเสนอแนะในการวจิยัคร้ังต่อไป 
  ขอแนะน าให้ศึกษาเปรียบเทียบความแตกต่างของพฤติกรรมการ และ/หรือ ศึกษาปัจจยัส่วนประสม
ทางการตลาดเก่ียวกบัการซ้ือฝากและของท่ีระลึกของระหวา่งนกัท่องเท่ียวท่ีเดินทางมาท่องเท่ียวจงัหวดัเชียงใหม่
แบบเท่ียวอิสระและแบบกลุ่มทัวร์ เพ่ือจะแสดงให้เห็นว่านักท่องเท่ียว 2 กลุ่มน้ีมีพฤติกรรม และ/หรือ ให้
ความส าคญัต่อระดบัปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีแตกต่างกนัหรือไม่ อนัจะน าประโยชน์มายงัการวางแผน
ของผูป้ระกอบการต่อไป 
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ส่วนประสมทางการตลาดบริการทีม่ีอทิธิพลต่อการใช้บริการซ ้าของผู้ใช้บริการน า้พรุ้อน
บ้านโป่งร้อน อ าเภอเกาะคา จังหวดัล าปาง 
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บทคัดย่อ 
การวิจัยน้ีมีวตัถุประสงค์ 1) เพ่ือศึกษาระดบัความคิดเห็นดา้นส่วนประสมทางการตลาดบริการและ              

การใชบ้ริการซ ้ าของผูใ้ชบ้ริการน ้ าพุร้อนบา้นโป่งร้อน 2) เพื่อศึกษาปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดบริการท่ีมี
อิทธิพลต่อการใช้บริการซ ้ าของผูใ้ช้บริการน ้ าพุร้อนบ้านโป่งร้อน กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการศึกษา คือ ผูท่ี้เคย             
ใช้บริการน ้ าพุร้อนบ้านโป่งร้อน อ าเภอเกาะคา จังหวดัล าปาง จ านวน 385 คน เคร่ืองมือท่ีใช้ในศึกษาเป็น
แบบสอบถามออนไลน์ ใชส้ถิติพรรณนา ไดแ้ก่ ความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และสถิติ
อนุมานไดแ้ก่ วเิคราะห์การถดถอยพหุคูณแบบเอน็เตอร์ 

ผลการวิจยัพบวา่ 1) ระดบัความคิดเห็นดา้นผลิตภณัฑห์รือบริการ ดา้นราคา ดา้นสถานท่ี ดา้นคุณลกัษณะ
ทางกายภาพ ด้านกระบวนการและด้านการใช้บริการซ ้ าอยู่ในระดับมากท่ีสุด ด้านส่งเสริมการตลาดและ                     
ดา้นบุคลากรอยูใ่นระดบัมาก 2) ผลการทดสอบการถดถอยพหุคูณแบบเอ็นเตอร์ พบวา่ ดา้นสถานท่ี มีอิทธิพลต่อ
การใชบ้ริการซ ้ า อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ดา้นราคา ดา้นบุคลากร และดา้นกระบวนการ มีอิทธิพล
ต่อการใชบ้ริการซ ้ า อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 ในส่วนของดา้นผลิตภณัฑห์รือบริการ ดา้นการส่งเสริม
การตลาด และดา้นลกัษณะทางกายภาพ พบวา่ ไม่มีอิทธิต่อการใชบ้ริการซ ้ าของผูใ้ชบ้ริการน ้ าพรุ้อนบา้นโป่งร้อน                         
อ าเภอเกาะคา จงัหวดัล าปาง  
 
ค าส าคญั : ส่วนประสมทางการตลาดบริการ; การใชบ้ริการซ ้ า; น ้าพรุ้อน  
 

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. ความส าคัญและทีม่าของปัญหา 
จงัหวดัล าปาง มีน ้ าพุร้อนท่ีเกิดข้ึนเองตามธรรมชาติจ านวน 7 แห่ง ไดแ้ก่ 1) น ้ าพุร้อนแจซ้้อน อ าเภอ

เมืองปาน 2) น ้ าพุร้อนบา้นโป่งร้อน ต าบลใหม่พฒันา อ าเภอเกาะคา 3) โป่งน ้ าร้อน อ าเภอเสริมงาม 4) น ้ าพุร้อน
เวียงเหนือ อ าเภอห้างฉัตร 5) น ้ าพุร้อนโป่งเหม็น อ าเภอห้างฉัตร 6) น ้ าพุร้อนโป่งน ้ าร้อนบา้นห้วยเรียน อ าเภอ 
ห้างฉัตร และ7) น ้ าพุร้อนห้วยน ้ าร้อน อ าเภองาว ในส่วนของน ้ าพุร้อนบา้นโป่งร้อน อ าเภอเกาะคา จงัหวดัล าปาง  
ชาวบา้นในชุมชนสามารถน าน ้ าพุร้อนไปใชใ้นครัวเรือนได ้ถือเป็นแห่งแรกในประเทศไทยก็ว่าได ้ เน่ืองจาก 
น ้ าพุร้อน ส่วนใหญ่จะอยูใ่นเขตอุทยานแห่งชาติ ซ่ึงมีขอ้จ ากดัในการน าน ้ าไปใชใ้นชุมชน และเป็นบ่อน ้ าพุร้อน
ธรรมชาติขนาดกลาง อยู่ไม่ไกลจากตวัเมืองมากนัก และยงัมองเห็นโอกาสท่ีจะพฒันาหมู่บา้นแห่งน้ีให้เป็น
หมู่บ้านออนเซ็นแห่งแรกในประเทศไทยได้อีกด้วย (ส านักงานการท่องเท่ียวและกีฬาจังหวดัล าปาง, 2563)        
แต่น ้ าพุร้อนบ้านโป่งร้อน อ าเภอเกาะคา จังหวดัล าปาง ยงัไม่เป็นท่ีนิยมมากนักและมีการบริหารจดัการโดย
องคก์ารบริหารส่วนต าบลใหม่พฒันา ซ่ึงปัจจุบนัการแข่งขนัทางการตลาดในธุรกิจเชิงสุขภาพ เพ่ิมสูงข้ึนท าให้
ผูใ้ชบ้ริการ มีทางเลือกหลากหลาย ดงันั้น ผูศึ้กษามีความสนใจศึกษาส่วนประสมทางการตลาดบริการท่ีมีอิทธิพล
ต่อการใชบ้ริการซ ้ าของผูใ้ชบ้ริการน ้ าพุร้อนบา้นโป่งร้อน อ าเภอเกาะคา จงัหวดัล าปาง โดยปัจจุบนัการใชบ้ริการซ ้ า 
ถือไดว้า่เป็นหวัใจส าคญัอยา่งมากต่อความมัน่คง และความอยูร่อดของธุรกิจต่างๆ ผลการศึกษาในคร้ังน้ี สามารถ
น าไปเป็นแนวทางในการพฒันาการตลาดบริการเพื่อตอบสนองความพึงพอใจและความตอ้งการของผูใ้ชบ้ริการ 
ท่ีเป็นกลุ่มเป้าหมายใหเ้กิดการใชบ้ริการซ ้ าส าหรับธุรกิจท่องเท่ียวเชิงสุขภาพหรือองคก์รท่ีใหบ้ริการน ้ าพรุ้อน 
 

2. วตัถุประสงค์ของการวจัิย 

(1) เพ่ือศึกษาระดบัความคิดเห็นดา้นส่วนประสมทางการตลาดบริการและการใชบ้ริการซ ้ าของผูใ้ช้ 
บริการน ้ าพรุ้อนบา้นโป่งร้อน อ าเภอเกาะคา จงัหวดัล าปาง  

(2) เพื่อศึกษาปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดบริการท่ีมีอิทธิพลต่อการใชบ้ริการซ ้ าของผูใ้ชบ้ริการน ้ าพุ
ร้อนบา้นโป่งร้อน อ าเภอเกาะคา จงัหวดัล าปาง  
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3. เอกสารและงานวจัิยทีเ่กี่ยวข้อง 
 3.1 แนวคดิ ทฤษฎแีละงานวจิยัทีเ่กีย่วข้อง 

แนวคิดและทฤษฎีส่วนประสมทางการตลาดบริการ หมายถึง ตวัแปรหรือเคร่ืองมือทางการตลาด          
ท่ีสามารถควบคุมได้ เพื่อตอบสนองความพึงพอใจและความตอ้งการของลูกคา้ท่ีเป็นกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ 
ผลิตภัณฑ์ (Product) ราคา (Price) สถานท่ีหรือช่องทางการจัดจ าหน่าย (Place) และการส่งเสริมการตลาด 
(Promotion) บุคคล (People) ลักษณะทางกายภาพ (Physical evidence) และกระบวนการให้บริการ (Process) 
เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัแนวคิดท่ีส าคญัทางการตลาดสมยัใหม่ โดยเฉพาะอยา่งยิง่กบัธุรกิจทางดา้นการบริการ ดงันั้น
จึงรวมเรียกไดว้า่ เป็นส่วนประสมทางการตลาดแบบ (7Ps) ( Kotler & Keller,  2012)  

แนวคดิและทฤษฎกีารใช้บริการซ ้า Kim, Galliers, Shin, Han & Kim (2012) ไดอ้ธิบายการตั้งใจ 
ใชบ้ริการซ ้ าไวว้า่เป็นการตดัสินใจใชบ้ริการกบัผูใ้หบ้ริการรายเดิมท่ีมีผลเกิดจากความพึงพอใจใน

การใชบ้ริการดงักล่าวสืบเน่ืองจากการตดัสินใจในคร้ังแรกท่ีอาจเกิดไดจ้ากปัจจยัทั้งภายในและภายนอก ในตวั
ของผูใ้ชบ้ริการเองเป็นหลกั 

งานวจิยัทีเ่กีย่วข้อง 
กนิฏฐา เกิดฤทธ์ิ (2560) ไดว้จิยัเร่ือง ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีนกัท่องเท่ียวใหค้วามส าคญั

ในการท่องเท่ียวถนนคนเดิน จงัหวดัภูเก็ต ผลการวิจยัพบว่า นักท่องเท่ียวให้ความส าคญัปัจจยัส่วนประสมทาง
การตลาด โดยภาพรวมทั้ง 7 ดา้นนั้น มีความส าคญัอยูใ่นระดบัมาก ในส่วนของปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด
นักท่องเท่ียวให้ความส าคญัใน ด้านสินคา้และบริการมากท่ีสุด รองลงมาเป็นด้านบุคลากร ด้านกระบวนการ
ใหบ้ริการ ดา้นองคป์ระกอบทางกายภาพ ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย ดา้นราคา และดา้นปัจจยั ท่ีนกัท่องเท่ียวให้ 
ความส าคญันอ้ยท่ีสุด คือ ดา้นการส่งเสริมการตลาด 

สมหทัย จารุมิลินท (2560) ได้ศึกษาเร่ือง ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดและพฤติกรรมของ
นักท่องเท่ียวท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกเดินทางมาท่องเท่ียวซ ้ าในอ าเภอหัวหิน จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์            
ของนกัท่องเท่ียวท่ีมีภูมิล าเนาอยูใ่น เขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ผลการศึกษาพบวา่ 1) นกัท่องเท่ียวท่ีมี
ระดับการศึกษาต่างกันมีการตดัสินใจเลือกเดินทางมาท่องเท่ียวซ ้ าในอ าเภอหัวหิน จังหวดัประจวบคีรีขนัธ์
แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.05 2) นกัท่องเท่ียวท่ีมีวตัถุประสงคใ์นการมาท่องเท่ียว คือ ระยะเวลาใน
การมาท่องเท่ียว ช่วงเวลาในการเดินทางมาท่องเท่ียว บุคคลท่ีเดินทางท่องเท่ียวด้วย ลกัษณะการเดินทางมา
ท่องเท่ียวต่างกนัมีการตดัสินใจเลือกเดินทางมาท่องเท่ียวซ ้ าในอ าเภอหัวหิน จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ภาพรวม 
แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.05  3) ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดดา้นผลิตภณัฑแ์ละดา้นการส่งเสริม
การตลาดส่งผลต่อการตดัสินใจเลือกเดินทางมาท่องเท่ียวซ ้ าในอ าเภอหัวหิน จงัหวดัคีรีขนัธ์อยา่งมีนยัส าคญัทาง
สถิติท่ี 0.05 
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 3.2 กรอบแนวคดิในการวจิยั 
 
 
 
 
                                                      
 
 
 
 

 

แผนภาพที ่1 กรอบแนวคิดในการวจิยั 
 

3.3 สมมตฐิาน  
ตวัแปรท่ีใชใ้นการศึกษาวิจยัคร้ังน้ี มีรายละเอียดดงัน้ี ผลิตภณัฑห์รือบริการ ราคา สถานท่ี การส่งเสริม 

การตลาด ลกัษณะทางกายภาพ บุคลากร และกระบวนการมีอิทธิพลต่อการใชบ้ริการซ ้ าของผูใ้ชบ้ริการน ้ าพรุ้อน
บา้นโป่งร้อน อ าเภอเกาะคา จงัหวดัล าปาง 

 

4. วธีิด าเนินการวจัิย 
4.1 แบบแผนการศึกษา 
แบบแผนในการศึกษาเพื่อหาค าตอบของการศึกษาประกอบดว้ย 5 ขั้นตอน คือ 1) การศึกษาความส าคญั

ของปัญหา 2) การก าหนดกรอบแนวคิดในการศึกษา 3) การพฒันาเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการศึกษา 4) การเก็บรวบรวม
ขอ้มูล และ 5) การวเิคราะห์ขอ้มูลและสรุปผลการศึกษา       

4.2 ประชากรและตวัอย่าง 
ประชากรและกลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการศึกษาคร้ังน้ี เป็นผู ้ท่ี เคยใช้บริการน ้ าพุร้อนบ้านโป่งร้อน                    

อ าเภอเกาะคา จงัหวดัล าปาง จ านวน 385 คน เน่ืองจากไม่ทราบจ านวนประชากรท่ีแน่นอน ดงันั้น ขนาดตวัอยา่ง
สามารถค านวณไดจ้ากสูตรไม่ทราบขนาดตวัอยา่งของ W.G. Cochran โดยก าหนดระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 95 
และระดบัค่าความคลาดเคล่ือนร้อยละ 5 จ านวน 385 คน โดยวธีิการสุ่มกลุ่มตวัอยา่งแบบเจาะจง 

4.3 เคร่ืองมือการศึกษา 
 1. ศึกษาเอกสาร แนวคิด ทฤษฎีและงานวจิยัท่ีเก่ียวกบัส่วนประสมทางการตลาดบริการท่ีมีอิทธิพล

ต่อการใชบ้ริการซ ้ าของผูใ้ชบ้ริการน ้ าพรุ้อนบา้นโป่งร้อน อ าเภอเกาะคา จงัหวดัล าปาง 
 2. ศึกษาวธีิสร้างเคร่ืองมือแบบมาตราส่วนประเมินค่า (rating scale) จ านวน 5 ระดบั              
 3. สร้างแบบสอบถามตามกรอบแนวคิด ทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งส่วนประสมทางการตลาดบริการท่ีมี

อิทธิพลต่อการใชบ้ริการซ ้ าของผูใ้ชบ้ริการน ้ าพรุ้อนบา้นโป่งร้อน อ าเภอเกาะคา จงัหวดัล าปาง  

การใชบ้ริการซ ้าของผูใ้ชบ้ริการ       
น ้าพรุ้อนบา้นโป่งร้อน อ าเภอเกาะคา 

จงัหวดัล าปาง 

 ผลิตภณัฑห์รือบริการ 

 
ราคา 

 สถานท่ี 

 การส่งเสริมการตลาด 

 
ลกัษณะทางกายภาพ 

 
บุคลากร 

 
กระบวนการ 
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 4. น าเคร่ืองมือท่ีสร้างข้ึนมา เสนอต่ออาจารยท่ี์ปรึกษา เพ่ือขอค าแนะน าในเบ้ืองตน้ เพื่อตรวจสอบ
วา่แบบสอบถามนั้นมีความถูกตอ้งในรายละเอียดต่างๆ ครอบคลุมเน้ือหาตามวตัถุประสงค ์ของการศึกษามากนอ้ย
เพียงใด จากนั้นน าแบบสอบถามมาปรับปรุงแกไ้ขตามความเห็นของอาจารยท่ี์ปรึกษา  

 5. การตรวจความตรงเชิงเน้ือหา (Content Validity) โดยผูศึ้กษาน าแบบสอบถามท่ีสร้างข้ึนเสนอ
ต่อคณะผูเ้ช่ียวชาญตรวจสอบแลว้น ามาปรับปรุงแบบสอบถามตามท่ีคณะผูเ้ช่ียวชาญเสนอแนะ จ านวน 3 ท่าน       

 6. น าแบบสอบถามท่ีผ่านการปรับปรุงแกไ้ขตามการหาค่าดชันีความสอดคลอ้งของวตัถุประสงค์ 
(Index of Item Objective Congruence : IOC) ตามการตรวจสอบคุณภาพของแบบสอบถาม ตามมุมมองของ
ผูเ้ช่ียวชาญ โดยมีค่า IOC รวม 0.90 หลงัจากนั้นน าแบบสอบถามไปทดลองใช ้(Try-Out) กับกลุ่มท่ีมีลกัษณะ
ใกลเ้คียงกบักลุ่มตวัอยา่ง จ านวน 30 คน ในพ้ืนท่ีน ้ าพุร้อนแจซ้อ้น อ าเภอเมืองปาน จงัหวดัล าปาง ซ่ึงไม่ใช่กลุ่ม
เดียวกนักบักลุ่มตวัอยา่งจริงดว้ยแบบสอบถามก่อนหนา้ท่ีจะเก็บขอ้มูลจริง 

 7. น าขอ้มูลท่ีไดจ้ากแบบสอบถามท่ีทดลองใช ้(try-out) จ านวน 30 คน มาท าการตรวจสอบคุณภาพ
ของแบบสอบถาม เพ่ือวิเคราะห์หาค่าความเช่ือมั่นของเคร่ืองมือวัด (Reliability Analysis)โดยการหาค่า                      
ความเช่ือมั่นแบบความสอดคล้องภายใน (Internal Consistency) ด้วยวิธีการหาค่าสัมประสิทธ์ิอัลฟ่าของ                      
ครอนบาค (Cronbach’s Alpha Coefficient)  

 8. น าแบบสอบถามท่ีสมบูรณ์แลว้ใชเ้ป็นเคร่ืองมือในการศึกษาต่อไป 
4.4 การเกบ็รวบรวมข้อมูล 
การศึกษาคร้ังน้ีผูศึ้กษาไดเ้ก็บรวบรวมขอ้มูลจากแหล่งปฐมภูมิ โดยใชแ้บบสอบถาม (Questionnaire) 

เป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูล ซ่ึงการจดัเก็บขอ้มูลท่ีใชใ้นการศึกษามีขั้นตอนในการด าเนินการดงัน้ี 
  1.  ด าเนินการจดัท าแบบสอบถามตามกลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการศึกษา 

  2.  ท าการเก็บรวบรวมขอ้มูลโดยการแจกแบบสอบถามแก่กลุ่มตวัอยา่งท่ีก าหนดไว ้คือ ผูท่ี้เคยใช้
บริการน ้ าพุร้อนบา้นโป่งร้อน อ าเภอเกาะคา จงัหวดัล าปาง จ านวน 385 คน โดยการสุ่มเก็บตวัอยา่งจากผูม้าใช้
บริการน ้ าพรุ้อนบา้นโป่งร้อน อ าเภอเกาะคา จงัหวดัล าปาง ดว้ยแบบสอบถามออนไลน์ผา่น Google Forms  

  3.  ตรวจสอบความสมบูรณ์ ครบถว้นของแบบสอบถามท่ีไดรั้บกลบัคืนมา 
 4.  น าขอ้มูลท่ีไดจ้ากการตอบแบบสอบถามท่ีสมบูรณ์มาวเิคราะห์ต่อไป       
4.5 การวเิคราะห์ข้อมูล  
ในการด าเนินการวเิคราะห์ขอ้มูลท่ีไดจ้ากแบบสอบถามมีล าดบัและขั้นตอนในการวเิคราะห์ขอ้มูลดงัน้ี 
  1.  ตรวจสอบความสมบูรณ์ของแบบสอบถามทุกฉบบั และเลือกเฉพาะฉบบัสมบูรณ์มาใชใ้นการ

วเิคราะห์ขอ้มูล 
  2.  น าข้อมูลจากแบบสอบถามท่ีสมบูรณ์มาวิเคราะห์ทางสถิติ โดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูปใน                    

การวเิคราะห์ขอ้มูล ซ่ึงแบ่งออกเป็น 3 ส่วน ดงัต่อไปน้ี 
ส่วนท่ี 1 ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม 
ส่วนท่ี 2 การวิเคราะห์ระดบัความคิดเห็นส่วนประสมทางการตลาดบริการท่ีมีอิทธิพลต่อการ

ใชบ้ริการซ ้ าของผูใ้ชบ้ริการน ้ าพรุ้อนบา้นโป่งร้อน อ าเภอเกาะคา จงัหวดัล าปาง 
ส่วนท่ี 3 การวิเคราะห์ส่วนประสมทางการตลาดบริการท่ีมีอิทธิพลต่อการใชบ้ริการซ ้ าของ

ผูใ้ชบ้ริการน ้ าพรุ้อนบา้นโป่งร้อน อ าเภอเกาะคา จงัหวดัล าปาง 
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5. ผลการศึกษา 
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม จ านวน 385 คน ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน 204 คน 

คิดเป็นร้อยละ 53 มีอายรุะหวา่ง 31 - 40 ปี จ านวน 138 คน คิดเป็นร้อยละ 35.8  สถานภาพสมรส จ านวน 249 คน 
คิดเป็นร้อยละ 64.7 ระดบัการศึกษาสูงสุดระดบัปริญญาตรี จ านวน 278 คน คิดเป็นร้อยละ 72.2  อาชีพขา้ราชการ
หรือรัฐวิสากิจ จ านวน 145 คน คิดเป็นร้อยละ 37.7 รายไดต้่อเดือนอยูร่ะหว่าง 15,001-20,000 บาท จ านวน 119 
คน คิดเป็นร้อยละ 31 กิจกรรมท่ีท าในแหล่งน ้ าพุร้อนบา้นโป่งร้อน อาบน ้ าแร่/แช่น ้ าร้อน จ านวน 194 คน คิดเป็น          
ร้อยละ 50.4 การรับทราบขอ้มูลการประชาสัมพนัธ์น ้ าพุร้อนบา้นโป่งร้อน จากญาติ พ่ีนอ้ง หรือคนรู้จกั จ านวน           
212 คน คิดเป็นร้อยละ 55.1 เหตุผลในการตัดสินใจเลือกใช้บริการน ้ าพุร้อน บ้านโป่งร้อน อ าเภอเกาะคา                    
จงัหวดัล าปาง เพ่ือพกัผอ่นหยอ่นใจจ านวน 338 คน คิดเป็นร้อยละ 36.1 ภูมิล าเนาของผูม้าใชบ้ริการ จงัหวดัล าปาง 
จ านวน 315 คน คิดเป็นร้อยละ 81.8 
 ส่วนที่ 2 การวิเคราะห์ระดับความคิดเห็นส่วนประสมทางการตลาดบริการที่มีอิทธิพลต่อการใช้บริการ
ซ ้าของผู้ใช้บริการน ้าพุร้อนบ้านโป่งร้อน อ าเภอเกาะคา จังหวัดล าปาง โดยใช้สถิติพรรณนา ได้แก่ ค่าเฉลี่ย และ
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
 1. ผลิตภณัฑ์หรือบริการ ภาพรวมผลิตภณัฑ์หรือบริการ อยู่ในระดบัมากท่ีสุด โดยค่าเฉล่ีย 4.45 
รายละเอียดผลิตภณัฑห์รือบริการ ท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด พบว่า ห้องอาบน ้ าแร่เป็นสัดส่วนให้ความรู้สึกเป็นส่วนตวั  
อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด มีค่าเฉล่ีย 4.69 และมีค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.462 

2. ราคา ภาพรวมราคา อยู่ในระดบัมากท่ีสุด โดยค่าเฉล่ีย 4.37 รายละเอียดราคาท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด 
พบวา่ ค่าบริการเหมาะสมกบัสภาพของห้องอาบน ้ าแร่ อยูใ่นระดบัมากท่ีสุดมีค่าเฉล่ีย 4.69 และมีค่าส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน 0.465 

3. สถานท่ี ภาพรวมสถานท่ี อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด โดยค่าเฉล่ีย 4.49 รายละเอียดสถานท่ีท่ีมีค่าเฉล่ีย
สูงสุด พบวา่ แหล่งน ้ าพุร้อนบา้นโป่งร้อน มีท่ีจอดรถกวา้งขวางและเพียงพออยูใ่นระดบัมากท่ีสุด มีค่าเฉล่ีย 4.55 
และมีค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.498 

4. การส่งเสริมการตลาด ภาพรวมการส่งเสริมการตลาด อยู่ในระดับมาก โดยค่าเฉล่ีย 3.96 
รายละเอียดการส่งเสริมการตลาด ท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด พบวา่ แหล่งน ้ าพรุ้อนบา้นโป่งร้อน มีการโฆษณาประชาสัมพนัธ์ 
ผา่นส่ือออนไลน์ อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด มีค่าเฉล่ีย 4.22 และมีค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.592 

5. คุณลกัษณะทางกายภาพ ภาพรวมคุณลกัษณะทางกายภาพ อยู่ในระดบัมากท่ีสุด โดยค่าเฉล่ีย 
4.52 รายละเอียดคุณลกัษณะทางกายภาพ ท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด พบว่า สภาพแวดลอ้มและอาคารสถานท่ีของแหล่ง
น ้ าพรุ้อนบา้นโป่งร้อน มีความสวยงาม อยูใ่นระดบัมากท่ีสุดมีค่าเฉล่ีย 4.55 และมีค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.498 

6. บุคลากร ภาพรวมบุคลากร อยู่ในระดบัมาก โดยค่าเฉล่ีย 4.12 รายละเอียดบุคลากรท่ีมีค่าเฉล่ีย
สูงสุด พบวา่ คนในชุมชนมีมนุษยส์มัพนัธ์ดีและเป็นมิตรกบัผูใ้ชบ้ริการ อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด มีค่าเฉล่ีย 4.28 และ
มีค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.449 

7. กระบวนการ ภาพรวมกระบวนการ อยู่ในระดับมากท่ีสุด โดยค่าเฉล่ีย 4.52 รายละเอียด
กระบวนการท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด พบว่า แหล่งน ้ าพุร้อนบา้นโป่งร้อน มีระบบจดัการส่ิงแวดลอ้มและการจัดการ
ระบบน ้ า การเปล่ียนถ่ายน ้ าและการบ าบดัน ้ าเสียไดดี้ อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด มีค่าเฉล่ีย 4.67 และมีค่าส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน 0.470 
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8.  การใชบ้ริการซ ้ า ภาพรวมการใชบ้ริการซ ้ า อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด โดยค่าเฉล่ีย 4.36 รายละเอียด
การใชบ้ริการซ ้ า ท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด พบวา่ จะพิจารณาแหล่งน ้ าพุร้อนบา้นโป่งร้อน น้ีเป็นตวัเลือกแรกเม่ือจะเลือก
หาสถานท่ีพกัผอ่นเชิงสุขภาพ อยูใ่นระดบัมากท่ีสุดมีค่าเฉล่ีย 4.39 และมีค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.489 

สรุปภาพรวมผลิตภณัฑ์หรือบริการ ราคา สถานท่ี การส่งเสริมการตลาด ลกัษณะทางกายภาพ 
บุคลากร กระบวนการ และการใชบ้ริการซ ้ า มีระดบัความส าคญัโดยรวม ระดบัมากท่ีสุด โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.35 
ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.515  

ส่วนที่ 3 การวิเคราะห์ส่วนประสมทางการตลาดบริการที่มีอิทธิพลต่อการใช้บริการซ ้าของผู้ใช้บริการ
น า้พุร้อนบ้านโป่งร้อน อ าเภอเกาะคา จงัหวดัล าปาง 
 พบวา่ ดา้นกระบวนการ มีอิทธิพลต่อการใชบ้ริการซ ้ าของผูใ้ชบ้ริการน ้ าพรุ้อนบา้นโป่งร้อน อ าเภอเกาะคา 
จงัหวดัล าปาง โดยมีค่าสัมประสิทธ์ิการถดถอยเท่ากบั 0.266  ค่าความคลาดเคล่ือนเท่ากบั 0.053 รองลงมา คือ  
ด้านบุคลากร มีค่าสัมประสิทธ์ิการถดถอยเท่ากับ 0.232 ค่าความคลาดเคล่ือนเท่ากับ 0.058 ด้านราคา                                  
มีค่าสัมประสิทธ์ิการถดถอยเท่ากับ 0.163 ค่าความคลาดเคล่ือนเท่ากับ 0.055 ด้านสถานท่ี มีค่าสัมประสิทธ์ิ                 
การถดถอยเท่ากับ 0.139 ค่าความคลาดเคล่ือนเท่ากับ 0.055 ด้านผลิตภณัฑ์หรือบริการ มีค่าสัมประสิทธ์ิ การ
ถดถอยเท่ากบั 0.080 ค่าความคลาดเคล่ือนเท่ากบั 0.058 ดา้นคุณลกัษณะทางกายภาพ มีค่าสมัประสิทธ์ิการถดถอย
เท่ากับ 0.042 ค่าความคลาดเคล่ือนเท่ากับ 0.060 และสุดท้ายคือ ด้านการส่งเสริมการตลาด มีค่าสัมประสิทธ์ิ                 
การถดถอย เท่ากบั -0.044 ค่าความคลาดเคล่ือนเท่ากบั 0.037   
 
ตารางที ่1  แสดงผลการวเิคราะห์การถดถอยพหุคูณ โดยใชต้วัแปรตามเป็นการใชบ้ริการซ ้ า ของผูใ้ชบ้ริการ 
                 น ้ าพรุ้อนบา้นโป่งร้อน อ าเภอเกาะคา จงัหวดัล าปาง  

ตัวแปรอิสระ 
การใช้บริการซ ้า 

Beta t  p-value VIF 
    B S.E. 

ค่าคงท่ี (a)   0.517 0.233  2.215 0.027  
ผลิตภณัฑห์รือบริการ 0.080 0.058 0.073 1.378 0.169 1.845 
ราคา 0.163 0.055 0.155 2.955** 0.003 1.816 
สถานท่ี 0.139 0.055 0.138 2.526* 0.012 1.961 
การส่งเสริมการตลาด -0.044 0.037 -0.060 -1.178 0.240 1.714 
คุณลกัษณะทางกายภาพ 0.042 0.060 0.038 0.697 0.486 1.959 
บุคลากร 0.232 0.058 0.232 4.002** 0.000 2.215 
กระบวนการ 0.266 0.053 0.253 5.033** 0.000 1.671 
F = 40.331  p-value = 0.000  R2 =  0.428  AdjR2 = 0.418    

*มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05, **มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 
 

6. อภิปรายผล  
 ผลการทดสอบการถดถอยพหุคูณโดยวิธี Enter พบว่ากระบวนการ มีอิทธิพลต่อการใช้บริการซ ้ า           
ของผูใ้ชบ้ริการน ้ าพรุ้อนบา้นโป่งร้อน อ าเภอเกาะคา จงัหวดัล าปาง โดยมีค่าสมัประสิทธ์ิการถดถอยเท่ากบั 0.266             
ค่าความคลาดเคล่ือนเท่ากบั 0.053 หมายความว่าหากกระบวนการเพ่ิมข้ึนในดา้นแหล่งน ้ าพุร้อนบา้นโป่งร้อน                  
มีระบบจดัการส่ิงแวดลอ้มและการจดัการระบบน ้ า การเปล่ียนถ่ายน ้ าและการบ าบดัน ้ าเสียไดดี้ ห้องอาบน ้ าแร่มี
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จ านวนเพียงพอไม่รอใชบ้ริการนาน มีความปลอดภยัภายในหอ้งอาบน ้ าแร่ และผูใ้ชบ้ริการไดรั้บการบริการอยา่ง
รวดเร็ว ย่อมมีอิทธิพลต่อการใชบ้ริการซ ้ าของผูใ้ชบ้ริการน ้ าพุร้อนบา้นโป่งร้อน อ าเภอเกาะคา จงัหวดัล าปาง                
จะเพ่ิมมากข้ึนตามไปดว้ย โดยมีค่าสมัประสิทธ์ิการถดถอยมาตรฐานเท่ากบั 0.253  

รองลงมา คือ บุคลากรมีอิทธิพลต่อการใช้บริการซ ้ าของผูใ้ช้บริการน ้ าพุร้อนบ้านโป่งร้อน อ าเภอ                
เกาะคา จงัหวดัล าปาง มากท่ีสุด โดยมีค่าสัมประสิทธ์ิการถดถอยเท่ากบั 0.232 ค่าความคลาดเคล่ือนเท่ากบั 0.058 
หมายความวา่หากบุคลากรเพ่ิมข้ึนในดา้นคนในชุมชนมีมนุษยส์มัพนัธ์ดีและเป็นมิตรกบัผูใ้ชบ้ริการ คนในชุมชน
สามารถสร้างค่านิยมให้กับแหล่งน ้ าพุร้อนบ้านโป่งร้อน พนักงานมีความรู้ในการแนะน าช่วยเหลือและดูแล
ผูใ้ชบ้ริการ และพนักงานแต่งกายสะอาดเรียบร้อยย่อมมีอิทธิพลต่อการใชบ้ริการซ ้ าของผูใ้ชบ้ริการน ้ าพุร้อน            
บา้นโป่งร้อน อ าเภอเกาะคา จงัหวดัล าปาง จะเพ่ิมมากข้ึนตามไปดว้ย โดยมีค่าสัมประสิทธ์ิการถดถอยมาตรฐาน
เท่ากบั 0.232 

ล าดับท่ี 3 ราคา มีอิทธิพลต่อการใช้บริการซ ้ าของผูใ้ช้บริการน ้ าพุร้อนบ้านโป่งร้อน อ าเภอเกาะคา 
จงัหวดัล าปาง โดยมีค่าสมัประสิทธ์ิการถดถอยเท่ากบั 0.163 ค่าความคลาดเคล่ือนเท่ากบั  0.055 หมายความวา่หาก
ราคาเพ่ิมข้ึน ในด้านค่าบริการเหมาะสมกับสภาพของห้องอาบน ้ าแร่ ค่าบริการเหมาะสมกับส่ิงอ านวยความ
สะดวก อัตราค่าบริการแช่น ้ าแร่ มีให้เลือกหลากหลาย และมีช่องทางการช าระเงินตามความต้องการของ
ผูใ้ชบ้ริการ เช่น เงินสด QR Code เป็นตน้ ยอ่มมีอิทธิพลต่อการใชบ้ริการซ ้ าของผูใ้ชบ้ริการน ้ าพรุ้อนบา้นโป่งร้อน 
อ าเภอเกาะคา จงัหวดัล าปาง จะเพ่ิมมากข้ึนตามไปดว้ย โดยมีค่าสมัประสิทธ์ิการถดถอยมาตรฐานเท่ากบั 0.155 

ล าดบัท่ี 4 สถานท่ี มีอิทธิพลต่อการใชบ้ริการซ ้ าของผูใ้ชบ้ริการน ้ าพุร้อน บา้นโป่งร้อน อ าเภอเกาะคา 
จงัหวดัล าปาง โดยมีค่าสัมประสิทธ์ิการถดถอยเท่ากบั 0.139 ค่าความคลาดเคล่ือนเท่ากบั 0.055 หมายความว่า                   
หากสถานท่ีเพ่ิมข้ึน ในดา้นแหล่งน ้ าพุร้อนบา้นโป่งร้อน มีท่ีจอดรถกวา้งขวางและเพียงพอ ท าเลท่ีตั้งของแหล่ง
น ้ าพุร้อนบา้นโป่งร้อน เช่ือมโยงหรือใกลก้บัแหล่งท่องเท่ียวหลกัและแหล่งท่องเท่ียวอ่ืนๆ เช่น วดั ร้านอาหาร 
ร้านกาแฟ เป็นตน้ สามารถใชบ้ริการไดต้ลอดทั้งปี และแหล่งน ้ าพุร้อนบา้นโป่งร้อน อยู่ในชุมชนท่ีมีอตัลกัษณ์
และเร่ืองราวท่ีน่าสนใจ ย่อมมีอิทธิพลต่อการใชบ้ริการซ ้ าของผูใ้ชบ้ริการน ้ าพุร้อนบา้นโป่งร้อน อ าเภอเกาะคา 
จงัหวดัล าปางจะเพ่ิมมากข้ึนตามไปดว้ย โดยมีค่าสมัประสิทธ์ิการถดถอยมาตรฐานเท่ากบั 0.138 

ล าดบัท่ี 5 ผลิตภณัฑ์หรือบริการ มีอิทธิพลต่อการใชบ้ริการซ ้ าของผูใ้ชบ้ริการน ้ าพุร้อน บา้นโป่งร้อน 
อ าเภอเกาะคา จงัหวดัล าปาง โดยมีค่าสัมประสิทธ์ิ การถดถอยเท่ากบั 0.080 ค่าความคลาดเคล่ือนเท่ากบั 0.058 
หมายความวา่หากผลิตภณัฑห์รือบริการเพ่ิมข้ึน ในดา้นห้องอาบน ้ าแร่เป็นสัดส่วนใหค้วามรู้สึกเป็นส่วนตวั มีส่ิง
อ านวยความสะดวกครบครัน แหล่งน ้ าแร่มีคุณภาพและเป็นท่ียอมรับ และบริเวณต่างๆของแหล่งน ้ าพุร้อนบา้น
โป่งร้อน มีความสะอาด ยอ่มมีอิทธิพลต่อการใชบ้ริการซ ้ าของผูใ้ชบ้ริการน ้ าพุร้อนบา้นโป่งร้อน อ าเภอเกาะคา                         
จงัหวดัล าปางจะเพ่ิมมากข้ึนตามไปดว้ยโดยมีค่าสมัประสิทธ์ิการถดถอยมาตรฐานเท่ากบั 0.073 

ล าดบัท่ี 6 คุณลกัษณะทางกายภาพ มีอิทธิพลต่อการใชบ้ริการซ ้ าของผูใ้ชบ้ริการน ้ าพุร้อนบา้นโป่งร้อน 
อ าเภอเกาะคา จงัหวดัล าปาง โดยมีค่าสัมประสิทธ์ิการถดถอยเท่ากบั 0.042 ค่าความคลาดเคล่ือนเท่ากบั 0.060 
หมายความวา่หากคุณลกัษณะทางกายภาพเพ่ิมข้ึน ในดา้นสภาพแวดลอ้มและอาคารสถานท่ีของแหล่งน ้ าพุร้อน                       
บา้นโป่งร้อน มีความสวยงาม ป้ายช่ือแหล่งน ้ าพุร้อนบา้นโป่งร้อน มีความชดัเจนมองเห็นไดเ้ด่นชดัสะดวกต่อ 
การมาใชบ้ริการ การออกแบบและการตกแต่งแหล่งน ้ าพรุ้อนบา้นโป่งร้อน ท่ีเป็นเอกลกัษณ์ของชุมชน และแหล่ง
น ้ าพุร้อนบา้นโป่งร้อนมีความร่มร่ืนเขียวขจี ยอ่มมีอิทธิพลต่อการใชบ้ริการซ ้ าของผูใ้ชบ้ริการน ้ าพุร้อนบา้นโป่ง
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ร้อน อ าเภอเกาะคา จงัหวดัล าปางจะเพ่ิมมากข้ึนตามไปดว้ย โดยมีค่าสัมประสิทธ์ิการถดถอยมาตรฐานเท่ากบั 
0.038 

ล าดบัท่ี 7 การส่งเสริมการตลาด มีอิทธิพลต่อการใชบ้ริการซ ้ าของผูใ้ชบ้ริการน ้ าพุร้อนบา้นโป่งร้อน 
อ าเภอเกาะคา จงัหวดัล าปาง โดยมีค่าสัมประสิทธ์ิการถดถอยเท่ากบั -0.044  ค่าความคลาดเคล่ือนเท่ากบั 0.037 
หมายความวา่ถา้หากมีการส่งเสริมการตลาดเพ่ิมข้ึน ยอ่มมีอิทธิพลต่อการใชบ้ริการซ ้ าของผูใ้ชบ้ริการน ้ าพุร้อน
บา้นโป่งร้อน อ าเภอเกาะคา จงัหวดัล าปางลดลงตามไปดว้ย โดยมีค่าสัมประสิทธ์ิการถดถอยมาตรฐานเท่ากบั -
0.060 

ตวัแปรอิสระทั้ ง 7 ได้แก่ ผลิตภณัฑ์หรือบริการ ราคา สถานท่ี การส่งเสริมการตลาด ลกัษณะทาง
กายภาพ บุคลากร และกระบวนการ สามารถท านายการใช้บริการซ ้ าของผูใ้ชบ้ริการ น ้ าพุร้อน บ้านโป่งร้อน 
อ าเภอเกาะคา จงัหวดัล าปาง ไดร้้อยละ 41.8 
 

7. ข้อเสนอแนะ 
 7.1 ข้อเสนอแนะในการน าผลการศึกษาไปใช้ 

 (1)  ดา้นผลิตภณัฑห์รือบริการ ไม่มีอิทธิพลต่อการใชบ้ริการซ ้ าของผูใ้ชบ้ริการน ้ าพุร้อนบา้นโป่ง
ร้อน อ าเภอเกาะคา จงัหวดัล าปาง เน่ืองจากระดบัค่านิยมของผูใ้ชบ้ริการ ระดบันิสยัและพฤติกรรมในสถานการณ์          
การแพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโควิด 19 ดงันั้นผูใ้ห้บริการควรมีกระบวนการดูแลรักษาความสะอาดตามเกณฑ์
มาตรฐานท่องเท่ียวปลอดภยัดา้นสุขอนามยั Safety & Health Administration (SHA) และ กระบวนการให้บริการ
โดยค านึงถึงสุขภาวะและสุขอนามยั  

(2) ดา้นราคา มีอิทธิพลต่อการใชบ้ริการซ ้ าของผูใ้ชบ้ริการน ้ าพุร้อนบา้นโป่งร้อน อ าเภอเกาะคา            
จงัหวดัล าปาง ดงันั้นในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโควิด 19 ผูใ้ห้บริการควรมีการตั้งราคาส าหรับ
สมาชิกและราคาพิเศษ การช าระเงินออนไลน์ผา่นแอปพลิเคชนั ผา่นคิวอาร์โคด้ (QR Code) เพื่อลดการสมัผสัและ
เพ่ิมความสะดวกใหส้อดคลอ้งกบัพฤติกรรมผูใ้ชบ้ริการ 

(3)  ดา้นสถานท่ี มีอิทธิพลต่อการใชบ้ริการซ ้ าของผูใ้ชบ้ริการน ้ าพรุ้อนบา้นโป่งร้อน อ าเภอเกาะคา 
จงัหวดัล าปาง ดงันั้นในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโควดิ 19 ผูใ้หบ้ริการควรเพ่ิมการใหบ้ริการแบบ 
Contactless (ลดการสมัผสัระหวา่งกนั) และควรมีระบบการจอง ในการใชบ้ริการล่วงหนา้ผา่นช่องทางออนไลน์ 

(4)  ดา้นการส่งเสริมการตลาด ไม่มีอิทธิพลต่อการใชบ้ริการซ ้ าของผูใ้ชบ้ริการน ้ าพุร้อน บา้นโป่ง
ร้อน อ าเภอเกาะคา จงัหวดัล าปาง เน่ืองจากในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโควิด 19 ปัจจุบนัมีผูติ้ด
เช้ือเพ่ิมสูงข้ึน ดงันั้นผูใ้ห้บริการควรมีการส่ือสารให้ความรู้ขอ้แนะน าในช่องทางต่างๆ และมีการใชเ้ทคโนโลยี
ดิจิทลัมาใชเ้พ่ือช่วยลดการสมัผสั เช่น การใช ้QR, AR และVAR มากข้ึน 

(5) ดา้นคุณลกัษณะทางกายภาพ ไม่มีอิทธิพลต่อการใชบ้ริการซ ้ าของผูใ้ชบ้ริการน ้ าพรุ้อนบา้นโป่ง
ร้อน อ าเภอเกาะคา จงัหวดัล าปาง เน่ืองจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโควิด 19 ดงันั้นผูใ้ห้บริการ
ควรให้ความส าคญัสุขลกัษณะของอาคารและอุปกรณ์เคร่ืองใชท่ี้มีอยูใ่นอาคารควรมีความสะอาดและพร้อมใช้
บริการตามเกณฑม์าตรฐานท่องเท่ียวปลอดภยัดา้นสุขอนามยั Safety & Health Administration (SHA) และจดัใหมี้
อุปกรณ์รักษาความสะอาดและป้องกนัเช้ือโรคในสถานท่ีใหบ้ริการ 

(6)  ดา้นบุคลากร มีอิทธิพลต่อการใชบ้ริการซ ้ าของผูใ้ชบ้ริการน ้ าพุร้อนบา้นโป่งร้อน อ าเภอเกาะ
คา จงัหวดัล าปาง ดงันั้นในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโควิด 19 ผูใ้ห้บริการควรให้ความส าคญัใน
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การดูแลรักษาความสะอาดการแต่งกายและร่างกายของพนักงาน และมีการพัฒนาความรู้ของบุคลากร                             
ต่อการให้บริการตามเกณฑ์สาธารณสุข และมาตรฐานท่องเท่ียวปลอดภัยด้าน สุขอนามัย Safety & Health 
Administration (SHA)  

 (7) ดา้นกระบวนการ มีอิทธิพลต่อการใชบ้ริการซ ้ าของผูใ้ชบ้ริการน ้ าพุร้อนบา้นโป่งร้อน อ าเภอ           
เกาะคา จงัหวดัล าปาง ดงันั้นในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโควดิ 19 ผูใ้หบ้ริการควรมีกระบวนการ
ก าจดัขยะและส่ิงปฏิกูลให้ถูกตอ้งตามกฎสาธารณสุขและตามเกณฑม์าตรฐานท่องเท่ียวปลอดภยัดา้นสุขอนามยั 
Safety & Health Administration (SHA) และควรมีการจดัใหมี้การระบายอากาศท่ีดีและมีการตรวจวดัอุณหภูมิ 

7.2 ข้อเสนอแนะในการศึกษาคร้ังต่อไป 
 (1) ควรท าการศึกษาค่านิยมของการใชบ้ริการของน ้ าพุร้อนบ้านโป่งร้อนอ าเภอเกาะคา จงัหวดั 
ล าปาง ต่อสถานการณ์การแพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโควดิ 19 เพื่อเปรียบเทียบผลขอ้มูล 
 (2) ควรท าการศึกษาแต่ละ Generation เ พ่ือน ามาเปรียบเทียบการใช้บริการของน ้ าพุร้อน                         
บา้นโป่งร้อน อ าเภอเกาะคา จงัหวดัล าปาง 
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บทคัดย่อ 
 การวิจยัเป็นวิจยัเชิงปริมาณ (Quantitative Research) มีวตัถุปะสงค์เพื่อ 1) เพื่อศึกษาระดบัการจดัการ
ความรู้ของบริษทัผูผ้ลิตบรรจุภณัฑแ์ห่งหน่ึงในจงัหวดัฉะเชิงเทรา 2) เพื่อเปรียบเทียบระดบัผลการปฏิบติังานของ
พนักงานบริษทัผูผ้ลิตบรรจุภณัฑแ์ห่งหน่ึงในจงัหวดัฉะเชิงเทรา โดยจ าแนกตามลกัษณะประชากรศาสตร์ และ             
3) เพื่อศึกษาระดบัอิทธิพลของการจดัการความรู้ท่ีมีต่อผลการปฏิบติังานของพนกังานบริษทัผูผ้ลิตบรรจุภณัฑ์
แห่งหน่ึงในจงัหวดัฉะเชิงเทรา กลุ่มตวัอยา่งของงานวจิยัน้ี คือ พนกังานท่ีท างานในบริษทัโรงงานผลิตบรรจุภณัฑ์
ในจงัหวดัฉะเชิงเทราโดยใชว้ธีิการเลือกตวัอยา่งตามสูตรของ Taro Yamane ไดจ้ านวนกลุ่มตวัอยา่ง 345 คน สถิติ
ท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูล ไดแ้ก่ ความถ่ี ค่าเฉล่ีย การทดสอบความแปรปรวน และการวิเคราะห์สมการเส้น
ถดถอยพหุคูณ ผลวิจยัพบวา่ 1) ผูต้อบแบบสอบถามให้คะแนนดา้นการจดัการความรู้ของพนกังานในระดบัมาก
โดยมาค่าเฉล่ีย (x̅ =3.67)  และ 2) ปัจจยัดา้นการจดัการความรู้ในแต่ละดา้นจะมีอิทธิพลต่อการปฏิบติังานของ
พนกังานท่ีแตกต่างกนั 
 
ค าส าคญั: การจดัการความรู้, ผลการปฏิบติังานของพนกังาน 
 

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. ความส าคัญและทีม่าของปัญหาวจัิย  
 บรรจุภณัฑมี์ความส าคญัอยา่งมากต่อธุรกิจการผลิตสินคา้มีท่ีตอ้งใชเ้ป็นวสัดุท่ีใชส้ าหรับห่อหุม้ ป้องกนั 
ล าเลียงและน าเสนอสินคา้จากผูผ้ลิตถึงผูใ้ชห้รือผูบ้ริโภค บรรจุภณัฑ์จึงเปรียบเสมือนหน้าต่างท่ีเปิดให้ขอ้มูลท่ี
ส าคญัต่อผูบ้ริโภคก่อนการตดัสินใจซ้ือสินคา้เน่ืองจากบรรจุภณัฑ์เป็นส่ิงท่ีจบัตอ้งไดท้ าให้ผูบ้ริโภคเห็นและ
สัมผสัเป็นล าดบัแรก บรรจุภณัฑ์จึงมีความส าคญัอยา่งมากต่อการขายสินคา้นอกเหนือจากการท าหน้าท่ีปกป้อง
สินคา้ภายในให้คงสภาพและคุณสมบัติให้สดใหม่ได้นานท่ีสุด สร้างความปลอดภยัจากส่ิงแปลกปลอมจาก
ภายนอกเขา้ไปปนเป้ือนกบัสินคา้ภายใน อีกทั้งบรรจุภณัฑ์ยงัสร้างความสะดวกให้กบัผูบ้ริโภคในการใชส้อย                 
จบัตอ้ง ยก ถือ และพกพาไปยงัสถานท่ีต่าง ๆ หากมองภาพรวมธุรกิจบรรจุภณัฑทุ์กประเภทในภูมิภาคอาเซียน  
จะเห็นว่ามีแนวโน้มเติบโตอย่างต่อเน่ือง โดยมีมูลค่ารวมกว่า 51,000 ลา้นดอลลาร์สหรัฐในปี 2561 ซ่ึงคาดว่า
ในช่วง 6 ปี (ปี 2561-2567) จะมีอตัราการเติบโตเฉล่ียต่อปีอยูท่ี่ ร้อยละ 6.1 หรือมีมูลค่าตลาดบรรจุภณัฑร์วมอยูท่ี่ 
72,700 ลา้นดอลลาร์สหรัฐในปี 2567 
 วสัดุท่ีใชใ้นการท าบรรจุภณัฑส่์วนใหญ่ท ามาจากพลาสติกเพราะมีคุณสมบติัท่ีทนทาน น ้ าหนกัเบา และ
ไม่ท าปฏิกิริยากบัสินคา้ไดง่้าย จึงท าใหบ้รรจุภณัฑท่ี์ท าจากพลาสติกเป็นท่ีนิยมอยา่งมากในอุตสาหกรรมการผลิต 
โดยท่ีสถานการณ์อุตสาหกรรมพลาสติกของไทย ไตรมาสท่ี 1 ปี 2563 มีปริมาณการส่งออกขยายตวัเม่ือเทียบกบั
ไตรมาสเดียวกนัของปี 2562 โดยการขยายตวัเกิดจากความตอ้งการของตลาดประเทศคู่คา้หลกั เช่น สหรัฐอเมริกา 
เวียดนาม และอินโดนีเซีย นอกจากน้ี ราคาน ้ ามนัดิบซ่ึงเป็นวตัถุดิบหลกัในการผลิตพลาสติกในตลาดโลกมี                
การปรับตวัลดลง ท าให้ตน้ทุนวตัถุดิบลดลงและจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ท าให้มี              
ความตอ้งการพลาสติกบางประเภทเพ่ิมข้ึน 
 ผูป้ระกอบการโรงงานในธุรกิจผลิตบรรจุภณัฑน้ี์มีความจ าเป็นตอ้งใชค้วามรู้ทางดา้นเทคโนโลยขีั้นสูง
ในการพฒันาคุณสมบติัของสินคา้อย่างต่อเน่ือง การจดัการความรู้ (knowledge management) จึงมีความจ าเป็น
อยา่งมากต่อองคก์ารในการรวบรวมองคค์วามรู้ท่ีมีอยูแ่ตก่ระจดักระจายอยูใ่นตวับุคคลหรือเอกสาร แลว้มาพฒันา
ใหเ้ป็นระบบเพื่อใหทุ้กคนในองคก์รสามารถเขา้ถึงความรู้ และพฒันาตนเองใหเ้ป็นผูรู้้และน าผูป้ระยกุตใ์ชค้วามรู้
นั้นในการปฏิบติังานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ อนัจะส่งผลใหอ้งคก์รมีความสามารถในเชิงแข่งขนัสูงสุด เน่ืองจาก
ความรู้เป็นพลงัขบัเคล่ือนการท างานให้ประสบความส าเร็จทั้งภาคธุรกิจ เอกชน และภาคราชการ ซ่ึงการจดัการ
ความรู้จะเนน้การมีปฏิสัมพนัธ์ของคนในการถ่ายทอดความรู้กวา่เคร่ืองมือหรือเอกสารใด อยา่งไรก็ตาม ถึงแมว้า่
ความรู้ท่ีถูกจดัเขา้ระบบและง่ายต่อการเขา้ถึงของบุคคลต่าง ๆ แลว้ แต่ยงัไม่น าไปใชป้ระโยชน์ในการปฏิบติังาน
จริง ก็ถือวา่การจดัการความรู้ไม่มีประสิทธิภาพ 
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 จากขอ้มูลขา้งตน้ผูว้ิจยัเป็นพนกังานท่ีท างานในบริษทัผูผ้ลิตบรรจุภณัฑแ์ห่งหน่ึงในจงัหวดัฉะเชิงเทรา 
จึงหวงัเป็นอยา่งยิ่งวา่การจดัการความรู้และการปฏิบติังาน เพื่อพฒันาและปรับปรุงองคค์วามรู้ต่าง ๆ ให้พนกังาน 
ผูว้ิจยัจึงสนใจศึกษา เร่ือง การจดัการความรู้ท่ีมีอิทธิพลต่อผลการปฏิบติังานของพนกังานในบริษทัผูผ้ลิตบรรจุ
ภณัฑแ์ห่งหน่ึงในจงัหวดัฉะเชิงเทรา 
 

2. วตัถุประสงค์ของการวจัิย 

 1. เพื่อศึกษาระดบัการจดัการความรู้ของบริษทัผูผ้ลิตบรรจุภณัฑแ์ห่งหน่ึงในจงัหวดัฉะเชิงเทรา 
 2. เพื่อเปรียบเทียบระดบัผลการปฏิบติังานของพนักงานบริษทัผูผ้ลิตบรรจุภณัฑ์แห่งหน่ึงในจังหวดั
ฉะเชิงเทรา โดยจ าแนกตามลกัษณะประชากรศาสตร์ 
 3. เพื่อศึกษาระดบัอิทธิพลของการจดัการความรู้ท่ีมีต่อผลการปฏิบติังานของพนกังานบริษทัผูผ้ลิตบรรจุ
ภณัฑแ์ห่งหน่ึงในจงัหวดัฉะเชิงเทรา 
 

3. เอกสารและงานวจัิยทีเ่กี่ยวข้อง 
 3.1 แนวคดิ ทฤษฎแีละงานวจิยัทีเ่กีย่วข้อง 
 บุญอนนัต ์พินยัทรัพย ์(2552) ไดศึ้กษาปัจจยัดา้นองคก์ารกบัการจดัการความรู้ในกรณีศึกษาองค์การท่ี
ประสบความส าเร็จในภาคธุรกิจ โดยมีวตัถุประสงค์คือเพ่ือศึกษา 1) การจดัการความรู้ท่ีสนับสนุนให้องค์การ
ธุรกิจเหล่าน้ีประสบความส าเร็จ 2) ความส าคญัของมิติพฤติกรรมองค์การ เงือนไขท่ีเป็นอุปสรรค รวมถึงปัจจยั
แห่งความส าเร็จในการก้าวไปสู่การเป็นองค์การเรียนรู้และการก้าวไปสู่องค์การอัจฉริยะ และ 3) รูปแบบ                      
การแลกเปล่ียนเรียนรู้ระหว่างกัน ผลการศึกษาพบว่า การจัดการความรู้ท่ีสนับสนุนให้องค์การธุรกิจประสบ
ผลส าเร็จ องคก์ารสามารถด าเนินการโดยวางกลยทุธ์การัดการความรู้ มีการสร้างความรู้ และใชเ้ทคโนโลยีเป็น
เคร่ืองมือในการจดัการความรู้ การพฒันาองคก์ารเป็นองคก์ารเรียนรู้ท่ีประสบผลส าเร็จ องคก์ารจะตอ้งเอาระบบ
ยอ่ย 5 ระบบคือ การเรียนรู้ องคก์าร คน ความรู้ และเทคโนโลยี มาประสานเขา้ดว้ยกนั ภายใตร้ะบบยอ่ยดงักล่าว 
องคก์ารธุรกิจด าเนินการตามความเหมาะสมของการบริหารแต่ละองคก์าร โดยปัจจยัหลกัท่ีส าคญัโครงสร้างและ
วฒันธรรมองค์การท่ีสนับสนุนและส่งเสริมการเรียนรู้ กลยุทธ์ขององค์การท่ีสนับสนุนองค์การเรียนรู้วิธีการ
จดัการความรู้ในองค์การ การใชเ้ทคโนโลยีสนับสนุนและการจดัการความรู้ และเพ่ิมประสิทธิภาพการเรียนรู้              
การใชเ้ทคโนโลยบีริหารกระบวนการท างานเป็นทีม และการเรียนรู้ของคนในองคก์าร การพฒันาองคก์ารเรียนรู้สู่
การเป็นองคก์ารอจัฉริยะท่ีประสบความส าเร็จ องคก์ารตอ้งมีกระบวนการบริหารท่ีมุ่งเนน้ใหอ้งคก์ารและบุคลากร
มีกระบวนการท างานท่ีเพียบพร้อมไปดว้ยประสิทธิภาพ และมีผลงานท่ีม่ีประสิทธิผลโดยเช่ือมโยงการท างานเป็น
ทีมเขา้กับกระบวนการในการเรียนรู้ และมีการส่งเสริมให้เกิดบรรยากาศการคิดริเร่ิมสร้างสรรค์เพ่ือให้เกิด
ศกัยภาพของทีมงาน ในการพฒันาผลิตภณัฑส์ร้างนวตักรรมและสร้างช่องทางความจงรักภกัดีต่อผลิตภณัฑแ์ละ
บริการจากผูบ้ริโภค 
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 3.2 กรอบแนวคดิในการวจิยั 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ภาพที ่1 กรอบแนวคิดในการวจิยั 
 

3.3 สมมตฐิานการวจิยั 
1. พนกังานท่ีมีปัจจยัส่วนบุคคลดา้น อาย ุระดบัการศึกษา ประสบการณ์ รายไดต้่อเดือน ต าแหน่ง

งานและฝ่าย ท่ีแตกต่างกนั จะมีระดบัผลการปฏิบติังานของพนกังานท่ีแตกต่างกนั 
2. การจดัการความรู้มีอิทธิพลต่อผลการปฏิบติังานของพนกังานบริษทัผูผ้ลิตบรรจุภณัฑ์แห่งหน่ึง

ในจงัหวดัฉะเชิงเทรา 
 

4. วธีิด าเนินการวจัิย  
4.1 ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 

กลุ่มพนักงานระดับปฏิบัติการบริษัทบรรจุภัณฑ์แห่งหน่ึงในจังหวดัฉะเชิงเทรา ซ่ึงมีจ านวนรวม
ประมาณ 1,000  คน โดยค านวณตามสูตรของ (Taro Yamane 1985) ไดก้ลุ่มตวัอยา่ง 345 คน ก าหนด ความเช่ือมัน่
ท่ีร้อยละ 95 และยอมรับความคลาดเคล่ือนไดไ้ม่เกินร้อยละ 5  

4.2 เคร่ืองมือวจิยัและวธีิรวบรวมข้อมูล 
ส่วนที ่1  ค  าถามเก่ียวกบัขอ้มูลประชากรศาสตร์ของผูต้อบแบบสอบถาม มีลกัษณะเป็นแบบ ส ารวจ

รายการ (check list) ประกอบดว้ยขอ้มูลส่วนต่างๆ ไดแ้ก่ เพศ อาย ุระดบัการศึกษาประสบการณ์การท างาน รายได้
เฉล่ียต่อเดือน (รวมค่าโอที) ต าแหน่งงาน และฝ่าย  

ส่วนที ่2  ค  าถามเก่ียวกบัปัจจยัดา้นการจดัการความรู้ในองคก์รจ านวน 5 ดา้น โดยดดัแปลงจาก 
Donate & Pablo (2015) และ Choi et al. (2010) ซ่ึงประกอบดว้ย  

ปัจจยัส่วนบุคคล 
1. อาย ุ
2. ระดบัการศึกษา 
3. ประสบการณ์ 
4. รายไดต้่อเดือน 
5. ต าแหน่งงาน 
6. ฝ่าย 
 
 
 
การจดัการความรู้ 
1. การรวบรวมความรู้ 
2. การคดัเลือกองคค์วามรู้ 
3. การจดัเก็บความรู้ 
4. การแลกเปล่ียนความรู้ 
5. การประยกุตค์วามรู้ 
 
 

ผลการปฏบิัตงิานงานของพนักงาน
บริษัทผลติบรรจุภณัฑ์ 
1. คุณภาพงาน 
2. ความคิดสร้างสรรค ์
3. ทกัษะการแกปั้ญหา 



การประชุมวชิาการระดบัชาติและนานาชาติ มหาวทิยาลยัศรีปทุม ออนไลน์ คร้ังท่ี 16 ประจ าปี 2564 วนัท่ี 28 ตุลาคม 2564 

894 

1. ดา้นการรวบรวมความรู้ ประกอบดว้ยขอ้ค าถาม 5 ขอ้  
2. ดา้นการคดัเลือกองคค์วามรู้ ประกอบดว้ยขอ้ค าถาม 5 ขอ้  
3. ดา้นการจดัเก็บความรู้ ประกอบดว้ยขอ้ค าถาม 6 ขอ้ 
4. ดา้นการส่งผา่นความรู้ ประกอบดว้ยขอ้ค าถาม 5 ขอ้ 
5. ดา้นการประยกุตใ์ชค้วามรู้ ประกอบดว้ยขอ้ค าถาม 3 ขอ้ 

 ส่วนที ่3 ค  าถามเก่ียวกบัผลการปฎิบติังานของพนกังานโรงงาน  ซ่ึงประกอบดว้ย 3 ดา้น ไดแ้ก่  
 1. ดา้นคุณภาพงาน โดยดดัแปลงจาก Agus (2012), ซ่ึง ประกอบดว้ยขอ้ค าถาม 4 ขอ้ 

2. ดา้นความคิดสร้างสรรค ์โดยดดัแปลงจาก Zhang & Bartol (2010) ประกอบดว้ยขอ้ค าถาม 
5 ขอ้ 

3. ด้านทักษะการแก้ปัญหา โดยดัดแปลงจาก Heppner & Petersen (1982) ประกอบด้วย                  
ขอ้ค าถาม 4 ขอ้ 

วธีิรวบรวมข้อมูล 
การเก็บขอ้มูลโดยใชแ้บบสอบถามเป็นเคร่ือง ผูว้จิยัแจกแบบสอบถามแลว้รอเก็บในเวลาพกัเท่ียง 

เพื่อใหไ้ดแ้บบสอบถาม 100% และป้องกนัแบบสอบถามหาย 
ส่วนที ่4  ขอ้เสนอแนะเป็นค าถามปลายเปิดใหผู้ต้อบแบบสอบถามแสดงความคิดเห็น 

 

5. ผลการวจัิย 
ส่วนที ่1 ข้อมูลเชิงพรรณนาเกีย่วกบัปัจจยัส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ผูท่ี้ตอบแบบสอบถาม ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 54.2  มีอายอุยูใ่นช่วง ต ่ากวา่ 30 ปี คิดเป็น

ร้อยละ 58.3 ระดบัการศึกษา มธัยมปลาย/ปวช คิดเป็นร้อยละ 35.7 ประสบการณ์การท างาน 1-5 ปี คิดเป็นร้อยละ 
47.8 รายไดต้่อเดือนระหวา่ง 15,000-20,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 43.5ต าแหน่งงานปัจจุบนั พนกังานทัว่ไปคิดเป็น
ร้อยละ 84.3 ส่วนใหญ่พนกังานท างานฝ่ายผลิตและซ่อมบ ารุงคิดเป็นร้อยละ 53.0 ตามล าดบั  

ส่วนที ่2 ข้อมูลเชิงพรรณนาเกีย่วกบัการจดัการความรู้ในองค์กร  
โดยภาพรวมของการจดัการความรู้ในองค์กร มีค่าเฉล่ีย x̅ เท่ากบั 3.67 ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) 

เท่ากบั 0.85 คือ อยูใ่นระดบัมาก เม่ือพิจารณาปัจจยัยอ่ยพบวา่ อนัดบัแรก คือ ดา้นการจดัเก็บองคค์วามรู้ มีค่าเฉล่ีย 
x̅ เท่ากบั 3.83 อยู่ในระดบัมาก อนัดบัสอง คือ ดา้นการส่งผ่านความรู้มีค่าเฉล่ีย x̅ เท่ากบั 3.73 อยู่ในระดบัมาก 
อนัดบัสาม คือ ดา้นการรวบรวมความรู้ มีค่าเฉล่ีย x̅ เท่ากบั 3.71 อยูใ่นระดบัมาก อนัดบัส่ี คือ ดา้นการประยกุตใ์ช้
ความรู้ มีค่าเฉล่ีย x̅ เท่ากบั 3.66อยูใ่นระดบัมาก อนัดบัห้า คือ ดา้นการคดัเลือกองคค์วามรู้ มีค่าเฉล่ีย x̅  เท่ากบั 
3.41 อยูใ่นระดบัมาก ตามล าดบั 

ส่วนที ่3 ข้อมูลชิงพรรณนาเกีย่วกบัผลปฏิบัตงิานของพนักงานโรงงาน 
โดยภาพรวมของการปฎิบติังานของพนักงาน มีค่าเฉล่ีย x̅ เท่ากบั 3.63 ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) 

เท่ากบั 1.00 คือ อยู่ในระดบัมาก เม่ือพิจารณาปัจจยัยอ่ยพบว่า อนัดบัแรก คือ ดา้นคุณภาพของงาน มีค่าเฉล่ีย x̅ 
เท่ากบั 3.74 อยู่ในระดบัมาก อนัดบัสอง คือ ดา้นทกัษะการแกปั้ญหามีค่าเฉล่ีย x̅ เท่ากบั 3.65 อยู่ในระดบัมาก 
อนัดบัสาม คือ ดา้นความคิดสร้างสรรค ์มีค่าเฉล่ีย x̅ เท่ากบั 3.50 อยูใ่นระดบัมาก ตามล าดบั 
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ส่วนที ่4 : ข้อมูลเชิงอนุมานของผลการทดสอบสมมตฐิาน 
 

ตารางที ่1 ทดสอบสมมติฐานการจดัการความรู้ท่ีมีผลต่อการปฎิบติังาน  

*p< .05  

 
จากตารางท่ี 1 พบว่า กลุ่มตวัอย่างท่ีมีปัจจยัส่วยบุคคลดา้นฝ่ายการท างาน มีผลต่อการปฏิบตังานของ

พนกังานในโรงงาน ดา้นคุณภาพของงาน ดา้นความคิดสร้างสรรค ์ดา้นทกัษะการแกไ้ขปัญหา อยา่งมีนยัส าคญั
ทางสถิติท่ี 0.05 
 

ตารางที ่2 ทดสอบสมมติฐานการจดัการความรู้ท่ีมีผลต่อการปฎิบติังานของพนกังงาน 

การจัดการความรู้ 
ผลการปฎิบติังานของพนกังาน 

คุณภาพของงาน ความคิดสร้างสรรค ์ ทกัษะการแกปั้ญหา 
β p β p β p 

1.ดา้นการรวบรวมความรู้ 0.04 0.35 0.13 0.03 0.17 0.01 
2.ดา้นการคดัเลือกองคค์วามรู้ -0.01 0.76 0.26 0.00* 0.00 0.98 
3.ดา้นการจดัเก็บความรู้ 0.17 0.00* 0.53 0.00* 0.08 0.45 
4.ดา้นการส่งผา่นความรู้ 0.18 0.00* 0.33 0.00* 0.46 0.00* 
5.ดา้นการประยกุตใ์ชค้วามรู้ 0.53 0.00* 0.38 0.11 0.68 0.00* 

*p< .05 
 

จากตารางท่ี 2 พบวา่จากการทดสอบค่าสัมประสิทธ์ิการถดถอยการจดัการความรู้ท่ีมีผลต่อการปฎิบติังาน 
ในดา้นต่างๆ ต่อไปน้ี 

การปฎิบติังาน 
ปัจจยัส่วนบุคคล 

อาย ุ
ระดบั

การศึกษา 
ประสบการณ์

ท างาน 
รายได ้ ต าแหน่งงาน ฝ่าย 

ดา้นคุณภาพ 
ของงาน 

0.82 
ต ่ากวา่ 30 ปี 
(x̅ = 3.93) 

31-40ปี 
(x̅ = 3.91) 

0.69 
ประถม/ม.ตน้ 
(x̅ = 3.93) 
ปวสข้ึนไป 
(x̅ = 3.88) 

0.45 
นอ้ยกวา่ 1 ปี  
(x̅ = 3.76) 

5-10ปี 
(x̅ = 3.95) 

0.99 
ต ่ากวา่ 10,000 บาท 

(x̅ =3.94) 
20,000ข้ึนไป 

(x̅ = 4.02) 

0.71 
พนกังาน 

(x̅ = 3.92) 
หวัหนา้งาน 
(x̅ = 3.90) 

0.00* 
ฝ่ายผลิต 

(x̅ = 3.93) 
ฝ่าย QC 

(x̅ = 4.26) 

ดา้นความคิด
สร้างสรรค ์

0.32 
ต ่ากวา่ 30 ปี 
(x̅ = 3.57) 

31-40ปี 
(x̅ =3.70) 

0.56 
ประถม/ม.ตน้ 
(x̅ = 3.67) 
ปวสข้ึนไป 
(x̅ = 3.61) 

0.33 
นอ้ยกวา่ 1 ปี  
(x̅ = 3.54) 

5-10ปี 
(x̅ = 3.73) 

0.45 
ต ่ากวา่ 10,000บาท 

(x̅ = 3.88) 
20,000ข้ึนไป 

(x̅ = 3.82) 

0.66 
พนกังาน 

(x̅ = 3.60) 
หวัหนา้งาน 
(x̅ = 3.75) 

0.00* 
ฝ่ายผลิต 

(x̅ = 3.64) 
ฝ่าย QC 

(x̅ = 3.83) 

ดา้นทกัษะ 
การแกไ้ขปัญหา 

0.78 
ต ่ากวา่ 30 ปี 
(x̅ = 3.56) 

31-40ปี 
(x̅ =3.79) 

0.53 
ประถม/ม.ตน้ 
(x̅ = 3.74) 
ปวสข้ึนไป 
(x̅ = 3.54) 

0.60 
นอ้ยกวา่ 1 ปี  
(x̅ = 3.43) 

5-10ปี 
(x̅ = 3.66) 

0.76 
ต ่ากวา่ 10,000บาท 

(x̅ = 3.71) 
20,000ข้ึนไป 

(x̅ = 3.88) 

0.51 
พนกังาน 

(x̅ = 3.60) 
หวัหนา้งาน 
(x̅ = 3.75) 

0.00* 
ฝ่ายผลิต 

(x̅ = 3.66) 
ฝ่าย QC 

(x̅ = 3.95) 
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1. ดา้นคุณภาพของงาน ปัจจยัท่ีมีผลต่อการปฎิบติังานของพนกังานดา้นน้ีเรียงล าดบัจากมากไปหานอ้ย 
ไดแ้ก่ ดา้นการจดัเก็บความรู้, ดา้นการส่งผ่านความรู้, ดา้นการประยุกต์ใชค้วามรู้, ดา้นการรวบรวมความรู้และ 
ดา้นการคดัเลือกองคค์วามรู้ ตามล าดบั 

2. ดา้นความคิดสร้างสรรค์ ปัจจยัท่ีมีผลต่อการปฎิบติังานของพนกังานดา้นน้ีเรียงล าดบัจากมากไปหา
น้อย ได้แก่ ด้านการส่งผ่านความรู้, ด้านการประยุกต์ใช้ความรู้ , ด้านการจัดเก็บความรู้, ด้านการคัดเลือก                       
องคค์วามรู้และดา้นการรวบรวมความรู้ ตามล าดบั 

3. ดา้นทกัษะการแกปั้ญหาปัจจยัท่ีมีผลต่อการปฎิบติังานของพนกังานดา้นน้ีเรียงล าดบัจากมากไปหา
น้อย ไดแ้ก่ ดา้นการจดัเก็บความรู้, ดา้นการประยุกต์ใชค้วามรู้, ดา้นการคดัเลือกองค์ความรู้, ดา้นการรวบรวม
ความรู้, ดา้นการส่งผา่นความรู้ ตามล าดบั 

 

6. อภิปรายผล  
 จากการศึกษาเร่ือง การจดัการความรู้ส่งผลต่อประสิทธิผลการท างานของพนกังานโรงงานผลิตบรรจุ
ภณัฑใ์นจงัหวดัฉะเชิงเทรา สามารถน ามาอภิปรายตามผลเชิงพรรณนาไดด้งัต่อไปน้ี 
 ดา้นคุณภาพของงาน โดยท่ีปัจจยัการจดัการความรู้ท่ีมีผลต่อการปฎิบติังานของพนกังงานดา้นคุณภาพ
ของงาน ไดแ้ก่ ดา้นการประยกุตใ์ชค้วามรู้ ดา้นการส่งผ่านความรู้ ดา้นการจดัเก็บความรู้ สอดคลอ้งกบังานวิจยั
ของ  บุญอนันต์ พินัยทรัพย ์(2552) ได้ศึกษาปัจจัยด้านองค์การกับการจัดการความรู้ในกรณีศึกษาองค์การท่ี
ประสบความส าเร็จในภาคธุรกิจ 
 ดา้นความคิดสร้างสรรค ์โดยท่ีปัจจยัการจดัการความรู้ท่ีมีผลต่อการปฎิบติังานของพนกังาน ดา้นความคิด
สร้างสรรค์ ได้แก่ ด้านการคดัเลือกองค์ความรู้ ด้านการจัดเก็บความรู้ ด้านการส่งผ่านความรู้ สอดคลอ้งกับ
งานวิจยัของ  สมนึก เอ้ือจิระพงษพ์นัธ์ (2555) ไดศึ้กษาความสามารถในการจดัการความรู้กบัความสามารถทาง
นวตักรรม โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาระดบัความสามารถ และความสัมพนัธ์ของความสามารถในการจดัการ
ความรู้กบัความสามารถทางนวตักรรม 
 ดา้นทกัษะการแกปั้ญหา โดยท่ีปัจจยัการจดัการความรู้ท่ีมีผลต่อการปฎิบติังานของพนกังาน ดา้นทกัษะ
การแกปั้ญหา ไดแ้ก่ ดา้นการประยุกต์ใชค้วามรู้ ดา้นการส่งผ่านความรู้ สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ พลอยชมพู 
กิตติกุลโชติวฒุ (2557) ไดศึ้กษาประสิทธิผลการจดัการความรู้กบัความส าเร็จขององคก์ร: การศึกษาเชิงประจกัษ์
ของธุรกิจโรงแรมในประเทศไทย โดยมีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาและทดสอบความสัมพนัธ์ระหว่างประสิทธิผล
การจดัการความรู้ท่ีส่งผลกระทบ ต่อความส าเร็จขององคก์รของธุรกิจโรงแรมในประเทศไทย 
 

7. ข้อเสนอแนะ 
7.1 ข้อเสนอแนะในการน าผลวจิยัไปใช้ 

จากการวจิยัคร้ังนีพ้บว่า 
 (1) การประยุกต์ใชค้วามรู้ ท่ีมีควรไดรั้บการส่งเสริมเพ่ิมเติม เช่น การพฒันาผลิตภณัฑ์ใหม่ของ

บริษทั ยงัเป็นการพฒันาจากภายในองคก์รเท่านั้น ควรมีการน าทีมซพัพรายเออร์ผูผ้ลิตRM เขา้มาร่วมพฒันาร่วม
ดว้ย โดยใชอ้งคค์วามรู้ทั้งจากภายในองคก์รและSUPPLIERในการทดลองร่วมกนัเพ่ือหาแนวทางใหม่ๆ รูปแบบ
ผลิตภณัฑท่ี์แปลกใหม่ ออกไปน าเสนอขาย เช่น ตวัอยา่งการแกไ้ขปัญหาฉลากแตกระหวา่งการขนส่งของลูกคา้ 
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(2) ความคิดสร้างสรรค์ ของพนักงาน ยงัมีค่าเฉล่ียท่ีต ่า เราจึงควรมีการส่งเสริม เปิดโอกาสให้
พนักงาน ไดแ้สดงความคิดเห็น และมีส่วนช่วยคิดวิเคราะห์ และน าเสนอแนวคิดในการแกไ้ขปัญหาต่างๆ เช่น 
การแกไ้ขปัญหาขอ้ร้องเรียนดา้นคุณภาพจากลูกคา้ จากเดิมผูจ้ดัการก็จะคิดวิเคราะห์ และวางแนวทางการแกไ้ข
เพียงคนเดียว ก็ปรับเป็นประชุมทีมงานผูป้ฏิบัติ ร่วมหาสาเหตุ และวางแนวทางการป้องกันปัญหา ถือเป็น                 
การพฒันาพนกังาน และส่งเสริมความคิดสร้างสรรคใ์หก้บัพนกังาน 

(3) ดา้นการรวบรวมความรู้ ควรมีการส่งเสริมทั้งดา้นคุณภาพของงาน ความคิดสร้างสรรค ์ทกัษะ
การแกไ้ขปัญหา ลอ้จากการแกไ้ขปัญหาจากการสร้างการมีส่วนร่วมของพนักงานในการแกไ้ขขอ้ร้องเรียนจาก
ลูกคา้ เม่ือมีการระดมสมอง ก็จะไดแ้นวคิดท่ีสร้างสรรคใ์นการแกไ้ขปัญหา และในทางออ้มก็จะเป็นการฝึกฝน
พนักงานให้มีทกัษะการแกไ้ขปัญหาดว้ย เม่ือพนักงานมีทกัษะในการแกไ้ขปัญหาท่ีดีและทนัท่วงทีและยอ่มจะ
ส่งผลให ้คุณภาพงานออกมาดีข้ึนดว้ยเช่นกนั 

7.2 ข้อเสนอแนะในการวจิยัคร้ังต่อไป 
ในการศึกษาคร้ังต่อไปควรมีการศึกษาและหาตวัแปรอ่ืนท่ีส าคญัเพ่ิมเติมข้ึนอีก เช่น ปัจจยัท่ีส่งผลต่อ

ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานกับองค์กร เพ่ือให้กรอบแนวคิดท่ีจะศึกษาวิจัยเร่ืองน้ีมีความกวา้งขวางและ
ครอบคลุมมากยิง่ข้ึน 
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บทคัดย่อ 

 การศึกษาวิจยัคร้ังน้ีมีความมุ่งหมายเพ่ือศึกษาโอกาสการขยายตลาดส่งออกของอุตสาหกรรมยางพารา

ของไทยท่ีมีความไดเ้ปรียบโดยเปรียบเทียบในการส่งออกตามรหัสศุลกากร 56 รายการไปยงัประเทศท่ีมีความ

ตอ้งการนาํเขา้ จากขอ้มูลทุติยภูมิอนุกรมเวลาแบบรายปีตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2559 ถึง ปี พ.ศ. 2563 รวมระยะเวลา 5 ปี

และประเทศท่ีนาํเขา้ยางพารามากท่ีสุด 30 อนัดบัแรกของโลก ผลการศึกษาพบว่าภูมิภาคยุโรปเป็นภูมิภาคท่ีมี

ประเทศท่ีเขา้ข่ายการสร้างเสริมทางการคา้มากท่ีสุด จาํนวน 28 ประเทศจากทั้งหมด 79 ประเทศโดย ออสเตรีย 

เบลารุส เบลเยียม บลัแกเรีย ฟินแลนด์ กรีซ ไอร์แลนด์ ลตัเวีย โปรตุเกส สโลวีเนีย สวีเดน สวติเซอร์แลนด์ และ 

ยเูครน ไม่มีรายการยางพาราตามพิกดัศุลกากรใดท่ีนาํเขา้จากไทย จึงสะทอ้นถึงโอกาสการขยายตลาดในอนาคต 

บราซิลและแคนาดาเป็นประเทศท่ีมีจาํนวนรายการนําเขา้สินคา้จากไทยมากท่ีสุดจาํนวน 19 รายการและควร          

ส่งเสริมใหเ้พ่ิมการส่งออกในรายการท่ียงันาํเขา้นอ้ย 

 

คาํสําคญั: พิกดัศุลกากร, ความไดเ้ปรียบโดยเปรียบเทียบ, นาํเขา้, 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. ความสําคัญและทีม่าของปัญหาวจัิย 

ปัจจุบนัยางพารายงัเป็นสินคา้ส่งออกในอนัดบัท่ี 4 มูลค่าท่ีมีส่งออกถึง 12,113.82 ลา้นดอลลาร์สหรัฐ

หรือคิดเป็น 5.23 เปอร์เซ็นตข์องสัดส่วนการส่งออกโดยรวมในปี พ.ศ. 2563 ซ่ึงเป็นอนัดบัหน่ึงในสินคา้ส่งออก

ภาคเกษตรกรรม สดัส่วนของยางพาราท่ีผลิตไดใ้นประเทศเป็นการผลิตเพ่ือการส่งออก (กระทรวงพาณิชย,์ 2564) 

ในปี พ.ศ. 2563 โลกใชย้างพารารวม 12,811 พนัตนั โดยจีนเป็นประเทศท่ีมีการใชย้างมากท่ีสุดของโลก เน่ืองดว้ย

ในปี พ.ศ. 2561 เกิดสถานการณ์สงครามการคา้ระหวา่งจีนและสหรัฐอเมริกาโดยสหรัฐอเมริกาประกาศนโยบาย

กีดกนัทางการคา้เพ่ือลดการนาํเขา้สินคา้จากจีนผา่นการเพ่ิมภาษีศุลกากรนาํเขา้สินคา้ประเภทต่าง ๆ ท่ีมีถ่ินกาํเนิด

จากประเทศจีน ยางรถยนตเ์ป็นหน่ึงในสินคา้ท่ีถูกเพ่ิมภาษีนาํเขา้เพ่ิมข้ึน 10% ส่งผลให้มูลค่าการส่งออกและผลิต

ยางยางรถยนต์ของจีนลดลงซ่ึงไทยส่งออกยางพาราไปยงัสหรัฐอเมริกาและจีนเป็นหลกัส่งผลให้การนําเขา้

ยางพาราของจีนจากไทยลดลง 727,114 ลา้นดอลลาร์สหรัฐเม่ือเปรียบเทียบกบัปี พ.ศ. 2560 (สถาบนัพลาสติก, 

2564) ต่อมาในปี พ.ศ 2563 อัตราการขยายตัวของมูลค่าการนําเขา้ยางพาราของจีนติดลบ 20.99 เปอร์เซ็นต์

เน่ืองมาจากผลกระทบวกิฤตจากการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (ธนาคารแห่งประเทศไทย, 2563) ดงันั้น 

การส่งออกยางพาราไปยงัจีนท่ีเป็นตลาดหลกัมีแนวโนม้จะลดลงอยา่งต่อเน่ืองจากสงครามการคา้และผลกระทบ

จากวกิฤตจากการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 การขยายตลาดหรือเพ่ิมอตัราการส่งออกไปยงัประเทศอ่ืน ๆ 

ถือเป็นหน่ึงวิธีการแกปั้ญหาการส่งออกยางพารา งานวิจยัเล่มน้ีศึกษาและวิเคราะห์โอกาสการขยายตลาดส่งออก

ของอุตสาหกรรมยางพาราไทยไปยงัประเทศท่ีมีการนําเขา้ยางพารา 30 อนัดบัแรกของโลกตามพิกดัศุลกากร

ทั้งหมด 56 รายการ 

 

2. วตัถุประสงค์ของการวจัิย 

เพ่ือวเิคราะห์โอกาสการขยายตลาดส่งออกของอุตสาหกรรมยางพาราไทย 

 

3. เอกสารและงานวจัิยทีเ่กี่ยวข้อง 

 3.1 ทฤษฎทีีเ่กีย่วข้อง 

 ทฤษฎีความได้เปรียบโดยเปรียบเทียบที่ปรากฏ บาลาสซาได้เสนอแนวคิดดชันีความไดเ้ปรียบโดย

เปรียบเทียบท่ีปรากฏวดัจากการเปรียบเทียบสดัส่วนของสินคา้ในการส่งออกของประเทศหน่ึง ๆ เม่ือเปรียบเทียบ

กบัสัดส่วนของสินคา้นั้น ๆ ในตลาดซ่ึงหากค่าดชันีความไดเ้ปรียบโดยเปรียบเทียบท่ีปรากฏของสินคา้ใดของ

ประเทศหน่ึง ๆ มีค่ามากกวา่ 1 แสดงถึงความไดเ้ปรียบในสินคา้นั้น ๆ ของประเทศนั้น ๆ ในตลาด (Balassa B., 

2532)  

ทฤษฎีการรวมกลุ่มเศรษฐกิจ พฒันาต่อเน่ืองมาจากทฤษฏีของ Viner (2493) ซ่ึงมีแนวคิดว่าการรวม

เศรษฐกิจจะเกิดการสร้างการคา้และการเบ่ียงเบนทางการคา้ (Viner J., 2493) โดยงานวจิยัเล่มน้ีจะกล่าวถึงโอกาส

การสร้างการคา้ของประเทศคู่คา้ในแต่ละรายการสินคา้ โดยใช้ดัชนีช้ีวดัทางการคา้ (Trade Intensity Index)                         

เพ่ือจาํแนกปริมาณการนาํเขา้สินคา้ของประเทศคู่คา้จากไทย 
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 3.2 งานวจิยัทีเ่กีย่วข้อง 

ณัฐกฤช อสันี (2559) ไดท้าํการศึกษาเร่ืองการวิเคราะห์การส่งออกยางพาราของประเทศไทยสู่ตลาด

ประเทศจีน พบวา่ปริมาณการส่งออกยางพาราของไทยไปจีนมีความสัมพนัธ์กบัปริมาณการนาํเขา้ยางสังเคราะห์

ของจีนในปีท่ีผ่านมาในทิศทางเดียวกนั คือ ถา้ปริมาณการนาํเขา้ยางสังเคราะห์ของจีนในปีท่ีผา่นมาเปล่ียนแปลง

ไป 1% จะส่งผลใหป้ริมาณการส่งออกยางพาราของไทยไปจีนเปล่ียนแปลงไป 1.76% ในทิศทางเดียวกนั (ณฐักฤช 

อสันี, 2559) รวมถึงณัฐชุดา เดชพ่วง และ กนกพร ชยัประสิทธ์ิ (2561) ไดท้าํการศึกษาเร่ืองความสัมพนัธ์ของ

ปัจจยัภายในและปัจจยัภายนอกประเทศท่ีมีผลต่อการส่งออกทุเรียนไปสาธารณรัฐประชาชนจีน พบว่า มูลค่า       

การนําเขา้ทุเรียนของประเทศจีนมีความสัมพนัธ์ในทิศทางเดียวกันกับปริมาณการส่งออกทุเรียนของไทยไป

ประเทศจีน (ณฐัชุดา เดชพว่ง และ กนกพร ชยัประสิทธ์ิ, 2561) ซ่ึงผลการศึกษาของงานวจิยัทั้งสองเล่มสอดคลอ้ง

ขอ้มูลทางสถิติของปี พ.ศ. 2561 ของงานวิจยัเล่มน้ีท่ีมูลค่าการนาํเขา้ยางพาราจากไทยของจีนลดลง 727,114 ลา้น

ดอลลาร์สหรัฐเม่ือเปรียบเทียบกบัปี พ.ศ. 2560 ส่งผลให้การส่งออกยางพาราจากไทยไปจีนลดลง 1,044,540 ลา้น

ดอลลาร์สหรัฐเม่ือเปรียบเทียบกบัปี พ.ศ. 2560 แสดงถึงมูลค่าการนาํเขา้สินคา้จากไทยของจีนความสัมพนัธ์ใน

ทิศทางเดียวกนักบัปริมาณการส่งออกสินคา้ของไทย 

นันทรัตน์ ตั้งวิฑูรธรรม และ วรรณสินท์ สัตยานุวตัร (2563) ไดศึ้กษาเร่ืองฮาลาลกบัความยัง่ยืนของ

ประเทศไทย ในโครงการการศึกษาเพ่ือจดัทาํแผนยุทธศาสตร์อุตสาหกรรมฮาลาล การศึกษาน้ีใชก้ารวิเคราะห์

แบบจําลอง Boston Consulting Group โดยประยุกต์ใช้ Trade Intensity Index เ พ่ือการศึกษาพฤติกรรมและ              

ความตอ้งการของนกัท่องเท่ียวชาวมุสลิมเพ่ือกาํหนดประเทศเป้าหมายในการเจาะตลาดนกัท่องเท่ียวเดินทางมายงั

ประเทศไทย เช่นเดียวกบัวิจยัเล่มน้ีท่ีใช ้Trade Intensity Index ในการจาํแนกปริมาณการนาํเขา้ยางพาราจากไทย

ของประเทศคู่คา้ (นนัทรัตน์ ตั้งวฑูิรธรรม และ วรรณสินท ์สตัยานุวตัร, 2563) 

 3.3 กรอบแนวคดิในการวจิยั 

 
 

แผนภาพที ่1 กรอบแนวคิดในการวจิยั 

 

4. วธีิดําเนินการวจัิย 

 4.1 ดชันีความได้เปรียบโดยเปรียบเทยีบของการส่งออก (RCAX) 

  การวิเคราะห์ความไดเ้ปรียบโดยเปรียบเทียบของการส่งออกยางพาราของประเทศไทย รายสินคา้ตาม

พิกดัศุลกากรทั้ง 6 หลกัทั้งหมด 56 ประเภท  
 

RCAX_TH = 
(𝑋𝑋𝑋𝑋𝑋𝑋,𝑖𝑖/𝑋𝑋𝑋𝑋𝑋𝑋)

(𝑋𝑋𝑋𝑋𝑖𝑖/𝑋𝑋𝑋𝑋)
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โดยท่ี XTH,i, Xw,i คือ มูลค่าการส่งออกสินคา้ “I” ของ “ไทย” และของ “โลก”ตามลาํดบั 

          และ XTH, Xw คือ มูลค่าการส่งออกสินคา้รวมของ “ไทย” และของ “โลก” ตามลาํดบั 

 4.2 ดชันีความได้เปรียบโดยเปรียบเทยีบของการนําเข้า (RCAM) 

หาความไดเ้ปรียบโดยเปรียบเทียบท่ีปรากฎในการนาํเขา้ของประเทศ 30 อนัดบัแรกท่ีท่ีนาํเขา้ยางพารา

ตามรายการสินคา้ท่ีไทยมีความไดเ้ปรียบโดยเปรียบเทียบในการส่งออก 

 

                            RCAM_Partner = 
(𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀,𝑖𝑖/𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀 )

(𝑀𝑀𝑋𝑋,𝑖𝑖/𝑀𝑀𝑋𝑋)
 

 

โดยท่ี Mpartner,i และ Mw,i คือ มูลค่าการนาํเขา้สินคา้ “i” ของ “คู่คา้” และของ “โลก”ตามลาํดบั 

และ Mpartner และ Mw คือ มูลค่าการนาํเขา้สินคา้รวมของ “คู่คา้” และของ “โลก” ตามลาํดบั 

 4.3 รายการสินค้าทีเ่ข้าข่ายการสร้างเสริมการค้า (Trade creation) 

หลกัการในการจบัคู่รายการสินคา้ท่ีไทยมีความไดเ้ปรียบโดยเปรียบเทียบในการส่งออก (RCAX > 1) 

กบัรายการสินคา้ท่ีรายประเทศคู่คา้ 30 อนัดบัแรกมีความไดเ้ปรียบโดยเปรียบเทียบในการนาํเขา้ (RCAM_Partner 

> 1) ในหลกัการน้ีจะทาํใหเ้กิดการคา้ท่ีเขา้ข่ายการสร้างเสริมการคา้ทั้งต่อไทยและต่อประเทศคู่คา้เม่ือไดร้ายการ

สินคา้ท่ีเขา้ข่ายการสร้างเสริมการคา้ ลาํดบัถดัมาประยกุตใ์ชด้ชันีความเขม้ขน้ในการนาํเขา้ระหวา่งประเทศของ

สองประเทศ (Import Intensity Index) โดยการจาํแนกออกเป็นรายการสินคา้ท่ีประเทศคู่คา้นาํเขา้มากเม่ือเทียบกบั

โลก (MII > 1) และรายการสินคา้ท่ีประเทศคู่คา้นาํเขา้นอ้ยเม่ือเทียบกบัโลก (MII <1) ดงัน้ี 
 

                           MII_Partner = 
(𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀,𝑋𝑋𝑋𝑋,𝑖𝑖/𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀,𝑋𝑋,𝑖𝑖 )

(𝑀𝑀𝑋𝑋,𝑋𝑋𝑋𝑋,𝑖𝑖/𝑀𝑀𝑋𝑋,𝑋𝑋,𝑖𝑖)
 

 

โดยท่ี Mpartner,TH,i และ Mw,TH,i คือ มูลค่าการนาํเขา้สินคา้ “i” จากไทยโดยประเทศ “คู่คา้” และของ 

“โลก”ตามลาํดบั 

และ Mpartner,w,i และ Mw,w,i คือ มูลค่าการนาํเขา้สินคา้ “i” จากโลกโดยประเทศ “คู่คา้” และของ 

“โลก” ตามลาํดบั 

 

5. ผลการวจัิย 

ผลการวิจยัการวิเคราะห์โอกาสการขยายตลาดส่งออกของอุตสาหกรรมยางพาราไทย พบว่ารายการ

สินคา้ท่ีไทยมีความไดเ้ปรียบโดยเปรียบเทียบในการส่งออก  (RCAX_TH  > 1) จาํนวน 25 รายการและรายการท่ี

ไทยมีความเสียเปรียบโดยเปรียบเทียบในการส่งออกจาํนวน 31 รายการ ประเทศคู่คา้ท่ีมีดชันีความไดเ้ปรียบโดย

เปรียบเทียบในการนาํเขา้ RCAM_Partner > 1 จาํนวน 79 ประเทศ จากการวิเคราะห์ประเทศคู่คา้ท่ีมี RCAX_TH > 1 

และ RCAM_Partner > 1 ตามตารางท่ี 1 โดยแต่ละประเทศจะแสดงถึงรายการสินคา้ท่ีสร้างเสริมการคา้และพิกดั

สินคา้แบ่งดชันีความเขม้ขน้ในการนาํเขา้มากกว่า 1 (MII > 1) แสดงถึง รายการท่ีนาํเขา้ “มาก” ควรรักษาระดบั

การส่งออก และ ดชันีความเขม้ขน้ในการนาํเขา้นอ้ยกวา่ 1 (MII < 1) แสดงถึง รายการท่ีนาํเขา้ “นอ้ย” ควรส่งเสริม

ใหเ้พ่ิมการส่งออก 
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ตารางที ่1 จาํนวนสินคา้จาํแนกรายประเทศ ระหวา่งปี พ.ศ 2559 – 2563 

ลาํดบั ประเทศ 
RCAX_th >1& RCAM_Partner >1 

(2559-2563) 

MII_Partner>1 

(2563) 

MII_Partner<1 

(2563) 

ภูมิภาคยโุรป 

1 ออสเตรีย 12 0 12 (100.0%) 

2 เบลารุส 2 0 2 (100.0%) 

3 เบลเยยีม 10 0 10 (100.0%) 

4 บลัแกเรีย 3 0 3 (100.0%) 

5 สาธารณรัฐเช็ก 13 3 10 (76.9%) 

6 เดนมาร์ก 4 2 2 (50.0%) 

7 ฟินแลนด ์ 2 0 2 (100.0%) 

8 ฝร่ังเศส 10 1 9 (90.0%) 

9 เยอรมนี 10 1 9 (90.0%) 

10 กรีซ 1 0 1 (100.0%) 

11 ฮงัการี 11 1 10 (90.91%) 

12 ไอร์แลนด์ 3 0 3 (100.0%) 

13 อิตาลี 12 3 9 (75.0%) 

14 ลตัเวยี 1 0 1 (100.0%) 

15 ลกัเซมเบิร์ก 5 1 4 (80.0%) 

16 เนเธอร์แลนด ์ 18 4 14 (77.7%) 

17 นอร์เวย ์ 4 1 3 (75.0%) 

18 โปแลนด์ 16 4 12 (75.0%) 

19 โปรตุเกส 7 0 7 (100.0%) 

20 โรมาเนีย 13 2 11 (84.6%) 

21 เซอร์เบีย 3 1 2 (66.6%) 

22 สโลวาเกีย 9 1 8 (88.8%) 

23 สโลวเีนีย 2 0 2 (100.0%) 

24 สเปน 15 5 10 (66.6%) 

25 สวเีดน 13 0 13 (100.0%) 

26 สวติเซอร์แลนด ์ 2 0 2 (100.0%) 

27 ยเูครน 2 0 2 (100.0%) 

28 สหราชอาณาจกัร 6 1 5 (83.3%) 

ภูมิภาคอเมริกา 

29 อาร์เจนตินา 7 2 5 (71.4%) 

30 บราซิล 19 7 12 (63.1%) 

31 แคนาดา 19 3 16 (84.2%) 

32 ชิลี 4 1 3 (75.0%) 

33 โคลมัเบีย 4 0 4 (100.0%) 

34 คอสตา้ ริกา้ 2 1 1 (50.0%) 

35 สาธารณรัฐโดมินิกนั 1 0 1 (100.0%) 

36 เอกวาดอร์ 1 0 1 (100.0%) 

37 เม็กซิโก 12 0 12 (100.0%) 

38 ปานามา 1 0 1 (100.0%) 

39 ปารากวยั 2 0 2 (100.0%) 

40 เปรู 2 2 0 

41 สหรัฐอเมริกา 10 6 4 (40.0%) 
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ตารางที ่1 (ต่อ) 

ลาํดบั ประเทศ 
RCAX_th >1& RCAM_Partner >1 

(2559-2563) 

MII_Partner>1 

(2563) 

MII_Partner<1 

(2563) 

เอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้

42 กมัพูชา 1 0 1 (100.0%) 

43 อินโดนีเซีย 15 10 5 (33.3%) 

44 สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 1 1 0 

45 มาเลเซีย 12 7 5 (41.6%) 

46 พม่า 2 1 1 (50.0%) 

47 ฟิลิปปินส์ 8 4 4 (50.0%) 

48 สิงคโปร์ 1 0 1 (100.0%) 

49 ไทย 11 0 11 (100.0%) 

50 เวยีดนาม 14 8 6 (42.8%) 

ตะวนัออกกลาง 

51 อียปิต ์ 5 2 3 (60.0%) 

52 อิหร่าน 4 1 3 (75.0%) 

53 อิรัก 3 0 3 (100.0%) 

54 เยเมน 1 0 1 (100.0%) 

ภูมิภาคเอเชียอ่ืนๆ 

55 บงัคลาเทศ 2 0 2 (100.0%) 

56 จีน 7 4 3 (42.8%) 

57 อินเดีย 9 3 6 (66.6%) 

58 ญ่ีปุ่น 5 2 2 (40.0%) 

59 คาซัคสถาน 2 0 2 (100.0%) 

60 สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนเกาหลี 1 0 1 (100.0%) 

61 สาธารณรัฐเกาหลี 1 1 0 

62 เนปาล 2 0 2 (100.0%) 

63 ปากีสถาน 6 1 5 (83.3%) 

64 ซาอุดิอาราเบีย 5 0 5 (100.0%) 

65 ศรีลงักา 5 0 5 (100.0%) 

66 ไทเป 7 4 3 (42.8%) 

67 ตุรกี 17 6 11 (64.7%) 

68 สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ 3 0 3 (100.0%) 

ภูมิภาคแอฟริกา 

69 แอลจีเรีย 2 0 2 (100.0%) 

70 เอธิโอเปีย 3 0 3 (100.0%) 

71 กินี 1 0 1 (100.0%) 

72 เคนยา 1 0 1 (100.0%) 

73 โมร็อกโก 1 0 1 (100.0%) 

74 ไนจีเรีย 1 0 1 (100.0%) 

75 แอฟริกาใต ้ 10 3 7 (70.00) 

76 ซูดาน 1 0 1 (100.0%) 

ออสเตรเลีย 

77 ออสเตรเลีย 11 8 3 (27.2%) 

78 นิวซีแลนด ์ 2 2 0 

79 ปาปัวนิวกินี 1 0 1 (100.0%) 
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จากผลการศึกษามีประเด็นสาํคญัจากจาํนวนสินคา้จาํแนกรายประเทศ ดงัน้ี 

ภูมิภาคยโุรปเป็นภูมิภาคท่ีมีประเทศท่ีเขา้ข่ายการสร้างเสริมทางการคา้มากท่ีสุดจาํนวน 28 ประเทศจาก

ทั้งหมด 79 ประเทศ พบวา่ แต่ละประเทศมีจาํนวนสินคา้อยูร่ะหวา่งช่วง 1 ถึง 18 รายการและเป็นจาํนวนสินคา้ท่ี

นาํเขา้นอ้ยจากไทยคิดเป็นร้อยละ 50 ถึงร้อยละ 100 เม่ือวิเคราะห์ดชันีความเขม้ขน้ทางการคา้ในแต่ละประเทศ

ของภูมิภาคยุโรปแลว้ พบว่า ดชันีความเขม้ทางการคา้น้อยกว่า 1 (MII_Partner < 1) หรือรายการท่ียงันาํเขา้จาก

ไทยน้อย เม่ือคิดเป็นสัดส่วนของรายการสินคา้ท่ีสร้างเสริมทางการคา้ทั้ งหมดมากกว่า 50 เปอร์เซ็นต์ในทุก

ประเทศ แสดงให้เห็นช่องวา่งในตลาดในการส่งออกของไทยท่ีควรส่งเสริมใหเ้พ่ิมการส่งออกไปยงัประเทศคู่คา้

ในภูมิภาคยโุรป ในบางประเทศของภูมิภาคยโุรปไม่มีรายการสินคา้ตามพิกดัศุลกากรทั้ง 25 รายการท่ีนาํเขา้จาก

ไทย ไดแ้ก่ ออสเตรีย เบลารุส เบลเยียม บลัแกเรีย ฟินแลนด ์กรีซ ไอร์แลนด์ ลตัเวีย โปรตุเกส สโลวีเนีย สวีเดน 

สวติเซอร์แลนด ์และ ยเูครนท่ีสะทอ้นถึงศกัยภาพในการขยายตลาดในอนาคตโดยเฉพาะอยา่งยิง่สดัส่วนของดชันี

ความเขม้ขน้ในการนําเขา้ของประเทศคู่คา้ยงัมีน้อย ไทยจะมีโอกาสการขยายตลาดส่งออกยางพาราท่ีไปยงั

ประเทศคู่คา้มากข้ึน 

เอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้พบว่า แต่ละประเทศมีจาํนวนสินคา้อยู่ระหวา่งช่วง 1 ถึง 15 รายการและเป็น

จาํนวนสินคา้ท่ีนาํเขา้นอ้ยจากไทยคิดเป็นร้อยละ 0.00 ถึงร้อยละ 100 โดยสิงคโปร์ กมัพชูาและไทยมีจาํนวนสินคา้

ท่ีนาํเขา้จากไทยนอ้ยถึงร้อยละ 100 หรือควรจะส่งเสริมการคา้ในทุกรายการ 

ตะวนัออกกลาง พบว่า แต่ละประเทศมีจาํนวนสินคา้อยู่ระหว่างช่วง 1 ถึง 5 รายการและเป็นจาํนวน

สินคา้ท่ีนาํเขา้นอ้ยจากไทยคิดเป็นร้อยละ 60 ถึงร้อยละ 100 โดยประเทศท่ีมีจาํนวนสินคา้ท่ีนาํเขา้จากไทยนอ้ยถึง

ร้อยละ 100  ไดแ้ก่ อิรักและเยเมน 

ภูมิภาคเอเชียอ่ืนๆ พบวา่ แต่ละประเทศมีจาํนวนสินคา้อยูร่ะหวา่งช่วง 1 ถึง 17 รายการและเป็นจาํนวน

สินคา้ท่ีนาํเขา้นอ้ยจากไทยคิดเป็นร้อยละ 0.00 ถึงร้อยละ 100 โดยประเทศท่ีมีจาํนวนสินคา้ท่ีนาํเขา้จากไทยนอ้ย

ถึงร้อยละ 100  ไดแ้ก่ บงัคลาเทศ คาซคัสถาน สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนเกาหลี เนปาล ซาอุดิอาราเบีย 

ศรีลงักา และสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์  

ภูมิภาคแอฟริกา พบว่า แต่ละประเทศมีจาํนวนสินคา้อยู่ระหว่างช่วง 1 ถึง 10 รายการและเป็นจาํนวน

สินคา้ท่ีนาํเขา้นอ้ยจากไทยคิดเป็นร้อยละ 70 ถึงร้อยละ 100 โดยประเทศท่ีมีจาํนวนสินคา้ท่ีนาํเขา้จากไทยนอ้ยถึง

ร้อยละ 100  ไดแ้ก่ แอลจีเรีย เอธิโอเปีย กินี เคนยา โมร็อกโก ไนจีเรีย และซูดาน กล่าวไดว้า่ ภูมิภาคแอฟริกาเป็น

ภูมิภาคท่ีมีประเทศคู่คา้ท่ีมีจาํนวนสินคา้ท่ีนาํเขา้จากไทยนอ้ยถึงร้อยละ 100 มากท่ีสุดเม่ือเทียบกบัภูมิภาคอ่ืน ๆ 

ภูมิภาคอเมริกา พบว่า แต่ละประเทศมีจาํนวนสินคา้อยู่ระหว่างช่วง 1 ถึง 19 รายการและเป็นจาํนวน

สินคา้ท่ีนาํเขา้นอ้ยจากไทยคิดเป็นร้อยละ 0 ถึงร้อยละ 100 โดยประเทศท่ีมีจาํนวนสินคา้ท่ีนาํเขา้จากไทยนอ้ยถึง

ร้อยละ 100  ไดแ้ก่ โคลมัเบีย สาธารณรัฐโดมินิกนั เอกวาดอร์ ปานามา และเมก็ซิโก 

ภูมิภาคออสเตรเลีย พบวา่ แต่ละประเทศมีจาํนวนสินคา้อยูร่ะหวา่งช่วง 1 ถึง 11 รายการและเป็นจาํนวน

สินคา้ท่ีนาํเขา้นอ้ยจากไทยคิดเป็นร้อยละ 0 ถึงร้อยละ 100 โดยประเทศท่ีมีจาํนวนสินคา้ท่ีนาํเขา้จากไทยนอ้ยถึง

ร้อยละ 100 ไดแ้ก่ ปาปัวนิวกินี สัดส่วนในการนาํเขา้สินคา้รายการใดท่ีไทยส่งเสริมการส่งออกไดอี้กหรือจาํนวน

สินคา้ท่ีนาํเขา้มากจากไทยคิดเป็นร้อยละ 100 
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6. อภิปรายผล  

จากขอ้มูลทางสถิติท่ีสหรัฐอเมริกาและจีนเป็นตลาดหลกัในส่งออกยางพาราของไทย ซ่ึงสอดคลอ้งกบั

ผลการศึกษาคร้ังน้ีโดยสหรัฐอเมริกามีรายการยางพาราท่ีเขา้ข่ายการสร้างการคา้จาํนวน 10 รายการโดย 6 รายการ

เป็นรายการท่ีสหรัฐอเมริกานาํเขา้จากไทยมากและ 4 รายการท่ีสามารถส่งเสริมให้เพ่ิมการส่งออกเพราะเป็น

รายการท่ียงันาํเขา้จากไทยนอ้ย ดา้นจีนรายการยางพาราท่ีเขา้ข่ายการสร้างการคา้จาํนวน 7 รายการโดย 4 รายการ

เป็นรายการท่ีจีนนาํเขา้จากไทยมากและ 3 รายการท่ีสามารถส่งเสริมให้เพ่ิมการส่งออกเพราะเป็นรายการท่ียงั

นาํเขา้จากไทยนอ้ย จากผลการศึกษาดงักล่าวช้ีให้เห็นโอกาสการขยายตลาดส่งออกยางพาราของไทยไปยงัตลาด

หลกัทั้งสองประเทศคิดเป็นนอ้ยกวา่ร้อยละ 50 ดงันั้น ไทยควรรักษาระดบัการส่งออกในรายการท่ีสหรัฐอเมริกา

และจีนนาํเขา้มาก รวมถึง ส่งเสริมให้เพ่ิมการส่งออกไปยงัประเทศท่ีมีรายการท่ียงันาํเขา้ยางพาราจากไทยนอ้ย 

เช่น ประเทศในภูมิภาคยโุรปท่ียงัมีประเทศไม่มีการนาํเขา้ยางพาราจากไทยจาํนวน 13 ประเทศหรือประเทศท่ีมี

การนาํเขา้ยางพาราจากไทยเพียง 1 รายการและยงัเป็นรายการท่ีสามารถส่งเสริมการส่งออกได ้

 

7. ข้อเสนอแนะ 

 7.1 ข้อเสนอแนะในการนําผลวจิยัไปใช้ 

(1) ผูป้ระกอบการภาคเอกชนและภาครัฐควรให้ขยายตลาดส่งออกยางพาราไปยงัตลาดในภูมิภาค

ยโุรป ซ่ึงมีความตอ้งการนาํเขา้ยางพารามากและยงัมีประเทศท่ียงัไม่ไดน้าํเขา้ยางพาราจากประเทศไทย สะทอ้นถึง

ศกัยภาพในการขยายตลาดในอนาคต 

7.2 ข้อเสนอแนะในการวจิยัคร้ังต่อไป 

(1) ในการศึกษาคร้ังน้ีศึกษาเก่ียวกบัความไดเ้ปรียบโดยเปรียบเทียบท่ีปรากฏและประยกุตใ์ชด้ชันี

ความเขม้ขน้ทางการคา้ในการจาํแนกปริมาณสินคา้ท่ีประเทศคู่คา้นาํเขา้จากไทยเพ่ือขยายโอกาสในการส่งออก

เท่านั้น ในงานวจิยัคร้ังถดัไปควรศึกษาส่วนแบ่งทางการตลาดร่วมดว้ยเพ่ือใหค้รอบคลุมและเกิดประโยชน์สูงสุด 

(2) ผลการศึกษาคร้ังน้ีพบว่า ออสเตรีย เบลารุส เบลเยียม บัลแกเรีย ฟินแลนด์ กรีซ ไอร์แลนด์ 

ลตัเวยี โปรตุเกส สโลวเีนีย สวเีดน สวติเซอร์แลนด ์และ ยเูครนไม่มีรายการยางพาราตามพิกดัศุลกากรใดท่ีนาํเขา้

จากไทย ในงานวิจยัคร้ังถดัไปควรศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อการส่งออกยางพาราของไทยไปประเทศดังกล่าวเพ่ือ

นาํไปสู่การขยายตลาดส่งออกยางพาราของไทย 
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บทคัดย่อ 
 การวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อ 1) เพื่อเปรียบเทียบระดบัความผกูพนัของพนกังานในบริษทัซ่อมบ ารุง
เรือเดินสมุทรแห่งหน่ึงในจังหวดัชลบุรี โดยจ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคลได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา 
ประสบการณ์ในการท างาน ต าแหน่งงานในบริษทั และลกัษณะการจ้างงาน 2) เพื่อศึกษาระดับอิทธิพลของ                  
การรับรู้ดา้นการฝึกอบรมในองค์กรท่ีมีต่อความผูกพนัของพนักงานบริษทัซ่อมบ ารุงเรือเดินสมุทรแห่งหน่ึงใน
จงัหวดัชลบุรีในดา้นการคงอยู่ ดา้นความรู้สึก และดา้นบรรทดัฐาน กลุ่มตวัอย่างของงานวิจยัน้ี คือ พนกังานทุก
ระดับปฏิบติัการของบริษทัแห่งหน่ึงในจงัหวดัชลบุรี จ านวน 330 คน สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ขอ้มูล ได้แก่ 
ความถ่ี ค่าเฉล่ีย การทดสอบความแปรปรวน และการวิเคราะห์สมการเส้นถดถอยพหุคูณ ผลวิจยัพบว่า 1) ผูต้อบ
แบบสอบถามให้คะแนนความผูกพนัของพนักงานในระดับมากโดยมีค่าเฉล่ีย (x̅ = 4.17)  และ 2) ปัจจัยดา้น                
การฝึกอบรมในองคก์รของพนกังานมีอิทธิพลต่อความผกูพนัของพนกังาน ดา้นแรงจูงใจของพนกังาน ดา้นประโยชน์
ท่ีไดรั้บ ดา้นการก าหนดแนวทางและดา้นการสนบัสนุนท่ีแตกต่างกนั 
 
ค าส าคัญ: การฝึกอบรม, ความผกูพนัของพนกังาน, เรือเดินสมุทร 
 

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. ความส าคัญและที่มาของปัญหาวิจัย 
 การด าเนินธุรกิจในประเทศไทยยงัตอ้งอาศยัการคา้ระหว่างประเทศเป็นหลกัเพื่อขบัเคล่ือนเศรษฐกิจ
ของประเทศให้เจริญเติบโตโดยปริมาณการค้าผ่านการขนส่งทางน ้ าหรือพาณิชยน์าวีคิดเป็นร้อยละ 90 ของ
ปริมาณการคา้ระหว่างประเทศ  โดยเฉพาะการขนส่งทางทะเลซ่ึงผูข้นส่งทางเรือสามารถบรรทุกสินคา้ได้ใน
ปริมาณมาก โดยการขนส่งทางเรือมีตน้ทุนการขนส่งโดยเฉล่ียถูกกว่าการขนส่งดา้นอื่น ๆ เช่น การขนส่งทางบก
หรือทางอากาศ ดงันั้น อุตสาหกรรมท่ีเก่ียวขอ้งและสนบัสนุนกิจการเรือเดินสมุทรจึงเขา้มามีบทบาทอยา่งมากต่อ
การคงอยูข่องธุรกิจการขนส่งทางทะเล ไดแ้ก่ ธุรกิจการให้บริการดา้นการต่อเรือและการซ่อมบ ารุงเรือเดินสมุทร 
จึงเป็นอุตสาหกรรมท่ีช่วยสนับสนุนกิจการเดินเรือขนส่งและกิจการค้าระหว่างประเทศให้เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ นอกจากน้ี กิจการดังกล่าวยงัมีส่วนช่วยด้านความมั่นคงของประเทศในการป้องกันพ้ืนท่ีใน
คาบสมุทรต่าง ๆ ดว้ยเช่นกนั 
 การด าเนินธุรกิจการซ่อมบ ารุงเรือเดินสมุทรจึงเป็นอุตสาหกรรมพ้ืนฐานทางเศรษฐกิจท่ีส าคญัและมี
ส่วนเช่ือมโยงกบัธุรกิจการขนส่งทางน ้ าและกิจการ ตลอดจนเช่ือมโยงกบัอุตสาหกรรมเก่ียวเน่ือง 3 ส่วน ไดแ้ก่              
1) อุตสาหกรรมต้นน ้ าเป็นผู ้ท่ีป้อนวัตถุดิบท่ีใช้ในการต่อเรือและซ่อมเรือ เช่น เหล็ก สี เคมีภัณฑ์ การหล่อ
โลหะ  เคร่ืองจกัร  อุปกรณ์เดินเรือ  และเคร่ืองมือส่ือสาร อุตสาหกรรมตน้น ้าเป็นส่วนส าคญัในการก าหนดตน้ทุน
และคุณภาพของการต่อเรือและซ่อมเรือ อู่ต่อเรือและซ่อมเรือ 2) อุตสาหกรรมกลางน ้ าเป็นผูส้นบัสนุนในดา้น
เงินทุนและทรัพยากรมนุษย ์ไดแ้ก่ สถาบนัการเงิน และสถาบนัการศึกษา และ 3) อุตสาหกรรมปลายน ้าซ่ึงเป็นผูท่ี้
มีส่วนในการก าหนดทิศทางตลาด ไดแ้ก่ การขนส่งทางทะเล การประมง การท่องเท่ียวทางน ้า และการต่อเรือของ
หน่วยงานราชการ 
 ในอุตสาหกรรมการต่อเรือและซ่อมเรือนั้น ผูป้ระกอบการจ าเป็นตอ้งอาศยัทกัษะของแรงงานมนุษย์
อย่างมากในการปฏิบติังานให้ไดม้าตรฐานในระดบัสากลเน่ืองจากเรือเดินสมุทรเป็นพาหนะขนส่งขนาดใหญ่ท่ีมี
การลงทุนสูงและเก่ียวขอ้งกบัความปลอดภยัของทรัพยสิ์นและชีวิตมนุษยเ์ป็นจ านวนมาก ท าให้การให้บริการของ
ธุรกิจน้ีตอ้งอาศยัทกัษะของพนักงานในทุกระดบัชั้น องค์กรผูป้ระกอบการทุกแห่งจึงตอ้งมีการฝึกอบรมให้กบั
พนกังานอย่างต่อเน่ืองทั้งพนกังานใหม่และพนกังานท่ีมีอยู่เพ่ือรักษามาตรฐานการท างานให้คงอยู่อยู่ตลอดเวลา 
อีกทั้งยงัเป็นการเพ่ิมคุณค่าให้แก่ตัวเรือ เพ่ิมความน่าเช่ือถือในด้านทางธุรกิจ และสามารถเพ่ิมโอกาสทาง              
การแข่งขนัในอุตสาหกรรมในตลาดโลก 
 

2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

 (1) เพื่อเปรียบเทียบระดบัความผกูพนัของพนกังานในบริษทัซ่อมบ ารุงเรือเดินสมุทรแห่งหน่ึงในจงัหวดั
ชลบุรี โดยจ าแนกตามปัจจยัส่วนบุคคลไดแ้ก่ เพศ อายุ ระดบัการศึกษา ประสบการณ์ในการท างาน ต าแหน่งงาน
ในบริษทั และประสบการณ์การฝึกอบรม  
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 (2) เพื่อศึกษาระดับอิทธิพลของการรับรู้ด้านการฝึกอบรมท่ีมีต่อความผูกพนัของพนักงานบริษทั                 
ซ่อมบ ารุงเรือเดินสมุทรแห่งหน่ึงในจงัหวดัชลบุรีในดา้นการคงอยู ่ดา้นความรู้สึก และดา้นบรรทดัฐาน 

 

3. เอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
3.1 แนวคิด ทฤษฎแีละงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
ทฤษฎีการฝึกอบรมในองค์กร 
ชูชยั สมิทธิไกร (2558) ไดใ้ห้ความหมายถึงของการฝึกอบรมไวว่้า การฝึกอบรมหมายถึง เคร่ืองมือหรือ

กิจกรรมต่าง ๆ ท่ีองคก์รไดใ้ชใ้นการติดต่อส่ือสาร และถ่ายทอดความรู้โดยวิทยากรในการถ่ายทอดประสบการณ์
เฉพาะทางระหว่างผูฝึ้กและผูเ้ขา้ฝึก หรือระหว่างผูเ้ขา้ฝึกดว้ยกนัเอง เพื่อให้ผูเ้ขา้ฝึกไดฝึ้กฝนดว้ยตนเองและได้
แลกเปล่ียนความรู้ ทกัษะ รวมทั้งทศันคติระหว่างผูเ้ขา้ร่วมนัน่เอง 

สมคิด บางโม (2559) ไดใ้ห้ความหมายถึงของการฝึกอบรมไวว่้า การฝึกอบรม หมายถึง กระบวนการ
การเพ่ิมประสิทธิภาพการท างานของพนักงานในความเช่ียวชาญเฉพาะในแต่ละบุคคลเพ่ือให้เกิดการเพ่ิมเติม
ความรู้ ทกัษะ และทศันคติ ท่ีสามารถน าไปสู่การยกมาตรฐานในการท างานท่ีมีประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้น จนเกิด
ความเจริญกา้วหนา้ในหนา้ท่ีการงานของตนเอง และยงับรรลุเป้าหมายขององคก์รโดยรวม  

ทฤษฎีความผูกพนั 
ความผูกพนัองคก์รเป็นการแสดงออกถึงความสัมพนัธ์ของพนกังานท่ีมีต่อองคก์รนกัวิชาการหลายท่าน

ท่ีศึกษาเก่ียวกบัความผกูพนัต่อองคก์รไดใ้ห้ความหมายและค านิยามของความผกูพนัต่อองคก์รไวด้งัน้ี 
ธีระ วีรธรรมสาธิต (2532, หน้า 20) ได้นิยามความผูกพนัต่อองค์การนั้นว่าเป็นการเน้นพฤติกรรมท่ี

แสดงออกมาของสมาชิกขององคก์าร มีการแสดงออกในรูปของพฤติกรรมท่ีต่อเน่ืองใน การท างานความต่อเน่ือง
ในการท างานโดยไม่โยกยา้ยเปล่ียนแปลงท่ีท างานท่ีสมาชิกผูกพนัต่อองคก์าร และพยายามรักษาสมาชิกภาพไว ้
เน่ืองจากไดเ้ปรียบเทียบผลไดผ้ลเสียท่ีจะเกิดขึ้นหากละทิ้งสภาพของสมาชิกหรือลาออกจากองคก์าร 

กรองแกว้ อยูสุ่ข (2535) ไดก้ล่าวไวว่้า ความผกูพนักบัองคก์าร (organization commitment) เป็นทศันคติ
ต่องานท่ีเขาท าในความหมายท่ีว่า ถา้องคก์าร “ ให้” พนกังานไดม้ากขึ้นไปอีก เช่น ช่วยท าให้เขาท างานไดส้ าเร็จ
เป็นท่ียกย่องนับถือเจริญในหน้าท่ีการงาน และตวัองค์การเองก็เจริญเติบโต ซ่ึงท าให้พนักงานมีหน้ามีตาด้วย 
พนกังานก็จะเกิดทศันคติท่ีดีต่อองคก์ารถึงขนาดมีความจงรักภกัดี (loyalty) และเกิดความผกูพนั  

วิฑูรย ์สิมะโชคดี (2538) ไดใ้ห้ความหมายของความผกูพนัต่อองคก์าร หมายถึง ความผกูพนัทางทศันคติ
หรือการท่ีคนๆ หน่ึงจะแสดงตนและมีส่วนเก่ียวขอ้งในองคก์ารใดๆ ความผูกพนัต่อองคก์ารมีความหมายท่ีกวา้ง
กว่าความพอใจในงาน เพราะจะเก่ียวขอ้งกบัองคก์ารทั้งหมดมิใช่เพียงแค่ตวับุคคล และความผกูพนัต่อองคก์ารจะ
มีความมัน่คงมากกว่าความพอใจในงาน เพราะว่าส่ิงท่ีเกิดขึ้นวนัต่อวนันั้นจะไม่ท าให้ความผกูพนัลดลงไป 
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3.2 กรอบแนวคิดในการวิจัย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจยั 
 

3.3 สมมติฐานการวิจัย 
 1) พนักงานท่ีมีปัจจัยส่วนบุคคลได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา ประสบการณ์ในการท างาน 
ต าแหน่งงานในบริษทั และลกัษณะการจา้งงาน ท่ีแตกต่างกนั จะมีระดบัความผกูพนัของท่ีแตกต่างกนั 
 2) การรับรู้ดา้นการฝึกอบรมมีอิทธิพลต่อความผูกพนัของพนกังานบริษทัซ่อมบ ารุงเรือเดินสมุทร
แห่งหน่ึงในจงัหวดัชลบุรีในดา้นการคงอยู ่ดา้นความรู้สึก และดา้นบรรทดัฐาน 
 

4. วิธีด าเนินการวิจัย  
 4.1 ประชากรและตัวอย่าง 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง พนักงานระดบัปฏิบติัการบริษทัซ่อมบ ารุงเรือเดินสมุทรแห่งหน่ึงใน
จงัหวดัชลบุรี ซ่ึงมีจ านวนรวมทั้งส้ิน 1,270  คน โดยก าหนด ความเช่ือมัน่ท่ีร้อยละ 95 และยอมรับความคลาดเคล่ือนได้
ไม่เกินร้อยละ 5  โดยการค านวณตามสูตร ของ (Taro Yamane 1985) ได ้330 คน  

เคร่ืองมือที่ใช้ในงานวิจัย เป็นแบบสอบถามแบ่งเป็น 4 ส่วน ดงัน้ี 
ส่วนที่ 1  ค  าถามเก่ียวกบัขอ้มูลประชากรศาสตร์ของผูต้อบแบบสอบถาม มีลกัษณะเป็นแบบ 

ส ารวจรายการ (Check – List) ประกอบด้วยข้อมูลส่วนต่างๆ ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา ประสบการณ์                   
การท างาน ต าแหน่งงานในบริษทัและ ลกัษณะการจา้งงาน 

ส่วนที่ 2  ค  าถามเก่ียวกับด้านการฝึกอบรมในองค์การจ านวน 4 ด้าน โดยดัดแปลงจาก  
Bulut,C. & Culha, O. (2010) ซ่ึงประกอบดว้ย  

1. ดา้นแรงจูงใจของพนกังาน ประกอบดว้ยขอ้ค าถาม 6 ขอ้  
2. ดา้นการก าหนดแนวทาง ประกอบดว้ยขอ้ค าถาม 3 ขอ้  

ปัจจัยส่วนบุคคล 
1. เพศ 
2. อาย ุ
3. ระดบัการศึกษา 
4. ประสบการณ์การท างาน 
5. ต าแหน่งงานในบริษทั 
6. ลกัษณะการจา้งงาน 

การฝึกอบรมในองค์กร 
1. ดา้นแรงจูงใจ 
2. ดา้นการก าหนดแนวทาง 
3. ดา้นประโยชน์ท่ีไดรั้บ 
4. ดา้นการสนบัสนุน 

ความผูกพันของพนักงานบริษัท                 
ซ่อมบ ารุงเรือเดินสมุทร 
1. ดา้นความรู้สึก 
2. ดา้นการคงอยู ่
3. ดา้นบรรทดัฐาน 
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3. ดา้นประโยชน์ท่ีไดรั้บ ประกอบดว้ยขอ้ค าถาม 5 ขอ้ 
4. ดา้นการสนบัสนุน ประกอบดว้ยขอ้ค าถาม 5 ขอ้ 

ส่วนที่ 3 ค  าถามเก่ียวกบัดา้นความผกูพนั มี 3 ดา้น โดยดดัแปลง Valaie,N. & Rezaei, S. 
(2016) ไดแ้ก่  

1. ดา้นความรู้สึก ประกอบดว้ยขอ้ค าถาม 6 ขอ้ 
2. ดา้นการคงอยู ่ประกอบดว้ยขอ้ค าถาม 8 ขอ้ 
3. ดา้นบรรทดัฐาน ประกอบดว้ยขอ้ค าถาม 6 ขอ้ 

ส่วนที่ 4  ขอ้เสนอแนะเป็นค าถามปลายเปิดใหผู้ต้อบแบบสอบถามแสดงความคิดเห็น 
 

5. ผลการวิจัย 
 ส่วนที่  1: ข้อมลูเชิงพรรณนาเกี่ยวกับปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 ผูท่ี้ตอบแบบสอบถาม ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย คิดเป็นร้อยละ 47.8 มีอายุอยู่ระหว่าง 26-30 ปีคิดเป็น                 
ร้อยละ 53.9  มธัยมปลาย คิดเป็นร้อยละ 51.7 ประสบการณ์การท างานมากกว่า 10 ปีคิดเป็นร้อยละ 57.5 ต าแหน่ง
งานวิศวกรคิดเป็นร้อยละ 36.7ต าแหน่งงานปัจจุบนั ลกัษณะการจ้างเป็นพนักงานประจ าฝ่ายปฎิบัติการและ                 
ฝ่ายสนบัสนุนคิดเป็นร้อยละ 77.2 ตามล าดบั 
 ส่วนที่  2: ข้อมูลเชิงพรรณนาเกี่ยวกับการฝึกอบรมในองค์กร 
 โดยภาพรวมของการฝึกอบรมในองคก์รมีค่าเฉล่ีย x̅ เท่ากบั 4.20 ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากบั 
0.72 คือ อยู่ในระดบัมาก เม่ือพิจารณาปัจจยัย่อยพบว่า กลุ่มตวัอย่างให้คะแนนดา้นประโยชน์ท่ีไดรั้บ   (x̅ = 4.32) 
ในระดบัมาก รองลงมาคือ ดา้นการสนบัสนุน โดยมีค่าเฉล่ียมาก (x̅ = 4.32)  อนัดบัสาม คือ ดา้นการก าหนดแนวทาง
โดยมีค่าเฉล่ียมาก (x̅ = 4.24)  อนัดบัส่ี คือด้านแรงจูงใจของพนักงานโดยมีค่าเฉล่ียมาก (x̅ = 3.92) ตามล าดับ 
ตามล าดบั 
 ส่วนที่ 3: ข้อมูลชิงพรรณนาเกี่ยวกับระดับความผูกพนัของพนักงาน 
 โดยภาพรวมของความผกูพนัของพนกังานมีค่าเฉล่ีย x̅ เท่ากบั 4.17 ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากบั 
0.71 คือ อยูใ่นระดบัมาก เม่ือพิจารณาปัจจยัยอ่ยพบว่า อนัดบัแรก คือ ดา้นความรู้สึกโดยมีค่าเฉล่ียมาก (x̅ = 4.19) 
อนัดบัท่ี 2 คือ ดา้นการคงอยู่ โดยมีค่าเฉล่ียมาก (x̅ = 4.17) และอนัดบัที่ 3 คือ ดา้นบรรทดัฐาน โดยมีค่าเฉล่ียมาก 
(x̅ = 4.16) ตามล าดบั 
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ส่วนที่  4  : ข้อมูลเชิงอนุมานของผลการทดสอบสมมติฐาน 
 

ตารางท่ี 1 ทดสอบสมมติฐานปัจจยัส่วนบุคคลท่ีมีผลต่อความผกูพนัของพนกังาน 

*p< .05 
 

  จากตารางท่ี 1 พบว่า กลุ่มตัวอย่างท่ีมีปัจจยัส่วนบุคคลมีผลต่อความผูกพนัของพนักงานของบริษทั            
ซ่อมบ ารุงเรือเดินสมุทรแห่งหน่ึงในจงัหวดัชลบุรี ดา้นการคงอยู ่ดา้นความรู้สึก ดา้นบรรทดัฐาน อยา่งมีนยัส าคญั
ทางสถิติท่ี 0.05 
 
ตารางท่ี 2 ทดสอบสมมติฐานการรับรู้ดา้นการฝึกอบรมมีอิทธิพลตอ่ความผกูพนัของพนกังาน 

การฝึกอบรม 

ความผูกพนัของพนกังาน 
ดา้นการคงอยู่ ดา้นความรู้สึก ดา้นบรรทดัฐาน 

β p β p β p 

1. ดา้นแรงจูงใจของพนกังาน 0.33 0.00* 0.24 0.00* 0.33 0.00* 
2. ดา้นการก าหนดแนวทาง -0.02 0.68 0.12 0.08 0.06 0.33 
3. ดา้นประโยชน์ท่ีไดรั้บ 0.09 0.22 -0.19 0.04* 0.15 0.00* 
4. ดา้นการสนบัสนุน 0.42 0.00* 0.50 0.00* 0.19 0.04* 

*p< .05 

ความผูกพนั
ของพนกังาน 

ปัจจยัส่วนบุคคล 

เพศ อายุ 
ระดบั

การศึกษา 
ประสบการณ์

ท างาน 
ต าแหน่งงาน 

ลกัษณะ 
การจา้งงาน 

ดา้นการคงอยู่ 

0.53 
ชาย 

(x̅ = 4.19) 
หญิง 

(x̅ = 4.12) 

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

0.83 
ต ่ากว่า ม.3 
(x̅ =4.30 ) 
ปวส ขึ้นไป 
(x̅ = 3.80) 

0.52 
3-6 ปี 

(x̅ =4.31) 
มากกว่า 10 ปี 
(x̅ = 4.05) 

0.00* 
ผูเ้ช่ียวชาญ 
(x̅ = 4.46) 
วิศวกร 

(x̅ = 4.40) 

0.06 
พนกังาน 
(x̅ = 4.20) 
พนกังานอ่ืน 

ประจ า/ชัว่คราว 
(x̅ = 3.98) 

ดา้นความรู้สึก 

0.09 
ชาย 

(x̅ = 3.99) 
หญิง 

(x̅ = 4.14) 

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

0.64 
ต ่ากว่า 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* 
ผูเ้ช่ียวชาญ 
(x̅ = 3.63) 
วิศวกร 

(x̅ = 3.89) 

0.00* 
พนกังาน 
(x̅ = 4.11) 
พนกังานอ่ืน 

ประจ า/ชัว่คราว 
(x̅ = 3.81) 

ดา้นบรรทดั
ฐาน 

0.30 
ชาย 

(x̅ = 4.20) 
หญิง 

(x̅ = 4.23) 

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

0.02* 
ต ่ากว่า 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* 
ผูเ้ช่ียวชาญ 
(x̅ = 4.04) 
วิศวกร 

(x̅ = 4.08) 

0.00* 
พนกังาน 
(x̅ = 4.27) 
พนกังานอ่ืน 

ประจ า/ชัว่คราว 
(x̅ = 4.00) 
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จากตารางที่ 2 พบว่าจากการทดสอบค่าสัมประสิทธ์ิการถดถอยการรับรู้ดา้นการฝึกอบรมมีอิทธิพลต่อ
ความผกูพนัของพนกังาน ในดา้นต่าง ๆ ต่อไปน้ี 

1. ดา้นการคงอยู่ ปัจจยัท่ีมีผลต่อความผกูพนัของพนกังานต่อการคงอยู่ น้ีเรียงล าดบัจากมากไปหานอ้ย 
ไดแ้ก่ อนัดบั 1 ดา้นการสนบัสนุน อนัดบั 2 ดา้นแรงจูงใจของพนกังาน อนัดบั 3 ดา้นประโยชน์ท่ีไดรั้บ อนัดบั 4 
ดา้นการก าหนดแนวทาง 

2. ดา้นความรู้สึก ปัจจยัท่ีมีผลต่อความผกูพนัของพนกังานต่อความรู้สึก น้ีเรียงล าดบัจากมากไปหาน้อย 
ไดแ้ก่ อนัดบั 1 ดา้นการสนบัสนุน อนัดบั 2 ดา้นแรงจูงใจของพนกังาน อนัดบัที่ 3 ดา้นการก าหนดแนวทาง อนัดบั 
4 ดา้นประโยชน์ท่ีไดรั้บ ตามล าดบั 
 3. ดา้นบรรทดัฐาน ปัจจยัท่ีมีผลต่อความผกูพนัของพนกังานต่อบรรทดัฐาน น้ีเรียงล าดบัจากมากไปหา
น้อย ไดแ้ก่ อนัดบั 1 ดา้นแรงจูงใจของพนกังาน อนัดบั 2 ดา้นการสนับสนุน อนัดบัท่ี 3 ดา้นประโยชน์ท่ีไดรั้บ 
อนัดบั 4 ดา้นการก าหนดแนวทาง ตามล าดบั 
 

6. อภิปรายผล  
 จากการศึกษาเร่ือง การฝึกอบรมในองคก์รส่งผลต่อความผูกพนัของพนักงานบริษทัซ่อมบ ารุงเรือเดิน
สมุทรแห่งหน่ึงในจงัหวดัชลบุรี สามารถน ามาอภิปรายตามผลเชิงพรรณนาไดด้งัต่อไปน้ี 
 1) ดา้นแรงจูงใจ โดยท่ีปัจจยัการฝึกอบรมในองค์กรส่งผลต่อความผูกพนัของพนกังานดา้นการคงอยู่ 
ไดแ้ก่ ดา้นการคงอยู่ ดา้นความรู้สึก ดา้นบรรทดัฐานสอดคลอ้งกบังานวิจยัของวุฒิไกร ชูประจง และคณะ (2557)  
ไดท้  าการวิจยัโดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาและเปรียบเทียบปัญหาการฝึกอบรมของผูฝึ้กอบรมในบริษทัแห่งหน่ึง 
 2) ดา้นประโยชน์ท่ีไดรั้บ โดยท่ีปัจจยัการฝึกอบรมในองค์กรส่งผลต่อความผูกพนัของพนักงานดา้น            
การคงอยู ่ไดแ้ก่ ดา้นความรู้สึก ดา้นบรรทดัฐาน สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ มะลิวรรณ์ ชนะภยัรี และคณะ (2560) 
ได้ท าการวิจัยด้านการฝึกอบรมโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ  ศึกษาปัจจัยลักษณะการถ่ายโอนการเรียนรู้จาก                           
การฝึกอบรมประสิทธิผลการทางานอนัเกิดจากการถ่ายโอนการเรียนรู้จากการฝึกอบรม และปัจจยัการถ่ายโอน
การเรียนรู้จากการฝึกอบรมท่ีมีต่อรูปแบบการถ่ายโอนการเรียนรู้จากการฝึกอบรมของผูบ้ริหารองคก์ารในนิคม
อุตสาหกรรม 
 3) ดา้นการสนบัสนุน โดยท่ีปัจจยัการฝึกอบรมในองคก์รส่งผลต่อความผกูพนัของพนกังานดา้นการคง
อยู่ ไดแ้ก่ ดา้นการคงอยู่ ดา้นความรู้สึก ดา้นบรรทดัฐาน สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ นิสดารก์ เวชยานนท์ (2559) 
ท าการวิจยัโดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาถึงการประยุกต์ใชค้วามรู้ท่ีไดจ้ากการอบรม ปัจจยัท่ีมีผลต่อการถ่ายโอน
ความรู้จากการอบรม และการประเมินผลการอบรมในระดบัปฏิกิริยา ระดบัการเรียนรู้ และระดบัการเปล่ียนแปลง
พฤติกรรม 
 

7. ข้อเสนอแนะ 
 7.1 ข้อเสนอแนะในการน าผลวิจัยไปใช้ 

(1) ด้านแรงจูงใจ บริษัทอณุญาติให้พนักงานมีส่วนร่วมในการพัฒนาเสนอความคิดเห็นใน                    
การฝึกอบรมไดว่้าจะด าเนินไปในทิศทางใด ไม่เฉพาะแต่ในทิศทางขององคก์รเท่านั้น และควรให้โอกาสพนกังาน
ท่ีมีศกัยภาพให้ขึ้นเป็นหวัหนา้ 
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(2) ดา้นการก าหนดแนวทาง บริษทัควรมีการก าหนดแนวทางท่ีชดัเจนเพื่อให้พนกังานทุกกคนไดรั้บ
การอบรมและทางบริษทัควรจดัเตรียมก าหนดการและสถานท่ีในการฝึกอบรมไดอ้ยา่งเป็นระบบ  

(3) ด้านประโยชน์ท่ีได้รับ ทางบริษัทควรมีนโยบายเพื่อเป็นการกระตุ้นพนักงานในการเข้ารับ                    
การฝึกอบรมจะท าให้ไดรั้บการเล่ือนต าแหน่งและไดรั้บเงินเดือนท่ีสูงขึ้นถา้น าประโยชน์ท่ีไดรั้บในการฝึกอบรม
ไปพฒันาให้องคก์รให้ดีขึ้น อีกทั้งจะมีการยอมรับจากเพ่ือนร่วมงานและพนกังานทุกคนท่ีไดรั้บการฝึกอบรมจะ
ไดรั้บความรู้และขอ้มูลใหม่อยูเ่สมอ 

(4) ด้านการสนับสนุน บริษัทควรให้พนักงานและหัวหน้างานได้เข้ารับการฝึกอบรมได้โดยมี                  
การสนบัสนุนจากบริษทัในการให้เวลาท างานปรกติรวมถึงเบ้ียเล้ียงพิเศษจากการเขา้ฝึกอบรมท่ีจะเป็นประโยชน์
ต่องานอยู่ เสมอ ตลอดจนหัวหน้างานจะได้รับงานใหม่ๆเพื่อท่ีจะพัฒนาทักษะของพนักงานบริษัทจาก                             
การฝึกอบรม 

7.2 ข้อเสนอแนะในการวิจัยคร้ังต่อไป 
ควรศึกษาเพ่ิมเติมเก่ียวกบัการฝึกอบรมในองคก์รส่งผลต่อความผูกพนัของพนกังานโดยวิจยัเชิงคุณภาพ

สัมภาษณ์ผูบ้ริหาร และ ศึกษาบริษทัอู่ซ่อมเรือท่ีอื่น ๆ เพื่อเปรียบเทียบ เพ่ือให้ไดข้อ้มูลท่ีครอบคลุมมากมากย่ิงขึ้น   
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บทคัดย่อ 
บทความน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือทบทวนหลุมพรางความคิดในการตดัสินใจทางธุรกิจ เพื่อเป็นแนวทางให้

ผูบ้ริหารไดเ้กิดความระวงั ไม่ตกอยูใ่นหลุมพรางการตดัสินใจ เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่องคก์ร และบรรลุ
เป้าหมายขององคก์ร 

จากการทบทวนวรรณกรรมพบวา่ ปัจจยัท่ีเป็นหลุมพรางความคิดในการตดัสินใจทางธุรกิจ ท่ีอาจส่งผล
ต่อการตดัสินใจท่ีผิดพลาด ประกอบดว้ยหลุมพรางทางความคิด 8 ดงัน้ี 1) หลุมพรางท่ีเกิดจากการยึดเหน่ียวทาง
ความคิด 2) หลุมพรางท่ีเกิดจากการยึดติดในสภาพเดิมๆ 3) หลุมพรางจากเร่ืองท่ีเป็นเสมือนต้นทุนจม                               
4) หลุมพรางท่ีเกิดจากความพยายามหาหลกัฐานเพ่ือมายืนยนัการตดัสินใจ 5) หลุมพรางท่ีเกิดจากการก าหนด
กรอบ 6) หลุมพรางท่ีเกิดจากการประมาณการ และการคาดการณ์ 7) หลุมพรางท่ีเกิดจากความสุขุมรอบคอบ              
มากเกินไป 8) หลุมพรางท่ีเกิดจากความสามารถในการยอ้นคิด 

 

ค าส าคญั: การตดัสินใจ, 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 confirming-
evidence 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. บทน า 
ในการด าเนินธุรกิจนั้นผูบ้ริหารตอ้งอาศัยความรู้ ทักษะ ความสามารถในการบริหารงาน ผูบ้ริหาร

นอกจากจะตอ้งมีความรู้ความสามารถในการปฏิบติังานแลว้ยงัมีส่ิงหน่ึงท่ีส าคญัต่อการปฏิบติังานของผูบ้ริหาร
เป็นอยา่งยิ่งนั้นก็คือ การตดัสินใจ (Decision Making) ผูบ้ริหารจ าเป็นตอ้งมีการตดัสินใจอยูต่ลอดเวลาอาจน ามา
ซ่ึงความเครียด ความวิตกกงัวล หรือแมแ้ต่ความขดัแยง้ในองค์กร พราะการตดัสินใจมกัมีความเส่ียง ความไม่
แน่นอนและความไม่ชดัเจน หรือแมก้ระทัง่การมีขอ้มูลไม่เพียงพอ แต่ถึงกระนั้นก็เป็นส่ิงท่ีเล่ียงไม่ไดส้ าหรับ
ผูบ้ริหารท่ีจะตอ้งท าการตดัสินใจเพื่อคล่ีคลายปัญหาดา้นการบริหารการจดัการ ดงันั้นการตดัสินใจเป็นงานท่ียาก
ท่ีสุด และมีความเส่ียงมากท่ีสุดด้วย การตดัสินใจเปรียบเสมือนหัวใจหลกัขององค์กร ด้านการบริหาร และ                  
การปฏิบติัการลว้นมีการตดัสินใจอยู่ทุกขั้นตอนการด าเนินงาน ดังนั้นการตดัสินใจของผูบ้ริหารนั้นหมายถึง
อนาคต และความอยูร่อดขององคก์ร จะเห็นไดว้า่การตดัสินใจทางธุรกิจของผูบ้ริหารถือเป็นเร่ืองใหญ่ และส าคญั
ต่อองคก์รเป็นอยา่งมาก เพราะถา้หากมีการตดัสินใจท่ีผิดพลาดบางคร้ังไม่สามารถท่ีจะแกไ้ขได ้หรือเป็นการยาก
ท่ีจะด าเนินการแกไ้ข และเกิดความเสียหายต่อองคก์ร ส าหรับผูบ้ริหารในแต่ละวนัมีเร่ืองให้ตดัสินใจหลายเร่ือง 
ดังนั้ นการตัดสินใจถือเป็นเร่ืองใหญ่ท่ีผูบ้ริหารต้องพิจารณาให้รอบคอบก่อนท่ีจะท าการตัดสินใจลงไป                        
การตดัสินใจขงผูบ้ริหารมีผลต่อความส าเร็จขององคก์ร และความส าเร็จของตวัผูบ้ริหารผูบ้ริหารเองดว้ย 

ศศิมา (2564) กล่าววา่ การตดัสินใจ หมายถึง การตดัสินใจ คือการเลือกทางเลือกท่ีดีท่ีสุดจากทางเลือก
หลายๆทางเลือก เพ่ือใหอ้งคก์รไดป้ระโยชน์สูงสุด และไม่มีความเสียหายผิดพลาดหรือมีนอ้ยท่ีสุดเท่าท่ีจะเป็นไป
ได ้ซ่ึงการตดัสินใจนั้นเป็นส่ิงท่ีส าคญัส าหรับทุกคนในองคก์รในการแกไ้ขปัญหาต่างๆ และตดัสินใจว่าจะใช้
วธีิการหรือเคร่ืองมือหรือใครมาแกไ้ขปัญหานั้น และยงักล่าววา่ปัญหาท่ีท าให้การตดัสินใจของคนในองคก์รไม่มี
ประสิทธิภาพ ไดแ้ก่ 1) ขาดกระบวนการตดัสินใจท่ีมีประสิทธิภาพ 2) ไม่มีการให้ความรู้ทกัษะและแนวทางใน
การตดัสินใจกบัพนักงานอย่างจริงจงั 3) ไม่มีการให้อ านาจการตดัสินใจกบัพนกังาน  ตอ้งรอหัวหน้าหรือผูน้ า
เพียงอย่างเดียว 4) การกลัวการตัดสินใจ   หากองค์กรไหนท่ีมีบทลงโทษพนักงานอย่างรุนแรงในการท า                      
ความผิดพลาด โดยไม่มีการก าหนดเกณฑก์ารตดัสินใจนั้น จะท าใหพ้นกังานกลวัการตดัสินใจ 5) ขาดการส่ือสาร
ระหวา่งคนท างานหรือผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียต่อการตดัสินใจนั้น  ท าใหไ้ดข้อ้มูลท่ีไม่รอบดา้น 

ผูเ้ขียนไดท้ าการทบทวนวรรณกรรมของ Hammond, et al (1998) เร่ือง The Hidden Traps in Decision 
Making ไดก้ล่าววา่ การตดัสินใจเป็นงานท่ีส าคญัท่ีสุดของผูบ้ริหารทุกคน และยงัเป็นส่ิงท่ียากท่ีสุดและเส่ียงท่ีสุด 
การตดัสินใจท่ีไม่ดีสามารถสร้างความเสียหายให้กบัธุรกิจได ้และบางคร้ังก็ไม่สามารถแกไ้ขได ้การตดัสินใจท่ี 
ไม่ดีเกิดข้ึนจากอะไร? ในหลายกรณีพบวา่เกิดจากการทางเลือกไม่ชดัเจน ไม่มีการรวบรวมขอ้มูลท่ีถูกตอ้ง ไม่มี
การวิเคราะห์ระหวา่งตน้ทุนและผลประโยชน์ท่ีไดรั้บอยา่งถูกตอ้ง แต่บางคร้ังความผิดก็ไม่ไดอ้ยูใ่นกระบวนการ
ตดัสินใจ แต่ในจิตใจของผูต้ดัสินใจ ซ่ึงสอดคลอ้งกบั สถาบนัอนาคตไทยศึกษา (2564) ไดอ้า้งถึงหนังสือเร่ือง 
Decisive ของ Chip Health & Dan Health ไดอ้ธิบายถึงกบัดกัความคิดของมนุษยแ์ละไดอ้า้งถึง Daniel Kahneman 
ผูไ้ดรั้บรางวลัโนเบลเศรษฐศาสตร์ไดก้ล่าวว่า แนวโน้มของพฤติกรรมมนุษยม์กัจะกระโดดไปหาขอ้สรุปอยา่ง
รวดเร็ว เพราะเราให้น ้ าหนกักบัขอ้มูลตรงหนา้ ในขณะท่ีเกิดความลม้เหลวในการพิจารณาขอ้มูลอ่ืนๆ ผูเ้ขียนได้
ใหเ้หตุผลวา่ท าใมการตดัสินใจดีจึงเป็นเร่ืองยาก เพราะมนุษยมี์ความล าเอียงหรือมีความไม่สมเหตุสมผล ในหลาย
คร้ังเราท าการตดัสินใจในเหตุการณ์ท่ีส าคญัๆโดยอาศยัสัญชาตญาณ ความรู้พ้ืนฐาน และประสบการณ์ท่ีสัง่สมมา 
ในบางคร้ังสญัชาตญาณ ความรู้พ้ืนฐาน และประสบการณ์ไม่สามารถน ามาใชต้ดัสินใจไดเ้พียงอยา่งเดียว เราตอ้ง
อาศยัขั้นตอน และกระบวนการท่ีเหมาะสมมาช่วยใหเ้กิดการตดัสินใจท่ีดีข้ึน 
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จากท่ีกล่าวมาขา้งตน้เห็นได้ว่าการตดัสินใจของผูบ้ริหารนั้นเป็นส่ิงจ าเป็น และมีความส าคัญมาก                     
ยิ่งการตดัสินใจของผูบ้ริหารรับสูงจะมีผลกระทบผลต่อองค์กรมากท่ีสุด โดยการตดัสินใจส่งผลต่อเป้าหมาย                
การเจริญเติบโต ด าเนินธุรกิจ ลดความเสียหารท่ีจะเกิดกับองค์กร และความอยู่รอดของธุรกิจ ดังนั้นจึงเป็น
ส่ิงจ าเป็นอย่างมากท่ีผูบ้ริหารจะต้องตระหนัก และรับรู้ถึงหลุมพรางต่างๆ เพื่อเป็นข้อเตือนสติในการท า                       
การตดัสินใจต่างๆ เพื่อไม่ให้ตนเองติดกบัดกัของการตดัสินใจ และช่วยให้เกิดการตดัสินใจท่ีถูกตอ้ง และเกิด
ประโยชน์สูงสุดกบัองคก์ร 

 

2. วตัถุประสงค์ 
 เพื่อทบทวนปัจจยัท่ีเป็นหลุมพรางทางความคิดในการตดัสินใจทางธุรกิจของผูบ้ริหาร 
 

3. หลุมพรางทีส่่งผลต่อการตัดสินใจทีผ่ดิพลาดทางธุรกจิ 
Charan & Davenpot (2011) ได้อ้างถึงบทความวิชาการของ Hammond, et al (1998) ท่ีได้กล่าวถึง

หลุมพรางทางความคิด 8 อย่างท่ีผูบ้ริหารควรระวงัในการตดัสินใจทางธุรกิจพร้อมวิธีการแกไ้ขปัญหาดงักล่าว 
ดงัน้ี 

หลุมพรางที่เกิดจากการยึดเหนี่ยวทางความคิด (Anchoring Trap) กล่าววา่ การยึดเหน่ียวทางความคิด 
(anchoring) เม่ือก าลงัพิจารณาบางเร่ืองเพื่อการตดัสินใจอยูน่ั้น ความคิดเราจะใหค้วามส าคญักบัขอ้มูลอนัแรกท่ีได้
รับมาในสัดส่วนท่ีไม่ถูกตอ้งเหมาะสมเท่าท่ีควร ความรู้สึกประทบัใจรวมถึงการประมาณอยู่ในใจ และขอ้มูล
ต่างๆท่ีเราไดรั้บมาจะเป็นตวัยึดเหน่ียงความคิด และวิจารณญาณของเราและส่งผลต่อการตดัสินใจ จะเห็นไดว้า่
การท่ีเราไดรั้บขอ้มูลอะไรมาก่อน และอาจเป็นขอ้มูลท่ีไม่ถูกตอ้งหรือไม่เหมาะสมต่อสภาพแวดลอ้มแลว้เราให้
ความส าคญัของขอ้มูลท่ีไดรั้บมาเก่า และใหม่ไม่เท่ากนั โดยส่วนใหญ่แลว้ผูต้ดัสินใจจะยึดติดขอ้มูลจากอดีต               
เพ่ือมาตดัสินใจหรือหาแนวโน้มท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึนในอนาคตซ่ึงอาจไม่เขา้กบัสภาพแวดลอ้มท่ีอาจจะเกิดข้ึน                 
โดยผู ้ตัดสินใจอาจยึดมั่นถือมั่นกับได้รับข้อมูลทางสถิติ ความคิดเห็นจากเพ่ือนร่วมงานโดยไม่ค านึงถึง
สภาพแวดลอ้มในปัจจุบนั  เช่น การพยากรณ์ยอดขายของนกัการตลาดท่ียึดติดกบัขอ้มูลการขายของปีท่ีแลว้มาก
เกินไปจนลืมค านึงถึงปัจจัยทางด้านสภาพแวดล้อมในปัจจุบัน MISSION TO THE MOON (2021) กล่าวว่า 
ผูบ้ริหารบางท่านอาจจะมีความคิดท่ีวา่เร่ืองน้ีจะตอ้งตดัสินใจเด๋ียวน้ีเท่านั้น การตดัสินใจเช่นน้ีมกัเกิดจากการท่ีเรา
ไปโฟกัสกับปัญหาเล็กๆ จนลืมมองภาพรวมและท าความเขา้ใจกับสถานการณ์ภาพใหญ่ๆ บางคร้ังการท่ีรีบ
ตดัสินใจ ส่งผลใหเ้กิดการแกไ้ขปัญหาท่ีไม่ตรงจุดหรือไม่แกไ้ขปัญหาท่ีตน้เหตุท่ีแทจ้ริง 

วิธีการแกปั้ญหาคือ ผูบ้ริหารตอ้งหมัน่มองปัญหาในมุมมองท่ีแตกต่างกนั เปิดใจรับขอ้มูลความคิดเห็น
ใหม่ๆจากผูค้นท่ีหลากหลาย อยา่ยดึติดกบับุคคลท่ี ไม่ยดึติดกบัค าแนะน า ควรน าค าแนะน านั้นมาหาขอ้มูลเพ่ิมเติม 
และวิเคราะห์อย่างถ่ีถว้นก่อนท าการตดัสินใจ ซ่ึงสอดคลอ้งกับ สถาบันอนาคตไทยศึกษา (2564) ได้กล่าวว่า 
ผูบ้ริหารสามารถเอาชนะความผิดพลาดจากความล าเอียงท่ีเกิดจากการเช่ือขอ้มูลท่ียนืยนัความเช่ือของตนเองโดย 
การทดสอบสมมติฐานกับความเป็นจริง) เช่น พิจารณาขอ้มูลตรงกันขา้มกับขอ้มูลท่ีมีหรือขอ้มูลตรงขา้มกบั            
ความคิดเห็นของตน โดยพิจารณาจากมุมมองภายในและมุมมองภายนอก และท าการทดลองเล็กๆ เพื่อยืนยนั
ทฤษฎีของเราก่อน ก่อนท าการด าเนินการตดัสินใจ 

หลุมพรางที่เราต้องการจะยึดมั่นถือมั่นต่อสภาพเดิมๆ ( The Status-Quo Trap) ในความเป็นจริงแลว้
คนเราทุกคนลว้นมีอคติทางความคิดดว้ยกนัทั้งส้ิน และอคติเหล่าน้ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจในการเลือกทางเลือก 
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และในเวลาท่ีเราจะเลือกทางเลือกโดยปกติแลว้จะเลือกทางเลือกท่ีตนเองเกิดความคุน้ชิน อยูใ่นสภาพแบบเดิมๆ 
เม่ือผูบ้ริหารไม่สามารถน าตนเองออกมาจากสภาพท่ีคุน้ชินไดก็้จะส่งผลต่อการตดัสินใจ เพราะรู้สึกว่าอยู่ใน
สภาวะน้ีแลว้เกิดความสบายใจจนท าใหไ้ม่อยากใหมี้การเปล่ียนแปลง โดยคนเหล่าน้ีมกัจะพดูวา่ “ เอาไวคิ้ดเร่ืองน้ี
อีกท่ีในวนัหลงัก็แลว้กนั” ซ่ึงโดยปกติแลว้ค าวา่ “ไวว้นัหลงั” หมายถึงจะไม่กลบัมาคิดอีก ตน้เหตุของหลุมพราง
การไม่อยากเปล่ียนแปลงตนเองจากสภาพเดิมๆนั้นเกิดจาก การพยายามปกป้องไม่ให้ความรู้สึกในความมีตวัตน 
(egos) ของตนเองถูกท าลายไป หากเราตอ้งการท่ีจะหลุดพน้จากสภาพเดิมๆนั้นหมายถึงจะตอ้งมีการเปล่ียนแปลง
บางส่ิงบางอย่าง  เม่ือผูบ้ริหารตัดสินใจท าอะไรลงไปตอ้งมาพร้อมกับความรับผิดชอบในส่ิงท่ีเกิดข้ึนจาก                   
การตดัสินใจนั้น ดงันั้นจึงเป็นเหตุผลให้เกิดการยึดติดกบัการอยู่ในสภาพเดิมๆ เพราะรู้สึกปลอดภยัและเส่ียง              
นอ้ยกวา่  

วิธีการแกปั้ญหาคือ ผูบ้ริหารตอ้งนึกถึงเป้าหมายขององค์กรอยู่เสมอ และวิเคราะห์อย่างถ่ีถว้นว่าใน
สภาวะแวดลอ้มแบบเดิมๆ จะท าใหอ้งคก์รบรรลุเป้าหมายไดอ้ยา่งไร ผูบ้ริหารควรลองมองหาทางเลือกอ่ืนๆ และ
ประเมินผลทุกทางเลือกทั้งดา้นบวก และดา้นลบ อยา่พยายามคิดถึงแต่ค่าใชจ่้ายท่ีจะท าใหเ้กิดการเปล่ียนแปลงเกิน
จริง เม่ือวเิคระห์แลว้ควรเลือกทางเลือกท่ีดีท่ีสุดต่อองคก์รเพ่ือบรรลุเป้าหมายท่ีองคก์รก าหนดไว ้ซ่ึงสอดคลอ้งกบั 
สถาบนัอนาคตไทยศึกษา (2564) ไดก้ล่าวว่า ผูท้  าการตดัสินใจควรเอาชนะความผิดพลาดจากอารมณ์ระยะสั้น 
ดว้ยการวางระยะห่างจากปัญหาก่อนท่ีจะตดัสินใจเช่น การเอาชนะอารมณ์ระยะสั้นจากอารมณ์ ส่ิงคุน้เคย และ 
การกลวัความสูญเสีย โดยมองจากมุมมองภายนอกอ่ืน เช่น ถา้เป็นเพ่ือนเราจะท าอยา่งไร ถา้เป็นอาจารยข์องเราจะ
ท าอย่างไร หรือเขียนล าดบัความส าคญัของเราไวเ้ป็นแกนหลกัเพ่ือช่วยตดัสินใจ จะช่วยให้ไม่หวัน่ไหวไปกบั
อารมณ์ของตนเองมากเกินไป 

หลุมพรางที่เกิดจากต้นทุนจม (Sunk Costs) ความอคติอย่างหน่ึงท่ีฝ่ังลึกในจิตใจคน คือ การเลือก
ทางเลือกท่ีท าให้ตวัเองรู้สึกวา่ส่ิงท่ีตนเองไดเ้ลือกเป็นส่ิงท่ีชอบธรรมท่ีสุด แมส่ิ้งท่ีเลือกจะไม่ใช่เร่ืองท่ีถูกตอ้งก็
ตาม ซ่ึงคนส่วนใหญ่จะตกหลุมพรางความคิดน้ี เช่น ผูบ้ริหารหน่วยงานหน่ึงรับไดพ้นักงานเขา้มาท างาน และ
พยายามพฒันาพนักงานคนหน่ึงให้ท างานให้ดีข้ึน ทั้งๆท่ีรู้ตั้งแต่แรกแลว้ว่าไม่ควรจา้งพนกังานคนน้ีเขา้ท างาน             
ถา้ผูบ้ริหารตดัสินใจเลิกจา้งพนกังานท่ีท างานผุน้ี้ก็เท่ากบัวา่ เป็นการยอมรับวา่ตนเองไดต้ดัสินใจผิดพลาด ดงันั้น
ผูบ้ริหารท่านน้ีจะรู้สึกปลอดภยักว่าถา้ยงัคงจา้งพนักงานท่านน้ีให้ท างานกับบริษทัต่อไป หรือการลงทุนกบั              
บางโครงการ เม่ือด าเนินการไปแลว้พบวา่ มีปัญหาไม่สามารถด าเนินการให้เสร็จลุล่วงได ้และไม่สอดคลอ้งกบั
เป้าหมายขององคก์ร แต่ผูบ้ริหารยงัด้ือร้ันท่ีจะด าเนินการต่อไปท าใหอ้งคก์รเกิดความเสียหาย ซ่ึงการตดัสินใจใน
อดีตน้ีกลายมาเป็นส่ิงท่ีนกัเศรษฐศาสตร์ เรียกวา่ “ตน้ทุนจม” เวลาและตวัเงินท่ีไดล้งทุนไปแลว้ไม่สามารถเรียก
คืนได ้ส่ิงพวกน้ีจึงเป็นบ่วงท าใหเ้กิดความรู้สึกเสียดายเวลาและเงินท่ีลงทุนไปและมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจท่ีผิด 
ในการด าเนินงานทางธุรกิจการตดัสินใจท่ีผิดพลาดถือเป็นเร่ืองของส่วนรวม โดยจะเปิดโอกาสใหเ้พ่ือนร่วมงาน
สามารถแสดงความคิดเห็นวิพากษว์จิารณ์ได ้ดงันั้นซ่ึงโดยปกติแลว้เราจะไม่ยนิดีเม่ือรู้วา่ตวัเองตดัสินใจผิดพลาด 
คนเหล่าน้ีจึงตกเป็นเหยือ่ของความอคติทางความคิดท่ีเกิดจากเหตุการ์ท่ีเป็นเสมือนตน้ทุนจม 

วธีิแกไ้ขปัญหาผูบ้ริหารตอ้งพยายามตั้งสติพยายามอยา่คิดถึงตน้ทุนจมท่ีผ่านมา  และลองรับฟังความคิดเห็น
บุคคลอ่ืนๆท่ีไม่มีส่วนไดส่้วนเสียต่อการตดัสินใจท่ีผ่านมา ยอมรับขอ้ผิดพลาดท่ีเกิดข้ึน หรืออาจมอบหมายงาน
ใหเ้จา้หนา้ท่ีท่านอ่ืนปฏิบติังาน  

หลุมพรางที่เกิดจากความพยายามหาหลักฐานมายืนยันการตัดสินใจ (The Confirming-Evidence 
Trap) หมายถึง การท่ีเรารับขอ้มูลข่าวสารดา้นเดียวท่ีมาสนบัสนุนความคิดของตนเองนั้นจะส่งผลต่อการตีความ



การประชุมวชิาการระดบัชาติและนานาชาติ มหาวทิยาลยัศรีปทุม ออนไลน์ คร้ังท่ี 16 ประจ าปี 2564 วนัท่ี 28 ตุลาคม 2564 
 

920 

ขอ้มูลท่ีเราไดรั้บ เม่ือเราให้ความส าคญัของขอ้มูลนั้นๆ เพราะขอ้มูลและแนวคิดนั้นไดส้นับสนุนหรือมีความ
สอดคลอ้งกบัความคิดของตนเองจึงท าให้เราไม่คอยให้ความส าคญัต่อขอ้มูลอ่ืนๆท่ีขดัแยง้กบัความคิดเห็นของ
ตนเองซ่ึงจะส่งผลต่อการตดัสินใจผิดพลาดได ้เพราะโดยธรรมชาติแลว้เราจะใหค้วามสนใจขอ้มูลท่ีสอดคลอ้งกบั
ความชอบของตนเอง เช่น ผูบ้ริหารพยายามหาขอ้มูลเพื่อการตดัสินใจในเร่ืองใดเร่ืองหน่ึง และไดท้ าการสอบถาม
กบับุคคลท่ีเก่ียวขอ้งหรืออยูใ่นแวดวงธุรกิจเดียวกนั สมมติวา่ค าแนะน าท่ีไดม้านั้นสนบัสนุนความคิดของตนเอง 
อาจน าพาให้ท าการคน้หาขอ้มูลเพ่ิมเติมดา้นเดียวจนละเลยขอ้มูลท่ีขดัแยง้กบัความคิดของตนเอง  โดยจะยอมรับ
แนวคิดท่ีสนบัสนุนความคิดของตนเอง และจะไม่ให้ความส าคญักบัขอ้มูลท่ีขดัแยง้กบัความคิดของตนเองโดย
ส้ินเชิง ปรากฏการณ์น้ีไดรั้บอิทธิพลมาจากวธีิการคิดพ้ืนฐาน 2 แบบ ไดแ้ก่ 1) แนวโนม้ท่ีผูบ้ริหารจะตกลงใจหรือ
ท าการตดัสินใจจากการไดรั้บแนวคิดนั้นโดยไม่เสาะหาขอ้มูลเพ่ิมเติม 2) โดยทั่วไปแลว้คนเรามีแนวโน้มให้               
ความสนใจกบัเร่ืองท่ีตนเองชอบมากกวา่เร่ืองท่ีตนเองไม่ชอบ ดงันั้นขอ้มูลท่ีสอดคลอ้งกบัแนวคิดหรือความชอบ
ก็จะดึงดูดความสนใจมากกวา่ MISSION TO THE MOON (2021) กล่าววา่ การตดัสินใจท่ีมาจากการท่ีตวัคุณเช่ือ
ว่าความคิดของคุณนั้ นถูกต้อง แต่แค่ต้องหาหลักฐานมาสนับสนุนว่าคุณนั้ นคิดถูกแล้ว ส่ิงน้ีมีช่ือเรียกว่า 
‘Confirmation Bias’ ซ่ึงบางทีก็จะเกิดข้ึนจากการท่ีส่วนรวมมีความคิดเห็น ท่ีท าให้เรารู้สึกไม่อยากท่ีจะค้าน 
เพราะว่ากลวัจะแปลกแยกไปจากคนอ่ืน ซ่ึงความเช่ือเช่นน้ีอนัตรายมาก และท าให้เกิดเหตุการณ์ท่ีเลวร้ายและ
สร้างความลม้เหลว การท่ีจะแกปั้ญหาน้ีผูท้  าการตดัสินใจอาจจะลองตั้งสมมติฐานข้ึนมาเพ่ือคา้นกบัความเช่ือแรก
ของตน และลองวิเคราะห์และประเมินวา่สมมติฐานนั้นจริงหรือไม่ เพ่ือท่ีจะไดเ้ห็นมุมมองจากทั้งสองดา้น และ
ป้องกนัไม่ใหเ้ราตอ้งหลุมพรางของ Confirmation Bias 

วิธีแก้ไขปัญหาผูบ้ริหารตอ้งหมัน่และพิจารณาขอ้มูลทั้ งหมดด้วยความถูกตอ้งทั้ งด้านท่ีสนับสนุน
แนวคิดตนเองและไม่สนบัสนุนแนวคิดของตนเอง ผูบ้ริหารตอ้งซ้ือสัตยต์่อตนเอง เปิดใจรับฟังความคิดเห็นของ
ผูอ่ื้นท่ีมีความคิดเห็นท่ีแตกต่าง และรวบรวมขอ้มูล หลกัฐานต่างๆให้ครบถว้นเพ่ือน ามาประกอบการตดัสินใจ
ยอมรับหลกัฐาน และการตดัสินใจนั้นตอ้งอยูบ่นพ้ืนฐานความถูกตอ้ง และเกิดประโยชน์ต่อองคก์รมากท่ีสุด 

หลุมพรางจากการก าหนดกรอบ (The Framing Trap)  หมายถึง การก าหนดกรอบแนวคิดหรือกรอบ
ของค าถามซ่ึงถือเป็นขั้นตอนท่ีอันตรายมากท่ีสุด เพราะจะมีอิทธิพลต่อการก าหนดทางเลือก และผลของ                   
การตดัสินใจ หลุมพรางจากการก าหนดกรอบแนวคิดน้ีสามารถเกิดไดจ้ากการก าหนดหรือน าเสนอขอ้เสนอท่ี
เหมือนกนัแต่ใชค้  าพูดต่างกนัซ่ึงอาจท าใหอ้งคก์รเสียโอกาสทางธุรกิจได ้เช่น การก าหนดกรอบท่ีระบุถึงส่ิงท่ีจะ
ไดแ้ละส่ิงท่ีจะเสีย หรือการก าหนดกรอบโดยใชจุ้ดอา้งอิงท่ีแตกต่างกนั เป็นตน้ ซ่ึงสอดคลอ้งกบั สถาบนัอนาคต
ไทยศึกษา (2564) ไดก้ล่าววา่ ความผิดพลาดจากการตั้งโจทยแ์คบเกินไปหรือการวางกรอบความคิดแคบเกินไป 
จึงท าให้ผูต้ดัสินใจท าการตดัสินใจบนกรอบท่ีแคบตามไปดว้ย เช่น การตั้งโจทยใ์ห้เลือกแค่ 2 ทางเลือก ตวัอยา่ง 
หากเราตั้งโจทยว์า่เราควรยกเลิกความสมัพนัธ์กบัเพ่ือนร่วมงานหรือไม่ เปล่ียนเป็นการตั้งโจทยว์า่ อะไรจะท าให้
ความสัมพนัธ์ระหวา่งเรากบัเพ่ือนร่วมงานดีข้ึนไดบ้า้ง หรือการตั้งโจทยว์า่เราจะซ้ือรถใหม่ ดีหรือไม่ เปล่ียนเป็น
ตั้งโจทยว์า่ อะไรคือทางท่ีดีท่ีสุดในการใชจ่้ายเงินเพ่ือท าให้ครอบครัวเราดีข้ึน จากท่ีกล่าวมานั้นจะเห็นวา่หลายคร้ัง
เราเลือกผิด เพราะเกิดจากการท่ีเราตั้งโจทยผ์ิดนัน่เอง 

วธีิแกปั้ญหาผุบ้ริหารอยา่ยอมรับการก าหนดกรอบในการระบุปัญหาท่ีถูกน าเสนอมาตั้งแต่แรก ผูบ้ริหาร                       
ควรพยายามสร้างเลือกกรอบในการระบุปัญหาในรูปแบบท่ีหลากหลาย ก่อนท าการระบุปัญหา และสร้าง
จุดอา้งอิงท่ีต่างกนั ในกระบวนการตดัสินใจผูบ้ริหารตอ้งคิดให้รอบคอบพร้อมทั้งพิจารณาทางเลือกต่างๆโดยให้
ตั้งค  าถามว่า ถา้ตนเอง และผูท่ี้มีส่วนรวมในกระบวนการตดัสินใจว่าแนวคิดของทุกคนจะเปล่ียนแปลงไปเป็น
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อย่างไรถา้เลือกใช้กรอบแนวคิดน้ี ซ่ึงวิธีการน้ีจะช่วยให้ผูบ้ริหารได้รับ และเกิดมุมมองท่ีหลากหลายมากข้ึน                  
ซ่ึงสอดคลอ้งกบั สถาบนัอนาคตไทยศึกษา (2564) ไดก้ล่าววา่ เราสามารถเอาชนะความผิดพลาดจากการตั้งโจทย์
แคบเกินไปโดยการเพ่ิมทางเลือกในการตดัสินใจ เช่น การท้ิงกรอบแคบไป การสร้างความคิดทางเลือกให้
หลากหลาย หรือการสอบถามความคิดเห็นจากบุคคลภายยอกท่ีเคยแกปั้ญหาคลา้ยคลึงกนัมาช่วยเสนอแนะ  

หลุมพรางที่เกิดจากมีความมั่นใจหรือประเมินตามความคาดการ์ณเราสูงไป (The Estimating and 
Forecasting Trap) หมายถึง ในการตดัสินใจบ่อยคร้ังผูบ้ริหารตอ้งประมาณการอยู่บนเหตุการณ์ท่ีไม่แน่นอน              
แมผู้บ้ริหารจะท าการระเมินเหตกุารณ์แบบน้ีเป็นประจ าอยูแ่ลว้ แต่ก็ไม่ค่อยไดท้ าการขอ้มูลวา่ส่ิงท่ีตนเองตดัสินใจ
นั้นถูกตอ้งแม่นย  าเพียงใด บ่อยคร้ังผูบ้ริหารท าการประเมินผลกระทบท่ีจะเกิดข้ึนนั้นต ่าหรือสูงจนเกินไป เพราะ
โดยปกติแลว้เราจะประเมินผลท่ีเขา้ขา้งตนเองท าการวเิคราะห์ขอ้มูลอยา่งไม่ถูกตอ้ง ในการท าธุรกิจนั้นผูต้ดัสินใจ
จะตอ้งท าการเก็บขอ้มูลของผลลพัธ์ท่ีเกิดข้ึนจากการตดัสินใจแต่ละคร้ังเพ่ือน าไวใ้ชป้ระกอบในการใชต้ดัสินใจ
ในอนาคตว่าผลลพัธ์ท่ีได้ของการตัดสินใจภายใต้สถานการณ์นั้ นๆเป็นอย่างไร และต้องเป็นขอ้มูลท่ีน ามา
ประกอบการตดัสินใจตอ้งเป็นขอ้มูลท่ีถูกตอ้ง และมีจ านวนมากพอภายใตส้ภาพแวดลอ้มท่ีคลา้ยคลึงกนั เช่น             
การประเมินตน้ทุน การพยากรณ์ยอดขาย เป็นตน้ หลุมพราง 3 อย่างท่ีเกิดจากความไม่แน่นอน และพบไดบ่้อย
ท่ีสุด คือ  

หลุมพรางทีเกิดจากความมั่นใจมากจนเกินไป (The Overconfidence Trap) หมายถึง การท่ีผูบ้ริหารมี
ความมัน่ใจมากจนเกินไปวา่องคก์รสามารถท างานภายใตส้ถานะการณ์นั้นๆไดดี้อยา่งถูกตอ้ง และแม่นย  า เม่ือเกิด
ความมัน่ใจมากจนเกินไปก็จะส่งผลต่อการตดัสินใจท่ีผิดพลาด ซ่ึงโดยปกติคนเรามีความมัน่ใจในตนเองมาก
เกินไปว่าตนเองสามารถคาดคะเนไดอ้ย่างถูกตอ้ง และแม่นย  าซ่ึงจะส่งผลต่อการก าหนดช่วงของการประเมิน                  
ท่ีแคบเกินไป เช่น ในการประเมินสถานการ์ต่างๆมีการประเมินตวัแปรท่ีส าคญัๆ และระบุตวัเลข หรือช่วงความ
น่าจะเป็นต่อเหตุการณ์ต่างๆ เพ่ือใชน้ าการค านวณ ผูบ้ริหารอาจพลาดโอกาสทางธุรกิจต่างๆ หรือพาธุรกิจไปอยู่
ในสภาวะท่ีเส่ียงและเกิดการสูญเสีย โดยเป็นผลมาจากผูบ้ริหารการประเมินตวัเลขค่าความเป็นไปไดท่ี้ต ่าเกินไป
หรือสูงจนเกินไป ซ่ึงสอดคลอ้งกบั สถาบนัอนาคตไทยศึกษา (2564) ไดก้ล่าววา่ ความผิดพลาดจากความเช่ือมัน่
มากเกินไป ผูต้ดัสินใจมกัคิดวา่ตนเองรู้วา่อนาคตจะเป็นอยา่งไร เช่ือวา่สามารถคาดการณ์ไดจ้ากขอ้มูลท่ีมีอยูจ่น
ลืมไปวา่อนาคตมีส่วนท่ีเป็นความไม่แน่นอนเกิดข้ึนไดเ้สมอ ไม่วา่จะผลกระทบจากเทคโนโลยีใหม่ ภยัพิบติัทาง
ธรรมชาติ การก่อการร้าย วิกฤตเศรษฐกิจท่ีอาจเกิดข้ึน ซ่ึงตัวแปรเหล่าน้ีอาจท าให้สมมติฐานท่ีตั้ งไวเ้กิด                     
ความผิดพลาด ผูบ้ริหารสามารถเอาชนะความผิดพลาดจากความเช่ือมัน่มากเกินไปดว้ยการเตรียมตวัท่ีจะผิด เช่น 
การเตรียมตวัใหพ้ร้อมส าหรับอนาคตโดยการสร้างทางเลือกถา้เกิดส่ิงท่ีตดัสินใจเกิดความผิดพลาด MISSION TO 
THE MOON (2021) ไดก้ล่าววา่ ในการตดัสินใจเล็กๆ ท่ีไม่ส าคญัมากอยา่งการเลือกร้านอาหารท่ีจะกิน เลือกซ้ือ
ของท่ีเราชอบ มนัไม่ผิดถา้เราจะใชส้ัญชาตญาณของเราในการตดัสินใจ แต่ถา้คุณจะตอ้งตดัสินใจเร่ืองท่ีส าคญั
หรือเร่ืองท่ีมีความเส่ียงสูง ถา้หากว่าเราเช่ือในสัญชาตญาณของเรา นั่นก็แปลว่าเราก าลงัท าการตดัสินใจบน               
ความล าเอียงและความทรงจ าท่ีผิดๆ ของเราอยู ่ท าให้เรามกัจะตดัสินใจผิดพลาด แต่จริงๆ แลว้การตดัสินใจใน
เร่ืองท่ีส าคญัจะตอ้งมาจาก ‘ขอ้มูลเชิงลึก’ และ ‘ความเขา้ใจอยา่งถ่องแท’้ ท่ีจะท าใหคุ้ณสามารถตดัสินใจไดอ้ยา่ง
ตรงจุดมากยิง่ข้ึน 

หลุมพรางที่เกิดจากความสุขุมรอบคอบ (The Prudence Trap) หมายถึง ในการประมาณการโดยปกติ
แลว้คนเรามีการคาดคะเนโดยยึดหลกั “ปลอดภยัไวก่้อนจะดีกว่า (just-to-be-safe)” และเม่ือผูบ้ริหารตอ้งเผชิญ              
กับการตัดสินใจท่ีมีเดิมพนัสูงก็จะท าให้เกิดความสุขุมรอบคอบในการตัดสินใจมากจนเกินไป หลุมพราง                    
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การตดัสินใจท่ีเกิดจากการรอบคอบมากเกินไปในการท าตดัสินใจแบบน้ีจะคิดวา่การตดัสินใจแบบน้ีจะเกิดผลดี
ต่อองค์กร เช่น การประมาณการยอดขายรถยนต์โดยส่วนใหญ่แลว้ก็จะประมาณการยอดขายให้มากไวก่้อน  
เพราะเป็นการคาดการณ์ว่าบริษทัจะมีผลประกอบการดีสร้างผลประกอบการท่ีดีแก่องค์กร แต่เม่ือรถยนต์
น าออกไปขายไดร้ะยะเวลาหน่ึงก็จะพบวา่มียอดรถยนตท่ี์ผลิตแลว้คงเหลืออยูใ่นคลงัสินคา้ และบริษทัก็จะมาท า
การส่งเสริมการขายแบบต่างๆ เช่น การให้ส่วนลดเพ่ือดึงดูดการซ้ือของผูบ้ริโภค หรือในบางสถานการณ์ใน                
การประเมินค่าใช้จ่ายขององค์กร หรือโครงการต่างๆก็จะมีการประมาณท่ีต ่ากว่าความเป็นจริง เม่ือประเมิน
ค่าใชจ่้ายท่ีต ่ากว่าความเป็นจริงแลว้ท าให้ส่งผลกระทบต่อตน้ทุนหรือความอยูร่อดขององค์กร และในบางกรณี
องคก์รท าการวเิคราะห์ถึงกรณีเลวร้ายท่ีสุดท่ีอาจจะเกิดข้ึนกบัองคก์รและด าเนินธุรกิจภายใตก้ารวเิคราะห์ในกรณี
ท่ีเลวร้ายอาจส่งผลกระทบต่อการท าธุรกิจเช่นกน เพราะอาจท าให้สูญเสียโอกาสทางธุรกิจต่างๆ ท่ีอาจไดรั้บใน
สภาวะเหตุการณ์นั้นๆ โดยทั้งหมดน้ีเป็นตวัอยา่งการประเมินท่ีเขา้ขา้งองคก์รมากจนเกินไป โดยยึดหลกัแนวคิด
ท่ีวา่เพ่ือใหอ้งคก์รเกิดความปลอดภยัมากท่ีสุด ดงันั้นจะเห็นวา่การรอบคอบมากเกินไปก็อาจะส่งผลเสียแก่องคก์ร
ไดเ้ช่นกนั 

หลุมพรางที่เกิดจากความสามารถในการย้อนคิด (The Recallability Trap) หมายถึง หลุมพรางน้ีเกิด
จากการคาดคะเนถึงเหตุการณ์ท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคตดว้ยการยึดติดกบัความทรงจ าเก่ียวกบัเหตุการณ์ท่ีผ่านมาใน
อดีตเป็นพ้ืนฐาน เช่น ถา้เพ่ือนหรือคนรู้จกัเราเป็นมะเร็งเราจะคิดวา่คนเรามีโอกาสท่ีจะเป็นมะเร็งสูง หรือเราไดย้นิ
คนในหมู่บา้นติดโควิด เราก็จะคิดวา่มีโอกาสท่ีจะติดโควิดสูง หรือเวลาทนายฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายก็จะสูงเกิน
จริงเพราะคนจะใหค้วามสนใจในคดีมากยิง่ข้ึน 

วิธีแกปั้ญหาของ 3 หลุมพรางท่ีเกิดจากความไม่แน่นอน คือ ผูบ้ริหารควรท าการตรวจสอบสมมติฐาน
อยา่งละเอียด ท าการประเมิน และพิจารณาค่าต่างๆจากตวัเลขต ่าสุดไปยงัการประเมินตวัเลขสูงสุด และปรับหา
ช่วงการประมาณบนพ้ืนฐานความเป็นจริง ถูกตอ้ง ให้สอดคลอ้งกับศกัยภาพขององค์กร และส่ิงแวดลอ้ม ณ 
สถานการณ์นั้นๆ 
 

4. อุปสรรคทีใ่นการตัดสินใจ 
สาคร (2562) กล่าววา่ ผูบ้ริหารมกัเผชิญกบัอุปสรรคต่างๆท่ีส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพการตดัสินใจ 

ดงันั้นผูบ้ริหารตอ้งมีความระมดัระวงั หลีกเล่ียงเพ่ือมิใหเ้กิดอุปสรรคได ้โดยอุปสรรคในการตดัสินใจแบ่งออกได้
เป็น 2 ประเภท ดงัน้ี  

อุปสรรคอันเกิดจากผู้ตัดสินใจ ซ่ึงถือเป็นอุปสรรคท่ีส าคญัท่ีสุดในการตดัสินใจอย่างมีประสิทธิภาพ 
ประกอบดว้ย  1) การท่ีผูต้ดัสินใจเกิดการหลงใหลไดป้ล้ืมกบัผลงานในอดีตจนไม่สนใจปัญหาท่ีเกิดข้ึน การท่ี
ผูบ้ริหารประสบความส าเร็จในการตดัสินใจและหลงใหลไดป้ล้ืมกบัผลงานในอดีตของตน เพราะเม่ือเกิดปัญหา
ข้ึนกบัองค์กรผูบ้ริหารอาจไม่ใส่ใจกบัปัญหาและมองขา้มไป 2) การหลีกเล่ียงปัญหา เช่น ผูบ้ริหารบางคนเม่ือ
ประสบปัญหากลับมีปฏิกิริยาหลีกเล่ียงปัญหาหรือคิดว่าปัญหาท่ีเกิดข้ึนเป็นความรับผิดชอบของผู ้อ่ืน 
เปรียบเสมือนการเก่ียง และโยนภาระของปัญหาให้ผูอ่ื้นตดัสินใจ ผู ้ท่ีได้รับภาระการตดัสินใจอาจมีการต่ืน
ตระหนก และอยู่ในสภาพท่ีไม่สามารถแกปั้ญหาหรือตดัสินใจได ้3) ผูบ้ริหารเกิดการละเลยไม่ยอมตดัสินใจ
แกปั้ญหาภายในเวลาจนเกิดความล่าชา้เสียหาย 4) ทศันคติต่อปัญหาท่ีเกิดข้ึน เช่น ผูบ้ริหารท่ีมีประสบการณ์อาจมี
ทศันคติ ค่านิยม ตามลกัษณะเฉพาะของตนเอง เม่ือเกิดปัญหาใหต้อ้งตดัสินใจ และปัญหามีลกัษณธคลา้ยคลึงกบั
ปัญหาท่ีเคยเกิดข้ึนหรือเคยพบมาแลว้ ก็จะคิดวา่เนปัญหาแบบเดียวกนั ไม่ท าการตรวจสอบตั้งสมมติฐานหรือหา
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สาเหตุของปัญหาท่ีแทจ้ริง และแกปั้ญหาแบบท่ีเคยด าเนินการมา 5) ผูบ้ริหารมีความมัน่ใจจนเกินไป คิดวา่ตนเอง
สามารถควบคุมปัญหาเหล่าน้ีได ้6) มีความอคติหรือความล าเอียง ไดแ้ก่ ล าเอียงเพราะรักหรือชอบ ล าเอียงเพราะ
เกลียด ล าเอียงเพราะกลวั และล าเอียงเพราะหลงหรือเพราะไม่รู้ เช่น การตดัสินใจประเมินผลงานพนักงาน
ประจ าปี เพ่ือข้ึนเงินเดือน เล่ือนต าแหน่ง หรือให้รางวลัก็จะประเมินให้บุคคลท่ีตนเองชอบมากกว่าบุคคลท่ี                  
ไม่ชอบ หรือการตดัสินใจเล่ือนต าแหน่งพนกังานเพราะกรงวา่จะมีปัญหากบัคนในองคก์ร หรือการท่ีผูบ้ริหารไม่รู้
ถึงผลงาน ความรู้ ความสามารถของพนกังานอยา่งแทจ้ริง จึงท าใหต้ดัสินใจอยา่งใดอยา่งหน่ึงไป เป็นตน้ ผูบ้ริหาร
ท่ีดีจ าเป็นตอ้งตั้งตนอยู่ในความเท่ียงตรง ปราศจากอคติ เพ่ือให้เกิดการตดัสินใจอย่างยุติธรรม ถูกตอ้งและ
เหมาะสม ซ่ึงสอดคลอ้งกับ สถาบันอนาคตไทยศึกษา (2564) ได้กล่าวว่า ความผิดพลาดจากอารมณ์ระยะสั้น 
(Short-term Emotion) ในการตดัสินใจยากๆ หลายคร้ัง ถา้มีอารมณ์เขา้มาเก่ียวข้องด้วย เช่น พอใจ ไม่พอใจ                  
รัก หรือชงั มกัจะท าใหทุ้กอยา่งยากข้ึน เรามกัเถียงกบัตวัเองในหวัสมอง เปล่ียนใจกลบัไปกลบัมา ทั้งท่ีขอ้เท็จจริง
อาจจะตรงไปตรงมา เพียงแต่อารมณ์เราสวิงไปมาจนตดัสินใจผิดพลาด ดงันั้น หลายคร้ังท่ีคนนอกจะมองเห็น
ทางออกของปัญหามากกวา่คนใน เพราะไม่มีอารมณ์เขา้มาเก่ียวขอ้ง 

อุปสรรคจากสภาพแวดล้อมและสถานการณ์ ไดแ้ก่ 1) การท่ีผูบ้ริหารเผชิญกบัสภาพท่ีไม่สามารถหา
ขอ้มูลไดเ้พียงพอในการสร้างทางเลือกทั้งหมดท่ีเป็นไปได ้หรือบางคร้ังอาจมีขอ้จ ากดัหรืออุปสรรค เช่น เวลา 
และทรัพยากรไม่เพียงพอในการใชแ้กปั้ญหา 2) การตกกระไดพลอยโจน เช่น การท่ีผูบ้ริหารฝ่ายการตลาดได้
ตดัสินใจท่ีจ าหน่ายผลิตภณัฑ์ใหม่เขา้สู่ตลาด และเม่ือด าเนินการไปพบว่า สินคา้นั้นไม่ประสบความส าเร็จใน             
การขาย แต่การตดัสินใจถอนสินคา้ออกจากตลาดอาจท าให้องคก์รเสียงภาพลกัษณ์ และช่ือเสียง จึงตดัสินใจทุ่ม
งบโฆษณา ประชาสัมพนัธ์สินคา้ดงักล่าว ท าให้เกิดการส้ินเปลืองงบประมาณอยา่งมาก และเกิดเป็นปัญหาใหญ่
แก่องคก์ร เป็นตน้ 
 

5. สรุป 
การตดัสินใจเป็นส่ิงส าคญัและจ าเป็นส าหรับผูบ้ริหารคน ดงันั้นผูบ้ริหารตอ้งระมดัระวงัไม่ให้ตนเอง 

ตกอยู่ในหลุมพรางของการตดัสินใจ หลุมพรางทางความคิดท่ีผูบ้ริหารตอ้งระวงัในการตดัสินใจ ได้แก่ 1) 
หลุมพรางท่ีเกิดจากการยึดเหน่ียวทางความคิด เช่น การท่ีผูบ้ริหารยึดมัน่ถือมัน่กบัขอ้มูลหรือประสบการณ์ท่ีตน
เคยประสบมาโดยไม่ค านึงถึงขอ้มูลสภาวการณ์ในปัจจุบนั 2) หลุมพรางท่ีเราตอ้งการจะยึดมัน่ถือมัน่ต่อสภาพ
เดิมๆ คือ การท่ีผูบ้ริหารยึดติดกับรูปแบบการด าเนินธุรกิจเดิมๆ ไม่กล้าท่ีจะเปิดรับส่ิงใหม่ๆ เพราะกลวัว่า                   
การเปล่ียนแปลงอาจสร้างความยุง่ยาก และกงัวลกบัผลลพัธ์ในการตดัสินใจ โดยมีความคิดท่ีวา่อยูแ่บน้ีก็ดีอยูแ่ลว้ 
ท าใมตอ้งด้ินรนเปล่ียนแปลง 3)  หลุมพรางท่ีเกิดจากตน้ทุนจม เช่น การท่ีองคก์รไดล้งทุนในโครงการใหม่ แต่เม่ือ
ด าเนินการพบวา่ผลลพัธ์อาจไม่เป็นไปตามเป้าหมาย หรือสร้างผลกระทบดา้นลบต่อธุรกิจ แต่ผูบ้ริหารยงัเสียดาย
กบัตน้ทุนท่ีลงทุนไปหรือภาพลกัษณ์ช่ือเสียงของบริษทั จึงท าให้ตดัสินใจด าเนินการต่อซ่ึงจะ้เป็นการส้ินเปลือง
สร้างความเสียหายต่อองคก์รมากข้ึน 4) หลุมพรางท่ีเกิดจากความพยายามหาหลกัฐานมายืนยนัการตดัสินใจ คือ
การท่ีผูบ้ริหารพยายามหาขอ้มูลมาสนบัสนุนแนวคิดของตนเองจนมองขา้มขอ้มูลท่ีไม่สนบัสนุนแนวคิดของตน 
ซ่ึงจะส่งผลให้ผูต้ ัดสินใจได้รับข้อมูลท่ีไม่ถูกต้องและครบถ้วน และส่งผลต่อการตัดสินใจท่ีผิดพลาดได้                         
5) หลุมพรางจากการก าหนดกรอบ เช่น ตั้งสมมติฐานในการแกปั้ญหาขององคก์รท่ีไม่ชดัเจน หรือการใชข้อ้ความ
หรือค าพดูท่ีมีจุดอา้งอิงท่ีผดิ อาจส่งผลต่อการตดัสินใจของูท่ี้มีส่วนไดส่้วนเสีย และส่งผลกระทบต่อองคก์รอาจท า
ให้องคก์รไม่บรรลุเป้าหมายท่ีวา่งไว ้หรืออาจเป็นการแกปั้ญหาท่ีปลายเหตุ 6) หลุมพรางท่ีเกิดจากมีความมัน่ใจ
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หรือประเมินตามความคาดการ์ณเราสูงไป คือ การท่ีผูต้ดัสินใจมีความมัน่ใจในความสามารถของตนเองหรือ
ประเมินความสามารถขององค์กรต ่ าหรือสูงเกินไปโดยไม่ค านึงถึงสถาพแวะล้อมหรือข้อมูลท่ีถูกต้อง                                
7) หลุมพรางท่ีเกิดจากความสุขุมรอบคอบ เช่น ผู ้บริหารบางท่านต้องการหาข้อมูลให้ครบถ้วนก่อนท า                           
การตัดสินใจ ซ่ึงจะส่งผลต่อการด าเนินการท่ีช้า และไม่ไปถึงเป้าหมายท่ีก าหนดไว  ้8) หลุมพรางท่ีเกิดจาก
ความสามารถในการยอ้นคิด คือ การท่ีผูต้ดัสินใจเก่ียวกบัอนาคตขา้งหน้าจากขอ้มูลท่ีตนมีหรือไดย้ินมาซ่ึงจะ
ส่งผลต่อการตัดสินใจท่ีผิดพลาดได้ ดังนั้ นในการตัดสินใจของผู ้บริหารนั้ นจะต้องอาศัยความรู้ ทักษะ 
ประสบการณ์ ขอ้มูลทั่วไป และขอ้มูลทางสถิติการค านวณต่างๆ โดยขอ้มูลจะตอ้งเป็นขอ้มูลท่ีถูกตอ้ง และ
เหมาะสมต่อสภาวะแวดลอ้มหรือต่อเหตุการณ์นั้นๆ ผูบ้ริหารไม่ควรท าการตดัสินใจจากอารมณ์ ความรู้สึก
ส่วนตัวหรือประสบการณ์โดยทันที ก่อนท าการตัดสินใจผูบ้ริหารควรท าการหาขอ้มูล เปิดให้ผูท่ี้มีความรู้                  
ความเช่ียวชาญ ผูมี้ส่วนร่วมในการตดัสินใจไดร่้วมกนัแสดงความคิดเห็น และควรน าความคิดเห็นมาวิเคราะห์อยา่ง
รอบคอบ และท าการตดัสินใจภายใตค้วามถูกตอ้ง เหมาะสม เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อองคก์ร ในการตดัสินใจ
นั้ นผู ้บริหารควรท าตัวเป็นกลาง รับฟังข้อมูลทั้ ง 2 คือ ทั้ งด้านบวก และด้านลบ เม่ือต้องท าการตัดสินใจ                        
ตอ้งตดัสินใจปราศจากอคติใดๆ ในตดัสินใจนั้น ผูบ้ริหารจะตอ้งมีความซ่ือสัตย ์ค  านึงถึงความถูกตอ้ง เหมาะสม 
และท าการตดัสินใจนั้นตอ้งเกิดประโยชน์สูงสุดแก่องคก์ร 
 

6. ข้อเสนอแนะ 
ควรศึกษาถึงรูปแบบกระบวนการตดัสินใจ และวธีิการตดัสินใจของนกัธุรกิจท่ีประสบความส าเร็จ 
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บทคัดย่อ 
 การศึกษาในคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์เพ่ือเปรียบเทียบผลกระทบของผลตอบแทนทองค า ผลตอบแทน
น ้ ามนัดิบ และผลต่างดชันีความผนัผวนท่ีส่งผลต่อความผนัผวนของผลตอบแทนบิทคอยน์ก่อนและระหว่าง                
การแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 โดยใช้เค ร่ืองมือ  Exponential Generalized Autoregressive Conditional 
Heteroskedasticity (EGARCH) ใชข้อ้มูลรายวนัแบ่งเป็น 2 ช่วงเวลา ไดแ้ก่ ช่วงเวลาก่อนการแพร่ระบาดโควดิ-19 
ซ่ึงอยูช่่วงเวลาวนัท่ี 1 ตุลาคม พ.ศ. 2561 ถึงวนัท่ี 10 มีนาคม พ.ศ. 2563 รวมทั้งส้ิน 527 วนั และช่วงเวลาการแพร่
ระบาดโควดิ-19 ซ่ึงอยูใ่นช่วงเวลาวนัท่ี 11 มีนาคม พ.ศ. 2563 ถึงวนัท่ี 20 สิงหาคม พ.ศ. 2564 รวมทั้งส้ิน 527 วนั 
พบวา่ในช่วงก่อนและระหวา่งการแพร่ระบาดโควดิ-19 ผลตอบแทนทองค าและผลต่างดชันีความผนัผวนไม่ส่งผล
ต่อความผนัผวนของผลตอบแทนบิทคอยน์ ผลตอบแทนน ้ ามนัดิบไม่ส่งผลต่อความผนัผวนของผลตอบแทน                 
บิทคอยน์ในช่วงก่อนการแพร่ระบาดโควดิ-19 แต่ในช่วงระหวา่งการแพร่ระบาดโควดิ-19 ผลตอบแทนน ้ ามนัดิบ
ส่งผลต่อความผนัผวนของผลตอบแทนบิทคอยน์ และผลตอบแทนบิทคอยน์ในอดีตไม่ส่งผลต่อความผนัผวนของ
ผลตอบแทนบิทคอยน์ในช่วงก่อนการแพร่ระบาดโควิด-19 แต่ในช่วงการแพร่ระบาดโควิด-19 ผลตอบแทน               
บิทคอยน์ในอดีตส่งผลต่อความผนัผวนของผลตอบแทนบิทคอยน์ 

 
ค าส าคญั: บิทคอยน์, ทองค า, น ้ามนัดิบ, ดชันีความผนัผวน, โควดิ-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. ความส าคัญและทีม่าของปัญหาวจัิย 
 ในช่วงท่ีผา่นมาเทคโนโลยท่ีีเขา้มามีส่วนร่วมท าให้สังคมมนุษยเ์ติบโตเป็นสังคมท่ีด ารงชีวิต กลายเป็น
กระแสโลกาภิวตัน์ (Globalization) ทุกประเทศสามารถแลกเปล่ียนความรู้และติดต่อส่ือสารกนัไดอ้ย่างรวดเร็ว 
สามารถบริหารจัดการด้านเศรษฐกิจ การลงทุน รวมถึงการด าเนินการทางด้านการเงินท่ีสะดวกและรวดเร็ว                
การเขา้มามีส่วนร่วมของเทคโนโลยีท่ีมากยิ่งข้ึนก่อให้เกิดสังคมโลกออนไลน์ ซ่ึงให้ความส าคญักบัการกระจาย
ศูนย์ (Decentralized) โดยไม่อาศัยตัวกลางเพ่ือสร้างความโปร่งใส ความน่าเช่ือถือ และความปลอดภัยใน                   
การจัดเก็บข้อมูล อีกทั้ งยงัช่วยลดค่าใช้จ่ายในการด าเนินการทางด้านการเงิน ซ่ึงเทคโนโลยีบล็อกเชน 
(Blockchain) เป็นหน่ึงในเทคโนโลยีท่ีมีการเสริมสร้างการกระจายศูนย ์อีกทั้งยงัเป็นเทคโนโลยีท่ีอยู่เบ้ืองหลงั
ของสกลุเงินดิจิทลั (Cryptocurrency) โดยบิทคอยน์ (Bitcoin) เป็นเงินสกลุดิจิทลัท่ีมีการใชก้ารกระจายศูนย ์ 
 บิทคอยน์ ถูกสร้างข้ึนใน พ.ศ. 2552 โดย Satoshi Nakamoto บิทคอยน์เป็นสกุลเงินออนไลน์แบบเพียร์ทูเพียร์ 
(Peer to Peer) การด าเนินการเก่ียวกับทางการเงิน เกิดข้ึนไดร้ะหว่างผูเ้ขา้ร่วมเครือข่ายท่ีเท่าเทียมกนั และเป็น
อิสระต่อกนัเพื่อในการใชง้านการช าระเงินทางออนไลน์ได้ทนัที ซ่ึงบิทคอยน์มีความแตกต่างจากสกุลเงินปกติ 
เพราะวา่บิทคอยน์นั้นไม่มีรูปแบบทางกายภาพและไม่ไดอ้อกโดยธนาคารหรือองคก์รของรัฐบาล อีกทั้งอุปทาน
ของบิทคอยน์ไม่ไดถู้กแทรกแซงโดยรัฐบาลหรือหน่วยงานกลางอ่ืน ซ่ึงบิทคอยน์ไดใ้ชเ้ทคโนโลยีท่ีเรียกวา่ บล็อกเชน 
ท่ีท าหนา้ท่ีในการรักษาความปลอดภยัของขอ้มูลท่ีจดัเก็บและเปรียบเสมือนสมุดบญัชีท่ีมีบญัชีแยกประเภทของ
ธุรกรรมท่ีผ่านมาทั้งหมด อีกหน่ึงส่ิงส าคญัท่ีท าให้บิทคอยน์มีความแตกต่างจากสกุลเงินดิจิทลัอ่ืน คือ อุปทาน              
บิทคอยน์ท่ีมีอยู่อย่างจ ากัดเพียง 21 ลา้นเหรียญจึงท าให้บิทคอยน์เป็นสกุลเงินดิจิทลัท่ีมีมูลค่าตลาดสูงท่ีสุดใน
ขณะน้ี ท่ามกลางสกลุเงินดิจิทลัจ านวนมากในยคุเศรษฐกิจดิจิทลั ราคาบิทคอยน์เพ่ิมข้ึนจาก $5 ใน พ.ศ. 2554 เป็น 
$44,000 เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2564 ซ่ึงรวมแล้วมีการเพ่ิมข้ึนถึง 879,900% ซ่ึงในช่วงเวลาท่ีมีการแพร่ระบาด                  
โควิด-19 ราคาบิทคอยน์ไดมี้เพ่ิมสูงข้ึน แมใ้นช่วงเดือนมีนาคม พ.ศ. 2563 ราคาบิทคอยน์ปรับตวัลดลง แต่ช่วง
เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2563 ราคาบิทคอยน์ไดป้รับตวัสูงข้ึนมาอยา่งต่อเน่ือง  
 การแพร่ระบาดโควิด-19 (Coronavirus Disease Starting in 2019 : COVID-19) เกิดจากไวรัสโคโรนา
สายพนัธ์ุใหม่ท่ีเรียกวา่ SARS-CoV-2 ส่งผลให้หลายธุรกิจท่ีไดมี้การปิดตวัลง ก่อให้เกิดความเสียหายในวงกวา้ง 
การลงทุนทุกประเภทมีความเส่ียงมากข้ึน รวมถึงตลาดหุน้ท่ีมีความเส่ียงเพ่ิมมากข้ึน นกัลงทุนส่วนใหญ่จึงป้องกนั
ความเส่ียงในช่วงตลาดท่ีมีความผนัผวนสูงมาลงทุนในสินทรัพยอ่ื์น เช่น เงินสกุลดิจิทัล ซ่ึงบิทคอยน์ท่ีเป็นอีก
ทางเลือกในการกระจายการลงทุนเพ่ือป้องกนัความเส่ียง (Conlon and McGee, 2020)  
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 จากการทบทวนวรรณกรรม งานศึกษาท่ีผ่านมาในการศึกษาไม่ได้ครอบคลุมในช่วงการแพร่ระบาด                
โควิด-19 และไม่ได้มีการเปรียบเทียบช่วงก่อนและระหว่างการแพร่ระบาดโควิด-19 ผูว้ิจัยจึงเห็นได้ว่าเป็น
ช่องว่างทางการศึกษาทาให้ผูว้ิจยัสนใจท่ีทาการศึกษาวิเคราะห์ขอ้มูลในช่วงก่อนและระหว่างการแพร่ระบาด               
โควิด-19 แลว้นามาเปรียบเทียบถึงผลกระทบของผลตอบแทนทองค า ผลตอบแทนน ้ ามนัดิบและผลต่างดชันี 
ความผนัผวน ท่ีส่งผลกระทบต่อผลตอบแทนบิทคอยน์ในช่วงก่อนและระหวา่งการแพร่ระบาดโควดิ-19  
 

2. วตัถุประสงค์ของการวจัิย 

เพื่อเปรียบเทียบผลกระทบของผลตอบแทนทองค า ผลตอบแทนน ้ ามนัดิบและผลต่างดชันีความผนัผวน
ท่ีส่งผลกระทบต่อผลตอบแทนบิทคยอยน์ในช่วงก่อนและระหวา่งการแพร่ระบาดโควดิ-19  

 

3. เอกสารและงานวจัิยทีเ่กี่ยวข้อง 
 3.1 แนวคดิ ทฤษฎแีละงานวจิยัทีเ่กีย่วข้อง   
 กฎอุปสงค์ (Law of Demand) และอุปทาน (Law of Supply) เป็นทฤษฎีท่ีวา่ดว้ยความสัมพนัธ์ระหวา่ง
ราคาและปริมาณความตอ้งการซ้ือขายโดยกฎอุปสงค์ ไดอ้ธิบายถึงความสัมพนัธ์ของความตอ้งการซ้ือกบัระดบั
ราคาสินคา้ คือเม่ือราคาสินคา้เพ่ิมข้ึน ความตอ้งการซ้ือสินคา้ลดลง เม่ือราคาสินคา้ลดลง ความตอ้งการซ้ือสินคา้
เพ่ิมข้ึน กฎอุปทาน ไดอ้ธิบายถึงความสัมพนัธ์ของความตอ้งการสินคา้กบัระดบัราคา คือเม่ือราคาสินคา้เพ่ิมข้ึน 
ความตอ้งการขายสินคา้เพ่ิมข้ึน เม่ือราคาสินคา้ลดลง ความตอ้งการขายสินคา้ลดลง และเน่ืองจากทรัพยากรท่ีมีค่า
มีอยูอ่ย่างจ ากดั ส่งผลให้ทรัพยากรท่ีมีความตอ้งการสูงราคาจะสูงตาม ส่งผลให้เป็นขอ้ก าหนดราคาและความ
ตอ้งการของผูซ้ื้อ ซ่ึงราคาบิทคอยน์ถูกก าหนดดว้ยอุปสงค์และอุปทานในตลาดโลก อีกทั้งบิทคอยน์มีอุปทานท่ี
จ ากัด โดยมีจ านวนเพียง 21 ลา้นเหรียญ ณ ปัจจุบัน  มีอุปทานหมุนเวียนอยู่ท่ี 18.8 ลา้นเหรียญ ด้วยคุณสมบัติ
เหล่าน้ี จึงส่งผลใหบิ้ทคอยน์เป็นจุดสนใจของตลาด 
 บลอ็กเชน คือ เทคโนโลยกีารจดัเก็บขอ้มูลแบบการแบ่งปันขอ้มูล (Shared Database) หรือการเก็บขอ้มูล
แบบกระจายศูนย ์(Distributed Ledger Technology) ซ่ึงเป็นการเก็บขอ้มูลท่ีไม่สามารถแกไ้ขได ้ซ่ึงผูใ้ช้งานใน
เครือข่ายทุกคนสามารถเห็นขอ้มูลชุดเดียวกันทั้ งหมด โดยใช้หลกัการวิทยาการเขา้รหัส (Cryptography) และ
ความสามารถของระบบการประมวลผลแบบกระจาย สร้างกลไกความน่าเช่ือถือ โดยไม่อาศยัคนกลาง  
 บิทคอยน์  เป็นสกุลเงินดิจิทลัท่ีถูกสร้างข้ึนใน พ.ศ. 2552 ซ่ึงบิทคอยน์เสนอสัญญาค่าธรรมเนียมการท า
ธุรกรรมท่ีต ่ากวา่กลไกการช าระเงินออนไลน์แบบเดิมและด าเนินการโดยเครือข่ายท่ีกระจายศูนย ์มีความแตกต่าง
จากสกุลเงินท่ีออกโดยรัฐบาล โดยบิทคอยน์ใชเ้ทคโนโลยีบล็อกเชนท่ีท าหนา้ท่ีบนัทึกรายการโอนเงินดิจิทลัและ
ยืนยนัการท ารายการวา่รายการนั้นเกิดข้ึนจริงและถูกตอ้ง โดยทุก ๆ คนในระบบช่วยกนัยืนยนัความถูกตอ้งของ
ขอ้มูล ซ่ึงตรวจสอบทีละคนเลยวา่มีขอ้มูลตรงกนัหรือไม่ ท าให้ไม่สามารถแกไ้ขขอ้มูลหรือแฮก็ (Hack) ขอ้มูลได ้
อีกทั้งทุกคนสามารถรู้บญัชีของกนัและกนั แต่ยงัมีความเป็นส่วนตวั เพราะบญัชีบิทคอยน์จะไม่ระบุเจา้ของบญัชี  
 Samah et al. (2018) ตรวจสอบความสัมพนัธ์แบบไดนามิกระหวา่งบิทคอยน์และราคาทองค า โดยใช้
แบบจ าลอง EARCH และ DCC-EGACH กรอบขอ้มูลวนัท่ี 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2553 ถึงวนัท่ี 2 พฤษภาคม พ.ศ. 
2561 พบวา่ทองค ามีผลกระทบเชิงบวกต่อบิทคอยน์ ท่ีระดบันยัส าคญั 0.01 
 Klein et al. (2018) ไดเ้ปรียบเทียบความผนัผวนความสัมพนัธ์และประสิทธิภาพของพอร์ตการลงทุน
ของบิทคอยน์และทองค า ในการวิเคราะห์ใช้ข้อมูลรายวนัในช่วงเวลาวนัท่ี 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2554 ถึงวนัท่ี                    
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31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 โดยใชแ้บบจ าลอง GARCH ผลลพัธ์แสดงความสัมพนัธ์ท่ีมีการเปล่ียนแปลงตลอดเวลา
ของราคาบิทคอยน์และราคาทองค า สรุปได้ว่าราคาบิทคอยน์และราคาทองค า ไม่มีความสัมพันธ์ท่ีมั่นคง 
ความสมัพนัธ์มีลกัษณะเป็นบวกและลบโดยไม่มีแนวโนม้ทัว่ไป  
 Kumar (2020) ไดท้ดสอบทดสอบคุณสมบติัท่ีปลอดภยัของทองค าและบิทคอยน์ในช่วงท่ีมีการเกิดโรค
โควิด-19 (COVID-19) ได้ใช้แบบจ าลองความผัวนผวนหลายตัวแปรสองแบบ คือ Dynamic Conditional 
Correlation (DCC) และ corrected DCC GARCH ในการวิเคราะห์ช่วงเวลาวนัท่ี 5 มกราคม พ.ศ. 2558 ถึงวนัท่ี 24 
เมษายน พ.ศ. 2563 พบวา่บิทคอยน์และทองค ามีความสมัพนัธ์กนัเชิงบวก แต่ในช่วงการระบาดโควดิ-19 ทองค ามี
คุณสมบติัท่ีป้องกนัความเส่ียงมากกวา่บิทคอยน์ในช่วงท่ีตลาดเกิดความผนัผวนจากโควดิ-19  
 Gharbi (2019) ได้ตรวจสอบความผนัผวนท่ีเกิดจากผลกระทบภายนอกระหว่างผลตอบแทนของบิท
คอยน์และน ้ ามนั โดยใช้แบบจ าลอง VAR และ Multivariate GARCH (MGARCH) ขอ้มูลท่ีใชใ้นการวิเคราะห์
ช่วงเวลาวนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2554 ถึงวนัท่ี 31 สิงหาคม พ.ศ. 2561 ผลลพัธ์ท่ีไดผ้ลกระทบภายนอกของบิทคอยน์
และน ้ ามนั มีความสมัพนัธ์เชิงบวกอยา่งมีนยัส าคญั 
 Ozturk and Cavdar (2020) ไดศึ้กษาการแพร่ระบาดของโควิด-19 ต่อความผนัผวนของราคาน ้ ามนัดิบ 
ทองค าและบิทคอยน์โดยใชแ้บบจ าลอง ARMA-EGARCH  ช่วงเวลาท่ีน ามาวิเคราะห์ตั้งวนัท่ี 2 กนัยายน พ.ศ. 
2562 ถึงวนัท่ี 20 ธันวาคม พ.ศ. 2563 ซ่ึงผลลัพธ์ท่ีได้การแพร่ระบาดของใหญ่ของโควิด-19 มีผลต่อทองค า 
น ้ ามนัดิบและบิทคอยน์ เน่ืองจากการการเกิดการแพร่ระบาดโควิด-19 เคร่ืองมือทางการเงินมีความผนัผวนมาก
จากผลท่ีไดรั้บจากการแพร่ระบาด กล่าวไดว้่าทองค า น ้ ามนัดิบและบิทคอยน์ไดรั้บผลระหวา่งการแพร่ระบาด             
โควิด-19 ซ่ึงส่งผลให้ราคาทองค า น ้ ามันดิบและความผนัผวนบิทคอยน์ ส่งผลกระทบซ่ึงกันและกัน อย่างมี
นยัส าคญั 
 Erdas and Caglar (2018) ได้ศึกษาพฤติกรรมของบิทคอยน์และผลตอบแทนของดัชนีความผนัผวน             
โดยใชแ้บบจ าลอง GARCH ท่ีใชข้อ้มูลในช่วงเวลาวนัท่ี 21 มีนาคม พ.ศ. 2560 ถึงวนัท่ี 15 ธันวาคม พ.ศ. 2560               
ไม่พบความสมัพนัธ์ระหวา่งบิทคอยน์และดชันีความผนัผวน ยิ่งไปกวา่นั้นผลลพัธ์เหล่าน้ีช้ีให้เห็นวา่บิทคอยน์ มี
พฤติกรรมการเก็งก าไรและนกัลงทุนใหค้วามสนใจกบัขอ้มูลบิทคอยน์เพ่ือท าการลงทุน 
 Kjaerland et al. (2018) ไดศึ้กษาปัจจยัใดท่ีมีผลกระทบต่อการเพ่ิมของราคาบิทคอยน์เพ่ือใหน้กัลงทุนมา
สามารถตดัสินใจในการเลือกลงทุน โดยใชแ้บบจ าลอง ARDL และ GARCH ขอ้มูลในช่วงระยะเวลา พ.ศ. 2560 
ถึง พ.ศ. 2561 ผูว้จิยัไดพ้บวา่ดชันีความผนัผวนและบิทคอยน์มีความสมัพนัธ์เชิงลบอยา่งมีนยัส าคญั  
 3.2 สมมตฐิานการวจิยั 
 H1: ผลตอบแทนทองค าส่งผลต่อความผนัผวนของผลตอบแทนบิทคอยน์ก่อนและระหว่างการแพร่
ระบาดโควดิ-19 แตกต่างกนั 
 H2: ผลตอบแทนน ้ ามนัดิบส่งผลต่อความผนัผวนของผลตอบแทนบิทคอยน์ก่อนและระหวา่งการแพร่
ระบาดโควดิ-19 แตกต่างกนั 
 H3: ผลต่างดชันีความผนัผวนส่งผลต่อความผนัผวนของผลตอบแทนบิทคอยน์ก่อนและระหวา่งการแพร่
ระบาดโควดิ-19 แตกต่างกนั 
 H4: ผลตอบแทนบิทคอยน์ในอดีตส่งผลต่อความผนัผวนของผลตอบแทนบิทคอยนก่์อนและระหวา่งการ
แพร่ระบาดโควดิ-19 แตกต่างกนั 
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4. วธีิด าเนินการวจัิย  
 4.1 ประชากรและตวัอย่าง 
 กรอบเวลาขอ้มูลท่ีน ามาวิเคราะห์ขอ้มูลราคายอ้นหลงัรายวนัของผลตอบแทนบิทคอยน์ ผลตอบแทน
ทองค า ผลตอบแทนน ้ ามนัดิบ และผลต่างดชันีความผนัผวน แบ่งเป็น 2 ช่วงเวลา ดงัน้ี 

4.1.1 ช่วงเวลาก่อนการเกิดโรคระบาดโควดิ-19 ตั้งแต่วนัท่ี 1 ตุลาคม พ.ศ. 2561 ถึงวนัท่ี 10 มีนาคม 
พ.ศ. 2563 รวมทั้งหมด 527 วนั 

4.1.2 ช่วงเวลาการแพร่ระบาดโควดิ-19 ตั้งแต่วนัท่ี 11 มีนาคม พ.ศ. 2563 ถึงวนัท่ี 20 สิงหาคม พ.ศ. 
2564 รวมทั้งหมด 527 วนั 

4.2 เคร่ืองมือวจิยั 
การศึกษาผลกระทบของดัชนีช้ีวดัเศรษฐกิจต่อความผนัผวนของราคาบิทคอยน์ก่อนและระหว่าง                 

การแพร่ระบาดของโรคโควดิ-19 ซ่ึงน าขอ้มูลท่ีไดจ้าก Thomson Reuters Eikon และ Yahoo finance มาวเิคราะห์
ดว้ยเคร่ืองมือ EGARCH ซ่ึงขอ้มูลทั้งหมดเป็นขอ้มูลอนุกรมเวลาจึงจ าเป็นตอ้งมีการตรวจสอบความน่ิงของขอ้มูล  

4.2.1 การทดสอบความน่ิงของขอ้มูล (Unit Root Test) 
ขอ้มูลอนุกรมเวลา (Time-Series Data) ท่ีประกอบดว้ยตวัแปรในอดีตและปัจจุบนั ซ่ึงส่วนมากจะมี

ความสัมพนัธ์กนั ส่งผลให้ตวัแปรมีลกัษณะไม่น่ิง (Non-Stationary) คือ ค่าเฉล่ีย (Mean) และค่าความแปรปรวน 
(Variance) มีค่าไม่คงท่ีเม่ือเวลาเปล่ียนไป จะท าให้การประมาณค่าเกิดปัญหาความสัมพนัธ์ท่ีไม่แทจ้ริง โดยใช้
วิธีการทดสอบความน่ิงของขอ้มูล วิธี Augmented Dickey-Fuller Test (ADF) การทดสอบ ADF สามารถเขียน
สมการได ้ดงัน้ี 

None   
1 1

1

p

t t t t

i

X X X e  



       

สมมติฐานการทดสอบ ไดแ้ก่  
0 : 0H         (Non-Stationary) 

    
1 :| | 0H        (Stationary) 

ถา้ยอมรับสมมติฐานหลกั H0 สรุปไดว้า่ตวัแปรท่ีศึกษา (Xt) มีลกัษณะไม่น่ิง เน่ืองจากขอ้มูลอนุกรม 
ณ เวลา t มีความสัมพนัธ์กับขอ้มูลอนุกรม ณ เวลา t-1 หากปฏิเสธสมมติฐานหลกั สรุปได้ว่าตวัแปรท่ีศึกษามี
ลกัษณะน่ิง 

4.2.2 การวิเคราะห์แบบจ าลอง Exponential Generalized Autoregressive Conditionally Heteroskedastic 
(EGARCH) ถูกเสนอโดย Nelson (1991) ระบุว่าแบบจ าลอง EGARCH สามารถตอบสนองต่อข้อจ ากัดของ 
GARCH คือ ความผิดปกติ (SHOCK) และ แบบจ าลอง GARCH ก าหนดให้ตวัแปรต่าง ๆ ตอ้งไม่เป็นค่าลบ เพ่ือ
บงัคบัให้ค่าความแปรปรวนอยา่งมีเง่ือนไขมีค่าเป็นบวกเสมอ ซ่ึงแบบจ าลอง EGARCH สามารถตอบสนองต่อ
ขอ้จ ากดัท่ีกล่าวมาได ้โดยความคลาดท่ีอ่อนไหวในแบบจ าลอง ซ่ึงแบบจ าลอง EGARCH ไม่เพียงข้ึนอยูก่บัขนาด
ความผิดปกติของความคลาดเคล่ือนผลตอบแทนในอดีตแต่ยงัข้ึนอยูก่บัความผิดปกตินั้นเป็นบวกหรือลบดว้ย และ
ดา้นซ้ายของสมการมีค่า log ของค่าความผวันผวนอย่างมีเง่ือนไขท าให้ค่าความแปรปรวนนั้ นเป็นบวกเสมอ 
เน่ืองจากการวเิคราะห์ขอ้มูลท่ีอยูใ่นช่วงก่อนและระหวา่งการแพร่ระบาดโควดิ-19 อาจมีความผิดปกติของขอ้มูล 
แบบจ าลอง EGARCH สามารถตอบสนองต่อขอ้จ ากดัได ้ซ่ึงแบบจ าลอง EGARCH เขียนได ้ดงัน้ี  

 

สมการค่าเฉลีย่     
1 1 2 1 3 1 4 1 1 1t t t t t t tR c Gold CrudeOil VIX BTC                   
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สมการความแปรปรวน  1 1
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 เม่ือ  
tR    คือ ผลตอบแทนของบิทคอยน์ ณ เวลา t 

        
n   คือ สมัประสิทธ์ิค่า Autoregressive 

       
n   คือ สมัประสิทธ์ิค่าความคลาดเคล่ือน 

        
t   คือ ค่าความคาดเคล่ือน 

         2,t th    คือ ความแปรปรวนอยา่งมีเง่ือนไข 
         , , ,     คือ พารามิเตอร์ 
         

1tGold 
  คือ ผลตอบแทนทองค า ณ เวลา t-1 

      
1tCrudeoil 
 คือ ผลตอบแทนน ้ ามนัดิบ ณ เวลา t-1 

         
1tVIX   คือ ส่วนต่างดชันีความผนัผวน ณ เวลา t-1 

  
1tBTC 
  คือ ผลตอบแทนบิทคอยน์ในอดีต ณ เวลา t-1 

4.3 การเกบ็รวบรวมข้อมูล 
การศึกษาขอ้มูลน้ีผูว้ิจยัเก็บรวบรวมจากแหล่งขอ้มูลทุติยภูมิ (Secondary data) จากฐานขอ้มูล Yahoo 

finance และ Thomson Reuters Eikon โดยเก็บขอ้มูลรายวนัตั้งแต่วนัท่ี 1 ตุลาคม พ.ศ. 2561 ถึงวนัท่ี 20 สิงหาคม 
พ.ศ. 2564  

4.4 การวเิคราะห์ข้อมูล 
       การศึกษาคร้ังน้ีไดท้ าการวิเคราะห์ชุดขอ้มูล โดยมีการน าขอ้มูลมาทดสอบความน่ิงของขอ้มูลดว้ยวิธี 
Unit root โดยเลือกใช้วิธีการทดสอบ Augmented Dicky-Fuller (Dickey &Fuller, 1981) ก่อนน าไปวิเคราะห์
ความสมัพนัธ์โดยการใชแ้บบจ าลอง EGARCH  

 
5. ผลการวจัิย 
 การทดสอบความน่ิงของขอ้มูล จากการน าขอ้มูลของทั้ง 4 ตวัแปร ในช่วงก่อนและช่วงระหวา่งการแพร่
ระบาดโควิด-19 ไดแ้ก่ ผลตอบแทนบิทคอยน์ ผลตอบแทนทองค า และดชันีความผนัผวน ขอ้มูลมีลกัษณะไม่น่ิง 
(Non-Stationary) ท่ีระดับ Level เน่ืองจากอนุกรมเวลาดังกล่าวไม่สามารถปฏิเสธสมมติฐานหลัก H0 ด้วยวิธี 
Augmented Dickey-Fuller (ADF) ณ ระดับ Level  ต่อมาจึงทดสอบความน่ิงของข้อมูลท่ีระดับ 1st Difference                
ตวัแปรท่ีใชมี้คุณสมบติั Stationary ท่ี 1st Difference และสามารถปฏิเสธสมมติฐานหลกันัน่คือ H0 แสดงวา่ตวัแปร
นั้น Stationary เน่ืองจากค่าสัมบูรณ์ทางสถิตินั้นมีค่าน้อยกว่า Critical Value ณ ระดับนัยส าคญั 0.01 0.05 และ 
0.10 ดงัตารางท่ี 1 และตารางท่ี 2 
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ตารางที ่1 ค่าสถิติจากการทดสอบความน่ิงของขอ้มูลก่อนการแพร่ระบาดโควดิ-19 ดว้ยวธีิ ADF  
Unit 
Root 

Variable 
ADF Critical Value 

P-Value Result N 
t-statistic 1% 5% 10% 

Level 
Bitcoin 

-0.24 -2.57 -1.94 -1.62 0.60 Non-Stationary 527 
1st Diff -23.61 -2.57 -1.94 -1.62 0.00 Stationary 527 
Level 

Gold 
2.31 -2.57 -1.94 -1.62 0.99 Non-Stationary 527 

1st Diff -22.97 -2.57 -1.94 -1.62 0.00 Stationary 527 
Level 

Crude oil 
-1.73 -2.57 -1.94 -1.62 0.10 Non-Stationary 527 

1st Diff -24.95 -2.57 -1.94 -1.62 0.00 Stationary 527 
Level 

VIX 
0.57 -2.57 -1.94 -1.62 0.84 Non-Stationary 527 

1st Diff -25.60 -2.57 -1.94 -1.62 0.00 Stationary 527 
 

ตารางที ่2 ค่าสถิติจากการทดสอบความน่ิงของขอ้มูลช่วงระหวา่งการแพร่ระบาดโควดิ-19 ดว้ยวธีิ ADF   
Unit 
Root 

Variable 
ADF Critical Value 

P-Value Result N 
t-statistic 1% 5% 10% 

Level 
Bitcoin 

0.75 -2.57 -1.94 -1.62 0.88 Non-Stationary 527 
1st Diff -24.64 -2.57 -1.94 -1.62 0.00 Stationary 527 
Level 

Gold 
0.22 -2.56 -1.94 -1.62 0.75 Non-Stationary 527 

1st Diff -23.40 -2.56 -1.94 -1.62 0.00 Stationary 527 
Level 

Crude oil 
0.82 -2.57 -1.94 -1.62 0.89 Non-Stationary 527 

1st Diff -24.07 -2.57 -1.94 -1.62 0.00 Stationary 527 
Level 

VIX 
-3.38 -2.57 -1.94 -1.62 0.10 Non-Stationary 527 

1st Diff -31.12 -2.57 -1.94 -1.62 0.00 Stationary 527 

วเิคราะห์ขอ้มูลใชแ้บบจ าลอง EGARCH (1,1) 
 

ตารางที ่3 ผลการวเิคราะห์ขอ้มูลก่อนการแพร่ระบาดโควดิ-19 โดยแบบจ าลอง EGARCH (1,1) 
Variable Coefficient Std. Error z-Statistic Prob. 

C 0.00 0.00 -0.53 0.59 
GOLD -0.03 0.24 -0.11 0.91 

CRUDEOIL -0.01 0.06 -0.15 0.88 
VIX 0.00 0.00 -1.45 0.15 

BTC(-1) -0.02 0.05 -0.31 0.76 
Variance Equation 

C(6) -1.35 0.30 -4.54 0.00 
C(7) 0.27 0.05 5.43 0.00 
C(8) -0.03 0.02 -1.39 0.16 
C(9) 0.83 0.04 21.12 0.00 

Ljung-Box Q Test Q(36) = 33.29 Prob. = 0.60 
LM ARCH Test F-statistic = 0.07 Prob. F(1,373) = 0.79 

หมายเหตุ *ระดบันยัส าคญัท่ี 0.1  **ระดบันยัส าคญัท่ี 0.05 และ ***ระดบันยัส าคญัท่ี 0.01 
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 จากตารางท่ี 3 ชุดขอ้มูลในช่วงก่อนการแพร่ระบาดโควิด-19 ซ่ึงผลการตรวจสอบความเหมาะสมของ
แบบจ าลอง พบว่า Ljung-Box Q-statistic ของ Standardized Residuals ท่ี  lag = 36 พบว่ามีค่ าเท่ ากับ  33.29                  
(Prob. = 0.60) แสดงว่าไม่มีปัญหา Serial Correlation รวมทั้ ง LM statistic ท่ี  lag = 1 มีค่ าเท่ ากับ 0.07 (Prob. = 0.79) 
แสดงวา่ไม่มี ARCH Effect ใน Standardized Residuals ดงันั้น แบบจ าลอง EGARCH (1,1) จึงมีความเหมาะสม 
ซ่ึงผลลพัธ์จากการวเิคราะห์ช่วงก่อนการแพร่ระบาดโควดิ-19 ผลตอบแทนทองค า ผลตอบแทนน ้ ามนัดิบ ผลต่าง
ดชันีความผนัผวนและผลตอบแทนบิทคอยน์ ไม่มีความสมัพนัธ์กบัความผนัผวนบิทคอยน์ 
 
ตารางที ่4 ผลการวเิคราะห์ขอ้มูลช่วงระหวา่งการแพร่ระบาดโควดิ-19 โดยแบบจ าลอง 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 *ระดบันยัส าคญัท่ี 0.10  **ระดบันยัส าคญัท่ี 0.05 และ ***ระดบันยัส าคญัท่ี 0.01   
  

จากตารางท่ี 4 ชุดขอ้มูลช่วงระหวา่งการแพร่ระบาดโควิด-19 ซ่ึงผลการตรวจสอบความเหมาะสมของ
แบบจ าลอง พบวา่ Ljung-Box Q-statistic ของ Standardized Residuals ท่ี lag = 36 พบวา่มีค่าเท่ากบั 36.45 (Prob. 
= 0.45) แสดงว่าไม่มีปัญหา Serial Correlation รวมทั้ ง LM statistic ท่ี  lag = 1 มีค่าเท่ากับ 0.64 (Prob. = 0.43) 
แสดงวา่ไม่มี ARCH Effect ใน Standardized Residuals ดงันั้น แบบจ าลอง EGARCH (1,1) จึงมีความเหมาะสม 
ซ่ึงผลลพัธ์จากการวิเคราะห์ช่วงระหวา่งการแพร่ระบาดโควิด-19 พบวา่ ผลตอบแทนน ้ ามนัดิบส่งผลต่อความผนั
ผวนของผลตอบแทนบิทคอยน์ ในทิศทางเดียวกนั ท่ีระดบันัยส าคญั 0.1 นั่นคือเม่ือผลตอบแทนน ้ ามนัดิบเพ่ิม
สูงข้ึน ความผนัผวนของผลตอบแทนบิทคอยน์จะเพ่ิมสูงข้ึนเช่นเดียวกนั และผลตอบแทนบิทคอยน์ส่งผลต่อ   
ความผนัผวนของผลตอบแทนบิทคอยน์ ในทิศทางตรงกนัขา้ม ท่ีระดบันยัส าคญั 0.05 กล่าวไดว้า่ เม่ือผลตอบแทน
บิทคอยน์เพ่ิมสูงข้ึน ความผนัผวนของผลตอบแทนบิทคอยน์จะลดลง 
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6. อภิปรายผล  
  การศึกษาคร้ังน้ีเป็นการเปรียบเทียบผลกระทบของตวัช้ีวดัเศรษฐกิจต่อความผนัผวนของผลตอบแทน
บิทคอยน์ก่อนและระหวา่งการแพร่ระบาดโควดิ-19 จากผลการศึกษาคร้ังน้ีแสดงใหเ้ห็น ดงัน้ี  
 ความสัมพนัธ์ของผลตอบแทนทองค ากบัผลตอบแทนบิทคอยน์ ในช่วงก่อนและช่วงระหวา่งการแพร่
ระบาดโควดิ-19 ผลตอบแทนทองค าไม่ส่งผลกระทบต่อความผนัผวนของผลตอบแทนบิทคอยน์ ซ่ึงผลตอบแทน
ทองค าท่ีมีความผนัผวนเกิดจากปัจจยัท่ีหนุนราคาทองค าจากสงครามการคา้ระหวา่งสหรัฐฯและจีน อีกทั้งยงัมี
ความกงัวลเก่ียวกบัภาวะเศรษฐกิจสหรัฐฯจะถดถอย และต่อมาไดมี้ปัจจยัในช่วงการระหวา่งแพร่ระบาดโควดิ-19 
ซ่ึงทองค าเป็นสินทรัพยท่ี์นกัลงทุนลงทุนเพ่ือป้องกนัความเส่ียง นกัลงทุนอาจมีความจ าเป็นท่ีจะตอ้งป้องกนัความ
เส่ียง นกัลงทุนจึงลงทุนในทองค าเพ่ือป้องกนัความเส่ียง แต่ราคาบิทคอยน์ท่ีมีความผนัผวนสูง นกัลงทุนอาจมอง
วา่ไม่ไดเ้ป็นสินทรัพยท่ี์ป้องกันความความเส่ียง ซ่ึงตรงกับการศึกษาของ Klein et al. (2018) ความสัมพนัธ์ท่ีมี 
การเปล่ียนแปลงตลอดเวลาของราคาบิทคอยน์และราคาทองค า สรุปไดว้่าราคาบิทคอยน์และราคาทองค า ไม่มี
ความสัมพนัธ์ท่ีมัน่คง ซ่ึงขดัแยง้กับการศึกษาของ Dyhrberg (2015) บิทคอยน์กบัราคาทองค ามีสัมพนัธ์กนัใน
ทิศทางเดียวกนั แสดงใหเ้ห็นผลลพัธ์ท่ีอาจจะเกิดความแตกต่างกนัของช่วงเวลาขอ้มูลในการวเิคราะห์  
 ความสัมพนัธ์ระหวา่งผลตอบแทนน ้ ามนัดิบกบัผลตอบแทนบิทคอยน์ ในช่วงก่อนการแพร่ระบาดโค
วิด-19 ผลตอบแทนน ้ ามนัดิบไม่ส่งผลต่อความผนัผวนของผลตอบแทนบิทคอยน์ แต่ในช่วงระหว่างการแพร่
ระบาดโควิด-19 นั้น ผลตอบแทนน ้ ามนัดิบส่งผลต่อความผนัผวนของผลตอบแทนบิทคอยน์ ในทิศทางเดียวกนั 
ส าหรับราคาน ้ ามบัดิบถือวา่เป็นราคาในการคาดการณ์ของสภาวะเงินเฟ้อในระบบเศรษฐกิจ นอกจากน้ียงัถือเป็น
แหล่งส าคญัของอุปสงค์และแรงกดดันทางด้านต้นทุน โดยในช่วงการแพร่ระบาดโควิด-19 น ้ ามนัดิบได้รับ
ผลกระทบจากการแพร่ระบาดโควดิ-19 ความตอ้งการใชน้ ้ ามนัลดลง กระทบต่อประเทศผูผ้ลิตน ้ามนัหลกัของโลก  
จนท าใหมี้การปรับลดก าลงัการผลิตน ้ ามนัจากกลุ่มโอเปกมาตลอดทั้งปี ซ่ึงการแพร่ระบาดโควดิ-19 ส่งผลใหร้าคา
บิทคอยน์ลดลงในเดือนมีนาคม พ.ศ. 2563 เช่นกนั แต่ต่อมาราคาบิทคอยน์มีการเพ่ิมข้ึนอยา่งต่อเน่ือง รวมถึงราคา
น ้ ามัน ดิบ ท่ีได้มีการป รับตัวข้ึนมาเช่นกัน  ซ่ึงจากการศึกษาของ Gharbi (2019) บิทคอยน์ และน ้ ามัน                                  
มีความสัมพนัธ์เชิงบวกอยา่งมีนยัส าคญั แต่ขดัแยง้กบัการศึกษาของ Das and Kannadhasan (2018) ราคาน ้ ามนัมี
ความสัมพนัธ์เชิงลบกับราคาบิทคอยน์ ซ่ึงผลลพัธ์ท่ีแตกต่างกนัอาจเกิดไดจ้ากช่วงเวลาและตวัแบบจ าลองใน             
การวเิคราะห์ แสดงใหเ้ห็นผลลพัธ์ท่ีอาจจะเกิดความแตกต่างกนัของช่วงเวลาขอ้มูลในการวเิคราะห์  
 ความสัมพนัธ์ระหวา่งผลต่างดชันีความผนัผวนกบัผลตอบแทนบิทคอยน์ ในช่วงก่อนและช่วงระหวา่ง
การแพร่ระบาดโควิด-19 ผลต่างดัชนีความผนัผวนไม่มีความสัมพนัธ์กับผลตอบแทนบิทคอยน์กัน ซ่ึงดัชนี                 
ความผนัผวนโดยนัยเป็นเกณฑม์าตรฐานทัว่ไปของความผนัผวนท่ีมกัใชเ้ป็นจุดอา้งอิงของความเปราะบางของ
ตลาดโดยนักลงทุนท่ีมีความกลวัในการลงทุนของตลาดหลกัทรัพย ์ซ่ึงเม่ือดชันีความผนัผวนมีค่าต ่ากวา่ 20 จุด  
นกัลงทุนจะลงทุนในตลาดหลกัทรัพย ์แต่หากมีค่าสูงกวา่ 20 จุด นกัลงทุนจะเร่ิมมีการป้องกนัความเส่ียง ไม่กลา้ท่ี
จะลงทุน ซ่ึงราคาบิทคอยน์ท่ีมีความผนัผวนสูง อาจส่งผลให้นักลงทุนไม่กลา้ท่ีจะลงทุนในบิทคอยน์เช่นกัน                  
ซ่ึงสอดคล้องกับ Erdas and Caglar (2018) บิทคอยน์และดัชนีความผันผวนไม่มีความสัมพันธ์กัน แต่จาก
การศึกษาของ Das and Kannadhasan (2018) พบว่าราคาบิทคอยน์และดชันีความผนัผวนมีความสัมพนัธ์กนัใน 
เชิงลบ อยา่งมีนยัส าคญั แสดงใหเ้ห็นผลลพัธ์ท่ีอาจจะเกิดความแตกต่างกนัของช่วงเวลาขอ้มูลในการวเิคราะห์  
 ความสัมพนัธ์ระหว่างผลตอบแทนบิทคอยน์ในอดีตกับผลตอบแทนบิทคอยน์ในช่วงก่อนการแพร่
ระบาดโควดิ-19 ไม่มีความสมัพนัธ์กนั แต่ในช่วงระหวา่งการแพร่ระบาดโควิด-19 ผลตอบแทนบิทคอยน์ในอดีต
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ส่งผลกบัผลตอบแทนบิทคอยน์ ในทิศทางตรงกนัขา้ม ซ่ึงช่วงระหวา่งการแพร่ระบาดโควิด-19 ท่ีส่งผลให้ราคา
บิทคอยน์มีความผนัผวนสูง ราคาเพ่ิมและลดลงอย่างรวดเร็วในระยะเวลาสั้ น ในช่วงท่ีราคาบิทคอยน์ลดลง                 
นักลงทุนส่วนใหญ่อาจจะเข้าซ้ือเพ่ือเก็งก าไรและเม่ือราคาปรับตัวข้ึนสูงนักลงทุนจะก็เทขาย กล่าวได้ว่า                      
เม่ือผลตอบแทนบิทคอยน์ในอดีตลดลง จะส่งผลใหค้วามผนัผวนของผลตอบแทนบิทคอยน์เพ่ิมข้ึน 
 

7. ข้อเสนอแนะ 
 7.1 ข้อเสนอแนะในการน าผลวจิยัไปใช้ 

การศึกษาในคร้ังน้ีได้ทราบถึงปัจจยัท่ีส่งผลต่อความผนัผวนของบิทคอยน์ในช่วงก่อนและระหว่าง                
การแพร่ระบาดโควดิ-19 ซ่ึงนกัลงทุนหรือสถาบนัทางการเงินสามารถน าไปประกอบการตดัสินใจในการลงทุนได ้

7.2 ข้อเสนอแนะในการวจิยัคร้ังต่อไป 
การศึกษาคร้ังน้ีมีช่วงเวลาจ ากดัของการการศึกษา โดยงานวิจยัคร้ังน้ีใชข้อ้มูลในช่วงก่อนและระหวา่ง

การแพร่ระบาดโควดิ-19 รวม 1054 วนั ดงันั้นหากมีการศึกษาคร้ังต่อไปควรศึกษาในช่วงระยะเวลาท่ีมากข้ึน 
 

8. กติติกรรมประกาศ 
งายวิจยัฉบบัน้ีเสร็จสมบูรณ์เป็นอยา่งดีไดจ้ากการไดรั้บความช่วยเหลือและความอนุเคราะห์ในการให้

ความรู้ และค าปรึกษา จาก ดร.ปาริฉัตร ศิลปเทศ เป็นอาจารยท่ี์ปรึกษาในการจดัท างานวิจยัฉบบัน้ี รวมถึงไดรั้บ
รับความกรุณาจาก ดร.คมกริช วงศ์แข และรศ.ดร.สุรชยั จนัทร์จรัส ท่ีไดใ้ห้ค  าแนะน าแนวทางในการแกไ้ขและ
ปรับปรุงขอ้บกพร่องงานวิจยัฉบบับน้ีส าเร็จและสมบูรณ์ จึงขอขอบพระคุณส าหรับความกรุณาเป็นอยา่งสูงมา              
ณ โอกาสน้ี 
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การพฒันาระบบตลาดผกัปลอดภัยตามหลกั “การตลาดน าการผลติ”  
กรณศึีกษา :  จังหวดัพระนครศรีอยุธยา 

THE DEVELOPMENT OF A SAFE VEGETABLE MARKET SYSTEM UNDER 
THE PRINCIPLE OF  MARKETING LEADING PRODUCTION :  
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บทคัดย่อ 
งานวิจยัเร่ือง การพฒันาระบบตลาดผกัปลอดภยัตามหลกั “การตลาดน าการผลิต” กรณีศึกษา : จงัหวดั

พระนครศรีอยุธยาน้ี ใช้แนวคิดการวิจยัแบบผสมผสานระหว่างการวิจยัแบบมีส่วนร่วม (Participatory action 
research, PAR) และวิจยัเชิงปฏิบติัการ (Action research)  โดยมีวตัถุประสงค ์1) เพื่อศึกษาปริมาณความตอ้งการ
ผกัปลอดภยัของกลุ่มตลาดท่ีเป็นองคก์รในจงัหวดัระนครศรีอยุธยา  2) เพื่อพฒันาระบบตลาดผกัปลอดภยัตาม
ความตอ้งการของผูบ้ริโภค   

ผลการวิจยัพบว่า ปริมาณผกัปลอดภยัท่ีโรงพยาบาลตอ้งการต่อปี เท่ากบั 95,142 กิโลกรัมต่อปี (เฉล่ีย
เป็น 7,928.5 กิโลกรัมต่อเดือน) คิดเป็นมูลค่าเท่ากบั 2,757,491 บาท ต่อปี (ค  านวณจากราคาตลาดผกั ของตลาดไท 
ณ วนัท่ี 25 ตุลาคม 2562)  มีจ านวนชนิดของผกัท่ีมีการสัง่ซ้ือ 91 ชนิด ส่วนใหญ่เป็นผกัท่ีใหคุ้ณประโยชน์สูงและ
ผกัท่ีใช้เป็นเคร่ืองปรุง อาทิ ฟักทอง แตงกวาอ่อน ถัว่ฝักยาว ผกักวางตุง้ พริก ข่า ตระไคร้ ฯลฯ โดยปริมาณ                
ความตอ้งการผกัของแต่ละโรงพยาบาลข้ึนอยูก่บัปัจจยัดงัน้ี คือ 1) ขนาดของโรงพยาบาล  2) อตัราการครองเตียง                   
3) จ านวนผูป่้วยใน และ 4) ปัจจัยอ่ืน ๆ เช่น อาการของผูป่้วย วิธีการซ้ือผกั มี 2 วิธี คือ 1) ผ่านคนกลาง และ             
2) ไม่ผ่านคนกลาง  โดยวิธีผ่านคนกลางจะมี  2 ลกัษณะ คือ ผ่านระบบประกวดราคาตามระเบียบราชการ โดยจะ
ท าเป็นประกาศแสดงความตอ้งการเป็นรายปี  และพอ่คา้คนกลางในตลาดเป็นผูน้ าผกัมาส่งท่ีโรงพยาบาล  ส่วนวธีิ
ไม่ผา่นคนกลาง คือ ทางโรงพยาบาลจะเป็นไปซ้ือเองในตลาด  

ผลของการพฒันาคนกลางในระบบตลาดผกัปลอดภยั มีผูมี้คุณสมบติัท่ีสามารถท าหนา้ท่ีเป็นคนกลางใน
ระบบตลาดผกัปลอดภยั 5 คน จากการพฒันาโดยการแลกเปล่ียนเรียนรู้ ผลการประเมินตนเองพบว่าคนกลางมี
ความรู้เพ่ิมข้ึนระดบัมากท่ีสุด และมาก   

ผลพฒันาแหล่งจ าหน่ายและรวบรวมค าสั่งซ้ือ เพ่ือเป็นศูนยก์ลางในการรับค าสั่งซ้ือ วางแผนการตลาด
และการผลิต ตลอดจนเป็นแหล่งจ าหน่ายปลีก มีปริมาณสั่งซ้ือสินคา้เกษตร แยกเป็นผลิตภณัฑ์ผกัและผลไม้
ปลอดภยั จ านวน 560 กิโลกรัม ผลิตภณัฑข์องมหาวทิยาลยัฯ จ านวน 198 โหล  คิดเป็นมูลค่า 70,115 บาท   

ขอ้เสนอแนะ ควรส่งเสริมเกษตรกรผูผ้ลิตใหเ้กิดการรวมกลุ่มของเกษตรกรท่ีเขม้แขง็ มุ่งเนน้การผลิตให้
ไดก้ารรับรองมาตรฐาน เสริมสร้างความรู้และขอ้มูลเก่ียวกบัการวางแผนการผลิตใหส้อดคลอ้งกบัความตอ้งการ  
และปรับแนวคิดและท าความเขา้ใจเก่ียวกบัตลาดเช่ือมโยงหรือตลาดพนัธสญัญา 

 
ค าส าคญั : ระบบตลาดผกัปลอดภยัตามหลกั “การตลาดน าการผลิต” 
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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. ความส าคัญและทีม่าของปัญหาวจัิย 
 จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา หน่ึงในพ้ืนท่ีลุ่มน ้ าเจา้พระยา/ป่าสัก อนัมีความอุดมสมบูรณ์ ดงัค าขวญัของ
จังหวดั “ราชธานีเก่า อู่ขา้วอู่น ้ า เลิศล ้ ากานต์กวี คนดีศรีอยุธยา เลอค่ามรดกโลก”  ซ่ึงแสดงให้เห็นว่าจงัหวดั
พระนครศรีอยธุยา นอกจากเป็นราชธานีเก่าแลว้ ยงัเป็นแหล่งท่ีมีศกัยภาพดา้นการผลิตสินคา้เกษตร ดว้ยมีแหล่ง
น ้ าท่ีอุดมสมบูรณ์ จากขอ้มูลดา้นเศรษฐกิจผลิตภณัฑ ์จงัหวดัพระนครศรีอยธุยามีพ้ืนท่ีท าการเกษตรของจงัหวดั
ทั้งหมด 1,177,897  ไร่ เป็นพ้ืนท่ีท านา 1,065,016 ไร่ คิดเป็นสัดส่วน ร้อยละ 90 ของพ้ืนท่ีการเกษตร ส่วนท่ีเหลือ
ปลูกพืชสวน ทั้งกลุ่มไมผ้ล ผกัและไมด้อก  จากขอ้มูลของเกษตรจงัหวดัพระนครศรีอยธุยา พ้ืนท่ีมีการปลูกพืชผกั
มากท่ีสุด ไดแ้ก่ อ าเภอลาดบวัหลวง มีพ้ืนท่ีในการท า 1,588 ไร่ รองลงมาไดแ้ก่ อ าเภอบางบาล มีพ้ืนท่ีในการท า
การปลูกพืชผกั 762 ไร่ โดยมีพ้ืนท่ีรวมในการปลูกผกัทั้งจงัหวดัประมาณ 6,445 ไร่ และจ านวนของเกษตรกรท่ีได้
มาตรฐาน GAP ในจงัหวดัพระนครศรีอยธุยา มีจ านวนทั้งส้ิน 157 ราย ลกัษณะพฤติกรรมของเกษตรกรส่วนใหญ่ 
จากขอ้มูลงานวิจยัของ ดร.ดุษฎี พรหมทตั พบวา่เป็นวยัแรงงานมีความรู้ความเขา้ใจและมีประสบการณ์การผลิต
สามารถบริหารจัดการการปลูกผกัปลอดภัยให้มีคุณภาพเป็นอย่างดีและสร้างรายได้เสริมให้แก่ครอบครัวมี
กระบวนการผลิตท่ีคลา้ยกนัและรวมกลุ่มกนัเพ่ือแลกเปล่ียนประสบการณ์แนวทางการตดัสินใจการขยายการผลิต
และการตลาดเกษตรกรโดยส่วนใหญ่ตอ้งการขยายพ้ืนท่ีการผลิตและผลิตสินคา้ท่ีหลากหลายขยายช่องทางการจดั
จ าหน่าย มีตราสินคา้เป็นของตนเองวางแผนการผลิตและการตลาดอยา่งต่อเน่ืองเกษตรกรกงัวลใจเร่ืองการไม่มี              
ผูสื้บทอดอาชีพและการเปล่ียนแปลงของภูมิอากาศขอ้เสนอแนะภาครัฐควรเขา้มาช่วยเหลือและแนะน าดา้น               
การผลิตและการตลาดให้แก่เกษตรกรเพ่ือเพ่ิมรายได้และคุณภาพชีวิตท่ีมั่นคง  ทั้ งน้ีเกษตรกรในจังหวดั
พระนครศรีอยุธยายงัคงมีตน้ทุนการผลิตสูง เน่ืองจากมีการใชปั้จจยัในการผลิตสูง ส่งผลให้มีก าไรน้อยจนถึง
ขาดทุนจนถึงมีหน้ีสิน ซ่ึงปัญหาหลกัเกิดจากการวางแผนการผลิตท่ีอาจจะยงัขาดประสิทธิภาพในห่วงโซ่คุณค่า 
(Value Chain) เพราะเกษตรกรขาดขอ้มูลความตอ้งการท่ีแทจ้ริงของผูบ้ริโภคหรือตลาด ซ่ึงท าใหรั้ฐบาลมีนโยบาย 
“การตลาดน าการผลิต” เพ่ือลดปัญหาสินคา้เกษตรท่ีมีความไม่สอดคลอ้งกันระหว่างอุปสงค์ (Demand) กับ
อุปทาน (Supply) โดยดา้นเกษตรกรผูผ้ลิตสินคา้เกษตรปลอดภยัส่วนใหญ่ไม่มีขอ้มูลดา้นการจดัจ าหน่ายซ่ึงสาเหตุ
เกิดจากขาดแคลนก าลงัและขาดทักษะในการจ าหน่ายโดยไม่ตอ้งการน าไปจ าหน่ายด้วยตนเองเน่ืองจากไม่มี          
ความช านาญดา้นการจ าหน่ายตอ้งการผลิตอยา่งเดียว ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของรสสุคนธ์ แยม้ทองค า ท่ีไดผ้ล
สรุปจากเกษตรกรท่ีตอ้งการให้หน่วยงานภาครัฐสนับสนุนตั้งแต่กระบวนการวางแผนการผลิตจนถึงการจดั
จ าหน่าย ส่วนผูบ้ริโภคใหข้อ้มูลวา่ไม่ทราบแหล่งจ าหน่ายสินคา้เกษตรปลอดภยั ทั้งน้ียงัรวมถึงองคค์วามรู้ในดา้น
การบริหารจดัการการผลิตท่ียงัมีขอ้จ ากัดไม่เป็นไปตามความตอ้งการของตลาด และจากผลการเสวนาระดม            
ความคิดเห็นของผูมี้ส่วนได้เสียการเสวนาระดมความคิดเห็นโครงการตลาดนัดสีเขียวเพ่ือชุมชน เม่ือวนัท่ี                    
22 กุมภาพนัธ์ 2560 โดยใช้กิจกรรม Problem Tree (เพ่ือให้ผูมี้ส่วนไดเ้สียไดอ้อกความคิดเห็นเก่ียวกบัตลาดท่ี
เขียว) ส่วนใหญ่มีความตอ้งการดา้นศูนยก์ลางการจดัจ าหน่ายสินคา้ปลอดภยั รวมทั้งการจดัการแหล่ง/ศูนยร์วม/
สถานท่ีจดัจ าหน่ายใหอ้ยูไ่ดอ้ยา่งย ัง่ยนื โดยใหมี้การจดัการตลาดท่ีมีผลผลิตสอดคลอ้งกบัความตอ้งการและพฒันา
มาตรฐานของแหล่งจ าหน่ายท่ีสร้างความเช่ือมัน่แก่ผูบ้ริโภค 
 เพื่อเป็นการแกปั้ญหาการผลิตท่ีไม่สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของตลาด และเพ่ือปรับเปล่ียนเกษตรกร
ให้ตะหนักถึงความส าคญัถึงความปลอดภยัและมาตรฐานของผลผลิตของเกษตรกรจงัหวดัพระนครศรีอยุธยา          
จึงไดด้ าเนินการวจิยัเพื่อพฒันาระบบตลาดตามหลกัการตลาดน าการผลิต 
 



การประชุมวชิาการระดบัชาติและนานาชาติ มหาวทิยาลยัศรีปทุม ออนไลน์ คร้ังท่ี 16 ประจ าปี 2564 วนัท่ี 28 ตุลาคม 2564 

939 

2. วตัถุประสงค์ของการวจัิย 

1)  เพ่ือศึกษาปริมาณความตอ้งการผกัปลอดภยัของกลุ่มตลาดท่ีเป็นองคก์รในจงัหวดัระนครศรีอยธุยา 
2)  เพื่อพฒันาระบบตลาดผกัปลอดภยัตามความตอ้งการของผูบ้ริโภค 

 

3. เอกสารและงานวจัิยทีเ่กี่ยวข้อง 
 3.1 แนวคดิ ทฤษฎแีละงานวจิยัทีเ่กีย่วข้อง 

แนวคิดงานวิจัยเพ่ือพัฒนาพื้นที่   (Area-based collaborative research for development : ABC) เป็น
งานวิจยัท่ีมุ่งหวงัให้เกิดการเปล่ียนแปลงในพ้ืนท่ีเป้าหมายในดา้นการพฒันา โดย ดร.สีลาภรณ์ บวัสาย (2557) 
กล่าววา่ งานวจิยัแบบ ABC เป็นงานท่ีมีเป้าหมายเพื่อสร้างการเปล่ียนแปลงในพ้ืนท่ี ซ่ึงอาจมีไดห้ลายระดบั ตั้งแต่
ระดบัจงัหวดั ลงไปจนถึงระดบัชุมชนและครัวเรือน ลกัษณะของงานวจิยัประเภทน้ีจึงมีโจทยเ์ป็นปัญหาของพ้ืนท่ี 
และท างานวจิยัเชิงปฏิบติัการกบักลไก/ภาคีการพฒันาในพ้ืนท่ีซ่ึงจะสอดคลอ้งกบั 

แนวคดิการวจิยัเชิงปฏิบัตกิารแบบมส่ีวนรวม (Participatory Action Research : PAR)  Koch & Kralik 
(2006) กล่าววา่ เป็นกระบวนการซ่ึงตวัเรา นกัวิจยั และผูมี้ส่วนร่วม ร่วมกนัท างานอยา่งเป็นระบบในวงรอบเพ่ือ
การส ารวจความวิตกกงัวล การเรียกร้องหรือปัญหาท่ีส่งผลกระทบหรือท าลายชีวิตของผูค้น ความร่วมมือกัน
ท างานจะสะทอ้นถึงวิธีการเปล่ียนสถานการณ์หรือการสร้างความสามารถ สอดคลอ้งกบั สุภางค์  จนัทวานิช 
(2547 :67) กล่าววา่ การวิจยัเชิงปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วม (PAR) หมายถึง วิธีการท่ีให้ชาวบา้นเขา้มามีส่วนร่วม
วิจยั เป็นการเรียนรู้จากประสบการณ์ โดยอาศัยการมีส่วนร่วมอย่างแข็งขนัจากทุกฝ่ายท่ีเก่ียวขอ้งกบักิจกรรม               
การวจิยั นบัตั้งแต่การก าหนดปัญหา การด าเนินการ การวเิคราะห์ขอ้มูล ตลอดจนหาแนวทางในการแกปั้ญหาหรือ
ส่งเสริมกิจกรรม 
 ทฤษฎเีกีย่วกบัการตลาด  “ตลาด” (market)  Kotler and Armstrong (2008:7) ไดใ้หค้วามหมายวา่ ตลาด 
(Market) หมายถึง กลุ่มของผูซ้ื้อท่ีมีศกัยภาพ มีความจ าเป็น หรือมีความตอ้งการในผลิตภณัฑ ์(สินคา้และบริการ) 
ท่ีธุรกิจควรสร้างความพึงพอใจและสร้างความสัมพนัธ์ท่ีดีต่อกัน Etzel, Walket and Stanton (2001:G7) ได้ให้
ความหมายไวว้่า หมายถึง บุคคลหรือองค์กรท่ีมีเงิน มีความเต็มใจท่ีจะจ่ายเงิน มีอ านาจในการตดัสินใจซ้ือ                 
เพ่ือสนองความพึงพอใจของแต่ละบุคคลหรือองคก์ร หรือเรียกว่า (ลูกคา้) ซ่ึงนอกเหนือจากความหมายขา้งตน้                      
ตลาด อาจหมายถึงสถานท่ีท่ีมีการแลกเปล่ียนซ้ือขายสินคา้และบริการก็ได้ เช่น ตลาดไท ตลาดส่ีมุมเมือง                 
ตลาดนดัรถไฟ ฯลฯ ส่วนความหมายของ “การตลาด” (Marketing) นั้นมีผูใ้ห้ค  านิยม อาทิ  Kotler, Philip; Gary 
Armstrong (2018) ได้ให้ค  าจ ากัดความว่าเป็น "กระบวนการท่ีบริษัทต่างๆ เข้ามามีส่วนร่วมกับลูกค้า สร้าง
ความสัมพนัธ์กบัลูกคา้ท่ีแข็งแกร่ง และสร้างมูลค่าให้กบัลูกคา้เพ่ือให้ไดมู้ลค่า จากลูกคา้เป็นการตอบแทนซ่ึงจะ
สอดคลอ้งกบั American Marketing Association (AMA) ว่าเป็น "กิจกรรม ชุดของสถาบนั และกระบวนการใน
การสร้าง ส่ือสาร ส่งมอบ และแลกเปล่ียนขอ้เสนอท่ีมีคุณค่าต่อลูกคา้ ลูกคา้ คู่คา้ และสังคมโดยรวม และของ 
Jerome E. Mccarthy  ไดใ้หค้วามหมายวา่ การตลาด คือ กิจกรรมท่ีประกอบข้ึนทั้งหมดซ่ึงเก่ียวกบัความพยายามท่ี
จะท าใหอ้งคก์รบรรลุผลส าเร็จตามวตัถุประสงคท่ี์วางไวแ้ละสามารถตอบสนองความตอ้งการของผูบ้ริโภคให้เกิด
ความพึงพอใจ โดยท าใหผ้ลิตภณัฑแ์ละบริการเคล่ือนยา้ยจากผูผ้ลิตไปสู่ผูบ้ริโภค 
 ทฤษฎกีารจดัจ าหน่าย (Place or Distribution)   Bovee, Houston and Thill (1995:G-4) ไดใ้หค้วามหมาย
การจัดจ าหน่าย ไว้ว่าหมายถึง กระบวนการเคล่ือนยา้ยผลิตภัณฑ์จากผู ้ผลิตไปสู่ผู ้บริโภคหรือผู ้ใช้ทาง
อุตสาหกรรม ซ่ึงประกอบดว้ยคนกลางและธุรกิจต่าง ๆ ท าหน้าท่ีอ านวยความสะดวกระหว่างท่ีอยู่ในช่องทาง            
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การจดัจ าหน่าย  หรือ Kotler and Armstrong (2008:311) ไดใ้ห้ความหมายว่า ช่องทางการตลาด หมายถึง การท่ี
ตอ้งอาศยัองคก์รต่าง ๆ ท่ีมีความสมัพนัธ์กนัในช่องทาง ช่วยน าสนิคา้หรือบริการท่ีเป็นประโยชน์ส าหรับผูบ้ริโภค 
(Consumers)  หรือผูใ้ชท้างธุรกิจ (Business Uses) เลิศภูมิ  จนัทร์เพญ็กุล อธิบายเก่ียวกบัระบบตลาดสินคา้เกษตร
วา่ เป็นระบบท่ีมีลกัษณะของการด าเนินกิจกรรมการตลาดของสินคา้เกษตรการท าหนา้ท่ีการตลาดของคนกลาง 
วถีิการตลาดของสินคา้นั้น ความสมัพนัธ์ขององคก์รต่าง ๆ ในตลาด และอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัตลาดสินคา้เกษตร 

งานวจิยัทีเ่กีย่วข้อง   
วินัย บุญยู ้(2554) ได้ศึกษา การพฒันาการด าเนินงานตลาดจ าหน่ายผกัปลอดสารพิษ ระดับชุมชน

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบา้นนิคม ต าบลกระจาย อ าเภอป้าติ้วจงัหวดัยโสธร โดยมีความคิดเห็นวา่ พืชผกั
เป็นอาหารท่ีมีคุณค่าทางอาหารซ่ึงอุดมดว้ยวิตามินและแร่ธาตุต่างๆ ท่ีเป็นประโยชน์ต่อร่างกายสูง แต่ผกัท่ีมี
จ าหน่ายตามทอ้งตลาด เกษตรกรท่ีปลูกมกัจะปุ๋ยเคมีและใชส้ารเคมีป้องกนัและก าจดั แมลงฉีดพ่นในปริมาณท่ี
มาก จึงก่อใหเ้กิดอนัตรายจากสารตกคา้งทั้งต่อผูบ้ริโภค และเกษตรกรผูป้ลูก การผลิต ผกัอินทรียซ่ึ์งปลอดสารพิษ
ยงัมีเกษตรกรใหค้วามสนใจนอ้ยเน่ืองจากประสบปัญหาดา้นตลาดจ าหน่าย โดยเฉพาะอยา่งยิง่ในระดบัชุมชน 

 ไฉไล กองทอง และคณะ (2555)  เร่ืองการวิจยัเชิงปฏิบติัการการพฒันาระบบตลาดชุมชนบนพ้ืนท่ีสูง: 
กรณีศึกษาการพฒันารูปแบบตลาดชุมชน ซ่ึงไดรู้ปแบบในการพฒันา โดยมีขั้นตอนหรือกระบวนการคือ ขั้นแรก
เป็นการศึกษาหาตลาดท่ีเหมาะสมกบัศกัยภาพของพ้ืนท่ีและเกษตรกรในชุมชน หลงัจากทราบตลาดท่ีเหมาะสม
แลว้ ในขั้นต่อไปเป็นการทดสอบตลาดดงักล่าวดว้ยการน าแนวทางการพฒันาตลาดผลผลิตของมูลนิธิโครงการหลวง 
ไปทดลองจริงกบัพ้ืนท่ีนั้นๆ โดยเร่ิมจากส ารวจตลาดและพฤติกรรมการบริโภคของผูบ้ริโภค/ผูซ้ื้อในแต่ละพ้ืนท่ี
เพื่อประเมินหาปริมาณความตอ้งการบริโภค (demand) และวางแผนการตลาด จากนั้นเป็นการวางแผนผลิตให้
สอดคลอ้งกบัแผนการตลาด 

งานวิจยัของ ดร.ดุษฎีพรหมทตั (2558) ไดศึ้กษา พฤติกรรมการผลิตผกัปลอดภยัของเกษตรกรจงัหวดั
พระนครศรีอยุธยา พบว่า เกษตรกรผูป้ลูกผกัปลอดภัยส่วนใหญ่เป็นวยัแรงงานมีความรู้ความเข้าใจและ                                   
มีประสบการณ์การผลิตสามารถบริหารจัดการการปลูกผกัปลอดภยัใหมี้คุณภาพเป็นอยา่งดีและสร้างรายไดเ้สริม
ใหแ้ก่ครอบครัวมีกระบวนการผลิตท่ีคลา้ยกนัและรวมกลุ่มกนัเพ่ือแลกเปล่ียนประสบการณ์แนวทางการตดัสินใจ
การขยายการผลิตและการตลาดเกษตรกรโดยส่วนใหญ่ตอ้งการขยายพ้ืนท่ีการผลิตและผลิตสินคา้ท่ีหลากหลาย
ขยายช่องทางการจดัจ าหน่ายมีตราสินคา้เป็นของตนเองวางแผนการผลิตและการตลาดอยา่งต่อเน่ืองเกษตรกร
กงัวลใจเร่ืองการไม่มีผูสื้บทอดอาชีพและการเปล่ียนแปลงของภูมิอากาศขอ้เสนอแนะภาครัฐควรเขา้มาช่วยเหลือ
และแนะน าดา้นการผลิตและการตลาดใหแ้ก่เกษตรกรเพ่ือเพ่ิมรายไดแ้ละคุณภาพชีวติท่ีมัน่คง 

รสสุคนธ์  แยม้ทองค า และคณะ(2560)  ไดส้รุปแนวทางการพฒันารูปแบบการจดัการตลาดสินคา้เกษตร
ปลอดภยัแบบมีส่วนร่วม :กรณีศึกษาจงัหวดัพระนครศรีอยธุยา ไวคื้อ ลกัษณะรูปแบบตลาดยงัคงเป็นตลาดของ       
ผูจ้ดัจ าหน่ายกล่าวคือตอ้งผ่านคนกลาง เน่ืองจากขอ้มูลเชิงคุณภาพในการสัมภาษณ์พบวา่เกษตรกรมีปัญหาเร่ือง
การจดัจ าหน่าย สาเหตุจากขาดแคลนก าลงัคนและขาดทกัษะในการจ าหน่าย ซ่ึงคนกลางดงักล่าวตอ้งไม่ใช่พอ่คา้
คนกลาง แต่เป็นลกัษณะของตวัแทนผูผ้ลิตท าหนา้ท่ีในการจดัจ าหน่ายสินคา้เกษตรปลอดภยั และเป็นตลาดสินคา้
เฉพาะ กล่าวคือเป็นตลาดท่ีขายสินคา้เกษตรปลอดภัยโดยต้องแยกจากตลาดสินคา้เกษตรทั่วไป เพ่ือสร้าง             
ความแตกต่าง  ส่วนกลุ่มเป้าหมายผูว้ิจยัไดท้ าการวิเคราะห์และสังเคราะห์จากขอ้มูล ก าหนดกลุ่มเป้าหมายคือ    
กลุ่มคนท่ีรักสุขภาพ ท่ีเป็นทั้งผูบ้ริโภคคนสุดทา้ย ท่ีซ้ือไปเพ่ือบริโภคเอง และผูใ้ชท้างอุตสาหกรรม ซ้ือไปเพ่ือ
ผลิตหรือจ าหน่ายต่อ เช่น โรงแรม โรงเรียน ร้านอาหาร และหา้งสรรพสินคา้ 
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ชรัญญา สุวรรณเสรีรักษ์ และเก็จวลี ศรีจนัทร์ (2021) ไดส้รุปรูปแบบการจดัการห่วงโซ่อุปทานพืชผกั
ปลอดภยัท่ีเหมาะส าหรับเกษตรกร ควรพฒันาทั้งระบบตั้งแต่ตน้น ้ าถึงปลายน ้ า ไดแ้ก่ 1) การบริหารจดัการส่วนตน้น ้ า 
ควรจดัตั้งกลุ่มและวางแผนการผลิตอยา่งเป็นระบบ 2) การบริหารจดัการส่วนกลางน ้ า ควรตรวจสอบสารเคมีตกคา้ง 
และคุณภาพมาตรฐานของผลผลิตก่อนจ าหน่าย 3) การบริหารจัดการส่วนปลายน ้ า ควรกระจายผลผลิตตาม                      
ความตอ้งการของลูกคา้  
 3.2 กรอบแนวคดิในการวจิยั 

ผูว้ิจัยใช้การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม (Participatory Action Research) ในการพฒันาระบบตลาด              
ผกัปลอดภยัตามหลกั “การตลาดน าการผลิต” ซ่ึงเนน้ใหมี้ส่วนร่วมของผูมี้ส่วนไดเ้สีย ไดแ้ก่ กลุ่มเกษตรกร โรงพยาบาล  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภาพที ่1 กรอบแนวทางการพฒันาระบบตลาดปลอดภยัฯ 
 

4. วธีิด าเนินการวจัิย  
4.1 ขั้นตอนในการศึกษา  

1.  ส ารวจความตอ้งการผกัปลอดภยั เพื่อหาปริมาณความตอ้งการ   
2. พฒันาคนกลางในระบบตลาดผกัปลอดภยั   
3. วางแผนการตลาดและการผลิตใหมี้ความสอดคลอ้งเช่ือมโยงกนั  
4. พฒันาแหล่งจ าหน่ายและรวบรวมค าสัง่ซ้ือ เพ่ือเป็นศูนยก์ลางในการรับค าสัง่ซ้ือ  

4.2 ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 
 กจิกรรมที ่1 ส ารวจความตอ้งการผกัปลอดภยัเพื่อหาปริมาณความตอ้งการ  
 ประชากรท่ีใช้ในการวิจัย  ได้แก่ โรงพยาบาลในจังหวดัพระนครศรีอยุธยาทั้ งหมดจ านวน 16  

โรงพยาบาล กลุ่มตวัอยา่งคดัเลือกจากโรงพยาบาลท่ีสังกดัภาครัฐ จ านวน 16 โรงพยาบาล ใชว้ิธีการสุ่มตวัอย่าง 
แบบเจาะจง (Purposive Sampling) ไดแ้ก่ โรงพยาบาลพระนครศรีอยธุยา โรงพยาบาลเสนา โรงพยาบาลบางบาล 
โรงพยาบาลวงันอ้ย โรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราช โรงพยาบาลบางปะอิน โรงพยาบาลผกัไห่ โรงพยาบาลภาชี 
โรงพยาบาลบางปะหัน โรงพยาบาลมหาราช โรงพยาบาลท่าเรือ โรงพยาบาลบา้นแพรก โรงพยาบาลบางไทร 
โรงพยาบาลลาดบวัหลวง โรงพยาบาลอุทยั โรงพยาบาลบางซา้ย 
  กิจกรรมที่ 2 พฒันาคนกลางในระบบตลาดผกัปลอดภยั โดยท าคดัเลือกจากเกษตรท่ีเป็นผูน้ าใน
พ้ืนท่ีเป้าหมายของแผนงานวจิยัในจงัหวดัพระนครศรีอยธุยา การก าหนดกลุ่มตวัอยา่งเป็นการก าหนดแบบเจาะจง 
(Purposive Sampling)  จ านวน 5 ท่าน   
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  กิจกรรมที่ 3  วางแผนการตลาดและการผลิตให้มีความสอดคลอ้งเช่ือมโยงกนัของผูผ้ลิตและผูซ้ื้อ/               
คนกลาง   ซ่ึงกลุ่มเป้าหมายคดัเลือกจากกลุ่มตวัอยา่ง  พิจารณาจากความพร้อมดา้นต่าง ๆ  ไดก้ลุ่มเป้าหมายในส่วน
ของ Demand ได้แก่ โรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราช และส่วนของ Supply ได้แก่ ตวัแทนคนกลางในพ้ืนท่ี               
ต าบลเจา้เจ็ด อ าเภอเสนา ซ่ึงเป็นเกษตรผูผ้ลิตผกัปลอดภยั และเป็นพอ่คา้คนกลาง 
  กิจกรรมที่ 4 พฒันาแหล่งจ าหน่ายและรวบรวมค าสั่งซ้ือสินคา้ผกัปลอดภยั โดยผูว้ิจยัไดก้ าหนด
แหล่งจ าหน่าย ท่ีมหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนยพ์ระนครศรีอยธุยา วาสุกรี  
 4.3 เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจิยั 
    การสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) เพ่ือให้ไดข้อ้มูลเชิงลึกของกลุ่มตวัอย่างจะใชค้  าถามท่ีเป็น
ลกัษณะปลายเปิดและเป็นการสัมภาษณ์แบบไม่เป็นทางการ (Informal Interview)  การสังเกตแบบมีส่วนร่วม 
(Participant Observation)  และการสนทนากลุ่ม (Focus Group Discussion) โดยค าถามได้ท าการตรวจสอบ                
ความเท่ียง ตามเน้ือหาโดยผูเ้ช่ียวชาญทาง อุปกรณ์ท่ีใชป้ระกอบการสัมภาษณ์สมุดจดบนัทึกเพื่อให้ผูว้ิจยับนัทึก 
และเคร่ืองบนัทึกเสียง โดยประเด็นในการถามในช่วงของการส ารวจจะเน้นค าถามเก่ียวกบั ชนิดและปริมาณ      
ความตอ้งการของผกั ตลอดทั้งปี  ตลอดจนการจูงใจ และสร้างความร่วมมือ  
 4.4 การวเิคราะห์ข้อมูล 
  ใชก้ระบวนท่ีวิเคราะห์ไปพร้อม  กบัการรวบรวมขอ้มูล และท างานยอ้นกลบัไปกลบัมาหลาย ๆ เท่ียว 
ระหว่างเก็บขอ้มูลกับการวิเคราะห์ขอ้มูลจนกระทั่งความรู้ถึงจุดอ่ิมตวั หลงัจากนั้นขอ้มูลมาจัดหมวดหมู่หา              
ความเช่ือมโยงความสัมพนัธ์ต่าง ๆ และถอดบทเรียนน าไปสร้างเป็นขอ้เสนอเชิงทฤษฎีเพ่ือน าไปสู่รูปแบบท่ี
เหมาะสมกบัตลาดผกัปลอดภยัตามหลกัการตลาดน าการผลิต 
 

5. ผลการวจัิย 
  1. ผลการส ารวจความต้องการผักปลอดภัย  ปริมาณความต้องการผักในโรงพยาบาลในจังหวดั
พระนครศรีอยุธยา 16 โรงพยาบาล มีความต้องการผกัประมาณ 95,142 กิโลกรัมต่อปี คิดเป็นมูลค่าเท่ากับ 
2,757,491 บาท ต่อปี (ค  านวณจากราคาตลาดผกั ของตลาดไท ณ วนัท่ี 25 ตุลาคม 2562)  มีจ านวนชนิดของผกัท่ีมี
การสั่งซ้ือ 91 ชนิด ส่วนใหญ่เป็นผกัท่ีให้คุณประโยชน์สูงและผกัท่ีใชเ้ป็นเคร่ืองปรุง อาทิ ฟักทอง แตงกวาอ่อน 
ถัว่ฝักยาว ผกักวางตุง้ พริก ข่า ตระไคร้ ฯลฯ โดยปริมาณความตอ้งการผกัของแต่ละโรงพยาบาลข้ึนอยูก่บัปัจจยั
ดงัน้ี คือ 1)  ขนาดของโรงพยาบาล  2)  อตัราการครองเตียง  3)  จ านวนผูป่้วยใน  4) ปัจจยัอ่ืน ๆ เช่น อาการของ
ผูป่้วย  โดยวธีิการซ้ือผกั มี 2 วธีิ คือ 1)  ผา่นคนกลาง และ 2)  ไม่ผา่นคนกลาง  โดยวธีิผา่นคนกลางจะมี 2 ลกัษณะ 
คือ ผ่านระบบประกวดราคาตามระเบียบราชการ โดยจะท าเป็นประกาศแสดงความตอ้งการเป็นรายปี  และพ่อคา้
คนกลางในตลาดเป็นผูน้ าผกัมาส่งท่ีโรงพยาบาล  ส่วนวธีิไม่ผา่นคนกลาง คือ ทางโรงพยาบาลจะเป็นไปซ้ือเองใน
ตลาดท่ีใกล ้โดยชนิดของผกัท่ีใช้ประจ า ได้แก่ ผกักาดขาว ฟักทอง ถัว่งอก และพืชผกัสวนครัวทั่วไป โดย
กระบวนการสัง่ซ้ือ นกัโภชนาการจะเป็นผูก้  าหนดเมนูอาหารในแต่ละวนั และจะท าการสัง่ซ้ือล่วงหนา้ 1-2 วนั 
  2.  ผลของการพฒันาคนกลางในระบบตลาดผกัปลอดภยั คนกลางท่ีเป็นกลุ่มตวัอยา่งให้ความสนใจใน
การท่ีจะเพ่ิมช่องทางทางการตลาดเขา้สู่ตลาดโรงพยาบาล ซ่ึงถือว่าเป็นแหล่งรับซ้ือสินคา้เกษตรปลอดภยั
โดยเฉพาะอยา่งยิง่ผกัปลอดภยั โดยไดรั้บความร่วมมือในการเขา้ร่วมกิจกรรมท่ีผูว้จิยัไดก้ าหนดในพฒันาศกัยภาพ
ของคนกลางด้วยวิธีการประชุมกลุ่มย่อยทั้ งแบบเป็นทางการ และไม่เป็นทางการ เพ่ือแลกเปล่ียนเรียนรู้                    
ตลอดการศึกษาหาความรู้เพ่ิมเติมจากแหล่งต่าง ๆ และมีความกระตือรือร้นในการท่ีจะด าเนินการให้ประสบ
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ความส าเร็จตามท่ีตั้งไว ้และจากการวิเคราะห์ความเป็นไปไดใ้นดา้นความพร้อม พบวา่ ยงัไม่มีความพร้อมดา้น
ผลผลิตท่ีปลูกยงัไม่ไดรั้บรองมาตรฐาน และมีเฉพาะบางชนิดเท่านั้น   
  3.  ผลของการวางแผนการตลาดและการผลิตให้มีความสอดคลอ้งเช่ือมโยงกันของผูผ้ลิตและผูซ้ื้อ/               
คนกลาง ผลการจากด าเนินงาน ผูว้ิจยัและคนกลาง เกษตรกรไดน้ าขอ้มูลมาวิเคราะห์และประเมินความพร้อม             
ผลพบวา่คนกลางและเกษตรกรประเมินตนเองแลว้พบวา่ยงัไม่มีความพร้อมทั้งในดา้นการผลิตให้ไดม้าตรฐานซ่ึง
อาจตอ้งใชร้ะยะเวลา ประกอบกบัเง่ือนไขบางอยา่ง อาทิ ตอ้งส่งอยา่งสม ่าเสมอตอ้งไม่มีความผิดพลาดเน่ืองจาก
จะกระทบต่อการผลิตอาหารใหค้นไข ้ทางคนกลางและกลุ่มเกษตรกรมีความกงัวลและหากเกิดความผิดพลาดจะ
ท าใหเ้กิดผลกระทบทั้งดา้นเกษตรและกบัโรงพยาบาลเพ่ือใหก้ารด าเนินการวจิยัครบกระบวนการ ผูว้จิยัจึงหาแนว
ทางแกไ้ขเพ่ือให้เกิดการเช่ือมโยงของกลุ่มเกษตรกรกบัตลาดท่ีเป็นโรงพยาบาล จึงคดัเลือกตวัแทน 1 ท่าน จาก               
5 ท่านเป็นคนกลาง  ส่วนโรงพยาบาลท่ีร่วมด าเนินการไดแ้ก่ โรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราช (วาสนะมหาเถระ) 
โดยได้น าคนกลางและเกษตรกรเขา้พบ ผูอ้  านวยการโรงพยาบาลและนักโภชนาการ เพ่ือรับฟังค าช้ีแจงและ
เง่ือนไขต่าง ๆ ผลการทดลองพบว่า ผลผลิตทางการเกษตรปลอดภัยยงัไม่ตอบสนองต่อความตอ้งการของ
โรงพยาบาลได ้เน่ืองจากช่วงเดือนดงักล่าว (กนัยายน-ตุลาคม) อากาศแปรปรวน เป็นช่วงอากาศร้อนและค่อนขา้งแลง้ 
ท าให้ผลผลิตทางการเกษตรนอ้ยและไม่หลากหลาย ท าให้ปริมาณการส่งลดลงและไม่เป็นไปตามความตอ้งการ
ของโรงพยาบาล   
  4. ผลพฒันาแหล่งจ าหน่ายและรวบรวมค าสัง่ซ้ือ เพ่ือเป็นศูนยก์ลางในการรับค าสัง่ซ้ือ วางแผนการตลาด
และการผลิต ตลอดจนเป็นแหล่งจ าหน่ายปลีก โดยจัดท า เป็นโครงการศูนย์ฝึกปฏิบัติงานนักศึกษา                                  
คณะบริหารธุรกิจฯ ภายใตแ้นวคิด “ธุรกิจสร้างสุข”  ใชช่ื้อร้านวา่ ร้านหนา้มอ ซ่ึงจะเป็นแหล่งจ าหน่ายและเป็น
รูปรวมสินคา้เกษตรปลอดภยั โดยผ่านการเห็นชอบของผูบ้ริหารฯ สามารถเป็นศูนยก์ลางในการจ าหน่ายสินคา้
เกษตรปลอดภยัมีมูลค่าทางการตลาดประมาณ  70,115 บาท (เฉล่ียมูลค่าเดือนละ 35,058 บาท) นอกจากผลกระทบ
ดา้นเศรษฐกิจแลว้ ยงัส่งผลต่อการเรียนรู้ของนกัศึกษาเน่ืองสามารถเพ่ิมทกัษะใหก้บันกัศึกษาท่ีเขา้ร่วมโครงการฯ 
 

6. อภิปรายผล  
 การพฒันาระบบตลาดผกัปลอดภยัซ่ึงเป็นกระบวนการศึกษาภายใตแ้นวคิด “การตลาดน าการผลิต”                 
ซ่ึงเป็นกระบวนการเช่ือมโยงเกษตรกรผูผ้ลิต กบั ผูบ้ริโภคท่ีเป็นองคก์รไดแ้ก่โรงพยาบาล โดยเกษตรกรผูผ้ลิต
จะตอ้งด าเนินการตามความตอ้งการหรือเง่ือนไข การพฒันาระบบตลาดผกัปลอดภยัตามหลกั “การตลาดน าการผลิต”  
จะประกอบดว้ย 1) ตลาด เป้าหมาย หรือผูบ้ริโภค (โรงพยาบาล, ผูบ้ริโภคทัว่ไป)  2) คนกลาง 3) กลุ่มเกษตรกร
ผูผ้ลิต 4) ผลิตภณัฑ ์(ผลผลิตทางการเกษตรท่ีปลอดภยัไดม้าตรฐาน ,ผกัปลอดภยั)  5) ขอ้มูล (ดา้นความตอ้งการ,
ขอ้มูลดา้นการผลิต,เง่ือนไขขอ้ตกลง)  กระบวนการด าเนินงานโดยเร่ิมจากการส ารวจความตอ้งการของตลาด              
ทั้งปริมาณ  ชนิดประเภท และเง่ือนไขเบ้ืองตน้ ควบคู่กบัการส ารวจขอ้มูลดา้นการผลิตของกลุ่มเกษตรกรเก่ียวกบั
ศกัยภาพในการผลิต โดยไดป้ริมาณความตอ้งการเฉล่ียวนัละ 264 กิโลกรัม แต่หากพิจารณาเฉล่ียต่อโรงพยาบาล
จะมีปริมาณเฉล่ียวนัละ 16-17 กิโลกรัมต่อวนั โดยชนิดและประเภทมีความหลากหลายประมาณ 91 ชนิด (ขอ้มูล
จากสาธารณสุขสังหวดัพระนครศรีอยุธยา) ขอ้มูลดังกล่าวจะน ามาศึกษาและวิเคราะห์เพ่ือวางแผนแนวทาง                  
การด าเนินงาน โดยคนกลางจะมีบทบาทหน้าท่ีท่ีส าคญัในการเช่ือมโยงระหว่างตลาด (โรงพยาบาล, ผูบ้ริโภค
ทัว่ไป) กบัเกษตรกรผูผ้ลิต โดยจะเห็นวา่ตลาดสินคา้เกษตรยงัตอ้งอาศยัคนกลางเพ่ือท าหนา้ท่ีแทนเกษตรกรผูผ้ลิต 
ซ่ึงจะสอดคลอ้งกบังานวิจยัของรสสุคนธ์ แยม้ทองค า ท่ีอธิบายลกัษณะรูปแบบตลาดสินคา้เกษตรปลอดภยัยงัคง
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เป็นตลาดของผูจ้ดัจ าหน่ายกล่าวคือตอ้งผา่นคนกลาง (รสสุคนธ์,แนวทางการพฒันารูปแบบการจดัการตลาดสินคา้
เกษตรปลอดภยัแบบมีส่วนร่วม กรณีศึกษาจงัหวดัพระนครศรีอยุธยา :2561)  โดยคนกลางและเกษตรกรผูผ้ลิต
จะตอ้งประเมินศักยภาพด้านการผลิตของตนเองว่าสามารถด าเนินการผลิตได้หรือไม่ ซ่ึงผลวิจัยพบว่ากลุ่ม
เกษตรกรยงัมีปัญหาในเร่ืองการรวมกลุ่มและยงัไม่พร้อมท่ีจะเขา้สู่ตลาดเช่ือมโยงท่ีมีพนัธ ซ่ึงสอดคลอ้งกับ
บทความของอารีวรรณ คูสนัเทียะ เขียนไวใ้นนิตยสารเนชัน่สุดสปัดาห์ วนัท่ี 19 สิงหาคม 2559 วา่ การรวมตวักนั
ของเกษตรกรนบัเป็นแนวทางส าคญัต่อการพฒันาการเกษตรและเป็นแนวทางการแกไ้ขปัญหาของเกษตรกรได้
อยา่งมีประสิทธิภาพและมีความยัง่ยืน เพราะการรวมตวักนัจะเป็นการเพ่ิมอ านาจต่อรอง ทั้งในดา้นการผลิตและ
การตลาดนอกจากน้ียงัน ามาซ่ึงความร่วมมือกนัของหมู่คณะในการหนุนช่วยซ่ึงกนัและกนั ดงันั้นระบบตลาดน้ีจึง
อาจเหมาะกบักลุ่มเกษตรกรท่ีมีความพร้อมและมีศกัยภาพเพียงพอในการผลิตใหส้ม ่าเสมอและไดม้าตรฐาน  และ
พร้อมเขา้สู่ตลาดเช่ือมโยงหรือตลาดพนัธสญัญา    

การทดลองเช่ือมโยงเขา้สู่ตลาดโรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราช ท าให้ทราบถึงปัญหาในการเช่ือมโยง 
คือ 1) โรงพยาบาลมีความตอ้งการชนิดและประเภทสินคา้เกษตรปลอดภัยท่ีหลากหลาย ส่งผลให้คนกลาง                    
ไม่สามารถจดัหาได ้ประกอบกบัคุณภาพท่ีบางชนิดยงัไม่ไดม้าตรฐาน 2) ความคุม้ค่า เน่ืองจากเป็นการทดลอง
เช่ือมโยงแค่โรงพยาบาลเดียว จึงส่งผลให้ยอดสั่งซ้ือต่อคร้ังไม่มากนัก 3) การวางแผนการขนส่ง ตอ้งมีระบบ               
การขนส่งท่ีดีเน่ืองจากมีผลต่อโรงพยาบาลในการผลิตอาหารผูป่้วย จากวิเคราะห์ปัญหาในระบบตลาดปลอดภยั 
ผูว้ิจยัเห็นว่า เกษตรกรผูผ้ลิตเป็นปัจจยัหลกัท่ีส าคญั หากเกษตรกรผูผ้ลิตสามารถรวมกลุ่มไดอ้ย่างเขม้แข็ง และ               
มีผลผลิตท่ีไดรั้บการรับรองมาตรฐาน จะท าใหร้ะบบของตลาดผกัปลอดภยัสามารถเช่ือมโยงกนัได ้
 

7. ข้อเสนอแนะ 
 7.1 ข้อเสนอแนะในการน าผลวจิยัไปใช้ 

ด้านเกษตรกรผู้ผลติ   
1)  เกษตรกรจ าเป็นตอ้งพฒันาองคค์วามรู้ดา้นการท าธุรกิจเพ่ือสามารถวิเคราะห์และวางแผนทั้ง

ดา้นการผลิต และการจ าหน่ายไดต้รงกบัความตอ้งการของผูบ้ริโภค ตลอดจนการประยุกต์ใชเ้ทคโนโลยีมาใช้
เพ่ือใหเ้กิดประสิทธิภาพมากข้ึน  

2)  เกษตรกร ควรรวมกลุ่มอย่างจริงจงัเพ่ือวางแผนการผลิต โดยก าหนดสัดส่วนการผลิตสินคา้
เกษตรปลอดภยัแต่ละประเภทให้มีความสอดคลอ้งกับปริมาณความตอ้งการของผูบ้ริโภค ทั้ งน้ีผลผลิตตอ้งมี             
ความต่อเน่ือง สามารถรองรับความตอ้งการของผูบ้ริโภคและเป็นไปตามมาตรฐานของสินคา้เกษตรปลอดภยั 

ด้านหน่วยงานภาครัฐ/หน่วยสนับสนุน 
ภาครัฐควรผลกัดันและขบัเคล่ือนนโยบายทั้ งในดา้นการส่งเสริมเกษตรกรให้เกิดการรวมกลุ่มของ

เกษตรกรท่ีเขม้แข็ง  ให้เกษตรกรมุ่งเน้นการผลิตให้ได้การรับรองมาตรฐาน ให้ความรู้และขอ้มูลเก่ียวกับการวาง
แผนการผลิตใหส้อดคลอ้งกบัความตอ้งการของตลาด ท าความเขา้ใจเก่ียวกบัตลาดเช่ือมโยงหรือตลาดพนัธสญัญา  และ
ประสานงานในระดบักระทรวงเพ่ือพิจารณาหลกัเกณฑใ์นการรับซ้ือผลิตภณัฑเ์กษตรปลอดภยั (ผกั) ของโรงพยาบาล 

ด้านตลาด (โรงพยาบาล)    
ควรสร้างเครือข่ายความร่วมมือร่วมกับกลุ่มเกษตรกร พิจารณายืดหยุ่นกฎระเบียบท่ีเก่ียวขอ้ง

เพ่ือใหส้ามารถเกิดการเช่ือมโยงระหวา่งเกษตรกรผูผ้ลิตกบัโรงพยาบาลได ้  
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7.2 ข้อเสนอแนะในการวจิยัคร้ังต่อไป 
  ควรเพ่ิมกลุ่มเป้าหมายตลาดท่ีกวา้งข้ึน อาทิ โรงแรม ร้านอาหาร เพ่ือให้มีปริมาณท่ีเพียงพอ เพื่อแแก้
ปัญหาเร่ืองเง่ือนไขในการช าระเงิน และคดัเลือกกลุ่มเกษตรกรหรือคนกลางท่ีมีความพร้อมท่ีศกัยภาพทั้งใน               
ด้านการผลิต การจัดจ าหน่าย  และอาจต้องมีการวางแผนในด้านปัจจัยความเส่ียงท่ีเกิดข้ึนในระหว่าง                                 
การด าเนินการวจิยั เช่น ปัญหาภยัธรรมชาติท่ีมีผลต่อการผลิตของกลุ่มเกษตรกร เช่น ปัญหาภยัแลง้ ปัญหาน ้ าท่วม   
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บทคัดย่อ 
 การวิจยันีม้ีวตัถปุระสงคเ์พื่อศึกษาปัจจยัก าหนดรูปแบบการจา้งงานสมยัใหม่และการวดัประสิทธิผล
การท างาน โดยกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยคือ พนักงานที่ปฏิบัติงานในระดับปฏิบัติการในบริษัทพาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์ ในเขตพืน้ที่กรุงเทพมหานคร จ านวน 350 คน และใช้แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการวิจัย 
วเิคราะห์โดยใชค้่าความถ่ี ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน การทดสอบค่าเฉล่ียของกลุ่มตวัอยา่งสองกลุ่ม
ท่ีมีความเป็นอิสระต่อกนั การวิเคราะห์ความแปรปรวน และการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ ผลการวิจยั พบว่า   
1) ปัจจยัดา้นเทคโนโลยี ดา้นความผนัผวน ดา้นความซบัซอ้น และดา้นความคลุมเครือส่งผลต่อรูปแบบการจา้ง
งานสมยัใหม่ 2) ปัจจยัสภาพแวดลอ้มในการท างาน ไม่ส่งผลต่อรูปแบบการจา้งงานสมยัใหม่ และ 3) รูปแบบ             
การจา้งงานสมยัใหม่ ดา้นการจา้งงานแบบอิสระ ส่งผลต่อการวดัประสิทธิผลการท างานของพนกังานท่ีปฏิบติังาน 
ท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติ .05 
 
ค ำส ำคญั: รูปแบบการจา้งงานสมยัใหม่ เทคโนโลย ีสภาพแวดลอ้มการท างาน ประสิทธิผลการท างาน 
 

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. ควำมส ำคัญและทีม่ำของปัญหำวจัิย 
การท่ีองค์กรจะกระท าภารกิจหลกัให้บรรลุตามเป้าหมายท่ีตั้ งไวไ้ดอ้ย่างมีประสิทธิภาพนั้ น องค์กร

จ าเป็นตอ้งมีบุคลากรท่ีมีคุณภาพ เน่ืองจากการด าเนินงานทุกดา้นขององคก์รลว้นตอ้งด าเนินการโดยใชท้รัพยากร
บุคคลทั้งส้ิน จึงถือไดว้า่ทรัพยากรบุคคลเป็นระบบงานยอ่ยท่ีส าคญัท่ีสุดขององคก์ร  การจดัการทรัพยากรมนุษยท่ี์
เหมาะสมและเป็นระบบจะช่วยให้การด าเนินงานบรรลุผลส าเร็จตามเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ (พีรญา                   
ช่ืนวงศ,์ 2560) ในยคุของกระแสโลกาภิวตัน์ (Globalization) ส่งผลกระทบต่อความเปล่ียนแปลงของสภาพสงัคม
และหรือบริบทต่าง ๆ โดยความเปล่ียนแปลงดังกล่าวเก่ียวขอ้งเช่ือมโยงและมีความสัมพนัธ์กนัอย่างซับซ้อน
ระหว่างกนัดว้ยเหตุหน่ึง คือ การเกิดข้ึนและเปล่ียนแปลงอยา่งเร็วของเทคโนโลยีสมยัใหม่ หรือท่ีมกัรู้จกักนัใน
นาม “เทคโนโลยีเปล่ียนโลก (Disruptive Technologies)” ไม่ว่าจะเป็นเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเคล่ือนท่ี (Mobile 
Internet) ปัญญาประดิษฐ ์(Artificial Intelligence: AI) อินเทอร์เน็ตของสรรพส่ิง (Internet of Things: IoT) เป็นตน้ 
ปัจจยัขา้งตน้น าพาไปสู่การเกิดข้ึนของรูปแบบเศรษฐกิจและกิจกรรมทางเศรษฐกิจใหม่ๆ หลากหลายรูปแบบ เช่น 
เศรษฐกิจแบ่งปัน (Sharing Economy) เศรษฐกิจสร้างสรรค ์(Creative Economy) และเศรษฐกิจแบบชัว่คราว (Gig 
Economy) โดยตวัอยา่งส าคญัของรูปแบบและลกัษณะการท างานท่ีก าลงัเกิดข้ึนในยคุของคนท างานรุ่นใหม่ อาทิ 
การท างานอิสระ (Freelance) การท างานในลกัษณะสัญญา (Contract) และการท างานชัว่คราว (Temporary) จาก
รายงานการส ารวจของ บริษทั แมนเพาเวอร์ กรุ๊ป จ ากดั เก่ียวกบัการเกิดข้ึนของรูปแบบการท างานของคนรุ่นใหม่ 
(Gig Responsibly: The Rise of NextGen Work) ท่ีท าการส ารวจจากตวัอยา่ง 9,500 ตวัอยา่ง ใน 12 ประเทศ พบวา่ 
คนส่วนใหญ่ในประเทศต่าง ๆ มีการเปิดรับการท างานแบบคนรุ่นใหม่ (NextGen Work) ท่ีมีลักษณะเน้น                  
การท างานอิสระ การท างานในลกัษณะสัญญา และการท างานชัว่คราวโดยร้อยละ 95 - 99 ของแรงงานในอินเดีย
และแมก็ซิโกอยูใ่นกลุ่มท่ีมีลกัษณะการท างานแบบคนท างานรุ่นใหม่(สูงสุด) ขณะท่ีร้อยละ 70-74 ของแรงงานใน
ญ่ีปุ่นท างานแบบคนท างานรุ่นใหม่ (นอ้ยท่ีสุด) ส่ิงส าคญัประการหน่ึงของรายงานดงักล่าว ไดส้ะทอ้นให้เห็นถึง
กระแสความเปล่ียนแปลงของรูปแบบการท างานของคนรุ่นใหม่ท่ีก าลงัเกิดข้ึน เพ่ือใหส้อดรับกบัการเปล่ียนแปลง
เชิงโครงสร้างประชากร สังคมวฒันธรรม และกิจกรรมทางเศรษฐกิจรูปแบบใหม่ การเปล่ียนแปลงเทคโนโลยจีะ
เปล่ียนโฉมตลาดแรงงาน งานประจ าหรืองานท่ีท าซ ้ า ๆ จะถูกแทนท่ีดว้ยระบบอตัโนมติั และเม่ืองานประจ า     
ค่อย ๆ หมดไป จะเหลือแต่งานท่ีระบบอตัโนมติัทดแทนยาก โดยแรงงานกลุ่มท่ีมีทกัษะเฉพาะการท างานสูง เช่น 
มีทกัษะการส่ือสาร การท างานเป็นทีม มีภาวะผูน้ า มีทกัษะในการแกปั้ญหาไดดี้จะเป็นท่ีตอ้งการมากข้ึน ขณะท่ี
เทคโนโลยแีละฐานขอ้มูลดา้นเทคโนโลยที าใหค้วามตอ้งการแรงงานท่ีมีความเช่ียวชาญดา้นการติดต่อส่ือสารท่ีใช้
ขอ้มูลโดยใชเ้ทคโนโลยหีรือ การค านวณ และประมวลผลมากข้ึน (แมนเพาเวอร์ กรุ๊ป, 2560)  

ประสิทธิผลของการปฏิบติังานเป็นความสามารถของพนกังานในการปฏิบติังานใหบ้รรลุเป้าหมายของ
องค์กร โดยใช้ทรัพยากรขององค์กรให้เกิดความส้ินเปลืองน้อยท่ีสุด (พีรญา ช่ืนวงศ์, 2560) คุณภาพของงาน
จะต้องมีคุณภาพสูง ได้ปริมาณงานท่ีเหมาะสมตามเป้าหมายท่ีองค์กรวางไว ้และใช้เวลาในการปฏิบัติงาน
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เหมาะสมกับลักษณะงาน (ธนัฎฐา ทองหอม , 2556) ซ่ึงประสิทธิภาพการปฏิบัติงานก็มาจากพนักงานท่ีมี
ความสามารถในการเรียนรู้การท างาน หากองค์กรใดสามารถสรรหาบุคลากรท่ีมีความรู้ความสามารถเขา้มา
ปฏิบติังานได ้และสามารถจูงใจใหอ้ยูใ่นองคก์รไดน้านท่ีสุด การบริหารงานขององคก์รจะสามารถบรรลุเป้าหมาย
ไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ จากท่ีกล่าวมาขา้งตน้ ผูว้ิจยัสนใจท่ีจะศึกษาปัจจยัก าหนดรูปแบบการจา้งงานสมยัใหม่ 
และการวดัประสิทธิผลการท างาน เพื่อเป็นแนวทางในการก าหนดรูปแบบการจา้งงานขององคก์รใหส้อดคลอ้งกบั
การพฒันาองคก์รให้เป็นมีความทนัสมยัทั้งการบริหารจดัการภายในองคก์รรวมถึงการวดัประสิทธิผลขององคก์ร
ท่ีก าหนดไว ้

 

2. วตัถุประสงค์ของกำรวจัิย 

(1) เพ่ือศึกษาลกัษณะของรูปแบบการจา้งงานสมยัใหม่ของบริษทัพาณิชยอิ์เล็กทรอนิกส์ ในเขตพ้ืนท่ี
กรุงเทพมหานคร 

(2) เพ่ือเปรียบเทียบปัจจัยส่วนบุคคลท่ีส่งผลต่อรูปแบบการจ้างงานสมัยใหม่ของบริษัทพาณิชย์
อิเลก็ทรอนิกส์ ในเขตพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร 

(3) เพ่ือศึกษาปัจจยัท่ีส่งผลต่อรูปแบบการจา้งงานสมยัใหม่ของพนกังานท่ีปฏิบติังานในระดบัปฏิบติัการ
ในบริษทัพาณิชยอิ์เลก็ทรอนิกส์ ในเขตพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร 

 

3. เอกสำรและงำนวจัิยทีเ่กี่ยวข้อง 
 3.1 แนวคดิ ทฤษฎแีละงำนวจิยัทีเ่กีย่วข้อง 
 แนวคดิและทฤษฎเีกีย่วกบัเทคโนโลยสีมยัใหม่ 

ในโลกยคุปัจจุบนัเป็นยคุท่ีองค์กรจะตอ้งเผชิญกบัการเปล่ียนแปลงมากมายท่ีมีผลต่อการด าเนินธุรกิจ 
โดยเฉพาะการเปล่ียนแปลงของเทคโนโลยกีบัการพฒันาดา้นการส่ือสาร (เทคโนโลยสีารสนเทศ) ให้การกระจาย
ขอ้มูลข่าวสารเป็นไปอยา่งรวดเร็วและมีลกัษณะการกระจายแบบทุกทิศทาง และมีระบบตอบสนองอยา่งรวดเร็ว 
ซ่ึงส่งผลกระทบต่อการเปล่ียนแปลงทางดา้นเศรษฐกิจ การเมือง และสังคม ซ่ึงเป็นส่ิงท่ีองคก์รตอ้งเตรียมพร้อม
รับมือกับการเปล่ียนแปลงดังกล่าว เพ่ือความอยู่รอดขององค์กร โดยส่ิงหน่ึงท่ีองค์กรสามารถใช้รับมือกับ                    
การเปล่ียนแปลงดงักล่าว คือ การมีระบบจา้งงานสมยัใหม่องคก์รท่ีมีประสิทธิภาพ สอดคลอ้งกบัการเปล่ียนแปลง
ในยุค 4.0 ในบริบทของดา้นการบริหารเส่ียงองค์กรและกลยุทธ์มากข้ึน ก็จะแปลความได้ว่า การบริหาร หรือ                
การด าเนินงานขององค์กรในปัจจุบันอยู่ในบริบท หรือ สภาวะแวดล้อมท่ีทั้ งเปล่ียนแปลงอยู่ตลอดเวลา 
(Volatility) มีความไม่แน่นอนของส่ิงต่างๆ (Uncertainty) มีความสลับซับซ้อนของปัจจัยแวดล้อมต่างๆ 
(Complexity) และ ความคลุมเครือ ไม่ชดัเจนของปัจจยัต่างๆ (Ambiguity) ซ่ึงสอดคลอ้งกบัในปัจจุบนัท่ีเราก าลงั
ก้าวเข้าสู่  “โลกยุคใหม่” ห รือ ท่ี เรียกว่า “โลกยุค 4.0” ซ่ึงเป็นโลกท่ี เทคโนโลยีสมัยใหม่จะเร่งให้ เกิด                              
การเปล่ียนแปลงอยา่งกา้วกระโดดโลกซ่ึงมีมิติความสัมพนัธ์ และปัญหาทางเศรษฐกิจ การเมือง และสังคม หรือ 
แมแ้ต่ความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลจะเปล่ียนแปลงไปจากเดิม มีความซับซอ้นมากข้ึนมีการเช่ือมต่อระหวา่งกนั
ยอ้นกลบัไปมาจนเกือบจะเรียกไดว้า่ไร้เสน้แบ่งท่ีชดัเจนและขบัเคล่ือนอยูบ่นพลงัของเทคโนโลยท่ีีมีความรวดเร็ว
และมีประสิทธิภาพสูงกวา่เดิมหลายเท่าตวั ท าให้สภาพแวดลอ้มท่ีเราตอ้งเผชิญในอนาคตจะเปล่ียนแปลงอยา่ง
รวดเร็ว มีแนวโนม้ผนัผวนสูงข้ึน (Volatile) ไม่แน่นอน (Uncertain) ซบัซอ้น (Complex) และเป็นไปในทิศทางท่ี
คลุมเครือคาดเดาไดย้าก (Ambiguous) ต่างจากโลกท่ีเราเคยคุน้ชิน ซ่ึงโลกแบบน้ีเรียกสั้ นๆ ว่า “โลก VUCA” 
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บริบทใหม่ของโลกแบบ VUCA น้ี  เป็นบริบทของโลกท่ีเราต้องมองแบบเข้าใจและปรับตัวให้เท่าทันกับ                   
การเปล่ียนแปลงท่ีก าลงัจะเกิดข้ึน (วริไท สนัติประภพ, 2560) 

แนวคดิและทฤษฎเีกีย่วกบัสภำพแวดล้อมในกำรท ำงำน 
ศิวพร โปรยานนท์ (2554) ไดใ้หค้วามหมายของสภาพแวดลอ้มในการท างาน หมายถึง ส่ิงต่างๆ ภายใน

องคก์รท่ีอยูร่อบตวัพนกังานท่ีสามารถส่งผลต่อพฤติกรรมและความรู้สึกของบุคคลนั้นๆ โดยท่ีสภาพแวดลอ้มอาจ
เอ้ือต่อการท างาน  ห รืออาจเป็น อุปสรรคต่อการท างานได้ ซ่ึ งสามารถแบ่งออกเป็น  3 ประเภท  คือ                          
1) สภาพแวดลอ้มทางกายภาพ (Physical environment) 2) สภาพแวดลอ้มทางสังคม (Social environment) และ
สภาพแวดลอ้มทางดา้นจิตใจ (Psychological environment) 

แนวคดิและทฤษฎเีกีย่วกบัรูปแบบการจา้งงานสมยัใหม่ 
แมนเพาเวอร์ กรุ๊ป (2560) กล่าววา่ รูปแบบการจา้งงานสมยัใหม่เป็นรูปแบบการจา้งงานท่ีไม่เป็นไปตาม

รูปแบบมาตรฐาน เช่น งานไม่เต็มเวลา (Part-time) งานรับจ้างอิสระ (Freelancer) และงานสัญญาจา้งระยะสั้ น 
(Contract work) ถึงมีความใกลเ้คียงแต่ก็มีบางจุดท่ีแตกต่างกนั ไม่วา่จะเป็นรูปแบบของการท างาน รวมถึงกลุ่ม
อาชีพท่ีอยู่ภายใตรู้ปแบบการจ้างงานนั้ นๆ เช่น งานไม่เต็มเวลา หมายถึง การท างานรูปแบบหน่ึงท่ีมีชั่วโมง                  
การท างานนอ้ยกวา่ปกติ ซ่ึงในแต่ละประเทศจะมีขอ้ตกลงชัว่โมงการท างานต่อสัปดาห์ท่ีแตกต่างกนั โดยการวาง
ระบบจา้งงานสมยัใหม่องคก์ร จึงตอ้งค านึงถึงปัจจยัเส่ียงจากทั้งภายในและภายนอก ท่ีสามารถส่งผลกระทบต่อ
การสร้าง หรือ รักษามูลค่าขององค์กรในบริบทของการก าหนดวิสัยทัศน์ (Vision) พนัธกิจ (Mission) กลยุทธ์ 
(Strategy) และเป้าหมาย (Goal) ในการบริหารองค์กรวตัถุประสงค์ของการจ้างงานสมยัใหม่องค์กร จึงควรมี 
ความสอดคลอ้งกับกลยุทธ์องค์กร นอกจากนั้นกลยุทธ์องค์กรควรส่งเสริมการส่ือสารภายในองค์กรเพ่ือเป็น
เคร่ืองช่วยผลกัดนัใหอ้งคก์รไปถึงเป้าหมายท่ีไดต้ั้งไว ้(มโนชยั สุดจิตร, 2560) 
 3.2 กรอบแนวคดิในกำรวจิยั 

 
แผนภำพที ่1 กรอบแนวคิดในการวจิยั 
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3.3 สมมตฐิำนกำรวจิยั 
 (1) ปัจจยัส่วนบุคคลท่ีแตกต่างกนัส่งผลต่อรูปแบบการจา้งงานสมยัใหม่ของพนกังานท่ีปฏิบติังาน
ในระดบัปฏิบติัการ 
 (2) ปัจจยัดา้นเทคโนโลยีส่งผลต่อรูปแบบการจา้งงานสมยัใหม่ของพนกังานท่ีปฏิบติังานในระดบั
ปฏิบติัการ 
 (3) ปัจจัยสภาพแวดล้อมในการท างานส่งผลต่อรูปแบบการจ้างงานสมัยใหม่ของพนักงานท่ี
ปฏิบติังานในระดบัปฏิบติัการ 
 (4) รูปแบบการจา้งงานสมยัใหม่ส่งผลต่อการวดัประสิทธิผลการท างานของพนกังานท่ีปฏิบติังาน
ในระดบัปฏิบติัการ 

 

4. วธีิด ำเนินกำรวจัิย  
4.1 แบบแผนกำรวจิยั  

 การวจิยัในคร้ังน้ีเป็นวิจยัเชิงปริมาณ เก็บขอ้มูลจากการส ารวจพนกังาน เพ่ือศึกษาปัจจยัก าหนดรูปแบบ
การจา้งงานสมยัใหม่และการวดัประสิทธิผลการท างาน โดยการใชแ้บบสอบถามท่ีผูว้จิยัสร้างเพ่ือเป็นเคร่ืองมือใน
การวิจยัในคร้ังน้ี น าขอ้มูลท่ีไดม้าประมวลผลดว้ยโปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติบนเคร่ืองคอมพิวเตอร์ จากนั้นท า
การสรุปและอภิปรายผลการศึกษา        

4.2 ประชำกรและตวัอย่ำง 
 ประชากรท่ีใชใ้นการวจิยัคร้ังน้ี คือ พนกังานท่ีปฏิบติังานในพนกังานระดบัปฏิบติัการในบริษทัพาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์ ในเขตพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร จ านวน 2,560 คน ผูว้จิยัก าหนดขนาดกลุ่มตวัอยา่งโดยใชสู้ตรทาโร 
ยามาเน่ (1973) ท่ีความคลาดเคล่ือน .05 ไดข้นาดกลุ่มตวัอยา่งเท่ากบั 350 คน 
       4.3 เคร่ืองมือวจิยั 
 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยัคร้ังน้ีเป็นแบบสอบถาม (Questionnaire) ท่ีผูว้จิยัสร้างข้ึนจากการศึกษาแนวคิด
ทฤษฎีและงานวิจัยท่ีเก่ียวขอ้งกับปัจจัยก าหนดรูปแบบการจ้างงานสมัยใหม่และประสิทธิผลในการท างาน                    
ซ่ึงแบบสอบถามแบ่งออกเป็น 5 ส่วน ดงัน้ี ส่วนท่ี 1 แบบสอบถามขอ้มูลส่วนบุคคล มีลกัษณะแบบเลือกตอบ 
(Multiple Choice) ส่วนท่ี 2 ความคิดเห็นเก่ียวกบัปัจจยัดา้นเทคโนโลยี ส่วนท่ี 3 ความคิดเห็นเก่ียวกบัปัจจยัดา้น
สภาพแวดลอ้มในการท างาน ส่วนท่ี 4 ความคิดเห็นเก่ียวกบัปัจจยัก าหนดรูปแบบการจา้งงานสมยัใหม่ และส่วนท่ี 
5 ความคิดเห็นเก่ียวกบัการวดัประสิทธิผลการท างาน โดยแบบสอบถามส่วนท่ี 2 – 5 เป็นค าถามแบบมาตราส่วน
ประมาณค่า 5 ระดบั (Rating Scale) ซ่ึงจะมีใหเ้ลือกตอบไดเ้พียงค าตอบเดียว 

4.4 กำรวเิครำะห์ข้อมูล  
(1) วเิคราะห์ปัจจยัส่วนบุคคล โดยการแจกแจงความถ่ี (Frequency) และค่าร้อยละ (Percentage) 
(2) วิเคราะห์ระดับการก าหนดรูปแบบการจ้างงานสมัยใหม่ และประสิทธิผลการท างานของ

พนกังาน โดยใชค้่าเฉล่ีย (Mean) และค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 
(3) วเิคราะห์ลกัษณะปัจจยัส่วนบุคคลท่ีต่างกนัท่ีส่งผลต่อการก าหนดรูปแบบการจา้งงานสมยัใหม่ 

โดยการทดสอบสถิติดว้ย t-test และ การวเิคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-Way ANOVA)  



การประชุมวชิาการระดบัชาติและนานาชาติ มหาวทิยาลยัศรีปทุม ออนไลน์ คร้ังท่ี 16 ประจ าปี 2564 วนัท่ี 28 ตุลาคม 2564 

951 

(4) วิเคราะห์ความสัมพนัธ์ระหวา่งตวัแปรปัจจยัดา้นเทคโนโลยี และปัจจยัดา้นสภาพแวดลอ้มใน
การท างาน ท่ีส่งผลต่อรูปแบบการจา้งงานสมยัใหม่ของพนกังานท่ีปฏิบติังานในระดบัปฏิบติัการในบริษทัพาณิชย์
อิเลก็ทรอนิกส์ ในเขตพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร ใชก้ารวเิคราะห์เชิงถดถอยพหุคูณ (Multiple Linear Regression)  

(5) ใช้การวิเคราะห์เชิงถดถอยพหุคูณตามล าดับความส าคัญของตัวแปรรูปแบบการจ้างงาน
สมยัใหม่ส่งผลต่อการวดัประสิทธิผลการท างานของพนกังานท่ีปฏิบติังานในระดบัปฏิบติัการในบริษทัพาณิชย์
อิเลก็ทรอนิกส์ ในเขตพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร ใชก้ารวเิคราะห์เชิงถดถอยพหุคูณ (Multiple Linear Regression) 
 

5. ผลกำรวจัิย 
 (1) ปัจจัยบุคคล พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุ 21-30 ปี มีสถานภาพโสด  
ส่วนใหญ่จบการศึกษาระดบัปริญญาตรีหรือเทียบเท่า และมีอตัราเงินเดือนระหวา่ง 10,000 - 20,000 บาท 
 (2) ปัจจยัดา้นเทคโนโลย ีพบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามใหค้วามส าคญัต่อปัจจยัทางเทคโนโลยใีนภาพรวม
อยู่ในระดบัมาก (x̅ = 4.00) เม่ือพิจารณาแยกเป็นรายดา้น พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามให้ความส าคญั ดา้นความ              
ไม่แน่นอน (x̅ = 4.16) เป็นอนัดับแรก รองลงมาคือ ดา้นความผนัผวน (x̅ = 1.14) ดา้นความซับซ้อน และดา้น
ความคลุมเครือ (x̅ = 3.85) มีค่าเฉล่ียเท่ากนั ตามล าดบั 
 (3) ปัจจัยสภาพแวดล้อมในการท างาน พบว่า ผู ้ตอบแบบสอบถามให้ความส าคัญต่อปัจจัย
สภาพแวดลอ้มในการท างานในภาพรวมอยู่ในระดบัมากท่ีสุด (x̅ = 4.42) เม่ือพิจารณาแยกเป็นรายดา้น พบว่า 
ผูต้อบแบบสอบถามให้ความส าคัญด้านสภาพแวดล้อมทางจิตใจ (x̅ = 4.45) เป็นอันดับแรก รองลงมาคือ                     
ดา้นสภาพแวดลอ้มทางกายภาพ (x̅ = 4.43) และดา้นสภาพแวดลอ้มทางสงัคม (x̅ = 4.38) ตามล าดบั 
 (4) รูปแบบการจ้างงานสมัยใหม่ พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามให้ความส าคัญต่อรูปแบบการจ้างงาน
สมยัใหม่ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก (x̅ = 3.82) เม่ือพิจารณาแยกเป็นรายด้าน พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามให้
ความส าคญัดา้นการจา้งงานแบบท างานจากท่ีบา้น และดา้นการจา้งงานแบบอิสระ (x̅ = 3.89) เป็นอนัดบัแรก      
มีค่าเฉล่ียเท่ากนั รองลงมาคือ ดา้นการจา้งงานแบบโครงการพิเศษ (x̅ = 3.80) และดา้นการจา้งงานแบบระยะสั้น 
(x̅ = 3.69) ตามล าดบั 
 (5) การวดัประสิทธิผลการท างาน พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามให้ความส าคญัต่อการวดัประสิทธิผล               
การท างานในภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก (x̅ = 4.15) เม่ือพิจารณาแยกเป็นรายดา้น พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามให้
ความส าคญั ดา้นคุณภาพของงาน (x̅ = 4.27) เป็นอนัดบัแรก รองลงมาคือ ดา้นเวลาในการปฏิบติังาน (x̅ = 4.15) 
และดา้นปริมาณงาน (x̅ = 4.04) ตามล าดบั 
 (6) ผลการทดสอบสมมติฐาน 
  (6.1) สมมติฐานท่ี 1 พบวา่ ปัจจยัส่วนบุคคลท่ีแตกต่างกนัส่งผลต่อรูปแบบการจา้งงานสมยัใหม่
ของพนักงานท่ีปฏิบัติงานในระดบัปฏิบัติการในบริษทัพาณิชยอิ์เล็กทรอนิกส์ ในเขตพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร                  
ไม่แตกต่างกนั ท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติ .05 
  (6.2) สมมติฐานท่ี 2 พบวา่ ปัจจยัดา้นเทคโนโลยี ดา้นความผนัผวน ดา้นความซับซอ้น และดา้น
ความคลุมเครือส่งผลต่อรูปแบบการจา้งงานสมยัใหม่ของพนักงานท่ีปฏิบติังานในระดบัปฏิบัติการในบริษทั
พาณิชยอิ์เลก็ทรอนิกส์ ในเขตพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร ท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติ .05 
  (6.3) สมมติฐานท่ี 3 พบว่า ปัจจยัสภาพแวดลอ้มในการท างาน ดา้นสภาพแวดลอ้มทางกายภาพ 
ดา้นสภาพแวดลอ้มทางสังคม และดา้นสภาพแวดลอ้มทางจิตใจ ไม่ส่งผลต่อรูปแบบการจา้งงานสมยัใหม่ของ
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พนกังานท่ีปฏิบติังานในระดบัปฏิบติัการในบริษทัพาณิชยอิ์เล็กทรอนิกส์ ในเขตพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร ท่ีระดบั
นยัส าคญัทางสถิติ .05 
  (6.4) สมมติฐานท่ี 4 พบว่า รูปแบบการจ้างงานสมยัใหม่ ด้านการจา้งงานแบบอิสระ ส่งผลต่อ               
การวดัประสิทธิผลการท างานของพนักงานท่ีปฏิบัติงานในระดบัปฏิบัติการในบริษัทพาณิชยอิ์เล็กทรอนิกส์                 
ในเขตพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร ท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติ .05 
  

6. อภิปรำยผล  
(1) จากผลการศึกษา พบว่า ปัจจยัส่วนบุคคลท่ีแตกต่างกนัส่งผลต่อรูปแบบการจา้งงานสมยัใหม่ของ

พนักงานท่ีปฏิบัติงานในระดับปฏิบัติการในบริษัทพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ในเขตพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร                        
ไม่แตกต่างกนั ซ่ึงจากผลการศึกษาของ แมนเพาเวอร์ กรุ๊ป (2560) ไดด้ าเนินการวิจยัเชิงส ารวจเก่ียวกบัรูปแบบ
การท างานท่ีตอ้งการกบักลุ่มตวัอย่างในช่วงอายุ 18 - 65 ปี จ านวน 9,500 คน จากหลายประเทศทั่วโลก พบว่า 
รูปแบบการท างานท่ีก าลงัไดรั้บความสนใจในขณะน้ีคือ รูปแบบการท างานแบบคนรุ่นใหม่ (NextGen Work) 
โดยร้อยละ 87 ของกลุ่มตวัอยา่งระบุวา่ ตนเองพร้อมท่ีจะเปิดรับการท างานแบบคนรุ่นใหม่ในอนาคต ยิ่งไปกวา่
นั้น กลุ่มตวัอย่างบางส่วนรายงานว่าตนเองก าลงัท างานแบบคนรุ่นใหม่อยู่ ณ ปัจจุบัน โดยร้อยละ 90 ระบุว่า
ตนเองมีความสุขกบัการท างานแบบคนรุ่นใหม่ และวางแผนจะท างานรูปแบบน้ีต่อไปในอนาคต ซ่ึงท าให้ปัจจยั
ส่วนบุคคลท่ีแตกต่างกนัไม่ส่งผลต่อรูปแบบการจา้งงานสมยัใหม่ของพนกังานท่ีปฏิบติังานในระดบัปฏิบติัการใน
บริษทัอีคอมเมิร์ซแห่งหน่ึง ในเขตพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร เน่ืองจากรูปแบบการท างานสมยัใหม่ช่วยให้ทุกคน
สามารถเพ่ิมช่องทางการไดม้าซ่ึงรายไดข้องตน อีกทั้งบุคคลยงัสามารถมีชีวิตส่วนตวัท่ีดีไปพร้อมกบัการมีชีวิต
การท างานท่ีเหมาะสม 

(2) จากผลการศึกษา พบว่า ปัจจัยด้านเทคโนโลยี ด้านความผนัผวน ด้านความซับซ้อน และด้าน                  
ความคลุมเครือส่งผลต่อรูปแบบการจา้งงานสมยัใหม่ของพนักงานท่ีปฏิบติังานในระดบัปฏิบัติการในบริษทั
พาณิชยอิ์เล็กทรอนิกส์ ในเขตพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร ท่ีระดับนัยส าคญัทางสถิติ .05 ซ่ึงสอดคลอ้งกับ วิรไท                 
สันติประภพ (2560) กล่าวว่า ในโลกยุคปัจจุบันเป็นยุคท่ีองค์กรจะต้องเผชิญกับการเปล่ียนแปลงมากมาย
โดยเฉพาะเทคโนโลยีท่ีมีผลต่อความอยูร่อดขององคก์ร ดงันั้นหากองคก์รท่ีไม่สามารถปรับตวัให้เขา้กบัสภาวะ
แวดลอ้มท่ีทั้ งเปล่ียนแปลงอยู่ตลอดเวลา (Volatility) และความไม่แน่นอน (Uncertainty) อาจจะส่งผลให้ธุรกิจ              
ไม่สามารถอยูร่อดไดอ้นัจะส่งผลต่อสถานภาพการจา้งงานในรูปแบบการจา้งงานสมยัใหม่ได ้  

(3) จากผลการศึกษา พบว่า ปัจจัยสภาพแวดล้อมในการท างาน ด้านสภาพแวดล้อมทางกายภาพ                    
ดา้นสภาพแวดลอ้มทางสังคม และดา้นสภาพแวดลอ้มทางจิตใจ ไม่ส่งผลต่อรูปแบบการจา้งงานสมยัใหม่ของ
พนักงานท่ีปฏิบัติงานในระดับปฏิบัติการในบริษทัพาณิชยอิ์เล็กทรอนิกส์ในเขตพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร ทั้ งน้ี
เน่ืองจากรูปแบบการจา้งงานสมยัใหม่นั้นเป็นการท างานแบบยืดหยุน่ไม่จ าเป็นตอ้งท าตามกรอบเวลาแบบเดิม 
สามารถท างานท่ีไหนเวลาใดไดต้ามความตอ้งการ แต่ผลงานจะตอ้งตรงตามท่ีก าหนด โดยเฉพาะรูปแบบการจา้ง
งานแบบการจ้างท างานจากท่ีบ้าน (Work from Home) และการจ้างงานแบบอิสระ (Freelancer) ท่ีพนักงาน                   
ไม่จ าเป็นตอ้งเขา้ไปนั่งท างานท่ีบริษทั ดงันั้นจึงท าให้ปัจจยัสภาพแวดลอ้มในการท างานไม่ส่งผลต่อรูปแบบ             
การจา้งงานสมยัใหม่ของพนกังานท่ีปฏิบติังาน ซ่ึงสอดคลอ้งกบัการศึกษาของสถาบนัวิจยัเพ่ือการพฒันาประเทศ
ไทย (ทีดีอาร์ไอ, 2563) ท่ีไดท้ าการเก็บรวบรวมขอ้มูลของพนักงาน พบว่า การท างานท่ีบ้านท าให้พนักงานมี
ความสุขในการท างานมากข้ึน โดยพนักงานมีความเห็นวา่การท างานท่ีบา้นท าให้มีรายจ่ายและเวลาท่ีลดลงใน
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เร่ืองของการเดินทางไปกลับท่ีท างานตลอดจนเวลาท่ีตอ้งเดินทางไปประชุมหรือติดต่องานภายนอก ท าให้
พนักงานใชเ้วลาไปในการท ากิจกรรมต่างๆ เช่น ท างานอดิเรกเพ่ิมข้ึน (ร้อยละ 42)  ใชเ้วลากับครอบครัวและ
เพ่ือนมากข้ึน (ร้อยละ 25) นอนหลับมากข้ึน (ร้อยละ 18) และท างานมากข้ึน (ร้อยละ 15) ดังนั้ นจะให้ได้ว่า
รูปแบบการจา้งงานสมยัใหม่นั้นท าให้ความตอ้งการปัจจัยดา้นสภาพแวดลอ้มในการท างานท่ีบริษทัตอ้งเป็น                    
ผูจ้ดัหาใหล้ดลง จึงท าใหไ้ม่ส่งผลต่อรูปแบบการจา้งงานสมยัใหม่ 

(4) รูปแบบการจา้งงานสมยัใหม่ ดา้นการจา้งงานแบบอิสระ ส่งผลต่อการวดัประสิทธิผลการท างาน 
ของพนักงานท่ีปฏิบัติงานในระดับปฏิบัติการในบริษทัพาณิชยอิ์เล็กทรอนิกส์ในเขตพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร                  
จากผลการศึกษาพบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามใหค้วามส าคญัต่อการจา้งงานแบบอิสระส่งผลต่อการวดัผลการท างาน                  
โดยดา้นคุณภาพของงานมีความส าคญัเป็นอนัดบัแรก ซ่ึงสอดคลอ้งกบัธาดา รัชกิจ (2562) กล่าววา่รูปแบบการจา้ง
งานแบบอิสระนั้นมีลกัษณะเป็นการจา้งงานแต่ไม่ใช่สถานะพนกังาน ไม่ตอ้งเขา้มาท างานท่ีบริษทั การจา้งงาน
แบบอิสระไม่ตอ้งส่งผลงานให้ระดบัหัวหน้างานตรวจสอบเป็นระยะ แต่จะส่งมอบงานท่ีรับผิดชอบหลงัจากท่ี
เสร็จงานนั้ นๆแลว้ เพ่ือประเมินจากระดบัหัวหน้าหากไม่เป็นตามเป้าหมายก าหนดก็จะตอ้งท าการแกไ้ขและ                
จบงานนั้นในระยะท่ีก าหนดไว ้ดงันั้นการจา้งงานรูปแบบอิสระคุณภาพของงานจึงเป็นตวัก าหนดการจา้งงานคร้ัง
ต่อไป การจา้งงานแบบระยะสั้นและแบบโครงการพิเศษมีการวดัประสิทธิผลการท างานโดยหัวหนา้งานท่ีอยูใ่น
สัญญาการว่าจา้งโดยเกณฑ์การวดัเป็นไปตามท่ีองค์กรก าหนดไวต้ามแบบของพนักงานประจ าท่ีอยู่ในสัญญา     
ส่วนการจา้งงานแบบท างานจากท่ีบา้นประเมินจากหัวหน้างานท่ีมีการก าหนดการวดัประสิทธิผลการท างาน                
โดยเง่ือนไขการวดัเดียวกนักบัพนกังานท่ีเป็นพนกังานประจ า 
 

7. ข้อเสนอแนะ 
 7.1 ข้อเสนอแนะในกำรน ำผลวจิยัไปใช้ 

(1) ปัจจัยด้านเทคโนโลยี องค์กรควรให้ความส าคัญกับการประเมินตนเองด้านความผนัผวน                
ดา้นความซบัซอ้น และดา้นความคลุมเครือของเทคโนโลยีอยูส่ม ่าเสมอ เพ่ือใหแ้น่ใจวา่องคก์รจะสามารถปรับตวั
และเปล่ียนแปลงการด าเนินงานขององคก์รไดท้นัการเปล่ียนแปลงและความกา้วหนา้ของเทคโนโลยี ซ่ึงส่งผลต่อ
ความอยูร่อดขององคก์รอยา่งย ัง่ยนื และความมัน่คงของพนกังาน โดยมีปัจจยัดา้นเทคโนโลยส่ีงผลต่อการก าหนด
รูปแบบการจา้งงานสมยัใหม่ ไดด้งัน้ี 
  (1.1) ดา้นความคลุมเครือพบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามให้ความส าคญัเร่ืองการขาดความชดัเจน
ในการใช้เทคโนโลยีในงานส่งผลต่อการวดัผลการท างาน ดังนั้นองค์กรควรมีระบบการวดัผลการท างานท่ีมี              
ความชดัเจน พนกังานสามารถตรวจสอบผลการประเมินผา่นระบบขององคก์รได ้โดยผลการประเมินนั้นจะตอ้งมี
คะแนนของการประเมิน เหตุผล และขอ้เสนอแนะในการท างาน เพื่อให้พนักงานไดท้ราบถึงผลการปฏิบติังาน
ของจนเอง และสามารถน าไปปรับปรุงการท างานของตนเองได ้
  (1.2) ด้านความซับซ้อน ผู ้ตอบแบบสอบถามให้ความส าคัญเร่ืองความซับซ้อนของ
สถานการณ์ดา้นเทคโนโลยี เป็นตวัก าหนดให้ตดัสินใจท างานกบัองคก์รท่ีมีการปรับตวัรองรับการเปล่ียนแปลง 
ดงันั้นองคก์รควรมีระบบการจดัการความรู้ให้กบัพนักงานในการใชเ้ทคโนโลยีในการท างานดา้นต่าง ๆ โดยจดั
ให้มีการอบรมการใชง้านเทคโนโลยีท่ีเก่ียวขอ้งกบัการท างานอยา่งสม ่าเสมอ เม่ือมีการน าเอาเทคโนโลยีใหม่ ๆ 
เขา้มาใชใ้นองคก์ร นอกจากน้ีองคก์รควรมีการท าระบบคลงัความรู้ออนไลน์ เพ่ือให้พนกังานไดเ้ขา้มาศึกษาหา
ความรู้ใหม่ ๆ ท่ีเก่ียวข้องกับการใช้เทคโนโลยีในการท างานได้ตลอดเวลา โดยในคลังความรู้จะต้องมี                         
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การปรับปรุง และอพัเดทขอ้มูลข่าวสารและวิธีการใชง้านเทคโนโลยีท่ีเก่ียวขอ้งกบัการท างานอย่างสม ่าเสมอ             
เพ่ือลดความซบัซอ้นในการใชง้านท่ีเก่ียวกบัเทคโนโลยใีหก้บัพนกังานทุกคนในองคก์รได ้
  (1.3) ดา้นความผนัผวน ผูต้อบแบบสอบถามให้ความส าคญัเร่ืองสนใจเขา้ท างานกบัองคก์รท่ี
พร้อมรับมือกับสถานการณ์ความผันผวน ดังนั้ นองค์กรควรมีการปรับตัวให้ทันต่อการเปล่ียนแปลงของ
เทคโนโลยีสมยัใหม่ตลอดเวลา โดยการน าเอาเทคโนโลยีท่ีช่วยสนับสนุนการท างาน เช่น ระบบวีดีโอคอน        
เฟอเรนซ์ หรือระบบประชุมบนเครือข่าย เขา้มาช่วยใหก้ารท างานโดยเฉพาะการติดต่อส่ือสารระหวา่งหวัหนา้กบั
พนักงานมีความสะดวกมากยิ่งข้ึน โดยไม่จ าเป็นตอ้งเดินทางเขา้ไปยงับริษทัเพ่ือนั่งประชุมร่วมกนั ซ่ึงจะช่วย
ประหยดัเวลาและค่าใช้จ่ายในการเดินทางของพนักงาน รวมถึงในกรณีท่ีพนักงานต้องเดินทางไปท างาน
ต่างจงัหวดั ก็ยงัสามารถเขา้ร่วมการประชุมเพ่ือรับทราบการท างานได ้   
 2. รูปแบบการจา้งงานสมยัใหม่ จากผลการศึกษาพบวา่ รูปแบบการจา้งงานสมยัใหม่ ดา้นการจา้งงาน
แบบอิสระส่งผลต่อการวดัประสิทธิผลการท างาน เน่ืองจากรูปแบบการจา้งงานอิสระนั้นมีความแตกต่างจาก
รูปแบบการจา้งงานในลกัษณะอ่ืน ๆ ซ่ึงผูถู้กวา่จา้งสามารถท างานไดท่ี้บา้นไดโ้ดยไม่จ าเป็นตอ้งเขา้มานัง่ท างาน
ในองคก์ร ซ่ึงองค์กรไม่สามารถประเมินลกัษณะของการท างานไดเ้หมือนกบัพนักงานท่ีเขา้มาท างานในองคก์ร 
เช่น เวลาในการท างาน เป็นตน้ ดงันั้นองคก์รควรมีการก าหนดหลกัเกณฑใ์นการประเมินประสิทธิผลการท างาน
โดยใช้ความรับผิดชอบต่อการส่งงานท่ีตรงต่อเวลา และคุณภาพของงานเป็นตัวช้ีวดั ซ่ึงเกณฑ์ในเร่ืองของ
ระยะเวลาในการส่งงานนั้นเป็นเกณฑท่ี์ใชว้ดัผลไดอ้ยา่งเป็นรูปธรรม เน่ืองจากการจา้งงานแบบอิสระนั้นองคก์ร
และจา้งในลกัษณะของงานเป็นช้ิน ๆ หากผลงานของผูรั้บจา้งงานแบบอิสระมีคุณภาพตรงตามท่ีองคก์รตอ้งการก็
จะมีการงานในช้ินต่อไป ดงันั้นการก าหนดเกณฑใ์นการวดัประสิทธิผลการท างานท่ีชดัเจน จะท าให้ผูถู้กวา่จา้ง
ท างานแบบอิสระมีความเช่ือมัน่ต่อองคก์รมากยิง่ข้ึน 

7.2 ข้อเสนอแนะในกำรวจิยัคร้ังต่อไป 
(1) การศึกษาในคร้ังน้ีเก็บรวบรวมขอ้มูลจากกลุ่มตวัอย่างท่ีเป็นพนักงานท่ีปฏิบัติงานในระดับ

ปฏิบติัการในบริษทัอีคอมเมิร์ซแห่งหน่ึง ในเขตพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานครเท่านั้น ดงันั้นในการศึกษาคร้ังต่อไปควรมี
การเก็บตวัอยา่งจากพนกังานท่ีปฏิบติังานในองคก์รท่ีมีลกัษณะการประกอบธุรกิจประเภทอ่ืน ๆ ดว้ย เพ่ือให้ได้
ปัจจยัท่ีก าหนดรูปแบบการจา้งงานสมยัใหม่และการวดัประสิทธิผลการท างานท่ีครอบคลุมธุรกิจทุกประเภท 

 (2) การศึกษาในคร้ังน้ีเป็นการศึกษาปัจจยัดา้นเทคโนโลยีและปัจจยัด้านสภาพแวดลอ้มในการ
ท างานท่ีส่งผลต่อการจ้างงานในรูปแบบการจ้างงานสมัยใหม่และการวดัประสิทธิผลการท างาน ดังนั้ นใน
การศึกษาคร้ังต่อไปควรมีการศึกษาปัจจยัอ่ืน ๆ ท่ีส่งผลต่อการจา้งงานในรูปแบบการจา้งงานสมยัใหม่และการวดั
ประสิทธิผลการท างาน เช่น ปัจจยัดา้นความสุขในการท างาน และปัจจยัดา้นแรงจูงใจในการท างาน เป็นตน้ 
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บทคัดย่อ 

การวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์ 1) เพ่ือศึกษาคุณภาพการบริการและความพึงพอใจของการใชร้ถขนส่ง

สาธารณะ จงัหวดันครศรีธรรมราช 2) เพ่ือหาความสัมพนัธ์เชิงอิทธิพลคุณภาพการบริการมีอิทธิพลต่อความพึง

พอใจการการขนส่งสาธารณะ จงัหวดันครศรีธรรมราช  กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการศึกษาเป็นผูใ้ชบ้ริการรถขนส่ง

สาธารณะในจังหวดันครศรีธรรมราช จาํนวน 400 ราย สุ่มตวัอย่างแบบโควตา้ 4 กลุ่ม เป็นผูใ้ช้บริการขนส่ง

สาธารณะรถเมล ์100 คน ผูใ้ชบ้ริการขนส่งสาธารณะรถตู ้100 คน ผูใ้ชบ้ริการขนส่งสาธารณะรถสองแถว 100 คน 

ผูใ้ชบ้ริการขนส่งสาธารณะรถไฟ 100 คน  เก็บแบบสอบขอ้มูลโดยแบบสอบถามและทดสอบความเช่ือมัน่ของ

แบบสอบถาม (Cronbach's Alpha) เท่ากบั 0.95 สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูล ไดแ้ก่ การหาค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย 

และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน การหาความสมัพนัธ์ระหวา่งปัจจยัคุณภาพการใหบ้ริการใชส้ถิติสหสมัพนัธ์อยา่งง่าย

ของเพียร์สัน และการสร้างสมการถดถอยเชิงเสน้แบบพหุคูณดว้ยวิธี Stepwise   ผลการวิจยัพบวา่ 1) การเปรียบเทียบ

การให้ระดบัความสาํคญัของคุณภาพบริการและความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการ พบวา่ปัจจยัส่วนบุคคลท่ีแตกต่าง

กนัมีการใหค้วามสาํคญัของคุณภาพบริการไม่แตกต่างกนั  ในขณะท่ีการเปรียบเทียบการใหร้ะดบัความสาํคญัของ

ความพึงพอใจของผูใ้ช้บริการ พบว่าเพศท่ีแตกต่างกันมีระดับความสําคญัของความพึงพอใจของผูใ้ช้บริการ

แตกต่างกนัดา้นการเขา้ถึงบริการดา้นความสุภาพอ่อนโยน และดา้นระยะเวลาในการเดินทาง นอกจากนั้นดา้น
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อาชีพท่ีแตกต่างกันให้ระดับความสําคญัแตกต่างกันด้านความด้านความสะดวกสบายและด้านผูใ้ห้บริการ                  

ส่วนดา้นอาย ุระดบัการศึกษาและรายได ้ พบวา่อาย ุระดบัการศึกษาและรายได ้ท่ีแตกต่างกนัมีการใหค้วามสาํคญั

ของความพึงพอใจของผูใ้ช้บริการไม่แตกต่างกัน 2) ปัจจัยคุณภาพการให้บริการมีอิทธิพลต่อความพึงพอใจ

ผูใ้ช้บริการ 7 ปัจจัย ได้แก่ ความรวดเร็วถูกตอ้ง ความสมํ่าเสมอ ความต่อเน่ืองของการบริการ ความสะดวก               

ความทนัสมยั ตรงความตอ้งการและ ความประหยดั)     
                                                                                                                     

คาํสําคญั: คุณภาพบริการ ความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการ 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. ความสําคัญและทีม่าของปัญหาวจัิย 

การเดินทางและขนส่งเป็นกิจกรรมหลกัท่ีมีความสําคญัต่อการดาํเนินชีวิตของมนุษย ์อาจกล่าวไดว้่า

แทบจะไม่มีมนุษย์คนใดเลยท่ีจะทําการดําเนินกิจวตัรประจาํวนัไม่เก่ียวของกับการเดินทางและขนส่งใน

ชีวติประจาํวนัของมนุษยน์ัน่ตอ้งเก่ียวขอ้งกบัการขนส่งไม่มากก็นอ้ยแตกต่างกนัไป ทั้งน้ีข้ึนกบัรูปแบบการดาํเนิน

ชีวิตและวตัถุประสงคก์ารเดินทางของแต่ละบุคคลการขนส่งผูโ้ดยสารดว้ยบริการสาธารณะ (Common-carrier 

urban passenger transportation) เป็นรูปแบบการขนส่งท่ีรู้จกักนัในช่ือของ Transit หรือ Mass transit หรือ Mass 

transportation เป็นระบบขนส่งท่ีมีการกาํหนดเส้นทางและตารางเวลาของการให้บริการเป็นท่ีแน่นอนไวแ้ลว้

ล่วงหน้าจึงจดัไดว้่าบริการท่ีมีเส้นทางและตารางการเดินทางท่ีแน่นอน ผูใ้ชบ้ริการตอ้งชาํระค่าโดยสารตามท่ี

กาํหนดไวใ้นระบบขนส่งท่ีจดัอยู่ในกลุ่มไดแ้ก่ รถโดยสารประจาํทาง รถรางด่วน เป็นตน้ มีค่าบริการท่ีไม่แพง 

และสามารถบริการไดร้วดเร็ว และมีการพฒันาการให้บริการมาตลอด เพ่ือตอบสนองความตอ้งการให้มากท่ีสุด 
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และเพ่ือลดปัญหาในการเดินทาง ปัญหารถติด ปัญหามลภาวะทางส่ิงแวดลอ้ม และปัจจุบนัมีบริการท่ีทนัสมยัเพ่ิม 

มากข้ึน และการขนส่งเป็นองค์ประกอบหลกัของชุมชนท่ีมีความสําคญัต่อการพฒันาทางสังคมและเศรษฐกิจ 

บทบาทสําคญัของการขนส่ง คือ การให้บริการหรืออาํนวยความสะดวกในการเคล่ือนยา้ยคนหรือสินคา้จาก

สถานท่ีหน่ึงไปยงัอีกสถานท่ีหน่ึงท่ีตอ้งการ เน่ืองจากระบบการขนส่งทาํหนา้ท่ีเช่ือมโยงกิจกรรมต่างๆ (สุรเมศวร์ 

พิริยะวฒั, 2551) 

ดงันั้น ผูว้จิยัจึงสนใจท่ีจะศึกษาอิทธิพลคุณภาพบริการต่อความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการขนส่งสาธารณะ 

ในจงัหวดันครศรีธรรมราช เพ่ือนาํขอ้มูลมาเปรียบเทียบความตอ้งการของผูใ้ชบ้ริการในแต่ละรูปแบบการขนส่ง

สาธารณะ ทางรถไฟ รถเมล ์รถสองแถว และรถตู ้

 

2. วตัถุประสงค์ของการวจัิย 

 2.1 เพ่ือศึกษาคุณภาพการบริการและความพึงพอใจของการใชร้ถขนส่งสาธารณะ จงัหวดันครศรีธรรมราช  

 2.2 เพ่ือหาความสัมพนัธ์เชิงอิทธิพลคุณภาพการบริการมีอิทธิพลต่อความพึงพอใจการการขนส่ง

สาธารณะ จงัหวดันครศรีธรรมราช   

 

3. เอกสารและงานวจัิยทีเ่กี่ยวข้อง 

3.1 แนวคดิ ทฤษฎแีละงานวจิยัทีเ่กีย่วข้อง 

3.1.1 คุณภาพการบริการ   

คุณภาพการบริการ สรุปไดด้งัน้ี 1) ตรงความตอ้งการของบุคคลส่วนใหญ่ คือ ประโยชน์และบริการ

ท่ีองค์การจัดให้นั้นจะต้องตอบสนองความตอ้งการของบุคคลเป็นส่วนใหญ่ 2) มีความสมํ่าเสมอ กล่าวคือ                   

การใหบ้ริการตอ้งดาํเนินการอยา่งต่อเน่ืองและสมํ่าเสมอ 3)ความประหยดั ค่าใชจ่้ายท่ีตอ้งใชใ้นการบริการจะตอ้ง

ไม่มากจนเกินกว่าผลท่ีจะไดรั้บ 4) ความเสมอภาค บริการท่ีจดันั้นจะตอ้งให้แก่ผูม้าใชบ้ริการทุกคนอย่างเสมอ

ภาค และเท่าเทียมกัน 5) ความสะดวก บริการท่ีจดัให้แก่ผูรั้บบริการจะตอ้งเป็นไปในลกัษณะท่ีปฏิบติัไดง่้าย 

สะดวก สบาย ส้ินเปลืองทรัพยากรไม่มากนกั ทั้งยงัไม่เป็นการสร้างภาระยุง่ยากใจให้แก่ผูบ้ริการหรือผูใ้ชบ้ริการ

มากจนเกินไป 6) รูปแบบการบริการดี  7) ความรวดเร็วถูกตอ้ง 8) ความทนัสมยั 9) ราคาบริการเหมาะสม เป็น

ค่าบริการท่ีเหมาะสมต่อรถแต่ละประเภทและตอ้งดูถึงความพึงพอใจท่ีลูกค้าได้รับ 10) ความต่อเน่ืองของ                    

การบริการท่ีดี การให้บริการสาธารณะท่ีเป็นไปอยา่งสมํ่าเสมอ โดยยดึประโยชน์จากสาธารณะเป็นหลกัไม่ใช่ยดึ

ความพอใจของหน่วยงานท่ีใหบ้ริการวา่จะใหห้รือหยดุบริการเม่ือใดก็ได ้(สุนนัทา ทวผีล, 2550) 

3.1.2 ความพงึพอใจผู้ใช้บริการ   

การศึกษาเพ่ือการสาํรวจและวิเคราะห์ความพึงพอใจในการใชบ้ริการรถโดยสารประจาํทางนั้นจะ

ใชท้ฤษฎีท่ีเรียกว่า พฤติกรรมการเลือกของผูบ้ริโภค ทฤษฎีน้ีไดส้มมติว่าผูใ้ชบ้ริการตอ้งการใชร้ะบบขนส่งท่ี

สามารถให้ความพึงพอใจได้สูงสุดตามท่ีผูใ้ช้บริการตอ้งการความพึงพอใจของแต่ละบุคคลสามารถวดัและ

เรียงลาํดบัตามความชอบได ้โดยท่ีความพึงพอใจสามารถจาํลองไดด้ว้ยฟังก์ชัน่อรรถประโยชน์ ซ่ึงประกอบดว้ย

ดชันีวดัคุณภาพดา้นต่างๆ หลายดา้นและดชันีวดัคุณภาพการใชบ้ริการท่ีสามารถนาํมาประยุกต์ใชก้บังานวิจัย 

ได้แก่ 1) อตัราค่าโดยสาร คืออตัราค่าโดยสารทั้งหมดในการเดินทางแต่ละเท่ียว โดยเร่ิมจากจุดเร่ิมตน้จนถึง

จุดหมายปลายทาง ประกอบดว้ยค่าโดยสารของรถท่ีทาํการศึกษา 2) ระยะเวลาในการเดินทาง คือเวลาทั้งหมดท่ีใช้

ในการเดินทางจากจุดเร่ิมตน้เดินทางจนถึงจุดหมายปลายทางท่ีตอ้งการ รวมทั้งเวลาท่ีอยูใ่นรถและเวลาท่ีอยูน่อกรถ  
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3) ลกัษณะการให้บริการของผูใ้ห้บริการบนรถโดยสาร 4) ความสะดวกสบายในขณะใชบ้ริการ จะประกอบดว้ย 

ระบบปรับอากาศท่ีเหมาะสม ท่ีนั่งสบาย รถโดยสารสะอาด ตวัรถออกแบบให้ข้ึนลงไดส้ะดวก องค์ประกอบ

เหล่าน้ีจะทาํใหผู้ใ้ชบ้ริการมีความรู้สึกสะดวกสบายไม่อึดอดัในการใชบ้ริการ 5) ความเช่ือถือไดข้องการใหบ้ริการ 

เป็นความมัน่ใจของผูใ้ชบ้ริการวา่จะมีรถโดยสารตรงตามเวลาท่ีกาํหนดไวร้ะยะเวลาท่ีใชใ้นการเดินทางแน่นอน

หรือมีความคลาดเคล่ือนนอ้ย ทาํให้สามารถกาํหนดเวลาท่ีไปถึงจุดหมายปลายทางไดอ้ย่างแน่นอน 6) ความสะดวก 

ในการเขา้มาใชบ้ริการความสะดวกในการเดินทางจากจุดเร่ิมตน้เดินทางเขา้มาใชบ้ริการและเดินทางต่อหลงัจาก

ใชบ้ริการให้ถึงจุดหมายปลายทางโดยพิจารณาจาก เวลาในการเดินทางมาใชบ้ริการ เวลาในการเดินทางมาใช้

บริการ เวลาในการเดินทางหลงัจากใชบ้ริการและการต่อรถหรือพาหนะอ่ืนๆ ซ่ึงถา้เวลาท่ีใชย้ิ่งนอ้ยหรือมีการต่อ

รถยิ่งนอ้ยเท่าไหร่ความสะดวกในการเขา้มาใชบ้ริการก็จะยิ่งมากข้ึนเท่านั้น นอกจากน้ีความสะดวกในการเขา้มา

ใช้บริการยงัพิจารณาไดถึ้งประเด็นของส่ิงอาํนวยความสะดวกอ่ืนๆ ในการเขา้มาใช้บริการดว้ย เช่น ทางเทา้                 

ป้ายรถโดยสาร 7) ผูใ้ห้บริการบนรถมี 2 ส่วนคือ 7.1) พนกังานขบัรถ ตอ้งขบัรถอยา่งไม่ประมาท การหยดุและ

การออกตวัรถมีความนุ่มนวลและพนักงานเก็บค่าโดยสาร 7.2) พนักงานเก็บค่าโดยสารหรือในขณะอยู่บนรถ

โดยสาร และความปลอดภยัจากอุบติัเหตุ เช่น รถชน ตกรถ ขณะรอคอยรถโดยสารหรือในขณะอยูบ่นรถโดยสาร 

จากความหมายท่ีกล่าวมาทัง่หมด สรุปความหมายของความพึงพอใจไดว้า่ เป็นความรู้สึกของบุคคลในทางบวก 

ความชอบ ความสบายใจ ความสุขใจต่อสภาพแวดลอ้มในดา้นต่างๆถือเป็นความรู้สึกท่ีพอพอใจต่อส่ิงท่ีทาํให้เกิด

ความชอบ ความสบายใจ และเป็นความรู้สึกท่ีบรรลุถึงความตอ้งการ (บุญรักษ ์กณุาศล, 2549)  

 ขณะท่ี รัชยา กลุวานิณไชยนนัท์ (2535) กล่าววา่การบริการท่ีประสบความสาํเร็จจะตอ้งประกอบดว้ย

ปัจจยั 10 ประการดงัน้ี 1) ความเช่ือถือได ้ประกอบดว้ย ความสมํ่าเสมอ และความพ่ึงพาได ้2) การตอบสนอง 

ประกอบดว้ย ความเต็มใจท่ีจะให้บริการ ความพร้อมท่ีจะให้บริการ มีการติดต่ออย่างต่อเน่ือง และปฏิบติัต่อ

ผูใ้ชบ้ริการเป็นอยา่งดี 3) ความสามารถ ประกอบดว้ย สามารถในการส่ือสาร สามารถในการบริการและสามารถ

ในความรู้วิชาการท่ีจะให้บริการ 4) การเขา้ถึงบริการ ประกอบดว้ย ผูใ้ชบ้ริการเขา้ใชห้รือรับบริการไดส้ะดวก 

ระเบียบขั้นตอนไม่ควรมากมายและมีความซบัซอ้นเกินไป ผูบ้ริการใชเ้วลารอคอยไม่นาน เวลาท่ีให้บริการเป็น

เวลาสะดวกสําหรับผูใ้ช้บริการ และอยู่ในสถานท่ีท่ีผูใ้ช้บริการสามารถเข้าติดต่อได้สะดวก 5) ความสุภาพ

อ่อนโยน ประกอบด้วย การแสดงความสุภาพต่อผูใ้ช้บริการ ให้การต้อนรับท่ีเหมาะสมและผูใ้ห้บริการมี

บุคลิกภาพท่ีดี 6) การส่ือสาร ประกอบด้วย มีการส่ือสารช้ีแจงขอบเขตและลักษณะของงานบริการและ                              

มีการอธิบายขั้นตอนการให้บริการ 7) อัตราค่าโดยสาร คุณภาพของงานบริการมีความเท่ียงตรงน่าเช่ือถือ                         

8) ระยะเวลาในการเดินทาง ประกอบดว้ย ความปลอดภยัทางกายภาพ เช่น เคร่ืองมือและอุปกรณ์ 9) ความเช่ือถือ

ไดใ้นการหยดุออกรถ การเรียนรู้ผูใ้ชบ้ริการและการแนะนาํและการเอาใจใส่ผูใ้ชบ้ริการ 10) การสร้างส่ิงท่ีจบัตอ้ง

ได้ ประกอบด้วย การเตรียมวสัดุ อุปกรณ์ให้พร้อมสําหรับการให้บริการ การเตรียมอุปกรณ์เพ่ืออํานวย                        

ความสะดวกแก่ผูใ้ชบ้ริการ และการจดัเตรียมสถานท่ีใหบ้ริการสวยงาม 

3.1.3 ความสัมพนัธ์ระหว่างตวัแปรคุณภาพบริการกบัความพงึพอใจ 

 จากงานวิจยัเร่ือง ความพึงพอใจของลูกคา้ท่ีมีต่อการให้บริการของบริษทัพรอมิส (ประเทศไทย) 

จาํกดั สาขาบางแคพลาซ่า กรุงเทพมหานคร (นราธิป แนวคาํดี กฤษณ์ ทพัจุฬา และ ดวงใจ องัโก๊ะ, 2562) กล่าวถึง 

Roberts-Lombard (2009) และ Kotler (2003) ท่ีไดนิ้ยามความพึงพอใจของผูบ้ริโภคไวว้่า เป็นการเปรียบเทียบ

ความคาดหวงัของผูบ้ริโภคท่ีใช้สินค้าหรือบริการและผลลัพธ์ท่ีได้จาการใช้จริง หากผลลัพธ์ท่ีได้สูงกว่า                   

ความคาดหวงัผูบ้ริโภคจะเกิดความพึงพอใจ หากผลลพัธ์ท่ีไดต้ ํ่ากวา่ความคาดหวงั ผูบ้ริโภคจะเกิดความไม่พึงพอใจ 
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หรือผิดหวงั ดั้งนั้นความพึงพอใจของผูบ้ริโภคจะถูกผลกัดนัจากความคาดหวงัจากการไดรั้บบริการหรือความคิด

หวงัท่ีจะไดรั้บจากคุณภาพ ความพึงพอใจเป็นส่ิงท่ีสาํคญัท่ีสุดในการตรงความตอ้งการของลูกคา้ ซ่ึงความพึงพอใจน้ี

จะเป็นประโยชน์ต่อการบริการเป็นอย่างมาก (นราธิป แนวคาํดี และคณะ, 2562) จากการศึกษาของ ฐานุตรา              

จทัรเกตุ (2554) ไดท้าํการศึกษาความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการต่อคุณภาพของการใหบ้ริการรถยนตโ์ดยสารประจาํ

ทาง ของบริษทัขนส่ง จาํกดั ณ สถานีขนส่งผูโ้ดยสารจงัหวดัสระบุรี โดยความสามารถในการสร้างความพึงพอใจ

ให้กับผูรั้บบริการ มีการพิจารณาจาก องค์ประกอบ 5 ด้าน อนัดับแรก ด้านความเสมอภาค ด้านความรวดเร็ว

ถูกตอ้ง ดา้นความเสมอภาค ดา้นความต่อเน่ืองของบริการท่ีให ้ความทนัสมยัมีความกา้วหนา้ และนอกเหนือจากน้ี

ยงัมีในส่วนของความประหยดั ความสะดวก รูปแบบการให้บริการดี ราคาบริการเหมาะสม ซ่ึงจะส่งผลต่อ                

ความพึงพอใจ (ปาริฉตัร ถนอมวงษ,์ 2561)  

3.2 สมมตฐิานการวจิยั 

3.3.1 ลกัษณะของผูใ้ชบ้ริการ ไดแ้ก่ เพศ อาย ุระดบัการศึกษา อาชีพ รายได ้ท่ีแตกต่างกนัมีความ

ตอ้งการคุณภาพการบริการและความพึงพอใจต่อการขนส่งสาธารณะแตกต่างกนั 

3.3.2 คุณภาพการบริการมีอิทธิพลต่อความพึงพอใจการขนส่งสาธารณะ  

  

4. วธีิดําเนินการวจัิย  

 4.1 ประชากรและตวัอย่าง 

 ประชากรท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ี เป็นประชากรท่ีใชบ้ริการรถขนส่งสาธารณะ จงัหวดันครศรีธรรมราช 

 กลุ่มตวัอย่างทีใ่ช้ในการวจิยั 

 กลุ่มตวัอย่างของการศึกษาวิจัยคร้ังน้ี เป็นผูใ้ช้บริการรถขนส่งสาธารณะ จังหวดันครศรีธรรมราช 

เน่ืองจากไม่ทราบจาํนวนประชากรผูใ้ชบ้ริการท่ีแน่นอน ดงันั้นขนาดตวัอยา่งสามารถคาํนวณไดจ้ากสูตรไม่ทราบ

ขนาดตวัอย่างของ W.G. Cochran โดยกาํหนดระดบัคาํความเช่ือมัน่ร้อยละ 95 และระดบัค่าความคลาดเคล่ือน              

ร้อยละ 5 ซ่ึงสูตรในการคาํนวณท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ีโดยมีความผิดพลาดไม่เกินร้อยละ 5 ท่ีระดบัความเช่ือมัน่

ร้อยละ 95 ไดก้ลุ่มตวัยา่ง 385  เพ่ือความสะดวกในการประเมินผลและการวิเคราะห์ขอ้มูล ผูว้ิจยัเก็บตวัอยา่ง 400 

คน ซ่ึงถือไดว้่าผ่านเกณฑ์ตามท่ีเง่ือนไข โดยแบ่งเก็บแบบสอบถามแบบกาํหนดโควตา้ตามรูปแบบการขนส่ง 

รูปแบบละ 100 คน 

  4.2 เคร่ืองมือวจิยั 

 ผูว้ิจยัใชแ้บบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการวจิยั สร้างข้ึนจากทฤษฎีและแนวคิดต่างๆ โดยแบบสอบถาม

ท่ีใชใ้นการวิจยั จาํแนกออกเป็น 2 ส่วนดงัน้ี ส่วนท่ี 1 ขอ้มูลผูต้อบแบบสอบถามเก่ียวกบัขอ้มูลส่วนบุคคลของ

ผูต้อบแบบสอบถาม จาํนวน 5 ขอ้ ประกอบดว้ย 1) เพศ 2) อาย ุ3) ระดบัการศึกษา  4) อาชีพ และ 5) รายได ้ส่วนท่ี 

2 แบบสอบถามเก่ียวกบัคุณภาพการบริการการขนส่งสาธารณะและความพึงพอใจ ในจงัหวดันครศรีธรรมราช 

ดา้นคุณภาพการบริการการจาํนวน 10 ขอ้ ประกอบดว้ย 1) ดา้นความสมํ่าเสมอ 2) ดา้นตรงความตอ้งการ 3) ดา้น

ความเสมอภาค 4) ดา้นความประหยดั 5) ความสะดวก 6) ดา้นรูปแบบการบริการดี  7) ดา้นความรวดเร็วถูกตอ้ง  

8) ด้านความทนัสมยั 9) ด้านราคาบริการเหมาะสม 10) ด้านความต่อเน่ืองของบริการ (สุนันทา ทวีผล, 2550)               

และดา้นความพึงพอใจของลูกคา้ 11 ขอ้ประกอบดว้ย 1) ดา้นความเช่ือถือได ้2) ดา้นความตอบสนอง 3) ดา้นความ 

สามารถ 4) ด้านการเข้าถึงบริการ 5) ด้านความสุภาพอ่อนโยน 6) ด้านการส่ือสาร 7) ด้านความซ่ือสัตย์                                         
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8) ด้านความมัน่คง 9) ดา้นความสะดวกสบาย 10) ด้านการสร้างส่ิงท่ีจับตอ้งได้ 11) ด้านผูใ้ห้บริการ (รัชยา                

กลุวานิชไชยนนัท,์ 2535: บุญรักษ ์กฌุาศล, 2549) 

 4.3 การเกบ็รวบรวมข้อมูล 

คณะผูว้ิจยัไดท้าํการเก็บรวบรวมขอ้มูลจากกลุ่มผูใ้ชบ้ริการรถขนส่งสาธารณะ จงัหวดันครศรีธรรมราช 

โดยแจกแจงแบบสอบถามและเก็บรวบรวมขอ้มูลดว้ยตนเองโดยแบ่งจาํแนกศึกษาเป็น ซ่ึงเป็นการสุ่มตวัอย่าง

แบบโควตา้ 4 กลุ่ม เป็นผูใ้ช้บริการขนส่งสาธารณะรถเมล์ 100 คน ผูใ้ช้บริการขนส่งสาธารณะรถตู ้100 คน 

ผูใ้ชบ้ริการขนส่งสาธารณะรถสองแถว 100 คน ผูใ้ชบ้ริการขนส่งสาธารณะรถไฟ 100 คน ทดสอบความเช่ือมัน่

ของแบบสอบถาม (Cronbach's Alpha) เท่ากับ 0.95 ซ่ึงมีค่ามากกว่า 0.80 แสดงให้เห็นว่าความเช่ือมั่นของ

แบบสอบถามอยูใ่นระดบัมาก 

 

5. ผลการวจัิย 
 

ตารางที ่1 ขอ้มูลทัว่ไปของผูใ้ชบ้ริการรถขนส่งสาธารณะ จาํนวน 400 ราย  

ปัจจัยส่วนบุคคล ความถี่ 

เพศ หญิง (252), ชาย (148)  

อาย ุ ต ํ่ากวา่ 25 ปี (208), 25-30 ปี (62), 31-35 ปี (27), 36-45 ปี (42),46-50 ปี (21), ตั้งแต่ 51 ปีข้ึนไป (40)  

ระดบัการศึกษา ต ํ่ากวา่ปริญญาตรี (225), ปริญญาตรี (161), ปริญญาโท (14) 

อาชีพ  นกัเรียน/นกัศึกษา (172), ขา้ราชการ/พนกังานรัฐวิสาหกิจ/พนกังานรัฐ (67), พนกังานเอกชน (37), ธุรกิจ

ส่วนตวั/คา้ขาย (74), เกษตรกร (50) 

รายได ้ ต ํ่ากวา่ 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 บาทข้ึนไป (3) 

 

ตารางที ่2  การวิเคราะห์ค่าเฉล่ีย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดบัความสาํคญัของคุณภาพบริการทั้ง 10 ดา้นและ

ความพึงพอใจของลูกคา้และผูใ้ชบ้ริการรถสาธารณะทั้ง 11 ดา้น ท่ีมีผลต่อการตดัสินของผูใ้ชบ้ริการ 

รถขนส่งสาธารณะ 

 

คุณภาพการบริการของผู้ใช้บริการรถขนส่งสาธารณะ �� S.D. แปลผล 

QS1 ดา้นความสมํ่าเสมอ 3.973 0.78 มาก 

QS2 ดา้นตรงความตอ้งการ 3.88 0.83 มาก 

QS3 ดา้นความเสมอภาค 4.021 0.80 มาก 

QS4 ดา้นความประหยดั 4.021 0.81 มาก 

QS5 ดา้นความสะดวก 3.87 0.86 มาก 

QS6 ดา้นรูปแบบการบริการดี 3.95 0.81 มาก 

QS7 ดา้นความรวดเร็วถูกตอ้ง 3.88 0.81 มาก 

QS8 ดา้นความทนัสมยั 3.70 0.93 มาก 

QS9 ดา้นราคาบริการเหมาะสม 3.992 0.77 มาก 

QS10 ดา้นความต่อเน่ืองของบริการ 3.92 0.82 มาก 

เฉลีย่รวม 3.973 0.78 มาก 
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ตารางที ่2  (ต่อ) 

 

ตารางที ่3 แสดงผลการเปรียบเทียบการระดบัความสาํคญัของความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการ ท่ีแตกต่างกนั 

ปัจจยัส่วนบุคคล SC1 SC2 SC3 SC4 SC5 SC6 SC7 SC8 SC9 SC10 SC11 

  1.เพศ    * *   *    

  2.อาย ุ            

  3.ระดบัการศึกษา            

  4.อาชีพ         ** **  

  5.รายได ้            

  

จากการเปรียบเทียบการให้ระดบัความสําคญัของคุณภาพบริการความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการ พบว่า

ปัจจยัส่วนบุคคลท่ีแตกต่างกนัมีการใหค้วามสาํคญัของคุณภาพบริการไม่แตกต่างกนั ในขณะท่ีการเปรียบเทียบ

การให้ระดับความสําคญัของความพึงพอใจของผูใ้ช้บริการ พบว่าเพศท่ีแตกต่างกันมีระดบัความสําคญัของ                 

ความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการแตกต่างกนัดา้นการเขา้ถึงบริการดา้นความสุภาพอ่อนโยน และดา้นระยะเวลาใน

การเดินทาง โดยทั้ง 3 ดา้นเพศชายใหค้ะแนนสูงกวา่เพศหญิง  (4.10 เทียบกบั 3.90, 4.10 เทียบกบั 3.85 และ 3.92 

เทียบกับ 3.71) นอกจากนั้นด้านอาชีพท่ีแตกต่างกันให้ระดบัความสําคญัของความพึงพอใจของผูใ้ช้บริการ

แตกต่างกนัดา้นความดา้นความสะดวกสบายและดา้นผูใ้ห้บริการ  โดยดา้นความสะดวกสบาย อาชีพเกษตรกร    

ให้ค่าความพึงพอใจมากท่ีสุด อยู่ท่ีระดับ 4.16  เม่ือเทียบกับนักเรียน/นักศึกษา อยู่ท่ีระดับ 3.76 และมากกว่า

ขา้ราชการ/พนกังานวสิาหกิจ/พนกังานของรัฐ อยูท่ี่ระดบั 3.73 ส่วน ดา้นผูใ้หบ้ริการ อาชีพเกษตรกร ใหค้่าความพึงพอใจ

มากท่ีสุดท่ีระดบั 4.22 มากกวา่นกัเรียน/นกัศึกษา อยูท่ี่ระดบั 3.87 และมากกวา่ขา้ราชการ/พนกังานรัฐวิสาหกิจ/

พนกังานของรัฐ อยูท่ี่ระดบั 3.81 และพนกังานบริษทัเอกชน อยูท่ี่ระดบั 3.78  ส่วนดา้นอาย ุระดบัการศึกษาและ

รายได ้ พบวา่อาย ุระดบัการศึกษาและรายได ้ท่ีแตกต่างกนัมีการใหค้วามสาํคญัของความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการ

ไม่แตกต่างกนั    

 

 

 

ความพงึพอใจของลูกค้าและผู้ใช้บริการรถขนส่งสาธารณะ �� S.D. แปลผล 

  SC1 ดา้นความเช่ือถือได ้ 4.041 0.80 มาก 

  SC2 ดา้นความตอบสนอง 3.93 0.80 มาก 

  SC3 ดา้นความสามารถ 3.983 0.80 มาก 

  SC4 ดา้นการเขา้ถึงบริการ 3.95 0.83 มาก 

  SC5 ดา้นความสุภาพอ่อนโยน 3.91 0.82 มาก 

  SC6 ดา้นการส่ือสาร 3.983 0.78 มาก 

  SC7 ดา้นความซ่ือสตัย ์ 4.032 0.79 มาก 

  SC8 ดา้นความมัน่คง 3.79 0.91 มาก 

  SC9 ดา้นความสะดวกสบาย 3.86 0.94 มาก 

  SC10 ดา้นการสร้างส่ิงท่ีจบัตอ้งได ้ 3.93 0.88 มาก 

  SC11 ดา้นผูใ้ห้บริการ 4.041 0.88 มาก 

เฉลีย่รวม 3.95 0.84 มาก 
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         การวเิคราะห์ความสัมพนัธ์ระหว่างตวัแปรตามสมมตฐิาน (Correlation Coefficient) 

 ในการวเิคราะห์ความสมัพนัธ์ของตวัแปร เพ่ือเป็นการยนืยนัวา่ตวัแปรท่ีจะนาํมาใชใ้นการวเิคราะห์ ไม่มี

ความสมัพนัธ์กนัสูง จนอาจเกิดผลต่อการวดัในส่ิงเดียวกนัหรือทาํนายซํ้ าซอ้นกนั ซ่ึงทาํใหเ้กิดผลในการวเิคราะห์

ไม่เท่ียงตรง ซ่ึงพิจารณาจากผลการวิเคราะห์ดว้ยค่า Tolerance ของตวัแปรสังเกตท่ีมีค่าตํ่ากวา่ 0.01 หรือค่า VIF 

(Variance inflation factor) ท่ีมีค่ามากว่า 5 (Kline, 2011) ผลการตรวจสอบค่าสัมประสิทธ์สหสัมพนัธ์ระหว่าง               

ตวัแปร พบวา่ ค่าสมัประสิทธ์สหสมัพนัธ์เป็นบวกแสดงถึงความสัมพนัธ์ในทิศทางเดียวกนั โดยตวัแปรทั้งหมดมี

ความสัมพนัธ์อยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 และมีค่าสัมประสิทธ์สหสัมพนัธ์ระหว่างคู่ตวัแปรระหวา่ง 

0.620 ถึง 0.800 ซ่ึงเป็นค่าความสมัพนัธ์ระหวา่งตวัแปรอยูใ่นระดบัปานกลาง จึงไม่ก่อใหเ้กิดปัญหาความสัมพนัธ์

กนัเองระหวา่งคู่ตวัแปร 

 

ตารางที ่4 ผลการวเิคราะห์ถดถอยเชิงพหุเพ่ือหาความสาํคญัคุณภาพบริการส่งผลต่อความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการ 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients t Sig. 
Collinearity Statistics 

B Std. Error Beta Tolerance VIF 

(Constant) 1.208 .144  8.408 .000   

QS7 .150 .039 .192 3.833 .000 .508 1.968 

QS1 .148 .040 .189 3.747 .000 .503 1.987 

QS10 .093 .035 .124 2.685 .008 .601 1.663 

QS5 .082 .037 .113 2.227 .027 .492 2.034 

QS8 .082 .032 .123 .2.534 .012 .537 1.863 

QS2 .075 .036 .100 2.097 .037 .559 1.788 

QS4 .073 .037 .095 1.981 .048 .554 1.806 

R= .707        R2=.500 Adj.       R2=.491         SEE=.44313       F-Value=56  .084       P-Value=.000 

หมายเหตุ: ตรงความต้องการ(QS1),มีความสมํ่ าเสมอ (QS2),ความประหยดั(QS3),ความเสมอภาค (QS4), ความสะดวก (QS5),รูปแบบการบริการดี,                 

(QS6)ความรวดเร็วถูกตอ้ง(QS7), ความทนัสมยั (QS8), ราคาบริการเหมาะสม (QS9), ความต่อเน่ืองของบริการท่ีให้ (QS10)  

   

 ผลการวเิคราะห์ถดถอยเชิงพหุเพ่ือหาความสาํคญัจากสมมุติฐานท่ี 2 คุณภาพบริการส่งผลต่อความพึงพอใจ

ของผูใ้ชบ้ริการ พบวา่ R2 บ่งช้ีวา่โมเดลสามารถพยากรณ์ค่าอิทธิพลคุณภาพบริการ เท่ากบั 0.500 แสดงวา่โมเดล

ในการศึกษาน้ีมีความน่าเช่ือถือระดบัสูงและจากการพิจาณาค่า  F-Statistic แสดงว่าโมเดลในภาพรวมสามารถ

อธิบายตวัแปรผลอิทธิพลคุณภาพของผูใ้ชบ้ริการได ้ (F-Value = 56.084 , p<.001) ตวัแปรท่ีมีอิทธิพลสูงสุดต่อ

อิทธิพลคุณภาพของผูใ้ชบ้ริการคือ ตรงความตอ้งการ (QS7) ซ่ึงมีค่า Beta=.192 รองลงมาคือ ความรวดเร็วถูกตอ้ง 

(QS1) ซ่ึงมีค่า Beta = .189 รองลงมาคือ ความต่อเน่ืองของบริการท่ีให้ (QS10) ซ่ึงมีค่า Beta = .124 รองลงมาคือ 

ความสะดวก (QS5) ซ่ึงมีค่า Beta = .113 รองลงมาคือ ความทันสมยั (QS8) ซ่ึงมีค่า Beta = .123 รองลงมาคือ                      

มีความสมํ่าเสมอ (QS2) ซ่ึงมีค่า Beta = .100 รองลงมาคือ ความเสมอภาค (QS4) ซ่ึงมีค่า Beta = .095 ส่วนปัจจยั

ด้าน ความประหยดั (QS3) รูปแบบการบริการดี (QS6) และราคาบริการเหมาะสม (QS9) ไม่สามารถอธิบาย                    

ตวัแปรผลคุณภาพการบริการส่งผลต่อความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการได ้(p>.001) ซ่ึงปัจจยัดา้นคุณภาพการบริการ

ส่งผลต่อความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการ สามารถอธิบายผลไดน้ั้น ตวัแปรท่ีมีอิทธิพลสูงสุด ไดแ้ก่ ตรงความตอ้งการ 



การประชุมวชิาการระดบัชาติและนานาชาติ มหาวทิยาลยัศรีปทุม ออนไลน์ คร้ังท่ี 16 ประจาํปี 2564 วนัท่ี 28 ตุลาคม 2564 

964 

รองลงมา ไดแ้ก่ ความรวดเร็วถูกตอ้ง ความต่อเน่ืองของบริการท่ีให ้ความสะดวก ความทนัสมยั มีความสมํ่าเสมอ

และตวัแปรสุดทา้ย ท่ีมีอิทธิพลคือ ความเสมอภาค และสามารถแสดงดว้ยสมการดงัน้ี 

SC=.192(QS7) + .189(QS1) +.124(QS10) +.113(QS5) +.123(QS8) + .100(QS2) + .095(QS4) 

 

6. อภิปรายผล  

 6.1 จากผลการวิจยักลยทุธ์คุณภาพบริการรถขนส่งสาธารณะ ในจงัหวดันครศรีธรรมราชผูใ้ชบ้ริการให้

ความสาํคญัโดยรวมอยูใ่นระดบัความสาํคญัมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบวา่ผูใ้ชบ้ริการรถขนส่งสาธารณะให้

ความสาํคญั ดา้นความรวดเร็วถูกตอ้งในการใชบ้ริการ ดา้นตรงความตอ้งการและดา้นความต่อเน่ืองของบริการ 

ตามลาํดบั ผลการวจิยัเป็นไปในทิศทางเดียวกนักบั งานวจิยั เร่ืองคุณภาพการบริการท่ีส่งผลต่อความพึงพอใจของ

ลูกคา้ในธุรกิจการท่องเท่ียวแบบพาํนกั ระยะยาวในอุตสาหกรรมการท่องเท่ียวในประเทศไทย (กาญจนา ทวนินัท ์

และแววมยุรา ค ําสุข, 2558) ซ่ึงพบว่าการรู้จักและความเข้า การให้ความเช่ือมั่นความเช่ือถือไวว้างใจได้                       

การตอบสนองต่อลูกคา้และความเป็นรูปธรรมของบริการ มีอิทธิพลต่อเชิงบวกต่อความพึงพอใจของนกัท่องเท่ียว  

 6.2 จากการวิเคราะห์อิทธิพลคุณภาพบริการส่งผลต่อความพึงพอใจของผูใ้ช้บริการ พบว่า ด้านตรง 

ความตอ้งการ ดา้นความรวดเร็วถูกตอ้ง ดา้นความต่อเน่ืองของบริการท่ีให ้ดา้นความสะดวกสบาย ดา้นความทนัสมยั 

ดา้นความสมํ่าเสมอ และดา้นความเสมอภาค มีอิทธิพลเชิงบวกต่อความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการ สอดคลอ้งกบั

งานวิจัยเร่ือง คุณภาพการให้บริการและความพึงพอใจท่ีมีความสัมพันธ์กับการกลับมาใช้บริการซํ้ าของ

ผูรั้บบริการ โรงพยาบาลเปาโลรังสิต (รุ่งทิพย ์นิลพทั, 2561) ผลการวิจยัพบว่าระดบัคุณภาพการให้บริการโดย

ภาพรวมพบวา่ผูใ้ชบ้ริการมีความคิดเห็นอยูใ่นระดบัมากทุกดา้น โดยอนัดบัแรกเป็น ดา้นความน่าเช่ือถือไวว้างใจ 

อนัดบัรองลงมาคือ ดา้นความเป็นรูปธรรมของการบริการและดา้นตอบสนองต่อผูรั้บบริการ และดา้นการสร้าง

ความเช่ือมัน่ ตามดว้ยดา้นความเห็นอกเห็นใจ ตามลาํดบั 

 

7. ข้อเสนอแนะ 

  7.1 ข้อเสนอแนะในการนําผลวจิยัไปใช้ 

(1) ผูใ้ห้บริการรถขนส่งสาธารณะควรใหค้วามสาํคญัในกลยทุธ์คุณภาพบริการรถขนส่งสาธารณะ

ด้านการบริการลูกคา้ให้มากข้ึน เช่น ผูใ้ห้บริการตอบคาํถามท่ีรวดเร็วเม่ือใช้บริการสอบถามเก่ียวกับการใช้                   

รถขนส่งสาธารณะ การให้บริการอยา่สมํ่าเสมออยา่งเต็มใจ เน่ืองจากเป็นประเด็นท่ีลูกคา้ใหค้ะแนนความสาํคญั

ต่อการใชบ้ริการรถขนส่งสาธารณะในคร้ังต่อไป 

(2) ผูใ้ห้บริการรถขนส่งสาธารณะควรแบ่งกลุ่มลูกค้าหรือผูใ้ช้บริการรถขนส่งสาธารณะเพ่ือ

สามารถตอบสนองความตอ้งการกบัลูกคา้หรือผูใ้ชบ้ริการกลุ่มใหญ่ของธุรกิจรถขนส่งสาธารณะ 

(3) จากการศึกษาพบว่าอาชีพเกษตรกรไดใ้ห้ระดบัความพึงพอใจสูงกว่าอาชีพอ่ืนๆ จากการใช้

บริการขนส่งสาธารณะ ดงันั้นผูใ้หบ้ริการควรใหค้วามสาํคญัเพ่ือตอบสนองความตอ้งการของอาชีพในกลุ่มน้ี 

7.2 ข้อเสนอแนะในการวจิยัคร้ังต่อไป 

(1) ควรมีการศึกษาพฤติกรรมและระดบัการให้ความสําคญัของผูใ้ชบ้ริการแต่ละดา้นให้มีขอ้มูล

สรุปท่ีชดัเจนข้ึนตลอดทั้งปี เพ่ือใหต้วัอยา่งท่ีมีมากข้ึน และความหลากหลายในการตอบแบบสอบถาม ซ่ึงจะทาํให้

ขอ้มูลมีความน่าเช่ือถือมากข้ึน 
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(2) ควรเลือกกลุ่มตวัอย่างอ่ืนๆ ท่ีมีความแตกต่างจากการศึกษาในคร้ังน้ี เช่น ผูใ้ช้บริการท่ีอยู่

ต่างจงัหวดัท่ีใชบ้ริการรถขนส่งสาธารณะ เพ่ือจะไดเ้ห็นว่าผลการศึกษาเป็นอย่างไร เหมือนหรือแตกต่างจาก             

กลุ่มตวัอยา่งเดิม 
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บทคัดย่อ 
การศึกษาคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์เพ่ือศึกษาผลกระทบของโครงการธนาคารน ้ าใตดิ้นเฉลิมพระเกียรติต่อ

ประชากรในเขตพ้ืนท่ีเทศบาลต าบลท่าม่วง อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอด็ โดยใชข้อ้มูลปฐมภูมิจากการส ารวจและสมัภาษณ์
ขอ้มูลดา้นตน้ทุนและผลตอบแทนเกษตรกรในพ้ืนท่ีโครงการธนาคารน ้ าใตดิ้นเฉลิมพระเกียรติ จ านวน 400 ราย 
และใชข้อ้มูลทุติยภูมิศึกษาจากองค์กรและหน่วยงานต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง เพื่อใชใ้นการวิเคราะห์ผลกระทบของ
โครงการธนาคารน ้ าใตดิ้น ท่ีมีต่อตน้ทุนทางการเกษตร  

ผลของการศึกษาผลกระทบของโครงการธนาคารน ้ าใตดิ้นเฉลิมพระเกียรติต่อประชากรในเขตพ้ืนท่ี
เทศบาลต าบลท่าม่วง อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด พบวา่ ค่าแรงงานในการเตรียมดิน หลงัมีโครงการฯ มีตน้ทุนท่ีเพ่ิมข้ึน 
ตน้ทุนเงินสด เพ่ิมข้ึน 20.91 บาทต่อไร่ ตน้ทุนไม่เป็นเงินสด เพ่ิมข้ึน 3.85 บาทต่อไร่ ค่าแรงงานในการเพาะปลูก
ข้าว หลังมีโครงการฯ ต้นทุนเงินสด เพ่ิมข้ึน 1.07 บาทต่อไร่ ต้นทุนไม่เป็นเงินสด ลดลง 45.34 บาทต่อไร่ 
ค่าแรงงานในการใส่ปุ๋ย หลงัมีโครงการฯ ตน้ทุนเงินสด ลดลง 0.09 บาทต่อไร่ ตน้ทุนไม่เป็นเงินสด ลดลง 89.62 
บาทต่อไร่ ค่าใชจ่้ายในการใส่ปุ๋ย หลงัมีโครงการฯ ตน้ทุนเงินสด เพ่ิมข้ึน 1.95 บาทต่อไร่ ตน้ทุนไม่เป็นเงินสด 
เท่ากบัก่อนมีโครงการฯ ค่าใชจ่้ายในการดูแลรักษา ก่อนและหลงัมีโครงการฯ ตน้ทุนเงินสด และตน้ทุนไม่เป็นเงินสด 
มีค่าเท่ากนั ค่าแรงงานในการเก็บเก่ียว หลงัมีโครงการฯ ตน้ทุนเงินสด ลดลง 0.09 บาทต่อไร่ ตน้ทุนไม่เป็นเงินสด 
ลดลง 89.62 บาทต่อไร่ โดยมีตน้ทุนรวม (Total Cost) ท่ีลดลงจากก่อนมีโครงการฯ ไร่ละ 74.95 บาท 

 
ค าส าคญั: โครงการธนาคารน ้ าใตดิ้น, ตน้ทุนทางการเกษตร, ตน้ทุนทางการผลิต 
 

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,                  

mailto:supitcha.hi@ku.th


การประชุมวชิาการระดบัชาติและนานาชาติ มหาวทิยาลยัศรีปทุม ออนไลน์ คร้ังท่ี 16 ประจ าปี 2564 วนัท่ี 28 ตุลาคม 2564 

967 

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. บทน า 
 ประเทศไทยเร่ิมมีฝนตกน้อยกว่าปกติต่อเน่ืองมาตั้งแต่ช่วงฤดูฝนปี 2561 (พฤษภาคม-ตุลาคม 2561)          
ซ่ึงครอบคลุมทั้งภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ และภาคตะวนัออก รวมถึงในบางพ้ืนท่ีของภาคใต ้
โดยเฉพาะบริเวณตอนบนของภาคเหนือและดา้นตะวนัออกของภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ โดยสถานการณ์ฝนตก
นอ้ยต่อเน่ืองยาวนานในคร้ังน้ี ส่งผลท าใหเ้กิดภยัแลง้ในหลายพ้ืนท่ี ท าให้ประชาชนประสบปัญหาการขาดแคลน
น ้ าอุปโภค และน ้ าเพ่ือการเกษตรไม่เพียงพอมาโดยตลอด ถึงแมรั้ฐบาลจะมีนโยบายในการแกปั้ญหาการขาด
แคลนน ้ าอุปโภค โดยการก่อสร้างระบบประปา แต่การก่อสร้างระบบประปายงัไม่ครอบคลุมทุกหมู่บา้น และยงัมี
อีกจ านวนมากท่ีประสบปัญหาการขาดแคลนน ้ า เพ่ือการอุปโภค การประกอบเกษตรกรรม และปศุสตัว ์(สถาบนั
สารสนเทศทรัพยากรน ้ า (องคก์ารมหาชน), 2563) 

ต าบลท่าม่วง อ าเภอเสลภูมิ จงัหวดัร้อยเอด็ มีลกัษณะภูมิประเทศ ดา้นทิศใตติ้ดกบัแม่น ้ าชี มีลกัษณะเป็น
พ้ืนท่ีราบลุ่ม ทางดา้นทิศเหนือและทิศตะวนัออกจะมีลกัษณะเป็นท่ีดอน ซ่ึงต าบลท่าม่วงมีลกัษณะภูมิประเทศท่ี
แตกต่างกัน ท าให้เกิดปัญหาชลประทาน ชุมชนท่ีใกลแ้หล่งน ้ าจะมีความอุดมสมบูรณ์ในการประกอบอาชีพ
เกษตรกรรม ทั้งในดา้นปริมาณของผลผลิต และจ านวนคร้ังในการท าการเกษตร ประชาชนต าบลท่าม่วงส่วนใหญ่
ประกอบอาชีพเกษตรกรรม เช่น ท านา ท าไร่ ท าสวน เล้ียงสัตว ์พืชเศรษฐกิจท่ีปลูก คือ ขา้ว โครงการธนาคาร                
น ้าใตดิ้นเฉลิมพระเกียรติ มีจุดมุ่งหมายในการบริหารจดัการน ้ าใตดิ้นแบบครบวงจร โดยเทศบาลต าบลท่าม่วงและ
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ประชาชนในพ้ืนท่ีมีส่วนร่วมในการด าเนินการ บริหารจดัการดว้ยตวัเอง โดยไม่ตอ้งคอยความช่วยเหลือจาก
ภาครัฐเพียงอยา่งเดียว (แผนพฒันาโครงการธนาคารน ้ าใตดิ้นฯ, 2561) 

ผูว้ิจัยจึงสนใจศึกษาผลกระทบจากโครงการธนาคารน ้ าใตดิ้นเฉลิมพระเกียรติ ต าบลท่าม่วง อ าเภอ     
เสลภูมิ จงัหวดัร้อยเอ็ด นั่นเป็นโครงการท่ีประชาชนใชป้ระโยชน์ร่วมกนัในการท าการเกษตรในช่วงหนา้แลง้   
ซ่ึงเทศบาลต าบลท่าม่วง จากการศึกษาพบว่าโครงการน้ีจะช่วยให้เกษตรกรในพ้ืนท่ีมีน ้ าใชใ้นการด าเนินการ
เกษตรท่ีเพียงพอ อีกทั้ งยงัช่วยส่งเสริมให้มีผลผลิตทางการเกษตรในช่วงหน้าแล้ง และช่วยลดต้นทุนทาง
การเกษตรให้แก่เกษตรกร การด าเนินการตามโครงการดงักล่าว เห็นวา่จ าเป็นอยา่งยิ่งในการศึกษาผลลพัธ์ หรือ
เป้าหมายตามคาดหวงัของวตัถุประสงคข์องโครงการหรือไม่ และการศึกษาในคร้ังน้ีสามารถน ามาประกอบการ
ตดัสินใจในการแกปั้ญหาภยัแลง้ และการขาดแคลนน ้ าในการท าการเกษตรในบริเวณพ้ืนท่ีอ่ืน ๆ 

 

2. วตัถุประสงค์ 

เพื่อศึกษาผลกระทบตน้ทุนของโครงการธนาคารน ้ าใตดิ้นเฉลิมพระเกียรติต่อประชากรในเขตพ้ืนท่ี
เทศบาลต าบลท่าม่วง อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอด็   

 

3. วธีิการศึกษา 
  การเกบ็รวบรวมข้อมูล 
  ข้อมูลปฐมภูม ิเก็บรวบรวมจากประชากรในหมู่บา้นในพ้ืนท่ี ทั้ง 11 หมู่บา้น จ านวน 4,944 คน โดยก าหนด 
กลุ่มตวัอยา่งจากการใชสู้ตรการค านวณหาจ านวนตวัอยา่งของ Yamane (1973) ซ่ึงก าหนดความคาดเคล่ือนของ
การประมาณค่า 0.05 ท่ีระดบัการเช่ือมัน่ร้อยละ 95 เท่ากบั 370.06 หรือ 370 คน จึงด าเนินการเก็บขอ้มูลจากประชากร
ในพ้ืนท่ี จ านวน 400 คน  ใช้วิธีเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบโควต้า (Quota Sampling) เป็นการเลือกกลุ่มตัวอย่าง                    
โดยค านึงถึงสดัส่วนองคป์ระกอบของประชากร แบ่งพ้ืนท่ีกลุ่มตวัอยา่งเป็นหมู่บา้นทั้ง 11 หมู่บา้น หมู่บา้นละ 35 - 36 
ครัวเรือน และในการสุ่มแบบโควตา้ (Quota Sampling) จะใชก้ารสุ่มตวัอยา่งแบบบงัเอิญ (Accidental Sampling) 
เก็บขอ้มูลใหค้รบตามตอ้งการโดยไม่มีกฎเกณฑแ์น่นอน โดยแบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บขอ้มูลเก่ียวกบั
พฤติกรรมการใชแ้หล่งน ้ าในธนาคารน ้ าใตดิ้นเพ่ือการเกษตร ปริมาณการเพาะปลูก รายได ้และตน้ทุนจากผลผลิต
ทางการเกษตร และขอ้มูลของเกษตรกรในพ้ืนท่ีก่อนและหลงัมีโครงการฯ  
  ข้อมูลทุตยิภูม ิเป็นขอ้มูลท่ีไดจ้ากการรวบรวมและวเิคราะห์เอกสาร งานวจิยั บทความทางวชิาการ และ
ข่าวสารจากส่ือต่าง ๆ รวมทั้งทบทวนแนวคิดทฤษฎีทางเศรษฐศาสตร์ ขอ้มูลทัว่ไปท่ีเก่ียวขอ้งกบัการศึกษา ขอ้มูล
และรายละเอียดของโครงการธนาคารน ้ าใตดิ้นเฉลิมพระเกียรติ ต.ท่าม่วง อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด เพื่อน าขอ้มูล
ดงักล่าวประกอบการพิจารณาการเก็บรวบรวมขอ้มูลและวเิคราะห์ขอ้มูล 
  การวเิคราะห์ข้อมูล  
  การวเิคราะห์เชิงปริมาณ (Quantitative Analysis) ในการวเิคราะห์ขอ้มูลตน้ทุนในการท าการเกษตร และ
ด าเนินการวเิคราะห์ขอ้มูลทางสถิติโดยใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิต  
  ต้นทุนและค่าใช้จ่าย 
  ตน้ทุนคงท่ี ค่าใช้จ่ายในก่อสร้าง รายจ่ายท่ีภาคเกษตรกร หรือครัวเรือน ใช้ในการลงทุนเพ่ือรองรับ
โครงการ หลังจากท่ีโครงการด าเนินการแล้วเสร็จ เช่น ค่าเสียโอกาสดินท่ีใช้ในการเพาะปลูก ค่าเช่าท่ีดิน                         
ค่าอุปกรณ์การเกษตร เป็นตน้ โดยสอบถามขอ้มูลจากครัวเรือน  
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  ตน้ทุนผนัแปร ค่าใช้จ่ายท่ีเกษตรกรใช้ในการเพาะปลูก เช่น ค่าแรงงาน ค่าใช้จ่ายในการดูแลรักษา 
ค่าใชจ่้ายในการสูบน ้ า เป็นตน้ โดยสอบถามขอ้มูลจากครัวเรือน 
  ค่าเส่ือมราคา เช่น ค่าเส่ือมอุปกรณ์ท าการเกษตร เป็นตน้ โดยค านวณจาก ค่าเส่ือมราคาต่อปี = ราคาทุน
ของสินทรัพย ์/ อายกุารใชง้าน 
  ต้นทุนรวม (Total Cost) = ส่วนพ้ืนท่ีไร่รวมของเกษตรกรในพ้ืนท่ี × {ก่อน (ต้นทุนคงท่ี + ต้นทุน                  
ผนัแปร) – หลงั (ตน้ทุนคงท่ี + ตน้ทุนผนัแปร)}  
  นอกจากน้ี ในการศึกษาได้มีการทดสอบสมมติฐานการวิจัยด้วยสถิติ T-Test โดยตั้งสมมติฐานทาง               
การวจิยั คือ ตน้ทุนทางการเกษตรก่อนและหลงัมีโครงการฯ มีความแตกต่างกนั 
 

4. ผลการวจัิย 
  ในการศึกษาผลกระทบของโครงการธนาคารน ้ าใตดิ้นเฉลิมพระเกียรติ ต.ท่าม่วง อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด 

โดยการศึกษาผลกระทบตน้ทุนทางการเกษตรจากโครงการฯ น าตน้ทุนรวม (Total Cost) มาพิจารณาผลกระทบ
ของโครงการฯ ก่อนและหลงัมีโครงการ โดยน าขอ้มูลท่ีไดม้าจากการส ารวจ ในตารางท่ี 1 -2 มาค านวณไดด้งัน้ี 
 
ตารางที ่1 ตน้ทุนคงท่ีท่ีใชใ้นการท าการเกษตร (หน่วย: บาท/ไร่) 

รายการ ต้นทุนเงินสด ต้นทุนไม่เป็นเงินสด ร้อยละ 

ลกัษณะการถือของท่ีดนิท่ีใช้ในการเพาะปลูก พ้ืนที่การเกษตรรวม 4,104.20 ไร่ 

ท่ีดินของตนเอง 0 3,905,500.00 95.16 
ท่ีดินเช่า (1,000/ไร่) 198,700.00 0 4.84 

ค่าอุปกรณ์การเกษตร 

รถไถนา 429.32 0 12.49 
เคร่ืองสูบน ้า 310.99 0 9.05 
มอเตอร์สูบน ้า 303.84 0 8.84 
ท่อสูบน ้า 306.03 0 8.91 
เคร่ืองพ่นยา 303.84 0 8.84 
รถไถเดินตามพร้อมอุปกรณ์ 313.58 0 9.13 
รถไถ 4 ลอ้เลก็ 0.00 0 0.00 
รถไถ 4 ลอ้ใหญ่  547.49 0 15.93 
เคร่ืองหวา่นขา้วสะพายหลงั 305.37 0 8.89 
รถเก่ียวนวด 615.71 0 17.92 

รวมต้นทุนคงท่ี 202,136.16 3,905,500.00 100.00 
ท่ีมา: จากการส ารวจ 

 
 เม่ือพิจารณาจากจากตารางท่ี 1 ตน้ทุนคงท่ีท่ีใชใ้นการท าการเกษตร ลกัษณะการถือของท่ีดินท่ีใชใ้น              
การเพาะปลูก พบว่าส่วนใหญ่ มีท่ีดินเป็นของตนเอง เม่ือน ามาคิดตน้ทุนค่าเสียโอกาสในการปล่อยเช่าท่ีดิน                  
เป็นตน้ทุนท่ีไม่เป็นเงินสด เท่ากบั 3,905,500.00 บาท ค่าอุปกรณ์การเกษตร ท่ีมีตน้ทุนคงท่ีสูงสุด 3 อนัดบั ไดแ้ก่ 
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รถรถเก่ียวนวด จ านวน 615.71 บาท/ไร่ คิดเป็นร้อยละ 17.92 ไถ 4 ลอ้ใหญ่ จ านวน 547.49 บาท/ไร่ คิดเป็นร้อยละ 
15.93 และ รถไถนา จ านวน 429.32 บาท/ไร่ คิดเป็นร้อยละ 12.49 ตามล าดบั  
 
ตารางที ่2 เปรียบเทียบตน้ทุนผนัแปรในการท าการเกษตร (หน่วย: บาท/ไร่) 

รายการ 

ก่อนมโีครงการ ปี 2563 
การเปลีย่นแปลง 

ทีเ่กดิขึน้ 
%Change ต้นทุนเงนิสด 

ต้นทุน 
ไม่เป็นเงนิสด 

ต้นทุน 
เงนิสด 

ต้นทุน 
ไม่เป็น 
เงนิสด 

ต้นทุน 
เงนิสด 

ต้นทุน 
ไม่เป็น 
เงนิสด 

ต้นทุน 
เงนิสด 

ต้นทุน 
ไม่เป็น 
เงนิสด 

ต้นทุน 
เงนิสด 

ต้นทุน 
ไม่เป็น 
เงนิสด 

t Sig. t Sig. 

ค่าแรงงาน 
ในการ
เตรียมดนิ 

467.33 64.37 488.24 68.22 -20.91 -3.85 4.47% 5.98% -6.471 0.000 -1.425 0.155 

ค่าแรงงาน 
ในการ
เพาะปลูก
ข้าว 

35.20 335.34 36.27 290.01 -1.07 45.34 3.03% -13.52% -0.872 0.384 7.270 0.000 

ค่าแรงงาน
ในการใส่ปุ๋ ย 

43.40 325.97 43.31 236.35 0.09 89.62 -0.21% -27.49% 0.145 0.884 9.499 0.000 

ค่าใช้จ่าย 
ในการใส่ปุ๋ ย 

290.61 2,938.42 292.56 2,938.42 -1.95 0.00 0.67% 0.00% -1.416 0.158 - - 

ค่าใช้จ่าย 
ในการดูแล
รักษา 

1.34 0.00 1.34 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00% - - - - 

ค่าแรงงาน
ในการเกบ็
เกีย่ว 

6,065.94 165.32 6,078.55 185.03 -12.61 -19.71 0.21% 11.92% -1.057 0.291 -1.010 0.313 

ค่าแรงงาน
ในการขน
ไปขาย 

47.92 0.00 47.92 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00% - - - - 

ค่าใช้จ่ายใน
การสูบน า้ 

523.17 0.00 523.17 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00% - - - - 

ค่าเส่ือม
อุปกรณ์ท า
การเกษตร
ต่อปี 

513.35 0.00 513.35 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00% - - - - 

ท่ีมา: จากการส ารวจ 

 
เม่ือพิจารณาจากตารางท่ี 2 ค่าแรงงานในการเตรียมดิน หลงัมีโครงการฯ มีตน้ทุนท่ีเพ่ิมข้ึน ตน้ทุนเงินสด 

เพ่ิมข้ึน 20.91 บาทต่อไร่ ตน้ทุนไม่เป็นเงินสด เพ่ิมข้ึน 3.85 บาทต่อไร่ ค่าแรงงานในการเพาะปลูกขา้ว หลงัมี
โครงการฯ ตน้ทุนเงินสด เพ่ิมข้ึน 1.07 บาทต่อไร่ ตน้ทุนไม่เป็นเงินสด ลดลง 45.34 บาทต่อไร่ ค่าแรงงานใน                
การใส่ปุ๋ย หลงัมีโครงการฯ ตน้ทุนเงินสด ลดลง 0.09 บาทต่อไร่ ตน้ทุนไม่เป็นเงินสด ลดลง 89.62 บาทตอ่ไร่ 
ค่าใชจ่้ายในการใส่ปุ๋ย หลงัมีโครงการฯ ตน้ทุนเงินสด เพ่ิมข้ึน 1.95 บาทต่อไร่ ตน้ทุนไม่เป็นเงินสด เท่ากบัก่อนมี
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โครงการฯ ค่าใชจ่้ายในการดูแลรักษา ก่อนและหลงัมีโครงการฯ ตน้ทุนเงินสด และตน้ทุนไม่เป็นเงินสด มีค่าเท่ากนั 
ค่าแรงงานในการเก็บเก่ียว หลงัมีโครงการฯ ตน้ทุนเงินสด ลดลง 0.09 บาทต่อไร่ ตน้ทุนไม่เป็นเงินสด ลดลง 89.62 
บาทต่อไร่ ค่าแรงงานในการขนไปขาย ก่อนและหลงัมีโครงการฯ ตน้ทุนเงินสด และตน้ทุนไม่เป็นเงินสด มีค่าเท่ากนั 
ค่าใชจ่้ายในการสูบน ้ า ก่อนและหลงัมีโครงการฯ ตน้ทุนเงินสด และตน้ทุนไม่เป็นเงินสด มีค่าเท่ากนั ค่าเส่ือมอุปกรณ์
ท าการเกษตรต่อปี ก่อนและหลงัมีโครงการฯ ตน้ทุนเงินสด และตน้ทุนไม่เป็นเงินสด มีค่าเท่ากนั 

เม่ือน ามาค านวณ ตน้ทุนรวม (Total Cost) = ส่วนพ้ืนท่ีไร่รวมของเกษตรกรในพ้ืนท่ี × {ก่อน (ตน้ทุนคงท่ี 
+ ตน้ทุนผนัแปร) – หลงั (ตน้ทุนคงท่ี + ตน้ทุนผนัแปร)}  
 ตน้ทุนรวม (Total Cost)  = 4,104.20 × 74.95  =  307,596.00  บาท  
  มีค่าผลรวมตน้ทุนเงินสด เพ่ิมข้ึนจากก่อนมีโครงการฯ -149,600.00 บาท และตน้ทุนไม่เป็นเงินสด 
ลดลงจากหลงัมีโครงการฯ 457,196.00 บาท เม่ือน ามาค านวณ ท าใหมี้ตน้ทุนรวม 307,596.00 บาท มีตน้ทุนรวมท่ี
ลดลง ไร่ละ 74.95 บาท 
  ผลการทดสอบสมมตฐิาน 
  ผลการทดสอบความแตกต่างตน้ทุนผนัแปร ก่อนและหลงัมีโครงการฯโดยใช ้Paired-Samples T Test 
ดงัน้ี 
  ต้นทุนผนัแปรทีเ่ป็นเงนิสด 
  ค่าแรงงานในการเตรียมดิน ก่อนมีโครงการฯ และปี 2563 มีค่า T-Test = -6.471 และค่า Sig = 0.00               
ซ่ึงมีค่านอ้ยกวา่ ระดบันยัส าคญัท่ี 0.05 ซ่ึงหมายความวา่ ค่าแรงงานในการเตรียมดิน ก่อนมีโครงการฯ และหลงัมี
โครงการฯ ในปี 2563 มีความแตกต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญั แสดงใหเ้ห็นวา่ ค่าแรงงานในการเตรียมดินเพ่ิมข้ึนหลงั
มีโครงการฯ จากการสอบถาม พบวา่ ค่าแรงงานในการเตรียมดิน ในปีก่อนมีโครงการฯ ค่าแรง ไร่ละ 500 บาท/
คน แต่เม่ือในปี 2563 หลงัมีโครงการฯ ค่าแรงอยูท่ี่ ไร่ละ 600 บาท/คน 
  ค่าแรงงานในการเพาะปลูกขา้ว ก่อนมีโครงการฯ และปี 2563 มีค่า T-Test = -0.872 และค่า Sig = 0.384 
ซ่ึงมีค่ามากกวา่ ระดบันยัส าคญัท่ี 0.05 ซ่ึงหมายความวา่ ค่าแรงงานในการเพาะปลูกขา้ว ก่อนมีโครงการฯ และ
หลงัมีโครงการฯ ในปี 2563 ไม่แตกต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญั  
  ค่าแรงงานในการใส่ปุ๋ย ก่อนมีโครงการฯ และปี 2563 มีค่า T-Test = 0.145 ค่า และค่า Sig = 0.884               
ซ่ึงมีค่ามากกว่า ระดบันัยส าคญัท่ี 0.05 ซ่ึงหมายความว่า ค่าแรงงานในการใส่ปุ๋ย ก่อนมีโครงการฯ และหลงัมี
โครงการฯ ในปี 2563 ไม่แตกต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญั 
  ค่าใช้จ่ายในการใส่ปุ๋ย ก่อนมีโครงการฯ และปี 2563 มีค่า T-Test = -1.416 ค่า และค่า Sig = 0.158                
ซ่ึงมีค่ามากกว่า ระดับนัยส าคญัท่ี 0.05 ซ่ึงหมายความว่า ค่าใช้จ่ายในการใส่ปุ๋ย ก่อนมีโครงการฯ และหลงัมี
โครงการฯ ในปี 2563 ไม่แตกต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญั 
  ค่าแรงงานในการเก็บเก่ียว ก่อนมีโครงการฯ และปี 2563 มีค่า T-Test = -1.057 และค่า Sig = 0.291 ซ่ึงมี
ค่ามากกว่า ระดับนัยส าคญัท่ี 0.05 ซ่ึงหมายความว่า ค่าแรงงานในการเก็บเก่ียว ก่อนมีโครงการฯ และหลงัมี
โครงการฯ ในปี 2563 ไม่แตกต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญั 
  ต้นทุนผนัแปรทีไ่ม่เป็นเงนิสด 
  ค่าแรงงานในการเตรียมดิน ก่อนมีโครงการฯ และปี 2563 มีค่า T-Test = -1.425 และค่า Sig = 0.155 ซ่ึงมี
ค่ามากกว่า ระดบันัยส าคญัท่ี 0.05 ซ่ึงหมายความว่า ค่าแรงงานในการเตรียมดิน ก่อนมีโครงการฯ และหลงัมี
โครงการฯ ในปี 2563 ไม่แตกต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญั 
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  ค่าแรงงานในการเพาะปลูกขา้ว ก่อนมีโครงการฯ และปี 2563 มีค่า T-Test = 7.270 และค่า Sig = 0.000 
ซ่ึงมีค่านอ้ยกวา่ ระดบันยัส าคญัท่ี 0.05 ซ่ึงหมายความวา่ ค่าแรงงานในการเพาะปลูกขา้ว ก่อนมีโครงการฯ และ
หลงัมีโครงการฯ ในปี 2563 มีความแตกต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญั แสดงให้เห็นวา่ ค่าแรงงานในการเพาะปลูกขา้ว
ลดลงหลงัมีโครงการฯ จากการสอบถาม พบวา่ในปีก่อนมีโครงการฯ เกษตรด าเนินการเพาะปลูกขา้วเอง แต่ในปี 
2563 หลงัจากมีโครงการฯ เกษตรกรจา้งแรงงานท่ีเป็นตน้ทุนเงินสดเพ่ิมข้ึน   
 ค่าแรงงานในการใส่ปุ๋ย ก่อนมีโครงการฯ และปี 2563 มีค่า T-Test = 9.499 และค่า Sig = 0.000 ซ่ึงมีค่า
นอ้ยกวา่ ระดบันยัส าคญัท่ี 0.05 ซ่ึงหมายความวา่ ค่าแรงงานในการใส่ปุ๋ย ก่อนมีโครงการฯ และหลงัมีโครงการฯ 
ในปี 2563 มีความแตกต่างกนั อย่างมีนัยส าคญั แสดงให้เห็นว่า ค่าแรงงานในการใส่ปุ๋ยลดลงหลงัมีโครงการฯ
 จากการสอบถาม พบว่าในปีก่อนมีโครงการฯ เกษตรด าเนินการใส่ปุ๋ยเอง แต่ในปี 2563 หลงัจากมี
โครงการฯ เกษตรกรจา้งแรงงานท่ีเป็นตน้ทุนเงินสดเพ่ิมข้ึน 
 ค่าแรงงานในการเก็บเก่ียว ก่อนมีโครงการฯ และปี 2563 มีค่า T-Test = -1.010 และค่า Sig = 0.313 ซ่ึงมี
ค่ามากกว่า ระดับนัยส าคญัท่ี 0.05 ซ่ึงหมายความว่า ค่าแรงงานในการเก็บเก่ียว ก่อนมีโครงการฯ และหลงัมี
โครงการฯ ในปี 2563 ไม่แตกต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญั 
   

5. สรุป 
  จากผลการศึกษาซ่ึงในสภาพทัว่ไปของเกษตรกรในพ้ืนท่ีโครงการธนาคารน ้ าใตดิ้นเฉลิมพระเกียรติ                 
ต.ท่าม่วง อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด ส่วนใหญ่ไดรั้บรายไดจ้ากการท าการเกษตรท่ีต ่ากว่าตน้ทุนในการท าการเกษตร 
เน่ืองจากยงัคงพบกบัปัญหาภยัแลง้ และตน้ทุนท่ีมีราคาสูงข้ึนในแต่ละปี โดยแต่ละปีเกษตรกรในพ้ืนท่ีส่วนใหญ่
จะปลูกขา้วนาปี คือ การปลูกขา้วปีละคร้ัง หากประสบปัญหาภยัแลง้ไม่มีน ้ า ก็ส่งผลไม่สามารถปลูกขา้วได้                 
ทางเทศบาลต าบลท่าม่วง จึงได้ด าเนินโครงการธนาคารน ้ าใต้ดินเฉลิมพระเกียรติ ในปี 2561 หลังจากได้
ท าการศึกษาในส่วนผลกระทบตน้ทุนทางการเกษตรของกลุ่มตวัอย่างในพ้ืนท่ีโครงการฯ พบว่า ค่าแรงงานใน              
การเตรียมดิน หลงัมีโครงการฯ มีตน้ทุนท่ีเพ่ิมข้ึน และตน้ทุนไม่เป็นเงินสดเพ่ิมข้ึน เน่ืองจากค่าแรงงานใน                  
การเตรียมดิน ในปีก่อนมีโครงการฯ ค่าแรง ไร่ละ 500 บาท/คน แต่เม่ือในปี 2563 หลงัมีโครงการฯ ค่าแรงอยู่ท่ี  
ไร่ละ 600 บาท/คน ค่าแรงงานในการเพาะปลูกขา้ว หลงัมีโครงการฯ ตน้ทุนเงินสดเพ่ิมข้ึน ตน้ทุนไม่เป็นเงินสด
ลดลง ค่าแรงงานในการใส่ปุ๋ย หลงัมีโครงการฯ ตน้ทุนเงิน และตน้ทุนไม่เป็นเงินสดลดลง เน่ืองจากปุ๋ยท่ีราคาสูง
เกษตรกรหันไปใช้ปุ๋ยจากมูลสัตว ์หรือไม่ใส่ปุ๋ยแทน ค่าใช้จ่ายในการใส่ปุ๋ย หลงัมีโครงการฯ ตน้ทุนเงินสด
เพ่ิมข้ึน เน่ืองจากปุ๋ยท่ีราคาสูงข้ึน ค่าใชจ่้ายในการดูแลรักษา ก่อนและหลงัมีโครงการฯ มีค่าเท่ากนั ค่าแรงงานใน
การเก็บเก่ียว หลงัมีโครงการฯ ตน้ทุนเงินสด และตน้ทุนไม่เป็นเงินสดลดลง เน่ืองผลผลิตขา้วในปี 2563 ลดลง 
ค่าแรงงานในการขนไปขาย ก่อนและหลงัมีโครงการฯ ตน้ทุนเงินสด และตน้ทุนไม่เป็นเงินสด มีค่าเท่ากัน 
ค่าใชจ่้ายในการสูบน ้ า ก่อนและหลงัมีโครงการฯ ตน้ทุนเงินสด และตน้ทุนไม่เป็นเงินสด มีค่าเท่ากนั ค่าเส่ือม
อุปกรณ์ท าการเกษตรต่อปี ก่อนและหลงัมีโครงการฯ ตน้ทุนเงินสด และตน้ทุนไม่เป็นเงินสด มีค่าเท่ากนั โดยมี
ตน้ทุนรวม (Total Cost) ท่ีลดลง ไร่ละ 74.95 บาท ดงันั้น แสดงให้เห็นวา่โครงการธนาคารน ้ าใตดิ้นเฉลิมพระเกียรติ 
ช่วยท าให้เกษตรกรกลุ่มตวัอย่างมีตน้ทุนการเกษตรลดลง ซ่ึงสอดคลอ้งกับสมศักด์ิ ชัยโคตร, 2554 ได้ศึกษา              
ความคุม้ทุนในการใช้ระบบน ้ าบาดาลเพ่ือการเกษตรกรรมในพ้ืนท่ีหมู่ท่ี 9 และ หมู่ท่ี14 ต าบลเสิงสาง อ าเภอ                 
เสิงสาง จงัหวดันครราชสีมา มีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาความคุม้ทุนของเกษตรกรในการลงทุนระบบน ้ าบาดาลเพื่อ
การเกษตร เปรียบเทียบกบัการเกษตรกรรมแบบดั้งเดิม และการเกษตรกรรมแบบใชร้ะบบน ้ าบาดาลท่ีป้ัมน ้ าดว้ย
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เคร่ืองยนต ์ผลการศึกษาพบวา่ การลงทุนระบบน ้ าบาดาลใหผ้ลตอบแทนท่ีคุม้ค่ากวา่การเกษตรกรรมแบบดั้งเดิม 
ช่วยเพ่ิมรายได้ให้แก่เกษตรกร และขวญัจิรา แก้วปาน, 2558 ได้ศึกษาการวิเคราะห์ผลตอบแทนทางการเงิน
โครงการระบบสูบน ้ าพลงังานแสงอาทิตย ์เพื่อผลิตผกัปลอดสารพิษของกลุ่มเกษตรกร อ าเภอพุทไธสง จงัหวดั
บุรีรัมย ์ผลการวิเคราะห์ผลตอบแทนทางการเงิน พบว่า การลงทุนปลูกผกัโดยใชพ้ลงังานแสงอาทิตย ์จ านวน                  
20 ไร่ในระยะเวลา 20 ปี ใหผ้ลตอบแทนท่ีคุม้ค่าทางการเงิน 
  

6. ข้อเสนอแนะ 
ข้อเสนอแนะเพ่ือการพฒันา 
จากผลการศึกษา ท าใหท้ราบวา่โครงการธนาคารน ้ าใตดิ้นเฉลิมพระเกียรติ ต.ท่าม่วง อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอด็ 

มีผลกระทบต่อตน้ทุนทางการเกษตร ช่วยท าใหต้น้ทุนทางการเกษตรลดลง ผูศึ้กษาจึงมีขอ้เสนอแนะดงัน้ี 
1. หน่วยงานภาครัฐ ควรส่งเสริมโครงการฯไปยงัพ้ืนท่ีอ่ืน ๆ  เน่ืองปัญหาภยัแลง้ในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 

ยงัมีอีกหลายพ้ืนท่ี 
2. สามารถน าขอ้มูลจากการศึกษาในคร้ังน้ี น าไปใชต้่อยอดในการวิเคราะห์ความคุม้ค่าของโครงการฯ 

เพ่ือใหโ้ครงการเกิดประสิทธิภาพสูงสุด 
ข้อเสนอแนะในการศึกษาคร้ังต่อไป 
1. ผูศึ้กษาควรศึกษาตวัแปรอ่ืน ท่ีไม่ได้อยู่ในการศึกษาในคร้ังน้ี เช่น ศึกษาผลกระทบด้านผลผลิต 

ผลกระทบดา้นสุขภาพ  เป็นตน้ 
2. ผูศึ้กษาควรจ าแนกผลผลิตของขา้ว เช่น ขา้วนาปี และขา้วนาปรัง เป็นตน้ 
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บทคัดย่อ 
การวิจัยน้ีมีวตัถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาระดับคุณภาพการให้บริการของโรงพยาบาลรัฐแห่งหน่ึงใน

จังหวดัสุราษฎร์ธานี และ2) เพื่อศึกษาความแตกต่างระหว่างปัจจัยส่วนบุคลกับคุณภาพการให้บริการของ
โรงพยาบาลรัฐแห่งหน่ึงในจงัหวดัสุราษฎร์ธานี กลุ่มตวัอย่างท่ีใชใ้นการวิจยัคือ ผูท่ี้มาใชบ้ริการของโรงพยาบาล
รัฐแห่งหน่ึงในจงัหวดัสุราษฎร์ธานี จ านวน 385 คน ใชวิ้ธีการสุ่มแบบบงัเอิญ เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บรวบรวม
ขอ้มูลคือ แบบสอบถาม สถิติท่ีใชใ้นการศึกษาและวิเคราะห์ขอ้มูลไดแ้ก่ ค่าเฉล่ีย ค่าความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเบ่ียงเบน
มาตรฐาน วิเคราะห์ความแตกต่างโดยใชส้ถิติทดสอบค่าที (t-test) การวิเคราะห์ค่าความแปรปรวนทางเดียว และ
การวิเคราะห์ความแตกต่างรายคู่โดยใชวิ้ธีของเชฟเฟ่ (Scheffe)  

ผลการศึกษาพบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ พบว่า ผูใ้ชบ้ริการส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายรุะหว่าง 
31-40 ปี สถานภาพโสด ระดับการศึกษาต ่ากว่าปริญญาตรี ประกอบอาชีพ พนักงาน/ลูกจ้าง มีรายได้เฉล่ีย                 
10,001-20,000 บาทต่อเดือน ผูใ้ชบ้ริการมีความคิดเห็นต่อคุณภาพการให้บริการของโรงพยาบาลรัฐแห่งหน่ึงใน
จงัหวดัสุราษฎร์ธานี ในภาพรวม อยู่ในระดบัมากท่ีสุด ไดแ้ก่ ดา้นการเอาใจใส่ลูกคา้ ดา้นความเป็นรูปธรรมของ
บริการ ดา้นการตอบสนองต่อผูม้าใชบ้ริการ ดา้นความไวว้างใจ และดา้นการให้ความมัน่ใจ การเปรียบเทียบระดบั
ความคิดเห็นของผูใ้ชบ้ริการต่อคุณภาพการให้บริการของโรงพยาบาลรัฐแห่งหน่ึงในจงัหวดัสุราษฎร์ธานี พบว่า 
ปัจจยัส่วนบุคคลแตกต่างกนัมีระดบัคุณภาพการให้บริการของโรงพยาบาลรัฐแห่งหน่ึงในจงัหวดัสุราษฎร์ธานี
แตกต่างกนั อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ยกเวน้ อายุของผูใ้ชบ้ริการท่ีมีระดบัคุณภาพการให้บริการของ
โรงพยาบาลรัฐแห่งหน่ึงในจงัหวดัสุราษฎร์ธานี ไม่แตกต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
 
ค าส าคัญ: คุณภาพให้บริการ, การให้บริการ, ผูรั้บบริการ 
 
 
 
 

mailto:nantiya913@gmail.com


การประชุมวิชาการระดบัชาติและนานาชาติ มหาวิทยาลยัศรีปทุม ออนไลน์ คร้ังท่ี 16 ประจ าปี 2564 วนัท่ี 28 ตุลาคม 2564 

975 

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. ความส าคัญและที่มาของปัญหาวิจัย 
สถานบริการดา้นสุขภาพของภาครัฐมีขอ้จ ากดัดา้นทรัพยากรมากกว่าภาคเอกชนท่ีมีการให้บริการท่ี

ดีกว่าและมีการแข่งขนัการให้บริการสูง เม่ือกล่าวถึงโรงพยาบาลรัฐบาลจะปรากฏในเร่ืองของจ านวนผูม้ารับ
บริการสูงขึ้น ผูท่ี้เขา้มาใช้บริการส่วนใหญ่มกัจะเป็นกลุ่มผูใ้ช้บริการท่ีมีรายไดน้้อย และในปัจจุบนัผูใ้ช้บริการ
กลุ่มน้ีมีเพ่ิมมากขึ้นเร่ือยๆ จึงท าให้โรงพยาบาลของรัฐเปรียบเสมือนท่ีพ่ึงท่ีส าคญัเวลาท่ีพวกเขาเจ็บป่วยหรือไม่
สบาย ในทางกลบักนัขณะท่ีผูมี้รายไดน้้อยก าลงัขยายตวัเพ่ิมขึ้นขอ้จ ากดัในดา้นต่างๆ ก็เพ่ิมมากขึ้นเช่นเดียวกนั 
จนส่งผลกระทบถึงการให้บริการของโรงพยาบาลรัฐบาลท่ีดูจะไม่เพียงพอกบัความตอ้งการของผูใ้ชบ้ริการให้ใน
หลายๆ ดา้น ทั้งในเร่ืองการให้บริการโรงพยาบาลรัฐบาลอาจจะมีการดูแลเอาใจใส่ผูป่้วยไดไ้ม่ทัว่ถึง เน่ืองจาก
กลุ่มผูใ้ชบ้ริการมีจ านวนมากบุคลากรภายในโรงพยาบาลมีจ านวนไม่เพียงพอกบัความตอ้งการ ซ่ึงแต่ละหน่วยงาน
ก็ไดมี้การก าหนดมาตรฐานคุณภาพการบริการของตนไว ้ และโรงพยาบาล ในปัจจุบนัก็มุ่งเน้นคุณภาพในการให้
การรักษาและการให้บริการมาให้ไดม้าตรฐานของความน่าเช่ือถือของผูใ้ชบ้ริการ และการบริการท่ีมีคุณภาพยงั
ตอ้งอาศยัการพฒันาระบบงานทุกหน่วยงาน ซ่ึงจะตอ้งสร้างความพึงพอใจให้กบัผูรั้บบริการ โดยจะส่งผลต่อการ
จดัการให้บรรลุผลส าเร็จ และองคก์ารสามารถด ารงอยู่ต่อไปได ้(สุรเดช ทองแกมแกว้, อนิวชั แกว้จ านงค ์และ
วาสนา สุวรรณวิจิตร, 2557) จากปัญหาดงักล่าว โรงพยาบาลควรปรับปรุงประสิทธิภาพการจดัการ การด าเนินงาน
ท่ีมีคุณภาพให้คุม้ค่าเกินเป็นส่ิงท่ีตอ้งรีบด าเนินการ และขอ้มูลสนบัสนุนทางดา้นสุขภาพการให้บริการจึงเป็นส่ิงท่ี
จ าเป็นและมีประโยชน์อยา่งย่ิงต่อการพฒันาปรับปรุงคุณภาพการให้บริการจากความส าคญัดงักล่าวการวิจยัคร้ังน้ี 
ผูวิ้จัยจึงตระหนักถึงความส าคญัในการศึกษาคุณภาพการให้บริการผูป่้วยนอกของโรงพยาบาลศูนยแ์ห่งหน่ึง       
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เพื่อน าผลการศึกษามาวางแผน ปรับปรุงประสิทธิภาพการจดัการ ใชเ้ป็นขอ้มูลสนบัสนุนในการพฒันาคุณภาพ
การให้บริการผูป่้วยนอกของโรงพยาบาลศูนยแ์ห่งหน่ึงให้ดีขึ้น 

ดงันั้น ผูวิ้จยัในฐานะท างานของโรงพยาบาลรัฐ จึงไดเ้ลง็เห็นความส าคญั และมีความสนใจในการศึกษา
ความสัมพนัธ์ระหว่างตวัแปรต่างๆ ท่ีมีความเก่ียวขอ้งกบัคุณภาพการให้บริการของโรงพยาบาลรัฐ  ผูวิ้จยัจึงมี
ความสนใจท่ีจะศึกษาคุณภาพการให้บริการของโรงพยาบาลรัฐ เพื่อเก็บขอ้มูลคุณภาพการให้บริการ เพื่อเป็น
ประโยชน์ต่อหน่วยงาน การน าขอ้มูลไปประยุกตใ์ชป้ระกอบการวางแผนพฒันาการบริการให้สอดคลอ้งกบัตาม
ตอ้งการของผูท่ี้มาใชบ้ริการต่อไป 

 

2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
(1) เพื่อศึกษาระดบัคุณภาพการให้บริการของโรงพยาบาลรัฐแห่งหน่ึงในจงัหวดัสุราษฎร์ธานี  
(2) เพื่อศึกษาความแตกต่างระหว่างปัจจยัส่วนบุคลกบัคุณภาพการให้บริการของโรงพยาบาลรัฐแห่ง

หน่ึงในจงัหวดัสุราษฎร์ธานี 
 

3. เอกสารและงานวิจัยท่ีเกีย่วข้อง 
3.1 แนวคิดเกี่ยวกับคุณภาพการบริการ 
คุณภาพของการบริการ (Service Quality)  หมายถึง ความสามารถในการตอบสนองความตอ้งการของ

การให้บริการ คุณภาพของบริการ เป็นส่ิงส าคญัท่ีสุดท่ีจะสร้างความแตกต่างให้เหนือกว่าคู่แข่งขนัไดก้ารเสนอ
คุณภาพการบริการท่ีตรงกับความของผูรั้บบริการเป็นส่ิงท่ีตอ้งท า ผูรั้บบริการจะถูกใจ ถ้าไดรั้บส่ิงท่ีตอ้งการ                 
เม่ือผูรั้บบริการมีความตอ้งการ ณ สถานท่ีท่ีผูรั้บบริการตอ้งการและในรูปแบบที่ตอ้งการ 

คุณภาพการบริการท่ีเป็นไปตามหรือสูงกว่า ความคาดหวงัของลูกค้า ซ่ึงได้ ก าหนดมิติท่ีจะใช้วดั
คุณภาพในการให้บริการ (Dimension of Service Quality) เป็นท่ีนิยมยา่งแพร่หลายในธุรกิจดา้นบริการจากผลงาน
ของ (Parasuraman, Zeithaml & Berry, 1985) เป็นตัวแบบ SERVQUAL ได้ก าหนดมิติใหม่ท่ีจะใช้วดัคุณภาพ              
การบริการให้เหลือเพียง 5 ดา้นหลกั ดงัน้ี 

1. ความเป็นรูปธรรมของการบริการ (Tangibles) งานบริการควรมีความเป็นรูปธรรมท่ีสามารถสัมผสัจบั
ตอ้งได ้ไดแ้ก่ สถานท่ี เคร่ืองมือ อุปกรณ์ เช่น เคร่ืองคอมพิวเตอร์ เคร่ืองเอทีเอ็ม เคาน์เตอร์ให้บริการ ท่ีจอดรถ
ห้องน ้า รวมทั้งการแต่งกายของเจา้หนา้ท่ีพนกังาน 

2. ความเช่ือถือได้ (Relibility) การให้บริการต้องตรงตามการส่ือสารท่ีน าเสนอผูใ้ช้บริการ ได้แก่
ความสามารถในการให้บริการไดต้ามสัญญาความวางใจได ้และความถูกตอ้ง 

3. การตอบสนองต่อความตอ้งการของผูรั้บบริการ (Responsiveness) ไดแ้ก่ ความกระตือรือร้นท่ีจะให้
ความช่วยเหลือลูกคา้  และการให้บริการอยา่งทนัทีทนัใด 

4. ความมัน่ใจได ้(Assurance) เจา้หน้าท่ีพนกังานมีหน้าท่ีให้บริการดว้ยความเต็มใจ ไดแ้ก่ ความเขา้ใจ
ถึงความตอ้งการของผูรั้บบริการ ความมีอธัยาศยั  และความสามารถในการการสร้างความมัน่ใจให้แก่ผูรั้บบริการ 

5. ความเขา้ถึงจิตใจผูอ้ื่น (Empathy) เจา้หนา้ท่ีพนกังานท่ีให้บริการแต่ละฝ่ายดว้ย ความเอาใจใส่และให้
ความสนใจแก่ผูม้าใชบ้ริการ ไดแ้ก่ การให้การดูแล ความเอาใจใส่ต่อลูกคา้อยา่งเป็นพิเศษ 
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 3.2 กรอบแนวคิดในการวิจัย 
จากการศึกษาแนวคิดทฤษฎี เร่ือง คุณภาพการให้บริการ ของ พาราสุรามาน, แซทแฮลม และแบรร่ี

(Parasuraman, Zeithaml, & Berry, 1985) ดังกล่าวข้างต้น ผู ้วิจัยท าการศึกษา"คุณภาพการให้บริการของ
โรงพยาบาลรัฐแห่งหน่ึงในจงัหวดัสุราษฎร์ธานี การให้บริการใน 5 ด้าน คือ ด้านความเป็นรูปธรรมของการ
บริการ (Tangibles) ด้านความเช่ือถือได้ (Reliability) ด้านการตอบสนองต่อความต้องการของผูใ้ช้บริการ 
(Responsiveness) ด้านความมั่นใจได้ (Assurance) ด้านความเข้าถึงจิตใจผูอ้ื่น  (Empathy) จึงได้ก าหนดกรอบ
แนวคิดในการวิจยั 
 

          ตัวแปรอิสระ                                              ตัวแปรตาม  
 
 
 
 

      
 

 
 
 

แผนภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจยั 
 

3.3 สมมติฐานการวิจัย 
ปัจจัยส่วนบุคคลของผูใ้ช้บริการท่ีแตกต่างกันมีผลต่อความคิดเห็นต่อคุณภาพการให้บริการของ

โรงพยาบาลรัฐแห่งหน่ึงในจงัหวดัสุราษฎร์ธานี แตกต่างกนั 
 

4. วิธีด าเนินการวิจัย  
4.1 ประชากรและตัวอย่าง 

- ประชากรท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ี คือ ผูใ้ชบ้ริการของโรงพยาบาลรัฐแห่งหน่ึงในจงัหวดัสุราษฎร์ธานี 
- กลุ่มตัวอย่าง ท่ีใช้ในการวิจยัคร้ังน้ี เลือกกลุ่มตัวอย่างโดยไม่ใช้ทฤษฎีความน่าจะเป็นและใช้

วิธีการสุ่มตวัอย่างแบบบงัเอิญ (Accidental sampling) โดยการก าหนดขนาดของกลุ่มตวัอย่าง ณ ระดบัความเช่ือมัน่ 
95% และค่าความคลาดเคล่ือนจากการสุ่มตัวอย่าง 5% ของ Khazanie Ramakant (1996) โดยไม่ทราบจ านวน
ประชากร ทั้งหมด 385 ตวัอยา่ง 

4.2 เคร่ืองมือวิจัย 
เคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมขอ้มูลคร้ังน้ีเป็นแบบสอบถาม (Questionnaire) ซ่ึงสร้างตามกรอบ

แนวคิดและสมมติฐานโดยแบ่งออกเป็น 2 ตอน ดงัน้ี 
 ตอนท่ี 1 แบบสอบถามเก่ียวกบัลกัษณะส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม ลกัษณะแบบสอบถามเป็น
แบบตรวจสอบรายการ (Check - list)    

ปัจจัยส่วนบุคคล 
1. เพศ 
2. อาย ุ
3. สถานภาพ 
4. การศึกษา 
5. อาชีพ 
6. รายได ้

 
 

คุณภาพการให้บริการ 
1. ดา้นความเป็นรูปธรรมของการบริการ  (Tangibles) 
2.  ดา้นความเช่ือถือได ้(Reliability) 
3.  ดา้นการตอบสนองต่อความตอ้งการของผูใ้ชบ้ริการ 

(Responsiveness)    
4.  ดา้นความมัน่ใจได ้(Assurance) 
5.  ดา้นความเขา้ถึงจิตใจผูอ้ื่น (Empathy) 
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ตอนท่ี 2 แบบสอบถามเก่ียวกบัความพึงพอใจต่อคุณภาพการบริการของโรงพยาบาลรัฐแห่งหน่ึงใน
จงัหวดัสุราษฎร์ธานี ลกัษณะแบบสอบถามเป็นมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) (บุญใจ ศรีสถิตยน์รากูร, 
2550: 282-283) 
                                ค่าเฉล่ีย                                   หมายความว่า 

1.00 – 1.80     มีความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการอยูใ่นระดบันอ้ยท่ีสุด 
1.81 – 2.61     มีความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการอยูใ่นระดบันอ้ย 
2.61 – 3.40     มีความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการอยูใ่นระดบัปานกลาง 
3.41 – 4.20     มีความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการอยูใ่นระดบัมาก 
4.21 – 5.00     มีความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด 

 4.3 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
การเก็บรวบรวมขอ้มูลในโรงพยาบาลรัฐแห่งหน่ึงท าการเก็บขอ้มูลเป็นแบบตามความสะดวกไดแ้บ่ง

ลกัษณะของการเก็บขอ้มูลในการศึกษาออกเป็น 2 แบบคือ  
1. ขอ้มูลปฐมภูมิ ไดจ้ากการตอบแบบสอบถามจากกลุ่มตวัอย่างจ านวน 385 ราย โดยมีขั้นตอนใน

การด าเนินการ ดงัน้ี  
1.1 แจกแบบสอบถามจ านวน 385 ราย ให้แก่ผูม้าใชบ้ริการโรงพยาบาลรัฐแห่งหน่ึงในจงัหวดั

สุราษฎร์ธานี 
1.2 ระยะเวลาในการเก็บรวบรวมขอ้มูลในช่วงเดือนมิถุนายน 2564 ถึง เดือนกนัยายน 2564 

2. ข้อมูลทุติยภูมิ เป็นข้อมูลท่ีน ามาใช้ประกอบการศึกษาซ่ึงได้ท าการเก็บรวบรวมข้อมูลโดย
การศึกษาคน้ควา้จากต าราขอ้มูลทางเวบ็ไซตท่ี์เก่ียวขอ้งเพ่ือใชเ้ป็นแนวทางในการท าการศึกษาคร้ังน้ี 
       4.5 การวิเคราะห์ข้อมูล  

ใช้สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistic) ไดแ้ก่ ค่าความถ่ี (Frequency) และค่าร้อยละ (Percentage) 
เพ่ืออธิบายถึงลกัษณะส่วนบุคคลของกลุ่มตวัอย่าง ไดแ้ก่ เพศ อายุ ระดบัการศึกษา สถานภาพอาชีพ รายไดเ้ฉล่ีย 
ของ ผูท่ี้มาใช้บริการของโรงพยาบาลรัฐแห่งหน่ึงในจังหวดัสุราษฎร์ธานี ส่วนค่าเฉล่ีย(Mean) และค่าส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) เพื่อวิเคราะห์ความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการต่อคุณภาพการให้บริการดา้น
ส่ิงท่ีสัมผสัได ้ดา้นการเอาใจใส่ ดา้นความน่าเช่ือถือและไวว้างใจ ดา้นการตอบสนองและดา้นการให้ความมัน่ใจ  

ใช้สถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistic) เพื่อทดสอบสมมติฐาน ไดแ้ก่ ปัจจยัดา้นลกัษณะส่วนบุคคล 
ประกอบดว้ย เพศ อายุ ระดบัการศึกษา สถานภาพ อาชีพ และรายไดเ้ฉล่ีย มีความแตกต่างกนักบัความพึงพอใจ
ของผูท่ี้มาใชบ้ริการผูป่้วยท่ีมาใชบ้ริการของโรงพยาบาลรัฐแห่งหน่ึงในจงัหวดัสุราษฎร์ธานี  

ในการทดสอบสมมติฐานโดยใช้สถิติ วิเคราะห์สมมติฐาน ค่าความแตกต่างกนั โดยการจ าแนกกลุ่ม
มากกว่าสองกลุ่มใช้การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) และการทดสอบด้วยสถิติ
เปรียบเทียบค่าเฉล่ียรายคู่ (Multiple Comparisons) โดยใชวิ้ธีของ Scheffe 
 

5. ผลการวิจัย 
 5.1 ปัจจยัส่วนบุคคล พบว่า ผูใ้ช้บริการส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุระหว่าง 31 - 40 ปี สถานภาพโสด 
ระดบัการศึกษาต ่ากว่าปริญญาตรี ประกอบอาชีพ พนกังาน / ลูกจา้ง มีรายไดเ้ฉล่ีย 10,001 – 20,000 บาทต่อเดือน 
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5.2 ผลการวิเคราะห์คุณภาพการให้บริการของโรงพยาบาลรัฐแห่งหน่ึงในจงัหวดัสุราษฎร์ธานี  พบว่า 
ภาพรวมผูใ้ชบ้ริการมีระดบัคุณภาพการให้บริการของโรงพยาบาลรัฐแห่งหน่ึงในจงัหวดัสุราษฎร์ธานี อยูใ่นระดบั
มากท่ีสุด (x̅ = 4.35, S.D. = .151)  

 
ตารางที ่1 ค่าเฉล่ียและค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานคุณภาพการให้บริการของโรงพยาบาลรัฐแห่งหน่ึงในจงัหวดัสุราษฎร์ธานี 

ขอ้ท่ี ขอ้ค าถาม x̅ S.D. แปลผล 
1 
2 
3 
4 
5 

ดา้นความเป็นรูปธรรมของบริการ 
ดา้นการให้ความมัน่ใจ 
ดา้นการตอบสนองต่อผูม้าใชบ้ริการ 
ดา้นการเอาใจใส่ลูกคา้ 
ดา้นความไวว้างใจ 

4.36 
4.21 
4.36 
4.55 
4.28 

.299 

.450 

.363 

.298 

.404 

มากท่ีสุด 
มากท่ีสุด 
มากท่ีสุด 
มากท่ีสุด 
มากท่ีสุด 

รวม 4.35 .151 มากท่ีสุด 

 
5.3 ทดสอบสมมติฐาน ผลการศึกษาปัจจยัส่วนบุคคลท่ีแตกต่างกนัมีระดบัคุณภาพการให้บริการของ

โรงพยาบาลรัฐแห่งหน่ึงในจงัหวดัสุราษฎร์ธานี พบว่า ปัจจยัส่วนบุคคลแตกต่างกนัมีระดบัคุณภาพการให้บริการ
ของโรงพยาบาลรัฐแห่งหน่ึงในจงัหวดัสุราษฎร์ธานีแตกต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ยกเวน้ อายุ
ของผูใ้ชบ้ริการท่ีมีระดบัคุณภาพการให้บริการของโรงพยาบาลรัฐแห่งหน่ึงในจงัหวดัสุราษฎร์ธานีไม่แตกต่างกนั 
อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

 

6. อภิปรายผล  
ปัจจยัส่วนบุคคลของผูใ้ชบ้ริการ พบว่า ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุระหว่าง 31 - 40 ปี สถานภาพโสด 

ระดบัการศึกษาต ่ากว่าปริญญาตรี ประกอบอาชีพ พนกังาน / ลูกจา้ง มีรายไดเ้ฉล่ีย 10,001 – 20,000 บาทต่อเดือน 
1. ผลการศึกษาคุณภาพการให้บริการของโรงพยาบาลรัฐแห่งหน่ึงในจงัหวัดสุราษฎร์ธานี 5 ดา้น ไดแ้ก่ 

ดา้นความเป็นรูปธรรมของบริการ ดา้นการให้ความมัน่ใจ ดา้นการตอบสนองต่อผูม้าใชบ้ริการ ดา้นการเอาใจใส่
ลูกคา้ ดา้นความไวว้างใจ จากการศึกษาประเด็นทั้ง 5 ดา้นภาพรวมผูใ้ชบ้ริการมีระดบัคุณภาพในการให้บริการ  
อยู่ในระดบัดีมากท่ีสุด โดยเฉพาะในดา้นการเอาใจใส่ลูกคา้ท่ีผูใ้ชบ้ริการมีความพึงพอใจเจา้หน้าท่ีในการแกไ้ข
ปัญหาให้แก่ผูม้าใช้บริการ เอาใจใส่ ให้ค  าแนะน า รวมไปถึงการให้ความช่วยเหลือดา้นขอ้มูลต่าง ๆ แก่ผูม้าใช้
บริการไดอ้ยา่งถูกตอ้งและชดัเจน จากการศึกษาประเด็นดงักล่าวสอดคลอ้งกบังานวิจยัของอาทิตย ์เรืองเนตร และ
สุธาวรรณ จีระพนัธุ ซาโต้ (2562) ศึกษาวิจยัเร่ือง ปัจจยัดา้นคุณภาพการให้บริการท่ีส่งผลต่อความจงรักภกัดีของ
ลูกคา้ธนาคารอาคารสงเคราะห์ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ผลการศึกษาพบว่า ผูใ้ชบ้ริการส่วนใหญ่
เป็นเพศหญิง ช่วงอายุระหว่าง 31 – 40 ปี สถานภาพโสด มีอาชีพขา้ราชการและพนกังานรัฐวิสาหกิจ รายไดต้่อ
เดือนระหว่าง 20,000 – 30,000 บาท ผูวิ้จัยพบว่าคุณภาพการให้บริการของธนาคารอาคารสงเคราะห์ในเขต
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ไดแ้ก่ ความเป็นรูปธรรมของการให้บริการ ความไวว้างใจหรือความน่าเช่ือถือ 
และความใส่ใจลูกคา้ และจากการสัมภาษณ์เชิงลึกพบว่า ลูกคา้ให้ความส าคญักบัพนกังานผูใ้ห้บริการ เช่น  

(1) การเอาใจใส่และเตม็ใจให้บริการ  
(2) การให้ค  าแนะน าและตอบขอ้สงสัย  
(3) การให้บริการดว้ยความรวดเร็ว เป็นตน้  
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2. ผลการเปรียบเทียบปัจจยัส่วนบุคคลกบัคุณภาพการให้บริการของโรงพยาบาลรัฐแห่งหน่ึงในจงัหวดั 
สุราษฎร์ธานี พบว่า อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้เฉล่ียต่อ ท่ีแตกต่างกันมีระดับคุณภาพ                      
การให้บริการของโรงพยาบาลรัฐแห่งหน่ึงใจจงัหวดัสุราษฎร์ธานี แตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 
0.05 ยกเวน้ อายุของผูใ้ชบ้ริการท่ีมีระดบัคุณภาพการให้บริการของโรงพยาบาลรัฐแห่งหน่ึงในจงัหวดัสุราษฎร์
ธานีไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 ซ่ึงไม่สอดคล้องกับงานวิจัย วิชัย อุระอิต (2562)                      
ได้ศึกษาเก่ียวกับคุณภาพการให้บริการของบุคลากรทางการแพทย์ท่ีมีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการ
โรงพยาบาลเอกชนของประชาชนในจงัหวดันครสวรรค ์  
 

7. ข้อเสนอแนะ 
 7.1 ข้อเสนอแนะในการน าผลวิจัยไปใช้ 

จากการศึกษาคุณภาพการให้บริการของโรงพยาบาลรัฐแห่งหน่ึงในจงัหวดัสุราษฎร์ธานีผูใ้ช้บริการมี
ระดบัคุณภาพในการให้บริการดา้นการให้ความมัน่ใจนอ้ยท่ีสุด โดยเฉพาะประเด็นมีระบบรักษาความปลอดภยัท่ี
เช่ือถือได ้ทั้งน้ีโรงพยาบาลรัฐนั้นให้บริการแก่ประชาชนในทุกระดบั จึงมีผูม้าใชบ้ริการจ านวนมาก บางคร้ังการ
รักษาความปลอดภยัจึงไม่ทัว่ถึง เกิดเหตุการณ์ทรัพยสิ์นของผูใ้ช้บริการสูญหายบ่อยคร้ัง ซ่ึงจากประเด็นปัญหา
ดงักล่าว ทางโรงพยาบาลก็ไดมี้การแกปั้ญหาโดยการจดัเวรยามในการตรวจในแต่ละตึกของโรงพยาบาล รวมไป
ถึงการเลือกบตัรก่อนการเขา้เย่ียมเพื่อสามารถตรวจสอบผูเ้ขา้ออกบริเวณตึก มีการก าหนดเวลา และจ านวนผูเ้ขา้
เย่ียม และการรักษาความปลอดภยัอ่ืน ๆ อีกมากมาย ทั้งน้ีผลการศึกษาในคร้ังน้ีจะเป็นแนวทางในการวางแผน
ปรับปรุงและพฒันาการให้บริการให้มีประสิทธิภาพและคุณภาพมากย่ิงขึ้น เพ่ือให้โรงพยาบาลสามารถขบัเคล่ือน
ไปสู่เป้าหมายและเพ่ิมประสิทธิภาพในการแข่งขนัในปัจจุบนั สร้างความยัง่ยืนแก่ต่อไป 

7.2 ข้อเสนอแนะในการวิจัยคร้ังต่อไป 
  จากการศึกษาในคร้ังผูศึ้กษาสามารถน าผลท่ีได้จากการวิจัยไปใช้ในการปรับปรุง พฒันา คุณภาพ                   
การให้บริการของโรงพยาบาลรัฐแห่งหน่ึงในจงัหวดัสุราษฎร์ธานี  ทั้งน้ีจากขอ้เสนอแนะของงานวิจยั เพ่ือให้                            
การปฏิบติัเป็นอย่างมีประสิทธิภาพ ตอบสนองความตอ้งการของผูใ้ช้บริการควรมีการศึกษาประเด็นทางด้าน
กระบวนการในการพฒันางาน และพฒันาการให้บริการ เพื่อให้ประชาชนผูม้าใชบ้ริการไดรั้บประโยชน์สูงสุด 
 

8. กติติกรรมประกาศ 
การศึกษางานวิจยัในคร้ังน้ี ส าเร็จลุล่วงลงไดด้ว้ยความกรุณาจาก อาจารยท่ี์ปรึกษา ท่ีไดใ้ห้ค  าแนะน า

และขอ้คิดเห็น ตลอดจนแกไ้ขขอ้บกพร่อง และติดตามผลการด าเนินการดว้ยความเอาใจใส่ตั้งแต่เร่ิมตน้จนส าเร็จ
ลุล่วงเป็นอยา่งดี ผูวิ้จยัรู้สึกซาบซ้ึงและขอกราบขอบพระคุณเป็นอยา่งสูงมา ณ โอกาสน้ี 
 ขอขอบพระคุณผูบ้ริหาร และเพื่อน ๆ พี่ ๆ พนกังานทุกท่านท่ีคอยให้ความช่วยเหลือ ความอนุเคราะห์
ให้การท าวิจยัในคร้ังน้ีส าเร็จลุล่วงไปไดด้ว้ยดี 
 ขอขอบพระคุณกลุ่มตวัอย่างทุกท่านท่ีไดใ้ห้ความร่วมมือ ในการตอบแบบสอบถาม และขอ้มูลอนัเป็น
ประโยชน์ ส่งผลให้งานวิจยัคร้ังน้ีส าเร็จลุล่วงไปดว้ยความเรียบร้อย 
 คุณค่าและประโยชน์อนัพึงมีของการศึกษาฉบบัน้ี ผูวิ้จยัขอมอบเป็นเคร่ืองสักการบูชาและเป็นกตญัญู 
กตเวฑิตาแด่บิดา มารดา ตลอดจนบูรพคณาจารยท่ี์ไดอ้บรมส่ังสอนวิชาความรู้ และผูมี้พระคุณทุกท่าน 
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บทคัดย่อ 

 การศึกษาคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์เพ่ือศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัทางการเงินท่ีคดัสรรกับอตัรา               
การจ่ายเงินปันผลของบริษัทท่ีได้รับการประกาศให้เป็นหุ้นย ั่งยืนประจ าปี 2563 Thailand Sustainability 
Investment (THSI) โดยท าการศึกษาปัจจยัอตัราส่วนทางการเงิน และโครงสร้างผูถื้อหุ้นท่ีส่งผลต่อการอตัรา                
การจ่ายเงินปันผล ซ่ึงกลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการศึกษา ไดแ้ก่ บริษทัท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศ
ไทยท่ีไดรั้บการประกาศใหเ้ป็นหุน้ย ัง่ยนืประจ าปี 2563 จ านวน 83 โดยการเก็บรวบรวมขอ้มูลจากรายงานประจ าปี 
2559-2563 จากแบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี (แบบ 56-1ก) ใชว้ิธีวิเคราะห์เชิงเน้ือหาดว้ยโปรแกรมส าเร็จรูป
ทางสถิติวิเคราะห์ขอ้มูลทัว่ไป ไดแ้ก่ ค่าเฉล่ีย ค่าร้อยละ ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และการทดสอบสมมติฐาน
ดว้ยการวเิคราะห์ถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) 
 ผลการศึกษา พบว่า บริษทัท่ีไดรั้บการประกาศให้เป็นหุ้นย ัง่ยืนประจ าปี 2563 Thailand Sustainability 
Investment (THSI) มีค่าเฉล่ียอตัราส่วนการจ่ายเงินปันผล (Dividend Payout Ratio) ท่ีไดรั้บจากการลงทุนเท่ากบั 
0.69 เท่า อตัราผลตอบแทนต่อสินทรัพย ์(ROA) มีค่าเฉล่ียเท่ากบัร้อยละ 5.92 อตัราส่วนเงินทุนหมุนเวยีน (Current 
ratio) มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 2.13 เท่าต่อหน้ีสิน อัตราส่วนหน้ีสิน (Debt Ratio) มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 45.99  อัตราส่วน
หมุนเวียนของสินทรัพยร์วม (Total Assets Turnover Ratio) มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 0.84 กระแสเงินสดจากกิจกรรม
ด าเนินงานต่อสินทรัพยร์วมเฉล่ีย (CFO/Average Total Assets) มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 0.09 เท่า อตัราการเติบโตของ
ยอดขาย (Sales Growth) มีค่าเฉล่ียเท่ากบัร้อยละ – 2.72 อายขุองกิจการ (Life-cycle Stage) มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 0.55 
เท่า โครงสร้างผูถื้อหุ้นส่วนใหญ่ เป็นผูถื้อหุ้นสัญชาติไทยและชาวต่างชาติ และเม่ือพิจารณาปัจจยัทางการเงินท่ี 
คดัสรรกบัอตัราการจ่ายเงินปันผล : กรณีศึกษาในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย กลุ่มหุน้ย ัง่ยนื (THSI)  พบวา่ 
มีเพียงปัจจัยด้านอายุของกิจการ (Life-cycle Stage) ของบริษัทท่ีอยู่ในกลุ่มหุ้นย ัง่ยืนประจ าปี 2563 Thailand 
Sustainability Investment (THSI) มีอิทธิพลสูงสุดต่ออัตราการจ่ายเงินปันผล (Dividend Payout Ratio) อย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติ 
 

ค าส าคญั: ปัจจยัทางการเงินท่ีคดัสรร,อตัราการจ่ายเงินปันผล,โครงสร้างผูถื้อหุน้ และหุน้ย ัง่ยนื  
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** อาจารยป์ระจ าคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยัพายพั จงัหวดัเชียงใหม่ 
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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).  

 

บทน า 
 เม่ือนักลงทุนซ้ือหุ้นสามัญของบริษทัใดๆ นักลงทุนจะได้รับสิทธิการเป็นเจ้าของบริษทัผ่านสิทธิ                   
การออกเสียงในม่ีประชุม 1 หุ้นต่อ 1 เสียง และยงัมีสิทธิซ้ือหุน้เพ่ิมทุนก่อนนกัลงทุนภายนอก สิทธิการไดรั้บปัน
ผลในรูปแบบต่างๆ เช่น เงินสดปันผล หุ้นปันผล เป็นตน้ บริษทัแต่ละบริษทัมีนโยบายเงินปันผลท่ีแตกต่างกนั  
แมจ้ะมีผลการศึกษาในตลาดทุนของประเทศท่ีพฒันาแลว้ พบว่าปัจจัยทางการเงินท่ีมีความสัมพนัธ์กบัอตัรา               
การจ่ายเงินปันผล หากแต่ยงัไม่มีขอ้สรุปท่ีชัดเจนในตลาดทุนท่ีเกิดใหม่ (Emerging Markets: EM) อย่างเช่น 
ประเทศไทยวา่มีปัจจยัทางการเงินใดบา้งท่ีมีความสัมพนัธ์กบัอตัราการจ่ายเงินปันผล โดยมีตวัอยา่งงานวิจยัจาก
ประเทศสหรัฐอเมริกาได้ศึกษาถึงปัจจยัท่ีมีผลต่อการก าหนดเงินปันผล จัดท าโดย Grill, Biger and Tibrewala 
(2010) พบวา่ ความสัมพนัธ์ระหวา่งอตัราส่วนหน้ีสินต่อทุนและอตัราการจ่ายเงินปันผลกรณีของกิจการบริการมี
ผลเชิงบวก และDeAngelo, DeAngelo and Stulz (2006) ไดท้ดสอบทฤษฎีวงจรธุรกิจในสหรัฐอเมริกา โดยพบวา่
การตดัสินในการจ่ายเงินปันผลนั้นมีความสัมพนัธ์เชิงบวกกับอตัราก าไรสะสมต่อผลรวมของผูถื้อหุ้น และ
อตัราส่วนก าไรสะสมต่อผลรวมสินทรัพย ์ 
 ตลาดทุนเกิดใหม่ (Emerging Markets: EM) เป็นตลาดทุนท่ีก าลงัพฒันาประเทศในเขตภูมิภาคเอเชีย เช่น 
จีน เกาหลีใต ้อินเดีย มาเลเซีย ไตห้วนั อินโดนีเซีย ไทย ประเทศในเขตละตินอเมริกา เช่น อาร์เจนตินา บราซิล ชิลี 
โคลมัเบีย.และประเทศในเขตยโุรปตะวนัออกและตะวนัออกกลาง เช่น สาธารณรัฐเชก ฮงัการี โปแลนด์ รัสเซีย 
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เป็นตน้ จากงานวิจยัของประเทศท่ีเป็นตลาดทุนเกิดใหม่ พบวา่ อตัราการเติบโตของยอดขายในอดีตและปัจจุบนั
นั้ นส่งผลทางลบอย่างมีนัยส าคัญกับอัตราการจ่ายเงินปันผล(Emerging Markets: EM) Rozeff (1982) ได้มี
การศึกษาถึงปัจจยัท่ีก าหนดการจ่ายเงินปันในตลาดหลกัทรัพยป์ระเทศเคนย่าระหว่างปี ค.ศ. 2008-2012 พบว่า 
ก าไรของบริษทัมีผลเชิงบวกและการเติบโตของยอดขายนั้นมีผลเชิงลบ King’wara (2015) นอกจากน้ี Kajola, 
Desu and Agbanike (2015) พบว่า ปัจจัยท่ีมีผลต่ออตัราการจ่ายเงินปันผล ได้แก่ ความสามารถในการท าก าไร              
โดยวดัจากอตัราส่วนของก าไรก่อนหักภาษีและดอกเบ้ียหารดว้ยสินทรัพยร์วม  ขนาดของกิจการวดัดว้ยรายได้
จากยอดขายในรูปแบบ Natural Logarithm โครงสร้างเงินทุนโดยอตัราหน้ีสินต่อสินทรัพย ์และการเปล่ียนแปลง
ของอตัราส่วนการจ่ายเงินปันผลนั้น พบว่าทุกตวัแปรมีผลต่ออตัราการจ่ายเงินปันผลในเชิงบวก เช่นเดียวกับ 
Cristiano, Fernanda and Denis (2015) ท่ีศึกษาตลาดหลักทรัพย์ BM&FBOVESPA ในประเทศบราซิล ยกเวน้ 
โครงสร้างเงินทุนเท่านั้นท่ีผลต่ออตัราการจ่ายเงินปันผลนั้นออกมาในเชิงลบ จึงสรุปไดว้่าอตัราการเติบโตของ
ยอดขาย จากงานวิจยัท่ีเก่ียวของกนัไดข้อ้สรุปท่ีสอดคลอ้งกนั และ โครงสร้างเงินทุนท่ีไดข้อ้สรุปท่ีไม่สอดคลอ้ง
กนั ดงันั้น ประเด็นเร่ืองอตัราการเติบโตของยอดขายจึงควรน าว่าใชใ้นการวิเคราะห์เพ่ือตอกย  ้าถึงผลสรุปของ
งานวิจยัก่อนหน้า และประเด็นเร่ืองโครงสร้างเงินทุนท่ียงัไม่สามารถหาขอ้สรุปได ้น าเป็นหน่ึงในตวัแปรเพ่ือ
ศึกษาว่ามีความสัมพนัธ์กับอัตราการจ่ายเงินปันผลหรือไม่ ส าหรับในประเทศไทย พบงานวิจัยท่ีศึกษาถึง
อตัราส่วนทางการเงินท่ีส่งผลต่อการจ่ายเงินปันผลของบริษทัท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย
กลุ่มดชันี sSET พบวา่อตัราส่วนทางการเงินท่ีมีอิทธิพลอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติต่ออตัราเงินปันผลตอบแทนใน
ทิศทางเดียวกนั ไดแ้ก่ อตัราผลตอบแทนต่อส่วนของผูถื้อหุ้น อตัราส่วนเงินทุนหมุนเวียน และอตัราส่วนหน้ีสิน
ต่อสินทรัพย ์โดยอตัราส่วนทางการเงินท่ีมีอิทธิพล อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติต่ออตัราเงินปันผลตอบแทนใน
ทิศทางตรงกันขา้ม ได้แก่ อตัราการเติบโตของยอดขาย และอตัราส่วนราคาหุ้นต่อราคาตามบัญชี ในขณะท่ี
การศึกษาอตัราการจ่ายเงินปันผลนั้นพบวา่ อตัราส่วนทางการเงินท่ีส่งผลในทิศทางเดียวกนั ไดแ้ก่ ผลตอบแทนตอ่
ส่วนผูถื้อหุ้น อตัราส่วนเงินทุนหมุนเวียน และอตัราส่วนหน้ีสินต่อสินทรัพย ์และงานวิจัยท่ีศึกษาถึงปัจจยัท่ี
ก าหนดการจ่ายเงินปันผลของบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยเ์อ็ม เอ ไอ พบวา่ อตัราผลตอบแทนต่อส่วน
ของผู ้ถือหุ้นอัตราส่วนเงินทุนหมุนเวียน อัตราส่วนหน้ีสินต่อสินทรัพย์และอัตราส่วนกระแสเงินสดจาก                       
การด าเนินงาน มีความสัมพนัธ์ในทิศทางเดียวกนักบัอตัราเงินปันผล ขณะท่ีอตัราผลตอบแทนต่อสินทรัพยร์วม
และอตัราส่วนระหวา่งราคาหุน้กบัมูลค่าทางบญัชีของกิจการมีความสัมพนัธ์ในทิศทางตรงกนัขา้มกบัอตัราเงินปันผล  
 งานวิจัยน้ีจะศึกษาถึงความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจัยทางการเงินท่ีคดัสรรกับอัตราการจ่ายเงินปันผล 
กรณีศึกษาหุน้ย ัง่ยนื (THSI) นอกจากอตัราส่วนทางการเงินขา้งตน้แลว้ ยงัมีประเด็นท่ีควรน ามาพิจารณาวา่มีผลตอ่
อตัราการจ่ายเงินปันผลเพียงใด ประเด็นท่ีจะน ามาเสนอในงานวจิยัน้ี คือ โครงสร้างผูถื้อหุน้ อาจกล่าวไดว้า่อ านาจ
การตดัสินใจเก่ียวกบัการจ่ายเงินปันผลนั้น โดยทัว่ไปแลว้จะส่งผลกระทบโดยตรงต่อผูถื้อหุน้ กล่าวคือ ผูถื้อหุ้น
ย่อมอยากได้รับเงินปันผลในจ านวนมาก ขณะท่ีผูบ้ริหารบริษทัตอ้งการเก็บก าไรสุทธิเพ่ือน าเอาไปลงทุนต่อ 
ดงันั้นโครงสร้างของผูถื้อหุ้นมีความเป็นไปไดท่ี้จะมีผลต่ออตัราการจ่ายเงินปันผลบริษทัจดทะเบียนท่ีอยูใ่นกลุ่ม
หุ้นย ัง่ยืน หรือ Thailand Sustainability Investment (THSI)  เป็นกลุ่มบริษทัท่ีมีการด าเนินธุรกิจอยา่งย ัง่ยืน ดงันั้น
งานวิจยัฉบบัน้ีจึงมุ่งท่ีจะศึกษาถึงความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัทางการเงินท่ีคดัสรรกบัอตัราการจ่ายเงินปันผล 
กรณีศึกษาหุ้นย ัง่ยืน (THSI) ว่าส่งผลต่ออัตราการจ่ายเงินปันผลหรือไม่ จึงเป็นหัวข้อท่ีน่าสนใจท่ีจะน ามา
ท าการศึกษา เพื่อเป็นประโยชน์แก่นักลงทุนท่ีจะสามารถน าขอ้มูลท่ีได้รับจากงานวิจัยน้ีมาเป็นส่วนหน่ึงใน                
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การตดัสินใจเพ่ือการลงทุน รวมถึงนกัลงทุนรายใหม่สามารถน าขอ้มูลจากงานวิจยัน้ีไปใชศึ้กษาในเบ้ืองตน้เพ่ือ
ประกอบการลงทุนในโอกาสต่อไป 
 

วตัถุประสงค์การวจัิย 
 เพื่อศึกษาความสมัพนัธ์ระหวา่งปัจจยัทางการเงินท่ีคดัสรรกบัอตัราการจ่ายเงินปันผลของบริษทัในกลุ่ม
หุน้ย ัง่ยนื Thailand Sustainability Investment (THSI)  
 

ขอบเขตของการวจัิย 
 1. ขอบเขตด้านประชากร ประชากรในการศึกษาคร้ังน้ีประกอบไปดว้ยบริษทัท่ีจดทะเบียนในกลุ่ม 
THSI จ านวน 124 บริษทั ประกาศโดยตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย, (ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
2563) แยกเป็นบริษทัท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย จ านวน 114 บริษทั และตลาดหลกัทรัพย ์
MAI จ านวน 10 บริษทั ศึกษาขอ้มูลรายปีตั้งแต่ 2559-2563 รวม 5 ปี โดยใชข้อ้มูลจากแบบแสดงรายการประจ าปี 
(แบบฟอร์ม 56-1) โดยยกเวน้กลุ่มอุตสาหกรรมการเงิน เน่ืองจากวา่จะลกัษณะการรายงานงบการเงินท่ีแตกต่าง
จากกลุ่มอุตสาหกรรมอ่ืนๆ 
 2. ขอบเขตด้านเน้ือหา ปัจจยัทางการเงินท่ีคดัสรรไดน้ ามาจากงานวิจยัมีทั้งหมด 8 ปัจจยั สรุปถึงปัจจยั
ทางการเงินท่ีจะน ามาศึกษา 
 ตวัแปรอิสระ ไดแ้ก่ อตัราผลตอบแทนต่อสินทรัพย ์(ROA) อตัราส่วนเงินทุนหมุนเวียน (Current ratio) 
อตัราส่วนหน้ีสิน (Debt Ratio) อตัราส่วนหมุนเวียนของสินทรัพยร์วม (Total Assets Turnover Ratio) กระแสเงิน
สดจากกิจกรรมด าเนินงานต่อสินทรัพยร์วมเฉล่ีย (CFO/Average Total Assets) อตัราการเติบโตของยอดขาย 
(Sales Growth) อายขุองกิจการ (Life-cycle Stage) และโครงสร้างความเป็นเจา้ของ (Ownership Structure) 
 ตวัแปรตาม ไดแ้ก่ อตัราการจ่ายเงินปันผล 
 3. ขอบเขตการวิเคราะห์ข้อมูลการศึกษาคร้ังน้ีใชเ้ป็น Plat Form หน่ึงในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศ
ไทยท่ีให้ขอ้มูลทุติยภูมิ ดงันั้นพ้ืนท่ีในการศึกษาคร้ังน้ีจึงเป็นในขอ้มูลท่ีไดร้วบรวมไวแ้ลว้จากขอ้มูลจากแบบ
แสดงรายการประจ าปี (แบบฟอร์ม 56-1) โดยยกเวน้กลุ่มอุตสาหกรรมการเงินและใชก้ารวเิคราะห์เชิงเน้ือหา 
 

กรอบแนวคิดการวจัิย 
        ตวัแปรอสิระ      ตวัแปรตาม 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

อตัราส่วนททางการเงนิ 
1. อตัราผลตอบแทนต่อสินทรัพย ์(ROA) 
2. อตัราส่วนเงินทุนหมุนเวียน (Current ratio) 
3. อตัราส่วนหน้ีสิน (Debt Ratio) 
4. อตัราส่วนหมุนเวียนของสินทรัพยร์วม (Total 
Assets Turnover Ratio) 
5. กระแสเงินสดจากกิจกรรมด าเนินงานต่อ
สินทรัพยร์วมเฉล่ีย (CFO/Average Total Assets) 
6. อตัราการเติบโตของยอดขาย (Sales Growth) 
7. อายขุองกิจการ (Life-cycle Stage) 
8. โครงส ร้ า งค ว าม เ ป็น เ จ้ า ข อ ง  (Ownership 
Structure) 

อตัราส่วนการจ่ายเงนิปันผล 
(Dividend Payout Ratio) 
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วธีิด าเนินการวจัิย 
 ประชากร คือประชากรในการศึกษาคร้ังน้ีประกอบดว้ยบริษทัท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยท่ี์ไดรั้บ
รางวลัหุ้นย ัง่ยืน Thailand Sustainability Investment (THSI) จ านวน 116 บริษทั (ยกเวน้กลุ่มอุตสาหกรรมการเงิน 
เน่ืองจากว่าจะลกัษณะการรายงานงบการเงินท่ีแต่งต่างจากกลุ่มอุตสาหกรรมอ่ืนๆ) ระหว่างปี พ.ศ. 2559- 2563 
(ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย, 2563) มาใช้ในการศึกษาวิจัยคร้ังน้ี โดยมีการก าหนดเกณฑ์ในการศึกษา
ดงัต่อไปน้ี 
 เกณฑใ์นการคดัเขา้ในกลุ่มตวัอยา่ง 

(1) บริษทัจดทะเบียนตอ้งเป็นบริษทัท่ีอยู่ในกลุ่ม THSI จะตอ้งปรากฏในกระดานหลัก (Main 
board) ก่อนวนัท่ี 1 มกราคม 2559 

(2) บริษทัจะตอ้งด าเนินกิจการตลอดในช่วงระยะเวลา 2559-2563  
(3) หุ้นของบริษทัจดทะเบียนเหล่าน้ีตอ้งไม่เคยถูกข้ึนเคร่ืองหมาย SP หรือ ถูกห้ามซ้ือ-ขาย เกิน 12 

เดือน 
(4) ขอ้มูลของบริษทัจดทะเบียนจะตอ้งเป็นขอ้มูลท่ีครบและสมบูรณ์จาก SETSMART 
(5) อตัราการจ่ายเงินปันผลตอ้งไม่เท่ากบั 0 เกินกวา่ 1 ปี ตลอดระยะเวลาท่ีศึกษา 
(6) บริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย กลุ่ม THSI เฉพาะบริษทัท่ีมีขอ้มูลครบ 

5 ปี และไม่ใช่บริษทัในกลุ่มอุสาหกรรมการเงิน 
 ขนาดของกลุ่มอย่างตวัอย่าง 

 ในการศึกษาคร้ังน้ีใช้บริษทัในตลาดหลกัทรัพยใ์นกลุ่มหุ้นย ัง่ยืน Thailand Sustainability Investment 
(THSI) โดยส ารวจบริษทัในกลุ่มหุ้นย ัง่ยืนประจ าปี พ.ศ. 2563 พบว่ามีบริษทัท่ีไดรั้บรางวลัจ านวน 116 บริษทั 
แบ่งเป็นบริษทัท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย จ านวน 106 บริษทั และตลาดหลกัทรัพย ์MAI 

จ านวน 10 บริษทั การศึกษาคร้ังน้ีจะใชก้ารค านวนแบบทราบประชากร โดยใชสู้ตรของยามาเน (Taro Yamane, 
1973) 

   𝑛 =
N

1+Ne2
    =

111

1+111 (0.05)2
  = 86.71 หรือ 87 บริษทั 

 เม่ือ  n = จ านวนตวัอยา่งท่ีตอ้งการ  
       N = จ านวนประชากร = 116 
      e = ค่าความคลาดเคล่ือน = 0.05 
 เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจิยั 
 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยัน้ีเป็น แบบประเมินรายการ (Check list) โดยผูว้ิจยัไดมี้การแบ่งแบบรายการ
ออกเป็น 2 ส่วน ไดแ้ก่  
 ส่วนท่ี 1 ขอ้มูลทัว่ไปของบริษทั ไดแ้ก่ ประเภทของอุตสาหกรรม ช่ือบริษทั ขนาดของกิจการอายขุอง
บริษทั อตัราผลตอบแทนต่อสินทรัพย ์(ROA) อตัราส่วนเงินทุนหมุนเวยีน (Current ratio) อตัราส่วนหน้ีสิน (Debt 
Ratio) อตัราส่วนหมุนเวยีนของสินทรัพยร์วม(Total Assets Turnover Ratio) กระแสเงินสดจากกิจกรรมด าเนินงาน
ต่อสินทรัพยร์วมเฉล่ีย (CFO/Average Total Assets) อตัราการเติบโตของยอดขาย (Sales Growth)อายขุองกิจการ 
(Life-cycle Stage) และโครงสร้างความเป็นเจา้ของ (Ownership Structure) ของบริษทัในตลาดหลกัทรัพยใ์นกลุ่ม
หุน้ย ัง่ยนื Thailand Sustainability Investment (THSI) ระหวา่งปี พ.ศ. 2559-2563 
 ส่วนท่ี 2 อตัราการจ่ายเงินปันผลตอบแทน ยอ้นหลงั 5 ปี 
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 การเกบ็รวบรวมข้อมูล 
 การเก็บขอ้มูลมาจากฐานขอ้มูลหลกัทรัพยข์องตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย (SET Market Analysis 
and Reporting Tool : SETSMART) เ ก่ียวกับการค านวณปัจจัยด้านขนาดของกิจการ อายุของบริษัท อัตรา
ผลตอบแทนต่อสินทรัพย ์ (ROA) อตัราส่วนเงินทุนหมุนเวียน (Current ratio) อตัราส่วนหน้ีสิน (Debt Ratio) 
อตัราส่วนหมุนเวียนของสินทรัพยร์วม(Total Assets Turnover Ratio) กระแสเงินสดจากกิจกรรมด าเนินงานต่อ
สินทรัพยร์วมเฉล่ีย (CFO/Average Total Assets) อตัราการเติบโตของยอดขาย (Sales Growth)อายุของกิจการ 
(Life-cycle Stage) โครงสร้างความเป็นเจา้ของ (Ownership Structure) และอตัราส่วนการจ่ายเงินปันผล (Dividend 
Payout Ratio)ของบริษทัในตลาดหลกัทรัพยใ์นกลุ่มหุน้ย ัง่ยนื Thailand Sustainability Investment (THSI) ระหวา่ง
ปี พ.ศ. 2559-2563 ประกอบด้วยแบบแสดงรายการประจ าปี (แบบ 56-1) ของบริษัทท่ีจดทะเบียนในตลาด
หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
 การวเิคราะห์ข้อมูล 
 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยัน้ีเป็น แบบประเมินรายการ (Check list) โดยผูว้ิจยัไดมี้การแบ่งแบบรายการ
ออกเป็น 2 ส่วน ไดแ้ก่  
 ส่วนท่ี 1 การวิเคราะห์ขอ้มูลดว้ยสถิติเชิงพรรณนาน าเสนอขอ้มูลทางสถิตจากขอ้มูลอตัราผลตอบแทน
ต่อสินทรัพย ์(Return on Assets : ROA) อตัราส่วนเงินทุนหมุนเวยีน (Current ratio) อตัราส่วนหน้ีสิน (Debt Ratio) 
อตัราส่วนหมุนเวยีนของสินทรัพยร์วม (Total Assets Turnover Ratio) อตัราส่วนกระแสเงินสดจากการด าเนินงาน
ต่อสินทรัพยร์วม (CFOTA) อตัราการเติบโตของยอดขาย (Sales Growth)  อายขุองกิจการ (Life-cycle Stage) ของ
บริษทัในกลุ่ม THSI ระหวา่งปี 2559-2563 เป็นรายปี และโครงสร้างความเป็นเจา้ของ (Ownership Structure) ดว้ย
วิธีการหาค่าเฉล่ียค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน ค่าต ่าสุด และค่าสูงสุดของบริษทัท่ีผ่านเกณฑ์การคดัเลือกเขา้ศึกษาใน
ช่วงเวลาท่ีท าการศึกษา ซ่ึงอตัราส่วนดงักล่าวจะใชเ้ป็นตวัแปรอิสระในสมการท่ีจะใชใ้นงานวจิยัซ่ึงจะน าเสนอใน
ส่วนถดัไป 
 ส่วนท่ี 2 จะน าเสนอขอ้มูลสถิติจากขอ้มูลอตัราการจ่ายเงินปันผล (Dividend Payout) ของบริษทัในตลาด
หลกัทรัพยใ์นกลุ่มหุ้นย ัง่ยืน Thailand Sustainability Investment (THSI) ระหว่างปี พ.ศ. 2559-2563 จะน าเสนอ
ดว้ยวธีิการหาค่าเฉล่ียค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน ค่าต ่าสุด และค่าสูงสุดของบริษทัท่ีผา่นเกณฑก์ารคดัเลือกเขา้ศึกษาใน
ช่วงเวลาท่ีท าการศึกษา ซ่ึงอตัราส่วนดงักล่าวจะใชเ้ป็นตวัแปรตามในสมการท่ีจะใชใ้นงานวจิยั 
 ส่วนท่ี 3 สถิติเชิงอนุมาน (Inference Statistics)  
 ในขั้นตอนน้ีจะเป็นการวิเคราะห์อิทธิพลของผลการด าเนินงานและลักษณะของบริษัทในตลาด
หลกัทรัพยใ์นกลุ่มหุ้นย ัง่ยืน Thailand Sustainability Investment (THSI) ท่ีมีต่อการจ่ายเงินปันผล (Dividend Payout) 
โดยอาศยัการวเิคราะห์ถดถอยพหุคูณ (Multiple regression Analysis) ซ่ึงขั้นตอนของการวเิคราะห์ มีการตรวจสอบ
ปัญหา (Multicollinearity) ด้วยการวิเคราะห์ตรวจสอบค่าสถิติจ านวน 2 รายการ คือ Tolerance และ Variance 
Inflation Factor (VIF) เม่ือด าเนินการเสร็จส้ินแลว้จึงท าการวิเคราะห์ดว้ยวิธีถดถอยพหุคูณ (Multiple regression 
Analysis) เพ่ือให้ทราบถึงความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระหรือตัวแปรต้นว่ามีความสัมพันธ์กันเช่นไร                            
ในการทดสอบสมมติฐานดงักล่าวพิจารณาจากค่าสถิติทดสอบ P-value วา่มีนยัส าคญัทางสถิติหรือไม่ หากระดบั
นยัส าคญัในการทดสอบของแต่ละตวัแปรอิสระมีค่านอ้ยกวา่ระดบันยัส าคญัท่ีก าหนดจะสรุปวา่ ตวัแปรอิสระใน
ตวัแบบนั้นมีความสัมพนัธ์กบัตวัแปรตาม โดยก าหนดระดบันยัส าคญัท่่ี 0.05 ซ่ึงการวดัค่าความสัมพนัธ์ของตวั
แปรอิสระวา่มีผลต่อการเปล่ียนแปลงของตวัแปรตามโดยวดัค่าจากสัมประสิทธิการตดัสินใจ (R2) ซ่ึงจะมีค่าอยู่
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ระหว่าง 1 ถึง -1 โดยใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติมาช่วยในการวิเคราะห์หาความสัมพนัธ์ โดยจะแสดงตาม
โมเดลดงัต่อไปน้ี 
 DPR = α0 + α1ROA + α2CR + α3DR + α4TATR + α5CFOTA + α6SG + α7LS + α8OW + µ1 
 โดย DPR = อตัราการจ่ายเงินปันผล, α = ค่าสัมประสิทธ์การถดถอย, ROA = อตัราผลตอบแทนต่อ
สินทรัพย ์

CR = อตัราส่วนเงินทุนหมุนเวยีน, DR = อตัราส่วนหน้ีสิน, TATR = อตัราส่วนหมุนเวยีนของสินทรัพยร์วม 
CFOTA = กระแสเงินสดจากกิจกรรมด าเนินงานต่อสินทรัพยร์วมเฉล่ีย, SG = อตัราการเติบโตของยอดขาย 
LS = อายขุองกิจการ, OW = โครงสร้างความเป็นเจา้ของ, µ = ค่าความคลาดเคล่ือน  

 

ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 
 ผลการวเิคราะห์ข้อมูลทัว่ไป  
 การศึกษาคร้ังน้ีบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย กลุ่ม THSI จ านวนทั้งส้ิน 90 
บริษทั โดยใช้ขอ้มูลจากแบบแสดงรายการประจ าปี (แบบฟอร์ม 56-1) มีการคดับริษทัท่ีมีขอ้มูลในการศึกษา                  
ไม่ครบถว้นออกจากการศึกษา รวมจ านวนทั้งส้ิน 7 บริษทั จึงมีบริษทัท่ีใชใ้นการศึกษาทั้งส้ิน 83 บริษทั โดยเก็บ
ขอ้มูลรายปี ตั้งแต่ 2559-2563 รวม 5 ปี ซ่ึงมีขอ้มูลเชิงพรรณาของกลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวจิยั พบวา่ กลุ่มตวัอยา่ง
มีค่าเฉล่ียอตัราส่วนการจ่ายเงินปันผล (Dividend Payout Ratio) ท่ีไดรั้บจากการลงทุนเท่ากบัร้อยละ 0.69  
 อตัราผลตอบแทนต่อสินทรัพย ์(ROA) มีการกระจายตวัของขอ้มูลเท่ากบั 4.73 โดยมีค่าต ่าสุดเท่ากบั -
7.85 และมีค่าสูงสุดเท่ากบั 30.03 เป็นของบริษทัอินทชั โฮลด้ิง จ ากดั (มหาชน) ในปี พ.ศ. 2559 โดยกลุ่มตวัอยา่ง
มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 5.92 หมายถึง กิจการสามารถน าสินทรัพยม์าสร้างผลก าไรไดใ้นอตัราร้อยละ 5.92 ของยอดเงิน
ลงทุนในสินทรัพย ์
 อตัราส่วนเงินทุนหมุนเวยีน (Current ratio) มีการกระจายตวัของขอ้มูลเท่ากบั 2.05 โดยมีค่าต ่าสุดเท่ากบั 
0.10 เป็นของบริษทั สหพฒันาอินเตอร์โฮลด้ิง จ ากดั (มหาชน) ในปี พ.ศ. 2560 และมีค่าสูงสุดเท่ากบั 14.85 เป็น
ของบริษทั เชียงใหม่โฟรเซ่นฟู้ดส์ จ ากดั(มหาชน) ปี 2562 โดยกลุ่มตวัอยา่งมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 2.13 หมายถึง กิจการ
มีสภาพคล่องท่ีดีและความสามารถในการช าระหน้ีระยะสั้นไดใ้นอตัรา 2.13 เท่า ของสินทรัพยห์มุนเวยีนเม่ือเทียบ
กบัหน้ีสินระยะสั้น 
 อตัราส่วนหน้ีสิน (Debt Ratio) มีการกระจายตวัของขอ้มูลเท่ากบั 17.99 โดยมีค่าต ่าสุดเท่ากบั 5.95 เป็น
ของ บริษทั พี.ซี. เอส.แมชีน กรุ๊ปโฮลด้ิง จ ากดั (มหาชน)ในปี พ.ศ. 2559 และมีค่าสูงสุดเท่ากบั 84.51 เป็นของ
บริษทั แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วสิ จ ากดั (มหาชน) ปี พ.ศ. 2559 โดยกลุ่มตวัอยา่งมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 45.99  หมายถึง 
กิจการมีการใชเ้งินทุนจากแหล่งภายนอกร้อยละ 45.99 ส่วนท่ีเหลือจ านวนร้อยละ 54.01 เป็นการใชเ้งินทุนจาก
ส่วนของเจา้ของ กิจการจึงมีสินทรัพยม์ากกวา่หน้ีสินท่ีเพียงพอต่อการช าระหน้ีไดท้ั้งหมด 
 อตัราส่วนหมุนเวยีนของสินทรัพยร์วม (Total Assets Turnover Ratio) มีการกระจายตวัของขอ้มูลเท่ากบั 
0.74 โดยมีค่าต ่าสุดเท่ากบั 0.05 เป็นของบริษทั เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ต้ี (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) ในปี พ.ศ. 
2559 และมีค่าสูงสุดเท่ากบั 5.30 เป็นของบริษทั พีทีจี เอน็เนอย ีจ ากดั (มหาชน) ในปี พ.ศ. 2562 โดยกลุ่มตวัอยา่ง
มีค่าเฉล่ียเท่ากบัร้อยละ 0.84 หมายถึง กิจการมีความสามารถในการสร้างรายได ้เท่ากบั 0.84 เท่าของสินทรัพยร์วม
ท่ีมีอยู ่
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 กระแสเงินสดจากกิจกรรมด าเนินงานต่อสินทรัพยร์วมเฉล่ีย (CFO/Average Total Assets) มีการกระจาย
ตวัของขอ้มูลเท่ากบั 0.08 โดยมีค่าต ่าสุดเท่ากบั -0.18 เป็นของ บริษทั ศรีตรังแอโกรอินดสัทรี จ ากดั (มหาชน)ในปี 
พ.ศ. 2559 และมีค่าสูงสุดเท่ากบั 0.46 เป็นของบริษทั บา้นปูพาวเวอร์ จ ากดั (มหาชน) ใน ปี พ.ศ. 2559 โดยกลุ่ม
ตวัอยา่งมีค่าเฉล่ียเท่ากบัร้อยละ 0.09 หมายถึง กิจการมีความสามารถในการสร้างผลตอบเทนจาdสินทรัพยร์วมใน
รูปของเงินสด เท่ากบั 0.09 เท่าของสินทรัพยร์วมของกิจการ 
 อตัราการเติบโตของยอดขาย (Sales Growth) มีการกระจายตวัของขอ้มูลเท่ากบั 24.23 โดยมีค่าต ่าสุด
เท่ากบั -184.10 เป็นของบริษทั เมเจอร์ซีนีเพล็กซ์ กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) ในปี พ.ศ. 2563 และมีค่าสูงสุดเท่ากบั 
85.14  เป็นของบริษทัเฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ต้ี (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) ใน ปี พ.ศ. 2560 โดยกลุ่มตวัอยา่งมี
ค่าเฉล่ียเท่ากบัร้อยละ – 2.72 หมายถึง กิจการมียอดขายสินคา้หรือบริการท่ีลดลงเม่ือเทียบกบัยอดขายของปีก่อน
หนา้ในอตัราส่วนท่ีลดลงเฉล่ียร้อยละ 2.72 
 อายุของกิจการ (Life-cycle Stage) มีการกระจายตวัของขอ้มูลเท่ากบั 0.26 โดยมีค่าต ่าสุดเท่ากบั -0.20 
เป็นของ บริษทั โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จ ากดั (มหาชน) ในปี พ.ศ. 2562 และมีค่าสูงสุดเท่ากบั 1.05 เป็นของ
บริษทั เดลตา้ อิเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) ปี 2563โดยกลุ่มตวัอยา่งมีค่าเฉล่ียเท่ากบัร้อยละ 0.55 
หมายถึง กิจการมีก าไรสะสมมากกวา่ส่วนของผูถื้อหุน้คิดเป็น 0.55 เท่า 
 
ตารางที ่1  ผลการวเิคราะห์ขอ้มูลทัว่ไปของบริษทัท่ีไดรั้บการประกาศใหเ้ป็นหุน้ย ัง่ยนืประจ าปี 2563 Thailand 

Sustainability Investment (THSI) (n=83) 
อตัราส่วนทางการเงนิ N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

DPR 415 -14.00 25.00 0.69 1.88 
ROA 415 -7.85 30.03 5.92 4.73 
CR 415 0.10 14.85 2.13 2.05 
DR 415 5.95 84.51 45.99 17.99 

TATR 415 0.05 5.30 0.84 0.74 
CFOTA 415 -0.18 0.46 0.09 0.08 

SG 332 -184.10 85.14 -2.72 24.23 
LS 415 -0.20 1.05 0.55 0.26 

 
 ผลการวเิคระห์โครงสร้างความเป็นเจ้าของ ตั้งแต่ ปี 2559 – 2563 
 จากจ านวนบริษทัทั้งหมด 83 บริษทั โดยมีการจดัเก็บขอ้มูลตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2559 – 2563 พบวา่ โครงสร้าง
ของผูถื้อหุน้ของบริษทักลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่ เป็นผูถื้อหุน้สญัชาติไทยและต่างประเทศ จ านวน 31 บริษทั คิดเป็น
ร้อยละ 44.60 รองลงมา เป็นผูถื้อหุน้ท่ีมีสญัชาติไทย จ านวน 25 บริษทั คิดเป็นร้อยละ 30.10 และ ผูถื้อหุน้สญัชาติ
ไทย ต่างชาติและหน่วยงานภาครัฐ จ านวน 21 บริษทั คิดเป็นร้อยละ 25.30 ตามล าดบั 
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ตารางที ่2 แสดงความถ่ี และร้อยละของโครงสร้างความเป็นเจา้ของ ตั้งแต่ ปี 2559 – 2563 
โครงสร้างความเป็นเจา้ของ ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 จ านวน ร้อยละ 

ผูถื้อหุ้นสญัชาติไทย 25 25 25 25 25 225 30.10 
ผูถื้อหุ้นสญัชาติไทยและ
ต่างประเทศ 

31 31 31 31 31 155 44.60 

ผูถื้อหุ้นสญัชาติไทย ต่างประเทศ 
และหน่วยงานของรัฐ 

21 21 21 21 21 105 25.30 

รวม 83 83 83 83 83 485 100.00 

 
 ผลการวเิคราะห์ความสัมพนัธ์ระหว่างความสัมพนัธ์ระหว่างอตัราส่วนทางการเงนิและอตัราการจ่ายเงนิ
ปันผล  
 ผลการวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ระหว่างอตัราส่วนทางการเงินและอตัราการจ่ายเงินปันผล (Dividend 
Payout)  ดว้ยวธีิการวเิคราะห์การถดถอยพหุคูณแบบ Enter พบวา่ สมการถดถอยท่ีได ้คือ �̂� =  0.415 – 0.733(Life 
cycle stage) + Ԑ, 064.02 R  โดยสมการถดถอยท่ีไดส้ามารถอธิบายความแปรปรวนของอตัราการจ่ายเงินปันผล 
(Dividend Payout) คิดเป็นร้อยละ 6.40 ( 166.02 R ) และเม่ือพิจารณาตวัแปรท่ีมีผลต่ออตัราการจ่ายเงินปันผล 
(Dividend Payout) ไดแ้ก่ ดา้นอายขุองกิจการ (Life Cycle Stage) (β = -0.733) มีอิทธิพลสูงสุด ณ ระดบันยัส าคญั
ทางสถิติท่ี 0.05 
 
ตารางที ่3   ผลการวเิคราะห์ความสมัพนัธ์ระหวา่งความสมัพนัธ์ระหวา่งอตัราส่วนทางการเงินและ 
 อตัราการจ่ายเงินปันผล (Dividend Payout)  ดว้ยวธีิการวเิคราะห์การถดถอยพหุคูณแบบ ENTER 

Model 

Unstandardized  
Coefficients 

Standardized 
Coefficients t P-value Tolerance VIF 

β Std. Error Beta 

(Constant) .415 .420  .988 .324   
Return on Assets .034 .019 .115 1.765 .079 .679 1.472 
Current ratio .081 .044 .129 1.850 .065 .599 1.670 
Debt Ratio -.005 .006 -.066 -.854 .394 .491 2.037 
Total Assets Turnover 
Ratio 

.023 .100 .013 .228 .820 .865 1.157 

CFOTA .029 .957 .002 .030 .976 .814 1.229 
Sales Growth .001 .003 .022 .403 .687 .961 1.040 
Life cycle stage -.733 .294 -.143 -2.495 .013* .880 1.136 
Ownership Structure .193 .102 .109 1.892 .059 .866 1.155 
R2 = 0.064   041.02 adjR    F-ratio = 2.753(.006*) 
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บทสรุป 
 จากผลการศึกษา พบว่า บริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย กลุ่ม THSI ส่วนใหญ่
ยงัคงมีการจ่ายเงินปันผล (Dividend Payout) โดยท่ีบริษ ทในกลุ่มดงักล่าวยงัคงมีสามารถน าสินทรัพยม์าสร้าง               
ผลก าไรจากยอดเงินลงทุนในสินทรัพยม์ประกอบกบัสถานะทางการเงินยงัมีความเขม้แข็งจึงยงัคงมีสภาพคล่อง
ในการช าระหน้ีระยะสั้นเม่ือพิจารณาจากสินทรัพยห์มุนเวียนเม่ือเทียบกบัหน้ีสินระยะสั้น ทั้งน้ีบริษทัในกลุ่ม 
THIS มีสัดส่วนในการลงทุนโดยใช้เงินลงทุนจากส่วนของเจ้าของมากกว่าการกู้ยืมจากแหล่งทุนภายนอก                                      
มีความสามารถในการสร้างรายได ้0.84 เท่าของสินทรัพย ์และสามารถในการสร้างผลตอบเทนจากสินทรัพยร์วม
ในรูปของเงินถึง 0.09 เท่าของสินทรัพยร์วมของกิจการ หากแต่มีอตัราการเติบโตของยอดขาย (Sales Growth)                 
ท่ีลดลง เน่ืองจากกิจการมียอดขายสินคา้หรือบริการท่ีลดลงเม่ือเทียบกบัยอดขายของปีก่อนหน้าในอตัราส่วนท่ี
ลดลงเฉล่ียร้อยละ 2.72 อย่างไรก็ตามเม่ือพิจารณาจากอายุของกิจการ (Life-cycle Stage) บริษทัในกลุ่ม THSI 
ยงัคงมีก าไรสะสมมากกวา่ส่วนของผูถื้อหุ้นคิดเป็น 0.55 เท่า ในส่วนของโครงสร้างของผูถื้อหุ้นของบริษทัส่วน
ใหญ่เป็นผูถื้อหุ้นสัญชาติไทยและต่างประเทศ รองลงมา เป็นผูถื้อหุ้นท่ีมีสัญชาติไทย และผูถื้อหุ้นสัญชาติไทย 
ต่างชาติและหน่วยงานภาครัฐ ตามล าดบั 
 การศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยัทางการเงินท่ีคดัสรรกบัอตัราการจ่ายเงินปันผล: กรณีศึกษากลุ่ม
หุ้นย ัง่ยืน (THSI) ของบริษทัในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยท่ีถูกคดัเลือกให้อยูใ่นกลุ่มหุ้นย ัง่ยืน ในช่วงปี 
25559 ถึง 2563 ผลการทดสอบสมมติฐาน พบวา่ อตัราส่วนทางการเงินท่ีส่งผลต่ออตัราการจ่ายเงินปันผล ไดแ้ก่ 
อายขุองกิจการ (Life-cycle Stage) (β = -0.733) แมว้า่บริษทัในกลุ่ม THIS จะมีการด าเนินงานมาเป็นระยะเวลาท่ี
ยาวนาน และมีก าไรสะสมมากในระดบัหน่ึง หากแต่การจ่ายเงินปันผลนั้นแต่ละบริษทัตอ้งค านึงถึงอตัราส่วนทาง
เงินอ่ืนๆ และความจ าเป็นทางการเงินในการรักษาสถานของบริษทัฯ มาประกอบการตดัสินใจดว้ย  ทั้งน้ีอายขุอง
กิจการ(Life-cycle Stage) มีความสัมพนัธ์เชิงลบกบัอตัราการจ่ายเงินปันผลของบริษทัในตลาดหลกัทรัพย์แห่ง
ประเทศไทยท่ีถูกคดัเลือกให้อยูใ่นกลุ่มหุ้นย ัง่ยืน ซ่ึงขดัแยง้กบัการศึกษาของ King’ wara (2015) ปัจจยัดา้นอตัรา
การเติบโต อตัราส่วนหน้ีสินและขนาดของบริษทัมีผลเชิงลบกับอตัราการจ่ายเงินปันผลของบริษทัในตลาด
หลกัทรัพยป์ระเทศเคนย่า ระหว่างปี 2008—2012 อย่างไรก็ตามในดา้นอตัราส่วนระหว่างตลาดต่อบญัชี และ
อตัราส่วนก าไรสะสมต่อสินทรัพยร์วมนั้นกลบัส่งผลในเชิงบวก จากผลการศึกษาขอ้มูลของผูว้ิจยัในช่วงปีท่ีท า
การศีกษาพบวา่ มีบริษทัในกลุ่มหุน้ย ัง่ยนืมีการจดัสรรก าไรสะสมลดลง หากแต่มีการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผูถื้อหุ้น
ของบริษทัเป็นปกติเพ่ือปฏิบติัตามนโยบายการปันผลท่ีแจง้กบัผูถื้อหุ้น สอดคลอ้งกบัแนวคิดของ DeAngelo, 
(2006) ท่ีกล่าวว่า กิจการท่ีมีอายุการด าเนินกิจการมานานนั้นมีโอกาสท่ีจะเจริญเติบโตอย่างเต็มท่ีแลว้ท าให้มี
แนวโนม้ท่ีจะจ่ายเงินปันผลมากกวา่ เพราะกิจการไม่จ าเป็นตอ้งแบ่งก าไรสุทธิเขา้ไปเป็นก าไรสะสมของกิจการ
มากนัก ทั้ งน้ีจากการศึกษาขอ้มูลอตัราส่วนทางการเงินอ่ืนๆ กลบัพบว่า บริษทัในกลุ่มหุ้นย ัง่ยืนหลายบริษทั
ประสบปัญหารายไดห้รือยอดขายมีปริมาณท่ีลดลงเพ่ือเปรียบเทียบกบัปีก่อนหนา้ แสดงให้เห็นวา่บริษทักลุ่มหุน้
ย ัง่ยืนมีอตัราส่วนทางการเงินท่ีถดถอยลงในขณะท่ีหลายบริษทัมีหน้ีสินท่ีเพ่ิมข้ึน หากแต่วา่บริษทักลุ่มหุ้นย ัง่ยืน
นั้นมีอายกิุจการท่ียาวนานประกอบกบัมีก าไรสะสมท่ีมากเพียงพอท่ีจะสนองนโยบายของบริษทัได ้จึงท าใหย้งัคง
มีการจดัสรรเงินปันผลใหแ้ก่นกัลงทุนผูถื้อหุน้ของบริษทั แสดงใหเ้ห็นวา่บริษทัใหค้วามส าคญักบันโยบายเงินปัน
ผลกบัผูถื้อหุน้โดยมีการจ่ายเงินปันผลจากก าไรสุทธิหรือก าไรสะสมเพ่ือเป็นการสร้างความเช่ือมัน่ใหแ้ก่ผูล้งทุน  
 อย่างไรก็ตาม ถึงแมอ้ตัราส่วนทางการเงินเหล่าน้ีจะมีความสัมพนัธ์กับอตัราการจ่ายเงินปันผลของ
บริษัทในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยท่ีถูกคัดเลือกให้อยู่ในกลุ่มหุ้นย ัง่ยืน แต่นักลงทุนควรท่ีจะมี                          
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การเปรียบเทียบกับอัตราส่วนทางเงินอ่ืนเพ่ิมเติม รวมถึงการพิจารณาปัจจัยในการลงทุนด้านอ่ืนๆ เพ่ือ
ประกอบการตดัสินใจในการลงทุนอยา่งมีประสิทธิภาพสูงสุด 
  

ข้อเสนอแนะ 
 ข้อเสนอแนะจากงานวจิยั 
 นกัลงทุนท่ีลงทุนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และตลาดหลกัทรัพย ์MAI ควรใหค้วามส าคญัตอ่
อตัราส่วนทางการเงินทางบญัชีอ่ืนๆ และผลประกอบการรายบริษทัท่ีสนใจเพ่ิมเติมในการตดัสินใจลงทุน เพื่อลด
ความเส่ียงจากการลงทุนในบริษทัท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ มาประกอบการตดัสินใจในการลงทุนใน
ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และตลาดหลกัทรัพย ์MAI 
 ข้อเสนอแนะในการศึกษาคร้ังต่อไป 
 การศึกษาวิจยัคร้ังต่อไปควรท่ีจะน าปัจจยัท่ีเก่ียวกบัสัดส่วนการถือครองหุ้นของผูถื้อหุ้นมาประกอบ
เพื่อให้ไดผ้ลการวิจยัท่ีแม่นย  าในส่วนของโครงสร้างผูถื้อหุ้นท่ีมีผลต่ออตัราการจ่ายเงินปันผลไดอ้ย่างครบถว้น
และครอบคลุมมากยิง่ข้ึน 
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บทคัดย่อ 
 งานวิจัยน้ีมีวตัถุประสงค์เพ่ือศึกษาระดับความส าคญัของปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อ                
การใชบ้ริการตลาดนดัในจงัหวดังเชียงใหม่ กลุ่มตวัอยา่งในการวจิยัคร้ังน้ี คือ ผูท่ี้เคยใชบ้ริการตลาดนดัในจงัหวดั
เชียงใหม่ซ่ึงเป็นประชากรแบบไม่ทราบจ านวนประชากร ขนาดกลุ่มตวัอย่างใชว้ิธีของ W.G. Cochran ไดก้ลุ่ม
ตวัอยา่งจ านวน 385 คน ใชแ้บบสอบถามเป็นเคร่ืองมือการเก็บขอ้มูล การสุ่มตวัอย่างใชว้ิธีการสุ่มตวัอย่างแบบ
บงัเอิญ สถิติท่ีใชว้เิคราะห์ไดแ้ก่ ค่าความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงมาตราฐาน  

ผลการศึกษาพบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามใหค้วามส าคญัต่อส่วนปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด (1) ดา้น
ผลิตภณัฑ์อยู่ระดบัมากท่ีสุด โดยคาดหวงัว่าเป็นสินคา้ท่ีสดใหม่ ส าหรับ (2) ดา้นราคาผูต้อบแบบสอบถามให้
ความส าคญัในระดบัมากท่ีสุดในประเด็นราคาสินคา้เหมาะสมกบัคุณภาพ ส่วน (3) ดา้นสถานท่ีและช่องทางใน
การใชบ้ริการ ผูต้อบแบบสอบถามใหค้วามส าคญัในระดบัมาก เนน้ไปในประเด็นการเดินทางไปตลาดนดัสะดวก
ส าหรับ (4) ดา้นส่งเสริมทางการตลาด ผูต้อบแบบสอบถามให้ความส าคญัในระดบัมาก เน้นในประเด็นการให้
ส่วนลด (5) ดา้นความคาดหวงัดา้นพนกังาน ผูต้อบแบบสอบถามใหค้วามส าคญัในระดบัมากท่ีสุด โดยเนน้เร่ือง 
ผูข้ายยิ้มแยม้แจ่มใส (6) ความคาดหวงัดา้นกระบวนการใชบ้ริการ ผูต้อบแบบสอบถามให้ความส าคญัในระดบั 
มากท่ีสุด โดยเนน้ความสะดวกในการซ้ือและช าระเงิน ส่วนประเด็นสุดทา้ยคือ (7) ความคาดหวงัดา้นส่ิงแวดลอ้ม
ทางกายภาพ ผูต้อบแบบสอบถามให้ความส าคญัในระดบัมาก เนน้ความเด่นชดัของป้ายตลาดนัด ซ่ึงมีผลต่อใช้
บริการตลาดนดั 

 
ค าส าคญั: การตดัสินใจส่วนประสมทางการตลาดบริการ  ตลาดนดั  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. ความส าคัญและทีม่าของปัญหาวจัิย 
 ตลาดนัดในจังหวดัเชียงใหม่ ส่วนใหญ่แบ่งตามลักษณะสถานท่ี โดยตลาดนัดท่ีมีช่ือเสียง ได้แก่                 
ตลาดนดัประตูท่าแพ ไดรั้บความนิยมจากนกัท่องเท่ียวจ านวนมาก ส่วนตลาดนดัท่ีจดัอยูใ่นหมวดการแบ่งประเภท
ตามลกัษณะสินคา้ไดแ้ก่ ตลาดจริงใจท่ีเป็นตลาดนัด เน้นขายสินคา้อินทรีย ์เช่น ผกั ผลไม ้ปลอดสารพิษและ             
ผกัพ้ืนเมืองท่ีหาซ้ือได้ยาก รวมถึงสินค้าท ามือ ซ่ึงเป็นตลาดท่ีได้รับความนิยมจากประชาชนในพ้ืนท่ีและ
นกัท่องเท่ียว  
 ตลาดนดัในลกัษณะรูปแบบของตลาดจริงใจก าลงัไดรั้บความนิยมเป็นตลาดท่ีเนน้ขายสินคา้อินทรีย ์เช่น 
ผกั ผลไม ้ปลอดสารพิษและผกัพ้ืนเมืองท่ีหาซ้ือไดย้าก รวมถึงสินคา้ท ามือ ซ่ึงเป็นตลาดท่ีไดรั้บความนิยมจาก
ประชาชนในพ้ืนท่ีและนกัท่องเท่ียวก่อตั้งข้ึนใน  
 ในพ้ืนท่ีอ าเภอเมืองเชียงใหม่มีตลาดนดัการกระจายตวัจ านวนมาก แต่ในพ้ืนท่ีศึกษาอ าเภอสารภี ยงัไม่มี
ตลาดนดัในรูปแบบดงักล่าว ซ่ึงอ าเภอสารภี จากสถิติประชากรจากการทะเบียน อตัราการเปล่ียนแปลง และความ
หนาแน่นของประชากร เป็นรายอ าเภอ พ.ศ. 2555 - 2559 เป็นอนัดบัสองของจงัหวดั (กระทรวงการท่องเท่ียวและ
กีฬา, 2563)  นาย ก. ผูจ้ดัการสาขา บริษทั A. บริษทัคา้ปลีกท่ีมีพ้ืนท่ีวา่งให้เช่าประมาณ 8,600 ตารางเมตร นาย ก. 
มีความประสงคจ์ะเปิดใหเ้ช่าส าหรับการเปิดตลาดนดัอนัจะน ามาซ่ึงการใชพ้ื้นท่ีเพ่ือใหเ้กิดประโยชน์สูงสุด 
 การศึกษาในคร้ังน้ีทางผูว้ิจัยเห็นถึงโอกาสและปัญหาขา้งต้น น ามาซ่ึงการศึกษาส่วนประสมทาง
การตลาดการใช้บริการตลาดนัดจังหวดัเชียงใหม่ เพ่ือน าผลการวิจัยมาพฒันาการให้บริการและปรับปรุง                   
การให้บริการตลาดนัดในจงัหวดัเชียงใหม่ เพ่ือตอบสนองต่อความตอ้งการของผูบ้ริโภคและสร้างกลยุทธ์ทาง
การตลาดและการด าเนินงานอยา่งมีประสิทธิภาพ 
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2. วตัถุประสงค์ของการวจัิย 

เพื่อศึกษาระดบัความส าคญัของปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดต่อการใชบ้ริการตลาดนดั ในจงัหวดั
เชียงใหม่  

 

3. สมมุติฐานการวจัิย 
 ส่วนประสมทางการตลาดมีผลตอ่การใชบ้ริการตลาดนดัในจงัหวดัเชียงใหม่ 
 

4. เอกสารและงานวจัิยทีเ่กี่ยวข้อง 
 4.1 แนวคดิ ทฤษฎแีละงานวจิยัทีเ่กีย่วข้อง 
 4.1.1 การศึกษาด้านการตลาด 
 Kotler (2017) ไดก้ล่าวไวว้า่ส่วนประสมการตลาด (marketing mix) หมายถึง เคร่ืองมือหรือตวัแปร
ทางการตลาดท่ีสามารถควบคุมได ้ซ่ึงกิจการผสมผสานเคร่ืองมือเหล่าน้ีใหส้ามารถตอบสนองความตอ้งการและ
สร้างความพึงพอให้แก่กลุ่มลูกคา้เป้าหมาย ส่วนประสมทางการตลาด ประกอบดว้ยทุกส่ิงทุกอยา่งท่ีใชเ้พ่ือโนม้
น้าวความตอ้งการผลิตภณัต์ของกิจการ ส่วนประสมทางการตลาดแบ่งออกเป็นกลุ่มได ้4 กลุ่ม ดงัท่ีรู้จกักนัคือ  
“4Ps” ไดแ้ก่ ผลิตภณัฑ ์(Product) ราคา (Price) การจดัหน่าย (Place) และการส่งเสริมการตลาด (Promotion) หาก
เป็นธุรกิจดา้นบริการไดมี้ตวัแปรเพ่ิมเติม 3 ตวัแปร ไดแ้ก่ บุคคล (People) กลยุทธดา้นหลกัฐานหรืลกัษณะทาง
กายภาพ (Physical Evidences) และกระบวนการ (Process) เพ่ือให้สอดคลอ้งกบัทฤษฎีแนวคิดการตลาดสมยัใหม่ 
ดงันั้นจึงรวมเรียกไดว้า่เป็นส่วนประสมทางการตลาดแบบ “7Ps”  ปัจจุบนัการแข่งขนัทางธุรกิจมีความรุนแรง อีก
ทั้งยงัมีการเปล่ียนแปลงในต่างๆ เกิดข้ึนอยูเ่สมอ ไม่วา่จะเป็นสภาวะเศรษฐกิจ เทคโนโลยี ฯ ซ่ึงมีผลต่อผูบ้ริโภค 
และปัจจยัต่างๆ เหล่าน้ีส่งผลกระทบต่อความส าเร็จและความลม้เหลวของโครงการได ้การศึกษาดา้นการตลาดถือ
วา่เป็นเคร่ืองมือท่ีช่วยลดความเส่ียงและไม่แน่นอนในการตดัสินใจในการท าโครงการเพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพ 
เพราะการศึกษาทางดา้นการตลาดจะมีหลกัเกณฑท่ี์เช่ือถือได ้การศึกษาจะมีประเด็นหลกั 3 ประเด็นประกอบดว้ย 
การศึกษาขนาดของตลาด (Marker size) ส่วนแบ่งทางการตลาดท่ีโครงการเขา้ไปแข่งขนัได ้(Marker share) และ
แนวโนม้ของตลาด (Market trend) เพ่ือให้ผูป้ระกอบสามารถน าไปใชว้างแผนในการเจาะตลาด และก าหนดกล
ยุทธท่ีเหมาะ เม่ือตดัสินใจด าเนินโครงการ อธิบายว่าการศึกษาดา้นการตลาด คือ การวิเคราะห์ปัจจยัพ้ืนฐานท่ี
เก่ียวขอ้งกบัการตลาดสินคา้และบริการ ซ่ึงครอบคลุมในเร่ืองกลุ่มเป้าหมายในตลาด และ ส่วนผสมทางการตลาด 
( Marketing Mix) คือ ส่วนสุดทา้ยของแผนการตลาดท่ีผูว้างแผนจะวางกลยทุธ์ในแต่ละส่วนใหเ้หมาะสม เพ่ือใหมี้
โอกาสท่ีประสบความส าเร็จ และสามารถสู้กบัคู่แข่งขนั อธิบายแนวคิดส่วนประสมทางการตลาดส าหรับธุรกิจ
บริการ (Service  Mix) พฒันาแนวคิดโดย Philip  Kotler ไวว้า่เป็นแนวคิดท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจท่ีใหบ้ริการซ่ึงจะได้
ส่วนประสมการตลาด (Marketing  Mix) หรือ  7Ps  ในการก าหนดกลยทุธ์การตลาดซ่ึงประกอบดว้ย 1. ดา้นผลิตภณัฑ ์ 
(Product)  2. ดา้นราคา  (Price)  3. ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย  (Place)  4. ดา้นส่งเสริมการตลาด (Promotion)                 
5. ดา้นบุคคล (People) หรือพนักงาน (Employee)  6. ดา้นการสร้างและน าเสนอลกัษณะทางกายภาพ (Physical  
Evidence and Presentation)  และ7. ดา้นกระบวนการ (Process) 

4.1.1 งานวจิยัทีเ่กีย่วข้อง 
น ้ าทิพย ์เนียมหอม (2560) ศึกษาปัจจยัส่วนประสมการตลาดท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกศึกษาต่อ

อาชีวศึกษาในวทิยาลยัเทคโนโลยวีบูิลยบ์ริหารธุรกิจ รามอินทรา และเพ่ือเปรียบเทียบปัจจยัส่วนประสมการตลาด
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ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกศึกษาต่ออาชีวศึกษาจ าแนกตามปัจจยัพ้ืนฐานประชากรศาสตร์ กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชคื้อ 
นักเรียน นักศึกษาวิทยาลยัเทคโนโลยีวิบูลย์บริหารธุรกิจรามอินทรา จ านวน 400 คน ใช้แบบสอบถามเป็น
เคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูล วิเคราะห์ขอ้มูลโดยใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูป สถิติท่ีใชใ้นการวิจยัคือ ค่าร้อยละ 
ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ค่า t-test และ one-way ANOVA ในกรณีพบความแตกต่างอยา่งมีนัยส าคญัทาง
สถิติใชก้ารทดสอบ ผลการศึกษาพบวา่ นกัเรียน นกัศึกษาใหค้วามส าคญักบัปัจจยัส่วนประสมการตลาดท่ีมีผลต่อ
การตดัสินใจเลือกศึกษาต่ออาชีวศึกษาในวิทยาลยัเทคโนโลยีวิบูลยบ์ริหารธุรกิจ รามอินทรา โดยภาพรวมอยูใ่น
ระดบัปานกลาง เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบวา่ นกัเรียน นกัศึกษาใหค้วามส าคญักบัปัจจยัส่วนประสมการตลาด
ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกศึกษาต่ออาชีวศึกษาในวทิยาลยัเทคโนโลยวีบูิลยบ์ริหารธุรกิจ รามอินทรา อยูใ่นระดบั
มาก อนัดบัแรกคือ ดา้นบุคคลรองลงมาคือ ดา้นผลิตภณัฑ ์ดา้นการสร้างและน าเสนอลกัษณะทางกายภาพ ดา้น
กระบวนการให้บริการ ดา้นการส่งเสริมการตลาด และดา้นราคา และอนัดบัสุดทา้ยคือดา้นสถานท่ี อยูใ่นระดบั
ปานกลาง ผลการทดสอบสมมติฐาน พบวา่ นกัเรียน นกัศึกษาท่ีมีเพศ เกรดเฉล่ียสะสม สาขาท่ีก าลงัศึกษาอยู ่และ
รายไดค้รอบครัวเฉล่ียต่อเดือนต่างกนั ให้ความส าคญักบัปัจจยัส่วนประสมการตลาดท่ีมีผลต่อการสินใจเลือก
ศึกษาต่ออาชีวศึกษาในวิทยาลยัเทคโนโลยีวิบูลยบ์ริหารธุรกิจ รามอินทรา โดยภาพรวมและรายดา้นแตกต่างกนั
อยา่งไม่มีนยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.05  

แพรววนิต วฒันากิตติกูล (2563) ศึกษาปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดและพฤติกรรมการสั่งซ้ืออาหาร
ผา่นแอฟพลิเคชนัสัง่อาหารบนส่ือิเล็กทรอนิกส์โดยการท าส ารวจขอมู้ลผา่นแบบสอบถามจ านวน 344 ชุด จากผล
การศึกษาพบวา่ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ เป็นเพศหญิง และมีอายรุะหวา่ง 25-35 ปี มีระดบัการศึกษาในระดบั
ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า มีอาชีพเป็น ราชการ, รัฐวิสาหกิจ, เจา้หนา้รัฐ และมีรายไดเ้ฉล่ียเดือนละ 15,001-30,000 
บาท ผลการวิจยั สามารถสรุปพฤติกรรมการตดัสินใจใชบ้ริการสั่งอาหารแบบเดลิเวอร่ีผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์               
ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลได้ดังน้ี กลุ่มตัวอย่างท่ีเคยใช้บริการสั่งอาหารแบบเดลิเวอร่ีผ่าน                            
ส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ นิยมสัง่อาหารผา่นโทรศพัทมื์อถือ โดยผูต้อบแบบสอบถามส่วนมาใชบ้ริการนอ้ยกวา่ 1 คร้ังต่อ
สัปดาห์ และค่าใชจ่้ายโดยเฉล่ียในการสั่งอาหารแบบเดลิเวอร่ีต่อ 1 คร้ัง คือ จ านวน 201-300 บาทต่อคร้ังและ
ประเภทอาหารท่ีได้รับการนิยมมากท่ีสุดในการสั่งซ้ือคือ อาหารไทย ทางด้านปัจจัยด้านส่วนประสมาทาง
การตลาด มีความเห็นอยูใ่นระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายละเอียดขอ้พบวา่ผูบ้ริโภคใหค้วามส าคญัในระดบัมาก
ท่ีสุดในเร่ือง ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ์ และปัจจยัดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย ในส่วนความคิดเห็นท่ีน้อยท่ีสุดคือ 
ปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาด ซ่ึงนั้นมีผลต่อการพฤติกรรมสัง่อาหารในรูปแบบดงักล่าว 

ณัฐภทัร สุทธิรักษ ์(2563) ศึกษาปัจจยัส่วนประสมการตลาดท่ีมีอิทธิในการตดัสินใจเลือกสินคา้ซ้ือร้าน 
โมชิ โมชิ ในสาขา สยาม แสควว์นั กลุ่มตวัอยา่งในการศึกษาคือผูบ้ริโภค 100 คน มีวตัถุประสงคเ์พื่อ 1. เพื่อศึกษา
ปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือสินคา้ในร้านโมชิ โมชิ 2. เพ่ือศึกษาปัจจยัดา้นส่วนประสม
ทางการตลาดท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือสินคา้ร้านโมชิ โมชิ โดยมีผสมทางการตลาดเป็นเคร่ืองมือในการศึกษา
ปฏิบัติเพ่ือตอบสนองความตอ้งการของผูบ้ริโภค และตลาดโดยเคร่ืองมือน้ี คือ 7P ด้านผลิตภณัฑ์ (Product)                
ดา้นราคา (Price) ดา้นสถานท่ีจดัจ าหน่าย (Place) ดา้นการส่งเสริมทางการตลาด (Promotion) ดา้นบุคคล (People) 
ดา้นการสร้างและน าเสนอลกัษณะทางกายภาพ (Physical Evidence and Presentation) ดา้นกระบวนการ(Process) 
สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ไดแ้ก่ ค่าความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ทดสอบสมมติฐานดว้ย
สถิติการทดสอบแบบ t-test แบบสถิติความแปรปรวนทางเดียว one-way ANOVA หากตรวจสอบความแตกต่าง
จะค านวณโดยใช้วิธี LSD ผลการวิจัยสรุปผลว่า ด้านปัจจัยประชากรศาสตร์ อายุ ระดับการศึกษา ส่งผลต่อ                  



การประชุมวชิาการระดบัชาติและนานาชาติ มหาวทิยาลยัศรีปทุม ออนไลน์ คร้ังท่ี 16 ประจ าปี 2564 วนัท่ี 28 ตุลาคม 2564 

999 

การตดัสินใจซ้ือสินคา้ร้านโมชิ โมชิ แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคญั และส่วนปัจจยัส่วนผสมทางการตลาดดา้น
ผลิตภณัฑส่์งผลต่อการตดัสินใจซ้ือสินคา้ร้านโมชิ โมชิ แตกต่ายกนัอยา่งมีนยัส าคญั 

4.2 กรอบแนวคดิในการวจิยั 
 

ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด  การตดัสินใจ 
1. ดา้นผลิตภณัฑ ์ (Product)   
2. ดา้นราคา  (Price)   
3. ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย  (Place)   
4. ดา้นส่งเสริมการตลาด (Promotion)   
5. ดา้นบุคคล (People)  
6. ดา้นการสร้างและน าเสนอลกัษณะทางกายภาพ 
(Physical Evidence and Presentation)   
7. ดา้นกระบวนการ (Process) 

 
 

การตดัสินใจเลือกใชบ้ริการ 
ตลาดนดั ในจงัหวดัเชียงใหม่ 

  
แผนภาพที ่1 กรอบแนวคิดในการวจิยั 

 

5. วธีิด าเนินการวจัิย  
5.1 แบบแผนการวจิยั  
การวจิยัในคร้ังน้ีเป็นวจิยัเชิงปริมาณ โดยใชว้ธีิวจิยัแบบการส ารวจ (Survey Research)  
5.2 ประชากรและตวัอย่าง 
การศึกษาน้ีมีประชากรแบบไม่ทราบจ านวนประชากร จึงใชว้ิธีค  านวณขนาดของกลุ่มตวัอย่างดว้ยวิธี

ของ Concern ได้จ านวนกลุ่มตัวอย่าง385 คน โดยได้เลือกกลุ่มตัวอย่างแบบไม่อาศัยความน่าจะเป็น (Non-
Probability Sampling) โดยวิธีการสุ่มตวัอย่างแบบบังเอิญ (Accidental Sampling)  โดยแจกแบบสอบถามผ่าน
ระบบออนไลน์ 

5.3 เคร่ืองมือวจิยัและวธีิเกบ็รวบรวมข้อมูล 
เคร่ืองมือท่ีใชเ้ก็บขอ้มูลคือ แบบสอบถาม โดยมีวธีิการเก็บขอ้มูลผา่นระบบออนไลน์ 
5.5 การวเิคราะห์ข้อมูล  
สถิติท่ีใชว้เิคราะห์ไดแ้ก่ ค่าความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงมาตราฐาน  

 

6. ผลการวจัิย 
6.1 ข้อมูลทัว่ไป  
ผลการศึกษาดา้นการวิเคราะห์ดา้นประชากร พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ  

66.59 มีอายรุะหวา่ง 31-40 ปี คิดเป็นร้อยละ57.04  สถานภาพโสดคิด เป็นร้อยละ72.32  มีรายไดร้ะหวา่ง 20,001 – 
30,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 48.69 ประกอบอาชีพบริษทัเอกชน คิดเป็นร้อยละ  61.34 วนัท่ีตอ้งการมาใชบ้ริการ
ตลาดนดั คือ วนัเสาร์ คิดเป็นร้อยละ  43.44 ช่วงเวลา 18.01 น. ถึง 24.00 น. คิดเป็นร้อยละ 78.28 จ านวนเงินท่ีใช้
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บริการตลาดนัดในแต่ละคร้ังจ านวน 501 – 1,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 62.29 ผูติ้ดตามมาตลาดนัดจ านวน 1 คน              
คิดเป็นร้อยละ  42.00 ความถ่ีในการใชบ้ริการตลาดนดั 1 คร้ังต่อสปัดาห์ คิดเป็นร้อยละ 58.71  
 6.2 ผลการศึกษาด้านระดบัความส าคญัของปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด 
 
ตารางที ่1 แสดงระดบัปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดทั้ง 7 ดา้น 

ขอ้ 
ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด (7Ps) ท่ีมีอิทธิพล

ต่อความพึงพอใจในการใชบ้ริการตลาดนดั 
คะแนนเฉล่ีย S.D. 

ระดบั
ความส าคญั 

1 ดา้นผลิตภณัฑ ์(Product) 4.26 0.70 มากท่ีสุด 
2 ดา้นราคา (Price) 4.13 0.80 มาก 
3 ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย (Place) 3.85 0.87 มาก 
4 ดา้นส่งเสริมการตลาด (Promotion) 3.68 0.94 มาก 
5 ดา้นบุคคล (People) 4.16 0.93 มาก 
6 ดา้นกระบวนการ (Process) 4.18 0.76 มาก 
7 ดา้นลกัษณะทางกายภาพ (Physical) 4.04 0.83 มาก 

 
ผลการศึกษาด้านการวิเคราะห์ด้านการตลาด ส่วนปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีอิทธิพลต่อ              

ความพึงพอใจในการใช้บริการตลาดนัด จังหวดัเชียงใหม่ ความคาดหวงัด้านผลิตภัณฑ์ (Product) อยู่ระดับ                 
มากท่ีสุด เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบวา่ผูบ้ริโภคใหค้วามส าคญัในระดบั มากท่ีสุด ในเร่ือง สินคา้ท่ีน ามาจ าหน่าย 
สด  ใหม่ ความคาดหวงัดา้นราคา (Prices) อยูร่ะดบั มาก เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบวา่ผูบ้ริโภคใหค้วามส าคญัใน
ระดบั มากท่ีสุด ในเร่ือง ราคาสินคา้เหมาะสมกบัคุณภาพ ความคาดหวงัดา้นสถานท่ีและช่องทางในการใชบ้ริการ 
(Place) อยูร่ะดบั มาก เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบวา่ผูบ้ริโภคใหค้วามส าคญัในระดบัมาก ในเร่ือง การเดินทางไป
ตลาดนดัสะดวก ความคาดหวงัดา้นการส่งเสริมทางการตลาด (Promotions) อยูร่ะดบั มาก เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ 
พบวา่ผูบ้ริโภคใหค้วามส าคญัในระดบั มาก ในเร่ือง การใหส่้วนลด ความคาดหวงัดา้นพนกังาน (People) อยูร่ะดบั 
มาก เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่าผูบ้ริโภคให้ความส าคญัในระดับ มากท่ีสุด ในเร่ือง ผูข้ายยิ้มแยม้แจ่มใส              
ความคาดหวงัดา้นกระบวนการใชบ้ริการ (Process) อยู่ระดบั มาก เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่าผูบ้ริโภคให้
ความส าคญัในระดบั มากท่ีสุด ในเร่ือง ความสะดวกในการซ้ือและช าระเงิน ความคาดหวงัดา้นส่ิงแวดลอ้มทาง
กายภาพ (Physical Evidence) อยูร่ะดบั มาก เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบวา่ผูบ้ริโภคให้ความส าคญัในระดบัมาก
ในเร่ือง ความเด่นชัดของป้ายตลาดนัด ซ่ึงผลการศึกษาท่ีได้มาจะน าไปสู่การวางแผน และก าหนดกลยุทธ                      
ดา้นการตลาดท่ีน าไปใชใ้นการลงทุนของโครงการ 

 

7. อภิปรายผล  
 ผลการศึกษาดา้นการวเิคราะห์ดา้นประชากร พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง สถานภาพโสด 
ประกอบอาชีพบริษทัเอกชน วนัท่ีตอ้งการมาใช้บริการตลาดนัด คือ วนัเสาร์ ช่วงเวลา 18.01 น. ถึง 24.00 น.                    
มีความเห็นแยง้กับงานวิจยัของ น ้ าทิพย ์เนียนหอม (2560)  มีอายุระหว่าง 31-40 ปี มีรายได้ระหว่าง 20,001 – 
30,000 บาท จ านวนเงินท่ีใชบ้ริการตลาดนัดในแต่ละคร้ังจ านวน 501 – 1,000 บาท ผูติ้ดตามมาตลาดนดัจ านวน              
1 คน ความถ่ีในการใชบ้ริการตลาดนดั 1 คร้ังต่อ 
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 ผลการศึกษาด้านการวิเคราะห์ด้านการตลาด ส่วนปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีอิทธิพลต่อ                
ความพึงพอใจในการใช้บริการตลาดนัด จังหวดัเชียงใหม่ ความคาดหวงัด้านผลิตภัณฑ์ (Product) อยู่ระดับ                
มากท่ีสุด ความคาดหวงัดา้นราคา (Prices) อยู่ระดบั มาก ดา้นสถานท่ีและช่องทางในการใชบ้ริการ (Place) อยู่
ระดับ มาก ด้านการส่งเสริมทางการตลาด (Promotions) อยู่ระดับ มาก ด้านพนักงาน (People) อยู่ระดับ มาก                
ดา้นกระบวนการใชบ้ริการ (Process) อยูร่ะดบั มาก ดา้นส่ิงแวดลอ้มทางกายภาพ (Physical Evidence) อยูร่ะดบั 
มาก มีความสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ แพรววนิต วฒันากิตติกลุ (2563)  
 

8. ข้อเสนอแนะ 
 8.1 ข้อเสนอแนะในการน าผลวจิยัไปใช้ 
 ผลการศึกษา พบวา่ปัจจยัส่วนผสมทางดา้นการตลาดต่อการใชบ้ริการตลาดนดัของผูบ้ริโภคในจงัหวดั
เชียงใหม่ ให้ความส าคญัเน้นในดา้นผลิตภณัฑ์มากท่ีสุด ดังนั้นผูป้ระกอบการท่ีสนใจจดัท าตลาดนัด ควรให้
ความส าคญัต่อสินคา้ท่ีจะน ามาขายในตลาดนดัเป็นอนัดบัแรก เพ่ือใหผู้ใ้ชบ้ริการตลาดนดักลบัมาใชบ้ริการซ ้ าอีก
ในอนาคต 

8.2 ข้อเสนอแนะในการวจิยัคร้ังต่อไป  
 เน่ืองจากตลาดนดัดา้นตลาดอินทรียก์ าลงัเป็นท่ีนิยม ดงันั้น การศึกษาคร้ังต่อไปขอแนะน าให้ผูส้นใจ
ศึกษาปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดเก่ียวกบัตลาดนดัท่ีขายสินคา้อินทรียว์่าหลงัจากสถานการณ์โควิดผ่านไป
แลว้ ผูบ้ริโภคยงัสนใจซ้ือสินคา้อินทรียผ์า่นตลาดนดัหรือไม่ อยา่งไร 

 

9. กติติกรรมประกาศ  
 ของขอบพระคุณบิดามารดา ท่ีใหก้ าลงัใจและสนบัสนุนการท าวจิยัน้ีจนลุล่วง 
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บทคัดย่อ  
การวิจยัคร้ังน้ี มีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจท างานในกรุงเทพ ของนกัศึกษาจีน 

ในประเทศไทย จ าแนกตามลกัษณะประชากรศาสตร์ กลุ่มตวัย่างท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ี นักเรียนจีนท่ีเรียนจบ
ใหม่ในไทย โดยมีอายุระหว่าง 18-25 ปีข้ึนไป จากสถาบนัการศึกษาในไทยจ านวน 400 คน ท าการสุ่มตวัอย่าง
แบบตามสะดวก เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยัคือ แบบสอบถาม แบบประเมินค่า มีค่าความช่ื้อมัน่ 0.810 สถิติท่ีใชใ้น
การวเิคราะห์ขอ้มูล ไดแ้ก่ ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน การทดสอบ t-test การวเิคราะห์  F test   

ผลการศึกษาพบวา่ ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกท างานในกรุงเทพมหานคร ของนกัศึกษาจีนท่ี
เรียนจบในไทย ในภาพรวมอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด โดยเรียงล าดบัจากมากไปนอ้ย ไดด้งัน้ี ปัจจยัดา้นค่าตอบแทน 
ปัจจยัดา้นความมัน่คงในหนา้ท่ีการงาน ปัจจยัดา้นช่ือเสียงองค์กรและความสัมพนัธ์กบับุคลากร และปัจจยัดา้น 
โอกาสในการเรียนรู้พฒันาและการเจริญกา้วหนา้ในหนา้ท่ีการงาน อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระตบั 05 กบั .01 

 
ค าส าคญั : นกัศึกษาจีนท่ีเรียนจบใหม่ในไทย, การตดัสินใจท างาน 
 
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 
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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  
 

บทน า 
ปัจจุบนัประเทศไทยไดเ้ขา้สู่ยุคแห่งการเปล่ียนแปลงอยา่งเต็มตวั ทั้ งเร่ืองของเศรษฐกิจ ธุรกิจ ท่ีก าลงั

ไดรั้บผลกระทบจาก Covid-19 ต่อเน่ืองจากปีท่ีแลว้ ท าให้การเขา้มาของเทคโนโลยี กลายเป็นส่ิงท่ี “จ าเป็นอยา่งยิ่ง” 
ต่อการท างานในอนาคต แน่นอนว่าเม่ือเทคโนโลยีเร่ิมเขา้มาเก่ียวขอ้งกบัการท างาน ตลาดแรงงานในอนาคต ก็ตอ้ง
ไดรั้บผลกระทบเช่นเดียวกนั แต่ดว้ยในปีท่ีผ่าน ๆ มา คนจีนหลัง่ไหลเขา้มาในไทยเป็นจ านวนมาก ในภาคการศึกษา 
พบว่า คนจีนก็นิยมเขา้มาเรียนในไทยมากข้ึน โดยเฉพาะในระดบัปริญญาตรี ตวัเลขนักศึกษาชาวต่างชาติจาก
คณะกรรมการอุดมศึกษาตั้งแต่ปี 2545 -2556 พบวา่นกัศึกษาต่างชาติท่ีเขา้มาเรียนในไทยเพ่ิมข้ึนเท่าตวั จาก 4,343 
คน เป็นเกือบ 20,000 คน ในปี 2556  ทั้งน้ี พบวา่นกัศึกษาจากจีนเป็นชาติท่ีเขา้มาเรียนในไทยมากท่ีสุดโดยในปี 
2556 มีนักศึกษาจีนในไทยกว่า 6,600 คน ซ่ึงส่วนใหญ่เลือกเรียนในสาขาท่ีเก่ียวข้องกับบริหารธุรกิจ ธุรกิจ
ระหวา่งประเทศ  รองลงมา เป็นสาขาท่ีเก่ียวขอ้งกบัภาษาไทย ทั้งการสอนภาษาไทย การส่ือสารภาษาไทยในเชิง
ธุรกิจ รวมไปถึงการเรียนภาษาไทยเพ่ือการสอน อยา่งเช่น หวงั จ่ือซู' นกัศึกษาชั้นปีท่ี 2 สาขาภาษาองักฤษธุรกิจ 
วทิยาลยันานาชาติจีน มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย เปิดเผยกบั 'วอยซ์ออนไลน์' วา่ หลงัจากจบมธัยมปลายท่ียนูนาน 
ก็ตดัสินใจขออนุญาตพ่อแม่มาเรียนปริญญาตรีท่ีเมืองไทย เพราะอยากเปล่ียนบรรยากาศการใชชี้วิต รวมไปถึง
อยากพิสูจน์ตัวเองในการใช้ชีวิตในต่างแดน ทั้ งน้ีโรงเรียนในระดับมัธยมปลายก็มีข้อตกลงร่วมกันกับ
มหาวิทยาลยัในไทย ท าให้ตดัสินใจเลือกมาเรียนท่ีประเทศไทย  จาง หล่ีเหวิน ' นักศึกษา สาขาการจดัการธุรกิจ
ระหวา่งประเทศ วิทยาลยันานาชาติจีน มหาวิทยาลยัหอการคา้ไทย กล่าววา่ ตอ้งการจะท าธุรกิจกบัคนไทย เพราะ
คาดวา่ในอนาคตการคา้ระหวา่งไทยกบัจีนจะเพ่ิมมากข้ึนกวา่ในปัจจุบนัและประเทศไทยยงัเป็นตลาดท่องเท่ียวท่ี
คนจีนตอ้งการมาเยือนมากท่ีสุด ครอบครัวจึงส่งมาเรียนระดบัปริญญาตรีในไทย และเหยียน หล่ีเกอ ' นักศึกษา 
สาขาเดียวกนักบัจางบอกวา่ ท่ีเธอมาเรียนท่ีไทย เกิดจากครอบครัวบงัคบัให้มาเรียนภาษาไทย เพราะวา่ ปัจจุบนั
ความร่วมมือระหว่างจีนกับไทยมีเพ่ิมมากข้ึน และหวงัว่า การท่ีเธอรู้เร่ืองราวในเมืองไทย รู้ภาษาไทย จะเป็น
ประโยชน์ต่ออาชีพการงานของเธอในอนาคต ทั้ง 3 คนมองอนาคตไวว้า่ การมาเรียนท่ีไทยจะท าให้ทกัษะการใช้
ภาษาไทยดีข้ึน เข้าใจคนไทยมากข้ึน ซ่ึงจะเป็นประโยชน์ต่อการงานของพวกเขาในอนาคต “เม่ือเรียนจบ                      
ก็อยากจะท าธุรกิจท่องเท่ียวระหวา่งไทยกบัจีน เพราะไทยเป็นประเทศท่ีคนจีนนิยมชมชอบมาเท่ียวและคนไทยก็
ไปเท่ียวจีนเป็นจ านวนมากในแต่ละปี การมาเรียนท่ีไทย ท าให้เขา้ใจคนจีนว่าตอ้งการท่องเท่ียวแบบไหนและ               
ท่ีไหนควรพาคนจีนไป และคนไทยตอ้งการท่องเท่ียวแบบไหนในจีนมากข้ึน” จางกล่าว 
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ดร. จกัรกรินทร์ ศรีมูล คณบดีวทิยาลยันานาชาติ มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย ไดก้ล่าวกบัวอยซ์ออนไลน์
วา่ แนวโนม้ของเด็กจีนท่ีเขา้มาเรียนในไทยมีแนวโนม้เพ่ิมข้ึน เน่ืองจากปัจจุบนัมีเด็กจีนจ านวนมากท่ีลน้ออกจาก
ระบบการศึกษาในระดบัมหาวิทยาลยัในจีน และประเทศไทยเป็นตวัเลือกหน่ึงของคนจีน เน่ืองจากราคาค่าครองชีพ
ไม่แพง ใกลบ้า้น และไดโ้อกาสในการฝึกฝนภาษาและเป็นโอกาสช่องทางการท างานและการท าธุรกิจในอนาคต 

และด้วยขอ้มูลดังกล่าวขา้งตน้ จึงเป็นแรงจูงใจให้ผูว้ิจัยเกิดความสนใจท่ีจะศึกษางานวิจยัในหัวขอ้ 
ปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจท างานในกรุงเทพ ของนกัศึกษาจีน ในประเทศไทย (ดร. จกัรกรินทร์ ศรีมูล, 2563) 
 

วตัถุประสงค์ 
  1. เพ่ือศึกษาปัจจยัทางประชากรศาสตร์ ไดแ้ก่ เพศ ระดบัผลการเรียนเฉล่ีย รายรับเฉล่ีย ต่อเดือน และ
ภูมิล าเนาเดิม ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกเขา้ท างาน 

2. เพ่ือศึกษาปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกงานในกรุงเทพฯ ของนกัศึกษาจีนท่ีเรียนจบในไทย 
 

ประโยชน์ทีไ่ด้รับ 
 1. น าขอ้มูลปัจจยัทางประชากรศาสตร์ ไดแ้ก่ เพศ ระดบัผลการเรียนเฉล่ีย รายรับเฉล่ีย ต่อเดือน และ
ภูมิล าเนาเดิม มาเป็นแนวทางในการตดัสินใจเลือกเขา้ท างาน 

2. ศึกษาปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกงานในกรุงเทพฯ ของนกัศึกษาจีนท่ีเรียนจบในไทย 
 

สมมติฐานการวจัิย  
สมมติฐานท่ี 1 ความแตกต่างดา้นเพศมีความสัมพนัธ์กบัเลือกงานในกรุงเทพฯของนกัศึกษาจีนท่ีเรียน

จบในไทย แตกต่างกนั 
สมมติฐานท่ี 2 ปัจจยัดา้นค่าตอบแทนมีความสัมพนัธ์กบัเลือกงานในกรุงเทพฯของนกัศึกษาจีนท่ีเรียน

จบในไทย 
สมมติฐานท่ี 3 ปัจจยัดา้นความมัน่คงในหน้าท่ีการงานมีความสัมพนัธ์กบัเลือกงานในกรุงเทพฯของ

นกัศึกษาจีนท่ีเรียนจบในไทย 
สมมติฐานท่ี 4 ปัจจยัดา้นโอกาสในการเรียนรู้และพฒันาความสามารถมีความสัมพนัธ์ กบัเลือกงานใน

กรุงเทพฯของนกัศึกษาจีนท่ีเรียนจบในไทย 
สมมติฐานท่ี 5 ปัจจัยด้านโอกาสในการเจริญก้าวหน้ามีความสัมพนัธ์กับเลือกงานในกรุงเทพฯของ

นกัศึกษาจีนท่ีเรียนจบในไทย 
สมมติฐานท่ี 6 ปัจจยัดา้นช่ือเสียงองค์กรมีความสัมพนัธ์กับเลือกงานในกรุงเทพฯของนักศึกษาจีนท่ี

เรียนจบในไทย 
 

กรอบแนวคิดของงานวจัิย 
จากการศึกษาแนวคิดและทฤษฎีต่างๆ รวมทั้งงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งขา้งตน้ ผูว้จิยัไดน้ า แนวคิดและทฤษฎี

ต่างๆ ท่ีได้จากการทบทวนวรรณกรรม มาก าหนดเป็นกรอบแนวคิดของงานวิจัย เพ่ือใช้เป็นแนวทางใน                      
การด าเนินงานวิจัย เร่ืองปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกท างานต าแหน่ง ผูช่้วยผูส้อบบัญชีกับบริษัท
ตรวจสอบบญัชีขนาดใหญ่ 4 แห่ง ของผูส้ าเร็จการศึกษาระดบัปริญญาตรี ดงัน้ี 
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ภาพที ่1 แสดงกรอบแนวคิดการวจิยั 
 

วธีิด าเนินการวจัิย 
ประชากรที่ใช้ในการวิจัยคร้ังนี้ คือ ประชากร (Population) ท่ีอยู่ในกลุ่มเป้าหมายในการศึกษาคร้ังน้ี 

ไดแ้ก่ นกัศึกษาจีนท่ีเรียนจบใหม่ในประเทศไทย 
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในงานวิจัยในคร้ังนี ้การวิจยัในคร้ังน้ีเป็นการศึกษากลุ่มตวัอย่างท่ีเป็นนักศึกษาจีนท่ี

เรียนจบใหม่ในประเทศไทย 
 ผูว้ิจยัค  านวณหาขนาดของกลุ่มตวัอยา่งของประชากร โดยใชว้ธีิ ค  านวณหาขนาดของกลุ่มตวัอยา่งของ

ยามาเน่ (Taro Yamane) โดยในงานวิจยัน้ียอมรับความคลาดเคล่ือนไม่เกิน 5% จากการค านวณขนาดกลุ่มตวัอยา่ง
ตามสูตรพบวา่ จ านวนขนาดของกลุ่มตวัอยา่งขั้นต ่าท่ีตอ้งการเท่ากบั 400 คน  

 

การเกบ็รวบรวมข้อมูล 
การศึกษาวิจัยคร้ังน้ี  ศึกษาจากแหล่งข้อมูลปฐมภูมิ  (Primary Data) เป็นข้อมูลท่ีได้จากการใช้

แบบสอบถามเก็บขอ้มูลจากกลุ่มตวัอยา่ง โดยผูว้จิยัไดด้ าเนินการส่งแบบสอบถามออนไลน์ 
 

เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจัิย 
เคร่ืองมือท่ีผู ้วิจัยใช้ในการวิจัย คือ แบบสอบถาม (Questionnaire) เก่ียวกับปัจจัยท่ี มีอิทธิพลต่อ                    

การตดัสินใจเลือกท างานในกรุงเทพมหานคร ของนกัศึกษาจีนท่ีเรียนจบในไทย ซ่ึงเป็นเคร่ืองมือในการวิจยัเชิง
ปริมาณ (Quantitative Research) โดยสร้างข้ึนจากการทบทวนวรรณกรรมท่ีเก่ียวขอ้งโดยแบ่งออกเป็น 2 ส่วน 
ดงัต่อไปน้ี 
  ส่วนท่ี 1 สอบถามเก่ียวกับสถานภาพส่วนตัวของผูต้อบแบบสอบถาม มีลกัษณะเป็นแบบก าหนด
ตวัเลือก (force choice) ประกอบดว้ยขอ้มูลเก่ียวกบั เพศ อาย ุสถาบนัการศึกษา 
 ส่วนท่ี 2 ขอ้มูลเก่ียวกบัปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกท างานในกรุงเทพฯ ของนักศึกษาจีนท่ี
เรียนจบในไทย  
 

         ตัวแปรอสิระ                                                                                ตวัแปรตาม 

ปัจจัยที่มีอทิธิพลต่อการตัดสินใจเลือกท างาน 
1. ปัจจยัทางดา้นประชากรศาสตร์ 
2. ปัจจยัดา้นค่าตอบแทน 
3. ปัจจยัดา้นความมัน่คงในหนา้ท่ีการงาน 
4. ปัจจยัดา้นโอกาสในการเรียนรู้และพฒันา           
    ความสามารถ 
5. ปัจจยัดา้นโอกาสในการเจริญกา้วหนา้ 
6. ปัจจยัดา้นช่ือเสียงองคก์ร 

 

การตดัสินใจท างานในกรุงเทพ 
 ของนกัศึกษาจีน 
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การวเิคราะห์ข้อมูลและสถิติทีใ่ช้ 
 เม่ือรวบรวมแบบสอบถามได้ครบถว้นแล้ว ผูว้ิจัยจะท าการวิเคราะห์และประมวลผลของปัจจัยท่ีมี
อิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกท างานในกรุงเทพมหานคร ของนักศึกษาจีนท่ีเรียนจบในไทย ขอ้มูลปัจจยัท่ีมี
ความสมัพนัธ์กบัการตดัสินใจ โดยสามารถแบ่งออกไดเ้ป็น 2 ส่วน คือ 

1. การวเิคราะห์ขอ้มูลเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) 
วเิคราะห์ในส่วนขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม ค่าสถิติท่ีใชใ้นการในการวเิคราะห์ ไดแ้ก่ ความถ่ี 

(Frequency) และร้อยละ (Percentage)  
2. การวเิคราะห์ขอ้มูลเชิงอนุมาน (Inferential Statistics)  
ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกท างานการวิเคราะห์สมมติฐานงานวิจยัท่ี เก่ียวขอ้งกบัปัจจยัท่ีมี        

อิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกท างานโดยใชเ้คร่ืองมือทางสถิติ ดงัน้ี  
   2.1 การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-Way ANOVA) เพ่ือทดสอบ ความแตกต่างของ

ตัดสินใจเลือกงานในกรุงเทพฯของนักศึกษาจีนท่ีเรียนจบในไทยของกลุ่มตัวอย่างท่ีมีลักษณะทางด้าน
ประชากรศาสตร์ และระดบัความคิดเห็นเก่ียวกบัปัจจยัท่ี มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกท างานท่ีแตกต่างกนั  

   2.2 การวิเคราะห์ปัจจัย (Factor Analysis) เพ่ือการจัดกลุ่มตัวแปรท่ีมี ความสัมพนัธ์กันเข้าไว้
ดว้ยกนั เพ่ือใหส้ามารถส่ือความหมายตวัแปรไดอ้ยา่งครอบคลุม  

   2.3 การวเิคราะห์สมการถดถอยเชิงพหุคูณ (Multiple Linear Regression) เพื่อศึกษาความสมัพนัธ์
ระหวา่งตวัแประอิสระ ซ่ึงก็คือ ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกท างาน กบั ตวัแปรตาม คือ การตดัสินใจ
เลือกงานในกรุงเทพฯของนกัศึกษาจีนท่ีเรียนจบในไทย ท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติ 95% 

 

การวจัิยและอภิปรายผล 
ลกัษณะประชากรศาสตร์ของกลุ่มตวัอย่างมีสัดส่วนของเพศ หญิงมากกว่าเพศชาย โดยเป็นเพศหญิง                

คิดเป็นร้อยละ 51.5 และเพศชาย คิดเป็นร้อยละ 48.5 ตามล าดบั ส่วนใหญ่มีอายอุยูใ่นช่วงระหวา่ง 21-22 ปี คิดเป็น
ร้อยละ 57.00 ของกลุ่มตัวอย่าง ก ลุ่ม  ตัวอย่างจากมหาวิทยาลัยนอร์ทก รุง เทพ คิด เป็น ร้อยละ 73.75 
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์คิดเป็นร้อยละ 1.25 มหาวิทยาลยัมหิดลคิดเป็นร้อยละ 1.25 มหาวิทยาลยัหอการคา้ไทย
คิดเป็นร้อยละ 3.75  มหาวิทยาลัย เกริกคิดเป็นร้อยละ  5.00 มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีคิดเป็นร้อยละ  5.00  
มหาวทิยาลยักรุงเทพ 5.00 มหาวทิยาลยัรังสิต 5.00 ของกลุ่มตวัอยา่งทั้งหมด 

จากผลการวิจยัปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกท างานในกรุงเทพมหานคร ของนักศึกษาจีนท่ี
เรียนจบในไทย โดยเรียงล าดับจากค่าสัมประสิทธ์ิของสมการถดถอย (Beta Coefficient) จากมากไปน้อย คือ 
ปัจจยัดา้นค่าตอบแทน ปัจจยัดา้นความมัน่คงในหน้าท่ีการงาน ปัจจยัดา้นช่ือเสียงองค์กรและความสัมพนัธ์กบั 
บุคลากร และปัจจยัดา้นโอกาสในการเรียนรู้พฒันาและการเจริญกา้วหนา้ในหน้าท่ีการงาน โดย สามารถอธิบาย
ความสมัพนัธ์ของผลการวจิยัปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกท างานในกรุงเทพมหานคร ของนกัศึกษาจีนท่ี
เรียนจบในไทย   
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ตารางที ่1 สรุปขอ้มูลท่ีเป็นภาพรวมของการวจิยั 

ตัวแปรอิสระ Mean 
Std. 

Deveation 
การแปลค่า 

1. ปัจจยัดา้นค่าตอบแทน 
   1.1 เงินเดือนมีความเหมาะสมกบัระดบัการศึกษาและความรู้
ความสามารถ 

4.08 0.691 มาก 

   1.2 มีโบนสัท่ีเหมาะสม 2.82 1.075 ปานกลาง 
   1.3 อตัราการปรับเพ่ิมเงินเดือนมีความเหมาะสม 3.82 0.789 มาก 
   1.4 มีค่าล่วงเวลา เบ้ียเล้ียง  4.25 0.578 มากท่ีสุด 
   1.5 เงินเดือนท่ีไดรั้บเหมาะสมกบัความรับผดิชอบ 3.71 0.804 มาก 
   1.6 สวสัดิการต่างๆ เช่น ค่ารักษาพยาบาล เงินสมทบ 4.17 0.666 มาก 
   1.7 มีวนัหยดุ วนัลาพกัร้อน 3.62 0.704 มาก 
2. ปัจจยัดา้นความมัน่คงในหนา้ท่ีการงาน 
   2.1 องคก์รมีความมัน่คง 4.54 0.593 มากท่ีสุด 
   2.2 องคก์รมีโอกาสเติบโตในอนาคต 4.21 0.643 มาก 
   2.3  เม่ือบุคลากรปฏิบัติงานอย่างเต็มความสามารถและมีผลงานท่ีได้
มาตรฐาน บุคลากรจะสามารถปฏิบติังานในองคก์รไดต้ลอดไป 

4.17 0.652 มาก 

3. ปัจจยัด้านโอกาสในการเรียนรู้และพฒันาความสามารถ 
   3.1 บุคลากรมีโอกาสไดรั้บการอบรมและพฒันาความรู้อยา่งต่อเน่ือง 4.23 0.587 มากท่ีสุด 
   3.2 บุคลากรมีความเท่าเทียมในการไดรั้บการพฒันาความสามารถ 4.21 0.542 มากท่ีสุด 
   3.3 องคก์รมีการเผยแพร่ความรู้ใหม่ๆ อยา่งทนัท่วงทีและทัว่ถึง 3.28 0.960 มาก 
   3.4 องคก์รมีโปรแกรมส่งบุคลากรไปอบรมและพฒันาหรือท างานยงั
สาขาท่ีต่างประเทศอยา่งต่อเน่ือง 

4.12 0.642 มาก 

4. ปัจจัยด้านโอกาสในการเจริญก้าวหน้า 
4.1 มีโอกาสในการเล่ือนต าแหน่ง 4.11 0.521 มาก 
4.2 มีความยติุธรรม 4.05 0.644 มาก 
4.3 มีการสะสมชัว่โมงการท างาน 4.61 0.571 มากท่ีสุด 
4.4 องคส์นบัสนุนในความเจริญกา้วหนา้ของบุคลากร 4.38 0.664 มากท่ีสุด 
4.5 เปิดโอกาสบุคลกรเติบโตกา้วหนา้ในสายงานต่อไปในอนาคต 4.14 0.583 มาก 
5. ปัจจัยด้านช่ือเสียงองค์กร 
   5.1 องคก์รเป็นท่ีรู้จกัของบุคลากรทัว่ไป 4.16 0.711 มาก 
   5.2 องคก์รเป็นท่ีรู้จกัในระดบันานาชาติ 4.42 0.558 มากท่ีสุด 
   5.3 องคก์รมีช่ือเสียงในดา้นการใหค้วามส าคญักบับุคลากร 4.01 0.733 มาก 

 
จากตารางท่ี 1  เม่ือพิจารณาปัจจยัยอ่ยทั้ง 22 ปัจจยั พบวา่ ปัจจยัท่ีมีค่าเฉล่ียของ ระดบัความคิดเห็นสูงสุด 

5 อนัดบัแรก โดยเรียงล าดบัจากมากไปน้อย ได้แก่ ปัจจยัดา้นโอกาสในการเจริญก้าวหน้า ในเร่ืองการสะสม
ชัว่โมงการท างาน โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.61 (เห็นดว้ยมากท่ีสุด) ปัจจยัดา้นความมัน่คงในหนา้ท่ีการงาน ในเร่ือง
องคก์รมีความมัน่คง โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.54 (เห็นดว้ยมากท่ีสุด) ปัจจยัดา้นช่ือเสียงขององคก์ร ในเร่ืององคก์ร
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เป็นท่ีรู้จกัในระดบันานาชาติ โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.42 (เห็นดว้ยมากท่ีสุด) ดา้นโอกาสในการเจริญกา้วหน้า ใน
เร่ืององค์กรสนับสนุนในความเจริญกา้วหน้าของบุคลากร  โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.38 (เห็นดว้ยมากท่ีสุด) และ
ปัจจยัดา้นค่าตอบแทน  ในเร่ืองมีค่าล่วงเวลา เบ้ียเล้ียง โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.25 (เห็นดว้ยมากท่ีสุด) 

 
ตารางที ่2 เสนอผลการวเิคราะห์ขอ้มูลเพื่อทดสอบสมมติฐานหรือตอบค าถามการวจิยั   

ปัจจัยที่ได้จากการทบทวนวรรณกรรม ปัจจัยที่ได้จากการวเิคราะห์ปัจจัย 

1.ปัจจัยด้านผลตอบแทน 1.ปัจจัยด้านผลตอบแทน 
   1.1 เงินเดือนมีความเหมาะสมกบัระดบัการศึกษาและความรู้
ความสามารถ 
   1.2 มีโบนสัท่ีเหมาะสม 
   1.3 อตัราการปรับเพ่ิมเงินเดือนมีความเหมาะสม 
   1.4 มีค่าล่วงเวลา เบ้ียเล้ียง  
   1.5 เงินเดือนท่ีไดรั้บเหมาะสมกบัความรับผิดชอบ 
   1.6 สวสัดิการต่างๆ เช่น ค่ารักษาพยาบาล เงินสมทบ 
   1.7 มีวนัหยดุ วนัลาพกัร้อน 

   1.1 เงินเดือนมีความเหมาะสมกบัระดบัการศึกษาและ
ความรู้ความสามารถ 
   1.2 มีโบนสัท่ีเหมาะสม 
   1.3 อตัราการปรับเพ่ิมเงินเดือนมีความเหมาะสม 
   1.4 มีค่าล่วงเวลา เบ้ียเล้ียง  
   1.5 เงินเดือนท่ีไดรั้บเหมาะสมกบัความรับผิดชอบ 
   1.6 สวสัดิการต่างๆ เช่น ค่ารักษาพยาบาล เงินสมทบ 
   1.7 มีวนัหยดุ วนัลาพกัร้อน 

2.ปัจจัยด้านความมั่นคงในหน้าที่การงาน 2.ปัจจัยด้านความมั่นคงในหน้าที่การงาน 

   2.1 องคก์รมีความมัน่คง 
   2.2 องคก์รมีโอกาสเติบโตในอนาคต 
   2.3 เม่ือบุคลากรปฏิบติังานอยา่งเตม็ความสามารถและมีผลงานท่ี
ไดม้าตรฐานบุคลากรจะสามารถปฏิบติังานในองคก์รไดต้ลอดไป 

   2.1 องคก์รมีความมัน่คง 
   2.2 องคก์รมีโอกาสเติบโตในอนาคต 
   2.3 เม่ือบุคลากรปฏิบติังานอยา่งเตม็ความสามารถและมี
ผลงานท่ีไดม้าตรฐานบุคลากรจะสามารถปฏิบติังานใน
องคก์รไดต้ลอดไป 

3. ปัจจัยด้านโอกาสในการเรียนรู้และพฒันาความสามารถ 4. ปัจจัยด้านโอกาสในการเจริญก้าวหน้า 
   3.1 บุคลากรมีโอกาสได้รับการอบรมและพฒันา  ความรู้อย่าง
ต่อเน่ือง 
   3.2 บคุลากรมีความเท่าเทียมในการไดรั้บการพฒันา
ความสามารถ 
   3.3 องคก์รมีการเผยแพร่ความรู้ใหม่ๆ อยา่งทนัท่วงทีและทัว่ถึง 
   3.4 องค์กรมีโปรแกรมส่งบุคลากรไปอบรมและ พฒันาหรือ
ท างานยงัสาขาท่ีต่างประเทศอยา่งต่อเน่ือง 

   4.1 มีโอกาสในการเล่ือนต าแหน่ง 
   4.2 มีความยติุธรรม 
   4.3 มีการสะสมชัว่โมงการท างาน 
   4.4 องคส์นบัสนุนในความเจริญกา้วหนา้ของบุคลากร 
   4.5 เปิดโอกาสบุคลกรเติบโตกา้วหนา้ในสายงานต่อไปใน
อนาคต 

4. ปัจจัยด้านโอกาสในการเจริญก้าวหน้า 5. ปัจจัยด้านช่ือเสียงองค์กร 

   4.1 มีโอกาสในการเล่ือนต าแหน่ง 
   4.2 มีความยติุธรรม 
   4.3 มีการสะสมชัว่โมงการท างาน 
   4.4 องคส์นบัสนุนในความเจริญกา้วหนา้ของบุคลากร 
   4.5 เปิดโอกาสบุคลกรเติบโตกา้วหนา้ในสายงานต่อไปในอนาคต 

   5.1 องคก์รเป็นท่ีรู้จกัของบุคลากรทัว่ไป 
   5.2 องคก์รเป็นท่ีรู้จกัในระดบันานาชาติ 
   5.3 องค์กรมี ช่ือเสียงในด้านการให้ความส าคัญกับ
บุคลากร 

5. ปัจจัยด้านช่ือเสียงองค์กร  

   5.1 องคก์รเป็นท่ีรู้จกัของบุคลากรทัว่ไป 
   5.2 องคก์รเป็นท่ีรู้จกัในระดบันานาชาติ 
   5.3 องคก์รมีช่ือเสียงในดา้นการให้ความส าคญักบับุคลากร 
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จากผลการวิเคราะห์ปัจจยัขา้งตน้ ท าให้ผูว้ิจยัมีการปรับเปล่ียนสมมติฐานการวจิยั เพ่ือให้สอดคลอ้งกบั
ผลท่ีไดจ้ากการจดักลุ่มปัจจยั ดงัน้ี  

สมมติฐานท่ี 2 ปัจจยัดา้นค่าตอบแทน มีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจเลือกท างานในกรุงเทพมหานคร 
ของนกัศึกษาจีนท่ีเรียนจบในประเทศไทย  

สมมติฐานท่ี 3 ปัจจัยด้านความมัน่คงในหน้าท่ีการงาน มีความสัมพนัธ์กับตดัสินใจเลือกท างานใน
กรุงเทพมหานคร ของนกัศึกษาจีนท่ีเรียนจบในประเทศไทย  

สมมติฐานท่ี  5 ปัจจัยด้านโอกาสในการก้าวหน้า มีความสัมพันธ์กับตัดสินใจเลือกท างานใน
กรุงเทพมหานคร ของนกัศึกษาจีนท่ีเรียนจบในประเทศไทย  

สมมติฐานท่ี 6 ปัจจยัดา้นช่ือเสียงองคก์ร มีความสัมพนัธ์กบั ตดัสินใจเลือกท างานในกรุงเทพมหานคร 
ของนกัศึกษาจีนท่ีเรียนจบในประเทศไทย  

 

ข้อเสนอแนะ  
ข้อเสนอแนะทีไ่ด้จากการวจิยั 

  จากผลการวิจยัท่ีได ้สามารถน าไปเป็นแนวทางในการพฒันา ปรับปรุงกลยทุธ์ และนโยบาย ในการสรรหา
และคดัเลือกพนกังานให้สอดคลอ้งและเหมาะสม สามารถตอบสนอง ต่อความตอ้งการนกัศึกษาจีนท่ีเรียนจบใน
ไทย  เพ่ือประกอบการตดัสินใจเลือกท างานในกรุงเทพมหานคร ไดม้ากยิง่ข้ึน ดงัน้ี  
 1. ปัจจยัดา้นค่าตอบแทน  บริษทัควรก าหนดนโยบายในการจ่ายผลตอบแทนให้เหมาะสม เช่น อตัรา
เงินเดือน มีโบนัสประจ าปี มีอตัราการข้ึนเดือน ค่าล่วงเวลา ท่ีเหมาะสมกับหน้าท่ีและความรับผิดชอบของ
พนกังาน  มีการก าหนดนโยบายเก่ียวกบัสวสัดิการ และวนัลาต่างๆ ใหเ้หมาะสมกบัสิทธ์ิท่ีควรไดรั้บ  
 2. ปัจจยัดา้นความมัน่คงในหนา้ท่ีการงาน บริษทัมีการประชาสัมพนัธ์องคก์ร เก่ียวกบัความมัน่คง และ
โอกาสในการเจริญเติบโตขององคก์ร รวมไปถึงโอกาสในการ เจริญเติบโตของบุคลากร สร้างภาพลกัษณ์ท่ีดี เพื่อ
เป็นจุดขาย เพราะหากกลุ่มเป้าหมายไดท้ราบถึงความมัน่คงและโอกาสในการเจริญเติบโตขององคก์ร จะช่วยให้
กลุ่มเป้าหมายสามารถตดัสินใจเลือกเขา้ท างาน  
 3. ปัจจยัดา้นโอกาสในการเรียนรู้พฒันาและความสามารถ  บริษทัจดัให้มีการฝึกอบรมและเปิดโอกาส
ใหบุ้คลากรไดพ้ฒันาความรู้ความสามารถอยา่งต่อเน่ืองและเท่าเทียม ทั้งการอบรมแลกเปล่ียนดูงานภายในประเทศ
และนอกประเทศ ซ่ึงจะช่วยใหพ้นกังานไดเ้ห็นโอกาสในการเติบโตและเจริญกา้วหนา้ในสายอาชีพมากยิง่ข้ึน บริษทั
ควรมีนโยบายการประเมินผลงาน เพ่ือสร้างขวญัก าลงัใจ  ในการเล่ือนขั้น เล่ือนต าแหน่ง ให้มีความยติุธรรมและ
เหมาะสม  
 4. ปัจจยัดา้นช่ือเสียงองคก์ร องคก์รใดมีช่ือเสียงและภาพลกัษณ์ท่ีดีจากบุคลากรทัว่ไปและเป็นท่ีรู้จกัใน
ระดบัชาติ  ส่งผลต่อความเช่ือมัน่ทั้งบุคคลในองคก์รและบุคคลภายนอก รวมไปถึงการท่ีองคก์รไดใ้ห้ความส าคญั 
แก่บุคลากร มีการส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรไดเ้จริญกา้วหน้าในอาชีพ ยอ่มส่งผลให้ผูส้ าเร็จการศึกษา
อยากเขา้มาร่วมงานกบัองคก์รนั้น ซ่ึงการร่วมงานกบัองค์กรท่ีมีช่ือเสียงท่ีดี และให้ ความส าคญักบับุคลากรใน
องคก์ร 
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ความสัมพนัธ์ของส่วนประสมการตลาดบริการและคุณภาพการบริการทีม่ต่ีอ 
ความพงึพอใจและความภกัดีของลูกค้าในธุรกจิคาร์เเคร์ครบวงจรในจังหวดัภูเกต็ 
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บทคัดย่อ 
 งานวิจยัเร่ืองน้ีเป็นงานวิจยัเชิงปริมาณโดยมีวตัถุประสงค์คือเพื่อศึกษาความสัมพนัธ์ของส่วนประสม
การตลาดบริการและคุณภาพการบริการท่ีมีต่อความพึงพอใจและความภกัดีของลูกคา้ในธุรกิจคาร์เเคร์ครบวงจร
ในจงัหวดัภูเก็ต กลุ่มตวัอยา่งไดแ้ก่ ลูกคา้ของธุรกิจคาร์เเคร์ครบวงจรในจงัหวดัภูเก็ต จ านวน 400 คน ท าการสุ่ม
ตวัอย่างแบบเจาะจง มีแบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการวิจยั สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูลไดแ้ก่ ค่าร้อยละ 
ค่าเฉล่ีย ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานและการวเิคราะห์การถดถอยเชิงพหุ ผลการวจิยั พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่มี
ระดบัการรับรู้ของส่วนประสมทางการตลาดบริการ คุณภาพการบริการ ความพึงพอใจและความภกัดีของลูกคา้
โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก และพบวา่ปัจจยัส่วนประสมการตลาดบริการและคุณภาพการบริการมีความสัมพนัธ์เชิง
บวกต่อความพึงพอใจและความภกัดีของลูกคา้ในธุรกิจคาร์เเคร์ครบวงจรในจงัหวดัภูเก็ตอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ 
ค าส าคญั: ส่วนประสมทางการตลาดบริการ คุณภาพการบริการ ความพึงพอใจ ความภกัดี 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. ความส าคัญและทีม่าของปัญหาวจัิย 
ในปัจจุบันประเทศไทยมีผู ้ใช้รถส่วนบุคคลเป็นจ านวนมาก โดยพบว่ามีผูน้ ารถใหม่ป้ายแดงมา                          

จดทะเบียนทัว่ประเทศใน ปี 2563 รวม 2,638,466 คนั (กรมการขนส่งทางบก, 2564) จงัหวดัภูเก็ต เป็นจงัหวดัหน่ึง
ท่ีประชากรมีการใชร้ถยนตส่์วนบุคคลเป็นจ านวนมาก และประชาชนในจงัหวดัภูเก็ต ส่วนใหญ่จะมีท่ีพกัอาศยัใน
ลกัษณะอพาร์ทเมน้ท์ คอนโดมิเนียม แมนชัน่ และหอพกั ซ่ึงมกัจะไม่มีพ้ืนท่ีส าหรับลา้งรถยนต์หรือท าความ
สะอาดรถยนต ์ส่งผลท าให้พฤติกรรมของผูใ้ชร้ถยนตใ์นการลา้งรถยนตห์รือท าความสะอาดรถยนตเ์ปล่ียนแปลงไป 
จากเดิมท่ีจะท าการดูแลรักษาและลา้งท าความสะอาดรถยนตด์ว้ยตนเองตามท่ีอยูอ่าศยั เปล่ียนไปเป็นการใชบ้ริการ
ดูแลรักษาและท าความสะอาดรถยนตท่ี์ศูนยบ์ริการคาร์แคร์ ตามป๊ัมน ้ ามนั หา้งสรรพสินคา้หรือร้านคาร์แคร์ทัว่ไป
แทน นอกจากน้ี จงัหวดัภูเก็ตยงัมีชาวต่างชาติและผูท่ี้อาศยัในบา้นส่วนตวัท่ีใชร้ถยนตส่์วนบุคคลเป็นจ านวนมาก
ท่ีไม่มีเวลาดูแลรักษารถยนต ์ไม่มีความรู้ในการท าความสะอาดรถยนต ์หรือตอ้งการให้รถยนตท่ี์ใชไ้ดรั้บการท า
ความสะอาดท่ีมีคุณภาพสูงกว่าท่ีตนเองสามารถท าได้ ก็มักนิยมใช้บริการจากศูนย์บริการคาร์แคร์ เช่นกัน                     
จากปัจจยัดงักล่าว ท าใหธุ้รกิจคาร์แคร์ครบวงจร ในจงัหวดัภูเก็ตเกิดข้ึนเป็นจ านวนมาก และท าใหก้ารแข่งขนัของ
ธุรกิจคาร์แคร์ครบวงจรในจงัหวดัภูเก็ตอยู่ในระดบัสูง ดงันั้น ผูป้ระกอบการธุรกิจคาร์แคร์ครบวงจรแต่ละราย
จ าเป็นตอ้งพฒันาการด าเนินธุรกิจของตนเองอยู่เสมอๆ เช่น การพฒันาส่วนประสมทางการตลาดบริการและ
คุณภาพบริการ  

การพฒันาส่วนประสมทางการตลาดบริการ เป็นเคร่ืองมือท่ีผูป้ระกอบการธุรกิจคาร์แคร์ครบวงจรได้
สร้างข้ึนเพ่ือใชต้อบสนองความตอ้งการของกลุ่มลูกคา้ในตลาดเป้าหมายของตนเอง (อิสระภาพ ยอดกนัธาและ
อรชร มณีสงฆ์, 2563) โดยส่วนประสมทางการตลาดท่ีผูป้ระกอบการธุรกิจคาร์แคร์ครบวงจรในจงัหวดัภูเก็ตได้
น ามาปรับใช้เพ่ือดึงดูดลูกคา้รายใหม่และรักษาลูกคา้เดิมท่ีเคยมาใชบ้ริการ คือ การสะสมแตม้ ใชบ้ริการครบ                 
10 คร้ัง ฟรี 1 คร้ัง การเติมลมไนโตรเจนฟรีส าหรับลูกคา้ของร้าน การขายบริการแบบเหมารวม หรือ การขายแบบ
เป็นแพ็คเกต 10,000 บาท แต่ใชไ้ดบ้ริการได ้15,000 บาท เป็นตน้ นอกจากน้ี ผูป้ระกอบการธุรกิจคาร์แคร์ครบ
วงจรไดพ้ฒันาคุณภาพการบริการเพ่ือใหไ้ดม้าตรฐานสูงสุดเพ่ือเพ่ิมความน่าเช่ือถือ และเพ่ิมประสิทธิภาพในการ
ท างาน ช่วยประหยดัพลงังานหรือค่าใชจ่้าย ช่วยรักษาส่ิงแวดลอ้ม สร้างภาพลกัษณ์ท่ีดี ท าให้ลูกคา้มัน่ใจว่าจะ
ได้รับคุณภาพการบริการท่ีดีสม ่าเสมอในทุกคร้ังท่ีมาใช้บริการ (เปมิกา สุตีคา, 2559) นอกจากน้ี การพฒันา
คุณภาพบริการ จะท าให้ธุรกิจสามารถด าเนินงานในยคุโควิด-19 ได ้โดยการเนน้การจดักระบวนการให้บริการ
และสถานท่ีท างานให้สอดคลอ้งกับการท างานยุคความปกติใหม่หรือรูปแบบการด าเนินชีวิตแบบใหม่ (New 
Normal) เพ่ือป้องกนัหรือลดการติดเช้ือตามแนวทางปฏิบติัดา้นสาธารณสุข เช่น การฉีดแอลกอฮอลฆ่์าเช้ือก่อนท่ี
พนกังานจะเขา้ท าความสะอาดภายในรถ หรือมีบริการฆ่าเช้ืออบโอโซนในรถก่อนใหบ้ริการอ่ืนๆ เป็นตน้  

การท่ีผูป้ระกอบการธุรกิจคาร์แคร์ในจงัหวดัภูเก็ตไดน้ าส่วนประสมทางการตลาดบริการและคุณภาพ
บริการมาประยกุตใ์ชก้บักิจการของตนเองนั้น ผูป้ระกอบการคาดหวงัวา่จะท าใหลู้กคา้ไดรั้บความพึงพอใจ รู้สึก
ประทบัใจ จนน าไปสู่การกลบัมาใชบ้ริการซ ้ าในคร้ังถดัไป อย่างไรก็ดี ดงันั้น งานวิจยัเร่ืองน้ีจึงตอ้งการศึกษา
ความสมัพนัธ์ของส่วนประสมการตลาดบริการ และคุณภาพการบริการต่อความพึงพอใจและความภกัดีของลูกคา้
ของธุรกิจคาร์เเคร์ครบวงจรในจงัหวดัภูเก็ต ซ่ึงขอ้คน้พบท่ีไดจ้ะเป็นประโยชน์ต่อผูป้ระกอบการธุรกิจคาร์เเคร์
ครบวงจรในจังหวดัภูเก็ตและจังหวดัใกลเ้คียงในการน าไปพฒันาเป็นแนวทางการประยุกต์ใช้ส่วนประสม
การตลาดบริการ และคุณภาพการบริการของตนเองเพื่อเสริมสร้างความพึงพอใจและความภกัดีของลูกคา้  
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2. วตัถุประสงค์ของการวจัิย 
(1) เพ่ือศึกษาความสัมพนัธ์ของส่วนประสมการตลาดบริการ และคุณภาพการบริการท่ีมีต่อความพึงพอใจ

ของลูกคา้ในธุรกิจคาร์เเคร์ครบวงจรในจงัหวดัภูเก็ต 
(2) เพื่อศึกษาความสัมพนัธ์ของส่วนประสมการตลาดบริการ และคุณภาพการบริการท่ีมีต่อความภกัดี

ของลูกคา้ในธุรกิจคาร์เเคร์ครบวงจรในจงัหวดัภูเก็ต 
 

3. เอกสารและงานวจัิยทีเ่กี่ยวข้อง 

 3.1 แนวคดิ ทฤษฎแีละงานวจิยัทีเ่กีย่วข้อง 
  ส่วนประสมทางการตลาดบริการ เป็นแนวคิดท่ีส าคญัอยา่งหน่ึงทางการตลาดเพราะการบริหารการตลาด
เพ่ือสร้างความพึงพอใจให้กบัลูกคา้ นกัการตลาดจะใชส่้วนประสมทางการตลาดเป็นเคร่ืองมือในการพฒันาให้
สอดคลอ้งกบัตลาดเป้าหมาย (กฤษณา ทพัวงษ์, 2559) ส่วนประสมการตลาดบริการ ประกอบดว้ยส่วนประกอบ  
7 ประการ หรือ 7Ps คือ ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย ด้านการส่งเสริมการตลาด                      
ดา้นบุคคล ดา้นลกัษณะทางกายภาพและดา้นกระบวนการ ดงันั้น ส่วนประสมทางการตลาดบริการ ในงานวิจยั
เร่ืองน้ีจะหมายถึงการใชเ้คร่ืองมือทางการตลาดบริการทั้งเจ็ดดา้น เพื่อตอบสนองความตอ้งการของกลุ่มลูกคา้ใน
ตลาดเป้าหมายท่ีธุรกิจคาร์เเคร์ครบวงจรไดก้ าหนดไว ้
 คุณภาพการให้บริการ เป็นการประเมินของลูกคา้เก่ียวกบัความเป็นเลิศหรือความเหนือกวา่ของบริการ 
(เพทาย เมืองมา, 2560) ผลลพัธ์ท่ีเกิดข้ึนจากการท่ีลูกคา้ประเมินคุณภาพของการบริการท่ีไดรั้บ เรียกวา่ “คุณภาพ
ของการบริการท่ีลูกคา้รับรู้” กบั “บริการท่ีรับรู้” ซ่ึงก็คือประสบการณ์ท่ีเกิดข้ึนหลงัจากท่ีลูกคา้ไดรั้บบริการแลว้ 
โดยมีเกณฑใ์นการประเมินคุณภาพของบริการทั้งหมด รวม 5 ประการ คือ ดา้นความน่าเช่ือถือ  ดา้นความมัน่ใจ 
ดา้นส่ิงท่ีสามารถจบัตอ้งได ้ดา้นความใส่ใจ และดา้นการสนองตอบลูกคา้ ดงันั้น คุณภาพการใหบ้ริการในงานวจิยั
เร่ืองน้ี จึงหมายถึง ความสามารถในการตอบสนองความตอ้งการของธุรกิจต่อลูกคา้หรือกระบวนการบริการท่ีได้
มาตรฐานการด าเนินงานในระดบัท่ีน่าเช่ือถือหรือเพ่ือใหไ้ดม้าซ่ึงคุณภาพการบริการในธุรกิจคาร์เเคร์ครบวงจรใน
จงัหวดัภูเก็ตทั้งหา้ดา้น เพ่ือท่ีจะสร้างความแตกต่างของธุรกิจใหเ้หนือกวา่คู่แข่งขนัได ้

ความพึงพอใจของลูกค้าคือองค์ประกอบหน่ึงท่ีจะวดัได้ว่าการบริการมีคุณภาพมากน้อยเพียงใด                    
โดยน าไปใชใ้นการปรับปรุงงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัการให้บริการท่ีจะประกอบดว้ยกนั 2 ฝ่าย คือ ฝ่ายผูมี้หน้าท่ีใน            
การบริการหรือ พนักงาน เจ้าหน้าท่ี ผูใ้ห้บริการ และลูกค้า โดยศึกษาความพึงพอใจของลูกค้าท่ีมีต่อผูใ้ห้                     
การบริการมีความพึงพอใจต่อการบริการมากนอ้ยเพียงใด (ณพวทิย ์วชิราปัญญานนท,์ 2560) โดยในธุรกิจคาร์แคร์
นั้น ลูกคา้จะพิจารณาถึงความพึงพอใจในการเขา้รับบริการในห้าดา้น ดังน้ี ด้านความสภาพแวดลอ้มภายใน                  
ดา้นระยะเวลาท่ีใชบ้ริการ ดา้นความสะดวกในการเดินทาง ดา้นคุณภาพและดา้นราคา และในงานวิจยัน้ีจะวดั
ความพึงพอใจเฉพาะดา้นท่ีเก่ียวขอ้งกบัคาร์เเคร์ครบวงจร ในจงัหวดัภูเก็ต ทั้ง 5 ดา้น  

ความภกัดีของลูกคา้ หมายถึง พนัธสัญญาหรือขอ้ผูกพนัระหว่างผูท่ี้ให้บริการกบัลูกคา้ท่ีมีพฤติกรรม 
การซ้ือหรือใชบ้ริการ อยา่งสม ่าเสมอดว้ยความยินดีจนกลายเป็นความสัมพนัธ์ เชิงบวกและลูกคา้เกิดความตั้งใจ
กลบัมาใชบ้ริการอีก ในคร้ังต่อไป โดยความสัมพนัธ์ท่ีดีนั้นเป็นก าแพงส าคญัป้องกนัไม่ให้ลูกคา้สนใจคู่แข่งราย
อ่ืน ถึงแมว้า่สินคา้หรือบริการของคู่แข่งจะเหนือกวา่ก็ตามเน่ืองจากลูกคา้ยงัมัน่ใจในสินคา้และบริการเดิมอยูเ่สมอ
เพราะสามารถตอบสนองความตอ้งการและสร้างความ พึงพอใจให้กบัลูกคา้ไดจึ้งท าให้เกิดความภกัดีต่อสินคา้
หรือ บริการนั้นๆ และยงัเก่ียวขอ้งกบัทศันคติของลูกคา้ท่ีมีต่อสินคา้ และบริการ กล่าวคือ หากลูกคา้มีทศันคติท่ีดี
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ต่อสินคา้ และบริการและเกิดความสมัพนัธ์ท่ีดีในระยะยาวระหวา่งลูกคา้กบัองคก์รแลว้ จะส่งผลใหเ้กิดพฤติกรรม
การซ้ือซ ้ าสม ่าเสมอได ้(ไชยพศ ร่ืนมล, 2559) ในงานวจิยัน้ีจะวดัความภกัดีเฉพาะดา้นท่ีเก่ียวขอ้งกบัคาร์เเคร์ครบ
วงจร ในจงัหวดัภูเก็ต อนัประกอบดว้ย 2 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นความตั้งใจท่ีจะซ้ือ และดา้นพฤติกรรมการบอกต่อ 
 3.2 กรอบแนวคดิในการวจิยั 
              ตวัแปรอสิระ                                                                    ตวัแปรตาม 

 

 

แผนภาพที ่1 กรอบแนวคิดในการวจิยั 
 

3.3 สมมตฐิานการวจิยั จากกรอบแนวคิดในการวจิยัสามารถสร้างสมมุติฐานของการวจิยัไดด้งัน้ี 
สมมตฐิานที ่1 ส่วนประสมการตลาดบริการและคุณภาพการบริการมีความสมัพนัธ์เชิงบวกต่อความพึงพอใจ

ของลูกคา้ในธุรกิจคาร์เเคร์ครบวงจรในจงัหวดัภูเก็ตอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ 
สมมติฐานที่ 2 ส่วนประสมการตลาดบริการและคุณภาพการบริการมีความสัมพนัธ์เชิงบวกต่อความ

ภกัดีของลูกคา้ในธุรกิจคาร์เเคร์ครบวงจรในจงัหวดัภูเก็ตอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ 
 

4. วธีิด าเนินการวจัิย  
4.1 แบบแผนการวจิยั การวจิยัเร่ืองน้ีใชร้ะเบียบวธีิวจิยัเชิงปริมาณ 
4.2 ประชากรและตัวอย่าง ประชากรท่ีใชใ้นการศึกษาคือ ลูกคา้ของธุรกิจคาร์เเคร์ครบวงจรในจงัหวดั

ภูเก็ต เน่ืองจากประชากรมีขนาดใหญ่และไม่ทราบจ านวนประชากรท่ีแน่นอน ดังนั้น กลุ่มตวัอย่าง สามารถ
ค านวณไดจ้ากสูตรของ W.G. Cochranโดยก าหนดระดบัค่าความเช่ือมนัร้อยละ95 และระดบัค่าความคลาดเคล่ือน
ร้อยละ 5 จะไดก้ลุ่มตวัอย่างขั้นต ่าเท่ากบั 384 ตวัอย่าง เพ่ือป้องกนัความผิดพลาดในการเก็บแบบสอบถามและ              

ส่วนประสมการตลาดบริการ 
- ดา้นผลิตภณัฑ ์ 
- ดา้นราคา  
- ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย  
- ดา้นการส่งเสริมการตลาด  
- ดา้นบุคคล  
- ดา้นลกัษณะทางกายภาพ 
- ดา้นกระบวนการ 

 

ความภกัดี 

คุณภาพการบริการ 
- ดา้นความมัน่ใจ  
- ดา้นการสนองตอบลูกคา้ 
- ดา้นความน่าเช่ือถือ 
- ดา้นความใส่ใจ  
- ดา้นส่ิงท่ีสามารถจบัตอ้งได ้ 

ความพึงพอใจ 
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การวเิคราะห์ประเมินผลการวจิยั ผูว้จิยัจึงไดก้ าหนดขนาดกลุ่มตวัอยา่งทั้งหมด 400 ตวัอยา่ง ใชว้ธีิสุ่มตวัอยา่งแบบ
แบบเจาะจง โดยจะเลือกเก็บขอ้มูลจากเฉพาะลูกคา้ของธุรกิจคาร์เเคร์ครบวงจรในจงัหวดัภูเก็ต เท่านั้น 

4.3 เคร่ืองมือวิจัย เคร่ืองมือท่ีในการวิจัยคร้ังน้ี ได้แก่ แบบสอบถาม โดยมีขั้นตอนการพฒันาและ
ตรวจสอบตามล าดบั ดงัน้ี 

1) การศึกษาเอกสาร ต าราและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งและจดัท าแบบสอบถามให้มีเน้ือหาครอบคลุม
วตัถุประสงคข์องการวจิยั 

2) น าแบบสอบถามท่ีสร้างข้ึน ไปทดสอบความตรงเชิงเน้ือหากบัผูเ้ช่ียวชาญ ทางดา้นวิชาการใน
ด้านท่ีเก่ียวขอ้ง จ านวน 5 ท่าน จากผลการทดสอบ พบว่า ค่า IOC ของทุกขอ้ค าถามในแบบสอบถาม มีค่าอยู่
ระหวา่ง 0.51 - 1.0 แสดงวา่ ทุกขอ้ค าถามผา่นเกณฑท่ี์ก าหนดไว ้

3) แบบสอบถามท่ีแกไ้ขแลว้ไปทดลองใชก้บัลูกคา้ของธุรกิจคาร์เเคร์ครบวงจร ในจงัหวดัภูเก็ต 
จ านวน 30 คน จากผลการทดสอบ พบวา่ ขอ้ความในแบบสอบถามทุกกลุ่มมี ค่าสมัประสิทธ์ิความเช่ือมัน่มากกวา่ 
0.7 นัน่หมายความวา่ ทุกขอ้ค าถามผา่นเกณฑท่ี์ก าหนดไว ้

4.4 การเกบ็รวบรวมข้อมูล ในงานวจิยัน้ีท าการเก็บขอ้มูลในเดือนกนัยายน-ตุลาคม พ.ศ. 2564  
4.5 การวเิคราะห์ข้อมูล ในการศึกษาวจิยัคร้ังน้ี สถิติท่ีน ามาวเิคราะห์ขอ้มูลมี 2 ประเภท คือ 

  1) สถิตเิชิงพรรณนา ประกอบดว้ย ค่าความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ียเลขคณิต ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
แลว้ท าการแปลความหมายโดยใชเ้กณฑ์การแปลความหมายโดยใชค้่าเฉล่ียของประเด็นค าถาม โดยไดก้ าหนด
เกณฑก์ารแปลความหมายไว ้5 ระดบั (ธานินทร์ ศิลป์จารุ, 2563) ดงัน้ี 
  คะแนน 4.21 – 5.00 คือ ระดบัมากท่ีสุด    คะแนน 3.41 – 4.20 คือ ระดบัมาก 
  คะแนน 2.61 – 3.40 คือ ระดบัปานกลาง   คะแนน 1.81 – 2.60 คือ ระดบันอ้ย 
  คะแนน 1.00 – 1.80 คือ ระดบันอ้ยท่ีสุด 

2) สถิติเชิงอนุมาน เป็นสถิติในการหาความสัมพนัธ์ระหว่างตวัแปรตามและตวัแปรอิสระท่ีได้
ตั้ งสมมติฐานไว ้โดยในงานวิจยัน้ีสถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ ได้แก่ การวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุ (Multiple 
Regression Analysis) โดยมี ส่วนประสมการตลาดบริการ และคุณภาพการบริการ เป็นตวัแปรตน้และมี ความพึงพอใจ
และความภกัดีของลูกคา้เป็นตวัแปรตาม 

 

5. ผลการวจัิย 
 จากผลการวจิยัพบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นคนไทย (ร้อยละ 56.2) รองลงมา คือ คนต่างชาติ 
(ร้อยละ 43.8) เป็นเพศชายมากท่ีสุด (ร้อยละ 50.8) รองลงมาคือเพศหญิง (ร้อยละ 49.2) มีอาย ุ41-50 ปีมากท่ีสุด 
(ร้อยละ 34.7) รองลงมา คือ อายุ 31-40 ปี (ร้อยละ 33.2) มีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนมากกว่า 50,000 บาท มากท่ีสุด      
(ร้อยละ 25.4) รองลงมาคือ 30,001-40,000 บาท (ร้อยละ 17.9) ส่วนใหญ่มีระดบัการศึกษาอยูท่ี่ระดบัปริญญาตรี 
(ร้อยละ 50.7) รองลงมามีระดบัการศึกษาอยูท่ี่ต  ่ากว่าปริญญาตรี (ร้อยละ 37.2) มีอาชีพเป็น เจา้ของธุรกิจ/อาชีพ
อิสระ มากท่ีสุด (ร้อยละ 36.0) รองลงมา คือ พนกังานบริษทัเอกชน (ร้อยละ 28.1)  

ระดบัการรับรู้ของส่วนประสมทางการตลาดบริการ คุณภาพการบริการ ความพึงพอใจและความภกัดี
ของลูกคา้ในธุรกิจคาร์เเคร์ครบวงจรในจงัหวดัภูเก็ตไดแ้สดงในตารางท่ี 1 
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ตารางที ่1  ระดบัการรับรู้ของส่วนประสมทางการตลาดบริการ คุณภาพการบริการ ความพึงพอใจและความภกัดี
ของลูกคา้ในธุรกิจคาร์เเคร์ครบวงจรในจงัหวดัภูเก็ต 

ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด คุณภาพการบริการ 
ความพงึพอใจและความภักดขีองลูกค้า 

ค่าเฉลีย่ S.D. แปลผล 

ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด 3.96 0.56 มาก 
1. ดา้นผลิตภณัฑ ์ 3.79 0.66 มาก 
2. ดา้นราคา 3.99 0.60 มาก 
3. ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย 4.01 0.63 มาก 
4. ดา้นการส่งเสริมการตลาด 3.88 0.63 มาก 
5. ดา้นบุคคล 4.05 0.71 มาก 
6. ดา้นลกัษณะทางกายภาพ 4.02 0.64 มาก 
7. ดา้นกระบวนการ 3.97 0.68 มาก 

ปัจจัยคุณภาพการบริการ 4.02 0.60 มาก 
1. ดา้นการใหค้วามมัน่ใจ 4.01 0.70 มาก 
2. ดา้นการตอบสนองต่อลูกคา้ 4.03 0.68 มาก 
3. ดา้นความน่าเช่ือถือ 4.08 0.65 มาก 
4. ดา้นการดูแลเอาใจใส่ 4.05 0.64 มาก 

5. ดา้นส่ิงท่ีสัมผสัจบัตอ้งได/้รูปลกัษณ์ 3.95 0.68 มาก 
ปัจจัยความพงึพอใจของลูกค้า 4.00 0.63 มาก 
ปัจจัยความภักดขีองลูกค้า 3.94 0.65 มาก 

1. ดา้นความตั้งใจท่ีจะซ้ือ 3.90 0.67 มาก 
2. ดา้นพฤติกรรมการบอกต่อ 3.98 0.69 มาก 

  
จากตารางท่ี 1 พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีระดับการรับรู้ของส่วนประสมทางการตลาด

บริการ คุณภาพการบริการ ความพึงพอใจและความภกัดีของลูกคา้โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก โดยในส่วนของปัจจยั
ส่วนประสมการตลาด พบวา่ ดา้นบุคคลมีการรับรู้มากท่ีสุด (ค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.05) รองลงมา คือ ดา้นลกัษณะทาง
กายภาพ (ค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.02) ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย (ค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.01) ดา้นราคา (ค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.99)  
ด้านกระบวนการ (ค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.97) ด้านการส่งเสริมการตลาด (ค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.88) และด้านผลิตภณัฑ์  
(ค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.79) ตามล าดบั ในส่วนของคุณภาพการบริการ พบว่า ดา้นความน่าเช่ือถือมีการรับรู้มากท่ีสุด 
(ค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.08)  รองลงมา คือ ดา้นการดูแลเอาใจใส่ (ค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.05) ดา้นการตอบสนองต่อลูกคา้  
(ค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.03) ด้านการให้ความมัน่ใจ (ค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.01) และด้านส่ิงท่ีสัมผสัจบัตอ้งได/้รูปลกัษณ์  
(ค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.95) ตามล าดบั และในส่วนของความภกัดี พบวา่ ลูกคา้มีความภกัดีในดา้นพฤติกรรมการบอกต่อ
มากท่ีสุด (ค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.98) รองลงมาคือ ดา้นความตั้งใจท่ีจะซ้ือ (ค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.90) 

ความสัมพนัธ์ของส่วนประสมการตลาดบริการ และคุณภาพการบริการท่ีมีต่อความพึงพอใจของลูกคา้
ในธุรกิจคาร์เเคร์ครบวงจรในจงัหวดัภูเก็ต ไดแ้สดงไวใ้นตารางท่ี 2 และ 3 
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ตารางที ่2  ความสัมพนัธ์ของส่วนประสมการตลาดบริการท่ีมีต่อความพึงพอใจของลูกคา้ในธุรกิจคาร์เเคร์ครบ
วงจรในจงัหวดัภูเก็ต 

Model 
Unstandardized 

Coefficients 
Standardized 
Coefficients t Sig. 

B Std. Error Beta 
 (Constant) .344 .227  1.516 .133 

 ผลิตภณัฑ ์ .215 .086 .226 2.489 .014 
 ราคา .138 .103 .134 1.341 .183 
 ช่องทางการจดัจ าหน่าย -.017 .083 -.017 -.210 .834 
 การส่งเสริมการตลาด .072 .074 .073 .973 .333 
 บุคคล -.024 .095 -.027 -.252 .802 
 ลกัษณะทางกายภาพ .203 .085 .211 2.393 .019 
 กระบวนการ .342 .088 .374 3.904 .000 

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

  
จากตารางท่ี 2 เม่ือพิจารณาในภาพรวม พบวา่ปัจจยัส่วนประสมการตลาดบริการมีความสมัพนัธ์เชิงบวก

ต่อความพึงพอใจของลูกคา้อยา่งมีนัยส าคญัทางสถิติ (p-value = 0.00 ) โดย ปัจจยัส่วนประสมการตลาดบริการ 
สามารถอธิบาย ความพึงพอใจของลูกค้าได้ร้อยละ 73.4 (Adjusted R2 = 0.734) และเม่ือพิจารณาในแต่ละ
องค์ประกอบ พบว่า ด้านผลิตภณัฑ์ ด้านลกัษณะทางกายภาพ ด้านกระบวนการ มีความสัมพนัธ์เชิงบวกกับ               
ความพึงพอใจของลูกคา้ อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติ (p-value < 0.05) โดย ด้านกระบวนการมีค่า Standardized 
Coefficients ( Beta) ต่อความพึงพอใจของลูกคา้ สูงท่ีสุด รองลงมาคือดา้นผลิตภณัฑแ์ละดา้นลกัษณะทางกายภาพ 
ตามล าดบั 

 
ตารางที ่3  ความสมัพนัธ์ของคุณภาพการบริการท่ีมีต่อความพึงพอใจของลูกคา้ในธุรกิจคาร์เเคร์ครบวงจรใน

จงัหวดัภูเก็ต 

Model 
Unstandardized 

Coefficients 
Standardized 
Coefficients t Sig. 

B Std. Error Beta 
 (Constant) .133 .159  .834 .406 

 การให้ความมัน่ใจ .170 .071 .189 2.379 .019 
 การตอบสนองต่อลูกคา้ .148 .068 .162 2.193 .031 
 ความน่าเช่ือถือ .213 .074 .221 2.887 .005 
 การดูแลเอาใจใส่ .216 .066 .222 3.294 .001 
 ส่ิงท่ีสมัผสัจบัตอ้งได ้ .212 .065 .230 3.244 .002 

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

จากตารางท่ี 2 เม่ือพิจารณาในภาพรวม พบวา่คุณภาพการบริการมีความสัมพนัธ์เชิงบวกต่อความพึงพอใจ
ของลูกคา้อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ (p-value = 0.00 ) โดยคุณภาพการบริการ สามารถอธิบาย ความพึงพอใจของ
ลูกคา้ไดร้้อยละ 85.0 (Adjusted R2 = 0.850) และเม่ือพิจารณาในแต่ละองค์ประกอบ พบว่า คุณภาพการบริการ             
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ทุกดา้นมีความสัมพนัธ์เชิงบวกกบัความพึงพอใจของลูกคา้ อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติ (p-value < 0.05) โดยดา้น 
ส่ิงท่ีสัมผสัจบัตอ้งไดมี้ค่า Standardized Coefficients ( Beta) ต่อความพึงพอใจของลูกคา้ สูงท่ีสุด รองลงมา คือ 
ดา้นการดูแลเอาใจใส่ ดา้นความน่าเช่ือถือ ดา้นการใหค้วามมัน่ใจและดา้นการตอบสนองต่อลูกคา้ ตามล าดบั 

ความสัมพนัธ์ของส่วนประสมการตลาดบริการ และคุณภาพการบริการท่ีมีต่อความภกัดีของลูกคา้ใน
ธุรกิจคาร์เเคร์ครบวงจรในจงัหวดัภูเก็ต ไดแ้สดงไวใ้นตารางท่ี 4 และ 5 

 

ตารางที ่4  ความสัมพนัธ์ของส่วนประสมการตลาดบริการท่ีมีต่อความภกัดีของลูกคา้ในธุรกิจคาร์เเคร์ครบวงจร
ในจงัหวดัภูเก็ต 

Model 
Unstandardized 

Coefficients 
Standardized 
Coefficients t Sig. 

B Std. Error Beta 
 (Constant) .399 .270  1.475 .143 

 ผลิตภณัฑ ์ .205 .103 .211 1.992 .049 
 ราคา .205 .122 .195 1.675 .097 
 ช่องทางการจดัจ าหน่าย .051 .099 .049 .513 .609 
 การส่งเสริมการตลาด -.046 .088 -.045 -.519 .605 
 บุคคล -.064 .113 -.070 -.565 .573 
 ลกัษณะทางกายภาพ .320 .101 .324 3.160 .002 
 กระบวนการ .223 .104 .238 2.136 .035 

a. Dependent Variable: ความภกัดีของลูกคา้ R2 = 0.663     Adjusted R2 = 0.640  F = 28.71  p-value = 0.000 
 

 จากตารางท่ี 4 เม่ือพิจารณาในภาพรวม พบว่าปัจจยัส่วนประสมการตลาดบริการมีความสัมพนัธ์ต่อ
ความภกัดีของลูกคา้อยา่งมีนัยส าคญัทางสถิติ (p-value = 0.00 ) โดยปัจจยัส่วนประสมการตลาดบริการสามารถ
อธิบาย ความภกัดีของลูกคา้ไดร้้อยละ 64 (Adjusted R2 = 0.640) นั่นแสดงว่า เม่ือส่วนประสมการตลาดบริการ มีค่า
เพ่ิมข้ึน ความภกัดีของลูกคา้จะเพ่ิมข้ึนตามดว้ย และเม่ือพิจารณาในแต่ละองคป์ระกอบ พบวา่ ดา้นผลิตภณัฑ ์ดา้น
ลกัษณะทางกายภาพ ดา้นกระบวนการมีความสัมพนัธ์เชิงบวกกบัความภกัดีของลูกคา้ อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ 
(p-value < 0.05) โดย ด้านลกัษณะทางกายภาพ มีค่า Standardized Coefficients (Beta) ต่อความภกัดีของลูกค้า              
สูงท่ีสุด รองลงมาคือดา้นกระบวนการและดา้นผลิตภณัฑ ์ตามล าดบั 
 

ตารางที ่5 ความสมัพนัธ์ของคุณภาพการบริการท่ีมีต่อความภกัดีของลูกคา้ในธุรกิจคาร์เเคร์ครบวงจรในจงัหวดัภูเก็ต 

Model 
Unstandardized 

Coefficients 
Standardized 
Coefficients t Sig. 

B Std. Error Beta 
 (Constant) .120 .204   .589 .557 

 การให้ความมัน่ใจ .029 .085 .031 .340 .734 
 การตอบสนองต่อลูกคา้ .172 .082 .183 2.101 .038 
 ความน่าเช่ือถือ .281 .089 .285 3.164 .002 
 การดูแลเอาใจใส่ .201 .081 .199 2.486 .015 
 ส่ิงท่ีสมัผสัจบัตอ้งได ้ .270 .081 .286 3.348 .001 

a. Dependent Variable: ความภกัดีของลูกคา้ R2 = 0.781     Adjusted R2 = 0.770  F = 74.02  p-value = 0.000 
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จากตารางท่ี 5 เม่ือพิจารณาในภาพรวม พบวา่คุณภาพการบริการมีความสมัพนัธ์ต่อความภกัดีของลูกคา้
อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ (p-value = 0.00 ) โดย คุณภาพการบริการ สามารถอธิบายความภกัดีของลูกคา้ไดร้้อยละ 
78.1 (Adjusted R2 = 0.740) นั่นแสดงว่า เม่ือคุณภาพการบริการ มีค่าเพ่ิมข้ึน ความภกัดีของลูกคา้จะเพ่ิมข้ึนตาม
ด้วย และเม่ือพิจารณาในแต่ละองค์ประกอบ พบว่า ด้านส่ิงท่ีสัมผสัจับตอ้งได้ ด้านการตอบสนองต่อลูกคา้                   
ดา้นความน่าเช่ือถือและดา้นการดูแลเอาใจใส่มีความสัมพนัธ์เชิงบวกกบัความภกัดีของลูกคา้ อยา่งมีนยัส าคญัทาง
สถิติ (p-value < 0.05) โดย ด้านส่ิงท่ีสัมผสัจับตอ้งได ้มีค่า Standardized Coefficients (Beta) ต่อความภกัดีของ
ลูกคา้สูงท่ีสุด รองลงมาคือดา้นความน่าเช่ือถือ ดา้นการดูแลเอาใจใส่และดา้นการตอบสนองต่อลูกคา้ ตามล าดบั 

 

6. อภิปรายผล  
 จากผลการวจิยัพบวา่ปัจจยัส่วนประสมการตลาดบริการและคุณภาพการบริการมีความสมัพนัธ์ต่อความ
ภกัดีของลูกคา้ในธุรกิจคาร์เเคร์ครบวงจรในจงัหวดัภูเก็ต ขอ้คน้พบน้ีสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ กฤษณา ทพัวงษ.์ 
(2559) ได้ศึกษาปัจจัยทางการตลาดส าหรับธุรกิจคาร์แคร์ท่ีมีผลต่อความภักดีของผูบ้ริโภคในจังหวดัชลบุรี                  
โดยผลจากการวิจยั พบวา่ปัจจยัทางการตลาดส าหรับธุรกิจทุกดา้นมีความสัมพนัธ์ในเชิงบวกกบัความจงรักภกัดี 
และยงัสอดคลอ้งกบัผลการวจิยัของ สมหมาย พนัธุวงศ ์(2560) ท่ีไดศึ้กษาระดบัความคิดเห็นดา้นส่วนประสมทาง
การตลาด คุณภาพบริการ การใชบ้ริการซ ้ าของธุรกิจคาร์แคร์ในอ าเภอเมือง จงัหวดัล าปาง ผลการวิจยั พบว่า 
คุณภาพบริการมีอิทธิพลทางตรงต่อการใชบ้ริการซ ้ าของธุรกิจคาร์แคร์ และส่วนประสมทางการตลาดมีอิทธิพล
ทางตรงและทางออ้มต่อการใชบ้ริการซ ้ า  

นอกจากน้ียงัพบว่า ส่วนประสมการตลาดบริการ และคุณภาพการบริการมีความสัมพนัธ์เชิงบวกกบั
ความพึงพอใจของลูกคา้ในธุรกิจคาร์เเคร์ครบวงจรในจงัหวดัภูเก็ต ขอ้คน้พบน้ีสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ ณพวทิย ์
วชิราปัญญานนท์ (2560)ได้ศึกษาปัจจัยความพึงพอใจท่ีส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการคาร์แคร์ของ
ประชากรในเขตบางขนุเทียน และพบวา่ส่วนประสมการตลาดบริการ และคุณภาพการบริการมีความสัมพนัธ์เชิง
บวกกบัความพึงพอใจของประชากรในเขตบางขนุเทียน   

 
7. ข้อเสนอแนะ 
 7.1 ข้อเสนอแนะในการน าผลวจิยัไปใช้ 

(1) ผูป้ระกอบการธุรกิจคาร์เเคร์ครบวงจรในจังหวดัภูเก็ตควรให้ความส าคญักับการยกระดับ
คุณภาพการบริการอยา่งต่อเน่ืองเพ่ือเพ่ิมระดบัความพึงพอใจและความภกัดีของลูกคา้ โดยควรมุ่งเนน้ในดา้นส่ิงท่ี
สัมผสัจบัตอ้งได ้เช่น การมีพ้ืนท่ีขนาดใหญ่ สามารถรองรับลูกคา้ไดทุ้กระดบั การมีการออกแบบทนัสมยั ดึงดูด
ใจลูกคา้ได ้การ มีส่ิงอ านวยความสะดวก เช่น ท่ีนัง่พกั เคร่ืองด่ืม เพียงพอต่อความตอ้งการของลูกคา้ และการมี
เคร่ืองมือ อุปกรณ์ เคมีภณัฑท่ี์ทนัสมยั มีคุณภาพไดม้าตรฐานเป็นท่ียอมรับ เป็นตน้ 

(2) ผูป้ระกอบการธุรกิจคาร์เเคร์ครบวงจรในจงัหวดัภูเก็ตควรให้ความส าคญักบัการพฒันาส่วน
ประสมการตลาดบริการให้ตรงกบัความตอ้งการของอย่างสม ่าเสมอ โดยมุ่งเนน้ในดา้นกระบวนการ ดา้นผลิตภณัฑ์
และดา้นลกัษณะทางกายภาพ เพ่ือเพ่ิมระดบัความพึงพอใจของลูกคา้ และมุ่งเน้นในดา้นลกัษณะทางกายภาพ              
ดา้นกระบวนการและดา้นผลิตภณัฑเ์พ่ือเพ่ิมระดบัความภกัดีของลูกคา้ 
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7.2 ข้อเสนอแนะในการวจิยัคร้ังต่อไป 
(1) การวิจัยคร้ังต่อไปควรเพ่ิมแปรอิสระอ่ืนๆ ท่ีนอกเหนือไปจากปัจจัยส่วนประสมการตลาด

บริการและคุณภาพการบริการ เช่น เทคโนโลยีสารสนเทศและนวตักรรมอ่ืนๆ เพ่ิมเติมเขา้ไป เพ่ือน ามาวิเคราะห์
ความสมัพนัธ์ท่ีมีต่อความพึงพอใจและความภกัดีของลูกคา้ในธุรกิจคาร์เเคร์ครบวงจรในจงัหวดัภูเก็ต 

(2) ในการศึกษาคร้ังน้ีไดศึ้กษาจากกลุ่มตวัอยา่งผูบ้ริโภคในจงัหวดัภูเก็ตในการศึกษาคร้ังต่อไปอาจ
ท าการศึกษาโดยเก็บขอ้มูลจากกลุ่มตวัอยา่งจากจงัหวดัอ่ืนๆ เป็นตน้ 
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องค์กรแห่งการเรียนรู้ทีส่่งผลต่อความยืดหยุ่นทางจิตใจในองค์กรของกลุ่มบริษทั 
ผลติและส่งออกรองเท้าและเส้ือผ้าส าเร็จรูปในกรุงเทพมหานคร 
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บทคัดย่อ 
 การวจิยัคร้ังน้ีวตัถุประสงค ์คือ 1) เพ่ือศึกษาระดบัการเป็นองคก์รแห่งการเรียนรู้ของกลุ่มบริษทัผลิตและ
ส่งออกรองเทา้และเส้ือผา้ส าเร็จรูปในกรุงเทพมหานคร 2) เพ่ือเปรียบเทียบความยืดหยุ่นทางจิตใจจ าแนกตาม
ปัจจยัส่วนบุคคลของพนกังาน กลุ่มบริษทัผลิตและส่งออกรองเทา้และเส้ือผา้ส าเร็จรูปในกรุงเทพมหานคร 3) เพื่อ
ศึกษาระดบัอิทธิพลของการเป็นองคก์รแห่งการเรียนรู้ท่ีมีต่อความยืดหยุน่ทางจิตใจของบุคลากร กลุ่มบริษทัผลิต
และส่งออกรองเทา้และเส้ือผา้ส าเร็จรูปในกรุงเทพมหานคร กลุ่มตวัอย่าง ไดแ้ก่ พนักงานกลุ่มบริษทัผลิตและ
ส่งออกรองเท้าและเส้ือผา้ส าเร็จรูปในกรุงเทพมหานคร จ านวน 382 คน เคร่ืองมือท่ีใช้รวบรวมขอ้มูลไดแ้ก่ 
แบบสอบถาม  

ผลการวิจยัพบว่า 1) ระดบัการเป็นองคก์รแห่งการเรียนรู้ของกลุ่มบริษทัผลิตและส่งออกรองเทา้และ
เส้ือผา้ส าเร็จรูปในกรุงเทพมหานครอยูใ่นระดบัปานกลาง 2) ความยืดหยุน่ทางจิตใจของพนกังานในองคก์รกลุ่ม
บริษทัผลิตและส่งออกรองเทา้และเส้ือผา้ส าเร็จรูปในกรุงเทพมหานครแตกต่างกนัตามปัจจยัดา้นเพศ อาย ุระดบั
การศึกษา ต าแหน่งงานในองคก์ร และอายงุานในองคก์ร 3) ปัจจยัของการเป็นองคก์รแห่งการเรียนรู้ มีอิทธิพลต่อ
ความยืดหยุน่ทางจิตใจของพนกังานในองค์กร ดา้นความมัน่คงทางอารมณ์ ไดแ้ก่ การเรียนรู้เป็นทีม การเรียนรู้
อยา่งต่อเน่ือง และการมีวสิยัทศัน์ร่วม ดา้นก าลงัใจไดแ้ก่ การเรียนรู้เป็นทีม และ การเรียนรู้อยา่งต่อเน่ือง ส่วนดา้น
การจดัการกบัปัญหาไดแ้ก่ การมีแบบแผนทางความคิด และการเรียนรู้อยา่งต่อเน่ือง  

 
ค าส าคญั: องคก์รแห่งการเรียนรู้, ความยดืหยุน่ทางจิตใจ 
 

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. ความส าคัญและทีม่าของปัญหาวจัิย 
 การเปล่ียนแปลงของสถานการณ์โลกเกิดข้ึนอยา่งต่อเน่ืองไม่วา่จะเป็นในดา้นการเมือง ดา้นเศรษฐกิจ
และสงัคม ดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ ดา้นธุรกิจการคา้ อีกทั้งยงัมีการแข่งขนัสูงข้ึนและมีความไม่แน่นอนมากข้ึน 
รวมถึงสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จึงเป็นเร่ืองท่ีทา้ทายมากข้ึน
ส าหรับองคก์รท่ีจะด าเนินงานใหป้ระสบความส าเร็จ ดงันั้นองคก์รแต่ละแห่งควรท่ีจะปรับตวัให้เขา้สู่องคก์รแห่ง
การเรียนรู้ เพ่ือพร้อมรับต่อสภาพแวดลอ้มท่ีเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็ว โดยองค์กรแห่งการเรียนรู้คือองค์กรท่ี
มุ่งเน้นให้พนักงานมีความสนใจใฝ่รู้ พฒันาการเรียนรู้อย่างต่อเน่ือง มีการท างานเป็นทีม รู้จกัวิธีการแกปั้ญหา
อยา่งเป็นระบบ (คณิสร บุญทวีวฒัน์, 2557) และส่ิงท่ีจะสะทอ้นภาพความสามารถขององคก์รคือ เม่ือปัญหาหรือ
สถานการณ์ต่างๆผ่านพน้ไปแลว้ องค์กรจะสามารถฟ้ืนตวัและกลบัสู่ภาวะปกติไดร้วดเร็วเพียงใด นั่นหมายถึง 
การมีความสามารถในการรับมือต่อปัญหา หรือวิกฤติท่ีเขา้มากระทบและสามารถก้าวพน้ปัญหาและวิกฤติ
ดงักล่าวไดดี้กวา่คู่แข่งหรือผูป้ระกอบการรายอ่ืนในอุตสาหกรรมเดียวกนั 
 งานวจิยัท่ีผา่นมาไดมี้การศึกษาเก่ียวกบัองคก์ารแห่งการเรียนรู้ในบริบทต่างๆ ไดแ้ก่ ความสมัพนัธ์เชิง
สาเหตุและผลลพัธ์ของศกัยภาพองคก์ารแห่งการเรียนรู้ของอุตสาหกรรมธุรกิจส่ิงทอในประเทศไทย (ชชัราวรรณ 
มีทรัพยท์อง, 2560) ความยืดหยุน่ทางอารมณ์และขอ้เรียกร้องจากงานท่ีพยากรณ์ภาวะหมดไฟในการท างาน (เจนจิรา 
เกียรติธนะบ ารุง, 2560) ปัจจยัดา้นองคก์ารแห่งการเรียนรู้ท่ีมีผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบติังานของครู ในระดบั
อาชีวศึกษาในจงัหวดัชลบุรี (วิไลลกัษณ์ ศรีวิชยั, 2561) ซ่ึงงานวิจยัเหล่าน้ีไดศึ้กษาเก่ียวกบัระดบัปัจจยัท่ีส่งผลต่อ
การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ ระดบัความพร้อมของการพฒันาองค์กรสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ ความสัมพนัธ์
ระหว่างวินัย 5 ประการ ทดสอบอิทธิพลของศักยภาพองคก์ารแห่งการเรียนรู้ท่ีส่งผลต่อผลการด าเนินงานผ่าน
ความสามารถทางนวตักรรมของอุตสาหกรรมธุรกิจส่ิงทอในประเทศไทย ยงัไม่มีงานวจิยัท่ีศึกษาเก่ียวกบัการเป็น
องค์กรแห่งการเรียนรู้ท่ีมีอิทธิพลต่อความยืดหยุ่นทางจิตใจ ดังนั้ นงานวิจัยช้ินน้ีจึงได้มุ่งเน้นศึกษาเก่ียวกับ 
“องคก์รแห่งการเรียนรู้ ท่ีส่งผลต่อความยืดหยุน่ทางจิตใจในองคก์ร ของกลุ่มบริษทัผลิตและส่งออกรองเทา้และ
เส้ือผา้ส าเร็จรูปในกรุงเทพมหานคร”  
 
 



การประชุมวชิาการระดบัชาติและนานาชาติ มหาวทิยาลยัศรีปทุม ออนไลน์ คร้ังท่ี 16 ประจ าปี 2564 วนัท่ี 28 ตุลาคม 2564 

1024 

2. วตัถุประสงค์ของการวจัิย 

(1) เพื่อศึกษาระดบัการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ของกลุ่มบริษทัผลิตและส่งออกรองเทา้และเส้ือผา้
ส าเร็จรูปในกรุงเทพมหานคร  

(2) เพื่อเปรียบเทียบความยืดหยุ่นทางจิตใจจ าแนกตามปัจจยัส่วนบุคคลของพนกังาน กลุ่มบริษทัผลิต
และส่งออกรองเทา้และเส้ือผา้ส าเร็จรูปในกรุงเทพมหานคร  

(3) เพื่อศึกษาระดบัอิทธิพลของการเป็นองคก์รแห่งการเรียนรู้ท่ีมีต่อความยดืหยุน่ทางจิตใจของบุคลากร 
กลุ่มบริษทัผลิตและส่งออกรองเทา้และเส้ือผา้ส าเร็จรูปในกรุงเทพมหานคร 

 

3. เอกสารและงานวจัิยทีเ่กี่ยวข้อง 
 3.1 แนวคดิ ทฤษฎแีละงานวจิยัทีเ่กีย่วข้อง 

Senge (1990) ไดเ้สนอแนวคิดของการสร้างองคก์รแห่งการเรียนรู้ออกเป็น 5 ประการในหนังสือเร่ือง 
วินยั 5 ประการพ้ืนฐานองคก์รแห่งการเรียนรู้ (The fifth disciplines) ซ่ึงเป็นแนวทางหลกัในการสร้างองคก์รแห่ง
การเรียนรู้ให้เกิดข้ึน ส่ิงท่ีจะผลกัดนัและสนับสนุนให้เกิดองค์กรแห่งการเรียนรู้ประกอบด้วย บุคคลท่ีรอบรู้ 
(Personal mastery) แบบแผนความคิด (Mental model) การมีวิสัยทศัน์ร่วมกนั (Shared vision) การเรียนรู้ร่วมกนั
เป็นทีม (Team learning) การคิดอยา่งเป็นระบบ (System thinking) 

Grotberg (1995) ความยืดหยุน่ทางจิตใจเป็นทกัษะท่ีจ าเป็นในการเพ่ิมปัจจยัปกป้องอนัเป็นปัจจยัส่วน
บุคคล ประกอบดว้ยคุณลกัษณะท่ีส าคญั 3 ประการไดแ้ก่ (1) ดา้นแหล่งประโยชน์ภายนอก หมายถึงการตระหนกั
รับรู้ในส่ิงท่ีตนมี (I have…) (2) ดา้นความเขม้แขง็ภายใน หมายถึงการรับรู้ในส่ิงท่ีตนเป็น (I am…) (3) ดา้นทกัษะ
สังคมและสัมพนัธภาพระหว่างบุคคลและการแกไ้ขปัญหาส่ิงท่ีตนสามารถท าได ้(I can…) ซ่ึงเป็นหัวใจส าคญั
ของแนวคิดความเขม้แขง็ทางใจ  

Marquardt (1996) กล่าวถึงแนวคิด 5 ประการท่ีจะเปล่ียนองค์กรให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ไวด้งัน้ี 
การสร้างการเรียนรู้อย่างต่อเน่ืองและทัว่ถึงทั้งองคก์ร การปฏิรูปองคก์รให้กา้วสู่ความเป็นเลิศในการเรียนรู้โดย
จะตอ้งมุ่งความสนใจไปท่ี 4 องค์ประกอบคือ วิสัยทัศน์ วฒันธรรม กลยุทธ์ และโครงสร้างขององคก์ร การให้
อ านาจกบัสมาชิกในองคก์ร การบริหารจดัการองคค์วามรู้ มีระบบการจดัเก็บขอ้มูลจากภายในและภายนอก และ
การน าเทคโนโลยมีาสนบัสนุนใหเ้กิดการเรียนรู้ในองคก์ร     
  วิทย ์เท่ียงบูรณธรรม (2541) ไดบ้ญัญติัค าวา่ “Resilience” ในพจนานุกรมองักฤษ-ไทยวา่ ความสามารถ
ในการกลบัสู่สภาพเดิม ความหดได ้ความยดืหยุน่ และความสามารถในการฟ้ืนคืนสู่ปกติ 
 Malik, P., & Garg, P. (2017) ไดท้ าการศึกษาเก่ียวกบัความสมัพนัธ์ระหวา่งองคก์รแห่งการเรียนรู้ การมี
ส่วนร่วมในการท างาน และความยดืหยุน่ทางจิตใจ พบวา่การเป็นองคก์รแห่งการเรียนรู้มีอิทธิพลต่อความยืดหยุน่
ทางจิตใจอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ 0.05 และน าไปสู่การมีส่วนร่วมในการท างาน 
  Bishop, J. K. (2020) ไดท้ าการศึกษาวิจยัเก่ียวกบั วฒันธรรมองค์กรแห่งการเรียนรู้ ความสัมพนัธ์กับ 
การด ารงชีวิตท่ีดีของพนกังาน และความยดืหยุน่ในจิตใจของพนกังาน แนวคิดเบ้ืองตน้เก่ียวกบัความยืดหยุน่ทาง
จิตใจของพนกังานมุ่งเนน้ไปท่ีความสามารถของแต่ละบุคคลในการฟ้ืนคืนกลบัภายหลงัความทุกขย์าก นกัวิจยั
ร่วมสมยัไดข้ยายแนวความคิดนั้นไปท่ีพิจารณาความยืดหยุน่ทางจิตใจของพนกังานเป็นความสามารถดา้นพฤติ
กรรมท่ีไม่จ าเป็นตอ้งเกิดข้ึนเม่ือมีเหตุการณ์วิกฤติ แต่สามารถแสดงใหเ้ห็นไดเ้ม่ือเผชิญกบัส่ิงต่างๆ ท่ีเกิดข้ึนซ ้ าๆ
ในแต่ละวนัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเปล่ียนแปลงและความไม่แน่นอน 
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 กรมสุขภาพจิต (2563) ให้ความหมายของความยืดหยุ่นทางจิตใจว่า คือความสามารถทางอารมณ์และ
จิตใจของบุคคลท่ีสามารถยืดหยุน่ ปรับตวั ฟ้ืนฟูสภาพอารมณ์และจิตใจไดอ้ยา่งรวดเร็ว ภายหลงัเหตุการณ์วิกฤติ
หรือสถานการณ์ท่ียากล าบาก เป็นคุณสมบติัเฉพาะตวัของบุคคลท่ีสามารถรับมือกบัเหตุการณ์ไม่คาดฝัน พลิกวิกฤติ
ใหเ้ป็นโอกาส ผา่นพน้อุปสรรคไปไดโ้ดยไม่จมอยูก่บัความทุกข ์และด าเนินชีวติต่อไป 

 3.2 กรอบแนวคดิในการวจิยั 

 
 

แผนภาพที ่1 กรอบแนวคิดในการวจิยั 
 

3.3 สมมตฐิานการวจิยั 
 1. ปัจจยัส่วนบุคคล ไดแ้ก่ เพศ อาย ุระดบัการศึกษา ต าแหน่งงานในองคก์ร อายงุาน ท่ีแตกต่างกนั 
จะมีผลต่อความยดืหยุน่ทางจิตใจท่ีแตกต่างกนั 

 2. องค์ประกอบของการเป็นองคก์รแห่งการเรียนรู้ อย่างน้อยประการใดประการหน่ึง มีอิทธิพล               
เชิงบวกกับความยืดหยุ่นทางจิตใจในดา้นต่างๆ ของพนักงานกลุ่มบริษทัผลิตและส่งออกรองเทา้และเส้ือผา้
ส าเร็จรูปในกรุงเทพมหานคร 

 
4. วธีิด าเนินการวจัิย  

4.1 วธีิการด าเนินการวจิยั 
การวิจยัคร้ังน้ีเป็นการวิจยัเชิงปริมาณ ใชว้ิธีการเก็บขอ้มูลดว้ยแบบสอบถาม โดยผูว้ิจยัด าเนินการเก็บ

แบบสอบถามแบบออนไลน์ 
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4.2 ประชากรและตวัอย่าง 
ประชากรท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ีใชคื้อ พนกังานกลุ่มบริษทัผลิตและส่งออกรองเทา้และเส้ือผา้ส าเร็จรูป

ในกรุงเทพมหานคร ซ่ึงมีพนกังานโดยประมาณ 2,800 คน สุ่มกลุ่มตวัอยา่งโดยใชสู้ตรยามาเน่ (Yamane, 1973) 
ไดก้ลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวิจยั 350 คน จากนั้นผูท้  าการวิจยัไดใ้ชว้ิธีการเลือกตวัอย่างเฉพาะเจาะจง (Purposive 
sampling) เป็นการสุ่มตวัอยา่งโดยใชดุ้ลยพินิจของผูว้ิจยัในการก าหนดสมาชิกของประชากร และเก็บขอ้มูลรวม
ทั้งส้ินจากกลุ่มตวัอยา่งจ านวน 382 คน  

4.3 เคร่ืองมือวจิยั 
ในการวิจยัคร้ังน้ีผูว้จิยัไดใ้ชแ้บบสอบถาม (Questionnaire) เป็นเคร่ืองมือหลกัในการเก็บรวบรวมขอ้มูล 

โดยพิจารณาจาก ตวัแปรตน้ และตวัแปรตามน ามาสร้างเป็นแบบสอบถาม แบ่งออกเป็น 4 ส่วนดงัต่อไปน้ี ส่วนท่ี 1 
แบบสอบถามขอ้มูลปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ของผูต้อบแบบสอบถาม ประกอบดว้ย เพศ อาย ุระดบัการศึกษา 
ต าแหน่งในองคก์ร และอายกุารท างานในองคก์รโดยมีลกัษณะเป็นค าตอบแบบเลือกตอบ จ านวน 5 ขอ้ ส่วนท่ี 2 
แบบสอบถามเก่ียวกบัระดบัการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ของกลุ่มบริษทัผลิตและส่งออกรองเทา้และเส้ือผา้
ส าเร็จรูป ในกรุงเทพมหานคร เป็นค าถามแบบปลายปิด (Close-ended response question) โดยมีจ านวนขอ้ค าถาม
รวมทั้งส้ิน 25 ขอ้ เป็นแบบสอบถามปลายปิด เป็นขอ้ความเชิงบวก (Positive) ส่วนท่ี 3 แบบสอบถามเก่ียวกบัการวดั
ความยืดหยุน่ทางจิตใจ โดยใชค้  าถามแบบปลายปิด (Close-ended response question) โดยมีจ านวนขอ้ค าถามรวม
ทั้งส้ิน 15 ขอ้ส าหรับในส่วนน้ีเป็นแบบสอบถามปลายปิด เป็นขอ้ความเชิงบวก (Positive) ใชร้ะดบัการวดัขอ้มูลแบบ  
Multiple rating list scale questions  ส่วนท่ี 4 ขอ้เสนอแนะเป็นค าถามปลายเปิดให้ผูต้อบแบบสอบถามแสดงความ
คิดเห็นเก่ียวกบัแนวทางการพฒันาองคก์รเพ่ือเป็นองคก์รแห่งการเรียนรู้เพ่ือน าไปสู่การมีความยืดหยุน่ทางจิตใจ 
เพื่อใชเ้ป็นแนวทางในการน าขอ้เสนอแนะไปใชใ้นการปรับปรุงและพฒันาบุคลากรในองคก์รต่อไป 

แบบสอบถามไดผ้่านการพิจารณาจากผูท้รงคุณวุติ 4 ท่าน จากนั้นผูว้ิจยัไดน้ าแบบสอบถามให้กลุ่ม
ตวัอยา่งจ านวน 30 คนเพื่อตอบแบบสอบถาม และน าขอ้มูลท่ีไดม้าท าการทดสอบความเช่ือมัน่ (Reliability) ไดค้่า

สัมประสิทธ์ิแอลฟ่าของครองบาค (Cronbach’s alpha coefficient : α coefficient) ดังน้ี แบบสอบถามการเป็น
องคก์รแห่งการเรียนรู้ ขอ้ค าถามเก่ียวกบัการเรียนรู้อยา่งต่อเน่ือง การมีแบบแผนทางความคิด การมีวิสัยทศัน์ร่วม 
การเรียนรู้เป็นทีม และการมีความคิดอยา่งเป็นระบบ ไดค้่าสมัประสิทธ์ิแอลฟ่าของครองบาค 0.809, 0.862, 0.879, 
0.860 และ 0.904 ตามล าดบั ส่วนขอ้ค าถามความยืดหยุน่ทางจิตใจ ทางดา้นความมัน่คงทางอารมณ์ ดา้นก าลงัใจ 
และการจดัการปัญหา ไดค้่าสมัประสิทธ์ิแอลฟ่าของครองบาค 0.896, 0.886 และ 0.877 ตามล าดบั 

4.4 การเกบ็รวบรวมข้อมูล (ตุลาคม พ.ศ. 2563 - มกราคม พ.ศ. 2564) 

ผูว้ิจยัไดด้ าเนินการเก็บรวบรวมขอ้มูล โดยแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ ขอ้มูลปฐมภูมิ (Primary data)  
ซ่ึงเป็นข้อมูลส าหรับใช้ในการประกอบการท าวิจัย โดยผู ้วิจัยได้ท าการเก็บรวบรวมข้อมูลจากการตอบ
แบบสอบถามของพนกังานกลุ่มบริษทัผลิตและส่งออกรองเทา้และเส้ือผา้ส าเร็จรูป ในกรุงเทพมหานคร จ านวน
ประชากรโดยประมาณ 2,800 คน โดยมีจ านวนกลุ่มตวัอยา่ง 382 คน และ ขอ้มูลทุติยภูมิ (Secondary data) ซ่ึงเป็น
ขอ้มูลส าหรับใชใ้นการประกอบการท าวิจยั โดยผูว้ิจยัไดท้ าการศึกษาคน้ควา้จากหนงัสือ วารสาร ปริญญานิพนธ์ 
วิทยานิพนธ์ สารนิพนธ์ รวมไปถึงผลงานวิจัยท่ีเก่ียวขอ้ง แหล่งขอ้มูลจากทางอินเตอร์เน็ต เพื่อน ามาใช้เป็น
แนวทางในการศึกษาและท าการวจิยัในคร้ังน้ี 
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4.5 การวเิคราะห์ข้อมูล  
ขอ้มูลท่ีน ามาค านวณหาค่าจะใช้โปรแกรมส าเร็จรูปค านวณหา ค่าความถ่ี (Frequencies) ค่าร้อยละ 

(Percentage) ค่าเฉล่ีย (Mean) ค่าเ บ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard division) เ พ่ือศึกษาลักษณะทั่วไปของกลุ่ม
ประชากร โดยใชส้ถิติการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียวแบบ One way analysis of variance: ANOVA และ
การเปรียบเทียบค่าความแตกต่างรายคู่ด้วยวิธี Least-significant different และใช้สถิติการวิเคราะห์การถดถอย
พหุคูณ (Multiple regression analysis) เพื่อวิเคราะห์ปัจจยัการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ท่ีมีผลต่อความยืดหยุน่
ทางจิตใจในองคก์รของพนกังานกลุ่มบริษทัผลิตและส่งออกรองเทา้และเส้ือผา้ส าเร็จรูปในกรุงเทพมหานคร 

 

5. ผลการวจัิย 
 ส่วนที ่1 การวเิคราะห์เชิงพรรณนา (descriptive analysis) 
 ดา้นเพศ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงร้อยละ 67.9 ดา้นอายุ ผูต้อบแบบสอบถามมีอายุ              
36 - 45 ปี คิดเป็นร้อยละ 38.0 อาย ุ26 – 35 ปี คิดเป็นร้อยละ 36.4 อาย ุ46 – 55 ปี คิดเป็นร้อยละ 17.8 อาย ุ56 ปีข้ึนไป 
คิดเป็นร้อยละ 4.2 และอายุ 18 – 25 ปี คิดเป็นร้อยละ 3.7 ตามล าดบั ดา้นระดบัการศึกษา ผูต้อบแบบสอบถามมี
ระดบัการศึกษาระดบัปริญญาตรีข้ึนไป คิดเป็นร้อยละ 42.2 ต ่ากว่าหรือเทียบเท่า ม.6 คิดเป็นร้อยละ 38.2 และ 
อนุปริญญา/ ปวส คิดเป็นร้อยละ 17.5 ตามล าดบั ดา้นต าแหน่งในองคก์ร พนกังานระดบัปฏิบติัการ คิดเป็นร้อยละ 
61.0 หัวหนา้งาน คิดเป็นร้อยละ 30.9  ผูช่้วยผูจ้ดัการข้ึนไป/ผูบ้ริหารระดบัสูง คิดเป็นร้อยละ 8.1 ตามล าดบั และ
ดา้นอายงุานในองคก์ร ผูต้อบแบบสอบถามมีอายงุาน 6 ปีข้ึนไป คิดเป็นร้อยละ 44.2  อายงุาน 1 - 5 ปี คิดเป็นร้อยละ 
42.4  และอายงุานต ่ากวา่ 1 ปี คิดเป็นร้อยละ 13.4 ตามล าดบั 
 ส่วนที่ 2 ข้อมูลเชิงพรรณนาเกี่ยวกับการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ของกลุ่มบริษัทผลิตและส่งออก
รองเท้าและเส้ือผ้าส าเร็จรูปในกรุงเทพมหานคร 

 

ตารางที ่1 ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานดา้นการเป็นองคก์รแห่งการเรียนรู้ 

การเป็นองคก์รแห่งการเรียนรู้ 
N = 382 ระดบัความ

คิดเห็น ล าดบัท่ี 
x̅ SD 

1. ดา้นการเรียนรู้อยา่งต่อเน่ือง  2.60 0.62 ปานกลาง 5 
2. ดา้นการเป็นผูมี้แบบแผนทางความคิด 2.64 0.66 ปานกลาง 4 
3. ดา้นการมีวสิยัทศัน์ร่วม 2.72 0.70 ปานกลาง 3 

4. ดา้นการเรียนรู้เป็นทีม 2.84 0.63 ปานกลาง 1 

5. ดา้นการมีความคิดอยา่งเป็นระบบ 2.75 0.70 ปานกลาง 2 

รวม 2.71 0.61 ปานกลาง  

  
 เกณฑก์ารแปลความหมายของเคร่ืองมือ ผูว้ิจยัใชค้ะแนนเฉล่ียของแต่ละตวัแปลมาใชแ้ปลความหมาย 
โดยก าหนดระดับความหมายของค่าเฉล่ียเป็น 5 ระดับ Likert ’s scale (Likert, 1932) โดยเร่ิมจาก 1 หมายถึง                
น้อยท่ีสุด ไปจนถึง 5 หมายถึงมากท่ีสุด ผลการส ารวจระดบัความคิดเห็นของผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีต่อการเป็น
องคก์รแห่งการเรียนรู้โดยรวม  พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งนั้นเห็นดว้ยกบัการเป็นองคก์รแห่งการเรียนรู้โดยรวม มีค่าเฉล่ียอยู่



การประชุมวชิาการระดบัชาติและนานาชาติ มหาวทิยาลยัศรีปทุม ออนไลน์ คร้ังท่ี 16 ประจ าปี 2564 วนัท่ี 28 ตุลาคม 2564 

1028 

ในระดบัปานกลาง (x̅ =  2.71 ) แลว้เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบว่า กลุ่มตวัอย่างเห็นดว้ยกบัดา้นการเรียนรู้เป็นทีม
เป็นอนัดบัหน่ึง มีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัปานกลาง (x̅ = 2.84 ) รองลงมา คือ ดา้นการมีความคิดอยา่งเป็นระบบ มีค่าเฉล่ีย
อยูใ่นระดบัปานกลาง (x̅ = 2.75 )  อนัดบัสาม คือดา้นการมีวิสัยทศัน์ร่วม มีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัปานกลาง (x̅ = 2.72 ) 
อนัดบัส่ี คือ ดา้นการเป็นผูมี้แบบแผนทางความคิด มีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัปานกลาง (x̅ = 2.64 ) และ อนัดบัห้า คือ การ
เรียนรู้อยา่งต่อเน่ือง มีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัปานกลาง (x̅ = 2.60 ) ตามล าดบั 

 ส่วนที่ 3 ข้อมูลเชิงพรรณนาเกีย่วกับความยืดหยุ่นทางจิตใจของพนักงานในกลุ่มบริษัทผลติและส่งออก
รองเท้าและเส้ือผ้าส าเร็จรูป ในกรุงเทพมหานคร 
 

ตารางที ่2 ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานความยดืหยุน่ทางจิตใจ 

ความยดืหยุน่ทางจิตใจ 
N = 382 ระดบัความ

คิดเห็น 
ล าดบัท่ี 

x̅ SD 

1. ดา้นความมัน่คงทางอารมณ์ 3.27 0.60 ปานกลาง 1 

2. ดา้นก าลงัใจ 3.24 0.57 ปานกลาง 2 

3. ดา้นการจดัการปัญหา 3.27 0.55 ปานกลาง 1 

รวม 3.26 0.53 ปานกลาง  

  
 พบวา่ผลการส ารวจระดบัความยืดหยุน่ทางจิตใจของพนกังานในกลุ่มบริษทัผลิตและส่งออกรองเทา้
และเส้ือผา้ส าเร็จรูป ในกรุงเทพมหานครโดยรวมอยู่ในระดบัปานกลาง (x̅ = 3.26) เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น
เรียงล าดบัจากมากไปหานอ้ย พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งมีระดบัความยดืหยุน่ทางจิตใจ เป็นอนัดบัแรก คือดา้นการจดัการ
ปัญหา กบั ดา้นความมัน่คงทางอารมณ์ มีค่าเฉล่ียอยู่ในระดบัปานกลาง (x̅ = 3.27) รองลงมา คือ ดา้นก าลงัใจ                
มีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัปานกลาง (x̅ = 3.24)  
 ส่วนที ่4 การวเิคราะห์ข้อมูลเพ่ือทดสอบสมมตฐิาน ( hypothesis testing) 

สมมติฐานที่ 1 ปัจจยัส่วนบุคคล ไดแ้ก่ เพศ อายุ ระดบัการศึกษา ต าแหน่งงานในองค์กร อายุงานใน
องค์กรท่ีแตกต่างกันจะมีความยืดหยุ่นทางจิตใจของพนักงานกลุ่มบริษทัผลิตและส่งออกรองเทา้และเส้ือผา้
ส าเร็จรูปในกรุงเทพมหานคร ท่ีแตกต่างกนั 
 สมมติฐานท่ี 1.1 ปัจจยัส่วนบุคคลดา้นเพศท่ีแตกต่างกนั มีผลต่อความยดืหยุน่ทางจิตใจไม่แตกต่างกนั 
 สมมติฐานท่ี 1.2 ปัจจยัส่วนบุคคลดา้นอายท่ีุแตกต่างกนั มีผลต่อความยดืหยุน่ทางจิตใจแตกต่างกนั 
 สมมติฐานท่ี 1.3 ปัจจยัส่วนบุคคลดา้นระดบัการศึกษาท่ีแตกต่างกนั มีผลต่อความยดืหยุน่ทางจิตใจ
แตกต่างกนั 
 สมมติฐานท่ี 1.4 ปัจจยัส่วนบุคคลดา้นต าแหน่งในองคก์รท่ีแตกต่างกนั มีผลต่อความยืดหยุ่นทาง
จิตใจแตกต่างกนั 
 สมมติฐานท่ี 1.5 ปัจจยัส่วนบุคคลดา้นอายุงานในองคก์รท่ีแตกต่างกนั มีผลต่อความยืดหยุ่นทาง
จิตใจแตกต่างกนั 
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สมมติฐานที ่2 ปัจจยัดา้นองคป์ระกอบการเป็นองคก์รแห่งการเรียนรู้อยา่งนอ้ยประการใดประการหน่ึง
มีอิทธิพลเชิงบวกกบัความยืดหยุ่นทางจิตใจในดา้นต่างๆของพนักงานกลุ่มบริษทัผลิตและส่งออกรองเทา้และ
เส้ือผา้ส าเร็จรูปในกรุงเทพมหานคร  
 
ตารางที่ 3  ค่าสัมประสิทธ์ิการถดถอยของการวิเคราะห์ปัจจัยการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ท่ีมีอิทธิพลเชิง

บวกกับความยืดหยุ่นทางจิตใจโดยรวมของพนักงานกลุ่มบริษทัผลิตและส่งออกรองเท้าและ
เส้ือผา้ส าเร็จรูปในกรุงเทพมหานคร   

การเป็นองคก์รแห่งการเรียนรู้ B 
ค่าสมัประสิทธ์ิการถดถอย 

ล าดบัท่ี t p 
คะแนนมาตรฐาน (β)  

ค่าคงท่ี (Constant) 1.45 -  16.52 0.00* 
1. การเรียนรู้อยา่งต่อเน่ือง 0.25 0.25 2 3.96 0.00* 
2. การมีแบบแผนทางความคิด 0.17 0.17 3 1.80 0.07 
3. การมีวสิยัทศัน์ร่วม 0.10 0.09 4 1.11 0.27 
4.การเรียนรู้เป็นทีม 0.31 0.33 1 4.38 0.00* 
5.การมีความคิดอยา่งเป็นระบบ -0.03 -0.04 5 -0.43 0.66 

*p<.05 
 
เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นของการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ท่ีมีอิทธิพลเชิงบวกต่อความยืดหยุ่นทาง

จิตใจโดยรวมของของพนกังานกลุ่มบริษทัผลิตและส่งออกรองเทา้และเส้ือผา้ส าเร็จรูปในกรุงเทพมหานครอยา่งมี
นยัส าคญัทางสถิติ คือ การเรียนรู้เป็นทีม และการเรียนรู้อยา่งต่อเน่ือง 

 

6. อภิปรายผล  
สมมติฐานที่ 1 : ปัจจยัส่วนบุคคล ไดแ้ก่ เพศ อายุ ระดบัการศึกษา ต าแหน่งงานในองคก์ร อายุงานใน

องคก์รท่ีแตกต่างกนัของพนกังานกลุ่มบริษทัผลิตและส่งออกรองเทา้และเส้ือผา้ส าเร็จรูปในกรุงเทพมหานคร จะ
มีความยดืหยุน่ทางจิตใจท่ีแตกต่างกนั 
 เพศ  พบว่าปัจจยัส่วนบุคคลดา้นเพศท่ีแตกต่างกนั มีความยืดหยุ่นทางจิตใจดา้นความมัน่คงทาง
อารมณ์ ด้านก าลงัใจ และด้านการจัดการกับปัญหา ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ซ่ึง
ผลการวิจยัไม่สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ นุชนาฏ ธรรมขนั และบุรณี กาญจนถวลัย ์(2557, น. 450-452) ซ่ึงไดท้ า
การวจิยัศึกษา พลงัสุขภาพจิตและปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งของพนกังานโรงงานอุตสาหกรรมกระดาษ ในจงัหวดันครปฐม 
ท่ีพบวา่กลุ่มตวัอยา่งท่ีเป็นเพศชายมีคะแนนเฉล่ีย พลงัสุขภาพจิตสูงกวา่เพศหญิง แต่ในสังคมปัจจุบนัเพศหญิงมี
การออกไปท างานนอกบา้นมากข้ึน มีความรับผิดชอบมากข้ึนทั้งในหนา้ท่ีการงานและครอบครัว ซ่ึงจะเห็นไดจ้าก
ในหลายองค์กรท่ีผูน้ าองคก์รเป็นเพศหญิง จากปัจจยัทางสังคมเหล่าน้ีอาจท าให้เพศหญิงมีความเขม้แข็งและมี
ความยดืหยุน่ทางจิตใจท่ีมากข้ึน 
 อายุ  พบว่าปัจจยัส่วนบุคคลดา้นอายุ มีผลต่อความยืดหยุ่นทางจิตใจดา้นความมัน่คงทางอารมณ์ 
ดา้นก าลงัใจ และดา้นการจดัการกบัปัญหา แตกต่างกนัอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ซ่ึงสอดคลอ้งกบั
งานวจิยัของ นุชนาฏ ธรรมขนั และบุรณี กาญจนถวลัย ์(2557, น. 450-452) ซ่ึงไดท้ าการวจิยัศึกษา พลงัสุขภาพจิต
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และปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งของพนกังานโรงงานอุตสาหกรรมกระดาษ ในจงัหวดันครปฐม พบว่าอายุท่ีสูงข้ึนมีความ
สอดคลอ้งกบัค่าคะแนนพลงัสุขภาพจิตท่ีสูง ข้ึนทั้ง 3 ดา้น ทั้งในดา้นความมัน่คงทางอารมณ์ ดา้นก าลงัใจ และ
ดา้นการจดัการกบัปัญหา 
 ระดับการศึกษา  พบวา่ระดบัการศึกษา มีผลต่อความยืดหยุน่ทางจิตใจดา้นความมัน่คงทางอารมณ์ 
ดา้นก าลงัใจ และดา้นการจดัการกบัปัญหา แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  
 ต าแหน่งงานในองค์กร  พบวา่ต าแหน่งงานในองคก์ร มีผลต่อความยืดหยุน่ทางจิตใจ ดา้นก าลงัใจ 
และดา้นการจดัการกบัปัญหา แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
 อายุงานในองค์กร  พบว่าอายุงานในองคก์ร มีผลต่อความยืดหยุ่นทางจิตใจ ดา้นความมัน่คงทาง
อารมณ์ แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
 จากการศึกษาพบวา่ยงัไม่มีงานวจิยัท่ีสนบัสนุนสมมติฐาน ดา้นปัจจยัส่วนบุคคลทั้งสามดา้นขา้งตน้ ซ่ึงผู ้
ท่ีมี ระดบัการศึกษา ต าแหน่งงาน และอายุงานในองค์กรท่ีมากกว่าจะมีความเป็นไปไดว้่าบุคคลนั้นจะมีความ
ยืดหยุน่ทางจิตใจท่ีมากกวา่ เน่ืองจากผ่านประสบการณ์การใชชี้วิต การท างาน สถานการณ์ต่างๆ มีความรับผิดชอบ
ท่ีมากข้ึน มีการเรียนรู้ในการด าเนินชีวิต การแก้ปัญหาได้ดี แต่ทั้ งน้ีก็ข้ึนอยู่ปัจจัยด้านอ่ืนๆ ด้วยเช่นกัน เช่น                
การอบรมเล้ียงดู พ้ืนฐานครอบครัว สงัคมส่ิงแวดลอ้ม เพื่อน เร่ืองราวในชีวติ เป็นตน้ 

สมมตฐิานที ่2 : ปัจจยัดา้นองคป์ระกอบการเป็นองคก์รแห่งการเรียนรู้อยา่งนอ้ยประการใดประการหน่ึง
มีอิทธิพลเชิงบวกกบัความยืดหยุ่นทางจิตใจในดา้นต่างๆของพนักงานกลุ่มบริษทัผลิตและส่งออกรองเทา้และ
เส้ือผา้ส าเร็จรูปในกรุงเทพมหานคร พบวา่  

1. ดา้นความมัน่คงทางอารมณ์ : ปัจจยัดา้นการเป็นองคก์รแห่งการเรียนรู้ มีอิทธิพลเชิงบวกต่อความ
ยืดหยุน่ทางจิตใจ ดา้นความมัน่คงทางอารมณ์ อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ซ่ึงมีระดบัความสามารถใน
การอธิบายอยู่ท่ีร้อยละ 55 ซ่ึงปัจจยัท่ีมีผลต่อความยืดหยุ่นทางจิตใจ ดา้นความมัน่คงทางอารมณ์ในองคก์ร คือ                
การเรียนรู้เป็นทีม การเรียนรู้อยา่งต่อเน่ือง และ การมีวสิยัทศัน์ร่วม ตามล าดบั   

2. ดา้นก าลงัใจ : ปัจจยัดา้นการเป็นองคก์รแห่งการเรียนรู้มีอิทธิพลเชิงบวกต่อความยืดหยุ่นทาง
จิตใจ ดา้นก าลงัใจ อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ซ่ึงมีระดบัความสามารถในการอธิบายอยูท่ี่ร้อยละ 42  
ซ่ึงปัจจยัท่ีมีผลต่อความยดืหยุน่ทางจิตใจ ดา้นก าลงัใจ ในองคก์รคือ การเรียนรู้เป็นทีม และการเรียนรู้อยา่งต่อเน่ือง 
 3. ด้านการจัดการกับปัญหา : ปัจจัยด้านการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ มีอิทธิพลเชิงบวกต่อ              
ความยืดหยุ่นทางจิตใจในองค์กรดา้นการจดัการกับปัญหา อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ซ่ึงมีระดบั
ความสามารถในการอธิบายอยูท่ี่ร้อยละ 47 ซ่ึงปัจจยัท่ีมีผลต่อความยืดหยุน่ทางจิตใจดา้นการจดัการกบัปัญหาใน
องคก์รคือ การมีแบบแผนทางความคิด และการเรียนรู้อยา่งต่อเน่ือง 
 ซ่ึงสมมติฐานท่ี 2 โดยรวม จะสอดคลอ้งกบังานวิจยัต่างประเทศของ Parul Malik, Pooja Garg  (2017,  
p. 13-14) ซ่ึงไดท้ าการวิจยัศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างองคก์รแห่งการเรียนรู้ การมีส่วนร่วมในการท างาน และ
ความยืดหยุ่นทางจิตใจ และงานวิจัยของ Jessica Kate Bishop (2020, p. 27-29) ได้ท าการศึกษาวิจัยเก่ียวกับ 
วฒันธรรมองคก์รแห่งการเรียนรู้ ความสัมพนัธ์กบัการด ารงชีวิตท่ีดีของพนกังาน และความยืดหยุน่ในจิตใจของ
พนกังาน   พบวา่การเป็นองคก์รแห่งการเรียนรู้มีความสมัพนัธ์เชิงบวกกบัความยืดหยุน่ทางจิตใจอยา่งมีนยัส าคญั
ทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
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7. ข้อเสนอแนะ 
 7.1 ข้อเสนอแนะในการน าผลวจิยัไปใช้ 

(1) ยกระดบัการเป็นองคก์รแห่งการเรียนรู้ ผูบ้ริหารควรมีนโยบายส่งเสริมใหมี้การถ่ายทอดความรู้
ซ่ึงกนัและกนั เพ่ือใหเ้กิดโอกาสในการหาแนวทางปฏิบติัท่ีดีท่ีสุด น าไปสู่การพฒันาและสร้างเป็นฐานความรู้ของ
องคก์ร ซ่ึงจะท าใหอ้งคก์รและบุคลากรมีกระบวนการท างานท่ีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล พร้อมจะเผชิญกบั
สภาวะการแข่งขนั การเปล่ียนแปลงของสภาพแวดลอ้มภายในและภายนอก การเป็นองคก์รแห่งการเรียนรู้จึงถือ
เป็นส่ิงจ าเป็นและส าคญัในอนัดบัตน้ๆขององคก์รสมยัใหม่ท่ีจะกา้วสู่ยคุแห่งการเปล่ียนกระบวนการบริหารอย่าง
ต่อเน่ืองและยัง่ยนื  

(2) เม่ือองคก์รไดพ้ฒันาและยกระดบัการเป็นองคก์รแห่งการเรียนรู้แลว้ นอกเหนือจากการไดม้าซ่ึง
กระบวนการการท างานท่ีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลแลว้ องค์กรจะมีพนักงานท่ีมีความสามารถมีทักษะ                
ทั้ งทางปฏิบัติท่ีเก่ียวขอ้งกับงานและการมีความยืดหยุ่นทางจิตใจ ด้านความมัน่คงทางอารมณ์ ด้านก าลงัใจ                  
ดา้นการจดัการกบัปัญหา อีกทั้งพนงังานในองคก์รจะสามารถปรับตวัเพ่ือใหรั้บมือกบัสถานการณ์ต่างๆไดอ้ยา่งดี  

7.2 ข้อเสนอแนะในการวจิยัคร้ังต่อไป 
(1) ในงานวิจัยคร้ังต่อไป ควรศึกษาปัจจัยส่วนบุคคลหรือตัวแปรในด้านอ่ืนๆ ท่ีไม่ได้น ามา

ศึกษาวิจยัในคร้ังน้ี เช่น ปัจจยัดา้นพ้ืนฐานครอบครัว ประสบการณ์ต่างๆ สถานการณ์ต่างๆท่ีอาจมีผลต่อความ
ยดืหยุน่ทางจิตใจของแต่ละบุคคล  

(2) ในงานวิจยัคร้ังต่อไป ควรจะขยายขอบเขตของปัจจยัของการเป็นองคก์รแห่งการเรียนรู้ในดา้น
อ่ืนๆ ท่ีอาจเอ้ือต่อการมีอิทธิพลเชิงบวกกบัความยืดหยุน่ทางจิตใจ เช่นภาวะผูน้ าองคก์ร รวมทั้งความเช่ือมัน่ใน
ความสามารถของตน (Self-Efficiency) ซ่ึงอาจช่วยพฒันาความยดืหยุน่ทางจิตใจของบุคคลได ้
 

8. กติติกรรมประกาศ 
 งานวิจยัน้ีส าเร็จลุล่วงไปดว้ยดีเน่ืองจากผูว้ิจยัไดรั้บความช่วยเหลือดูแลเอาใจใส่เป็นอยา่งดีจากหลายๆ
ฝ่าย โดยเฉพาะอาจารยท่ี์ปรึกษา ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร. จิราพร ระโหฐาน ท่ีไดใ้ห้ค  าแนะน า ตรวจแกไ้ข ให้
ขอ้เสนอแนะ ขอบคุณเพ่ือนร่วมชั้นเรียนท่ีให้ค  าปรึกษาดา้นต่างๆ ขอบคุณองค์กรท่ีไดใ้ห้ความอนุเคราะห์ใน             
การเก็บข้อมูลจากพนักงานในองค์กรของกลุ่มบริษัทผลิตและส่งออกรองเท้าและเ ส้ือผ้าส าเ ร็จรูปใน
กรุงเทพมหานคร และขอบคุณผูท่ี้สละเวลาในการตอบแบบสอบถามทุกท่าน 
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บทคัดย่อ 

การวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาพฤติกรรมการใชบ้ริการนวดแผนไทยของนกัท่องเท่ียวชาวไทย

ในเขตปทุมวนั กรุงเทพมหานคร และเพ่ือศึกษาปัจจยัส่วนบุคคลปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดท่ีส่งผลต่อ

พฤติกรรมการใชบ้ริการโดยใชว้ิธีการวิจยัเชิงสํารวจสุ่มตวัอย่างโดยใชแ้บบสอบถาม (Questionnaire) วิธีตั้งค่า 

Google Forms จอของ Line กลุ่มจาํนวน 400 รายการ เก็บขอ้มูลมากรอกตั้งแต่เดือนมิถุนายนถึงเดือนกนัยายน                   

ปีพ.ศ. 2564 วเิคราะห์ขอ้มูลโดยใชค้วามถ่ี (Frequency) หาค่าร้อยละ (Percentage) โดยนาํแบบสอบถามท่ีสมบูรณ์

ครบถ้วนมาวิเคราะห์ขอ้มูลและแปลความหมายจากค่าเฉล่ียท่ีได้โดยใช้เกณฑ์ของเบสท (Best) และสร้าง                   

ความน่าเช่ือถือของวจิยัโดยยดึตามแนวทางของ Cochran 

ผลการวเิคราะห์ขอ้มูลพบวา่พฤติกรรมและปัจจยัทีมีผลต่อการใชบ้ริการนวดแผนไทยของนกัท่องเท่ียว

ไทยในเขตปทุมวนั กรุงเทพมหานคร เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ี คือ แบบสอบถามการศึกษาตลอดจนเป็น

แนวทางในการพฒันาธุรกิจนวดแผนไทยเป็นผูป้ระกอบการเพ่ือใหเ้กิดความกา้วหนา้ และยงัยืนต่อการศึกษาของ

ไดเ้ป็น 2 ประเด็นดงัน้ี คือ  1. วิเคราะห์ขอ้มูลทัว่ไปและพฤติกรรมการใชบ้ริการนวดแผนไทยของนกัท่องเท่ียว

ชาวไทยโดยใชค้วามถ่ีและร้อยละ 2. วิเคราะห์ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการเลือกใชบ้ริการนวด

แผนไทยของนักท่องเท่ียวชาวไทยของผูใ้ช้บริการโดยหาค่าเฉล่ีย  (x�) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  (S.D.)                          

3. เปรียบเทียบค่าเฉล่ีย (x�) ของคะแนนปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีผลต่อการเลือกใชบ้ริการนวดแผนไทย

ของนักท่องเท่ียวชาวไทยของผู ้ใช้บริการจําแนกตามลักษณะประชากรศาสตร์โดยใช้ T-test  และ F-test                               

4. เปรียบเทียบพฤติกรรมการใชบ้ริการนวดแผนไทยของนกัท่องเท่ียวชาวไทยของผูใ้ชบ้ริการ จาํแนกตามลกัษณะ

ประชากรศาสตร์ โดยใชไ้ด-สแควร์ (x²) 

ผลการวิจยัคร้ังน้ีปัจจยัส่วนบุคคลและปัจจยัส่วนผสมทางดา้นพฤติกรรมการและดา้นส่วนประสมทาง

การตลาดบริการท่ีมีผลต่อการเลือกใชบ้ริการท่ีแตกต่างกนั ตั้งแต่การเลือกใชบ้ริการนวดแผนไทยอย่างสําคญั

ดังนั้นเพ่ือให้เกิดการตอบสนองตอ้งการเพ่ือผูใ้ช้บริการนวดแผนไทยของนักท่องเท่ียวชาวไทยควรนาํขอ้มูล

ดงักล่าวมาเป็นแนวทางในการพฒันาทางธุรกิจ 

 

คาํสําคญั: นวดแผนไทย, นกัท่องเท่ียวไทย, พฤติกรรม, การวจิยัเชิงสาํรวจ 
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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. ความสําคัญและทีม่าของปัญหาวจัิย 

การนวดแผนไทยหมายความวา่การตรวจประเมินการวนิิจฉยัการบาํบดัการป้องการโรคส่งเสริมสุขภาพ 

และการฟ้ืนฟสุูขภาพดว้ยวธีิการกด การคลึง การดึง การดดั การบีบ การจบั การประคบ การอบ หรือวธีิการอ่ืนตาม

ศิลปะการนวดไทยหรือการใชย้าตามกฎหมายวา่ดว้ยยาทั้งน้ีดว้ยกรรมวิธีการแพทยแ์ผนไทยหลกัและวิธีการนวด

แผนไทย เป็นวิชาท่ีมีลกัษณะพิเศษเป็นเอกลกัษณ์การนวดท่ีใชรู้ปแบบการนวดหลากหลายวิธีการแตกต่างกนัซ่ึง

ในแต่ละวิธีก็จะยึดถือเอาโครงสร้างตามแนวพลงัเสน้ 10 และเส้นบริวารอีก 72,000 เส้นเป็นพ้ืนฐานเหมือนๆ กนั

การนวดแผนไทยก่อให้เกิดประโยชน์ตามองค์ประกอบของการมีสุขภาพดีทั้ง 4 ด้าน คือ 1) ด้านการส่งเสริม

สุขภาพ 2) ดา้นการป้องกนัโรค 3) ดา้นการรักษา 4) ดา้นการฟ้ืนฟูสมรรถภาพการนวดแผนไทยนั่นมีคุณค่าต่อ  

การพ่ึงพาตนเองเป็นอยา่งมากสามารถบรรเทาโรคและอาการปวดต่างๆ ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ เช่น อาการปวด

เม่ือยตามกลา้มเน้ือ ขอ้ติดขดั กระตุน้กลา้มเน้ืออ่อนแรง เป็นตน้ จึงทาํให้การนวดแผนไทยไดรั้บความนิยมจาก 
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คนไทยและนักท่องเท่ียวชาวต่างชาติซ่ึงนักท่องเท่ียวชาวไทยส่วนใหญ่ให้ความสําคญักบัสุขภาพจึงนิยมมาใช้

บริการนวดแผนไทยเพ่ือไดรั้กษาสุขภาพของตนเองรวมทัง่เพ่ือผอ่นคลายกลา้มเน้ือในส่วนต่างๆ (จีรวตัณ์ เดชบุญ, 

2551) 

ดงันั้นผูศึ้กษาจึงสนใจศึกษาพฤติกรรมและปัจจยัท่ีมีผลต่อการใชบ้ริการนวดแผนไทยของนกัท่องเท่ียวไทย 

ในเขตปทุมวนั กรุงเทพมหานคร ซ่ึงเขตปทุมวนัเป็นหน่ึงในห้าสิบเขตของกรุงเทพมหานคร เป็นเขตศูนยก์ลาง

ธุรกิจการค้าการบริการวฒันธรรม การศึกษา และการทูต เป็นเขตหน่ึงท่ีมีท่ีตั้ งอยู่บริเวณใจกลางท่ีสุดของ

กรุงเทพมหานคร และท่ีมีการคมนาคมหลากหลายช่องทางเพ่ือใหผู้ป้ระกอบการทั้งในปัจจุบนั และผูท่ี้กา้วมาสู่เขา้

ธุรกิจในดา้นไดก้ารเตรียมพฒันาศกัยภาพของตนเอง รวมทั้งพนกังานนวดใหส้ามารถรองรับกบัความตอ้งการของ

นักท่องเท่ียวไทยท่ีจะมาให้บริการนวดแผนไทยได้อย่างมีประสิทธิภาพและสร้างความประทับใจให้กับ

นกัท่องเท่ียว สร้างจุดแข็งในการบริการดา้นนวดแผนไทยให้เป็นท่ีรู้จกัมากข้ึนเพ่ือขยายต่อยอดธุรกิจจะไดเ้ขา้สู่

ประเทศและทาํใหก้ารนวดแผนไทยไดเ้ป็นท่ีรู้จกัมากข้ึน 

 

2. วตัถุประสงค์ของการวจัิย 

(1) เ พ่ือ ศึกษาพฤติกรรมการใช้บริการนวดแผนไทยของนักท่อง เ ท่ียวไทยในเขตปทุมวัน

กรุงเทพมหานคร 

(2) เพ่ือศึกษาปัจจยัส่วนบุคคลและปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการใชบ้ริการ   

 

3. เอกสารและงานวจัิยทีเ่กี่ยวข้อง 

3.1 แนวคดิ ทฤษฎแีละงานวจิยัทีเ่กีย่วข้อง 

การศึกษาวจิยัเร่ืองพฤติกรรมและปัจจยัท่ีมีผลต่อการใชบ้ริการนวดแผนไทยของนกัท่องเท่ียวไทยในเขต

ปทุมวนั กรุงเทพมหานคร ผูว้ิจัยได้ศึกษาคน้ควา้และทบทวนจากวรรณกรรมจากตาําเอกสารและงานวิจัยท่ี

เก่ียวขอ้งมีเน้ือหาดงัต่อไปน้ี แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัพฤติกรรมผูบ้ริโภคแนวคิดปัจจยัส่วนผสมทางการตลาด 

ดา้นขอ้มูลทัว่ไปเก่ียวกบัการนวดแผนไทยและงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งต่างๆ เช่น 

กรีโกญา สุกใส (2560) ปัจจยัท่ีสาํคญัในการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการนวดแผนไทยเพ่ือสุขภาพในอาํเภอเมือง 

จงัหวดันนทบุรี การศึกษาคร้ังน้ี มีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาปัจจยัท่ีสาํคญัในการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการนวดแผนไทย

เพ่ือสุขภาพในอาํเภอเมือง จงัหวดันนทบุรี จาํแนกตามประชากรศาสตร์โดยใชก้ลุ่มตวัอยา่ง คือ ประชาชนท่ีอาศยั

อยูใ่นอาํเภอเมือง จงัหวดันนทบุรี ท่ีมีอายตุั้งแต่ 18 ปีข้ึนไป จาํนวน 400 ตวัอยา่ง ซ่ึงไดจ้ากการสุ่มอยา่งง่ายโดยใช้

แบบสอบถามวิเคราะห์ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉล่ียร้อยละ                       

ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน t-test และ F-test ผลการวิจยัพบว่า ปัจจยัส่วนบุคคลซ่ึงไดแ้ก่ เพศ อายุ การศึกษา และ 

รายไดต้่อเดือน มีผลต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการนวดแผนไทยเพ่ือสุขภาพในอาํเภอเมือง จงัหวดันนทบุรี 

กญัญารัตน์ อยู่นิล (2563) ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการใชบ้ริการนวดแผน

ไทยในจงัหวดัมุกดาหาร การศึกษาน้ีมีวตัถุประสงค์เพ่ือศึกษาพฤติกรรมการใชบ้ริการนวดแผนไทยในจงัหวดั

มุกดาหาร และปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการใช้บริการนวดแผนไทยในจังหวดั

มุกดาหาร กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ี คือ ผูท่ี้เคยใชบ้ริการนวดแผนไทยในจงัหวดัมุกดาหาร จาํนวน 400 

ราย โดยใชแ้บบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูลผลการวจิยัพบวา่ ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด

มีผลต่อพฤติกรรมการใชบ้ริการนวดแผนไทยในจงัหวดัมุกดาหาร ในภาพรวมอยูใ่นระดบัมากโดยปัจจยัท่ีมีผล
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มากท่ีสุด คือ ปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาด รองลงมาคือ ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑแ์ละนอ้ยท่ีสุด คือ ดา้นกระบวนการ

ให้บริการส่วนผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า เพศ อายุ รายได้ และสถานภาพท่ีแตกต่างกันมีความคิดเห็น

เก่ียวกับปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการใชบ้ริการนวดแผนไทยในจงัหวดัมุกดาหาร 

แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  

 3.2 กรอบแนวคดิในการวจิยั  

         ตวัแปรต้น                                                                             ตัวแปรตาม    

1. คุณลกัษณะทางประชากรศาสตร์ 

1) เพศ 

2) อาย ุ 

3) สถานภาพ  

4) ระดบัการศึดษา  

5) อาชีพ 

6) รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 

   

2. การใช้บริการนวดแผนไทย 

1) ความถ่ีในการใชบ้ริการ 

2) ประเภทกาฟรใชบ้ริการ 

3) ค่าใชจ่้ายต่อคร้ัง  

4) การตดัสินใจเลือกใชบ้ริการ  

5) ช่วงเวลาผูบ้ริโภคท่ีมาใชบ้ริการ 

6) การรับรู้ขอ้มูล 

 

แผนภาพที ่1 กรอบแนวคิดในการวจิยั 

 

4. วธีิดําเนินการวจัิย  

4.1 แบบแผนการวจิยั  

การศึกษาคร้ังน้ีเป็นการศึกษาพฤติกรรมและปัจจยัทีมีผลต่อการใชบ้ริการนวดแผนไทยของนกัท่องเท่ียวไทย

ในเขตปทุมวนั กรุงเทพมหานคร เพ่ือศึกษาถึงพฤติกรรมการเลือกใช้นวดแผนไทยปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อ                  

การเลือกใช้บริการนวดแผนไทยตลอดจนความพึงพอใจท่ีนักท่องเท่ียวชาวไทยท่ีมีมีศักยภาพในการเลือกใช้

บริการนวดแผนไทยในเขตปทุมวนั กรุงเทพมหานคร 

4.2 ประชากรและตวัอย่าง 

กลุ่มตวัอยา่งเป็น 2 กลุ่มแยกตามแถบประเทศท่ีนกัท่องเท่ียวการทาํงาน 4s กลุ่มตวัอยา่งของ Krejcie และ 

Morgan (1970, p.6408) ไดก้ลุ่มตวัท่ีมีวธีิตั้งค่า Google Forms จอของ Line กลุ่มจาํนวน 400 ราย กรอกขอ้มูล 

 

 

 

 

ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดทีมีผลต่อการใช้บริการ 

นวดแผนไทยของนักท่องเท่ียวไทย 

ในเขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 

1. ดา้นผลิตภณัฑ ์

2. ดา้นราคา 

3. ดา้นสถานท่ีและทาํเลท่ีตั้ง 

4. ดา้นการส่งเสริมการตลาด 
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4.3 เคร่ืองมือวจิยั 

เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ี คือ แบบสอบถามการศึกษาตลอดจนเป็นแนวทางในการพฒันาธุรกิจ

นวดแผนไทยเป็น่ผูป้ระกอบการเพ่ือให้เกิดความกา้วหน้าและยัง่ยืนต่อไปการศึกษาการใชบ้ริการนวดแผนไทย

ของนกัท่องเท่ียวไทย ในเขตปทุมวนั กรุงเทพมหานคร 

4.4 การเกบ็รวบรวมข้อมูล 

เก็บรวบรวมขอ้มูลวธีิตั้งค่า Google Forms จอของ Line กลุ่มจาํนวน 400 รายการ เก็บขอ้มูลมากรอกผูท่ี้

ใชบ้ริการนวดแผนไทยท่ีเป็นกลุ่มตวัอยา่ง 

4.5 การวเิคราะห์ข้อมูล  

1. วเิคราะห์ขอ้มูลทัว่ไปและพฤติกรรมการใชบ้ริการนวดแผนไทยของนกัท่องเท่ียวชาวไทยโดยใช้

ความถ่ี และร้อยละ 

2. วิเคราะห์ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการเลือกใชบ้ริการนวดแผนไทยของนกัท่องเท่ียว

ชาวไทยของผูใ้ชบ้ริการโดยหาค่าเฉล่ีย (x�) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.)  

3. เปรียบเทียบค่าเฉล่ีย (x�) ของคะแนนปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลตอ่การเลือกใชบ้ริการ

นวดแผนไทยของนกัท่องเท่ียวชาวไทยของผูใ้ชบ้ริการจาํแนกตามลกัษณะประชากรศาสตร์โดยใช ้T-test และ              

F-test  

4. เปรียบเทียบพฤติกรรมการใช้บริการนวดแผนไทยของนักท่องเท่ียวชาวไทยของผูใ้ช้บริการ

จาํแนกตามลกัษณะประชากรศาสตร์โดยใชไ้ด-สแควร์ (x²) 

 

5. ผลการวจัิย 

1. ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถามผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชาย ร้อยละ 64 อาย ุ35-50

ปี ร้อยละ 44.2 รองลงมาอาย ุ20-35 ปี ร้อยละ 33 การศึกษาระดบัปริญญาตรีร้อยละ 46 รองลงมาสูงกวา่ปริญญาตรี

ร้อยละ 20.8 อาชีพพนักงานบริษทักบัอาชีพอ่ืนเป็นร้อยละ 27.30 รองลงมาประกอบธุรกิจส่วนตวั ร้อยละ 16.3                

มีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 30,000 บาทข้ึนไป ร้อยละ 40.80 รองลงมาตํ่ากวา่ 20,000-30,000 บาท ร้อยละ 26.80 

2. พฤติกรรมการใชบ้ริการนวดแผนไทยผูใ้ชบ้ริการมีพฤติกรรมการใชบ้ริการนวดแผนไทยสรุปไดด้งัน้ี  

 2.1 ท่านไดรั้บขอ้มูลข่าวสารเก่ียวกบับริการนวดแผนไทยของนักท่องเท่ียวชาวไทยจากแหล่งใด

ผูใ้ช้บริการส่วนใหญ่ได้รับขอ้มูลข่าวสารจากเพ่ือนร้อยละ 22.3 รองลงมาแผ่นป้ายโฆษณาร้อยละ 20 ซ่ึงมีค่า

สอดคลอ้งกบัผูใ้ช ้บริการเพศชาย  

 2.2 วตัถุประสงคท่ี์เลือกใชบ้ริการผูใ้ชบ้ริการส่วนใหญ่มีวตัถุประสงคเ์พ่ือผ่อนคลายเครียดกบัเพ่ือ

สุขภาพ ร้อยละเท่ากนัเป็น 31.2 รองลงมาเป็นสาเหตุอ่ืน ๆ ร้อยละ 20.00 ซ่ึงมีค่าสอดคลอ้งกบัผูใ้ชบ้ริการเพศชาย   

 2.3ช่วงเวลาท่ีสะดวกท่ีสุดในการใชบ้ริการนวดแผนไทยผูใ้ชบ้ริการส่วนใหญ่สะดวกมาใชบ้ริการ

เวลา 14.00-16.00 น. ร้อยละ 26.2 รองลงมา 16.00-18.00 น. ร้อยละ 22.50 ซ่ึงมีค่าสอดคล้องกับผูใ้ช้บริการ                   

เพศหญิง 

 2.4 ค่าใช้จ่ายในการรับบริการนวดแผนไทยโดยเฉล่ียต่อคร้ังส่วนใหญ่เสียค่าใช้จ่ายคร้ังละ                     

301-1,000 บาท ร้อยละ 51.7 ซ่ึงมีค่าสอดคลอ้งกบัผูใ้ชบ้ริการเพศหญิง 

 2.5 จาํนวนคร้ังโดยเฉล่ียต่อเดือนท่ีใชบ้ริการผูใ้ชบ้ริการส่วนใหญ่ใชบ้ริการเฉล่ียมากกว่า 3 คร้ัง

เดือน ร้อยละ 56.3 รองลงมา 2-3 คร้ัง ร้อยละ 18.8 ซ่ึงมีค่าสอดคลอ้งกบัผูใ้ชบ้ริการเพศหญิง 
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2.6 วนัท่ีสะดวกท่ีสุดในการใชบ้ริการผูใ้ชบ้ริการส่วนใหญ่ใชบ้ริการท่ีสะดวกแลว้แต่โอกาสละ 

39.8 รองลงมาเสาร์-อาทิตย ์ร้อยละ 27.3 ซ่ึงมีค่าสอดคลอ้งกบัผูใ้ชบ้ริการเพศชาย 

2.7 ท่านใชบ้ริการนวดแผนไทยประเภทใดผูใ้ชบ้ริการส่วนใหญ่ผูใ้ชบ้ริการนวดแผนไทยประเภท

นวดตวั ร้อยละ 25.5 รองลงมานวดอบไอนํ้ าสมุนไพร ร้อยละ 25.3 ซ่ึงมีค่าสอดคลอ้งกบัผูใ้ชบ้ริการเพศหญิง 

2.8 บุคคลมีส่วนร่วมมากท่ีสุดในการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการนวดแผนไทยท่ีการตดัสินใจเลือกใช้

การตดัสินใจดว้ยตนเอง ร้อยละ 34.3 รองลงมาครอบครัว ร้อยละ 25.8 ซ่ึงมีค่าสอดคลอ้งกบัผูใ้ชบ้ริการเพศหญิง 

2.9โอกาสหนา้ท่านจะมาใชบ้ริการนวดแผนไทยอีกหรือไม่ผู ้ใ่ชบ้ริการนวดแผนไทยมีอีก ร้อยละ 

58 รองลงมาไม่แน่ใจ ร้อยละ 26.2 ซ่ึงมีค่าสอดคลอ้งกบัผูใ้ชบ้ริการเพศหญิง 

2.10 ท่านคิดวา่จะแนะนาํบุคคลอ่ืนใหม้าใชบ้ริการนวดแผนไทยหรือไม่ผูใ้ชบ้ริการนวดแผนไทยมี

การแนะนาํเป็น ร้อยละ 87.3 รองลงมาไม่แน่ใจ ร้อยละ12.5 ซ่ึงมีค่าสอดคลอ้งกบัผูใ้ชบ้ริการเพศหญิง 

3. ปัจจยัส่วนบุคคลและปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีส่งผลตอ่พฤติกรรมการใชบ้ริการนวดแผนไทย 

สรุปไดด้งัน้ี 

3.1 เม่ือพิจารณาปัจจยัทั้ง 4 ดา้น พบวา่ ดา้นผลิตภณัฑมี์ความคิดเห็นในระดบัมากท่ีสุด คือ รายการ

คือ มีเคร่ืองมือท่ีทนัสมยั (ค่าเฉล่ีย 4.45) และดา้นราคา (ค่าเฉล่ีย 4.36) ส่วนดา้นอ่ืนๆ ผูใ้ชบ้ริการมีความคิดเห็นใน

ระดบัเห็นดว้ยมาก ไดแ้ก่ ดา้นสถานท่ีและทาํเลท่ีตั้ง (ค่าเฉล่ีย 4.23) และดา้นการส่งเสริมการตลาด (ค่าเฉล่ีย 4.28) 

ตามลาํดบั ในการศึกษาวิจยัทาํให้ทราบถึงแนวโนม้การเติบโตในทิศทางบวกและผูใ้ชบ้ริการในปัจจุบนัตอ้งการ

ความผ่อนคลายจากการนวดบาํบดัมากข้ึน ในขณะเดียวกันการนวดบาํบดัท่ีเปิดแบบครบวงจรและมีรูปแบบ               

การให้บริการนอกสถานท่ีในสถานประกอบการยงัไม่มีให้บริการส่งผลให้ผูว้ิจยัทาํการศึกษาคน้ควา้เพ่ือเป็น

แนวทางในการบริหารธุรกิจและการวางแผนกลยุทธ์ด้านการตลาดให้มีความเหมาะสม โดยสามารถนําไป

ปฏิบติังานจริงโดยใชก้าํหนดแผนธุรกิจตามท่ีไดศึ้กษาพฤติกรรมและปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อ

การใชบ้ริการนวดบาํบดันอกสถานท่ีในสถานประกอบการ 

3.2 ปัจจยัดา้นส่ิงแวดลอ้มทางกายภาพ จากผลการวจิยัพบวา่ ผูใ้ชบ้ริการใหค้วามสาํคญั อยูใ่นระดบั

มากในเกือบทุกดา้นโดยเฉพาะอยา่งยิง่ ดา้นขนาดเตียงท่ีใชอ้ยูน่ั้นมีความเหมาะสมกบัการใหบ้ริการ ดงันั้น ควรให้

ความสําคัญในการกําหนดนโยบายตรวจสอบควบคุมดูแลให้มีความสะอาดอยู่เสมอ เช่น เม่ือบริการลูกคา้

ผูใ้ช้บริการเสร็จเรียบร้อยแลว้ให้เปล่ียนปลอกหมอน ผา้ปู ทุกคร้ัง สถานบริการอาจมีการปรับปรุงซ่อมแซม                 

ทั้งภายในและภายนอกอยูเ่สมอเพ่ือใหเ้กิดความแตกต่างและสร้างภาพลกัษณ์ สร้างบรรยากาศท่ีดีในการใหบ้ริการ 

มีความเงียบสงบเป็นส่วนตวั หรืออาจจดัทาํหอ้งนวดพิเศษเพ่ือความเป็นส่วนตวั จะช่วยให้ลูกคา้เกิดความประทบัใจ

ในการใช้บริการมากข้ึน และในส่วนของเส้ือผา้ท่ีมีไวบ้ริการให้ลูกคา้เปล่ียนก็เช่นเดียวกัน ควรมีนโยบาย

ตรวจสอบ ควบคุมดูแลเร่ืองความสะอาดของเส้ือผา้ท่ีมีไวบ้ริการอยา่งเขม้งวด และเส้ือผา้ท่ีมีไวบ้ริการนั้นควรมี

ทั้ งกางเกงและเส้ือ และต้องเป็นแบบเหมาะสมกับการนวดแผนไทย ดังนั้ น สถานบริการภายในบริเวณวดั                   

ควรปรับปรุงให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย โดยท่ีพกัคอยระหว่างรอรับการบริการ ควรจดัให้เหมาะสมเป็น

สัดส่วนและปรับเปล่ียนระบบปรับอากาศให้มีอากาศการถ่ายเทสะดวก เพ่ือความพึงพอใจของผูใ้ช้บริการ 

ตลอดจนรักษาคุณภาพเร่ืองความสะอาดของอุปกรณ์เคร่ืองใชใ้นการบริการนวดใหเ้ป็นท่ีพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการ

อยา่งน้ีตลอดไป 
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6. อภิปรายผล  

จากผลการวิจยัขา้งตน้พบวา่ ปัจจยัส่วนบุคคลและปัจจยัส่วนผสมทางดา้นพฤติกรรมการท่ีแตกต่างกนั

ตั้งแต่การเลือกใชบ้ริการนวดแผนไทยอยา่งมีนยัสําคญั ดงันั้นเพ่ือให้เกิดการตอบสนองตอ้งการเพ่ือผูใ้ชบ้ริการ

นวดแผนไทยของนกัท่องเท่ียวชาวไทยควรนาํขอ้มูลดงักล่าวมาเป็นแนวทางในการพฒันาธุรกิจดงัน้ี  

ปัจจัยทางด้านพฤติกรรมการใช้บริการนวดแผนไทยของนักท่องเท่ียวชาวไทยในเขตปทุมวนั

กรุงเทพมหานคร จากการวเิคราะห์ความสมัพนัธ์ระหวา่งส่วนบุคคลและปัจจยัส่วนผสมทางดา้นพฤติกรรมท่ีมีผล

ต่อการเลือกใชบ้ริการนวดแผนไทยพบว่า ปัจจัยส่วนบุคคลดา้นเพศ ระดับการศึกษา โดยมีค่าสถิติไคสแควร์

เท่ากบั 0.01, 0.005 ซ่ึงนอ้ยกวา่ 0.05 หมายความวา่ ปัจจยัส่วนบุคคลดา้นเพศ ระดบัการศึกษา ท่ีแตกต่างกนั จะมี

ผลต่อการเลือกใชบ้ริการนวดแผนไทยนวดแผนไทยของนกัท่องเท่ียวชาวไทยในเขตปทุมวนั กรุงเทพมหานคร 

สําหรับปัจจยัส่วนบุคคลดา้นอายุสถานภาพ อาชีพมีค่าไคสแควร์เท่ากับ 0.76, 0.89 และ 0.06 ซ่ึงมากกว่า 0.05 

หมายความวา่ปัจจยัส่วนบุคคลดา้นอาย ุสถานภาพ อาชีพ ท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อการเลือกใชบ้ริการนวดแผนไทย

ของนกัท่องเท่ียวชาวไทยไม่แตกต่างกนัท่ีระดบันยัสาํคญัท่ี 0.05  

ปัจจัยทางด้านส่วนประสมทางการตลาดบริการท่ีมีผลต่อการเลือกใช้บริการนวดแผนไทยของ

นกัท่องเท่ียวชาวไทยในเขตปทุมวนั กรุงเทพมหานคร 

ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ท่ีใช้นวด คือ ผลิตภัณฑ์ท่ีใช้ในการนวด เช่น นํ้ ามันหรือสมุนไพรต่างๆ ซ่ึงมี

สรรพคุณช่วยให้เกิดความผ่อนคลายหรือแกอ้าการปวดเม่ือย เน่ืองจากนกัท่องเท่ียวส่วนใหญ่ให้ความสาํคญัมาก

โดยเฉพาะอยา่งยิง่ในเร่ืองคุณภาพสินคา้สอดคลอ้งกบั  

ปัจจัยด้านการบริการ คือ นักท่องเท่ียวส่วนใหญ่ต้องการการบริการท่ีมีคุณภาพและได้มาตรฐาน

สอดคลอ้งกบั กญัญารัตน์ อยูนิ่ล (2563) ซ่ึงนอกจากผูป้ระกอบการตอ้งทาํการจดทะเบียนประกอบวิชาชีพอย่าง

ถูกตอ้งแลว้ยงัตอ้งมีความหลากหลายใหน้กัท่องเท่ียวไดเ้ลือกใชต้ามความเหมาะสมและยงัตอ้งวดัหาคุณภาพของ

การบริการเพ่ือใหลู้กคา้ท่ีมาใชบ้ริการเกิดความประทบัใจและกลบัมาใชบ้ริการอีกอนาคต 

ปัจจยัดา้นราคาส่วนใหญ่ให้ความสาํคญักบัการมีประสบการณ์มีความชาํนาญมีความรู้ในดา้นสถานท่ี

และทาํเลท่ีตั้งสอดคลอ้งกบั กญัญารัตน์ อยูนิ่ล (2563) ท่ีพบวา่ นกัท่องเท่ียวชาวไทยมีความสาํคญักบัประการท่ีมี

ฝีมือของหมอนวดดงันั้น ผูป้ระกอบการควรมีการคดัเลือกหาพนกังานตอ้งไดผ้่านการทดลองและมีกานฝึกอบรม

มาอย่างมากท่ีเช่ือถือได้มีประสบการณ์ และเช่ือมัน่ตนเองนอกจากน้ียงัตอ้งคดัเลือกพนักงานท่ีมีเจตนาดีและ                    

มีความช่ือสัตยต์่อไปในทางเส่ือมเสียต่อลูกคา้เป็นจดัดา้นการงาน ผูป้ระกอบการธุรกิจการให้บริการกาํหนด

คุณภาพท่ีชัดเจนเพ่ือท่ีนักท่องเท่ียวสามารถเปรียบเทียบราคา  และควรใช้ได้อย่างเหมาะสม อีกทั้ งราคาท่ี

ผูป้ระกอบการตั้งแจ้งราคาล่วงหน้าไวอ้ย่างชัดเจนเพ่ือให้นักท่องเท่ียวได้ทราบอตัราค่าบริการและท่ีแน่นอน                 

อีกทั้งราคายงัตอ้งไดม้าตรฐานไม่สูงมาก การส่งเสริมความปลอดภยั เป็นกิจกรรมท่ีมีความสําคญัเป็นอย่างมาก              

ซ่ึงมีการปลอดภยัใกลแ้หล่งชุมชนเพ่ือท่ีนกัท่องเท่ียวสามารถเดินทางมาใชบ้ริการไดอ้ยา่งสะดวกอีกทั้งควรจดัให้

มีบริการห้องนวดแบบห้องปรับอากาศ เน่ืองจากนักท่องเท่ียวส่วนใหญ่ไม่ชินกับอากาศร้อน ดังนั้นห้องปรับ

อากาศจึงเป็นการสร้างความสบายคลายร้อนให้กับนักท่องเท่ียวซ่ึงถือเป็นหน่ึงในปัจจัยท่ีมีอิทธิพลมากต่อ

นกัท่องเท่ียวไทย ซ่ึงสอดคลอ้งกบั 

ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลมากต่อนักท่องเท่ียวไทยซ่ึงสอดคลอ้งกับกัญญารัตน์ อยู่นิล (2563) ท่ีพบว่า ปัจจยั

ทางดา้นสถานท่ีมีความสัมพนัธ์กบัการเลือกใชบ้ริการร้านนวดแผนไทยของนกัท่องเท่ียวชาวไทยดา้นการตลาด

ถึงแมว้า่ปัจจยัดา้นการส่งต่อการเลือกใชบ้ริการนวดแผนไทยในระดบัปานกลางแต่ก็ถือวา่ เป็นอีกหน่ึงปัจจยัท่ีทาํ
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ให้ผูป้ระกอบการเกิดความไดเ้ปรียบคู่แข่งขนัเพราะการจดัโปรโมชัน่ต่างๆ เป็นการสร้างความน่าสนใจให้กบั

สถานต่างประกอบการซ่ึงสอดคลอ้งกบั กญัญารัตน์ อยูนิ่ล (2563) ท่ีพบวา่ปัจจยัทางดา้นสถานท่ีมีความสัมพนัธ์

กบัการเลือกใชบ้ริการร้านนวดแผนไทยของนกัท่องเท่ียว 

ปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาดชองนกัท่องเท่ียวให้ความสําคญัเก่ียวกบัความสะอาดของอุปกรณ์และ

เคร่ืองมือเคร่ืองใชต้่างๆ มากท่ีสุดซ่ึงสอดคลอ้งกบักญัญารัตน์ อยูนิ่ล (2563) ท่ีพบวา่ ปัจจยัทางดา้นลกัษณะทาง

กายภาพมีความสัมพนัธ์กับการเลือกใช้บริการร้านนวดแผนไทยของนักท่องเท่ียวชาวไทยในเขตปทุมวนั

กรุงเทพมหานคร ดงันั้นผูป้ระกอบการควรมีการดูแลรักษาอุปกรณ์ต่างๆ ท่ีใชส้าํหรับการนวดใหมี้ความสะอาด                   

อยูเ่สมอไม่วา่เป็นตูโ้ต๊ะและอุปกรณ์ต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งในการให้บริการเพ่ือสร้างความเช่ือมัน่ให้แก่นกัท่องเท่ียว

ชาวไทยในเขตปทุมวนั กรุงเทพมหานคร รวมกนับรรยากาศในการตกแต่งความเงียบของเพ่ือใหเ้หมาะการพกัผ่อนก็มี

ในการตดัสินใจเลือกนวดแผนไทยของนกัท่องเท่ียวชาวไทยเช่นกนั 

 

7. ข้อเสนอแนะ 

7.1 ข้อเสนอแนะในการนําผลวจิยัไปใช้ 

 (1)  พฤติกรรมของผูใ้ชบ้ริการจากผลการวิจยัพบว่า ผูใ้ชบ้ริการส่วนใหญ่เป็นคนวยัทาํงานมีช่วง 

อายรุะหวา่ง 35-50 ปี ซ่ึงเป็นกลุ่มท่ีรักษสุ์ขภาพ ซ่ึงอาจมีอาการปวดเม่ือยและเหน่ือยลา้จากการทาํงาน จึงไดห้นัมา

ใชบ้ริการนวดแผนไทย ทั้งน้ีการมาใชบ้ริการของผูใ้ชบ้ริการส่วนมากจะมาใชบ้ริการตดัสินใจดว้ยตนเอง ซ่ึงใน

บางคร้ัง มาเป็นครอบครัวใชบ้ริการนวดแผนไทยดว้ย ซ่ึงทั้งสองกรณีทาํให้ตอ้งมีการนัง่คอยกนัในขณะท่ีผูห้น่ึง

ข้ึนไปใชบ้ริการ กอปรกบัผูใ้ชบ้ริการท่ีมาใชบ้ริการนั้นเคยใชบ้ริการมาแลว้มากกวา่ 3 คร้ัง ซ่ึงถือวา่เป็นการมาใช้

บริการซํ้ า แสดงวา่ ผูใ้ชบ้ริการมีความจงรักภกัดีต่อตราสินคา้ ดงันั้น ทางสถานบริการควรจดัท่ีนัง่คอย พร้อมทั้ง

เคร่ืองอาํนวยความสะดวกต่าง ๆ ไวค้อยตอ้นรับ หรือจดัมุมนํ้ าด่ืม ซ่ึงเป็นการเพ่ิมจดัมุมอินเทอร์เน็ต จดัมุมหนงัสือ 

จดัมุดดูภาพยนตร์ ฟังเพลง เพราะการนัง่รอคอยในบางคร้ังใชเ้วลามากกวา่ 2 ชัว่โมง 

(2) ปัจจัยด้านส่วนประสมการตลาด 4P จากผลการวิจัย พบว่า สถานบริการนวดแผนไทยได้

ดาํเนินการตามหลกัวิชาการ ดงันั้น ผูท่ี้สนใจจะประกอบธุรกิจนวดแผนไทย สามารถนาํไปศึกษาพฒันาต่อยอด

เป็นแบบอย่างในการดาํเนินธุรกิจได ้แต่ทั้ งน้ีผูว้ิจยัขอเสนอแนวทางการในจัดทาํแผนการตลาดสําหรับส่วน

ประสมการตลาดบางรายการ  

 (2.1) ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ์ผูใ้ชบ้ริการกลุ่มผูใ้ชบ้ริการร้อยละ 64 มาใชบ้ริการนวดแผนไทย

มากกวา่ การนวดแบบอ่ืนๆ เช่น นวดนํ้ ามนัสมุนไพร นวดแบบประคบ ดงันั้นควรเตรียมบุคลากรใหมี้ความพร้อม

ในการบริการนวดแผนไทยทั้งทางดา้นความรู้ความชาํนาญทางดา้นการนวด หรือ การใหบ้ริการแบบมืออาชีพของ

พนักงานตอ้นรับ อีกทั้ ง ตอ้งเตรียมอุปกรณ์ในการนวดแผนไทยให้เพียงพอและพร้อมกับการให้บริการ ทั้งน้ี 

ผูใ้ชบ้ริการให้ความสําคญัต่อผลิตภณัฑ์การนวดของวดัโพธ์ิท่ีมีหลากหลายโปรแกรมถือว่าเป็นจุดแข็ง ดงันั้น               

ควรรักษามาตรฐาน หรือคงโปรแกรมการนวดไว ้ หรืออาจเพ่ิมโปรแกรมการนวดท่ีคิดว่ามีประโยชน์ต่อ

ผูใ้ชบ้ริการ เพ่ือสร้างความอยากทดลองใชใ้หก้บักลุ่มผูใ้ชบ้ริการทั้งรายใหม่ และรายเก่า 

 (2.2) ปัจจยัดา้นราคา ควรกาํหนดราคาไม่ควรแพงเกินไป เพราะผลการวิจยัพบว่า กลุ่มผูใ้ช ้

บริการส่วนใหญ่มีจาํนวนมากถึงร้อยละ 23 มีรายไดไ้ม่ถึง 20,000 บาท และอตัราค่าบริการท่ีใชอ้ยูใ่นปัจจุบนันั้นก็

ยงัเป็นราคาท่ีผูใ้ชบ้ริการรับไดเ้พราะผูใ้ชบ้ริการส่วนมากจ่ายค่าใชบ้ริการคร้ังหน่ึงอยู่ 301-1,000 บาท อาจไม่
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จาํเป็นตอ้งปรับลดราคา หรืออาจใชก้ลยทุธ์ดา้นราคาไปช่วยกระตุน้การใชบ้ริการในช่วงเวลาท่ีมีผูใ้ชบ้ริการนอ้ย 

โดยจดักิจกรรมลดราคาโดยจดัเป็นช่วงพิเศษ 8.00-10.00 น. ของวนัจนัทร์-วนัศุกร์ 

 (2.3) ปัจจยัดา้นสถานท่ีและทาํเลท่ีตั้งพบวา่ ผูใ้ชบ้ริการส่วนใหญ่ชอบสถานท่ีหาพบไดง่้ายมี

ช่ือเสียงและไดรั้บความนิยม คุม้ค่า และอตัราการอยูร่อดของธุรกิจในบริเวณอยูใ่นจาํนวนท่ีสูง แน่นอนวา่สถานท่ี

มีช่ือเสียงและไดรั้บความนิยมยอ่มมีโอกาสทาํให้ผูใ้ชบ้ริการพบเราไดง่้าย เดินทางมาหาเราไดส้ะดวก แต่ขอ้เสีย

คือ ค่าเช่าสถานท่ีมกัมีราคาสูง อยา่งไรก็ตามขอ้ดีของสถานท่ีท่ีไดรั้บความนิยมก็คือ มีผูป้ระกอบการจาํนวนมาก

มารวมตวักนั โอกาสของเราจึงอยูท่ี่การสร้างเครือข่าย หาร้านคา้ท่ีเป็นมิตรเพ่ือทาํโปรโมชนัร่วมกนั ฝากสินคา้ไป

วางจาํหน่าย ฝากโบรชวัร์หรือแผน่ผบัไปวางแจก ลองพิจารณาถึงความคุม้ค่าและคุม้ทุนก่อนตดัสินใจลงทุนทางท่ี

ดีก่อนตดัสินใจเลือกทาํเลท่ีตั้ง เราควรทาํการวเิคราะห์ตลาดก่อนวา่ กลุ่มเป้าหมายของเรามีโอกาสผา่นและเดินทาง

มาซ้ือสินคา้ของเรา ณ จุดท่ีเราตั้งใจจะมาเช่าเพ่ือทาํเป็นร้านคา้จริงๆ หรือเปล่า เช่นลงพ้ืนท่ีสํารวจตลาด คน้หา

กลุ่มเป้าหมาย สอบถามร้านคา้ในบริเวณนั้นว่าขายดีหรือไม่ รวมถึงประมาณการรายได ้และรายละเอียดอ่ืนๆ                

จากการสัมภาษณ์และแบบสอบถาม เพ่ือวิเคราะห์ความคุม้ค่าของรายรับ น่ีคือเร่ืองท่ีสําคญัมากๆ เพราะฉะนั้น

ระหวา่งการลงพ้ืนท่ีสาํรวจและวเิคราะห์ตลาด ควรพิจารณาทาํเลท่ีร้านคา้มีการปิดตวัลงใหน้อ้ยท่ีสุด โดยพิจารณา

จากการเปิดร้านขายสินคา้หรือบริการมายาวนานเกิน 5 ปี เป็นหลกั หากร้านคา้บริเวณนั้น มีร้านท่ีสามารถเปิด

ใหบ้ริการไดย้าวนานเกิน 5 ปีมากกวา่ 60% ก็ถือวา่ค่อนขา้งน่าสนใจในระดบัหน่ึง  

 (2.4) ปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาด พบวา่ ผูใ้ชบ้ริการส่วนใหญ่ประทบัใจและพึงพอใจต่อ

การใหค้าํแนะนาํของทั้งพนกังานตอ้นรับและพนกังานนวด มีการส่งเสริมการขาย เช่น แพค็เกจส่วนลดในโอกาส

พิเศษเช่น วนัเกิดหรือวนัข้ึนปีใหม่ ดงันั้น สถานประกอบการยงัไม่มีความจาํเป็นในการจดัทาํรายการส่งเสริม                

การขายใด  เพ่ือเป็นการกระตุน้การใชบ้ริการ แต่คงตอ้งรักษาระดบัมาตรฐานในการให้คาํปรึกษาแนะนาํอยา่งน้ี

ต่อไป แต่ถา้หากตอ้งการกระตุน้ในช่วงเวลาท่ีมีผูใ้ชบ้ริการนอ้ยก็ควรทาํการโฆษณา ลงข่าวหรือประชาสัมพนัธ์ 

บนเวบ็ไซต ์หรือบนเครือข่ายสงัคมออนไลน์ เช่น facebook Tiktok Instagram 

7.2 ข้อเสนอแนะในการวจิยัคร้ังต่อไป 

จากการพฤติกรรมและปัจจยัทีมีผลต่อการใชบ้ริการนวดแผนไทยของนกัท่องเท่ียวไทยในเขตปทุมวนั

กรุงเทพมหานคร เป็นการศึกษาผลท่ีไดจ้ากความรู้สึกของกลุ่มตวัเท่านั้น ไม่มีการตรวจวดับ่งช้ีทางชีวภาพ หรือ 

Biomarker เพ่ือใหเ้กิดผลประโยชน์ ผูศึ้กษาขอเสนอแนะใหมี้การวจิยัเพ่ิมเติมดงัน้ี  

(1) ทาํการศึกษาโดยขยายขอบเขตของกลุ่มตวัอยา่งไปยงักลุ่มนกัท่องเท่ียวชาวอ่ืนๆ เช่น ชาวจีนท่ี

พทัยา ภูเก็ต เชียงใหม่ เป็นตน้ เพ่ือศึกษาปัจจยัส่วนบุคคลของกลุ่มตวัอยา่งชาวต่างชาติ จะมีปัจจยัใดบา้งท่ีมีผลต่อ

การเลือกใชบ้ริการนวดแผนไทยและผลท่ีไดจ้ะมีความเดิมหรือแตกต่างจากงานวจิยัในคร้ังน้ีอยา่งไร 

(2) ทําการศึกษาการตลาดท่ีส่งผลต่อพฤติกรรมการใช้บริการนวดแผนไทยผู ้ใช้บริการให้

ความสาํคญักบัดา้นราคาถูกมากท่ีสุด รวมถึง ราคา ซ้ือผลิตภณัฑไ์ปใชท่ี้บา้น หมอนวดออกสถานท่ีได ้โดยผูใ้ช ้

บริการให้ความสําคญักบัผลิตภณัฑ์บาํรุงสุขภาพและสมุนไพรเพ่ือผ่อนคลาย การให้แสงสว่างท่ีเหมาะสมกับ               

การทาํหตัถการ เช่น หอ้งนวดตอ้งปรับแสงข้ึน 

(3)  ควรศึกษาเปรียบเทียบปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดบริการ 4P ท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการใช้

บริการ โดยศึกษากบัสถานบริการท่ีข้ึนทะเบียนในเขตกรุงเทพมหานคร เพ่ือจะไดเ้ห็นภาพองค์รวมของธุรกิจ 

บริการนวดแผนไทยในเขตกรุงเทพมหานคร 
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(4) ควรศึกษาการดาํเนินธุรกิจสปาและการบริการนวดแผนไทยคู่กนัเป็นธุรกิจท่ีสามารถดาํเนินการ

ควบคุมไปกนัได ้

 

8. กติติกรรมประกาศ 

ภาคนิพนธ์ฉบับน้ีสําเร็จลุล่วงได้ด้วยดีทั้ งน้ีด้วยความกรุณาอย่างดียิ่งผู ้ผศ.ดร.สานิต ศิริวิศิษฐ์กุล                   

เป็นอาจารย์ท่ีปรึกษหลักและ ผศ.ดร.สมยศ อวเกียรติ ผูช่้วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ผูอ้าํนวยการหลักสูตร

บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต อาจารยท่ี์ปรึกษาภาคนิพนธ์ ท่ีไดก้รุณาให้คาํปรึกษาคาํแนะนาํและแนวทางการแกไ้ข

ปัญหาต่างๆ อนัเป็นประโยชน์ต่องานวิจยัมาโดยตลอด ทาํให้ภาคนิพนธ์ฉบบัน้ีสาํเร็จไดด้ว้ยความสมบูรณ์ผูว้จิยั

ขอกราบขอบพระคุณทุกท่านเป็นอยา่งสูงไว ้ณ โอกาสน้ี 

ขอขอบคุณเจา้ของตาํราและงานวิจยัทุกเล่มท่ีขา้พเจา้นาํมาใชป้ระกอบการศึกษาทาํให้งานวิจยัฉบบัน้ี

สาํเร็จไดอ้ยา่งสมบูรณ์ 

ทา้ยสุดน้ีคุณงามความดีและประโยชน์อนัเกิดจากภาคนิพนธ์ฉบบัน้ีผูว้จิยัขอนอ้มบูชาพระคุณบิดามารดา

และบูรพคณาจารยทุ์กท่านท่ีไดป้ระสิทธ์ิประสาทวชิาอบรมสัง่สอนขา้พเจา้จนกระทัง่ประสบผลสาํเร็จ 
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บทคัดย่อ  
การวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือ 1) เพ่ือศึกษาพฤติกรรมการเลือกซ้ือผลิตภณัฑ์เคร่ืองส าอางของผูห้ญิง 

ในเขตกรุงเทพมหานคร 2) เพื่อศึกษาระดับความส าคญัของปัจจัยท่ีเก่ียวกับพฤติกรรมการตัดสินใจเลือกซ้ือ
ผลิตภณัฑ์เคร่ืองส าอางของผูห้ญิง ในเขตกรุงเทพมหานคร 3) เพื่อเปรียบเทียบความส าคญัของปัจจยัท่ีเก่ียวกับ            
การตดัสินใจเลือกซ้ือผลิตภณัฑเ์คร่ืองส าอางของผูห้ญิงในเขตกรุงเทพมหานครท่ีมีสถานภาพต่างกนั ประชากรท่ี
ใชใ้นการวิจยั คือ ผูห้ญิงท่ีเคยใชเ้คร่ืองส าอางของผูห้ญิงในเขตกรุงเทพมหานคร 

 การสุ่มตวัอย่างแบบเจาะจง (purposive sampling) ไดก้ลุ่มตวัอย่างจ านวน 300 คน สถิติท่ีใชใ้นการวดั
ระดบัความส าคญั ค่าความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าคะแนนเฉล่ีย ค่าความเบ่ียงเบนมาตรฐาน ทดสอบค่าที T-test, F-test 
และเปรียบเทียบความส าคญัของปัจจยัท่ีเก่ียวกบัพฤติกรรมการตัดสินใจเลือกซ้ือกับตัวแปรอิสระโดยใช้การ
วิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-way Analysis of Variance) และทดสอบความแตกต่างเป็นรายคู่ โดย
วิธีการของเชฟเฟ่ (Scheffé post hoe comparison) 

ผลการวิเคราะห์ พบว่า พฤติกรรมการเลือกซ้ือเคร่ืองส าอางของผูห้ญิงใน กรุงเทพมหานคร ส่วนใหญ่
เลือกซ้ือท่ีศูนย์ให้บริการบึงกุ่ม ซ้ือประมาณเดือนละ 1 คร้ัง ใช้มานานเป็นระยะเวลาประมาณ 1-3 ปีแล้ว                    
การตดัสินใจในการเลือกซ้ือเคร่ืองส าอางของผูห้ญิง โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบว่า 
ผูห้ญิงให้ความส าคญัดา้นผลิตภณัฑ์อยู่ในระดับมากท่ีสุด ผลการเปรียบเทียบความส าคญัของปัจจยัท่ีเก่ียวกับ              
การตดัสินใจเลือกซ้ือเคร่ืองส าอางของผูห้ญิงในเขตกรุงเทพมหานคร จ าแนกตามสถานภาพ พบว่า ผูห้ญิงท่ีมีเพศ 
อาย ุอาชีพ ระดบัการศึกษา รายไดต้่างกนั ให้ความส าคญัของปัจจยัท่ีเก่ียวกบัการตดัสินใจเลือกซ้ือเคร่ืองส าอางใน
ภาพรวมดา้นผลิตภณัฑ์ ดา้นราคา ดา้นการส่งเสริมการขาย และดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย แตกต่างกนัอย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 

 

ค าส าคัญ : พฤติกรรม, การตดัสินใจ, เคร่ืองส าอาง 

mailto:516055759@qq.com
mailto:somyos.av@northbkk.ac.th
mailto:sanit.si@northbkk.ac.th
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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 one-
way 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 
 

บทน า 
 ธุรกิจการขายเคร่ืองส าอางเป็นอีกธุรกิจหน่ึงท่ีมีการแข่งขนัทางการตลาดมากเน่ืองจากผูห้ญิงและผูช้าย
ในวยัต่าง ๆ ต่างก็ให้ความส าคญักบัความสวยความงามของตนเองมากขึ้น ใส่ใจในการดูแลตนเองมากขึ้น ส่งผล
ให้ผูผ้ลิตเคร่ืองส าอางเล็งเห็นถึงความต้องการสินค้าของกลุ่มผูห้ญิงท่ี เพ่ิมมากขึ้น (สมชาติ กิจยรรยง, 2559) 
ประกอบกบัมีคู่แข่งขนัทางการตลาดมากขึ้นฉะนั้น การส่งเสริมการขายจึงเป็นเคร่ืองมือและวิธีการท่ีจดัท าขึ้นเพ่ือ
ช่วยสนับสนุนการขายตามปกติโดยมีขอ้เสนอพิเศษ ซ่ึงอาจจะออกมาในรูปการแจกของแถม การชิงโชคการให้
คูปอง หรือการจดัแสดงสินคา้ ฯลฯ 
 จากประสบการณ์ในการท างานด้านท่ีปรึกษาของผลิตภัณฑ์เคร่ืองส าอาง เก่ียวกับการหาแนวทาง                
การปรับกลยุทธ์ทางการตลาด และงานดา้นพฒันาบุคลากรของโดยตรงท าให้ผูวิ้จยัพบว่า ปัญหาท่ีเกิดขึ้นอยู่ใน
ขณะน้ีเป็นเร่ืองท่ีเก่ียวขอ้งกบัการด าเนินงานทางการตลาดโดยเฉพาะในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัแนวทางการจดัการ
ส่งเสริมการขาย ทั้งน้ี สืบเน่ืองมาจากการจดัระบบโครงสร้างงานภายในยงัไม่ชัดเจนตีพอ จึงท าให้บุคลากรท่ี
สังกัดฝ่ายขายฝ่ายงานด้านระบบงานขนส่ง และระบบสารสนเทศในการบริหารงานยงัไม่เข้าใจในบทบาท
ภาระหน้าท่ีท่ีมีร่วมกนัอนัเก่ียวขอ้งกบัการหาแนวทางการจดัการส่งเสริมการขายประโยชน์ในการสร้างยอดขาย
ให้เพ่ิมขึ้น  
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 ดงันั้น ผูวิ้จยัจึงสนใจท่ีจะศึกษาเร่ือง พฤติกรรมการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑ์เคร่ืองส าอางของผูห้ญิง ใน
เขตกรุงเทพมหานคร เพื่อจะไดน้ าผลจากการศึกษาไปใช้เป็นแนวทางการพฒันาประสิทธิภาพในการขายให้ดี
ย่ิงขึ้น และเก็บไวเ้ป็นขอ้มูลเพ่ือประกอบการวางแผนบุคลากร เพ่ือก าหนตบทบาทหน้าท่ีของฝ่ายงาน ท่ีเก่ียวขอ้ง
ในดา้นน้ีให้ชดัเจนย่ิงขึ้น รวมทั้งขอ้มูลจากการศึกษาจะเป็นประโยชน์ต่อผูป้ระกอบการอ่ืนในการวางแผนกลยทุธ์
ทางการตลาดให้สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของผูห้ญิงต่อไป 
 

วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือศึกษาพฤติกรรมการเลือกซ้ือผลิตภณัฑเ์คร่ืองส าอางของผูห้ญิง ในเขตกรุงเทพมหานคร 
 2. เพ่ือศึกษาระดับความส าคัญของปัจจัยท่ี เก่ียวกับพฤติกรรมการตัดสินใจเลือกซ้ือผลิตภัณฑ์
เคร่ืองส าอางของผูห้ญิง ในเขตกรุงเทพมหานคร 
 3. เพื่อเปรียบเทียบความส าคญัของปัจจยัท่ีเก่ียวกบัการตดัสินใจเลือกซ้ือผลิตภณัฑ์เคร่ืองส าอางของ
ผูห้ญิง ในเขตกรุงเทพมหานคร ท่ีมีสถานภาพต่างกนั 

 

ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับ 
1. ขอ้มูลท่ีไดจ้ากการศึกษาจะเป็นประโยชน์ต่อผูป้ระกอบธุรกิจขายตรงประเภทเคร่ืองส าอาง ในการปรับ

กลยทุธ์ทางการตลาดให้สอดคลอ้งกบัพฤติกรรมผูห้ญิง 
 2. น าข้อมูลท่ีได้จากการศึกษาไปปรับกลยุทธ์ทางด้านการตลาดของธุรกิจเคร่ืองส าอางทั้งในเขต
กรุงเทพมหานคร และต่างจงัหวดั 
 

สมมติฐานการวิจัย  
1. ผูห้ญิงในเขตกรุงเทพมหานครท่ีมีข้อมูลส่วนบุคคล ได้แก่ อายุ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา 

อาชีพ และระดบัรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนแตกต่างกนั มีการตดัสินใจซ้ือเคร่ืองส าอางท่ีมีจ าหน่ายในห้างสรรพสินคา้ 
ในขั้นตอนการรับรู้ปัญหา การคน้หาขอ้มูล การประเมินผลทางเลือก การตดัสินใจซ้ือ พฤติกรรมภายหลงัการซ้ือ
ต่างกนั 

2. องค์ประกอบของผลิตภณัฑ์เคร่ืองส าอาง ได้แก่ ผลิตภณัฑ์หลกั รูปลกัษณ์ ผลิตภณัฑ์ ผลิตภณัฑ์ท่ี
คาดหวงั ผลิตภณัฑค์วบ ศกัยภาพเก่ียวกบัผลิตภณัฑ ์มีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจซ้ือในขั้นตอนการรับรู้ปัญหา 
การคน้หาขอ้มูล การประเมินผลทางเลือก การตดัสินใจซ้ือ พฤติกรรมภายหลงัการซ้ือของผูห้ญิงไทย ในการซ้ือ
ผลิตภณัฑเ์คร่ืองส าอางของผูห้ญิง ในเขตกรุงเทพมหานคร 
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กรอบแนวคิดการวิจัย 

          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

การทบทวนวรรณกรรม 
 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับพฤติกรรม  
 สิทธิโชค วรานุสันติกุล (2560 : 9 -11) ไดใ้ห้ความหมายว่า พฤติกรรม หมายถึงปฏิกิริยาทุกชนิดท่ีมนุษย์
แสดงออกมาภายนอก พฤติกรรมภายในอาจมีส่ิงท่ีเป็นรูปธรรมนามธรรม เช่น ปฏิกิริยาของอวยัวะภายในร่างกาย 
ความรู้สึกนึกคิด เจตคติ ทศันคติ มกัจะเป็นพฤติกรรมท่ีไม่สามารถสังเกตเห็นไดช้ดั ส่วนพฤติกรรมภายนอกเป็น
ปฏิกิริยาท่ีคนเราแสดงออกตลอดเวลาของการด ารงชีวิต เป็นพฤติกรรมท่ีแสดงออกมาให้ผูอ่ื้นมองเห็นทั้งจาก
วาจาและการกระท า 
 อคัรฤทธ์ิ หอมประเสริฐ (2561 : 10) ไดใ้ห้ความหมายว่า พฤติกรรม หมายถึง การกระท าท่ีสังเกตได ้
เช่น การพูด การเดิน การเต้นของหัวใจ การรับรู้ การคิด การจ า และการรู้สึก การกระท าท่ีสังเกตไม่ได้ เช่น 
ผูก้ระท ารู้ตัว ไม่รู้ตัว หรือเป็นพฤติกรรมท่ีพึงประสงค์และไม่พึงประสงค์ เป็นการกระท าเพื่อตอบสนอง                   
ความตอ้งการของแต่ละบุคคล ซ่ึงสัมพนัธ์กบัส่ิงกระตุน้ภายในและภายนอก 
 โกลเดนสัน (Goldenson. 2008 : 90) ได้ให้ความหมายว่า พฤติกรรม หมายถึง เป็นการกระท าหรือ
ตอบสนองการกระท าทางจิตวิทยาของแต่ละบุคคล และเป็นปฏิสัมพนัธ์ในการตอบสนองส่ิงกระตุน้ภายในหรือ

ตัวแปรอิสระ 
(Independent Variables) 

 

ภาพที่ 1 แสดงกรอบแนวคิดการวิจยั 
 
 

ข้อมูลส่วนบุคคล 
1. เพศ 
2. อาย ุ
3. อาชีพ 
4. ระดบัการศึกษา 
5. รายได/้เดือน 
 

 
 
 
 

พฤติกรรมการเลือกซ้ือผลิตภัณฑ์ 
เคร่ืองส าอางของผู้หญิง  
ในเขตกรุงเทพมหานคร 

 
 

 

ผลิตภัณฑ์เคร่ืองส าอาง 
- ดา้นผลิตภณัฑ ์ 
- ดา้นราคา 
- ดา้นการส่งเสริมการขาย 
- ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย 
 

ตัวแปรตาม 
(Dependent Variables)  
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ภายนอก รวมทั้งเป็นกิจกรรมการกระท าต่าง ๆ ท่ีเป็นไปอย่างมีจุดหมาย สังเกตเห็นได ้หรือเป็นกิจกรรมการกระท า
ต่าง ๆ ท่ีไดผ้า่นการใคร่ครวญแลว้หรือเป็นไปอยา่งไม่รู้ตวั 
 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับพฤติกรรมผู้บริโภค  
 โซโลมอน (Solomon, 2006 : 7 Consumer Behavior) ได้ให้ความหมายไว้ว่า พฤติกรรมผู ้บริโภค 
หมายถึง การศึกษาถึงกระบวนการต่าง ๆ ท่ีบุคคลหรือกลุ่มบุคคลเขา้ไปเก่ียวขอ้ง เพ่ือท าการเลือกสรรการซ้ือ             
การใช้ หรือการบริโภค อนัเก่ียวกบัผลิตภณัฑ์ บริการ ความคิด หรือประสบการณ์ เพื่อสนองความตอ้งการและ
ความปรารถนาต่าง ๆ ให้ไดรั้บความพอใจ 
 โม เวน  และไม เนอ ร์  (Mowen ;& Minor. 2008 : 5 Consumer Behavior) ได้ให้ ความหมายไว้ว่ า 
พฤติกรรมผูบ้ริโภค หมายถึง การศึกษาถึงหน่วยการซ้ือ (buying units) และกระบวนการแลกเปล่ียนท่ีเก่ียวขอ้งกบั
การไดรั้บมา การบริโภค และการก าจดัอนัเก่ียวกบัสินคา้ บริการ ประสบการณ์ และความคิด 
 ชิพแมน และ คานุก (Schiffman ;& Kanuk. 2010 : 5 ) ได้ให้ความหมายไวว่้า พฤติกรรมผู ้บริโภค 
หมายถึง พฤติกรรมท่ีผูบ้ริโภคท าการคน้หา การคิด การซ้ือ การใช ้การประเมินผลในสินคา้และบริการ ซ่ึงคาดว่า
จะตอบสนองความตอ้งการของเขา หรือหมายถึงการศึกษาถึงพฤติกรรมการตดัสินใจและการกระท าของผูบ้ริโภค
ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการซ้ือและการใชสิ้นคา้ 
 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับส่วนประสมทางการตลาด 
 Kotler (1997, p. 92) ไดก้ล่าวถึงปัจจยัทางการตลาด (marketing factor) หรือส่วนประสมทางการตลาด 
(market mix) ไวว่้า เป็นเร่ืองท่ีเก่ียวข้องกับปัจจัยพ้ืนฐานทางการตลาด 4 ประการ (4 P's) ได้แก่ ผลิตภัณฑ ์
(Product) ราคา (price) สถานท่ีหรือช่องทางการจดัจ าหน่าย (place) และการส่งเสริมการตลาด (promotion) 
 

วิธีด าเนินการวิจัย 
ประชากรท่ีใชใ้นการศึกษาวิจยัคร้ังน้ี ไดแ้ก่ ผูห้ญิงท่ีเคยใชผ้ลิตภณัฑ์เคร่ืองส าอาง ในเขตกรุงเทพมหานคร 

มีจ านวนทั้งส้ิน 1,200 คน (ส านกังานพฒันาธุรกิจ, 2564) 
กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการศึกษา ไดม้าจากวิธีการสุ่มแบบเจาะจง (purposive sampling) ซ่ึงเป็นผูห้ญิงท่ีเคย

ใชผ้ลิตภณัฑ์เคร่ืองส าอางจากห้างสรรพสินคา้ในเขต บึงกุ่ม บางกะปิ ประเวศ มีนบุรี ลาดพร้าว และวงัทองหลาง 
โดยมีกลุ่มตวัอยา่งทั้งหมด 300 คน 
 

การเกบ็รวบรวมข้อมูล 
ผูวิ้จยัไดด้ าเนินการเก็บรวบรวมขอ้มูลจากผูห้ญิงท่ีเคยใช้ผลิตภณัฑ์เคร่ืองส าอางจากห้างสรรพสินค้า                

ในเขตบึงกุ่ม บางกะปิ ประเวศ มีนบุรี ลาดพร้าว และวงัทองหลาง จ านวน 300 คนโดยผูวิ้จยั แจกแบบสอบถาม
ดว้ยตนเอง และรอเก็บกลบัคืนมาเพื่อน ามาวิเคราะห์ขอ้มูลไดแ้บบสอบถามกลบัมา 297 ฉบบั คิดเป็นร้อยละ 99 
จากจ านวนท่ีแจกไป 
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เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 
เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ี คือ แบบสอบถามความส าคญัของปัจจยัท่ีเก่ียวกบัพฤติกรรมการตดัสินใจ

เลือกซ้ือผลิตภณัฑเ์คร่ืองส าอางของผูห้ญิงในเขตกรุงเทพมหานคร โดยแบบสอบถามแบ่งออกเป็น 3 ส่วน คือ 
 ส่วนท่ี 1 ขอ้มูลส่วนบุคคล ไดแ้ก่ เพศ อาย ุอาชีพ ระดบัการศึกษา และรายไดต้่อเดือน จ านวน 5 ขอ้ 
 ส่วนท่ี 2 พฤติกรรมการเลือกซ้ือผลิตภณัฑเ์คร่ืองส าอางของผูห้ญิง ในเขตกรุงเทพมหานคร จ านวน 10 ขอ้ 
 ส่วนท่ี 3 ความส าคญัของปัจจยัท่ีเก่ียวกบัการตดัสินใจเลือกซ้ือผลิตภณัฑ์เคร่ืองส าอางของผูห้ญิงในเขต
กรุงเทพมหานคร เป็นมาตราส่วนประมาณค่า (rating scale) 5 ระดบั จ านวน 40 ขอ้ 
 

การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติท่ีใช้ 
 การวิจัยคร้ังน้ี ผูวิ้จัยวิเคราะห์ข้อมูล โดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูป SPSS/FW (Statistical Package for 
Social Sciences/for Windows) ดงัน้ี 
 1. ข้อมูลเก่ียวกับสภาพส่วนบุคคลของผู ้ตอบแบบสอบถามค่าความถ่ี ( frequency) และค่าร้อยละ 
(percentage) 
 2. ขอ้มูลเก่ียวกบัพฤติกรรมการเลือกขอ้ผลิตภณัฑ์ผูห้ญิงในเขตกรุงเทพมหานคร ใช้สถิติการแจกแจง
ความถ่ี (Frequency) และค่าร้อยละ (percentage) 
 3. ขอ้มูลเก่ียวกบัความส าคญัของปัจจยัท่ีเก่ียวกบัการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑ์เคร่ืองส าอางของผูห้ญิงใน
เขตกรุงเทพมหานคร ใชส้ถิติหาค่าเฉล่ีย (x̅) และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (SD) 
 4. เปรียบเทียบความส าคญัของปัจจยัเก่ียวกบัการตดัสินใจเลือกซ้ือผลิตภณัฑ์เคร่ืองส าอางของผูห้ญิงใน
เขตกรุงเทพมหานคร กรณีตวัแปร 2 กลุ่มใชส้ถิติ T-test, F-test ถา้มากกว่า 2 กลุ่ม ใชส้ถิติ One-way ANOVA และ
เม่ือพบว่า มีความแตกต่างอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติจึงท าการทดสอบความแตกต่างของค่าคะแนนเฉล่ียเป็นรายคู่
โดยวิธีของ (Scheffe) 
 

การวิจัยและอภิปรายผล 
พฤติกรรมการเลือกซ้ือเคร่ืองส าอางของผูห้ญิงใน กรุงเทพมหานคร จากการศึกษา พบว่า ผูห้ญิงมี

พฤติกรรมการเลือกซ้ือเคร่ืองส าอาง โดยพฤติกรรมดังกล่าวเกิดจากคุณภาพของสินค้าเป็นส าคญัอันดับแรก 
รองลงมา ไดแ้ก่ การรู้จกัเคร่ืองส าอางดงักล่าวโดยส่ือบุคคล คือ เพ่ือนเป็นผูมี้อิทธิพลเป็นผูแ้นะน าให้รู้จกั โดยส่ือ
ทางอิเล็กทรอนิกส์ เช่น วิทยุและโทรทศัน์ มีผลต่อพฤติกรรมการเลือกซ้ือเคร่ืองส าอาง ของผูห้ญิงน้อยท่ีสุด ซ่ึง
สามารถอธิบายไดด้งัน้ี คือ ในดา้นคุณภาพของสินคา้ ผูห้ญิงจะค านึงถึงมากท่ีสุดในการตอ้งการซ้ือผลิตภณัฑ์ ซ่ึง
ตรงกบัการศึกษาของศิริวรรณ เสรีรัตน์, 2559 ไดศึ้กษาและพบว่า ผลิตภณัฑ์ท่ีเสนอขายจะมีตวัตนหรือไม่ก็ได ้
ผลิตภณัฑ์จะเป็นส่วนท่ีส าคญัท่ีสุดของส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีอรรถประโยชน์ และมีคุณค่าท่ีสามารถ
ตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ได ้ผลิตภณัฑ์จะท าให้ผูห้ญิงไดป้ระโยชน์พ้ืนฐานส าหรับผลิตภณัฑ์ท่ีผูห้ญิง
ไดรั้บจากการซ้ือสินคา้โดยตรง  

ระดบัความส าคญัของปัจจยัท่ีเก่ียวกบัการตดัสินใจเลือกซ้ือเคร่ืองส าอาง ของผูห้ญิงในเขตกรุงเทพมหานคร 
จากการศึกษาพบว่า ความคิดเห็นของผูห้ญิงท่ีเคยใชง้านเคร่ืองส าอาง มีความคิดเห็นในการเลือกซ้ือเคร่ืองส าอาง 
โดยให้ความส าคญัในด้านต่างๆ เรียงล าดับดังน้ี คือ ด้านผลิตภณัฑ์ ด้านราคา ด้านส่งเสริมการขาย และด้าน
ช่องทางการจดัจ าหน่าย เป็นล าดบัสุดทา้ย จากระดบัความส าคญัดงักล่าว ผูห้ญิงจะให้ระดบัความส าคญัของปัจจยั
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ท่ีเก่ียวกบัการตดัสินใจ โดยตดัสินใจเลือกดา้นผลิตภณัฑ์เป็นอนัดบัแรก โดยค านึงถึงรายปลีกย่อย คือ เลือกซ้ือ
เพราะเป็นเคร่ืองส าอางท่ีมีคุณภาพตรงความตอ้งการเป็นอนัดบัแรก โดยมีขอ้มูลจากผูใ้ชบ้อกต่อว่าใชแ้ลว้ดี เป็น
อนัดบัรองลงมา และเป็นเคร่ืองส าอาง ท่ีมีเอกสารก ากบัส่วนผสมของเคร่ืองส าอางชดัเจน จึงเห็นไดว่้าผูห้ญิงยงัคง
ยึดในตวัของเคร่ืองส าอางเป็นอนัดบัแรกในการตดัสินใจเลือกซ้ือ เพราะว่าความส าคญัของปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ์
ดงักล่าวมองในภาพรวมอนัหมายถึง ไดแ้ก่ คุณภาพของสินคา้ ตราย่ีห้อของสินคา้ ภาพพจน์ และช่ือเสียงร้านคา้ 
ความหลากหลายของสินคา้ ระยะเวลาการใชง้าน เทคโนโลยี การรับประกนัคุณภาพและความปลอดภยัซ่ึงตรงกบั 
Kotler (1997, p. 92) ท่ีกล่าวถึงปัจจัยทางการตลาด (marketing factor) หรือส่วนประสมทางการตลาด (market 
mix) เป็นเร่ืองท่ีส าคญัเก่ียวกบัปัจจยัพ้ืนฐานทางตลาด 4 ประการ ไดแ้ก่ ดา้นผลิตภณัฑ์ (Product) ซ่ึงผูห้ญิงจะให้
ความส าคญัเป็นอนัดบัสอง ในการตดัสินใจเลือกซ้ือเคร่ืองส าอาง โดยยึดหลกัการสมคัรเป็นสมาชิกแลว้สามารถ
ซ้ือไดใ้นราคาพิเศษ เป็นเคร่ืองส าอางท่ีมีราคาเหมาะสมกบัคุณภาพ และมีการลดราคาสินคา้ในโอกาสพิเศษ จึง
เป็นแรงจูใจให้ผูห้ญิงตอ้งการเลือกซ้ือสินคา้ 

 
ตารางท่ี 1  ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดบัความส าคญัของปัจจยัท่ีเก่ียวกบัพฤติกรรมการตดัสินใจ 
              เลือกซ้ือเคร่ืองส าอางของผูห้ญิง ในเขตกรุงเทพมหานคร เป็นรายดา้น 

ปัจจัยในการตัดสินใจเลือก 𝐗 S.D. ระดับความส าคัญ 
  1. ดา้นผลิตภณัฑ ์
  2. ดา้นราคา 
  3. ดา้นการส่งเสริมการขาย 
  4. ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย 

4.55 
4.35 
4.34 
3.95 

0.43 
0.59 
0.64 
0.54 

มากท่ีสุด 
มาก 
มาก 
มาก 

                               รวม 4.30 0.49 มาก 

 
จากตารางท่ี 1 พบว่า ผู ้หญิง ให้ความส าคัญของปัจจัยท่ีเก่ียวกับพฤติกรรมการตัดสินใจเลือกซ้ือ

เคร่ืองส าอาง โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก (X̅ = 4.30) และเม่ือพิจารณารายดา้น พบว่า ผูห้ญิงให้ความส าคญัอยูใ่น
ระดับมากท่ีสุด 1 ด้าน คือ ด้านผลิตภัณฑ์ (X̅ = 4.55) และให้ความส าคัญในระดับมาก 3 ด้าน คือ ด้านราคา                   
(X̅ = 4.35) ดา้นการส่งเสริมการขาย (X̅ = 4.34) และดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย (X̅ = 3.94) ตามล าดบั 

 
ตารางท่ี 2 ผลการเปรียบเทียบความส าคญัของปัจจยัท่ีเก่ียวกบัพฤติกรรมการตดัสินใจเลือกซ้ือเคร่ืองส าอางของ 
 ผูห้ญิง ในเขตกรุงเทพมหานคร จ าแนกตามอายุ 

แหล่งความแปรปรวน  SS df MS F 
ดา้นผลิตภณัฑ ์
   ระหว่างกลุ่ม 
   ภายในกลุ่ม 
   รวม 
ดา้นราคา 
   ระหว่างกลุ่ม 
   ภายในกลุ่ม 
   รวม 

  
0.34 

55.32 
55.67 

 
1.09 

100.57 
101.66 

 
3 

292 
295 

 
3 

293 
296 

 
0.11 
0.19 

 
 

0.36 
0.34 

 

 
0.59 

 
 
 

1.05 
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ตารางท่ี 2 (ต่อ) 
แหล่งความแปรปรวน  SS df MS F 

ดา้นการส่งเสริมการขาย 
   ระหว่างกลุ่ม 
   ภายในกลุ่ม 
   รวม 

  
5.31 

116.78 
122.08 

 
3 

293 
296 

 
1.77 
0.40 

 

 
4.43* 

 

ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย 
   ระหว่างกลุ่ม 
   ภายในกลุ่ม 
   รวม 
ภาพรวม 
   ระหว่างกลุ่ม 
   ภายในกลุ่ม 
   รวม 

  
2.94 

83.37 
86.31 

 
1.65 

68.92 
70.56 

 
3 

293 
296 

 
3 

293 
296 

 
0.98 
0.29 

 
 

0.55 
0.24 

 

 
3.44* 

 
 
 

2.32 

 
 จากตารางท่ี 2 พบว่า ผูห้ญิงท่ีมีอายุต่างกันให้ความส าคญัของปัจจยัท่ีเก่ียวกบัการตดัสินใจเลือกซ้ือ
เคร่ืองส าอาง โดยภาพรวมดา้นผลิตภณัฑ์ และดา้นราคา แตกต่างกนัอย่างไรไม่มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
ส่วนดา้นการส่งเสริมการขาย และดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.04 

 
ข้อเสนอแนะ  

ข้อเสนอแนะที่ได้จากการวิจัย 
1. จากการวิจัย พบว่า ระดับความส าคัญของการตัดสินใจเลือกเคร่ืองส าอาง ของผู ้หญิงในเขต

กรุงเทพมหานคร โดยดูจากส่วนประสมทางการตลาดนั้น ไดแ้ก่ ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ์ เป็นอนัดบัแรก ซ่ึงเป็นท่ี
ยอมรับกนัแลว้ว่า ของดีก็มีคนอยากไดแ้ต่ทางการคา้เช่ือว่าถา้หากไดรั้บการส่งเสริมการขายอย่างดีจนเป็นท่ีรู้จกัก็
จะท าให้ระดบัความส าคญัอาจเปล่ียนไปได ้ซ่ึงอาจศึกษาถึงส่ือต่าง ๆ ท่ีน ามาใช ้ประกอบการขายท าให้เกิดปัจจยั
ทางดา้นส่ือต่าง ๆ ท่ีส่งผลให้ผูห้ญิงเกิดการตดัสินใจเลือกซ้ือ 

2. ผลการวิจยั พบว่า ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ์เป็นอนัดบัแรกของการตดัสินใจซ้ือของลูกคา้ ดงันั้น ผูผ้ลิต
น่าจะใชจุ้ดน้ีในการคงไวซ่ึ้งมาตรฐานการผลิตให้องดีหรือก็มากย่ิงขึ้นเพ่ือให้เกิดการตดัสินใจเลือกซ้ือต่อไป 
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บทคัดย่อ 
 จากการศึกษาเร่ืองอิทธิพลของอินฟลูเอนเซอร์ต่อการตดัสินใจซ้ือของผูบ้ริโภค มีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษา
อิทธิพลของอินฟลูเอนเซอร์ในการท าการตลาดออนไลน ์จากการศึกษาพบว่า อิทธิพลของอินฟลูเอนเซอร์ท่ีมีผล
การตดัสินใจซ้ือของผูบ้ริโภค มี 2 ตวัแปร ไดแ้ก่ 1) คุณสมบติัของอินฟลูเอนเซอร์ 2) ทศันคติของผูบ้ริโภค 

โดยคุณสมบติัของอินฟลูเอนเซอร์ท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือ ไดแ้ก่ การมีความรู้และความเช่ียวชาญ
ในเน้ือหาดา้นนั้นๆ  การมีบุคลิกภาพท่ีดี การมีความเป็นผูน้ า การมีเน้ือหาในการน าเสนอท่ีโดดเด่นถูกตอ้งและ
ทนัสมยั การมีภาพลกัษณ์ท่ีดี การมีช่ือเสียงและมีความเป็นตวัของตวัเอง การมีกิจกรรมท่ีสร้างการมีส่วนร่วมของ
ผูติ้ดตาม ในส่วนของทัศนคติของผูบ้ริโภค พบว่า 1.ด้านความดึงดูดใจ: ผูบ้ริโภคส่วนใหญ่มีความสนใจผูมี้
อิทธิพลทางส่ือสังคมท่ีใชวิ้ธีการน าเสนอท่ีน่าสนใจ 2.ดา้นความไวว้างใจ: ผูบ้ริโภคส่วนใหญ่ไวว้างใจผูมี้อิทธิพล
ทางส่ือสังคมท่ีมีช่ือเสียงในส่ือออนไลน์ หรือไดร่้วมกิจกรรมกบัผูมี้อิทธิพล 3.ดา้นความเช่ียวชาญ: ผูมี้อิทธิพล
ทางส่ือสังคมตอ้งมีความรู้ดา้นนั้นๆ 4.ดา้นความเคารพ: ผูมี้อิทธิพลทางส่ือสังคมตอ้งเป็นแบบอยา่งท่ีดีของสังคม 
ไม่มีประวติัเสียหาย 5.ดา้นความเหมือนกบักลุ่มเป้าหมาย: ผูบ้ริโภคส่วนใหญ่ติดตามผูมี้อิทธิพลทางส่ือสังคมท่ีมี
บุคลิกคลา้ยคลึงกนั  

 

ค าส าคัญ: อินฟลูเอนเซอร์, อิทธิพลของอินฟลูเอนเซอร์, การตดัสินใจซ้ือของผูบ้ริโภค 
 

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. บทน า 
 เม่ือโลกเขา้สู่ยคุดิจิทลั การท าการตลาด การโฆษณาประชาสัมพนัธ์ผา่นช่องทางแบบเดิมเร่ิมเขา้ถึงลูกคา้
ไดย้ากขึ้น เน่ืองจากพฤติกรรมของลูกคา้ในปัจจุบนัลว้นมีความเก่ียวขอ้งกบัโซเชียลมีเดียทั้งส้ิน เป็นสาเหตุให้ 
การรับขอ้มูลข่าวสารของลูกคา้ส่วนใหญ่อยู่ในโซเชียลมีเดียมากกว่าช่องทางการตลาดรูปแบบเดิม โดยช่องทาง
ส าหรับการท าการตลาดออนไลน์ในปัจจุบนัมีอยู่หลายช่องทาง แต่ภายหลงัผูบ้ริโภคเร่ิมสงสัยต่อส่ิงท่ีแบรนด์
พยายามน าเสนอว่าเป็นเร่ืองจริง หรือเป็นเร่ืองโกหก ท าให้กระแส Influencer Marketing เกิดขึ้นมา (www.nipa.co.th) 
การด าเนินการทางการตลาดโดยใช้บุคคลท่ีสามท่ีมีอิทธิพลหรืออินฟลูเอนเซอร์ เป็นส่ือกลางในการเช่ือมโยง
ระหว่างตราสินคา้กบัลูกคา้ ถือเป็นการตลาดรูปแบบใหม่ ท่ีใชผู้มี้ช่ือเสียงบนโลกออนไลน์  น าเสนอเน้ือหาของ
ผลิตภณัฑ์เผยแพร่ในช่องทางส่ือสังคมออนไลน์ เพื่อสร้างการรับรู้เปล่ียนแปลงความเช่ือ ทศันคติและพฤติกรรม 
สร้างภาพลกัษณ์และกระตุน้การตัดสินใจซ้ือ (Biaudet, 2017) นอกจากน้ียงัมีงานวิจยัหลายช้ินท่ีสนบัสนุนเร่ือง 
อินฟลูเอนเซอร์มีผลต่อความคิดในส่ือสังคมออนไลน์ เช่นเดียวกบัการศึกษาของ (Turcotte York Irving Scholl & 
Pingree, 2015)  

อินฟลูเอนเซอร์มาร์เก็ตติ้ง เป็นทางเลือกท่ีมีอิทธิพลของวิธีการตลาดท่ีมีความหลากหลายในปัจจุบนั 
โดยเฉพาะในประเทศไทย มูลค่าท่ีการตลาดแบบอินฟลูเอนเซอร์มอบให้กบัแบรนด์นั้นมีมากกว่ารูปแบบการ
โฆษณาแบบดั้งเดิมและแบบดิจิทลั เช่น paid-for advertising, native ads และ programmatic ads จากการคน้ควา้ล่าสุด
พบว่าแบรนดไ์ทยกว่า 74 เปอร์เซ็นตใ์ชก้ารตลาดแบบอินฟลูเอนเซอร์ และธุรกิจมากกว่า 60 เปอร์เซ็นตว์างแผนท่ี
จะเพ่ิมงบประมาณของอินฟลูเอนเซอร์ในอีกไม่ก่ีเดือนขา้งหนา้ไปจนถึงปีถดัไป  (www.influencerhouse.co.th)  

ในช่วงไม่ก่ีปีท่ีผ่านมาการตลาดแบบอินฟลูเอนเซอร์กลายเป็นเคร่ืองมือท่ีขาดไม่ได้ใน Marketing 
Landscape การมีอิทธิพล ความน่าเช่ือถือ และการมีเอกลักษณ์เฉพาะตัว ท าให้ตลาดอินฟลูเอนเซอร์โดนใจ
กลุ่มเป้าหมายของทุกแบรนด์อย่างปฏิเสธไม่ได้ โดยเฉล่ียแล้ว ส าหรับทุกๆ 1 ดอลลาร์ท่ีใช้ไปกับการตลาด                    
อินฟลูเอนเซอร์ จะไดผ้ลตอบแทนอยูท่ี่ประมาณ 18 ดอลลาร์ (www.influencerhouse.co.th) 
 อินฟลูเอนเซอร์ (Influencer) ถูกมองว่าเป็นการตลาดออนไลน์รูปแบบหน่ึงท่ีถือว่าเป็นกลยุทธ์ท่ีมี
อิทธิพลมากท่ีสุดในยคุดิจิทลั ทั้งในดา้นความงามและแฟชัน่ การท่องเที่ยว การออกก าลงักายหรือการดูแลสุขภาพ 
มีผลการศึกษาระบุว่า คนอายุราวๆ 16-23 ปี และ 24-35 ปี ให้การเช่ือถือในตัวอินฟลูเอนเซอร์บนส่ือโซเชียล
มากกว่าโฆษณาทีวี วิทยุ ส่ิงพิมพ ์หรือทางออนไลน์ ซ่ึงจะตดัสินใจตามค าแนะน าของอินฟลูเอนเซอร์โดยตรง  
เน่ืองจากการตลาดรูปแบบน้ีเป็นท่ีนิยมอย่างมาก ท าให้อินฟลูเอนเซอร์เป็นท่ีรู้จักในวงกว้างของสังคม
(www.marketingbangkok.com) จึงเป็นท่ีน่าสนใจในการศึกษาอิทธิพลของอินฟลูเอนเซอร์ต่อการตดัสินใจซ้ือของ
ผูบ้ริโภค  
 

2. วัตถุประสงค์ 

(1) เพื่อศึกษาอิทธิพลของอินฟลูเอนเซอร์ในการท าการตลาดออนไลน์ 
 

3. ความหมาย และประเภทของอนิฟลูเอนเซอร์ (Influencer) 
  ความส าเร็จจากกลยุทธ์ Influencer Marketing ส่วนหน่ึง มาจากการใช้ Social Media Platform ของ   
แบรนด์ กลยุทธ์น้ีเหมาะส าหรับแบรนด์ SME และบริษทั Start Up ท่ีไม่จ าเป็นตอ้งลงทุนจ่ายค่าโฆษณาหลายสิบ
ล้านผ่านหน้าจอทีวีก็สามารถท าให้แบรนด์กลายเป็นท่ีรู้จักในวงกวา้งได ้ด้วยการรีวิวสินค้า และบริการผ่าน

http://www.nipa.co.th/
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ประสบการณ์ของอินฟลูเอนเซอร์ ท่ีมีอิทธิพลบนโลกออนไลน์ ซ่ึงตอบโจทยไ์ดเ้ป็นอย่างดีกบัพฤติกรรมการซ้ือ
สินคา้ออนไลน์ของผูบ้ริโภคในปัจจุบนั ท่ีเนน้การฟัง และเช่ือในผูใ้ชง้านจริง และคนท่ีน่าเช่ือถือ แบรนดท์ั้งหลาย 
ใชโ้อกาสน้ีในการสร้างกลยุทธ์การตลาดผ่านอินฟลูเอนเซอร์ เพื่อสร้างยอดขายให้กลุ่มเป้าหมายมีโอกาสเขา้ถึง
สินคา้ และบริการเพ่ิมขึ้น  
 ความหมายของอินฟลูเอนเซอร์ (Influencer) 
 ผูท้รงอิทธิพล Influencers คือ กลุ่มบุคคลหรือบุคคลท่ีมีอิทธิพลในโลกออนไลน์  ไม่ว่าจะเป็นบน 
Facebook Instagram หรือ Twitter ซ่ึงคนเหล่าน้ีจะมีฐานแฟนคลบัคอยสนบัสนุน สามารถดูได้จากความนิยมใน
จากจ านวนผูติ้ดตาม ท าให้เวลาผูท้รงอิทธิผลน าเสนอสินค้าหรือบริการอะไรก็ตาม จะท าให้แบรนด์กลายเป็นท่ี
จดจ าไดอ้ยา่งรวดเร็ว และผูบ้ริโภคท่ีเป็นแฟนคลบัมีแนวโน้มจะตดัสินใจซ้ือสินคา้หรือบริการนั้นมากขึ้น (Nipa 
Technology, 2562) 
 ประเภทของอินฟลูเอนเซอร์ (Influencer) 
 ผูมี้อิทธิพลบนส่ือโซเซียล เกิดขึ้นมาบนโลกออนไลน์ บนแพลตฟอร์มต่างๆ บนสังคมออนไลน์มากมาย 
ได้แก่ Facebook  , Twitter , Instagram , Tiktok , Line และ Youtube โดยมีการเเบ่งประเภทเเละมีระดับของ 
Influencer ต่างๆ บนเเพลตฟอร์ม โดยจะเเบ่งตามจ านวนผูติ้ดตามเป็น 5 ประเภท ใชเ้กณฑใ์นการแบ่งประเภทของ 
Influencer จากจ านวนผูติ้ดตาม โดยแต่ละประเภทมีรายละเอียด (www.nerdoptimize.com) ดงัน้ี  

 
ท่ีมา: www.nerdoptimize.com 

 
  1. Nano Influencer คือ Influencer ท่ีมีผูติ้ดตามตั้งแต่หลกั 1,000 – 10,000 คน เป็น Influencer ท่ีมีจ านวน
เยอะท่ีสุดในตลาด มีข้อดีในเร่ืองของราคาท่ีไม่สูงมาก มีความเช่ียวชาญในเร่ืองเฉพาะด้าน (Niche Market)                
มีความสัมพนัธ์ระหว่างท่ีใกลชิ้ดกบัผูติ้ดตาม มีอิทธิพลในการโนม้นา้วใจผูติ้ดตามไดดี้ เหมาะส าหรับแบรนดท่ี์มี
กลุ่มเป้าหมายชดัเจน 
  2. Micro Influencer คือ Influencer ท่ีมีผูติ้ดตามตั้งแต่ 10,000 – 50,000 คน เป็น Influencer ท่ีโดดเด่นใน
เร่ืองของสร้างสรรค์คอนเทนต์ ท่ีจะมีความเป็นมืออาชีพขึ้ นมาจากระดับ Nano Influencer ถือว่าเป็นกลุ่ม 
Influencer ท่ีเข้ากับสินค้าและแบรนด์ได้หลากหลายประเภททั้งตลาดเฉพาะกลุ่ม หรือแนวไลฟ์สไตล์ กิน                 
เท่ียว เล่น ชอปป้ิง ฯลฯ เรียกว่าเหมาะกบัสินคา้หลากหลาย 

http://www.nerdoptimize.com/
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  3. Mid-Tier Influencer คือ Influencer ท่ีมีผูติ้ดตามตั้งแต่ 50,000 – 100,000 คน Influencer ประเภทน้ี
จะเป็นท่ีตอ้งการของแบรนด์พอสมควร เพราะจะเร่ิมเป็น Influencer ระดบัมืออาชีพมีฐานผูติ้ดตามเยอะกว่า 2 
ประเภทก่อนหนา้ มีการสร้างสรรคค์อนเทนตท่ี์มีคุณภาพ สร้าง Brand Awareness ไดดี้พอสมควร 
  4. Macro Influencer คือ Influencer ท่ีมีผูติ้ดตามตั้งแต่ 100,000 – 1,000,000 คน เป็น Influencer ท่ีมี
ฐานผูติ้ดตามเยอะ ส่วนใหญ่มกัจะเป็นบุคคลท่ีมีช่ือเสียงในสังคม เช่น นกัแสดง เนตไอดอล นกัร้อง นกักีฬาช่ือดงั 
เหมาะส าหรับแบรนด์ท่ีตอ้งการสร้าง Brand Awareness ในระดบัท่ีใหญ่ขึ้นมาจาก Influencer กลุ่มอื่น แต่อาจมี
ข้อเสียในเร่ืองของการสร้าง Engagement เพราะ Influencer ประเภทน้ีจะมีความสัมพันธ์กับผูติ้ดตามน้อย 
และเรทราคาในการจา้งท่ีสูง 
  5. Mega Influencer คือ Influencer ท่ี มีผู ้ติดตามตั้ งแต่  1,000,000 คนขึ้ นไป หรือเรียก Influencer 
ประเภทน้ีอีกช่ือว่า Celebrity / Mass Publisher ส่วนใหญ่มกัจะเป็นคนในวงการบนัเทิง เป็นกลุ่ม Influencer ท่ีมี
อิทธิพลและผูติ้ดตามสูงท่ีสุด ขอ้ดีของ Influencer จะเหมาะกบัแบรนดท่ี์ตอ้งการสร้าง Brand Awareness แบบไม่
เจาะจงกลุ่มเป้าหมาย ตอ้งการเขา้ถึงกลุ่มคนจ านวนมาก ๆ ภายในการโพสตเ์พียงคร้ังเดียว แต่มีขอ้เสียคือเรทราคา
ท่ีสูงกว่า Influencer ทุกประเภท  
 

4. อทิธิพลของอินฟลูเอนเซอร์ 
  ในปี 2559- 2563 มีงานวิจยัหลายช้ินท่ีแสดงให้เห็นถึงอิทธิพลของอินฟลูเอนเซอร์ ไดแ้ก่ 
  สุพตัรา ทา้วพิณ และพนารัตน์ ล้ิม (2563) ศึกษาเร่ือง คุณลกัษณะความน่าเช่ือถือของผูท้รงอิทธิพลบน
ส่ือออนไลน์ท่ีมีผลต่อกระบวนการตดัสินใจท าศลัยกรรมความงามของวยัรุ่นไทย พบว่า ในส่วนคุณลกัษณะ                 
ความน่าเช่ือถือของผู ้ทรงอิทธิพลบนส่ือออนไลน์ภาพรวมอยู่ในระดับมาก พิจารณาเป็นรายด้านพบว่า                         
ดา้นบุคลิกภาพ มากท่ีสุด รองลงมา คือ ดา้นความเช่ียวชาญ ดา้นความโด่งดงัเป็นท่ีรู้จกั ดา้นความสัมพนัธ์กบั  
แฟนเพจ และด้านประสบการณ์ ในส่วนกระบวนการตดัสินใจท าศลัยกรรมจากการติดตามผูท้รงอิทธิพลบน                   
ส่ือออนไลน์ภาพรวมอยู่ในระดับมาก เม่ือพิจารณาเ ป็นรายข้อพบว่า ด้านการประเมินทางเลือกมากท่ีสุด                       
กลุ่มตัวอย่างเปรียบเทียบข้อมูลจากหลายท่ี ไม่ได้รับข้อมูลจากผูท้รงอิทธิพลบนส่ือออนไลน์เพียงทางเดียว
รองลงมา คือ ดา้นการรับรู้ ความตอ้งการ/ปัญหาส่วนใหญ่ไม่มีความบกพร่อง แต่มีความตอ้งการท าศลั ยกรรม
เพราะบุคคลใกลชิ้ดดา้นการตดัสินใจปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจคือราคาและดา้นการคน้หาขอ้มูล ส่วนใหญ่ให้
ข้อมูลครบถ้วนเร่ืองสถานท่ีศัลยกรรม ราคา ผูเ้ช่ียวชาญ ความปลอดภัย และผลการศัลยกรรม ส าหรับผล                       
การทดสอบสมมติฐาน พบว่า ลกัษณะทางประชากรท่ีประกอบดว้ยเพศ อาย ุอาชีพ ระดบัการศึกษา และรายไดต้่อ
เดือน มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการใช้เฟซบุ๊ก และคุณลักษณะความน่าเช่ือถือของผู ้ทรงอิทธิพลบน                           
ส่ือออนไลน์ท่ีประกอบ ดว้ยบุคลิกภาพ ความโด่งดงัเป็นท่ีรู้จกั ความเช่ียวชาญ ประสบการณ์ และความสัมพนัธ์
ของแฟนเพจ มีผลต่อกระบวนการตดัสินใจท าศลัยกรรมความงามของวยัรุ่นไทยแนวทางส าหรับผูท้รงอิทธิพล  
บนส่ือออนไลน์คือ ต้องเป็นกลางในการน าเสนอข้อมูล มีวิธีการพูดหรือเขียนท่ีน่าสนใจ ทันสมัย และ                                   
มีความสม ่าเสมอในการน าเสนอขอ้มูล ตลอดจนมีขอ้มูลท่ีหลากหลายครบถว้นชดัเจนง่ายในการใชต้ดัสินใจ 
  ชัญญาภรณ์ แสงตะโก และปฐมา สตะเวทิน (2562) ศึกษาเร่ือง อิทธิพลของ Micro-Influencer ต่อ              
การตัดสินใจซ้ือสินคา้ High Involvement ประเภทรถยนต์นั่งส่วนบุคคล พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีการเปิดรับและ
เขา้ถึงแหล่งขอ้มูลท่ีเป็น Micro-Influencer เช่น ครอบครัว เพื่อน คนรู้จกัท่ีมีความรู้เร่ืองรถยนต์ หรือรีวิวจากผูใ้ช้
จริงบนช่องทางออนไลน์ ตั้งแต่ขั้นตอนการหาขอ้มูลก่อนตัดสินใจซ้ือ แต่ไม่ทราบว่าแหล่งขอ้มูลเหล่าน้ีเป็น 
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Micro-Influencer และเ ม่ือกลุ่มตัวอย่างเข้าใจถึงความหมายและบริบทของ Micro-Influencer แล้วพบว่า                       
ความน่าเช่ือถือของตวั Micro-Influencer รวมถึงเน้ือหาขอ้มูลรีวิว ลว้นส่งผลต่อความพึงพอใจและทศันคติของ
กลุ่มตวัอย่าง โดยสามารถท าให้เกิดการเปล่ียนแปลงทศันคติเก่ียวกบัขอ้มูลท่ีไดรั้บ และเม่ือเปรียบเทียบระดบั
อิทธิพลระหว่าง Micro-Influencer และ Macro-Influencer ต่อการตดัสินใจซ้ือพบว่า Micro-Influencer มีอิทธิพล
ต่อการตัดสินใจซ้ือในระดับเพ่ิมความมั่นใจหรือความพึงพอใจ (Preference) ในขณะท่ี Macro-Influencer                          
มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซ้ือท่ีระดับสร้างความน่าเช่ือถือ (Consideration) แต่ทั้ งสองไม่ สามารถเร่งรัด                           
การตัดสินใจซ้ือ (Purchase) ได้ เน่ืองจากปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือคือสินคา้ประเภท High Involvement                  
มีส่วนผสมทางการตลาด ไดแ้ก่ การส่งเสริมการขาย (Promotion) และบริการหลงั การขาย (After Sale Service) 
เขา้มาเก่ียวขอ้ง 
  รมิดา โพธิกุลธร และอภิรัตน์ กงัสดารพร (2562) ศึกษาเร่ือง ปรากฏการณ์การส่ือสารการตลาดของ                 
ผูท้รงอิทธิพลในธุรกิจในโลกออนไลน์ พบว่า พฤติกรรมการใชส่ื้อออนไลน์ ในปัจจุบนัมีการใชง้านส่ือออนไลน์
หลากหลายรูปแบบ ส าหรับประเทศไทยส่ือออนไลน์ท่ีไดรั้บความนิยมไดแ้ก่ อินสตราแกรม (Instagram), เฟสบุ๊ก 
(Facebook), ยูทูป (YouTube), ไลน์ (Line) และ ทวิตเตอร์ (Twitter) โดยใช้เพื่อการรับขอ้มูลข่าวสาร สินคา้และ
บริการ รวมไปถึงการติดตามผูมี้ช่ือเสียง การส่ือสารออนไลน์จึงเร่ิมเป็นท่ีสนใจและพฒันาในเป็นพ้ืนท่ีใน                   
การประชาสัมพนัธ์ต่างๆ บุคคลทัว่ไปสามารถเขา้ถึงขอ้มูลไดต้ลอดเวลาจากทัว่ทุกมุมโลก อิทธิพลการส่งเสริม
การตลาดโดยผูท้รงอิทธิพลในโลกออนไลน์ต่อผูบ้ริโภคนั้น ผูรั้บสารเม่ือผ่านกระบวนการรับรู้สาร โน้มน้าวใจ 
โดยผูท้รงอิทธิพลทางโลกออนไลน์ มีเหตุผลให้ตดัสินใจใชบ้ริการหรือผลิตภณัฑ ์ท าให้เกิดผลดีและสร้างกระแส
ให้แก่ธุรกิจของผูป้ระกอบการอยา่งเห็นไดช้ดั 
  ชนิสรา บัวคง และเศรษฐวัสดุ พรมสิทธ์ิ  (2562) ศึกษาเร่ือง ความสัมพันธ์ของทัศนคติท่ีมีต่อ                              
ผูท้รงอิทธิพลทางส่ือสังคม กบัความตั้งใจใชบ้ริการร้านอาหารหลงัการดูรีวิว พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่
เป็นเพศหญิง มีอายุ 21-25 ปี มีอาชีพเป็นพนักงานบริษทัเอกชน และส่วน ใหญ่มีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 20,001 - 
30,000 บาท โดยแบ่งเป็นรายด้าน พบว่า ด้านความดึงดูดใจผูบ้ริโภคส่วน ใหญ่มีความสนใจผูมี้อิทธิพลทาง                 
ส่ือสังคมท่ีใชวิ้ธีการน าเสนอท่ีน่าสนใจ ดา้นความไวว้างใจผูบ้ริโภคส่วนใหญ่ ไวว้างใจผูมี้อิทธิพลทางส่ือสังคมท่ี
มีช่ือเสียงในส่ือออนไลน์ ดา้นความเช่ียวชาญผูมี้อิทธิพลทางส่ือสังคมตอ้งมี ความรู้ดา้นอาหาร ดา้นความเคารพ              
ผู ้มีอิทธิพลทางส่ือสังคมต้องเป็นแบบอย่างท่ีดีของสังคม ไม่มีประวัติเสียหาย และด้านความเหมือนกับ
กลุ่มเป้าหมายผูบ้ริโภคส่วนใหญ่ติดตามผูมี้อิทธิพลทางส่ือสังคมท่ีมีบุคลิกคลา้ยคลึงกนั ร้านอาหารผา่นผูบ้ริโภคท่ี
มีเพศ อาชีพ อายุ และรายได้เฉล่ียต่อเดือน แตกต่างกัน มีความตั้งใจใช้บริการหลงัการเลือก ชมรีวิวช่องทาง
ออนไลน์ของผูบ้ริโภคแตกต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ส่วน ผูบ้ริโภคท่ีมีสถานภาพ แตกต่างกนั 
มีความตั้งใจใชบ้ริการหลงัการเลือกชมรีวิวร้านอาหารผ่านช่องทางออนไลน์ ของผูบ้ริโภคไม่แตกต่างกนั อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 ปัจจัยทัศนคติท่ีมีต่อผู ้ทรงอิทธิพลทางส่ือสังคม ด้านความดึงดูดใจด้าน                        
ความไวว้างใจ ดา้นความช านาญเช่ียวชาญ ดา้นความเคารพ ดา้นความเหมือนกบั กลุ่มเป้าหมาย มีความสัมพนัธ์
ต่อความตั้งใจใชบ้ริการหลงัการเลือกชมรีวิวร้านอาหารผ่านช่องทางออนไลน์ อย่าง มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 
0.01 ในทิศทางเดียวกนั 
  วทิตา หิรัญบูรณะ (2562) ศึกษาเร่ือง อิทธิพลและกลยุทธ์การส่ือสารของผูท้รงอิทธิพลทางความคิด                
ดา้นสุขภาพบนส่ือสังคมออนไลน์ พบว่า กลยทุธ์การส่ือสาร 4 ประการถูกน ามาใชโ้ดยผูท้รงอิทธิพลทางส่ือสังคม
ออนไลน์ความคิดดา้นสุขภาพ 1) กลยุทธ์การเป็นผูท้รงอิทธิพลทางความคิดดา้นสุขภาพ 2) กลยุทธ์การน าเสนอ
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เน้ือหา 3) กลยุทธ์การใชช่้องทางการส่ือสาร และ 4) ทศันคติและพฤติกรรมของกลุ่มผูติ้ดตาม ซ่ึงแสดงให้เห็นว่า 
ผูท้รงอิทธิพลทางส่ือสังคมออนไลน์ต้องมีความรู้และความเช่ียวชาญในเน้ือหาด้านสุขภาพ มีบุคลิกภาพท่ีดี                   
มีระดบัความแขง็แรงของร่างกาย มีความเป็นผูน้ า และมีความคิดเห็นเป็นของตนเอง นอกจากน้ีเน้ือหาท่ีโดดเด่น
ควรน าเสนอดว้ยขอ้มูลท่ีถูกตอ้ง และเน้ือหาทนัสมยัตามกระแสปัจจุบนัช่วยให้ผูติ้ดตามเขา้ใจ ในแง่ของการศึกษา
อิทธิพล พบว่า ภาพลกัษณ์ของผูท้รงอิทธิพลทางความคิดดา้นสุขภาพท าให้ผูติ้ดตามมีทศันคติท่ีดี รวมถึงเช่ือและ
ประทับใจในผูท้รงอิทธิพลดว้ยบุคลิกภาพท่ีดี ภาพถ่ายท่ีน่าดึงดูด ช่ือเสียงและความเป็นตวัเอง รวมถึงการมี
กิจกรรมท่ีมีส่วนร่วมของผูติ้ดตาม คือ การแนะน าจากเพื่อน ครอบครัว สังคม เป็นตวัแปรยอ่ยท่ีสร้างแรงบนัดาล
ใจต่อกลุ่มผูติ้ดตามท าให้เกิดทศันคติดา้นบวกได ้ผูติ้ดตามท่ีมีทศันคติเชิงลบและทศันคติน่ิงเฉยยงัคงปฏิบติัตาม              
ผูท้รงอิทธิพลทางส่ือสังคมออนไลน์ เน่ืองจากการติดตามการรีวิวเก่ียวกบัขอ้มูลและรูปภาพของผลิตภณัฑสุ์ขภาพ
หรือผลิตภณัฑท่ี์หลากหลาย อาจไม่เป็นไปตามกระแสสังคมท่ีผูติ้ดตามทั้งสองกลุ่มตอ้งการ 
  ชนิสรา บัวคง (2561) ศึกษาเร่ือง ความสัมพนัธ์ของทัศนคติท่ีมีต่อผูท้รงอิทธิพลทางส่ือสังคมกับ                 
ความตั้งใจใช้บริการร้านอาหารหลงัการดูรีวิว พบว่า ด้านความดึงดูดใจผูบ้ริโภคส่วนใหญ่มีความสนใจผูมี้
อิทธิพลทางส่ือสังคมท่ีใชวิ้ธีการนาเสนอท่ีน่าสนใจ ดา้นความไวว้างใจผูบ้ริโภคส่วนใหญ่ไวว้างใจผูมี้อิทธิพลทาง
ส่ือสังคมท่ีมีช่ือเสียงในส่ือออนไลน์ ด้านความเช่ียวชาญผูมี้อิทธิพลทางส่ือสังคมต้องมีความรู้ด้านอาหาร                    
ดา้นความเคารพผูมี้อิทธิพลทางส่ือสังคมตอ้งเป็นแบบอย่างท่ีดีของสังคม ไม่มีประวติัเสียหาย และดา้นความเหมือนกบั
กลุ่มเป้าหมายผูบ้ริโภคส่วนใหญ่ติดตามผูมี้อิทธิพลทางส่ือสังคมท่ีมีบุคลิกคลา้ยคลึงกนั ผูบ้ริโภคท่ีมีเพศ อาชีพ 
อายุ และรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน แตกต่างกนั มีความตั้งใจใช้บริการหลงัการเลือกชมรีวิวร้านอาหารผ่านช่องทาง
ออนไลน์ของผูบ้ริโภคแตกต่างกนั อย่างมีนยัสาคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ปัจจยัทศันคติท่ีมีต่อผูท้รงอิทธิพลทาง
ส่ือสังคม ดา้นความดึงดูดใจ ดา้นความไวว้างใจ ดา้นความชานาญเช่ียวชาญ ดา้นความเคารพ ดา้นความเหมือนกบั
กลุ่มเป้าหมาย มีความสัมพนัธ์ต่อความตั้งใจใช้บริการหลงัการเลือกชมรีวิวร้านอาหารผ่านช่องทางออนไลน์                
อยา่งมีนยัสาคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ในทิศทางเดียวกนั 
  ลดาอาไพ ก้ิมแกว้ (2560) ศึกษาเร่ือง ปัจจยัท่ีมีผลต่อความตั้งใจซ้ือของผูบ้ริโภคจากส่ือโฆษณาประเภท
วีดีโอผ่านผูมี้อิทธิพลบนสังคมออนไลน์ พบว่า เน้ือหาท่ีท าให้เกิดการมีส่วนร่วมจะท าให้เกิดการติดตามและลด
พฤติกรรมการหลีกเล่ียงโดยผูมี้อิทธิพลแบบ Micro-Influencer สามารถกระตุน้การซ้ือไดดี้ต่อเม่ือสินคา้เป็นท่ีรู้จกั 
ซ่ึงเกิดจากความรู้สึกของการเขา้ถึงไดแ้ละการเลียนแบบพฤติกรรมรวมไปถึงเน้ือหาท่ีให้ประโยชน์จะท าให้เกิด
การกระตุน้การซ้ือไดดี้กว่า เน้ือหาท่ีให้ความบนัเทิง จากผลการวิจยันกัการตลาดสามารถน าไปประยกุตใ์ห้ตรงกบั
เป้าหมายเพื่อให้เกิดการคุม้ค่าการลงทุน 
  กานติมา ฤทธ์ิวีระเดช (2560) ศึกษาเร่ือง กลยุทธ์ผู ้ทรงอิทธิพลไมโครอินฟลูเอนเซอร์ (Micro 
Influencers) ท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือเคร่ืองส าอางออแกนิคผ่านส่ือออนไลน์ของเพศหญิงในกรุงเทพมหานคร 
พบว่า กลยุทธ์ผูท้รงอิทธิพลไมโครอินฟลูเอนเซอร์ (Micro Influencers) มีผลต่อการตดัสินใจซ้ือเคร่ืองส าอาง                
ออแกนิคผ่านส่ือออนไลน์ของเพศหญิงในกรุงเทพมหานครท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติ 0.05 โดยดา้นเน้ือหาของ               
ผูท้รงอิทธิพลไมโครอินฟลูเอนเซอร์ (Micro Influencers) มีผลต่อการตัดสินใจซ้ือเคร่ืองส าอางออแกนิคผ่าน                
ส่ือออนไลน์ของเพศหญิงในกรุงเทพมหานครมากท่ีสุด ตามมาดว้ย รูปแบบการน าเสนอของผูท้รงอิทธิพลไมโคร
อินฟลูเอนเซอร์ (Micro Influencers) และบุคลิกภาพของผูท้รงอิทธิพลไมโครอินฟลูเอนเซอร์ (Micro Influencers) 
ตามล าดบัที่ระดบันยัส าคญัทางสถิติ 0.05 
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  รัฐญา มหาสมุทร และวรัชญ ์ครุจิต (2559) ศึกษาเร่ือง กลยุทธ์การส่ือสารออนไลน์ของผูท้รงอิทธิพล
ในโลกออนไลน์ พบว่า ผูท้รงอิทธิพลในโลกออนไลน์ยงัสามารถสร้างแรงจูงใจให้เกิดการคลอ้ยตามและตดัสินใจ
ซ้ือสินคา้หรือบริการได ้ผูติ้ดตามส่วนใหญ่ มีการคลอ้ยตามเม่ือไดอ่้านรีวิวจากทางผูท้รงอิทธิพลในโลกออนไลน์ 
ซ่ึงกลุ่มผูท้รงอิทธิพลในโลก ออนไลน์มกัจะน าเสนอเน้ือหาท่ีก าลงัเป็นกระแสหรือเป็นเร่ืองราวท่ีใหม่ท่ีหลายๆ 
คนให้ความสนใจ โดยหลงัจากท่ีเน้ือหาเหล่านั้นไดเ้ร่ิมเผยแพร่ออกไปทางส่ือออนไลน์ต่างๆ ท่ีเป็นช่องทาง               
การส่ือสารของผูท้รงอิทธิพลในโลกออนไลน์ ก็จะเร่ิมเกิดเป็นกระแสการบอกต่อของกลุ่มผูติ้ดตาม 
  จากงานวิจยัดงักล่าวสามารถสรุปอิทธิพล/ตวัแปร ของอินฟลูเอนเซอร์ต่อกระบวนการตดัสินใจซ้ือ/ใช้
บริการ ดงัตาราง 
 

ผูว้ิจยั 
ปีท่ี

เผยแพร่ 
ช่ือเร่ืองวิจยั 

อิทธิพลของอินฟลูเอนเซอร์ 
ต่อกระบวนการตดัสินใจซ้ือ 

สุพตัรา ท้าวพิณ และ
พนารัตน์ ล้ิม 

2563 คุณลักษณะความน่าเช่ือถือของผู ้ทรง
อิ ท ธิพลบน ส่ือออนไล น์ ท่ีมี ผลต่ อ
กระบวนการตดัสินใจท าศลัยกรรมความ
งามของวยัรุ่นไทย 

1.ความน่าเช่ือถือ 
   -ดา้นบุคลิกภาพ 
   -ดา้นความเช่ียวชาญ 
   -ดา้นความโด่งดงัเป็นท่ีรู้จกั 
   -ดา้นความสัมพนัธ์กบัแฟนเพจ 
   -ดา้นประสบการณ์ 

ชญัญาภรณ์ แสงตะโก 
และปฐมา สตะเวทิน 

2562 อิทธิพลของ Micro-Influencer ต่อการ
ตัด สินใจ ซ้ือสินค้า  High Involvement 
ประเภทรถยนตน์ัง่ส่วนบุคคล 

1.ความน่าเช่ือถือของตวั Micro-Influencer  
2.เน้ือหาขอ้มูลรีวิว  
 

รมิดา โพธิกุลธร และ
อภิรัตน์ กงัสดารพร 

2562 ปรากฏการณ์การส่ือสารการตลาดของผู ้
ทรงอิทธิพลในธุรกิจในโลกออนไลน์ 

อิทธิพลการส่งเสริมการตลาดโดยผูท้รงอิทธิพลในโลก
ออนไลน์ต่อผูบ้ริโภคนั้น ผูรั้บสารเมื่อผ่านกระบวนการ
รับรู้สาร โนม้นา้วใจ  

ชนิสรา  บัวคง  และ
เศรษฐวสัดุ พรมสิทธ์ิ 

2562 ความสัมพนัธ์ของทัศนคติท่ีมีต่อผูท้รง
อิทธิพลทางส่ือสังคม กับความตั้งใจใช้
บริการร้านอาหารหลงัการดูรีวิว 

1.ทศันคติของผูบ้ริโภค 
   -ด้านความดึงดูดใจผู ้บริโภคส่วนใหญ่ใช้วิ ธีการ
น าเสนอท่ีน่าสนใจ 
   -ด้านความไว้วางใจผูบ้ริโภคส่วนใหญ่ไว้วางใจผู ้มี
อิทธิพลทางส่ือสังคมท่ีมีช่ือเสียงในส่ือออนไลน์ 
   -ด้านความเช่ียวชาญผูม้ีอิทธิพลทางส่ือสังคมต้องมี 
ความรู้ 
   -ด้านความเคารพผู ้มีอิทธิพลทางส่ือสังคมต้องเป็น
แบบอยา่งท่ีดีของสังคม  
   -ดา้นความเหมือนกบักลุ่มเป้าหมายผูบ้ริโภคส่วนใหญ่
ติดตามผูท่ี้มีบุคลิกคลา้ยคลึงกนั 

วทิตา หิรัญบูรณะ 2562 อิทธิพลและกลยุทธ์การส่ือสารของผู ้
ทรงอิทธิพลทางความคิด 
ดา้นสุขภาพบนส่ือสังคมออนไลน์ 

1.ความรู้และความเช่ียวชาญในเน้ือหา  
2.บุคลิกภาพ 
3.มีความเป็นผูน้ า  
3.มีความคิดเห็นเป็นของตนเอง  
4.ภาพลกัษณ์ของผูท้รงอิทธิพลทางความคิด  

ชนิสรา บวัคง 2561 ความสัมพนัธ์ของทัศนคติท่ีมีต่อผูท้รง
อิทธิพลทางส่ือสังคมกับความตั้ งใจใช้
บริการร้านอาหารหลงัการดูรีวิว 

1.วิธีการน าเสนอท่ีน่าสนใจ 
2. ด้านความไว้วางใจผูบ้ริโภคส่วนใหญ่ไว้วางใจผู ้มี
อิทธิพลท่ีมีช่ือเสียงในส่ือออนไลน์  
3.ด้านความเช่ียวชาญผู ้มีอิทธิพลทางส่ือสังคมต้องมี
ความรู้  
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ผูว้ิจยั 
ปีท่ี

เผยแพร่ 
ช่ือเร่ืองวิจยั 

อิทธิพลของอินฟลูเอนเซอร์ 
ต่อกระบวนการตดัสินใจซ้ือ 

4.ด้านความเคารพผู ้มีอิทธิพลทางส่ือสังคมต้องเป็น
แบบอยา่งท่ีดีของสังคม  

ลดาอ าไพ ก้ิมแกว้ 2560 ปัจจัย ท่ีมี ผลต่ อความตั้ ง ใจ ซ้ือของ
ผูบ้ริโภคจากส่ือโฆษณาประเภทวีดีโอ
ผ่านผูม้ีอิทธิพลบนสังคมออนไลน์ 

1.เน้ือหาท่ีท าให้เกิดการมีส่วนร่วม  

กานติมา ฤทธ์ิวีระเดช 2560 กลยุทธ์ผูท้รงอิทธิพลไมโครอินฟลูเอน
เซอร์ (Micro Influencers) ท่ีส่งผลต่อการ
ตดัสินใจซ้ือเคร่ืองส าอางออแกนิคผ่าน
ส่ื อ อ อ น ไ ล น์ ข อ ง เ พ ศ ห ญิ ง ใ น
กรุงเทพมหานคร 

1.ดา้นเน้ือหาของผูท้รงอิทธิพลไมโครอินฟลูเอนเซอร์ มี
ผลต่อการตดัสินใจซ้ือเคร่ืองส าอางออแกนิคมากท่ีสุด  

รั ฐ ญ า  ม ห า ส มุ ท ร 
และวรัชญ ์ครุจิต 

2559 กลยุทธ์การส่ือสารออนไลน์ของผูท้รง
อิทธิพลในโลกออนไลน์ 

1.การร่วมกิจกรรมกบัผูท้รงอิทธิพลในโลกออนไลน์ท า
ให้ผูต้ิดตามรู้สึกว่าใกลชิ้ดสนิทสนม ท าให้เกิดความเช่ือ
ใจและไวว้างใจในตวัผูท้รงอิทธิพลในโลกออนไลน์ ซ่ึง
ท าให้มีผลในการตดัสินใจ  

 

5. สรุป 
  ขอ้คน้พบจากงานวิจยัทั้ง 9 ช้ิน ในปี 2559 – 2563 ท่ีศึกษาถึงอิทธิพลของอินฟลูเอนเซอร์ต่อการตดัสินใจ
ซ้ือของผูบ้ริโภคในประเทศไทย สามารถสรุปได้ดังน้ี สุพตัรา ท้าวพิณ และพนารัตน์ ล้ิม (2563) ศึกษาเร่ือง
คุณลกัษณะความน่าเช่ือถือของอินฟลูเอนเซอร์บนส่ือออนไลน์ท่ีมีผลต่อกระบวนการตดัสินใจท าศลัยกรรมความ
งามของวยัรุ่นไทย มีขอ้คน้พบว่า งานวิจยัช้ินน้ีมีตวัแปรอิทธิพลของอินฟลูเอนเซอร์ต่อกระบวนการตดัสินใจซ้ือ 
คือ ความน่าเช่ือถือของอินฟลูเอนเซอร์มีผลต่อการตัดสินใจซ้ือทั้งในด้านบุคลิกภาพ ด้านความเช่ียวชาญ                     
ดา้นความโด่งดงัเป็นท่ีรู้จกั ดา้นความสัมพนัธ์กบัแฟนเพจ และดา้นประสบการณ์  

ในปี 2562 มีงานวิจยัหลายช้ินท่ีศึกษาเร่ืองน้ี ไดแ้ก่ ชญัญาภรณ์ แสงตะโก และปฐมา สตะเวทิน (2562) 
ศึกษาเร่ือง อิทธิพลของ Micro-Influencer ต่อการตัดสินใจซ้ือสินค้า High Involvement ประเภทรถยนต์นั่ง                 
ส่วนบุคคล มีข้อค้นพบว่า ตัวแปรอิทธิพลของอินฟลูเอนเซอร์ต่อกระบวนการตัดสินใจซ้ือ 2 ตัวแปร ได้แก่                
ความน่าเช่ือถือของอินฟลูเอนเซอร์ และเน้ือหาการน าเสนอของอินฟลูเอนเซอร์ รมิดา โพธิกุลธร และอภิรัตน์ 
กงัสดารพร (2562) ศึกษาเร่ือง ปรากฏการณ์การส่ือสารการตลาดของผูท้รงอิทธิพลในธุรกิจในโลกออนไลน์ มีขอ้
คน้พบว่า การรับรู้ข่าวสารและการโน้มน้าวใจของอินฟลูเอนเซอร์มีผลต่อการตดัสินใจซ้ือ  งานวิจยัของ วทิตา 
หิรัญบูรณะ (2562) ศึกษาเร่ืองอิทธิพลและกลยุทธ์การส่ือสารของผูท้รงอิทธิพลทางความคิดดา้นสุขภาพบนส่ือ
สังคมออนไลน์ มีขอ้คน้พบว่า อินฟลูเอนเซอร์ ท่ีมีความรู้และความเช่ียวชาญในเน้ือหา บุคลิกภาพท่ีดี มีความเป็น
ผูน้ า มีความคิดเห็นเป็นของตนเอง และภาพลกัษณ์ของผูท้รงอิทธิพลทางความคิด มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือ 
ชนิสรา บวัคง (2561) ศึกษาเร่ือง ความสัมพนัธ์ของทศันคติท่ีมีต่อผูท้รงอิทธิพลทางส่ือสังคมกบัความตั้งใจใช้
บริการร้านอาหารหลงัการดูรีวิว มีข้อค้นพบว่า อินฟลูเอนเซอร์ท่ีมีวิธีการน าเสนอท่ีน่าสนใจ มีช่ือเสียงใน                     
ส่ือออนไลน์ มีความเช่ียวชาญผูมี้อิทธิพลทางส่ือสังคมตอ้งมีความรู้ และเป็นแบบอยา่งท่ีดีของสังคมมีอิทธิพลต่อ
การตดัสินใจซ้ือ  

ในปี 2560 ลดาอ าไพ ก้ิมแก้ว (2560) ศึกษาเร่ือง ปัจจัยท่ีมีผลต่อความตั้ งใจซ้ือของผู ้บริโภคจาก                       
ส่ือโฆษณาประเภทวีดีโอผ่านผูมี้อิทธิพลบนสังคมออนไลน์ มีขอ้คน้พบว่าเน้ือหาท่ีท าให้เกิดการมีส่วนร่วมของ
อินฟลูเอนเซอร์มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือ กานติมา ฤทธ์ิวีระเดช (2560) ศึกษาเร่ืองกลยทุธ์ผูท้รงอิทธิพลไมโคร
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อินฟลูเอนเซอร์ (Micro Influencers) ท่ีส่งผลต่อการตัดสินใจซ้ือเคร่ืองส าอางออแกนิคผ่านส่ือออนไลน์ของ                
เพศหญิงในกรุงเทพมหานคร มีข้อค้นพบว่า ด้านเน้ือหาของผูท้รงอิทธิพลไมโครอินฟลูเอนเซอร์ มีผลต่อ                     
การตดัสินใจซ้ือมากท่ีสุด และรัฐญา มหาสมุทร และวรัชญ ์ครุจิต (2559) ศึกษาเร่ือง กลยุทธ์การส่ือสารออนไลน์
ของผูท้รงอิทธิพลในโลกออนไลน์ มีขอ้คน้พบว่า การร่วมกิจกรรมกบัผูท้รงอิทธิพลในโลกออนไลน์ท าให้มีผลใน
การตดัสินใจซ้ือ 

และจากการศึกษางานวิจัยของ ชนิสรา บัวคง และเศรษฐวัสดุ พรมสิทธ์ิ  (2562) ท่ี ศึกษาเร่ือง 
ความสัมพนัธ์ของทศันคติท่ีมีต่อผูท้รงอิทธิพลทางส่ือสังคม กบัความตั้งใจใชบ้ริการร้านอาหารหลงัการดูรีวิว มี
ขอ้คน้พบว่า ตวัแปรท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือไม่ใช่เพียงแต่คุณสมบติัของอินฟลูเอนเซอร์เท่านั้น ทศันคติ
ของผูบ้ริโภคต่ออินฟลูเอนเซอร์มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซ้ือด้วย โดยทัศนคติของผูบ้ริโภคท่ีมีอิทธิพลต่อ                  
การตดัสินใจซ้ือ ประกอบไปดว้ย 5 ดา้น ดงัต่อไปน้ี ดา้นความดึงดูดใจผูบ้ริโภคส่วนใหญ่ใช้วิธีการน าเสนอท่ี
น่าสนใจ ด้านความไวว้างใจผูบ้ริโภคส่วนใหญ่ไวว้างใจผูมี้อิทธิพลทางส่ือสังคมท่ีมีช่ือเสียงในส่ือออนไลน์                
ด้านความเช่ียวชาญผูมี้อิทธิพลทางส่ือสังคมตอ้งมี ความรู้  ด้านความเคารพผูมี้อิทธิพลทางส่ือสังคมตอ้งเป็น
แบบอยา่งท่ีดีของสังคม และดา้นความเหมือนกบักลุ่มเป้าหมายผูบ้ริโภคส่วนใหญ่ติดตามผูท่ี้มีบุคลิกคลา้ยคลึงกนั 
  กล่าวโดยสรุป อิทธิพลของอินฟลูเอนเซอร์ท่ีมีผลการตัดสินใจซ้ือของผูบ้ริโภค มี 2 ตัวแปร ได้แก่               
1) คุณสมบติัของอินฟลูเอนเซอร์ 2) ทศันคติของผูบ้ริโภค 
  โดยคุณสมบติัของอินฟลูเอนเซอร์ท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือ ไดแ้ก่ การมีความรู้และความเช่ียวชาญ
ในเน้ือหาดา้นนั้นๆ  การมีบุคลิกภาพท่ีดี การมีความเป็นผูน้ า การมีเน้ือหาในการน าเสนอท่ีโดดเด่นถูกตอ้งและ
ทนัสมยั การมีภาพลกัษณ์ท่ีดี การมีช่ือเสียงและมีความเป็นตวัของตวัเอง การมีกิจกรรมท่ีสร้างการมีส่วนร่วมของ
ผูติ้ดตาม ในส่วนของทัศนคติของผูบ้ริโภค พบว่า 1.ด้านความดึงดูดใจ: ผูบ้ริโภคส่วนใหญ่มีความสนใจผูมี้
อิทธิพลทางส่ือสังคมท่ีใชวิ้ธีการน าเสนอท่ีน่าสนใจ 2.ดา้นความไวว้างใจ: ผูบ้ริโภคส่วนใหญ่ไวว้างใจผูมี้อิทธิพล
ทางส่ือสังคมท่ีมีช่ือเสียงในส่ือออนไลน์ หรือไดร่้วมกิจกรรมกบัผูมี้อิทธิพล 3.ดา้นความเช่ียวชาญ: ผูมี้อิทธิพล
ทางส่ือสังคมตอ้งมีความรู้ดา้นนั้นๆ 4.ดา้นความเคารพ: ผูมี้อิทธิพลทางส่ือสังคมตอ้งเป็นแบบอยา่งท่ีดีของสังคม 
ไม่มีประวติัเสียหาย 5.ดา้นความเหมือนกบักลุ่มเป้าหมาย: ผูบ้ริโภคส่วนใหญ่ติดตามผูมี้อิทธิพลทางส่ือสังคมท่ีมี
บุคลิกคลา้ยคลึงกนั 
 

6. ข้อเสนอแนะ 
 1.ส่ือหลกัท่ีผูบ้ริโภคเปิดรับส่วนใหญ่เป็นส่ือโซเชียลมีเดีย การท าการตลาดควรใช้เคร่ืองมือโซเชียล
มีเดียเป็นเคร่ืองมือหลกั 
 2.ในปัจจุบนัผูบ้ริโภคส่วนใหญ่มีความเช่ือมัน่อินฟลูเอนเซอร์มาก ฉะนั้นกลยทุธ์การตลาดจึงควรน าอิน
ฟลูเอนเซอร์มาใชร่้วมดว้ยเพ่ือให้สามารถเขา้ถึงกลุ่มผูบ้ริโภคนั้นๆ 
 3. ผลการศึกษาท่ีได ้แบรนด์ต่างๆ สามารถน าตวัแปรของอินฟลูเอนเซอร์มาช่วยในการเลือกอินฟลูเอน
เซอร์ในการท าการตลาดของแบรนดไ์ด ้
 4. ผลการศึกษาท่ีได ้เป็นประโยชน์ส าหรับผูท่ี้ตอ้งการท าอาชีพอินฟลูเอนเซอร์ 
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บทคัดย่อ 
การศึกษาน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษากระบวนการจดัการสินคา้คงคลงัและหาแนวทางการจดัการสินคา้

คงคลงัของร้านขายยา ท าการเก็บขอ้มูลจากผูใ้ชบ้ริการร้านยา จ านวน 200 โดยเคร่ืองมือท่ีใช ้คือ แบบสอบถาม  
ผลการศึกษาพบว่า ปัญหาท่ีพบในกระบวนการจดัการสินค้าคงคลงัของร้านขายยา  มี 4 ขอ้ คือ 1) ไม่สามารถ
จัดการกับปริมาณสินค้าคงคลังได้ 2) ปริมาณสินค้าในคลังสินค้า ไม่ตรงกับจ านวนสินค้าจริงท่ีมี 3) ไม่มี                                    
การพยากรณ์ปริมาณความตอ้งการสินคา้ 4) ไม่มีการน าเทคโนโลยีมาใช ้แนวการจดัการสินคา้คงคลงัของร้านขายยา 
คือ น าเทคโนโลยีมาใชใ้นกระบวนการคลงัสินคา้ เพราะซอฟทแ์วร์ระบบการจดัการคลงัสินคา้ โดยระบบบริหาร
คลังสินค้าจะท าการบริหารแผนการจัดเก็บสินค้าคงคลังและประมวลผลการท างานต่อวนัของคลังสินค้า 
นอกจากน้ีระบบ WMS ยงัช่วยตรวจและติดตามสินคา้คงคลงัในคลงัสินคา้ดว้ย นอกจากน้ียงัเป็นศูนยก์ลางใน              
การจดัการด าเนินการค าส่ังซ้ือของลูกคา้และการจดัการคลงัสินคา้ท่ีสามารถรวบรวมขอ้มูลจากการจดัการค าส่ัง
ซ้ือลูกคา้ การรับสินคา้ การจดัท าสต็อก การเติมสินคา้ การจดัเก็บ การเลือกหรือหยิบสินคา้ตามค าส่ัง การจดัส่ง
และการจ่ายสินคา้ออกจากคลงั และกิจกรรมอื่น ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง  
 
ค าส าคัญ:  สินคา้คงคลงั 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. บทน า 
ร้านยาร้านหน่ึงในชุมชนชนบทจงัหวดัอุบลราชธานี  ก่อตั้งเม่ือ ปี พ.ศ. 2562 โดยเภสัชกรท่านหน่ึงมี

วตัถุประสงค์เพ่ือให้มีร้านขายยาประจ าต าบลและทอ้งถ่ิน ปัจจุบันได้มีการจ าหน่ายยาและผลิตภณัฑ์สุขภาพ 
รวมทั้งอุปกรณ์ทางการแพทยอ่ื์นๆ มีสถานะเป็นร้านยาบุคคลธรรมดา ปัจจุบนัร้านยาไดจ้ดัตั้งและด าเนินการ                 
มาเป็นเวลา 2 ปี ไดมี้ส่วนในการร่วมพฒันาและส่งเสริมสุขภาพของคนในชุมชน และการจ่ายและจ าหน่ายยาตาม
มาตรฐานและมีเภสัชกรควบคุมดูแลมาโดยตลอด ให้การดูแลและให้บริการ เพ่ือให้ผูป่้วย หรือบุคคลทัว่ไปเขา้รับ
บริการ และมีการให้ยาท่ีถูกต้องเหมาะสม ในราคาท่ีสมเหตุสมผล ในปัจจุบัน ได้มีการจ าหน่ายในส่วนของ                  
ยาสามญัประจ าบา้น ยาทัว่ไปท่ีใชใ้นการรักษาดูแลโรคทัว่ไป มีการควบคุมไม่ให้มีการจ าหน่ายยาท่ีมีผลต่อฤทธ์ิ
ประสาท  มีการดูแลและรับผิดชอบโดยเภสัชกรในการจ่ายยา ท าให้คุณภาพในการรักษา และปริมาณยาค่อนขา้ง
ถูกตอ้ง 

จากการสังเกตปัญหาของร้านขายยา พบว่ามีปัญหาของร้านท่ีเกิดขึ้น ดังน้ี การจัดเก็บสินค้าไม่เป็น
หมวดหมู่ ไม่มีการบันทึกข้อมูลสินค้าเน่ืองจากขาดการตรวจนับสินค้าคงคลัง ไม่มีการจัดระบบหมุนเวียน
สินค้าเข้าออก ขาดการวางแผนในการส่ังซ้ือ ยอดขายของร้านมีแนวโน้มท่ีลดลง ขาดการวิเคราะห์สภาพทาง
การตลาด คู่แข่งขนั ของร้านขายยา ขาดการส่งเสริมทางดา้นตลาดและการโฆษณาประชาสัมพนัธ์ ปัญหาท่ีเกิดขึ้น
ดังกล่าวข้างต้น ท าให้เกิดการสูญเสียขึ้นทั้งทางตรงและทางอ้อม ได้แก่ การจัดกลุ่มยา จัดประเภทยาไม่เป็น
หมวดหมู่ ยากต่อการคน้หา ยาขาดคลงัสินคา้ ท าให้ไม่มียาให้บริการแก่ผูท่ี้มาใช้บริการ เกิดผลเสียแก่ผูม้ารับ
บริการ ส่วนทางดา้นปัญหายาหมดอายุจะท าให้ทางร้านสูญเสียค่าใชจ้่ายโดยเปล่าประโยชน์ และทางออ้มไดแ้ก่ 
ปัญหายาค้างคลงัท าให้ค่าใช้จ่ายบางส่วนเป็นต้นทุนจมกับยาเหล่าน้ี นอกจากน้ียงัต้องสูญเสียค่าใช้จ่ายไปกบั                
การเก็บรักษายาคา้งคลงั ท าให้มีผลกระทบต่อยอดขายของทางร้านขายยา มีแนวโน้มท่ีลดลงโดยดูจากยอดขายท่ี
เกิดขึ้นในช่วงท่ีผา่นมา ประกอบกบัมีคู่แข่งขนั และขาดการส่งเสริมทางการตลาด ดงันั้น เพ่ือมิให้ผูป้ระกอบธุรกิจ
ร้านยาประสบปัญหาท่ีรุนแรงจึงควรมีการศึกษาเตรียมความพร้อมล่วงหน้าเพื่อหาวิธีบริหารจดัการร้านยาให้อยู่
รอดได ้และหาโอกาสในการท าธุรกิจต่อ โดยให้ผูป้ระกอบการไดมี้โอกาสขยายหรือปรับเปล่ียนการบริหารจดัการ
อย่างมีระบบ มีแผนธุรกิจท่ีชดัเจน ป้องกนัปัญหาความลม้เหลวในธุรกิจจากปัญหาดงักล่าวขา้งตน้ สามารถแกไ้ข
ไดห้ากทางร้านขายยา มีการบริหารจดัการคลงัยาอยา่งมีประสิทธิภาพและดีขึ้นกว่าเดิม 
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2. แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
2.1 การจัดการคลังสินค้า (Warehouse Management)  
ค านาย อภิปรัชญาสกุล (2550 อา้งถึงใน ธิญาดา ใจใหมคร้าม, 2558) การจดัการคลงัสินคา้ (Warehouse 

Management) คือ การวางแผนเพื่อให้เกิดความ รวดเร็ว ทนัเวลา สะดวก มีความพร้อมในการจดัจ่ายของไดอ้ย่าง
ถูกต้อง ภายใต้การด าเนินงาน ในคลงัสินค้ารวมถึงให้มีค่าใช้จ่ายในการด าเนินท่ีต ่า เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพใน       
การท างาน   

2.2 ตัวแบบคงคลังส าหรับการพิจารณาอย่างต่อเน่ืองและปริมาณคงที่ (Deterministic Continuous 
Review Models) 

พงศ์ชนัน เหลืองไพบูลย ์(2553) ได้อธิบายว่าโดยทั่วไปแล้ว การจัดการด้านคงคลงัมักเก่ียวข้องกับ
ปริมาณสินคา้ท่ีคงเหลือและปริมาณในการส่ังซ้ือใหม่ ตวัแบบอยา่งง่ายในการจดัการปัญหาดา้นการจดัการดงักล่าว
จึงถูกเรียกว่า ตวัแบบปริมาณการส่ังซ้ือท่ีประหยดัท่ีสุด (Economic Order Quantity Models หรือ Economic Lot 
Size Models) หรือเรียกอยา่งส้ันๆ ว่า ตวัแบบ EOQ 

เป้าหมายส าหรับตวัแบบน้ีคือ การก าหนดปริมาณการส่ังซ้ือสินคา้ และช่วงเวลาท่ีเหมาะสมในการเติม
เต็มสินคา้ในคลงัสินคา้ โดยมีค่าใช้จ่ายทั้งหมดท่ีเก่ียวขอ้งต ่าท่ีสุด นอกจากน้ี ช่วงระยะเวลาท่ีพิจารณาจะเป็น
ลกัษณะช่วงเวลาต่อเน่ือง ดงันั้น สินคา้คงคลงัจะสามารถถูกเติมเตม็ไดต้ลอดเวลาเม่ือระดบัของสินคา้ลดต ่าลงอยา่ง
พอเพียง นอกจากน้ีไม่อนุญาตให้มีการขาดแคลนของสินคา้ในคลงัและก าหนดให้อตัราความตอ้งการมีค่าท่ีคงตวั 
ดงันั้น การขาดแคลนของสินคา้สามารถหลีกเล่ียงไดโ้ดยการเติมเต็มสินคา้ทุกๆ ช่วงเวลาท่ีระดบัสินคา้คงคลงั         
ลดระดบัจนถึงศูนย ์นอกจากน้ี ยงัก่อให้เกิดค่าใชจ้่ายในการจดัเก็บท่ีต ่าท่ีสุดอีกทางหน่ึงดว้ย โดยสามารถน าเสนอ
โครงสร้างของสินคา้คงคลงัโดยแปรเปล่ียนตามระยะเวลา 

 

3. วิธีการศึกษา  
3.1 วิธีการเกบ็ข้อมูล (Data Collection) มีดงัน้ี 

1)  ประชากร (Populations) ท่ีใชใ้นการศึกษา ไดแ้ก่ ลูกคา้ประจ าเดือนละประมาณ 400 คน 
2)  กลุ่มตวัอย่าง (Sample) เน่ืองจากไม่ทราบจ านวนประชากรท่ีแน่นอน ดงันั้นขนาดตวัอย่างจึงใช้

ตารางเครจซ่ีและมอร์แกน (Krejcie & Morgan) ประมาณค่าสัดส่วนของประชากรเช่นเดียวกนัและก าหนดให้
สัดส่วนของลกัษณะท่ีสนใจในประชากร เท่ากบั 0.5 ระดบัความคลาดเคล่ือนท่ียอมรับได ้5% และระดบัความเช่ือมัน่ 
95% การวิจยัคร้ังน้ีใชก้ารสุ่มตวัอยา่งแบบเจาะจง (Purposive sampling) จากผูใ้ชบ้ริการร้านยาจ านวน 200 คน 
 ขอ้มูลท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ีมีขอ้มูล 2 ประเภท คือ  

1. ขอ้มูลปฐมภูมิ (Primary Data) คือ ขอ้มูลท่ีเก็บรวบรวมจากขอ้มูลสนามโดยการใชแ้บบสอบถาม 
(Questionnaire)  

2. ขอ้มูลทุติยภูมิ (Secondary Data) คือขอ้มูลท่ีอยูใ่นลกัษณะของเอกสารต่างๆ ท่ีมีบุคคลอื่นหรือ
หน่วยงานอื่นๆไดเ้กบ็รวบรวมไวแ้ลว้ เช่น ขอ้มูลสถิติรายงานการวิเคราะห์ผลงานวิจิยหรือต าราทางวิชาการต่าง ๆ 
 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถาม ซ่ึงได้สร้างตามวตัถุประสงค์ของ
การศึกษาโดยแบ่งออกเป็น 3  ตอน  ดงัน้ี 
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ตอนท่ี 1 ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม จ านวน 5 ขอ้ ครอบคลุมขอ้มูลเก่ียวกบัเพศ  อายุ 
อาชีพ ระดบัการศึกษา รายไดต้่อเดือน ลกัษณะแบบสอบถามเป็นแบบตรวจสอบรายการ (Check list) 

ตอนท่ี 2 พฤติกรรมการซ้ือยา ลกัษณะแบบสอบถามเป็นแบบตรวจสอบรายการ (Check list) 
ตอนท่ี 3 ระดบัความพึงพอใจในการซ้ือยาจากร้านยา ลกัษณะแบบสอบถามเป็นแบบมาตราส่วน

ประมาณค่า  (Rating  Scale) ซ่ึงแบ่งเป็น 7 ด้าน ประกอบด้วย ด้านผลิตภณัฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางการจัด
จ าหน่าย ดา้นการส่งเสริมการตลาด ดา้นบุคลากร ดา้นกายภาพ และดา้นกระบวนการให้บริการ จ านวน 14 ขอ้  

3.2 เคร่ืองมือทีใช้ในการศึกษา (Study Instrument) 
1) ศึกษาเอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัแนวทางการบริหารสินคา้คงคลงัของร้านขายยา เพื่อ

น ามาเป็นแนวทางในการสร้างแบบสอบถาม 
2)  น าผลการศึกษาตามขอ้ 1 มาใชใ้นการสร้างแบบสอบถาม โดยแบ่งแบบสอบถามออก เป็น 3 

ตอน โดยพิจารณาเน้ือหาใหค้รอบคลุมกบัวตัถุประสงคใ์นการศึกษา ดงัน้ี (บุญชม ศรีสะอาด, 2545) 
 ระดบัความคิดเห็นมากท่ีสุด   ก าหนดให้  5  คะแนน  

 ระดบัความคิดเห็นมาก   ก าหนดให้  4  คะแนน 
 ระดบัความคิดเห็นปานกลาง     ก าหนดให้  3  คะแนน  
 ระดบัความคิดเห็นนอ้ย  ก าหนดให้  2  คะแนน 

 ระดบัความคิดเห็นนอ้ยท่ีสุด   ก าหนดให้  1  คะแนน 
เกณฑใ์นการแปลความหมาย ดงัน้ี 

  ค่าเฉล่ียระหว่าง  4.50-5.00  หมายถึง  ระดบัความคิดเห็นมากท่ีสุด 
  ค่าเฉล่ียระหว่าง  3.50-4.49  หมายถึง  ระดบัความคิดเห็นมาก 
  ค่าเฉล่ียระหว่าง  2.50-3.49  หมายถึง  ระดบัความคิดเห็นปานกลาง 
  ค่าเฉล่ียระหว่าง  1.50-2.49  หมายถึง  ระดบัความคิดเห็นนอ้ย 
  ค่าเฉล่ียระหว่าง  1.00-1.49  หมายถึง  ระดบัความคิดเห็นนอ้ยท่ีสุด 

3)  น าแบบสอบถามเสนออาจารยท่ี์ปรึกษาการศึกษาอิสระ เพื่อพิจารณาความครบถว้นถูกตอ้งของ
การใชภ้าษาและครอบคลุมเน้ือหาของการศึกษา เพื่อน ามาปรับปรุงแกไ้ขตามท่ีอาจารยท่ี์ปรึกษาการศึกษาอิสระ 
แนะน า   

4)  ปรับปรุงแกไ้ขแบบสอบถามตามท่ีอาจารยท่ี์ปรึกษาการศึกษาอิสระแนะน า   
5)  การตรวจสอบคุณภาพของแบบสอบถาม โดยน าแบบสอบถามท่ีปรับปรุงแกไ้ขตามท่ีปรึกษา

การศึกษาอิสระแนะน า เสนอต่อผูเ้ช่ียวชาญเพ่ือตรวจสอบความเท่ียงตรงด้านเน้ือหา (Content Validity) ของ
แบบสอบถาม ซ่ึงผูเ้ช่ียวชาญมีจ านวน 3 ท่าน    

6)  การตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือ โดยน าแบบสอบถามมาแกไ้ขตามท่ีผูเ้ช่ียวชาญได้เสนอแนะ
และทดลองใช้ (Try – Out) ท่ีไม่ใช่กลุ่มตวัอย่าง จ านวน 30 คน แลว้น ามาตรวจสอบคุณภาพของแบบสอบถาม 
ดว้ยการหาอ านาจจ าแนกรายขอ้โดยใชสู้ตร Item-total Correlation และวิเคราะห์หาความเช่ือมัน่ของแบบสอบถาม 
ไดเ้ท่ากบั 0.858 โดยค านวณหาค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟา (Alpha Coefficient) โดยวิธีครอนบาค (บุญชม ศรีสะอาด, 
2545) 

7) น าผลท่ีไดจ้ากการตรวจสอบคุณภาพแบบสอบถาม เสนออาจารยท่ี์ปรึกษาอีกคร้ัง เพ่ือปรับปรุง
แกไ้ขตามค าเสนอแนะ แลว้จดัท าเพื่อน าไปใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูลจากกลุ่มตวัอยา่งต่อไป 
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3.3 วิธีการวิเคราะห์ (Data Analysis) 
 การวิเคราะห์ขอ้มูลเชิงปริมาณ มีขั้นตอนดงัน้ี 

1) วิเคราะห์ข้อมูลโดยทั่วไปของผู ้ตอบแบบสอบถาม โดยใช้สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive 
Statistics) โดยการแจกแจงความถ่ี (Frequency) และร้อยละ (Percentage)   

2)  วิเคราะห์พฤติกรรมการซ้ือยา โดยใชส้ถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) โดยการแจกแจง
ความถ่ี (Frequency) และร้อยละ (Percentage)   

3)  วิเคราะห์ระดบัความพึงพอใจในการซ้ือยาจากร้านยา ลกัษณะแบบสอบถามเป็นแบบมาตรา
ส่วนประมาณค่า  (Rating  Scale) ซ่ึงแบ่งเป็น 7 ดา้น ประกอบดว้ย ดา้นผลิตภณัฑ์ ดา้นราคา ดา้นช่องทางการจดั
จ าหน่าย ดา้นการส่งเสริมการตลาด ดา้นบุคลากร ดา้นกายภาพ และดา้นกระบวนการให้บริการ จ านวน 14 ขอ้ 
โดยใชส้ถิติเชิงพรรณนา ไดแ้ก่ ค่าเฉล่ีย (Mean) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 
 สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูล 
 1) สถิติพ้ืนฐาน 1.1 ร้อยละ (Percentages) 1.2 ค่าเฉล่ีย (Mean) 1.3 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard 
Deviation) 
   

4. ผลการศึกษา  
ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลจากแบบสอบถาม 
4.1 ข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ร้อยละ 63.50 อายุของผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่อายุ 51-60 ปี ร้อยละ 26.00 

อาชีพส่วนใหญ่ มีอาชีพรับราชการ/พนกังานรัฐวิสาหกิจ ร้อยละ 26.00 ระดบัการศึกษาส่วนใหญ่ มีระดบัการศึกษา
ปริญญาตรี ร้อยละ 40.00 รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนส่วนใหญ่ มีรายไดเ้ฉล่ีย 10,001 – 15,000 บาท ร้อยละ 29.00  

4.2 พฤติกรรมการซ้ือยา 
ปกติการไปซ้ือยารักษาโรคของผูต้อบแบบสอบถาม พบว่าส่วนใหญ่ซ้ือเอง ร้อยละ 73.00 ปกติการไปซ้ือ

ยารักษาโรคตามค าส่ังแพทยข์องผูต้อบแบบสอบถาม ส่วนใหญ่พบว่า ไม่ใช่ ร้อยละ 78. ประเภทยาท่ีซ้ือประจ าของ
ผูต้อบแบบสอบถาม พบว่า ยาสามญัประจ าบา้น ร้อยละ 62.00 รู้จกัร้านยาจากส่ือใด พบว่า รู้เอง/เดินผ่าน ร้อยละ 
42.50 รองลงมา คือ เพื่อนหรือคนรู้จกั ร้อยละ 27.00 เหตุผลส าคญัในการตดัสินใจเลือกซ้ือยารักษาโรคจากร้านยา 
ของ พบว่า ยารักษาโรคมีคุณภาพ ร้อยละ 60.00 รองลงมา คือ ยารักษาโรคตรงความตอ้งการ ร้อยละ 43.50  

4.3 ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจซ้ือยาจากร้านยา 
 

ตารางที่ 1 ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และแปลผลปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือ
ยาจากร้านยา 

ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจ 
ซ้ือยาจากร้านยา 

ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน แปลผล 

ด้านผลิตภัณฑ์    
1. คุณภาพของยาและผลิตภณัฑ์ท่ีวางจ าหน่ายในร้านขายยา เป็น
ยาผลิตใหม่ ไม่คา้งเก่าเก็บ  
2. มีความหลากหลายของประเภทยารักษาโรค 

3.50 
 

3.60 

0.75 
 

0.82 

มาก 
 

มาก 
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ตารางท่ี 1 (ต่อ) 
ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจ 

ซ้ือยาจากร้านยา 
ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน แปลผล 

ด้านราคา    

1. ราคาของยามีความเหมาะสม 3.70 0.79 มาก 
ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย    

1. สถานท่ีตั้งสะดวกแกก่ารไปใชบ้ริการ 
2. มีการน าช่องทางออนไลน์มาใชเ้พ่ือสั่งยารักษาโรค 

3.25 
3.65 

0.97 
0.82 

ปานกลาง 
มาก 

ด้านการส่งเสริมการตลาด    

1. จดัโปรโมชัน่แลกซ้ือของท่ีระลึกในช่วงเทศกาล 
2. ส่ือโฆษณา/ ประชาสัมพนัธ์มีความชดัเจน 

3.61 
3.91 

0.92 
0.73 

มาก 
มาก 

ด้านบุคลากร    

1. ร้านขายยาตอ้งมีเภสัชกรท่ีมีความรู้สามารถให้ขอ้ มูลและ
ค าแนะน าได ้
2. ตอ้งมีเภสัชกรอยูป่ฏิบติังานท่ีร้านตลอดเวลา 

3.96 
 

3.70 

0.99 
 

0.97 

มาก 
 

มาก 
ด้านกายภาพ    

1. การวางสินคา้มีความเป็นระเบียบ 
2. มีท่ีจอดรถสะดวกและเพียงพอ 

3.92 
3.27 

0.80 
1.09 

มาก 
มาก 

ด้านกระบวนการให้บริการ    

1. คุณภาพและมาตรฐานการให้บริการ 
2. ความรวดเร็วในการให้บริการ 
3. ให้บริการดว้ยความถูกตอ้งแม่นย  า 

3.72 
3.80 
3.53 

0.85 
0.77 
0.88 

มาก 
มาก 
มาก 

 
 จากตารางท่ี 1 พบว่า ส่วนใหญ่อยูใ่นเกณฑเ์ฉล่ียอยูใ่นระดบัมาก ยกเวน้สถานท่ีตั้งสะดวกแก่การไปใช้
บริการ ท่ีอยูใ่นระดบัปานกลาง 

การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก ดงัต่อไปน้ี 
ปัจจัยด้านนโยบายภาครัฐ (Political)  มาตรการต่าง ๆ ตามนโยบายของภาครัฐออกมา สนบัสนุนร้านยา

ตั้งแต่ก่อนมีการระบาดของโรคไวรัสโควิด-19 และในช่วงมีการระบาดของโรคไวรัสโควิด-19 เช่น การเพ่ิมสิทธิ
ประโยชน์ในการใช้วงเงินจากบตัรสวสัดิการแห่งรัฐเพ่ือซ้ือสินคา้ในร้านยาท่ีเข้าร่วมเป็นร้านธงฟ้าประชารัฐ         
ท าให้ประชาชนผูมี้รายไดน้อ้ยสามารถน าเงินในบตัรสวสัดิการแห่งรัฐไปซ้ือหรือใชบ้ริการในร้านยาได ้มาตรการ
ดังกล่าวนอกจากจะเป็นการเพ่ิมโอกาสทางธุรกิจให้ร้านยาแลว้ยงัมีส่วนให้ร้านยาได้ช่วยเหลือสังคมในดา้น
สุขภาพอีกด้วย การจ่ายค่าตอบแทนให้กับร้านยาท่ีเข้าร่วมโครงการ “รับยาท่ีร้านยาเพื่อลดความแออัดใน
โรงพยาบาล” ซ่ึงเป็นนโยบายตามหลกัประกนัสุขภาพแห่งชาติ (บตัรทอง) โดยมีรูปแบบการจ่ายค่าตอบแทน
ให้กบัร้านยาเครือข่ายท่ีเขา้ร่วมโครงการในหลาย ๆ รูปแบบ  

ปัจจัยด้านเศรษฐกิจ (Economic) สถานการณ์ก่อนการระบาดเช้ือไวรัสโควิด-19 เศรษฐกิจไทยก็อยู่ใน
ภาวะชะลอตัว มีธุรกิจเปิดใหม่เพ่ิมขึ้นในอัตราท่ีน้อยกว่าช่วงปี 2562 อยู่ร้อยละ 5.3 และเม่ือเข้าสู่ช่วงเกิด                 
การระบาด รัฐบาลไดป้ระกาศมาตรการหยดุกิจกรรมทางเศรษฐกิจ (lock down) (ซ่ึงมีการคาดการณ์ว่า 1 เดือนท่ีมี
การใชม้าตรการ lock down จะส่งผลต่อการบริโภค ภายในประเทศลดลงใน อตัราร้อยละ 7.30 และสถานการณ์
หลงัการระบาด ในปี 2564 มีอตัราการว่างงานเพ่ิมขึ้น ปัจจยัต่าง ๆเหล่าน้ีลว้นเป็นปัจจยัดา้นลบท่ีอาจส่งผลกระทบ
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ต่อรายไดข้องครัวเรือนและค่าใชจ้่ายในครัวเรือน (โดยเฉพาะค่าใชจ้่ายดา้นสุขภาพ) ตามมาได ้อยา่งไรก็ตาม ยงัมี
ปัจจยัท่ีเอ้ือโอกาสท่ีภาวะเศรษฐกิจจะดีขึ้นภายหลงัสถานการณ์การระบาด ได ้ 

ปัจจัยด้านสังคม (Social) โดยคาดการณ์ว่าในปี 2564 ไทยจะเขา้สู่สังคมประชากรสูงวยัแบบสมบูรณ์ 
โดยมีผูท่ี้อายมุากกว่า 60 ปี เกินร้อยละ 20 ของจ านวนประชากรทั้งหมด จากสังคมท่ีมีผูสู้งอายมุากขึ้นอาจจะเป็น
โอกาสส าหรับร้านยาในการบริการและดูแลกลุ่มผูป่้วยสูงอายุท่ีมกัมีโรคประจ าตวั พฤติกรรมของผูบ้ริโภคใน          
การตดัสินใจใชบ้ริการเม่ือมีอาการเจ็บป่วยทัว่ไปไม่มีสวสัดิการเบิกค่ารักษาพยาบาลของเอกชน ส่วนใหญ่จะซ้ือ
หายามารับประทานดว้ยตนเองโดยให้เหตุผลว่ามีความสะดวกรวดเร็วและเสียค่าใชจ้่ายไม่สูงนกั 

ปัจจัยด้านเทคโนโลยี (Technology) จากสถิติดิจิทัลของประเทศไทยได้รายงานว่า การใช้งาน
อินเทอร์เน็ตของคนไทยใช้งานโซเชียลมีเดียผ่านโทรศพัท์มือถือมากขึ้น โดยท่ีแอปพลิเคชั่นท่ีเก่ียวกบัโซเชียล
มีเดียยงัมาเป็นอนัดบั 1 ดว้ยร้อยละ 97 แต่แอปพลิเคชนัเก่ียวกบัสุขภาพก็มีถึงร้อยละ 30 แสดงให้เห็นถึงคนไทยก็
มีการใช้แอปพลิเคชันผ่านโทรศพัท์มือถือเพ่ือดูขอ้มูลเก่ียวกบัสุขภาพสูงเช่นกนั ผลไดท่ี้อาจเกิดขึ้นตามมา คือ 
ธุรกิจร้านยามีโอกาสในการท าตลาดให้เขา้ถึงกลุ่มผูบ้ริโภคไดม้ากขึ้น ไดแ้ก่ การให้ค  าปรึกษาทางออนไลน์การขาย
สินคา้และการโฆษณาสินคา้ท่ีไม่ใช่ยาผ่านส่ือออนไลน์ ปัจจุบนัเร่ิมมีการใชซ้อฟแวร์ของระบบคอมพิวเตอร์มา
ช่วยในการบริหารจัดการร้านขายยามากขึ้นในทุกขั้นตอนตั้งแต่กระบวนการเก็บข้อมูลผูป่้วย/ผูบ้ริโภคเพ่ือ        
การติดตามการใช้ยา ดังนั้นจึงเป็นปัจจยัท่ีจะช่วยสนับสนุนธุรกิจร้านยาในการจดัสรรขอ้มูลต่าง ๆ ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพในการบริการสูงสุด โดยมีตน้ทุนเกิดไดน้อ้ยท่ีสุด 

ปัจจัยด้านส่ิงแวดล้อมและนิเวศวิทยา (Environmental and Ecology) แมว่้าภยัแลง้ในปี 2564 มีความ
รุนแรง ผลผลิตทางการเกษตรในพ้ืนท่ีภาคเหนือ ภาคกลางและภาคตะวนัออกเฉียงเหนือไดรั้บผลกระทบจาก
ปริมาณน ้ าท่ีใช้การได้มีน้อย อย่างไรก็ดี น ้ าเพ่ือการอุปโภคและบริโภคและเพ่ืออุตสาหกรรมในทุกภาคยงัมี
ผลกระทบนอ้ย ผลดงักล่าวจึงอาจกระทบต่อธุรกิจคา้สินคา้อุปโภคบริโภคอยา่งธุรกิจคา้ปลีกของร้านยาเน่ืองจาก
ก าลงัซ้ือของเกษตรกรท่ีลดลงอยู่บา้ง แต่อย่างไรก็ตาม ผลของการกระตุน้เศรษฐกิจในภาพรวมไม่ว่าจะเป็นการเพ่ิม
การใชจ้่ายเพื่อการอุปโภคจากภาครัฐบาลซ่ึงคาดว่าจะขยายตวัเพ่ิมขึ้นร้อยละ 3.6 สถานการณ์การระบาดของเช้ือ
ไวรัสโควิด-19 ท่ีเกิดขึ้น ส่งผลต่อการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมของผูบ้ริโภคอนัจะท าให้เกิดบรรทัดฐานใหม่                     
ในสังคม (new normal) การดูแลสุขภาพกลายเป็นกิจวตัรในชีวิตประจ าวนั ผูบ้ริโภคใส่ใจสุขภาพมากย่ิงขึ้น                   
ผลดงักล่าวอาจส่งผลดีต่อธุรกิจร้านยาเพราะผูบ้ริโภคส่วนหน่ึงอาจจจะหาซ้ือผลิตภณัฑท่ี์ช่วยสร้างเสริมภูมิคุม้กนั
หรือป้องกันโรคอย่างเช่น สมุนไพรหรือผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเพ่ิมมากขึ้นในร้านยารวมถึงความต้องการ
ค าแนะน าดา้นสุขภาพจากเภสัชกรเพ่ิมมากขึ้น 

ปัจจัยด้านกฎหมาย (Legal) นโยบายโครงการ “รับยาท่ีร้านยาเพื่อลดความแออดัในโรงพยาบาล” 
รูปแบบท่ี 2 มีขอ้จ ากดัทางดา้นระเบียบขอ้กฎหมายของกระทรวงการคลงัว่าดว้ยการจดัซ้ือจดัจา้งและการบริหาร
พสัดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 หมวดการบริหารพสัดุ ขอ้ 203 ซ่ึงก าหนดให้หน่วยงานของโรงพยาบาลนั้นเองเป็นผูเ้ก็บ
รักษาพสัดุ (ยาและเวชภณัฑ์) ไม่ได้ก าหนดหรือให้อ านาจไปส ารองไวท่ี้ร้านยา แต่นับตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2562 
กระทรวงสาธารณสุขร่วมกบักรมบญัชีกลางไดมี้ขอ้ตกลงให้มีการยกเวน้การไม่ปฏิบติัตามระเบียบขอ้กฎหมาย 
(หนังสือเลขท่ี สธ 0207.05/ว863) ดงักล่าวได ้ซ่ึงหากรูปแบบท่ี 2 ในนโยบายดงักล่าวเกิดขึ้นและขยายวงกวาง
ออกไป นอกจากร้านยาจะมีรายไดจ้ากค่าจดับริการดา้นยาและเวชภณัฑ์ท่ีมากกว่ารูปแบบท่ี 1 แลว้ยงัเพ่ิมโอกาส
ให้มีผูรั้บบริการมาใชบ้ริการในร้านยาเพ่ิมมากขึ้นอีกดว้ย กฎหมายฉบบัน้ีจะเอ้ืออ านวยให้การบริการและการบริบาล
เภสัชกรรมทางไกล (Telepharmacy)  
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ผลศึกษาสาเหตุท่ียอดขายของร้านขายยาไม่เป็นไปตามเป้าหมายท่ีก าหนด  
ผูศึ้กษาแสดงความสัมพนัธ์ระหว่างปัญหากบัสาเหตุทั้งหมดท่ีก่อให้เกิดปัญหา โดยใชแ้ผนผงัสาเหตุและ

ผลในช่ือของ ผงัก้างปลา (Fish Bone Diagram) ทั้งน้ีเน่ืองจาก ร้านขายยาไม่ได้เป็นผูผ้ลิต ผูศึ้กษาจึงใช้ปัจจยั                
การน าเขา้ปัจจยัส่วนประสมการการตลาด (7P) ท่ีใช้ในแบบสอบถามโดยสามารถน ามาวิเคราะห์หาสาเหตุของ
ปัญหาในดา้นท่ีร้านขายยาประสบในปัจจุบนั ไดด้งัแสดงในภาพท่ี 1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

 
 

 

ภาพที่ 1 แผนผงักา้งปลา 
 

4.2 ปัญหาที่พบ 
ไม่สามารถจดัการกบัปริมาณสินคา้คงคลงัได ้ปริมาณสินคา้ในคลงัสินคา้ ไม่ตอ้งกบัจ านวนสินคา้จริงท่ี

มี ไม่มีการพยากรณ์ปริมาณความตอ้งการสินคา้ ไม่มีการน าเทคโนโลยีมาใช ้
4.3 แนวทางเลือกการแก้ไขปัญหา (Alternative Solutions) 

4.3.1 น าเทคโนโลยีมาใช้ในกระบวนการคลังสินค้า 
น าซอฟทแ์วร์ระบบการจดัการคลงัสินคา้ โดยระบบบริหารคลงัสินคา้จะท าการบริหารแผนการจดัเก็บ

สินคา้คงคลงัและประมวลผลการท างานต่อวนัของคลงัสินคา้ นอกจากน้ีระบบ WMS ยงัช่วยตรวจและติดตาม
สินค้าคงคลงัในคลงัสินค้าด้วย นอกจากน้ียงัเป็นศูนยก์ลางในการจัดการด าเนินการค าส่ังซ้ือของลูกค้าและ               
การจดัการคลงัสินคา้ท่ีสามารถรวบรวมขอ้มูลจากการจดัการค าส่ังซ้ือลูกคา้ การรับสินคา้ การจดัท าสตอ็ก การเติม
สินคา้ การจดัเก็บ การเลือกหรือหยิบสินคา้ตามค าส่ัง การจดัส่งและการจ่ายสินคา้ออกจากคลงั และกิจกรรมอ่ืน ๆ 
ท่ีเก่ียวขอ้ง 

4.3.2 ท าการพยากรณ์ปริมาณความต้องการของยาแต่ละชนิด 
ระบบของร้านยา โดยปกตินั้นอาศยัการส่ังสินค้าจากประสบการณ์ของผูป้ระกอบการเป็นหลกั 

วิธีการท่ีสามารถน ามาใชป้รับปรุง คือ การพยากรณ์ปริมาณความตอ้งการของยาแต่ละชนิด โดยน าขอ้มูลยอดขาย
ในอดีตท่ีท าการบนัทึกไวม้าตรวจสอบแนวโนม้ (Trend) เพ่ือเรียนรู้พฤติกรรมของสินคา้ ว่าเป็นแบบคงท่ี เพ่ิมขึ้น

ดา้นราคา 

ยอดขายของร้าน
ขายยาลดลง 

ไม่มียาท่ี
หลากหลายราคา 

ดา้นการส่งเสริม
การตลาด 

ดา้นช่องทางการ
จดัจ าหน่าย 

การจดัวางยา 
ไม่เป็นระเบียบ ขาดการประชาสัมพนัธ์ 

ไม่มีการส่งเสริมการขาย  

ดา้นพนกังาน 

จ านวนพนกังาน 
ไม่พอ 

ไม่มีการจดัระบบการ
จดัเกบ็สินคา้ 

ดา้นกระบวนการ ดา้นส่ิงแวดลอ้ม 
ทางกายภาพ 

ภาพลกัษณ์ของร้าน 
เป็นร้านขายยาแบบดั้งเดิม 
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หรือลดต ่าลง เป็นไปตามฤดูกาล หรือมีการกระจายท่ีไม่แน่นอน แลว้ใช้การพยากรณ์โดยอาศยัตวัแบบอนุกรม
เวลาค านวณ เลือกค่าจากแบบพยากรณ์ท่ีมีประวติัท าให้เกิดค่าเฉล่ียความผิดพลาดยกก าลงัสอง (Mean squared 
error: MSE)ต ่าสุดจากการพยากรณ์แบบอนุกรมเวลาตามรายสินค้าควบคู่กับการตัดสินใจจากประสบการณ์                 
โดยพิจารณาพฤติกรรมของสินคา้ควบคู่ดว้ย  

4.3.3 จัดการสต็อกสินค้าแบบ FIFO 
การเขา้ก่อนออกก่อน FIFO : First in First out หมายถึง วิธีท่ีใชใ้นการวดัตน้ทุนของสินคา้ โดยตั้งอยู่

ในสมมติฐานว่าสินคา้หรือวตัถุดิบท่ีซ้ือเขา้มาใชก่้อนจะตอ้งถูกน าออกขายหรือน ามาใชก่้อนเช่นกนั การเขา้ก่อน
ออกก่อนมีแนวคิดเป็นไปตามการคา้โดยปกติท่ีบริษทัมกัจะตอ้งขายหรือ ใชข้องเก่าก่อนเสมอ ดงันั้นดว้ยระบบ
การเขา้ก่อนออกก่อน ตน้ทุนของวตัถุดิบท่ีซ้ือเขา้มาก่อนจะใช้ เป็นตน้ทุนสินคา้ท่ีผลิตออกมาก่อนดว้ยเช่นกนั            
ซ่ึงร้านขายยา ยาแต่ละชนิดมีวนัหมดอายแุน่นอนซ่ึงจะท าให้สามารถจดัการสินคา้ไดเ้ป็นอยา่งดี 

4.3.4 การน าเทคโนโลยีเภสัชกรรมทางไกล (Telepharmacy) 
การใช้เภสัชกรรมทางไกล (Telepharmacy) คือ การบริบาลทางเภสัชกรรมและการส่งมอบเภสัช

ภณัฑ์จากเภสัชกรผ่านเทคโนโลยีการส่ือสารทางไกลไปยงัผูป่้วย ท่ีอยู่ในสถานท่ีท่ีแตกต่างกนั ผูป่้วยจะไดรั้บยา
และการดูแลรักษาทางเภสัชกรรม ภายในสถานท่ีท่ีปลอดภยัและสะดวกต่อการเข้าถึง การบริบาลเภสัชกรรม
ทางไกล ครอบคลุมไปถึง การให้ค  าปรึกษาด้านยาแก่ผูป่้วย (patient counseling), การติดตามการรักษาและ
ผลขา้งเคียง (drug therapy monitoring ) และ การจ่ายยาตามใบส่ังแพทย ์(refill the prescribed drugs) โดยใชวิ้ธีการ 
videoconferencing หรือ teleconferencing การบริบาลเภสัชกรรมทางไกล สามารถท าไดท้ั้งจากเภสัชกรท่ีปฏิบติั
หนา้ท่ีในร้านยา, โรงพยาบาลและสถานพยาบาลอื่น ๆ  

4.4 งบประมาณแต่ละแนวทางเลือก (Budget)  
1) น าเทคโนโลยีมาใชใ้นกระบวนการคลงัสินคา้ งบประมาณ 120,000 บาท 
2) ท าการพยากรณ์ปริมาณความตอ้งการของยาแต่ละชนิด งบประมาณ 1,000 บาท 
3) จดัการสตอ็กสินคา้แบบ FIFO งบประมาณ 10,000 บาท 
4) การน าเทคโนโลยีเภสัชกรรมทางไกล (Telepharmacy) งบประมาณ 30,000 บาท 
 

5. สรุปผลการศึกษาและข้อเสนอแนะ  
 5.1 สรุปผลการศึกษา 
 ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลจากแบบสอบถาม พบว่า ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ร้อยละ 63.50 อายุของผูต้อบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่อายุ 51-60 ปี ร้อยละ 26.00 อาชีพส่วนใหญ่ มีอาชีพรับราชการ/พนกังานรัฐวิสาหกิจ ร้อยละ 
26.00 ระดบัการศึกษาส่วนใหญ่ มีระดบัการศึกษาปริญญาตรี ร้อยละ 40.00 รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนส่วนใหญ่ มีรายได้
เฉล่ีย 10,001-15,000 บาท ร้อยละ 29.00 มีพฤติกรรมการซ้ือยา ดังน้ี ปกติการไปซ้ือยารักษาโรคของผูต้อบ
แบบสอบถาม พบว่าส่วนใหญ่ซ้ือเอง ร้อยละ 73.00 ปกติการไปซ้ือยารักษาโรคตามค าส่ังแพทยข์องผูต้อบ
แบบสอบถาม ส่วนใหญ่พบว่า ไม่ใช่ ร้อยละ 78. ประเภทยาท่ีซ้ือประจ าของผูต้อบแบบสอบถาม พบว่า ยาสามญั
ประจ าบา้น ร้อยละ 62.00 รู้จกัร้านยาจากส่ือใด พบว่า รู้เอง/เดินผา่น ร้อยละ 42.50 รองลงมา คือ เพื่อนหรือคนรู้จกั 
ร้อยละ 27.00 เหตุผลส าคญัในการตดัสินใจเลือกซ้ือยารักษาโรคจากร้านยา ของ พบว่า ยารักษาโรคมีคุณภาพ              
ร้อยละ 60.00 รองลงมา คือ ยารักษาโรคตรงความตอ้งการ ร้อยละ 43.50 ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลตอ่
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การตดัสินใจซ้ือยาจากร้านยา ส่วนใหญ่อยู่ในเกณฑ์เฉล่ียอยู่ในระดบัมาก ยกเวน้สถานท่ีตั้งสะดวกแก่การไปใช้
บริการ ท่ีอยูใ่นระดบัปานกลาง 
 ส าหรับปัญหาท่ีพบของการจดัการคลงัสินคา้ร้านขายยา คือ 1) ไม่สามารถจดัการกบัปริมาณสินคา้คง
คลงัได ้2) ปริมาณสินคา้ในคลงัสินคา้ ไม่ตอ้งกบัจ านวนสินคา้จริงท่ีมี 3) ไม่มีการพยากรณ์ปริมาณความตอ้งการ
สินค้า 4) ไม่มีการน าเทคโนโลยีมาใช้ ส าหรับแนวทางเลือกการแก้ไขปัญหา ดังน้ี 1) น าเทคโนโลยีมาใช้ใน
กระบวนการคลงัสินคา้ 2) ท าการพยากรณ์ปริมาณความตอ้งการของยาแต่ละชนิด  3) จดัการสต็อกสินคา้แบบ 
FIFO และ 4) การน าเทคโนโลยีเภสัชกรรมทางไกล (Telepharmacy) 
 5.2 อภิปรายผลการวิจัย 
 ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลจากแบบสอบถาม พบว่า พฤติกรรมการซ้ือยา ดงัน้ี ปกติการไปซ้ือยารักษาโรค
ของผูต้อบแบบสอบถาม พบว่าส่วนใหญ่ซ้ือเอง ร้อยละ 73.00 ปกติการไปซ้ือยารักษาโรคตามค าส่ังแพทยข์อง
ผูต้อบแบบสอบถาม ส่วนใหญ่พบว่า ไม่ใช่ ร้อยละ 78. ประเภทยาท่ีซ้ือประจ าของผูต้อบแบบสอบถาม พบว่า                
ยาสามัญประจ าบา้น ร้อยละ 62.00 รู้จักร้านยาจากส่ือใด พบว่า รู้เอง/เดินผ่าน ร้อยละ 42.50 เหตุผลส าคญัใน                
การตดัสินใจเลือกซ้ือยารักษาโรคจากร้านยา ของ พบว่า ยารักษาโรคมีคุณภาพ ร้อยละ 60.00 ปัจจยัส่วนประสม
ทางการตลาดท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือยาจากร้านยา ส่วนใหญ่อยูใ่นเกณฑเ์ฉล่ียอยูใ่นระดบัมาก ยกเวน้สถานท่ีตั้ง
สะดวกแก่การไปใชบ้ริการ ท่ีอยู่ในระดบัปานกลาง ส าหรับปัญหาท่ีพบของการจดัการคลงัสินคา้ร้านขายยา คือ    
1) ไม่สามารถจดัการกบัปริมาณสินคา้คงคลงัได ้2) ปริมาณสินคา้ในคลงัสินคา้ ไม่ตอ้งกบัจ านวนสินคา้จริงท่ีมี               
3) ไม่มีการพยากรณ์ปริมาณความตอ้งการสินคา้ 4) ไม่มีการน าเทคโนโลยีมาใช ้ส าหรับแนวทางเลือกการแกไ้ข
ปัญหา ดงัน้ี 1) น าเทคโนโลยีมาใชใ้นกระบวนการคลงัสินคา้ 2) ท าการพยากรณ์ปริมาณความตอ้งการของยาแต่
ละชนิด 3) จัดการสต็อกสินค้าแบบ FIFO และ 4) การน าเทคโนโลยีเภสัชกรรมทางไกล (Telepharmacy) 
สอดคล้องกับการศึกษาของธีรวุฒิ ด ารงรักษ์ (2560) ได้ท าการศึกษาการจัดการสินค้าคงคลงัของร้านขายยา
กรณีศึกษา ซ่ึงปัจจุบนัร้านขายยากรณีศึกษาไม่มีระบบการจดัการสินคา้คงคลงั และการพยากรณ์สินคา้ ท าให้ไม่
สามารถคาดการณ์ปริมาณสินคา้ และวางแผนการจัดการสินคา้คงคลงัไดท้  าให้เกิดการเก็บสินค้ามากเกินไป                 
จากการศึกษาขอ้มูลยอ้นหลงั 2 ปี พบว่า จ านวนสินคา้สินคา้ทั้งหมด 3,499 รายการ สามารถน ามาจดักลุ่มโดยใช้
การแบ่งกลุ่มสินคา้ตามความส าคญัแบบเอบีซี พบว่า มีสินคา้ในกลุ่ม A จ านวน 736 รายการ และยอดขายร้อยละ 
79.98 จากทั้งหมด  ผูวิ้จยัจึงเลือกเอาสินคา้จ านวน 20 รายการของกลุ่ม A ท่ีมียอดการขายสะสมรวมไม่ต ่ากว่าร้อยละ 
15 มาท าการหาวิธีพยากรณ์ท่ีเหมาะสม จากนั้นท าการพยากรณ์ยอดขายล่วงหนา้ 2 เดือน และใชค้่าพยากรณ์ไปท า
การวางแผนการจดั การสินคา้คงคลงั โดยใชวิ้ธีการสงซ้ือแบบขนาดการส่ังซ้ือแบบประหยดัท่ีสุด ร่วมกบัการจดัเก็บ
วสัดุคงคลงัส ารองท่ีระดบัการให้บริการท่ีร้อยละ 98 พบว่า รูปแบบการจดัการสินคา้คงคลง้ท่ีน าเสนอสามารถลด
ตน้ทุนรวมการจดัการสินคา้คงคลงัรายเดือนจาก 9,950 บาท เหลือเพียง 7,389 บาท คิดเป็นร้อยละ 26    
 5.3 ข้อเสนอแนะ 
 1) การศึกษาเชิงเปรียบเทียบกบัร้านขายยาแบบอื่นๆ ในธุรกิจประเภทเดียวกนั เพื่อประโยชน์ใน 
การวางกลยทุธ์การตลาด 
 2) ควรศึกษาถึงความสัมพนัธ์ระหว่างคุณภาพการบริการและความพึงพอใจของลูกคา้ เพื่อใชเ้ป็น
แนวทางในการปรับปรุงคุณภาพการบริการของร้านต่อไป 
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 ข้อเสนอแนะส าหรับ Covid-19 
1) ความส าคญัของเงินหมุนเวียนในธุรกิจ ควรจะมีให้เพียงพอส าหรับคร่ึงปีเป็นอย่างต ่า เน่ืองจาก

ช่วงวิกฤติท่ีเกิดขึ้นน้ี ท าให้เศรษฐกิจโลกเกิดการชะงกั และมีมาตรการการกกัตวั  
2) พฤติกรรมของผูบ้ริโภคท่ีอาจจะเปล่ียนไปหลังจากช่วงโควิด คือ อาจมีการใช้บริการผ่าน

แอพพลิเคชัน่ ไม่ตอ้งเดินทางมาซ้ือยาเองท่ีร้าน ดงันั้น ร้านขายยาจะตอ้งมีการเพ่ิมช่องทางในการท่ีลุกคา้สามารถ
ติดต่อซ้ือยาผา่นช่องทางออนไลน์ 
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แนวทางการเพิม่จ านวนผู้มาใช้บริการขึน้รางวัลสลากกนิแบ่งรัฐบาลเพ่ือแก้ไขปัญหา
รายได้ค่าธรรมเนียมจ่ายเงินรางวัลสลากกนิแบ่งรัฐบาลของสาขาราษีไศลท่ีลดลง 

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 
บัณฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 

E-mail: ninja.redarmy@gmail.com 
 

บทคัดย่อ 
 การศึกษาคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาแนวทางในการเพ่ิมจ านวนผูม้าใชบ้ริการขึ้นรางวลัสลากกินแบ่ง
รัฐบาล  เพื่อแกไ้ขปัญหารายไดค้่าธรรมเนียมจ่ายเงินรางวลัสลากกินแบ่งรัฐบาลของสาขาราศีไศล กลุ่มตวัอยา่งใน
การศึกษา คือ ลูกคา้ของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรสาขาราษีไศลท่ีเคยใชบ้ริการขึ้นเงินรางวลั
กบัสาขาจ านวน 370 คน ผลการวิจยัพบว่า ในระยะแรกท่ีรับขึ้นรางวลั (จากการเก็บขอ้มูลในระบบงานรับขึ้น
รางวลัของธนาคาร ในส่วนของผูม้าใช้บริการขึ้นรางวลัสลากกินแบ่งรัฐบาลกบัสาขาราษีไศลตั้งแต่งวด 1 มิ.ย.
2563 ถึง 2 พ.ค. 2564 จ านวน 23 งวด) ทางสาขามีสัดส่วนผูม้าใชบ้ริการขึ้นรางวลัในแต่ละงวดเพ่ิมขึ้นเพียง 9 งวด
เท่านั้น ลูกค้าส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อาชีพส่วนใหญ่คือ เกษตรกร จ านวนสลากฯท่ีซ้ือ คือ 6-10 ใบต่อเดือน  
นอกจากน้ีมีการเส่ียงโชคในรูปแบบอ่ืนคือหวยใตดิ้น ส่วนปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือสลากกินแบ่งรัฐบาลคือ 
ส่วนใหญ่มีความคาดหวงัว่าจะถูกรางวลัท่ี 1 ส่วนสาเหตุท่ีไม่ซ้ือหรือลดปริมาณการซ้ือเพราะว่า ช่ืนชอบการลงทุนใน
รูปแบบอื่น (หวยใตดิ้น) มากกว่า และเม่ือดูในส่วนของการเลือกใช้บริการตวัแทนขึ้นเงินรางวลัสลากฯ  พบว่า
ลูกคา้ส่วนใหญ่ยงัเลือกใชบ้ริการขึ้นเงินรางวลักบั ธ.ก.ส. สาขาราษีไศล  มากกว่าตวัแทนอื่นๆ ในพ้ืนท่ี  สาเหตุหลกัที่
ลูกคา้เลือกใช้บริการกบัสาขาเพราะว่า ความสะดวกในการรับบริการ ความรวดเร็วของการให้บริการรวมทั้งกิริยา 
และวาจาท่ีสุภาพของผูใ้ห้บริการดว้ย 
 
ค าส าคัญ: 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. ความส าคัญและที่มาของปัญหาวิจัย 
 ปัจจุบนั การสร้างรายไดจ้ากค่าธรรมเนียม (Fee-Based Income : FBI) ดา้นการให้บริการทางการเงินของ
สถาบนัทางการเงินต่างๆ ลดลงอย่างต่อเน่ือง จากการประกาศฟรีค่าธรรมเนียมในการให้บริการโอนเงินผ่าน
ช่องทาง Mobile Banking  ท าให้รูปแบบการด าเนินชีวิตและใชบ้ริการทางการเงินของลูกคา้เปล่ียนไป และในปีบญัชี 
2563 ท่ีผ่านมา (1 เม.ย. 2563-31 มี.ค. 2564) ธนาคารไดก้ าหนดเป้าหมายรายไดจ้ากค่าธรรมเนียม จ านวน 6,000 
ล้านบาท  สาขาได้เล็งเห็นช่องทางในการเพ่ิมรายได้ค่าธรรมเนียมจากการรับขึ้นรางวลัสลากกินแบ่งรัฐบาล                    
ซ่ึงธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ถือเป็นธนาคารแรกท่ีเป็นตวัแทนรับขึ้นรางวลัสลากกินแบ่ง
รัฐบาล ซ่ึงทางผูจ้ดัท าพบว่า ในระยะแรกท่ีรับขึ้นรางวลั (จากการเก็บยอดผูม้าใชบ้ริการขึ้นรางวลัสลากกินแบ่ง
รัฐบาลกบัสาขาราษีไศลตั้งแต่งวด 1 มิ.ย. 2563 ถึง 2 พ.ค. 2564 จ านวน 23 งวด) ทางสาขามีสัดส่วนผูม้าใชบ้ริการ
ขึ้นรางวลัในแต่ละงวดเพ่ิมขึ้นเพียง 9 งวดเท่านั้น  ซ่ึงเพ่ิมไม่ถึง 50% ของจ านวนงวดทั้งหมดท่ีไดท้  าการเก็บขอ้มูล 
โดยเฉพาะงวดวนัท่ี 16 พ.ย. 2563 จนถึงงวด 30 ธ.ค. 2563 รวมทั้งส้ิน 4 งวด มีสัดส่วนผูม้าใชบ้ริการขึ้นรางวลัท่ี
สาขาราษีไศลลดลงอย่างต่อเน่ืองในทุกงวด และลดลงอีกคร้ังในช่วงงวดวนัท่ี 1 เม.ย. 2564 ถึงงวดวนัท่ี 2 พ.ค.
2564 รวมทั้งส้ิน 3 งวด  ซ่ึงถือเป็นปัญหาส าคญัท่ีสาขาตอ้งหาสาเหตุและเร่งหาแนวทางแกไ้ขเพื่อกระตุน้ยอด
รายไดค้่าธรรมเนียมให้เพ่ิมขึ้นโดยเร็ว  
 

2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
(1) เพื่อศึกษาพฤติกรรมการใชบ้ริการขึ้นรางวลัสลากกินแบ่งรัฐบาล และสาเหตุการลดลงของยอดผูม้า

ขึ้นรางวลัสลากกินแบ่งรัฐบาลท่ี ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาราษีไศล  
(2) เพ่ือหาแนวทางแกไ้ขปัญหารายไดค้่าธรรมเนียมการเป็นตวัแทนรับขึ้นรางวลัสลากกินแบ่งรัฐบาลท่ี

ลดลง 
 

3. เอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
 3.1 แนวคิด ทฤษฎแีละงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 

ส าหรับแนวคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งในการศึกษางานวิจยัคร้ังน้ี  ไดแ้ก่  ทฤษฎีพฤติกรรมผูบ้ริโภค, 
ทฤษฎีส่วนประสมทางการตลาด  และทฤษฎีเก่ียวกบัการตดัสินใจซ้ือ  ซ่ึงมีรายละเอียดดงัน้ี 

- ทฤษฎีพฤติกรรมผู้บริโภค  
พฤติกรรมผูบ้ริโภค (Consumer Behavior) หมายถึง กระบวนการ หรือพฤติกรรมในการตดัสินใจ

ซ้ือ ใช้ และประเมินผลการใช้สินคา้หรือบริการของผูซ้ื้อ ทั้งท่ีเป็นปัจเจกบุคคลและกลุ่มบุคคล ท่ีมีอิทธิพลต่อ              
การซ้ือสินค้าและบริการทั้งในปัจจุบันและอนาคต  การศึกษาเก่ียวกับพฤติกรรมผูบ้ริโภค เป็นการศึกษา
ลกัษณะเฉพาะของผูบ้ริโภค เพื่อให้เขา้ใจความตอ้งการของกลุ่มผูบ้ริโภคเป้าหมาย และประเมินส่ิงท่ีมีอิทธิพลต่อ
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การตดัสินใจและกระบวนการการซ้ือสินคา้และบริการ  ส าหรับปัจจยัท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการซ้ือของผูบ้ริโภคใน
ปัจจุบนั  ไดแ้ก่ ปัจจยัดา้นวฒันธรรม ,ปัจจยัทางสังคม, ปัจจยัส่วนบุคคล, ปัจจยัดา้นจิตวิทยา 

- ทฤษฎีส่วนประสมทางการตลาด  
ส่วนประสมทางการตลาด (Marketing Mix)  ประกอบไปดว้ย 

1) ผลิตภณัฑ์ (Product) เป็นส่ิงท่ีธุรกิจน าเสนอขายให้แก่ผูบ้ริโภคหรือตลาด เพ่ือสนองความ
ตอ้งการและความจ าเป็นให้ไดรั้บความพึงพอใจ  

2) ราคา (Price) เป็นมูลค่าในการแลกเปล่ียนซ้ือขายผลิตภัณฑ์ และเป็นส่ิงท่ีผูบ้ริโภคใช้
พิจารณาประกอบการตดัสินใจซ้ือ  

3) การจดัจ าหน่าย (Place) เป็นโครงสร้างของช่องทางการจดัจ าหน่าย ท่ีประกอบดว้ยสถาบนั
และกิจกรรมต่าง ๆ ท่ีจะน าผลิตภณัฑ์ออกสู่ตลาดเป้าหมาย ซ่ึงถือว่าเป็นกิจกรรมท่ีช่วยในการเคล่ือนยา้ยกระจาย
ตวัผลิตภณัฑจ์ากผูผ้ลิตไปสู่ผูบ้ริโภค  

4) การส่งเสริมการตลาด (Promotion) เป็นกิจกรรมต่าง ๆ ท่ีช่วยในการจดัจ าหน่ายผลิตภณัฑ์ 
และเป็นการแจ้งให้ผู ้บริโภคทราบว่ามีผลิตภัณฑ์ออกจ าหน่ายในตลาด โดยอาศัยเคร่ืองมือต่าง ๆ ได้แก่                           
การโฆษณา การประชาสัมพนัธ์ การส่งเสริมการขาย และการขายโดยใชพ้นกังานขาย  

-  ทฤษฎีเกี่ยวกับการตัดสินใจซ้ือ 
การตดัสินใจ (Decision Making) หมายถึง กระบวนการในการเลือกท่ีจะกระท าส่ิงใดส่ิงหน่ึงจาก

ทางเลือกต่างๆท่ีมีอยู่ ซ่ึงผูบ้ริโภคมกัจะตอ้งตดัสินใจในทางเลือกต่างๆของสินคา้และบริการอยู่เสมอ (ฉัตยาพร 
เสมอใจ, 2550: 46)   ในส่วนกระบวนการตดัสินใจซ้ือ  (Decision Process) จะพบว่าแมผู้บ้ริโภคจะมีความแตกต่าง
แต่จะมีรูปแบบการตดัสินใจซ้ือท่ีคลา้ยคลึงกัน โดยแบ่งออกเป็น 5 ขั้นตอน ดังน้ี การตระหนักถึงปัญหาหรือ             
ความตอ้งการ  (Problem  or Need Recognition), การเสาะแสวงหาขอ้มูล (Search  for  Information), การประเมิน
ทางเลือก ( Evaluation of Alternative),การตดัสินใจซ้ือ ( Decision Making), พฤติกรรมหลงัการซ้ือ ( Post purchase 
Behavior) 

ในส่วนของงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งส าหรับการศึกษาในคร้ังน้ี  ไดแ้ก่ 
งานวิจยัของ สโรชา พิมพช์ยั (2017)  ศึกษาเร่ือง การศึกษาพฤติกรรมการเล่นพนนั กรณีสลากกินแบ่ง

รัฐบาลและสลากล็อตโตข้อง  ประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร  กลุ่มตวัอย่างท่ีใช ้คือประชาชนท่ีซ้ือสลากกิน
แบ่งรัฐบาลและไม่ซ้ือสลากกินแบ่งรัฐบาลในเขตพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร ช่วงเวลาท่ีศึกษา คือเดือนสิงหาคม 2560 
ถึง เดือนพฤษภาคม 2561  วิธีการศึกษา การเก็บขอ้มูลโดยใชแ้บบสอบถามโดยมีกลุ่มประชากรคือประชาชนใน
เขตกรุงเทพมหานคร  และกลุ่มตวัอย่างคือประชาชนท่ีซ้ือสลากกินแบ่งรัฐบาลและไม่ซ้ือสลากกินแบ่งรัฐบาลใน
เขตพ้ืนท่ี ผลท่ีไดจ้ากการศึกษา ในกรณีสลากกินแบ่งรัฐบาล  กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงสถานภาพโสด  
อายุระหว่าง 21 - 30 ปี  ระดบัการศึกษาปริญญาตรี  อาชีพพนกังานบริษทัเอกชน,ขา้ราชการ/พนกังานรัฐวิสาหกิจ  
รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนระหว่าง 20,001 - 30,000 บาท  พบว่ากลุ่มตวัอย่างมีเหตุผลในการซ้ือสลากฯคือ ตอ้งการเงิน
รางวลั, มีความเช่ือว่าจะถูกรางวลั  ความถ่ีในการซ้ือ 1 - 5 คร้ังต่อ ส่วนในกรณีสลากล็อตโต ้ จากการศึกษากลุ่ม
ตวัอยา่งส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงสถานภาพโสด  อายรุะหว่าง 21 - 30 ปี  ระดบัการศึกษาปริญญาตรี อาชีพพนกังาน
บริษทัเอกชน,ขา้ราชการ/พนกังานรัฐวิสาหกิจ  รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนระหว่าง 20,001-30,000 บาท  ความตอ้งการ
สลากลอ็ตโต ้พบว่า กลุ่มตวัอยา่งท่ีตอ้งการซ้ือสลากลอ็ตโตมี้เหตุผลในการซ้ือคือตอ้งการรางวลัแจ็คพอตท่ีสมทบ
ในงวดถดัไป   
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งานวิจยัของ ช่ืนสุมล บุนนาค,วสันต์ เจนร่วมจิต (2019) ช่ือผลงานวิจยั พฤติกรรมการซ้ือสลากกินแบ่ง
รัฐบาลของกลุ่มเจเนอเรชัน่ B, X และ Y ในเขตกรุงเทพมหานคร  วตัถุประสงคข์องงานวิจยัคือ เพื่อศึกษาลกัษณะ
ประชากรศาสตร์ของกลุ่มเจเนอเรชัน่ B, X และ Y ท่ีมีต่อความพึงพอใจในปัจจยัทางการตลาดของส านกังานสลาก
กินแบ่งรัฐบาล  และเพ่ือศึกษาพฤติกรรมการซ้ือสลากกินแบ่งรัฐบาลของกลุ่มเจเนอเรชั่น B, X และ Y ในเขต
กรุงเทพมหานคร  มีขอบเขตการศึกษาวิจยั คือศึกษาจากกลุ่มตวัอย่างประชากรท่ีอยูใ่นพ้ืนท่ีกรุงเทพฯ จ านวน 400 คน  
โดยมีวิธีการศึกษา คือเม่ือไดข้อ้มูลจะน าไปวิเคราะห์โดยการหาค่าเฉล่ีย ,ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน,และการวิเคราะห์
ความแปรปรวน  ผลการคน้พบจากงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัตวัแปรท่ีใชใ้นการศึกษาในรายงานน้ี  คือ กลุ่มเจเนอเรชัน่            
ท่ีต่างกนัจะมีปริมาณการซ้ือสลากกินแบ่งรัฐบาลต่างกนั โดยกลุ่มท่ีอายมุากกว่าจะซ้ือเยอะกว่า และเพศหญิงจะซ้ือ
มากกว่าเพศชาย 

งานวิจยัของ ทองธรรม กุมภีพงษ ์(2016) ช่ือผลงานวิจยัการศึกษาความตอ้งการสลากรูปแบบใหม่ของ
ประชากรในเขตกรุงเทพฯ โดยมีวตัถุประสงคข์องงานวิจยั คือ เพื่อทราบคุณลกัษณะของผลิตภณัฑ์สลากกินแบ่ง
รัฐบาล และการตดัสินใจซ้ือสลากกินแบ่งรัฐบาล เม่ือเทียบกบัหวยใตดิ้น ขอบเขตการศึกษาวิจยัจากกลุ่มตวัอยา่ง 
300 คน จากประชากรท่ีอาศยัในเขตกรุงเทพมหานคร วิธีการศึกษาโดยใชโ้ปรแกรม SPSS วิเคราะห์ขอ้มูล และใช้
การวิเคราะห์เชิงพรรณนาความถ่ีและร้อยละ  มีขอ้คน้พบจากงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัตวัแปรท่ีใชใ้นการศึกษาใน
รายงานน้ี คือกลุ่มตัวอย่างเป็นเพศหญิงช่วงอายุ 20-29ปี ชอบซ้ือสลากกินแบ่งรัฐบาลควบคู่กับการเส่ียงโชค
รูปแบบอื่น เช่น หวยใตดิ้น เป็นตน้ 

งานวิจยัของชยัวฒัน์ วงศเ์สนา (2020)  ศึกษาผลงานวิจยัเร่ือง พฤติกรรมการซ้ือสลากกินแบ่งรัฐบาลของ
ผูป้ระกอบอาชีพคา้ขายในจงัหวดัอุบลราชธานีวตัถุประสงคข์องงานวิจยั เพ่ือศึกษาพฤติกรรมการซ้ือสลากกินแบ่ง
รัฐบาลของผูป้ระกอบอาชีพคา้ขายในจงัหวดัอุบลราชธานีและเพ่ือศึกษาพฤติกรรมการซ้ือสลากกินแบ่งรัฐบาล
ของผูป้ระกอบอาชีพคา้ขายในจงัหวดัอุบลราชธานีจ าแนกตามปัจจยัส่วนบุคคล  มีขอบเขตการศึกษาวิจยัจากกลุ่ม
ตวัอย่างผูป้ระกอบอาชีพคา้ขายในจงัหวดัอุบลราชธานี จ านวน400 คน  ระเบียบวิธีการศึกษา คือ เม่ือไดข้อ้มูลจะ
น าไปวิเคราะห์โดยการหาค่าเฉล่ีย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน และการใช้สถิติเชิงพรรณนาความถ่ีและร้อยละ   

ขอ้คน้พบจากงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัตวัแปรท่ีใช้ในการศึกษาในรายงานน้ี  ปัจจยัส่วนบุคคลเร่ืองเพศ 
อาย ุการศึกษา  ไม่ท าให้พฤติกรรมการซ้ือสลากกินแบ่งรัฐบาลของผูป้ระกอบอาชีพคา้ขายในจงัหวดัอุบลราชธานี
แตกต่างกนัมากนกั  แต่รายไดท้  าให้ผูซ้ื้อมีพฤติกรรมท่ีแตกต่างอยา่งมีนยัส าคญั 0.05 

งานวิจยัของ ฐิติมน  ส่ือเสาวลกัษณ์ (2016) ช่ือผลงานวิจยัพฤติกรรมการซ้ือหวยใตดิ้นของประชาชนใน
ต าบลอ่างศิลา อ าเภอเมือง จังหวดัชลบุรีวตัถุประสงค์ของงานวิจยัเพ่ือศึกษาพฤติกรรมการซ้ือหวยใตดิ้นของ
ประชาชนในต าบลอ่างศิลา อ าเภอเมือง จงัหวดัชลบุรี  และ ศึกษาพฤติกรรมการซ้ือหวยใตดิ้นของประชาชนใน
ต าบลอ่างศิลา อ าเภอเมือง จงัหวดัชลบุรี  โดยจ าแนกตามปัจจยัส่วนบุคคล เพศ อาย ุสถานภาพ อาชีพ รายได ้ระดบั
การศึกษาขอบเขตการศึกษาวิจยัศึกษาจากประชากรท่ีมีพฤติกรรมซ้ือหวยใตดิ้น ต.อ่างศิลา 5,526 คนระเบียบวิธี
การศึกษาขอ้มูลท่ีไดจ้ะน าไปวิเคราะห์โดยการหาค่าเฉล่ีย,ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน,และการใชส้ถิติเชิงพรรณนาขอ้
คน้พบจากงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัตวัแปรท่ีใชใ้นการศึกษาในรายงานน้ีพบว่า เพศ อาชีพ รายได ้และอายุมีผลต่อ
พฤติกรรมการซ้ือหวยใตดิ้นของประชาชนในต าบลอ่างศิลา อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  ในขณะท่ี
สถานภาพไม่มีผล 
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 3.2 กรอบแนวคิดในการวิจัย 
จากการศึกษาแนวคิดเก่ียวกบัพฤติกรรมผูบ้ริโภค  และขอ้มูลสนบัสนุนปริมาณลูกคา้ท่ีมาใชบ้ริการขึ้น

รางวลักบัทางธนาคาร ธ.ก.ส.สาขาราษีไศล และรายไดค้่าธรรมเนียมจ่ายเงินรางวลัสลากกินแบ่งรัฐบาล ไดจ้ากการเก็บ
ขอ้มูลในระบบสารสนเทศของธนาคาร เก่ียวกบังานรับขึ้นรางวลัสลากกินแบ่งรัฐบาลของธนาคารในแต่ละงวด 

3.3 สมมติฐานการวิจัย 
ค่าธรรมเนียมธนาคารมีผลมาจากการเปล่ียนแปลงของปริมาณลูกคา้ท่ีมาใชบ้ริการขึ้นรางวลัสลากกิน

แบ่งรัฐบาล   
 

4. วิธีด าเนินการวิจัย  
4.1 แบบแผนการวิจัย  
ศึกษาโดยการใชแ้บบสอบถาม และการสัมภาษณ์ลูกคา้ เพื่อเก็บขอ้มูลเก่ียวกบัการให้บริการของธนาคาร

จากลูกคา้ท่ีมาใชบ้ริการขึ้นรางวลัสลากกินแบ่งรัฐบาลกบัทาง ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรสาขา
ราษีไศลในแต่ละงวด(วนัจนัทร์-ศุกร์ เดือน เมษายน ถึงพฤษภาคม 2564) ทั้งจากสาขาราษีไศล สาขาย่อยศิลาลาด 
และสาขาย่อยบึงบูรพ ์รวมทั้งลูกคา้ท่ีเคยไปใชบ้ริการขึ้นรางวลัสลากกินแบ่งรัฐบาลกบัตวัแทนอ่ืนๆ จากนั้นน า
ขอ้มูลท่ีไดม้าวิเคราะห์สาเหตุของปัญหา ก าหนดแนวทางแกไ้ขปัญหา และตวัช้ีวดัผลของการแกไ้ขปัญหา 

4.2 ประชากรและตัวอย่าง 
ประชากรของงานวิจยัน้ีคือ ลูกคา้ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาราษีไศลท่ีเคยใช้

บริการขึ้นเงินรางวลักบัสาขา (อ.ราษีไศล, อ.ศิลาลาด, อ.บึงบูรพ)์ 3,000 คน เก็บขอ้มูลจากกลุ่มตวัอย่างจ านวน 
370 คน โดยกลุ่มตวัอย่างคือลูกคา้ท่ีเคยมาขึ้นรางวลัสลากกินแบ่งรัฐบาลกบั ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์
การเกษตรสาขาราษีไศล ขนาดของกลุ่มตวัอย่างใช้ในการค านวณจากสูตรของทาโร ยามาเน (TARO YAMANE)                   
ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ 95% ไดข้นาดกลุ่มตวัอย่าง 353 คน และส ารองความผิดพลาดจากการเก็บขอ้มูลจ านวน 17 คน  
รวมกลุ่มท่ีจะเก็บตัวอย่างทั้งส้ิน 370 คน โดยท าการเก็บแบบสอบถามจากลูกค้าธนาคารเพื่อการเกษตรและ
สหกรณ์การเกษตรสาขาราษีไศล (อ.ราษีไศล, อ.ศิลาลาด, อ.บึงบูรพ)์ 
         ในส่วนการสัมภาษณ์เชิงลึกหัวหน้าหน่วยงานและพนักงานท่ีเก่ียวข้องนั้น  ใช้จ านวนพนักงานท่ี
สัมภาษณ์ 41 คน จากพนกังานทั้งส้ิน 45 คน ขนาดของกลุ่มตวัอย่างใชใ้นการค านวณจากสูตรของทาโร ยามาเน 
(TARO YAMANE) ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ 95% ไดข้นาดกลุ่มตวัอยา่ง 41 คน 

4.3 เคร่ืองมือวิจัย 
 ศึกษาโดยการใช้แบบสอบถามท่ีสร้างขึ้น เพ่ือเก็บขอ้มูลเก่ียวกบัการให้บริการของธนาคารจากลูกคา้
ท่ีมาใชบ้ริการขึ้นรางวลัสลากกินแบ่งรัฐบาลกบัทางธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรสาขาราษีไศล  
สาขายอ่ยบึงบูรพแ์ละสาขายอ่ยศิลาลาดในแต่ละงวด (วนัจนัทร์-ศุกร์ เดือน พฤษภาคมและมิถุนายน 2564) ทั้งจาก
สาขาราษีไศล สาขาย่อยศิลาลาด และสาขาย่อยบึงบูรพ ์จากนั้นน าขอ้มูลท่ีไดม้าวิเคราะห์  สาเหตุของปัญหา ก าหนด
แนวทางแกไ้ขปัญหา และตวัช้ีวดัผลของการแกไ้ขปัญหา  โดยรายละเอียดของแบบสอบถามมีดงัน้ี 

ส่วนท่ี 1 ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม จ านวน  10 ขอ้ 
ส่วนท่ี 2 ปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือหรือไม่ซ้ือสลากกินแบ่งรัฐบาล  จ านวน 2 ขอ้ 
ส่วนท่ี 3 ปัจจยัท่ีมีผลต่อการเลือกสถานท่ีขึ้นเงินรางวลัสลากกินแบง่รัฐบาล  จ านวน 2 ขอ้ 
ส่วนท่ี 4 ขอ้เสนอแนะอื่นๆ จ านวน 1 ขอ้ 



การประชุมวิชาการระดบัชาติและนานาชาติ มหาวิทยาลยัศรีปทุม ออนไลน์ คร้ังท่ี 16 ประจ าปี 2564 วนัท่ี 28 ตุลาคม 2564 

1077 

4.4 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
เก็บข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามโดยมีกลุ่มประชากรคือลูกค้าธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์

การเกษตร สาขาราษีไศล และกลุ่มตวัอย่างคือลูกคา้ท่ีมาขึ้นรางวลัสลากกินแบ่งรัฐบาลท่ีธนาคารเพื่อการเกษตร
และสหกรณ์การเกษตรสาขาราษีไศล 

4.5 การวิเคราะห์ข้อมูล  
น าขอ้มูลท่ีไดจ้ากการแบบสอบถามลูกคา้ และพนกังานสาขามาวิเคราะห์ขอ้มูลโดยใชส้ถิติเชิงพรรณนา

เก่ียวกบัความถ่ีและร้อยละเพ่ืออธิบายขอ้มูลลกัษณะทัว่ไป รวมทั้งพฤติกรรมในการตดัสินใจซ้ือสลากกินแบ่ง
รัฐบาล, การเส่ียงโชคในรูปแบบอื่นๆ และปัจจยัท่ีมีผลต่อการเลือกใชบ้ริการขึ้นรางวลัสลากฯกบัตวัแทนรับขึ้น
รางวลัแต่ละแห่ง 
 

5. ผลการวิจัย 
จากการเก็บขอ้มูลโดยใช้แบบสอบถาม  เก็บขอ้มูลจากกลุ่มตวัอย่างท่ีเป็นลูกคา้ท่ีเคยมาใช้บริการขึ้น

รางวลักบัธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรสาขาราษีไศล  ตั้งแต่งวด 1 มิ.ย. 2563 ถึง 1 มิ.ย. 2564 
จ านวน 370 ราย  พบว่า ลูกคา้ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงคิดเป็น ร้อยละ 58.65 เพศชายร้อยละ 41.35 ลูกคา้ท่ีมาใช้
บริการส่วนใหญ่มีอายุอยู่ในช่วงระหว่าง 31-40 ปี คิดเป็นร้อยละ 45.95 รองลงมาอยู่ในช่วงอายุ 41-50 ปี คิดเป็น
ร้อยละ 40.54 สถานภาพส่วนใหญ่ คือสมรสแลว้ ร้อยละ 82.97 ลูกคา้ส่วนใหญ่มีระดับการศึกษามัธยมศึกษา
ตอนต้นร้อยละ 27.30  รองลงมาคือระดบัประถมศึกษา ร้อยละ 21.89  อาชีพส่วนใหญ่คือเกษตรกร ร้อยละ 
41.35 รองลงมาคือ พนกังานบริษทั และคา้ขาย คิดเป็นร้อยละ 26.22 และ 20.54 ตามล าดบั ส่วนใหญ่มีรายไดเ้ฉล่ีย
ต่อเดือนท่ี เดือนละ 10,000-20,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 57.03 รองลงมารายไดเ้ฉล่ียเดือนละ 20,001-30,000 บาท 
คิดเป็นร้อยละ 34.05  จ านวนสลากกินแบ่งรัฐบาลคือ 6-10 ใบต่อเดือน  นอกจากน้ีมีการเส่ียงโชคในรูปแบบอ่ืนคอื
หวยใตดิ้น สูงถึงร้อยละ 97.57 ของการเส่ียงโชคในรูปแบบอ่ืน  ส่วนปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือสลากกินแบ่ง
รัฐบาลคือ ส่วนใหญ่มีความคาดหวงัว่าจะถูกรางวลัท่ี1 คิดเป็นร้อยละ 88.65 ส่วนสาเหตุท่ีไม่ซ้ือหรือลดปริมาณ
การซ้ือเพราะว่า ช่ืนชอบการลงทุนในรูปแบบอ่ืน (หวยใตดิ้น) มากกว่า คิดเป็นร้อยละ 62.16 และเม่ือดูในส่วน
ของการเลือกใช้บริการตวัแทนขึ้นเงินรางวลัสลากกินแบ่งรัฐบาล  พบว่าลูกคา้ส่วนใหญ่ยงัเลือกใช้บริการขึ้นเงิน
รางวลักบัธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรสาขาราษีไศล  มากกว่าตวัแทนอื่นๆ ในพ้ืนท่ี โดยคิดเป็น
ร้อยละ 88.38  ซ่ึงสาเหตุหลกัท่ีลูกคา้เลือกใชบ้ริการกบัสาขาเพราะว่า ความสะดวกในการรับบริการ ความรวดเร็ว
ของการให้บริการ รวมทั้งกิริยาและวาจาท่ีสุภาพของผูใ้ห้บริการดว้ย โดยคิดเป็นสัดส่วน 45.41, 23.24 และ 17.30 
ตามล าดบั   

 

6. อภิปรายผล  
จากผลการศึกษาดงักล่าว  พบว่าอตัราค่าธรรมเนียมการรับขึ้นรางวลัสลากกินแบ่งรัฐบาลของธนาคาร   

มีผลกระทบเพียงเล็กน้อยต่อการลดลงของรายไดค้่าธรรมเนียมการเป็นตวัแทนรับขึ้นรางวลัสลากกินแบ่งรัฐบาล
ของสาขาท่ี  พบว่าปัญหาส่วนหน่ึงมาจากการท่ีสลากกินแบ่งรัฐบาล ส่วนใหญ่ขายเกินราคา 80 บาท รวมทั้ง
โอกาสถูกรางวลัท่ี 1 มีน้อย ลูกคา้จึงหันไปเส่ียงโชคช่องทางอื่น เช่น การเส่ียงโชคในรูปแบบหวยใตดิ้น รวมทั้ง
ภาวะเศรษฐกิจท่ีชะงกัทัว่โลก ท าให้รายไดข้องประชาชนลดลง  การใชจ้่ายจึงตอ้งประหยดัมากขึ้น  เป็นสาเหตุ
ส าคญัท่ีท าให้ปริมาณการซ้ือสลากกินแบ่งรัฐบาลของลูกคา้ลดลง อีกทั้งการท่ีร้านรับขึ้นรางวลัทัว่ไปมีความยืดหยุน่
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ในเร่ืองของวนัและเวลาให้บริการมากกว่า  ท าให้ลูกคา้ท่ีตอ้งการใชเ้งินเร่งด่วนเลือกใชบ้ริการกบัตวัแทนเหล่าน้ี  
ทางสาขาจึงไดก้ าหนดแนวทางเลือกในการแกไ้ขปัญหา  เพ่ือเพ่ิมยอดผูม้าใชบ้ริการขึ้นรางวลัสลากกินแบ่งรัฐบาล  
ท่ีสาขา โดยการมีช่องทางพิเศษส าหรับการขึ้นรางวลักบัธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรสาขาราษีไศล  
เพ่ือใชใ้นการแกไ้ขปัญหาการลดลงของผูม้าใชบ้ริการขึ้นรางวลัสลากกินแบ่งรัฐบาลท่ีสาขา  โดยมีระยะเวลาใน
การวดัผลเพื่อแกไ้ขปัญหา 3 เดือน และไม่มีงบประมาณส่วนเพ่ิมในการจา้งพนกังานและจดัหาอุปกรณ์เพ่ิมเติมใน
การท างาน  ส าหรับเกณฑ์การวดัผลในขอ้น้ี คือ  ภายหลงัจากเพ่ิมช่องทางด่วนเพ่ือรับขึ้นรางวลัสลากกินแบ่ง
รัฐบาลในเดือนท่ี 1  ให้เก็บขอ้มูลในเดือนท่ี 2 และ 3 ว่าปริมาณลูกคา้เพ่ิมขึ้นมากน้อยเพียงใด  ซ่ึงทางสาขาได้
ตั้งเป้าหมายว่า  ยอดผูม้าใชบ้ริการจะตอ้งเพ่ิมขึ้นทุกงวด  และหากลดลงตอ้งไม่ลดติดต่อกนัเกิน 2 งวด หากการ
แกปั้ญหาทางเลือกดงักล่าวไม่เป็นท่ีน่าพอใจ  ทางสาขาจะมีแผนฉุกเฉินเพื่อกระตุน้ยอดผูม้าใชบ้ริการ  โดยการจดั
โปรโมชัน่ใหม่ๆ ควบคู่ไปดว้ย นัน่คือ มีของท่ีระลึกมอบให้ลูกคา้ในวนัท่ีมาใชบ้ริการ รวมทั้งคูปองท่ีมีสิทธ์ิลุน้
รับรางวลัพิเศษ ในทุกๆ 6เดือน ท่ีจดัสรรโดยทางสาขา เช่น เคร่ืองใชไ้ฟฟ้า หรือ ทองค า เป็นตน้ มีงบประมาณต่อ
ปี ท่ี 20,000 บาท ระยะเวลาในการวดัผลเพื่อแกไ้ขปัญหา 6 เดือน  โดยเป้าหมายสาขาหลงัจากใชแ้ผนหลกัควบคู่
กบัแผนฉุกเฉินแกปั้ญหาน้ี คือ ยอดผูม้าขึ้นรางวลัสลากกินแบ่งรัฐบาลของสาขา จะตอ้งเพ่ิมขึ้นทุกงวด 

 

7. ข้อเสนอแนะ 
 7.1 ข้อเสนอแนะในการน าผลวิจัยไปใช้ 

(1 ) ระยะเวลาท่ีส้ันและความล่าชา้ในการเก็บขอ้มูล ระยะเวลาเก็บขอ้มูลค่อนขา้งส้ัน (ระยะเวลา
เก็บขอ้มูลประมาณ2สัปดาห์ เก็บขอ้มูลจากลูกคา้กลุ่มเป้าหมายไดเ้พียง 1งวดออกรางวลั)  ท าให้ระยะเวลาเกิน
ก าหนดส่งขอ้มูล  กว่าจะเก็บขอ้มลูได3้70 ราย ซ่ึงไม่เป็นไปตามแผนท่ีก าหนดไว ้

7.2 ข้อเสนอแนะในการวิจัยคร้ังต่อไป 
(1) อยากเพ่ิมประเด็นต่อยอดในเร่ืองการกลบัมาใชบ้ริการซ ้า ของลูกคา้ท่ีเคยมาใชบ้ริการขึ้นรางวลั

สลากกินแบ่งรัฐบาลท่ีสาขา  ทั้งน้ี เพ่ือทราบขอ้เทจ็จริงและน าไปสู่การพฒันาการให้บริการ เพ่ือเพ่ิมยอดให้สูงขึ้น
ต่อไป 

 

8. กติติกรรมประกาศ 
งานวิจยัฉบบัน้ีส าเร็จลงได ้ เน่ืองจากไดรั้บความกรุณาอย่างสูงจาก ผูช่้วยศาสตราจารย ์ ดร.วรรณรพี  

บานช่ืนวิจิตร  อาจารยท่ี์ปรึกษาวิชาการศึกษาคน้ควา้อิสระ  ท่ีไดใ้ห้ค  าปรึกษา  ตรวจตราและให้ขอ้เสนอแนะต่างๆ
ในการปรับแก้เน้ือหางานวิจัยด้วยความเอาใจใส่ต่อผูศึ้กษาจนส าเร็จลุล่วงเป็นอย่างดี  ผูศึ้กษาจึงขอกราบ
ขอบพระคุณเป็นอยา่งสูงไว ้ณ โอกาสน้ี 

ขอขอบพระคุณคณะกรรมการการศึกษาคน้ควา้อิสระทุกท่าน  ท่ีไดใ้ห้ค  าแนะน าอนัเป็นประโยชน์ต่อ              
ผูศึ้กษาในการปรับปรุงแกไ้ขเน้ือหางานวิจยั  ขอขอบคุณลูกคา้ผูใ้ห้ขอ้มูลตอบแบบสอบถามทุกท่าน รวมทั้งขอ้มูล
การสัมภาษณ์เชิงลึกจากผูบ้ริหารและเพื่อนพนกังานธนาคาร เพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรสาขาราษีไศล 
ทุกท่านดว้ย 

ขอขอบพระคุณหลกัการ แนวคิด และทฤษฎีต่างๆท่ีเก่ียวขอ้งจากผูค้ิดคน้ทุกท่าน  อนัเป็นประโยชน์
อย่างย่ิงต่อการศึกษางานวิจยัของขา้พเจา้ในคร้ังน้ี  ส าหรับประโยชน์ท่ีไดจ้ากการศึกษาคน้ควา้อิสระในคร้ังน้ี  
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ข้าพเจ้าจะน าไปปรับใช้เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการพฒันาองค์กรธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์
การเกษตรอนัเป็นสถานท่ีท างานอนัทรงเกียรติต่อไป 
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บทคัดย่อ 
 งานวิจัยน้ีมีวตัถุประสงค์ 1)เพ่ือศึกษาปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการตัดสินใจซ้ือ
เคร่ืองส าอางผ่านระบบออนไลน์ของผูบ้ริโภคในกรุงเทพมหานคร 2) เพื่อเปรียบเทียบปัจจยัส่วนประสมทาง
การตลาดท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือเคร่ืองส าอางผา่นระบบออนไลน์ของผูบ้ริโภคในกรุงเทพมหานคร กลุ่มตวัอย่างท่ี
ใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ี คือ ผูบ้ริโภคท่ีซ้ือเคร่ืองส าอางผา่นระบบออนไลน์ของผูบ้ริโภคในกรุงเทพมหานคร จ านวน 
400 ตวัอย่าง ท าการสุ่มตวัอย่างแบบตามสะดวกเคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัยคือแบบสอบถามแบบประมาณค่ามี  
ความเช่ือมัน่ .83 สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูลไดแ้ก่ค่าร้อยละค่าคะแนนเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน t-test 
และF-test 
 ผลการศึกษาพบว่า 1) ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อตดัสินใจซ้ือเคร่ืองส าอางผ่านระบบ
ออนไลน์ของผูบ้ริโภคในกรุงเทพมหานครวิเคราะห์ทั้งในภาพรวมและรายดา้นมีผลการวิเคราะห์อยู่ในระดบัมาก 
2) ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่าเพศ อายุ สถานะภาพ และระดบัรายได ้พบความแตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญั
ทางสถิติท่ีระดบั .01และมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 

 
ค าส าคัญ: การตดัสินใจ,ส่วนประสมทางการตลาด,เคร่ืองส าอาง 
 

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 

mailto:837026358@qq.com
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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  
 

บทน า 
 ในปัจจุบนัอินเตอร์เน็ตไดเ้ขา้มามีบทบาทส าคญัต่อการด ารงชีวิตประจ าวนัของผูค้นมากขึ้นในทุกๆ ดา้น 
เช่น ดา้นการศึกษา ดา้นการติดต่อส่ือการ ดา้นการคมนาคม รวมถึงดา้นการท าธุรกิจการคา้ จากการท่ีอินเตอร์เน็ต
ไดเ้ขา้มามีบทบาทในทุกส่วนดา้นสังคมจึงท าให้เกิดการเปล่ียนแปลงสังคมในอดีตให้เขา้สู่สังคมออนไลน์ไร้
พรหมแดน ในดา้นธุรกิจการคา้ไดมี้การพฒันาเทคโนโลยีและน าอินเตอร์เน็ตเขา้มาใชก้ารท าธุรกิจ โดยเปล่ียนจาก
การท าธุรกิจท่ีตอ้งมีหน้าร้าน มีสินคา้วางขาย ลูกคา้จ ากดัอยู่ในวงแคบเฉพาะในประเทศสู่การท าธุรกิจการค้าไร้
พรหมแดน สามารถท าการคา้ขายไปยงัทุกมุมโลกไดโ้ดยไม่มีขีดก าจดัของลูกคา้ ในประเทศไทยโดยเฉพาะในช่วง
ท่ีเกิดวิกฤตโควิด-19 (Covid-19) ขึ้ น ท าให้ผู ้คนเปล่ียนมาใช้เทคโนโลยีอินเตอร์เน็ตท่ีมากกว่าเดิมเพ่ือลด                       
การพบปะ ซ่ึงการด าเนินชีวิตในปัจจุบนัจึงจ าเป็นตอ้งปรับเปล่ียนไปตามสถานการณ์ ผูค้นเร่ิมมีการใชบ้ริการทาง
ออนไลน์มากขึ้นกว่าท่ีผ่านมา พบว่าการเจริญเติบโตของพาณิชยอิ์เล็กทรอนิกส์ (E-Commerce) นั้นมีแนวโน้ม
เพ่ิมขึ้ น จากสถิติในปี พ.ศ. 2563 มูลค่าตลาดพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-Commerce) มีมูลค่า 294,000 ล้านบาท                            
โดยเพ่ิมขึ้นมากกว่าปี พ.ศ. 2562 ท่ีมีมูลค่าอยู่ท่ี  163,000 ล้านบาทซ่ึงเท่ากับว่าตลาดพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์                  
(E-Commerce) มีอัตราการเติบโตสูงขึ้ นถึง 81% เน่ืองจากการท่ีผู ้คนในสังคมต้องปรับเปล่ียนพฤติกรรม                     
การด าเนินชีวิต ผูป้ระกอบการหลายจึงจ าเป็นตอ้งเปล่ียนช่องทางการคา้ขายหน้าร้านเป็นการคา้ขายออนไลน์เพื่อ
ความอยู่รอดของธุรกิจ ดงันั้นเม่ืออินเตอร์เน็ตไดเ้ขา้มามีส่วนต่อการท าธุรกิจในปัจจุบนัซ่ึงดูจากจากแนวโน้ม      
การเจริญเติบโตของพาณิชยอ์ิเล็กทรอนิกส์ (E-Commerce) ท่ีมีการเพ่ิมขึ้นอย่างต่อเน่ือง พฤติกรรมของผูบ้ริโภค
ในการซ้ือสินค้าก็มีการเปล่ียนแปลงไปจากเดิมจึงส่งผลต่อภาคธุรกิจ การท าธุรกิจการค้าทางออนไลน์จึงได้
ขยายตวัมากย่ิงขึ้น ผูป้ระกอบการจึงจ าเป็นตอ้งปรับตวั ปรับปรุง เปล่ียนแปลงพฒันากลยุทธ์ในการน าเสนอขาย
สินคา้ในรูปแบบใหม่ๆใหท้นักบัยคุสมยัท่ีเปล่ียนแปลงไป การน าผลวิจยัท่ีไดไ้ปใชใ้นการก าหนดส่วนประสมเพือ่
วางแผนทางการตลาด ท าให้ผูป้ระกอบการสามารถเช่ือมต่อกบัความตอ้งการของผูบ้ริโภคไดโ้ดยตรง ทั้งน้ีเพ่ือให้
ธุรกิจยงัคงอยูต่่อไปได ้
 

วัตถุประสงค์ 

(1) เพ่ือศึกษาปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือเคร่ืองส าอางผา่นระบบออนไลน์
ของผูบ้ริโภคในกรุงเทพมหานคร 

(2) เพ่ือเปรียบเทียบปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือเคร่ืองส าอางผ่านระบบ
ออนไลน์ของผูบ้ริโภคในกรุงเทพมหานคร 
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ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับ  
  1. เป็นแนวทางไปใชใ้นการก าหนดแผนการตลาดส าหรับผูป้ระกอบการส าหรับการขายเคร่ืองส าอางใน
ช่องทางการขายออนไลน์ 
  2. เป็นแนวทางในการก าหนดและพฒันากลยุทธ์ทางการตลาดของผูป้ระกอบการให้สอดคล้องกบั               
ความตอ้งการของผูบ้ริโภค 
 

กรอบแนวคิดในการวิจัย 
      ตัวแปรต้น      ตัวแปรตาม  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที ่1 กรอบแนวคิดในการวิจยั 
 

สมมติฐานในการวิจัย   
 ปัจจยัส่วนบุคคลท่ีแตกต่างกนัมีการตดัสินใจซ้ือเคร่ืองส าอางผา่นระบบออนไลน์ท่ีแตกต่างกนั 
 

วิธีด าเนินการวิจัย 
  เป็นการวิจยัเชิงส ารวจการวิเคราะห์ขอ้มูลโดยใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติ ใชส้ถิติเชิงพรรณนา ไดแ้ก่ 
จ านวน (Number) ค่าร้อยละ (Percentage) ใช้อธิบายขอ้มูลทัว่ไปของประชากรท่ีอาศยัอยู่ในกรุงเทพมหานคร 
ค่าเฉล่ีย (Mean, x̅) และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation : S.D.) ใชอ้ธิบายปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ี
มีผลต่อการตัดสินใจซ้ือเคร่ืองส าอางผ่านระบบออนไลน์ของผูบ้ริโภคในกรุงเทพมหานคร ด้านผลิตภณัฑ์                  
ดา้นราคา ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย ดา้นส่งเสริมการตลาด 

กลุ่มตัวอย่าง 
  กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นคร้ังน้ีคือ ประชากรท่ีอาศยัอยูใ่นพ้ืนท่ีเขตกรุงเทพมหานคร จ านวน 400 คน ผูวิ้จยัได้
ค  านวณหาขนาดของกลุ่มตัวอย่างกรณีไม่ทราบจ านวนประชากร โดยใช้สูตรของ ยามาเน (Yamane. 1967)                   
ดว้ยการใชวิ้ธีการสุ่มกลุ่มตวัอยา่งแบบความสะดวก (Convenience sampling) ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ 95%  
 
 
 
 

ปัจจัยส่วนบุคคล 
- เพศ                                                                      
- อาย ุ     
- สถานะภาพ 
- อาชีพ        
- ระดบัรายได ้                                                                 
- ระดบัการศึกษา    

                                                                                                                    
                                                          

ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อ 
การตัดสินใจซ้ือเคร่ืองส าอางค์ผ่านระบบ
ออนไลน์ของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร 

- ดา้นผลิตภณัฑ ์  
- ดา้นราคา   
- ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย   
- ดา้นการส่งเสริมทางการตลาด                                                                       
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 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยัคือ  แบบสอบถาม ประกอบดว้ย 3 ตอนดงัน้ี  
 ตอนท่ี 1 เป็นขอ้มูลลกัษณะส่วนบุคคล ไดแ้ก่ เพศ อาย ุสถานะภาพ อาชีพ ระดบัรายได ้ระดบัการศึกษา 
 ตอนท่ี 2 เป็นค าถามปัจจยัส าคญัมีผลต่อระดบัการตดัสินใจซ้ือเคร่ืองส าอางผา่นระบบออนไลน์ 
  1   หมายถึง มีปัจจยัส าคญัต่อการตดัสินใจ    ระดบั นอ้ยท่ีสุด 
  2   หมายถึง มีปัจจยัส าคญัต่อการตดัสินใจ     ระดบั นอ้ย 
  3   หมายถึง ปัจจยัส าคญัต่อการตดัสินใจ         ระดบั  ปานกลาง 
  4   หมายถึง ปัจจยัส าคญัต่อการตดัสินใจ         ระดบั  มาก 
  5   หมายถึง ปัจจยัส าคญัต่อการตดัสินใจ         ระดบั มากท่ีสุด 
  ตอนท่ี 3 เป็นค าถามเก่ียวกบัความคิดเห็นและขอ้เสนอแนะในการซ้ือเคร่ืองส าอางผา่นระบบออนไลน์ 
เกณฑแ์ปลความหมายค่าเฉล่ีย 
                   ใชเ้กณฑข์อง Best (1978) ดงัน้ี   
                      4.50  -  5.00    สูง 
                       3.50  -  4.49    ค่อนขา้งสูง 
                       2.50  -  3.49         ปานกลาง 
                       1.50  -  2.49      ค่อนขา้งต ่า 
                       1.00  -  1.49          ต ่า 
 ค่าความเช่ือมัน่ของแบบสอบถามทั้งฉบบัมีค่าเท่ากบั 0.83 
 

ผลการวิจัย 
 1. ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการตัดสินใจซ้ือเคร่ืองส าอางผ่านระบบออนไลน์ของ
ผูบ้ริโภคในกรุงเทพมหานคร ในภาพรวมและรายดา้น อยูใ่นระดบัมากโดยในภาพรวมมีความคิดเห็นระดบัมากมี
ค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.01 เม่ือพิจารณารายดา้นมีความคิดเห็นอยู่ในระดบัมากทั้ง 4 ดา้น โดยดา้นท่ีมีผลต่อการตดัสินใจ
ซ้ือเคร่ืองส าอางผ่านระบบออนไลน์มากท่ีสุด คือ ด้านราคาเท่ากับ 4.06 และด้านท่ีมีผลต่อการตัดสินใจซ้ือ
เคร่ืองส าอางผา่นระบบออนไลน์นอ้ยท่ีสุด คือ ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย 3.97 ตามล าดบัรายละเอียดดงัตารางท่ี 1 
 
ตารางที่  1 

ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด 
 

x̅ S.D. ระดบั 
1. ดา้นผลิตภณัฑ ์ 4.02 0.76 มาก 
2. ดา้นราคา  4.06 0.65 มาก 
3.ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย  3.97 0.62 มาก 
4. ดา้นส่งเสริมการตลาด 4.01 0.68 มาก 

ค่าเฉล่ีย 4.01 0.68 มาก 
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2. การทดสอบสมมติฐาน 
2.1 เพศท่ีแตกต่างกนัมีความคิดเห็นต่อปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือ

เคร่ืองส าอางผา่นระบบออนไลน์ของผูบ้ริโภคในกรุงเทพมหานคร แตกต่างกนัในดา้นราคา 
2.2 อายุท่ีแตกต่างกนัมีความคิดเห็นต่อปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือ

เคร่ืองส าอางผา่นระบบออนไลน์ของผูบ้ริโภคในกรุงเทพมหานคร ไม่แตกต่างกนั  
2.3 สถานะภาพท่ีแตกต่างกันมีความคิดเห็นต่อปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อ                                

การตดัสินใจซ้ือเคร่ืองส าอางผา่นระบบออนไลน์ของผูบ้ริโภคในกรุงเทพมหานคร แตกต่างกนัในดา้นผลิตภณัฑ์
และดา้นราคา  

2.4 อาชีพท่ีแตกต่างกนัมีความคิดเห็นต่อปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือ
เคร่ืองส าอางผา่นระบบออนไลน์ของผูบ้ริโภคในกรุงเทพมหานคร ไม่แตกต่างกนั 

2.5 ระดับรายได้ท่ีแตกต่างกันมีความคิดเห็นต่อปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อ                            
การตดัสินใจซ้ือเคร่ืองส าอางผา่นระบบออนไลน์ของผูบ้ริโภคในกรุงเทพมหานคร แตกต่างกนัในดา้นผลิตภณัฑ์
และดา้นส่งเสริมการตลาด 

2.6 ระดับการศึกษาท่ีแตกต่างกันมีความคิดเห็นต่อปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อ                    
การตัดสินใจซ้ือเคร่ืองส าอางผ่านระบบออนไลน์ของผูบ้ริโภคในกรุงเทพมหานคร แตกต่างกันแตกต่างกัน                 
ความคิดเห็นในดา้นผลิตภณัฑ ์ดา้นราคา ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย 

 

อภิปรายผล 
 ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือเคร่ืองส าอางผ่านระบบออนไลน์ของผูบ้ริโภค
ในกรุงเทพมหานคร ผลการวิเคราะห์ในภาพรวมพบว่ามีระดบัการตดัสินใจอยู่ในระดบัมาก และผลการวิเคราะห์
ในรายดา้นพบว่า ระดบัการตดัสินใจในดา้นผลิตภณัฑ์พบว่ามีระดบัการตดัสินใจอยูใ่นระดบัมากซ่ึงสอดคลอ้งกบั
ผลการศึกษาของปัญญพฒัน์ เตชะศิริเชษฐ์ (2563) และสามารถ สิทธิมณี (2562) ดา้นราคาพบว่า ระดบัการตดัสินใจอยู่
ในระดบัมากซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของธนา ตนัติเอมอร (2558) ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย พบว่ามีระดบัการ
ตดัสินใจอยู่ในระดบัมากซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของสุณิสา ตรงจิตร์ (2559) และดา้นส่งเสริมการตลาดอยู่ใน
ระดบัมาก ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของปัทมพร คมัภีระ (2558) พบว่าดา้นส่ือสังคมออนไลน์และดา้นโปรโมชนั
มีผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือเคร่ืองส าอาง ทั้งน้ีจะเห็นไดจ้ากวิถีชีวิตท่ีเปล่ียนไปในปัจจุบนัเน่ืองจากการพฒันา
ของเทคโนโลยีประกอบกบัการเกิดระบาดของไวรัสโคโรน่าหรือโควิด 19 ท าให้ผูค้นปรับเปล่ียนรูปแบบวิถีชีวิต
ไปพร้อมกนัทัว่โลก จากท่ีตอ้งออกจากบา้นเพ่ือไปท างาน ออกไปซ้ือของหรือไปโรงเรียน ตอ้งปรับเปล่ียนเป็นใช้
ชีวิตท่ีบา้นท าให้เกิดการปรับเปล่ียนทางดา้นธุรกิจและบริการต่างๆ ให้ทนัต่อสถานการณ์ปัจจุบนั โดยปรับเปล่ียน
ไปสู่ระบบออนไลน์ การซ้ือขายปรับเปล่ียนเป็นการใชร้ะบบซ้ือขายและบริการทางออนไลน์ผา่นทางแอพลิเคชัน่
ต่างๆ พฤติกรรมการบริโภคของผูบ้ริโภคก็ไดเ้กิดการเปล่ียนแปลงไปซ้ือขายออนไลน์เพ่ิมมากขึ้นซ่ึงสอดคลอ้ง
กบัผลการศึกษาของ อรวิสา งามสรรพ ์(2553) ท่ีไดท้  าการศึกษาปัจจยัท่ีส่งผลต่อการยอมรับเทคโนโลยีการซ้ือ
สินค้าออนไลน์ (E-Shopping) ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่าการรับรู้ถึงประโยชน์ท่ีได้รับและ          
ความง่ายในการใช้งานส่งผลท าให้เกิดทัศนคติด้านบวกท่ีมีต่อการใช้และยอมรับในเทคโนโลยี  พฤติกรรม                            
การเลือกซ้ือเคร่ืองส าอางในระบบออนไลน์ส่วนใหญ่เลือกซ้ือเคร่ืองส าอางประเภท ลิปสติก ผลการทดสอบ
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สมมติฐานพบว่าเพศ อายุ สถานะภาพ อาชีพ ระดับรายได้ และระดับการศึกษา และความแตกต่างกันอย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 สอดคลอ้งกบัผลงานวิจยัของ อุษา แสงแจ่ม (2557) และพรเทพ ทิพยพรกุล (2559) 
 

ข้อเสนอแนะ 
1.  ขอ้เสนอแนะจากงานวิจยั 

1.1 ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ์ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ไดใ้ห้ความส าคญัในเร่ืองสินคา้มีคุณภาพ
และมีความน่าเช่ือถือ ผูป้ระกอบการควรเลือกใชว้ตัถุดิบที่มีคุณภาพอยูเ่สมอเพื่อสร้างความน่าเช่ือถือให้กบัองคก์ร 

1.2 ปัจจยัดา้นราคา ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ไดใ้ห้ความส าคญัในเร่ืองสินคา้มีป้ายบอกราคา
สินคา้ท่ีชดัเจน ผูป้ระกอบการควรแสดงป้ายราคาสินคา้ท่ีชดัเจนให้กบัผูบ้ริโภคอยูเ่สมอ 

1.3 ปัจจยัดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ไดใ้ห้ความส าคญัในเร่ืองมี
บริการส่งสินค้าถึงมือลูกค้า ผู ้ประกอบการควรพัฒนาระบบการส่งสินค้าหรือพัฒนาระ บบขนส่งของ
ผูป้ระกอบการเองเพื่อตอบสนองความตอ้งการของผูบ้ริโภค 

1.4 ปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาด ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ได้ให้ความส าคญัในเร่ืองมี
สินคา้ทดลองให้ทดลองก่อนซ้ือใช ้ผูป้ระกอบการควรมีสินคา้ทดลองใชท่ี้หลากหลายให้กบัผูบ้ริโภคไดท้ดลอง
ก่อนเพ่ือให้ผูบ้ริโภคตดัสินใจ 

2.  ขอ้เสนอแนะเพ่ืองานวิจยัคร้ังต่อไป 
2.1 ควรท าการศึกษาขยายขอบเขตกลุ่มตวัอย่างอื่นๆ เช่น กลุ่มตวัอย่างท่ีอาศยัอยู่ในภูมิภาคอื่นๆ 

เพื่อศึกษาว่าผลการวิจยัมีความเหมือนหรือแตกต่างกบังานวิจยัขา้งตน้หรือไม่ เพื่อศึกษาความแตกต่าง 
2.2 ควรมีการวิจยัในดา้นน้ีต่อเน่ือง เพราะความตอ้งการของผูบ้ริโภคอาจมีการเปล่ียนแปลง รวมถึง

สภาวะเศรษฐกิจซ่ึงสามารถท่ีจะเปล่ียนแปลงไดอ้ยู่ 
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ปัจจัยท่ีมีอทิธิพลต่อการตัดสินใจซ้ือเส้ือผ้าชุดท างานของผู้หญิงผ่านอนิสตราแกรมของ
ผู้บริโภคท่ีอาศัยอยู่ในกรุงเทพมหานคร 

FACTORS INFLUENCING THE PURCHASE DECISION OF WOMEN 
WORKWEAR THROUGH INSTAGRAM OF CONSUMERS WHO LIVES IN 

BANGKOK 
 

Yaqin  Wei, สมยศ  อวเกยีรติ, สานิต  ศิริวิศิษฐ์กุล 
มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ 

E-mail: 492776224@qq.com 
 

บทคัดย่อ 
 งานวิจยัน้ีมีวตัถุประสงค ์1) เพ่ือศึกษาปัจจยัส าคญัในการตดัสินใจซ้ือเส้ือผา้ชุดท างานของผูห้ญิงผ่าน   
อินสตราแกรมของผูบ้ริโภคท่ีอาศยัอยู่ในกรุงเทพมหานคร 2) เพื่อเปรียบเทียบปัจจยัส่วนบุคคลของประชากรใน
การตัดสินใจซ้ือเส้ือผา้ชุดท างานของผูห้ญิงผ่านอินสตราแกรมของผูบ้ริโภคท่ีอาศยัอยู่ในกรุงเทพมหานคร                
กลุ่มตวัอย่างท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ี คือ ผูบ้ริโภคท่ีซ้ือเส้ือผา้ชุดท างานของผูห้ญิงผา่นอินสตราแกรมอาศยัท่ีอยูใ่น
กรุงเทพมหานครจ านวน 400 ตัวอย่าง ท าการสุ่มตัวอย่างแบบตามสะดวกเคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย  คือ
แบบสอบถามแบบประมาณค่ามีความเช่ือมัน่ .860 สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูลไดแ้ก่ค่าร้อยละค่าคะแนนเฉล่ีย
และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน t-test และF-test 
 ผลการศึกษาพบว่า 1) ปัจจยัส าคญัในการตดัสินใจเลือกซ้ือเส้ือผา้ชุดท างานของผูห้ญิงผ่านอินสตราแกรม
ของผูบ้ริโภคท่ีอาศยัอยูใ่นกรุงเทพมหานคร วิเคราะห์ทั้งในภาพรวมและรายดา้นมีผลการวิเคราะหอ์ยูใ่นระดบัมาก 
2) ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่าเพศ  สถานะภาพ และระดบัการศึกษา มีความแตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญัทาง
สถิติท่ีระดบั .01 และมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
 
ค าส าคัญ: การตดัสินใจ, เส้ือผา้ชุดท างานผูห้ญิง, 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 
 

ความส าคัญและที่มาของปัญหาวิจัย 
 ในปัจจุบนัเทคโนโลยีการส่ือสารไดถู้กพฒันาให้มีความทนัสมยั สามารถเขา้ถึงไดง้่ายมากย่ิงขึ้น มีความ
สะดวกสบายและรวดเร็วกว่าในอดีตท่ีผ่านมาโดยเฉพาะในดา้นการส่ือสาร อินเตอร์เน็ตไดถู้กพฒันาให้เขา้มามี
บทบาทเป็นอย่างมากในชีวิตประจ าวนัของมนุษย ์มีการพฒันาอุปกรณ์ส่ือสารอ เช่น คอมพิวเตอร์ (Computer) 
โทรศัพท์มือถือ (Smartphone) ให้มีการเช่ือมต่อกับอินเตอร์เน็ตได้อย่างง่ายดาย สังคมในปัจจุบันจึงได้เกิด                
การเปล่ียนแปลงไปเป็นสังคมไร้พรมแดนขึ้น มนุษยเ์ราสามารถติดต่อส่ือสารเช่ือมต่อกนัไดท้ั้งโลกทุกท่ีทุกเวลา
อย่างไม่จ ากดั ต่อมามีการน ามาใช้ในธุรกิจดา้นการตลาด ซ่ึงก่อให้เกิดการเปล่ียนแปลงดา้นการซ้ือขายสินค้า
สินคา้ จากการซ้ือขายท่ีมีหน้าร้านมีสถานท่ีชดัเจน เป็นการคา้ขายผ่านทางออนไลน์มีหลากหลายไดเ้กิดขึ้นเพ่ือ
การท าการซ้ือขายสินค้าออนไลน์ไม่ว่าจะเป็น แอพพลิเคชั่นช็อปป้ี (Shopee) ลาซาด้า (Lazada) เฟสบุ๊ก 
(Facebook) หรือแมแ้ต่อินสตราแกรม (Instagram) เป็นตน้ ผูป้ระกอบการหลายคนไดเ้ร่ิมขยบัขยายปรับเปล่ียน
ธุรกิจให้มีร้านคา้ออนไลน์เพ่ิม ในผูป้ระกอบการบางรายไดมี้หน้าร้านเฉพาะช่องทางออนไลน์เท่านั้น เน่ืองจาก
ผูป้ระกอบการไม่ต้องลงทุนมากมายเหมือนกบัการมีหน้าร้านออฟไลน์ หน้าร้านออนไลน์สามารถขายสินคา้
ให้กบัลูกคา้ไดอ้ย่างกวา้งขวางไม่จ ากดั และสามารถเสนอขายสินคา้ให้กบัลูกคา้โดยตรงไดต้ลอด 24 ชัว่โมงโดย
ไม่ผา่นพ่อคา้คนกลาง  

ทั้งน้ีเน่ืองจากในสถานการณ์ปัจจุบนัไดเ้กิดการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า-19 หรือโควิค 19 ไปทัว่โลก 
มีผูติ้ดเช้ือและเสียชีวิตเพ่ิมขึ้นอย่างต่อเน่ือง ซ่ึงส่งผลกระทบเป็นอย่างหนกัต่อธุรกิจทัว่โลกรวมถึงประเทศไทย
ด้วย จากสถานการณ์ดังกล่าวได้ก่อให้เกิดการปรับเปล่ียนพฤติกรรมการด าเนินชีวิตไปจากวิถีเดิมๆ จนเกิด                       
วิถีชีวิตประจ าวนัในรูปแบบใหม่นั้นคือ วิถีความปกติใหม่หรือ New Normal เป็นการปรับหาวิถีการด ารงชีวิต   
แบบใหม่เพื่อให้ปลอดภัยจากการติดเช้ือ มีการปรับแนวคิด วิธีการจัดการ จนถึงพฤติกรรมต่างท่ีเคยท ามา                       
เกิดการเปล่ียนไปจากความคุ้นเคยท่ีมีมาแต่เดิม เช่น Work From Home การเว้นระยะห่างต่อกันในยามท่ี
จ าเป็นตอ้งติดต่อกนัเป็นตน้ ส่วนในดา้นธุรกิจพบว่าคนตอ้งอยูบ่า้นเพ่ิมมากขึ้นเน่ืองจาก Work From Home ท าให้
มีการซ้ือขายออนไลน์เพ่ิมมากขึ้น 

ผูวิ้จยัไดเ้ลือกช่องทางออนไลน์ผ่านแอพลิเคชั่นอินสตาแกรมมาใช้ในการศึกษา ซ่ึงอินสตาแกรมเป็น          
แอปลิเคชั่นท่ีใช้เพ่ือโพสรูปภาพรวมถึงขอ้ความส่ือสารเช่ือมต่อกบัผูใ้ช้งานไดท้ัว่โลกเป็นท่ีนิยมใช้การใชง้าน
สามารถเขา้ถึงกลุ่มเป้าหมายไดอ้ย่างรวดเร็ว จึงเหมาะสมท่ีจะน ามาประยุกต์ใช้ส าหรับการท าธุรกิจเส้ือผา้ชุด
ท างานของผูห้ญิงเพ่ือพฒันาช่องทางการขายและเพ่ิมยอดให้กบัสินคา้ 
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วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
(1) เพ่ือศึกษาปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือเส้ือผา้ชุดท างานของผูห้ญิงผ่านอินสตราแกรมของ

ผูบ้ริโภคท่ีอาศยัอยูใ่นกรุงเทพมหานคร  
(2) เพื่อเปรียบเทียบปัจจยัส่วนบุคคลของประชากรการตดัสินใจซ้ือเส้ือผา้ชุดท างานของผูห้ญิงผ่าน               

อินสตราแกรมของผูบ้ริโภคท่ีอาศยัอยูใ่นกรุงเทพมหานคร 
 

ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับ  
  (1) เป็นแนวทางไปใชใ้นการก าหนดแผนการตลาดส าหรับผูผ้ลิตในการผลิตเส้ือผา้ชุดท างานของผูห้ญิง 
  (2) เป็นแนวทางในการก าหนดและพฒันากลยุทธ์ทางการตลาดของผูป้ระกอบการให้สอดคลอ้งกบั
ความตอ้งการของผูบ้ริโภค 
 

กรอบแนวคิดในการวิจัย 
      ตัวแปรต้น      ตัวแปรตาม  

 

 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที ่1 กรอบแนวคิดในการวิจยั 
 

สมมติฐานในการวิจัย   
 ปัจจยัส่วนบุคคลท่ีแตกต่างกนัมีการตดัสินใจซ้ือเส้ือผา้ชุดท างานของผูห้ญิงผา่นอินสตาแกรมท่ีแตกต่างกนั   
 

วิธีด าเนินการวิจัย 
  เป็นการวิจยัเชิงส ารวจ วิเคราะห์ขอ้มูลโดยใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติ ใชส้ถิติเชิงพรรณนา ไดแ้ก่ 
จ านวน(Number) ค่าร้อยละ(Percentage) อธิบายขอ้มูลทัว่ไปของประชากรท่ีอาศยัอยูใ่นกรุงเทพมหานคร ค่าเฉล่ีย
(Mean, x̅) และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation : S.D.) ใช้อธิบายปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด                
ดา้นผลิตภณัฑ ์ดา้นราคา ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย ดา้นส่งเสริมการตลาด 

ประชากรท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ีคือ ผูบ้ริโภคท่ีซ้ือเส้ือผา้ชุดท างานของผูห้ญิงผา่นอินสตาแกรมท่ีอาศยัอยู่
ในกรุงเทพมหานคร  
 

ปัจจัยส่วนบุคคล 
- เพศ                                                                      
- อาย ุ     
- สถานะภาพ 
- อาชีพ        
- ระดบัรายได ้                                                                 
- ระดบัการศึกษา    

                                                                                                                    
                                                          

ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซ้ือเส้ือผ้า 

ชุดท างานของผู้หญิงผ่านอินสตาแกรมของ
ผู้บริโภคท่ีอาศัยอยู่ในกรุงเทพมหานคร 

- ดา้นผลิตภณัฑ ์  
- ดา้นราคา   
- ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย   
- ดา้นการส่งเสริมทางการตลาด                                                                       
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กลุ่มตัวอย่าง   
  กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในคร้ังน้ีคือ ประชากรท่ีอาศยัอยู่ในพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร จ านวน 400 คน ผูวิ้จยัได้
ค  านวณหาขนาดของกลุ่มตวัอย่างกรณีไม่ทราบจ านวนประชากร โดยใชสู้ตรของ ยามาเน (Yamane. 1967) ดว้ย
การใชวิ้ธีการสุ่มกลุ่มตวัอยา่งแบบความสะดวก (Convenience Sampling) ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ 95%  

เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยั คือ  แบบสอบถาม ประกอบดว้ย 3 ตอนดงัน้ี ไดแ้ก่  
 ตอนท่ี 1 เป็นข้อมูลลกัษณะส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ สถานะภาพ อาชีพ ระดับรายได้ ระดบั
การศึกษา 
 ตอนท่ี 2 เป็นค าถามปัจจยัส าคญัมีผลต่อระดบัการตดัสินใจซ้ือเส้ือผา้ชุดท างานของผูห้ญิงผ่านอิน
สตราแกรม 
  1   หมายถึง มีปัจจยัส าคญัต่อการตดัสินใจ  ระดบั นอ้ยท่ีสุด 
  2   หมายถึง มีปัจจยัส าคญัต่อการตดัสินใจ  ระดบั นอ้ย 
  3   หมายถึง ปัจจยัส าคญัต่อการตดัสินใจ ระดบั  ปานกลาง 
  4   หมายถึง ปัจจยัส าคญัต่อการตดัสินใจ ระดบั  มาก 
  5   หมายถึง ปัจจยัส าคญัต่อการตดัสินใจ  ระดบั มากท่ีสุด 

ตอนท่ี 3 เป็นค าถามเก่ียวกบัความคิดเห็นและขอ้เสนอแนะต่อการซ้ือเส้ือผา้ชุดท างานของผูห้ญิง
ผา่นอินสตราแกรม ค่าความเช่ือมัน่ของแบบสอบถามทั้งฉบบัมีค่าเท่ากบั 0.860 
 

ผลการวิจัย 
 1. ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือเส้ือผา้ชุดท างานของผูห้ญิงผ่านอินสตราแกรมของผูบ้ริโภคท่ี
อาศยัอยู่ในกรุงเทพมหานคร ในภาพรวมและรายดา้นอยู่ในระดบัมากโดยในภาพรวมมีความคิดเห็นระดบัมากมี
ค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.93 เม่ือพิจารณารายด้านมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมากทั้ง 4 ด้าน โดยด้านท่ีมีทธิพลต่อการ
ตดัสินใจซ้ือเส้ือผา้ชุดท างานของผูห้ญิงผา่นอินสตราแกรมมากท่ีสุดคือ ดา้นราคาเท่ากบั 4.06 และดา้นท่ีมีผลต่อการ
ตดัสินใจซ้ือเคร่ืองส าอางผ่านระบบออนไลน์น้อยท่ีสุดคือดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย 3.64 ตามล าดบัรายละเอียด
ดงัตารางท่ี 1 
 
ตารางท่ี 1 

ปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือ 
 

x̅ S.D. ระดบั 
1. ดา้นผลิตภณัฑ ์ 3.99 .80 มาก 
2. ดา้นราคา  4.06 .65 มาก 
3.ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย  3.64 .62 มาก 
4. ดา้นส่งเสริมการตลาด 3.99 .68 มาก 

ค่าเฉล่ีย 3.92 .69 มาก 
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2. การทดสอบสมมติฐาน 
2.1 เพศท่ีแตกต่างกนัมีความคิดเห็นต่อปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือเส้ือผา้ชุดท างานของ

ผูห้ญิงผ่านอินสตราแกรมของผูบ้ริโภคท่ีอาศยัอยู่ในกรุงเทพมหานคร แตกต่างกนัในดา้นผลิตภณัฑ์ รองลงมาคือ
ดา้นส่งเสริมการตลาด อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.1และ 0.05 

2.2 อายุท่ีแตกต่างกนัมีความคิดเห็นต่อปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือเส้ือผา้ชุดท างานของ
ผูห้ญิงผา่นอินสตราแกรมของผูบ้ริโภคท่ีอาศยัอยูใ่นกรุงเทพมหานคร ไม่แตกต่างกนั  

2.3 สถานะภาพท่ีแตกต่างกันมีความคิดเห็นต่อปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจ ซ้ือเส้ือผ้าชุด
ท างานของผูห้ญิงผ่านอินสตราแกรมของผูบ้ริโภคท่ีอาศยัอยู่ในกรุงเทพมหานคร แตกต่างกนัในดา้นผลิตภณัฑ์ 
ดา้นราคาและดา้นส่งเสริมการตลาดตามล าดบั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 และ 0.05 

2.4 อาชีพท่ีแตกต่างกนัมีความคิดเห็นต่อปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือเส้ือผา้ชุดท างานของ
ผูห้ญิงผา่นอินสตราแกรมของผูบ้ริโภคท่ีอาศยัอยูใ่นกรุงเทพมหานคร ไม่แตกต่างกนั 

2.5 ระดับรายได้ท่ีแตกต่างกันมีความคิดเห็นต่อปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซ้ือเส้ือผา้ชุด
ท างานของผูห้ญิงผา่นอินสตราแกรมของผูบ้ริโภคท่ีอาศยัอยูใ่นกรุงเทพมหานคร ไม่แตกต่างกนั 

2.6 ระดบัการศึกษาท่ีแตกต่างกนัมีความคิดเห็นต่อปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือเส้ือผา้ชุด
ท างานของผูห้ญิงผ่านอินสตราแกรมของผูบ้ริโภคท่ีอาศยัอยู่ในกรุงเทพมหานคร แตกต่างกันด้านผลิตภณัฑ์                
ดา้นราคาและดา้นส่งเสริมการตลาด อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 และ 0.05   

 

อภิปรายผล 
 ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือเส้ือผา้ชุดท างานของผูห้ญิงผา่นอินสตราแกรมของผูบ้ริโภคท่ีอาศยั
อยูใ่นกรุงเทพมหานคร ในภาพรวมและรายดา้นพบว่าปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจคือดา้นราคา ดา้นส่งเสริม
การตลาด ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย ทั้งน้ีเพราะในปัจจุบนัเทคโนโลยีดา้นการส่ือสารไดถู้กพฒันาไปอย่าง
รวดเร็ว รวมถึงการติดต่อส่ือสารออนไลน์ท่ีท าให้การท าธุรกิจคา้ขายเปล่ียนแปลงไปจากการคา้ขายออฟไลน์ท่ี
ผูผ้ลิตและผูจ้ดัจ าหน่ายเป็นคนก าหนดกลายเป็นการคา้ขายออนไลน์เกิดแพลทฟอรม์ออนไลน์ท่ีเป็นส่ือกลางใน
การซ้ือขายมากมายเขา้ถึงกลุ่มผูบ้ริโภคไดต้รงกลุ่มและกวา้งมากขึ้น เกิดการขยายตวัของภาคธุรกิจ ซ่ึงสอดคลอ้ง
กบักบังานวิจยัของภทัรานิษฐ์ ฉายสุวรรณคีรี (2559) ท่ีไดศึ้กษาปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือเส้ือผา้จาก
ร้านค้าในเครือข่ายเฟซบุ๊ก และอินสตาแกรม พบว่า แพลทฟอรม์ออนไลน์ไม่ว่าจะเป็นแอฟพลิเคชั่น Shopee 
Lazada Facebook Instagram และอื่นๆ อีกมากมาย ท าให้ผูบ้ริโภคมีช่องทางเลือกในการบริโภคมากขึ้น จากช่องทาง
การคา้ออนไลน์ผ่านแพลทฟอรม์ท่ีหลากหลายผูบ้ริโภคจึงกลายเป็นผูต้ดัสินใจว่าจะซ้ือสินค้าหรือบริการจาก
ช่องทางไหน ในช่องทางออนไลน์ผูบ้ริโภคสามารถท าการซ้ือขายไดทุ้กท่ีทุกเวลา และสามารถท าการซ้ือขายกบั
ผูผ้ลิตไดโ้ดยตรง ในการวิจยัผูศึ้กษาวิจยัจากแพลทฟอรม์อินสตราแกรมซ่ึงอินสตราแกรมก็เป็นแพลทฟอรมห์น่ึง
ท่ีผูบ้ริโภคนิยมใช้กนัมากขึ้นในปัจจุบนั สอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของกฤตินา จนัทร์หวร (2559) ท่ีไดศึ้กษา
ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือสินคา้ก๊ิฟช็อปผ่านทางแอปพลิเคชั่นอินสตาแกรมของผูบ้ริโภคระดับชั้น
มธัยมศึกษาในเขตกรุงเทพมหานค ท่ีพบว่าภายในประเทศไทยมีผูนิ้ยมใช้งานแอพลิเคชั่นอินสตาแกรมกว่า 7.8 
ลา้นคนโดยช่วงเวลาท่ีใช้งานมากท่ีสุดคือ 17.00-21.00 น. สินคา้ท่ีผูบ้ริโภคนิยมซ้ือผ่านทางออนไลน์มากท่ีสุด       
คือ เส้ือผา้เคร่ืองแต่งกาย สอดคลอ้งกบังานวิจยัของณัฐกานต์ กองแกม้ (2559) ไดท้  าการศึกษาเร่ือง “พฤติกรรม 
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การซ้ือสินคา้และบริการของผูใ้ช้ Application Shopee ในประเทศไทย”พบว่า สินคา้ท่ีผูใ้ช้ Application Shopee 
สนใจมากท่ีสุด คือ สินคา้ประเภทเส้ือผา้เคร่ืองแต่งกาย 
 ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือเส้ือผา้ชุดท างานของผูห้ญิงผา่นอินสตราแกรมของผูบ้ริโภคท่ีอาศยั
อยูใ่นกรุงเทพมหานคร รายดา้น 

ด้านผลิตภัณฑ์ โดยภาพรวมนั้ นพบว่ากลุ่มตัวอย่างได้ให้ความส าคัญในเร่ืองน้ีอยู่ในระดับมาก                          
ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของเรืองกิจ ย่ิงแจ่มศิริ (2560) และงานวิจยั Yang Ying (2560) ไดพ้บว่า ปัจจยัท่ีมีผลต่อ
การตดัสินใจซ้ือสินคา้ผ่านทางแอพพลิเคชัน่ออนไลน์ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลปัจจยั
ดา้นผลิตภณัฑปั์จจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจมาก 

ดา้นราคา โดยภาพรวมนั้นพบว่ากลุ่มตวัอย่างไดใ้ห้ความส าคญัในเร่ืองน้ีอยู่ในระดบัมาก ซ่ึงสอดคลอ้ง
กบังานวิจยัของปุลณัช เดชมานนท์ (2556) ตดัสินใจซ้ือสินคา้ผ่านส่ือเครือข่ายสังคมออนไลน์ในช่วงเวลาจ ากดั 
เหตุผลท่ีส่ังซ้ือสินคา้ออนไลน์เป็นเพราะสินคา้ออนไลน์ท่ีมีการแจง้ราคาสินคา้ท่ีตรงกับสินคา้สินคา้ราคาถูก
เหมาะสมกบัคุณภาพ มีความหลากหลายของวิธีการช าระเงินการไดรั้บสินค้าท่ีตรงตามเวลา การส่ังซ้ือท่ีท าไดไ้ด้
ง่ายและสะดวก สามารถส่ังสินค้าได้ตลอด 24 ชั่วโมง บริการจัดส่งสินค้าฟรี และสอดคล้องกับงานวิจยัของ 
จุฑารัตน์ เกียรติรัศมี (2558) พบว่าปัจจยัดา้นราคามีผลต่อการตดัสินใจซ้ือสินคา้ผ่านทางแอพพลิเคชัน่ออนไลน์
ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย โดยภาพรวมนั้นพบว่ากลุ่มตวัอย่างไดใ้ห้ความส าคญัในเร่ืองน้ีอยูใ่นระดบั
มาก ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของพงศกร พฤกษไ์พรผดุง (2559) ส่วนประสมทางการตลาด ความไวว้างใจ และ
การส่ือสารแบบปากต่อปากบนอินเทอร์เน็ตท่ีส่งผลต่อการตัดสินใจซ้ือเส้ือผา้แฟชั่นผ่านอินสตาแกรมของ
ประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร ส่วนประสมทางการตลาดท่ีในการตดัสินใจซ้ือเส้ือผา้แฟชัน่ผา่นอินสตาแกรม 
พบว่า ผูบ้ริโภคให้ความส าคญักบัดา้นช่องทางการจ าหน่ายมากท่ีสุด 

ดา้นการส่งเสริมการตลาด โดยภาพรวมนั้นพบว่ากลุ่มตวัอย่างไดใ้ห้ความส าคญัในเร่ืองน้ีอยู่ในระดบั
มาก ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของเปรมกมล หงษย์นต ์(2561) ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือสินคา้ผา่นทาง
แอพพลิเคชั่นออนไลน์ (ลาซาดา้) ของผูบ้ริโภคยุคดิจิทลัในกรุงเทพมหานคร ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด
ออนไลน์ ท่ีมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซ้ือสินคา้ผ่านทางแอพพลิเคชั่นออนไลน์ (ลาซาด้า) คือ ปัจจัยด้านการ
ส่งเสริมการตลาดและยงัสอดคลอ้งกบังานวิจยัของฤทธ์ิเดชา ตาบุญใจ (2562) ปัจจยัของกลยทุธ์ส่งเสริมการตลาด
ออนไลน์อยูใ่นระดบัมาก 
 

ข้อเสนอแนะ 
1.  ขอ้เสนอแนะจากงานวิจยั 

1.1 ดา้นผลิตภณัฑ์ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ไดใ้ห้ความส าคญัในเร่ืองสินคา้มีหลายแบบ มี
ความหลากหลาย ดงันั้นดงันั้นผูป้ระกอบการควรมีการพฒันาการออกแบบสินคา้ให้มีความหลากหลายอยู่ตลอด
เพื่อตอบสนองความตอ้งการของผูบ้ริโภค 

1.2 ด้านราคา ผู ้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ได้ให้ความส าคัญในเร่ืองสินค้ามีราคาถูกกว่า
ห้างสรรพสินคา้ ดงันั้นผูป้ระกอบการควรค านึงถึงราคาสินคา้ให้มีความเหมาะสมกบัสภาพเศรษฐกิจ 
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1.3 ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ไดใ้ห้ความส าคญัในเร่ืองช่องทาง
การซ้ือและช าระสินคา้ท่ีสะดวก ดงันั้นผูป้ระกอบการควรมีการพฒันาช่องทางการซ้ือและช่องทางการช าระสินคา้
ออนไลน์ท่ีสะดวกรวดเร็วต่อผูบ้ริโภคให้มาก ในหลายๆช่องทาง 

1.4 ดา้นการส่งเสริมการตลาด ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ไดใ้ห้ความส าคญัในเร่ืองมีส่วนลด
พิเศษสมคัรเขา้เป็นสมาชิกร้าน ดงันั้นผูใ้ห้ประกอบการควรมีโปรโมชัน่ในการรับสมคัรลูกคา้ใหม่และโปรโมชัน่
ให้ลูกคา้เก่าเพ่ือดึงดูดลูกคา้ให้เขา้มาสมคัรสมาชิกและยงัคงรักษาสภาพสมาชิกกบัทางร้าน 

2.  ขอ้เสนอแนะเพ่ืองานวิจยัคร้ังต่อไป 
2.1 ในการวิจัยคร้ังต่อไปควรเพ่ิมแบบสอบถามเชิงคุณภาพ เช่น การสัมภาษณ์แบบเจาะลึกกบั

ผูบ้ริโภคท่ีซ้ือ ผูโ้ดยสารเส้ือผา้ชุดท างานของผูห้ญิงผ่านอินสตราแกรมเป็นประจ า เพ่ือให้ไดข้อ้มูลเชิงลึกในการ
น าไปวางแผนกลยทุธ์ทางการตลาดและสามารถตอบสนองความตอ้งการของผูบ้ริโภคต่อไป 

2.2 ควรมีการวิจัยกลุ่มตัวอย่างในจังหวดัอื่นๆ ในประเทศไทยเพื่อให้ได้ทราบถึงผลการวิจัยท่ี
กวา้งขวางขึ้น 

2.3 ในการวิจัยคร้ังน้ีสามารถน าผลไปประยุกต์ใช้กับงานวิจัยในการขายสินค้าชนิดอ่ืนผ่าน                
แพลทฟอรมอ์ินสตราแกรม และสามารถน าไปใชป้ระโยชน์ในแพลทฟอรมอ์อนไลน์อื่นๆไดอ้ีกเช่นกนั 
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บทคัดย่อ 

 การวจิยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาระดบัจิตสาธารณะ รูปแบบการดาํเนินชีวติ และวฒันธรรมองคก์ร

ของบุคลากรธนาคารรัฐวิสาหกิจ ศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างรูปแบบการดาํเนินชีวิต วฒันธรรมองค์กร และ 

จิตสาธารณะ และพยากรณ์จิตสาธารณะดว้ยรูปแบบการดาํเนินชีวิตและวฒันธรรมองคก์ร โดยกลุ่มตวัอยา่งคือ

บุคลากรระดบัปฏิบติัการธนาคารรัฐวิสาหกิจ จาํนวน 385 คน เก็บขอ้มูลโดยใชแ้บบสอบถามวดัตวัแปรดงักล่าว 

และวิเคราะห์ขอ้มูลดว้ยค่าความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ของ

เพียร์สนั และการวเิคราะห์การถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอน  

ผลการวิจัย พบว่า จิตสาธารณะของบุคลากรธนาคารรัฐวิสาหกิจอยู่ในระดบัมากท่ีสุด ส่วนรูปแบบ            

การดาํเนินชีวติโดยรวม และวฒันธรรมองคก์รโดยรวมอยูใ่นระดบัมาก โดยรูปแบบการดาํเนินชีวติและวฒันธรรม

องคก์รโดยรวมมีความสัมพนัธ์ทางบวกกบัจิตสาธารณะของบุคลากร นอกจากน้ีรูปแบบการดาํเนินชีวิตท่ีมุ่งเนน้

ดา้นสังคม ดา้นบา้นและครอบครัว ดา้นกีฬา กิจกรรมกลางแจง้และสุขภาพ และวฒันธรรมองคก์รแบบเป็นผูน้าํ 

สามารถพยากรณ์จิตสาธารณะของบุคลากรรัฐวสิาหกิจไดร้้อยละ 40 

 

คาํสําคญั : จิตสาธารณะ รูปแบบการดาํเนินชีวติ  วฒันธรรมองคก์ร  ธนาคารรัฐวสิาหกิจ 

 

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. ความสําคัญและทีม่าของปัญหาวจัิย 

 ปัจจุบนัโลกมีการเปล่ียนแปลงอยา่งรวดเร็วทั้งในดา้นเทคโนโลยี เศรษฐกิจและอุตสาหกรรม ส่งผลให้

พฤติกรรมหรือรูปแบบในการดาํเนินชีวติของผูค้นเปล่ียนแปลงไป คนส่วนใหญ่ขาดจิตสาธารณะ ซ่ึงเป็นจิตสาํนึก

ในการให้ความสําคัญกับส่ิงแวดล้อมรอบตัว มีความรับผิดชอบต่อตนเอง หน้าท่ีการงานและสังคม  

(บุษราภรณ์ ติเยาว ์และปาริชาติ วลยัเสถียร, 2562) การขาดจิตสาธารณะจึงส่งผลเสียทั้งต่อตนเองและองคก์รท่ีตน

ปฏิบัติงาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในธนาคารรัฐวิสาหกิจซ่ึงเป็นสถาบันการเงินท่ีมีส่วนสําคญัในการขบัเคล่ือน

เศรษฐกิจของประเทศ บุคลากรของธนาคารจาํเป็นตอ้งมีจิตสาธารณะ มีความรับผิดชอบต่องาน เน่ืองจากตอ้งทาํ

หนา้ท่ีในการให้บริการดา้นการเงิน การขาดจิตสาธารณะจึงอาจกระตุน้ให้เลือกใชช่้องว่างทางกฎหมายมาสร้าง

ประโยชน์ส่วนตวั อนัจะส่งผลเสียหายแก่ผูรั้บบริการและเศรษฐกิจของประเทศโดยรวม 

 ในการสร้างเสริมใหบุ้คลากรมีจิตสาธารณะสูงข้ึนนั้น วฒันธรรมองคก์รเป็นปัจจยัท่ีสาํคญัประการหน่ึง 

เพราะวฒันธรรมองคก์รเป็นแนวทางในการประพฤติปฏิบติัของสมาชิกในองค์กร (นิธิทศัน์ แจ่มไพบูลย,์ 2560) 

หากมีลกัษณะท่ีสนบัสนุนภารกิจเพ่ือสงัคมก็จะหล่อหลอมใหบุ้คลากรเห็นความสาํคญัของจิตสาธารณะ นอกจาก

วฒันธรรมองคก์รปัจจยัท่ีสาํคญัอีกประการหน่ึงท่ีมีผลต่อจิตสาธารณะ ไดแ้ก่ รูปแบบในการดาํเนินชีวิต ซ่ึงเป็น

แบบแผนการใชเ้วลาเพ่ือทาํกิจกรรมต่าง ๆ ของแต่ละบุคคล (Bo Reimer, 1995) ซ่ึงสะทอ้นวิธีการปฏิบติัตนต่อ

สาธารณะ การให้ความสนใจกบัสภาพแวดลอ้มรอบตวัทั้งทางดา้นกายภาพและดา้นสังคม แบบแผนการดาํเนิน

ชีวติจึงเป็นลกัษณะทางจิตวทิยาท่ีเก่ียวขอ้งกบัจิตสาธารณะ 

 จากความสําคญัดังกล่าวขา้งตน้ ผูว้ิจัยจึงสนใจศึกษารูปแบบการดาํเนินชีวิตและวฒันธรรมองค์กร  

ท่ีพยากรณ์จิตสาธารณะของบุคลากรธนาคารรัฐวิสาหกิจ เพ่ือนาํผลท่ีไดจ้ากการวิจยัไปเป็นแนวทางในการส่งเสริม 

จิตสาธารณะของบุคลากร อนัจะเป็นการเพ่ิมพนูความสามารถในการใหบ้ริการท่ีเป็นเลิศแก่ประชาชนและสงัคมต่อไป 

 

2. วตัถุประสงค์ของการวจัิย 

(1) เพ่ือศึกษาระดบัจิตสาธารณะ รูปแบบการดาํเนินชีวิต และวฒันธรรมองคก์รของบุคลากรธนาคาร

รัฐวสิาหกิจ 

(2) เพ่ือศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างรูปแบบการดาํเนินชีวิต วฒันธรรมองค์กร และจิตสาธารณะของ

บุคลากรธนาคารรัฐวสิาหกิจ 

(3) เพ่ือพยากรณ์จิตสาธารณะของบุคลากรธนาคารรัฐวิสาหกิจด้วยรูปแบบการดําเนินชีวิตและ

วฒันธรรมองคก์ร 
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3. เอกสารและงานวจัิยทีเ่กี่ยวข้อง 

3.1 แนวคดิ ทฤษฎทีีเ่กีย่วข้อง 

จิตสาธารณะ (Public Mind) หรือจิตสํานึกสาธารณะ (Public Consciousness)  หมายถึง คุณสมบติัของ

บุคคลท่ีมีความใส่ใจ ให้ความสําคญัต่อส่ิงแวดลอ้มรอบตวั รับผิดชอบ เต็มใจช่วยเหลือ แกปั้ญหาให้ผูอ่ื้นหรือ

สงัคม โดยรับรู้ถึงสิทธิ หนา้ท่ีและความรับผิดชอบของตนเอง (อริยา คูหา และสุวมิล นราองอาจ, 2554) 

รูปแบบการดาํเนินชีวิต (Lifestyle) หมายถึง รูปแบบการดาํเนินชีวิตท่ีแสดงออกของการใชเ้วลาของ              

แต่ละบุคคล ผ่านกิจกรรมในแต่ละวนัท่ีแสดง ความสนใจ และความคิดเห็น ซ่ึงสามารถเกิดข้ึนจากการเปล่ียนแปลง

ของการใช้ชีวิตในสังคม ตามแนวทางของ Bo Reimer (1995) ได้แบ่งออกเป็น 5 ลักษณะ ได้แก่ 1) รูปแบบ                       

การดาํเนินชีวติท่ีมุ่งเนน้ดา้นวฒันธรรม 2)  รูปแบบการดาํเนินชีวติท่ีมุ่งเนน้ดา้นสงัคม 3) รูปแบบการดาํเนินชีวติท่ี

มุ่งเนน้ดา้นบนัเทิง 4)  รูปแบบการดาํเนินชีวติท่ีมุ่งเนน้ดา้นบา้นและครอบครัว  5) รูปแบบการดาํเนินชีวติท่ีมุ่งเนน้

ดา้นกีฬา กิจกรรมกลางแจง้ และสุขภาพ  

วฒันธรรมองค์กร (Organizational Culture) หมายถึง ค่านิยม ความเช่ือ แนวทางหรือบรรทดัฐานใน               

การปฏิบติังาน ส่ิงเหล่าน้ีจะถูกถ่ายทอดให้กบับุคลากรใหม่ เพ่ือเป็นแนวทางในการรับรู้ คิด รู้สึก และปฏิบติัได้

อย่างถูกต้อง เป็นเอกลักษณ์และทิศทางเดียวกัน ตามแนวทางของ Charles Handy (2009) ได้แบ่งออกเป็น                          

4 รูปแบบ ได่แก่ 1) วฒันธรรมท่ีเนน้บทบาท 2)  วฒันธรรมท่ีเนน้งาน 3) วฒันธรรมท่ีเนน้บทบาทอิสระเฉพาะตวั

บุคคล 4) วฒันธรรมแบบเป็นผูน้าํ 

3.2 กรอบแนวคดิในการวจิยั 

 
แผนภาพที ่1 กรอบแนวคิดในการวจิยั 

 

3.3 สมมตฐิานการวจิยั 

 การศึกษาเร่ืองรูปแบบการดาํเนินชีวิตและวฒันธรรมองค์กร ท่ีพยากรณ์จิตสาธารณะของบุคลากร

ธนาคารรัฐวสิาหกิจ ผูว้จิยัไดก้าํหนดสมมติฐานของการวจิยัไวด้งัน้ี 

รูปแบบการดําเนินชีวติ (Lifestyle)

1. รูปแบบการดาํเนินชีวติท่ีมุ่งเนน้ดา้นวฒันธรรม  

2. รูปแบบการดาํเนินชีวติท่ีมุ่งเนน้ดา้นสังคม   

3. รูปแบบการดาํเนินชีวติท่ีมุ่งเนน้ดา้นบนัเทิง

4. รูปแบบการดาํเนินชีวติท่ีมุ่งเนน้ดา้นบา้นและครอบครัว

5. รูปแบบการดาํเนินชีวติท่ีมุ่งเนน้ดา้นกีฬา กิจกรรมกลางแจง้ และสุขภาพ

วฒันธรรมองค์กร (Organizational Culture)

1. วฒันธรรมท่ีเนน้บทบาท 

2. วฒันธรรมเนน้ท่ีงาน 

3. วฒันธรรมท่ีเนน้บทบาทอิสระเฉพาะตวับุคคล 

4. วฒันธรรมแบบเป็นผูน้าํ

จิตสาธารณะ

(Public Mind)

ท่ีมา : Bo Reimer, 1995

ท่ีมา : Charles Handy, 2009

ตัวแปรพยากรณ์ 

ตัวแปรเกณฑ์ 
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สมมติฐานท่ี 1 : รูปแบบการดําเนินชีวิต มีความสัมพันธ์กับจิตสาธารณะของบุคลากรธนาคาร

รัฐวสิาหกิจ 

สมมติฐานท่ี 2 : วฒันธรรมองคก์ร มีความสมัพนัธ์กบัจิตสาธารณะของบุคลากรธนาคารรัฐวสิาหกิจ 

สมมติฐานท่ี 3 : รูปแบบการดาํเนินชีวิตแลวฒันธรรมองคก์ร อยา่งนอ้ยหน่ึงดา้นสามารถพยากรณ์  

จิตสาธารณะของบุคลากรธนาคารรัฐวสิาหกิจได ้

 

4. วธีิดําเนินการวจัิย  

 (1) ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ประชากรท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ี คือ บุคลากรระดบัปฏิบติัการธนาคาร

รัฐวสิาหกิจ ในภาคกลางของประเทศไทย จาํนวน 2 แห่ง มีจาํนวนประชากร รวมทั้งส้ิน 4,399 คน โดยคาํนวณ

ขนาดกลุ่มตวัอย่างจากสูตรของทาโร่ ยามาเน่ (Taro Yamane, 1973) และยอมรับความคลาดเคล่ือนไดร้้อยละ 5 จาก

การคาํนวณไดก้ลุ่มตวัอยา่งจาํนวน 367 คน จากนั้นผูว้จิยัสุ่มตวัอยา่งแบบแบ่งชั้น ตามสดัส่วนของประชากรแต่ละ

ธนาคาร และเพ่ือป้องกนัแบบสอบถามท่ีไม่สมบูรณ์ ผูว้ิจยัจึงเพ่ิมจาํนวนกลุ่มตวัอยา่งอีก ร้อยละ 5 รวมจาํนวน

ตวัอยา่งทั้งส้ิน 385 คน จากนั้น และเลือกตวัอยา่งแบบพิจารณาตามความสะดวก  

 (2) เคร่ืองมือวิจัย เคร่ืองมือในการวิจัยคร้ังน้ีเป็นแบบสอบถาม โดยยึดกรอบแนวคิด การทบทวน

วรรณกรรม ทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้ง และตรวจสอบความเท่ียงตรงตามเน้ือหา (Content Validity) จากผูเ้ช่ียวชาญ จาํนวน 

3 ท่าน หลงัจากท่ีไดป้รับปรุงขอ้ความในแบบสอบถามแลว้ ผูว้ิจยันาํไปทดลองใชก้บับุคลากร ท่ีไม่ใช่กลุ่มตวัอย่าง 

จาํนวน 40 คน แลว้นาํขอ้มูลมาคาํนวณหาค่าอาํนาจจาํแนก โดยใชค้่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ระหว่างขอ้ความ 

รายขอ้กบัภาพรวมขอ้คาํถามท่ีเหลือ หากขอ้ความใดมีค่าอาํนาจจาํแนกตํ่ากว่า 0.2 จะถูกคดัออก จากนั้นนาํขอ้

คาํถามมาหาค่าความเช่ือมัน่ (Reliability) โดยใชค้่าสัมประสิทธ์ิแอลฟาของครอนบาค  พบว่าแบบสอบถามจิต

สาธารณะ, รูปแบบการดาํเนินชีวิต และวฒันธรรมองคก์ร มีค่าความเช่ือมัน่โดยรวม เท่ากบั .823, .879 และ .976 

ตามลาํดบั โดยแบบสอบถามแบ่งเป็น 4 ตอน ไดแ้ก่ 1) ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม  2) แบบสอบถาม             

จิตสาธารณะ 3) แบบสอบถามรูปแบบการดาํเนินชีวติ และ 4) แบบสอบถามวฒันธรรมองคก์ร ทั้งน้ีแบบสอบถาม

ตอนท่ี 1 มีลกัษณะเป็นแบบตรวจสอบรายการ ตอนท่ี 2 – 4 เป็นแบบมาตรวดัประเมินค่า 5 ระดบั ใหเ้ลือกคาํตอบ

ไดค้าํตอบเดียว และกาํหนดค่านํ้ าหนกัการตอบแบบสอบถาม 

 (3) การเก็บรวบรวมข้อมูล การวิจยัในคร้ังน้ี ผูว้ิจยัไดท้าํหนงัสือขอความอนุเคราะห์ในการเก็บขอ้มูล 

เม่ือได้รับอนุญาตแล้ว ผูว้ิจัยดําเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลรูปแบบออนไลน์ด้วย Google Form โดยกําหนด

ระยะเวลาในการเปิดให้ทาํแบบสอบถาม ตั้ งแต่วนัท่ี 7 มกราคม – 7 กุมภาพนัธ์ 2564 มีผูต้อบแบบสอบถาม 

จาํนวน 385 คน คิดเป็นร้อยละ 100 ของกลุ่มตวัอย่าง จากนั้นผูว้ิจยัตรวจสอบ ความสมบูรณ์ของแบบสอบถาม 

และนาํขอ้มูลท่ีไดม้าวเิคราะห์ตามวตัถุประสงคข์องงานวจิยัท่ีกาํหนดไวโ้ดยใชโ้ปรแกรมสาํเร็จรูปทางสถิติ 

 (4) การวิเคราะห์ข้อมูล ผูว้ิจยันาํขอ้มูลท่ีไดรั้บจาก Google Form ทาํการนาํเขา้ขอ้มูลไปยงัโปรแกรม

สาํเร็จรูปทางสถิติ และทาํการวิเคราะห์ โดยสถิติท่ีใชป้ระกอบดว้ย 1) ค่าความถ่ี ค่าร้อยละ ใชว้ิเคราะห์สถิติเชิง

บรรยายของขอ้มูลทัว่ไป 2) ค่าเฉล่ีย และ ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ใชอ้ธิบายระดบัของจิตสาธารณะ รูปแบบ 

การดาํเนินชีวิต และวฒันธรรมองคก์ร 3) ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ของเพียร์สัน ใชศึ้กษาความสัมพนัธ์ระหวา่ง

รูปแบบการดาํเนินชีวิตกับจิตสาธารณะ และความสัมพนัธ์ระหว่างวฒันธรรมองค์กรกับจิตสาธารณะ และ                        

4) การวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอน ใช้พยากรณ์จิตสาธารณะ ด้วยรูปแบบการดาํเนินชีวิตและ

วฒันธรรมองคก์ร 
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5. ผลการวจัิย 

(1) ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ประกอบด้วย เพศ อายุ สถานภาพ ระดับ

การศึกษาสูงสุด ระยะเวลาของการทาํงานในธนาคารรัฐวิสาหกิจ พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุ

อยูใ่นช่วง 25-34 ปี สถานภาพโสด มีระดบัการศึกษาระดบัปริญญาโท ระยะเวลาในการทาํงาน 0-5 ปี 

(2)  ผลการวิเคราะห์ระดับจิตสาธารณะ รูปแบบการดําเนินชีวิตและวัฒนธรรมองค์กร โดยวิเคราะห์

ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดบัของตวัแปร ดงัน้ี  1) จิตสาธารณะของบุคลากรโดยรวมอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด  

(x� = 4.37, SD = .46) 2) รูปแบบการดาํเนินชีวิตของบุคลากรโดยรวม มีค่าเฉล่ียอยู่ในระดบัมาก (x� = 3.72, SD = .60)  

เม่ือพิจารณารายดา้นพบว่า รูปแบบการดาํเนินชีวิตท่ีมุ่งเน้นดา้นบา้นและครอบครัว มีค่าเฉล่ียมากเป็นอนัดบัท่ีหน่ึง  

อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด (x� = 4.22, SD = .72)  3) วฒันธรรมองคก์รโดยรวมอยูใ่นระดบัมาก (x� = 4.16, SD = .63) เม่ือพิจารณา

รายดา้นพบวา่ ดา้นท่ีมีค่าเฉล่ียอนัดบัหน่ึง คือ วฒันธรรมท่ีเนน้บทบาทมีคา่เฉล่ียอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด  (x� = 4.49, SD = .63) 

(3) ผลการวเิคราะห์ข้อมูลเพ่ือทดสอบสมมตฐิานการวจิยั  

สมมติฐานท่ี 1 พบว่า รูปแบบการดาํเนินชีวิตโดยรวมมีความสัมพนัธ์กับจิตสาธารณะของบุคลากร

ธนาคารรัฐวิสาหกิจ อย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดับ .01 ในระดับปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 26.01 ยอมรับ

สมมติฐานท่ี 1 แสดงดงัตาราง 1 

 

ตาราง 1 ค่าสมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์ระหวา่งรูปแบบการดาํเนินชีวติ และจิตสาธารณะของบุคลากร 

รูปแบบการดาํเนินชีวติ  
จิตสาธารณะของบุคลากร 

r r2×100 ระดบัความสัมพนัธ์ 

- รูปแบบการดาํเนินชีวติท่ีมุ่งเนน้ดา้นวฒันธรรม   .45** 20.25 ปานกลาง 

- รูปแบบการดาํเนินชีวติท่ีมุ่งเนน้ดา้นสังคม    .55** 30.25 ปานกลาง 

- รูปแบบการดาํเนินชีวติท่ีมุ่งเนน้ดา้นบนัเทิง .29** 8.41 ต ํ่า 

- รูปแบบการดาํเนินชีวติท่ีมุ่งเนน้ดา้นบา้นและครอบครัว .32** 10.24 ต ํ่า 

- รูปแบบการดาํเนินชีวิตท่ีมุ่งเน้นดา้นกีฬา กิจกรรมกลางแจ้ง 

และสุขภาพ 

.31** 9.61 ต ํ่า 

  รูปแบบการดาํเนินชีวิตโดยรวม .51** 26.01 ปานกลาง 
 

สมมติฐานท่ี 2 พบวา่ วฒันธรรมองคก์รโดยรวมมีความสัมพนัธ์กบัจิตสาธารณะของบุคลากรธนาคาร

รัฐวสิาหกิจ อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 ในระดบัปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 22.09 ยอมรับสมมติฐานท่ี 2  
 

ตาราง 2 ค่าสมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์ระหวา่งวฒันธรรมองคก์ร และจิตสาธารณะของบุคลากร 

วฒันธรรมองคก์ร 
จิตสาธารณะของบุคลากร 

r r2×100 ระดบัความสัมพนัธ์ 

- วฒันธรรมท่ีเนน้บทบาท  .44** 19.36 ปานกลาง 

- วฒันธรรมเนน้ท่ีงาน  .41** 16.81 ปานกลาง 

- วฒันธรรมท่ีเนน้บทบาทอิสระเฉพาะตวับุคคล  .41** 16.81 ปานกลาง 

- วฒันธรรมแบบเป็นผูน้าํ  .45** 20.25 ปานกลาง 

 วัฒนธรรมองค์กรโดยรวม .47** 22.09 ปานกลาง 

** มีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 
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สมมติฐานท่ี 3 รูปแบบการดาํเนินชีวิตและวฒันธรรมองค์กร อย่างน้อยหน่ึงด้านสามารถพยากรณ์ 

จิตสาธารณะของบุคลากรธนาคารรัฐวสิาหกิจได ้ผลการทดสอบสมมติฐานแสดงดงัตาราง 3 
 

ตาราง 3  การวเิคราะห์การถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอนเพ่ือคดัเลือกรูปแบบการดาํเนินชีวติและวฒันธรรมองคก์ร  

ท่ีสามารถพยากรณ์จิตสาธารณะของบุคลากรธนาคารรัฐวสิาหกิจ 

ตัวแปรพยากรณ์ R R2 Adj R2 SEest F p 

ค่าคงท่ี 

- รูปแบบการดาํเนินชีวติท่ีมุ่งเนน้ดา้นสังคม  
.55 .31 .31 .39 169.78** .00 

ค่าคงท่ี 

- รูปแบบการดาํเนินชีวติท่ีมุ่งเนน้ดา้นสังคม  

- วฒันธรรมแบบเป็นผูน้าํ 

.61 .37 .37 .37 111.75** .00 

ค่าคงท่ี 

- รูปแบบการดาํเนินชีวติท่ีมุ่งเนน้ดา้นสังคม  

- วฒันธรรมแบบเป็นผูน้าํ  

- รูปแบบการดาํเนินชีวติท่ีมุ่งเนน้ดา้นบา้นและครอบครัว  

.62 .39 .38 .36 80.97** .00 

ค่าคงท่ี 

- รูปแบบการดาํเนินชีวติท่ีมุ่งเนน้ดา้นสังคม  

- วฒันธรรมแบบเป็นผูน้าํ  

- รูปแบบการดาํเนินชีวติท่ีมุ่งเนน้ดา้นบา้นและ ครอบครัว 

- รูปแบบการดาํเนินชีวิตท่ีมุ่งเน้นดา้นกีฬา กิจกรรมกลางแจง้ และ

สุขภาพ  

.63 .40 .40 .36 64.17** .00 

** มีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 

จากตาราง 3 ผลวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอน พบวา่ ตวัแปรรูปแบบการดาํเนินชีวิตท่ีมุ่งเนน้

ด้านสังคม เป็นตวัแปรพยากรณ์แรกมีค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์จิตสาธารณะเท่ากับ 0.55 สามารถพยากรณ์                     

จิตสาธารณะของบุคลากรธนาคารรัฐวิสาหกิจไดร้้อยละ 31.00 เม่ือเพ่ิมตวัแปร วฒันธรรมแบบเป็นผูน้าํ จะทาํให้

ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์กบัจิตสาธารณะ มีค่าเท่ากบั .61 สามารถพยากรณ์จิตสาธารณะของบุคลากรธนาคาร

รัฐวิสาหกิจไดร้้อยละ 37.00 เม่ือเพ่ิมตวัแปร รูปแบบการดาํเนินชีวิตท่ีมุ่งเน้นดา้นบา้นและครอบครัว จะทาํให้              

ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์กบัจิตสาธารณะ มีค่าเท่ากบั .62 สามารถพยากรณ์จิตสาธารณะของบุคลากรธนาคาร

รัฐวิสาหกิจได ้ร้อยละ 38.00 เม่ือเพ่ิมตวัแปร รูปแบบการดาํเนินชีวิตท่ีมุ่งเนน้ดา้นกีฬา กิจกรรมกลางแจง้ และ

สุขภาพ จะทาํให้ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์กบัจิตสาธารณะ มีค่าเท่ากบั .63 สามารถพยากรณ์จิตสาธารณะของ

บุคลากรรัฐวสิาหกิจได ้ร้อยละ 40.00  

 

ตาราง 4 รูปแบบสมการพยากรณ์จิตสาธารณะของบุคลากรรัฐวสิาหกิจ 

ตวัแปรพยากรณ์ b SE b β t p 

ค่าคงท่ี 

- รูปแบบการดาํเนินชีวติท่ีมุ่งเนน้ดา้นสงัคม  

- วฒันธรรมแบบเป็นผูน้าํ  

- รูปแบบการดาํเนินชีวติท่ีมุ่งเนน้ดา้นบา้นและครอบครัว 

- รูปแบบการดาํเนินชีวติท่ีมุ่งเนน้ดา้นกีฬา กิจกรรมกลางแจง้ และสุขภาพ  

2.34 

.27 

.19 

.13 

-.09 

.15 

.03 

.03 

.03 

.03 

- 

.47 

.26 

.20 

-.16 

15.83** 

9.16** 

5.93** 

4.37** 

-2.97** 

.00 

.00 

.00 

.00 

.00 

** มีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 
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สามารถสร้างสมการพยากรณ์จิตสาธารณะของบุคลากรธนาคารรัฐวิสาหกิจในรูปคะแนนดิบ ได้ดังน้ี  

จิตสาธารณะ = 2.34 + 0.27 (รูปแบบการดาํเนินชีวิตท่ีมุ่งเน้นด้านสังคม) + 0.19 (วฒันธรรมแบบเป็นผูน้ํา) +0.13 

(รูปแบบการดาํเนินชีวิตท่ีมุ่งเน้นด้านบ้านและครอบครัว) + (-0.09) (รูปแบบการดาํเนินชีวิตท่ีมุ่งเน้นด้านกีฬา 

กิจกรรมกลางแจง้ และสุขภาพ) เม่ือแปลงคะแนนดิบให้เป็นคะแนนมาตรฐาน (Z-Score) แลว้ไดส้มการพยากรณ์ใน

รูปคะแนนมาตรฐานดงัน้ี 

จิตสาธารณะ = 0.47 (รูปแบบการดาํเนินชีวิตท่ีมุ่งเน้นดา้นสังคม) + 0.26 (วฒันธรรมแบบเป็นผูน้าํ) 

+ 0.20 (รูปแบบการดาํเนินชีวิตท่ีมุ่งเนน้ดา้นบา้นและครอบครัว) - 0.16 (รูปแบบการดาํเนินชีวิตท่ีมุ่งเนน้ดา้นกีฬา 

กิจกรรมกลางแจง้ และสุขภาพ) จากผลการวเิคราะห์ทางสถิติ จึงยอมรับสมมติฐานท่ี 3 

 

6. อภิปรายผล  

สมมติฐานท่ี 1 รูปแบบการดาํเนินชีวิต มีความสัมพนัธ์กบัจิตสาธารณะของบุคลากรธนาคารรัฐวิสาหกิจ      

ผลการวิจยัพบว่า รูปแบบการดาํเนินชีวิตมีความสัมพนัธ์กบัจิตสาธารณะของบุคลากรธนาคารรัฐวิสาหกิจ อยู่ใน

ระดบัปานกลาง อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 ซ่ึงเป็นไปตามสมมติฐาน ทั้งน้ีเพราะรูปแบบการดาํเนินชีวติเป็น

รูปแบบเฉพาะของกิจกรรมในแต่ละวนัท่ีบุคคลกระทาํ แสดงถึงความเป็นตวัเอง มีเอกลกัษณ์ท่ีไม่เหมือนใคร ทาํในส่ิงท่ี

แตกต่างจากคนอ่ืน หรือกระทาํในรูปแบบท่ีเหมือนกบัคนอ่ืนๆ กนัก็ได ้(Bo Reimer, 1995) รูปแบบการดาํเนินชีวติมี     

หลายรูปแบบ อาทิ ดา้นวฒันธรรม และดา้นสังคม เป็นตน้ กิจกรรมจึงมีหลายกิจกรรมท่ีเอ้ือประโยชน์ต่อสังคม เช่น 

การเขา้ร่วมกิจกรรมทางศาสนา ประเพณี การดูแลบุคคลในครอบครัว การปลูกป่าตน้นํ้ า การบริจาคโลหิต การช่วยเหลือ

ผูป้ระสบภยัพิบติั ฯลฯ กิจกรรมต่าง ๆ เหล่าน้ีเป็นการส่งเสริมใหบุ้คคลมีจิตสาธารณะ จึงทาํใหรู้ปแบบการดาํเนินชีวิต

มีความสมัพนัธ์กบัจิตสาธารณะของบุคลากร ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผลงานวจิยัของ อริยา คูหา และ สุวมิล นราองอาจ (2554) 

ท่ีศึกษาจิตสาธารณะและรูปแบบการดาํเนินชีวิตของนักศึกษาหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี พบว่า 

นกัศึกษามหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี จิตสาธารณะและรูปแบบการดาํเนินชีวิตมีความสัมพนัธ์

ทางบวก  

สมมติฐานท่ี 2 วฒันธรรมองค์กรมีความสัมพนัธ์กับจิตสาธารณะของบุคลากรธนาคารรัฐวิสาหกิจ         

ผลการวจิยัพบวา่ วฒันธรรมองคก์รมีความสัมพนัธ์กบัจิตสาธารณะของบุคลากรธนาคารรัฐวิสาหกิจ ในระดบัปานกลาง 

อย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดับ 0.01 ซ่ึงเป็นไปตามสมมติฐาน ทั้ งน้ีเพราะวฒันธรรมองค์กร คือ แบบแผน

พฤติกรรมท่ีบุคคลส่วนใหญ่กระทาํโดยยึดถือเป็นแนวทางในการประพฤติปฏิบติั ซ่ึงมีพ้ืนฐานมาจากความเช่ือ 

ความคิดและสมมติฐานต่างๆ ท่ีมีร่วมกนัของสมาชิกในองคก์ร ส่งผลต่อพฤติกรรมการแสดงออกเพ่ือให้สมาชิก

ทุกคนกา้วไปในทิศทางเดียวกนัอย่างมีเป้าหมาย (นิธิทศัน์ แจ่มไพบูลย,์ 2560) ซ่ึงวฒันธรรมองค์กรท่ีดีจะช่วย

พฒันาคุณภาพชีวติ และทาํใหบุ้คลากรมีคุณสมบติัของความใส่ใจ ใหค้วามสาํคญัต่อส่ิงแวดลอ้มรอบตวั รับผิดชอบ 

เต็มใจช่วยเหลือ ตระหนกัรู้และแกไ้ขปัญหาภายในองคก์าร ชุมชนและสังคม คุณสมบติัและพฤติกรรมเหล่าน้ีลว้น

ส่งเสริมให้บุคลากรเกิดจิตสาธารณะ จึงทาํให้วฒันธรรมองค์กรมีความสัมพนัธ์กบัจิตสาธารณะ สอดคลอ้งกับ

การศึกษาของ จงรักษ ์ศุภกิจเจริญ และคณะ (2560) เร่ือง ประสบการณ์การเรียนรู้ ปัจจยั และแรงจูงใจของนกัศึกษา 

ในการเป็นอาสาสมคัรช่วยเหลือผูป้ระสบอุทกภยั ณ ศูนยพ์กัพิงชัว่คราว มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ (ศูนยรั์งสิต)  

ท่ีพบวา่ การมีจิตอาสาเกิดจาก ปัจจยัในตวับุคคล ซ่ึงมาจากอุปนิสัย การอบรมเล้ียงดู ความคิด ความเช่ือ จิตสาํนึก

และการรับรู้ความสามารถของตน ร่วมกบัปัจจยัสภาพแวดลอ้ม เช่น การมีตวัอยา่งจากบุคคลท่ีเช่ือถือและไวว้างใจ

สมัพนัธภาพระหวา่งเพ่ือน การไดรั้บการปลูกฝังจากครู วฒันธรรมองคก์ร และวชิาชีพ  
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สมมติฐานท่ี 3 รูปแบบการดําเนินชีวิตแลวัฒนธรรมองค์กร อย่างน้อยหน่ึงด้านสามารถพยากรณ์ 

จิตสาธารณะของบุคลากรธนาคารรัฐวิสาหกิจได ้ ผลการวจิยัพบวา่ รูปแบบการดาํเนินชีวติ วฒันธรรมองคก์ร สามารถ

ร่วมกนัพยากรณ์จิตสาธารณะของบุคลากรธนาคารรัฐวิสาหกิจได ้ซ่ึงผลการวเิคราะห์เป็นไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว ้ 

โดยตวัแปรรูปแบบการดาํเนินชีวิตท่ีมุ่งเนน้ดา้นสังคม เป็นตวัแปรพยากรณ์แรกท่ีส่งผลต่อจิตสาธารณะของ

บุคลากรธนาคารรัฐวิสาหกิจ โดยสามารถพยากรณ์จิตสาธารณะของบุคลากรรัฐวิสาหกิจไดร้้อยละ 31 ทั้งน้ีเพราะ

รูปแบบการดาํเนินชีวิตท่ีมุ่งเนน้ดา้นสังคม เป็นลกัษณะของการเขา้ร่วมกิจกรรม/โครงการท่ีรับผิดชอบและสร้าง

ประโยชน์ต่อสงัคม และช่วยเหลือสังคม ซ่ึงจะส่งผลให้บุคคลตระหนกัถึงความสาํคญัของปัญหาในชุมชนและสงัคม 

รวมถึงส่ิงแวดลอ้มรอบตวั มีส่วนร่วมในการช่วยเหลือ/แกไ้ขปัญหา ส่งผลให้บุคคลมีจิตสาธารณะ สอดคลอ้งกบั

การศึกษาของ บุษราภรณ์ ติเยาว ์และปาริชาติ วลยัเสถียร (2562) เร่ือง ขบวนการจิตอาสา: การขดัเกลาทางสังคมกบั

การพฒันาตนของเยาวชนในกรุงเทพฯ ท่ีพบวา่ รูปแบบของขบวนการจิตอาสา เป็นการรวมตวัของเยาวชนชายหญิง  

ท่ีมีความสนใจท่ีเหมือนกัน ทํากิจกรรมต่างๆ เพ่ือประโยชน์ต่อผูอ่ื้นและสังคม ในลักษณะชมรมหรือสโมสร  

เพ่ือดาํเนินกิจกรรมเชิงประเด็นทางสังคม อาทิ การพฒันาชนบท การอนุรักษธ์รรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม ส่งผลให้

เกิดการมีประสบการณ์ในสังคมส่ิงแวดลอ้มใหม่ๆ การมีปฏิสัมพนัธ์กบัผูอ่ื้น ซ่ึงเป็นบทบาทสาํคญัหลกัของงาน 

จิตอาสา ซ่ึงเป็นปัจจยัส่งเสริมการขดัเกลาทางสงัคมท่ีมีความสมัพนัธ์กบัจิตสาธารณะ ผา่นขบวนการจิตอาสา   

 วฒันธรรมแบบเป็นผูน้ํา เป็นตวัแปรพยากรณ์อนัดับสองท่ีส่งผลต่อจิตสาธารณะของบุคลากรธนาคาร

รัฐวสิาหกิจ โดยสามารถพยากรณ์จิตสาธารณะร่วมกบัตวัแปรรูปแบบการดาํเนินชีวติท่ีมุ่งเนน้ดา้นสังคม ไดสู้งถึง

ร้อยละ 37 ทั้งน้ี เพราะวฒันธรรมองคก์รแบบผูน้าํนั้น องคก์รจะมีผูน้าํในการมอบแนวทาง นโยบายการปฏิบติังาน

ท่ีชดัเจน ตดัสินใจและให้คาํปรึกษาในการปฏิบติังาน ส่ือสารข่าวสารและการเปล่ียนแปลงต่างๆ ไดอ้ยา่งทัว่ถึงและ    

มีประสิทธิผล หากผูน้าํมีการตดัสินใจมุ่งมัน่ส่งเสริมนโยบายดา้นความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน และส่ิงแวดลอ้ม 

โดยดาํเนินงานภายใตห้ลกักฎหมายและมาตรฐานต่างๆ เพ่ือไม่ให้กระทบต่อสังคมและส่ิงแวดลอ้ม ทั้งโดยตรง

และโดยออ้ม บุคลากรก็จะมีการปฏิบติัตามนโยบายผ่านกิจกรรมต่างๆ ท่ีองคก์รเป็นผูส้นบัสนุนอยา่งจริงจงั สอดคลอ้ง

กับแนวคิดของ Charles Handy (2009) ท่ีกล่าวว่า วฒันธรรมแบบซีอุส ซ่ึงเป็นรูปแบบวฒันธรรมประเภทหน่ึง ท่ีให้

ความหมายวา่เป็นวฒันธรรมท่ีเป็นเลิศในเร่ืองความรวดเร็วโดยใชส้ญัชาตญาณในการตดัสินใจ ประสิทธิผลในการทาํงาน

ขององค์กรข้ึนอยู่กับความสามารถของผูน้ํา ซ่ึงหากผูน้ําตดัสินใจได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพก็จะสามารถ

ขบัเคล่ือนองคก์รไปยงัเป้าหมายท่ีกาํหนดไวไ้ด ้อาทิ การเป็นองคก์รท่ีมีความรับผิดชอบและช่วยเหลือสงัคม เป็นตน้   

รูปแบบการดาํเนินชีวิตท่ีมุ่งเน้นดา้นบา้นและครอบครัว เป็นตวัแปรพยากรณ์อนัดับสามท่ีส่งผลต่อ     

จิตสาธารณะของบุคลากรธนาคารรัฐวิสาหกิจ โดยสามารถพยากรณ์จิตสาธารณะร่วมกบัตวัแปรรูปแบบการดาํเนินชีวิต

ท่ีมุ่งเน้นดา้นสังคม และวฒันธรรมแบบผูน้าํ ไดสู้งถึงร้อยละ 38  อธิบายไดว้่าบุคลากรจะให้ความสนใจ หรือ     

ใหค้วามสาํคญั กบัการทาํกิจกรรมหรือใชเ้วลาในการดาํเนินชีวติอยูก่บัครอบครัว เช่น การใหค้วามใกลชิ้ดระหวา่ง

พ่อแม่ลูกนั้ น เป็นส่ิงท่ีจาํเป็นอย่างยิ่งในการอบรมลูกให้เกิดพฤติกรรมท่ีเป็นไปตามหน้าท่ีของพลเมืองท่ีดี  

เช่น การเคารพกฎหมายและปฏิบติัตามกฎระเบียบ การรับฟังความคิดเห็นผูอ่ื้น การเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม

มากกวา่ประโยชน์ตน  มีรับผิดชอบต่อตนเอง สังคม ชุมชน ซ่ึงการขดัเกลาทางสังคมเพ่ือใหบุ้คลากรมีจิตสาธารณะ

อาจเร่ิมตน้จากหน่วยเล็กๆ อยา่งครอบครัว ซ่ึงการให้ความสาํคญักบัครอบครัวนั้น อาจเช่ือมโยงถึงการให้ความสาํคญั

กับสังคม ดังนั้ น รูปแบบการดําเนินชีวิตท่ีมุ่งเน้นบ้านและครอบครัว จึงมีความสัมพันธ์ต่อจิตสาธารณะ  

ซ่ึงสอดคลอ้งกบั การศึกษาของวิไลลกัษณ์ เกล้ียงเกลา และคณะ (2563) ท่ีศึกษาเร่ือง ปัจจยัท่ีส่งผลต่อพฤติกรรม

จิตสาธารณะของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 ในจงัหวดัอุดรธานี พบวา่ ปัจจยัดา้นครอบครัวมีความสมัพนัธ์ทางบวก

กบัพฤติกรรมจิตสาธารณะของนกัเรียน เน่ืองจาก ครอบครัวเป็นหน่วยสงัคมกลุ่มแรกท่ีทาํหนา้ท่ีในการอบรมสั่งสอน 

ปลูกฝัง และกล่อมเกลาพฤติกรรมหรือบุคลิกภาพใหเ้ป็นไปตามบทบาทและความคาดหวงัของสงัคม  



การประชุมวชิาการระดบัชาติและนานาชาติ มหาวทิยาลยัศรีปทุม ออนไลน์ คร้ังท่ี 16 ประจาํปี 2564 วนัท่ี 28 ตุลาคม 2564 

1104 

รูปแบบการดาํเนินชีวิตท่ีมุ่งเน้นด้านกีฬา กิจกรรมกลางแจ้ง และสุขภาพ เป็นตวัแปรพยากรณ์อนัดับส่ี 

ท่ีส่งผลต่อจิตสาธารณะของบุคลากรธนาคารรัฐวิสาหกิจ โดยสามารถพยากรณ์จิตสาธารณะร่วมกับตวัแปร

รูปแบบการดาํเนินชีวิตท่ีมุ่งเน้นดา้นสังคม วฒันธรรมแบบผูน้าํ และรูปแบบการดาํเนินชีวิตท่ีมุ่งเนน้ครอบครัว  

ไดสู้งถึงร้อยละ 40 อธิบายไดว้่า บุคลากรท่ีมีรูปแบบการดาํเนินชีวิตท่ีมุ่งเน้นดา้นกีฬา กิจกรรมกลางแจง้ และ

สุขภาพนั้น จะมีการใชเ้วลาไปกบัการออกกาํลงักาย หรือ การเล่นกีฬา เพ่ือเสริมสมรรถภาพทางกาย ใหส้ามารถ

เคล่ือนไหวร่างกายในการทาํงานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ นอกจากนั้น การเล่นกีฬายงัเป็นการเสริมสร้างบุคลิกภาพ

ความมีนํ้ าใจนกักีฬา โดยมีองคป์ระกอบท่ีสาํคญั อาทิ การยอมรับความสามารถของผูอ่ื้น เคารพต่อกฎเกณฑแ์ละ

ผูอ่ื้น เกิดความร่วมมือร่วมใจ ซ่ึงเป็นคุณลกัษณะท่ีมีความสัมพนัธ์ต่อจิตสาธารณะ แต่ถา้บุคลากรท่ีมีความสนใจ

หรือแรงจูงใจในการออกกาํลงักายเพ่ือเสริมสมรรถภาพร่างกายสูงเกินไป อาจส่งผลให้มีระดบัของจิตสาธารณะ

ลดลง เน่ืองจากใชเ้วลาส่วนใหญ่ตอบสนองต่อแรงจูงใจดงักล่าว เพ่ือให้เกิดความพึงพอใจต่อร่างกายของตนเอง 

สอดคลอ้งกบัการศึกษาของ ชุติมา รอดประทบั (2550) ท่ีศึกษาแรงจูงใจในการเลือกกิจกรรมการออกกาํลงักาย 

ของประชาชนในสวนสาธารณะจงัหวดัชลบุรี พบวา่ ประชาชนท่ีตอ้งการมาออกกาํลงักายในสวนสาธารณะนั้น  

เกิดจากแรงจูงใจในด้านร่างกาย เน่ืองจาก ประชาชนตอ้งการออกกาํลงักาย เพ่ือให้ มีสุขภาพร่างกายท่ีสมบูรณ์

แขง็แรงอยูเ่สมอ และช่วยพฒันาสมรรถภาพร่างกายใหส้มบูรณ์แขง็แรงยิง่ข้ึน และทาํใหไ้ม่มีโรคภยัไขเ้จ็บ   

 

7. ข้อเสนอแนะ 

 7.1 ข้อเสนอแนะในการนําผลวจิยัไปใช้ 

(1) ผลการวจิยัคร้ังน้ีพบวา่ ระดบัของจิตสาธารณะอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด การคงให้อยูใ่นระดบัมาก

ท่ีสุดถือว่าดีต่อองค์การ ดังนั้น ควรส่งเสริมจิตสาธารณะผ่านกิจกรรม ค่านิยม เพ่ือคงให้จิตสาธารณะอยู่ใน

ระดบัสูง สาํหรับระดบัของรูปแบบการดาํเนินชีวติโดยรวมนั้น อยูใ่นระดบัมาก หากองคก์รตอ้งการเพ่ิมระดบัของ

รูปแบบการดาํเนินชีวิต ควรส่งเสริมให้บุคลการทาํกิจกรรมท่ีเก่ียวกบัวฒันธรรม เช่น กิจกรรมเพ่ือรักษาและสืบ

สานวฒันธรรมทอ้งถ่ิน เป็นตน้ นอกจากนั้น ระดบัของวฒันธรรมองค์กรโดยรวมอยู่ในระดบัมาก หากองค์กร

ตอ้งการเพ่ิมระดับของวฒันธรรมองค์กร ควรปรับปรุงกระบวนการภายใน โดยมุ่งเน้นให้บุคลากรสามารถ

ปฏิบัติงานไดอ้ย่างอิสระมากข้ึน เช่น การกาํหนดเป้าหมายการทาํงาน (KPIs) ให้สอดคลอ้งกับเป้าหมายของ

องคก์รไดด้ว้ยตนเอง เพ่ิมช่องทางการพฒันาตนเอง การรับฟังความคิดเห็นจากบุคลากรทุกระดบั และนาํขอ้มูลไป

พิจารณาตดัสินใจอยา่งจริงจงั 

(2) ผลการวิจยัคร้ังน้ีพบวา่ รูปแบบการดาํเนินชีวติแบบมุ่งเนน้สังคม มีความสัมพนัธ์กบัจิตสาธารณะ 

สูงกวา่ดา้นอ่ืนๆ ดงันั้น องคก์รควรสนบัสนุนและส่งเสริมใหบุ้คลากรมีส่วนร่วมในการสร้างประโยชน์ต่อสงัคม 

ผา่นโครงการ/กิจกรรม เช่น การปลูกป่า การบริจาคโลหิต เป็นตน้ 

(3) ผลการวจิยัคร้ังน้ีพบวา่ วฒันธรรมองแบบผูน้าํ มีความสัมพนัธ์กบัจิตสาธารณะสูงกวา่รูปแบบ

วฒันธรรมดา้นอ่ืนๆ ผูน้าํจึงมีความสําคญัต่อองค์กร ดวันั้น การสร้างจิตสาธารณะอาจให้ผูน้าเป็นตวักลางช่วย

ส่งเสริม เช่น การมอบแนวทางและนโยบาย การสร้างความสัมพนัธ์ระหวา่งบุคลากรและหน่วยงาน เพ่ือส่งเสริม

เร่ือง จิตสาธารณะมากยิง่ข้ึน 

(4) การพยากรณ์จิตสาธารณะของบุคลากรธนาคารัฐวิสาหกิจ เรียงตามลาํดบั พบว่า 1) รูปแบบ            

การดาํเนินชีวติท่ีมุ่งเนน้ดา้นสงัคม ดงันั้น ควรมีการทาํกิจกรรมท่ีรับผิดชอบและสร้างประโยชน์ต่อสงัคมจะส่งผล

ต่อจิตสาธารณะเป็นอยา่งมาก 2) วฒันธรรมแบบเป็นผูน้าํ ดงันั้น ผูน้าํควรมีการกาํหนดนโยบายหรือเป็นตน้แบบ

ในการส่งเสริมนโยบายดา้นความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน และส่ิงแวดลอ้ม บุคลากรก็จะมีการปฏิบติัตาม

นโยบายผา่นกิจกรรมต่างๆ ซ่ึงก็จะส่งผลต่อจิตสาธารณะของบุคลากร 3) รูปแบบการดาํเนินชีวติท่ีมุ่งเนน้ดา้นบา้น
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และครอบครัว ดงันั้น บุคลากรควรใหค้วามสนใจหรือใหค้วามสาํคญัในการทาํกิจกรรมหรือใชเ้วลาในการดาํเนิน

ชีวิตอยูก่บัครอบครัว หรือองคก์รสามารถเปิดโอกาสพนกังานสามารถทาํกิจกรรมกบัครอบครัว หรือให้ครอบครัวมี

ส่วนร่วมในกิจกรรมขององคก์รซ่ึงอาจจะส่งผลใหมี้จิตสาธารณะเพ่ิมข้ึน และ 4) รูปแบบการดาํเนินชีวติท่ีมุ่งเนน้ดา้น

กีฬา กิจกรรมกลางแจง้ และสุขภาพ เป็นตวัแปรพยากรณ์ ท่ีส่งผลต่อจิตสาธารณะของบุคลากรธนาคารรัฐวสิาหกิจ

ให้มีระดบัท่ีลดลง ดงันั้นบุคลากรควรมีแบ่งเวลาสาํหรับการออกกาํลงักายให้มีความเหมาะสม เพ่ือให้สามารถทาํ

กิจกรรมท่ีสนับสนุนจิตสาธารณะได้เพ่ิมข้ึน หรืออาจสอดแทรกกิจกรรมท่ีเก่ียวกับการออกกาลงักายร่วมกับ

กิจกรรมทางสังคม ซ่ึงอาจช่วยให้ผูท่ี้ชอบออกกาลังกายหันมาสนใจเร่ืองสังคม และมีจิตสาธารณะมากข้ึน  

เช่น กิจกรรมวิง่เพ่ือรณรงคป์ระเด็นทางสงัคมเพ่ือช่วยเหลือผูท่ี้เดือดร้อน  

7.2 ข้อเสนอแนะในการวจิยัคร้ังต่อไป 

(1)  ควรมีการทาํแบบสอบถามในกลุ่มตวัอยา่งท่ีหลากหลายมากข้ึน เช่น บุคลากรธนาคารพาณิชย ์

หรือ ผูใ้หบ้ริการทางการเงินแต่ไม่ใช่สถาบนัการเงิน (Non-bank) เพ่ือใหท้ราบผลการวจิยัท่ีหลากหลายมากยิง่ข้ึน 

(2) ควรมีการศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างจิตสาธารณะกับตัวแปรอ่ืน ๆ เช่น ประสิทธิผลของการ

ปฏิบติังาน ความสุขในการทาํงาน ความคาดหวงัและความพึงพอใจในการเป็นจิตอาสา เพ่ือท่ีจะไดส้ามารถนาํไป

ปรับใชก้บัการเพ่ิมระดบัของจิตสาธารณะของบุคลากรธนาคารรัฐวสิาหกิจไดห้ลากหลายมากข้ึน 

(3) ควรวิจยัแบบสร้างสภาพการณ์การทดลองเพ่ือศึกษาเง่ือนไขท่ีทาํใหจิ้ตสาธารณะสูงสุด เพ่ือนาํไป

พฒันาเป็นโปรแกรมหรือการฝึกอบรมเพ่ือส่งเสริมจิตสาธารณะต่อไป 
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ชาวโรมนัท่ีตั้งถ่ินฐานอยูใ่นแผ่นดินจีนท่ีนิยมเล่ากนัอยูใ่นปัจจุบนั รวบรวมตวับทเฉพาะเล่าเร่ืองลายลกัษณ์จาก

หนงัสือและสารสนเทศบนโลกอินเตอร์เน็ต  จากการศึกษาพบวา่มีเร่ืองเล่าอยู ่2 แบบดว้ยกนั คือ บรรพบุรุษเป็น

นักมายากลท่ีได้รับการถวายมาจากดินแดนตะวนัตกและเป็นเชลยทหารโรมนั  สํานวนนักมายากลโรมนัเล่า

โดยสงัเขปวา่จกัรวรรดิฮัน่ไดรั้บคนกลุ่มน้ีมาหลงัจากท่ีทูตฮัน่กลบัมาจากจกัรวรรดิในดินแดนตะวนัตก ในสาํนวน

เชลยทหารโรมนัสามารถแบ่งโครงเร่ืองหลกัไดเ้ป็นสามตอน ไดแ้ก่ ตอนแรกทหารโรมนัแพท้หารพารฺเทีย ตอนท่ี

สองเชลยทหารโรมนัถูกนาํมาไวท่ี้ชายแดนตะวนัออกของจกัรวรรดิพารฺเทีย และตอนท่ีสามเชลยทหารโรมนัถูก

นาํมาไวท่ี้หมู่บา้นหลีเชียน   เร่ืองเล่าทุกสาํนวนของเชลยทหารโรมนัลว้นขาดความเช่ือมโยงของลาํดบัเหตุการณ์ท่ี

สําคญัไป กล่าวคือเหตุการณ์ท่ีเชลยทหารโรมนัจากชายแดนตะวนัออกของจกัรวรรดิพารฺเทียเขา้สู่ดินแดนของ

จกัรวรรดิจ้ือจือ ท่ีมาของกลุ่มคนโรมนัในหมู่บา้นหลีเชียนจึงไม่ชดัเจน  สาํนวนในปัจจุบนัไดเ้พ่ิมเติมเสริมแต่ง

ตรรกะของเร่ืองเล่าใหแ้น่นข้ึนดว้ยการเล่าถึงวิธีการนาํคนโรมนัเขา้สู่จกัรวรรดิฮัน่ แต่อยา่งไรก็ตามในทุกสาํนวน

ยงัคงไม่เสริมเหตุการณ์เชลยทหารโรมนัในจกัรวรรดิจ้ือจือ  ถึงแมว้า่ตรรกะของเร่ืองเล่าน้ีไม่สมบูรณ์ แต่เป็นภาพ

สะทอ้นของความภาคภูมิใจท่ีชาวหมู่บา้นหลีเชียนมีต่อบรรพบุรุษ แสดงให้เห็นวา่ประเทศจีนมีความหลากหลาย

ทางชาติพนัธ์ุสูงมาแต่โบราณและเปิดใจยอมรับชาติพนัธ์ุอ่ืนมาอาศยัในดินแดนของตนไดโ้ดยง่าย 

 

คาํสําคญั: หมู่บา้นหลีเชียน, จกัรวรรดิพารฺเทีย, จกัรวรรดิจ้ือจือ, เร่ืองเล่าชาวโรมนัในแผน่ดินจีน 

 

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 

                                                   
1  ภาควิชาศิลปศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกาํแพงแสน จ.นครปฐม 73140 
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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 

 หมู่บา้นชาวโรมนัหลีเชียน (骊靬村) หรือหมู่บา้นเจ๋อไหลไจ (者来寨) ตั้งอยูใ่นตาํบลเจียวจฺยา

จวง (焦家庄镇) อาํเภอหยง่ชาง (永昌县) มณฑลกานซู่ (甘肃省) ประเทศจีน  รูปลกัษณ์ของคนท่ีน่ี

มีลกัษณะคลา้ยชาวตะวนัตก กล่าวคือผมทอง ตาฟ้า จมูกโด่งจนแตกต่างกบัคนหมู่บา้นอ่ืน ๆ  ในมณฑลกานซู่อยา่ง

ชดัเจน  หมู่บา้นแห่งน้ีมีเร่ืองเล่าวา่บรรพบุรษของพวกเขาเป็นชาวโรมนัท่ีอพยพเขา้อยูใ่นแผ่นดินจีนตั้งแต่สมยั

ราชวงศ์ฮั่น  เร่ืองเล่าการตั้ งถ่ินฐานของชาวโรมันในแผ่นดินจีนท่ีเป็นลายลักษณ์อกัษรในปัจจุบันเกิดจาก

นักวิชาการดา้นประวติัศาสตร์พยายามคน้หาตน้กาํเนิดของชาวโรมนัในแผ่นดินจีน โดยเร่ิมศึกษาคน้ควา้จาก

วรรณคดีมุขปาฐะของชาวบา้นหลีเชียนสู่เอกสารโบราณทั้งฝ่ังจีนและฝ่ังยโุรป พยายามนาํเหตุการณ์ท่ีเก่ียวขอ้งมา

ปะติดปะต่อใหเ้ป็นเร่ืองราวเดียวกนั  ในปัจจุบนัมีทั้งนกัวชิาการท่ีเช่ือวา่เร่ืองเล่าน้ีเป็นเร่ืองจริงตามประวติัศาสตร์

และท่ีเช่ือวา่เร่ืองเล่าน้ีเป็นเพียงแค่เร่ืองแต่งหรือขอ้สันนิษฐานเท่านั้น  ประเด็นสําคญัอยู่ท่ีว่าถึงแมว้่าจกัรวรรดิ

โรมนัและจกัรวรรดิฮัน่มากลว้นตั้งอยูบ่นเสน้ทางสายไหมเดียวกนั แต่ระยะทางระหวา่งสองอาณาจกัรนั้นห่างกนั

มาก และยงัมีจกัรวรรดิใหญ่อยา่งจกัรวรรดิพารฺเทียคัน่ระหวา่งกลางอยู ่แต่ก็ยงัมีผูค้นเช่ือว่าเร่ืองน้ีเป็นเร่ืองจริง

และยงัคงเล่าอยูก่นัในปัจจุบนั แสดงใหเ้ห็นวา่เร่ืองเล่าน้ียงัตอ้งมีหนา้ท่ี (function) บางอยา่งในสงัคมอยู ่ ผูเ้ขียนได้

ใชท้ฤษฎีการวิเคราะห์โครงสร้างการกระทาํของตวัละคร (syntagmatic structural analysis) ของ Vladimir Propp 

ศึกษาไปท่ีตรรกะของเร่ืองเล่าเป็นหลกั ไม่เนน้ไปท่ีบริบทของพ้ืนท่ีและมิติของเวลาตามจริง เพ่ือคน้หาโครงสร้าง

ของเร่ืองเล่าดงักล่าวท่ีนิยมเล่ากนัอยูใ่นปัจจุบนัและการแสดงออกถึงอตัลกัษณ์ของคนในพ้ืนท่ีผ่านเร่ืองเล่าของ

ตนเองจากมุมมองของผูอ่ื้น 

 มีนกัวิชาการจาํนวนหน่ึงทั้งชาวจีนและชาวตะวนัตกต่างสนใจปรากฏการณ์อนัน่าต่ืนตาต่ืนใจน้ีกนัเม่ือ

กวา่คร่ึงทศวรรษท่ีผ่านมา  ผลงานวิจยัช้ินแรกท่ีทาํให้หมู่บา้นแห่งน้ีรู้จกักนัไปทัว่แผ่นดินจีน ตลอดจนสั่นสะเทือน

ไปถึงวงวิชาการดา้นโรมนัศึกษาฝ่ังโลกตะวนัตกก็คือ ผลงานของนกัวิชาการดา้นจีนศึกษาชาวอเมริกนัโฮเมอร์               

ฮาเซนป์ฟลกั ดับส์ (Homer Hasenpflug Dubs) ในปีค.ศ. 1957 เร่ือง กรุงโรมในจีนโบราณ (A Roman City in 



การประชุมวชิาการระดบัชาติและนานาชาติ มหาวทิยาลยัศรีปทุม ออนไลน์ คร้ังท่ี 16 ประจาํปี 2564 วนัท่ี 28 ตุลาคม 2564 

1108 

Ancient China)1

2  หลายสิบปีต่อมานักวิชาการดา้นวฒันธรรมหลีเชียนศึกษาชาวจีนติงหย่งฉิน (丁永琴) ได้

รวบรวมงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัหลีเชียนศึกษาในช่ือวา่ การวิจยัวฒันธรรมหลีเชียนกบัเส้นทางสายไหม《骊靬

文化与丝绸之路研究》ข้ึนในปี ค.ศ. 20143  ในหนังสือเล่มดังกล่าวไดร้วบรวมงานวิจัยตั้ งแต่ปีค.ศ. 

1957-2011 ไวถึ้ง 29 บทความดว้ยกนั 

ดา้นประวติัศาสตร์ เช่น การบุกเบิกถนนแดนตะวนัตกสมยัราชวงศ์ฮัน่และการมาจีนของชาวหลีเชียน

《汉朝西域路的开辟和骊靬人来华》(王宗维: 2014, 11-12) เร่ืองใหญ่หน่ึงท่ีทหารโรมนันบัพนั

กลายเป็นจีนกบับนัทึกประวติัศาสตร์ความสัมพนัธ์จีน-ตะวนัตกท่ีหายไป《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) 

ดา้นวิทยาศาสตร์ เช่น การระบุ DNA เก่ียวกบัท่ีมาของชาวหลีเชียน《关于骊靬人起源的 DNA

鉴定》(贾笑天: 2014, 83-84) 

ดา้นการท่องเท่ียว เช่น การเปล่ียนแปลงทางประวติัศาสตร์และแนวโนม้การพฒันาของหลีเชียน《骊

靬的历史流变与发展展望》(丁永琴: 2014, 145-153) 

ดา้นวรรณคดี เช่น ชาวโรมนัหนีชาง《骊靬人兒仓》(张得智: 2014, 231-234) เป็นตน้ ดา้นคติชน

วิทยามีเพียงเล็กนอ้ยเท่านั้น เช่น ตาํนานหลีเชียน: เร่ืองเล่าประวติัศาสตร์ของการเอาชีวิตรอด《骊靬传说：

竞择生存的历史叙事》(施爱东: 2008)   

งานวิชาการดา้นหลีเชียนศึกษายงัคงมีอีกหลายมุมมองให้คน้หาและวิจยักนัต่อไป  บทความวิชาการ

ฉบบัน้ีจะมุ่งศึกษาไปท่ีตวับทลายลกัษณ์ของเร่ืองเล่าการตั้งถ่ินฐานของคนโรมนัในแผน่ดินจีน ไดเ้ลือกตวับทจาก

ตาํราและสารสนเทศบนโลกอินเทอร์เน็ตมาทั้งหมด 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

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. วตัถุประสงค์ 

(1) เพ่ือศึกษาและรวบรวมเร่ืองเล่าการตั้งถ่ินฐานของชาวโรมนับนแผ่นดินจีนในปัจจุบนัในรูปของ

วรรณกรรมลายลกัษณ์  

(2) เพ่ือวิเคราะห์โครงสร้างและเน้ือหาของเร่ืองเล่าการตั้งถ่ินฐานของชาวโรมนับนแผ่นดินจีนใน

ปัจจุบนั 

 

3. โครงสร้างเร่ืองเล่าของชาวโรมันทีต่ั้งถิ่นฐานในแผ่นดินจีน 

 คาํวา่ตา้ฉิน (大秦) ในเอกสารจีนโบราณหมายถึงจกัรวรรดิโรมนั  ในเอกสาร《西域传》กล่าววา่                

“大秦国一名犁鞬…”  มีช่ือเมืองทบัศัพท์จาํนวนหน่ึงท่ีพอ้งเสียงกับคาํว่า “犁鞬” ในภาษาจีนโบราณ               

                                                   
2  Dubs, Homer Hasenpflug.  (1957).  A Roman City in Ancient China.  London: The China Society. 
3  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。 
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ยุคตน้ (上古音) เช่น 骊靬、犁靬、犁轩、力虔 เป็นตน้ คาํทั้ งหมดน้ีลว้นหมายถึงจักรวรรดิโรมนั                     

ในเอกสารโบราณส่วนใหญ่มกัจะกล่าวถึงหรือเพียงแค่เอ่ยถึงชาวโรมนัเท่านั้น ไม่ไดมี้รายละเอียดหรือเร่ืองเล่า

ขนาดยาวเก่ียวกับชาวโรมนัมากนัก  เร่ืองเล่าการตั้งถ่ินฐานของชาวโรมนัในแผ่นดินจีนแบ่งออกเป็น 2 เร่ือง

ดว้ยกนั ไดแ้ก่กลุ่มนกัมายากลโรมนัและกลุ่มเชลยทหารโรมนั 

 3.1 กลุ่มนกัมายากลโรมนั มีทั้งหมด 3 สาํนวนดงัน้ี 

 

ตารางที ่1 โครงเร่ืองนกัมายากลโรมนัตั้งถ่ินฐานบนแผน่ดินจีน 3 สาํนวน 

《大宛列传》 《张骞李广利转》 《西域传》 

แรกเร่ิม ทูตฮัน่ถึงพารฺเทีย เจา้พารฺเทีย

ส่ังสองหม่ืนนายทหารควบมา้

ตอ้นรับท่ีชายแดนตะวนัออก 

(ไม่ปรากฏ) 

พระเจา้ฮัน่อู่ต้ีส่งทูตไปพารฺเทีย  

เจา้พารฺเทียส่ังสองหม่ืนนายทหาร

ควบมา้ตอ้นรับท่ีชายแดนตะวนัออก 

ชายแดนตะวนัออกห่างจาก 

เมืองหลวงเป็นพนัล้ี กวา่จะถึง 

ผา่นประมาณสิบเมือง เช้ือชาติ

หลากหลาย 

(ไม่ปรากฏ) 

ชายแดนตะวนัออกห่างจากเมือง

หลวงเป็นพนัล้ี กวา่จะถึงผา่น

ประมาณสิบเมือง เช้ือชาติ

หลากหลาย 

ทูตฮัน่กลบั ไดส่้งทูตตามมาดูวา่ 

ฮัน่กวา้งใหญ่ ไดถ้วายไข่นกยกัษ ์

และนกัมายากลโรมนัแก่ฮัน่ 

ประเทศราขตา้ยวนส่งทูตตามทูตฮัน่

มาดูวา่ฮัน่กวา้งใหญ่ ไดถ้วายไข่นก

ยกัษแ์ละนกัมายากลโรมนัแก่ฮัน่ 

ดงันั้นไดส่้งทูตตามทูตฮัน่มาดู

แผน่ดินฮัน่ ไดถ้วายไข่นกยกัษแ์ละ

นกัมายากลโรมนัแก่ฮัน่ 

 

 เห็นไดช้ดัวา่《大宛列传》ท่ีเป็นเอกสารสมยัราชวงศฮ์ัน่ตะวนัตก (206-202 ปีก่อนคริสตกาล) เป็น

ตน้ฉบบัของสองสาํนวนหลงั  ถึงแมว้า่ประเทศราชตา้ยวน3

4 （大宛）กบัจกัรวรรดิพารฺเทีย4

5 (安息) จะไม่ใช่

รัฐชาติเดียวกนั แต่ก็ถือว่าเป็นส่วนหน่ึงของดินแดนตะวนัตก (西域) ท่ีจีนมกัเรียกรวมรัฐชาติท่ีอยู่นอกด่าน

ประตูหยก (玉门关) ไปทั้งหมด และถึงแมว้า่ตอนจบของเร่ืองเล่าจะไม่ปรากฏวา่นกัมายากลกลุ่มน้ีสุดทา้ยแลว้

ถูกนาํไปไวท่ี้ใด แต่เน่ืองดว้ยช่ือของพวกเขา (犁靬眩人) ท่ีสอดคลอ้งกบัอาํเภอหลีเชียน (骊靬) จึงทาํใหค้น

ทัว่ไปอนุมานเบ้ืองตน้เองไดว้่านกัมายากลโรมนัเหล่าน้ีควรจะถูกนาํมาไวท่ี้อาํเภอน้ี ทว่าเร่ืองน้ีไม่ใช่สํานวนท่ี

นิยมเล่ากนัในปัจจุบนั 

 3.2 กลุ่มเชลยทหารโรมนั มีทั้งหมด 6 สาํนวนดงัตารางท่ี 2 

 เร่ืองเล่าเชลยทหารโรมนัแบ่งไดเ้ป็น 3 ช่วงหลกั คือช่วงแรกจากจกัรวรรดิโรมนัไปยงัจกัรวรรดิพารฺเทีย 

(สีฟ้า) ช่วงท่ีสองเล่าเร่ืองราวในจกัรวรรดิพารฺเทียหรือจกัรวรรดิอ่ืน ๆ เช่น จกัรวรรดิซยฺงหนู จกัรวรรดิซกเดียนา 

ฯลฯ (สีเขียว) ช่วงท่ีสามจากจกัรวรรดิจ้ือจือไปยงัจกัรวรรดิฮัน่ (สีสม้)  

 ช่วงแรก (สีฟ้า) แบ่งเป็น 5 ตอนดว้ยกนั ไดแ้ก่ ตอนท่ีหน่ึงคือแนะนาํตวักรัสสุสผูน้าํกองทพัทหารโรมนั

บุกตีจกัรวรรดิพารฺเทีย  ตอนท่ีสองคือกองทพัของกรัสสุสแห่งจกัรวรรดิโรมนับุกตีจกัรวรรดิพารฺเทีย ณ เมือง            

การฺไรฮฺ  ตอนท่ีสามคือบรรยายภาพกองทพัโรมนัหรือกองทพัพารฺเทีย  ตอนท่ีส่ีคือกองทพัโรมนัแพมี้ทั้งถูกกาํจดั 

                                                   
4  ปัจจุบนัอยูใ่นจงัหวดัเฟร์กานา (Ferghana) ประเทศอุซเบกิสถาน 
5  ปัจจุบนัอาณาเขตส่วนใหญ่อยูใ่นประเทศอิหร่าน ในยคุรุ่งเรืองท่ีสุดครอบครองพ้ืนท่ีตั้งแต่ทางตะวนัออกเฉียงใตข้องคาบสมุทรอา

นาโตเลีย ดินแดนเมโสโปเตเมีย บางส่วนของคาบสมุทรอาหรับ ท่ีราบสูงอิหร่านไปจนถึงแม่นํ้าสินธุ เป็นหน่ึงในดินแดนท่ี

คัน่กลางระหวา่งจกัรวรรดิโรมนักบัจกัรวรรดิฮัน่และเป็นทางผ่านของเส้นทางสายไหมท่ีสาํคญัอีกดว้ย 



การประชุมวชิาการระดบัชาติและนานาชาติ มหาวทิยาลยัศรีปทุม ออนไลน์ คร้ังท่ี 16 ประจาํปี 2564 วนัท่ี 28 ตุลาคม 2564 

1110 

ถูกจบัเป็นเชลย  ตอนท่ีห้าคือส่วนของกองทพัโรมนัท่ีหนีรอดไปได ้ มีทั้งหนีกลบัเขา้อิตาลีไดแ้ละหนีเขา้ไปรวม

กบัพวกซฺยงหนู 

 ช่วงท่ีสอง (สีเขียว) แบ่งเป็น 4 ตอนดว้ยกนั ไดแ้ก่ ตอนท่ีหน่ึงคือเชลยทหารโรมนัถูกนาํไปไวป้้องกนั

ชายแดนทางตะวนัออกของจกัรวรรดิพารฺเทียท่ีอยูติ่ดกบัจกัรวรรดิจ้ือจือ ตอนท่ีสองคือจกัรพรรดิเอากุสตุสแห่ง

โรมนัขอเชลยทหารโรมนัคืนกลบัสู่มาตุภูมิ  ตอนท่ีสาม คือ จกัรวรรดิโรมนัต่อสู้กบัพวกซฺยงหนูท่ีอาจจะมีเชลย

ทหารโรมนัอยูใ่นนั้นบางส่วน 

 ช่วงท่ีสาม (สีส้ม) แบ่งเป็น 2 ตอนด้วยกัน ได้แก่ ตอนท่ีหน่ึงคืออาณาจกัรซกเดียนาท่ีมีทหารโรมนั

รับจา้งถูกจกัรวรรดิจ้ือจือหักหลงั  ตอนท่ีสองคือกองทพัของเฉินทงัแห่งจกัรวรรดิฮัน่บุกตีจกัรวรรดิจ้ือจือ และ             

นาํทหารรับจา้งท่ีใชย้ทุธวธีิเกลด็ปลากลบัมาตั้งถ่ินฐานท่ีอาํเภอหลีเชียน จงัหวดักานซู่ในจกัรวรรดิฮัน่ 

 เห็นไดช้ดัวา่เร่ืองเล่ากลุ่มเชลยทหารโรมนัขาดเร่ืองเล่าท่ีสาํคญัมากไปตอนหน่ึงก็คือ ตอนท่ีเชลยทหาร

โรมนัเดินจากจกัรวรรดิพารฺเทียเขา้สู่จกัรวรรดิจ้ือจือ ทาํให้ผูอ่้านทุกสาํนวนตอ้งตั้งขอ้สงสัยแน่วา่จกัรวรรดิจ้ือจือ

ไปนาํทหารโรมนักลุ่มน้ีมาจากสถานท่ีใด และทหารรับจา้งท่ีใชย้ทุธวิธีเกล็ดปลากลุ่มน้ีเก่ียวขอ้งกบัเชลยทหาร

โรมนัของจกัรวรรดิพารฺเทียในสงครามเมืองการฺไรฮฺหรือไม่  ตอนสุดทา้ยในสาํนวนของ Dubs ท่ีอา้งอิงจากตาํรา

โบราณเล่าเพียงว่ากานเหยียนโซ่ว (甘延寿) และเฉินทัง (陈汤) เห็นกลุ่มทหารท่ีตั้ งกระบวนทัพรูป

เกล็ดปลาเพียงเท่านั้น แต่ไม่ไดเ้ล่าว่านาํกลบัมาท่ีจกัรวรรดิฮัน่แต่ประการใด  ผูเ้ล่าในสํานวนปัจจุบนัจึงไดเ้พ่ิม

เน้ือหาส่วนน้ีเขา้ไปเพ่ือใหต้รรกะของเร่ืองสมบูรณ์ยิ่งข้ึน มีทั้งจา้งกลบัมา เชิญกลบัมาตลอดจนถูกขายและถูกจบั

เป็นเชลยกลบัมาไวท่ี้หมู่บา้นหลีเชียนในปัจจุบนั  ถึงกระนั้นก็ยงัไม่มีสาํนวนไหนท่ีเพ่ิมเร่ืองเล่าการเดินทางของ

เชลยทหารโรมนัในจกัรวรรดิพารฺเทียเขา้สู่จกัรวรรดิจ้ือจือ  มีนกัประวติัศาสตร์พยายามให้คาํตอบหรือแนวทาง

ของเร่ืองเล่าหลากหลายรูปแบบ เช่น ทหารโรมนัของอาํเภอหลีเชียนเป็นคนละกลุ่มกับเชลยทหารโรมนัใน

จกัรวรรดิพารฺเทีย เน่ืองดว้ยทั้งจกัรวรรดิพารฺเทียและจกัรวรรดิจ้ือจือลว้นตั้งอยูบ่นเสน้ทางสายไหม เป็นไปไดว้า่ท่ี

จะปรากฏทหารโรมนัรับจา้งกลุ่ม ๆ อ่ืน และท่ีสาํคญัอีกส่ิงหน่ึงก็คือ ถึงแมว้า่กระบวนทพัรูปเกล็ดปลา (testudo) 

จะเป็นอตัลกัษณ์สาํคญัหน่ึงของกองทพัโรมนั แต่ชาติพนัธ์ุอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัโรมนัก็ใชรู้ปกระบวนทพัน้ีเป็น

เช่นเดียวกนั อาทิ ชาวกอล์ (Gaul) เป็นตน้ กลุ่มคนท่ีนกัรบฮัน่ทั้งสองคนเห็นนั้นอาจจะไม่ใช่คนโรมนัก็เป็นได ้

ฯลฯ 
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4. สรุป 

 หลกัฐานการมีอยู่ของหมู่บา้นหลีเชียนมีมาตั้งแต่สมยัราชวงศ์ฮัน่ แต่เร่ืองเล่าชาวโรมนัตั้งถ่ินฐานใน

แผ่นดินจีนท่ีนิยมเล่ากนัในปัจจุบนั เพ่ิงเกิดข้ึนเม่ือทศวรรษท่ี 1950 และเป็นท่ีแพร่หลายทั้งในประเทศจีนและใน

โลกตะวนัตก  ไดเ้ลือกตวับทจากตาํราและสารสนเทศบนโลกอินเทอร์เน็ตมาทั้งหมด 9 สาํนวนดว้ยกนั สามารถ

แบ่งเร่ืองเล่าไดเ้ป็น 2 เร่ืองดว้ยกนั คือ เร่ืองนกัมายากลโรมนัใชต้วับท 3 สาํนวน และเร่ืองเชลยทหารโรมนัตั้งถ่ิน

ฐานบนแผ่นดินจีน ใช้ตัวบท 6 สํานวน โครงเร่ืองหลักของสํานวนนักมายากลโรมันมีเพียงตอนสั้ น ๆ คือ 

จกัรวรรดิฮัน่ไดรั้บนักมายากลมาจากดินแดนตะวนัตก ในขณะท่ีทูตฮัน่กลบัมาอาณาจกัรฮัน่ โครงเร่ืองน้ีไม่มี

ความเก่ียวขอ้งกบัโครงเร่ืองเชลยทหารโรมนัแต่ประการใด  สาํหรับโครงเร่ืองหลกัของสาํนวนเชลยทหารโรมนัมี

ทั้ งหมดสามช่วง คือ ช่วงแรกทหารโรมนัแพท้หารพารฺเทีย (สีฟ้า) ช่วงท่ีสองเชลยทหารโรมนัถูกนํามาไวท่ี้

ชายแดนตะวนัออกของจกัรวรรดิพารฺเทีย (สีเขียว) และช่วงท่ีสามเชลยทหารโรมนัถูกนาํมาไวท่ี้หมู่บา้นหลีเชียน 

(สีสม้) แมว้า่จะไม่มีหลกัฐานทางประวติัศาสตร์หรือหลกัฐานทางวทิยาศาสตร์ท่ีบ่งชดัวา่ชาวบา้นหลีเชียนสืบเช้ือ

สายมาจากคนโรมนัหรือสืบเช้ือสายมาจากกลุ่มเชลยทหารโรมนัในจกัรวรรดิพารฺเทียอย่างแทจ้ริง แต่ความจริง

หน่ึงท่ีปฏิเสธไม่ไดเ้ลยคือช่ือของหมู่บา้นและช่ือของกลุ่มคนเหล่าน้ีเก่ียวขอ้งกบัโรมนัโดยดุษณี และถึงแมว้า่ไม่มี

สํานวนใดเลยท่ีเล่าอย่างตรงไปตรงมาว่าพวกเขาเป็นรุ่นลูกหลานของเชลยทหารโรมนัจากจกัรวรรดิพารฺเทีย                 

แต่สาํหรับคนในหมู่บา้นอาจจะไม่ไดส้นใจวา่บรรพบุรุษชาวโรมนัของพวกเขาจะเป็นกลุ่มเดียวกนักบัเชลยทหาร

ในจกัรวรรดิพารฺเทียหรือไม่ แต่สาํคญัท่ีวา่ผูค้นพยายามบอกเล่าถึงรากเหงา้ของชาวบา้นในหมู่บา้นแห่งน้ีผา่นเร่ือง

เล่าดงักล่าว  และเร่ืองเล่าท่ีไม่สมบูรณ์น้ีกลบัแสดงความภาคภูมิใจของคนบา้นหลีเชียนท่ีมีต่อชาติบรรพชนโรมนั

ของตนเอง อีกทั้งยงัแสดงใหเ้ห็นวา่ประเทศจีนมีความหลากหลายทางชาติพนัธ์ุมาแต่โบราณ และยอมรับชาติพนัธ์ุ

อ่ืน ๆ อย่างมีเง่ือนไข กล่าวคือ ชาติพนัธ์ุฮัน่ท่ีเป็นชาติพนัธ์ุหลกัของประเทศจีน ไม่ได้หมายถึงชาติพนัธ์ุท่ีมี

สายเลือดเดียวกนั แต่หมายถึงกลุ่มชนท่ียอมรับนบัถือวฒันธรรมฮัน่ร่วมกนัจนรู้สึกว่าเป็นพวกเดียวกนัหรือถูก

กลืนจนกลายหน่ึงเดียวกนัอยา่งเป็นธรรมชาติเอง 

 

5. ข้อเสนอแนะ 

 เน่ืองจากเร่ืองเล่าในบทความฉบบัน้ีมีเพียงเร่ืองเล่าลายลกัษณ์จากคนนอกพ้ืนท่ีเท่านั้น ยงัขาดเร่ืองเล่าทั้ง

มุขปาฐะและลายลกัษณ์จากมุมมองของคนในพ้ืนท่ี อีกทั้งเร่ืองเล่าก่อนยคุทศวรรษ 1950 ดงันั้นผูท่ี้สนใจสามารถ

นาํไปศึกษาวจิยัต่อยอดไดใ้นอนาคต 
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บทคัดย่อ 

 การศึกษาเร่ือง เครือข่ายทางสงัคมกบัความเช่ือเร่ือง ปู่ตาตะกวดเพ่ือการอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติ : 

กรณีศึกษาตาํบลตรึม อาํเภอศีขรภูมิ จงัหวดัสุรินทร์ เป็นการวจิยัแบบผสมโดยการสัมภาษณ์เชิงลึกกบัผูใ้หข้อ้มูล

ประกอบดว้ยผูน้าํท่ีเป็นทางการ และผูน้าํท่ีไม่เป็นทางการ จาํนวน 66 คน โดยผูเ้ขา้ร่วมพิธีกรรมมีความเช่ือมัน่วา่ 

การบูชาปู่ตาตะกวดจะส่งผลดีต่อการดาํรงชีวิตของชาวบ้าน เครือข่ายทางสังคมในการอนุรักษณ์ทรัพยากร 

ธรรมชาติแบ่งเป็น 2 กลุ่มคือ  

1. เครือข่ายของผูน้าํชุมชนแบบเป็นทางการในตาํบลตรึม คือผูใ้หญ่บา้น กาํนนั สมาชิกองคก์ารบริหาร

ส่วนตาํบลตรึมต่างมีความเช่ือและศรัทธาในปู่ตาตะกวดและเช่ือวา่การประกอบพิธีกรรมบูชาปู่ตาตะกวดจะทาํให้

การดาํเนินชีวติ กิจกรรมต่างๆ จะดาํเนินไปอยา่งราบเร่ืน 

2. เครือข่ายผูน้าํท่ีไม่เป็นทางการ ประกอบดว้ย แม่ออ แม่มอ จํ้า ซ่ึงเป็นท่ีเคารพนบัถือของชาวบา้น เป็น

ผูอ้าวโุสในตาํบลตรึมท่ีมีบุตรหลานจาํนวนมาก และเช่ือวา่ ถา้คนมีความเช่ือเร่ืองปู่ตาตะกวด จะสามารถอนุรักษ์

ทรัพยากรธรรมชาติและรักษาพ้ืนท่ีสาธารณะประโยชน์ของตาํบลได ้ 

 

คาํสําคญั: เครือข่ายทางสงัคม วฒันธรรม การอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติ 
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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. ความสําคัญและทีม่าของปัญหาวจัิย 

การมีส่วนร่วมของประชาชนในพ้ืนท่ี การเป็นส่วนหน่ึงของกระบวนการป้องกนัและรักษาทรัพยากร 

ธรรมชาติเป็นปัจจยัท่ีสําคญัท่ีจะสามารถช่วยการอนุรักษ์และการพฒันาทรัพยากรธรรมชาติของแต่ละพ้ืนท่ีได้

อย่างเหมาะสมและครงกับปัญหาของแต่ละพ้ืนท่ี  ในพ้ืนท่ีบา้นตรึมตาํบลตรึม อาํเภอศีขรภูมิ จังหวดัสุรินทร์  

ประชาชนมีความต่ืนตวัเกิดความตระหนกัและต่ืนตวัในการป้องกนัแกไ้ขผลกระทบท่ีเกิดข้ึนจากการลดลงของ

พ้ืนท่ีป่าและวิตกกงัวลวา่ส่ิงน้ีจะเป็นมูลเหตใุหเ้กิดผลกระทบต่อการดาํเนินชีวิต โดยในปี 2510 กาํนนัวงั ดชัถุยาวตัร 

และแกนนาํชาวบา้นในเขตตาํบลตรึมไดเ้ร่ิมทาํการสงวนพ้ืนท่ีบริเวณป่าหนองกาเพ่ือเป็นพ้ืนท่ีอนุรักษ์ท่ีห้าม

ชาวบา้นเขา้ไปจบัจองใชป้ระโยชน์ ห้ามทาํการล่าสัตว ์ตดัไม ้โดยไม่ไดรั้บอนุญาต มีการวางมาตราการสําหรับ

ปรับและลงโทษผูก้ระทาํความผิด (ฐิติรัตน์ เวทยศิ์ริยานนัท:์ 2545, 44)เป็นเหตุให้พ้ืนท่ีป่าสาธารณะในเขตตาํบล 

ตรึม ยงัคงสภาพเป็นป่าท่ีมีความอุดมสมบูรณ์ไวไ้ด ้ 

ตาํบลตรึม อาํเภอศีขรภูมิ จงัหวดัสุรินทร์ ตั้งอยูบ่นถ่ินฐานเดิมท่ีเรียกว่า เนินโคกตรม ราษฎรในตาํบล 

ตรึมท่ีมีสุรินทร์ เป็นกลุ่มชาติพนัธ์ุท่ีเรียกตนเองว่ากูย มีอาชีพหลกัคือทาํนา จากการศึกษาของนกัวิชาการหลาย

ท่านพบว่า ชาวบา้นในตาํบล ตรึมมีความเช่ือสําคญัคือเร่ืองผีปู่ตาท่ีมีตะกวดมีการใชต้ะกวดเป็นสัญลกัษณ์ของ

องค์การบริหารส่วนตาํบล  นับถือตะกวดว่าเป็น บรรพบุรุษ ส่ิงน้ีคือเครือข่ายทางสังคมของชาวตาํบลตรึมท่ีมี

ความเช่ือร่วมกนัเก่ียวกบัผีบรรพบุรุษท่ีอยูใ่นลกัษณะของปู่ตาตะกวด  เม่ือมีการถางป่าทาํท่ีนา สภาพแวดลอ้มเร่ิม
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เปล่ียนไปพร้อมๆ กบัการขยายเขตการปกครองเป็น 18 หมู่บา้น ทศันคติของชาวบา้นยอ่มเปล่ียนแปลงไป ความเช่ือ

เร่ืองปู่ตาตะกวดยงัคงมีอยูห่รือเปล่ียนแปลงไป  เหล่าปราชญช์าวบา้นมีรูปแบบการประสานเครือข่ายทางสังคม

เพ่ือถ่ายทอดรูปแบบการประกอบพิธีกรรมเซ่นผีปู่ตาให้คงอยูแ่ละสืบทอดไปยงัคนรุ่นหลงั ผูว้ิจยัตอ้งการศึกษา

เร่ืองความเช่ือของประชาชนต่อการอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มนายเขตตาํบลตรึมอาํเภอศีขรภูมิ

จงัหวดัสุรินทร์การศึกษาในคร้ังน้ีเป็นการศึกษาเพ่ือทราบถึงความเช่ือเร่ืองตะกวดปู่ตาวา่มีผลต่อการมีส่วนร่วม

ของประชาชนในการจดัการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มของประชาชนในพ้ืนท่ีหรือไม่  

คณะผูว้จิยัตระหนกัดีวา่การทาํการศึกษาเร่ืองความเช่ือของชาวตาํบลตรึม อาํเภอศีขรภูมิ จงัหวดัสุรินทร์

เป็นเร่ืองละเอียดอ่อนเพราะความเช่ือยอ่มมีการเช่ือมโยงกนัเป็นเครือข่ายทางสังคมทั้งรูปแบบอ่ืนๆ อนัซบัซอ้น 

การศึกษาเร่ืองความเช่ือในพิธีกรรมบูชาปู่ตาตะกวด โดยศึกษาเครือข่ายขา้งตน้จึงมุ่งเน้นไปท่ีการศึกษาเร่ือง

เครือข่ายความเช่ือเร่ืองปู่ตาตะกวดกับความเป็นเครือข่ายทางสังคมของคนใน ว่ามีส่วนในการอนุรักษ์

ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม  ในตาํบลตรึมอาํเภอศีขรภูมิ จงัหวดัสุรินทร์ อยา่งไร โดยผูว้ิจยัมีสมมติฐาน 

ว่าความเช่ือเร่ืองปู่ตาตะกวดมีความเช่ือมโยงกับเครือข่ายทางสังคม ซ่ึงนํามาสู่การสร้างแนวทางการจัดสรร

ทรัพยากรธรรมชาติ และเป็นแนวทางการอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติของของคนในชุมชนท่ี นอกจากน้ีคณะผูว้จิยั

เช่ือว่าแนวทางการอนุรักษ์ทรัพยากรส่ิงแวดลอ้มท่ีผสานกับความเช่ือในท้องถ่ินยงัสามารถเป็นแนวทางใน                 

การรับมือกบัความเปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจและความเปล่ียนแปลงทางสงัคมวฒันธรรมในปัจจุบนัได ้ 

 

2. วตัถุประสงค์ของการวจัิย 

(1)  เพ่ือศึกษาบริบทชุมชนของตาํบลตรึมท่ีมีความเช่ือเร่ืองปู่ตาตะกวด  

(2) เพ่ือศึกษาถึงรูปแบบการประสานเครือข่ายทางสังคมของคนในชุมชนตาํบลตรึมเพ่ือการอนุรักษ์

ทรัพยากรธรรมชาติ 

 

3. เอกสารและงานวจัิยทีเ่กี่ยวข้อง 

3.1 แนวคดิ ทฤษฎแีละงานวจิยัทีเ่กีย่วข้อง 

1. แนวคิดลทัธิโทเท็มของ Durkheim  

2. ทฤษฎีสญัลกัษณ์และการตีความของ Victor Turner 

3.  แนวคิดเร่ืองส่ิงแวดลอ้มและทรัพยากรธรรมชาติ 

4. การอนุรักษแ์ละจดัการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม 

5. กลุ่มชาติพนัธ์ุไทยกยู 

6. แนวคิดการขดัเกลาทางสงัคม 

7. แนวคิดเร่ืองเครือข่ายทางสงัคม 

8. วรรณกรรมท่ีเก่ียวขอ้ง 
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3.2 กรอบแนวคดิในการวจิยั 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

แผนภาพที ่1 กรอบแนวคิดในการวจิยั 

 

4. วธีิดําเนินการวจัิย  

4.1 แบบแผนการวจิยั  

1. รูปแบบการวจิยัการวจิยัคร้ังน้ีใชก้ารวจิยัเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ซ่ึงประเด็นสาํคญัใน

การวิจัยคือการพยายามทําความเข้าใจความเช่ือเร่ืองปู่ตาตะกวดกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ

ส่ิงแวดลอ้ม จากการยึดโยงกนัในรูปแบบของเครือข่ายทางสังคม โดยอาศยัทรรศนะคนในนัน่คือการท่ีผูว้ิจยัเขา้

ไปอยู่ในชุมชนชาวกุยซ่ึงทาํให้เขา้ใจความเช่ือเร่ืองปู่ตาประกวดของชาวกุยตลอดจนบริบทท่ีเขา้มาเก่ียวขอ้งท่ี

ก่อใหเ้กิดความเช่ือดงักล่าวไดช้ดัเจนและครอบคลุมมากข้ึน           

2. การกาํหนดพ้ืนท่ี 

การวิจยัคร้ังน้ีไดท้าํการศึกษาในพ้ืนท่ีตาํบลตรึม อาํเภอศีขรภูมิ จงัหวดัสุรินทร์ในการวิจยัคร้ังน้ี

ผูว้ิจยัไดมี้ความสนใจในเร่ืองความเช่ือเร่ืองปู่ตาตะกวด ท่ีมีลกัษณะเป็นเครือข่ายของชาวกูยในหมู่บา้นต่างๆใน

ตาํบลตรึมซ่ึงผูว้ิจยัไดมี้โอกาสคน้ควา้และศึกษาเก่ียวกบัวฒันธรรมและชาติพนัธ์ุในอีสานใต ้พ้ืนท่ีตาํบลตรึมมี

ความน่าสนใจ เน่ืองจากมีความเช่ือเก่ียวกบัปู่ตาตะกวดในระดบัของตาํบลและมีการปฏิบติัตามความเช่ือตั้งแต่

บรรพบุรุษโดยการวจิยัคร้ังน้ีผูว้จิยัศึกษาทั้งในระดบัชุมชนระดบัครัวเรือนและระดบัปัจเจกบุคคล 

4.2 ประชากรและตวัอย่าง 

ผูใ้หข้อ้มูลในการวจิยัคร้ังน้ีผูใ้หข้อ้มูลมี 3 กลุ่ม คือ  

กลุ่มท่ี 1 ผูน้าํท่ีเป็นทางการ  ประกอบดว้ยชาวกูยตาํบลตรึมท่ีเขา้ร่วมในพิธีกรรมบูชาปู่ตาตะกวด 

เช่น กาํนนั ผูใ้หญ่บา้นหรือสมาชิกองคก์ารบริหารส่วนตาํบลตรึม  จาํนวน 21 คน 

กลุ่มท่ี 2 ผูน้าํอยา่งไม่เป็นทางการ ชาวกยู ตาํบลตรึม ท่ีเขา้ร่วมพิธีกรรมบูชา ประกอบไปดว้ย เฒ่าจํ้า 

แม่มอแม่ออ ในฐานะ จาํนวน 15 คน 

    กลุ่มท่ี 3 กลุ่มชาวกยูในตาํบลตรึมท่ีเขา้ร่วมพิธีกรรมบูชา ตาตะกวด ซ่ึง จาํนวน 30 คน 

 

ความเช่ือเร่ืองปู่ตาตะกวด 

เครือข่าย

ทางสงัคม 
การอนุรักษ์

ทรัพยากรธรรมชาติ 

 

ผูน้าํท่ีเป็น

ทางการ 

ผูน้าํท่ี 

ไม่เป็นทางการ 

 

ชาวบา้นท่ีเขา้ร่วม

พิธีกรรม 
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4.3 เคร่ืองมือวจิยั 

แบบสมัภาษณ์ 

4.4 การเกบ็รวบรวมข้อมูล 

 4.1 การคน้ควา้ขอ้มูลทุติยภูมิ เช่น หนงัสือ รายงานการวจิยั วทิยานิพนธ์และเอกสารท่ีเก่ียวขอ้ง เช่น 

ความเป็นมาของชาวกยู ภาษาของชาวไทยกยู เป็นตน้ 

 4.2  วธีิการเก็บขอ้มูลเชิงคุณภาพวธีิการและเคร่ืองมือท่ีใชไ้ดแ้ก่  

4.2.1  การสัมภาษณ์แบบเจาะลึก ( in depth interview)  ตามแนวทางการสัมภาษณ์ผูรู้้ในการ

สมัภาษณ์และระดบัครัวเรือน แนวทางการสมัภาษณ์กลุ่มชาติพนัธ์ุกยู ดงัน้ี  

 1. ในทางกายภาพ ใชก้ารสัมภาษณ์ขอ้มูลทัว่ไปของชุมชน ไดแ้ก่ ประวติัความเป็นมา 

ลกัษณะทางดา้นกายภาพ บริบทเชิงพ้ืนท่ี   

4.2.2  การซักถามหรือสนทนากลุ่ม (focus group)  ผูใ้ห้ขอ้มูลเป็นบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งหรือมี

ความรู้เก่ียวกบัเร่ืองความเช่ือเร่ืองปู่ตาตะกวดท่ีมีความสมัพนัธ์กบัการอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม 

4.2.3  การสังเกต เป็นวิธีท่ีจะไดข้อ้มูลท่ีตรงกบัสภาพความเป็นจริง โดยผูว้ิจยัเขา้สังเกตใน

กิจกรรมต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัพิธีกรรมบูชาปู่ตาตะกวด ในเขตตาํบลตรึม  

4.5 การวเิคราะห์ข้อมูล  

การวิเคราะห์เชิงคุณภาพการนาํขอ้มูลท่ีไดจ้ากการสัมภาษณ์ การสนทนากลุ่ม ใชก้ารวิเคราะห์เน้ือหา 

(Content Analysis)  และการประชุมเชิงปฏิบัติการมาจําแนกเหตุการณ์ จําแนกประเภท หมวดหมู่และใช้

กระบวนการวเิคราะห์เชิงพรรณนาความอยา่งแทจ้ริง  

 

5. ผลการวจัิย 

 จากการเก็บรวบรวมขอ้มูลการวิจยัเชิงคุณภาพ โดยการสัมภาษณ์เชิงลึกจากผูใ้ห้ขอ้มูลท่ีเป็นแกนนาํใน

การประกอบพิธีกรรมบูชาปู่ตาตะกวด จากผูน้าํท่ีไม่เป็นทางการและผูน้าํแบบเป็นทางการในตาํบลตรึม ไดแ้ก่ 

สมาชิกขององคก์ารบริหารส่วนตาํบลตรึม กาํนนั ผูใ้หญ่บา้นจาํนวน 10 คน การสัมภาษณ์ผูเ้ขา้ร่วมพิธีกรรมบูชา

ตะกวดในวนัท่ี 4 กรกฎาคม  2563 ผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรมมีความเช่ือวา่ การบูชาปู่ตาตะกวดจะส่งผลดีต่อการดาํรงชีวิต

ของชาวบา้น โดยผูเ้ขา้ร่วมพิธีกรรมเช่ือวา่การประกอบพิธีกรรรมจะทาํใหฝ้นตกตอ้งตามฤดูกาล  

 จากการรวบรวมขอ้มูลของตาํบลตรึม เป็นหน่ึงในชุมชนเก่าแก่ของจงัหวดัสุรินทร์ โดยมีหลกัฐานคือ

การคน้พบหลกัฐานท่ีเช่ือว่าเป็นท่ีตั้งของปราสาทและพบโบราณวตัถุมากมาย (ศิริพร สุเมธารัตน์: 2549,12 )ใน

บริเวณแอ่งนํ้ าในขนาดใหญ่กลางบา้นตรึม และบริเวณท่ีตั้งตาํบลตรึมในอดีตเป็นพ้ืนท่ีท่ีมีความอุดมสมบูรณ์ไป

ดว้ยป่าไม ้และสัตวป่์า ในอดีตเป็นป่าโปร่งมีสัตวป่์าอาศยัอยูม่าก เช่น เสือ เกง้ หมูป่า นกป่า ตะกวด เป็นตน้ มี

หนองนํ้ าขนาดใหญ่มี ปู ปลา กุง้ หอย อาศยัอยูม่าก อาหารจากแหล่งธรรมชาติมีความอุดมสมบูรณ์ ไม่วา่จะเป็น

หน่อไม ้ผกัป่า ผกันํ้ า เช่น ผกับุง้ ผกักะเฉด ซ่ึงปัจจุบนัพ้ืนสาธารณะของตาํบลตรึม มีจาํนวน 47 ไร่ (แบ่งเป็นพ้ืนท่ี

ป่าชา้จาํนวน 40 ไร่ ป่าหนองกาจาํนวน 5 ไร่ และสระนํ้ าประจาํหมู่บา้น 2 แห่ง จาํนวน 2 ไร่)  

ชาวบา้นตาํบลตรึม มีความเช่ือเร่ืองการนับถือผี ๒ อย่างคือ ผีบรรพบุรุษ และผีปู่ตา ท่ีมีความเช่ือว่า 

ตะกวดเป็นตวัแทนของผีปู่ตา และ“ตะกวด” มีความสมัพนัธ์กบัชาวบา้นตาํบลตรึมเน่ืองจากชาวบา้นเช่ือวา่ตะกวด

เป็นเจ้าท่ี เพราะตะกวดอาศัยอยู่มาก่อนท่ีจะมีการสร้างบ้านเรือนของชาวบ้าน และตะกวดอาศัยอยู่ทุกท่ี                         

โดยเฉพาะท่ีตน้มะขามใหญ่ มีโพรงใหญ่ซ่ึงมีตะกวดอาศยัอยู่เป็นพนัตวั ชาวบา้นท่ีมาตั้งบา้นจึงให้ความเคารพ
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ตะกวดวา่เป็นปู่ตา นอกจากน้ีชาวบา้นตาํบลตรึมมีอาชีพหลกั คือ การทาํนาซ่ึงอาศยันํ้ าฝนเป็นหลกัในการทาํนา 

และมีการขดุสระในนาเพ่ือเก็บกกันํ้ าฝนเอาไว ้รดนํ้ าตน้กลา้ หล่อเล้ียงตน้กลา้ระหวา่งรอฝนตก ดงันั้น การทาํนาจึงมี

ความสมัพนัธ์กบัความเช่ือผี ปู่ตาตะกวด มีพิธีเซ่นไหวผ้ีปู่ตาตะกวด (พิธีแซนอาหยะ่) เป็นประจาํทุกปี มีการทาํนายสี

ของหางตะกวด และการทาํนายคางไก่เพ่ือเสียงดูปริมาณนํ้ าฝนในปีนั้นๆ ว่ามีปริมาณนํ้ าฝนมากน้อยเพียงใด 

ดงันั้น ในการรักษาทรัพยากรธรรมชาติให้คงอยูจึ่งเป็นเร่ืองท่ีสาํคญั เน่ืองจากชาวบา้นเช่ือวา่ ถา้ทรัพยากรธรรมชาติ 

ถูกทาํลาย จะทาํให้ตะกวดไม่มีท่ีอาศยั และจะหนีไปอยูท่ี่อ่ืน จะทาํใหฝ้นไม่ตกตามฤดูกาล ส่งผลต่อพืชผลทาง

การเกษตร ดงันั้นชาวบา้นจึงมีแนวทางในการอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติโดยอาศยัความเช่ือเร่ืองปู่ตาตะกวดและ

เช่ือมโยงเป็นเครือข่ายทางสงัคม ซ่ึงมีแนวทางคือ 

                       1. การสร้างเครือข่ายของผูน้าํชุมชนแบบเป็นทางการในตาํบลตรึมคือผูใ้หญ่บา้น กาํนัน สมาชิก

องคก์ารบริหารสวนตาํบลตรึมต่างมีความเช่ือและศรัทธาในปู่ตาตะกวดและเช่ือวา่การประกอบพิธีกรรมบูชาปู่ตา

ตะกวดจะทาํใหก้ารดาํเนินชีวติ และกิจการต่างๆจะดาํเนินไปอยา่งราบร่ืน นอกจากจะเป็นบุคคลท่ีไดรั้บการเคารพ

นับถือและยอมรับจากจากชาวบ้านในตาํบลแลว้  ยงัถือว่าเป็นผูเ้สียสละมาทาํงานเพ่ือชุมชน โดยเขาต่างเช่ือ

ตรงกนัวา่การรักษาส่ิงแวดลอ้ม ดูแลพ้ืนท่ีป่าสาธารณะของตาํบลตรึม อาํเภอศีขรภูมิ จงัหวดัสุรินทร์ เพ่ือใหเ้ป็นท่ี

อยูอ่าศยัของปู่ตาตะกวดและเป็นการรักษาอตัลกัษณ์คุณค่าความเป็นชาวไทยเช้ือสายกูยอนัมีการบูชาปู่ตาตะกวด

เป็นความเช่ือเป็นแนวทางปฏิบติัในการดาํเนินชีวติ 

                      2. ผูน้าํชาวบา้นแบบท่ีไม่เป็นทางการคือ แม่ออ พอ่มอ ผูซ่ึ้งชาวบา้นใหค้วามเคารพ นบัถือ เป็นผูอ้าวโุส

ในตาํบลตรึมท่ีมีลูกหลานจาํนวนมากกระจายในแต่ละหมู่บา้นทั่วตาํบล พ้ืนท่ีป่าไมส้าธารณะของตาํบลตรึม 

อาํเภอศีขรภูมิ จังหวดัสุรินทร์ ถูกบุกรุกมากข้ึนจากชาวบ้านท่ีตอ้งการใช้ประโยชน์จากพ้ืนท่ีสาธารณะ ผูมี้                 

ความเช่ือเร่ืองปู่ตาตะกวดเช่ือวา่คนกลุ่มน้ีเป็นปัญหาและเช่ือววา่หากทาํให้ชาวบา้นหันมาสนใจต่อการบูชาปู่ตา

ตะกวดจะลดปัญหาการบุกรุกพ้ืนท่ีสาธารณะได ้

 

6. อภิปรายผล  

คณะผูว้จิยัพบวา่ ส่ิงท่ีกลุ่มคนไทยเช้ือสายกยูในตาํบลตรึม มีแนวคิดตรงกนั คือ การมีความเช่ือเร่ืองปู่ตา

ตะกวด มอ ออ สอดคคลอ้งกบัแนวคิดลทัธิโทเท็มของอีมิล เดอร์ไคม ์ในการนบัถือสตัวเ์ป็นสญัลกัษณ์ท่ีศกัด์ิสิทธ์ิ

เป็นท่ีเคารพบูชา เกิดความสาํนึกร่วมของกลุ่มคนในสังคม  เม่ือคนเรามีความเช่ือในส่ิงเดียวกนัก็จะเกิดความเป็น

อันหน่ึงอันเดียวกันซ่ึงมีผลต่อการดํารงอยู่ของสังคมส่งผลต่อการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติในท้องถ่ิน 

นอกจากน้ี คนรุ่นเก่าทั้งชาวลาวและชาวเขมรใหค้วามสาํคญักบับุคลิกภาพ เช่น รักพวกพอ้ง ขยนั รักสงบ ในขณะ

ท่ีคนรุ่นใหม่รวมทั้งชาวไทยเช้ือสายกยูเล้ียงชา้งรุ่นใหม่เนน้ความเป็นไทย โดยมองวา่ทั้งกลุ่มตนเองและกยูทาํนาก็

เป็นคนไทยเหมือนกนั ซ่ึงสะทอ้นให้เห็นวา่ คนรุ่นใหม่ไดผ้สมกลมกลืนเขา้กบัชนกลุ่มใหญ่ จึงมิไดต้ระหนกัถึง

ความแตกต่างระหวา่งกลุ่มชาติพนัธ์ุ อยา่งไรก็ตามส่ิงท่ีกลุ่มชาติพนัธ์ุแต่ละช่วงอายมุองความเป็นกูยแตกต่างกนั 

คือ ชาวลาวรุ่นเก่าจะพูดถึงความเป็นมาของชาวไทยเช้ือสายกูยและมองในทศันะของความเท่าเทียมกนัและ              

ความเป็นเพ่ือน ส่วนชาวเขมรและชาวไทยเช้ือสายกยูเล้ียงชา้งมองในทศันะของความเหนือกวา่ 

              ชาวไทยเช้ือสายกยูในตาํบลตรึม ยงันาํความเช่ือเร่ืองปู่ตาตะกวดมาใชใ้นการนนัทนาการ คือ การเล่นมอ 

และเล่นออ กล่าวคือ เม่ือวิญญาณของผีบรรพบุรุษเขา้ร่างมอหรือออ บรรดาร่างทรงมอหรือร่างทรงออจะออกมา

ร่ายรําหาผา้ซ่ินควบท่ีปะรําพิธีมานุ่ง ซ่ึงชาวไทยเช้ือสายกูยมีความเช่ือว่า ผา้ควบเป็นผา้ท่ีเป็นการทอสีของ                    

หางตะกวด และร่ายรําอยา่งท่ีสนุกสนาน สอดคลอ้งกบัแนวคิดของ วคิเตอร์ ทูลเนอร์ ในการอธิบายและตีความ
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สัญลกัษณ์อย่างเป็นระบบ รูปแบบและความหมายของสัญลกัษณ์ในพิธีกรรม โดยช้ีให้เห็นว่า สังคมดั้ งเดิม

พิธีกรรมมีหนา้ท่ีท่ีสาํคญั คือ การเก็บและถ่ายทอดขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งกบัสงัคม เขากล่าววา่พิธีกรรมทุกพิธีกรรมเป็น

สัญลกัษณ์ร่วมและพิธีกรรมทาํหนา้ท่ีเหมือนท่ีเก็บขอ้มูลความรู้ ประเพณีและเขามองสัญลกัษณ์เป็นหน่วยท่ีเก็บ

ข้อมูลได้มากท่ีสุด เพราะสัญลักษณ์ของพิธีกรรมสามารถบอกความหมายหลายอย่างในเวลาเดียวกัน และ

สญัลกัษณ์ทุกอยา่งมีหนา้ท่ีตอบสนองต่อค่านิยมบรรทดัฐาน ความเช่ือ ความรู้สึก บทบาทสงัคมและความสมัพนัธ์

ทางสังคม ในระบบวฒันธรรมของชุมชนท่ีทาํพิธีกรรม และสะทอ้นถึงงานศิลปะท่ีเป็นวฒันธรรมในการนาํมา

ประยกุตใ์ชเ้ป็นลวดลายของผา้ แม่มอและแม่ออไดบ้อกกล่าวแก่ ผูว้ิจยัวา่ การร่ายรําของมอและออเป็นการร่ายรํา

เพ่ือเช่นบวงสรวงผีปู่ตา ขออาํนาจจากผีปู่ตาในการทาํกิจต่างๆ ท่ีมอและออตอ้งการ เพ่ือให้ไดต้ามส่ิงท่ีตอ้งการ

สมาชิกในตาํบลตรึมจะส่งตวัแทนคนในบ้านมาร่วมงาน โดยถือว่าเป็นการแสดงออกถึงความเคารพในปู่ตา

ตะกวดและเช่ือวา่ผลจากทาํพิธีการบูชาปู่ตะจะทาํให้ปู่ตาพึงพอใจและอาํนวยความสุขความเจริญใหแ้ก่ลูกหลาน 

ทาํใหฝ้นฟ้าตกตอ้งตามฤดูกาล ผลผลิตทางการเกษตรขายไดร้าคาดี 

     คณะผูว้ิจยัอาศยัขอ้มูลจากการสัมภาษณ์ทั้งสามกลุ่มคือ สมาชิกองค์การบริหารส่วนตาํบล ผูน้าํอย่าง              

ไม่เป็นทางการชาวบา้นท่ีเขา้ร่วมในพิธีและชาวบา้นในเขตตาํบลตรึมจาํนวนทั้งหมด 66 คน คณะผูว้ิจยันาํเสนอ 

ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลจากผลการวิจัย พบว่า ความเช่ือเร่ืองปู่ตาตะกวดมีผลต่อการใช้ชีวิตและการอนุรักษ์

ส่ิงแวดลอ้ม โดยเฉพาะพ้ืนท่ีป่าชุมชนในเขตตาํบลตรึม อาํเภอศรีภูมิจงัหวดัสุรินทร์ ผลจากการเก็บขอ้มูลแสดงให้

เห็นว่าชาวไทยเช้ือสายกูยมีความภาคภูมิในอตัลกัษณ์ ความเป็นชาวกูยของตน ชาวไทยเช้ือสายกูยมีการตอกย ํ้า

ความเป็นคนไทยเช้ือสายกวยผ่านประเพณีวิถีความเช่ือต่างๆ มีการบูรณาการความเช่ือสู่การจดัการเรียนการสอน

ในโรงเรียน ผลจากความร่วมไมร่้วมมือของปราชญช์าวบา้นท่ีเรียกวา่เฒ่าจํ้ าทั้งตาํบล องคก์ารบริหารส่วนตาํบล 

ผูใ้หญ่บา้นและกาํนนั ต่างทาํใหเ้กิดเครือข่ายของกลุ่มคนท่ีมีความเช่ือร่วมกนัในพ้ืนท่ีตาํบลตรึมผา่นความเช่ือเร่ือง

ปูตาตะกวดวา่ส่ิงสาํคญัท่ีทาํใหก้ารตอกย ํ้าดงักล่าวประสบผลสาํเร็จ  ความเช่ือเร่ืองปู่ตาตะกวดของชาวตาํบลตรึม

น้ีสอดคลอ้งกบัแนวคิดเร่ืองการขดัเกลาทางสังคมเป็นกระบวนการท่ีบุคคลเรียนรู้และรับรู้เอาค่านิยม (Values) 

ความเช่ือ (Beliefs) บรรทดัฐาน (Norms) ของสงัคมท่ีตนเองอาศยัอยูน่ั้นมาอยูใ่นบุคลิกภาพของตนเอง คือการนบั

ถือปู่ตาตะกวดและปฏิบติัตามกฏเกณฑข์องสังคมกฎเกณฑท่ี์สังคมตราข้ึนมา เพ่ือควบคุมพฤติกรรมของสมาชิก

ในสังคมให้อยูร่วมกนัในสังคมอยา่งสงบสุข บรรทดัฐานอาจจะอยูใ่นรูปของกฎหมาย ระเบียบ หรือประเพณีใน

การอนุรักษท์รัพยากรธรมมชาติเพ่ือไม่ใหปู่้ตาตะกวดโกรธและนาํมาสู่ภยัพิบติัต่างๆในตาํบลของตน ซ่ึงตวัแทน

ในการขัดเกลาทางสังคมมีทั้ งครอบครัวท่ีปลูกฝังความเช่ือและการปฏิบัติตนในการเป็นสมาชิกในชุมชน 

สถาบนัการศึกษาท่ีปลูกฝังในเร่ืองความเช่ือท่ีเช่ือมโยงในการอนุรักษแ์ละการเคารพในปู่ตาตะกวด  

 

7. ข้อเสนอแนะ 

 7.1 ข้อเสนอแนะในการนําผลวจิยัไปใช้ 

  (1) การศึกษารูปแบบของการส่งเสริมการท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรม  

  ตาํบลตรึมมีวฒันธรรมหลายอยา่งท่ีเก่ียวขอ้งกบัความเช่ือเร่ืองปู่ตา ตะกวด ซ่ึงสามารถใชเ้ป็นจุด

ดึงดูดความสนใจนกัท่องเท่ียวได ้เช่น การละเล่นมอ และออ ศิลปะ การทอผา้ และการแต่งกาย เป็นตน้ ประกอบ

กบัการท่องเท่ียวแห่งประเทศไทยก็ตอ้งการส่งเสริม ให้บา้นตรึมเป็นหมู่บา้นเพ่ือการท่องเท่ียว ดงันั้น จึงควรมี

การศึกษาเพ่ือหารูปแบบท่ีเหมาะสม ท่ีจะใชใ้นการส่งเสริมการท่องเท่ียวบนพ้ืนฐานวฒันธรรมชุมชนของชาวไทย

เช้ือสายกยู ตาํบลตรึมโดยทาํการวจิยั เชิงปฏิบติัแบบมีส่วนร่วม ส่งเสริมการท่องเท่ียวดว้ยวถีิเกษตรอินทรีย ์
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7.2 ข้อเสนอแนะในการวจิยัคร้ังต่อไป 

    ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายและการพฒันา 

       1. ปัญหาท่ีผูว้ิจยัคน้พบจากการลงพ้ืนท่ีสาํรวจคือแมว้า่ชาวบา้นในตาํบลตรึมจะให้ความสนใจใน

การอนุรักษ์พ้ืนท่ีป่าไมพ้ื้นท่ีป่าสาธารณะอนัเป็นท่ีอยู่ของปู่ตาตะกวด แต่กลบัมีการนําเอาเศษขยะ เศษวสัดุ

ก่อสร้างไปท้ิงไวใ้นพ้ืนท่ีป่าสาธารณะ ส่งผลต่อทศันียภาพความสวยงาม ดงันั้นหน่วยงานท่ีมีส่วนเก่ียวขอ้งควรมี

มาตรการในการรักษาความสะอาดของพ้ืนท่ีสาธารณะ  

   

8. กติติกรรมประกาศ 

ขอขอบคุณ สถาบนัวจิยัและพฒันา มหาวทิยาลยัราชภฎัสุรินทร์ ท่ีสนบัสนุนงบประมาณสาํหรับงานวจิยั

น้ีในปีงบประมาณ 2563 ทาํใหผู้ว้จิยัสามารถทาํงานงานวจิยัเสร็จสมบูรณ์  

ขอกราบขอบพระคุณท่านคุณครู จิรวรรณ บุญจูง ครูชาํนาญการโรงเรียนตรึมวิทยานุสรณ์สําหรับ

แนวคิดในการทาํวิจยัในพ้ืนท่ี ขอกราบขอบพระคุณรองศาสตราจารย ์ดร.สารภี วรรณตรง และผูท้รงคุณวุฒิ                 

ทุกท่าน ท่ีกรุณาใหค้าํแนะนาํและใหข้อ้เสนอแนะในการทาํวจิยัใหส้มบูรณ์ยิง่ข้ึน 

ขอกราบขอบคุณพ่อทองสุข ดชัถุยาวตัร จํ้ าและปราชญ์ชาวบา้นทุกท่านในตาํบลตรึม อาํเภอศีขรภูมิ 

จงัหวดัสุรินทร์ สําหรับขอ้มูลเชิงลึกในการทาํวิจยั และขอขอบคุณ กาํนัน ผูใ้หญ่บา้น เจา้หนา้ท่ีองคก์ารบริหาร

ส่วนตาํบลตรึมและชาวบา้นทุก ๆ ท่านท่ีเป็นผูใ้หข้อ้มูลในแบบสมัภาษณ์ 

ขอขอบนักศึกษาสาขาการพฒันาสังคมท่ีทาํหน้าท่ีช่วยเก็บและบันทึกขอ้มูลภาคสนาม ขอขอบคุณ

เจา้หนา้ท่ีหอ้งสมุดของมหาวทิยาลยัราชภฏัสุรินทร์  สาํหรับการจดัหาเอกสารและหนงัสือสาํหรับการทาํวจิยั 

 คุณค่าและประโยชน์ท่ีความรู้วา่ดว้ยความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัเครือข่ายทางสงัคมกบัความเช่ือเร่ืองปู่ตา

ตะกวดเพ่ือการอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติในงานวิจยัเล่มน้ี  ผูว้ิจยัขอมอบบูชาแด่บรรพชนชาวสุรินทร์ มอบแด่

บิดามารดา บูรพาจารย ์ท่ีช่วยอบรมสัง่สอน ประสิทธ์ิประสาทวชิา โดยหวงัวา่ความรู้ท่ีเกิดจากการวิจยัน้ีคงจะถูก

ต่อยอดเพ่ือสร้างความเจริญรุ่งเรืองของชาติและบา้นเมืองสืบไป 
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บทคัดย่อ 

 วิจยัน้ีมีวตัถุประสงค์เพ่ือศึกษาการเรียนรู้ศิลปวฒันธรรมมุสลิมของเยาวชนชาวพุทธในสามจังหวดั

ชายแดนภาคใต ้โดยใชว้ิธีวิจยัเชิงคุณภาพ ทาํการเลือกผูใ้ห้ขอ้มูลหลกัเป็นเยาวชนไทยพุทธ แบบสุ่มตวัอยา่งตาม

วตัถุประสงค ์เป็นผูท่ี้เรียนอยูใ่นศูนยก์ารศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยั (กศน.) จงัหวดัละ 1 ศูนยใ์น

จงัหวดัปัตตานี ยะลา และนราธิวาส รวมจาํนวนเยาวชนไทยพุทธ 37 คน  เลือกผูใ้ห้ขอ้มูลรองตามความสะดวก

เป็นเยาวชนมุสลิม 5 คน ในศูนย ์นักวิชาการทอ้งถ่ิน 3 คน ผูป้กครองเยาวชน 8 คน รวบรวมขอ้มูลโดยวิธีสังเกต 

สมัภาษณ์เชิงลึก นาํขอ้มูลมาตรวจสอบแบบสามเสา้ดา้นขอ้มูล วเิคราะห์แบบสร้างบทสรุป ผลการศึกษาพบวา่การ

เรียนรู้ศิลปวฒันธรรมมุสลิมของเยาวชนชาวพทุธมีเหตุผล 3 ประการคือ 1 ความใกลชิ้ดและตอ้งการปฏิสมัพนัธ์ 2 

ความท่ึงในหลกัอิสลามและความสามารถของศาสดา และ 3 การเสพข่าวเก่ียวกับโลกอาหรับมุสลิมตามส่ือ

สาธารณะ  ด้านสภาพการเรียนรู้วฒันธรรมมุสลิม ด้านการแต่งกาย เรียนรู้เพราะมีเอกลกัษณ์ บ้างเรียนรู้โดย

ทดลองทํา  ด้านศิลปะเรียนรู้จากมัสยิด ทั้ งแบบดั้ งเดิมและแบบร่วมมยั โดยส่วนหน่ึงมีโอกาสสัมผสัจาการ

เดินทางไปทศันศึกษา ดา้นดนตรี เรียนรู้เพ่ือความบนัเทิง โดยเฉพาะเพลงอนาซิสเป็นท่ีจบัใจ แมไ้ม่รู้ความหมาย  

ดา้นแหล่งเรียนรู้ท่ีดีท่ีสุดคือสถานศึกษา จากการคน้ควา้ตามท่ีครูมอบหมาย การเรียนรู้จากแหล่งจริง อนัเป็น

แหล่งท่ีตั้งของศิลปะและเทศกาลต่างๆ วิธีการเรียนรู้นิยมใชส่ื้อออนไลน์ ประกอบการถาม ฟัง อ่าน ความ

สนใจเรียนรู้อยา่งใดอยา่งหน่ึงใชห้ลายวธีิ   

 

คาํสําคญั:  การเรียนรู้  ศิลปวฒันธรรมมุสลิม เยาวชนพทุธ สามจงัหวดัชายแดนภาคใต ้
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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 

 

ความสําคัญและทีม่าของปัญหาวจัิย 

 การเรียนรู้ความแตกต่างวฒันธรรมมีความสาํคญัต่อการดาํรงอยูข่องผูค้นในสังคมพหุวฒันธรรม  สาม

จงัหวดัชายแดนภาคใตเ้ป็นพ้ืนท่ีสงัคมพหุวฒันธรรม มีชาวพทุธอาศยัร่วมกบัชาวมุสลิมมายาวนาน  โดยมีสดัส่วน

ประชากรชาวมุสลิมมากกวา่ชาวพุทธ ในสัดส่วน 80 : 20 (ดิเรก หมานมานะ มูฮมัหมดัรอฟีอี มูซอ และพะเยาว ์

ละกะเตบ็, 2563) สาเหตุหน่ึงท่ีทาํใหช้าวพทุธดาํรงอยูไ่ดก็้ดว้ยการเรียนรู้วฒันธรรมมุสลิมเพ่ือให้สามารถปรับตวั 

เยาวชนชาวพุทธจดัเป็นกลุ่มท่ีมีศกัยภาพทางการเรียนรู้  ปัจจยัหลกัๆ ก็ดว้ยวฒิุภาวะ ความพร้อม ความเป็นวยัท่ี

กาํลงัศึกษา ความอยากรู้อยากเห็น ความทา้ทายต่อส่ิงใหม่ ๆ เยาวชนชาวพุทธเป็นกลุ่มท่ีดาํรงอยูใ่นวิถีสังคมพหุ

วฒันธรรมภาคใต ้ท่ีแวดลอ้มด้วยพลงัสังคมของชาวมุสลิม เหตุน้ีจึงมีการปรับตวัเพ่ือให้มีชีวิตอยู่ร่วมกันได ้

วฒันธรรมมุสลิมจดัเป็นวฒันธรรมขา้งเคียง (adjacent culture) ของวฒันธรรมชาวพุทธในสามจงัหวดัชายแดน

ภาคใต ้อีกทั้งเป็นวฒันธรรมของคนส่วนใหญ่จึงมีอิทธิพลต่อเยาวชนชาวพุทธ บางอยา่งมีการนาํภาษามลายมูาใช้

ในกลุ่มวยัรุ่น มีการผสมผสานทางวฒันธรรม มองเห็นคุณค่าวฒันธรรมทั้งของตนเองและผูอ่ื้น จนเกิดการถ่ายเท

ความรู้ซ่ึงกนัและกนั จากรายงานของเครือข่ายชาวพุทธเพ่ือสันติภาพชายแดนใต ้(2559) ไดร้ะบุว่าเยาวชนชาว

พทุธบางส่วนเขา้ร่วมกิจกรรมท่ีมีมุสลิมจาํนวนมาก แมกิ้จกรรมนั้นมีการบรรยายหลกัศาสนาอิสลาม เยาวชนชาว

พทุธต่างยอมรับและมกัตั้งคาํถามวา่มีความแตกต่างกบัศาสนาของชาวพทุธอยา่งไร จนตระหนกัไดว้า่ต่างศาสนา

ต่างวฒันธรรมดีไปคนละแบบ ไม่มีส่วนใดท่ีไม่ดี เยาวชนตอ้งการให้ชาวพุทธและมุสลิมเรียนรู้วิถีชีวิตความ
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เป็นอยูข่องแต่ละฝ่าย ผลการศึกษาช้ีให้เห็นวา่การเรียนรู้วฒันธรรมมุสลิม ของเยาวชนพุทธสามารถนาํมาตดัสิน

คุณค่าของการเรียนรู้ความแตกต่างทางวฒันธรรมดว้ย  การเรียนรู้ความแตกต่างหลากหลายวฒันธรรมเป็นฐานคิด

ของพหุวฒันธรรม (Multiculturalism) ดงัท่ี Blum (1998) เสนอวา่ทฤษฎีเก่ียวกบัความแตกต่างทางวฒันธรรมมี 3 

มิติ ได้แก่ 1. การเรียนรู้คุณค่าของมรดกทางวฒันธรรมของกลุ่มตน 2. ความปรารถนาท่ีจะเรียนรู้เพ่ือทาํความ

เขา้ใจและเรียนรู้วฒันธรรมของคนอ่ืน 3. การให้คุณค่าความหลากหลายทางวฒันธรรม เอาใจใส่ต่อการดาํรงอยู่

ของกลุ่มวฒันธรรมท่ีแตกต่าง   

จากแนวคิดน้ีอาจกล่าวไดว้่า การรักษาปฏิสัมพนัธ์ของเยาวชนชาวพุทธต่อชาวมุสลิมในสามจงัหวดั

ชายแดนภาคใตเ้กิดจากการรู้จกัเรียนรู้วฒันธรรมความเป็นอ่ืน และเห็นคุณค่าของความหลากหลายวฒันธรรม 

อยา่งไรก็ตามนบัตั้งแต่ พศ 2547 เม่ือเกิดสถานการณ์ความไม่สงบในสามจงัหวดัชายแดนภาคใต ้ไดก่้อให้เกิด

ความแตกแยก หรือคบัขอ้งหมองใจระหวา่งชาวพุทธและมุสลิม มีภาคส่วนต่างๆ พยายามแกปั้ญหา โดยส่งเสริม

ความรู้ความเขา้ใจระหวา่งกนั ใชน้โยบายพหุวฒันธรรมศึกษาในการจดัการศึกษาในสถานศึกษา โดยเฉพาะกลุ่ม

เยาวชนชาวพุทธท่ีจะตอ้งใชชี้วติร่วมกนัมุสลิมในอนาคต การเรียนรู้ศิลปวฒันธรรมมุสลิมอยา่งนอ้ยช่วยใหส้ังคม

พหุวฒันธรรมมีความมัน่คงย ัน่ยืน  เป็นการปรับตวัสูรั้บกบัปัญหาโดยทาํความเขา้ใจวฒันธรรมคนอ่ืนมากกวา่หนี

ปัญหาโดยยา้ยออกนอกพ้ืนท่ี ตวัแบบสาํคญัก็คือความสันติสุขในสามจงัหวดัชายแดนภาคใต ้ ดงัมีงานวิจยัของ

พระมหาสุชาติ อนาลโย (2560) ท่ีพบวา่ รูปแบบการสร้างสันติสุขของเครือข่ายชาวพุทธเพ่ือสันติ ประกอบดว้ย

รูปแบบการสร้างสันติสุขอยา่งมีส่วนร่วม รูปแบบการสร้างสันติสุขโดยการเรียนรู้สังคมพหุวฒันธรรม  รูปแบบ

การสร้างสนัติสุขโดยการให้ความรู้ รูปแบบการสร้างสนัติสุขโดยการส่ือสารเชิงสนัติ ผลการศึกษาสะทอ้นวา่ การ

ส่ือสาร การเรียนรู้ การไดรั้บความรู้จากส่ิงท่ีไมรู้้ใหรู้้เป็นคุณลกัษณะของสงัคมพหุวฒันธรรมท่ีตอ้งการสร้างสนัติ 

ชาวพทุธต่างมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ ท่ีส่งเสริมการเรียนรู้  มีผลวจิยัของ ดิเรก หมานมานะ มูฮมัหมดัรอฟีอี มู

ซอ และ พะเยาว ์ละกะเต็บ (2563) ท่ีเสนอรูปแบบของการพฒันาเยาวชนในพ้ืนท่ีสามจงัหวดัชายแดนภาคใต ้โดย

ใชกี้ฬา ดนตรี และศิลปะ กิจกรรมน้ีช่วยเนน้ผูเ้รียนใหเ้ป็นคนท่ีสมบูรณ์ทุกดา้น ผลวจิยัสะทอ้นถึงความสาํคญัของ

การเรียนรู้ศิลปวฒันธรรม ซ่ึงนอกจากทาํให้ชีวิตบนความหลากหลายวฒันธรรมราบร่ืน ยงัทาํให้เป็นคนท่ีเรียนรู้

วฒันธรรมผา่นกิจกรรมศิลปะและดนตรีเป็นคนท่ีสมบูรณ์ดว้ย 

ผลการวิจัยต่างๆ ช่วยสนับสนุนว่า ศิลปวฒันธรรมเป็นเคร่ืองร้อยรัดให้ผู ้คนท่ีมีความแตกต่าง

หลากหลายไดร้วมตวัและสร้างสามคัคี ผูว้ิจยัจึงสนใจศึกษาวา่การเรียนรู้ศิลปวฒันธรรมมุสลิมของเยาวชนพุทธ

ในสามจงัหวดัชายแดนภาคใตเ้ป็นอยา่งไร โดยศึกษาในประเด็นเหตุผลการเรียนรู้ สภาพการเรียนรู้ โดยยกกรณี

การแต่งกาย ศิลปะและดนตรี และแหล่งเรียนรู้ 

 

วตัถุประสงค์ของการวจัิย 

เพ่ือศึกษาการเรียนรู้ศิลปวฒันธรรมมุสลิมของเยาวชนพุทธในสามจงัหวดัชายแดนภาคใต ้ดา้นเหตุผล

การเรียนรู้ สภาพการเรียนรู้ โดยยกกรณีการแต่งกาย ศิลปะและดนตรี  และแหล่งเรียนรู้ 

 

เอกสารและงานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 

งานนิพนธ์เก่ียวกบัการเรียนรู้ความแตกต่างวฒันธรรมมีงานเขียนของเพช็รี  รูปะวิเชตร์ (2554) เร่ืองการ

เรียนรู้ลกัษณะต่างวฒันธรรมท่ีเสนอวา่ แนวทางเพ่ือการเรียนรู้และปรับตวัทางวฒันธรรมท่ีต่างกนัประกอบดว้ย 

1) ศึกษาทาํความเขา้ใจในปัจจยัหรือองคป์ระกอบทีทาํให้วฒันธรรมของแต่ละชาติแตกต่างกนั หรือคลา้ยคลึงกนั
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กับวฒันธรรมของเรา 2) ตอ้งยอมรับในความแตกต่างด้านวฒันธรรมของชาติต่างๆ ด้วยการไม่คิดว่าเป็นส่ิง

ผิดปกติ ไปจากวฒันธรรมของเรา 3) ตอ้งเรียนรู้วฒันธรรมต่างๆ อยา่งเขา้ใจและตอ้งยอมรับในวฒันธรรมท่ีเป็น

ขอ้ดี เพ่ือความภาคภูมิใจและรักษาไว ้ส่วนวฒันธรรมท่ีเป็นขอ้ดอ้ยก็ตอ้งยอมรับและพยายามช่วยกันกาํจดัท้ิง 

ณรุทธ์ สุทธจิตต ์(2544) กล่าววา่ การเรียนรู้เป็นผลเน่ืองมาจากดา้นวฒิุภาวะ และสภาพแวดลอ้ม องคป์ระกอบท่ี

ช่วยส่งเสริมการเรียนรู้ อนัดบัแรกไดแ้ก่ 1) วฒิุภาวะ (Maturity) เป็นขั้นตอนพฒันาการของบุคคลท่ีเกิดข้ึนเองตาม

ธรรมชาติ โดยไม่ตอ้งอาศยัส่ิงเร้า วฒิุภาวะจะพฒันาไปตามลาํดบัขั้นตอน การเปล่ียนแปลงทางธรรมชาติไม่จดัวา่

เป็นการเรียนรู้ แต่จะช่วยส่งเสริมการเรียนรู้  2) ความพร้อม (Readiness) เป็นสภาวะของบุคคลท่ีจะเรียนรู้ส่ิงใดส่ิง

หน่ึงอยา่งบงัเกิดผลซ่ึงความพร้อมจะข้ึนอยู่กบัวุฒิภาวะทางร่างกาย สติปัญญา สังคม และอารมณ์ 3) แรงจูงใจ 

(Motivation) เป็นความตอ้งการท่ีจะเรียนรู้ของผูเ้รียน ซ่ึงถือวา่เป็นองคป์ระกอบของการเรียนรู้ เพราะแรงจูงใจจะ

ก่อให้เกิดพฤติกรรมเน่ืองมีจากแรงผลกัดนัเกิดข้ึน ยงัมีแนวคิดของสุพตัรา ชาติบญัชาชยั (2548) ท่ีเห็นว่า ปัจจยั

สําคญัของการเรียนรู้คือ ส่ิงท่ีสามารถมากระตุน้ให้เกิดความสนใจและเกิดความตอ้งการท่ีจะเรียนรู้   ส่ิงใดท่ี

สามารถทาํให้รับรู้ถึงประโยชน์ท่ีจะเกิดข้ึนจากการรับรู้ไดม้าก ก็เป็นส่ิงเร้าท่ีแรง ความสนใจท่ีจะเรียนรู้ก็มากตาม

ดว้ย ทั้งน้ีข้ึนกบัศกัยภาพของผูถ่้ายทอดดว้ย มีผลวิจยัของสมบติั โยธาทิพย ์และคณะ (2555)  ท่ีเสนอรูปแบบและ

วธีิการพฒันาเยาวชนเพ่ือความมัน่คงของสามจงัหวดัชายแดนภาคใต ้ ดา้นสังคมวา่ควรปลูกฝังให้เยาวชนเรียนรู้

การอยู่ร่วมกันระหว่างไทยพุทธและมุสลิมในสังคมพหุวฒันธรรมไดอ้ย่างสันติสุข  สร้างสภาพแวดลอ้มทาง

สงัคมโดยใชห้ลกัศาสนาและวฒันธรรมประเพณีอนัดีงาม ดา้นการจดักิจกรรมส่งเสริมและสนบัสนุนดา้นศาสนา 

ศิลปวฒันธรรมประเพณีทอ้งถ่ิน เสนอไห้มีการจดักลุ่มเรียนรู้และจดักิจกรรม ดา้นศาสนาวฒันธรรมของประเพณี

ของท้องถ่ินและชาติ มีเวทีจัดแสดงเร่ืองของวฒันธรรมท้องถ่ิน เช่น การแต่งกาย การทําอาหารพ้ืนเมือง 

การละเล่นต่างๆ ส่งเสริมวฒันธรรมท่ีหลากหลายได ้แต่ไม่ใหข้ดักบัวถีิชีวติท่ีดีงามจดัตั้งพิพิธภณัฑท์างวฒันธรรม 

เพ่ือเป็นแหล่งเรียนรู้ในชุมชน    

4  วธีิดําเนินการวจัิย 

 การวจิยัน้ีใชแ้บบแผนวธีิวจิยัเชิงคุณภาพ เก็บขอ้มูลทั้งจากเอกสารและจากพ้ืนท่ีชุมชน ทาํการเลือกผูใ้ห้

ขอ้มูลหลกัเป็นเยาวชนไทยพุทธ โดยเลือกตวัอย่างแบบสุ่มตามวตัถุประสงค ์มีขอบเขตเป็นเยาวชนไทยพุทธท่ี

เรียนอยูใ่นศูนยก์ารศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยั (กศน.) เน่ืองจากขาดโอกาสศึกษาในระบบส่วน

ใหญ่ทาํงานดว้ย มีประสบการณ์พบเห็นวฒันธรรมมุสลิมไดม้าก อายรุะหวา่ง 15-24 ปี จงัหวดัละ 1 ศูนยใ์นเขต

เมืองจงัหวดัปัตตานี  เขตเมืองเบตง จงัหวดัยะลา และเขตเมืองสุไหงโก-ลก จงัหวดันราธิวาส ทั้งน้ีเพราะพ้ืนท่ี

เหล่าน้ีมีชาวพทุธอาศยัจาํนวนมากและมีอตัลกัษณ์วฒันธรรมมลายมุูสลิมโดดเด่น รวมจาํนวนเยาวชนไทยพทุธ 37 

คน เลือกผูใ้หข้อ้มูลรองตามความสะดวกเป็นเยาวชนมุสลิม 5 คนท่ีอยูใ่นศูนย ์นกัวชิาการทอ้งถ่ิน 3 คน ผูป้กครอง

เยาวชนชาวพุทธ 8 คน เคร่ืองมือวิจัยใช้แบบสัมภาษณ์ก่ึงโครงสร้าง แบบบันทึกการสังเกต อุปกรณ์เทป

บนัทึกเสียง สมุดบนัทึกการสัมภาษณ์  รวบรวมขอ้มูลในช่วงเดือนพฤศจิกายน พศ 2562 ถึงเดือนกนัยายน พศ.

2563 ซ่ึงมีการจดักิจกรรมต่างๆ ตามรอบปี โดยวธีิสงัเกตดา้นพฤติกรรมการเรียนรู้ แหล่งเรียนรู้ สัมภาษณ์เชิงลึก 

ขอ้มูลท่ีไดรั้บจากการสัมภาษณ์ทาํการตรวจสอบขอ้มูลแบบสามเส้าดา้นขอ้มูล เพ่ือพิสูจน์ขอ้มูลท่ีไดม้าถูกตอ้ง

หรือไม่ โดยการถามซํ้ าตวับุคคลแต่ต่างเวลา สถานท่ี และถามบุคคลรอบขา้ง นําขอ้มูลมาวิเคราะห์แบบสร้าง

บทสรุป และรายงายผลเชิงวเิคราะห์พรรณนา 
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ผลการวจัิย 

 เหตุผลของการเรียนรู้วฒันธรรมมุสลมิ 

ในการเรียนรู้วฒันธรรมมุสลิมของเยาวชนพุทธพบว่ามีแรงจูงใจต่อการเรียนรู้วฒันธรรมมุสลิม 3 

ประการ 1) เป็นเหตุผลดา้นความใกลชิ้ด สภาพแวดลอ้มสังคมมุสลิมท่ีอยูร่่วมกบัสังคมชาวพทุธมายาวนาน ความ

ตอ้งการปฏิสัมพนัธ์กบัมุสลิมตอ้งเรียนรู้วฒันธรรมมุสลิม  ดงัคาํสมัภาษณ์ท่ีวา่ “สนใจวฒันธรรมอิสลาม เพราะจะ

ได้เช่ือมความสัมพันธ์” (เถลิงศกัด์ิ, นามสมมติ, สัมภาษณ์ วนัท่ี 12 พฤษภาคม 2562 ท่ีเบตง) “เคยอ่านเก่ียวกับ

ศาสนาอิสลาม วิถีมสุลิมทาํให้สามารถเช่ือมความสัมพันธ์กันได้ สนใจเพราะเขาสามัคคีกันดี แสดงออกชัดเจน” 

(สถาพร, นามสมมติ, สมัภาษณ์เม่ือวนัท่ี 12 พฤษภาคม 2562 ท่ีเบตง)   

2) เหตุผลดา้นศาสนาอิสลาม  การมีประชากรโลกนบัถือศาสนาอิสลามจาํนวนมาก โดยท่ีมุสลิมเหล่านั้น

มีความสามคัคีกลมเกลียวกนั รวมถึงความน่าท่ึงในความสามารถและสติปัญญาและของนบีมูฮมัมดั ยิ่งเรียนรู้

ประวติัศาสตร์พระศาสดาก็ยิง่ทาํใหต้อ้งการทาํความเขา้ใจวฒันธรรมทางศาสนาของชาวมุสลิม ดงัคาํสมัภาษณ์วา่ 

“ชอบฟังศาสนาอิสลาม ท่านนบีศาสดาเขามีหลายคน  แต่ละคนมีความสามารถไม่เหมือนกัน” (กิตติ, นามสมมติ, 

สมัภาษณ์, วนัท่ี 6 เมษายน 2562 ท่ีสุไหงโก-ลก)    

3) เหตุผลด้านสถานการณ์ต่างๆ ของโลกมุสลิมท่ีมกัเป็นข่าวทัว่โลก เช่น ข่าวการสู้รบในตะวนัออก

กลาง และภาพข่าวความรุนแรงท่ีมุสลิมทาํกบัคนกลุ่มต่างๆ ทาํให้เยาวชนชาวพุทธสนใจเรียนรู้โลกมุสลิม  ดงัคาํ

สัมภาษณ์ท่ีว่า “ชอบดูสงครามอิสลาม มุสลิมตะวันออกสนใจมาก เขาคงมีความกดดันมาก จนแสดงออกมา

รุนแรง” (ปฏิภาณ, นามสมมติ, สมัภาษณ์, วนัท่ี 6 เมษายน 2562 ท่ีสุไหงโก-ลก) 

สภาพการเรียนรู้วฒันธรรมมุสลมิ 

สภาพการเรียนรู้ของเยาวชนชาวพุทธมกัเกิดข้ึนจากสถานการณ์หรือศิลปวฒันธรรมมุสลิมท่ีปรากฏ

รอบตวั โดยในบทความน้ีจะยกตวัอยา่งการเรียนรู้ศิลปวฒันธรรมมุสลิมของเยาวชนชาวพุทธเพียง 3 ดา้นคือ ดา้น

การแต่งกาย ดา้นศิลปะ และดนตรี ดงัน้ี 

1 ดา้นการแต่งกายเกิดข้ึนเม่ือมีโอกาสเขา้ร่วมกิจกรรมของมุสลิม หรือมีประสบการณ์ตรงกบัการจดั

เทศกาลของมุสลิม ดงัเช่น วนัฮารีรายอ วนัแต่งงาน การเห็นมุสลิมแต่งกายดว้ยชุดสุภาพและสวยงามสร้างความ

ประทบัใจ ไดน้าํมาสู่ความสนใจท่ีจะเรียนถึงท่ีมาท่ีไป รวมถึงรูปแบบการแต่งกาย ดงัคาํสัมภาษณ์ท่ีวา่ “วันรายอ

เขามีการสวดมนต์ ฟังเขาว่าทุกคนจะหาชุดใหม่ๆ มาใส่กัน เขาจะยังไง การแต่งตัวของมสุลิมเขาใส่หมวก ครอบ

หัว งานแต่งงานเคยไปร่วมงานเจ้าบ่าวเจ้าสาวแต่งชุดสวยมาก เพราะรู้จักเจ้าบ่าว” (ภานุ, นามสมมติ, สัมภาษณ์, 

วนัท่ี 11 พฤษภาคม 2562 ท่ีเบตง) ความใกลชิ้ดกบัชาวมุสลิมมีผลให้เยาวชนชาวพุทธคุน้เคยกบัการแต่งกายของ

หญิงชาวมุสลิม เหตุน้ีจึงพบวา่เยาวชนส่วนใหญ่สนใจกบัการเรียนรู้การฮิญาบ ดว้ยลกัษณะการแต่งตวัท่ีรัดกุม

มิดชิด ดูสุภาพใส่กระโปรงยาว และมีผา้คลุมทบัอีกชั้น มว้นผา้คลุมทบัไหล่ ความประทบัใจทาํให้สอบถามผูรู้้ถึง

เหตุผลการแต่งอยา่งมิดชิด คอยหาโอกาสแต่งตวัให้กบัเพ่ือนมุสลิมคนสนิท คอยบนัทึกภาพ การดูภาพถ่ายสตรี

มุสลิมทําให้เยาวชนชาวพุทธซาบซ้ึงไปกับวฒันธรรมท่ีแตกต่าง สร้างโอกาสเรียนรู้ไปพร้อมกับทดลองทํา 

นอกจากการเห็นของจริงยงัอาจเรียนรู้ผ่านอุปกรณ์ส่ือสาร ทดลองปฏิบัติโดยทดลองใส่ การใส่ผา้พนัศีรษะ

เยาวชนไดเ้รียนรู้ไปพร้อมกบัการตั้งคาํถามใหก้บัตนเอง จนนาํมาสู่การตั้งสมมติฐานต่างๆ ความช่างคิดช่างสงสัย

ทาํใหเ้ยาวชนค่อยๆ ซึมซบักบัศิลปวฒันธรรมมุสลิมในสามจงัหวดัชายแดนภาคใตม้ากข้ึน  

2 ดา้นศิลปะซ่ึงรวมถึงสถาปัตยกรรม เยาวชนเรียนรู้ไดม้ากเช่นเดียวกบัการแต่งกาย เน่ืองจากปรากฏอยู่

โดยรอบ ดงัเช่น มสัยดิ บา้นเรือนมุสลิม โดยเฉพาะมสัยดิท่ีมีลกัษณะเฉพาะแยกออกชดัเจน มสัยดิในสามจงัหวดั
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มีหลายลกัษณะ มสัยิดเก่าแก่ท่ีทรงคุณค่าทางประวติัศาสตร์จนถึงมสัยิดร่วมสมยั การเดินทางชมมสัยิด แมไ้ม่

สะดวกต่อเยาวชนชาวพุทธนักดว้ยสถานการณ์ปัจจุบัน แต่ด้วยความสนใจเรียนรู้ทาํให้กลุ่มเยาวชนน้ีพยายาม

ศึกษาผา่นส่ือการเรียนรู้ หรือสร้างประสบการณ์ทั้งทางออ้มและทางตรง การไปมสัยิดของชาวพทุธท่ีสะดวกนิยม

ไปเป็นกลุ่มตามเพ่ือนมุสลิม การชมมสัยิดทาํใหเ้รียนรู้ส่ิงต่างๆ มองเห็นขอ้แตกต่างของศาสนสถานแต่ละศาสนา 

การชมรวมถึงการสังเกตลวดลายตกแต่งท่ีมีความแตกต่างจากลายไทย เป็นการเรียนรู้จากการเห็นดว้ยสายตาและ

ประเมินคุณค่า หากยงัขาดการปฏิบติัหรือบนัทึก ในทางปฏิบติัเยาวชนมีความคิดวา่การวาดรูปลวดลายอิสลามเป็น

เร่ืองยาก หากไม่มีผูใ้ดอบรมสั่งสอน เอกลกัษณ์ของลวดลายอิสลามจาํพวกลายเรขาคณิต ลายพนัธ์พฤกษาลว้นจูง

ใจให้บนัทึก แต่ขาดทกัษะการวาด โดยตั้งเง่ือนไขไวส้องประการคือ วาดไม่ไดเ้พราะขาดศกัยภาพของตนเอง กบั

วาดไม่ไดเ้พราะไม่มีผูใ้ดช้ีนาํ ดงัคาํสมัภาษณ์ท่ีวา่ “เคยศึกษาเก่ียวกับมสัยิดกรือเซะ เคยไปกรือเซะไปตอนประถม 

มีการแยกกลุ่มเลยไม่ทันได้เข้า ชอบมากชอบดูมัสยิด เคยดูมัสยิด 200 ปีท่ีนรา ศึกษาเรียบเรียงให้อาจารย์เป็น

รายงาน ชอบวาดลายอิสลามจากหนังสือแต่ไม่สวย ท่ีโรงเรียนมีวิชาศาสนาอิสลาม” (วิรัญญา, นามสมมติ, 

สมัภาษณ์, วนัท่ี 5 เมษายน 2562 ท่ีสุไหงโก-ลก) 

3 ดา้นดนตรีในวฒันธรรมมลายมุูสลิม เป็นท่ีคุน้เคยของเยาวชนชาวพุทธ แต่กระนั้นก็ตามเสน่ห์ดนตรี

มลายูมิใช่ดว้ยเสียงดนตรีบนัเทิงใจอยา่งรอเง็งหรือดิเกฮูลูเท่านั้น ยงัมีดนตรีท่ีจบัใจอยา่งเพลงอนาซิส ซ่ึงมีทั้งท่ี

ดนตรีประกอบหรือมีแต่เสียงร้องเท่านั้น จนเยาวชนบางคนรู้สึกช่ืนชอบ แมเ้น้ือหาไม่สามารถแปลความหมายได ้

แต่ฟังไดไ้พเราะตามประสบการณ์สุนทรียะแต่ละคน แมแ้ต่เสียงอาซานสวดสรรเสริญพระเจา้บางคนอดไม่ไดเ้ม่ือ

ไดย้ินเสียง ก่อความสนใจให้ตอ้งการเรียนรู้เพลงและดนตรีในวฒันธรรมมลาย ูดงัคาํสมัภาษณ์ท่ีวา่ “ชอบฟังเสียง

สวดละหมาด มันเพราะจับใจดี ถึงฟังไม่รู้เร่ืองกช็อบ อยากรู้อนาซิส” (ปัทมวรรณ, นามสมติ, สัมภาษณ์, วนัท่ี 30 

มิถุนายน 2562 ท่ีปัตตานี) การเรียนรู้ดนตรีมุสลิมมกักระทาํไปพร้อมกบัความสนใจวิถีชีวิตทัว่ๆ ไปของมุสลิม 

เยาวชน  บางส่วนเห็นว่าการแสดงออกทางดนตรีและการแสดงเหล่าน้ีช่วยให้เยาวชนพุทธเขา้ใจความคิดของ

มุสลิมมากข้ึน  เขา้ใจถึงความมีระเบียบวินัยต่อหลกัศาสนามีอิทธิพลต่อพฤติกรรมทางการแสดง การเรียนรู้เน้ือ

เพลงและการแสดงในวฒันธรรมมุสลิมไม่เพียงเพ่ือความบนัเทิงเท่านั้น ยงัตอ้งการเรียนรู้ความหมายท่ีปรากฏใน

เน้ือเพลง กล่าวคือการฟังเพ่ือการเรียนรู้ยงัคาํนึงถึงปัจจยัทางภาษาดว้ย เพราะเช่ือว่าหากฟังสมํ่าเสมอจะทาํให้

เขา้ใจภาษามลายแูละส่ือสารกบัชาวมุสลิมไดม้ากยิง่ข้ึน มีทศันคติดีข้ึน การให้คุณค่าและความหมายต่อชาวมุสลิม

มิไดอ้ยูท่ี่การแปลภาษา แต่รวมถึงพ้ืนฐานความรู้ความเขา้ใจในบริบทสงัคมมุสลิม และโอกาสของเยาวชนเองใน

การเขา้ไปสร้างระบบความสมัพนัธ์กบัดนตรีท่ีมีความแตกต่างทางภาษา 

 

แหล่งเรียนรู้ของเยาวชนชาวพุทธ 

แหล่งเรียนรู้หลกัของเยาวชนชาวพุทธคือสถานศึกษาท่ีเยาวชนสังกดัอยู ่การเรียนรู้ส่วนมากปรากฏอยู่

ในห้องเรียน ห้องสมุด ลานตน้ไมข้องโรงเรียนโดยมีครูเป็นผูถ่้ายทอด ดงัคาํสัมภาษณ์วา่ “รู้เร่ืองอิสลามกเ็พราะ

เพ่ือนมสุลิมเล่าท่ีโรงเรียน น่ังคุยให้ฟังในห้อง กศน.” (สุดารันตน,์ นามสมมติ สมัภาษณ์, วนัท่ี 3 สิงหาคม 2562 ท่ี

ปัตตานี) เยาวชนคน้ควา้ดว้ยตนเองตามท่ีไดรั้บมอบหมาย ห้องสมุดมีหนงัสือเก่ียวกบัโลกของมุสลิมและจดัวาง

อยา่งเป็นระเบียบ อยา่งไรก็ตามการมาอ่านหนังสือในห้องสมุดมกัทาํควบคู่กบัคน้ควา้ทางออนไลน์ เยาวชนบาง

คนพยายามเขา้ถึงมสัยิดเพ่ือเรียนรู้สถาปัตยกรรมอิสลามในทอ้งถ่ิน เม่ือมีระเบียบกาํหนดมิให้คนต่างศาสนาเขา้

ภายใน การหาอ่านในห้องสมุด หรือส่ือออนไลน์จึงเป็นทางเลือกท่ีดีท่ีสุด การเรียนรู้จากแหล่งจริงนับเป็นการ

สร้างเสริมประสบการณ์ท่ีดีท่ีสุด เน่ืองจากเยาวชนสมัผสัไดถึ้งของจริง ไม่วา่อาคารส่ิงก่อสร้าง มสัยดิ พิพิธภณัฑ ์
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เทศกาล ประเพณีหรือพิธีกรรมต่างๆ การไปยงัสถานท่ีจริงชกันาํให้สงสัยในส่ิงต่างๆ ไดม้ากกวา่ ดงัเยาวชนเคย

ไปทศันศึกษามสัยิดทาํให้เขาตั้งขอ้สังเกตวา่ การตั้งดาวกบัดวงจนัทร์เหตุใดไม่ปรากฏกบัศาสนสถานของศาสน

อ่ืนๆ การมีลายคลา้ยกลีบบวับนโดม ไดน้าํมาสู่การหาความรู้เพ่ิมเติม แต่กระนั้นก็ดีบางคนก็เห็นมสัยดิเป็นสถาน

หวงห้ามสาํหรับชาวพุทธ จึงเรียนรู้แต่ภายนอก หากสงสยัถามเพ่ือนมุสลิมซ่ึงก็ไดรั้บคาํตอบระดบัหน่ึง อีกแหล่ง

คือหมู่บา้นมุสลิมซ่ึงเยาวชนชาวพุทธเห็นวา่ เป็นแหล่งเรียนรู้วฒันธรรมมุสลิมท่ีสมบูรณ์ท่ีสุด เห็นชุมชนท่ีมีชีวิต 

เพ่ือนมุสลิมจะเป็นผูช้กันาํท่ีง่ายท่ีสุด  

สภาพปัจจุบนัท่ีการบริโภคขอ้มูลจากส่ือออนไลน์ไดรั้บความนิยมมากข้ึน นาํมาสู่การเรียนรู้เร่ืองราว

ต่างๆ มากมาย  เยาวชนชาวพุทธเป็นกลุ่มหน่ึงซ่ึงได้รับผลกระทบ และอาจทําให้ความรู้สึกนึกคิดต่างๆ 

เปล่ียนแปลงไดต้ามอิทธิพลของส่ือ เช่น ทศันคติต่อชาวมุสลิมท่ีมองว่ารังแกชาวพุทธมาเป็นการช่วยเหลือชาว

พุทธ การเห็นข่าวท่ีมีพระสงฆ์ไทยกบัอิหม่ามร่วมกิจกรรม เยาวชนชาวพุทธเกือบทั้ งหมดมีโทรศพัท์มือถือไว้

ส่ือสาร และดูรายการต่างๆ ทางออน์ไลน์ และมีแนวโน้มใชส่ื้อทางออนไลน์มากข้ึน เพราะสะดวกและรวดเร็ว 

ดา้นศิลปวฒันธรรมเป็นสาระหน่ึงท่ีนิยมใชเ้พราะใหค้วามสุนทรีย ์ขณะเดียวกนัสามารถแลกเปล่ียนความคิดเห็น

ในกลุ่ม ส่ือดิจิทัลกลายเป็นเคร่ืองมือปฏิบัติการเพ่ือสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ สร้างการแบ่งปันความรู้ท่ีมี

เครือข่ายทั้งชาวพุทธและมุสลิม ผ่านเวบ็ไซตห์รือโปรแกรมประยกุตบ์นส่ือใดๆ ในรูปของขอ้มูล ภาพ และเสียง 

เยาวชนสามารถฟัง อ่าน และหากสงสยัสอบถามผูรู้้ดว้ยตนเองโดยการเช่ือมต่อกบัอินเทอร์เน็ต ความสนใจเรียนรู้

อยา่งใดอยา่งหน่ึงมกัใชห้ลาย ๆ วธีิ ดงัคาํสมัภาษณ์ท่ีวา่ “ถ้าฟังเร่ืองอิสลามจากจากเนต็ไม่เข้าใจ ถ้าเป็นเร่ืองมสัยิด

จะถามครูมสุลิมมากกว่า อะไรท่ีไม่เข้าใจก็ถามครู” (เชาน์, นามสมมติ สัมภาษณ์, วนัท่ี 11 พฤษภาคม 2562 ท่ีเบ

ตง)  

 

อภิปรายผล 

เหตุผลท่ีทาํให้เยาวชนชาวพุทธเรียนรู้ศิลปวฒันธรรมมุสลิมมี 3 ประการ ประการแรกเป็นเหตุผลดา้น

ความใกลชิ้ด สภาพแวดลอ้มสังคมมุสลิมท่ีอยู่ร่วมกบัสังคมชาวพุทธมายาวนาน ความตอ้งการปฏิสัมพนัธ์กับ

มุสลิมทาํให้ตอ้งเรียนรู้วฒันธรรมมุสลิม ประการท่ีสองเหตุผลดา้นศาสนาอิสลาม  การมีผูน้บัถือจาํนวนมาก และ

มีความกลมเกลียวระหวา่งมุสลิมดว้ยกนั ยิง่เรียนรู้ประวติัศาสตร์พระศาสดา ยิง่ทาํใหเ้ยาวชนพทุธท่ึงต่อสติปัญญา

และความสามารถของนบีมูฮมัมดัจึงสนใจศิลปวฒันธรรมมุสลิม ประการท่ีสามการเรียนรู้สถานการณ์ต่างๆ ทัว่

โลกจากข่าว ข่าวการสู้รบในตะวนัออกกลาง และภาพข่าวความรุนแรงท่ีมุสลิมทาํกบัคนกลุ่มต่างๆ ทาํให้เยาวชน

ชาวพุทธตอ้งการเรียนรู้โลกมุสลิม สอดคลอ้งกบัแนวคิดของสุพตัรา ชาติบญัชาชยั (2548) ท่ีเห็นวา่ปัจจยัสาํคญั

ของการเรียนรู้คือ ส่ิงท่ีสามารถมากระตุน้ให้เกิดความสนใจและเกิดความตอ้งการท่ีจะเรียนรู้   ส่ิงใดท่ีสามารถทาํ

ใหรั้บรู้ถึงประโยชน์ท่ีจะเกิดข้ึนจากการรับรู้ไดม้ากก็เป็นส่ิงเร้าท่ีแรง ความสนใจท่ีจะเรียนรู้ก็มากตามดว้ย   

 จากการศึกษาสภาพการเรียนรู้ทั้งดา้นการแต่งกาย ศิลปะ และดนตรีจะพบวา่ เยาวชนไทยพทุธตระหนกั

ดีท่ีจะตอ้งเรียนรู้ศิลปวฒันธรรมในสังคมมุสลิม โดยไม่มีทศันคติท่ีวา่เป็นของชนกลุ่มนอ้ยของประเทศ และต่าง

ศาสนา แมเ้คยมีเหตุการณ์ความไม่สงบท่ีสร้างความหวาดระแวงมาก่อน สอดคลอ้งกบัความเห็นของเพ็ชรี รูปะ

วเิชตร์ (2554) ท่ีระบุวา่การเรียนรู้วฒันธรรมท่ีแตกต่าง ตอ้งยอมรับในความแตกต่างดา้นวฒันธรรม ดว้ยการไม่คิด

วา่เป็นส่ิงผิดปกติไปจากวฒันธรรมของเรา สอดคลอ้งกบัแนวคิดของBlum (1998) ท่ีเสนอวา่พ้ืนฐานเก่ียวกบัความ

แตกต่างทางวฒันธรรมตอ้งให้คุณค่าความหลากหลายทางวฒันธรรม เอาใจใส่ต่อการดาํรงอยูข่องกลุ่มวฒันธรรม

ท่ีแตกต่าง   
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ผลการศึกษายงัพบว่า สภาพแวดล้อมมีผลการเรียนรู้ ความพร้อมของแหล่งการเรียนรู้ต่างๆ ไม่ว่า

หอ้งสมุดของสถานศึกษา ชั้นเรียนท่ีครูคอยกระตุน้ หรือบา้นของเยาวชน แหล่งเรียนรู้ท่ีส่งผลมากคือการไดส้มัผสั

ในสถานท่ีจริง เช่น มสัยิด พิพิธภณัฑ์ หรือสถานท่ีจดักิจกรรมทางศิลปวฒันธรรมของชาวมุสลิม ประกอบกบั

เยาวชนส่วนใหญ่มีโทรศพัทมื์อถือท่ีสามารถเรียนรู้ศิลปวฒันธรรมมุสลิมไดส้ะดวก สอดคลอ้งกบัผลวิจยัของอุษา 

บานเยน็ (2560) ท่ีพบวา่ การเรียนรู้ของเยาวชนในสามจงัหวดัชายแดนภาคใตพ่ึ้งพาส่ือเทคโนโลยีดิจิตลัจาํนวน

มาก โดยเยาวชนจะเขา้ถึงความรู้ต่าง ๆ  ไดผ้า่นรูปแบบต่างๆ เช่น เขา้ถึงการสอนของครูท่ีสอนเก่งๆ ดว้ย วดีิโอการ

สอน เอกสารคาํสอนอิเล็กทรอนิค หรือวิดีโอคอนเฟอร์เร้นท์ หรือ เขา้ถึงความรู้อ่ืนๆ ผ่านทางเว็บไซต์และ

อินเทอร์เน็ตเพ่ือขยายช่องทางการเรียนรู้ ความพร้อมเกิดไดท้ั้งจากสภาพปัจเจกบุคคลและส่ิงแวดลอ้มทางสังคม 

ตามท่ีณรุทธ์ สุทธจิตต ์(2544) เห็นวา่ความพร้อม (Readiness) เป็นสภาวะของบุคคลท่ีจะเรียนรู้ส่ิงใดส่ิงหน่ึงอยา่ง

สาํเร็จผล ซ่ึงความพร้อมจะข้ึนอยูก่บัสังคมดว้ย สอดคลอ้งกบัผลศึกษาของสมบติั โยธาทิพย ์และคณะ (2555) ท่ี

เสนอรูปแบบและวธีิการพฒันาเยาวชนดา้นสังคม เพ่ือความมัน่คงของสามจงัหวดัชายแดนภาคใตว้า่ ควรปลูกฝัง

ให้เยาวชนเรียนรู้การอยู่ร่วมกันระหว่างไทยพุทธและมุสลิมในสังคมพหุวฒันธรรมได้อย่างสันติสุข สร้าง

สภาพแวดล้อมทางสังคมหรือแหล่งเรียนรู้โดยใช้หลักศาสนาและวฒันธรรมประเพณีอนัดีงาม ด้านการจัด

กิจกรรม เสนอไหมี้การจดักลุ่มเรียนรู้และจดักิจกรรมดา้นวฒันธรรมและประเพณีของทอ้งถ่ิน มีเวทีจดัแสดงเร่ือง

ของวฒันธรรมทอ้งถ่ิน เช่น การแต่งกาย การทาํอาหารพ้ืนเมือง การละเล่นต่างๆ ส่งเสริมวฒันธรรมท่ีหลากหลาย 

สภาพน้ีไม่เพียงช่วยให้ชาวพทุธเห็นคุณค่าของแหล่งเรียนรู้แต่รวมถึงเยาวชนมุสลิมดว้ย หากเห็นคุณค่าร่วมกนัก็

จะทาํใหส้ามจงัหวดัชายแดนภาคใตส้นัติสุขยิง่ข้ึน 

 

ข้อเสนอแนะ 

1) ขอ้เสนอแนะในการนาํผลวิจยัใช ้จากผลการศึกษาช้ีให้เห็นวา่เยาวชนชาวพุทธเคารพในคุณค่าของ

วฒันธรรมท่ีมีความแตกต่างและพร้อมจะเรียนรู้ จึงควรท่ีหน่วยงานดา้นวฒันธรรมหรือสันติศึกษาส่งเสริมการ

เรียนรู้ โดยการสร้างส่ือ สร้างกิจกรรมดา้นศิลปวฒันธรรมมลายมุูสลิมท่ีเยาวชนสนใจ เช่น บรรยายใหช้าวพทุธได้

รู้ประวติัของเพลงอนาซิส เพ่ือเขา้ใจวถีิมุสลิมมากข้ึน 

2) ข้อเสนอแนะในการวิจัยคร้ังต่อไป นักวิจัยควรศึกษาในประเด็นการเรียนรู้ศิลปวฒันธรรมของ

เยาวชนชาวพทุธในประเด็นการสร้างความตระหนกัรู้และทศันคติเชิงบวกแก่เยาวชนชาวพทุธต่อความหลากหลาย

วฒันธรรม เพ่ือความเขม้แขง็ในวถีิชาวพทุธท่ามกลางสงัคมมลาย ู
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บทคัดย่อ 

 งานวิจยัน้ีเป็นการศึกษากระบวนการประยกุต์ใช้ภูมิปัญญาทอ้งถ่ินในการพฒันาชุมชนของกลุ่มชาติ

พนัธ์ุมอญบา้นวงักะ โดยใชแ้นวคิดการจดัการภูมิปัญญาทอ้งถ่ินเป็นกรอบในการศึกษา ใชร้ะเบียบวิธีวิจยัเชิง

คุณภาพ โดยมีวตัถุประสงคเ์พ่ือ 1) ศึกษาและจาํแนกภูมิปัญญาทอ้งถ่ินของชาวไทยเช้ือสายรามญัท่ีอาศยัอยูใ่นเขต

พ้ืนท่ีบ้านวงักะ อาํเภอสังขละบุรี จังหวดักาญจนบุรี 2) เพ่ือแสวงหาวิธีการปรับใชภู้มิปัญญาท้องถ่ินสู่การใช้

ประโยชน์ในชีวิตประจาํวนั 3) เพ่ือสรุปแนวทางส่งเสริมการนาํภูมิปัญญาทอ้งถ่ินมาใชป้ระโยชน์ในงานพฒันา

ชุมชนท่ีสอดคลอ้งกบับริบทความเป็นชุมชนชาติพนัธ์ุชายแดน ผลการศึกษาพบวา่ ภูมิปัญญาทอ้งถ่ินของชุมชน

กลุ่มชาติพนัธ์ุมอญบา้นวงักะท่ีสาํคญั ไดแ้ก่ ภูมิปัญญาดา้นศิปกรรม ภูมิปัญญาดา้นศาสนาและความเช่ือ ภูมิปัญญา

ดา้นภาษาและวรรณกรรม  และภูมิปัญญาดา้นอาหาร วิธีการปรับใชภู้มิปัญญาทอ้งถ่ินเป็นการอนุรักษแ์ละพฒันา

เพ่ือส่งเสริมการท่องเท่ียว โดยชุมชนและหน่วยงานทอ้งถ่ินร่วมกนักาํหนดแนวทางการใชป้ระโยชน์จากภูมิปัญญา

ท้องถ่ินด้านต่าง ๆ ให้เป็นแหล่งเรียนรู้วฒันธรรมมอญและการท่องเท่ียวเพ่ือสร้างรายได้ให้แก่ชุมชนจาก                    

การท่องเท่ียวโดยตรงและธุรกิจท่ีเก่ียวเน่ือง 

 

คาํสําคญั: ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน, การพฒันาชุมชน, บา้นวงักะ, 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. ความสําคัญและทีม่าของปัญหาวจัิย 

ภูมิปัญญาทอ้งถ่ินเป็นรากฐานท่ีสาํคญัต่อการดาํรงชีวิตและอยูคู่่กบัสังคมมนุษยม์าอยา่งยาวนาน เพราะ

ก่อนท่ีจะมีการพฒันาเทคโนโลยท่ีีทนัสมยัเพ่ืออาํนวยความสะดวกและใชป้ระโยชน์อยา่งกวา้งขวางในปัจจุบนันั้น 

อดีตท่ีผ่านมาสังคมมนุษยป์ระยุกต์ใช้ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มเพ่ือการดาํรงชีวิตจากการถ่ายทอด

ประสบการณ์และการเรียนรู้ท่ีสะสมมาจากบรรพบุรุษซ่ึงส่ิงเหล่าน้ีคือ “ภูมิปัญญา” และอาจกล่าวไดว้า่ภูมิปัญญา

ทอ้งถ่ินเป็นรากฐานของการพฒันาโดยเฉพาะสังคมไทยเป็นสังคมเก่าแก่ท่ีมีประวติัความเป็นมาอนัยาวนานจึงมี

การสะสมองค์ความรู้และถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่นปรากฏให้เห็นเด่นชดัในรูปแบบของศิลปะและวฒันธรรมด้าน

ต่างๆ ท่ีมีเอกลกัษณ์เฉพาะถ่ินแตกต่างกนัออกไป แต่ในปัจจุบนัภูมิปัญญาทอ้งถ่ินถูกลดคุณค่าและแทนท่ีดว้ยภูมิ

ปัญญาตะวนัตกเพราะเง่ือนไขการพฒันาสังคมและประเทศไปสู่ภาวะความทนัสมยัและระบบทุนนิยมจนหลงลืม

ความเป็นไทย ซ่ึงประเด็นท่ีควรให้ให้ความสําคญัและนํามาพฒันาประเทศให้มีความเป็นสากลบนพ้ืนฐาน                  

ความเป็นไทยก็คือ การสร้างมูลค่าเพ่ิมให้แก่ภูมิปัญญาทอ้งถ่ินท่ีมีอตัลกัษณ์เฉพาะและมีความหลากหลายใหส้ามารถ

ใชป้ระโยชน์อยา่งกวา้งขวางท่ีส่งผลต่อการปรับตวัและการเรียนรู้ของชุมชนและสงัคม ดงันั้นภูมิปัญญาทอ้งถ่ินจึง

ถือเป็นปัจจยัท่ีสาํคญัต่อการพฒันาชีวิต ความอยูร่อดของบุคคล ทั้งทางเศรษฐกิจและสังคม เน่ืองจากภูมิปัญญา

ทอ้งถ่ิน เกิดข้ึนจากความรู้ ประสบการณ์ และแนวคิดท่ีชุมชนไดมี้การถ่ายทอด สืบสานต่อกนัมา ดว้ยคนไทย               

แต่โบราณมีภูมิปัญญาท่ีฉลาดลํ้าลึกในการประดิษฐ์คิดคน้ สร้างสรรค ์เพ่ือให้ใชป้ระโยชน์จากส่ิงแวดลอ้ม และ

การแกไ้ขปัญหาท่ีเกิดข้ึนในทอ้งถ่ิน เพ่ือคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน โดยเฉพาะภูมิปัญญาดา้นปัจจยัพ้ืนฐานในการดาํรง

ชีพท่ีประกอบไปดว้ยความสามารถในการแสวงหาอาหาร การปลูกสร้างบา้นเรือน การคิดคน้ประดิษฐ์ส่ิงทอเพ่ือ

การนุ่งห่ม และความรู้ในการบาํบดัรักษาโรคภยัไขเ้จ็บ ซ่ึงช่วยให้สังคมไทยนบัแต่อดีตสามารถดาํรงอยูไ่ดอ้ย่าง

สงบสุข สืบจนถึงปัจจุบนั การดึงภูมิปัญญาเหล่าน้ีซ่ึงส่วนใหญ่อาจจะอยูใ่นตวับุคคลท่ีเป็นผูสู้งอายมุาใชป้ระโยชน์

ในการสร้างมูลค่าเพ่ิม เช่น การใชป้ระโยชน์ในชีวิตประจาํวนั หรือการสร้างรายไดใ้ห้แก่ครอบครัว จะเป็นการเพ่ิม

คุณค่าผูสู้งอายใุนสังคมสูงวยั อีกทั้งเป็นการเช่ือมโยงผูสู้งอายเุขา้สู่การขบัเคล่ือนเศรษฐกิจชุมชนจากภูมิปัญญา

และทุนทางวฒันธรรม ซ่ึงจะสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลในการพฒันาและยกระดับเศรษฐกิจชุมชน

โดยเฉพาะดา้นการท่องเท่ียวให้เป็นกลไกสาํคญัในการขบัเคล่ือนประเทศไทยบนพ้ืนฐานของความมัน่คง มัง่คัง่ 

และยัง่ยนื (ธนิดา ผาติเสนะ และฐิติมา โพธ์ิชยั, 2562)  

 ชุมชนชาติพนัธ์ุบา้นวงักะ เป็นชุมชนท่ีตั้งอยูใ่นเขตพ้ืนท่ีอาํเภอสังขละบุรี จงัหวดักาญจนบุรี ประชาชน

ส่วนใหญ่เป็นกลุ่มชาติพนัธ์ุมอญหรือปัจจุบนัโดยทัว่ไปเรียกชาวไทยรามญั ซ่ึงเป็นชุมชนชาวมอญขนาดใหญ่ท่ี

อาศยัอยู่ในเขตอาํเภอท่ีมีพ้ืนท่ีติดต่อกบัประเทศเมียนมาร์ ซ่ึงเป็นจุดผ่อนปรนท่ีสําคญัดา้นเศรษฐกิจและความ

มัน่คง การตั้งถ่ินฐานและการดาํเนินชีวิตของกลุ่มชาติพนัธ์ุมอญตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันยงัคงรักษารูปแบบ

วฒันธรรมท่ีมีเอกลกัษณ์เฉพาะและสะทอ้นการนาํภูมิปัญญาทอ้งถ่ินมาใชป้ระโยชน์ไดอ้ยา่งสอดคลอ้งกบับริบท

ความเป็นชุมชนชาติพนัธ์ุชายแดน การศึกษาคร้ังน้ีเป็นการสร้างมูลค่าเพ่ิมให้แก่ภูมิปัญญาท้องถ่ินในการใช้

ประโยชน์ดา้นต่างๆ ท่ีก่อใหเ้กิดศกัยภาพต่อการพ่ึงพาตนเองของคนในชุมชนโดยเฉพาะดา้นการท่องเท่ียว อีกทั้ง
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เป็นการส่งเสริมให้ชุมชนเกิดความเขม้แขง็และป้องกนัปัญหาท่ีอาจจะเกิดข้ึนตามมาจากการอพยพเขา้สู่ประเทศ

ไทยของชาวมอญพลดัถ่ิน ตลอดจนนาํสู่การกาํหนดแนวนโยบายบริหารจดัการทอ้งถ่ินในเขตพ้ืนท่ีชายแดนท่ี

สอดคลอ้งกบับริบทวฒันธรรมทอ้งถ่ินและสอดคลอ้งกบัแนวนโยบายรัฐบาล เพ่ือให้มีการพฒันาอยา่งมีคุณภาพ 

สมดุล ย ัง่ยืน และมีภูมิคุม้กนัตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยเน้นให้มีการนาํทุนทางวฒันธรรมมา

สร้างคุณค่าทางสังคมและเพ่ิมมูลค่าทางเศรษฐกิจ โดยนาํวิถีชีวิต ศิลปวฒันธรรม ภูมิปัญญาทอ้งถ่ินมาสร้างงาน 

สร้างอาชีพ สร้างผลิตภณัฑแ์ละบริการดา้นวฒันธรรมทอ้งถ่ิน ให้เป็นวฒันธรรมสร้างสรรค ์ก่อให้เกิดคุณค่าทาง

สงัคม และนาํมาซ่ึงรายไดสู่้ชุมชน ตลอดจนใหส้ามารถต่อยอดไปสู่อุตสาหกรรมวฒันธรรมสร้างสรรคอ์ยา่งครบ

วงจรท่ีสร้างรายไดเ้ขา้ประเทศ  

 

2. วตัถุประสงค์ของการวจัิย 

 2.1 เพ่ือศึกษาและจาํแนกภูมิปัญญาทอ้งถ่ินของชาวไทยเช้ือสายรามญัท่ีอาศยัอยูใ่นเขตพ้ืนท่ีบา้นวงักะ 

อาํเภอสงัขละบุรี จงัหวดักาญจนบุรี 

2.2 เพ่ือแสวงหาวิธีการและขั้นตอนในการปรับใช้ภูมิปัญญาทอ้งถ่ินแต่ละประเภทท่ีคน้พบสู่การใช้

ประโยชน์ในชีวติประจาํวนั 

2.3 เพ่ือสรุปแนวทางส่งเสริมการนาํภูมิปัญญาทอ้งถ่ินมาใชป้ระโยชน์ในงานพฒันาชุมชนท่ีสอดคลอ้ง

กบับริบทความเป็นชุมชนชาติพนัธ์ุชายแดนของชาวไทยรามญับา้นวงักะ ในเขตพ้ืนท่ีอาํเภอสังขละบุรี จงัหวดั

กาญจนบุรี 

 

3. เอกสารและงานวจัิยทีเ่กี่ยวข้อง 

 3.1 แนวคดิ ทฤษฎแีละงานวจิยัทีเ่กีย่วข้อง 

 แนวคดิการใช้ภูมปัิญญาท้องถิ่นเป็นฐานการพฒันา  

จากบทเรียนในอดีตของการพฒันาประเทศไทยท่ีใชเ้ทคโนโลยีเขา้มามีผลในการพฒันา ส่งผลกระทบ

ต่อการพฒันาภาคการเกษตรของประเทศไทยจากรูปแบบการเกษตรดั้ งเดิมสู่การทาํเกษตรด้วยเทคโนโลยีท่ี

ทนัสมยัในรูปแบบระบบเกษตรกรรมพืชเชิงเด่ียว (สํานักปลดัเทศบาลตาํบลปง, 2560) ตั้งแต่เร่ิมใชแ้ผนพฒันา

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบบัท่ี 1 (พ.ศ. 2504 – 2509) เป็นตน้มาโดยนาํความกา้วหนา้ทางวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยีทางการเกษตร เช่น การใชส้ารเคมีกาํจดัศตัรูพืชการใชเ้คร่ืองจกัรกลทางการเกษตรแทนแรงงานสตัว ์

การปลูกพืชเชิงเด่ียว และการเล้ียงปศุสตัว ์ซ่ึงตอ้งใชพ้ื้นท่ีขนาดใหญ่ในการทาํการเกษตรเพ่ือใหไ้ดป้ริมาณผลผลิต

ท่ีสูงข้ึนแต่มีการลงทุนและใชร้ะยะเวลาการผลิตเท่าเดิม ซ่ึงเป็นรูปแบบของการปฏิวติัเขียวท่ีเขา้มามีบทบาทเป็น

การพฒันากระแสหลกั ของประเทศกาํลงัพฒันาซ่ึงรวมถึงประเทศไทยดว้ยจะเห็นไดว้า่วตัถุประสงคข์องการพฒันา

นั้นจะเนน้ท่ีการยกระดบัมาตรฐานการครองชีพของประชาชนใหสู้งข้ึน ส่งเสริมการคา้เสรี การส่งเสริมกิจกรรม

และการลงทุนของภาคเอกชนโดยรัฐบาลจะดาํเนินงานดา้นสาธารณูปโภคขั้นพ้ืนฐานและส่งเสริมการผลิตดา้น

การเกษตรทั้งปริมาณและคุณภาพโดยเฉพาะพืชเศรษฐกิจ ถึงแมป้ระเทศไทยจะมีผลผลิตทางการเกษตรและสร้าง

รายไดใ้ห้แก่ประเทศเพ่ิมข้ึนจากแผนพฒันาดงักล่าวแต่ในทางกลบักนัรูปแบบการเกษตรแบบผสมผสานท่ีทาํกนั

มาตั้งแต่บรรพบุรุษหายไป นอกจากน้ีการใชรู้ปแบบการเกษตรแบบใหม่ก่อใหเ้กิดผลกระทบเชิงลบ ไดแ้ก่  

1. ผลกระทบดา้นส่ิงแวดลอ้มและความเส่ือมโทรมของธรรมชาติไม่วา่จะเป็นการพงัทลายของหนา้ดิน 

ดินเส่ือมโทรม การบุกรุกพ้ืนท่ีป่าการแพร่ระบาดของโรคแมลงศตัรูพืช  
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2. ผลกระทบด้านเศรษฐกิจของเกษตรกรอันเน่ืองมาจากการพ่ึงปัจจัยการผลิตท่ีราคาแพงจาก

บริษทัเอกชนทาํใหเ้กษตรกรประสบปัญหาขาดทุนและมีหน้ีสิน  

3. ผลกระทบดา้นสุขภาพของเกษตรกรและผูบ้ริโภคจากการไดรั้บสารพิษเขา้สู่ร่างกายผ่านการสูดดม

และสัมผสัโดยตรงของเกษตรกรและการบริโภคพืชผกัท่ีมีสารตกคา้งก่อให้เกิดปัญหาสุขภาพแก่ผูบ้ริโภค

ผลกระทบดา้นสุขภาพมีทั้งท่ีเป็นพิษแบบเฉียบพลนัหลงัจากสมัผสัสารเคมีเช่นคล่ืนไสอ้าเจียนปวดศีรษะเป็นตน้  

4. ผลกระทบต่อวิถีชีวิตและภูมิปัญญาทอ้งถ่ินกล่าวคือรูปแบบเกษตรแบบสมยัใหม่ไดเ้ขา้มาแทนท่ี

เกษตรกรรมแบบดั้งเดิมเกษตรกร เปล่ียนบทบาทจากผูรู้้มาเป็นผูรั้บเท่านั้นและมีการปรับเปล่ียนความคิดต่อภูมิ

ปัญญาทอ้งถ่ินวา่เป็นความเช่ือท่ีลา้สมยัไม่เป็นวิทยาศาสตร์ทั้งท่ีเป็นรากฐานทางการเกษตรของประเทศไทยมา

ตั้งแต่อดีต 

  การนาํแนวคิดการพฒันากระแสหลกัมาใชจ้ะส่งผลกระทบต่อคนและประเทศดา้นบวกในระยะสั้ น             

แต่ส่งผลดา้นลบในระยะยาวดว้ยเหตุน้ีการนาํภูมิปัญญาทอ้งถ่ินเขา้สู่กระบวนการพฒันาจึงมีความสาํคญัอยา่งมาก

เพราะภูมิปัญญาทอ้งถ่ินไดแ้ทรกซึมอยูใ่นวถีิชีวติทางเศรษฐกิจ สงัคม และวฒันธรรมของคนมาแต่โบราณอยูแ่ลว้  

การพฒันาทอ้งถ่ินโดยเฉพาะอย่างยิ่งการพฒันาชนบทท่ีละเลยภูมิปัญญาท้องถ่ินนั้นถือว่าเป็นการทาํลายอดีต 

ปัจจุบนั และอนาคตของทอ้งถ่ินโดยตรง เพราะภูมิปัญญาทอ้งถ่ินคือองคค์วามรู้ท่ีเกิดจากประสบการณ์และทกัษะ

ท่ีเรียนรู้ดว้ยตนเองหรือจากผูใ้หญ่ท่ีสืบทอดต่อกนัมานาํมาใชใ้นการดาํรงชีวิตและแกปั้ญหาในทอ้งถ่ิน ก่อนท่ีจะ

รับและนาํแนวคิดการพฒันากระแสหลกัมาใชใ้นการพฒันาทอ้งถ่ินและประเทศเสียอีก เม่ือแนวคิดการพฒันา

กระแสหลกัเขา้มามีอิทธิพลกบัส่งผลใหค้นในทอ้งถ่ินกลายเป็นผูรั้บมากกวา่ผูรู้้ ถูกบัน่ทอนสติปัญญาในการริเร่ิม

พฒันาสร้างสรรค์และแก้ไขปัญหาทอ้งถ่ินด้วยตนเองตอ้งพ่ึงพาภายนอกมาพฒันาทอ้งถ่ินของตนเอง ดังนั้น                

การพฒันาทอ้งถ่ินท่ีย ัง่ยืนตอ้งเร่ิมจากการส่งเสริมภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน ซ่ึงจะนาํไปสู่การพฒันาทอ้งถ่ินและประเทศ

อย่างย ั่งยืน กล่าวคือคนในท้องถ่ินสามารถพ่ึงพาอาศัยซ่ึงกันและกันและสามารถพ่ึงตนเองได้ (หทัยรัตน์                                

บุณโยปัษฎมัภ,์ 2561) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 1 การสังเคราะห์แนวคิดการพฒันาโดยใชภู้มิปัญญาทอ้งถ่ินเป็นฐาน 

ท่ีมา: เสรี พงศ์พิศ และคณะ อา้งถึงใน หทยัรัตน์ บุณโยปัษฎมัภ์, 2561 
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งานวิจัยทีเ่กีย่วข้อง  

อญัชัน ตณัฑเทศ และองัศุมาลิน จาํนงชอบ (2562) ทาํการศึกษาเก่ียวกับการท่องเท่ียวเพ่ือสืบสาน

วฒันธรรมและภูมิปัญญาทางอาหารของกลุ่มวฒันธรรมตามชายขอบ จังหวดักาญจนบุรี ผลการวิจัยพบว่า  

ปัจจุบนัสภาพทางวฒันธรรมดา้นอาหารและความมัน่คงดา้นทรัพยากรอาหารของอาํเภอสังขละบุรีและอาํเภอ   

ทองผาภูมิ มีพ้ืนฐานมาจากสภาพแวดลอ้มและทรัพยากรธรรมชาติท่ีมีประโยชน์ต่อการดาํรงชีวิตเป็นหลกัทั้งการทาํ

ประมง การทาํเกษตร และการใชป้ระโยชน์จากการเก็บหาของป่าดว้ยภูมิปัญญาทอ้งถ่ินดั้งเดิมท่ีสั่งสมมาตั้งแต่

บรรพบุรุษ วฒันธรรมทางอาหารของกลุ่มชาวมอญและกลุ่มกะเหร่ียงจึงมีความคลา้ยคลึงกันกล่าวคือชุมชน              

ชายขอบเหล่าน้ีมีการดาํรงชีวติโดยอาศยัภูมิปัญญาทอ้งถ่ินท่ีมีการใชป้ระโยชน์จากความหลากหลายทางธรรมชาติ

ท่ีทาํใหชุ้มชนสามารถสืบทอดวฒันธรรม เฉพาะกลุ่มของตนเองสู่เยาวชนรุ่นต่อไป 

 3.2 กรอบแนวคดิการวจิยั 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

4. วธีิดําเนินการวจัิย  

4.1 แบบแผนการวจิยั  

ขั้นเตรียมการ 

1) การสร้างทีม (team building) เป็นการสร้างคณะทาํงานเชิงพ้ืนท่ี ใช้วิธีการคดักรองคนในพ้ืนท่ีท่ี

สามารถเขา้มาร่วมงานในการเก็บรวบรวมขอ้มูลตามประเด็นท่ีกาํหนดเป็นขอบเขตในการศึกษา 

2) การเตรียมเคร่ืองมือศึกษากระบวนการประยกุต์ใชภู้มิปัญญาทอ้งถ่ินในการพฒันาชุมชน เป็น

การใชค้วามรู้ทางวธีิวทิยาการวจิยั และแสวงหาความรู้จากประสบการณ์ของผูอ่ื้น สาํรวจพ้ืนท่ีเบ้ืองตน้ดว้ยตนเอง 

ศึกษางานวิจยัท่ีผ่านมาว่ามีใครทาํอะไรบ้าง รวมทั้งเป็นการวางแผนการใชเ้คร่ืองมือสําหรับการทาํงานตลอด

ระยะเวลาท่ีดาํเนินการวจิยั 

3) การทาํความตกลงอยา่งเป็นทางการกบัชุมชน เป็นการใชค้วามรู้ทางดา้นชุมชนสมัพนัธ์ เพ่ือสร้างความ

เข้าใจ และขอรับการยินยอมจากผูท่ี้เก่ียวข้อง เช่น ผูน้ําชุมชนเพ่ือให้ผูว้ิจัยได้เข้าไปทํางานได้อย่างถูกต้องตาม

ขนบธรรมเนียมของชุมชน และหลกัการของกระบวนการมีส่วนร่วมกบัชุมชน 

ขั้นลงมือปฏิบัตกิารวจิยั  

1) การศึกษาสาํรวจสภาพทัว่ไป เป็นการใชค้วามรู้ทางสังคมวิทยา มานุษยวิทยา และภูมิศาสตร์ เพ่ือ

ศึกษาทาํความเขา้ใจบริบทชุมชน เป็นการทาํงานร่วมกนัระหวา่งนกัวิจยักบัคนในชุมชนเพ่ือเรียนรู้ซ่ึงกนัและกนั 

รวมทั้งการคน้หาภูมิปัญญาทอ้งถ่ินดา้นต่างๆ  

การอนุรักษ์และสืบทอดภูมิปัญญา

ท้องถิ่น 

 
การพึง่พาตนเองของชุมชน 

 

การใช้ประโยชน์/การสร้าง

มูลค่าเพิม่จากภูมิปัญญาท้องถิ่น 

 

การพฒันาชุมชนชาติพนัธ์ุอย่างยัง่ยืน 
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2) การรวบรวมขอ้มูลและการจาํแนกประเภทภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน ผูว้ิจยัใชค้วามรู้ทางชาติพนัธ์ุ และ

การวจิยัเชิงสาํรวจ เพ่ือรวบรวมขอ้มูลเก่ียวกบัภูมิปัญญาท่ีมีอยูใ่นชุมชนภายใตบ้ริบททางวฒันธรรมของชุมชน  

3) การกาํหนดแนวทางส่งเสริมการนาํภูมิปัญญาทอ้งถ่ินมาใช้ประโยชน์ในงานพฒันาชุมชนท่ี

สอดคลอ้งกบับริบทความเป็นชุมชนชาติพนัธ์ุชายแดนของชาวไทยรามญับา้นวงักะ ผูว้ิจยัใชว้ิธีการประชุมเชิง

ปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วมทั้งภาคประชาชนและหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งเพ่ือหาวธีิการและขั้นตอนในการปรับใชภู้มิ

ปัญญาทอ้งถ่ินแต่ละประเภทท่ีคน้พบสู่การใชป้ระโยชน์ในชีวติประจาํวนั 

4.2 ผู้ให้ข้อมูลสําคญั 

กลุ่มผูใ้ห้ขอ้มูลสําคญัในการวิจัยประกอบดว้ย 1) กลุ่มผูน้ําชุมชนอย่างเป็นทางการและผูน้าํทางจิต

วญิญาณ จาํนวน 3 คน 2) กลุ่มผูรู้้และปราชญชุ์มชน ประกอบดว้ย ผูรู้้ขนบธรรมเนียม ประเพณี วฒันธรรม และผู ้

ท่ีประกอบอาชีพด้านต่าง ๆ ในชุมชน จาํนวน 10 คน 3) กลุ่มประชาชนและเจ้าหน้าท่ีจากภาคส่วนต่าง ๆ ท่ี

เก่ียวขอ้งในพ้ืนท่ี จาํนวน 15 คน ทั้งน้ีจะใชว้ิธีการเลือกตวัแทนแบบเจาะจงให้ครอบคลุมทั้งดา้นจาํนวนและคุณ

ลกัษณะเฉพาะผูใ้หข้อ้มูลสาํคญั (Key informant) ตามท่ีกาํหนด 

4.3 เคร่ืองมือวจิยั 

การเก็บรวบรวมขอ้มูลเชิงคุณภาพจากผูใ้ห้ขอ้มูลท่ีสําคญัและเพ่ือให้ขอ้มูลมีความเท่ียงตรง น่าเช่ือถือ 

ผูว้จิยัจึงเลือกใชเ้คร่ืองมือในการวจิยัประกอบดว้ย 

1) การสัมภาษณ์เชิงลึก (in-depth interview) เป็นการเก็บขอ้มูลกับผูใ้ห้ขอ้มูลท่ีสําคญัโดยผูว้ิจยั

สร้างแนวคาํถามเพ่ือใชใ้นการสัมภาษณ์ผูใ้หข้อ้มูลจากการพิจารณาตามวตัถุประสงคก์ารวิจยั ปัญหาการวิจยัและ

กรอบแนวคิดการวจิยั 

2)  การจัดประชุมในลักษณะการรับข้อมูลได้แก่ การสนทนากลุ่ม (dialogue) การประชุม

กลุ่มเป้าหมาย (focus group) และการคืนขอ้มูลควบคู่การรับขอ้คิดเห็น ไดแ้ก่ การจดัเวทีประชาคม 

4.4 การเกบ็รวบรวมข้อมูล 

1) รวบรวมขอ้มูลจากเอกสารและงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งทั้งจากหน่วยงานและแหล่งสารสนเทศต่าง ๆ 

เพ่ือทาํความเขา้ใจเน้ือหาเก่ียวกบัเร่ืองท่ีศึกษาและพ้ืนท่ีศึกษาเบ้ืองตน้ 

2) ผูว้ิจยัเก็บรวบรวมขอ้มูลจากกลุ่มผูใ้ห้ขอ้มูลสําคญัใชว้ิธีสัมภาษณ์เชิงลึก (in-depth interview) 

การประชุมเชิงปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วมทั้งภาคประชาชนและหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งเพ่ือหาแนวทางและวิธีการ

สร้างมูลค่าเพ่ิมจากภูมิปัญญาทอ้งถ่ินท่ีคน้พบในชุมชนดา้นต่างๆ สู่การใชป้ระโยชน์ร่วมกนัของชุมชนในรูปแบบ

เศรษฐกิจชุมชนพ่ึงตนเองและการอนุรักษว์ฒันธรรมทอ้งถ่ินสู่การเป็นแหล่งท่องเท่ียวทางวฒันธรรมของจงัหวดั

กาญจนบุรีในอนาคต 

 

5. ผลการวจัิย 

    จากการศึกษาขอ้มูลพบวา่ กลุ่มชาติพนัธ์ุท่ีอาศยัอยูใ่นชุมชนบา้นวงักะมีการธาํรงอตัลกัษณ์ทางชาติพนัธ์ุ

โดยเฉพาะกลุ่มชาติพนัธ์ุมอญ มีกระบวนการสร้างอตัลกัษณ์เพ่ือสืบทอดทอดความเป็นกลุ่มชาติพนัธ์ุ ได้แก่                  

การแต่งกาย การใชภ้าษา การสืบสายเลือดทางฝ่ายชาย และพิธีกรรมต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งการนบัถือขะหลกหั่ยหรือ

การเล้ียงผี ซ่ึงเป็นกลไกสําคญัท่ีจะธาํรงอตัลกัษณ์ชาติพนัธ์ุ ชาวมอญส่วนใหญ่ยงัคงรู้สึกว่าตนเองเป็นคนมอญ

อยา่งมากและรักษาความเป็นมอญไดดี้ถึงแมว้า่วฒันธรรมบางอยา่งจะมีการเปล่ียนแปลงและกลืนกลายเป็นไทย

จากการผสมผสานทางวฒันธรรมตามเง่ือนไขการเปล่ียนแปลงทางสงัคม เช่น การแต่งงาน การศึกษา เป็นตน้   
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 อตัลกัษณ์ ท่ีชาวมอญในชุมชนใชค้วามพยายามในการธาํรงไวมี้ทั้งลกัษณะของการฟ้ืนฟข้ึูนมาใหม่และ

ส่ิงท่ีมีมาแต่ดั้ งเดิม ได้แก่ ภาษามอญทั้ งภาษาพูดและภาษาเขียน การรํามอญและดนตรีมอญ การแต่งกาย 

วฒันธรรมการกิน วฒันธรรมการกินหมาก คติชนมอญ ประเพณีท่ีเก่ียวกบัชีวติ โครงสร้างครอบครัวมอญ รวมทั้ง

ประเพณีชุมชนมอญและเทศกาล ครอบครัวชาวมอญส่วนใหญ่มีวิธีปลูกฝังคุณธรรม ค่านิยม บุคลิกลกัษณะท่ีดี

งามของชาวมอญให้แก่ลูกหลานของตนเองโดยผ่านคติชนมอญในลกัษณะของนิทานสอนใจ เช่น นิทานสอน

หญิงชาย ซ่ึงสะทอ้นถึงอิทธิพลของพระพทุธศาสนาท่ีมีต่อวถีิการดาํเนินชีวติของผูค้น 

ระบบความเช่ือและภูมปัิญญาท้องถิ่นของชุมชนมอญบ้านวงักะ 

 จากการศึกษา พบวา่ การนบัถือพทุธศาสนา อตัลกัษณ์ความเป็นมอญในชุมชน สะทอ้นผา่นระบบความ

เช่ือเหมือนเช่นคนมอญโดยทัว่ไปในประเทศพม่า และคนไทยเช้ือสายมอญในประเทศไทย ซ่ึงบรรพชนไดอ้พยพ

เขา้ตั้งแต่สมยัอดีต ชุมชนมอญบา้นวงักะยงัคงใหค้วามสาํคญักบัพทุธศาสนาอยา่งเคร่งครัด นิยมทาํบุญทาํกศุลเพ่ือ

หวงัผลถึงชาติหนา้ การทาํบุญในบวรพุทธศาสนาของชาวมอญเป็นกิจวตัรประจาํวนัของผูเ้ฒ่าผูแ้ก่ซ่ึงเป็นหญิง

มากกว่าชาย ซ่ึงประกอบดว้ยการใส่บาตรเชา้ การสวนมนต์ไหวพ้ระประจาํวนั การจดัแจกนัดอกไมถ้วายพระ               

ท่ีบา้น การทาํบุญในวนัโกน การไปส่งดอกไมท่ี้วดัวงักว์เิวการามในตอนเยน็ รวมทั้งการไปถือศีลท่ีวดัในวนัพระใหญ่ 

เป็นตน้ ดงันั้น ลูกหลานจึงมีหนา้ท่ีในการส่งสาํรับอาหารหรือป่ินโตอาหาร และเคร่ืองนอนใหแ้ก่ญาติผูใ้หญ่ท่ีไป

นอนถือศีลภาวนาอยู่ท่ีวดั ในช่วงเทศกาลสงกรานต์คนหนุ่มสาวท่ีทาํงานอยู่ในกรุงเทพมหานครหรือจงัหวดั

ใกลเ้คียงก็จะกลบับา้นเพ่ือมาทาํบุญท่ีวดัวงัก์วิเวการามและทาํพิธีคารวะญาติผูใ้หญ่ในครอบครัว คือ ปู่ยา่ตายาย 

ลุงป้านา้อา และมารดาบิดาของตน เช่นเดียวกบัการรดนํ้ าดาํหวัของคนไทยโดยทัว่ไป 

 ชุมชนมอญบา้นวงักะยงัคงมีการสืบสานศิลปะการแสดงของชาติพนัธ์ุ ได้แก่ การละคร การขบัร้อง              

การดนตรี และการร่ายรํา ซ่ึงการแสดงเหล่าน้ีมีการสืบสานโดยมีเด็กหรือเยาวชนเป็นผูรั้บการสืบทอดจากผูมี้

ความรู้ความสามรถหรือปราชญชุ์มชนเป็นรุ่นต่อรุ่น ซ่ึงการแสดงทุกท่วงท่าทาํนองของมอญนั้นมีการเลียนแบบ

มาจากวฒันธรรมอินโดนีเซียเป็นส่วนมาก และมีการเลียนท่าทีมาจากธรรมชาติ เกิดเป็นการประยุกต์ทาํให้เกิด

ความสละสลวยงดงาม เช่น ท่ารํา บางท่าในการแสดงมีการเลียนแบบกิริยาท่าทางของสัตวช์นิดหน่ึง (ไก่) ท่ีมี              

การหยอกล้อกันระหว่างไก่เพศผูท่ี้ไปหยอกล้อไก่เพศเมีย ทําให้มีผูคิ้ดท่วงท่ารําน้ีข้ึนมานั่นเอง การเลียน

เสียงดนตรีมาจากธรรมชาติ เช่น การเลียนสียงกระทบไม ้เสียงเสียดสีกนัของตน้ไม ้ เสียงลมพดั เป็นตน้ 

 แนวทางส่งเสริมการนําภูมปัิญญาท้องถิ่นมาใช้ประโยชน์ในงานพฒันาชุมชน 

ชุมชนมอญบา้นวงักะมีภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน ทุนทางสงัคมและวฒันธรรม วถีิชีวติ อตัลกัษณ์ทางวฒันธรรม 

และทุนทางระบบนิเวศ เป็นเง่ือนไขสาํคญัในการจดัการท่องเท่ียวในชุมชน เป็นการเสริมสร้างอาชีพ สร้างรายได้

หลกั และแหล่งรายไดเ้สริมแก่สมาชิกชุมชน หากแต่สมาชิกชุมชนยงัขาดทกัษะการรวมตวัเป็นกลุ่มเพ่ือวางแผน

ยุทธศาสตร์จดัการท่องเท่ียวในชุมชนท่ีรอบดา้น และมีจุดเน้นในการจดัการท่องเท่ียวท่ีมุ่งปริมาณนกัท่องเท่ียว 

แทนท่ีจะมุ่งเนน้การท่องเท่ียวกระแสทางเลือกท่ีเนน้การแลกเปล่ียนเรียนรู้ท่ีสู่การสร้างความสมดุลระหวา่งรายได้

กบัการท่องเท่ียวเชิงนิเวศและการสืบทอดอตัลกัษณ์ทางวฒันธรรมชุมชนท่ีกาํลงัถูกกระแสโลกาภิวฒัน์ผสมผสาน

กลมกลืนสมาชิกชุมชนรุ่นใหม่  

ขอ้เสนอแนะเชิงนโยบาย ควรส่งเสริมการท่องเท่ียวให้แก่กลุ่มชาติพนัธ์ุโดยองคก์รภายนอกทั้งภาครัฐ 

ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม จุดเร่ิมตน้ควรเสริมสร้างความเขม้แข็งขององคก์รภายในชุมชนและเครือข่าย

ความร่วมมือในชุมชนและพฒันาทกัษะการทาํงานร่วมกนัในแนวราบภายใตค้วามไวว้างใจต่อกนัระหวา่งภาครัฐ 
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ภาคเอกชน และภาคประชาชน ไม่ใช่เกิดข้ึนภายใตเ้ง่ือนไขท่ีหน่วยภายนอกบอกหรือสั่งตามความตอ้งการของ

ภายนอก 

 

6. อภิปรายผล  

 สภาพสงัคมและวฒันธรรมของกลุ่มชาติพนัธ์ุมอญบา้นวงักะ มีการเปล่ียนแปลงท่ีสาํคญัในช่วงท่ีผา่นมา 

ส่งผลต่อการอนุรักษแ์ละการถ่ายทอดภูมิปัญญาทอ้งถ่ินสู่คนรุ่นปัจจุบนัในระดบัค่อนขา้งนอ้ย แต่มีการนาํภูมิปัญญา

ทอ้งถ่ินมาใชป้ระโยชน์ในชีวิตประจาํวนัในกลุ่มคนท่ีมีอายตุั้งแต่ 40 ปีข้ึนไป โดยภูมิปัญญาท่ีนาํมาใชส่้วนใหญ่

เก่ียวกบัวฒันธรรมอาหาร การแต่งกาย และการใชป้ระโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติท่ีสะทอ้นอตัลกัษณ์กลุ่มชาติ

พนัธ์ุมอญและส่งเสริมการท่องเท่ียวชุมชน ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผลการวิจยัของ อญัชนั ตณัฑเทศ และองัศุมาลิน     

จาํนงชอบ (2562) ทาํการศึกษาเก่ียวกบัการท่องเท่ียวเพ่ือสืบสานวฒันธรรมและภูมิปัญญาทางอาหารของกลุ่ม

วฒันธรรมตามชายขอบ จงัหวดักาญจนบุรี โดยกล่าวถึงสภาพทางวฒันธรรมดา้นอาหารและความมัน่คงด้าน

ทรัพยากรอาหารตลอดจนทรัพยากรธรรมชาติของอาํเภอสังขละบุรี นั้นมีประโยชน์ต่อการดาํรงชีวิต และการใช้

ประโยชน์ด้านอ่ืน ๆ โดยเฉพาะด้านการท่องเท่ียว ซ่ึงพบว่าภูมิปัญญาท้องถ่ินของชุมชนมอญบา้นวงักะท่ีใช้

ประโยชน์ในปัจจุบนัเป็นภูมิปัญญาดั้งเดิมท่ีสัง่สมมาตั้งแต่บรรพบุรุษ เช่น วฒันธรรมการแต่งกาย และวฒันธรรม

ทางอาหารของกลุ่มชาวมอญท่ีมีความคลา้ยคลึงกับกลุ่มชาติพนัธ์ุกะเหร่ียงจึงอาจกล่าวได้ว่าชุมชนชาติพนัธ์ุ

ชายแดนเหล่าน้ีมีการดาํรงชีวติโดยอาศยัภูมิปัญญาทอ้งถ่ินท่ีมีการใชป้ระโยชน์จากความหลากหลายทางธรรมชาติ

ท่ีทาํใหชุ้มชนสามารถสืบทอดวฒันธรรม เฉพาะกลุ่มของตนเองเอาไวไ้ด ้ 

 ดา้นสถาบนัครอบครัว พบวา่ขนาดของ ครอบครัวมีขนาดเลก็ลง บทบาทของพอ่ แม่ในการอบรมเล้ียงดู

เด็กเปล่ียนไป ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะประชาชนเปล่ียนอาชีพจากอาชีพเกษตรกรรมดั้งเดิมเป็นอาชีพรับจา้งเพ่ิมมาก

ข้ึน เยาวชนวยัแรงงานเลือกหางานทาํในเมืองมากข้ึน สภาพบา้นเรือนเปล่ียนแปลงไปเป็นแบบร่วมสมยัมากข้ึน 

เคร่ืองมือเคร่ืองใชใ้นครัวเรือนหลายอย่างเลิกใช้แลว้ มีอุปกรณ์เคร่ืองใชไ้ฟฟ้าและเทคโนโลยีจกัรกลมากข้ึน               

ดา้นสถาบนัการศึกษาโดยเฉพาะโรงเรียนระดบัมธัยมศึกษามีบทบาทมากข้ึน เด็ก และเยาวชนมีโอกาสได้เขา้

ศึกษาในระบบโรงเรียนเพ่ิมข้ึน ส่งผลให้อตัราการเรียนต่อในระดบัมธัยมศึกษาตอนปลายและระดบัอุดมศึกษา

เพ่ิมมากข้ึน ท่ีสําคญัการเรียนในระบบโรงเรียนช่วยให้ชาวมอญรุ่นใหม่สามารถพูดภาษาไทยไดดี้ข้ึนและให้

ความสําคญักบัการเลือกประกอบอาชีพใหม่ๆ มากข้ึน แบบแผนวฒันธรรมดา้นการแพทยแ์ละการสาธารณสุข 

จํานวนแพทย์แผนโบราณและการดูแลสุขภาพรวมทั้ งการรักษาโรคภัยไข้เจ็บด้วยภูมิปัญญาท้องถ่ินลดลง                    

การรักษาพยาบาลแผนใหม่เป็นท่ียอมรับของสมาชิกในชุมชนมากข้ึน ดา้นสถาบนัความเช่ือ ศาสนาและประเพณี 

ในภาพรวมของชุมชนมีการเปล่ียนแปลงไม่มากนกั ส่วนใหญ่ยงัคงนบัถือศาสนาพุทธ สาํหรับประเพณีทอ้งถ่ินท่ี

สําคัญนั้ นในปัจจุบันชาวบ้านให้ความสําคัญน้อยลง กล่าวคือ ยงัมีการปฏิบัติอยู่บ้างแต่เป็นลักษณะของ                          

การพยายามรักษาประเพณีดั้งเดิมซ่ึงผูป้ฏิบติัส่วนใหญ่จะเป็นกลุ่มคนวยัผูใ้หญ่ตอนปลายหรือผูอ้าวโุสเท่านั้น และ

ประเพณีบางอยา่งไดเ้ลิกปฏิบติัไปแลว้ ดา้นสถาบนัพกัผ่อนหยอ่นใจไดเ้ปล่ียนจากการทาํกิจกรรมร่วมกนัมาเป็น

กิจกรรมส่วนตวัท่ีต่างแสวงหากนัเอง เช่น การชมรายการโทรทศัน์เป็นการพกัผ่อนหยอ่นใจท่ีสมาชิกในชุมชน

เลือกมากท่ีสุด อย่างไรก็ตามหน่วยงานภาครัฐไดใ้ห้ความสาํคญัต่อการพฒันาชุมชน โดยจดัโครงการท่ีนาํไปสู่  

การสร้างอาชีพส่งผลต่อการกระตุน้ใหเ้กิดการเปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจ เช่น การแนะนาํ ส่งเสริมอาชีพต่างๆ ท่ี

เหมาะสมแก่ชาวบา้น การพฒันาโครงสร้างพ้ืนฐาน แหล่งนํ้ า และการอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติ เป็นตน้  
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7. ข้อเสนอแนะ 

 7.1 ข้อเสนอแนะในการนําผลวจิยัไปใช้ 

(1) การศึกษาเก่ียวกบัภูมิปัญญาทอ้งถ่ินของกลุ่มชาติพนัธ์ุ พบวา่ ชุมชนใหคุ้ณค่ากบัวฒันธรรมและ

ประเพณีเป็นอย่างมาก ดงันั้นนกัวิจยัหรือนกัพฒันาท่ีเก่ียวขอ้งในพ้ืนท่ีรวมทั้งนกัท่องเท่ียวท่ีประสงคจ์ะเขา้ไป

เรียนรู้วฒันธรรมกลุ่มชาติพนัธ์ุในอนาคตตอ้งระมดัระวงัดา้นความรู้สึกของบุคคลท่ีเราจะเขา้ไปสัมภาษณ์ หรือ

เก็บรวบรวมขอ้มูล 

(2) การศึกษาและทาํความเขา้ใจวฒันธรรม ประเพณี และวิถีชีวิตเป็นส่ิงท่ีตอ้งศึกษาอยา่งละเอียด

และรอบคอบ และเคารพในวฒันธรรม ประเพณี และวิถีชีวิตของพวกเขา ชนชาติเดียวกนั แต่ต่างถ่ินฐาน วฒันธรรม 

ประเพณี และวถีิชีวติอาจแตกต่างกนั ไม่ควรนาํความรู้จากการศึกษาคน้ควา้ขอ้มูลเบ้ืองตน้เป็นขอ้กาํหนดทั้งหมด 

เพราะบางคร้ังขอ้มูลท่ีคน้ควา้ได ้อาจแตกต่างจากขอ้มูลจริง 

7.2 ข้อเสนอแนะในการวจิยัคร้ังต่อไป 

(1) ควรศึกษาถึงการรับวฒันธรรมใหม่ของชุมชน โดยใช้แนวคิดและทฤษฏีท่ีเก่ียวข้องกับ                   

ความกลมกลืนทางวฒันธรรมเป็นกรอบในการศึกษา 

(2) ควรศึกษาถึงผลกระทบของการเปล่ียนแปลงทางสงัคมและวฒันธรรมวา่ก่อใหเ้กิดอะไรบา้ง 

 

8. กติติกรรมประกาศ 

การวิจยัคร้ังน้ีไดรั้บทุนสนับสนุนการวิจยัจากเงินงบประมาณแผ่นดินมหาวิทยาลยัราชภฏักาญจนบุรี 

และได้รับความร่วมมือตลอดจนความอนุเคราะห์ข้อมูลประกอบการวิจัยจากทุกภาคส่วนท่ีเก่ียวขอ้ง ผูว้ิจัย

ขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสน้ี 
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บทคัดย่อ 

โครงสร้างอาํนาจในชุมชนชาติพนัธ์ุกะเหร่ียงโผล่วบ้านไล่โว่–สาละวะ มีกลุ่มผูน้ําท่ีแสดงบทบาท                 

นําร่วมกันตามความรู้ความสามารถของบุคคลภายใต้หน้าท่ีสถาบันทางสังคมในชุมชน ส่งผลให้ เกิด                        

ความหลากหลายของผูน้าํทั้ งท่ีเป็นทางการและไม่เป็นทางการตามหลกักฎหมายและประเพณีนิยมท่ีสมาชิก

ยอมรับ โดยปัจจยัท่ีสนบัสนุนใหบุ้คคลเป็นผูน้าํกิจกรรมในชุมชน มาจากปัจจยัการดาํรงตาํแหน่งทางการหรือเคย

ดาํรงตาํแหน่งทางการ การดาํรงตาํแหน่งทางสังคม ฐานะทางเศรษฐกิจดีกวา่ผูอ่ื้น ประกอบกบัการมีภาวะผูน้าํดา้น

ความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ การศึกษา รวมถึงการมีคุณธรรมจริยธรรม เช่น ซ่ือสัตย ์ช่วยเหลือผูอ่ื้น และ

เสียสละเพ่ือส่วนรวม เป็นตน้ 

 

คาํสําคญั: โครงสร้างอาํนาจชุมชนชาติพนัธ์ุ ผูน้าํกิจกรรม ชุมชนกะเหร่ียงโผล่ว บา้นไล่โว–่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. ความสําคัญและทีม่าของปัญหาวจัิย 

สังขละบุรีเป็นอาํเภอหน่ึงในจังหวดักาญจนบุรีท่ีมีชายแดนติดต่อกับประเทศพม่า ปัจจุบันแบ่งเขต                

การปกครองพ้ืนท่ีออกเป็น 3 ตาํบล ประกอบดว้ย ตาํบลหนองลู ตาํบลปรังเผล และตาํบลไล่โว่ โดยมีกลุ่มชาติ

พนัธ์ุหลากหลายอาศยัอยูใ่นพ้ืนท่ี กลุ่มชาติพนัธ์ุกะเหร่ียงถือเป็นกลุ่มประชากรส่วนใหญ่ โดยเฉพาะในเขตตาํบล

ไล่โว่ ซ่ึงมีหมู่บ้านทั้งหมด 6 หมู่ ไดแ้ก่ บ้านเสน่ห์พ่อง บ้านกองม่องทะ บา้นเกาะสะเด่ิง บ้านไล่โว่–สาละวะ 

บา้นทิไล่ป้า และบา้นจะแก ส่วนใหญ่เป็นกลุ่มชาติพนัธ์ุกะเหร่ียงโผล่ว0

1 และตาํบลไล่โวน่ั้นอยูใ่นเขตอนุรักษพ์นัธ์ุ

สัตวป่์าทุ่งใหญ่นเรศวร ได้รับการประกาศเป็นมรดกโลกทางธรรมชาติ ในปี พ.ศ. 2534 โดยองค์การยูเนสโก ้

(UNESCO) จากการศึกษาเอกสารพบใจกลางของปัญหาชุมชนกะเหร่ียงในพ้ืนท่ีเขตรักษาพนัธ์ุสตัวป่์าและอุทยาน

แห่งชาติคือเร่ืองการจาํกดัสิทธิการจดัการและการใชป้ระโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ ทาํให้ชาวกะเหร่ียงใน

พ้ืนท่ีมีการทําไร่หมุนเวียนภายใตข้้อจํากัดด้านกฎหมายท่ีส่งผลกระทบต่อความมั่นคงทางอาหาร อันเป็น

ปัจจยัพ้ืนฐานการดาํรงชีวติ ประกอบกบัมีการบงัคบัและสนบัสนุนการพฒันาดา้นต่าง ๆ เช่น การสร้างถนนเขา้ไป

จนถึงชุมชนท่ีอยูลึ่กเขา้ไปถึงใจกลางป่าอนุรักษ ์อนัเป็นปัจจยัเร่งใหเ้กิดการเปล่ียนแปลงของชุมชน   

กรณีศึกษาชุมชนกะเหร่ียงบ้านไล่โว่–สาละวะ ตาํบลไล่โว่ ถือเป็นหน่ึงในชุมชนเป้าหมายท่ีได้รับ                        

การส่งเสริมการพฒันาดา้นคมนาคม สาธารณสุข สาธารณูปโภค การศึกษา เศรษฐกิจ ตลอดจนความสัมพนัธ์

ระหว่างหน่วยงานภาครัฐและประชาชน ตามประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการโครงการพฒันาชุมชนในเขตรักษา

พนัธ์ุสัตวป่์าและอุทยานแห่งชาติ จงัหวดักาญจนบุรี1

2 ซ่ึงแต่เดิมหน่วยงานภายนอกจะเขา้มาถึงหมู่บา้นน้อยมาก

เพราะดว้ยขอ้จาํกดัเชิงพ้ืนท่ีในการเดินทางเขา้สู่ชุมชนค่อนขา้งมีความยากลาํบาก แต่ปัจจุบนัเม่ือการสร้างถนนเขา้

สู่หมู่บา้นไล่โว–่สาละวะ ทาํใหเ้กิดความสะดวกมากข้ึน ส่งผลใหห้น่วยงานต่าง ๆ จากภายนอกเขา้มาเร่งส่งเสริม

กิจกรรมพฒันาชุมชนในดา้นต่าง ๆ จนนาํมาซ่ึงการเปล่ียนแปลงทั้งทางบวกและทางลบท่ีมีต่อชุมชน การพฒันา

มิติต่าง ๆ ทาํให้เกิดความรู้สึกในแง่การปรับตวัไม่ทนักบัการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึนอยา่งรวดเร็ว ประกอบกบัใน

การเขา้มาแต่ละคร้ังของหน่วยงานภายนอก บางคร้ังไดส้ร้างภาวะความกดดนัต่อกลุ่มผูน้าํและสมาชิกในชุมชน 

อย่างไรก็ดี จากการศึกษาด้านระบบความสัมพนัธ์เชิงสังคมในชุมชน ปัจจยัดา้นระบบเครือญาติและผูอ้าวุโส 

รวมทั้งระบบอุปถมัภช่์วยเหลือกนัภายใตร้ะบบเศรษฐกิจเพ่ือการยงัชีพการทาํไร่หมุนเวียนท่ีสืบทอดภูมิปัญญา

จากบรรพบุรุษ ตลอดจนบทบาทของกลุ่มผูน้าํตามธรรมชาติในชุมชน ยงัคงเป็นกลไกท่ีเอ้ือใหเ้กิดความร่วมมือใน

ชุมชนอนัเป็นปัจจยัช้ีวดัความเขม้แขง็ของชุมชน  

อยา่งไรก็ตาม การเขา้มาของหน่วยงานราชการภายนอกตั้งแต่ปี พ.ศ. 2562 จวบจนถึงปัจจุบนั ไดเ้ร่ง

สร้างกลไกทางสังคมวฒันธรรมใหม่โดยพยายามจดัตั้งกลุ่มทางการแทนระบบความสมัพนัธ์ท่ีเก่ียวขอ้งกบัระบบ

เครือญาติ รวมทั้งเร่งการเปล่ียนแปลงแบบแผนทางเศรษฐกิจเพ่ือการยงัชีพซ่ึงข้ึนอยูก่บัระบบเครือญาติในการผลิต

ขา้วจากระบบไร่หมุนเวียนมาสู่ระบบเศรษฐกิจเพ่ือการค้าท่ีพ่ึงพิงตลาดภายนอกมากข้ึนโดยคาํแนะนําจาก

หน่วยงานผูเ้ช่ียวชาญ ประกอบกบัขอ้จาํกดัของหน่วยงานบุคคลภายนอกท่ีไม่สามารถส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ

สมาชิกในชุมชนทุกกลุ่มได ้จึงมกัทาํงานกบัผูน้าํทางการ ในชุมชนเป็นหลกั ขณะเดียวกนัละเลยวิเคราะห์คน้หา

                                                   
1  งานศึกษากลุ่มชาติพนัธุ์กะเหร่ียงในประเทศไทย แบ่งกะเหร่ียงออกเป็นส่ีกลุ่ม โดยสองกลุ่มแรก คือ สะกอ (Skaw) กลุ่มน้ีเรียก

ตนเองว่า “ปกากญอ” และโปว ์(Pow) กลุ่มน้ีเรียกตนเองว่า “โผล่ว” สองกลุ่มน้ีมีประชากรจาํนวนมากอาศยัอยูใ่นภาคเหนือและ

ภาคตะวนัตก ส่วนท่ีเหลืออีกสองกลุ่ม คือ ตองตู หรือตองสู และคะยา หรือบเว 
2  ประกาศในราชกิจจานุเบกษา หนา้ 4 เล่ม 136 ตอนพิเศษ 215 ง  ณ วนัท่ี 28 สิงหาคม พ.ศ.2562  
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กลุ่มผูน้ําท่ีมีบทบาทต่าง ๆ ในชุมชน เพราะบทบาทนําในการขบัเคล่ือนชุมชนดาํเนินตามหลกักฎหมายหรือ

เหตุผลและตามประเพณีนิยมท่ีแต่ละสถาบันทางสังคมในชุมชนช่วยทาํหน้าท่ีและแสดงบทบาทร่วมกันตาม

ความรู้ความสามารถของบุคคลทั้งท่ีเป็นกลุ่มผูน้ําทางการและกลุ่มผูน้ําไม่เป็นทางการในชุมชน ดว้ยเหตุผลน้ี 

ผูว้ิจยัจึงมีสมมติฐานไวว้่า บทบาทของกลุ่มผูน้าํทั้ งท่ีเป็นทางการและไม่เป็นทางการในชุมชนมีความสําคญัต่อ 

การรวมสมาชิกชุมชนเพ่ือสร้างการส่วนร่วมของโครงการกิจกรรมพัฒนาด้านต่างๆ ท่ี เกิดข้ึนในชุมชน                 

ซ่ึงกิจกรรมของชุมชนบา้นไล่โว–่สาละวะ จะสามารถดาํรงอยูไ่ดห้รือไม่ และจะพฒันาไปในทิศทางใด หรือจะ

นาํมาซ่ึงความขดัแยง้ในชุมชนหรือไม่ หรือถึงขั้นเกิดการแบ่งฝักแบ่งฝ่ายในชุมชนหรือไม่ ข้ึนอยูก่บับทบาทของ

กลุ่มผูน้าํในชุมชนเป็นอยา่งมาก ดงันั้น ผูว้ิจยัจึงมีความจาํเป็นตอ้งคน้หากลุ่มผูน้าํกิจกรรมในชุมชนท่ีประกอบ

เป็นโครงสร้างอาํนาจชุมชนในกระบวนการตดัสินใจในกิจกรรมด้านต่าง ๆของชุมชน โดยเฉพาะกลุ่มผูน้ํา

กิจกรรมท่ีไดรั้บการยอมรับจากสมาชิกอยา่งแทจ้ริงภายใตบ้ทบาทหนา้ท่ีของสถาบนัทางสังคมในชุมชน เพราะ

ผูน้าํเหล่าน้ีคือผลึกของคุณค่าท่ีดีงามของชุมชน หากปราศจากการขบัเคล่ือนชุมชนของกลุ่มผูน้าํท่ีแทจ้ริงเหล่าน้ี 

เป้าหมายการพฒันาชุมชนของหน่วยงานต่าง ๆ ท่ีเขา้มาดาํเนินการส่งเสริมยอ่มไม่มีทางบรรลุผลได ้ 

 

2. วตัถุประสงค์ของการวจัิย 

(1) เพ่ือศึกษาโครงสร้างอาํนาจในชุมชนกะเหร่ียงบา้นไล่โว–่สาละวะ โดยการวเิคราะห์บทบาทของกลุ่ม

ผูน้าํกิจกรรมภายใตอ้นุระบบต่าง ๆ ของสถาบนัทางสงัคมในชุมชน 

(2) เพ่ือศึกษาและวิเคราะห์ปัจจยัสนบัสนุนให้บุคคลดาํรงตาํแหน่งผูน้าํกิจกรรมภายใตอ้นุระบบต่างๆ 

ของสถาบนัทางสงัคมในชุมชนกะเหร่ียงบา้นไล่โว–่สาละวะ 

 

3. เอกสารและงานวจัิยทีเ่กี่ยวข้อง 

3.1 แนวคดิ ทฤษฎแีละงานวจิยัทีเ่กีย่วข้อง 

แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยท่ีใช้เป็นกรอบในการอภิปรายผลการศึกษาวิจัยในคร้ังน้ี ประกอบด้วย                  

1) แนวคิดเก่ียวกบัสิทธิอาํนาจของผูน้าํท่ีชอบธรรม 2) แนวคิดเก่ียวกบัระบบผูน้าํในชุมชนโดยทาํหน้าท่ีภายใต ้

อนุระบบต่างๆ ของสถาบนัทางสังคม และ 3) แนวคิดเก่ียวกบัปัจจยัสนับสนุนให้บุคคลดาํรงตาํแหน่งผูน้าํทาง

สงัคมในชุมชน กล่าวคือ 

แนวคิดเก่ียวสิทธิอาํนาจของผูน้ําท่ีชอบธรรมในหนังสือทฤษฎีสังคมวิทยาของสุภางค์ จันทวานิช 

(2555) ไดก้ล่าวถึงแนวคิดของมคัส์ เวเบอร์ เก่ียวกบัแหล่งท่ีมาของสิทธิอาํนาจอนัชอบธรรมของผูน้ําท่ีชุมชน

ยอมรับท่ีสัมพนัธ์กบัภาวะผูน้าํมาจาก 3 แหล่งดว้ยกนั คือ 1) สิทธิอาํนาจตามประเพณี 2) สิทธิอาํนาจบนรากฐาน

ของบารมี และ 3) สิทธิอาํนาจท่ีอยูบ่นหลกัเหตุผลหรือกฎหมาย โดยเวเบอร์ อธิบายวา่สิทธิอาํนาจทั้ง 3 แบบ เป็น

แบบในอุดมคติ จะไม่แยกจากกนัเด็ดขาด ลกัษณะของสิทธิอาํนาจอาจจะมีการผสมปนเปกนั บางทีสิทธิอาํนาจก็มี

ฐานท่ีมามากกวา่หน่ึงแบบผสมกนั สอดคลอ้งในงานวิจยัของนิคม สุวรรณรุ่งเรือง (2531) ไดศึ้กษาและกล่าวถึง

กลุ่มชนชั้นนาํในชุมชนท่ีมีบทบาทสาํคญัต่อการตดัสินใจของกิจกรรมชุมชน ประกอบดว้ย กลุ่มชนชั้นนาํท่ีดาํรง

ตาํแหน่งทางการ ซ่ึงไดรั้บการเลือกจากประชาชนและแต่งตั้งจากระบบราชการ อาํนาจจึงข้ึนอยูก่บัตาํแหน่งท่ีเขา

ดาํรงอยู่ในชุมชน อาํนาจแบบน้ีเรียกว่า Rational-legal authority กลุ่มชนชั้นนาํท่ีฐานของอาํนาจมาจากค่านิยม 

วฒันธรรมสังคม ผูรู้้หรือปราชญท์างศาสนา ซ่ึงสามารถระบุเป็นชนชั้นนาํท่ีสาํคญัประเภท Traditional authority 

เป็นอาํนาจท่ีมาจากค่านิยม ความเช่ือทางศาสนาท่ีสมาชิกชุมชนยดึถือ  
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แนวคิดเก่ียวกบัระบบผูน้าํในชุมชนโดยทาํหนา้ท่ีภายใตอ้นุระบบต่าง ๆ ของสถาบนัทางสังคม วารุณี 

กฤษเจริญ (2528) ไดแ้บ่งผูน้าํในชุมชนตามเกณฑ์โดยคาํนึงถึงสถาบนัทางสังคม ประกอบดว้ย ผูน้าํกิจกรรมใน

ระบบเครือญาติ หรือครอบครัว หรือผูอ้าวุโส ผูน้าํในระบบการเมืองการปกครอง เป็นผูท่ี้ไดรั้บการแต่งตั้งจาก

ทางการมีตาํแหน่งทางการปกครอง ผูน้าํในระบบเศรษฐกิจ มกัจะเป็นผูท่ี้มีฐานะดีทางเศรษฐกิจ ผูน้าํในระบบ

ศาสนา ประเพณี และวฒันธรรม เป็นผูท่ี้มีความสามารถและชุมชนยอมรับให้ประกอบพิธีกรรมทางศาสนา ผูน้าํ

ในระบบการศึกษา เป็นผูน้าํท่ีมีบทบาทให้การศึกษาอบรม เด็กและเยาวชน หรือผูใ้หญ่ในหมู่บา้น มีทั้งผูน้าํท่ีเป็น

ทางการหรือไม่เป็นทางการ นอกจากน้ี ผูว้ิจัยยงัได้เพ่ิมประเภทผูน้ําในระบบสาธารณสุขและผูน้ําในระบบ

นนัทนาการในชุมชน เพ่ือใหส้อดคลอ้งกบัผลการศึกษาในคร้ังน้ี 

แนวคิดเก่ียวกบัปัจจยัสนับสนุนให้บุคคลดาํรงตาํแหน่งผูน้ําทางสังคมในชุมชน งานวิจยัของสมจิต 

ปัญญาศกัด์ิ (2528) กล่าวถึงคุณสมบติัท่ีสามารถอธิบายการเป็นชนชั้นนาํของชุมชน คือ ทรัพยส์มบติัความร่ํารวย

และการมีตาํแหน่งทางการและตาํแหน่งทางสังคม ประสบการณ์ อายุ การศึกษา และการเคยดาํรงตาํแหน่ง 

สอดคลอ้งงานวิจยัของระดม วงษ์น้อม (2523) กล่าวถึงการมีตาํแหน่งหรือเคยมีตาํแหน่งในชุมชนเป็นปัจจยัท่ี

สําคัญท่ีสุดท่ีสนับสนุนให้บุคคลได้รับการยกย่องเป็นผูน้ํา ขณะท่ีงานศึกษาของอุทัย ดุลยเกษม และอรศรี                   

งามวิทยาพงศ์ (2540) คุณสมบติัพ้ืนฐานของผูน้าํชุมชนตามค่านิยมของชุมชน อาทิ มีคุณธรรม เสียสละ อดทน 

ซ่ือสัตย ์เน่ืองจากชุมชนยอมรับให้คุณธรรมเป็นแหล่งฐานแห่งอาํนาจมากกวา่ความร่ํารวยหรือทรัพย ์อย่างไรก็

ตาม วรวุฒิ  โรมรัตนพันธ์ (2554) กล่าวถึงระบบผู ้นําและอํานาจในการตัดสินใจของผู ้นําในชุมชนได้มี                        

การเปล่ียนแปลงไป ดว้ยระบบการเมืองการปกครองท่ีมีการเช่ือมโยงการบริหารการปกครองจากอาํนาจส่วนกลาง

กบัส่วนภูมิภาคและทอ้งถ่ิน ทาํให้ผูน้าํในชุมชนปัจจุบนัส่วนหน่ึงเป็นผูน้าํทางการท่ีถูกแต่งตั้งเป็นผูน้าํท่ีมีฐานะ

ทางเศรษฐกิจดีและใชอ้าํนาจทางเศรษฐกิจเพ่ือให้ไดรั้บการเลือกตั้ง ในส่วนงานวิจยัของพิชาย รัตนดิลก ณ ภูเก็ต 

(2532) ได้ศึกษาหมู่บ้านดั้ งเดิม ผลการวิจัยเป็นไปตามฐานคติท่ีตั้ งไว ้ผลของความสัมพนัธ์ติดต่อกับภายนอก

ไดแ้ก่ระบบราชการและระบบทุนทาํให้มีลกัษณะพลวตัรเร่ิมจากโครงสร้างอาํนาจแบบเครือญาติและอุปถมัภใ์น

ชุมชน ซ่ึงกระจายอาํนาจตามหัวหน้ากลุ่มตระกูลต่าง ๆในชุมชน ผนัแปรมาสู่ลกัษณะความสัมพนัธ์เชิงอุปถมัภ์

ระหวา่งขา้ราชการกบัชุมชนเม่ืออาํนาจรัฐเขา้ไปแทรกแซงในหมู่บา้น อีกทั้งเม่ือเงินตราเขา้มามีบทบาทมากข้ึน 

ความสมัพนัธ์ระหวา่งนายทุนกบัชุมชนก่อรูปในเชิงอุปถมัภภ์ายใตก้ารขดูรีดนอกระบบเศรษฐกิจทุนนิยม     

 3.2 กรอบแนวคดิในการวจิยั 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

แผนภาพที ่1 กรอบแนวคิดในการวจิยั 

 
 

ปัจจยัท่ีสนับสนุนให้บุคคลเป็นผูด้าํรงตาํแหน่งทาง

สงัคมในชุมชน  

- การดํารงตาํแหน่งทางการหรือเคยดาํรงตาํแหน่ง

ทางการ 

- การดาํรงตาํแหน่งทางสงัคม 

- การมีฐานะทางเศรษฐกิจดีกวา่ผูอ่ื้น 

- การมีความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ 

- การมีภาวะผูน้าํ ฯลฯ 

 

 

ผูน้าํกิจกรรมในอนุระบบต่าง ๆ ของสถาบนัทางสังคมใน

ชุมชน ไดแ้ก่ ผูน้าํในเครือญาติหรือผูอ้าวโุส ผูน้าํในระบบ

การเมืองการปกครอง ผู ้นําในระบบเศรษฐกิจ ผู ้นําใน

ระบบศาสนา ประเพณี และวฒันธรรม ผู ้นําในระบบ

การศึกษา ผูน้ ําในระบบสาธารณสุข และผูน้ําในระบบ

สนัทนาการ 
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3.3 สมมตฐิานการวจิยั  

ผูว้ิจยัไดก้าํหนดโจทยว์ิจยัไวว้า่ ชุมชนกะเหร่ียงโผล่วบา้นไล่โว–่สาละวะ มีกลุ่มบุคคลใดทาํหนา้ท่ีเป็น

ผูน้าํกิจกรรมภายใตอ้นุระบบต่างๆ ของสถาบนัทางสังคมในชุมชน ไม่วา่จะเป็นผูน้าํในระบบเครือญาติ–ผูอ้าวโุส 

ผูน้าํในระบบการเมืองการปกครอง ผูน้าํในระบบเศรษฐกิจ ผูน้าํในระบบศาสนา ประเพณี และวฒันธรรม ผูน้าํใน

ระบบการศึกษา ผูน้ําในระบบสาธารณสุข และผูน้ําในระบบสันทนาการในชุมชน กล่าวอีกนัยหน่ึง ภายใต้

โครงสร้างอาํนาจในชุมชน ใครเป็นผูมี้อาํนาจทางสังคมในกิจกรรมดา้นต่าง ๆของชุมชน และในกลุ่มผูน้ําท่ีมี

อาํนาจในกิจกรรมของชุมชนน้ีมีความสัมพนัธ์ทางสังคมต่อกนัอยา่งไร อีกทั้งมีปัจจยัอะไรท่ีสนับสนุนให้กลุ่ม

บุคคลเป็นผูด้าํรงตาํแหน่งทางสงัคมในกิจกรรมของชุมชน  

 

4. วธีิดําเนินการวจัิย  

การวิจยัคร้ังน้ี เป็นการศึกษาเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ใชว้ิธีการศึกษาจากเอกสารท่ีเก่ียวขอ้ง

ต่าง ๆ ซ่ึงเป็นขอ้มูลทุติยภูมิ เพ่ือเป็นแนวทางการศึกษา ประกอบกบัใชว้ธีิการศึกษาดว้ยการสมัภาษณ์เจาะลึกและ

การสังเกตการณ์ รวบรวมขอ้มูลปฐมภูมิ ซ่ึงไดม้าจากการศึกษาภาคสนาม ทั้งน้ีใชว้ธีิสร้างขอ้สรุปผลการวจิยัแบบ

อุปนยั โดยอาศยัตรรกวทิยา เช่ือมโยงขอ้มูลท่ีไดเ้ขา้กบัแนวคิดทฤษฏีท่ีเก่ียวขอ้ง  

ผูใ้ห้ขอ้มูลสําคญั ประกอบดว้ย กลุ่มผูน้าํกิจกรรมดา้นต่าง ๆ ทั้งท่ีเป็นผูน้าํทางการและไม่เป็นทางการ

ผูน้าํทอ้งถ่ิน ผูอ้าวโุส ผูใ้หญ่บา้น ผูช่้วยผูใ้หญ่บา้น กรรมการหมู่บา้น ปราชญ์ชุมชน ผูน้าํศาสนา ครูสอนสามญั

และศาสนา หมอพ้ืนบ้าน รวมทั้ งสมาชิกในชุมชน โดยพิจารณาเกณฑ์การเลือกตวัอย่างผูใ้ห้ขอ้มูลจากปัจจัย

ต่อไปน้ี 1) เป็นบุคคลมีความรู้และสามารถให้ขอ้มูลในหัวขอ้ท่ีศึกษา 2) เป็นบุคคลท่ีมีประสบการณ์มากในเร่ือง

นั้นๆ 3) เป็นบุคคลท่ีดาํรงตาํแหน่งทางการหรือเคยดาํรงตาํแหน่งทางการในชุมชน 4) เป็นปราชญ์/ ผูอ้าวโุส                  

ท่ีได้รับการยอมรับในชุมชน 5) เป็นบุคคลท่ีเป็นสมาชิกชุมชน และ 6) เป็นบุคคลท่ีมิใช่สมาชิกชุมชน แต่มี                

ความเก่ียวขอ้งกบักิจกรรมของชุมชน  

ผูว้ิจยัเป็นเคร่ืองมือสําคญัในการวิเคราะห์ชุมชนโดยสร้างความไวว้างใจเพ่ือเขา้หาสมาชิกในชุมชน 

กาํหนดแบบสัมภาษณ์ท่ีสอดคลอ้งตามวตัถุประสงคข์องการวิจยั ตลอดจนการวิเคราะห์บริบทสังคมวฒันธรรม

ชุมชนชาติพนัธ์ุกะเหร่ียงบ้านไล่โว่–สาละวะ ด้วยการสัมภาษณ์และสนทนากลุ่มย่อย การแลกเปล่ียนเรียนรู้                 

การบนัทึกเคร่ืองบนัทึกเสียง กลอ้งบนัทึกภาพ และการสงัเกตการณ์อยา่งมีส่วนร่วม  

สาํหรับขั้นการวิเคราะห์ขอ้มูล ผูว้ิจยักาํหนดการจดัระเบียบขอ้มูล การแสดงขอ้มูล และการหาขอ้สรุป 

การตีความ และการตรวจสอบความถูกตอ้งของขอ้มูลผลการศึกษา โดยวธีิการแบบสามเส้า (Triangulation) ผูว้จิยั

ทาํการตรวจสอบเป็นระยะ ๆ ทั้งการตรวจสอบช่วงท่ีกาํลงัเก็บขอ้มูลในสนาม และหลงัท่ีไดท้าํการวเิคราะห์ขอ้มูล 

 

5. ผลการวจัิย 

โครงสร้างอาํนาจในชุมชนชาติพนัธ์ุกะเหร่ียงโผล่วบา้นไล่โว–่สาละวะ มีกลุ่มผูน้าํทั้งท่ีเป็นทางการและ

ไม่เป็นทางการท่ีแสดงบทบาทนาํตามตาํแหน่งทางสังคมภายใตก้รอบสถาบนัทางสังคมในชุมชนในฐานะผูน้าํ

กิจกรรมในอนุระบบสงัคมต่าง ๆ ในชุมชน โดยมีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี  

ผู้นําในระบบเครือญาต-ิผู้อาวุโสในชุมชน 

ผูน้ําในระบบเครือญาติและผูอ้าวุโสของชุมชน ผูท่ี้ไดรั้บการยอมรับสูงสุดจากสมาชิกในชุมชน คือ                

นายผูแ้พร พิทกัษ์ชาตคีรี อาย ุ82 ปี และนายกอ้งเคียว สังขสุวรรณ อายุ 72 ปี โดยสองท่านน้ีถือเป็นตน้ตระกูล             
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ชนชั้นนําในชุมชน ผูแ้พร (หม่องยุเผ่) มีฐานะเป็นผูน้ําชนเผ่าบ้านสาละวะ ตั้ งแต่ชุมชนก่อตั้งข้ึนมาและดาํรง

ตาํแหน่งผูใ้หญ่บา้นคนแรกของหมู่บา้น ส่วนกอ้งเคียว มีฐานะเป็นผูน้าํชนเผา่บา้นไล่โว ่นบัเป็นคนแรกท่ียา้ยเขา้

มาตั้ งรกรากในชุมชน ดํารงตาํแหน่งผูช่้วยผูใ้หญ่บ้านดูแลบ้านไล่โว่ในสมัยเดียวกับผูแ้พรเป็นผูใ้หญ่บ้าน                    

ทั้งผูแ้พรและกอ้งเคียว จึงเป็นทั้งผูน้าํทางการปกครองและผูน้าํจิตวิญญาณของชุมชนบา้นไล่โว-่สาละวะเร่ือยมา

จนถึงรุ่นลูกท่ีมีการสืบทอดตาํแหน่งผูน้าํต่อ กล่าวไดว้า่กลุ่มผูน้าํท่ีดาํรงตาํแหน่งสาํคญัทางการปกครองในชุมชน 

ลว้นมาจากตระกลูท่ีเก่ียวโยงสมัพนัธ์กบัผูน้าํชนเผา่ทั้งสองท่านทั้งส้ิน  

ผู้นําในระบบการเมืองการปกครองในชุมชน 

ผูด้าํรงตาํแหน่งทางการปกครองในชุมชนบา้นไล่โว–่สาละวะ เน่ืองจากหมู่ท่ี 4 ประกอบดว้ยสองกลุ่ม

บา้นหรือสองชุมชน คือ บา้นไล่โวแ่ละบา้นสาละวะ ดว้ยเหตุผลทางกายภาพของท่ีตั้งชุมชนทั้งสองนั้นอยูร่ะหวา่ง

ภูเขาคนละลูกในเขตรักษาพันธ์ุสัตว์ป่าและอุทยานแห่งชาติ กลุ่มผู ้นําท่ีดํารงตําแหน่งทางการ ซ่ึงเป็น

คณะกรรมการหมู่บ้านหมู่ท่ี 4 (ขอ้มูล ปี พ.ศ. 2562) ประกอบดว้ย 1) นายคมสันต ์พิทกัษ์ชาตคีรี2

3  ผูใ้หญ่บ้าน 

ประธานกรรมการโดยตาํแหน่ง โดยคมสันต ์เป็นลูกชายคนเล็กของผูแ้พร ซ่ึงถือเป็นตระกูลผูน้ําบ้านสาละวะ                 

2) นายพิทักษ์ ก้องขจรคีรี ผูช่้วยผูใ้หญ่ กรรมการโดยตาํแหน่ง โดยพิทักษ์ มีฐานะเป็นลูกพ่ีชายของผูแ้พรซ่ึง

เสียชีวิตไปแลว้ 3) นายผดั พิทกัษช์าตคีรี สมาชิกองคก์ารบริหารส่วนตาํบลไล่โว ่กรรมการโดยตาํแหน่ง โดยผดั 

เป็นลูกชายคนโตของผูแ้พร 4) นายบุญแกว้ กอ้งขจรคีรี กรรมการจากตวัแทนประชาชน โดยบุญแกว้ เป็นลูกพ่ี

ชายของผูแ้พรท่ีเสียชีวิตไปแลว้ 5) นายเส่งโพ่ พิทักษช์าตคีรี กรรมการจากตวัแทนประชาชน 6) นายประสงค ์

สงัขสุวรรณ สมาชิกองคก์ารบริหารส่วนตาํบลไล่โว ่กรรมการโดยตาํแหน่ง โดยประสงค์ เป็นลูกชายคนโตของ

กอ้งเคียว ซ่ึงถือเป็นตระกูลผูน้าํบา้นไล่โว่) 7) นายวิชยั สังขละเจดียช์ยั ผูช่้วยผูใ้หญ่บา้น กรรมการโดยตาํแหน่ง 

โดยวิชยั เป็นน้องชายของภรรยากอ้งเคียว 8) นายขาํ เทียนขจรศรี ผูช่้วยผูใ้หญ่ กรรมการโดยตาํแหน่ง โดยขาํ                  

เป็นลูกชายของเพ่ือนผูแ้พรท่ีเสียชีวิตไปแลว้ ซ่ึงพ่อของขาํถือเป็นผูร่้วมก่อตั้งชุมชนเพราะได้เขา้มาตั้งถ่ินฐาน

พร้อมกบัผูแ้พร 9) นายพธุ โสภาปัจจุสมยั และ 10) นายสุวรรณ เสตะพนัธ์ เป็นกรรมการจากตวัแทนประชาชน  

กล่าวไดว้่า โครงสร้างอาํนาจทางการปกครองในชุมชนทั้งสอง เป็นการก่อรูปกลุ่มย่อยในชุมชนโดย

ปัจจยัระบบเครือญาติและเกิดในตระกูลผูน้าํ ซ่ึงเป็นปัจจยัพ้ืนฐานการจดัตั้งกลุ่มและองคก์รทางสังคม เศรษฐกิจ 

และการเมืองในชุมชน และไดมี้การจดัสรรบทบาทและอาํนาจหน้าท่ีของบุคคลเขา้มาดาํรงตาํแหน่งรับผิดชอบ

ชุมชนในสัดส่วนโควตารับผิดชอบในชุมชนบา้นไล่โวแ่ละบา้นสาละวะตามฉันทานุมติัและตกลงร่วมกนัของ               

ทั้งสองชุมชนซ่ึงเป็นจารีตท่ีปฏิบติัของชุมชนในการจดัคนเขา้กบัตาํแหน่งตามความเหมาะสมและให้สอดคลอ้ง

ตามท่ีกฎหมายกาํหนด3

4 ขณะเดียวกนัจะพบว่า กระบวนการสืบทอดผูน้าํ ผ่านสายสัมพนัธ์ของตระกูลผูน้าํและ

เครือญาติ รวมทั้งเพ่ือนของผูแ้พรและกอ้งเคียวท่ีมีบทบาทสร้างชุมชนข้ึนมาตั้งแต่แรก ลูกหลานของบุคคลเหล่าน้ี 

ถือเป็นผูน้าํในระบบเครือญาติท่ีโยงใยกบัสายสมัพนัธ์ของผูอ้าวโุสสูงสุดทั้งสอง  

ผู้นําในระบบเศรษฐกจิในชุมชน 

ผูน้าํในระบบเศรษฐกิจของชุมชนบา้นไล่โว–่สาละวะ ผูว้จิยัคาํนึงสถานภาพทางเศรษฐกิจและสงัคมเป็น

องคป์ระกอบสาํคญัในการพิจารณา เพราะการดาํรงตาํแหน่งทางการหรือตาํแหน่งทางสังคมในชุมชน ลว้นสัมพนัธ์

กับปัจจัยฐานะทางเศรษฐกิจดี บุคคลท่ีเป็นชนชั้นนําทางเศรษฐกิจในชุมชน เป็นบุคคลกลุ่มเดียวกับท่ีดาํรง

                                                   
3  ปัจจุบนัในปี พ.ศ. 2564 นายคมสนัต ์พิทกัษช์าตคีรี ไดรั้บเลือกจากกลุ่มผูใ้หญ่บา้นในตาํบลใหด้าํรงตาํแหน่ง กาํนนัของตาํบลไล่โว ่
4  ตามพระราชบญัญติัลกัษณะปกครองทอ้งท่ี พ.ศ. 2487 มาตรา 28 ตรี 
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ตาํแหน่งทางการปกครองในชุมชน ประกอบดว้ย คมสันต ์พิทกัษ ์ผดั บุญแกว้ เส่งโพ่ ประสงค ์วิชยั ขาํ พุธ และ

สุวรรณ นอกจากน้ี ยงับุคคลท่ีมีฐานะทางเศรษฐกิจดีกวา่บุคคลอ่ืนในชุมชนบา้นสาละวะ ไดแ้ก่ มะเอเส่ง สังคม 

โอโด พุทธชัย สุวิทย ์ทวชั เออน่ึง เป็นตน้ ส่วนในกลุ่มบ้านไล่โว่ ได้แก่ ตว้ยเส่ง ชยัยะ จนัสุดา ชุติมน เอกชัย               

ช่อทิพย ์เป็นตน้ ฐานะทางเศรษฐกิจของบุคคลดงักล่าวเกิดจากการเป็นเจา้ของกรรมสิทธ์ิในท่ีดิน ไร่นา สวนพืช

พนัธ์ุผลไม้จาํนวนมาก รวมถึงจํานวนววัควายหรือปศุสัตว ์รถไถ่นาหรือรถยนต์ ฯลฯ ล้วนส่งผลต่อปัจจัย

แหล่งท่ีมาของรายไดข้องชนชั้นนาํทางเศรษฐกิจของชุมชน ทั้งน้ีฐานความมัน่คงทางเศรษฐกิจและกรรมสิทธ์ิใน

ท่ีดินทาํกินจาํนวนมากอนัท่ีมาของผลผลิตทางการเกษตรและเป็นแหล่งท่ีมาของรายไดม้าจากกลุ่มบุคคลดงักล่าว 

การท่ีมีกรรมสิทธ์ิในท่ีดินเน่ืองจากเป็นตน้ตระกลูครอบครัวท่ีเขา้มาตั้งรกรากในชุมชนตั้งแต่แรกท่ีสามารถจบัจอง

และครอบครองทรัพยากรต่าง ๆ และในภายหลงัไดมี้การจดัแบ่งท่ีดินใหลู้กหลานสืบทอดต่อ ทาํใหค้รอบครัวของ

บุคคลดงักล่าวมีสถานภาพทางเศรษฐกิจและสังคมสูงกวา่บุคคลอ่ืนในชุมชน โดยพิจารณาจากความสามารถใน

การส่งบุตรหลานเขา้ศึกษาในระดบัสูงซ่ึงเป็นกลุ่มชนชั้นนาํทั้งส้ิน ส่งผลให้ครอบครัวยิ่งมีสถานภาพสูงข้ึนตาม

ความรู้ ฐานะทางการศึกษา สายสมัพนัธ์กบับุคคลภายนอก และการเป็นเจา้หนา้ท่ีของรัฐในตาํแหน่งครู ขา้ราชการ 

ทหาร เจา้หนา้ท่ีอนามยั เจา้หนา้ท่ีป่าไม ้เป็นตน้  

ผู้นําในระบบศาสนา ประเพณี และวฒันธรรม 

ผูท่ี้ได้รับการยอมรับว่าเป็นผูท่ี้มีความรู้ทางศาสนา ประเพณีและวฒันธรรมมากกว่าบุคคลอ่ืนๆ                   

ในชุมชน จากการศึกษา พบว่า บา้นไล่โวส่มาชิกส่วนใหญ่นบัถือศาสนาพุทธ ขณะท่ีบา้นสาละวะสมาชิกส่วนใหญ่

นบัถือศาสนาคริสต์ท่ีเป็นเอกลกัษณ์ของตนเองตามผูอ้าวโุสหรือผูรู้้ (ผูแ้พร พิทกัษช์าตคีรี) ซ่ึงเป็นคนรับนับถือ          

คนแรก ส่งผลทาํให้สมาชิกชุมชนยอมรับนบัถือตามผูน้าํ กล่าวไดว้า่ ผูแ้พร่ พิทกัษช์าตคีรี และกอ้งเคียว สงัขสุวรรณ 

ถือเป็นผูอ้าวโุสสูงสุดและเป็นผูน้าํทางจิตวิญญาณของชุมชนทั้งสอง มีความเขา้ใจในกฎเกณฑ ์บรรทดัฐานสังคม

วฒันธรรมกะเหร่ียงโผล่ว และเป็นตน้แบบการดาํเนินชีวิตท่ีสืบทอดค่านิยมจากคาํสอนบรรพบุรุษตามหลกัการ

ดาํเนินชีวิต หรือ “เวาะ” นอกจากน้ี บทบาทของผูน้าํพิธีกรรมท่ีสืบทอดจากผูอ้าวโุสท่ีค่อยทาํหนา้ท่ีผูน้าํพิธีทาง

ศาสนาของชุมชนบา้นสาละวะปัจจุบนั ไดแ้ก่ นายบุญแกว้ พิทกัษช์าตคีรี มีสถานภาพเป็นหลานของผูแ้พร และ

นายล่าแว (ไม่มีนามสกุล) ซ่ึงเป็นอดีตครูสอนศาสนาและภาษากะเหร่ียงในชุมชน และยงัมีผูน้าํพิธีกรรมศาสนา

อีกสองคน ท่ีสลบักันเป็นผูน้ําพิธีทางศาสนาของชุมชน โดยจดัพิธีนมัสการพระเจ้าทุกวนัอาทิตยใ์นช่วงเช้า 

กิจกรรมมีการสวดขอพรอ่านพระคมัภีร์ไบเบิลภาคพนัธสัญญาใหม่ซ่ึงเป็นภาษากะเหร่ียงสะกอหรือปกากญอ 

ขณะท่ีชุมชนบ้านไล่โว่ผูน้ําพิธีกรรมความเช่ือ ไม่ว่าจะเป็นประกอบพิธีศพ พิธีเรียกขวญัผูกขอ้มือในชุมชน 

รวมทั้งการสอนภาษากะเหร่ียงใหเ้ด็กและเยาวชน ยงัคงเป็นบทบาทของผูอ้าวโุส และยงัมีผูน้าํพิธีกรรมดา้นความ

เช่ือ คือ นางจันสุดา คงนานดี เป็นผูน้ําด้านความเช่ือการเส่ียงทายในกิจกรรมการเลือกพ้ืนท่ีทาํไร่หมุนเวียน               

เป็นตน้     

ผู้นําในระบบการศึกษาในชุมชน 

บุคคลท่ีทาํหนา้ท่ีให้การศึกษาแก่เด็กและเยาวชน ซ่ึงสามารถจาํแนกเป็นบุคคลท่ีให้การศึกษาในระบบ

และการศึกษาตามค่านิยมวฒันธรรมชุมชน กล่าวคือ กลุ่มผูน้ําในระบบการศึกษาหรือบุคลากรครูโรงเรียน

ประถมศึกษาท่ีสอนหนังสือให้ความรู้แก่เด็กและเยาวชนชุมชนบา้นไล่โว่ (ขอ้มูลปี พ.ศ. 2562) ประกอบดว้ย 

นางสาวเนตรดาว โพธ์ิสุวรรณ (ครู คศ. 1) นางสาวฐิติชลดา เทียนขจรศรี (ครูผูช่้วย) เป็นลูกหลานผูน้าํในชุมชน 
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นายไพรวลัย ์ยาปัญ4

5 (ครูอตัราจา้ง) และนางสาวรพีพรรณ แซ่แต ้(ครูอตัราจ้าง) ในส่วนบุคลากรครูโรงเรียน

ประถมศึกษาชุมชนบ้านสาละวะ ประกอบด้วย นางสาวกรวรรณ บุญทันเสน 5

6 (ข้าราชการครู) นายอนุชา 

(ขา้ราชการครู) นายพุทธชยั  ช่วยบาํรุงวงศ์ (ครูผูช่้วย) และนายกษิเดช สาวตัรธิติเลิศ (ครูอตัราจา้ง) ในส่วนกลุ่ม

ผูน้าํท่ีทาํหน้าท่ีให้การศึกษาแก่เด็กและเยาวชนตามค่านิยมวฒันธรรมชุมชน (ขอ้มูลปี พ.ศ. 2562) บา้นไล่โว่มี

ตวัแทนชุมชนในการจดัการเรียนการสอนแบบบูรณาการอนุรักษว์ฒันธรรมชุมชน คือนายกอ้งเคียว สังขสุวรรณ 

ทาํหน้าท่ีครูภูมิปัญญาสอนภาษากะเหร่ียงในวนัพฤหัสบดีและวนัศุกร์ นางกะมุย้ (ไม่มีนามสกุล) เป็นหมอ

พ้ืนบา้น สอนการใชส้มุนไพรและการปฐมพยาบาล และนางยง่ตวย กอ้งขุนคีรี ทาํหนา้ท่ีสอนรําตง ในส่วนบา้น

สาละวะให้ความสาํคญักบัการสอนภาษากะเหร่ียงและศาสนาคริสต ์โดยการจดัการเรียนการสอนในทุกวนัศุกร์ 

ครูผูส้อนท่ีทาํหนา้ท่ี ประกอบดว้ย นางน่อสะดอง นางโพแ่สงจิ (โชติกา) นางน่อเอหนุ เป็นตน้ 

ผู้นําในระบบสาธารณสุขในชุมชน 

ผูน้าํในระบบสาธารณสุขในชุมชน มีหมอพ้ืนบานหลายท่านท่ีมีความรู้และสามารถรักษาพยาบาล

ผูป่้วยได ้กรณีนางกะมุย้ มีความรู้ดา้นการรักษาแผนปัจจุบนัและประยกุตใ์ชส้มุนไพร ซ่ึงไดรั้บการถ่ายทอดจาก

หมอต่างชาติท่ีมาเผยแพร่ศาสนาของชนกลุ่มน้อยในประเทศพม่า กะมุย้ถือเป็นหมอพ้ืนบา้นท่ีมีความเช่ียวชาญ

สูงสุด สมาชิกชุมชนไวว้างใจและมกัจะใชบ้ริการกะมุย้ในการรักษา เพราะรักษาผูป่้วยให้หายป่วยเป็นท่ีประจกัษ์

ของสมาชิกชุมชน นอกจากน้ี หมอพ้ืนบา้นอีกคนหน่ึงซ่ึงอาศยัในชุมชนบา้นไล่โว ่คือนายแพร พนาอุดม อาย ุ66 

ปี ไดเ้ล่าแก่ผูว้ิจยัว่า ตนไดท้าํคลอดมาแลว้ทั้งหมดเกา้สิบหกคน เหลืออีกส่ีคนจะครบหน่ึงร้อยคน ถา้หากครบ

หน่ึงร้อยคน ตนตั้งใจวา่จะเลิกทาํคลอดแลว้ เพราะมีความรู้สึกวา่เป็นส่ิงท่ีไม่เหมาะ ท่ีผ่านมาก็ดว้ยขอ้จาํกดัของ

คนท่ีอยูใ่นป่า การท่ีสมาชิกในชุมชนไปคลอดในเมืองจะมีอุปสรรคในเร่ืองการเดินทาง และบางครอบครัวไม่มี

เงิน ในส่วนชุมชนบา้นสาลาวะ หมอพ้ืนบา้น คือ นางน่อพิใจ  เป็นหมอตาํแย มีความรู้ ประสบการณ์และทกัษะใน

การทาํคลอดและการใชส้มุนไพรประยุกต์กบัยาแผนปัจจุบัน นอกจากน้ี มีหมอพ้ืนบ้านอีกคนคือ นายโซติเอ่ 

สามารถตรวจเลือดเช้ือไขม้าลาเรียและให้การรักษาโรคแผนปัจจุบนั อยา่งไรก็ดี ชุมชนบา้นไล่โว–่สาละวะเพ่ิงมี

อนามยัในปี พ.ศ.2562 โดยไดรั้บการสนบัสนุนจากหน่วยงานของรัฐ ปัจจุบนัมีเจา้หนา้ท่ีอนามยัประจาํชุมชนละ 1 

คน ค่อยทาํหนา้ท่ีแจกจ่ายยาและรักษาพยาบาลเบ้ืองตน้แก่สมาชิกในชุมชน 

ผู้นําในระบบสันทนาการในชุมชน 

ผูน้าํในระบบสันทนาการในชุมชน เป็นผูท่ี้มีความสามารถนาํในดา้นดนตรีพ้ืนบา้นชาวกะเหร่ียงใน

ชุมชนบา้นไล่โว่ ตวัอยา่งเช่น นายก้องเคียว สังขสุวรรณ เป็นผูท่ี้สามารถถ่ายทอดภูมิปัญญาเพลงพ้ืนบา้นท่ีใช้

ประกอบการแสดงพ้ืนบา้นเป็นภาษากะเหร่ียง นางย่งตวย กอ้งขุนคีรี มีความสามารถดา้นรําตง นายหม่องจ้ีเท 

สามารถเล่นดนตรีเบตาด้ี และนายหม่องไต่โก ้สามารถดา้นตีกลองรําตง สาํหรับชุมชนบา้นสาละวะ ตวัอยา่งเช่น 

เออน่ึง เอกธวชั ผูน้าํกลุ่มเยาวชนบา้นสาละวะ ในฐานะศิลปินในชุมชนท่ีมีความสามารถถ่ายทอดร้องเพลงและ

เล่นดนตรีพ้ืนบา้น ประยกุต์ทาํนอ้งบทเพลงท่ีมีเน้ือหาเก่ียวกบัคาํสอนของบรรพบุรุษให้ลูกหลานกลบับา้นเกิด 

นอกจากน้ี มีนายผูแ้พร พิทกัษช์าตคีรี (หม่องยเุผ่) มีความสามารถดา้นการร้องเพลงและการตีกลอง โดยพยายาม

สืบสานศิลปะและสันทนาการ การตีกลองให้เยาวชนได้เรียนรู้ในยามคํ่าคืนซ่ึงมีเด็กและเยาวชนหลายคนใน

หมู่บา้นไดม้ารวมตวัท่ีบา้นของตน 

                                                   
5  ปัจจุบนั พ.ศ. 2564 มีฐานะเป็นขา้ราชการ 
6  ปัจจุบนั พ.ศ. 2564 ไดย้า้ยออกนอกพ้ืนท่ี 
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โดยสรุป กลุ่มผูน้าํท่ีแสดงบทบาทนาํตามตาํแหน่งทางสังคมภายใตอ้นุระบบต่าง ๆ ของสถาบนัทาง

สงัคมในชุมชน ประกอบดว้ย ผูน้าํในระบบเครือญาติ เป็นผูอ้าวโุสสูงสุดท่ีสมาชิกชุมชนยอมรับและเคารพเช่ือฟัง

ในฐานะผูน้ําทางจิตวิญญาณของชุมชน และผูน้ําในระบบการเมืองการปกครอง เป็นกลุ่มผูน้ําท่ีเป็นทางการมี

บทบาทเป็นตวัแทนชุมชนติดต่อประสานงานกบัราชการ ส่วนกลุ่มผูน้าํในระบบเศรษฐกิจ เป็นบุคคลกลุ่มเดียวกบั

ท่ีดาํรงตาํแหน่งทางการปกครองในชุมชน แมว้่าจะมีบุคคลอ่ืน ๆท่ีเป็นผูน้ําทางเศรษฐกิจในชุมชนแต่ก็ลว้น              

เก่ียวดองกบักลุ่มผูน้าํทางการปกครองในชุมชน ขณะท่ีผูน้าํในระบบศาสนา ประเพณี และวฒันธรรม คือบุคคลท่ี

ไดรั้บการยอมรับวา่มีความรู้ทางศาสนา ประเพณีและวฒันธรรม มีบทบาทนาํในพิธีกรรมความเช่ือและศาสนาใน

ชุมชน สําหรับกลุ่มผูน้ําในระบบการศึกษา เป็นบุคคลท่ีทาํหน้าท่ีให้การศึกษาแก่เด็กและเยาวชน ซ่ึงสามารถ

จาํแนกเป็นบุคคลท่ีให้การศึกษาในระบบและการศึกษาตามค่านิยมวฒันธรรมชุมชน กลุ่มผูน้าํระบบสาธารณสุข

ในชุมชน ซ่ึงส่วนใหญ่เป็นบุคคลท่ีมีความรู้และประสบการณ์การพยาบาล สมาชิกชุมชมยอมรับและไวว้างใจใช้

บริการในฐานะหมอพ้ืนบา้น ส่วนกลุ่มผูน้ําในระบบสันทนาการของชุมชน เป็นผูท่ี้มีความสามารถนาํในดา้น

ดนตรีพ้ืนบา้น  

 

6. อภิปรายผล  

ผูว้ิจยัไดใ้ชก้รอบแนวคิดเก่ียวกบัสิทธิอาํนาจของผูน้าํท่ีชอบธรรมของมคัส์ เวเบอร์ เผยให้เห็นถึงสิทธิ

อาํนาจอนัชอบธรรมของกลุ่มผูน้าํกิจกรรมในชุมชนบา้นไล่โว–่สาละวะ ท่ีสมาชิกชุมชนยอมรับโดยสิทธิอาํนาจ

ตามประเพณีท่ีสืบทอดต่อกนัมาและยอมรับกฎเกณฑใ์นตาํแหน่งระบบผูอ้าวโุส ผูน้าํศาสนา หมอพ้ืนบา้น ศิลปิน 

ฯลฯ และยอมรับสิทธิอาํนาจตามหลกักฎหมายและเหตุผลในกลุ่มผูน้าํทางการปกครองในชุมชน โดยทั้งสิทธิ

อาํนาจตามประเพณีและหลกัเหตุผลหรือกฎหมายยอ่มสัมพนัธ์กบัภาวะผูน้าํ บุคลิกลกัษณะพิเศษส่วนบุคคลหรือ

บารมีท่ีสมาชิกชุมชนยอมรับกลุ่มผูน้าํในชุมชนเน่ืองมาจากความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ และคุณสมบัติ

ต่างๆ ตามค่านิยมท่ีชุมชนยึดถือ นอกจากน้ี เพ่ือเผยให้เห็นสิทธิอาํนาจอนัชอบธรรมของผูน้าํให้กระจ่างชดัข้ึน 

ผูว้ิจยัขอยกกรณีศึกษาบทบาท ภาวะผูน้าํของนายผูแ้พร่ พิทกัษช์าตคีรี เป็นผูอ้าวโุสท่ีมีสิทธิอาํนาจชอบธรรมใน                  

การกาํหนดกฎเกณฑแ์ละจดัระเบียบชุมชนโดยสิทธิอาํนาจชอบธรรมท่ีชุมชนใหก้ารยอมรับมาจากอาํนาจ 3 แหล่ง

ท่ีประกอบกนัข้ึน ซ่ึงสัมพนัธ์กบัภาวะผูน้าํของเขา กล่าวคือ 1) เป็นผูน้าํทางประเพณีหรือโดยวฒันธรรมสังคมท่ี

สมาชิกให้การยอมรับผูน้าํทางศาสนา และในฐานะผูอ้าวโุส ผูน้าํทางจิตวิญญาณของชุมชน 2) เป็นผูน้าํเชิงบารมี 

ซ่ึงบารมีเกิดจากคุณลกัษณะส่วนบุคคลในความเป็นปราชญ์ มีภูมิปัญญาสูง เป็นแบบอย่างแก่สมาชิกไดย้ึดถือ 

ปรารถนาอุทิศตนเพ่ือประโยชน์ส่วนรวม 3) แมว้า่สถานภาพปัจจุบนัของผูแ้พร มิไดเ้ป็นผูน้าํตามหลกัเหตุผลหรือ

กฎหมายรับรองอาํนาจหน้าท่ี แต่เม่ือพิจารณาในทางปฏิบติัผูแ้พรมีฐานะเป็นผูอ้าวุโสของชนเผ่าและเคยดาํรง

ตาํแหน่งทางการ จึงยงัคงมีบารมีในฐานะผูอ้าวุโสสูงสุดท่ีสมาชิกชุมชนให้การยอมรับโดยวฒันธรรมสังคม

กะเหร่ียงโผล่ว เน่ืองจากอาํนาจเกิดข้ึนในความสัมพนัธ์ทางสังคม อาํนาจในท่ีน้ีจึงเป็นอาํนาจทางสังคม ไม่ใช่

อาํนาจตามกฎหมายอยา่งเดียว 

นอกจากน้ี ผูว้ิจัยใช้กรอบแนวคิดเก่ียวกับปัจจยัสนับสนุนให้บุคคลดาํรงตาํแหน่งผูน้ําทางสังคมใน

ชุมชนของสมจิต ปัญญาศักด์ิ (2528) ระดม วงษ์น้อม (2523) อุทัย ดุลยเกษมและอรศรี งามวิทยาพงศ์ (2540) 

และวรวฒิุ โรมรัตนพนัธ์ (2554) ประกอบกบัการสมัภาษณ์ขอ้มูลเชิงลึกในพ้ืนท่ีศึกษา สามารถวเิคราะห์คุณสมบติั

ท่ีสามารถอธิบายว่าบุคคลกลุ่มใดเป็นชนชั้นนําหรือผูน้ํากิจกรรมในชุมชนบ้านไล่โว่–บ้านสาละวะ ได้รับ                    

การยอมรับและไวว้างใจ ศรัทธาจากสมาชิกในชุมชนเกิดจากปัจจยัดงัต่อไปน้ี 1) การดาํรงตาํแหน่งทางการภายใน
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ชุมชนหรือเคยดาํรงตาํแหน่งทางการในชุมชน เช่น ผูใ้หญ่บ้าน ผูช่้วยผูใ้หญ่บ้าน กรรมการหมู่บ้าน สมาชิก

องคก์ารบริหารส่วนตาํบล ครู หรือเป็นเจา้หนา้ท่ีของรัฐ ซ่ึงอาํนาจมาจากการเลือกของสมาชิกชุมชนและกฎหมาย

ใหก้ารรับรอง 2) การมีตาํแหน่งทางสงัคมในชุมชน เช่น เป็นนกัปราชญ ์ผูน้าํจิตวญิญาณ ครูสอนศาสนาหรือผูน้าํ

พิธีกรรม หมอพ้ืนบา้น ศิลปินในชุมชน ฯลฯ อนัเกิดค่านิยมทางสงัคมท่ียอมรับโดยประเพณีวฒันธรรมของชุมชน

กะเหร่ียง 3) การมีฐานะทางเศรษฐกิจดี หรือมีฐานะร่ํารวย รายไดสู้งกวา่บุคคลทัว่ไป ซ่ึงเกิดจากงานประจาํท่ีดาํรง

ตาํแหน่งและเกิดจากการมีทรัพยสิ์นมาก รวมถึงการเป็นเจา้ของกรรมสิทธ์ิในท่ีดิน ไร่นา สวนพืชพนัธ์ุผลไม ้

จาํนวนววัควายหรือปศุสตัว ์รถไถ่นาหรือรถยนต ์ลว้นส่งผลต่อผลผลิตจาํนวนมาก อนัเป็นแหล่งท่ีมาของรายได ้

4) นอกเหนือจากปัจจยัการดาํรงตาํแหน่งสําคญัในชุมชนและฐานะเศรษฐกิจดงักล่าว บุคคลท่ีเป็นผูน้าํ ยงัตอ้ง

ประกอบดว้ยปัจจยัดา้นระบบเครือญาติและตระกลูผูน้าํ รวมทั้งภาวะผูน้าํดา้นความรู้ความสามารถ ประสบการณ์

ท่ีสมาชิกชุมชนยอมรับ การมีคุณธรรม จริยธรรม ซ่ือสัตย ์โปร่งใส ช่วยเหลือและเสียสละเพ่ือส่วนรวม ฐานะ

การศึกษาของครอบครัว การส่ือสารเข้าใจทั้ งภาษาไทยและภาษากะเหร่ียง ตลอดจนการติดต่อหรือการมี                     

สายสมัพนัธ์หรือเครือข่ายกบับุคคลหรือองคก์รภายนอกชุมชน การมีโลกทศัน์และความมีช่ือเสียง  

 

7. ข้อเสนอแนะ 

 7.1 ข้อเสนอแนะในการนําผลวจิยัไปใช้ 

การไดท้ราบถึงโครงสร้างอาํนาจในชุมชนกะเหร่ียงบา้นไล่โว–่บา้นสาละวะ มีกลุ่มผูน้าํทั้งท่ีเป็นทางการ

และไม่เป็นทางการท่ีแสดงบทบาทนาํในชุมชน การประยกุตใ์ชจ้ะเป็นผลดีต่อทางราชการและหน่วยงานภายนอก

สามารถติดต่อสมัพนัธ์กบักลุ่มผูน้าํในอนุระบบต่าง ๆของสถาบนัสงัคมในชุมชนท่ีมีบทบาทหลากหลายนาํมาเป็น

ประโยชน์ต่อการสร้างความร่วมมือเพ่ือใหเ้กิดการมีส่วนร่วมของสมาชิกต่อกิจกรรมการพฒันาชุมชน 

7.2 ข้อเสนอแนะในการวจิยัคร้ังต่อไป 

ชุมชนบา้นไล่โว–่สาละวะ เกิดการเปล่ียนแปลงดา้นจดัตั้งกลุ่มองคก์รโดยทางการหลายกลุ่ม จาํเป็นตอ้ง

ศึกษาปัจจยัและเง่ือนไขท่ีเอ้ือให้เกิดการรวมกลุ่มองคก์รชุมชน รูปแบบและกระบวนการดาํเนินงานท่ีสอดคลอ้ง

กบัความตอ้งการของสมาชิก รวมทั้งศึกษาโครงสร้างและศกัยภาพทางการบริหารจดัการท่ีอาํนวยให้การดาํเนินงาน

ของกลุ่มองค์กรเป็นไปได ้ ประกอบกบัการเร่งรัดการพฒันาดา้นต่าง ๆ ของหน่วยงานภายนอก จึงจาํเป็นตอ้ง

ศึกษาประเด็นการเปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคมและวฒันธรรมของชุมชน ปัจจยัของการเปล่ียนแปลงและ

ผลกระทบท่ีมีต่อชุมชน รวมทั้งการปรับตวัของสมาชิกชุมชน 

 

8. กติติกรรมประกาศ 

งานวจิยัฉบบัน้ี สาํเร็จลุล่วงได ้ดว้ยความอนุเคราะห์ขอ้มูลการศึกษา และความช่วยเหลือจากผูน้าํทอ้งถ่ิน

และสมาชิกชุมชน นบัจากผูว้จิยัไดรู้้จกัชุมชนและทาํการศึกษาบริบทชุมชน รวมทั้งคาํปรึกษาแนะนาํของผูบ้ริหาร

ทอ้งถ่ินและบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตาํบลไล่โว่ ตลอดจนการอาํนวยการของคณะมนุษยศาสตร์และ

สงัคมศาสตร์ รวมถึงการสนบัสนุนทุนการวจิยัจากสถาบนัวจิยัและพฒันา มหาวทิยาลยัราชภฏักาญจนบุรี ผูว้จิยัจึง

ขอขอบคุณทุกท่านไว ้ณ ท่ีน้ีดว้ย  
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บทคัดย่อ 

 การศึกษาคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษา และเปรียบเทียบระดบัความรู้ ทศันคติ และพฤติกรรมเก่ียวกบั

การประหยดัพลงังานของประชาชนในอาํเภอคลองหลวง จงัหวดัปทุมธานี ประชากรในการศึกษา คือ ประชาชน 

ท่ีมีบา้นอยูอ่าศยัในอาํเภอคลองหลวง จงัหวดัปทุมธานี โดยทาํการเลือกกลุ่มตวัอยา่งแบบแบ่งชั้น จาํนวน 400 คน

วิเคราะห์ผลโดยใชส้ถิติเชิงพรรณนา (ค่าความถ่ี ร้อยละ ค่าเฉล่ีย และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน) และสถิติอนุมาน  

การทดสอบค่าที (t-test) และการวิเคราะห์ความแปรปรวน (Analysis of Variance : ANOVA) ผลการศึกษาพบวา่

กลุ่มตวัอย่างมีระดบัความรู้ ทศันคติ และพฤติกรรมเก่ียวกบัการประหยดัพลงังานในภาคท่ีอยูอ่าศยัในภาพรวม 

อยูใ่นระดบัมาก เม่ือเปรียบเทียบระดบัความรู้เก่ียวกบัการประหยดัพลงังานในภาคท่ีอยูอ่าศยั พบวา่กลุ่มตวัอยา่ง 

ท่ีมีระดบัการศึกษา รายไดต่้อเดือน จาํนวนสมาชิกในครัวเรือน ลกัษณะของบา้นเด่ียว และค่าไฟฟ้าเฉล่ียต่อเดือน 

ท่ีแตกต่างกนั มีระดบัความรู้เก่ียวกบัการประหยดัพลงังานในภาคท่ีอยู่อาศยัแตกต่างกนั ในขณะท่ีประเภทของ 

การอยูอ่าศยั ไม่มีอิทธิพลต่อระดบัความรู้ท่ีต่างกนั  กล่าวคือกลุ่มตวัอยา่งท่ีอาศยัอยูบ่า้นตนเอง หรือ อยูบ่า้นเช่า -  

อาศัยผูอ่ื้นอยู่ มีระดับความรู้ท่ีไม่แตกต่างกัน เม่ือเปรียบเทียบทัศนคติเก่ียวกับการประหยดัพลงังานในภาค 

ท่ีอยูอ่าศยั พบวา่กลุ่มตวัอยา่งท่ีมีระดบัการศึกษา จาํนวนสมาชิกในครัวเรือน ลกัษณะของบา้นเด่ียว ประเภทของ

การอยู่อาศยั และค่าไฟฟ้าเฉล่ียต่อเดือนท่ีแตกต่างกนั มีทศันคติเก่ียวกบัการประหยดัพลงังานในภาคท่ีอยูอ่าศยั

แตกต่างกนั และกลุ่มตวัอยา่งท่ีมีรายไดต้่อเดือนต่างกนั มีทศันคติไม่แตกต่างกนั และเม่ือเปรียบเทียบพฤติกรรม

เก่ียวกบัการประหยดัพลงังานในภาคท่ีอยูอ่าศยั พบวา่กลุ่มตวัอยา่งท่ีมีระดบัการศึกษา จาํนวนสมาชิกในครัวเรือน 

ลักษณะของบ้านเด่ียว และค่าไฟฟ้าเฉล่ียต่อเดือนแตกต่างกัน มีพฤติกรรมเก่ียวกับการประหยดัพลังงาน 
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ในภาคท่ีอยู่อาศยัแตกต่างกัน และกลุ่มตวัอย่างท่ีมีรายไดต้่อเดือนและประเภทของการอยู่อาศยัท่ีแตกต่างกนั  

มีพฤติกรรมไม่แตกต่างกนั จากผลการศึกษามีขอ้เสนอแนะคือการส่งเสริมการประหยดัพลงังานในภาคท่ีอยูอ่าศยั 

รัฐบาลควรใหค้วามสาํคญักบัประชาชนในกลุ่มท่ีมีจาํนวนสมาชิกในครัวเรือนนอ้ย กลุ่มท่ีอาศยับา้นเด่ียวหลายชั้น  

กลุ่มท่ีอาศยัผูอ่ื้นอยู ่และกลุ่มท่ีมีค่าไฟฟ้าเฉล่ียต่อเดือนปานกลาง เป็นลาํดบัแรก โดยใชม้าตรการเสริมสร้างความรู้

เก่ียวกบัการประหยดัพลงังาน เพ่ือปรับเปล่ียนทศันคติและทาํใหเ้กิดพฤติกรรมการประหยดัพลงังาน 

 

คาํสําคญั: ความรู้ ทศันคติ พฤติกรรมการประหยดัพลงังาน, ภาคท่ีอยูอ่าศยั, 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. ความสําคัญและทีม่าของปัญหาวจัิย 

 พลงังานเป็นปัจจยัสาํคญัในการดาํเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจ ของประเทศไทย ในปัจจุบนัประเทศไทย

นาํเขา้พลงังาน (นํ้ ามนั ถ่านหิน ก๊าซธรรมชาติ และไฟฟ้า) กวา่ร้อยละ 60 ของการใชพ้ลงังานทั้งประเทศ ดงันั้น

การลดการพ่ึงพาพลังงานจากต่างประเทศ การจัดหาแหล่งพลงังานในประเทศทดแทนการนําเขา้ ตลอดจน 

การลดการใช้พลงังานในประเทศ ถือเป็นประเด็นสําคญัและเร่งด่วน เพ่ือให้การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ 

สามารถดําเนินต่อไปได้อย่างย ัง่ยืน แนวทางในการจัดการกับปัญหาความขาดแคลนพลังงานในอนาคต  

รัฐบาลสามารถดาํเนินการไดโ้ดยการจดัการหาแหล่งพลงังานใหม่มาทดแทน นัน่คือการเพ่ิมอุปทานของพลงังาน 

(Supply-side Management) หรือการจัดการทางด้านความต้องการใช้พลังงาน (Demand-side Management)  

โดยการส่งเสริมมาตรการการประหยดัพลงังานในทุกภาคส่วน ในบทความน้ีให้ความสนใจกับแนวทางการ

จัดการด้านอุปสงค์ของการใช้พลังงาน โดยเลือกศึกษาการใช้พลังงานในภาคท่ีอยู่อาศัย เ น่ืองจากเป็น 

ภาคเศรษฐกิจท่ีสําคญั มีการใช้พลงังานมากเป็นอนัดับ 3 ของภาคเศรษฐกิจในประเทศไทย มีสัดส่วนการใช้

พลงังานขั้นสุดทา้ยสูงถึงร้อยละ 13 ของการใชพ้ลงังานของทั้งประเทศ (กระทรวงพลงังาน, 2561)  และปล่อย 

ก๊าซคาร์บอนไดออกไซดเ์พ่ิมข้ึนโดยเฉล่ีย ร้อยละ 3 ต่อปี  นอกจากน้ี ภาคท่ีอยูอ่าศยัเป็นภาคเศรษฐกิจท่ีมีศกัยภาพ

ในการประหยดัพลงังานในระดบัสูง หากรัฐบาลสามารถดาํเนินมาตรการส่งเสริมการประหยดัพลงังานท่ีเป็น

รูปธรรม โดยการให้ความรู้เก่ียวกบัการประหยดัพลงังาน การใชม้าตรการจูงใจท่ีเป็นตวัเงินและไม่เป็นตวัเงิน

เพ่ือใหป้รับเปล่ียนพฤติกรรมการใชพ้ลงังาน และเกิดทศันคติท่ีดีในการประหยดัพลงังาน  

 จงัหวดัปทุมธานีเป็นจงัหวดัท่ีรองรับการขยายตวัของกรุงเทพมหานคร และเป็นศูนยก์ลางของการบริหาร

จดัการและธุรกิจหลายประเภท มีประชากรร้อยละ 6 ของประชากรรวมทั้งประเทศ รวมประชากรแฝงแลว้จะมี

ประชากรมากเป็นอนัดบัท่ี 19 ของประเทศ มีความหนาแน่นของประชากรต่อพ้ืนท่ีมากเป็นอนัดบั 4 ของประเทศ 

อตัราการเพ่ิมของประชากรค่อนขา้งสูงกวา่จงัหวดัอ่ืน ในปี พ.ศ. 2559 มีอตัราการเพ่ิมของประชากรตามทะเบียน

ราษฎรร้อยละ 1.6 โดยเฉพาะในเขตอําเภอคลองหลวง จะมีอัตราการเพ่ิมของประชากรสูงกว่าค่าเฉล่ีย 

ของจงัหวดั เน่ืองจากมีการขยายตวัของโครงการท่ีอยูอ่าศยัในบริเวณน้ี และอยูใ่นพ้ืนท่ีท่ีมีสถานประกอบการและ

สถานศึกษาตั้งอยูเ่ป็นจาํนวนมาก นอกจากน้ีจงัหวดัปทุมธานีมีจาํนวนบา้นท่ีจดทะเบียนทั้งส้ินประมาณ 585,814 

หลงัคาเรือน โดยมีการใชไ้ฟฟ้าในครัวเรือนและอาคารรวมกนัถึง 1,731 GWh (Gigawatt hour) ต่อปี (กระทรวง

พลงังาน, 2561) และยงัมีแนวโนม้เพ่ิมสูงข้ึน จงัหวดัปทุมธานีจึงจดัเป็นจงัหวดัท่ีมีแนวโนม้ในการใชพ้ลงังานสูง 

และมีโอกาสท่ีจะนาํร่องเป็นจงัหวดัท่ีมีการประหยดัพลงังาน 

 ดังนั้ น การเข้าใจถึงความรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรมการประหยดัพลังงานไฟฟ้าในภาคท่ีอยู่อาศัย 

ของจงัหวดัปทุมธานี สามารถเป็นขอ้มูลเบ้ืองตน้เพ่ือสนับสนุนให้ภาครัฐฯ ไปใชป้ระโยชน์ต่อการดาํเนินการ 

ออกมาตรการส่งเสริมการประหยดัพลงังานในครัวเรือน และกาํหนดนโยบายด้านพลงังานและส่ิงแวดลอ้ม 

ของประเทศไทยรวมไปถึงในพ้ืนท่ีอ่ืน ๆ เพ่ือลดผลกระทบของการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ ให้เกิด

ประสิทธิภาพ เพ่ือนาํประเทศไทยไปสู่การพฒันาแบบยัง่ยนืไดใ้นอนาคต 

 

2. วตัถุประสงค์ของการวจัิย 

(1) เพ่ือศึกษาระดับความรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรมเก่ียวกับการประหยดัพลังงาน ของประชาชน 

ในอาํเภอคลองหลวง จงัหวดัปทุมธานี 
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(2) เพ่ือเปรียบเทียบระดบัความรู้ ทศันคติ และพฤติกรรมเก่ียวกบัการประหยดัพลงังาน ของประชาชน

ในอาํเภอคลองหลวง จงัหวดัปทุมธานี จาํแนกตามระดบัการศึกษา รายไดต้่อเดือน จาํนวนสมาชิกในครัวเรือน

ลกัษณะของบา้นเด่ียว ประเภทของการอยูอ่าศยั และการใชไ้ฟฟ้าเฉล่ียต่อเดือน 

 

3. เอกสารและงานวจัิยทีเ่กี่ยวข้อง 

 3.1 แนวคดิ ทฤษฎแีละงานวจิยัทีเ่กีย่วข้อง 

 ความรู้ (Knowledge) หมายถึง ขอ้มูลท่ีถูกตอ้งท่ีบุคคลหน่ึงไดรั้บมาจากการเรียนรู้ ไดรั้บประสบการณ์ 

สั่งสมมาจนเกิดเป็นความเขา้ใจ และนาํพาไปสู่พ้ืนฐานของ ความคิด การวิเคราะห์ ตลอดจนการตดัสินใจเลือก

กระทาํส่ิงต่าง ๆในการดาํรงชีวติ (ชญานิศ ปล้ืมอุดม, 2557) ซ่ึงความรู้มีความสาํคญัต่อการเกิดทศันคติ และส่งผล

ต่อการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมได ้ในการศึกษาคร้ังน้ีไดนิ้ยาม “ความรู้เก่ียวกบัการประหยดัพลงังาน” วา่หมายถึง 

ขอ้เท็จจริง ความจริง ความเขา้ใจในกฎเกณฑ ์เร่ืองการใชไ้ฟฟ้าภายในบา้น เคร่ืองใชไ้ฟฟ้า และรายละเอียดต่างๆ 

ซ่ึงส่งผลต่อพฤติกรรมการใชพ้ลงังานใหป้ระหยดัและคุม้ค่า (นรีรัตน์ นรเชษฐเดชา, 2553) ตลอดจนมีความรู้ดา้น

สถานการณ์ของพลงังานไฟฟ้าและนโยบายการประหยดัพลงังานไฟฟ้า โดยมาจากประสบการณ์ ผ่านการสร้าง

ค่านิยมและจิตใต้สํานึกการประหยัดพลังงาน ซ่ึงมีงานวิจัยหลายฉบับแสดงให้เห็นว่าความรู้สําคัญต่อ                            

การเปล่ียนแปลงพฤติกรรมดา้นพลงังาน  

 ทศันคติ (Attitude) หมายถึง เร่ืองราวท่ีเกิดข้ึนในตวับุคคล เป็นการจดัระเบียบแนวความคิด ความเช่ือ 

และส่ิงจูงใจท่ีเก่ียวขอ้งกับส่ิงใดส่ิงหน่ึง ไม่ใช่ส่ิงท่ีมีมาแต่กาํเนิด ภายหลงัจากท่ีทัศนคติได้ก่อตวัข้ึนมาแลว้ 

จะไม่เปล่ียนแปลงในทนัทีทนัใด เพราะทศันคติท่ีก่อตวัข้ึนนั้นจะมีกระบวนการคิด วเิคราะห์ และสรุปจดัระเบียบ

เป็นความเช่ือ หากจะเปล่ียนแปลงจึงตอ้งใชเ้วลา (สรสิทธ์ิ เภตรา, 2555) ในการศึกษาคร้ังน้ีไดนิ้ยาม “ทศันคติ

เก่ียวกับการประหยดัพลงังาน” ว่าหมายถึง ความรู้สึก ซ่ึงได้รับจากการเรียนรู้ หรือได้รับประสบการณ์จาก                  

การประหยดัพลังงาน ซ่ึงมีอารมณ์เป็นส่วนประกอบท่ีจะยอมรับหรือไม่ยอมรับต่อการประหยดัพลังงาน                     

การเลือกใชเ้คร่ืองใชไ้ฟฟ้า (แจ่มนิดา คณานนัท,์ 2555) ตลอดจนสถานการณ์ของพลงังานไฟฟ้าและนโยบายการ

ประหยดัพลงังานไฟฟ้า เป็นสภาวะท่ีมีก่อนการแสดงออกมาเป็นพฤติกรรมการประหยดัพลงังาน นอกจากน้ี 

Brounen, et al (2013) ไดท้าํการศึกษาเก่ียวกบัความรู้ความเขา้ใจ และพฤติกรรมการใชแ้ละการอนุรักษพ์ลงังาน

ของภาคครัวเรือนในประเทศเนเธอร์แลนด์ พบว่า ปัจจัยทางดา้นทัศนคติในการบริโภคมีผลต่อการประหยดั

พลงังาน 

 พฤติกรรม (Behavior) หมายถึง การกระทาํทางจิตวิทยาของแต่ละบุคคล เป็นปฏิสัมพนัธ์ในการตอบสนอง

ต่อส่ิงกระตุ ้นภายในหรือภายนอก ท่ีเป็นไปอย่างมีจุดมุ่งหมาย ผ่านการใคร่ครวญ และสังเกตเห็นได้  

ไม่วา่การกระทาํนั้น ผูก้ระทาํจะทาํโดยรู้สึกตวัหรือไม่รู้ตวั “พฤติกรรม” จึงหมายถึง การกระทาํหรือการตอบสนองต่อ

สถานการณ์ใดสถานการณ์หน่ึง โดยมีความรู้ ความเขา้ใจ ทศันคติ และปัจจยัอ่ืนๆ เป็นตวัก่อให้แสดงออกมา               

(จุลพงษ์ อุดมพรพิบูล และโสภิตสุดา ทองโสภิต, 2558) ในการศึกษาคร้ังน้ีไดนิ้ยาม “พฤติกรรมการประหยดั

พลังงาน” ว่าหมายถึง การกระทําหรือการตอบสนองต่อการประหยดัพลังงาน อาทิ การใช้เคร่ืองใช้ไฟฟ้า 

อย่างถูกวิธี ตลอดจนความเขา้ใจในสถานการณ์พลงังานไฟฟ้าในประเทศ เป็นตน้ นอกจากน้ีพบว่าพฤติกรรม              

การประหยดัพลงังานท่ีถูกตอ้งของครัวเรือน สามารถลดการใช้พลงังานในประเทศได้ถึงร้อยละ 10 - 30 และ               

การร่วมมือกันระหว่างครัวเรือน ภาครัฐบาล ชุมชนท้องถ่ิน ภาคเอกชน รวมถึงบริษทัด้านพลงังานจะทาํให ้

การประหยดัพลงังานมีประสิทธิภาพเพ่ิมมากข้ึน (Zhou & Yang, 2016)  
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 จากการศึกษาแนวคิด ทฤษฎี ตลอดจนงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง ผูว้จิยัไดน้าํมาใชเ้พ่ือวางกรอบแนวคิดในการ

วจิยัดงัแสดงใน แผนภาพท่ี 1 

3.2 กรอบแนวคดิในการวจิยั 

 

 
 

แผนภาพที ่1 กรอบแนวคิดในการวจิยั 

 

4. วธีิดําเนินการวจัิย 

 4.1 ประชากรและตวัอย่าง  

 ผูว้ิจยัเลือกกลุ่มตวัอย่างเฉพาะประชากรใน อาํเภอคลองหลวง จงัหวดัปทุมธานี จาํนวน 274,012 คน  

ซ่ึงมีสามเทศบาล ไดแ้ก่ เทศบาลเมืองท่าโขลง เทศบาลเมืองคลองหลวง และนอกเขตเทศบาล กาํหนดกลุ่มตวัอยา่ง

โดยใชว้ิธีการเลือกกลุ่มตวัอย่างแบบแบ่งชั้น จาํนวนไม่นอ้ยกวา่ 400 คน ซ่ึงคาํนวณขนาดของกลุ่มตวัอย่างของ

ประชากรจากสูตร Yamane (1973) โดยกาํหนดค่าความเช่ือมัน่ท่ีร้อยละ 95 กาํหนดอตัราส่วนของประชากรท่ีจะ

ศึกษาไดด้งัน้ี เทศบาลเมืองท่าโขลง (125 คน) เทศบาลเมืองคลองหลวง (75 คน) และนอกเขตเทศบาล (200 คน) 

 4.2 เคร่ืองมือวจิยั 

 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ีคือ แบบสอบถาม (Questionnaire) โดยแบ่งออกเป็น 2 ส่วน ส่วนท่ี 1 

ขอ้มูลทัว่ไปของกลุ่มตวัอย่าง (ขอ้มูลพ้ืนฐานส่วนบุคคล ขอ้มูลลกัษณะบา้นอยู่อาศยั และขอ้มูลค่าใชจ่้ายด้าน 

การใชไ้ฟฟ้า) และส่วนท่ี 2 แบบสอบถามวดัระดบัความรู้ ทศันคติ และพฤติกรรม เก่ียวกบัการประหยดัพลงังาน 

 4.3 การเกบ็รวบรวมข้อมูล 

 ผูว้ิจยัเก็บรวบรวมขอ้มูลจากประชาชนอาํเภอคลองหลวง จงัหวดัปทุมธานี ในรูปแบบออนไลน์ (Google 

Forms) และรูปแบบชุดกระดาษ โดยทําหนังสือขอความอนุเคราะห์ถึง อบต. ผูใ้หญ่บ้าน อาํเภอคลองหลวง  

จงัหวดัปทุมธานี และแจกจ่ายใหก้บักลุ่มตวัอยา่ง ในช่วงเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2563 - เดือนตุลาคม พ.ศ. 2563  

 4.4 การตรวจสอบคุณภาพของเคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจิยั 

 ผูว้ิจัยตรวจสอบความตรงตามเน้ือหา (Content Validity) โดยนําไปให้ผูเ้ช่ียวชาญ 3 ท่านตรวจสอบ  

และนํามาวิเคราะห์ IOC (Item – Objective Congruence Index) และเลือกใช้ขอ้คาํถามท่ีมีค่า IOC มากกว่า 0.5 

จากนั้นทดสอบค่าความเช่ือมัน่ (Reliability) ด้วยสูตรสัมประสิทธ์ิแอลฟ่า (Alpha Coefficient) ของ Cronbach  

ไดค้่าเท่ากบั 0.86 

 4.5 การวเิคราะห์ข้อมูล  

 ผูว้ิจยัวิเคราะห์ขอ้มูลโดยใชส้ถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ไดแ้ก่ การวิเคราะห์ ค่าความถ่ี  

ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานสําหรับขอ้มูลเชิงปริมาณ และสถิติอนุมาน (Inferential Statistics)  
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คือ การทดสอบค่าที (t - test) และการวิเคราะห์ความแปรปรวน (Analysis of Variance : ANOVA) เพ่ือทดสอบ

ความแตกต่างของค่าเฉล่ีย (mean) 

 

5. ผลการวจัิย 

 ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่มีระดบัการศึกษาในระดบัอนุปริญญา - ปริญญาตรี (คิด

เป็นร้อยละ 67.8) มีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนตํ่ากว่า 20,000 บาท (คิดเป็นร้อยละ 41.0) มีจาํนวนสมาชิกในครัวเรือน  

1 - 3 คน (คิดเป็นร้อยละ 54.7) ส่วนใหญ่อาศัยอยู่ในบ้านเด่ียว 1 ชั้น (คิดเป็นร้อยละ 48.3) บ้านท่ีอยู่ปัจจุบนั 

เป็นบา้นตนเอง (คิดเป็นร้อยละ 86.3) และมีค่าไฟฟ้าเฉล่ียต่อเดือน 1,001 - 2,000 บาท (คิดเป็นร้อยละ 41.0) 

 ผลการศึกษาระดับความรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรมการประหยดัพลังงานในภาคท่ีอยู่อาศัยของ 

กลุ่มตวัอย่าง พบว่า กลุ่มตวัอย่างมีระดบัความรู้ ทศันคติ และพฤติกรรมการประหยดัพลงังานในภาคท่ีอยูอ่าศยั  

ในภาพรวมอยูใ่นระดบั “มาก” รายละเอียดแสดงดงัตารางท่ี 1 

 เม่ือเปรียบเทียบระดบัความรู้เก่ียวกบัการประหยดัพลงังานในท่ีอยู่อาศยั พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งท่ีมีระดบั

การศึกษาสูงกว่าปริญญาตรี มีรายได้ต่อเดือนมากกว่า 40,000 บาท มีจํานวนสมาชิกในครัวเรือน 1 - 3 คน 

อาศยับา้นเด่ียว 2 ชั้นข้ึนไป อาศยับา้นเช่า - อาศยัผูอ่ื้นอยู ่และมีค่าไฟฟ้าเฉล่ีย 1,001 - 2,000 บาท จะมีระดบัความรู้

เก่ียวกบัการประหยดัพลงังานสูงท่ีสุด  

 เม่ือเปรียบเทียบทัศนคติเก่ียวกับการประหยดัพลังงานในท่ีอยู่อาศัย พบว่า กลุ่มตัวอย่างท่ีมีระดับ

การศึกษามัธยมศึกษาหรือตํ่ ากว่า มีรายได้มากกว่า 40,000 บาท มีจํานวนสมาชิกในครัวเรือน 1 -  3 คน  

มีบา้นเด่ียว 2 ชั้นข้ึนไป อาศยับา้นเช่า - อาศยัผูอ่ื้นอยู ่และมีค่าไฟฟ้าเฉล่ีย 1,001 - 2,000 บาท จะมีทศันคติเก่ียวกบั

การประหยดัพลงังานสูงท่ีสุด 

 เม่ือเปรียบเทียบพฤติกรรมเก่ียวกับการประหยดัพลงังานในท่ีอยู่อาศยั พบว่า กลุ่มตวัอย่างท่ีมีระดบั

การศึกษามธัยมศึกษาหรือตํ่ากวา่ มีรายไดต้ ํ่ากวา่ 20,000 บาท มีจาํนวนสมาชิกในครัวเรือน 1 - 3 คน มีบา้นเด่ียว               

2 ชั้ นข้ึนไป อาศัยบ้านเช่า - อาศัยผู ้อ่ืนอยู่ และมีค่าไฟฟ้าเฉล่ีย 1,001 - 2,000 บาท จะมีพฤติกรรมเก่ียวกับ 

การประหยดัพลงังานสูงท่ีสุด 

 

ตารางที ่1  การเปรียบเทียบระดบัความรู้ ทศันคติ และพฤติกรรมเก่ียวกบัการประหยดัพลงังานในภาคท่ีอยูอ่าศยั 

จาํแนกตามตวัแปรขอ้มูลพ้ืนฐานส่วนบุคคล ลกัษณะบา้นอยูอ่าศยั และค่าใชจ่้ายดา้นการใชไ้ฟฟ้าของ

กลุ่มตวัอยา่ง 

จําแนกตาม 
ระดับความรู้ ทัศนคติ พฤติกรรม 

�� SD �� SD �� SD 

ระดับการศึกษา                       1. มธัยมศึกษาหรือตํ่ากวา่ 

                                                2. อนุปริญญา - ปริญญาตรี  

                                                3. สูงกวา่ปริญญาตรี 

4.19 

 3.99* 

 4.26* 

0.80 

0.64 

0.63 

 4.28* 

 3.99* 

4.16 

0.79 

0.58 

0.53 

 4.26* 

 3.91* 

4.06 

0.78 

0.55 

0.47 

รายได้ต่อเดือน                        1. ต ํ่ากวา่ 20,000 บาท 

                                                2. 20,001 - 40,000 บาท 

                                                3. มากกวา่ 40,000 บาท 

 4.04* 

 4.01* 

 4.23* 

0.69 

0.66 

0.65 

 4.11 

 3.99 

 4.11 

0.71 

0.54 

0.53 

 4.04 

 3.91 

 4.03 

0.68 

0.55 

0.47 

จํานวนสมาชิกในครัวเรือน     1. 1 - 3 คน 

                                                2. มากกวา่ 3 คน 

 4.13* 

 3.99* 

0.71 

0.63 

 4.15* 

 3.96* 

0.64 

0.58 

 4.06* 

 3.90* 

0.63 

0.54 

ลักษณะของบ้านเด่ียว             1. บา้นเด่ียว 1 ชั้น 

                                                2. บา้นเด่ียว 2 ชั้นข้ึนไป 

 3.91* 

 4.21* 

0.68 

0.64 

 3.94* 

 4.18* 

0.64 

0.57 

 3.85* 

 4.12* 

0.64 

0.52 
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ตารางที ่1  (ต่อ) 

 

หมายเหตุ: * หมายถึง แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  

 

หลงัจากนั้นผูว้ิจยัจึงไดน้าํผลการศึกษาไปทดสอบความแตกต่างทางสถิติ ดว้ยการทดสอบค่าที (t - test) 

แบบ Independent สาํหรับทดสอบความแตกต่างระหวา่งค่าเฉล่ีย 2 ค่า และการวเิคราะห์ความแปรปรวน (Analysis 

of Variance : ANOVA) สาํหรับทดสอบความแตกต่างค่าเฉล่ียของท่ีมากกว่า 2 ค่า (ซ่ึงมีการทดสอบความแปรปรวน

ของประชากรในแต่ละกลุ่ม Test of Homogeneity of Variances ก่อนทาํการทดสอบ)  

 เม่ือเปรียบเทียบระดบัความรู้เก่ียวกบัการประหยดัพลงังานในภาคท่ีอยู่อาศยัในเชิงสถิติท่ีระดบั 0.05  

พบว่า กลุ่มตัวอย่างท่ีมีระดับการศึกษา รายได้ต่อเดือน จํานวนสมาชิกในครัวเรือน ลักษณะของบ้านเด่ียว  

และค่าไฟฟ้าเฉล่ียต่อเดือน มีระดบัความรู้เก่ียวกบัการประหยดัพลงังานในภาคท่ีอยูอ่าศยั “แตกต่างกนั” อยา่งมี

นัยสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 และเม่ือเปรียบเทียบกลุ่มตวัอย่างตามประเภทของการอยู่อาศัย พบว่า มีระดบั

ความรู้เก่ียวกบัการประหยดัพลงังานในภาคท่ีอยูอ่าศยั “ไม่แตกต่างกนั” อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

 เม่ือเปรียบเทียบทัศนคติเก่ียวกับการประหยดัพลังงานในภาคท่ีอยู่อาศัยในเชิงสถิติท่ีระดับ 0.05  

พบว่า กลุ่มตัวอย่างท่ีมีระดับการศึกษา จํานวนสมาชิกในครัวเรือน ลักษณะของบ้านเด่ียว ประเภทของ                         

การอยูอ่าศยั และค่าไฟฟ้าเฉล่ียต่อเดือน มีทศันคติเก่ียวกบัการประหยดัพลงังานในภาคท่ีอยูอ่าศยั “แตกต่างกนั”  

อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 และเม่ือเปรียบเทียบกลุ่มตวัอยา่งท่ีมีรายไดต้่อเดือนต่างกนั พบวา่ มีทศันคติ

เก่ียวกบัการประหยดัพลงังานในภาคท่ีอยูอ่าศยั “ไม่แตกต่างกนั” อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

 เม่ือเปรียบเทียบพฤติกรรมเก่ียวกบัการประหยดัพลงังานในภาคท่ีอยูอ่าศยัในเชิงสถิติท่ีระดบั 0.05 พบวา่ 

กลุ่มตวัอย่างท่ีมีระดบัการศึกษา จาํนวนสมาชิกในครัวเรือน ลกัษณะของบา้นเด่ียว และค่าไฟฟ้าเฉล่ียต่อเดือน  

มีพฤติกรรมเก่ียวกบัการประหยดัพลงังานในภาคท่ีอยูอ่าศยั “แตกต่างกนั” อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

และเม่ือเปรียบเทียบกลุ่มตวัอยา่งท่ีมีรายไดต้่อเดือน และประเภทของการอยูอ่าศยัแตกต่างกนั พบวา่ มีพฤติกรรม

เก่ียวกบัการประหยดัพลงังานในภาคท่ีอยูอ่าศยั “ไม่แตกต่างกนั” อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

 

6. อภิปรายผล   

 เม่ือเปรียบเทียบระดับความรู้เก่ียวกับการประหยดัพลังงาน พบว่าผูท่ี้มีการศึกษาสูง มักจะอยู่ใน

ครัวเรือนท่ีมีรายได้เฉล่ียต่อเดือนสูง ซ่ึงเป็นผูท่ี้สนใจศึกษาหาความรู้ในเร่ืองต่างๆ อยู่เสมอจึงทาํให้ความรู้  

เปิดกวา้ง และอาจมีประสบการณ์การเรียน การทาํกิจกรรมในเร่ืองการประหยดัพลงังานมาจากสถาบนัการศึกษา 

สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ ธภทัร ภิรมย ์(2558) ท่ีพบวา่การไดรั้บความรู้ดา้นการอนุรักษพ์ลงังานไฟฟ้า ของนิสิต

มหาวทิยาลยัมหาสารคาม มีอิทธิพลต่อการมีส่วนร่วมในการอนุรักษพ์ลงังานอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ นอกจากน้ี

จําแนกตาม 
ระดับความรู้ ทัศนคติ พฤติกรรม 

�� SD �� SD �� SD 

ประเภทของการอยู่อาศัย        1. บา้นตนเอง 

                                                2. บา้นเช่า - อาศยัผูอ่ื้นอยู ่

 4.05 

 4.15 

0.66 

0.74 

 4.04* 

 4.23* 

0.62 

0.60 

 3.98 

 4.06 

0.59 

0.62 

ค่าไฟฟ้าเฉลี่ยต่อเดือน             1. 1,000 บาท หรือนอ้ยกวา่ 

                                                2. 1,001 - 2,000 บาท 

                                                3. 2,000 บาทข้ึนไป 

 3.86* 

 4.24* 

 4.06* 

0.60 

0.72 

0.62 

 3.83* 

 4.27* 

 4.03* 

0.56 

0.62 

0.57 

 3.76* 

 4.18* 

 3.96* 

0.54 

0.64 

0.49 

ค่าเฉลี่ยรวม 4.07 0.67 4.06 0.62 3.99 0.60 

ระดับการแปรผล มาก มาก มาก 
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ครัวเรือนท่ีมีจาํนวนสมาชิกท่ีนอ้ยกวา่ ยอ่มส่ือสาร แลกเปล่ียนขอ้มูลข่าวสารเก่ียวกบัการประหยดัพลงังานไดง่้ายกวา่ 

ทาํใหมี้ระดบัความรู้ดา้นการประหยดัพลงังานมากกวา่ สอดคลอ้งกบัผลการวจิยัของเสาวภา จนัทร์กระจ่าง (2555) 

ซ่ึงพบว่าผูท่ี้มีจาํนวนสมาชิกในครัวเรือนต่างกัน ส่งผลต่อระดบัความรู้ และพฤติกรรมการประหยดัพลงังาน

ต่างกนั ขณะเดียวกนัหากบา้นอยู่อาศยัหลายชั้น ย่อมมีแนวโน้มท่ีจะใช้ไฟฟ้าและรายจ่ายค่าไฟฟ้ามาก ดงันั้น                

ทุกคนท่ีอาศยัในบา้น จึงให้ความสําคญักบัการใชไ้ฟฟ้าอยา่งประหยดัระมดัระวงั เพ่ือเป็นการลดค่าใชจ่้ายดา้น

ไฟฟ้า จึงส่งผลใหมี้ระดบัความรู้เก่ียวกบัการประหยดัพลงังานสูงกวา่กลุ่มอ่ืน 

 เม่ือเปรียบเทียบทศันคติเก่ียวกบัการประหยดัพลงังาน พบวา่ทศันคติเป็นเร่ืองแลว้แต่บุคคล สอดคลอ้ง

กบัการให้ความหมายของ Thurstone & Chave (1967) วา่ทศันคติ หมายถึง อารมณ์ท่ีซบัซอ้นของบุคคลในการท่ี

จะยอมรับหรือไม่ยอมรับ ชอบหรือไม่ชอบต่อส่ิงต่าง ๆ กลุ่มตวัอย่างท่ีมีระดบัการศึกษาตํ่ามกัจะเป็นกลุ่มท่ี 

มีรายไดน้อ้ย จึงให้ความสาํคญักบัค่าใชจ่้าย ซ่ึงรวมถึงค่าไฟฟ้าดว้ย และพยายามหาแนวทางลดค่าใชจ่้ายมากกวา่ 

กลุ่มตวัอยา่งท่ีมีค่าไฟฟ้าเฉล่ียปานกลาง มีทศันคติในการประหยดัพลงังานสูงกวา่กลุ่มอ่ืน เน่ืองจากมีความจาํเป็น 

ต่อการลดค่าใชจ่้ายดา้นพลงังาน เน่ืองจากไม่พร้อมท่ีจะจ่ายค่าไฟฟ้าท่ีราคาสูงกวา่น้ี แต่ในขณะเดียวกนัก็ไม่อยูใ่น

เกณฑก์ารไดใ้ชไ้ฟฟ้าโดยท่ีไม่ตอ้งเสียเงินของโครงการจากรัฐบาล สอดคลอ้งกบัมาตรการช่วยเหลือผูใ้ช้ไฟฟ้า

ของ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (2564) ท่ีกาํหนดให้ผูใ้ชไ้ฟฟ้าท่ีเป็นบา้นอยูอ่าศยัขนาดกลางยงัตอ้งเสียค่าไฟฟ้าอยู่  

แต่ในขณะท่ีผูใ้ชไ้ฟฟ้าท่ีเป็นบา้นอยูอ่าศยัขนาดเลก็ใชไ้ฟฟ้าฟรี นอกจากน้ีการอาศยัในบา้นหลายชั้น ส่งผลใหเ้กิด

ความจาํเป็นท่ีจะตอ้งใชไ้ฟฟ้าท่ีมากข้ึน สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ Almeida et al (2011) ท่ีพบวา่การใชไ้ฟฟ้าเกิด

จากลกัษณะนิสัยเฉพาะตวั และความตอ้งการท่ีจะไดรั้บความสะดวกสบาย ในขณะเดียวกนัหากควบคุมลกัษณะ

นิสัยเฉพาะตวัและความตอ้งการสะดวกสบาย ก็จะส่งผลต่อการประหยดัพลงังานท่ีดีข้ึนได ้รวมไปถึงการท่ีอาศยั

บา้นผูอ่ื้นอยู่ อาจมีกฎระเบียบ ขอ้บงัคบั หรือขอ้ตกลงในการอยู่อาศยัร่วมกนั ทาํให้เกิดทศันคติท่ีเก่ียวขอ้งกบั             

การประหยดัพลงังานมากกวา่การอยูใ่นบา้นตนเอง จึงส่งผลต่อทศันคติเก่ียวกบัการประหยดัพลงังานท่ีแตกต่าง

กนัได ้

 และเม่ือเปรียบเทียบพฤติกรรมเก่ียวกับการประหยดัพลงังาน พบว่าระดับการศึกษาท่ีตํ่าจะสัมพนัธ์ 

กับรายได้ตํ่าด้วย จึงให้ความสําคญัต่อการประหยดัรายจ่าย สอดคลอ้งกับงานวิจัยของ จุลพงษ์ อุดมพรพิบูล  

และ โสภิตสุดา ทองโสภิต (2558) ซ่ึงพบวา่รายไดเ้ก่ียวขอ้งกบัพฤติกรรมการประหยดัพลงังาน สามารถอธิบายได้

วา่กลุ่มตวัอยา่งท่ีมีรายไดต้่อเดือนนอ้ย ตอ้งใชจ่้ายอยา่งประหยดั เน่ืองจากค่าครองชีพในปัจจุบนัท่ีเพ่ิมสูงข้ึนหากมี

พฤติกรรมท่ีไม่ประหยดัพลงังาน ซ่ึงจะส่งผลใหร้ายจ่ายค่าไฟฟ้าสูง ก็อาจทาํใหเ้กิดความยากลาํบากในอนาคตได ้

กลุ่มตวัอย่างน้ีจึงมีพฤติกรรมในการประหยดัพลงังานสูงกว่ากลุ่มอ่ืน ในขณะเดียวกัน การอยู่อาศัยในบ้าน 

หลายชั้น อาจมีความจาํเป็นท่ีจะตอ้งประหยดัรายจ่ายดา้นการใชไ้ฟฟ้ามากกวา่ ทาํให้เกิดพฤติกรรมการประหยดั

พลงังานมากกวา่ จึงส่งผลต่อพฤติกรรมเก่ียวกบัการประหยดัพลงังานท่ีแตกต่างกนัได ้

 

7. ข้อเสนอแนะ 

 7.1 ข้อเสนอแนะในการนําผลวจิยัไปใช้ 

1. จากผลการศึกษาคร้ังน้ีพบว่า กลุ่มท่ีมีระดบัการศึกษามธัยมศึกษาหรือตํ่ากวา่ เป็นผูท่ี้มีทศันคติ 

และพฤติกรรมเก่ียวกับการประหยดัพลงังานในภาคท่ีอยู่อาศัยมาก ดังนั้นภาครัฐจึงอาจตอ้งเพ่ิมเน้ือหาด้าน                    

การประหยดัพลังงานให้แก่ประชาชนท่ียงัอยู่ในกลุ่มวยัเรียน และเพ่ิมการรณรงค์ ประชาสัมพนัธ์เก่ียวกับ                      

การประหยดัพลงังาน และใชพ้ลงังานอย่างมีประสิทธิภาพให้กลุ่มดงักล่าวเพ่ิมเติม หลงัจากนั้นควรขยายผลให้
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เขา้ถึงกลุ่มคนทุกระดบัการศึกษาในสังคม แต่อาจจะมีมาตรการท่ีแตกต่างกนัโดยใชก้ารวิเคราะห์ถึงผูรั้บสาร 

(Audience Analysis) อาทิ หากผูรั้บสารมีระดบัการศึกษาสูง อาจใชว้ธีิสร้างภาพลกัษณะเชิงบวกเพ่ือสร้างแรงจูงใจ 

ใหผู้รั้บสารเปิดใจและรู้สึกยนิดีท่ีจะรับความรู้เก่ียวกบัการประหยดัพลงังาน โดยท่ีไม่ไดท้าํใหรู้้สึกอึดอดัหรือเป็น 

ความยากลาํบากในการเรียนรู้เร่ืองการประหยดัพลงังาน หากผูรั้บสารมีระดบัการศึกษาตํ่ากว่า รัฐบาลควรให้

การศึกษาแก่ประชาชนเพ่ิมเติม โดยสอดแทรกเน้ือหาการประหยดัพลงังานไวใ้นหลกัสูตรการเรียนการสอน หรือ

อาจนาํเสนอผลกระทบท่ีเกิดจากการไม่ประหยดัพลงังาน ผ่านผูน้าํทางสังคม เพ่ือให้ผูรั้บสารกลุ่มดงักล่าวเกิด 

ความตระหนกัและยนิดีท่ีจะเปิดรับข่าวสารความรู้เก่ียวกบัการประหยดัพลงังาน  

2. จากผลการศึกษาคร้ังน้ีพบวา่ กลุ่มท่ีมีระดบัรายไดต้่อเดือนมากกวา่ 40,000 บาท เป็นผูท่ี้มีระดบั

ความรู้เก่ียวกบัการประหยดัพลงังานในภาคท่ีอยู่อาศยัสูงกวา่กลุ่มอ่ืน ในขณะท่ีกลุ่มท่ีมีระดบัรายไดต้่อเดือนตํ่า

กวา่ 20,000 บาท จะมีทศันคติ และพฤติกรรม เก่ียวกบัการประหยดัพลงังานในภาคท่ีอยูอ่าศยัในระดบัมากเช่นกนั 

ดังนั้นภาครัฐควรส่งเสริม ประชาสัมพนัธ์การประหยดัพลงังาน พฒันานวตักรรม และดาํเนินนโยบายด้าน                  

การประหยดัพลงังานในภาคท่ีอยูอ่าศยัให้มากข้ึน ผ่านการใชเ้คร่ืองมือของภาครัฐ อาทิ การรณรงคใ์ห้ประชาชน 

ใชจ่้ายซ้ือเคร่ืองใชไ้ฟฟ้าท่ีประหยดัพลงังาน โดยมีแรงจูงใจทางภาษีและสิทธิประโยชน์เป็นตวัดึงดูดความสนใจ  

3. กล่าวโดยสรุปจากผลการศึกษาคร้ังน้ีพบวา่ กลุ่มท่ีมีจาํนวนสมาชิกในครัวเรือน 1 - 3 คน กลุ่มท่ี

อาศยับา้นเด่ียว 2 ชั้นข้ึนไป กลุ่มท่ีอาศยับา้นเช่า - บา้นผูอ่ื้นอยู ่และกลุ่มท่ีมีค่าไฟฟ้าเฉล่ียต่อเดือน 1,001 - 2,000 

บาท เป็นผูท่ี้มีระดบัความรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรมเก่ียวกบัการประหยดัพลงังานในภาคท่ีอยู่อาศัยมากท่ีสุด 

ดงันั้นกลุ่มดงักล่าวจึงควรเป็นกลุ่มนาํร่องของภาครัฐในการดาํเนินนโยบายดา้นพลงังานใหเ้กิดประสิทธิภาพมาก

ท่ีสุด โดยการสร้างเครือข่ายกับภาคประชาชน ภาคเอกชนทั้ งในระดับท้องถ่ินและในระดับประเทศ เพ่ือให้

ค่าใชจ่้ายท่ีเก่ียวขอ้งกบัการใชพ้ลงังานไฟฟ้าในท่ีอยูอ่าศยัของประชาชนใหอ้ยูใ่นเกณฑท่ี์เหมาะสม (ทั้งค่าไฟฟ้า

และราคาเคร่ืองใชไ้ฟฟ้า) ไม่ให้มีราคาสูงจนเกินไป เพ่ือจูงใจประชาชนกลุ่มดงักล่าวใหมี้ทศันคติเชิงบวกดา้น             

การใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ เป็น New Normal หรือ วิถีชีวิตใหม่ (เสมือนการบังคับใช้ถุงผา้แทน

ถุงพลาสติก) เป็นเร่ืองท่ีเหมาะสมกับสถานการณ์พลังงานไทยและพลงังานโลก อีกทั้ งยงัสามารถประหยดั

ค่าใชจ่้ายไดจ้ริง หลงัจากนั้นภาครัฐควรขยายผลไปยงัประชาชนในกลุ่มอ่ืนๆ ผ่านการประชาสัมพนัธ์ในส่ือยุคใหม่ 

ควรสอดแทรกเน้ือหาดา้นการประหยดัพลงังาน รณรงคใ์ห้เกิดการใชพ้ลงังานไฟฟ้าใหเ้กิดประสิทธิภาพสูงท่ีสุด 

เพ่ือให้ประชาชนเรียนรู้ว่าในฐานะประชาชน สามารถจะปฏิบัติตัวอย่างไรได้บ้าง พร้อมกันน้ีให้นําเสนอ 

การประชาสัมพนัธ์ผ่านส่ือช่องทางเดิมให้แก่ประชาชนเพ่ือเป็นอีกทางเลือก แต่เพ่ิมเน้ือหาให้มีความสอดคลอ้ง 

กบัสถานการณ์ปัจจุบนั อนัจะนาํไปสู่พฤติกรรมการประหยดัพลงังานท่ีถูกตอ้ง และยัง่ยนืไดใ้นอนาคต 

 จากข้อเสนอแนะข้างต้น มุ่งเน้นการให้ความรู้ ปรับเปล่ียนทัศนคติ สร้างประสบการณ์เก่ียวกับ 

การประหยดัพลงังานแทบทั้งส้ิน ทั้งน้ีเพ่ือปลุกจิตสาํนึกใหทุ้กคนเขา้ใจวา่ การใชไ้ฟฟ้าอยา่งประหยดั ไม่ใช่หนา้ท่ี

ของใครคนใดคนหน่ึง ประชาชนก็มีบทบาท ภาครัฐก็ควรส่งเสริม ภาคเอกชนก็มีส่วนร่วมได ้ทั้งน้ีเพ่ือให้เกิด 

การประหยดั และใชพ้ลงังานไฟฟ้าอยา่งมีประสิทธิภาพ อนัจะนาํไปสู่ความยัง่ยนืของประเทศไทยในอนาคต  

7.2 ข้อเสนอแนะในการวจิยัคร้ังต่อไป 

การศึกษาคร้ังน้ีมีขอ้จาํกดัเน่ืองจากสถานการณ์โควิด - 19 ทาํให้ ผูว้ิจยัเลือกเก็บขอ้มูลจากกลุ่มตวัอยา่ง 

เท่าท่ีสามารถดําเนินการได้ ผู ้วิจัยจึงเสนอแนะในการศึกษาคร้ังต่อไป ควรดําเนินการจัดเก็บข้อมูลจาก 

กลุ่มตวัอย่างท่ีอยู่ในเมืองใหญ่ และเมืองเล็ก หรือพ้ืนท่ีท่ีมีความเป็นเมืองกบัพ้ืนท่ีท่ีมีความเป็นชนบท เพ่ือให้

สามารถเป็นตวัแทนประชากรในภาคท่ีอยูอ่าศยัท่ีครอบคลุมประชากรท่ีมีความแตกต่างในเชิงพ้ืนท่ีท่ีทาํการศึกษา 
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บทคัดย่อ 

 หมู่บา้นนาจอกเป็นหมู่บา้นประวติัศาสตร์ของคนไทยเช้ือสายเวียดนาม และมีชาอสัสัมเป็นชาท่ีปลูก

ตั้งแต่สมยัยคุสงครามโลกคร้ังท่ี 2 แต่ยงัไม่สามารถพฒันาชาอสัสัมเป็นผลิตภณัฑท่ี์ไดรั้บการยอมรับ การวจิยัคร้ัง

น้ีจึงมีวตัถุประสงคเ์พ่ือพฒันารูปแบบการยกระดบัชาอสัสมัหมู่บา้นนาจอกใหไ้ดม้าตรฐานและต่อยอดเชิงพาณิชย ์

จงัหวดันครพนม ดว้ยการวิจยัเชิงปฏิบติัการ โดยมีกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด 60 คน เป็นผูน้าํชุมชน กรรมการกลุ่ม

วิสาหกิจและประชาชนในหมู่บา้น เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการทดลองประกอบดว้ย แบบสอบถาม แบบสัมภาษณ์ สมุด

บญัชีรายรับ-รายจ่ายและคู่มือการยกระดบัชาอสัสัม วิเคราะห์ขอ้มูลเชิงปริมาณดว้ยสถิติเชิงบรรยาย และสถิติ

ทดสอบทีแบบคู่ วเิคราะห์ขอ้มูลเชิงคุณภาพดว้ยการวเิคราะห์แก่นสาระ  

ผลการศึกษาพบวา่ กลุ่มตวัอยา่งท่ีเขา้ร่วมการวิจยัส่วนใหญ่เป็นวยัสูงอายเุพศหญิง ระดบัการศึกษาส่วน

ใหญ่ระดบัประถมศึกษา มีรายไดน้อ้ยกวา่ 15,000 บาท/เดือน ส่วนความรู้ดา้นชาอสัสัมก่อนการวิจยัอยูใ่นระดบั

ปานกลาง โดยมีค่าเฉล่ียคะแนนเท่ากบั 12.50 (S.D. 0.74)  ส่วนความรู้หลงัการวิจยัอยูใ่นระดบัมาก โดยมีค่าเฉล่ีย

คะแนนเท่ากบั 28.20 (S.D. 0.55) เม่ือเปรียบเทียบความรู้ก่อนและหลงัการดาํเนินการ พบว่ามีความแตกต่างกนั

อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 ส่วนรูปแบบการยกระดบัชาอสัสมัหมู่บา้นนาจอก ท่ีเนน้การมีส่วนร่วมของ

ชุมชนทั้งระดบัสมาชิกชาอสัสัม คณะกรรมการวิสาหกิจชุมชน ผูน้าํชุมชน นักวิชาการ และหน่วยงานภาครัฐท่ี

เก่ียวขอ้ง มาร่วมกันพฒันารูปแบบการยกระดับชาอสัสัมหมู่บ้านนาจอก ซ่ึงรูปแบบดังกล่าวจะตอ้งมีตั้ งแต่                    
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การปลูก การผลิตชา การจาํหน่าย การบริหารจดัการกลุ่มวิสาหกิจ และการรับรองมาตรฐาน โดยกญุแจสาํคญัของ

ความสาํเร็จ คือ การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน ทั้งภาคประชาชน ภาคผูน้าํชุมชน ภาครัฐ และภาควชิาการ ร่วมกบั

การมีจิตอาสาในชุมชน และการใชภู้มิปัญญาทอ้งถ่ินในการชงชาของหมู่บา้นนาจอกในการผสมผสาน ทาํให้

ชุมชนเห็นประโยชน มีความเป็นเจา้ของผลิตภณัฑ์ และภาคภูมิใจในการดาํเนินงานโดยชุมชน เพ่ือชุมชนของ

ตนเอง  

 

คาํสําคญั : การยกระดบั, ชาอสัสมั, มาตรฐาน, การต่อยอดเชิงพาณิชย,์ หมู่บา้นนาจอก  

 

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. ความสําคัญและทีม่าของปัญหาวจัิย 

ชุมชนบา้นนาจอกตั้งอยู ่หมู่ 5 ตาํบลหนองญาติ อาํเภอเมือง จงัหวดันครพนม มีจาํนวน 129 หลงัคาเรือน 

ประชากร 734 คน ในอดีตในช่วงสงครามอินโดจีน ประธานาธิบดีโฮจิมินห์พร้อมด้วยกลุ่มผูร่้วมอุดมการณ์                 

ไดเ้ดินทางเขา้มาเพ่ือหาลู่ทางกอบกูเ้อกราชอยูใ่นพ้ืนท่ีจงัหวดันครพนม ในช่วงปี พ. ศ 2466 - 2474 โดยพาํนกัอยู ่

ณ บา้นนาจอก ท่านไดส้ร้างบา้นพกัและเคร่ืองใชใ้นปัจจุบนัยงัเหลือบางส่วนเป็นหลกัฐาน ภายในหมู่บา้นนาจอก

แห่งน้ียงัมี พิพิธภัณฑ์หมู่บ้านมิตรภาพไทย-เวียดนาม หมู่บ้านนาจอกเป็นพ้ืนท่ีชุมชนประวติัศาสตร์ท่ีมี                     

ความเป็นมายาวนาน และคนในหมู่บา้นไดร่้วมแรงร่วมใจพฒันาจนกลายเป็นชุมชนท่องเท่ียว เอกลกัษณ์เด่นของ

ชุมชนคือ เป็นแหล่งประวติัศาสตร์ไทย-เวียดนามท่ีสําคญั มีอนุสรณ์สถานโฮจิมินห์ มีเคร่ืองด่ืมชาท่ีมีความเป็น

เอกลกัษณ์เฉพาะ คือ ชาอสัสัม ซ่ึงชาอสัสัมเป็นพืชชนิดหน่ึงท่ีเป็นเอกลกัษณ์ของหมู่บ้าน ดว้ยคนเวียดนามท่ี
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อพยพยา้ยถ่ินฐานมาอยูน่ครพนมไดน้าํ พนัธ์ุชาอสัสัมมาจากเวียดนาม ลูกหลานไดน้าํมาปลูกขยายพนัธ์ุต่อเน่ือง          

มาชัว่ลูกชัว่หลานจนปัจจุบนั 

 ชุมชนบา้นนาจอกมีศกัยภาพมากพอต่อการท่ีจะพฒันาผลิตภณัฑใ์หก้า้วหนา้ต่อไปไดโ้ดยกลุ่มวิสาหกิจ

ชุมชนมีจุดแขง็คือ ความตั้งใจในการทาํงาน ความมุ่งมัน่ ขยนัขนัแขง็ ความซ่ือสตัยต์่ออาชีพท่ีตนมี ความเสียสละ

ต่อหนา้ท่ีการงาน แต่ยงัพบจุดอ่อนคือ การทาํงานเป็นกลุ่มวิสาหกิจชุมชนยงัไม่มีประสิทธิภาพ ทาํให้การทาํงาน

ไม่ไดเ้ป็นไป อยา่งราบร่ืน จึงทาํใหโ้อกาสในการพฒันายงัมีไม่เตม็ท่ีเท่าท่ีควร จากการเขา้พ้ืนท่ีชุมชนบา้นนาจอก 

พบส่ิงท่ีชุมชนตอ้งการพฒันา ไดแ้ก่ 1) การปลูกชาอสัสัมให้มากข้ึน เพ่ือท่ีจะให้ชามีปริมาณเพียงพอต่อการผลิต

และการนาํไปจาํหน่ายต่อไป ทาํใหผ้ลิตภณัฑช์าอสัสมัเพียงพอต่อความตอ้งการของผูบ้ริโภค 2) การผลิตชาอสัสมั

ให้สามารถผลิตชาท่ีมีคุณภาพคือมีรสชาติดี กล่ินหอม สีสวยนาํด่ืม มีเอกลกัษณ์ 3) พฒันาสูตรชาท่ีหลากหลาย 

เป็นการสร้างทางเลือกให้แก่ผูบ้ริโภคไดด่ื้มชาในรสชาติต่างๆ ทาํให้ผูบ้ริโภคเกิดความสนุก ในการเลือกด่ืมชา              

4) การออกแบบบรรจุภณัฑ์ให้เหมาะสมและหลากหลายรูปแบบเพ่ือยกระดบัมูลค่าเพ่ิมของสินคา้ 5) องค์การ

อาหารและยาให้การรับรองมาตรฐานชาอสัสัมของ ชุมชนบา้นนาจอก เพ่ือให้สามารถขยายการตลาดกวา้งข้ึน               

6) กลุ่มวสิาหกิจชุมชนมีระบบการบริหารจดัการเร่ืองอุตสาหกรรมชาไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

ทั้งน้ีความพร้อมของชุมชนในการพฒันามีหลายดา้น ไดแ้ก่ สมาชิกในกลุ่มองคก์รวิสาหกิจชุมชนท่ีมี

ความรู้และให้ความร่วมมือพร้อมท่ีจะพฒันาชาอสัสัมให้มีการขยายการจาํหน่ายสู่ตลาดในวงกวา้งและการสร้าง

มูลค่าของผลิตภณัฑ์ให้มากช้ืน มีวตัถุดิบท่ีคนในกลุ่มชุมชนมีพนัธ์ุชาเป็นของตนเอง จึงทาํให้ได้วตัถุดิบท่ีมี

คุณภาพพร้อมท่ีจะนาํไป ผลิตเป็นสินคา้ต่อไป ส่วนท่ียงัขาดความพร้อมในการพฒันา ไดแ้ก่ ดา้นบญัชีการเงินทั้ง

ในส่วนของบญัชีตน้ทุนกลุ่มและบญัชีครัวเรือน ดา้นการตลาดและประชาสมัพนัธ์ท่ียงัไม่มีการขยายการจาํหน่าย

ผลิตภณัฑท่ี์กวา้งมากพอ ดา้นบรรจุภณัฑท่ี์ยงัขาดการออกแบบใหเ้ป็นท่ีดึงดูดความสนใจของผูบ้ริโภค สุดทา้ยคือ

ทุนสนบัสนุนยงัเป็นการหมุนเวยีนกนัเองในกลุ่ม ชุมชน จึงไม่สามารถท่ีจะขยายตลาดในวงกวา้งใต ้

ในฐานะท่ีเป็นมหาวิทยาลยันครพนมท่ีมีองคค์วามรู้ทางวิชาการและการวิจยั ไดด้าํเนินโครงการพฒันา

ชาอสัสัมสมุนไพรไทย-เวียดนามในเบ้ืองตน้แลว้ อย่างไรก็ตาม เพ่ือให้เกิดกระบวนการทาํงานของชุมชนให้มี

ความยัง่ยืน จึงมีสนใจในการพฒันารูปแบบการยกระดบัชาอสัสัมหมู่บา้นนาจอกให้ไดม้าตรฐานและต่อยอดเชิง

พาณิชน์ได ้สะทอ้นอตัลกัษณ์ของพ้ืนท่ีในความเป็นไทย-เวียดนาม ทนัสมยั ตอบโจทยค์วามตอ้งการของคนใน 

ยคุปัจจุบนั สามารถสร้างระบบบริหารจดัการให้กบักลุ่มวิสาหกิจชุมชนบา้นนาจอกให้สามารถสร้างรายไดใ้ห้กบั

ชุมชน ใหมี้ความเขม้แขง็ทางเศรษฐกิจ ต่อยอดสู่ความมัน่คง มัง่คัง่และยัง่ยนืต่อไป  

 

2. วตัถุประสงค์ของการวจัิย 

  เพ่ือพฒันารูปแบบการยกระดบัชาอสัสัมหมู่บา้นนาจอกใหไ้ดม้าตรฐานและต่อยอดเชิงพาณิชย ์จงัหวดั

นครพนม  
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3. เอกสารและงานวจัิยทีเ่กี่ยวข้อง 

3.1 แนวคดิ ทฤษฎแีละงานวจิยัทีเ่กีย่วข้อง 

ชาอสัสัม (Camellia sinensis var. assamica) หรือ (ชาป่า)  

ชาอสัสมั มีแหล่งกาํเนิดมาจากประเทศอินเดีย ชาอสัสมัมีลกัษณะใบชาท่ีใหญ่กวา่ชาสายพนัธ์ุจีนท่ี เป็น

พนัธ์ุชาท่ีเจริญเติบโตไดดี้ตามป่า มีร่มไม ้และแสงแดดผา่นไดพ้อประมาณ ชาอสัสมัส่วนมากมกัพบบนเขตพ้ืนท่ี

สูงหรือบนดอยต่างๆ ในเขตจงัหวดัภาคเหนือ 

การผลติและพฒันาสูตรชาอสัสัม (รุ้งลาวลัย ์เอ่ียมกศุลกิจ และคณะ, 2560) 

การผลิตชาอสัสมัสดเป็นชาบรรจุซองพร้อมด่ืม ไดผ้า่นกระบวนการทดลองและพฒันาสูตรในระดบั

หน่ึง ซ่ึงพบวา่มีอยู ่6 ขั้นตอน ไดแ้ก่ 

1. การเลือกใบชา ตอ้งเลือกใบชานบัจากยอดชาลงมา ใบท่ี 5 ลงมาเร่ือยๆ เน่ืองจากผลการจากศึกษา

ของ รุ้งลาวลัย ์เอ่ียมกศุลกิจ (2562) ไดท้ดลองทาํชาจากใบอ่อนและใบแก่ พบวา่ใบแก่มีกล่ินท่ีหอมกวา่และออกสี

ไดเ้ร็วกวา่ จึงไดเ้ลือกใบท่ี 5 ของตน้ลงมา ซ่ึงถือวา่เป็นใบท่ีแก่สามารถนาํมาผลิตเป็นชาคุณภาพได ้

2. การลา้งใบชา เพ่ือทาํความสะอาด เป็นกรรมวิธีท่ีทาํให้ชามีสะอาดก่อนนาํเขา้สู่กระบวนการ

ต่อไป โดยการลา้งใบชาใหใ้ชน้ํ้ าเยน็ธรรมชาติลา้ง แลว้ดาํเนินการตดักา้นใบชาบริเวณท่ีแขง็ออก ดว้ยส่วนน้ีไม่ได้

นาํมาใชป้ระโยชน์ 

3. การลวกใบชา เป็นการต้มนํ้ าให้เดือด 100% แล้วนําใบชามาลวกในปริมาณท่ีนํ้ าท่วมใบชา                   

ใชเ้วลาประมาณ 3-5 นาที เพ่ือลดความฝาดของชาออกไป จากนั้นนาํใบชาท่ีลวกมาแลว้แช่นํ้ าเยน็จดัท่ีมีนํ้ าแข็ง 

เพ่ือคงสภาพใบชาก่อนนาํไปคัว่ ซ่ึงจะตอ้งทาํใหใ้บชาสะเด็ดนํ้ าเกือบแหง้ก่อนนาํไปคัว่ในขั้นตอนต่อไป 

4. การคัว่ใบชา โดยนาํใบชาท่ีลวกแห้งสะเด็ดนํ้ าแลว้ มาคัว่ในกระทะท่ีตั้งไฟระดบักลาง คัว่ไป

จนกระทัง่ใบชาเปล่ียนสี และใบแหง้จนนํ้ ามนัชาออกมาใหเ้ห็น  

5. การตาก ตอ้งตากใบชา ระหว่าง 4-5 ชัว่โมงในโรงอบชาท่ีไดม้าตรฐาน เพ่ือไล่ความช้ืนให้ได ้

100% 

6. การบรรจุชา เป็นการนําใบชาตากแห้งมาป่ันให้เป็นใบชาให้มีขนาดเล็ก เส้นผ่าศูนย์กลาง

ประมาณ 2 มม. ก่อนบรรจุชา เพ่ือใหช้าไม่ออกสีขุ่น 

 องค์ความรู้ดา้นช่องทางการตลาด online และองค์ความรู้ดา้นการขอรับรองมาตรฐานองคก์ารอาหาร

และยา (องคก์ารอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข, 2564) โดยใชท้ฤษฎีระบบเป็นกรอบแนวคิด 
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 3.2 กรอบแนวคดิในการวจิยั 

การศึกษาคร้ังน้ีใช้ทฤษฎีระบบ (System Theory) เพ่ือนํามาอธิบายกระบวนการยกระดับชาอัสสัม

หมู่บา้นนาจอกใหไ้ดม้าตรฐานและต่อยอดเชิงพาณิชยไ์ด ้
 

 
 

แผนภาพที ่1 กรอบแนวคิดในการวจิยั 

 

4. วธีิดําเนินการวจัิย  

4.1 แบบแผนการวจิยั  

การวิจัยน้ีใช้แบบแผนการวิจัยเชิงปฏิบัติการ (Action Research) ท่ีเร่ิมจากการวิเคราะห์ปัจจัยนําเขา้ 

พฒันากระบวนการและประเมินผลร่วมกบัชุมชน เพ่ือนาํไปปรับแกไ้ขกระบวนการอยา่งต่อเน่ือง จนไดผ้ลลพัธ์ท่ี

ตอ้งการ 

4.2 ประชากรและตวัอย่าง 

ประชากร คือ ประชาชนท่ีอาศยัอยูห่มู่บา้นนาจอก ตาํบลหนองญาติ จงัหวดันครพนม 

กลุ่มตัวอย่าง คือ ประชาชนท่ีอาศัยอยู่หมู่บ้านนาจอก ตําบลหนองญาติ จังหวดันครพนมท่ีเป็น

คณะกรรมการและสมาชิกลุ่มวิสาหกิจชุมชน และผูท่ี้สนใจในการปลูก ผลิต และจดัจาํหน่ายชาอสัสัม โดยเป็น            

วยัผูใ้หญ่เป็นตน้ไป และสามารถเขา้ร่วมกิจกรรมไดทุ้กคร้ัง ซ่ึงมีกลุ่มตวัอยา่งในการศึกษาคร้ังน้ีทั้งหมด 60 คน  

4.3 เคร่ืองมือวจิยั 

เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยั ประกอบดว้ย  

 4.3.1 คู่มือการยกระดบัชาอสัสัม เป็นคู่มือท่ีรวบรวมองคค์วามรู้จากการทบทวนวรรณกรรมและ

ประสบการณ์ของนักวิจัย เก่ียวกับการปลูก การผลิต และการจําหน่ายชาอสัสัมออนไลน์ เพ่ือเป็นคู่มือให้                   

กลุ่มตวัอยา่งไดท้บทวนความรู้อยา่งต่อเน่ือง มีลกัษณะเป็นพอ๊คเก็ตบุ๊ค ขนาด A5 ท่ีสามารถพกพาไดง่้าย 
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 4.3.2 แบบสอบถามขอ้มูลทัว่ไปของกลุ่มตวัอยา่ง ไดแ้ก่ อาย ุเพศ ระดบัการศึกษา ท่ีอยู ่เบอร์โทรศพัท์ 

ประสบการณ์ท่ีเก่ียวขอ้งกบัชาอสัสมั 

 4.3.3 แบบทดสอบความรู้ก่อนและหลงัดาํเนินการวิจยั ซ่ึงเป็นความรู้เก่ียวกบัการปลูกชา การผลิตชา 

และการจาํหน่ายชาออนไลน์ ท่ีนักวิจยัสร้างข้ึนจากการทบทวนวรรณกรรม โดยมีทั้งหมด 30 ขอ้ แต่ละขอ้ให้            

กลุ่มตวัอยา่งเลือกตอบ 2 ตวัเลือก คือใช่และไม่ใช่ การแปลผลแบ่งออกเป็น 3 ระดบั ไดแ้ก่ มาก ปานกลาง และนอ้ย 

 4.3.4 สมุดบันทึกรายได้ เป็นสมุดให้สมาชิกชาอัสสัมทุกคนบันทึกรายรับจากการผลิตและ               

การจาํหน่ายชาอสัสมั 

 4.3.5 แบบสัมภาษณ์ก่ึงโครงสร้าง เป็นแบบสัมภาษณ์เก่ียวกับความตอ้งการของชุมชนเก่ียวกบั

ชาอสัสัม การดาํเนินงานของกลุ่มวิสาหกิจ กระบวนการผลิตชาท่ีผา่นมา สถานท่ีในการผลิต เครือข่ายท่ีเก่ียวขอ้ง 

การจดัจาํหน่าย รายรับ-รายจ่ายเก่ียวกบัชาอสัสมัของชุมชน   

4.4 การเกบ็รวบรวมข้อมูล 

 4.4.1 ประสานงานกบักาํนันและกรรมการกลุ่มวิสาหกิจหมู่บา้นนาจอก เพ่ือช้ีแจงวตัถุประสงค์

โครงการวจิยั และการเปิดรับสมคัรสมาชิกกลุ่มชาอสัสมั ตามคุณสมบติัของกลุ่มตวัอยา่ง  

 4.4.2 ระยะประเมินปัจจัยนําเข้า ทั้ งด้านวัตถุดิบในพ้ืนท่ี ความต้องการของชุมชน ข้อมูล

ประวติัศาสตร์ การดาํเนินงานของกลุ่มวสิาหกิจและเครือข่ายภาครัฐและเอกชนท่ีมีส่วนร่วม โดยใชก้ารทาํสนทนา

กลุ่ม (Focus group) และการประเมินความรู้ก่อนเขา้ร่วมโครงการ 

 4.4.2 ระยะดาํเนินการวจิยั ตามขั้นตอน ดงัน้ี 

ตน้นํ้ า   - การส่งเสริมการปลูกชา โดยการฝึกอบรม การสาธิต และการสาธิตยอ้นกลบั  

กลางนํ้ า  - การพฒันากระบวนการผลิตชาพร้อมด่ืมแบบซอง โดยการฝึกอบรม การสาธิต 

และการสาธิตยอ้นกลบั 

- การระดมสมอง ในการออบแบบสูตรชา ไดท้ั้ งหมด 5 สูตร ตามวตัถุดิบท่ีมีใน

พ้ืนท่ี และการออกแบบบรรจุภณัฑ ์โดยมีผูเ้ช่ียวชาญมาร่วมออกแบบ 

ปลายนํ้ า - การฝึกอบรมดา้นการตลาดออนไลน์ และร่วมกนัพฒันา Facebook ผลิตภณัฑเ์พ่ือ

การจาํหน่าย รวมถึงการฝึกทาํบญัชีรายบุคคล  การบริหารจดัการวสิาหกิจชุมชนโดยวทิยากรท่ีเช่ียวชาญ 

 4.4.3 ระยะประเมินผล จะเป็นการประเมินผลโดยการสํารวจรายบุคคล ได้แก่ความรู้หลัง

โครงการวจิยั รายไดจ้ากชาอสัสมั การปลูกชาอสัสมัในครัวเรือน และประเมินภาพรวมร่วมกนั ดา้นการผลิต ดา้น

การจาํหน่ายออนไลน์ ยอดจาํหน่าย การดาํเนินงานของศูนย ์และสรุปรูปแบบการยกระดบัชาอสัสัมหมู่บา้นนา

จอกร่วมกนั ดว้ยกระบวนการระดมสมอง 

4.5 การวเิคราะห์ข้อมูล  

ขอ้มูลเชิงปริมาณ ใชส้ถิติเชิงบรรยายไดแ้ก่ ความถ่ี ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน เปรียบเทียบความรู้ก่อนหลงั

การวจิยั ใชส้ถิติ Pair t-test ส่วนขอ้มูลเชิงคุณภาพใชก้ารวเิคราะห์แก่นสาระ (Thematic analysis) 

  

5. ผลการวจัิย 

 กลุ่มตัวอย่างท่ีเข้าร่วมการวิจัยส่วนใหญ่เป็นวยัสูงอายุเพศหญิง ระดับการศึกษาส่วนใหญ่ระดับ

ประถมศึกษา มีรายไดน้อ้ยกว่า 15,000 บาท ส่วนความรู้ดา้นชาอสัสัมก่อนการวิจยัอยูใ่นระดบัปานกลาง โดยมี

ค่าเฉล่ียคะแนนเท่ากบั 12.50 (S.D. 0.74)  ส่วนความรู้หลงัการวิจยัอยูใ่นระดบัมาก โดยมีค่าเฉล่ียคะแนนเท่ากบั 
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28.20 (S.D. 0.55) เม่ือเปรียบเทียบความรู้ก่อนและหลงัการดาํเนินการ พบวา่มีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสําคญั

ทางสถิติท่ีระดบั 0.01  

 รูปแบบการยกระดบัชาอสัสมัหมู่บา้นนาจอก (ภาพท่ี 1) ไดส้รุปจากกระบวนการทั้งหมด โดยเนน้การมี

ส่วนร่วมของชุมชนทั้งระดบัสมาชิกชาอสัสมั คณะกรรมการวสิาหกิจชุมชน ผูน้าํชุมชน นกัวชิาการ และ 

ภาพที ่1 รูปแบบการยกระดบัชาอสัสมัหมู่บา้นนาจอก 

 

หน่วยงานภาครัฐท่ีเก่ียวขอ้ง มารร่วมกบัถอดบทเรียนและพฒันารูปแบบการยกระดบัชาอสัสัมหมู่บา้นนาจอก

ร่วมกนั เพ่ือชุมชนสามารถนาํรูปแบบดงักล่าวไปใชไ้ดอ้ย่างต่อเน่ือง ซ่ึงรูปแบบดงักล่าวจะตอ้งมีตั้งแต่การปลูก 

การผลิตชา การจาํหน่าย การบริหารจดัการกลุ่มวิสาหกิจ และการรับรองมาตรฐาน โดยมีภาคีเครือข่ายเขา้มามี

ส่วนร่วมดงัน้ี 

 การปลูกชาอสัสัม เกษตรตาํบลเขา้มาช่วยในการส่งเสริมและสนบัสนุนเป็นวิทยากรปลูกชาอัสสัมท่ี

ถูกต้อง และสามารถขยายพนัธ์ชาได้ สมาชิกกลุ่มมีหน้าท่ีในการปลูกตามครัวเรือนของตนเอง เสริมด้วย

นักวิชาการนาํเทคนิคการปลูกชาอสัสัมมาร่วมถ่ายทอด และติดตามทาํแผนท่ีชาอสัสัมในพ้ืนท่ี (ภาพท่ี 2) เพ่ือ

ผลกัดนัและพฒันาเป็นหมู่บา้นชาร่วมกบัพฒันาชุมชน ซ่ึงสามารถส่งเสริมการท่องเท่ียวได ้ส่วนดา้นผูน้าํชุมชน

คือกาํนนัจะเป็น        ผูป้ระสานงานและกาํกบัติดตาม ให้กาํลงัสมาชิก ซ่ึงจะทาํใหห้มู่บา้นนาจอกสามารถมีใบชา

เพียงพอต่อการผลิต และเป็นหมู่บา้นประวติัศาสตร์ดา้นชาอสัสมัดว้ย   

 

 

 

 

 

 

 

                       
 

ภาพที ่2 บา้นสมาชิกท่ีมีการปลูกชาอสัสมัหมู่บา้นนาจอก 
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 การผลิตชาอสัสัมเป็นชาซองพร้อมด่ืม สมาชิกมีหน้าท่ีในการมาดาํเนินการผลิตตามตารางงาน เป็นพ่ี

เล้ียงใหก้นัและกนั โดยกลุ่มวสิาหกิจเป็นผูอ้อกตารางงานภาพรวมของแต่ละทีม และนกัวชิาการคอยเป็นท่ีปรึกษา

ในกระบวนการผลิตใหไ้ดม้าตรฐาน มาประเมินคุณภาพเดือนละ 1 คร้ัง  

 การจาํหน่ายผลิตภณัฑ ์สมาชิกมีหนา้ท่ีช่วยกนัจาํหน่ายทั้งในพ้ืนท่ี และการขายออนไลน์ ร่วมกบัพฒันา

ชุมชนเพ่ิมช่องทางการจาํหน่ายในเวบ็เพจของพฒันาชุมชนจงัหวดันครพนม ประสานกบักาํนนัเพ่ือมีตลาดหรือ

กิจกรรมเพ่ือวางจาํหน่ายในงานเทศกาลต่างๆ โดยนกัวชิาการมีหนา้ท่ีในการพฒันาศกัยภาพการขายออนไลน์ เพ่ือ

ขยายตลาดใหก้บัชุมชน 

 การบริหารจัดการกลุ่มวิสาหกิจ คณะกรรมการกลุ่มวิสาหกิจ โดยมีกาํนันเป็นประธานกลุ่ม จดัทาํ

แผนการดาํเนินงานพฒันาผลิตภณัฑช์าอสัสัม จดัตารางการผลิต โดยแบ่งสมาชิกชาอสัสัมเป็น 3 กลุ่ม ไดแ้ก่กลุ่ม

ปลูก กลุ่มผลิต (3 ทีม) มาผลิตตามตารางงาน ซ่ึงในทีมจะมีผู ้ท่ีชํานาญและไม่ชํานาญคละกันไป เพ่ือให้

กระบวนการผลิตไดม้าตรฐาน และเป็นพ่ีเล้ียงให้กนัและกนั และกลุ่มจาํหน่าย โดยแบ่งกลุ่มตามความถนัดของ

สมาชิก นอกจากน้ีตอ้งมีการกาํกบัติดตามการปลูก การจาํหน่าย เป็นท่ีปรึกษาให้กบัสมาชิก การสรุปรายรับ-

รายจ่ายผลิตภณัฑช์าอสัสัม รายงานต่อสมาชิกทราบอยา่งต่อเน่ือง ร่วมกบัประสานงานกบัภาครัฐและนกัวิชาการ

ในกรณีท่ีตอ้งการสนบัสนุนส่งเสริมสมาชิกชาอสัสมั  

 การรับรองมาตรฐาน เป็นส่ิงสาํคญัในกรณีตอ้งการขยายตลาดจาํหน่ายในบริษทั ร้านคา้ต่างๆ ควรไดรั้บ

การรับรองมาตรฐานจากองค์การอาหารและยา แต่ด้วยชุมชนติดปัญหาเร่ืองสถานท่ีผลิตท่ียงัไม่ไดม้าตรฐาน

ครบถว้น จึงไดป้ระสานงานกบัพฒันาชุมชนในการจดัสรรงบประมาณเพ่ือปรับปรุงอาคารบางส่วน เพ่ือให้ได้

มาตรฐานท่ีกาํหนด ทางชุมชนก็จะสามารถได้รับการรับรองจากสํานักงานสาธารณสุขได้ ทั้ งน้ีสมาชิกต้อง

ดาํเนินการตามกระบวนการผลิตท่ีกาํหนดอยา่งรอบคอบเพ่ือใหผ้ลิตภณัฑไ์ดม้าตรฐานระดบัตน้  

 ผลลพัธ์ท่ีได้นอกจากน้ีคือ สมาชิกมีศกัยภาพในการผลิต มีรายได้จากการขายใบชาอสัสัม ขายดอก

ชาอสัสัม การจา้งงานดา้นการผลิตชา และการจาํหน่ายชาอสัสัม รวมถึงการด่ืมชาท่ีมีประโยชน์ดว้ยมีสารตา้น

อนุมูลอิสระ จึงทาํใหส้มาชิกและชุมชนเห็นประโยชน์ร่วมกนั และมีการดาํเนินการอยา่งต่อเน่ือง  

กุญแจสําคญัของความสําเร็จ คือ การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน ทั้ งภาคประชาชน ภาคผูน้ําชุมชน 

ภาครัฐ และภาควิชาการ ร่วมกบัการมีจิตอาสาในชุมชน (สมาชิกกลุ่มแรกท่ีเร่ิมตน้ดว้ยกนัโดยไม่มีค่าตอบแทน) 

และการใชภู้มิปัญญาทอ้งถ่ินในการชงชาของหมู่บา้นนาจอกในการผสมผสาน ทาํให้ชุมชนเห็นประโยชน มีความเป็น

เจา้ของผลิตภณัฑ ์และภาคภูมิใจในการดาํเนินงานโดยชุมชน เพ่ือชุมชนของตนเอง  

 

6. อภิปรายผล  

การท่ีกลุ่มเป้าหมายส่วนใหญ่เป็นกลุ่มผูสู้งอาย ุดว้ยชุมชนน้ีลูกหลานมกัไปทาํงานในเมืองขนาดใหญ่              

ผูท่ี้อยูใ่นชุมชนจึงเป็นผูสู้งอาย ุและการผลิตชาผูส้นใจมกัเป็นผูห้ญิง ดว้ยตอ้งใชค้วามละเอียดอ่อนตั้งแต่การคดัใบ 

การตดักา้น การลวก การคัว่ และการบรรจุ ส่วนเพศชายส่วนใหญ่จะทาํหนา้ท่ีในการเพาะปลูกและขยายพนัธ์ุ  

ส่วนความรู้ของกลุ่มตวัอยา่งเพ่ิมข้ึนไดดี้ดว้ย กระบวนการเรียนรู้เนน้การปฏิบติัจริง ทั้งสาธิตและสาธิต

ยอ้นกลบั ร่วมกบัมีคู่มือประกอบการถ่ายทอด ทาํให้กลุ่มตวัอย่างเกิดการเรียนรู้ทกัษะท่ีดี (จารุวรรณ ทูลธรรม 

และกิตติ ทูลธรรม, 2559) ซ่ึงจะเป็นความรู้ท่ีติดตวัไปดว้ย  

 การพฒันารูปแบบการยกระดบัชาอสัสัมหมู่บา้นนาจอก เนน้การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน โดยเฉพาะ

คนในชุมชน ท่ีใหส้ะทอ้นความตอ้งการของตนเอง หาแนวทางพฒันา และประเมินผลร่วมกนั ตลอดกระบวนการ
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ทั้งการปลูก การผลิต การจาํหน่าย ทาํใหก้ลุ่มตวัอยา่งมีความรู้สึกเป็นเจา้ของ และมีแรงบนัดาลใจ และจิตอาสาเขา้

มาร่วมโครงการ ตลอดจนการเห็นผลลพัธ์ร่วมกนัท่ีเป็นรูปธรรมทาํใหชุ้มชนมีการดาํเนินต่อเน่ือง ซ่ึงการทาํงาน

กบัชุมชนเพ่ือให้ชุมชนสามารถพฒันาตนเองและพ่ึงตนเองไดน้ั้น เคร่ืองมือสําคญัท่ีตอ้งมีคือการให้ชุมชนได้

ประเมินตนเอง เห็นปัญหาและความตอ้งการ วางแผนแกไ้ข ประเมินผลและปรับปรุงไดอ้ยา่งเป็นระบบ (ทศันีย ์

ญาณะ และพฤกษา, 2556) เป็นการส่งเสริมใหชุ้มชนพ่ึงตนเองไดต้่อไป 

 

7. ข้อเสนอแนะ 

 7.1 ข้อเสนอแนะในการนําผลวจิยัไปใช้ 

(1) กลุ่มวสิาหกิจควรขบัเคล่ือนรูปแบบการยกระดบัชาอสัสมัหมู่บา้นนาจอกอยา่งต่อเน่ือง และมี

การรายงานผลแก่สมาชิกชาอสัสัมไดรั้บทราบ เพ่ือเป็นขวญักาํลงัใจในการดาํเนินการต่อไปอยา่งย ัง่ยนื 

(2) กลุ่มวสิาหกิจอ่ืนท่ีตอ้งการพฒันาผลิตภณัฑ ์สามารถนาํรูปแบบดงักล่าวไปประยกุตใ์ชไ้ด ้

เพ่ือใหแ้นวทางการดาํเนินงานท่ีรวดเร็วข้ึน ไม่ตอ้งเร่ิมตน้ใหม่ 

7.2 ข้อเสนอแนะในการวจิยัคร้ังต่อไป 

ในกระบวนการผลิต ขั้นตอนการคัว่ใชเ้วลาค่อนขา้งนาน ควรมีการศึกษาวิจยัการพฒันาเทคโนโลยี              

การคัว่ชาท่ีเหมาะกบัขาอสัสมัและสูตรของหมู่บา้นนาจอก  

 

8. กติติกรรมประกาศ 

 การศึกษาคร้ังน้ีขอขอบคุณกลุ่มตวัอยา่งและกาํนนัหมู่บา้นนาจอกท่ีมีส่วนร่วมและเป็นกาํลงัสําคญัใน

การดาํเนินโครงการวิจยั และขอบพระคุณพฒันาชุมชนจงัหวดันครพนม ศูนยว์ิจยัและพฒันาการเกษตรจงัหวดั

นครพนม สํานักงานสาธารณสุขจงัหวดันครพนมท่ีเอ้ือเฟ้ือวิทยากร ร่วมกบัขอบคุณสํานักงานวิจัยแห่งชาติท่ี

สนบัสนุนทุนวจิยัในการถ่ายทอดองคค์วามรู้สู่ชุมชน 
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