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บทคัดย่อ 

 งานวิจยัน้ีมีวตัถุประสงค ์1. เพ่ือศึกษาปัจจยัในการเลือกรับข่าวสารท่ีส่งผลต่อวิถีใหม่และการปรับตวั

ของธุรกิจการใหบ้ริการจดัส่งอาหารในเขตกรุงเทพมหานคร 2. เพ่ือศึกษาปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีส่งผล

ต่อวิถีใหม่และการปรับตวัของธุรกิจการให้บริการจดัส่งอาหารในเขตกรุงเทพมหานคร โดยเก็บรวบรวมขอ้มูลจาก

ผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร จาํนวน 400 คน จากเป็นผูท่ี้เคยใชบ้ริการจดัส่งอาหาร สุ่มตวัอยา่งโดยการจบัฉลาก 

โดยการสุ่มตวัอยา่งแบบสะดวก และมีการวิเคราะห์ขอ้มูลโดยใชส้ถิติ ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

และการวเิคราะห์การถดถอยพหุคูณ  

 ผลการศึกษาพบวา่ ปัจจยัในการเลือกรับข่าวสาร ในภาพรวมอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด พบวา่ อนัดบัแรกคือ 

การออกแบบสร้างสรรคค์อนเทนตใ์ห้ทนักระแส เหตุการณ์ และทนัสมยั รองลงมาคือ การนาํเสนอ  คอนเทนต ์

อย่างต่อเน่ืองและสมํ่าเสมอ ปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการจดัส่งอาหาร ในเขตกรุงเทพมหานคร                  

ในภาพรวม อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด เม่ือพิจารณารายดา้น พบวา่ อนัดบัแรกคือ ดา้นราคา รองลงมาคือ ดา้นผลิตภณัฑ์

และบริการ ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ปัจจยัในการเลือกรับข่าวสารเก่ียวกบัการให้บริการจดัส่งอาหาร 

ไดแ้ก่ การสร้างสรรคใ์นการนาํเสนอรูปภาพ การนาํเสนอรูปภาพอาหารตามจริง การบรรยายขอ้มูลเก่ียวกบัอาหาร 
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ช่องทางในการนาํเสนอ การออกแบบสร้างสรรคค์อนเทนต ์และปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ไดแ้ก่ ดา้นราคา 

ดา้นช่องทางการชาํระเงิน และดา้นการส่งเสริมการตลาด มีผลต่อวิถีใหม่และการปรับตวัของธุรกิจการใหบ้ริการ

จดัส่งอาหารในเขตกรุงเทพมหานคร ในวกิฤตการณ์โควดิ-19 อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  

 

คาํสําคญั: วถีิใหม่, โควดิ-19, การใหบ้ริการจดัส่งอาหาร, การปรับตวั 

  

ABSTRACT 

 The objectives of this research are 1)  To study the factors in receiving news that affect new ways and 

adaptation of food delivery business in Bangkok.  2)   To study the factors marketing mix that affects new ways 

and adjustments of food delivery business in Bangkok in the COVID-19 crisis. The data was collected from 400 

consumers in Bangkok, from those who have used food delivery service.  Sampling by drawing lots.  By 

convenient sampling the data were analyzed using Percentage, Mean, Standard deviation and multiple linear 

regression analysis. 

 The results of the study showed that the factors in choosing to receive news about food delivery service 

in Bangkok as a whole were at the highest level.  When considering each issue, it was found that the first was to 

design the content that was current and up- to- date, followed by the continuous and consistent content 

presentation.  The factors affecting the decision to use food delivery service in Bangkok as a whole were at the 

highest level.  When considering each aspect, it was found that the first was price, followed by products and 

services.  The results of the hypothesis testing revealed that the factors in choosing to receive information about 

food delivery service were creation of picture presentation. Real food photo presentation information lectures on 

food presentation channel content creative design and marketing mix factors were Price, Payment channels and 

marketing promotion aspects affecting new ways and adaptations of food delivery business in the COVID-19 

crisis statistically significant at a level of  0.05 

 

Keywords: New ways, COVID-19, Food delivery, Adaptation 

 

1. ความสําคัญและทีม่าของปัญหาวจัิย 

 วิกฤตการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 (COVID-19) คือ โรคติดต่อซ่ึงเกิดจากไวรัสโคโรนา 

(Coronavirus) ชนิดท่ีมีการค้นพบล่าสุด ท่ีส่งผลกระทบเป็นวงกวา้งอย่างท่ีไม่เคยเกิดข้ึนมาก่อน แม้ว่าใน

ประวติัศาสตร์ และในปัจจุบนัมีการส่ือสารผ่านส่ือออนไลน์ ท่ีทาํให้การรับรู้ข่าวสาร การตั้งสติ และการต่ืน

ตระหนก เกิดเป็นกระแสไปทัว่โลกอยา่งรวดเร็ว อีกทั้งยงัไม่อาจคาดเดาไดว้า่วกิฤตการณ์คร้ังน้ีจะยติุและผ่านพน้

ไปเม่ือใด จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 (COVID-19) ไปทัว่โลก แต่ละประเทศไดมี้การเพ่ิม

ระดบัความเขม้ขน้ของมาตรการดา้นความปลอดภยั ตั้งแต่การเวน้ระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) ไป

จนถึงการปิดประเทศ (Lockdown) มาตรการเหล่าน้ีส่งผลใหเ้กิดการหยดุชะงกัของอุปสงคก์ารบริโภคและอุปทาน

ในภาคการผลิตและการบริการ โดยเฉพาะการขนส่งผูโ้ดยสารและสินคา้ต่าง ๆ จนถึงขั้นวิกฤตในบางประเทศ 

ในช่วงปิดประเทศ เกิดขอ้จาํกดัมากมาย ทั้งทางดา้นเวลาและสถานท่ี ผูบ้ริโภคจึงไม่สามารถเดินทางออกจากบา้น
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ได ้ธุรกิจจาํนวนมากไดรั้บผลกระทบโดยตรง พฤติกรรมของผูบ้ริโภคมีความเปล่ียนแปลงไป มีการปรับตวัจาก

การตอ้งมาทาํงานท่ีบา้น หรือท่ีเรียกวา่ Work from home มีการใชบ้ริการเดลิเวอร่ีในการสั่งอาหารมาทานท่ีบา้น

หรือท่ีทาํงานแทนมากข้ึน  

 ธุรกิจการใหบ้ริการจดัส่งอาหาร คือการบริการจดัส่งอาหารถึงท่ี  ท่ีในตอนน้ีถือวา่เป็นช่วงเติบโตสูงของ

ธุรกิจการใหบ้ริการจดัส่งอยา่งแทจ้ริง โดยขอ้มูลจากผลสาํรวจโดยยโูรมอนิเตอร์ อินเตอร์เนชนัแนล ปี พ.ศ. 2560 

ท่ีผ่านมาไดร้ะบุวา่ ธุรกิจการบริการส่งถึงท่ีในประเทศไทยมีมูลค่าสูงถึง 26,000 ลา้นบาท และยงัคงเติบโตสูงข้ึน

อย่างต่อเน่ือง และบริษทั มติชน จาํกัด (มหาชน) (2564) กล่าวถึงการประเมินธุรกิจจัดส่งอาหาร หรือ Food 

Delivery มูลค่ายอดขายรวมสูงถึง 5.31 – 5.58 หม่ืนลา้นบาท หรือเติบโต 18.4 – 24.4% ผลประกอบการเป็นบวก 

ยงัไม่ง่ายเม่ือวกิฤตการณ์โควิด-19 นั้นส่งผลโดยตรงต่อพฤติกรรมของผูบ้ริโภค  ผูใ้ห้บริการการบริการส่งอาหาร

ท่ีทาํหนา้ท่ีเป็นคนกลาง เช่น Grab, Food Panda, Get, Lineman และอ่ืน ๆ ช่วยลดขอ้จาํกดัในการสร้างระบบการ

จดัส่งของร้านอาหาร และช่วยเพ่ิมโอกาสในการเขา้ถึงกลุ่มเป้าหมายใหม่ ๆ ไดง่้ายข้ึน จึงเป็นทางเลือกท่ีไดรั้บ

ความนิยมสูง โดยผูบ้ริโภคสามารถสั่งซ้ืออาหารไดผ้่านแอปพลิเคชนัหรือส่ือออนไลน์ไดโ้ดยไม่จาํเป็นตอ้งออก

จากบ้าน ซ่ึงการแพร่ระบาดของโควิด ทําให้ร้านอาหารท่ีอยู่ในจังหวัดท่ีเป็นพ้ืนท่ีควบคุม มีการจํากัด                             

การรับประทานอาหารท่ีร้าน หรือจาํกดัเวลาเปิด-ปิด ส่งผลใหค้นในพ้ืนท่ีตอ้งพ่ึงพาการสัง่อาหารเดลิเวอร่ีมากข้ึน

ถึง 3 เท่า (ไทยรัฐออนไลน,์ 2564) 

 จากขอ้มูลขา้งตน้ การเกิดวกิฤตการณ์โควดิ-19 ท่ีส่งผลใหพ้ฤติกรรมของผูบ้ริโภคมีการเปล่ียนแปลงไป

เป็นยคุแห่งวิถีใหม่ และธุรกิจการให้บริการจดัส่งอาหาร คือ ผูท่ี้มีบทบาทสาํคญัท่ีจะเขา้มาช่วยอาํนวยความสะดวก

และตอบสนองความตอ้งการของผูบ้ริโภค และปัจจุบนัมีผูใ้ห้บริการจดัส่งอาหาร อยูห่ลายราย มีอตัราการเติบโตสูง 

โดยผูใ้ห้บริการมีรูปแบบบริการและกิจกรรมทางการตลาดสาํหรับเรียกลูกคา้ท่ีมีความคลา้ยและแตกต่างต่างกนั

ไปในแต่ละราย ผูว้ิจยัจึงมีความสนใจท่ีจะศึกษาปัจจยัในการเลือกรับข่าวสารและปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด

ท่ีส่งผลต่อวิถีใหม่และการปรับตวัของธุรกิจการให้บริการจดัส่งอาหารในเขตกรุงเทพมหานคร ในวิกฤตการณ์                  

โควิด-19  เพ่ือให้ทราบถึงปัจจยัควรใชใ้นการพฒันารูปแบบการให้บริการท่ีสามารถตอบสนองไดท้ั้งร้านอาหาร

และผูใ้ชบ้ริการไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

 

2. วตัถุประสงค์ของการวจัิย 

 1. เพ่ือศึกษาปัจจยัในการเลือกรับข่าวสารท่ีส่งผลต่อวิถีใหม่และการปรับตวัของธุรกิจการให้บริการ

จดัส่งอาหารในเขตกรุงเทพมหานคร 

 2. เพ่ือศึกษาปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีส่งผลต่อวิถีใหม่และการปรับตวัของธุรกิจการให้บริการ

จดัส่งอาหารในเขตกรุงเทพมหานคร 

 

3. เอกสารและงานวจัิยทีเ่กี่ยวข้อง 

3.1 แนวคดิและทฤษฎแีละงานวจิยัทีเ่กีย่วข้อง 

แนวคดิและทฤษฎเีกีย่วกบัการตดัสินใจของผู้บริโภค  

การตดัสินใจซ้ือสินคา้หรือบริการเป็นกระบวนการท่ีทาํให้ผูบ้ริโภคตอ้งทาํการประเมินรายละเอียด

ขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งกบัสินคา้หรือบริการนั้น ๆ อยา่งรอบคอบ รวมถึงผูบ้ริโภคจะตอ้งใชเ้หตุผลในการตดัสินใจเลือก

ซ้ือสินค้าหรือบริการ เพ่ือให้การเลือกซ้ือสินคา้หรือบริการนั้นตรงกับความตอ้งการของผูบ้ริโภคมากท่ีสุด 
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(Hawkins & Mothersbaugh, 2013) การตดัสินใจ (Decision Making) เป็นกระบวนการคิดโดยใชเ้หตุผลในการเลือก                

ส่ิงใดส่ิงหน่ึงจากหลายทางเลือกท่ีมีอยู่เพ่ือให้ได้ทางเลือกท่ีดีท่ีสุด และตอบสนองความตอ้งการของตนเอง                  

มากท่ีสุด (ลฎาภา พลูเกษม, 2550) และอดุลย ์จาตุรงคกลุ (2543) กล่าววา่ ผูบ้ริโภคจะตดัสินใจในการซ้ือ โดยผา่น

กระบวนการตดัสินใจหลายขั้นตอน และจะนาํพาไปสู่การตดัสินใจซ้ือ ผูบ้ริโภคจะตอ้งผา่นการคดักรองขอ้มูลตา่ง 

ๆ ก่อนจึงจะตดัสินใจซ้ือ ประกอบดว้ย 5 ขั้นตอน ประกอบดว้ย การตระหนกัถึงความตอ้งการ การเสาะแสวงหา

ข่าวสาร การประเมินทางเลือก การตดัสินใจซ้ือ พฤติกรรมหลงัการซ้ือ 

 แนวคดิและทฤษฎเีกีย่วกบัการการปรับตวั 

 การปรับตวัเป็นการท่ีบุคคลสามารถปรับตวัใหเ้ขา้กบัตนเองและโลกภายนอกไดอ้ยา่งดี ความพึงพอใจ 

ความแจ่มใสอยา่งสูงสุด มีพฤติกรรมท่ีเหมาะสมกบัสภาพสังคม มีความสามารถท่ีจะเผชิญและยอมรับความจริง

ของชีวิต (Bernard, 1960) นอกจากน้ี ศรีสมพร สุขวงศา (2551) ได้เสนอแนวคิดเก่ียวกับกระบวนการปรับตวั 

ไดแ้ก่ การดดัแปลงและการปรับเปล่ียนทางสังคม เช่นเดียวกบัRoy & Andrews (1999) กล่าวว่า การปรับตวัมี

จุดมุ่งหมายสาํคญั 2 ประการ คือ 1. ปรับตวัเพ่ือเอาชนะส่ิงแวดลอ้มหรือปัญหา เพ่ือถ่วงดุลส่ิงท่ีตนเองยงัขาดอยู่             

2. ปรับตัวเพ่ือให้เขา้กับส่ิงแวดล้อมหรือปัญหา เม่ือไม่สามารถเอาชนะได้จึงปรับตนเองให้สอดคลอ้งตาม

ส่ิงแวดลอ้มและปัญหานั้นเพ่ือรักษาสมดุลนั้นไว ้

 แนวคดิและทฤษฎเีกีย่วกบัส่วนประสมทางการตลาด 4P’s 

 Kotler (1997) ได้กล่าวไวว้่า ส่วนประสมทางการตลาด (Marketing Mix) หมายถึง เคร่ืองมือทาง

การตลาดท่ีสามารถควบคุมได ้องคก์รมกัจะนาํมาใชร่้วมกนัเพ่ือตอบสนองความพึงพอใจและความตอ้งการของ

ผูบ้ริโภคท่ีเป็นกลุ่มเป้าหมาย ซ่ึงเดิมส่วนประสมการทางตลาดจะมีเพียงแค่ 4 ตวัแปร (4Ps) ไดแ้ก่ ผลิตภณัฑ ์ราคา 

สถานท่ีหรือช่องทางการจดัจาํหน่าย การส่งเสริมการตลาด  

 งานวจิยัทีเ่กีย่วข้อง 

 อาทิตยา ทรรศนสฤษด์ิ (2561) ศึกษางานวจิยัเร่ือง แนวทางการปรับตวัของผูป้ระกอบการสู่ธุรกิจคา้ปลีก

รูปแบบใหม่ พบวา่ พฤติกรรมการเลือกซ้ือสินคา้ของผูบ้ริโภคเปล่ียนไปมาก ตั้งแต่การพบเห็นส่ือโฆษณาสินคา้

ต่าง ๆ ไดง่้ายข้ึน เปรียบเทียบราคาสินคา้ก่อนตดัสินใจเลือกช่องทางซ้ือได ้สะดวกข้ึน เพราะการเลือกซ้ือสินคา้ใน

ปัจจุบนัอยู่ในโลกไร้พรหมแดน สามารถซ้ือสินคา้ไดทุ้กท่ี ทุกเวลา โดยปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือสินคา้

ไดแ้ก่ความสะดวกสบายในการซ้ือสินคา้  

 ชวกร อมรนิมิต (2560) ไดศึ้กษาเร่ือง การศึกษาการทาํการตลาดตามรูปแบบการดาํเนินชีวิตท่ีมีอิทธิพล

ต่อการตดัสินใจใชธุ้รกิจ เดลิเวอร่ี อาหารแบบบริการถึงบา้นในเขตกรุงเทพมหานคร พบวา่ ส่วนใหญ่จะเลือกใช้

บริการท่ี Pizza มากท่ีสุด ส่วนใหญ่เลือกใชช่้องทาง Facebook มีค่าใชจ่้ายในการใชบ้ริการเดลิเวอร่ีอาหาร 100-500 

บาท มีความถ่ีในการใชบ้ริการเดลิเวอร่ีอาหาร 1-5 คร้ังต่อเดือน ส่วนผูป้ระกอบการธุรกิจเดลิเวอร่ีอาหารตอ้งมี

ความรวดเร็ว ความสะดวกสบาย และความปลอดภยัในการให้บริการกบัผูบ้ริโภค เพ่ือให้เขา้กบัพฤติกรรมของ

ผูบ้ริโภคในปัจจุบนั เช่น ให้บริการ 24 ชม รับส่งทัว่ประเทศและสามารถจ่ายเงินปลายทางได ้เพ่ือสามารถตอบ

โจทยก์บัผูบ้ริโภค 

 3.2 สมมตฐิานการวจิยั 

1. ปัจจยัในการเลือกรับข่าวสารท่ีแตกต่างกนัส่งผลต่อวิถีใหม่และการปรับตวัของธุรกิจการให้ 

บริการจดัส่งอาหารในเขตกรุงเทพมหานคร 
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2. ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดท่ีแตกตต่างกันท่ีส่งผลต่อวิถีใหม่และการปรับตวัของธุรกิจ                

การใหบ้ริการจดัส่งอาหารในเขตกรุงเทพมหานคร 

 3.3 กรอบแนวคดิงานวจิยั 

 

 

 

 

             

                H1 

 

 

 

  

 

 

    H2 

 

 

 

 

แผนภาพที ่2 กรอบแนวคิดในการวจิยั 

 

4. วธีิดําเนินการวจัิย 

 4.1 ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 

ประชากร ได้แก่ กลุ่มผูบ้ริโภคท่ีใช้บริการจดัส่งอาหารในเขตกรุงเทพมหานคร ซ่ึงไม่ทราบจาํนวน

ประชากรท่ีแน่นอนได ้ดงันั้น สามารถกาํหนดขนาดกลุ่มตวัอย่าง โดยใชสู้ตรกาํหนดขนาดตวัอย่างของ W.G. 

Cochran (Cochran, 1953) ขนาดตัวอย่างอย่างน้อย 384 คน แต่เ พ่ือความสะดวกในการประเมินผล และ                     

การวิเคราะห์ขอ้มูล ผูว้ิจยัจึงใชข้นาดกลุ่มตวัอยา่งทั้งหมด 400 ตวัอยา่ง โดยตวัอยา่งท่ีไดน้ั้น ผูว้ิจยัเลือกใชว้ิธีการ

สุ่มตวัอย่างแบบหลายขั้นตอนไดแ้ก่ วิธีการสุ่มตวัอย่างแบบง่าย โดยสุ่มจบัฉลากจาก 6 กลุ่มการปกครอง และ                 

สุ่มจบัฉลากจาก 6 กลุ่ม ใหเ้หลือเพียง 4 กลุ่ม ไดแ้ก่ กลุ่มรัตนโกสินทร์ กลุ่มเจา้พระยา กลุ่มบูรพา และกลุ่มกรุงธนใต ้

(ศูนยส์ารสนเทศกรุงเทพมหานคร, 2556) และใช้การสุ่มตวัอย่างแบบเฉพาะเจาะจง โดยกาํหนดให้เลือกเก็บ

ตวัอย่างจากทั้ ง 4 เขต ได้แก่ เขตปทุมวนั เขตพระโขนง เขตจตุจกัร และเขตบางแค เขตละ 100 ชุด และแจก

แบบสอบถามโดยอาศัยความสะดวก เพ่ือเก็บข้อมูลแบบสอบถามกับกลุ่มตัวอย่างตามจาํนวนท่ีกําหนดไว ้                      

โดยแบ่งเขตละ 100 ชุด เพ่ือไดผ้ลขอ้มูลจากกลุ่มตวัอยา่งท่ีจะเป็นตวัแทนประชากรท่ีดี 

 

 

 

วถิีใหม่และการปรับตวัของธุรกจิ 

การให้บริการจดัส่งอาหาร  

ปัจจยัในการเลือกรับข่าวสาร  

- การสร้างสรรคใ์นการนาํเสนอรูปภาพ 

- การนาํเสนอรูปภาพอาหารตามจริง 

- การบรรยายขอ้มูลเก่ียวกบัอาหาร 

- ช่องทางในการนาํเสนอ 

- การนาํเสนอคอนเทนตอ์ยา่งต่อเน่ือง 

- การออกแบบ สร้างสรรคค์อนเทนต ์ 

-  การมีผู ้นําเสนอสินค้าและบริการจัดส่ง

อาหาร (Food delivery) 

 

ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด 4P’s 

- ดา้นผลิตภณัฑแ์ละบริการ 

- ดา้นราคา  

- ดา้นช่องทางการชาํระเงิน  

- ดา้นการส่งเสริมการตลาด  
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 4.2 เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจิยั  

 การศึกษาวิจยัคร้ังน้ีผูว้ิจยัเลือกใชเ้ป็นการวิจยัเชิงปริมาณ แบ่งออกเป็น 5 ส่วน ดงัน้ี ส่วนท่ี 1 เก่ียวกบั

ปัจจยัส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม จาํนวน 5 ขอ้ ส่วนท่ี 2 เก่ียวกบัพฤติกรรมการใชบ้ริการจดัส่งอาหาร 

จาํนวน 18 ขอ้ ส่วนท่ี 3 เก่ียวกับปัจจยัในการเลือกรับข่าวสาร จาํนวน 7 ขอ้ ส่วนท่ี 4 เก่ียวกับปัจจยัท่ีมีผลต่อ                  

การตดัสินใจเลือกใชบ้ริการจดัส่งอาหาร (Food delivery) ในเขตกรุงเทพมหานคร จาํนวน 40 ขอ้ นาํแบบสอบถาม

ท่ีสร้างข้ึนให้ผู ้เ ช่ียวชาญได้ตรวจสอบพิจารณาในด้านความเท่ียงตรง วิเคราะห์หาค่าความเช่ือมั่นของ

แบบสอบถามโดยใช้วิธีค ํานวณหาค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟา (Alpha Coefficient) ตามวิธีการของครอนบาค 

(Cronbach) ไดค้่าความเช่ือมัน่เท่ากบั 0.969 

 4.3 การวเิคราะห์ข้อมูล 

 สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูล การวิเคราะห์ขอ้มูลเชิงพรรณนา ไดแ้ก่ ความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย และ

ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และการวเิคราะห์ขอ้มูลเชิงอนุมาน ใชก้ารวเิคราะห์การถดถอยพหุคูณ  

 

5. ผลการวจัิย 

 ผลการวิจัยตามวัตถุประสงค์ข้อที่ 1 . เพ่ือศึกษาปัจจยัในการเลือกรับข่าวสารท่ีส่งผลต่อวิถีใหม่และ             

การปรับตวัของธุรกิจการให้บริการจดัส่งอาหารในเขตกรุงเทพมหานคร ผูบ้ริโภคมีระดบัการตดัสินใจเก่ียวกบั

ปัจจยัในการเลือกรับ ภาพรวมอยู่ในระดบัมากท่ีสุด อนัดบัแรกคือ การออกแบบ สร้างสรรค์คอนเทนต์ให้ทนั

กระแส เหตุการณ์ และทนัสมยั รองลงมาคือ การนาํเสนอคอนเทนต์อย่างต่อเน่ืองและสมํ่าเสมอ การนาํเสนอ

รูปภาพอาหารท่ีมีความสร้างสรรค ์น่าสนใจ การนาํเสนอรูปภาพอาหารท่ีเป็นจริง/ไม่โฆษณาเกินจริง การบรรยาย

ขอ้มูลอาหารท่ีกระชบั ชดัเจน เขา้ใจง่าย มีดารา ศิลปิน ผูมี้ช่ือเสียง เป็นผูน้าํเสนอสินคา้และบริการจดัส่งอาหารได้

อยา่งเหมาะสมและน่าสนใจ และมีช่องทางการนาํเสนอท่ีหลากหลาย ครอบคลุมส่ือออนไลน์  

 ผลการวิจัยตามวัตถุประสงค์ข้อที่ 2 เพ่ือศึกษาปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีส่งผลต่อวิถีใหม่และ

การปรับตวัของธุรกิจการให้บริการจดัส่งอาหารในเขตกรุงเทพมหานคร ภาพรวมอยู่ในระดบัมากท่ีสุด พบว่า 

ผูบ้ริโภคมีระดบัการตดัสินใจในการเลือกใชบ้ริการจดัส่งอาหารของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร อยูใ่นระดบั

มากท่ีสุดทุกดา้น โดยอนัดบัแรกคือ ดา้นราคา รองลงมาคือ ดา้นผลิตภณัฑแ์ละบริการ ดา้นส่งเสริมการตลาด และ

ดา้นช่องทางการชาํระเงิน ตามลาํดบั โดยสรุปเป็นรายดา้น ดงัน้ี ด้านผลิตภัณฑ์และบริการ  อาหารมีความสด 

สะอาด ปลอดภยั ด้านราคา การแสดงราคาท่ีชดัเจน ด้านช่องทางการชําระเงิน ความปลอดภยัของระบบขอ้มูล 

ด้านการส่งเสริมการตลาด โปรโมชัน่ส่งฟรี  
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 ผลการทดสอบสมมตฐิาน 

 ผลการทดสอบสมมตฐิานที ่1  
 

ตารางที ่1 ผลการวเิคราะห์ 

ปัจจัยในการเลือกรับข่าวสารเกีย่วกับ 

การให้บริการจัดส่งอาหาร (Food delivery) 
B Beta t Sig 

การสร้างสรรคใ์นการนาํเสนอรูปภาพ -.916 -.775 -6.678 0.000* 

การนาํเสนอรูปภาพอาหารตามจริง .346 .301 2.460 0.014* 

การบรรยายขอ้มูลเก่ียวกบัอาหาร .947 .802 6.906 0.000* 

ช่องทางในการนาํเสนอ -.363 -.379 -3.923 0.000* 

การนาํเสนอคอนเทนตอ์ยา่งต่อเน่ือง -.190 -.197 -1.484 0.139 

การออกแบบ สร้างสรรคค์อนเทนต ์ 1.039 .985 7.973 0.000* 

การมีผูน้าํเสนอสินคา้และบริการจดัส่งอาหาร (Food delivery) -.038 -.039 -.421 0.674 

R² = .607, F = 86.475*, P < 0.05 

  

ผลการทดสอบสมมตฐิานที ่2   
 

ตารางที ่2 ผลการวเิคราะห์ 

ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด B Beta t Sig 

ดา้นผลิตภณัฑแ์ละบริการ .042 .030 .917 0.360 

ดา้นราคา -.136 -.115 -3.095 0.002* 

ดา้นช่องทางการชาํระเงิน .210 .176 4.314 0.000* 

ดา้นการส่งเสริมการตลาด .918 .848 23.970 0.000* 

R² = .816, F = 438.101*, P < 0.05 

 

6. อภิปรายผล 

 อิทธิพลในการเลือกใช้บริการจัดส่งอาหารของผูบ้ริโภคคือ โปรโมชั่นจากร้านอาหาร โดยช่ืนชอบ

โปรโมชัน่ส่งฟรีในการบริการจดัส่งอาหาร มีเหตุผลในการเลือกใชบ้ริการจดัส่งอาหารเพราะสะดวก รวดเร็ว               

ช่วยประหยดัเวลา ช่องทางในการรู้จกัผูใ้หบ้ริการจดัส่งอาหาร สอดคลอ้งกบังานวจิยัของธนรัตน ์ศรีสาํอาง (2558) 

ได้ศึกษาเร่ือง พฤติกรรมผู ้บริโภคในกรุงเทพมหานครต่อการใช้บริการสั่งอาหารเดลิเวอร่ีผ่านเว็บไซต์                    

ผลการศึกษาพบว่า เหตุผลในการเลือกสั่งอาหารเดลิเวอร่ีผ่านเวบ็ไซต์คือ มีความสะดวกรวดเร็วในการสั่งและ

บริการ และสอดคลอ้งกบังานวิจยัของชวกร อมรนิมิต (2560) พบว่า ผูป้ระกอบการธุรกิจเดลิเวอร่ีอาหารตอ้งมี

ความรวดเร็ว ความสะดวกสบาย และความปลอดภยัในการให้บริการกบัผูบ้ริโภค เพ่ือให้เขา้กบัพฤติกรรมของ

ผูบ้ริโภคในปัจจุบนั เช่น ให้บริการ 24 ชม รับส่งทัว่ประเทศและสามารถจ่ายเงินปลายทางไดเ้พ่ือสามารถตอบ

โจทยก์บัผูบ้ริโภค ในส่วนของปัจจยัในการเลือกรับข่าวสารเก่ียวกบัการใหบ้ริการจดัส่งอาหาร ในภาพรวมอยูใ่น

ระดบัมากท่ีสุด อนัดบัแรกคือ การออกแบบ สร้างสรรคค์อนเทนตใ์หท้นักระแส เหตุการณ์ และทนัสมยั จะเห็นได้

วา่ ผูบ้ริโภคใหค้วามสาํคญักบักระแสนิยม ใหค้วามสาํคญักบัเน้ือหาหรือคอนเทนตท่ี์ปรับตวัใหท้นัยคุสมยั ซ่ึงเป็น

การบ่งบอกถึงความอพัเดต และการปรับตวัตลอดเวลาของธุรกิจ สอดคลอ้งกบังานวจิยัของอาทิตยา ทรรศนสฤษด์ิ 
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(2561) พบวา่ การท่ีร้านคา้ปลีกจะประสบความสาํเร็จนั้น ตอ้งประกอบดว้ยหลายปัจจยั โดยส่ิงสาํคญัคือ ร้านคา้

ตอ้งมีการพฒันาอยา่งต่อเน่ือง และปรับตวัใหท้นัต่อยคุสมยั และปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการจดัส่ง

อาหาร อยู่ในระดบัมากท่ีสุดทุกดา้น อนัดบัแรกคือ ดา้นราคา อาหารมีความสด สะอาด ปลอดภยั ดา้นส่งเสริม

การตลาด โปรโมชั่นส่งฟรี และด้านช่องทางการชาํระเงิน ความปลอดภยัของระบบขอ้มูล ซ่ึงสอดคลอ้งกบั

แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัส่วนประสมทางการตลาด 4P’s ของ Kotler (1997) ในประเด็นดา้นราคาท่ีกล่าวว่า                

การกาํหนดกลยทุธ์ดา้นราคาจะตอ้งคาํนึงถึงคุณค่า เพราะเป็นส่ิงท่ีกาํหนดมูลค่าของผลิตภณัฑ ์ในการแลกเปล่ียน

สินคา้หรือบริการในรูปเงินตราเก่ียวขอ้งโดยตรงกบัวธีิการกาํหนดราคา นโยบายและกลยทุธ์ต่าง ๆ 

 

7. ข้อเสนอแนะ 

7.1 ข้อเสนอแนะในการนําผลการวจิยัไปใช้ 

1. ด้านผลิตภณัฑ์และบริการ ผูบ้ริโภคคาํนึงถึงเร่ืองอาหารท่ีมีความสดใหม่ สะอาด ปลอดภยั 

เน่ืองจากความสะอาดเป็นเร่ืองสาํคญั ภาชนะท่ีใชบ้รรจุอาหารก็จะตอ้งสะอาด 

2. ดา้นราคา ทางร้านหรือผูป้ระกอบการควรจะมีการแสดงราคาท่ีชดัเจน และมีการตั้งราคาตาม

ความเหมาะสมกบัคุณภาพของผลิตภณัฑ ์และตั้งราคาใหมี้ความหลากหลายเพ่ือสร้างทางเลือกใหก้บัผูบ้ริโภคได้

เลือกตามความเหมาะสม  

3. ดา้นช่องทางการชาํระเงิน จะตอ้งคาํนึงดา้นความปลอดภยัของระบบขอ้มูล จะตอ้งมีการรักษา

ขอ้มูลส่วนบุคคลของผูบ้ริโภคไม่ใหบุ้คคลอ่ืนมาสืบคน้โดยไม่ไดรั้บอนุญาตได ้ 

4. ดา้นส่งเสริมทางการตลาด มีการจดัโปรโมชัน่ส่งฟรี และส่วนลดค่าจดัส่ง เน่ืองจากค่าส่งปกติจะ

มีราคาค่อนขา้งสูง ซ่ึงส่งผลใหผู้บ้ริโภครู้สึกถึงความไม่คุม้ค่า  

 7.2 ข้อเสนอแนะในการวจิยัคร้ังต่อไป 

 ควรมีการศึกษาโดยการเก็บขอ้มูลจากผูป้ระกอบการหรือผูเ้ช่ียวชาญเก่ียวกบังานผลกระทบ ปัญหาและ

อุปสรรคต่าง ๆ แนวทางการแกไ้ขและเตรียมรับมือ แนวทางการบริหารความเส่ียงและ Key success factor และ

การศึกษาวิจยัในคร้ังต่อไป ควรขยายกลุ่มผูรั้บบริการให้กวา้งข้ึน หรือนอกเหนือจากพ้ืนท่ีท่ีได้เก็บขอ้มูลมา 

เพ่ือใหไ้ดข้อ้มูลการรับบริการท่ีเป็นการเขา้ถึงบริการของผูอ้ยูน่อกพ้ืนท่ีจากกลุ่มตวัอยา่งเดิม 
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บทคัดย่อ 

 งานวิจยัน้ี มีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาและวิเคราะห์ถึงปัจจยัการเลือกรูปแบบการขนส่งพสัดุท่ีเหมาะสม 

และเพ่ือเลือกรูปแบบการขนส่งท่ีเหมาะสมของธุรกิจรายยอ่ย กรณีศึกษา การขนส่งขา้วไรซ์เบอร่ีรายยอ่ย ภายใน

เขตเทศบาล อาํเภอกระนวน จงัหวดัขอนแก่น โดยใชว้ิธีกระบวนการลาํดบัชั้นเชิงวเิคราะห์ (AHP) มาประเมินหา

นํ้ าหนกัความสาํคญัของปัจจยั โดยปัจจยัท่ีใชใ้นการวเิคราะห์ ไดแ้ก่ ราคาส่ง ส่งสินคา้เร็ว (Call Center) ช่วยเหลือ 

และ ความสะดวกในการให้บริการ ในการวิเคราะห์ ผลของการวิจัย พบว่า การขนส่งท่ีใช้ในปัจจุบันของ

กรณีศึกษาดงักล่าว จาก 7 ทางเลือก ไดแ้ก่ รถไฟ รถโดยสารประจาํทาง ไปรษณีย ์บริษทัขนส่ง J&T EXPRESS 

บริษทัขนส่ง Flash Express บริษทัขนส่ง Kerry Express และบริษทัขนส่ง NiM Express  ซ่ึงพบว่า บริษทัขนส่ง 

Flash Express มีความเหมาะสมมากท่ีสุดด้วยคะแนนความสําคัญ 0.28 ตามด้วย Kerry Express  0.22 J&T 

EXPRESS 0.15 ไปรษณีย ์ 0.13 NiM Express 0.12 รถไฟ 0.06 และสุดทา้ย รถโดยสารประจาํทาง 0.04 ตามลาํดบั  

ส่วนปัจจยัท่ีผูเ้ก่ียวขอ้งหรือมีส่วนไดส่้วนเสียใหค้วามสาํคญัมากท่ีสุดคือ ราคาส่ง เน่ืองจากเห็นวา่เป็นส่วนสาํคญั

ส่วนหน่ึงของตน้ทุนสินคา้และเป็นค่าใชจ่้ายท่ีผูกมดัระยะยาว ดงันั้นการเลือกรูปแบบการขนส่งควรเป็นบริษทั

ขนส่ง Flash Express 

 

คาํสําคญั: การวเิคราะห์เชิงลาํดบัชั้น, การประเมินผล, การขนส่ง 

 

ABSTRACT 

 The objective of this research is to study and analyze the factors for choosing the appropriate parcel 

transport mode. And to select the appropriate mode of transport for small businesses, a case study on small-scale 

transport of rice cultivation. Within Municipality, Kranuan District, Khon Kaen Province Using the Hierarchical 

Analytical Process ( AHP)  method, the significant weight of the factors was assessed.  The factors used in the 

analysis were price of delivery, prompt delivery (call center), support and convenience of service. in the analysis 

The research results revealed that the transports currently used in the case study among 7 options are train, bus, 
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post, transport company J&T EXPRESS, transport company Flash Express, Kerry Express transport company 

and NiM Express transport company.  score 0.28, followed by Kerry Express 0.22, J&T EXPRESS 0.15, postal 

0. 13, NiM Express 0. 12, train 0. 06 and finally, bus 0. 04, respectively.  of the cost of goods and is a long- term 

obligation. Therefore, the choice of mode of transport should be Flash Express shipping company. 

 

Keywords: Analytic Hierarchy Process, Evaluation, Transportation 

 

1. ความสําคัญและทีม่าของปัญหาวจัิย 

 ในปัจจุบนัพบว่ามีปัญหาและขอ้จาํกดัในการขนส่งขา้วอยู่พอสมควร เน่ืองจากลกัษณะของขา้วถุงท่ี

นํ้ าหนักมากแต่ราคาไม่แพง อีกทั้ งยงัไม่ว่าจะพิจารณาจากโหมด หรือรูปแบบในการขนส่งภายในประเทศ                     

ซ่ึงส่งผลโดยตรงต่อต้นทุนและประสิทธิภาพโดยรวมของธุรกิจอุตสาหกรรมข้าวทั้ งระบบ อย่างไรก็ตาม                    

การแข่งขนัด้านราคาของตลาดขา้วถุงภายในประเทศเพ่ิมสูงข้ึน เน่ืองจากมีผูผ้ลิตหน้าใหม่ทยอยเขา้สู่ตลาด                    

ซ่ึงสภาพการใชโ้หมด หรือรูปแบบการขนส่งขา้วท่ีขาดดุลยภาพ และประสิทธิภาพในการใชโ้หมดการขนส่งท่ี

เหมาะสม และประหยดักว่า ผูผ้ลิตรายย่อยส่วนหน่ึงจึงหันมาส่งขายข้าวถุงกับลูกค้าตามคาํสั่งซ้ือ ใช้ระบบ                   

การจดัส่งสินคา้ใหก้บัลูกคา้ถึงท่ีอยูต่ามท่ีลูกคา้ไดร้ะบุไว ้ ผูผ้ลิตหรือผูจ้าํหน่ายสินคา้ไดจ้ดัตั้งเง่ือนไขข้ึน โดยทั้ง   

2 ฝ่ายจะตกลงยนิยอมกนัภายใต ้ซ่ึงถือวา่เป็นภาระอยา่งมากในดา้นค่าใชจ่้ายและตน้ทุนโลจิสติกส์โดยรวมในดา้น

การขนส่ง ซ่ึงจาํเป็นอยา่งมากท่ีจะตอ้งหนัมาปรับเปล่ียนรูปแบบการขนส่งขา้วโดยเร็ว ซ่ึงผูผ้ลิตขา้วถุงรายยอ่ยใน

เขตเทศบาล อาํเภอกระนวน จงัหวดัขอนแก่น มีระบบในการเลือกวิธีการขนส่งขา้วไปยงัลูกคา้ท่ียงัไม่สมบูรณ์

ชดัเจน จึงตอ้งจดัหารูปแบบการจดัส่งขา้วท่ีคุม้ทุนและเหมาะสม  

 

2. วตัถุประสงค์ของการวจัิย 

(1) เพ่ือศึกษาและวเิคราะห์ถึงปัจจยัการเลือกรูปแบบการขนส่งท่ีเหมาะสมของธุรกิจรายยอ่ย 

(2) เพ่ือเลือกรูปแบบการขนส่งท่ีเหมาะสมของธุรกิจรายยอ่ย 

 

3. เอกสารและงานวจัิยทีเ่กี่ยวข้อง 

 3.1 แนวคดิ ทฤษฎแีละงานวจิยัทีเ่กีย่วข้อง 

 การขนส่งเป็นตน้ทุนค่าใชจ่้ายท่ีสําคญั ผูป้ระกอบธุรกิจจึงควรเลือกรูปแบบการขนส่งท่ีเหมาะสมกบั

สินคา้ของตนใหม้ากท่ีสุด ทั้งน้ีในการตดัสินใจเลือกรูปแบบการขนส่ง ตอ้งคาํนึงถึงประสิทธิภาพของการขนส่ง 

ความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภยั และประหยดั ดงันั้นกระบวนการตดัสินใจ ซ่ึงกระบวนการวเิคราะห์ตามลาํดบัชั้น 

(Analytic Hierarchy Process: AHP) เป็นเทคนิคหน่ึงท่ีถูกนาํมาใชใ้นกระบวนการตดัสินใจ มีกระบวนการอยู ่5 

ขั้นตอน ดงัน้ี (สาธิต แสงโสภา, 2547) 

1. การจดัโครงสร้างลาํดบัขั้นของการตดัสินใจ ดว้ยกระบวนการวเิคราะห์ตามลาํดบัชั้นมีโครงสร้าง

กระบวนการเลียนแบบความคิดของมนุษย ์ดงันั้นจึงมีการสร้างแผนภูมิเป็นลาํดบัชั้นเลียนแบบกระบวนการคิด

เพ่ือตดัสินใจของมนุษย ์โดยแต่ละระดบัชั้นจะประกอบดว้ยกลุ่มของเกณฑต์่าง ๆ ไดแ้ก่ 

ระดบัชั้นท่ี 1 เป็นชั้นบนสุดท่ีเป็นปัญหาหรือเป้าหมายโดยรวม จะเรียกวา่ จุดโฟกสั ซ่ึงจะมีเพียงแค่

ปัญหาหรือเป้าหมายเดียวเท่านั้น 
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ระดับชั้นท่ี 2 เป็นระดับชั้นของเกณฑ์หลกั อาจมีหลายเกณฑ์ข้ึนอยู่กับว่าแผนภูมินั้นมีทั้งหมด                  

ก่ีระดับชั้น ถา้มีมากกว่า 3 ระดับชั้นข้ึนไป จาํนวนเกณฑ์ในระดบัชั้นน้ีควรมีไม่เกิน 3 เกณฑ์ แต่ถา้มีมากกว่า                        

3 ระดบัชั้นจาํนวนเกณฑอ์าจมีไดถึ้ง 9 เกณฑ ์

ระดบัชั้นท่ี 3 เป็นระดบัชั้นของเกณฑ์รอง สําหรับระดบัชั้นชนิดน้ี จะมีจาํนวนเกณฑ์เท่าไรก็ได้

ข้ึนอยูก่บัวา่ผูศึ้กษามีขอ้มูลหรือประสบการณ์และความรู้ความชาํนาญมากเท่าไร เพ่ือนาํมาใชใ้นการกาํหนดเกณฑ์

ต่างๆ ข้ึนมา 

ระดับชั้นท่ี 4 เป็นชั้นของทางเลือก หรือหนทางแก้ปัญหาท่ีเหมาะสมท่ีสุดภายใตปั้ญหาหรือ

เป้าหมายท่ีกาํหนดไวใ้นระดบัชั้นท่ี 1 (วฑูิรย ์ ตนัศิริมงคล, 2542) 

จากท่ีกล่าวมาขา้งตน้ สามารถแสดงไดต้ามแผนภูมิ ตามภาพท่ี 3.1 

 
 

ภาพที ่3.1 แผนภูมิลาํดบัชั้น 

 

 2. การวินิจฉัยเปรียบเทียบความสําคญัของเกณฑ์ในการตดัสินใจ เป็นการเปรียบเทียบเป็นรายคู่ 

(Pair wise Comparison) ซ่ึงสามารถเขียนในรูปแบบทางคณิตศาสตร์ได ้ดงัน้ี (อนุรัตน ์ตนับรรจง, 2554) 

 กาํหนดให ้ Ci = เกณฑห์ลกัในการตดัสินใจ โดยท่ี i = 1, 2, …, n 

   Aj = เกณฑร์องในลาํดบัชั้นท่ีจะทาํการวนิิจฉยั โดยท่ี j = 1, 2, …, n 

   Aij= ผลการเปรียบเทียบเกณฑใ์นการตดัสินใจแบบคู่ 

โดยท่ี i = 1, 2, …,  n และ j = 1, 2,… , n การวนิิจฉยัจะทาํท่ีละคู่เกณฑ ์Ci กบั Aj 

ดงันั้น การวนิิจฉยัจะทาํในรูปของตารางเมตริกซ์ขนาด n x n และจะไดนิ้ยามเมตริกซ์ 

   A = [aij] โดยท่ี i = 1, 2, …, n และ j = 1, 2, …, n 

โดยมีกฎเกณฑ์การนําค่า aijจากการเปรียบเทียบทีละคู่เกณฑ์ใส่ลงในตารางเมตริกซ์ มีกฎ 2 ขอ้ 

ไดแ้ก่ 
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1) ถา้ aij = α จะทาํให ้aij = 1/α  โดยท่ี α ≠ 0 

2) ถ้าเกณฑ์ในการตัดสินใจ Ci มีความสําคัญเท่ากับเกณฑ์ในการตัดสินใจ Cj จะทําให้                         

aij = aji = 1 เสมอ 
 

สูตรท่ีใชใ้นการคาํนวณหาจาํนวนคร้ังในการวนิิจฉยัเปรียบเทียบ มีดงัน้ี 

   N  =  (n
2
 - n) / 2  

เม่ือ N  =    จาํนวนคร้ังในการเปรียบเทียบ 

    n   =    จาํนวนปัจจยัท่ีถูกนาํมาเปรียบเทียบเป็นคู่ๆ 

 การวินิจฉัยเปรียบเทียบแต่ละคู่เกณฑ์ระหว่างเกณฑ์ Ci กับ Aj นั้น ผูท้าํการตดัสินใจให้ค่า

นํ้ าหนัก จะตอ้งทราบว่าแต่ละเกณฑท่ี์ทาํการพิจารณานั้นมีความสําคญั มีการส่งผล มีอิทธิพล หรือมีประโยชน์

มากกวา่เกณฑอ่ื์นท่ีนาํมาเปรียบเทียบในระดบัใด  

 

ตารางที ่3.1 แสดงความหมายของการเปรียบเทียบเป็นรายคู่ 

ดุลยพนิิจ (Verbal Judgments) มาตราส่วนท่ีใช้เปรียบเทียบ 

มีความสาํคญัเท่ากนั (Equal Importance) 1 

มีความสาํคญักวา่บา้ง (Moderate Importance) 3 

มีความสาํคญักวา่มาก (Strong Importance) 5 

มีความสาํคญักวา่ค่อนขา้งมาก (Very Strongly Importance) 7 

มีความสาํคญักวา่อยา่งยิง่ (Extreme Importance) 9 

ค่ากลางระหวา่งระดบัความเขม้ขน้ของอิทธิพลตามท่ีกล่าวมาขา้ 2, 4, 6, 8 

Saaty, T.L (1980) 

 

3) การหาค่านํ้ าหนกัเกณฑ ์วธีิการคาํนวณมีขั้นตอน ดงัน้ี 

 3.1 ทาํการเปรียบเทียบเกณฑแ์ต่ละคู่ในรูปของตารางเมตริกซ์  

 3.2 คาํนวณหาค่า Eigenvector ของเมตริกซ์ในแต่ละแถว (Normalized Matrix) โดยการ

หา Normalized น้ี ทาํไดจ้ากการหาค่าเฉล่ียความสาํคญัในแต่ละแถว 

 3.3 การคาํนวณหาลาํดบัความสาํคญัของระดบัชั้นถดัลงมา  

มาโนช ชาวสวน (2545) 

 โดยสมการท่ีใชค้าํนวณค่านํ้ าหนกัความสาํคญัของเกณฑใ์นแต่ละชั้น ดงัน้ี 

   Aw  =  λmax . w   

 เม่ือ A คือ สแควร์เมตริกซ์ระดบัความคิดเห็นของผูเ้ช่ียวชาญ แสดงดว้ยค่าตวัเลข ซ่ึงปรับค่า

ใหเ้ป็น 1 แลว้ (Normalized) 

 w คือ Eigenvector แสดงนํ้ าหนกัความสาํคญัสมัพทัธ์ของของซ่ึงอยูใ่นลาํดบัชั้นเดียวกนั

หรือกลุ่มของท่ีอยูภ่ายใตข้องในลาํดบัชั้นท่ีสูงกวา่ 

 λmax คือ Maximum Eigenvalue 
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 4) การตรวจสอบความสอดคลอ้งกนัของเหตุผล" (Consistency Ratio: CR)  

 4.1 ค ํานวณหาค่า λmax ผลลัพธ์ท่ีได้จะเท่ากับจํานวนเกณฑ์ทั้ งหมดท่ี ถูกนํามา

เปรียบเทียบ โดยถา้การวนิิจฉยัในเกณฑน์ั้นมีความสอดคลอ้งกนัอยา่งสมบูรณ์ จะทาํใหค้่า λmax = n 

 4.2 คาํนวณค่าดชันีวดัความสอดคลอ้ง (Consistency Index: C.I.) หาไดด้งัสมการท่ี 3 

   C.I.  =   (λmax - n) / (n – 1) 

 4.3 เปิดตารางค่าดชันีความสอดคลอ้งเชิงสุ่ม (Random Consistency Index: R.) โดยท่ีค่า R.I.  

 

ตารางที ่3.3 ค่าของดชันีความสอดคลอ้งตามขนาดของเมตริกซ์ (Random Consistency Index: R.I.) 

N 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

R.I. 0.00 0.00 0.58 0.90 1.12 1.24 1.32 1.41 1.45 1.49 1.51 1.54 1.56 1.57 1.59 

กีรติ พลเพชร (2551) 

  

 4.4 คาํนวณค่าความสอดคลอ้งกนัของเหตุผล (Consistency Ratio: C.R  ซ่ึงสามารถเขียน

เป็นสมการไดด้งัน้ี 

C.R.  =  C.I/R.I 

  สาํหรับค่าของ C.R. ถา้นอ้ยกวา่หรือเท่ากบั 0.10 ถือวา่ยอมรับได ้ถา้มากกวา่ 0.10 ถือวา่

ยอมรับไม่ไดจ้ะตอ้งทาํการทบทวนการให้ค่านํ้ าหนักคะแนนเปรียบเทียบในเกณฑน์ั้นกนัใหม่ จนไดค้่า CR. ท่ี

สามารถยอมรับได ้

 สุรกฤษฎ ์(2551) ไดท้าํการศึกษาถึงหลกัเกณฑใ์นการคดัเลือกผูส่้งมอบของอุตสาหกรรม

ประเภทอิเลก็ทรอนิกส์และยาน ยนต ์กระบวนกาตดัเลือกผูส่้งมอบ เป็นหน่ึงในกระบวนการท่ีสาํคญัในการจดัการ

โซ่อุปทาน เพราะการคดัเลือกผูส่้งมอบท่ีถูกตอ้งสามารถลดตน้ทุนการผลิตและสามารถเพ่ิมประสิทธิภาพในการ

แข่งขนั ในการประเมินผูส่้งมอบมีหลกัเกณฑใ์นการพิจารณาท่ีหลากหลาย และบางหลกัเกณฑมี์ความขดัแยง้กนั

อยู่ซ่ึงเป็นปัญหาใน การพิจารณาเลือกผูส่้งมอบ กระบวนการตดัสินใจท่ีนาํมาใชคื้อ กระบวนการลาํดบัชั้นเชิง

วเิคราะห์อีกดว้ย 

 3.2 กรอบแนวคดิในการวจิยั 

ในการตดัสินใจเลือกรูปแบบการขนส่งขา้วไรซ์เบอร่ีรายยอ่ย  ใชแ้นวคิดการตดัสินใจเลือกจากปัจจยัเชิง

ปริมาณ การใชห้ลกัเกณฑท่ี์เหมาะสมและเป็นระบบจะทาํให้สามารถประเมินทางเลือกทาํรูปแบบการขนส่งเป็น

ปริมาณตวัเลขได ้โดยประยกุตใ์ชว้ธีิกระบวนการลาํดบัชั้นเชิงวเิคราะห์ ในการตดัสินใจ  

3.3 สมมตฐิานการวจิยั 

 ปัจจยัเชิงปริมาณมีความสมัพนัธ์ต่อการเลือกรูปแบบการขนส่งท่ีเหมาะสม 
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4. วธีิดําเนินการวจัิย  

 4.1 กรอบแนวคดิทีใ่ช้ในการวจิยั 
 

 
 

ภาพที ่4.1 กรอบงานวจิยัการเลือกรูปแบบการขนส่งขา้วไรซ์เบอร่ี 
 

 4.1 การกาํหนดและกลัน่กรองปัจจยัทีใ่ช้ในการตดัสินใจเลือกรูปแบบการขนส่งสินค้า 

 กาํหนดปัจจยัในการพิจารณาเลือกรูปแบบการขนส่งสินคา้. 

 

ตารางที ่4.1 การใส่ระดบัค่าคะแนนความสาํคญัในแต่ละปัจจยั 

 
 
 

 
 

ภาพที ่4.2 แผนภูมิคะแนนและลาํดบัความสาํคญัของแต่ละปัจจยั 

รวบรวมปัจจัย แบบสอบถามคดักรอง สรุปปัจจัยที�มผีลต่อการเลือ

ที�ส่งผลกระทบ ปัจจัยจากผู้เก ี�ยวของ รูปแบบการขนส่ง
ศกึษาข้อมูลพื�นฐาน ระบบการขนส่ง

ออกแบบโครงสร้าง AHPกาํหนดนํ�าหนักปัจจัยวิเคราะห์รูปแบบการขนส่งคดัเลือกรูปแบบการขนส่งสรุปผล

(100 %) (97 %)   (93 %)  (93 %) 
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4.2 การเลือกรูปแบบการขนส่งสินค้าทีเ่หมาะสมโดยวธีิ AHP 

ผูว้จิยัไดท้าํการพิจารณาปัจจยัท่ีมีระดบัคะแนนตั้งแต่ 80 % ข้ึนไป ทาํการแยกปัญหาและการสร้างลาํดบั

ชั้น และนาํมาสร้างแผนภูมิตารางการตดัสินใจ ดงัแสดงในแผนภูมิภาพท่ี 4.2  

 
 

 

 

 

 
 

ภาพที ่4.3 แผนภูมิลาํดบัชั้นหรือแบบจาํลองของการตดัสินใจ 

  

กระบวนการตดัสินใจทางเลือกแบบวเิคราะห์ลาํดบัชั้น AHP  

- ขั้นตอนท่ี 1 การเปรียบเทียบคู่ (Pairwise Comparisons) 

 
 

ตารางที ่4.2 การเปรียบเทียบคะแนนระหวา่งปัจจยัหลกั 

 
 

- ขั้นตอนท่ี 2 การคาํนวณค่านํ้ าหนกั (Weight Calculation) 

 

ตารางที ่4.3 การทาํ Normalize และหาค่านํ้ าหนกัเฉล่ียของแต่ละปัจจยั 

 
 

  - ขั้นตอนท่ี 3 เปรียบเทียบนํ้ าหนกัการเลือกแต่ละรูปแบบการขนส่ง ตามปัจจยั 

ขั้นตอนท่ี 3 น้ีจะทาํเหมือนกบั ขั้นตอนท่ี 1 และ 2 แต่เปล่ียนเป็นความสมัพนัธ์ระหวา่งรูปแบบการ

ขนส่ง ส่งสินคา้เร็ว Call Center และความสะดวก ตามลาํดบั 
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ตารางที ่4.4 ตวัอยา่งการเปรียบเทียบคะแนนระหวา่งทางเลือกของการตดัสินใจตามปัจจยั ราคาส่ง 

 
 

ตารางที ่4.5 ตวัอยา่งการทาํ Normalize และหาค่านํ้ าหนกัเฉล่ียของแต่ละทางเลือกตามปัจจยั ราคาส่ง 

 
 

- ขั้นตอนท่ี 4 ทาํการคูณเมทริกซ์ปัจจยัการเลือกของแต่ละรูปแบบการขนส่งและ เมทริกซ์ค่าเฉล่ีย

ของปัจจยั 
 

ตารางที ่4.6 การคูณเมทริกซ์ปัจจยัการเลือกของแต่ละรูปแบบการขนส่งและ เมทริกซ์ค่าเฉล่ียของปัจจยั 

 
 

จากผลลพัธ์ท่ีได ้คือ คะแนนเลือกแต่ละรูปแบบการขนส่งท่ีมากท่ีสุด ในท่ีน้ีคือ เลือก Flash Express 

- ขั้นตอนท่ี 5 การตรวจสอบความสอดคลอ้งของดุลยพินิจ (Saaty,1980) 
  

ตารางที ่4.7 การหา average weight และสดัส่วนของ Aw ต่อนํ้ าหนกัเฉล่ียของแต่ละปัจจยั 

 
 

 

Normalize matrix รถไฟ รถโดยสาร ไปรษณย์ี J&T EXPRESS flash express Kerry Express NiM Express Weight

รถไฟ 0.03 0.01 0.01 0.01 0.06 0.02 0.01 0.02

รถโดยสาร 0.08 0.03 0.01 0.01 0.06 0.02 0.01 0.03

ไปรษณย์ี 0.14 0.15 0.04 0.01 0.06 0.02 0.01 0.06

J&T EXPRESS 0.17 0.19 0.22 0.09 0.06 0.12 0.23 0.15

flash express 0.25 0.28 0.33 0.77 0.58 0.69 0.42 0.47

Kerry Express 0.17 0.19 0.22 0.09 0.10 0.12 0.28 0.16

NiM Express 0.17 0.15 0.18 0.02 0.06 0.02 0.05 0.09

 

Matrix ราคาส่ง ความน่าเชื�อถือ ความสะดวก การบริการ

รถไฟ 0.02 0.22 0.02 0.03

รถโดยสาร 0.03 0.06 0.04 0.05

ไปรษณย์ี 0.06 0.34 0.09 0.10

J&T EXPRESS 0.15 0.10 0.25 0.16

flash express 0.47 0.10 0.30 0.16

Kerry Express 0.16 0.10 0.16 0.33

NiM Express 0.09 0.06 0.16 0.16

0.153775801

0.28230458

0.21587208

0.118184708

Sum Score

0.059706785

0.043456134

0.126699912

เงื�อนไขในการเลือกรูปแบบการขนสง่

Matrix ราคาส่ง ส่งสินค้าเร็ว Call Center ความสะดวก Aw Corr

ราคาส่ง 1.00 3.00 6.00 1.00 1.639228586 4.191476729

ส่งสินค้าเร็ว 0.33 1.00 5.00 0.33 0.720571035 4.129827242

Call Center 0.17 0.20 1.00 0.20 0.233406863 4.020524406

ความสะดวก 1.00 3.00 5.00 1.00 1.581174751 4.201003073



การประชุมวชิาการระดบัชาติและนานาชาติ มหาวทิยาลยัศรีปทุม ออนไลน์ คร้ังท่ี 16 ประจาํปี 2564 วนัท่ี 28 ตุลาคม 2564 

1192 

3. หาค่าเฉล่ีย ต่อจาํนวนปัจจยัทั้งหมด 

 Avg Corr   =  (4.191476729+4.129827242+4.020524406+4.201003073)/4 

  =  4.135707863 

4. หาค่าดชันีความถูกตอ้งของขอ้มูล (CI: Consistency index)   D 

 โดยหาไดจ้าก (Avg Corr - n) / (n-1) 

   CI = (4.135707863-4)/(4-1)  = 0.045235954 

 5. เปรียบเทียบค่า CI ต่อ RI (Random index) E 

 จาก E  =  CI /RI 
 

ตารางที ่4.8 ค่าของดชันีความสอดคลอ้งตามขนาดของเมทริกซ์ (Random Consistency Index: R.I.) 

N 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

R.I. 0.58 0.90 1.12 1.24 1.32 1.41 1.45 1.49 1.51 1.54 1.56 1.57 1.58 

(ท่ีมา: Golden and Wang) 
 

ขอ้มูลสุ่มจากตาราง เมือ n คือ ปัจจยัการเลือกจาํนวน 4 ขอ้ จึงเลือก R.I. ท่ี 0.90 

ดงันั้น          E  = 0.045235954/0.90  

  = 0.050262171 

  E < 0.1 แสดงวา่ ขอ้มูลท่ีเลือกนั้นมีความน่าเช่ือถือและความถูกตอ้งสูง 

สรุปผลระดบัความสาํคญัของปัจจยัและทางเลือกรูปแบบการขนส่งขา้วไรซ์เบอรร่ี แสดงรายละเอียด 

ของเกณฑก์ารพิจารณาปัจจยั และรูปแบบทางเลือกดงัแสดงในภาพท่ี 4.4 

 

 

 

 

 

ภาพที ่4.4 สรุปผลของระดบัความสาํคญัของปัจจยัและทางเลือก 
 

 จากตารางท่ี 4.6 จะเห็นไดว้า่ สรุปผลการประเมินการคดัเลือกรูปแบบการขนส่งท่ีมีลาํดบัความสําคญั

รวมสูงสุดในการเลือกรูปแบบการขนส่งขา้วไรซ์เบออร่ี คือ บริษทัขนส่ง Flash Express ซ่ึงได้คะแนนลาํดับ

ความสาํคญัมากท่ีสุด คือ 0.28 

 

5. ผลการวจัิย 

การวจิยัคร้ังน้ี ประกอบดว้ย 4 ปัจจยัหลกัไดแ้ก่ ราคาส่ง ส่งสินคา้เร็ว Call Center ช่วยเหลือ และความสะดวก

ในการให้บริการ ทาํให้ทราบว่า ปัจจัยหลกัท่ีมีอิทธิพลต่อการเลือกรูปแบบการขนส่ง คือ ราคาในการขนส่ง                     

ซ่ึงผูป้ระเมินให้ค่านํ้ าหนกัปัจจยัน้ีสําคญัมากท่ีสุด ส่วนปัจจยัดา้นระยะเวลาในการขนส่ง Call Center ช่วยเหลือ  

และ ความสะดวกในการใหบ้ริการ มีค่านํ้ าหนกัสาํคญัรองลงมาตามลาํดบั 

(1.0) 

(0.39)                          (0.17)                                                    (0.06)                          (0.38) 

(0.06)                          (0.04)                          (0.13)                 (0.15)                         (0.28)                         (0.22)                          (0.12) 



การประชุมวชิาการระดบัชาติและนานาชาติ มหาวทิยาลยัศรีปทุม ออนไลน์ คร้ังท่ี 16 ประจาํปี 2564 วนัท่ี 28 ตุลาคม 2564 

1193 

เม่ือทาํการหาค่าความสาํคญั พบวา่ บริษทัขนส่ง Flash Express มีความเหมาะสมมากท่ีสุดดว้ยค่าคะแนน

ความสําคญัมากท่ีสุด คือ 0.28 ตามดว้ย Kerry Express  0.22 J&T EXPRESS 0.15 ไปรษณีย ์ 0.13 NiM Express 

0.12 รถไฟ 0.06 และสุดทา้ย รถโดยสารประจาํทาง 0.04 ตามลาํดบั 

 

6. อภิปรายผล  

การวิจยัเพ่ือตดัสินใจเลือกรูปแบบการขนส่งท่ีเหมาะสมในคร้ังน้ี ได้นํากระบวนการลาํดับชั้นเชิง

วเิคราะห์ หรือ AHP อีกทั้งเพ่ือเป็นแนวทางในการคดัเลือกการขนส่งสาํหรับธุรกิจอ่ืนๆ ในอนาคตและนาํไปปรับ

ใชไ้ดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ เน่ืองจากการคดัเลือกรูปแบบการขนส่ง เป็นการตดัสินใจระดบักลยทุธ์ ซ่ึงเป็นหนา้ท่ี

ของผูเ้ช่ียวชาญในแต่ละดา้น ภายใตส้มมติฐานวา่ผูป้ระเมินสามารถกาํหนดคะแนนความสาํคญัสัมพทัธ์ (Relative 

Importance Scales) ขององคป์ระกอบหน่ึงเทียบกบัองคป์ระกอบอ่ืนๆในการเปรียบเทียบเป็นรายคู่ ดว้ยการประมาณ

ของตวัเลขท่ีเป็นค่าคงท่ีหน่ึงๆ (Single Point Estimate) ไดอ้ยา่งถูกตอ้งและแม่นยาํ ผลการวิจยัน้ีไดส้รุปออกมาวา่

รูปแบบการขนส่งโดยบริษทัขนส่ง Flash Express มีความเหมาะสมมากท่ีสุด 

 

7. ข้อเสนอแนะ 

การวจิยัน้ีมาจากการประเมินของผูท่ี้เก่ียวขอ้งหรือมีส่วนไดส่้วนเสียในการตดัสินใจเพียง 6 ท่าน ท่ีนาํมา

เป็นเกณฑใ์นการพิจารณา ดงันั้นหากมีทางเลือกท่ีมากข้ึน อาจจะทาํให้กระบวนการวิเคราะห์มีความละเอียด              

มากข้ึน 

อย่างไรก็ตาม การตัดสินใจเลือกรูปแบบการขนส่งข้าวไรซ์เบอรร่ีน้ียงัไม่ได้มีการวิเคราะห์และ

เปรียบเทียบในส่วนค่าใชจ่้ายของการวิเคราะห์จุดคุม้ทุนวา่จะมีความแตกต่างหรือความคุม้ค่ามากนอ้ยแค่ไหนซ่ึง

หากมีการศึกษาเพ่ิมเติมก็จะทราบถึงความเหมาะสมในการดาํเนินการต่อไปและประกอบการพิจารณาไดอ้ยา่งมี

ประสิทธิภาพมากข้ึน 

ผลท่ีไดจ้ากงานวจิยัน้ีสามารถนาํไปใชป้ระโยชน์ไดจ้ริงและสามารถใชย้นืยนัความเหมาะสมของวธีิท่ีใช้

ในปัจจุบนั โดยผูป้ระกอบการสามารถนาํแบบจาํลองน้ีไปใชแ้ทนวิธีแบบเดิมได ้และผูป้ระกอบการยงัคงปรับใช้

แบบจาํลองน้ีมาประเมินค่านํ้ าหนกัใหม่ เพ่ือใหส้อดคลอ้งกบัสถานการณ์ท่ีเปล่ียนแปลงไปไดอี้กดว้ย 

 

8. กติติกรรมประกาศ 

 สารนิพนธ์ฉบบัน้ีสําเร็จลุล่วงไดด้ว้ยดี เน่ืองจากไดรั้บความกรุณาจาก ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.อศัวิน  

วงศว์วิฒัน์ อาจารยท่ี์ปรึกษาสารนิพนธ์ ท่ีกรุณาช้ีแนะใหค้าํแนะนาํตรวจทานแกไ้ขขอ้บกพร่องต่างๆ ดว้ยความเอาใจใส่ 

ปลูกฝังให้ผูว้ิจยัไม่ย่อทอ้รักการทาํงานดว้ยเหตุผล สนับสนุนให้กาํลงัใจและเป็นแบบอย่างท่ีดีแก่ผูว้ิจยัมาโดย

ตลอด และขอกราบขอบพระคุณคณาจารยม์หาวิทยาลยัศรีปทุมและคณาจารยพิ์เศษทุกท่านท่ีประสิทธิประสาท

วิชาความรู้ให้ หากสารนิพนธ์น้ีมีคุณประโยชน์ต่อสังคมบา้ง ผูว้ิจยัขอมอบคุณประโยชน์เหล่าน้ีแก่บิดา มารดา 

และบุคคลในครอบครัว เป็นผูอ้ยูใ่กลชิ้ด 
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บทคัดย่อ 

 การวจิยัน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือ 1) ศึกษาขอ้มูลพ้ืนฐานและขอ้มูลการใชบ้ริการดา้นพิธีดาํเนินพิธีการนาํเขา้

และส่งออกสินคา้ทางเรือดว้ยการขนแบบตูค้อนเทนเนอร์ของผูป้ระกอบการในนิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง 

จงัหวดัชลบุรี และ 2) ศึกษาปัจจยัท่ีมีอิทธิพลในการเลือกผูใ้หบ้ริการดาํเนินพิธีการนาํเขา้และส่งออกสินคา้ทางเรือ

ดว้ยการขนแบบตูค้อนเทนเนอร์ของผูป้ระกอบการในนิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง จงัหวดัชลบุรี ใช้รูปแบบ            

การวิจยัเชิงปริมาณ มีแบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูล ประชากรท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ีคือ 

ผูป้ระกอบการในนิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบงั จงัหวดัชลบุรี จาํนวน 145 ราย และกาํหนดขนาดกลุ่มตวัอยา่งโดย

ใช้สูตรของทาโร่ ยามาเน่ ไดข้นาดกลุ่มตวัอย่างเท่ากบั 110 ราย วิเคราะห์ขอ้มูลเชิงพรรณนา โดยใชค้่าความถ่ี  

ร้อยละ ค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และสถิติเชิงอนุมาน โดยใช้ใช้วิธีการทดสอบ t-test และ                       

การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว เพ่ือทดสอบความแตกต่างของขอ้มูลพ้ืนฐานและขอ้มูลการใชบ้ริการกบั

การตดัสินใจเลือกผูใ้ห้บริการดาํเนินพิธีการนาํเขา้และส่งออกสินคา้ทางเรือดว้ยการขนแบบตูค้อนเทนเนอร์ และ

ใชก้ารวเิคราะห์ความถดถอยเชิงพหุคูณ เพ่ือทดสอบปัจจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีอิทธิพลต่อการเลือก

ผูใ้ห้บริการดาํเนินพิธีการนาํเขา้และส่งออกสินคา้ทางเรือดว้ยการขนแบบตูค้อนเทนเนอร์ของผูป้ระกอบการใน

นิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบงั จงัหวดัชลบุรี  ผลการศึกษา พบวา่ ผูป้ระกอบการท่ีมีขอ้มูลพ้ืนฐานและขอ้มูลการใช้

บริการดา้นพิธีการนาํเขา้ส่งออกทางทะเลแตกต่างกนัมีการเลือกซพัพลายเออร์ผูใ้ห้บริการเดินพิธีการนาํเขา้และ

ส่งออกสาํหรับสินคา้คอนเทนเนอร์ท่ีขนส่งทางทะเลแตกต่างกนั และปัจจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาดทุกดา้น

มีอิทธิพลต่อการเลือกซพัพลายเออร์ผูใ้หบ้ริการเดินพิธีการนาํเขา้และส่งออกสาํหรับสินคา้คอนเทนเนอร์ท่ีขนส่ง

ทางทะเล ท่ีระดบันยัสาํคญัทางสถิติ 0.05 
 

คาํสําคญั: นาํเขา้และส่งออก สินคา้คอนเทนเนอร์ การขนส่งทางทะเล 

mailto:61920226@go.buu.ac.th
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ABSTRACT 

  The objectives of this research are: 1) to study the basic data and information on the use of services 

relating to the import and export formalities of goods by ship by container transport of entrepreneurs in the 

Laem Chabang Industrial Estate and 2) Study the factors influencing the selection of operators to carry out the 

import and export formalities of goods by ship by container transport of entrepreneurs in the Laem Chabang 

Industrial Estate Chonburi. Use a quantitative research model. There is a questionnaire as a tool to collect data. 

The population used in this study was Entrepreneurs in Laem Chabang Industrial Estate. The sample size was 

determined using Taro Yamane's formula. The sample size was 110. Descriptive analysis was performed using 

the frequency, percentage, mean and standard deviation and inferential statistics.  The t-test and One-Way 

ANOVA were used to test the differences of baseline data and service usage data with the decision to choose a 

service provider for import and export formalities by ship with container transport and a multiple linear 

regression analysis was used to test the market mix factors influencing the selection of operators for 

containerized import and export clearance in Laem Chabang Industrial Estate Chonburi. The results of the study 

revealed that entrepreneurs with different background data and information on the use of marine import and 

export clearance services have been selected different providers. The suppliers, who provide import and export 

clearance services for different sea freight containers, are selected. And all marketing mix factors influence the 

selection of service providers to process the import and export of goods by container ship at a level of statistical 

significance of 0.05 

 

Keywords: Import and Export, Containerized cargo, Sea Freight  

 

1. บทนํา 

 การขนส่งสาํหรับการคา้ระหวา่งประเทศในปัจจุบนัมีความสาํคญัอยา่งมากเน่ืองจากเป็นส่วนหน่ึงของ

กระบวนการทางโลจิสติกส์ ภาครัฐให้การสนับสนุนการพฒันาโลจิสติกส์ของประเทศเพ่ือให้เอกชน สามารถ

บริหารจดัการสินคา้ตลอดกระบวนการทั้งการนาํเขา้และส่งออกสินคา้อยา่งมีประสิทธิภาพ ทั้งเป็นการส่งเสริม

ศกัยภาพในการแข่งขนัสาํหรับการคา้ระหวา่งประเทศ การบริการท่ีผูรั้บจดัการขนส่งสินคา้ระหวา่งประเทศเสนอ

ให้บริการแก่เจา้ของสินคา้มีตั้งแต่การจดัการเก่ียวกบัเส้นทางการส่งสินคา้และงานพ้ืน ๆ เช่น การจองระวางเรือ

ใหแ้ก่เจา้ของสินคา้ หรือการดาํเนินการ พิธีการศุลกากร จนถึงการใหบ้ริการบรรจุภณัฑร์วมถึงการจดัการทางดา้น

การขนส่งครบวงจรและกระบวนการจาํแนกแจกจ่ายสินคา้ไปยงัท่ีต่าง ๆ โดยการขนส่งสินคา้ระหวา่งประเทศนั้น

มีหลากหลายรูปแบบเช่น โดยเรือ โดยเคร่ืองบิน โดยรถบรรทุก และโดยรถไฟ เป็นตน้ (เศรษฐศาสตร์พาณิชยน์าว ี

3, 2560) โดยการขนส่งสินคา้ทางทะเล เป็นส่วนประกอบท่ีสําคญัส่วนหน่ึงของระบบการคา้ระหว่างประเทศ     

ทั้งใน อดีต ปัจจุบนั และในอนาคต เพราะเป็นเพียงการขนส่งชนิดเดียวท่ีขนสินคา้ไดค้ราวละมาก ๆ และค่าระวาง

มีราคาถูกกวา่การขนส่งในรูปแบบอ่ืน ๆ การขนส่งสินคา้ทั้งขาเขา้และขาออกของไทยเป็นการขนส่งทางทะเลเป็น

ส่วนใหญ่ ซ่ึงเป็นการขนส่งดว้ยระบบตูค้อนเทนเนอร์ (Container Box)โดยในปี 2563 มีจาํนวนเรือตูค้อนเทน

เนอร์ท่ีผ่านเขา้ออกผ่านท่าเรือแหลมฉบัง จาํนวน 3,278 ลาํ มีจาํนวนตูค้อนเทนเนอร์รวม 7.5 ลา้นตู ้โดยเป็น

จาํนวนตูข้าเขา้ 3.7 ลา้นตู ้และจาํนวนตูข้าออก 3.8 ลา้นตู ้(การท่าเรือแห่งประเทศไทย, 2563)  
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ดงันั้นจะเห็นไดว้า่การขนส่งสินคา้ทางทะเลเป็นปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อความสามารถในการแข่งขนัทาง

การคา้ในตลาดโลก ซ่ึงสําหรับการนาํเขา้และส่งออกสินคา้ทางเรือดว้ยการขนแบบตูค้อนเทนเนอร์นั้นผูน้ําเขา้

จะตอ้งขอใบอนุญาตในการนําเขา้สําหรับสินค้า ทั้ งน้ีข้ึนอยู่กับประเภทสินค้า สินค้าบางรายการต้องได้รับ                   

การอนุญาตให้นาํเขา้จากหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งก่อนการนาํเขา้สินคา้ และมีเอกสารท่ีจาํเป็นมากมาย เช่น ใบขน

สินคา้ขาเขา้ หรือเรียกว่า (Import Entry Declaration) ใบตราส่งสินคา้ หรือเรียกว่า (B/L) บญัชีราคาสินคา้ หรือ

เรียกว่า (Invoice) และใบรับรองแหล่งกาํเนิดสินคา้ หรือเรียกว่า (Certificate of Origin) กรณีขอลดหรือยกเวน้

อัตราอากรขาเข้า เป็นต้น ซ่ึงผูป้ระกอบการส่วนใหญ่จะลดขั้นตอนการทํางานเอง โดยการเลือกใช้บริการ                       

ผูใ้หบ้ริการดาํเนินพิธีการนาํเขา้และส่งออกสินคา้ท่ีเป็นบริษทัท่ีมีความเช่ียวชาญและมีความชาํนาญในการดาํเนิน

พิธีการนาํเขา้และส่งออกสินคา้ทางเรือดว้ยการขนแบบตูค้อนเทนเนอร์  

ดงันั้นผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบัการนาํเขา้และส่งออกสินคา้จึงควรจะศึกษาและทาํความเขา้ใจใน องค์ประกอบ

ต่าง ๆ ท่ีสําคัญเก่ียวกับการขนส่งสินค้าทางทะเล แม้ว่าการขนส่งทาง เรือได้รับความนิยมอย่างกวา้งขวาง 

เน่ืองจากค่าใชจ่้ายถูก เหมาะกบัสินคา้ปริมาณ มากหรือมีขนาดใหญ่ แต่ขอ้จาํกดัคือเร่ืองเวลา ลูกคา้หลายรายไดรั้บ

ผลกระทบจากปัญหาล่าชา้ ปกติทุกสาย เรือมีตารางเดินเรือท่ีแน่นอน แต่ในบางคร้ังอาจเปล่ียนแปลง สาเหตุจาก

สภาพอากาศ สินคา้แน่นตามช่วงฤดูกาล หรืออ่ืน ๆ ซ่ึงอยูเ่หนือการควบคุม จากการศึกษางานวิจยัของกาญจ์สิตา 

โฆษิตธัญญสิทธ์ิ (2555) และกลยุทธ์ สงวนทรัพย์ (2559) พบว่า ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดมีผลต่อ                    

การตดัสินใจเลือกใชต้วัแทนนาํเขา้ส่องออก นอกจากน้ีการศึกษาของ สุกญัญา แจง้ชุ่ม (2560) พบวา่ คุณลกัษณะ

ของผูป้ระกอบการในดา้นสัญชาติของผูร่้วมลงทุน และคุณภาพการให้บริการมีผลต่อการบริการดา้นโลจิสติกส์

ของผูป้ระกอบการนาํเขา้-ส่งออก ในเขตนิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบงัและนิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร จงัหวดั

ชลบุรี ดงันั้นผูว้ิจยัจึงตอ้งการท่ีจะศึกษาปัจจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีอิทธิพลต่อการเลือกผูใ้ห้บริการ

ดําเนินพิธีการนําเข้าและส่งออกสินค้าทางเรือด้วยการขนแบบตู ้คอนเทนเนอร์ของผูป้ระกอบการในนิคม

อุตสาหกรรมแหลมฉบงั จงัหวดัชลบุรี เพ่ือให้ผูป้ระกอบการดา้นโลจิสตท่ี์ให้บริการดินพิธีการนาํเขา้และส่งออก

สาํหรับสินคา้คอนเทนเนอร์ท่ีขนส่งทางทะเลนาํขอ้มูลท่ีไดไ้ปบริหารการใหบ้ริการเพ่ือสร้างความพึงพอใจใหก้บั

ลูกคา้ต่อไป 

 

2. วตัถุประสงค์ของการวจัิย 

(1) เพ่ือศึกษาขอ้มูลพ้ืนฐานและขอ้มูลการใชบ้ริการดา้นการดาํเนินพิธีการนาํเขา้และส่งออกสินคา้ทาง

เรือดว้ยการขนแบบตูค้อนเทนเนอร์ของผูป้ระกอบการในนิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบงั จงัหวดัชลบุรี  

(2) เพ่ือศึกษาปัจจยัท่ีมีอิทธิพลในการเลือกผูใ้หบ้ริการดาํเนินพิธีการนาํเขา้และส่งออกสินคา้ทางเรือดว้ย

การขนแบบตูค้อนเทนเนอร์ของผูป้ระกอบการในนิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบงั จงัหวดัชลบุรี 

 

3. เอกสารและงานวจัิยทีเ่กี่ยวข้อง 

 3.1 แนวคดิ ทฤษฎแีละงานวจิยัทีเ่กีย่วข้อง 

(1) แนวคดิและทฤษฎเีกีย่วกบัปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดบริการ (7P’s) 

Kotler (2004) กล่าววา่ กลยทุธ์การตลาดสาํหรับธุรกิจบริการ (Service Marketing Mix) ท่ีส่งผลต่อ

การตดัสินใจซ้ือของผูบ้ริโภค ประกอบดว้ย 1) ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ ์(Product) 2) ปัจจยัดา้นราคา (Price) 3) ปัจจยั
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ดา้นการจดัจาํหน่าย (Place) 4) ปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาด (Promotion) 5) ปัจจยัดา้นกระบวนการให้บริการ 

(Process) 6) ปัจจยัดา้นบุคคลผูใ้หบ้ริการ (People) และ 7) ปัจจยัดา้นลกัษณะทางกายภาพ (Physical Evidence)  

(2) แนวคดิเกีย่วกบัการคดัเลือกซัพพลายเออร์ 

การคดัเลือกซัพพลายเออร์ ในการเดินพิธีการ นําเขา้ส่งออกทางทะเล สําหรับตู ้คอนเทนเนอร์       

ซัพพลายเออร์ คือ หน่วยงานท่ีทาํหน้าท่ีจดัหาและให้บริการแก่ภาคธุรกิจ การได้ซัพพลายเออร์ท่ีดีและมีราคา               

การบริการท่ีน่าพอใจ เป็นส่ิงท่ีส่งผลไปถึงตน้ทุนในการดาํเนินธุรกิจในเกิดประสิทธิภาพสูงสุด การคดัเลือกซัพ

พลายเออร์และสร้างความสัมพนัธ์ท่ีดี ไดแ้ก่ 1. ซพัพลายเออร์ตอ้งมีการตอบสนองอยา่งรวดเร็ว 2. มีความเช่ียวชาญสูง

และตอ้งสามารถให้ความมัน่ใจลูกคา้ได ้3. อุปกรณ์และส่ิงอาํนวยความสะดวกต่าง ๆ ตอ้งพร้อม 4. มีความถูกตอ้ง

แม่นยาํในการให้บริการ และ 5. มีการดูแลเอาใจใส่ในงานและคํานึงถึงผลประโยชน์ของลูกค้า (ธีรารัตน์                

เกล้ียงกล่อม, 2557)  

 3.2 กรอบแนวคดิในการวจิยั 
 

 
 

แผนภาพที ่1 กรอบแนวคิดในการวจิยั 

 

3.3 สมมตฐิานการวจิยั 

H1 : ผูป้ระกอบการท่ีมีขอ้มูลพ้ืนฐานและขอ้มูลการใชบ้ริการดา้นพิธีการนาํเขา้ส่งออกทางทะเลแตกต่าง

กนั มีการเลือกผูใ้ห้บริการดาํเนินพิธีการนาํเขา้และส่งออกสินคา้ทางเรือดว้ยการขนแบบตูค้อนเทนเนอร์แตกต่าง

กนั ท่ีระดบันยัสาํคญัทางสถิติ 0.05 

H2 :ปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาดมีอิทธิพลต่อการเลือกผูใ้ห้บริการดาํเนินพิธีการนําเขา้และ

ส่งออกสินคา้ทางเรือดว้ยการขนแบบตูค้อนเทนเนอร์แตกต่างกนั ท่ีระดบันยัสาํคญัทางสถิติ 0.05 
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4. วธีิดําเนินการวจัิย  

4.1 ประชากรและตวัอย่าง 

ประชากรท่ีใช้ในการศึกษาคร้ังน้ี คือ ผูป้ระกอบการในนิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง จงัหวดัชลบุรี 

จาํนวน 145 ราย (กระทรวงดิจิทลัเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม, 2562) โดยผูว้จิยักาํหนดขนาดกลุ่มตวัอยา่งโดยใชสู้ตร

ของทาโร่ ยามาเน่ (Yamane, 1967, อ้างถึงในบุญชม ศรีสะอาด, 2553) ท่ีระดับความเช่ือมั่นร้อยละ 95 ระดับ

ความคลาดเคล่ือนร้อยละ 5 โดยผูว้ิจยักาํหนดขนาดกลุ่มตวัอยา่งโดยใชสู้ตรของทาโร่ ยามาเน่ (Yamane, 1967, 

อา้งถึงในบุญชม ศรีสะอาด, 2553) ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 95 ระดบัความคลาดเคล่ือนร้อยละ 5ไดข้นาดกลุ่ม

ตวัอยา่งเท่ากบั 110 ราย 

4.2 เคร่ืองมือวจิยั 

เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูลสําหรับการวิจัยในคร้ังน้ี คือ แบบสอบถาม (Questionnaire)  

โดยแบ่งออกเป็น 3 ส่วน ดงัน้ี 

ส่วนท่ี 1 ขอ้มูลพ้ืนฐานขององค์กรและขอ้มูลการให้บริการด้านพิธีการนําเขา้ส่งออกทางทะเล 

จาํนวน 8 ขอ้ โดยใชค้าํถามแบบปลายปิด (Closed-ended question) ท่ีมีการกาํหนดคาํตอบไวล่้วงหนา้แน่นอนแลว้ 

ลกัษณะแบบสอบถามเป็นแบบตรวจรายการ (Check-list) แบบเลือกคาํตอบเพียงคาํตอบเดียว (Best answer) 

ส่วนท่ี 2 ปัจจยัท่ีมีผลต่อการเลือกผูใ้ห้บริการดา้นพิธีการนําเขา้ส่งออกทางทะเล  ประกอบดว้ย 

ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดดา้นการบริการ ดา้นราคา ดา้นช่องทางการใหบ้ริการ ดา้นการสนบัสนุนการตลาด              

ดา้นพนักงานบริการ ดา้นกระบวนการการบริการ และดา้นความเป็นมืออาชีพ โดยให้แสดงระดบัความสําคญั

แบบมาตรส่วนประเมินค่า (Rating scale) โดยใชแ้บบวดั Likert scale ซ่ึงมีคาํตอบให้เลือก 5 ระดบั คือ มากท่ีสุด 

มาก ปานกลาง นอ้ย นอ้ยท่ีสุด 

 ส่วนท่ี 3 การเลือกผูใ้ห้บริการดาํเนินพิธีการนาํเขา้และส่งออกสินคา้ทางเรือดว้ยการขนแบบตูค้อน

เทนเนอร์ โดยให้แสดงความคิดเห็นแบบมาตรส่วนประเมินค่า (Rating scale) โดยใชแ้บบวดั Likert scale ซ่ึงมี

คาํตอบใหเ้ลือก 5 ระดบั คือ มากท่ีสุด มาก ปานกลาง นอ้ย นอ้ยท่ีสุด   

 การทดสอบคุณภาพเคร่ืองมือ 

1. ทดสอบความเท่ียงตรงของเน้ือหา (Content Validity) โดยนําแบบสอบถามให้ผูเ้ช่ียวชาญ จาํนวน              

3 ท่าน พิจารณา และนํามาหาค่าดัชนีความสอดคล้อง (Index of Congruence: IOC) โดยมีเกณฑ์การพิจารณา            

ความคิดเห็นของผูเ้ช่ียวชาญ เกณฑ์ค่าความสอดคลอ้งท่ียอมรับไดต้อ้งมีค่าตั้งแต่ 0.5 ข้ึนไป (บุญชม ศรีสะอาด, 

2553) ผลการวิเคราะห์ค่าดชันีความสอดคลอ้งอยูร่ะหว่าง 0.67 – 1.00 แสดงว่า ขอ้คาํถามทุกขอ้มีความตรงเชิง

เน้ือหาผา่นเกณฑท่ี์กาํหนดสามารถนาํไปทดลองใช ้(try out) ได ้

2. ทดสอบความเช่ือมัน่ (Reliability) ผูว้ิจยัไดน้ําแบบสอบถามจาํนวน 30 ชุด ไปทาํการทดสอบ 

(Try-out) กบักลุ่มตวัอย่างท่ีมีคุณสมบติัใกลเ้คียงกบักลุ่มตวัอย่างท่ีตอ้งการศึกษา จากนั้นจึงนาํแบบสอบถามท่ี

รวบรวมไดม้าทดสอบความเช่ือมัน่ ตามเกณฑส์ัมประสิทธ์ิแอลฟา (Alpha coefficient) (บุญชม ศรีสะอาด, 2553) 

ไดค้่าความเช่ือมัน่รวมทั้งฉบบั เท่ากบั 0.980  

4.3 การเกบ็รวบรวมข้อมูล 

ผูว้ิจยัใชว้ิธีการสุ่มตวัอยา่งเลือกแบบตามสะดวก (Convenience Sampling) โดยการแจกแบบสอบถาม

ใหก้บัผูป้ระกอบการในนิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบงั จงัหวดัชลบุรี จาํนวน 110 ราย 
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4.4 การวเิคราะห์ข้อมูล  

 การวเิคราะห์ขอ้มูลท่ีไดจ้ากการเก็บรวบรวมขอ้มูล โดยใชส้ถิติ ดงัน้ี  

(1) สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive statistics) 

 (1.1) วเิคราะห์ขอ้มูลพ้ืนฐานขององคก์รและขอ้มูลการใหบ้ริการดา้นพิธีการนาํเขา้ส่งออกทาง

ทะเล โดยการหาค่าความถ่ี (Frequency) และร้อยละ (Percentage) 

 (1.2) วิเคราะห์ปัจจยัท่ีมีผลต่อการเลือกผูใ้ห้บริการดา้นพิธีการนาํเขา้ส่งออกทางทะเล และ

วิเคราะห์การเลือกผูใ้ห้บริการดาํเนินพิธีการนําเขา้และส่งออกสินคา้ทางเรือด้วยการขนแบบตูค้อนเทนเนอร์                

โดยการหาค่าเฉล่ีย (Mean) และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard deviation) 

(2) สถิติเชิงอนุมาน (Inferential statistics)  

 (2.1) สมมติฐานท่ี 1 ผูป้ระกอบการท่ีมีข้อมูลพ้ืนฐานและขอ้มูลการใช้บริการด้านพิธีการ

นําเขา้ส่งออกทางทะเลแตกต่างกัน มีการเลือกผูใ้ห้บริการดาํเนินพิธีการนําเขา้และส่งออกสินคา้ทางเรือด้วย               

การขนแบบตูค้อนเทนเนอร์แตกต่างกนั โดยการใชว้ิธีการทดสอบ t-test สาํหรับขอ้มูลท่ีจาํแนกเป็น 2 กลุ่ม และ

วธีิการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One - Way ANOVA) สําหรับขอ้มูลท่ีจาํแนกมากว่า 2 กลุ่ม ท่ีระดับ

ความเช่ือมัน่ 95% และเม่ือพบความแตกต่างจึงทาํการทดสอบความแตกต่างเป็นรายคู่ โดยใชว้ิธีการเปรียบเทียบ

ค่าเฉล่ียแบบ LSD 

 (2.2) สมมติฐานท่ี 2 ปัจจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาดมีอิทธิพลต่อการเลือกผูใ้ห้บริการ

ดาํเนินพิธีการนาํเขา้และส่งออกสินคา้ทางเรือดว้ยการขนแบบตูค้อนเทนเนอร์ โดยการใชว้ิเคราะห์ความถดถอย

เชิงพหุคูณ (Multiple linear regression analysis) ดว้ยการคดัเลือกโดยวธีิ Enter 

 

5. ผลการวจัิย 

 5.1 ผลการวเิคราะห์ข้อมูลพื้นฐานขององค์กรและข้อมูลการให้บริการด้านพธีิการนําเข้าส่งออกทางทะเล 

 ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลพ้ืนฐานขององค์กรและขอ้มูลการให้บริการดา้นพิธีการนาํเขา้ส่งออกทางทะเล 

พบวา่ ผูป้ระกอบการกลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่มีทุนจดทะเบียนบริษทั 21 - 30 ลา้นบาท มีขอบเขตการใชบ้ริการทัว่โลก 

ส่วนใหญ่เป็นองคก์รสัญชาติไทย มีระยะเวลาดาํเนินกิจการมากกวา่ 15 ปีข้ึนไป มีขนาดองคก์ร 1 - 100 คน ส่วนใหญ่

เคยมีการจา้งผูใ้หบ้ริการดา้นพิธีการนาํส่งออกทางทะเล โดยใชบ้ริการบริษทัขา้มชาติ นาํเขา้ส่งออกทางทะเล และ

มีแผนจา้งบริษทัของคนไทยในการบริการดา้นพิธีการนาํเขา้ส่งออกทางทะเลในอนาคต 

 5.2 ผลการวเิคราะห์ปัจจยัทีม่ผีลต่อการเลือกผู้ให้บริการด้านพธีิการนําเข้าส่งออกทางทะเล 

ผลการวิเคราะห์ปัจจัยท่ีมีผลต่อการเลือกผูใ้ห้บริการด้านพิธีการนําเข้าส่งออกทางทะเล พบว่า 

ผูป้ระกอบการกลุ่มตวัอยา่งให้ความสาํคญัต่อปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดของผูเ้ดินพิธีการนาํเขา้และส่งออก

สินคา้คอนเทนเนอร์ผ่านการขนส่งทางทะเล โดยภาพรวมอยู่ในระดบัมากท่ีสุด มีค่าเฉล่ีย 4.26 ส่วนเบ่ียงเบน

มาตรฐานเท่ากบั 0.658 เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบวา่ ผูป้ระกอบการกลุ่มตวัอยา่งใหค้วามสาํคญัดา้นการบริการ 

เป็นอนัดบัแรก มีค่าเฉล่ีย 4.44 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.576 รองลงมาคือ ดา้นกระบวนการการบริการ      

มีค่าเฉล่ีย 4.40 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.631 ดา้นพนกังานบริการ มีค่าเฉล่ีย 4.41 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน

เท่ากับ 0.669 ด้านความเป็นมืออาชีพ ค่าเฉ ล่ีย 4.38 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.703 ด้านช่องทาง                         

การให้บริการ มีค่าเฉล่ีย 4.23 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.898 ด้านราคา ค่าเฉล่ีย 3.99 ส่วนเบ่ียงเบน
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มาตรฐานเท่ากบั 0.832 และอนัดบัสุดทา้ย คือ ดา้นการสนบัสนุนการตลาด ค่าเฉล่ีย 3.95 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน

เท่ากบั 0.860 ตามลาํดบั 

5.3 ผลการวิเคราะห์การเลือกผู้ให้บริการดําเนินพิธีการนําเข้าและส่งออกสินค้าคอนเทนเนอร์ผ่าน                

การขนส่งทางทะเล 

ผลการวิเคราะห์การเลือกผูใ้ห้บริการดาํเนินพิธีการนําเขา้และส่งออกสินคา้ทางเรือดว้ยการขนแบบ                 

ตูค้อนเทนเนอร์ พบวา่ ผูป้ระกอบการกลุ่มตวัอยา่งมีความคิดเห็นต่อการเลือกผูใ้หบ้ริการดาํเนินพิธีการนาํเขา้และ

ส่งออกสินคา้ทางเรือดว้ยการขนแบบตูค้อนเทนเนอร์ โดยภาพรวมอยู่ในระดบัมากท่ีสุด โดยมีความเห็นว่าจะ

พิจารณาเลือกซัพพลายออร์ท่ีมีความพร้อมด้านอุปกรณ์และส่ิงอาํนวยความสะดวกต่าง ๆ เป็นอันดับแรก 

รองลงมาคือจะพิจารณาเลือกซัพพลายออร์ท่ีมีความแม่นยาํในการให้บริการ จะพิจารณาเลือกซัพพลายออร์ท่ีมี 

การตอบสนองอยา่งรวดเร็ว จะพิจารณาเลือกซพัพลายออร์ท่ีมีประสบการณ์ในการดาํเนินงานอยา่งยาวนาน และ

อนัดบัสุดทา้ย คือ จะพิจารณาเลือกซพัพลายออร์ท่ีคาํนึงถึงผลประโยชน์ของลูกคา้เป็นสาํคญั 

5.4 ผลการทดสอบสมมตฐิาน 

(1) สมมติฐานท่ี 1 พบวา่ ผูป้ระกอบการท่ีมีระยะเวลาดาํเนินกิจการ และขนาดขององคก์รแตกต่างกนั    

มีการเลือกผูใ้ห้บริการดาํเนินพิธีการนาํเขา้และส่งออกสินคา้ทางเรือดว้ยการขนแบบตูค้อนเทนเนอร์แตกต่างกนั   

ท่ีระดบันยัสาํคญัทางสถิติ 0.05  

(2) สมมติฐานท่ี 2 พบว่า ปัจจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาดมีอิทธิพลต่อการเลือกผูใ้ห้บริการ

ดาํเนินพิธีการนาํเขา้และส่งออกสินคา้ทางเรือดว้ยการขนแบบตูค้อนเทนเนอร์ ผลการวิเคราะห์พบวา่ ปัจจยัดา้น

ส่วนประสมทางการตลาด ดา้นการบริการ (Sig. = 0.013) ดา้นราคา (Sig. = 0.000) ด้านช่องทางการให้บริการ 

(Sig. = 0.005) ดา้นการสนบัสนุนการตลาด (Sig. = 0.000) ดา้นพนกังานบริการ (Sig. = 0.000) ดา้นกระบวนการ

การบริการ (Sig. = 0.000) และดา้นความเป็นมืออาชีพ (Sig. = 0.000) มีอิทธิพลต่อการเลือกผูใ้หบ้ริการดาํเนินพิธี

การนาํเขา้และส่งออกสินคา้ทางเรือดว้ยการขนแบบตูค้อนเทนเนอร์ ท่ีระดบันัยสําคญัทางสถิติ 0.05 โดยปัจจยั

ดา้นส่วนประสมทางการตลาดมีอิทธิพลต่อการเลือกผูใ้ห้บริการดาํเนินพิธีการนาํเขา้และส่งออกสินคา้ทางเรือดว้ย

การขนแบบตูค้อนเทนเนอร์ (R2) เท่ากบั 0.985 หรือคิดเป็นร้อยละ 98.50  

 

6. อภิปรายผล  

 (1) จากผลการศึกษาพบว่า ผูป้ระกอบการกลุ่มตวัอย่างเคยมีการจา้งผูใ้ห้บริการดา้นพิธีการนาํส่งออก

ทางทะเล คิดเป็นร้อยละ 90.00 และมีแผนท่ีจะใชบ้ริการดา้นพิธีการนาํเขา้ส่งออกทางทะเลของบริษทัคนไทยใน

อนาคต คิดเป็นร้อยละ 75.50 ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของปรียวิศว ์ขีระจิตต ์(2553) ท่ีพบวา่ ผูป้ระกอบการส่วน

ใหญ่เลือกใชบ้ริการบริษทัภายนอกในดา้นการขนส่งมากท่ีสุด ทั้งน้ีเน่ืองจากตน้ทุนการขนส่งเป็นตน้ทุนท่ีสูงท่ีสุด

ในกิจการทั้งหมดของดา้นโลจิสติกส์ ดงันั้นผูป้ระกอบการส่วนใหญ่จึงตดัสินใจจา้งบริษทัผูใ้หบ้ริการดา้นโลจิสติกส์

จากภายนอกเป็นผูด้าํเนินการเพ่ือลดตน้ทุนของกิจการ 

 (2) จากผลการศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อการเลือกผูใ้ห้บริการดาํเนินพิธีการนาํเขา้และส่งออกสินคา้ทางเรือ

ด้วยการขนแบบตูค้อนเทนเนอร์ พบว่า ผูป้ระกอบการกลุ่มตวัอย่างให้ความสําคญัต่อปัจจัยส่วนประสมทาง

การตลาดของผูเ้ดินพิธีการนาํเขา้และส่งออกสินคา้คอนเทนเนอร์ผา่นการขนส่งทางทะเล โดยภาพรวมอยูใ่นระดบั

มากท่ีสุด โดยให้ความสาํคญัดา้นการบริการเป็นอนัดบัแรก รองลงมาคือ ดา้นกระบวนการการบริการ และดา้น

พนกังานบริการ ตามลาํดบั ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของนิสาชล ปานจนัดี (2557) พบวา่ ปัจจยัส่วนประสมทาง
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การตลาดท่ีใชใ้นการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการตวัแทนส่งออกสินคา้ของโรงงานในนิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร 

จงัหวดัชลบุรี โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด โดยดา้นผลิตภณัฑ์และการบริการเป็นลาํดบัท่ี 1 รองลงมาคือ 

ด้านกระบวนการ ด้านบุคลากร ด้านกายภาพ ด้านช่องทางการจัดจําหน่าย ด้านราคา และด้านการส่งเสริม

การตลาดเป็นลาํดบัสุดทา้ย  

 (3) ผูป้ระกอบการท่ีมีขอ้มูลพ้ืนฐานและขอ้มูลการใชบ้ริการดา้นพิธีการนาํเขา้ส่งออกทางทะเลแตกต่าง

กนั มีการเลือกซัพพลายเออร์ผูใ้ห้บริการเดินพิธีการนาํเขา้และส่งออกสําหรับสินคา้คอนเทนเนอร์ท่ีขนส่งทาง

ทะเลแตกต่างกนั จากผลการศึกษา พบวา่ ผูป้ระกอบการกลุ่มตวัอยา่งท่ีมีระยะเวลาดาํเนินกิจการ และขนาดของ

องคก์รแตกต่างกนั มีการเลือกซพัพลายเออร์ผูใ้ห้บริการเดินพิธีการนาํเขา้และส่งออกสาํหรับสินคา้คอนเทนเนอร์

ท่ีขนส่งทางทะเลแตกต่างกนัโดยผูป้ระกอบการกลุ่มตวัอยา่งท่ีมีระยะเวลาดาํเนินกิจการ 1 - 5 ปี มีการเลือกซัพ

พลายเออร์ผูใ้ห้บริการเดินพิธีการนําเข้าและส่งออกสําหรับสินค้าคอนเทนเนอร์ท่ีขนส่งทางทะเล สูงกว่า

ผูป้ระกอบการกลุ่มตวัอย่างท่ีมีระยะเวลาดาํเนินกิจการมากกว่า 15 ปีข้ึนไป และผูป้ระกอบการกลุ่มตวัอยา่งท่ีมี

ขนาดขององค์กร 1 - 100 คน มีการเลือกซัพพลายเออร์ผูใ้ห้บริการเดินพิธีการนําเขา้และส่งออกสําหรับสินคา้  

คอนเทนเนอร์ท่ีขนส่งทางทะเล สูงกว่าผูป้ระกอบการกลุ่มตวัอย่างท่ีมีขนาดขององค์กร 101 - 500 คน และ                   

501 – 1,000 คน ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวจิยัของสุชิน กาศธญัการ (2555) พบวา่ ระยะเวลาท่ีเปิดดาํเนินการท่ีแตกต่าง

กนัมีผลต่อการเลือกใชบ้ริการตูรี้เฟอร์คอนเทนเนอร์ของตวัแทนขนส่งสินคา้ทางเรือในอุตสาหกรรมอาหารทะเล

แช่เยือกแข็งแตกต่างกนัท่ีระดบันัยสําคญัทางสถิติ 0.05 และยงัสอดคลอ้งกบังานวิจยัของกาญจ์สิตา โฆษิตธัญญสิทธ์ิ 

(2555) พบวา่ ขนาดขององคก์รท่ีแตกต่างกนัมีการตดัสินใจใชบ้ริการท่ีแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ 

 (4) ปัจจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาด ดา้นการบริการ ดา้นราคา ดา้นช่องทางการใหบ้ริการ ดา้นการสนบัสนุน 

การตลาด ดา้นพนักงานบริการ ดา้นกระบวนการการบริการ และดา้นความเป็นมืออาชีพ มีอิทธิพลต่อการเลือก

ผูใ้ห้บริการดาํเนินพิธีการนาํเขา้และส่งออกสินคา้ทางเรือดว้ยการขนแบบตูค้อนเทนเนอร์ท่ีระดบันยัสาํคญัทาง

สถิติ 0.05 ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของกลยทุธ์ สงวนทรัพย ์(2559) พบวา่ ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดมีผล

ต่อการตดัสินใจเลือกใชต้วัแทนนาํเขา้ส่องออกในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล 

 

7. ข้อเสนอแนะ 

 7.1 ข้อเสนอแนะในการนําผลวจิยัไปใช้ 

(1) ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ดา้นกระบวนการการบริการ เป็นปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการเลือก

ผูใ้ห้บริการดาํเนินพิธีการนาํเขา้และส่งออกสินคา้ทางเรือดว้ยการขนแบบตูค้อนเทนเนอร์ เป็นอนัดบัแรก ดงันั้น

ซพัพลายออร์เดินพิธีการนาํเขา้และส่งออกควรใหค้วามสาํคญักบัการติดต่อประสานงานและติดตามได ้และการมี

ระบบและเทคโนโลยท่ีีทนัสมยัใหบ้ริการแบบครบวงจร  

(2) ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ดา้นความเป็นมืออาชีพ ซัพพลายออร์เดินพิธีการนาํเขา้และ

ส่งออกควรใหค้วามสาํคญักบัความรู้และความชาํนาญในงาน รวมถึงความเขา้ใจในความดอ้งการของลูกคา้ และ

ความน่าเช่ือถือ ความมัน่คงและปลอดภยั 

(3) ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ด้านการบริการ ซัพพลายออร์เดินพิธีการนําเขา้และส่งออก               

ควรให้ความสําคญักบัการใส่ใจความปลอดภยั รับประกนัความเสียหาย ให้การบริการท่ีมีคุณภาพไดม้าตรฐาน 

และมีการบริการท่ีรวดเร็ว ตรงต่อเวลา 
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(4) ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ด้านพนักงานบริการ ซัพพลายออร์เดินพิธีการนําเข้าและ

ส่งออกควรให้ความสําคญักบัการใส่ใจในการรับรู้และแก้ไขปัญหา มีความกระตือรือร้นในการบริการ และ

พนกังานพดูจาสุภาพเรียบร้อย 

(5) ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ดา้นราคา ซพัพลายออร์เดินพิธีการนาํเขา้และส่งออกควรให้

ความสาํคญักบัการกาํหนดราคาท่ีใหบ้ริการท่ีชดัเจน มีราคาแบบเหมาจ่ายให้เลือก และมีราคายติุธรรมเม่ือเปรียบ

กบัผูใ้หบ้ริการอ่ืน 

(6) ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ดา้นช่องทางการใหบ้ริการ ซพัพลายออร์เดินพิธีการนาํเขา้และ

ส่งออกควรใหค้วามสาํคญักบัการติดต่อใชบ้ริการท่ีสะดวกและติดต่อง่าย มีพนกังานท่ีสามารถติดต่อโดยตรง และ

มีการบริการท่ีครอบคลุมทัว่ถึงทุกพ้ืนท่ี 

(7) ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ดา้นการสนับสนุนการตลาด ซัพพลายออร์เดินพิธีการนาํเขา้

และส่งออกควรให้ความสําคญักบัการแจง้ล่วงหน้าเม่ือจะมีการเปล่ียนแปลง รวมถึงการมีเง่ือนไขการขายแบบ

ใหม่ ๆ ใหเ้ลือก และมีการใหส่้วนลดตามปริมาณการจา้งงาน 

7.2 ข้อเสนอแนะในการวจิยัคร้ังต่อไป 

(1) การศึกษาคร้ังน้ีเป็นการศึกษากลุ่มตวัอย่างผูป้ระกอบการในนิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง 

จงัหวดัชลบุรี เท่านั้น จึงทําให้ไม่ทราบถึงปัจจยัท่ีมีอิทธิพลในการเลือกผูใ้ห้บริการดาํเนินพิธีการนําเขา้และ

ส่งออกสินคา้ทางเรือดว้ยการขนแบบตูค้อนเทนเนอร์ของผูป้ระกอบการอ่ืน ๆ ดงันั้นในการศึกษาคร้ังต่อไปควรมี

การศึกษาจากผูป้ระกอบการในจงัหวดัอ่ืน ๆ และควรมีการจาํแนกลกัษณะผูป้ระกอบการตามประเภทของธุรกิจ 

เพ่ือใหน้าํขอ้มูลท่ีไดไ้ปบริหารจดัการการใหบ้ริการเพ่ือสร้างความพึงพอใจใหก้บัลูกคา้สูงสุด 

(2) การศึกษาคร้ังน้ีเป็นการศึกษาเฉพาะขอ้มูลพ้ืนฐานขององคก์รและขอ้มูลการให้บริการดา้นพิธี

การนาํเขา้ส่งออกทางทะเลและปัจจยัดา้นปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดเท่านั้น ดงันั้นในการศึกษาคร้ังต่อไป

ควรมีการศึกษาปัจจยัอ่ืน ๆ ท่ีมีอิทธิพลในการเลือกซพัพลายออร์เดินพิธีการนาํเขา้และส่งออกสินคา้คอนเทนเนอร์

ผา่นการขนส่งทางทะเล เช่น ปัจจยัดา้นคุณภาพการใหบ้ริการ เป็นตน้  

 

8. กติติกรรมประกาศ 

 ผูว้จิยัขอขอบพระคุณ ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.มานะ เชาวรัตน์ อาจารยท่ี์ปรึกษา ท่ีกรุณาช่วยใหค้าํแนะนาํ 

แกไ้ขปัญหาท่ีเกิดข้ึนในระหวา่งการดาํเนินการ ผูว้ิจยัขอกราบขอบพระคุณทุกท่าน ณ โอกาสน้ี ผูว้ิจยัขอขอบคุณ

ผูต้อบแบบสอบถามท่านท่ีกรุณาสละเวลาให้ขอ้มูลโดยไม่หวงัส่ิงตอบแทน ซ่ึงงานวิจยัฉบบัน้ีจะเสร็จสมบูรณ์

ไม่ไดห้ากไม่ไดรั้บความกรุณาจากทุกท่านและขอขอบคุณเจา้หนา้ท่ีโครงการปริญญาโททุกคนท่ีเอ้ือเฟ้ือช่วยเหลือ

ใหค้วามคล่องตวัในการประสานงานกบัผูว้จิยัตลอดการศึกษา 
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บทคัดย่อ 

 งานวิจยัน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือลดขั้นตอนของกระบวนการขนยา้ยสินคา้อุปโภคบริโภคและเพ่ือจาํลอง

สถานการณ์ของกระบวนการขนยา้ยสินคา้อุปโภคบริโภคให้เป็นแนวทางในการปรับปรุงกระบวนการต่างๆ                

ในอนาคต จากการท่ีผูว้ิจยัไดท้าํการเก็บรวบรวมขอ้มูลกระบวนการขนยา้ยสินคา้อุปโภคบริโภคทั้งหมด 7 คร้ัง 

และบนัทึกขอ้มูลตั้งแต่รถบรรทุกจอดท่ีคลงัสินคา้จนถึงกระบวนการเก็บสินคา้เขา้คลงั หลงัจากผูว้ิจยัไดท้าํการ

ปรับปรุงขั้นตอนการทาํงานแลว้ พบว่าขั้นตอนของกระบวนการขนยา้ยสินคา้ลดลงจาก 18 ขั้นตอน เหลือ 16 

ขั้นตอน โดยการแกไ้ขขั้นตอนท่ี 10 พนกังานฝ่ายขนสินคา้เดินมาจุดวางพาเลท และขั้นตอนท่ี 16.พนกังานขบัรถ

โฟล์คลิฟท์รอการขนยา้ย ทาํให้เวลาลดลงจาก 6,682.73 วินาที เหลือ 6501.21วินาที และระยะทางลดลงจาก 

121.13 เมตร เหลือ 114.62 เมตร หลงัจากนั้นผูว้ิจยัไดท้าํการจาํลองสถานการณ์ลงโปรแกรม Flexsim และทาํ              

การวดัค่าความคลาดคเล่ือนเพ่ือตรวจสอบความถูกตอ้ง พบวา่ในขั้นตอนการตรวจสอบสินคา้ก่อนท่ีจะนาํเขา้ไป
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ในโปรแกรม Flexsim มีเวลาทั้ งหมด 996.19 วินาที และหลงัจากนําไปจาํลองสถานการณ์มีเวลาเพ่ิมข้ึนเป็น 

1018.2วินาที คิดเป็นร้อยละ 2.20 ผลท่ีไดจ้ากการจาํลองสถานการณ์ของกระบวนการขนยา้ยสินคา้อุปโภคและ

บริโภคทั้งหมด มีเวลาก่อนปรับปรุงคือ 2131.12 วนิาที และเวลาหลงัปรับปรุงคือ 2043.62 วนิาที ลดลง 1.45 นาที 

ดังนั้นจะสามารถลดขั้นตอนในการทาํงานและลดเวลาในการทาํงานได ้อีกทั้ งยงัสามารถเห็นภาพการจาํลอง

กระบวนการขนยา้ยเพ่ือท่ีจะปรับปรุงกระบวนการในอนาคตได ้

 

คาํสําคญั: กระบวนการขนยา้ย, โปรแกรม Flexsim, ความคลาดเคล่ือน 

 

ABSTRACT 

 The research aims to simplify the procedure of consumer products moving in the warehouse and 

simulate the process to improve in the future. The researcher collected the information 7 times, and recorded the 

data started from a truck parked at the warehouse until the goods stocking process.  After the researcher has 

improved the workflow, it was found that the process of moving goods in the warehouse was reduced from 18 

steps to 16 steps.  It was happened by adjusting step 10 which is a cargo staff walking to the pallet placement 

point, and step 10 which is a forklift driver waiting for moving goods that led to reducing time from 6,682.73 

seconds to 6501.21 seconds. Moreover, the distance was also reduced from 121.13 meters to 114.62 meters. After 

that, the researcher simulated Flexsim program and calculated static error to verify the accuracy, it was found that 

during the product inspection process before being into the Flexsim program, the total time was 996. 19 seconds 

and after the simulation, the time was increased to 1018. 2 seconds ( 2. 20 percent increasing. )  The result of the 

whole process of moving consumer goods in the warehouse simulation showed that the time was decreased from 

2131.12 seconds to 2043.62 seconds (1.45 minutes decreasing.) Therefore, this simulation provides the processes 

and the working time reduction.  In addition, it is also possible to visualize the moving process simulation to 

improve in the future. 

 

Keywords: Moving Process, Flexsim Program, Static error 

 

1. บทนํา 

 ปัจจุบัน คลงัสินคา้มีความตอ้งการและความจาํเป็นและสําคญัอย่างมากในการควบคุมสินคา้ ตั้ งแต่ 

รับเขา้ จดัเก็บ ส่งออก ตั้งแต่สินคา้ขนาดเล็กไปถึงขนาดใหญ่ ซ่ึงมีระบบในการจดัการคลงัสินคา้ท่ีมีคุณภาพและ

คาํนึงถึงการจดัวางตาํแหน่งสินคา้ รวมไปถึงการเกิดปัญหาในการเคล่ือนยา้ยสินคา้ภายในระบบ  คลงัสินคา้มี

มากมายหลายรูปแบบในการจดัเก็บ ดงันั้น การจดัเก็บสินคา้ภายในคลงั ตอ้งคาํนึงถึงระบบการจดัวางในแต่ละ

ตาํแหน่งวา่สามารถท่ีจะเคล่ือนยา้ย ให้ไดมี้ความรวดเร็วและไดป้ระสิทธิภาพมากยิ่งข้ึนดว้ย คลงัสินคา้เป็นแผนก

หน่ึงท่ีสาํคญัไม่นอ้ยไปกวา่แผนกการผลิต เพราะเป็นพ้ืนท่ีท่ีใชใ้นการจดัเก็บหรือสาํรองสินคา้ต่างๆ ตั้งแต่สินคา้

สําเร็จรูป หรือวตัถุดิบ อีกทั้งยงัมีหน้าท่ีรักษาสมดุลของอุปสงค์และอุปทาน นอกจากน้ีคลงัสินคา้เป็นสถานท่ี                 

ท่ีสามารถสร้างมูลค่าเพ่ิมใหก้บัสินคา้ เช่น การรวบรวมสินคา้และประกอบขั้นตอนสุดทา้ย เป็นตน้  
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 บริษัท กรณีศึกษา เป็นบริษัทท่ีบริการคลังสินค้า กระจายสินค้า และศูนย์บริการหลายพ้ืนท่ี

ภายในประเทศ มีการจดัการเก็บสินคา้รักษาสภาพสินคา้ใหแ้ก่ความตอ้งการของใชบ้ริการคลงัสินคา้ ตั้งแต่ระบบ

ขาเขา้จนถึงระบบขาออกภายในคลงัสินคา้ เป็นคลงัสินคา้ท่ีใชก้ระจายสินคา้ออกในทุกๆ วนั ผูว้ิจยัไดพ้บว่ามี

ขั้นตอนในกระบวนการทาํงานท่ีซบัซอ้นและทาํใหเ้กิดความล่าชา้ 

 ดังนั้น ผูว้ิจัยจึงมีวตัถุประสงค์ท่ีจะลดขั้นตอนของกระบวนการขนยา้ยสินคา้อุปโภคบริโภคโดยใช้

หลกัการลดความสูญเปล่า (Eliminate Combine Rearrange Simplify) และจาํลองสถานการณ์ของกระบวนการขน

ยา้ยสินคา้อุปโภคบริโภคลงในโปรแกรม Flexsim ใหเ้ป็นแนวทางในการปรับปรุงกระบวนการต่างๆ ในอนาคต 

 

2. วตัถุประสงค์ของการวจัิย 

(1) เพ่ือลดขั้นตอนของกระบวนการขนยา้ยสินคา้อุปโภคบริโภค 

(2) เพ่ือจาํลองสถานการณ์ของกระบวนการขนยา้ยสินคา้อุปโภคบริโภคใหเ้ป็นแนวทางในการปรับปรุง

กระบวนการในอนาคตได ้

 

3. ทฤษฎีและงานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง  

 3.1 แผนภูมกิารไหล (Flow Process Chart) 

 แผนภูมิการไหล เป็นเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการบนัทึกขอ้มูลไดอ้ยา่งละเอียด กระชบั ประกอบดว้ยสญัลกัษณ์ 

คาํบรรยายและลายเสน้ เพ่ือบอกรายละเอียดของขั้นตอนการขนยา้ยเพ่ือช่วยใหว้เิคราะห์สามารถมองเห็นภาพของ

ขั้นตอนการขนยา้ยสินคา้ไดอ้ยา่งชดัเจนตั้งแต่ตน้ จนจบ โดยมีสญัลกัษณ์ต่างๆ ดงัตารางท่ี 1 

 

ตารางที ่1 แสดงสญัลกัษณ์ ความหมายและคาํอธิบาย 

สัญลกัษณ์ ช่ือสัญลกัษณ์ คาํอธิบาย 

 การปฏิบติังาน (Operation) 1.การจดัเตรียมวตัถุเพ่ืองานในขั้นถดัไป 

 การขนส่ง (Transportation) 1. การเคล่ือนยา้ยส่ิงหน่ึงจากจุดหน่ึงไปยงัจุดหน่ึง 

 การตรวจสอบ (Inspection) 1.พนกังานมีการตรวจสอบสินคา้ 

 การรอคอย (Delay) 1. พกัสินคา้ไวช้ัว่คราวระหว่างการขนยา้ย 

 การเก็บ (Storage) 1. การเก็บสินคา้เพ่ือจดัส่งไปยงัลูกคา้ 

 

3.2 แผนผงัการไหล (Flow Diagram) 

 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเขียนระบบใหม่ในการเขียนแผนภาพจาํลองการทาํงานของขั้นตอนการขนยา้ย

สินคา้ ระบุแหล่งกาํเนิดของขอ้มูล การไหลของกระบวนการต่างๆภายในการขนยา้ยสินคา้ ดงัตารางท่ี 2 
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ตารางที ่2 วธีิการเขียนแผนผงัการไหล 

แผนผงัการไหล 

สงัเกต/บนัทึก ขั้นตอนทาํงาน/ตาํแหน่ง/เวลา/กิจกรรม 

ทิศทางการไหล 

ระยะทาง ความถ่ี ปริมาณ 

ความซบัซอ้นจุดตดัเส้นทาง 

แยกประเภทกิจกรรม  

เขียนแผนผงั วสัดุ/คน 

 

3.3 เวลามาตรฐาน 

 เวลามาตรฐาน เป็นเวลาทั้งหมดท่ีกระบวนการนั้นควรจะเสร็จโดยการทาํงานอย่างมาตรฐานหลงัจาก

ทราบค่าเวลาปกติและเวลาลดหยอ่นแลว้สามารถคาํนวณหาค่าเวลามาตรฐานไดต้ามสมการดงัน้ี 

 STD =     NT (1+A)    (1) 

เม่ือ STD คือ เวลามาตรฐาน (Standard Time)           NT คือ เวลาปกติ (Normal Time) 

 A เวลาเผื่อ (Allowance Time) อยูใ่นรูปร้อยละของเวลาปกติ 

 3.4 แผนผงัแสดงเหตุและผล  

 กาํหนดปัญหาและสาเหตขุองปัญหาท่ีเกิดข้ึนเพ่ือวเิคราะห์และแกไ้ขสาเหตขุองปัญหานั้น ๆ 

 3.5 แนวคดิการระดมสมอง  

 เป็นการระดมความคิดกบับุคคลท่ีเก่ียวขอ้งเพ่ือหาแนวทางการแกไ้ขไดห้ลากหลายรูปแบบ 

 3.6 หลกัการลดความสูญเปล่า (Eliminate Combine Rearrange Simplify) 

 เป็นหลกัการท่ีช่วยปรับประยกุตใ์ชห้ลกัการต่างๆเพ่ือการปรับปรุง หรือลดเวลาในกระบวนการขนยา้ย

สินคา้และช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพในการทาํงาน โดยมี 4 องคป์ระกอบ ดงัน้ี 

E = Eliminate คือ การลดขั้นตอนการทาํงานท่ีไม่จาํเป็นออก  

C = Combine คือ การรวมขั้นตอนการทาํงานเขา้ดว้ยกนัเพ่ือประหยดัเวลาหรือแรงงานใน การทาํงาน  

R = Rearrange คือ การจดัลาํดบังานใหม่ใหเ้หมาะสม  

S = Simplify คือ ปรับปรงุ วธีิการทาํงาน หรือสร้างอุปกรณ์ช่วยใหท้าํงานไดง่้ายข้ึน  

3.7 แบบจาํลองสถานการณ์ Flexsim 

 โปรแกรมท่ีใชอ้อกแบบการจาํลองเวลาและระยะทางในกระบวนการขนยา้ยสินคา้ 

 

4. วธีิดําเนินการวจัิย  

  1. สืบคน้ สาํรวจ เก็บรวบรวมขอ้มูลเก่ียวกบักระบวนการขนยา้ยสินคา้ ระยะทางในกระบวนการขนยา้ย

สินคา้และเวลาการเคล่ือนยา้ยภายในกระบวนการขนยา้ยสินคา้ ของบริษทั กรณีศึกษา 

  2. ศึกษาทฤษฎีและโปรแกรมท่ีเก่ียวขอ้งในการทาํวิจยั ไดแ้ก่ ทฤษฎีแผนภูมิการไหล (Flow Process 

Chart) และแผนผงัการไหล (Flow Diagram) เวลามาตรฐาน (Standard Time) ทฤษฎีการลดความสูญเปล่า (ECRS) 

ทฤษฎีควบคุมคุณภาพทั้ง 7 ชนิด (7 Quality Control Tools) และโปรแกรม Flexsim 

  3. นาํขอ้มูลท่ีไดจ้ากการเก็บรวบรวมขอ้มูลมาจดัทาํขั้นตอนในแผนภูมิการไหล (Flow Process Chart) 
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ภาพที ่1 แผนภูมิการไหลของกระบวนการขนยา้ยสินคา้ 

 

  4. นาํขอ้มูลท่ีไดจ้ากการเก็บรวบรวมขอ้มูลมาจดัทาํแผนผงัการไหล (Flow Diagram)  

 
 

ภาพที ่2 แผนผงัการไหลของกระบวนการขนยา้ยสินคา้ 

 

  5. นําระยะเวลาท่ีเก็บข้อมูลมาได้ มาหาเวลามาตรฐาน (Standard Time) ของขั้ นตอนในแต่ละ 

กระบวนการขนยา้ยสินคา้ เพ่ือหาเวลาท่ีควรจะเสร็จของแต่ละกระบวนการ 
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ภาพที ่3 เวลามาตรฐาน (Standard Time) ของกระบวนการขนยา้ยสินคา้ 

   

6. หาสาเหตุของปัญหาโดยใชท้ฤษฎีแผนผงัแสดงเหตุและผล (Fishbone Diagram)  
 

 
 

ภาพที ่4 แผนผงัแสดงเหตุและผลของปัญหา 
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  7. หลงัจากทราบปัญหาใชแ้นวคิดระดมสมอง (Brain Storming) เพ่ือแกไ้ขปัญหา 

 

 
 

ภาพที ่5 วธีิแกไ้ขปัญหาโดยการระดมสมอง 

   

  8. หลงัจากท่ีผูว้จิยัไดท้าํการระดมสมองแลว้ผูว้จิยัจึงหาแนวทางการแกไ้ขปัญหาโดยใชห้ลกัการลด

ความสูญเปล่า ECRS และมีรายละเอียดก่อนและหลงัปรับปรุง ดงัภาพท่ี 6 
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ภาพที ่6 แกไ้ขปัญหาโดยใชห้ลกัการลดความสูญเปล่า ECRS 

  9. จาํลองสถานการณ์ของกระบวนการขนยา้ยสินคา้โดยใชโ้ปรแกรม Flexsim 

             
 

ภาพที ่7 ภาพก่อนและหลงัปรับปรุงโดยใชแ้บบจาํลองสถานการณ์ 

 

5. ผลการวจัิย 

 จากท่ีผูว้ิจัยได้ทําการศึกษาเร่ือง การลดขั้นตอนในกระบวนการขนยา้ยสินคา้อุปโภคและบริโภค 

กรณีศึกษา คลงัสินคา้แห่งหน่ึงในจงัหวดัขอนแก่น ผูว้ิจยัไดด้าํเนินขั้นตอนการวิจยัตามลาํดบั โดยมีวตัถุประสงค์

เพ่ือลดขั้นตอนของกระบวนการขนยา้ยสินคา้อุปโภคบริโภคและเพ่ือจาํลองสถานการณ์ของกระบวนการขนยา้ย

สินคา้อุปโภคบริโภคใหเ้ป็นแนวทางในการปรับปรุงกระบวนการต่างๆในอนาคต จากผลการวจิยัสามารถสรุปได้

ดงัน้ี 

1. จากการท่ีผูว้จิยัไดใ้ชแ้ผนผงัแสดงเหตุและผล เขา้มาช่วยในการหาปัญหาและสาเหตุของปัญหาพบวา่ 

คนจดัเลียงสินคา้ลงพาเลทชา้ พนกังานไม่มีความชาํนาญ พนกังานขาดความกระตือรือร้น รถโฟลค์ลิฟท์มีสภาพ

เก่า ลอ้ของรถเข็นฝืด พาเลทเส่ือมสภาพ พนักงานทาํงานหลายขั้นตอน, สินคา้มีขนาดไม่แน่นอน และสภาพ

อากาศร้อน ผูว้ิจยัจึงไดน้าํปัญหาทั้ง 5 มาวิเคราะห์และทาํการปรับปรุงแกไ้ขโดย การระดมสมองและหลกัการลด

ความสูญเปล่า 

 2. การระดมสมองระหวา่งผูว้ิจยัและพนกังานท่ีมีส่วนเก่ียวขอ้ง สามารถหาแนวทางการแกไ้ขปัญหาได้

ดงัน้ี 

 2.1 พนกังานจดัเลียงสินคา้ลงพาเลทชา้เน่ืองจากพาเลทไม่ไดถู้กจดัเตรียมใหอ้ยูใ่นพ้ืนท่ีขนยา้ยหรือ

ท่ีท่ีเหมาะสม ผูว้ิจยัไดเ้ลือกวิธีการแกไ้ขโดยการเตรียมพาเลทและจดัสถานท่ีสาํหรับวางพาเลทใกลก้บัจุดขนยา้ย

สินคา้ลง เพ่ือใหพ้นกังานสามรถขนสินคา้ลงพาเลทไดท้นัทีโดยไม่ตอ้งเดินไปขนพาเลทมาวางไวจุ้ดขนยา้ย 

 2.2 พนักงานไม่มีความชาํนาญงาน ผูว้ิจยัไดเ้ลือกวิธีแก้ไขโดยทาํการตรวจสอบการทาํงานของ

พนกังานและใหท้าํงานซํ้ าๆเพ่ือใหพ้นกังานเกิดความชาํนาญ 

 2.3 พนกังานขาดความกระตือรือร้น ผูว้ิจยัไดเ้ลือกวิธีแกไ้ขโดยการกาํหนดเวลาในการมอบหมาย

งาน มีเกณฑพิ์จารณาของการทาํงานของพนกังานใหต้รงตามเวลาท่ีกาํหนดและเป็นเกณฑใ์นการกาํหนดเงินเดือน 

 2.4 รถโฟลค์ลิฟท์มีสภาพเก่าทาํให้สตาร์จนานกวา่ปกติ ผูว้ิจยัไดเ้ลือกวิธีแกไ้ขโดยหมัน่ตรวจเช็ค

สภาพรถก่อนทาํการขนยา้ยสินคา้ 

 2.5 ลอ้ของรถเข็นฝืดจึงทาํงานล่าชา้ ผูว้ิจยัไดเ้ลือกวิธีแกไ้ขโดยหากลอ้เส่ือมสภาพแลว้เปล่ียนลอ้

เป็นรุ่นกนัสนิมส่วนหากเช็คแลว้ลอ้ยงัสามารถใชไ้ดอ้ยูค่วรหยดนํ้ ามนัหล่อล่ืน 
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 2.6 พาเลทมีเส่ือมสภาพจึงรองรับนํ้ าหนกัไดน้อ้ยลง ผูว้ิจยัไดเ้ลือกวิธีแกไ้ขโดยเช็คสภาพบ่อยคร้ัง

หากชาํรุดควรเปล่ียนพาเลทใหม่ 

 2.7 ให้พนกังานทาํงานหลายขั้นตอนจึงเกิดความล่าชา้ ผูว้ิจยัไดเ้ลือกวิธีแกไ้ขโดยกาํหนดขั้นตอน

ในการทาํงานและระบุตาํแหน่งหนา้ท่ีอยา่งชดัเจน 

 2.8 วสัดุมีขนาดท่ีไม่แน่นอน ส่งผลทาํใหก้ารขนส่งไม่ต่อเน่ือง ผูว้จิยัไดเ้ลือกวธีิแกไ้ขโดยการเสนอ

ใหบ้ริษทัใชส้ายพานลาํเลียงสินคา้เพ่ือช่วยทุ่นแรงในการยกสินคา้ลงจากรถ 

 2.9 อากาศร้อนทาํให้พนกังานเหน่ือยลา้ ผูว้ิจยัไดเ้ลือกวิธีแกไ้ขมีเคร่ืองด่ืมและผา้เยน็บริการเพ่ือ

บรรเทาอาการเหน่ือยลา้สาํหรับวนัท่ีสภาพร้อนมาก 

 3. หลงัจากการระดมสมองแลว้ผูว้ิจยัไดน้าํหลกัการลดความสูญเปล่า (ECRS) เขา้มาช่วยในการหาแนว

ทางการแกไ้ขปัญหาในกระบวนการขนยา้ยสินคา้ โดยผูว้ิจยัไดเ้ล็งเห็นปัญหาและแกไ้ขปัญหาดงัน้ี ปัญหาคนจดั

เลียงสินคา้ลงพาเลทชา้ พาเลทไม่ไดถู้กจดัเตรียมในท่ีขนยา้ยหรือท่ีท่ีเหมาะสม แนวทางการแกไ้ขปัญหาคือจดั

สถานท่ีสําหรับวางพาเลทใกล้กับจุดขนย้ายสินค้าลงหลักการลดความสูญเปล่าท่ีใช้คือการตัดขั้นตอน 

(Eliminate),ปัญหาถดัไปคือพนักงานขบัรถโฟล์คลิฟท์เตรียมตวัรอการขนยา้ยท่ีนานเกินไป แนวทางการแกไ้ข

ปัญหาคือ ใหพ้นกังานเตรียมรถช่วยขนสินคา้ก่อนไม่จาํเป็นตอ้งรอท่ีรถโฟลค์ลิฟท ์หลกัการลดความสูญเปล่าท่ีใช้

คือการรวมขั้นตอนการทาํงาน(Combine) และปัญหาลอ้ของรถเข็นฝืดจึงทาํงานล่าชา้ เกินไป แนวทางการแกไ้ข

ปัญหาคือหากลอ้เส่ือมสภาพแลว้เปล่ียนลอ้เป็นรุ่นกันสนิมส่วนหากเช็คแลว้ลอ้ยงัสามารถใช้ได้อยู่ควรหยด

นํ้ ามนัหล่อล่ืน หลกัการลดความสูญเปล่าท่ีใชคื้อการทาํให้ง่าย (Simplify) โดยมีผลเปรียบเทียบก่อนและหลงั

ปรับปรุง ดงัตารางท่ี 3 

 

ตารางที ่3 แสดงผลการเปรียบเทียบกระบวนการขนยา้ยสินคา้อุปโภคและบริโภคก่อนปรับปรุงและหลงัปรับปรุง 

รายละเอยีด ก่อนปรับปรุง หลงัปรับปรุง ลดลง ร้อยละ 

ขั้นตอนการทาํงาน(จาํนวน) 18 16 2 11.11 

เวลาเฉล่ีย(วนิาที) 6682.73 6501.21 181.52 2.71 

ระยะทาง(เมตร) 121.13 114.62 6.51 5.37 

 

6. อภิปรายผล  

 จากการท่ีผูว้จิยัไดท้าํการเก็บขอ้มูลกระบวนการขนยา้ยสินคา้ก่อนและหลงัปรับปรุงกระบวนการ พบวา่

ขั้นตอนของกระบวนการขนยา้ยสินคา้ลดลงจาก 18 ขั้นตอน เหลือ 16 ขั้นตอน ลดลงคิดเป็น 11.11% เวลาลดลง

จาก 6682.73 วินาทีเหลือ 6501.21 วินาที ลดลงคิดเป็น 2.71 % และระยะทางลดลง 121.13 เหลือ 114.62 เมตร 

ลดลงคิดเป็น 5.37 % ซ่ึงสอดคลอ้งกบัหลกัการลดความสูญเปล่า ECRS ท่ีผูว้ิจยัไดป้ฏิบติั ทั้ งน้ีเน่ืองจากการลด

ขั้นตอนในกระบวนการขนยา้ยสินคา้อุปโภคและบริโภคสามารถลดจํานวนขั้นตอนการขนยา้ยได้จริง ซ่ึง

ผลการวิจยัน้ีสอดคลอ้งกบังานวิจยัของคุณ ธรรมกร สีลาเรือง ท่ีไดว้ิจยัเร่ืองการลดความสูญเปล่าของพนกังาน

แผนกลานตูค้อนเทนเนอร์ ท่ีสามารถลดการทาํงานได ้4 ขั้นตอน ทาํให้ระยะเวลาลดลง 26.81% และระยะทาง

ลดลง 27.40 %  

จากนั้นผูว้ิจัยทาํการวดัค่าความคลาดเคล่ือนเพ่ือตรวจสอบความคลาดเคล่ือนของขั้นตอนเช็คเกอร์

ตรวจสอบสินคา้ในขั้นตอนกระบวนการขนยา้ยท่ี 15 พบว่า ขั้นตอนเช็คเกอร์ตรวจสอบสินคา้ก่อนนาํไปเขา้
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โปรแกรม Flexsim มีเวลาทั้งหมด 996.19 วนิาที และในโปรแกรม เช็คเกอร์ตรวจสอบสินคา้ทั้งหมด 1018.2 วนิาที 

ผูว้จิยัพบวา่มีความคลาดเคล่ือนทั้งหมด254.55 วนิาที  คิดเป็น 2.21 %  

ดงันั้นผูว้ิจยัสรุปไดว้า่มีผลการเปรียบเทียบทั้งก่อนและหลงัการปรับปรุงของกระบวนการขนยา้ยสินคา้

ในบริษทักรณีศึกษา พบว่าเวลาก่อนปรับปรุงคือ 2131.12 วินาที หรือ 35.51 นาที และเวลาหลงัปรับปรุง คือ 

2043.62 วินาที หรือ 34.06 นาที  และเวลาลดลง 87.5 วินาที หรือ 1.45 นาที คิดเป็นร้อยละ 4.10 หากผูว้ิจยัจาํลอง

สถานการณ์กระบวนการขนยา้ยสินคา้เป็นเวลา 1 เดือน พบว่าเวลาของกระบวนก่อนปรับปรุง เวลาท่ีไดคื้อ 

63933.6 วินาที หรือ 1065.56 นาทีและเวลาของกระบวนก่อนหลงัปรับปรุง เวลาท่ีได้คือ 61308.6 วินาที หรือ

1021.81 นาที และเวลาลดลง 2625 วนิาที หรือ 43.5 นาที คิดเป็นร้อยละ 4.10 

 หลงัจากการทาํการปรับปรุงกระบวนการขนยา้ยสินคา้ บริษทักรณีศึกษา สามารถลดขั้นตอนการทาํงาน 

และสามารถลดเวลาการทาํงานไดจ้ริง แต่สามารถเพ่ิมประสิทธิภาพไดไ้ม่มากนกั ผูว้จิยัจึงจาํลองสถานการณ์ของ

กระบวนการขนยา้ยสินคา้อุปโภคบริโภคเพ่ือให้บริษทักรณีศึกษาไดเ้ห็นภาพกระบวนการขนยา้ยทั้งหมดและยงั

สามารถใชใ้นการปรับปรุงขั้นตอนการทาํงานต่างๆ ในอนาคตได ้

 

7. ข้อเสนอแนะ 

 7.1ข้อเสนอแนะในการนําผลวจิยัไปใช้  

 ในการวิจยัคร้ังน้ีผูว้ิจยัไดพ้บว่าปัญหาส่วนใหญ่เกิดจากระบบการทาํงานท่ีท่ีซํ้ าซ้อนและการทาํงานท่ี            

ไม่เต็มประสิทธิภาพ ผูว้ิจัยจึงคิดว่าควรมีการจัดอบรม เพ่ือให้พนักงานตระหนักถึงหน้าท่ีในการทาํงานมี                     

การสังเกตการทาํงานของพนกังานเพ่ือใหพ้นกังานมีความกระตือรือร้นอยูต่ลอดเวลา และมีการวดัประสิทธิภาพ

ของกระบวนการทาํงานอยูเ่สมอเพ่ือใหก้ระบวนการหรือการปฏิบติังานมีประสิทธิภาพเพ่ิมมากข้ึน 

 7.2 ข้อเสนอแนะในการวจิยัคร้ังต่อไป  

 เน่ืองจากผูว้ิจยัไม่สามารถเขา้ถึงการทาํงานและไม่สามารถปรับปรุงการทาํงานของพนกังานโดยตรงได้

อยา่งเต็มท่ี ผูว้ิจยัเห็นควรวา่ในงานวิจยัคร้ังต่อไปควรขยายเวลาในการเก็บขอ้มูลและขออนุญาตผูท่ี้เก่ียวขอ้งใน

บริษทัให้สามารถเขา้ไปเก็บรวบรวมขอ้มูลหรือปรับปรุงแกไ้ขขั้นตอนการทาํงาน เพ่ือให้งานวิจยัมีประสิทธิภาพ

มากยิง่ข้ึน 

 

8. กติติกรรมประกาศ 

 วิจยัเล่มน้ีสมบูรณ์ไดด้ว้ยการไดรั้บคาํแนะนาํและแนวทางการแกไ้ขปัญหาท่ีเกิดข้ึนระหวา่งการทาํวจิยั 

ขอขอบพระคุณคณะอาจารย ์ซ่ึงเป็นอาจารยท่ี์ปรึกษาในงานวิจยัน้ี ท่ีสละเวลาให้คาํแนะนาํ และความคิดเห็นท่ี

เป็นประโยชน์เก่ียวกบัแนวทางการดาํเนินงานวจิยัการปรับปรุงแกไ้ขงานวจิยัและการนาํเสนองานวจิยัคร้ังน้ี  

 ขอขอบคุณ บริษทักรณีศึกษาและผูจ้ดัการท่ีใหค้วามอนุเคราะห์ในการเก็บรวบรวมขอ้มูลท่ีนาํมาใชใ้น

งานวจิยัเล่มน้ี 

 สุดทา้ยน้ีขอขอบพระคุณ คณะอาจารย ์วิทยาลยัโลจิสติกส์และซพัพลายเชน มหาวิทยาลยัศรีปทุมวิทยา

เขตขอนแก่น ท่ีใหค้าํแนะนาํในการแกไ้ขขอ้บกพร่องต่างๆเพ่ือใหโ้ครงงานวจิยัน้ีไดเ้สร็จสมบูรณ์ 
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บทคัดย่อ 

 การวจิยัน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือเพ่ิมและปรับปรุงประสิทธิภาพในการจดัเสน้ทางการขนส่งสินคา้ การวจิยัมี

การเก็บรวบรวมขอ้มูลโดยการสังเกตและการทดสอบนาํร่อง ผลการศึกษาพบวา่ การปรับปรุงเส้นทางการขนส่ง

โดยการประยุกต์การจดัเส้นทางตามทฤษฎีปัญหาการจดัเส้นทางการขนส่ง (Vehicle Routing Problem) ทฤษฎี

เก่ียวกับการลดระยะเวลาในการขนส่งสินคา้ และการกําจัดความสูญเสีย (7 Waste) สามารถลดต้นทุนและ

ค่าใช้จ่ายได้ 8,200 บาท หรือ 34.89% และลดระยะเวลาในการขนส่งสินคา้ได้ 1-2 วนั หรือ 50% ทําให้เกิด                 

ความรวดเร็วในการดาํเนินงาน และสามารถตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ไดดี้ยิง่ข้ึน 

 

คาํสําคญั:  การเพ่ิมประสิทธิภาพการขนส่ง การจดัเสน้ทางการขนส่ง  การกาํจดัความสูญเสีย  

 การเพ่ิมประสิทธิภาพการขนส่ง 

 

ABSTRACT 

 The objective of this research was to increase and improve the efficiency of transportation.  The data 

were collected by observation and pilot testing. The results showed that improving transportation through routing 

application according to vehicle routing problem theories and those concerning the reduction of time in freight 
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transportation and the elimination of losses (7 Waste) can lower costs and expenses by 8,200 baht or 34.89% and 

reduce the delivery time of 1-2 days or 50%, resulting in operation speed in response to the needs of customers. 

 

Keywords: Transport optimization, Cargo Routing, 7 Waste 

 

1. ความสําคัญและทีม่าของปัญหาวจัิย 

 ปัจจุบนัระบบโลจิสติกส์มีบทบาทสําคญัเป็นอย่างยิ่งในระบบเศรษฐกิจภายในประเทศ ไม่ว่าจะเป็น

ทางดา้นการขนส่งหรือดา้นคลงัสินคา้ ผูป้ระกอบการท่ีมีส่วนเก่ียวขอ้งต่างพฒันาระบบการจดัการ เพ่ือท่ีจะลด

ตน้ทุนและเพ่ิมประสิทธิภาพในการทาํงาน และเพ่ือเพ่ิมความสามารถในการแข่งขนักบัผูป้ระกอบการรายอ่ืนๆ 

ทั้งทางดา้นราคาและคุณภาพในการใหบ้ริการ 

 การขนส่งเป็นกิจกรรมท่ีสําคัญอย่างหน่ึงในกระบวนการโลจิสติกส์โดยมีเป้าหมายเพ่ือเพ่ิม

ประสิทธิภาพเชิงปฏิบติัการ กาํหนดโครงสร้างให้มีประสิทธิผล สามารถจดัส่งสินคา้ตามคาํสั่งซ้ือดว้ยปริมาณท่ี

ถูกตอ้งตรงตามความตอ้งการของลูกคา้ คุณภาพดีไม่แตกหรือสูญหายในเวลาท่ีกาํหนด ตรงตามสถานท่ีท่ีตอ้งการ 

ภายใตต้น้ทุนท่ีตํ่า (Sudalaimuthu & Raj, 2009) และสอดคลอ้งกบักระบวนการโลจิสติกส์ จึงตอ้งทาํทุกอยา่งให้

ถูกตอ้งเพ่ือให้สอดคลอ้งกบักลยทุธ์ิทางโลจิสติกส์มีการตดัสินใจเก่ียวกบัการขนส่งใหช้ดัเจน ให้สามารถรองรับ

กบัความตอ้งการของลูกคา้ได ้มีการจดัระดบัการใหบ้ริการลูกคา้อยา่งชดัเจนแต่ตอ้งคาํนึงถึงตน้ทุนท่ีเกิดข้ึนดว้ย 

 บริษทั xyz ดาํเนินธุรกิจทางดา้นการนาํเขา้และเป็นตวัแทนจาํหน่ายสินคา้ประเภทอาหารสาํเร็จรูปจาก

ต่างประเทศซ่ึงมีสินคา้หลากหลาย ทั้ งสินคา้สําเร็จรูป (Dry) สินคา้อาหารแช่เยน็ (Chilled) และสินคา้แช่แข็ง

(Frozen) การขนส่งสินคา้ ของ “บริษทั xyz” ทุกชนิดถูกจดัจาํหน่ายดว้ยระบบขนส่งท่ีมีประสิทธิภาพ โดยรถขนส่ง

สินคา้ทุกคนัติดตั้งระบบควบคุมความเยน็ (Data logger system) ในอุณหภูมิท่ีเหมาะสมเพ่ือใหลู้กคา้แน่ใจวา่สินคา้

ท่ีไดรั้บยงัคงคุณภาพความสด ใหม่อยา่งแทจ้ริง ซ่ึงพบวา่ในการขนส่งสินคา้แต่ละคร้ัง เจา้หนา้ท่ีธุรการขนส่งนั้น

จะมีการจดัสายการขนส่งสินคา้ไปยงัลูกคา้ในสายต่างๆ ของภาคใตท้ั้ ง 14 จงัหวดั และอาํเภอบางสะพานน้อย             

บางสะพาน และทบัสะแก ของจงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ โดยมีศูนยก์ระจายสินคา้ตั้งอยู่ท่ี อาํเภอท่าฉาง จงัหวดั                

สุราษฎร์ธานี มีการกระจายสินคา้ในภาคใตท้ั้งหมด 6 สายหลกัๆ ไดแ้ก่  

 1. ภูเก็ต+พงังา      

 2. กระบ่ี+ตรัง 

  3. ชุมพร+ระนอง+ประจวบคีรีขนัธ์   

 4. สุราษฎร์ธานี+เกาะสมุย  

 5. นครศรีธรรมราช (เมือง)+สงขลา 

 6. นครศรีธรรมราช (ทุ่งสง)+พทัลุง+หาดใหญ่+สตูล+ปัตตานี+ยะลา+นราธิวาส 

โดยพบวา่สายของนครศรีธรรมราช (ทุ่งสง) ถึงนราธิวาสนั้น เป็นสายท่ียาวท่ีสุดมีระยะทางจากบริษทั

ไปยงันราธิวาสประมาณ 1,700 กิโลเมตรไป-กลบั โดยใชเ้วลาในการขนส่งสินคา้ให้ลูกคา้ประมาณ 4-5 วนัถึงจะ

ส่งสินคา้เสร็จ โดยใชร้ถ 6 ลอ้เป็นพาหนะในการขนส่งสินคา้ และมีการจาํกดัความเร็วอยูท่ี่ 60 กิโลเมตรต่อชัว่โมง

ทาํให้ระยะเวลาขนส่งสินคา้ค่อนขา้งนาน และลูกคา้ท่ีอยู่ไกลไดรั้บสินคา้ชา้ และไม่ทนัตามความตอ้งการของ

ลูกคา้ 
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 ดงันั้นจึงไดมี้การเสนอแนะแนวทางโดยจากปกติจะมีสายขนส่งท่ียาวอยู ่1 สาย จากศูนยก์ระจายสินคา้

สุราษฯ ส่งสินคา้ให้ลูกคา้ตั้งแต่นครศรีธรรมราช(ทุ่งสง) ถึงนราธิวาส โดยเสนอเป็นเปล่ียนเป็น 2 สายการขนส่ง 

โดยใชร้ถ 4 ลอ้เป็นพาหนะในการขนส่ง โดยแบ่งเป็นสุราษฯ-นครศรีธรรมราช(ทุ่งสง) ถึงหาดใหญ่ และสุราษฯ-

หาดใหญ่ถึงนราธิวาส ทาํให้ระยะเวลาในการขนส่งสินคา้นั้นเร็วข้ึน ระยะทางในการขนส่งสินคา้สั้นลง ทาํให้

ลูกคา้ไดรั้บสินคา้เร็วข้ึนประมาณ 2-3 วนั สามารถตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ไดดี้ยิง่ข้ึน 

 

2. วตัถุประสงค์ของการวจัิย 

2.1 เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการขนส่งสินคา้ในสายใตล่้างของจงัหวดันครศรีธรรมราช - นราธิวาส 

2.2 เพ่ือเสนอแนะแนวทางการแกไ้ขปัญหาในการจดัเสน้ทางการขนส่งสินคา้ในสายใตล่้างของจงัหวดั

นครศรีธรรมราช-นราธิวาส 

 

3. เอกสารและงานวจัิยทีเ่กี่ยวข้อง 

 3.1 แนวคดิ ทฤษฎแีละงานวจิยัทีเ่กีย่วข้อง 

 3.1.1 ปัญหาการจดัเส้นทางการเดนิรถขนส่ง (Vehicle Routing Problem: VRP) 

 ปัญหาการจดัเส้นทางการเดินรถขนส่ง คือปัญหาท่ีตอ้งการหาเส้นทางเดินรถท่ีเหมาะสมจาก

จาํนวนของเส้นทางเดินรถท่ีเป็นไปไดท้ั้งหมด เป็นวิธีท่ีผูป้ฏิบติัการดา้นโลจิสติกส์ใชเ้พ่ือลดตน้ทุนในการขนส่ง

และลดระยะเวลาในการจดัส่งสินคา้ หาเส้นทางท่ีสั้นลงโดยผลเฉลยท่ีไดจ้ะข้ึนอยูก่บัวตัถุประสงค ์(Objective) 

และขอ้จาํกดัในการแกปั้ญหา (Constraint) ท่ีเกิดข้ึน เน่ืองจากสภาพการปฏิบติังานจริง ให้สามารถหาเส้นทาง             

การเดินรถท่ีขนส่งสินคา้ไปยงัลูกคา้แต่ละรายตามปริมาณความตอ้งการสินคา้ของลูกคา้ ภายใตข้อ้กาํ หนดในเร่ือง

ของค่าใช้จ่ายท่ีตํ่า ท่ีสุด หรือหาเวลาท่ีใช้ในการเดินทางท่ีน้อยท่ีสุด โดยจุดเร่ิมตน้และจุดส้ินสุดของเส้นทาง                 

การเดินรถจะตอ้งอยูท่ี่คลงัสินคา้เสมอการจดัเสน้ทางในการเดินรถท่ีดีและมีประสิทธิภาพนั้นจะส่งผลใหส้ามารถ

ลดระยะทางในการขนส่งได้ และในบางคร้ังยงัสามารถลดจาํ นวนยานพาหนะท่ีใช้ในการขนส่งไดอี้กด้วย                   

เม่ือระยะทางและจาํ นวนยานพาหนะท่ีใชใ้นการขนส่งลดลงส่งผลให้มลพิษท่ีเกิดข้ึนจากการขนส่งลดลง และ            

ยงัทาํให้ตน้ทุนในการขนส่งของบริษทัลดลงอีกดว้ย (นลินี อุดมสมบติัมีชยั, 2548) นอกจากนั้น ปัญหาการจดั

เส้นทางการขนส่งเป็นปัญหาท่ีไดรั้บความสนใจเป็นอย่างมากโดยมีวตัถุประสงค์เพ่ือการลดตน้ทุนการขนส่ง

และโลจิสติกส์ซ่ึงเป็นหน่ึงในตน้ทุนท่ีสาํคญัของตวัสินคา้และบริการ ปัญหาการจดัเสน้ทางการขนส่งนั้นค่อนขา้ง

ยากและซับซ้อน  เน่ืองจากมีปัจจยัความไม่แน่นอนต่าง ๆ ท่ีอาจเกิดข้ึนได้ในขณะเดินทางขนส่ง โดยเฉพาะ                

เม่ือเครือข่ายการขนส่งมีขนาดใหญ่มาก ๆ ตวัอย่างท่ีได้นําเสนอ คือ ปัญหาการจัดเส้นทางการขนส่งภายใต ้              

ความไม่แน่นอนของอุปสงคซ่ึ์งเป็นปัญหาท่ีไดรั้บความสนใจอยา่งมากในห่วงโซ่อุปทาน (เกียรติกลุ ไชยจิตตเ์อ้ือ, 

2560) 

3.1.2 การกาํจดัความสูญเสีย (7 Waste) 

การกาํจัดความสูญเสีย (7 Waste) เป็นกุญแจดอกหน่ึงในระบบ Lean Manufacturing เป็นระบบ

กาํจดัความสูญเสียและปรับปรุงคุณภาพอยา่งต่อเน่ืองในกระบวนการผลิต เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพให้กบักิจกรรม

หรืองานท่ีดําเนินการ ข้อเสียจากการมี 7 Waste คือ ใช้เวลาการผลิตนาน สินค้ามีคุณภาพตํ่าและต้นทุนสูง 

กระบวนการผลิตมักจะพบว่ามีความสูญเสียต่างๆแฝงอยู่ไม่มากก็น้อย ซ่ึงเป็นเหตุให้ประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผลของกระบวนการตํ่ากวา่ท่ีควรจะเป็น ดงันั้นจึงมีแนวคิดเพ่ือพยายามจะลดความสูญเสียเหล่าน้ีเกิดข้ึน
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7 ประการ ไดแ้ก่ 1) ความสูญเสียเน่ืองจากการผลิตมากเกินไป (Overproduction) การผลิตสินคา้ปริมาณมากเกิน

ความตอ้งการการใชง้านในขณะนั้น หรือผลิตไวล่้วงหนา้ เป็นเวลานาน มาจากแนวความคิดเดิมท่ีวา่แต่ละขั้นตอน

จะตอ้งผลิตงานออกมาใหม้ากท่ีสุดเท่าท่ีจะทาํได ้เพ่ือใหเ้กิดตน้ทุนต่อหน่วยตํ่าสุดในแต่ละคร้ังโดยไม่ไดค้าํนึงถึง

วา่จะทาํใหมี้งานระหวา่งทาํ (Work in process, WIP) ในกระบวนการเป็นจาํนวนมากและทาํใหก้ระบวนการผลิต

ขาดความยืดหยุ่น 2) ความสูญเสียเน่ืองจากการเก็บวสัดุคงคลงั (Inventory) การซ้ือวสัดุคราวละมากๆ เพ่ือเป็น

ประกนัว่าจะมีวสัดุสําหรับผลิตตลอดเวลา หรือเพ่ือให้ได ้ส่วนลดจากการสั่งซ้ือ จะส่งผลให้วสัดุท่ีอยู่ในคลงัมี

ปริมาณมากเกินความตอ้งการใชง้านอยู่เสมอ เป็นภาระในการดูแลและการจดัการ ซ่ึงทางโตโยตา้ถือว่าสินคา้                

คงคลงัเปรียบเสมือนปีศาจ (Evil) 3) ความสูญเสียเน่ืองจากการขนส่ง (Transportation) การขนส่งเป็นกิจกรรมท่ี

ไม่ก่อให้เกิดมูลค่าเพ่ิมแก่วสัดุ ดงันั้นจึงตอ้งควบคุมและลดระยะทาง ในการขนส่งลงใหเ้หลือเท่าท่ีจาํเป็นเท่านั้น     

4) ความสูญเสียเน่ืองจากการเคล่ือนไหว (Motion) ท่าทางการทาํงานท่ีไม่เหมาะสม เช่น ตอ้งเอ้ือมหยิบของท่ีอยู่

ไกล กม้ตวัยกของหนกัท่ีวางอยู ่บนพ้ืน ฯลฯ ทาํให้เกิดความลา้ต่อร่างกายและทาํให้เกิดความล่าชา้ในการทาํงาน

อีกดว้ย 5) ความสูญเสียเน่ืองจากกระบวนการผลิต (Processing) เกิดจากกระบวนการผลิตท่ีมีการทาํงานซํ้ าๆ กนั

ในหลายขั้นตอน ซ่ึงไม่มีความจาํเป็นเพราะงานเหล่านั้นไม่ทาํให้เกิดมูลค่าเพ่ิมกับผลิตภณัฑ์ รวมทั้ งงานใน

กระบวนการผลิตท่ีไม่ช่วยให้ตวั ผลิตภณัฑเ์กิดความเท่ียงตรงเพ่ิมข้ึนหรือคุณภาพดีข้ึน 6) ความสูญเสียเน่ืองจาก

การรอคอย (Delay) การรอคอยเกิดจากการท่ีเคร่ืองจกัร หรือพนกังานหยดุการทาํงานเพราะตอ้งรอคอยบาง ปัจจยั

ท่ีจาํเป็นต่อการผลิต 7) ความสูญเสียเน่ืองจากการผลิตของเสีย (Defect) เม่ือของเสียถูกผลิตออกมา ของเสีย

เหล่านั้นอาจถูกนาํไปแก้ไขใหม่ ให้ไดคุ้ณสมบติัตามท่ีลูกคา้ตอ้งการ หรือถูกนาํไปกาํจดัท้ิง ดงันั้นจึงทาํให้มี             

การสูญเสียเน่ืองจากการผลิตของเสียข้ึน (สถาบนัเพ่ิมผลผลิตแห่งชาติ, 2562) 

3.2 แผนผงัก้างปลา (Cause and Effect Diagram)  

แผนผงัสาเหตุและผลเป็นแผนผงัท่ีแสดงถึงความสมัพนัธ์ระหวา่งปัญหา (Problem) กบัสาเหตุทั้งหมดท่ี

เป็นไปได้ท่ีอาจก่อให้เกิดปัญหานั้ น (Possible Cause) เราอาจคุ้นเคยกับแผนผงัสาเหตุและผล ในช่ือของ                        

“ผงักา้งปลา (Fish Bone Diagram)” เน่ืองจากหนา้ตาแผนภูมิมีลกัษณะคลา้ยปลาท่ีเหลือแต่กา้ง หรือหลายๆ คน

อาจรู้  จักในช่ือของแผนผัง อิชิกาว่า (Ishikawa Diagram) ซ่ึงได้รับการพัฒนาคร้ังแรกเม่ือปี ค.ศ. 1943                             

โดย ศาสตราจารยค์าโอรุ อิชิกาว่า แห่งมหาวิทยาลยัโตเกียว สํานักงานมาตรฐานอุตสาหกรรมแห่งญ่ีปุ่น (JIS)                 

ได้นิยามความหมายของผงัก้างปลาน้ีว่า "เป็นแผนผงัท่ีใช้แสดงความสัมพนัธ์อย่างเป็นระบบระหว่างสาเหตุ

หลายๆ สาเหตุท่ีเป็นไปไดท่ี้ส่งผลกระทบให้เกิดปัญหาหน่ีงปัญหา" เม่ือไรจึงจะใชแ้ผนผงัสาเหตุและผล 1) เม่ือ

ตอ้งการคน้หาสาเหตุแห่งปัญหา 2) เม่ือตอ้งการทาํการศึกษา ทาํความเขา้ใจ หรือทาํความรู้จกักบักระบวนการอ่ืนๆ

เพราะวา่โดยส่วนใหญ่พนกังานจะรู้ปัญหาเฉพาะในพ้ืนท่ีของตนเท่านั้น แต่เม่ือมีการทาํผงักา้งปลาแลว้ จะทาํให้

สามารถรู้กระบวนการของแผนกอ่ืนไดง่้ายข้ึน 3) เม่ือตอ้งการให้เป็นแนวทางในการระดมสมอง ซ่ึงจะช่วยให้

ทุกๆคนใหค้วามสนใจในปัญหาของกลุ่มซ่ึงแสดงไวท่ีหวัปลา (ศิริชยั เพ่ิมกานตช์นา, 2555) 

 

4. วธีิดําเนินการวจัิย   

4.1 ประชากรและตวัอย่าง 

การวิจัยน้ีเป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) เก็บขอ้มูลโดยการทดสอบนําร่องเฉพาะ                 

การขนส่งสินคา้ในสายใตล่้าง บริษทั xyz เท่านั้น 



การประชุมวชิาการระดบัชาติและนานาชาติ มหาวทิยาลยัศรีปทุม ออนไลน์ คร้ังท่ี 16 ประจาํปี 2564 วนัท่ี 28 ตุลาคม 2564 

1220 

4.2 เคร่ืองมือวจิยั 

4.2.1 แผนผงักา้งปลาเพ่ือวเิคราะห์สาเหตุของปัญหาท่ีแทจ้ริง 

4.2.2 ตารางเปรียบเทียบการขนส่งรูปแบบเก่าและรูปแบบใหม่ 

4.3 การเกบ็รวบรวมข้อมูล 

การเก็บรวมรวมขอ้มูลใชว้ธีิการสงัเกต และการทดสอบนาํร่องเปล่ียนรูปแบบการขนส่งจากยานพาหนะ 

6 ลอ้ จาํนวน 1 คนั เป็นการใชย้านพาหนะ 4 ลอ้ จาํนวน 2 คนั จาํนวน 10 เท่ียว 

 

5. ผลการวจัิย 

 การวเิคราะห์หาสาเหตุไดท้าํการวเิคราะห์หาสาเหตุและแนวทางการแกไ้ขปัญหาท่ีมีผลทาํให ้ เกิดปัญหา

ในการจดัส่งสินคา้จงัหวดันครศรีธรรมราช-นราธิวาส ท่ีส่งผลต่อการจดัเส้นทางการขนส่งสินคา้ และระยะเวลา 

จึงไดใ้ชแ้ผนกา้งปลามาช่วยในการวเิคราะห์ปัญหา 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที ่2 แสดงแผนผงักา้งปลาแสดงถึงปัญหาในการจดัส่งสินคา้ของนครศรีธรรมราช-นราธิวาส 

 

จากภาพท่ี 2 พบว่าเม่ือพิจารณาแผนผงักา้งปลาท่ีไดใ้นส่วนของการจดัเส้นทางการส่งสินคา้ ผลการ

วิเคราะห์เพ่ือหาสาเหตุของปัญหา และแนวทางแกไ้ขพบวา่ สาเหตุหลกัท่ีทาํให้เกิดปัญหาในการจดัส่งสินคา้ใน

กระบวนการทาํงาน คือ  

1. มีการจดัสายการขนส่งท่ียาวเกินไป 

 2. มีการจาํกดัความเร็วของรถทีใชใ้นการขนส่งสินคา้  

3. มีตน้ทุนและค่าใชจ่้ายในการขนส่งท่ีสูง  

 จึงทาํให้เกิดความล่าชา้ในการรับสินคา้ของลูกคา้ ดงันั้นผูจ้ดัทาํจึงเสนอดงันั้นจึงไดมี้การเสนอแนะ

แนวทางโดยจากปกติจะมีสายขนส่งท่ียาวอยู ่1 สาย จากศูนยก์ระจายสินคา้สุราษฎร์ธานี ส่งสินคา้ให้ลูกคา้ตั้งแต่

ปัญหาใน 

การจดัส่งสินค้าของ 

นครศรีธรรมราช-นราธิวาส 

เส้นทาง พาหนะ 

ค่าใช้จ่าย ระยะเวลา 

พนกังานไม่รู้จกั

เสน้ทางท่ีชดัเจน 
มีการจาํกดัความเร็วของ 

รถทีใชใ้นการขนส่งสินคา้  

เกิดความล่าชา้ในการขนส่ง 

มีการจดัสายการ

ขนส่ง 

 

มีตน้ทุนและค่าใชจ่้าย 

ในการขนส่งท่ีสูง 

รอบในการขนส่งไม่เท่ากนั                                 

มีขอ้จาํกดัของลูกคา้ 

ในการรับสินคา้ 

ใชเ้วลาในการเคล่ือนยา้ย

ของสินคา้นาน 

ไม่สามารถกาํหนดเวลาใน

การส่งมอบใหลู้กคา้ได ้ 
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นครศรีธรรมราช(ทุ่งสง) ถึงนราธิวาส โดยเสนอเป็นเปล่ียนเป็น 2 สายการขนส่ง โดยใชร้ถ 4 ลอ้ เป็นพาหนะใน

การขนส่ง โดยแบ่งเป็น สุราษฎร์ธานี ส่งสินคา้ใหลู้กคา้ตั้งแต่นครศรีธรรมราช(ทุ่งสง) ถึงหาดใหญ่ และหาดใหญ่

ถึงนราธิวาส ทาํให้ระยะเวลาในการขนส่งสินคา้นั้นเร็วข้ึน ระยะทางในการขนส่งสินคา้สั้นลง ทาํให้ลูกคา้ไดรั้บ

สินคา้เร็วข้ึนประมาณ 2-3 วนั สามารถตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ไดดี้ยิง่ข้ึน 

 

 

 

รูปแบบเดิม 

สุราษฯนครศรีฯ พทัลุง สงขลา ปัตตานี นราธิวาส 

ยะลา และสตูล 

 

รูปแบบท่ี 1 

สุราษฯนครศรีฯ พทัลุง สงขลา และสตูล 

 
รูปแบบท่ี 2 

สุราษฯสงขลา ปัตตานี นราธิวาส และยะลา 

 
 

ภาพที ่3 แสดงเสน้ทางการขนส่งแบบเก่าและแบบใหม่ 
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ตารางที่ 1 แสดงการเปรียบเทียบตน้ทุน ผลต่างและเปอร์เซ็นของรายละเอียดเก่ียวกบัการจดัเส้นทางการขนส่ง

สินคา้ (Cargo Routing) ระหว่างนครศรีธรรมราช-นราธิวาส (แบบเก่า) และนครศรีธรรมราช-หาดใหญ่, 

หาดใหญ่-นราธิวาส (แบบใหม่) 
 

รายละเอยีดเกีย่วกบั 

การขนส่งสินค้า 
(แบบเก่า) 

(แบบใหม่  

เส้นทางที ่1) 

(แบบใหม่ 

ส้นทางที ่2) 

(แบบใหม่ 

เส้นทางที ่1+2) 

ผล 

ต่าง 

% ผลต่างที่

สามารถต้นทุน

ลงได้ 

คลอบคลุมพืน้ที ่

กระจายสินค้า 

สุราษฯนครศรี

ฯ- นราธิวาส  

นครศรีฯ-สตูล สุราษฯ 

สงขลา- นราธิวาส  

สุราษฯ 

นครศรีฯ- นราธิวาส 
- - 

ระยะทางไป-กลบั 1,700 กิโลเมตร 800 กิโลเมตร 1,400 กิโลเมตร 2,200 กิโลเมตร +500 29.41% 

ระยะเวลา 4-5 วนั 2-3 วนั 2-3 วนั 2-3 วนั 1-2  50% 

ค่าใช้จ่าย 

ค่านํา้มนั 15,000 บาท 4,200 บาท 5,500 บาท 9,700 บาท 5,300 35.33% 

ค่าจ้างพนักงาน 

ต่อคร้ัง 

3 คน (พนง.ขบัรถ 1 

พนง.ยกของ 2) 

[(350*5)+ 

(200*2*5) = 3,750 ] 

2 คน (พนง.ขบัรถ 

1 พนง.ยกของ 1) 

 [(250*3)+ 

(150*3) = 1,200) 

2 คน (พนง.ขบัรถ 

1 พนง.ยกของ 1) 

 [(250*3)+ 

(150*3) = 1,200) 

4 คน (1,200*2) 

= 2,400 บาท 
1,350  36% 

ค่าเส่ือมราคา 

เฉลีย่ต่อคร้ัง 
1,500 บาท 500 บาท 500 บาท 1,000 บาท 500 33.33% 

ค่าทีพ่กั 
550*4 =2,200 บาท 

(+ 150 พกัเพิ่ม 1 คน) 
400*2 = 800 400*2 = 800 1,600 บาท 600 27.27% 

ค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ 1,050 บาท 300 บาท 300 บาท 600 บาท 450 42.86% 

รวมทีส่ามารถลดต้นทุนได้ 23,500 7,000 บาท 8,300 บาท 15,300 8,200 34.89% 

*ค่าใชจ่้ายโดยประมาณในการจดัส่งสินคา้ต่อคร้ังจากการทดสอบนาํร่องจาํนวน 10 เท่ียว 

 

6. อภิปรายผล  

 จากการศึกษาการเพ่ิมประสิทธิภาพในการจัดเส้นทางการขนส่งสินคา้ในสายใต้ล่างของจังหวดั

นครศรีธรรมราช - นราธิวาส เป็นการศึกษาเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการจดัเส้นทางและลดตน้ทุนในการขนส่ง

สินคา้ เม่ือพิจารณาจากภาพท่ี 3 และตารางท่ี 1 จะเห็นไดว้่ามีการลดตน้ทุนและค่าใชจ่้ายในกระบวนการขนส่ง

สินคา้และลดระยะเวลาการขนส่งสินคา้ ซึงไดท้าํการวิเคราะห์ถึงปัญหาและแนวทางในการแกไ้ขปัญหาท่ีทาํให้

เกิดความล่าชา้ในกระบวนการขนส่งสินคา้ จึงนาํแผนผงักา้งปลามาวิเคราะห์ถึงปัญหาและทฤษฎีปัญหาการจดั

เส้นทางการขนส่ง (Vehicle Routing Problem) ทฤษฎีเก่ียวกบัการลดระยะเวลาในการขนส่งสินคา้ และการกาํจดั

ความสูญเสีย (7 Waste) มาช่วยในการแกไ้ขปัญหาและเขา้มาช่วยในเพ่ิมประสิทธิภาพในกระบวนการจดัเสน้ทาง

การขนส่งสินคา้ในสายใตล่้างของจงัหวดันครศรีธรรมราช - นราธิวาส เพ่ือให้การจดัเส้นทางและกระบวนการ

ขนส่งสินคา้เป็นไปอยา่งรวดเร็ว สะดวกมากยิง่ข้ึนและมีประสิทธิภาพ สามารถลดตน้ทุนและค่าใชจ่้ายใหน้อ้ยลง

ได ้และยงัสามารถลดระยะเวลาการขนส่งสินคา้ไดเ้ร็วข้ึน 1-2 วนั ซ่ึงสามารถตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้

ไดดี้ยิง่ข้ึน 

 จากการเปล่ียนแปลงการจดัเสน้ทางการขนส่งสินคา้ พบวา่สามารถลดตน้ทุนและค่าใชจ่้ายในการขนส่ง

สินคา้ และยงัลดระยะเวลาในการส่งสินคา้ 1-2 วนั เละเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการทาํงานได ้โดยการจดัเส้นทาง

ขนส่งสินคา้แบบเก่า โดยใชร้ถ 6 ลอ้ มีตน้ทุนและค่าใชจ่้ายประมาณ 23,500 บาทต่อคร้ัง ใชเ้วลาขนส่งสินคา้

ประมาณ 4-5 วนั และการจดัเส้นทางขนส่งสินคา้แบบใหม่ โดยใชร้ถ 4 ลอ้จาํนวน 2 คนั มีตน้ทุนและค่าใชจ่้าย
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ประมาณ 15,300 บาทต่อคร้ัง ใชเ้วลาขนส่งสินคา้ประมาณ 2-3 วนั สามารถลดตน้ทุนและค่าใชจ่้ายไดป้ระมาณ 

8,200 บาทหรือ 34.893% และลดระยะเวลาได ้1-2 วนัหรือ 50%   

 ดงันั้นแสดงให้เห็นว่าการนาํปัญหาการจดัเส้นทางการขนส่ง ทฤษฎีปัญหาการจดัเส้นทางการเดินรถ

ขนส่ง (Vehicle Routing Problem) และการกาํจดัความสูญเสีย (7 Waste) มาใชใ้นการลดตน้ทุนและค่าใชจ่้าย และ

ลดระยะเวลาการขนส่งสินค้าเพ่ิมประสิทธิภาพในกระบวนการขนส่งสินค้า ทําให้เกิดความรวดเร็วใน

กระบวนการทาํงานไดม้ากยิง่ข้ึน และตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ไดดี้ยิง่ข้ึน 

 

7. ข้อเสนอแนะ 

    ข้อเสนอแนะในการนําผลวจิยัไปใช้ 

(1) ผลการวจิยัแสดงใหเ้ห็นถึงการใชร้ะยะเวลาในการส่งมอบท่ีเร็วข้ึนและสามารถประหยดัตน้ทุน

รวมทั้งหมดของการขนส่งโดยการเปล่ียนขนาดยานพาหนะท่ีมีขนาดท่ีเหมาะสมกบัจาํนวนสินคา้ท่ีจดัส่ง  

(2) ผลการวจิยัสามารถนาํไปปรับใชใ้นการเพ่ิมประสิทธิภาพการขนส่งใหธุ้รกิจขนส่งโดยเฉพาะอยา่ง

ยิง่ธุรกิจขนส่งท่ีตอ้งมีการจดัส่งสินคา้ท่ีมีการความคุมอุณหภูมิท่ีแตกต่างกนั  
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บทคัดย่อ 

งานวิจยัเร่ืองน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือเปรียบเทียบร้อยละความผิดพลาดสัมบูรณ์และเพ่ือหาวิธีพยากรณ์ท่ี

เหมาะจากการพยากรณ์อากาศยานแต่ละประเภท โดยใชข้อ้มูลจาํนวนอากาศยานท่ีมาใชบ้ริการท่าอากาศยาน

สุวรรณภูมิ ปี พ.ศ. 2557 – 2563  ด้วยวิธี ค่าเฉล่ียเคล่ือนท่ี ค่าเฉล่ียเคล่ือนท่ีแบบถ่วงนํ้ าหนัก เอกซ์โปเนน             

เซียลแบบปรับเรียบ และ ห่วงโซ่มาร์คอฟ เม่ือเปรียบเทียบค่าร้อยละความผิดพลาดสัมบูรณ์จากการพยากรณ์

ดงักล่าวจากอากาศยานรหสั  A-F  พบวา่รหัส E จากการพยากรณ์ดว้ยห่วงโซ่มาร์คอฟ มีค่านอ้ยท่ีสุดอยูท่ี่ร้อยละ 

2.8765 จึงเป็นวธีิท่ีเหมาะสมในการต่อยอดการพยากรณ์อากาศยานแต่ละประเภทต่อไป  

 

คาํสําคญั: การขนส่งทางอากาศ, การพยากรณ์, ห่วงโซ่มาร์คอฟ, อากาศยาน 

 

ABSTRACT 

 This research aims to compare mean absolute percentage error ( MAPE)  and fine suitable method for 

forecasting aircrafts categories. Data came from aircraft categories that used the service at Suvarnabhumi Airport 

in the year 2014 – 2020 by using Moving average, Weight moving, Exponential smoothing average, and Markov 

chain. When comparing mean absolute percentage error from forecast mentioned from aircrafts code A – F, found 

that Aircraft code E from Markov chain has the least value at 2. 8765% , so it is an appropriate way to use this 

forecast for each code of aircraft    
 

Keywords: Aircraft, Air transport, Forecasting, Markov chain   
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1. ความสําคัญและทีม่าของปัญหาวจัิย 

 อุตสาหกรรมการบินประกอบไปดว้ย 1) ผูอ้อกกฎระเบียบ กาํหนดมาตรฐาน ส่งเสริมและพฒันาดา้น

การบินพลเรือนระหวา่งประเทศ 2) ผูผ้ลิตอากาศยาน 3) ท่าอากาศยาน มีหนา้ท่ีใหบ้ริการการข้ึน – ลงของอากาศ

ยาน 4) ตวัแทนขนส่งสินคา้ทางอากาศ 5) สายการบิน มีหนา้ท่ีบริการขนส่งผูโ้ดยสารและสัมภาระไปยงัจุดหมาย

ปลายทางดว้ยความ และ 6) ผูใ้ห้บริการการเดินอากาศ มีการให้บริการดา้นการจดัการเทคโนโลยีการเดินอากาศ 

ดา้นอุตุนิยมวิทยา ดา้นการคน้หาและช่วยชีวิต ดา้นบริการข่าวสารการบิน และดา้นจดัการการจราจรทางอากาศ 

(บุญญวฒัน์ อกัษรกิตต์ิ และคณะ, 2563)   

ในการจดัการจราจรทางอากาศนั้น สามารถแบ่งได ้คือ 1) การบริหารห้วงอากาศ 2) การบริการจราจร

ทางอากาศ และ 3) การบริหารสภาพคล่องการจราจรทางอากาศ (บริษทั วทิยกุารบินแห่งประเทศไทย, 2562) ซ่ึงใน

การวางแผนในการจัดการจราจรทางอากาศยานนั้นมี 3 ระยะ คือ ระดับยุทธ์ศาสตร์ (Strategic planning) คือ                  

การวางแผนการบริหารเท่ียวบิน และ/หรือ ขีดความสามารถในการรองรับเท่ียวบิน 2 – 6 เดือนล่วงหนา้ ระดบั

ก่อนปฏิบติัการ (Pre – tactical planning) คือ การวางแผนการบริหารเท่ียวบิน และ/หรือ ขีดความสามารถในการรองรับ

เท่ียวบิน 2 – 7 วนัก่อนการปฏิบติังาน และระหวา่งวนัปฏิบติัการ (Tactical operation) คือ การบริหารเท่ียวบินให้

ไดต้ามแผนท่ีวางไว ้ซ่ึงอาจเปล่ียนแปลงไปตาม สภาพอากาศ หรือ สถานการณ์ฉุกเฉิน เป็นตน้ (The International 

civil aviation organization, 2016) ทั้งน้ีในการจดัการทั้ง 3 ระยะดงักล่าวใหมี้ประสิทธิภาพนั้น จาํเป็นตอ้งพยากรณ์

อากาศยานแต่ละประเภท (Code A – F) ล่วงหนา้เพ่ือการวางแผนในอนาคต ซ่ึงการพยากรณ์นั้น สามารถแบ่งได ้             

2 ประเภท คือ การพยากรณ์เชิงคุณภาพ เช่น วิธีสัมภาษณ์จากประสบการณ์ชองผูเ้ช่ียวชาญ (Delphi method)  

วธีิการระดมความคิดของผูบ้ริหาร (Jury of expert opinion) เป็นตน้ และการพยากรณ์เชิงปริมาณ เช่น วธีิเอกซ์โป- 

เนนเซียลแบบปรับเรียบ (Exponential Smoothing) วิธีการห่วงโซ่มาร์คอฟ (Markov chain) เป็นตน้ (Rob J. and 

George A., 2021)  

สาํหรับการพยากรณ์ในงานวิจยัเร่ืองน้ีจะทาํการพยากรณ์เป็นจาํนวนอากาศยานแต่ประเภท ท่ีจะมาใช้

บริการท่ีท่าอากาศยานสุวรรณภูมิเน่ืองจากเป็นท่าอากาศยานหลกัของประเทศท่ีมีจาํนวนอากาศยานมาใชบ้ริการ

มากท่ีสุด (บริษทั ท่าอากาศยานไทย จาํกดั (มหาชน), 2563).  เพ่ือหาวธีิพยากรณ์ท่ีเหมาะของจากอากาศยานแต่ละ

ประเภท   

 

2. วตัถุประสงค์ของการวจัิย 

(1) เพ่ือเปรียบเทียบร้อยละความผิดพลาดสมับูรณ์จากการพยากรณ์อากาศยานแต่ละประเภท 

(2) เพ่ือหาวธีิพยากรณ์ท่ีเหมาะสมของจากอากาศยานแต่ละประเภท   

 

3. ขอบเขตการวจัิย 

(1) พยากรณ์ประเภทอากาศยานท่ีมาใช ้ณ บริการท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ปี พ.ศ.2557 – 2563  

(2) การพยากรณ์ดว้ยวิธีค่าเฉล่ียเคล่ือนท่ี  ค่าเฉล่ียเคล่ือนท่ีแบบถ่วงนํ้ าหนกั เอกซ์โปเนนเซียลแบบปรับ

เรียบ และ ห่วงโซ่มาร์คอฟ  
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4. ประโยชน์ทีค่าดว่าได้จะรับ  

(1) เพ่ือเป็นแนวทางในการพฒันาการพยากรณ์แบบผสมผสาน (Hybrid) 

 

5. เอกสารและงานวจัิยทีเ่กี่ยวข้อง 

 5.1 แนวคดิ ทฤษฎแีละงานวจิยัทีเ่กีย่วข้อง 

 รหสัอา้งอิงท่าอากาศยาน (Code A – F) มีไวเ้พ่ือง่ายต่อการกาํหนดส่ิงอาํนวยความสะดวกต่างๆ ระหวา่ง

อากาศยานท่ีจะมาใชบ้ริการกบัท่าอากาศยาน ตวัอยา่งอากาศยานท่ีอยูใ่นแต่ละรหัส ดงัน้ี รหัส A เช่น อากาศยาน

เคร่ืองยนตเ์ดียวทุกประเภท รหัส B เช่น Bombardier และ Saab เป็นตน้ รหัส C เช่น Boeing737 และ Airbus320 

เป็นตน้ รหัส D เช่น Boeing767 และ Airbus300 เป็นตน้ รหัส E เช่น Boeing777 และ Airbus350 เป็นตน้ และ 

รหสั F เช่น Boeing747, Airbus 380, และ Antonov เป็นตน้ (The International civil aviation organization, 2013) 

 ห่วงโซ่มาร์คอฟ (Markov chain) คือลาํดบัเหตุการณ์ของความน่าจะเป็นท่ีเกิดข้ึนก่อนหนา้นั้น ซ่ึงสภาวะ

หรือสถานะ (State) ท่ีเป็นอยูใ่นช่วงเวลาใดๆ อาจจะเปล่ียนแปลงหรือไม่ก็ได ้และจะเรียกวา่สถานะคงตวั เม่ือมี

สภาวะท่ีก่อนเปล่ียนกับหลงัเปล่ียนมีค่าเท่ากัน เหตุการณ์ (Event) ส่ิงท่ีเกิดข้ึนหรือการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึน 

ประกอบไปดว้ยทรานซิชัน่ (Transition) ซ่ึงกาํหนดโดยการแจกแจงความน่าจะเป็น โดยความน่าจะเป็นไดม้าจาก

การสังเกตการเปล่ียนแปลงของส่ิงท่ีเราตอ้งการศึกษาในช่วงเวลาถดัไป เช่น ชัว่โมง หรือ วนั เป็นตน้ ส่ิงน้ีแสดง

ใหเ้ห็นวา่คุณสมบติัของห่วงโซ่มมาร์คอฟไม่ตอ้งการหน่วยความจาํในอดีต (Memoryless) (Devin Soni, 2018) 

พิเชฐ พุม่เกษร และคณะ (2562) ไดท้าํงานวจิยัเร่ือง การพยากรณ์ราคายางแผน่รมควนัชั้น 3 (RSS3) ดว้ย

ตวัแบบห่วงโซ่มาร์คอฟ โดยการเก็บขอ้มูลราคายางรายวนัในประเทศไทยตั้งแต่เดือน มกราคม 2557 – มีนาคม 2559 

จาํนวน 536 รายการ ดว้ยการสร้างอนัตรภาคชั้นแบบต่างๆ และสร้างทรานเซียนเมทริกซ์ จากนั้นนาํไปสุ่ม 1,000 

ชุด ดว้ยโปรแกรม Yasai จากนั้นคาํนวณหาค่าผิดผลาดดว้ยวธีิเปอร์เซ็นคค์วามคลาดเคล่ือนสมับูรณ์ ผลท่ีไดพ้บวา่

ขนาดตวัอย่างท่ี 536 ตวัอย่างท่ีอนัตรภาคชั้น 15 และขนาดตวัอย่าง 196 ตวัอย่าง ท่ีอนัตรภาคชั้น 5 มีค่า MAPE 

ตํ่าสุดท่ี ร้อยละ 4  

Nural Nnadiah Zakaria, Et.  Al.  ( 2019)  ไ ด้ทํา ง าน วิจัย เ ร่ือ ง  Markov chain model development for 

forecasting air pollution index of Miri, Sarawak ดว้ยการนาํห่วงโซ่มาร์คอฟพยากรณ์คุณภาพอากาศของเมืองมิริ 

รัฐซาราวกั ประเทศมาเลเซีย เพ่ือประเมินระดบัมลพิษทางอากาศในระยะยาว โดยใชข้อ้มูลคุณภาพตั้งแต่ปี ค.ศ.

2013 – 2017 เป็นรายชัว่โมง จาํนวน 43,824 ตวัอยา่ง จากกรมส่ิงแวดลอ้มประเทศมาเลเซีย โดยแบ่งคุณภาพอากาศ

ออกเป็น 6 สถานะ คือ ดี ปานกลาง ไม่ดีต่อสุขภาพ ไม่ดีต่อสุขภาพอยา่งมาก และ อนัตราย โดยความน่าจะเป็น

คงท่ีท่ี ร้อยละ 92.31, 7.22, 0.37, 0.01, และ 0.09 ตามลาํดบั ทั้งน้ีเม่ือเปรียบเทียบค่า Root mean square error และ 

Mean absolute percentage error พบวา่วิธีการของห่วงโซ่มาร์คอฟมีค่าอยูท่ี่ 0.5330 และ ร้อยละ 19.79 ตามลาํดบั 

ขณะท่ี Seasonal autoregressive integrated moving average (SARIMA) อยูท่ี่ 31.4955 และ ร้อยละ 73.38 ตามลาํดบั 
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5.2 กรอบแนวคดิในการวจิยั 

 
 

แผนภาพที ่1 กรอบแนวคิดในการวจิยั 

 

5.3 คาํถามงานวจิยั 

(1) ค่าเฉล่ียของร้อยละความผิดพลาดสัมบูรณ์ของการพยากรณ์อากาศยานแต่ละประเภทดว้ยวิธี

ต่างๆ จะมีนอ้ยกวา่ร้อยละ 30 หรือไม่ 

 

6. วธีิดําเนินการวจัิย  

 6.1 การเกบ็รวบรวมข้อมูล  

 งานวิจยัน้ี นาํสถิติขนส่งทางอากาศ จากท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ซ่ึงเป็นท่าอากาศยานในสังกดั บริษทั        

ท่าอากาศยานไทย จาํกดั (มหาชน)  ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2557 – 2563 (บริษทั ท่าอากาศยานไทย จาํกดั (มหาชน), 2563)  

 6.2 การวเิคราะห์ข้อมูล  

 คณะผูว้จิยันาํสถิติอากาศยานท่ีมาใชบ้ริการท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ทั้ง 7 ปี มาพยากรณ์จาํนวนประเภท

อากาศยานเพ่ือเปรียบเทียบค่าร้อยละความผิดพลาดสัมบูรณ์ (Mean absolute percentage error : MAPE)  จากวิธี 

ค่าเฉล่ียเคล่ือนท่ี (Moving average), ค่าเฉล่ียเคล่ือนท่ีแบบถ่วงนํ้ าหนกั (Weight moving average), เอกซ์โปเนน 

เซียลแบบปรับเรียบ (Exponential smoothing) , และห่วงโซ่มาร์คอฟ (Markov chain) เ พ่ือหาว่าวิธีไหนให้

ขอ้ผิดพลาดดงักล่าวนอ้ยท่ีสุด โดยจะใชโ้ปรแกรม Microsoft Excel เป็นเคร่ืองมือในการวเิคราะห์ขอ้มูล 

 

7. ผลการวจัิย 

  การนาํเสนอผลการวิจยัจะแบ่งเป็น 3 ตอน คือ ตอนท่ี 1 สถิติอากาศยานท่ีมาใชบ้ริการท่าอากาศยาน

สุวรรณภูมิ ทั้ง 7 ปี ดว้ยตารางและค่าร้อยละ ตอนท่ี 2 ผลการพยากรณ์อากาศยานแต่ละประเภทดว้ยวิธี ค่าเฉล่ีย

เคล่ือนท่ี (Moving average : MA), ค่าเฉล่ียเคล่ือนท่ีแบบถ่วงนํ้าหนกั (Weight moving average : WMA), เอกซ์โป- 

เนนเซียลแบบปรับเรียบ (Exponential smoothing : ES), และ ห่วงโซ่มาร์คอฟ (Markov chain : MC)  ดว้ยตาราง 

ตอนท่ี 3 เปรียบเทียบ ร้อยละความผิดพลาดสมับูรณ์ (Mean absolute percentage error : MAPE)  

ตอนที ่1 สถิตอิากาศยานทีม่าใช้บริการท่าอากาศยานสุวรรณภูม ิ จากการศึกษาพบวา่จาํนวนรวมอากาศ

ทุกประเภทท่ีมากท่ีสุด คือ ปี พ.ศ. 2562 และ นอ้ยท่ีสุด คือ ปี พ.ศ. 2563 ประเภทอากาศยานรหสั F ท่ีมากท่ีสุด คือ 

พ.ศ. 2560 น้อยท่ีสุด คือ ปี พ.ศ. 2563 รหัส E ท่ีมากท่ีสุด คือ พ.ศ. 2562 น้อยท่ีสุด คือ ปี พ.ศ. 2563 รหัส D                   

มากท่ีสุดคือ พ.ศ. 2557 น้อยท่ีสุด คือ ปี พ.ศ. 2562 รหัส C มากท่ีสุด คือ พ.ศ. 2562 น้อยท่ีสุด คือ ปี พ.ศ. 2563 

รหสั B มากท่ีสุด คือ พ.ศ. 2560 นอ้ยท่ีสุด คือ ปี พ.ศ. 2557 รหสั A  มากท่ีสุด คือ พ.ศ. 2559 นอ้ยท่ีสุด คือ ปี พ.ศ. 

2561 และ 2562     
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ตารางที ่1 สถิติอากาศยานทั้งหมดท่ีมาใชบ้ริการท่าอากาศยานสุวรรณภูมิแบ่งตามประเภท  พ.ศ. 2557 – 2563  

ปี  
อากาศยาน

รวม (ลาํ) 

อากาศยาน 

รหัส F (ลาํ) 

อากาศยาน 

รหัส E (ลาํ) 

อากาศยาน 

รหัส D (ลาํ) 

อากาศยาน 

รหัส C (ลาํ) 

อากาศยาน 

รหัส B (ลาํ) 

อากาศยาน  

รหัส A (ลาํ) 

2557 292,932 5,895 125,230 21,632 139,621 492 62 

2558 310,870 7,721 130,616 9,401 162,309 763 61 

2559 333,263 9,286 133,743 8,451 179,367 2,328 88 

2560 345,767 9,798 135,758 5,510 191,927 2,705 69 

2561 364,047 9,616 140,205 4,608 207,301 2,291 26 

2562 378,886 7,323 141,475 4,108 223,961 1,994 26 

2563 210,596 2,625 79,148 4,661 122,763 1,366 33 

Total  2,236,361 52,263 886,175 58,370 1,227,250 11,938 365 

 

ตอนที ่2 ผลการพยากรณ์อากาศยานแต่ละประเภท 

1. ค่าเฉล่ียเคล่ือนท่ี ดว้ยการหาค่าเฉล่ีย 2 ปี ของอากาศยานแต่ละประเภท (A – F)  

 

ตารางที ่2 ผลการพยากรณ์อากาศยานแต่ละประเภท (A – F) ดว้ยวธีิค่าเฉล่ียเคล่ือนท่ี พ.ศ. 2559 – 2563  

ปี  
พยากรณ์ 

รหัส F (ลาํ) 

พยากรณ์  

รหัส E (ลาํ) 

พยากรณ์  

รหัส D (ลาํ) 

พยากรณ์  

รหัส C (ลาํ) 

พยากรณ์  

รหัส B (ลาํ) 

พยากรณ์ 

รหัส A (ลาํ) 

2557       

2558       

2559 6,808 127,923 15,517 150,965 627 61 

2560 8,503 132,179 8,926 170,838 1,546 74 

2561 9,542 134,750 6,980 185,647 2,517 79 

2562 9,707 137,982 5,059 199,614 2,498 47 

2563 8,469 140,840 4,358 215,631 2,142 26 

Total  43,030 673,674 40,839 922,696 9,329 288 

  

จากตารางท่ี 2 การพยากรณ์ ประเภทอากาศยานรหัส F ท่ีมากท่ีสุดคือ พ.ศ. 2562 นอ้ยท่ีสุด คือ ปี พ.ศ. 

2559 รหัส E ท่ีมากท่ีสุดคือ พ.ศ. 2563 นอ้ยท่ีสุด คือ ปี พ.ศ. 2559 รหัส D มากท่ีสุดคือ พ.ศ. 2559 นอ้ยท่ีสุด คือ                

ปี พ.ศ. 2563 รหสั C มากท่ีสุดคือ พ.ศ. 2563 นอ้ยท่ีสุด คือ ปี พ.ศ. 2559 รหสั B มากท่ีสุดคือ พ.ศ. 2561 นอ้ยท่ีสุด 

คือ ปี พ.ศ. 2559 รหสั A  มากท่ีสุดคือ พ.ศ. 2561 นอ้ยท่ีสุด คือ ปี พ.ศ. 2563  

2. ค่าเฉล่ียเคล่ือนท่ีแบบถ่วงนํ้ าหนกัเคล่ือนท่ี 2 ปี นํ้ าหนกั W1 = 0.4 และ นํ้ าหนกั W2 = 0.6    
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ตารางที ่3  ผลการพยากรณ์อากาศยานแต่ละประเภท (A – F) ท่ีพยากรณ์ดว้ยวธีิค่าเฉล่ียค่าเฉล่ียเคล่ือนท่ี 2 ปี  

 แบบถ่วงนํ้ าหนกั พ.ศ. 2559 – 2563  

ปี  
พยากรณ์ 

รหัส F (ลาํ) 

พยากรณ์  

รหัส E (ลาํ) 

พยากรณ์  

รหัส D (ลาํ) 

พยากรณ์  

รหัส C (ลาํ) 

พยากรณ์  

รหัส B (ลาํ) 

พยากรณ์ 

รหัส A (ลาํ) 

2557       

2558       

2559 6,991 128,461 14,293 153,234 654 61 

2560 8,660 132,492 8,831 172,544 1,702 77 

2561 9,593 134,952 6,686 186,903 2,554 77 

2562 9,689 138,426 4,968 201,152 2,456 43 

2563 8,240 140,967 4,308 217,297 2,112 26 

Total  43,173 675,299 39,086 931,130 9,480 284 

 

จากตารางท่ี 3 การพยากรณ์ ประเภทอากาศยานรหัส F ท่ีมากท่ีสุดคือ พ.ศ. 2562 นอ้ยท่ีสุด คือ ปี พ.ศ. 

2559 รหัส E ท่ีมากท่ีสุดคือ พ.ศ. 2563 นอ้ยท่ีสุด คือ ปี พ.ศ. 2559 รหัส D มากท่ีสุดคือ พ.ศ. 2559 นอ้ยท่ีสุด คือ               

ปี พ.ศ. 2563 รหสั C มากท่ีสุดคือ พ.ศ. 2563 นอ้ยท่ีสุด คือ ปี พ.ศ. 2559 รหสั B มากท่ีสุดคือ พ.ศ. 2561 นอ้ยท่ีสุด 

คือ ปี พ.ศ. 2559 รหสั A  มากท่ีสุด คือ พ.ศ. 2560 และ 2561 นอ้ยท่ีสุด คือ ปี พ.ศ. 2563 

3. เอกซ์โปเนนเซียลแบบปรับเรียบ โดยใชค้่าเอลฟ่า (α) = 0.9 

 

ตารางที ่4  ผลการพยากรณ์อากาศยานแต่ละประเภท (A – F) ท่ีพยากรณ์ดว้ยเอกซ์โปเนนเซียลแบบปรับเรียบ   

 พ.ศ. 2558 – 2563  

ปี  
พยากรณ์ 

รหัส F (ลาํ) 

พยากรณ์  

รหัส E (ลาํ) 

พยากรณ์  

รหัส D (ลาํ) 

พยากรณ์  

รหัส C (ลาํ) 

พยากรณ์  

รหัส B (ลาํ) 

พยากรณ์ 

รหัส A (ลาํ) 

2557       

2558 5,895 125,230 21,632 139,621 492 62 

2559 7,538 130,077 10,624 160,040 736 61 

2560 9,111 133,376 8,668 177,435 2,169 85 

2561 9,730 135,520 5,825 190,478 2,651 71 

2562 9,628 139,737 4,729 205,619 2,327 30 

2563 7,553 141,301 4,170 222,127 2,027 26 

Total  55,349 930,471 77,282 1,095,320 10,401 335 

 

จากตารางท่ี 4 การพยากรณ์ ประเภทอากาศยานรหัส F ท่ีมากท่ีสุดคือ พ.ศ. 2561 นอ้ยท่ีสุด คือ ปี พ.ศ. 

2558 รหัส E ท่ีมากท่ีสุดคือ พ.ศ. 2563 นอ้ยท่ีสุด คือ ปี พ.ศ. 2558 รหัส D มากท่ีสุดคือ พ.ศ. 2558 นอ้ยท่ีสุด คือ                

ปี พ.ศ. 2563 รหสั C มากท่ีสุดคือ พ.ศ. 2563 นอ้ยท่ีสุด คือ ปี พ.ศ. 2558 รหสั B มากท่ีสุดคือ พ.ศ. 2561 นอ้ยท่ีสุด 

คือ ปี พ.ศ. 2558 รหสั A  มากท่ีสุดคือ พ.ศ. 2560 นอ้ยท่ีสุด คือ ปี พ.ศ. 2563 

4. ห่วงโซ่มาร์คอฟ โดยใช่ความน่าจะเป็นของปี พ.ศ. 2558 รหัส A = 0.000223229, รหัส B = 0.00641535, 

รหัส C = 0.467856738, รหัส D = 0.081613611, รหัส E =  0.419895396 และ รหัส F = 0.023995676 จนถึงปี                 
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พ.ศ. 2563 ความน่าจะเปล่ียนไปเป็น รหัส A = 0.000939493, รหัส B = 0.027513589, รหัส C = 0.428271197, 

รหสั D = 0.116425244, รหสั E =  0.385683155และ รหสั F = 0.041167321 

 

ตารางที ่5 ผลการพยากรณ์อากาศยานแต่ละประเภท (A – F) ท่ีพยากรณ์ดว้ยห่วงโซ่มาร์คอฟ พ.ศ. 2558 – 2563 

ปี  
พยากรณ์ 

รหัส F (ลาํ) 

พยากรณ์  

รหัส E (ลาํ) 

พยากรณ์  

รหัส D (ลาํ) 

พยากรณ์  

รหัส C (ลาํ) 

พยากรณ์  

รหัส B (ลาํ) 

พยากรณ์ 

รหัส A (ลาํ) 

2557       

2558 7,460 130,533 25,371 145,443 1,994 69 

2559 9,236 137,489 29,693 153,094 3,656 94 

2560 10,818 140,198 33,302 156,008 5,308 134 

2561 12,638 145,123 37,594 161,377 7,122 194 

2562 14,400 148,540 41,665 165,061 8,947 272 

2563 8,670 81,223 24,519 90,192 5,794 198 

Total  63,221 783,106 192,144 871,175 32,821 961 

 

จากตารางท่ี 5 การพยากรณ์ ประเภทอากาศยานรหัส F ท่ีมากท่ีสุดคือ พ.ศ. 2562 นอ้ยท่ีสุด คือ ปี พ.ศ. 

2558 รหัส E ท่ีมากท่ีสุดคือ พ.ศ. 2562 นอ้ยท่ีสุด คือ ปี พ.ศ. 2563 รหัส D มากท่ีสุดคือ พ.ศ. 2562 นอ้ยท่ีสุด คือ              

ปี พ.ศ. 2563 รหสั C มากท่ีสุดคือ พ.ศ. 2562 นอ้ยท่ีสุด คือ ปี พ.ศ. 2563 รหสั B มากท่ีสุดคือ พ.ศ. 2562 นอ้ยท่ีสุด 

คือ ปี พ.ศ. 2558 รหสั A  มากท่ีสุดคือ พ.ศ. 2562 นอ้ยท่ีสุด คือ ปี พ.ศ. 2558 

ตอนที ่3 ร้อยละความผดิพลาดสัมบูรณ์ (MAPE) 

 

ตารางที ่6 เปรียบเทียบ ร้อยละความผิดพลาดสมับูรณ์ (MAPE) ของอากาศยานแต่ละประเภท (A – F)  

รหัส วธีิการพยากรณ์ MA วธีิการพยากรณ์ WMA วธีิการพยากรณ์ ES วธีิการพยากรณ์ MC 

F 59.1869 56.5699 44.9875 62.1209 

E 18.2586 18.0725 15.2861 2.8765 

D 45.3492 40.6081 44.2068 496.9632 

C 24.7575 24.3397 21.5915 19.7897 

B 41.5758 39.6635 34.0967 199.7539 

A 69.3183 65.3191 44.3940 368.1668 

 

จากตารางท่ี 6 การทาํนายทั้ง 4 แบบใหค้่าร้อยละความผิดพลาดสัมบูรณ์ท่ีนอ้ยท่ีสุด คือ รหัสอากาศยาน

แบบ E การพยากรณ์ท่ีใหค้่าร้อยละความผิดพลาดสมับูรณ์ท่ีมากท่ีสุด คือ การพยากรณ์แบบห่วงโซ่มาร์คอฟ (MC) 

ในรหัสอากาศยานแบบ D อย่างไรก็ตามการพยากรณ์แบบห่วงโซ่มาร์คอฟ (MC) ให้ค่าร้อยละความผิดพลาด

สมับูรณ์ท่ีนอ้ยท่ีสุดในรหสัอากาศยานแบบ E  เช่นกนั  

ทั้ งน้ีจากกราฟท่ี 1 เป็นการพยากณ์ดว้ยห่วงโซ่มาร์คอฟในรหัสอากาศยาน E ซ่ึงมีค่า MAPE ท่ีร้อยละ 

2.8765 จะเห็นว่าเส้นพยากรณ์ (เส้นท่ีสั้ นกว่า) เกือบจะแนบสนิทกับเส้นจริง (เส้นท่ียาวกว่า) เม่ือเทียบกับ             

การพยากรณ์ด้วยวิธีค่าเฉล่ียเคล่ือนท่ีจากกราฟท่ี 2 ซ่ึงมีค่าร้อยละ 18.2586 จะเห็นว่าเส้นพยากรณ์ (เส้นตรง) 

ในช่วงเวลาท่ี 7 จะไม่ลงลงตามเสน้จริง  
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กราฟที ่1 การพยากรณ์ดว้ยวธีิห่วงโซ่มาร์คอฟเม่ือเปรียบเทียบกบัจาํนวนอากาศยานจริง 

 

 
 

กราฟที ่2 การพยากรณ์ดว้ยวธีิค่าเฉล่ียเคล่ือนท่ีเม่ือเปรียบเทียบกบัจาํนวนอากาศยานจริง 

 

8. สรุปผล  

จากวตัถุประสงค์ขอ้ท่ี 1 เพ่ือเปรียบเทียบร้อยละความผิดพลาดสัมบูรณ์จากการพยากรณ์อากาศยาน             

แต่ละประเภท พบวา่ การพยากรณ์แบบอากาศยานรหสั F มีค่าร้อยละความผิดพลาดสมับูรณ์นอ้ยท่ีสุดคือพยากรณ์

ดว้ยวธีิการเอกซ์โปเนนเซียลแบบปรับเรียบ (ES) ร้อยละ 44.9875 การพยากรณ์แบบอากาศยานรหสั E มีค่าร้อยละ

ความผิดพลาดสัมบูรณ์นอ้ยท่ีสุดคือพยากรณ์ดว้ยวิธีการห่วงโซ่มาร์คอฟ (MC) ร้อยละ 2.8765 การพยากรณ์แบบ

อากาศยานรหัส D มีค่าร้อยละความผิดพลาดสัมบูรณ์น้อยท่ีสุดคือพยากรณ์ดว้ยวิธีค่าเฉล่ียเคล่ือนท่ีแบบถ่วง

นํ้ าหนกั (WMA) ร้อยละ 40.6081 การพยากรณ์แบบอากาศยานรหัส C มีค่าร้อยละความผิดพลาดสัมบูรณ์น้อยท่ีสุด 

คือ พยากรณ์ดว้ยวิธีการห่วงโซ่มาร์คอฟ (MC) ร้อยละ 19.7897 การพยากรณ์แบบอากาศยานรหัส B มีค่าร้อยละ

ความผิดพลาดสัมบูรณ์นอ้ยท่ีสุดคือพยากรณ์ดว้ยวิธีการเอกซ์โปเนนเซียลแบบปรับเรียบ (ES) ร้อยละ 34.0967 

การพยากรณ์แบบอากาศยานรหัส A มีค่าร้อยละความผิดพลาดสัมบูรณ์น้อยท่ีสุดคือพยากรณ์ดว้ยวิธีการเอกซ์

โปเนนเซียลแบบปรับเรียบ (ES) ร้อยละ 44.3940  

จากวตัถุประสงคข์อ้ท่ี 2 เพ่ือหาวิธีพยากรณ์ท่ีเหมาะสมจากอากาศยานแต่ละประเภท คือ วิธีการห่วงโซ่

มาร์คอฟ (MC)  เน่ืองจากตารางท่ี 6  วิธีการท่ีเหมาะสมน่าจะเป็นการพยากรณ์ท่ีให้ค่าร้อยละความผิดพลาดสัมบูรณ์

นอ้ยท่ีสุดท่ีร้อยละ 2.8765 และเม่ือดูจากราฟท่ี 1 – 2  และจากตารางท่ี 1 รหัส E ปี พ.ศ. 2563 (จาํนวนอากาศยานจริง) 
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เม่ือเปรียบเทียบกบัตารางท่ี 2 – 4 รหสั E ปี พ.ศ. 2563  พบกวา่การพยากรณ์จะเป็นเสน้ตรงข้ึนไป ยกเวน้ตารางท่ี 5 

ท่ีพยากรณ์ดว้ยห่วงโซ่มาร์คอฟลดลงตามจาํนวนจริง  

จากคาํถามงานวิจยั เร่ืองค่าเฉล่ียของร้อยละความผิดพลาดสัมบูรณ์ของการพยากรณ์อากาศยานแต่ละ

ประเภทดว้ยวธีิต่างๆ จะมีนอ้ยกวา่ร้อยละ 30 หรือไม่นั้น จากการพยากรณ์พบวา่ ค่าเฉล่ียของร้อยละความผิดพลาด

สัมบูรณ์ให้ค่านอ้ยกวา่ร้อยละ 30 จากการพยากรณ์ทั้ง 4 วิธี คือ อากาศยานรหัส C และ E ส่วน ค่ามากกวา่ร้อยละ 

30 จากการพยากรณ์ทั้ง 4 วธีิ คือ อากาศยานรหสั A, B, D, และ F  

 

9. ข้อเสนอแนะ 

9.1 ข้อเสนอแนะในการนําผลวจิยัไปใช้ 

(1) สามารถนาํองคค์วามรู้ท่ีไดใ้นการพยากรณ์ไปต่อยอดในการพยากรณ์อากาศยานในท่าอากาศ

ยานอ่ืนไดต้่อไป 

(2) สามารถนาํไปพฒันาการพยากรณ์แบบผสมผสาน วิธีการห่วงโซ่มาร์คอฟ (MC) กบัการพยากรณ์ 

แบบอ่ืนๆได ้ 

9.2 ข้อเสนอแนะในการวจิยัคร้ังต่อไป 

(1) นาํการพยากรณ์แบบอ่ืนๆ เพ่ือเขา้มาเพ่ือเปรียบ ค่าเฉล่ียของร้อยละความผิดพลาดสัมบูรณ์ เช่น 

วธีิ พยากรณ์ของ Holt – Winter หรือ  Auto Regressive Integrated Moving Average (ARIMA)  

(2) ทาํการพยากรณ์อากาศยานแต่ละประเภทเป็นรายเดือน (84 เดือน)  
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บทคัดย่อ 

 งานวิจยัฉบบัน้ีมีวตัถุประสงค์เพ่ือนําแนวคิดลีนมาประยกุต์ใชใ้นการวิเคราะห์ปัญหาและอุปสรรคท่ี

เกิดข้ึนในกระบวนการจดัซ้ือเพ่ือศึกษาแนวทางในการปรับปรุงกระบวนการทาํงาน การดาํเนินงานวจิยัคร้ังน้ีเป็น

การวิจยัเชิงคุณภาพเก่ียวขอ้งกับการวิเคราะห์กระบวนกาทาํงาน โดยใช้การสัมภาษณ์เชิงลึกจากกลุ่มตวัอย่าง

จาํนวน 5 ท่าน การเก็บรวมรวบขอ้มูลกระบวนการทาํงาน และ การจดัทาํแผนผงัการไหล รวมทั้งวิเคราะห์หา

ความสูญเปล่าท่ีเกิดข้ึนเพ่ือนาํไปปรับปรุงกระบวนการจดัซ้ือโดยแนวคิดแบบลีน เม่ือนาํกระบวนการจดัซ้ือใหม่

มาประยุกต์ใช้ในการทํางาน ผลจากการวิจัยพบว่า สามารถลดความสูญเปล่าในกระบวนการลงจากเดิม 15 

ขั้นตอน เหลือเพียง 13 ขั้นตอน และสามารถลดระยะเวลาในการทาํงานลงจากเดิม 6.924 วนั เหลือเพียง 4.43 วนั 
 

คาํสําคญั: กระบวนการจดัซ้ือ, แนวคิดแบบลีน, ความสูญเปล่า 

 

ABSTRACT 

 The objective of this study was to apply the Lean concept to enhance the purchasing process using. 

The researcher gathered data on the purchase process by interviewing five people who work in the purchasing 

department.  A semi-structured interview was used to inquire about problems occurring in the purchasing 

process. The result revealed that there were 15 steps in the ordering process. The problematic step of purchasing 

process were waiting for information to be delivery to each department and process for approval from both the 

requesting and purchasing department.  As a result, the researcher used the Lean concept to cut down on 

procurement wastes.  It was discovered that the enhancement can eliminate non-value- added activities and 

waste inside the process. In additions, it can cut the original 15-step workflow down to just 13 steps 
 

Keywords: Purchasing process, Lean, Waste 
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1. ความสําคัญและทีม่าของปัญหาวจัิย 

อุตสาหกรรมอิเลก็ทรอกนิกส์ในปัจจุบนัมีแนวโนม้ขยายตวัสูงข้ึน เน่ืองจากโรคระบาดท่ีเกิดข้ึน บริษทั

ผูรั้บว่าจา้งในการประกอบช้ินส่วนอิเล็กทรอนิกส์ (EMS: Electronics Manufacturing Services) จึงตอ้งมีการปรับตวั

เพ่ือให้สามารถตอบสนองต่อความตอ้งการของลูกคา้ไดอ้ยา่งทนัท่วงที หากองค์กรใดขาดการควบคุมกระบวน

ทาํงานท่ีดี ยอ่มส่งผลต่อตน้ทุนการผลิตท่ีสูงข้ึน ถา้กระบวนการทาํงานมีความซบัซอ้นมากจนเกิดเป็นการทาํงานท่ี

ไม่มีคุณค่า อาจทาํให้สูญเสียโอกาสในการแข่งขนัทางธุรกิจ ดงันั้น ในการปรับปรุงการทาํงานขององคก์รหรือ

หน่วยงานในส่วนใดส่วนหน่ึงของโซ่อุปทานให้มีความสมบูรณ์หรือลดขั้นท่ีเกิดความสูญเปล่า ย่อมทําให้

กระบวนการทาํงานมีประสิทธิภาพสูงข้ึน 

ในองค์กรต่างๆ ฝ่ายจัดซ้ือถือว่าเป็นส่วนท่ีมีความสําคญัอย่างยิ่ง เน่ืองจากเป็นส่วนหน่ึงในการขับ

เคล่ือนท่ีสําคัญของโซ่อุปทาน (Supply Chain) ขององค์กร และเป็นส่วนหน่ึงในกลยุทธ์ในการเพ่ิมขีด

ความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจ งานวิจัยฉบับน้ีนําเสนอการประยุกต์ใช้แนวคิดแบบลีนเพ่ือปรับปรุง

กระบวนการจดัซ้ือ เพ่ือลดขั้นตอนท่ีซํ้ าซ้อนและสูญเปล่าให้น้อยลง เพ่ือให้การทาํงานเกิดประสิทธิภาพสูงสุด 

เน่ืองจากกระบวนจดัซ้ือในปัจจุบนัมีลาํดบัขั้นตอนในการอนุมติัหลายขั้นตอน บริษทัมีสาํนักงานตั้งอยูใ่นหลาย

ประเทศ กล่าวคือ สาํนกังานใหญ่ตั้งอยูใ่นประเทศแคนาดา มีภาคส่วนอยูใ่นหลายประเทศของภาคพ้ืนเอเชีย เช่น 

จีน มาเลเซีย สิงคโปร์ และประเทศไทย ทาํให้ผูอ้นุมติัประจาํอยูต่่างสถานท่ีกนั ดงันั้น ขั้นตอนในการอนุมติัใบคาํ

ร้องหรือคาํใบคาํสั่งซ้ือในแต่ละคร้ังใชร้ะยะเวลาในการทาํงานทั้งหมดประมาณ 4-5 วนัของกระบวนการทาํงาน

ทั้งหมด ทาํใหก้ระบวนการทาํงานเกิดความล่าชา้และไม่สามารถตอบสนองต่อความการใชง้านไดอ้ยา่งทนัท่วงที 
 

2. วตัถุประสงค์ของการวจัิย 

เพ่ือประยกุตแ์นวคิดลีนในการปรับปรุงประสิทธิภาพกระบวนการสัง่ซ้ือ 

 

3. เอกสารและงานวจัิยทีเ่กี่ยวข้อง 

 3.1 แนวคดิ ทฤษฎแีละงานวจิยัทีเ่กีย่วข้อง 

การจดัซ้ือจดัหา (Procurement) เป็นหน่ึงในกิจกรรมหลกัของโลจิสติกส์ ซ่ึงช่วยในการขบัเคล่ือนโซ่

อุปทานเป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ จากเดิมการจดัซ้ือจดัหามุ่งเนน้ในเร่ืองราคามากกวา่คุณภาพของวตัถุ แต่ดว้ย

การแข่งขนัท่ีเพ่ิมมากข้ึน การจดัซ้ือจดัหาจึงมุ่งเนน้ในคุณภาพสินคา้มากวา่ราคา จึงก่อใหเ้กิดกระบวนการคดัเลือก

ผูข้าย และคุณภาพของสินคา้ เพ่ือใหไ้ดมี้การคดัเลือกไปตามกลยทุธ์ท่ีวางไว ้

การจดัซ้ือ (Purchasing) ถือวา่เป็นส่วนหน่ึงของการจดัซ้ือจดัหา หน้าท่ีความรับผิดชอบของฝ่ายจดัซ้ือ

ในบางคร้ังอาจรวมไปถึงการตรวจรับและตรวจสอบสินคา้ การจดัเก็บสินคา้ การขนยา้ย การจดัส่งทั้งขาเขา้และ 

ขาออก นอกจากน้ีการจดัซ้ืออาจมีความรับผิดชอบท่ีเก่ียวขอ้งในโซ่อุปทานอีกดว้ย 

ในปัจจุบนัไดเ้กิดคาํนิยามใหม่ของการจดัซ้ือ คือ การจดัซ้ือแบบลีน (Lean Purchasing) โดยเป็นการนาํเอา

ระบบการแบบผลิตแบบทนัเวลา (JIT: Just In Time) มาใชเ้พ่ือลดระยะเวลาระหวา่งกระบวนการใหน้อ้ยท่ีสุด 

การจดัซ้ือแบบลีนมีแนวคิดท่ีมุ่งเน้นการขจดัความสูญเปล่าท่ีเกิดข้ึนในกระบวนการเพ่ือลดตน้ทุนท่ี

เกิดข้ึนและเพ่ิมประสิทธิภาพ ไดแ้ก่ 1. การนิยามคุณค่า 2. การวิเคราะห์การไหลของสายธารคุณค่า 3. การไหล                

4. การดึง และ 5. ความสมบูรณ์แบบ 

จากหลกัการของลีน ท่ีมุ่งเนน้ท่ีจะขจดัความสูญเปล่าและขั้นตอนท่ีไม่เกิดคุณค่าแก่ลูกคา้ สามารถแบ่ง

ออกได ้8 ประการ หรือ DOWNTIME โดยประกอบไปดว้ย 1.ความสูญเสียจากการมีของเสียมากเกินไป (Defect 



การประชุมวชิาการระดบัชาติและนานาชาติ มหาวทิยาลยัศรีปทุม ออนไลน์ คร้ังท่ี 16 ประจาํปี 2564 วนัท่ี 28 ตุลาคม 2564 

1236 

lost) 2. ความสูญเสียจากการผลิตท่ีมากเกินไป (Overproduction lost) 3.ความสูญเสียจากการรอคอยงาน (Waiting 

lost) 4. ความสูญเสียเน่ืองจากไม่มีการใชค้วามคิดจากทีมงาน (None use idea from team Lost) 5. ความสูญเสีย

เน่ืองจากการขนส่งเคล่ือนยา้ย(Transportation lost) 6. ความสูญเสียเน่ืองจากการมีสินค้าคงคลังมากเกินไป 

(Inventory lost) 7. ความสูญเสียจากการเคลีอนไหวมากเกินไป (Motion lost) และ 8. ความสูญเสียจากการมี

กระบวนการมากเกินไป (Extra Processing)  

การลดความสูญท่ีเกิดข้ึนภายในกระบวนการนั้นสามารถใชห้ลกัการ ECRS ซ่ึงประกอบดว้ย การกาํจดั 

(Eliminate) การรวมกนั (Combine) การจดัใหม่ (Rearrange) และการทาํใหง่้าย (Simplify)  

3.2 งานวจิยัทีเ่กีย่วข้อง 

นภสัรพี ปัญญาธนวาณิช (2560) ได้ทําการศึกษาวิเคราะห์ปัญหาและอุปสรรคของกระบวนจัดซ้ือ                

โดยการประยุกต์ใช้แนวคิดแบบลีนเพ่ือนําปรับปรุงกระบวนการจัดซ้ือแบบใหม่ ผลวิจัยพบว่า สามารถลด               

ความสูญเปล่าในกระบวนการลงจากเดิม 43 ขั้นตอน เหลือเพียง 16 ขั้นตอน และ สามารถลดระยะเวลาใน                  

การทาํงานลงจากเดิม 8,730 นาที เหลือเพียง 472 นาที คิดเป็นร้อยละ 94.59 

พรหมภสัสร ปุญญบาล (2561) ไดท้าํการศึกษาและเพ่ิมประสิทธิภาพการกระบวนการจดัซ้ือโดยการนาํ

เคร่ืองมือ ABC Analysis มาใชใ้นการจดักลุ่มซัพพลายเออร์เพ่ือทราบขอ้มูลปริมาณและความตอ้งการใชสิ้นคา้           

ทั้งปี ทาํใหส้ามารถลดขั้นตอนในการดาํเนินงานจากเดิม 27-45 วนั เหลือเพียง 15-26 วนั และยงัสามารถลดตน้ทุน

ในการสัง่ซ้ือจากเดิม 15,430.160 บาท เหลือเพียง 12,938,330 บาท คิดเป็นร้อยละ 18.8 

จรัสลักษณ์ ภูดรนาง (2563) ได้ทําการศึกษาแนวทางในการปรับปรุงกระบวนการจัดซ้ือเพ่ือเพ่ิม

ประสิทธิภาพในการดาํเนินงาน โดยเสนอแนวทางในการปรับปรุงและแก้ไขสาเหตุด้วยการจดัการกิจกรรม

บริหารความเส่ียง จดัทาํ Purchase Portfolio Analysis ในการแบ่งกลุ่มสินคา้ การพยากรณ์วตัถุดิบล่วงหนา้ การทาํ

สัญญาซ้ือขายปี และ การปรับปรุงหลกัเกณฑ์การประเมิน ผลของการปรับปรุง สามารถลดขอ้ผิดพลาดจาก

กระบวนการขอซ้ือ ลดค่าใชจ่้ายในการนาํเขา้สินคา้ เพ่ิมอาํนาจในการต่อรองต่อผูข้าย 

3.2 กรอบแนวคดิในการวจิยั 
 

 
 

แผนภาพที ่1 กรอบแนวคิดในการวจิยั 

 

4. วธีิดําเนินการวจัิย  

4.1 แบบแผนการวจิยั  

ศึกษากระบวนการจดัซ้ือปัจจุบนัของบริษทั โดยพบวา่ กลุ่มสินคา้สายไฟ เป็นซ่ึงสินคา้ท่ีมีการเปล่ียนแปลง

ในเร่ืองของราคา ระยะเวลารอคอยท่ียาวนาน (Lead time) ทาํให้แต่ละในการเปิดคาํสั่งซ้ือจึงมีกระบวนการท่ี

ยาวนาน เน่ืองจากตอ้งไดรั้บการอนุมติัจากผูอ้นุมติัหลายระดบั จึงเกิดความสูญเปล่าในกระบวนการทาํงาน อีกทั้ง

ผูข้ายไม่สามารถตอบสนองคาํสัง่ซ้ือไดต้ามความตอ้งการ เป็นผลจากกระบวนการจดัซ้ือท่ีล่าชา้ 
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4.2 ประชากรและตวัอย่าง 

กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ี ผูว้ิจยัไดท้าํการสัมภาษณ์เชิงลึกจากประชากรจาํนวน 5 ท่าน เพ่ือ

ระดมความคิดและหาอุปสรรคในกระบวนการจดัซ้ือ โดยประกอบไปดว้ย ผูจ้ดัการฝ่ายจดัซ้ือหรือระดบัเทียบเท่า 

1 คน หวัหนา้ทีม 2 คน และพนกังานจดัซ้ือระดบัปฏิบติัการ 2 คน 

4.3 เคร่ืองมือวจิยั 

(1) รูปแบบการสมัภาษณ์เชิงโครงสร้าง เพ่ือหาสาเหตุและอุปสรรคในกระบวนการจดัซ้ือในปัจจุบนั 

(2) แนวความคิดแบบลีน ในการหาความสูญเปล่าของกระบวนการจดัซ้ือ, หลกัการ ECRS เพ่ือลด

ความสูญเปล่าในกระบวนการและจัดทํากระบวนการจัดซ้ือในรูปแบบใหม่เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพต่อ                      

การดาํเนินงาน 

4.4 การเกบ็รวบรวมข้อมูล 

ผูว้จิยัไดท้าํการเก็บรวบรวมขอ้มูล โดยประกอบไปดว้ย  

(1) ขอ้มูลท่ีไดจ้ากการสัมภาษณ์เชิงลึกจากกลุ่มตวัอยา่ง โดยเป็นการหาสาเหตุและอุปสรรคท่ีเกิด

จากกระบวนการจดัซ้ือในปัจจุบนั เพ่ือหาขอ้บกพร่องในกระบวนการและหาแนวทางในการปรับปรุง 

(2) ขอ้มูลท่ีไดจ้ากแหล่งขอ้มูลทางองคก์ร ไดแ้ก่ จาํนวนคาํสัง่ซ้ือในช่วงเดือนมิถุนายนถึงธนัวาคม 

2563 และ ขอ้มูลระยะเวลาในการเปิดคาํสัง่ซ้ือแต่ละกระบวนการ (วนั) 

4.5 การวเิคราะห์ข้อมูล 

งานวิจยัคร้ังน้ีไดท้าํการเก็บรวบรวมขอ้มูล 2 ส่วนเพ่ือนาํมาวิเคราะห์หาสาเหตุในกระบวนการจดัซ้ือ 

ได้แก่ ข้อมูลจากการสัมภาษณ์เชิงลึก และ การเก็บรวบรวมระยะเวลาในการดาํเนินงาน โดยผลท่ีได้จากเก็บ

รวบรวมขอขอ้มูลนาํมาวิเคราะห์และหาแนวทางแกไ้ขปัญหาโดยใชแ้นวความคิดแบบลีน เพ่ือลดความสูญเปล่า

ในกระบวนการจดัซ้ือ และ ทาํการเปรียบเทียบผลการดาํเนินการก่อนและหลงัการปรับปรุง 

 

5. ผลการวจัิย 

การดาํเนินการวิจยัคร้ังน้ีไดแ้บ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ การวจิยัเชิงคุณภาพโดยการสัมภาษณ์เชิงลึก และ

การวจิยัเชิงปฏิบติัการโดยเป็นการนาํผลการเก็บขอ้มูลมาวเิคราะห์และหาวธีิการปรับปรุงโดยใชแ้นวคิดลีน 

 ในการรวบรวมขอ้มูลเชิงคุณภาพ โดยการใชก้ารสัมภาษณ์เชิงลึก โดยใชก้ลุ่มตวัอย่าง จาํนวน 5 ท่าน 

พบว่า กระบวนการทาํงานของการจดัซ้ือมีความซํ้ าซ้อนกันมากเกินไป และมีระยะเวลาท่ีเกิดจากการรอคอย                

การอนุมติัเน่ืองจากในเร่ืองของเขตเวลา 

 บริษทักรณีศึกษาแบ่งประเภทการจดัซ้ือไดเ้ป็น 2 รูปแบบ คือ การจดัซ้ือท่ีโดยทัว่ไป กล่าวคือ ฝ่ายจดัซ้ือ

ออกคาํสั่งซ้ือให้แก่ผูข้าย โดยผูข้ายต้องส่งมอบสินค้าตามเวลาท่ีร้องขอ และ การจัดซ้ือท่ีผูข้ายมีอาํนาจใน                   

การบริหารคลงัสินคา้ (VMI) กล่าวคือ ผูข้ายมีอาํนาจให้การจดัการและบริหารสินคา้ในคลงั เม่ือจาํนวนสินคา้

ลดลงถึงจุดสัง่ซ้ือใหม่ ผูข้ายจะทาํการเติมเตม็สินคา้ใหผู้ซ้ื้ออยา่งทนัท่วงที การวจิยัคร้ังน้ีศึกษาเฉพาะการจดัซ้ือใน

รูปแบบแรกหรือการจดัซ้ือสินคา้โดยทัว่ไปเท่านั้น 

จากการศึกษาและเก็บขอ้มูลในแต่ละกระบวนการจดัซ้ือในปัจจุบนั สามารถนาํมาเขียนไดเ้ป็นแผนผงั

การไหลของกระบวนจดัซ้ือปัจจุบนัไดด้งัตารางท่ี 1 
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ตารางที ่1 แผนผงัการไหลของกระบวนจดัซ้ือในปัจจุบนั 

ลาํดบั กจิกรรม 

ประเภทกจิกรรม 
เวลา 

(วนั)      

1 จดัซ้ือทาํการเสนอราคาให้แก่ผูร้้องขอ 
 
 

    0.0625 

2 
ผูร้้องขอส่งเอกสารให้ผูอ้นุมติัทาํการตรวจสอบผา่น              

ทางอีเมลล ์
 

 
   0.5 

3 
ผูอ้นุมติัทาํการตรวจสอบและอนุมติัใบเสนอราคา                 

ผา่นทางอีเมลล ์

 
  

 
 1 

4 
ผูร้้องขอออกใบคาํร้องของซ้ือสินคา้ (PR) ผา่นระบบ 

SAP 

 
    0.0625 

5 
ผูร้้องขอส่ง PR ให้หวัหนา้ทาํการอนุมติัผา่นทางอีเมลล์

และ SAP 
 

 
   0.0625 

6 
หวัหนา้ผูร้้องของทาํการตรวจสอบและอนุมติัผา่นทาง

อีเมลลแ์ละ SAP 

 
  

 
 0.5 

7 
จดัซ้ือดาํเนินการส่งขอ้มูลในจดัซ้ือให้หน่วยงานท่ี

เก่ียวขอ้งอพัเดทขอ้มูลผา่นระบบ SAP 

 

    0.0625 

 

8 
หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งส่ง case number ให้แก่จดัซ้ือในการ
รออพัเดทขอ้มูบ  

 
    1.5 

9 
หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งเม่ืออพัเดทขอ้มูลเรียบร้อยจะทาํแจง้
เตือนผา่นทางอีเมลล ์

     0.0625 

10 จดัซ้ือดาํเนินการออกคาํสั่งซ้ือ (PO) ผา่นระบบ SAP      0.0625 

11 
จดัซ้ือแจง้แก่ผูอ้นุมติัลาํดบัท่ี 1 ให้ตรวจสอบและอนุมติั
คาํสัง่ซ้ือผ่านทางอีเมลล ์

     0.0625 

12 
ผูอ้นุมติัลาํดบัท่ี 1 ทาํการตรวจสอบและอนุมติัคาํสัง่ซ้ือ
ผา่นทางระบบ SAP 

     0.5 

13 
ผูอ้นุมติัลาํดบัท่ี 2 ทาํหารตรวจสอบและอนุมติัคาํสงัซ้ือ
ผา่นทางระบบ SAP      

1 

14 
ผูอ้นุมติัลาํดบัท่ี 3 ทาํหารตรวจสอบและอนุมติัคาํสงัซ้ือ
ผา่นทางระบบ SAP 

     

1 

15 จดัซ้ือทาํการส่งคาํสั่งซ้ือให้แก่ผูข้ายผา่นอีเมลล ์           0.5 

  ระยะเวลากิจกรรมรวม           4.6875 
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จากตารางท่ี 1 พบวา่ กระบวนการจดัซ้ือมีขั้นตอนท่ีซํ้ ากนัในหลายขั้นตอนโดยเฉพาะขั้นตอนการอนุมติั 

เม่ือทาํการรวบรวมเวลาปฏิบติังาน สามารถสรุประยะเวลาการดาํเนินงานตั้งแต่การเสนอราคาจนถึงส่งใบคาํสัง่ซ้ือ

แก่ผูข้ายใชเ้วลาทั้งส้ิน 6.9375 วนัหรือประมาณ 7 วนั ซ่ึงระยะเวลาการดาํเนินการส่วนใหญ่อยูใ่นขั้นตอนของ             

การเคล่ือนยา้ยหรือการรอคอย โดยใชเ้วลา 4.5 วนั 

การวเิคราะห์หาความสูญเปล่า 8 ประการ 

ในการระบุถึงคุณค่าของกระบวนการและความสูญเปล่าโดยใชแ้นวคิดลีนนั้น จะใชห้ลกัความสูญเปล่า

ทั้ง 8 ประการ โดยสามารถสรุปกิจกรรมท่ีไม่ก่อใหเ้กิดมูลค่าในกระบวนการจดัซ้ือ ไดด้งัตารางท่ี 2 

 

ตารางที ่2 กิจกรรมท่ีไม่ก่อใหเ้กิดมูลค่าในกระบวนจดัซ้ือ 

 
 

จากตารางท่ี 2 สามารถระบุคุณคา่ของกระบวนการและหาความสูญเปล่าท่ีเกิดข้ึนในกระบวนการจดัซ้ือ 

ไดแ้ก่ กิจกรรมท่ีเกิดการรอคอย การอนุมติั ซ่ึงระยะเป็นกิจกรรมท่ีใชร้ะยะเวลาในการดาํเนินงานมากท่ีสุด  

หลกัการจากแนวคดิลนี และ หลกัการ ECRS 

 ขั้นตอนการออกแบบกระบวนการจดัซ้ือใหม่เกิดจากการขจดัขั้นตอนท่ีไม่ก่อให้เกิดมูลค่าและความสูญเปล่า

ออกไปตามแนวคิดแบบลีน โดยอาศยัหลกัการ ดงัน้ี 

1. Eliminating (การกาํจดั) พบว่างานท่ีไม่ก่อให้เกิดมูลค่าและความสูญเปล่า ส่วนใหญ่เกิดจากการรอคอยท่ี

เป็นผลมาจากเขตเวลาของผูอ้นุมติัในแต่ละระดบั ทาํใหก้ระบวนการทาํงานไม่ต่อเน่ือง 

2. Combining (การรวม) เป็นการนาํกระบวนการทาํงานท่ีเก่ียวขอ้งกนัมารวมกนัเพ่ือให้กระบวนการ

ทาํงานรวดเร็วยิ่งข้ึน และลดขั้นตอนการทาํงานท่ีซํ้ าซอ้นออกไป พบวา่ การส่วนของอนุมติัคาํสั่งซ้ือ โดยเสนออ

แนวทางในลดลาํดบัขั้นโดยการเพ่ิมช่วงของมูลค่าคาํสัง่ซ้ือสาํหรับผูอ้นุมติั 

3. Rearrange (การจดัใหม่) และ 4. Simplifying (การปรับปรุงใหม่ใหง่้ายข้ึน) โดยการเรียงลาํดบัขั้นตอน

ใหม่ให้ง่ายข้ึน หลงัจากการเสนอให้ผูอ้นุมติัตรวจสอบแลว้ จดัซ้ือสามารถร้องขอให้หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งทาํ               

การอพัเดทขอ้มูลคาํสั่งซ้ือไดท้นัที โดยไม่ตอ้งรอเลขคาํสั่ง จากเดิม หน่วยงานดงักล่าวจะทาํการอพัเดทคาํสั่งซ้ือ

วนัละ 2 ช่วงเวลา ไดแ้ก่ ช่วงเวลา 10.00 น. และ เวลา 16.00 น. ซ่ึงถา้หากการอนุมติัล่าชา้ก็จะส่งผลต่อรอบเวลา

การอพัเดทขอ้มูลดว้ยเช่นกนั 
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เม่ือนาํกระบวนการจดัซ้ือท่ีออกแบบใหม่ไปใชง้านจริงแลว้ พบวา่ ผลการศึกษาสามารถสรุปเวลาในแต่

ละกระบวนการไดด้งัตารางท่ี 3 

 

ตารางที ่3 แผนผงัการไหลของกระบวนจดัซ้ือใหม่ 

ลาํดบั กจิกรรม 

ประเภทกจิกรรม 

เวลา (วนั)  

1 จดัซ้ือทาํการเสนอราคาให้แก่ผูร้้องขอ 
 
     0.0625 

2 
ผูร้้องขอส่งเอกสารให้ผูอ้นุมติัทาํการตรวจสอบ

ผา่นทางอีเมลล ์
     0.5 

3 
ผูอ้นุมติัทาํการตรวจสอบและอนุมติัใบเสนอราคา

ผา่นทางอีเมลล ์
     1 

4 
ผูร้้องขอออกใบคาํร้องของซ้ือสินคา้ (PR) ผา่น

ระบบ SAP 
     0.0625 

5 
ผูร้้องขอส่ง PR ให้หวัหนา้ทาํการอนุมติัผา่นทาง

อีเมลลแ์ละ SAP 
     0.0625 

6 
หวัหนา้ผูร้้องของทาํการตรวจสอบและอนุมติัผา่น

ทางอีเมลลแ์ละ SAP 
     0.5 

7 
จดัซ้ือดาํเนินการส่งขอ้มูลในจดัซ้ือให้หน่วยงานท่ี

เก่ียวขอ้งอพัเดทขอ้มูลผา่นระบบ SAP 
     0.0625 

8 
หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งเม่ืออพัเดทขอ้มูลเรียบร้อยจะ

ทาํแจง้เตือนผา่นทางอีเมลล ์
     0.0625 

9 
จดัซ้ือดาํเนินการออกคาํสั่งซ้ือ (PO) ผา่นระบบ 

SAP 
     0.0625 

10 
จดัซ้ือแจง้แก่ผูอ้นุมติัลาํดบัท่ี 1 ให้ตรวจสอบและ

อนุมติัคาํสัง่ซ้ือผา่นทางอีเมลล ์
     0.0625 

11 
ผูอ้นุมติัลาํดบัท่ี 1 ทาํการตรวจสอบและอนุมติั

คาํสัง่ซ้ือผ่านทางระบบ SAP 
     0.5 

12 
ผูอ้นุมติัลาํดบัท่ี 2 ทาํการตรวจสอบและอนุมติั

คาํสงัซ้ือผ่านทางระบบ SAP      
1 

13 จดัซ้ือทาํการส่งคาํสั่งซ้ือให้แก่ผูข้ายผา่นอีเมลล ์

          

0.5 

  ระยะเวลากิจกรรมรวม      4.4375 
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จากตารางท่ี 3 แสดงใหถึ้งผลการจดักระบวนการจดัซ้ือแบบใหม่ ผลท่ีไดพ้บวา่ สามารถลดกระบวนการ

ทาํงานจากเดิม 15 ขั้นตอน เหลือเพียง 13 ขั้นตอน และ ลดระยะเวลาในการดาํเนินงานลงจากเดิมใชร้ะยะเวลา 

เหลือเพียง 4.4375 วนัหรือประมาณ 4 วนั 

จากผลการทดลองสามารถเปรียบเทียบก่อนหลงัปรับปรุงไดด้งัตารางท่ี 4 

 

ตารางท่ี 4 การเปรียบเทียบก่อนและหลงัการปรับปรุง 

หัวข้อการปรับปรุง ก่อนการปรับปรุง หลงัการปรับปรุง การเปลยีนแปลง 

จาํนวนกิจกรรม 15 13 กิจกรรมลดลง 

เวลาทั้งหมดในกิจกรรม 6.9375 วนั 4.4375 วนั เวลาในการทาํกิจกรรมลดลง 

บุคคลากรท่ีเก่ียวขอ้ง 8 7 มีการเพ่ิมขอบเขตในการนุมติั 

กระบวนการทาํงาน EMAIL, SAP EMAIL, SAP ใม่มีการเปล่ียนแปลง 

 

6. อภิปรายผล  

ปัญหาและอุปสรรคในกระบวนการจดัซ้ือ พบวา่เกิดจาการปฏิบติังานท่ีมีขั้นตอนการรอคอยท่ีมากเกินไป 

เน่ืองจากขั้นตอนการอนุมติัท่ีถูกกาํหนดไว ้ทาํให้เกิดขั้นตอนการอนุมติัหลายขั้นตอน อีกทั้งผูอ้นุมติัท่ีอยูใ่นเขต

เวลาท่ีต่างกนั ทาํให้เกิดความล่าชา้และเสียเวลาในกระบวนการเป็นจาํนวนมาก เม่ือเทียบกับการวิจยัฉบบัอ่ืน

พบวา่ การปรับปรุงกระบวนการจดัซ้ือใหม่ มกัจะนาํแนวคิดลีนเพ่ือขจดัขั้นตอนท่ีไม่เกิดมูลค่าและเกิดความสูญเปล่า

ภายในกระบวนการ ทั้งยงัรวมขั้นตอนบางขั้นตอนเขา้ดว้ยกนัหรือจดัระบบการทาํงานใหม่เพ่ือให้รวดเร็วและ              

มีประสิทธิภาพ ผลการวจิยัเม่ือเทียบกบังานวจิยัอ่ืน พบวา่ กระบวนการทาํงานมีขั้นตอนท่ีลดลง และ ลดระยะเวลา

ในการทาํงาน อีกทั้งทาํให้ตน้ทุนการทาํงานลดลงอีกดว้ย เน่ืองจาก เวลาสูญเสียไปโดยเปล่าประโยชน์ ถือวา่เป็น

ค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึน 

 

7. ข้อเสนอแนะ 

 7.1 ข้อเสนอแนะในการนําผลวจิยัไปใช้ 

(1) ควรเก็บขอ้มูลคาํสั่งซ้ือให้มีความละเอียดมากพอ เช่น การจาํแนกเวลาในแต่กระบวนการให้

ชัดเจน เพ่ือง่ายต่อการนําวิเคราะห์ขอ้มูลและเสนอแนวทางในการปรับปรุง โดยสามารถระบุปัญหาได้อย่าง

ละเอียดและชดัเจนมากยิง่ข้ึน  

(2) ผลงานของงานวิจัยข้ึนอยู่กับรูปแบบและกระบวนการจัดซ้ือขององค์กรนั้ นๆ ซ่ึงสามารถ

ปรับเปลียนไดต้ามรูปแบบองคก์ร โดยมีขอ้สาํคญัในการมุ่งเนน้ท่ีขจดัความสูญเปล่าในกระบวนการ 

 7.2 ข้อเสนอแนะในการวจิยัคร้ังต่อไป 

(1) เน่ืองจากการวิจยัดังกล่าาวมีใชก้ารขอ้มูลในอดีต ซ่ึงราคาของสินคา้อาจยงัไม่มีการผนัผวน 

อาํนาจในการต่อรองของผูข้ายไม่ได้สูงเท่าในสถานการณ์ปัจจุบัน ทาํให้งานวิจยัฉบับน้ีสามารถปรับเปล่ียน

ขั้นตอนการทาํงานของกระบวนการใหเ้ขา้กบัรูปแบบและสถานการณ์ในอนาคตได ้ 

(2) งานวิจยัฉบบัน้ีมุ่งเน้นถึงการแกไ้ขและปรับปรุงถึงกระบวนการจดัซ้ือท่ีเป็นคอขวด ท่ีทาํให ้            

ไม่สามารถตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ไดอ้ย่างทนัท่วงที ซ่ึงในการวิจยัคร้ังต่อไป สามารถติดตามและ              
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หาค่าช้ีวดัในการประเมินผลของกระบวนการจดัซ้ือในองค์กรเพ่ือพฒันาต่อให้เขา้กับการดาํเนินงานท่ีย่อมมี               

การปรับเปล่ียนในอนาคต 
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บทคัดย่อ 

งานวิจยัน้ี มีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาวิธีแกปั้ญหาบรรทุกสัมภาระใตอ้ากาศยาน ในการขนส่งทางอากาศ

ดว้ยวิธีการวิเคราะห์ตามลาํดบัชั้น โดยใชรู้ปแบบโปรแกรมคาํนวณนํ้ าหนักและสมดุลอากาศยาน ผลการวิจัย

พบว่า การจัดลาํดับวิธีท่ีเหมาะสมในการจัดวางนํ้ าหนักในพ้ืนท่ีจัดเก็บสัมภาระใตท้้องอากาศยาน วิธีน้ีท่ีมี 

ค่านํ้ าหนกัความสาํคญั อนัดบั 1 คือ ดา้นความปลอดภยั (ร้อยละ 53) ค่านํ้ าหนกัความสาํคญัอนัดบั 2 คือ ความสมดุล 

(ร้อยละ 33) ค่านํ้ าหนกัอนัดบั 3 คือ ความรวดเร็ว (ร้อยละ 14) ผูมี้หนา้ท่ีตดัสินใจสามารถนาํการจดัลาํดบัน้ีไปใช้

งานไดอ้ยา่งสะดวกรวดเร็วกวา่ การตดัสินใจดว้นความชาํนาญและประสบการณ์เท่านั้น 
 

คาํสําคญั:  การบรรทุกสมัภาระใตอ้ากาศยาน การขนส่งสินคา้ทางอากาศ การวเิคราะห์ตามลาํดบัชั้น  

 โปรแกรมคาํนวณนํ้ าหนกัและสมดุลอากาศยาน 
 

ABSTRACT 

 The objective of this research is to study the solution of the problem in carrying baggage under the 

aircraft in air transport by analytic hierarchy process (AHP) using a weight and balance of the aircraft calculation 

program The results showed the first priority way to balance a weight of the aircraft is safety (53%) , the second 

priority balance (33%), and the third priority speed (14%).  It's easier and faster to implement this sorting instead 

of proficiency and experience. 
 

Keywords: Air transport, Analytic Hierarchy Process: AHP, Weight & Balance Calculator Programs 
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1. ความสําคัญและทีม่าของปัญหาวจัิย 

พนกังานควบคุมนํ้ าหนกัและสมดุลอากาศยาน (Load Control) หน่ึงในอาชีพในอุตสาหกรรมการบินใน

ประเทศไทยท่ีมีความเฉพาะเพาะจงในวิชาชีพทั้งในดา้นทฤษฎีและปฏิบติั พนักงานควบคุมนํ้ าหนกัและสมดุล

อากาศยานมีส่วนสาํคญัในการเช่ือมต่อท่าอากาศยาน (Airport Connectivity) ทั้งในการปฏิบติังานระดบัปฏิบติัการ

ภาคพ้ืนและเช่ือมต่อไปยงัการปฏิบติัการทางอากาศ เพ่ือให้เกิดความสําเร็จในการขนส่งทางอากาศ มีบทบาท              

การทาํงานครอบคลุมตั้งแต่การเร่ิมจดัเตรียมขอ้มูล วางแผน เคล่ือนยา้ย จดัเก็บ ขนส่ง เพ่ือใหส้ามารถทาํการบิน

ข้ึนและลงจอดอยา่งความปลอดภยั ดว้ยการจดัสมัภาระบรรทุกใตท้อ้งอากาศยานใหมี้นํ้ าหนกัเป็นไปตามระเบียบ

และมาตรฐานและเกิดสมดุลอากาศยานมากท่ีสุด หน่ึงในขั้นตอนท่ีเป็นตวัแปรสําคญัในความปลอดภยัของ                 

การขนส่งทางอากาศ คือ ขั้นตอนการคาํนวณนํ้ าหนักและสมดุลอากาศยาน (Calculation Weight and Balance) 

ประกอบไป 6 ส่วนดังน้ี 1) ขอ้มูลรายละเอียดของเส้นทางบิน (Address and Heading) 2) การคาํนวณนํ้ าหนัก

อากาศยานท่ีก่อนทาํการบิน (Operating Weight Calculation) 3) การคาํนวณนํ้ าหนักอากาศยานท่ีสามารถทาํ             

การบิน (Allowed Traffic Load Calculation) ประกอบด้วย 3 ส่วนท่ีสําคญั คือ นํ้ าหนักของนํ้ ามนัท่ีมากท่ีสุดท่ี

อากาศยานสามารถทําการบินได้ (Maximum Zero Fuel: MZFW) นํ้ าหนักท่ีมากท่ีสุดท่ีอากาศยานสามารถท่ี

สามารถวิ่งข้ึนได ้(Maximum Takeoff weight: MTOW) และนํ้ าหนักท่ีมากท่ีสุดท่ีอากาศยานสามารถลงจอดได ้

(Maximum Landing weight: MLW) 4) การคาํนวณนํ้ าหนักรวม ผูโ้ดยสาร สัมภาระ สินคา้ (Load Information                

Per Destination and Total 5) การคํานวณนํ้ าหนักจริงก่อนทําการบิน (Actual Gross Wight Calculation) และ                     

6) การคาํนวณนํ้ าหนกัท่ีสามารถเปล่ียนแปลงได ้(Last Minute Changed :LMC) (Airbus, 2020) 

ในปัจจุบนัประเทศไทยนั้น กระบวนการคาํนวณนํ้ าหนกัและสมดุลอากาศยานดงักล่าวยงัไม่ไดอ้ยูใ่น

รูปแบบโปรแกรมสาํเร็จรูปครบทุกขั้นตอน จากการสมัภาษณ์จากพนกังานในตาํแหน่งควบคุมนํ้ าหนกัและสมดุล

อากาศยานในส่วนระบบ (Load Control System) ท่ีปฏิบติังานจริงในท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ พบว่า ในการใช้

โปรแกรมสําเร็จรูปในการคาํนวณนํ้ าหนักและสมดุลอากาศยานนั้น มีช่องว่างสําคญัในการดาํเนินงาน (Gap 

Analysis) (วรรษมนต ์สันติศิริ และคณะ, 2563) คือ ถึงแมเ้ทคโนโลยีจะถูกพฒันาข้ึนเพ่ือตอบโจทยถู์กตอ้งความ

แม่นยาํในการคาํนวณนํ้ าหนกัและสมดุลอากาศยาน เพ่ือเกิดความปลอดภยัสูงสุดในการเคล่ือนยา้ย จดัเก็บ และ

ขนส่งทางอากาศตามท่ีไดรั้บมอบหมาย แต่ระบบยงัจาํเป็นอาศยัความชาํนาญและประสบการณ์ของมนุษยม์าเป็น

ตวัช่วยในการตดัสินใจ ในขั้นตอนการจดัวางนํ้ าหนกัของ สัมภาระ กระเป๋าผูโ้ดยสาร สินคา้ ไปรษณียภณัฑ ์และ

อ่ืน ๆ ลงในพ้ืนท่ีช่องเก็บสัมภาระใตท้อ้งอากาศยานยาน (Distribution Weight) ผ่านระบบท่ีมีการจาํลองพ้ืนท่ี               

ใตท้้องอากาศยานท่ีกาํหนดให้ โดยการจัดวางจะตอ้งคาํถึงนึงความสมดุลของโครงสร้างของอากาศยาน คือ                     

ส่วนดา้นหนา้อากาศยาน (FWD Compartment) ส่วนหลงัอากาศยาน (FWD Compartment) และส่วนทา้ยอากาศ

ยาน (Bulk Compartment) (ณัฐพล วฒันไชย, 2562) นัน่หมายความวา่ ถึงแมว้า่โปรแกรมสาํเร็จรูปในการคาํนวณ

นํ้ าหนักและสมดุลอากาศยานจะคาํนวณตวัเลขนํ้ าหนักในส่วนต่าง ๆ ให้เพ่ือการวางแผนการดาํเนินงานแลว้               

แต่พนกังานควบคุมนํ้ าหนกัและสมดุลอากาศยานจะตอ้งเป็นคนท่ีตอ้งตดัสินใจดว้ยตวัเอง  ในการจดัวางนํ้ าหนกั

ลงในพ้ืนท่ีจัดเก็บใตท้้องเคร่ืองในแต่ละส่วนผ่านระบบท่ีจาํลองข้ึนตามโครงสร้างของอากาศยาน ซ่ึงหน้าท่ี

ดงักล่าวจาํเป็นตอ้งอาศยัความชาํนาญและประสบการณ์ส่วนบุคคลอยา่งมาก (ธณัญธรณ์ ทองร้ิว, 2561) เพราะอาจ

ส่งผลต่อจุดศูนยถ่์วงของอากาศยานได ้(Center of Gravity : COG) หากจดัวางนํ้ าหนกัในส่วนดา้นหนา้มากเกินไป

อาจทาํใหเ้กิดอุบติัเหตุอากาศยานส่วนหนา้หกักระแทกพ้ืนได ้(Aircraft Tipping Forward) หรือ หากจดัวางนํ้ าหนกั

ในส่วนด้านท้ายมากเกินไปอาจทําให้เกิดอุบัติเหตุอากาศยานส่วนหน้ายกลอยได้ (Aircraft Tail Tipping)                          
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ซ่ึงนาํไปสู่การยกเลิกทาํการบินไดใ้นท่ีสุด และดว้ยความเสียหายหลายส่วนงานและค่าใชจ่้ายท่ีสูงมาก ดงันั้น              

การดาํเนินงานในขั้นตอนดงักล่าวจาํเป็นตอ้งเป็นวธีิท่ีดีท่ีสุดในการใชก้ารตดัสินใจ ท่ีถูกตอ้ง แม่นยาํของพนกังาน

ควบคุมนํ้ าหนกัและสมดุลอากาศยาน ซ่ึงอาจจะก่อให้เกิดความเส่ียงในการดาํเนินงาน ในลกัษณะของความผิดพลาด

ของมนุษย ์(Human Error) ได ้(Boonyawat Aksornkitti, Et. Al. 2021) ถึงแมก้ารคาํนวณนํ้ าหนกัและสมดุลอากาศ

ยานจะแลว้เสร็จพร้อมปฏิบติังาน ก่อนการดาํเนินการจะยงัมีเง่ือนไข (Constrain) ท่ีสามารถเกิดไดบ่้อยคร้ังกบั          

การประสานงานก่อนทําการบินจริง กับนักบิน ซ่ึงเป็นผูท่ี้สามารถอนุมัติแผนการบิน แก้ไขเปล่ียนแปลง                   

ความเหมาะสมนํ้ าหนกัและสมดุลอากาศยานได ้หากการคาํนวณนํ้ าหนกัและสมดุลอากาศยานท่ีพนกังานควบคุม

นํ้ าหนกัและสมดุลอากาศยานไดน้าํเสนอแผนก่อนทาํการบิน ไม่สอดคลอ้งต่อสถาณการณ์เฉพาะหนา้ หรือ นกับิน

ต้องการให้จัดวางสัมภาระและสินค้าให้ง่ายต่อการบินขั้นในเท่ียวบินนั้ น ๆ หรือ การดําเนินงานท่ีมีเกณฑ์                

การปฏิบติังาน (Criteria) ท่ีจะตอ้งปฏิบติัตามในแต่ละสายการบินท่ีมีความแตกต่างกนั เช่น เร่ืองของการควบคุม

ค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงาน การดาํเนินงานท่ีเน้นความตรงต่อเวลาเป็นหลกั นั่นจะเห็นได้ว่า การทาํงานของ

พนกังานควบคุมนํ้ าหนกัและสมดุลอากาศยาน เป็นการปฏิบติังานท่ีเช่ือมต่อประสานงานกบัทางสายการบินใน

การทํางานส่วนภาคพ้ืน และประสานข้อมูลเก่ียวกับนํ้ าหนักและสมดุลอากาศยานกับนักบินในการทาํงาน

ปฏิบติังานทางอากาศ ให้การขนส่งทางอากาศมีความปลอดภยัสูงสุดตามกาํหนด ภาระงานดงักล่าวยงัพร้อมกบั

เง่ือนไข กฎเกณฑ์ต่าง ๆ ของทั้ งฝ่ังนักบิน และสายการบิน ซ่ึงเป็นช่องว่างหน่ึงในการดําเนินงานท่ีมีผลต่อ                   

การตัดสินใจในการจัดวางสัมภาระใต้ท้องอากาศยานท่ีมีเง่ือนไขและเกณฑ์ท่ีแตกต่างกัน ในเร่ืองการให้

ความสําคญัของ ความปลอดภยั ความรวดเร็ว ความตรงต่อเวลา การประหยดัค่าใชจ่้าย การปฏิบติัตามระเบียบ               

ซ่ึงจาํเป็นตอ้งมีการจดัลาํดบัและให้ความสําคญัเพ่ือพนักงานควบคุมนํ้ าหนักและสมดุลอากาศยานสามารถมี

ทางเลือก (Alternatives) วธีิท่ีดีท่ีสุด ในการตดัสินใจและความผิดพลาดนอ้ยท่ีสุด  

จุดมุ่งหมายของการวจิยัในคร้ังน้ี ผูว้จิยัมีความสนใจนาํวธีิการทางคอมพิวเตอร์มาช่วยหาคาํตอบการวิจยั  

ดว้ยการเพ่ิมความสามารถในการตดัสินใจตามแนวคิดวธีิการวเิคราะห์ตามลาํดบัชั้น  (Analytic Hierarchy Process: 

AHP) ในรูปแบบโปรแกรมคาํนวณนํ้ าหนักและสมดุลอากาศยาน ขั้นตอนการจดัวางนํ้ าหนักในพ้ืนท่ีจดัเก็บ

สัมภาระใตท้้องอากาศยาน เพ่ือจัดลาํดบัขอ้มูลประกอบการตดัสินใจและหาวิธีการท่ีมีความเหมาะสมท่ีสุด  

มีความแม่นยาํ โดยมีการกาํหนดเกณฑ์ (Criteria) และทางเลือก (Alternatives) ผลการวิจัยน้ีจะช่วยให้ผูท่ี้ตอ้ง

ตดัสินใจ เห็นถึงการจดัลาํดบัของขอ้มูลประกอบการตดัสินใจดว้ยวิธีท่ีเหมาะสม ช่วยเพ่ิมความสะดวก รวดเร็ว 

ลดขอ้ผิดพลาดในการดาํเนินงานและปลอดภยักวา่ เม่ือเปรียบเทียบกบัการใชโ้ปรแกรมคาํนวณนํ้ าหนกัและสมดุล

อากาศยานแบบดั้งเดิม (Manual) ท่ีตอ้งข้ึนอยูก่บัความชาํนาญและอาศยัประสบการณ์ของมนุษยอ์ยา่งเดียวเท่านั้น  

 

2. วตัถุประสงค์ของการวจัิย 

1) เพ่ือศึกษาวิธีแกปั้ญหาบรรทุกสัมภาระใตอ้ากาศยานในการขนส่งทางอากาศด้วยวิธีการวิเคราะห์

ตามลาํดบัชั้นในรูปแบบโปรแกรมคาํนวณนํ้ าหนกัและสมดุลอากาศยาน  

 

3. เอกสารและงานวจัิยทีเ่กี่ยวข้อง 

3.1 แนวคดิ ทฤษฎแีละงานวจิยัทีเ่กีย่วข้อง  

การตดัสินใจแบบหลายหลกัเกณฑ ์(Multi-Criteria Decision Making: MCDM) เป็นส่วนหน่ึงจอปัญหา

ทางดา้นการตดัสินใจท่ีมีแนวทางในการแกปั้ญหาอยูห่ลายรูปแบบ แต่ละจุดประสงคโ์ดยรวมเพ่ือทาํใหก้ารเลือก
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เป้าหมาย (Objective) ท่ีดีท่ีสุดในทางเลือก (Alternative) ท่ีมีภายใตข้อ้กาํหนดของการเปรียบเทียบหลกัเกณฑ์ 

(Criteria) แต่ละดา้นในแต่ละระดบั ซ่ึงโดยทัว่ไปแลว้การท่ีเราจะหาคาํตอบของการตดัสินใจไดน้ั้น จาํเป็นตอ้งมี

การเป้าหมายถึงประเด็นปัญหาท่ีเราตอ้งการก่อน จึงจะสามารถกาํหนดเกณฑใ์นการพิจารณาและดาํเนินการเลือก

กระบวนการท่ีจะนาํมาตดัสินใจท่ีมีหลากหลายรูปแบบ ก่อนท่ีจะทาํการประเมินและตดัสินใจตามลาํดบั ขั้นตอน

การตัดสินใจหลายหลักเกณฑ์มีกระบวนการลําดับขั้นตอนท่ีขั้นกลางระหว่างเป้าหมายและการตัดสินใจ  

คือ กระบวนการตดัสินใจ เน่ืองจากการตดัสินใจท่ีมีเหตุผลและถูกตอ้งหรือไม่นั้น จะข้ึนอยู่กับกระบวนการ 

ในการตดัสินใจท่ีจะนาํมาเลือกใชเ้ป็นหลกั ยิ่งกรณีการตดัสินใจแบบหลายหลกัเกณฑ์ หากเป็นการตดัสินใจ 

แบบกลุ่มดว้ยแลว้ ยิ่งเป็นการตดัสินใจเลือกท่ีมีความยากท่ีจะไดผ้ลการตดัสินใจท่ีดี การคาดการณ์หรือคาดเดา

เหมาะสําหรับปัญหาการตัดสินใจขนาดเล็กในเร่ืองง่าย ๆ หรือ ปัญหาท่ีเกิดข้ึนนั้ นมีผลกระทบในวงแคบ  

หากกรณีเป็นปัญหาการตดัสินใจขนาดใหญ่ท่ีมีความซบัซ้อนและส่งผลกระทบวงกวา้ง การเลือกวิธีใชว้ิธรการ

ตดัสินใจจาํเป็นตอ้งตั้งอยูบ่นขอ้มูลท่ีเป็นวธีิการท่ีมีเหตุท่ีผลชดัเจน (ชยัยา นอ้ยนารถ, 2562) 

3.2 กระบวนการวเิคราะห์ตามลาํดบัช้ัน (Analytic Hierarchy Process: AHP)   

กระบวนการวิเคราะห์ตามลาํดบัชั้น (Analytic Hierarchy Process: AHP) เป็นหน่ึงในวิธีการวิเคราะห์

หลายหลกัเกณฑ ์(Multi-Criteria Decision Making: MCDM) ท่ีมีวธีิใชเ้ทคนิคการตดัสินใจท่ีมีขอ้มูลหลายลกัษณะ 

บางคร้ังเกณฑใ์นการตดัสินใจเป็นขอ้มูลท่ีไม่สามารถนาํมาเป็นตวัเลขไดง่้าย การให้ค่านํ้ าหนกัและปัจจยัจึงตอ้ง

ใช้เทคนิคการตดัสินใจท่ีสามารถวิเคราะห์ข้อมูลในเชิงคุณภาพได้ดี จากการศึกษาพบว่า AHP เป็นเทคนิค                    

การตดัสินใจท่ีเป็นการวิเคราะห์ขอ้มูลตามลาํดบัชั้น และสามารถนาํมาใช้ในการหาค่านํ้ าหนักไดดี้ ในกรณีท่ี

ขอ้มูลไม่อยู่ในรูปท่ีไม่เป็นตวัเลขไดดี้ กระบวนการวิเคราะห์ตามลาํดบัชั้น เป็นวิธีการตดัสินใจตดัสินใจแบบ

หลายหลกัเกณฑ ์หรือ การจดัลาํดบัความสาํคญัของทางเลือก เม่ือมีเกณฑใ์นการพิจารณาหลายเกณฑ ์โดย AHP 

เป็นกระบวนการท่ีมีประสิทธิภาพและมีความสะดวกในการจดัลาํดบัความสาํคญัและช่วยทาํใหเ้กิดการตดัสินใจท่ี

ดีท่ีสุด ซ่ึงสามารถใชไ้ดก้บัการตดัสินใจท่ีมีความยุง่ยากซบัซอ้นโดยใชว้ิธีการเปรียบเทียบ AHP ไม่เพียงแต่ช่วย

ให้ผูท่ี้ทาํการตดัสินใจได ้สามารถเลือกตดัสินใจไดใ้นส่ิงท่ีดีและเหมาะสมท่ีสุด มีเหตุผลประกอบท่ีชดัเจนถึง

สาเหตุในการเลือกตดัสินใจนั้น (ทองสุข ภูตาเศษ, 2559) 
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  3.3 กรอบแนวคดิในการวจิยั 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

แผนภาพที ่1 กรอบแนวคิดในการวจิยั 

 

3.4 สมมตฐิานการวจิยั 

วิธีแกปั้ญหาบรรทุกสัมภาระใตอ้ากาศยานในการขนส่งทางอากาศ ดว้ยวิธีการวิเคราะห์ตามลาํดบัชั้น 

(AHP) ในรูปแบบโปรแกรมคาํนวณนํ้ าหนกัและสมดุลอากาศยาน สามารถตดัสินใจไดค้วามสะดวกรวดเร็วกว่า 

โปรแกรมแบบคาํนวณนํ้ าหนกัและสมดุลอากาศยานดั้งเดิม (Manual) 

 

4. วธีิดําเนินการวจัิย  

การวิจัยในคร้ังน้ี ผู ้วิจัยได้นําวิธีการทางคอมพิวเตอร์มาช่วยหาคําตอบการวิจัย  ด้วยการเพ่ิม

ความสามารถในการตดัสินใจตามแนวคิดวิธีการวิเคราะห์ตามลาํดับชั้น  (Analytic Hierarchy Process: AHP)  

ในรูปแบบโปรแกรมคาํนวณนํ้ าหนกัและสมดุลอากาศยาน ขั้นตอนการจดัวางนํ้ าหนกัในพ้ืนท่ีจดัเก็บสัมภาระใต้

ท้องอากาศยาน โดยมีวิธีการดาํเนินงานวิจัย เขียนโปรแกรมคาํนวณนํ้ าหนักและสมดุลอากาศยาน (Window 

Application for Calculation Weight and Balance)  แบบโปรแกรมประยุกต์ท่ีพัฒนาข้ึนบนระบบปฏิบัติการ 

Window ดว้ยภาษา Microsoft Visual Basic (VB) อยูใ่นรูปแบบ Window Application มีส่วนประกอบดงัน้ี 

1) ขอ้มูลรายละเอียดของเสน้ทางบิน (Address and Heading)  

2) การคาํนวณนํ้ าหนกัอากาศยานท่ีก่อนทาํการบิน (Operating Weight Calculation)  

        3) การคาํนวณนํ้ าหนกัอากาศยานท่ีสามารถทาํการบิน (Allowed Traffic Load Calculation)      

การบรรทุกสมัภาระใตอ้ากาศยานยาน 

คาํนวณนํ้ าหนกัและสมดุลอากาศยาน 

ดว้ยโปรแกรมแบบดั้งเดิม (Manual) 

 

การวเิคราะห์ตามลาํดับช้ัน (AHP) 

- ขอ้มูลการกาํหนดเป้าหมาย (Goal) 

- กาํหนดเกณฑ ์(Criteria) 

- เกณฑย์อ่ย (Sub criteria) 

- ทางเลือก (Alternatives) 

เพ่ือวิเคราะห์หาทางเลือกที่ดทีี่สุด 

 

คาํนวณนํ้ าหนกัและสมดุลอากาศยาน 

ดว้ยโปรแกรมท่ีเพ่ิมการวิเคราะห์ตามลาํดบัชั้น  (AHP) 

 

พบปัญหาการตัดสินใจ 

การจดัวางสมัภาระ 

ในช่องบรรทุกสมัภาระใตอ้ากาศยาน 

ลดปัญหาการตัดสินใจ 

การจดัวางสมัภาระ 

ในช่องบรรทุกสมัภาระใตอ้ากาศยาน 
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        4) การคาํนวณนํ้ าหนกัรวม ผูโ้ดยสาร สมัภาระ สินคา้ (Load Information Per Destination and Total) 

        5) การคาํนวณนํ้ าหนกัจริงก่อนทาํการบิน (Actual Gross Wight Calculation)  

        6) การคาํนวณนํ้ าหนกัท่ีสามารถเปล่ียนแปลงได ้(Last Minute Changed: LMC) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนภาพที ่2  รูปแบบโปรแกรมคาํนวณนํ้ าหนกัและสมดุลอากาศยานเพ่ิมระบบการตดัสินใจตามแนวคิด  

 AHP ขั้นตอนการจดัวางนํ้ าหนกัในพ้ืนท่ีจดัเก็บสมัภาระใตท้อ้งอากาศยาน 

 

5. ผลการวจัิย 
 

ตารางที ่1 เมทริกซ์ค่าเฉล่ียการเปรียบเทียบระดบัความสาํคญัแบบเป็นคู่ของปัจจยัหลกัและค่านํ้ าหนกั 

 

 

 

 

ปัจจัยหลกั Safety Balance Fast 

Safety 1 2 3 

Balance 0.5 1 3 

Fast 0.333333 0.333333 1 

ผลรวม 1.833333 3.333333 7 

ค่านํา้หนักของปัจจยัหลกัแต่ละปัจจยั 

ปัจจัยหลกั Safety Balance Fast 

Safety 0.545455 0.6 0.428572 

Balance 0.272727 0.3 0.428571 

Fast 0.181818 0.1 0.142857 

ผลรวม 1 1 1 

Window Application for Calculation Weight and Balance 

 

Address and Heading 

Operating Weight  

Allowed Traffic Load 

 

Allowed Traffic Load 

 

Actual Gross Wight 

 

Last Minute Changed 

 

Maximum Zero Fuel 

Priority 

 

Address

 

Originator Flight Regis Crew Vision 

Basic Weight Standard Crew Pantry Index Dry Operating Takeoff Fuel 

Maximum Takeoff weight 

 

Maximum Landing weight 

 

Number of Passenger Distribution Weight Aircraft Compartments 

Total Passenger Total Traffic  Dry Operating  MLW MTOW MZFW 

 

 

 

AHP 

 



การประชุมวชิาการระดบัชาติและนานาชาติ มหาวทิยาลยัศรีปทุม ออนไลน์ คร้ังท่ี 16 ประจาํปี 2564 วนัท่ี 28 ตุลาคม 2564 

1249 

ตารางที ่2 ค่าจากการ Normalization ปัจจยัหลกัดา้นต่าง ๆ 

ปัจจัยหลกั Safety Balance Fast ผลรวม ค่านํา้หนัก 

Safety 0.545455 0.6 0.428572 1.574026 0.53 

Balance 0.272727 0.3 0.428571 1.001299 0.33 

Fast 0.181818 0.1 0.142857 0.424675 0.14 

ผลรวม 1 1 1   

 

ตารางที ่3 ลาํดบัความสาํคญัของปัจจยัหลกั 

ปัจจัยหลกั ค่านํา้หนัก (%) ค่าความสอดคล้องของข้อมูล 

Safety 53  

0.046 Balance 33 

Fast 14 

สามารถสรุปไดว้า่ การวิเคราะห์การให้ความสําคญัของปัจจยัหลกัในการตดัสินใจขั้นตอนการจดัวาง

นํ้ าหนกัในพ้ืนท่ีจดัเก็บสัมภาระใตท้อ้งอากาศยาน กลุ่มตวัอยา่งในการศึกษาในคร้ังน้ีเป็น บุคลากรท่ีเก่ียวขอ้งกบั

งานควบคุมนํ้ าหนกัและสมดุลอากาศยานกลุ่มอาชีพท่ีอยูใ่นอุตสาหกรรมการบิน ท่ีมีการเช่ือมต่อในการขนส่งทาง

อากาศทั้งในระดบัปฏิบติัการภาคพ้ืนและปฏิบติัการทางอากาศ ผลการศึกษาวิจยัน้ีจึงให้ความสําคญั อนัดบั 1  

ดา้นความปลอดภยัสูงสุด 53 %  ซ่ึงเป็นส่ิงสาํคญัท่ีสุดดา้นการขนส่งทางอากาศ อนัดบั 2 ดา้นความสมดุล  33 % 

สะทอ้นให้เห็นวา่การจดันํ้ าหนกัและสมดุลอากาศยานเป็นเร่ืองท่ีตอ้งใหค้วามสาํคญั เพราะมีความสอดคลอ้งกบั

โครงสร้างอากาศยานและส่งผลต่อความปลอดภยัในการขนส่งทางอากาศโดยตรง และ อนัดบั 3 ดา้นความรวดเร็ว 

14 % ตามลาํดบั 

ตารางที ่4 เมทริกซ์ค่าเฉล่ียการเปรียบเทียบแต่ละคู่ของปัจจยัยอ่ยดา้นความปลอดภยั 

 

ตารางที ่5 ค่านํ้ าหนกัของแต่ละปัจจยัยอ่ยดา้นความปลอดภยั 

Safety Load Control Pilot Airline ผลรวม ค่านํา้หนัก 

Load Control 04 04 04 1.2 0.40 

Pilot 0.4 0.4 0.4 1.2 0.40 

Airline 0.2 0.2 0.2 0.6 0.20 

ผลรวม 1 1 1   

 

Safety Load Control Pilot Airline 

Load Control 1 1 2 

Pilot 1 1 2 

Airline 0.5 0.5 1 

ผลรวม 2.5 2.5 5 
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ตารางที ่6 ลาํดบัความสาํคญัของปัจจยัดา้นความปลอดภยั 

Safety ค่านํา้หนัก (%) ค่าความสอดคล้องของข้อมูล 

Load Control 40  

0 Pilot 40 

Airline 20 

 

กลุ่มตวัอยา่งบุคลากรท่ีเก่ียวขอ้งกบังานควบคุมนํ้ าหนกัและสมดุลอากาศยาศทั้ง 3 กลุ่ม ให้ความสาํคญั

ในขั้นตอนการจดัวางนํ้ าหนกัในพ้ืนท่ีจดัเก็บสัมภาระใตท้อ้งอากาศยานจากการจดัลาํดบัชั้น พบวา่ Load Control 

และ Pilot ให้นํ้ าหนกัความสาํคญัดา้นความปลอดภยัมากท่ีสุด อนัดบั 1 เท่ากบั 40 % เท่ากนั เน่ืองจากเป็นความ

รับผิดชอบโดยตรงในดา้นการปฏิบติังานทั้งในภาคพ้ืนและทางอากาศ ซ่ึงเป็นเร่ืองท่ีตอ้งให้ความสําคญัมาเป็น

อนัดบัแรก โดยไม่มีการผอ่นปรนในเร่ืองของความปลอดภยั อนัดบั 2 Airline เท่ากบั 20 % ตามลาํดบั 

  

ตารางที ่7 เมทริกซ์ค่าเฉล่ียการเปรียบเทียบแต่ละคู่ของปัจจยัยอ่ยดา้นความสมดุล  

Balance Load Control Pilot Airline 

Load Control 1 2 3 

Pilot 0.5 1 2 

Airline 0.333333 0.5 1 

ผลรวม 1.833333 3.5 6 

ตารางที ่8 ค่านํ้ าหนกัของแต่ละปัจจยัยอ่ยดา้นความสมดุล  

 

ตารางที ่9 ลาํดบัความสาํคญัของปัจจยัดา้นความสมดุล 

  

 กลุ่มตวัอยา่งบุคลากรท่ีเก่ียวขอ้งกบังานควบคุมนํ้ าหนกัและสมดุลอากาศยาน ทั้ง 3 กลุ่ม ใหค้วามสาํคญั

ในขั้นตอนการจดัวางนํ้ าหนกัในพ้ืนท่ีจดัเก็บสัมภาระใตท้อ้งอากาศยาน จากการจดัลาํดบัชั้น พบวา่ Load Control 

ให้นํ้ าหนกัความสําคญั ดา้นความสมดุลมากท่ีสุด อนัดบั 1 เท่ากบั 54 % เน่ืองจากเป็นความรับผิดชอบหลกัใน

ตาํแหน่งงานท่ีรับผิดชอบและหากเกิดขอ้ผิดพลาดอาจเกิดความเส่ียงท่ีมีผลกระทบต่อนํ้ าหนกัและโครงสร้างของ

สมดุลอากาศยาน (CG) อนัดบั 2 Pilot 30 % เน่ืองจากสมดุลของอากาศยานมีผลต่อการบินข้ึน (Take-off) และ                

Balance Load Control Pilot Airline ผลรวม ค่านํา้หนัก 

Load Control 0.545455 0.571429 0.5 1.616883 0.54 

Pilot 0.272727 0.285714 0.333333 0.891775 0.30 

Airline 0.181818 0.142857 0.166667 0.491342 0.16 

ผลรวม 1 1 1   

Balance ค่านํา้หนัก (%) ค่าความสอดคล้องของข้อมูล 

Load Control 54  

0.007 Pilot 30 

Airline 16 
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ลงจอด (Landing) โดยตรงต่อการทาํการบิน อนัดบั 3 Airline 16 % ซ่ึงการสร้างนํ้ าและความสมดุลอากาศยานท่ีดี

นั้นจะช่วยใหป้ระหยดัตน้ทุนเร่ืองของนํ้ ามนัในการขนส่งทางอากาศ    

 

ตารางที ่10 เมทริกซ์ค่าเฉล่ียการเปรียบเทียบแต่ละคู่ของปัจจยัยอ่ยดา้นความรวดเร็ว  

Fast Load Control Pilot Airline 

Load Control 1 0.333333 0.333333 

Pilot 3 1 3 

Airline 3 0.33333 1 

ผลรวม 7 1.666667 4.333333 

 

ตารางที ่11 ค่านํ้ าหนกัของแต่ละปัจจยัยอ่ยดา้นความรวดเร็ว 

 

ตารางที ่12 ลาํดบัความสาํคญัของปัจจยัดา้นความรวดเร็ว 

Balance ค่านํา้หนัก (%) ค่าความสอดคล้องของข้อมูล 

Load Control 14  

0.118 Pilot 57 

Airline 29 

  

กลุ่มตวัอยา่งบุคลากรท่ีเก่ียวขอ้งกบังานควบคุมนํ้ าหนกัและสมดุลอากาศยาน ทั้ง 3 กลุ่ม ใหค้วามสาํคญั

ในขั้นตอนการจดัวางนํ้ าหนักในพ้ืนท่ีจดัเก็บสัมภาระใตท้้องอากาศยาน จากการจัดลาํดบัชั้น พบว่า Pilot ให้

นํ้ าหนักความสําคญัดา้นรวดเร็วมากท่ีสุด อนัดับ 1 เท่ากับ 57 % เน่ืองจากเป็นความรับผิดชอบในการปฏิบติั

ทางการบินให้เป็นไปตามตารางบินลดความเส่ียงท่ีจะก่อให้เกิดการไม่ตรงต่อเวลา อันดับ 2 Airline 29 % 

เน่ืองจากหากเกิดความล่าชา้ในกระบวนการขนส่งทางอากาศข้ึนแลว้นั้นยอ่มเกิดค่าใชจ่้าย ค่าปรับต่าง ๆ เกิดข้ึน

ไดจ้าํเป็นตอ้งควบคุมการปฏิบติังานให้ตรงต่อเวลา และ อนัดบั 3 ให้ Load Control 14% ซ่ึงการดาํเนินงานตอ้ง

ไม่ให้เกิดความผิดพลาดในการเคล่ือนยา้ย จัดเก็บ และขนส่ง ซ่ึงหากการดาํเนินงานท่ีรวดเร็วอาจก่อให้เกิด              

ความเส่ียงได ้

 

6. อภิปรายผล  

ขั้นตอนการจัดวางนํ้ าหนักในพ้ืนท่ีจัดเก็บสัมภาระใต้ท้องอากาศยาน โดยมีปัจจัยหลักท่ีสําคญัใน                 

การตัดสินใจ 3 ด้าน คือ ด้านความปลอดภัย ด้านความสมดุล และด้านความรวดเร็ว และปัจจัยย่อยท่ีมี                         

ความเก่ียวขอ้งในดา้นการทาํงานร่วมกนัคือ พนกังานงานควบคุมนํ้ าหนกัและสมดุลอากาศยาน นกับิน และสายการบิน  

Fast Load Control Pilot Airline ผลรวม ค่านํา้หนัก 

Load Control 0.142857 0.2 0.076923 0.41978 0.14 

Pilot 0.428571 0.6 0.692308 0.1720897 0.57 

Airline 0.428572 0.2 0.230769 0.859341 0.29 

ผลรวม 1 1 1   
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จากการศึกษาพบวา่ การจดัลาํดบัท่ีเหมาะสมในการจดัวางนํ้ าหนกัในพ้ืนท่ีจดัเก็บสัมภาระใตท้อ้งอากาศยาน 

วิธีน้ีท่ีมีค่านํ้ าหนกัความสาํคญั อนัดบั 1 คือ ดา้นความปลอดภยั 53% โดยพนกังานควบคุมนํ้ าหนกัฯ และนกับิน

ให้ค่านํ้ าหนกัรวมกนัถึง 42.40% เป็นค่านํ้ าหนกัท่ีให้ความสาํคญัไปในทิศทางเดียวกนั สะทอ้นถึงขั้นตอนการจดั

วางนํ้ าหนักในพ้ืนท่ีจัดเก็บสัมภาระใตท้้องอากาศยานส่ิงแรกท่ีตอ้งให้ความสําคญัท่ีไม่สามารถผ่อนปรนได้                 

ในเร่ืองของความปลอดภยัในการขนส่งทางอากาศ ซ่ึงเป็นภาระท่ีรับผิดชอบหลกัทั้งในการปฏิบติังานภาคพ้ืนและ

บนอากาศ  รองลงมาวิธีน้ีมีค่านํ้ าหนกัความสาํคญัอนัดบั 2 คือ ความสมดุล 33% เป็นปัจจยัท่ีส่งผลต่อจุดศูนยถ่์วง 

(Center of Gravity) ของโครงสร้างอากาศยาน หากในขั้นตอนการจดัวางนํ้ าหนกัในพ้ืนท่ีจดัเก็บสัมภาระใตท้อ้ง

อากาศยานเกิดความไม่สมดุลย่อมส่งผลต่อการทําการบิน ทั้ งการบินข้ึน (Takeoff) และลงจอด (Landing)  

อาจก่อใหเ้กิดอนัตรายตลอดในการขนส่งทางอากาศ พนกังานควบคุมนํ้ าหนกัและนกับินใหค้่านํ้ าหนกัรวมกนัถึง 

11.76% และอนัดบั 3 คือ ความรวดเร็ว 14% ซ่ึงเป็นทางเลือกท่ีสะทอ้นผลการวิจยัให้เห็นว่า นกับินและสายการบิน 

จะให้ความสําคัญต่อเร่ืองความรวดเร็วมีนํ้ าหนักรวมกันถึง 28.38% สามารถวิเคราะห์ได้ว่า ความรวดเร็ว  

มีส่วนช่วยในการลดตน้ทุนในเร่ืองของค่าใชจ่้าย ค่าปรับ ท่ีอาจจะเกิดข้ึนได ้หากเกิดความไม่ตรงต่อเวลา และ

ส่งผลกระทบต่อภาพลกัษณ์ของสายการบินในการดาํเนินงาน และลดความเช่ือมัน่ต่อการขนส่งสินคา้ทางอากาศ

ได ้ดงันั้นการวิเคราะห์การตดัสินใจแบบหลายหลกัเกณฑ์แบบการวิเคราะห์ตามลาํดบัชั้น (AHP) ท่ีดีทีสุดใน

การศึกษาน้ี คือ ดา้นความปลอดภยั ผูมี้หนา้ท่ีตดัสินใจในการดาํเนินงานสามารถนาํการจดัลาํดบัน้ีไปใชง้านได้

อย่างสะดวกรวดเร็วกว่า การตดัสินใจโดยอาศยัเพียงความชาํนาญและประสบการณ์เท่านั้น ซ่ึงอาจก่อให้เกิด             

ความเส่ียงในการตดัสินใจผิดพลาดไดสู้ง (Human Error) ในรูปแบบโปรแกรมแบบคาํนวณนํ้ าหนกัและสมดุล

อากาศยานดั้งเดิม (Manual) ผลการวจิยัในคร้ังน้ีสามารถนาํไปใชเ้ป็นขอ้มูลอา้งอิงต่อยอดวิธีการแกปั้ญหาบรรทุก

สมัภาระใตท้อ้งอากาศยานในการขนส่งทางอากาศ ดว้ยวิธีการวิเคราะห์หลายหลกัเกณฑ(์Multi-Criteria Decision 

Making: MCDM) แบบผสม (Hybrid) ในรูปแบบวิธีการทางคอมพิวเตอร์มาช่วยแกไ้ขปัญหา ขั้นตอนการจดัวาง

นํ้ าหนักในพ้ืนท่ีจดัเก็บสัมภาระใตท้อ้งอากาศยานท่ีมีความซับซ้อนมากข้ึน เพ่ือให้เกิดการพฒันาและสามารถ

สร้างองคค์วามรู้ใหม่ในงานวจิยัไดใ้นอนาคต 

 

7. ข้อเสนอแนะ 

 7.1 ข้อเสนอแนะในการนําผลวจิยัไปใช้ 

(1) สามารถนาํผลจากการวิจยัในคร้ังน้ีต่อยอดงานวิจยัในการแแกปั้ญหาโดยใชแ้นวการตดัสินใจ

หลายหลกัเกณฑ ์(Multi-Criteria Decision Making: MCDM) แบบการวเิคราะห์ตามลาํดบัชั้น (Analytic Hierarchy 

Process: AHP) ในการบรรทุกสมัภาระใตท้อ้งเคร่ืองการขนส่งทางอากาศ   

7.2 ข้อเสนอแนะในการวจิยัคร้ังต่อไป 

(1) เพ่ิมแนวการตดัสินใจหลายหลกัเกณฑ์ (Multi-Criteria Decision Making: MCDM) แบบผสม 

(Hybrid) ในการแกไ้ขปัญหาการบรรทุกสมัภาระใตท้อ้งเคร่ืองการขนส่งทางอากาศ   
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บทคัดย่อ 

 งานวิจยัน้ีมีวตัถุประสงค์เพ่ือวิเคราะห์ตน้ทุนค่าขนส่งสินคา้ของบริษัท นํ้ าแข็งโคโรลิส จาํกัด และ                

จดัเสน้ทางการขนส่งสินคา้ใหม่ดว้ยรูปแบบการแกปั้ญหาการเดินทางของพนกังานขาย ซ่ึงดาํเนินการดว้ยวธีิเพ่ือน

บา้นท่ีใกลท่ี้สุด จากการสาํรวจและเก็บรวบรวมขอ้มูลพบวา่บริษทักรณีศึกษาไม่มีการจดัเสน้ทางการเดินรถใหก้บั

พนักงานขายจึงทาํให้เกิดตน้ทุนท่ีสูงในการจดัส่งสินคา้แต่ละรอบ จากบริษทักรณีศึกษาไปยงัลูกคา้ จาํนวน 10 

รายในเขตอาํเภอเมือง จงัหวดัขอนแก่น โดยใชร้ถกระบะ 1 คนั ผูว้ิจยัจึงจดัเส้นทางดว้ยวิธีเพ่ือนบา้นท่ีใกลท่ี้สุด 

ผลการวิจยัพบวา่สามารถลดระยะได ้7 กิโลเมตรหรือคิดเป็น 11.74% ซ่ึงสามารถลดตน้ทุนลงได ้18.14 บาทต่อ

เท่ียวหรือคิดเป็น 1.94% 

 

คาํสําคญั:  การจดัเสน้ทางการขนส่ง, การวเิคราะห์ตน้ทุน, รูปแบบการแกปั้ญหาการเดินทางของพนกังานขาย, 

 วธีิเพ่ือนบา้นท่ีใกลท่ี้สุด 

 

ABSTRACT  

The objectives of this research are to analyze foundation costs of Freight routing payment in Coralis 

Ice Co., Ltd., and arrange modern Freight routes as Solution of salesperson traveling. Whereby, it is carried out 

by the most comfortable Freight routing method. The exploration and compilation of information are found that 

there is non-arrangement of land routes for salespersons in the company, thus it caused high delivery costs in 

any case. To delivery from a company to buyers include 10 buyers in District Muang, Province Khon Kean use 
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one pickup truck. We decided to create freight routing using the salesperson travel problem model . As a result 

of the research, we concluded that we could save approximately 7 kilometers, accounting for 11.74% which can 

reduce the cost to 18.14 bath/time or accounted for 1.94%  

 

Keywords:  Transportation routing, Cost analysis, Traveling Salesman Problem: TSP,  

 Nearest Neighbor Heuristics 

 

1. ทีม่าและความสําคัญ 

ปัจจุบนับริษทักรณีศึกษา เป็นบริษทัท่ีประกอบธุรกิจผูผ้ลิตและจดัจาํหน่ายนํ้ าด่ืม และนํ้ าแข็ง ตราโคโรลิส 

ในเขตพ้ืนท่ีจงัหวดัขอนแก่น โดยบริษทักรณีศึกษามีการขนส่งสินคา้ไปยงัลูกคา้เพ่ือตอบสนองความตอ้งการของ

ลูกคา้ จากการสัมภาษณ์พนกังานบริษทัพบวา่ มีขอ้จาํกดัดา้นการใชเ้ช้ือเพลิง โดยมีการกาํหนดอตัรานํ้ ามนัให้รถ

ขนส่งสินคา้คนัละ 8-15 ลิตรต่อวนั เพ่ือให้บริการลูกคา้กว่า 30 ราย ในเขตอาํเภอเมืองขอนแก่น อยา่งไรก็ตาม

บริษทัไม่มีการวางแผนเส้นทางการขนส่งท่ีชัดเจนอาศัยประสบการณ์การขบัรถในพ้ืนท่ีของพนักงานขบัรถ

เท่านั้น จึงส่งผลให้เกิดตน้ทุนสูญเปล่าจากการใชน้ํ้ ามนัมากเกินความจาํเป็น (ณัตพร ไชยเสนา, 2560) ผูว้ิจยัจึง

ศึกษารูปแบบวิธีแกไ้ขปัญหาดว้ยปัญหาการเดินทางของพนักงานขายเพ่ือให้บริษทัมีการวางแผนในการขนส่ง

สินคา้ท่ีดีข้ึน ซ่ึงจะทาํให้สามารถลดระยะทางและตน้ทุนให้ตํ่าลงได ้บริษทักรณีศึกษามีรถขนส่งจาํนวน 9 คนั              

รถทุกคนัสามารถบรรจุนํ้ าแข็งไดสู้งสุดท่ี 90 ถุง ในการศึกษาคร้ังน้ีไดจ้าํลองปัญหาโดยใชร้ถขนส่งสินคา้เพียง               

1 คัน เท่านั้ นและศึกษาเส้นทางท่ีพนักงานขับรถใช้ในการขนส่งสินค้าท่ีทําให้ต้นทุนการขนส่งสูง (วงศกร                  

ขจรเดชไพศาลกุล, 2529)  โดยจะใชรู้ปแบบปัญหาการเดินทางของพนักงานขาย และแกไ้ขดว้ยวิธีเพ่ือนบา้นท่ี

ใกลท่ี้สุด ซ่ึงเป็นการหาลาํดบัการเดินทางของรถไปยงัจุดต่างๆแลว้เดินทางกลบัมายงัจุดเร่ิมตน้ (อนนัต ์มุ่งวฒันา 

และคณะ, 2555) เพ่ือใหไ้ดเ้สน้ทางท่ีสั้นท่ีสุดและตน้ทุนในการขนส่งสินคา้ตํ่าลง (เสกสรร วินยางคก์ลู และคณะ, 

2557) 

ปัญหาการเดินทางของพนกังานขาย เป็นปัญหาท่ีมีเง่ือนไขในการเดินทาง คือ ลูกคา้ท่ีมีความตอ้งการแต่

ละรายจะไดรั้บบริการอยา่งนอ้ย 1  คร้ัง และการขนส่งจะเสร็จส้ินภายในรอบเดียว ซ่ึงวตัถุประสงคข์องตน้แบบน้ี

คือ การวดัการขนส่งให้มีระยะสั้นท่ีสุด โดยใชก้ารกาํหนดเส้นทาง และครอบคลุมจุดหมายปลายทางทุกจุดใน

ระยะเวลาท่ีกาํหนด นอกจากน้ีปัญหาดงักล่าว ถูกนาํไปใชใ้นการลดระยะทางสําหรับการเดินทางไปยงัจุดต่างๆ 

แบบไม่ซํ้ าเส้นทาง (ฐิติมา วงศ์อินตา, 2561)  และไปประยุกต์ใช้กับการกําหนดเส้นทางการส่งมอบสินค้า 

(อนิรุทธ์ ขนัธสะอาด, 2561) เพ่ือกาํหนดระยะทางท่ีเหมาะสมและทนักบัระยะเวลาของลูกคา้แต่ละราย รวมถึง

ตน้ทุนการขนส่งสินคา้ลดลง (ชุติมา หวงัรุ่งชยัศรี, 2561)  

ดงันั้ นงานวิจัยน้ีจึงมีวตัถุประสงค์เพ่ือวิเคราะห์หาตน้ทุนการขนส่งสินคา้และจัดเส้นทางการขนส่ง

สินคา้ใหม่โดยการสืบคน้และสํารวจเพ่ือเก็บรวบรวมขอ้มูลเก่ียวกบัเส้นทางการขนส่งสินคา้ตน้ทุนการขนส่ง

สินคา้ในปัจจุบนั และจดัเสน้ทางการขนส่งดว้ยรูปแบบปัญหาการเดินทางของพนกังานขาย โดยใชว้ธีิเพ่ือนบา้นท่ี

ใกลท่ี้สุด เพ่ือใหมี้ตน้ทุนการขนส่งสินคา้ท่ีตํ่าลง 

 

 

 



การประชุมวชิาการระดบัชาติและนานาชาติ มหาวทิยาลยัศรีปทุม ออนไลน์ คร้ังท่ี 16 ประจาํปี 2564 วนัท่ี 28 ตุลาคม 2564 

1256 

2. วตัถุประสงค์ของการวจัิย 

 (1) เพ่ือวเิคราะห์ตน้ทุนการขนส่งสินคา้ของบริษทักรณีศึกษา 

 (2) เพ่ือจดัเสน้ทางการขนส่งสินคา้ใหม่โดยใชว้ธีิเพ่ือนบา้นท่ีใกลท่ี้สุด 

  

3. เอกสารและงานวจัิยทีเ่กี่ยวข้อง 

 3.1 แนวคดิและทฤษฎทีีเ่กีย่วข้อง 

 คณะผู ้วิจัยได้ศึกษากระบวนการขนส่งของบริษัทกรณีศึกษาซ่ึงคณะผู ้วิจัยได้มองเห็นปัญหาใน                   

การขนส่งของพนักงานท่ีใชค้วามชาํนาญในการเดินทางส่งสินคา้ดว้ยประสบการณ์ของตนเอง ทาํให้เกิดตน้ทุน               

ท่ีสูง คณะผูว้ิจยัจึงศึกษาแนวทางจดัการขนส่งใหม่ดว้ย วิธีการเดินทางของพนกังานขาย และการคาํนวณตน้ทุน

เพ่ือเป็นการลดตน้ทุนการขนส่งสินค้าท่ีตํ่าลง ซ่ึงได้คาํนวณเส้นทางการขนส่งเส้นทางใหม่และได้เส้นทาง                

การกระจายสินคา้ใหม่ 

 3.2 งานวจิยัทีเ่กีย่วข้อง 

 ศิวพร สุภสี และคณะ (2562) ศึกษาการลดต้นทุนขนส่งโดยการประยุกต์ใช้ปัญหาการจัดเส้นทาง               

การเดินรถ กรณีศึกษา บริษทัจาํหน่ายอุปกรณ์ประดบัยนต์ พบว่าธุรกิจประสบปัญหาตน้ทุนการขนส่ง รวมถึง             

การกระทบต่อตน้ทุนรวมของผลิตภณัฑ์การบริการ ซ่ึงงานวิจยัน้ีมีวตัถุประสงค์เพ่ือศึกษานางแนวทางการลด

ค่าใชจ่้ายทางดา้นเช้ือเพลิงและกาํหนดปริมาณการขนส่งท่ีแน่นอนใหแ้ก่บริษทั ประยกุตใ์ชว้ธีิทางฮิวริสติกส์ 2 วิธี 

ในการจดัเสน้ทางการเดินรถในการขนส่ง คือวธีิการเดินทางจากเมืองท่ีใกลท่ี้สุดและอลักอลิทึมแบบประหยดัท่ีมี

การปรับปรุงคาํตอบโดยใชต้วัแบบปัญหาการเดินทางของพนกังานขาย ผูว้ิจยัไดน้าํแนวคิดมาประยกุตใ์ชต้วัแบบ

ปัญหาการเดินทางของพนกังานขาย 

 ฐิติมา วงศ์อินดา และคณะ (2561) ศึกษากระบวนการลดตน้ทุนค่าขนส่งและเพ่ิมประสิทธิภาพการจดั

เส้นทางเดินรถแบบมิลค์รัน สําหรับกรณีศึกษา บริษทัผูผ้ลิตช้ินส่วนรถยนต์ ซ่ึงงานวิจัยน้ีมีวตัถุประสงค์เพ่ือ

เปรียบเทียบระยะทางและตน้ทุนสาํหรับการขนส่งช้ินส่วนยานยนตร์ะหวา่งผูจ้ดัหาวตัถุดิบ พบวา่การจดัรูปแบบ

การขนส่งตามแนวคิดมิลครั์น มีตน้ทุนการขนส่งตํ่ากวา่การจดัส่งตรงจากโรงงานผูจ้ดัหาวตัถุดิบทโดยท่ีเม่ือใช้

หลกัการจดัเส้นทางตามวิธีการหาค่าประหยดั สามารถกาํหนดปริมาตรสินคา้ทีจะโหลดเขา้ตูค้อนเทนเนอร์ได้

อยา่งเหมาะสมในแต่ละเส้นทาง ในขณะท่ีการจดัเส้นทางดว้ยวิธีตวัแบบปัญหาการเดินทางของพนกังานขายใช้

ระยะเวลารวมในการขนส่งสั้นกวา่วธีิหาค่าประหยดั ผูว้จิยัไดน้าํแนวคิดมาประยกุตใ์ชต้วัแบบปัญหาการเดินทาง

ของพนกังานขายเพ่ือลดตน้ทุนการขนส่ง 

 3.3 กรอบแนวคดิในการวจิยั 

 ในส่วนท่ี 1 งานวิจัยน้ี มีปัจจยัซ่ึงประกอบด้วย เส้นทางการขนส่ง, ต้นทุนและระยะทางการขนส่ง             

ส่วนท่ี 2 ทฤษฎีท่ีใชป้ระกอบดว้ย การวิเคราะห์ตน้ทุน, ปัญหาการเดินทางของพนกังานขาย, Google Maps หรือ 

Google Earth และการจัดการขนส่ง ส่วนสุดท้ายส่วนท่ี 3 เพ่ือปรับปรุงเส้นทางการเดินรถขนส่งสินค้าให้มี

ระยะทางท่ีลดลง ดว้ยการจดัเส้นทางการขนส่งดว้ยรูปแบบปัญหาการเดินทางของพนักงานขายโดยใชว้ิธีใกล้

เพ่ือนบา้นท่ีใกลท่ี้สุดเพ่ือใหมี้ตน้ทุนการขนส่งสินคา้ท่ีตํ่าท่ีสุด ดงัแผนภาพท่ี 1 
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แผนภาพที ่1 กรอบแนวคิดในการวจิยั 

 

3.4 สมมตฐิานการวจิยั  

คณะผูว้จิยัสามารถทราบถึงเสน้ทางการขนส่งสินคา้ปัจจุบนัของบริษทักรณีศึกษา สามารถทราบเสน้ทาง

ใหม่และทาํใหต้น้ทุนการขนส่งสินคา้ท่ีตํ่าท่ีสุด โดยสามารถนาํแนวทางท่ีไดไ้ปจดัเสน้ทางการขนส่งสินคา้ในเขต

ลูกคา้อ่ืนๆ ของบริษทักรณีศึกษา และสามารถนาํระเบียบวธีิของงานวจิยัน้ีไปประยกุตใ์ชก้บัโรงงานอุตสาหกรรม

ท่ีมีลกัษณะใกลเ้คียงกนักบับริษทักรณีศึกษาน้ีได ้

 

4. วธีิดําเนินการวจัิย  

4.1 แบบแผนการวจิยั  

ศึกษาทฤษฎีและวรรณกรรมท่ีเก่ียวข้อง ได้แก่ ตน้ทุนการขนส่ง Google Maps และรูปแบบปัญหา              

การเดินทางของพนักงานขาย โดยใชว้ิธีเพ่ือนบา้นท่ีใกลท่ี้สุด คณะผูว้ิจยัจะทาํการลงพ้ืนท่ีจริงเพ่ือเก็บรวบรวม

ขอ้มูลเส้นทางการขนส่งสินคา้ในเขตอาํเภอเมือง จงัหวดัขอนแก่น เพ่ือให้ทราบถึงตาํแหน่งท่ีตั้งทางภูมิศาสตร์

ของบริษทักรณีศึกษา และตาํแหน่งท่ีตั้งของลูกคา้ ใชเ้คร่ืองมือระบุตาํแหน่งท่ีตั้ง คือ Google Maps หรือ Google 

Earth พร้อมทั้งบนัทึกขอ้มูลเสน้ทางการขนส่งสินคา้ใหม่ให้กบัลูกคา้ของบริษทักรณีศึกษา พร้อมทั้งวดัระยะทาง

ระหว่างบริษทักรณีศึกษากบัลูกคา้ คณะผูว้ิจยัจะทาํสอบถามขอ้ท่ีจะนํามาคาํนวณตน้ทุนการขนส่งสินคา้กับ

ผูป้ระกอบการ เม่ือทราบถึงตน้ทุนการขนส่งสินคา้ในแต่ละรายแลว้ คณะผูว้จิยัจะนาํขอ้มูลท่ีไดม้าทาํการวเิคราะห์

เพ่ือให้ให้ไดต้น้ทุนการขนส่งในหน่วย (บาท/เท่ียว) คณะผูว้ิจยัจะนาํเอาขอ้มูลเก่ียวกบัความตอ้งการสินคา้ของ

ลูกคา้และระยะทางการขนส่งสินคา้ มาทาํการคาํนวณหาเส้นทางการขนส่งสินคา้ให้กบับริษทักรณีศึกษา โดยใช้

ทฤษฎีการวเิคราะห์ตน้ทุน และรูปแบบปัญหาการเดินทางของพนกังานขาย โดยใชว้ธีิเพ่ือนบา้นท่ีใกลท่ี้สุด ซ่ึงจะ

แสดงผลลพัธ์ท่ีไดเ้ป็นรูปแบบแผนท่ีแสดงเสน้ทางการเดินรถบรรทุก เม่ือทราบถึงเสน้ทางการขนส่งใหม่จากการ

ใชท้ฤษฎี การวิเคราะห์ตน้ทุน และรูปแบบปัญหาการเดินทางของพนักงานขาย โดยใชว้ิธีเพ่ือนบา้นท่ีใกลท่ี้สุด

แลว้ คณะผูว้จิยัก็จะทาํการคาํนวณหาตน้ทุนการขนส่งใหม่โดยการคาํนวณการนาํเอาตน้ทุนการขนส่ง (บาทต่อ

กิโลเมตร) คูณกับระยะทางการขนส่งสินค้าในปัจจุบัน เพ่ือให้ทราบถึงผลต่างของต้นทุนการขนส่งสินค้า 

คณะผูว้ิจยัก็จะทาํการเอาขอ้มูลท่ีไดจ้ากการวิเคราะห์ตน้ทุนและจดัเส้นทางมาเปรียบเทียบก่อนและหลงัการจดั

เสน้ทางใหม่เพ่ือท่ีจะไดท้ราบตน้ทุนท่ีตํ่าลงไดจ้ริง 

ปัจจัย 

- เส้นทางการขนส่งสินคา้ 

- ตน้ทุน 

- ระยะทางการขนส่ง 

ทฤษฎีท่ีใช้ 

- การวเิคราะห์ตน้ทุน 

- ปัญหาการเดินทางของพนกังาน

ขาย 

- google maps หรือ google earth 

- การจดัการขนส่ง 

วัตถุประสงค์ 

- เพ่ือปรับปรุงเส้นทางการเดินรถ

ขนส่งสินคา้ใหมี้ระยะทางท่ี

ลดลง ดว้ยการจดัเส้นทาง             

การขนส่งรูปแบบปัญหา                

การเดินทางของพนกังานขาย 

โดยใชว้ธีิใกลเ้พ่ือนบา้นท่ีใกล้

ท่ีสุดเพ่ือใหมี้ตน้ทุนการขนส่ง 

ท่ีตํ่าท่ีสุด 
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4.2 เคร่ืองมือวจิยั 

ศึกษาหาทฤษฎีท่ีมีความเก่ียวขอ้งกบัปัญหาการจดัเส้นทางการขนส่งสินคา้ เพ่ือเป็นแนวทางในการนาํไป

วเิคราะห์ตน้ทุนของกิจการ โดยจะใชก้ารจดัการขนส่งรูปแบบปัญหาการเดินทางของพนกังานขาย (TSP) ดว้ยวิธี

เพ่ือนบา้นท่ีใกลท่ี้สุด  

4.3 การเกบ็รวบรวมข้อมูล 

       ผูว้ิจยัเก็บรวบรวมขอ้มูลดว้ยตนเองกบัพนกังานขบัรถ โดยการสอบถามเส้นทางการขนส่งไปยงัลูกคา้

ประจาํ จาํนวน 10  รายในเขตอาํเภอเมือง จงัหวดัขอนแก่น ตน้ทุนค่าใช้จ่ายในการขนส่งสินคา้และพิกดัเส้น

ละติจูดและลองติจูดตามความตอ้งการของลูกคา้ ซ่ึงผูว้ิจยัจะเก็บรวบรวมขอ้มูลตั้งแต่วนัท่ี 1 เมษายน 2564 ถึง 

วนัท่ี 1 พฤษภาคม 2564 โดยพิจารณาความตอ้งการของลูกคา้ท่ีมีหน่วยใชจ้ริงทั้งหมด 

จากตารางท่ี 1 แสดงเสน้ทางของรถบรรทุกขนส่งสินคา้มีเท่ียวการเดินรถ 1 เท่ียว โดยใชร้ถเพียงหน่ึงคนั 

 

ตารางที ่1 รายละเอียดผลการจดัเสน้ทางแบบปัจจุบนั  

    เสน้ทาง                                ใชเ้สน้ทาง                                              กิโลเมตร         

                     ปัจจุบนั         โรงงาน – 1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 – 7 – 8 – 9 – 10 - โรงงาน                          

ผลรวม              2.5+1.4+3.1+4.3+2.2+1.2+7.4+2.7+3.6+14.8+16.4       59.6 

 

จากตารางท่ี 1 แสดงถึงรายละเอียดการจดัเสน้ทางแบบปัจจุบนัของบริษทักรณีศึกษาตั้งแต่โรงงานไปยงั

ลูกคา้รายแรกจนถึงลูกคา้รายสุดทา้ยและกลบัท่ีโรงงาน โดยระยะทางรวมทั้งหมด 59.6 กิโลเมตร 

 

ตารางที ่2 คาํนวณตน้ทุนค่าใชจ่้ายการขนส่งสินคา้ ไดด้งัตารางท่ี 2 

รายการ ต้นทุน (บาทต่อกโิลเมตร) การคาํนวณ (บาทต่อกโิลเมตร) 

ต้นทุนคงที ่(Fixed Cost)   

ตน้ทุนค่าเส่ือมราคา 

 

ตน้ทุนค่าอุปกรณ์เสริม 

3.480 

 

0.305 

ค่าเส่ือมราคา(บาทต่อปี)
จาํนวนกิโลเมตรในการขนส่ง(กิโลเมตรต่อปี)

 

 

ค่าเส่ือม(ราคาต่อปี)
จาํนวนกิโลเมตรในการขนส่ง(กิโลเมตรต่อปี)

 

 

ตน้ทุนค่าต่อทะเบียน 
 

0.059 

 

ค่าต่อทะเบียนบาทต่อปี 
ระยะทาง(กิเลเมตรต่อปี)

 

 

ตน้ทุนค่าประกนัภยั 
 

0.458 

 

ค่าประกนัภยั(บาทต่อปี)
ระยะทาง(กิโลเมตรต่อปี)

 

 

ตน้ทุนค่าภาษีรถยนต ์
 

0.100 

 

ค่าภาษี(บาทต่อปี)
ระยะทาง(กิโลเมตรต่อปี)

 

ตน้ทุนค่าคอมมิชชัน่ 3.5%  

(ของยอดขาย) 
2.114 

    

 ค่าคอมมิชชัน่ x เปอร์เซ็นยอดขาย   

ตน้ทุนเงินเดือนพนกังานขบั

รถบรรทุก 
7.028 

เงินเดือน(บาทต่อปี)
ระยะทาง(กิโลเมตรต่อปี)

 

รวมต้นทุนคงท่ี 13.54  
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ตารางที ่2 (ต่อ) 

รายการ ต้นทุน (บาทต่อกโิลเมตร) การคาํนวณ (บาทต่อกโิลเมตร) 

ต้นทุนผันแปร (Variable Costs)   

ตน้ทุนค่านํ้ามนัเช้ือเพลิง 2.349 
ราคานํ้ ามนั (บาทต่อลิตร)

อตัราสินเปลือง (ลิตรต่อบาท)
         

ตน้ทุนค่ายาง 0.125 
 

ราคายาง � จาํนวนเส้นยาง(บาท)
ระยะทาง(กิโลเมตร)

 

 

รวมต้นทุนผันแปร 2.474 
 

รวมต้นทุนการขนส่ง 16.01  

 

จากตารางท่ี 2 แสดงรายละเอียดรายการตน้ทุนค่าใชจ่้ายในการขนส่งสินคา้ท่ีจะนาํไปคาํนวณหาตน้ทุน

ต่อเท่ียวมีรายการทั้งหมด 9 รายการ ประกอบดว้ย ราคารถซ้ือใหม่ 3.480 บาทต่อกิโลเมตร, ราคาขายรถ 0.305 

บาทต่อกิโลเมตร, ค่าต่อทะเบียน 0.059 บาทกิโลเมตร, ค่าประกนัภยั 0.458 บาทกิโลเมตร, ค่าภาษีรถยนต์ 0.100 

บาทต่อกิโลเมตร, ค่านํ้ ามนัเช้ือเพลิง 2.349 บาทกิโลเมตร, ค่ายางรถยนต์ 0.125 บาทกิโลเมตร, ค่าคอมมิชชั่น 

2.114 บาทต่อกิโลเมตร, เงินเดือนพนกังาน  7.028 บาทต่อกิโลเมตร 

4.4 การวเิคราะห์ข้อมูล 

จากผลการวิเคราะห์ขอ้มูลพบว่าปัญหาดงักล่าว สามารถลดระยะทางไดจ้ากเดิม 59.6 กิโลเมตร เหลือ 

52.6 กิโลเมตร ลดลง 7 กิโลเมตร คิดเป็น 11.74% และปัจจุบนัตน้ทุนมีค่าเท่ากบั 937.36 (บาท/เท่ียว) ตน้ทุนรวม

ใหม่มีค่าเท่ากบั 919.22 (บาท/เท่ียว) ลดลง 18.14 (บาท/เท่ียว) คิดเป็น 1.94% ซ่ึงวิธีน้ีสามารถนาํไปเป็นแนวทาง

ในปรับปรุงใหบ้ริษทักรณีศึกษาได ้      

     

5. ผลการวจัิย 

 ปัญหาการเดินทางของพนักงานขายของบริษัทกรณีศึกษาผูว้ิจัยได้ทาํการศึกษาทฤษฎีการวิเคราะห์

ตน้ทุน เพ่ือให้ทราบตน้ทุนท่ีมีอยูใ่นปัจจุบนัและนาํมาคาํนวณตน้ทุนใหม่ให้ไดต้น้ทุนการขนส่งสินคา้ท่ีตํ่าลง  

การจัดการขนส่งรูปแบบปัญหาการเดินทางของพนักงานขาย โดยใช้วิธีเพ่ือนบ้านท่ีใกลท่ี้สุด  เพ่ือให้ทราบ                 

การขนส่งระยะท่ีสั้ นท่ีสุด โดยการกาํหนดเส้นทางและจุดหมายปลายทางของการขนส่งสินคา้ จะนํา Google 

Maps/Google Earth มาใชใ้นการจดัหาเสน้ทาง จากนั้นคณะผูว้ิจยัทาํการลงพ้ืนท่ีเพ่ือเก็บรวบรวมขอ้มูลเส้นทาง

การขนส่งสินค้าในเขตอาํเภอเมือง จังหวดัขอนแก่น เพ่ือให้ทราบถึงตาํแหน่งท่ีตั้ งทางภูมิศาสตร์ของบริษัท

กรณีศึกษา และตาํแหน่งท่ีตั้งของลูกคา้ โดยมีลูกคา้ 10 ราย รถขนส่งสินคา้ควบคุมอุณหภูมิ 1 คนั ซ่ึงคณะผูว้จิยัได้

ทาํการคาํนวณเส้นทางและตน้ทุนการขนส่งสินคา้ โดยใชว้ิธีปัญหาการเดินทางของพนกังายขาย โดยใชว้ิธีเพ่ือน

บา้นท่ีใกลท่ี้สุด ในการจดัเส้นทางใหม่ให้กบับริษทักรณีศึกษา เพ่ือนาํผลท่ีไดม้าเปรียบเทียบเส้นทางการเดินรถ

แบบปัจจุบนัและตน้ทุนการขนส่งในปัจจุบนัของบริษทักรณีศึกษา สามารถสรุปผลไดว้า่ลดระยะไดจ้ากเดิม 59.6 

กิโลเมตร เหลือ 52.6 กิโลเมตร ลดลง 7 กิโลเมตร คิดเป็น 11.74% ซ่ึงตน้ทุนรวมปัจจุบนัมีค่าเท่ากบั 937.36 (บาท/

เท่ียว) คาํนวณราคานํ้ ามนัอตัราการเผาผลาญพลงังานเช้ือเพลิงตน้ทุนการขนส่งใหม่ พบว่า ตน้ทุนรวมใหม่ลด

ตํ่าลงอยา่งเห็นไดช้ดัคือ ตน้ทุนรวมใหม่มีค่าเท่ากบั 919.22 (บาท/เท่ียว) ลดลง 18.14 (บาท/เท่ียว) คิดเป็น 1.94% 

จึงสามาสารถยนืยนัไดว้า่ วธีิเพ่ือนบา้นใกลท่ี้สุด สามารถลดระยะทางและตน้ทุนได ้
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1) การวเิคราะห์ขอ้มูล จากขา้งตน้ พบวา่ รถขนส่งสินคา้ท่ีใชมี้อตัราเผาพลาญเช้ือเพลิง 10 กิโลเมตรต่อ

ลิตร ซ่ึงเป็นตน้ทุนผนัแปรตามระยะทางการขนส่งสินคา้ หรืออตัรานํ้ ามนัเช้ือเพลิงท่ีมีส่วนเป็นปัจจยั (ระยะทาง) 

โดยสามารถคาํนวนไดด้งัน้ี 

 อตัราค่านํ้ ามนัเช้ือเพลิง    = ราคานํ้ ามนั

อตัราเผาผลาญพลงังานเช้ือเพลิง
= 23.49 บาทต่อลิตร

10 ลิตรต่อบาท
  =  2.349 บาทต่อกิโลเมตร 

 

 เม่ือนํ้ ามนัเช้ือเพลิงประเภทดีเซลมีราคา 23.49 บาทต่อลิตร ณ วนัท่ี 6 เมษายน 2564 จงัหวดัขอนแก่น 

ประเทศไทย นอกจากน้ีตน้ทุนคงท่ีของการขนส่งคือค่าจา้งพนกังานขบั  เท่ากบั 789.91 บาทต่อเท่ียว จึงสามารถ

เขียนสมการตน้ทุนค่าขนส่งสินคา้ของบริษทักรณีศึกษาไดด้งัสมการท่ี 1 

 Total Cost = (Variable Cost × ปัจจยั) + Fixed Cost 

    = (ตน้ทุนแปรผนั  + ตน้ทุนรวมคงท่ี ) x ระยะทาง 

            = (13.54 + 2.474) x 59.6 

    = 954.19 บาท/เท่ียว     ------------------(1)  

 เม่ือคาํนวณตน้ทุนการขนส่งของบริษทักรณีศึกษา ทั้งดา้นตน้ทุนคงท่ี ตน้ทุนผนัแปร และตน้ทุนรวม 

จากนั้นคณะผูว้ิจยัจะทาํการจดัเส้นทางการขนส่งใหม่ในรูปแบบปัญหาการเดินทางของพนักงานขาย (TSP) ซ่ึง

ดาํเนินการดว้ยวธีิเพ่ือนบา้นท่ีใกลท่ี้สุด ( Nearest Neighbour Heuristics) 

 

ตารางที ่3 เปรียบเทียบผลการดาํเนินการแบบปัจจุบนัและแบบใหม่ 

วธีิการขนส่ง เสน้ทางการขนส่ง 
ตน้ทุนการขนส่ง 

(บาทต่อเท่ียว) 

แบบปัจจุบนั โรงงาน – 1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 – 7 – 8 – 9 – 10 – โรงงาน 954.19 

แบบใหม่ โรงงาน – 1 – 2 – 3 –7 – 4 – 5 – 6 – 8 – 9 – 10 – โรงงาน 842.12 

 

จากตารางท่ี 3 แสดงรายละเอียดการจดัเสน้ทางแบบปัจจุบนัของบริษทักรณีศึกษาตั้งแต่โรงงานไปยงัจุด

ท่ี 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 และกลบัมาท่ีโรงงาน มีตน้ทุนการขนส่งรวม 954.19 บาทต่อเท่ียวเม่ือเปรียบเทียบกบั

การจดัเสน้ทางแบบใหม่ตั้งแต่โรงงานไปยงัจุดท่ี 1, 2, 3, 7, 4, 5, 6, 8, 9, 10 และกลบัมาท่ีโรงงานมีตน้ทุน                  

การขนส่งรวม 842.12 บาทต่อเท่ียว ซ่ึงสามารถลดตน้ทุนจากวธีิการขนส่งแบบปัจจุบนัได ้112.07 บาท 

 

6. อภิปรายผล  

 การจดัเส้นทางใหม่ดว้ยวิธีการแกปั้ญหาการเดินทางของพนกังานขาย เพ่ือปรับปรุงเส้นทางการเดินรถ  และ

ลดตน้ทุนในการขนส่งสินคา้ ผูว้ิจยัจึงไดศึ้กษาทฤษฎีการจดัเสน้ทางดว้ยรูปแบบปัญหาการเดินทางของพนกังาน 

โดยใชว้ิธีเพ่ือนบา้นใกลท่ี้สุด พบวา่ปัจจยัท่ีส่งผลต่อตน้ทุนมากท่ีสุด คือ เส้นทางการเดินรถของพนักงานแบบ

ปัจจุบัน ดงันั้นผูว้ิจยัจึงการทาํการเสนอเส้นทางการเดินรถแบบใหม่ให้กบับริษทักรณีศึกษา เพ่ือเป็นแนวทาง             

การจัดเส้นทาง และลดต้นทุนให้กับบริษัทได้ ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของ (ศิวพร สุกสี, 2562) พบว่า                         

การแกปั้ญหาวิธีฮิวริสติกส์โดยวิธีการเดินทางจากเมืองท่ีใกลท่ี้สุดหรือเมืองพรมแดนและวิธีการแกปั้ญหาการจดั

เส้นทางสําหรับยานพาหนะอลักอลิทึมแบบประหยดัมาใชใ้นการสร้างทวัร์ยอ่ยของการจดัเส้นทางยานพาหนะ
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ขนส่ง จากนั้นปรับปรุงคาํตอบโดยใชโ้ปรแกรมเชิงเส้นตรงดว้ยตวัแบบปัญหาการเดินทางของพนกังานขายเพ่ือ

หาเสน้ทางการขนส่งท่ีมีประสิทธิภาพ สามารถลดค่าใชจ่้ายทางดา้นเช้ือเพลิงและมีปริมาณขนส่งท่ีแน่นอน 

 

7. ข้อเสนอแนะ 

 7.1 ข้อเสนอแนะในการนําผลวจิยัไปใช้ 

 จากผลการวิจัยพบว่า การจัดเส้นทางการเดินใหม่สามารถลดตน้ทุนได้ตํ่าลง หลงัจากการปรับปรุง

เส้นทางการเดินรถ สามารถลดระยะไดจ้ากเดิม 59.6 กิโลเมตร เหลือ 52.6 กิโลเมตร ลดล ง 7 กิโลเมตร คิดเป็น 

11.74% ผูว้ิจยัมองวา่ถา้ทาํการลดตน้ทุนไปในกิจกรรมกระบวนการผลิตท่ีมีตน้ทุนสูง จะสามารถลดตน้ทุนรวม

ของกิจการได ้

 7.2 ข้อเสนอแนะในการวจิยัคร้ังต่อไป 

 การแกปั้ญหาการเดินรถของพนกังานขายบริษทักรณีศึกษาดว้ยวิธีเพ่ือนบา้นใกลท่ี้สุด ไม่ใช่เพียงวิธี

เดียวท่ีสามารถหาค่าคาํตอบได้ แต่ยงัมีวิธีอ่ืนท่ีสามารถหาค่าคาํตอบได้ เช่นกันและมีความแม่นยาํมากกว่า                  

การคาํนวณมือ ยกตวัอยา่งเช่น ตวัแบบกาํหนดเชิงคณิตศาสตร์ หากนาํวธีิน้ีมา ปรับปรุงค่าคาํตอบการเปรียบเทียบ

จะทาํใหไ้ดผ้ลดีท่ีสุด 
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บทคัดย่อ 

 งานวจิยัน้ีศึกษาแนวทางแกไ้ขในดา้นการลดความสูญเสียของสินคา้ดว้ยการวเิคราะห์เชิงลาํดบัชั้นใหก้บั

บริษทักรณีศึกษา โดยการสาํรวจเก็บรวบรวมขอ้มูลไดพ้บกบัปัญหาการบรรจุนมไม่เตม็กล่องหรือบางกล่องก็ลน้

ออกมา จากปัญหาดงักล่าวผูว้ิจยัจึงไดน้าํเอาเคร่ืองมือเขา้มาช่วยหาแนวทางแกไ้ขเพ่ือลดปริมาณนํ้ านมเสียหายท่ี

เกิดจากขั้นตอนการทาํงานโดยใชก้ารวิเคราะห์แผนผงัก้างปลาเพ่ือหาสาแหตุของปัญหาและแกไ้ขปัญหาโดย

วิธีการระดมสมอง ของพนักงานและแผนกท่ีเก่ียวขอ้งและหาแนวทางการแก้ไขท่ีเหมาะสมโดยกระบวนการ

ลาํดบัขั้นเชิงวิเคราะห์ (Analytic hierarchy process, AHP) เพ่ือคดัเลือกแนวทางการแกไ้ขเพ่ือลดความสูญเสียใน

ขั้นตอนการผลิตโดยมีวตัถุประสงค์ เพ่ือหาแนวทางการลดความสูญเสียของสินคา้บริษทักรณีศึกษาและเพ่ือ

คดัเลือกแนวทางการลดความสูญเสียของสินคา้ด้วยวิเคราะห์เชิงลาํดบัชั้นให้กบับริษทักรณีศึกษา ผลการวิจัย

พบวา่ค่านํ้ าหนกัมีความสาํคญัของผูป้ระเมินใหค้วามสาํคญัแนวทางการแกไ้ขปัญหาท่ีเกิดจากวธีิการมากท่ีสุดโดย

มีค่านํ้ าหนักคือ 0.3132 รองลงมา คือวสัดุมีค่านํ้ าหนักคือ 0.2644 เคร่ืองจกัรมีค่านํ้ าหนักคือ 0.2218 และลาํดบั

สุดทา้ย คน มีค่านํ้ าหนกัคือ 0.2006 ดงันั้นค่านํ้ าหนกัของผูป้ระเมินใหค้วามสาํคญัเร่ืองแนวทางการแกไ้ขท่ีเกิดจาก

วิธีการมากท่ีสุด คือ จัดทาํการสอบเทียบเพ่ือให้แน่ใจว่าเคร่ืองมือวดัท่ีใช้สามารถให้ผลการวดัท่ีแม่นยาํและ                

เช่ือถือได ้

 

คาํสําคญั: กระบวนการลาํดบัขั้นเชิงวเิคราะห์, แผนผงักา้งปลา 

 

 



การประชุมวชิาการระดบัชาติและนานาชาติ มหาวทิยาลยัศรีปทุม ออนไลน์ คร้ังท่ี 16 ประจาํปี 2564 วนัท่ี 28 ตุลาคม 2564 

1264 

ABSTRACT 

 This research aims to inform entrepreneurs about problems and to study solutions for reducing product 

loss through hierarchical analysis for a case study company.  By surveying the data collected, it was found that 

the milk cartons were not full or some boxes were overflowing. From such problems, the researcher has brought 

tools to help find solutions to reduce the amount of milk damage caused by the work process by using fishbone 

map analysis to find the cause of the problem and solve the problem by methods. Brainstorming Employees and 

related departments and find appropriate solutions by analytic hierarchy process ( AHP)  to select solutions to 

reduce losses in the production process with an objective.  To find ways to reduce product loss, case study 

companies and to select a method to reduce product loss by hierarchical analysis for case study companies.  The 

results showed that the weight value is important for the assessor, giving importance to the solution to the problem 

caused by the method the most, with the weight value of 0. 3132, followed by the material with the weight of 

0. 2644, the machine having the weight of 0. 2218, and Finally, a person has a weight of 0. 2006.  Therefore, the 

evaluator's weight is the most important method for corrective measures to be calibrated to ensure that the 

measuring instrument used can provide accurate and reliable measurement results. 

 

Keywords: Analytic hierarchy process (AHP), Fishbone Diagram 

 

1. ความสําคัญและทีม่าของปัญหาวจัิย  

 ปัจจุบนันม เป็นอาหารท่ีไดรั้บการยอมรับจากทัว่โลกวา่มีคุณค่าทางโภชนาการสูง มีสารอาหารครบถว้น

ตามหลัก 5 หมู่ และเหมาะสมกับทุกเพศทุกวยั การบริโภคนมทุกวนันั้ นส่งผลดีต่อร่างกาย เพราะร่างกาย

จาํเป็นตอ้งไดรั้บสารอาหารในนม เพ่ือเสริมสร้างใหร่้างกายของมนุษยแ์ขง็แรงอยูต่ลอดเวลา จะสงัเกตไดว้า่ยิง่อายุ

มากข้ึนยิ่งด่ืมนมนอ้ยลง เน่ืองจากคนไทยมองวา่การไดส้ารอาหารสามารถบริโภคไดจ้ากแหล่งอ่ืน เช่น อาหารท่ี

ทานเป็นประจาํเน้ือสตัว ์ผกั ผลไม ้เป็นตน้ ทาํใหผู้บ้ริโภคคิดวา่การบริโภคนมไม่จาํเป็น ดงันั้น จึงทาํใหภ้าคธุรกิจ

ท่ีเก่ียวกบัอุตสหกรรมการผลิตนมโคพร้อมด่ืม เล็งเห็นความสําคญัในการดาํเนินธุรกิจ ส่งผลให้ภาคธุรกิจใน

อุตสหกรรมดงักล่าวมีการแข่งขนัท่ีรุนแรงมากข้ึน ธุรกิจมีการยกระดบัความสามารถในการดาํเนินธุรกิจในดา้น

ต่างๆ เพ่ือใหเ้ป็นผูน้าํกวา่คู่แข่งขนั เช่น การเป็นผูน้าํในดา้นการปฏิบติังาน การเป็นผูน้าํดา้นคุณภาพ และการเป็น

ผูน้ําด้านตน้ทุน สําหรับประเทศไทยนั้น การจัดการโลจิสติกส์เป็นท่ีน่าสนใจของหลายองค์กร เน่ืองจากเป็น               

กลยุทธ์ท่ีสําคัญต่อต้นทุน การดําเนินงาน โดยกระบวนการด้านโลจิสติกส์ทําให้เกิดต้นทุนพ้ืนฐาน ได้แก่                    

การให้บริการลูกคา้ การขนส่ง การจดัเก็บสินคา้ กระบวนการสั่งซ้ือและขอ้มูลการสั่งซ้ือ ปริมาณการสั่งซ้ือ และ

การจดัเก็บสินคา้คงคลงั เป็นตน้ (อุมาพร มณีเนียม, 2560) องคก์รหลายองคก์รมีจุดมุ่งหมายในการลดตน้ทุนรวม

ของกิจกรรมโลจิสติกส์ทั้งหมดของกระบวนการ ซ่ึงตน้ทุนดังกล่าวจะสะทอ้นออกมาจากกิจกรรมหลกัและ

กิจกรรมเสริมในกระบวนการโลจิสติกส์ 

         เป็นองค์กรท่ีดําเนินธรุกิจเก่ียวกับการส่งเสริมการเล้ียงโคนมของเกษตรกรและรับนํ้ านมดิบจาก

เกษตรกรเพ่ือนาํมาผลิตนมยเูอชที จากการสาํรวจพบปัญหาสินคา้เสียหายจากกระบวนการทาํงานแต่ละขั้นตอนท่ี

ทาํให้บรรจุนมไม่เตม็กล่องหรือบางกล่องก็ลน้ออกมา จึงเกิดความเสียหายกบับริษทักรณีศึกษาท่ีมีทุนตน้เพ่ิมข้ึน

จากส่วนท่ีผิดพลาด กล่าวเม่ืออาจจะเกิดปัญหามาจากการจดัส่งสินคา้นั้นไดใ้ชเ้คร่ืองจกัรในการทาํงานจึงเกิด
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วตัถุประสงค์ 

1. เพ่ือหาแนวทางการลด                         

ความสูญเสียของสินคา้ 

2. เพ่ือคดัเลือกแนวทางการลด               

ความสูญเสียของสินคา้ดว้ย

วเิคราะห์เชิงลาํดบัชั้น 

 

ความเสียหายบางส่วนอาจเกิดจากความผิดพลาดในการทาํงานของเคร่ืองจกัรหรือพนกังานไม่มีความเช่ียวชาญใน

การทาํงานหรือไม่มีการตรวจสอบเคร่ืองจกัรก่อนทาํงาน 

              จากปัญหาดงักล่าว ผูว้จิยัจึงไดน้าํเอาเคร่ืองมือเขา้มาช่วยหาแนวทางแกไ้ขเพ่ือลดปริมาณสินคา้เสียหายท่ี

เกิดจากขั้นตอนการทาํงาน โดยใชแ้ผนภาพการไหล (Flow Chart) ศึกษาข้ึนตอนการทาํงานในปัจจุบนั และใช้

เคร่ืองมือคุณภาพ 7 ชนิด (7QC Tools) คือ แผนผงัแสดงเหตุและผล เพ่ือหาสาเหตุของปัญหาและหาแนวทาง              

การแก้ไขปัญหา และทาํการระดมสมองเพ่ือคดัเลือกแนวทางการแก้ไขปัญหาโดยกระบวนการลาํดับขั้นเชิง

วิเคราะห์ (Analytic hierarchy process, AHP) เพ่ือคัดเลือกแนวทางการแก้ไขเพ่ือลดความสูญเสียในขั้นตอน                 

การทาํงาน โดยมีวตัถุประสงคเ์พ่ือหาแนวทางการลดความสูญเสียของสินคา้บริษทักรณีศึกษาและเพ่ือคดัเลือก

แนวทางการลดความสูญเสียของสินคา้ดว้ยวเิคราะห์เชิงลาํดบัชั้น 

 

2. วตัถุประสงค์ของการวจัิย 

(1) เพ่ือหาแนวทางการลดความสูญเสียของสินคา้  

(2) เพ่ือคดัเลือกแนวทางการลดความสูญเสียของสินคา้ดว้ยวเิคราะห์เชิงลาํดบัชั้น 

 

3. เอกสารและงานวจัิยทีเ่กี่ยวข้อง 

 3.1 แนวคดิ ทฤษฎแีละงานวจิยัทีเ่กีย่วข้อง 

 คณะผูว้ิจยัไดศึ้กษากระบวนการทาํงานศึกษาแนวทางแกไ้ขในดา้นการลดความสูญเสียของสินคา้ด้วย

การวิเคราะห์เชิงลาํดบัชั้น เป็นกรณีศึกษาโดยการสาํรวจเก็บรวบรวมขอ้มูลไดพ้บกบัปัญหาการบรรจุนมไม่เต็ม

กล่องหรือบางกล่องก็ลน้ออกมา จากปัญหาดงักล่าวผูว้จิยัจึงไดน้าํเอาเคร่ืองมือเขา้มาช่วยหาแนวทางแกไ้ขเพ่ือลด

ปริมาณนํ้ านมเสียหายท่ีเกิดจากขั้นตอนการทาํงานโดยใชก้ารวิเคราะห์แผนผงักา้งปลาเพ่ือหาสาแหตุของปัญหา

และแกไ้ขปัญหาโดยวิธีการระดมสมอง ของพนกังานและแผนกท่ีเก่ียวขอ้งและหาแนวทางการแกไ้ขท่ีเหมาะสม

โดยกระบวนการลาํดบัขั้นเชิงวิเคราะห์ (Analytic hierarchy process, AHP) ) เพ่ือคดัเลือกแนวทางการแกไ้ขเพ่ือ

ลดความสูญเสียในขั้นตอนการผลิต 

           3.2 กรอบแนวคดิในการวจิยั 

 

 

 

 

 

 

 
 

แผนภาพที ่1 กรอบแนวคิดในการวจิยั 

 

 

 

หัวข้อ 

การคัดเลือกแนวทางการลดความ

สูญเสียของสินคา้ดว้ยการวิเคราะห์

เชิงลําดับชั้ น กรณีศึกษา : บริษัท 

ABC จาํกดั 

 

ทฤษฎทีีใ่ช้ 

1. แผนภูมิการไหล 

2. แผนผงักา้งปลา   

3.วธีิการระดมสมอง 

4. การเคราะห์เชิงลาํดบัชั้น 
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3.3 สมมตฐิานการวจิยั  

คณะผูว้ิจยัสามารถหาแนวทางเพ่ือคดัเลือกแนวทางการลดความสูญเสียของสินคา้ดว้ยการวิเคราะห์เชิง

ลาํดบัชั้นใหก้บับริษทั ABC จาํกดั 

 

4. วธีิดําเนินการวจัิย 

4.1 แบบแผนการวจิยั 

1. ศึกษาทฤษฎีและงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง ไดแ้ก่ 

- แผนภูมิการไหล (Flow Chart), ใบตรวจสอบ (Check Sheet) 

- ทฤษฎีเคร่ืองมือคุณภาพ 7 ชนิด คือ แผนผงักา้งปลา (Fishbone Diagram) 

- วธีิการระดมสมอง (Brainstorming) 

- การวเิคราะห์เชิงลาํดบัชั้น (Analytic Hierarchy Process : AHP) 

2. ศึกษากระบวนการทาํงานในปัจจุบนั 

3. ศึกษาปัญหาความสูญเสียของการผลิตนม UHT พร้อมทั้งกาํหนดขอบเขตและวตัถุประสงค ์

4. วเิคราะห์หาสาเหตุของปัญหาดว้ยแผนผงักา้งปลา (Fishbone Diagram) 

5. หาแนวทางแกไ้ขปัญหาดว้ยวธีิการระดมสมอง (Brainstorming) 

6. คดัเลือกแนวทางการแกไ้ขปัญหาโดยการวเิคราะห์เชิงลาํดบัชั้น (Analytic Hierarchy Process) 

7. สรุปและขอ้เสนอแนะ 
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 4.2 การเกบ็รวบรวมข้อมูล 

        1. ผูว้ิจยัไดศึ้กษาขั้นตอนการทาํงานในปัจจุบนั จากการเก็บขอ้มูลจากผูท่ี้เก่ียวขอ้งในฝ่ายการผลิต 

ผูว้จิยัพบวา่ นมท่ีทาํใหเ้กิดความเสียหายมากท่ีสุดในขั้นตอนการทาํงาน คือนมจืดยเูอชที ดงัภาพท่ี 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

                                                                                                                                                    ไม่ผา่น 

 

 

 

                                                                                              ผา่น 

 

 

 
 

ภาพที ่1 ขั้นตอนการทาํงาน 

 

                     2. คณะผูว้จิยัใช ้ใบตรวจสอบ เป็นเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูล 

 ผูว้จิยัคณะผูว้จิยัใช ้ใบตรวจสอบ (Check Sheet) เป็นเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูล ผูว้จิยัได้

เก็บขอ้มูลยอ้นหลงั 4 เดือน คือ ในเดือน มกราคม กุมภาพนัธ์ มีนาคมและเมษายน พบว่าปัญหาท่ีทาํให้เกิด                  

การสูญเสียในขั้นตอนการบรรจุนมลงกล่องมี 4 ปัจจยัหลกัไดแ้ก่ ปริมาณนมไม่ไดม้าตรฐาน กล่องปิดไม่สนิท 

การรับนํ้านมดิบ 

การเทอไมเซชัน่ 

การโฮโมจีไนส์เซชัน่ 

การฆ่าเช้ือแบบUHT 

การบรรจุ 

การตรวจสอบ

คุณภาพ 

ส้ินสุดการทาํงาน 

ก 

ก 

ข 

ข 
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ขนาดกล่องไม่ไดม้าตรฐานและเคร่ืองจกัรขดัขอ้ง โดยปัญหาท่ีทาํใหเ้กิดการสูญเสียมากท่ีสุด คือ ปริมาณนมไม่ได้

มาตรฐาน คิดเป็นร้อยละ 61.53%  ดงัตารางท่ี 1 

 

ตารางที ่1 ปัญหาท่ีทาํใหเ้กิดการสูญเสียในขั้นตอนการบรรจุนมลงกล่อง 

ปัญหาทีท่าํให้เกดิการสูญเสีย

ในขั้นตอนการบรรจุนมลง

กล่อง 

ความสูญเสีย(กล่อง) 

มกราคม มนีาคม เมษายน รวม ร้อยละ 

ปริมาณนมไม่ไดม้าตรฐาน 667 310 74 1051 61.53 

กล่องปิดไม่สนิท 214 76 115 405 23.72 

ขนาดกล่องไม่ไดม้าตรฐาน 46 70 62 178 10.42 

เคร่ืองจักรขดัขอ้งทาํให้หยุด

การทาํงาน เพ่ือทาํการแกไ้ข 

- 74 - 74 4.33 

            

 จากตารางท่ี 1 ผูว้ิจยัจะพิจารเลือกปัญหาท่ีส่งผลกระทบในขั้นตอนการทาํงานมากท่ีสุดเป็นอนัดบัแรก 

คือปริมาณนมไม่ไดม้าตรฐาน นาํไปวเิคราะห์สาเหตุของปัญหาต่อไป 

             4.3 การวเิคราะห์ข้อมูล  

  จากการระดมความคิดเพ่ือวเิคราะห์หาสาเหตุของปัญหาในขั้นตอนการทาํงานท่ีทาํใหเ้กิดปัญหาปริมาณ

นมไม่ไดม้าตราฐานตามเกณฑก์าํหนด โดยใชห้ลกัการของ 4M1E ไดแ้ก่ Man (คน) Material (วตัถุดิบ) Machine             

(เคร่ืองจกัร) Method (วธีิการ) Environment (ส่ิงแวดลอ้ม) ผูว้จิยัสามารถแบ่งปัญหาหลกัแสดงดงัภาพท่ี 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที ่1 แผนผงักา้งปลา 

 

จากการวเิคราะห์ปัจจยัท่ีทาํใหเ้ป็นสาเหตุของปัญหา ผูว้จิยัไดร้ะดมสมองกบัผูท่ี้เก่ียวขอ้งในการหาแนว

ทางการแกไ้ข ดงัตารางท่ี 2 

กล่องท่ีใชบ้รรจุนม 

ไม่ไดม้าตราฐาน 

เคร่ืองมือวดัคลาดเคล่ือน 

ตรวจสอบขนาดกล่องผิดพลาด 

ไม่มีมาตรการในการตรวจสอบเคร่ืองมือวดั 

ปริมาณนมไม่ได ้

มาตรฐานตาม 

เกณฑก์าํหนด 

 

ตั้งค่าเคร่ืองจกัรผิดพลาด 

ขาดความชาํนาญ 

ในการใชเ้คร่ืองจกัร 

เคร่ืองป้อนนม 

ขดัขอ้งระหวา่งทาํงาน 

พนกังานท่ีเขา้ทาํงานใหม่  

ไม่ไดฝึ้กอบรมก่อนเขา้ทาํงาน 

 

วสัดุ วธีิการ 

เคร่ืองจกัร 
คน 

ขาดการดูแลรักษาซ่อมบาํรุง 
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ตารางที ่2 แนวทางการแกไ้ขปัญหา 

ปัจจัย สาเหตุ แนวทางแก้ไข 

วธีิการ 

- ขาดการดูแลรักษาซ่อมบาํรุง 

- ตรวจสอบขนาดกล่องผดิพลาด 

- เคร่ืองมือวดัคลาดเคล่ือน 

- ไม่มีมาตรการในการตรวจสอบเคร่ืองมือวดั 

- พนกังานท่ีเขา้ทาํงานใหม่ไม่ไดฝึ้กอบรมก่อนเขา้ทาํงาน 

จดัทาํการสอบเทียบ เพ่ือใหแ้น่ใจวา่

เคร่ืองมือวดัท่ีใชส้ามารถให้ผลการวดัท่ี

แม่นยาํและน่าเช่ือถือได ้

วสัดุ กล่องท่ีใชบ้รรจุนมไม่ไดม้าตราฐาน 
ทาํการควบคุมกล่องท่ีรับเขา้มาโดยเพ่ิม

ประมาณการสุ่มตรวจจากเดิม  

เคร่ืองจกัร เคร่ืองป้อนนมขดัขอ้งระหวา่งทาํงาน 

ตรวจสอบเช็คเคร่ืองจกัรและทาํการซ่อม

บาํรุงเคร่ืองจกัรทุกๆ 3 เดือนและทาํความ

สะอาดเคร่ืองจกัรทุกสัปดาห์ เพ่ือคง

ประสิทธิภาพการทาํงาน 

คน 
- ตั้งค่าเคร่ืองจกัรผิดพลาด 

- ขาดความชาํนาญในการใชเ้คร่ืองจกัร 

จดัอบรมเพ่ิมทกัษะการทาํงานก่อนเขา้

ทาํงานเพ่ือใหเ้ขา้ใจขั้นตอนการทาํงานของ

เคร่ืองจกัรและมีการใหค้วามรู้ในทุกๆ  6 

เดือน เพ่ือกระตุน้ใหพ้นกังานมีความ

กระตือรือร้นในการทาํงาน 

           

 จากตารางท่ี 2 ผูว้ิจยัไดห้าแนวทางการแกไ้ขกบัผูท่ี้เก่ียวขอ้ง จึงคดัเลือกแนวทางการแกไ้ขปัญหาดว้ย

เทคนิคการวเิคราะห์เชิงลาํดบัชั้น เพ่ือนาํมาใชใ้นกระบวนการตดัสินใจเลือกทางเลือกท่ีดีท่ีสุดในการแกไ้ขปัญหา

ให้กับบริษัทกรณีศึกษา จากนั้ นคณะผูว้ิจัยจะสร้างตารางเมตริกซ์ท่ีใช้แสดงการเปรียบเทียบเกณฑ์ท่ีใช้ใน                     

การตดัสินใจเป็นรายคู่ของผูท่ี้เก่ียวขอ้งทั้ง 3 คน สามารถสดงดงัตาราง ท่ี 3-5 

 

ตารางที ่3 เมตริกซ์แสดงการเปรียบเทียบเกณฑท่ี์ใชต้ดัสินใจเป็นรายคู่ (ผูจ้ดัการ) 

เกณฑ์ วธีิการ วสัดุ เคร่ืองจกัร คน 

วธีิการ 1 1/3 3 1 

วสัดุ 3 1 3 1 

เคร่ืองจกัร 1/3 1/3 1 1/3 

คน 1 1 3 1 

ผลรวมแนวตั้ง 5.3333 2.6667 10.0000 3.3333 
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ตารางที ่4 เมตริกซ์แสดงการเปรียบเทียบเกณฑท่ี์ใชต้ดัสินใจเป็นรายคู่ (หวัหนา้แผนก) 

เกณฑ์ วธีิการ วสัดุ เคร่ืองจกัร คน 

วธีิการ 1 4 1 1 

วสัดุ 1/4 1 1/5 1/4 

เคร่ืองจกัร 1/1 5 1 1/3 

คน 1/1 4 1/3 1 

ผลรวมแนวตั้ง 1.0000    

 

ตารางที ่5 เมตริกซ์แสดงการเปรียบเทียบเกณฑท่ี์ใชต้ดัสินใจเป็นรายคู่ (พนกังานท่ีเก่ียวขอ้ง) 

เกณฑ์ วธีิการ วสัดุ เคร่ืองจกัร คน 

วธีิการ 1 1.2 3 5 

วสัดุ 1/1.2 1 3 3 

เคร่ืองจกัร 1/3 1/3 1 3 

คน 1/5 1/3 1/3 1 

ผลรวมแนวตั้ง 2.3667 2.5667 7.3333 12.0000 

 

 จากตารางท่ี 3-5 ในพ้ืนท่ีสีเขียวเป็นค่าตวัเลขท่ีไดจ้ากผูเ้ช่ียวชาญ สาํหรับช่องสีขาวผูว้ิเคราะห์จะใส่เอง 

โดยค่าจะเป็นส่วนกลบัของเกณฑท่ี์จบัคู่เหมือนกนั และสีชมพู ในแนวทแยงมุมมีค่าเท่ากบั 1 เสมอ เน่ืองจากเป็น

จุดท่ีเกณฑแ์ต่ละเกณฑเ์ปรียบกนัเอง และรวมค่าตวัเลขการเปรียบเทียบทุกตวัท่ีอยูใ่นแนวตั้งของตาราง 

           จากนั้นนาํผลรวมท่ีไดจ้ากการเปรียบเทียบในแถวแนวตั้งของแต่ละแถว ทาํการหารดว้ยตวัเลขท่ีไดจ้าก

การเปรียบเทียบในแถวแนวตั้งของตอนเอง ซ่ึงการคาํนวณดงักล่าว เป็นการคาํนวณหาเวกเตอร์ของค่านํ้ าหนกั

ความสมัพนัธ์ สามารถแสดงไดด้งัตารางท่ี 6-8 

 

ตารางที ่6 ค่านํ้ าหนกัเปรียบเทียบของเกณฑแ์ต่ละเกณฑ ์(ผูจ้ดัการ) 

เกณฑ ์ วธีิการ วสัดุ เคร่ืองจกัร คน 
ผลรวม 

แนวนอน 

ค่าเฉล่ีย (ผลรวม 

แนวนอน/4) 

วธีิการ 0.1875  0.1250 0.3000 0.3000 0.9125 0.2281 

วสัดุ 0.5625  0.3750 0.3000 0.3000 1.5375 0.3843 

เคร่ืองจกัร 0.3843 0.3843 0.3843 0.1000 0.3875 0.0968 

คน 0.1875 0.3750 0.3000 0.3000 1.1625 0.2906 

ผลรวมแนวตั้ง 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 4.000  
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ตารางที ่7 ค่านํ้ าหนกัเปรียบเทียบของเกณฑแ์ต่ละเกณฑ ์(หวัหนา้แผนก) 

เกณฑ์ วธีิการ วสัดุ เคร่ืองจกัร คน 
ผลรวม 

แนวนอน 

ค่าเฉลีย่ (ผลรวม 

แนวนอน/4) 

วธีิการ 0.3077 0.2857 0.3947 0.1905 1.1786 0.2947 

วสัดุ 0.0769 0.0714 0.0789 0.0476 0.2749 0.0687 

เคร่ืองจกัร 0.3077 0.3571 0.3947 0.5714 1.6310 0.4078 

คน 0.3077 0.2857 0.1316 0.1905 0.9155 0.2289 

ผลรวมแนวตั้ง 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 4  

 

ตารางที ่8 ค่านํ้ าหนกัเปรียบเทียบของเกณฑแ์ต่ละเกณฑ ์(พนกังานท่ีเก่ียวขอ้ง) 

เกณฑ ์ วธีิการ วสัดุ เคร่ืองจกัร คน ผลรวม 

แนวนอน 

ค่าเฉล่ีย (ผลรวม 

แนวนอน/4) 

วธีิการ 0.4225 0.4186 0.4091 0.4167 1.6669 0.4167 

วสัดุ 0.3521 0.3488 0.4091 0.2500 1.3600 0.3400 

เคร่ืองจกัร 0.1408 0.1163 0.1364 0.2500 0.6435 0.1609 

คน 0.0845 0.1163 0.0455 0.0833 0.3296 0.0824 

ผลรวมแนวตั้ง 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 4  

  

 จากตารางท่ี 6-8 การหาค่านํ้ าหนกัเปรียบเทียบของแตล่ะเกณฑข์องผูท่ี้เก่ียวขอ้งทั้ง 3 ท่าน ผูว้จิยัจะนาํผล

การวิเคราะห์ท่ีได ้ทาํการหาค่านํ้ าหนกัความสําคญัแต่ละทางเลือกภาพรวมของผูท่ี้เก่ียวขอ้งทั้ง 3 ท่าน สามารถ

แสดงไดด้งัตารางท่ี 9 

 

ตารางที ่9 ค่านํ้ าหนกัความสาํคญัแต่ละทางเลือกภาพรวมของผูท่ี้เก่ียวขอ้งทั้ง3ท่าน 

รวมผูเ้ช่ียวชาญ (คน) 1 2 3 แนวทาง/3 

 

แนวทาง 

แกไ้ขปัญหา 

วธีิการ 0.2281 0.2947 0.4167 0.3132 

วสัดุ 0.3844 0.0687 0.3400 0.2644 

เคร่ืองจกัร 0.0969 0.4078 0.1609 0.2218 

คน 0.2906 0.2289 0.0824 0.2006 

รวม 1 1 1 1 

 

5. ผลการวจัิย 

 ในปัจจุบนัเป็นองคก์รท่ีดาํเนินธุรกิจเก่ียวกบัการส่งเสริมการเล้ียงโคนมของเกษตรกรและรับนํ้ านมดิบ

จากเกษตรกรเพ่ือนาํมาผลิตนมยูเอชทียงั จากการสํารวจพบปัญหาสินคา้เสียหายจากกระบวนการทาํงานแต่ละ

ขั้นตอน กล่าวเม่ือการจดัส่งสินคา้นั้นไดใ้ชเ้คร่ืองจกัรในการทาํงานจึงเกิดความเสียหายบางส่วนอาจเกิดจากความ
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ผิดพลาดในการทาํงานของเคร่ืองจกัรหรือพนักงานไม่มีความเช่ียวชาญในการทาํงานหรือไม่มีการตรวจสอบ

เคร่ืองจกัรก่อนทาํงาน  

            การศึกษาวจิยัคร้ังน้ี ใชก้ารคดัเลือกแนวทางการลดความสูญเสียของสินคา้ดว้ยการวเิคราะห์เชิงลาํดบัชั้น

จากปัญหาดงักล่าว เพ่ือลดปริมาณนํ้ านมเสียหายท่ีเกิดจากขั้นตอนการทาํงาน ท่ีมีทั้งหมด 6 ขั้นตอน โดยขั้นตอนท่ี

ทาํให้เกิดความเสียหายมากท่ีสุดคือการบรรจุนมลงกล่อง และผูว้ิจยัจึงไดศึ้กษาขั้นตอนการบรรจุนมลงกล่อง                  

จึงพบว่าปัญหาท่ีส่งผลกระทบท่ีทาํให้เกิดความสูญเสียในขั้นตอนบรรจุ คือ ปริมาณนมไม่ได้มาตรฐาน ซ่ึงมี             

ความสูญเสียคิดเป็น 61.53 เปอร์เซ็นต ์

 

6. อภิปรายผล  

 ผลการวิจัย เร่ืองการคดัเลือกแนวทางการลดความสูญเสียของสินคา้ด้วยการวิเคราะห์เชิงลาํดบัชั้น 

กรณีศึกษา องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย สาํนักงานภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ ไดท้าํการวิจัย               

คร้ังน้ีพบวา่ นํ้ าหนกัความสาํคญัของผูป้ระเมินทั้ง 3 ท่าน ให้ความสาํคญัและแนวทางการแกไ้ขปัญหาท่ีเกิดจาก

วิธีการมากท่ีสุดโดยมีค่านํ้ าหนักคือ 0.3132 รองลงมา คือวสัดุมีค่านํ้ าหนกัคือ 0.2644 เคร่ืองจกัรมีค่านํ้ าหนกัคือ 

0.2218 และลําดับสุดท้าย คน มีค่านํ้ าหนักคือ 0.2006 ดังนั้ น ค่านํ้ าหนักของผู ้ประเมินให้ความสําคัญเร่ือง                  

แนวทางการแกไ้ขท่ีเกิดจากวิธีการมากท่ีสุดคือจดัทาํการสอบเทียบเพ่ือให้แน่ใจว่าเคร่ืองมือวดัท่ีใชส้ามารถให้           

ผลการวดัท่ี แม่นยาํและเช่ือถือได ้

 

7. ข้อเสนอแนะ 

7.1 ข้อเสนอแนะในการนําผลวจิยัไปใช้ 

ผูว้ิจยัไดน้าํเอาแนวทางแกไ้ขปัญหามาเป็นแนวทางใหก้บับริษทักรณีศึกษาไดป้รับเปล่ียนวิธีการทาํงาน

เลก็นอ้ยเพ่ือลดความเสียหายในขั้นตอนการผลิตและลดความเสียกายของนมลงได ้จะไดท้าํใหข้ั้นตอนในการผลิต

มีประสิทธิภาพมากข้ึน 

7.2 ข้อเสนอแนะในการวจิยัคร้ังต่อไป 

ควรมีผลการทดลองก่อนและหลงัเพ่ือใหเ้กิดการเปรียบเทียบวา่ผลวจิยันั้นสามารถนาํไปแกไ้ขปัญหาไดจ้ริง 

 

8. กติติกรรมประกาศ 

  คณะผูว้ิจยัขอขอบพระคุณผูใ้ห้ขอ้มูล พนักงานบริษทักรณีศึกษาทุกท่านเป็นอย่างสูงท่ีไดใ้ห้ขอ้มูลท่ี

เป็นประโยชน์และช่วยเหลือผูว้จิยัในการเก็บขอ้มูลต่างๆ เพ่ือนาํมาทาํการวเิคราะห์ในงานวจิยัคร้ังน้ี และสุดทา้ยน้ี 

คณะผูว้ิจยัหวงัวา่คุณค่าอนัพ่ึงมาจากบทความวิจยัน้ีจะมีประโยชน์ไม่มากก็นอ้ย จึงขอมอบส่วนดีทั้งหมดให้แก่

เหล่าคณะอาจารยท่ี์ไดป้ระสิทธิประสาทวชิาจนทาํใหผ้ลงานเป็นประโยชน์ต่อผูท่ี้เก่ียวขอ้ง 
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บทคัดย่อ 

 บริษทักรณีศึกษาประสบปัญหาสถานการณ์โควิด 19 ส่งผลให้จาํนวนลูกคา้ท่ีจา้งผลิต (OEM) ลดลง 

และมีลูกคา้ผลิตภณัฑห์ลกัเพ่ิมมากข้ึนกวา่ 70% กระทบต่อการวางแผนดา้นการพยากรณ์และการจดัการสินคา้คง

คลงัท่ีทาํใหมี้การเก็บสินคา้ไวม้ากเกินความตอ้งการและบางรายการขาดสตอ็ค ในการวจิยัน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือ 1) 

พยากรณ์ยอดขายสินคา้ดว้ยวิธีการแบบอนุกรมเวลาสําหรับสินคา้ท่ีสําคญั คือ นํ้ าด่ืมแบบขวดขนาด 1,500 ซีซี, 

600 ซีซี, 350 ซีซี และ นํ้ าด่ืมแบบถว้ย 220 ซีซี ดว้ยวธีิการพยากรณ์แบบอนุกรมเวลา และ 2) กาํหนดจุดสัง่ผลิตให้

เหมาะสมเพ่ือลดตน้ทุนสินคา้คงคลงั ผลการวิจยัพบว่า ความแม่นยาํของการพยากรณ์เพ่ิมขั้น 69.42 %  และลด

ปริมาณสินคา้คงคลงัได ้2.11% คิดเป็นมูลค่าตน้ทุนท่ีลดลงได ้4,239,620 บาท 

 

คาํสําคญั: การพยากรณ์, สินคา้คงคลงั, ผลิตนํ้ าด่ืม 

 

ABSTRACT 

 The case study company faced the COVID- 19 situation, resulting in the reduction of OEM customers 

but increasing of own brand demand more than 70% of key products, affecting to forecast planning and inventory 

management. The products were stored as inventory that excess of demand and some items were out of stock or 

shortage situation. The objectives of this research were to 1) forecast sales of high demand items using time series 

forecasting methods including bottled drinking water 1,500 cc., 600 cc, 350 cc, as well as cupped drinking water 
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220 cc.  and 2)  determine reorder point to reduce inventory costs.  The results showed that forecasting accuracy 

increased to 69.42%, inventory reduction by 2.11%, total inventory cost can be reduced to 4,239,620 Baht. 

 

Keywords: Forecasting, Inventory, Drinking Water Production 

 

1. ความสําคัญและทีม่าของปัญหาวจัิย 

 ธุรกิจหรือตลาดนํ้ าด่ืมมีความตอ้งการของลูกคา้สูงข้ึนในปี 2564 เน่ืองจากสถานการณ์โควิด-19 และ

สถานการณ์ภยัแลง้และการปล่อยนํ้ าจากเข่ือนหลกัเร่ิมมีปริมาณลดลง ส่งผลให้การใชน้ํ้ าประปาในการอุปโภค

บริโภคเกิดผลกระทบ จากรสชาดกร่อยของนํ้ าประปา ทาํให้ธุรกิจนํ้ าด่ืมเติบโตอย่างมาก และมีการแข่งขนัเพ่ิม

สูงข้ึน เพ่ือใหร้องรับกบัความตอ้งการของลูกคา้ท่ีเพ่ิมมากข้ึน (ประชาชาติธุรกิจ, 2564) 

บริษทักรณีศึกษา เป็นบริษทัผูรั้บจา้งผลิตนํ้ าด่ืม และมีนํ้ าด่ืมท่ีเป็นแบรนด์ของตนเองดว้ย ตั้งอยูใ่นเขต

พ้ืนท่ีจงัหวดัชลบุรี จากสถานการณ์ท่ีเปล่ียนแปลงและความตอ้งการของลูกคา้ท่ีเพ่ิมมากข้ึนอย่างรวดเร็ว ทาํให้

เกิดปัญหาหลกัของบริษทักรณีศึกษา คือ การวางแผนการตลาดและการผลิตมีความคลาดเคล่ือน สาเหตุจาก                    

การไม่มีการใช้ข้อมูลในอดีตมาพยากรณ์สินค้าและอัตราการผลิตให้เหมาะสมและสอดคล้องกับยอดขาย                       

ซ่ึงส่งผลใหฝ่้ายจดัซ้ือตอ้งสัง่วตัถุดิบและฝ่ายขายสัง่ผลิตสินคา้ออกมามากเกินจาํเป็นต่อช่วงเวลารวมถึงการสต็อก

สินคา้และวตัถุดิบในปริมาณท่ีมากเกินความตอ้งการต่อช่วงเวลา หรือตอ้งจดัเก็บไวใ้นระยะเวลานานเพ่ือรอขาย 

ซ่ึงจะทาํให้อตัราหมุนเวียนของสินคา้คงคลงัตํ่า ส่งผลให้ตน้ทุนการจดัเก็บและถือครองสินคา้คงคลงัสูงไปด้วย    

ซ่ึงจากการวเิคราะห์ปัญหาในภาพรวมแลว้ จะเห็นวา่ปัญหาดา้นการวเิคราะห์ขอ้มูลในอดีตการและจดัการเก่ียวกบั

สินคา้คงคลงั มีความเก่ียวพนัและส่งผลใหเ้กิดตน้ทุนโลจิสติกส์แก่บริษทัสูงสุด โดยสรุปประเด็นปัญหาไดด้งัน้ี 

- ภาวะโรคระบาดโควิด 19 ส่งผลให้จาํนวนลูกคา้ท่ีจา้งผลิต (OEM) ลดลง และมีลูกคา้ผลิตภณัฑห์ลกั

เพ่ิมมากข้ึนคิดเป็น 70% 

- ไม่มีการพยากรณ์ยอดขายผลิตภณัฑ์หลกัท่ีเหมาะสม เม่ือเจอสถานการณ์ไม่แน่นอน ไม่สามารถ

พยากรณ์ไดแ้ม่นยาํและมีความคลาดเคล่ือนสูง 

- เม่ือการพยากรณ์ไม่ไดว้างแผนไวอ้ยา่งเหมาะสม ส่งผลกระทบต่อการวางแผนจดัการสินคา้คงคลงัท่ี

ทาํใหมี้การเก็บสินคา้ไวม้ากเกินความตอ้งการและบางรายการขาดสตอ็ก 

- การกาํหนดจุดสั่งผลิต (Reorder Point) ท่ีสูงเกินไป และไม่ได้พิจารณาจากขอ้มูลในอดีต ทาํให้มี

ปริมาณสินคา้คงคลงัในระบบมากเกินความจาํเป็น 

ดงันั้นในการวิจยักรณีศึกษาน้ี จึงมุ่งเนน้การแกไ้ขปัญหาการบริหารจดัการสินคา้คงคลงับนพ้ืนฐานของ

การพยากรณ์ท่ีเหมาะสม 

 

2. วตัถุประสงค์ของการวจัิย 

(1) พยากรณ์ยอดขายสินคา้รายการสาํคญัดว้ยวธีิการแบบอนุกรมเวลาและประมวลผลดว้ยโปรแกรม 

QM for Window 

(2) กาํหนดจุดสัง่ผลิต (Reorder Point) ท่ีเหมาะสม เพ่ือลดตน้ทุนสินคา้คงคลงั 
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3. เอกสารและงานวจัิยทีเ่กี่ยวข้อง 

3.1 การพยากรณ์แบบอนุกรมเวลา (Time Series Method) (คงกฤช ป่ินทอง, 2561) 

เป็นวิธีการใชพ้ยากรณ์ยอดขายในอนาคตโดยคาดว่าจะมีลกัษณะเช่นเดียวกบัยอดขายในปัจจุบนัหรือ

อนาคต  ยอดขายหรืออุปสงค์ในความเป็นจริงได้รับอิทธิพลจากแนวโน้มฤดูกาล  วฏัจักร  และเหตุการณ์

ผิดปกติ  การใชอ้นุกรมเวลามี  3  วธีิคือ 

 1) การพยากรณ์อย่างง่าย (Simple or Native Forecast) เป็นการพยากรณ์ว่ายอดขายในอนาคตจะ

เท่ากบัยอดขายในปัจจุบนัวิธีน้ีง่ายและมีค่าใชจ่้ายตํ่า แต่ใชไ้ดดี้กรณีท่ีอิทธิพลต่างๆ ท่ีมียอดขายส่งผลสมํ่าเสมอ

เท่านั้น แต่ถา้มีเหตุการณ์ผิดปกติเกิดข้ึนจะเกิดความคลาดเคล่ือนสูง 

 2) การหาค่าเฉล่ียเคล่ือนท่ี (Moving Average) เป็นการหาค่าเฉล่ียของยอดขายโดยใช้จํานวน

ขอ้มูล 3 ช่วงเวลาข้ึนไปในการคาํนวณเม่ือเวลาผ่านไป 1 ช่วงก็ใชข้อ้มูลใหม่มาเฉล่ียแทนขอ้มูลช่วงเวลาไกลท่ีสุด

ซ่ึงจะถูกตดัท้ิงไป การพยากรณ์แบบค่าเฉล่ียเคล่ือนท่ีตอ้งรอเก็บขอ้มูลอยา่งนอ้ย 3 ช่วงเวลา ดงันั้นค่าพยากรณ์ท่ี

ไดค้่าแรก คือของช่วงท่ี 4  โดยจาํนวนขอ้มูลท่ีใชอ้าจเป็นจาํนวนค่ีหรือคู่ก็ได ้ ถา้ยอดขายมีลกัษณะค่อนขา้งคงท่ี

ควรใชข้อ้มูลจาํนวนมากหาค่าเฉล่ียจึงจะไดค้่าพยากรณ์ท่ีใกลเ้คียงค่าจริงมากกวา่  แต่ถา้ยอดขายมีความเปล่ียนแปลง

ในช่วงสั้ นๆ จะควรใช้ขอ้มูลจาํนวนน้อยหาค่าเฉล่ียจึงจะให้ค่าพยากรณ์ท่ีใกลเ้คียงค่าจริงมากกว่า  และถา้หา

ค่าเฉล่ีย  12  เดือนจะขจดัอิทธิพลของฤดูกาลออกไปได ้อยา่งไรก็ดี ขอ้มูลท่ีอยูใ่นช่วงใกลเ้วลาท่ีตอ้งการพยากรณ์

มกัจะมีอิทธิพลกบัค่าพยากรณ์มากกวา่ขอ้มูลท่ีอยูไ่กลออกไป   

 3) การปรับเรียบดว้ยเอก็โปเนนเชียล (Exponential Smoothing) เป็นการหาค่าเฉล่ียเคล่ือนท่ีแบบถ่วง

นํ้ าหนกัท่ีจดัค่าพยากรณ์ออกมาในรูปแบบการใชส้มการคาํนวณซ่ึงจะใชค้่าขอ้มูลเร่ิมตน้ค่าเดียวและถ่วงนํ้ าหนกั

โดยใชส้มัประสิทธ์ิเชิงเรียบ (�)   

3.2 การวดัความคลาดเคล่ือนของการพยากรณ์ 

การวดัความคลาดเคล่ือนของค่าจริงและค่าท่ีพยากรณ์ไดโ้ดยใชค้่าสัมประสิทธ์ิต่างๆ หรือจาํนวนขอ้มูล

ต่างๆ  จะพิจารณาจากค่าจริงใกลเ้คียงค่าพยากรณ์มากท่ีสุดหรือทาํใหเ้กิดความคลาดเคล่ือนนอ้ยท่ีสุด ยอ่มเป็นค่าท่ี

เหมาะสมกบัการใชพ้ยากรณ์ไดผ้ลลพัธ์ท่ีแม่นยาํ  โดยในการวิจยัน้ีจะพิจารณาค่าความคลาดเคล่ือนจากค่าเฉล่ีย

ของร้อยละความผิดพลาดสมับูรณ์ (Mean Absolute Percentage Error: MAPE) เป็นวธีิวดัความแม่นยาํ โดยคาํนวณ

เปอร์เซ็นตค์วามผิดพลาดในการพยากรณ์  

 3.3 จุดส่ังซ้ือใหม่ (Reorder point: ROP) 

 จุดสั่งซ้ือใหม่ในอตัราความตอ้งการสินคา้คงคลงัคงท่ีและรอบเวลาคงท่ี เป็นสภาวะท่ีไม่เส่ียงท่ีจะเกิด

สินคา้ขาดมือเลย เพราะทุกส่ิงทุกอยา่งแน่นอน มีสมการการวเิคราะห์ดงัน้ี 

  จุดสัง่ซ้ือใหม่  R = d x L 

  โดยท่ี d = อตัราความตอ้งการสินคา้ 

             L = เวลานาํส่ง (Lead Time) 

มีการศึกษาการพยากรณ์ยอดขายสินค้าประเภทสายไฟฟ้าของลูกค้าประเภทตัวแทนจําหน่าย 

(Distributor) กรณีศึกษาบริษทัสายไฟฟ้าแห่งหน่ึง การวิจยัเร่ือง การพยากรณ์ยอดขายสินคา้ประเภทสายไฟฟ้า 

ของลูกคา้ประเภท ตวัแทนจาํหน่าย (Distributor) เป็นการศึกษาปัจจยัภายในและปัจจยัภายนอกท่ีมีผลต่อยอดขาย

สินคา้ประเภทสายไฟฟ้าของลูกคา้กลุ่มตวัแทนจาํหน่าย โดยมีวตัถุประสงค์เพ่ือสร้างสมการการพยากรณ์ซ่ึง

ครอบคลุมปัจจยัท่ีมีผลต่อยอดขายสินคา้ประเภทสายไฟฟ้าของลูกคา้ประเภทตวัแทนจาํหน่ายท่ีเหมาะสมท่ีสุด 
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และเพ่ือเสนอแนะแนวทางการจดัการกบัปัจจยัภายในและปัจจยัภายนอกท่ีสามารถส่งผลต่อยอดขาย โดยสถิติท่ี

เลือกใชใ้นการวิเคราะห์คือการถดถอยพหุคูณเชิงเส้น (Multiple regression) (ชุมชยั บุญศรี, 2559)  และการศึกษา

เพ่ือการเพ่ิมประสิทธิภาพการพยากรณ์ปริมาณวตัถุดิบเชิงแนวประยกุตส์มยัใหม่เพ่ือใหก้ารทาํงานมีความทนัสมยั

มากยิ่งข้ึน โดยการสร้างตวัแปรเหตุการณ์และให้ความสําคญัของแต่ละวตัถุดิบ เพ่ือเขา้มาช่วยในการจดัการวตัถุดิบ 

คงคลงั ให้เกิดความสะดวกสบายในการจดัการมากยิ่งข้ึนเปล่ียนการทาํงานในรูปแบบเดิมๆ โดยการพยากรณ์ใช้

พ้ืนฐานจากการศึกษาขอ้มูลภาควิชาโลจิสติกส์เขา้มาประยกุต ์การพยากรณ์แบบมีตวัแปรเขา้มาช่วย ทาํใหก้ารพยากรณ์

ในแต่ละวตัถุดิบมีความแม่นยาํเพ่ิมข้ึน การคาํนวณไม่ซับซ้อน สามารถคาํนวณได้ง่าย (ธันวา สิงหฬ, 2560) 

รวมทั้งมีการศึกษาการพยากรณ์การผลิตช้ินส่วนยางในรถยนต ์กรณีศึกษา บริษทั อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) 

เพ่ือศึกษาและสร้างการพยากรณ์ยอดขายผลิตภัณฑ์  5  ชนิด ประกอบด้วย  ซีลกระโปรงหน้า  ซีลกระจังหน้า                   

ขอบหนา้ต่าง  แคบ็  ยางรองกระจกหลงั  และยางซีลกระจกหลงั ดว้ยวธีิอนุกรมเวลา โดยใชก้ารพยากรณ์  3  วธีิคือ 

การพยากรณ์โดยหาค่าการเปล่ียนแปลงตามฤดูกาล การพยากรณ์โดยการหาค่าแนวโน้ม และการ พยากรณ์โดย

วธีิการประยกุตใ์ชค้่าผลคูณระหวา่งค่าแนวโนม้ และดชันีการเปล่ียนแปลงตามฤดูกาล  ขอ้มูลท่ีใชใ้นการวเิคราะห์

เป็นขอ้มูลรายเดือนของยอดขายผลิตภณัฑ์ทั้ งหมด และวิเคราะห์ดว้ยโปรแกรมช่วยวิเคราะห์ทางคณิตศาสตร์                

ผลการวิเคราะห์การพยากรณ์ยอดขายทั้ง  3  วิธี  โดยใชก้ารหาค่าความคลาดเคล่ือนสัมบูรณ์ และพิจารณาจาก              

ร้อยละของค่าความคลาดเคล่ือนท่ีน้อยท่ีสุด (คงกฤช  ป่ินทอง, 2561)  รวมถึงมีการพยากรณ์ยอดขายและ                     

การบริหารสินคา้คงคลงัของสินคา้คางหมึกยกัษแ์ช่แข็ง: บริษทั สยามแม็คโคร จาํกดั (มหาชน) เพ่ือศึกษาวิธีการ

พยากรณ์ยอดขายสินคา้คางหมึกยกัษแ์ช่แข็งและเลือกวิธีการพยากรณ์ท่ีเหมาะสม โดยเปรียบเทียบการพยากรณ์

ด้วยวิธีอนุกรมเวลา 6 วิธี คือ การพยากรณ์โดยวิธีค่าเฉล่ียเคล่ือนท่ี การพยากรณ์โดยวิธีค่าเฉล่ียถ่วงนํ้ าหนัก                   

การพยากรณ์โดยวิธีเอ็กซ์โพเนนเชียล การพยากรณ์โดยวิธีดบัเบิลเอก็ซ์โพเนนเชียล การพยากรณ์โดยวิธีการปรับ

ให้เรียบแบบฤดูกาลโฮลตว์ินเทอร์ และการพยากรณ์โดยวิธีการปรับให้เรียบแบบแนวโนม้ของฤดูกาลของโฮลต์

วินเทอร์ ความแม่นยาํของการพยากรณ์ถูกเปรียบเทียบโดยใชค้่าร้อยละความคลาดเคล่ือนสัมบูรณ์เฉล่ีย (MAPE) 

(ธีระพงษ ์ทบัพร และคณะ, 2561)  

 

4. วธีิดําเนินการวจัิย   

4.1 ศึกษากระบวนการทางธุรกจิของบริษัท 

การกาํหนดกลยทุธ์ขององคก์ร ไม่ไดมี้รูปแบบชดัเจน โดยเฉพาะอยา่งยิ่งในดา้นโลจิสติกส์ ยงัไม่เคยมี

การคาํนึงถึงมาก่อน แต่ให้ความสําคญัต่อการตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้เป็นหลกั รวมถึงบริษทัยงัไม่มี

ระบบการบริหารข้อมูลสารสนเทศและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศมาช่วยในการบริหารจัดการในระดับ

ปฏิบติัการ ถึงแมว้า่ทางบริษทัจะมีบาร์โคด้ของผลิตภณัฑ ์และมีระบบ SAP ในการบนัทึกฐานขอ้มูลการรับเขา้จ่าย

ออกและการใชง้านทางบญัชี แต่ในแง่การใชง้าน ยงัไม่ไดมี้การนาํมาใชง้านเป็นส่วนหน่ึงของกระบวนการทาํงาน 

เช่น ใชใ้นการตรวจสอบจาํนวน หรือปริมาณคงคลงัแต่ละผลิตภณัฑ ์เป็นตน้ และยงัไม่มีนโยบายการร่วมมือกนั 

(Collaboration) อย่างเป็นรูปธรรมระหว่างองค์กร ไม่ว่าจะเป็นความร่วมมือกบัฝ่ังลูกคา้หรือฝ่ังซัพพลายเออร์ 

กระบวนการทางธุรกิจในภาพรวมของบริษทัแสดงดงัรูปท่ี 1 
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รูปที ่1 กระบวนการทางธุรกิจของบริษทั 

 

4.2 วเิคราะห์กระบวนการและวธีิการปรับปรุง 

การวเิคราะห์ขอ้มูลจะใชข้อ้มูลในช่วง 6 เดือนยอ้นหลงัท่ีมีสถานการณ์โควดิ 19 ซ่ึงจะยงัคงมีต่อเน่ืองใน

ปี 2564 โดยกาํหนดวธีิการปรับปรุงท่ีสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคก์ารวจิยัดงัรูปท่ี 2  

 

 
 

รูปที ่2 กระบวนการและวธีิการปรับปรุง 

 

- วิเคราะห์และรวบรวมขอ้มูลในช่วง 6 เดือนยอ้นหลงั ภายใตส้ถานการณ์โควิด 19 ท่ีไม่สามารถ

นาํขอ้มูลในช่วงเวลาในอดีตยอ้นหลงัหลายปีมาใชไ้ด ้เพ่ือพยากรณ์ยอดขายในช่วงต่อไปรายเดือน 

- วิเคราะห์รูปแบบของขอ้มูลและทดสอบเพ่ือหาวิธีการพยากรณ์ท่ีเหมาะสมด้วยโปรแกรม

คอมพิวเตอร์เพ่ือการพยากรณ์ 
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- นาํค่าพยากรณ์และแนวทางปฏิบติัท่ีไดไ้ปดาํเนินการพยากรณ์และวางแผนการผลิตแบบรายเดือน  

- กาํหนดจุดสัง่ผลิตใหเ้หมาะสมเพ่ือลดตน้ทุนสินคา้คงคลงัและตน้ทุนค่าเสียโอกาสในการขาย 

4.3 การรวบรวมข้อมูล 

1) รวบรวมขอ้มูลยอดขายของรายการสินคา้สาํคญั (ผลิตภณัฑห์ลกัภายใตแ้บรนดข์องบริษทั) 

 

ตารางที ่1 ขอ้มูลยอดขายนํ้ าด่ืมยอ้นหลงั 6 เดือน ปี 2564 (แพค็) 

รายการ Item มกราคม กมุภาพนัธ์ มีนาคม เมษายน พฤษภาคม มิถุนายน รวม 

1 นํ้าด่ืมขนาด 350 ซีซี 1,473 1,705 1,491 1,552 1,707 1,630 9,558 

2 นํ้าด่ืมขนาด 600 ซีซี 39,658 38,031 41,253 46,108 45,718 44,375 255,143 

3 นํ้าด่ืมขนาด 1,500 ซีซี 9,430 8,118 15,458 16,447 18,091 17,269 84,813 

4 นํ้าด่ืมขนาด 220 ซีซี 2,567 2,018 1,369 1,707 1,877 1,792 11,330 

 

 2) รวบรวมขอ้มูลยอดขายแต่ละวนัของเดือนมกราคมและจุดสัง่ผลิตของแต่ละรายการสาํคญั 

 รายการสินคา้สาํคญัท่ีตอ้งการการพยากรณ์เพ่ือวางแผนการผลิตและจดัการดา้นวตัถุดิบใหส้อดคลอ้งกนั 

คือ นํ้ าด่ืมแบบขวดขนาด 1,500 ซีซี และ 600 ซีซี 

 

ตารางที ่2 สรุปยอดขายนํ้ าด่ืมในแต่ละวนั (รวมต่อเดือน) ประจาํเดือนมกราคม 2564 (แพค็) 
 

ข้อมูลเดือนมกราคม 
ขนาดนํ้าด่ืม 

1,500 ซีซี 600 ซีซี 

ยอดขายรวม (แพค็) 11,943 39,319 

ยอดขายเฉล่ีย/วนั 385 1,268 

Reorder Point (เดิม) 1,000 6,000 

 

4.4 วเิคราะห์เพ่ือหาวธีิการพยากรณ์ทีเ่หมาะสม 

พยากรณ์ยอดขายของสินคา้แต่ละรายการ เพ่ือหาวิธีการท่ีเหมาะสมดว้ยวิธีการแบบอนุกรมเวลาและ

ประมวลผลค่าพยากรณ์และความคลาดเคล่ือนดว้ยโปรแกรม QM for Windows เพ่ือให้การพยากรณ์มีค่าความ

คลาดเคล่ือนน้อยท่ีสุด โดยพิจารณาจากค่าเฉล่ียของร้อยละความผิดพลาดสัมบูรณ์ (Mean Absolute Percentage 

Error: MAPE) เป็นวธีิวดัความแม่นยาํโดยคาํนวณเปอร์เซ็นตค์วามผิดพลาดในการพยากรณ์ 

วิธีการพยากรณ์ท่ีเหมาะสมน้ี จะถูกนาํไปใชเ้ป็นพ้ืนฐานในการวิเคราะห์จุดสั่งผลิตและปริมาณสินคา้ 

คงคลงัสาํรองท่ีเหมาะสม ซ่ึงจะส่งผลกระทบโดยตรงกบัสินคา้คงคลงัท่ีมีมากเกินความจาํเป็นต่อช่วงเวลา 

4.5 วเิคราะห์จุดส่ังผลติใหม่ 

การวิเคราะห์จุดสั่งผลิตใหม่ จะกาํหนดตามสมการการวิเคราะห์จุดสั่งผลิต โดยพิจารณาจากเวลาใน              

การผลิต และความตอ้งการสินคา้ต่อช่วงเวลา เพ่ือให้ได้จุดสั่งผลิตท่ีเหมาะสมและสามารถลดปริมาณสินคา้                

คงคลงัและตน้ทุนดา้นสินคา้คงคลงั 
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4.6 สรุปผลการวจิยัและเปรียบเทยีบตวัช้ีวดั 

ตวัช้ีวดัในการวจิยัมี 2 ส่วนคือ 1) ความคลาดเคล่ือนของการพยากรณ์ และ 2) ตน้ทุนสินคา้คงคลงัและ

ตน้ทุนการสูญเสียโอกาสทางการขาย 

 

5. ผลการวจัิย 

 5.1 ผลการวจิยัวธีิการพยากรณ์ 

 ทดสอบวธีิการพยากรณ์แบบอนุกรมเวลาท่ีเหมาะสมดว้ยโปรแกรม QM for Windows โดยวเิคราะห์เพ่ือ

หาวิธีการพยากรณ์ท่ีเหมาะสมของสินคา้นํ้ าด่ืมขนาด 350 ซีซี 1,500 ซีซี, 600 ซีซี และ 220 ซีซี ผลลัพธ์ท่ีได้

ดงัต่อไปน้ี 

 

 

 

รูปที ่3 วธีิการพยากรณ์ท่ีเหมาะสมของสินคา้นํ้ าด่ืมขนาด 350 ซีซี 

 

 
 

รูปที ่4 วธีิการพยากรณ์ท่ีเหมาะสมของสินคา้นํ้ าด่ืมขนาด 600 ซีซี 
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รูปที ่5 วธีิการพยากรณ์ท่ีเหมาะสมของสินคา้นํ้ าด่ืมขนาด 1,500 ซีซี 

 

 
 

รูปที ่6 วธีิการพยากรณ์ท่ีเหมาะสมของสินคา้นํ้ าด่ืมขนาด 220 ซีซี 

 

ตารางที ่3 สรุปวธีิการพยากรณ์ท่ีเหมาะสมของสินคา้แต่ะละรายการ 

รายการสินค้า 
วิธีการพยากรณ์ท่ี

เหมาะสม 

ความคลาดเคล่ือนเดมิ 

(%) 

ความคลาดเคล่ือนใหม่  

(%) 

นํ้าด่ืมขนาด 350 ซีซี Moving Average 3 เดือน 

± 30% 

3.48 

นํ้ าด่ืมขนาด 1,500 ซีซี Native Method 5.30 

นํ้าด่ืมขนาด 600 ซีซี Native Method 16.70 

นํ้ าด่ืมขนาด 220 ซีซี Moving Average 3 เดือน 11.22 

ความคลาดเคล่ือนลดลงเฉล่ีย (%) = (30-9.18)/(30) x 100 69.42 
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 วิธีการพยากรณ์ท่ีเหมาะสมน้ี จะถูกนาํไปใชเ้ป็นพ้ืนฐานในการวิเคราะห์จุดสั่งผลิตและปริมาณสินคา้ 

คงคลงัสํารองท่ีเหมาะสม ซ่ึงจะส่งผลกระทบโดยตรงกับวตัถุดิบคงคลงัท่ีมีมากเกินความจาํเป็นต่อช่วงเวลา                  

จากผลของการพยากรณ์จะทาํใหมี้ค่าความคลาดเคล่ือนลดลงโดยเฉล่ีย 69.42 % 

5.2 ผลการวเิคราะห์จุดส่ังผลติ (Reorder Point) ทีเ่หมาะสม 

 

ตารางที ่4 สรุปขอ้มุลการวเิคราะห์จุดสัง่ผลิต 

ข้อมูล 1,500 ซีซี 600 ซีซี 

ยอดขายเฉล่ีย (แพค็/วนั) 385 1,268 

Lead Time การผลิต 2 วนั 2 วนั 

Reorder Point (เดิม) 1,000 6,000 

Reorder Point (ใหม่)  = 385 x 2 = 770 แพค็  = 1,268 x 2 = 2,516 แพค็ 

สินคา้คงคลงัลดลง (แพค็) 230 3,484 
 

 จากตารางผลการวเิคราะห์จุดสัง่ผลิตของนํ้ าด่ืมรายการสาํคญั จะไดป้ริมาณสินคา้คงคลงัท่ีเหมาะสมของ

จุดสัง่ผลิต ทาํใหส้ามารถลดจาํนวนวตัถุดิบท่ีสาํคญัท่ีตอ้งใชใ้นการผลิต ท่ีทางบริษทัไดส้าํรองเอาไวเ้กินปริมาณท่ี

จาํเป็นต่อช่วงเวลา วตัถุดิบท่ีพิจารณาคือฝาขวดนํ้ าด่ืม (0.5 บาท/ช้ิน) ดงันั้น ในกรณีน้ี จะสามารถลดปริมาณสินคา้

คงคลงัไดด้งัตารางท่ี 5 

 

ตารางที ่5 สินคา้คงคลงัและวตัถุดิบคงคลงัท่ีลดลง 

รายการสินค้าคงคลงัท่ีลดลง ปริมาณท่ีลดลงได้ (แพค็/ช้ิน) ราคาต่อหน่วย (บาท) คิดเป็นมูลค่า (บาท/ปี) 

นํ้าด่ืมขนาด 1,500 ซีซี 230 45 10,350 

นํ้ าด่ืมขนาด 600 ซีซี 3,484 20 69,680 

ฝาขวดนํ้า 693,265 0.5 4,159,590 

รวมมูลค่าท่ีลดลงได้ 4,239,620 

 

6. อภิปรายผล  

 ผลการวจิยัพบวา่ รูปแบบการวิเคราะห์วิธีการพยากรณ์ท่ีเหมาะสม มีวิธีการวิจยัท่ีสอดคลอ้งกบังานวจิยั

ท่ีเก่ียวขอ้งและวดัความคลาดเคล่ือนดว้ย MAPE (ธีระพงษ ์ทบัพร, ยอดนภา เกษเมือง, เอกพล ทบัพร, พชัรดิษฐ์ 

แปงจิตต์, 2561) และมีการพิจารณาถึงการวางแผนด้านสินคา้คงคลงัร่วมด้วย ซ่ึงมีความสัมพนัธ์ต่อเน่ืองกัน 

สอดคลอ้งกบัรูปแบบการวิจยัอ่ืนในการจดัการสินคา้คงคลงัและการพยากรณ์ (ธีระพงษ ์ทบัพร และคณะ, 2561) 

ซ่ึงจากผลการวจิยัน้ี สรุปผลตวัช้ีวดัประสิทธิภาพตามวตัถุประสงคไ์ดด้งัน้ี 
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ตารางที ่6 สรุปผลตามตวัช้ีวดั 

ช่ือตัวช้ีวัด 
ผลการดาํเนินงาน (บาท) ผลการเปลีย่นแปลง 

|หลงั-ก่อน| (บาท) 
คิดเป็นร้อยละ 

ก่อน หลงั 

สัดส่วนตน้ทุนการถือครอง

สินคา้ต่อยอดขาย 
105,000,000 87,360,484 17,639,516 16.80% 

อตัราความแม่นยาํ 

การพยากรณ์ความตอ้งการ 

ของลูกคา้ 

± 30% 9.18 % 20.82% 69.42% 

 

7. ข้อเสนอแนะ 

 7.1 ข้อเสนอแนะในการนําผลวจิยัไปใช้ 

(1) บริษทักรณีศึกษาสามารถนาํผลการวิจยัไปกาํหนดเป็นนโยบายไดต้่อเน่ือง รวมถึงใชซ้อฟแวร์

แบบไม่มีค่าใชจ่้ายช่วยในการตดัสินใจดา้นการพยากรณ์และวางแผนสินคา้คงคลงัได ้

(2) ขยายผลการปรับปรุงใหก้บับริษทัในเครือท่ีมีลกัษณะธุรกิจเหมือนกนั 

7.2 ข้อเสนอแนะในการวจิยัคร้ังต่อไป 

(1) วเิคราะห์และแกปั้ญหาในกิจกรรมโลจิสติกส์ดา้นอ่ืนบริษทั 

(2) นาํแบบแผนการวจิยั แนวทางการดาํเนินการวจิยั และการปรับปรุงประยกุตใ์ชใ้นอุตสาหกรรมอ่ืน  
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การจัดเส้นทางการเดินรถขนส่ง กรณศึีกษา บริษทั ทริพเพลิ ไอ แอร์ เอก็ซ์เพลส จํากดั 
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บทคัดย่อ 

 การวจิยัน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาปัญหาจากการจดัเสน้ทางขนส่งสินคา้และเพ่ือการวางแผนการขนส่ง

สินคา้ใหม่โดยใช ้กรณีศึกษางาน บริษทั ทริพเพิล ไอ แอร์ เอก็ซ์เพลส จาํกดั ซ่ึงบริษทัยงัไม่มีแผนการขนส่งสินคา้

ท่ีเหมาะสมทาํใหค้นเดินรถขนส่งสินคา้ตอ้งอาศยัประสบการณ์เป็นหลกั ผูว้จิยัไดน้าํเสนอวธีิการแกปั้ญหาการจดั

เส้นทางขนส่งสินคา้ โดยได้นาํทฤษฎีปัญหาการเดินทางของพนักงานขาย (traveling salesman problem: TSP) 

และโปรแกรมเชิงเส้น (Linear Programming) และนาํมาสร้างรูปแบบจาํลองทางคณิตศาสตร์ เพ่ือนาํไปประยกุตใ์ช้

กบัตตวัโปรแกรม Microsoft Excel Solver ซ่ึงเป็นโปรแกรมเสริม และนาํ Microsoft Excel Solver มาช่วยคาํนวน

ผลการทดลองผลการศึกษาพบว่าการขนส่งสินคา้ในรูปแบบเดิมจะมีระยะทางรวมอยูท่ี่ผลการศึกษาพบว่าการ

ขนส่งสินคา้ในรูปแบบเดิมจะมีระยะทางอยูท่ี่ 435.3 กิโลเมตร ซ่ึงมีค่าใชจ่้ายการขนส่งในการเดินทางรวมเท่ากบั 

3,619 บาทในขณะท่ีการจดัเส้นทางในการเดินทางของพนกังานขบัรถโดยโปรแกรม Microsoft Excel Solver ใช้

รถขนส่ง 3 คนั รอบในการขนส่งมีระยะทางเดินทางขนส่งรวม 383.3 ก่อให้เกิดค่าใชจ่้ายในการขนส่งรวมเท่ากบั 

3,474 บาท คิดเป็นตน้ทุนรวมลดลง 145 บาท คิดเป็นร้อยละ 4.0  ค่าเช้ือเพลิงก่อนปรับปรุง 1,219 บาท หลงั

ปรับปรุง 1,074 บาท โดยตน้ทุนค่าเช้ือเพลิงลดลง 145 บาท คิดเป็นร้อยละ 11.9 และค่าพนกังานขบัรถ 2,400 บาท 

หลงัปรับปรุง 2,400 บาท ไม่เปล่ียนแปลง จึงสามารถสรุปผลการศึกษาไดว้่าการจดัเส้นทางโดยใชโ้ปรแกรม 

Microsoft Excel Solver ใหป้ระสิทธิภาพท่ีดีกวา่รูปแบบการขนส่งแบบเดิม 

 

คาํสําคญั :  ไมโครซอฟท ์เอก็เซล โซลเวอร์, การจดัเสน้ทางการขนส่ง, โปรแกรมเชิงเสน้ 

 

                                                           
1  นกัศึกษาสาขาเทคโนโลยโีลจิสติกส์และการจดัการระบบขนส่ง คณะบริหารธุรกิจ และเทคโนโลยสีารสนเทศ  

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลตะวนัออก วิทยาเขตจกัรพงษภูวนารถ 
2  อาจารยป์ระจาํสาขาเทคโนโลยโีลจิสติกส์และการจดัการระบบขนส่ง คณะบริหารธุรกิจ และเทคโนโลยสีารสนเทศ  

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลตะวนัออก วิทยาเขตจกัรพงษภูวนารถ 
* Corresponding author, E-mail: Jirayu_ak@rmutto.ac.th 
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ABSTRACT 

 The research have been prepared with the aim to study the issue of routing cargo and transportation 

planning new products, case studies, company TRIPLE Air link Express company has no plans for freight that 

make bus transportation. Products are mainly relies on experience Researchers have offered a solution to reroute 

cargo.  Therefore, the theoretical problems of transit TPS and linear programming (Linear Programming)  and to 

create a mathematical model.  To apply to the program, Microsoft Excel Solver, a program, and Microsoft Excel 

Solver helps calculate the experimental results showed that the goods in their original format to a distance on the 

results.  the study found that cargo in its original form would have Distance is 435. 3 km, which is the cost of 

transport to travel a total of 3,619 baht, while the path of travel of the driver by using Microsoft Excel Solver 

used vehicles 3 vehicles around the transportation distance. Total transportation 383.3 pose in transportation costs 

as well as lower total cost 3474 baht or 145 baht, representing a 4% fuel costs before adjustment after adjustment 

1,219 Baht 1,074 Baht open up the infection.  Monkey dropped 145 baht or 11.9%, and the chauffeur 2,400 baht 

after adjustment 2,400 baht can be concluded that the route using Microsoft Excel Solver offers better 

performance than a form of transportation. old 

 

Keywords: Microsoft Excel Solver, Vehicle routing problem, Linear programming 

 

บทนํา 

บริษทั ทริพเพิล ไอ แอร์ เอ็กซ์เพลส จาํกัด เป็นบริษทัท่ีดาํเนินกิจกรรมเป็น ผูใ้ห้บริการการขนส่ง

ระหวา่งประเทศ (Freight Forwarder) ท่ีมีบริการหลากหลาย โดยในแผนกขาเขา้ หลงัจากการดาํเนินพิธีการขาเขา้

สินคา้ท่ีนาํออกจากคลงัสินคา้ไม่สามารถจดัเก็บได ้เน่ืองจากทางบริษทัไม่มีสถานท่ีไวส้าํหรับการจดัเก็บ จึงตอ้ง

ทาํการจดัส่งสินคา้ใหก้บัลูกคา้ภายในวนัท่ีนาํสินคา้ออกมาจากคลงัสินคา้ทนัที โดยทางบริษทัมีรถใหบ้ริการขนส่ง 

3 คนั โดยแผนการจดัส่งทางพนกังานใชค้วามชาํนาญของตน ไม่มีการวางแผนเส้นทางในการเดินรถ และไม่ได้

คาํนึงถึงระยะทางในการขนส่งก่อให้เกิดตน้ทุนการขนส่งท่ีเพ่ิมข้ึน รถทั้งสามคนัจะตอ้งจดัส่งสินคา้ให้กบัลูกคา้

จาํนวน 16 ราย หากส่งสินคา้ล่าช้าทางบริษทัจะตอ้งเก็บสินคา้ไวท่ี้รถท่ีใชข้นส่ง และรถคนันั้นจะไม่สามารถ

นาํไปใชใ้นกิจกรรมอ่ืนของบริษทัได ้ทางบริษทัจึงตระหนกัวา่หากนาํรถไปใชใ้นกิจกรรมอ่ืนของทางบริษทัไม่ได ้

อาจส่งผลต่อแผนกต่างๆท่ีตอ้งใชร้ถในการดาํเนินกิจกรรมของตนเอง 

ดงันั้นการศึกษาน้ีจึงมีความสนใจท่ีจะทาํการศึกษาการจดัเส้นทางการขนส่งใหม่ ผูว้ิจยัไดเ้สนอวิธีการ

แกปั้ญหาการจดัเสน้ทางขนส่งสินคา้ ในการเดินรถโดยพิจารณาจากขอ้มูลระยะทางรวม ค่าเช้ือเพลิง ตาํแหน่งท่ีตั้ง

ของลูกคา้ โดยการประยกุตใ์ช ้ปัญหาการเดินทางของพนกังานขาย (traveling salesman problem :TSP)  มากาํหนด

เง่ือนไข การขนส่งสินค้าผ่านโปรแกรมซ่ึงจะประยุกต์โปรแกรม Microsoft Excel Solver มาช่วยคาํนวณผล                

การทดลองเพ่ือใหไ้ดร้ะยะทางการส่งสินคา้และความสามารถ ในการบรรทุก หากมีปัจจยัอ่ืนๆ เขา้มาเก่ียวกบั เช่น 

ปัญหารถติด จาํนวนของไฟจราจร ปัจจยัเหล่าน้ีจะส่งผลทาํใหร้ะยะเวลาไม่ลดลงตามไปดว้ย ในท่ีน้ีจะไม่เอาเร่ือง

ของเวลาเขา้มาเก่ียวขอ้งดว้ย ซ่ึงจะศึกษาเพียงการหาเสน้ทางท่ีสั้นท่ีสุดเท่านั้น  
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วตัถุประสงค์ของการวจัิย 

1. เพ่ือวางแผนเสน้ทางการขนส่งสินคา้ 

2. เพ่ือลดตน้ทุนค่าขนส่งสินคา้ 

 

แนวคิด ทฤษฎ ีกรอบแนวคิด 

ทฤษฎทีีเ่กีย่วข้อง 

1. การแบ่งพื้นทีก่ารบริการ (Service Zoning)  

การแบ่งพ้ืนท่ีการบริการ (Service Zoning) หากตอ้งการให้ขนส่งสินคา้เป็นไปอยา่งประหยดัท่ีสุดส่ิงท่ี

ตอ้งทาํคือ การใชร้ถขนส่งจาํนวนนอ้ยท่ีสุดแต่ส่งสินคา้ให้ลูกคา้ไดค้รบถว้นทุกราย รถขนส่งแต่ละคนัจึงควรวิ่ง

ไปส่งสินคา้ให้แก่ ลูกคา้จาํนวนมากท่ีสุดเท่าท่ีจะเป็นไปไดใ้นแต่ละวนัดงันั้น ควรจดัให้ลูกคา้เกาะกลุ่มอยูใ่กล้ๆ

กนั โอกาสท่ีรถจะวิ่งส่งสินคา้ไดห้ลายๆแห่งในเส้นทางเดียวกนัก็จะเป็นไปไดม้ากข้ึน การจดัให้เส้นทางเดินรถ

ไปส่งสินคา้ใหแ้ก่ลูกคา้ท่ีอยูห่่างไกลกนัมากอาจทาํใหร้ถแต่ ละคนัส่งสินคา้ใหแ้ก่ลูกคา้ไดเ้พียงสอง สามรายเป็น

อยา่งมาก ในแต่ละวนัในทางปฏิบติัจึงจดัแบ่ง พ้ืนท่ีบริการรวมออกเป็นพ้ืนท่ีบริการยอ่ยๆ โดยใหแ้ต่ละพ้ืนท่ียอ่ย

มีลูกคา้อยูก่นัเป็นกลุ่มเป็นกอ้น รถขนส่งเพียงคนั เดียวหรือจาํนวนไม่มากสามารถไปส่งสินคา้ให้ลูกคา้ในพ้ืนท่ี 

ย่อยนั้นไดห้มดภายในหน่ึงวนั การจดัแบ่งพ้ืนท่ีบริการยงัมีประโยชน์อย่างยิ่งต่อการคาํนวณวิเคราะห์จดัลาํดบั            

การส่งสินคา้ใน แต่ละเส้นทางอีกดว้ย เน่ืองจากทาํให้ปัญหาเดียวแต่ มีขนาดใหญ่ ประกอบดว้ยคาํสั่งซ้ือจาํนวน

มาก ตอ้งใชเ้วลาในการคาํนวณท่ียาวนานมาก กลายเป็นปัญหาการจดั ลาํดบัการส่งสินคา้สําหรับแต่ละ พ้ืนท่ี

บริการย่อยหลายๆปัญหา ซ่ึงทาํให้การคาํนวณวิเคราะห์ง่ายข้ึนและคาํนวณไดอ้ย่างรวดเร็วกว่า มาก (ภทัรชัย                

และคณะ, 2549) 

2. ปัญหาการเดนิทางของพนักงานขาย (Traveling Salesman Problem)  

ปัญหาการเดินทางของพนักงานขาย (traveling salesman problem : TSP) เป็นท่ีรู้จักกันในนามของ

ปัญหาทีเอสพี (TSP) เป็นหน่ึงในปัญหาท่ีเป็นปัญหาท่ีไดรั้บความสนใจจากนกัวิจยัอยา่ง ต่อเน่ืองเป็นระยะเวลา

ยาวนานในการพฒันาวิธีการในการหาคาํตอบให้ดีและเร็ว โดยปัญหา TSP น้ี เป็นปัญหาท่ีทาํการตดัสินใจหา

เส้นทางการเดินทางเม่ือมีเมืองหรือสถานท่ีท่ีตอ้งเดินทางไปจาํนวน N เมือง หรือ N สถานท่ี การเดินทางจะ

เดินทางจากเมืองใดเมืองหน่ึงในจาํนวน N เมือง โดยเสน้ทางการเดินทางนั้นๆ จะตอ้งเดินทางผา่นเมืองทุกเมืองใน 

N และกลบัมาท่ีเมืองท่ีทาํการเร่ิมตน้ในการเดิน เหมือนการเดินวนรอบ เช่นพนักงานขายเดินทางไปขายสินคา้

ใหก้บัลูกคา้จาํนวน 10 รายไดแ้ก่เมือง 1 ถึงเมือง 10 โดยเมืองท่ี 4 เป็นท่ีตั้งของศูนยก์ระจายสินคา้ของพนกังานขาย

รายน้ี พนักงานขายรายน้ี  จะเดินทางเร่ิมตน้จากเมืองท่ี 4 แลว้เดินไปตามเส้นทางดงัน้ี 4-1-10-2-9-3-8-7-5-6-4              

ซ่ึงเป็นการเดินทางจากเมืองท่ี 4 ต่อดว้ยการเดินทางไปเมืองท่ี 1 และ 10 ไปเร่ือยๆ จนกระทัง่ลูกคา้ทุกรายใน 

จํานวน 10 รายได้รับการเยี่ยมเยียนจากพนักงานขายแล้วพนักงานขายก็ย ้อนกลับมาท่ีเมืองท่ี 4 เช่นเดิม                        

(พชัรลกัษณ์ รักธรรมจิรสุข, 2557) 

3. โปรแกรม Microsoft Excel Solver 

การใช ้Microsoft Excel Solver เพ่ือประมวลผลตวัแบบการโปรแกรมเชิง เส้น Standard Excel Solver 

ท่ีมาพร้อมกบั Microsoft Excel จะสามารถใชไ้ดก้บัจาํนวนตวัแปร ตดัสินใจไม่เกิน 200 ตวัแปร และ 100 ขอ้จาํกดั

หากปัญหามีขนาดใหญ่กวา่นั้นจะตอ้งใชโ้ปรแกรม Premium Solver ของบริษทั Frontline Systems โดยโปรแกรม 

Premium Solver สามารถแก้ปัญหาการโปรแกรมเชิงเส้นท่ีมีตัวแปรได้ถึง 2,000 ตวัแปร และ 1,000 ขอ้จาํกัด                  
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ถา้ปัญหาใหญ่กวา่น้ีก็สามารถ ใช ้Premium Solver Platform ท่ีสามารถแกปั้ญหาการโปรแกรมเชิงเส้นท่ีมีตวัแปร 

ได้ถึง 8,000 ตัว แปร และ 8,000 ข้อจํากัด Taha (1997) Jensen (2004) และ Baker (2006) ได้ แสดงวิธีการใช้ 

Microsoft Excel Solver ในการแก้ปัญหาการโปรแกรมเชิงเส้น โซลเวอร์ (solver) คือ เคร่ืองมือท่ี ช่วยในการ

คาํนวณประเภทโปรแกรมเชิงเส้น (Linear Programming) โดยจะช่วยในการหาคาํตอบท่ี เหมาะสมท่ีสุดและดี

ท่ีสุด (Optimization) จากข้อจํากัดหรือเง่ือนไขท่ีมีอยู่โซลเวอร์ (solver) เป็น โปรแกรมย่อย (add-ins) หน่ึง

โปรแกรมของเอ็กเซล มีไวเ้พ่ือใช ้ช่วยวิเคราะห์ปัญหาประเภทตอ้การ คาํตอบหรือผลลพัธ์ท่ีดีท่ีสุด โดย solver 

สามารถหาผลลพัธ์ท่ีดี ท่ีสุดท่ีแทจ้ริงไดแ้ต่ไม่เสมอไป เพราะ บางคร้ังใหผ้ลลพัธ์ท่ีดีท่ีสุดในขอบเขตหน่ึงบางคร้ัง

อาจให้เพียงผลลพัธ์ท่ีดีท่ีสุดเท่าท่ีหาไดภ้ายในเวลาท่ี กาํหนดอย่างไรก็ตามในทางปฏิบติัหรือในมุมมองของผู ้

ตดัสินใจผลลพัธ์ท่ีไดน้ั้นเป็นผลลพัธ์ท่ีดีท่ีสุดท่ี แทจ้ริงหรือไม่นั้น หรือจะเป็นผลลพัธ์ท่ีดีท่ีสุดภายใน ขอบเขต

หน่ึงไม่เป็นประเด็นสําคญันกัเพียงขอให้ ไดผ้ลลพัธ์ท่ีทาํให้การดาํเนินการดว้ยฟังก์ชนัวตัถุประสงคดี์ข้ึนกวา่ท่ี

เป็นอยูใ่นขณะนั้นเท่านั้น (ศกัด์ิ สิทธ์ ศุขสุเมฆ 2557, น. 21-31) 

 

วธีิดําเนินการวจัิย 

1. ศึกษาและรวบรวมขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งของทางบริษทั ทริพเพิล ไอ แอร์ เอก็ซ์เพลส จาํกดั 

2. รวบรวมขอ้มูลปฐมภูมและขอ้มูลทุติยภูมิท่ีเก่ียวขอ้งขององคก์ร เพ่ือศึกษากระบวนการดาํเนินงานใน 

ภาพรวมของ การทาํงานดา้นการขนส่งสินคา้และวิเคราะห์ปัญหาในด้านท่ีส่งผลกระทบต่อการขนส่ง สินคา้ 

พร้อมศึกษา ทฤษฎีและงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งกบังานวจิยั ขอ้มูลลูกคา้ ระยะทางการขนส่งสินคา้จากผูผ้ลิตไปยงัลูกคา้ 

ปริมาณและนํ้ าหนกัของสินคา้ท่ีขนส่ง จาํนวนรถท่ีใชข้นส่ง เป็นตน้ 

3. วเิคราะห์ขอ้มูลเพ่ือแสดงความเป็นไปไดใ้นการจดัเสน้ทางขนส่งเสน้ทางใหม่ 

3.1 ศึกษาปริมาณสินคา้และความสามารถท่ีรถบรรทุกสามารถบรรทุกได ้โดยมีลูกคา้ทั้งหมด 16 

ตาํแหน่ง โดยใชร้ถขนส่งสินคา้จาํนวน 3 คนั 

3.2 สร้างแบบจาํลองทางคณิตศาสตร์ โดยเง่ือนไขส่งมอบสินคา้ดว้ย ระยะทางและการบรรทุก

สินคา้ผา่นโปรแกรม Microsoft Excel Solver มาช่วยในการค านวณหา ระยะทางการขนส่ง 

4. นาํผลการวเิคราะห์ท่ีไดจ้ากเคร่ืองมือทั้งหมดนาํมาทดลองเปรียบเทียบ และปรับปรุงการเดินรถขนส่ง 

สินคา้ใหก้บัทางลูกคา้โดยการจดัเสน้ทางใหม่ใหก้บัทางบริษทั 

5. สรุปผลและเสนอแนะแนวทางในการลดเสน้ทางในการขนส่งสินคา้ 

 

การวเิคราะห์ข้อมูล   

 ประเภทและความจุรถท่ีใชใ้นการขนส่งสินคา้ 

1. รถท่ีใชใ้นการขนส่ง เป็นรถกะบะ 4 ลอ้ เคร่ืองยนตดี์เซลและทาํการดดัแปลงตูอ้ลูมิเนียม ขนาดมิติ  

1.7 x 2.3 x 1.5 เมตร จะไดป้ริมาตร 5.86 ลบ.ม. สามารถบรรทุกนํ้าหนกั 1700 กิโลกรัม 

2. ขนาดสินคา้ท่ีบรรจุลงกล่อง 30 x 30 x 40  

3. ในการบรรทุกสินคา้หา้มซอ้นทบักนัเกิน 2 ชั้น เพราะอาจทาํใหสิ้นคา้เกิดความสียหาย 

4. การขนส่งสินคา้ใหก้บัทางลูกคา้ ทางบริษทัจะเร่ิมขนส่งสินคา้เวลา 8.30-18.00 น. ในวนัจนัทร์,                

วนัพธุและศุกร์ 

5. จาํนวนลูกคา้ของบริษทั 16 รายต่อวนั 
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6. ผลการจดัเสน้ทางรูปแบบเดิมในการจดัเสน้ทางก่อน Solver นั้นจะมีรูปแบบในการขนส่งสินคา้

แบบเดิมโดยใชร้ถทั้งหมด 3 คนั ระยะทางในการขนส่งรวม 435.3 กิโลเมตร อตัราการใชน้ํ้ ามนั 2.8 บาทต่อ

กิโลเมตร เป็นค่าเช้ือเพลิง คูณกบัระยะทาง มีตน้ทุนในการขนส่งเท่ากบั 1,219 บาท และค่าแรงพนกังานขบัรถคน

ละ 800 ต่อวนั คิดเป็น 800 x 3 เท่ากบั 2,400 บาท 

 

ตารางที ่1 ขอ้มูลการขนส่งสินคา้ก่อนปรับปรุง  

ตารางสรุปผลรูปแบบเดิม 

จาํนวนรถ 
ระยะทาง 

(กิโลเมตร) 

ลูกบาศก์

เมตร 

นํ้าหนกั 

(กิโลกรัม) 

ค่าเช้ือเพลิง 

(บาท) 

ค่าพนกังานขบั

รถ (บาท) 

ตน้ทุนรวม 

(บาท) 

3 435.3 9.213 3993.6 1,219 2,400 3,619 

*อา้งอิงจากสถานีบริการนํ้ามนัปตท. ณ วนัท่ี 27 กุมภาพนัธ์ 2564* 

 

ภาพที ่1 จาํนวนและตาํแหน่งท่ีตั้งลูกคา้ทั้งหมด 

 

ข้ันตอนการดําเนินการศึกษา 

1. ระยะทางระหว่างลูกค้า 

กาํหนดระยะทางโดยกาํหนดหาระยะทางจากจุด 1 ไป จุด 2 จะไม่กาํหนดให้ดาํเนินจาก จุด 2 ไป จุด 1 

เวน้แต่เป็นท่ีตั้ งคลงัสินคา้เท่านั้น เน่ืองจากรถขนส่งเม่ือทาํการส่งสินคา้ครบทุกจุด รถขนส่งตอ้งกลบัมายงั

คลงัสินคา้ สามารถสร้างตารางเมทริกต์ กาํหนดระยะทางจุดต่างๆโดยใชข้อ้มูลจาก google map ทาํการคน้หา

ระยะทางจุดขนส่งสินคา้ตามวธีิดงัท่ีกล่าวมา จะไดข้อ้มูลดงัตารางท่ี  2 
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ตารางที ่2 ระยะทางเสน้ทางขนส่ง 

 

สร้างแบบจาํลองทางคณิตศาตร์ในรูปแบบ Math model แบบกระจาย และ Math model มาตรฐาน 

ตวัช้ีวดั 

I = {0,1,2,3…..N} จุดเร่ิมตน้ 

J = {0,1,2,3…..N} จุดท่ีไปถึง 

D = {0,1,2,3…..N} ระยะทางในการขนส่ง (กิโลเมตร) 

Q = {0,1,2,3…..N} ปริมาตร (ลูกบาศกเ์มตร) 

K = {0,1,2,3…..N} นํ้ าหนกัในการบรรทุกสินคา้ (กิโลกรัม) 

Decision Variables กาํหนดให ้ D = ระยะทางท่ีเกิดข้ึน 

    Xij= เลือกผา่นจากจุด 1 ไปจุด 2 

Minimize  

 D1,2X1,2+D1,3X1,3+D1,4X1,4+D1,5+X1,5+…………………………+Di,jXi,j 

Constrain 

 Q1,2X1,2+Q1,3X1,3+Q1,4X1,4+Q1,5+X1,5+…………………………+Qi,jXi,j ≤ 3.128 (ปริมาตรในการบรรทุก

สินคา้ไม่เกิน 3.128 ลูกบาศกเ์มตร 

 K1,2X1,2+K1,3X1,3+K1,4X1,4+K1,5+X1,5+…………………………+Ki,jXi,j ≤ 1,700 (นํ้ าหนกับรรทุกสินคา้

ไม่เกิน 1,700 กิโลกรัม) 

 Xi,j = Binary 

 Xi,j ≥ 1 

Math model มาตรฐาน 

E คือ set ท่ีประกอบดว้ยสมาชิกคือเสน้ทางท่ีมีทิศทางการวิง่เช่ือมระหวา่งจุดต่างๆ ในรูปแบบโครงข่าย เช่น 

 E = { (0,1) (0,2) (0,3) (0,4) (0,5) (0,6) (0,7) …………..(9,7) (9,8) } 

Xi,j คือ ตวัแปรตดัสินใจ 
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Xi,j = 1 ถา้เลือกเสน้ทางจากจุด i ไปจุด j 

Xi,j = 0 ไม่เลือก 

Di,j คือ ระยะทางของเสน้ทางในการวิง่จากจุด i ไปจุด j 

Qi,jคือ ปริมาตรในการบรรทุกสินคา้ของเสน้ทางจากจุด i ไปจุด j 

Ki,j คือ นํ้ าหนกัในการบรรทุกสินคา้ของเสน้ทางจากจุด i ไปจุด j 

S  คือ Sub tour 

Objective 

𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀∑ ∑ 𝐷𝐷𝑖𝑖,𝑗𝑗𝑋𝑋𝑖𝑖,𝑗𝑗𝑁𝑁
𝑗𝑗=1

𝑁𝑁
𝑖𝑖=1       (1) 

Subject To 

  ∑ ∑ 𝑄𝑄𝑖𝑖,𝑗𝑗𝑋𝑋𝑖𝑖,𝑗𝑗 ≤ 3.128𝑁𝑁
𝑗𝑗=1

𝑁𝑁
𝑖𝑖=1       (2) 

  ∑ ∑ 𝑄𝑄𝑖𝑖,𝑗𝑗𝑋𝑋𝑖𝑖,𝑗𝑗 ≥ 3𝑁𝑁
𝑗𝑗=1

𝑁𝑁
𝑖𝑖=1        (3) 

  ∑ ∑ 𝐾𝐾𝑖𝑖,𝑗𝑗𝑋𝑋𝑖𝑖,𝑗𝑗 ≤ 1,700𝑁𝑁
𝑗𝑗=1

𝑁𝑁
𝑖𝑖=1       (4) 

  𝑋𝑋𝑖𝑖,𝑗𝑗 ≤ 1        (5) 

  𝑋𝑋𝑖𝑖,𝑗𝑗 = {0,1}𝐵𝐵𝑀𝑀𝑀𝑀𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵       (6) 

∑ ∑ 𝑋𝑋𝑖𝑖,𝑗𝑗 ≤ |𝒔𝒔| − 1𝑁𝑁
𝑗𝑗=1

𝑁𝑁
𝑖𝑖=1       (7) 

 คาํอธิบายสมการ 

สมการท่ี (1) เป็นสมการท่ีมีเป้าหมายคือ หาระยะทางรวมท่ีสั้นท่ีสุด  

สมการท่ี (2) กาํหนดใหป้ริมาตรในการบรรทุกไม่เกิน 3.128 ลูกบาศกเ์มตร  

สมการท่ี (3) กาํหนดใหป้ริมาตรในการบรรทุกขั้นตํ่าอยูท่ี่ 3 ลูกบาศกเ์มตร  

สมการท่ี (4) กาํหนดใหน้ํ้ าหนกัในการบรรทุกไม่เกิน 1,700 กิโลกรัม  

สมการท่ี (5) กาํหนดใหส้ามารถเลือกเสน้ทาง หรือไม่เลือกเสน้ทางก็ได ้ 

สมการท่ี (6) กาํหนดใหมี้การเลือกเขา้และออกจากเสน้ทางใดใหเ้ท่ากบั 1 (จุดใดจุดหน่ึงเดินทางออกได้

เพียงคร้ังเดียว)  ในกรณีท่ีไม่เลือกเขา้และออกจากเสน้ทางใดใหเ้ท่ากบั 0  

สมการท่ี (7) กาํหนดใหเ้ป็นการป้องกนัการเกิดการเดินทางยอ่ย (Sub Tour) 
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สรุปผลการศึกษา 
  

ตารางที ่3 ขอ้มูลการขนส่งสินคา้หลงัปรับปรุง 

ตารางสรุปผลหลงัการปรับปรุง 

จาํนวนรถ 
ระยะทาง 

(กิโลเมตร) 

ลูกบาศก์

เมตร 

นํ้ าหนกั 

(กิโลกรัม) 

ค่าเช้ือเพลิง 

(บาท) 

ค่าพนกังานขบั

รถ(บาท) 

ตน้ทุนรวม

(บาท) 

3 383.3 9.213 3993.6 1,074 2,400 3,474 

*อา้งอิงจากสถานีบริการนํ้ ามนัปตท. ณ วนัท่ี 27 กมุภาพนัธ์ 2564* 

 

ตารางที ่4 ตารางเปรียบเทียบก่อนและหลงัปรับปรุง 

ลาํดบั รายละเอียด ก่อนปรับปรุง หลงัปรับปรุง ผลต่าง ร้อยละ 

1 จาํนวนรถ 3 3 0 0 

2 ระยะทาง (กิโลเมตร) 435.3 383.3 52 11.9 

3 ค่าเช้ือเพลิง (บาท) 1,219 1,074 145 11.8 

4 ค่าพนกังานขบัรถ (บาท) 2,400 2,400 0 0 

5 ตน้ทุนรวม (บาท) 3,619 3,474 145 4 

 

 จากตารางท่ี 4 พบวา่การขนส่งสินคา้ในรูปแบบเดิมจมีระยะทางรวมอยูท่ี่ 435.3 กิโลเมตร มีค่าใชจ่้ายการ

ขนส่งรวมเท่ากบั 3,619 บาท ในขณะท่ีการจดัเสน้ทางในการเดินทางของพนกังานขบัรถ โดยโปรแกรม Microsoft 

Excel Solver โดยใชร้ถขนส่ง 3 คนั มีระยะทางเดินทางขนส่งรวม 383.3 กิโลเมตร ส่งผลใหค้่าใชจ่้ายในการขนส่ง

รวมเท่ากบั 3,474 บาท คิดเป็นตน้ทุนรวมลดลง 145 บาท คิดเป็นร้อยละ 4  ค่าเช้ือเพลิงก่อนปรับปรุง 1,219 บาท 

หลงัปรับปรุง 1,074 บาท ค่าเช้ือเพลิงลดลง 145 บาท คิดเป็นร้อยละ 11.9  และค่าพนกังานขบัรถ 2,400 บาท หลงั

ปรับปรุง 2,400 บาท ไม่เปล่ียนแปลง จึงสามารถสรุปไดว้า่การจดัเสน้ทางโดยใชโ้ปรแกรม Microsoft Excel Solver 

ใหป้ระสิทธิภาพท่ีดีกวา่รูปแบบการขนส่งแบบเดิม 

 

ข้อเสนอแนะ 

ข้อเสนอแนะในการศึกษาคร้ังนี ้

1. ทาํการศึกษาขอ้มูลจากการเก็บสถิติของบริษทั เพ่ือเป็นแนวทางในการจดัเส้นทางการขนส่ง และ               

ลดตน้ทุนจากกิจกรรมในขั้นตอนขนส่ง 

2. การศึกษาแนวทางลดเส้น ทางและลดตน้ทุน ยงัสามารถนําไปปรับใช้ในการคาํนวณในอนาคต                

เม่ือบริษทัมีการเติบโตข้ึน 

ข้อเสนอแนะในการศึกษาคร้ังต่อไป 

1. การศึกษาในคร้ังต่อไปสามารถนาํ Microsoft Excel Solver นําไปประยุกต์ใช้งานหรือปรับแต่งให้

เหมาะแก่การจดัเสน้ทางเดินรถเพ่ือขนส่งสินคา้กบัแผนกอ่ืนๆของบริษทั 
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2. ควรมีการเก็บขอ้มูลจากขอ้มูลปฐมภูมิใหม่ เพ่ือความทนัสมยัของขอ้มูลในการจดัเส้นทางในโอกาส

ต่อไป 

 

กติติกรรมประกาศ 

 วจิยัฉบบัน้ีสาํเร็จลุล่วงไปไดด้ว้ยดี โดยไดรั้บความกรุณาและความช่วยเหลือเป็นอยา่งดีจากบุคคลหลาย

ฝ่ายดว้ยกนั ผูเ้ขียนจึงขอกราบขอบพระคุณทุกท่านไว ้ณ โอกาสน้ี เร่ิมจาก ท่านคณะอาจารยท่ี์ปรึกษา ดร.จิรายุ 

อคัรวิบูลยกิ์จ ซ่ึงกรุณาเสียสละเวลาให้คาํปรึกษาและคาํแนะนํา รวมถึงการแก้ไขขอ้บกพร่องเพ่ือก่อให้เกิด

ประโยชน์ในการดาํเนินการศึกษาจนวจิยัฉบบัน้ีเสร็จสมบูรณ์  

 ตลอดจนขอขอบพระคุณ คุณวินัย อุ่นศิริ ซ่ึงเป็นผูดู้แลงานขนส่งสินคา้ของ บริษทั ทริพเพิล ไอ แอร์ 

เอ็กซ์เพลส จาํกดั ท่ีกรุณาให้ความร่วมมือให้การสัมภาษณ์สาํเร็จลุล่วงไปดว้ยดี พร้อมทั้งการแสดงความคิดเห็น

และขอ้เสนอแนะ อนัเป็นประโยชน์ยิง่ต่อการศึกษาคร้ังน้ี 
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บทคัดย่อ 

งานวิจยัน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาและวิเคราะห์ระบบแถวคอยและเพ่ือหาหน่วยให้บริการท่ีเหมาะสม

ในช่วงเวลาท่ีมีผูม้าใชบ้ริการมากท่ีสุดโดยใชโ้ปรแกรม Flexsim จากการท่ีผูว้ิจยัไดท้าํการเก็บขอ้มูลการเขา้มาใช้

บริการพบว่ามีเวลารอคอยเฉล่ียทั้งระบบ 24.5 นาทีต่อคนและผูว้ิจยัไดส้ร้างแบบจาํลองสถานการณ์การเขา้รับ

บริการของลูกคา้โดยการป้อนขอ้มูลท่ีวิเคราะห์จากระบบจริงและทาํการจาํลองสถานการณ์ด้วยโปรแกรม 

FlexSim หลงัจากโปรแกรมประมวลผลโดยการเพ่ิมหน่วยบริการ พบว่า เวลารอคอยเฉล่ียทั้งระบบของลูกคา้

ลดลงเหลือ 13.15 นาทีต่อคน 

 

คาํสําคญั:โปรแกรม Flexsim 
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ABSTRACT 

 This research aims to study and analyze Quequeing theory, and look for the suitable areas in the best 

selling period of time by using FlexSim. Based on the survey, the researchers found that the average waiting time 

was 24. 5 minutes per person.  Moreover, the researchers had imitated the expotential service time from correct 

data by using FlexSim as well.  After the process of this program, the researchers found that the average wating 

time of customers decreased to 13.15 minutes per person. 

 

Keywords: Flexsim Software,Quequeing theory  

 

1. ความสําคัญและทีม่าของปัญหาวจัิย 

 ในสภาวะการแข่งขนัทางธุรกิจทุกวนัน้ีคงไม่มีธุรกิจใดท่ีจะหยดุน่ิงเร่ืองการพฒันาบริษทัหรือองคก์ร

ของตนไดท้ั้ งสินคา้และบริการต่างๆ ได้มีการพฒันาอยู่ตลอดเวลาเพ่ือให้ ตอบสนองความตอ้งการของตลาด

ได้มากยิ่งข้ึนธุรกิจท่ีมีลกัษณะของการให้บริการทั้งภาครัฐและเอกชนไดใ้ห้ความสําคญักบัผูม้าใชบ้ริการกนั                

มากข้ึนดงันั้นการใหบ้ริการท่ีสะดวกรวดเร็วและถูกตอ้งแม่นยาํ จึงเป็นเร่ืองสาํคญั ท่ีผูป้ระกอบการในดา้นของ

การให้บริการตอ้งนาํมาพิจารณาทุกภาคธุรกิจจาํเป็นตอ้งเร่งปรับปรุงพฒันาการดาํเนินการให้มีประสิทธิภาพ             

เพ่ือตอบสนองต่อความพึงพอใจของลูกคา้ 

ระบบแถวคอยเป็นอีกหน่ึงส่ิงท่ีตอ้งนาํมาพิจารณาในการท่ีจะสร้างความพึงพอใจให้กบัผูท่ี้เขา้มาใช้

บริการ ยกตวัอยา่งเช่น การเขา้แถวเพ่ือรอทาํธุรกรรมทางการเงินกบัธนาคารการเขา้แถว รอการรักษาพยาบาลท่ี

โรงพยาบาล การเขา้แถวเพ่ือรอกดเงินจากตูเ้อทีเอ็มและอ่ืนๆ อีกมากมาย โดยสาเหตุมาจากอตัราาการเขา้มาใช้

บริการกบัอตัราของผูใ้หบ้ริการนั้นไม่สมดุลกนัจึงส่งผลทาํใหก้ารรอคอยเกิดข้ึนซ่ึงบางคร้ังผูท่ี้มารอใชบ้ริการตอ้ง

ใชเ้วลารอคอยในแถวนาน ซ่ึงการรอคอยเป็น ปัจจยัท่ีสําคญั ท่ีมีความสัมพนัธ์กบัความพึงพอใจของผูท่ี้มาใช้

บริการ 

ศูนยเ์อไอเอสสาขาเซ็นทรัลขอนแก่น (AIS) จากการท่ีสาํรวจพบวา่ ศูนยเ์อไอเอสสาขาเซ็นทรัลขอนแก่น 

มี ผูใ้ชบ้ริการเป็นจาํนวนมากในช่วงบ่ายจึงทาํใหเ้กิดการรอคอยนานกวา่ปกติส่งผลใหผู้ท่ี้มารอรับบริการเกิดความ

ไม่ พอใจและอาจเดินออกไปก่อนไดรั้บบริการเป็นผลเสียต่อภาพลกัษณ์ของหน่วยงาน ดงันั้นผูว้ิจยัจึงไดศึ้กษา

ทฤษฏีของระบบแถวคอยและสภาพแวดลอ้มแถวคอยปัจจุบนัของศูนยเ์อไอเอสสาขาเซ็นทรัล ขอนแก่น (AIS) 

โดยใช้ทฤษฎีแถวคอยจาํลองสถานการณ์ ด้วยโปรแกรม FlexSim เพ่ือให้ทราบจาํนวนผูม้ารับบริการท่ีอยู่ใน 

แถวคอยเวลาท่ีลูกคา้ตอ้งเสียไปกบัการรอคอยและหาจาํนวนหน่วยใหบ้ริการท่ีเหมาะสม 

 

2. วตัถุประสงค์ของการวจัิย 

(1) เพ่ือศึกษาอัตราการรับบริการของผูม้าใช้บริการของเคาเตอร์บริการ ศูนย์ AIS สาขาเซ็นทรัล

ขอนแก่น 

(2) เพ่ือหาจาํนวนหน่วยงานใหบ้ริการเหมาะสมของเวลาผูม้าใชบ้ริการมากท่ีสุด (Peak Time) ศูนย ์AIS 

สาขาเซ็นทรัลขอนแก่น  

 

 



การประชุมวชิาการระดบัชาติและนานาชาติ มหาวทิยาลยัศรีปทุม ออนไลน์ คร้ังท่ี 16 ประจาํปี 2564 วนัท่ี 28 ตุลาคม 2564 

1295 

3. เอกสารและงานวจัิยทีเ่กี่ยวข้อง)  

 3.1 ผงังาน (Flow chart) 

แผนภูมิการไหลเป็นเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการบนัทึกขอ้มูลไดอ้ยา่ง ละเอียด กระชบั ประกอบดว้ยสญัลกัษณ์ 

คาํบรรยายและลายเสน้ เพ่ือบอกรายละเอียดของระบบการใหบ้ริการ แสดงดงัภาพท่ี 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      ภาพที ่1 กระบวนการใหบ้ริการของ AIS 

 

ลกัษณะการเข้ามารับบริการ  

สุทธิมา ชาํนาญเวช (2540) ได้อธิบายถึงลกัษณะการเข้ามารับบริการ (Arrival characteristic) 

แบ่งเป็น 2 แบบ คือ 

1. การเขา้มารับบริการในอตัราคงท่ี คือ ลูกคา้เขา้มาในลกัษณะท่ีสมํ่าเสมอ เช่น มีลูกคา้เขา้มารับ

บริการทุกๆ 5 นาที เช่น ในขั้นตอนการผลิตนํ้ าอดัลมจาํนวนขวดท่ีรับบริการปิดฝาจะถูกกาํหนดให้เคล่ือนท่ีใน

อตัราคงท่ี 

2. การเขา้รับบริการแบบสุ่ม คือ ลูกคา้ท่ีเขา้มาในลกัษณะไม่แน่นอน และการเขา้มาของลูกคา้เป็น

อิสระต่อกนั เช่น ลูกคา้เขา้มารับบริการในศูนยบ์ริการต่างๆ ลูกคา้เขา้มาซ้ือของในร้านสะดวกซ้ือ ซ่ึงบางเวลา

ลูกคา้อาจจะมีจาํนวนมากและบางเวลาอาจมีลูกคา้จาํนวนน้อย จึงตอ้งศึกษาการแจกแจงความน่าจะเป็นของ            

การเขา้มารับบริการวา่เป็นแบบใด เช่น แบบปัวส์ซอง  

 

 

 

 

 

ลูกคา้เขา้มาใช้

 

กดบตัรคิวเพ่ือต่อคิว 

รอต่อคิวเพ่ือ 

รับบริการ 

เขา้รับบริการ 

รอรับ

 

ออกจากระบบ 

ไม่รอรับบริการ 
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3.2 ทฤษฎแีถวคอย 

ทฤษฎีแถวคอย (Queuing theory) แถวคอยจะเกิดข้ึนเม่ือความตอ้งการรับบริการมีอตัราสูงหรือมากกวา่ 

ความสามารถในการใหบ้ริการของพนกังาน โครงสร้างพ้ืนฐานของระบบแถวคอย แสดงดงัภาพท่ี 2 

 

ภาพที ่2 โครงสร้างพ้ืนฐานของระบบแถวคอย 

 

3.3 ทฤษฎโีปรแกรม Flexsim 

 เป็นโปรแกรมท่ีใชใ้นการจาํลองสถานการณ์สามมิติท่ีสามารถใส่ขอ้มูลตวัเลขสูตรและสมการต่างๆ

คาํนวณออกมาไดอ้ยา่งแม่นยาํและถูกตอ้งตามขอ้มูลท่ีใส่ลงไป 

 

4. วธีิดําเนินการวจัิย  

 1. สืบค้น สํารวจ และเกบ็รวบรวมข้อมูล 

 ทาํการลงพ้ืนท่ีสืบคน้ขอ้มูล ณ ศูนยเ์อไอเอส สาขาเซ็นทรัลขอนแก่น (AIS) เพ่ือทาํการเก็บขอ้มูล สภาพ

ปัจจุบนั ไดแ้ก่ จาํนวนหน่วยให้บริการ อตัราการเขา้มารับบริการของลูกคา้ อตัราการให้บริการของพนักงาน 

ในช่วงเวลาท่ีมีลูกคา้มาใชบ้ริการมากท่ีสุด(Peak Time)ของแต่ละวนั เป็นระยะทั้งหมด 14 วนัทาํการ การเก็บ

ขอ้มูล ตั้งแต่วนัท่ี 1-7 ของเดือนและช่วงท่ี 2 วนัท่ี 25 – 31 ของเดือน ทาํการเก็บขอ้มูลจาํนวนผูเ้ขา้มาใชบ้ริการใน

ทุกๆ 5 นาที และ เวลาในการใหบ้ริการของพนกังาน ตวัอยา่งการเก็บขอ้มูล แสดงดงัตารางท่ี 1,2 

 

ตารางที ่1 แสดงขอ้มูลคนเขา้มาใชบ้ริการในทุกๆ 5 นาที วนัท่ี 1 มีนาคม – 7 มีนาคม พ.ศ. 2564 

ช่วงเวลา 
จาํนวนคนท่ีเขา้มาใชบ้ริการของวนัท่ี (คน) 

1 2 3 4 5 6 7 

13.00-13.05 4 3 4 3 8 5 4 

13.06-13.10 3 4 2 4 4 6 6 

13.11-13.15 5 3 4 3 4 7 8 

13.16-13.20 4 5 5 4 6 4 5 

13.21-13.25 2 2 3 7 7 6 6 

13.26-13.30 5 2 4 4 5 6 3 
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ตารางที ่1 (ต่อ) 

ช่วงเวลา 
จาํนวนคนท่ีเขา้มาใชบ้ริการของวนัท่ี (คน) 

1 2 3 4 5 6 7 

13.31-13.35 4 3 3 3 3 4 6 

13.36-13.40 6 5 2 4 5 5 7 

13.41-13.45 4 5 6 2 3 4 5 

13.46-13.50 2 7 3 5 6 7 5 

13.51-13.55 3 3 4 6 8 7 7 

13.56-14.00 5 4 5 3 5 5 3 

 

ตารางที ่2 แสดงเวลาท่ีพนกังานใหบ้ริการลูกคา้  วนัท่ี 1 มีนาคม – 7 มีนาคม พ.ศ. 2564 

ลูกคา้คนท่ี 
เวลาท่ีพนกังานใหบ้ริการลูกคา้ของวนัท่ี (นาที/คน) 

1 2 3 4 5 6 7 

1 5 4 3 2 5 5 4 

2 3 1 2 2 1 2 2 

3 3 2 5 2 1 1 4 

4 4 5 1 2 4 4 3 

5 2 2 4 4 1 2 3 

6 4 2 2 2 1 2 4 

7 2 2 1 4 4 2 2 

8 5 5 3 4 4 4 4 

9 4 5 1 2 4 4 2 

10 4 5 5 2 2 1 1 

11 4 1 2 1 5 4 4 

12 2 4 2 3 2 3 3 

13 2 5 4 4 1 3 2 

14 5 3 2 3 4 4 2 

15 2 1 4 2 1 5 5 

16 4 5 4 4 2 5 4 

17 4 5 1 2 4 7 1 

18 4 1 5 2 3 4 1 

19 1 4 5 3 2 1 4 

20 2 3 4 2 3 4 2 

21 3 4 1 5 5 2 1 

22 4 1 3 5 4 1 2 

23 5 5 4 2 2 3 3 

24 3 4 2 1 3 2 4 

25 2 2 2 3 5 1 3 
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2. ศึกษาทฤษฎทีีเ่กีย่วข้อง 

ทฤษฎีแถวคอย (Queuing Theory) ศึกษาทฤษฎีแถวคอยเพ่ือท่ีจะทราบถึงลกัษณะและ รูปแบบการแจกแจง

การเขา้มารับบริการ รูปแบบแจกแจงการใหบ้ริการของพนกังาน แผนผงังาน (Flow Chart) เพ่ือให้ทราบถึงระบบ

การทํางาน และทราบถึงปัญหารวมถึง แนวทางการแก้ไข ด้วยโปรแกรม FlexSim ศึกษาวิธีการทาํงานของ

โปรแกรมเพ่ือท่ีจะสร้างแบบจาํลองสถานการณ์ และค่าสถิติต่างๆ 

3. นําข้อมูลทีไ่ด้มาวเิคราะห์ 

จากการเก็บขอ้มูลสามารถนาํมาหาอตัราคนเขา้มาใชบ้ริการ (λ) = 0.68 และ 0.67 คน/นาทีและ อตัรา 

การใหบ้ริการของพนกังาน (µ) = 0.39 และ 0.46 คน/นาที ดงัตารางท่ี 3 และตารางท่ี 4 

 

ตารางที ่3 ตารางแสดงอตัราการผูเ้ขา้ใชบ้ริการ 

วนัท่ี จาํนวนผูเ้ขา้มาใชบ้ริการเฉล่ีย คน/5 นาที จาํนวนผูเ้ขา้มาใชบ้ริการเฉล่ีย คน/นาที 

1 4.21 0.60 

2 4.13 0.59 

3 4.00 0.57 

4 4.50 0.64 

5 5.38 0.77 

6 5.71 0.82 

7 5.60 0.80 

รวม 4.79 0.68 

 

ตารางที ่4 ตารางแสดงอตัราการใหบ้ริการของพนกังาน 

วนัท่ี จาํนวนผูเ้ขา้มาใชบ้ริการเฉล่ีย นาที/คน จาํนวนผูเ้ขา้มาใชบ้ริการเฉล่ีย คน/นาที 

1 2.43 0.41 

2 2.53 0.40 

3 2.65 0.37 

4 2.60 0.38 

5 2.52 0.39 

6 2.41 0.41 

7 2.41 0.41 

รวม 2.51 0.39 

    

4. หาแนวทางการแก้ไข 

จากการดูแผนผังการทํางานกลุ่มผูว้ิจัยจึงคิดว่าควรสร้างแบบจําลองสถานการณ์ด้วยโปรแกรม 

(FlexSim)เพ่ือใหท้ราบถึงจาํนวนคนในระบบเฉล่ียและเวลาท่ีลูกคา้ใชใ้นระบบและลองเพ่ิมหน่วยบริการจากเดิม 

2 หน่วยบริการเป็น 3 หน่วยบริการ เพ่ือทราบจาํนวนคนในระบบและเวลาท่ีลูกคา้อยูใ่นระบบ       

 



การประชุมวชิาการระดบัชาติและนานาชาติ มหาวทิยาลยัศรีปทุม ออนไลน์ คร้ังท่ี 16 ประจาํปี 2564 วนัท่ี 28 ตุลาคม 2564 

1299 

 5. การวเิคราะห์ข้อมูล  

     หลงัจากทราบแนวทางการแกไ้ขแลว้นาํขอ้มูลอตัราผูเ้ขา้ใชบ้ริการและอตัราการใหบ้ริการของพนกังาน

มาเขา้ในระบบ Input Analyzer เพ่ือหารูปแบบการแจกแจงพบว่าอตัราผูเ้ขา้มาใชบ้ริการเป็นแบบ Exponential 

และอตัราการใหบ้ริการของพนกังานมีรูปแบบการแจกแจงเป็นแบบ Beta แสดงดงัภาพท่ี 3 

              

ภาพที ่3 รูปแบบการแจกแจงของอตัราการเขา้มาใชบ้ริการและอตัราการใหบ้ริการของพนกังาน 

 

6. หลงัจากทราบรูปแบบการแจกแจงแลว้นาํขอ้มูลทั้งหมดมาสร้างเป็นแบบจาํลองสถานการณ์ 

โดยผูว้ิจยัไดท้าํการสร้างแบบจาํลองสถานการณ์ตามการให้บริการของบริษทักรณีศึกษาซ่ึงมีหน่วย

ใหบ้ริการท่ีเปิดใหบ้ริการเพียง 2 หน่วยบริการ ดงัภาพท่ี 4 

 

ภาพที ่4 แบบจาํลองระบบแถวคอยแบบ 2 หน่วยใหบ้ริการ 
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7. ตั้งค่าท่ีไดจ้าก Input Analyzer ในภาพท่ี 3 ลงใน Source หรือ Queue customer ดงัภาพท่ี 5 เพ่ือกาํหนดการ

เขา้มาใชบ้ริการท่ีมีรูปแบบการแจกแจงเป็นแบบ Exponential และ ตั้งค่า Processer จาก Input Analyzer ในภาพท่ี 

4 เพ่ือกาํหนดอตัราการใหบ้ริการของพนกังานท่ีมีรูปแบบการแจกแจงเป็นแบบ Beta 

ภาพที ่5 การตั้งค่าแบบจาํลองสถานการณ์จากรูปแบบการแจกแจง 

 

8. หลังจากผูว้ิจัยได้จาํลองสถานการณ์ในโปรแกรม FlexSim แล้วผูว้ิจัยได้สร้างแบบจาํลองสภาพ

รูปแบบแถวคอยและการให้บริการของศูนย ์AIS ในแบบปัจจุบนัท่ีมีหน่วยให้บริการ 2 หน่วย พบว่า มีผูม้าใช้

บริการ 186 คน โดยใชบ้ริการแลว้เสร็จ 95 คน และไม่ไดใ้ชบ้ริการ 62 คน โดยมีลูกคา้อยูใ่นแถวคอย 29 คน และ

ใชบ้ริการอยู่ในระบบ 2 คน โดยมีค่าการรอคอยเฉล่ีย 1363.5 วินาที หรือ 22.72 นาที โดยมีพนักเคาน์เตอร์ท่ี 1                 

มีการทาํงานถึงร้อยละ 98.50 และพนกัเคาน์เตอร์ท่ี 2 มีการทาํงานถึงร้อยละ 99.30 แสดงดงัภาพท่ี 6 

 
 

ภาพที ่6 การจาํลองสถานการณ์โดยมีหน่วยบริการ 2 หน่วย 

 

9. หลงัจากผูว้จิยัไดจ้าํลองสถานการณ์สภาพรูปแบบแถวคอยและการใหบ้ริการของศูนย ์AIS จากเดิม 2 

หน่วยบริการเป็น 3 หน่วยบริการ จะไดค้่าผูม้าใชบ้ริการ 182 คน โดยใชบ้ริการแลว้เสร็จ 142 คน และไม่ไดใ้ช้

บริการ 9 คน มีลูกคา้อยูใ่นแถวคอย 28 คน และใชบ้ริการอยูใ่น ระบบ 3 คน โดยมีค่าการรอคอยเฉล่ีย 877.7 วนิาที 
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หรือ 14.62 นาที โดยมีพนกังานเคาน์เตอร์ท่ี 1 มีการทาํงานถึงร้อยละ 98.50 พนกังานเคาน์เตอร์ท่ี 2 มีการทาํงานถึง

ร้อยละ 99.30 และพนกังานเคาน์เตอร์ท่ี 3 มีการทาํงานถึงร้อยละ 97.90 แสดงดงัภาพท่ี 7 
 

 

รูปที ่7 การจาํลองสถานการณ์โดยมีการเพ่ิมหน่วยใหบ้ริการเป็น 3 หน่วย 

 

10. วเิคราะห์และเปรียบเทียบผลการดาํเนินงานก่อนและหลงัการปรับปรุง 

ไดข้อ้มูลตวัเลขในช่วงเวลาท่ีมีผูม้าใชบ้ริการสูงสุดทั้ง 2 ช่วงท่ีเก็บขอ้มูลทั้งหมด ช่วงท่ี 1 ตั้งแต่วนัท่ี 1-7 

ของเดือนและช่วงท่ี 2 วนัท่ี 25 – 31 ของเดือน แสดงดงัตารางท่ี 5 และ 6 

 

ตารางที ่5 ตารางเปรียบเทียบค่าสถิติเวลาในการใหบ้ริการของวนัท่ี 1-7  

รายการ 
จาํนวนหน่วยบริการ 

ผลต่าง ร้อยละ 
2 หน่วย 3 หน่วย 

1. จาํนวนคนในระบบ

เฉล่ีย 

2. เวลาท่ีใชใ้นระบบเฉล่ีย 

3. จาํนวนคนในแถวเฉล่ีย 

4. เวลาท่ีใชใ้นแถวเฉล่ีย 

15.4 คน/นาที 

 

2.5 นาที/คน 

22.8 คน/นาที 

22.7 นาที/คน 

10.3 คน/นาที 

 

2.4 นาที/คน 

20.4 คน/นาที 

14.6 นาที/คน 

5.1 คน/นาที 

 

0.1 นาที/คน 

2.4 คน/นาที 

8.1 นาที/คน 

33.10 

 

4 

10.50 

35.60 

 

ตารางที ่6 ตารางเปรียบเทียบค่าสถิติเวลาในการใหบ้ริการของวนัท่ี 25-31 

รายการ 
จาํนวนหน่วยบริการ 

ผลต่าง ร้อยละ 
2หน่วย 3หน่วย 

1. จาํนวนคนในระบบ

เฉล่ีย 

2. เวลาท่ีใชใ้นระบบเฉล่ีย 

3. จาํนวนคนในแถวเฉล่ีย 

4. เวลาท่ีใชใ้นแถวเฉล่ีย 

10 คน/นาที 

 

2.2 นาที/คน 

23.2 คน/นาที 

21.6 นาที/คน 

1 คน/นาที 

 

2 นาที/คน 

10.3 คน/นาที 

7.3 นาที/คน 

9 คน/นาที 

 

0.2 นาที/คน 

12.9 คน/นาที 

14.3 นาที/คน 

90 

 

9.10 

55.60 

66.20 
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5. ผลการวจัิย 

 จากการท่ีผูว้จิยัไดท้าํการศึกษาปัญหาของระบบแถวคอยในจุดบริการ ศูนย ์AIS สาขาเซ็นทรัลขอนแก่น 

พบวา่มีอตัราผูเ้ขา้มาใชบ้ริการสูงสุด โดยเฉพาะช่วง 13.00 – 14.00 น. และช่วง 16.00 – 17.00 น. ของวนัเปิดทาํการ              

จึงส่งผลให้การบริการของพนกังานไม่ทนัต่ออตัราการเขา้มาใชบ้ริการของลูกคา้ทาํให้เกิดแถวคอยข้ึนในระบบ 

โดยเฉพาะในจุดให้บริการชําระค่าบริการ ผูว้ิจัยจึงได้สร้างแบบจาํลองสถานการณ์ปัญหาแถวคอยข้ึนด้วย

โปรแกรม FlexSim และใช้แบบจาํลองในปัจจุบนัเพ่ือเปรียบเทียบกับแบบจาํลองท่ีสร้างข้ึนมาโดยเพ่ิมหน่วย

บริการวา่เพียงต่ออตัราท่ีลูกคา้เขา้มาใชบ้ริการในช่วงเวลาท่ีมีผูใ้ชบ้ริการสูงสุด  

จากการวิเคราะห์จุดบริการ ศูนย ์AIS สาขาเซ็นทรัลขอนแก่น พบว่ามีเวลารอคอยเฉล่ียทั้งระบบ 24.5 

นาทีต่อคน และผูว้ิจยัไดส้ร้างแบบจาํลองสถานการณ์การเขา้รับบริการของลูกคา้โดยการป้อนขอ้มูลท่ีวิเคราะห์

จาก ระบบจริงจาํลองสถานการณ์ดว้ยโปรแกรม FlexSim หลงัจากโปรแกรมประมวลผลโดยการเพ่ิมหน่วยบริการ 

พบวา่ เวลารอคอยเฉล่ียทั้งระบบของลูกคา้ลดลงเหลือ 13.15 นาทีต่อคน ผูว้ิจยัจึงเห็นวา่สามารถลดเวลารอคอย

เฉล่ียของ ทั้งระบบลงไดแ้ละทาํให้ผูเ้ขา้มาใชบ้ริการพึงพอใจไดม้ากข้ึนและสามารถบริการลูกคา้ไดเ้พียงพอต่อ

อตัราการเขา้มา ใชบ้ริการในช่วงเวลาท่ีมีผูใ้ชบ้ริการสูงสุด 

 

6. อภิปรายผล  

 งานวิจยัควรเพ่ิมหน่วยให้บริการจาก 2 หน่วย เป็น 3 หน่วย ในช่วงเวลาท่ีมีผูใ้ชบ้ริการสูงสุด เพราะ

สังเกต ไดจ้ากค่าจาํนวนคนในแถวคอยเฉล่ียลดลงทั้ง 2 ช่วงเวลา จึงสามารถให้บริการลูกคา้ไดม้ากข้ึนและทาํให้

ลูกคา้ท่ี ไม่ไดใ้ชบ้ริการลดลงจึงส่งผลดีต่อบริษทัและทาํใหลู้กคา้พึงพอใจข้ึนอยา่งมากเน่ืองเวลาในการใชบ้ริการ

ในระบบ นอ้ยลงและสะดวกสบายข้ึน 

 

7. ข้อเสนอแนะ 

 1. ขอ้เสนอแนะในการนาํไปใช ้การท่ีนาํโปรแกรมจาํลองสถานการณ์มาใชเ้ป็นการจาํลองเหตุการณ์ใน

อนาคต สามารถช่วย ตดัสินใจไดง่้ายข้ึน และทราบผลลพัธ์บางส่วนก่อนจะลงมือทาํจริงและช่วยลดเวลาและ

ตน้ทุนก่อนท่ีจะดาํเนินการ จริง  

 2. ขอ้เสนอแนะในการทาํวิจยัคร้ังต่อไป จากการทาํวิจยัคร้ังน้ีไดท้ราบถึงจาํนวนคนรอคอยและเวลาท่ี

ลูกคา้ใชข้องแต่ละหน่วยให้บริการ ซ่ึงการท่ีเพ่ิมหน่วยให้บริการจะทาํให้ตน้ทุนเพ่ิมข้ึน กลุ่มผูว้ิจยัจึงคิดจะทาํ             

การวจิยัเร่ืองตน้ทุนเขา้มาเพ่ิมในการทาํ วจิยัคร้ังต่อไป  

 

8. กติติกรรมประกาศ 

 วิจัยเล่มน้ีสมบูรณ์ไดด้้วยการไดรั้บขอ้มูลและแนวทางการแกไ้ขปัญหาท่ีเกิดข้ึนระหว่างการทาํวิจยั 

ขอขอบพระคุณ ผูจ้ ัดการ ของบริษทักรณีศึกษาท่ีให้ความอนุเคราะห์ในการเก็บรวบรวมขอ้มูลท่ีนาํมาใชใ้น 

งานวจิยัเล่มน้ี 

 สุดทา้ยน้ีขอขอบพระคุณ คณาจารยว์ทิยาลยัโลจิสติกส์ มหาวทิยาลยัศรีปทุม วทิยาเขต ขอนแก่น ซ่ึงเป็น

กรรมการ สอบโครงการวิจยัฉบบัน้ีท่ีให้คาํแนะนาํในการแกไ้ข ขอ้บกพร่องต่างๆเพ่ือให้โครงงานวจิยัน้ีไดเ้สร็จ

สมบูรณ์ 
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บทคัดย่อ 

 บริษทัผูผ้ลิตช้ินส่วนยานยนตท่ี์เป็นกรณีศึกษา ตอ้งการลดความผิดพลาดของการส่งมอบคืนบรรจุภณัฑ์

และป้องกนัการสูญหาย ซ่ึงบรรจุภณัฑท่ี์ใชมี้ 3 ขนาด แต่ละขนาดมีจาํนวนมาก ทาํให้ยากต่อการติดตามและการ

ตรวจสอบยอ้นกลบั งานวจิยัน้ีจึงศึกษา 1) ขั้นตอนการใชง้านบรรจุภณัฑ ์การจดัการขอ้มูลการใชง้านตั้งแต่เร่ิมตน้

ถึงการส่งมอบคืน และ 2) นาํบาร์โคด้และแอปพลิเคชัน่มาใชเ้พ่ือทดลองเก็บขอ้มูลของบรรจุภณัฑท์ั้งหมด แทน

การลงบนัทึกขอ้ลงในคอมพิวเตอร์ดว้ยพนกังาน เพ่ือลดเวลาในการทาํงานและการตรวจสอบสถานะบรรจุภณัฑ ์

ลดการสูญหายโดยท่ีไม่สามารถตรวจสอบไดแ้ละลดตน้ทุนการสั่งซ้ือบรรจุภณัฑใ์หม่ทดแทนของเดิมท่ีสูญหาย 

ผลการวิจยัพบว่า เวลาในการทาํงานเพ่ือกรอกขอ้มูลลงระบบลดลง 75% เวลาในการตรวจสอบลดลง 66.67% 

ตรวจสอบสถานะของบรรจุภณัฑไ์ดเ้พ่ิมข้ึน 80%  และไม่มีการสูญหายของบรรจุภณัฑ ์
 

คาํสําคญั: ติดตามสอบยอ้นกลบั, คิวอาร์โคด้, บรรจุภณัฑ,์ อุตสาหกรรมยานยนต ์
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ABSTRACT 

 A case study of automotive parts manufacturing company has needed to reduce the error of returned 

packaging and prevent the packaging loss. The packaging racks have been used as 3 sizes, each size has a lot of 

quantity that effecting difficult to track and trace the rack packaging. This research was to study 1) the processes 

of consumed packaging and data management since starting point of use to the packaging are returned and 2) the 

barcode and application were used to implement and collect all rack package consuming data instead of key the 

data on the computer by staff. The objectives were to reduce operation time of tracking and tracing processes and 

reduce undetectable losses according to the cost of purchasing new packaging to replace the original lost.  The 

results showed that operation time was reduced by 75%, inspection time was reduced by 66.67% and packaging 

can be tracked their status up to 80%, as well as there is no package loss. 

 

Keywords: Track and Trace, QR Code, Packaging, Automotive Industry 

 

1. ความสําคัญและทีม่าของปัญหาวจัิย 

 ระบบติดคามสถานะและสอบกลบัไดมี้ความสาํคญัเป็นอยา่งยิ่งในกิจกรรมโลจิสติกส์ นอกจากจะช่วย

ให้การวิเคราะห์ปัญหาและหาสาเหตุทาํได้อย่างรวดเร็ว ยงัช่วยเพ่ิมความน่าเช่ือถือให้กบัลูกคา้อีกด้วย บริษทั

กรณีศึกษาประสบปัญหาหลกัในดา้นการจดัการบรรจุภณัฑท่ี์สําหรับใส่ช้ินส่วนยานยนตท่ี์ผลิตและใส่ไปส่งให้

ลูกคา้ ในระหว่างกระบวนการจากการสุ่มตรวจมีสินคา้เสียหายและไม่สามารถติดตามสถานะเฉล่ียร้อยละ 6                  

โดยจากการศึกษาขอ้มูล พบว่าจาํนวนการส่งคืนบรรจุภณัฑไ์ม่ครบตามจาํนวนท่ีนาํไปใชง้าน และไม่สามารถ

ตรวจสอบยอ้นกลบัได้เน่ืองจากขอ้มูลในระบบไม่อพัเดตเป็นปัจจุบัน โดยสาเหตุหลกัคือ การไม่มีระบบใน                

การบันทึกขอ้มูลการใช้งานท่ีสามารถอพัเดทขอ้มูลเขา้ระบบไดท้นัที (Real Time) ทาํให้พนักงานไม่สามารถ

บนัทึกขอ้มูลไดท้นัที รวมถึงในช่วงท่ีมีการส่งมอบคืนบรรจุภณัฑเ์กิดการผิดพลาดในการบนัทึกขอ้มูล ซ่ึงทาํให้

ไม่สามารถติดตามสอบยอ้นกลบัขอ้มูลของบรรจุภณัฑ์ไดต้ลอดเส้นทางตั้งแต่เร่ิมตน้ใชง้านจนถึงรับกลบัคืนมา 

รวมถึงเกิดการสูญหายและทาํใหมี้ตน้ทุนในการซ้ือบรรจุภณัฑท์ดแทน โดยจากการวเิคราะห์ปัญหามีรายละเอียด 

1) ด้าน Machine พนักงานตอ้งใช้คอมพิวเตอร์ร่วมกับส่วนงานอ่ืนๆ ซ่ึงบางคร้ังอาจทาํให้ขอ้มูลใน

คอมพิวเตอร์สูญหาย ความถ่ีในการใชค้อมพิวเตอร์ หรือ การใชง้านไม่คุม้ค่าต่อการพิจารณาซ้ือคอมพิวเตอร์เพ่ิม

และไม่มีซอฟแวร์สาํหรับบนัทึกขอ้มูลลงในระบบโดยเฉพาะ รวมถึงไม่มีการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศมาช่วยให้

กระบวนการทาํงานไม่ผิดพลาดและอพัเดทขอ้มูลไดแ้บบทนัที 

2) ดา้น Man พนกังาน บางคร้ังอาจขาดความรอบรอบและไม่ไดใ้ส่ใจในหนา้ท่ีเท่าท่ีควรทาํใหลื้มบนัทึก

ขอ้มูลลงในระบบ หรือบนัทึกขอ้มูลผิดพลาด และในบางคร้ังพนักงานทาํเอกสารสูญหาย ทาํให้ไม่มีขอ้มูลจะ

บนัทึกเขา้ระบบ 

 

2. วตัถุประสงค์ของการวจัิย 

เพ่ือศึกษาและประยุกต์ระบบการติดตามและสอบยอ้ยกลับบรรจุภัณ์ด้วยการใช้คิวอาร์โค้ดและ

แอพพลิเคชัน่ ในการลดความผิดพลาดของขอ้มูลและลดปัญหาบรรจุภณัฑสู์ญหาย 
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3. เอกสารและงานวจัิยทีเ่กี่ยวข้อง 

1. ระบบการตรวจสอบยอ้นกลบั (Traceability System) (มาดีนา นอ้ยทบัทิม และกนกวรรณ สุขขจรวงษ,์ 

2558) 

ระบบการตรวจสอบยอ้นกลบัภายในคลงัสินคา้เป็นระบบท่ีสร้างความมัน่ใจให้กบัผูป้ระกอบการใน 

การดาํเนินธุรกิจ การมีระบบตวัสอบยอ้นกลบัสามารถใชก้บัวตัถุดิบ สินคา้หรือแมแ้ต่อุปกรณ์ท่ีใชใ้นกิจกรรม

ขนส่ง เช่นพาเลทขนสินคา้หรือแร็คเคล่ือนท่ี เป็นตน้ เม่ืออุปกรณ์เหล่าน้ีใชใ้นกิจกรรมขนส่งไปยงัสถานท่ีต่างๆ 

ย่อมมีความเส่ียงในการสูญหายความเสียหาย เม่ือมีปัญหาเกิดข้ึนนั้น กระบวนการตามรอยจะช่วยคน้หาสาเหตุ

ความเสียหายวา่เกิดข้ึนจากขั้นตอนใด และช่วยป้องกนัม่ให้เกิดซํ้ า กระบวนการตวจสอบยอ้นกลบัประกอบดว้ย              

2 กระบวนการ คือ  

 1.1 การติดตาม (Tracking) คือกระบวนการคน้หาปลายทางปัจจุบนัของสินคา้ ระบบการติดตาม

สามารถระบุไดว้า่สินคา้หรืออุปกรณ์ท่ีตามหาอยู ่ณ ตาํแหน่งใด หากผูผ้ลิตพบวา่สินคา้เกิดปัญหาตอ้งการเรียกคืน 

ผูผ้ลิตตอ้งติดตามกระบวนการตั้งแต่การผลิต เส้นทางการขนส่ง การขาย เพ่ือให้ไดข้อ้มูลมาวิเคราะห์จุดท่ีเกิด

ปัญหาและเรียกคืนสินคา้ไดร้วดเร็วและถูกตอ้ง  

 1.2 การสอบยอ้นกลบั (Tracing) คือการคน้หาตน้ทางของสินคา้ สามารถตามรอยการผลิต วา่สินคา้

ถูกผลิตเม่ือใด ผลิตโดยใคร วตัถุดิบมาจากท่ีใดเป็นตน้ เพ่ือวิเคราะห์หาจุดท่ีสร้างปัญหาเพ่ือติดตามสินคา้คืนได้

ถูกตอ้งและรวดเร็ว (มนสั บุญวงศ ์และมาเรียม นะมิ, 2558) 

2. ประโยชนข์องระบบตรวจสอบยอ้นกลบั (นงคราญ มหาวงั, 2560) 

ระบบการตรวจสอบยอ้นกลบัสามารถนํามาประยุกต์ใช้ทั้ งในการตรวจติดตามสินคา้หรือติดตาม

อุปกรณ์ท่ีใชส้าํหรับขนส่งสินคา้ซ่ึงก่อใหเ้กิดประโยชน์ต่อผูผ้ลิตและผูบ้ริโภคดงัน้ี 

 2.1 ผูผ้ลิตจะไดป้ระโยชน์คือ ลดปริมาณการเรียกคืนสินคา้ ลดตน้ทุนการเรียกคืนสินคา้เน่ืองจาก

สืบคน้ขอ้มูลไดอ้ยา่งรวดเร็ดและยงัสร้างความเช่ือมัน่ใหก้บัลูกคา้ไดดี้ 

 2.2 ผูบ้ริโภคจะไดรั้บการบริการท่ีรวดเร็วและมัน่ใจในคุณภาพของสินคา้ 

3.  ระบบบาร์โคด้และคิวอาร์โคด้ (Barcode and QR code) (ณฐกร เอียสกลุ, 2556) 

บาร์โคด้และคิวอาร์โคด้คือแถบรหสัประเภท 2 มิติ มีหลกัการทาํงานโดยใชเ้คร่ืองสแกนดว้ยลาํแสงใน

การอ่านแถบรหัส ขอ้มูลในแถบรหัสจะถูกส่งเขา้ประมวลผลในคอมพิวเตอร์ การอ่านค่ามีความแม่นยาํสูง 

ปัจจุบนัระบบบาร์โคด้และคิวอาร์โคด้นิยมใชก้นัอยา่งแพร่หลายทั้งทั้งในโรงงานอุตสาหกรรมคา้ขายและบริการ 

เป็นตน้ อุปกรณ์ท่ีใชใ้นระบบมีขนาดเลก็ พกพาสะดวก สามารถนาํไปใชง้านไดทุ้กพ้ืนท่ี 

บาร์โคด้ท่ีใชก้นัในปัจจุบนัจดัอยูใ่นชนิด 1 มิติและคิวอาร์โคด้จดัอยูใ่นชนิด 2 มิติ ความแตกต่างของทั้ง

สองชนิดน้ีท่ีชดัเจนนัน่ก็คือความสามารถในการเก็บขอ้มูล คิวอาร์โคด้คือแถบรหัสชนิด 2 มิติจะมีความสามารถ

ในการบรรจุขอ้มูลไดม้ากกวา่ประมาณ 200 เท่าของบาร์โคด้ชนิด 1 มิติ 

4. ส่วนประกอบหลกัและประโยชน์ของระบบบาร์โคด้และคิวอาร์โคด้ 

ระบบบาร์โคด้และคิวอาร์โคด้มีส่วนประกอบหลกั 3 ส่วนคือ ป้ายแถบรหัส, เคร่ืองอ่านและโปรแกรม

ระบบประมวลผล การนํามาใช้ในธุรกิจก่อให้เกิดประโยชน์หลายประการคือ ลดขั้นตอนประหยดัเวลา                     

ความแม่นยาํในการอ่านและบนัทึกขอ้มูล ยกระดบัมาตรฐานสินคา้และสร้างศกัยภาพเชิงแข่งขนัในตลาดสากล    

มีการศึกษาความเป็นไปไดใ้นการนาํเทคโนโลย ีBarcode และระบบ RFID เขา้มาช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพ

ในการจดัการคลงัสินคา้ของบริษทั เพ่ือช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพในการจดัการคลงัสินคา้ ให้สามารถตอบสนอง  
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ความตอ้งการของผูบ้ริโภคไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพสูงสุดภายใตต้น้ทุนการบริหารจดัการท่ีตํ่าท่ีสุด โดยการวิเคราะห์

ทางดา้นเทคนิคและการวเิคราะห์ทางดา้นการเงินของทั้งสองระบบ เพ่ือเปรียบเทียบความสามารถขอ้ดีขอ้เสียและ

อตัราผลตอบแทนทางดา้นการเงินของแต่ละระบบ (ณฐกร เอียสกลุ, 2556) และไดมี้การศึกษาระบบการตรวจสอบ

ยอ้นกลยัในอุตสาหกรรอาหาร ซ่ึงผูบ้ริโภคหรือลูกคา้จะสามารถตรวจสอบขอ้มูลของสินคา้ไดถึ้งแหล่งท่ีมาหรือ

แหล่งกาํเนิด และเป็นการยกระดบัมาตรฐานคุณภาพและความปลอดภยัของอาหาร (มาดีนา น้อยทบัทิม และ 

กนกวรรณ สุขขจรวงษ,์ 2558) นอกจากนั้น ไดมี้การศึกษาและออกแบบระบบสอบยอ้นกลบัในโซ่อุปทานผกัเชียงดา

เพ่ือการพาณิชย ์เพ่ือปรับปรุงประสิทธิภาพและประสิทธิผลตามหลกัการของการจดัการโซ่อุปทาน (นงคราญ 

มหาวงั, 2560) ซ่ึงในการวิจัยน้ีสอดคล้องและใกล้เคียงกับงานของ ณฐกร เอียสกุล (2556) ท่ีเ ก่ียวข้องกับ                      

การติดตามสอบยอ้นกลบัในงานคลงัสินคา้ 

  

4. วธีิดําเนินการวจัิย   

 4.1 ศึกษาทฤษฎ ีและงานวจิยัทีเ่กีย่วข้อง  

 ศึกษาทฤษฎีท่ีเก่ียวข้องกับการใช้คิวอาร์โค้ด ระบบติดตามและสอบยอ้นกลับ  (Track and Trace 

System) และงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการติดตามบรรจุภณัฑห์รืออุปกรณ์ท่ีใชใ้นคลงัสินคา้ 

 4.2 ศึกษารูปแบบการดาํเนินงานในปัจจุบัน 

 ศึกษาถึงรูปแบบการดาํเนินงานในปัจจุบนัและจาํนวนบรรจุภณัฑ ์(Rack) ท่ีใชแ้ละมีขอ้มูลอยูใ่นระบบ 

ซ่ึงจะเป็นการศึกษาถึงขั้นตอนการทาํงานแบบเดิม รวมถึงการจดัวางบรรจุภนัฑ์ในแบบเดิมก่อนการปรับปรุง 

เพ่ือให้ทราบถึงปัญหาท่ีเกิดข้ึนและสามารถกาํหนดแนวทางการแกไ้ขในแต่ละกระบวนการได ้ซ่ึงกระบวนการ

ทาํงานแบบเดิมแสดงดงัรูปท่ี 1 

 
 

รูปที ่1 กระบวนการทาํงานแบบเดิม (AS-IS) 
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จากการศึกษาขั้นตอนการทาํงานภายในปัจจุบนัทาํใหท้ราบถึงปัญหาท่ีเกิดข้ึน ในการควบคุมบรรจุภณัฑ ์

ว่ามีอะไรท่ีตอ้งเร่งดาํเนินการปรับปรุงแกไ้ขอยา่งเร่งด่วน เพ่ือให้การทาํงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ จึงได้

สรุปปัญหาท่ีเกิดข้ึนในปัจจุบนัมีดงัน้ี 

 1) พนกังานกรอกข้อมูลลงกระดาษ ทาํให้เกดิขั้นตอนการทาํงานทีสู่ญปล่า 

โดยปัญหาท่ีพนกังานใชเ้วลาในการกรอกนั้นมีขั้นตอนการกรอกโดยการเขียนมือทาํให้เกิดการล่าชา้ใน

การลงขอ้มูลและการกรอกขอ้มูลมีการกรอกรายละเอียดมากเกินความจาํเป็น ซ่ึงถือว่าเป็นการทาํงานท่ีซํ้ าซอ้น

และทาํให้ขอ้มูลบรรจุภณัฑข์าเขา้นั้นหายไปเน่ืองจากลืมลงกระดาษหรือวางปนกนั จึงทาํให้มีขอ้มูลบรรจุภณัฑ ์

ขาออกมากกวา่จาํนวนบรรจุภณัฑข์าเขา้ (ส่งคืนกลบั) ตามขอ้มูลดา้นล่าง 

 

ตารางที ่1 ขอ้มูลบรรจุภณัฑข์าออกท่ีบรรจุสินคา้ส่งลูกคา้และขาเขา้ท่ีรับบรรจุภณัฑก์ลบัคืน (มกราคม 2564) 

รายการ จาํนวนขาเขา้ 

(ตวั/เดือน) 

จาํนวนขาออก 

(ตวั/เดือน) 

ติดตามสถานะไม่ได ้

บรรจุภณัฑข์าเขา้

หมุนเวียน 
265 - 15 

บรรจุภณัฑพ์ร้อมใชง้านขา

ออกส่งลูกคา้ 
- 280 - 

  

ตารางที ่2 สรุปบรรจุภณัฑ ์(Rack) ท่ีมีอยูใ่นระบบ 

จาํนวนบรรจุภณัฑท์ั้งหมด 280 ตวั 

จาํนวนบรรจุภณัฑท่ี์สามารถตรวจนบั 265 ตวั 

จาํนวนบรรจุภณัฑท่ี์ไม่สามารถทราบสถานะ 15 ตวั 

 

จากตารางท่ี 1 และ 2 จะเห็นวา่ มีจาํนวนบรรจุภณัฑข์าเขา้ท่ีรับกลบัมาจากลูกคา้ 265 ตวั และมีจาํนวนขา

ออกท่ีพร้อมใส่สินคา้ส่งลูกคา้ 280 ตวั ซ่ึงขอ้มูลในตารางไดจ้ากการนับจาํนวนและการติดตามโดยการบนัทึก

ขอ้มูลในระบบ จะพบวา่ มีบรรจุภณัฑจ์าํนวน 15 ตวั ท่ียงัไม่สามารถติดตามไดว้า่หายไปจากระบบอยา่งไร  

 2) ลกัษณะการวางบรรจุภณัฑ์ในปัจจุบัน 

จะเห็นไดว้า่ลกัษณะในการวางบรรจุภณัฑใ์นปัจจุบนัมีการวางสินคา้ปนกนั ทั้งกรณีรายการบรรจุภณัฑ ์

ท่ีพ่ึงนาํกลบัมาจากการส่งลูกคา้และบรรจุภณัฑท่ี์เตรียมพร้อมเพ่ือรอท่ีจะใชง้าน ถูกวางไวป้ะปนร่วมกนั โดยไม่มี

ระบบแบบแผนท่ีถูกตอ้งและใม่สามารถติดตามสถานะของบรรจุภณัฑ ์ท่ีออกไปจากคลงัสินคา้ไดว้า่อยูท่ี่ไหน 

 

   หมายถึง บรรจุภณัฑท่ี์กลบัเขา้มาจากส่งลูกคา้ยงัไม่นาํเขา้ระบบ  

         หมายถึง บรรจุภณัฑท่ี์เตรียมพร้อมรอเพ่ือท่ีจะใชง้านเพ่ือส่งออกใหลู้กคา้ 
 

 

 

 

รูปที ่2 ลกัษณะการวางบรรจุภณัฑใ์นพ้ืนท่ีจดัเก็บ (ปะปนกนั) 
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4.3 การเกบ็รวบรวมข้อมูล 

 1) เก็บรวบรวมขอ้มูล โดยเร่ิมตรวจนบัจาํนวนบรรจุภณัฑท่ี์บรรจุสินคา้อยูท่ั้งหมดในบริษทัและอยู่

ระหว่างการขนส่งไปถึงลูกคา้ รวมทั้งส่วนท่ียงัใส่สินคา้อยู่ท่ีลูกคา้พร้อมทั้งเช็ครายละเอียดของ Rack No. ของ

บรรจุภณัฑว์า่มี No. ใดบา้งอยูท่ี่ไหนเพ่ือเก็บเป็นขอ้มูลการติดตามต่อไป  

 2) นาํขอ้มูลท่ีไดจ้ากการรวบรวมมาใช ้เพ่ือสร้างเป็นฐานขอ้มูล และนาํเขา้ระบบเวบแอพพลิเคชัน่ 

เพ่ือใชใ้นการรับเขา้และจ่ายออก พร้อมทั้งเก็บขอ้มูลของบรรจุภณัฑแ์ต่ละตวั เพ่ือให้รู้สถานะและจาํนวนบรรจุ

ภณัฑท่ี์ใชไ้ดใ้นระบบ 

 

ตารางที ่3 จาํนวนและการติดตามแยกตามชนิดของบรรจุภณัฑ ์(ขอ้มูลของเดือนมกราคม 2564) 

ชนิดของบรรจุภัณฑ์ จํานวน On Hand จํานวนท่ีนับได้ จํานวนบรรจุภัณฑ์ท่ีไม่ทราบสถานะ 

MMth EL Small 84 82 2 

MMth EL Big 110 105 9 

MMth 3E OO 86 78 4 

Total 280 265 15 

4.4 ประยุกต์ใช้ทฤษฎแีละแนวทางในการแก้ปัญหา 

บริษทักรณีศึกษาประสบปัญหาท่ีมีบรรจุภณัฑสู์ญหายและการส่งมอบคืนไม่ครบตามจาํนวนท่ีนาํไปใช้

งาน  ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศจึงพฒันาเวบแอพพลิเคชัน่ (Control Package Track & Trace with QR code) เพ่ือ

ใชใ้นการทาํงานและแกปั้ญหาท่ีเกิดข้ึน แต่เน่ืองดว้ยขอ้มูลท่ีมีไม่ใช่ขอ้มูลท่ีถูกตอ้งและเป็นปัจจุบนั จึงทาํให้ยาก

ต่อการระบุจาํนวนของบรรจุภณัฑท่ี์มีอยูไ่ด ้ 

และในการพฒันาระบบเพ่ือแกปั้ญหานั้น ไดน้าํหลกัการติดตามและสอบยอ้นกลบัดว้ยคิวอาร์โคด้มาใช้

ร่วมกบัระบบท่ีพฒันาข้ึน โดยมีการระบุ QR Code ท่ีบรรจุภณัฑแ์ต่ละตวั เพ่ือใชใ้นการตรวจสอบทั้งจาํนวน และ

สถานท่ีท่ีบรรจุภณัฑถู์กใชง้านอยู ่ รวมถึงการปรับปรุงกระบวนการทาํงานให้สอดคลอ้งกบัการใช ้QR Code และ

ระบบติดตามสอบยอ้นกลบั 

4.5 เปรียบเทยีบผลการวจิยัและตวัช้ีวดั 

ตวัช้ีวดัในการวจิยัคือ เวลาในกระบวนการทาํงานท่ีลดลง เวลาในการตรวจสอบสถานะของบรรจุภณัฑ ์

และอตัราการสูญหายของบรรจุภณัฑ ์ 

 

5. ผลการวจัิย 

5.1 การจดัวางบรรจุภัณฑ์ 

ดาํเนินการจดัวางแยกหมวดหมู่บรรจุภณัฑท่ี์กลบัเขา้มาจากส่งลูกคา้ยงัไม่นาํเขา้ระบบ และบรรจุภณัฑท่ี์

เตรียมพร้อมรอเพ่ือท่ีจะใชง้านเพ่ือส่งออกใหลู้กคา้ โดยการแยกไวไ้ม่วางไวร้วมกนัเพ่ือป้องกนัการสบัสน 

และพ้ืนท่ีจดัเก็บดาํเนินการแบ่งโซนโดยการใชสี้เป็นตวักาํหนด ตามพ้ืนท่ีจดัวางให้ชดัเจน ท่ีพนกังาน

ทุกคนเขา้ใจตรงกนัวา่สีไหนคือสถานะอะไร การวางแบบน้ีจะช่วยลดการสูญหายและพนกังานทุกคนจะสามารถ

แยกบรรจุภณัฑไ์ดง่้าย  
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 5.2 ผลการปรับปรุง (TO-BE) 

1) ผลการสรุปจาํนวนบรรจุภัณฑ์ โดยมีขั้นตอนการดาํเนินการดงัน้ี 

- ติดต่อลูกคา้เพ่ือขอเขา้ไปตรวจนบับรรจุภณัฑ ์

- จดัทีมเพ่ือเขา้ไปตรวจนบับรรจุภณัฑ ์ท่ี MMth ทุก Plant  

- ติดตามกรณีท่ีบรรจุภณัฑ ์างท่ีลูกคา้นานเกินท่ีกาํหนด โดยจะมีระยะกาํหนด โดยท่ี 

 สีเหลือง = ระยะเวลาไม่เกิน  1-3 วนั  

 สีแดง = ระยะเวลาไม่เกิน  5-10 วนั 

รายงานสถานะบรรจุภณัฑ ์ทุก Number  สาํหรับใชใ้นการติดตาม และถา้บรรจุภณัฑไ์ม่ไดรั้บ

กลบัมาตามระยะเวลาท่ีกาํหนดระบบก็จะแจง้เตือนโดยการแสดงข้ึนเป็นสีเพ่ือใหท้ราบและติดตามบรรจุภณัฑน์ั้น

เพ่ือท่ีเราจะไดคิ้ดค่าใชจ่้ายกบัผูใ้หบ้ริการขนส่งหรือคิดค่าใชจ่้ายกบัลูกคา้ได ้

 

 

 

 

 

 

 

รูปที ่3 ผลการสรุปจาํนวนบรรจุภณัฑ ์
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2) ขั้นตอนการดาํเนินงาน 

 
 

รูปที ่4 ขั้นตอนการทาํงานท่ีปรับปรุงแลว้ 
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 5.3 ผลการตดิตามบรรจุภัณฑ์หลงัการใช้ระบบตดิตามและสอบย้อนกลบั 

 จากการปรับปรุงและสรุปผลการติดตามจาํนวนบรรจุภณัฑท์ั้งขาเขา้และขาออกระหวา่งเดือน ม.ค-เม.ย. 

2564 พบวา่ มีจาํนวนบรรจุภณัฑข์าออกทั้งหมด 280 ตวั และจาํนวนบรรจุภณัฑข์าเขา้ทั้งหมด 277 ตวั ซ่ึงแสดงให้

เห็นว่า หลงัจากมีการปรับปรุงกระบวนการทาํงานแลว้ สามารถติดตามบรรจุภณัฑ์ไดเ้พ่ิมมากข้ึน และมีบรรจุ

ภณัฑท่ี์ยงัคงไม่สามารถติดตามสถานะไดเ้พียง 3 ตวั 

  

ตารางที ่4 ผลการวเิคราะห์ ระหวา่งการปรับปรุงและใชร้ะบบติดตามสอบยอ้นกลบั 

รายการ ขาเขา้/เดือน ขาออก/เดือน ติดตามสถานะไม่ได ้

บรรจุภณัฑข์าเขา้หมุนเวียน  277 - 3 

บรรจุภณัฑพ์ร้อมใชง้านขาออกส่งลูกคา้ - 280 - 

     

 จากผลท่ีได้ พบว่า การติดตามสถานะบรรจุภัณฑ์ในฝ่ังขาเข้าท่ีรับกลับคืนมาจากลูกค้า จากเดิม                  

ไม่สามารถติดตามสถานะได ้15 ตวั หลงัจากท่ีไดป้รับปรุงการทาํงานดว้ยคิวอาร์โคด้และระบบติดตาม สามารถ

ลดจาํนวนบรรจุภณัฑ์ท่ีไม่สามารถติดตามสถานะได ้12 ตวั เหลือเพียงท่ียงัติดตามสถานะไม่ได ้3 ตวั คิดเป็น

สดัส่วนท่ีลดลงได ้80% 

 

6. อภิปรายผล  

 จากการวิจยั ไดศึ้กษาและเก็บขอ้มูลจากการปฏิบติังานของพนกังานคลงัสินคา้ โดยใชว้ิธีการเก็บขอ้มูล

จริง ซ่ึงปัญหาหลกัท่ีบริษทักรณีศึกษาตอ้งการแก้ไข คือ ปัญหาพนักงานใช้เวลาในกรอกขอ้มูลลงกระดาษ

แบบฟอร์ม ทาํให้เกิดขั้นตอนการทาํงานท่ีสูญเปล่าโดยท่ีการกรอกขอ้มูลใชเ้วลา 7 นาที โดยหลงัจากใชร้ะบบ 

Control Package Track & Trace with QR code  มาใชแ้ลว้จะใชร้ะยะเวลาการกรอกขอ้มูล 2 นาที (ลดลง 5 นาที ) 

คิดเป็นเวลาการทาํงานท่ีลดลง  % และเวลาในการตรวจสอบสถานะและสถานท่ีของบรรจุภณัฑ ์จากเดิมใชเ้วลา 1 

ชัว่โมงต่อวนั ลดลงเหลือ 20 นาทีต่อวนั (ลดลง 40 นาที) คิดเป็นเวลาในการตรวจสอบสถานะบรรจุภณัฑ์ลดลง 

66.67% สามารถตรวจสอบสถานะของบรรจุภณัฑไ์ดเ้พ่ิมข้ึน 80% และไม่มีการสูญหายของบรรจุภณัฑ ์

 เคร่ืองมืออุปกรณ์และซอฟแวร์ในการใชง้านเป็นอุปกรณ์ท่ีใชก้นัอยา่งกวา้งขวาง ใชง้านง่ายและตน้ทุน

การบาํรุงรักษาตํ่า เหมาะกบัการใชง้านในคลงัสินคา้ไดเ้ป็นอยา่งดี   

 

7. ข้อเสนอแนะ 

 7.1 ข้อเสนอแนะในการนําผลวจิยัไปใช้ 

(1) บริษทันาํผลท่ีไดจ้ากการวจิยัไปปรับปรุงกระบวนการทาํงานใหส้อดคลอ้งกบัระบบไดต้่อไป  

(2) นาํไปใชใ้นการตดัสินใจดา้นการลงทุนอุปกรณ์ท่ีตอ้งใชเ้พ่ิมเติมเพ่ือใหก้ารทาํงานสะดวกข้ึน 

7.2 ข้อเสนอแนะในการวจิยัคร้ังต่อไป 

(1) วเิคราะห์และแกปั้ญหาในคลงัสินคา้ท่ีต่อเน่ืองกนั เช่นการวางผงัพ้ืนท่ีในคลงัสินคา้ 

(2) ศึกษาถึงความคุม้ค่า ในการลงทุนดา้นเทคโนโลยอ่ืีนท่ีเก่ียวขอ้ง  

(3) ในการลงทุนควรวเิคราะห์จุดคุม้ทุน ตน้ทุนและผลประโบชน์ท่ีเกิดข้ึน ก่อนการดาํเนินโครงการ

เพ่ือเป็นขอ้มูลในการตดัสินใจ 
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กลุ่มย่อยที่ 7 
การท่องเท่ียว  

การโรงแรม การบิน 
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บทคัดย่อ 

 งานวิจยัคร้ังน้ี มีวตัถุประสงค์เพ่ือ (1) ศึกษาการรับรู้ถึงอนัตรายของโรคโควิด 19 การรับรู้ถึงปัจจยัท่ี

ส่งเสริมการเดินทาง และความเต็มใจท่ีจะเดินทางดว้ยอากาศยานในระหว่างการระบาดใหญ่ของโรคโควิด 19                

(2) ศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อความเตม็ใจท่ีจะเดินทางดว้ยอากาศยานในระหวา่งการระบาดของโรคโควิด 19 เป็นการศึกษา

เชิงปริมาณเก็บขอ้มูลผ่านแบบสอบถามออนไลน์จากกลุ่มตวัอย่าง คือ ผูโ้ดยสารชาวไทย จาํนวน 503 ตวัอย่าง 

สถิติท่ีใชว้ิเคราะห์ขอ้มูลไดแ้ก่  ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน การเปรียบเทียบความแตกต่างค่าเฉล่ีย                 

2 กลุ่ม (T-test) การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (F-test) และการวิเคราะห์การถดถอยพหูคูณ ผลการศึกษา

พบวา่กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่ มีอายอุยูใ่นช่วงระหวา่ง 31 – 40 ปี สาํเร็จการศึกษาระดบัปริญญาตรี มีรายไดต้่อเดือน 

20,001 – 35,000 บาท และสูงกวา่ 100,000 บาท มีการเดินทางดว้ยอากาศยานปีละ 1 – 2 คร้ัง ไม่มีภาวะเป็นกลุ่มเส่ียง 

โดยพบวา่กลุ่มตวัอยา่ง (1) มีการรับรู้ถึงอนัตรายของโรคโควดิ 19 อยูใ่นระดบัสูง (2) มีการรับรู้ถึงปัจจยัท่ีส่งเสริม

การเดินทางท่ีค่อนขา้งสูง (3) มีความเต็มใจท่ีจะเดินทางด้วยอากาศยานในช่วงการระบาดของโรคโควิด 19                    

ในระดบัตํ่า หรือไม่เตม็ใจท่ีจะเดินทางดว้ยอากาศยาน นอกจากน้ี ยงัพบวา่ (4) อายแุละระดบัรายไดท่ี้แตกต่างกนัมี

ความเต็มใจท่ีจะเดินทางดว้ยอากาศยานในช่วงการระบาดของโรคโควิด 19 แตกต่างกนั อยา่งมีนยัสาํคญัท่ี 0.05 

จากการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ พบวา่ (5) การรับรู้ถึงอนัตรายของโรคโควิด 19 ส่งผลในทางลบต่อความเต็มใจ             

ท่ีจะเดินทางดว้ยอากาศยานในช่วงการระบาดของโรคโควิด 19 อย่างมีนัยสําคญัท่ี 0.05 และพบว่าการรับรู้ถึง               

การอนัตรายของโรคโควิด 19 และปัจจยัท่ีส่งเสริมการเดินทาง มีอาํนาจพยากรณ์ความเต็มใจท่ีจะเดินทางดว้ย

อากาศยานในช่วงการระบาดของโรคโควดิ 19 ไดร้้อยละ 13.4 
 

คาํสําคญั: โรคโควดิ 19, การรับรู้ถึงอนัตรายของโรคโควดิ 19, ความเตม็ใจท่ีจะเดินทางดว้ยอากาศยาน,                     

การวเิคราะห์การถดถอยพหุคูณ 

mailto:atedivision@yahoo.co.th
mailto:manoj.l@chula.ac.th
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ABSTRACT 

This independent study was aimed to (1) study the perceived threats from COVID-19, perceived factors 

influencing travel behavior, and willingness to travel by air during the COVID-19 pandemic (2) by studying 

factors the affecting passengers’ willingness to travel by air during the COVID-19 pandemic. This quantitative 

research study collected data of Thai passenger from 503 participants via an online survey. The statistical analysis 

use to compute the percentage mean and standard deviation were T-Test, F-Test, and Multiple Regression 

Analysis. The results showed that most participants were aged between 31 – 40 years old, who had a bachelor's 

degree, with a monthly income between 20,001 – 35,000 Baht and above 100,000 Baht, normally traveled by air 

1 – 2 times a year, and had no health risks. The data revealed that the participants had (1) high perceived threat 

from COVID-19 (2) slightly high perceived factors influencing travel behavior and (3) low willingness to travel 

by air during the COVID-19 pandemic. It was also found that (4) different ages and income levels had different 

willingness to travel by air during the covid-19 pandemic at a 0.05 significance level. Multiple regression analysis 

indicated that (5) the perceived threat from COVID-19 affected willingness to travel by air during the COVID-19 

pandemic at a 0.05 significance level. The findings suggested that the perceived threat from COVID-19 and 

perceived factors influencing travel behavior were accounted for 13.4% of prediction for the willingness to travel 

by air during the COVID-19 pandemic. 

 

Keywords: COVID-19, Perceived threats from COVID-19, Willingness to Travel by Air 

 

1. ความสําคัญและทีม่าของปัญหาศึกษา 

 ในช่วง 10 ปีท่ีผ่านมา ผูโ้ดยสารชาวไทยมีความตอ้งการเดินทางดว้ยอากาศยานเพ่ิมข้ึนอย่างต่อเน่ือง    

ในปี 2562 มีผูโ้ดยสารท่ีเดินทางภายในประเทศและระหว่างประเทศจาํนวน 165 ลา้นคน จาก 63 ลา้นคน ในปี 

2553 หรือเพ่ิมเป็น 2.5 เท่า (CAAT, 2563) อยา่งไรก็ดี ความตอ้งการในการเดินทางดว้ยอากาศยานของไทยและ

ของโลกไดห้ยุดชะงกัเม่ือโลกไดพ้บกบัวิกฤติการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนาสายพนัธ์ุใหม่ 2019 

(โรคโควิด 19) ซ่ึงไดรั้บการประกาศให้เป็น "การระบาดใหญ่" โดยองคก์ารอนามยัโลกในวนัท่ี 11 มีนาคม 2563 

(สาํนกัข่าวกรมประชาสัมพนัธ์, 2563) โดยภาครัฐในหลายประเทศตอ้งใชม้าตรการจาํกดัการเดินทางโดยเฉพาะ

การเดินทางระหว่างประเทศเพ่ือจาํกัดการแพร่ระบาด ส่งผลกระทบต่อการใช้ชีวิตของผูค้นและการดําเนิน

กิจกรรมทางเศรษฐกิจ ทั้ งน้ี ภาคอุตสาหกรรมการบินได้รับผลกระทบอย่างรุนแรงจากมาตรการควบคุมการ

เดินทางจากภาครัฐและผลกระทบทางจิตวิทยาของผูโ้ดยสาร (กฤษฎา เสกตระกูล , 2563) ซ่ึงส่งผลกระทบต่อ

ความเต็มใจท่ีจะเดินทางดว้ยอากาศยาน ทั้งน้ี จากผลการสาํรวจโดยหน่วยงานต่าง ๆ  พบวา่ผูต้อบแบบสอบถามมี

ระดบัความเตม็ใจท่ีจะเดินทางดว้ยอากาศยานตํ่า (Niraj, 2020) (IATA, 2020) (Statista, 2020) (PAUL BERG และคณะ, 

2020) องคก์ารการบินพลเรือนระหวา่งประเทศ ไดป้ระเมินผลกระทบ ต่อการขนส่งทางอากาศทัว่โลกวา่ ปริมาณ

ผูโ้ดยสารในปี 2563 จะลดลงร้อยละ 50.4 เม่ือเทียบกบัปี 2562 ซ่ึงสายการบินและท่าอากาศยานตอ้งเผชิญกบั                 

การสูญเสียรายไดสู้งถึง 314 พนัลา้นเหรียญสหรัฐ และ 1 แสนลา้นเหรียญสหรัฐตามลาํดบั (ICAO, 2020) สาํหรับ

ประเทศไทยพบวา่ จาํนวนผูโ้ดยสารในเสน้ทางระหวา่งประเทศปรับลดลงต่อเน่ืองตั้งแต่ปลายเดือนมกราคม 2563 

และปรับลดลงมากยิ่งข้ึนภายหลงัสํานกังานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยประกาศห้ามอากาศยานทาํการบิน 



การประชุมวชิาการระดบัชาติและนานาชาติ มหาวทิยาลยัศรีปทุม ออนไลน์ คร้ังท่ี 16 ประจาํปี 2564 วนัท่ี 28 ตุลาคม 2564 

1317 

เขา้สู่ประเทศเป็นการชัว่คราว ในวนัท่ี 4 เมษายน 2563 ปี โดยในปี 2563 มีผูโ้ดยสารลดลงจากปีก่อนหนา้ถึงร้อยละ 

64.7 (CAAT News, 2563) ซ่ึงส่งผลกระทบอยา่งรุนแรงต่อภาคอุตสาหกรรมการบินของประเทศไทย 

ทั้งน้ี สามารถกล่าวได้ว่าการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 คร้ังน้ี เปล่ียนแปลงพฤติกรรมผูบ้ริโภคและ

อุตสาหกรรมการบินไปอย่างถาวร ดงันั้น การศึกษาความเต็มใจท่ีจะเดินทางดว้ยอากาศยานระหว่างการระบาด

ใหญ่ รวมทั้งปัจจยัท่ีส่งผลต่อความเต็มใจท่ีจะเดินทางดว้ยอากาศยานจึงมีความสาํคญัต่อทั้งภาครัฐและเอกชนใน

การทาํความเขา้ใจผลกระทบของโรคโควดิ 19 ท่ีมีต่อความเตม็ใจท่ีจะเดินทางดว้ยอากาศยาน และส่งเสริมปัจจยัท่ี

ส่งผลทางบวกต่อความเต็มใจท่ีจะเดินทาง เพ่ือกระตุน้ให้เกิดการเดินทาง เพ่ือสนับสนุนธุรกิจการบินและ                     

การท่องเท่ียวซ่ึงเป็นภาคธุรกิจท่ีสําคญัของประเทศไทย นอกจากน้ี จากการศึกษาและทบทวนวรรณกรรมท่ี

เก่ียวขอ้งพบวา่ บทความและงานศึกษาท่ีเก่ียวขอ้งกบัปัจจยัท่ีมีผลต่อความเตม็ใจท่ีจะเดินทางดว้ยอากาศยานท่ีเป็น

ภาษาไทยมีอยูจ่าํกดั ผูศึ้กษาจึงตอ้งการท่ีจะสงัเคราะห์องคค์วามรู้ และเติมเตม็ช่องวา่งดงักล่าว เพ่ือเป็นประโยชน์

แก่อุตสาหกรรมการบินต่อไป  

 

2. วตัถุประสงค์ของการศึกษา 

(1) เพ่ือศึกษาระดบัการรับรู้ถึงอนัตรายของโรคโควิด 19 ปัจจยัท่ีส่งเสริมการเดินทางและความเตม็ใจท่ี

จะเดินทางดว้ยอากาศยานในระหวา่งการระบาดใหญ่ของโรคโควดิ 19 

(2 ) เพ่ือศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อความเต็มใจท่ีจะเดินทางดว้ยอากาศยานในระหว่างการการระบาดของโรค               

โควดิ 19 

 

3. เอกสารและงานศึกษาที่เกี่ยวข้อง 

 3.1 แนวคดิ ทฤษฎแีละงานศึกษาทีเ่กีย่วข้อง 

ในการวิเคราะห์ปัจจยัท่ีส่งผลต่อความเต็มใจในการเดินทางดว้ยอากาศยานมีความซบัซอ้นมาก ซ่ึงองคก์ร

พลงังานระหวา่งประเทศ (IEA) ไดเ้ผยแพร่บทความเร่ืองการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมการขนส่งในช่วงวิกฤตโควิด 19 

โดยกล่าวถึงมุมมองพฤติกรรมของผูโ้ดยสารวา่ ความตอ้งการในการเดินทางดว้ยอากาศยานข้ึนอยูก่บัปัจจยัหลาย

ประการ เช่น การรับรู้ถึงอนัตรายจากโรคโควิด 19 ราคา และความสะดวกสบาย เป็นตน้ นอกจากน้ี ยงัข้ึนกบั

วิธีการและขั้นตอน ตวัอยา่งเช่น การกาํหนดให้มีการตรวจโรคโควิด 19 ก่อนการเดินทาง ซ่ึงผูโ้ดยสารกลุ่มหน่ึง

อาจรู้สึกถึงความปลอดภยั แต่อีกกลุ่มหน่ึงอาจรู้สึกว่ามีความซบัซอ้นและยุง่ยาก ซ่ึงในการศึกษาปัจจยัท่ีส่งเสริม 

การเดินทาง ผูศึ้กษาอา้งอิงงานวจิยัเร่ืองทศันคติของผูโ้ดยสารสูงอายใุนการเดินทางดว้ยอากาศยานตั้งแต่การแพร่ระบาด

ของไวรัสโควิด 19 โดย Anne Graham และคณะ ซ่ึงศึกษาปัจจยัท่ีส่งผลต่อพฤติกรรมการเดินทางในอนาคตของ

ผูสู้งอาย ุจากผลการวิจยัสามารถเรียงลาํดบัปัจจยัท่ีสําคญัท่ีสุดไปนอ้ยท่ีสุดไดด้งัน้ี 1) จุดหมายปลายทางมีอตัรา

การติดเช้ืออยูใ่นระดบัตํ่า 2) ภายในประเทศมีอตัราการติดเช้ืออยูใ่นระดบัตํ่า 3) อตัราส่วนของประชากรท่ีไดรั้บ

การฉีดวคัซีนของปลายทาง 4) การเขา้ถึงการตรวจคดักรองโรคก่อนการเดินทาง 5) ท่าอากาศยานและสายการบิน

มีมาตรการในการลดความเส่ียงในการติดเช้ือ 6) การเขา้ถึงการตรวจคดักรองโรคก่อนเดินทางกลบั 7) การมีอยู่

ของใบรับรองภูมิคุม้กนัหรือการกกัตวั 8) ความยืดหยุน่ในการปรับเปล่ียนบตัรโดยสาร 9) การกกัตวัท่ีจุดหมาย

ปลายทาง 10) การกกัตวัเม่ือเดินทางกลบัพ้ืนท่ีตน้ทาง (Anne Graham, 2020) โดยผูว้จิยัคดัเลือก 4 ปัจจยั จากทั้งหมด 

10 ปัจจัยขา้งตน้ท่ีประเมินว่าเหมาะสมกับสถานการณ์การระบาดในประเทศไทยในขณะนั้นได้แก่ 1) จุดหมาย

ปลายทางมีอัตราการติดเช้ืออยู่ในระดับตํ่า 2) อัตราส่วนของประชากรท่ีได้รับการฉีดวคัซีนของปลายทาง                         
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3) ท่าอากาศยานและสายการบินมีมาตรการในการลดความเส่ียงในการติดเช้ือ 4)ความยืดหยุน่ในการปรับเปล่ียน

บตัรโดยสาร  

ในการประเมินระดบัการรับรู้ถึงอนัตรายของโรคโควิด 19 ผูศึ้กษาอา้งอิงงานวิจยัเร่ืองปัจจยัท่ีคาดการณ์

ความเต็มใจของผูโ้ดยสารท่ีจะเดินทางด้วยอากาศยานระหว่างและหลังการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 โดย        

Tracy L. Lamb และคณะ ซ่ึงได้ประเมินปัจจัยต่าง ๆ รวมถึง ระดับการรับรู้ถึงอนัตรายของโรคโควิด 19 ซ่ึงแบบ

ประเมินอ้างอิงจากแบบสอบถามของศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคแห่งชาติสหรัฐอเมริกาซ่ึงพฒันาในปี 2563 

ประกอบดว้ย 6 รายการ 1) การนึกถึงโรคโควิด 19 ทาํให้รู้สึกถูกคุกคาม 2) ความกลวัโรคโควิด 19 3) ความไม่กงัวล

เก่ียวกบัโรคโควิด 19 4) ความกงัวลวา่ตนเองหรือคนท่ีรักจะป่วยจากโรคโควิด 19 5) ความเครียดเม่ือตอ้งอยูร่่วมกบั

คนอ่ืนเพราะกลวัติดโรคโควิด 19 6) การพยายามหลีกเล่ียงการอยู่ร่วมกบัคนอ่ืนๆเพราะไม่ตอ้งการป่วย (Tracy L. 

Lamb และคณะ, 2020) 

ในการศึกษาความเต็มใจท่ีจะเดินทางดว้ยอากาศยาน ผูศึ้กษาไดอ้า้งอิงงานวิจยัการสร้างเคร่ืองมือวดั

สาํหรับการวดัระดบัความเตม็ใจท่ีจะเดินทางดว้ยอากาศยานและระดบัความเตม็ใจท่ีจะขบัอากาศยาน โดย Stephan 

Rice และคณะ ซ่ึงได้สร้างเคร่ืองมือเพ่ือประเมินความเต็มใจท่ีจะเดินทางด้วยอากาศยาน (Willingness to Fly) 

สาํหรับผูโ้ดยสาร พบวา่มี 7 รายการท่ีสามารถแสดงใหเ้ห็นถึงความเต็มใจท่ีจะเดินทางดว้ยอากาศยาน ซ่ึงต่อมาได้

ถูกนาํไปใชใ้นการศึกษาจาํนวนมากเพ่ือวิเคราะห์ความตอ้งการท่ีจะเดินทางดว้ยอากาศยานในสถานการณ์ต่างๆ 

ประกอบดว้ย 1) การรู้สึกมีความสุขท่ีจะเดินทางดว้ยอากาศยานในสถานการณ์ขณะน้ี 2) ความรู้สึกอยากใหค้นท่ีรัก

ไดเ้ดินทางดว้ยอากาศยานในสถานการณ์ขณะน้ี 3) ความรู้สึกไม่กลวัท่ีจะเดินทางดว้ยอากาศยานในสถานการณ์

ขณะน้ี 4) ความรู้สึกสะดวกสบายท่ีจะเดินทางดว้ยอากาศยานในสถานการณ์ขณะน้ี 5) ความไม่มีปัญหาท่ีจะเดินทาง

ดว้ยอากาศยานในสถานการณ์ขณะน้ี 6) ความรู้สึกมัน่ใจท่ีจะเดินทางดว้ยอากาศยานในสถานการณ์ขณะน้ี และ                 

7) ความรู้สึกปลอดภยัท่ีจะเดินทางดว้ยอากาศยานในสถานการณ์ขณะน้ี (Stephan Rice และคณะ, 2020) 

3.2 กรอบแนวคดิในการศึกษา 

 

แผนภาพที ่1 กรอบแนวคิดในการศึกษา 
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3.3 สมมตฐิานการศึกษา 

สมมติฐานท่ี 1 ระดบัการรับรู้ถึงอนัตรายของโรคโควดิ 19 อยูใ่นระดบัสูง  

สมมติฐานท่ี 2 ระดบัการรับรู้ปัจจยัท่ีส่งเสริมการเดินทางอยูใ่นระดบัสูง 

สมมติฐานท่ี 3 ระดบัความเต็มใจท่ีจะเดินทางดว้ยอากาศยานในช่วงการระบาดของโรคโควิด 19 อยูใ่น

ระดบัสูง 

สมมติฐานท่ี 4 ปัจจัยส่วนบุคคลท่ีแตกต่างกัน มีความเต็มใจท่ีจะเดินทางด้วยอากาศยานในช่วง                     

การระบาดของโรคโควดิ 19 ท่ีแตกต่างกนั 

สมมติฐานท่ี 5 ระดบัการรับรู้ถึงอนัตรายของโรคโควิด 19 ส่งผลต่อระดบัความเต็มใจท่ีจะเดินทางดว้ย

อากาศยานในช่วงการระบาดของโรคโควดิ 19 

สมมติฐานท่ี 6 ปัจจยัท่ีส่งเสริมการเดินทางส่งผลต่อระดบัความเตม็ใจท่ีจะเดินทางดว้ยอากาศยานในช่วง

การระบาดของโรคโควดิ 19 

 

4. วธีิดําเนินการศึกษา  

4.1 แบบแผนการศึกษา  

วิธีการศึกษาในคร้ังน้ีเป็นการศึกษาเชิงปริมาณ โดยมีรูปแบบการศึกษาเชิงสํารวจ (Survey) ใช้

แบบสอบถาม (Questionnaire) เป็นเคร่ืองมือในการรวบรวมขอ้มูล 

4.2 ประชากรและตวัอย่าง 

ประชากรในการศึกษา คือผูเ้ดินทางดว้ยอากาศยานชาวไทยท่ีไม่ทราบจาํนวนแน่นอน ใชว้ิธีการคาํนวณ

ขนาดของกลุ่มตัวอย่างแบบไม่ทราบจํานวนประชากรของ W.G. Cochran (1953) ท่ีระดับความเช่ือมั่น 95% 

ความคลาดเคล่ือน ± 5% ไดข้นาดกลุ่มตวัอยา่งท่ี 385 คน เพ่ือให้ครอบคลุมและรองรับกรณีท่ีตอ้งมีการตดัผลจาก

แบบสอบถามท่ีมีความผิดปกติออก จึงทาํการเก็บขอ้มูลจาํนวน 500 คน อยา่งไรก็ดี เม่ือปิดรับขอ้มูลพบวา่ มีผูต้อบ

แบบสอบถามจาํนวน 503 คน และไดน้าํมาใชใ้นการวิเคราะห์ทั้งหมดโดยสุ่มตวัอยา่งแบบสะดวก (Convenience 

Sampling) 

4.3 เคร่ืองมือศึกษา 

เคร่ืองมือศึกษา คือ แบบสอบถาม โดยขอ้มูลลกัษณะส่วนบุคคลจะเป็นคาํถามแบบเลือกตอบ สําหรับ

คาํถามเก่ียวกบัการรับรู้ถึงอนัตรายของโรคโควิด 19 การรับรู้ปัจจยัท่ีส่งเสริมการเดินทาง และความเต็มใจท่ีจะ

เดินทางดว้ยอากาศยาน เป็นมาตรวดัแบบให้คะแนน 4 ระดบั ตามแนวของลิเคอร์ต (Likert’s scale) และส่วนสุดทา้ย

เป็นส่วนขอ้คิดเห็นและขอ้เสนอแนะอ่ืน ๆ  เป็นคาํถามลกัษณะปลายเปิดเพ่ือใหผู้ต้อบสามารถแสดงความคิดเห็นท่ี

เป็นประโยชน์ต่อการศึกษา ทั้งน้ี แบบสอบถามผ่านการตรวจสอบความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหาดว้ยวิธีหาค่าดชันีวดั

ความสอดคลอ้ง และตรวจสอบความน่าเช่ือถือดว้ยการหาค่าสมัประสิทธ์ิครอนบาคแอลฟาได ้0.736 

4.4 การเกบ็รวบรวมข้อมูล 

ช่วงเวลาในการเก็บรวบรวมขอ้มูลจากกลุ่มตวัอย่างคือเดือน พฤษภาคม 2564 ผ่านแบบสอบถามทาง

ออนไลน ์ โดยใชก้เูกิลฟอร์มกระจายแบบสอบถาม 

 

 

 



การประชุมวชิาการระดบัชาติและนานาชาติ มหาวทิยาลยัศรีปทุม ออนไลน์ คร้ังท่ี 16 ประจาํปี 2564 วนัท่ี 28 ตุลาคม 2564 

1320 

4.5 การวเิคราะห์ข้อมูล  

การวิเคราะห์ขอ้มูลเชิงพรรณาและเชิงอนุมาน ดาํเนินการโดยใชโ้ปรแกรมคอมพิวเตอร์สําเร็จรูปเพ่ือ 

การวิจยั ในการคาํนวณหาค่าความถ่ี ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน การเปรียบเทียบความแตกต่างของ

ค่าเฉล่ีย 2 กลุ่ม (T-test) การวเิคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (F-Test) และการวเิคราะห์การถดถอยพหุคูณ 

 

5. ผลการศึกษา 

กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่อยูใ่นช่วงอายรุะหวา่ง 31 – 40 ปี ระดบัการศึกษาสูงสุด คือ ระดบัปริญญาตรี ระดบั

รายได้ต่อเดือนอยู่ท่ีช่วง 20,001 – 35,000 บาท และสูงกว่า 100,000 บาท ไม่มีภาวะเป็นกลุ่มเส่ียง มีความถ่ีใน                   

การเดินทางช่วงก่อนการแพร่ระบาด คือ 1 – 2 คร้ังต่อปี โดยมีผลการศึกษาจาํแนกตามวตัถุประสงค ์ดงัน้ี 

(1) ในการศึกษาระดบัการรับรู้ถึงอนัตรายของโรคโควิด 19 ระดบัการรับรู้ปัจจยัท่ีส่งเสริมการเดินทาง

และระดบัความเตม็ใจท่ีจะเดินทางดว้ยอากาศยานในระหวา่งการระบาดโรคโควดิ 19 ตามวตัถุประสงคท่ี์ 1 พบวา่

ระดบัการรับรู้ถึงอนัตรายของโรคโควิด 19 อยู่ในระดบัสูง ท่ีระดบันัยยะสําคญั 0.05 โดยมีคะแนนเฉล่ียเท่ากบั 

3.32 คะแนน หมายความว่ากลุ่มตวัอย่างรู้สึกว่าโรคโควิดคุกคามความปลอดภยัของตนเอง และพบว่าระดบั                 

การรับรู้ปัจจยัท่ีส่งเสริมการเดินทางไม่อยู่ในระดบัสูง ท่ีระดบันัยยะสําคญั 0.05 โดยมีคะแนนเฉล่ียเท่ากบั 2.67 

คะแนน หมายความว่ากลุ่มตวัอย่างรู้สึกว่าปัจจยัแวดลอ้มท่ีส่งเสริมการเดินทางอยู่ในระดบัค่อนขา้งสูงเท่านั้น 

นอกจากน้ี พบวา่ระดบัความเตม็ใจท่ีจะเดินทางดว้ยอากาศยานในช่วงการระบาดของโรคโควดิ 19 อยูใ่นระดบัตํ่า 

ท่ีระดบันยัยะสาํคญั 0.05 โดยมีคะแนนเฉล่ียเท่ากบั 1.71 คะแนน หมายความวา่กลุ่มตวัอยา่งไม่มีความเต็มใจใน

การเดินทางในสถานการณ์ขณะน้ี  

(2) ในการศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อความเต็มใจท่ีจะเดินทางดว้ยอากาศยานในระหวา่งการการระบาดของโรค

โควิด 19 ตามวตัถุประสงค์ท่ี 2 พบว่าปัจจยัส่วนบุคคลท่ีแตกต่างกนั มีความเต็มใจท่ีจะเดินทางดว้ยอากาศยาน

ในช่วงการระบาดของโรคโควดิ 19 ท่ีแตกต่างกนั โดยพบวา่อายแุละระดบัรายไดท่ี้แตกต่างกนั มีระดบัความเตม็ใจท่ี

จะเดินทางด้วยอากาศยานในช่วงการระบาดของโรคโควิด 19 ท่ีแตกต่างกัน โดยพบว่า ช่วงอายุ 21 – 30 ปี                

มีคะแนนเฉล่ีย สูงกวา่ทุกช่วงอาย ุท่ีระดบันยัสาํคญั 0.05 นอกจากน้ี ยงัพบวา่ระดบัรายไดมี้ผลต่อความเตม็ใจท่ีจะ

เดินทางดว้ยอากาศยานในช่วงการระบาดของโรคโควิด 19 อย่างมีนัยสําคญั 0.05 กล่าวคือ ระดบัรายไดไ้ม่เกิน 

20,000 บาท มีคะแนนเฉล่ียสูงท่ีสุด รองลงมาคือ ระดบัรายได ้ 50,001 – 65,000 บาท และ 20,001 – 35,000 บาท 

ตามลาํดบั และระดบัรายไดท่ี้สูงกวา่ 100,000 บาท มีคะแนนเฉล่ียตํ่าท่ีสุด  

จากการวิเคราะห์การถดถอยเชิงเส้นพหุคูณพบว่า กลุ่มตวัอย่างสามารถยืนยนัได้ว่าระดับการรับรู้ถึง

อนัตรายของโรคโควิด 19 ส่งผลต่อระดบัความเตม็ใจท่ีจะเดินทางดว้ยอากาศยานในช่วงการระบาดของโรคโควิด 19 

อยา่งไรก็ดี กลุ่มตวัอยา่งไม่สามารถยืนยนัไดว้า่ปัจจยัท่ีส่งเสริมการเดินทาง ส่งผลต่อระดบัความเต็มใจท่ีจะเดินทาง

ด้วยอากาศยานในช่วงการระบาดของโรคโควิด 19 ท่ีนัยสําคญั 0.05 และเม่ือพิจารณาค่า VIF ไม่มีค่าใดเกิน10 

กล่าวคือไม่พบว่าค่าเฉล่ียระดบัการรับรู้ถึงอนัตรายของโรคโควิด 19 และค่าเฉล่ียระดบัปัจจยัท่ีส่งเสริมการเดินทาง

เกิดปัญหา Multicollinearity ทั้งน้ี ตวัแบบการถดถอยเชิงเส้นพหุคูณท่ีได ้คือ ค่าเฉล่ียระดบัความเตม็ใจท่ีจะเดินทาง

ดว้ยอากาศยานในช่วงการระบาดของโรคโควดิ 19  

= 3.227 - 0.522*(ค่าเฉล่ียระดบัการรับรู้ถึงอนัตรายของโรคโควิด 19) + 0.083*(ค่าเฉล่ียระดบัปัจจยัท่ี

ส่งเสริมการเดินทาง) 
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ตารางที ่1 ปัจจยัท่ีส่งผลตอ่ระดบัความเตม็ใจท่ีจะเดินทางดว้ยอากาศยานในช่วงการระบาดของโรคโควดิ 19 

ตวัแปรท่ีคาดว่ามีผลต่อระดบัความเตม็ใจท่ีจะเดินทางดว้ย

อากาศยานในช่วงการระบาดของโรคโควิด 19 
B SE Beta T Sig. VIF 

(Constant) 3.227 .242   13.336 .000  

ค่าเฉล่ียระดบัการรับรู้ถึงอนัตรายของโรคโควิด 19 -.522 .061 -.357 -8.589 .000 1.000 

ค่าเฉล่ียระดบัปัจจยัท่ีส่งเสริมการเดินทาง .083 .048 .073 1.748 .081 1.000 

B(Constant) = 3.227  R2 = 0.134  SEE = 0.6880  F(2,500) = 38.643  Sig.(F Test) < 0.000  *Sig < 0.05  

  

จากการรวบรวมขอ้เสนอแนะและความคิดเห็นเพ่ิมเติมจากผูต้อบแบบสอบถามจาํนวน 65 ขอ้ สามารถ

นาํมาจดักลุ่มไดด้งัน้ี ร้อยละ 44.62 ไม่เห็นดว้ยกบัการเดินทางดว้ยอากาศยานในขณะน้ี ร้อยละ 21.54 มีความเห็นว่า 

มาตรการการป้องกนัการแพร่เช้ือโรคโควดิ 19 ของท่าอากาศยานและสายการบินขาดความครอบคลุมและชดัเจน และ

ร้อยละ15.38 เป็นความเห็นเก่ียวกบัการฉีดวคัซีนป้องกนัโรคโควดิ 19 และร้อยละ 18 มีความคิดเห็นในประเด็นอ่ืนๆ  

 

6. อภิปรายผล  

(1) จากผลการศึกษาระดบัการรับรู้ถึงอนัตรายของโรคโควดิ 19 ปัจจยัท่ีส่งเสริมการเดินทางและความเต็มใจ

ท่ีจะเดินทางดว้ยอากาศยานในระหว่างการระบาดใหญ่ของโรคโควิด 19 พบว่าระดบัการรับรู้ถึงอนัตรายของ               

โรคโควิด 19 อยูใ่นระดบัสูง หรือกลุ่มตวัอย่างรู้สึกว่าโรคโควิด 19 คุกคามความปลอดภยัของตนเอง สอดคลอ้งกบั

บทความเร่ืองผลกระทบของโรคโควิด 19 ต่อสังคมไทยซ่ึงไดก้ล่าวไวว้า่ สถานการณ์โรคระบาดท่ีมีความไม่แน่นอน 

และเป็นโรควิบติัใหม่ส่งผลให้คนมีความกลวัครอบงาํ โดยคนจะเช่ือขอ้มูลท่ีเป็นขอ้มูลเชิงลบหรือกรณีเลวร้าย

ท่ีสุดเพ่ือเอาระวงัภยัตามสัญชาตญาณของมนุษย ์เม่ือมีความกลวัแลว้จะเกิดอาการวิตกกังวล ระแวดระวงัภยั

สาํหรับตวัเองและบุคคลในกลุ่มเดียวกนั (หยกฟ้า, 2563) ดงันั้น การท่ีกลุ่มตวัอยา่งมีระดบัการรับรู้ถึงอนัตรายของ

โรคโควิด 19 อยูใ่นระดบัสูง จึงสอดคลอ้งกบัสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด 19 ในประเทศไทย ในขณะท่ี

ทาํการแจกแบบสอบถาม นอกจากน้ี กลุ่มตวัอยา่งมีระดบัความเต็มใจท่ีจะเดินทางดว้ยอากาศยานในช่วงการระบาด

ของโรคโควิด 19 อยูใ่นระดบัตํ่า หมายความวา่กลุ่มตวัอยา่งไม่มีความเตม็ใจในการเดินทางในสถานการณ์ขณะน้ี 

สอดคลอ้งกบัผลการสาํรวจของ IATA ท่ีพบวา่ร้อยละ 84 ของผูต้อบแบบสอบถามระบุวา่มีความกลวัท่ีจะเดินทาง

จนกวา่โรคโควดิ 19 จะถูกควบคุมได ้และร้อยละ 58 ระบุวา่จะหลีกเล่ียงการเดินทางดว้ยอากาศยาน (IATA, 2020) 

และยงัสอดคลอ้งกบัการสํารวจในสหรัฐอเมริกาโดย Gallop และ Franklin Templeton ซ่ึงพบว่าร้อยละ 52 ของ

กลุ่มตวัอย่างรู้สึกไม่สบายใจท่ีจะเดินทางด้วยอากาศยาน (Gallop และ Franklin Templeton, 2020) นอกจากน้ี 

พบวา่ร้อยละ 26.6 ของกลุ่มตวัอยา่งไม่มีแผนท่ีจะเดินทางหลงัจากการระบาด ร้อยละ 48.5 วางแผนวา่จะเดินทาง

ภายใน 6 เดือน หลงัจากการระบาด และมีเพียงร้อยละ 3.6 เท่านั้น ท่ีมีการวางแผนจะเดินทางทนัทีหลงัการระบาด 

ซ่ึงสอดคลอ้งกบัการศึกษาของ Statista ในหัวขอ้ความเตม็ใจของผูโ้ดยสารท่ีจะเดินทางดว้ยอากาศยานภายหลงัจาก

การระบาดใหญ่ของโรคโควดิ 19 จบลง ซ่ึงพบวา่ร้อยละ 64 ของผูต้อบแบบสอบถามจะรอ 1 – 6 เดือน หลงัการระบาด 

จึงจะทาํการเดินทางดว้ยอากาศยานอีกคร้ังหน่ึง และมีเพียงร้อยละ 5 ของผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีความเต็มใจท่ีจะ

เดินทางดว้ยอากาศยานทนัทีหลงัจากการระบาดใหญ่จบลง (Statista, 2020) 

(2) จากผลการศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อความเตม็ใจท่ีจะเดินทางดว้ยอากาศยานในระหวา่งการการระบาดของ

โรคโควิด 19 พบวา่ ช่วงอาย ุและระดบัรายไดมี้ผลต่อคะแนนเฉล่ียความเต็มใจท่ีจะเดินทางดว้ยอากาศยานในช่วง

การระบาดของโรคโควิด 19 อยา่งมีนยัสาํคญั 0.05 กล่าวคือ ช่วงอาย ุ21 – 30 ปี มีคะแนนเฉล่ีย สูงกวา่ช่วงอายอ่ืุนๆ 
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และระดบัรายไดท่ี้ตํ่ามีคะแนนเฉล่ีย สูงกวา่ระดบัรายไดท่ี้สูง ซ่ึงจากการวิเคราะห์เพ่ิมเติมพบวา่ ช่วงอายแุละระดบั

รายไดมี้ความสัมพนัธ์กนั ท่ีระดบันยัสําคญั 0.01 นอกจากน้ี พบว่า กลุ่มช่วงอายุ 21 – 30 ปี มีระดบัรายไดไ้ม่เกิน 

35,000 บาท ต่อเดือน มีการรับรู้ถึงอนัตรายของโรคโควิด 19 และความเต็มใจท่ีจะเดินทางดว้ยอากาศยานในช่วง 

การระบาดสูงกว่าค่าเฉล่ียของกลุ่มตัวอย่าง ซ่ึงสามารถอธิบายได้ด้วยการศึกษาเร่ืองความเต็มใจท่ีจะเส่ียง                         

โดย Thomas Dohmen และคณะ ซ่ึงพบวา่อายสุ่งผลต่อความเต็มใจท่ีจะเส่ียง โดยเม่ืออายเุพ่ิมมากข้ึนความเต็มใจท่ี

จะเส่ียงจะลดลงตามลาํดบั (Dohmen และคณะ, 2020) นอกจากน้ี จากการวิเคราะห์การถดถอยพหุสามารถยืนยนัได้

ว่าระดบัการรับรู้ถึงอันตรายของโรคโควิด 19 ส่งผลต่อระดับความเต็มใจท่ีจะเดินทางด้วยอากาศยานในช่วง                    

การระบาดของโรคโควิด 19 อยา่งมีนยัสาํคญั 0.05 ซ่ึงผลการศึกษาดงักล่าวสอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของ Tracy L. 

Lamb และคณะซ่ึงทาํการศึกษาในสหรัฐอเมริกาวา่ระดบัการรับรู้ถึงอนัตรายของโรคโควิด 19 เป็นปัจจยัท่ีสาํคญัท่ี

สามารถใชค้าดการณ์ความเตม็ใจท่ีจะเดินทางดว้ยอากาศยาน (Tracy L. Lamb และคณะ, 2563) 

 

7. ข้อเสนอแนะ 

 7.1 ข้อเสนอแนะในการนําผลศึกษาไปใช้ 

(1) จากผลการศึกษาพบวา่ กลุ่มตวัอยา่งมีการรับรู้ถึงอนัตรายของโรคโควิด 19 ในระดบัสูง และมี

ความเต็มใจท่ีจะเดินทางดว้ยอากาศยานในช่วงการระบาด ในระดบัตํ่า สอดคลอ้งกบัความเห็น/ขอ้เสนอแนะ

เพ่ิมเติมส่วนใหญ่ท่ีวา่ ทุกคนควรงดเดินทางในขณะท่ีประเทศไทยมีการแพร่ระบาดเป็นวงกวา้ง ดงันั้น จึงสามารถ

คาดการณ์ไดว้า่ธุรกิจการบินจะไม่ดีข้ึนในระยะเวลาอนัใกล ้ดงันั้น ภาครัฐควรใหค้วามช่วยเหลือแก่ผูป้ระกอบการ

ในอุตสาหกรรมการบินอย่างเต็มความสามารถผ่านนโยบายทางการเงินหรือมาตรการช่วยเหลืออ่ืนๆ เพ่ือ

ประคบัประคองผูป้ระกอบการ ประกอบกบัการเร่งควบคุมการระบาด รวมทั้งกระตุน้ให้เกิดการเดินทางและ                

การท่องเท่ียว เพ่ือคงไวซ่ึ้งอุตสาหกรรมการบินและอุตสาหกรรมการท่องเท่ียวซ่ึงเป็นอุตสาหกรรมสําคญัของ

ประเทศไทยไวต้่อไป 

(2) จากผลการศึกษาพบว่า กลุ่มเป้าหมายท่ีมีปัจจัยส่วนบุคคลท่ีมีความเต็มใจท่ีจะเดินทางใน

สถานการณ์ท่ีมีโรคระบาด คือ กลุ่มคนอายรุะหวา่ง 21 – 30 ปี ซ่ึงจดัเป็นวยัเร่ิมทาํงานและมีระดบัรายไดไ้ม่สูงนกั 

ส่วนใหญ่มีระดับรายได้ไม่เกิน 35,000 บาท ต่อเดือน ดังนั้น ผูป้ระกอบการสายการบินและการท่องเท่ียวจึง

สามารถนาํขอ้มูลดงักล่าวไปใชใ้นการศึกษากลยทุธ์ทางการตลาดท่ีเหมาะสมกบักลุ่มเป้าหมาย  

(3) จากผลการศึกษาพบวา่ กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่มีการวางแผนท่ีจะเดินทางภายใน 6 เดือนหลงัจาก 

การส้ินสุดของการระบาดของโรคโควิด 19 ซ่ึงผูป้ระกอบการสายการบินและการท่องเท่ียวจึงสามารถนําขอ้มูล

ระยะเวลาการวางแผนท่ีจะเดินทางดงักล่าวไปใชใ้นการวางแผนการบินและรายการส่งเสริมการขายท่ีเหมาะสมต่อไป 

(4) จากผลการศึกษาหวัขอ้ปัจจยัท่ีส่งเสริมการเดินทางในขอ้ยอ่ยดา้นมาตรการในการจดัการเพ่ือลด

ความเส่ียงในการแพร่/ติดเช้ือโรคโควดิ 19 ของท่าอากาศยาน/สายการบิน พบวา่กลุ่มตวัอยา่งมีความคิดเห็นอยูใ่น

ระดบัค่อนขา้งเห็นดว้ย หรือแปลความไดว้า่การรับรู้ถึงมาตรการยงัไม่อยูใ่นระดบัท่ีสูง สอดคลอ้งกบัความเห็น/

ขอ้เสนอแนะเพ่ิมเติมท่ีเก่ียวกบัมาตรการป้องกนัการแพร่ระบาดจาํนวนร้อยละ 21.54 ของความเห็นทั้งหมด ซ่ึงมี

ความเห็นว่ามาตรการการป้องกนัการแพร่เช้ือโรคโควิด 19 ของท่าอากาศยาน สายการบินและการเดินทางดว้ย

อากาศยานยงัขาดความครอบคลุมและความชดัเจน ทั้งยงัไม่เขม้งวดและเขม้แข็งเพียงพอท่ีจะสร้างความมัน่ใจ

ใหแ้ก่ผูโ้ดยสารวา่จะไม่ไดรั้บการแพร่เช้ือโรคโควดิ 19 นอกจากน้ี ยงัมีขอ้เสนอแนะวา่ หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งควรมี

การประชาสัมพนัธ์ถึงมาตรการป้องกนัเพ่ือสร้างความมัน่ใจแก่ผูโ้ดยสาร ดงันั้น ท่าอากาศยานและสายการบินจึง
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ควรพฒันาและปรับปรุงมาตรฐาน/มาตรการในการจดัการเพ่ือลดความเส่ียงในการแพร่และการติดเช้ือใหเ้หมาะสม

เพ่ือสร้างความมัน่ใจให้แก่ผูโ้ดยสาร รวมทั้งเพ่ิมประสิทธิภาพในการส่ือสารและประชาสัมพนัธ์เพ่ือให้ผูโ้ดยสาร

รับรู้มาตรฐาน/มาตรการในการจดัการเช่นวา่นั้น 

7.2 ข้อเสนอแนะในการศึกษาคร้ังต่อไป 

(1) ควรมีการทาํการศึกษาในกลุ่มประชากรแยกเป็นภูมิภาค เพ่ือเป็นขอ้มูลกลุ่มเป้าหมายเพ่ิมเติม

ใหแ้ก่ผูป้ระกอบการสายการบินและท่าอากาศยานในภูมิภาคนั้น ๆ 

(2) ควรมีการทาํการศึกษาปัจจยัอ่ืน ๆ ตามสถานการณ์ท่ีเปล่ียนไป เช่น การพฒันาของเช้ือไวรัสโควิด 

19 สายพนัธ์ุต่าง ๆ ความสามารถในการเขา้ถึงวคัซีน และประสิทธิภาพของวคัซีน รวมถึงการคิดคน้ของยารักษาท่ีอาจ

เกิดข้ึนในอนาคต 

(3) ตวัแบบการถดถอยเชิงเสน้พหุคูณท่ีไดจ้ากการศึกษาน้ี สามารถอธิบายความผนัแปรของค่าเฉล่ีย

ระดบัความเต็มใจท่ีจะเดินทางดว้ยอากาศยานในช่วงการระบาดของโรคโควิด 19 ไดเ้พียงร้อยละ 13.4 จึงควรมี

การศึกษาปัจจยัอ่ืน ๆ ท่ีเหมาะสมเพ่ิมเติม 

 

8. กติติกรรมประกาศ 

 การศึกษาน้ีสําเร็จลุล่วงดว้ยดี เน่ืองจากไดรั้บการสนับสนุนจากหลายฝ่าย โดยเฉพาะอาจารยท่ี์ปรึกษา  

อ.ดร.นปภา ภทรกมงพงษ์ รศ.ดร.มาโนช โลหเตปานนท์ และดร.นวทศัน์ กอ้งสมุทร รวมถึงประธานกรรมการ

สอบ อ.ดร.วราภรณ์ เต็มแกว้ ท่ีไดก้รุณาให้ขอ้เสนอแนะท่ีมีประโยชน์ซ่ึงไดน้าํมาปรับใชจ้นเสร็จสมบูรณ์ และ

ขอขอบพระคุณผูเ้ช่ียวชาญทั้ง 3 ท่าน คือ ผศ.ณรงคฤ์ทธ์ิ อศัวเรืองพิภพ ร.อ.พ.ญ. นิษฐา เอ้ืออารีมิตร และนางสาว

เสาวนีย ์บุญยศ ท่ีกรุณาใหค้าํแนะนาํในการออกแบบแบบสอบถามเพ่ือใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ี  
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บทคัดย่อ 

 การวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์ 1) เพ่ือศึกษาปัจจยัส่วนบุคคลของผูโ้ดยสารชาวไทยท่ีเขา้มาใชบ้ริการ

สนามบินสุวรรณภูมิในช่วงโรคระบาดโควิด-19 2) เพ่ือศึกษาการรับรู้คุณภาพการใหบ้ริการของสนามบินสุวรรณภูมิ

ในช่วงโรคระบาดโควิด-19 3) เพ่ือเปรียบเทียบการรับรู้คุณภาพการให้บริการของสนามบินสุวรรณภูมิในช่วง               

โรคระบาดโควิด-19 จาํแนกตามปัจจยัส่วนบุคคลของผูโ้ดยสาร โดยกลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการศึกษาวิจยัคร้ังน้ี คือ 

ผูโ้ดยสารชาวไทยท่ีใช้บริการสนามบินสุวรรณภูมิในช่วงโรคระบาดโควิด-19 (เดือนตุลาคม 2563 – เดือน 

พฤศจิกายน 2563)โดยผูว้ิจยัไดก้าํหนดกลุ่มตวัอย่างเท่ากบั 250 คน โดยใชว้ิธีการสุ่มตวัอย่างแบบบงัเอิญ และ

เคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมขอ้มูลคือ แบบสอบถามออนไลน์ โดยใช้สถิติในการวิเคราะห์ขอ้มูล ได้แก่ 

ความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน และการทดสอบสมมติฐานใชส้ถิติ T-test, F-test และทดสอบ

ความแตกต่างรายคู่ Least significant difference (LSD)  

 ผลการวจิยั พบวา่ ผูโ้ดยสารชาวไทยท่ีใชบ้ริการสนามบินสุวรรณภูมิในช่วงโรคระบาดโควิด-19 ส่วน

ใหญ่เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 58.8 มีอายอุยูร่ะหวา่ง 20 – 30 ปี คิดเป็นร้อยละ 37.2 .มีสถานภาพโสด คิดเป็น

ร้อยละ 57.2  มีระดบัการศึกษา ปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 49.6 มีธุรกิจส่วนตวั คิดเป็นร้อยละ 27.6 และมีรายไดต้่อ

เดือน 20,001 – 30,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 35.2 ภาพรวมของการรับรู้คุณภาพการให้บริการของสนามบินสุวรรณภูมิ

ในช่วงโรคระบาดโควดิ-19 มีความคิดเห็นอยูใ่นระดบัมาก ค่าเฉล่ีย 3.48 เม่ือพิจารณารายดา้น พบวา่ กลุ่มตวัอยา่ง 

มีความคิดเห็นมากท่ีสุด คือ ดา้นการรู้จกัลูกคา้และเขา้ใจลูกคา้ ค่าเฉล่ีย 3.62 รองลงมาคือ ดา้นความเช่ือถือและ

ความไวว้างใจ ค่าเฉล่ีย 3.53 ด้านการให้ความเช่ือมั่นต่อลูกค้า ค่าเฉล่ีย 3.50 ด้านความเป็นรูปธรรมของ                         

การใหบ้ริการ ค่าเฉล่ีย 3.44 และดา้นการตอบสนองลูกคา้ ค่าเฉล่ีย 3.30 ตามลาํดบั 

 ผลการทดสอบสมมติฐาน พบวา่ การรับรู้คุณภาพการใหบ้ริการของสนามบินสุวรรณภูมิในช่วงโรคระบาด

โควดิ-19   จาํแนกตามปัจจยัส่วนบุคคล พบวา่ เพศ อาย ุสถานภาพ ระดบัการศึกษา อาชีพ และรายไดต้่อเดือนของ

ผูโ้ดยสารชาวไทยท่ีใชบ้ริการของสนามบินสุวรรณภูมิในช่วงโรคระบาดโควิด-19 แตกต่างกนั มีความคิดเห็น

เก่ียวกบัการรับรู้คุณภาพการใหบ้ริการของสนามบินสุวรรณภูมิในช่วงโรคระบาดโควดิ-19 โดยรวมไม่แตกต่างกนั 

 

คาํสําคญั: คุณภาพการใหบ้ริการ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โรคระบาดโควดิ-19 
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ABSTRACT 

 The objectives of this research were: 1) to study the personal factors of passengers who used the service 

at Suvarnabhumi Airport during the COVID- 19 pandemic, 2)  to study the perception of service quality of 

Suvarnabhumi Airport during the COVID - 19 pandemic, 3)  to compare the perception of service quality of 

Suvarnabhumi Airport to the personal factors of passengers during the COVID-19 pandemic. A sample group in 

this research was selected from passengers who have used the service at Suvarnabhumi Airport during the 

COVID-19 pandemic. The researcher had determined a sample group of 250 people. The sample of this research 

was drawn from the accident sampling.  The research instrument was a questionnaire and the data was analyzed 

by using frequency, percentage, mean, S.D., t-test, f-test, and LSD         

 The results were shown that the most representative group is female (58.8%), aged between 20-30 years 

old (37.2%), single status (57.2%), education level is bachelor's degree (49.6%), had their own business (27.6%), 

and monthly income is 20,001 – 30,000 baht (35.2%). Overall’s Perception of service quality at Suvarnabhumi 

Airport during the COVID-19 pandemic was ranked at a high level, its average is 3.48. To consider each aspect, 

the representative group highly agreed with the factor of empathy, its average is 3.62, the factor of reliability, its 

average is 3. 53, the factor of assurance, its average is 3. 50, the factor of tangibles, its average is 3. 44, and the 

factor of responsiveness, its average is 3. 30, respectively.  The hypothesis testing was showed that the different 

personal factors; 1) sex, 2) age, 3) marital status, 4) educational level, 5) occupation, and 6) monthly income have 

indifference on the perception of service quality of Suvarnabhumi Airport during the COVID-19 pandemic. 

 

Keywords: Service Quality, Suvarnabhumi International Airport, COVID-19 Pandemic 

 

1. ความสําคัญและทีม่าของปัญหาวจัิย 

 ปัจจุบนัท่าอากาศยานสุวรรณภูมิมีฐานะเป็นสนามบินหลกัของประเทศไทย เปิดใหบ้ริการตั้งแต่ปี พ.ศ. 

2549 และกลายเป็นหน่ึงในสนามบินท่ีมีผูโ้ดยสารมากท่ีสุดในโลกอย่างรวดเร็ว ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิเปิด

ใหบ้ริการเชิงพาณิชยเ์ตม็รูปแบบอยา่งเป็นทางการเม่ือวนัท่ี 28 กนัยายน พ.ศ. 2549 รัฐบาลไดก้าํหนดใหท่้าอากาศ

ยานนานาชาติสุวรรณภูมิ เป็นท่าอากาศยานหลกัของประเทศไทยแทนท่าอากาศยานดอนเมือง และตั้งเป้าใหเ้ป็น

ศูนยก์ลางการบินในทวีปเอเชีย  อีกทั้งการเน้นพฒันาคุณภาพการให้บริการของท่าอากาศยานให้ไดรั้บการจัด

อนัดบั 1 ใน 10 ท่าอากาศยานท่ีมีคุณภาพการบริการดีท่ีสุดในโลก (Wikipedia ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ, 2564)  

 สนามบินสุวรรณภูมิ นั้นเป็นท่ีรู้จกักนัดีในฐานะประตูสู่เอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้เคยไดรั้บการจดัอนัดบั

ใหเ้ป็น 1 ในท่าอากาศยานท่ีคุณภาพบริการดีท่ีสุดในโลกเม่ือปี 2553 มีผูค้นเดินทางผา่นท่ีน่ีปีล่ะไม่ตํ่ากวา่ 50 ลา้นคน 

สนามบินสุวรรณภูมิจึงเป็นปัจจยัสําคญัในระบบขนส่งท่ีจะช่วยเสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขนัทาง

ธุรกิจของประเทศ ช่วยสนบัสนุนและจดัการหาสินคา้ท่ีเป็นวตัถุดิบของธุรกิจอ่ืน หรือท่ีเรียกวา่ โซ่อุปทาน รวมทั้ง

ก่อใหเ้กิดการขยายตวัต่อเน่ืองจากกิจกรรมการบินในพ้ืนท่ีรอบสนามบินและตามแนวทางคมนาคมอีกดว้ย เม่ือทัว่

โลกเร่ิมเขา้สู่วกิฤตการณ์โรคระบาดโควดิ 19 ประเทศไทยเองในฐานะการเป็นเมืองท่องเท่ียวก็ไดรั้บผลกระทบใน

เร่ืองน้ีเป็นอย่างมาก จากท่ีเคยมีการเดินทางเขา้ ออกเฉล่ียสูงสุดวนัละ 2 แสนคน ไดล้ดลงมาเหลือเพียงวนัละ                   
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9 หม่ืนคนเท่านั้น และยิ่งน้อยลงอีกจากมาตรการชะลอการเดินทางเขา้ประเทศ และกกักนัโรคระบาด ขณะท่ี

ร้านคา้ภายในสนามบินก็ไดรั้บผลกระทบจากยอดขายส้ินคา้และบริการท่ีลดลงกวา่ร้อยละ 70 (กรุงเทพธุรกิจ, 2564) 

 บริษทั ท่าอากาศยานไทย จาํกดั (มหาชน) ไดเ้ปิดเผยว่า จากการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโควิด-19 

ระลอกใหม่ในประเทศไทย ส่งผลกระทบต่อจาํนวนผูโ้ดยสารในภาพรวมท่ีเดินทางผา่นสนามบินทั้ง 6 แห่ง ไดแ้ก่ 

ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ท่าอากาศยานดอนเมือง ท่าอากาศยานเชียงใหม่ ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชียงราย                

ท่าอากาศยานภูเก็ต และท่าอากาศยานหาดใหญ่ ลดลงอยา่งมีนยั โดยไดป้รับประมาณการปริมาณการจราจรทาง

อากาศ ระหวา่งปีงบประมาณ 2564 – 2567 โดยคาดวา่ในปีงบประมาณ 2564 จะมีปริมาณเท่ียวบินรวม 335,459 

เท่ียวบิน และมีผูโ้ดยสารรวม 31.90 ลา้นคน ปีงบประมาณ 2565 จะมีปริมาณเท่ียวบินรวม 547,226 เท่ียวบิน และ

ผูโ้ดยสารรวม 73.17 ลา้นคน ปีงบประมาณ 2566 จะมีปริมาณเท่ียวบินรวม 824,915 เท่ียวบิน และผูโ้ดยสารรวม 

128.85 ลา้นคน และปีงบประมาณ 2567 มีปริมาณเท่ียวบินรวม 923,925 เท่ียวบิน และผูโ้ดยสารรวม 146.40 ลา้น

คน หรือคาดวา่ปริมาณการจราจรทางอากาศจะกลบัสู่ระดบัเดียวกบัปี 2562 ในปี 2567 ซ่ึงประมาณการดงักล่าว

สอดคลอ้งกบัการคาดการณ์ IATA และ S&P Global อยา่งไรก็ตาม การประมาณการน้ีตั้งอยูบ่นขอ้สมมติฐานท่ีมี

การเปิดน่านฟ้าอยา่งไม่มีเง่ือนไข เช่น ไม่มีการกกักนัตวั ในเดือนธนัวาคม 2564 แต่หากมีการเปิดประเทศอยา่งมี

เง่ือนไข  จะตอ้งประเมินเง่ือนไขจากการเปิดประเทศ ความพร้อมของสนามบิน ซ่ึงจะเป็นปัจจยัเพ่ิมเติมในทางลบ 

จากประมาณการน้ีต่อไป (ประชาชาติธุรกิจ, 2564) 

 จากสภาพและปัญหาสถานการณ์โรคระบาดโควิด 19 ท่ีมีผลต่อการเดินทาง ทาํให้ผูว้ิจยัมีความสนใจท่ี

จะศึกษาเร่ืองความเช่ือมัน่ในคุณภาพการให้บริการของท่าอากาศยานสุวรรณภูมิในช่วงโรคระบาดโควิด-19  

เพราะสนามบินสุวรรณภูมิเป็นสถานท่ีรวบรวมผูค้นจากมากมายจากทัว่โลก จากสถานการณ์ดงักล่าวส่งผลให้

ผูโ้ดยสารบางกลุ่มท่ีมีความประสงค์จะเดินทางไปทาํงาน ท่องเท่ียว หรือทาํธุรกิจเป็นประจาํนั้น เดินทางลด

น้อยลง และอาจขาดความเช่ือมัน่ในการกลบัมาใชบ้ริการ รวมถึงมีความคาดหวงัให้สนามบินมีมาตรการความ

ปลอดภัยท่ีดีเยี่ยมเพ่ือความปลอดภัยของผูโ้ดยสาร ซ่ึงผลจากการวิจัยสามารถนํามาวิเคราะห์เพ่ือให้เป็น

ขอ้เสนอแนะ และนํามาวางแผนสร้างความเช่ือมัน่ในคุณภาพการให้บริการ และสร้างภาพลกัษณ์ท่ีดีให้กับ

สนามบินสุวรรณภูมิต่อไป 

 

2. วตัถุประสงค์ของการวจัิย 

(1) เพ่ือศึกษาปัจจยัส่วนบุคคลของผูโ้ดยสารชาวไทยท่ีเขา้มาใชบ้ริการสนามบินสุวรรณภูมิ 

(2) เพ่ือศึกษาการรับรู้คุณภาพการใหบ้ริการของสนามบินสุวรรณภูมิในช่วงโรคระบาดโควดิ-19 

(3) เพ่ือเปรียบเทียบการรับรู้คุณภาพการให้บริการของสนามบินสุวรรณภูมิในช่วงโรคระบาดโควดิ-19 

จาํแนกตามปัจจยัส่วนบุคคลของผูโ้ดยสาร 

 

3. เอกสารและงานวจัิยทีเ่กี่ยวข้อง 

 3.1 แนวคดิ ทฤษฎแีละงานวจิยัทีเ่กีย่วข้อง 

 แนวคดิเกีย่วกบัคุณภาพของการบริการ 

 วีระพงษ ์ เฉลิมจิระรัตน์ (2542) ให้ความหมายคุณภาพของบริการ (Service quality) ดงัน้ี 1) ความสอดคลอ้ง

กับความตอ้งการลูกคา้ 2) ระดับของความสามารถของบริการในการบาํบดัความตอ้งการของลูกคา้ 3) ระดบั              

ความพึงพอใจของลูกคา้หลงัจากไดรั้บบริการไปแลว้ 
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แนวคดิเกีย่วกบัการรับรู้คุณภาพการบริการ 

 Parasuraman และคณะ (1985) ได้ให้ความหมายไวว้่า เคร่ืองมือประเมินคุณภาพบริการท่ีเรียกว่า 

“SERVQUAL” ประกอบดว้ย ปัจจยัในการประเมินคุณภาพการให้บริการ 5 ดา้น (Dimensions) ไดแ้ก่ ความเป็น

รูปธรรมของบริการ (Tangibles) ความน่าเช่ือถือหรือไว้วางใจได้ (Reliability) การตอบสนองต่อลูกค้า 

(Responsiveness) การใหค้วามเช่ือมัน่แก่ลูกคา้ (Assurance) และการรู้จกัและเขา้ใจลูกคา้ (Empathy) 

 Wirtz.J and Lovelock (2018) ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการสร้างคุณภาพบริการ ในปัจจุบนัประกอบไปดว้ย

มิติคุณภาพท่ีประเมินจากลูกคา้ผูรั้บบริการ 5 มิติ ประกอบด้วย 1) ความเป็นรูปธรรมของบริการ (Tangibles)                  

2) ความเช่ือถือได ้(Reliability) 3) การตอบสนองต่อลูกคา้ (Responsiveness) 4) การให้ความมัน่ใจ (Assurance) 

และ 5) ความเขา้อกเขา้ใจ (Empathy) เคร่ืองมือแบบประเมินคุณภาพการบริการ หรือ SERVQUAL ข้ึนอยู่กบั            

สองส่วนท่ีแตกต่างกนั ก็คือความคาดหวงัของลูกคา้และการรับรู้ของลูกคา้ท่ีไดรั้บการบริการ สาํหรับการประเมิน

ความคาดหวงัของลูกคา้นั้น หากคะแนนการรับรู้มากกว่าหรือเท่ากบัคะแนนความคาดหวงั หมายถึง ลูกคา้มี              

ความพึงพอใจในคุณภาพการบริการ แต่ถา้หากคะแนนการรับรู้มีนอ้ยกวา่คะแนนความคาดหวงัจะหมายถึงลูกคา้

ไม่พึงพอใจในคุณภาพการบริการท่ีไดรั้บ 

 งานวจิยัทีเ่กีย่วข้อง 

 วิณารัตน์  ภูวพฒัน์ชัยกิจ (2561) ได้ศึกษาเร่ืองคุณภาพการให้บริการของท่าอากาศยานสุวรรณภูมิท่ี

ส่งผลต่อความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการชาวไทย ผลการศึกษาพบว่า ระดับความคิดเห็นต่อความพึงพอใจของ

ผูใ้ชบ้ริการชาวไทยและปัจจยัคุณภาพการให้บริการ ในดา้นความน่าเช่ือถือ ดา้นการตอบสนองความตอ้งการ  

ดา้นการให้ความมัน่ใจ ดา้นความเขา้ใจและรับรู้ความตอ้งการ และดา้นความเป็นรูปธรรม อยูใ่นระดบัเห็นดว้ย

มาก ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า คุณภาพการให้บริการของท่าอากาศยานสุวรรณภูมิในภาพรวมส่งผลต่อ

ความพึงพอใจของผูใ้ช้บริการชาวไทย อย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดับ 0.05 เม่ือพิจารณาเป็นรายได้พบว่า 

คุณภาพการให้บริการของท่าอากาศยานสุวรรณภูมิดา้นการตอบสนองความตอ้งการ และดา้นความเป็นรูปธรรม 

ส่งผลต่อความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการชาวไทย อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ส่วนคุณภาพการใหบ้ริการ

ของท่าอากาศยานสุวรรณภูมิด้านความน่าเช่ือถือ ด้านการให้ความมั่นใจ และด้านความเข้าใจและรับรู้                      

ความตอ้งการ ไม่ส่งผลต่อความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการ  

อริยาภรณ์ ตั้ งศรีธนาวงศ์ (2558) ได้ศึกษาเร่ือง การรับรู้คุณภาพการบริการท่าอากาศยานนานาชาติ               

ดอนเมืองท่ีมีผลต่อความพึงพอใจของนกัท่องเท่ียวนานาชาติ ผลการศึกษาพบวา่ การรับรู้คุณภาพการบริการของ

นกัท่องเท่ียวนานาชาติโดยรวมอยูใ่นระดบัมาก ส่วนความพึงพอใจของนกัท่องเท่ียวนานาชาติต่อท่าอากาศยาน

นานาชาติดอนเมืองโดยรวมพบว่า ความพึงพอใจของนักท่องเท่ียวนานาชาติอยู่ในระดบัมาก และเม่ือทดสอบ

สมมติฐาน พบวา่ การรับรู้คุณภาพการบริการของท่าอากาศยานนานาชาติดอนเมือง ดา้นการเดินทางเขา้ถึงสนามบิน 

และการเดินทางภายในสนามบิน ดา้นการบริการและส่ิงอาํนวยความสะดวกในสนามบิน ดา้นร้านอาหารภายใน

ท่าอากาศยาน ด้านร้านคา้ภายในท่าอากาศยานด้านระบบความปลอดภยัของท่าอากาศยาน ด้านส่ิงแวดลอ้ม

โดยทัว่ไป และดา้นระบบตรวจคนเขา้/ออกเมืองและระบบศุลกากร มีอิทธิพลต่อความพึงพอใจของนกัท่องเท่ียว

นานาชาติ อย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ี 0.05 และนักท่องเท่ียวนานาชาติท่ีมี เพศ อายุ และถ่ินพาํนกัท่ีแตกต่างกนั              

มีผลต่อความพึงพอใจในการใชบ้ริการท่าอากาศยานดอนเมืองท่ีไม่แตกต่างกนั 

พชัรี อนุสิทธ์ิ (2561) ไดศึ้กษาเร่ือง ปัจจยัท่ีส่งผลต่อความพึงพอใจของผูโ้ดยสารต่อการให้บริการของ

เจา้หนา้ท่ีท่าอากาศยานดอนเมือง ผลการวจิยัพบวา่ กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายรุะหวา่ง 26 - 35 ปี
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สถานภาพโสด ระดบัการศึกษาปริญญาตรี ประกอบอาชีพบริษทั ห้างร้านหรือเอกชน นอกจากน้ีผลการวิจยัยงั

พบวา่ ปัจจยัคุณภาพการใหบ้ริการท่ีมีผลต่อความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยภาพรวมมี

ระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก และระดับความคิดเห็นด้านความพึงพอใจของผูใ้ช้บริการท่าอากาศยาน

สุวรรณภูมิ โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก  

ชญาดา ชนาวุฒิกุลกิต และคณะ (2561) ไดศึ้กษาเร่ืองปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการรับรู้คุณภาพการบริการ

ของผูใ้ชบ้ริการสนามบินนานาชาติอุดรธานี ผลการวิจยัพบวา่ผูใ้ชบ้ริการสนามบินนานาชาติอุดรธานีส่วนใหญ่เป็น 

เพศชายอายรุะหวา่ง 26-40 ปีมีวตัถุประสงค ์หลกัในการเดินทางเพ่ือการทาํงานธุรกิจ รองลงมาคือ เพ่ือการท่องเท่ียว 

ผูใ้ชบ้ริการเหล่าน้ีส่วนใหญ่เคยใชบ้ริการสนามบินนานาชาติอุดรธานีมาแลว้อยา่งนอ้ย 5 คร้ัง ผูใ้ชบ้ริการสนามบิน

นานาชาติอุดรธานีมีความพึงพอใจต่อสนามบินนานาชาติอุดรธานีในดา้นของการมีภาพลกัษณ์การเป็นสนามบิน

นานาชาติโดยรวมอยู่ในระดบัมาก ผูใ้ชบ้ริการสนามบินนานาชาติอุดรธานีระบุว่าปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการรับรู้

คุณภาพการบริการ มากท่ีสุด ไดแ้ก่ ดา้นความปลอดภยั และ ดา้นความเป็นรูปธรรมของการบริการ ในขณะท่ี

ปัจจัยด้านความเช่ือถือไวใ้จได้และความน่าเช่ือถือของพนักงาน เป็นปัจจัยท่ีเก่ียวขอ้งกับการรับรู้คุณภาพ                 

การบริการนอ้ยท่ีสุด 

 3.2 กรอบแนวคดิในการวจิยั 

                         ตวัแปรต้น                                                                                            ตวัแปรตาม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนภาพที ่1 กรอบแนวคิดในการวจิยั 

 

3.3 สมมตฐิานการวจิยั 

 ผูโ้ดยสารชาวไทยท่ีมีปัจจยัส่วนบุคคลต่างกนัมีการรับรู้คุณภาพการให้บริการของสนามบินสุวรรณภูมิ

ในช่วงโรคระบาดโควดิ-19 แตกต่างกนั 

 

4. วธีิดําเนินการวจัิย  

        4.1 ประชากรและตวัอย่าง 

  ประชากรท่ีใชใ้นการวิจยั คือ ผูโ้ดยสารชาวไทยท่ีใชบ้ริการสนามบินสุวรรณภูมิในช่วงเดือนตุลาคม 

2563 - เดือนพฤศจิกายน 2563  

   ปัจจยัส่วนบุคคลของผู้โดยสาร

ในช่วงโรคระบาดโควดิ-19 

- เพศ 

- อาย ุ

- สถานภาพ 

- ระดบัการศึกษา 

- อาชีพ 

- รายไดต้่อเดือน 

การรับรู้คุณภาพการให้บริการ 

   -ความเป็นรูปธรรมของการใหบ้ริการ 

   -ความเช่ือถือและความไวว้างใจ 

   -การตอบสนองลูกคา้ 

   -การใหค้วามเช่ือมัน่ต่อลูกคา้ 

   -การรู้จกัและเขา้ใจลูกคา้ 
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  กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวิจยั คือ ผูโ้ดยสารชาวไทยท่ีใชบ้ริการสนามบินสุวรรณภูมิในช่วงโรคระบาด 

โควิด-19  จาํนวน 250 คน ทั้งน้ีเน่ืองจากการวิจยัคร้ังน้ี ไม่ทราบจาํนวนท่ีแน่นอนของผูโ้ดยสารท่ีใชบ้ริการของ

สายการบินไทยแอร์เอเชีย ผูว้จิยัจึงใชว้ธีิการสุ่มตวัอยา่งแบบบงัเอิญ โดยคาํนวณจาํนวนกลุ่มตวัอยา่งจากสูตรของ 

W.G. Cocharn (1953) ซ่ึงเป็นการคาํนวณหาขนาดตวัอยา่งกรณีไม่ทราบจาํนวนประชากร ท่ีระดบัความคลาดเคล่ือน

ร้อยละ 5 ไดจ้าํนวนกลุ่มตวัอยา่งทั้งหมด 250 คน 

        4.2 เคร่ืองมือวจิยั 

  การวจิยัคร้ังน้ีเป็นวจิยัเชิงปริมาณ เคร่ืองมือวจิยั คือ แบบสอบถาม (Questionnaire) ประกอบดว้ย 2 ส่วน

ดงัน้ี 

  ส่วนท่ี 1 ขอ้มูลปัจจัยส่วนบุคคลของผูโ้ดยสารชาวไทยท่ีใช้บริการสนามบินสุวรรณภูมิในช่วงโรค

ระบาดโควิด-19  ประกอบดว้ย เพศ อาย ุสถานภาพ ระดบัการศึกษา อาชีพ รายไดต้่อเดือน ลกัษณะคาํตอบแบบ

ตรวจสอบรายการ 

  ส่วนท่ี 2 ขอ้มูลการรับรู้คุณภาพการให้บริการของสนามบินสุวรรณภูมิในช่วงโรคระบาดโควิด-19 

ประกอบดว้ย 5 ดา้นไดแ้ก่ 1) ความเป็นรูปธรรมของการให้บริการ 2) ความเช่ือถือและความไวว้างใจ 3) การตอบสนอง

ต่อผูโ้ดยสาร 4) การให้ความเช่ือมัน่ และ5) การรู้จกัและเขา้ใจ ลกัษณะคาํตอบแบบมาตรประมาณค่า Likert ชนิด  

5 ระดบั 

       4.3 การเกบ็รวบรวมข้อมูล 

        ในขั้นตอนการเก็บรวบรวมขอ้มูล ผูว้จิยัดาํเนินการเก็บขอ้มูลดว้ยตนเองทุกขั้นตอน โดยมีรายละเอียด ดงัน้ี  

  1) ศึกษาขอ้มูลจากหนังสือ ตาํรา เอกสารทางวิชาการ และเวบ็ไซต์ต่าง ๆ เพ่ือนาํขอ้มูลไปสร้าง

กรอบแนวคิดในการวจิยั และสร้างแบบสอบถามเพ่ือท่ีจะนาํไปสาํรวจกบักลุ่มเป้าหมาย 

  2) ผูว้ิจัยได้นําแบบสอบถามไปตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือวิจัย โดยการหาค่าความเช่ือมั่น 

(Reliability) โดยใชว้ธีิการของ Cronbach ไดค้่าความเช่ือมัน่ของเคร่ืองมือท่ี 0.86 

  3) ผูว้ิจยัเลือกใชแ้บบสอบถามแบบออนไลน์เพ่ือสาํรวจกลุ่มตวัอยา่งท่ืเป็นผูโ้ดยสารชาวไทยท่ีใช้

บริการสนามบินสุวรรณภูมิ เม่ือพบว่าครบจํานวน 250 ชุด นําแบบสอบถามมาตรวจดูความเรียบร้อยและ                  

ความสมบูรณ์ในแต่ละขอ้คาํถาม ซ่ึงไดจ้าํนวนทั้งหมด 250 ชุด จากนั้นนาํขอ้มูลไปวเิคราะห์ตามวธีิทางสถิติต่อไป 

        4.4 การวเิคราะห์ข้อมูล  

  1) สถิติเชิงพรรณนา ไดแ้ก่ ความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  

  2) สถิติเชิงอนุมาน ได้แก่ การวิเคราะห์เพ่ือทดสอบสมมติฐานผูโ้ดยสารชาวไทยท่ีมีปัจจยัส่วน

บุคคลแตกต่างกนั การรับรู้ความเช่ือมัน่ในคุณภาพการให้บริการแตกต่างกนั ดว้ยสถิติ T-test การวิเคราะห์เพ่ือ

ทดสอบสมมติฐานเปรียบเทียบความแตกต่างระหวา่งปัจจยัส่วนบุคคลของผูโ้ดยสาร กบัการรับรู้ความเช่ือมัน่ใน

คุณภาพการใหบ้ริการดว้ยสถิติ F-test และเปรียบเทียบความแตกต่างรายคู่ ดว้ยสถิติ LSD 

 

5. ผลการวจัิย 

 การวเิคราะห์ข้อมูลเชิงพรรณนา 

  1) จากการสํารวจกลุ่มตัวอย่าง จํานวน 250 คน ผลการวิจัย พบว่า ผูโ้ดยสารชาวไทยท่ีใช้บริการ

สนามบินสุวรรณภูมิในช่วงโรคระบาดโควิด-19 ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ร้อยละ 58.8 มีอายุอยู่ระหว่าง 20-30 ปี  
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คิดเป็นร้อยละ 37.2 สถานภาพโสด คิดเป็นร้อยละ 57.2 ระดบัการศึกษาปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 49.6 มีอาชีพ

ธุรกิจส่วนตวั คิดเป็นร้อยละ 27.6 และรายไดต้่อเดือน 20,001 – 30,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 35.2  

 2) การรับรู้คุณภาพการให้บริการของสนามบินสุวรรณภูมิในช่วงโรคระบาดโควิด-19 พบวา่ ภาพรวม

ของการรับรู้คุณภาพการใหบ้ริการของสนามบินสุวรรณภูมิในช่วงโรคระบาดโควดิ-19 มีความคิดเห็นอยูใ่นระดบั

มาก ค่าเฉล่ีย 3.48 เม่ือพิจารณารายดา้น พบว่า กลุ่มตวัอย่างมีความคิดเห็นมากท่ีสุด คือ ดา้นการรู้จกัลูกคา้และ

เขา้ใจลูกคา้ ค่าเฉล่ีย 3.62 แสดงขอ้มูลดงัตารางท่ี 1 

 

ตารางที ่1  แสดงค่าเฉล่ีย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน ของระดบัความคิดเห็นเก่ียวกบัการรับรู้คุณภาพการให้บริการ

ของสนามบินสุวรรณภูมิในช่วงโรคระบาดโควดิ-19 

การรับรู้คุณภาพการใหบ้ริการของสนามบิน

สุวรรณภูมิในช่วงโรคระบาดโควิด-19 
ค่าเฉล่ีย 

ค่าเบ่ียงเบน

มาตรฐาน 
แปลผล 

ดา้นความเป็นรูปธรรมของการใหบ้ริการ 

ดา้นความเช่ือถือและความไวว้างใจ 

ดา้นการตอบสนองลูกคา้ 

ดา้นการใหค้วามเช่ือมัน่ต่อลูกคา้ 

ดา้นการรู้จกัลูกคา้และเขา้ใจลูกคา้ 

3.44 

3.53 

3.30 

3.50 

3.62 

0.90 

0.90 

0.92 

0.83 

1.16 

มาก 

มาก 

ปานกลาง 

มาก 

มาก 

รวม 3.48 0.94 มาก 

 

 การทดสอบสมมตฐิาน 

 1) ผลการทดสอบเปรียบเทียบการรับรู้คุณภาพการใหบ้ริการของสนามบินสุวรรณภูมิในช่วงโรคระบาด

โควิด-19 จาํแนกตามปัจจยัส่วนบุคคล พบว่า ผูใ้ชบ้ริการสนามบินสุวรรณภูมิชาวไทยท่ีมี เพศ อายุ สถานภาพ

อาชีพ รายไดต้่อเดือน แตกต่างกนั มีความคิดเห็นเก่ียวกบัการรับรู้คุณภาพการใหบ้ริการของสนามบินสุวรรณภูมิ

ในช่วงโรคระบาดโควดิ-19 โดยรวมไม่แตกต่างกนั โดยมีระดบันยัสาํคญัทางสถิติ 0.05 (ผลการวเิคราะห์พบว่าค่า 

sig. ท่ีคาํนวณไดมี้ค่ามากกวา่ระดบันยัสาํคญัทางสถิติท่ีกาํหนดไว)้ แสดงขอ้มูลดงัตารางท่ี 2 

 2) ผลการทดสอบเปรียบเทียบการรับรู้คุณภาพการใหบ้ริการของสนามบินสุวรรณภูมิในช่วงโรคระบาด

โควดิ-19 จาํแนกตามปัจจยัส่วนบุคคล พบวา่ ผูใ้ชบ้ริการสนามบินสุวรรณภูมิชาวไทยท่ีมี ระดบัการศึกษา แตกต่าง

กนั มีความคิดเห็นเก่ียวกบัการรับรู้คุณภาพการให้บริการของสนามบินสุวรรณภูมิในช่วงโรคระบาดโควิด-19 

โดยรวมแตกต่างกนั โดยมีระดบันยัสาํคญัทางสถิติ 0.05 (ผลการวเิคราะห์พบวา่ค่า sig. ท่ีคาํนวณไดมี้ค่ามากกวา่

ระดบันยัสาํคญัทางสถิติท่ีกาํหนดไว)้ แสดงขอ้มูลดงัตารางท่ี 2 

 

ตารางที่ 2 การเปรียบเทียบการรับรู้คุณภาพการให้บริการของสนามบินสุวรรณภูมิในช่วงโรคระบาดโควิด-19 

จาํแนกตามปัจจยัส่วนบุคคล 

การรับรู้คุณภาพ

การให้บริการ 
เพศ อาย ุ สถานภาพ ระดบัการศึกษา อาชีพ รายไดต่้อเดือน 

รวม 
t-test Sig. F-test Sig. F-test Sig. F-test Sig. F-test Sig. F-test Sig. 

-1.399 0.16 0.86 0.50 1.52 0.21 5.30 0.00* 1.11 0.35 0.70 0.58 
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6. อภิปรายผล  

 ผลการศึกษาการรับรู้คุณภาพการให้บริการของสนามบินสุวรรณภูมิในช่วงโรคระบาดโควิด-19 พบวา่ 

ผูโ้ดยสารชาวไทยท่ีใชบ้ริการของสนามบินสุวรรณภูมิในช่วงโรคระบาดโควิด-19 มึความคิดเห็นเก่ียวกบัปัจจยั

ส่วนบุคคล สอดคลอ้งกับผลงานวิจัยของ ณัชชา ศักด์ิสุจริต (2554) ได้ทาํการศึกษาเร่ือง ความพึงพอใจของ

ผูใ้ชบ้ริการชาวไทยท่ีมีต่อคุณภาพบริการของท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ผลการศึกษาพบวา่ระดบัความพึงพอใจของ

ผูใ้ชบ้ริการชาวไทยท่ีมีต่อคุณภาพบริการของท่าอากาศยานสุวรรณภูมิโดยรวมอยูใ่นระดบัมาก และสอดคลอ้งกบั

ผลงานวิจยัของ จิตตพฒัน์ พรหมพงษ ์ (2558) ไดท้าํการศึกษาเร่ือง ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อความพึงพอใจในการใช้

บริการท่าอากาศยานสุวรรณภูมิพบวา่ ปัจจยัประชากรศาสตร์ผูใ้ชบ้ริการท่ีมีความแตกต่างกนัในเร่ืองของรายได้

เฉล่ียต่อเดือนและอาชีพ มีความพึงพอใจในการใชบ้ริการท่าอากาศยานสุวรรณภูมิสูงท่ีสุด  

 การรับรู้คุณภาพการให้บริการของสนามบินสุวรรณภูมิในช่วงโรคระบาดโควิด-19 มีความคิดเห็นจาก

ผูโ้ดยสารท่ีเคยมาใช้บริการอยู่ในระดบัมากเกือบทุกด้าน ประกอบด้วยความเป็นรูปธรรมของการให้บริการ                

ความเช่ือถือและความไวว้างใจ การให้ความเช่ือมัน่ และการรู้จกัและเขา้ใจ และจาํแนกตามปัจจยัส่วนบุคคลของ

ผูโ้ดยสารพบว่า ผูโ้ดยสารท่ีมีเพศต่างกนัมีการรับรู้คุณภาพการให้บริการของสนามบินสุวรรณภูมิในช่วงโรค

ระบาดโควิด-19  ในดา้นรูปธรรมของการบริการ ดา้นความน่าเช่ือถือ ดา้นการตอบสนองต่อผูรั้บบริการ ดา้นให้

ความเช่ือมัน่ ความการเขา้ใจและรับรู้ความตอ้งการ ไม่แตกต่างกนั ผูโ้ดยสารท่ีมีอายุต่างกนัมีการรับรู้คุณภาพ            

การให้บริการของสนามบินสุวรรณภูมิในช่วงโรคระบาดโควิด-19 ในดา้นรูปธรรมของการบริการ ดา้นความน่าเช่ือถือ 

ดา้นการตอบสนองต่อผูรั้บบริการ ดา้นให้ความเช่ือมัน่ ความการเขา้ใจและรับรู้ความตอ้งการ ไม่แตกต่างกัน 

ผูโ้ดยสารท่ีมีสถานภาพต่างกนัมีการรับรู้คุณภาพการให้บริการของสนามบินสุวรรณภูมิในช่วงโรคระบาดโควิด-19 

ในด้านรูปธรรมของการบริการ ด้านความน่าเช่ือถือ ด้านการตอบสนองต่อผูรั้บบริการ ด้านให้ความเช่ือมัน่             

ความการเข้าใจและรับรู้ความต้องการ ไม่แตกต่างกัน ผู ้โดยสารท่ีมีการศึกษาต่างกันมีการรับรู้คุณภาพ                         

การให้บริการของสนามบินสุวรรณภูมิในช่วงโรคระบาดโควิด-19 ในดา้นรูปธรรมของการบริการ ดา้นความน่าเช่ือถือ 

ด้านการตอบสนองต่อผูรั้บบริการ ด้านให้ความเช่ือมัน่ ความการเขา้ใจและรับรู้ความตอ้งการ แตกต่างกัน 

ผูโ้ดยสารท่ีมีรายไดต้่างกนัการรับรู้คุณภาพการให้บริการของสนามบินสุวรรณภูมิในช่วงโรคระบาดโควิด-19    

ในด้านรูปธรรมของการบริการ ด้านความน่าเช่ือถือ ด้านการตอบสนองต่อผูรั้บบริการ ด้านให้ความเช่ือมัน่              

ความการเขา้ใจและรับรู้ความตอ้งการ ไม่แตกต่างกนั สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ วิณารัตน์ ภูวพฒัน์ชยักิจ (2561) 

ไดศึ้กษาถึงคุณภาพการให้บริการของท่าอากาศยานสุวรรณภูมิท่ีส่งผลต่อความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการชาวไทย  

มีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาความคิดเห็นต่อความพึงพอใจ ของผูใ้ชบ้ริการชาวไทยในการให้บริการของท่าอากาศ

ยานสุวรรณภูมิ ความคิดเห็นต่อคุณภาพ การให้บริการของท่าอากาศยานสุวรรณภูมิของผูใ้ชบ้ริการชาวไทยใน 

การใชบ้ริการของท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ และ เพ่ือวเิคราะห์คุณภาพการใหบ้ริการของท่าอากาศยานสุวรรณภูมิท่ี

ส่งผลต่อ ความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการชาวไทย ผลการศึกษาพบว่า ระดบัความคิดเห็นต่อความพึงพอใจของ

ผูใ้ชบ้ริการชาวไทยและปัจจยัคุณภาพการให้บริการ ในดา้นความน่าเช่ือถือ ดา้นการตอบสนองความตอ้งการ  

ดา้นการให้ความมัน่ใจ ดา้นความเขา้ใจและรับรู้ความตอ้งการ และดา้นความเป็นรูปธรรม อยูใ่นระดบัเห็นดว้ย

มาก ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า คุณภาพการให้บริการของท่าอากาศยานสุวรรณภูมิในภาพรวมส่งผลต่อ

ความพึงพอใจของผูใ้ช้บริการชาวไทย อย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดับ 0.05 เม่ือพิจารณาเป็นรายได้พบว่า 

คุณภาพการให้บริการของท่าอากาศยานสุวรรณภูมิดา้นการตอบสนองความตอ้งการ และดา้นความเป็นรูปธรรม 

ส่งผลต่อความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการชาวไทย อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ส่วนคุณภาพการใหบ้ริการ
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ของท่าอากาศยานสุวรรณภูมิด้านความน่าเช่ือถือ ด้านการให้ความมั่นใจ และด้านความเข้าใจและรับรู้                        

ความตอ้งการ ไม่ส่งผลต่อความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการ 

 

7. ข้อเสนอแนะ 

 7.1 ข้อเสนอแนะในการนําผลวจิยัไปใช้ 

(1) ผลการวจิยั พบวา่ ความคิดเห็นเก่ียวกบัการรับรู้คุณภาพการใหบ้ริการของสนามบินสุวรรณภูมิ

ในช่วงโรคระบาดโควดิ-19 ดา้นการรู้จกัและเขา้ใจลูกคา้อยูใ่นระดบัมาก สามารถนาํผลการวจิยัไปปรับปรุงพฒันา 

เพ่ือสร้างความเช่ือมัน่ใหแ้ก่ผูโ้ดยสารในช่วงโรคระบาดโควิด-19 ดงันั้นหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง และสนามบินอ่ืนๆ 

สามารถนาํขอ้มูลไปใชใ้นการใหบ้ริการเพ่ือสร้างความเข่ือมัน่ใหก้บัผูโ้ดยสารใหดี้ยิง่ข้ึนๆต่อไป  

(2) ผลการวจิยั พบวา่ ความคิดเห็นเก่ียวกบัการรับรู้คุณภาพการใหบ้ริการของสนามบินสุวรรณภูมิ

ในช่วงโรคระบาดโควิด-19 ดา้นตอบสนองลูกคา้อยูใ่นระดบัปานกลาง สามารถนาํผลการวิจยัไปเป็นแนวทางใน

การปรับปรุงในดา้นต่าง ๆ เพ่ือแกไ้ขและรับมือสถานการณ์โรคระบาดโควิด-19 ท่ีจะส่งผลกระทบต่อการรับรู้

และความเข่ือมัน่ของผูโ้ดยสารต่อไป 

7.2 ข้อเสนอแนะในการวจิยัคร้ังต่อไป 

(1) ควรศึกษาการรับรู้คุณภาพการให้บริการของสนามบินสุวรรณภูมิในช่วงโรคระบาดโควิด-19 

ของสนามบินอ่ืนๆ โดยอาจมีการเจาะลึกลงไปในแต่ละพ้ืนท่ีจงัหวดั เพ่ือเปรียบเทียบให้เห็นถึงความเช่ือมัน่ของ

ผูโ้ดยสารในแต่ละพ้ืนท่ีจงัหวดั 

(2) เพ่ือให้ได้ขอ้มูลเชิงลึกเก่ียวกับพฤติกรรมการใช้บริการสนามบินสุวรรณภูมิทั้งชาวไทยและ

ชาวต่างชาติในช่วงโรคระบาดโควดิ-19 เพ่ือเปรียบเทียบใหเ้ห็นถึงพฤติกรรมการรับรู้ท่ีอาจแตกต่างกนั โดยอาจมี

การสัมภาษณ์ขอ้มูล เชิงลึก ควบคู่ไปกบัการแจกแบบสอบถามกบักลุ่มผูต้อบแบบสอบถาม และอาจสอบถามถึง

ความจําเป็นต้องเดินทางในช่วงโรคระบาดโควิด-19 เพ่ือให้เป็นประโยชน์ในการนําข้อมูลไปปรับพฒันา                     

การบริการของสนามบิน เพ่ือใหไ้ดข้อ้มูลท่ีมีความเฉพาะเจาะจง และมีความหลากหลายมากยิง่ข้ึน  

 

8. กติติกรรมประกาศ 

  ผูว้ิจยัขอขอบพระคุณผูโ้ดยสารชาวไทยท่ีใชบ้ริการสนามบินสุวรรณภูมิในช่วงโรคระบาดโควิด-19 ท่ี

อนุเคราะห์และให้ความร่วมมือในการตอบคาํถามให้แก่ผูว้ิจยัตามความเป็นจริง และทาํให้งานวิจยัฉบบัน้ีสาํเร็จ

ลุล่วงไปไดด้ว้ยดี 
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แนวโน้มความต้องการการเดินทางทางอากาศของผู้โดยสารชาวไทยในเขตกรุงเทพฯ 

และปริมณฑลในช่วงวกิฤตการณ์ COVID-19 ทั้ง 3 ระลอกในประเทศไทย  

TRENDS IN DEMAND FOR AIR TRAVELLING OF THAI PASSENGERS IN 

BANGKOK AND VICINITY DURING THE 3 WAVES OF THE COVID-19 

CRISIS IN THAILAND 
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บทคัดย่อ 

 การวิจัยน้ีมีวตัถุประสงค์เพ่ือศึกษาเพ่ือศึกษาแนวโน้มการเดินทางทางอากาศของผูโ้ดยสารในเขต

กรุงเทพและปริมณฑลในช่วงวกิฤตการณ์ COVID-19 ทั้ง 3 ระลอก โดยตวัอยา่งท่ีใชใ้นการศึกษามาจากประชากร

ท่ีอาศยัอยูใ่นเขตกรุงเทพและปริมณฑล โดยใชว้ิธีการสุ่มตวัอยา่งแบบกลุ่ม (Cluster) จาํนวน 1,000 คน โดยเก็บ

รวบรวมขอ้มูลแบบอนุกรมเวลา (Time Series) วิเคราะห์ผลใชส้ถิติเชิงพรรณนา ในการวิเคราะห์ถึงแนวโนม้การ

เดินทางทางอากาศของผูโ้ดยสารในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑลใน 2 รูปแบบ ไดแ้ก่ การเดินทางภายในประเทศ 

และการเดินทางระหวา่งประเทศ ในช่วงวกิฤตการณ์ COVID-19 โดยพบวา่ แนวโนม้การเดินทางทางอากาศทั้งใน

ประเทศและระหว่างประเทศมีแนวโนม้ท่ีเพ่ิมข้ึนอยา่งต่อเน่ือง โดยความตอ้งการการเดินทางภายในประเทศมี

สัดส่วนของความตอ้งการในการเดินทางในช่วงวิกฤตการณ์ COVID-19  มากกวา่ ความตอ้งการการเดินทางทาง

อากาศระหวา่งประเทศ ซ่ึงเป็นส่ิงท่ีสายการบินต่าง ๆจะตอ้งคาํนึงถึงปัจจยัดงักล่าวเพ่ือนาํมาพฒันาปรับปรุงการ

ให้บริการ เสริมสร้างมาตรการความปลอดภยั  เพ่ือสร้างความมัน่ใจในการเดินทางให้กบัผูโ้ดยสาร และสามารถ

รักษาฐานลูกคา้ของตนเพ่ือใหก้ลบัมาใชบ้ริการเพ่ิมมากข้ึนหลกัวกิฤตการณ์ COVID-19 ไดอี้กดว้ย 

 

คาํสําคญั: การเดินทางทางอากาศ, ความตอ้งการ, COVID-19, การตดัสินใจ
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ABSTRACT 

 The objective of this research studied the trends of air travelling among passengers in Bangkok and 

Vicinity during the COVID- 19 crisis.  The cluster sampling was used to yield 1,000 samples of Passengers in 

Bangkok and Vicinity and data was collected in a time series.  This study the results were analyzed using 

descriptive statistics for statistical analysis of the air travel trends of passengers in the Bangkok and suburbs in             

2 forms: domestic travel and international travel during the Covid-19 crisis. The study found that both domestic 

and international air travel trends continued to increase.  Domestic travel is more proportionate to travel demand 

during the COVID-19 crisis than international air travel demand. This is the trends that airlines have to take into 

account such factors in order to improve their service and strengthen safety measures to ensure the travelling of 

passengers and able to maintain their customer base and loyalty in order to come back to use more services after 

COVID-19 crisis as well.  

 

Keywords: Demand, Air travelling, Decision Making, COVID-19 

 

ความเป็นมาและความสําคัญของปัญหา 

ปลายปี 2019 ผลกระทบใหญ่ของการเดินทางทางอากาศไดเ้กิดข้ึนอีกคร้ังจากการแพร่ระบาดของไวรัส

โคโรน่า หรือ COVID-19 ท่ีทาํใหป้ระเทศต่างๆทัว่โลกออกมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดจนไปถึงปิดประเทศ 

ปิดเมือง หรือ มาตรการ ล็อกดาวน์ รวมไปถึงนโยบายการห้ามเคล่ือนยา้ยระหว่างเมือง การห้ามเดินทางขา้ม

ประเทศ ขา้มจงัหวดั จนไปถึงการปิดท่าอากาศ จากมาตรการดงักล่าวอุตสาหกรรมท่ีมีผลกระทบโดยตรงอยา่ง

มากนัน่ก็คืออุตสาหกรรมการท่องเท่ียว อุตสาหกรรมการบิน ซ่ึงจะเห็นไดจ้ากจาํนวนเท่ียวบินของสายการบินใน

ประเทศต่างๆลดลงมากถึง 70-90% ของเท่ียวบินทั้งหมด และท่ีเห็นไดช้ดั สายการบินต่างๆในประเทศไทย ไม่วา่

จะเป็น สายการบินไทย สายการบินกรุงเทพ สายการบินไทยแอร์เอเชีย สายการบินไทยไลออ้นแอร์ ฯลฯ ต่างงด

ให้บริการทุกเท่ียวบินทั้ งในประเทศและระหว่างประเทศ นอกจากมาตรการการจํากัดการเดินทางข้างตน้ 

วิกฤตการณ์ COVID-19 ยงัเป็นปัจจยัท่ีสาํคญัต่อพฤติกรรมของมนุษยจ์ะเปล่ียนแปลงไปจากเดิมไปสู่วิถีชีวติใหม่ 

(New Normal) ดังนั้นจึงสามารถกล่าวได้ว่าพฤติกรรมการเดินทางทางอากาศของผูโ้ดยสารและรูปแบบของ               

การให้บริการของสายการบินหลงัวิกฤตการณ์ COVID-19 มีแนวโนม้ท่ีเปล่ียนแปลงไปอยา่งแน่นอนตลอดกาล 

หรือจนกวา่โรคระบาดจะส้ินสุดซ่ึงก็ยงัคงไม่มีใครทราบวา่จะส้ินสุดเม่ือไหร่ 

การดาํเนินการดา้นการบินท่ีสาํคญัไม่ใช่เพียงแต่การใหบ้ริการบนเคร่ืองบินเท่านั้น ส่ิงท่ีสาํคญัไม่แพก้นั

นั่นก็คือ ขั้นตอนก่อนปฏิบัติการบิน ไม่ว่าจะเป็นการตรวจบตัรโดยสาร พิธีการตรวจคนเขา้เมือง (ในกรณีท่ี

เดินทางระหวา่งประเทศ) การตรวจ ณ จุดตรวจรักษาความปลอดภยั และการตรวจบตัรข้ึนเคร่ืองบิน ณ ประตข้ึูน

เคร่ืองบิน ซ่ึงในเวลาสถานการณ์ปกติแลว้ในเท่ียวบินระหวา่งประเทศจะใชเ้วลาอยา่งนอ้ย หน่ึงชัว่โมงคร่ึง และ

ในเท่ียวบินภายในประเทศจะใชเ้วลาอย่างนอ้ยหน่ึงชัว่โมง แต่ในวิกฤตการณ์ COVID-19 ท่ีเกิดข้ึนนั้น ขั้นตอน

ก่อนการปฏิบติัการบินจะมีความซบัซอ้นมากยิ่งข้ึน อนัเน่ืองมาจากการเพ่ิมมาตรการคดักรองโรคก่อนปฏิบติัการ

บิน ไม่วา่จะเป็น ณ จุดตรวจก่อนทาํการตรวจบตัรโดยสาร หรือแมก้ระทัง่ในบางสายการบิน อาทิเช่น สายการบิน

เอมิเรตส์ ไดเ้ร่ิมตรวจหาเช้ือ COVID-19 ผูโ้ดยสารก่อนข้ึนเคร่ืองบินซ่ึงจะรู้ผลภายใน 10 นาที อีกทั้งการเดินทาง

ไปในหลายๆประเทศยงัมีมาตรการท่ีใชเ้อกสารการรับรองสุขภาพ หรือ Fit to Fly ท่ีผูโ้ดยสารจาํเป็นตอ้งมีก่อน
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การเดินทางให้เรียบร้อย ดงันั้นการเพ่ิมมาตรการดงักล่าวก่อนทาํการบินจึงจาํเป็นท่ีจะตอ้งมีการตรวจสอบอย่าง

เขม้ขน้ ละเอียด มากข้ึน ดงันั้นขั้นตอนก่อนทาํการบินจึงจาํเป็นตอ้งใชเ้วลามากข้ึนจากเดิมดงันั้นผูโ้ดยสารจะตอ้ง

ตรวจสอบประเทศปลายทางถึงเอกสารท่ีมีความจาํเป็นตอ้งใชแ้ละเผื่อเวลาในขั้นตอนก่อนทาํการบินท่ีเพ่ิมข้ึนอีก

ด้วย และท่ีสําคัญนอกเหนือจากขั้ นตอนก่อนทําการบินท่ีจะขาดไม่ได้คือเ ร่ืองของสัมภาระท่ีปัจจุบัน                               

เจลแอลกอฮอล์ลา้งมือเป็นส่ิงท่ีจาํเป็นในวิกฤตการณ์ COVID-19 น้ีแต่เน่ืองดว้ยกฎห้ามนาํของเหลว เจล หรือ 

สเปรย ์(LAGs) ข้ึนเคร่ืองบินเกินขอ้กาํหนดเด็ดขาด อยา่งไรก็ตามหลงัจากน้ีมีความเป็นไปไดว้า่เจลแอลกอฮอล์

ลา้งมืออาจเป็นขอ้ยกเวน้โดย US Transportation Security Administration ซ่ึงเป็นหน่วยงานดา้นความปลอดภยั

ทางการบินของสหรัฐอเมริกาไดเ้ร่ิมอนุญาตให้ผูโ้ดยสารนาํเจลแอลกอฮอลล์า้งมือท่ีสามารถผ่านจุดตรวจรักษา

ความปลอดภยัก่อนทาํการบินและนาํข้ึนเคร่ืองบินได ้โดยมีขอ้แมเ้พียงแค่ตอ้งผา่นการคดัแยกพิเศษและใชเ้วลาท่ี

เพ่ิมข้ึนเท่านั้น 

สําหรับการศึกษาในคร้ังน้ีเป็นการศึกษาเพ่ือทาํความเขา้ใจอย่างลึกซ้ึง ท่ีจะทาํให้เขา้ใจถึงแนวโน้ม             

การเดินทางทางอากาศของผูโ้ดยสารในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล ซ่ึงเนน้การเดินทางและบริการท่ีมีคุณภาพดี 

คุม้ค่า เนน้การซ้ือดว้ยเหตุผลโดยไม่ใชอ้ารมณ์ โดยให้ความสาํคญักบัความพึงพอใจและสถานการณ์รอบตวัเป็น

หลกั มีความสามารถในการซ้ือบริการในราคาสูง จึงมีศกัยภาพสูงในการบริโภค ขณะเดียวกนัคาํนึงถึงความมัน่ใจ

ดา้นความปลอดภยั ความมัน่ใจดา้นบริการ ใส่ใจสุขภาพท่ีดี อีกทั้งผูโ้ดยสารกลุ่มน้ีไม่ตอ้งกงัวลต่อค่าใชจ่้ายใน

การเดินทาง เน่ืองจากเป็นผูโ้ดยสารอาศยัอยู่ในเขตเมือง จึงมีความละเอียดรอบคอบในการเลือกซ้ือสินคา้และ

บริการต่างๆ มากยิง่ข้ึน  

ดว้ยเหตุน้ี ผูว้ิจยัจึงเห็นความสาํคญัของการวิจยัเพ่ือศึกษาแนวโนม้ความตอ้งการการเดินทางทางอากาศ

ของผูโ้ดยสารชาวไทยในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑลในช่วงวกิฤตการณ์ COVID-19 ทั้ง 3 ระลอกในประเทศไทย 

เพ่ือนาํผลวิจยัไปใชใ้นการคาดประมาณและหามมาตรการรองรับการให้บริการการเดินทางทางอากาศในช่วง 

COVID-19 ต่อไป 

 

วตัถุประสงค์ของการวจัิย 

เ พ่ือศึกษาแนวโน้มการเดินทางทางอากาศของผู ้โดยสารในเขตกรุงเทพและปริมณฑลในช่วง

วกิฤตการณ์ COVID-19 ทั้ง 3 ระลอกในประเทศไทย 

 

การทบทวนวรรณกรรม 

ในการวิจยัในคร้ังน้ีผูว้ิจยัทาํการทบทวนวรรณกรรมและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบังานวิจยัโดยใชแ้นวคิด

ทฤษฎีและงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งดงัน้ี 

 การจดัการลูกคา้สัมพนัธ์ ประยกุตใ์ชท้ฤษฎีของ ประยกุตใ์ชท้ฤษฎีของ Zeithamal Valarie A. and Mary 

Jo. (2000) กล่าวถึง กระบวนการของการบริหารลูกคา้สัมพนัธ์ หรือ DEAR Model ประกอบดว้ย 4 องคป์ระกอบ 

คือ 1) การสร้างฐานขอ้มูลลูกคา้ (Database: D)  2) การใชเ้ทคโนโลยีท่ีเหมาะสมเพ่ือการวิเคราะห์และแยกแยะ

ลูกค้า (Electronic: E) 3) การกําหนดโปรแกรมเพ่ือสร้างความสัมพนัธ์ (Action: A) และ 4) การรักษาลูกคา้ 

(Retention: R) 

 การรับรู้คุณภาพบริการประยุกต์ใช้ทฤษฎีของ Parasuraman, Zeithaml and   Berry (1985) ได้กล่าวว่า 

คุณภาพบริการ คือ การรับรู้ของลูกคา้ซ่ึงลูกคา้จะทาํการประเมินคุณภาพบริการ โดยเปรียบเทียบความตอ้งการ
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หรือความคาดหวงักับการบริการท่ีได้รับจริง และการท่ีองค์กรจะได้รับช่ือเสียงจากคุณภาพบริการต้องมี                         

การบริการอยา่งคงท่ีอยู่ในระดบัของการรับรู้ของลูกคา้ หรือมากกว่าความคาดหวงัของลูกคา้นอกจากนั้นยงัได้

กล่าวถึงการประเมินคุณภาพบริการวา่  “การประเมินคุณภาพบริการของลูกคา้นั้นยากกวา่การประเมินคุณภาพของ

สินคา้” การรับรู้คุณภาพบริการ เป็นผลลพัธ์จากการเปรียบเทียบของความคาดหวงัของลูกคา้กบับริการท่ีไดรั้บจริง 

ซ่ึงคุณภาพท่ีถูกประเมินไม่ไดเ้ป็นการประเมินเฉพาะผลจากการบริการเท่านั้น  แต่เป็นการประเมินท่ีรวมไปถึง

กระบวนการของการบริการท่ีไดรั้บแนวคิดของ Parasuraman, Zeithaml and  Berry, (1998)ไดส้ร้างเคร่ืองมือวดั

คุณภาพการบริการจาํแนก 5 ดา้น ดงัน้ี 

1.  ความไวใ้จ หรือ ความน่าเช่ือถือ (Reliability) ความสามารถในการให้บริการให้ตรงตามท่ีตกลงกนั

ไวก้บัลูกคา้และบริการท่ีให้ทุกคร้ัง  มีความสมาเสมอ ทาํให้ลูกคา้รู้สึกว่าน่าเช่ือถือในมาตรฐานการให้บริการ

สามารถใหค้วามไวว้างใจได ้

2.  ความมัน่ใจ (Assurance) ความสามารถในการสร้างความเช่ือมนัให้เกิดกับลูกคา้ มีความซ่ือสัตย ์ 

สร้างความมัน่ใจ และความมัน่คงปลอดภยั  

3.  ส่ิงท่ีสามารถจบัตอ้งได ้(Tangibles) ลกัษณะทางกายภาพของอุปกรณ์เคร่ืองมือส่ิงอาํนวยความสะดวก 

พนักงาน และวสัดุท่ีใช้ในการส่ือสารต่างๆ บริการท่ีถูกนําเสนอออกมาเป็นรูปธรรมจะทาํให้ลูกคา้รับรู้ถึง                   

การใหบ้ริการนั้นๆ ไดช้ดัเจนข้ึน 

4.  ความเขา้ใจและเอาใจใสลูกคา้ (Empathy) ลูกคา้สามารถเขา้ถึงไดโ้ดยสะดวกและสามารถติดต่อได้

ง่าย ความสามารถในการติดตอส่ือสารใหลู้กคา้เขา้ใจไดค้วามเห็นอกเห็นใจ และเขา้ใจลูกคา้  

5.  การสนองตอบลูกคา้ (Responsiveness) ผูใ้ห้บริการพร้อมและเต็มใจท่ีจะให้บริการทนัทีตอบสนอง

ความตอ้งการของผูใ้ชบ้ริการหรือลูกคา้ไดท้นัทวงที  และใหค้วามช่วยเหลือเป็นอยา่งดี  

การตดัสินใจเลือกซ้ือ ประยุกต์ใชท้ฤษฎีของ Mowen and Minor (1998) ไดก้ล่าวไวว้่า  การตดัสินใจ

เลือกซ้ือมีความสัมพนัธ์อยา่งมากกบัพฤติกรรมการซ้ือของผูบ้ริโภคเน่ืองจากก่อนท่ีผูบ้ริโภคจะแสดงพฤติกรรม

การซ้ือ  ผูบ้ริโภคจะมีการตดัสินใจเลือกซ้ือหรือมีแนวโน้มท่ีจะแสดงพฤติกรรมนั้นข้ึนมาก่อนโดยอาจจะอยู่ใน

รูปแบบของการคน้ควา้หาขอ้มูลเก่ียวกบัสินคา้หรือบริการ หรือการบอกเล่าแก่ บุคคลอ่ืนถึงประสบการณ์ใน               

การใชสิ้นคา้หรือบริการเหล่านั้น การตดัสินใจเลือกซ้ือหรือใชบ้ริการเป็นความตั้งใจของผูบ้ริโภคในการกระทาํ

ให้ไดม้าซ่ึงการจดัการและการใชสิ้นคา้หรือบริการ ดงันั้นผูบ้ริโภคอาจจะสร้างการตดัสินใจเลือกซ้ือโดยการหา

ขอ้มูล รวมทั้งพูดคุยกบัผูอ่ื้นถึงประสบการณ์เก่ียวกบัสินคา้ นอกจากน้ี การสร้างการตดัสินใจเลือกซ้ือมีแนวโนม้

ท่ีจะเกิดข้ึนในกรณีท่ีมีความเก่ียวพนัสูง 
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กรอบแนวคิดในการวจัิย 

จากแนวคิดทฤษฎีท่ีท่ีเก่ียวขอ้งกบั รวมทั้งงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง ผูว้จิยัสามารถสร้างเป็นกรอบแนวคิดของ

การวจิยัโดยมีตวัแปรอิสระและตวัแปรตามดงัแผนภาพท่ี 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนภาพที ่1 กรอบแนวคิดในการวจิยั 

 

วธีิดําเนินการวจัิย 

 แบบแผนการวจิยั  

 แนวโน้มความตอ้งการการเดินทางทางอากาศของผูโ้ดยสารชาวไทยในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล

ในช่วงวิกฤตการณ์ COVID-19 ทั้ ง 3 ระลอกในประเทศไทยเป็นการศึกษาโดยการวิจัยแบบเชิงปริมาณ 

(Quantitative Research) ด้วยรูปแบบการวิจัยเชิงสํารวจ (Survey Research) แบบอนุกรมเวลา (Time Series)                  

โดยเก็บกลุ่มตวัอย่างชุดเดิมในแต่ละช่วงเวลาโดยผูว้ิจยัทาํการเก็บขอ้มูลจากกลุ่มตวัอย่างดงักล่าวในช่วงเดือน 

เมษายน 2563 ถึง สิงหาคม 2564 

 ประชากรและตวัอย่าง  

 ประชากรท่ีใชใ้นการวิจยัในคร้ังน้ีคือประชากรท่ีอยูใ่นวยัสูงอาย ุ20 ปีข้ึนไปท่ีอยูใ่นเขตกรุงเทพฯ และ

ปริมณฑลโดยใชก้ารคาํนวณหาขนาดกลุ่มตวัอยา่งโดยใชสู้ตรการหาขนาดตวัอยา่งแบบไม่ทราบจาํนวนประชากร

ของ Roscoe (1969 ) แทนค่าโดยใชสู้ตรท่ีระดบัความเช่ือมัน่ 95% ค่าความคาดเคล่ือน 5% โดยจะไดก้ลุ่มตวัอยา่ง

ทั้งหมดเป็น 1,000 ตวัอย่าง  กลุ่มตวัอย่างท่ีเป็นชาวไทยท่ีมีอายุ 20 ปีข้ึนไป ชาวไทยท่ีอยู่ในเขตกรุงเทพฯ และ

ปริมณฑลใชว้ธีิทาํการสุ่มแบบเป็นระบบ (Systematic Random Sampling) โดยเลือกจากประชากรท่ีอยูใ่นพ้ืนท่ีใน

เขตพ้ืนท่ีกรุงเทพฯ และปริมณฑล โดยวิธี Cluster Sampling เพ่ือเลือกเขตท่ีผูสู้งอายอุาศยัอยู ่ไดจ้าํนวน 5 เขตใน

กรุงเทพฯ ไดแ้ก่ เขตวฒันา เขตดอนเมือง เขตบางนา เขตสาทร และเขตธนบุรี ในเขตปริมณฑล 2 อาํเภอ ไดแ้ก่ 

อาํเภอบางพลี จงัหวดัสมุทรปราการ และ อาํเภอบางบวัทอง จงัหวดันนทบุรี  

 เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจิยั 

  ในการศึกษาวิจยัคร้ังน้ีผูว้ิจยัใชข้อ้มูลจากแบบสอบถามเร่ือง  “แนวโนม้ความตอ้งการการเดินทางทาง

อากาศของผูโ้ดยสารชาวไทยในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑลในช่วงวิกฤตการณ์ COVID-19 ทั้ ง 3 ระลอกใน

ประเทศไทย” ของผูว้ิจยั ซ่ึงผ่านการประเมินจากผูท้รงคุณวฒิุ และตรวจสอบความเท่ียงตรงของเคร่ืองมือ โดยได้

ค่าความเช่ือมั่น Cronbach’s Alpha ท่ี 0.823 ซ่ึงเป็นค่าท่ีค่อนขา้งสูงใกล้เคียงกับ 1 และมากกว่า 0.75 จึงเป็น

เคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูลได ้(Crandall, 1981) 

ตวัแปรอสิระ 

ลกัษณะทางประชากรของผูโ้ดยสาร  

ปัจจยัทางดา้นทุนทางเศรษฐกิจ  

ปัจจยัทางดา้นทุนมนุษย ์

 (Patterson and Pegg, 2009) 

ตวัแปรตาม 

แนวโนม้ความตอ้งการการเดินทาง

ทางอากาศในช่วงวกิฤต Covid-19 
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การเกบ็รวบรวมข้อมูล  

ใชแ้บบสอบถามในการเก็บขอ้มูลจากกลุ่มตวัอยา่งโดยกลุ่มตวัอย่างกรอกคาํตอบเอง (Self-Administered) 

ซ่ึงแบบสอบถามในส่วนท่ี 1 สอบถามเก่ียวกบัขอ้มูลลกัษณะประชากรศาสตร์ของผูต้อบแบบสอบถาม ไดแ้ก่          

เพศ  อายุ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา รายได้ ลักษณะคาํถามเป็นแบบสํารวจรายการ (Check list) ส่วน

แบบสอบถามในส่วนท่ี 2 เป็นแบบคาํถามเก่ียวกบัความตอ้งการในการเดินทางภายในประเทศ และต่างประเทศ

ของผูโ้ดยสาร ชาวไทยในยุค COVID-19 โดยใชเ้ป็นขอ้คาํถามเก่ียวกบัความตอ้งการในการเดินทางทางอากาศ         

ทั้งในประเทศและต่างประเทศของผูโ้ดยสารชาวไทย  แต่ถา้ในกรณีกลุ่มตวัอยา่งไม่สามารถกรอกแบบสอบถาม

ไดผู้ว้ิจยัจะทาํการเก็บขอ้มูลโดยใช้วิธีสอบถามในแบบสอบถามและบนัทึกขอ้มูลลงในแบบสอบถามและนํา

แบบสอบถามท่ีไดม้าทาํการตรวจสอบความถูกตอ้งของขอ้มูล 

การวเิคราะห์ข้อมูล  

ดาํเนินการวเิคราะห์ขอ้มูลทางสถิติโดยใชโ้ปรแกรมสาํเร็จรูปทางสถิติ จากนั้นจึงนาํผลคาํนวณทางสถิติ

ท่ีได ้มาเขียนการวเิคราะห์โดยวเิคราะห์ใชส้ถิติเชิงพรรณนา ร้อยละ อตัราส่วน รวมทั้งนาํเสนอผลการวจิยัต่อไป 

 

ผลการวจัิย 

1. ข้อมูลลักษณะทั่วไปทางประชากรศาสตร์ โดยด้านเพศ พบว่า ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มากกว่า                    

เพศชาย โดยมีเพศชาย จาํนวน 489 คน คิดเป็นร้อยละ 48.90 และเพศหญิง จาํนวน 511 คน คิดเป็นร้อยละ 51.10  

ดา้นอาย ุพบวา่ อายเุฉล่ีย 36.72 ปี กลุ่มตวัอยา่ง มีอายตุ ํ่าสุด 20 ปี อายสูุงสุด 65 ปี ดา้นสถานภาพ พบวา่ ส่วนใหญ่

อยู่ในสถานะภาพ สมรส/อยู่ดว้ยกนั จาํนวน 675 คน คิดเป็นร้อยละ 67.50 น้อยท่ีสุดคือ สถานะภาพ หย่าร้าง/

หมา้ย/แยกกันอยู่ จาํนวน 27 คน คิดเป็นร้อยละ 2.70 ปัจจัยด้านทุนมนุษย ์ด้านการศึกษา พบว่า ส่วนใหญ่มี

การศึกษาระดบัปริญญาตรี จาํนวน 672 คน คิดเป็นร้อยละ 67.20 นอ้ยท่ีสุดคือ ระดบัปริญญาเอก จาํนวน 19 คน 

คิดเป็นร้อยละ 1.90 ปัจจยัดา้นทุนทางเศรษฐกิจ ดา้นอาชีพ พบวา่ ส่วนใหญ่เป็นพนกังานเอกชน จาํนวน 522 คน 

คิดเป็นร้อยละ 52.20 นอ้ยท่ีสุด คือ อาชีพเกษตรกรรม จาํนวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 0.20 ดา้นรายไดต้่อเดือน พบวา่ 

รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนอยู่ท่ี 26,872.25 บาท ส่วนใหญ่มีรายไดร้ะหว่าง  รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนสูงสุด 120,000 บาท 

รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนตํ่าสุด 14,000 บาท   

2. ผลการวเิคราะห์ความตอ้งการในการเดินทางทางอากาศภายในประเทศของผูโ้ดยสารชาวไทยในยคุ 

COVID-19 พบวา่ผูโ้ดยสารมีความตอ้งการเดินทางสูงสุดในเดือน ธนัวาคม2563 โดยมีความตอ้งการเดินทางอยูท่ี่

ร้อยละ 95.6 รองลงมาคือเดือน เมษายน 2564  มีความตอ้งการในการเดินทางอยูท่ี่ร้อยละ 93.5 เดือนพฤศจิกายน 

2563 และมีนาคม 2564 มีความตอ้งการในการเดินทางอยูท่ี่ร้อยละ 92.1 เดือนสิงหาคม 2564 มีความตอ้งการใน

การเดินทางอยู่ท่ีร้อยละ 91.3 ตามลําดับ ส่วนท่ีมีความต้องการเดินทางน้อยท่ีสุด คือเดือน เมษายน 2563                      

ความตอ้งการในการเดินทางอยูท่ี่ร้อยละ 26.2 ดงัภาพท่ี 2 
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ภาพที ่2 กราฟแสดงความตอ้งการการเดินทางทางอากาศภายในประเทศ 

ของผูโ้ดยสารชาวไทยในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล 

ท่ีมา: ผูว้จิยั 
 

3. ผลการวเิคราะห์ความตอ้งการในการเดินทางทางอากาศระหวา่งประเทศของผูโ้ดยสารชาวไทยในยคุ 

COVID-19 พบว่าพบว่าผูโ้ดยสารมีความตอ้งการเดินทางสูงสุดคือในเดือน สิงหาคม 2564 โดยมีความตอ้งการ

เดินทางอยูท่ี่ร้อยละ 83.2 รองลงมาคือเดือน กรกฎาคม 2564  มีความตอ้งการในการเดินทางอยูท่ี่ร้อยละ 82.5 เดือน

มิถุนายน 2564 มีความตอ้งการในการเดินทางอยูท่ี่ร้อยละ 81.8 ตามลาํดบั ส่วนท่ีมีความตอ้งการเดินทางนอ้ยท่ีสุด 

คือเดือน พฤษภาคม 2563 ความตอ้งการในการเดินทางอยูท่ี่ร้อยละ 7.5 ดงัภาพท่ี 3 
 

 
 

ภาพที ่3  กราฟแสดงความตอ้งการการเดินทางทางอากาศระหวา่งประเทศ 

ของผูโ้ดยสารชาวไทยในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล 

ท่ีมา: ผูว้จิยั 
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สรุปผลการวจัิย 

จากผลการศึกษาจากกลุ่มตวัอย่างในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑลจาํนวน 1,000 คน ตั้งแต่วยัแรงงาน              

ข้ึนไป ทุกกลุ่มอาชีพ ถึงการตัดสินใจในการเดินทางทางอากาศในช่วงวิกฤตการณ์ COVID-19 พบว่า ยงัมี                 

ความตอ้งการในเดินทางทางอากาศทั้งในประเทศและต่างประเทศเพ่ิมข้ึน แมแ้ต่ในการระบาดระลอกท่ี 3 ท่ีมี                  

ผูติ้ดเช้ือรายใหม่สูง แต่ความตอ้งการในการเดินทางทั้งภายในประเทศและต่างประเทศก็ยงัคงมีความตอ้งการใน

การเดินทางสูงมากเช่นกนั โดยความตอ้งการการเดินทางทางอากาศภายในประเทศมีสัดส่วนความตอ้งการท่ีสูง

กวา่ความตอ้งการการเดินทางทางอากาศระหวา่งประเทศ โดยกลุ่มตวัอยา่งท่ีมีความตอ้งการเดินทางทางอากาศให้

เหตุผลวา่แมร้าคาบตัรโดยสารจะมีราคาท่ีสูงข้ึนแต่การเดินทางทางอากาศยงัเป็นการเดินทางท่ีปลอดภยัท่ีสุด และ

รวดเร็วท่ีสุดมากกวา่การเดินทางทางอ่ืนๆ รวมทั้งมีความเช่ือมัน่ต่อมาตรการตรวจคดักรองก่อนการเดินทางวา่จะ

ทําให้ใช้บริการได้อย่างปลอดภัย แต่อย่างไรก็ตามยงัพบว่า กลุ่มตัวอย่างจํานวนน้อยท่ียงัไม่เลือกเดินทาง                      

ทางอากาศจนกว่าสถานการณ์ต่างๆจะกลบัเขา้สู่สภาวะปกติดังเดิม โดยให้เหตุผลในดา้นราคาบตัรโดยสารท่ี

สูงข้ึนไม่คุม้ค่าต่อการเดินทางและอยากให้มีความปลอดภยัมากท่ีสุดในการเดินทาง จากผลการศึกษาดงักล่าวจะ

เห็นได้ว่าผูโ้ดยสารส่วนใหญ่ยงัคงเช่ือมัน่ในการเดินทางทางอากาศและยอมรับมาตรการทางด้านการตรวจ                   

คดักรองท่ีเขม้งวดมากข้ึนอีกดว้ย 

 

ข้อเสนอแนะ 

 1) ข้อเสนอแนะในการนําผลวจิยัไปใช้ 

(1) จากการศึกษาท่ีว่าความตอ้งการเดินทางในประเทศของผูโ้ดยสารมีแนวโน้มท่ีสูงข้ึนอย่าง

ต่อเน่ือง ดงันั้นเพ่ือเป็นการรักษาฐานลูกคา้ผูโ้ดยสารในประเทศซ่ึงจะเป็นกระแสหลกัของการเดินทางท่ีมีจาํนวน

เพ่ิมข้ึนควรมีการพฒันาปรับปรุงการใหบ้ริการอยา่งต่อเน่ือง การใชก้ารส่งเสริมการตลาดรวมทั้งแผนการตลาดท่ี

สร้างคสวามเช่ือมั่นในด้านการบริการ การสร้างความเช่ือมั่นในการเดินทางโดยเฉพาะอย่างยิ่งมาตรการ                       

การป้องกันการแพร่ระบาดของ COVID-19 อย่างเคร่งครัดเพ่ือเสริมสร้างความมัน่ใจและความปลอดภัยใน                 

การเดินทางของผูโ้ดยสารและเป็นการรักษาฐานลูกคา้ใหค้งอยูอี่กดว้ย 

(2) จากการศึกษาพบว่าความตอ้งการการเดินทางทางทางอากาศระหว่างประเทศของผูโ้ดยสาร               

ชาวไทยยงัคงมีความตอ้งการท่ีเพ่ิมข้ึนอย่างต่อเน่ืองแต่มีสัดส่วนน้อยกว่าความตอ้งการการเดินทางทางอากาศ

ภายในประเทศเป็นเพราะสถานการณ์การแพร่ระบาดในต่างประเทศในระลอกท่ี 1 และท่ี 2 ยงัคงรุนแรงอยูแ่ต่หาก

สถานการณ์การแพร่ระบาดในต่างประเทศคล่ีคลายไปในทางท่ีดี ความตอ้งการการเดินทางระหว่างประเทศ

จะตอ้งมีสัดส่วนท่ีสูงข้ึน แต่ในการระบาดระลอกท่ี 3 กลบัมีความตอ้งการเดินทางทั้งในประเทศและระหว่าง

ประเทศท่ีใกลเ้คียงกนั ถึงแมว้า่การระบาดในระลอกท่ี 3 จะมีคนติดเช้ือในประเทศเป็นจาํนวนมากก็ตาม ดงันั้น

เพ่ือเป็นการรักษาฐานลูกคา้เดิมของสายการบินในเส้นทางระหว่างประเทศ สายการบินต่างๆ ควรใชก้ลยุทธ์                

การจดัการลูกคา้สัมพนัธ์ (Customer Relation Management) ประเมิน ติดตาม และแจง้ข่าวสารดา้นต่างๆ ของสายการบิน 

และใชก้ลยทุธ์เสริมสร้างความมัน่ใจและความปลอดภยัในการเดินทางทางอากาศใหก้บัผูโ้ดยสาร ในการกลบัใช้

บริการหลงัวกิฤตการณ์ COVID-19 อีกดว้ย 

ข้อเสนอแนะในการวจิยัคร้ังต่อไป 

การศึกษาน้ีเป็นเพียงการศึกษากลุ่มของผูโ้ดยสารในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑลเท่านั้นยงัมีกลุ่ม

ผูโ้ดยสารในภูมิภาคอ่ืนๆในประเทศไทย หรือ ผูโ้ดยสารต่างชาติในภูมิภาคต่างๆของโลก เพ่ือเป็นการศึกษาวิจยั
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ความตอ้งการการเดินทางของผูโ้ดยสารในยุค COVID-19 ท่ีครอบคลุมในผูโ้ดยสารท่ีมี อายุ ช่วงวยั เช้ือชาติ 

ศาสนา และวฒันธรรมท่ีมีความแตกต่างและหลากหลาย รวมทั้ งศึกษาในเชิงคุณภาพเพ่ือศึกษาถึงสาหตุใน                

การตดัสินใจในการเลือกรูปแบบการเดินทางของผูโ้ดยสารในยุค COVID-19 ท่ีสมบูรณ์มากยิ่งข้ึน รวมไปถึง

ศึกษาเจาะลึกถึงพฤติกรรม และปัจจยัในการเดินทางในรูปแบบต่างๆของผูโ้ดยสารในยคุ COVID-19 เพ่ือไดข้อ้มูล

ดา้นการเดินทางของผูโ้ดยสารท่ีเจาะลึกมากยิง่ข้ึนต่อไป 
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ปัจจัยทีส่่งผลต่อการตัดสินใจในการเลือกใช้บริการการเดินทางภายในประเทศ 

ในยุคโควดิ 19 ของประชากรไทยในเขตกรุงเทพและปริมณฑล:  
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บทคัดย่อ 

การวิจัยน้ีมีวตัถุประสงค์เพ่ือศึกษาปัจจยัท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจในการเลือกใช้บริการการเดินทาง

ภายในประเทศในยคุโควิด 19 ของประชากรไทยในเขตกรุงเทพ และปริมณฑล: การศึกษาเปรียบเทียบระหว่าง                      

รถโดยสารประจาํทางกบัสายการบินตน้ทุนตํ่า โดยตวัอยา่งท่ีใชใ้นการศึกษามาจากประชากรท่ีอาศยัอยูใ่นประเทศ

ไทย โดยใชว้ิธีการสุ่มตวัอย่างแบบกลุ่ม (Cluster) จาํนวน 500 คน วิเคราะห์ผลใชส้ถิติเชิงพรรณนา และสถิติ

สหสัมพนัธ์แบบพหุดว้ยวิธี Ordered Logistic Regression ในการวิเคราะห์ถึงพฤติกรรมการตดัสินใจในการเลือก

รูปแบบการเดินทางภายในประเทศของประชากรไทยในยุคโควิด 19 ใน 2 รูปแบบ ไดแ้ก่ การเดินทางโดยรถ

โดยสารประจาํทาง และสายการบินตน้ทุนตํ่า โดยพบว่า ผูโ้ดยสารตดัสินใจท่ีจะเลือกรูปแบบการเดินทางโดย            

สายการบินตน้ทุนตํ่ามากกว่ารถโดยสารประจาํทาง โดยมีปัจจยั ในดา้นอาย ุรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน และขอ้จาํกดั 

ทางกายภาพของผูโ้ดยสารมีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจในการเลือกรูปแบบในการเดินทางภายในประเทศของ

ประชากรไทยในยุคโควิด 19 ซ่ึงเป็นส่ิงท่ีระบบขนส่งสาธารณะตอ้งคาํนึงถึงปัจจัยดังกล่าวเพ่ือนํามาพฒันา

ปรับปรุงการใหบ้ริการเพ่ือเป็นรูปแบบการเดินทางท่ีตอบสนองผูโ้ดยสารทุกช่วงวยัในยคุโควดิ 19ไดต้่อไป 
 

คาํสําคญั: การเดินทางทางอากาศ, การตดัสินใจ, รูปแบบการเดินทาง 

 

ABSTRACT 

 The objective of this research studied the factors affecting decision making on selection of domestic 

traveling pattern during COVID- 19 situation of Thai people in Bangkok and Vicinity:  the comparative study 

between public bus services and low- cost carrier.  The cluster sampling was used to yield 500 samples of 
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Passengers in Bangkok and Vicinity.  This study used advanced Ordered Logistic Regression for statistical 

analysis of the factors affecting the decision making of domestic traveling patterns during COVID- 19 situation: 

public bus services, and low-cost carrier. The study found that the passengers decided to choose low-cost carrier 

services more than public bus with the correlated factors age, average monthly incomes and physical limitations. 

The public transportation needs to consider these factors in order to improve the services for all generation 

passengers during COVID-19 situation. 

 

Keywords: Air Transportation, Decision Making, Traveling Patterns 

 

ความเป็นมาและความสําคัญของปัญหา 

ในปัจจุบนัการเดินทางทางอากาศเป็นท่ีนิยมอยา่งมาก ซ่ึงแตกต่างจากในอดีตท่ีการเดินทางทางอากาศ

ถูก จาํกดัไวเ้ฉพาะในกลุ่มชนชั้นสูง เน่ืองจากธุรกิจการบินยงัไม่เป็นท่ีแพร่หลายและมีราคาท่ีสูง เพราะดว้ยเหตุผล

ทางดา้น ราคาของสายการบินประเภทน้ีทาํให้ประชาชนทัว่ไปท่ีมีรายไดส้ามารถเขา้ถึงการเดินทางทางอากาศได้

ง่ายข้ึน อีกทั้ งทําให้ประชาชนมีทางเลือกในการเดินทางเพ่ิมมากข้ึนมีผลทําให้พฤติกรรมของผู ้บริโภค

เปล่ียนแปลงไปโดยการหันมา ใชก้ารคมนาคมทางอากาศมาข้ึน ประเภทของผูท่ี้ใชบ้ริการของสายการบินนั้นมี

ตั้ งแต่เด็ก วยัรุ่น ผูใ้หญ่ ผูสู้งอายุ แม้ว่า ส่ิงแวดล้อมภายในห้องโดยสารบนเคร่ืองบินจะมีผลต่อผูโ้ดยสาร

โดยเฉพาะผูสู้งอาย ุแต่การเดินทางโดยเคร่ืองบินก็ถือวา่เป็นการเดินทางท่ีปลอดภยัและประหยดัเวลาท่ีสุดและใน

ปัจจุบนั จาํนวนของผูสู้งอายุมีเพ่ิมมากข้ึนนอกจากบตัรโดยสารของสายการบินในปัจจุบนัราคาถูกลงมากแลว้  

การเดินทางโดยเคร่ืองบินก็ถือวา่เป็นการเดินทางท่ีปลอดภยั ท่ีสุดและรวดเร็วท่ีสุดดว้ยเช่นกนั จึงทาํใหจ้าํนวนผูท่ี้

เดินทางโดยเคร่ืองบินเพ่ิมมากยิ่งข้ึน รวมถึงกลุ่มผูสู้งอาย ุท่ีใชบ้ริการสายการบินจาํนวน 1.45 ลา้นคนในปี พ.ศ. 

2550 เป็น 2.13 ลา้นคน ในปี พ.ศ. 2560 (Civil Aviation Authority of Thailand, 2018) 

ปลายปี 2019 ผลกระทบใหญ่ของการเดินทางทางอากาศไดเ้กิดข้ึนอีกคร้ังจากการแพร่ระบาดของไวรัส

โคโรน่า หรือ COVID-19 ท่ีทาํใหป้ระเทศต่างๆทัว่โลกออกมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดจนไปถึงปิดประเทศ 

ปิดเมือง หรือ มาตรการล็อกดาวน์ รวมไปถึงนโยบายการห้ามเคล่ือนยา้ยระหว่างเมือง การห้ามเดินทางขา้ม

ประเทศ ขา้มจงัหวดั จนไปถึงการปิดท่าอากาศ จากมาตรการดงักล่าวอุตสาหกรรมท่ีมีผลกระทบโดยตรงอยา่ง

มากนัน่ก็คืออุตสาหกรรมการท่องเท่ียว อุตสาหกรรมการบิน ซ่ึงจะเห็นไดจ้ากจาํนวนเท่ียวบินของสายการบินใน

ประเทศต่างๆลดลงมากถึง 70-90% ของเท่ียวบินทั้งหมด และท่ีเห็นไดช้ดั สายการบินต่างๆในประเทศไทย ไม่วา่

จะเป็น สายการบินไทย สายการบินกรุงเทพ สายการบินไทยแอร์เอเชีย สายการบินไทยไลออ้นแอร์ ฯลฯต่างงด

ให้บริการทุกเท่ียวบินทั้ งในประเทศและระหว่างประเทศ นอกจากมาตรการการจํากัดการเดินทางข้างตน้ 

วิกฤตการณ์ COVID-19 ยงัเป็นปัจจยัท่ีสาํคญัต่อพฤติกรรมของมนุษยจ์ะเปล่ียนแปลงไปจากเดิมไปสู่วิถีชีวติใหม่ 

(New Normal) ดังนั้นจึงสามารถกล่าวได้ว่าพฤติกรรมการเดินทางทางอากาศของผูโ้ดยสารและรูปแบบของ                

การให้บริการของสายการบินหลงัวิกฤตการณ์ COVID-19 มีแนวโนม้ท่ีเปล่ียนแปลงไปอยา่งแน่นอนตลอดกาล 

หรือจนกวา่โรคระบาดจะส้ินสุดซ่ึงก็ยงัคงไม่มีใครทราบวา่จะส้ินสุดเม่ือไหร่ 

สําหรับการศึกษาในคร้ังน้ีเป็นการศึกษาเพ่ือทาํความเขา้ใจอย่างลึกซ้ึง ท่ีจะทาํให้เขา้ใจถึงรูปแบบ                

การเดินทางภายในประเทศของประชากรไทยในยคุโควิด 19 ซ่ึงเนน้การเดินทางและบริการท่ีมีคุณภาพดี คุม้ค่า 

เนน้การซ้ือดว้ยเหตุผลโดยไม่ใชอ้ารมณ์ โดยใหค้วามสาํคญักบัความพึงพอใจเป็นหลกั มีความสามารถในการซ้ือ
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บริการในราคาสูง จึงมีศกัยภาพสูงในการบริโภค ขณะเดียวกนัคาํนึงถึงความมัน่ใจดา้นความปลอดภยั ความมัน่ใจ

ดา้นบริการ ใส่ใจสุขภาพท่ีดี รวมทั้งมาตรการการคกัรองโรค อีกทั้งผูโ้ดยสารกลุ่มน้ีไม่ตอ้งกงัวลต่อค่าใชจ่้ายใน

การเดินทาง เน่ืองจากเป็นประชากรท่ีอยูใ่นเขตเมือง จึงมีความละเอียดรอบคอบในการเลือกซ้ือสินคา้และบริการ

ต่างๆ มากยิง่ข้ึน  

ดว้ยเหตุน้ี ผูว้ิจยัจึงเห็นความสาํคญัของการวิจยัเพ่ือศึกษาปัจจยัท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจในการเลือกใช้

บริการการเดินทางภายในประเทศในยุคโควิด 19 ของประชากรไทยในเขตกรุงเทพ และปริมณฑล: การศึกษา

เปรียบเทียบระหว่างรถโดยสารประจาํทางกับสายการบินตน้ทุนตํ่า เพ่ือนําผลวิจัยไปใช้ปรับปรุงและพฒันา                

การการใหบ้ริการของระบบขนส่งสาธารณะใหเ้หมาะสมกบัผูโ้ดยสารทุกช่วงวยัในยคุโควดิ 19 ต่อไป 

วตัถุประสงค์ของการวจัิย 

(1) เพ่ือศึกษาการเลือกใชบ้ริการการเดินทางภายในประเทศในยคุโควิด 19 ของประชากรไทย ในเขต

กรุงเทพฯและปริมณฑลระหวา่งรถโดยสารประจาํทางกบัสายการบินตน้ทุนตํ่า 

(2) เพ่ือศึกษาปัจจยัท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจในการเลือกใช้บริการการเดินทางภายในประเทศในยุค               

โควิด 19 ของประชากรไทยในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล: การศึกษาเปรียบเทียบระหวา่งรถโดยสารประจาํทาง

กบัสายการบินตน้ทุนตํ่า 

 

การทบทวนวรรณกรรม 

ในการวิจยัในคร้ังน้ีผูว้ิจยัทาํการทบทวนวรรณกรรมและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบังานวิจยัโดยใชแ้นวคิด

ทฤษฎีและงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งดงัน้ี 

1. แนวคิดทฤษฎีการตดัสินใจ  

2.  แนวคิดทฤษฎีพฤติกรรมผูบ้ริโภค 

3. แนวคิดทฤษฎีพฤติกรรมช่วงวยั 

4. งานวจิยัเก่ียวกบัรูปแบบการเดินทางทางอากาศ 

 

กรอบแนวคิดในการวจัิย 

จากแนวคิดทฤษีท่ีท่ีเก่ียวขอ้งกบั รวมทั้งงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง ผูว้ิจยัสามารถสร้างเป็นกรอบแนวคิดของ

การวจิยัโดยมีตวัแปรอิสระและตวัแปรตามดงัแผนภาพท่ี 2 
 

 

 

 

 

 

 

 

แผนภาพที ่2 กรอบแนวคิดในการวจิยั

ตวัแปรอสิระ 

ลกัษณะทางประชากรของผูโ้ดยสาร  

ปัจจยัทางดา้นทุนทางเศรษฐกิจ  

ปัจจยัทางดา้นทุนมนุษย ์

 ขอ้จาํกดัทางกายภาพ 

 

ตวัแปรตาม 

การตดัสินใจในการเลือกใชบ้ริการ

การเดินทางภายในประเทศในยคุโค

วดิ 19 ของผูโ้ดยสาร 

- รถโดยสารประจาํทาง 

- สายการบินตน้ทุนตํ่า 
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วธีิดําเนินการวจัิย 

 แบบแผนการวจิยั  

 ปัจจัยท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจในการเลือกใช้บริการการเดินทางภายในประเทศในยคุโควิด 19 ของ

ประชากรไทยในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล: การศึกษาเปรียบเทียบระหวา่งรถโดยสารประจาํทางกบัสายการบิน

ตน้ทุนตํ่าเป็นการศึกษาโดยการวิจัยแบบเชิงปริมาณ (Quantitative Research) ด้วยรูปแบบการวิจยัเชิงสํารวจ 

(Survey Research) ในช่วงเดือน มีนาคม 2564 ถึง มิถุนายน 2564

 ประชากรและตวัอย่าง  

 ประชากรท่ีใชใ้นการวิจยัในคร้ังน้ีคือประชากรท่ีมีอาย2ุ0 ปีข้ึนไปท่ีอยูใ่นเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล

โดยใช้การคาํนวณหาขนาดกลุ่มตวัอย่างโดยใช้สูตรการหาขนาดตวัอย่างแบบไม่ทราบจาํนวนประชากรของ 

Roscoe (1969) แทนค่าโดยใช้สูตรท่ีระดับความเช่ือมัน่ 95% ค่าความคาดเคล่ือน 5% โดยจะได้กลุ่มตวัอย่าง

ทั้ งหมดเป็น 500 ตวัอย่าง  กลุ่มตวัอย่างท่ีเป็นชาวไทยท่ีมีอายุ 20 ปีข้ึนไป ชาวไทยท่ีอยู่ในเขตกรุงเทพฯ และ

ปริมณฑลใชว้ธีิทาํการสุ่มแบบเป็นระบบ (Systematic Random Sampling) โดยเลือกจากประชากรท่ีอยูใ่นพ้ืนท่ีใน

เขตพ้ืนท่ีกรุงเทพฯ และปริมณฑล โดยวิธี Cluster Sampling เพ่ือเลือกเขตท่ีผูสู้งอายุอาศัยอยู่ ไดจ้าํนวน 3 เขต               

ในกรุงเทพฯ ไดแ้ก่ เขตวฒันา เขตบางเขน และเขตธนบุรี ในเขตปริมณฑล 2 อาํเภอไดแ้ก่ อาํเภอคลองหลวง 

จงัหวดัปทุมธานี และอาํเภอบางบวัทอง จงัหวดันนทบุรี  

 เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจิยั 

  ในการศึกษาวิจยัคร้ังน้ีผูว้ิจยัใชข้อ้มูลจากแบบสอบถามเร่ือง  “การตดัสินใจในการเลือกรูปแบบใน              

การท่องเท่ียวและการเดินทางของชาวไทยในยคุโควิด 19” ของผูว้ิจยั ซ่ึงผ่านการประเมินจากผูท้รงคุณวฒิุ โดยมี

ค่า IOC ท่ี 0.943 และตรวจสอบความเท่ียงตรงของเคร่ืองมือ โดยไดค้่าความเช่ือมัน่ Cronbach’s Alpha ท่ี 0.812 

ซ่ึงเป็นค่าท่ีค่อนขา้งสูงใกลเ้คียงกบั 1 และมากกวา่ 0.75 จึงเป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูลได ้(Crandall, 

1981) 

 การเกบ็รวบรวมข้อมูล  

 ใช้แบบสอบถามในการเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างโดยกลุ่มตัวอย่างกรอกคําตอบเอง (Self-

Administered) ซ่ึงแบบสอบถามในส่วนท่ี 1 สอบถามเก่ียวกบัขอ้มูลลกัษณะประชากรศาสตร์ของผูต้อบแบบสอบถาม  

ไดแ้ก่ เพศ  อาย ุ สถานภาพสมรส  ระดบัการศึกษา   รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน และขอ้จาํกดัทางกายภาพ ลกัษณะคาํถาม

เป็นแบบสํารวจรายการ (Check list) ส่วนแบบสอบถามในส่วนท่ี 2 เป็นแบบคาํถามเก่ียวกับการตดัสินใจใน               

การเลือกรูปแบบในการเดินทางภายในประเทศของประชากรไทยในช่วงการแพร่ระบาดโควิด 19 โดยใชเ้ป็น              

ขอ้คาํถามจาํนวนคร้ังในการใชก้ารเดินทางทั้ งสองรูปแบบต่อปี  แต่ถา้ในกรณีกลุ่มตวัอย่างไม่สามารถกรอก

แบบสอบถามได้ผู ้วิจัยจะทําการเก็บข้อมูลโดยใช้วิธีสอบถามในแบบสอบถามและบันทึกข้อมูลลงใน

แบบสอบถามและนาํแบบสอบถามท่ีไดม้าทาํการตรวจสอบความถูกตอ้งของขอ้มูล 

  

การวเิคราะห์ข้อมูล  

 ดาํเนินการวเิคราะห์ขอ้มูลทางสถิติโดยใชโ้ปรแกรมสาํเร็จรูปทางสถิติ จากนั้นจึงนาํผลคาํนวณทางสถิติ

ท่ีได้ มาเขียนการวิเคราะห์โดยวิเคราะห์ใช้สถิติเชิงพรรณนา และสถิติสหสัมพนัธ์แบบพหุด้วยวิธี Ordered 

Logistic Regression วเิคราะห์ รวมทั้งนาํเสนอผลการวจิยัต่อไป 
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ผลการวจัิย 

สถิตเิชิงพรรณนา 

1. ข้อมูลลักษณะทั่วไปทางประชากรศาสตร์ โดยด้านเพศ พบว่า ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มากกว่า          

เพศชาย โดยมีเพศชาย จาํนวน 227 คน คิดเป็นร้อยละ 46.00 และเพศหญิง จาํนวน 273 คน คิดเป็นร้อยละ 54.00  

ดา้นอาย ุพบวา่ อายเุฉล่ีย 38.72 ปี กลุ่มตวัอยา่ง มีอายตุ ํ่าสุด 20 ปี อายสูุงสุด 76 ปี ดา้นสถานภาพ พบวา่ ส่วนใหญ่

อยู่ในสถานะภาพ สมรส/อยู่ดว้ยกนั จาํนวน 342 คน คิดเป็นร้อยละ 68.40 น้อยท่ีสุด คือ สถานะภาพ หย่าร้าง/

หมา้ย/แยกกันอยู่ จาํนวน 32 คน คิดเป็นร้อยละ 6.40 ปัจจัยด้านทุนมนุษย์ ด้านการศึกษา พบว่า ส่วนใหญ่มี

การศึกษาระดบัปริญญาตรี จาํนวน 382 คน คิดเป็นร้อยละ 76.40 นอ้ยท่ีสุดคือ ระดบัปริญญาเอก จาํนวน 15 คน 

คิดเป็นร้อยละ 3  ปัจจัยด้านทุนทางเศรษฐกิจ ดา้นอาชีพ พบว่า ส่วนใหญ่เป็นพนกังานเอกชน จาํนวน 227 คน                   

คิดเป็นร้อยละ 45.40 นอ้ยท่ีสุด คือ อาชีพเกษตรกรรม จาํนวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 0.4 ดา้นรายไดต้่อเดือน พบวา่ 

รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนอยู่ท่ี 25,425.42 บาท ส่วนใหญ่มีรายไดร้ะหว่าง  รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนสูงสุด 110,000 บาท 

รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนตํ่าสุด 12,000 บาท  ปัจจยัด้านข้อจาํกดัทางกายภาพ พบวา่ ส่วนใหญ่แขง็แรง จาํนวน 224 คน  

คิดเป็นร้อยละ 44.80  นอ้ยท่ีสุดคือ มีโรคประจาํตวั จาํนวน 35 คน  คิดเป็นร้อยละ 7.00 ดา้นการติดเช้ือโควิด 19 

พบวา่ เคยติดเช้ือ หรือ อยูร่ะหวา่งการกกัตวัเน่ืองจากติดเช้ือโควิด 19 จาํนวน 67 คน คิดเป็นร้อยละ 13.40 ไม่เคย

ติดเช้ือ 433 คน คิดเป็น ร้อยละ 86.60 ดา้นการฉีดวคัซีน พบวา่ มีผูไ้ดรั้บวคัซีนอยา่งนอ้ย 1 เข็มแลว้ จาํนวน 107 

คน คิดเป็นร้อยละ 21.4 ยงัไม่ไดรั้บวคัซีน จาํนวน 303 คน คิดเป็นร้อยละ 78.60 (จากคาํถามปลายปิดใหเ้ลือก) 

2. ผลการวิเคราะห์การตดัสินใจเลือกรูปแบบการการเดินทางภายในประเทศของผูโ้ดยสารในเขต

กรุงเทพฯ และปริมณฑล ค่าเฉล่ียโดยรวมทั้ง 2 รูปแบบ พบผูโ้ดยสารในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑลตดัสินใจ

เลือกเดินทางกบัสายการบินตน้ทุนตํ่า ในระดบัมากท่ีสุดมีค่าเฉล่ียรวม 4.63 คร้ัง ในปี 2563 ท่ีมีการแพร่ระบาด              

โควิด 19  (ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานท่ี 0.15232) มากกว่า ตดัสินใจเลือกเดินทางทางกับรถโดยสารประจาํทาง                  

ในระดบัมากท่ีค่าเฉล่ียรวม 1.67 คร้ังในปี 2563 ท่ีมีการแพร่ระบาดโควิด 19  (ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานท่ี 0.17245) 

ตามลาํดบั ดงัตารางท่ี 1 

 

ตารางที ่1  แสดงค่าเฉล่ียรวมการวเิคราะห์การตดัสินใจเลือกรูปแบบการเดินทางภายในประเทศของผูโ้ดยสาร 

 ในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑลในช่วงการแพร่ระบาดโควดิ 19 ในปี 2563 

รูปแบบการเดนิทางภายในประเทศ รถโดยสารประจําทาง สายการบินต้นทุนต่ํา 

ค่าเฉลีย่ 1.67 4.63 

ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.17245 0.15232 

 

สถิตสิหสัมพนัธ์แบบพหุ ด้วยวธีิ Ordered Logistic Regression 

1. การตรวจสอบความสมัพนัธ์ุพหุร่วมเชิงเสน้ (Multicolinearity) ของตวัแปรอิสระ 

 การตรวจสอบถึงความสัมพนัธ์ระหวา่งตวัแปรตน้หรือตวัแปรอิสระในแต่ละตวัท่ีจะนาํไปเป็นตวัแปร

ในการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) โดยเกณฑ์ท่ีจะพิจารณาตวัแปรท่ีเหมาะสม

สามารถนาํไปใชใ้นการวิเคราะห์ ก็คือ จะมีค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ร่วม (Correlation) ระหว่างคู่ตวัแปรท่ีมี

ความสัมพนัธ์กนันอ้ยกวา่ 0.50 หากมีค่ามากกวา่หรือเท่ากบั 0.50 นัน่หมายความวา่ตวัแปรตน้หรือตวัแปรอิสระ             

คู่นั่นจะมีความสัมพันธ์ท่ีค่อนข้างสูง ซ่ึงอาจจะทําให้เกิดปัญหาในด้านความสัมพันธ์พหุร่วมเชิงเส้น 
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(Multicolinearity) ซ่ึงจากการวิเคราะห์สัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ร่วม (Correlation) ระหว่างคู่ตัวแปรตน้หรือ                   

ตวัแปรอิสระพบวา่ ตวัแปรตน้หรือตวัแปรอิสระมีค่าสมัประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ (Pearson Correlation) ตํ่ากวา่ 0.50 

ทุกตวั นัน่หมายถึงตวัแปรตน้หรือตวัแปรอิสระเป็นอิสระต่อกนัมีความสมัพนัธ์กนัตํ่าจึงสามารถใชเ้ป็นตวัแปรตน้

หรือตวัแปรอิสระในการหาปัจจยัท่ีมีผลต่อรูปแบบการเดินทางภายในประเทศของผูโ้ดยสารได ้(Crandall, 1981) 

2. การทดสอบตวัแบบการวิเคราะห์ท่ีเหมาะสม (Parallel Line Test) เพ่ือดูความเหมาะสมของการใช้ 

การวเิคราะห์การถดถอยโลจิสติก (Logistic Regression Analysis) 

การทดสอบตวัแบบการวิเคราะห์ท่ีเหมาะสม (Parallel Line Test) เพ่ือดูความเหมาะสมของการใช้                

การวเิคราะห์การถดถอยโลจิสติก (Logistic Regression Analysis) โดยใชก้ารวเิคราะห์ผลจาก คาํสัง่ omodel พบวา่ 

ค่า prob chi2 ได้ค่า 0.8243 ซ่ึงหมายความว่าไม่มีนัยสําคญั แสดงว่าแบบจาํลองท่ีใช้ cumulative logit function   

โดยกาํหนดให ้ค่าของ regression coefficients ของตวัแปรอิสระทุกตวัคงท่ี ในขณะท่ี intercept  มีค่าเปล่ียนแปลง

ได ้ข้ึนอยู ่กบัระดบัของตวัแปรตาม หรือท่ีรู้จกักนัในนาม proportional odds model มีความเหมาะสม และให้ผล

ทางสถิตท่ีไม่แตกต่างไปจากแบบจาํลองท่ีกาํหนดให้ทั้ง regression coefficients ของตวัแปรอิสระ และ/หรือ intercept 

สามารถเปล่ียนแปลงได้  เม่ือเป็นเช่นน้ี การใช้ Ordered Logistic Regression ในการหาความสัมพนัธ์ระหว่าง               

ตวัแปรอิสระท่ีกาํหนดกบัตวัแปรตามท่ีมีค่าแบ่งออกเป็นระดบัมีความน่าเช่ือถือในทางสถิติ (Crandall, 1981) 

 

ตารางที ่2  แสดงการประมาณค่า Ordered Logistic Regression ของปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจในการเลือก 

 รูปแบบในการเดินทางภายในประเทศในยคุโควกิ 19 ของประชากรในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล 

ตวัแปรอิสระ 
รถโดยสารประจาํทาง สายการบินตน้ทุนตํ่า 

Odd Ratio Odd Ratio 

ปัจจัยด้านประชากร 

เพศ 

หญิง (กลุ่มอา้งอิง) 

ชาย 

 

 

1.1213 

 

 

0.9872 

อายุ 0.9723*** 1.1245*** 

สถานภาพสมรส 

โสด (กลุ่มอา้งอิง) 

สมรส/อยูด่ว้ยกนั 

หยา่ร้าง/หมา้ย/แยกกนัอยู ่

 

 

1.1442 

1.4125 

 

 

1.4232 

1.0124 

ปัจจัยด้านทุนทางเศรษฐกจิ 

อาชีพ 

วา่งงาน/เกษียณอาย ุ(กลุ่มอา้งอิง) 

รับราชการ/รัฐวสิาหกิจ  

เป็นพนกังานบริษทัเอกชน   

คา้ขาย/อาชีพอิสระ 

รับจา้ง 

ประกอบอาชีพเกษตร/ประมง 

 

 

2.1823 

1.2327 

2.3459** 

2.7189** 

4.2521** 

 

 

10.2562** 

8.7823** 

2.3383** 

1.2152 

1.0078 

รายได้เฉลีย่ต่อเดือน 1.0002*** 1.0002*** 
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ตารางที ่2 (ต่อ) 

ตวัแปรอิสระ 
รถโดยสารประจาํทาง สายการบินตน้ทุนตํ่า 

Odd Ratio Odd Ratio 

ปัจจัยด้านทุนมนุษย์ 

ระดบัการศึกษา 

ปริญญาเอก (กลุ่มอา้งอิง) 

ตํ่ากวา่ปริญญาตรี 

ปริญญาตรี 

ปริญญาโท 

 

- 

1.2236 

1.1233 

1.0042 

 

- 

0.8872 

1.0245 

1.0145 

ปัจจัยทางด้านข้อจํากดัทางกายภาพ 

ข้อจํากดัทางกายภาพ 

แขง็แรงดี (กลุ่มอา้งอิง) 

โรคปวดกระดูก  

โรคประจาํตวั 

ตอ้งไดรั้บยาจากแพทยเ์พ่ือรักษา 

 

 

0.9823** 

0.9761** 

0.8233** 

 

 

2.4278** 

1.5862** 

1.1523** 

การติดเช้ือโควิด 19 

เคยติดเช้ือ หรือ อยู่ระหว่างการกกัตวัเน่ืองจาก

ติดเช้ือ (กลุ่มอา้งอิง) 

ไม่เคยติดเช้ือ 

 

 

 

1.0542 

 

 

 

1.1532* 

การได้รับวัคซีนโควิด 19 

ไดรั้บวคัซีนอยา่งนอ้ย 1 เขม็แลว้ (กลุ่มอา้งอิง) 

ไม่เคยไดรั้บวคัซีน 

 

 

0.8523** 

 

 

0.7216** 

Sample size 

Prob>chi2 

Pseudo-R2 

Log likelihood 

500 

0.0000 

0.3358 

-392.47853 

500 

0.0000 

0.3423 

-385.47581 

จากตารางท่ี 2 ซ่ึงเป็นตารางสถิติสหสัมพนัธ์แบบพหุ ด้วยวิธี Ordered Logistic Regressionแสดงถึง

ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจในการเลือกรูปแบบในการเดินทางภายในประเทศของผูโ้ดยสารชาวไทย ในเขต

กรุงเทพฯและปริมณฑล ในการเดินทางโดยรถโดยสารประจาํทาง และสายการบินตน้ทุนตํ่า พบวา่ ปัจจยัทางดา้น

ประชากรในเร่ืองของอายุท่ีเพ่ิมข้ึนของผู ้โดยสารท่ีเ พ่ิมข้ึนทุกๆปีจะมีโอกาสทําให้มีสัดส่วนของระดับ                            

การตดัสินใจในการเลือกรูปแบบในการเดินทางทางอากาศโดยสายการบินตน้ทุนตํ่าเพ่ิมข้ึนท่ี 1.1245 เท่า (ระดบั

นยัสาํคญั 0.01)  ส่วนการเดินทางโดยรถโดยสารประจาํทางลดลงร้อยละ 2.77 ต่ออายท่ีุเพ่ิมข้ึนในทุกๆ ปี (ระดบั

นยัสาํคญั 0.01)  

ปัจจยัทางดา้นทุนทางเศรษฐกิจในเร่ืองของรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนท่ีเพ่ิมข้ึนของผูโ้ดยสารท่ีเพ่ิมข้ึนทุกๆ

บาทจะมีโอกาสทาํใหมี้สัดส่วนของระดบัการตดัสินใจในการเลือกรูปแบบในการเดินทางภายในประเทศเพ่ิมข้ึน

ในทุกดา้นเพ่ิมข้ึนในทุกดา้น 1.0002 เท่า (ระดบันยัสาํคญั 0.01) เร่ืองของสถานภาพการทาํงานหรืออาชีพพบว่า

ผูโ้ดยสารท่ีรับราชการ/รัฐวิสาหกิจ พนักงานเอกชน และยงัคงคา้ขาย/อาชีพพอิสระ เม่ือเทียบกับผูโ้ดยสารท่ี
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วา่งงานจะมีโอกาสท่ีมีสดัส่วนของระดบัการตดัสินใจเดินทางโดยสารสายการบินตน้ทุนตํ่าเพ่ิมข้ึน โดยผูโ้ดยสาร

ท่ีรับราชการ/รัฐวิสาหกิจจะมีสัดส่วนระดบัการตดัสินใจมีสัดส่วนเพ่ิมข้ึน 10.2562 เท่า (ระดบันัยสําคญั 0.05) 

ผูโ้ดยสารท่ีประกอบอาชีพพนกังานบริษทัเอกชน จะมีสดัส่วนของระดบัการตดัสินใจมีสดัส่วนเพ่ิมข้ึน 8.782 เท่า 

(ระดบันยัสาํคญั 0.05) และ คา้ขาย/อาชีพอิสระ จะมีสัดส่วนของระดบัการตดัสินใจมีสัดส่วนเพ่ิมข้ึน 2.3383 เท่า 

(ระดบันัยสําคญั 0.05) ส่วนอาชีพท่ีเหลือเม่ือเทียบกบัผูโ้ดยสารท่ีไม่ไดป้ระกอบอาชีพจะมีสัดส่วนของระดับ               

การตดัสินใจในการเดินทางกบัสายการบินตน้ทุนตํ่าไม่แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ ในทางกลบักนัพบวา่

ผูโ้ดยสารท่ีมีอาชีพคา้ขาย/อาชีพอิสระ รับจา้ง และประกอบอาชีพเกษตร/ประมง จะมีโอกาสท่ีมีสดัส่วนของระดบั

การตดัสินใจเดินทางโดยสารรถโดยสารประจาํทางเพ่ิมข้ึน โดยผูโ้ดยสารท่ีมีอาชีพคา้ขาย/อาชีพอิสระ จะมี

สดัส่วนของระดบัการตดัสินใจมีสดัส่วนเพ่ิมข้ึน 2.3459 เท่า (ระดบันยัสาํคญั 0.05) อาชีพรับจา้ง จะมีสดัส่วนของ

ระดบัการตดัสินใจมีสัดส่วนเพ่ิมข้ึน 2.7189 เท่า (ระดบันยัสาํคญั 0.05) และประกอาบอาชีพเกษตร/ประมง จะมี

สัดส่วนของระดบัการตดัสินใจมีสัดส่วนเพ่ิมข้ึน 4.2521 เท่า (ระดบันัยสําคญั 0.05) ปัจจยัทางดา้นทุนมนุษยใ์น

เร่ืองของระดบัการศึกษาโดยพบวา่มีจะไม่มีสัดส่วนของระดบัการตดัสินใจแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ 

และในดา้นของปัจจยัทางดา้นขอ้จาํกดัทางกายภาพพบวา่ผูโ้ดยสารท่ีมีขอ้จาํกดัทางกายภาพทุกประเภทจะทาํให้

ระดับการตดัสินในการเดินทางโดยสารรถโดยสารประจาํทางลดลงอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติ ส่วนรูปแบบ                   

การเดินทางโดยสารการบินท่ีตน้ทุนตํ่าจะมีสัดส่วนระดบัการตดัสินใจท่ีเพ่ิมมากข้ึน ในดา้นการติดเช้ือโควิด 19 

พบวา่ การติดเช้ือโควิด 19 ไม่มีผลต่อการเดินทางโดยรถโดยสารประจาํทางอยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติแต่ในทาง

กลบักนั การเดินทางโดยสายการบินตน้ทุนตํ่า ผูท่ี้ไม่เคยติดเช้ือโควิด 19 เม่ือเทียบกบัผูท่ี้เคยไดรั้บเช้ือ หรืออยู่

ระหวา่งการกกัตวัเน้ือจากติดเช้ือโควดิ 19 จะมีสดัส่วนของระดบัการตดัสินใจเพ่ิมข้ึน 1.1532 เท่า (ระดบันยัสาํคญั 

0.05) ดา้นการไดรั้บวคัซีนโควิด 19 พบวา่มีสัดส่วนต่อการตดัสินใจในการเดินทางภายในประเทศทั้ง 2 รูปแบบ 

โดย การเดินทางโดยรถโดยสารประจาํทางพบวา่ ผูท่ี้ไม่เคยรับวคัซีนเลย เม่ือเทียบกบัผูท่ี้เคยไดรั้บวคัซีนอยา่งนอ้ย 

1 เข็ม จะมีสัดส่วนของระดับการตดัสินใจลงลด 0.8523 เท่า  หรือลดลง 14.77% (ระดับนัยสําคญั 0.01) และ               

การเดินทางโดยสายการบินตน้ทุนตํ่าลดลง 0.7216 หรือ ลดลง 27.16% (ระดบันยัสาํคญั 0.01)  

  

อภิปรายผลการวจัิย  

  จากการศึกษาสรุปไดว้า่ปัจจยัท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจในการเลือกใชบ้ริการการเดินทางภายในประเทศ

ของผูโ้ดยสารในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล: การศึกษาเปรียบเทียบระหวา่งรถโดยสารประจาํทางกบัสายการบิน

ตน้ทุนตํ่า ไดแ้ก่ อายุของผูโ้ดยสาร โดยเม่ืออายุท่ีเพ่ิมข้ึนในแต่ละปีจะมีโอกาสท่ีจะมีระดบัในการตดัสินใจใน

รูปแบบการเดินทางโดยสายการบินตน้ทุนตํ่าเพ่ิมข้ึนซ่ึงสอดคลอ้งกบัการวิจยัของ Chiang and Marrion (2014)                

ท่ีศึกษาถึงการตดัสินใจในการท่องเท่ียวของกลุ่มวยัเบบ้ีบูมท่ีเม่ือมีอายท่ีุมากข้ึนจะมีการตดัสินใจในการท่องเท่ียว

มากข้ึนอนัเน่ืองมากจากมีเวลาท่ีจะท่องเท่ียวและหาประสบการณ์ให้ตนเองมากข้ึน ปัจจยัต่อมาคือ สถานภาพ            

การทาํงาน/อาชีพ โดยพบวา่ผูโ้ดยสารท่ีประกอบอาชีพรับราชการ หรือพนกังานรัฐวสิาหกิจ พนกังานเอกชน และ

คา้ขาย/อาชีพอิสระ เม่ือเปรียบเทียบกบักลุ่มผูโ้ดยสารท่ีไม่ไดป้ระกอบอาชีพจะมีโอกาสท่ีจะมีระดบัการตดัสินใจ

ในการเดินทางโดยสายการบินตน้ทุนตํ่าเพ่ิมข้ึน มากกว่ากลุ่มผูโ้ดยสารท่ีไม่ประกอบอาชีพ ซ่ึงผลของปัจจยัใน

ดา้นของระดบัการศึกษาและสถานภาพการทาํงาน/อาชีพสอดคลอ้งกบัการศึกษาของ Lohmann (2001) ท่ีศึกษาถึง

การตดัสินใจของผูโ้ดยสารในการเดินทางโดยพบว่ากลุ่มตวัอย่างมีอาชีพท่ีเป็นเจา้ของบริษทัเอกชนจะมีระดบั             

การตดัสินใจท่ีจะเดินทางมากท่ีสุดน่าจะเป็นเพราะในการเดินทางหากเป็นการเดินทางเพ่ือธุรกิจของบริษทัออก

ค่าใช้จ่ายให้หรือการเดินทางท่องเท่ียวท่ีทางผูเ้ดินทางเป็นคนออกค่าใช้จ่ายเอง บริษัทหรือผูเ้ดินทางจะมี 
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กระบวนการในการตดัสินใจมากข้ึนกล่าวคือมีการคิดประเมินค่าทางเลือกก่อนการซ้ือไม่ว่าจะเป็นดา้นราคา              

การบริการ ก่อนท่ีจะตัดสินใจซ้ือมากกว่าคนเดินทางท่ีเป็นข้าราชการ ท่ีส่วนหน่ึงคือระเบียบการเบิกจ่าย                      

การเดินทางเพ่ือการท่องเท่ียวจะตอ้งเลือกสถานท่ี และบรรยากาศการท่องเท่ียว และรูปแบบการเดินทางเป็น

อนัดบัแรกอีกดว้ย  

ปัจจยัท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจในการเลือกใชบ้ริการการเดินทางภายในประเทศของผูโ้ดยสารในเขต

กรุงเทพฯและปริมณฑล: การศึกษาเปรียบเทียบระหวา่งรถโดยสารประจาํทางกบัสายการบินตน้ทุนตํ่านั้นรวมไป

ถึงทุนทางเศรษฐกิจในดา้นของรายไดต้่อเดือนเฉล่ียท่ีเพ่ิมข้ึนในทุกๆบาทก็จะทาํให้มีโอกาสมีการตดัสินใจใน                

การเดินทางทางอากาศทั้งในรูปแบบโดยสารรถโดยสารประจาํทาง และสายการบินตน้ทุนตํ่า เพ่ิมข้ึน ซ่ึงคลอ้งกบั

การศึกษาของ Sujaritkul (2015) และChiangmai University Social Science Research Institute (2014) ท่ีศึกษาถึง

รายไดต้่อรูปแบบการเดินทางท่องเท่ียวของนักท่องเท่ียวต่างชาติในประเทศไทย ในทางกลบักนั ปัจจยัในดา้น

ขอ้จาํกดัทางกายภาพของผูโ้ดยสารนั้น เม่ือเปรียบเทียบผูโ้ดยสารท่ีมีขอ้จาํกดัทางกายภาพกบัผูโ้ดยสารท่ีมีสุขภาพ

แข็งแรงแลว้นั้นผูท่ี้มีขอ้จาํกัดทางดา้นกายภาพจะมีโอกาสในการตดัสินใจเลือกรูปแบบการเดินทางโดยสาร               

สายการบินตน้ทุนตํ่าเพ่ิมข้ึนมากกว่าผูโ้ดยสารท่ีมีสุขภาพแข็งแรง ซ่ึงสอดคลอ้งกับการศึกษาของ Lohmann 

(2001) ท่ีศึกษาถึงการพยากรณ์รูปแบบการเดินทางของผูโ้ดยสารในอนาคต  อีกทั้ งผูโ้ดยสารท่ีมีขอ้จาํกดัทาง

กายภาพจะมีการตดัสินใจท่องเท่ียวในรูปแบบท่ีมีการใหบ้ริการท่ีสะดวกสบายเหมาะกบัสภาพทางกายภาพอีกดว้ย  

 

ข้อเสนอแนะ 

 1) ข้อเสนอแนะในการนําผลวจิยัไปใช้ 

(1) จากการศึกษาท่ีว่าอายุของผูสู้โดยสารท่ีเพ่ิมข้ึนจะมีระดับของการตัดสินใจเลือกรูปแบบ                 

การเดินทางภายในประเทศโดยรถโดยสารประจาํทางลดลง ดงันั้นเพ่ือเป็นการรักษาฐานลูกคา้ซ่ึงจะเป็นกระแส

หลกัของการเดินทางท่ีมีจาํนวนเพ่ิมข้ึนรถโดยสารประจาํทางควรมีการพฒันาปรับปรุงการใหบ้ริการอยา่งต่อเน่ือง

โดยเฉพาะอย่างยิ่งผูโ้ดยสารท่ีอายุเพ่ิมมากข้ึนท่ีตอ้งมีการบริการและให้การช่วยเหลือในการเดินทางอาํนวย             

ความสะดวกให้แก่กลุ่มผูโ้ดยสารดงักล่าวท่ีมีความตอ้งการในส่ิงอาํนวยความสะดวกท่ีมากกว่าผูโ้ดยสารกลุ่ม

อ่ืนๆ รวมทั้ งมาตรการการควบคุมการติดเช้ือโควิด 19 อีกทั้ งการได้รับวคัซีนโควิด 19 ท่ีทั่วถึง เพ่ือสร้าง                   

ความประทบัใจ ความพึงพอใจ และความปลอดภยัในการใหบ้ริการของผูโ้ดยสารไดต้่อเน่ือง 

(2) จากการศึกษาพบวา่รายไดต้่อเดือนเฉล่ียท่ีเพ่ิมมากข้ึนรวมทั้งผูโ้ดยสารท่ียงัคงทาํงานจะมีระดบั

ของของการตดัสินใจเลือกรูปแบบการเดินทางภายในประเทศทุกรูปแบบเพ่ิมข้ึน ดงันั้นทั้งรถโดยสารประจาํทาง

และสายการบินตน้ทุนตํ่าควรคาํนึงถึงอาํนาจในการเดินทางของกลุ่มผูโ้ดยสารท่ีมีตน้ทุนทางเศรษฐกิจ มีกาํลงัใน

การใช้จ่ายในการเดินทางเป็นอย่างยิ่งดังนั้ นสายการบินจึงควรให้ความสําคัญในความต้องการพ้ืนฐานใน                   

การเดินทาง และส่ิงอาํนวยความสะดวกในการเดินทาง กบักลุ่มผูโ้ดยสารหลกัของการขนส่งและการท่องเท่ียวท่ี

จะเป็นผลต่อผลประกอบการขององคก์รและเป็นตวัช้ีวดัถึงการใหบ้ริการของระบบขนส่งอีกดว้ย  

 (3) จากการศึกษาพบว่ากลุ่มผู ้โดยสารท่ีมีข้อจํากัดทางกายภาพในทุกด้านนั้ นจะมีระดับ                         

การตดัสินใจในการใชบ้ริการสายการบินตน้ทุนตํ่าเพ่ิมข้ึน ซ่ึงสวนทางกบัการใชบ้ริการรถโดยสารประจาํทางท่ีมี

ระดบัการตดัสินใจท่ีลดลง อนัเน่ืองมากจากผูโ้ดยสารมีการคาํนึงถึงสภาพร่างกายของตนท่ีมีความตอ้งการใน             

การรักษาสุขภาพให้มีความแข็งแรงเป็นบุคคลท่ีมีความสุขทั้งกายและใจ รวมทั้งการไดรั้บวคัซีนโควิด 19 และ

มาตรการการควบคุมโรคระบาดต่างๆรวมถึงโควดิ 19  ดงันั้นรถโดยสารสาธารณะควรคาํนึงถึงความตอ้งการของ

ผูโ้ดยสารดงักล่าวท่ีจะเป็นกลุ่มผูใ้ชบ้ริการหลกั รวมไปถึงรูปแบบการเดินทางในรูปแบบอ่ืนๆควรมีการปรับปรุง
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สภาพแวดลอ้ม อาทิ สภาพของยานพาหนะ ส่ิงอาํนวยความสะดวกในการเดินทางของยานพาหนะ มาตรการ

ป้องกนัและคดักรองการติดเช้ือโควดิ 19 ท่ีไดม้าตรฐานเพียงพอ เป็นตน้เพ่ือเอ้ืออาํนวยต่อการรักษาฐานผูโ้ดยสาร

และเพ่ิมปริมาณผูโ้ดยสารใหเ้ป็นระบบขนส่งสาธารณะท่ีมีการพฒันาอยา่งย ัง่ยนืสาํหรับคนทุกวยัต่อไป 

ข้อเสนอแนะในการวจิยัคร้ังต่อไป 

การศึกษาน้ีเป็นเพียงการศึกษากลุ่มของผูโ้ดยสารในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑลเท่านั้นยงัมีกลุ่ม

ผูโ้ดยสารในภูมิภาคอ่ืนๆในประเทศไทย หรือ ผูโ้ดยสารต่างชาติในภูมิภาคต่างๆของโลก เพ่ือเป็นการศึกษาวิจยั

รูปแบบการเดินทางของผูโ้ดยสารท่ีครอบคลุมในผูโ้ดยสารท่ีมี อายุ ช่วงวยั เช้ือชาติ ศาสนา และวฒันธรรมท่ีมี

ความแตกต่างและหลากหลาย รวมทั้งศึกษาในเชิงคุณภาพเพ่ือศึกษาถึงสาหตุในการตดัสินใจในการเลือกรูปแบบ

การเดินทางของผูโ้ดยสารในยคุโควิด 19ท่ีสมบูรณ์มากยิ่งข้ึน รวมไปถึงศึกษาเจาะลึกถึงพฤติกรรม และปัจจยัใน

การเดินทางในรูปแบบต่างๆของผูโ้ดยสารเพ่ือไดข้อ้มูลดา้นการเดินทางของผูโ้ดยสารท่ีเจาะลึกมากยิง่ข้ึนต่อไป 
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การเติบโตของตลาดธุรกจิการท่องเทีย่วเชิงสุขภาพของประเทศไทย 

GROWTH OF THAILAND'S HEALTH TOURISM BUSINESS MARKET 

 

พรียา สุขกจิเจ และ แวอฟัฟัล ราฮิม 

วทิยาลยัการท่องเที่ยวและการบริการ  

         Pearaya.su@spu.ac.th 

 

บทคัดย่อ 

บทความวิชาการน้ีมีวตัถุประสงค์เพ่ือศึกษาการเติบโตของธุรกิจการท่องเท่ียวเชิงสุขภาพในประเทศ

ไทย และเพ่ือศึกษาการตลาดและแนวโนม้เทรนด์ของธุรกิจท่ีส่งผลต่อภาคอุตสาหกรรมการท่องเท่ียวของไทย 

จากขอ้มูลพบวา่ประเทศไทยยงัคงเป็นประเทศท่ีมีศกัยภาพในการเดินทางและเป็นจุดมุ่งหมายของนกัท่องเท่ียว

ชาวต่างชาติประเภทการท่องเท่ียวเชิงสุขภาพ และมีแนวโน้มเติบโตอย่างต่อเน่ือง  ซ่ึงสอดคล้องกับแผน

ยทุธศาสตร์ชาติท่ีมุ่งเนใ้ห้ไทยเป็นศูนยก์ลางและเป็นเป้าหมายของนักท่องเท่ียวในการการรักษาทางการแพทย์

และการเดินทางท่องเท่ียวเพ่ือสุขภาพ กระแสการเดินทางของตลาดการท่องเท่ียวเชิงสุขภาพของโลกมีแนวโนม้

การเติบโตอย่างต่อเน่ือง ซ่ึงเป็นผลดีกับตลาดของไทยท่ีเป็นเป้าหมายในการเดินทางในเร่ืองของคุณภาพ                      

การบริการและราคาในความรู้สึกของนกัท่องเท่ียวต่างชาติ ท่ีเป็นขอ้ไดเ้ปรียบในการแข่งขนั ซ่ึงสามารถทาํให้

ประเทศไทยสร้างเศรษฐกิจเชิงสุขภาพได ้  

 

คาํสําคญั: การท่องเท่ียวเชิงสุขภาพ, เศรษฐกิจเชิงสุขภาพ 

 

ABSTRACT 

 This article aimed to study about Thailand’s Wellness Tourism which is an important tool that can drive 

Thailand’s Tourism Industry. The article study marketing and business trends that affect the Thai tourism industry 

According to the data, Thailand is still a country with great travel potential and is a destination for foreign tourists 

in the category of health tourism.  and has a tendency to grow continuously This is in line with the National 

Strategic Plan that focuses on Thailand as the center and the target of tourists for medical treatment and health 

tourism. Travel trends in the global health tourism market are likely to continue to grow. This is good for the Thai 

market that is the target of travel in terms of service quality and price in the feelings of foreign tourists.  that is a 

competitive advantage which can enable Thailand to create a wellness economy 

 

Keywords: Wellness Tourism, Global Wellness  
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1. บทนํา 

 อุตสาหกรรมการท่องเท่ียวประกอบดว้ยธุรกิจหลายประเภทท่ีเก่ียวขอ้งทั้งโกยตรงและทางออ้ม รวมทั้ง

ธุรกิจสนับสนุนต่างๆ ช่วยสร้างงานและเกิดการหมุนเวียนทางเศรษฐกิจ นับเป็นแหล่งท่ีมาของรายไดท่ี้สําคญั

โดยเฉพาะอยา่งยิง่กลุ่มนกัท่องเท่ียวท่ีมีรายไดดี้และนกัท่องเท่ียวเชิงสุขภาพ ประเทศไทยไดจ้ดัทาํยทุธศาสตร์การ

พฒันาประเทศไทยใหเ้ป็นศูนยก์ลางสุขภาพนานาชาติ (พ.ศ.2559-2568) และเป็นศูนยก์ลางการเดินทางท่องเท่ียว

ในอาเซียน ดว้ยกิจกรรมหลกั 5 กิจกรรม ไดแ้ก่ การท่องเท่ียวเชิงกีฬา (Sports Tourism) การท่องเท่ียวเชิงสุขภาพ 

(Medical & Wellness Tourism) การจัดงานแต่งงาน (Wedding & Romance) การท่องเท่ียวทางนํ้ า (Marine 

Tourism) ในปี 2558 Global Wellness Institute (GWI) ไดจ้ดัอนัดบัใหป้ระเทศไทยมีขนาดตลาดการท่องเท่ียวเชิง

สุขภาพอยูใ่นอนัดบั 13 ของโลกโดยการมีค่าใชจ่้าย 9.4 พรัลา้นเหรียญสหรัฐ มีจาํนวนการเดินทาง 9.7 ลา้นคร้ัง 

เพ่ิมข้ึนจากปี 2556 จาํนวน 1.5 ลา้นคร้ัง หรือขยายตวัในอตัราร้อยละ 8.5 ต่อปี ซ่ึงสูงกว่าอตัราการขยายตวัของ              

การท่องเท่ียวโดยรวม นอกจากนั้นประเทศไทยยงัผูน้าํตลาดในดา้นจาํนวนนกัท่องเท่ียวทางการแพทย ์(Medical 

Tourism) เม่ือเทียบกบัประเทศคู่แข่งท่ีสาํคญัในภูมิภาคอาเซียน การบริการทางการแพทยข์องไทยมีจุดเด่นในดา้น

คุณภาพของบุคคลากรทั้งแพทย ์พยาบาล ผูเ้ช่ียวชาญ รวมทั้งความทนัสมยัของเคร่ืองมือ อุปกรณ์ต่างๆ ความคุม้ค่า

ราคา รวมทั้งช่ือเสียงในดา้นการท่องเท่ียวและบริการท่ีเป็นมิตร จากกการจดัอนัดบัโดย Global Wellness Institute 

ประจาํปี 2561 ประเทศไทยมีรายไดจ้ากการท่องเท่ียวเชิงสุขภพอยูใ่นอนัดบัท่ี 13 ของโลก ซ่ึงสามารถกล่าวไดว้า่

ประเทศไทยยงัตอ้งเร่งพฒันาการดาํเนินการในหลายมิติเพ่ือให้มีขีดความสามารถในการแข่งขนัเพ่ิมข้ึนและ

สามารถสร้างรายไดจ้ากการท่องเท่ียวเชิงสุขภาพไดต้ามเป้าหมาย คุณภาพของสถานประกอบการเป็นปัจจยัสาํคญั

ต่อการตดัสินใจเดินทางของนกัท่องเท่ียวเชิงสุขภาพ ความงาม และแพทยแ์ผนไทย การเพ่ิมจาํนวนสถานประกอบการ 

ท่ีมีคุณภาพ จะทาํให้มีโอกาสรองรับนักท่องเท่ียวเพ่ิมมากข้ึน สามารถสร้างรายไดจ้ากการท่องเท่ียวให้ชุมชน 

โดยเฉพาะพ้ืนท่ีเมืองรองท่ีมีทรัพยากรบุคคลและส่ิงแวดลอ้มดา้นสุขภาพจาํนวนมาก อย่างไรก็ตามท่ีผ่านมา

ประเทศไทยตอ้งเผชิญกบัประเด็นทา้ทายหลายประเด็น เช่นระยะเวลาท่ียาวนานและความยุ่งยากซับซ็อนของ            

การตรวจสอบรับรองมาตรฐานการบังคบัใช้กฏหมายเก่ียวกับสถานประกอบการด้านสุขภาพ และแรงจูงใจ               

การไดรั้บมาตรฐานของผูป้ระกอบการท่ีค่อนขา้งนอ้ย ทั้งน้ีควรใหค้วามสาํคญักบัการพฒันาส่งเสริมท่ีครอบคลุม

ทั้งมิติของสถานประกอบการการท่องเท่ียวเชิงสุขภาพ  

 

 
 

 การท่องเท่ียวเชิงสุขภาพของไทยมีการนําศาสตร์ในการดูแลสุขภาพ ซ่ึงเป็นภูมิปัญญาของไทยมา

ประกอบในการบริการทางสุขภาพทั้งร่างกายและจิตใจ ไดแ้ก่สปาสมุนไพร นวดไทย ฤาษีดดัตน โยคะ การฟ้ืนฟู
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จิตใจ อาจแบ่งกิจกรรมในการท่องเท่ียวเชิงสุขภาพ เป็น 3 กลุ่มไดแ้ก่ 1) สปาและการนวดแผนไทย 2) แพทย์

ทางเลือก 3) การท่องเท่ียวเชิงสุขภาพดว้ยธรรมชาติ  จากงานวิจยัของ กานดา ธีรานนท ์(2561) ท่ีทาํการศึกษาเชิง

เปรียบเทียบประเทศท่ีมีแนวปฏิบติัท่ีเป็นเลิศพบว่าประเทศสิงคโปร์เป็นคู่แข่งท่ีสําคญัของประเทศไทย และมี

ความไดเ้ปรัยบในการแข่งขนัทางการท่องเท่ียวในหลายๆ ดา้น จากการยกระดบัคุณภาพและมาตรฐานในดา้น

สถานพยาบาล บุคลากร และอุปกรณ์ทางการแพทย ์ใฟ้เป็นท่ียอมรับระดบัสากล  ตลอดจนการพฒันาทางดา้น          

เทคโยโลยทีางการแพทย ์และการดาํเนินนโยบายและกลไกเชิงรุกท่ีชดัเจนจากการจดัตั้งคณะทาํงานเฉพาะกิจเพ่ือ

ส่งเสริมบริการสุขภาพมากข้ึน ถึงแม่สิงคโปร์จะมีความไดเ้ปรียบในการแข่งขนัหลายๆดา้น แต่ประเทศไทยก็

ยงัคงเป็นประเทศท่ีเป็นจุดหมายปลายทางดา้นการบริการทางการแพทยใ์นภูมิภาคเอเชีย  จากบทสัมภาษณ์ของ              

ภูสิต รัตนกุล เสรีเริงฤทธ์ิ ผูอ้าํนวยการสํานักนโยบายและยทุธศาสตร์การคา้ มองว่าไทยมีโอกาสในธุรกิจภาค

บริการการท่องเท่ียวเชิงสุขภาพ โดยสามารถขยายตลาดการท่องเท่ียวเชิงสุขภาพ รวมถึงสินคา้และบริการดา้น

สุขภาพ ผ่านความร่วมมือเชิงการแพทย์ และความร่วมมือด้านทัวร์เรือสําราญ โดยครอบคลุมธุรกิจ อาทิ                         

การรักษาพยาบาล ศลัยกรรมความงาม อาหารเพ่ือสุขภาพ ร้านอาหาร สปา ผลิตภณัฑด์า้นความงาม อาทิ เคร่ืองสาํอาง 

ผลิตภณัฑส์มุนไพรไทย ซ่ึงเป็นธุรกิจท่ีเอสเอม็อีไทยมีศกัยภาพและชาวจีนนิยมเลือกไทย (เดลินิวส์, 2564) 

 

 
 

จากขอ้มูลการรายงานของ TEI (Thailand Environment Institute ), 2564 ทิศทางในการพฒันาการท่องเท่ียว

ภายใต ้BCG Model วา่ จากนโยบาย Thailand 4.0 ซ่ึงมุ่งขบัเคล่ือนเศรษฐกิจสู่การพฒันาอยา่งย ัง่ยนื สร้างความเขม้แข็ง

จากภายใน เช่ือมไทยสู่โลก ด้วยแนวคิด Bio-Circular-Green Economy : BCG และ Sustainable Development 

Goal : SDGs  สร้างอุตสาหกรรมท่องเท่ียวอย่างสร้างสรรค ์นาํการท่องเท่ียวไทยสู่การท่องเท่ียวมูลค่าสูง (High 

value Tourism) อยา่งย ัง่ยนื บนพ้ืนฐานของการท่องเท่ียวอยา่งรับผิดชอบ และการจดัการอุปทานส่วนเกินไดอ้ย่าง

มีประสิทธิภาพ การท่องเท่ียวเชิงสุขภาพ (Health and Wellness Tourism) ท่ีนาํบริการดา้นสุขภาพมาผสมผสาน

กบัการท่องเท่ียว เช่น การนวดสมุนไพร การฝึกโยคะ การบริการสุวคนธบาํบดั วารีบาํบดั การท่องเท่ียวเชิงบาํบดั 

รักษาสุขภาพ การรักษาโรคต่างๆ บริการทนัตกรรม การผ่าตดัเสริมความงาม ตลอดจนการผ่าตดัแปลงเพศ               

จากขอ้มูลของ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ การท่องเท่ียวแบบ Wellness Tourism พบว่ามีมูลค่าสูงประมาณ 

438.6 พนัลา้น ดอลล่าห์สหรัฐ ทั้งน้ี การท่องเท่ียวปกติโดยทัว่ไปมีมูลค่าประมาณ 3.2ลา้นลา้นดอลล่ารห์สหรัฐ  
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ซ่ึงจะเป็นกลุ่มท่ีนิมยมท่องเท่ียวแลว้ทีส่วนทาํใหสุ้ขภาพดีข้ึนดว้ย โดยมีสปาเป็นบริการสําคญัในอุตสาหกรรม

ท่องเท่ียวประเภทน้ี เน่ืองจากนกัท่องเท่ียวกลุ่มน้ีจะมีคุณภาพ และการใชจ่้ายสูงกว่านักท่องเท่ียวประเภทอ่ืน               

จากภาพแสดงการเช่ือมโยงระหว่าง Wellness Tourism กบัการท่องเท่ียวประเภทอ่ืนๆ ทั้งน้ีธุรกิจโรงแรมและ

บริษทันาํเท่ียวรายกลางและรายเล็กอาจกาํหนดตาํแหน่งการแข่งขนั และรูปแบบการให้บริการท่ีตอบโจทยก์าร

ท่องเท่ียวทางเลือกของแต่ละเซกเมนต ์ซ่ึงนอกจากการใชรู้ปแบบการทาํการตลาดโดยทัว่ไป อยา่งการโฆษณาและ

การจัดโปรโมชั่นขายห้องพกัหรือแพคเกจทวัร์ ผ่านทั้ งช่องทางออนไลน์และออฟไลน์รวมทั้งการใช้กลยุทธ์              

การบอกต่อ เพ่ือใหน้กัท่องเท่ียวแนะนาํกนัอยา่งต่อเน่ืองขยายเป็นวงกวา้ง (ศูนยว์จิยักสิกรไทย, 2559) 

 

 
 

2. วตัถุประสงค์ 

(1) เพ่ือศึกษาการเติบโตของธุรกิจการท่องเท่ียวเชิงสุขภาพ  

(2) เพ่ือศึกษาการตลาดและแนวโนม้เทรนดข์องธุรกิจการท่องเทียวเชิงสุขภาพ  

 

3. การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ  

 การท่องเท่ียวเชิงสุขภาพไดรั้บความนิยมเพ่ิมมากข้ึนทุกปี อีกทั้งคนหันมาใสใจการดูแลรักษาทั้งดา้น

ร่างกายและจิตใจ การท่องเท่ียวสุขภาพ คือการเดินทางท่องเท่ียวท่ีนอกจากจะมีเป้าหมายเพ่ือการพกัผอ่นหยอ่นใจ

แลว้ นกัท่องเท่ียวยงัตอ้งการเดินทางเขา้มาเพ่ือรับบริการทางการแพทย ์ทาํกิจกรรมส่งเสรมสุขภาพ หรือการบาํบดั 

รักษาฟ้ืนฟูสุขภาพควบคู่ เช่นการรับคําปรึกษาด้านสุขภาพ การใช้บริการสปาและการซ้ือผลิตภัณธ์สปา                      

นวด ประคบ การท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย ไดใ้ห้นิยามของการท่องเท่ียวชิงสุขภาพวา่เป็นการเดินทางท่องเท่ียว

เพ่ือเยี่ยมชมสถานท่ีสวยงามในแหล่งท่องเท่ียวทางธรรมชาติและวฒันธรรม ตลอดจนการเรียนรู้วิถีชีวิตและ

พกัผ่อนหย่อนใจ โดยแบ่งเวลาส่วนหน่ึงจากการเดินทางท่องเท่ียวเพ่ือทาํกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพและกิจกรรม
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รักษาฟ้ืนฟูสุขภาพ นักวิชาการบางคนให้ความสําคัญแก่สุขภาพ เช่น Gee et al (1989) ให้ความหมายของ                       

การท่องเท่ียวเชิงสุขภาพวา่เป็นการเดินทางไปจุดหมายปลายทางในประเทศหรือในพ้ืนท่ีธรรมชาติเพ่ือหลีกหนี

จากความจาํเจ วรรณา วงษว์านิช ไดก้ล่าววา่ การท่องเท่ียวเชิงสุขภาพ หมายถึง การท่องเท่ียวพกัผอ่นไปท่ามกลาง

ธรรมชาติเรียนรู้วิธีการใชพ้ลงังานจากธรรมชาติมาบาํบดัและเสริมสร้างสุขภาพให้แข็งแรง จิตใจสดช่ืนแจ่มใส

ควบคู่ไปกับการท่องเท่ียว ได้เห็นวฒันธรรมท้องถ่ินและนําส่ิงท่ีได้รับมาปรับปรุงคุณภาพชีวิตให้ดี ข้ึน                            

การท่องเท่ียวเชิงสุขภาพแบ่งออกเป็น 3 ระดบัคือ 1)การท่องเท่ียวเพ่ือรักษษสุขภาพของนกัท่องเท่ียวท่ีดีอยูแ่ลว้ให้

ดียิ่งข้ึน  2) การท่องเท่ียวเพ่ือฟ้ืนฟูสุขภาพของนกัท่องเท่ียวหรือยู่ในระยะพกัฟ้ืน 3) การท่องเท่ียวเพ่ือรักษาโรค

ของนกัท่องเท่ียว  

ดังนั้ นรูปแบบของการท่องเท่ียวเชิงสุขภาพจึงเปรียบเสมือนการเดินทางมาพกัผ่อนและชมแหล่ง

ท่องเท่ียวในรูปแบบธรรมชาติหรือวฒันธรรม และให้เวลาส่วนหน่ึงในการทาํกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพและหรือ

บาํบดัรักษาโรค หรือการฟ้ืนฟูร่างกาย คู่ขนานไปดว้ยกนั การท่องเท่ียวเพ่ือสุขภาพเป็นตลาดเฉพาะท่ีขยายตวั               

ทั่วโลก โดยให้โอกาสทางธุรกิจท่ีเฉพาะเจาะจงผ่านผลิตภณัฑ์ท่ีส่งเสริมหรือรักษาสุขภาพ (Stephen J. Page, 

2016) เน่ืองจากปัจจยัหลายประการ รวมทั้งประชากรโลกสูงอาย ุการรับรู้ของสาธารณชนเก่ียวกบัปัญหาสุขภาพท่ี

เพ่ิมข้ึน ระบบการแพทยแ์บบเดิมๆ ประสบปัญหาดา้นเงินทุน ซ่ึงเห็นผูค้นหนัไปหาแนวทางแกไ้ขของภาคเอกชน

ท่ีฝังอยูใ่นกระบวนการโลกาภิวตัน ์ดงันั้น การทอ้งเท่ียวเชิงสุขภาพ (Health Tourism) เป็นการเดินทางจากประเทศ

ท่ีตนเองพาํนักอยู่ออกไปยงัประเทศอ่ืนและใชบ้ริการดา้นสุขภาพ (Medical Tourism) เพ่ือดูแลสุขภาพและรับ

บริการทางการแพทย ์โดยมีการปรับโปรแกรมการท่องเท่ียวให้สอดคลอ้ง การท่องเท่ียวเชิงสุขภาพสามารถ

จาํแนกได ้2 รูปแบบ คือ 1) การท่องเท่ียวเชิงบาํบดัรักษาสุขภาพเป็นลกัษณะการท่องเท่ียวมาเพ่ือทาํการรักษาฟ้ืนฟู

ร่างกาย เช่น การทาํฟัน การผ่าตดัศลัยกรรมเป็นตน้ 2) การท่องเท่ียวเชิงส่งเสริมสุขภาพ หมายถึง การเดินทางมา

ท่องเท่ียวในลกัษณะของการป้องกนัไม่ให้เกิดโรคภยั ซ่ึงจะมีลกัษณะในรูปแบบของการเขา้ร่วมกิจกรรมตามท่ี

แหล่งท่องเท่ียวนั้ นๆ ได้จัดให้มีกิจกรรมข้ึน ตัวอย่างเช่น เพ่ือมาใช้บริการนวดแผนไทย เป็นต้น (วารีพร                           

ชูศรี, 2020) สอดคล้องกับ การท่องเท่ียวแห่งประเทศไทยท่ีให้นิยาม การท่องเท่ียวเชิงสุขภาพ หมายถึง                           

การเดินทางท่องเท่ียวเพ่ือเยี่ยมชมสถานท่ีท่องเท่ียวท่ีสวยงามในแหล่งท่องเท่ียวธรรมชาติและวฒันธรรมเพ่ือ

เรียนรู้วถีิชีวติและการพกัผอ่นหยอ่นใจจากการเดินทางมาท่องเท่ียว ตามหลกัวชิาการและมีคุณภาพมาตรฐานอยา่ง

แทจ้ริง  การท่องเท่ียวเชิงสุขภาพมีความเช่ือมโยงกบัการท่องเท่ียวอ่ืนทีคลา้ยกนั เช่น การท่องเท่ียวเชิงสปาและ

สุขภาพ การท่องเท่ียวเชิงสุขภาพและความงาม และการท่องเท่ียวเชิงสุขภาพ แบ่งออกตามวตัถุประสงค์ได้                      

2 ประเภท คือ การท่องเท่ียวเชิงบาํบดัรักษาสุขภาพ และการท่องเท่ียวเชิงส่งเสริมสุขภาพ ส่ิงท่ีถูกจดัประเภทมาก

ข้ึนเร่ือยๆ เช่น การท่องเท่ียวเพ่ือสุขภาพ รวมถึงประสบการณ์ต่างๆ เช่น การบาํบัดด้วยความงาม การนวด                     

ชั้นเรียนการผ่อนคลายหรือการสร้างสมดุลพลงังาน ศิลปะ ดนตรี และความช่ืนชมในธรรมชาติ ไม่เพียงแต่

ความสัมพันธ์โดยตรงกับสุขภาพ (เช่น กับการไม่เจ็บป่วย) จะลดลง แต่ย ังมีความเก่ียวข้องมากข้ึนกับ

ประสบการณ์ส่วนตวัและความพึงพอใจมากกว่าเป้าหมายดา้นสุขภาพท่ีชดัเจนและถูกกาํหนดจากภายนอก เช่น 

การลดนํ้ าหนัก ความพึงพอใจในบริบทของการให้บริการจะถือว่ารวมถึงคุณภาพทางเทคนิคและการทาํงาน 

(Stephen J. Page, 2017)  
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4. การเติบโตของการท่องเที่ยวสุขภาพในประเทศไทย  

การเติบโตของการท่องเท่ียวเชิงสถขภาพในประเทศไทยไดรั้บการสนับสนุนจากภาครัฐ โดยหน่ึง

ยทุธศาสตร์ท่ีสาํคญัคือ ยทุธศาสตร์ของการพฒันาสินคา้และบริการท่องเท่ียว (กลยทุธ์การพฒันาเชิงพ้ืนท่ี/กลยทุธ์

การพัฒนารายสาขา โดยเฉพาะการท่องเท่ียวเชิงสุขภาพ การท่องเท่ียวกลุ่มผู ้สูงอายุ/ กลยุทธ์การพัฒนา                     

ความปลอดภยัดา้นการท่องเท่ียว) จากการจดัอนัดบัโดย GW ประเทศท่ีมีขนาดตลาดการท่องเท่ียวท่ีใหญ๋ท่ีสุด 20 

อนัดบัของโลก ประเทศไทยอยุใ่นอนัดบัท่ี 13 โดยมีค่าใขจ่้าย 9.4 พนัลา้นเหรียญสหรัฐ การท่องเท่ียวเชิงสุขภาพ

ของไทยเป็นส่วนหน่ึงของการนาํศาสตร์ในการดูลสุขภาพ ซ่ึงเป็นภูมิปัญญาของไทยมาใชป้ระกอบในการบริการ

ทางสุขภาพทั้งร่างกายและจิตใจ ไดแ้ก่ สปาสมุนไพร นวดไทย ฤาษีดดัตน โยคะ การฟ้ืนฟจิูตใจโดยสมาธิ การลา้ง

พิษ และการดูแลอาหารใหเ้หมาะกบัแต่ละบุคคล เป็นตน้ ขณะท่ีอุตสาหกรรม Medical Tourism ของโลกมีมูลค่า

ประมาณ 50-60 พนัลา้นดอลล่าห์สหรัฐ พฤติกรรมนกัท่องเท่ียวจะแสวงหาบริการสุขภาพนอกประเทศตนเอง  

จากปัจจยัสําคญั ดงัน้ี ราคาถูก บริการมีคุณภาพ มาตรฐานระดบัสากล ระยะเวลารอคอยไม่นาน สามารถเขา้ถึง

บริการได ้มีสายการบินท่ีครอบคลุม ดา้นธุรกิจสปาและนวดไทย และผลิตภณัฑ์สปาในปี 2558 พบว่ามีอตัรา              

การขยายตวัเพ่ิมข้ึนซ่ึงมีมูลค่าสูงถุง 31,000 ลา้นบาท จากความตอ้งการใชบ้ริหารสปามีทั้งลูกคา้ในประเทศและ

กลุ่มนกัท่องเท่ียวชาวต่างชาติท่ีเขา้มาในประเทศเพ่ิมข้ึน จุดแข็งสาํหรับธุรกิตของการ Medical Hub ของประเทศ

ไทย คือ  

 

จุดแขง็ของการเป็นนโยบาย Medical Hub  โอกาส ของการเป็นนโยบาย Medical Hub 

- มีแหล่งท่องเท่ียวเป็นท่ีรูกจกัดีทัว่โลก 

- ความพร้อมของสถานพยาบาลเอกชนชั้นาํซ่ึงมี

ช่ือเสียง มีมาตรฐานนานาชาติ มีบริการครบวงจร 

และเป็นทีนิยมของชาวต่างชาติ 

- แพทยแ์ละบุคคลากรทางการแพทยมี์ความรู้                

ความเช่ียวชาญรองรับอุปสงคข์องรักษาพยาบาล

ชาวต่างชาติ 

- อตัรารักษาพยาบาลมีราคาเหมาะสมเม่ือเทียบกบั

คุณภาพ  

- ผูใ้หบ้ริการมี Service Mind และ Hospitality สูง  

- มีบริการ/ส่ิงอาํนวยความสะดวกสาํหรับผูรั้บบริการ 

- มีความโดดเด่นดา้นการแพทยแ์ผนไทยของ

ผลิตภณัฑจ์ากสมุนไพร 

- ตลาด Medical Tourism มีขนาดใหญ่และ                     

การขยายตวัอยา่งต่อเน่ือง โดยเฉพาะ Wellness 

Tourism  

- ผูรั้บบริการชาวต่างชาตินิยมแสวงหาบริการ

รักษาพยาบาลนอกประเทศ เน่ืองดว้ยหากตอ้งรักษา

ในประเทศตนเองจะมีค่าใชจ่้ายสูง / มีคิวเขา้รับ                  

การรักษานาน ตลอดจนไม่สามารถเบิกค่าใชจ่้าย

จากระบบประกนัสุขภาพได ้

- การรวมกลุ่มประเทศภายใตก้รอบความตกลง

อาเซียนและการเจรจาการคา้เสรีอ่ืน ๆ ทาํใหมี้               

การเคล่ือนยา้ยของประชากร ตลิดจนการเติบโต

ของการคา้และการลงทุนในธุรกิจสุขภาพ  

 

จุดแข็งของธุรกิจ Wellness Tourism ของไทยคือ การประยุกต์ใช้ทรัพยากรด้านสุขภาพท่ีมีอยู่อย่าง

หลากหลาย เช่น ธุรกิจสตูดิโอสอนทาํสมาธิและโยคะท่ีประยุกต์ความรู้ด้านการสมาธิตามหลกัพุทธศาสนา 

ธุรกิจสปาท่ีใช้สมุนไพรกรือทรัพยากรในท้องถ่ินเพ่ือสร้างประสบการณ์แปลกใหม่ (กรวรรณ สังขกร และ 

ศนัสนีย ์กระจ่างโฉม) 
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5. สรุป 

การท่องเท่ียวเชิงสุขภาพประกอบดว้ยกิจกรรมการท่องเท่ียวสุขภาพธรรมชาติ การท่องเท่ียวสุขภาพทาง

วฒันธรรมรวมถึงการปรับสมดุลอาหาร การปรนนิบติั เพ่ือเพ่ิมพนูร่างกายแขง็แรงสมบูรณ์ เช่น กิจกรรมการนวด 

สปา การอาบนํ้ าแร่แช่นํ้ านม การฝึกสมิ การรับประทานอาหารสุขภาพ เป็นตน้ โดยผูป้ระกอบการธุรกิจเพ่ือ

สุขภาพท่ีเป็นธุรกิจหลกัในการรองรับกลุ่มนกัท่องเท่ียวไดแ้ก่ ธุรกิจสปาเพ่ือสุขภาพและความงาม แนวโนม้ใน

ด้านการใส่ใจในสุขภาพ ภาวะการเขา้สู่สังคมสูงวยัเป็นสาเหตุให้คนเพ่ิมความสําคญักับการดูแลสุขภาพให้

แขง็แรง ทั้งสุขภาพทางกาย และทางจิตใจ รวมทั้งดา้นความงาม และการชะลอวยั โดยมีพฤติกรรมเนน้การปูองกนั

ก่อนเจ็บปุวย พร้อมท่ีจะจ่ายเงินเพ่ิมในการซ้ือสินคา้และบริการท่ีมีประโยชน์ต่อสุขภาพมากข้ึน นกัท่องเท่ียวท่ีมี

ศักยภาพในการใช้จ่ายค่อนข้างสูง เช่น นักท่องเท่ียวในกลุ่ม MICE (Meeting, Incentive, Conventions and 

Exhibition) นกัท่องเท่ียวโดยเรือสาํราญ/เรือยอร์ช และนกัท่องเท่ียวสูงวยัซ่ึงเป็นกลุ่มท่ีมีความสามารถในการใช้

จ่าย และเต็มใจใช้จ่ายในการท่องเท่ียวสูงกว่ากลุ่มนักท่องเท่ียววยัอ่ืนๆ นับเป็นอีกตลาดหน่ึงท่ีสําคัญของ

นักท่องเท่ียวรายได้ดี ประเทศไทยมีข้อได้เปรียบในด้านทําเลท่ีตั้ ง ทรัพยากรการท่องเท่ียวท่ีหลากหลาย                             

ทั้ งทรัพยากรธรรมชาติ ศิลปวฒันธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถ่ิน อธัยาศัยไมตรี และความเป็นไทยท่ีเป็น

เอกลกัษณ์ โครงสร้างพ้ืนฐานดา้นการคมนาคมทางอากาศ ทรัพยากรบุคคลและตลาดแรงงาน บุคลากรมีความรู้ 

ความเช่ียวชาญในวิชาชีพซ่ึงเป็นท่ียอมรับในระดบัสากล โดยเฉพาะอยา่งยิ่งบุคลากรทางการแพทยแ์ละเคร่ืองมือ

อุปกรณ์ทางการแพทยท่ี์ทนัสมยั รวมทั้งความคุม้ค่าคุม้ราคาเม่ือเปรียบเทียบกบัคู่แข่ง 

 

6. ข้อเสนอแนะ 

 การท่องเท่ียวเชิงสุขภาพเป็นการท่องเท่ียวรูปแบบท่ีเป็นท่ียมสําหรับนักท่องเท่ียวชาวต่างชาติ 

ผูป้ระกอบการชาวไทย และนโยบายรัฐบาลควรส่งเสริมศกํยภาพการแข่งขนัในดา้นน้ีอยา่งจริงจงัเพ่ือให้สามารถ

สร้างมาตรฐานในการบริการใหมี้ความทดัเทียมกบัประเทศอ่ืน  
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TRAVEL MOTIVATIONS IN HEALTH TOURISM 
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วทิยาลยัการท่องเที่ยวและการบริการ มหาวิทยาลยัศรีปทุม 
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บทคัดย่อ 

การท่องเท่ียวเชิงสุขภาพกลายเป็นส่ิงสําคัญทางเศรษฐกิจและการตลาดเป็นกลยุทธ์หน่ึงสําหรับ

ผูป้ระกอบการท่องเท่ียวเพ่ือดึงดูดนกัท่องเท่ียวให้มาเยี่ยมชม มีการขยายตวัอยา่งรวดเร็วและความตอ้งการท่ีเพ่ิม

มากข้ึนและเป็นท่ีนิยมในจดักิจกรรมบริการดา้นส่งเสริมสุขภาพให้กบันักท่องเท่ียวชาวไทยและนักท่องเท่ียว

ต่างชาติ กุญแจสาํคญัคือแรงจูงใจและพฤติกรรมของนักท่องเท่ียวเชิงสุขภาพ บทความวิชาการน้ีนาํเสนอขอ้มูล

เบ้ืองตน้เก่ียวกบัความหมายและรูปแบบการจดัการท่องเท่ียวเชิงสุขภาพ แรงจูงใจของนกัท่องเท่ียวเชิงสุขภาพ 

ทฤษฎีแรงผลกั แรงดนั ต่อการท่องเท่ียวเชิงสุขภาพ แรงจูงใจดา้นการท่องเท่ียวเชิงสุขภาพท่ีประกอบดว้ยปัจจยั

ผลกัดนัและปัจจยัดึงดูด พบวา่ปัจจยัผลกัดนั ไดแ้ก่ การหลีกหนี การผ่อนคลาย การอยูเ่หนือตนเอง ความสมบูรณ์

ทางกายภาพ การสนองต่อตนเอง ความภูมิใจในตนเอง และการพบส่ิงใหม่ สําหรับปัจจัยดึงดูดได้แก่ ตั้ งอยู่

ท่ามกลางธรรมชาติ ใกล้ชิดวัฒนธรรมในชุมชน มีกิจกรรมเก่ียวข้องกับธรรมชาติ มีบรรยากาศท่ีสงบ                                   

มีประสบการณ์ร่วมอยา่งแทจ้ริง สถานท่ีมีความไกลจากท่ีอยู ่มีประวติัศาสตร์ท่ีน่าสนใจ  
 

คาํสําคญั:  แรงจูงใจ การท่องเท่ียวเชิงสุขภาพ 

 

ABSTRACT 

Health tourism has become an important economic and marketing strategy for tour operators to attract 

tourists to visit. There is a rapid expansion and increasing demand and popularity in organizing health promotion 

services for both Thai and foreign tourists.  The key is the motivation and behavior of health tourists.  This 

academic paper presents an introduction to the meaning and model of health tourism management.  A study of 

motivation of health tourists, driving force theory, pressure on health tourism. The study found that Health tourism 

incentives consisting of driving and attraction factors. The driving factors include escape, relaxation, dominance, 

physical health and appearance.  neglect self esteem and the novelty.  The pull factor consists of the natural 

environment. local culture peaceful atmosphere real experience far from home and historical significance Has an 

interesting history 

 

Keywords: Motivation, Health Tourism 
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1. บทนํา 

จากการเปิดเผยข้อมูลรายงานสถิติการท่องเท่ียวจากทั่วโลกประจําปี 2559 –  2560 ขององค์กร                          

การท่องเท่ียวโลกแห่งสหประชาชาติ (World Tourism Organization: WTO) พบว่า ในปี 2560 ประเทศไทย

สามารถทาํรายไดจ้ากการท่องเท่ียวไดม้ากท่ีสุดเป็นประวติัการณ์ถึง 1.65 ลา้นลา้นบาท โดยเพ่ิมข้ึนจากปี 2559               

ถึงร้อยละ 16.9 ซ่ึงมากท่ีสุดเป็นอนัดบั 3 ของโลก รองจากประเทศ สหรัฐอเมริกาและประเทศสเปน (ผูจ้ดัการ

ออนไลน์, 2560: ระบบออนไลน์) ผลจากสถิติดงักล่าวสะทอ้น ให้เห็นวา่ สถานการณ์การท่องเท่ียวของโลกยงัคง

มีการขยายตวัอยา่งต่อเน่ือง โดยเฉพาะในสถานการณ์ การเปล่ียนแปลงโครงสร้างของประชากรโลก ซ่ึงกา้วเขา้สู่

สงัคมผูสู้งอาย ุ(Aging society) ท่ีก่อใหเ้กิด ความต่ืนตวัของผูค้นท่ีหนักลบัมาใหค้วามสาํคญัและใส่ใจดูแลสุขภาพ

มากยิ่งข้ึน ทั้งยงัมีปัจจยัส่งเสริมอ่ืน ๆ ท่ีเกิดจากความเครียดของรูปแบบการดาํเนินชีวิต รวมถึงการเกิดโรคท่ีเกิด

จากการนัง่ทาํงานเป็น เวลานาน (Office syndrome) ดว้ยเหตุน้ีผูค้นทัว่โลกจึงพยายามมองหากิจกรรมการท่องเท่ียว

ในรูปแบบท่ีเช่ือมโยงไปสู่การส่งเสริมสุขภาพท่ีดียิง่ข้ึน  

กระแสการดูแลสุขภาพและใส่ใจสุขภาพยงัส่งผลให้เกิดความเปล่ียนแปลงต่อทิศทางด้านตลาด                    

การท่องเท่ียวของทั่วโลกตามไปดว้ย เกิดความนิยมในดา้นการท่องเท่ียวเพ่ือส่งเสริมสุขภาพท่ี นักท่องเท่ียว                  

ทัว่โลกต่างใหค้วามสาํคญั โดยการท่องเท่ียวเชิงสุขภาพเป็นรูปแบบการท่องเท่ียวท่ีมีความเก่ียวเน่ือง และส่งเสริม

การท่องเท่ียวรูปแบบเฉพาะกลุ่มประเภทอ่ืน ๆ ไม่ว่าจะเป็นการท่องเท่ียวทางวฒันธรรม (Cultural Tourism)                 

การท่องเท่ียวเชิงทาํอาหาร (Culinary Tourism) การท่องเท่ียวเชิงนิเวศ (Eco Tourism) หรือการท่องเท่ียวเชิงกีฬา 

(Sport Tourism) เน่ืองจากนกัท่องเท่ียวเชิงสุขภาพท่ี เดินทางท่องเท่ียวทั้งในประเทศและระหวา่งประเทศ อาจมี

วตัถุประสงค์รองของการเดินทางท่ีเก่ียวขอ้ง กบัการท่องเท่ียวประเภทอ่ืนได ้จากขอ้มูลของ Global Wellness 

Institule (2013) พบวา่ ในปี 2556 มูลค่าของการท่องเท่ียวเชิงสุขภาพของโลกมีขนาดใกลเ้คียงกนักบัการท่องเท่ียว

เชิงนิเวศ และการ ท่องเท่ียวเชิงการทาํอาหาร (สาํนกังานปลดักระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา, 2559: 33) 

การท่ีภาครัฐของไทยกาํหนดให้ไทยเป็นศูนยก์ลางของบริการทางการแพทย ์(Medical Hub) และเป็น

ศูนยก์ลางการใหบ้ริการทางดา้นสุขภาพ (Health Hub) ในระดบัเอเชียในปี 2546 ส่งผลใหก้ารท่องเท่ียวเชิงสุขภาพ

เร่ิมเป็นท่ีรู้จกัของคนไทย ประกอบกบักระแสการต่ืนตวัของประชากรโลกท่ีให้ ความสนใจดา้นการดูแลรักษา

สุขภาพมากข้ึน และการท่ีคนทั่วโลกพยายามแสวงหาแหล่งรักษาพยาบาล ท่ีดีกว่า ถูกกว่า และเร็วกว่านอก

ประเทศ ประกอบกบัการเติบโตของการท่องเท่ียว จึงทาให้การ ท่องเท่ียวเชิงสุขภาพเติบโตข้ึนอย่างต่อเน่ือง 

โดยเฉพาะในประเทศไทยการท่องเท่ียวเชิงการแพทยมี์การ เติบโตอยา่งมาก และโดดเด่นในระดบัโลก ในขณะท่ี

การท่องเท่ียวเชิงสุขภาพ (Wellness Tourism) แมจ้ะเติบโตข้ึนแต่ยงัไม่โดดเด่นมากนัก ขณะท่ีในระดบัโลก 

Wellness Tourism มีมูลค่าสูงกวา่ Medical Tourism ถึง 7-8 เท่า (สาํนกังานปลดักระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา, 

2559)  

จากนโยบายของรัฐบาลท่ีตอ้งการผลกัดนัประเทศไทยให้เป็นศูนยก์ลางสุขภาพนานาชาติตาม แผนบริการ

ใน 4 สาขา ไดแ้ก่ การบริการทางการแพทย ์แพทยแ์ผนไทย สปา และสมุนไพรไทยนั้น จะ เห็นไดว้่าภาคเหนือ

ตอนบนของประเทศไทยเป็นพ้ืนท่ีท่ีถือไดว้า่มีศกัยภาพและความพร้อมในการพฒันา สู่การเป็นศูนยก์ลางบริการ

ทางการแพทยเ์ป็นอยา่งมาก เน่ืองจากมีแหล่งบริการดา้นสุขภาพท่ีมีคุณภาพ ประกอบกบัการมีสภาพแวดลอ้มทาง

ธรรมชาติท่ีสวยงาม วฒันธรรมท่ีมีเสน่ห์ เป็นเอกลกัษณ์ ผูค้นมี อธัยาศยัไมตรีท่ีดี มีความเป็นมิตร (สาํนกัพฒันา

และส่งเสริมการบริหารราชการจงัหวดั, 2559: ระบบออนไลน์) นกัท่องเท่ียวยงัสามารถรับบริการดา้นการส่งเสริม

สุขภาพได้ โดยมีทั้ งแหล่งท่องเท่ียว สถาน ประกอบการด้านการส่งเสริมสุขภาพ กิจกรรมการท่องเท่ียวเพ่ือ



การประชุมวชิาการระดบัชาติและนานาชาติ มหาวทิยาลยัศรีปทุม ออนไลน์ คร้ังท่ี 16 ประจาํปี 2564 วนัท่ี 28 ตุลาคม 2564 

1364 

ส่งเสริมสุขภาพท่ีมีความหลากหลาย รวมถึงเป็นแหล่งผลิตทางการเกษตรท่ีมีช่ือเสียงทางดา้นเกษตรปลอดภยั               

ยิ่งไปกว่านั้น หน่ึงในความตอ้งการของประชาชนภาคเหนือ คือ การเป็นศูนยก์ลางการพฒันาเศรษฐกิจท่ีมีขีด

ความสามารถในการ แข่งขนัสูงระดบัภูมิภาคและประเทศ โดยเนน้การเช่ือมโยงกบัชุมชนทอ้งถ่ิน กาหนดกลยทุธ์

ในการ ส่งเสริมและพฒันาศกัยภาพบุคลากรและผูป้ระกอบการดา้นการท่องเท่ียวและบริการสุขภาพ ส่งเสริม และ

พฒันาศกัยภาพโครงสร้างพ้ืนฐานและส่ิงอานวยความสะดวกทางการท่องเท่ียวและบริการสุขภาพ ส่งเสริมและ

พฒันาศักยภาพของกิจกรรมการท่องเท่ียวในชุมชนและท้องถ่ินเช่ือมโยงสู่ระดับสากล รวมทั้ งส่งเสริมและ

เช่ือมโยงการประชาสมัพนัธ์และการตลาดทางการท่องเท่ียวและบริการสุขภาพ  

การศึกษาแรงจูงใจการท่องเท่ียวเชิงสุขภาพจึงยงัคงมีความจาํเป็นและสาํคญัยิ่งสาํหรับการเตรียมความ

พร้อมและการพฒันาศกัยภาพดา้นการท่องเท่ียวของหน่วยงาน องค์กร และภาคธุรกิจ ดงันั้นจึงตอ้งการศึกษา

แรงจูงใจและความต้องการการบริการด้านการท่องเท่ียวของการท่องเท่ียวเชิงสุขภาพ เพ่ือเสนอแนวทาง                      

การพฒันาการบริการท่องเท่ียวเพ่ือส่งเสริมสุขภาพเพ่ือตอบสนองความตอ้งการของนักท่องเท่ียวเชิงส่งเสริม

สุขภาพ เพ่ือเสนอต่อหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องและผู ้ประกอบการด้านการท่องเท่ียว เ พ่ือเตรียมการรองรับ                             

การท่องเท่ียวท่ีสามารถตอบสนองไดต้รงกบัความตอ้งการของนกัท่องเท่ียวอยา่ง แทจ้ริง รวมถึงเป็นประโยชน์ต่อ

ภาครัฐ ภาคเอกชน และหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง  

 

2. วตัถุประสงค์ 

(1) เพ่ือใหค้วามรู้เก่ียวกบัความหมายและรูปแบบการจดัการท่องเท่ียวเชิงสุขภาพและปัจจยัแรงจูงใจของ

นกัท่องเท่ียวเชิงสุขภาพ 

 

3. ความหมายและรูปแบบของการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ (Health tourisms)  
ตามความหมายของสถาบนัดา้นสุขภาพสากล (Global wellness institute: GWI, 2014) ไดก้ล่าว ไวว้่า 

การท่องเท่ียวเชิงสุขภาพ หมายถึง การเดินทางท่ีแสวงหาการบาํรุงและส่งเสริมสุขภาพให้ดียิ่งข้ึน สําหรับกลุ่ม

นกัท่องเท่ียว จะมีทั้งนกัท่องเท่ียวท่ีมีจุดประสงคเ์พ่ือท่องเท่ียวเชิงสุขภาพเท่านั้น และ อีกกลุ่ม ไดแ้ก่ นกัท่องเท่ียว

ท่ีมีจุดประสงคใ์นการท่องเท่ียวเชิงสุขภาพควบคู่ไปกบัการท่องเท่ียวรูปแบบ อ่ืน ๆ ซ่ึงการท่องเท่ียวเชิงสุขภาพ

แบ่งออกเป็น 3 ประเภท ไดแ้ก่ 1) การบริการดา้นการแพทย ์2) การบริการดา้นสุขภาพ และ 3) ผลิตภณัฑ์เพ่ือ

สุขภาพและสมุนไพร (สถาบันด้านสุขภาพสากล, 2014) ทั้ งน้ี การท่องเท่ียวแห่งประเทศไทยได้ให้ขอ้มูลว่า                   

การท่องเท่ียวเชิงสุขภาพ อาจแบ่งออกไดต้ามจุดมุ่งหมายและ วตัถุประสงคข์องโปรแกรมกิจกรรมการท่องเท่ียว

และความตอ้งการของนกัท่องเท่ียวเป็น 2 ประเภท หลกัดงัน้ี  

1. การท่องเท่ียวเชิงส่งเสริมสุขภาพ (Health Promotion Tourism) เป็นการเดินทางไป ท่องเท่ียวเยี่ยมชม

สถานท่ีท่องเท่ียวท่ีสวยสดงดงามในแหล่ง ท่องเท่ียวธรรมชาติและวฒันธรรมเพ่ือ การเรียนรู้วิถีชีวิตและพกัผอ่น

หยอ่นใจ โดยแบ่งเวลาจากการท่องเท่ียวส่วนหน่ึงมาทาํกิจกรรมส่งเสริม สุขภาพในท่ีพกัแรม หรือนอกท่ีพกัแรม

อยา่งถูกวิธี ตามหลกัวิชาการและมีคุณภาพมาตรฐานอยา่ง แทจ้ริง เช่น การนวด/อบ/ประคบสมุนไพร การบริการ

สุวคนธบาํบดั (Aroma Therapy) และวารี บาํบดั (Water Therapy) การอาบนํ้ าแร่หรือนํ้ าพุร้อน การฝึกกายบริหาร

ท่าฤาษีดดัตน การฝึกปฏิบติั สมาธิแนวพทุธศาสน์ การบริการอาหารและเคร่ืองด่ืมเพ่ือสุขภาพ และอ่ืนๆ โดยทัว่ไป 

จึงมกันิยมการเดินทางไปท่องเท่ียวในชนบทต่างจงัหวดัท่ีมีแหล่งท่องเท่ียวธรรมชาติและวฒันธรรมท่ีสวย สด

งดงาม โดยจัดโปรแกรมส่งเสริมสุขภาพท่ีหลากหลายบรรจุไวใ้นโปรแกรมการท่องเท่ียวนั้นดว้ย และเลือก                  
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พกัแรมในสถานท่ีพกัตากอากาศประเภทโรงแรมหรือรีสอร์ทท่ีมีศูนยสุ์ขภาพหรือศูนยกี์ฬาให้บริการ ส่งเสริม

สุขภาพท่ีมีมาตรฐานคุณภาพอย่างแทจ้ริง เพ่ือเขา้ร่วมกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพในสถานท่ีพกั แรมนั้นๆ จดัไว้

ให้บริการแก่นกัท่องเท่ียว ดงันั้น ในการให้บริการดงักล่าวแก่นกัท่องเท่ียว ผูป้ระกอบการและผูใ้หบ้ริการจึงตอ้ง

ดาํเนินการพฒันาบริการ จดัโปรแกรมการท่องเท่ียว และ กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพท่ีถูกตอ้งตามหลกัวชิาการและ

ไดม้าตรฐานคุณภาพท่ีเหมาะสม การท่องเท่ียว เชิงส่งเสริมสุขภาพจึงถือเป็นรูปแบบการท่องเท่ียวท่ีไดรั้บการนิยม

แพร่หลายเป็นอยา่งมาก และมี ประโยชน์ในการสร้างจิตสาํนึกต่อการส่งเสริมสุขภาพแลพฒันาคุณภาพชีวิตของ

นกัท่องเท่ียวรวมทั้ง การพฒันาคุณภาพส่ิงแวดลอ้มไปในตวัอีกดว้ย  

2. การท่องเท่ียวเชิงบาํบดัรักษาสุขภาพ (Heath Healing Tourism) เป็นการเดินทางไป ท่องเท่ียวเยี่ยมชม

สถานท่ีท่องเท่ียวท่ีสวยสดงดงามในแหล่งท่องเท่ียวธรรมชาติและวฒันธรรมเพ่ือการ เรียนรู้วิถีชีวิตและพกัผ่อน

หย่อนใจ โดยแบ่งเวลาส่วนหน่ึงจากการท่องเท่ียวไปรับบริการบาํบัดรักษา สุขภาพการรักษาพยาบาล และ                     

การฟ้ืนฟูสุขภาพในโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลท่ีมีคุณภาพ มาตรฐานอย่างแท้จริงเช่นการตรวจร่างกาย               

การรักษาโรคต่าง ๆ การทาํฟันและการรักษาสุขภาพฟัน การผ่าตดัเสริมความงาม การผ่าตดัแปลงเพศ และอ่ืนๆ 

เป็นตน้ โดยทั่วไปจึงมกัมีการจดัโปรแกรม การท่องเท่ียวท่ีบรรจุโปรแกรมการเขา้รับบริการบาํบดัรักษาโรค                

การรักษาพยาบาล และการฟ้ืนฟู สุขภาพต่างๆ ท่ีหลากหลายเช่น การตรวจร่างกาย การรักษาโรคต่างๆ การทาํฟัน 

การผ่าตัดเสริม ความงาม หรือการผ่าตัดแปลงเพศ ฯลฯ เป็นต้น โดยเลือกใช้บริการในโรงพยาบาลหรือ

สถานพยาบาล ท่ีมีคุณภาพมาตรฐานอย่างแทจ้ริง ดงันั้น ผูป้ระกอบการและผูใ้ห้บริการตอ้งดาํเนินการพฒันา

บริการ จดัโปรแกรมการท่องเท่ียวและกิจกรรมบาํบดัรักษาสุขภาพท่ีถูกตอ้งตามหลกัวิชาการและไดม้าตรฐาน 

คุณภาพท่ีเหมาะสม การท่องเท่ียวเชิงบาํบดัรักษาสุขภาพจึงเป็นรูปแบบการท่องเท่ียวท่ีมุ่งประโยชน์ ต่อการรักษา

ฟ้ืนฟสุูขภาพนกัท่องเท่ียวเป็นสาํคญั 

สรุปไดว้า่ การท่องเท่ียวเชิงสุขภาพ หมายถึง การท่องเท่ียวท่ีเกิดการผสมผสานระหวา่งการเดินทางมา

เพ่ือเยี่ยมชมสถานท่ีท่องเท่ียวพร้อม ๆ  กบัการมาใชบ้ริการดา้นการแพทยแ์ละสุขภาพ กีฬา ศูนยก์ารออกกาํลงักาย 

หรือเขา้ร่วมทาํกิจกรรมอ่ืน ๆ ท่ีช่วยในการส่งเสริมสุขภาพใหแ้ขง็แรง  

การท่องเท่ียวเชิงส่งเสริมสุขภาพ เป็นลกัษณะเดินทางเยี่ยมชมสถานท่ีท่องเท่ียวต่างๆ ท่ีนักท่องเท่ียว

ชอบมีการจดัสรรเวลาส่วนหน่ึงเพ่ือทาํกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพอยา่งถูกวธีิตามหลกัวชิาการ และมีมาตรฐาน ไม่วา่

จะเป็นการนวด อบ ประคบสมุนไพร การเขา้รับบริการสุคนธบาํบดั (Aromatherapy) วารีบาํบดั  การอาบนํ้ าแร่

หรือนํ้ าพุร้อน การฝึกกายบริหารท่าฤๅษีดัดตน การฝึกปฏิบัติสมาธิแนวพุทธศาสตร์ การบริการอาหารและ

เคร่ืองด่ืมเพ่ือสุขภาพ นกัท่องเท่ียวจึงนิยมเดินทางไป ท่องเท่ียวในชนบทต่างจงัหวดัท่ีมีแหล่งท่องเท่ียวธรรมชาติ

และวฒันธรรมท่ีงดงาม โดยจดัโปรแกรม ส่งเสริมสุขภาพท่ีหลากหลายบรรจุไวใ้นโปรแกรมการท่องเท่ียวนั้น

ดว้ย ซ่ึงการท่องเท่ียวในลกัษณะน้ีจะช่วยส่งเสริมให้ร่างกายไดรู้้สึกผ่อนคลาย ส่งผลให้มีสุขภาพจิตท่ีดี เป็นการ

เพ่ิมพูนพละกาํลงัใหส้มบูรณ์ แข็งแรง สร้างความสมดุลใหก้บัร่างกาย นกัท่องเท่ียวมกัจะเลือกพกัแรมในสถานท่ี

พกัตากอากาศ ประเภทโรงแรมหรือรีสอร์ท ท่ีมีสวนสุขภาพหรือศูนยกี์ฬาใหบ้ริการส่งเสริมสุขภาพท่ีมีมาตรฐาน

คุณภาพ อยา่งแทจ้ริงเพ่ือเขา้ร่วมกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพในสถานท่ีพกัแรมจดัไวใ้หบ้ริการ  

ในการใหบ้ริการดงักล่าวแก่นกัท่องเท่ียว ผูป้ระกอบการและผูใ้หบ้ริการจึงตอ้งดาํเนินการ พฒันาบริการ

จดัโปรแกรมการท่องเท่ียวและกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพท่ีถูกตอ้งตามหลกัวิชาการและได ้มาตรฐานคุณภาพท่ี

เหมาะสมกบัการท่องเท่ียวเพ่ือส่งเสริมสุขภาพ ซ่ึงถือเป็นรูปแบบการท่องเท่ียวท่ีไดรั้บความนิยมแพร่หลายเป็น

อย่างมากและมีประโยชน์ในการสร้างจิตสํานึกต่อการส่งเสริมสุขภาพและพฒันาคุณภาพชีวิตของนกัท่องเท่ียว
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รวมทั้งการพฒันาคุณภาพส่ิงแวดลอ้มไปในตวัอีกดว้ย (ศศิพงษ ์บุญยงค,์2558: ระบบออนไลน์ และ ชนิดา ทวศีรี, 

2551: ออนไลน์)  
นอกจากน้ี (ชนิดา ทวีศรี, 2551: ออนไลน์) ไดก้ล่าวถึงรูปแบบการจดัการท่องเท่ียวเพ่ือส่งเสริมสุขภาพ

หรือการท่องเท่ียวเชิงสุขภาพ (Health promotion tourism) ในประเทศไทยโดยมีรูปแบบ การจดัโปรแกรมการทวัร์

ท่ีมีกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพท่ีแตกต่างหลากหลาย ไดแ้ก่  
1) ทวัร์แพทยแ์ผนไทย รับฟังการบรรยายสรุปและชมการสาธิตการนวดไทยแผนโบราณเพ่ือการรักษา

โรคและการส่งเสริมสุขภาพ เรียนรู้และฝึกปฏิบติัวธีิการนวดไทยแผนโบราณจากผูท่ี้มี ความสามารถ เปรียบเทียบ

วธีิการนวดแผนโบราณของประเทศไทยกบัการนวดของต่างประเทศ  
2) ทัวร์อาหารสมุนไพร เยี่ยมชมศูนยเ์กษตรสมุนไพร สวนพฤกษศาสตร์สมุนไพร ศึกษาเรียนรู้                  

ความมหศัจรรยแ์ห่งภูมิปัญญาไทยท่ีสร้างสรรคว์ฒันธรรมดา้นอาหารสมุนไพรไร้สารพิษและมีแคลอรีตํ่า รวมไป

ถึงเคร่ืองด่ืมสมุนไพรท่ีมีประโยชน์ต่อสุขภาพ ชมการสาธิตกระบวนการผลิตอาหารและเคร่ืองด่ืม สมุนไพร                

การอบสมุนไพรเพ่ือบาบดัรักษาโรคและบาํรุงรักษาสุขภาพ  
3) ทวัร์สมุนไพรชนบท เยีย่มชมทศันศึกษาการปฏิบติังานของกลุ่มชมรม สมาคม และผูส้นใจ สมุนไพร

เพ่ือการรักษาโรคและบาํรุงร่างกายในชนบทต่างจังหวดัท่ียงัคงอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถ่ินและ หมอพ้ืนบ้าน                  

โดยจดัใหมี้การเยี่ยมชมสวนสมุนไพรในสถานท่ีจริงและรับฟังการบรรยายสรรพคุณ รวมทั้งสนทนาแลกเปล่ียน

ประสบการณ์กบัหมอพ้ืนบา้นและชาวบา้นสมาชิกกลุ่ม ชมรม หรือสมาคมสมุนไพร  
4) ทวัร์เกษตรธรรมชาติ เยีย่มชมแหล่งการทาเกษตรธรรมชาติ เกษตรอินทรีย ์เกษตรทฤษฎีใหม่ตามแนว

พระราชดาริ และการเรียนรู้ปลูกผกัพ้ืนบา้นปลอดสารพิษ เรียนรู้วิธีการปลูกผกัพ้ืนบา้น เพ่ือให้สามารถปลูก

บริโภคเองได ้เรียนรู้ภูมิปัญญาไทยในการทาํเกษตรยัง่ยืน ปลอดจากปุ๋ยเคมี ปลอด ยาฆ่าแมลง มีการทศันศึกษา

และพบปะสนทนาและพดูคุยกบันกัวชิาการพ้ืนบา้นเกษตรกรรมไทย  

5) ทวัร์นํ้ าพุร้อนและอาบนํ้ าแร่ เยี่ยมชมทศันศึกษาแหล่งนํ้ าพุร้อนและบ่อนํ้ าแร่ท่ีมีอยูใ่นหลาย จงัหวดั

ทั้ง 4 ภูมิภาคของประเทศไทยและพกัในโรงแรมและรีสอร์ทท่ีตั้งอยูใ่กลเ้คียงกบัสถานท่ีใหบ้ริการ อาบนํ้ าแร่เพ่ือ

บาํบดัสุขภาพโดยมีการท่องเท่ียวและพกัผอ่นหยอ่นใจไปในแหล่งท่องเท่ียวธรรมชาติท่ีสวยงาม  
6) ทวัร์ฝึกสมาธิและบาเพญ็ภาวนา เยีย่มชมวดัป่ากลางธรรมชาติอนังดงามและสงบสุข ฝึกปฏิบติัสมาธิ

แนวพุทธศาสตร์เพ่ือสร้างความสงบเยือกเยน็ของจิตใจท่ามกลางสภาพธรรมชาติท่ีร่มร่ืน นั่งวิปัสสนาบาเพ็ญ

ภาวนาขั้นสูงในสถานท่ีท่ีจดัเตรียมไวใ้นวดัป่าธรรมชาติ โดยมีการให้คาํปรึกษา แนะนาํวิธีปฏิบติัสมาธิอย่าง

ถูกตอ้งและเป็นประโยชน์ต่อการผ่อนคลายจากความเครียดในชีวิตประจาวนั รวมถึงการศึกษาปรัชญาชีวิตและ 

จิตวญิญาณตะวนัออก  
7) ทวัร์แหล่งธรรมชาติ เยีย่มชมแหล่งธรรมชาติและเรียนรู้ความหลากหลายทางชีวภาพท่ีสวยสดงดงาม 

โดยการเดินป่าสมุนไพรหรือข่ีจกัรยานเสือภูเขาชมธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพ ในอุทยานแห่งชาติ

และป่าธรรมชาติ รวมทั้งกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพอยา่งหลากหลายในสถานท่ีพกัแรม ประเภทโรงแรมและรีสอร์ท

ท่ีมีสถานบริการส่งเสริมสุขภาพแบบสปาใหเ้ลือกใชบ้ริการได ้ 
 

4. แรงจูงใจในการท่องเทีย่วเชิงส่งเสริมสุขภาพ 

แรงจูงใจ หมายถึง การผสมผสานของแรงผลกัดนัท่ีเกิดจากความตอ้งการทางดา้นร่างกาย จิตใจ และ

วฒันธรรมความเป็นอยู่ของบุคคลอย่างต่อเน่ือง จนสามารถกระตุ ้นให้แสดงพฤติกรรมการ บริโภคอย่างมี
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เป้าหมาย (ฉลองศรี พิมลสมพงศ์, 2544) ดงันั้น แรงจูงใจของนกัท่องเท่ียวในการ เดินทาง คือ การเดินทางเพ่ือ

แสวงหาประสบการณ์ ณ จุดหมายปลายทางการท่องเท่ียว ซ่ึงคาดว่าจะ สามารถ ตอบสนองความตอ้งการ และ

สร้างความพึงพอใจให้แก่นักท่องเท่ียวผูน้ั้ นได้ แรงจูงใจท่ี แตกต่างกันจึงมีผลทาให้รูปแบบและพฤติกรรม                  

การเดินทางของนกัท่องเท่ียวแต่ละคนมีความแตกต่าง กนั (เลิศพร ภาระสกลุ, 2558)  

งานวจิยัของ Konu (2009) ไดมี้การประเมินความสาํคญัของแรงจูงใจ 7 ดา้น ไดแ้ก่ แรงจูงใจ ดา้นการพฒันา

ตนเอง ดา้นสุขภาพและร่างกาย ดา้นการผ่อนคลายและการหลีกหนี ดา้นการปลีกวิเวก ดา้นธรรมชาติ ดา้นความเป็น

อิสระและการสร้างแรงกระตุน้ และดา้นสถานะทางสงัคม จากแรงจูงใจทั้ง 7 ดา้น พบวา่ นกัท่องเท่ียวเชิงส่งเสริม

สุขภาพให้ความสําคญักับแรงจูงใจมากท่ีสุด 3 อนัดับ ได้แก่ ด้านการพฒันาตนเอง สุขภาพและร่างกาย และ                 

การผ่อนคลายและการหลีกหนี ซ่ึงมีผล ต่อแนวโนม้ในการตดัสินใจในการเดินทางท่องเท่ียวเชิงส่งเสริมสุขภาพ 

Laukkanen (2015) พบว่า นักท่องเท่ียวท่ีมีแรงจูงใจเพ่ือทาํกิจกรรมทางดา้นกีฬา เพ่ือดูแลรูปร่าง และเพ่ือทาํให้

สุขภาพร่างกาย แข็งแรง และการผ่อนคลาย มีแนวโนม้จะใชบ้ริการเชิงส่งเสริมสุขภาพในระหวา่งเดินทาง ในขณะท่ี 

นกัท่องเท่ียวท่ีมีแรงจูงใจเพ่ือเยี่ยมชมสถานท่ีใหม่ ๆ และการเท่ียวชมธรรมชาติจะไม่สนใจทาํกิจกรรม เชิงส่งเสริม

สุขภาพระหวา่งท่องเท่ียว เช่นเดียวกบังานวิจยัของ มณีรัตน์ สุขเกษม และประสพชยั พสุนนท์ (2559) ซ่ึงพบว่า 

แรงจูงใจท่ีมีผลต่อการเลือกใช้บริการการท่องเท่ียวเชิงส่งเสริมสุขภาพของ นักท่องเท่ียว ได้แก่ ปัจจัยด้าน                   

การส่งเสริมสุขภาพ ซ่ึงประกอบดว้ย การป้องกนัการเจ็บป่วยท่ีเกิดข้ึน เพ่ือใหร่้างกายแขง็แรง และเพ่ือใหร่้างกาย

เกิดความสมดุล และงานวจิยัของ สิริกร เลิศลคัธนาคร (2560) ซ่ึงพบวา่ แรงจูงใจหลกั 3 ประการในการท่องเท่ียว

เชิงส่งเสริมสุขภาพ คือ การพกัผ่อนและ คลายเครียด การท่องเท่ียวในแหล่งท่องเท่ียวใหม่ การเรียนรู้และ                       

หาประสบการณ์ใหม่ ส่วนความ ตอ้งการหลกั คือ ทาํเลท่ีตั้งของท่ีพกัแรม ความปลอดภยัของเมืองท่องเท่ียว และ

แหล่งท่องเท่ียวตามธรรมชาติ นอกจากน้ี จากงานวจิยัของมณีรัตน์ สุขเกษม และประสพชยั พสุนนท ์(2559) พบวา่ 

ปัจจยัดา้นเพศ อายุ และประสบการณ์ในการเดินทางมีผลต่อแรงจูงใจในการท่องเท่ียว และงานวิจัย ของฐิติพรรณ                 

ศิริตระกูลวงศ์ (2544) ยงัพบวา่ ระดบัการศึกษาท่ีแตกต่างกนั ส่งผลต่อแรงจูงใจในการเดินทางท่องเท่ียวแตกต่าง

กนัดว้ย   

  ปัจจัยผลักดัน ท่ีมีอิทธิผลต่อแรงจูงใจในการท่องเท่ียวเชิงสุขภาพ ประกอบด้วย 7 ปัจจัย โดยมี

รายละเอียดดงัน้ี  

(1) การหลีกหนี (Escape) เป็นการเดินทางเพ่ือหลีกหนีจากท่ีอยูถ่าวรและการใชชี้วติประจาวนัท่ี ปกติไป

ยงัท่ีอยู่ชัว่คราวและไดท้าํกิจกรรมท่ีแตกต่างจากปกติ เพ่ือส่งเสริมสุขภาพทางกาย จิต และสมองให้ สมดุลมาก

ยิง่ข้ึน ซ่ึงปัจจยัดงักล่าวสอดคลอ้งกบัการศึกษาของ Smith M. and Kelly C. (2006) ท่ีพบวา่ การหลีกหนีเป็นปัจจยั

สาํคญัทางการท่องเท่ียวท่ีมีความสมัพนัธ์ต่อการสนองความตอ้งการของนกัท่องเท่ียว  

(2) การผ่อนคลาย (Relaxation) เป็นการเดินทางเพ่ือผ่อนคลายกายภาพจิตใจและสมองจากส่ิงท่ี                        

ตึงเครียดในชีวิตประจาวนั โดยใชก้ารท่องเท่ียวเป็นหนทางในการลดและละความเครียดออกจากร่างกายและ 

จิตใจ ซ่ึงปัจจัยดังกล่าวสอดคล้องกับการศึกษาของ Kassean and Gassita (2013) ซ่ึงพบว่าการผ่อนคลาย                          

เป็นแรงจูงใจหน่ึงท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเดินทางท่องเท่ียว  

(3) การอยูเ่หนือตนเอง (Transcendence) เป็นการเดินทางเพ่ือหาปรัชญาในการดาํเนินชีวิตเพ่ือ สามารถ

ควบคุมตนเองให้มีเหตุผลและสติในการดาํเนินชีวิต โดยเกิดจากการไดท้บทวนตนเองหรือเรียนรู้ เพ่ิมเติมจาก

กิจกรรมทางการท่องเท่ียว ซ่ึงปัจจัยดังกล่าวสอดคลอ้งกับการศึกษาของ Voigt, C.; Brown, G. and Howat, G. 
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(2011) ท่ีพบว่า ปัจจัยการอยู่เหนือตนเองซ่ึงเป็นหน่ึงในปัจจัยผลประโยชน์ท่ีลูกค้าแสวงหาท่ีมีอิทธิพลต่อ

พฤติกรรมของนกัท่องเท่ียวในการแสดงออก  

(4) ความสมบูรณ์ทางกายภาพ (Physical Health and Appearance) เป็นการเดินทางเพ่ือพฒันาสุขภาพ

ร่างกายใหมี้ความแขง็แรง ไม่มีโรคภยั หรือเป็นการบริหารร่างกายเพ่ือเป็นแนวทางการปกป้องร่างกาย จากโรคภยั

ต่างๆ ซ่ึงปัจจยัดงักล่าวสอดคลอ้งกบัการศึกษาของ Konu H., Laukkanen T. (2009) ท่ีพบวา่ กิจกรรมทางกายภาพ

และการส่งเสริมใหมี้สุขภาพท่ีแขง็แรงข้ึน มีความสมัพนัธ์ในการคาดการณ์นกัท่องเท่ียว กลบัมาท่องเท่ียวซํ้ าได ้

(5) การสนองต่อตนเอง (Indulgence) เป็นการเดินทางเพ่ือทาํตามความต้องการของตนเองโดยไม่ 

เบียดเบียนร่างกาย จิตใจ และสมอง หากแต่เป็นการสนองท่ีจะพฒันาตนเอง ซ่ึงปัจจัยดังกล่าวสอดคลอ้งกบั 

การศึกษาของ Mak, Athena. H., et al. (2009) ท่ีพบว่า การสนองต่อตนเองมีอิทธิพลต่อความพึงพอใจของ 

นกัท่องเท่ียว เม่ือนกัท่องเท่ียวตามใจตนเองในประสบการณ์ท่ีหรูหราและฟุ่ มเฟือย จากการอดทนต่อการ ทาํงาน

หนกั โดยเช่ือวา่ทางานใหเ้ตม็ท่ีควรสนุกใหเ้ตม็ท่ีเช่นกนั  

(6) ความภูมิใจในตนเอง (Self-Esteem) เป็นการเดินทางเพ่ือส่งเสริมให้เกิดความรู้สึกท่ีมีต่อตนเอง                 

ไปในทิศทางท่ีดีงามและสร้างสรรค ์โดยทาให้เกิดความมัน่ใจในการดาเนินชีวิตไปในทิศทางท่ีดีเหมาะสมด้วย 

เช่นกนั ซ่ึงปัจจยัดงักล่าวสอดคลอ้งกบัการศึกษาของ Voigt, C.; Brown, G. and Howat, G. (2011) ท่ีพบวา่ ปัจจยั

ความภูมิใจในตนเองมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมของนกัท่องเท่ียวท่ีจะแสดงออก  

(7) การพบส่ิงใหม่ (Novelty) เป็นการเดินทางเพ่ือทาํในส่ิงท่ีไม่เคยทาํในชีวิตประจาํวนั อาจเป็นการ                

พบสถานท่ี พบประสบการณ์ หรือพบมิตรภาพจากการเดินทางท่องเท่ียว ทั้งน้ี ก็ไปในทิศทางท่ีเนน้ความสมดุล 

ของร่างกาย จิตใจ และสมอง ซ่ึงปัจจยัดงักล่าวสอดคลอ้งกบัการศึกษาของ Panchal (2012) ท่ีพบวา่ การพบส่ิงใหม่

มีความสมัพนัธ์ต่อการรับรู้ประโยชน์จากประสบการณ์ทางการท่องเท่ียว  

ปัจจยัดงึดูดท่ี มีอิทธิผลต่อแรงจูงใจในการท่องเท่ียวเชิงสุขภาพ ประกอบดว้ย 7 ปัจจยั ดงัต่อไปน้ี  

(1) ต้งัอยู่ท่ามกลางธรรมชาติ (Natural Setting) เป็นสถานท่ีท่ีตั้งอยู่ใกลธ้รรมชาติ ห่างไกลความเป็น

เมือง หรือใกลชิ้ดกบัความเป็นชุมชนชนบท เพ่ือใหร่้างกายไดใ้กลชิ้ดธรรมชาติ อีกทั้งยงัเป็นการเพ่ิมความ สดช่ืน

จากธรรมชาติ ซ่ึงสอดคลอ้งกบัการศึกษาของ Kassean and Gassita (2013) ท่ีพบวา่ การตั้งอยู ่ท่ามกลางธรรมชาติ

เป็นหน่ึงแรงจูงใจท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเดินทางท่องเท่ียว  

(2) ใกล้ชิดวฒันธรรมในชุมชน (Local Culture) เป็นสถานท่ีท่ีมีวฒันธรรมของชุมชนนั้ นๆ เข้ามา

เก่ียวขอ้งโดยตรงหรือทางออ้ม เช่น อาหาร การดาเนินชีวิต ความเป็นอยูพ้ื่นฐาน ท่ีอยูอ่าศยั เป็นตน้ ซ่ึงสอดคลอ้ง

กับการศึกษาของ Bibdu, T. and Kanagaraj, C. (2013) พบว่า ปัจจัยดังกล่าวมีอิทธิพลต่อความพึง พอใจของ

นักท่องเท่ียว เม่ือนักท่องเท่ียวไดพ้บผูค้นท่ีเพ่ิงรู้จกั ณ จุดหมายปลายทางจากการท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรมผ่าน 

ความใกลชิ้ดและเรียนรู้ร่วมกบัผูค้นในชุมชน  

(3) มีกิจกรรมเก่ียวขอ้งกับธรรมชาติ (Nature Base Activity) เป็นสถานท่ีท่ีมีกิจกรรมท่ีอยู่ใกลห้รือ                  

ทาํร่วมกับธรรมชาติ โดยจะไดส้ัมผสัธรรมชาติผ่านกายภาพ ทั้ ง 5 ผสัสะ โดยจะเน้นกิจกรรมท่ีสมดุลทั้งทาง 

ร่างกาย จิตใจ และสมอง ซ่ึงสอดคลอ้งกบัการศึกษาของ Ministry of Tourism in New Zealand (2009) ท่ี พบว่า 

ปัจจยัดงักล่าวสามารถเติมเตม็ความรู้สึกท่ีไดท้ากิจกรรมท่ีเก่ียวกบัธรรมชาติ เช่น เดินชายหาด ปีนเขา เดินป่า ทั้งน้ี

กิจกรรมจะมุ่งเนน้กิจกรรมเพ่ือความสนุกสนานในการท่องเท่ียวรูปแบบผจญภยั 

(4) มีบรรยากาศท่ีสงบ (Peace Atmosphere) เป็นสถานท่ีท่ีไม่วุ่นวาย ไม่เร่งรีบ ไม่มีกําหนดการท่ี 

แน่นอน และปราศจากการทะเลาะกนัระหว่างบุคคล อีกทั้งยงัใชชี้วิตอย่างสันติและเรียบง่าย ซ่ึงสอดคลอ้งกบั 



การประชุมวชิาการระดบัชาติและนานาชาติ มหาวทิยาลยัศรีปทุม ออนไลน์ คร้ังท่ี 16 ประจาํปี 2564 วนัท่ี 28 ตุลาคม 2564 

1369 

การศึกษาของ Kassean and Gassita (2013) ท่ีพบว่า การมีบรรยากาศสงบ เป็นแรงจูงใจหน่ึงท่ีมีอิทธิพลต่อ                    

การตดัสินใจเดินทางท่องเท่ียว  

(5) มีประสบการณ์ร่วมอย่างแทจ้ริง (Authenticity Experience) เป็นสถานท่ีท่ีมีกิจกรรมทางการท่องเท่ียว             

ท่ีให้นักท่องเท่ียวไดมี้ประสบการณ์ร่วมอย่างแทจ้ริง เป็นกิจกรรมท่ีนักท่องเท่ียวจะไดล้งมือปฏิบติั ดว้ยตนเอง               

ซ่ึงสอดคลอ้งกบัการศึกษาของ Sherpley and Jepson (2011) ท่ีพบวา่ การมีประสบการณ์ร่วม อยา่งแทจ้ริง ทาํให้

นกัท่องเท่ียวไดเ้ติมเตม็ความเรียบง่าย ผา่นการท่องเท่ียวเชิงชนบท  

(6) สถานท่ีมีความไกลจากท่ีอยูถ่าวร (Far from Home) เป็นสถานท่ีท่ีไกลจากท่ีอยูอ่าศยัของนกัท่องเท่ียว 

หรือสถานท่ีท่ีแตกต่างจากความเป็นอยู่ปกติและส่ิงจาํเจของรูปแบบอาคารและส่ิงของต่าง ๆ ซ่ึงสอดคลอ้งกบั

การศึกษาของ Thal, Karen, I. (2015) ท่ีพบว่า การมีสถานท่ีท่ีมีความไกลจากท่ีอยู่ถาวรมีความสัมพนัธ์ต่อ                   

การตดัสินใจท่องเท่ียวเพ่ือเปล่ียนแปลงพฤติกรรมของนกัท่องเท่ียว  

(7) มีประวติัศาสตร์ท่ีน่าสนใจ (History Significance) เป็นสถานท่ีท่ีมีประวติัศาสตร์ท่ีสําคญัเก่ียวกับ

สถานท่ีนั้น อาจเป็นช่ือเสียงของบุคคล หรือวตัถุโบราณท่ีอยู่ในสถานท่ีนั้น ซ่ึงสอดคลอ้งกับการศึกษาของ 

Kassean and Gassita (2013) ท่ีพบว่า ความเป็นแก่นแทท้างวฒันธรรมและการมีปฏิสัมพนัธ์ทางสังคม ซ่ึงเป็น  

ส่วนหน่ึงในการมีประวติัศาสตร์ท่ีน่าสนใจมีอิทธิพลต่อการตดัสินเดินทางท่องเท่ียว  

 

5. สรุป 

 จากการไดศึ้กษาแรงจูงใจการท่องเท่ียวเชิงสุขภาพ จะมีปัจยัประกอบไปดว้ย ปัจจยัผลกัดนัและปัจจยั

ดึงดูด พบว่าซ่ึงปัจจัยผลักดันนั้ นมี 7 ปัจจัย ได้แก่ 1) การหลีกหนี (Escape) 2) การผ่อนคลาย (Relaxation)                            

3)  การอยู่ เหนือตนเอง (Transcendence) 4)  ความสมบูรณ์ทางกายภาพ (Physical Health and Appearance)                            

5) การสนองต่อ ตนเอง (Indulgence) 6) ความภูมิใจในตนเอง (Self-Esteem) 7) การพบส่ิงใหม่ (Novelty) และ

สําหรับปัจจยัดึงดูดไดแ้ก่ 1) ตั้งอยู่ท่ามกลางธรรมชาติ (Natural Setting) 2) ใกลชิ้ดวฒันธรรมในชุมชน (Local 

Culture) 3) มีกิจกรรมเก่ียวขอ้งกบัธรรมชาติ (Nature Base Activity) 4) มีบรรยากาศท่ีสงบ (Peace Atmosphere) 

5) มีประสบการณ์ร่วมอย่างแท้จริง (Authenticity Experience) 6) สถานท่ีมีความไกลจากท่ีอยู่ถาวร (Far from 

Home) 7) มีประวติัศาสตร์ท่ีน่าสนใจ (History Significance) จากการท่ีนกัท่องเท่ียวมีแรงจูงใจแตกต่างกนัยอ่มมี

เลือกใชบ้ริการเชิงสุขภาพแตกต่างกนัตามความสนใจ ดงันั้น ผูป้ระกอบการควรให้ความสําคญักบัการพฒันา

ผลิตภณัฑก์ารบริการเชิงส่งเสริมสุขภาพ ให้สามารถตอบสนองแรงจูงใจของนกัท่องเท่ียวเฉพาะกลุ่ม ตามปัจจยั

ด้านอายุ เพศ และประสบการณ์การเดินทางท่ีแตกต่างกัน เพ่ือกระตุน้ให้เกิดการตดัสินใจเลือกใช้บริการเชิง

ส่งเสริมสุขภาพ นอกจากน้ี หัวใจสาํคญัของการบริการ คือ พนกังาน ดงันั้น ผูป้ระกอบการควรใหค้วามสาํคญัใน

การฝึกอบรมและพฒันาบุคลากรผูใ้ห้บริการเชิงส่งเสริมสุขภาพ ให้มีความรู้ในการดูแลสุขภาพแบบองค์รวม 

สามารถส่ือสารและให้คาํแนะนํา/ ปรึกษาการดูแลสุขภาพให้แก่ผูรั้บบริการ ตลอดจนสามารถจัดกิจกรรม                   

การส่งเสริมการขาย เช่น โปรโมชัน่ลดราคาโดยการจดัโปรแกรมดูแลสุขภาพ ดว้ยการเช่ือมโยงการบริการชะลอ

วยัซ่ีงเป็นการ บริการโดยบุคลากรทางการแพทย ์กบัการบริการสปา และการบริการเชิงส่งเสริมสุขภาพอ่ืนๆ เช่น 

อาหารเพ่ือสุขภาพ โยคะ การล้างพิษ และกิจกรรมกีฬาและฟิตเนส หรือ การนําศาสตร์แพทย์แผนไทยมา

ประยกุตใ์ชใ้นการดูแลสุขภาพดว้ยบริการสปา โดยใชว้ตัถุดิบหรือทรัพยากรทอ้งถ่ินท่ีมี เพ่ือเป็นการดึงดูดใจและ

กระตุน้ให้เกิดการซ้ือและตอบสนองความตอ้งการตามแรงจูงใจท่ีแตกต่างกัน ของนักท่องเท่ียวเชิงส่งเสริม

สุขภาพ และสร้างความไดเ้ปรียบในการแข่งขนัในธุรกิจการบริการเชิงส่งเสริมสุขภาพ  
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6. ข้อเสนอแนะ  

 การศึกษาเร่ืองแรงจูงใจของการท่องเท่ียวเชิงสุขภาพ ในคร้ังต่อไปควรมีการศึกษาเพ่ือวเิคราะห์ส่วนแบ่ง

การตลาดการท่องเท่ียวเชิงสุขภาพ เพ่ือเป็นขอ้มูลสาํหรับผูป้ระกอบการและหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งใน การกาํหนด

กลยุทธ์ทางการตลาดเพ่ือดึงดูดนักท่องเท่ียวเชิงส่งเสริมสุขภาพเฉพาะกลุ่ม และสร้างความได้เปรียบใน                       

การแข่งขนัของจงัหวดัภูเก็ตเพ่ือพฒันาไปสู่การเป็นศูนยก์ลางการท่องเท่ียวเชิงสุขภาพในอนาคต  
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 งานวจิยัน้ีมีวตัถุประสงค ์1) เพ่ือศึกษาระดบัปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัแรงจูงใจในการปฏิบติังานของพนกังาน
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เก่ียวขอ้งกบัแรงจูงใจในการปฏิบติังานกบัแรงจูงใจในการปฏิบติังานของพนักงานฝ่ายปฏิบติัการครัวการบิน 

บริษทั การบินไทย จํากัด (มหาชน) ประชากรกลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการศึกษาคร้ังน้ีได้แก่ (1) พนักงานฝ่าย
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การบิน บริษทั การบินไทย จาํกดั (มหาชน) ซ่ึงมีพนักงานทั้งหมด 875 คน เคร่ืองมือวิจยัท่ีใชคื้อแบบสอบถาม  

โดยเก็บขอ้มูลดว้ย Google form ออนไลน ์ท่ีส่งไปใหก้ลุ่มตวัอยา่งจากการสุ่มตวัอยา่งแบบบงัเอิญ จาํนวน 170 คน 

โดยใช้แบบสอบถามสอดคลอ้งกับ IOCท่ีตรวจสอบโดยผูท้รงคณวุฒิ 5ท่าน ท่ีมีค่าระหว่าง 0.8 - 1.00 ท่ีมีค่า                

ความเช่ือมัน่เท่ากบั 0.95 รวบรวมขอ้มูลเดือนมีนาคม 2564 สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูล ไดแ้ก่ การแจกแจง

ความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และค่าสมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์ของเพียร์สนั    

 ผลการศึกษาพบวา่ 1) ระดบัปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัแรงจูงใจในการปฏิบติังานของพนกังานฝ่ายปฏิบติัการ

ครัวการบิน บริษทั การบินไทย จาํกดั (มหาชน)  ทั้งระดบัปัจจยัจูงใจ และระดบัปัจจยัคํ้าจุน โดยภาพรวมอยู่ใน

ระดบัปานกลาง (x� = 2.48) ดา้นท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด ไดแ้ก่ ดา้นความมัน่คงในการทาํงาน ส่วนดา้นท่ีมีค่าเฉล่ียตํ่าสุด 

(x� = 1.88) ไดแ้ก่ ดา้นการไดรั้บการเล่ือนตาํแหน่ง 2) ระดบัแรงจูงใจในการปฏิบติังานของพนกังานฝ่ายปฏิบติัการ

ครัวการบิน  ในภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก  (x� = 2.88) โดยดา้นท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด (x� = 3.05) ไดแ้ก่ ดา้นความสุขใน

การทาํงานเม่ืองานนั้นบรรลุเป้าหมาย  ส่วนดา้นท่ีมีค่าเฉล่ียตํ่าสุด (x� = 2.69) ไดแ้ก่ ดา้นความรู้สึกช่ืนชอบและ             

มีความสุขกับงานท่ีทาํอยู่ในปัจจุบนั 3) ปัจจัยท่ีเก่ียวขอ้งกับแรงจูงใจในการปฏิบติังานมีความสัมพนัธ์กนัใน

ทางบวกกบัแรงจูงใจในการปฏิบติังานของพนกังานฝ่ายปฏิบติัการครัวการบิน บริษทั การบินไทย จาํกดั (มหาชน) 

อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 

 

คาํสําคญั : ปัจจยัจูงใจ , แรงจูงใจ , พนกังานฝ่ายปฏิบติัการครัวการบิน 
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ABSTRACT 

The objectives of this research were 1)  to study the level of factors related to the motivation for the 

performance of the staff of the Catering Operations Department, Thai Airways International Public Company 

Limited 2)  to study the level of motivation in the operation of the operating staff.  Catering, Thai Airways 

International Public Company Limited 3)  to study the correlation between factors related to job motivation and 

job motivation of staff in Catering Operations Department, Thai Airways International Public Company Limited. 

The sample used in this study were: (1) Food production department operational staff, (2) Equipment preparation 

department for airline customer service operational staff, and (3) Food delivery and transportation department for 

airline customers Catering Operations Department operational staff, Thai Airways International Public Company 

Limited, which has a total of 875 employees.  The tool used was a questionnaire by Google form online and the 

random sampling was done by accidental randomization.  The sample of 170 people was obtained using a 

questionnaire with IOC from 5 professors to evaluated the items of the questionnaire based on the score from 0.8 

- 1. 00and ,the reliability coefficient is 0. 95.  Data was collected in March 2021.  The statistics used in the data 

analysis were frequency distribution, percentage, mean, standard deviation, and Pearson's correlation coefficient 

The results of the study showed that: 1) the level of factors related to the motivation for the performance 

of the Catering Operations Staff of Thai Airways International Public Company Limited, and the level of 

supporting factors overall was at a moderate level (x� =  2. 48) . The aspect with the highest average was the job 

security factor. The aspect with the lowest average (x� = 1.88) was the aspect of being promoted, 2) the level of 

motivation for the performance of the Catering Operations Staff overall was at a high level (x� = 2.88), the aspect 

with the highest average (x� = 3.05) such as :  happiness at work when the task was achieved. The aspect with the 

lowest average  (x� = 2.69) was the feeling satisfaction and happy with the currently work. 3) the factors related 

to job motivation were positively correlated with performance motivation of Thai Airways Catering Operations 

Staff statistically significant at  the .01 level. 

 

Keywords: Motivation Factor, Motivation, Catering Operations Staff 

 

1. ความสําคัญและทีม่าของปัญหาวจัิย 

บริษทัการบินไทย จาํกดั (มหาชน) เป็นรัฐวสิาหกิจท่ีมีกระทรวงการคลงัเป็นผูถื้อหุน้ใหญ่ 51.03 ร้อยละ 

โดยอยู่ภายใตก้ารกาํกบัดูแลของกระทรวงคมนาคม บริหารและดาํเนินธุรกิจในดา้นการบินพาณิชยใ์นประเทศ

และระหวา่งประเทศ ถือเป็นหน่วยงานขนาดใหญ่ท่ีมีขีดความสามารถในการแข่งขนักบัสายการบินต่างชาติอ่ืนๆ 

ในฐานะสายการบินแห่งชาติ โดยการให้ลูกคา้ในแต่ละกลุ่มเป้าหมาย ไดส้ัมผสัประสบการณ์การบินท่ีโดดเด่น 

ผสานเอกลกัษณ์ความเป็นไทย ตามนโยบายการบริการจากใจ (Service from the Heart) ท่ีบริการลูกคา้ดว้ยคุณภาพ

และความสะดวกสบายตลอดเส้นทางบิน ดงันั้นการปฏิบติังาน ของพนักงานจึงตอ้งเป็นไปอย่างรวดเร็วและมี

ประสิทธิภาพ เพ่ือตอบสนองต่อภารกิจท่ีเพ่ิมมาก ในดา้นการบริหารจดัการ บริษทัฯ มีนโยบายเพ่ิมมูลค่า และมุ่ง

สร้างผลกาํไร ทั้งบริการคลงัสินคา้ บริการซ่อมบาํรุงอากาศยาน รวมถึงธุรกิจครัวการบินซ่ึงไดก้ารมีดาํเนินงาน

โดยบริษทัฯ เอง 
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            ฝ่ายครัวการบินไทย (Catering Services) จดัเป็นหน่วยธุรกิจท่ีมีความสาํคญัยิง่ของบริษทัฯ มีการกาํหนด

แผนยุทธศาสตร์ ซ่ึงเน้นการตลาดเชิงรุกอย่างต่อเน่ือง ดว้ยการรักษาฐานลูกคา้เดิมและแสวงหาฐานลูกคา้ใหม่

เพ่ิมข้ึนทางครัวการบินไทยบริษทัเตรียมนําสินคา้อาหารเขา้ไปจาํหน่ายในร้านสะดวกซ้ืออย่าง 7-Eleven และ

ซุปเปอร์มาร์เก็ตชั้นนาํ เพ่ือเพ่ิมรายไดแ้ละส่วนแบ่งตลาดใหม้ากข้ึน อนัจะเห็นไดจ้าก “จุดแข็งของครัวการบินท่ี 

มีประวตัิศาสตร์เปิดมากวา่ 60 ปี รับผูโ้ดยสารปีละ 20 ลา้นคน มีฐานขอ้มูลลูกคา้จาํนวนมาก (5 กลยุทธ์ครัว              

บินไทย, กรุงเทพธุรกิจ 19 ต.ค. 2562) ดว้ยการมีส่วนแบ่งการตลาดและภารกิจท่ีเพ่ิมข้ึน บริษทัจึงจาํเป็นตอ้งใช้

พนักงานซ่ึงเป็นปัจจัยสําคญัในการตอบสนองภาระกิจท่ีเพ่ิมมากข้ึน ดังนั้ นบริษทัจึงตอ้งสร้างแรงจูงใจใน                   

การปฏิบัติงานเน่ืองจากแรงจูงใจนั้นมีอิทธิผลต่อผลิตผลของงาน ส่งผลให้ผลการปฏิบติังานมีประสิทธิภาพ 

ประสิทธิผล และบรรลุเป้าหมายขององคก์ร ซ่ึงสอดคลอ้งกบั (ราณี อิสิชยักุล, 2555) กล่าววา่การสร้างแรงจูงใจ

ให้แก่บุคคลจึงถือเป็นเทคนิคสําคัญ ในการจัดการทรัพยากรมนุษย์ เกิดการพฒันาตนเองตลอดเวลาใส่ใจ                      

การทาํงานให้เป็นไปตามเป้าหมาย  ถา้พนกังาน ไม่มีความรู้ความสามารถ ขาดแรงจูงใจในการทาํงานกจะเกิด

ปัญหาตามมา เช่น ขาดความกระตือรือร้น ไม่ทุ่มเท ผลการปฏิบติังานก็จะไม่มีประสิทธิภาพและทาํให้บริษทั

ประสบความลม้เหลว เพราะพนักงานถือว่าเป็นทรัพยากรท่ีมีบทบาทสําคญัต่อการผลกัดนัภารกิจให้ประสบ

ผลสาํเร็จ ดงัคาํกล่าวของ CEO ของสายการบิน Southwest Airline “พนกังานมีความสาํคญัเป็นอนัดบั 1 ส่วนลูกคา้

สําคัญรองลงมาเป็นอันดับ 2 ” และ“ พนักงานท่ีมีความสุขจะทาํงานให้บริการแก่ลูกคา้อย่างทุ่มเท ” (Herb 

Kelleher. 1959 อา้งใน จกัรพนัธ์ มิสุธา, 2555)   

          ดงันั้นการศึกษาวิจยัเร่ืองแรงจูงใจในการปฏิบติังานของพนกังานฝ่ายปฏิบติัการครัวการบิน ของบริษทั 

การบินไทย ผู ้วิจัยมีความสนใจศึกษา เพ่ือให้ทราบข้อมูลว่า มีปัจจัยด้านใดบ้างท่ีมีผลต่อแรงจูงใจใน                                

การปฏิบัติงานของพนักงาน โดยสาเหตุของแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน เช่น ความเหน่ือยล้าในการทาํงาน                     

การปฏิบัติงานในปริมาณเหมาะสม การได้เล่ือนขั้น ลักษณะงานท่ีปฏิบัติ ค่าตอบแทน ปัจจัยเหล่าน้ีย่อมมี

ผลกระทบอยา่งมากต่อแรงจูงใจของพนกังาน  และเพ่ือนาํผลการวิจยัมาเป็นขอ้มูลให้หน่วยงานนาํไปปรับปรุง

ให้กับพนักงานอย่างเป็นธรรม ทัดเทียมกับองค์กรอ่ืน รวมทั้ งเป็นแนวทางในการเสริมสร้างแรงจูงใจให้กบั

พนกังาน อนัจะนาํไปสู่ความสาํเร็จของหน่วยงาน  

 

2. วตัถุประสงค์ของการวจัิย 

1. เพ่ือศึกษาระดับปัจจัยท่ีเก่ียวขอ้งกับแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงานฝ่ายปฏิบัติการครัว                  

การบิน บริษทั การบินไทย จาํกดั (มหาชน)   

2. เพ่ือศึกษาระดบัแรงจูงใจในการปฏิบติังานของพนกังานฝ่ายปฏิบติัการครัวการบิน บริษทั การบินไทย 

จาํกดั (มหาชน)   

3. เพ่ือศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจัยท่ีเก่ียวขอ้งกับแรงจูงใจในการปฏิบัติงานกับแรงจูงใจใน                  

การปฏิบติังานของพนกังานฝ่ายปฏิบติัการครัวการบิน บริษทั การบินไทย จาํกดั (มหาชน)  
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3. เอกสารและงานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 

 3.1 แนวคดิ ทฤษฎแีละงานวจิยัทีเ่กีย่วข้อง  

แนวคดิทฤษฎเีกีย่วกบัแรงจูงใจ  

แรงจูงใจ หมายถึง สภาวะท่ีมีแรงผลักดัน หรือส่ิงจูงใจ หรือจากการคาดหวงั ซ่ึงอาจมาจาก                   

ความตอ้งการของแต่ละบุคคล หรือจากการกระตุน้ของผูบ้ริหารท่ีผลกัดนั และกระตุน้ให้บุคคลแสดงพฤติกรรม 

หรือกระทาํออกมาเพ่ือใหบ้รรลุเป้าหมายของตนเองหรือองคก์าร (Steers & Porter, 1983; ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และ

คณะ, 2545) ทฤษฎีท่ีใชเ้ป็นทฤษฎีสององคป์ระกอบของเฮอร์ชเบอร์ก (Herzberg’s Two Factors Theory, 1959) 

(อา้งถึงในณัฐยา ไพรสงบ, 2546) ไดเ้สนอทฤษฎีองค์ประกอบคู่หรือทฤษฎีสองปัจจัย (Motivation-Hygiene 

Theory หรือTwo Factor Theory) ซ่ึงHerzberg ไดศึ้กษาเก่ียวกบัเจตคติในการทาํงานของคน โดยทาํการวิเคราะห์

ถึงแรงจูงใจ เนน้ถึงตวักระตุน้อนัเกิดจากความรับผดิชอบเป็นสาํคญั เพ่ือให้บุคคลเหล่านั้นไดแ้สดงความรู้สึกท่ีดี

และไม่ดีต่อการทาํงาน  เน้นบรรยากาศการทาํงานและบรรยากาศแวดลอ้ม เพ่ือส่งเสริมให้ผูป้ฏิบติังานมีความ               

พึงพอใจในงานท่ีทาํ  มีกาํลงัใจในการปฏิบติังานโดยใชปั้จจยัเป็นเคร่ืองกระตุน้จูงใจ แบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม คือ 

ปัจจยัจูงใจ (Motivation Factors) และกลุ่มปัจจยัคํ้าจุน หรือปัจจยัอนามยั (Hygiene Factors) หรือปัจจยับาํรุงรักษา 

(Maintenance Factors) 

1. กลุ่มปัจจัยจูงใจ (Motivation Factors) เป็นองค์ประกอบท่ีมีก่อให้เกิดความพึงพอใจในงาน                  

ช่วยเสริมสร้างใหผู้ป้ฏิบติังานมีทศันคติทางดา้นบวก เป็นตวักระตุน้ใหค้นเกิดความพึงพอใจ ปฏิบติังานไดอ้ยา่งมี

ประสิทธิภาพมากไดแ้ก่ การไดรั้บการยอมรับวา่เป็นผูมี้ความรู้ความสามารถ และเป็นพวกเดียวกนั ให้ขอ้แนะนาํ

กนัได ้ลกัษณะของงานท่ีเป็นลกัษณะพิเศษเฉพาะของงานนั้นๆ ซ่ึงทาํให้เห็นว่าแตกต่างจากงานอ่ืน การไดรั้บ

มอบหมายใหรั้บผิดชอบงานอยา่งมีเอกภาพ ความกา้วหนา้ โดยการเล่ือนตาํแหน่งท่ีสูงข้ึนจากความสามารถ  

2. กลุ่มปัจจยัคํ้าจุนหรือปัจจยัอนามยั (Hygiene Factors) ถา้ไดรั้บการตอบสนองความตอ้งการดา้น

บาํรุงรักษาจิตใจมาก ก็จะรู้สึกดี แต่หากไม่ไดรั้บการตอบสนองความตอ้งการดา้นน้ีเลยก็อาจจะเกิดปัญหาตามมา 

เช่น ในดา้นนโยบายและการบริหาร ตอ้งมีการจดัระบบงานท่ีมีประสิทธิภาพ ความสัมพนัธ์ระหวา่งบุคคล สภาพ

การทาํงานคือ บรรยากาศในการทาํงาน  เงินเดือนและค่าตอบแทนท่ีเกิดจากการปฏิบติังาน รวมถึงประโยชน์ต่างๆ 

ความมัน่คงในงาน มีขวญัและกาลงัใจท่ีจะปฏิบติังานไดอ้ยา่งเตม็ความสามารถ มีประสิทธิภาพ มีทศันคติท่ีดีต่อ

งาน ส่งเสริมการเพ่ิมคุณค่าในตวัเอง รวมถึงการสร้างสภาพแวดลอ้มในท่ีดีให้กบับุคลากร ทาํให้บุคลากรเกิด

ความสุขในการทาํงาน มีความทุ่มเทในการทาํงาน รู้สึกถึงการเป็นส่วนหน่ึงขององค์กร เป็นความสัมพนัธ์ท่ี

เกิดข้ึนระหว่างบุคลากรและองคก์ร จนเกิดเป็นความผูกพนัในองคก์ร ซ่ึงความผูกพนัน้ีจะเป็นวิธีท่ีจะรักษาให้

ทรัพยากรบุคคลท่ีมีค่าเหล่าน้ีอยูคู่่กบัองค์กรไปอยา่งยาวนานดว้ยความเต็มใจและสามารถปฏิบติัหน้าท่ีได้อย่าง

เตม็ความสามารถ 
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3.2 กรอบแนวคดิในการวจิยั 

 

แผนภาพที ่1 กรอบแนวคิดในการวจิยั 

 

3.3 สมมตฐิานการวจิยั 

1) ปัจจยัส่วนบุคคลแตกต่างกนัมีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบติังานของพนกังานฝ่ายปฏิบติัการ           

ครัวการบิน บริษทั การบินไทย จาํกดั (มหาชน) แตกต่างกนั   

2) แรงจูงใจในการปฏิบติังานแตกต่างกนัมีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบติังานของฝ่ายปฏิบติัการ           

ครัวการบิน บริษทั การบินไทย จาํกดั (มหาชน) แตกต่างกนั  

3) ปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัแรงจูงใจในการปฏิบติังานมีความสมัพนัธ์กบัแรงจูงใจในการปฏิบติังานของ

พนกังานฝ่ายปฏิบติัการครัวการบิน บริษทั การบินไทย จาํกดั (มหาชน)  

 

4. วธีิดําเนินการวจัิย  

4.1 แบบแผนการวจิยั  

การศึกษาคร้ังน้ีเป็นการวจิยัเชิงสาํรวจ (Survey Research) 

4.2 ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 

กลุ่มประชากรท่ีทาํการศึกษาได้แก่ 1) พนักงานฝ่ายปฏิบัติงานแผนกผลิตอาหาร  2) พนักงานฝ่าย

ปฏิบติัการแผนกจดัเตรียมอุปกรณ์เคร่ืองใชใ้นการบริการลูกคา้สายการบิน 3) พนกังานฝ่ายปฏิบติัการแผนกจดัส่ง

และลาํเลียงอาหารให้ลูกคา้สายการบิน ฝ่ายปฏิบัติการครัวการบิน บริษทั การบินไทย จาํกัด (มหาชน) ซ่ึงมี

พนกังานทั้งหมด  875 คน กลุ่มตวัอยา่งไดจ้ากการสุ่มตวัอย่างดว้ยวิธีการสุ่มแบบบงัเอิญ (Accidental Sampling) 

ไดก้ลุ่มตวัอยา่ง จาํนวน 170 คน  

  

                                   ตัวแปรอสิระ                                                                    ตัวแปรตาม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ปัจจัยที่เกีย่วข้องกับแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน 

ปัจจัยจูงใจ 

1. ดา้นลกัษณะของงานท่ีปฏิบติั   

2. ดา้นความรับผิดชอบในงาน   

3. ดา้นการยอมรับนบัถือ    

4. ดา้นความสาํเร็จในการทาํงาน  

5. ดา้นการไดรั้บการเล่ือนตาํแหน่ง 

ปัจจัยคํา้จุน 

1 .ดา้นสภาพแวดลอ้มในการทาํงาน   

2 .ดา้นสภาพในการทาํงาน    

3. ดา้นนโยบายบริษทัและการบริหาร   

4. ดา้นความสมัพนัธ์กบัเพ่ือนร่วมงาน   

5. ดา้นค่าตอบแทนและผลประโยชน ์  

6. ดา้นความมัน่คงในการทาํงาน  

    

แรงจูงใจ 

1. ดา้นความรู้สึกช่ืนชอบและมีความสุข  

    กบังานท่ีทาํอยูใ่นปัจจุบนั   

2.ดา้นความสุขในการทาํงานเม่ืองานนั้น 

    บรรลุเป้าหมาย    

3. ดา้นงานท่ีทาํเป็นงานท่ีมีความสุขและ 

    ไดป้ระโยชน์ต่อตนเองและบริษทั       

4. ดา้นมีความสนุกสนานและความรู้สึก 

    ท่ีดีกบังานท่ีทาํ 
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4.3 เคร่ืองมือวจิยั 

เคร่ืองมือในการทดสอบความเท่ียงตรงของแบบสอบถามคือ IOCโดยได้นําแบบสอบถามให้

ผูท้รงคุณวฒิุ 5 ท่านตรวจสอบความสอดคลอ้งของขอ้คาํถามกบัวตัถุประสงค ์และแบบสอบถามมีค่าความเช่ือมัน่ 

(Reliability) เท่ากบั 0.95 ซ่ึงไดจ้ากกลุ่มประชากรท่ีไม่ใช่กลุ่มตวัอยา่ง จาํนวน 40 คน  

 4.4 การเกบ็รวบรวมข้อมูล 

  ผูว้ิจยัไดใ้ชก้ารเก็บรวมรวมขอ้มูล ดว้ย Google form ท่ีส่งไปให้กลุ่มตวัอย่าง และไดรั้บตอบกลบัใน

เดือนมีนาคม 2564   

  4.5 การวเิคราะห์ข้อมูล  

งานวิจัยน้ีได้วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ค่าความถ่ี ค่าร้อยละ  

ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และค่าสมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์เพียร์สนั   

 

5. ผลการวจัิย 

1. ผลการศึกษาระดับปัจจัยท่ีเก่ียวข้องกับแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงานฝ่ายปฏิบัติการ                  

ครัวการบิน บริษทั การบินไทย จาํกดั (มหาชน) 

 

ตารางที ่1 ผลการวเิคราะห์ระดบัปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัแรงจูงใจในการปฏิบติังานของพนกังานฝ่ายปฏิบติัการ   

 ________________________________________________________________________________________

ปัจจยัทีเ่กีย่วข้องกบัแรงจูงใจในการปฏิบัตงิาน                X               SD  ระดบัปัจจยัจูงใจ 

____________________________________________________________________________________________________________________________ 

ปัจจยัจูงใจ (Motivator Factors) 

1. ดา้นลกัษณะของงานท่ีปฏิบติั     2.72  0.66 มาก 

2. ดา้นความรับผิดชอบในงาน   2.81  0.72 มาก 

3. ดา้นการยอมรับนบัถือ    2.44  0.85 ปานกลาง 

4. ดา้นความสาํเร็จในการทาํงาน   2.78  0.70 มาก 

5. ดา้นการไดรั้บการเล่ือนตาํแหน่ง  1.88  0.76 ปานกลาง   

  รวมปัจจยัจูงใจ  2.53  0.65 มาก  
 

ปัจจยัคํา้จุน (Hygiene Factors) 

 1. ดา้นสภาพแวดลอ้มในการทาํงาน   2.45  0.63 ปานกลาง  

2. ดา้นสภาพในการทาํงาน    2.28  0.66 ปานกลาง  

3. ดา้นนโยบายบริษทั และการบริหาร   2.23  0.67 ปานกลาง  

4. ดา้นความสมัพนัธ์กบัเพ่ือนร่วมงาน   3.01  0.54 มาก  

5. ดา้นค่าตอบแทนและผลประโยชน์   2.26  0.67 ปานกลาง    

6. ดา้นความมัน่คงในการทาํงาน  3.74  1.08 มากท่ีสุด   

  รวมปัจจยัคํ้าจุน  2.43  0.48 ปานกลาง 

______________________________________________________________________________________ 

   รวมปัจจยั  2.48  0.51 ปานกลาง  
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ผลการศึกษาระดับปัจจัยท่ีเก่ียวขอ้งกับแรงจูงใจในการปฏิบติังานของพนักงานฝ่ายปฏิบัติการครัว                

การบิน ทั้งระดบัปัจจยัจูงใจ (Motivator Factors) และระดบัปัจจยัคํ้ าจุน (Hygiene  Factors) โดยภาพรวมอยู่ใน

ระดบัปานกลาง  (x� = 2.48) 

              2. ผลการศึกษาระดบัแรงจูงใจในการปฏิบติังานของพนกังานฝ่ายปฏิบติัการครัวการบิน บริษทั การบิน

ไทย จาํกดั (มหาชน)   
 

ตารางที ่2 ผลการวเิคราะห์ระดบัแรงจูงใจในการปฏิบติังานของพนกังานฝ่ายปฏิบติัการครัวการบิน    

_________________________________________________________________________________________ 

แรงจูงใจ (Motivation)                x�    SD    ระดบัแรงจูงใจ  
_________________________________________________________________________________________ 
1. ดา้นความรู้สึกช่ืนชอบและมีความสุขกบังานท่ีทาํอยูใ่นปัจจุบนั            2.69 0.78 มาก   

2. ดา้นความสุขในการทาํงานเม่ืองานนั้นบรรลุเป้าหมาย                   3.05 0.70 มาก   

3. ดา้นงานท่ีทาํเป็นงานท่ีมีความสุขและไดป้ระโยชน์ต่อตนเองและบริษทั   2.99 0.64 มาก   

4. ดา้นมีความสนุกสนานและความรู้สึกท่ีดีกบังานท่ีทาํ             2.78 0.78 มาก   

     รวม             2.88 0.65 มาก  

_________________________________________________________________________________________  
 

พบว่า ระดบัแรงจูงใจ (Motivation) ในการปฏิบติังานของพนกังานฝ่ายปฏิบติัการครัวการบิน บริษทั         

การบินไทย จาํกดั (มหาชน)  โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก  (x� = 2.88) 

3. ผลการศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัแรงจูงใจในการปฏิบติังานกบัแรงจูงใจใน             

การปฏิบติังานของพนกังานฝ่ายปฏิบติัการครัวการบิน บริษทั การบินไทย จาํกดั (มหาชน)  
  

ตารางที ่3  ผลการวเิคราะห์ความสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัแรงจูงใจในการปฏิบติังานกบัแรงจูงใจใน

การปฏิบติังานของพนกังานฝ่ายปฏิบติัการครัวการบิน   
_________________________________________________________________________________________   

 ปัจจยัทีเ่กีย่วข้องกบัแรงจูงใจ         ค่าสหสัมพนัธ์  Sig.   
_________________________________________________________________________________________ 

1. ดา้นลกัษณะของงานท่ีปฏิบติั      .637** .000 ปานกลาง    

2. ดา้นความรับผิดชอบในงาน     .685** .000  ปานกลาง    

3. ดา้นการยอมรับนบัถือ      .648** .000 ปานกลาง     

4. ดา้นความสาํเร็จในการทาํงาน    .648** .000  ปานกลาง     

5. ดา้นการไดรั้บการเล่ือนตาํแหน่ง   .493** .000   ต ํ่า    

6. ดา้นสภาพแวดลอ้มในการทาํงาน    .244** .001 ต ํ่ามาก    

7. ดา้นสภาพในการทาํงาน    .396** .000 ต ํ่า    

8. ดา้นนโยบายบริษทัและการบริหาร    .366** .000 ต ํ่า     

9. ดา้นความสมัพนัธ์กบัเพ่ือนร่วมงาน   .685** .000 ปานกลาง      

10. ดา้นค่าตอบแทนและผลประโยชน์   .464** .000  ต ํ่า   

11. ดา้นความมัน่คงในการทาํงาน   .526** .000 ปานกลาง      

 รวม     .730** .000 สูง 
_________________________________________________________________________________________ 

**  มีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 
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 จากตารางท่ี 3 ผลการศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัแรงจูงใจในการปฏิบติังานกับ  

แรงจูงใจในการปฏิบติังานของพนักงานฝ่ายปฏิบติัการครัวการบิน  บริษทั การบินไทย จาํกดั (มหาชน) พบว่า   

ปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัแรงจูงใจในการปฏิบติังานมีความสัมพนัธ์กนัในทางบวกกบัแรงจูงใจในการปฏิบติังานของ

พนกังานฝ่ายปฏิบติัการครัวการบิน อยูใ่นระดบัสูง อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 (r =.730)  

เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบวา่ปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัแรงจูงใจในการปฏิบติังาน  ดา้นความรับผิดชอบใน

งาน ดา้นความสมัพนัธ์กบัเพ่ือนร่วมงาน  ดา้นการยอมรับนบัถือ  ดา้นความสาํเร็จในการทาํงาน  ดา้นลกัษณะของ

งานท่ีปฏิบติั  ดา้นความมัน่คงในการทาํงาน  มีความสัมพนัธ์ทางบวกกบัแรงจูงใจในการปฏิบติังานในระดับ              

ปานกลาง อย่างมีนัยสําคญัทางสถิติอยู่ท่ีระดบั .01 ( r = .685, .685, .648, .648, .637, .526) ตามลาํดบั  และดา้น          

การไดรั้บการเล่ือนตาํแหน่ง  ดา้นค่าตอบแทนและผลประโยชน์ ดา้นสภาพในการทาํงานดา้นนโยบายบริษทัและ

การบริหารมีความสัมพนัธ์ทางบวกกบัแรงจูงใจในระดบัตํ่า อย่างมีนัยสําคญัทางสถิติ อยู่ท่ีระดบั.01 (r = .493, 

.464, .396, .366) ตามลาํดบั ส่วนดา้นสภาพแวดลอ้มในการทาํงาน มีความสัมพนัธ์กบัแรงจูงใจในการปฏิบติังาน

ในระดบัตํ่ามาก อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติอยูท่ี่ระดบั.01 (r = .244)  

 

6. อภิปรายผล  

 จากผลการศึกษาแรงจูงใจในการปฏิบติังานของพนกังานฝ่ายปฏิบติัการครัวการบิน บริษทั การบินไทย     

จาํกดั (มหาชน) สามารถนาํมาอภิปรายผล ดงัน้ี  

1. ผลการศึกษาระดบัปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัแรงจูงใจในการปฏิบติังานของพนักงานฝ่ายปฏิบติัการครัว      

การบิน บริษทั การบินไทย จาํกัด (มหาชน)  พบว่าระดับปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งกับแรงจูงใจในการปฏิบติังานของ 

พนักงานฝ่ายปฏิบติัการครัวการบิน ทั้ งระดบัปัจจยัจูงใจ (Motivator Factors) และระดับปัจจยัคํ้ าจุน (Hygiene 

Factors) โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง (x� = 2.48)   ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวจิยัของจารุณี สารนอก (2553, หนา้ 

66) ท่ีศึกษาความสมัพนัธ์ระหวา่งแรงจูงใจกบัผลการปฏิบติังานของพนกังานการไฟฟ้า เขต 3 จงัหวดันครราชสีมา 

พบว่าพนักงานมีแรงจูงใจโดยภาพรวมอยู่ในระดบัมาก เม่ือพิจารณาตามทฤษฎีสองปัจจยัของ Herzberg ซ่ึงมี

องคป์ระกอบสองประการท่ีมีความสมัพนัธ์กบัความพึงพอใจและไม่พึงพอใจในการปฏิบติังาน ไดแ้ก่ (1) ปัจจยัจูง

ใจซ่ึงเป็นองคป์ระกอบท่ีเก่ียวขอ้งกบังานท่ีปฏิบติัโดยตรงเป็นส่ิงจูงใจใหบุ้คลากรเกิดความพึงพอใจในการท่างาน 

(2) ปัจจยัคํ้ าจุนซ่ึงเป็นองคป์ระกอบท่ีช่วยป้องกนัไม่ให้บุคลากรเกิดความไม่ชอบงานหรือหย่อนประสิทธิภาพ 

การปฏิบติังาน 

2. ผลการศึกษาระดบัแรงจูงใจในการปฏิบติังานของพนกังานฝ่ายปฏิบติัการครัวการบิน บริษทั การบินไทย 

จาํกดั (มหาชน) พบวา่ระดบัแรงจูงใจ ในการปฏิบติังานของพนกังานฝ่ายปฏิบติัการครัวการบิน โดยภาพ รวมอยู่

ในระดบัมาก (x� = 2.88) ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของเจนวิทย ์สิทธิวงศ์ (2555, หน้า 109) ท่ีศึกษาอิทธิพลของ 

การเรียนรู้และแรงจูงใจการทาํงานท่ีมีผลต่อประสิทธิภาพการทาํงานผา่นสมรรถนะของบุคลากร บริษทั โพรเกรส 

เซอร์วิส ซบัพอร์ท จาํกดั (กลุ่มบริษทัให้บริการสนบัสนุนงานต่อเครือธนาคารกสิกรไทย) พบวา่ ระดบัแรงจูงใจ

โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก  

 3. ผลการวเิคราะห์ความสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัแรงจูงใจในการปฏิบติังานกบัแรงจูงใจใน

การปฏิบติังานของพนกังานฝ่ายปฏิบติัการครัวการบิน บริษทั การบินไทยจาํกดั (มหาชน) พบวา่ปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้ง

กับแรงจูงใจในการปฏิบติังานมีความสัมพนัธ์กันในทางบวกกับแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงานฝ่าย

ปฏิบติัการ ครัวการบิน อยู่ในระดบัสูง ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของจารุณี สารนอก (2553, หน้า 129) ไดศึ้กษา
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ความสัมพนัธ์ระหว่างแรงจูงใจกบัผลการปฏิบติังานของพนักงานการไฟฟ้าเขต 3 จงัหวดันครราชสีมา พบว่า

ปัจจยัแรงจูงใจมีความสมัพนัธ์ทางบวกกบัผลการปฏิบติังาน  

 

7. ข้อเสนอแนะ 

 7.1 ข้อเสนอแนะในการนําผลวจิยัไปใช้ 

การวิจยัน้ีแสดงถึงปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัแรงจูงใจในการปฏิบติังานและแรงจูงใจในการปฏิบติังานของ

พนกังานฝ่ายปฏิบติัการครัวการบิน  ซ่ึงในภาพรวมอยูใ่นระดบัปานกลางและมากตามลาํดบั แสดงใหเ้ห็นถึงการท่ี

พนักงานยงัคงมีกําลงัใจท่ีดีในการปฏิบัติงานอยู่ แม้จะไม่ได้อยู่ในระดับมากท่ีสุด ดังนั้ น ผูบ้ริหารจึงควรมี                    

การเสริมสร้างขวญักาํลงัใจใหก้บัพนกังานเพ่ิมข้ึน  เพ่ือสร้างแรงจูงใจใหพ้นกังานในการทาํงานมากยิง่ข้ึนกวา่เดิม 

จากผลการวิจยัท่ีพบว่า  ความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัแรงจูงใจในการปฏิบติังานกบัแรงจูงใจใน             

การปฏิบติังาน แสดงให้เห็นว่า เม่ือระดบัปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งทั้งปัจจยัจูงใจและปัจจยัคํ้ าจุน มีผลให้แรงจูงใจใน                 

การทาํงานเกิดข้ึนไดอ้ย่างสอดคลอ้งกนั ดงันั้น ผูบ้ริหารจดัการจึงควรใส่ใจให้ความสําคญักบัปัจจยัจูงใจและ

ปัจจยัคํ้าจุนสาํหรับพนกังานฝ่ายปฏิบติัการครัวการบินให้มากข้ึน เช่น การไดรั้บคาํชมเชยในการปฏิบติังานจาก

ผูบ้งัคบับญัชาดา้นค่าตอบแทน ในการทาํงานล่วงเวลา 

7.2 ข้อเสนอแนะในการวจิยัคร้ังต่อไป 

(1) ควรมีการวิจยัถึงปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัแรงจูงใจในการปฏิบติังานของพนกังานและแรงจูงใจใน

การปฏิบติังานของพนกังานฝ่ายอ่ืนๆ ดว้ยเพ่ือใหเ้กิดการพฒันาองคก์รไปอยา่งพร้อมเพรียงกนั  

(2) ควรศึกษาวิจัยเปรียบเทียบการประเมินสภาพการทาํงาน ปัญหาและอุปสรรคของบุคลากร

เฉพาะแต่ละหน่วยงาน เพ่ือนําปัญหาและอุปสรรคมาดําเนินการปรับปรุงแก้ไข บูรณาการในการพัฒนา

ประสิทธิภาพในการปฏิบติังานต่อไป เป็นตน้ ท่ีส่งผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบติังาน เพ่ือให้เกิดประโยชน์

สูงสุดต่อองคก์รในอนาคต  

(3) การวิจยัเพ่ือหารูปแบบการบริหารจดัการท่ีเหมาะสมในการสร้างแรงจูงใจสาํหรับพนกังานให้

มากท่ีสุดเพ่ือการดาํเนินงานท่ีบรรลุเป้าหมายขององคก์รต่อไป  

 

8. กติติกรรมประกาศ 

 งานวิจยัน้ีสําเร็จไดด้ว้ยดีจากการให้คาํปรึกษาและตรวจสอบพร้อมทั้งขอ้เสนอแนะจาก  ดร.สุทธิพร     

บุญส่ง ขอขอบคุณบุคลากรฝ่ายครัวการบิน บริษทัการบินไทย จาํกดั (มหาชน) ท่ีใหข้อ้มูลและใหค้วามร่วมมือทาํ

แบบสอบถามดว้ยความเต็มใจ พร้อมทั้ งให้ขอ้มูลอนัเป็นประโยชน์แก่การวิจยั ผูว้ิจัยหวงัว่างานวิจยัน้ีจะเป็น

ประโยชน์สาํหรับผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบัธุรกิจดา้นสายการบิน รวมทั้งดา้นอ่ืนๆ  
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แนวทางการปรับตัวของชุมชนท่องเทีย่วในสถานการณ์การแพร่ระบาด 

ของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019  
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บทคัดย่อ 

บทความฉบบัน้ีมีวตัถุประสงค ์เพ่ือวิเคราะห์วรรณกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัเร่ืองผลกระทบจากสถานการณ์

การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 ท่ีมีต่อชุมชนท่องเท่ียว และเสนอแนะแนวทางการปรับตวัของ

ชุมชนท่องเท่ียวไปสู่มาตรฐานความปกติใหม่ (New Normal) โดยวิธีการศึกษาเป็นการทบทวนวรรณกรรมแนวคิด 

งานวจิยั และบทความท่ีเก่ียวขอ้ง  เน่ืองจากวกิฤติการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 ส่งผลกระทบ

อยา่งรุนแรงต่อภาคการท่องเท่ียวรวมถึงชุมชนท่องเท่ียวดว้ย นอกจากน้ียงัทาํให้รูปแบบการเดินทางและพฤติกรรมของ

นักท่องเท่ียวเปล่ียนแปลงไปจากอดีต ดังนั้นชุมชนท่องเท่ียวจะตอ้งมีการเตรียมพร้อมและปรับตวัให้ทันต่อ                  

การเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึน เม่ือสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 คล่ีคลายลงชุมชน               

ก็จะพร้อมตอ้นรับนักท่องเท่ียวอีกคร้ังโดยชุมชนท่องเท่ียวจาํเป็นตอ้งมีการเตรียมพร้อมและการปรับตวัดงัน้ี                     

1) การเพ่ิมมาตรการดา้นสุขอนามยัและความปลอดภยัตลอดการเดินทางท่องเท่ียวในชุมชน 2) การพฒันาทกัษะดิจิตอล

ออนไลน์ของชาวบา้นในชุมชน 3) การวิเคราะห์ความตอ้งการของตลาด และการออกแบบกิจกรรมการท่องเท่ียว

ใหส้อดคลอ้งกบัการท่องเท่ียววถีิใหม่ (New Normal) 

 

คาํสําคญั: การปรับตวั, ชุมชนท่องเท่ียว, โรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019  

 

ABSTRACT 

The purposes of this article are to analyze the literatures that relevant to the effects of Coronavirus 

Disease 2019 pandemic toward tourism communities and the adaption of tourism communities through the New 

Normal standard. The article is a literature review including concept of community development, research and 

related articles. As the pandemic of Coronavirus Disease 2019 has severe impacts on tourism sector and tourism 

communities, it change travel patterns and tourist behavior. Therefore, tourism communities must have the 

preparations and adaptions to the change that occurred. When the pandemic of Coronavirus situation gets better, 

the communities are ready to welcome the tourists. The adaptation of tourism communities should be as follows; 

1) increase hygienic and safety measures during the entire trip in the communities 2) Develop online and digital 
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skills to the villagers in the communities 3) Analyze the market’s needs and also design tourism activities that 

suit with New Normal tourism pattern. 

 

Keywords: Adaptation, Tourism Community, Coronavirus Disease 2019 pandemic 

 

1. บทนํา 

โรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 ซ่ึงเป็นไวรัสสายพนัธ์ุใหม่ เร่ิมมีการแพร่ระบาดเป็นคร้ังแรกท่ีเมืองอู่ฮัน่ 

มณฑลหูเป่ย สาธารณรัฐประชาชนจีน และต่อมาไดมี้การแพร่ระบาดอย่างรวดเร็วสู่ทุกประเทศทัว่โลก ทาํให้

องค์การอนามยัโลกประกาศให้โรคโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 เป็นโรคระบาดใหญ่ทั่วโลก (Pandemic)                   

ซ่ึงส่งผลกระทบต่อสุขภาพและชีวติของประชาชนทัว่โลกเป็นจาํนวนมาก นอกจากน้ียงัส่งผลกระทบอยา่งรุนแรง

ต่ออุตสาหกรรมการท่องเท่ียวทัว่โลก โดยองค์การการท่องเท่ียวแห่งสหประชาชาติ หรือ UNWTO ไดร้ายงาน

สถานการณ์การท่องเท่ียวของโลก ปี 2563 ว่าจาํนวนนกัท่องเท่ียวระหว่างประเทศทัว่โลกลดลงถึง 73.6 % จาก             

ปี พ.ศ. 2562 ซ่ึงเป็นสถิติการลดลงท่ีตํ่าท่ีสุดของจาํนวนนักท่องเท่ียวนบัตั้งแต่ปี พ.ศ. 2530 นับตั้งแต่มีการแพร่

ระบาดเม่ือช่วงตน้ปี พ.ศ. 2563 จาํนวนของนกัท่องเท่ียวทัว่โลกก็มีแนวโนม้ลดตํ่าลงมากข้ึนเร่ือยๆ  ทั้ งน้ีก็เป็น            

ผลเน่ืองมาจากสถานการณ์ความรุนแรงของการแพร่ระบาด รวมถึงมาตรการและกฎเกณฑ์ต่างๆ ท่ีหลายๆ 

ประเทศไดน้าํมาใชเ้พ่ือป้องกนัการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 อย่างเขม้งวด เช่น การจาํกดั 

การเดินทางระหว่างจงัหวดัและระหว่างประเทศ มาตรการกกัตวั หรือ มาตรการล็อกดาวน์ ทาํให้อุตสาหกรรม 

การท่องเท่ียวทัว่โลกไดรั้บผลกระทบอย่างหนกั ธุรกิจในภาคท่องเท่ียวบางแห่งตอ้งปิดการลงและแรงงานใน                

ภาคการท่องเท่ียวต่างไดรั้บผลกระทบทางเศรษฐกิจโดยตอ้งสูญเสียรายไดอ้ย่างหนกั ซ่ึงนับว่าเป็นช่วงเวลาท่ี

วกิฤติท่ีสุดของอุตสาหกรรมการท่องเท่ียวทัว่โลก (รายงานภาวะเศรษฐกิจการท่องเท่ียว, 2563)  

 จากขอ้มูลสถิติของสาํนกังานปลดักระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา แสดงใหเ้ห็นวา่จาํนวนนกัท่องเท่ียว

ต่างชาติท่ีเดินทางเขา้มาประเทศไทยในปี พ.ศ. 2563 มีจาํนวน 6.7 ลา้นคน ลดลงจากช่วงเดียวกนัของปี พ.ศ. 2562 

ซ่ึงมีจาํนวน ประมาณ 39.9 ลา้นคนหรือลดลงถึงร้อยละ 82.6 ส่วนจาํนวนนกัท่องเท่ียวชาวไทยท่ีเดินทางท่องเท่ียว

ภายในประเทศในปีพ.ศ. 2563 ก็ลดลงร้อยละ 47.6 เช่นเดียวกนั โดยมีการประเมินรายไดท่ี้สูญเสียไปในปี พ.ศ. 

2563 จากทั้งนกัท่องเท่ียวชาวต่างประเทศและชาวไทย คิดเป็นมูลค่ารวม 2.18 ลา้นลา้นบาทเม่ือเทียบกนักบัปีท่ี

ผา่นมา (รายงานภาวะเศรษฐกิจการท่องเท่ียว, 2564)  

ทั้ งน้ีวิกฤติการณ์การแพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 ก็ยงัคงดาํเนินต่อไปอย่างต่อเน่ืองและ

ยาวนาน แมว้่าจะมีวคัซีนแต่ก็ยงัไม่สามารถแกไ้ขปัญหาทั้งหมดได ้การขบัเคล่ือนอุตสาหกรรมการท่องเท่ียว

ในช่วงท่ียงัคงมีการแพร่ระบาดหรือหลงัการแพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 ในช่วงแรกคงตอ้งหันมา

พ่ึงพาการเดินทางท่องเท่ียวภายในประเทศเป็นหลกั แมว้า่จะสามารถเดินทางไปต่างประเทศแต่ยงัคงมีความเส่ียง

ต่อการติดเช้ือและมีค่าใชจ่้ายท่ีสูงมากกว่า โดยนักท่องเท่ียวจะเลือกท่องเท่ียวภายในประเทศท่ีมีระยะทางสั้นๆ

สามารถขบัรถไปเองได ้(พชรพจน์ นนัทรามาศ กิตติพงษ ์เรือนทิพย ์และจารุวรรณ เหล่าสมัฤทธ์ิ, 2563) 

จากการศึกษาของททท.ร่วมกบัสาํนกังานกองทุนสนบัสนุนการวิจยั (2561) พบวา่การท่องเท่ียวชุมชน

จะเป็นท่ีนิยมของนกัท่องเท่ียวเน่ืองจากเป็นสถานท่ีแปลกใหม่ น่าคน้หา มีความสงบและไม่แออดั นกัท่องเท่ียว

ชาวไทยมีความสนใจต่อการเดินทางท่องเท่ียวในชุมชนมากถึงร้อยละ 93 และนักท่องเท่ียวชาวไทยร้อยละ 72 

ตอ้งการเขา้ร่วมงานเทศกาลของชุมชนเพ่ือชิมอาหารทอ้งถ่ินและเรียนรู้วฒันธรรมประเพณีใหม่ๆ นอกจากน้ีจาก
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รายงานการสาํรวจเทรนดก์ารท่องเท่ียวในประเทศไทยปี พ.ศ. 2562 โดย Airbnb พบวา่ร้อยละ 84 ตอ้งการใชชี้วติ

เหมือนคนทอ้งถ่ินและใชจ่้ายเงินไปกบัร้านอาหารมากท่ีสุดกวา่ 1.7 พนัลา้นบาท สรุปว่าการท่องเท่ียวท่ีเนน้วิถี

ชีวิตทอ้งถ่ินและชุมชนกาํลงัเป็นกระแสความนิยมของนกัท่องเท่ียว แมว้า่ชุมชนท่องเท่ียวท่ีกระจายอยูใ่นจงัหวดั

ต่างๆ ของประเทศไทยจะไดรั้บผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 อยา่งหลีกเล่ียง

ไม่ไดเ้น่ืองจากไม่มีนกัท่องเท่ียว แต่ในช่วงเวลาท่ียงัไม่มีนกัท่องเท่ียวเดินทางมาทาํใหค้นในชุมชนมีเวลาวา่งมาก

พอท่ีจะอาศยัระยะเวลาน้ีพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสได ้โดยชุมชนควรจะมีการพฒันาศกัยภาพทางการท่องเท่ียว 

การเสริมสร้างทกัษะต่างๆ และเตรียมมาตรการท่ีจาํเป็นเพ่ือรองรับการท่องเท่ียวแบบปกติวิถีใหม่ (New Normal) 

เพ่ือเป็นการสร้างความเช่ือมัน่ใหก้บันกัท่องเท่ียวท่ีมีความตอ้งการจะเดินทาง หากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ

โรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 ดีข้ึนหรือคล่ีคลายลง ชุมชนจะได้มีความพร้อมในการกลับมาให้บริการแก่

นกัท่องเท่ียวไดอ้ยา่งรวดเร็วปลอดภยัและมีประสิทธิภาพ  

 

2 วตัถุประสงค์ 

1. วิเคราะห์วรรณกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัเร่ืองผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเช้ือไวรัส 

โคโรนา 2019 ท่ีมีต่อชุมชนท่องเท่ียว 

2. เสนอแนะแนวทางการปรับตวัของชุมชนท่องเท่ียวสู่มาตรฐานความปกติใหม่ (New Normal) ในสภาวะ

การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 

 

3. แนวคิดและความสัมพนัธ์ระหว่างการท่องเทีย่วชุมชนกบัการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัส             

โคโรนา 2019  

การท่องเท่ียวโดยชุมชน คือ การท่องเท่ียวท่ีคาํนึงถึงความยัง่ยืนของส่ิงแวดลอ้ม สังคม และวฒันธรรม 

กาํหนดทิศทางโดยชุมชนจดัการโดยชุมชน เพ่ือชุมชนและชุมชนมีบทบาทเป็นเจา้ของ มีสิทธิในการจดัการดูแล

เพ่ือใหเ้กิดการเรียนรู้แก่ผูม้าเยอืน (พจนา สวนศรี, 2556)  

ปัจจุบนัการท่องเท่ียวชุมชนกาํลงัเป็นท่ีนิยมของนกัท่องเท่ียว อีกทั้งยงัเป็นรูปแบบการท่องเท่ียวท่ีรัฐบาล

ให้การส่งเสริมและสนบัสนุน เพราะเป็นกระจายรายไดไ้ปสู่คนในชุมชนอนัจะนาํไปสู่การพฒันาการท่องเท่ียวอยา่ง

ย ัง่ยืนไดใ้นอนาคต โดยชุมชนท่องเท่ียวสามารถแบ่งตามลกัษณะการบริหารจดัการออกเป็น 2 แบบ คือ 1) ชุมชน

ท่องเท่ียวท่ีบริหารจดัการการท่องเท่ียวโดยคนในชุมชนเองเรียกว่า การท่องเท่ียวโดยชุมชน (Community-Base 

Tourism) เป็นการท่องเท่ียวท่ีเน้นให้คนในชุมชนมีสิทธิในการบริการจดัการการท่องเท่ียวในพ้ืนท่ีของตนเอง   

โดยชุมชนอาศยัการท่องเท่ียวเป็นเคร่ืองมือในการพฒันาทาํใหชุ้มชนมีความเขม้แข็งข้ึน 2) การท่องเท่ียวชุมชน 

(Community Tourism) จะมองชุมชนเป็นสินคา้ใหน้กัท่องเท่ียวเดินทางไปเยีย่มชม เนน้ผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจ

โดยชาวบา้นในพ้ืนท่ีท่องเท่ียวไม่ไดมี้ส่วนร่วมในการบริหารจดัการการท่องเท่ียว จึงทาํให้เกิดผลกระทบต่อ

สภาพแวดลอ้ม สงัคมหรือวฒันธรรมของชุมชน (ศศิชา หมดมลทิล, 2562) 

ปัจจุบนัในประเทศไทยมีชุมชนท่ีตอ้งการเป็นชุมชนท่องเท่ียวประมาณ 4,000 ชุมชน และมีชุมชนท่ี

ไดรั้บการประชาสัมพนัธ์เป็นแหล่งท่องเท่ียวประมาณ 2,500 แห่ง เป็นชุมชนท่ีมีการพฒันาตามเกณฑก์ารพฒันา 

การท่องเท่ียวโดยชุมชน (CBT Thailand) จาํนวน 840 แห่ง (ภาคกลาง 65 แห่ง, ภาคเหนือ 349 แห่ง, ภาคตะวนัออก 

เฉียงเหนือ 201 แห่ง, และภาคใต ้225 แห่ง) โดยมีชุมชนท่ีผ่านเกณฑ์การพฒันาการท่องเท่ียวโดยชุมชน (CBT 
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Thailand)ในระดบั A จาํนวน 270 ชุมชน ระดบั B 296 ชุมชน อยูร่ะหวา่งการพฒันา 274 แห่ง เทิดชาย ช่วยบาํรุง 

(2564) (อา้งถึงในอนุชา เลก็สกลุดิลก, 2563)  

จากขอ้มูลดงักล่าวจะเห็นไดว้า่ชุมชนท่องเท่ียวในประเทศไทยยงัตอ้งพฒันาดา้นการจดัการท่องเท่ียวให้

ไดต้ามเกณฑก์ารพฒันาการท่องเท่ียวโดยชุมชนอยูอี่กมาก ประกอบกบัสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือ

ไวรัสโคโรนา 2019 ทาํให้รูปแบบการเดินทางท่องเท่ียวเปล่ียนแปลงไป โดยความสะอาด ความปลอดภยั และ

สุขอนามยัจะเป็นปัจจยัสาํคญัสาํหรับนกัท่องเท่ียวในการตดัสินใจเดินทาง ดงันั้นชุมชนท่องเท่ียวจาํเป็นท่ีจะตอ้งมี

การปรับตวัเปล่ียนแปลงไปสู่การท่องเท่ียวแบบปกติวิถีใหม่ (New Normal) เช่น การเขา้ร่วมโครงการยกระดบั

อุตสาหกรรมท่องเท่ียวไทยมาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขอนามัย (Amazing Thailand Safety & Health 

Administration หรือ SHA) การเวน้ระยะห่าง (Social Distancing) การสวมหนา้กากอนามยั การลา้งมือ และมาตรการ 

ต่างๆ ท่ีจาํเป็นตอ้งนาํมาใชเ้พ่ือสร้างความเช่ือมัน่ให้แก่นกัท่องเท่ียว ถา้หากชุมชนไม่ปรับตวัเตรียมความพร้อม

รับมือกบัรูปแบบการท่องเท่ียวและพฤติกรรมการท่องเท่ียวท่ีมีการเปล่ียนแปลงไปนั้น อาจส่งผลใหชุ้มชนอาจ

สูญเสียโอกาสและรายไดจ้ากการท่องเท่ียวในอนาคต 

ผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคตดิเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 ทีม่ต่ีอชุมชนท่องเทีย่ว 

การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา2019 นั้นไดส่้งผลกระทบทั้งทางดา้นบวกและดา้นลบต่อ

ชุมชนท่องเท่ียว แต่อยา่งไรก็ตามชุมชนท่องเท่ียวแต่ละแห่งจะไดรั้บผลกระทบไม่เท่ากนัจะมากหรือนอ้ยแตกต่าง

กนัไปข้ึนอยูก่บัการบริหารจดัการการท่องเท่ียวในพ้ืนท่ีนั้นๆ หากชุมชนจดัการท่องเท่ียวโดยยึดหลกัการพฒันา 

การท่องเท่ียวโดยชุมชนท่ีให้การท่องเท่ียวเป็นเพียงรายไดเ้สริม เม่ือเวลาท่ีไม่มีนักท่องเท่ียวชาวบา้นก็ยงัคงมี

รายได้จากอาชีพหลักของตนเองอยู่ซ่ึงส่วนใหญ่จะเป็นอาชีพเก่ียวกับเกษตรกรรม ชุมชนนั้ นก็จะไม่ได้รับ

ผลกระทบมากนกั แต่ถา้ชุมชนใดท่ีจดัการท่องเท่ียวโดยยึดเป็นอาชีพหรือรายไดห้ลกั และไดมี้การละท้ิงอาชีพ

หลกัหรืออาชีพเดิมท่ีตนเอง เคยทาํอยู่ไปแลว้ เม่ือการท่องเท่ียวหยุดชะงักชุมชนนั้นก็จะได้รับผลกระทบเป็น             

อยา่งมาก  

อรรถพล ศิริเวชพนัธ์ุ (2564) ไดท้าํการศึกษาผลกระทบดา้นการท่องเท่ียวอนัเน่ืองมาจากสถานการณ์

โรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 และความตอ้งการในการปรับตวัของการท่องเท่ียวชุมชน ไดส้รุปผลกระทบท่ีมีต่อ

ชุมชนท่องเท่ียวไวท้ั้งหมด 4 มิติ ดงัน้ี 

1. มิติด้านเศรษฐกิจ (Economic Dimension) ทําให้ชุมชนสูญเสียรายได้ท่ีมาจากการท่องเท่ียวและ                   

การขายสินคา้ อนัเน่ืองมาจากการยกเลิกการเดินทางของนักท่องเท่ียว หรือกลุ่มคนท่ีมาศึกษาดูงาน ถือเป็น

ผลกระทบท่ีชดัเจนและรุนแรงท่ีสุดมีผลโดยตรงต่อชุมชนท่ีจดัการท่องเท่ียว และชุมชนใกลเ้คียงท่ีคอยสนบัสนุน

ดา้นแรงงานและวตัถุดิบต่างๆก็พลอยไดรั้บผลกระทบไปดว้ย ถึงแมว้า่รายไดจ้ากการจดัการท่องเท่ียวในชุมชนจะ

เป็นเพียงรายไดเ้สริม แต่ดว้ยปริมาณและความถ่ีของนักท่องเท่ียวท่ีเดินทางเขา้มาท่องเท่ียวและใชจ่้ายยงัชุมชน 

ส่งผลให้ชุมชนขาดรายไดไ้ปเป็นจาํนวนมาก จากขอ้มูลพบวา่รายไดท่ี้ชุมชนไดรั้บจากการจดัการท่องเท่ียวลดลง

ถึง 95% และรายไดท่ี้มาจากการซ้ือสินคา้ในทอ้งถ่ินลดลงถึง 65% (ไทยโพสต,์ 2564) 

2. มิติดา้นสังคม (Social Dimension) ทาํให้คนในชุมชนส่วนหน่ึงเกิดภาวะการวา่งงาน และมีการอพยพ

ของแรงงานในเมืองท่ีถูกเลิกจา้งกลบัสู่ชุมชนบา้นเกิด ทาํให้แรงงานส่วนหน่ึงหันมาประกอบอาชีพในทอ้งถ่ิน 

เช่น เกษตรกรรม รับจา้ง และคา้ขาย แมว้า่อาจทาํให้ประชากรในทอ้งถ่ินมีจาํนวนเพ่ิมมากข้ึนบา้ง แต่ผลในดา้น

บวกคือแรงงานกลุ่มน้ีส่วนใหญ่จะเป็นคนหนุ่มสาวท่ีอยู่ในวยัทาํงาน บางคนเป็นแรงงานท่ีมีทักษะสามารถ

กลบัมาช่วยพฒันาใหชุ้มชนมีความเจริญกา้วหนา้มากข้ึนได ้แต่อยา่งไรก็ตามการท่ีมีแรงงานอพยพกลบัมาก็ทาํให้
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คนในชุมชนเกิดความหวาดระแวงเพราะกลวัคนท่ีมาจากต่างถ่ินจะเป็นพาหะนาํเช้ือไวรัสเขา้มา เพราะฉะนั้นผูน้าํ

ชุมชนและหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งตอ้งสร้างความเขา้ใจกับชาวบา้นเก่ียวกับวิธีการป้องกันโรค รวมทั้ งตอ้งเพ่ิม

มาตรการและความระมดัระวงัในดา้นสุขอนามยั เช่น การกกัตวั 14 วนัสาํหรับผูท่ี้เดินทางมาจากจงัหวดัพ้ืนท่ีเส่ียงสูง 

การเวน้ระยะห่างทางสงัคม (Social Distancing) เพ่ือป้องกนัการแพร่โรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 เขา้มาสู่คนใน

ชุมชน 

3. มิติด้านวฒันธรรม (Cultural Dimension) ส่งผลให้วฒันธรรม วิถีชีวิตความและเป็นอยู่ของคนใน

ชุมชนมีความเปล่ียนแปลง โดยพบวา่ชาวบา้นมาทาํบุญท่ีวดันอ้ยลง และความเช่ือเร่ืองการรับประทานอาหารจาก

พระสงฆท่ี์ฉนัเหลือไวว้า่จะไดบุ้ญกศุลก็ลดนอ้ยลงมาก นอกจากนั้นในสงัคมชนบทชาวบา้นจะนิยมมานัง่จบักลุ่ม

พูดคุยกนัทุกวนั เม่ือมีการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 ชาวบา้นก็ลดหรือยกเลิกการรวมตวักนั 

รวมถึงเร่ืองการรับประทานอาหารท่ีเดิมนัง่ลอ้มวงรับประทานพร้อมกนัโดยไม่ใชช้อ้นกลางเพราะถือวา่เช่ือใจกนั 

ก็เปล่ียนไปเป็นแยกกนัรับประทานและเคร่งครัดในการใชช้อ้นกลางมากข้ึน 

4. มิติดา้นส่ิงแวดลอ้ม (Environment Dimension) สถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 

2019 ส่งผลกระทบเชิงบวกต่อส่ิงแวดลอ้มและทรัพยากรธรรมชาติในชุมชน ซึงถือเป็นผลกระทบดา้นบวกเพียง

ดา้นเดียว การท่ีแหล่งท่องเท่ียวเงียบสงบปราศจากผูค้น ทาํให้ธรรมชาติไดมี้การหยดุพกัและกลบัมาฟ้ืนฟูตวัเอง 

จากขอ้มูลของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตวป่์า และพนัธ์ุพืช (2563) ไดเ้ผยแพร่ภาพและวีดีโอการพบเห็นสัตวป่์าหา

ยากหลายชนิดตามแหล่งท่องเท่ียวต่างๆ เช่น หมีควาย กวางป่า นกเงือก ค่างแว่น วาฬ ฉลามหูดาํ นอกจากน้ี                             

ยงัพบวา่พืชพนัธ์ุไมห้ายากกลบัมาเจริญงอกงามอยา่งรวดเร็วอีกดว้ย 

 

4. แนวทางการปรับตัวของชุมชนท่องเทีย่วในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัส              

โคโรนา 2019  

จากการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 ท่ีกาํลงัเกิดข้ึนในปัจจุบนัเป็นความทา้ทายอยา่งหน่ึง

ท่ีชุมชนท่องเท่ียวจะตอ้งเผชิญ พฤติกรรมของนกัท่องเท่ียวจะมีความสนใจเฉพาะดา้นมากข้ึน ตอ้งการเรียนรู้และ

เขา้ถึงมากข้ึน นอกจากน้ีนกัเท่ียวจะมองในเชิงของคุณภาพ การไดรั้บความรู้ และการรับประสบการณ์เพ่ิมมากข้ึน 

ไม่ใช่เพียงแค่การไปเท่ียวแบบฉาบฉวย รับประทานอาหาร และเปล่ียนท่ีนอนเท่านั้น ดงันั้นชุมชนท่องเท่ียวจาํเป็น

ท่ีจะตอ้งมีการปรับตวัเพ่ือตอบสนองพฤติกรรมของนกัท่องเท่ียวท่ีเปล่ียนแปลงไป และจะตอ้งดาํเนินการไปควบคู่กนั

กับการปรับตวัสู่การท่องเท่ียวแบบปกติวิถีใหม่ (New Normal) ซ่ึงแนวทางการปรับตัวของชุมชนท่องเท่ียว               

โดยผูเ้ขียนยึดแนวคิดพ้ืนฐานหลักของการพฒันาการท่องเท่ียวให้ประสบความสําเร็จ คือ 5A’s ของพิมพ์ระวี                     

โรจน์รุ่งสตัย ์(2556) สามารถทาํไดด้งัน้ี  

 1. Attitude (ทศันคติของคนในชุมชน) ทศันคติท่ีดีของคนในชุมชนถือเป็นพ้ืนฐานของการให้บริการท่ีดี 

คนในชุมชนต้องมีทัศนคติท่ีดีต่อการท่องเท่ียว การบริหารจัดการการท่องเท่ียวโดยคนในชุมชนต้องเน้น

หลกัธรรมมาภิบาล มีความโปร่งใส ตรวจสอบได ้และมีการเสริมสร้างความเขม้แข็งดว้ยเครือข่ายความร่วมมือ

จากหน่วยงานต่างๆ เนน้เร่ืองการรักษาเอกลกัษณ์และอตัลกัษณ์ของชุมชนชุมชนตอ้งมองวา่การท่องเท่ียวนั้นเป็น

เคร่ืองมือในการพฒันาคุณภาพชีวิตของคนในชุมชน ในช่วงท่ียงัไม่มีนกัท่องเท่ียวเดินทางมาชุมชนควรมีการวิเคราะห์

ทบทวนกระบวนการให้บริการตั้งแต่เร่ิมตน้จนจบวา่สามารถทาํให้นกัท่องเท่ียวเกิดความประทบัใจไดม้ากน้อย 

แค่ไหน จุดไหนเป็นจุดท่ีควรพฒันา (เทิดชาย ช่วยบาํรุง, 2564) 
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 นอกจากนั้นคนในชุมชนตอ้งไดรั้บการฉีดวคัซีนป้องกนัโรค รวมทั้งมีความรู้เก่ียวกบัการป้องกนัตวัเอง

และการให้บริการนกัท่องเท่ียวอย่างปลอดภยัในช่วงท่ียงัคงมีการแพร่ระบาดโดยการปฏิบติัตามมาตรการดา้น

สุขอนามยัต่างๆ   เพ่ือทาํใหเ้กิดทศันคติท่ีดีในการใหบ้ริการแก่นกัท่องเท่ียว 

2. Access (การเขา้ถึง) นกัท่องเท่ียวส่วนใหญ่จะเลือกเดินทางไปยงัแหล่งท่องเท่ียวท่ีสามารถเขา้ถึงได้

สะดวกมากกวา่การเดินทางไปในพ้ืนท่ีท่ีมีความยากลาํบากชุมชน ดงันั้น ชุมชนตอ้งดูแลบาํรุงรักษาถนนหนทางท่ี

ใช้ในการเดินทางเขา้ชุมชนให้อยู่ในสภาพดีและมีความพร้อมอยู่เสมอ โดยชุมชนอาจขอความร่วมมือไปยงั

หน่วยงานภาครัฐท่ีเก่ียวขอ้งต่างๆ เช่น องคก์ารบริหารส่วนตาํบล หรือองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัให้เขา้มาช่วย

ดาํเนินการ 

3. Accommodation (สถานท่ีพกั บริการอาหาร ร้านคา้และบริการคมนาคมขนส่งในชุมชน)  

สุดสนัต ์สุทธิพิศาล (2564) ผูเ้ช่ียวชาญดา้นมรดกทางวฒันธรรมและการบริหารการพฒันาการท่องเท่ียว

กล่าววา่ ชุมชนตอ้งใส่ใจในมาตรฐานดา้นสุขอนามยั ปฏิบติัตามมาตรฐานความปลอดภยัดา้นสุขอนามยั (SHA) 

พร้อมทั้ งเสนอแนวคิดรูปแบบของการท่องเท่ียวชุมชนในอนาคตว่าตอ้งมี Triple S Culture ประกอบไปด้วย  

ความตระหนักเร่ืองความปลอดภัย (Safety Culture), ความระแวดระวงัความปลอดภัย (Securities Culture),                  

การปลอดเช้ือโรค (Sterile Culture) ทั้ง 3 S จะเป็นตวับ่งช้ีคุณค่าและคุณภาพของแหล่งท่องเท่ียว 

การจดัเตรียมท่ีพกัตอ้งคาํนึงถึงความสะอาดเป็นลาํดบัแรก การทาํความสะอาดท่ีพกัโดยใชน้ํ้ ายาฆ่าเช้ือท่ี

เป็นมิตรส่ิงแวดลอ้ม การลดจาํนวนของนกัท่องเท่ียวท่ีเขา้พกัในบา้นแต่ละหลงัให้นอ้ยลง การให้บริการอาหาร

ตอ้งเป็นอาหารท่ีสะอาดปรุงสุกใหม่ และควรจดัสาํรับอาหารเป็นชุดสาํหรับ 1 คนโดยจดัใหน้กัท่องเท่ียวแยกกนั

รับประทาน นัง่ห่างกนัอยา่งนอ้ยคนละ  1 เมตร ส่วนอุปกรณ์ท่ีใชส้าํหรับรับประทานอาหารตอ้งมีการทาํความสะอาด

อยา่งเหมาะสม และควรหลีกเล่ียงการใชพ้ลาสติกแบบใชค้ร้ังเดียวท้ิง (Single - Use Plastic) เช่น หลอด จาน แกว้ 

ท่ีทาํจากพลาสติก เน่ืองจากก่อให้เกิดขยะจาํนวนมากซ่ึงอาจส่งผลกระทบทางลบต่อส่ิงแวดลอ้มของชุมชนได ้

และควรเลือกใชอุ้ปกรณ์ท่ีทาํมาจากวสัดุธรรมชาติท่ีสามารถย่อยสลายเองได ้หรือสามารถนาํกลบัมาใชซ้ํ้ าได้

หลายๆ คร้ังได ้ในส่วนของร้านคา้เป็นสถานท่ีท่ีนกัท่องเท่ียวนิยมมาจบัจ่ายซ้ือของ เช่น สินคา้ผลผลิตทางการเกษตร 

สินคา้หัตกรรม หรือของพ้ืนเมืองต่างๆ ร้านคา้ในชุมชนควรมีการปรับการวางสินคา้ใหมี้ระยะห่าง และปรับรูปแบบ

การจ่ายเงินผา่นช่องทางอิเลก็ทรอนิกส์เพ่ือลดการสมัผสั เช่น การชาํระเงินผา่นบตัรเครดิต บตัรเดบิต การชาํระเงิน

ผ่านโมบายแบงคก้ิ์ง (Mobile Banking) ในส่วนของการบริการคมนาคมขนส่งในชุมชนตอ้งเนน้เร่ืองความปลอดภยั 

การเวน้ระยะห่าง การสวมหนา้กากอนามยั ความสมํ่าเสมอ และตั้งราคาท่ีเหมาะสม 

4. Attraction (ส่ิงดึงดูดใจสาํหรับการท่องเท่ียว) 

ส่ิงดึงดูดใจสาํหรับการท่องเท่ียวเปรียบเสมือนแม่เหล็กท่ีดึงดูดใหน้กัท่องเท่ียวเดินทางมายงัชุมชน เช่น 

ทรัพยากรทางธรรมชาติท่ีสวยงาม วฒันธรรม วถีิชีวติท่ีมีเอกลกัษณ์ หรือเทศกาลงานประเพณีต่างๆ ในเวลาท่ีไม่มี

นักท่องเท่ียว ทรัพยากรทางธรรมชาติไม่ว่าจะเป็น ป่าไม ้สัตว ์ทะเล หายชาด ฯลฯ ลว้นไดมี้เวลาในการฟ้ืนฟู

ตวัเองให้ดีข้ึน เม่ือนักท่องเท่ียวกลบัมาอีกคร้ังโจทยส์ําคญัคือชุมชนจะตอ้งทาํให้ธรรมชาติท่ีงดงามนั้นยงัคงอยู่

ต่อไปโดยท่ีไม่ถูกทาํลายให้เส่ือมโทรมลง เพราะฉะนั้นชุมชนควรตอ้งวิเคราะห์ขีดความสามารถในการรองรับ

ของพ้ืนท่ี (Carrying Capacity-CC) ของชุมชนตนเองวา่สามารถรองรับนกัท่องเท่ียวไดจ้าํนวนเท่าไหร่ โดยไม่มอง

แต่ปริมาณของนกัท่องเท่ียวเท่านั้น แต่ตอ้งเนน้การสร้างคุณค่าประสบการณ์การท่องเท่ียวท่ีดีใหน้กัท่องเท่ียวเกิด

ความประทบัใจ อนัจะทาํใหเ้กิดการบริหารจดัการทรัพยากรท่องเท่ียวของตนเองอยา่งสมดุลและยัง่ยนื 
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5. Advertising (การโฆษณาประชาสัมพนัธ์) การประชาสมัพนัธ์ถือเป็นองคป์ระกอบหน่ึงท่ีสาํคญัในแง่

ของการทาํให้นกัท่องเท่ียวรับรู้เร่ืองราวเก่ียวกบัแหล่งท่องเท่ียวนั้นๆ ปัจจุบนัชุมชนควรเนน้ประชาสัมพนัธ์ผา่น

ช่องทางออนไลน์ เช่น เฟชบุค (Facebook), อินสตราแกรม (Instragram), Line (ไลน์) หรือยูทูบ (Youtube)                         

โดยเลือกช่องทางท่ีเหมาะสมตรงและกบันักท่องเท่ียวกลุ่มเป้าหมาย ทั้งน้ีการประชาสัมพนัธ์ผ่านส่ือออนไลน์

ต่างๆจะเป็นการกระตุน้ใหน้กัท่องเท่ียวรู้สึกอยากท่ีจะเดินทางมาเท่ียวในชุมชน โดยชุมชนสามารถนาํเสนอได้

หลากหลายรูปแบบ เช่น รูปภาพ วีดีโอ การถ่ายทอดสดผ่านระบบไลฟ์สตรีมม่ิง หรือทวัร์เสมือนจริง (Virtual 

Tour)   

นอกจากน้ีชุมชนควรมีการพฒันาทกัษะดา้นการจดัท่องเท่ียวท่ีชุมชนมีอยู่แลว้ให้ดีข้ึน (Upskill) เช่น 

การพฒันาสินคา้ และบรรจุภณัฑ์ การพฒันาการออกแบบการท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค ์และการเตรียมกิจกรรม

ท่องเท่ียวท่ีรองรับนกัท่องเท่ียวกลุ่มเล็กหรือ F.I.T  (Free Individual Traveler) ปัจจุบนัน้ีนกัท่องเท่ียวในปัจจุบนั

ใชชี้วติเช่ือมโยงอยูก่บัเทคโนโลย ีดงันั้นแหล่งท่องเท่ียวในชุมชนตอ้งมีปลัก๊ไฟเพียงพอ มีอินเตอร์เน็ท หรือWIFI 

ท่ีมีประสิทธิภาพ เพ่ือตอบโจทยค์วามตอ้งการของนักท่องเท่ียว ส่ิงท่ีสําคญัท่ีสุดคือการเพ่ิมความมัน่ใจด้าน                

ความปลอดภยัใหก้บันกัท่องเท่ียว โดยการนาํเอามาตรฐาน SHA มาใช ้นอกจากน้ีชุมชนตอ้งมีการสร้างทกัษะใหม่

ท่ีจาํเป็นในการทาํงาน (Reskill) เช่น การอบรมพฒันาทักษะการออกแบบสินคา้และบริการให้สอดคลอ้งกบั

พฤติกรรมของนกัท่องเท่ียวกลุ่มเป้าหมาย การฝึกการเขียนคอนเทนต ์การขายผ่านแพลตฟอร์มออนไลน ์การขาย

สินคา้หัตถกรรมท่ีมีการเปล่ียนแปลงรูปแบบใหน้กัท่องเท่ียวสามารถหดัทาํท่ีบา้นดว้ยตนเองได ้(DIY) โดยเสนอ

ขายผ่านช่องทางออนไลน์ในช่วงเวลาท่ีนักท่องเท่ียวยงัไม่สามารถเดินทางมาเลือกซ้ือสินคา้ยงัชุมชมได ้เช่น                

การขายผ่านเวป็ไซต ์การจดัส่งสินคา้ถึงบา้น (Delivery) หรือการถ่ายทอดสดผ่านเฟชบุคก็จะทาํใหชุ้มชนยงัคงมี

รายได ้(ม่ิงสรรพ ์ขาวสะอาด, 2564)  

 

5. สรุป  

การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 ส่งผลกระทบทางตรงต่อชุมชนท่ีมีการจัดการ

ท่องเท่ียวทั้งในแง่บวกและแง่ลบ อีกทั้งยงัทาํใหรู้ปแบบการเดินทางท่องเท่ียวเปล่ียนแปลงไป ดงันั้นชุมชนตอ้งมี

การปรับตวัเพ่ือรองรับนกัท่องเท่ียวภายหลงัการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 อยา่งเป็นรูปธรรม 

ทั้งน้ีส่ิงท่ีสาํคญัคือคนในชุมชนตอ้งสามคัคี ร่วมมือ ร่วมใจกนัปรับตวัและเตรียมความพร้อมในดา้นต่างๆ ให้ทนั

ต่อการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึน แต่อย่างไรก็ตามการปรับตวัเตรียมความพร้อมของชุมชนท่องเท่ียวจะประสบ

ความสาํเร็จไดจ้าํเป็นท่ีจะตอ้งไดรั้บความช่วยเหลือจากหน่วยงานภายนอกทั้งในดา้นของวชิาการ และงบประมาณ

ในระยะเวลาท่ีเหมาะสม โดยควรเนน้ใหค้นในชุมชนไดท้ดลองและลงมือทาํจริง เพ่ือชุมชนจะสามารถดาํเนินการ

ด้วยตนเองได้ โดยหน่วยงานภายนอกอาจเขา้มาช่วยเหลือเป็นระยะๆ เพ่ือให้ชุมชนได้เรียนรู้แนวทางของ                       

การจดัการการท่องเท่ียวในชุมชนอยา่งถูกตอ้งและส่งผลใหเ้กิดการพฒันาอยา่งย ัง่ยนืต่อไป 

 

6. ข้อเสนอแนะ 

ควรทาํการศึกษาเก่ียวกบัพฤติกรรม ความตอ้งการ และความพึงพอใจของนักท่องเท่ียวท่ีเดินทางมา

ท่องเท่ียวยงัชุมชนหลงัสภาวะการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 เพ่ือให้ไดข้อ้มูลเชิงลึกท่ีชดัเจน

มากยิง่ข้ึน 
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บทคัดย่อ 

 การแพร่ระบาดไวรัส Covid -19 ส่งผลกระทบโดยเฉพาะประชาชนภาคมนุษย์เงินเดือน ท่ีได้รับ

ผลกระทบจากการท่ีธุรกิจขาดรายได ้ทาํให้ธุรกิจหาทางออกดว้ยการลดตน้ทุนต่างๆท่ีสามารถทาํไดเ้พ่ือใหธุ้รกิจ

อยูร่อด เช่น การลดเงินเดือน การลดค่าใชจ่้ายดา้นต่าง ๆ ลงโดยส่วนใหญ่เป็นธุรกิจของผูป้ระกอบการขนาดเลก็ 

หรือ SME ไม่ว่าจะเป็นธุรกิจ โรงแรม บริการจัดการ และพัฒนาโรงแรมทั้ งอาคารท่ีพักอาศัย, ภัตตาคาร 

ร้านอาหาร บาร์ ไนทค์ลบั, ธุรกิจผลิต และจาํหน่ายซีเมนต ์และสินคา้วสัดุก่อสร้างครบวงจร สาํหรับธุรกิจโรงแรม

ในปี พ.ศ. 2563 ได้รับผลกระทบสําคญัจากทั้งเศรษฐกิจและการคา้โลกท่ีหดตวัและยงัถูกซํ้ าเติมจากการแพร่

ระบาดของเช้ือไวรัส Covid-19 ทาํให้หลายประเทศรวมทั้ งประเทศไทยออกมาตรการปิดเมือง-ปิดประเทศ

(Lockdown) เพ่ือควบคุมการแพร่ระบาดจนทาํให้เกิดการหยุดชะงกัอย่างฉับพลนัของเศรษฐกิจทัว่โลก ซ่ึงส่ง 

ผลกระทบต่อการจา้งงาน รายไดแ้ละการดาํเนินชีวิตของประชาชนเป็นเหตุให้นกัท่องเท่ียวตดัสินใจเล่ือนหรือ

ยกเลิกแผนการเดินทางทั้งหมด ทาํใหผู้ป้ระกอบการธุรกิจโรงแรมขาดรายไดอ้ยา่งฉบัพลนัและผูป้ระกอบการบาง

รายท่ีไม่สามารถรับภาระค่าใชจ่้ายและหน้ีสินไวไ้ด ้จึงจาํเป็นตอ้งยุติการดาํเนินธุรกิจฯและประกาศขายกิจการ

นั่นเอง  สําหรับธุรกิจบาร์ จดัอยู่ในประเภทอุตสาหรรมการท่องเท่ียว อาหารและเคร่ืองด่ืมซ่ึงไดรั้บผลกระทบ

อยา่งรุนแรงจากทั้งเศรษฐกิจและการคา้โลกท่ีหดตวัและยงัถูกซํ้ าเติมจากการแพร่ระบาดของเช้ือไวรัส Covid-19 

ด้วย ซ่ึงธุรกิจบาร์ ถือเป็นธุรกิจประเภทบริการท่ีสามารถสร้างรายได้จากวิถีการใช้ชีวิตและความตอ้งการท่ี

เปล่ียนแปลงไปของผูบ้ริโภคในยคุปัจจุบนั ส่งผลกระทบต่อการจา้งงาน รายไดแ้ละการดาํเนินชีวิตของพนกังาน

เป็นเหตุให้นกัท่องเท่ียวตดัสินใจเล่ือนหรือยกเลิกแผนการเดินทางจาํเป็นตอ้งยติุการดาํเนินธุรกิจฯและประกาศ

ขายกิจการ แต่คาดว่าทิศทางธุรกิจโรงแรมจะกลบัมาฟ้ืนตวัอย่างค่อยเป็นค่อยไปในช่วงคร่ึงปีหลงัเน่ืองจาก

สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคฯมีแนวโน้มปรับตวัดีข้ึนอย่างต่อเน่ือง แต่อย่างไรก็ตามหากมีการกลบัมา

ระบาดรุนแรงอีกในรอบท่ี 2 อาจทาํใหทุ้กประเทศออกมาตรการป้องกนัท่ีเขม้ขน้ข้ึนและใชร้ะยะเวลานานกวา่เดิม

ซ่ึงอาจกระทบต่อการดาํเนินธุรกิจและผลประกอบการของธุรกิจโรงแรมอยา่งฉบัพลนัอีกคร้ังหน่ึงได ้

 

Keywords: การปรับตวั, ธุรกิจบาร์, Covid -19 
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ABSTRACT 

 COVID-19 epidemic Affecting, especially the people, the human salary That have been affected by the 

lack of business income It allows businesses to find solutions by reducing costs that can be achieved in order to 

survive such as salary cuts.  The reduction of expenses in various fields is mainly for small enterprises or SMEs, 

whether they are hotel business, hotel management and development services, including residential buildings, 

restaurants, restaurants, bars, nightclubs, production and distribution businesses.  Cement and a complete range 

of building materials products. For hotel business in 2020 Significantly affected by both the economic and global 

trade contraction and further aggravated by the Covid- 19 virus outbreak, many countries, including Thailand, 

have issued a lockdown measure to contain the epidemic.  Until causing a sudden interruption of the global 

economy Which affects employment the income and livelihoods of the people make tourists decide to postpone 

or cancel their entire travel plans.  This caused the hotel business operators to suddenly lack revenue and some 

operators that could not bear the expenses and liabilities. Therefore, it is necessary to cease the business operation 

and announce the sale of the business for bar business Classified as the tourism industry.  Food and beverages, 

which have been severely affected by both the shrinking economy and global trade, are also aggravated by the 

Covid-19 virus outbreak. Which bar business It is a service business that can generate income from the changing 

lifestyles and needs of today's consumers. Impact on employment Employee income and livelihoods cause tourists 

to decide to postpone or cancel their travel plans, need to cease business operations and announce business sales 

However, the hotel business is expected to recover gradually in the second half of the year as the situation of the 

epidemic is likely to continue to improve.  However, in the second round of severe outbreaks, all countries may 

introduce more intense and longer- term safeguards, which could dramatically affect the business operation and 

the operating results of the hotel business. 

 

Keywords: Adaptation, Bar Business, Covid-19 

 

ทีม่าและความสําคัญ 

ธุรกิจบาร์ถือเป็นแหล่งสร้างรายไดเ้ขา้ประเทศเป็นจาํนวนมาก และเป็นส่ิงท่ีสร้างความประทบัใจใหก้บั

นกัท่องเท่ียว ซ่ึงการLock Down ก่อใหเ้กิดผลกระทบในวงกวา้งทั้งเจา้ของธุรกิจและอาชีพต่างๆ ท่ีอยูใ่นธุรกิจบาร์ 

อีกทั้งธุรกิจบาร์เป็นธุรกิจท่ีไม่ไดรั้บการช่วยเหลือหรือสนบัสนุนจากภาครัฐ ดงันั้นในสภาวะท่ีไม่สามารถดาํเนิน

กิจการไดใ้นรูปแบบปกติ ผูป้ระกอบการท่ีไม่มีการปรับตวัจึงจาํเป็นตอ้งปิดกิจการลงเพราะไม่คุม้ค่า และจาํเป็นท่ี

จะตอ้งยติุการจา้งพนกังานลง ซ่ึงหน่ึงในอาชีพท่ีไดรั้บผลกระทบเป็นอยา่งมาก คือ อาชีพบาร์เทนเดอร์ เน่ืองจาก

เป็นอาชีพท่ีมีหนา้ท่ีมากกวา่การผสมเคร่ือง เพราะตอ้งใชท้ั้งศาสตร์และศิลป์ในการให้บริการและสร้างความประทบัใจ

ให้กบันกัท่องเท่ียวท่ีมาใชบ้ริการ จึงเป็นส่ิงท่ีผูป้ระกอบการธุรกิจบาร์และอาชีพบาร์เทนเดอร์ตอ้งร่วมกนัปรับตวั

และหาทางออกสาํหรับวกิฤติน้ี 

ผลกระทบจากการระบาดของ Covid -19 ท่ีสืบเน่ืองยาวนานมาตั้ งแต่ปลายปี 2562 จนถึงปัจจุบัน                  

สร้างความเสียหายและส่งผลกระทบอย่างรุนแรงกับชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน ขณะท่ีภาคธุรกิจไดรั้บ               
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ความเสียหายเช่นกนั สําหรับกิจการต่างๆ ในภาคอุตสาหกรรมตอ้งปิดตวัลงไปเพราะทนแรงเสียดทานไม่ไหว                   

ซ่ึงหน่ึงในภาคธุรกิจท่ีไดรั้บผลกระทบอยา่งหนกัจากวกิฤติการระบาดของไวรัสคร้ังน้ี คือ ธุรกิจบาร์ 

แมใ้นช่วง 1-2 ปีท่ีผ่านมา ผูป้ระกอบการจะพยายามปรับตวัอย่างสุดความสามารถแลว้ แต่ผลกระทบ

ต่อเน่ืองท่ีสะสมไดส้ร้างความบอบชํ้ าอยา่งมากต่อธุรกิจบาร์และจากสถานการณ์การระบาดของ Covid -19 ท่ียงัมี

ความไม่แน่นอน ทาํใหภ้าครัฐอาจมีความจาํเป็นในการควบคุมการระบาดเพ่ิมเติมไดใ้นระยะขา้งหนา้ ซ่ึงจะส่งผล

กระทบต่อธุรกิจอย่างหลีกเล่ียงไม่ได ้การล็อกดาวน์ท่ีเขม้งวดข้ึนของรัฐบาลมีแนวโน้มว่าอาจจะเป็นระยะยาว

ในช่วงคร่ึงหลงัของปี 2564 มีความเป็นไปไดค้่อนขา้งสูง ท่ีภาครัฐอาจจะขยายเวลาล็อกดาวน์เพ่ิมอีก 1 เดือน คือ 

ไปส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2564 หรือภาครัฐอาจจะขยายมาตรการก่ึงลอ็กดาวน์เพ่ิมเติมอีก 1 เดือน ไปส้ินสุดวนัท่ี 

31 ตุลาคม 2564 รวมถึงอาจจะมีการควบคุมพ้ืนท่ีทุกจงัหวดัทั่วประเทศ จากปัจจุบนัมีพ้ืนท่ีควบคุมสูงสุดและ

เขม้งวด 29 จงัหวดั อยา่งไรก็ดี ผูป้ระกอบการธุรกิจบาร์ ธุรกิจร้านอาหารไดมี้การปรับตวัสู่ Cloud Kitchen ซ่ึงเป็น

โมเดลธุรกิจของร้านอาหารท่ีไม่มีหนา้ร้าน ถือเป็นทางเลือกหน่ึงท่ีจะช่วยให้ธุรกิจฟ้ืนตวัไดดี้ และสอดคลอ้งกบั

ธุรกิจ Food Delivery ท่ีมีแนวโนม้เติบโตเฉล่ีย 31% ต่อปี ในช่วงปี 2563-2568 

 

2. Objective 

(1) เพ่ือรับรู้ปัญหาและผลกระทบท่ีเกิดข้ึนกบัธุรกิจบาร์ในช่วงสถานการณ์ Covid -19 

(2) เพ่ือใชก้ลยทุธ์การฟ้ืนฟสูาํหรับการปรับตวัของธุรกิบาร์ในช่วงสถานการณ์ Covid -19 

(3) เพ่ือวเิคราะห์วธีิการแกไ้ขปัญหาและการปรับตวัของธุรกิจบาร์ในช่วงสถานการณ์โควดิ19 

 

3. ปัญหาและผลกระทบที่เกดิขึน้กบัธุรกจิบาร์ในช่วงสถานการณ์โควดิ19 

เป็นท่ีทราบกนัดีวา่สถานการณ์การแพร่ระบาดไวรัส Covid -19 ส่งผลกระทบไปทัว่โลก ซ่ึงไวรัสชนิดน้ี

สามารถติดเช้ือไดท้ั้ งคนและสัตว ์ในปัจจุบนัพบแลว้ว่ามี 6 สายพนัธ์ุ แต่ในสายพนัธ์ุท่ีทัว่โลกกาํลงัประสบกบั        

สถานการณ์ท่ีมีผูติ้ดต่อและผูเ้สียชีวิตมากท่ีสุดน้ีเป็นสายพนัธ์ุใหม่หรือเรียกไดว้า่เป็นสายพนัธ์ุท่ี 7 หลงัจากนั้นจึง

ไดมี้การตั้งช่ือไวรัสโคโรน่าน้ีอยา่งเป็นทางการวา่ “COVID-19” ซ่ึงการแพร่ระบาดไวรัส Covid-19 ส่งผลกระทบ

โดยเฉพาะประชาชนภาคมนุษยเ์งินเดือน ท่ีไดรั้บผลกระทบจากการท่ีธุรกิจขาดรายได ้ทาํใหธุ้รกิจหาทางออกดว้ย

การลดตน้ทุนต่างๆท่ีสามารถทาํไดเ้พ่ือใหธุ้รกิจอยู่รอด เช่น การลดเงินเดือน การลดค่าใชจ่้ายดา้นต่างๆ ลง ซ่ึง

สาํนกังานสภาพฒันาการเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ (สศช.) หรือ สภาพฒัน์ เปิดเผยภาวะสงัคมไตรมาส 1/63 วา่ 

ประเทศไทยมีแรงงาน 37.4 ลา้นคน ลดลง 0.7% จากปีก่อน โดยไตรมาสน้ีโควดิ-19 ยงัไม่แสดงผลกระทบมากนกั 

เห็นไดจ้ากสถานประกอบการขอใชม้าตรา 75 เพ่ือหยดุกิจการชัว่คราว 570 แห่ง โดยมีแรงงานตอ้งหยดุงาน แต่ยงั

ไดเ้งินเดือนราว 1.2 แสนคน คาดวา่ไตรมาส 2 จะมีเพ่ิมข้ึน ขณะท่ีอตัราการวา่งงานอยูท่ี่ 3.9 แสนคน คิดเป็นอตัรา

การวา่งงาน 1.03% เพ่ิมข้ึนจากช่วงเดียวกนัของปีก่อนท่ีอยู ่0.92% 

จากขอ้มูลของสาํนกังานสภาพฒันาการเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ (สศช.)ท่ีกล่าวมาขา้งตน้ ทาํใหเ้ป็น

ท่ีน่าจบัตามองเป็นอยา่งมากและจากขอ้มูลกระทรวงพาณิชยเ์ม่ือเดือนเมษายน พ.ศ. 2563 ท่ีผา่นมา รายงานยกเลิก

กิจการรวม 817 แห่ง โดยส่วนใหญ่เป็นธุรกิจของผูป้ระกอบการขนาดเล็ก หรือ SME ไม่วา่จะเป็นธุรกิจ โรงแรม 

บริการจดัการ และพฒันาโรงแรมทั้งอาคารท่ีพกัอาศยั, ภตัตาคาร ร้านอาหาร บาร์ ไนท์คลบั, ธุรกิจผลิต และจาํหน่าย

ซีเมนต ์และสินคา้วสัดุก่อสร้างครบวงจร สาํหรับธุรกิจโรงแรมในปี พ.ศ. 2563 หดตวัแรงโดยไดรั้บผลกระทบ

สาํคญัจากทั้งเศรษฐกิจและการคา้โลกท่ีหดตวัและยงัถูกซํ้ าเติมจากการแพร่ระบาดของเช้ือไวรัส Covid-19 ทาํให้
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หลายประเทศรวมทั้งประเทศไทยออกมาตรการปิดเมือง-ปิดประเทศ (Lockdown) เพ่ือควบคุมการแพร่ระบาดจน

ทาํให้เกิดการหยดุชะงกัอยา่งฉับพลนัของเศรษฐกิจทัว่โลก ซ่ึงส่งผลกระทบต่อการจา้งงาน รายไดแ้ละการดาํเนิน

ชีวิตของประชาชนเป็นเหตุให้นักท่องเท่ียวตัดสินใจเล่ือนหรือยกเลิกแผนการเดินทางทั้ งหมด ทําให้

ผูป้ระกอบการธุรกิจโรงแรมขาดรายฉบัพลนัและส่งผลใหภ้าพรวมของธุรกิจหดตวัรุนแรงอยา่งหลีกเล่ียงไม่ไดซ่ึ้ง

ผูป้ระกอบการบางรายท่ีไม่สามารถรับภาระค่าใชจ่้ายและหน้ีสินไวไ้ด ้จึงจาํเป็นตอ้งยุติการดาํเนินธุรกิจฯและ

ประกาศขายกิจการนัน่เอง 

สําหรับธุรกิจบาร์ จดัอยู่ในประเภทอุตสาหรรมการบริการ อาหารและเคร่ืองด่ืมซ่ึงได้รับผลกระทบ

รุนแรงจากทั้งเศรษฐกิจและการคา้โลกท่ีหดตวัและยงัถูกซํ้ าเติมจากการแพร่ระบาดของเช้ือไวรัส Covid-19 ดว้ย 

ซ่ึงธุรกิจบาร์ ถือเป็นธุรกิจประเภทบริการท่ีสามารถสร้างรายได้จากวิถีการใช้ชีวิตและความต้องการท่ี

เปล่ียนแปลงไปของผูบ้ริโภคในยคุปัจจุบนั  

ธุรกิจบาร์และบาร์เทนเดอร์ จดัอยู่ในส่วนหน่ึงของธุรกิจโรงแรมท่ีถูกมาตรการปิดเมือง-ปิดประเทศ

(Lockdown) เพ่ือควบคุมการแพร่ระบาดจนทาํให้เกิดการหยุดชะงักส่งผลกระทบต่อการจ้างงาน รายได้และ                 

การดาํเนินชีวิตของประชาชนเป็นเหตุใหน้กัท่องเท่ียวตดัสินยกเลิกแผนการเดินทางทั้งหมด ทาํให้ผูป้ระกอบการ

ธุรกิจโรงแรมขาดรายไดอ้ยา่งฉบัพลนัและส่งผลใหภ้าพรวมของธุรกิจหดตวัรุนแรงซ่ึงผูป้ระกอบการบางรายท่ีทน

แบกรับภาระหน้ีสินไม่ไหวจาํเป็นตอ้งยุติการดาํเนินธุรกิจฯและประกาศขายกิจการ แต่คาดว่าทิศทางธุรกิจ

โรงแรมจะกลบัมาฟ้ืนตวัอยา่งค่อยเป็นค่อยไปในช่วงคร่ึงปีหลงัเน่ืองจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคฯ              

มีแนวโนม้ปรับตวัดีข้ึนส่งผลใหรั้ฐบาลเร่ิมผอ่นคลายมาตรการป้องกนัเป็นลาํดบัขั้น และมีการออกมาตรการทาง

การเงินการคลงัเพ่ือช่วยเหลือผูป้ระกอบการภาคธุรกิจท่องเท่ียว ประกอบกบัหากประเทศไทยมีการเปิดประเทศ

แบบจาํกดัหรือเต็มรูปแบบ คาดวา่นกัท่องเท่ียวต่างชาติจาํนวนมากจะเลือกประเทศไทยเป็นประเทศอบัดบัตน้ๆ 

ในการเดินทางมาท่องเท่ียว แต่อยา่งไรก็ตามหากมีการกลบัมาระบาดรุนแรงอีกในรอบท่ี 2 อาจทาํให้ทุกประเทศ

ออกมาตรการป้องกันท่ีเข้มข้นข้ึนและใช้ระยะเวลานานกว่าเดิมซ่ึงอาจกระทบต่อการดําเนินธุรกิจและ                            

ผลประกอบการของธุรกิจโรงแรมอยา่งฉบัพลนัอีกคร้ังหน่ึง 

 

4. กลยุทธ์การฟ้ืนฟูสําหรับการปรับตัวของธุรกจิบาร์ในช่วงสถานการณ์โควดิ19 

 ธุรกิจบาร์ ผบั สถานบนัเทิงเป็นกิจการท่ีไดรั้บผลกระทบหนกัในช่วงโควิด เพราะเป็นหน่ึงในประเภท

กิจการท่ีถูกสั่งปิดตั้งแต่ระลอกแรกจนถึงปัจจุบนั ซ่ึงธุรกิจเหล่าน้ีมีรายไดเ้กือบเป็น 0 ขณะท่ีรายจ่ายยงัดาํเนินอยู ่

แมว้า่ในช่วงสถานการณ์ ณ ขณะนั้น จะไม่ไดมี้รายจ่ายท่ีเป็นค่าจา้งพนกังานในระหวา่งท่ีไม่เปิดร้าน แต่รายจ่าย

พ้ืนฐานส่วนใหญ่ของธุรกิจส่วนใหญ่ตอ้งแบกภาระไวคื้อค่าเช่าสถานท่ี ท่ามกลางเสียงโอดครวญถึงผลกระทบท่ี

สาหัสน้ี ผูป้ระกอบการเหล่าน้ีมีวิธีการใดท่ีสามารถปรับตัวเพ่ือพยุงกิจการให้รอดพน้จากวิกฤตน้ีได้ จาก

สถานการณ์การแพร่ระบาดของเช้ือไวรัส Covid -19 ไดรั้บผลกระทบอยา่งกวา้งขวาง สาํหรับกลยทุธ์การตดัทอน 

(Retrenchment Strategy) เป็นทางออกของการแกปั้ญหาขององคก์รท่ีไม่ประสบผลสาํเร็จหรือสาํหรับธุรกิจท่ีเขา้สู่

ช่วงตกตํ่า เช่นเดียวกบัสถานการณ์ท่ีธุรกิจตอ้งเผชิญอยูใ่นปัจจุบนั อยา่งเช่น สถานการณ์ของการแพร่ระบาดของ

เช่ือไวรัส Covid -19 ดงันั้นกลยทุธ์การตดัทอนจึงเป็นทางเลือกสุดทา้ยขององคก์ารซ่ึงแบ่งออกเป็น 4 กลยทุธ์ดงัน้ี 

  1. กลยุทธ์การฟ้ืนฟู (Turnaround Strategy) เป็นกลยุทธ์ท่ีมุ่งปรับปรุงการดาํเนินงานให้กลบัสู่สภาพปกติ  

โดยการแกปั้ญหาตอ้งพยายามลดค่าใชจ่้ายต่างๆ ลง เช่น การไม่รับพนกังานเพ่ิม การลดค่าใชจ่้ายในการวิจยัและ

พฒันา การควบคุมค่าใชจ่้ายในสํานักงาน และการลดการโฆษณา เป็นตน้ กลยุทธ์การฟ้ืนฟูสามารถทาํไดโ้ดย               
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การพยายามลดค่าใชจ่้ายต่างๆลงและทาํการปรับโครงสร้างองคก์าร (Reengineering) โดยการปรับปรุงประสิทธิภาพ 

ในการดาํเนินงานในระยะยาว  กลยุทธ์น้ีเหมาะสมกบัองคก์ารท่ีอยู่ในอุตสาหกรรมท่ีมีความดึงดูดสูง สําหรับ

ธุรกิจบาร์เร่ิมตน้ดว้ยการปรับค่าใชจ่้ายต่างๆ ลง โดยเร่ิมจากการเปิดคอส์ดออนไลน์สอนการผสมเคร่ืองด่ืมเพ่ือ

ตน้ทุนค่าสาธารณูปโภคในบริษทั  

 2. กลยุทธ์บริษทัเชลย (Captive Company Strategy) หมายถึง การท่ีองค์กรจาํหน่ายลิตภณัฑ์ส่วนใหญ่

ใหแ้ก่ลูกคา้เพียงรายเดียว  ทาํใหส้ถานภาพขององคก์ารข้ึนอยูก่บัความเขม้แขง็ของลูกคา้ ซ่ึงจะสามารถใชก้ลยทุธ์

น้ีควบคู่กบักลยทุธ์อ่ืนได ้แต่สําหรับธุรกิจบาร์กลุ่มลูกคา้ส่วนใหญ่จะมีลกัษณะเป็นกลุ่มคนทาํงาน ชอบสังสรร   

เขา้สังคม ซ่ึงสถานณ์โควิด 19 ส่งผลกระทบให้ธุรกิจบาร์ปรับเปล่ียนเป็นวิธีการสอนการผสมเคร่ืองด่ืมพร้อม               

ชุดอุปกรณ์ ให้กลุ่มลูกคา้เหลา้น้ี สามารถเรียนรู้และผสมเคร่ืองด่ืมไดด้ว้ยตนเอง อีกทั้งยงัสามารถกลบัมาใชชี้วติ

ตามปกติกบัคนใกลชิ้ดและสงัสรรภายในครอบครัวไดต้ามเดิม 

 3. กลยุทธ์การขายท้ิงหรือการถอนการลงทุน (Sell-out or Divestment Strategy) เป็นการแกปั้ญหาของ

องคก์รท่ีมีธุรกิจท่ีไม่สอดคลอ้งกบัองคก์ารโดยรวมหรือธุรกิจมีความอ่อนแอหรือมีทรัพยากรไม่เพียงพอ จึงตอน

การลงทุนจากการร่วมลงทุนกบัธุรกิจอ่ืนหรือขายธุรกิจนั้นท้ิงไป ตวัอเช่น ธุรกิจบาร์ท่ีมีขนาดใหญ่เกินความจาํเป็น

จะตอ้งลดขนาดของพ้ืนท่ีให้บริการลงเพ่ือสอดรับกบัมาตรการการป้องกนัการแพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโควดิ19 

ดว้ยการรักษาระยะห่าง อีกทั้งยงัเป็นการลดค่าใชจ่้ายดว้ยการลดขนาดพ้ืนท่ีลงนัน่เอง 

  4. กลยุทธ์การล้มละลายหรือการเลิกกิจการ (Bankruptcy or Liquidation Strategy) กลยุทธ์น้ีเป็นวิธี

สุดทา้ยขององคก์รท่ีประสบความลม้เหลวในการดาํเนินงาน  การเลิกดาํเนินงานจะเป็นหนทางท่ีจะทาํให้ธุรกิจ

ขาดทุนนอ้ยท่ีสุด  และยงัสามารถรักษาผลประโยชน์ของผูถื้อหุ้นไดดี้กว่าการปล่อยให้ลม้ละลาย ซ่ึงกลยุทธ์น้ี

เหมาะสมกบัองคก์รท่ีอยูใ่นตาํแหน่งทางการแข่งขนัท่ีอ่อนแอ สาํหรับธุรกิจบาร์ถือเป็นส่วนหน่ึงและเป็นส่วนท่ี

สําคญัในธุรกิจโรงแรม ซ่ึงในช่วงการแพร่ระบาดของเช้ือไวรัส Covid-19 ท่ีผ่านส่งผลกระทบให้ธุรกิจท่ีไม่ได้

วางแผนหรือไม่เตรียมพร้อมรับมือกบัสถานการณ์ดงักล่าวตอ้งปิดกิจการลงเป็นจาํนวนมาก มีไม่ก่ีบริษทัเท่านั้น  

ท่ีรู้จกัต่ืนตวัเพ่ือรับมือกบัการเปล่ียนแปลงดงักล่าวได ้ดว้ยกลยทุธ์ต่างๆ ท่ีไดก้ล่าวมา 

 

5. วเิคราะห์วธีิการแก้ไขปัญหาและการปรับตัวของธุรกจิบาร์ในช่วงสถานการณ์ Covid-19 

 จากสถานการณ์ปัจจุบนั ท่ีธุรกิจบาร์ภายในประเทศไทยกาํลงัฟ้ืนตวัข้ึน ซ่ึงผูป้ระกอบการจาํเป็นจะตอ้ง

เตรียมตวัให้พร้อม เพ่ือท่ีจะปรับตวัเขา้กับลกัษณะการฟ้ืนตวัของพ้ืนท่ีท่ีตนเองกาํลงัดาํเนินธุรกิจอยู่ สําหรับ

แนวโนม้ในส่วนของผูป้ระกอบการท่ีอยูใ่นฟ้ืนท่ีสามารถฟ้ืนตวั หรือ กาํลงัฟ้ืนตวั ตอ้งทาํการวางแผนการตลาดให้

พร้อม จากสถานการณ์ท่ีผ่านมาในช่วงวิกฤต Covid-19 มีการ ปรับเปล่ียนวธีิการทาํธุรกิจจาก Offline ปรับเปล่ียน

มาเป็น Online กนัอยา่งแพร่หลาย เน่ืองจากช่วงท่ีเกิดการระบาด คนไทยจาํเป็นตอ้งกกัตวัอยูบ่า้น ตามคาํแนะนาํ

จากรัฐบาล เพ่ือเป็นการลดการแพร่ระบาด และลดโอกาสในการติดเช้ือนัน่เอง ทาํใหห้ลายๆธุรกิจตอ้งปรับเปล่ียน

รูปแบบของธุรกิจนั้นๆ ให้เขา้กบัพฤติกรรมของผูบ้ริโภคท่ีเปล่ียนแปลงไปอยา่งส้ินเชิง ถึงแมว้า่รัฐบาลไทย จะมี

มาตรการออกมาช่วยเหลือประชาชน ท่ีไดรั้บผลกระทบจากการแพร่ระบาด แต่ก็ยงัไม่ไดท้าํให้ธุรกิจบาร์ฟ้ืนตวั

ดงัเดิมไดแ้บบ 100% ถึงแมว้า่ตอนน้ีสถานการณ์การแพร่ระบาดภายในประเทศไทย นั้นจะเป็นไปในทิศทางท่ีดีข้ึน 

เน่ืองจากไม่มีการติดเช้ือกนัภายในประเทศ ท่ีเห็นจาํนวนผูติ้ดเช้ือเพ่ิมข้ึนนั้น มาจากคนไทยท่ีเดินทางกลบัมาจาก

ต่างประเทศนัน่เอง หลงัจากท่ีรัฐบาลปลดล็อก ดว้ยการยกเลิกเคอร์ฟิว ทาํให้กิจการ ภายในประเทศกลบัมาเกือบจะ

เป็นปกติแลว้ แต่ปฎิเสธไม่ไดเ้ลยว่าการฟ้ืนตวัของธุรกิจบาร์นั้นฟ้ืนตวัไดช้า้มาก เหตุเพราะลูกคา้ส่วนใหญ่นั้น 
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เป็นกลุ่มของนกัท่องเท่ียวต่างชาติ เม่ือเขา้สู่ช่วงสถานการณ์ปิดประเทศหรือแมแ้ต่การยกเลิกมาตรการปิดประเทศ 

ก็ยงัไม่ไดฟ้ื้นตวัแบบ 100% เน่ืองดว้ยปัญหาเศรษฐกิจโลกและเศรษฐกิจภายในประเทศถดถอย รวมทั้งผลกระทบ

จากมาตรการของภาครัฐท่ีตอ้งการให้ความช่วยเหลือภาคเอกชนและประชาชน ทาํให้ธนาคารและตลาดทุนตอ้ง

หนัมาใหค้วามสาํคญักบัการวางกลยทุธ์เพ่ือรับมือกบัโลกหลงั Covid-19 ทั้งในระยะสั้นและในระยะยาว อยา่งไรก็

ดี น่ีถือเป็นโอกาสสาํคญัท่ีกลุ่มธนาคารและตลาดทุนจะปรับเปล่ียนแผนธุรกิจเพ่ือสร้างเสถียรภาพและการเติบโต

ท่ีย ัง่ยนื รวมถึงสร้างความเช่ือมัน่ใหก้บัสงัคมได ้  

 จะเห็นวา่ ในปัจจุบนัธุรกิจธนาคารและตลาดทุนต่างเนน้ไปท่ีการช่วยเหลือลูกคา้ และสนบัสนุนนโยบาย

จากภาครัฐ รวมถึงดูแลพนกังานเพ่ือเตรียมตวักลบัเขา้ทาํงานในรูปแบบปกติใหม่ (New Normal) นอกจากน้ี ยงัมี

การนาํเทคโนโลยีใหม่ๆ มาใชเ้พ่ือสร้างปฏิสัมพนัธ์กบัลูกคา้ผ่านช่องทางดิจิทลั สาํหรับกลยทุธ์ในระยะยาว องคก์ร 

ยิง่ตอ้งปรับกระบวนการทาํงานใหค้ล่องตวั และมีประสิทธิภาพสูงสุด พร้อมกบัเตรียมความพร้อมขององคก์รและ

กาํลงัคนไปสู่การใชเ้ทคโนโลยีขั้นสูง นอกเหนือไปจากการวางแผนพฒันารูปแบบธุรกิจใหม่ๆ เพ่ือขยายฐาน

ลูกคา้เดิมและเจาะตลาดกลุ่มลูกคา้ใหม่ไปพร้อมๆ กนั ซ่ึงทาง PwC ไดจ้ดัทาํ 5 กุญแจสาํคญัสาํหรับการปรับตวัสู่

โลกหลงัยคุ Covid-19 ของกลุ่มธุรกิจธนาคารและตลาดทุน โดยประเมินวา่ ผูป้ระกอบการมีทั้งแผนท่ีตอ้งทาํอยา่ง

เร่งด่วนและแผนสาํหรับเตรียมพร้อมเพ่ือการเติบโตในอนาคต ดงัน้ี 

  1. ร่วมเป็นส่วนหน่ึงของการแกปั้ญหาเพ่ือฟ้ืนฟเูศรษฐกิจและสร้างความเช่ือมัน่ กลุ่มธุรกิจธนาคารและ

ตลาดทุนมีบทบาทสาํคญัในการทาํงานร่วมกบัภาครัฐ หน่วยงานกาํกบั กลุ่มลูกคา้และผูป้ระกอบการในการบรรเทา 

ผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัส Covid-19 ไม่ว่าจะเป็นการช่วยเหลือลูกคา้ทั้งบุคคลธรรมดาและนิติบุคคล             

ท่ีไดรั้บความเดือดร้อน รวมทั้งช่วยสนบัสนุนนโยบายกระตุน้เศรษฐกิจของภาครัฐ  

  2. ปรับกระบวนการทํางานให้พร้อมสําหรับการกลับเข้าทํางานในสถานท่ีทํางานของพนักงาน

ผลกระทบจากมาตรการล็อกดาวน์ท่ีผ่านมา ทาํให้ทุกธุรกิจตอ้งปรับเปล่ียนรูปแบบการทาํงานกนัอย่างเร่งด่วน                

ในเวลาน้ีเม่ือสถานการณ์เร่ิมลดระดบัความรุนแรง ทาํให้มีการผ่อนปรนมาตรการและพนกังานเร่ิมกลบัเขา้มา

ทาํงานท่ีสถานท่ีทาํงานได ้องคก์รตอ้งสร้างความเช่ือมัน่และปรับรูปแบบการทาํงานใหมี้ประสิทธิภาพและมีความ

ยืดหยุน่ โดยตอ้งวางแผนกลยทุธ์ให้มีความสมดุลระหวา่งการสร้างความต่อเน่ืองในการดาํเนินธุรกิจในปัจจุบนั 

และมองถึงการปรับใหอ้งคก์รมีความคล่องตวัในระยะยาว  

  3. ใชป้ระโยชน์จากโอกาสในการเปล่ียนองคก์รสู่ดิจิทลั กระแสของการเปล่ียนองคก์รสู่ดิจิทลัไดเ้ขา้มา

มีบทบาทสาํคญัในกลุ่มธุรกิจธนาคารและตลาดทุนในช่วงหลายปีท่ีผา่นมา แต่ก็ยงัมีหลายองคก์รในธุรกิจน้ีท่ีไม่

สามารถปรับตวัเป็นดิจิทลัไดอ้ย่างเต็มท่ี และอีกจาํนวนไม่น้อยท่ียงัไม่สามารถใชป้ระโยชน์จากการแปลงเป็น

ดิจิทลัไดเ้ตม็ศกัยภาพสูงสุดของมนั ซ่ึงการแพร่ระบาดของไวรัส Covid-19 จะเป็นโอกาสท่ีช่วยใหธุ้รกิจเร่งเปล่ียน

องคก์รสู่ดิจิทลัไดเ้ร็วข้ึน รวมถึงการยกระดบัทกัษะแรงงานท่ีตอ้งทาํควบคู่กนัไป เพราะในยามวกิฤตเช่นน้ี องคก์ร

ตอ้งมีแรงงานท่ีมีทั้งทกัษะท่ีตอ้งการ มีความพร้อมท่ีจะเรียนรู้และปรับตวัใหเ้ขา้กบัการเปล่ียนแปลง  

 4. ขบัเคล่ือนกระแสการควบรวมกิจการ การแพร่ระบาดของไวรัส Covid-19 และผลกระทบจากวิกฤต

เศรษฐกิจส่งผลให้เกิดความเปล่ียนแปลงดา้นอุปสงค์ โซ่อุปทาน และผลตอบแทนในกลุ่มธุรกิจธนาคารและ                  

ตลาดทุน เช่น การปรับลดอตัราดอกเบ้ีย บีบให้ส่วนต่างรายไดด้อกเบ้ียสุทธิ (Net Interest Margin) ของธนาคาร

ลดลง น่ีอาจทาํใหก้ระแสการควบรวมกิจการกลบัมาไดรั้บความสนใจอีกคร้ัง หลงัสถานการณ์คล่ีคลาย โดยเฉพาะ

อยา่งยิ่งการจบัมือเป็นพนัธมิตรและการสร้างความร่วมมือทางธุรกิจในดา้นต่างๆ ก็จะมีส่วนสาํคญัในการเสริมสร้าง
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ความสามารถในการแข่งขนัและเป็นการขยายช่องทางการใหบ้ริการเพ่ือช่วยองคก์รให้ตอบสนองความตอ้งการท่ี

เปล่ียนแปลงไป 

 5. สร้างสมดุลระหว่างการมีเสถียรภาพและการเติบโต การฟ้ืนตวัของกลุ่มอุตสาหกรรมต่างๆ ยงัคงมี

ความผนัผวน และรูปแบบของผลกระทบและระยะของการฟ้ืนตวัของแต่ละอุตสาหกรรมก็แตกต่างกนัอีกดว้ย 

ดงันั้น ธุรกิจตอ้งประเมินความพร้อมขององค์กรทั้งในส่วนของรายได ้กาํไร ฐานทุน และการสร้างมูลค่าให้กบั              

ผูถื้อหุ้นเพ่ือให้แน่ใจว่า ธุรกิจจะสามารถกลบัมาฟ้ืนตวัได้และมีความคล่องตวัเพียงพอเม่ือวิกฤตผ่านพน้ไป               

ขณะเดียวก็ตอ้งมีการรักษาเสถียรภาพทางการเงิน และมีการบริหารความเส่ียงขององคก์รท่ีเหมาะสมดว้ย  

 

5.สรุป 

 ธุรกิจบาร์ จดัอยูใ่นประเภทธุรกิจอุตสาหกรรมการท่องเท่ียวและการบริการท่ีมีบทบาทสาํคญัต่อการพฒันา

ประเทศอุตสาหกรรมท่องเท่ียวเป็นหน่ึงในกาํลงัสําคญัในการขบัเคล่ือนเศรษฐกิจประเทศไทยท่ีสามารถสร้าง

รายไดจ้ากนักท่องเท่ียวทั้งในประเทศและต่างประเทศมาอย่างต่อเน่ืองผลกระทบจากการระบาดของโควิด-19                 

ท่ีสืบเน่ืองยาวนานมาตั้งแต่ปลายปี 2562 จนถึงปัจจุบนั สร้างความเสียหายและส่งผลกระทบอยา่งรุนแรงกบัชีวติ

ความเป็นอยูข่องประชาชน ขณะท่ีภาคธุรกิจไดรั้บความเสียหายเช่นกนั โดยเฉพาะประชาชนภาคมนุษยเ์งินเดือน 

ท่ีได้รับผลกระทบจากการท่ีธุรกิจขาดรายได ้ทาํให้ธุรกิจหาทางออกด้วยการลดตน้ทุนต่างๆท่ีสามารถทาํได้

เพ่ือใหธุ้รกิจอยูร่อด เช่น การลดเงินเดือน การลดค่าใชจ่้ายดา้นต่างๆ ลง ซ่ึงสาํนกังานสภาพฒันาการเศรษฐกิจและ

สังคมแห่งชาติ (สศช.) หรือ สภาพฒัน์ เปิดเผยภาวะสังคมไตรมาส 1/63 วา่ ประเทศไทยมีแรงงาน 37.4 ลา้นคน 

ลดลง 0.7% จากปีก่อน โดยไตรมาสน้ีโควดิ-19 ยงัไม่แสดงผลกระทบมากนกั เห็นไดจ้ากสถานประกอบการขอใช้

มาตรา 75 เพ่ือหยดุกิจการชัว่คราว 570 แห่ง โดยมีแรงงานตอ้งหยดุงาน แต่ยงัไดเ้งินเดือนราว 1.2 แสนคน คาดวา่

ไตรมาส 2 จะมีเพ่ิมข้ึน ขณะท่ีอตัราการวา่งงานอยูท่ี่ 3.9 แสนคน คิดเป็นอตัราการวา่งงาน 1.03% เพ่ิมข้ึนจากช่วง

เดียวกนัของปีก่อนท่ีอยู ่0.92% สาํหรับกลยทุธ์การตดัทอน (Retrenchment Strategy) เป็นทางออกของการแกปั้ญหา 

ขององคก์รท่ีไม่ประสบผลสาํเร็จหรือสาํหรับธุรกิจท่ีเขา้สู่ช่วงตกตํ่าของวงจรชีวติ เช่นเดียวกบัสถานการณ์ท่ีธุรกิจ

ตอ้งเผชิญอยูใ่นปัจจุบนั อยา่งเช่น สถานการณ์ของการแพร่ระบาดของเช่ือไวรัสโควดิ 19 ดงันั้นกลยทุธ์การตดัทอนจึง

เป็นทางเลือกสุดท้ายขององค์การซ่ึงแบ่งออกเป็น 4 กลยุทธ์ ประกอบด้วย 1. กลยุทธ์การฟ้ืนฟู (Turnaround 

Strategy) 2. กลยทุธ์บริษทัเชลย (Captive Company Strategy) 3. กลยทุธ์การขายท้ิงหรือการถอนการลงทุน (Sell-

out or Divestment Strategy)  4. กลยุทธ์การลม้ละลายหรือการเลิกกิจการ (Bankruptcy or Liquidation Strategy) 

จากสถานการณ์ปัจจุบนั ท่ีธุรกิจบาร์ภายในประเทศไทยกาํลงัฟ้ืนตวัข้ึน ซ่ึงผูป้ระกอบการจาํเป็นตอ้งเตรียมตวัให้

พร้อม เพ่ือท่ีจะปรับตวัให้เขา้กบัลกัษณะการฟ้ืนตวัของพ้ืนท่ีท่ีตนเองกาํลงัดาํเนินธุรกิจอยูใ่นรูปแบบใหม่ในยุค 

new normal  

 

6. ข้อเสนอแนะ 

ธุรกิจบาร์อาจเป็นธุรกิจท่ีมีการดาํเนินธุรกิจในยามราตรีถึงแม่สังคมอาจมองว่าธุรกิจน้ีอยูแ่ต่ในมุมมืด 

แต่ในการดาํเนินธุรกิจนั้นยงัจาํเป็นตอ้งใชท้รัพยากรมนุษยก์าํลงัและแรงกายแรงใจในการดาํเนินธุรกิจและการดาํรงชีวิต 

และส่ิงท่ีธุรกิจบาร์ตอ้งการนัน่คือการสนบัสนุนจากภาครัฐในการให้ความช่วยเหลือหรือใหค้วามสําคญัหรือมี

มาตรการในการในการควบคุมในการใหบ้ริการแก่ลูกคา้ อาจมีการใหบ้ริการเสริมสาํหรับช่วงท่ี Lock Down เช่น

การบริการเคร่ืองด่ืมส่งถึงท่ี (Cocktail Delivery) หรือการขยายเวลาเปิดปิดใหม้ากข้ึน ทั้งน้ีทางภาครัฐสามารถเป็น
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ส่วนหน่ึงในการสนับสนุนและเป็นกําลังผลักดันให้ธุรกิจบาร์ดําเนินต่อไปได้ ซ่ึงอาจเป็นทางเลือกท่ีดีกว่า                    

การ Lock Down ทาํใหธุ้รกิจหยดุชะงกัและทาํใหเ้ศรษฐกิจซบเซา 

เจา้ของธุรกิจและพนกังานตอ้งมีทกัษะในการใชร้ะบบแอพพลิเคชัน่ตา่ง ๆ  ท่ีเป็นช่องทางการจดัจาํหน่าย

ภายในร้านอาหาร ซ่ึงแอพพลิเคชัน่เป็นส่ิงใหม่ท่ีพนกังานตอ้งใชใ้นการปฏิบติังานซ่ึงอาจจาํเป็นตอ้งใชร้ะยะเวลา

ในการทาํความเขา้ใจทั้งน้ีอาจมีการศึกษา ความพร้อมและการพฒันาศกัยภาพพนกังานในการใชร้ะบบเทคโนโลยี

สารสนเทศเพ่ือศึกษาถึงสภาพการณ์ปัจจุบนัในการนาํระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชใ้นการปฏิบติังาน เพ่ือใช้

เป็นช่องทางการตลาดใหลู้กคา้สามารถรู้จกัร้านไดม้ากข้ึน 
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บทคัดย่อ 

 การวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค ์ดงัน้ี (1) เพ่ือศึกษาทรัพยากรท่องเท่ียวตลาดนํ้ าเชิงเกษตร ศกัยภาพของ

แหล่งท่องเท่ียวตลาดนํ้ าเชิงเกษตร การส่งเสริมการท่องเท่ียวตลาดนํ้ าเชิงเกษตร แรงจูงใจในการท่องเท่ียวตลาดนํ้ า

เชิงเกษตร และขอ้เสนอแนะในการพฒันาการท่องเท่ียวตลาดนํ้ าเชิงเกษตร ในพ้ืนท่ีฝ่ังธนบุรี กรุงเทพมหานคร                 

(2)  เ พ่ือศึกษาปัจจัยท่ีสามารถทํานายแรงจูงใจในการท่องเท่ียวตลาดนํ้ า เ ชิงเกษตร ในพ้ืนท่ี ฝ่ังธนบุรี 

กรุงเทพมหานคร กลุ่มตวัอยา่ง คือ ประชาชน จาํนวน 1,617 คน เคร่ืองมือในการวิจยั คือ แบบสอบถาม สถิติใน

การวิเคราะห์ขอ้มูล ไดแ้ก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ 

ผลการวจิยั พบวา่ (1) ศกัยภาพของแหล่งท่องเท่ียวตลาดนํ้ าเชิงเกษตร มีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัมาก (2) การส่งเสริม

การท่องเท่ียวตลาดนํ้ าเชิงเกษตร มีค่าเฉล่ียอยู่ในระดบัมาก (3) แรงจูงใจในการท่องเท่ียวตลาดนํ้ าเชิงเกษตร                     

มีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัมาก (4) ขอ้เสนอแนะในการพฒันาการท่องเท่ียวตลาดนํ้ าเชิงเกษตร ไดแ้ก่ การประชาสัมพนัธ์

เพ่ือดึงดูดนกัท่องเท่ียว การพฒันาระบบขนส่งสาธารณะ การเพ่ิมบริเวณตลาดนํ้ า การดูแลความสะอาดและขยะ 

การเพ่ิมพ้ืนท่ีจอดรถ การกําหนดราคาสินค้าท่ีเหมาะสม การปรับปรุงสภาพแวดล้อม การเพิ่มเรือนําเท่ียว                       

(5) ปัจจยัท่ีสามารถทาํนายแรงจูงใจในการท่องเท่ียวตลาดนํ้ าเชิงเกษตร ไดแ้ก่ ศกัยภาพการให้บริการของแหล่ง

ท่องเท่ียวตลาดนํ้ าเชิงเกษตร การส่งเสริมดา้นบทบาทของภาคประชาชน ศกัยภาพการดึงดูดใจของแหล่งท่องเท่ียว

ตลาดนํ้ าเชิงเกษตร ศกัยภาพการบริหารจดัการแหล่งท่องเท่ียวตลาดนํ้ าเชิงเกษตร ศกัยภาพการรองรับของแหล่ง

ท่องเท่ียวตลาดนํ้ าเชิงเกษตร การส่งเสริมดา้นบทบาทของภาครัฐ 

 

คาํสําคญั:  ทรัพยากรการท่องเท่ียวตลาดนํ้ าเชิงเกษตร, ศกัยภาพของแหล่งท่องเท่ียวตลาดนํ้ าเชิงเกษตร,                         

การส่งเสริมการท่องเท่ียวตลาดนํ้าเชิงเกษตร, แรงจูงใจในการท่องเท่ียวตลาดนํ้ าเชิงเกษตร 

 

ABSTRACT 

 The purposes of this research were:  ( 1)  to study agro- tourism resources of floating market, attraction 

site of agro- tourism of floating market, enhancement of agro- tourism of floating market, motivation of agro-

tourism of floating market, suggestions of agro- tourism development of floating market in Thonburi area, 

Bangkok; (2)  to study factors that forecast the motivation of agro-motivation of floating marketing in Thonburi 

area, Bangkok. Research samples were tourists 1,617 persons. Research instrument was questionnaire. Statistics 

for data analysis were percentage, mean, standard deviation, and multiple regression analysis.  Research results 
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were:  ( 1)  attraction site of agro- tourism of floating market had mean in high level; ( 2)  enhancement of agro-

tourism of floating market had mean in high level; ( 3)  motivation of agro- tourism of floating market had mean 

in high level; ( 4)  suggestions of agro- tourism development of floating market were public relations to make 

tourist attraction, development of public transportation system, increasing of floating market area, clean keeping 

of floating market area, increasing of car parking, setting appropriate price of goods, environment development, 

increasing tour boat; (5) factors that forecast the motivation of agro-tourism of floating market were competence 

of attraction site service of agro- tourism of floating market, enhancement of role of community people sector, 

competence of attractive site of agro- tourism of floating market, management competence of agro- tourism of 

floating market, competence of tourist service, enhancement of role of public sector. 

 

Keywords:  Agro- Tourism Resources of Floating Market, Attraction Site of Agro- Tourism of Foating Market, 

Enhancement of Agro-Tourism of Floating Market, Motivation of Agro-Tourism of Floating Market 

 

1. ความสําคัญและทีม่าของปัญหาวจัิย 

 พ้ืนท่ีฝ่ังธนบุรี กรุงเทพมหานคร เป็นพ้ืนท่ีท่ีมีความอุดมสมบูรณ์ มีสวนเกษตรทั้งสวนผลไม ้ไมด้อกไม้

ประดบั พืชผกัสวนครัว เพ่ือจาํหน่ายในทอ้งถ่ิน และต่างประเทศ พ้ืนท่ีมีลาํคลองมากมาย และตั้งอยูริ่มฝ่ังแม่นํ้ า

เจา้พระยา ทาํใหมี้วิถีชีวติของประชาชนริมฝ่ังคลองท่ีน่ามาเยีย่มชม นอกจากนั้น ยงัมีตลาดนํ้ าในชุมชนหลายแห่ง

ท่ีเป็นแหล่งจาํหน่ายสินคา้เกษตร สินคา้อุปโภคบริโภค มีการล่องเรือท่องเท่ียว ทาํให้เป็นแหล่งท่องเท่ียวท่ีสาํคญั

สาํหรับนกัท่องเท่ียวชาวไทย และชาวต่างประเทศ การพฒันาการท่องเท่ียวตลาดนํ้ าเชิงเกษตรในพ้ืนท่ีฝ่ังธนบุรี

เป็นการท่องเท่ียวโดยประชาชนและผูน้าํทอ้งถ่ินในชุมชน ร่วมกนักบัหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนในทอ้งถ่ิน 

ซ่ึงการพฒันาการท่องเท่ียวจะตอ้งมีการวางแผนและดาํเนินการอย่างต่อเน่ือง ทั้งในส่วนของการพฒันาแหล่ง

ท่องเท่ียว ส่ิงอาํนวยความสะดวก การใหบ้ริการเก่ียวกบัท่ีพกั ร้านคา้ ร้านอาหาร ร้านขายของท่ีระลึก การเดินทาง

ดว้ยระบบขนส่งสาธารณะ แต่การพฒันาการท่องเท่ียวจะมีความยัง่ยืนไดน้ั้น ตอ้งมีความเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้ม 

ไร้ขยะ ไร้มลพิษ และมีการอนุรักษ์แหล่งท่องเท่ียว โบราณสถาน โบราณวตัถุให้เหมาะสม เกษม จันทร์แกว้ 

(2540) กล่าววา่ การพฒันาอยา่งย ัง่ยนื (sustainable development) เป็นนิเวศพฒันา (ecodevelopment) หรือการพฒันาท่ี

ไม่มีการทาํลายส่ิงแวดลอ้ม มีการใช้ทรัพยากรท่ีไม่เกินสมรรถนะของโครงสร้างส่ิงแวดลอ้มท่ีมีอยู่ เพ่ือเอ้ือ

ประโยชน์สูงสุดต่อมนุษยต์ลอดไป อนุรักษ์ ปัญญานุวฒัน์ (2540) กล่าวว่า การพฒันาการท่องเท่ียวอย่างย ัง่ยืน 

(sustainable tourism) เกิดข้ึนมาดว้ยสาเหตุของความกดดนัท่ีเกิดจากความไม่สมดุลกนัระหว่างการเร่งรัดพฒันา

ด้านเศรษฐกิจ การเร่งรัดการลงทุน และการใช้วสัดุจากทรัพยากรธรรมชาติอย่างไร้ขอบเขต จึงเป็นผลให้

ทรัพยากรธรรมชาติถูกทาํลายอยา่งรวดเร็ว สภาพสงัคมเส่ือมโทรม ช่องวา่งของรายไดร้ะหวา่งคนจนกบัคนรวย

กวา้งข้ึน คนยากจนเพ่ิมข้ึนเร่ือยๆ และความเปล่ียนแปลงของส่ิงแวดลอ้มทางธรรมชาติ 

การวิจยัคร้ังน้ีจึงไดมุ่้งเนน้ศึกษาทรัพยากรท่องเท่ียวตลาดนํ้ าเชิงเกษตร ศกัยภาพของแหล่งท่องเท่ียว

ตลาดนํ้ าเชิงเกษตร การส่งเสริมการท่องเท่ียวตลาดนํ้ าเชิงเกษตร แรงจูงใจในการท่องเท่ียวตลาดนํ้ าเชิงเกษตร 

ขอ้เสนอแนะในการพฒันาการท่องเท่ียวตลาดนํ้ าเชิงเกษตร และปัจจยัท่ีสามารถทาํนายแรงแรงจูงใจในการท่องเท่ียว

ตลาดนํ้ าเชิงเกษตร ในพ้ืนท่ีฝ่ังธนบุรี กรุงเทพมหานคร เพ่ือเป็นองคค์วามรู้ใหก้บัเกษตรกร ตลาดนํ้ าในชุมชน และ

ตลาดจาํหน่วยผลผลิตและสินคา้ทางการเกษตร ตลอดจนสาํนกังานเขต และหน่วยงานกรุงเทพมหานคร ไดน้าํไป
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กาํหนดเป็นนโยบายและแนวทางในการพฒันาการท่องเท่ียวตลาดนํ้ าเชิงเกษตรในชุมชน โดยชุมชน และมีความยัง่ยืน

ต่อไป เพ่ือเป็นการพฒันาเศรษฐกิจ และสงัคมในระดบัชุมชน และทอ้งถ่ิน 

 

2. วตัถุประสงค์ของการวจัิย 

(1) เพ่ือศึกษาทรัพยากรท่องเท่ียวตลาดนํ้ าเชิงเกษตร ในพ้ืนท่ีฝ่ังธนบุรี กรุงเทพมหานคร 

(2) เพ่ือศึกษาศกัยภาพของแหล่งท่องเท่ียวตลาดนํ้ าเชิงเกษตร ในพ้ืนท่ีฝ่ังธนบุรี กรุงเทพมหานคร 

(3) เพ่ือศึกษาการส่งเสริมการท่องเท่ียวตลาดนํ้ าเชิงเกษตร ในพ้ืนท่ีฝ่ังธนบุรี กรุงเทพมหานคร 

(4) เพ่ือศึกษาแรงจูงใจในการท่องเท่ียวตลาดนํ้ าเชิงเกษตร ในพ้ืนท่ีฝ่ังธนบุรี กรุงเทพมหานคร 

(5)  เ พ่ือศึกษาข้อเสนอแนะในการพัฒนาการท่องเท่ียวตลาดนํ้ า เชิงเกษตร ในพ้ืนท่ีฝ่ังธนบุรี 

กรุงเทพมหานคร 

(6) เพ่ือศึกษาปัจจยัท่ีสามารถทาํนายแรงจูงใจในการท่องเท่ียวตลาดนํ้ าเชิงเกษตร ในพ้ืนท่ีฝ่ังธนบุรี 

กรุงเทพมหานคร  

 

3. เอกสารและงานวจัิยทีเ่กี่ยวข้อง 

 3.1 แนวคดิ ทฤษฎแีละงานวจิยัทีเ่กีย่วข้อง 

 การท่องเท่ียวตลาดนํ้ าเชิงเกษตร คือ การท่ีบุคคลแต่ละคน หรือกลุ่มบุคคล ไดมี้การเดินทางจากท่ีพกั

อาศยัไปยงัพ้ืนท่ีตั้งของตลาดนํ้ าและสวนเกษตร เพ่ือพกัผอ่นหยอ่นใจ เลือกซ้ือสินคา้เกษตร สินคา้อุปโภค บริโภค 

การท่องเท่ียวสวนเกษตร สวนไมด้อกไมป้ระดบั การรับประทานอาหาร การล่องเรือเท่ียวชมวถีิชีวติริมคลอง และ

การเขา้ร่วมกิจกรรมท่องเท่ียวของตลาดนํ้ า และสวนเกษตรต่างๆ โดยไม่ไดมี้จุดประสงคห์ลกัของการเดินทางเพ่ือ

ไปประกอบอาชีพ หรือหารายไดห้ลกั แต่การท่องเท่ียวในคร้ังนั้นๆ ก็อาจจะมีกิจกรรมเก่ียวกบัการงาน การประชุม 

สัมมนา หรือการติดต่อธุรกิจเขา้มาสอดแทรกในบางช่วงเวลาได ้นิศา ชชักุล (2542) กล่าวว่า การท่องเท่ียว คือ 

กิจกรรมการเดินทางจากจุดหน่ึงไปยงัอีกจุดหน่ึง ซ่ึงนบัตั้งแต่จุดเร่ิมตน้จนถึงปลายทางจะตอ้งประกอบดว้ยปัจจยั 

3 อยา่ง คือ การเดินทาง การพกัแรม และการรับประทานอาหาร นภาพร จนัทร์ฉาย และคณะ (2560) ไดส้รุปว่า

ปัจจยัท่ีส่งผลต่อความภกัดีของนกัท่องเท่ียวท่ีมีต่อการท่องเท่ียวตลาดนํ้ า ไดแ้ก่ ความพึงพอใจของนกัท่องเท่ียว 

องคป์ระกอบดา้นการท่องเท่ียว ภาพลกัษณ์ของตลาดนํ้ า และคุณค่าท่ีไดรั้บจากการท่องเท่ียว 

การท่องเท่ียวตลาดนํ้ าเชิงเกษตรเป็นการท่องเท่ียวท่ีมีการผสมผสานระหวา่งแหล่งผลิตทางการเกษตร 

แหล่งขายสินคา้เกษตร และแหล่งขายสินคา้ในชุมชน ให้เป็นแหล่งพกัผ่อนหย่อนใจ ซ้ือขายสินคา้ และแหล่ง

จาํหน่ายอาหารในชุมชนและพ้ืนท่ีใกลเ้คียง การพฒันาตลาดนํ้ าและสวนเกษตรใหเ้ป็นแหล่งท่องเท่ียวท่ีสาํคญัใน

ชุมชน จาํเป็นตอ้งมีการพฒันาทรัพยากรท่องเท่ียวใหโ้ดดเด่น มีการพฒันาศกัยภาพของแหล่งท่องเท่ียวแต่ละแห่ง

ให้ดึงดูดใจและมีการบริการท่ีดี และมีการส่งเสริมการท่องเท่ียวในชุมชนจากหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และ

ภาคประชาชน เพ่ือนําไปสู่การสร้างแรงจูงใจ การตดัสินใจมาท่องเท่ียว และความพึงพอใจของนักท่องเท่ียว                

โดย อนสัวีย ์แกลว้ณรงค ์(2561) สรุปวา่โครงสร้างพ้ืนฐาน ความหลากหลายของสถานท่ีท่องเท่ียว ความสะอาด 

ความปลอดภยัของสถานท่ีท่องเท่ียว มีอิทธิพลต่อความพึงพอใจของนกัท่องเท่ียว ความพึงพอใจของนกัท่องเท่ียว

มีอิทธิพลต่อความจงรักภกัดีต่อสถานท่ีท่องเท่ียว และแรงจูงใจมีอิทธิพลต่อความพึงพอใจของนกัท่องเท่ียว 
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 3.2 กรอบแนวคดิในการวจิยั 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนภาพที ่1 กรอบแนวคิดในการวจิยั 

 

3.3 สมมตฐิานการวจิยั ปัจจัยท่ีสามารถทํานายแรงจูงใจในการท่องเท่ียวตลาดนํ้ าเชิงเกษตร ได้แก่                    

(1) ศกัยภาพการบริหารจดัการแหล่งท่องเท่ียวตลาดนํ้ าเชิงเกษตร (2) ศกัยภาพการรองรับของแหล่งท่องเท่ียว 

ตลาดนํ้ าเชิงเกษตร (3) ศกัยภาพการใหบ้ริการของแหล่งท่องเท่ียวตลาดนํ้ าเชิงเกษตร (4) ศกัยภาพการดึงดูดใจของ

แหล่งท่องเท่ียวตลาดนํ้ าเชิงเกษตร (5) การส่งเสริมดา้นคมนาคมและสาธารณูปโภค (6) การส่งเสริมดา้นการจดัการ

แหล่งท่องเท่ียว (7) การส่งเสริมดา้นการบริการและส่ิงอาํนวยความสะดวก (8) การส่งเสริมดา้นบทบาทของ

ภาครัฐ (9) การส่งเสริมดา้นบทบาทของภาคเอกชน (10) การส่งเสริมดา้นบทบาทของภาคประชาชน 

 

4. วธีิดําเนินการวจัิย  

 4.1 แบบแผนการวิจัย การวิจยัคร้ังน้ีเป็นการวิจยัเชิงสํารวจ (survey research) เพ่ือศึกษาความคิดเห็น

เก่ียวกับทรัพยากรท่องเท่ียวตลาดนํ้ าเชิงเกษตร ศักยภาพของแหล่งท่องเท่ียวตลาดนํ้ าเชิงเกษตร การส่งเสริม                 

การท่องเท่ียวตลาดนํ้ าเชิงเกษตร แรงจูงใจในการท่องเท่ียวตลาดนํ้ าเชิงเกษตรของประชาชน ในพ้ืนท่ีฝ่ังธนบุรีและ

พ้ืนท่ีอ่ืนๆ ของกรุงเทพมหานคร และจงัหวดัใกลเ้คียง ท่ีเดินทางมาพกัผ่อนหย่อนใจและเลือกซ้ือสินคา้ท่ีพ้ืนท่ี              

ฝ่ังธนบุรี 

        4.2 ประชากรและตวัอย่าง 

 ประชากร คือ ประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครและจงัหวดัใกลเ้คียง โดยมีจาํนวนประชาชน ดงัต่อไปน้ี 

กรุงเทพมหานคร จาํนวน 5,682,415 คน นนทบุรี จาํนวน 1,229,735 คน ปทุมธานี จาํนวน 1,129,115 คน นครปฐม 

จาํนวน 911,492 คน สมุทรปราการ จาํนวน 1,310,766 คน สมุทรสาคร จาํนวน 568,465 คน และสมุทรสงคราม 

จํานวน 193,902 คน รวมจํานวนประชาชนทั้ งส้ิน (ข้อมูล ณ เดือนธันวาคม พ.ศ. 2560) 11,025,890 คน 

(http://www.bangkok.go.th สืบคน้วนัท่ี 7 ตุลาคม 2564) 

 กลุ่มตวัอยา่ง คือ ประชาชนในเขตพ้ืนท่ีฝ่ังธนบุรี และเขตพ้ืนท่ีอ่ืนๆ ของกรุงเทพมหานคร และจงัหวดั

พ้ืนท่ีใกลเ้คียง คือ นนทบุรี ปทุมธานี  นครปฐม สมุทรปราการ สมุทรสาคร และสมุทรสงคราม จาํนวน 1,617 คน 

ซ่ึงมีจํานวนประชาชนท่ีให้ขอ้มูลมากกว่าเกณฑ์ขั้นตํ่าตามแนวคิดของ Krejcie and Morgan (1970) โดยเป็น

ประชาชนท่ีไดเ้ดินทางมาพกัผ่อนหยอ่นใจ รับประทานอาหาร และเลือกซ้ือสินคา้เกษตร สินคา้อุปโภค บริโภค               

ท่ีตลาดนํ้ าตล่ิงชนั ตลาดนํ้ าวดัตล่ิงชนั ตลาดนํ้ าคลองลดัมะยม ตลาดนํ้ าวดัสะพาน และตลาดนดัธนบุรีในส่วนพ้ืนท่ี

จาํหน่ายสินคา้เกษตร ในช่วงเดือนกมุภาพนัธ์ – เมษายน พ.ศ. 2560 ท่ียนิดีและสะดวกในการใหข้อ้มูล 

ทรัพยากรท่องเท่ียว

ตลาดนํ้ าเชิงเกษตร 

ศกัยภาพของแหล่ง

ท่องเท่ียวตลาดนํ้ าเชิง

เกษตร 

การส่งเสริมการ

ท่องเท่ียวตลาดนํ้ าเชิง

เกษตร 

แรงจูงใจในการ

ท่องเท่ียวตลาดนํ้ าเชิง

เกษตร 
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พ้ืนท่ีท่ีศึกษา คือ พ้ืนท่ีฝ่ังธนบุรี กรุงเทพมหานคร ซ่ึงแบ่งเขตการปกครอง รวมทั้ งส้ิน 15 เขต ดังน้ี                   

1) เขตธนบุรี 2) เขตคลองสาน 3) เขตบางกอกนอ้ย 4) เขตบางกอกใหญ่ 5) เขตตล่ิงชนั 6) เขตบางพลดั 7) เขตทววีฒันา 

8) เขตหนองแขม 9) เขตบางแค 10) เขตภาษีเจริญ 11) เขตบางบอน 12) เขตบางขุนเทียน 13) เขตจอมทอง                       

14) เขตทุ่งครุ 15) เขตราษฏร์บูรณะ จาํนวนประชากร (ขอ้มูล ณ ธนัวาคม พ.ศ.2560) 1,759,964 คน จาํนวนบา้น 

(ขอ้มูล ณ พฤษภาคม พ.ศ.2560) 786,076 ครอบครัว (https://th.wikipedia.org สืบคน้วนัท่ี 1 สิงหาคม 2561) 

4.3 เคร่ืองมือวิจัย การวิจยัคร้ังน้ีเก็บรวบรวมขอ้มูลดว้ยแบบสอบถาม เก่ียวกบัการท่องเท่ียวตลาดนํ้ า              

เชิงเกษตร ประกอบดว้ย ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม ทรัพยากรท่องเท่ียวตลาดนํ้ าเชิงเกษตร ศกัยภาพ

ของแหล่งท่องเท่ียวตลาดนํ้ าเชิงเกษตร การส่งเสริมการท่องเท่ียวตลาดนํ้ าเชิงเกษตร แรงจูงใจในการท่องเท่ียว

ตลาดนํ้ าเชิงเกษตร และขอ้เสนอแนะในการพฒันาการท่องเท่ียวตลาดนํ้ าเชิงเกษตร แบบสอบถามฉบบัน้ีปรับปรุง

มาจาก หรรษา มีมงคลกุลดิลก (2551); พรทิพย์ กิจเจริญไพศาล (2553); ใบเฟิร์น วงษ์บัวงาม และมุขสุดา                      

พูลสวสัด์ิ (2556); นิธิภทัร บาลศิริ (2559) ซ่ึงตรวจสอบคุณภาพของเคร่ืองมือ โดยผูเ้ช่ียวชาญ จาํนวน 3 คน และ

ไดน้าํแบบสอบถามไปทดลองใชก้บัประชาชนท่ีเดินทางมาพกัผอ่นหยอ่นใจ รับประทานอาหาร ล่องเรือท่องเท่ียว

วิถีชีวิตริมฝ่ังคลอง และเลือกซ้ือสินคา้เกษตรท่ีตลาดนํ้ า ในเขตพ้ืนท่ีฝ่ังธนบุรี กรุงเทพมหานคร จาํนวน 50 คน 

แลว้วิเคราะห์ค่าความเท่ียงดว้ยค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟ่าของครอนบาคของขอ้คาํถามเก่ียวกบัศกัยภาพของแหล่ง

ท่องเท่ียวตลาดนํ้ าเชิงเกษตรไดเ้ท่ากับ 0.971 ขอ้คาํถามเก่ียวกับการส่งเสริมการท่องเท่ียวตลาดนํ้ าเชิงเกษตร                  

ไดเ้ท่ากบั 0.970 ขอ้คาํถามเก่ียวกบัแรงจูงใจในการท่องเท่ียวตลาดนํ้ าเชิงเกษตรไดเ้ท่ากบั 0.955 

4.4 การเก็บรวบรวมข้อมูล ผู ้วิจัยได้จัดทาํหนังสือขออนุญาตเก็บรวบรวมข้อมูลเพ่ือการวิจัยต่อ   

คณะกรรมการบริหารตลาดนํ้ าตล่ิงชัน ตลาดนํ้ าวดัตล่ิงชัน ตลาดนํ้ าคลองลดัมะยม ตลาดนํ้ าวดัสะพาน และ                 

ตลาดนดัธนบุรี และดาํเนินการเก็บรวบรวมขอ้มูลดว้ยแบบสอบถาม ในช่วงเดือนกมุภาพนัธ์ – เมษายน พ.ศ. 2560 

        4.5 การวิเคราะห์ข้อมูล สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูลคร้ังน้ี ไดแ้ก่ ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม 

และขอ้มูลทรัพยากรการท่องเท่ียวตลาดนํ้ าเชิงเกษตร วิเคราะห์ดว้ยค่าร้อยละ ขอ้มูลศกัยภาพของแหล่งท่องเท่ียว

ตลาดนํ้ าเชิงเกษตร ขอ้มูลการส่งเสริมการท่องเท่ียวตลาดนํ้ าเชิงเกษตร และขอ้มูลแรงจูงใจในการท่องเท่ียวตลาด

นํ้ าเชิงเกษตร วิเคราะห์ขอ้มูลดว้ยค่าเฉล่ีย ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (standard deviation : SD) การศึกษาปัจจยัท่ี

สามารถทาํนายแรงจูงใจในการท่องเท่ียวตลาดนํ้ าเชิงเกษตร วิเคราะห์ขอ้มูลดว้ยการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณ 

(multiple regression analysis) ข้อเสนอแนะในการพฒันาการท่องเท่ียวตลาดนํ้ าเชิงเกษตรในพ้ืนท่ีฝ่ังธนบุรี 

วเิคราะห์ขอ้มูลดว้ยการวเิคราะห์เน้ือหา (content analysis) 

 

5. ผลการวจัิย 

 5.1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ผูต้อบแบบสอบถามเป็นเพศหญิง ร้อยละ 60.85 เพศชาย  

ร้อยละ 39.15 มีอายุ 21 – 25 ปี มากท่ีสุด ร้อยละ 22.39 รองลงมา คือ 26 - 30 ปี ร้อยละ 15.83  31 – 35 ปี ร้อยละ 

15.46  15 - 20 ปี ร้อยละ 14.90  36 – 40 ปี ร้อยละ 13.61  41 – 45 ปี ร้อยละ 8.47  46 – 50 ปี ร้อยละ 5.07 51 – 55 ปี 

ร้อยละ 2.41  56 ปีข้ึนไป  ร้อยละ 1.42 และตํ่ากวา่ 15 ปี ร้อยละ 0.43 มีสถานภาพโสด ร้อยละ 56.40 สมรส ร้อยละ 

43.60 อาชีพหลกัของครอบครัว ส่วนใหญ่มีอาชีพธุรกิจส่วนตวั ร้อยละ 29.81  รองลงมา คือ เกษตรกร ร้อยละ 

23.38 ขา้ราชการ/รัฐวิสาหกิจ ร้อยละ 21.46 พนกังานบริษทั ร้อยละ 19.54  ลูกจา้งโรงงาน/คนงาน/พนกังานห้างร้าน 

ร้อยละ 4.58  เกษียณ ร้อยละ 0.68  แม่บา้น ร้อยละ 0.43  และนกัเรียน/นกัศึกษา ร้อยละ 0.12 ระดบัการศึกษาสูงสุด

ของสมาชิกในครอบครัว ส่วนใหญ่สาํเร็จการศึกษาระดบัปริญญาตรี ร้อยละ 60.79  รองลงมา คือ ตํ่ากวา่ปริญญา
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ตรี ร้อยละ 27.64  และสูงกวา่ปริญญาตรี ร้อยละ 11.56 รายไดเ้ฉล่ียของครอบครัว ส่วนใหญ่  15,001 - 20,000 บาท 

ต่อเดือน ร้อยละ 24.00  รองลงมา คือ 10,000 - 15,000 บาท ต่อเดือน ร้อยละ 19.79  20,001 - 25,000 บาท ต่อเดือน 

ร้อยละ 13.3 25,001 - 30,000 บาท ต่อเดือน ร้อยละ 12.99 ต ํ่ากว่า 10,000 บาท ต่อเดือน ร้อยละ 10.82  30,001 – 

35,000 บาท ต่อเดือน ร้อยละ 7.05  มากกว่า 40,000 บาท ต่อเดือน ร้อยละ 6.62  และ 35,001 - 40,000 บาท                       

ต่อเดือน  ร้อยละ 5.38 ท่ีพกัอาศยั ส่วนใหญ่อาศยัอยู่ในเขตพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร ร้อยละ 75.14  รองลงมา คือ 

นนทบุรี ร้อยละ 10.02  นครปฐม ร้อยละ 8.97  สมุทรสาคร ร้อยละ 4.14  ปทุมธานี ร้อยละ 0.80  สมุทรปราการ 

ร้อยละ 0.80  และสมุทรสงคราม ร้อยละ 0.12 

พาหนะในการเดินทางของครอบครัว ส่วนใหญ่เดินทางดว้ยรถยนตส่์วนบุคคล ร้อยละ 65.49  รองลงมา 

คือ รถประจาํทาง ร้อยละ 23.31  รถจกัรยานยนต ์ร้อยละ 10.33  และรถเช่าเหมา ร้อยละ 0.87 แหล่งขอ้มูลสาํหรับ

การท่องเท่ียว ส่วนใหญ่ไดข้อ้มูลจากอินเทอร์เน็ต ร้อยละ 70.87  รองลงมา คือ เพ่ือน/ญาติ ร้อยละ 37.72  โทรทศัน์ 

ร้อยละ 24.18  หนังสือ/วารสาร ร้อยละ 23.25  ประสบการณ์ตนเอง ร้อยละ 21.15  หนังสือพิมพ ์ร้อยละ 17.13  

บริษทันาํเท่ียว ร้อยละ 6.56  และวิทยุ ร้อยละ 2.29 จาํนวนคร้ังของการท่องเท่ียวของสมาชิกในครอบครัว ส่วน

ใหญ่ 3 – 4 คร้ัง / ปี ร้อยละ 33.64  รองลงมา คือ 1 – 2 คร้ัง / ปี ร้อยละ 30.12  5 – 6 คร้ัง / ปี ร้อยละ 19.54  7 – 8 

คร้ัง / ปี ร้อยละ 7.48  มากกวา่ 10 คร้ัง / ปี ร้อยละ 6.99  9 – 10 คร้ัง / ปี ร้อยละ 2.23 พฤติกรรมการท่องเท่ียวของ

สมาชิกในครอบครัว ส่วนใหญ่นิยมไปท่องเท่ียวกบัครอบครัว ร้อยละ 72.85  รองลงมา คือ นิยมไปท่องเท่ียวกบั

เพ่ือน / เพ่ือนสนิท ร้อยละ 50.15  นิยมไปท่องเท่ียวเองส่วนตวั ร้อยละ 33.33  นิยมไปท่องเท่ียวกบัสถานศึกษา /               

ท่ีทาํงาน ร้อยละ 10.27  และนิยมไปท่องเท่ียวกบับริษทัทวัร์ ร้อยละ 2.97 

5.2 ข้อมูลทรัพยากรท่องเที่ยว ผลการวิเคราะห์ขอ้มูล พบว่า ทรัพยากรท่องเท่ียวตลาดนํ้ าเชิงเกษตรท่ี

ผูใ้ห้ขอ้มูลอยากมาท่องเท่ียว พกัผ่อนหย่อนใจและศึกษาเรียนรู้ในเขตพ้ืนท่ีฝ่ังธนบุรี เป็นจาํนวนมากท่ีสุด คือ 

ตลาดนํ้ าคลองลดัมะยม ร้อยละ 51.27 รองลงมา คือ ตลาดนํ้ าตล่ิงชนั ร้อยละ 46.63 สวนกลว้ยไม ้ร้อยละ 43.78 

ตลาดนํ้ าวดัตล่ิงชนัร้อยละ 31.17 สวนผลไม ้ร้อยละ 28.76 วถีิชีวติริมคลองลดัมะยม ร้อยละ 25.11 สวนไมด้อกไม้

ประดบั ร้อยละ 23.07 ตลาดนํ้ าวดัสะพาน ร้อยละ 21.52 ตลาดธนบุรี ร้อยละ 19.73 และสวนบวั ร้อยละ 16.94 

5.3 ศักยภาพของแหล่งท่องเที่ยวตลาดนํ้าเชิงเกษตร ผลการวเิคราะห์ขอ้มูลเก่ียวกบัศกัยภาพของแหล่ง

ท่องเท่ียวตลาดนํ้ าเชิงเกษตรในเขตพ้ืนท่ีฝ่ังธนบุรี เม่ือรวมทุกดา้น พบว่า มีค่าเฉล่ียอยู่ในระดบัมาก มีค่าเฉล่ีย

เท่ากบั 3.99  เม่ือวิเคราะห์ในแต่ละดา้น พบว่า ทุกดา้นมีค่าเฉล่ียอยู่ในระดบัมาก โดยศกัยภาพการดึงดูดใจของ

แหล่งท่องเท่ียวตลาดนํ้ าเชิงเกษตร มีค่าเฉล่ียสูงท่ีสุด เท่ากบั 4.02  รองลงมา คือ ศกัยภาพการบริหารจดัการแหล่ง

ท่องเท่ียวตลาดนํ้ าเชิงเกษตร มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.00  ศกัยภาพการรองรับของแหล่งท่องเท่ียวตลาดนํ้ าเชิงเกษตร              

มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.97 และศกัยภาพการใหบ้ริการของแหล่งท่องเท่ียวตลาดนํ้ าเชิงเกษตร มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.97 

5.4 การส่งเสริมการท่องเที่ยวตลาดนํ้าเชิงเกษตร ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลเก่ียวกบัการส่งเสริมการท่องเท่ียว

ตลาดนํ้ าเชิงเกษตรในเขตพ้ืนท่ีฝ่ังธนบุรี รวมทุกดา้น มีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัมาก เท่ากบั 4.11  เม่ือวเิคราะห์ในแต่ละ

ด้าน พบว่า ด้านบทบาทของภาคประชาชน มีค่าเฉล่ียสูงท่ีสุด เท่ากับ 4.14  รองลงมา คือ ด้านบทบาทของ

ภาคเอกชน มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.13  ดา้นการจดัการแหล่งท่องเท่ียว มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.11  ดา้นบทบาทของภาครัฐ  

มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.10  ดา้นคมนาคมและสาธารณูปโภค มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.07  และดา้นการบริการและส่ิงอาํนวย

ความสะดวก มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.07 

5.5 แรงจูงใจในการท่องเที่ยวตลาดนํ้าเชิงเกษตร ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลเก่ียวกบัแรงจูงใจในการท่องเท่ียว

ตลาดนํ้ าเชิงเกษตรในเขตพ้ืนท่ีฝ่ังธนบุรี รวมทุกขอ้คาํถาม มีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัมาก เท่ากบั 4.05 เม่ือวิเคราะห์ใน
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แต่ละขอ้คาํถาม ขอ้คาํถามท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด 5 อนัดับ มีดังน้ี (1) สวนผลไม ้สวนไมด้อกไมป้ระดับ สวนบัว                 

สวนกลว้ยไมใ้นพ้ืนท่ีฝ่ังธนบุรีเป็นแหล่งท่องเท่ียวท่ีสวยงามและน่าประทบัใจ มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.14 (2) พ้ืนท่ีฝ่ัง

ธนบุรีมีตลาดขายสินคา้เกษตรท่ีน่าท่องเท่ียวและจบัจ่ายซ้ือของ เช่น ตลาดธนบุรี ตลาดนํ้ า มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.13 

(3) สวนเกษตรและชุมชนเกษตรในพ้ืนท่ีฝ่ังธนบุรี มีความเงียบสงบ ร่มร่ืน น่ามาพกัผอ่นหยอ่นใจ มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 

4.11 (4) คลองในพ้ืนท่ีฝ่ังธนบุรีมีความร่มร่ืน สวยงาม สะอาด และไดรั้บการอนุรักษว์ิถีชีวิตของเกษตรกรไวเ้ป็น

อยา่งดี มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.08 (5) การมาท่องเท่ียวตลาดนํ้ ามีผลิตผลทางการเกษตรใหเ้ยีย่มชมและเลือกซ้ือมากมาย 

มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.07 

5.6 ปัจจัยที่สามารถทํานายแรงจูงใจในการท่องเที่ยวตลาดนํ้าเชิงเกษตร ผลการวเิคราะห์ขอ้มูล พบว่า 

ปัจจยัท่ีมีความสัมพนัธ์กบัแรงจูงใจในการท่องเท่ียวตลาดนํ้ าเชิงเกษตรมากท่ีสุด คือ ศกัยภาพการให้บริการของ

แหล่งท่องเท่ียวตลาดนํ้ าเชิงเกษตร มีค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์เท่ากบั 0.751 รองลงมา คือ ศกัยภาพการดึงดูดใจ

ของแหล่งท่องเท่ียวตลาดนํ้ าเชิงเกษตร มีค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์เท่ากบั 0.745  ศกัยภาพการบริหารจดัการ

แหล่งท่องเท่ียวตลาดนํ้ าเชิงเกษตร มีค่าสมัประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์เท่ากบั 0.727 ศกัยภาพการรองรับของแหล่งท่องเท่ียว

ตลาดนํ้ าเชิงเกษตร มีค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์เท่ากบั 0.714  การส่งเสริมดา้นบทบาทของภาคประชาชน มีค่า

สมัประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์เท่ากบั 0.588  การส่งเสริมดา้นคมนาคมและสาธารณูปโภค มีค่าสมัประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์

เท่ากบั 0.534  การส่งเสริมดา้นการจดัการแหล่งท่องเท่ียว มีค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์เท่ากบั 0.532 การส่งเสริม

ดา้นบทบาทของภาครัฐ มีค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์เท่ากบั 0.516  ศกัยภาพการให้บริการของแหล่งท่องเท่ียว

ตลาดนํ้ าเชิงเกษตร มีค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์เท่ากับ 0.510  การส่งเสริมด้านบทบาทของภาคเอกชน มีค่า

สมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์เท่ากบั 0.493  

ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลดว้ยเทคนิคการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ (multiple regression analysis) พบวา่ 

ปัจจยัท่ีศึกษา ไดแ้ก่ ศกัยภาพการให้บริการของแหล่งท่องเท่ียวตลาดนํ้ าเชิงเกษตร การส่งเสริมดา้นบทบาทของ

ภาคประชาชน ศกัยภาพการดึงดูดใจของแหล่งท่องเท่ียวตลาดนํ้ าเชิงเกษตร ศกัยภาพการบริหารจดัการแหล่ง

ท่องเท่ียวตลาดนํ้ าเชิงเกษตร ศกัยภาพการรองรับของแหล่งท่องเท่ียวตลาดนํ้ าเชิงเกษตร การส่งเสริมดา้นบทบาท

ของภาครัฐ มีความสัมพนัธ์กบัแรงจูงใจในการท่องเท่ียวตลาดนํ้ าเชิงเกษตร มีค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ เท่ากบั 

0.833  มีค่าสมัประสิทธ์ิการทาํนายเท่ากบั 0.694  นัน่คือ สามารถทาํนายได ้ร้อยละ 69.40 

5.7 ข้อเสนอแนะในการพัฒนาการท่องเที่ยวตลาดนํ้าเชิงเกษตร ประชาชนในเขตพ้ืนท่ีฝ่ังธนบุรี 

กรุงเทพมหานคร และจงัหวดัใกลเ้คียง ไดใ้ห้ขอ้เสนอแนะสําหรับการพฒันาการท่องเท่ียวตลาดนํ้ าเชิงเกษตร                  

ในเขตพ้ืนท่ีฝ่ังธนบุรี กรุงเทพมหานคร ใน 10 อนัดบัสูงสุด ดงัน้ี (1) ควรเพ่ิมการประชาสัมพนัธ์ให้มากยิ่งข้ึน                

เพ่ือเป็นการดึงดูดนกัท่องเท่ียว (2) ควรปรับปรุงแกไ้ขเร่ืองการเดินทางให้สะดวกมากยิ่งข้ึน โดยเฉพาะการเพ่ิม

จาํนวนรถโดยสารประจาํทาง (3) พ้ืนท่ีคบัแคบ ไม่เพียงพอกบัปริมาณของนกัท่องเท่ียว จึงควรปรับปรุงใหดี้ยิง่ข้ึน 

ซ่ึงอาจจะเพ่ิมพ้ืนท่ีในการขายสินคา้ให้มีมากข้ึน (4) ควรปรับปรุงเร่ืองความสะอาด การเก็บขยะให้ดียิ่งข้ึน และ

เพ่ิมจุดท้ิงขยะใหม้ากข้ึน (5) ควรจดัหาท่ีจอดรถเพ่ิมเติมและใหเ้พียงพอกบัปริมาณนกัท่องเท่ียว (6) ควรปรับปรุง

เร่ืองราคาของสินคา้ให้มีความเหมาะสมกบัภาวะเศรษฐกิจและคุณภาพของสินคา้ (7) ควรมีเรือท่องเท่ียวให้มี

จาํนวนมากยิ่งข้ึน (8) ควรมีตน้ไมใ้ห้ร่มร่ืนมากยิ่งข้ึน (9) ควรปรับปรุงดา้นการระบายนํ้ าให้ดีข้ึน เพ่ือไม่ให้มี                  

นํ้ าท่วมขงัในตลาด (10) ควรมีการจดัการดูแลรักษาสภาพแวดลอ้มใหดี้ยิง่ข้ึน 
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6. อภิปรายผล  

 ผลการวเิคราะห์ขอ้มูล พบวา่ ปัจจยัท่ีสามารถทาํนายแรงจูงใจในการท่องเท่ียวตลาดนํ้ าเชิงเกษตร ไดแ้ก่ 

ศักยภาพการให้บริการของแหล่งท่องเท่ียวตลาดนํ้ าเชิงเกษตร การส่งเสริมด้านบทบาทของภาคประชาชน 

ศกัยภาพการดึงดูดใจของแหล่งท่องเท่ียวตลาดนํ้ าเชิงเกษตร ศกัยภาพการบริหารจดัการแหล่งท่องเท่ียวตลาดนํ้ า

เชิงเกษตร ศกัยภาพการรองรับของแหล่งท่องเท่ียวตลาดนํ้ าเชิงเกษตร การส่งเสริมดา้นบทบาทของภาครัฐ โดยมี

ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ เท่ากบั 0.833 มีค่าสัมประสิทธ์ิการทาํนายเท่ากบั 0.694 ซ่ึงบ่งช้ีวา่สามารถทาํนายได ้

ร้อยละ 69.40 นัน่คือ แหล่งท่องเท่ียวตลาดนํ้ าเชิงเกษตรในพ้ืนท่ีฝ่ังธนบุรี กรุงเทพมหานคร จะตอ้งใหค้วามสาํคญั

กบัการพฒันาดา้นการใหบ้ริการและการจดัหาส่ิงอาํนวยความสะดวก เช่น สถานท่ีจอดรถ หอ้งสุขา การดูแลเร่ือง

ความสะอาดของสถานท่ี การจดัการขยะท่ีดี การดูแลแม่นํ้ าลาํคลองให้สะอาด การดูแลสภาพแวดลอ้มให้ร่มร่ืน

สวยงาม การปรับปรุงภูมิทศัน์ให้มีความเป็นไทย และทอ้งถ่ินฝ่ังธนบุรี การเพ่ิมจาํนวนเรือนาํเท่ียว และจาํนวน

มคัคุเทศก์ การกาํหนดราคาสินคา้ท่ีเหมาะสม เพ่ือเป็นการสร้างแรงจูงใจและดึงดูดนักท่องเท่ียวให้สนใจมา

ท่องเท่ียวมากข้ึน และยงัจูงใจให้นกัท่องเท่ียวกลุ่มเดิมเดินทางกลบัมาท่องเท่ียวซํ้ า สร้างความพึงพอใจให้กับ

นกัท่องเท่ียว และยงัเป็นการเสริมสร้างภาพลกัษณ์ท่ีดีของแหล่งท่องเท่ียวไดอี้กดว้ย ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผลการวิจยั

ของ นรพล เกตุทตั (2557) พบวา่ ปัจจยัท่ีเป็นแรงดึงดูดใหน้กัท่องเท่ียวเดินทางมาท่องเท่ียว คือ อาหาร วฒันธรรม 

และความเป็นมิตร นอกจากนั้น ผลการวจิยัของ สกลภสั ปลูกจิตรสม (2559) พบวา่ แรงจูงใจของนกัท่องเท่ียวท่ีมี

ต่อสถานท่ีท่องเท่ียวต่างๆ มีผลต่อการตดัสินใจเดินทางมาท่องเท่ียวของนกัท่องเท่ียว  

 การพฒันาการท่องเท่ียวตลาดนํ้ าเชิงเกษตรในพ้ืนท่ีฝ่ังธนบุรี ควรมุ่งเน้นการพฒันาแบบมีส่วนร่วม                  

ซ่ึงแหล่งท่องเท่ียวตลาดนํ้ าเชิงเกษตรในพ้ืนท่ีฝ่ังธนบุรี จะเป็นสวนเกษตรของเกษตรกร ตลาดนํ้ า และตลาดจาํหน่าย

สินคา้เกษตร โดยจดัเป็นโปรแกรมการท่องเท่ียวเช่ือมโยงกนั มีคณะกรรมการบริหาร โดยจะดูแลทั้งการจดัการ

พ้ืนท่ี การกาํจดัขยะ การจดัสถานท่ีจอดรถ การเก็บค่าเช่าท่ี การจดัหาพอ่คา้แม่คา้ ซ่ึงควรบริหารจดัการร่วมกบัผูน้าํ

ท้องถ่ิน สํานักงานเขต กรุงเทพมหานคร หน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชน ในการพฒันาพ้ืนท่ี การปรับปรุง

สภาพแวดล้อม การดูแลลาํคลอง การเช่ือมโยงแหล่งท่องเท่ียว การดูแลความปลอดภัยให้กับนักท่องเท่ียว                     

การพฒันาระบบขนส่งสาธารณะ เพ่ือใหน้กัท่องเท่ียวสามารถเดินทางไดอ้ยา่งสะดวกและปลอดภยั ซ่ึงสอดคลอ้ง

กบัผลการวิจยัของ กิติสา วงศ์คาํ (2559) ไดศึ้กษาการจดัการท่องเท่ียวเชิงเกษตรโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน

เครือข่ายปราชญ์ จังหวดับุรีรัมย ์ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง พบว่า รูปแบบการจัดการท่องเท่ียว                 

เชิงเกษตรโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน ได้แก่ ชุมชนจัดการด้วยตัวของชุมชนเอง มีการคิด การวางแผน                         

การดาํเนินการ การร่วมรับผลประโยชน์ รายได ้หรือความภาคภูมิใจ และการติดตามประเมินผล โดยมีหน่วยงาน

ภาครัฐ ภาคเอกชน เขา้มาหนุนเสริม ให้การจดัการการท่องเท่ียวให้เป็นไปตามเป้าหมาย ทิศทาง หรือแนวคิดท่ี

ชุมชนตอ้งการ ชุมชนสามารถเขา้ถึงไดส้ะดวก มีความสามคัคี ร่วมมือ มีการจดัภูมิทศัน์หนา้บา้นท่ีสวยงาม มีฐาน

การเรียนรู้โดยภูมิปัญญาชาวบา้น มีโฮมสเตย ์มีประเพณี วฒันธรรม วิถีชีวิต และอาหารท่ีมีเอกลกัษณ์ของชุมชน 

ส่วนจุดอ่อนท่ีพบ คือ ไม่มีศูนยจ์าํหน่ายสินคา้ ขาดการส่ือสาร ป้ายประชาสัมพนัธ์ ควรพฒันาผลิตภณัฑชุ์มชน 

ควรพฒันาสาธารณูปโภคพ้ืนฐาน ชุมชนยงัขาดความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัการตลาดและการประชาสัมพนัธ์ แต่มี

ความพร้อมท่ีจะใหค้วามร่วมมือและมีส่วนร่วมในทุกกิจกรรม 
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7. ข้อเสนอแนะ 

 7.1 ข้อเสนอแนะในการนําผลวจิยัไปใช้ 

(1) หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง และประชาชน ควรร่วมมือกนัพฒันาสวนเกษตร และตลาดนํ้ า ให้เป็น

แหล่งท่องเท่ียวตลาดนํ้ าเชิงเกษตรท่ีมีการบริหารจดัการ และมีการให้บริการในดา้นต่างๆ ท่ีมีคุณภาพ สะดวก 

สบาย สวยงาม ร่มร่ืน จาํหน่ายสินคา้เกษตรท่ีสมเหตุสมผล สามารถดึงดูดใจใหน้ักท่องเท่ียวและประชาชนทั้ง              

ชาวไทยและชาวต่างประเทศไดม้าท่องเท่ียววิถีชีวิตของเกษตรกรไทยมากยิ่งข้ึน อนัจะนาํมาซ่ึงรายไดท่ี้เพ่ิมข้ึน 

เกษตรกรมีความภาคภูมิใจในอาชีพของตนเองมากข้ึน และชุมชนก็มีแหล่งพักผ่อนหย่อนใจมากข้ึนด้วย

เช่นเดียวกนั  

(2) ภาครัฐ และกรุงเทพมหานคร ควรไดมี้การพฒันาระบบขนส่งมวลชนท่ีอาํนวยความสะดวกให้

นกัท่องเท่ียวสามารถเดินทางระหวา่งแหล่งท่องเท่ียวตลาดนํ้ าเชิงเกษตรไดอ้ยา่งสะดวกสบายและราคาไม่แพง 

(3) กรุงเทพมหานคร ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน ควรไดมี้การร่วมมือกนัพฒันาศกัยภาพ

ของแหล่งท่องเท่ียวเชิงเกษตรในพ้ืนท่ีฝ่ังธนบุรีมีใหศ้กัยภาพมากยิ่งข้ึน เพ่ือจูงใจ สร้างความพึงพอใจ และรองรับ

การท่องเท่ียวตลาดนํ้ าเชิงเกษตรของชุมชนและทอ้งถ่ิน เพ่ือเป็นการพฒันาดา้นเศรษฐกิจและสงัคมอยา่งย ัง่ยนื 

(4) กรุงเทพมหานคร และภาครัฐ ควรไดมี้การกาํหนดนโยบายและจดัสรรงบประมาณในการพฒันา 

ระบบคมนาคม ระบบขนส่งมวลชน ระบบการให้บริการและส่ิงอาํนวยความสะดวกต่างๆ สาํหรับการท่องเท่ียว

ตลาดนํ้ าเชิงเกษตรในพ้ืนท่ีฝ่ังธนบุรี กรุงเทพมหานคร ให้มากยิ่งข้ึน และมีความต่อเน่ืองในแต่ละปี เพ่ือให้เกิด 

การพฒันาการท่องเท่ียวในชุมชนอยา่งย ัง่ยนื 

(5) กรุงเทพมหานคร ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน ควรไดร่้วมมือกนัในการผลิตสินคา้เกษตร

ท่ีมีคุณภาพ มีการพฒันาผลิตภณัฑแ์ปรรูปการเกษตร พฒันาสวนเกษตร ตลาดนํ้ า และตลาดธนบุรี ให้เป็นแหล่ง

พกัผ่อนหย่อนใจ และเลือกซ้ือสินคา้เกษตรของประชาชน และพฒันาสวนเกษตรให้เป็นแหล่งท่องเท่ียวท่ีมี              

ความเช่ือมโยงกบัการท่องเท่ียวตลาดนํ้ าเชิงเกษตร ท่ีมีกิจกรรมการท่องเท่ียวท่ีหลากหลาย เพ่ือสร้างความประทบัใจ 

ใหก้บันกัท่องเท่ียว ตลอดจนการสร้างภาพลกัษณ์ดา้นการท่องเท่ียวตลาดนํ้ าเชิงเกษตรท่ีดีของพ้ืนท่ีฝ่ังธนบุรี 

7.2 ข้อเสนอแนะในการวจิยัคร้ังต่อไป 

(1) ตลาดนํ้ า และตลาดธนบุรี ในอดีตเป็นพ้ืนท่ีสวน แต่ไดมี้การพฒันามาเป็นแหล่งจาํหน่ายสินคา้ 

และแหล่งท่องเท่ียว จึงเป็นสถานท่ีจาํหน่ายผลผลิตทางการเกษตร ทั้งท่ีเกษตรกรนาํมาจากสวนเพ่ือจาํหน่ายเอง 

และผูป้ระกอบการไดรั้บมาจากสวนของเกษตรกรเพ่ือมาจาํหน่าย ซ่ึงถือว่าเป็นผลดีต่อเศรษฐกิจในทุกระดบั                 

จึงควรมีการวจิยัเพ่ือพฒันารูปแบบการท่องเท่ียวตลาดนํ้ าเชิงเกษตรแบบมีส่วนร่วมในเขตพ้ืนท่ีฝ่ังธนบุรี 

(2) พ้ืนท่ีฝ่ังธนบุรี มีลาํคลองมากมาย และมีพ้ืนท่ีตั้งอยู่ริมฝ่ังแม่นํ้ าเจา้พระยาคนละฝ่ังกนักับฝ่ัง              

พระนคร ซ่ึงทั้งสองฝ่ังลว้นมีแหล่งท่องเท่ียวท่ีมีช่ือเสียง จึงควรมีการพฒันาเส้นทางการท่องเท่ียวริมฝ่ังคลองเพ่ือ

ช่ืนชมวถีิชีวติของประชาชนริมฝ่ังคลอง และสวนเกษตรของเกษตรกรในพ้ืนท่ีฝ่ังธนบุรี 

 

8. กติติกรรมประกาศ 

 การวิจยัคร้ังน้ีสําเร็จลงไดด้ว้ยดีผูว้ิจยัขอขอบพระคุณคณะกรรมการบริหารตลาดนํ้ าตล่ิงชนั ตลาดนํ้ า              

วดัตล่ิงชนั ตลาดนํ้ าคลองลดัมะยม ตลาดนํ้ าวดัสะพาน และตลาดนัดธนบุรี ท่ีไดใ้ห้ความอนุเคราะห์ในการเก็บ

รวบรวมในคร้ังน้ี ตลอดจนสาํนกังานคณะกรรมการวจิยัแห่งชาติ ท่ีไดใ้หค้วามอนุเคราะห์ทุนการวจิยั  
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บทคัดย่อ 

 การวิจยัน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือ 1) สาํรวจความคิดเห็นของนักท่องเท่ียวต่อองคป์ระกอบแหล่งท่องเท่ียว 

เชิงวฒันธรรมของจังหวดันครศรีธรรมราช 2) ศึกษาแนวทางการพฒันาการท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรม จังหวดั

นครศรีธรรมราช และ 3) ศึกษาความเป็นไปได้หรือความเหมาะสมของเส้นทางการท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรม 

จงัหวดันครศรีธรรมราช เป็นการวิจยัแบบผสมผสาน ซ่ึงการวิจยัเชิงปริมาณ ใชแ้บบสอบถามเก็บรวบรวมขอ้มูล

จากนกัท่องเท่ียวท่ีเดินทางเขา้มาท่องเท่ียวในจงัหวดันครศรีธรรมราช จาํนวน 400 คน โดยการสุ่มตวัอยา่งแบบ

บงัเอิญ วิเคราะห์ขอ้มูลดว้ยค่าร้อยละ ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน สําหรับการวิจยัเชิงคุณภาพใชแ้บบ

สมัภาษณ์จากกลุ่มผูใ้หข้อ้มูลสาํคญั คือ ผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งในการจดัการการท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรม ผูป้ระกอบการ

การท่องเท่ียว ประชาชนในพ้ืนท่ี และนกัท่องเท่ียวท่ีเดินทางเขา้มาท่องเท่ียวในจงัหวดันครศรีธรรมราช โดยการเลือก

แบบเจาะจง ใชก้ารวิเคราะห์ขอ้มูลเชิงเน้ือหา ผลการศึกษาพบวา่ 1) องคป์ระกอบแหล่งท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรม

ของจงัหวดันครศรีธรรมราช มีเส้นทางในการเขา้ถึงแหล่งท่องเท่ียวท่ีสะดวก แหล่งท่องท่องเท่ียววฒันธรรมมี

ความสวยงามและมีประวติัน่าสนใจ มีป้ายส่ือความหมายของแหล่งท่องเท่ียวท่ีชัดเจน สถานท่ีท่องเท่ียวมี

ศูนยบ์ริการนกัท่องเท่ียว ท่ีพกัเพียงพอต่อนกัท่องเท่ียว และมีกิจกรรมท่องเท่ียวทางวฒันธรรมท่ีหลากหลาย เช่น 

การทาํบุญไหวพ้ระ การแห่พระข้ึนธาตุ เป็นตน้ 2) แนวทางการพฒันาการท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรม จงัหวดันครศรีธรรมราช 

ควรเพ่ิมการบริการรถโดยสารสาธารณะ ควรสร้างคอนเทนตก์ารท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรม ควรมีการจดัการลาน

จอดรถให้เพียงพอต่อความตอ้งการของนกัท่องเท่ียว ปรับปรุงเร่ืองระบบความปลอดภยัและสุขอนามยัของท่ีพกั 

3) ความเป็นไปไดห้รือความเหมาะสมของเส้นทางการท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรม จงัหวดันครศรีธรรมราช ไดมี้             

การเสนอเสน้ทางการท่องเท่ียวไว ้2 เสน้ทาง คือ เสน้ทางท่องเท่ียวแบบวนัเดียว และแบบ 2 วนั 1 คืน   

 

คาํสําคญั: การท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรม , แนวทางการพฒันาการท่องเท่ียว , เสน้ทางการท่องเท่ียว 
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ABSTRACT 

 This research aimed to 1) Survey of tourists' opinions on the elements of cultural attractions in Nakhon 

Si Thammarat province.  2)  Study the guidelines for the development of cultural tourism Nakhon Si Thammarat 

Province.  3)  Study the feasibility and suitability of cultural tourism routes Nakhon Si Thammarat Province.                  

This study used quantitative research and qualitative research.  A quantitative research uses questionnaires to 

collect information from tourists, which comprised of 400 samples by random sampling. The data were analyzed 

with distribution of frequency, percentage, mean and standard deviation.  The data of qualitative research were 

collected by in-  depth interviewing with involved in the management of cultural tourism, private sector,                       

local people and tourists.  The data were analyzed with content analysis.  The results of this study revealed that                

1)  the composition of cultural tourist attractions in Nakhon Si Thammarat Province, there are convenient routes 

to access tourist attractions. The cultural attractions are beautiful and interesting. There are clear signs of tourist 

attractions. The attraction has a visitor center. The accommodation is sufficient for tourists. And there are various 

cultural tourism activities such as making merit and paying respect to monks, the procession of the Buddha image, 

etc.  2) Guideline for the development of cultural tourism, Nakhon Si Thammarat Province. There should increase 

public bus service. There should create cultural tourism content. There should be enough parking lot management 

to needs of tourists.  There should be improve the safety and hygiene system of the accommodation. 3)  The cultural 

tourism route Nakhon Si Thammarat Province, there are 2 routes which are 1 day trip and 2 days 1 night trip. 
 

Keywords: Cultural Tourism, Guidelines for tourism development, Travel route 

 

1. ความสําคัญและทีม่าของปัญหาวจัิย 

 อุตสาหกรรมการท่องเท่ียวไดก้ลายมาเป็นอุตสาหกรรมท่ีมีความสาํคญัอยา่งยิง่ต่อระบบเศรษฐกิจโลกและ

เป็นท่ียอมรับกนัเกือบทุกประเทศ อุตสาหกรรมท่องเท่ียวไดเ้จริญเติบโตจนกลายมาเป็นอุตสาหกรรมหลกัในระบบ

เศรษฐกิจระหวา่งประเทศอยา่งรวดเร็วในยคุปัจจุบนัการแข่งขนัของอุตสาหกรรมการท่องเท่ียวในตลาดโลกไดใ้ห้

ความสาํคญักบัวฒันธรรมมาก โดยนาํมาเป็นส่วนหน่ึงของผลิตภณัฑ ์หรือบริการเพ่ือสร้างความแตกต่างจากคู่แข่ง 

ซ่ึงสอดคลอ้งกบักระแสเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค ์(Creative Economy) นิตยสารส่งเสริมความคิดสร้างสรรคผ์ลกัดนั

เศรษฐกิจไทย (2560 อา้งโดย กมลพิพฒัน์ ชนะสิทธ์ิ และ นรินทร์ สงัขรั์กษา, 2561) โดยการท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรม

ถือวา่ไดเ้ป็นท่ียอมรับ เพราะเป็นแหล่งกาํเนิดในดา้นศาสนา ภูมิปัญญา วถีิชีวติ และความเช่ือของคนไทย  

 การท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรม เป็นการเดินทางไปยงัสถานท่ีทอ้งถ่ินหน่ึง เพ่ือท่องเท่ียวหา ประสบการณ์

ใหม่ๆ ให้แก่ตนเอง พร้อมทั้งไดเ้รียนรู้เก่ียวกบัวฒันธรรมต่างๆ ของทอ้งถ่ินนั้นๆ เขา้ถึงเอกลกัษณ์ท่ีสวยงามของ

ทอ้งถ่ินในทุกๆ ดา้น ไม่วา่จะเป็น ภาษา การแต่งกาย สถาปัตยกรรม ประเพณี โบราณสถาน โบราณวตัถุ ภูสวสัด์ิ 

สุขเล้ียง (2545 อา้งโดย วีรพร รอดทศันา, 2557) โดยเฉพาะจงัหวดันครศรีธรรมราช เป็นเมืองท่ีมีสถานท่ีท่องเท่ียว

ข้ึนช่ือในดา้นของแหล่งท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรม ศิลปะ หัตถกรรม ประติมากรรม ภาพวาด งานแกะสลกั รวมไปถึง

พิธีกรรมทางศาสนสถานท่ีข้ึนช่ือว่าเป็นส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิ ผูค้นต่างมีความเช่ือ ให้ความเคารพและบูชาเป็นอย่างมาก                

ทาํใหน้กัท่องเท่ียวไดเ้ดินทางเขา้ท่องเท่ียวจงัหวดันครศรีธรรมราชอยา่งเป็นจาํนวนมาก ซ่ึงจากสถิติการเดินทางเขา้
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มาของนักท่องเท่ียวชาวไทยท่ีไดเ้ดินทางมาท่องเท่ียวในจงัหวดันครศรีธรรมราชของปี 2561 มีจาํนวนทั้งหมด 

2,759,862 คน (สาํนกังานสถิติของจงัหวดันครศรีธรรมราช, 2562)  

 เสน้ทางการท่องเท่ียว คือการสร้างเสน้ทางการท่องเท่ียว มีการจดัทาํเสน้ทางของสถานท่ีท่องเท่ียวในแต่ละ

พ้ืนท่ี โดยผูว้จิยัไดเ้ลง็เห็นถึงสถานท่ีท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรมท่ีน่าสนใจ มีความโดดเด่นในแต่ละอาํเภอ นกัท่องเท่ียว

จาํนวนมากยงัไม่รู้จกัสถานท่ีท่องเท่ียวท่ีหลากหลายในแต่ละอาํเภอ และยงัไม่ไดมี้การจดัทาํเส้นทางการท่องเท่ียว

เชิงวฒันธรรมท่ีชดัเจนของจงัหวดันครศรีธรรมราช โดยในแต่ละสถานท่ีไดมี้ความพร้อมทั้งในดา้นของวิถีชีวิต 

ศิลปวฒันธรรม ประเพณี สถาปัตยกรรม และแหล่งท่องเท่ียวท่ีมีประวติัศาสตร์ ความเป็นมาท่ียาวนาน  

 ด้วยเหตุผลดังกล่าวผู ้วิจัยจึงสนใจศึกษา การพัฒนาเส้นทางการท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรม จังหวดั

นครศรีธรรมราช จึงไดเ้กิดแนวคิดท่ีจะพฒันาการท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรมของจงัหวดันครศรีธรรมราช เพ่ือเป็น

แนวทางในการเสนอเส้นทางการท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรมใหก้บันกัท่องเท่ียวท่ีมีความสนใจเดินทางเขา้มาท่องเท่ียว

และทาํใหก้ารท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรมนั้นเป็นท่ีรู้จกักนัอยา่งแพร่หลาย 

 

2. วตัถุประสงค์ของการวจัิย 

1. เพ่ือสาํรวจความคิดเห็นของนกัท่องเท่ียวต่อองคป์ระกอบแหล่งท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรมของจงัหวดั

นครศรีธรรมราช 

2. เพ่ือศึกษาแนวทางการพฒันาการท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรม จงัหวดันครศรีธรรมราช  

3. เพ่ือศึกษาความเป็นไปไดห้รือความเหมาะสมของเส้นทางการท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรม จังหวดั

นครศรีธรรมราช 

 

3. เอกสารและงานวจัิยทีเ่กี่ยวข้อง 

3.1 แนวคดิ ทฤษฎแีละงานวจิยัทีเ่กีย่วข้อง 

      3.1.1 แนวคดิและทฤษฎอีงค์ประกอบทางการท่องเทีย่ว 6A 

 Pelasol (2012 อา้งโดย อารีย ์บินประทาน, 2562) กล่าววา่ การท่ีจะพฒันาแหล่งท่องเท่ียวท่ีจะสามารถ

ท่ีจะเขา้ถึงในพ้ืนท่ีนั้น ๆ เช่น ประเพณี วถีิชีวติ โบราณสถาน โบราณวตัถุและวฒันธรรม เป็นตน้ ทั้งน้ีควรคาํนึงถึง

องค์ประกอบของการท่องเท่ียว 6 ประการ ไดแ้ก่ ความสามารถในการเขา้ถึง ส่ิงดึงดูดใจ ส่ิงอาํนวยความสะดวก    

การใหบ้ริการของแหล่งท่องเท่ียว ท่ีพกั และกิจกรรม 

 Buhalis (2000 อ้างโดย พิมพ์พิศา จันทร์มณี, 2562) ได้กล่าวถึงกรอบแนวคิดในการวิเคราะห์                   

ความตอ้งการของนกัท่องเท่ียว เพ่ือพฒันาองคป์ระกอบของการท่องเท่ียว ซ่ึงแหล่งท่องเท่ียวตอ้งมีการพฒันาปัจจยั 

6 ประการ (6As) ซ่ึงประกอบดว้ย แหล่งท่องเท่ียว การเขา้ถึงแหล่งท่องเท่ียว ส่ิงอาํนวยความสะดวก โปรแกรม              

การท่องเท่ียว กิจกรรมการท่องเท่ียว และบริการเสริม 

 3.1.2 แนวทางการพฒันาการท่องเทีย่ว 

 บุญเลิศ จิตตั้งวฒันา (2548 อา้งโดย รัฐนันท์ พงศ์วิริทธ์ิธร และคณะ, 2558) กล่าวว่าแนวคิดใน                 

แนวทางการพฒันาการท่องเท่ียว สามารถมุ่งเนน้ ได ้5 แนวทางดว้ยกนั คือ แนวทางการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ

ชุมชน แนวทางการพฒันารูปแบบการท่องเท่ียว เส้นทาง กิจกรรม แนวทางการพฒันาทางการตลาดการท่องเท่ียว 

แนวทางการพฒันาขีดความสามารถในการให้บริการท่องเท่ียวในชุมชนและแนวทางการอนุรักษ์ทรัพยากร                     

การท่องเท่ียว ซ่ึงแนวทางทั้งหมดน้ี อยูบ่นพ้ืนฐานความตอ้งการของชุมชน และความตอ้งการของนกัท่องเท่ียว        
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          Cooper and at all (2008) and Ivanovic (2008 อา้งโดย ป่ินฤทัย คงทอง และ สุวารี นามวงศ์, 2559) 

กล่าววา่ วฒันธรรมและมรดกทางวฒันธรรมเป็นรูปแบบการพฒันาในการท่องเท่ียวท่ีเกิดข้ึนใหม่และกิจกรรมต่างๆ 

ณ แหล่งท่องเท่ียวนั้น ๆ มีเขา้มามีบทบาทสาํคญัในการดึงดูดนกัท่องเท่ียวใหม้าเยอืนสถานท่ีนั้นๆ และนกัท่องเท่ียว

ท่ีเขา้ชมสถานท่ีท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรม ส่วนใหญ่จะเนน้การมีประสบการณ์และการมีส่วนร่วมในกิจกรรม เช่น 

การเขา้ไปสมัผสักบัวถีิชีวติของคนทอ้งถ่ินท่ีอาจจะพบเห็นไดย้ากในชีวติประจาํวนั 

 3.2 กรอบแนวคดิในการวจิยั 

 
 

ภาพที ่1 กรอบแนวคิดในการวจิยั 

 

4. วธีิดําเนินการวจัิย 

การศึกษา การพฒันาเส้นทางการท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรม จงัหวดันครศรีธรรมราช เป็นการศึกษาวิจัย  

แบบผสมผสาน ซ่ึงผูว้จิยัไดด้าํเนินการศึกษาคน้ควา้ตามขั้นตอน ดงัต่อไปน้ี 

4.1 ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 

 4.1.1 ประชากรและกลุ่มตวัอย่างท่ีใชใ้นการวิจยัเชิงปริมาณ ได้แก่ นักท่องเท่ียวท่ีเดินทางเขา้มา

จงัหวดันครศรีธรรมราช ซ่ึงนกัท่องเท่ียวในปี 2562 จาํนวน 2,759,862 คน (สาํนกังานสถิติของจงัหวดันครศรีธรรมราช, 

2562) ใชสู้ตรของ ทาโร่ ยามาเน่ (Taro yamane 1973 อา้งโดย อศัวิน แสงพิกุล, 2562) ท่ีมีระดบัความเช่ือมัน่ 95 % 

โดยใชค้วามคลาดเคล่ือน 5 % ไดข้นาดกลุ่มตวัอยา่ง 399.94 ผูว้จิยัจึงเก็บรวบรวมขอ้มูลจาํนวน 400 คน 

 4.1.2 กลุ่มผูใ้ห้ขอ้มูลสําคญัท่ีใชใ้นการวิจยัเชิงคุณภาพ จาํนวน 35 คน ซ่ึงเป็นการเลือกผูใ้ห้ขอ้มูล

แบบเจาะจง โดยอาศยัการแนะนาํของผูใ้ห้ขอ้มูลสาํคญัท่ีไดเ้ก็บขอ้มูลไปแลว้ (Snowball Sampling) ประกอบดว้ย              

ผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้งในการจดัการการท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรม จาํนวน 15 คน ผูป้ระกอบการในพ้ืนท่ี จาํนวน 10 คน 

และประชาชนในพ้ืนท่ี จาํนวน 10 คน 

4.2 เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการเกบ็รวบรวมข้อมูล 

ในการเก็บรวบรวมขอ้มูลเก่ียวกับการศึกษา การพฒันาเส้นทางการท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรม จังหวดั

นครศรีธรรมราช ผูว้จิยัไดใ้ชเ้คร่ืองมือในการรวบรวมขอ้มูล ดงัน้ี 

      4.2.1 เคร่ืองมือการวิจัยเชิงปริมาณ คือ แบบสอบถาม โดยผูว้ิจัยพฒันาเคร่ืองมือโดยใช้ทฤษฎี

องค์ประกอบของการท่องเท่ียว 6 ประการ (6 A’s) แบ่งออกเป็น 3 ส่วน ไดแ้ก่ ส่วนท่ี 1 ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบ

แบบสอบถาม ประกอบดว้ย เพศ อาย ุอาชีพ และรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน ส่วนท่ี 2 แบบสอบถามเก่ียวกบัองคป์ระกอบ

ของแหล่งท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรม ประกอบดว้ย ดา้นการเขา้ถึงของแหล่งท่องเท่ียว ดา้นส่ิงดึงดูดใจของแหล่ง
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ท่องเท่ียว ดา้นส่ิงอาํนวยความสะดวกของแหล่งท่องเท่ียว ดา้นการให้บริการของแหล่งท่องเท่ียว ดา้นท่ีพกั และ 

ดา้นกิจกรรมทางการท่องเท่ียว และส่วนท่ี 3 ขอ้เสนอแนะ 

       4.2.2 เคร่ืองมือการวิจยัเชิงคุณภาพ คือ แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง แบ่งออกเป็น 4 ส่วน ไดแ้ก่ 

ส่วนท่ี 1 ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบสัมภาษณ์ ส่วนท่ี 2 องคป์ระกอบของแหล่งท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรมและ

ส่วนท่ี 3 แนวทางการพฒันาการท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรม โดยส่วนท่ี 2 และส่วนท่ี 3 ประกอบดว้ย ดา้นการเขา้ถึง      

ของแหล่งท่องเท่ียว ด้านส่ิงดึงดูดใจของแหล่งท่องเท่ียว ด้านส่ิงอํานวยความสะดวกของแหล่งท่องเท่ียว                           

ดา้นการให้บริการของแหล่งท่องเท่ียว ดา้นท่ีพกั และดา้นกิจกรรมทางการท่องเท่ียว ส่วนท่ี 4 เป็นการวิเคราะห์ 

SWOT Analysis เพ่ือออกแบบเสน้ทางท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรมจงัหวดันครศรีธรรมราช   

      การพิจารณาตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือโดยเสนอต่อผูท้รงคุณวุฒิท่ีมีความเช่ียวชาญทางด้าน                  

การท่องเท่ียว จาํนวน 3 ท่าน เพ่ือประเมินความเท่ียงตรงและความสอดคลอ้งของแบบสัมภาษณ์ โดยการหาค่าดชันี

ความสอดคลอ้ง (Index of Item Objective Congruence หรือ IOC) 

4.3 การเกบ็รวบรวมข้อมูล  

ผูว้ิจัยได้ศึกษาคน้ควา้ขอ้มูลเบ้ืองตน้ จากเอกสารต่างๆ งานวิจัยท่ีเก่ียวขอ้ง ซ่ึงทาํให้ผูว้ิจัยมีความรู้

เบ้ืองตน้เก่ียวกบัองคป์ระกอบของแหล่งท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรม สําหรับการเก็บขอ้มูลวิจยัเชิงปริมาณผูว้ิจยันาํ

แบบสอบถามไปเก็บรวบรวมขอ้มูลแบบออนไลน์กบันกัท่องเท่ียวท่ีเขา้มาท่องเท่ียวจงัหวดันครศรีธรรมราช 

ทั้งหมดจาํนวน 400 ชุด และดาํเนินการเก็บแบบสอบถามคืนจากผูต้อบแบบสอบถามพร้อมตรวจสอบความถูกตอ้ง 

สมบูรณ์ในแบบสอบถาม และการเก็บขอ้มูลวิจยัเชิงคุณภาพ ผูว้ิจยัส่งแบบสัมภาษณ์ให้แก่ผูใ้ห้ขอ้มูลสําคญัและ

การสมัภาษณ์ผ่านส่ือออนไลน์ (เน่ืองจากในช่วงเก็บรวบรวมขอ้มูลเป็นช่วงของการแพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโควดิ-19) 

ไดแ้ก่ ผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้งในการจดัการการท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรม ผูป้ระกอบการในพ้ืนท่ี ประชาชนในพ้ืนท่ี 

และนกัท่องเท่ียวท่ีไดเ้ดินทางเขา้มาท่องเท่ียวในจงัหวดันครศรีธรรมราช พร้อมตรวจสอบความถูกตอ้งสมบูรณ์

ในแบบสมัภาษณ์ 

 4.4 การวเิคราะห์ข้อมูล 

  4.4.1 นาํขอ้มูลท่ีไดจ้ากแบบสอบถามมาทาํการวิเคราะห์และประมวลผลโดยโปรแกรมสาํเร็จรูป 

โดยใชค้่าร้อยละ (%) ค่าเฉล่ีย (x�) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) ของแต่ละดา้น และนาํมาแปรผล 

  4.4.2 นาํขอ้มูลท่ีไดจ้ากการสัมภาษณ์มาทาํการศึกษาวิเคราะห์โดยการถอดความและนาํมาสรุป

ประเด็นเน้ือหาในการเขียนพรรณนาเชิงวิเคราะห์เพ่ือให้ไดอ้งค์ประกอบท่ีสําคญัขององค์ประกอบของแหล่ง

ท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรม จงัหวดันครศรีธรรมราช 

 

5. ผลการวจัิย  

1. สํารวจความคิดเห็นของนักท่องเท่ียวต่อองค์ประกอบแหล่งท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรมของจังหวดั

นครศรีธรรมราช ขอ้มูลทัว่ไปของนกัท่องเท่ียวท่ีเดินทางเขา้มาจงัหวดันครศรีธรรมราชการวิเคราะห์ขอ้มูลท่ีไดรั้บ

จากแบบสอบถาม ไดผ้ลดา้นประชากรศาสตร์ คือ ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุ 21-30 ปี มีสถานภาพโสด รายได้

เฉล่ียต่อเดือนประมาณ 10,001 - 15,000 บาท ประกอบอาชีพลูกจา้ง / รับจา้งทัว่ไป มีการศึกษาระดบัปริญญาตรี                 

โดยมีวตัถุประสงค์เพ่ือเดินทางมาท่องเท่ียว รับรู้ขอ้มูลเก่ียวกบัสถานท่ีจากอินเทอร์เน็ตและส่ือสังคมออนไลน์ 

เดินทางมากบัเพ่ือนและครอบครัว รูปแบบการเดินทางมีการคา้งคืน ยานพาหนะในการเดินทาง คือ รถยนตส่์วนตวั 

ส่วนใหญ่เป็นนักท่องเท่ียวท่ีมีภูมิลําเนาอยู่จังหวดัสงขลา และระดับความคิดเห็นของนักท่องเท่ียวท่ีมีต่อ
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องค์ประกอบแหล่งท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรมของจงัหวดันครศรีธรรมราช ซ่ึงผูว้ิจยัไดแ้บ่งประเด็นศึกษาออกเป็น                  

6 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นการเขา้ถึงของแหล่งท่องเท่ียว ดา้นส่ิงดึงดูดใจของแหล่ง ดา้นส่ิงอาํนวยความสะดวกของแหล่ง

ท่องเท่ียว ดา้นการให้บริการของแหล่งท่องเท่ียว ดา้นท่ีพกั และดา้นกิจกรรมทางการท่องเท่ียว แสดงผลการศึกษา 

ดงัน้ี  

 

ตารางที ่1  ความคิดเห็นของนกัท่องเท่ียวเก่ียวกบัความคิดเห็นของนกัท่องเท่ียวต่อองคป์ระกอบแหล่งท่องเท่ียว

เชิงวฒันธรรมของจงัหวดันครศรีธรรมราช 

รายละเอยีด 
ค่าเฉลีย่ 

x� 

ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

(S.D.) 

ระดบั 

ความคิดเห็น 

- ดา้นการเขา้ถึงของแหล่งท่องเท่ียว 

- ดา้นส่ิงดึงดูดใจของแหล่งท่องเท่ียว 

- ดา้นส่ิงอาํนวยความสะดวกของแหล่งท่องเท่ียว 

- ดา้นการใหบ้ริการของแหล่งท่องเท่ียว 

- ดา้นท่ีพกั 

- ดา้นกิจกรรม 

4.21 

4.36 

4.11 

4.18 

4.27 

4.29 

0.64 

0.62 

0.71 

0.68 

0.63 

0.64 

มาก 

มาก 

มาก 

มาก 

มาก 

มาก 

 

จากตารางท่ี 1 การสาํรวจความคิดเห็นของนกัท่องเท่ียวต่อองคป์ระกอบแหล่งท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรมของ

จงัหวดันครศรีธรรมราช พบวา่ การเขา้ถึงแหล่งท่องเท่ียว มีเส้นทางในการเขา้ถึงแหล่งท่องเท่ียวท่ีสะดวกแต่ป้าย

บอกทางยงัไม่ชดัเจน มีการบริการรถโดยสารสาธารณะแก่นักท่องเท่ียว แหล่งท่องท่องเท่ียวมีความสวยงามและ

ดึงดูดใจต่อนกัท่องเท่ียว กิจกรรมการท่องเท่ียวมีความน่าสนใจ แหล่งท่องเท่ียวมีเร่ืองราวความเป็นมา และตาํนานท่ี

น่าสนใจ มีบริการห้องสุขาและท่ีจอดรถแต่ยงัไม่เพียงพอต่อความต้องการของนักท่องเท่ียว มีศูนย์บริการ

นกัท่องเท่ียว และมีบริการร้านอาหารสาํหรับนกัท่องเท่ียวท่ีเดินทางเขา้มา ท่ีพกัมีความปลอดภยั แหล่งท่องเท่ียวมี

การจดักิจกรรมทาํบุญ ไหวพ้ระเป็นประจาํ แหล่งท่องเท่ียวมีการเรียนรู้ศิลปะการแสดงของภาคใต ้เช่น การฝึก               

การแสดงหนงัตะลุง ฝึกรํามโนราห์ เป็นตน้ 

2. ศึกษาแนวทางการพฒันาการท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรม จงัหวดันครศรีธรรมราช ผูว้ิจยัไดเ้ก็บรวบรวม

ข้อมูลโดยการสัมภาษณ์จากผูท่ี้มีส่วนเก่ียวข้อง ผูป้ระกอบการ ประชาชนในพ้ืนท่ีและนักท่องเท่ียวเก่ียวกับ                     

การพฒันาเสน้ทางการท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรม จงัหวดันครศรีธรรมราช พบวา่ 
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ตารางที ่2  ศึกษาแนวทางการพฒันาการท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรม จงัหวดันครศรีธรรมราช โดยทฤษฎี 6A 

 

จากตารางท่ี 2 ศึกษาแนวทางการพฒันาการท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรม จังหวดันครศรีธรรมราช พบว่า                  

ควรเพ่ิมบริการรถโดยสารประจาํทางในช่วงเทศกาล ควรปรับรูปแบบการประชาสัมพนัธ์โดยการทาํส่ือ VDO หรือ

ภาพเสมือนจริงสร้างเร่ืองราวของการท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรมจงัหวดันครศรีธรรมราช ควรมีการจดัการพ้ืนท่ีลานจอด

รถในแต่ละแหล่งท่องเท่ียวใหเ้พียงพอต่อความตอ้งการของนกัท่องเท่ียว ควรพฒันาบรรจุภณัฑสิ์นคา้ของฝากและ

ของท่ีระลึก มีการเพ่ิมระบบรักษาความปลอดภยัในท่ีพกั และพฒันากิจกรรมการท่องเท่ียวดว้ยการนาํเสนอวถีิชีวติ

ของคนปักษ์ใตใ้ห้มีความน่าสนใจ เช่น มีกิจกรรมผา้มดัยอ้มจากสีธรรมชาติ กิจกรรมการทาํอาหารท้องถ่ินให้

นกัท่องเท่ียวไดร่้วมทาํกิจกรรม เพ่ือส่ือถึงวฒันธรรมและเอกลกัษณ์ของทอ้งถ่ิน 

3. ศึกษาความเป็นไปไดห้รือเหมาะสมของเสน้ทางการท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรม จงัหวดันครศรีธรรมราช 

จากการศึกษาและสาํรวจผูว้ิจยัจึงไดเ้สนอเส้นทางการท่องเท่ียว 2 แบบ เพ่ือเป็นแนวทางการพฒันาการท่องเท่ียว

เชิงวฒันธรรม จงัหวดันครศรีธรรมราช ไดแ้ก่ เสน้ทางท่องเท่ียวแบบ 1 วนั (One Day Trip) และเสน้ทางเท่ียวแบบ 

2 วนั 1 คืน (Two Days Trip) ดงัน้ี  

 

 

 

 

ประเดน็การศึกษา แนวทางการพฒันาการท่องเที่ยวเชิงวฒันธรรม จังหวดันครศรีธรรมราช 

1. ดา้นการเขา้ถึงของแหล่งท่องเท่ียว 1. เพ่ิมบริการรถโดยสารประจาํทาง ในช่วงเทศกาล ซ่ึงจะมีนกัท่องเท่ียวเดินทางเข้ามา

เป็นจาํนวนมาก 

2. พฒันาป้ายบอกทาง เช่น มีการใส่รายละเอียดและการออกแบบป้ายให้มีความน่าสนใจ 

2. ดา้นส่ิงดึงดูดใจของแหล่ง

ท่องเท่ียว  

1. ปรับรูปแบบการประชาสมัพนัธ์โดยการทาํส่ือ VDO หรือภาพเสมือนจริงสร้าง

เร่ืองราวของการท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรมนครศรีธรรมราชหรือสร้างคอนเทนตท่ี์มี

ความน่าสนใจ  

2. ออกแบบ QR CODE ขอ้มูลแหล่งทอ่งเท่ียว กิจกรรมการท่องเท่ียว หรือบริการ                   

การท่องเท่ียว เพ่ืออาํนวยความสะดวกแก่นกัท่องเท่ียวผา่นระบบออนไลน์ และลด    

การสมัผสั 

3. ดา้นส่ิงอาํนวยความสะดวกของ

แหล่งท่องเท่ียว 

1. ควรจดัการพ้ืนท่ีลานจอดรถในแต่ละแหล่งท่องเท่ียวให้เพียงพอต่อความตอ้งการของ

นกัท่องเท่ียวในยคุท่ีคนนิยมเดินทางดว้ยรถยนตส่์วนบุคคลเพ่ิมมากข้ึน 

2. เพ่ิมระบบการรักษาความปลอดภยัและสุขอนามยัท่ีไดม้าตรฐานสากล 

4. ดา้นการให้บริการของแหล่ง

ท่องเท่ียว 

1. พฒันาบรรจุภณัฑสิ์นคา้ของฝากและของท่ีระลึก 

2. เพ่ิมช่องทางการจาํหน่ายสินคา้และบริการท่ีหลากหลาย เช่น เวปไซต ์แอพลิเคชัน่       

เป็นตน้ 

5. ดา้นท่ีพกั 1. ท่ีพกัควรมีมาตรฐานดา้นความปลอดภยั และมาตรฐานสุขอนามยั เช่น การขอรับ

มาตรฐาน SHA หรือ SHA+ 

6. ดา้นกิจกรรม 1. พฒันากิจกรรม นาํเสนอวิถีชีวิตของคนปักษใ์ตใ้ห้มีความน่าสนใจ เช่น มีกิจกรรม                

ผา้มดัยอ้มจากสีธรรมชาติ นาํกิจกรรมการแต่งกายแบบคนใตห้รือกิจกรรม                         

การทาํอาหารทอ้งถ่ินมาให้นกัท่องเท่ียวไดร่้วมทาํกิจกรรม เพ่ือส่ือถึงวฒันธรรม                

และเอกลกัษณ์ของทอ้งถ่ิน 



การประชุมวชิาการระดบัชาติและนานาชาติ มหาวทิยาลยัศรีปทุม ออนไลน์ คร้ังท่ี 16 ประจาํปี 2564 วนัท่ี 28 ตุลาคม 2564 

1414 

     1) เสน้ทางท่องเท่ียวแบบ 1 วนั (One Day Trip)  

 

 

 

 

    

   2) เสน้ทางท่องเท่ียวแบบ 2 วนั 1 คืน (Two Days Trip) 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที ่3 เสน้ทางการท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรม จงัหวดันครศรีธรรมราช แบบ 2 วนั 1 คืน (2 Days Trip) 

 

6. อภิปรายผล    

       สํารวจความคิดเห็นของนักท่องเท่ียวต่อองค์ประกอบแหล่งท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรมของจังหวัด

นครศรีธรรมราช มีเส้นทางในการเขา้ถึงแหล่งท่องเท่ียวท่ีสะดวก มีการบริการรถโดยสารสาธารณะอยา่งเพียงพอ 

แหล่งท่องท่องเท่ียวมีความสวยงามและดึงดูดใจต่อนักท่องเท่ียว กิจกรรมการท่องเท่ียวมีความน่าสนใจ มีบริการ

ห้องสุขาและท่ีจอดรถ มีศูนยบ์ริการนกัท่องเท่ียว มีบริการร้านอาหารและท่ีพกั มีการจดักิจกรรมทาํบุญ ไหวพ้ระ

เป็นประจาํ และมีการเรียนรู้ศิลปะการแสดงของภาคใต ้เช่น การฝึกการแสดงหนังตะลุง ฝึกรํามโนราห์ เป็นตน้ 

สอดคลอ้งกบัธนากร ทองธรรมสิริ และโอชญัญา บวัธรรม (2564) ท่ีกล่าวว่า พ้ืนท่ีท่องเท่ียวเมืองเก่าบุรีรัมยเ์ป็น

เมืองเก่ามีศกัยภาพของพ้ืนท่ีตรงตามองคป์ระกอบแหล่งท่องเท่ียว 5 ประการ ไดแ้ก่ มีส่ิงดึงดูดใจการเดินทางสะดวก 

มีบริการท่ีพกั มีกิจกรรมการท่องเท่ียว และส่ิงอาํนวยความสะดวก ซ่ึงเป็นองค์ประกอบสําคญัท่ีแหล่งท่องเท่ียว              

ควรมีเพ่ืออาํนวยความสะดวกแก่นกัท่องเท่ียว นอกจากน้ี ปรัชญา บุญเดช (2561) กล่าววา่ นกัท่องเท่ียวท่ีเดินทางไป

ท่องเท่ียวมกัจะมีความตอ้งการทาํกิจกรรมการท่องเท่ียว และความสะดวกในการเขา้ถึงแหล่งท่องเท่ียว เพราะเป็น

แรงจูงใจพ้ืนฐานท่ีทาํใหน้กัท่องเท่ียวอยากเดินทาง 

  แนวทางการพฒันาการท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรม จงัหวดันครศรีธรรมราช ควรเพ่ิมบริการรถโดยสารประจาํ

ทางในช่วงเทศกาล เพ่ิมรายละเอียดของป้ายบอกทางท่ีชดัเจนข้ึน ปรับรูปแบบการประชาสัมพนัธ์โดยการทาํส่ือ 

VDO หรือภาพเสมือนจริงสร้างเร่ืองราวของการท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรมนครศรีธรรมราชหรือสร้างคอนเทนต์ท่ีมี

ภาพที ่2 เสน้ทางการท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรม จงัหวดันครศรีธรรมราช แบบ 1 วนั (1 Day Trip) 
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ความน่าสนใจ ควรจดัการพ้ืนท่ีลานจอดรถในแต่ละแหล่งท่องเท่ียวใหเ้พียงพอต่อความตอ้งการของนกัท่องเท่ียวใน

ยคุท่ีคนนิยมเดินทางดว้ยรถยนตส่์วนบุคคลเพ่ิมมากข้ึน ควรเพ่ิมระบบการรักษาความปลอดภยัและสุขอนามยัท่ีได้

มาตรฐานสากล และพฒันากิจกรรม นาํเสนอวถีิชีวติของคนปักษใ์ตใ้หมี้ความน่าสนใจ เช่น นาํกิจกรรมการแต่งกาย

แบบคนใตห้รือกิจกรรมการทาํอาหารท้องถ่ินมาให้นักท่องเท่ียวได้ร่วมทาํกิจกรรม เพ่ือส่ือถึงวฒันธรรมและ

เอกลกัษณ์ของทอ้งถ่ิน สอดคลอ้งกบั กิตติศกัด์ิ คุม้วงษ ์(2554) กล่าววา่ การพฒันาแหล่งท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรมของ

ชุมชนวดับางหัวเสือ ควรพฒันาในดา้นพิพิธภณัฑพ้ื์นบา้น ดว้ยการเพ่ิมแสงสวา่งภายในท่ีเก็บวตัถุโบราณ รวมถึง

ควรมีป้ายบอกท่ีมาและความสาํคญัของส่ิงของต่างๆ ตลอดจนมีมคัคุเทศก์นาํชม ดา้นตลาดริมนํ้ า ควรควบคุมราคา

สินคา้ท่ีจาํหน่ายโดยติดป้ายบอกราคา ควรส่งเสริมมารยาทอนัดีของพ่อคา้แม่คา้และควรทาํความสะอาดตลาดเป็น

ประจาํ ดา้นจิตรกรรมฝาผนัง ควรมีเอกสารอธิบายรายละเอียดของภาพ ต่างๆ เพ่ือผูช้มไดศึ้กษาเรียนรู้ดว้ยตนเอง 

ด้านการบริหารจัดการแหล่งท่องเท่ียว ควรปรับปรุงและตกแต่งสภาพแวดล้อม ให้สวยงาม มีระเบียบ และ

สะดวกสบาย ควรใหป้ระชาชนในพ้ืนท่ีมีส่วนร่วมดูแลความปลอดภยัของนกัท่องเท่ียว การประชาสมัพนัธ์กิจกรรม

การท่องเท่ียวให้กวา้งขวางมากข้ึน ควรเสริมสร้างจิตสํานึกในการอนุรักษ์วฒันธรรมประเพณี ของชุมชน และ                

การพฒันาผลิตภณัฑชุ์มชนใหน่้าสนใจและมีคุณภาพสูงข้ึน นอกจากน้ีภาครัฐควรเขา้มาพฒันา สาธารณูปโภค และ

กาํหนดกฎระเบียบต่างๆ ให้เหมาะสม ดา้นกิจกรรมการท่องเท่ียว การมีบริการล่องเรือชมทศันียภาพ ของแม่นํ้ า      

ควรจัดให้มีโฮมสเตย ์และควรจดักิจกรรมให้เช่ือมโยงกับแหล่งท่องเท่ียวอ่ืน นอกจากน้ี ธนากร ทองธรรมสิริ                

และ โอชญัญา บวัธรรม (2564) ไดก้ล่าววา่ ในการพฒันาแหล่งให้เป็นแหล่งท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรม จะตอ้งไดรั้บ

ความร่วมมือจากภาครัฐ ภาคเอกชน และชุมชน ไดแ้ก่การประชาสัมพนัธ์ถึงสถานท่ีภายในชุมชน ภาครัฐ และ

ภาคเอกชนต้องช่วยเหลือด้านงบประมาณการจัดการทํานุบาํรุงอาคาร สถานท่ี ประชาชนในชุมชน ต้องมี                          

การวางแผนกิจกรรมท่องเท่ียวอย่างต่อเน่ือง เพ่ือประชาสัมพนัธ์กิจกรรมในชุมชนให้เป็นท่ีรับรู้ของนักท่องเท่ียว 

และคนในชุมชนตอ้งช่วยรักษาสภาพชุมชนใหมี้ความสะอาด และใหข้อ้มูลเก่ียวกบัสถานท่ีต่างๆ ภายในชุมชน 

 

7. ข้อเสนอแนะ 

7.1 ข้อเสนอแนะในการนําผลวจิยัไปใช้ 

 1. ควรเพ่ิมมาตรการความปลอดภยัและสุขอนามยัในการจดัการการท่องเท่ียว  

 2. พฒันารูปแบบกิจกรรมการท่องเท่ียวให้มีความหลากหลาย และส่งเสริมให้คนในทอ้งถ่ินเป็น

มคัคุเทศกใ์หค้วามรู้ดา้นการท่องเท่ียว 

7.2 ข้อเสนอแนะในการวจิยัคร้ังต่อไป 

 1. ควรมีการศึกษาเร่ือง แนวทางส่งเสริมการท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรม จังหวดันครศรีธรรมราช                  

เพ่ือทราบถึงแนวทางการส่งเสริมการท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรม จงัหวดันครศรีธรรมราช ใหมี้ประสิทธิภาพท่ีดียิง่ข้ึน 

 2. ควรมีการศึกษาเร่ือง ความพึงพอใจของนักท่องเท่ียวเลือกเดินทางมาท่องเท่ียวในเส้นทาง                  

การท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรม จงัหวดันครศรีธรรมราช เพ่ือทราบความพึงพอใจของนกัท่องเท่ียวเลือกเดินทางมา

ท่องเท่ียวในเสน้ทางการท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรมจงัหวดันครศรีธรรมราช 
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8. กติติกรรมประกาศ 

      ผูว้จิยัขอกราบขอบพระคุณอาจารย ์ดร.สาลินี ทิพยเ์พง็ อาจารยท่ี์ปรึกษางานวจิยั ท่ีกรุณาใหค้าํแนะนาํใน

การทาํวจิยัฉบบัน้ี และไดส้ละเวลาในการแกไ้ขขอ้งบกพร่องต่างๆ ตลอดทั้งใหค้วามเมตตาแก่ผูว้จิยัดว้ยดีตลอดมา 

จนทาํให้วิจัยฉบับน้ีสําเร็จเรียบร้อยด้วยดี ขอบพระคุณผูท้รงคุณวุฒิท่ีให้ความอนุเคราะห์ตรวจสอบคุณภาพ

เคร่ืองมือวจิยั และขอบคุณผูต้อบแบบสอบถามท่ีใหค้วามร่วมมือในการตอบแบบสอบถามเป็นอยา่งดี  
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ปัจจัยทีม่ผีลต่อการเกดิอุบัติเหตุในการให้บริการของพนักงานภาคพืน้ 

ในเขตพืน้ทีค่ลงัสินค้าและลานจอดอากาศยานท่าอากาศยานนานาชาติดอนเมือง 

FACTORS AFFECTING ACCIDENTS OF THE GROUND SERVICE 

EMPLOYEES AT THE WAREHOUSE AND APRON AREA OF  

DON MUEANG INTERNATIONAL AIRPORT 

 

นางสาวสุภาพร  สอนอนิทร์ 

วทิยาลยัการบินและคมนาคม มหาวทิยาลัยศรีปทุม 

E-mail: supaporn.so@spu.ac.th 

 

บทคัดย่อ 

 งานวจิยัมีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษา ปัจจยัท่ีมีผลต่อการเกิดอุบติัเหตุในการใหบ้ริการของพนกังานภาคพ้ืน

ในเขตพ้ืนท่ีคลังสินคา้และลานจอดอากาศยาน ท่าอากาศยานนานาชาติดอนเมือง เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ                       

กลุ่มตวัอย่างคือ พนักงานบริการภาคพ้ืนในเขตพ้ืนท่ีคลงัสินคา้และลานจอดอากาศยาน บริษทั แพน ไทย แอร์ 

(กรุงเทพ) จาํกดั จาํนวน 162 คน พ้ืนท่ีในการวิจยัคือ คลงัสินคา้และลานจอดอากาศยาน ท่าอากาศยานนานาชาติ

ดอนเมือง เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยั คือ แบบสอบถาม การวิเคราะห์ขอ้มูลโดยสถิติท่ีสําคญัมีดังน้ี ค่าร้อยละ 

(Percentage) ค่าเฉล่ีย (Mean) ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 

ผลการวจิยัพบวา่ พนกังานบริการภาคพ้ืนในเขตพ้ืนท่ีคลงัสินคา้และลานจอดอากาศยาน ส่วนใหญ่เป็น

เพศชาย พนกังานอยูใ่นช่วงอาย ุ31-40 ปี ระดบัการศึกษาอยูใ่นระดบัปริญญาตรี ส่วนใหญ่เป็นพนกังานปฏิบติัการ 

มีประสบการณ์ทํางานอยู่ท่ี  1-5 ปีข้ึนไป เคยฝึกอบรมด้านความปลอดภัย 1-2 คร้ัง และผลการวิจัยระดับ                     

ความคิดเห็นต่อปัจจัยท่ีมีผลต่อการเกิดอุบัติเหตุในการให้บริการของพนักงานบริการภาคพ้ืนในเขตพ้ืนท่ี

คลงัสินคา้และลานจอดอากาศยานมากท่ีสุด คือ ปัจจยัจากการกระทาํของมนุษย ์ท่ีมีความสอดคลอ้งกบัหลกัทฤษฎี

ต่างๆ ดา้นการบิน และผลการวจิยัคร้ังน้ีสามารถเป็นแนวทางในการใหอ้งคก์รดา้นการบินไดต้ระหนกัและกาํหนด

แนวทางในการพฒันาบุคลากรในองค์กรให้มีศักยภาพในด้านต่างๆ เพ่ือให้การทาํงานมีความปลอดภยั เช่น                  

การฝึกอบรมให้บุคลากรไดต้ระหนักถึงสมรรถนะของตนต่อการทาํงาน การไดรู้้จกัมนุษยปัจจยัต่อการทาํงาน 

เป็นตน้ ทั้งน้ีเพ่ือประโยชน์ทั้งต่อตวัพนกังานและการเติบโตขององคก์รตลอดไป 

 

คาํสําคญั: ปัจจยั, อุบติัเหตุ, พนกังานภาคพ้ืน 
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ABSTRACT 

The research objectives were to study factors that affect to accidents in the service of ground staff at 

warehouse and apron areas at Don Mueang international airport It was a quantitative research. The sample group 

was ground service staff at the warehouse and apron area Total amount of research answer was 162 staff.                       

The research area was at Warehouse and apron Don Mueang International Airport.  The instrument used in the 

research was a questionnaire.  Data analyses using important statistics were as follows:  percentage, arithmetic 

mean, standard deviation. 

 The research results were showed that the most ground service staff at the warehouse and apron area of 

Pan Thai Air (Bangkok) Co., Ltd are mostly male, 31-40- year age range, bachelor's degree education level, most 

operating staff, 1-5-year working experience and 1-2-time safety training. The result of the research at the opinion 

level on the factors affecting the accident in that area was mostly the human action factor that was consistent with 

various theories of aviation.   The results of this research could be used as a guideline for aviation organizations 

to realize and set guidelines for developing of the organization staff to have potential in various fields for safe 

working, such as, staff training was aware of their competency to work and to know human factors for work, etc. 

These were the benefits of both staff and the organization growth forever. 

 

Keywords: Factors, Accident, Ground Staff Service 

 

1. ความสําคัญและทีม่าของปัญหาวจัิย 

การประกอบธุรกิจการบินในปัจจุบนั นับเป็นการลงทุนท่ีสูงและทา้ทา้ยความสามารถของผูบ้ริหาร

จดัการ ทั้งน้ีเพ่ือให้ไดม้าซ่ึงความมีประสิทธิภาพสูงทางดา้นการบิน ผลตอบแทนดา้นกาํไรท่ีคุม้ค่า และเพ่ือให ้

การบริการท่ีเหนือกวา่คู่แข่งในธุรกิจเดียวกนั การพฒันาปรับปรุงบริการ อุปกรณ์ ตลอดจนบุคลากรดา้นการบิน 

เพ่ือใหไ้ดเ้ปรียบและคงความเป็นผูน้าํดา้นการใหบ้ริการในอุตสาหกรรมการบิน แต่อยา่งไรก็ตามการพฒันาธุรกิจ

การบินให้มีการเติมโตและสามารถแข่งขนักบัคู่แข่งได ้จะขาดปัจจยัท่ีมีความสําคญัท่ีสุดของการให้บริการใน

ภาคอุตสาหกรรมการบินไม่ได ้นัน่คือ “ความปลอดภยั”  

การประกอบธุรกิจในภาคอุตสาหกรรมการบินผูป้ระกอบการจะให้ความสําคญัเป็นอยา่งมากในเร่ือง

ของความปลอดภยั มุ่งเนน้พฒันา บริหารจดัการ ใหเ้กิดความปลอดภยัสูงสุด ปฏิบติัตามกฎระเบียบ มาตรฐานดา้น

การบินอย่างเคร่งครัด ด้วยการปฏิบัติตามมาตรฐานอย่างเคร่งครัด การมีเทคโนโลยีท่ีลํ้ าสมัย แต่ทั้ งน้ี

ภาคอุตสาหกรรมการบินก็ยงัพบกบัเหตุการณ์ท่ีไม่คาดคิดกบัอุบติัเหตุท่ีเกิดข้ึนอยูเ่สมอทั้งทางภาคอากาศและทาง

ภาคพ้ืน ความปลอดภยัการบิน (Aviation Safety) คือ การดาํเนินกิจกรรม เพ่ือป้องกนัการสูญเสียทรัพยสิ์นและ

ชีวิตของผูเ้ก่ียวขอ้งจากอากาศยานอุบัติเหตุหรืออุบัติเหตุท่ีเก่ียวขอ้งกับการบิน ดังนั้นวตัถุประสงค์หลกัของ                      

ความปลอดภยัทางการบิน คือ การป้องกนัอุบติัเพ่ือรักษาชีวิต ทรัพยสิ์นของบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งจากอุบติัเหตุทาง              

การบิน และเพ่ือความสาํเร็จของภารกิจ (สมชนก เทียมเทียบรัตน์, 2560)  

งานบริการภาคพ้ืนทั้งในส่วนของลานจอด หรือ ภายในคลงัสินคา้ เป็นส่วนหน่ึงของการใหบ้ริการดา้น

การบิน เป็นการรวม การให้บริการท่ีจําเป็นทั้ งหมดท่ีเคร่ืองบินต้องการในขณะท่ีตัวเคร่ืองจอดอยู่บนพ้ืน                      

การลาํเลียงสินคา้ (Cargo) จากคลงัสินคา้ข้ึนเคร่ือง ซ่ึงบางสายการบินจะรับการใหบ้ริการจากผูใ้หบ้ริการภายนอก
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(Outsource) ขณะเดียวกนัหลายสายการบินก็พอใจท่ีจะบริการงานดา้นน้ีดว้ยตนเอง บริษทั แพน ไทย แอร์ (กรุงเทพ) 

จาํกดั เป็นหน่ึงในผูใ้หบ้ริการภาคพ้ืนแก่สายการบินนกแอร์ โดยบริษทัฯ จะเนน้การใหบ้ริการดา้นคลงัสินคา้ และ

การให้บริการลานจอด ซ่ึงปฏิบติังานในเขตลาดจอด (Airside Area) ความสาํคญัของการปฏิบติังานทั้งในคลงัสินคา้ 

และลานจอดอากาศยานคือ การไม่ทาํใหเ้กิดอุบติัเหตุในขณะปฏิบติังานเพ่ือลดความสูญเสียทั้งชีวิตและทรัพยสิ์น 

ดังนั้นการศึกษาถึงปัจจัยท่ีจะมีผลต่อการเกิดอุบัติเหตุในขณะท่ีปฏิบติังานเป็นส่ิงท่ีสําคญัเพ่ือหาแนวทางใน               

การป้องกนัการเกิดอุบติัเหตุ ตลอดจนให้ผูป้ฏิบติังานมีความปลอดภยั การให้บริการมีประสิทธิภาพ และเป็น

แนวทางในการปฏิบติัตนใหก้บับุคคลท่ีสนใจงานการบินไดมี้การตระหนกัถึงความปลอดภยัมากท่ีสุด 

 

2. วตัถุประสงค์ของการวจัิย 

เพ่ือศึกษาถึงปัจจัยท่ีมีผลต่อการเกิดอุบัติเหตุในการให้บริการของพนักงานภาคพ้ืนในเขตพ้ืนท่ี

คลงัสินคา้และลานจอดอากาศยาน ท่าอากาศยานนานาชาติดอนเมือง 

 

3. แนวคิดและทฤษฎี 

ทฤษฎ ีSHELL MODEL 

ใช้แสดงให้เห็นถึงวามสัมพนัธ์ในการทํางานระหว่างคนกับองค์ประกอบอ่ืนๆ ทฤษฎีมนุษยปั์จจัย 

แนวคิดแบบจาํลองเชลล์(SHEL Model) เป็นแนวคิดท่ีพฒันาข้ึนคร้ังแรกในปี พ.ศ. 2515 ใช้แสดงให้เห็นถึง

ความสัมพนัธ์ในการทาํงานระหว่างคนกบัองคป์ระกอบอ่ืนๆ ทฤษฎีมนุษยปั์จจยั แนวคิดแบบจาํลองเชลล ์เป็น

แนวความคิดท่ีพัฒนาข้ึนคร้ังแรกใน ปี พ.ศ. 2515 โดย Elwyn Edwards จาก การนําแนวความคิดเร่ืองคน 

เคร่ืองจกัรและส่ิงแวดลอ้มในการทาํงานเขา้มาประยกุตใ์ช ้ต่อมาในปี พ.ศ. 2518 กปัตนั Hawkin ไดน้าํมาประยกุต์

เพ่ิมเติมเป็นไดอะแกรมรูปส่ีเหล่ียมดงัภาพท่ี 1  

 

 
 

ภาพ 1 SHELL MODEL 

 

ซ่ึงจะช่วยใหเ้ห็นถึงความสัมพนัธ์ระหวา่งคนกบัองคป์ระกอบอ่ืนในระบบการบิน โดยในปัจจุบนัเป็นท่ี 

ยอมรับและไดก้าํหนดเป็นขอ้แนะนาํจาก องค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ (ICAO: International Civil 

Aviation Organization) ตั้งแต่ พ.ศ. 2535 ให้ใชเ้ป็นกรอบในการวิเคราะห์หามนุษยปัจจยัในอุตสาหกรรมการบิน 

ตวัย่ออกัษร SHEL ย่อมาจาก S = Software, H = Hardware, E = Environment, และ L = Liveware บางคร้ังอาจ

เขียนเป็น SHELL ก็ได ้

องคป์ระกอบของ SHEL Model ประกอบดว้ยกนั 5 ส่วน เม่ือนาํมาใชใ้นทางการบินแลว้จะมีความหมาย

ดงัน้ี (1) Liveware (L) คือ มนุษยท่ี์ปฏิบติังานอยูใ่นอุตสาหกรรมการบิน เช่นนกับิน พนกังานควบคุมการจราจร
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ทางอากาศ ช่างซ่อมบาํรุงและเจา้หน้าท่ีภาคพ้ืนดิน เป็นตน้ (2) Hardware (H) คือเคร่ืองจกัรหรืออุปกรณ์ เช่น 

อากาศยาน รถลากจูงอากาศยาน รถขนส่งสินคา้และ สะพานเทียบอากาศยาน เป็นตน้ (3) Software (S) คือคู่มือ 

ระเบียบ กฎเกณฑใ์นการทาํงาน และสญัลกัษณ์รวมถึง ซอฟแวร์ของคอมพิวเตอร์เป็นตน้ (4) Environment (E) คือ 

ส่ิงแวดลอ้มท่ีอยูร่อบ ๆ L-H-S เช่น อุณหภูมิสภาพ อากาศ และแสงสวา่ง เป็นตน้ นอกจากน้ียงัหมายถึงผลกระทบ

จากนโยบายการบริหารจัดการขององค์กร อีกด้วย (5) Liveware (L) เป็นส่วนท่ีอยู่ตรงกลางของแบบจาํลอง 

หมายถึงมนุษยท่ี์ปฏิบติังานอยู่หน้างาน ในความเป็นจริง แลว้มนุษยส์ามารถปรับตวัเขา้กบส่ิงต่างๆ ไดดี้แต่ก็มี             

ขอ้ จาํกดัในเร่ืองของประสิทธิภาพการทาํงานของตวัเอง ปัญหาอีกอย่างหน่ึงของมนุษยก็์คือการมีมาตรฐานใน                 

การทาํงาน ท่ีไม่คงท่ี เม่ือดูจากภาพท่ี 1 จะเห็นวา่ขอบของบล็อคตวั L จึงไม่เป็นเส้นตรงเป็นการสะทอ้นให้เห็น

ขอ้จาํกดัดงักล่าวขา้งตน้ การศึกษาทาํความเขา้ใจวา่องคป์ระกอบรอบๆ ของ บล็อค Liveware มีปัจจยัอะไรบา้งท่ี

เป็นสาเหตุของการเช่ือมต่ออยา่งไม่สมบูรณ์ ซ่ึงนาํมาสู่การเกิดอุบติัเหต ุ(ณุฐิพงศ ์สนส่ง, เสกสรร สุทธิสงค,์ 2560) 

ทฤษฎกีารเกดิอบุัตเิหตุสวสิชีส โมเดล (Swiss Cheese Model) 

รูปแบบของแผ่นชีสสวิส (Swiss Cheese Model) นั้ นใช้สําหรับเพ่ือการวิเคราะห์ความเส่ียง (Risk 

Analysis) และการบริหารความเส่ียง (Risk Management) โดยมกัจะใชใ้นกิจการท่ีมีความเส่ียงสูง เช่น การบิน 

(Aviation), วิศวกรรม (Engineering) และทางการแพทย ์(Healthcare)โดยแนวคิดน้ีจะมองว่ามนุษยเ์ราแต่ละคนนั้น 

เปรียบเสมือนแผ่นชีสแต่ละแผ่นท่ีมีรูพรุนบนแผ่น ซ่ึงรูพรุนเหล่าน้ีก็คือจุดอ่อน หรือความผิดพลาดส่วนบุคคล

นั่นเอง ซ่ึงแต่ละการกระทาํของมนุษยแ์ต่ละคนจะเหมือนกับการเล่ือนซ้ายขวาบนล่างของแผ่นชีส แลว้ถา้มี               

ความผิดพลาดเกิดข้ึน (Hazards) ร่วมกนัแลว้ลูกศรสีแดง คือ อนัตรายท่ีเกิดข้ึนนั้นสามารถทะลุจากแผน่หน่ึงไปยงั

อีกแผน่หน่ึงไดม้นัก็จะสามารถก่อใหเ้กิดความเสียหาย (Losses) ในทา้ยท่ีสุดได ้

ดงันั้นอุบติัเหตุจะเกิดข้ึนไดเ้ม่ือมีอนัตรายเกิดข้ึน พร้อมๆ กบัท่ีมีความผิดพลาดต่างๆ เกิดข้ึนพร้อมกนั 

ตวัอยา่งเช่น ในระบบการบิน การท่ีเคร่ืองบินจะสามารบินไดอ้ยา่งปลอดภยั เดินทางถึงจุดหมายอยา่งสวสัดิภาพ

นั้น ประกอบดว้ยปัจจยัหลายอย่าง เร่ิมตั้งแต่ การออกแบบเคร่ืองบิน วสัดุอุปกรณ์ การประกอบ วิศวกรการบิน 

ช่างดูแล นกับิน แอร์โฮสเตส พนักงานภาคพ้ืน เจา้หน้าท่ีควบคุมการจราจรทางอากาศ ผูโ้ดยสาร รวมถึงสภาพ

อากาศ แลว้ก็มีอีกมากมายหลากหลายปัจจยัท่ีอาจก่อใหเ้กิดความผิดพลาดข้ึนได ้(นิวตั เน้ือนุ่ม และคณะ, 2551) 

 

4. สมมติฐานการวจัิย 

สภาพส่วนบุคคลของพนักงานบริการภาคพ้ืนในเขตพ้ืนท่ีคลังสินค้าและลานจอดอากาศยาน

ประกอบดว้ย เพศ อาย ุการศึกษา ตาํแหน่ง ประสบการณ์ การฝึกอบรม แตกต่างกนั 

 

5. ขอบเขตการวจัิย  

5.1 ขอบเขตประชากร 

พนกังานบริการภาคพ้ืนในเขตพ้ืนท่ีคลงัสินคา้และลานจอดอากาศยาน บริษทั แพน ไทย แอร์ (กรุงเทพ) 

จาํกดั จาํนวน 271 คน (ท่ีมา:ฝ่ายทรัพยากรบุคคล บริษทัแพนไทยแอร์ (กรุงเทพ) จาํกดั ณ ท่าอากาศยานนานาชาติ

ดอนเมือง 

5.2 ขอบเขตตวัแปร 

ตัวแปรต้น สภาพส่วนบุคคลได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา ตาํแหน่ง ประสบการณ์การทํางาน                    

การฝึกอบรมเก่ียวกบัความปลอดภยั 
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ตวัแปรตาม ปัจจยัท่ีมีผลต่อการเกิดอุบติัเหตุ ซ่ึงสามารถอธิบายผ่านโมเดลพ้ืนฐานของความปลอดภยั

การบินท่ีเป็นสาเหตุของอุบติัเหตุ คือโมเดล 5M (5M Model) ไดแ้ก่  (HSC Aviation, 2562) 

- Man: ปัจจยัการกระทาํของมนุษย ์ 

- Machine: ปัจจยัจากเคร่ืองจกัร  

- Media: ปัจจยัจากสภาพแวดลอ้ม  

- Mission: ปัจจยัจากภารกิจ  

- Management: ปัจจยัจากการบริหารจดัการ  

5.3 ขอบเขตเวลา  

ระยะเวลาท่ีดาํเนินการวจิยั คือ เดือนพฤษภาคม 2563 ถึงเดือนเมษายน 2564 

 

6. วธีิดําเนินการวจัิย  

6.1 แบบแผนการวจิยั  

การวิจัยเร่ือง “ปัจจัยท่ีมีผลต่อการเกิดอุบัติเหตุในการให้บริการของพนักงานภาคพ้ืนในเขตพ้ืนท่ี

คลงัสินคา้และลานจอดอากาศยาน ท่าอากาศยานนานาชาติดอนเมือง” ผูว้ิจัยได้วางแผนการดาํเนินการวิจัย                       

ท่ีผสมผสานทฤษฎี แนวคิด ขอ้มูล และแนวทางดาํเนินงานวิจยั โดยมีการกาํหนดตวัแปรท่ีตอ้งการเก็บขอ้มูล 

เคร่ืองมือ การตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือ การเก็บรวมรวมขอ้มูล การวิเคราะห์ขอ้มูล สถิติท่ีใช้ ตลอดจน                      

การนาํเสนอผลการวิเคราะห์ขอ้มูล เพ่ือให้ไดค้าํตอบมาตอบประเด็นปัญหาและสามารถตอบวตัถุประสงคข์อง                

การวจิยัไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ  

6.2 ประชากรและตวัอย่าง 

 6.2.1 ประชากรท่ีใช้ในการศึกษาคร้ังน้ี คือ พนักงานบริการภาคพ้ืนในเขตพ้ืนท่ีคลงัสินคา้และ               

ลานจอดอากาศยาน บริษทั แพน ไทย แอร์ (กรุงเทพ) จาํกดั จาํนวน 271 คน (ท่ีมา: ฝ่ายทรัพยากรบุคคล บริษทั

แพนไทยแอร์ (กรุงเทพ) จาํกดั ณ ท่าอากาศยานนานาชาติดอนเมือง)  

 6.2.2 การกําหนดขนาดกลุ่มตัวอย่าง ผู ้วิจัยใช้การคาํนวณจากสูตรของ ทาโร่ ยามาเน่ (Taro 

Yamane, 1967 อา้งถึงใน ธานินทร์ ศิลป์จารุ, 2549, หนา้ 47) ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ 95% และความคลาดเคล่ือน 5% 

ไดจ้าํนวนกลุ่มตวัอยา่งท่ีเหมาะสมจาํนวน162 คน 

 6.2.3 การสุ่มตวัอย่าง เพ่ือให้ไดก้ลุ่มตวัอย่างท่ีมีคุณสมบติัและคุณลกัษณะท่ีสามารถเป็นตวัแทน

ของประชากรท่ีผูว้จิยัทาํการศึกษาคร้ังน้ี คือ การสุ่มตวัอยา่งแบบเจาะจง (Purposive sampling) 

6.3 เคร่ืองมือวจิยั 

เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยัคร้ังน้ีคือ แบบสอบถาม (Questionnaire) โดยผูว้จิยัสร้างเคร่ืองมือจากการศึกษา

เอกสาร ทฤษฎี แนวคิด งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งและสอดคลอ้งตามวตัถุประสงค ์เช่นการสร้างเคร่ืองมือจากแนวคิด

ทฤษฎีดา้นความปลอดภยัการบิน แนวคิดของการเกิดอุบติัเหต ุเป็นตน้ โดยมีขั้นตอนการสร้างเคร่ืองมือ ดงัน้ี 

 1) ศึกษาเอกสาร ตาํรา และงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัปัจจยัท่ีทาํใหเ้กิดอุบติัเหตทุางดา้นการบิน 

 2) สร้างคาํถามโดยพิจารณาให้สอดคลอ้งกบัหลกัทฤษฎีทางดา้นปัจจยัของอุบติัเหตุดา้นการบิน 

โดยแบบสอบถามประกอบดว้ย 3 ตอน ดงัน้ี 
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  ตอนท่ี 1 ปัจจัยส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม ลักษณะของแบบสอบถามเป็นแบบ

ตรวจสอบรายการ (Check-List) รวม 6 ขอ้ ประกอบดว้ย เพศ อาย ุระดบัการศึกษา ตาํแหน่ง ประสบการณ์ และ

จาํนวนคร้ังของการฝึกอบรมดา้นความปลอดภยัการบิน 

  ตอนท่ี 2 ปัจจยัท่ีมีผลต่อการเกิดอุบติัเหตุในการให้บริการของพนักงานภาคพ้ืนในเขตพ้ืนท่ี

คลงัสินคา้และลานจอดอากาศยาน ลกัษณะแบบสอบถามเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) ซ่ึงผูว้จิยั

ใชห้ลกัทฤษฎีพ้ืนฐานของความปลอดภยัการบินท่ีเป็นสาเหตุของอุบติัเหตุ คือโมเดล 5M (5M Model) คือ Man: 

ปัจจยัการกระทาํของมนุษย ์(Human Factors), Machine: ปัจจยัจากเคร่ืองจกัร (Material Factors), Media: ปัจจยั

จากสภาพแวดลอ้ม (Environment Factors), Mission: ปัจจยัจากภารกิจ, Management: ปัจจยัจากการบริหารจดัการ 

จาํนวนขอ้คาํถามทั้งหมด 14 ขอ้ ประกอบดว้ย 

  (1) ปัจจัยการกระทาํของมนุษย ์ประกอบด้วย 1. การมีทักษะความรู้ประสบการณ์ใน               

การทํางาน 2. เคารพกฎระเบียบข้อบังคับในการปฏิบัติงาน 3. มีสภาพร่างกายท่ีพร้อมทํางาน  เช่น ไม่มี                        

ความเหน่ือยลา้ ไม่เจ็บป่วย สุขภาพร่างกายแข็งแรง 4. ไม่มีความบกพร่องทางจิตใจ เช่น สภาอารมณ์ปกติ ไม่มี

ความกงัวล มีความมัน่ใจ ไม่มีความเครียด 

  (2) ปัจจยัจากเคร่ืองจกัร ประกอบดว้ย 1. มีการซ่อมบาํรุงตามรอบระยะเวลา 2. ดูแลรักษา

เคร่ืองมืออุปกรณ์ไดม้าตรฐาน 3. เคร่ืองมืออุปกรณ์มีคุณภาพ ไม่มีการชาํรุด  

  (3) ปัจจัยจากสภาพแวดลอ้ม ประกอบด้วย 1. ปรากฏการณ์ธรรมชาติ เช่น แสงสว่าง 

อุณหภูมิ ความช่ืน สภาพอากาศ ส่งผลให้เกิดอุบติัเหตุในการทาํงาน 2.บริเวณสถานท่ีท่ีใหบ้ริการ มีพ้ืนท่ีเพียงพอ 

สะดวกต่อการเคล่ือนยา้ยอุปกรณ์ หรือการใหบ้ริการ  

  (4) ปัจจัยจากภารกิจ ประกอบด้วย 1. ลกัษณะของงานท่ีทาํไม่มีความเส่ียงต่อการเกิด

อุบติัเหตุ 2. งานท่ีทาํมีแนวทางปฏิบติัท่ีชดัเจนต่อความปลอดภยัในการทาํงาน  

   (5) ปัจจยัจากการบริหารจดัการ ประกอบดว้ย 1. หน่วยงานมีนโยบายดา้นความปลอดภยั

ท่ีชดัเจน 2. หน่วยงานสนับสนุนเร่ืองการเพ่ิมความรู้ให้กบัพนักงาน เช่น การจดัการอบรม การส่งบุคลากรไป

เรียนรู้กบัองคก์รภายนอก 3.มีการบริหารจดัการงานท่ีดี เช่น การมอบหมายงานท่ีเหมาะสมการทาํงานมีหลกั

ปฏิบติัท่ีชดัเจน ไม่เกิดความสบัสนในการทาํงาน  

  ตอนท่ี 3 เป็นคาํถามปลายเปิดท่ีให้ผูต้อบแบบสอบถามเสนอแนะหรือให้ความคิดเห็นด้าน

ปัจจยัท่ีมีผลต่อการเกิดอุบติัเหตุของการทาํงาน 

 3) การตรวจสอบคุณภาพของเคร่ืองมือ ดว้ยผูเ้ช่ียวชาญพิจารณาตรวจสอบความถูกตอ้งและความ

เท่ียงตรงเชิงเน้ือหา (Content Validity)  ด้วยการตรวจสอบดัชนีความเท่ียงตรง (Index of Item-Objective 

Congruence: IOC) โดยแบบวดัท่ีมีค่าเฉล่ียของความคิดเห็นจากผูเ้ช่ียวชาญมากกวา่หรือเท่ากบั0.5 เป็นแบบวดัท่ี

ใชไ้ด ้

 4) ตรวจสอบค่าความเช่ือมัน่ (Reliability) ของแบบสอบถาม โดยใช้สูตรสัมประสิทธ์ิแอลฟา

ของครอนบาค (Cronbach’s coefficient alpha, บุญชม ศรีสะอาด, 2556) และคดัเลือกขอ้คาํถามท่ีมีค่า α ตั้งแต่ 

0.70 ข้ึนไป (α > 0.70) 

6.4 การเกบ็รวบรวมข้อมูล 

       1. นาํแบบสอบถามไปใหก้ลุ่มตวัอยา่งตอบ และดาํเนินการเก็บแบบสอบถาม 

 2. นาํแบบสอบถามท่ีไดรั้บกลบัคืนมา และตรวจสอบความสมบูรณ์ของขอ้มูล 
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6.5 การวเิคราะห์ข้อมูล  

 ผูว้จิยัดาํเนินการวเิคราะห์ขอ้มูลดงัน้ี 

 1. ตรวจสอบความสมบูรณ์ของเคร่ืองมือวดัแต่ละชุด 

  2. นาํขอ้มูลท่ีไดท้าํการตรวจสอบความสมบูรณ์แลว้ ทาํการวเิคราะห์ขอ้มูลเก่ียวกบัสภาพของผูต้อบ

แบบสอบถาม โดยหาค่าความถ่ี (Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage)  

  3. วิเคราะห์ปัจจยัท่ีเป็นสาเหตุของการเกิดอุบติัเหตุ โดยหาค่าเฉล่ีย (Mean) ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

(Standard Deviation) ตามรายขอ้แต่ละด้านแลว้นําผลการคาํนวณมาวิเคราะห์ขอ้มูลตามความมุ่งหมาย และ

สมมติฐานการศึกษาคน้ควา้ต่อไป  

 

7. ผลการวจัิย 

จากการศึกษาเร่ือง “ปัจจยัท่ีมีผลต่อการเกิดอุบติัเหตุในการให้บริการของพนกังานภาคพ้ืนในเขตพ้ืนท่ี

คลงัสินคา้และลานจอดอากาศยาน ท่าอากาศยานนานาชาติดอนเมือง” มีผลการวจิยัดงัต่อไปน้ี 

7.1 ผลการวจิยัเกีย่วกบัปัจจยัส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถามเป็นดงัต่อไปนี ้

 (1) ดา้นเพศ พบวา่ ส่วนใหญ่พนกังานบริการภาคพ้ืนฯ เป็นเพศชาย จาํนวน 104 คน คิดเป็นร้อยละ 

64.20 และเป็นเพศหญิง จาํนวน 58 คน คิดเป็นร้อยละ 35.80 

 (2) ดา้นอาย ุพบวา่ ส่วนใหญ่พนกังานอยูใ่นช่วงอาย ุ31-40 ปี โดยมีจาํนวน 101 คน คิดเป็นร้อยละ 

62.30 รองลงมาคือพนักงานท่ีมีช่วงอายุ 20-30 ปี จาํนวน 45 คน คิดเป็นร้อยละ 27.80 ลาํดบัถดัมา คือ ช่วงอายุ               

41-50 ปี มีจาํนวน 14 คน คิดเป็นร้อยละ 8.60 และช่วงอาย ุ50 ปีข้ึนไปมี 2 คน คิดเป็นร้อยละ 1.20 

 (3) ดา้นระดบัการศึกษา พบวา่ โดยส่วนใหญ่พนกังานมีระดบัการศึกษา ปริญญาตรี จาํนวน 111 คน 

คิดเป็นร้อยละ 68.50 รองลงมาระดบัการศึกษาประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูง (ปวส.) จาํนวน 40 คน คิดเป็นร้อยละ 

24.70 ถัดมาเป็นการศึกษาประเภทประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) จํานวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 4.90 และ                 

ปริญญาโทข้ึนไปเป็น มีจาํนวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 1.90 

 (4) ด้านตาํแหน่ง พบว่า มีตาํแหน่งงานเป็นพนักงานปฏิบติัการ จาํนวน 149 คน คิดเป็นร้อยละ 

92.00 รองลงมาเป็นผูจ้ดัการหรือหวัหนา้งานจาํนวน 10 คน คิดเป็นร้อยละ 6.20 และผูอ้าํนวยการข้ึนไปมีจาํนวน 3 

คน คิดเป็นร้อยละ 1.90 

 (5) ดา้นประสบการณ์การทาํงาน พบว่า มีประสบการณ์ในการทาํงานอยู่ท่ี 1-5 ปีข้ึนไป จาํนวน                

52 คน คิดเป็นร้อยละ 32.10 รองลงมาอยูใ่นช่วง 6 เดือน-1ปี จาํนวน 41 คน คิดเป็นร้อยละ 25.30 ถดัมา คือ 5 ปีข้ึนไป

จาํนวน 30 คน คิดเป็นร้อยละ 18.50  มีประสบกาณ์การทาํงาน 3-5 เดือน จาํนวน 27 คน คิดเป็นร้อยละ16.70 และ

ประสบการการณ์ทาํงานตํ่ากวา่ 3 เดือน จาํนวน 12 คน คิดเป็นร้อยละ7.40 

 (6) ดา้นจาํนวนคร้ังของการฝึกอบรมดา้นความปลอดภยัการบิน พบวา่ ส่วนใหญ่เคยฝึกอบรม 1-2 

คร้ัง จาํนวน 105 คน คิดเป็นร้อยละ 64.80 รองลงมาฝึกอบรม 3-4 คร้ัง จาํนวน 24 คน คิดเป็นร้อยละ 14.80 ถดัมา

คือ 5-6 คร้ัง จาํนวน 18 คน คิดเป็นร้อยละ 11.10 ถดัมาอีกไม่เคยอบรมเลย จาํนวน 9 คน คิดเป็นร้อยละ 5.60 อบรม 

9 คร้ังข้ึนไป จาํนวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ และอบรมมาแลว้ 7-8 คร้ัง จาํนวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 1.20 
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7.1 ระดับความคิดเห็นต่อปัจจัยที่มผีลต่อการเกดิอุบัตเิหตุในการให้บริการของพนักงานบริการภาคพื้น

ในเขตพื้นทีค่ลงัสินค้าและลานจอดอากาศยาน  

 

ตารางที ่1 ดา้น Man: ปัจจยัการกระทาํของมนุษย ์(Human Factor) 

Man: ปัจจัยการกระทําของมนุษย์ (Human factor)  𝐱𝐱�     S.D ความหมาย อนัดบั 

1. การมีสภาพร่างกายท่ีไม่พร้อมทาํงาน  เช่น                            

มีความเหน่ือยลา้ เจบ็ป่วย สุขภาพร่างกายไม่แขง็แรง 
4.06 0.89 มาก 4 

2. การขาดความรู้ ทกัษะ ประสบการณ์ในการทาํงาน 4.19 0.72 มาก 3 

3. การไม่เคารพกฎระเบียบขอ้บงัคบัในการปฏิบติังาน  4.95 0.2 มากท่ีสุด 1 

4. การมีความบกพร่องทางจิตใจ เช่น อารมณ์ไม่ปกติ                   

มีความกงัวล ไม่มีความมัน่ใจ มีความเครียด 
4.51 0.54 มากท่ีสุด 2 

รวม 4.43 0.33 มาก 1 

 

จากตารางพบวา่ปัจจยัการกระทาํของมนุษยมี์ภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก คิดเป็นค่าเฉล่ีย 4.43  เม่ือพิจารณา

เป็นรายขอ้พบว่าผูต้อบแบบสอบถามมีระดับความคิดเห็นในเร่ืองของการไม่เคารพกฎระเบียบขอ้บังคบัใน                  

การปฏิบติังานเห็นดว้ยมากท่ีสุด มีค่าเฉล่ียอยูท่ี่ 4.95 รองลงมา คือ มีความบกพร่องทางจิตใจ เช่นอารมณ์ไม่ปกติ  

มีความกังวล ไม่มีความมัน่ใจ มีความเครียด ค่าเฉล่ีย 4.51 ถดัมา คือ การขาดความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ใน                  

การทาํงาน มีค่าเฉล่ีย 4.19 และการมีสภาพร่างกายท่ีไม่พร้อมทาํงาน  เช่น มีความเหน่ือยลา้ เจ็บป่วย สุขภาพ

ร่างกายไม่แขง็แรง อยูใ่นระดบัความคิดเห็นท่ีมีค่าเฉล่ียนอ้ยท่ีสุด คือ 4.06 

 

ตารางที ่2 ดา้น Management: ปัจจยัจากการบริหารจดัการ 

Management: ปัจจัยจากการบริหารจัดการ  𝐱𝐱�     S.D ความหมาย อนัดบั 

1. มีการบริหารจดัการงานท่ีไม่ดี เช่น การมอบหมายงานท่ี

ไม่เหมาะสม การทาํงานไม่มีหลกัปฏิบติัท่ีชดัเจน เกิด

ความสับสนในการทาํงานระหวา่งผูป้ฏิบติังาน 

3.51 0.71 มาก 1 

2. หน่วยงานไม่สนบัสนุนเร่ืองการเพ่ิมความรู้ใหก้บั

พนกังาน เช่น ไม่การจดัการอบรม ไม่ส่งบุคลากรไป

เรียนรู้กบัองคก์รภายนอก 

3.25 0.8 มาก 2 

3. หน่วยงานมีนโยบายดา้นความปลอดภยัท่ีไม่ชดัเจน 3.24 0.42 มาก 3 

รวม 3.33 0.39 มาก 2 

 

จากตารางพบว่า ปัจจัยจากการบริหารจัดการ มีภาพรวมอยู่ในระดับมาก คิดเป็นค่าเฉล่ีย 3.33                            

เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบว่าผูต้อบแบบสอบถามมีระดบัความคิดเห็นในเร่ืองของการบริหารจดัการงานท่ีไม่ดี 

เช่น การมอบหมายงานท่ีไม่เหมาะสม การทาํงานไม่มีหลกัปฏิบติัท่ีชดัเจน เกิดความสับสนในการทาํงานระหวา่ง

ผูป้ฏิบติังาน ซ่ึงเป็นปัจจยัท่ีมีผลต่อการเกิดอุบติัเหตุมาก มีเฉล่ียอยู่ท่ี3.51 รองลงมาคือ หน่วยงานไม่สนับสนุน

เร่ืองการเพ่ิมความรู้ใหก้บัพนกังาน เช่น ไม่การจดัการอบรม ไม่ส่งบุคลากรไปเรียนรู้กบัองคก์รภายนอก มีค่าเฉล่ีย 
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3.25 และหน่วยงานไม่สนับสนุนเร่ืองการเพ่ิมความรู้ให้กบัพนักงาน เช่น ไม่มีการจดัอบรม ไม่ส่งบุคลากรไป

เรียนรู้กบัองคก์รภายนอก มีค่าเฉล่ีย 3.24 ตามลาํดบั 

 

ตารางที ่3 ดา้น Mission: ปัจจยัจากภารกิจ 

Mission: ปัจจัยจากภารกจิ 𝐱𝐱�    S.D ความหมาย อนัดบั 

1. งานท่ีทาํมีแนวทางปฏิบติัท่ีไม่ชดัเจนต่อความปลอดภยั

ในการทาํงาน 
3.25 0.6 มาก 1 

2. ลกัษณะของงานท่ีทาํมีความเส่ียงต่อการเกิดอุบติัเหตุ 2.84 0.59 ปานกลาง 2 

รวม 3.05 0.44 มาก 3 

 

จากตารางพบวา่ ปัจจยัจากภารกิจ มีภาพรวมอยูใ่นระดบัเห็นดว้ยมาก คิดเป็นค่าเฉล่ีย 3.05 เม่ือพิจารณา

เป็นรายขอ้พบวา่ งานท่ีทาํมีแนวทางปฏิบติัท่ีไม่ชดัเจนต่อความปลอดภยัในการทาํงาน เป็นปัจจยัท่ีมีผลต่อการเกิด

อุบติัเหตุมาก มีค่าเฉล่ีย 3.25  และลกัษณะของงานท่ีทาํมีความเส่ียงต่อการเกิดอุบติัเหตุ มีค่าเฉล่ีย 2.84 ตามลาํดบั 

 

ตารางที ่4 ดา้น Media: ปัจจยัจากสภาพแวดลอ้ม 

Media: ปัจจัยจากสภาพแวดล้อม 𝐱𝐱�     S.D ความหมาย อนัดบั 

1. บริเวณสถานท่ีท่ีใหบ้ริการ มีพ้ืนท่ีไม่เพียงพอ ไม่สะดวก

ต่อการเคล่ือนยา้ยอุปกรณ์หรือการใหบ้ริการ 
3.12 0.72 ปานกลาง 1 

2. ปรากฏการณ์ธรรมชาติ เช่น แสงสวา่งไม่เพียงพอ 

อุณหภูมิ ความช่ืน สภาพอากาศไม่ดี ส่งผลใหเ้กิด

อุบติัเหตุในการทาํงาน 

2.72 0.69 ปานกลาง 2 

รวม 2.92 0.47 ปานกลาง 4 

 

จากตารางพบว่า ปัจจัยจากสภาพแวดล้อม มีภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง คิดเป็นค่าเฉล่ีย 2.92                     

เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบวา่ บริเวณสถานท่ีท่ีใหบ้ริการ มีพ้ืนท่ีไม่เพียงพอ ไม่สะดวกต่อการเคล่ือนยา้ยอุปกรณ์

หรือการใหบ้ริการ เป็นปัจจยัท่ีมีผลต่อการเกิดอุบติัเหตุปานกลาง มีค่าเฉล่ีย 3.12 และปรากฏการณ์ธรรมชาติ เช่น 

แสงสวา่งไม่เพียงพอ อุณหภูมิ ความช่ืน สภาพอากาศไม่ดี ส่งผลใหเ้กิดอุบติัเหตุในการทาํงาน มีค่าเฉล่ีย 2.72  

 

ตารางที ่5 ดา้น Machine: ปัจจยัจากเคร่ืองจกัร 

Machine: ปัจจัยจากเคร่ืองจักร   𝐱𝐱�      S.D ความหมาย อนัดบั 

1. เคร่ืองมืออุปกรณ์ไม่มีคุณภาพ มีการชาํรุด 2.81 0.71 ปานกลาง 2 

2. ขาดการดูแลรักษาเคร่ืองมืออุปกรณ์ใหไ้ดม้าตรฐาน 2.9 0.44 ปานกลาง 1 

3.  การขาดการซ่อมบาํรุงตามรอบระยะเวลา 2.79 0.55 ปานกลาง 3 

รวม 2.83 0.41 ปานกลาง 5 

 

จากตารางพบวา่ ปัจจยัจากเคร่ืองจกัร (Material Factors) มีภาพรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง คิดเป็นค่าเฉล่ีย 

2.83 เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบว่า ขาดการดูแลรักษาเคร่ืองมืออุปกรณ์ให้ไดม้าตรฐาน จะเป็นปัจจยัท่ีมีผลต่อ                
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การเกิดอุบติัเหตุปานกลาง คิดเป็นค่าเฉล่ีย 2.90 รองลงมาคือ เคร่ืองมืออุปกรณ์ไม่มีคุณภาพ มีการชาํรุด เป็นปัจจยั

ท่ีมีผลต่อการเกิดอุบติัเหตุปานกลาง มีค่าเฉล่ีย 2.81 และการขาดการซ่อมบาํรุงตามรอบระยะเวลา อยู่ในระดบั

ความคิดเห็นปานกลาง มีค่าเฉล่ีย 2.79 ตามลาํดบั 

การเปรียบเทียบสภาพส่วนบุคคลของพนกังานบริการภาคพ้ืนในเขตพ้ืนท่ีคลงัสินคา้และลานจอดอากาศ

ยานประกอบดว้ย เพศ อายุ การศึกษา ตาํแหน่ง ประสบการณ์ การฝึกอบรม แตกต่างกนัมีนัยสําคญัทางสถิติท่ี

ระดบั .05 

 

6. อภิปรายผล  

จากการศึกษาปัจจัยท่ีมีผลต่อการเกิดอุบัติเหตุในการให้บริการของพนักงานภาคพ้ืนในเขตพ้ืนท่ี

คลงัสินคา้และลานจอดอากาศยาน ท่าอากาศยานนานาชาติดอนเมือง พบวา่ ปัจจยัการกระทาํของมนุษย ์(Human 

Factor) ส่งผลให้เกิดอุบติัเหตุมากท่ีสุดโดยเฉพาะดา้นการไม่เคารพกฎระเบียบขอ้บงัคบัในการปฏิบติังาน การมี

ความบกพร่องทางจิตใจ เช่น สภาอารมณ์ไม่ปกติ มีความกงัวล ไม่มีความมัน่ใจ มีความเครียด การขาดความรู้ 

ทกัษะประสบการณ์ในการทาํงาน การมีสภาพร่างกายท่ีไม่พร้อมทาํงาน มีความเหน่ือยลา้ เจ็บป่วย สุขภาพร่างกาย

ไม่แข็งแรง โดยปัจจยัเหล่าน้ีจะส่งผลให้เกิดอุบติัเหตุในการทาํงานมากท่ีสุด สุวรรณ ภู่เต็ง (2553) กล่าวว่าจาก              

การสืบสวนสอบสวนอากาศยานอุบติัเหตุท่ีเกิดข้ึนส่วนใหญ่ในยคุท่ีเทคโนโลยีไดรั้บการพฒันากา้วหนา้ไปมาก

แลว้นั้น สาเหตุหลกัท่ีเป็นปัจจยัของการเกิดอุบติัเหตุดา้นการบินคือ ความผิดพลาดท่ีเกิดจากมนุษย ์ซ่ึงสอดคลอ้ง

กับ สมชนก เทียมเทียบรัตน์ (2560) ทฤษฎีสาเหตุของอุบัติเหตุกับความปลอดภยัการบินในรูปแบบของ 5M 

Model ท่ีได้ระบุว่าปัจจยัท่ีทาํให้เกิดอุบติัเหตุด้านการบินมากท่ีสุดคิดเป็นประมาณ70% คือ เกิดจากปัจจยัการ

กระทาํของมนุษย ์ทั้งน้ีปัจจยัอีกทั้ง 4 ดา้นก็เป็นปัจจยัท่ีจะทาํให้เกิดอุบติัเหตุเชเช่นกนัตามลาํดบั ดงันั้นเพ่ือเป็น

แนวทางในการป้องกนัการเกิดอุบติัเหตุในการปฏิบติังานท่ีเกิดจากปัจจยัการกระทาํของมนุษย ์และปัจจยัอ่ืนๆ 

องค์กรตอ้งให้ความสําคญักบับุคลากรในทุกๆดา้น เช่น การมอบหมายงาน การตรวจสุขภาพร่างกายและจิตใจ  

การเพ่ิมพนูความรู้ใหม่อยา่งสมํ่าเสมอ เช่น การฝึกอบรม การรับรู้ถึงขอ้จาํกดัของมนุษย ์เป็นตน้ เพ่ือใหบุ้คลากรมี

ขวัญกาํลงัใจ มีสภาพร่างกายและจิตใจท่ีพร้อมปฏิบติังานไดเ้ตม็ท่ี และมีความรู้ความสามารถในการปฏิบติังานท่ี

เป็นมาตรฐานและถูกตอ้ง เพ่ือประโยชน์ต่อบุคลากรและองคก์รต่อไป 

 

7. ข้อเสนอแนะ 

 7.1 ข้อเสนอแนะในการนําผลวจิยัไปใช้ 

 จากผลการวิจยัคร้ังน้ี ผูว้ิจยัมีขอ้เสนอแนะในการนาํผลการวิจยัมาเป็นแนวทางในการป้องกนัปัจจยัท่ี            

จะเป็นสาเหตุของการเกิดอุบติัเหตุในการให้บริการของพนักงานภาคพ้ืนในเขตพ้ืนท่ีคลงัสินคา้และลานจอด

อากาศยานหรือส่วนงานอ่ืนของอุตสาหกรรมการบิน ดงัน้ี   

7.1.1 ปัจจยัการกระทาํของมนุษย ์ควรมีการดูแลเอาใจใส่ในทุกดา้นของบุคลากร เพราะบุคลากร

เป็นกาํลงัสาํคญัของการขบัเคล่ือนองคก์รใหป้ระสบความสาํเร็จ เช่น การใหค้วามสาํคญัดา้นสุขภาพร่างกาย จิตใจ 

เพ่ือให้บุคลากรมีสุขภาพร่างกายท่ีแขง็แรง ไม่เจ็บป่วย ไม่เกิดความเครียดในการทาํงาน ตลอดจนการส่งเสริมให้

ความรู้แก่บุคลากรอยา่งสมํ่าเสมอ เป็นตน้ เพ่ือเสริมสร้างกาํลงักายและกาํลงัใจในการทาํงานให้มีประสิทธิภาพ

และลดขอ้ผิดพลาดท่ีอาจจะเกิดข้ึนในการทาํงานในอนาคตได ้
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7.1.2 ปัจจยัจากการบริหารจดัการ ควรมีการบริหารจดัการงานใหถู้กตอ้งและเหมาะสม สนบัสนุน

เร่ืองการเพ่ิมความรู้ให้กบัพนกังาน เช่น จดัการอบรม ส่งบุคลากรไปเรียนรู้กบัองคก์รภายนอก เพ่ือเป็นการเพ่ิม

ความรู้และประสบการณ์ท่ีหลากหลายในการทาํงาน 

7.1.3 ปัจจยัจากภารกิจหรือหนา้ท่ีท่ีปฏิบติั ควรใหค้วามสาํคญักบัความปลอดภยัในการทาํงานอย่าง

มีระบบแบบแผน เพ่ือลดความเส่ียงของอุบติัเหตุท่ีจะเกิดข้ึนในการทาํงาน 

7.1.4 ปัจจัยจากสภาพแวดล้อม ควร ปรังปรุง แก้ไข ในเร่ืองของแสงสว่าง สภาพแวดล้อม                       

การทาํงาน ใหดี้ยิง่ข้ึน ตลอดจนสภาพแวดลอ้มรอบขา้งอ่ืนๆ ท่ีจะเป็นปัจจยัของการเกิดอุบติัเหตุได ้

7.1.5 ปัจจยัจากเคร่ืองจกัร ควรมีการตรวจเช็คอุปกรณ์การทาํงานอย่างสมํ่าเสมอโดยไม่เพียงแต่

ตรวจตามรอบ เน่ืองจากอาจเกิดความผิดพลาดจากการตรวจเช็คเคร่ืองมืออุปกรณ์ส่งผลใหเ้กิดอุบติัเหตุได ้  

7.2 ข้อเสนอแนะในการวจิยัคร้ังต่อไป 

การวิจยัคร้ังน้ีเป็นการศึกษาเฉพาะระดบัความคิดเห็นของผูป้ฏิบติังานของหน่ึงองคก์รท่ีเก่ียวขอ้งกบั

อุตสาหกรรมการบินเท่านั้น ดงันั้นควรจะมีการทาํวจิยัในทุกองคก์รท่ีเก่ียวขอ้งกบัการบินเพ่ือใหภ้าคอุตสาหกรรม

การบินเกิดความปลอดภยัอย่างสูงสุดและควรนาํผลการวิจยัในคร้ังน้ีไปต่อยอดในการสร้างงานวิจยัดา้นอ่ืนๆ 

เพ่ือใหผู้ว้จิยัสามารถเห็นปัจจยัท่ีก่อใหเ้กิดอุบติัเหตุในมิติอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการบิน 

 

8. กติติกรรมประกาศ 

งานวิจยัเร่ืองน้ีสาํเร็จไม่ได ้หากขาดความกรุณาจากพนกังานบริการภาคพ้ืนในเขตพ้ืนท่ีคลงัสินคา้และ

ลานจอดอากาศยาน บริษทั แพน ไทย แอร์ (กรุงเทพ) จาํกดั ท่ีเสียสละเวลาในการให้ขอ้มูลการทาํวิจยัในคร้ังน้ี 

นอกจากนั้น ผูว้จิยัขอขอบคุณ นาวาอากาศเอกสุวรรณ ภู่เตง็ ท่ีปรึกษาโครงการวจิยัท่ีใหข้อ้คิด คาํแนะนาํท่ีมีคุณค่า

และเป็นประโยชน์ ตลอดจนแกไ้ขขอ้บกพร่องต่างๆ ดว้ยความละเอียดถ่ีถว้นและเอาใจใส่ดว้ยดีเสมอมาผูว้ิจยั

ซาบซ้ึงเป็นอยา่งยิง่ จึงขอกราบขอบพระคุณเป็นอยา่งสูงไว ้ณ โอกาสน้ี 

ขอขอบพระคุณผูท้รงคุณวุฒิท่ีช่วยตรวจสอบเคร่ืองมือวิจยัให้มีความสอดคลอ้งกบัหัวขอ้เร่ืองท่ีศึกษา 

ตลอดจนขอขอบพระคุณศูนยส่์งเสริมและพฒันางานวิจยั มหาวิทยาลยัศรีปทุม ขอบพระคุณมหาวิทยาลยัศรีปทุม

ท่ีสนับสนุนงบประมาณในการทาํวิจัยคร้ังน้ี คุณค่าและประโยชน์ของงานวิจัยน้ี ผูว้ิจัยขอมอบเป็นกตญั�ู

กตเวทิตาแด่ บุพการี บูรพาจารย ์และผูมี้พระคุณทุกท่านทั้งในอดีตและปัจจุบนั ท่ีทาํให้ขา้พเจา้เป็นผูมี้การศึกษา

และประสบความสาํเร็จมาจนตราบเท่าทุกวนัน้ี 
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บทคัดย่อ 

 ธรรมชาติของมนุษยมี์ความเหมือนกนัอยู่หลายประการ รวมทั้งการท่ีมนุษยทุ์กคนมีพฤติกรรมทั้งเชิง

บวกและเชิงลบท่ีเป็นผลมาจากความคิดและความรู้สึกของแต่ละคน พฤติกรรมในเชิงลบอยา่งหน่ึงของมนุษยก็์คือ

การกระทาํความผิดท่ีผิดพลาดหรือมีขอ้ผิดพลาด ซ่ึงไม่มีใครอยากใหเ้กิดข้ึน จากขอ้เท็จจริงในช่วง 40 ปีท่ีผา่นมา 

อุบติัเหตุท่ีเกิดข้ึนกบัอากาศยาน ท่ีมีสาเหตุมาจากเคร่ืองยนตข์ดัขอ้ง หรือ mechanical failure มีจาํนวนลดลงอยา่ง

เห็นไดช้ดั ส่วนอุบติัเหตุท่ีเกิดจากความผิดพลาดจากมนุษยก็์ลดลงเช่นกนั แต่ลดลงในอตัราท่ีชา้กวา่ จากการคน้ควา้

พบวา่มนุษยปัจจยัมีปัจจยัสอดแทรกและตวัแปรท่ีเก่ียวเน่ืองกนั ท่ีส่งผลให้เป้าหมายในการลดอุบติัเหตุท่ีเกิดจาก

ความผิดพลาดของมนุษย์ไม่เกิดประสิทธิผลอย่างชัดเจน ดังนั้ นหากต้องการลดจํานวนอุบัติเหตุท่ีเกิดจาก                

ความผิดพลาดของมนุษยใ์ห้น้อยลง จําเป็นจะต้องให้ความสําคัญในการศึกษาแหล่งกําเนิดหรือตน้ตอของ                

ความผิดพลาดท่ีเกิดจากมนุษย ์อนัเป็นสาเหตุท่ีทาํให้เกิดอุบติัเหตุมากยิ่งข้ึน ซ่ึงก็คือการศึกษาถึงมนุษยปัจจยักบั

การป้องกนัอุบติัเหตุ นัน่เอง      
 

คาํสําคญั: มนุษยปั์จจยั, การป้องกนัอุบติัเหตุ, อุตสาหกรรมการบิน 

 

ABSTRACT 

 Human natures are similar to many respects, including all human beings have both positive and negative 

behaviors that are resulted from their thoughts and feelings.  One of the negative human behaviors is mistake or 

error which no one needs  happen to. From the fact in the last40 years ago, a lot of accidents involving the aircrafts 

caused by engine failure or mechanical failure are clearly decreased. In addition, accidents caused by human error 

are also reduced. But they were decreased at a slower rate. From the research, accidents caused by human factor 

which was interfered in many factors and relative variables made ineffective results in the goal of reducing the 

accidents caused by human error.  Thus, Reduction the number of accidents caused by human error is less, there 

is a need to focus on studying the origin or cause of human error which cause more the accidents.  This is the 

study of human factors in aviation accident prevention. 
 

Keywords: Human factor, Accident Prevention, Aviation Industry 
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1. บทนํา 

 ความเป็นมนุษย ์(Human being) มีธรรมชาติท่ีเหมือนกนัอยู่หลายประการ ทั้งในเชิงบวกและเชิงลบท่ี

แฝงอยู่ในพฤติกรรมของบุคคลท่ีเป็นผลจากความรู้สึก และหน่ึงในหลายๆ ประการนั้ น คือ การกระทาํผิด               

ท่ีชาวตะวนัตก เรียกวา่ “Make Mistakes” ธรรมชาติท่ีวา่น้ีนบัเป็นคุณสมบติัของมนุษยใ์นเชิงลบ ท่ีใครก็ไม่อยาก

ใหเ้กิดข้ึน จนกระทั้ง มีคาํพงัเพยเปรียบเทียบในสงัคมของเราวา่ “คนท่ีไม่เคยผิดก็คือคนท่ีไม่เคยทาํงานอะไรเลย” 

ดงันั้นยงัไม่ตอ้งแปลกใจเลยว่า ความผิดพลาดของมนุษย ์(Human error) มีส่วนเก่ียวขอ้งกบัการเกิดอุบติัเหตุใน

องคก์รต่างๆ รวมทั้งในองคก์รการบิน ทั้งการบินพาณิชย ์การบินทหารมากถึงร้อยละ 80-90 ตามขอ้เท็จจริงแลว้

จาํนวนอากาศยานท่ีเกิดอุบติัเหตุ  ลาํพงัสาเหตุจากเคร่ืองยนตข์ดัขอ้ง หรือ Mechanical Failure ลดลงอยา่งเห็นได้

ชดัในช่วง 40 ปีท่ีผ่านมา สาํหรับในส่วนของความผิดพลาดจากมนุษยก็์พบวา่ ลดลงเช่นกนั แต่ลดลงในอตัราชา้

กว่า (Shappell & Wiegmann, 1996) ซ่ึงจากการคน้หาสาเหตุการลดลงของความผิดพลาดจากมนุษย์พบว่ามี                   

ส่ิงสอดแทรก หรือตวัแปรท่ีเก่ียวเน่ืองกนัทาํใหผ้ลท่ีเกิดจากความผิดพลาดของมนุษยไ์ม่ลดลงอยา่งชดัเจนเท่ากบั 

จึงเป็นเง่ือนไขท่ีปรากฏอยูใ่นตวัเอง คือถา้จะใหอุ้บติัเหตุลดลงก็ยิ่งตอ้งใหค้วามสาํคญั ย ํ้าเนน้ถึงแหล่งกาํเนิดของ

ความผิดพลาดจากมนุษยท่ี์เก่ียวพนักบัสาเหตุของอุบติัเหตุใหม้ากยิง่ข้ึน 

 ความผิดพลาดจากมนุษย ์(Human error) มกัใชว้ิธีวิเคราะห์คน้หาสาเหตุภายหลงัเม่ือเกิดอุบติัเหตุแลว้  

หากมีวิธีการวิเคราะห์ก่อนหน้าการเกิดอุบัติเหตุก็คล้ายกับว่าเป็นส่ิงท้าทาย เช่น เหตุเบ้ืองต้นจากทักษะ                           

การปฏิบัติงานไม่ดี ก็ว่าเพราะเกิดจากเหตุมนุษยปั์จจยั แต่ก็ไม่ได้ลงลึกไปถึงขอบข่ายของความผิดพลาดนั้น 

ตวัอยา่งเช่น ความผิดพลาดจากมนุษย ์เป็นการมองจากภาพรวม ไม่ไดพิ้จารณาไปถึงเง่ือนไขหรือส่ิงท่ีมาบัน่ทอน

ศกัยภาพทางจิตใจและทางร่างกายของบุคคลลงไป เช่น การเหน่ือยลา้ ความเจ็บป่วยและทศันคติ (นิวติั เน้ือนุ่ม

และคณะ, 2551) 

 

2. วตัถุประสงค์ 

(1)  เพ่ือใหเ้ขา้ใจถึงหลกัมนุษยปัจจยักบัการป้องกนัอุบติัเหตุดา้นการบิน 

(2) เพ่ือศึกษาความสาํคญัของหลกัมนุษยปัจจยัในการป้องกนัอุบติัเหตุดา้นการบิน 

 

3. ความเป็นมาของมนุษย์ปัจจัยด้านการบิน  

  “ Human factors is about people:  it is about people in their working and living environments, and it is 

about their relationship with equipment, procedures, and the environment.  Just as importantly, it is about their 

relationships with other people Its two objectives can be seen as Safety and Efficiency.” 

(ICAO Circular 227 : The International Civil Aviation Organization) 

  องคก์ารการบินพลเรือนระหว่างประเทศ (ICAO) ไดใ้ห้ความหมายของมนุษยปั์จจยั ดงัน้ี “มนุษยปัจจัย” 

คือ เร่ืองเก่ียวกบัมนุษย ์เป็นเร่ืองเก่ียวกบัผูค้นในสภาพแวดลอ้มการทาํงานและการใชชี้วิต ความสัมพนัธ์ของ                

คนกบัอุปกรณ์ ขั้นตอนต่างๆ ในการทาํงาน ท่ีสาํคญัคือความสมัพนัธ์ของการทาํงานร่วมกบัผูอ่ื้น โดยทั้งหมดของ

มนุษยปัจจยั  มีวตัถุประสงคส์าํคญัสองประการคือ เพ่ือความปลอดภยั และการมีประสิทธิภาพ 

  มนุษยปัจจยัดา้นการบินในช่วงสงครามโลกคร้ังท่ี 1 แพทยท่ี์เก่ียวขอ้งกบัดา้นการบิน ไดมี้บทบาทเด่น

ในการคดัเลือกนักบินระหว่างสงครามโลกคร้ังท่ี 1 แมจ้ะนําการคดัเลือกเขา้ไปสัมพนัธ์กับการตรวจร่างกาย                

ดา้นการแพทยม์ากกว่า  แต่ก็ส่งผลให้ไดน้ักบินท่ีมีคุณภาพสามารถลดปริมาณความลม้เหลวจากการฝึกบินได ้
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ส่งผลให้เกิดกฎขอ้บงัคบัท่ีใช้ในอเมริกาตั้งแต่กลาง ค.ศ. 1920 เป็นตน้มา ท่ีตอ้งให้นักบินผ่านการตรวจสอบ

ทางดา้นการแพทยต์ามมาตรฐานท่ีตั้งไว ้(นนัทิรัตน์ พิเดช, 2551) 

  ในช่วงแรกของการพฒันาดา้นการบิน แพทยท่ี์เก่ียวขอ้งกบัดา้นการบินหรือแพทยเ์วชศาสตร์การบิน

พบว่า ตนได้มีส่วนเขา้ไปเก่ียวขอ้งกับกิจกรรมท่ีเป็นเร่ือง Human Factor เพ่ิมข้ึน โดยปัญหาในช่วงแรกด้าน                 

การบินจะเป็นเร่ืองของดา้นสรีรวิทยาของมนุษย ์ทาํให้แพทยด์า้นการบินมีส่วนเก่ียวขอ้งกบัมนุษยปัจจัยด้าน                

การบินในเร่ืองความแตกต่างกนัของส่ิงแวดลอ้มท่ีใชใ้นการดาํรงชีวติกบัส่ิงแวดลอ้มขณะทาํการบิน โดยปัญหาจะ

เก่ียวกบัปัจจยัต่อไปน้ีคือ ความเร็ว, ความสูง, การสะเทือน, เสียง, อุณหภูมิและความลา้  ซ่ึงเป็นธรรมชาติท่ีตอ้ง

ส่งผลต่อร่างกายของมนุษย ์ 

  ในสงครามโลกคร้ังท่ี 1 เป็นโอกาสท่ีแพทยแ์ละนกัจิตวิทยาไดมี้โอกาสสาธิตใหเ้ห็นถึงความจาํเป็นท่ี

ควรจะมีส่วนของ Human Factor ในอุตสาหกรรมการบินสมยัใหม่ในเร่ืองของการคดัเลือกและฝึกอบรม ผลของ

การร่วมมือกนัของแพทยก์บันกัจิตวทิยา เป็นความรับผิดชอบสาํหรับกา้วแรกขององคก์รท่ีพยายามจะนาํหลกัการ

ทางวทิยาศาสตร์มาใชร่้วมกบัมนุษยปัจจยัและมีความพยายามอยา่งมากท่ีจะเขา้ใจส่วนประกอบของมนุษย ์โดยใน

ประเทศองักฤษ แสดงให้เห็นว่านักบินทุก ๆ 100 คน ท่ีถูกฆ่าตายเม่ือสงครามโลกคร้ังท่ี 1 มีสองคนตายเพราะ

นํ้ ามือฆ่าศึก ส่วนอีก 8 คนตายเพราะเคร่ืองบินมีปัญหา และ 90 คนตายเพราะตวัเอง ซ่ึงพบวา่ความบกพร่องอยูท่ี่

ประสิทธิภาพของการคดัเลือกนักบิน  และในหลาย ๆ ประเทศ เช่น อิตาลี ฝร่ังเศส องักฤษ และอเมริกา ก็มี                

ความคิดเห็นเดียวกนัท่ีโดยรวมแลว้พบวา่เป็นความผิดพลาดของมนุษยม์ากกวา่ความผดิพลาดในเร่ืองโครงสร้าง

หรือยทุธวธีิในการต่อสู ้

  ระหวา่งสงครามโลกคร้ังท่ี 1 และ 2 ก็ยงัให้ความสาํคญัไปในเร่ืองของเคร่ืองยนตเ์ป็นส่วนใหญ่ มีส่วน

น้อยท่ีมีกิจกรรมเก่ียวกับมนุษยปัจจัย แต่ก็มีผูท้าํการวิจัยด้านมนุษยปัจจัยหลายคน ซ่ึงผลจากการวิจัยต่าง ๆ                     

ทาํให้ผลของสงครามโลกคร้ังท่ี 2 ถือเป็นตวักระตุน้ตวัหน่ึงให้มนุษยปัจจยัดา้นการบินกา้วหนา้ข้ึน ในองักฤษมี

การวิจัยถึงบรรยากาศกับการทํางานให้มีประสิทธิภาพท่ีมหาวิทยาลัย Oxford, มหาวิทยาลัย Cambridge                              

มีห้องทดลองจาํลองสถานการณ์ ในช่ือ "Cambridge  Cockpit" การทดลองในสถานการณ์จาํลองไดถู้กสาธิตให้

เห็นอยา่งชดัเจนวา่ ความสามารถสูงสุดของนกับินในการบินจะสมัพนัธ์กบับุคลิกลกัษณะหลายอยา่งและขอ้จาํกดั

ของคนท่ีพบขณะทาํการบินดว้ย  แมจ้ะดูวา่ส่ิงท่ีพบจะเป็นเร่ืองธรรมดาสามญั แต่ในขณะนั้นมนัสาํคญัมาก เพราะ

เป็นส่ิงท่ีจุดประกายให้มีการพฒันาการใช้เทคโนโลยีสมยัใหม่ในห้องบังคบัการบิน ผลท่ีได้หลายอย่างจาก

โปรแกรมแคมบริดจ ์ รวมไปถึงเร่ืองการคดัเลือกและฝึกอบรม  ผลของการอดนอนและความลา้ รวมทั้งการเพ่ิม

ความเขา้ใจถึงกฎพ้ืนฐานในเร่ืองการมองเห็น การรับรู้และการใชเ้คร่ืองมือในการบินต่างๆ ซ่ึงลว้นแลว้แต่เป็น

เร่ืองเก่ียวขอ้งกบัมนุษยปัจจยั 

  ภายหลงัสงครามโลกคร้ังท่ี 2 มนุษยปั์จจยัดา้นการบินและวงการอุตสาหกรรมมีส่วนเก่ียวขอ้งกบัคาํพดู

ท่ีว่า จิตวิทยาเก่ียวขอ้งกับพฤติกรรมและการทาํงานของมนุษย์อย่างมากข้ึนเร่ือยๆ ซ่ึงเหตุผลง่ายๆ ท่ีทาํให้                

มนุษยปัจจัยด้านการบินอยู่ในความสนใจต่อไปและเพ่ิมมากข้ึนเร่ือยๆ คือ การท่ีเข้าไปศึกษาเก่ียวกับเร่ือง                  

ความปลอดภยัการบินทั้งหมด  

  ดังนั้นการศึกษามนุษยปัจจัยจึงเป็นส่ิงท่ีสําคญัของการเกิดความปลอดภยัด้านการบิน ไม่ว่าจะเป็น

การศึกษาดา้นสรีรี (Physical), จิตวิทยา (Psychological), สังคมจิตวิทยา (Psychosocial) และพยาธิสภาพ ท่ีอาจ

ส่งผลต่อการทาํงานของมนุษยไ์ด ้และท่ีลืมไม่ไดคื้อวิทยาศาสตร์ยงัคงตอ้งคาํนึงความสัมพนัธ์สูงสุดท่ีมนุษยจ์ะ

สามารถเก่ียวขอ้งกับเคร่ืองยนต์กลไกได้อย่างมีประสิทธิภาพ มนุษยปัจจัยยงัเก่ียวขอ้งกับความปลอดภยัใน                  
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การขนส่งและเป็นเหตุผลหน่ึงท่ีส่งผลให้การขนส่งทางอากาศมีสถิติในเร่ืองความปลอดภยัดีเยี่ยม ขณะเดียวกนั 

แมม้นุษยปัจจยัจะไม่ใช่หนทางเดียวท่ีเราตอ้งระวงัเก่ียวกบัอุบติัเหตุ แต่ก็เล่ียงไม่ไดท่ี้จะพบวา่มนุษยปัจจยัมกัจะ

เป็นส่วนหน่ึงของเร่ืองเศร้าท่ีเกิดข้ึนเสมอ  

 

4. มนุษยปัจจัยกบัการป้องกันอุบัติเหตุ  

  จากท่ีกล่าวมาขา้งตน้แลว้ว่า มนุษยปัจจัยคือเร่ืองเก่ียวกับมนุษย ์มนุษยมี์ส่ิงแวดลอ้ม  มนุษยอ์ยู่กับ                

การทาํงาน มนุษยอ์ยูก่บัอุปกรณ์เคร่ืองมือเคร่ืองใชต้่างๆ ในการทาํงาน มนุษยต์อ้งทาํงานร่วมกนั มนุษยเ์ป็นผูท่ี้มี

ความสามารถมากมายหลายหลาย แต่มนุษยก็์มีขีดจาํกดัของมนุษยเ์องเช่นกนั   

  ดงันั้นหลกัสาํคญัของมนุษยปัจจยักบัการป้องกนัอุบติัเหตุดา้นการบินท่ีผูเ้ขียนจะใหค้วามสาํคญัในคร้ัง

น้ีเพ่ือหาขอ้จาํกดัของมนุษยท่ี์จะส่งผลให้เกิดอุบติัเหตุได ้และเพ่ือเป็นการป้องกนัการเกิดอุบติัเหตุดา้นการบินท่ี

เกิดจากมนุษยปัจจยัจะตอ้งทาํความเขา้ใจวา่ มนุษยน์ั้นมีขีดขอ้จาํกดัในดา้นใดบา้ง มีการกระทาํใดบา้งท่ีเกิดจาก

มนุษยแ์ละจะส่งผลใหเ้กิดอุบติัเหตุได ้ในบทความน้ีผูเ้ขียนจะกล่าวถึงเหตุการณ์ท่ีเกิดจากตวัมนุษยท่ี์จะส่งผลให้

เกิดอุบติัเหตุไดห้ากไม่ตระหนักและให้ความสําคญัอยา่งแทจ้ริง โดยจะเรียนวา่ “เป็นการกระทําที่ไม่ปลอดภัย”              

ซ่ึงจดัเป็นความลม้เหลวท่ีปรากฏเป็นความลม้เหลวท่ีมองเห็นได ้เป็นพฤติกรรมแบบ Active failures ก่อนเกิด

อุบติัเหตุ และสามารถจาํแนกออกเป็น 2 ประเภท คือ ความบกพร่อง กบั การฝ่าฝืน โดยจะประกอบดว้ยประเด็น

ดงัต่อไปน้ี (นิวตั เน้ือนุ่มและคณะ, 2551) 

  ความบกพร่อง (Errors) ไดแ้ก่ การพลั้งเผลอ (Slips), การลืม (Lapses), และการกระทาํผิด (Mistakes) 

  การพลั้งเผลอ (Slips) เป็นความบกพร่องพ้ืนฐานของมนุษยท่ี์ไม่ไดต้ั้งใจจะกระทาํใหเ้กิดพฤติกรรมนั้น

ข้ึน การพลั้งเผลอมกัเกิดข้ึนไดเ้สมอ ซ่ึงสาเหตุของการพลั้งเผลอ เช่น ความตั้งใจในการรับรู้เสีย, การทาํขา้ม

ขั้นตอน, การจดัลาํดบัความสาํคญัผิดพลาด, การทาํผิดจงัหวะเวลา การมีส่ิงเร้าอ่ืนเขา้มาแทรก ทาํให้สมาธิเสียไป 

เป็นผลทาํให้ความพลั้งเผลอเกิดข้ึนง่าย หรือการพลั้งเผลอท่ีเกิดข้ึนจากนิสัยความเคยชิน เช่น มีความคิดสบัสน

ความลงัแลไม่แน่นอนสูง ทาํให้ตดัสินใจไม่ไดห้รือในทางตรงขา้ม กรณีท่ีใช้ความตั้งใจในการรับรู้จดจ่อกบั                 

ส่ิงหน่ึงส่ิงใดมากเกินไป ก็ทาํใหเ้กิดการพลั้งเผลอไดเ้ช่นเดียวกนั 

  การลืม (Lapses) เป็นความบกพร่องพ้ืนฐานของมนุษยอี์กชนิดหน่ึงท่ีไม่ได้ตั้ งใจจะกระทาํให้เกิด

พฤติกรรมนั้นข้ึน เช่น ในดา้นการซ่อมบาํรุง การลืมเป็นอนัตรายมากกวา่การพลั้งเผลอ เพราะความพลั้งเผลอเป็น

ความบกพร่องในพฤติกรรมอตัโนมติัเน่ืองจากความตั้งใจในการรับรู้เสียไป แต่การลืมเป็นความบกพร่องของ

ความจาํท่ีขาดหายไปและไม่ไดท้าํพฤติกรรมหลกัในงานนั้น สาํหรับในดา้นการบินของนกับิน การพลั้งเพลอและ

การลืมเป็นอนัตรายไดเ้ท่าเทียมกนั สาเหตุการลืม เช่น ละเลยการกระทาํตามแผน, การไม่รู้หนา้ท่ีของตน, รู้ตวัยาก

กวา่การพลั้งเผลอ  

  ขอ้สงัเกต ทั้งการพลั้งเพลอและการลืม เป็นการกระทาํแบบอตัโนมติัของการสัง่การของสมองล่วงหนา้  

  การกระทําผดิ (Mistakes) เป็นความบกพร่องพ้ืนฐานของมนุษยอี์กชนิดหน่ึง ซ่ึงเกิดจากการตั้งใจ จงใจ

กระทาํ การทาํผิดมีอนัตรายมากกวา่การพลั้งเพลอและการลืม การทาํผิดเป็นผลจากความตั้งใจท่ีไม่ถูกตอ้งตั้งแต่ตน้ 

ถึงแมว้า่จะไม่มีเจตนาก็ตามการทาํผิดโดยทัว่ไป เกิดจากการไม่เขา้ใจสถานการณ์, การกาํหนดหนทางปฏิบติัผิด, 

เลือกวิธีปฏิบติัผิด ผูป้ฏิบัติมกักาํหนดล่วงหน้าไวใ้นใจแลว้ การทาํผิดจาํแนกได ้2 ลกัษณะ คือ (นิวตั เน้ือนุ่ม               

และคณะ, 2551)     
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(1)   เกิดในขั้นของการใชก้ฎเกณฑ์ ไดแ้ก่ ผูท่ี้เร่ิมเกิดความชาํนาญบา้งแต่ยงัไม่แม่น หรือยงัไม่

เขา้ใจกฎเกณฑดี์พอ และอาจมีกฎเกณฑท่ี์ยงัไม่ถูกตอ้ง 

(2)   เกิดในขั้นความรู้พ้ืนฐาน คือการมีความรู้พ้ืนฐานยงัไม่พร้อมหรือขาดความรู้พ้ืนฐานในส่วนนั้น 

โดยไม่รู้วา่ตนเองไม่รู้ ทาํใหเ้กิดความเช่ือมัน่ตนเองสูงเกินจริง ในขณะท่ีกาํลงัแกปั้ญหาร่วมกบัการมีประสบการณ์

ยงัไม่พอเพียง 

  การฝ่าฝืน (Violation) เป็นเร่ืองอนัตรายมากท่ีสุด และไม่จดัว่าเป็นความบกพร่องพ้ืนฐานของมนุษย ์

เพราะเป็นการกระทาํโดยตั้งใจ ท่ีไม่ปฏิบติัตามกฎเกณฑ์และยงัตั้งใจในผลของพฤติกรรมนั้น คือ ง่าย สะดวก 

สบาย รวดเร็ว และพอใจท่ีจะทาํ ซ่ึงต่างจากการทาํผิดท่ีเป็นการกระทาํโดยตั้งใจ แต่ไม่เจตนาใหเ้กิดพฤติกรรมนั้น 

  การฝ่าฝืนจนเคยชิน (Routine) เป็นการฝ่าฝืนกฎเกณฑจ์นเป็นนิสัยติดตวั จนกระทัง่ไม่รู้วา่นัน่เป็นส่ิง 

ไม่ถูกตอ้ง เป็นการฝ่าฝืนอย่างเป็นอตัโนมติัเป็นพฤติกรรมเคยชิน ในระยะแรกอาจรู้สึกว่าเป็นการฝ่าฝืนท่ีมี               

การเส่ียงเล็กๆ เม่ือไดรั้บการยอมรับจากผูฝ่้าฝืนจนกลายเป็นส่ิงปกติของกลุ่มไป สาเหตุของการฝ่าฝืนจนเคยชิน 

เช่น การตั้งใจออกไปจากกฎระเบียบติดเป็นนิสยั และไดรั้บการใหอ้ภยัในส่ิงท่ีทาํผิดจนเคยชิน เป็นตน้ การฝ่าฝืน

มีอิทธิพลของวฒันธรรมเขา้มาเก่ียวขอ้งเป็นอยา่งมาก เช่น วฒันธรรมแบบตะวนัตก กบัตะวนัออก หรือวฒันธรรม

ภายในของแต่ละองคก์ร อาจจะทาํใหค้นกลา้ฝ่าฝืนมากนอ้ยต่างกนั  

จากการกระทาํท่ีไม่ปลอดภยัในขา้งตน้ท่ีกล่าวมาแลว้นั้น เป็นการวิเคราะห์เพ่ือป้องกนัและแกไ้ขในจุด

เล็ก แต่ปัจจุบนัยงัพบว่ามี “สภาพหรือเง่ือนไขที่เกิดก่อนการกระทําที่ไม่ปลอดภัย” หลายชนิดท่ีเป็นตวักระตุน้

สาเหตุท่ีจะตอ้งนาํมาเป็นแนวทางในการป้องกนัอุบติัเหตุดา้นการบิน โดยแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ 

1. สภาพหรือเง่ือนไขของผูป้ฏิบติัไม่เป็นตามมาตรฐาน ไดแ้ก่ สภาวะทางจิตใจไม่ปกติ, สภาวะทาง

ร่างกายไม่ปกติ และขอบขีดจาํกดัของร่างกายหรือจิตใจ 

2. การปฏิบัติหรือการฝึกไม่เป็นไปตามมาตรฐาน ได้แก่ การทาํผิด การขาดวิจารณญาณ, การ

ประสานการบริหารทรัพยากรการบินผิดพลาด และการฝ่าฝืนขอ้กาํหนดความพร้อมการปฏิบติังาน 

สภาพหรือเง่ือนไขของผู้ปฏิบัตไิม่เป็นตามมาตรฐาน 

สภาวะทางจิตใจไม่ปกติ (Adverse Mental States) เป็นสภาพเง่ือนไขของผูป้ฏิบติังานท่ีไม่เป็นไป

ตามมาตรฐาน มกัเกิดข้ึนได้เสมอในคนปกติ แมใ้นผูท่ี้ทาํงานดีไม่เคยบกพร่องมาก่อน แต่บางสภาวะทักษะ

ความสามารถนั้นเปล่ียนไปอยา่งชดัเจน เป็นผลกระทบจากสภาวะจิตใจ ความรู้สึก และความคิดในทางลบ สภาวะ

ทางจิตใจท่ีไม่ปกติทาํใหท้กัษะความสามารถทางการบินแปรปรวน จากเง่ือนไขทางจิตวิทยาและการทาํงานของ

สมองไดแ้ก่ การตระหนกัรู้สถานการณ์การบินเสียไป เม่ือเขา้สู่ภาวการณ์บินในสภาพอากาศท่ีไม่ปกติ มกัจะเกิด

ไดง่้ายกวา่การบินปกติ การรับรู้มิติของวนั-เวลาผิดไป ความต่ืนตวัหรือง่วงซึมมากอยา่งผิดเวลา เป็นตน้ สภาวะ

ทางจิตใจท่ีไม่ปกติ ส่วนมากจะมีความเครียดทั้ งจากภายในตนเองและจากสภาพแวดล้อมทางการบิน                         

เป็นตวักระตุน้ให้เกิดความผิดปกติข้ึน ควรหาวิธีทาํความรู้จกัสภาพความเป็นจริงของตนเองรวมทั้งการเขา้ใจ

บุคลิกภาพ ความคิด อารมณ์ และแรงจูงใจใหถู้กตอ้งอยูเ่สมอ รวมทั้งรู้จกัการประเมินภาระงาน (Workload) ของ

ตนเอง การพกัผอ่นถูกวธีิเพ่ือไม่ใหเ้กิดความเครียดสะสม 

สภาวะทางร่างกายไม่ปกติ (Adverse physiological states) เป็นสภาพเง่ือนไขของผูป้ฏิบติัท่ีไม่

เป็นไปตามมาตรฐานทางดา้นกายภาพ บางคร้ังค่อยๆเกิดข้ึนอยา่งไม่รู้ตวั หรือไม่ทนัไดร้ะวงัตวั หรือบางคร้ังเห็น

ว่าเป็นเร่ืองเล็กน้อยไม่น่ามีผลต่องานการบิน สภาวะร่างกายไม่ปกติ ทาํให้เกิดผลทางลบขณะทาํการบิน ไดแ้ก่ 

การหลงสภาพการบิน (Spatial disorientation)  คือ การสูญเสียมิติสมัพนัธ์ในการบินเกิดไดท้ั้งการบินหมู่ บินเด่ียว                   
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ภาวะพร่องออกซิเจน (Hypoxia) ทั้ง 2 ชนิด มกัเกิดโดยไม่รู้ตวัค่อยเป็นค่อยไป เช่น ร่างกายในสภาพอ่อนลา้ทาํงาน

มากเกินขีดจาํกดัของตน หรือผูท้าํการบินไม่ทนัสงัเกตการเปล่ียนแปลงทางสรีระของตนเองขณะท่ียงัมีสติอยู ่

สภาวะร่างกายไม่ปกติเป็นสภาวะทางการแพทยท่ี์เก่ียวกบัสรีรวิทยาการบิน ท่ีทาํให้ไม่ปลอดภยั            

ในการปฏิบัติงาน นอกจากนั้ นฤทธ์ิผลข้างเคียงด้านเภสัชวิทยาของยาจํานวนมาก ท่ีมีผลต่อประสิทธิภาพ                           

การปฏิบติังานของมนุษย ์

ขอบขีดจาํกดัของร่างกาย/จติใจสภาวะร่างกายไม่ปกต ิ(Physiological Mental Limitation)    

เป็นสภาพร่างเง่ือนไขของผูป้ฏิบติัท่ีไม่เป็นไปตามมาตรฐานชนิดสุดทา้ย เป็นสภาพทั้งของร่างกาย

และจิตใจท่ีปกติ แต่มีขอบขีดจาํกดัและความแตกต่างอยูใ่นตวัเองของแต่ละบุคคลท่ีมีไม่เท่ากนั และบางอยา่งอาจ

แปรผนัไดต้ามประสบการณ์อาย ุไดแ้ก่ การขาดขอ้มูลรับรู้, การตอบสนองไม่ทนั, ประสิทธิภาพร่างกายไม่พอเพียง, 

เชาวน์ปัญญา-ความถนดัไม่พอเพียง เป็นตน้ 

  การปฏิบัตหิรือการฝึกไม่เป็นไปตามมาตรฐาน  

   การทําผดิ, การขาดวิจารณญาณ (Mistakes/Misjudgments) เป็นสภาพในการฝึกปฏิบติัต่อตนเอง

บางคร้ังอาจมองขา้มความสาํคญัในกิจวตัรของตนเอง เป็นตน้วา่นิสัยการรับประทานอาหาร การไม่รู้จกัเลือกรับ

ประธาน เช่น การไม่รับประทานอาหารเชา้ก่อนข้ึนทาํการบิน มีผูป้ฏิบติัแลว้ไม่เกิดอะไรข้ึน อาจเป็นเพราะมีพลงังาน

เหลือสําหรับชดเชยพอ แต่มีอีกจาํนวนมากท่ีร่างกายขาดพลงังานเกิดภาวะนํ้ าตาลในเลือดตํ่า (Hypoglycemia)  

เป็นตน้ 

   การประสานการบริหารทรัพยากรการบินผิดพลาด (Interpersonal resource mismanagement) 

เป็นการบริหารทรัพยากรบุคคลดา้นการบินผิดพลาด เร่ิมเก่ียวขอ้งตั้งแต่ระดบัสูงผูก้าํหนดนโยบายรวมถึงผูบ้ริหาร

และผู ้ปฏิบัติทุกระดับ  ในท่ีน้ีเป็นคนละเร่ืองกับการกํากับดูแลท่ีไม่ปลอดภัย แต่เป็นเร่ืองหน้าท่ี, อํานาจ,                     

ความรับผิดชอบของแต่ละบุคคลท่ีมีผลต่อการปฏิบติังานโดยตรง เป็นตน้ 

   การฝ่าฝืนข้อกาํหนดความพร้อมการปฏิบัตงิาน (Readiness Violation) เป็นการปฏิบติัหรือการฝึก

ท่ีไม่เป็นไปตามมาตรฐานสุดทา้ยของสภาพเง่ือนไขท่ีเกิดก่อนการกระทาํท่ีไม่ปลอดภยั เก่ียวขอ้งกบักฎขอ้ห้าม 

ขอ้กาํหนด และคาํแนะนําท่ีครอบคลุมบงัคบัให้บุคคลพร้อมปฏิบติัตาม ความหมายเหล่าน้ีรวมถึงพฤติกรรม

ส่วนตวัท่ีจะส่งผลกระทบต่อการเกิดการกระทาํท่ีไม่ปลอดภยัดว้ย เช่น การพกัผ่อนตามตารางกาํหนดของลูกเรือ 

การระมดัระวงัเร่ืองอาการลา้ในการบินของตนเอง การจาํกดัตวัเองเร่ืองเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล ์การระมดัระวงัไม่ทาํ

การบิน หรือไม่ทาํงานเกินกวา่ขอ้จาํกดัของตนเองท่ีจะตอ้งตรวจสอบไดด้ว้ยตนเองและดว้ยระบบท่ีสร้างข้ึน 

  

5. สรุป 

 การเกิดอุบติัเหตุดา้นการบินกล่าวไดว้่า สงครามอุบติัเหตุลูกแรกในการบินมีสาเหตุส่วนใหญ่เกิดจาก 

ปัจจยัดา้นเทคนิค (Technical Factors) เช่นเคร่ืองยนตข์ดัขอ้ง ไฟฟ้าลดัวงจร ถงันํ้ ามนัร่ัว ปีกหลุด และอ่ืนๆ แต่ก็

ไดรั้บการแกไ้ขปัญหาดา้นเทคนิคทั้งหลาย และพฒันาปรับปรุงให้มีกลไกการทาํงานท่ีมีประสิทธิภาพทนัสมยั มี

ความเป็นอตัโนมติัมากยิ่งข้ึนและสามารถลดการเกิดอุบติัเหตุอยา่งเห็นไดช้ดั และสงครามอุบติัเหตุลูกท่ีสองท่ียงั

ไม่สามารถแกไ้ขไม่ให้เกิดความผิดพลาดไดคื้อ สงครามความผิดพลาดอนัเน่ืองมาจากความเป็นมนุษย ์(Human 

Factors) ดงันั้นเม่ือทราบแลว้ว่ามนุษยปัจจยัมีผลต่อการเกิดอุบติัเหตุในการบิน การเขา้ใจถึงหลกัมนุษยปัจจัย 

การศึกษาความสาํคญัของหลกัมนุษยปัจจยักบัการป้องกนัอุบติัเหตุดา้นการบิน จาํเป็นอยา่งยิ่งท่ีจะตอ้งตระหนกั

และใหค้วามสาํคญัในการศึกษาถึงความเป็นมนุษยใ์นทุกๆดา้น ศึกษาถึงการกระทาํ พฤติกรรม ทศันคติ ตลอดจน
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ขีดขอ้จาํกดัในดา้นต่างๆ เพ่ือลดการเกิดความผิดพลาดท่ีเกิดจากมนุษยปัจจยัใหน้อ้ยท่ีสุด และเพ่ือความปลอดภยั

ในการทาํงานทั้งต่อตวับุคคลและทรัพยสิ์นขององคก์รตลอดไป 

 

6. ข้อเสนอแนะ 

 (1) การศึกษามนุษยปั์จจยักบัการป้องกนัอุบติัเหตุดา้นการบิน สามารถประยกุตใ์ชใ้นองคก์รการบินเพ่ือ

เป็นแนวทางในการป้องกนัการเกิดอุบติัเหตุท่ีจะเกิดจากการทาํงานของบุคลากรได ้

(2) การศึกษามนุษยปัจจยัทาํให้ทราบถึงขีดขอ้จาํกดัของมนุษยใ์นดา้นต่างๆ ซ่ึงเป็นแนวทางสําคญัท่ี

องค์กรการบินจะตอ้งตระหนกัและให้ความสําคญัรวมถึงการมีแนวทางการปฏิบติังานท่ีชดัเจนตามหลกัมนุษย

ปัจจยัเพ่ือใหก้ารทาํงานเกิดขอ้ผิดพลาดหรือเกิดอุบติัเหตุนอ้ยท่ีสุด 
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A STUDY OF THE JUST CULTURE IN AVIATION ORGANIZATIONS  
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บทคัดย่อ 

 ปัจจุบนัรัฐบาลไทยไดด้าํเนินโครงการต่างๆ ท่ีช่วยสนบัสนุนการเติบโตของอุตสาหกรรมการบินอยา่ง

ต่อเน่ือง เพราะวา่อุตสาหกรรมการบินเป็นหน่ึงในกลุ่มอุตสาหกรรมแห่งอนาคต ซ่ึงมีความสําคญัอยา่งมากใน     

การเพ่ิมการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศไทย ซ่ึงองค์กรการบินต่างๆ ตอ้งดาํเนินธุรกิจให้สําเร็จตาม

เป้าหมายและมีความปลอดภัยการปฏิบัติงานด้วย ผูบ้ริหารองค์กรการบินต้องศึกษาแนวความคิดทางด้าน

วฒันธรรมความปลอดภยัท่ีมีองค์ประกอบ 5 ด้าน ได้แก่ (1) วฒันธรรมการส่ือขอ้มูลข่าวสาร (2) วฒันธรรม                

การรายงาน (3) วฒันธรรมความเท่ียงธรรม (4) วฒันธรรมความยดืหยุน่ และ (5) วฒันธรรมการเรียนรู้ วฒันธรรม

ความเท่ียงธรรมเป็นรากฐานสําคญัของความสําเร็จในการบริหารจดัการวฒันธรรมความปลอดภยัขององค์กร 

ดงันั้นผูบ้ริหารองค์กรการบินตอ้งนาํแนวความคิดทางดา้นวฒันธรรมความปลอดภยัมาประยกุตแ์ละปรับใชใ้น

การสร้างและปรับเปล่ียนพฤติกรรมการทาํงาน โดยการสร้างความเช่ือและค่านิยมท่ีจะเป็นองค์ประกอบของ

วฒันธรรมความปลอดภยั และนาํไปสู่พฤติกรรมความปลอดภยัท่ีดีของบุคคลในการปฏิบติังานทางการบิน 

 

คาํสําคญั: วฒันธรรมความเท่ียงธรรม, องคก์รการบิน, การปฏิบติัการบิน 

 

ABSTRACT 

 Currently, the Thai government has implemented various projects to support the continued growth of 

the aviation industry because the aviation industry is one of the industries of the future which is very important 

to increase the economic growth of Thailand.  Aviation organizations businesses must be successful in 

accordance with the goals and operational safety as well. Aviation executives must study the concept of a safety 

culture that has five elements: (1) Informed Culture (2) Reporting Culture (3) Just Culture (4) Flexible Culture 

(5) Learning Culture. A Just Culture is the cornerstone of success in managing an organization's safety culture. 

Therefore, aviation organization executives must apply the concept of safety culture to create and modify work 

behavior by building beliefs and values that will be elements of a safety culture and lead to good safety 

behavior of persons in aviation operations. 

 

Keywords: Just Culture, Aviation Organization, Flight Operations 
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1. บทนํา 

 อุตสาหกรรมการบินเป็นกลุ่มธุรกิจท่ีบริการขนส่งผูโ้ดยสารและสินคา้ทางอากาศ ประกอบดว้ย 4 กลุ่มธุรกิจ 

ได้แก่ (1) ธุรกิจการบิน (2) ธุรกิจอากาศยาน (3) ธุรกิจการท่าอากาศยาน และ (4) ธุรกิจบริการการเดินอากาศ               

โดยความสาํคญัของธุรกิจการบินต่อเศรษฐกิจของประเทศและสงัคม ไดแ้ก่ การขนส่งผูโ้ดยสารและสินคา้ใหไ้ด้

ทนัเวลา เน่ืองจากธุรกิจการบินสามารถเดินทางไดร้วดเร็ว ก่อให้เกิดความร่วมมือทางเศรษฐกิจ และก่อให้เกิด             

การแลกเปล่ียนข่าวสารทางสังคมเพ่ิมมากข้ึน ก่อนมีการระบาดของเช้ือไวรัส COVID-19 องคก์รการบินพลเรือน

ระหวา่งประเทศ (International Civil Aviation Organization - ICAO) ไดค้าดการณ์ปริมาณการขนส่งผูโ้ดยสารใน

ระยะ 20 ปี ระหวา่ง ค.ศ. 2015-2035 (พ.ศ. 2558-2578) จะมีอตัราการเติบโตร้อยละ 4.3 ต่อปี และองคก์ารการบิน

พลเรือนระหวา่งประเทศ (ICAO , 2021) ไดมี้ขอ้มูลสถิติการเกิดอากาศยานอุบติัเหตุ ดงัรูปท่ี 1  

 

 
รูปที ่1 สถิติอากาศยานอุบติัเหตุ (ICAO, 2021) 

 

 จากรูปท่ี 1 แสดงว่า สถิติอากาศยานอุบัติเหตุท่ียงัคงมีอยู่ในองค์กรการบิน เม่ือองค์กรการบินใดๆ                     

มีอากาศยานอุบติัเหตุก่อให้เกิดการสูญเสียเกิดข้ึนอยา่งมาก ไดแ้ก่ (1) การสูญเสียโดยตรง เช่น จาํนวนเงินท่ีตอ้ง

จ่ายไปกับบุคคลท่ีเก่ียวข้องจากการเกิดอุบัติเหตุ และค่าใช้จ่ายของอุปกรณ์ เคร่ืองมือ เคร่ืองจักร ตลอดจน

ทรัพยสิ์นอ่ืนๆ ท่ีชาํรุดเสียหาย (2) การสูญเสียโดยทางออ้ม เช่น แรงงานของลูกจา้ง และโอกาสการใชเ้คร่ืองบิน

ในการปฏิบติัการบิน ดงันั้นองค์กรการบินมีเป้าหมาย คือ ความสําเร็จของการปฏิบติัภารกิจการบินพร้อมดว้ย

ความปลอดภยัทางการบิน ผูบ้ริหารองค์กรตอ้งนาํแนวคิดของ Shappell & Wiegmann (2003) มาประยกุตใ์ชใ้น

การบริหารองค์กรเพ่ือป้องกันอากาศยานอุบัติเหตุ โดยมีแนวทางการพัฒนาองค์กรการบินท่ีสําคัญได้แก่ 

วฒันธรรมองค์กร (Culture Organization) ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผลงานวิจยัของ เมทินี คงเจริญ (2561) กล่าววา่ วฒันธรรม 

องค์การท่ีส่งผลต่อการปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพของพนักงานครูในสถานศึกษา ได้แก่ วฒันธรรม                  

ความร่วมมือ วฒันธรรมระบบราชการ และวฒันธรรมการปรับตวั  

ดงันั้ นผูบ้ริหารองค์กรการบินตอ้งสร้างวฒันธรรมความปลอดภยัในการปฏิบัติงานให้เป็นแนวทาง

เดียวกัน เช่น ความเป็นธรรมภายในองค์กร การปฏิบัติงานตามมาตรฐานสากล ความรักองค์กร เป็นต้น                         

เม่ือผูโ้ดยสารมีจาํนวนเพ่ิมข้ึนสูงมากจะทาํใหอ้งคก์รการบินมีการเจริญเติบโตข้ึนอยา่งรวดเร็จ ซ่ึงองคก์รการบิน

ตอ้งมีการปฎิบติังานดา้นการบินตามมาตรฐานสากลเพ่ือใหก้ารปฏิบติังานไม่มีการเกิดอากาศยานอุบติัเหตุ  
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2. วตัถุประสงค์ 

เพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจถึงความสําคัญของวฒันธรรมความเท่ียงธรรมในองค์กรการบิน และ

แนวทางการแกไ้ขความผิดพลาดของมนุษยภ์ายใตว้ฒันธรรมความเท่ียงธรรม 

 

3. แนวความคิดเกีย่วกบัวฒันธรรมความปลอดภัย 

ทฤษฎสีาเหตุการเกดิอุบตัเิหต ุ

องค์กรการบินพลเรือนระหว่างประเทศ (International Civil Aviation Organization, 2012) กล่าวว่า 

ความปลอดภยั หมายถึง สภาวะท่ีมีความเป็นไปไดท่ี้จะเป็นอนัตรายต่อบุคคล หรือความเสียหายต่อทรัพยสิ์น

ลดลงเหลือและรักษาไวท่ี้ระดบัท่ียอมรับไดห้รือตํ่ากวา่ โดยไดผ้่านกระบวนการระบุอนัตรายอย่างต่อเน่ืองและ

การบริหารความเส่ียงดา้นความปลอดภยั 

แนวคิดทฤษฏีโดมิโนไดถู้กพฒันาโดย  James Reason และนาํเสนอเป็นรูปธรรมของความสัมพนัธ์ท่ี

ชดัเจนมากระหว่างสภาพความบกพร่องซ่อนเร้น (ความบกพร่องท่ีเกิดข้ึนจากการมอบหมายงานอย่างเป็นทาง        

การของระบบการบริหารจดัการ โดยการแบ่งมอบงานของผูบ้ริหารระดบัสูงขององค์กรลงมาถึงผูก้าํกบัดูแล)                  

กบัสภาพอนัตรายท่ีมองเห็นได ้(การกระทาํหรือละเวน้การกระทาํของผูมี้หนา้ท่ีปฏิบติังานโดยตรง) ท่ีส่งผลต่อการเกิด

อุบัติเหตุหรือความสูญเสีย  James Reason (ICAO , 2012) ได้พฒันาสร้างแบบจาํลองเพ่ือใช้อธิบายสาเหตุของ              

การเกิดอุบัติเหตุขององค์กร และมาตรการการป้องกันสภาพความบกพร่องซ่อนเร้นท่ีเป็นจุดเร่ิมต้นของ                     

การจัดการท่ีก่อให้เกิดความเสียหายขององค์กร ดังนั้นสภาพความบกพร่องซ่อนเร้นจึงเป็นส่ิงท่ีเป็นอนัตราย

เพราะวา่องคก์รไม่สามารถมองเห็นหรือคาดการณ์ได ้และพร้อมท่ีจะทาํความเสียหายไดต้ลอดเวลา ดงัรูปท่ี 2  

 

 

รูปที ่2 แบบจาํลองสาเหตุการเกิดอุบติัเหต ุ(ICAO , 2012) 

 

จากรูปท่ี 2 แบบจาํลองน้ีแสดงให้เห็นทิศทางสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุโดยเร่ิมจากทางซ้ายมือไป

ทางขวามือ คือ การจดัองคก์ร (Organization) ท่ีมีสภาพความบกพร่องซ่อนเร้น จากปรัชญาการบริหาร การกาํหนด

นโยบายของผูบ้ริหาร กระบวนการทาํงาน ร่วมดว้ยสถานท่ีทาํงาน (Workplace) มีสภาพเง่ือนไขท่ีเอ้ือต่อการเกิด

ขอ้ผิดพลาด และประการสุดท้าย คือ บุคคล (People) มีการกระทําความผิดพลาดและการฝ่าฝืน ดังนั้ นเม่ือมี               

ความผิดพลาดตั้งแต่การจดัองค์กร สถานท่ีทาํงาน และบุคคลจึงทาํให้เกิดอุบติัเหตุได้ โดยมีผลท่ีตามมาไดแ้ก่              
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การบาดเจ็บหรือเสียชีวติของผูเ้ก่ียวขอ้ง ความเสียหายของอุปกรณ์หรือเคร่ืองมือต่างๆ แต่แนวความคิดของ James 

Reason น้ีไดใ้หอ้งคก์รการบินไดก้าํหนดมาตรการการป้องกนัการเกิดอุบติัเหต ุไดแ้ก่ (1) การนาํเทคโนโลยีมาช่วย

ในการทาํงานให้มีประสิทธิภาพ (2) การฝึกอบรมบุคลากรให้ไดม้าตรฐานการทาํงาน (3) การกาํหนดกฎระเบียบ 

การทาํงาน ดงันั้นจากแนวความคิดของ James Reason น้ีส่ิงท่ีสาํคญัท่ีสุดในองคก์ร คือ บุคลากร เม่ือองคก์รตอ้งการ

ใหบุ้คลากรมีมาตรฐานการทาํงานท่ีดีแลว้นั้นองคก์รจาํเป็นตอ้งมีวฒันธรรมองคก์รท่ีเขม้แขง็ดว้ย 

วฒันธรรมองค์กร 

วฒันธรรมจะทาํให้สมาชิกขององค์กรเกิดความรู้สึกเป็นส่วนหน่ึงกบัองค์กร สร้างสรรค์ให้เกิดความ

มุ่งมัน่พนัธะสัญญาต่อองค์กร ส่งเสริมให้เกิดเสถียรภาพทางสังคม และเป็นเคร่ืองมือในการสร้างความรู้สึกท่ี

ก่อให้เกิดเป็นพฤติกรรม โดยวฒันธรรมองค์กรจะถูกกําหนดและควบคุมได้ง่ายกว่าวฒันธรรมประจาํชาติ                    

ซ่ึงทนทานและยากท่ีจะเปล่ียนแปลง วฒันธรรมองค์กรนั้นมีส่วนหน่ึงท่ีรับอิทธิพลและถูกหล่อหลอมข้ึนจาก

วฒันธรรมประจาํชาติ และวฒันธรรมของอาชีพไปสู่การฝึก และการปฏิบติัท่ีเป็นมาตรฐาน วฒันธรรมองคก์รจะ

หล่อหลอมทศันคติของสมาชิกในองคก์รนาํไปสู่การสร้างผลผลิต ดงันั้นองคก์รท่ีสมาชิกมีวฒันธรรมชาติและ

วฒันธรรมของอาชีพในรูปแบบเดียวกนั จึงถือไดว้่ามีรูปแบบวฒันธรรมองค์กรท่ีไม่ซับซ้อนมากนัก ต่างจาก

องค์กรท่ีมีบุคคลหลากหลายสัญชาติ ซ่ึงวฒันธรรมชาติของสมาชิกแต่ละคนอาจส่งผลต่อวฒันธรรมองค์กรใน

ภาพรวม  

จากการศึกษาความหมายของวฒันธรรมองค์กรของนักวิชาการ ได้แก่ Smircich (1983) และ Pidgeon 

(1991) ดงันั้นผูว้ิจยัสรุปไดว้า่ วฒันธรรมองคก์ร คือ รูปแบบค่านิยมและความเช่ือท่ีไดรั้บการคน้พบสร้างสรรค์

และพฒันาเป็นเอกลกัษณ์ขององคก์ร โดยจะทาํให้สมาชิกในองคก์รเกิดความรู้สึกเป็นส่วนหน่ึงกบัองค์กรผ่าน

ทางสญัลกัษณ์ ซ่ึงจะทาํใหเ้กิดความมุ่งมัน่ต่อภารกิจขององคก์ร และเป็นเคร่ืองมือท่ีก่อใหเ้กิดเป็นพฤติกรรม 

Schein (1997) กล่าววา่ วฒันธรรมสามารถแบ่งไดเ้ป็น 3 ระดบัขั้น ไดแ้ก่  

(1) ระดับรูปธรรม (Artifacts) หมายถึง รูปแบบเปลือกนอกของวฒันธรรมเป็นส่ิงท่ีมนุษยส์ร้างข้ึน                 

ซ่ึงประกอบดว้ยส่ิงทั้งหลายท่ีสามารถจะมองเห็น ไดย้ินหรือสัมผสัไดร้วมทั้งผลผลิต ซ่ึงถือเป็นส่วนท่ีกาํหนด

พฤติกรรมของสมาชิกกลุ่ม เช่น สถาปัตยกรรม ภาษา เทคโนโลย ีงานสร้างสรรคท์างศิลปะ เส้ือผา้ ตาํนาน  

(2) ค่านิยมการซึมซับ (Espoused Value) หมายถึง การเรียนรู้ของกลุ่มคนโดยสมาชิกในกลุ่มยอมรับ

แนวทางในการจดัการกบัปัญหาตามความเช่ือ และแนวทางในความสาํเร็จอยา่งต่อเน่ืองจนก่อใหเ้กิดความรู้สึกวา่

แนวทางนั้นเป็นส่ิงท่ีถูกตอ้งและเป็นความเป็นจริง ซ่ึงถือเป็นการเร่ิมกระบวนการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดจากปัญญา

และถูกเปล่ียนเป็นค่านิยมหรือความเช่ือท่ีมีร่วมกนั  

(3) สมมติฐานพ้ืนฐาน (Basic Assumptions) หมายถึง ขอ้สมมติรากฐานท่ีเป็นส่วนท่ีสาํคญัท่ีอยูใ่นระดบั

ลึกสุดของวฒันธรรมองค์กร เม่ือวิธีการแกปั้ญหาไดรั้บความสาํเร็จซํ้ าแลว้ซํ้ าอีก โดยบุคคลในองคก์รไม่จาํเป็นตอ้ง

สงสัยในวิธีการดงักล่าวอีกต่อไป และส่ิงท่ีเคยเป็นเกิดมาจากความรู้สึกวา่น่าจะเป็นจริงจนไดรั้บการพฒันาอยา่ง

ค่อยเป็นค่อยไป จนมาสู่ความเป็นจริงท่ีไม่จาํเป็นตอ้งพิสูจน์อีกต่อไป  

วฒันธรรมความปลอดภัย 

วฒันธรรมความปลอดภยัเร่ิมใชอ้ยา่งเขม้งวดภายหลงัจากการเกิดระเบิดของโรงงานปรมาณู Chernobyl 

ในประเทศยูเครน ซ่ึงเกิดความเสียหายท่ีรุนแรงและทําให้เกิดความสนใจต่อการทํางานท่ีอยู่บนพ้ืนฐาน                       

ความปลอดภยัเพ่ิมมากข้ึน โดยเฉพาะงานท่ีมีความเส่ียงต่อการเกิดอุบติัเหตุท่ีมีความเสียหายมาก เช่น ธุรกิจการบิน 

ธุรกิจนํ้ ามัน อุตสาหกรรมการก่อสร้าง และโรงงานผลิตสินค้า ดังนั้ นวฒันธรรมความปลอดภัยจึงถูกนํามา
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อภิปรายอีกหลายคร้ังเพ่ือวิเคราะห์ความผิดพลาดของมนุษย ์โดยเฉพาะความผิดพลาดทางเทคนิค นโยบายและ

การปฏิบติังานดา้นความปลอดภยัมาเก่ียวขอ้งกบัการป้องกนัอุบติัเหตุ 

จากการศึกษาความหมายของวฒันธรรมความปลอดภัยของนักวิชาการ ได้แก่ McDonald & Ryan 

(1992); Carroll (1998); Cooper (2000) ดงันั้นผูว้จิยัสรุปไดว้า่ วฒันธรรมความปลอดภยั (Safety Culture) หมายถึง 

ความเช่ือ ประเพณี ทัศนคติ ค่านิยมเก่ียวกับอันตรายและความปลอดภัย ซ่ึงจะกําหนดรูปแบบพฤติกรรม                   

ความปลอดภยัของผูป้ฏิบติังานในองคก์ร ในการลดโอกาสท่ีจะพบกบัสภาพท่ีเป็นอนัตราย หรือการกระทาํท่ีเป็น

อนัตรายโดยนาํไปสู่การบาดเจ็บหรือเสียชีวติ 

 Reason (1997) ไดอ้ธิบายวฒันธรรมความปลอดภยั มี 5 องคป์ระกอบ (รูปท่ี 3) ไดแ้ก่  

 1. วฒันธรรมการส่ือข้อมูลข่าวสาร (Informed Culture) หมายถึง การรวบรวมข้อมูลจากอุบัติเหตุ 

อุบติัการณ์ รายงานอนัตรายท่ีอาจทาํให้เกิดอุบัติเหตุ ข่าวสารท่ีไดจ้ากมาตรการเชิงรุก และการสํารวจทางดา้น

ความปลอดภยั แลว้นาํขอ้มูลนาํไปเผยแพร่ใหก้บับุคลากรในองคก์รไดรั้บรู้และเรียนรู้  

 2. วฒันธรรมการรายงาน (Reporting Culture) หมายถึง บรรยากาศท่ีบุคลากรในองคก์รรู้สึกมีอิสระท่ีจะ

ส่ือสารและให้ความร่วมมือกบัการปฏิบติัในระบบความปลอดภยั โดยท่ีการส่ือสารขอ้มูลนั้นองคก์รตอ้งมีระบบ

ช่องทางการรับขอ้มูลและง่ายต่อการเขา้ถึงของบุคลากรในองคก์ร 

 3. วฒันธรรมความเท่ียงธรรม (Just Culture) หมายถึง บรรยากาศของความไวว้างใจ งดเวน้การตาํหนิ

และการส่งเสริมการให้บุคลากรไดน้าํขอ้มูลความผิดพลาดมาเปิดเผยเป็นบทเรียนในการปฎิบติังาน ในขณะท่ี

องคก์รมีความชดัเจนในเส้นแบ่งระหวา่งพฤติกรรมความผิดพลาดท่ียอมรับไดแ้ละยอมรับไม่ได ้โดยพฤติกรรม

ความผิดพลาดของบุคลากรนั้นจะตอ้งถูกจดัการอยา่งเหมาะสม และทาํให้บุคลากรมีความรู้สึกมีส่วนรับผิดชอบ

ต่อความปลอดภยันั้น 

 4. วฒันธรรมความยืดหยุ่น (Flexible Culture) หมายถึง ความสามารถในการปรับตวัขององค์กรเม่ือ

เผชิญกบัโลกท่ีเปล่ียนแปลงตลอดเวลา โดยองค์กรตอ้งเตรียมพร้อมปรับเปล่ียนส่วนงานต่างๆ ให้เหมาะสมกบั

สภาพแวดลอ้มท่ีเปล่ียนไปเพ่ือใหก้ารปฎิบติังานมีความปลอดภยัอยา่งมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

 5. วฒันธรรมการเรียนรู้ (Learning Culture) หมายถึง องค์กรตอ้งมีการรวบรวมบทสรุปท่ีถูกตอ้งจาก

ระบบขอ้มูลความปลอดภยัขององคก์ร และนาํบทสรุปนั้นมาให้บุคคลากรในองคก์ารไดศึ้กษามีความเขา้ใจและ

สามารถนาํขอ้มูลไปใชใ้นการปรับเปล่ียนลกัษณะการทาํงานและใชเ้ป็นแนวทางในการป้องกนัอุบติัเหต ุ

 

 

รูปที ่3 วฒันธรรมความปลอดภยั (Reason, 1997) 
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 รูปท่ี 3 วฒันธรรมความเท่ียงธรรม (Just Culture) เป็นรากฐานท่ีสาํคญัในการส่งเสริมวฒันธรรมความปลอดภยั 

เม่ือองค์กรการบินมีการสร้างวฒันธรรมความเท่ียงธรรมจะเป็นการช่วยสร้างบรรยากาศท่ีดีในการทาํงาน โดยบุคลากร

รู้สึกท่ีดีในการรายงานขอ้มูลด้านรายงานอนัตราย อุบัติการณ์ อุบัติเหตุ หรือขอ้มูลต่างๆ ดา้นความปลอดภัย                   

ซ่ึงบุคลากรไม่กลวัการถูกลงโทษ ดงันั้นวฒันธรรมความเท่ียงธรรมท่ีแข็งแรงในองค์กรจะเป็นส่ิงท่ีสําคญัและ

จาํเป็นในการสนบัสนุนวฒันธรรมความปลอดภยัในดา้นอ่ืนๆ (วฒันธรรมการส่ือขอ้มูลข่าวสาร วฒันธรรมการ

รายงาน วฒันธรรมความยดืหยุน่ และวฒันธรรมการเรียนรู้) 

 Robbins et.al (2001) กล่าววา่วฒันธรรมถูกถ่ายทอดสู่คนในองคก์รไดห้ลากหลายรูปแบบไดแ้ก่ 

 1. เร่ืองราวขององค์กร หมายถึง การปลูกฝังความเช่ือ ค่านิยม ให้กับคนในองค์กร โดยการบอกเล่า 

ส่ือสารเก่ียวกบัการก่อตั้ง ความภาคภูมิใจ ความยากลาํบากในการฟันฝ่าอุปสรรค ความสาํเร็จ ตลอดจนความลม้เหลว 

ไปใหทุ้กคนไดรั้บทราบและซึมซบัจนเกิดเป็นการหล่อหลอมใหเ้กิดความเช่ือค่านิยมไปในแนวทางเดียวกนั  

 2. ประเพณีปฏิบติัหรือพิธีกรรม หมายถึง แนวทางการปฏิบัติหลายแนวทางท่ีถูกแสดงออกมาอยา่งมี

ความสอดคลอ้งต่อเน่ืองกนัซํ้ าแลว้ซํ้ าอีก และสร้างเสริมใหเ้กิดค่านิยมหลกัขององคก์ร  

 3. สัญลกัษณ์ขององคก์ร หมายถึง ส่ิงหน่ึงท่ีจะส่ือความหมายต่างๆ ท่ีแฝงอยูใ่นสัญลกัษณ์นั้น และเป็น

ส่วนก่อใหเ้กิดความเช่ือค่านิยมขององคก์ร  

 4. ภาษาท่ีใชใ้นองค์กร หมายถึง การพฒันาภาษาท่ีเป็นเอกลกัษณ์ข้ึนใชเ้พ่ืออธิบายอุปกรณ์ สถานท่ี 

บุคคลในองค์กร และผลิตภณัฑ์ โดยเป็นคาํเฉพาะท่ีรู้กันในองค์กร และเป็นเหมือนส่ิงท่ีสร้างความรู้สึกเป็น               

พวกเดียวกนัใหเ้กิดข้ึนในองคก์ร  

 5. บุคคลท่ีเป็นตวัแบบ หมายถึง บุคคลท่ีมีพฤติกรรมสอดคลอ้งในแนวทางเดียวกับวฒันธรรมท่ีพึง

ปรารถนาอยา่งชดัเจน และสามารถเป็นแบบอยา่งใหผู้อ่ื้นในองคก์รปฎิบติัตามได ้

 

4. แนวทางการแก้ไขความผดิพลาดของมนุษย์ภายใต้วฒันธรรมความเทีย่งธรรม 

วฒันธรรมความเท่ียงธรรม (Just Culture) นั้นมีความสาํคญัมากในองคก์รการบินโดยมีลกัษณะท่ีเด่นชดั 

คือ องค์กรได้กาํหนดเส้นแบ่งระหว่างความผิดพลาดของมนุษย ์(HUMAN ERROR) ท่ียอมรับได้และยอมรับ

ไม่ได ้ซ่ึงความผิดพลาดของมนุษยท่ี์ยอมรับได ้ไดแ้ก่ การพลั้งเผลอ (SLIPS) การลืม (LAPSES) และการทาํผิด 

(MISTAKES) ส่วนความผิดพลาดของมนุษย์ท่ียอมรับไม่ได้ ได้แก่ การฝ่าฝืน (VIOLATION) โดยเม่ือเกิด

พฤติกรรมความผิดพลาดของบุคลากรนั้นองค์กรจะตอ้งจดัการอยา่งเหมาะสม และทาํให้บุคลากรมีความรู้สึกมี

ส่วนรับผิดชอบต่อความปลอดภยัขององค์กร เช่น บุคคลากรให้ความร่วมมือในการสอบสวนหาสาเหตุของ

อุบติัเหตุ พร้อมท่ีจะนาํเร่ืองราวน้ีไปเป็นบทเรียนให้กบัเพ่ือนร่วมงานไดเ้รียนรู้ และองคก์รจะไดไ้ม่เกิดอุบติัเหตุ

เหมือนเดิมอีกคร้ัง และผูก้ระทาํผิดพลาดพร้อมท่ีจะปรับปรุงแกไ้ขการปฏิบติังาน ซ่ึงผูว้จิยัไดศึ้กษาความผิดพลาด

ของมนุษย ์(HUMAN ERROR) จาก ICAO (2012) และดาํเนินการวิเคราะห์ สังเคราะห์ และกําหนดแนวทาง               

การแกไ้ขความผิดพลาดของมนุษยภ์ายใตว้ฒันธรรมความเท่ียงธรรม ดงัรูปท่ี 4  

 

 

 

 

 



การประชุมวชิาการระดบัชาติและนานาชาติ มหาวทิยาลยัศรีปทุม ออนไลน์ คร้ังท่ี 16 ประจาํปี 2564 วนัท่ี 28 ตุลาคม 2564 

1443 

 

  ความผดิพลาดของมนุษย์ 

     (HUMAN ERROR) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที ่4 แนวทางการแกไ้ขความผดิพลาดของมนุษยภ์ายใตว้ฒันธรรมความเท่ียงธรรม 

 

 จากรูปท่ี 4 อธิบายวา่ เม่ือองคก์รการมีอุบติัเหตุ อุบติัการณ์ หรือรายงานอนัตราย แผนกนิรภยัการบินตอ้ง

ดาํเนินการสอบสวนหาสาเหตุท่ีทาํให้เกิดเหตุการณ์นั้นจากผูท่ี้เก่ียวขอ้งและหลกัฐานของอุบติัเหตุ อุบติัการณ์ 

หรือรายงานอนัตราย ซ่ึงเม่ือไดบุ้คคลกระทาํผิดพลาดแลว้ ใหด้าํเนินการพิจารณาการกระทาํของบุคคล ไดแ้ก่ 

 1. กรณีบุคคลมีการกระทาํความผิดพลาดแบบการพลั้งเผลอ (ความผิดพลาดเกิดจากความจาํของผูป้ฎิบติั

งานเสียไปชัว่ขณะ) หรือแบบการลืม (ความผิดพลาดเกิดจากความจาํของผูป้ฎิบติังานเสียและไม่สามารถกระทาํ

ตามขั้นตอนการปฎิบัติงานได้) ซ่ึงเป็นการกระทําแบบไม่ตั้ งใจกระทํา โดยมีสาเหตุมาจากฐานขาดทักษะ                 

ความชาํนาญในการปฏิบติังาน ดงันั้นภายใตว้ฒันธรรมความเท่ียงธรรม บุคคลนั้นจะไม่ไดรั้บโทษหรือความผิด 

และองคก์รตอ้งดาํเนินการแกไ้ขปัญหาท่ีชดัเจนดว้ยการฝึกอบรมให้บุคลากรปฏิบติัตามคู่มือการปฏิบติังานอยา่ง

เคร่งครัด และเพ่ิมจาํนวนบุคลากรในการปฏิบติังานเพ่ือเป็นการตรวจสอบการปฏิบติังานซ่ึงกนัและกนั   

 2. กรณีบุคคลมีการกระทาํความผิดพ้ืนฐานแบบการทาํผิด ซ่ึงเป็นการกระทาํแบบตั้งใจกระทาํ และไม่รู้

วา่เป็นการกระทาํท่ีไม่ถูกตอ้ง โดยมีสาเหตุมาจากฐานขาดฐานความรู้ หรือฐานไม่เขา้ใจกฏเกณฑใ์นการปฏิบติังาน 

ดงันั้นภายใตว้ฒันธรรมความเท่ียงธรรม บุคคลนั้นจะไดรั้บโทษเล็กนอ้ยหรือความผิดไม่มากตามกฏเกณฑ์ของ

องคก์ร และองค์กรมีวิธีท่ีตอ้งดาํเนินการแกไ้ขปัญหาท่ีชดัเจน โดยการนาํบุคคลนั้นมาฝึกอบรมใหม่ เช่น ศึกษา 

กฎการบินและระเบียบวธีิการปฎิบติังานอ่ืนๆ และความรู้ดา้นการบินในส่วนท่ีกระทาํผิดพลาด 

 3. กรณีบุคคลมีการกระทาํความผิดพ้ืนฐานแบบการฝ่าฝืน ซ่ึงเป็นการกระทาํแบบตั้งใจกระทาํ รู้วา่เป็น

การกระทาํท่ีผิด และบุคคลมีความเขา้ใจในฐานความรู้ หรือฐานกฏเกณฑใ์นการปฏิบติังาน โดยบุคคลไม่ทาํตาม

กฎเกณฑร์ะเบียบวิธีการปฎิบติังาน ซ่ึงเป็นอนัตรายมากกวา่ความผิดพลาดพ้ืนฐานชนิดอ่ืนๆ เช่น การฝ่าฝืนเป็น

การพลั้งเผลอ 

(SLIPS) 

การลืม 

(LAPSES) 

การทาํผิด 

(MISTAKES) 

การฝ่าฝืน 

(VIOLATION) 

ไม่ตั้งใจกระทาํ 

(UNINTENED ACTION) 

ตั้งใจกระทาํ 

(INTENED ACTION) 

 

การฝึกอบรม 

แนวทางการแก้ไข

ความผดิพลาดของ

มนุษย์ 

การปรับเปล่ียน

พฤติกรรม 
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กิจวตัร การฝ่าฝืนตามสถานการณ์ การฝ่าฝืนแบบต่ืนเตน้ หรือการฝ่าฝืนแบบยกเวน้ ดังนั้นภายใตว้ฒันธรรม              

ความเท่ียงธรรม บุคคลนั้ นจะได้รับโทษหรือความผิดมากตามกฏเกณฑ์ขององค์กร และองค์กรมีวิธีท่ีตอ้ง

ดาํเนินการแกไ้ขปัญหาท่ีชดัเจน ดว้ยการนาํบุคคลนั้นมาปรับเปล่ียนพฤติกรรมการทาํงานใหม่ให้เหมาะสมกบั

องคก์ร 

  

5. สรุป 

องค์กรการบินเป็นองคก์รท่ีมีความเส่ียงสูงในการเกิดอุบติัเหตุ อุบติัการณ์ ซ่ึง James Reason ไดพ้ฒันา

สร้างแบบจาํลองข้ึนมาเพ่ือหาสาเหตุของการเกิดอุบติัเหตุขององคก์ร พร้อมมาตรการป้องกนัสภาพความบกพร่อง

ซ่อนเร้นซ่ึงเป็นจุดเร่ิมตน้ของการจดัการท่ีก่อใหเ้กิดความเสียหาย ซ่ึงสภาพความบกพร่องซ่อนเร้นจึงเป็นส่ิงท่ีน่า

กลวัเพราะไม่สามารถมองเห็นหรือคาดการณ์ได ้และไดก้าํหนดมาตรการต่างๆ ในการป้องกนัการเกิดอุบติัเหตุ 

โดยปัจจยัดา้นมนุษย ์(Human Factor) มีส่วนสําคญัมากในการปฏิบติังาน ไดแ้ก่ พฤติกรรมในการทาํงาน ซ่ึงถา้

องคก์รมีวฒันธรรมการทาํงานท่ีดีจะส่งผลใหบุ้คคลมีพฤติกรรมในการทาํงานท่ีดีดว้ย และองคก์รจาํเป็นตอ้งสร้าง

วฒันธรรมความปลอดภยัในการทาํงาน วฒันธรรมความปลอดภยัถูกนาํมาใชใ้นงานท่ีมีความเส่ียงในการเกิด

อุบติัเหตุท่ีมีความเสียหายมาก เช่น ธุรกิจการบิน โดยวฒันธรรมความปลอดภยั (Safety Culture) จะกาํหนดรูปแบบ

พฤติกรรมความปลอดภยัของผูป้ฏิบติังานในองคก์ร ในการลดโอกาสท่ีจะพบกบัสภาพท่ีเป็นอนัตราย หรือการกระทาํ

ท่ีเป็นอนัตราย โดยนําไปสู่การบาดเจ็บหรือเสียชีวิต ต่อมา James Reason ไดอ้ธิบายวฒันธรรมความปลอดภยั                   

มี 5 องค์ประกอบ ได้แก่ (1) วฒันธรรมการส่ือข้อมูลข่าวสาร (Informed Culture) (2) วฒันธรรมการรายงาน 

(Reporting Culture) (3) วฒันธรรมความเท่ียงธรรม (Just Culture) (4) วฒันธรรมความยดืหยุน่ (Flexible Culture) 

(5) วฒันธรรมการเรียนรู้ (Learning Culture) โดยวฒันธรรมความเท่ียงธรรม (Just Culture) เป็นรากฐานท่ีสําคญั

ในการส่งเสริมวฒันธรรมความปลอดภยั และเป็นการช่วยสร้างบรรยากาศท่ีดีในการทาํงาน ทาํใหบุ้คคลากรรู้สึก

ท่ีดีในการรายงานขอ้มูลด้านรายงานขอ้มูลต่างๆ ด้านความปลอดภยั ซ่ึงบุคคลากรไม่กลวัการถูกลงโทษ และ

วฒันธรรมความเท่ียงธรรม (Just Culture) ยงัเป็นตวักาํหนดมาตรฐานในการลงโทษ เม่ือบุคคลกระทาํความผิดพลาด

ในการปฏิบติังานต่างๆ ดว้ย 

 

6. ข้อเสนอแนะ 

1. ผูบ้ริหารองคก์รการบินตอ้งบริหารจดัการระบบความปลอดภยัในองคก์ร โดยการออกนโยบายความ

ปลอดภยัขององคก์ร การจดัการโครงสร้างองคก์รให้เหมาะสมกบัการดาํเนินงาน การจดัการทรัพยากรบุคคลให้

เหมาะสมกบัการทาํงานในตาํแหน่งต่างๆ ภายในองคก์ร การจดัการเคร่ืองมืออุปกรณ์ต่างๆ ให้ไดม้าตรฐาน และ              

มีระบบการประเมินการทาํงานท่ีโปร่งใสเหมาะสม การจัดการทั้ งหมดน้ีการจัดการทรัพยากรมนุษยเ์ป็นส่ิงท่ี

สาํคญัท่ีสุดเพราะวา่องคก์รตอ้งการบุคคลท่ีมีพฤติกรรมท่ีเหมาะสมในการทาํงาน โดยพฤติกรรมเหล่าน้ีจะเกิดกบั

บุคคลไดอ้งคก์รตอ้งพฒันาวฒันธรรมความปลอดภยัในการปฎิบติังานดา้นการบิน 

2. ผูบ้ริหารองคก์รการบินตอ้งนาํแนวคิดวฒันธรรมความเท่ียงธรรม (Just Culture) ซ่ึงเป็นรากฐานของ

วฒันธรรมความปลอดภยัมาใชใ้นการบริหารจดัการในดา้นต่างๆ เพ่ือกาํหนดพฤติกรรมการทาํงานของบุคคลใน

องคก์ร ไดแ้ก่ ลกัษณะความมุ่งมัน่ การปฏิบติัท่ีเป็นแบบอยา่ง การติดต่อส่ือสารท่ีดี และผูบ้ริหารองคก์รการบิน

ตอ้งกาํหนดระเบียบการลงโทษบุคคลใหเ้ป็นมาตรฐานจากพฤติกรรมการทาํงานท่ีผิดพลาด 
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บทคัดย่อ 

การศึกษาแนวทางการเป็นองคก์รแห่งการเรียนรู้ดา้นความปลอดภยัการบิน (กรณีศึกษาวิทยาลยัการบิน

และคมนาคม มหาวิทยาลยัศรีปทุม) มีวตัถุประสงค์เพ่ือศึกษาแนวทางการเป็นองคก์รแห่งการเรียนรู้ดา้นความ

ปลอดภยัการบินกรณีศึกษาวิทยาลยัการบินและคมนาคม มหาวิทยาลยัศรีปทุม การดาํเนินการวิจยัคร้ังน้ีเป็นการ

วิจยัเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ใชว้ิธีการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) กบัสถานประกอบการใน

อุตสาหกรรมการบินทั้งภาคพ้ืนและภาคอากาศจาํนวน 5 องค์กรโดยใชแ้บบสัมภาษณ์เป็นเคร่ืองมือในการวิจยั 

ผลการวจิยัพบวา่ จากการศึกษาแนวทางการเป็นองคก์รแห่งการเรียนรู้ดา้นความปลอดภยัการบิน ทาํให้ทราบวา่

ทุกองค์กรในภาคอุตสาหกรรมการบินให้ความสําคญักบัการพฒันาบุคลากรและให้ความสําคญัของการปฏิบติั

ตามแนวคิดของ Peter M. Senge เพ่ือให้การบริหารจดัการงานมีประสิทธิภาพ ดงันั้นแนวทางการเป็นองคก์รแห่ง

การเรียนรู้ดา้นความปลอดภยัการบิน ของวทิยาลยัการบินและคมนาคม มหาวทิยาลยัศรีปทุม จะตอ้งตระหนกัและ

ใหค้วามสาํคญักบัการพฒันานกัศึกษาใหเ้ป็นบุคคลท่ีตรงกบัทฤษฎีของ Peter M. Senge ในภาพของการสอดแทรก

เร่ืองความปลอดภยัเขา้ไปบูรณาการกบัทฤษฎีแลว้หลกัสูตรจะสามารถผลิตบุคลากรท่ีตรงกบัความตอ้งการของ

ภาคอุตสาหกรรมการบินได ้

 

คาํสําคญั: องคก์รแห่งการเรียนรู้, ความปลอดภยัการบิน , วทิยาลยัการบินและคมนาคม มหาวทิยาลยัศรีปทุม 
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ABSTRACT 

 The study of guideline to be an Aviation Safety learning organization ( Case study of the College of 

Aviation and Transportation, Sripatum University)  aims to study the guidelines for becoming an aviation safety 

learning organization, a case study of the College of Aviation and Transportation, Sripatum University                         

The conduct of this research was a qualitative research using an in-depth interview method with 5 enterprises in 

the aviation industry, both on the ground and in the air.  Use the interview form as a research tool.  The results 

showed that from studying the guidelines for being an aviation safety learning organization It made me realize 

that every organization in the aviation industry places a high priority on personnel development and the 

importance of implementing Peter M. Senge's ideas for effective management. Therefore, the guidelines for being 

an aviation safety learning organization of the College of Aviation and Transportation, Sripatum University. It is 

important to realize and give importance to the development of students as individuals who meet the theory of 

Peter M.  Senge.  In the image of the integration of safety into the theory, the course will be able to produce 

personnel that meet the needs of the students. the aviation industry. 

 

Keywords:  Learning Organization, Aviation Safety, College of Aviation and Transportation, Sripatum 

University 

 

1. ความสําคัญและทีม่าของปัญหาวจัิย 

 การบริหารงานในองค์กรจะประสบความสําเร็จมากนอ้ยเพียงใดย่อมข้ึนอยู่กบัความสามารถในการ

บริหารจดัการภาระหนา้ท่ีต่าง ๆ ใหบ้รรลุตามเป้าหมาย ไม่วา่จะเป็นเร่ืองการวางแผนการจดัองคก์ร การจดัการคน

เขา้ทาํงาน การช้ีนาํ และการควบคุม ซ่ึงในกระบวนการเหล่าน้ีเป็นปัจจยัท่ีมีความสาํคญัเป็นอยา่งมาก ปัจจุบนัได้

เกิดกระแสแนวคิดในรูปแบบใหม่ ซ่ึงสามารถตอบสนองความตอ้งการพฒันาองคก์ร และการพฒันาทรัพยากร

มนุษยใ์นเวลาเดียวกนัได ้คือ องคก์รแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization) ซ่ึงหมายถึง การทาํให้คนในองคก์ร

เรียนรู้ปัจจยัต่าง ๆทั้งจากภายใน และภายนอกเพ่ือนาํมาใชใ้นการพฒันาตนเอง และการดาํเนินงานขององคก์รอนั

จะนาํมาซ่ึงการเพ่ิมประสิทธิผลในการดาํเนินงานขององคก์ร (สาํนกังานคณะกรรมการพฒันาระบบราชการและ

สถาบนัเพ่ิมผลผลิตแห่งชาติ, 2548)  

วทิยาลยัการบินและคมนาคม สาขาวชิาการจดัการความปลอดภยัการบิน มหาวทิยาลยัศรีปทุม ไดเ้ลง็เห็นถึง

ความสาํคญัของภาคอุตสาหกรรมการบิน โดยการเปิดหลกัสูตรดา้นความปลอดภยัการบิน ในระดบัปริญญาตรี                

มีพนัธกิจหลกัท่ีมุ่งเน้นการพฒันาศักยภาพด้านการจัดการความปลอดภยัการบินเพ่ือมีสมรรถนะวิชาชีพใน

อุตสาหกรรมการบิน  

เพ่ือเป็นการพฒันาวทิยาลยัการบินและคมนาคม ใหเ้ป็นองคก์รแห่งการเรียนรู้ดา้นความปลอดภยัการบิน

และพฒันานกัศึกษาให้ตระหนกัถึงความสาํคญัของการเรียนรู้ในดา้นความปลอดภยัการบิน และแสวงหาความรู้

อยา่งต่อเน่ืองตลอดชีวิตตามแบบขององคก์รแห่งการเรียนรู้ ผูว้ิจยัในฐานะท่ีเป็นบุคลากรทางดา้นการศึกษา และ

ดูแลนักศึกษาของวิทยาลยัการบินและคมนาคม มหาวิทยาลยัศรีปทุม จึงมีความสนใจท่ีจะศึกษาถึงแนวทาง                 

การเป็นองคก์รแห่งการเรียนรู้ดา้นความปลอดภยัการบิน กรณีศึกษา: วิทยาลยัการบินและคมนาคม มหาวิทยาลยั
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ศรีปทุม เพ่ือนาํผลการวจิยัไปใชเ้ป็นแนวทางในการนาํไปพฒันากบันกัศึกษา และเพ่ือเป็นการต่อยอดหลกัสูตรให้

เป็นองคก์รแห่งการเรียนรู้ดา้นความปลอดภยัการบิน 

 

2. วตัถุประสงค์ของการวจัิย 

เพ่ือศึกษาแนวทางการเป็นองคก์รแห่งการเรียนรู้ดา้นความปลอดภยัการบินกรณีศึกษาวิทยาลยัการบิน

และคมนาคม มหาวทิยาลยัศรีปทุม 

 

3. วธีิดําเนินการวจัิย  

3.1 แบบแผนการวจิยั  

ดว้ยการศึกษา วเิคราะห์ สงัเคราะห์แนวคิดทฤษฎีและงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งดา้นองคก์รแห่งการเรียนรู้และ

การจัดการความรู้ เพ่ือพฒันาหลกัสูตรไปสู่การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ และเพ่ือเป็นแนวทางในการสร้าง

เคร่ืองมือในการวิจยัตามโครงสร้างกรอบแนวคิดสําหรับการวิจยั ซ่ึงในการวิจยัคร้ังน้ีแนวคิดพ้ืนฐานเก่ียวกับ             

การเป็นองคก์รแห่งการเรียนรู้ท่ีนาํมาปรับใช ้คือ องคป์ระกอบองคก์รแห่งการเรียนรู้ 5 ดา้น ตามแนวคิดทฤษฎี

ของ Peter M. Senge (1990) และกรอบงานของระบบบริหารนิรภยัการบินโดย ICAO หรือเสาหลกัทั้งส่ี 

3.2 ประชากรและตวัอย่าง 

ผูว้ิจยัไดก้าํหนดกลุ่มตวัอยา่งซ่ึงเป็นกลุ่มผูใ้ห้ขอ้มูลสําคญัท่ีใชใ้นการวิจยัโดยการคดัเลือกแบบเจาะจง 

(Purposive Sampling)  คือ ผูป้ระกอบการในอุตสาหกรรมการบินทั้งภาคพ้ืนและภาคอากาศ ประกอบไปดว้ย                  

5 องคก์ร โดยแต่ละองคก์รมีผูใ้หข้อ้มูลสาํคญั 1 คน คือ 

3.2.1 ผูช่้วยกรรมการผูอ้าํนวยการใหญ่ สายงานมาตรฐานท่าอากาศยานและการบิน บริษทัการท่า

อากาศยานไทย จาํกดั (มหาชน) (Airports of Thailand Public Company Limited)  

3.2.2 ผูจ้ดัการงานบริหารทัว่ไป บริษทั วทิยกุารบินแห่งประเทศไทย จาํกดั (Aerothai) 

3.2.3 กรรมการผูจ้ดัการบริษทั การบินกรุงเทพ จาํกดั (มหาชน) Bangkok Airways 

3.2.4 ผูจ้ ัดการความปลอดภยัการบิน โรงเรียนการบินไทย เอวิเอชั่น อะคาเดม่ี (Thai Aviation 

Academy) 

3.2.5 Acting Quality Manager TFT , Team lead of Document Standard บริษทั การบินไทย จาํกดั 

(มหาชน) (Thai Airways International Public Company Limited) 

  

3.3 เคร่ืองมือวจิยั 

การดาํเนินการวิจัยคร้ังน้ีเป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ใช้วิธีการสัมภาษณ์เชิงลึก                 

(In-depth Interview) มีชุดแบบสมัภาษณ์เป็นเคร่ืองมือในการวจิยั โดยมีรายละเอียดของเคร่ืองมือดงัน้ี 

การศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพผูว้ิจัยได้คน้ควา้ขอ้มูลทางด้านเอกสารใช้การสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth 

Interview) กบักลุ่มผูป้ระกอบการในอุตสาหกรรมการบิน ทั้ง 5 องคก์ร องคก์รละ 1 คน คือ บริษทัการท่าอากาศ

ยานไทย จาํกดั (มหาชน), บริษทั วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จาํกดั, บริษทั การบินกรุงเทพ จาํกดั (มหาชน), 

โรงเรียนการบินไทย เอวิเอชัน่ อะคาเดม่ี, บริษทั การบินไทย จาํกดั (มหาชน) และเพ่ือให้ไดข้อ้มูลท่ีมีความสมบูรณ์

มากยิง่ข้ึนผูว้จิยัใชว้ธีิสมัภาษณ์กบัผูใ้หข้อ้มูลสาํคญัดว้ย  
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3.4 การเกบ็รวบรวมข้อมูล 

ผูว้จิยักาํหนดการเก็บรวบรวมขอ้มูลตามท่ีไดท้าํการศึกษาไว ้2 ประเภท ดงัน้ี 

  3.4.1 ขอ้มูลทุติยภูมิ (Secondary Data) ไดจ้ากการศึกษาคน้ควา้รวบรวมขอ้มูลจากเอกสารต่างๆ 

โดยมุ่งเนน้ขอ้มูลทางดา้นวชิาการ เพ่ือเป็นขอ้มูลประกอบในการวจิยั 

  3.4.2 ขอ้มูลปฐมภูมิ (Primary Data) ผูว้ิจยัเก็บรวบรวมขอ้มูลเชิงคุณภาพโดยใชว้ิธีสัมภาษณ์เชิงลึก

กบัผูใ้หข้อ้มูลสาํคญั โดยวธีิการจดบนัทึกขอ้มูลและการบนัทึกเสียงของผูใ้หส้มัภาษณ์ โดยขออนุญาตเพ่ือนาํมาใช้

ในกระบวนการตรวจสอบและตรวจทานความถูกตอ้งยอ้นกลบัในภายหลงัได ้ 

3.5 การวเิคราะห์ข้อมูล  

การวิเคราะห์ขอ้มูลนั้น ผูว้ิจยัจะนาํขอ้มูลท่ีไดจ้ากการคน้ควา้จากเอกสารงานวิจยั ขอ้มูลจากการสัมภาษณ์

ผูใ้ห้ข้อมูลสําคัญมาศึกษาและวิเคราะห์ตามกระบวนการของงานวิจัยเชิงคุณภาพแบบการวิเคราะห์เน้ือหา 

(Content analysis) กล่าวคือ วเิคราะห์ถึงประเด็นสาํคญัท่ีไดจ้ากการสมัภาษณ์ จากนั้นนาํประเด็นสาํคญัมาแยกเป็น

ประเด็นย่อย และหัวขอ้ย่อย ซ่ึงเป็นการวิเคราะห์จากภาพรวมไปจนถึงวิเคราะห์ถึงประเด็นย่อย และนาํเสนอ

ผลการวจิยัดว้ยวธีิการเชิงบรรยาย (Descriptive Research) 

 

4. ผลการวจัิย 

การสมัภาษณ์ผูเ้ช่ียวชาญของภาคอุตสาหกรรมการบินของการเป็นองคก์รแห่งการเรียนรู้ดา้นความปลอดภยั

การบิน (กรณีศึกษาวทิยาลยัการบินและคมนาคม มหาวทิยาลยัศรีปทุม) ผูว้จิยัสามารถสรุปผลการวจิยัไดด้งัน้ี 

ด้านที ่1 บุคลากรทีเ่ป็นบุคคลทีร่อบรู้เพ่ือให้องค์กรเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ด้านความปลอดภัยการบิน 

ผูใ้ห้ขอ้มูลสาํคญั ไดใ้ห้ความสาํคญัเป็นส่วนใหญ่ทุกขอ้ ยกเวน้ขอ้ยอ่ยดา้นการใฝ่หาความรู้การเปล่ียนแปลงของ

ขอ้มูล ขอ้บงัคบัและเทคโนโลยีใหม่ๆ ท่ีจะเขา้มามีบทบาทกบัองคก์รโดยเฉพาะดา้นความปลอดภยัทางการบิน               

ท่ีผูเ้ช่ียวชาญจากบริษทั วิทยกุารบิน, โรงเรียนการบิน ไทยไฟลแ์ทรนน่ิง ยงัมองวา่ไม่จาํเป็นท่ีจะให้ความสาํคญั

กบัการเรียนรู้ของนักศึกษา เน่ืองจากส่วนใหญ่องคก์รจะมีการปรับเปล่ียนเทคโนโลยีประมาณ 20 ปี ถึงเปล่ียน

ใหม่ดว้ยเทคโนโลยีเป็นเทคโนโลยีเฉพาะดา้น มีราคาสูง ดงันั้นนกัศึกษาท่ีสาํเร็จการศึกษาตอ้งมาเรียนรู้เทคโนโลยี

โดยตรงกบัองคก์ร แต่ทั้งน้ีระหวา่งเรียนก็สามารถศึกษาหาขอ้มูลในเบ้ืองตน้ได ้ 

ด้านที ่2 การมรูีปแบบความคดิของบุคลากรเพ่ือให้องค์กรเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ด้านความปลอดภัย

การบิน ผูใ้หข้อ้มูลสาํคญัใหค้วามสาํคญัทุกขอ้ โดยการท่ีบุคลากรทางดา้นการบินจะตอ้งมีแนวความคิดท่ีตระหนกั

ถึงความเป็นภยัเป็น First Priority โดยท่ีทุกคนจะตอ้งมีรูปแบบความคิดตั้งแต่ตอ้งรับฟังความคิดเห็นของผูอ่ื้น 

เป็นผูคิ้ดวิเคราะห์ สังเคราะห์ และประเมินค่าโดยการหาขอ้มูลประกอบในการพฒันาการปฏิบติังาน สามารถนาํ

ความรู้ใหม่ๆ มาพฒันาการปฏิบติังานเพ่ือให้บรรลุจุดมุ่งหมาย และความสําเร็จขององค์กร สามารถเช่ือมโยง

แนวความคิด วิธีการปฏิบัติงานให้สอดคลอ้งกับนโยบายขององค์กรและสามารถปรับปรุงและพฒันาวิธีการ

ปฏิบติังานใหเ้หมาะสมกบัสถานการณ์ปัจจุบนั มีกระบวนการคิดการตดัสินใจในการปฏิบติังานและการรายงาน

ปัญหาดา้นความปลอดภยัในการปฏิบติังานอยา่งเคร่งครัด และสามารถวางแผนการปฏิบติังานตามนโยบายดา้น

ความปลอดภยัขององคก์ร มีความคิดใหม่ๆท่ีจะนาํเสนอเพ่ือพฒันาองคก์รอยูเ่สมอ  

ด้านที ่3 การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ด้านความปลอดภัยการบินบุคลากรต้องมวีสัิยทศัน์ร่วม  

ผูใ้ห้ขอ้มูลสาํคญัให้ความสาํคญัในทุกๆดา้นท่ีหลกัสูตรฯ จะตอ้งนาํไปเป็นแนวทางในพฒันานกัศึกษา

และหลกัสูตรฯ คือ จะตอ้งเป็นคนท่ียอมรับวิสัยทศัน์ขององคก์ร สามารถนาํมากาํหนดเป็นเป้าหมายและทิศทาง
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ในการปฏิบติังานของตนเองรวมถึงการมองเห็นภาพวา่องคก์รจะเป็นอยา่งไรในอนาคต การเป็นคนท่ีตระหนกัรู้วา่

จะทาํอย่างไรเพ่ือท่ีจะทาํให้วิสัยทศัน์ดา้นความปลอดภยัขององค์กรบรรลุผลสาํเร็จ โดยไม่ติดกบัสถานการณ์

แวดลอ้มในปัจจุบนั ตอ้งสนใจในดา้นความปลอดภยัการบิน มีการส่ือสารดา้นความปลอดภยั เป็นผูท่ี้ตระหนกัถึง

ผลลพัธ์ดา้นความปลอดภยัท่ีจะก่อใหเ้ป็นอุปสรรคต่อองคก์รอยูเ่สมอ  

ด้านที ่4 การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ด้านความปลอดภัยการบินบุคลากรต้องเรียนรู้เป็นทมี 

ผู ้ให้ข้อมูลสําคัญให้ความสําคัญเร่ืองการทํางานเป็นทีม เป็น First Priority ของการทํางานใน

ภาคอุตสาหกรรมการบินเป็นอยา่งยิ่ง โดยหลกัสูตรฯจะตอ้งมีการพฒันาให้นักศึกษาไดเ้ห็นถึงความสาํคญัของ 

การทาํงานเป็นทีม ไม่วา่จะเป็น การท่ีเป็นผูมี้ความมุ่งมัน่ และยึดมัน่ท่ีจะเขา้ร่วมกิจกรรมต่างๆ ของทีมงานและ

ขององคก์รอยา่งกระตือรือร้น สามารถนาํเอาขอ้ผิดพลาดจากการปฏิบติังานมาปรับปรุงแกไ้ขขอ้ผิดพลาดท่ีเกิดข้ึน

ร่วมกนัไดร้วมถึงการรับฟังความคิดเห็นและแลกเปล่ียนความรู้กบัเพ่ือร่วมงานเพ่ือมาใชส้ร้างทีมงานใหเ้ขม้แขง็  

มีการจดัทาํคู่มือการปฏิบติังาน และเผยแพร่ให้เพ่ือนร่วมงานไดน้าํไปใชป้ระโยชน์ในการปฏิบติังาน สามารถ

ส่ือสารและถ่ายทอดความรู้ในดา้นต่างๆ รวมถึงหลกัการดา้นความปลอดภยัการบินใหก้บัเพ่ือนร่วมงานหรือบุคลากร

ในองค์กรไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงการเป็นผูท่ี้ยอมรับและตั้งใจท่ีจะเขา้รับการอบรมดา้นความปลอดภยั 

การบินตามมาตรฐานสากลจากองคก์รภายในหรือองคก์รภายนอกเพ่ือนาํมาพฒันาศกัยภาพในการทาํงานร่วมกบั

ผูอ่ื้นและเป็นการพฒันาองคก์ร  

ด้านที ่5 การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ด้านความปลอดภัยการบินบุคลากรต้องมกีารคดิเชิงระบบ 

ผูใ้ห้ขอ้มูลสาํคญัให้ความสาํคญัในทุกๆดา้นท่ีหลกัสูตรฯจะตอ้งนาํไปเป็นแนวทางในพฒันานกัศึกษา

และหลักสูตรฯ คือ การมีการวางแผนงานก่อนจะปฏิบัติงานเสมอ และปฏิบัติงานอย่างมีขั้นตอนจัดลาํดับ

ความสาํคญัก่อนหลงัอยา่งเป็นระบบ เป็นผูท่ี้เม่ือเกิดปัญหาในการปฏิบติังาน สามารถวิเคราะห์ปัญหา และแกไ้ข

ปัญหาดว้ยการเช่ือมโยงเหตุและผลไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ มีการเก็บผลลพัธ์ของขอ้มูลเพ่ือนาํมาปรับปรุงแกไ้ข

ในอนาคต สามารถปรับเปล่ียนภารกิจตามสถานการณ์อยา่งเป็นระบบหรือเป็นขั้นตอน ท่ีจะสามารถบรรลุผลใน

งานท่ีกาํลงัปฏิบติั เป็นผูมี้ความสามารถในการประเมินความเส่ียง (Risk Management) ของงานท่ีไดรั้บมอบหมาย

เพ่ือประโยชน์ผูป้ฏิบติังานและขององคก์รในดา้นความปลอดภยั และมีความคิดและสามารถมองถึงภาพรวมของ

หลกั Safety Management System ไดอ้ย่างเป็นระบบและนาํมาปรับใชภ้ายในองค์กรเพ่ือการพฒันาตนเองและ

สถานประกอบการ 

ทั้ งน้ีจะเห็นไดว้่า ภาคอุตสาหกรรมการบิน ได้ให้ความสําคญักับแนวคิดทฤษฎีของ Peter M. Senge                

ทุกดา้นและทุกขอ้ ดงันั้นการนาํแนวทฤษฎีของ Peter M. Senge มาใชเ้ป็นแนวทางในการทาํวิจยัคร้ังน้ีจึงตอบ

โจทยแ์ละตรงประเด็นท่ีองคก์รภาคอุตสาหกรรมการบินใหก้ารยอมรับและใหค้วามสาํคญัในการพฒันาหลกัสูตร

การจัดการความปลอดภัยการบิน มหาวิทยาลัยศรีปทุม เพ่ือผลิตบุคลากรท่ีตรงกับความต้องการของ

ภาคอุตสาหกรรมการบินตามแนวคิดของ Peter M. Senge 

 

5. อภิปรายผล  

การวิจยัเร่ือง การศึกษาแนวทางการเป็นองคก์รแห่งการเรียนรู้ดา้นความปลอดภยัการบิน (กรณีศึกษา

วทิยาลยัการบินและคมนาคม มหาวทิยาลยัศรีปทุม) สามารถอภิปรายผลไดด้งัน้ี การศึกษาแนวทางการเป็นองคก์ร

แห่งการเรียนรู้ด้านความปลอดภัยการบิน พบว่าทุกองค์กรให้ความสําคัญกับการพัฒนาบุคลากรและให้

ความสําคญั และนําไปปฏิบัติตามแนวคิดของ Peter M. Senge เพ่ือให้การบริหารจัดการงานมีประสิทธิภาพ 
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ตลอดจนทาํให้ผูว้ิจยัไดท้ราบถึงแนวทางความตอ้งการบุคลากรใหม่ท่ีจะเขา้ไปร่วมงานกบัองคก์รการบิน ทั้งใน

ดา้นความปลอดภยัหรือดา้นอ่ืนๆ ของอุตสาหกรรมการบิน ซ่ึงผลการวิจยัน้ีสอดคลอ้งกบัการนาํหลกัทฤษฎีของ 

Peter M. Senge ไปใชใ้นการบริหารจดัการองคก์รดา้นความปลอดภยัการบินของ บริษทัการท่าอากาศยานไทย 

จาํกดั (มหาชน) ท่ีไดใ้หค้วามสาํคญัในการนาํหลกัการมาใชใ้นการบริหารและพฒันางาน พฒันาบุคลากร เพ่ือให้

องค์กรเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ และประสบความสําเร็จตามหลกัการของ Peter M. Senge และสอดคลอ้งกบั

ผลการวิจยัของ ธันยาภรณ์ เสาร์เกิด, (2560) ได้ทาํการศึกษาเร่ือง แนวทางการเสริมสร้างการเป็นองค์กรแห่ง                 

การเรียนรู้ของพนกังานสายบริการ กรณีศึกษา มหาวิทยาลยัพะเยา จากการศึกษา พบวา่ ปัจจยัท่ีส่งผลต่อการเป็น

องค์กรแห่งการเรียนรู้ มี5 ปัจจัย ได้แก่ 1) ด้านภาวะผูน้ําแห่งการเรียนรู้ วิสัยทัศน์ พนัธกิจ และยุทธศาสตร์ 

ผูบ้ริหารควรมีวิสัยทศัน์ท่ีกวา้งไกล ชดัเจน โปร่งใส มีคุณธรรมและจริยธรรม 2) ดา้นบรรยากาศและวฒันธรรม

องค์กร ปลูกจิตสํานึกให้บุคลากรรักและสืบทอดในวฒันธรรมการทาํงานท่ีดีของมหาวิทยาลยั มีความรัก และ

ความภาคภูมิใจในมหาวทิยาลยั 3) ดา้นโครงสร้างองคก์ร และระบบการจดัการ ควรมีโครงสร้างการบริหารงานท่ี

คล่องตวัมอบหมายภารกิจ และความรับผิดชอบใหห้น่วยงานต่างๆ อยา่งเป็นระบบและชดัเจน 4) ดา้นเทคโนโลยี

สารสนเทศ ควรพฒันาระบบฐานขอ้มูลให้มีความถูกตอ้ง ทนัสมยั และสะดวกต่อการใชง้าน จดัสรรงบประมาณ

สนบัสนุนอยา่งเพียงพอในการพฒันาเทคโนโลยีสารสนเทศ 5) ดา้นความสามารถของบุคลากรการเสริมแรงและ

การจูงใจ มหาวิทยาลยัควรจดักิจกรรมศึกษาดูงาน โครงการสัมมนา อบรมใหค้วามรู้ เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ทกัษะท่ี

จาํเป็นในการพฒันางาน  

 

6. ข้อเสนอแนะ 

 6.1 ข้อเสนอแนะในการนําผลวจิยัไปใช้ 

6.1.1 วทิยาลยัการบินและคมนาคม มหาวทิยาลยัศรีปทุม สามารถนาํผลการวจิยัไปใชใ้นการพฒันา

ปรับปรุงหลกัสูตรการเรียนการสอน เพ่ือใหต้รงกบัความตอ้งการของภาคอุตสาหกรรมการบิน 

6.1.2 วิทยาลยัการบินและคมนาคม มหาวิทยาลยัศรีปทุม สามารถนาํผลการวิจยัไปพฒันา สร้าง

ศักยภาพให้กับนักศึกษาเพ่ือให้เป็นบุคลากรทางด้านความปลอดภัยการบินท่ีตรงกับความต้องการของ

ภาคอุตสาหกรรมการบิน 

6.2 ข้อเสนอแนะในการวจิยัคร้ังต่อไป 

การวจิยัคร้ังน้ีเป็นการวจิยัตามหลกัทฤษฎีของ Peter M. Senge (1990) ดา้นการเป็นองคก์รแห่งการเรียนรู้

ดา้นความปลอดภยัการบิน ดงันั้นการวิจยัคร้ังต่อไปควรศึกษาเก่ียวกบัหลกัทฤษฎีอ่ืนเพ่ิมมากข้ึนเพ่ือให้งานวิจยั

ทรงคุณค่ามากยิง่ข้ึน 

 

7. กติติกรรมประกาศ 

งานวิจยัเร่ืองน้ีสําเร็จไม่ได ้หากขาดความกรุณาจากผูป้ระกอบการในอุตสาหกรรมการบินทั้งภาคพ้ืน

และภาคอากาศ คือ บริษทัการท่าอากาศยานไทย จาํกดั (มหาชน) ,บริษทั วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จาํกดั 

บริษทั การบินกรุงเทพ จาํกดั (มหาชน), โรงเรียนการบินไทย เอวิเอชัน่ อะคาเดม่ี และบริษทั การบินไทย จาํกดั 

(มหาชน) ท่ีเสียสละเวลาในการให้ขอ้มูลการทาํวิจัยในคร้ังน้ี นอกจากนั้ น ผูว้ิจัยขอขอบคุณ ดร.ธัญญรัตน์                       

คาํเพราะ อาจารยท่ี์ปรึกษาวจิยัท่ีใหข้อ้คิด คาํแนะนาํท่ีมีคุณค่าและเป็นประโยชน์ ตลอดจนแกไ้ขขอ้บกพร่องต่างๆ 
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ดว้ยความละเอียดถ่ีถว้นและเอาใจใส่ดว้ยดีเสมอมาผูว้ิจยัซาบซ้ึงเป็นอยา่งยิง่ จึงขอกราบขอบพระคุณเป็นอยา่งสูง

ไว ้ณ โอกาสน้ี 

ขอขอบพระคุณผูท้รงคุณวุฒิท่ีช่วยตรวจสอบเคร่ืองมือวิจยัให้มีความสอดคลอ้งกบัหัวขอ้เร่ืองท่ีศึกษา 

ผูว้ิจยัขอมอบเป็นกตญั�ูกตเวทิตาแด่ บุพการี บูรพาจารย ์และผูมี้พระคุณทุกท่านทั้งในอดีตและปัจจุบนั ท่ีทาํให้

ขา้พเจา้เป็นผูมี้การศึกษาและประสบความสาํเร็จมาจนตราบเท่าทุกวนัน้ี 
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บทคัดย่อ 

 บทความน้ีวตัถุประสงค ์1. เพ่ือศึกษาปัญหาขยะของครัวการบิน 2. เพ่ือเป็นแนวทางในการแกปั้ญหา

ขยะของครัวการบิน  อนัเป็นประโยชน์ต่อการจดัการปัญหาขยะในครัวการบิน เน่ืองจากอาหารท่ีถูกผลิตออกมา

ในโลกประมาณ 1 ใน 3 นั้นกลายเป็นขยะอาหารท่ีเป็นเศษอาหารและไม่สามารถนาํมารับประทานได ้แต่ตอ้ง

นาํมาท้ิงกลายเป็นขยะอาหารในปริมาณจาํนวนมากหรือประมาณ 1.6 พนัลา้นตนัต่อปี  ซ่ึงทาํให้เสียค่าใชจ่้าย

จาํนวนมาก จึงตอ้งมีการปรับปรุงแกไ้ข หรือสร้างรูปแบบการผลิตและการบริโภค ในครัวการบินเพ่ือเป็นการลด

ตน้ทุนและลดการสูญเสียอาหารหรือขยะอาหาร และช่วยในการลดปริมาณขยะท่ีเกิดจากกระบวนการผลิตอาหาร

ในครัวการบิน และลดปริมาณอาหารท่ีเหลือจากการใหบ้ริการบนเคร่ืองบิน 

  

คาํสําคญั : การสูญเสียอาหาร, ขยะอาหาร, ครัวการบิน 

 

ABSTRACT 

The objectives of this article are 1)  to study the problem of food waste in airline catering, and 2)  to 

provide a guideline for solving the problem of food waste in airline catering that will be beneficial to the 

management of the food waste in airline catering.  About one- third of all food produced in the world ends up as 

food waste that cannot be consumed.  It results in 1. 6 billion tons of food waste each year, which cost a lot of 

money. As a result, it is worthwhile to revise or create production and consumption patterns in airline catering in 

order to reduce costs and food waste.  Furthermore, it will aid in the reduction of waste generated during food 

production in airline catering, as well as the amount of leftover food from in-flight service. 

. 

Keywords: Food Loss, Food Waste, Airline Catering 
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1. บทนํา 

 อาหารเป็นปัจจยัในการดาํรงชีวิตของมนุษย ์ผูผ้ลิตอาหารจึงมีหนา้ท่ีในการตอบสนองต่อความตอ้งการ

ของผูบ้ริโภคทั้ งหลาย แต่ทว่าอาหารท่ีผลิตออกมาในโลกส่วนหน่ึงกลบักลายเป็นอาหารส่วนเกินท่ีมากกว่า                

ความตอ้งการของผูบ้ริโภคจึงทาํใหอ้าหารเหล่าน้ีกลายเป็นขยะอาหารในท่ีสุด ทั้งน้ี องคก์ารอาหารและเกษตรแห่ง

สหประชาชาติ (2561) อาหารท่ีผลิตไดใ้นโลกส่วนหน่ึงกลายเป็นเศษอาหารเหลือท้ิงถึง 1 ใน 3 หรือประมาณ 

1,300 ลา้นตนั ขณะท่ีประชากรทัว่โลกตอ้งเผชิญความหิวโหยไม่มีอาหารทานถึง 870 ลา้นคน และหลายพนัลา้น

คนในประเทศยากจนยงัคงอดอยากหิวโหย ในขณะท่ีประเทศร่ํารวยมีกินจนเกินความตอ้งการและนาํไปท้ิงขวา้ง 

ในปี 2562 ขณะท่ีหลายคนรู้สึกเสียดายท่ีตอ้งท้ิงอาหารท่ีกินไม่หมด ยงัมีผูค้นอีกกว่า 690 ลา้นคนท่ีขาคแคลน

อาหาร ตวัเลขน้ีเพ่ิมข้ึนจากขอ้มูลเดิมในปี 2561 อีก 10 ลา้น ทั้ งน้ีจากขอ้มูล องค์การอาหารและเกษตรแห่ง

สหประชาชาติ (2561) การแพร่ระบาดของโควดิ-19 ก็มีแนวโนม้ท่ีจะทาํใหส้ถานการณ์น้ีย ํ่าแยล่งไปอีก สาํหรับใน

ส่วนของครัวการบินก็ถือว่า เป็นหน่วยงานหน่ึงท่ีมีอาหารส่วนเกินมากเช่นเดียวกนั เพราะงานของครัวการบิน

จะตอ้งผลิตอาหารตามความตอ้งการของสายการบิน ซ่ึงสายการบินบางแห่งตอ้งการส่วนใดส่วนหน่ึงของวตัถุดิบ

นาํมาปรุงเป็นอาหาร โดยไม่ไดต้อ้งการวตัถุดิบทั้งหมด เช่น ผกักาดขาว สายการบินอาจตอ้งการเฉพาะส่วนท่ีเป็น

ด้านในของผกั ส่วนอ่ืน ๆ ของผกักาดขาวก็จะโดนเด็ดท้ิงไป และไม่ได้นําไปทาํประโยชน์อ่ืนใด ส่ิงน้ีก็เป็น

ตวัอย่างหน่ึงท่ีทาํให้ครัวการบินมีอาหารส่วนเกิน หรือขยะอาหาร ผูเ้ช่ียวชาญท่ีดูแลภาพรวมของประเด็นขยะ

อาหารเรียกส่ิงท่ีเกิดข้ึนวา่ การสูญเสียอาหาร และขยะอาหาร (Food Loss and Food Waste) และขยะอาหารกาํลงั

เพ่ิมจาํนวนมากข้ึนเร่ือยๆ ในปัจจุบนั 

จากปัญหาการเกิดขยะอาหารอนัเน่ืองมาจากการผลิตอาหารเพ่ือบริการผูโ้ดยสาร หรือการผลิตอาหาร

แบบ Mass Production หรือ การผลิตแบบคร้ังละจาํนวนมากๆ ทาํให้เกิดอาหารเหลือ หรือเกิดขยะอาหาร นบัวนั

จะมีปริมาณเพ่ิมมากข้ึนทาํให้เกิดปัญหาขยะจาํนวนมากท่ีไม่ไดถู้กทาํลาย หรือมีผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มทาํให้

เกิดาํภาวะโลกร้อน 

 

2.  วตัถุประสงค์ 

(1) เพ่ือศึกษาปัญหาขยะของครัวการบิน 

(2) เพ่ือเป็นแนวทางในการแกปั้ญหาขยะของครัวการบิน 

  

3. แนวคิดเกีย่วกบัขยะอาหาร และการจัดการปัญหาขยะ     

 โดยทัว่ไปแลว้คาํวา่ “ขยะอาหาร” จะเป็นคาํท่ีไวอ้ธิบายเศษอาหารท่ีเหลือจากม้ืออาหารในบา้น รวมถึง

อาหารท่ีหลุดออกจากห่วงโซ่การผลิต ตั้งแต่ผลผลิตท่ีหลุดจากเกษตรกรรม จากโรงงาน ระหวา่งขนส่ง ไปจนถึง

ในห้างสรรพสินคา้ต่างๆ ผูเ้ช่ียวชาญท่ีดูแลภาพรวมของประเด็นขยะอาหารนั้นเรียกส่ิงท่ีเกิดข้ึนว่า การสูญเสีย

อาหารและขยะอาหาร (FLW) (Éric Darier & Monique Mikhail, 2020) ซ่ึงขอ้มูลเก่ียวกบัการสูญเสียอาหารและ

ขยะอาหารนั้นยากท่ีจะระบุตวัเลขไดอ้ยา่งแน่นอน แต่ปัจจุบนัจะมีรายงานศึกษาเก่ียวกบัขยะอาหารท่ีกาํลงัเพ่ิม

จาํนวนมากข้ึนเร่ือยๆ   
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รูปที ่1 : ขยะอาหารครัวการบินไทย 

ท่ีมา : ไทยรัฐออนไลน์ (2562)   

 

 โดยปริมาณขยะอาหารท่ีผลิตออกมาทัว่โลกในแต่ละปีมีจาํนวนมาก ซ่ึงองคก์ารอาหารโลกประเมินวา่

ทัว่โลกผลิตขยะอาหารอยา่งนอ้ยร้อยละ 30% จากอาหารทั้งหมด หรือคิดเป็นมูลค่าราว ๆ 940 ลา้นลา้นดอลล่าร์

สหรัฐต่อปี สถานการณ์ปริมาณขยะอาหารในอเมริกาเหนือจะแยก่วา่ท่ีคิด เพราะเป็นภูมิภาคท่ีผลิตขยะอาหารใน

ปริมาณมหาศาล คาํนวณแลว้เป็นมูลค่ากวา่ 278 ลา้นลา้นดอลล่าร์สหรัฐ ซ่ึงถา้นาํขยะอาหารในปริมาณขนาดนั้น

ไปเล้ียงประชากร จะสามารถเล้ียงประชากรไดถึ้ง 260 ลา้นคน ปกติขยะอาหารจะเกิดจากอุตสาหกรรมอาหารและ

เคร่ืองด่ืมขนาดใหญ่ท่ีเป็นผูค้วบคุมระบบอาหาร คือ ผูท่ี้มีบทบาทสาํคญัต่อการผลิตและควบคุมการสูญเสียอาหาร

และขยะอาหาร โดยเฉพาะครัวการบินท่ีให้บริการอาหารแก่สายการบินต่างๆ ทัว่โลก ก็ถือวา่เป็นกลุ่มอุตสาหกรรม              

ท่ีมีอิทธิพลต่อระบบการระบบห่วงโซ่การผลิตอาหาร โดยสามารถบังคบัผูผ้ลิตให้กลายเป็นผูแ้บกรับภาระ                   

การสูญเสียอาหารและขยะอาหารในระบบการผลิตอาหารของโลก เหตุผลเพราะครัวการบินเม่ือสั่งวตัถุดิบใน              

การผลิตอาหารหรือเคร่ืองด่ืมจะสั่งเป็นจาํนวนมาก ทําให้มีอาํนาจในการต่อรองทั้ งเร่ืองราคาและคุณภาพ 

ตลอดจนให้แบกภาระการสูญเสียอาหารเช่นกัน เช่น ครัวการบินไทยจะมีขยะอาหาร 620,500 กิโลกรัมต่อปี                

แลว้ครัวการบินทัว่โลกจะมีขยะอาหารมากเพียงใด 

ปัจจุบนัสหภาพยโุรป รัฐสภาและคณะกรรมาธิการยโุรป (The European Parliament and the Council of 

the European Union) ไดมี้การออกแนวปฏิบติัในการจดัการขยะหรือของเสีย (The Waste Framework Directive 

2008/98/EC) กระทรวงอุตสาหกรรม, 2558) ใหทุ้กประเทศสมาชิกนาํไปดาํเนินการ โดยแนวปฏิบติัเป็นการดาํเนินงาน

เพ่ือจัดการปัญหาขยะอาหารและวตัถุดิบในการประกอบอาหาร รวมถึงผลผลิตทางการเกษตรเป็นลาํดับ                        

ซ่ึงประกอบดว้ย 5 ขั้นตอน ไดแ้ก่    

 1. การป้องกนัมิให้เกิดการสูญเสีย (Prevention) ดว้ยการคาํนวณปริมาณการผลิตให้เพียงพอกบัความ

ตอ้งการในอุตสาหกรรมและการบริโภคของผูโ้ดยสาร เพ่ือมิให้เกิดปัญหาวตัถุดิบหรือผลผลิตทางการเกษตรเกิน

ความตอ้งการ และนาํไปท้ิงขวา้ง 

2. การจัดสรรเพ่ือให้เกิดความลงตวั (Optimization) ด้วยการนําอาหารเหลือท่ีเกินความตอ้งการไป

บริจาคใหแ้ก่บุคคลท่ีตอ้งการ (Redistribution to people) หรืออาจนาํไปเป็นอาหารสตัว ์

3. การนาํไปรีไซเคิล (Recycling) ดว้ยการนาํไปทาํปุ๋ยและนาํไปใชป้ระโยชน์อ่ืนๆ  

4. การนาํไปผลิตเป็นพลงังานดว้ยการเผา (Recovery)     

 5. การนาํไปกาํจดั (Disposal) ดว้ยการบาํบดันํ้ าเสียจากขยะ การเผา และการฝังกลบ 
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รูปที ่2 : ลาํดบัขั้นของการลดความสูญเสียจากขยะอาหารของสหภาพยโุรป 

ท่ีมา : World Biogas Associations (2018) Global Food Waste Management 

 

ทั้งน้ีมาตรการในการจดัการขยะอาหารจากครัวการบินต่างๆ ทัว่โลก อาจจะตอ้งใหภ้าครัฐเขา้มามีส่วน

ร่วมดว้ยเพราะการบริหารจดัการขยะอาหารมีค่าใชจ่้ายค่อนขา้งสูง หากไม่มีมาตรการหรือกฎระเบียบจากภาครัฐ

ออกมากาํกบั อาจทาํให้ไม่ไดรั้บความมือจากครัวการบิน ซ่ึงส่วนใหญ่เป็นของเอกชน ดงันั้นรัฐควรมีมาตรการ

บางประการ เช่น มาตรการในการกาํกบัควบคุมการผลิตและการกาํจดัขยะอาหาร และมาตรการในการสร้าง

แรงจูงใจใหธุ้รกิจเอกชนบริหารจดัการขยะอาหารของตนให้ดีข้ึน สาํหรับในประเทศไทยครัวการบินท่ีท่าอากาศ

ยานสุวรรณภูมิจะมี 3 ครัว ไดแ้ก่ ครัวการบินไทย บมจ.การบินไทย, ครัวบางกอกแอร์เคเทอร่ิง (Bangkok Air 

Catering) และครัว LSG Skychefs ถา้เป็นครัวการบินไทยย่อมไม่มีปัญหาในการบริหารจดัการขยะ เพราะเป็น               

ก่ึงรัฐวสิาหกิจ ทาํใหก้ารสัง่การใหด้าํเนินการไม่มีปัญหา ส่วนครัวการบินอีก 2 แห่งเป็นของเอกชน อาจจะตอ้งใช้

มาตรการรัฐเขา้ไปกาํหนดใหด้าํเนินการบริหารจดัการขยะอาหาร (การบินไทย, 2563) กาํหนดใหเ้ป็น 3 วธีิ คือ 

1) การลดปริมาณอาหารท่ีจะเป็นขยะ (Reduce) โดยการสั่งวตัถุดิบหรืออาหารท่ีสามารถใชไ้ดทุ้กส่วน 

โดยไม่ตอ้งมีการท้ิงเป็นขยะอาหาร หรือสัง่ของใหม้าพอดีกบัการใชใ้นการปรุงอาหาร เป็นตน้                          

2) การนาํขยะอาหารไปใชป้ระโยชน์ต่อ เช่น การบริจาค (Redistribute) ซ่ึงเป็นมาตรการท่ีมีตน้ทุนตํ่า  

ทาํใหผู้ป้ระกอบการส่วนมากจะเลือกทางเลือกน้ี หรือบริจาคอาหารไปสู่ หน่วยงานสาธารณกศุล   

 3) การนาํขยะอาหารไปรีไซเคิล (Recycle) ซ่ึงยงัมีนอ้ยเน่ืองจากเป็นทางเลือกท่ีมีตน้ทุนสูงอย่างไรก็ดี 

ความกา้วหนา้ของเทคโนโลยีในการยอ่ยสลายท่ีทาํให้เคร่ืองมืออุปกรณ์มีขนาดเล็กลงและราคาตํ่าลงมาก ทาํให้

ทางเลือกดงักล่าวจูงใจมากข้ึน ทั้งน้ีทางเลือกในการรีไซเคิลขยะอาจดาํเนินการไดโ้ดยหน่วยงานภาครัฐ หรือ

องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 

ปัจจยัทีท่าํให้เกดิขยะอาหาร  

องคก์ารอาหารและการเกษตรแห่งสหประชาชาติ หรือ FAO (2561) ระบุวา่ แต่ละปีทัว่โลกจะมีขยะจาก

อาหารท่ีถูกท้ิงประมาณ 1.3 ลา้นตนั หรือ 1 ใน 3 ของอาหารท่ีถูกผลิตข้ึนทั้งปี ขณะเดียวกนัก็มีกลุ่มคนท่ีไม่ไดรั้บ

สารอาหารอย่างเพียงพอเพ่ิมข้ึนทุกปี แต่กบัคาํถามว่า ถา้ยงัมีคนขาดแคลนอาหาร แลว้ทาํไมยงัเกิดขยะอาหาร 

(Food Waste) ดว้ยสาเหตุน้ีนกัวิชาการหรือนกักาํหนดอาหารวิชาชีพอธิบายวา่ เกิดจากการผลิตอาหารมากเกินไป

โดยไม่ไดค้าํนึงถึงสถานะประชากร (Over Production) คือ ส่ิงท่ีทาํให้เกิดขยะอาหารเพ่ิมข้ึน บางคร้ังเราจะเห็น
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การผลิตอาหารมากจนเกินจาํเป็นไดจ้ากร้านอาหารขนาดใหญ่ หรือตามภตัตาคารท่ีในแต่ละวนัจะมีอาหารเหลือ

ท้ิงจากการขาย หรือภาคครัวเรือนบางรายก็มีพฤติกรรมการซ้ือของมากเกินจาํเป็นเช่นกนั ซ่ึงคนท่ีสามารถเขา้ถึง

อาหารไดค้รอบคลุมแบบน้ีก็คือ กลุ่มคนระดบัชนชั้นกลางข้ึนไป สาํหรับครัวการบินถึงแมจ้ะมีการกาํหนดปริมาณ

วตัถุดิบท่ีใชใ้นแต่ละวนั ศึกษาวตัถุดิบทั้งหมดของสายการบินเพ่ือคน้หาเทคโนโลยท่ีีเหมาะสมเพ่ิมประสิทธิภาพ

ในการลดการสูญเสียอาหารระหว่างกระบวนการผลิต การผลิตอาหารออกมาในแต่ละวนัก็ยงัมีส่วนท่ีเรียกว่า             

การผลิตอาหารมากเกินไป (Over Production) แต่ก็ไม่มากเหมือนกบัร้านอาหารใหญ่หรือภตัตาคาร (สถาบนัวิจยั

เพ่ือการพฒันาชาติไทย, 2562) 

 ซ่ึงขยะอาหารมีผลกระทบต่อความเป็นอยู่และส่ิงแวดลอ้ม เน่ืองจาก ขยะจากเศษอาหารทาํให้มีการ

ปล่อยก๊าซเรือนกระจกมากถึงร้อยละ 8% เป้าหมายในการทาํให้ขยะอาหารลดลง จึงเป็นส่ิงท่ีหลายประเทศ

พยายามอยา่งหนกัเพราะขยะอาหารหรือเศษอาหารพวกน้ีมีผลกบัการเปล่ียนแปลงของสภาพภูมิอากาศ นอกจาก

จาํนวนขยะแลว้ การนาํผลผลิตทางการเกษตรมาแปรรูปเป็นอาหารจาํนวนมาก โดยท่ีสุดทา้ยแลว้อาหารเหล่านั้น

กลบัถูกทาํให้กลายเป็นขยะเหลือท้ิง ก็ทาํให้เกิดการสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพเพ่ิมข้ึนดว้ย นกัวิชาการ

ดา้นส่ิงแวดลอ้มอธิบายเพ่ิมเติมวา่ การผลิตอาหารจาํนวนมากแปรผนัตรงกบัการเพ่ิมข้ึนของการปลูกพืชเชิงเด่ียว 

และการขยายตวัทางการเกษตรท่ีรุกคืบเขา้สู่พ้ืนท่ีป่ามากข้ึน จนเกิดการสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพไป 

การผลิตแบบคร้ังละจาํนวนมากๆ (Mass Production) จึงเป็นการใหน้ํ้ าหนกัไปท่ีปริมาณการเพ่ิมจาํนวนอาหารเขา้

ระบบ โดยไม่ไดค้าํนึงถึงการเกล่ียสดัส่วนอาหาร หรือคาํนึงถึงการเกิดขยะอาหาร  

 

 
                                                                          

รูปที ่4 : ขยะอาหาร 

                                           ท่ีมา : https://thematter.co/social/food-waste-effect/96659  

 

แมข้ยะอาหารมีผลกระทบต่อความเป็นอยู่และส่ิงแวดลอ้มแลว้ ปัญหาจากขยะอาหารทาํให้เห็นว่า 

อาหารท่ีเกิดจากการผลิตมากกวา่ร้อยละ 30% ถูกท้ิงทัว่โลกในแต่ละปี ซ่ึงอาหารท่ีถูกท้ิงจาํนวนน้ีแสดงใหเ้ห็นวา่ 

เรามีอาหารเพียงพอต่อคนทั้งโลก แต่อาหารเหล่าน้ีไม่สามารถแจกจ่ายใหค้นทั้งโลกท่ีตอ้งการ อีกทั้งยงัถูกท้ิงอยา่ง

ไร้ค่า แน่นอนว่าไม่ใช่แค่อาหารท่ีถูกท้ิง แต่เป็นตน้ทุนทุกอย่างตั้งแต่การผลิต ผืนป่าท่ีถูกถางเพ่ืออุตสาหกรรม

อาหาร ผูค้นท่ีตอ้งอพยพเน่ืองจากขาดแคลนนํ้ าเพ่ือบริโภคเน่ืองจากความตอ้งการใช้นํ้ าจาํนวนมหาศาลของ

อุตสาหกรรมอาหาร ดินท่ีปนเป้ือน อากาศท่ีเตม็ไปดว้ยมลพิษจากการใชส้ารเคมีกาํจดัศตัรูพืชและยาฆ่าแมลง และ

สุดทา้ยคือการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในปริมาณมหาศาลของอุตสาหกรรม เม่ือคาํนวนการปล่อยก๊าซเรือนกระจก

https://www.aljazeera.com/news/2019/10/world-food-day-fight-food-waste-191016120808684.html
https://www.aljazeera.com/news/2019/10/world-food-day-fight-food-waste-191016120808684.html
https://thematter.co/social/food-waste-effect/96659
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ของทั้ งโลกแลว้ อาหารท่ีถูกท้ิงทั้งหมดตั้งแต่ตน้ทางไปจนถึงปลายทางปล่อยก๊าซเรือนกระจกถึงร้อยละ 8% 

เทียบเท่ากบัการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากภาคคมนาคม และมากกวา่การปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากภาคการบิน

ทัว่โลกถึง 4 เท่า และเน่ืองจากระบบอุตสาหกรรมอาหารของครัวการบินทัว่โลกยงัมีสายการผลิตท่ียาวกวา่ระบบ

อ่ืนๆ ผลท่ีไดคื้อ การสูญเสียอาหารและขยะอาหารท่ีส่งผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้ม ขยะอาหารและการสูญเสีย

อาหารเป็นแค่ส่วนหน่ึงของระบบอุตสาหกรรมอาหารท่ีมุ่งแต่จะผลิตอาหาร “ใหค้น” มากข้ึนแต่กลบัมีอาหารถึง 1 

ใน 3 ถูกท้ิงเป็นขยะ ทั้ งน้ี สมาคมขนส่งทางอากาศระหว่างประเทศ (International Air Transport Association - 

IATA) พบวา่ในปี 2560 มีการสูญเสียอาหาร 1.14 ลา้นตนัจากการบริการอาหารบนเคร่ืองบิน ในช่วงไม่ก่ีปีท่ีผา่น

มาไดมี้การดาํเนินการจดัการขยะแลว้ แต่อาหารท่ีใชไ้ม่ไดท้ั้ งหมดน้ีไปอยู่ท่ีไหน แลว้อะไรคือปัญหาของเศษ

อาหารบนเคร่ืองบิน หลายปีท่ีผ่านมาจะเห็นวา่สายการบินหลายแห่งนาํวิธีการลดขยะในห้องโดยสารมาใชอ้ยา่ง

ย ัง่ยืนมากข้ึน จากการกําจัดหลอดพลาสติก ไปจนถึงการแนะนําอาหารท่ีทานได้ (นูรซาลบียะห์ เซ็ง 2562) 

อุตสาหกรรมกาํลงัเปล่ียนโดยจะไปจบัท่ีการดาํเนินการในลกัษณะท่ีเป็นประโยชน์ต่อส่ิงแวดลอ้มมากข้ึน อยา่งไร

ก็ตาม ภาวะท่ีกลืนไม่เขา้คายไม่ออกของเศษอาหารหรือขยะอาหารยงัคงเป็นปัญหาท่ีเกิดข้ึน โดยท่ีร้อยละ 20% 

ของอาหารทั้งหมดท่ีผลิตโดยครัวการบินจะสูญเปล่าทุกๆ ปี ปัญหาน้ีไม่เพียงแต่ทาํใหเ้กิดการขาดดุลทางการเงินท่ี

สาํคญัสาํหรับสายการบินเท่านั้น แต่ยงัสร้างแรงกดดนัมหาศาลใหค้รัวการบินต่อพ้ืนท่ีฝังกลบหรือการกาํจดัขยะท่ี

มีภาระหนกัเกินไป ปัญหาขยะอาหารดงักล่าว ขณะน้ีมีเป้าหมายระดบัโลกท่ีจะลดขยะอาหารลงคร่ึงหน่ึงในอีก 

เกา้ปีคร่ึง 

 การจดัการอาหารขยะ   

 แนวทางในการป้องกนัเพ่ือลดความสูญเสียจากปัญหาอาหารส่วนเกิน รวมถึงแนวทางการจดัการปัญหา

ขยะอาหาร ไม่วา่จะเป็นการนาํไปรีไซเคิล เช่น การนาํไปทาํปุ๋ยหรือนาํไปใชป้ระโยชน์อ่ืนๆ หรือแมแ้ต่การนาํไป

กาํจดัท้ิง โดยการกาํหนดแนวทางการบริหารจดัการห่วงโซ่อาหารเพ่ือลดปริมาณการเกิดขยะอาหารตามรูปแบบ

สากล “ขยะอาหาร” ถือวา่เป็นหน่ึงในปัญหาท่ีหลายประเทศทัว่โลก รวมถึงองคก์รระหวา่งประเทศใหค้วามสาํคญั 

เน่ืองจากการท้ิงขยะอาหารอยา่งไม่จาํเป็นส่งผลต่อการเกิดก๊าซเรือนกระจก เกิดการสูญเสียอาหารอยา่งไม่จาํเป็น 

และยิง่ไปกวา่นั้นสูญเสียโอกาสในการแบ่งปันใหแ้ก่ผูท่ี้ขาดแคลน จากการศึกษาพบวา่องคก์รระหวา่งประเทศท่ีมี

เป้าหมายชัดเจนท่ีสุด คือ องค์การสหประชาชาติ (United Nation) ซ่ึงเป็นองค์กรท่ีพยายามสนับสนุนให้ทุก

ประเทศทัว่โลกเห็นความสําคญัของการลดปริมาณขยะอาหาร โดยผลกัดนัผ่านเป้าหมายการพฒันาอย่างย ัง่ยืน

ภายใตโ้ครงการพฒันาแห่งสหประชาชาติ (UNDP’s Sustainable Development Goal) ซ่ึงไดต้ั้งเป้าหมายวา่ ภายใน

ปี พ.ศ.2573 ทุกประเทศควรลดปริมาณขยะอาหารคร่ึงหน่ึงของขยะท่ีเกิดจากห่วงโซ่การผลิตอาหาร (Food Chain) 

อนัไดแ้ก่ ขยะอาหารท่ีเกิดจากภาคการเกษตร การผลิต การขนส่ง การจดัจาํหน่าย และการบริโภค ทั้งน้ีสามารถดู

ห่วงโซ่ของการเกิดขยะอาหาร  (การศึกษาแนวทางการบริหารจดัการอาหารส่วนเกิน เพ่ือลดปัญหาขยะอาหารท่ี 

เหมาะสมกบัประเทศไทย (สถาบนัวจิยัเพ่ือการพฒันาชาติไทย, 2562) ดงัรูปท่ี 3  

 

3 : ห่วงโซ่ของการเกิดขยะอาหาร 

ท่ีมา : สาํนกังานกองทุนสนบัสนุนสร้างเสริมสุขภาพ (2562)  

 

https://www.wri.org/blog/2015/12/whats-food-loss-and-waste-got-do-climate-change-lot-actually
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การกาํจัดขยะอาหาร เช่น การส่งอาหารไปยงัพ้ืนท่ีฝังกลบ ครัวการบินมีทางเลือกสองหรือสามทาง

ข้ึนอยู่กบัอาหารท่ีพวกเขาจดัการ อาหารส่วนใหญ่จะถูกฝังในหลุมฝังกลบ หรือบดโดยระบบกาํจดัขยะในครัว           

การบินน่ีเป็นตวัเลือกท่ีควรทาํเม่ือไม่มีส่ิงใดท่ีสามารถทาํได ้ถุงหรือซองอาหารท่ีเปิดใชแ้ลว้ และอาหารท่ีทาน

แลว้เหลือ ไม่สามารถนาํกลบัมาใชใ้หม่หรือบริจาคได ้แต่ครัวการบินทุกแห่งทัว่โลกก็อยูภ่ายใตก้ารควบคุมของ

กฎหมายขยะอาหารระหว่างประเทศ กฎหมายน้ีจะกําหนดว่า จะสามารถกําจัดขยะได้ท่ีไหนและอย่างไร                         

มีกฎหมายวา่ดว้ยขยะในหอ้งโดยสารระหวา่งประเทศ (International Cabin Waste) ท่ีรับรองวา่ครัวการบินจะแยก

ของเสียจากสัตว์ออกจากผกัและผลไมใ้นบางประเทศ โดย IATA บอกว่า “…ส่วนประกอบท่ีได้จากสัตว์ 

(เน้ือสัตว)์ ของเศษอาหารท่ีเกิดจากเท่ียวบินระหว่างประเทศ ตอ้งอยู่ภายใตข้อ้บงัคบัในหลายประเทศ รวมถึง

ออสเตรเลีย แคนาดา สหภาพยโุรป นิวซีแลนด ์และสหรัฐอเมริกา แมว้า่เขตอาํนาจศาลบางแห่ง เช่น สหรัฐอเมริกา

จะขยายคาํจาํกดัความใหร้วมถึงขยะท่ีประกอบดว้ยผกัและผลไม”้ (สถาบนัวจิยัเพ่ือการพฒันาประเทศไทย, 2562). 

ก็ตาม แมว้่าการฝังกลบจะเป็นทางเลือกท่ีดูเหมือนง่าย แต่ก็มีวิธีการอ่ืนๆ ท่ีให้ความสําคญักับโลกและผูค้น

มากกวา่ เช่น การใชซ้ํ้ าและการบริจาคอาหารท่ีเหลือจากการบริการผูโ้ดยสาร รายการอาหารบางรายการสามารถ

รวบรวมและนาํกลบัเขา้สู่ห่วงโซ่อุปทานได ้เช่น นํ้ าตาล ของทอดกรอบ และเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ท่ียงัไม่เปิด 

สามารถนาํไปใชต้่อในเท่ียวบินอ่ืนได ้สายการบิน Air New Zealand สามารถเปล่ียนเส้นทางอาหาร 890 ตนัได้

ตั้งแต่ปี 2560 โดยใชว้ธีิน้ี มิฉะนั้นจะถูกส่งไปยงัหลุมฝังกลบ 

อยา่งไรก็ตาม การรวบรวมส่ิงของท่ีเป็นอาหารเหล่าน้ีและแยกออกจากขยะนั้น เป็นกระบวนการท่ีใช้

แรงงานมาก ผูโ้ดยสารควรใชเ้ฉพาะส่ิงท่ีจาํเป็นและบริโภคส่ิงท่ีพวกเขามีเพ่ือหลีกเล่ียงการสูญเสียอาหารท่ีไม่

จาํเป็น การพฒันาอีกประการหน่ึงในช่วงไม่ก่ีปีท่ีผ่านมาคือ การบริจาคอาหารของครัวการบินส่วนเกินท่ีเพ่ิมข้ึน 

ก่อนหน้าน้ี ครัวการบินและสายการบิน รวมถึงผูข้ายอาหารรายอ่ืนๆ ระมดัระวงัในการนาํอาหารส่วนเกินไป

บริจาค เน่ืองจากอาจมีผลทางกฎหมาย หากผูบ้ริโภคไม่สบายเน่ืองจากอาหารท่ีไดรั้บบริจาค ทาํใหผู้บ้ริจาคอาจจะ

ตอ้งถูกดาํเนินการทางกฎหมาย โชคดีท่ีกฎหมายดงักล่าวน้ีกาํลงัถูกนาํมาพิจารณาอีกคร้ัง ทาํให้ผูบ้ริจาคอาหาร

ไดรั้บการปกป้องจากผลกระทบทางกฎหมายต่ออาหารท่ีพวกเขาบริจาค การเปล่ียนแปลงกฎหมายดงักล่าวทาํให้

สายการบินต่างๆ เช่น สายการบิน Cathay Pacific นาํอาหารท่ีเหลือไปแจกจ่าย สายการบินอ่ืนๆ ก็ไดร่้วมมือใน

โครงการดงักล่าว และในปี 2559 ได้นําอาหารท่ีเหลือบนเท่ียวบินไปบริจาคไดถึ้งจาํนวน 234 ตนั นอกจากน้ี              

ครัวการบินและสายการบินต่างๆ ควรเพ่ิมประสิทธิภาพในการจดัอาหารและเคร่ืองด่ืมข้ึนบริการบนเคร่ืองบิน                       

ซ่ึงส่งผลให้มีนํ้ าหนักเหมาะสมและส้ินเปลืองนอ้ยลง”  ดว้ยวิธีการต่างๆ ขยะอาหารจากบนเคร่ืองบินหรือจาก            

ครัวการบิน จึงไดรั้บการดูแลจดัการโดยครัวการบินและสายการบินทัว่โลก นอกจากครัวการบินและสายการบิน

กาํลงัดาํเนินการเร่ืองการกาํจดัขยะอยู่นั้น ในส่วนของผูโ้ดยสารก็สามารถช่วยได้เช่นกัน ความรับผิดชอบใน              

การกาํจดัขยะอาหารนอกจากครัวการบินและสายการบินแลว้ ยงัอาจข้ึนอยู่กบัผูโ้ดยสารดว้ยท่ีจะตอ้งตดัสินใจ

อย่างมีสติเพราะปัจจุบนัสายการบินต่างๆ พยายามแนะนาํให้ผูโ้ดยสารมีการสั่งอาหารล่วงหน้า ระบบน้ีจะให้

ผูโ้ดยสารเลือกอาหารก่อนการเดินทาง และทาํให้ไม่มีการทาํอาหารท่ีไม่ตอ้งการข้ึนหรือมีอาหารเหลือ เพ่ือให้

มัน่ใจวา่อาหารมีแนวโนม้ท่ีจะถูกรับประทานมากข้ึน ดูเหมือนเป็นเร่ืองยุง่ยาก แต่การสั่งอาหารล่วงหนา้สามารถ

ช่วยครัวการบินและสายการบินต่าง ๆ ลดขยะในครัวการบินและหอ้งโดยสารไดอ้ยา่งมาก เพ่ือให้ผูโ้ดยสารเลือก

เมนูก่อน คาดวา่จะสามารถลดการสูญเสียอาหารท่ีผูโ้ดยสารไม่ตอ้งการไดถึ้งร้อยละ 20% โดยแนวปฏิบติัดงักล่าว

จะเร่ิมใชใ้นเท่ียวบินของการบินไทยในเส้นทางยโุรปในปี 2563 และคาดวา่ภายในปี 2564 จะให้มีการดาํเนินการ

ในทุกเท่ียวบิน     
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4. สรุป  

จากปัญหาในการเกิดขยะอาหารเน่ืองจากการผลิตอาหารข้ึนบริการผูโ้ดยสาร หรือการผลิตอาหารแบบ 

Mass Production หรือ การผลิตแบบคร้ังละจาํนวนมาก ๆ ทาํให้เกิดอาหารเหลือ หรือเกิดขยะอาหาร นบัวนัจะมี

ปริมาณเพ่ิมมากข้ึนทาํให้เกิดปัญหาขยะจาํนวนมากท่ีไม่ไดถู้กทาํลาย หรือมีผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มทาํให้เกิด

ภาวะโลกร้อน  ซ่ึงสอดคลอ้งกบั ธวชัชยั สืบไทย และคณะ (2562) แสดงให้เห็นวา่ถา้มีการจดัการขยะโดยการคดั

แยกประเภทใหถู้กตอ้งสามารถลดปริมาณขยะสามารถนาํไปจาํหน่ายก่อใหเ้กิดรายไดต้ามมา ทาํให้ปริมาณขยะท่ี

ตอ้งนาํไปกาํจดัลดลง เป็นส่ิงสําคญัท่ีจะนําไปสู่ความร่วมมือท่ีจะช่วยกันปฏิบติัเพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหา

ส่ิงแวดลอ้มท่ีอาจเกิดข้ึนในอนาคตได ้โดยครัวการบินสายการบินต่างๆ ไดห้าแนวทางในการบริหารจดัการแกไ้ข

การกาํจดัขยะอาหาร หลกัใหญ่ๆ เช่น  สายการบินสามารถใชแ้บบสํารวจหรือการเลือกอาหารก่อนหน้าสําหรับ

ผูโ้ดยสารท่ีเดินทางบ่อย เพ่ือให้บริการท่ีตรงตามความตอ้งการมากข้ึน ซ่ึงจะช่วยลดของเสีย  ยกตวัอยา่งประเทศ

ฝ่ังยุโรปท่ีภาครัฐเข้ามามีส่วนช่วยจัดการกระจายอาหารให้เข้าถึงคนยากไร้ สําหรับประเทศไทยยงัไม่มี                         

การดาํเนินการในเร่ืองน้ีโดยภาครัฐอย่างจริงจงั แต่การดาํเนินการแบบน้ียงัมีขอ้ควรระวงัว่า ควรตรวจสอบ              

ความสดใหม่ของอาหารใหดี้ก่อน เพราะหากบริจาคอาหารไปแลว้ทาํให้เกิดปัญหาดา้นสุขลกัษณะท่ีไม่ปลอดภยั

กบัผูบ้ริโภคในภายหลงั ครัวการบินหรือสายการบินก็อาจถูกฟ้องร้องได ้   

การแกปั้ญหาขยะอาหารแบบยัง่ยืนจะตอ้งมีการเปล่ียนแปลงทุกภาคส่วน ตั้งแต่ระดบัเล็กสุดไปจนถึง

กาํหนดเชิงนโยบายโดยภาครัฐ ท่ีจะช่วยลดจาํนวนขยะอาหารซ่ึงมีส่วนในการสร้างความเสียหายต่อส่ิงแวดลอ้ม

ของเราทุกคนได ้สาํหรับปัญหาอาหารส่วนเกิน ควรมีการพิจารณาปรับการผลิตแบบการผลิตแบบคร้ังละจาํนวน

มากๆ (Mass Production) ใหเ้ป็นการผลิตในจาํนวนท่ีเพียงพอ ปรับแนวทางการดาํเนินงานภายใตโ้ครงการบริหาร

จดัการห่วงโซ่การผลิตอาหารเพ่ือลดการสูญเสียทางดา้นทรัพยากร มุ่งเนน้การทวนสอบเพ่ือพฒันาและปรับปรุง

ระบบการผลิตอาหารและการบริการทั้งระบบตลอดห่วงโซ่อุปทาน ตั้งแต่การจดัซ้ือวตัถุดิบ การผลิตของฝ่ายครัว

การบิน การวางแผนเมนูอาหาร การผลิตและการนาํอาหารข้ึนเคร่ือง ตลอดจนการบริหารจดัการขยะบนเท่ียวบิน 

นาํนวตักรรรมท่ีทนัสมยัเพ่ือแกปั้ญหาการสูญเสียอาหาร เช่น การศึกษาวตัถุดิบทั้งหมดของสายการบินเพ่ือคน้หา

เทคโนโลยท่ีีเหมาะสม เพ่ิมประสิทธิภาพในการลดการสูญเสียอาหารระหวา่งกระบวนการผลิต หรือจดัทาํแผนท่ี

จะให้ผูโ้ดยสารสามารถเลือกแสดงความประสงค์ในการปฏิเสธอาหารบนเท่ียวบินล่วงหน้าได้ ซ่ึงจะทาํให้

สามารถบริหารจดัการปริมาณอาหารบนเท่ียวบินไดอ้ยา่งต่อเน่ือง ลดความสูญเสียอาหารไดเ้ป็นจาํนวนมากต่อปี 

แบ่งเป็นปี และแคมเปญบริจาคอาหารจะช่วยสร้างความตระหนกัในเร่ืองการสูญเสียอาหาร และทาํใหผู้โ้ดยสารมี

ส่วนร่วมไดม้ากข้ึน ก็จะเป็นการบริหารจดัการขยะอาหารเช่นกนั  

 

5. ข้อเสนอแนะ           

1) ควรทาํความเขา้ใจในการสูญเสียอาหาร  ซ่ึงเสียหายระหวา่งกระบวนการผลิตอาหาร นบัตั้งแต่ผูผ้ลิต

ไปจนถึงผูบ้ริโภค อาจจะเป็นปัญหาจากการเก็บเก่ียว โรคแมลง การเก็บรักษา การขนส่ง 

2) รณรงค์ชุมชนให้เขา้ใจระบบการผลิตอาหาร เรียนรู้เส้นทางของอาหารจากแปลงเพาะปลูกจนถึง             

การปรุงอาหาร เม่ือรับรู้คุณค่าของอาหารก็จะไม่กินใชอ้ย่างท้ิงขวา้งอีกต่อไป มีตวัอย่างกิจกรรมในชุมชนจาก

หลายประเทศ 

3) สร้างระบบกระจายอาหารคุณภาพดี นาํอาหารท่ียงัสามารถกินไดส่้งต่อใหผู้ต้อ้งการอาหาร 

 

https://www.wfp.org/publications/impact-school-feeding-programmes
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บทคัดย่อ 

การวจิยัน้ีเป็นการประเมินการบริหารความเส่ียงดา้นความปลอดภยัของระบบอากาศยานไร้คนขบัข้ึนลง

ทางด่ิงพลงังานแสงอาทิตยข์องกองทพัอากาศไทยตามมาตรฐานองค์กรการบินพลเรือนระหว่างประเทศ และ

ดาํเนินการวิจยัร่วมกับโครงการการวิจยัและพฒันาอากาศยานไร้คนขบัข้ึนลงทางด่ิงพลงังานแสงอาทิตยข์อง

กองทพัอากาศไทย ผลการวิจยัน้ีจะเป็นขอ้มูลพ้ืนฐานสาํหรับการนาํไปสู่การพฒันาระบบปฎิบติัการบินทั้งระบบ

ให้มีความปลอดภยัในการปฏิบัติการบิน การดาํเนินการจัดทาํคู่มือมาตรฐานการปฎิบติัการบินเพ่ือท่ีจะทาํให้

อากาศยานไร้คนขับข้ึนลงทางด่ิงพลังงานแสงอาทิตย์ได้รับความสมควรเดินอากาศตามมาตรฐานของ

กองทพัอากาศไทย  

 

คาํสําคญั: การบริหารความเส่ียงดา้นความปลอดภยั, อากาศยานไร้คนขบั, องคก์รการบินพลเรือนระหวา่งประเทศ 

 

ABSTRACT 

 This research is safety risk management assessment of Royal Thai Air Force Vertical Take off and 

Landing Solar Power UAV systems according to International Civil Aviation Organization Standards and 

conducting research in conjunction with the Royal Thai Air Force Vertical Take off and Landing Solar Power 

UAV research and development project. The results of this research will be the basic information for leading to 

the development of the entire aviation operating system to be safe in flight operations. Implementing a manual 

on flight operations standards in order to make the Vertical Take off and Landing Solar Power UAV gain 

Certification Airworthiness in accordance with the standards of the Royal Thai Air Force. 
 

Keywords: Safety risk management, UAV, International Civil Aviation Organization Standards 
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1. ความสําคัญและทีม่าของปัญหาวจัิย 

กองทพัอากาศมีหน้าท่ีเตรียมและใชก้าํลงักองทพัอากาศตามบทบญัญติัของกฎหมาย และมีวิสัยทศัน์ 

“กองทพัอากาศชั้นนาํในภูมิภาค” โดยมีการพฒันาขีดความสามารถเพ่ือให้ปฏิบติัภารกิจหลกัดา้นความมัน่คงได้

อย่างสมบูรณ์ ส่งเสริมพัฒนาอุตสาหกรรมป้องกันประเทศซ่ึงเป็นอุตสาหกรรมเป้าหมายลาํดับท่ี 11 (New                     

S-Curve 11) และมีนโยบายเฉพาะขอ้ 8 ดา้นการวิจยั พฒันาอุตสาหกรรมป้องประเทศ (กองทัพอากาศ, 2564)      

โดยกองทพัอากาศดาํเนินการใหทุ้นโครงการวจิยัและพฒันากบัโรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษตัริยาธิราชใน

โครงการวิจยัและพฒันาอากาศยานไร้คนขบัข้ึนลงทางด่ิงพลงังานแสงอาทิตยเ์พ่ือปฏิบติัภารกิจทางทหาร ไดแ้ก่ 

การบินตรวจการณ์ในสามจงัหวดัชายแดนภาคใต ้การบินถ่ายภาพทางอากาศ และแนวคิดการวิจยัและพฒันา

อากาศยานไร้คนขบัข้ึนลงทางด่ิงพลงังานแสงอาทิตยน้ี์ได้ดาํเนินการตามมาตรฐานของ NATO STANDARD 

AEP-83 LIGHT UNMANNED AIRCRAFT SYSTEMS AIRWORTHINESS REQUIREMENS ( NATO 

Standardization Office, 2014) โดยตามมาตรฐานน้ีมีหวัขอ้การบริหารความเส่ียงดา้นความปลอดภยัการบิน ดงันั้น

ผูว้จิยัไดม้าดาํเนินการวจิยัร่วมกบัโครงการวจิยัน้ีในดา้นการบริหารความเส่ียงดา้นความปลอดภยัการบินเพ่ือทาํให้

อากาศยานไร้คนขบัข้ึนลงทางด่ิงพลงังานแสงอาทิตยไ์ดรั้บความสมควรเดินอากาศ (Certification Airworthiness) 

ตามมาตรฐานของกองทพัอากาศ 

 

2. วตัถุประสงค์ของการวจัิย 

เพ่ือประเมินการบริหารความเส่ียงด้านความปลอดภยัของระบบอากาศยานไร้คนขับข้ึนลงทางด่ิง

พลงังานแสงอาทิตยข์องกองทพัอากาศไทยตามมาตรฐานองคก์รการบินพลเรือนระหวา่งประเทศ 

 

3. แนวคิด ทฤษฎแีละงานวจัิยทีเ่กี่ยวข้อง 

ทฤษฎสีาเหตุการเกดิอากาศอุบัตเิหตุ (5M) 

E.A. Jerome (1976) ได้พัฒนาทฤษฎีสาเหตุการเกิดอากาศอุบัติเหตุ (5M) (Alexander T. Wells and 

Clarence C. Rodrigues, 2003) และนาํมาใชก้ารตรวจสอบ คน้หา หรือวเิคราะห์สาเหตุหลกัของการเกิดอากาศยาน

อุบติัเหตุ หรือใชใ้นการดาํเนินการป้องกนัการเกิดอากาศยานอุบติัเหตุ โดยกาํหนดปัจจยัท่ีส่งผลต่อการเกิดอากาศ

อุบัติเหตุประกอบดว้ย 5 ดา้น ไดแ้ก่ (1) มนุษย ์(Man) (2) เคร่ืองจกัร (Machine) (3) สภาพแวดลอ้ม (Medium)   

(4) ภารกิจ (Mission) และ (5) การบริหารจดัการ (Management)  

 การบริหารความเส่ียงด้านความปลอดภัย (Safety Risk Management)  

องค์กรการบินพลเรือนระหว่างประเทศ (International Civil Aviation Organization[ICAO], 2012) 

กล่าววา่ ความปลอดภยั (Safety) หมายถึง สภาวะท่ีมีความเป็นไปไดท่ี้จะเป็นอนัตรายต่อบุคคล หรือความเสียหาย

ต่อทรัพยสิ์นลดลงเหลือและรักษาไวท่ี้ระดบัท่ียอมรับไดห้รือตํ่ากวา่ โดยไดผ้า่นกระบวนการระบุอนัตรายและการ

บริหารความเส่ียงดา้นความปลอดภยั 

อนัตราย (Hazard) หมายถึง สถานการณ์หรือวตัถุท่ีมีศกัยภาพในการก่อให้เกิดการเสียชีวิต การบาดเจ็บ

ต่อบุคคล ความเสียหายต่ออุปกรณ์หรือโครงสร้าง การสูญเสียวสัดุ หรือการลดความสามารถในการปฏิบติัหนา้ท่ี 

ความเส่ียงดา้นความปลอดภยั (Safety Risk) หมายถึง ความเป็นไปไดแ้ละความรุนแรงท่ีคาดการณ์ไว้

ของผลท่ีตามมาหรือผลลพัธ์จากอนัตรายท่ีมีอยู ่
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การบริหารความเส่ียงด้านความปลอดภยั (Safety Risk Management) หมายถึง กระบวนการท่ีใช้ใน              

การบริหารจดัการใหค้วามเส่ียงลดลง หรือลดผลกระทบความเสียหายจากความเส่ียงใหอ้ยูใ่นระดบัท่ียอมรับได ้ 

กระบวน การบริห ารความเส่ียงด้านความปลอดภัย (The process of safety risk management) มี                      

5 ขั้นตอน ไดแ้ก่  

1. การระบุอนัตราย (Hazard identification) หมายถึง การผสมผสานวิธีการรวบรวมขอ้มูลความปลอดภยั 

เชิงรับ ความปลอดภยัเชิงรุก และความปลอดภยัเชิงคาดการณ์ในการหาอนัตราย 

2. การวิเคราะห์ความน่าจะเป็นของความเส่ียง (Risk analysis probability) หมายถึง โอกาสหรือความถ่ี

ของอนัตรายท่ีมีผลต่อความปลอดภยัหรือผลลพัธ์ท่ีอาจเกิดข้ึน 

3. การวิเคราะห์ความรุนแรงของความเส่ียง (Risk analysis severity) หมายถึง ขอบเขตของความเสียหาย

ท่ีอาจเกิดข้ึนอยา่งสมเหตุสมผลอนัเป็นผลสืบเน่ืองมาจากอนัตรายท่ีระบุ  

4. การประเมินความเส่ียงและความทนทาน (Risk assessment and tolerability) หมายถึง การประมวลผล

ความน่าจะเป็นของความเส่ียง (Risk Probability) และความรุนแรงของความเส่ียง (Risk Severity) เพ่ือให้ไดม้า 

ซ่ึงการประเมินความเส่ียงดา้นความปลอดภยั (Safety risk assessment) และความทนทานต่อความเส่ียงดา้นความ

ปลอดภยั (Safety risk tolerability)  

 

ตารางที ่1 การประเมินความเส่ียงดา้นความปลอดภยั (Safety risk assessment) 

ความน่าจะเป็นของความเส่ียง 

(Risk Probability) 

ความรุนแรงของความเส่ียง (Risk Severity) 

ภยัพบัิต,ิ A อนัตราย, B มาก, C น้อย, D ไม่สําคญั, E 

บ่อย , 5 5A 5B 5C 5D 5E 

เป็นคร้ังคราว , 4 4A 4B 4C 4D 4E 

ไม่น่าเกดิขึน้ , 3 3A 3B 3C 3D 3E 

ไม่น่าจะเป็นไปได้ , 2 2A 2B 2C 2D 2E 

ไม่เห็นโอกาศที่จะเกิด , 1 1A 1B 1C 1D 1E 

 

เม่ือไดผ้ลจากตารางท่ี 1 การประเมินความเส่ียงดา้นความปลอดภยั (Safety risk assessment) แลว้ให้นาํ

ขอ้มูลไปใชใ้นพิจารณาความทนทานต่อความเส่ียงดา้นความปลอดภยั (Safety risk tolerability) (รูปท่ี 1) 

 

ความเส่ียงสูง , ยอมรับไม่ได ้

ความเส่ียงปานกลาง , ยอมรับไดข้ึ้นอยูก่บัการบรรเทาความเส่ียง 

ความเส่ียงตํ่า , ยอมรับได ้

รูปที ่1 ความทนทานต่อความเส่ียงดา้นความปลอดภยั (Safety risk tolerability) 

5. การควบคุมหรือบรรเทาความเส่ียง (Risk control or mitigation) หมายถึง การดาํเนินการควบคุมหรือ

ลดระดบัความเส่ียงดา้นความปลอดภยัให้อยูใ่นระดบัท่ีสามารถยอมรับได ้โดยมีหลกัการตอบสนองความเส่ียง                

3 ประการ ไดแ้ก่ (1) การหลีกเล่ียง (Avoidance) หมายถึง การดาํเนินการยกเลิกการปฎิบติังานการบิน เน่ืองจาก
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ความเส่ียงดา้นความปลอดภยัมีมากกวา่ประโยชน์ของการปฎิบติังานการบิน (2) การลดลง (Reduction) หมายถึง 

การลดความถ่ีของการปฎิบติังานการบิน หรือการดาํเนินการลดขนาดของผลท่ีตามมาของความเส่ียงความปลอดภยั 

(3) การแบ่งแยก (Segregation) หมายถึง การดาํเนินการเพ่ือแยกผลกระทบของความเส่ียงความปลอดภยั หรือ

สร้างระบบสาํรองป้องกนั 

อากาศยานไร้คนขับขึน้ลงทางดิง่พลงังานแสงอาทติย์ 

อากาศยานไร้คนขบั (Unmanned Aerial Vehicles: UAV) คือ อากาศยานท่ีมีวตัถุประสงค์เพ่ือการปฏิบัติ            

การบิน โดยไม่มีนกับินอยูบ่นอากาศยาน 

อากาศยานไร้คนขบัข้ึนลงทางด่ิงพลงังานแสงอาทิตยข์องกองทพัอากาศไทย (รูปท่ี 2) มีความยาวปีก 4.2 

เมตร นํ้ าหนกัสูงสุด 15 กิโลกรัม ระบบพลงังานแสงอาทิตยใ์ห้พลงังานสูงสุดท่ี 145.5 วตัต ์และแบตเตอร่ีลิเทียม

ไอออน 42000 มิลลิแอมม ์โดยจะทาํการบินตามภารกิจท่ีไดรั้บท่ีความสูงช่วง 500-1500 และช่วงความเร็ว 20-30 

เมตร/วินาที โดยอากาศยานไร้คนขบัน้ีมีลกัษณะท่ีเด่นชดั คือ (1) ความสามารถในการปฏิบติัการบินวิ่งข้ึนและลง

สนามบินเหมือนเคร่ืองบินปีกหมุน (Multi Rotor) (2) การบินเดินทางเหมือนเคร่ืองบินปึกตรึง (Fix Wing) และ 

(3) ความสามารถในการปฏิบติัการบินไดน้านเน่ืองจากใชพ้ลงังานแสงอาทิตยค์วบคู่กบัแบตเตอร่ี 

 

 
 

รูปที ่2 อากาศยานไร้คนขบัพลงังานแสงอาทิตยข้ึ์นลงทางด่ิง 

 

4. วธีิดําเนินการวจัิย 

การวจิยัคร้ังน้ีเป็นการวจิยัเชิงปฎิบติัการ (Action Research) และดาํเนินการวจิยัร่วมกบัโครงการวจิยัและ

พฒันาอากาศยานไร้คนขบัข้ึนลงทางด่ิงพลงังานแสงอาทิตยข์องโรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษตัริยาธิราช  

ตามมาตรฐานของ NATO STANDARD AEP-83 LIGHT UNMANNED AIRCRAFT SYSTEMS AIRWORTHINESS 

REQUIREMENTS (NATO Standardization Office, 2014) ในหัวขอ้การบริหารความเส่ียงด้านความปลอดภัย 

โดยผูว้ิจยัดาํเนินการวิจยัเฉพาะระบบของอากาศยานไร้คนขบัข้ึนลงทางด่ิงพลงังานแสงอาทิตยเ์ท่านั้น มีขั้นตอน

การดาํเนินการ ดงัน้ี  

1. ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัระบบบริหารจดัการความปลอดภยั และการดาํเนินการ

วเิคราะห์ ประเมิน และสร้างแนวปฏิบติัท่ีดีตามมาตรฐานองคก์รการบินพลเรือนระหวา่งประเทศ  

2. นาํเสนอแนวปฏิบติัท่ีดีการบริหารความเส่ียงดา้นความปลอดภยัของระบบอากาศยานไร้คนขบัข้ึนลง

ทางด่ิงพลังงานแสงอาทิตย์ขณะปฏิบัติการภาคพ้ืนดิน (Ground Operation) และขณะปฏิบัติการบิน (Flight 

Operation) ตามมาตรฐานขององคก์รการบินพลเรือนระหวา่งประเทศ  
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5. ผลการวจัิย 

1. ผลการประเมินการบริหารความเส่ียงดา้นความปลอดภยัของระบบอากาศยานไร้คนขบัข้ึนลงทางด่ิง

พลงังานแสงอาทิตยข์ณะปฏิบติัการภาคพ้ืนดิน (Ground Operation) และขณะปฏิบติัการบิน (Flight Operation) 

ตามมาตรฐานขององคก์รการบินพลเรือนระหวา่งประเทศ ไดแ้ก่ 

1.1 ผลการประเมินการบริหารความเส่ียงดา้นความปลอดภยัของระบบอากาศยานไร้คนขบัข้ึนลง 

ทางด่ิงพลงังานแสงอาทิตยข์ณะปฏิบติัการภาคพ้ืนดิน (Ground Operation) ดงัตารางท่ี 2 

 

ตารางที ่2  ผลการประเมินการบริหารความเส่ียงดา้นความปลอดภยัของระบบอากาศยานไร้คนขบัข้ึนลงทางด่ิง 

 พลงังานแสงอาทิตยข์ณะปฏิบติัการภาคพ้ืนดิน (Ground Operation)  

กระบวนการบริหารความเส่ียงด้านความปลอดภยัของระบบอากาศยานไร้คนขับขึน้ลงทางดิง่พลงังานแสงอาทิตย์ 

ขณะปฏิบัติการภาคพืน้ดนิ (Ground Operation) 

อนัตราย การเร่ิมต้น 

การประเมิน 

ความเส่ียงด้าน

ความปลอดภยั 

ระบบการปฎบัิติ

การสํารองของ

อากาศยาน 

ไร้คนขบั 

การทํางานของ 

ระบบการปฎบัิติการ

สํารองของอากาศ

ยานไร้คนขับ 

การประเมินความเส่ียง

ด้านความปลอดภยั 

ที่คงเหลือ หลงัจาก 

การทํางานของระบบ

การปฎิบัติการสํารอง

ของอากาศยานไร้คนขับ 

ความทนทานต่อ

ความเส่ียงด้าน

ความปลอดภยั 

1. ระบบโครงสร้างอากาศ

ยานไร้คนขบั (UAV 

Airframe System) 

3A - - 3A ความเส่ียงสูง 

2. ระบบมอเตอร์

ขบัเคล่ือนอากาศยาน 

ไร้คนขบั (UAV 

Propulsion System) 

3A - - 3A ความเส่ียงสูง 

3. ระบบมอเตอร์ข้ึนลง

ทางด่ิง (Vertical Take 

off and Landing 

System) 

3A - - 3A ความเส่ียงสูง 

4. ระบบพลงังานเสริม

แสงอาทิตย ์(Additional 

Solar System)  

3A - - 3A ความเส่ียงสูง 

5. ระบบแบตเตอร่ีหลกั 

(Main Battery System)  
3A - - 3A ความเส่ียงสูง 

6. ระบบเสถียรภาพของ

อากาศยานไร้คนขบั 

(UAV Stabilization 

System) 

3A - - 3A ความเส่ียงสูง 
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ตารางที ่2 (ต่อ)  

กระบวนการบริหารความเส่ียงด้านความปลอดภยัของระบบอากาศยานไร้คนขับขึน้ลงทางดิง่พลงังานแสงอาทิตย์ 

ขณะปฏิบัติการภาคพืน้ดนิ (Ground Operation) 

อนัตราย การเร่ิมต้น 

การประเมิน 

ความเส่ียงด้าน

ความปลอดภยั 

ระบบการปฎบัิติ

การสํารองของ

อากาศยาน 

ไร้คนขบั 

การทํางานของ 

ระบบการปฎบัิติการ

สํารองของอากาศ

ยานไร้คนขับ 

การประเมินความเส่ียง

ด้านความปลอดภยั 

ที่คงเหลือ หลงัจาก 

การทํางานของระบบ

การปฎิบัติการสํารอง

ของอากาศยานไร้คนขับ 

ความทนทานต่อ

ความเส่ียงด้าน

ความปลอดภยั 

7. ระบบบงัคบัควบคุม

ระยะไกล (Remote 

Control System) 

3A - - 3A ความเส่ียงสูง 

8. ระบบนกับินอตัโนมติั 

(Automatic Pilot System) 
3A - - 3A ความเส่ียงสูง 

9. ระบบนกับินบินดว้ย

ตนเอง (Manual Fly 

System) 

3A - - 3A ความเส่ียงสูง 

10. ระบบบริหารจดัการ

การบินอตัโนมติั 

(Automatic Flight 

Management System) 

3A - - 3A ความเส่ียงสูง 

11. ระบบการถ่ายภาพ 

(Imaging System) 
3A - - 3A ความเส่ียงสูง 

12. ระบบนาํร่องการบิน 

(Navigation System) 
3A - - 3A ความเส่ียงสูง 

13. ระบบควบคุมและ

สนบัสนุนภาคพ้ืน 

(Ground Control 

Station system ) 

3A - - 3A ความเส่ียงสูง 

 

จากตารางท่ี 2 พบวา่ ระบบการปฎิบติัการของอากาศยานไร้คนขบัข้ึนลงทางด่ิงพลงังานแสงอาทิตย์

ขณะปฏิบติัการภาคพ้ืนดิน (Ground Operation) ทุกระบบมีความทนทานต่อความเส่ียงดา้นความปลอดภยัอยูใ่น

ระดบัความเส่ียงสูง  

1.2 ผลการประเมินการบริหารความเส่ียงดา้นความปลอดภยัของระบบอากาศยานไร้คนขบัข้ึนลง

ทางด่ิงพลงังานแสงอาทิตยข์ณะปฏิบติัการบิน (Flight Operation) ดงัตารางท่ี 3 
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ตารางที ่3  ผลการประเมินการบริหารความเส่ียงดา้นความปลอดภยัของระบบอากาศยานไร้คนขบัข้ึนลงทางด่ิง 

 พลงังานแสงอาทิตยข์ณะปฏิบติัการบิน (Flight Operation)  

กระบวนการบริหารความเส่ียงด้านความปลอดภยัของการระบบอากาศยานไร้คนขับขึน้ลงทางดิง่พลงังานแสงอาทิตย์ 

ขณะปฏิบัติการบิน (Flight Operation) 

อนัตราย การเร่ิมต้น 

การประเมิน 

ความเส่ียงด้าน

ความปลอดภยั 

ระบบการปฎบัิติ

การสํารองของ

อากาศยาน 

ไร้คนขับ 

การทํางานของ 

ระบบการปฎบัิติการ

สํารองของอากาศ

ยานไร้คนขับ 

การประเมินความเส่ียง

ด้านความปลอดภยั 

ที่คงเหลือ หลงัจาก 

การทํางานของระบบ

การปฎิบัติการสํารอง

ของอากาศยานไร้คนขับ 

ความทนทานต่อ

ความเส่ียงด้าน

ความปลอดภยั 

1. ระบบโครงสร้างอากาศ

ยานไร้คนขบั (UAV 

Airframe System) 

3A - - 3A ความเส่ียงสูง 

2. ระบบมอเตอร์

ขบัเคล่ือนอากาศยานไร้

คนขบั (UAV 

Propulsion System) 

3A ระบบมอเตอร์

ข้ึนลงทางด่ิง  

เม่ือระบบมอเตอร์

ขบัเคล่ือนอากาศยาน

เสียหายจะทาํให้

อากาศยานไร้คนขบั 

มีความเร็วลดลงถึง

ความเร็วร่วงร่อน 

และ ระบบบริหาร

จดัการการบิน

อตัโนมติัสัง่การให้

ระบบมอเตอร์ข้ึนลง

ทางด่ิงทาํงานเพื่อให้

อากาศยานไร้คนขบั

บินรักษาความสูงและ

เสถียรภาพการบิน 

3E ความเส่ียงตํ่า 

3. ระบบมอเตอร์ข้ึนลงทาง

ด่ิง (Vertical Take off 

and Landing System) 

3A - - 3A ความเส่ียงสูง 

4.ระบบพลงังานเสริม

แสงอาทิตย ์(Additional 

Solar System)  

3E - - 3E ความเส่ียงตํ่า 

5. ระบบแบตเตอร่ีหลกั 

(Main Battery System)  
3A - - 3A ความเส่ียงสูง 

6. ระบบเสถียรภาพของ

อากาศยานไร้คนขบั 

(UAV Stabilization 

System) 

3A - - 3A ความเส่ียงสูง 

7. ระบบบงัคบัควบคุม

ระยะไกล (Remote 

Control System) 

3A ระบบบริหาร

จดัการการบิน

อตัโนมติั 

ระบบบริหาร

จดัการการบิน

อตัโนมติัสัง่การ

ให้อากาศยานไร้

คนขบับินกลบั

ฐานท่ีตั้ง (Return 

To Base) 

3E ความเส่ียงตํ่า 



การประชุมวชิาการระดบัชาติและนานาชาติ มหาวทิยาลยัศรีปทุม ออนไลน์ คร้ังท่ี 16 ประจาํปี 2564 วนัท่ี 28 ตุลาคม 2564 

1470 

ตารางที ่3 (ต่อ)  

กระบวนการบริหารความเส่ียงด้านความปลอดภยัของระบบอากาศยานไร้คนขับขึน้ลงทางดิง่พลงังานแสงอาทิตย์ 

ขณะปฏิบัติการบิน (Flight Operation) 

อนัตราย การเร่ิมต้น 

การประเมิน 

ความเส่ียงด้าน

ความปลอดภยั 

ระบบการปฎบัิติ

การสํารองของ

อากาศยาน 

ไร้คนขับ 

การทํางานของ 

ระบบการปฎบัิติ

การสํารองของ

อากาศยานไร้

คนขับ 

การประเมินความเส่ียง

ด้านความปลอดภยั 

ที่คงเหลือ หลงัจาก 

การทํางานของ

ระบบการปฎบัิติการ

สํารองของอากาศ

ยานไร้คนขับ 

ความทนทาน

ต่อความเส่ียง

ด้านความ

ปลอดภยั 

8. ระบบนกับินอตัโนมติั 

(Automatic Pilot 

System) 

3D ระบบนกับิน

บินดว้ยตนเอง 

นกับินปฏิบติัการ

บินดว้ยตนเอง 

3E ความเส่ียงตํ่า 

9. ระบบนกับินบินดว้ย

ตนเอง (Manual Fly 

System) 

3A - - 3A ความเส่ียงสูง 

10. ระบบบริหารจดัการ

การบินอตัโนมติั 

(Automatic Flight 

Management System) 

3A - - 3A ความเส่ียงสูง 

11. ระบบการถ่ายภาพ 

(Imaging System) 
3E - - 3E ความเส่ียงตํ่า 

12. ระบบนาํร่องการบิน 

(Navigation System) 
3A - - 3A ความเส่ียงสูง 

13. ระบบควบคุมและ

สนบัสนุนภาคพ้ืน 

(Ground Control 

Station system) 

3A ระบบบริหาร

จดัการการบิน

อตัโนมติั  

ระบบบริหาร

จดัการการบิน

อตัโนมติัสัง่การ

ใหอ้ากาศยานไร้

คนขบับินกลบั

ฐานท่ีตั้ง (Return 

To Base) 

3E ความเส่ียงตํ่า 

 

จากตารางท่ี 3 พบว่า ระบบอากาศยานไร้คนขบัข้ึนลงทางด่ิงพลงังานแสงอาทิตยข์ณะปฏิบติัการ

บิน (Flight Operation) มีความทนทานต่อความเส่ียงดา้นความปลอดภยั ไดแ้ก่ 

1. ระบบท่ีมีความเส่ียงตํ่า ประกอบด้วย ระบบมอเตอร์ขับเคล่ือนอากาศยานไร้คนขับ ระบบ

พลงังานเสริมแสงอาทิตย ์ระบบบังคบัควบคุมระยะไกล ระบบนักบินอตัโนมติั ระบบการถ่ายภาพ และระบบ

ควบคุมและสนบัสนุนภาคพ้ืน 

2. ระบบท่ีมีความเส่ียงสูง ประกอบดว้ย ระบบโครงสร้างอากาศยานไร้คนขบั ระบบมอเตอร์ข้ึนลง               

ทางด่ิง ระบบแบตเตอร่ีหลกั ระบบเสถียรภาพของอากาศยานไร้คนขบั ระบบนกับินบินดว้ยตนเอง ระบบบริหาร

จดัการการบินอตัโนมติั และระบบนาํร่องการบิน 
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2. แนวปฏิบติัท่ีดีการบริหารความเส่ียงดา้นความปลอดภยัของระบบอากาศยานไร้คนขบัข้ึนลงทางด่ิง

พลงังานแสงอาทิตยข์ณะปฏิบติัการภาคพ้ืนดิน (Ground Operation) และขณะปฏิบติัการบิน (Flight Operation) 

ตามมาตรฐานองคก์รการบินพลเรือนระหวา่งประเทศ 

2.1 ผูว้จิยันาํผลการประเมินการบริหารความเส่ียงดา้นความปลอดภยัของระบบอากาศยานไร้คนขบั

ข้ึนลงทางด่ิงพลงังานแสงอาทิตยข์ณะปฏิบติัการภาคพ้ืนดิน (Ground Operation) จากตารางท่ี 2 ดาํเนินการวิเคราะห์

แลว้กาํหนดวิธีการควบคุมหรือบรรเทาความเส่ียง (Risk control or mitigation) คือ การไม่ยอมรับความเส่ียง และ

อากาศยานไร้คนขบัข้ึนลงทางด่ิงพลงังานแสงอาทิตยไ์ม่สามารถปฏิบติัภารกิจได ้

ดงันั้นผูว้ิจยัจึงนาํเสนอแนวปฏิบติัท่ีดีของการหลีกเล่ียงความเส่ียง (Risk Avoidance) ให้กบัผูผ้ลิต

อากาศยานไร้คนขบั (UAV Manufacturer) ดาํเนินการสร้างเคร่ืองมือการบริหารความเส่ียงความปลอดภยัของ

อากาศยานไร้คนขบัข้ึนลงทางด่ิงพลงังานแสงอาทิตยข์ณะการปฎิบติัการภาคพ้ืนดิน (Ground Operation) ไดแ้ก่ 

คู่มือรายการอุปกรณ์ขั้นตํ่าท่ีจําเป็น (Minimum Equipment List) เพ่ือให้นักบิน (Pilot) หรือนายช่างภาคพ้ืน 

(Ground Engineer) ใชใ้นการตดัสินใจวา่อากาศยานไร้คนขบัน้ีมีความพร้อมปฎิบติัการบิน (Readiness For Fight) 

หรือไม่ ดงัตารางท่ี 4 

 

ตารางที ่4 คู่มือรายการอุปกรณ์ขั้นตํ่าท่ีจาํเป็น (Minimum Equipment List)  

MINIMUM EQUIPMENT LIST 

VERTICAL TAKE OFF AND LANDING SOLAR POWER UAV 

UAV SYSTEMS UAV SYSTEMS STATUS CONDITION OF DISPATCH 

1. UAV AIRFRAME SYSTEM  FAILURE NO DISPATCH 

2.UAV PROPULSION SYSTEM FAILURE NO DISPATCH 

3.VERTICAL TAKE OFF AND LANDING SYSTEM FAILURE NO DISPATCH 

4.ADDITIONAL SOLAR SYSTEM  FAILURE NO DISPATCH 

5.MAIN BATTERY SYSTEM FAILURE NO DISPATCH 

6.UAV STABILIZATION SYSTEM FAILURE NO DISPATCH 

7.REMOTE CONTROL SYSTEM FAILURE NO DISPATCH 

8.AUTOMATIC PILOT SYSTEM FAILURE NO DISPATCH 

9.MANUAL FLY SYSTEM FAILURE NO DISPATCH 

10.AUTOMATIC FLIGHT MANAGEMENT SYSTEM FAILURE NO DISPATCH 

11.IMAGING SYSTEM FAILURE NO DISPATCH 

12.NAVIGATION SYSTEM FAILURE NO DISPATCH 

13.GROUND CONTROL STATION SYSTEM FAILURE NO DISPATCH 
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2.2 ผูว้จิยันาํผลการประเมินการบริหารความเส่ียงดา้นความปลอดภยัของระบบอากาศยานไร้คนขบั

ข้ึนลงทางด่ิงพลงังานแสงอาทิตยข์ณะปฏิบติัการบิน (Flight Operation) จากตารางท่ี 3 มาวิเคราะห์แลว้กาํหนด

วธีิการควบคุมหรือบรรเทาความเส่ียง (Risk control or mitigation) ไดแ้ก่  

2.2.1 ระบบท่ีมีระดับความเส่ียงตํ่า ผูว้ิจัยนําเสนอให้กับผูผ้ลิตอากาศยานไร้คนขับ (UAV 

Manufacturer) คือ ไม่ตอ้งกาํหนดแนวปฏิบติัท่ีดีเพราะวา่ความเส่ียงอยูใ่นระดบัท่ียอมรับได ้
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2.2.2 ระบบท่ีมีความเส่ียงสูงนั้น ผูว้ิจยันําเสนอแนวปฏิบัติท่ีดีของการลดความเส่ียง (Risk 

Reduction) ขณะปฎิบติัภารกิจการบิน โดยผูผ้ลิตอากาศยานไร้คนขบั (UAV Manufacturer) ออกเป็นขอ้เสนอแนะ

ให้กบัองคก์รการบิน (Aviation organization) ตอ้งมีการจดัทาํแผนปฏิบติัการฉุกเฉินหรืออุบติัเหตขุองอากาศยาน

ไร้คนขบั (UAV Emergency or Accident Action Plan)  

 

6. สรุปผลการวจัิย 

 แนวปฎิบัติท่ีดีการบริหารความเส่ียงดา้นความปลอดภยัของระบบอากาศยานไร้คนขบัข้ึนลงทางด่ิง

พลงังานแสงอาทิตยข์องกองทพัอากาศตามมาตรฐานองคก์รการบินพลเรือนระหวา่งประเทศ ไดแ้ก่ 

 1. อากาศยานไร้คนขบัข้ึนลงทางด่ิงพลงังานแสงอาทิตยข์ณะปฏิบติัการภาคพ้ืนดิน (Ground Operation) 

นั้นให้นักบิน (Pilot) หรือนายช่างภาคพ้ืน (Ground Engineer) ดาํเนินการตดัสินใจวา่อากาศยานไร้คนขบัมีความ

พร้อมปฎิบัติการบิน (Readiness for Fight) หรือไม่ โดยใชเ้กณฑ์การตดัสินใจตามคู่มือรายการอุปกรณ์ขั้นตํ่าท่ี

จาํเป็น (Minimum Equipment List) 

 2. อากาศยานไร้คนขบัข้ึนลงทางด่ิงพลงังานแสงอาทิตยข์ณะปฏิบติัการบิน (Flight Operation) นั้นให้

ผู ้ผลิตอากาศยานไร้คนขับ (UAV Manufacturer) ออกเป็นข้อเสนอแนะให้กับองค์กรการบิน (Aviation 

organization) ตอ้งมีการจดัทาํแผนปฏิบติัการฉุกเฉินหรืออุบติัเหตุของอากาศยานไร้คนขบั (UAV Emergency or 

Accident Action Plan)  

 

7. กติติกรรมประกาศ 
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