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งานวิจยั นี้ มีวตั ถุประสงค์ 1. เพื่อศึกษาปั จจัยในการเลือกรับข่าวสารที่ ส่งผลต่อวิถีใหม่และการปรับตัว
ของธุรกิจการให้บริ การจัดส่งอาหารในเขตกรุ งเทพมหานคร 2. เพื่อศึกษาปั จจัยส่วนประสมทางการตลาดที่ ส่งผล
ต่อวิถีใหม่และการปรับตัวของธุ รกิจการให้บริ การจัดส่ งอาหารในเขตกรุ งเทพมหานคร โดยเก็บรวบรวมข้อมูลจาก
ผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร จํานวน 400 คน จากเป็ นผูท้ ี่เคยใช้บริ การจัดส่ งอาหาร สุ่ มตัวอย่างโดยการจับฉลาก
โดยการสุ่ มตัวอย่างแบบสะดวก และมีการวิเคราะห์ขอ้ มูลโดยใช้สถิติ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
และการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ
ผลการศึกษาพบว่า ปั จจัยในการเลือกรับข่าวสาร ในภาพรวมอยูใ่ นระดับมากที่สุด พบว่า อันดับแรกคือ
การออกแบบสร้างสรรค์คอนเทนต์ให้ทนั กระแส เหตุการณ์ และทันสมัย รองลงมาคือ การนําเสนอ คอนเทนต์
อย่างต่อเนื่ องและสมํ่าเสมอ ปั จจัยที่ มีผลต่อการตัดสิ นใจเลือกใช้บริ การจัดส่ งอาหาร ในเขตกรุ งเทพมหานคร
ในภาพรวม อยูใ่ นระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า อันดับแรกคือ ด้านราคา รองลงมาคือ ด้านผลิตภัณฑ์
และบริ การ ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ปั จจัยในการเลือกรับข่าวสารเกี่ ยวกับการให้บริ การจัดส่ งอาหาร
ได้แก่ การสร้างสรรค์ในการนําเสนอรู ปภาพ การนําเสนอรู ปภาพอาหารตามจริ ง การบรรยายข้อมูลเกี่ยวกับอาหาร
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ช่องทางในการนําเสนอ การออกแบบสร้างสรรค์คอนเทนต์ และปั จจัยส่วนประสมทางการตลาด ได้แก่ ด้านราคา
ด้านช่องทางการชําระเงิน และด้านการส่ งเสริ มการตลาด มีผลต่อวิถีใหม่และการปรับตัวของธุรกิจการให้บริ การ
จัดส่งอาหารในเขตกรุ งเทพมหานคร ในวิกฤตการณ์โควิด-19 อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
คําสําคัญ: วิถีใหม่, โควิด-19, การให้บริ การจัดส่งอาหาร, การปรับตัว

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. ความสํ าคัญและทีม่ าของปั ญหาวิจัย

วิกฤตการณ์ การแพร่ ระบาดของโรคโควิด-19 (COVID-19) คื อ โรคติ ดต่อซึ่ งเกิ ดจากไวรั สโคโรนา
(Coronavirus) ชนิ ด ที่ มี ก ารค้น พบล่ า สุ ด ที่ ส่ ง ผลกระทบเป็ นวงกว้า งอย่า งที่ ไ ม่ เ คยเกิ ด ขึ้ น มาก่ อ น แม้ว่า ใน
ประวัติศาสตร์ และในปั จจุบนั มีการสื่ อสารผ่านสื่ อออนไลน์ ที่ ทาํ ให้การรับรู ้ ข่าวสาร การตั้งสติ และการตื่น
ตระหนก เกิดเป็ นกระแสไปทัว่ โลกอย่างรวดเร็ ว อีกทั้งยังไม่อาจคาดเดาได้วา่ วิกฤตการณ์ครั้งนี้จะยุติและผ่านพ้น
ไปเมื่อใด จากสถานการณ์การแพร่ ระบาดของโรคโควิด-19 (COVID-19) ไปทัว่ โลก แต่ละประเทศได้มีการเพิ่ม
ระดับความเข้มข้นของมาตรการด้านความปลอดภัย ตั้งแต่การเว้นระยะห่ างทางสังคม (Social Distancing) ไป
จนถึงการปิ ดประเทศ (Lockdown) มาตรการเหล่านี้ส่งผลให้เกิดการหยุดชะงักของอุปสงค์การบริ โภคและอุปทาน
ในภาคการผลิตและการบริ การ โดยเฉพาะการขนส่ งผูโ้ ดยสารและสิ นค้าต่าง ๆ จนถึงขั้นวิกฤตในบางประเทศ
ในช่วงปิ ดประเทศ เกิดข้อจํากัดมากมาย ทั้งทางด้านเวลาและสถานที่ ผูบ้ ริ โภคจึงไม่สามารถเดินทางออกจากบ้าน
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ได้ ธุรกิจจํานวนมากได้รับผลกระทบโดยตรง พฤติกรรมของผูบ้ ริ โภคมีความเปลี่ยนแปลงไป มีการปรับตัวจาก
การต้องมาทํางานที่บา้ น หรื อที่เรี ยกว่า Work from home มีการใช้บริ การเดลิเวอรี่ ในการสั่งอาหารมาทานที่ บา้ น
หรื อที่ทาํ งานแทนมากขึ้น
ธุรกิจการให้บริ การจัดส่งอาหาร คือการบริ การจัดส่งอาหารถึงที่ ที่ในตอนนี้ถือว่าเป็ นช่วงเติบโตสูงของ
ธุรกิจการให้บริ การจัดส่งอย่างแท้จริ ง โดยข้อมูลจากผลสํารวจโดยยูโรมอนิเตอร์ อินเตอร์เนชันแนล ปี พ.ศ. 2560
ที่ผ่านมาได้ระบุวา่ ธุรกิจการบริ การส่ งถึงที่ในประเทศไทยมีมูลค่าสู งถึง 26,000 ล้านบาท และยังคงเติบโตสูงขึ้น
อย่างต่อเนื่ อง และบริ ษทั มติ ชน จํากัด (มหาชน) (2564) กล่าวถึ งการประเมิ นธุ รกิ จจัดส่ งอาหาร หรื อ Food
Delivery มูลค่ายอดขายรวมสู งถึง 5.31 – 5.58 หมื่นล้านบาท หรื อเติบโต 18.4 – 24.4% ผลประกอบการเป็ นบวก
ยังไม่ง่ายเมื่อวิกฤตการณ์โควิด-19 นั้นส่ งผลโดยตรงต่อพฤติกรรมของผูบ้ ริ โภค ผูใ้ ห้บริ การการบริ การส่ งอาหาร
ที่ทาํ หน้าที่เป็ นคนกลาง เช่น Grab, Food Panda, Get, Lineman และอื่น ๆ ช่วยลดข้อจํากัดในการสร้างระบบการ
จัดส่ งของร้านอาหาร และช่วยเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงกลุ่มเป้ าหมายใหม่ ๆ ได้ง่ายขึ้น จึ งเป็ นทางเลือกที่ได้รับ
ความนิ ยมสู ง โดยผูบ้ ริ โภคสามารถสั่งซื้ ออาหารได้ผ่านแอปพลิเคชันหรื อสื่ อออนไลน์ได้โดยไม่จาํ เป็ นต้องออก
จากบ้า น ซึ่ งการแพร่ ร ะบาดของโควิ ด ทํา ให้ ร้ า นอาหารที่ อ ยู่ ใ นจัง หวัด ที่ เ ป็ นพื้ น ที่ ค วบคุ ม มี ก ารจํา กัด
การรับประทานอาหารที่ร้าน หรื อจํากัดเวลาเปิ ด-ปิ ด ส่งผลให้คนในพื้นที่ตอ้ งพึ่งพาการสัง่ อาหารเดลิเวอรี่ มากขึ้น
ถึง 3 เท่า (ไทยรัฐออนไลน์, 2564)
จากข้อมูลข้างต้น การเกิดวิกฤตการณ์โควิด-19 ที่ส่งผลให้พฤติกรรมของผูบ้ ริ โภคมีการเปลี่ยนแปลงไป
เป็ นยุคแห่ งวิถีใหม่ และธุรกิจการให้บริ การจัดส่ งอาหาร คือ ผูท้ ี่มีบทบาทสําคัญที่จะเข้ามาช่วยอํานวยความสะดวก
และตอบสนองความต้องการของผูบ้ ริ โภค และปั จจุบนั มีผใู ้ ห้บริ การจัดส่ งอาหาร อยูห่ ลายราย มีอตั ราการเติบโตสู ง
โดยผูใ้ ห้บริ การมีรูปแบบบริ การและกิจกรรมทางการตลาดสําหรับเรี ยกลูกค้าที่มีความคล้ายและแตกต่างต่างกัน
ไปในแต่ละราย ผูว้ ิจยั จึงมีความสนใจที่จะศึกษาปั จจัยในการเลือกรับข่าวสารและปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาด
ที่ ส่งผลต่อวิถีใหม่และการปรับตัวของธุ รกิ จการให้บริ การจัดส่ งอาหารในเขตกรุ งเทพมหานคร ในวิกฤตการณ์
โควิด-19 เพื่อให้ทราบถึงปั จจัยควรใช้ในการพัฒนารู ปแบบการให้บริ การที่สามารถตอบสนองได้ท้ งั ร้านอาหาร
และผูใ้ ช้บริ การได้อย่างมีประสิ ทธิภาพ

2. วัตถุประสงค์ ของการวิจัย

1. เพื่อศึ กษาปั จจัยในการเลือกรับข่าวสารที่ ส่งผลต่อวิถีใหม่และการปรับตัวของธุ รกิ จการให้บริ การ
จัดส่งอาหารในเขตกรุ งเทพมหานคร
2. เพื่อศึกษาปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดที่ส่งผลต่อวิถีใหม่และการปรับตัวของธุรกิจการให้บริ การ
จัดส่งอาหารในเขตกรุ งเทพมหานคร

3. เอกสารและงานวิจัยทีเ่ กี่ยวข้ อง

3.1 แนวคิดและทฤษฎีและงานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้ อง
แนวคิดและทฤษฎีเกีย่ วกับการตัดสินใจของผู้บริโภค
การตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้าหรื อบริ การเป็ นกระบวนการที่ ทาํ ให้ผูบ้ ริ โภคต้องทําการประเมินรายละเอี ยด
ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสิ นค้าหรื อบริ การนั้น ๆ อย่างรอบคอบ รวมถึงผูบ้ ริ โภคจะต้องใช้เหตุผลในการตัดสิ นใจเลือก
ซื้ อ สิ น ค้า หรื อ บริ ก าร เพื่ อ ให้ก ารเลื อกซื้ อสิ น ค้าหรื อบริ ก ารนั้น ตรงกับ ความต้อ งการของผูบ้ ริ โภคมากที่ สุด
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(Hawkins & Mothersbaugh, 2013) การตัดสิ นใจ (Decision Making) เป็ นกระบวนการคิดโดยใช้เหตุผลในการเลื อก
สิ่ งใดสิ่ งหนึ่ งจากหลายทางเลื อกที่ มีอยู่เพื่อให้ได้ทางเลื อกที่ ดีที่สุด และตอบสนองความต้องการของตนเอง
มากที่สุด (ลฎาภา พูลเกษม, 2550) และอดุลย์ จาตุรงคกุล (2543) กล่าวว่า ผูบ้ ริ โภคจะตัดสิ นใจในการซื้อ โดยผ่าน
กระบวนการตัดสิ นใจหลายขั้นตอน และจะนําพาไปสู่การตัดสิ นใจซื้อ ผูบ้ ริ โภคจะต้องผ่านการคัดกรองข้อมูลต่าง
ๆ ก่อนจึงจะตัดสิ นใจซื้ อ ประกอบด้วย 5 ขั้นตอน ประกอบด้วย การตระหนักถึงความต้องการ การเสาะแสวงหา
ข่าวสาร การประเมินทางเลือก การตัดสิ นใจซื้อ พฤติกรรมหลังการซื้อ
แนวคิดและทฤษฎีเกีย่ วกับการการปรับตัว
การปรับตัวเป็ นการที่บุคคลสามารถปรับตัวให้เข้ากับตนเองและโลกภายนอกได้อย่างดี ความพึงพอใจ
ความแจ่มใสอย่างสู งสุ ด มีพฤติกรรมที่เหมาะสมกับสภาพสังคม มีความสามารถที่จะเผชิญและยอมรับความจริ ง
ของชี วิต (Bernard, 1960) นอกจากนี้ ศรี สมพร สุ ขวงศา (2551) ได้เสนอแนวคิดเกี่ ยวกับกระบวนการปรับตัว
ได้แก่ การดัดแปลงและการปรับเปลี่ ยนทางสังคม เช่นเดี ยวกับRoy & Andrews (1999) กล่าวว่า การปรับตัวมี
จุดมุ่งหมายสําคัญ 2 ประการ คือ 1. ปรับตัวเพื่อเอาชนะสิ่ งแวดล้อมหรื อปั ญหา เพื่อถ่วงดุลสิ่ งที่ตนเองยังขาดอยู่
2. ปรั บ ตัว เพื่ อ ให้เข้า กับสิ่ ง แวดล้อมหรื อ ปั ญ หา เมื่ อ ไม่ ส ามารถเอาชนะได้จึง ปรั บตนเองให้ส อดคลอ้งตาม
สิ่ งแวดล้อมและปั ญหานั้นเพื่อรักษาสมดุลนั้นไว้
แนวคิดและทฤษฎีเกีย่ วกับส่ วนประสมทางการตลาด 4P’s
Kotler (1997) ได้ก ล่ า วไว้ว่า ส่ ว นประสมทางการตลาด (Marketing Mix) หมายถึ ง เครื่ อ งมื อ ทาง
การตลาดที่สามารถควบคุมได้ องค์กรมักจะนํามาใช้ร่วมกันเพื่อตอบสนองความพึงพอใจและความต้องการของ
ผูบ้ ริ โภคที่เป็ นกลุ่มเป้ าหมาย ซึ่งเดิมส่วนประสมการทางตลาดจะมีเพียงแค่ 4 ตัวแปร (4Ps) ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ ราคา
สถานที่หรื อช่องทางการจัดจําหน่าย การส่งเสริ มการตลาด
งานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้ อง
อาทิตยา ทรรศนสฤษดิ์ (2561) ศึกษางานวิจยั เรื่ อง แนวทางการปรับตัวของผูป้ ระกอบการสู่ธุรกิจค้าปลีก
รู ปแบบใหม่ พบว่า พฤติกรรมการเลือกซื้ อสิ นค้าของผูบ้ ริ โภคเปลี่ยนไปมาก ตั้งแต่การพบเห็นสื่ อโฆษณาสิ นค้า
ต่าง ๆ ได้ง่ายขึ้น เปรี ยบเทียบราคาสิ นค้าก่อนตัดสิ นใจเลือกช่องทางซื้อได้ สะดวกขึ้น เพราะการเลือกซื้อสิ นค้าใน
ปั จจุบนั อยู่ในโลกไร้พรหมแดน สามารถซื้ อสิ นค้าได้ทุกที่ ทุกเวลา โดยปั จจัยที่ มีผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้า
ได้แก่ความสะดวกสบายในการซื้อสิ นค้า
ชวกร อมรนิ มิต (2560) ได้ศึกษาเรื่ อง การศึกษาการทําการตลาดตามรู ปแบบการดําเนินชีวิตที่มีอิทธิพล
ต่อการตัดสิ นใจใช้ธุรกิจ เดลิเวอรี่ อาหารแบบบริ การถึงบ้านในเขตกรุ งเทพมหานคร พบว่า ส่ วนใหญ่จะเลือกใช้
บริ การที่ Pizza มากที่ สุด ส่ วนใหญ่เลือกใช้ช่องทาง Facebook มีค่าใช้จ่ายในการใช้บริ การเดลิเวอรี่ อาหาร 100-500
บาท มีความถี่ในการใช้บริ การเดลิเวอรี่ อาหาร 1-5 ครั้งต่อเดือน ส่ วนผูป้ ระกอบการธุรกิ จเดลิเวอรี่ อาหารต้องมี
ความรวดเร็ ว ความสะดวกสบาย และความปลอดภัยในการให้บริ การกับผูบ้ ริ โภค เพื่อให้เข้ากับพฤติกรรมของ
ผูบ้ ริ โภคในปั จจุบนั เช่น ให้บริ การ 24 ชม รับส่ งทัว่ ประเทศและสามารถจ่ายเงิ นปลายทางได้ เพื่อสามารถตอบ
โจทย์กบั ผูบ้ ริ โภค
3.2 สมมติฐานการวิจยั
1. ปั จจัยในการเลือกรับข่าวสารที่ แตกต่างกันส่ งผลต่อวิถีใหม่และการปรับตัวของธุ รกิ จการให้
บริ การจัดส่งอาหารในเขตกรุ งเทพมหานคร
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2. ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดที่ แตกตต่างกันที่ ส่งผลต่อวิถีใหม่และการปรับตัวของธุ รกิ จ
การให้บริ การจัดส่งอาหารในเขตกรุ งเทพมหานคร
3.3 กรอบแนวคิดงานวิจยั
ปัจจัยในการเลือกรับข่ าวสาร
- การสร้างสรรค์ในการนําเสนอรู ปภาพ
- การนําเสนอรู ปภาพอาหารตามจริ ง
- การบรรยายข้อมูลเกี่ยวกับอาหาร
- ช่องทางในการนําเสนอ
- การนําเสนอคอนเทนต์อย่างต่อเนื่อง
- การออกแบบ สร้างสรรค์คอนเทนต์
- การมี ผู ้นํา เสนอสิ น ค้า และบริ การจั ด ส่ ง
อาหาร (Food delivery)
ปัจจัยส่ วนประสมทางการตลาด 4P’s
- ด้านผลิตภัณฑ์และบริ การ
- ด้านราคา
- ด้านช่องทางการชําระเงิน
- ด้านการส่งเสริ มการตลาด

H1

วิถีใหม่ และการปรับตัวของธุรกิจ
การให้ บริการจัดส่ งอาหาร

H2

แผนภาพที่ 2 กรอบแนวคิดในการวิจยั

4. วิธีดําเนินการวิจัย

4.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่ าง
ประชากร ได้แก่ กลุ่มผูบ้ ริ โภคที่ ใช้บริ การจัดส่ งอาหารในเขตกรุ งเทพมหานคร ซึ่ งไม่ทราบจํานวน
ประชากรที่ แน่ นอนได้ ดังนั้น สามารถกําหนดขนาดกลุ่มตัวอย่าง โดยใช้สูตรกําหนดขนาดตัวอย่างของ W.G.
Cochran (Cochran, 1953) ขนาดตัว อย่ า งอย่ า งน้ อ ย 384 คน แต่ เ พื่ อ ความสะดวกในการประเมิ น ผล และ
การวิเคราะห์ขอ้ มูล ผูว้ ิจยั จึงใช้ขนาดกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด 400 ตัวอย่าง โดยตัวอย่างที่ได้น้ นั ผูว้ ิจยั เลือกใช้วิธีการ
สุ่ มตัวอย่างแบบหลายขั้นตอนได้แก่ วิธีการสุ่ มตัวอย่างแบบง่าย โดยสุ่ มจับฉลากจาก 6 กลุ่มการปกครอง และ
สุ่มจับฉลากจาก 6 กลุ่ม ให้เหลือเพียง 4 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มรัตนโกสิ นทร์ กลุ่มเจ้าพระยา กลุ่มบูรพา และกลุ่มกรุ งธนใต้
(ศู นย์สารสนเทศกรุ งเทพมหานคร, 2556) และใช้การสุ่ มตัวอย่างแบบเฉพาะเจาะจง โดยกําหนดให้เลือกเก็บ
ตัวอย่างจากทั้ง 4 เขต ได้แก่ เขตปทุ มวัน เขตพระโขนง เขตจตุจกั ร และเขตบางแค เขตละ 100 ชุ ด และแจก
แบบสอบถามโดยอาศัย ความสะดวก เพื่ อ เก็ บ ข้อมู ล แบบสอบถามกับ กลุ่ม ตัว อย่า งตามจํา นวนที่ ก ําหนดไว้
โดยแบ่งเขตละ 100 ชุด เพื่อได้ผลข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างที่จะเป็ นตัวแทนประชากรที่ดี
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4.2 เครื่ องมือทีใ่ ช้ ในการวิจยั
การศึ กษาวิจยั ครั้งนี้ ผวู ้ ิจยั เลือกใช้เป็ นการวิจยั เชิ งปริ มาณ แบ่งออกเป็ น 5 ส่ วน ดังนี้ ส่ วนที่ 1 เกี่ ยวกับ
ปั จจัยส่ วนบุคคลของผูต้ อบแบบสอบถาม จํานวน 5 ข้อ ส่ วนที่ 2 เกี่ ยวกับพฤติกรรมการใช้บริ การจัดส่ งอาหาร
จํานวน 18 ข้อ ส่ วนที่ 3 เกี่ ยวกับปั จจัยในการเลื อกรับข่าวสาร จํานวน 7 ข้อ ส่ วนที่ 4 เกี่ ยวกับปั จจัยที่ มีผลต่อ
การตัดสิ นใจเลือกใช้บริ การจัดส่งอาหาร (Food delivery) ในเขตกรุ งเทพมหานคร จํานวน 40 ข้อ นําแบบสอบถาม
ที่ ส ร้ า งขึ้ นให้ ผู ้เ ชี่ ย วชาญได้ต รวจสอบพิ จ ารณาในด้า นความเที่ ย งตรง วิ เ คราะห์ ห าค่ า ความเชื่ อ มั่น ของ
แบบสอบถามโดยใช้วิ ธี ค ํา นวณหาค่ า สั ม ประสิ ท ธิ์ แอลฟา (Alpha Coefficient) ตามวิ ธี ก ารของครอนบาค
(Cronbach) ได้ค่าความเชื่อมัน่ เท่ากับ 0.969
4.3 การวิเคราะห์ ข้อมูล
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล การวิเคราะห์ขอ้ มูลเชิงพรรณนา ได้แก่ ความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และ
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์ขอ้ มูลเชิงอนุมาน ใช้การวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ

5. ผลการวิจัย

ผลการวิจัยตามวัตถุประสงค์ ข้อที่ 1 . เพื่อศึ กษาปั จจัยในการเลือกรับข่าวสารที่ ส่งผลต่อวิถีใหม่ และ
การปรับตัวของธุรกิจการให้บริ การจัดส่ งอาหารในเขตกรุ งเทพมหานคร ผูบ้ ริ โภคมีระดับการตัดสิ นใจเกี่ ยวกับ
ปั จจัยในการเลือกรับ ภาพรวมอยู่ในระดับมากที่ สุด อันดับแรกคือ การออกแบบ สร้างสรรค์คอนเทนต์ให้ทนั
กระแส เหตุการณ์ และทันสมัย รองลงมาคือ การนําเสนอคอนเทนต์อย่างต่อเนื่ องและสมํ่าเสมอ การนําเสนอ
รู ปภาพอาหารที่มีความสร้างสรรค์ น่าสนใจ การนําเสนอรู ปภาพอาหารที่เป็ นจริ ง/ไม่โฆษณาเกินจริ ง การบรรยาย
ข้อมูลอาหารที่กระชับ ชัดเจน เข้าใจง่าย มีดารา ศิลปิ น ผูม้ ีชื่อเสี ยง เป็ นผูน้ าํ เสนอสิ นค้าและบริ การจัดส่งอาหารได้
อย่างเหมาะสมและน่าสนใจ และมีช่องทางการนําเสนอที่หลากหลาย ครอบคลุมสื่ อออนไลน์
ผลการวิจัยตามวัตถุประสงค์ ข้อที่ 2 เพื่อศึ กษาปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดที่ส่งผลต่อวิถีใหม่และ
การปรับตัวของธุ รกิ จการให้บริ การจัดส่ งอาหารในเขตกรุ งเทพมหานคร ภาพรวมอยู่ในระดับมากที่ สุด พบว่า
ผูบ้ ริ โภคมีระดับการตัดสิ นใจในการเลือกใช้บริ การจัดส่งอาหารของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร อยูใ่ นระดับ
มากที่สุดทุกด้าน โดยอันดับแรกคือ ด้านราคา รองลงมาคือ ด้านผลิตภัณฑ์และบริ การ ด้านส่งเสริ มการตลาด และ
ด้านช่องทางการชําระเงิ น ตามลําดับ โดยสรุ ปเป็ นรายด้าน ดังนี้ ด้ านผลิตภัณฑ์ และบริ การ อาหารมีความสด
สะอาด ปลอดภัย ด้ านราคา การแสดงราคาที่ชดั เจน ด้ านช่ องทางการชํ าระเงิน ความปลอดภัยของระบบข้อมูล
ด้ านการส่ งเสริมการตลาด โปรโมชัน่ ส่งฟรี

1180

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

ผลการทดสอบสมมติฐาน
ผลการทดสอบสมมติฐานที่ 1
ตารางที่ 1 ผลการวิเคราะห์

ปัจจัยในการเลือกรับข่ าวสารเกีย่ วกับ
การให้ บริการจัดส่ งอาหาร (Food delivery)
การสร้างสรรค์ในการนําเสนอรู ปภาพ
การนําเสนอรู ปภาพอาหารตามจริ ง
การบรรยายข้อมูลเกี่ยวกับอาหาร
ช่องทางในการนําเสนอ
การนําเสนอคอนเทนต์อย่างต่อเนื่อง
การออกแบบ สร้างสรรค์คอนเทนต์
การมีผนู ้ าํ เสนอสิ นค้าและบริ การจัดส่ งอาหาร (Food delivery)

B

Beta

t

Sig

-.916
.346
.947
-.363
-.190
1.039
-.038

-.775
.301
.802
-.379
-.197
.985
-.039

-6.678
2.460
6.906
-3.923
-1.484
7.973
-.421

0.000*
0.014*
0.000*
0.000*
0.139
0.000*
0.674

B
.042
-.136
.210
.918

Beta
.030
-.115
.176
.848

t
.917
-3.095
4.314
23.970

Sig
0.360
0.002*
0.000*
0.000*

R² = .607, F = 86.475*, P < 0.05
ผลการทดสอบสมมติฐานที่ 2
ตารางที่ 2 ผลการวิเคราะห์
ปัจจัยส่ วนประสมทางการตลาด
ด้านผลิตภัณฑ์และบริ การ
ด้านราคา
ด้านช่องทางการชําระเงิน
ด้านการส่ งเสริ มการตลาด

R² = .816, F = 438.101*, P < 0.05

6. อภิปรายผล

อิ ทธิ พลในการเลื อกใช้บริ การจัดส่ งอาหารของผูบ้ ริ โภคคือ โปรโมชั่นจากร้านอาหาร โดยชื่ นชอบ
โปรโมชัน่ ส่ งฟรี ในการบริ การจัดส่ งอาหาร มีเหตุผลในการเลือกใช้บริ การจัดส่ งอาหารเพราะสะดวก รวดเร็ ว
ช่วยประหยัดเวลา ช่องทางในการรู ้จกั ผูใ้ ห้บริ การจัดส่งอาหาร สอดคล้องกับงานวิจยั ของธนรัตน์ ศรี สาํ อาง (2558)
ได้ศึ ก ษาเรื่ อ ง พฤติ ก รรมผู ้บ ริ โ ภคในกรุ ง เทพมหานครต่ อ การใช้บ ริ ก ารสั่ ง อาหารเดลิ เ วอรี่ ผ่ า นเว็บ ไซต์
ผลการศึ กษาพบว่า เหตุผลในการเลือกสั่งอาหารเดลิเวอรี่ ผ่านเว็บไซต์คือ มีความสะดวกรวดเร็ วในการสั่งและ
บริ การ และสอดคล้องกับงานวิจยั ของชวกร อมรนิ มิต (2560) พบว่า ผูป้ ระกอบการธุ รกิ จเดลิเวอรี่ อาหารต้องมี
ความรวดเร็ ว ความสะดวกสบาย และความปลอดภัยในการให้บริ การกับผูบ้ ริ โภค เพื่อให้เข้ากับพฤติกรรมของ
ผูบ้ ริ โภคในปั จจุบนั เช่น ให้บริ การ 24 ชม รับส่ งทัว่ ประเทศและสามารถจ่ายเงินปลายทางได้เพื่อสามารถตอบ
โจทย์กบั ผูบ้ ริ โภค ในส่ วนของปั จจัยในการเลือกรับข่าวสารเกี่ยวกับการให้บริ การจัดส่ งอาหาร ในภาพรวมอยูใ่ น
ระดับมากที่สุด อันดับแรกคือ การออกแบบ สร้างสรรค์คอนเทนต์ให้ทนั กระแส เหตุการณ์ และทันสมัย จะเห็นได้
ว่า ผูบ้ ริ โภคให้ความสําคัญกับกระแสนิยม ให้ความสําคัญกับเนื้อหาหรื อคอนเทนต์ที่ปรับตัวให้ทนั ยุคสมัย ซึ่งเป็ น
การบ่งบอกถึงความอัพเดต และการปรับตัวตลอดเวลาของธุรกิจ สอดคล้องกับงานวิจยั ของอาทิตยา ทรรศนสฤษดิ์
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(2561) พบว่า การที่ร้านค้าปลีกจะประสบความสําเร็ จนั้น ต้องประกอบด้วยหลายปั จจัย โดยสิ่ งสําคัญคือ ร้านค้า
ต้องมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง และปรับตัวให้ทนั ต่อยุคสมัย และปั จจัยที่มีผลต่อการตัดสิ นใจเลือกใช้บริ การจัดส่ ง
อาหาร อยู่ในระดับมากที่ สุดทุกด้าน อันดับแรกคือ ด้านราคา อาหารมีความสด สะอาด ปลอดภัย ด้านส่ งเสริ ม
การตลาด โปรโมชั่นส่ งฟรี และด้านช่ องทางการชําระเงิ น ความปลอดภัยของระบบข้อมูล ซึ่ งสอดคล้องกับ
แนวคิ ดและทฤษฎี เกี่ ยวกับส่ วนประสมทางการตลาด 4P’s ของ Kotler (1997) ในประเด็นด้านราคาที่ กล่าวว่า
การกําหนดกลยุทธ์ดา้ นราคาจะต้องคํานึงถึงคุณค่า เพราะเป็ นสิ่ งที่กาํ หนดมูลค่าของผลิตภัณฑ์ ในการแลกเปลี่ยน
สิ นค้าหรื อบริ การในรู ปเงินตราเกี่ยวข้องโดยตรงกับวิธีการกําหนดราคา นโยบายและกลยุทธ์ต่าง ๆ

7. ข้ อเสนอแนะ

7.1 ข้ อเสนอแนะในการนําผลการวิจยั ไปใช้
1. ด้านผลิ ตภัณฑ์และบริ การ ผูบ้ ริ โภคคํานึ งถึ งเรื่ องอาหารที่ มีความสดใหม่ สะอาด ปลอดภัย
เนื่องจากความสะอาดเป็ นเรื่ องสําคัญ ภาชนะที่ใช้บรรจุอาหารก็จะต้องสะอาด
2. ด้านราคา ทางร้านหรื อผูป้ ระกอบการควรจะมีการแสดงราคาที่ ชดั เจน และมีการตั้งราคาตาม
ความเหมาะสมกับคุณภาพของผลิตภัณฑ์ และตั้งราคาให้มีความหลากหลายเพื่อสร้างทางเลือกให้กบั ผูบ้ ริ โภคได้
เลือกตามความเหมาะสม
3. ด้านช่องทางการชําระเงิ น จะต้องคํานึ งด้านความปลอดภัยของระบบข้อมูล จะต้องมีการรักษา
ข้อมูลส่วนบุคคลของผูบ้ ริ โภคไม่ให้บุคคลอื่นมาสื บค้นโดยไม่ได้รับอนุญาตได้
4. ด้านส่งเสริ มทางการตลาด มีการจัดโปรโมชัน่ ส่งฟรี และส่วนลดค่าจัดส่ง เนื่องจากค่าส่งปกติจะ
มีราคาค่อนข้างสูง ซึ่งส่งผลให้ผบู ้ ริ โภครู ้สึกถึงความไม่คุม้ ค่า
7.2 ข้ อเสนอแนะในการวิจยั ครั้งต่ อไป
ควรมีการศึกษาโดยการเก็บข้อมูลจากผูป้ ระกอบการหรื อผูเ้ ชี่ยวชาญเกี่ยวกับงานผลกระทบ ปั ญหาและ
อุปสรรคต่าง ๆ แนวทางการแก้ไขและเตรี ยมรับมือ แนวทางการบริ หารความเสี่ ยงและ Key success factor และ
การศึ กษาวิจยั ในครั้ งต่อไป ควรขยายกลุ่มผูร้ ั บบริ การให้กว้างขึ้ น หรื อนอกเหนื อจากพื้นที่ ที่ได้เก็บข้อมูลมา
เพื่อให้ได้ขอ้ มูลการรับบริ การที่เป็ นการเข้าถึงบริ การของผูอ้ ยูน่ อกพื้นที่จากกลุ่มตัวอย่างเดิม
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งานวิจยั นี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาและวิเคราะห์ถึงปั จจัยการเลือกรู ปแบบการขนส่ งพัสดุที่เหมาะสม
และเพื่อเลือกรู ปแบบการขนส่ งที่เหมาะสมของธุรกิจรายย่อย กรณี ศึกษา การขนส่ งข้าวไรซ์เบอรี่ รายย่อย ภายใน
เขตเทศบาล อําเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น โดยใช้วิธีกระบวนการลําดับชั้นเชิงวิเคราะห์ (AHP) มาประเมินหา
นํ้าหนักความสําคัญของปั จจัย โดยปั จจัยที่ใช้ในการวิเคราะห์ ได้แก่ ราคาส่ง ส่งสิ นค้าเร็ ว (Call Center) ช่วยเหลือ
และ ความสะดวกในการให้บ ริ ก าร ในการวิเ คราะห์ ผลของการวิจัย พบว่า การขนส่ ง ที่ ใ ช้ใ นปั จ จุ บันของ
กรณี ศึกษาดังกล่าว จาก 7 ทางเลือก ได้แก่ รถไฟ รถโดยสารประจําทาง ไปรษณี ย ์ บริ ษทั ขนส่ ง J&T EXPRESS
บริ ษทั ขนส่ ง Flash Express บริ ษทั ขนส่ ง Kerry Express และบริ ษทั ขนส่ ง NiM Express ซึ่ งพบว่า บริ ษทั ขนส่ ง
Flash Express มี ค วามเหมาะสมมากที่ สุ ด ด้ว ยคะแนนความสํ า คัญ 0.28 ตามด้ว ย Kerry Express 0.22 J&T
EXPRESS 0.15 ไปรษณี ย ์ 0.13 NiM Express 0.12 รถไฟ 0.06 และสุดท้าย รถโดยสารประจําทาง 0.04 ตามลําดับ
ส่ วนปั จจัยที่ผเู ้ กี่ยวข้องหรื อมีส่วนได้ส่วนเสี ยให้ความสําคัญมากที่สุดคือ ราคาส่ ง เนื่ องจากเห็นว่าเป็ นส่วนสําคัญ
ส่ วนหนึ่ งของต้นทุนสิ นค้าและเป็ นค่าใช้จ่ายที่ผูกมัดระยะยาว ดังนั้นการเลือกรู ปแบบการขนส่ งควรเป็ นบริ ษทั
ขนส่ง Flash Express
คําสําคัญ: การวิเคราะห์เชิงลําดับชั้น, 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. ความสํ าคัญและทีม่ าของปั ญหาวิจัย

ในปั จจุบนั พบว่ามีปัญหาและข้อจํากัดในการขนส่ งข้าวอยู่พอสมควร เนื่ องจากลักษณะของข้าวถุงที่
นํ้า หนัก มากแต่ ราคาไม่แ พง อี ก ทั้ง ยัง ไม่ ว่า จะพิ จารณาจากโหมด หรื อ รู ป แบบในการขนส่ งภายในประเทศ
ซึ่ ง ส่ ง ผลโดยตรงต่ อ ต้น ทุ น และประสิ ท ธิ ภ าพโดยรวมของธุ ร กิ จ อุ ต สาหกรรมข้า วทั้ง ระบบ อย่า งไรก็ ต าม
การแข่งขันด้านราคาของตลาดข้าวถุงภายในประเทศเพิ่มสู งขึ้ น เนื่ องจากมี ผูผ้ ลิ ตหน้าใหม่ทยอยเข้าสู่ ตลาด
ซึ่ งสภาพการใช้โหมด หรื อรู ปแบบการขนส่ งข้าวที่ขาดดุลยภาพ และประสิ ทธิ ภาพในการใช้โหมดการขนส่ งที่
เหมาะสม และประหยัดกว่า ผูผ้ ลิ ตรายย่อยส่ วนหนึ่ งจึ งหันมาส่ งขายข้าวถุงกับ ลูกค้าตามคํา สั่ง ซื้ อ ใช้ระบบ
การจัดส่ งสิ นค้าให้กบั ลูกค้าถึงที่อยูต่ ามที่ลูกค้าได้ระบุไว้ ผูผ้ ลิตหรื อผูจ้ าํ หน่ายสิ นค้าได้จดั ตั้งเงื่อนไขขึ้น โดยทั้ง
2 ฝ่ ายจะตกลงยินยอมกันภายใต้ ซึ่งถือว่าเป็ นภาระอย่างมากในด้านค่าใช้จ่ายและต้นทุนโลจิสติกส์โดยรวมในด้าน
การขนส่ง ซึ่งจําเป็ นอย่างมากที่จะต้องหันมาปรับเปลี่ยนรู ปแบบการขนส่งข้าวโดยเร็ ว ซึ่งผูผ้ ลิตข้าวถุงรายย่อยใน
เขตเทศบาล อําเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น มีระบบในการเลือกวิธีการขนส่ งข้าวไปยังลูกค้าที่ยงั ไม่สมบูรณ์
ชัดเจน จึงต้องจัดหารู ปแบบการจัดส่งข้าวที่คุม้ ทุนและเหมาะสม

2. วัตถุประสงค์ ของการวิจัย

(1) เพื่อศึกษาและวิเคราะห์ถึงปัจจัยการเลือกรู ปแบบการขนส่งที่เหมาะสมของธุรกิจรายย่อย
(2) เพื่อเลือกรู ปแบบการขนส่งที่เหมาะสมของธุรกิจรายย่อย

3. เอกสารและงานวิจัยทีเ่ กี่ยวข้ อง

3.1 แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้ อง
การขนส่ งเป็ นต้นทุนค่าใช้จ่ายที่สําคัญ ผูป้ ระกอบธุ รกิ จจึงควรเลือกรู ปแบบการขนส่ งที่เหมาะสมกับ
สิ นค้าของตนให้มากที่สุด ทั้งนี้ ในการตัดสิ นใจเลือกรู ปแบบการขนส่ ง ต้องคํานึ งถึงประสิ ทธิ ภาพของการขนส่ง
ความสะดวก รวดเร็ ว ปลอดภัย และประหยัด ดังนั้นกระบวนการตัดสิ นใจ ซึ่งกระบวนการวิเคราะห์ตามลําดับชั้น
(Analytic Hierarchy Process: AHP) เป็ นเทคนิ คหนึ่ งที่ถูกนํามาใช้ในกระบวนการตัดสิ นใจ มีกระบวนการอยู่ 5
ขั้นตอน ดังนี้ (สาธิต แสงโสภา, 2547)
1. การจัดโครงสร้างลําดับขั้นของการตัดสิ นใจ ด้วยกระบวนการวิเคราะห์ตามลําดับชั้นมีโครงสร้าง
กระบวนการเลียนแบบความคิดของมนุษย์ ดังนั้นจึงมีการสร้างแผนภูมิเป็ นลําดับชั้นเลียนแบบกระบวนการคิด
เพื่อตัดสิ นใจของมนุษย์ โดยแต่ละระดับชั้นจะประกอบด้วยกลุ่มของเกณฑ์ต่าง ๆ ได้แก่
ระดับชั้นที่ 1 เป็ นชั้นบนสุดที่เป็ นปั ญหาหรื อเป้ าหมายโดยรวม จะเรี ยกว่า จุดโฟกัส ซึ่งจะมีเพียงแค่
ปั ญหาหรื อเป้ าหมายเดียวเท่านั้น
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ระดับชั้นที่ 2 เป็ นระดับชั้นของเกณฑ์หลัก อาจมี หลายเกณฑ์ข้ ึ นอยู่กับว่าแผนภูมิน้ ันมีท้ งั หมด
กี่ ระดับชั้น ถ้ามี มากกว่า 3 ระดับชั้นขึ้นไป จํานวนเกณฑ์ในระดับชั้นนี้ ควรมีไม่เกิ น 3 เกณฑ์ แต่ถา้ มี มากกว่า
3 ระดับชั้นจํานวนเกณฑ์อาจมีได้ถึง 9 เกณฑ์
ระดับชั้นที่ 3 เป็ นระดับชั้นของเกณฑ์รอง สําหรับระดับชั้นชนิ ดนี้ จะมีจาํ นวนเกณฑ์เท่าไรก็ได้
ขึ้นอยูก่ บั ว่าผูศ้ ึกษามีขอ้ มูลหรื อประสบการณ์และความรู ้ความชํานาญมากเท่าไร เพื่อนํามาใช้ในการกําหนดเกณฑ์
ต่างๆ ขึ้นมา
ระดับ ชั้น ที่ 4 เป็ นชั้น ของทางเลื อ ก หรื อ หนทางแก้ปัญ หาที่ เหมาะสมที่ สุ ด ภายใต้ปั ญหาหรื อ
เป้ าหมายที่กาํ หนดไว้ในระดับชั้นที่ 1 (วิฑูรย์ ตันศิริมงคล, 2542)
จากที่กล่าวมาข้างต้น สามารถแสดงได้ตามแผนภูมิ ตามภาพที่ 3.1

ภาพที่ 3.1 แผนภูมิลาํ ดับชั้น
2. การวินิจฉัยเปรี ยบเที ยบความสําคัญของเกณฑ์ในการตัดสิ นใจ เป็ นการเปรี ยบเที ยบเป็ นรายคู่
(Pair wise Comparison) ซึ่งสามารถเขียนในรู ปแบบทางคณิ ตศาสตร์ได้ ดังนี้ (อนุรัตน์ ตันบรรจง, 2554)
กําหนดให้

Ci = เกณฑ์หลักในการตัดสิ นใจ โดยที่ i = 1, 2, …, n
Aj = เกณฑ์รองในลําดับชั้นที่จะทําการวินิจฉัย โดยที่ j = 1, 2, …, n
Aij= ผลการเปรี ยบเทียบเกณฑ์ในการตัดสิ นใจแบบคู่

โดยที่ i = 1, 2, …, n และ j = 1, 2,… , n การวินิจฉัยจะทําที่ละคูเ่ กณฑ์ Ci กับ Aj
ดังนั้น การวินิจฉัยจะทําในรู ปของตารางเมตริ กซ์ขนาด n x n และจะได้นิยามเมตริ กซ์
A = [aij] โดยที่ i = 1, 2, …, n และ j = 1, 2, …, n
ได้แก่

โดยมีกฎเกณฑ์การนําค่า aijจากการเปรี ยบเที ยบที ละคู่เกณฑ์ใส่ ลงในตารางเมตริ กซ์ มีกฎ 2 ข้อ
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1) ถ้า aij = α จะทําให้ aij = 1/α โดยที่ α ≠ 0
2) ถ้า เกณฑ์ใ นการตัด สิ น ใจ Ci มี ค วามสํา คัญ เท่ า กับ เกณฑ์ใ นการตัด สิ น ใจ Cj จะทํา ให้
aij = aji = 1 เสมอ
สูตรที่ใช้ในการคํานวณหาจํานวนครั้งในการวินิจฉัยเปรี ยบเทียบ มีดงั นี้
2

N = (n - n) / 2
เมื่อ

N = จํานวนครั้งในการเปรี ยบเทียบ
n = จํานวนปั จจัยที่ถูกนํามาเปรี ยบเทียบเป็ นคู่ๆ

การวินิจฉัยเปรี ยบเที ยบแต่ละคู่เกณฑ์ระหว่างเกณฑ์ Ci กับ Aj นั้น ผูท้ าํ การตัดสิ นใจให้ค่า
นํ้าหนัก จะต้องทราบว่าแต่ละเกณฑ์ที่ทาํ การพิจารณานั้นมีความสําคัญ มีการส่ งผล มีอิทธิ พล หรื อมีประโยชน์
มากกว่าเกณฑ์อื่นที่นาํ มาเปรี ยบเทียบในระดับใด
ตารางที่ 3.1 แสดงความหมายของการเปรี ยบเทียบเป็ นรายคู่

ดุลยพินิจ (Verbal Judgments)
มีความสําคัญเท่ากัน (Equal Importance)
มีความสําคัญกว่าบ้าง (Moderate Importance)
มีความสําคัญกว่ามาก (Strong Importance)
มีความสําคัญกว่าค่อนข้างมาก (Very Strongly Importance)
มีความสําคัญกว่าอย่างยิง่ (Extreme Importance)
ค่ากลางระหว่างระดับความเข้มข้นของอิทธิพลตามที่กล่าวมาข้า

มาตราส่ วนที่ใช้ เปรียบเทียบ
1
3
5
7
9
2, 4, 6, 8

Saaty, T.L (1980)
3) การหาค่านํ้าหนักเกณฑ์ วิธีการคํานวณมีข้ นั ตอน ดังนี้
3.1 ทําการเปรี ยบเทียบเกณฑ์แต่ละคู่ในรู ปของตารางเมตริ กซ์
3.2 คํานวณหาค่า Eigenvector ของเมตริ กซ์ในแต่ละแถว (Normalized Matrix) โดยการ
หา Normalized นี้ ทําได้จากการหาค่าเฉลี่ยความสําคัญในแต่ละแถว
3.3 การคํานวณหาลําดับความสําคัญของระดับชั้นถัดลงมา
มาโนช ชาวสวน (2545)
โดยสมการที่ใช้คาํ นวณค่านํ้าหนักความสําคัญของเกณฑ์ในแต่ละชั้น ดังนี้
Aw = λmax . w
เมื่อ A คือ สแควร์ เมตริ กซ์ระดับความคิดเห็นของผูเ้ ชี่ยวชาญ แสดงด้วยค่าตัวเลข ซึ่ งปรับค่า
ให้เป็ น 1 แล้ว (Normalized)
w คือ Eigenvector แสดงนํ้าหนักความสําคัญสัมพัทธ์ของของซึ่งอยูใ่ นลําดับชั้นเดียวกัน
หรื อกลุ่มของที่อยูภ่ ายใต้ของในลําดับชั้นที่สูงกว่า
λmax คือ Maximum Eigenvalue
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4) การตรวจสอบความสอดคล้องกันของเหตุผล" (Consistency Ratio: CR)
4.1 คํา นวณหาค่ า λmax ผลลัพ ธ์ ที่ ไ ด้ จ ะเท่ า กั บ จํา นวนเกณฑ์ ท้ ั งหมดที่ ถู ก นํ า มา
เปรี ยบเทียบ โดยถ้าการวินิจฉัยในเกณฑ์น้ นั มีความสอดคล้องกันอย่างสมบูรณ์ จะทําให้ค่า λmax = n
4.2 คํานวณค่าดัชนีวดั ความสอดคล้อง (Consistency Index: C.I.) หาได้ดงั สมการที่ 3
C.I. = (λmax - n) / (n – 1)
4.3 เปิ ดตารางค่าดัชนีความสอดคล้องเชิงสุ่ม (Random Consistency Index: R.) โดยที่ค่า R.I.
ตารางที่ 3.3 ค่าของดัชนีความสอดคล้องตามขนาดของเมตริ กซ์ (Random Consistency Index: R.I.)
N
R.I.

1
2
0.00 0.00

3
0.58

4
5
0.90 1.12

6
1.24

7
1.32

8
1.41

9
1.45

10
1.49

11
1.51

12
1.54

13
1.56

14
1.57

15
1.59

กีรติ พลเพชร (2551)

เป็ นสมการได้ดงั นี้

4.4 คํานวณค่าความสอดคล้องกันของเหตุผล (Consistency Ratio: C.R ซึ่ งสามารถเขียน

C.R. = C.I/R.I
สําหรับค่าของ C.R. ถ้าน้อยกว่าหรื อเท่ากับ 0.10 ถือว่ายอมรับได้ ถ้ามากกว่า 0.10 ถือว่า
ยอมรับไม่ได้จะต้องทําการทบทวนการให้ค่านํ้าหนักคะแนนเปรี ยบเทียบในเกณฑ์น้ นั กันใหม่ จนได้ค่า CR. ที่
สามารถยอมรับได้
สุรกฤษฎ์ (2551) ได้ทาํ การศึกษาถึงหลักเกณฑ์ในการคัดเลือกผูส้ ่งมอบของอุตสาหกรรม
ประเภทอิเล็กทรอนิกส์และยาน ยนต์ กระบวนกาตัดเลือกผูส้ ่งมอบ เป็ นหนึ่งในกระบวนการที่สาํ คัญในการจัดการ
โซ่อุปทาน เพราะการคัดเลือกผูส้ ่ งมอบที่ถูกต้องสามารถลดต้นทุนการผลิตและสามารถเพิ่มประสิ ทธิ ภาพในการ
แข่งขัน ในการประเมินผูส้ ่ งมอบมีหลักเกณฑ์ในการพิจารณาที่หลากหลาย และบางหลักเกณฑ์มีความขัดแย้งกัน
อยู่ซ่ ึ งเป็ นปั ญหาใน การพิจารณาเลือกผูส้ ่ งมอบ กระบวนการตัดสิ นใจที่ นาํ มาใช้คือ กระบวนการลําดับชั้นเชิง
วิเคราะห์อีกด้วย
3.2 กรอบแนวคิดในการวิจยั
ในการตัดสิ นใจเลือกรู ปแบบการขนส่งข้าวไรซ์เบอรี่ รายย่อย ใช้แนวคิดการตัดสิ นใจเลือกจากปั จจัยเชิง
ปริ มาณ การใช้หลักเกณฑ์ที่เหมาะสมและเป็ นระบบจะทําให้สามารถประเมินทางเลือกทํารู ปแบบการขนส่งเป็ น
ปริ มาณตัวเลขได้ โดยประยุกต์ใช้วธิ ีกระบวนการลําดับชั้นเชิงวิเคราะห์ ในการตัดสิ นใจ
3.3 สมมติฐานการวิจยั
ปั จจัยเชิงปริ มาณมีความสัมพันธ์ต่อการเลือกรู ปแบบการขนส่งที่เหมาะสม

1188

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

4. วิธีดําเนินการวิจัย

4.1 กรอบแนวคิดทีใ่ ช้ ในการวิจยั

ศึกษาข้อมูลพื� นฐาน

ระบบการขนส่ง

รวบรวมปั จจัย
ที�ส่งผลกระทบ

แบบสอบถามคัดกรอง

สรุปปั จจัยที�มผี ลต่อการเลือ

ปั จจัยจากผู้เกีย� วของ

รู ปแบบการขนส่ง

สรุปผล

คัดเลือกรู ปแบบการขนส่ง

วิเคราะห์ รูปแบบการขนส่ง

กําหนดนํ�าหนักปั จจัย

ออกแบบโครงสร้ าAHP
ง

ภาพที่ 4.1 กรอบงานวิจยั การเลือกรู ปแบบการขนส่งข้าวไรซ์เบอรี่
4.1 การกําหนดและกลัน่ กรองปัจจัยทีใ่ ช้ ในการตัดสินใจเลือกรู ปแบบการขนส่ งสินค้ า
กําหนดปั จจัยในการพิจารณาเลือกรู ปแบบการขนส่งสิ นค้า.
ตารางที่ 4.1 การใส่ระดับค่าคะแนนความสําคัญในแต่ละปั จจัย

(100 %)

(97 %) (93 %) (93 %)

ภาพที่ 4.2 แผนภูมิคะแนนและลําดับความสําคัญของแต่ละปั จจัย
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4.2 การเลือกรู ปแบบการขนส่ งสินค้ าทีเ่ หมาะสมโดยวิธี AHP
ผูว้ จิ ยั ได้ทาํ การพิจารณาปั จจัยที่มีระดับคะแนนตั้งแต่ 80 % ขึ้นไป ทําการแยกปั ญหาและการสร้างลําดับ
ชั้น และนํามาสร้างแผนภูมิตารางการตัดสิ นใจ ดังแสดงในแผนภูมิภาพที่ 4.2

ภาพที่ 4.3 แผนภูมิลาํ ดับชั้นหรื อแบบจําลองของการตัดสิ นใจ
กระบวนการตัดสิ นใจทางเลือกแบบวิเคราะห์ลาํ ดับชั้น AHP
- ขั้นตอนที่ 1 การเปรี ยบเทียบคู่ (Pairwise Comparisons)
ตารางที่ 4.2 การเปรี ยบเทียบคะแนนระหว่างปั จจัยหลัก

- ขั้นตอนที่ 2 การคํานวณค่านํ้าหนัก (Weight Calculation)
ตารางที่ 4.3 การทํา Normalize และหาค่านํ้าหนักเฉลี่ยของแต่ละปั จจัย

- ขั้นตอนที่ 3 เปรี ยบเทียบนํ้าหนักการเลือกแต่ละรู ปแบบการขนส่ง ตามปั จจัย
ขั้นตอนที่ 3 นี้จะทําเหมือนกับ ขั้นตอนที่ 1 และ 2 แต่เปลี่ยนเป็ นความสัมพันธ์ระหว่างรู ปแบบการ
ขนส่ง ส่งสิ นค้าเร็ ว Call Center และความสะดวก ตามลําดับ
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ตารางที่ 4.4 ตัวอย่างการเปรี ยบเทียบคะแนนระหว่างทางเลือกของการตัดสิ นใจตามปั จจัย ราคาส่ง

ตารางที่ 4.5 ตัวอย่างการทํา Normalize และหาค่านํ้าหนักเฉลี่ยของแต่ละทางเลือกตามปั จจัย ราคาส่ง
Normalize matrix
รถไฟ
รถโดยสาร
ไปรษณีย์
J&T EXPRESS
flash express
Kerry Express
NiM Express

ของปั จจัย

รถไฟ
0.03
0.08
0.14
0.17
0.25
0.17
0.17

รถโดยสาร
0.01
0.03
0.15
0.19
0.28
0.19
0.15

ไปรษณีย์ J&T EXPRESS flash express Kerry Express NiM Express
0.01
0.01
0.06
0.02
0.01
0.01
0.01
0.06
0.02
0.01
0.04
0.01
0.06
0.02
0.01
0.22
0.09
0.06
0.12
0.23
0.33
0.77
0.58
0.69
0.42
0.22
0.09
0.10
0.12
0.28
0.18
0.02
0.06
0.02
0.05

Weight
0.02
0.03
0.06
0.15
0.47
0.16
0.09

- ขั้นตอนที่ 4 ทําการคูณเมทริ กซ์ปัจจัยการเลือกของแต่ละรู ปแบบการขนส่ งและ เมทริ กซ์ค่าเฉลี่ย

ตารางที่ 4.6 การคูณเมทริ กซ์ปัจจัยการเลือกของแต่ละรู ปแบบการขนส่งและ เมทริ กซ์ค่าเฉลี่ยของปั จจัย
Matrix
รถไฟ
รถโดยสาร
ไปรษณีย์
J&T EXPRESS
flash express
Kerry Express
NiM Express

ราคาส่ ง
0.02
0.03
0.06
0.15
0.47
0.16
0.09

ความน่ าเชื� อถื อ ความสะดวก
0.22
0.02
0.06
0.04
0.34
0.09
0.10
0.25
0.10
0.30
0.10
0.16
0.06
0.16

การบริการ
0.03
0.05
0.10
0.16
0.16
0.33
0.16

Sum Score
0.059706785
0.043456134
0.126699912
0.153775801
0.28230458
0.21587208
0.118184708

จากผลลัพธ์ที่ได้ คือ คะแนนเลือกแต่ละรู ปแบบการขนส่งที่มากที่สุด ในที่น้ ีคือ เลือก Flash Express
- ขั้นตอนที่ 5 การตรวจสอบความสอดคล้องของดุลยพินิจ (Saaty,1980)
ตารางที่ 4.7 การหา average weight และสัดส่วนของ Aw ต่อนํ้าหนักเฉลี่ยของแต่ละปั จจัย
เงื� อนไขในการเลือกรู ปแบบการขนส่ง
Matrix

ราคาส่ ง

ส่ งสิ นค้ าเร็ว

Call Center

ความสะดวก

Aw

Corr

ราคาส่ ง
ส่ งสิ นค้ าเร็ว
Call Center
ความสะดวก

1.00
0.33
0.17
1.00

3.00
1.00
0.20
3.00

6.00
5.00
1.00
5.00

1.00
0.33
0.20
1.00

1.639228586
0.720571035
0.233406863
1.581174751

4.191476729
4.129827242
4.020524406
4.201003073
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3. หาค่าเฉลี่ย ต่อจํานวนปั จจัยทั้งหมด
Avg Corr = (4.191476729+4.129827242+4.020524406+4.201003073)/4
= 4.135707863
4. หาค่าดัชนีความถูกต้องของข้อมูล (CI: Consistency index) D
โดยหาได้จาก (Avg Corr - n) / (n-1)
CI = (4.135707863-4)/(4-1) = 0.045235954
5. เปรี ยบเทียบค่า CI ต่อ RI (Random index) E
จาก
E = CI /RI
ตารางที่ 4.8 ค่าของดัชนีความสอดคล้องตามขนาดของเมทริ กซ์ (Random Consistency Index: R.I.)
N
R.I.

3
0.58

4
0.90

5
1.12

6
1.24

7
1.32

8
1.41

9
1.45

10
1.49

11
1.51

12
1.54

13
1.56

14
1.57

15
1.58

(ที่มา: Golden and Wang)
ข้อมูลสุ่มจากตาราง เมือ n คือ ปั จจัยการเลือกจํานวน 4 ข้อ จึงเลือก R.I. ที่ 0.90
ดังนั้น
E = 0.045235954/0.90
= 0.050262171
E < 0.1 แสดงว่า ข้อมูลที่เลือกนั้นมีความน่าเชื่อถือและความถูกต้องสูง
สรุ ปผลระดับความสําคัญของปั จจัยและทางเลือกรู ปแบบการขนส่ งข้าวไรซ์เบอรรี่ แสดงรายละเอียด
ของเกณฑ์การพิจารณาปั จจัย และรู ปแบบทางเลือกดังแสดงในภาพที่ 4.4
(1.0)

(0.06)

(0.39)

(0.17)

(0.04)

(0.13)

(0.15)

(0.06)

(0.38)

(0.28)

(0.22)

ภาพที่ 4.4 สรุ ปผลของระดับความสําคัญของปัจจัยและทางเลือก
จากตารางที่ 4.6 จะเห็นได้วา่ สรุ ปผลการประเมินการคัดเลือกรู ปแบบการขนส่ งที่มีลาํ ดับความสําคัญ
รวมสู งสุ ดในการเลื อกรู ปแบบการขนส่ งข้าวไรซ์เบออรี่ คื อ บริ ษทั ขนส่ ง Flash Express ซึ่ งได้คะแนนลําดับ
ความสําคัญมากที่สุด คือ 0.28

5. ผลการวิจัย

การวิจยั ครั้งนี้ ประกอบด้วย 4 ปั จจัยหลักได้แก่ ราคาส่ง ส่งสิ นค้าเร็ ว Call Center ช่วยเหลือ และความสะดวก
ในการให้บริ การ ทําให้ทราบว่า ปั จจัยหลักที่ มีอิทธิ พลต่อการเลื อกรู ปแบบการขนส่ ง คื อ ราคาในการขนส่ ง
ซึ่ งผูป้ ระเมินให้ค่านํ้าหนักปั จจัยนี้ สําคัญมากที่ สุด ส่ วนปั จจัยด้านระยะเวลาในการขนส่ ง Call Center ช่วยเหลือ
และ ความสะดวกในการให้บริ การ มีค่านํ้าหนักสําคัญรองลงมาตามลําดับ
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เมื่อทําการหาค่าความสําคัญ พบว่า บริ ษทั ขนส่ง Flash Express มีความเหมาะสมมากที่สุดด้วยค่าคะแนน
ความสําคัญมากที่ สุด คือ 0.28 ตามด้วย Kerry Express 0.22 J&T EXPRESS 0.15 ไปรษณี ย ์ 0.13 NiM Express
0.12 รถไฟ 0.06 และสุดท้าย รถโดยสารประจําทาง 0.04 ตามลําดับ

6. อภิปรายผล

การวิจยั เพื่อตัดสิ นใจเลื อกรู ปแบบการขนส่ งที่ เหมาะสมในครั้ งนี้ ได้นํากระบวนการลําดับชั้น เชิ ง
วิเคราะห์ หรื อ AHP อีกทั้งเพื่อเป็ นแนวทางในการคัดเลือกการขนส่ งสําหรับธุรกิจอื่นๆ ในอนาคตและนําไปปรับ
ใช้ได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ เนื่ องจากการคัดเลือกรู ปแบบการขนส่ ง เป็ นการตัดสิ นใจระดับกลยุทธ์ ซึ่ งเป็ นหน้าที่
ของผูเ้ ชี่ยวชาญในแต่ละด้าน ภายใต้สมมติฐานว่าผูป้ ระเมินสามารถกําหนดคะแนนความสําคัญสัมพัทธ์ (Relative
Importance Scales) ขององค์ประกอบหนึ่ งเทียบกับองค์ประกอบอื่นๆในการเปรี ยบเทียบเป็ นรายคู่ ด้วยการประมาณ
ของตัวเลขที่เป็ นค่าคงที่หนึ่งๆ (Single Point Estimate) ได้อย่างถูกต้องและแม่นยํา ผลการวิจยั นี้ได้สรุ ปออกมาว่า
รู ปแบบการขนส่งโดยบริ ษทั ขนส่ง Flash Express มีความเหมาะสมมากที่สุด

7. ข้ อเสนอแนะ

การวิจยั นี้มาจากการประเมินของผูท้ ี่เกี่ยวข้องหรื อมีส่วนได้ส่วนเสี ยในการตัดสิ นใจเพียง 6 ท่าน ที่นาํ มา
เป็ นเกณฑ์ในการพิจารณา ดังนั้นหากมีทางเลือกที่ มากขึ้น อาจจะทําให้กระบวนการวิเคราะห์มีความละเอี ยด
มากขึ้น
อย่า งไรก็ ต าม การตัด สิ น ใจเลื อ กรู ป แบบการขนส่ ง ข้า วไรซ์ เ บอรรี่ น้ ี ยัง ไม่ ไ ด้มี ก ารวิเ คราะห์ แ ละ
เปรี ยบเทียบในส่ วนค่าใช้จ่ายของการวิเคราะห์จุดคุม้ ทุนว่าจะมีความแตกต่างหรื อความคุม้ ค่ามากน้อยแค่ไหนซึ่ง
หากมีการศึกษาเพิ่มเติมก็จะทราบถึงความเหมาะสมในการดําเนิ นการต่อไปและประกอบการพิจารณาได้อย่างมี
ประสิ ทธิภาพมากขึ้น
ผลที่ได้จากงานวิจยั นี้สามารถนําไปใช้ประโยชน์ได้จริ งและสามารถใช้ยนื ยันความเหมาะสมของวิธีที่ใช้
ในปั จจุบนั โดยผูป้ ระกอบการสามารถนําแบบจําลองนี้ ไปใช้แทนวิธีแบบเดิมได้ และผูป้ ระกอบการยังคงปรับใช้
แบบจําลองนี้มาประเมินค่านํ้าหนักใหม่ เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปได้อีกด้วย

8. กิตติกรรมประกาศ

สารนิ พนธ์ฉบับนี้ สําเร็ จลุล่วงได้ดว้ ยดี เนื่ องจากได้รับความกรุ ณาจาก ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.อัศวิน
วงศ์ววิ ฒั น์ อาจารย์ที่ปรึ กษาสารนิพนธ์ ที่กรุ ณาชี้แนะให้คาํ แนะนําตรวจทานแก้ไขข้อบกพร่ องต่างๆ ด้วยความเอาใจใส่
ปลูกฝั งให้ผูว้ ิจยั ไม่ย่อท้อรักการทํางานด้วยเหตุผล สนับสนุ นให้กาํ ลังใจและเป็ นแบบอย่างที่ดีแก่ผูว้ ิจยั มาโดย
ตลอด และขอกราบขอบพระคุณคณาจารย์มหาวิทยาลัยศรี ปทุมและคณาจารย์พิเศษทุกท่านที่ประสิ ทธิ ประสาท
วิชาความรู ้ให้ หากสารนิ พนธ์น้ ี มีคุณประโยชน์ต่อสังคมบ้าง ผูว้ ิจยั ขอมอบคุณประโยชน์เหล่านี้ แก่บิดา มารดา
และบุคคลในครอบครัว เป็ นผูอ้ ยูใ่ กล้ชิด
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การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดี ยว เพื่อทดสอบความแตกต่างของข้อมูลพื้นฐานและข้อมูลการใช้บริ การกับ
การตัดสิ นใจเลือกผูใ้ ห้บริ การดําเนินพิธีการนําเข้าและส่ งออกสิ นค้าทางเรื อด้วยการขนแบบตูค้ อนเทนเนอร์ และ
ใช้การวิเคราะห์ความถดถอยเชิงพหุ คูณ เพื่อทดสอบปั จจัยด้านส่ วนประสมทางการตลาดที่มีอิทธิ พลต่อการเลือก
ผูใ้ ห้บริ การดําเนิ นพิธีการนําเข้าและส่ งออกสิ นค้าทางเรื อด้วยการขนแบบตูค้ อนเทนเนอร์ ของผูป้ ระกอบการใน
นิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง จังหวัดชลบุรี ผลการศึกษา พบว่า ผูป้ ระกอบการที่มีขอ้ มูลพื้นฐานและข้อมูลการใช้
บริ การด้านพิธีการนําเข้าส่ งออกทางทะเลแตกต่างกันมีการเลือกซัพพลายเออร์ ผูใ้ ห้บริ การเดิ นพิธีการนําเข้าและ
ส่งออกสําหรับสิ นค้าคอนเทนเนอร์ ที่ขนส่งทางทะเลแตกต่างกัน และปั จจัยด้านส่วนประสมทางการตลาดทุกด้าน
มีอิทธิ พลต่อการเลือกซัพพลายเออร์ ผใู ้ ห้บริ การเดินพิธีการนําเข้าและส่งออกสําหรับสิ นค้าคอนเทนเนอร์ ที่ขนส่ ง
ทางทะเล ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05
คําสําคัญ: นําเข้าและส่งออก สิ นค้าคอนเทนเนอร์ การขนส่งทางทะเล
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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

การขนส่ งสําหรับการค้าระหว่างประเทศในปั จจุบนั มีความสําคัญอย่างมากเนื่ องจากเป็ นส่ วนหนึ่ งของ
กระบวนการทางโลจิ สติกส์ ภาครัฐให้การสนับสนุ นการพัฒนาโลจิสติกส์ของประเทศเพื่อให้เอกชน สามารถ
บริ หารจัดการสิ นค้าตลอดกระบวนการทั้งการนําเข้าและส่ งออกสิ นค้าอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ ทั้งเป็ นการส่ งเสริ ม
ศักยภาพในการแข่งขันสําหรับการค้าระหว่างประเทศ การบริ การที่ผูร้ ับจัดการขนส่งสิ นค้าระหว่างประเทศเสนอ
ให้บริ การแก่เจ้าของสิ นค้ามีต้ งั แต่การจัดการเกี่ยวกับเส้นทางการส่ งสิ นค้าและงานพื้น ๆ เช่น การจองระวางเรื อ
ให้แก่เจ้าของสิ นค้า หรื อการดําเนินการ พิธีการศุลกากร จนถึงการให้บริ การบรรจุภณั ฑ์รวมถึงการจัดการทางด้าน
การขนส่งครบวงจรและกระบวนการจําแนกแจกจ่ายสิ นค้าไปยังที่ต่าง ๆ โดยการขนส่ งสิ นค้าระหว่างประเทศนั้น
มีหลากหลายรู ปแบบเช่น โดยเรื อ โดยเครื่ องบิน โดยรถบรรทุก และโดยรถไฟ เป็ นต้น (เศรษฐศาสตร์พาณิ ชย์นาวี
3, 2560) โดยการขนส่ งสิ นค้าทางทะเล เป็ นส่ วนประกอบที่ สําคัญส่ วนหนึ่ งของระบบการค้าระหว่างประเทศ
ทั้งใน อดีต ปั จจุบนั และในอนาคต เพราะเป็ นเพียงการขนส่งชนิดเดียวที่ขนสิ นค้าได้คราวละมาก ๆ และค่าระวาง
มีราคาถูกกว่าการขนส่งในรู ปแบบอื่น ๆ การขนส่งสิ นค้าทั้งขาเข้าและขาออกของไทยเป็ นการขนส่งทางทะเลเป็ น
ส่ วนใหญ่ ซึ่ งเป็ นการขนส่ งด้วยระบบตูค้ อนเทนเนอร์ (Container Box)โดยในปี 2563 มีจาํ นวนเรื อตูค้ อนเทน
เนอร์ ที่ผ่านเข้าออกผ่านท่ าเรื อแหลมฉบัง จํานวน 3,278 ลํา มี จาํ นวนตูค้ อนเทนเนอร์ รวม 7.5 ล้านตู ้ โดยเป็ น
จํานวนตูข้ าเข้า 3.7 ล้านตู ้ และจํานวนตูข้ าออก 3.8 ล้านตู ้ (การท่าเรื อแห่งประเทศไทย, 2563)
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ดังนั้นจะเห็นได้วา่ การขนส่ งสิ นค้าทางทะเลเป็ นปั จจัยที่ มีอิทธิ พลต่อความสามารถในการแข่งขันทาง
การค้าในตลาดโลก ซึ่ งสําหรับการนําเข้าและส่ งออกสิ นค้าทางเรื อด้วยการขนแบบตูค้ อนเทนเนอร์ น้ นั ผูน้ ําเข้า
จะต้อ งขอใบอนุ ญ าตในการนําเข้าสําหรั บ สิ น ค้า ทั้งนี้ ขึ้ น อยู่กับ ประเภทสิ น ค้า สิ น ค้าบางรายการต้องได้รั บ
การอนุ ญาตให้นาํ เข้าจากหน่ วยงานที่ เกี่ ยวข้องก่อนการนําเข้าสิ นค้า และมีเอกสารที่ จาํ เป็ นมากมาย เช่น ใบขน
สิ นค้าขาเข้า หรื อเรี ยกว่า (Import Entry Declaration) ใบตราส่ งสิ นค้า หรื อเรี ยกว่า (B/L) บัญชี ราคาสิ นค้า หรื อ
เรี ยกว่า (Invoice) และใบรับรองแหล่งกําเนิ ดสิ นค้า หรื อเรี ยกว่า (Certificate of Origin) กรณี ขอลดหรื อยกเว้น
อัต ราอากรขาเข้า เป็ นต้น ซึ่ งผูป้ ระกอบการส่ ว นใหญ่ จะลดขั้น ตอนการทํางานเอง โดยการเลื อ กใช้บ ริ ก าร
ผูใ้ ห้บริ การดําเนิ นพิธีการนําเข้าและส่งออกสิ นค้าที่เป็ นบริ ษทั ที่มีความเชี่ยวชาญและมีความชํานาญในการดําเนิ น
พิธีการนําเข้าและส่งออกสิ นค้าทางเรื อด้วยการขนแบบตูค้ อนเทนเนอร์
ดังนั้นผูท้ ี่เกี่ยวข้องกับการนําเข้าและส่ งออกสิ นค้าจึงควรจะศึกษาและทําความเข้าใจใน องค์ประกอบ
ต่ าง ๆ ที่ สําคัญ เกี่ ยวกับ การขนส่ ง สิ น ค้าทางทะเล แม้ว่าการขนส่ งทาง เรื อ ได้รั บ ความนิ ยมอย่างกว้างขวาง
เนื่องจากค่าใช้จ่ายถูก เหมาะกับสิ นค้าปริ มาณ มากหรื อมีขนาดใหญ่ แต่ขอ้ จํากัดคือเรื่ องเวลา ลูกค้าหลายรายได้รับ
ผลกระทบจากปั ญหาล่าช้า ปกติทุกสาย เรื อมีตารางเดินเรื อที่แน่นอน แต่ในบางครั้งอาจเปลี่ยนแปลง สาเหตุจาก
สภาพอากาศ สิ นค้าแน่นตามช่วงฤดูกาล หรื ออื่น ๆ ซึ่ งอยูเ่ หนื อการควบคุม จากการศึกษางานวิจยั ของกาญจ์สิตา
โฆษิ ต ธัญ ญสิ ท ธิ์ (2555) และกลยุท ธ์ สงวนทรั พ ย์ (2559) พบว่า ปั จ จัย ส่ ว นประสมทางการตลาดมี ผ ลต่ อ
ั ญา แจ้งชุ่ม (2560) พบว่า คุณลักษณะ
การตัดสิ นใจเลือกใช้ตวั แทนนําเข้าส่ องออก นอกจากนี้ การศึกษาของ สุ กญ
ของผูป้ ระกอบการในด้านสัญชาติของผูร้ ่ วมลงทุน และคุณภาพการให้บริ การมีผลต่อการบริ การด้านโลจิสติกส์
ของผูป้ ระกอบการนําเข้า-ส่ งออก ในเขตนิ คมอุตสาหกรรมแหลมฉบังและนิ คมอุตสาหกรรมอมตะนคร จังหวัด
ชลบุรี ดังนั้นผูว้ ิจยั จึงต้องการที่ จะศึกษาปั จจัยด้านส่ วนประสมทางการตลาดที่ มีอิทธิ พลต่อการเลือกผูใ้ ห้บริ การ
ดําเนิ น พิ ธี ก ารนําเข้าและส่ ง ออกสิ น ค้าทางเรื อ ด้ว ยการขนแบบตู ้ค อนเทนเนอร์ ข องผูป้ ระกอบการในนิ ค ม
อุตสาหกรรมแหลมฉบัง จังหวัดชลบุรี เพื่อให้ผปู ้ ระกอบการด้านโลจิสต์ที่ให้บริ การดินพิธีการนําเข้าและส่ งออก
สําหรับสิ นค้าคอนเทนเนอร์ที่ขนส่ งทางทะเลนําข้อมูลที่ได้ไปบริ หารการให้บริ การเพื่อสร้างความพึงพอใจให้กบั
ลูกค้าต่อไป

2. วัตถุประสงค์ ของการวิจัย

(1) เพื่อศึกษาข้อมูลพื้นฐานและข้อมูลการใช้บริ การด้านการดําเนิ นพิธีการนําเข้าและส่ งออกสิ นค้าทาง
เรื อด้วยการขนแบบตูค้ อนเทนเนอร์ของผูป้ ระกอบการในนิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง จังหวัดชลบุรี
(2) เพื่อศึกษาปั จจัยที่มีอิทธิ พลในการเลือกผูใ้ ห้บริ การดําเนินพิธีการนําเข้าและส่งออกสิ นค้าทางเรื อด้วย
การขนแบบตูค้ อนเทนเนอร์ของผูป้ ระกอบการในนิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง จังหวัดชลบุรี

3. เอกสารและงานวิจัยทีเ่ กี่ยวข้ อง

3.1 แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้ อง
(1) แนวคิดและทฤษฎีเกีย่ วกับปัจจัยส่ วนประสมทางการตลาดบริการ (7P’s)
Kotler (2004) กล่าวว่า กลยุทธ์การตลาดสําหรับธุรกิจบริ การ (Service Marketing Mix) ที่ส่งผลต่อ
การตัดสิ นใจซื้อของผูบ้ ริ โภค ประกอบด้วย 1) ปั จจัยด้านผลิตภัณฑ์ (Product) 2) ปั จจัยด้านราคา (Price) 3) ปั จจัย
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ด้านการจัดจําหน่าย (Place) 4) ปั จจัยด้านการส่ งเสริ มการตลาด (Promotion) 5) ปั จจัยด้านกระบวนการให้บริ การ
(Process) 6) ปั จจัยด้านบุคคลผูใ้ ห้บริ การ (People) และ 7) ปั จจัยด้านลักษณะทางกายภาพ (Physical Evidence)
(2) แนวคิดเกีย่ วกับการคัดเลือกซัพพลายเออร์
การคัด เลื อกซัพ พลายเออร์ ในการเดิ น พิ ธีการ นําเข้าส่ งออกทางทะเล สําหรั บตู ้คอนเทนเนอร์
ซัพพลายเออร์ คือ หน่ วยงานที่ ทาํ หน้าที่ จดั หาและให้บริ การแก่ ภาคธุ รกิ จ การได้ซัพพลายเออร์ ที่ดีและมี ราคา
การบริ การที่ น่าพอใจ เป็ นสิ่ งที่ส่งผลไปถึงต้นทุนในการดําเนิ นธุรกิจในเกิดประสิ ทธิ ภาพสู งสุ ด การคัดเลือกซัพ
พลายเออร์และสร้างความสัมพันธ์ที่ดี ได้แก่ 1. ซัพพลายเออร์ตอ้ งมีการตอบสนองอย่างรวดเร็ ว 2. มีความเชี่ยวชาญสู ง
และต้องสามารถให้ความมัน่ ใจลูกค้าได้ 3. อุปกรณ์และสิ่ งอํานวยความสะดวกต่าง ๆ ต้องพร้อม 4. มีความถูกต้อง
แม่ น ยําในการให้ บ ริ ก าร และ 5. มี ก ารดู แ ลเอาใจใส่ ใ นงานและคํานึ ง ถึ งผลประโยชน์ ข องลู ก ค้า (ธี ร ารั ต น์
เกลี้ยงกล่อม, 2557)
3.2 กรอบแนวคิดในการวิจยั

แผนภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจยั
3.3 สมมติฐานการวิจยั
H1 : ผูป้ ระกอบการที่มีขอ้ มูลพื้นฐานและข้อมูลการใช้บริ การด้านพิธีการนําเข้าส่ งออกทางทะเลแตกต่าง
กัน มีการเลือกผูใ้ ห้บริ การดําเนิ นพิธีการนําเข้าและส่ งออกสิ นค้าทางเรื อด้วยการขนแบบตูค้ อนเทนเนอร์แตกต่าง
กัน ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05
H2 :ปั จจัยด้านส่ วนประสมทางการตลาดมี อิทธิ พลต่อการเลื อกผูใ้ ห้บริ การดําเนิ นพิ ธีการนําเข้าและ
ส่งออกสิ นค้าทางเรื อด้วยการขนแบบตูค้ อนเทนเนอร์แตกต่างกัน ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05
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4. วิธีดําเนินการวิจัย

4.1 ประชากรและตัวอย่ าง
ประชากรที่ ใช้ในการศึ กษาครั้ งนี้ คื อ ผูป้ ระกอบการในนิ คมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง จังหวัดชลบุ รี
จํานวน 145 ราย (กระทรวงดิจิทลั เพื่อเศรษฐกิจและสังคม, 2562) โดยผูว้ จิ ยั กําหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้สูตร
ของทาโร่ ยามาเน่ (Yamane, 1967, อ้างถึ งในบุ ญ ชม ศรี ส ะอาด, 2553) ที่ ระดับ ความเชื่ อมั่น ร้ อยละ 95 ระดับ
ความคลาดเคลื่อนร้อยละ 5 โดยผูว้ ิจยั กําหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้สูตรของทาโร่ ยามาเน่ (Yamane, 1967,
อ้างถึงในบุญชม ศรี สะอาด, 2553) ที่ระดับความเชื่อมัน่ ร้อยละ 95 ระดับความคลาดเคลื่อนร้อยละ 5ได้ขนาดกลุ่ม
ตัวอย่างเท่ากับ 110 ราย
4.2 เครื่ องมือวิจยั
เครื่ องมื อที่ ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลสําหรับ การวิจัยในครั้งนี้ คื อ แบบสอบถาม (Questionnaire)
โดยแบ่งออกเป็ น 3 ส่วน ดังนี้
ส่ วนที่ 1 ข้อมูลพื้น ฐานขององค์กรและข้อมูลการให้บริ การด้านพิ ธีการนําเข้าส่ งออกทางทะเล
จํานวน 8 ข้อ โดยใช้คาํ ถามแบบปลายปิ ด (Closed-ended question) ที่มีการกําหนดคําตอบไว้ล่วงหน้าแน่นอนแล้ว
ลักษณะแบบสอบถามเป็ นแบบตรวจรายการ (Check-list) แบบเลือกคําตอบเพียงคําตอบเดียว (Best answer)
ส่ วนที่ 2 ปั จจัยที่ มีผลต่อการเลื อกผูใ้ ห้บริ การด้านพิธีการนําเข้าส่ งออกทางทะเล ประกอบด้วย
ปั จจัยส่วนประสมทางการตลาดด้านการบริ การ ด้านราคา ด้านช่องทางการให้บริ การ ด้านการสนับสนุนการตลาด
ด้านพนักงานบริ การ ด้านกระบวนการการบริ การ และด้านความเป็ นมืออาชี พ โดยให้แสดงระดับความสําคัญ
แบบมาตรส่ วนประเมินค่า (Rating scale) โดยใช้แบบวัด Likert scale ซึ่ งมีคาํ ตอบให้เลือก 5 ระดับ คือ มากที่สุด
มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด
ส่วนที่ 3 การเลือกผูใ้ ห้บริ การดําเนินพิธีการนําเข้าและส่งออกสิ นค้าทางเรื อด้วยการขนแบบตูค้ อน
เทนเนอร์ โดยให้แสดงความคิดเห็ นแบบมาตรส่ วนประเมินค่า (Rating scale) โดยใช้แบบวัด Likert scale ซึ่ งมี
คําตอบให้เลือก 5 ระดับ คือ มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด
การทดสอบคุณภาพเครื่ องมือ
1. ทดสอบความเที่ ยงตรงของเนื้ อหา (Content Validity) โดยนําแบบสอบถามให้ผูเ้ ชี่ ยวชาญ จํานวน
3 ท่ าน พิ จารณา และนํามาหาค่ าดัช นี ความสอดคล้อง (Index of Congruence: IOC) โดยมี เกณฑ์การพิ จารณา
ความคิดเห็นของผูเ้ ชี่ยวชาญ เกณฑ์ค่าความสอดคล้องที่ยอมรับได้ตอ้ งมีค่าตั้งแต่ 0.5 ขึ้นไป (บุญชม ศรี สะอาด,
2553) ผลการวิเคราะห์ ค่าดัชนี ความสอดคล้องอยูร่ ะหว่าง 0.67 – 1.00 แสดงว่า ข้อคําถามทุ กข้อมีความตรงเชิ ง
เนื้อหาผ่านเกณฑ์ที่กาํ หนดสามารถนําไปทดลองใช้ (try out) ได้
2. ทดสอบความเชื่ อมัน่ (Reliability) ผูว้ ิจยั ได้นําแบบสอบถามจํานวน 30 ชุด ไปทําการทดสอบ
(Try-out) กับกลุ่มตัวอย่างที่ มีคุณสมบัติใกล้เคียงกับกลุ่มตัวอย่างที่ ตอ้ งการศึ กษา จากนั้นจึงนําแบบสอบถามที่
รวบรวมได้มาทดสอบความเชื่อมัน่ ตามเกณฑ์สัมประสิ ทธิ์แอลฟา (Alpha coefficient) (บุญชม ศรี สะอาด, 2553)
ได้ค่าความเชื่อมัน่ รวมทั้งฉบับ เท่ากับ 0.980
4.3 การเก็บรวบรวมข้ อมูล
ผูว้ ิจยั ใช้วิธีการสุ่ มตัวอย่างเลือกแบบตามสะดวก (Convenience Sampling) โดยการแจกแบบสอบถาม
ให้กบั ผูป้ ระกอบการในนิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง จังหวัดชลบุรี จํานวน 110 ราย
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4.4 การวิเคราะห์ ข้อมูล
การวิเคราะห์ขอ้ มูลที่ได้จากการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยใช้สถิติ ดังนี้
(1) สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive statistics)
(1.1) วิเคราะห์ขอ้ มูลพื้นฐานขององค์กรและข้อมูลการให้บริ การด้านพิธีการนําเข้าส่งออกทาง
ทะเล โดยการหาค่าความถี่ (Frequency) และร้อยละ (Percentage)
(1.2) วิเคราะห์ปัจจัยที่ มีผลต่อการเลื อกผูใ้ ห้บริ การด้านพิธีการนําเข้าส่ งออกทางทะเล และ
วิเคราะห์ การเลือกผูใ้ ห้บริ การดําเนิ นพิ ธีการนําเข้าและส่ งออกสิ นค้าทางเรื อด้วยการขนแบบตูค้ อนเทนเนอร์
โดยการหาค่าเฉลี่ย (Mean) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard deviation)
(2) สถิติเชิงอนุมาน (Inferential statistics)
(2.1) สมมติ ฐานที่ 1 ผูป้ ระกอบการที่ มีข ้อมูล พื้น ฐานและข้อมูล การใช้บ ริ ก ารด้านพิ ธีการ
นําเข้าส่ งออกทางทะเลแตกต่างกัน มี การเลื อกผูใ้ ห้บริ การดําเนิ นพิ ธีการนําเข้าและส่ งออกสิ นค้าทางเรื อด้วย
การขนแบบตูค้ อนเทนเนอร์ แตกต่างกัน โดยการใช้วิธีการทดสอบ t-test สําหรับข้อมูลที่จาํ แนกเป็ น 2 กลุ่ม และ
วิธีการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดี ยว (One - Way ANOVA) สําหรับข้อมูลที่ จาํ แนกมากว่า 2 กลุ่ม ที่ ระดับ
ความเชื่อมัน่ 95% และเมื่อพบความแตกต่างจึงทําการทดสอบความแตกต่างเป็ นรายคู่ โดยใช้วิธีการเปรี ยบเทียบ
ค่าเฉลี่ยแบบ LSD
(2.2) สมมติ ฐานที่ 2 ปั จจัยด้านส่ วนประสมทางการตลาดมีอิทธิ พลต่อการเลือกผูใ้ ห้บริ การ
ดําเนิ นพิธีการนําเข้าและส่ งออกสิ นค้าทางเรื อด้วยการขนแบบตูค้ อนเทนเนอร์ โดยการใช้วิเคราะห์ความถดถอย
เชิงพหุคูณ (Multiple linear regression analysis) ด้วยการคัดเลือกโดยวิธี Enter

5. ผลการวิจัย

5.1 ผลการวิเคราะห์ ข้อมูลพื้นฐานขององค์ กรและข้ อมูลการให้ บริการด้ านพิธีการนําเข้ าส่ งออกทางทะเล
ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลพื้นฐานขององค์กรและข้อมูลการให้บริ การด้านพิธีการนําเข้าส่ งออกทางทะเล
พบว่า ผูป้ ระกอบการกลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่มีทุนจดทะเบียนบริ ษทั 21 - 30 ล้านบาท มีขอบเขตการใช้บริ การทัว่ โลก
ส่วนใหญ่เป็ นองค์กรสัญชาติไทย มีระยะเวลาดําเนิ นกิจการมากกว่า 15 ปี ขึ้นไป มีขนาดองค์กร 1 - 100 คน ส่ วนใหญ่
เคยมีการจ้างผูใ้ ห้บริ การด้านพิธีการนําส่งออกทางทะเล โดยใช้บริ การบริ ษทั ข้ามชาติ นําเข้าส่งออกทางทะเล และ
มีแผนจ้างบริ ษทั ของคนไทยในการบริ การด้านพิธีการนําเข้าส่งออกทางทะเลในอนาคต
5.2 ผลการวิเคราะห์ ปัจจัยทีม่ ผี ลต่ อการเลือกผู้ให้ บริการด้ านพิธีการนําเข้ าส่ งออกทางทะเล
ผลการวิ เคราะห์ ปั จ จัย ที่ มี ผ ลต่ อ การเลื อ กผู ใ้ ห้ บ ริ ก ารด้า นพิ ธี ก ารนํ า เข้า ส่ ง ออกทางทะเล พบว่า
ผูป้ ระกอบการกลุ่มตัวอย่างให้ความสําคัญต่อปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดของผูเ้ ดินพิธีการนําเข้าและส่งออก
สิ นค้าคอนเทนเนอร์ ผ่านการขนส่ งทางทะเล โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่ สุด มี ค่าเฉลี่ย 4.26 ส่ วนเบี่ ยงเบน
มาตรฐานเท่ากับ 0.658 เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้าน พบว่า ผูป้ ระกอบการกลุ่มตัวอย่างให้ความสําคัญด้านการบริ การ
เป็ นอันดับแรก มีค่าเฉลี่ย 4.44 ส่ วนเบี่ ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.576 รองลงมาคือ ด้านกระบวนการการบริ การ
มีค่าเฉลี่ย 4.40 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.631 ด้านพนักงานบริ การ มีค่าเฉลี่ย 4.41 ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
เท่ า กั บ 0.669 ด้า นความเป็ นมื อ อาชี พ ค่ า เฉลี่ ย 4.38 ส่ ว นเบี่ ย งเบนมาตรฐานเท่ า กั บ 0.703 ด้า นช่ อ งทาง
การให้ บ ริ ก าร มี ค่ าเฉลี่ ย 4.23 ส่ ว นเบี่ ย งเบนมาตรฐานเท่ ากับ 0.898 ด้านราคา ค่ า เฉลี่ ย 3.99 ส่ ว นเบี่ ย งเบน
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มาตรฐานเท่ากับ 0.832 และอันดับสุดท้าย คือ ด้านการสนับสนุนการตลาด ค่าเฉลี่ย 3.95 ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
เท่ากับ 0.860 ตามลําดับ
5.3 ผลการวิเคราะห์ การเลื อ กผู้ ให้ บ ริ การดําเนิ น พิ ธีก ารนํ าเข้ าและส่ งออกสิ น ค้ าคอนเทนเนอร์ ผ่ าน
การขนส่ งทางทะเล
ผลการวิเคราะห์ การเลื อกผูใ้ ห้บริ การดําเนิ นพิธีการนําเข้าและส่ งออกสิ นค้าทางเรื อด้วยการขนแบบ
ตูค้ อนเทนเนอร์ พบว่า ผูป้ ระกอบการกลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นต่อการเลือกผูใ้ ห้บริ การดําเนินพิธีการนําเข้าและ
ส่ งออกสิ นค้าทางเรื อด้วยการขนแบบตูค้ อนเทนเนอร์ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่ สุด โดยมี ความเห็ นว่าจะ
พิ จ ารณาเลื อ กซัพ พลายออร์ ที่ มี ค วามพร้ อ มด้านอุ ป กรณ์ แ ละสิ่ ง อํานวยความสะดวกต่ าง ๆ เป็ นอัน ดับ แรก
รองลงมาคือจะพิจารณาเลือกซัพพลายออร์ ที่มีความแม่นยําในการให้บริ การ จะพิจารณาเลือกซัพพลายออร์ ที่มี
การตอบสนองอย่างรวดเร็ ว จะพิจารณาเลือกซัพพลายออร์ ที่มีประสบการณ์ในการดําเนิ นงานอย่างยาวนาน และ
อันดับสุดท้าย คือ จะพิจารณาเลือกซัพพลายออร์ที่คาํ นึงถึงผลประโยชน์ของลูกค้าเป็ นสําคัญ
5.4 ผลการทดสอบสมมติฐาน
(1) สมมติฐานที่ 1 พบว่า ผูป้ ระกอบการที่มีระยะเวลาดําเนิ นกิจการ และขนาดขององค์กรแตกต่างกัน
มีการเลือกผูใ้ ห้บริ การดําเนิ นพิธีการนําเข้าและส่ งออกสิ นค้าทางเรื อด้วยการขนแบบตูค้ อนเทนเนอร์ แตกต่างกัน
ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05
(2) สมมติฐานที่ 2 พบว่า ปั จจัยด้านส่ วนประสมทางการตลาดมี อิทธิ พลต่อการเลือกผูใ้ ห้บริ การ
ดําเนิ นพิธีการนําเข้าและส่ งออกสิ นค้าทางเรื อด้วยการขนแบบตูค้ อนเทนเนอร์ ผลการวิเคราะห์พบว่า ปั จจัยด้าน
ส่ วนประสมทางการตลาด ด้านการบริ การ (Sig. = 0.013) ด้านราคา (Sig. = 0.000) ด้านช่องทางการให้บริ การ
(Sig. = 0.005) ด้านการสนับสนุนการตลาด (Sig. = 0.000) ด้านพนักงานบริ การ (Sig. = 0.000) ด้านกระบวนการ
การบริ การ (Sig. = 0.000) และด้านความเป็ นมืออาชีพ (Sig. = 0.000) มีอิทธิ พลต่อการเลือกผูใ้ ห้บริ การดําเนิ นพิธี
การนําเข้าและส่ งออกสิ นค้าทางเรื อด้วยการขนแบบตูค้ อนเทนเนอร์ ที่ ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 โดยปั จจัย
ด้านส่วนประสมทางการตลาดมีอิทธิพลต่อการเลือกผูใ้ ห้บริ การดําเนินพิธีการนําเข้าและส่งออกสิ นค้าทางเรื อด้วย
การขนแบบตูค้ อนเทนเนอร์ (R2) เท่ากับ 0.985 หรื อคิดเป็ นร้อยละ 98.50

6. อภิปรายผล

(1) จากผลการศึกษาพบว่า ผูป้ ระกอบการกลุ่มตัวอย่างเคยมีการจ้างผูใ้ ห้บริ การด้านพิธีการนําส่ งออก
ทางทะเล คิดเป็ นร้อยละ 90.00 และมีแผนที่จะใช้บริ การด้านพิธีการนําเข้าส่ งออกทางทะเลของบริ ษทั คนไทยใน
อนาคต คิดเป็ นร้อยละ 75.50 ซึ่ งสอดคล้องกับงานวิจยั ของปรี ยวิศว์ ขีระจิตต์ (2553) ที่พบว่า ผูป้ ระกอบการส่ วน
ใหญ่เลือกใช้บริ การบริ ษทั ภายนอกในด้านการขนส่งมากที่สุด ทั้งนี้เนื่องจากต้นทุนการขนส่งเป็ นต้นทุนที่สูงที่สุด
ในกิจการทั้งหมดของด้านโลจิสติกส์ ดังนั้นผูป้ ระกอบการส่วนใหญ่จึงตัดสิ นใจจ้างบริ ษทั ผูใ้ ห้บริ การด้านโลจิสติกส์
จากภายนอกเป็ นผูด้ าํ เนินการเพื่อลดต้นทุนของกิจการ
(2) จากผลการศึกษาปั จจัยที่มีผลต่อการเลือกผูใ้ ห้บริ การดําเนิ นพิธีการนําเข้าและส่ งออกสิ นค้าทางเรื อ
ด้วยการขนแบบตูค้ อนเทนเนอร์ พบว่า ผูป้ ระกอบการกลุ่มตัวอย่างให้ความสําคัญ ต่อปั จจัยส่ วนประสมทาง
การตลาดของผูเ้ ดินพิธีการนําเข้าและส่งออกสิ นค้าคอนเทนเนอร์ผา่ นการขนส่งทางทะเล โดยภาพรวมอยูใ่ นระดับ
มากที่ สุด โดยให้ความสําคัญด้านการบริ การเป็ นอันดับแรก รองลงมาคือ ด้านกระบวนการการบริ การ และด้าน
พนักงานบริ การ ตามลําดับ ซึ่ งสอดคล้องกับงานวิจยั ของนิ สาชล ปานจันดี (2557) พบว่า ปั จจัยส่ วนประสมทาง
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การตลาดที่ ใช้ในการตัดสิ นใจเลือกใช้บริ การตัวแทนส่ งออกสิ นค้าของโรงงานในนิ คมอุตสาหกรรมอมตะนคร
จังหวัดชลบุรี โดยภาพรวมอยูใ่ นระดับมากที่ สุด โดยด้านผลิตภัณฑ์และการบริ การเป็ นลําดับที่ 1 รองลงมาคือ
ด้านกระบวนการ ด้านบุ ค ลากร ด้านกายภาพ ด้านช่ อ งทางการจัด จําหน่ าย ด้านราคา และด้านการส่ ง เสริ ม
การตลาดเป็ นลําดับสุดท้าย
(3) ผูป้ ระกอบการที่มีขอ้ มูลพื้นฐานและข้อมูลการใช้บริ การด้านพิธีการนําเข้าส่งออกทางทะเลแตกต่าง
กัน มี การเลือกซัพพลายเออร์ ผูใ้ ห้บริ การเดิ นพิธีการนําเข้าและส่ งออกสําหรับสิ นค้าคอนเทนเนอร์ ที่ขนส่ งทาง
ทะเลแตกต่างกัน จากผลการศึกษา พบว่า ผูป้ ระกอบการกลุ่มตัวอย่างที่ มีระยะเวลาดําเนิ นกิจการ และขนาดของ
องค์กรแตกต่างกัน มีการเลือกซัพพลายเออร์ ผใู ้ ห้บริ การเดินพิธีการนําเข้าและส่ งออกสําหรับสิ นค้าคอนเทนเนอร์
ที่ขนส่ งทางทะเลแตกต่างกันโดยผูป้ ระกอบการกลุ่มตัวอย่างที่ มีระยะเวลาดําเนิ นกิ จการ 1 - 5 ปี มีการเลือกซัพ
พลายเออร์ ผูใ้ ห้ บ ริ ก ารเดิ น พิ ธี ก ารนําเข้าและส่ ง ออกสําหรั บ สิ น ค้าคอนเทนเนอร์ ที่ ข นส่ ง ทางทะเล สู งกว่า
ผูป้ ระกอบการกลุ่มตัวอย่างที่ มีระยะเวลาดําเนิ นกิจการมากกว่า 15 ปี ขึ้นไป และผูป้ ระกอบการกลุ่มตัวอย่างที่ มี
ขนาดขององค์กร 1 - 100 คน มีการเลือกซัพพลายเออร์ ผูใ้ ห้บริ การเดิ นพิธีการนําเข้าและส่ งออกสําหรับสิ นค้า
คอนเทนเนอร์ ที่ ข นส่ งทางทะเล สู งกว่าผูป้ ระกอบการกลุ่ ม ตัว อย่างที่ มี ขนาดขององค์กร 101 - 500 คน และ
501 – 1,000 คน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจยั ของสุชิน กาศธัญการ (2555) พบว่า ระยะเวลาที่เปิ ดดําเนินการที่แตกต่าง
กันมีผลต่อการเลือกใช้บริ การตูร้ ี เฟอร์คอนเทนเนอร์ ของตัวแทนขนส่ งสิ นค้าทางเรื อในอุตสาหกรรมอาหารทะเล
แช่เยือกแข็งแตกต่างกันที่ ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 และยังสอดคล้องกับงานวิจยั ของกาญจ์สิตา โฆษิตธัญญสิ ทธิ์
(2555) พบว่า ขนาดขององค์กรที่แตกต่างกันมีการตัดสิ นใจใช้บริ การที่แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ
(4) ปั จจัยด้านส่วนประสมทางการตลาด ด้านการบริ การ ด้านราคา ด้านช่องทางการให้บริ การ ด้านการสนับสนุน
การตลาด ด้านพนักงานบริ การ ด้านกระบวนการการบริ การ และด้านความเป็ นมืออาชี พ มีอิทธิ พลต่อการเลือก
ผูใ้ ห้บริ การดําเนิ นพิธีการนําเข้าและส่ งออกสิ นค้าทางเรื อด้วยการขนแบบตูค้ อนเทนเนอร์ ที่ระดับนัยสําคัญทาง
สถิติ 0.05 ซึ่ งสอดคล้องกับงานวิจยั ของกลยุทธ์ สงวนทรัพย์ (2559) พบว่า ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดมีผล
ต่อการตัดสิ นใจเลือกใช้ตวั แทนนําเข้าส่องออกในเขตกรุ งเทพมหานคร และปริ มณฑล

7. ข้ อเสนอแนะ

7.1 ข้ อเสนอแนะในการนําผลวิจยั ไปใช้
(1) ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาด ด้านกระบวนการการบริ การ เป็ นปั จจัยที่มีอิทธิพลต่อการเลือก
ผูใ้ ห้บริ การดําเนิ นพิธีการนําเข้าและส่ งออกสิ นค้าทางเรื อด้วยการขนแบบตูค้ อนเทนเนอร์ เป็ นอันดับแรก ดังนั้น
ซัพพลายออร์เดินพิธีการนําเข้าและส่งออกควรให้ความสําคัญกับการติดต่อประสานงานและติดตามได้ และการมี
ระบบและเทคโนโลยีที่ทนั สมัยให้บริ การแบบครบวงจร
(2) ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาด ด้านความเป็ นมืออาชี พ ซัพพลายออร์ เดิ นพิธีการนําเข้าและ
ส่งออกควรให้ความสําคัญกับความรู ้และความชํานาญในงาน รวมถึงความเข้าใจในความด้องการของลูกค้า และ
ความน่าเชื่อถือ ความมัน่ คงและปลอดภัย
(3) ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาด ด้านการบริ การ ซัพพลายออร์ เดิ นพิธีการนําเข้าและส่ งออก
ควรให้ความสําคัญกับการใส่ ใจความปลอดภัย รับประกันความเสี ยหาย ให้การบริ การที่ มีคุณภาพได้มาตรฐาน
และมีการบริ การที่รวดเร็ ว ตรงต่อเวลา
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(4) ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาด ด้านพนักงานบริ การ ซัพพลายออร์ เดิ น พิธี การนําเข้าและ
ส่ งออกควรให้ความสําคัญ กับ การใส่ ใจในการรับ รู ้และแก้ไขปั ญหา มี ความกระตื อรื อร้ นในการบริ การ และ
พนักงานพูดจาสุภาพเรี ยบร้อย
(5) ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาด ด้านราคา ซัพพลายออร์ เดิ นพิธีการนําเข้าและส่ งออกควรให้
ความสําคัญกับการกําหนดราคาที่ให้บริ การที่ชดั เจน มีราคาแบบเหมาจ่ายให้เลือก และมีราคายุติธรรมเมื่อเปรี ยบ
กับผูใ้ ห้บริ การอื่น
(6) ปั จจัยส่วนประสมทางการตลาด ด้านช่องทางการให้บริ การ ซัพพลายออร์ เดินพิธีการนําเข้าและ
ส่งออกควรให้ความสําคัญกับการติดต่อใช้บริ การที่สะดวกและติดต่อง่าย มีพนักงานที่สามารถติดต่อโดยตรง และ
มีการบริ การที่ครอบคลุมทัว่ ถึงทุกพื้นที่
(7) ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาด ด้านการสนับสนุ นการตลาด ซัพพลายออร์ เดิ นพิธีการนําเข้า
และส่ งออกควรให้ความสําคัญกับการแจ้งล่วงหน้าเมื่อจะมีการเปลี่ยนแปลง รวมถึงการมีเงื่อนไขการขายแบบ
ใหม่ ๆ ให้เลือก และมีการให้ส่วนลดตามปริ มาณการจ้างงาน
7.2 ข้ อเสนอแนะในการวิจยั ครั้งต่ อไป
(1) การศึ กษาครั้งนี้ เป็ นการศึ ก ษากลุ่ม ตัวอย่างผูป้ ระกอบการในนิ คมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง
จังหวัดชลบุ รี เท่ านั้น จึ งทําให้ไม่ทราบถึ งปั จจัยที่ มี อิทธิ พ ลในการเลื อกผูใ้ ห้บ ริ การดําเนิ น พิธีการนําเข้าและ
ส่งออกสิ นค้าทางเรื อด้วยการขนแบบตูค้ อนเทนเนอร์ของผูป้ ระกอบการอื่น ๆ ดังนั้นในการศึกษาครั้งต่อไปควรมี
การศึกษาจากผูป้ ระกอบการในจังหวัดอื่น ๆ และควรมีการจําแนกลักษณะผูป้ ระกอบการตามประเภทของธุรกิจ
เพื่อให้นาํ ข้อมูลที่ได้ไปบริ หารจัดการการให้บริ การเพื่อสร้างความพึงพอใจให้กบั ลูกค้าสูงสุด
(2) การศึกษาครั้งนี้ เป็ นการศึกษาเฉพาะข้อมูลพื้นฐานขององค์กรและข้อมูลการให้บริ การด้านพิธี
การนําเข้าส่ งออกทางทะเลและปั จจัยด้านปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดเท่านั้น ดังนั้นในการศึ กษาครั้งต่อไป
ควรมีการศึกษาปั จจัยอื่น ๆ ที่มีอิทธิพลในการเลือกซัพพลายออร์เดินพิธีการนําเข้าและส่งออกสิ นค้าคอนเทนเนอร์
ผ่านการขนส่งทางทะเล เช่น ปั จจัยด้านคุณภาพการให้บริ การ เป็ นต้น

8. กิตติกรรมประกาศ

ผูว้ จิ ยั ขอขอบพระคุณ ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.มานะ เชาวรัตน์ อาจารย์ที่ปรึ กษา ที่กรุ ณาช่วยให้คาํ แนะนํา
แก้ไขปั ญหาที่เกิดขึ้นในระหว่างการดําเนินการ ผูว้ ิจยั ขอกราบขอบพระคุณทุกท่าน ณ โอกาสนี้ ผูว้ ิจยั ขอขอบคุณ
ผูต้ อบแบบสอบถามท่านที่ กรุ ณาสละเวลาให้ขอ้ มูลโดยไม่หวังสิ่ งตอบแทน ซึ่ งงานวิจยั ฉบับนี้ จะเสร็ จสมบูรณ์
ไม่ได้หากไม่ได้รับความกรุ ณาจากทุกท่านและขอขอบคุณเจ้าหน้าที่โครงการปริ ญญาโททุกคนที่เอื้อเฟื้ อช่วยเหลือ
ให้ความคล่องตัวในการประสานงานกับผูว้ จิ ยั ตลอดการศึกษา
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งานวิจยั นี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อลดขั้นตอนของกระบวนการขนย้ายสิ นค้าอุปโภคบริ โภคและเพื่อจําลอง
สถานการณ์ ของกระบวนการขนย้ายสิ นค้าอุปโภคบริ โภคให้เป็ นแนวทางในการปรับปรุ งกระบวนการต่างๆ
ในอนาคต จากการที่ผวู ้ ิจยั ได้ทาํ การเก็บรวบรวมข้อมูลกระบวนการขนย้ายสิ นค้าอุปโภคบริ โภคทั้งหมด 7 ครั้ง
และบันทึกข้อมูลตั้งแต่รถบรรทุกจอดที่คลังสิ นค้าจนถึงกระบวนการเก็บสิ นค้าเข้าคลัง หลังจากผูว้ ิจยั ได้ทาํ การ
ปรับปรุ งขั้นตอนการทํางานแล้ว พบว่าขั้นตอนของกระบวนการขนย้ายสิ นค้าลดลงจาก 18 ขั้นตอน เหลือ 16
ขั้นตอน โดยการแก้ไขขั้นตอนที่ 10 พนักงานฝ่ ายขนสิ นค้าเดินมาจุดวางพาเลท และขั้นตอนที่ 16.พนักงานขับรถ
โฟล์คลิ ฟท์รอการขนย้าย ทําให้เวลาลดลงจาก 6,682.73 วินาที เหลื อ 6501.21วินาที และระยะทางลดลงจาก
121.13 เมตร เหลื อ 114.62 เมตร หลังจากนั้นผูว้ ิจยั ได้ทาํ การจําลองสถานการณ์ ลงโปรแกรม Flexsim และทํา
การวัดค่าความคลาดคเลื่อนเพื่อตรวจสอบความถูกต้อง พบว่าในขั้นตอนการตรวจสอบสิ นค้าก่อนที่จะนําเข้าไป
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ในโปรแกรม Flexsim มี เวลาทั้งหมด 996.19 วินาที และหลังจากนําไปจําลองสถานการณ์ มีเวลาเพิ่มขึ้ น เป็ น
1018.2วินาที คิดเป็ นร้อยละ 2.20 ผลที่ ได้จากการจําลองสถานการณ์ของกระบวนการขนย้ายสิ นค้าอุปโภคและ
บริ โภคทั้งหมด มีเวลาก่อนปรับปรุ งคือ 2131.12 วินาที และเวลาหลังปรับปรุ งคือ 2043.62 วินาที ลดลง 1.45 นาที
ดังนั้นจะสามารถลดขั้นตอนในการทํางานและลดเวลาในการทํางานได้ อี กทั้งยังสามารถเห็ นภาพการจําลอง
กระบวนการขนย้ายเพื่อที่จะปรับปรุ งกระบวนการในอนาคตได้
คําสําคัญ: กระบวนการขนย้าย, โปรแกรม Flexsim, ความคลาดเคลื่อน

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

ปั จจุ บัน คลังสิ นค้ามีความต้องการและความจําเป็ นและสําคัญอย่างมากในการควบคุมสิ นค้า ตั้งแต่
รับเข้า จัดเก็บ ส่ งออก ตั้งแต่สินค้าขนาดเล็กไปถึงขนาดใหญ่ ซึ่ งมีระบบในการจัดการคลังสิ นค้าที่มีคุณภาพและ
คํานึ งถึงการจัดวางตําแหน่ งสิ นค้า รวมไปถึงการเกิ ดปั ญหาในการเคลื่อนย้ายสิ นค้าภายในระบบ คลังสิ นค้ามี
มากมายหลายรู ปแบบในการจัดเก็บ ดังนั้น การจัดเก็บสิ นค้าภายในคลัง ต้องคํานึ งถึงระบบการจัดวางในแต่ละ
ตําแหน่งว่าสามารถที่จะเคลื่อนย้าย ให้ได้มีความรวดเร็ วและได้ประสิ ทธิ ภาพมากยิ่งขึ้นด้วย คลังสิ นค้าเป็ นแผนก
หนึ่ งที่สาํ คัญไม่นอ้ ยไปกว่าแผนกการผลิต เพราะเป็ นพื้นที่ที่ใช้ในการจัดเก็บหรื อสํารองสิ นค้าต่างๆ ตั้งแต่สินค้า
สําเร็ จรู ป หรื อวัตถุดิบ อีกทั้งยังมีหน้าที่ รักษาสมดุลของอุปสงค์และอุปทาน นอกจากนี้ คลังสิ นค้าเป็ นสถานที่
ที่สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มให้กบั สิ นค้า เช่น การรวบรวมสิ นค้าและประกอบขั้นตอนสุดท้าย เป็ นต้น
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บริ ษัท กรณี ศึ ก ษา เป็ นบริ ษัท ที่ บ ริ การคลัง สิ น ค้า กระจายสิ น ค้า และศู น ย์บ ริ การหลายพื้ น ที่
ภายในประเทศ มีการจัดการเก็บสิ นค้ารักษาสภาพสิ นค้าให้แก่ความต้องการของใช้บริ การคลังสิ นค้า ตั้งแต่ระบบ
ขาเข้าจนถึงระบบขาออกภายในคลังสิ นค้า เป็ นคลังสิ นค้าที่ ใช้กระจายสิ นค้าออกในทุกๆ วัน ผูว้ ิจยั ได้พบว่ามี
ขั้นตอนในกระบวนการทํางานที่ซบั ซ้อนและทําให้เกิดความล่าช้า
ดังนั้น ผูว้ ิจัยจึ งมี วตั ถุประสงค์ที่จะลดขั้นตอนของกระบวนการขนย้ายสิ นค้าอุปโภคบริ โภคโดยใช้
หลักการลดความสู ญเปล่า (Eliminate Combine Rearrange Simplify) และจําลองสถานการณ์ของกระบวนการขน
ย้ายสิ นค้าอุปโภคบริ โภคลงในโปรแกรม Flexsim ให้เป็ นแนวทางในการปรับปรุ งกระบวนการต่างๆ ในอนาคต

2. วัตถุประสงค์ ของการวิจัย

(1) เพื่อลดขั้นตอนของกระบวนการขนย้ายสิ นค้าอุปโภคบริ โภค
(2) เพื่อจําลองสถานการณ์ของกระบวนการขนย้ายสิ นค้าอุปโภคบริ โภคให้เป็ นแนวทางในการปรับปรุ ง
กระบวนการในอนาคตได้

3. ทฤษฎีและงานวิจัยทีเ่ กีย่ วข้ อง

3.1 แผนภูมกิ ารไหล (Flow Process Chart)
แผนภูมิการไหล เป็ นเครื่ องมือที่ใช้ในการบันทึกข้อมูลได้อย่างละเอียด กระชับ ประกอบด้วยสัญลักษณ์
คําบรรยายและลายเส้น เพื่อบอกรายละเอียดของขั้นตอนการขนย้ายเพื่อช่วยให้วเิ คราะห์สามารถมองเห็นภาพของ
ขั้นตอนการขนย้ายสิ นค้าได้อย่างชัดเจนตั้งแต่ตน้ จนจบ โดยมีสญ
ั ลักษณ์ต่างๆ ดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1 แสดงสัญลักษณ์ ความหมายและคําอธิบาย
สั ญลักษณ์

ชื่ อสัญลักษณ์
การปฏิบตั ิงาน (Operation)
การขนส่ ง (Transportation)
การตรวจสอบ (Inspection)
การรอคอย (Delay)
การเก็บ (Storage)

คําอธิบาย
1.การจัดเตรี ยมวัตถุเพื่องานในขั้นถัดไป
1. การเคลื่อนย้ายสิ่ งหนึ่ งจากจุดหนึ่งไปยังจุดหนึ่ง
1.พนักงานมีการตรวจสอบสิ นค้า
1. พักสิ นค้าไว้ชว่ั คราวระหว่างการขนย้าย
1. การเก็บสิ นค้าเพื่อจัดส่ งไปยังลูกค้า

3.2 แผนผังการไหล (Flow Diagram)
เครื่ องมือที่ใช้ในการเขียนระบบใหม่ในการเขียนแผนภาพจําลองการทํางานของขั้นตอนการขนย้าย
สิ นค้า ระบุแหล่งกําเนิดของข้อมูล การไหลของกระบวนการต่างๆภายในการขนย้ายสิ นค้า ดังตารางที่ 2
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ตารางที่ 2 วิธีการเขียนแผนผังการไหล
แผนผังการไหล
สังเกต/บันทึก

แยกประเภทกิจกรรม
เขียนแผนผัง

ขั้นตอนทํางาน/ตําแหน่ง/เวลา/กิ จกรรม
ทิศทางการไหล
ระยะทาง ความถี่ ปริ มาณ
ความซับซ้อนจุดตัดเส้นทาง
วัสดุ/คน

3.3 เวลามาตรฐาน
เวลามาตรฐาน เป็ นเวลาทั้งหมดที่กระบวนการนั้นควรจะเสร็ จโดยการทํางานอย่างมาตรฐานหลังจาก
ทราบค่าเวลาปกติและเวลาลดหย่อนแล้วสามารถคํานวณหาค่าเวลามาตรฐานได้ตามสมการดังนี้
STD = NT (1+A)
(1)
เมื่อ
STD คือ เวลามาตรฐาน (Standard Time)
NT คือ เวลาปกติ (Normal Time)
A เวลาเผื่อ (Allowance Time) อยูใ่ นรู ปร้อยละของเวลาปกติ
3.4 แผนผังแสดงเหตุและผล
กําหนดปั ญหาและสาเหตุของปั ญหาที่เกิดขึ้นเพือ่ วิเคราะห์และแก้ไขสาเหตุของปัญหานั้น ๆ
3.5 แนวคิดการระดมสมอง
เป็ นการระดมความคิดกับบุคคลที่เกี่ยวข้องเพื่อหาแนวทางการแก้ไขได้หลากหลายรู ปแบบ
3.6 หลักการลดความสู ญเปล่ า (Eliminate Combine Rearrange Simplify)
เป็ นหลักการที่ช่วยปรับประยุกต์ใช้หลักการต่างๆเพื่อการปรับปรุ ง หรื อลดเวลาในกระบวนการขนย้าย
สิ นค้าและช่วยเพิ่มประสิ ทธิภาพในการทํางาน โดยมี 4 องค์ประกอบ ดังนี้
E = Eliminate คือ การลดขั้นตอนการทํางานที่ไม่จาํ เป็ นออก
C = Combine คือ การรวมขั้นตอนการทํางานเข้าด้วยกันเพื่อประหยัดเวลาหรื อแรงงานใน การทํางาน
R = Rearrange คือ การจัดลําดับงานใหม่ให้เหมาะสม
S = Simplify คือ ปรับปรงุ วิธีการทํางาน หรื อสร้างอุปกรณ์ช่วยให้ทาํ งานได้ง่ายขึ้น
3.7 แบบจําลองสถานการณ์ Flexsim
โปรแกรมที่ใช้ออกแบบการจําลองเวลาและระยะทางในกระบวนการขนย้ายสิ นค้า

4. วิธีดําเนินการวิจัย

1. สื บค้น สํารวจ เก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับกระบวนการขนย้ายสิ นค้า ระยะทางในกระบวนการขนย้าย
สิ นค้าและเวลาการเคลื่อนย้ายภายในกระบวนการขนย้ายสิ นค้า ของบริ ษทั กรณี ศึกษา
2. ศึ กษาทฤษฎี และโปรแกรมที่ เกี่ ยวข้องในการทําวิจยั ได้แก่ ทฤษฎี แผนภูมิการไหล (Flow Process
Chart) และแผนผังการไหล (Flow Diagram) เวลามาตรฐาน (Standard Time) ทฤษฎีการลดความสูญเปล่า (ECRS)
ทฤษฎีควบคุมคุณภาพทั้ง 7 ชนิด (7 Quality Control Tools) และโปรแกรม Flexsim
3. นําข้อมูลที่ได้จากการเก็บรวบรวมข้อมูลมาจัดทําขั้นตอนในแผนภูมิการไหล (Flow Process Chart)
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ภาพที่ 1 แผนภูมิการไหลของกระบวนการขนย้ายสิ นค้า
4. นําข้อมูลที่ได้จากการเก็บรวบรวมข้อมูลมาจัดทําแผนผังการไหล (Flow Diagram)

ภาพที่ 2 แผนผังการไหลของกระบวนการขนย้ายสิ นค้า
5. นํา ระยะเวลาที่ เ ก็ บ ข้อ มู ล มาได้ มาหาเวลามาตรฐาน (Standard Time) ของขั้น ตอนในแต่ ล ะ
กระบวนการขนย้ายสิ นค้า เพื่อหาเวลาที่ควรจะเสร็ จของแต่ละกระบวนการ
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ภาพที่ 3 เวลามาตรฐาน (Standard Time) ของกระบวนการขนย้ายสิ นค้า
6. หาสาเหตุของปั ญหาโดยใช้ทฤษฎีแผนผังแสดงเหตุและผล (Fishbone Diagram)

ภาพที่ 4 แผนผังแสดงเหตุและผลของปั ญหา
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7. หลังจากทราบปั ญหาใช้แนวคิดระดมสมอง (Brain Storming) เพื่อแก้ไขปั ญหา

ภาพที่ 5 วิธีแก้ไขปั ญหาโดยการระดมสมอง
8. หลังจากที่ผวู ้ จิ ยั ได้ทาํ การระดมสมองแล้วผูว้ จิ ยั จึงหาแนวทางการแก้ไขปั ญหาโดยใช้หลักการลด
ความสูญเปล่า ECRS และมีรายละเอียดก่อนและหลังปรับปรุ ง ดังภาพที่ 6
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ภาพที่ 6 แก้ไขปั ญหาโดยใช้หลักการลดความสูญเปล่า ECRS
9. จําลองสถานการณ์ของกระบวนการขนย้ายสิ นค้าโดยใช้โปรแกรม Flexsim

ภาพที่ 7 ภาพก่อนและหลังปรับปรุ งโดยใช้แบบจําลองสถานการณ์

5. ผลการวิจัย

จากที่ ผูว้ ิจัย ได้ท ํา การศึ ก ษาเรื่ อ ง การลดขั้น ตอนในกระบวนการขนย้า ยสิ น ค้า อุ ปโภคและบริ โภค
กรณี ศึกษา คลังสิ นค้าแห่งหนึ่งในจังหวัดขอนแก่น ผูว้ ิจยั ได้ดาํ เนิ นขั้นตอนการวิจยั ตามลําดับ โดยมีวตั ถุประสงค์
เพื่อลดขั้นตอนของกระบวนการขนย้ายสิ นค้าอุปโภคบริ โภคและเพื่อจําลองสถานการณ์ของกระบวนการขนย้าย
สิ นค้าอุปโภคบริ โภคให้เป็ นแนวทางในการปรับปรุ งกระบวนการต่างๆในอนาคต จากผลการวิจยั สามารถสรุ ปได้
ดังนี้
1. จากการที่ผวู ้ จิ ยั ได้ใช้แผนผังแสดงเหตุและผล เข้ามาช่วยในการหาปั ญหาและสาเหตุของปั ญหาพบว่า
คนจัดเลียงสิ นค้าลงพาเลทช้า พนักงานไม่มีความชํานาญ พนักงานขาดความกระตือรื อร้น รถโฟล์คลิฟท์มีสภาพ
เก่ า ล้อของรถเข็นฝื ด พาเลทเสื่ อมสภาพ พนักงานทํางานหลายขั้นตอน, สิ นค้ามี ขนาดไม่แน่ นอน และสภาพ
อากาศร้อน ผูว้ ิจยั จึงได้นาํ ปั ญหาทั้ง 5 มาวิเคราะห์และทําการปรับปรุ งแก้ไขโดย การระดมสมองและหลักการลด
ความสูญเปล่า
2. การระดมสมองระหว่างผูว้ ิจยั และพนักงานที่มีส่วนเกี่ยวข้อง สามารถหาแนวทางการแก้ไขปั ญหาได้
ดังนี้
2.1 พนักงานจัดเลียงสิ นค้าลงพาเลทช้าเนื่องจากพาเลทไม่ได้ถูกจัดเตรี ยมให้อยูใ่ นพื้นที่ขนย้ายหรื อ
ที่ที่เหมาะสม ผูว้ ิจยั ได้เลือกวิธีการแก้ไขโดยการเตรี ยมพาเลทและจัดสถานที่สาํ หรับวางพาเลทใกล้กบั จุดขนย้าย
สิ นค้าลง เพื่อให้พนักงานสามรถขนสิ นค้าลงพาเลทได้ทนั ทีโดยไม่ตอ้ งเดินไปขนพาเลทมาวางไว้จุดขนย้าย
2.2 พนักงานไม่มีความชํานาญงาน ผูว้ ิจยั ได้เลือกวิธีแก้ไขโดยทําการตรวจสอบการทํางานของ
พนักงานและให้ทาํ งานซํ้าๆเพื่อให้พนักงานเกิดความชํานาญ
2.3 พนักงานขาดความกระตือรื อร้น ผูว้ ิจยั ได้เลือกวิธีแก้ไขโดยการกําหนดเวลาในการมอบหมาย
งาน มีเกณฑ์พิจารณาของการทํางานของพนักงานให้ตรงตามเวลาที่กาํ หนดและเป็ นเกณฑ์ในการกําหนดเงินเดือน
2.4 รถโฟล์คลิฟท์มีสภาพเก่าทําให้สตาร์ จนานกว่าปกติ ผูว้ ิจยั ได้เลือกวิธีแก้ไขโดยหมัน่ ตรวจเช็ค
สภาพรถก่อนทําการขนย้ายสิ นค้า
2.5 ล้อของรถเข็นฝื ดจึงทํางานล่าช้า ผูว้ ิจยั ได้เลือกวิธีแก้ไขโดยหากล้อเสื่ อมสภาพแล้วเปลี่ยนล้อ
เป็ นรุ่ นกันสนิมส่วนหากเช็คแล้วล้อยังสามารถใช้ได้อยูค่ วรหยดนํ้ามันหล่อลื่น
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2.6 พาเลทมีเสื่ อมสภาพจึงรองรับนํ้าหนักได้นอ้ ยลง ผูว้ ิจยั ได้เลือกวิธีแก้ไขโดยเช็คสภาพบ่อยครั้ง
หากชํารุ ดควรเปลี่ยนพาเลทใหม่
2.7 ให้พนักงานทํางานหลายขั้นตอนจึงเกิดความล่าช้า ผูว้ ิจยั ได้เลือกวิธีแก้ไขโดยกําหนดขั้นตอน
ในการทํางานและระบุตาํ แหน่งหน้าที่อย่างชัดเจน
2.8 วัสดุมีขนาดที่ไม่แน่นอน ส่งผลทําให้การขนส่งไม่ต่อเนื่อง ผูว้ จิ ยั ได้เลือกวิธีแก้ไขโดยการเสนอ
ให้บริ ษทั ใช้สายพานลําเลียงสิ นค้าเพื่อช่วยทุ่นแรงในการยกสิ นค้าลงจากรถ
2.9 อากาศร้อนทําให้พนักงานเหนื่ อยล้า ผูว้ ิจยั ได้เลือกวิธีแก้ไขมีเครื่ องดื่มและผ้าเย็นบริ การเพื่อ
บรรเทาอาการเหนื่อยล้าสําหรับวันที่สภาพร้อนมาก
3. หลังจากการระดมสมองแล้วผูว้ ิจยั ได้นาํ หลักการลดความสู ญเปล่า (ECRS) เข้ามาช่วยในการหาแนว
ทางการแก้ไขปั ญหาในกระบวนการขนย้ายสิ นค้า โดยผูว้ ิจยั ได้เล็งเห็นปั ญหาและแก้ไขปั ญหาดังนี้ ปั ญหาคนจัด
เลียงสิ นค้าลงพาเลทช้า พาเลทไม่ได้ถูกจัดเตรี ยมในที่ ขนย้ายหรื อที่ที่เหมาะสม แนวทางการแก้ไขปั ญหาคือจัด
สถานที่ สํ า หรั บ วางพาเลทใกล้กับ จุ ด ขนย้า ยสิ น ค้า ลงหลัก การลดความสู ญ เปล่ า ที่ ใ ช้คื อ การตัด ขั้น ตอน
(Eliminate),ปั ญหาถัดไปคือพนักงานขับรถโฟล์คลิฟท์เตรี ยมตัวรอการขนย้ายที่นานเกิ นไป แนวทางการแก้ไข
ปั ญหาคือ ให้พนักงานเตรี ยมรถช่วยขนสิ นค้าก่อนไม่จาํ เป็ นต้องรอที่รถโฟล์คลิฟท์ หลักการลดความสูญเปล่าที่ใช้
คือการรวมขั้นตอนการทํางาน(Combine) และปั ญหาล้อของรถเข็นฝื ดจึงทํางานล่าช้า เกินไป แนวทางการแก้ไข
ปั ญหาคื อหากล้อเสื่ อมสภาพแล้วเปลี่ ยนล้อเป็ นรุ่ นกันสนิ มส่ วนหากเช็คแล้วล้อยังสามารถใช้ได้อยู่ควรหยด
นํ้ามันหล่อลื่น หลักการลดความสู ญเปล่าที่ ใช้คือการทําให้ง่าย (Simplify) โดยมีผลเปรี ยบเที ยบก่อนและหลัง
ปรับปรุ ง ดังตารางที่ 3
ตารางที่ 3 แสดงผลการเปรี ยบเทียบกระบวนการขนย้ายสิ นค้าอุปโภคและบริ โภคก่อนปรับปรุ งและหลังปรับปรุ ง
รายละเอียด
ก่ อนปรับปรุง
หลังปรับปรุง
ลดลง
ร้ อยละ
ขั้นตอนการทํางาน(จํานวน)
18
16
2
11.11
เวลาเฉลี่ย(วินาที)
6682.73
6501.21
181.52
2.71
ระยะทาง(เมตร)
121.13
114.62
6.51
5.37

6. อภิปรายผล

จากการที่ผวู ้ จิ ยั ได้ทาํ การเก็บข้อมูลกระบวนการขนย้ายสิ นค้าก่อนและหลังปรับปรุ งกระบวนการ พบว่า
ขั้นตอนของกระบวนการขนย้ายสิ นค้าลดลงจาก 18 ขั้นตอน เหลือ 16 ขั้นตอน ลดลงคิดเป็ น 11.11% เวลาลดลง
จาก 6682.73 วินาที เหลือ 6501.21 วินาที ลดลงคิดเป็ น 2.71 % และระยะทางลดลง 121.13 เหลือ 114.62 เมตร
ลดลงคิดเป็ น 5.37 % ซึ่ งสอดคล้องกับหลักการลดความสู ญเปล่า ECRS ที่ ผูว้ ิจยั ได้ปฏิบตั ิ ทั้งนี้ เนื่ องจากการลด
ขั้น ตอนในกระบวนการขนย้า ยสิ น ค้า อุ ป โภคและบริ โ ภคสามารถลดจํา นวนขั้น ตอนการขนย้า ยได้จริ ง ซึ่ ง
ผลการวิจยั นี้ สอดคล้องกับงานวิจยั ของคุณ ธรรมกร สี ลาเรื อง ที่ ได้วิจยั เรื่ องการลดความสู ญเปล่าของพนักงาน
แผนกลานตูค้ อนเทนเนอร์ ที่ สามารถลดการทํางานได้ 4 ขั้นตอน ทําให้ระยะเวลาลดลง 26.81% และระยะทาง
ลดลง 27.40 %
จากนั้นผูว้ ิจัยทําการวัดค่าความคลาดเคลื่ อนเพื่อตรวจสอบความคลาดเคลื่ อนของขั้นตอนเช็คเกอร์
ตรวจสอบสิ นค้าในขั้นตอนกระบวนการขนย้ายที่ 15 พบว่า ขั้นตอนเช็คเกอร์ ตรวจสอบสิ นค้าก่ อนนําไปเข้า
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โปรแกรม Flexsim มีเวลาทั้งหมด 996.19 วินาที และในโปรแกรม เช็คเกอร์ตรวจสอบสิ นค้าทั้งหมด 1018.2 วินาที
ผูว้ จิ ยั พบว่ามีความคลาดเคลื่อนทั้งหมด254.55 วินาที คิดเป็ น 2.21 %
ดังนั้นผูว้ ิจยั สรุ ปได้วา่ มีผลการเปรี ยบเทียบทั้งก่อนและหลังการปรับปรุ งของกระบวนการขนย้ายสิ นค้า
ในบริ ษทั กรณี ศึกษา พบว่าเวลาก่ อนปรั บปรุ งคือ 2131.12 วินาที หรื อ 35.51 นาที และเวลาหลังปรั บปรุ ง คื อ
2043.62 วินาที หรื อ 34.06 นาที และเวลาลดลง 87.5 วินาที หรื อ 1.45 นาที คิดเป็ นร้อยละ 4.10 หากผูว้ ิจยั จําลอง
สถานการณ์ กระบวนการขนย้ายสิ นค้าเป็ นเวลา 1 เดื อน พบว่าเวลาของกระบวนก่ อนปรั บปรุ ง เวลาที่ ได้คือ
63933.6 วินาที หรื อ 1065.56 นาที และเวลาของกระบวนก่ อนหลังปรั บปรุ ง เวลาที่ ได้คือ 61308.6 วินาที หรื อ
1021.81 นาที และเวลาลดลง 2625 วินาที หรื อ 43.5 นาที คิดเป็ นร้อยละ 4.10
หลังจากการทําการปรับปรุ งกระบวนการขนย้ายสิ นค้า บริ ษทั กรณี ศึกษา สามารถลดขั้นตอนการทํางาน
และสามารถลดเวลาการทํางานได้จริ ง แต่สามารถเพิ่มประสิ ทธิภาพได้ไม่มากนัก ผูว้ จิ ยั จึงจําลองสถานการณ์ของ
กระบวนการขนย้ายสิ นค้าอุปโภคบริ โภคเพื่อให้บริ ษทั กรณี ศึกษาได้เห็นภาพกระบวนการขนย้ายทั้งหมดและยัง
สามารถใช้ในการปรับปรุ งขั้นตอนการทํางานต่างๆ ในอนาคตได้

7. ข้ อเสนอแนะ

7.1ข้ อเสนอแนะในการนําผลวิจยั ไปใช้
ในการวิจยั ครั้งนี้ ผูว้ ิจยั ได้พบว่าปั ญหาส่ วนใหญ่เกิ ดจากระบบการทํางานที่ ที่ซ้ าํ ซ้อนและการทํางานที่
ไม่ เ ต็ม ประสิ ท ธิ ภ าพ ผูว้ ิจัย จึ ง คิ ด ว่า ควรมี ก ารจัด อบรม เพื่ อ ให้พ นัก งานตระหนัก ถึ ง หน้า ที่ ใ นการทํา งานมี
การสังเกตการทํางานของพนักงานเพื่อให้พนักงานมีความกระตือรื อร้นอยูต่ ลอดเวลา และมีการวัดประสิ ทธิ ภาพ
ของกระบวนการทํางานอยูเ่ สมอเพื่อให้กระบวนการหรื อการปฏิบตั ิงานมีประสิ ทธิภาพเพิ่มมากขึ้น
7.2 ข้ อเสนอแนะในการวิจยั ครั้งต่ อไป
เนื่ องจากผูว้ ิจยั ไม่สามารถเข้าถึงการทํางานและไม่สามารถปรับปรุ งการทํางานของพนักงานโดยตรงได้
อย่างเต็มที่ ผูว้ ิจยั เห็นควรว่าในงานวิจยั ครั้งต่อไปควรขยายเวลาในการเก็บข้อมูลและขออนุญาตผูท้ ี่เกี่ยวข้องใน
บริ ษทั ให้สามารถเข้าไปเก็บรวบรวมข้อมูลหรื อปรับปรุ งแก้ไขขั้นตอนการทํางาน เพื่อให้งานวิจยั มีประสิ ทธิ ภาพ
มากยิง่ ขึ้น

8. กิตติกรรมประกาศ

วิจยั เล่มนี้ สมบูรณ์ได้ดว้ ยการได้รับคําแนะนําและแนวทางการแก้ไขปั ญหาที่เกิดขึ้นระหว่างการทําวิจยั
ขอขอบพระคุณคณะอาจารย์ ซึ่ งเป็ นอาจารย์ที่ปรึ กษาในงานวิจยั นี้ ที่ สละเวลาให้คาํ แนะนํา และความคิดเห็นที่
เป็ นประโยชน์เกี่ยวกับแนวทางการดําเนินงานวิจยั การปรับปรุ งแก้ไขงานวิจยั และการนําเสนองานวิจยั ครั้งนี้
ขอขอบคุณ บริ ษทั กรณี ศึกษาและผูจ้ ดั การที่ให้ความอนุเคราะห์ในการเก็บรวบรวมข้อมูลที่นาํ มาใช้ใน
งานวิจยั เล่มนี้
สุ ดท้ายนี้ ขอขอบพระคุณ คณะอาจารย์ วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยศรี ปทุมวิทยา
เขตขอนแก่น ที่ให้คาํ แนะนําในการแก้ไขข้อบกพร่ องต่างๆเพื่อให้โครงงานวิจยั นี้ได้เสร็ จสมบูรณ์
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การวิจยั นี้มีวตั ถุประสงค์เพื่อเพิ่มและปรับปรุ งประสิ ทธิภาพในการจัดเส้นทางการขนส่งสิ นค้า การวิจยั มี
การเก็บรวบรวมข้อมูลโดยการสังเกตและการทดสอบนําร่ อง ผลการศึกษาพบว่า การปรับปรุ งเส้นทางการขนส่ง
โดยการประยุกต์การจัดเส้นทางตามทฤษฎี ปัญหาการจัดเส้นทางการขนส่ ง (Vehicle Routing Problem) ทฤษฎี
เกี่ ย วกับ การลดระยะเวลาในการขนส่ ง สิ นค้า และการกํา จัด ความสู ญ เสี ย (7 Waste) สามารถลดต้น ทุ นและ
ค่ า ใช้จ่ า ยได้ 8,200 บาท หรื อ 34.89% และลดระยะเวลาในการขนส่ งสิ น ค้า ได้ 1-2 วัน หรื อ 50% ทํา ให้เกิ ด
ความรวดเร็ วในการดําเนินงาน และสามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ดียงิ่ ขึ้น
คําสําคัญ: การเพิ่มประสิ ทธิภาพการขนส่ง การจัดเส้นทางการขนส่ง การกําจัดความสูญเสี ย
การเพิ่มประสิ ทธิภาพการขนส่ง

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. ความสํ าคัญและทีม่ าของปั ญหาวิจัย

ปั จจุบนั ระบบโลจิ สติกส์มีบทบาทสําคัญเป็ นอย่างยิ่งในระบบเศรษฐกิ จภายในประเทศ ไม่ว่าจะเป็ น
ทางด้านการขนส่ งหรื อด้านคลังสิ นค้า ผูป้ ระกอบการที่มีส่วนเกี่ ยวข้องต่างพัฒนาระบบการจัดการ เพื่อที่ จะลด
ต้นทุนและเพิ่มประสิ ทธิ ภาพในการทํางาน และเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันกับผูป้ ระกอบการรายอื่นๆ
ทั้งทางด้านราคาและคุณภาพในการให้บริ การ
การขนส่ ง เป็ นกิ จ กรรมที่ สํ า คัญ อย่ า งหนึ่ งในกระบวนการโลจิ ส ติ ก ส์ โ ดยมี เ ป้ า หมายเพื่ อ เพิ่ ม
ประสิ ทธิ ภาพเชิงปฏิบตั ิการ กําหนดโครงสร้างให้มีประสิ ทธิ ผล สามารถจัดส่ งสิ นค้าตามคําสั่งซื้ อด้วยปริ มาณที่
ถูกต้องตรงตามความต้องการของลูกค้า คุณภาพดีไม่แตกหรื อสูญหายในเวลาที่กาํ หนด ตรงตามสถานที่ที่ตอ้ งการ
ภายใต้ตน้ ทุนที่ต่าํ (Sudalaimuthu & Raj, 2009) และสอดคล้องกับกระบวนการโลจิสติกส์ จึงต้องทําทุกอย่างให้
ถูกต้องเพื่อให้สอดคล้องกับกลยุทธิ์ ทางโลจิสติกส์มีการตัดสิ นใจเกี่ยวกับการขนส่ งให้ชดั เจน ให้สามารถรองรับ
กับความต้องการของลูกค้าได้ มีการจัดระดับการให้บริ การลูกค้าอย่างชัดเจนแต่ตอ้ งคํานึงถึงต้นทุนที่เกิดขึ้นด้วย
บริ ษทั xyz ดําเนิ นธุรกิจทางด้านการนําเข้าและเป็ นตัวแทนจําหน่ายสิ นค้าประเภทอาหารสําเร็ จรู ปจาก
ต่างประเทศซึ่ งมี สินค้าหลากหลาย ทั้งสิ นค้าสําเร็ จรู ป (Dry) สิ นค้าอาหารแช่ เย็น (Chilled) และสิ นค้าแช่แข็ง
(Frozen) การขนส่ งสิ นค้า ของ “บริ ษทั xyz” ทุกชนิ ดถูกจัดจําหน่ายด้วยระบบขนส่ งที่มีประสิ ทธิ ภาพ โดยรถขนส่ ง
สิ นค้าทุกคันติดตั้งระบบควบคุมความเย็น (Data logger system) ในอุณหภูมิที่เหมาะสมเพื่อให้ลูกค้าแน่ใจว่าสิ นค้า
ที่ได้รับยังคงคุณภาพความสด ใหม่อย่างแท้จริ ง ซึ่ งพบว่าในการขนส่ งสิ นค้าแต่ละครั้ง เจ้าหน้าที่ธุรการขนส่งนั้น
จะมีการจัดสายการขนส่ งสิ นค้าไปยังลูกค้าในสายต่างๆ ของภาคใต้ท้ งั 14 จังหวัด และอําเภอบางสะพานน้อย
บางสะพาน และทับสะแก ของจังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์ โดยมีศูนย์กระจายสิ นค้าตั้งอยู่ที่ อําเภอท่าฉาง จังหวัด
สุราษฎร์ธานี มีการกระจายสิ นค้าในภาคใต้ท้ งั หมด 6 สายหลักๆ ได้แก่
1. ภูเก็ต+พังงา
2. กระบี่+ตรัง
3. ชุมพร+ระนอง+ประจวบคีรีขนั ธ์
4. สุราษฎร์ธานี+เกาะสมุย
5. นครศรี ธรรมราช (เมือง)+สงขลา
6. นครศรี ธรรมราช (ทุ่งสง)+พัทลุง+หาดใหญ่+สตูล+ปั ตตานี+ยะลา+นราธิวาส
โดยพบว่าสายของนครศรี ธรรมราช (ทุ่งสง) ถึงนราธิ วาสนั้น เป็ นสายที่ยาวที่สุดมีระยะทางจากบริ ษทั
ไปยังนราธิ วาสประมาณ 1,700 กิโลเมตรไป-กลับ โดยใช้เวลาในการขนส่ งสิ นค้าให้ลูกค้าประมาณ 4-5 วันถึงจะ
ส่งสิ นค้าเสร็ จ โดยใช้รถ 6 ล้อเป็ นพาหนะในการขนส่งสิ นค้า และมีการจํากัดความเร็ วอยูท่ ี่ 60 กิโลเมตรต่อชัว่ โมง
ทําให้ระยะเวลาขนส่ งสิ นค้าค่อนข้างนาน และลูกค้าที่ อยู่ไกลได้รับสิ นค้าช้า และไม่ทนั ตามความต้องการของ
ลูกค้า
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ดังนั้นจึงได้มีการเสนอแนะแนวทางโดยจากปกติจะมีสายขนส่ งที่ยาวอยู่ 1 สาย จากศูนย์กระจายสิ นค้า
สุ ราษฯ ส่ งสิ นค้าให้ลูกค้าตั้งแต่นครศรี ธรรมราช(ทุ่งสง) ถึงนราธิ วาส โดยเสนอเป็ นเปลี่ยนเป็ น 2 สายการขนส่ ง
โดยใช้รถ 4 ล้อเป็ นพาหนะในการขนส่ ง โดยแบ่งเป็ นสุ ราษฯ-นครศรี ธรรมราช(ทุ่งสง) ถึงหาดใหญ่ และสุ ราษฯหาดใหญ่ถึงนราธิ วาส ทําให้ระยะเวลาในการขนส่ งสิ นค้านั้นเร็ วขึ้น ระยะทางในการขนส่ งสิ นค้าสั้นลง ทําให้
ลูกค้าได้รับสิ นค้าเร็ วขึ้นประมาณ 2-3 วัน สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ดียงิ่ ขึ้น

2. วัตถุประสงค์ ของการวิจัย

2.1 เพื่อเพิ่มประสิ ทธิภาพในการขนส่งสิ นค้าในสายใต้ล่างของจังหวัดนครศรี ธรรมราช - นราธิวาส
2.2 เพื่อเสนอแนะแนวทางการแก้ไขปั ญหาในการจัดเส้นทางการขนส่งสิ นค้าในสายใต้ล่างของจังหวัด
นครศรี ธรรมราช-นราธิวาส

3. เอกสารและงานวิจัยทีเ่ กี่ยวข้ อง

3.1 แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้ อง
3.1.1 ปัญหาการจัดเส้ นทางการเดินรถขนส่ ง (Vehicle Routing Problem: VRP)
ปั ญหาการจัดเส้นทางการเดิ นรถขนส่ ง คื อปั ญหาที่ ตอ้ งการหาเส้นทางเดิ นรถที่ เหมาะสมจาก
จํานวนของเส้นทางเดินรถที่เป็ นไปได้ท้ งั หมด เป็ นวิธีที่ผปู ้ ฏิบตั ิการด้านโลจิสติกส์ใช้เพื่อลดต้นทุนในการขนส่ง
และลดระยะเวลาในการจัดส่ งสิ นค้า หาเส้นทางที่ ส้ นั ลงโดยผลเฉลยที่ได้จะขึ้นอยูก่ บั วัตถุประสงค์ (Objective)
และข้อจํากัดในการแก้ปัญหา (Constraint) ที่ เกิ ดขึ้น เนื่ องจากสภาพการปฏิ บตั ิงานจริ ง ให้สามารถหาเส้นทาง
การเดินรถที่ขนส่งสิ นค้าไปยังลูกค้าแต่ละรายตามปริ มาณความต้องการสิ นค้าของลูกค้า ภายใต้ขอ้ กํา หนดในเรื่ อง
ของค่าใช้จ่ายที่ ต่ าํ ที่ สุด หรื อหาเวลาที่ ใช้ในการเดิ นทางที่ น้อยที่ สุด โดยจุ ดเริ่ มต้นและจุดสิ้ นสุ ดของเส้นทาง
การเดินรถจะต้องอยูท่ ี่คลังสิ นค้าเสมอการจัดเส้นทางในการเดินรถที่ดีและมีประสิ ทธิ ภาพนั้นจะส่งผลให้สามารถ
ลดระยะทางในการขนส่ งได้ และในบางครั้ งยังสามารถลดจํา นวนยานพาหนะที่ ใช้ในการขนส่ งได้อี ก ด้ว ย
เมื่อระยะทางและจํา นวนยานพาหนะที่ใช้ในการขนส่ งลดลงส่ งผลให้มลพิษที่ เกิ ดขึ้นจากการขนส่ งลดลง และ
ยังทําให้ตน้ ทุนในการขนส่ งของบริ ษทั ลดลงอีกด้วย (นลินี อุดมสมบัติมีชยั , 2548) นอกจากนั้น ปั ญหาการจัด
เส้นทางการขนส่ งเป็ นปั ญหาที่ ได้รับความสนใจเป็ นอย่างมากโดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อการลดต้นทุนการขนส่ ง
และโลจิสติกส์ซ่ ึงเป็ นหนึ่งในต้นทุนที่สาํ คัญของตัวสิ นค้าและบริ การ ปั ญหาการจัดเส้นทางการขนส่งนั้นค่อนข้าง
ยากและซับซ้อน เนื่ องจากมี ปัจจัยความไม่แน่ นอนต่าง ๆ ที่ อาจเกิ ดขึ้ นได้ในขณะเดิ นทางขนส่ ง โดยเฉพาะ
เมื่ อเครื อข่ายการขนส่ งมี ขนาดใหญ่มาก ๆ ตัวอย่างที่ ได้นําเสนอ คื อ ปั ญหาการจัดเส้นทางการขนส่ งภายใต้
ความไม่แน่นอนของอุปสงค์ซ่ ึงเป็ นปั ญหาที่ได้รับความสนใจอย่างมากในห่วงโซ่อุปทาน (เกียรติกลุ ไชยจิตต์เอื้อ,
2560)
3.1.2 การกําจัดความสู ญเสีย (7 Waste)
การกําจัดความสู ญเสี ย (7 Waste) เป็ นกุญแจดอกหนึ่ งในระบบ Lean Manufacturing เป็ นระบบ
กําจัดความสู ญเสี ยและปรับปรุ งคุณภาพอย่างต่อเนื่ องในกระบวนการผลิต เพื่อเพิ่มประสิ ทธิ ภาพให้กบั กิจกรรม
หรื อ งานที่ ด ํา เนิ น การ ข้อ เสี ย จากการมี 7 Waste คื อ ใช้เ วลาการผลิ ต นาน สิ น ค้า มี คุ ณ ภาพตํ่า และต้น ทุ น สู ง
กระบวนการผลิ ต มัก จะพบว่า มี ค วามสู ญ เสี ย ต่ า งๆแฝงอยู่ไ ม่ ม ากก็ น้อ ย ซึ่ งเป็ นเหตุ ใ ห้ ป ระสิ ท ธิ ภ าพและ
ประสิ ทธิ ผลของกระบวนการตํ่ากว่าที่ควรจะเป็ น ดังนั้นจึงมีแนวคิดเพื่อพยายามจะลดความสู ญเสี ยเหล่านี้เกิดขึ้น
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มากมาย แนวคิดหนึ่ งที่คิดค้นโดย Mr.Shigeo Shingo และ Mr.Taiichi Ohno โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อขจัดความสู ญเสี ย
7 ประการ ได้แก่ 1) ความสู ญเสี ยเนื่ องจากการผลิตมากเกินไป (Overproduction) การผลิตสิ นค้าปริ มาณมากเกิ น
ความต้องการการใช้งานในขณะนั้น หรื อผลิตไว้ล่วงหน้า เป็ นเวลานาน มาจากแนวความคิดเดิมที่วา่ แต่ละขั้นตอน
จะต้องผลิตงานออกมาให้มากที่สุดเท่าที่จะทําได้ เพื่อให้เกิดต้นทุนต่อหน่วยตํ่าสุดในแต่ละครั้งโดยไม่ได้คาํ นึ งถึง
ว่าจะทําให้มีงานระหว่างทํา (Work in process, WIP) ในกระบวนการเป็ นจํานวนมากและทําให้กระบวนการผลิต
ขาดความยืดหยุ่น 2) ความสู ญเสี ยเนื่ องจากการเก็บวัสดุคงคลัง (Inventory) การซื้ อวัสดุคราวละมากๆ เพื่อเป็ น
ประกันว่าจะมีวสั ดุสําหรับผลิตตลอดเวลา หรื อเพื่อให้ได้ ส่ วนลดจากการสั่งซื้ อ จะส่ งผลให้วสั ดุที่อยู่ในคลังมี
ปริ มาณมากเกิ นความต้องการใช้งานอยู่เสมอ เป็ นภาระในการดูแลและการจัดการ ซึ่ งทางโตโยต้าถือว่าสิ นค้า
คงคลังเปรี ยบเสมือนปี ศาจ (Evil) 3) ความสู ญเสี ยเนื่ องจากการขนส่ ง (Transportation) การขนส่ งเป็ นกิจกรรมที่
ไม่ก่อให้เกิดมูลค่าเพิ่มแก่วสั ดุ ดังนั้นจึงต้องควบคุมและลดระยะทาง ในการขนส่ งลงให้เหลือเท่าที่จาํ เป็ นเท่านั้น
4) ความสู ญเสี ยเนื่ องจากการเคลื่อนไหว (Motion) ท่าทางการทํางานที่ไม่เหมาะสม เช่น ต้องเอื้อมหยิบของที่อยู่
ไกล ก้มตัวยกของหนักที่วางอยู่ บนพื้น ฯลฯ ทําให้เกิดความล้าต่อร่ างกายและทําให้เกิดความล่าช้าในการทํางาน
อีกด้วย 5) ความสู ญเสี ยเนื่ องจากกระบวนการผลิต (Processing) เกิดจากกระบวนการผลิตที่มีการทํางานซํ้าๆ กัน
ในหลายขั้นตอน ซึ่ งไม่มีความจําเป็ นเพราะงานเหล่านั้นไม่ทาํ ให้เกิ ดมูลค่าเพิ่มกับผลิ ตภัณฑ์ รวมทั้งงานใน
กระบวนการผลิตที่ไม่ช่วยให้ตวั ผลิตภัณฑ์เกิดความเที่ยงตรงเพิ่มขึ้นหรื อคุณภาพดีข้ ึน 6) ความสู ญเสี ยเนื่ องจาก
การรอคอย (Delay) การรอคอยเกิดจากการที่เครื่ องจักร หรื อพนักงานหยุดการทํางานเพราะต้องรอคอยบาง ปั จจัย
ที่ จาํ เป็ นต่อการผลิ ต 7) ความสู ญเสี ยเนื่ องจากการผลิ ตของเสี ย (Defect) เมื่ อของเสี ยถูกผลิ ตออกมา ของเสี ย
เหล่านั้นอาจถูกนําไปแก้ไขใหม่ ให้ได้คุณสมบัติตามที่ ลูกค้าต้องการ หรื อถูกนําไปกําจัดทิ้ง ดังนั้นจึ งทําให้มี
การสูญเสี ยเนื่องจากการผลิตของเสี ยขึ้น (สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ, 2562)
3.2 แผนผังก้ างปลา (Cause and Effect Diagram)
แผนผังสาเหตุและผลเป็ นแผนผังที่แสดงถึงความสัมพันธ์ระหว่างปั ญหา (Problem) กับสาเหตุท้ งั หมดที่
เป็ นไปได้ที่ อ าจก่ อ ให้ เ กิ ด ปั ญ หานั้น (Possible Cause) เราอาจคุ ้น เคยกับ แผนผัง สาเหตุ แ ละผล ในชื่ อ ของ
“ผังก้างปลา (Fish Bone Diagram)” เนื่ องจากหน้าตาแผนภูมิมีลกั ษณะคล้ายปลาที่เหลือแต่กา้ ง หรื อหลายๆ คน
อาจรู ้ จั ก ในชื่ อ ของแผนผัง อิ ชิ ก าว่ า (Ishikawa Diagram) ซึ่ งได้ รั บ การพัฒ นาครั้ งแรกเมื่ อ ปี ค.ศ. 1943
โดย ศาสตราจารย์คาโอรุ อิชิกาว่า แห่ งมหาวิทยาลัยโตเกี ยว สํานักงานมาตรฐานอุตสาหกรรมแห่ งญี่ปุ่น (JIS)
ได้นิยามความหมายของผังก้างปลานี้ ว่า "เป็ นแผนผังที่ ใช้แสดงความสัมพันธ์อย่างเป็ นระบบระหว่างสาเหตุ
หลายๆ สาเหตุที่เป็ นไปได้ที่ส่งผลกระทบให้เกิดปั ญหาหนี่ งปั ญหา" เมื่อไรจึงจะใช้แผนผังสาเหตุและผล 1) เมื่อ
ต้องการค้นหาสาเหตุแห่งปั ญหา 2) เมื่อต้องการทําการศึกษา ทําความเข้าใจ หรื อทําความรู ้จกั กับกระบวนการอื่นๆ
เพราะว่าโดยส่ วนใหญ่พนักงานจะรู ้ปัญหาเฉพาะในพื้นที่ของตนเท่านั้น แต่เมื่อมีการทําผังก้างปลาแล้ว จะทําให้
สามารถรู ้กระบวนการของแผนกอื่นได้ง่ายขึ้น 3) เมื่อต้องการให้เป็ นแนวทางในการระดมสมอง ซึ่ งจะช่วยให้
ทุกๆคนให้ความสนใจในปั ญหาของกลุ่มซึ่งแสดงไวที่หวั ปลา (ศิริชยั เพิ่มกานต์ชนา, 2555)

4. วิธีดําเนินการวิจัย

4.1 ประชากรและตัวอย่ าง
การวิจัย นี้ เป็ นการวิจัย เชิ ง คุ ณภาพ (Qualitative Research) เก็ บ ข้อ มู ล โดยการทดสอบนํา ร่ อ งเฉพาะ
การขนส่งสิ นค้าในสายใต้ล่าง บริ ษทั xyz เท่านั้น
1219

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

4.2 เครื่ องมือวิจยั
4.2.1 แผนผังก้างปลาเพื่อวิเคราะห์สาเหตุของปั ญหาที่แท้จริ ง
4.2.2 ตารางเปรี ยบเทียบการขนส่งรู ปแบบเก่าและรู ปแบบใหม่
4.3 การเก็บรวบรวมข้ อมูล
การเก็บรวมรวมข้อมูลใช้วธิ ีการสังเกต และการทดสอบนําร่ องเปลี่ยนรู ปแบบการขนส่งจากยานพาหนะ
6 ล้อ จํานวน 1 คัน เป็ นการใช้ยานพาหนะ 4 ล้อ จํานวน 2 คัน จํานวน 10 เที่ยว

5. ผลการวิจัย

การวิเคราะห์หาสาเหตุได้ทาํ การวิเคราะห์หาสาเหตุและแนวทางการแก้ไขปั ญหาที่มีผลทําให้ เกิดปั ญหา
ในการจัดส่ งสิ นค้าจังหวัดนครศรี ธรรมราช-นราธิ วาส ที่ส่งผลต่อการจัดเส้นทางการขนส่ งสิ นค้า และระยะเวลา
จึงได้ใช้แผนก้างปลามาช่วยในการวิเคราะห์ปัญหา

เส้ นทาง

พาหนะ
มีการจํากัดความเร็ วของ
รถทีใช้ในการขนส่งสิ นค้า
ใช้เวลาในการเคลื่อนย้าย
ของสิ นค้านาน

มีการจัดสายการ
ขนส่ง

พนักงานไม่รู้จกั
เส้นทางที่ชดั เจน
ปัญหาใน
การจัดส่ งสินค้ าของ
นครศรีธรรมราช-นราธิวาส

เกิดความล่าช้าในการขนส่ง
รอบในการขนส่งไม่เท่ากัน
ไม่สามารถกําหนดเวลาใน
การส่งมอบให้ลูกค้าได้

มีตน้ ทุนและค่าใช้จ่าย
ในการขนส่งที่สูง
ค่ าใช้ จ่าย

มีขอ้ จํากัดของลูกค้า
ในการรับสิ นค้า

ระยะเวลา

ภาพที่ 2 แสดงแผนผังก้างปลาแสดงถึงปั ญหาในการจัดส่งสิ นค้าของนครศรี ธรรมราช-นราธิวาส
จากภาพที่ 2 พบว่าเมื่อพิจารณาแผนผังก้างปลาที่ ได้ในส่ วนของการจัดเส้นทางการส่ งสิ นค้า ผลการ
วิเคราะห์เพื่อหาสาเหตุของปั ญหา และแนวทางแก้ไขพบว่า สาเหตุหลักที่ทาํ ให้เกิดปั ญหาในการจัดส่ งสิ นค้าใน
กระบวนการทํางาน คือ
1. มีการจัดสายการขนส่งที่ยาวเกินไป
2. มีการจํากัดความเร็ วของรถทีใช้ในการขนส่งสิ นค้า
3. มีตน้ ทุนและค่าใช้จ่ายในการขนส่งที่สูง
จึ งทําให้เกิ ดความล่าช้าในการรับสิ นค้าของลูกค้า ดังนั้นผูจ้ ดั ทําจึ งเสนอดังนั้นจึ งได้มีการเสนอแนะ
แนวทางโดยจากปกติจะมีสายขนส่ งที่ยาวอยู่ 1 สาย จากศูนย์กระจายสิ นค้าสุ ราษฎร์ ธานี ส่ งสิ นค้าให้ลูกค้าตั้งแต่
1220

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

นครศรี ธรรมราช(ทุ่งสง) ถึงนราธิ วาส โดยเสนอเป็ นเปลี่ยนเป็ น 2 สายการขนส่ ง โดยใช้รถ 4 ล้อ เป็ นพาหนะใน
การขนส่ง โดยแบ่งเป็ น สุราษฎร์ธานี ส่งสิ นค้าให้ลูกค้าตั้งแต่นครศรี ธรรมราช(ทุ่งสง) ถึงหาดใหญ่ และหาดใหญ่
ถึงนราธิ วาส ทําให้ระยะเวลาในการขนส่ งสิ นค้านั้นเร็ วขึ้น ระยะทางในการขนส่ งสิ นค้าสั้นลง ทําให้ลูกค้าได้รับ
สิ นค้าเร็ วขึ้นประมาณ 2-3 วัน สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ดียงิ่ ขึ้น
รู ปแบบที่ 1
สุราษฯนครศรี ฯ พัทลุง สงขลา และสตูล
รู ปแบบเดิม
สุ ราษฯนครศรี ฯ พัทลุง สงขลา ปั ตตานี นราธิ วาส
ยะลา และสตูล

รู ปแบบที่ 2
สุราษฯสงขลา ปั ตตานี นราธิวาส และยะลา

ภาพที่ 3 แสดงเส้นทางการขนส่งแบบเก่าและแบบใหม่
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ตารางที่ 1 แสดงการเปรี ยบเทียบต้นทุน ผลต่างและเปอร์ เซ็นของรายละเอียดเกี่ ยวกับการจัดเส้นทางการขนส่ ง
สิ นค้า (Cargo Routing) ระหว่างนครศรี ธรรมราช-นราธิ วาส (แบบเก่า) และนครศรี ธรรมราช-หาดใหญ่,
หาดใหญ่-นราธิวาส (แบบใหม่)
รายละเอียดเกีย่ วกับ
การขนส่ งสิ นค้ า
คลอบคลุมพืน้ ที่
กระจายสิ นค้ า
ระยะทางไป-กลับ
ระยะเวลา
ค่ านํา้ มัน

(แบบเก่ า)
สุ ราษฯนครศรี
ฯ- นราธิ วาส
1,700 กิโลเมตร
4-5 วัน
15,000 บาท

3 คน (พนง.ขับรถ 1
ค่ าจ้ างพนักงาน พนง.ยกของ 2)
[(350*5)+
ต่ อครั้ง
(200*2*5) = 3,750 ]
ค่ าใช้ จ่าย
ค่ าเสื่ อมราคา
1,500 บาท
เฉลีย่ ต่ อครั้ง
550*4 =2,200 บาท
ค่ าทีพ่ กั
(+ 150 พักเพิ่ม 1 คน)
ค่ าใช้ จ่ายอื่นๆ 1,050 บาท
รวมทีส่ ามารถลดต้ นทุนได้

23,500

(แบบใหม่
เส้ นทางที่ 1)

(แบบใหม่
ส้ นทางที่ 2)

นครศรี ฯ-สตูล
800 กิโลเมตร
2-3 วัน
4,200 บาท

สุ ราษฯ
สงขลา- นราธิ วาส
1,400 กิโลเมตร
2-3 วัน
5,500 บาท

2 คน (พนง.ขับรถ
1 พนง.ยกของ 1)
[(250*3)+
(150*3) = 1,200)
500 บาท
400*2 = 800
300 บาท

ผล
ต่ าง

สุ ราษฯ
นครศรี ฯ- นราธิ วาส
2,200 กิโลเมตร +500
2-3 วัน
1-2

29.41%
50%
35.33%

2 คน (พนง.ขับรถ
1 พนง.ยกของ 1) 4 คน (1,200*2)
[(250*3)+
= 2,400 บาท
(150*3) = 1,200)

1,350

36%

500 บาท

500

33.33%

400*2 = 800
8,300 บาท

9,700 บาท

% ผลต่ างที่
สามารถต้ นทุน
ลงได้

5,300

300 บาท

7,000 บาท

(แบบใหม่
เส้ นทางที่ 1+2)

1,000 บาท
1,600 บาท
600 บาท
15,300

600

27.27%

450

42.86%

8,200

34.89%

*ค่าใช้จ่ายโดยประมาณในการจัดส่งสิ นค้าต่อครั้งจากการทดสอบนําร่ องจํานวน 10 เที่ยว

6. อภิปรายผล

จากการศึ ก ษาการเพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพในการจัด เส้น ทางการขนส่ ง สิ น ค้า ในสายใต้ล่ า งของจัง หวัด
นครศรี ธรรมราช - นราธิ วาส เป็ นการศึกษาเพื่อเพิ่มประสิ ทธิ ภาพในการจัดเส้นทางและลดต้นทุนในการขนส่ ง
สิ นค้า เมื่อพิจารณาจากภาพที่ 3 และตารางที่ 1 จะเห็ นได้ว่ามีการลดต้นทุนและค่าใช้จ่ายในกระบวนการขนส่ ง
สิ นค้าและลดระยะเวลาการขนส่ งสิ นค้า ซึ งได้ทาํ การวิเคราะห์ถึงปั ญหาและแนวทางในการแก้ไขปั ญหาที่ทาํ ให้
เกิ ดความล่าช้าในกระบวนการขนส่ งสิ นค้า จึ งนําแผนผังก้างปลามาวิเคราะห์ถึงปั ญหาและทฤษฎี ปัญหาการจัด
เส้นทางการขนส่ ง (Vehicle Routing Problem) ทฤษฎีเกี่ยวกับการลดระยะเวลาในการขนส่ งสิ นค้า และการกําจัด
ความสู ญเสี ย (7 Waste) มาช่วยในการแก้ไขปั ญหาและเข้ามาช่วยในเพิ่มประสิ ทธิ ภาพในกระบวนการจัดเส้นทาง
การขนส่ งสิ นค้าในสายใต้ล่างของจังหวัดนครศรี ธรรมราช - นราธิ วาส เพื่อให้การจัดเส้นทางและกระบวนการ
ขนส่ งสิ นค้าเป็ นไปอย่างรวดเร็ ว สะดวกมากยิง่ ขึ้นและมีประสิ ทธิ ภาพ สามารถลดต้นทุนและค่าใช้จ่ายให้นอ้ ยลง
ได้ และยังสามารถลดระยะเวลาการขนส่ งสิ นค้าได้เร็ วขึ้น 1-2 วัน ซึ่ งสามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้า
ได้ดียงิ่ ขึ้น
จากการเปลี่ยนแปลงการจัดเส้นทางการขนส่งสิ นค้า พบว่าสามารถลดต้นทุนและค่าใช้จ่ายในการขนส่ ง
สิ นค้า และยังลดระยะเวลาในการส่ งสิ นค้า 1-2 วัน เละเพื่อเพิ่มประสิ ทธิ ภาพการทํางานได้ โดยการจัดเส้นทาง
ขนส่ งสิ นค้าแบบเก่า โดยใช้รถ 6 ล้อ มีตน้ ทุนและค่าใช้จ่ายประมาณ 23,500 บาทต่อครั้ง ใช้เวลาขนส่ งสิ นค้า
ประมาณ 4-5 วัน และการจัดเส้นทางขนส่ งสิ นค้าแบบใหม่ โดยใช้รถ 4 ล้อจํานวน 2 คัน มีตน้ ทุนและค่าใช้จ่าย
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ประมาณ 15,300 บาทต่อครั้ง ใช้เวลาขนส่ งสิ นค้าประมาณ 2-3 วัน สามารถลดต้นทุนและค่าใช้จ่ายได้ประมาณ
8,200 บาทหรื อ 34.893% และลดระยะเวลาได้ 1-2 วันหรื อ 50%
ดังนั้นแสดงให้เห็นว่าการนําปั ญหาการจัดเส้นทางการขนส่ ง ทฤษฎี ปัญหาการจัดเส้นทางการเดินรถ
ขนส่ง (Vehicle Routing Problem) และการกําจัดความสูญเสี ย (7 Waste) มาใช้ในการลดต้นทุนและค่าใช้จ่าย และ
ลดระยะเวลาการขนส่ ง สิ น ค้า เพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพในกระบวนการขนส่ ง สิ น ค้า ทํา ให้ เ กิ ด ความรวดเร็ ว ใน
กระบวนการทํางานได้มากยิง่ ขึ้น และตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ดียงิ่ ขึ้น

7. ข้ อเสนอแนะ

ข้ อเสนอแนะในการนําผลวิจยั ไปใช้
(1) ผลการวิจยั แสดงให้เห็นถึงการใช้ระยะเวลาในการส่งมอบที่เร็วขึ้นและสามารถประหยัดต้นทุน
รวมทั้งหมดของการขนส่งโดยการเปลี่ยนขนาดยานพาหนะที่มีขนาดที่เหมาะสมกับจํานวนสิ นค้าที่จดั ส่ง
(2) ผลการวิจยั สามารถนําไปปรับใช้ในการเพิ่มประสิทธิภาพการขนส่งให้ธุรกิจขนส่งโดยเฉพาะอย่าง
ยิง่ ธุรกิจขนส่งที่ตอ้ งมีการจัดส่งสิ นค้าที่มีการความคุมอุณหภูมิที่แตกต่างกัน
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งานวิจยั เรื่ องนี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อเปรี ยบเทียบร้อยละความผิดพลาดสัมบูรณ์และเพื่อหาวิธีพยากรณ์ที่
เหมาะจากการพยากรณ์อากาศยานแต่ละประเภท โดยใช้ขอ้ มูลจํานวนอากาศยานที่ มาใช้บริ การท่าอากาศยาน
สุ ว รรณภู มิ ปี พ.ศ. 2557 – 2563 ด้ว ยวิธี ค่ า เฉลี่ ย เคลื่ อ นที่ ค่ า เฉลี่ ย เคลื่ อ นที่ แ บบถ่ ว งนํ้า หนัก เอกซ์ โ ปเนน
เซี ยลแบบปรับเรี ยบ และ ห่ วงโซ่ มาร์ คอฟ เมื่อเปรี ยบเที ยบค่าร้อยละความผิดพลาดสัมบูรณ์จากการพยากรณ์
ดังกล่าวจากอากาศยานรหัส A-F พบว่ารหัส E จากการพยากรณ์ดว้ ยห่ วงโซ่มาร์ คอฟ มีค่าน้อยที่สุดอยูท่ ี่ร้อยละ
2.8765 จึงเป็ นวิธีที่เหมาะสมในการต่อยอดการพยากรณ์อากาศยานแต่ละประเภทต่อไป
คําสําคัญ: 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. ความสํ าคัญและทีม่ าของปั ญหาวิจัย

อุตสาหกรรมการบินประกอบไปด้วย 1) ผูอ้ อกกฎระเบี ยบ กําหนดมาตรฐาน ส่ งเสริ มและพัฒนาด้าน
การบินพลเรื อนระหว่างประเทศ 2) ผูผ้ ลิตอากาศยาน 3) ท่าอากาศยาน มีหน้าที่ให้บริ การการขึ้น – ลงของอากาศ
ยาน 4) ตัวแทนขนส่ งสิ นค้าทางอากาศ 5) สายการบิน มีหน้าที่บริ การขนส่ งผูโ้ ดยสารและสัมภาระไปยังจุดหมาย
ปลายทางด้วยความ และ 6) ผูใ้ ห้บริ การการเดินอากาศ มีการให้บริ การด้านการจัดการเทคโนโลยีการเดินอากาศ
ด้านอุตุนิยมวิทยา ด้านการค้นหาและช่วยชีวิต ด้านบริ การข่าวสารการบิน และด้านจัดการการจราจรทางอากาศ
(บุญญวัฒน์ อักษรกิตติ์ และคณะ, 2563)
ในการจัดการจราจรทางอากาศนั้น สามารถแบ่งได้ คือ 1) การบริ หารห้วงอากาศ 2) การบริ การจราจร
ทางอากาศ และ 3) การบริ หารสภาพคล่องการจราจรทางอากาศ (บริ ษทั วิทยุการบินแห่งประเทศไทย, 2562) ซึ่งใน
การวางแผนในการจัดการจราจรทางอากาศยานนั้นมี 3 ระยะ คื อ ระดับยุทธ์ศาสตร์ (Strategic planning) คื อ
การวางแผนการบริ หารเที่ยวบิ น และ/หรื อ ขีดความสามารถในการรองรับเที่ยวบิน 2 – 6 เดื อนล่วงหน้า ระดับ
ก่อนปฏิบตั ิการ (Pre – tactical planning) คือ การวางแผนการบริ หารเที่ยวบิน และ/หรื อ ขีดความสามารถในการรองรับ
เที่ยวบิน 2 – 7 วันก่อนการปฏิบตั ิงาน และระหว่างวันปฏิบตั ิการ (Tactical operation) คือ การบริ หารเที่ยวบินให้
ได้ตามแผนที่วางไว้ ซึ่งอาจเปลี่ยนแปลงไปตาม สภาพอากาศ หรื อ สถานการณ์ฉุกเฉิ น เป็ นต้น (The International
civil aviation organization, 2016) ทั้งนี้ในการจัดการทั้ง 3 ระยะดังกล่าวให้มีประสิ ทธิภาพนั้น จําเป็ นต้องพยากรณ์
อากาศยานแต่ละประเภท (Code A – F) ล่วงหน้าเพื่อการวางแผนในอนาคต ซึ่ งการพยากรณ์น้ นั สามารถแบ่งได้
2 ประเภท คื อ การพยากรณ์ เชิ งคุ ณภาพ เช่ น วิธีสัมภาษณ์ จากประสบการณ์ ชองผูเ้ ชี่ ยวชาญ (Delphi method)
วิธีการระดมความคิดของผูบ้ ริ หาร (Jury of expert opinion) เป็ นต้น และการพยากรณ์เชิงปริ มาณ เช่น วิธีเอกซ์โปเนนเซี ยลแบบปรับเรี ยบ (Exponential Smoothing) วิธีการห่ วงโซ่ มาร์ คอฟ (Markov chain) เป็ นต้น (Rob J. and
George A., 2021)
สําหรับการพยากรณ์ในงานวิจยั เรื่ องนี้ จะทําการพยากรณ์เป็ นจํานวนอากาศยานแต่ประเภท ที่จะมาใช้
บริ การที่ท่าอากาศยานสุ วรรณภูมิเนื่องจากเป็ นท่าอากาศยานหลักของประเทศที่มีจาํ นวนอากาศยานมาใช้บริ การ
มากที่สุด (บริ ษทั ท่าอากาศยานไทย จํากัด (มหาชน), 2563). เพื่อหาวิธีพยากรณ์ที่เหมาะของจากอากาศยานแต่ละ
ประเภท

2. วัตถุประสงค์ ของการวิจัย

(1) เพื่อเปรี ยบเทียบร้อยละความผิดพลาดสัมบูรณ์จากการพยากรณ์อากาศยานแต่ละประเภท
(2) เพื่อหาวิธีพยากรณ์ที่เหมาะสมของจากอากาศยานแต่ละประเภท

3. ขอบเขตการวิจัย

(1) พยากรณ์ประเภทอากาศยานที่มาใช้ ณ บริ การท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ปี พ.ศ.2557 – 2563
(2) การพยากรณ์ดว้ ยวิธีค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบถ่วงนํ้าหนัก เอกซ์โปเนนเซียลแบบปรับ
เรี ยบ และ ห่วงโซ่มาร์คอฟ
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4. ประโยชน์ ทคี่ าดว่ าได้ จะรับ

(1) เพื่อเป็ นแนวทางในการพัฒนาการพยากรณ์แบบผสมผสาน (Hybrid)

5. เอกสารและงานวิจัยทีเ่ กี่ยวข้ อง

5.1 แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้ อง
รหัสอ้างอิงท่าอากาศยาน (Code A – F) มีไว้เพื่อง่ายต่อการกําหนดสิ่ งอํานวยความสะดวกต่างๆ ระหว่าง
อากาศยานที่จะมาใช้บริ การกับท่าอากาศยาน ตัวอย่างอากาศยานที่อยูใ่ นแต่ละรหัส ดังนี้ รหัส A เช่น อากาศยาน
เครื่ องยนต์เดียวทุกประเภท รหัส B เช่น Bombardier และ Saab เป็ นต้น รหัส C เช่น Boeing737 และ Airbus320
เป็ นต้น รหัส D เช่ น Boeing767 และ Airbus300 เป็ นต้น รหัส E เช่ น Boeing777 และ Airbus350 เป็ นต้น และ
รหัส F เช่น Boeing747, Airbus 380, และ Antonov เป็ นต้น (The International civil aviation organization, 2013)
ห่วงโซ่มาร์คอฟ (Markov chain) คือลําดับเหตุการณ์ของความน่าจะเป็ นที่เกิดขึ้นก่อนหน้านั้น ซึ่งสภาวะ
หรื อสถานะ (State) ที่เป็ นอยูใ่ นช่วงเวลาใดๆ อาจจะเปลี่ยนแปลงหรื อไม่ก็ได้ และจะเรี ยกว่าสถานะคงตัว เมื่อมี
สภาวะที่ ก่อนเปลี่ ยนกับหลังเปลี่ยนมี ค่าเท่ากัน เหตุการณ์ (Event) สิ่ งที่ เกิ ดขึ้นหรื อการเปลี่ยนแปลงที่ เกิ ดขึ้น
ประกอบไปด้วยทรานซิชน่ั (Transition) ซึ่งกําหนดโดยการแจกแจงความน่าจะเป็ น โดยความน่าจะเป็ นได้มาจาก
การสังเกตการเปลี่ยนแปลงของสิ่ งที่เราต้องการศึกษาในช่วงเวลาถัดไป เช่น ชัว่ โมง หรื อ วัน เป็ นต้น สิ่ งนี้ แสดง
ให้เห็นว่าคุณสมบัติของห่วงโซ่มมาร์คอฟไม่ตอ้ งการหน่วยความจําในอดีต (Memoryless) (Devin Soni, 2018)
พิเชฐ พุม่ เกษร และคณะ (2562) ได้ทาํ งานวิจยั เรื่ อง การพยากรณ์ราคายางแผ่นรมควันชั้น 3 (RSS3) ด้วย
ตัวแบบห่ วงโซ่มาร์ คอฟ โดยการเก็บข้อมูลราคายางรายวันในประเทศไทยตั้งแต่เดือน มกราคม 2557 – มีนาคม 2559
จํานวน 536 รายการ ด้วยการสร้างอันตรภาคชั้นแบบต่างๆ และสร้างทรานเซี ยนเมทริ กซ์ จากนั้นนําไปสุ่ ม 1,000
ชุด ด้วยโปรแกรม Yasai จากนั้นคํานวณหาค่าผิดผลาดด้วยวิธีเปอร์เซ็นค์ความคลาดเคลื่อนสัมบูรณ์ ผลที่ได้พบว่า
ขนาดตัวอย่างที่ 536 ตัวอย่างที่ อนั ตรภาคชั้น 15 และขนาดตัวอย่าง 196 ตัวอย่าง ที่ อนั ตรภาคชั้น 5 มีค่า MAPE
ตํ่าสุดที่ ร้อยละ 4
Nural Nnadiah Zakaria, Et. Al. (2019) ได้ ท ํ า งานวิ จั ย เรื่ อง Markov chain model development for
forecasting air pollution index of Miri, Sarawak ด้วยการนําห่ วงโซ่มาร์ คอฟพยากรณ์คุณภาพอากาศของเมืองมิริ
รัฐซาราวัก ประเทศมาเลเซี ย เพื่อประเมินระดับมลพิษทางอากาศในระยะยาว โดยใช้ขอ้ มูลคุณภาพตั้งแต่ปี ค.ศ.
2013 – 2017 เป็ นรายชัว่ โมง จํานวน 43,824 ตัวอย่าง จากกรมสิ่ งแวดล้อมประเทศมาเลเซีย โดยแบ่งคุณภาพอากาศ
ออกเป็ น 6 สถานะ คือ ดี ปานกลาง ไม่ดีต่อสุ ขภาพ ไม่ดีต่อสุ ขภาพอย่างมาก และ อันตราย โดยความน่าจะเป็ น
คงที่ที่ ร้อยละ 92.31, 7.22, 0.37, 0.01, และ 0.09 ตามลําดับ ทั้งนี้ เมื่อเปรี ยบเทียบค่า Root mean square error และ
Mean absolute percentage error พบว่าวิธีการของห่ วงโซ่มาร์ คอฟมีค่าอยูท่ ี่ 0.5330 และ ร้อยละ 19.79 ตามลําดับ
ขณะที่ Seasonal autoregressive integrated moving average (SARIMA) อยูท่ ี่ 31.4955 และ ร้อยละ 73.38 ตามลําดับ
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5.2 กรอบแนวคิดในการวิจยั

แผนภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจยั
5.3 คําถามงานวิจยั
(1) ค่าเฉลี่ยของร้อยละความผิดพลาดสัมบูรณ์ของการพยากรณ์อากาศยานแต่ละประเภทด้วยวิธี
ต่างๆ จะมีนอ้ ยกว่าร้อยละ 30 หรื อไม่

6. วิธีดําเนินการวิจัย

6.1 การเก็บรวบรวมข้ อมูล
งานวิจยั นี้ นําสถิติขนส่ งทางอากาศ จากท่าอากาศยานสุ วรรณภูมิ ซึ่ งเป็ นท่าอากาศยานในสังกัด บริ ษทั
ท่าอากาศยานไทย จํากัด (มหาชน) ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2557 – 2563 (บริ ษทั ท่าอากาศยานไทย จํากัด (มหาชน), 2563)
6.2 การวิเคราะห์ ข้อมูล
คณะผูว้ จิ ยั นําสถิติอากาศยานที่มาใช้บริ การท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ทั้ง 7 ปี มาพยากรณ์จาํ นวนประเภท
อากาศยานเพื่อเปรี ยบเทียบค่าร้อยละความผิดพลาดสัมบูรณ์ (Mean absolute percentage error : MAPE) จากวิธี
ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (Moving average), ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ แบบถ่วงนํ้าหนัก (Weight moving average), เอกซ์โปเนน
เซี ย ลแบบปรั บ เรี ยบ (Exponential smoothing), และห่ ว งโซ่ ม าร์ ค อฟ (Markov chain) เพื่ อ หาว่ า วิ ธี ไ หนให้
ข้อผิดพลาดดังกล่าวน้อยที่สุด โดยจะใช้โปรแกรม Microsoft Excel เป็ นเครื่ องมือในการวิเคราะห์ขอ้ มูล

7. ผลการวิจัย

การนําเสนอผลการวิจยั จะแบ่งเป็ น 3 ตอน คือ ตอนที่ 1 สถิติอากาศยานที่ มาใช้บริ การท่าอากาศยาน
สุ วรรณภูมิ ทั้ง 7 ปี ด้วยตารางและค่าร้อยละ ตอนที่ 2 ผลการพยากรณ์อากาศยานแต่ละประเภทด้วยวิธี ค่าเฉลี่ย
เคลื่อนที่ (Moving average : MA), ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบถ่วงนํ้าหนัก (Weight moving average : WMA), เอกซ์โปเนนเซี ยลแบบปรับเรี ยบ (Exponential smoothing : ES), และ ห่ วงโซ่มาร์ คอฟ (Markov chain : MC) ด้วยตาราง
ตอนที่ 3 เปรี ยบเทียบ ร้อยละความผิดพลาดสัมบูรณ์ (Mean absolute percentage error : MAPE)
ตอนที่ 1 สถิตอิ ากาศยานทีม่ าใช้ บริการท่ าอากาศยานสุ วรรณภูมิ จากการศึกษาพบว่าจํานวนรวมอากาศ
ทุกประเภทที่มากที่สุด คือ ปี พ.ศ. 2562 และ น้อยที่สุด คือ ปี พ.ศ. 2563 ประเภทอากาศยานรหัส F ที่มากที่สุด คือ
พ.ศ. 2560 น้อ ยที่ สุ ด คื อ ปี พ.ศ. 2563 รหัส E ที่ ม ากที่ สุ ด คื อ พ.ศ. 2562 น้อ ยที่ สุ ด คื อ ปี พ.ศ. 2563 รหัส D
มากที่ สุดคือ พ.ศ. 2557 น้อยที่ สุด คือ ปี พ.ศ. 2562 รหัส C มากที่ สุด คือ พ.ศ. 2562 น้อยที่ สุด คือ ปี พ.ศ. 2563
รหัส B มากที่สุด คือ พ.ศ. 2560 น้อยที่สุด คือ ปี พ.ศ. 2557 รหัส A มากที่สุด คือ พ.ศ. 2559 น้อยที่สุด คือ ปี พ.ศ.
2561 และ 2562
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ตารางที่ 1 สถิติอากาศยานทั้งหมดที่มาใช้บริ การท่าอากาศยานสุวรรณภูมิแบ่งตามประเภท พ.ศ. 2557 – 2563
อากาศยาน
รวม (ลํา)
292,932
310,870
333,263
345,767
364,047
378,886
210,596
2,236,361

ปี
2557
2558
2559
2560
2561
2562
2563
Total

อากาศยาน
รหัส F (ลํา)
5,895
7,721
9,286
9,798
9,616
7,323
2,625
52,263

อากาศยาน
รหัส E (ลํา)
125,230
130,616
133,743
135,758
140,205
141,475
79,148
886,175

อากาศยาน อากาศยาน
รหัส D (ลํา) รหัส C (ลํา)
21,632
139,621
9,401
162,309
8,451
179,367
5,510
191,927
4,608
207,301
4,108
223,961
4,661
122,763
58,370
1,227,250

อากาศยาน
รหัส B (ลํา)
492
763
2,328
2,705
2,291
1,994
1,366
11,938

อากาศยาน
รหัส A (ลํา)
62
61
88
69
26
26
33
365

ตอนที่ 2 ผลการพยากรณ์ อากาศยานแต่ ละประเภท
1. ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ ด้วยการหาค่าเฉลี่ย 2 ปี ของอากาศยานแต่ละประเภท (A – F)
ตารางที่ 2 ผลการพยากรณ์อากาศยานแต่ละประเภท (A – F) ด้วยวิธีค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ พ.ศ. 2559 – 2563
ปี
2557
2558
2559
2560
2561
2562
2563
Total

พยากรณ์
รหัส F (ลํา)

พยากรณ์
รหัส E (ลํา)

พยากรณ์
รหัส D (ลํา)

พยากรณ์
รหัส C (ลํา)

พยากรณ์
รหัส B (ลํา)

6,808
8,503
9,542
9,707
8,469
43,030

127,923
132,179
134,750
137,982
140,840
673,674

15,517
8,926
6,980
5,059
4,358
40,839

150,965
170,838
185,647
199,614
215,631
922,696

627
1,546
2,517
2,498
2,142
9,329

พยากรณ์
รหัส A (ลํา)

61
74
79
47
26
288

จากตารางที่ 2 การพยากรณ์ ประเภทอากาศยานรหัส F ที่มากที่สุดคือ พ.ศ. 2562 น้อยที่สุด คือ ปี พ.ศ.
2559 รหัส E ที่มากที่สุดคือ พ.ศ. 2563 น้อยที่สุด คือ ปี พ.ศ. 2559 รหัส D มากที่สุดคือ พ.ศ. 2559 น้อยที่สุด คือ
ปี พ.ศ. 2563 รหัส C มากที่สุดคือ พ.ศ. 2563 น้อยที่สุด คือ ปี พ.ศ. 2559 รหัส B มากที่สุดคือ พ.ศ. 2561 น้อยที่สุด
คือ ปี พ.ศ. 2559 รหัส A มากที่สุดคือ พ.ศ. 2561 น้อยที่สุด คือ ปี พ.ศ. 2563
2. ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบถ่วงนํ้าหนักเคลื่อนที่ 2 ปี นํ้าหนัก W1 = 0.4 และ นํ้าหนัก W2 = 0.6
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ตารางที่ 3 ผลการพยากรณ์อากาศยานแต่ละประเภท (A – F) ที่พยากรณ์ดว้ ยวิธีค่าเฉลี่ยค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 2 ปี
แบบถ่วงนํ้าหนัก พ.ศ. 2559 – 2563
ปี
2557
2558
2559
2560
2561
2562
2563
Total

พยากรณ์
รหัส F (ลํา)

พยากรณ์
รหัส E (ลํา)

พยากรณ์
รหัส D (ลํา)

พยากรณ์
รหัส C (ลํา)

พยากรณ์
รหัส B (ลํา)

6,991
8,660
9,593
9,689
8,240
43,173

128,461
132,492
134,952
138,426
140,967
675,299

14,293
8,831
6,686
4,968
4,308
39,086

153,234
172,544
186,903
201,152
217,297
931,130

654
1,702
2,554
2,456
2,112
9,480

พยากรณ์
รหัส A (ลํา)

61
77
77
43
26
284

จากตารางที่ 3 การพยากรณ์ ประเภทอากาศยานรหัส F ที่มากที่สุดคือ พ.ศ. 2562 น้อยที่สุด คือ ปี พ.ศ.
2559 รหัส E ที่มากที่สุดคือ พ.ศ. 2563 น้อยที่สุด คือ ปี พ.ศ. 2559 รหัส D มากที่สุดคือ พ.ศ. 2559 น้อยที่สุด คือ
ปี พ.ศ. 2563 รหัส C มากที่สุดคือ พ.ศ. 2563 น้อยที่สุด คือ ปี พ.ศ. 2559 รหัส B มากที่สุดคือ พ.ศ. 2561 น้อยที่สุด
คือ ปี พ.ศ. 2559 รหัส A มากที่สุด คือ พ.ศ. 2560 และ 2561 น้อยที่สุด คือ ปี พ.ศ. 2563
3. เอกซ์โปเนนเซียลแบบปรับเรี ยบ โดยใช้ค่าเอลฟ่ า (α) = 0.9
ตารางที่ 4 ผลการพยากรณ์อากาศยานแต่ละประเภท (A – F) ที่พยากรณ์ดว้ ยเอกซ์โปเนนเซียลแบบปรับเรี ยบ
พ.ศ. 2558 – 2563
ปี
2557
2558
2559
2560
2561
2562
2563
Total

พยากรณ์
รหัส F (ลํา)

พยากรณ์
รหัส E (ลํา)

พยากรณ์
รหัส D (ลํา)

พยากรณ์
รหัส C (ลํา)

พยากรณ์
รหัส B (ลํา)

5,895
7,538
9,111
9,730
9,628
7,553
55,349

125,230
130,077
133,376
135,520
139,737
141,301
930,471

21,632
10,624
8,668
5,825
4,729
4,170
77,282

139,621
160,040
177,435
190,478
205,619
222,127
1,095,320

492
736
2,169
2,651
2,327
2,027
10,401

พยากรณ์
รหัส A (ลํา)
62
61
85
71
30
26
335

จากตารางที่ 4 การพยากรณ์ ประเภทอากาศยานรหัส F ที่มากที่สุดคือ พ.ศ. 2561 น้อยที่สุด คือ ปี พ.ศ.
2558 รหัส E ที่มากที่สุดคือ พ.ศ. 2563 น้อยที่สุด คือ ปี พ.ศ. 2558 รหัส D มากที่สุดคือ พ.ศ. 2558 น้อยที่สุด คือ
ปี พ.ศ. 2563 รหัส C มากที่สุดคือ พ.ศ. 2563 น้อยที่สุด คือ ปี พ.ศ. 2558 รหัส B มากที่สุดคือ พ.ศ. 2561 น้อยที่สุด
คือ ปี พ.ศ. 2558 รหัส A มากที่สุดคือ พ.ศ. 2560 น้อยที่สุด คือ ปี พ.ศ. 2563
4. ห่ วงโซ่มาร์ คอฟ โดยใช่ความน่าจะเป็ นของปี 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 จนถึ งปี
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พ.ศ. 2563 ความน่ าจะเปลี่ ยนไปเป็ น รหัส A = 0.000939493, รหัส B = 0.027513589, รหัส C = 0.428271197,
รหัส D = 0.116425244, รหัส E = 0.385683155และ รหัส F = 0.041167321
ตารางที่ 5 ผลการพยากรณ์อากาศยานแต่ละประเภท (A – F) ที่พยากรณ์ดว้ ยห่วงโซ่มาร์คอฟ พ.ศ. 2558 – 2563
ปี
2557
2558
2559
2560
2561
2562
2563
Total

พยากรณ์
รหัส F (ลํา)

พยากรณ์
รหัส E (ลํา)

พยากรณ์
รหัส D (ลํา)

พยากรณ์
รหัส C (ลํา)

พยากรณ์
รหัส B (ลํา)

7,460
9,236
10,818
12,638
14,400
8,670
63,221

130,533
137,489
140,198
145,123
148,540
81,223
783,106

25,371
29,693
33,302
37,594
41,665
24,519
192,144

145,443
153,094
156,008
161,377
165,061
90,192
871,175

1,994
3,656
5,308
7,122
8,947
5,794
32,821

พยากรณ์
รหัส A (ลํา)
69
94
134
194
272
198
961

จากตารางที่ 5 การพยากรณ์ ประเภทอากาศยานรหัส F ที่มากที่สุดคือ พ.ศ. 2562 น้อยที่สุด คือ ปี พ.ศ.
2558 รหัส E ที่มากที่สุดคือ พ.ศ. 2562 น้อยที่สุด คือ ปี พ.ศ. 2563 รหัส D มากที่สุดคือ พ.ศ. 2562 น้อยที่สุด คือ
ปี พ.ศ. 2563 รหัส C มากที่สุดคือ พ.ศ. 2562 น้อยที่สุด คือ ปี พ.ศ. 2563 รหัส B มากที่สุดคือ พ.ศ. 2562 น้อยที่สุด
คือ ปี พ.ศ. 2558 รหัส A มากที่สุดคือ พ.ศ. 2562 น้อยที่สุด คือ ปี พ.ศ. 2558
ตอนที่ 3 ร้ อยละความผิดพลาดสัมบูรณ์ (MAPE)
ตารางที่ 6 เปรี ยบเทียบ ร้อยละความผิดพลาดสัมบูรณ์ (MAPE) ของอากาศยานแต่ละประเภท (A – F)
รหัส
F
E
D
C
B
A

วิธีการพยากรณ์ MA
59.1869
18.2586
45.3492
24.7575
41.5758
69.3183

วิธีการพยากรณ์ WMA
56.5699
18.0725
40.6081
24.3397
39.6635
65.3191

วิธีการพยากรณ์ ES
44.9875
15.2861
44.2068
21.5915
34.0967
44.3940

วิธีการพยากรณ์ MC
62.1209
2.8765
496.9632
19.7897
199.7539
368.1668

จากตารางที่ 6 การทํานายทั้ง 4 แบบให้ค่าร้อยละความผิดพลาดสัมบูรณ์ที่นอ้ ยที่สุด คือ รหัสอากาศยาน
แบบ E การพยากรณ์ที่ให้ค่าร้อยละความผิดพลาดสัมบูรณ์ที่มากที่สุด คือ การพยากรณ์แบบห่วงโซ่มาร์คอฟ (MC)
ในรหัสอากาศยานแบบ D อย่างไรก็ตามการพยากรณ์แบบห่ วงโซ่ มาร์ คอฟ (MC) ให้ค่าร้อยละความผิดพลาด
สัมบูรณ์ที่นอ้ ยที่สุดในรหัสอากาศยานแบบ E เช่นกัน
ทั้งนี้ จากกราฟที่ 1 เป็ นการพยากณ์ดว้ ยห่ วงโซ่ มาร์ คอฟในรหัสอากาศยาน E ซึ่ งมีค่า MAPE ที่ ร้อยละ
2.8765 จะเห็ น ว่า เส้นพยากรณ์ (เส้น ที่ ส้ ัน กว่า ) เกื อ บจะแนบสนิ ทกับเส้นจริ ง (เส้น ที่ ย าวกว่า ) เมื่ อ เที ยบกับ
การพยากรณ์ ด้วยวิธีค่าเฉลี่ ยเคลื่ อนที่ จากกราฟที่ 2 ซึ่ งมี ค่าร้ อยละ 18.2586 จะเห็ นว่าเส้นพยากรณ์ (เส้นตรง)
ในช่วงเวลาที่ 7 จะไม่ลงลงตามเส้นจริ ง
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Actual E
130,533

จํานวนอากาศยาน

155,000

Predict
140,198

137,489

145,123

148,540

135,000
115,000
95,000
75,000

125,230

1

130,616
2

135,758

133,743

140,205

141,475

81,223

79,148
3

4

5

6

7

พ.ศ. 2557 - 2563

กราฟที่ 1 การพยากรณ์ดว้ ยวิธีห่วงโซ่มาร์คอฟเมื่อเปรี ยบเทียบกับจํานวนอากาศยานจริ ง
Actual E

จํานวนอากาศยาน

155,000

125,230

130,616

Predict
135,758

133,743

140,205

141,475

135,000
115,000

127,923

95,000
75,000

1

2

132,179

3

4

134,750

5

137,982

140,840
79,148

6

7

พ.ศ. 2557 - 2563

กราฟที่ 2 การพยากรณ์ดว้ ยวิธีค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่เมื่อเปรี ยบเทียบกับจํานวนอากาศยานจริ ง

8. สรุปผล

จากวัตถุประสงค์ขอ้ ที่ 1 เพื่อเปรี ยบเที ยบร้อยละความผิดพลาดสัมบูรณ์ จากการพยากรณ์ อากาศยาน
แต่ละประเภท พบว่า การพยากรณ์แบบอากาศยานรหัส F มีค่าร้อยละความผิดพลาดสัมบูรณ์นอ้ ยที่สุดคือพยากรณ์
ด้วยวิธีการเอกซ์โปเนนเซียลแบบปรับเรี ยบ (ES) ร้อยละ 44.9875 การพยากรณ์แบบอากาศยานรหัส E มีค่าร้อยละ
ความผิดพลาดสัมบูรณ์นอ้ ยที่สุดคือพยากรณ์ดว้ ยวิธีการห่วงโซ่มาร์ คอฟ (MC) ร้อยละ 2.8765 การพยากรณ์แบบ
อากาศยานรหัส D มี ค่าร้ อยละความผิดพลาดสัมบูรณ์ น้อยที่ สุดคือพยากรณ์ ดว้ ยวิธีค่าเฉลี่ ยเคลื่ อนที่ แบบถ่วง
นํ้าหนัก (WMA) ร้อยละ 40.6081 การพยากรณ์แบบอากาศยานรหัส C มีค่าร้อยละความผิดพลาดสัมบูรณ์น้อยที่ สุด
คือ พยากรณ์ดว้ ยวิธีการห่ วงโซ่มาร์ คอฟ (MC) ร้อยละ 19.7897 การพยากรณ์แบบอากาศยานรหัส B มีค่าร้อยละ
ความผิดพลาดสัมบูรณ์นอ้ ยที่สุดคือพยากรณ์ดว้ ยวิธีการเอกซ์โปเนนเซี ยลแบบปรับเรี ยบ (ES) ร้อยละ 34.0967
การพยากรณ์แบบอากาศยานรหัส A มีค่าร้อยละความผิดพลาดสัมบูรณ์น้อยที่ สุดคือพยากรณ์ดว้ ยวิธีการเอกซ์
โปเนนเซียลแบบปรับเรี ยบ (ES) ร้อยละ 44.3940
จากวัตถุประสงค์ขอ้ ที่ 2 เพื่อหาวิธีพยากรณ์ที่เหมาะสมจากอากาศยานแต่ละประเภท คือ วิธีการห่ วงโซ่
มาร์ คอฟ (MC) เนื่ องจากตารางที่ 6 วิธีการที่เหมาะสมน่าจะเป็ นการพยากรณ์ที่ให้ค่าร้อยละความผิดพลาดสัมบูรณ์
น้อยที่สุดที่ร้อยละ 2.8765 และเมื่อดูจากราฟที่ 1 – 2 และจากตารางที่ 1 รหัส E ปี พ.ศ. 2563 (จํานวนอากาศยานจริ ง)
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เมื่อเปรี ยบเทียบกับตารางที่ 2 – 4 รหัส E ปี พ.ศ. 2563 พบกว่าการพยากรณ์จะเป็ นเส้นตรงขึ้นไป ยกเว้นตารางที่ 5
ที่พยากรณ์ดว้ ยห่วงโซ่มาร์คอฟลดลงตามจํานวนจริ ง
จากคําถามงานวิจยั เรื่ องค่าเฉลี่ยของร้อยละความผิดพลาดสัมบูรณ์ของการพยากรณ์อากาศยานแต่ละ
ประเภทด้วยวิธีต่างๆ จะมีนอ้ ยกว่าร้อยละ 30 หรื อไม่น้ นั จากการพยากรณ์พบว่า ค่าเฉลี่ยของร้อยละความผิดพลาด
สัมบูรณ์ให้ค่าน้อยกว่าร้อยละ 30 จากการพยากรณ์ท้ งั 4 วิธี คือ อากาศยานรหัส C และ E ส่ วน ค่ามากกว่าร้อยละ
30 จากการพยากรณ์ท้ งั 4 วิธี คือ อากาศยานรหัส A, B, D, และ F

9. ข้ อเสนอแนะ

9.1 ข้ อเสนอแนะในการนําผลวิจยั ไปใช้
(1) สามารถนําองค์ความรู ้ที่ได้ในการพยากรณ์ไปต่อยอดในการพยากรณ์อากาศยานในท่าอากาศ
ยานอื่นได้ต่อไป
(2) สามารถนําไปพัฒนาการพยากรณ์แบบผสมผสาน วิธีการห่ วงโซ่มาร์ คอฟ (MC) กับการพยากรณ์
แบบอื่นๆได้
9.2 ข้ อเสนอแนะในการวิจยั ครั้งต่ อไป
(1) นําการพยากรณ์แบบอื่นๆ เพื่อเข้ามาเพื่อเปรี ยบ ค่าเฉลี่ยของร้อยละความผิดพลาดสัมบูรณ์ เช่น
วิธี พยากรณ์ของ Holt – Winter หรื อ Auto Regressive Integrated Moving Average (ARIMA)
(2) ทําการพยากรณ์อากาศยานแต่ละประเภทเป็ นรายเดือน (84 เดือน)
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การปรับปรุงประสิ ทธิภาพกระบวนการจัดซื้อโดยแนวคิดลีน กรณีศึกษา สิ นค้ าสายไฟ
APPLICATION OF LEAN THINKING TO IMPROVE PURCHASING
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งานวิจยั ฉบับนี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อนําแนวคิดลีนมาประยุกต์ใช้ในการวิเคราะห์ปัญหาและอุปสรรคที่
เกิดขึ้นในกระบวนการจัดซื้ อเพื่อศึกษาแนวทางในการปรับปรุ งกระบวนการทํางาน การดําเนิ นงานวิจยั ครั้งนี้ เป็ น
การวิจยั เชิ งคุณ ภาพเกี่ ยวข้องกับการวิเคราะห์ กระบวนกาทํางาน โดยใช้การสัมภาษณ์ เชิ งลึ กจากกลุ่มตัวอย่าง
จํานวน 5 ท่าน การเก็บรวมรวบข้อมูลกระบวนการทํางาน และ การจัดทําแผนผังการไหล รวมทั้งวิเคราะห์ หา
ความสู ญเปล่าที่เกิดขึ้นเพื่อนําไปปรับปรุ งกระบวนการจัดซื้ อโดยแนวคิดแบบลีน เมื่อนํากระบวนการจัดซื้อใหม่
มาประยุก ต์ใช้ในการทํางาน ผลจากการวิจัยพบว่า สามารถลดความสู ญ เปล่ าในกระบวนการลงจากเดิ ม 15
ขั้นตอน เหลือเพียง 13 ขั้นตอน และสามารถลดระยะเวลาในการทํางานลงจากเดิม 6.924 วัน เหลือเพียง 4.43 วัน
คําสําคัญ: กระบวนการจัดซื้อ, 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. ความสํ าคัญและทีม่ าของปั ญหาวิจัย

อุตสาหกรรมอิเล็กทรอกนิ กส์ในปั จจุบนั มีแนวโน้มขยายตัวสู งขึ้น เนื่องจากโรคระบาดที่เกิดขึ้น บริ ษทั
ผูร้ ับว่าจ้างในการประกอบชิ้นส่ วนอิเล็กทรอนิ กส์ (EMS: Electronics Manufacturing Services) จึ งต้องมี การปรับตัว
เพื่อให้สามารถตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าได้อย่างทันท่วงที หากองค์กรใดขาดการควบคุมกระบวน
ทํางานที่ดี ย่อมส่งผลต่อต้นทุนการผลิตที่สูงขึ้น ถ้ากระบวนการทํางานมีความซับซ้อนมากจนเกิดเป็ นการทํางานที่
ไม่มีคุณค่า อาจทําให้สูญเสี ยโอกาสในการแข่งขันทางธุ รกิ จ ดังนั้น ในการปรับปรุ งการทํางานขององค์กรหรื อ
หน่ วยงานในส่ วนใดส่ วนหนึ่ งของโซ่ อุ ป ทานให้มี ความสมบู รณ์ ห รื อ ลดขั้น ที่ เกิ ดความสู ญ เปล่ า ย่อมทําให้
กระบวนการทํางานมีประสิ ทธิภาพสูงขึ้น
ในองค์กรต่างๆ ฝ่ ายจัดซื้ อถื อ ว่าเป็ นส่ วนที่ มีความสําคัญ อย่างยิ่ง เนื่ องจากเป็ นส่ วนหนึ่ งในการขับ
เคลื่ อ นที่ สํ า คัญ ของโซ่ อุ ป ทาน (Supply Chain) ขององค์ ก ร และเป็ นส่ ว นหนึ่ งในกลยุท ธ์ ใ นการเพิ่ ม ขี ด
ความสามารถในการแข่งขันทางธุ รกิ จ งานวิจัยฉบับนี้ นําเสนอการประยุกต์ใช้แนวคิ ดแบบลี นเพื่ อปรับ ปรุ ง
กระบวนการจัดซื้ อ เพื่อลดขั้นตอนที่ ซ้ าํ ซ้อนและสู ญเปล่าให้น้อยลง เพื่อให้การทํางานเกิดประสิ ทธิ ภาพสู งสุ ด
เนื่ องจากกระบวนจัดซื้ อในปั จจุบนั มีลาํ ดับขั้นตอนในการอนุมตั ิหลายขั้นตอน บริ ษทั มีสาํ นักงานตั้งอยูใ่ นหลาย
ประเทศ กล่าวคือ สํานักงานใหญ่ต้ งั อยูใ่ นประเทศแคนาดา มีภาคส่ วนอยูใ่ นหลายประเทศของภาคพื้นเอเชีย เช่น
จีน มาเลเซี ย สิ งคโปร์ และประเทศไทย ทําให้ผอู ้ นุมตั ิประจําอยูต่ ่างสถานที่กนั ดังนั้น ขั้นตอนในการอนุมตั ิใบคํา
ร้องหรื อคําใบคําสั่งซื้ อในแต่ละครั้งใช้ระยะเวลาในการทํางานทั้งหมดประมาณ 4-5 วันของกระบวนการทํางาน
ทั้งหมด ทําให้กระบวนการทํางานเกิดความล่าช้าและไม่สามารถตอบสนองต่อความการใช้งานได้อย่างทันท่วงที

2. วัตถุประสงค์ ของการวิจัย

เพื่อประยุกต์แนวคิดลีนในการปรับปรุ งประสิ ทธิภาพกระบวนการสัง่ ซื้อ

3. เอกสารและงานวิจัยทีเ่ กี่ยวข้ อง
3.1 แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้ อง
การจัดซื้ อจัดหา (Procurement) เป็ นหนึ่ งในกิ จกรรมหลักของโลจิ สติกส์ ซึ่ งช่วยในการขับเคลื่อนโซ่
อุปทานเป็ นไปอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ จากเดิมการจัดซื้ อจัดหามุ่งเน้นในเรื่ องราคามากกว่าคุณภาพของวัตถุ แต่ดว้ ย
การแข่งขันที่เพิ่มมากขึ้น การจัดซื้อจัดหาจึงมุ่งเน้นในคุณภาพสิ นค้ามากว่าราคา จึงก่อให้เกิดกระบวนการคัดเลือก
ผูข้ าย และคุณภาพของสิ นค้า เพื่อให้ได้มีการคัดเลือกไปตามกลยุทธ์ที่วางไว้
การจัดซื้ อ (Purchasing) ถือว่าเป็ นส่ วนหนึ่ งของการจัดซื้ อจัดหา หน้าที่ความรับผิดชอบของฝ่ ายจัดซื้ อ
ในบางครั้งอาจรวมไปถึงการตรวจรับและตรวจสอบสิ นค้า การจัดเก็บสิ นค้า การขนย้าย การจัดส่ งทั้งขาเข้าและ
ขาออก นอกจากนี้การจัดซื้ออาจมีความรับผิดชอบที่เกี่ยวข้องในโซ่อุปทานอีกด้วย
ในปั จจุบนั ได้เกิ ดคํานิ ยามใหม่ของการจัดซื้ อ คือ การจัดซื้ อแบบลีน (Lean Purchasing) โดยเป็ นการนําเอา
ระบบการแบบผลิตแบบทันเวลา (JIT: Just In Time) มาใช้เพื่อลดระยะเวลาระหว่างกระบวนการให้นอ้ ยที่สุด
การจัดซื้ อแบบลีนมีแนวคิดที่ มุ่งเน้นการขจัดความสู ญเปล่าที่ เกิ ดขึ้ นในกระบวนการเพื่อลดต้นทุ นที่
เกิ ดขึ้นและเพิ่มประสิ ทธิ ภาพ ได้แก่ 1. การนิ ยามคุณค่า 2. การวิเคราะห์การไหลของสายธารคุณค่า 3. การไหล
4. การดึง และ 5. ความสมบูรณ์แบบ
จากหลักการของลีน ที่มุ่งเน้นที่จะขจัดความสู ญเปล่าและขั้นตอนที่ ไม่เกิดคุณค่าแก่ลูกค้า สามารถแบ่ง
ออกได้ 8 ประการ หรื อ DOWNTIME โดยประกอบไปด้วย 1.ความสู ญเสี ยจากการมีของเสี ยมากเกินไป (Defect
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lost) 2. ความสู ญเสี ยจากการผลิตที่มากเกินไป (Overproduction lost) 3.ความสูญเสี ยจากการรอคอยงาน (Waiting
lost) 4. ความสู ญเสี ยเนื่ องจากไม่มีการใช้ความคิ ดจากที มงาน (None use idea from team Lost) 5. ความสู ญเสี ย
เนื่ อ งจากการขนส่ ง เคลื่ อ นย้าย(Transportation lost) 6. ความสู ญ เสี ย เนื่ อ งจากการมี สิ น ค้าคงคลัง มากเกิ น ไป
(Inventory lost) 7. ความสู ญ เสี ยจากการเคลี อ นไหวมากเกิ น ไป (Motion lost) และ 8. ความสู ญ เสี ยจากการมี
กระบวนการมากเกินไป (Extra Processing)
การลดความสู ญที่เกิดขึ้นภายในกระบวนการนั้นสามารถใช้หลักการ ECRS ซึ่ งประกอบด้วย การกําจัด
(Eliminate) การรวมกัน (Combine) การจัดใหม่ (Rearrange) และการทําให้ง่าย (Simplify)
3.2 งานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้ อง
นภัส รพี ปั ญ ญาธนวาณิ ช (2560) ได้ท ําการศึ กษาวิเคราะห์ ปั ญ หาและอุป สรรคของกระบวนจัด ซื้ อ
โดยการประยุก ต์ใช้แ นวคิ ด แบบลี น เพื่ อนําปรั บ ปรุ งกระบวนการจัด ซื้ อแบบใหม่ ผลวิจัยพบว่า สามารถลด
ความสู ญ เปล่ าในกระบวนการลงจากเดิ ม 43 ขั้น ตอน เหลื อ เพี ยง 16 ขั้น ตอน และ สามารถลดระยะเวลาใน
การทํางานลงจากเดิม 8,730 นาที เหลือเพียง 472 นาที คิดเป็ นร้อยละ 94.59
พรหมภัสสร ปุญญบาล (2561) ได้ทาํ การศึกษาและเพิ่มประสิ ทธิภาพการกระบวนการจัดซื้อโดยการนํา
เครื่ องมือ ABC Analysis มาใช้ในการจัดกลุ่มซัพพลายเออร์ เพื่อทราบข้อมูลปริ มาณและความต้องการใช้สินค้า
ทั้งปี ทําให้สามารถลดขั้นตอนในการดําเนินงานจากเดิม 27-45 วัน เหลือเพียง 15-26 วัน และยังสามารถลดต้นทุน
ในการสัง่ ซื้อจากเดิม 15,430.160 บาท เหลือเพียง 12,938,330 บาท คิดเป็ นร้อยละ 18.8
จรั ส ลัก ษณ์ ภู ด รนาง (2563) ได้ท ํา การศึ ก ษาแนวทางในการปรั บ ปรุ งกระบวนการจัด ซื้ อ เพื่ อ เพิ่ ม
ประสิ ท ธิ ภาพในการดําเนิ น งาน โดยเสนอแนวทางในการปรับ ปรุ งและแก้ไขสาเหตุด้วยการจัดการกิ จกรรม
บริ หารความเสี่ ยง จัดทํา Purchase Portfolio Analysis ในการแบ่งกลุ่มสิ นค้า การพยากรณ์วตั ถุดิบล่วงหน้า การทํา
สัญ ญาซื้ อขายปี และ การปรั บปรุ งหลักเกณฑ์การประเมิ น ผลของการปรับ ปรุ ง สามารถลดข้อ ผิดพลาดจาก
กระบวนการขอซื้อ ลดค่าใช้จ่ายในการนําเข้าสิ นค้า เพิ่มอํานาจในการต่อรองต่อผูข้ าย
3.2 กรอบแนวคิดในการวิจยั

แผนภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจยั

4. วิธีดําเนินการวิจัย

4.1 แบบแผนการวิจยั
ศึกษากระบวนการจัดซื้ อปั จจุบนั ของบริ ษทั โดยพบว่า กลุ่มสิ นค้าสายไฟ เป็ นซึ่ งสิ นค้าที่ มีการเปลี่ยนแปลง
ในเรื่ องของราคา ระยะเวลารอคอยที่ ยาวนาน (Lead time) ทําให้แต่ละในการเปิ ดคําสั่งซื้ อจึ งมี กระบวนการที่
ยาวนาน เนื่องจากต้องได้รับการอนุมตั ิจากผูอ้ นุมตั ิหลายระดับ จึงเกิดความสูญเปล่าในกระบวนการทํางาน อีกทั้ง
ผูข้ ายไม่สามารถตอบสนองคําสัง่ ซื้อได้ตามความต้องการ เป็ นผลจากกระบวนการจัดซื้อที่ล่าช้า
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4.2 ประชากรและตัวอย่ าง
กลุ่มตัวอย่างที่ ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ ผูว้ ิจยั ได้ทาํ การสัมภาษณ์เชิงลึกจากประชากรจํานวน 5 ท่าน เพื่อ
ระดมความคิดและหาอุปสรรคในกระบวนการจัดซื้ อ โดยประกอบไปด้วย ผูจ้ ดั การฝ่ ายจัดซื้ อหรื อระดับเทียบเท่า
1 คน หัวหน้าทีม 2 คน และพนักงานจัดซื้อระดับปฏิบตั ิการ 2 คน
4.3 เครื่ องมือวิจยั
(1) รู ปแบบการสัมภาษณ์เชิงโครงสร้าง เพื่อหาสาเหตุและอุปสรรคในกระบวนการจัดซื้อในปั จจุบนั
(2) แนวความคิดแบบลีน ในการหาความสูญเปล่าของกระบวนการจัดซื้ อ, หลักการ ECRS เพื่อลด
ความสู ญ เปล่ าในกระบวนการและจัด ทํา กระบวนการจัด ซื้ อ ในรู ป แบบใหม่ เพื่ อ ให้ เกิ ด ประสิ ท ธิ ภ าพต่ อ
การดําเนินงาน
4.4 การเก็บรวบรวมข้ อมูล
ผูว้ จิ ยั ได้ทาํ การเก็บรวบรวมข้อมูล โดยประกอบไปด้วย
(1) ข้อมูลที่ ได้จากการสัมภาษณ์เชิงลึกจากกลุ่มตัวอย่าง โดยเป็ นการหาสาเหตุและอุปสรรคที่ เกิ ด
จากกระบวนการจัดซื้อในปั จจุบนั เพื่อหาข้อบกพร่ องในกระบวนการและหาแนวทางในการปรับปรุ ง
(2) ข้อมูลที่ได้จากแหล่งข้อมูลทางองค์กร ได้แก่ จํานวนคําสัง่ ซื้อในช่วงเดือนมิถุนายนถึงธันวาคม
2563 และ ข้อมูลระยะเวลาในการเปิ ดคําสัง่ ซื้อแต่ละกระบวนการ (วัน)
4.5 การวิเคราะห์ ข้อมูล
งานวิจยั ครั้งนี้ ได้ทาํ การเก็บรวบรวมข้อมูล 2 ส่ วนเพื่อนํามาวิเคราะห์หาสาเหตุในกระบวนการจัดซื้ อ
ได้แก่ ข้อมูลจากการสัมภาษณ์ เชิ งลึ ก และ การเก็ บรวบรวมระยะเวลาในการดําเนิ น งาน โดยผลที่ ได้จากเก็ บ
รวบรวมขอข้อมูลนํามาวิเคราะห์และหาแนวทางแก้ไขปั ญหาโดยใช้แนวความคิดแบบลีน เพื่อลดความสู ญเปล่า
ในกระบวนการจัดซื้อ และ ทําการเปรี ยบเทียบผลการดําเนินการก่อนและหลังการปรับปรุ ง

5. ผลการวิจัย

การดําเนิ นการวิจยั ครั้งนี้ ได้แบ่งออกเป็ น 2 ส่ วน คือ การวิจยั เชิงคุณภาพโดยการสัมภาษณ์เชิ งลึก และ
การวิจยั เชิงปฏิบตั ิการโดยเป็ นการนําผลการเก็บข้อมูลมาวิเคราะห์และหาวิธีการปรับปรุ งโดยใช้แนวคิดลีน
ในการรวบรวมข้อมูลเชิ งคุณภาพ โดยการใช้การสัมภาษณ์ เชิ งลึก โดยใช้กลุ่มตัวอย่าง จํานวน 5 ท่าน
พบว่า กระบวนการทํางานของการจัดซื้ อมี ความซํ้าซ้อนกันมากเกิ นไป และมี ระยะเวลาที่ เกิ ดจากการรอคอย
การอนุมตั ิเนื่องจากในเรื่ องของเขตเวลา
บริ ษทั กรณี ศึกษาแบ่งประเภทการจัดซื้อได้เป็ น 2 รู ปแบบ คือ การจัดซื้อที่โดยทัว่ ไป กล่าวคือ ฝ่ ายจัดซื้ อ
ออกคําสั่ งซื้ อ ให้ แ ก่ ผูข้ าย โดยผูข้ ายต้อ งส่ งมอบสิ น ค้าตามเวลาที่ ร้ อ งขอ และ การจัด ซื้ อ ที่ ผูข้ ายมี อ าํ นาจใน
การบริ หารคลังสิ นค้า (VMI) กล่าวคือ ผูข้ ายมีอาํ นาจให้การจัดการและบริ หารสิ นค้าในคลัง เมื่อจํานวนสิ นค้า
ลดลงถึงจุดสัง่ ซื้อใหม่ ผูข้ ายจะทําการเติมเต็มสิ นค้าให้ผซู ้ ้ืออย่างทันท่วงที การวิจยั ครั้งนี้ศึกษาเฉพาะการจัดซื้อใน
รู ปแบบแรกหรื อการจัดซื้อสิ นค้าโดยทัว่ ไปเท่านั้น
จากการศึกษาและเก็บข้อมูลในแต่ละกระบวนการจัดซื้ อในปั จจุบนั สามารถนํามาเขียนได้เป็ นแผนผัง
การไหลของกระบวนจัดซื้อปั จจุบนั ได้ดงั ตารางที่ 1
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ตารางที่ 1 แผนผังการไหลของกระบวนจัดซื้อในปั จจุบนั
ลําดับ

ประเภทกิจกรรม

กิจกรรม

เวลา
(วัน)

1

จัดซื้ อทําการเสนอราคาให้แก่ผรู้ ้องขอ

0.0625

2

ผูร้ ้องขอส่ งเอกสารให้ผอู ้ นุมตั ิทาํ การตรวจสอบผ่าน
ทางอีเมลล์

0.5

3

ผูอ้ นุมตั ิทาํ การตรวจสอบและอนุมตั ิใบเสนอราคา
ผ่านทางอีเมลล์

1

4

ผูร้ ้องขอออกใบคําร้องของซื้อสิ นค้า (PR) ผ่านระบบ
SAP

0.0625

5

ผูร้ ้องขอส่ ง PR ให้หวั หน้าทําการอนุมตั ิผา่ นทางอีเมลล์
และ SAP

0.0625

6

หัวหน้าผูร้ ้องของทําการตรวจสอบและอนุมตั ิผา่ นทาง
อีเมลล์และ SAP

0.5

7

จัดซื้ อดําเนิ นการส่ งข้อมูลในจัดซื้อให้หน่วยงานที่
เกี่ยวข้องอัพเดทข้อมูลผ่านระบบ SAP

0.0625

8

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องส่ ง case number ให้แก่จดั ซื้ อในการ
รออัพเดทข้อมูบ

1.5

9

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเมื่ออัพเดทข้อมูลเรี ยบร้อยจะทําแจ้ง
เตือนผ่านทางอีเมลล์

0.0625

10

จัดซื้ อดําเนินการออกคําสัง่ ซื้ อ (PO) ผ่านระบบ SAP

0.0625

11

จัดซื้ อแจ้งแก่ผอู ้ นุมตั ิลาํ ดับที่ 1 ให้ตรวจสอบและอนุมตั ิ
คําสัง่ ซื้ อผ่านทางอีเมลล์

0.0625

12

ผูอ้ นุมตั ิลาํ ดับที่ 1 ทําการตรวจสอบและอนุมตั ิคาํ สัง่ ซื้อ
ผ่านทางระบบ SAP

0.5

13

ผูอ้ นุมตั ิลาํ ดับที่ 2 ทําหารตรวจสอบและอนุมตั ิคาํ สังซื้อ
ผ่านทางระบบ SAP

1

14

ผูอ้ นุมตั ิลาํ ดับที่ 3 ทําหารตรวจสอบและอนุมตั ิคาํ สังซื้อ
ผ่านทางระบบ SAP

1

15

จัดซื้ อทําการส่ งคําสั่งซื้ อให้แก่ผขู้ ายผ่านอีเมลล์

0.5

ระยะเวลากิจกรรมรวม

4.6875
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จากตารางที่ 1 พบว่า กระบวนการจัดซื้อมีข้นั ตอนที่ซ้ าํ กันในหลายขั้นตอนโดยเฉพาะขั้นตอนการอนุมตั ิ
เมื่อทําการรวบรวมเวลาปฏิบตั ิงาน สามารถสรุ ประยะเวลาการดําเนินงานตั้งแต่การเสนอราคาจนถึงส่งใบคําสัง่ ซื้อ
แก่ผขู ้ ายใช้เวลาทั้งสิ้น 6.9375 วันหรื อประมาณ 7 วัน ซึ่งระยะเวลาการดําเนินการส่วนใหญ่อยูใ่ นขั้นตอนของ
การเคลื่อนย้ายหรื อการรอคอย โดยใช้เวลา 4.5 วัน
การวิเคราะห์ หาความสู ญเปล่ า 8 ประการ
ในการระบุถึงคุณค่าของกระบวนการและความสู ญเปล่าโดยใช้แนวคิดลีนนั้น จะใช้หลักความสูญเปล่า
ทั้ง 8 ประการ โดยสามารถสรุ ปกิจกรรมที่ไม่ก่อให้เกิดมูลค่าในกระบวนการจัดซื้อ ได้ดงั ตารางที่ 2
ตารางที่ 2 กิจกรรมที่ไม่ก่อให้เกิดมูลค่าในกระบวนจัดซื้อ

จากตารางที่ 2 สามารถระบุคุณค่าของกระบวนการและหาความสูญเปล่าที่เกิดขึ้นในกระบวนการจัดซื้อ
ได้แก่ กิจกรรมที่เกิดการรอคอย การอนุมตั ิ ซึ่งระยะเป็ นกิจกรรมที่ใช้ระยะเวลาในการดําเนินงานมากที่สุด
หลักการจากแนวคิดลีน และ หลักการ ECRS
ขั้นตอนการออกแบบกระบวนการจัดซื้ อใหม่เกิดจากการขจัดขั้นตอนที่ไม่ก่อให้เกิดมูลค่าและความสู ญเปล่า
ออกไปตามแนวคิดแบบลีน โดยอาศัยหลักการ ดังนี้
1. Eliminating (การกําจัด) พบว่างานที่ ไม่ก่อให้เกิ ดมูลค่าและความสู ญเปล่า ส่ วนใหญ่เกิ ดจากการรอคอยที่
เป็ นผลมาจากเขตเวลาของผูอ้ นุมตั ิในแต่ละระดับ ทําให้กระบวนการทํางานไม่ต่อเนื่อง
2. Combining (การรวม) เป็ นการนํากระบวนการทํางานที่ เกี่ ยวข้องกันมารวมกันเพื่อให้กระบวนการ
ทํางานรวดเร็ วยิ่งขึ้น และลดขั้นตอนการทํางานที่ซ้ าํ ซ้อนออกไป พบว่า การส่ วนของอนุมตั ิคาํ สั่งซื้ อ โดยเสนออ
แนวทางในลดลําดับขั้นโดยการเพิ่มช่วงของมูลค่าคําสัง่ ซื้อสําหรับผูอ้ นุมตั ิ
3. Rearrange (การจัดใหม่) และ 4. Simplifying (การปรับปรุ งใหม่ให้ง่ายขึ้น) โดยการเรี ยงลําดับขั้นตอน
ใหม่ให้ง่ายขึ้น หลังจากการเสนอให้ผูอ้ นุ มตั ิ ตรวจสอบแล้ว จัดซื้ อสามารถร้องขอให้หน่ วยงานที่ เกี่ ยวข้องทํา
การอัพเดทข้อมูลคําสั่งซื้ อได้ทนั ที โดยไม่ตอ้ งรอเลขคําสั่ง จากเดิม หน่วยงานดังกล่าวจะทําการอัพเดทคําสั่งซื้ อ
วันละ 2 ช่วงเวลา ได้แก่ ช่วงเวลา 10.00 น. และ เวลา 16.00 น. ซึ่ งถ้าหากการอนุ มตั ิล่าช้าก็จะส่ งผลต่อรอบเวลา
การอัพเดทข้อมูลด้วยเช่นกัน
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เมื่อนํากระบวนการจัดซื้อที่ออกแบบใหม่ไปใช้งานจริ งแล้ว พบว่า ผลการศึกษาสามารถสรุ ปเวลาในแต่
ละกระบวนการได้ดงั ตารางที่ 3
ตารางที่ 3 แผนผังการไหลของกระบวนจัดซื้อใหม่
ลําดับ

ประเภทกิจกรรม

กิจกรรม

เวลา (วัน)

1

จัดซื้ อทําการเสนอราคาให้แก่ผรู้ ้องขอ

0.0625

2

ผูร้ ้องขอส่ งเอกสารให้ผอู ้ นุมตั ิทาํ การตรวจสอบ
ผ่านทางอีเมลล์

0.5

3

ผูอ้ นุมตั ิทาํ การตรวจสอบและอนุมตั ิใบเสนอราคา
ผ่านทางอีเมลล์

1

4

ผูร้ ้องขอออกใบคําร้องของซื้อสิ นค้า (PR) ผ่าน
ระบบ SAP

0.0625

5

ผูร้ ้องขอส่ ง PR ให้หวั หน้าทําการอนุมตั ิผา่ นทาง
อีเมลล์และ SAP

0.0625

6

หัวหน้าผูร้ ้องของทําการตรวจสอบและอนุมตั ิผา่ น
ทางอีเมลล์และ SAP

0.5

7

จัดซื้ อดําเนิ นการส่ งข้อมูลในจัดซื้ อให้หน่วยงานที่
เกี่ยวข้องอัพเดทข้อมูลผ่านระบบ SAP

0.0625

8

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเมื่ออัพเดทข้อมูลเรี ยบร้อยจะ
ทําแจ้งเตือนผ่านทางอีเมลล์

0.0625

9

จัดซื้ อดําเนินการออกคําสั่งซื้ อ (PO) ผ่านระบบ
SAP

0.0625

10

จัดซื้อแจ้งแก่ผอู ้ นุมตั ิลาํ ดับที่ 1 ให้ตรวจสอบและ
อนุมตั ิคาํ สัง่ ซื้ อผ่านทางอีเมลล์

0.0625

11

ผูอ้ นุมตั ิลาํ ดับที่ 1 ทําการตรวจสอบและอนุมตั ิ
คําสัง่ ซื้ อผ่านทางระบบ SAP

0.5

12

ผูอ้ นุมตั ิลาํ ดับที่ 2 ทําการตรวจสอบและอนุมตั ิ
คําสังซื้อผ่านทางระบบ SAP

1

13

จัดซื้ อทําการส่ งคําสั่งซื้ อให้แก่ผขู้ ายผ่านอีเมลล์

0.5

ระยะเวลากิจกรรมรวม

4.4375

1240

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

จากตารางที่ 3 แสดงให้ถึงผลการจัดกระบวนการจัดซื้อแบบใหม่ ผลที่ได้พบว่า สามารถลดกระบวนการ
ทํางานจากเดิ ม 15 ขั้นตอน เหลือเพียง 13 ขั้นตอน และ ลดระยะเวลาในการดําเนิ นงานลงจากเดิ มใช้ระยะเวลา
เหลือเพียง 4.4375 วันหรื อประมาณ 4 วัน
จากผลการทดลองสามารถเปรี ยบเทียบก่อนหลังปรับปรุ งได้ดงั ตารางที่ 4
ตารางที่ 4 การเปรี ยบเทียบก่อนและหลังการปรับปรุ ง
หัวข้ อการปรับปรุ ง

ก่อนการปรับปรุ ง

หลังการปรับปรุ ง

การเปลียนแปลง

จํานวนกิจกรรม

15

13

กิจกรรมลดลง

เวลาทั้งหมดในกิจกรรม

6.9375 วัน

4.4375 วัน

เวลาในการทํากิจกรรมลดลง

บุคคลากรที่เกี่ยวข้อง

8

7

มีการเพิ่มขอบเขตในการนุมตั ิ

กระบวนการทํางาน

EMAIL, SAP

EMAIL, SAP

ใม่มีการเปลี่ยนแปลง

6. อภิปรายผล

ปั ญหาและอุปสรรคในกระบวนการจัดซื้ อ พบว่าเกิดจาการปฏิบตั ิงานที่มีข้ นั ตอนการรอคอยที่มากเกินไป
เนื่ องจากขั้นตอนการอนุมตั ิที่ถูกกําหนดไว้ ทําให้เกิ ดขั้นตอนการอนุ มตั ิหลายขั้นตอน อีกทั้งผูอ้ นุมตั ิที่อยูใ่ นเขต
เวลาที่ ต่างกัน ทําให้เกิ ดความล่าช้าและเสี ยเวลาในกระบวนการเป็ นจํานวนมาก เมื่อเที ยบกับการวิจยั ฉบับอื่ น
พบว่า การปรับปรุ งกระบวนการจัดซื้อใหม่ มักจะนําแนวคิดลีนเพื่อขจัดขั้นตอนที่ไม่เกิดมูลค่าและเกิดความสู ญเปล่า
ภายในกระบวนการ ทั้งยังรวมขั้นตอนบางขั้นตอนเข้าด้วยกันหรื อจัดระบบการทํางานใหม่เพื่อให้รวดเร็ วและ
มีประสิ ทธิภาพ ผลการวิจยั เมื่อเทียบกับงานวิจยั อื่น พบว่า กระบวนการทํางานมีข้ นั ตอนที่ลดลง และ ลดระยะเวลา
ในการทํางาน อีกทั้งทําให้ตน้ ทุนการทํางานลดลงอีกด้วย เนื่ องจาก เวลาสู ญเสี ยไปโดยเปล่าประโยชน์ ถือว่าเป็ น
ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น

7. ข้ อเสนอแนะ

7.1 ข้ อเสนอแนะในการนําผลวิจยั ไปใช้
(1) ควรเก็บข้อมูลคําสั่งซื้ อให้มีความละเอียดมากพอ เช่น การจําแนกเวลาในแต่กระบวนการให้
ชัดเจน เพื่อง่ ายต่อการนําวิเคราะห์ ขอ้ มูลและเสนอแนวทางในการปรับ ปรุ ง โดยสามารถระบุ ปัญ หาได้อย่าง
ละเอียดและชัดเจนมากยิง่ ขึ้น
(2) ผลงานของงานวิจัยขึ้ น อยู่กับ รู ป แบบและกระบวนการจัดซื้ อ ขององค์กรนั้น ๆ ซึ่ งสามารถ
ปรับเปลียนได้ตามรู ปแบบองค์กร โดยมีขอ้ สําคัญในการมุ่งเน้นที่ขจัดความสูญเปล่าในกระบวนการ
7.2 ข้ อเสนอแนะในการวิจยั ครั้งต่ อไป
(1) เนื่ องจากการวิจยั ดังกล่าาวมีใช้การข้อมูลในอดี ต ซึ่ งราคาของสิ นค้าอาจยังไม่มีการผัน ผวน
อํานาจในการต่อรองของผูข้ ายไม่ได้สูงเท่ าในสถานการณ์ ปั จจุ บัน ทําให้งานวิจยั ฉบับ นี้ สามารถปรับ เปลี่ ยน
ขั้นตอนการทํางานของกระบวนการให้เข้ากับรู ปแบบและสถานการณ์ในอนาคตได้
(2) งานวิจยั ฉบับนี้ มุ่งเน้นถึงการแก้ไขและปรับปรุ งถึงกระบวนการจัดซื้ อที่ เป็ นคอขวด ที่ ทาํ ให้
ไม่สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างทันท่ วงที ซึ่ งในการวิจยั ครั้งต่อไป สามารถติดตามและ
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หาค่าชี้ วดั ในการประเมิน ผลของกระบวนการจัดซื้ อในองค์กรเพื่อพัฒนาต่อให้เข้ากับการดําเนิ นงานที่ ย่อมมี
การปรับเปลี่ยนในอนาคต
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การแก้ปัญหาการบรรทุกสัมภาระใต้ อากาศยานในการขนส่ งทางอากาศ
ด้ วยวิธีการวิเคราะห์ ตามลําดับชั้นในรู ปแบบโปรแกรมคํานวณนํา้ หนักและสมดุลอากาศยาน

THE PROBLEM SOLVING IN LOADING BAGGAGE FOR AIR TRANSPORT
IN WEIGHT BALANCE CALCULATION PROGRAM:
ANALYTIC HIERARCHY PROCESS APPROACH
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บทคัดย่ อ

งานวิจยั นี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาวิธีแก้ปัญหาบรรทุกสัมภาระใต้อากาศยาน ในการขนส่ งทางอากาศ
ด้วยวิธีการวิเคราะห์ตามลําดับชั้น โดยใช้รูปแบบโปรแกรมคํานวณนํ้าหนักและสมดุ ลอากาศยาน ผลการวิจัย
พบว่า การจัด ลํา ดับวิธี ที่เหมาะสมในการจัดวางนํ้า หนัก ในพื้น ที่ จัดเก็ บสัมภาระใต้ท้องอากาศยาน วิธี น้ ี ที่ มี
ค่านํ้าหนักความสําคัญ อันดับ 1 คือ ด้านความปลอดภัย (ร้อยละ 53) ค่านํ้าหนักความสําคัญอันดับ 2 คือ ความสมดุล
(ร้อยละ 33) ค่านํ้าหนักอันดับ 3 คือ ความรวดเร็ ว (ร้อยละ 14) ผูม้ ีหน้าที่ตดั สิ นใจสามารถนําการจัดลําดับนี้ไปใช้
งานได้อย่างสะดวกรวดเร็ วกว่า การตัดสิ นใจด้วนความชํานาญและประสบการณ์เท่านั้น
คําสําคัญ: การบรรทุกสัมภาระใต้อากาศยาน การขนส่งสิ นค้าทางอากาศ การวิเคราะห์ตามลําดับชั้น
โปรแกรมคํานวณนํ้าหนักและสมดุลอากาศยาน

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. ความสํ าคัญและทีม่ าของปั ญหาวิจัย

พนักงานควบคุมนํ้าหนักและสมดุลอากาศยาน (Load Control) หนึ่งในอาชีพในอุตสาหกรรมการบินใน
ประเทศไทยที่ มีความเฉพาะเพาะจงในวิชาชี พทั้งในด้านทฤษฎี และปฏิบตั ิ พนักงานควบคุมนํ้าหนักและสมดุล
อากาศยานมีส่วนสําคัญในการเชื่อมต่อท่าอากาศยาน (Airport Connectivity) ทั้งในการปฏิบตั ิงานระดับปฏิบตั ิการ
ภาคพื้นและเชื่ อมต่อไปยังการปฏิ บตั ิการทางอากาศ เพื่อให้เกิ ดความสําเร็ จในการขนส่ งทางอากาศ มีบทบาท
การทํางานครอบคลุมตั้งแต่การเริ่ มจัดเตรี ยมข้อมูล วางแผน เคลื่อนย้าย จัดเก็บ ขนส่ ง เพื่อให้สามารถทําการบิน
ขึ้นและลงจอดอย่างความปลอดภัย ด้วยการจัดสัมภาระบรรทุกใต้ทอ้ งอากาศยานให้มีน้ าํ หนักเป็ นไปตามระเบียบ
และมาตรฐานและเกิ ดสมดุ ลอากาศยานมากที่ สุด หนึ่ งในขั้นตอนที่ เป็ นตัวแปรสําคัญในความปลอดภัยของ
การขนส่ งทางอากาศ คือ ขั้นตอนการคํานวณนํ้าหนักและสมดุลอากาศยาน (Calculation Weight and Balance)
ประกอบไป 6 ส่ วนดังนี้ 1) ข้อมูลรายละเอี ยดของเส้นทางบิ น (Address and Heading) 2) การคํานวณนํ้าหนัก
อากาศยานที่ ก่ อ นทํา การบิ น (Operating Weight Calculation) 3) การคํา นวณนํ้า หนัก อากาศยานที่ สามารถทํา
การบิ น (Allowed Traffic Load Calculation) ประกอบด้วย 3 ส่ วนที่ สําคัญ คื อ นํ้าหนักของนํ้ามันที่ มากที่ สุดที่
อากาศยานสามารถทํา การบิ น ได้ (Maximum Zero Fuel: MZFW) นํ้า หนัก ที่ ม ากที่ สุ ด ที่ อ ากาศยานสามารถที่
สามารถวิ่งขึ้นได้ (Maximum Takeoff weight: MTOW) และนํ้าหนักที่ มากที่ สุดที่ อากาศยานสามารถลงจอดได้
(Maximum Landing weight: MLW) 4) การคํานวณนํ้าหนักรวม ผูโ้ ดยสาร สัมภาระ สิ นค้า (Load Information
Per Destination and Total 5) การคํา นวณนํ้าหนัก จริ ง ก่ อ นทํา การบิ น (Actual Gross Wight Calculation) และ
6) การคํานวณนํ้าหนักที่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ (Last Minute Changed :LMC) (Airbus, 2020)
ในปั จจุบนั ประเทศไทยนั้น กระบวนการคํานวณนํ้าหนักและสมดุลอากาศยานดังกล่าวยังไม่ได้อยูใ่ น
รู ปแบบโปรแกรมสําเร็ จรู ปครบทุกขั้นตอน จากการสัมภาษณ์จากพนักงานในตําแหน่งควบคุมนํ้าหนักและสมดุล
อากาศยานในส่ วนระบบ (Load Control System) ที่ ปฏิ บตั ิงานจริ งในท่าอากาศยานสุ วรรณภูมิ พบว่า ในการใช้
โปรแกรมสําเร็ จรู ปในการคํานวณนํ้าหนักและสมดุ ลอากาศยานนั้น มี ช่องว่างสําคัญในการดําเนิ นงาน (Gap
Analysis) (วรรษมนต์ สันติศิริ และคณะ, 2563) คือ ถึงแม้เทคโนโลยีจะถูกพัฒนาขึ้นเพื่อตอบโจทย์ถูกต้องความ
แม่นยําในการคํานวณนํ้าหนักและสมดุลอากาศยาน เพื่อเกิดความปลอดภัยสู งสุ ดในการเคลื่อนย้าย จัดเก็บ และ
ขนส่ งทางอากาศตามที่ได้รับมอบหมาย แต่ระบบยังจําเป็ นอาศัยความชํานาญและประสบการณ์ของมนุษย์มาเป็ น
ตัวช่วยในการตัดสิ นใจ ในขั้นตอนการจัดวางนํ้าหนักของ สัมภาระ กระเป๋ าผูโ้ ดยสาร สิ นค้า ไปรษณี ยภัณฑ์ และ
อื่น ๆ ลงในพื้นที่ ช่องเก็บสัมภาระใต้ทอ้ งอากาศยานยาน (Distribution Weight) ผ่านระบบที่ มีการจําลองพื้นที่
ใต้ท้องอากาศยานที่ กาํ หนดให้ โดยการจัดวางจะต้องคําถึ งนึ งความสมดุลของโครงสร้ างของอากาศยาน คือ
ส่ วนด้านหน้าอากาศยาน (FWD Compartment) ส่ วนหลังอากาศยาน (FWD Compartment) และส่ วนท้ายอากาศ
ยาน (Bulk Compartment) (ณัฐพล วัฒนไชย, 2562) นัน่ หมายความว่า ถึงแม้วา่ โปรแกรมสําเร็ จรู ปในการคํานวณ
นํ้าหนักและสมดุลอากาศยานจะคํานวณตัวเลขนํ้าหนักในส่ วนต่าง ๆ ให้เพื่อการวางแผนการดําเนิ นงานแล้ว
แต่พนักงานควบคุมนํ้าหนักและสมดุลอากาศยานจะต้องเป็ นคนที่ตอ้ งตัดสิ นใจด้วยตัวเอง ในการจัดวางนํ้าหนัก
ลงในพื้นที่ จัดเก็บใต้ท้องเครื่ องในแต่ละส่ วนผ่านระบบที่ จาํ ลองขึ้ นตามโครงสร้ างของอากาศยาน ซึ่ งหน้าที่
ดังกล่าวจําเป็ นต้องอาศัยความชํานาญและประสบการณ์ส่วนบุคคลอย่างมาก (ธัณญธรณ์ ทองริ้ ว, 2561) เพราะอาจ
ส่งผลต่อจุดศูนย์ถ่วงของอากาศยานได้ (Center of Gravity : COG) หากจัดวางนํ้าหนักในส่วนด้านหน้ามากเกินไป
อาจทําให้เกิดอุบตั ิเหตุอากาศยานส่วนหน้าหักกระแทกพื้นได้ (Aircraft Tipping Forward) หรื อ หากจัดวางนํ้าหนัก
ในส่ ว นด้า นท้า ยมากเกิ น ไปอาจทํา ให้ เ กิ ด อุ บัติ เ หตุ อ ากาศยานส่ ว นหน้า ยกลอยได้ (Aircraft Tail Tipping)
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ซึ่ งนําไปสู่ การยกเลิกทําการบิ นได้ในที่ สุด และด้วยความเสี ยหายหลายส่ วนงานและค่าใช้จ่ายที่ สูงมาก ดังนั้น
การดําเนินงานในขั้นตอนดังกล่าวจําเป็ นต้องเป็ นวิธีที่ดีที่สุดในการใช้การตัดสิ นใจ ที่ถูกต้อง แม่นยําของพนักงาน
ควบคุมนํ้าหนักและสมดุลอากาศยาน ซึ่ งอาจจะก่อให้เกิดความเสี่ ยงในการดําเนิ นงาน ในลักษณะของความผิดพลาด
ของมนุษย์ (Human Error) ได้ (Boonyawat Aksornkitti, Et. Al. 2021) ถึงแม้การคํานวณนํ้าหนักและสมดุลอากาศ
ยานจะแล้วเสร็ จพร้อมปฏิบตั ิงาน ก่อนการดําเนิ นการจะยังมีเงื่อนไข (Constrain) ที่ สามารถเกิ ดได้บ่อยครั้งกับ
การประสานงานก่ อ นทํา การบิ น จริ ง กับ นัก บิ น ซึ่ ง เป็ นผูท้ ี่ ส ามารถอนุ ม ัติ แ ผนการบิ น แก้ไ ขเปลี่ ย นแปลง
ความเหมาะสมนํ้าหนักและสมดุลอากาศยานได้ หากการคํานวณนํ้าหนักและสมดุลอากาศยานที่พนักงานควบคุม
นํ้าหนักและสมดุลอากาศยานได้นาํ เสนอแผนก่อนทําการบิน ไม่สอดคล้องต่อสถาณการณ์เฉพาะหน้า หรื อ นักบิน
ต้อ งการให้จัด วางสัมภาระและสิ นค้า ให้ง่ า ยต่อ การบิ นขั้นในเที่ ยวบิ นนั้น ๆ หรื อ การดํา เนิ น งานที่ มีเกณฑ์
การปฏิบตั ิงาน (Criteria) ที่จะต้องปฏิบตั ิตามในแต่ละสายการบินที่มีความแตกต่างกัน เช่น เรื่ องของการควบคุม
ค่าใช้จ่ายในการปฏิ บัติงาน การดําเนิ นงานที่ เน้นความตรงต่อเวลาเป็ นหลัก นั่นจะเห็ นได้ว่า การทํางานของ
พนักงานควบคุมนํ้าหนักและสมดุลอากาศยาน เป็ นการปฏิบตั ิงานที่เชื่อมต่อประสานงานกับทางสายการบิ นใน
การทํา งานส่ ว นภาคพื้ น และประสานข้อมู ล เกี่ ย วกับนํ้า หนัก และสมดุ ลอากาศยานกับ นัก บิ นในการทํา งาน
ปฏิบตั ิงานทางอากาศ ให้การขนส่ งทางอากาศมีความปลอดภัยสู งสุ ดตามกําหนด ภาระงานดังกล่าวยังพร้อมกับ
เงื่ อนไข กฎเกณฑ์ต่าง ๆ ของทั้งฝั่ งนักบิ น และสายการบิ น ซึ่ งเป็ นช่ องว่างหนึ่ งในการดําเนิ นงานที่ มี ผ ลต่ อ
การตัด สิ น ใจในการจัด วางสัม ภาระใต้ท้อ งอากาศยานที่ มี เ งื่ อ นไขและเกณฑ์ที่ แ ตกต่ า งกัน ในเรื่ อ งการให้
ความสําคัญของ ความปลอดภัย ความรวดเร็ ว ความตรงต่อเวลา การประหยัดค่าใช้จ่าย การปฏิ บตั ิตามระเบียบ
ซึ่ งจําเป็ นต้องมี การจัดลําดับและให้ความสําคัญเพื่อพนักงานควบคุมนํ้าหนักและสมดุลอากาศยานสามารถมี
ทางเลือก (Alternatives) วิธีที่ดีที่สุด ในการตัดสิ นใจและความผิดพลาดน้อยที่สุด
จุดมุ่งหมายของการวิจยั ในครั้งนี้ ผูว้ จิ ยั มีความสนใจนําวิธีการทางคอมพิวเตอร์มาช่วยหาคําตอบการวิจยั
ด้วยการเพิ่มความสามารถในการตัดสิ นใจตามแนวคิดวิธีการวิเคราะห์ตามลําดับชั้น (Analytic Hierarchy Process:
AHP) ในรู ปแบบโปรแกรมคํานวณนํ้าหนักและสมดุ ลอากาศยาน ขั้นตอนการจัดวางนํ้าหนักในพื้นที่ จดั เก็บ
สัมภาระใต้ท้องอากาศยาน เพื่อจัดลําดับข้อมูลประกอบการตัดสิ นใจและหาวิธีการที่ มีความเหมาะสมที่ สุ ด
มี ความแม่นยํา โดยมี การกําหนดเกณฑ์ (Criteria) และทางเลื อก (Alternatives) ผลการวิจัยนี้ จะช่ วยให้ผูท้ ี่ ตอ้ ง
ตัดสิ นใจ เห็นถึงการจัดลําดับของข้อมูลประกอบการตัดสิ นใจด้วยวิธีที่เหมาะสม ช่วยเพิ่มความสะดวก รวดเร็ ว
ลดข้อผิดพลาดในการดําเนินงานและปลอดภัยกว่า เมื่อเปรี ยบเทียบกับการใช้โปรแกรมคํานวณนํ้าหนักและสมดุล
อากาศยานแบบดั้งเดิม (Manual) ที่ตอ้ งขึ้นอยูก่ บั ความชํานาญและอาศัยประสบการณ์ของมนุษย์อย่างเดียวเท่านั้น

2. วัตถุประสงค์ ของการวิจัย

1) เพื่อศึ กษาวิธีแก้ปัญหาบรรทุกสัมภาระใต้อากาศยานในการขนส่ งทางอากาศด้วยวิธีการวิเคราะห์
ตามลําดับชั้นในรู ปแบบโปรแกรมคํานวณนํ้าหนักและสมดุลอากาศยาน

3. เอกสารและงานวิจัยทีเ่ กี่ยวข้ อง

3.1 แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้ อง
การตัดสิ นใจแบบหลายหลักเกณฑ์ (Multi-Criteria Decision Making: MCDM) เป็ นส่ วนหนึ่ งจอปั ญหา
ทางด้านการตัดสิ นใจที่มีแนวทางในการแก้ปัญหาอยูห่ ลายรู ปแบบ แต่ละจุดประสงค์โดยรวมเพื่อทําให้การเลือก
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เป้ าหมาย (Objective) ที่ ดีที่สุดในทางเลือก (Alternative) ที่ มีภายใต้ขอ้ กําหนดของการเปรี ยบเที ยบหลักเกณฑ์
(Criteria) แต่ละด้านในแต่ละระดับ ซึ่ งโดยทัว่ ไปแล้วการที่เราจะหาคําตอบของการตัดสิ นใจได้น้ นั จําเป็ นต้องมี
การเป้ าหมายถึงประเด็นปั ญหาที่เราต้องการก่อน จึงจะสามารถกําหนดเกณฑ์ในการพิจารณาและดําเนินการเลือก
กระบวนการที่จะนํามาตัดสิ นใจที่มีหลากหลายรู ปแบบ ก่อนที่จะทําการประเมินและตัดสิ นใจตามลําดับ ขั้นตอน
การตัด สิ น ใจหลายหลัก เกณฑ์มี ก ระบวนการลํา ดับ ขั้น ตอนที่ ข้ ัน กลางระหว่า งเป้ า หมายและการตัด สิ น ใจ
คื อ กระบวนการตัดสิ นใจ เนื่ องจากการตัดสิ นใจที่ มีเหตุผลและถูกต้องหรื อไม่น้ นั จะขึ้ นอยู่กับกระบวนการ
ในการตัดสิ นใจที่ จะนํามาเลือกใช้เป็ นหลัก ยิ่งกรณี การตัดสิ นใจแบบหลายหลักเกณฑ์ หากเป็ นการตัดสิ นใจ
แบบกลุ่มด้วยแล้ว ยิ่งเป็ นการตัดสิ นใจเลือกที่มีความยากที่จะได้ผลการตัดสิ นใจที่ดี การคาดการณ์หรื อคาดเดา
เหมาะสํา หรั บ ปั ญ หาการตัด สิ น ใจขนาดเล็ก ในเรื่ อ งง่ า ย ๆ หรื อ ปั ญ หาที่ เ กิ ด ขึ้ น นั้น มี ผ ลกระทบในวงแคบ
หากกรณี เป็ นปั ญหาการตัดสิ นใจขนาดใหญ่ที่มีความซับซ้อนและส่ งผลกระทบวงกว้าง การเลือกวิธีใช้วิธรการ
ตัดสิ นใจจําเป็ นต้องตั้งอยูบ่ นข้อมูลที่เป็ นวิธีการที่มีเหตุที่ผลชัดเจน (ชัยยา น้อยนารถ, 2562)
3.2 กระบวนการวิเคราะห์ ตามลําดับชั้น (Analytic Hierarchy Process: AHP)
กระบวนการวิเคราะห์ตามลําดับชั้น (Analytic Hierarchy Process: AHP) เป็ นหนึ่ งในวิธีการวิเคราะห์
หลายหลักเกณฑ์ (Multi-Criteria Decision Making: MCDM) ที่มีวธิ ีใช้เทคนิคการตัดสิ นใจที่มีขอ้ มูลหลายลักษณะ
บางครั้งเกณฑ์ในการตัดสิ นใจเป็ นข้อมูลที่ไม่สามารถนํามาเป็ นตัวเลขได้ง่าย การให้ค่านํ้าหนักและปั จจัยจึงต้อง
ใช้เ ทคนิ ค การตัด สิ นใจที่ ส ามารถวิเ คราะห์ ข ้อมู ล ในเชิ งคุ ณ ภาพได้ดี จากการศึ ก ษาพบว่า AHP เป็ นเทคนิ ค
การตัดสิ นใจที่ เป็ นการวิเคราะห์ขอ้ มูลตามลําดับชั้น และสามารถนํามาใช้ในการหาค่านํ้าหนักได้ดี ในกรณี ที่
ข้อมูลไม่อยู่ในรู ปที่ ไม่เป็ นตัวเลขได้ดี กระบวนการวิเคราะห์ตามลําดับชั้น เป็ นวิธีการตัดสิ นใจตัดสิ นใจแบบ
หลายหลักเกณฑ์ หรื อ การจัดลําดับความสําคัญของทางเลือก เมื่อมีเกณฑ์ในการพิจารณาหลายเกณฑ์ โดย AHP
เป็ นกระบวนการที่มีประสิ ทธิภาพและมีความสะดวกในการจัดลําดับความสําคัญและช่วยทําให้เกิดการตัดสิ นใจที่
ดีที่สุด ซึ่ งสามารถใช้ได้กบั การตัดสิ นใจที่มีความยุง่ ยากซับซ้อนโดยใช้วิธีการเปรี ยบเทียบ AHP ไม่เพียงแต่ช่วย
ให้ผูท้ ี่ ทาํ การตัดสิ นใจได้ สามารถเลือกตัดสิ นใจได้ในสิ่ งที่ ดีและเหมาะสมที่ สุด มีเหตุผลประกอบที่ ชดั เจนถึง
สาเหตุในการเลือกตัดสิ นใจนั้น (ทองสุข ภูตาเศษ, 2559)
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3.3 กรอบแนวคิดในการวิจยั
การบรรทุกสัมภาระใต้อากาศยานยาน

คํานวณนํ้าหนักและสมดุลอากาศยาน
ด้วยโปรแกรมแบบดั้งเดิม (Manual)

คํานวณนํ้าหนักและสมดุลอากาศยาน
ด้วยโปรแกรมที่เพิ่มการวิเคราะห์ตามลําดับชั้น (AHP)

พบปัญหาการตัดสิ นใจ
การจัดวางสัมภาระ
ในช่องบรรทุกสัมภาระใต้อากาศยาน

การวิเคราะห์ ตามลําดับชั้น (AHP)
- ข้อมูลการกําหนดเป้ าหมาย (Goal)
- กําหนดเกณฑ์ (Criteria)
- เกณฑ์ยอ่ ย (Sub criteria)
- ทางเลือก (Alternatives)
เพื่อวิเคราะห์ หาทางเลือกที่ดที ี่สุด

ลดปัญหาการตัดสิ นใจ
การจัดวางสัมภาระ
ในช่องบรรทุกสัมภาระใต้อากาศยาน

แผนภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจยั
3.4 สมมติฐานการวิจยั
วิธีแก้ปัญหาบรรทุกสัมภาระใต้อากาศยานในการขนส่ งทางอากาศ ด้วยวิธีการวิเคราะห์ตามลําดับชั้น
(AHP) ในรู ปแบบโปรแกรมคํานวณนํ้าหนักและสมดุลอากาศยาน สามารถตัดสิ นใจได้ความสะดวกรวดเร็ วกว่า
โปรแกรมแบบคํานวณนํ้าหนักและสมดุลอากาศยานดั้งเดิม (Manual)

4. วิธีดําเนินการวิจัย

การวิ จัย ในครั้ งนี้ ผู ้วิ จัย ได้นํา วิ ธี ก ารทางคอมพิ ว เตอร์ ม าช่ ว ยหาคํา ตอบการวิ จัย ด้ว ยการเพิ่ ม
ความสามารถในการตัดสิ นใจตามแนวคิ ดวิธีการวิเคราะห์ ตามลําดับชั้น (Analytic Hierarchy Process: AHP)
ในรู ปแบบโปรแกรมคํานวณนํ้าหนักและสมดุลอากาศยาน ขั้นตอนการจัดวางนํ้าหนักในพื้นที่จดั เก็บสัมภาระใต้
ท้องอากาศยาน โดยมี วิธีการดําเนิ นงานวิจัย เขี ยนโปรแกรมคํานวณนํ้าหนักและสมดุ ลอากาศยาน (Window
Application for Calculation Weight and Balance) แบบโปรแกรมประยุ ก ต์ ที่ พ ัฒ นาขึ้ นบนระบบปฏิ บัติ ก าร
Window ด้วยภาษา Microsoft Visual Basic (VB) อยูใ่ นรู ปแบบ Window Application มีส่วนประกอบดังนี้
1) ข้อมูลรายละเอียดของเส้นทางบิน (Address and Heading)
2) การคํานวณนํ้าหนักอากาศยานที่ก่อนทําการบิน (Operating Weight Calculation)
3) การคํานวณนํ้าหนักอากาศยานที่สามารถทําการบิน (Allowed Traffic Load Calculation)
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4) การคํานวณนํ้าหนักรวม ผูโ้ ดยสาร สัมภาระ สิ นค้า (Load Information Per Destination and Total)
5) การคํานวณนํ้าหนักจริ งก่อนทําการบิน (Actual Gross Wight Calculation)
6) การคํานวณนํ้าหนักที่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ (Last Minute Changed: LMC)
Window Application for Calculation Weight and Balance
Address and Heading
Operating Weight

Address

Priority

Basic Weight

Originator

Standard Crew

Allowed Traffic Load

Maximum Zero Fuel

Allowed Traffic Load

Number of Passenger

Actual Gross Wight

Total Passenger

Flight

Regis
Dry Operating

Pantry Index

Maximum Takeoff weight
Distribution Weight
Total Traffic

Vision

Crew
Takeoff Fuel

Maximum Landing weight

Aircraft Compartments

AHP

MZFW

MLW

Dry Operating

MTOW

Last Minute Changed

แผนภาพที่ 2 รู ปแบบโปรแกรมคํานวณนํ้าหนักและสมดุลอากาศยานเพิม่ ระบบการตัดสิ นใจตามแนวคิด
AHP ขั้นตอนการจัดวางนํ้าหนักในพื้นที่จดั เก็บสัมภาระใต้ทอ้ งอากาศยาน

5. ผลการวิจัย
ตารางที่ 1 เมทริ กซ์ค่าเฉลี่ยการเปรี ยบเทียบระดับความสําคัญแบบเป็ นคู่ของปั จจัยหลักและค่านํ้าหนัก
ปัจจัยหลัก
Safety
Balance
Fast
ผลรวม

Safety
1
0.5
0.333333
1.833333

Balance
2
1
0.333333
3.333333

Fast
3
3
1
7

ปัจจัยหลัก
Safety
Balance
Fast
ผลรวม

Safety
0.545455
0.272727
0.181818
1

Balance
0.6
0.3
0.1
1

Fast
0.428572
0.428571
0.142857
1

ค่ านํา้ หนักของปัจจัยหลักแต่ ละปัจจัย
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ตารางที่ 2 ค่าจากการ Normalization ปั จจัยหลักด้านต่าง ๆ
ปัจจัยหลัก

Safety

Balance

Fast

ผลรวม

ค่ านํา้ หนัก

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

ตารางที่ 3 ลําดับความสําคัญของปั จจัยหลัก
ปัจจัยหลัก

ค่ านํา้ หนัก (%)
53
33
14

Safety
Balance
Fast

ค่ าความสอดคล้ องของข้ อมูล
0.046

สามารถสรุ ปได้วา่ การวิเคราะห์การให้ความสําคัญของปั จจัยหลักในการตัดสิ นใจขั้นตอนการจัดวาง
นํ้าหนักในพื้นที่จดั เก็บสัมภาระใต้ทอ้ งอากาศยาน กลุ่มตัวอย่างในการศึกษาในครั้งนี้ เป็ น บุคลากรที่เกี่ยวข้องกับ
งานควบคุมนํ้าหนักและสมดุลอากาศยานกลุ่มอาชีพที่อยูใ่ นอุตสาหกรรมการบิน ที่มีการเชื่อมต่อในการขนส่งทาง
อากาศทั้งในระดับปฏิ บตั ิการภาคพื้นและปฏิ บตั ิการทางอากาศ ผลการศึ กษาวิจยั นี้ จึงให้ความสําคัญ อันดับ 1
ด้านความปลอดภัยสู งสุ ด 53 % ซึ่ งเป็ นสิ่ งสําคัญที่สุดด้านการขนส่ งทางอากาศ อันดับ 2 ด้านความสมดุล 33 %
สะท้อนให้เห็นว่าการจัดนํ้าหนักและสมดุลอากาศยานเป็ นเรื่ องที่ตอ้ งให้ความสําคัญ เพราะมีความสอดคล้องกับ
โครงสร้างอากาศยานและส่งผลต่อความปลอดภัยในการขนส่งทางอากาศโดยตรง และ อันดับ 3 ด้านความรวดเร็ว
14 % ตามลําดับ
ตารางที่ 4 เมทริ กซ์ค่าเฉลี่ยการเปรี ยบเทียบแต่ละคู่ของปั จจัยย่อยด้านความปลอดภัย
Safety

Load Control
1
1
0.5
2.5

Load Control
Pilot
Airline
ผลรวม

Pilot
1
1
0.5
2.5

ตารางที่ 5 ค่านํ้าหนักของแต่ละปั จจัยย่อยด้านความปลอดภัย
Safety

Load Control
Pilot
Airline
ผลรวม

Load Control
04
0.4
0.2
1

Pilot
04
0.4
0.2
1
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Airline
04
0.4
0.2
1

Airline
2
2
1
5

ผลรวม
1.2
1.2
0.6

ค่ านํา้ หนัก
0.40
0.40
0.20
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ตารางที่ 6 ลําดับความสําคัญของปั จจัยด้านความปลอดภัย
Safety

ค่ านํา้ หนัก (%)
40
40
20

Load Control
Pilot
Airline

ค่ าความสอดคล้ องของข้ อมูล
0

กลุ่มตัวอย่างบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับงานควบคุมนํ้าหนักและสมดุลอากาศยาศทั้ง 3 กลุ่ม ให้ความสําคัญ
ในขั้นตอนการจัดวางนํ้าหนักในพื้นที่จดั เก็บสัมภาระใต้ทอ้ งอากาศยานจากการจัดลําดับชั้น พบว่า Load Control
และ Pilot ให้น้ าํ หนักความสําคัญด้านความปลอดภัยมากที่สุด อันดับ 1 เท่ากับ 40 % เท่ากัน เนื่ องจากเป็ นความ
รับผิดชอบโดยตรงในด้านการปฏิบตั ิงานทั้งในภาคพื้นและทางอากาศ ซึ่ งเป็ นเรื่ องที่ตอ้ งให้ความสําคัญมาเป็ น
อันดับแรก โดยไม่มีการผ่อนปรนในเรื่ องของความปลอดภัย อันดับ 2 Airline เท่ากับ 20 % ตามลําดับ
ตารางที่ 7 เมทริ กซ์ค่าเฉลี่ยการเปรี ยบเทียบแต่ละคู่ของปั จจัยย่อยด้านความสมดุล
Balance

Load Control
Pilot
Airline
ผลรวม

Load Control
1
0.5
0.333333
1.833333

Pilot
2
1
0.5
3.5

Airline
3
2
1
6

ตารางที่ 8 ค่านํ้าหนักของแต่ละปัจจัยย่อยด้านความสมดุล
Balance
Load Control
Pilot
Airline
ผลรวม

Load Control
0.545455
0.272727
0.181818
1

Pilot
0.571429
0.285714
0.142857
1

Airline
0.5
0.333333
0.166667
1

ผลรวม
1.616883
0.891775
0.491342

ค่ านํา้ หนัก
0.54
0.30
0.16

ตารางที่ 9 ลําดับความสําคัญของปั จจัยด้านความสมดุล
Balance
Load Control
Pilot
Airline

ค่ านํา้ หนัก (%)
54
30
16

ค่ าความสอดคล้ องของข้ อมูล
0.007

กลุ่มตัวอย่างบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับงานควบคุมนํ้าหนักและสมดุลอากาศยาน ทั้ง 3 กลุ่ม ให้ความสําคัญ
ในขั้นตอนการจัดวางนํ้าหนักในพื้นที่จดั เก็บสัมภาระใต้ทอ้ งอากาศยาน จากการจัดลําดับชั้น พบว่า Load Control
ให้น้ าํ หนักความสําคัญ ด้านความสมดุลมากที่ สุด อันดับ 1 เท่ากับ 54 % เนื่ องจากเป็ นความรับผิดชอบหลักใน
ตําแหน่งงานที่รับผิดชอบและหากเกิดข้อผิดพลาดอาจเกิดความเสี่ ยงที่มีผลกระทบต่อนํ้าหนักและโครงสร้างของ
สมดุลอากาศยาน (CG) อันดับ 2 Pilot 30 % เนื่ องจากสมดุลของอากาศยานมีผลต่อการบิ นขึ้น (Take-off) และ
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ลงจอด (Landing) โดยตรงต่อการทําการบิน อันดับ 3 Airline 16 % ซึ่งการสร้างนํ้าและความสมดุลอากาศยานที่ดี
นั้นจะช่วยให้ประหยัดต้นทุนเรื่ องของนํ้ามันในการขนส่งทางอากาศ
ตารางที่ 10 เมทริ กซ์ค่าเฉลี่ยการเปรี ยบเทียบแต่ละคู่ของปั จจัยย่อยด้านความรวดเร็ ว
Fast

Load Control
Pilot
Airline
ผลรวม

Load Control
1
3
3
7

Pilot
0.333333
1
0.33333
1.666667

Airline
0.333333
3
1
4.333333

ตารางที่ 11 ค่านํ้าหนักของแต่ละปั จจัยย่อยด้านความรวดเร็ ว
Fast
Load Control
Pilot
Airline
ผลรวม

Load Control
0.142857
0.428571
0.428572
1

Pilot
0.2
0.6
0.2
1

Airline
0.076923
0.692308
0.230769
1

ตารางที่ 12 ลําดับความสําคัญของปั จจัยด้านความรวดเร็ ว
Balance

Load Control
Pilot
Airline

ค่ านํา้ หนัก (%)
14
57
29

ผลรวม
0.41978
0.1720897
0.859341

ค่ านํา้ หนัก
0.14
0.57
0.29

ค่ าความสอดคล้ องของข้ อมูล
0.118

กลุม่ ตัวอย่างบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับงานควบคุมนํ้าหนักและสมดุลอากาศยาน ทั้ง 3 กลุ่ม ให้ความสําคัญ
ในขั้นตอนการจัดวางนํ้าหนักในพื้นที่ จดั เก็บสัมภาระใต้ท้องอากาศยาน จากการจัดลําดับชั้น พบว่า Pilot ให้
นํ้าหนักความสําคัญด้านรวดเร็ วมากที่ สุด อันดับ 1 เท่ ากับ 57 % เนื่ องจากเป็ นความรั บผิดชอบในการปฏิ บตั ิ
ทางการบิ น ให้เ ป็ นไปตามตารางบิ น ลดความเสี่ ย งที่ จ ะก่ อ ให้เ กิ ด การไม่ ต รงต่ อ เวลา อัน ดับ 2 Airline 29 %
เนื่ องจากหากเกิดความล่าช้าในกระบวนการขนส่ งทางอากาศขึ้นแล้วนั้นย่อมเกิดค่าใช้จ่าย ค่าปรับต่าง ๆ เกิดขึ้น
ได้จาํ เป็ นต้องควบคุมการปฏิบตั ิงานให้ตรงต่อเวลา และ อันดับ 3 ให้ Load Control 14% ซึ่ งการดําเนิ นงานต้อง
ไม่ให้เกิ ดความผิดพลาดในการเคลื่ อนย้าย จัดเก็บ และขนส่ ง ซึ่ งหากการดําเนิ นงานที่ รวดเร็ วอาจก่ อให้เกิ ด
ความเสี่ ยงได้

6. อภิปรายผล

ขั้น ตอนการจัดวางนํ้าหนัก ในพื้ นที่ จัด เก็ บสัมภาระใต้ท้อ งอากาศยาน โดยมี ปั จจัย หลักที่ สําคัญใน
การตัด สิ น ใจ 3 ด้า น คื อ ด้า นความปลอดภัย ด้า นความสมดุ ล และด้า นความรวดเร็ ว และปั จ จัย ย่อ ยที่ มี
ความเกี่ยวข้องในด้านการทํางานร่ วมกันคือ พนักงานงานควบคุมนํ้าหนักและสมดุลอากาศยาน นักบิน และสายการบิน
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จากการศึกษาพบว่า การจัดลําดับที่เหมาะสมในการจัดวางนํ้าหนักในพื้นที่จดั เก็บสัมภาระใต้ทอ้ งอากาศยาน
วิธีน้ ี ที่มีค่านํ้าหนักความสําคัญ อันดับ 1 คือ ด้านความปลอดภัย 53% โดยพนักงานควบคุมนํ้าหนักฯ และนักบิน
ให้ค่านํ้าหนักรวมกันถึง 42.40% เป็ นค่านํ้าหนักที่ให้ความสําคัญไปในทิศทางเดียวกัน สะท้อนถึงขั้นตอนการจัด
วางนํ้าหนักในพื้นที่ จัดเก็บสัมภาระใต้ท้องอากาศยานสิ่ งแรกที่ ตอ้ งให้ความสําคัญที่ ไม่สามารถผ่อนปรนได้
ในเรื่ องของความปลอดภัยในการขนส่งทางอากาศ ซึ่งเป็ นภาระที่รับผิดชอบหลักทั้งในการปฏิบตั ิงานภาคพื้นและ
บนอากาศ รองลงมาวิธีน้ ีมีค่านํ้าหนักความสําคัญอันดับ 2 คือ ความสมดุล 33% เป็ นปั จจัยที่ส่งผลต่อจุดศูนย์ถ่วง
(Center of Gravity) ของโครงสร้างอากาศยาน หากในขั้นตอนการจัดวางนํ้าหนักในพื้นที่จดั เก็บสัมภาระใต้ทอ้ ง
อากาศยานเกิ ด ความไม่ ส มดุ ล ย่อ มส่ ง ผลต่ อ การทํา การบิ น ทั้ง การบิ น ขึ้ น (Takeoff) และลงจอด (Landing)
อาจก่อให้เกิดอันตรายตลอดในการขนส่ งทางอากาศ พนักงานควบคุมนํ้าหนักและนักบินให้ค่านํ้าหนักรวมกันถึง
11.76% และอันดับ 3 คือ ความรวดเร็ ว 14% ซึ่ งเป็ นทางเลือกที่สะท้อนผลการวิจยั ให้เห็นว่า นักบินและสายการบิ น
จะให้ค วามสํา คัญ ต่ อ เรื่ อ งความรวดเร็ ว มี น้ ํา หนัก รวมกัน ถึ ง 28.38% สามารถวิเ คราะห์ ไ ด้ว่า ความรวดเร็ ว
มีส่วนช่วยในการลดต้นทุนในเรื่ องของค่าใช้จ่าย ค่าปรับ ที่ อาจจะเกิ ดขึ้นได้ หากเกิ ดความไม่ตรงต่อเวลา และ
ส่ งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ของสายการบินในการดําเนินงาน และลดความเชื่อมัน่ ต่อการขนส่ งสิ นค้าทางอากาศ
ได้ ดังนั้นการวิเคราะห์ การตัดสิ นใจแบบหลายหลักเกณฑ์แบบการวิเคราะห์ตามลําดับชั้น (AHP) ที่ ดีทีสุดใน
การศึกษานี้ คือ ด้านความปลอดภัย ผูม้ ีหน้าที่ตดั สิ นใจในการดําเนิ นงานสามารถนําการจัดลําดับนี้ ไปใช้งานได้
อย่างสะดวกรวดเร็ วกว่า การตัดสิ นใจโดยอาศัยเพียงความชํานาญและประสบการณ์เท่ านั้น ซึ่ งอาจก่อให้เกิ ด
ความเสี่ ยงในการตัดสิ นใจผิดพลาดได้สูง (Human Error) ในรู ปแบบโปรแกรมแบบคํานวณนํ้าหนักและสมดุล
อากาศยานดั้งเดิม (Manual) ผลการวิจยั ในครั้งนี้สามารถนําไปใช้เป็ นข้อมูลอ้างอิงต่อยอดวิธีการแก้ปัญหาบรรทุก
สัมภาระใต้ทอ้ งอากาศยานในการขนส่ งทางอากาศ ด้วยวิธีการวิเคราะห์หลายหลักเกณฑ์(Multi-Criteria Decision
Making: MCDM) แบบผสม (Hybrid) ในรู ปแบบวิธีการทางคอมพิวเตอร์มาช่วยแก้ไขปั ญหา ขั้นตอนการจัดวาง
นํ้าหนักในพื้นที่ จดั เก็บสัมภาระใต้ทอ้ งอากาศยานที่ มีความซับซ้อนมากขึ้น เพื่อให้เกิ ดการพัฒนาและสามารถ
สร้างองค์ความรู ้ใหม่ในงานวิจยั ได้ในอนาคต

7. ข้ อเสนอแนะ

7.1 ข้ อเสนอแนะในการนําผลวิจยั ไปใช้
(1) สามารถนําผลจากการวิจยั ในครั้งนี้ ต่อยอดงานวิจยั ในการแแก้ปัญหาโดยใช้แนวการตัดสิ นใจ
หลายหลักเกณฑ์ (Multi-Criteria Decision Making: MCDM) แบบการวิเคราะห์ตามลําดับชั้น (Analytic Hierarchy
Process: AHP) ในการบรรทุกสัมภาระใต้ทอ้ งเครื่ องการขนส่งทางอากาศ
7.2 ข้ อเสนอแนะในการวิจยั ครั้งต่ อไป
(1) เพิ่มแนวการตัดสิ นใจหลายหลักเกณฑ์ (Multi-Criteria Decision Making: MCDM) แบบผสม
(Hybrid) ในการแก้ไขปั ญหาการบรรทุกสัมภาระใต้ทอ้ งเครื่ องการขนส่งทางอากาศ
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งานวิจยั นี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์ ตน้ ทุ นค่าขนส่ งสิ น ค้าของบริ ษ ัท นํ้าแข็งโคโรลิ ส จํากัด และ
จัดเส้นทางการขนส่งสิ นค้าใหม่ดว้ ยรู ปแบบการแก้ปัญหาการเดินทางของพนักงานขาย ซึ่งดําเนินการด้วยวิธีเพื่อน
บ้านที่ใกล้ที่สุด จากการสํารวจและเก็บรวบรวมข้อมูลพบว่าบริ ษทั กรณี ศึกษาไม่มีการจัดเส้นทางการเดินรถให้กบั
พนักงานขายจึงทําให้เกิ ดต้นทุนที่สูงในการจัดส่ งสิ นค้าแต่ละรอบ จากบริ ษทั กรณี ศึกษาไปยังลูกค้า จํานวน 10
รายในเขตอําเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น โดยใช้รถกระบะ 1 คัน ผูว้ ิจยั จึงจัดเส้นทางด้วยวิธีเพื่อนบ้านที่ใกล้ที่สุด
ผลการวิจยั พบว่าสามารถลดระยะได้ 7 กิ โลเมตรหรื อคิดเป็ น 11.74% ซึ่ งสามารถลดต้นทุนลงได้ 18.14 บาทต่อ
เที่ยวหรื อคิดเป็ น 1.94%
คําสําคัญ: การจัดเส้นทางการขนส่ง, การวิเคราะห์ตน้ ทุน, รู ปแบบการแก้ปัญหาการเดินทางของพนักงานขาย,
วิธีเพื่อนบ้านที่ใกล้ที่สุด

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. ทีม่ าและความสํ าคัญ

ปั จจุบนั บริ ษทั กรณี ศึกษา เป็ นบริ ษทั ที่ประกอบธุรกิจผูผ้ ลิตและจัดจําหน่ายนํ้าดื่ม และนํ้าแข็ง ตราโคโรลิส
ในเขตพื้นที่จงั หวัดขอนแก่น โดยบริ ษทั กรณี ศึกษามีการขนส่งสิ นค้าไปยังลูกค้าเพื่อตอบสนองความต้องการของ
ลูกค้า จากการสัมภาษณ์พนักงานบริ ษทั พบว่า มีขอ้ จํากัดด้านการใช้เชื้อเพลิง โดยมีการกําหนดอัตรานํ้ามันให้รถ
ขนส่ งสิ นค้าคันละ 8-15 ลิตรต่อวัน เพื่อให้บริ การลูกค้ากว่า 30 ราย ในเขตอําเภอเมืองขอนแก่น อย่างไรก็ตาม
บริ ษทั ไม่มีการวางแผนเส้น ทางการขนส่ งที่ ชัดเจนอาศัยประสบการณ์ การขับรถในพื้น ที่ ของพนักงานขับรถ
เท่านั้น จึ งส่ งผลให้เกิ ดต้นทุนสู ญเปล่าจากการใช้น้ าํ มันมากเกิ นความจําเป็ น (ณัตพร ไชยเสนา, 2560) ผูว้ ิจยั จึ ง
ศึกษารู ปแบบวิธีแก้ไขปั ญหาด้วยปั ญหาการเดิ นทางของพนักงานขายเพื่อให้บริ ษทั มีการวางแผนในการขนส่ ง
สิ นค้าที่ ดีข้ ึน ซึ่ งจะทําให้สามารถลดระยะทางและต้นทุนให้ต่ าํ ลงได้ บริ ษทั กรณี ศึกษามีรถขนส่ งจํานวน 9 คัน
รถทุกคันสามารถบรรจุน้ าํ แข็งได้สูงสุ ดที่ 90 ถุง ในการศึกษาครั้งนี้ ได้จาํ ลองปั ญหาโดยใช้รถขนส่ งสิ นค้าเพียง
1 คัน เท่ านั้น และศึ ก ษาเส้น ทางที่ พ นัก งานขับ รถใช้ในการขนส่ งสิ น ค้าที่ ท ําให้ต ้น ทุ น การขนส่ งสู ง (วงศกร
ขจรเดชไพศาลกุล, 2529) โดยจะใช้รูปแบบปั ญหาการเดิ นทางของพนักงานขาย และแก้ไขด้วยวิธีเพื่อนบ้านที่
ใกล้ที่สุด ซึ่ งเป็ นการหาลําดับการเดินทางของรถไปยังจุดต่างๆแล้วเดินทางกลับมายังจุดเริ่ มต้น (อนันต์ มุ่งวัฒนา
และคณะ, 2555) เพื่อให้ได้เส้นทางที่ส้ นั ที่สุดและต้นทุนในการขนส่ งสิ นค้าตํ่าลง (เสกสรร วินยางค์กลู และคณะ,
2557)
ปั ญหาการเดินทางของพนักงานขาย เป็ นปั ญหาที่มีเงื่อนไขในการเดินทาง คือ ลูกค้าที่มีความต้องการแต่
ละรายจะได้รับบริ การอย่างน้อย 1 ครั้ง และการขนส่งจะเสร็ จสิ้ นภายในรอบเดียว ซึ่ งวัตถุประสงค์ของต้นแบบนี้
คือ การวัดการขนส่ งให้มีระยะสั้นที่ สุด โดยใช้การกําหนดเส้นทาง และครอบคลุมจุดหมายปลายทางทุกจุดใน
ระยะเวลาที่ กาํ หนด นอกจากนี้ ปัญหาดังกล่าว ถูกนําไปใช้ในการลดระยะทางสําหรับการเดินทางไปยังจุดต่างๆ
แบบไม่ ซ้ ําเส้ น ทาง (ฐิ ติ ม า วงศ์อิ น ตา, 2561) และไปประยุก ต์ใ ช้กับ การกําหนดเส้ น ทางการส่ งมอบสิ น ค้า
(อนิ รุทธ์ ขันธสะอาด, 2561) เพื่อกําหนดระยะทางที่ เหมาะสมและทันกับระยะเวลาของลูกค้าแต่ละราย รวมถึง
ต้นทุนการขนส่งสิ นค้าลดลง (ชุติมา หวังรุ่ งชัยศรี , 2561)
ดังนั้นงานวิจัยนี้ จึงมี วตั ถุป ระสงค์เพื่ อวิเคราะห์ ห าต้นทุ นการขนส่ งสิ นค้าและจัดเส้น ทางการขนส่ ง
สิ นค้าใหม่โดยการสื บค้นและสํารวจเพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ ยวกับเส้นทางการขนส่ งสิ นค้าต้นทุนการขนส่ ง
สิ นค้าในปั จจุบนั และจัดเส้นทางการขนส่งด้วยรู ปแบบปั ญหาการเดินทางของพนักงานขาย โดยใช้วธิ ีเพื่อนบ้านที่
ใกล้ที่สุด เพื่อให้มีตน้ ทุนการขนส่งสิ นค้าที่ต่าํ ลง
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2. วัตถุประสงค์ ของการวิจัย

(1) เพื่อวิเคราะห์ตน้ ทุนการขนส่งสิ นค้าของบริ ษทั กรณี ศึกษา
(2) เพื่อจัดเส้นทางการขนส่งสิ นค้าใหม่โดยใช้วธิ ีเพื่อนบ้านที่ใกล้ที่สุด

3. เอกสารและงานวิจัยทีเ่ กี่ยวข้ อง

3.1 แนวคิดและทฤษฎีทเี่ กีย่ วข้ อง
คณะผู ้วิจัย ได้ศึ ก ษากระบวนการขนส่ ง ของบริ ษ ัท กรณี ศึ ก ษาซึ่ งคณะผู ้วิจัย ได้ม องเห็ น ปั ญ หาใน
การขนส่ งของพนักงานที่ใช้ความชํานาญในการเดินทางส่ งสิ นค้าด้วยประสบการณ์ของตนเอง ทําให้เกิดต้นทุน
ที่สูง คณะผูว้ ิจยั จึงศึ กษาแนวทางจัดการขนส่ งใหม่ดว้ ย วิธีการเดินทางของพนักงานขาย และการคํานวณต้นทุน
เพื่ อ เป็ นการลดต้น ทุ น การขนส่ งสิ น ค้าที่ ต่ าํ ลง ซึ่ งได้ค าํ นวณเส้น ทางการขนส่ งเส้น ทางใหม่ และได้เส้น ทาง
การกระจายสิ นค้าใหม่
3.2 งานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้ อง
ศิ ว พร สุ ภ สี และคณะ (2562) ศึ ก ษาการลดต้น ทุ น ขนส่ งโดยการประยุก ต์ใช้ปั ญ หาการจัดเส้น ทาง
การเดิ นรถ กรณี ศึกษา บริ ษทั จําหน่ ายอุปกรณ์ ประดับยนต์ พบว่าธุ รกิ จประสบปั ญหาต้นทุนการขนส่ ง รวมถึง
การกระทบต่อต้นทุนรวมของผลิตภัณฑ์การบริ การ ซึ่ งงานวิจยั นี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึ กษานางแนวทางการลด
ค่าใช้จ่ายทางด้านเชื้อเพลิงและกําหนดปริ มาณการขนส่งที่แน่นอนให้แก่บริ ษทั ประยุกต์ใช้วธิ ีทางฮิวริ สติกส์ 2 วิธี
ในการจัดเส้นทางการเดินรถในการขนส่ ง คือวิธีการเดินทางจากเมืองที่ใกล้ที่สุดและอัลกอลิทึมแบบประหยัดที่มี
การปรับปรุ งคําตอบโดยใช้ตวั แบบปั ญหาการเดินทางของพนักงานขาย ผูว้ ิจยั ได้นาํ แนวคิดมาประยุกต์ใช้ตวั แบบ
ปั ญหาการเดินทางของพนักงานขาย
ฐิติมา วงศ์อินดา และคณะ (2561) ศึกษากระบวนการลดต้นทุนค่าขนส่ งและเพิ่มประสิ ทธิ ภาพการจัด
เส้นทางเดิ นรถแบบมิลค์รัน สําหรั บกรณี ศึกษา บริ ษทั ผูผ้ ลิ ตชิ้ นส่ วนรถยนต์ ซึ่ งงานวิจัยนี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่ อ
เปรี ยบเทียบระยะทางและต้นทุนสําหรับการขนส่งชิ้นส่ วนยานยนต์ระหว่างผูจ้ ดั หาวัตถุดิบ พบว่าการจัดรู ปแบบ
การขนส่ งตามแนวคิดมิลค์รัน มีตน้ ทุนการขนส่ งตํ่ากว่าการจัดส่ งตรงจากโรงงานผูจ้ ดั หาวัตถุดิบทโดยที่ เมื่อใช้
หลักการจัดเส้นทางตามวิธีการหาค่าประหยัด สามารถกําหนดปริ มาตรสิ นค้าที จะโหลดเข้าตูค้ อนเทนเนอร์ ได้
อย่างเหมาะสมในแต่ละเส้นทาง ในขณะที่การจัดเส้นทางด้วยวิธีตวั แบบปั ญหาการเดิ นทางของพนักงานขายใช้
ระยะเวลารวมในการขนส่ งสั้นกว่าวิธีหาค่าประหยัด ผูว้ จิ ยั ได้นาํ แนวคิดมาประยุกต์ใช้ตวั แบบปั ญหาการเดินทาง
ของพนักงานขายเพื่อลดต้นทุนการขนส่ง
3.3 กรอบแนวคิดในการวิจยั
ในส่ วนที่ 1 งานวิจัยนี้ มี ปั จจัยซึ่ งประกอบด้วย เส้น ทางการขนส่ ง, ต้นทุ น และระยะทางการขนส่ ง
ส่ วนที่ 2 ทฤษฎีที่ใช้ประกอบด้วย การวิเคราะห์ตน้ ทุน, ปั ญหาการเดินทางของพนักงานขาย, Google Maps หรื อ
Google Earth และการจัด การขนส่ ง ส่ ว นสุ ด ท้ายส่ ว นที่ 3 เพื่ อ ปรั บ ปรุ งเส้น ทางการเดิ น รถขนส่ งสิ น ค้าให้ มี
ระยะทางที่ ลดลง ด้วยการจัดเส้นทางการขนส่ งด้วยรู ปแบบปั ญหาการเดิ นทางของพนักงานขายโดยใช้วิธีใกล้
เพื่อนบ้านที่ใกล้ที่สุดเพื่อให้มีตน้ ทุนการขนส่งสิ นค้าที่ต่าํ ที่สุด ดังแผนภาพที่ 1
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ปัจจัย
- เส้นทางการขนส่ งสิ นค้า
- ต้นทุน
- ระยะทางการขนส่ ง

ทฤษฎีที่ใช้
- การวิเคราะห์ตน้ ทุน
- ปัญหาการเดินทางของพนักงาน
ขาย
- google maps หรื อ google earth
- การจัดการขนส่ ง

วัตถุประสงค์
- เพื่อปรับปรุ งเส้นทางการเดินรถ
ขนส่ งสิ นค้าให้มีระยะทางที่
ลดลง ด้วยการจัดเส้นทาง
การขนส่ งรู ปแบบปัญหา
การเดินทางของพนักงานขาย
โดยใช้วธิ ีใกล้เพื่อนบ้านที่ใกล้
ที่สุดเพื่อให้มีตน้ ทุนการขนส่ ง
ที่ต่าํ ที่สุด

แผนภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจยั
3.4 สมมติฐานการวิจยั
คณะผูว้ จิ ยั สามารถทราบถึงเส้นทางการขนส่งสิ นค้าปัจจุบนั ของบริ ษทั กรณี ศึกษา สามารถทราบเส้นทาง
ใหม่และทําให้ตน้ ทุนการขนส่งสิ นค้าที่ต่าํ ที่สุด โดยสามารถนําแนวทางที่ได้ไปจัดเส้นทางการขนส่งสิ นค้าในเขต
ลูกค้าอื่นๆ ของบริ ษทั กรณี ศึกษา และสามารถนําระเบียบวิธีของงานวิจยั นี้ไปประยุกต์ใช้กบั โรงงานอุตสาหกรรม
ที่มีลกั ษณะใกล้เคียงกันกับบริ ษทั กรณี ศึกษานี้ได้

4. วิธีดําเนินการวิจัย

4.1 แบบแผนการวิจยั
ศึ ก ษาทฤษฎี แ ละวรรณกรรมที่ เกี่ ยวข้อ ง ได้แก่ ต้น ทุ น การขนส่ ง Google Maps และรู ป แบบปั ญ หา
การเดิ นทางของพนักงานขาย โดยใช้วิธีเพื่อนบ้านที่ ใกล้ที่สุด คณะผูว้ ิจยั จะทําการลงพื้นที่ จริ งเพื่อเก็บรวบรวม
ข้อมูลเส้นทางการขนส่ งสิ นค้าในเขตอําเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น เพื่อให้ทราบถึงตําแหน่ งที่ ต้ งั ทางภูมิศาสตร์
ของบริ ษทั กรณี ศึกษา และตําแหน่ งที่ต้ งั ของลูกค้า ใช้เครื่ องมือระบุตาํ แหน่งที่ต้ งั คือ Google Maps หรื อ Google
Earth พร้อมทั้งบันทึกข้อมูลเส้นทางการขนส่ งสิ นค้าใหม่ให้กบั ลูกค้าของบริ ษทั กรณี ศึกษา พร้อมทั้งวัดระยะทาง
ระหว่างบริ ษทั กรณี ศึกษากับ ลูกค้า คณะผูว้ ิจยั จะทําสอบถามข้อที่ จะนํามาคํานวณต้นทุ น การขนส่ งสิ นค้ากับ
ผูป้ ระกอบการ เมื่อทราบถึงต้นทุนการขนส่งสิ นค้าในแต่ละรายแล้ว คณะผูว้ จิ ยั จะนําข้อมูลที่ได้มาทําการวิเคราะห์
เพื่อให้ให้ได้ตน้ ทุนการขนส่ งในหน่ วย (บาท/เที่ ยว) คณะผูว้ ิจยั จะนําเอาข้อมูลเกี่ยวกับความต้องการสิ นค้าของ
ลูกค้าและระยะทางการขนส่ งสิ นค้า มาทําการคํานวณหาเส้นทางการขนส่ งสิ นค้าให้กบั บริ ษทั กรณี ศึกษา โดยใช้
ทฤษฎีการวิเคราะห์ตน้ ทุน และรู ปแบบปั ญหาการเดินทางของพนักงานขาย โดยใช้วธิ ีเพื่อนบ้านที่ใกล้ที่สุด ซึ่งจะ
แสดงผลลัพธ์ที่ได้เป็ นรู ปแบบแผนที่แสดงเส้นทางการเดินรถบรรทุก เมื่อทราบถึงเส้นทางการขนส่งใหม่จากการ
ใช้ทฤษฎี การวิเคราะห์ตน้ ทุน และรู ปแบบปั ญหาการเดินทางของพนักงานขาย โดยใช้วิธีเพื่อนบ้านที่ ใกล้ที่สุด
แล้ว คณะผูว้ จิ ยั ก็จะทําการคํานวณหาต้นทุนการขนส่ งใหม่โดยการคํานวณการนําเอาต้นทุนการขนส่ ง (บาทต่อ
กิ โ ลเมตร) คู ณ กับ ระยะทางการขนส่ งสิ น ค้าในปั จจุ บัน เพื่ อ ให้ ท ราบถึ งผลต่ างของต้น ทุ น การขนส่ งสิ น ค้า
คณะผูว้ ิจยั ก็จะทําการเอาข้อมูลที่ได้จากการวิเคราะห์ตน้ ทุนและจัดเส้นทางมาเปรี ยบเที ยบก่อนและหลังการจัด
เส้นทางใหม่เพื่อที่จะได้ทราบต้นทุนที่ต่าํ ลงได้จริ ง
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4.2 เครื่ องมือวิจยั
ศึกษาหาทฤษฎีที่มีความเกี่ ยวข้องกับปั ญหาการจัดเส้นทางการขนส่ งสิ นค้า เพื่อเป็ นแนวทางในการนําไป
วิเคราะห์ตน้ ทุนของกิจการ โดยจะใช้การจัดการขนส่ งรู ปแบบปั ญหาการเดินทางของพนักงานขาย (TSP) ด้วยวิธี
เพื่อนบ้านที่ใกล้ที่สุด
4.3 การเก็บรวบรวมข้ อมูล
ผูว้ ิจยั เก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเองกับพนักงานขับรถ โดยการสอบถามเส้นทางการขนส่ งไปยังลูกค้า
ประจํา จํานวน 10 รายในเขตอําเภอเมื อง จังหวัดขอนแก่ น ต้น ทุ นค่าใช้จ่ายในการขนส่ งสิ นค้าและพิ กดั เส้น
ละติจูดและลองติ จูดตามความต้องการของลูกค้า ซึ่ งผูว้ ิจยั จะเก็บรวบรวมข้อมูลตั้งแต่วนั ที่ 1 เมษายน 2564 ถึง
วันที่ 1 พฤษภาคม 2564 โดยพิจารณาความต้องการของลูกค้าที่มีหน่วยใช้จริ งทั้งหมด
จากตารางที่ 1 แสดงเส้นทางของรถบรรทุกขนส่งสิ นค้ามีเที่ยวการเดินรถ 1 เที่ยว โดยใช้รถเพียงหนึ่งคัน
ตารางที่ 1 รายละเอียดผลการจัดเส้นทางแบบปั จจุบนั
เส้นทาง

ใช้เส้นทาง

กิโลเมตร

ปั จจุบนั

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

จากตารางที่ 1 แสดงถึงรายละเอียดการจัดเส้นทางแบบปัจจุบนั ของบริ ษทั กรณี ศึกษาตั้งแต่โรงงานไปยัง
ลูกค้ารายแรกจนถึงลูกค้ารายสุดท้ายและกลับที่โรงงาน โดยระยะทางรวมทั้งหมด 59.6 กิโลเมตร
ตารางที่ 2 คํานวณต้นทุนค่าใช้จ่ายการขนส่งสิ นค้า ได้ดงั ตารางที่ 2
รายการ
ต้ นทุน (บาทต่อกิโลเมตร)
ต้ นทุนคงที่ (Fixed Cost)

การคํานวณ (บาทต่ อกิโลเมตร)

ต้นทุนค่าเสื่ อมราคา

3.480

ต้นทุนค่าอุปกรณ์เสริ ม

0.305

ต้นทุนค่าต่อทะเบียน

0.059

ต้นทุนค่าประกันภัย

0.458

ต้นทุนค่าภาษีรถยนต์

0.100

ค่าประกันภัย(บาทต่อปี )
ระยะทาง(กิโลเมตรต่อปี )

2.114

ค่าคอมมิชชัน่ x เปอร์ เซ็นยอดขาย

ต้นทุนค่าคอมมิชชัน่ 3.5%
(ของยอดขาย)
ต้นทุนเงินเดือนพนักงานขับ
รถบรรทุก
รวมต้ นทุนคงที่

7.028
13.54
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ค่าเสื่ อมราคา(บาทต่อปี )
จํานวนกิโลเมตรในการขนส่ ง(กิโลเมตรต่อปี )
ค่าเสื่ อม(ราคาต่อปี )
จํานวนกิโลเมตรในการขนส่ ง(กิโลเมตรต่อปี )
ค่าต่อทะเบียนบาทต่อปี
ระยะทาง(กิเลเมตรต่อปี )

ค่าภาษี(บาทต่อปี )
ระยะทาง(กิโลเมตรต่อปี )

เงินเดือน(บาทต่อปี )
ระยะทาง(กิโลเมตรต่อปี )
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ตารางที่ 2 (ต่อ)

รายการ

ต้ นทุน (บาทต่อกิโลเมตร)

ต้ นทุนผันแปร (Variable Costs)
ต้นทุนค่านํ้ามันเชื้อเพลิง

2.349

ต้นทุนค่ายาง

0.125

รวมต้ นทุนผันแปร
รวมต้ นทุนการขนส่ ง

2.474
16.01

การคํานวณ (บาทต่ อกิโลเมตร)
ราคานํ้ามัน (บาทต่อลิตร)
อัตราสิ นเปลือง (ลิตรต่อบาท)

ราคายาง � จํานวนเส้นยาง(บาท)
ระยะทาง(กิโลเมตร)

จากตารางที่ 2 แสดงรายละเอียดรายการต้นทุนค่าใช้จ่ายในการขนส่งสิ นค้าที่จะนําไปคํานวณหาต้นทุน
ต่อเที่ ยวมีรายการทั้งหมด 9 รายการ ประกอบด้วย ราคารถซื้ อใหม่ 3.480 บาทต่อกิ โลเมตร, ราคาขายรถ 0.305
บาทต่อกิโลเมตร, ค่าต่อทะเบี ยน 0.059 บาทกิโลเมตร, ค่าประกันภัย 0.458 บาทกิโลเมตร, ค่าภาษีรถยนต์ 0.100
บาทต่อกิ โลเมตร, ค่านํ้ามันเชื้ อเพลิ ง 2.349 บาทกิ โลเมตร, ค่ายางรถยนต์ 0.125 บาทกิ โลเมตร, ค่าคอมมิ ชชั่น
2.114 บาทต่อกิโลเมตร, เงินเดือนพนักงาน 7.028 บาทต่อกิโลเมตร
4.4 การวิเคราะห์ ข้อมูล
จากผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลพบว่าปั ญหาดังกล่าว สามารถลดระยะทางได้จากเดิ ม 59.6 กิโลเมตร เหลือ
52.6 กิโลเมตร ลดลง 7 กิโลเมตร คิดเป็ น 11.74% และปั จจุบนั ต้นทุนมีค่าเท่ากับ 937.36 (บาท/เที่ยว) ต้นทุนรวม
ใหม่มีค่าเท่ากับ 919.22 (บาท/เที่ยว) ลดลง 18.14 (บาท/เที่ยว) คิดเป็ น 1.94% ซึ่ งวิธีน้ ี สามารถนําไปเป็ นแนวทาง
ในปรับปรุ งให้บริ ษทั กรณี ศึกษาได้

5. ผลการวิจัย

ปั ญ หาการเดิ น ทางของพนักงานขายของบริ ษ ัทกรณี ศึกษาผูว้ ิจัยได้ทาํ การศึ กษาทฤษฎี การวิเคราะห์
ต้นทุน เพื่อให้ทราบต้นทุนที่ มีอยูใ่ นปั จจุบนั และนํามาคํานวณต้นทุนใหม่ให้ได้ตน้ ทุนการขนส่ งสิ นค้าที่ ต่ าํ ลง
การจัดการขนส่ งรู ป แบบปั ญ หาการเดิ นทางของพนัก งานขาย โดยใช้วิธีเพื่ อนบ้านที่ ใกล้ที่ สุด เพื่ อให้ทราบ
การขนส่ งระยะที่ ส้ ันที่ สุด โดยการกําหนดเส้นทางและจุดหมายปลายทางของการขนส่ งสิ น ค้า จะนํา Google
Maps/Google Earth มาใช้ในการจัดหาเส้นทาง จากนั้นคณะผูว้ ิจยั ทําการลงพื้นที่ เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลเส้นทาง
การขนส่ งสิ นค้าในเขตอําเภอเมื อง จังหวัดขอนแก่ น เพื่ อให้ท ราบถึ งตําแหน่ งที่ ต้ งั ทางภู มิศาสตร์ ข องบริ ษ ัท
กรณี ศึกษา และตําแหน่งที่ต้ งั ของลูกค้า โดยมีลูกค้า 10 ราย รถขนส่ งสิ นค้าควบคุมอุณหภูมิ 1 คัน ซึ่งคณะผูว้ จิ ยั ได้
ทําการคํานวณเส้นทางและต้นทุนการขนส่ งสิ นค้า โดยใช้วิธีปัญหาการเดินทางของพนักงายขาย โดยใช้วิธีเพื่อน
บ้านที่ใกล้ที่สุด ในการจัดเส้นทางใหม่ให้กบั บริ ษทั กรณี ศึกษา เพื่อนําผลที่ได้มาเปรี ยบเที ยบเส้นทางการเดินรถ
แบบปั จจุบนั และต้นทุนการขนส่งในปั จจุบนั ของบริ ษทั กรณี ศึกษา สามารถสรุ ปผลได้วา่ ลดระยะได้จากเดิม 59.6
กิโลเมตร เหลือ 52.6 กิโลเมตร ลดลง 7 กิโลเมตร คิดเป็ น 11.74% ซึ่งต้นทุนรวมปั จจุบนั มีค่าเท่ากับ 937.36 (บาท/
เที่ ยว) คํานวณราคานํ้ามันอัตราการเผาผลาญพลังงานเชื้ อเพลิงต้นทุนการขนส่ งใหม่ พบว่า ต้นทุนรวมใหม่ลด
ตํ่าลงอย่างเห็นได้ชดั คือ ต้นทุนรวมใหม่มีค่าเท่ากับ 919.22 (บาท/เที่ยว) ลดลง 18.14 (บาท/เที่ยว) คิดเป็ น 1.94%
จึงสามาสารถยืนยันได้วา่ วิธีเพื่อนบ้านใกล้ที่สุด สามารถลดระยะทางและต้นทุนได้
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1) การวิเคราะห์ขอ้ มูล จากข้างต้น พบว่า รถขนส่งสิ นค้าที่ใช้มีอตั ราเผาพลาญเชื้อเพลิง 10 กิโลเมตรต่อ
ลิตร ซึ่งเป็ นต้นทุนผันแปรตามระยะทางการขนส่งสิ นค้า หรื ออัตรานํ้ามันเชื้อเพลิงที่มีส่วนเป็ นปั จจัย (ระยะทาง)
โดยสามารถคํานวนได้ดงั นี้
อัตราค่านํ้ามันเชื้อเพลิง =

ราคานํ้ามัน
อัตราเผาผลาญพลังงานเชื้อเพลิง

=

23.49 บาทต่อลิตร
10 ลิตรต่อบาท

= 2.349 บาทต่อกิโลเมตร

เมื่อนํ้ามันเชื้อเพลิงประเภทดีเซลมีราคา 23.49 บาทต่อลิตร ณ วันที่ 6 เมษายน 2564 จังหวัดขอนแก่น
ประเทศไทย นอกจากนี้ตน้ ทุนคงที่ของการขนส่งคือค่าจ้างพนักงานขับ เท่ากับ 789.91 บาทต่อเที่ยว จึงสามารถ
เขียนสมการต้นทุนค่าขนส่งสิ นค้าของบริ ษทั กรณี ศึกษาได้ดงั สมการที่ 1
Total Cost = (Variable Cost × ปัจจัย) + Fixed Cost
= (ต้นทุนแปรผัน + ต้นทุนรวมคงที่ ) x ระยะทาง
= (13.54 + 2.474) x 59.6
= 954.19 บาท/เที่ยว
------------------(1)
เมื่อคํานวณต้นทุนการขนส่ งของบริ ษทั กรณี ศึกษา ทั้งด้านต้นทุนคงที่ ต้นทุนผันแปร และต้นทุนรวม
จากนั้นคณะผูว้ ิจยั จะทําการจัดเส้นทางการขนส่ งใหม่ในรู ปแบบปั ญหาการเดิ นทางของพนักงานขาย (TSP) ซึ่ ง
ดําเนินการด้วยวิธีเพื่อนบ้านที่ใกล้ที่สุด ( Nearest Neighbour Heuristics)
ตารางที่ 3 เปรี ยบเทียบผลการดําเนินการแบบปั จจุบนั และแบบใหม่
วิธีการขนส่ง

เส้นทางการขนส่ง

แบบปั จจุบนั
แบบใหม่

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

ต้นทุนการขนส่ง
(บาทต่อเที่ยว)
954.19
842.12

จากตารางที่ 3 แสดงรายละเอียดการจัดเส้นทางแบบปัจจุบนั ของบริ ษทั กรณี ศึกษาตั้งแต่โรงงานไปยังจุด
ที่ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 และกลับมาที่โรงงาน มีตน้ ทุนการขนส่งรวม 954.19 บาทต่อเที่ยวเมื่อเปรี ยบเทียบกับ
การจัดเส้นทางแบบใหม่ต้ งั แต่โรงงานไปยังจุดที่ 1, 2, 3, 7, 4, 5, 6, 8, 9, 10 และกลับมาที่โรงงานมีตน้ ทุน
การขนส่งรวม 842.12 บาทต่อเที่ยว ซึ่งสามารถลดต้นทุนจากวิธีการขนส่งแบบปัจจุบนั ได้ 112.07 บาท

6. อภิปรายผล

การจัดเส้นทางใหม่ดว้ ยวิธีการแก้ปัญหาการเดินทางของพนักงานขาย เพื่อปรับปรุ งเส้นทางการเดินรถ และ
ลดต้นทุนในการขนส่ งสิ นค้า ผูว้ ิจยั จึงได้ศึกษาทฤษฎีการจัดเส้นทางด้วยรู ปแบบปั ญหาการเดินทางของพนักงาน
โดยใช้วิธีเพื่อนบ้านใกล้ที่สุด พบว่าปั จจัยที่ ส่งผลต่อต้นทุนมากที่ สุด คือ เส้นทางการเดิ นรถของพนักงานแบบ
ปั จจุบัน ดังนั้นผูว้ ิจยั จึ งการทําการเสนอเส้นทางการเดิ นรถแบบใหม่ให้กบั บริ ษทั กรณี ศึกษา เพื่อเป็ นแนวทาง
การจัด เส้ น ทาง และลดต้น ทุ น ให้ กับ บริ ษ ัท ได้ ซึ่ งสอดคล้อ งกับ งานวิ จัย ของ (ศิ ว พร สุ ก สี , 2562) พบว่ า
การแก้ปัญหาวิธีฮิวริ สติกส์โดยวิธีการเดินทางจากเมืองที่ใกล้ที่สุดหรื อเมืองพรมแดนและวิธีการแก้ปัญหาการจัด
เส้นทางสําหรับยานพาหนะอัลกอลิทึมแบบประหยัดมาใช้ในการสร้างทัวร์ ยอ่ ยของการจัดเส้นทางยานพาหนะ
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ขนส่ ง จากนั้นปรับปรุ งคําตอบโดยใช้โปรแกรมเชิงเส้นตรงด้วยตัวแบบปั ญหาการเดินทางของพนักงานขายเพื่อ
หาเส้นทางการขนส่งที่มีประสิ ทธิภาพ สามารถลดค่าใช้จ่ายทางด้านเชื้อเพลิงและมีปริ มาณขนส่งที่แน่นอน

7. ข้ อเสนอแนะ

7.1 ข้ อเสนอแนะในการนําผลวิจยั ไปใช้
จากผลการวิจัยพบว่า การจัดเส้น ทางการเดิ น ใหม่ส ามารถลดต้น ทุ น ได้ต่ าํ ลง หลังจากการปรั บปรุ ง
เส้นทางการเดิ นรถ สามารถลดระยะได้จากเดิ ม 59.6 กิ โลเมตร เหลือ 52.6 กิ โลเมตร ลดล ง 7 กิ โลเมตร คิดเป็ น
11.74% ผูว้ ิจยั มองว่าถ้าทําการลดต้นทุนไปในกิ จกรรมกระบวนการผลิตที่ มีตน้ ทุนสู ง จะสามารถลดต้นทุนรวม
ของกิจการได้
7.2 ข้ อเสนอแนะในการวิจยั ครั้งต่ อไป
การแก้ปัญหาการเดิ นรถของพนักงานขายบริ ษทั กรณี ศึกษาด้วยวิธีเพื่อนบ้านใกล้ท่ี สุด ไม่ใช่เพียงวิธี
เดี ยวที่ ส ามารถหาค่ าคําตอบได้ แต่ ยงั มี วิธี อื่ น ที่ ส ามารถหาค่าคําตอบได้ เช่ น กัน และมี ค วามแม่ น ยํามากกว่า
การคํานวณมือ ยกตัวอย่างเช่น ตัวแบบกําหนดเชิงคณิ ตศาสตร์ หากนําวิธีน้ ี มา ปรับปรุ งค่าคําตอบการเปรี ยบเทียบ
จะทําให้ได้ผลดีที่สุด
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งานวิจยั นี้ศึกษาแนวทางแก้ไขในด้านการลดความสูญเสี ยของสิ นค้าด้วยการวิเคราะห์เชิงลําดับชั้นให้กบั
บริ ษทั กรณี ศึกษา โดยการสํารวจเก็บรวบรวมข้อมูลได้พบกับปั ญหาการบรรจุนมไม่เต็มกล่องหรื อบางกล่องก็ลน้
ออกมา จากปั ญหาดังกล่าวผูว้ ิจยั จึงได้นาํ เอาเครื่ องมือเข้ามาช่วยหาแนวทางแก้ไขเพื่อลดปริ มาณนํ้านมเสี ยหายที่
เกิ ดจากขั้นตอนการทํางานโดยใช้การวิเคราะห์แผนผังก้างปลาเพื่อหาสาแหตุของปั ญหาและแก้ไขปั ญหาโดย
วิธีการระดมสมอง ของพนักงานและแผนกที่ เกี่ ยวข้องและหาแนวทางการแก้ไขที่ เหมาะสมโดยกระบวนการ
ลําดับขั้นเชิงวิเคราะห์ (Analytic hierarchy process, AHP) เพื่อคัดเลือกแนวทางการแก้ไขเพื่อลดความสู ญเสี ยใน
ขั้นตอนการผลิ ตโดยมี วตั ถุประสงค์ เพื่อหาแนวทางการลดความสู ญเสี ยของสิ นค้าบริ ษทั กรณี ศึกษาและเพื่อ
คัดเลือกแนวทางการลดความสู ญเสี ยของสิ นค้าด้วยวิเคราะห์เชิ งลําดับชั้นให้กบั บริ ษทั กรณี ศึกษา ผลการวิจัย
พบว่าค่านํ้าหนักมีความสําคัญของผูป้ ระเมินให้ความสําคัญแนวทางการแก้ไขปั ญหาที่เกิดจากวิธีการมากที่สุดโดย
มี ค่านํ้าหนักคือ 0.3132 รองลงมา คื อวัสดุ มีค่านํ้าหนักคือ 0.2644 เครื่ องจักรมีค่านํ้าหนักคือ 0.2218 และลําดับ
สุดท้าย คน มีค่านํ้าหนักคือ 0.2006 ดังนั้นค่านํ้าหนักของผูป้ ระเมินให้ความสําคัญเรื่ องแนวทางการแก้ไขที่เกิดจาก
วิธีการมากที่ สุด คื อ จัดทําการสอบเที ยบเพื่อให้แน่ ใจว่าเครื่ องมื อวัดที่ ใช้สามารถให้ผลการวัดที่ แม่นยําและ
เชื่อถือได้
คําสําคัญ: กระบวนการลําดับขั้นเชิงวิเคราะห์, แผนผังก้างปลา

1263

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

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. ความสํ าคัญและทีม่ าของปั ญหาวิจัย

ปั จจุบนั นม เป็ นอาหารที่ได้รับการยอมรับจากทัว่ โลกว่ามีคุณค่าทางโภชนาการสูง มีสารอาหารครบถ้วน
ตามหลัก 5 หมู่ และเหมาะสมกับ ทุ ก เพศทุ ก วัย การบริ โ ภคนมทุ ก วัน นั้น ส่ ง ผลดี ต่ อ ร่ า งกาย เพราะร่ า งกาย
จําเป็ นต้องได้รับสารอาหารในนม เพื่อเสริ มสร้างให้ร่างกายของมนุษย์แข็งแรงอยูต่ ลอดเวลา จะสังเกตได้วา่ ยิง่ อายุ
มากขึ้นยิ่งดื่มนมน้อยลง เนื่ องจากคนไทยมองว่าการได้สารอาหารสามารถบริ โภคได้จากแหล่งอื่น เช่น อาหารที่
ทานเป็ นประจําเนื้อสัตว์ ผัก ผลไม้ เป็ นต้น ทําให้ผบู ้ ริ โภคคิดว่าการบริ โภคนมไม่จาํ เป็ น ดังนั้น จึงทําให้ภาคธุรกิจ
ที่ เกี่ ยวกับอุตสหกรรมการผลิตนมโคพร้อมดื่ ม เล็งเห็ นความสําคัญในการดําเนิ นธุ รกิ จ ส่ งผลให้ภาคธุ รกิ จใน
อุตสหกรรมดังกล่าวมีการแข่งขันที่รุนแรงมากขึ้น ธุรกิจมีการยกระดับความสามารถในการดําเนิ นธุรกิจในด้าน
ต่างๆ เพื่อให้เป็ นผูน้ าํ กว่าคู่แข่งขัน เช่น การเป็ นผูน้ าํ ในด้านการปฏิบตั ิงาน การเป็ นผูน้ าํ ด้านคุณภาพ และการเป็ น
ผูน้ ําด้านต้นทุน สําหรั บประเทศไทยนั้น การจัดการโลจิ สติกส์ เป็ นที่ น่าสนใจของหลายองค์กร เนื่ องจากเป็ น
กลยุท ธ์ ที่ สํา คัญ ต่ อ ต้น ทุ น การดํา เนิ น งาน โดยกระบวนการด้า นโลจิ ส ติ ก ส์ ท ํา ให้เ กิ ด ต้น ทุ น พื้ น ฐาน ได้แ ก่
การให้บริ การลูกค้า การขนส่ ง การจัดเก็บสิ นค้า กระบวนการสั่งซื้ อและข้อมูลการสั่งซื้ อ ปริ มาณการสั่งซื้ อ และ
การจัดเก็บสิ นค้าคงคลัง เป็ นต้น (อุมาพร มณี เนี ยม, 2560) องค์กรหลายองค์กรมีจุดมุ่งหมายในการลดต้นทุนรวม
ของกิ จกรรมโลจิ สติ กส์ ท้ งั หมดของกระบวนการ ซึ่ งต้นทุ นดังกล่าวจะสะท้อนออกมาจากกิ จกรรมหลักและ
กิจกรรมเสริ มในกระบวนการโลจิสติกส์
เป็ นองค์ก รที่ ด ํา เนิ น ธรุ กิ จ เกี่ ย วกับ การส่ ง เสริ ม การเลี้ ย งโคนมของเกษตรกรและรั บ นํ้า นมดิ บ จาก
เกษตรกรเพื่อนํามาผลิตนมยูเอชที จากการสํารวจพบปั ญหาสิ นค้าเสี ยหายจากกระบวนการทํางานแต่ละขั้นตอนที่
ทําให้บรรจุนมไม่เต็มกล่องหรื อบางกล่องก็ลน้ ออกมา จึงเกิดความเสี ยหายกับบริ ษทั กรณี ศึกษาที่มีทุนต้นเพิ่มขึ้น
จากส่ วนที่ ผิดพลาด กล่าวเมื่ออาจจะเกิ ดปั ญหามาจากการจัดส่ งสิ นค้านั้นได้ใช้เครื่ องจักรในการทํางานจึ งเกิ ด
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ความเสี ยหายบางส่วนอาจเกิดจากความผิดพลาดในการทํางานของเครื่ องจักรหรื อพนักงานไม่มีความเชี่ยวชาญใน
การทํางานหรื อไม่มีการตรวจสอบเครื่ องจักรก่อนทํางาน
จากปั ญหาดังกล่าว ผูว้ จิ ยั จึงได้นาํ เอาเครื่ องมือเข้ามาช่วยหาแนวทางแก้ไขเพื่อลดปริ มาณสิ นค้าเสี ยหายที่
เกิ ดจากขั้นตอนการทํางาน โดยใช้แผนภาพการไหล (Flow Chart) ศึ กษาขึ้นตอนการทํางานในปั จจุบนั และใช้
เครื่ องมื อคุณภาพ 7 ชนิ ด (7QC Tools) คื อ แผนผังแสดงเหตุและผล เพื่อหาสาเหตุของปั ญหาและหาแนวทาง
การแก้ไขปั ญหา และทําการระดมสมองเพื่อคัดเลื อกแนวทางการแก้ไขปั ญหาโดยกระบวนการลําดับขั้นเชิ ง
วิเ คราะห์ (Analytic hierarchy process, AHP) เพื่ อ คัด เลื อ กแนวทางการแก้ไ ขเพื่ อ ลดความสู ญ เสี ย ในขั้นตอน
การทํางาน โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อหาแนวทางการลดความสู ญเสี ยของสิ นค้าบริ ษทั กรณี ศึกษาและเพื่อคัดเลือก
แนวทางการลดความสูญเสี ยของสิ นค้าด้วยวิเคราะห์เชิงลําดับชั้น

2. วัตถุประสงค์ ของการวิจัย

(1) เพื่อหาแนวทางการลดความสูญเสี ยของสิ นค้า
(2) เพื่อคัดเลือกแนวทางการลดความสูญเสี ยของสิ นค้าด้วยวิเคราะห์เชิงลําดับชั้น

3. เอกสารและงานวิจัยทีเ่ กี่ยวข้ อง

3.1 แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้ อง
คณะผูว้ ิจยั ได้ศึกษากระบวนการทํางานศึ กษาแนวทางแก้ไขในด้านการลดความสู ญเสี ยของสิ นค้าด้วย
การวิเคราะห์เชิงลําดับชั้น เป็ นกรณี ศึกษาโดยการสํารวจเก็บรวบรวมข้อมูลได้พบกับปั ญหาการบรรจุนมไม่เต็ม
กล่องหรื อบางกล่องก็ลน้ ออกมา จากปั ญหาดังกล่าวผูว้ จิ ยั จึงได้นาํ เอาเครื่ องมือเข้ามาช่วยหาแนวทางแก้ไขเพื่อลด
ปริ มาณนํ้านมเสี ยหายที่เกิดจากขั้นตอนการทํางานโดยใช้การวิเคราะห์แผนผังก้างปลาเพื่อหาสาแหตุของปั ญหา
และแก้ไขปั ญหาโดยวิธีการระดมสมอง ของพนักงานและแผนกที่เกี่ยวข้องและหาแนวทางการแก้ไขที่เหมาะสม
โดยกระบวนการลําดับขั้นเชิ งวิเคราะห์ (Analytic hierarchy process, AHP) ) เพื่อคัดเลือกแนวทางการแก้ไขเพื่อ
ลดความสูญเสี ยในขั้นตอนการผลิต
3.2 กรอบแนวคิดในการวิจยั
หัวข้ อ
การคัด เลื อ กแนวทางการลดความ
สู ญเสี ยของสิ นค้าด้วยการวิเคราะห์
เชิ ง ลํา ดับ ชั้น กรณี ศึ ก ษา : บริ ษ ัท
ABC จํากัด

ทฤษฎีทใี่ ช้
1. แผนภูมิการไหล
2. แผนผังก้างปลา
3.วิธีการระดมสมอง
4. การเคราะห์เชิงลําดับชั้น

แผนภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจยั
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วัตถุประสงค์
1. เพื่อหาแนวทางการลด
ความสูญเสี ยของสิ นค้า
2. เพื่อคัดเลือกแนวทางการลด
ความสูญเสี ยของสิ นค้าด้วย
วิเคราะห์เชิงลําดับชั้น
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3.3 สมมติฐานการวิจยั
คณะผูว้ ิจยั สามารถหาแนวทางเพื่อคัดเลือกแนวทางการลดความสู ญเสี ยของสิ นค้าด้วยการวิเคราะห์เชิง
ลําดับชั้นให้กบั บริ ษทั ABC จํากัด

4. วิธีดําเนินการวิจัย

4.1 แบบแผนการวิจยั
1. ศึกษาทฤษฎีและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่
- แผนภูมิการไหล (Flow Chart), ใบตรวจสอบ (Check Sheet)
- ทฤษฎีเครื่ องมือคุณภาพ 7 ชนิด คือ แผนผังก้างปลา (Fishbone Diagram)
- วิธีการระดมสมอง (Brainstorming)
- การวิเคราะห์เชิงลําดับชั้น (Analytic Hierarchy Process : AHP)
2. ศึกษากระบวนการทํางานในปั จจุบนั
3. ศึกษาปั ญหาความสูญเสี ยของการผลิตนม UHT พร้อมทั้งกําหนดขอบเขตและวัตถุประสงค์
4. วิเคราะห์หาสาเหตุของปั ญหาด้วยแผนผังก้างปลา (Fishbone Diagram)
5. หาแนวทางแก้ไขปั ญหาด้วยวิธีการระดมสมอง (Brainstorming)
6. คัดเลือกแนวทางการแก้ไขปั ญหาโดยการวิเคราะห์เชิงลําดับชั้น (Analytic Hierarchy Process)
7. สรุ ปและข้อเสนอแนะ
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4.2 การเก็บรวบรวมข้ อมูล
1. ผูว้ ิจยั ได้ศึกษาขั้นตอนการทํางานในปั จจุบนั จากการเก็บข้อมูลจากผูท้ ี่เกี่ยวข้องในฝ่ ายการผลิต
ผูว้ จิ ยั พบว่า นมที่ทาํ ให้เกิดความเสี ยหายมากที่สุดในขั้นตอนการทํางาน คือนมจืดยูเอชที ดังภาพที่ 1
การรับนํ้านมดิบ

การเทอไมเซชัน่

การโฮโมจีไนส์เซชัน่

การฆ่าเชื้อแบบUHT

การบรรจุ

ก

ข

ก

ข
ไม่ผา่ น

การตรวจสอบ
คุณภาพ

ผ่าน
สิ้นสุ ดการทํางาน

ภาพที่ 1 ขั้นตอนการทํางาน
2. คณะผูว้ จิ ยั ใช้ ใบตรวจสอบ เป็ นเครื่ องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
ผูว้ จิ ยั คณะผูว้ จิ ยั ใช้ ใบตรวจสอบ (Check Sheet) เป็ นเครื่ องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ผูว้ จิ ยั ได้
เก็บข้อมูลย้อนหลัง 4 เดื อน คื อ ในเดื อน มกราคม กุมภาพันธ์ มี นาคมและเมษายน พบว่าปั ญหาที่ ทาํ ให้เ กิ ด
การสู ญเสี ยในขั้นตอนการบรรจุนมลงกล่องมี 4 ปั จจัยหลักได้แก่ ปริ มาณนมไม่ได้มาตรฐาน กล่องปิ ดไม่สนิ ท
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ขนาดกล่องไม่ได้มาตรฐานและเครื่ องจักรขัดข้อง โดยปั ญหาที่ทาํ ให้เกิดการสูญเสี ยมากที่สุด คือ ปริ มาณนมไม่ได้
มาตรฐาน คิดเป็ นร้อยละ 61.53% ดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1 ปั ญหาที่ทาํ ให้เกิดการสูญเสี ยในขั้นตอนการบรรจุนมลงกล่อง
ปัญหาทีท่ าํ ให้ เกิดการสู ญเสีย
ความสู ญเสีย(กล่ อง)
ในขั้นตอนการบรรจุนมลง มกราคม
มีนาคม
เมษายน
รวม
กล่ อง
667
310
74
1051
ปริ มาณนมไม่ได้มาตรฐาน
214
76
115
405
กล่องปิ ดไม่สนิท
46
70
62
178
ขนาดกล่องไม่ได้มาตรฐาน
74
74
เครื่ องจักรขัดข้องทําให้หยุด
การทํางาน เพื่อทําการแก้ไข

ร้ อยละ
61.53
23.72
10.42
4.33

จากตารางที่ 1 ผูว้ ิจยั จะพิจารเลือกปั ญหาที่ส่งผลกระทบในขั้นตอนการทํางานมากที่สุดเป็ นอันดับแรก
คือปริ มาณนมไม่ได้มาตรฐาน นําไปวิเคราะห์สาเหตุของปั ญหาต่อไป
4.3 การวิเคราะห์ ข้อมูล
จากการระดมความคิดเพื่อวิเคราะห์หาสาเหตุของปั ญหาในขั้นตอนการทํางานที่ทาํ ให้เกิดปั ญหาปริ มาณ
นมไม่ได้มาตราฐานตามเกณฑ์กาํ หนด โดยใช้หลักการของ 4M1E ได้แก่ Man (คน) Material (วัตถุดิบ) Machine
(เครื่ องจักร) Method (วิธีการ) Environment (สิ่ งแวดล้อม) ผูว้ จิ ยั สามารถแบ่งปั ญหาหลักแสดงดังภาพที่ 1
วัสดุ

วิธีการ
กล่องที่ใช้บรรจุนม
ไม่ได้มาตราฐาน

ตั้งค่าเครื่ องจักรผิดพลาด

คน

ขาดความชํานาญ
ในการใช้เครื่ องจักร

ไม่มีมาตรการในการตรวจสอบเครื่ องมือวัด
ตรวจสอบขนาดกล่องผิดพลาด
เครื่ องมือวัดคลาดเคลื่อน
ขาดการดูแลรักษาซ่อมบํารุ ง
พนักงานที่เข้าทํางานใหม่
ไม่ได้ฝึกอบรมก่อนเข้าทํางาน
ปริ มาณนมไม่ได้
มาตรฐานตาม
เกณฑ์กาํ หนด
เครื่ องป้ อนนม
ขัดข้องระหว่างทํางาน
เครื่ องจักร
ภาพที่ 1 แผนผังก้างปลา

จากการวิเคราะห์ปัจจัยที่ทาํ ให้เป็ นสาเหตุของปั ญหา ผูว้ จิ ยั ได้ระดมสมองกับผูท้ ี่เกี่ยวข้องในการหาแนว
ทางการแก้ไข ดังตารางที่ 2
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ตารางที่ 2 แนวทางการแก้ไขปั ญหา
ปัจจัย

สาเหตุ

แนวทางแก้ไข

วิธีการ

- ขาดการดูแลรักษาซ่อมบํารุ ง
- ตรวจสอบขนาดกล่องผิดพลาด
- เครื่ องมือวัดคลาดเคลื่อน
- ไม่มีมาตรการในการตรวจสอบเครื่ องมือวัด
- พนักงานที่เข้าทํางานใหม่ไม่ได้ฝึกอบรมก่อนเข้าทํางาน

วัสดุ

กล่องที่ใช้บรรจุนมไม่ได้มาตราฐาน

ทําการควบคุมกล่องที่รับเข้ามาโดยเพิ่ม
ประมาณการสุ่ มตรวจจากเดิม
ตรวจสอบเช็คเครื่ องจักรและทําการซ่อม
บํารุ งเครื่ องจักรทุกๆ 3 เดือนและทําความ
สะอาดเครื่ องจักรทุกสัปดาห์ เพื่อคง
ประสิ ทธิภาพการทํางาน
จัดอบรมเพิ่มทักษะการทํางานก่อนเข้า
ทํางานเพื่อให้เข้าใจขั้นตอนการทํางานของ
เครื่ องจักรและมีการให้ความรู ้ในทุกๆ 6
เดือน เพื่อกระตุน้ ให้พนักงานมีความ
กระตือรื อร้นในการทํางาน

เครื่ องจักร เครื่ องป้อนนมขัดข้องระหว่างทํางาน

คน

จัดทําการสอบเทียบ เพื่อให้แน่ใจว่า
เครื่ องมือวัดที่ใช้สามารถให้ผลการวัดที่
แม่นยําและน่าเชื่อถือได้

- ตั้งค่าเครื่ องจักรผิดพลาด
- ขาดความชํานาญในการใช้เครื่ องจักร

จากตารางที่ 2 ผูว้ ิจยั ได้หาแนวทางการแก้ไขกับผูท้ ี่ เกี่ ยวข้อง จึ งคัดเลือกแนวทางการแก้ไขปั ญหาด้วย
เทคนิคการวิเคราะห์เชิงลําดับชั้น เพื่อนํามาใช้ในกระบวนการตัดสิ นใจเลือกทางเลือกที่ดีที่สุดในการแก้ไขปั ญหา
ให้กับ บริ ษ ัทกรณี ศึ ก ษา จากนั้น คณะผูว้ ิจัยจะสร้ า งตารางเมตริ ก ซ์ ที่ใ ช้แ สดงการเปรี ย บเที ย บเกณฑ์ที่ใช้ใน
การตัดสิ นใจเป็ นรายคู่ของผูท้ ี่เกี่ยวข้องทั้ง 3 คน สามารถสดงดังตาราง ที่ 3-5
ตารางที่ 3 เมตริ กซ์แสดงการเปรี ยบเทียบเกณฑ์ที่ใช้ตดั สิ นใจเป็ นรายคู่ (ผูจ้ ดั การ)
เกณฑ์
วิธีการ
วัสดุ
เครื่ องจักร
1
1/3
3
วิธีการ
3
1
3
วัสดุ
1/3
1/3
1
เครื่ องจักร
1
1
3
คน
5.3333
2.6667
10.0000
ผลรวมแนวตั้ง
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ตารางที่ 4 เมตริ กซ์แสดงการเปรี ยบเทียบเกณฑ์ที่ใช้ตดั สิ นใจเป็ นรายคู่ (หัวหน้าแผนก)
เกณฑ์
วิธีการ
วัสดุ
เครื่ องจักร
1
4
1
วิธีการ
1/4
1
1/5
วัสดุ
1/1
5
1
เครื่ องจักร
1/1
4
1/3
คน
1.0000
ผลรวมแนวตั้ง
ตารางที่ 5 เมตริ กซ์แสดงการเปรี ยบเทียบเกณฑ์ที่ใช้ตดั สิ นใจเป็ นรายคู่ (พนักงานที่เกี่ยวข้อง)
เกณฑ์
วิธีการ
วัสดุ
เครื่ องจักร
1
1.2
3
วิธีการ
1/1.2
1
3
วัสดุ
1/3
1/3
1
เครื่ องจักร
1/5
1/3
1/3
คน
2.3667
2.5667
7.3333
ผลรวมแนวตั้ง

คน
1
1/4
1/3
1

คน
5
3
3
1
12.0000

จากตารางที่ 3-5 ในพื้นที่สีเขียวเป็ นค่าตัวเลขที่ได้จากผูเ้ ชี่ยวชาญ สําหรับช่องสี ขาวผูว้ ิเคราะห์จะใส่เอง
โดยค่าจะเป็ นส่ วนกลับของเกณฑ์ที่จบั คู่เหมือนกัน และสี ชมพู ในแนวทแยงมุมมีค่าเท่ากับ 1 เสมอ เนื่ องจากเป็ น
จุดที่เกณฑ์แต่ละเกณฑ์เปรี ยบกันเอง และรวมค่าตัวเลขการเปรี ยบเทียบทุกตัวที่อยูใ่ นแนวตั้งของตาราง
จากนั้นนําผลรวมที่ได้จากการเปรี ยบเทียบในแถวแนวตั้งของแต่ละแถว ทําการหารด้วยตัวเลขที่ได้จาก
การเปรี ยบเทียบในแถวแนวตั้งของตอนเอง ซึ่ งการคํานวณดังกล่าว เป็ นการคํานวณหาเวกเตอร์ ของค่านํ้าหนัก
ความสัมพันธ์ สามารถแสดงได้ดงั ตารางที่ 6-8
ตารางที่ 6 ค่านํ้าหนักเปรี ยบเทียบของเกณฑ์แต่ละเกณฑ์ (ผูจ้ ดั การ)
เกณฑ์

วิธีการ

วัสดุ

เครื่ องจักร

คน

วิธีการ
วัสดุ
เครื่ องจักร
คน
ผลรวมแนวตั้ง

0.1875
0.5625
0.3843
0.1875
1.0000

0.1250
0.3750
0.3843
0.3750
1.0000

0.3000
0.3000
0.3843
0.3000
1.0000

0.3000
0.3000
0.1000
0.3000
1.0000
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ผลรวม
แนวนอน
0.9125
1.5375
0.3875
1.1625
4.000

ค่าเฉลี่ย (ผลรวม
แนวนอน/4)
0.2281
0.3843
0.0968
0.2906

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

ตารางที่ 7 ค่านํ้าหนักเปรี ยบเทียบของเกณฑ์แต่ละเกณฑ์ (หัวหน้าแผนก)
เกณฑ์

วิธีการ

วัสดุ

เครื่ องจักร

คน

วิธีการ
วัสดุ
เครื่ องจักร
คน
ผลรวมแนวตั้ง

0.3077
0.0769
0.3077
0.3077
1.0000

0.2857
0.0714
0.3571
0.2857
1.0000

0.3947
0.0789
0.3947
0.1316
1.0000

0.1905
0.0476
0.5714
0.1905
1.0000

ผลรวม
แนวนอน
1.1786
0.2749
1.6310
0.9155
4

ตารางที่ 8 ค่านํ้าหนักเปรี ยบเทียบของเกณฑ์แต่ละเกณฑ์ (พนักงานที่เกี่ยวข้อง)
เกณฑ์
วิธีการ
วัสดุ
เครื่ องจักร
คน
ผลรวม
แนวนอน
วิธีการ
0.4225
0.4186
0.4091
0.4167
1.6669
วัสดุ
0.3521
0.3488
0.4091
0.2500
1.3600
เครื่ องจักร
0.1408
0.1163
0.1364
0.2500
0.6435
คน
0.0845
0.1163
0.0455
0.0833
0.3296
ผลรวมแนวตั้ง 1.0000
1.0000
1.0000
1.0000
4

ค่ าเฉลีย่ (ผลรวม
แนวนอน/4)
0.2947
0.0687
0.4078
0.2289

ค่าเฉลี่ย (ผลรวม
แนวนอน/4)
0.4167
0.3400
0.1609
0.0824

จากตารางที่ 6-8 การหาค่านํ้าหนักเปรี ยบเทียบของแต่ละเกณฑ์ของผูท้ ี่เกี่ยวข้องทั้ง 3 ท่าน ผูว้ จิ ยั จะนําผล
การวิเคราะห์ที่ได้ ทําการหาค่านํ้าหนักความสําคัญแต่ละทางเลือกภาพรวมของผูท้ ี่เกี่ ยวข้องทั้ง 3 ท่าน สามารถ
แสดงได้ดงั ตารางที่ 9
ตารางที่ 9 ค่านํ้าหนักความสําคัญแต่ละทางเลือกภาพรวมของผูท้ ี่เกี่ยวข้องทั้ง3ท่าน
รวมผูเ้ ชี่ยวชาญ (คน)
1
2
3
วิธีการ
0.2281
0.2947
0.4167
แนวทาง
วัสดุ
0.3844
0.0687
0.3400
แก้ไขปั ญหา
เครื่ องจักร
0.0969
0.4078
0.1609
คน
0.2906
0.2289
0.0824
รวม
1
1
1

5. ผลการวิจัย

แนวทาง/3
0.3132
0.2644
0.2218
0.2006
1

ในปั จจุบนั เป็ นองค์กรที่ดาํ เนิ นธุรกิจเกี่ยวกับการส่ งเสริ มการเลี้ยงโคนมของเกษตรกรและรับนํ้านมดิบ
จากเกษตรกรเพื่อนํามาผลิตนมยูเอชทียงั จากการสํารวจพบปั ญหาสิ นค้าเสี ยหายจากกระบวนการทํางานแต่ละ
ขั้นตอน กล่าวเมื่อการจัดส่งสิ นค้านั้นได้ใช้เครื่ องจักรในการทํางานจึงเกิดความเสี ยหายบางส่วนอาจเกิดจากความ
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ผิดพลาดในการทํางานของเครื่ องจักรหรื อพนักงานไม่มีความเชี่ ยวชาญในการทํางานหรื อไม่มีการตรวจสอบ
เครื่ องจักรก่อนทํางาน
การศึกษาวิจยั ครั้งนี้ ใช้การคัดเลือกแนวทางการลดความสูญเสี ยของสิ นค้าด้วยการวิเคราะห์เชิงลําดับชั้น
จากปั ญหาดังกล่าว เพื่อลดปริ มาณนํ้านมเสี ยหายที่เกิดจากขั้นตอนการทํางาน ที่มีท้ งั หมด 6 ขั้นตอน โดยขั้นตอนที่
ทําให้เกิ ดความเสี ยหายมากที่ สุดคือการบรรจุนมลงกล่อง และผูว้ ิจยั จึ งได้ศึกษาขั้นตอนการบรรจุนมลงกล่อง
จึ งพบว่าปั ญหาที่ ส่งผลกระทบที่ ทาํ ให้เกิ ดความสู ญเสี ยในขั้นตอนบรรจุ คื อ ปริ มาณนมไม่ได้มาตรฐาน ซึ่ งมี
ความสูญเสี ยคิดเป็ น 61.53 เปอร์เซ็นต์

6. อภิปรายผล

ผลการวิจัย เรื่ องการคัดเลื อกแนวทางการลดความสู ญเสี ยของสิ นค้าด้วยการวิเคราะห์เชิ งลําดับชั้น
กรณี ศึกษา องค์การส่ งเสริ มกิ จการโคนมแห่ งประเทศไทย สํานักงานภาคตะวันออกเฉี ยงเหนื อ ได้ทาํ การวิจัย
ครั้งนี้ พบว่า นํ้าหนักความสําคัญของผูป้ ระเมินทั้ง 3 ท่าน ให้ความสําคัญและแนวทางการแก้ไขปั ญหาที่เกิ ดจาก
วิธีการมากที่ สุดโดยมีค่านํ้าหนักคือ 0.3132 รองลงมา คือวัสดุมีค่านํ้าหนักคือ 0.2644 เครื่ องจักรมีค่านํ้าหนักคือ
0.2218 และลํา ดับ สุ ด ท้า ย คน มี ค่ า นํ้าหนัก คื อ 0.2006 ดัง นั้น ค่ า นํ้าหนัก ของผู ้ป ระเมิ น ให้ค วามสํา คัญ เรื่ อ ง
แนวทางการแก้ไขที่เกิดจากวิธีการมากที่ สุดคือจัดทําการสอบเทียบเพื่อให้แน่ใจว่าเครื่ องมือวัดที่ใช้สามารถให้
ผลการวัดที่ แม่นยําและเชื่อถือได้

7. ข้ อเสนอแนะ

7.1 ข้ อเสนอแนะในการนําผลวิจยั ไปใช้
ผูว้ ิจยั ได้นาํ เอาแนวทางแก้ไขปั ญหามาเป็ นแนวทางให้กบั บริ ษทั กรณี ศึกษาได้ปรับเปลี่ยนวิธีการทํางาน
เล็กน้อยเพื่อลดความเสี ยหายในขั้นตอนการผลิตและลดความเสี ยกายของนมลงได้ จะได้ทาํ ให้ข้ นั ตอนในการผลิต
มีประสิ ทธิภาพมากขึ้น
7.2 ข้ อเสนอแนะในการวิจยั ครั้งต่ อไป
ควรมีผลการทดลองก่อนและหลังเพื่อให้เกิดการเปรี ยบเทียบว่าผลวิจยั นั้นสามารถนําไปแก้ไขปั ญหาได้จริ ง

8. กิตติกรรมประกาศ

คณะผูว้ ิจยั ขอขอบพระคุณผูใ้ ห้ขอ้ มูล พนักงานบริ ษทั กรณี ศึกษาทุกท่านเป็ นอย่างสู งที่ ได้ให้ขอ้ มูลที่
เป็ นประโยชน์และช่วยเหลือผูว้ จิ ยั ในการเก็บข้อมูลต่างๆ เพื่อนํามาทําการวิเคราะห์ในงานวิจยั ครั้งนี้ และสุดท้ายนี้
คณะผูว้ ิจยั หวังว่าคุณค่าอันพึ่งมาจากบทความวิจยั นี้ จะมีประโยชน์ไม่มากก็นอ้ ย จึงขอมอบส่ วนดีท้ งั หมดให้แก่
เหล่าคณะอาจารย์ที่ได้ประสิ ทธิประสาทวิชาจนทําให้ผลงานเป็ นประโยชน์ต่อผูท้ ี่เกี่ยวข้อง
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บริ ษทั กรณี ศึกษาประสบปั ญหาสถานการณ์โควิด 19 ส่ งผลให้จาํ นวนลูกค้าที่ จา้ งผลิต (OEM) ลดลง
และมีลูกค้าผลิตภัณฑ์หลักเพิ่มมากขึ้นกว่า 70% กระทบต่อการวางแผนด้านการพยากรณ์และการจัดการสิ นค้าคง
คลังที่ทาํ ให้มีการเก็บสิ นค้าไว้มากเกินความต้องการและบางรายการขาดสต็อค ในการวิจยั นี้มีวตั ถุประสงค์เพื่อ 1)
พยากรณ์ยอดขายสิ นค้าด้วยวิธีการแบบอนุกรมเวลาสําหรับสิ นค้าที่สําคัญ คือ นํ้าดื่ มแบบขวดขนาด 1,500 ซี ซี,
600 ซีซี, 350 ซีซี และ นํ้าดื่มแบบถ้วย 220 ซีซี ด้วยวิธีการพยากรณ์แบบอนุกรมเวลา และ 2) กําหนดจุดสัง่ ผลิตให้
เหมาะสมเพื่อลดต้นทุนสิ นค้าคงคลัง ผลการวิจยั พบว่า ความแม่นยําของการพยากรณ์เพิ่มขั้น 69.42 % และลด
ปริ มาณสิ นค้าคงคลังได้ 2.11% คิดเป็ นมูลค่าต้นทุนที่ลดลงได้ 4,239,620 บาท
คําสําคัญ: การพยากรณ์, สิ นค้าคงคลัง, ผลิตนํ้าดื่ม

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. ความสํ าคัญและทีม่ าของปั ญหาวิจัย

ธุ รกิ จหรื อตลาดนํ้าดื่ มมีความต้องการของลูกค้าสู งขึ้นในปี 2564 เนื่ องจากสถานการณ์โควิด-19 และ
สถานการณ์ภยั แล้งและการปล่อยนํ้าจากเขื่อนหลักเริ่ มมีปริ มาณลดลง ส่ งผลให้การใช้น้ าํ ประปาในการอุปโภค
บริ โภคเกิ ดผลกระทบ จากรสชาดกร่ อยของนํ้าประปา ทําให้ธุรกิ จนํ้าดื่มเติบโตอย่างมาก และมีการแข่งขันเพิ่ม
สูงขึ้น เพื่อให้รองรับกับความต้องการของลูกค้าที่เพิ่มมากขึ้น (ประชาชาติธุรกิจ, 2564)
บริ ษทั กรณี ศึกษา เป็ นบริ ษทั ผูร้ ับจ้างผลิตนํ้าดื่ม และมีน้ าํ ดื่มที่เป็ นแบรนด์ของตนเองด้วย ตั้งอยูใ่ นเขต
พื้นที่จงั หวัดชลบุรี จากสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงและความต้องการของลูกค้าที่เพิ่มมากขึ้นอย่างรวดเร็ ว ทําให้
เกิ ดปั ญหาหลักของบริ ษทั กรณี ศึกษา คื อ การวางแผนการตลาดและการผลิตมี ความคลาดเคลื่ อน สาเหตุจาก
การไม่ มี ก ารใช้ข ้อ มู ล ในอดี ต มาพยากรณ์ สิ น ค้า และอัต ราการผลิ ต ให้เ หมาะสมและสอดคล้อ งกับ ยอดขาย
ซึ่งส่งผลให้ฝ่ายจัดซื้อต้องสัง่ วัตถุดิบและฝ่ ายขายสัง่ ผลิตสิ นค้าออกมามากเกินจําเป็ นต่อช่วงเวลารวมถึงการสต็อก
สิ นค้าและวัตถุดิบในปริ มาณที่มากเกินความต้องการต่อช่วงเวลา หรื อต้องจัดเก็บไว้ในระยะเวลานานเพื่อรอขาย
ซึ่ งจะทําให้อตั ราหมุนเวียนของสิ นค้าคงคลังตํ่า ส่ งผลให้ตน้ ทุนการจัดเก็บและถือครองสิ นค้าคงคลังสู งไปด้วย
ซึ่งจากการวิเคราะห์ปัญหาในภาพรวมแล้ว จะเห็นว่าปั ญหาด้านการวิเคราะห์ขอ้ มูลในอดีตการและจัดการเกี่ยวกับ
สิ นค้าคงคลัง มีความเกี่ยวพันและส่งผลให้เกิดต้นทุนโลจิสติกส์แก่บริ ษทั สูงสุด โดยสรุ ปประเด็นปั ญหาได้ดงั นี้
ภาวะโรคระบาดโควิด 19 ส่ งผลให้จาํ นวนลูกค้าที่จา้ งผลิต (OEM) ลดลง และมีลูกค้าผลิตภัณฑ์หลัก
เพิ่มมากขึ้นคิดเป็ น 70%
ไม่มีการพยากรณ์ ยอดขายผลิ ตภัณฑ์หลักที่ เหมาะสม เมื่ อเจอสถานการณ์ ไม่แน่ นอน ไม่สามารถ
พยากรณ์ได้แม่นยําและมีความคลาดเคลื่อนสูง
เมื่อการพยากรณ์ไม่ได้วางแผนไว้อย่างเหมาะสม ส่ งผลกระทบต่อการวางแผนจัดการสิ นค้าคงคลังที่
ทําให้มีการเก็บสิ นค้าไว้มากเกินความต้องการและบางรายการขาดสต็อก
การกําหนดจุ ดสั่งผลิ ต (Reorder Point) ที่ สูงเกิ นไป และไม่ได้พิจารณาจากข้อมูลในอดี ต ทําให้มี
ปริ มาณสิ นค้าคงคลังในระบบมากเกินความจําเป็ น
ดังนั้นในการวิจยั กรณี ศึกษานี้ จึงมุ่งเน้นการแก้ไขปั ญหาการบริ หารจัดการสิ นค้าคงคลังบนพื้นฐานของ
การพยากรณ์ที่เหมาะสม
-

-

-

-

2. วัตถุประสงค์ ของการวิจัย

(1) พยากรณ์ยอดขายสิ นค้ารายการสําคัญด้วยวิธีการแบบอนุกรมเวลาและประมวลผลด้วยโปรแกรม
QM for Window
(2) กําหนดจุดสัง่ ผลิต (Reorder Point) ที่เหมาะสม เพื่อลดต้นทุนสินค้าคงคลัง
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3. เอกสารและงานวิจัยทีเ่ กี่ยวข้ อง

3.1 การพยากรณ์ แบบอนุกรมเวลา (Time Series Method) (คงกฤช ปิ่ นทอง, 2561)
เป็ นวิธีการใช้พยากรณ์ยอดขายในอนาคตโดยคาดว่าจะมีลกั ษณะเช่นเดียวกับยอดขายในปั จจุบนั หรื อ
อนาคต ยอดขายหรื อ อุ ป สงค์ใ นความเป็ นจริ ง ได้รั บ อิ ท ธิ พ ลจากแนวโน้ม ฤดู ก าล วัฏ จัก ร และเหตุ ก ารณ์
ผิดปกติ การใช้อนุกรมเวลามี 3 วิธีคือ
1) การพยากรณ์ อย่างง่ าย (Simple or Native Forecast) เป็ นการพยากรณ์ ว่ายอดขายในอนาคตจะ
เท่ากับยอดขายในปั จจุบนั วิธีน้ ี ง่ายและมีค่าใช้จ่ายตํ่า แต่ใช้ได้ดีกรณี ที่อิทธิ พลต่างๆ ที่มียอดขายส่ งผลสมํ่าเสมอ
เท่านั้น แต่ถา้ มีเหตุการณ์ผิดปกติเกิดขึ้นจะเกิดความคลาดเคลื่อนสูง
2) การหาค่ า เฉลี่ ย เคลื่ อ นที่ (Moving Average) เป็ นการหาค่ า เฉลี่ ย ของยอดขายโดยใช้จ ํา นวน
ข้อมูล 3 ช่วงเวลาขึ้นไปในการคํานวณเมื่อเวลาผ่านไป 1 ช่วงก็ใช้ขอ้ มูลใหม่มาเฉลี่ยแทนข้อมูลช่วงเวลาไกลที่สุด
ซึ่ งจะถูกตัดทิ้งไป การพยากรณ์แบบค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ตอ้ งรอเก็บข้อมูลอย่างน้อย 3 ช่วงเวลา ดังนั้นค่าพยากรณ์ที่
ได้ค่าแรก คือของช่วงที่ 4 โดยจํานวนข้อมูลที่ใช้อาจเป็ นจํานวนคี่หรื อคู่ก็ได้ ถ้ายอดขายมีลกั ษณะค่อนข้างคงที่
ควรใช้ขอ้ มูลจํานวนมากหาค่าเฉลี่ยจึงจะได้ค่าพยากรณ์ที่ใกล้เคียงค่าจริ งมากกว่า แต่ถา้ ยอดขายมีความเปลี่ยนแปลง
ในช่ วงสั้นๆ จะควรใช้ขอ้ มูลจํานวนน้อยหาค่าเฉลี่ยจึ งจะให้ค่าพยากรณ์ ที่ใกล้เคียงค่าจริ งมากกว่า และถ้าหา
ค่าเฉลี่ย 12 เดือนจะขจัดอิทธิพลของฤดูกาลออกไปได้ อย่างไรก็ดี ข้อมูลที่อยูใ่ นช่วงใกล้เวลาที่ตอ้ งการพยากรณ์
มักจะมีอิทธิพลกับค่าพยากรณ์มากกว่าข้อมูลที่อยูไ่ กลออกไป
3) การปรับเรี ยบด้วยเอ็กโปเนนเชียล (Exponential Smoothing) เป็ นการหาค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบถ่วง
นํ้าหนักที่จดั ค่าพยากรณ์ออกมาในรู ปแบบการใช้สมการคํานวณซึ่ งจะใช้ค่าข้อมูลเริ่ มต้นค่าเดียวและถ่วงนํ้าหนัก
โดยใช้สมั ประสิ ทธิ์เชิงเรี ยบ (�)
3.2 การวัดความคลาดเคลื่อนของการพยากรณ์
การวัดความคลาดเคลื่อนของค่าจริ งและค่าที่พยากรณ์ได้โดยใช้ค่าสัมประสิ ทธิ์ ต่างๆ หรื อจํานวนข้อมูล
ต่างๆ จะพิจารณาจากค่าจริ งใกล้เคียงค่าพยากรณ์มากที่สุดหรื อทําให้เกิดความคลาดเคลื่อนน้อยที่สุด ย่อมเป็ นค่าที่
เหมาะสมกับการใช้พยากรณ์ได้ผลลัพธ์ที่แม่นยํา โดยในการวิจยั นี้ จะพิจารณาค่าความคลาดเคลื่อนจากค่าเฉลี่ย
ของร้อยละความผิดพลาดสัมบูรณ์ (Mean Absolute Percentage Error: MAPE) เป็ นวิธีวดั ความแม่นยํา โดยคํานวณ
เปอร์เซ็นต์ความผิดพลาดในการพยากรณ์
3.3 จุดสั่งซื้อใหม่ (Reorder point: ROP)
จุดสั่งซื้ อใหม่ในอัตราความต้องการสิ นค้าคงคลังคงที่และรอบเวลาคงที่ เป็ นสภาวะที่ไม่เสี่ ยงที่จะเกิ ด
สิ นค้าขาดมือเลย เพราะทุกสิ่ งทุกอย่างแน่นอน มีสมการการวิเคราะห์ดงั นี้
จุดสัง่ ซื้อใหม่ R = d x L
โดยที่ d = อัตราความต้องการสิ นค้า
L = เวลานําส่ง (Lead Time)
มี ก ารศึ ก ษาการพยากรณ์ ย อดขายสิ น ค้า ประเภทสายไฟฟ้ า ของลู ก ค้า ประเภทตัว แทนจํา หน่ า ย
(Distributor) กรณี ศึกษาบริ ษทั สายไฟฟ้ าแห่ งหนึ่ ง การวิจยั เรื่ อง การพยากรณ์ยอดขายสิ นค้าประเภทสายไฟฟ้า
ของลูกค้าประเภท ตัวแทนจําหน่าย (Distributor) เป็ นการศึกษาปั จจัยภายในและปั จจัยภายนอกที่มีผลต่อยอดขาย
สิ นค้าประเภทสายไฟฟ้ าของลูกค้ากลุ่มตัวแทนจําหน่ าย โดยมี วตั ถุประสงค์เพื่อสร้ างสมการการพยากรณ์ซ่ ึ ง
ครอบคลุมปั จจัยที่มีผลต่อยอดขายสิ นค้าประเภทสายไฟฟ้ าของลูกค้าประเภทตัวแทนจําหน่ายที่เหมาะสมที่สุด
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และเพื่อเสนอแนะแนวทางการจัดการกับปั จจัยภายในและปั จจัยภายนอกที่สามารถส่ งผลต่อยอดขาย โดยสถิติที่
เลือกใช้ในการวิเคราะห์คือการถดถอยพหุ คูณเชิงเส้น (Multiple regression) (ชุมชัย บุญศรี , 2559) และการศึกษา
เพื่อการเพิ่มประสิ ทธิภาพการพยากรณ์ปริ มาณวัตถุดิบเชิงแนวประยุกต์สมัยใหม่เพื่อให้การทํางานมีความทันสมัย
มากยิ่งขึ้น โดยการสร้างตัวแปรเหตุการณ์และให้ความสําคัญของแต่ละวัตถุดิบ เพื่อเข้ามาช่วยในการจัดการวัตถุดิบ
คงคลัง ให้เกิดความสะดวกสบายในการจัดการมากยิ่งขึ้นเปลี่ยนการทํางานในรู ปแบบเดิมๆ โดยการพยากรณ์ใช้
พื้นฐานจากการศึกษาข้อมูลภาควิชาโลจิสติกส์เข้ามาประยุกต์ การพยากรณ์แบบมีตวั แปรเข้ามาช่วย ทําให้การพยากรณ์
ในแต่ละวัตถุดิบมี ความแม่นยําเพิ่มขึ้ น การคํานวณไม่ซับซ้อน สามารถคํานวณได้ง่าย (ธันวา สิ งหฬ, 2560)
รวมทั้งมีการศึกษาการพยากรณ์การผลิตชิ้นส่ วนยางในรถยนต์ กรณี ศึกษา บริ ษทั อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย)
เพื่ อศึ กษาและสร้ างการพยากรณ์ ยอดขายผลิ ตภัณฑ์ 5 ชนิ ด ประกอบด้วย ซี ลกระโปรงหน้า ซี ลกระจังหน้า
ขอบหน้าต่าง แค็บ ยางรองกระจกหลัง และยางซีลกระจกหลัง ด้วยวิธีอนุกรมเวลา โดยใช้การพยากรณ์ 3 วิธีคือ
การพยากรณ์โดยหาค่าการเปลี่ยนแปลงตามฤดูกาล การพยากรณ์โดยการหาค่าแนวโน้ม และการ พยากรณ์โดย
วิธีการประยุกต์ใช้ค่าผลคูณระหว่างค่าแนวโน้ม และดัชนีการเปลี่ยนแปลงตามฤดูกาล ข้อมูลที่ใช้ในการวิเคราะห์
เป็ นข้อมูลรายเดื อนของยอดขายผลิตภัณฑ์ท้ งั หมด และวิเคราะห์ดว้ ยโปรแกรมช่วยวิเคราะห์ทางคณิ ตศาสตร์
ผลการวิเคราะห์การพยากรณ์ยอดขายทั้ง 3 วิธี โดยใช้การหาค่าความคลาดเคลื่อนสัมบูรณ์ และพิจารณาจาก
ร้ อ ยละของค่ า ความคลาดเคลื่ อ นที่ น้อ ยที่ สุด (คงกฤช ปิ่ นทอง, 2561) รวมถึ ง มี ก ารพยากรณ์ ย อดขายและ
การบริ หารสิ นค้าคงคลังของสิ นค้าคางหมึกยักษ์แช่แข็ง: บริ ษทั สยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน) เพื่อศึกษาวิธีการ
พยากรณ์ยอดขายสิ นค้าคางหมึกยักษ์แช่แข็งและเลือกวิธีการพยากรณ์ที่เหมาะสม โดยเปรี ยบเทียบการพยากรณ์
ด้วยวิธีอนุ กรมเวลา 6 วิธี คื อ การพยากรณ์ โดยวิธีค่าเฉลี่ ยเคลื่ อนที่ การพยากรณ์ โดยวิธีค่าเฉลี่ ยถ่ วงนํ้า หนัก
การพยากรณ์โดยวิธีเอ็กซ์โพเนนเชียล การพยากรณ์โดยวิธีดบั เบิลเอ็กซ์โพเนนเชียล การพยากรณ์โดยวิธีการปรับ
ให้เรี ยบแบบฤดูกาลโฮลต์วินเทอร์ และการพยากรณ์โดยวิธีการปรับให้เรี ยบแบบแนวโน้มของฤดูกาลของโฮลต์
วินเทอร์ ความแม่นยําของการพยากรณ์ถูกเปรี ยบเทียบโดยใช้ค่าร้อยละความคลาดเคลื่อนสัมบูรณ์เฉลี่ย (MAPE)
(ธีระพงษ์ ทับพร และคณะ, 2561)

4. วิธีดําเนินการวิจัย

4.1 ศึกษากระบวนการทางธุรกิจของบริษัท
การกําหนดกลยุทธ์ขององค์กร ไม่ได้มีรูปแบบชัดเจน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านโลจิสติกส์ ยังไม่เคยมี
การคํานึ งถึงมาก่อน แต่ให้ความสําคัญต่อการตอบสนองความต้องการของลูกค้าเป็ นหลัก รวมถึงบริ ษทั ยังไม่มี
ระบบการบริ หารข้อมู ลสารสนเทศและการใช้เ ทคโนโลยีส ารสนเทศมาช่ ว ยในการบริ หารจัดการในระดับ
ปฏิบตั ิการ ถึงแม้วา่ ทางบริ ษทั จะมีบาร์โค้ดของผลิตภัณฑ์ และมีระบบ SAP ในการบันทึกฐานข้อมูลการรับเข้าจ่าย
ออกและการใช้งานทางบัญชี แต่ในแง่การใช้งาน ยังไม่ได้มีการนํามาใช้งานเป็ นส่วนหนึ่งของกระบวนการทํางาน
เช่น ใช้ในการตรวจสอบจํานวน หรื อปริ มาณคงคลังแต่ละผลิตภัณฑ์ เป็ นต้น และยังไม่มีนโยบายการร่ วมมือกัน
(Collaboration) อย่างเป็ นรู ปธรรมระหว่างองค์กร ไม่ว่าจะเป็ นความร่ วมมือกับฝั่ งลูกค้าหรื อฝั่ งซัพพลายเออร์
กระบวนการทางธุรกิจในภาพรวมของบริ ษทั แสดงดังรู ปที่ 1
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รู ปที่ 1 กระบวนการทางธุรกิจของบริ ษทั
4.2 วิเคราะห์ กระบวนการและวิธีการปรับปรุง
การวิเคราะห์ขอ้ มูลจะใช้ขอ้ มูลในช่วง 6 เดือนย้อนหลังที่มีสถานการณ์โควิด 19 ซึ่งจะยังคงมีต่อเนื่องใน
ปี 2564 โดยกําหนดวิธีการปรับปรุ งที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์การวิจยั ดังรู ปที่ 2

รู ปที่ 2 กระบวนการและวิธีการปรับปรุ ง
วิเคราะห์และรวบรวมข้อมูลในช่วง 6 เดือนย้อนหลัง ภายใต้สถานการณ์โควิด 19 ที่ไม่สามารถ
นําข้อมูลในช่วงเวลาในอดีตย้อนหลังหลายปี มาใช้ได้ เพื่อพยากรณ์ยอดขายในช่วงต่อไปรายเดือน
วิเ คราะห์ รู ป แบบของข้อ มู ล และทดสอบเพื่ อ หาวิธี ก ารพยากรณ์ ที่ เ หมาะสมด้ว ยโปรแกรม
คอมพิวเตอร์เพื่อการพยากรณ์
-

-
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นําค่าพยากรณ์และแนวทางปฏิบตั ิที่ได้ไปดําเนินการพยากรณ์และวางแผนการผลิตแบบรายเดือน
กําหนดจุดสัง่ ผลิตให้เหมาะสมเพื่อลดต้นทุนสิ นค้าคงคลังและต้นทุนค่าเสี ยโอกาสในการขาย
4.3 การรวบรวมข้ อมูล
1) รวบรวมข้อมูลยอดขายของรายการสิ นค้าสําคัญ (ผลิตภัณฑ์หลักภายใต้แบรนด์ของบริ ษทั )
-

-

ตารางที่ 1 ข้อมูลยอดขายนํ้าดื่มย้อนหลัง 6 เดือน ปี 2564 (แพ็ค)
รายการ
1
2
3
4

Item
นํ้าดื่มขนาด 350 ซีซี
นํ้าดื่มขนาด 600 ซีซี
นํ้าดื่มขนาด 1,500 ซีซี
นํ้าดื่มขนาด 220 ซีซี

มกราคม กุมภาพันธ์ มีนาคม เมษายน พฤษภาคม มิถุนายน
1,473
1,705
1,491
1,552
1,707
1,630
39,658
38,031
41,253 46,108
45,718
44,375
9,430
8,118
15,458 16,447
18,091
17,269
2,567
2,018
1,369
1,707
1,877
1,792

รวม
9,558
255,143
84,813
11,330

2) รวบรวมข้อมูลยอดขายแต่ละวันของเดือนมกราคมและจุดสัง่ ผลิตของแต่ละรายการสําคัญ
รายการสิ นค้าสําคัญที่ตอ้ งการการพยากรณ์เพื่อวางแผนการผลิตและจัดการด้านวัตถุดิบให้สอดคล้องกัน
คือ นํ้าดื่มแบบขวดขนาด 1,500 ซีซี และ 600 ซีซี
ตารางที่ 2 สรุ ปยอดขายนํ้าดื่มในแต่ละวัน (รวมต่อเดือน) ประจําเดือนมกราคม 2564 (แพ็ค)
ข้ อมูลเดือนมกราคม
ยอดขายรวม (แพ็ค)
ยอดขายเฉลี่ย/วัน
Reorder Point (เดิม)

1,500 ซีซี
11,943
385
1,000

ขนาดนํ้าดื่ม

600 ซีซี
39,319
1,268
6,000

4.4 วิเคราะห์ เพื่อหาวิธีการพยากรณ์ ทเี่ หมาะสม
พยากรณ์ยอดขายของสิ นค้าแต่ละรายการ เพื่อหาวิธีการที่ เหมาะสมด้วยวิธีการแบบอนุ กรมเวลาและ
ประมวลผลค่าพยากรณ์และความคลาดเคลื่อนด้วยโปรแกรม QM for Windows เพื่อให้การพยากรณ์มีค่าความ
คลาดเคลื่อนน้อยที่ สุด โดยพิจารณาจากค่าเฉลี่ยของร้อยละความผิดพลาดสัมบูรณ์ (Mean Absolute Percentage
Error: MAPE) เป็ นวิธีวดั ความแม่นยําโดยคํานวณเปอร์เซ็นต์ความผิดพลาดในการพยากรณ์
วิธีการพยากรณ์ที่เหมาะสมนี้ จะถูกนําไปใช้เป็ นพื้นฐานในการวิเคราะห์จุดสั่งผลิตและปริ มาณสิ นค้า
คงคลังสํารองที่เหมาะสม ซึ่งจะส่งผลกระทบโดยตรงกับสิ นค้าคงคลังที่มีมากเกินความจําเป็ นต่อช่วงเวลา
4.5 วิเคราะห์ จุดสั่งผลิตใหม่
การวิเคราะห์จุดสั่งผลิตใหม่ จะกําหนดตามสมการการวิเคราะห์จุดสั่งผลิต โดยพิจารณาจากเวลาใน
การผลิ ต และความต้องการสิ นค้าต่อช่ วงเวลา เพื่อให้ได้จุดสั่งผลิ ตที่ เหมาะสมและสามารถลดปริ มาณสิ นค้า
คงคลังและต้นทุนด้านสิ นค้าคงคลัง
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4.6 สรุปผลการวิจยั และเปรียบเทียบตัวชี้วดั
ตัวชี้วดั ในการวิจยั มี 2 ส่วนคือ 1) ความคลาดเคลื่อนของการพยากรณ์ และ 2) ต้นทุนสิ นค้าคงคลังและ
ต้นทุนการสูญเสี ยโอกาสทางการขาย

5. ผลการวิจัย

5.1 ผลการวิจยั วิธีการพยากรณ์
ทดสอบวิธีการพยากรณ์แบบอนุกรมเวลาที่เหมาะสมด้วยโปรแกรม QM for Windows โดยวิเคราะห์เพื่อ
หาวิธี ก ารพยากรณ์ ท่ี เหมาะสมของสิ นค้า นํ้า ดื่ ม ขนาด 350 ซี ซี 1,500 ซี ซี , 600 ซี ซี และ 220 ซี ซี ผลลัพ ธ์ที่ได้
ดังต่อไปนี้

รู ปที่ 3 วิธีการพยากรณ์ที่เหมาะสมของสิ นค้านํ้าดื่มขนาด 350 ซีซี

รู ปที่ 4 วิธีการพยากรณ์ที่เหมาะสมของสิ นค้านํ้าดื่มขนาด 600 ซีซี
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รู ปที่ 5 วิธีการพยากรณ์ที่เหมาะสมของสิ นค้านํ้าดื่มขนาด 1,500 ซีซี

รู ปที่ 6 วิธีการพยากรณ์ที่เหมาะสมของสิ นค้านํ้าดื่มขนาด 220 ซีซี
ตารางที่ 3 สรุ ปวิธีการพยากรณ์ที่เหมาะสมของสิ นค้าแต่ะละรายการ

วิธีการพยากรณ์ ที่
ความคลาดเคลื่อนเดิม
เหมาะสม
(%)
นํ้าดื่มขนาด 350 ซีซี
Moving Average 3 เดือน
นํ้าดื่มขนาด 1,500 ซีซี
Native Method
± 30%
นํ้าดื่มขนาด 600 ซีซี
Native Method
นํ้าดื่มขนาด 220 ซีซี
Moving Average 3 เดือน
ความคลาดเคลื่อนลดลงเฉลี่ย (%) = (30-9.18)/(30) x 100
รายการสิ นค้ า
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ความคลาดเคลื่อนใหม่
(%)
3.48
5.30
16.70
11.22
69.42
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วิธีการพยากรณ์ที่เหมาะสมนี้ จะถูกนําไปใช้เป็ นพื้นฐานในการวิเคราะห์จุดสั่งผลิตและปริ มาณสิ นค้า
คงคลังสํารองที่ เหมาะสม ซึ่ งจะส่ งผลกระทบโดยตรงกับวัตถุดิบคงคลังที่ มีมากเกิ นความจําเป็ นต่อช่ วงเวลา
จากผลของการพยากรณ์จะทําให้มีค่าความคลาดเคลื่อนลดลงโดยเฉลี่ย 69.42 %
5.2 ผลการวิเคราะห์ จุดสั่งผลิต (Reorder Point) ทีเ่ หมาะสม
ตารางที่ 4 สรุ ปข้อมุลการวิเคราะห์จุดสัง่ ผลิต
ข้ อมูล
ยอดขายเฉลี่ย (แพ็ค/วัน)
Lead Time การผลิต
Reorder Point (เดิม)
Reorder Point (ใหม่)
สิ นค้าคงคลังลดลง (แพ็ค)

1,500 ซีซี
385
2 วัน
1,000
= 385 x 2 = 770 แพ็ค
230

600 ซีซี
1,268
2 วัน
6,000
= 1,268 x 2 = 2,516 แพ็ค
3,484

จากตารางผลการวิเคราะห์จุดสัง่ ผลิตของนํ้าดื่มรายการสําคัญ จะได้ปริ มาณสิ นค้าคงคลังที่เหมาะสมของ
จุดสัง่ ผลิต ทําให้สามารถลดจํานวนวัตถุดิบที่สาํ คัญที่ตอ้ งใช้ในการผลิต ที่ทางบริ ษทั ได้สาํ รองเอาไว้เกินปริ มาณที่
จําเป็ นต่อช่วงเวลา วัตถุดิบที่พิจารณาคือฝาขวดนํ้าดื่ม (0.5 บาท/ชิ้น) ดังนั้น ในกรณี น้ ี จะสามารถลดปริ มาณสิ นค้า
คงคลังได้ดงั ตารางที่ 5
ตารางที่ 5 สิ นค้าคงคลังและวัตถุดิบคงคลังที่ลดลง
รายการสิ นค้ าคงคลังที่ลดลง
นํ้าดื่มขนาด 1,500 ซีซี
นํ้าดื่มขนาด 600 ซีซี
ฝาขวดนํ้า

ปริมาณที่ลดลงได้ (แพ็ค/ชิ้น)
230
3,484
693,265
รวมมูลค่ าที่ลดลงได้

6. อภิปรายผล

ราคาต่ อหน่ วย (บาท)
45
20
0.5

คิดเป็ นมูลค่ า (บาท/ปี )
10,350
69,680
4,159,590
4,239,620

ผลการวิจยั พบว่า รู ปแบบการวิเคราะห์วิธีการพยากรณ์ที่เหมาะสม มีวิธีการวิจยั ที่สอดคล้องกับงานวิจยั
ที่เกี่ยวข้องและวัดความคลาดเคลื่อนด้วย MAPE (ธี ระพงษ์ ทับพร, ยอดนภา เกษเมือง, เอกพล ทับพร, พัชรดิษฐ์
แปงจิ ตต์, 2561) และมี การพิจารณาถึ งการวางแผนด้านสิ นค้าคงคลังร่ วมด้วย ซึ่ งมี ความสัมพันธ์ต่อเนื่ องกัน
สอดคล้องกับรู ปแบบการวิจยั อื่นในการจัดการสิ นค้าคงคลังและการพยากรณ์ (ธี ระพงษ์ ทับพร และคณะ, 2561)
ซึ่งจากผลการวิจยั นี้ สรุ ปผลตัวชี้วดั ประสิ ทธิภาพตามวัตถุประสงค์ได้ดงั นี้
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ตารางที่ 6 สรุ ปผลตามตัวชี้วดั
ชื่ อตัวชี้วัด
สัดส่ วนต้นทุนการถือครอง
สิ นค้าต่อยอดขาย
อัตราความแม่นยํา
การพยากรณ์ความต้องการ
ของลูกค้า

ผลการดําเนินงาน (บาท)
ก่อน
หลัง

ผลการเปลีย่ นแปลง
|หลัง-ก่อน| (บาท)

คิดเป็ นร้ อยละ

105,000,000

87,360,484

17,639,516

16.80%

± 30%

9.18 %

20.82%

69.42%

7. ข้ อเสนอแนะ

7.1 ข้ อเสนอแนะในการนําผลวิจยั ไปใช้
(1) บริ ษทั กรณี ศึกษาสามารถนําผลการวิจยั ไปกําหนดเป็ นนโยบายได้ต่อเนื่ อง รวมถึงใช้ซอฟแวร์
แบบไม่มีค่าใช้จ่ายช่วยในการตัดสิ นใจด้านการพยากรณ์และวางแผนสิ นค้าคงคลังได้
(2) ขยายผลการปรับปรุ งให้กบั บริ ษทั ในเครื อที่มีลกั ษณะธุรกิจเหมือนกัน
7.2 ข้ อเสนอแนะในการวิจยั ครั้งต่ อไป
(1) วิเคราะห์และแก้ปัญหาในกิจกรรมโลจิสติกส์ดา้ นอื่นบริ ษทั
(2) นําแบบแผนการวิจยั แนวทางการดําเนินการวิจยั และการปรับปรุ งประยุกต์ใช้ในอุตสาหกรรมอื่น
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การวิจยั นี้มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาปั ญหาจากการจัดเส้นทางขนส่งสิ นค้าและเพื่อการวางแผนการขนส่ ง
สิ นค้าใหม่โดยใช้ กรณี ศึกษางาน บริ ษทั ทริ พเพิล ไอ แอร์ เอ็กซ์เพลส จํากัด ซึ่งบริ ษทั ยังไม่มีแผนการขนส่งสิ นค้า
ที่เหมาะสมทําให้คนเดินรถขนส่งสิ นค้าต้องอาศัยประสบการณ์เป็ นหลัก ผูว้ จิ ยั ได้นาํ เสนอวิธีการแก้ปัญหาการจัด
เส้นทางขนส่ งสิ นค้า โดยได้นาํ ทฤษฎี ปัญหาการเดิ นทางของพนักงานขาย (traveling salesman problem: TSP)
และโปรแกรมเชิ งเส้น (Linear Programming) และนํามาสร้างรู ปแบบจําลองทางคณิ ตศาสตร์ เพื่อนําไปประยุกต์ใช้
กับตตัวโปรแกรม Microsoft Excel Solver ซึ่ งเป็ นโปรแกรมเสริ ม และนํา Microsoft Excel Solver มาช่วยคํานวน
ผลการทดลองผลการศึ กษาพบว่าการขนส่ งสิ นค้าในรู ปแบบเดิมจะมีระยะทางรวมอยูท่ ี่ ผลการศึ กษาพบว่าการ
ขนส่ งสิ นค้าในรู ปแบบเดิมจะมีระยะทางอยูท่ ี่ 435.3 กิโลเมตร ซึ่ งมีค่าใช้จ่ายการขนส่ งในการเดินทางรวมเท่ากับ
3,619 บาทในขณะที่การจัดเส้นทางในการเดินทางของพนักงานขับรถโดยโปรแกรม Microsoft Excel Solver ใช้
รถขนส่ ง 3 คัน รอบในการขนส่ งมีระยะทางเดินทางขนส่ งรวม 383.3 ก่อให้เกิดค่าใช้จ่ายในการขนส่ งรวมเท่ากับ
3,474 บาท คิ ดเป็ นต้นทุ นรวมลดลง 145 บาท คิ ดเป็ นร้ อยละ 4.0 ค่าเชื้ อเพลิ งก่ อนปรั บปรุ ง 1,219 บาท หลัง
ปรับปรุ ง 1,074 บาท โดยต้นทุนค่าเชื้อเพลิงลดลง 145 บาท คิดเป็ นร้อยละ 11.9 และค่าพนักงานขับรถ 2,400 บาท
หลังปรับปรุ ง 2,400 บาท ไม่เปลี่ ยนแปลง จึ งสามารถสรุ ปผลการศึ กษาได้ว่าการจัดเส้นทางโดยใช้โปรแกรม
Microsoft Excel Solver ให้ประสิ ทธิภาพที่ดีกว่ารู ปแบบการขนส่งแบบเดิม
คําสําคัญ : ไมโครซอฟท์ เอ็กเซล โซลเวอร์, การจัดเส้นทางการขนส่ง, โปรแกรมเชิงเส้น
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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

บริ ษทั ทริ พเพิล ไอ แอร์ เอ็กซ์เพลส จํากัด เป็ นบริ ษทั ที่ ดาํ เนิ นกิ จกรรมเป็ น ผูใ้ ห้บริ การการขนส่ ง
ระหว่างประเทศ (Freight Forwarder) ที่มีบริ การหลากหลาย โดยในแผนกขาเข้า หลังจากการดําเนินพิธีการขาเข้า
สิ นค้าที่นาํ ออกจากคลังสิ นค้าไม่สามารถจัดเก็บได้ เนื่ องจากทางบริ ษทั ไม่มีสถานที่ไว้สาํ หรับการจัดเก็บ จึงต้อง
ทําการจัดส่งสิ นค้าให้กบั ลูกค้าภายในวันที่นาํ สิ นค้าออกมาจากคลังสิ นค้าทันที โดยทางบริ ษทั มีรถให้บริ การขนส่ง
3 คัน โดยแผนการจัดส่ งทางพนักงานใช้ความชํานาญของตน ไม่มีการวางแผนเส้นทางในการเดินรถ และไม่ได้
คํานึ งถึงระยะทางในการขนส่ งก่อให้เกิดต้นทุนการขนส่ งที่เพิ่มขึ้น รถทั้งสามคันจะต้องจัดส่ งสิ นค้าให้กบั ลูกค้า
จํานวน 16 ราย หากส่ งสิ นค้าล่าช้าทางบริ ษทั จะต้องเก็บสิ นค้าไว้ท่ี รถที่ ใช้ขนส่ ง และรถคันนั้นจะไม่สามารถ
นําไปใช้ในกิจกรรมอื่นของบริ ษทั ได้ ทางบริ ษทั จึงตระหนักว่าหากนํารถไปใช้ในกิจกรรมอื่นของทางบริ ษทั ไม่ได้
อาจส่งผลต่อแผนกต่างๆที่ตอ้ งใช้รถในการดําเนินกิจกรรมของตนเอง
ดังนั้นการศึกษานี้ จึงมีความสนใจที่จะทําการศึกษาการจัดเส้นทางการขนส่ งใหม่ ผูว้ ิจยั ได้เสนอวิธีการ
แก้ปัญหาการจัดเส้นทางขนส่งสิ นค้า ในการเดินรถโดยพิจารณาจากข้อมูลระยะทางรวม ค่าเชื้อเพลิง ตําแหน่งที่ต้งั
ของลูกค้า โดยการประยุกต์ใช้ ปั ญหาการเดินทางของพนักงานขาย (traveling salesman problem :TSP) มากําหนด
เงื่ อ นไข การขนส่ ง สิ น ค้า ผ่า นโปรแกรมซึ่ ง จะประยุก ต์โปรแกรม Microsoft Excel Solver มาช่ ว ยคํา นวณผล
การทดลองเพื่อให้ได้ระยะทางการส่งสิ นค้าและความสามารถ ในการบรรทุก หากมีปัจจัยอื่นๆ เข้ามาเกี่ยวกับ เช่น
ปั ญหารถติด จํานวนของไฟจราจร ปั จจัยเหล่านี้จะส่งผลทําให้ระยะเวลาไม่ลดลงตามไปด้วย ในที่น้ ีจะไม่เอาเรื่ อง
ของเวลาเข้ามาเกี่ยวข้องด้วย ซึ่งจะศึกษาเพียงการหาเส้นทางที่ส้ นั ที่สุดเท่านั้น
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วัตถุประสงค์ ของการวิจัย

1. เพื่อวางแผนเส้นทางการขนส่งสินค้า
2. เพื่อลดต้นทุนค่าขนส่ งสิ นค้า

แนวคิด ทฤษฎี กรอบแนวคิด

ทฤษฎีทเี่ กีย่ วข้ อง
1. การแบ่ งพื้นทีก่ ารบริการ (Service Zoning)
การแบ่งพื้นที่การบริ การ (Service Zoning) หากต้องการให้ขนส่ งสิ นค้าเป็ นไปอย่างประหยัดที่สุดสิ่ งที่
ต้องทําคือ การใช้รถขนส่ งจํานวนน้อยที่สุดแต่ส่งสิ นค้าให้ลูกค้าได้ครบถ้วนทุกราย รถขนส่ งแต่ละคันจึงควรวิ่ง
ไปส่ งสิ นค้าให้แก่ ลูกค้าจํานวนมากที่สุดเท่าที่จะเป็ นไปได้ในแต่ละวันดังนั้น ควรจัดให้ลูกค้าเกาะกลุ่มอยูใ่ กล้ๆ
กัน โอกาสที่รถจะวิ่งส่ งสิ นค้าได้หลายๆแห่ งในเส้นทางเดียวกันก็จะเป็ นไปได้มากขึ้น การจัดให้เส้นทางเดินรถ
ไปส่ งสิ นค้าให้แก่ลูกค้าที่อยูห่ ่างไกลกันมากอาจทําให้รถแต่ ละคันส่ งสิ นค้าให้แก่ลูกค้าได้เพียงสอง สามรายเป็ น
อย่างมาก ในแต่ละวันในทางปฏิบตั ิจึงจัดแบ่ง พื้นที่บริ การรวมออกเป็ นพื้นที่บริ การย่อยๆ โดยให้แต่ละพื้นที่ยอ่ ย
มีลูกค้าอยูก่ นั เป็ นกลุ่มเป็ นก้อน รถขนส่ งเพียงคัน เดียวหรื อจํานวนไม่มากสามารถไปส่ งสิ นค้าให้ลูกค้าในพื้นที่
ย่อยนั้นได้หมดภายในหนึ่ งวัน การจัดแบ่งพื้นที่ บริ การยังมีประโยชน์อย่างยิ่งต่อการคํานวณวิเคราะห์จดั ลําดับ
การส่ งสิ นค้าใน แต่ละเส้นทางอีกด้วย เนื่ องจากทําให้ปัญหาเดียวแต่ มีขนาดใหญ่ ประกอบด้วยคําสั่งซื้ อจํานวน
มาก ต้องใช้เวลาในการคํานวณที่ ยาวนานมาก กลายเป็ นปั ญหาการจัด ลําดับการส่ งสิ นค้าสําหรับแต่ละ พื้นที่
บริ การย่อยหลายๆปั ญหา ซึ่ งทําให้การคํานวณวิเคราะห์ง่ายขึ้นและคํานวณได้อย่างรวดเร็ วกว่า มาก (ภัทรชัย
และคณะ, 2549)
2. ปัญหาการเดินทางของพนักงานขาย (Traveling Salesman Problem)
ปั ญ หาการเดิ นทางของพนัก งานขาย (traveling salesman problem : TSP) เป็ นที่ รู้ จัก กันในนามของ
ปั ญหาทีเอสพี (TSP) เป็ นหนึ่ งในปั ญหาที่เป็ นปั ญหาที่ได้รับความสนใจจากนักวิจยั อย่าง ต่อเนื่ องเป็ นระยะเวลา
ยาวนานในการพัฒนาวิธีการในการหาคําตอบให้ดีและเร็ ว โดยปั ญหา TSP นี้ เป็ นปั ญหาที่ ทาํ การตัดสิ นใจหา
เส้นทางการเดิ นทางเมื่ อมี เมื องหรื อสถานที่ ที่ตอ้ งเดิ นทางไปจํานวน N เมื อง หรื อ N สถานที่ การเดิ นทางจะ
เดินทางจากเมืองใดเมืองหนึ่งในจํานวน N เมือง โดยเส้นทางการเดินทางนั้นๆ จะต้องเดินทางผ่านเมืองทุกเมืองใน
N และกลับมาที่ เมืองที่ทาํ การเริ่ มต้นในการเดิ น เหมือนการเดิ นวนรอบ เช่นพนักงานขายเดินทางไปขายสิ นค้า
ให้กบั ลูกค้าจํานวน 10 รายได้แก่เมือง 1 ถึงเมือง 10 โดยเมืองที่ 4 เป็ นที่ต้ งั ของศูนย์กระจายสิ นค้าของพนักงานขาย
รายนี้ พนักงานขายรายนี้ จะเดิ นทางเริ่ มต้นจากเมืองที่ 4 แล้วเดิ นไปตามเส้นทางดังนี้ 4-1-10-2-9-3-8-7-5-6-4
ซึ่ งเป็ นการเดิ นทางจากเมืองที่ 4 ต่อด้วยการเดิ นทางไปเมืองที่ 1 และ 10 ไปเรื่ อยๆ จนกระทัง่ ลูกค้าทุกรายใน
จํา นวน 10 รายได้รั บ การเยี่ ย มเยี ย นจากพนั ก งานขายแล้ว พนัก งานขายก็ ย ้อ นกลับ มาที่ เ มื อ งที่ 4 เช่ น เดิ ม
(พัชรลักษณ์ รักธรรมจิรสุข, 2557)
3. โปรแกรม Microsoft Excel Solver
การใช้ Microsoft Excel Solver เพื่อประมวลผลตัวแบบการโปรแกรมเชิ ง เส้น Standard Excel Solver
ที่มาพร้อมกับ Microsoft Excel จะสามารถใช้ได้กบั จํานวนตัวแปร ตัดสิ นใจไม่เกิน 200 ตัวแปร และ 100 ข้อจํากัด
หากปั ญหามีขนาดใหญ่กว่านั้นจะต้องใช้โปรแกรม Premium Solver ของบริ ษทั Frontline Systems โดยโปรแกรม
Premium Solver สามารถแก้ปัญหาการโปรแกรมเชิ งเส้นที่ มีต ัวแปรได้ถึง 2,000 ตัวแปร และ 1,000 ข้อจํากัด
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ถ้าปั ญหาใหญ่กว่านี้ก็สามารถ ใช้ Premium Solver Platform ที่สามารถแก้ปัญหาการโปรแกรมเชิงเส้นที่มีตวั แปร
ได้ถึ ง 8,000 ตัว แปร และ 8,000 ข้อ จํา กัด Taha (1997) Jensen (2004) และ Baker (2006) ได้ แสดงวิธี ก ารใช้
Microsoft Excel Solver ในการแก้ปัญหาการโปรแกรมเชิ งเส้น โซลเวอร์ (solver) คื อ เครื่ องมื อที่ ช่ วยในการ
คํานวณประเภทโปรแกรมเชิ งเส้น (Linear Programming) โดยจะช่วยในการหาคําตอบที่ เหมาะสมที่ สุดและดี
ที่ สุด (Optimization) จากข้อ จํา กัด หรื อ เงื่ อ นไขที่ มี อ ยู่โ ซลเวอร์ (solver) เป็ น โปรแกรมย่อ ย (add-ins) หนึ่ ง
โปรแกรมของเอ็กเซล มีไว้เพื่อใช้ ช่วยวิเคราะห์ปัญหาประเภทต้อการ คําตอบหรื อผลลัพธ์ที่ดีที่สุด โดย solver
สามารถหาผลลัพธ์ที่ดี ที่สุดที่แท้จริ งได้แต่ไม่เสมอไป เพราะ บางครั้งให้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุดในขอบเขตหนึ่งบางครั้ง
อาจให้เพียงผลลัพธ์ที่ดีที่สุดเท่าที่ หาได้ภายในเวลาที่ กําหนดอย่างไรก็ตามในทางปฏิ บตั ิหรื อในมุมมองของผู ้
ตัดสิ นใจผลลัพธ์ที่ได้น้ นั เป็ นผลลัพธ์ที่ดีที่สุดที่ แท้จริ งหรื อไม่น้ นั หรื อจะเป็ นผลลัพธ์ที่ดีที่สุดภายใน ขอบเขต
หนึ่ งไม่เป็ นประเด็นสําคัญนักเพียงขอให้ ได้ผลลัพธ์ที่ทาํ ให้การดําเนิ นการด้วยฟั งก์ชนั วัตถุประสงค์ดีข้ ึนกว่าที่
เป็ นอยูใ่ นขณะนั้นเท่านั้น (ศักดิ์ สิ ทธ์ ศุขสุเมฆ 2557, น. 21-31)

วิธีดําเนินการวิจัย
1. ศึกษาและรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องของทางบริ ษทั ทริ พเพิล ไอ แอร์ เอ็กซ์เพลส จํากัด
2. รวบรวมข้อมูลปฐมภูมและข้อมูลทุติยภูมิที่เกี่ยวข้องขององค์กร เพื่อศึกษากระบวนการดําเนินงานใน
ภาพรวมของ การทํางานด้านการขนส่ งสิ นค้าและวิเคราะห์ปัญหาในด้านที่ ส่งผลกระทบต่อการขนส่ ง สิ นค้า
พร้อมศึกษา ทฤษฎีและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้องกับงานวิจยั ข้อมูลลูกค้า ระยะทางการขนส่งสิ นค้าจากผูผ้ ลิตไปยังลูกค้า
ปริ มาณและนํ้าหนักของสิ นค้าที่ขนส่ง จํานวนรถที่ใช้ขนส่ง เป็ นต้น
3. วิเคราะห์ขอ้ มูลเพื่อแสดงความเป็ นไปได้ในการจัดเส้นทางขนส่งเส้นทางใหม่
3.1 ศึ กษาปริ มาณสิ นค้าและความสามารถที่รถบรรทุกสามารถบรรทุกได้ โดยมีลูกค้าทั้งหมด 16
ตําแหน่ง โดยใช้รถขนส่งสิ นค้าจํานวน 3 คัน
3.2 สร้ างแบบจําลองทางคณิ ตศาสตร์ โดยเงื่ อนไขส่ งมอบสิ นค้าด้วย ระยะทางและการบรรทุก
สิ นค้าผ่านโปรแกรม Microsoft Excel Solver มาช่วยในการค านวณหา ระยะทางการขนส่ง
4. นําผลการวิเคราะห์ที่ได้จากเครื่ องมือทั้งหมดนํามาทดลองเปรี ยบเทียบ และปรับปรุ งการเดินรถขนส่ ง
สิ นค้าให้กบั ทางลูกค้าโดยการจัดเส้นทางใหม่ให้กบั ทางบริ ษทั
5. สรุ ปผลและเสนอแนะแนวทางในการลดเส้นทางในการขนส่งสิ นค้า

การวิเคราะห์ ข้อมูล
ประเภทและความจุรถที่ใช้ในการขนส่งสิ นค้า
1. รถที่ใช้ในการขนส่ง เป็ นรถกะบะ 4 ล้อ เครื่ องยนต์ดีเซลและทําการดัดแปลงตูอ้ ลูมิเนียม ขนาดมิติ
1.7 x 2.3 x 1.5 เมตร จะได้ปริ มาตร 5.86 ลบ.ม. สามารถบรรทุกนํ้าหนัก 1700 กิโลกรัม
2. ขนาดสิ นค้าที่บรรจุลงกล่อง 30 x 30 x 40
3. ในการบรรทุกสิ นค้าห้ามซ้อนทับกันเกิน 2 ชั้น เพราะอาจทําให้สินค้าเกิดความสี ยหาย
4. การขนส่งสิ นค้าให้กบั ทางลูกค้า ทางบริ ษทั จะเริ่ มขนส่งสิ นค้าเวลา 8.30-18.00 น. ในวันจันทร์,
วันพุธและศุกร์
5. จํานวนลูกค้าของบริ ษทั 16 รายต่อวัน
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6. ผลการจัดเส้นทางรู ปแบบเดิมในการจัดเส้นทางก่อน Solver นั้นจะมีรูปแบบในการขนส่งสิ นค้า
แบบเดิมโดยใช้รถทั้งหมด 3 คัน ระยะทางในการขนส่งรวม 435.3 กิโลเมตร อัตราการใช้น้ าํ มัน 2.8 บาทต่อ
กิโลเมตร เป็ นค่าเชื้อเพลิง คูณกับระยะทาง มีตน้ ทุนในการขนส่งเท่ากับ 1,219 บาท และค่าแรงพนักงานขับรถคน
ละ 800 ต่อวัน คิดเป็ น 800 x 3 เท่ากับ 2,400 บาท
ตารางที่ 1 ข้อมูลการขนส่งสิ นค้าก่อนปรับปรุ ง
ตารางสรุ ปผลรู ปแบบเดิม
ระยะทาง
ลูกบาศก์
นํ้าหนัก
ค่าเชื้อเพลิง
จํานวนรถ
(กิโลเมตร)
เมตร
(กิโลกรัม)
(บาท)
3
435.3
9.213
3993.6
1,219
*อ้างอิงจากสถานีบริ การนํ้ามันปตท. ณ วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2564*

ค่าพนักงานขับ
รถ (บาท)
2,400

ต้นทุนรวม
(บาท)
3,619

ภาพที่ 1 จํานวนและตําแหน่งที่ต้งั ลูกค้าทั้งหมด

ขั้นตอนการดําเนินการศึกษา
1. ระยะทางระหว่ างลูกค้ า
กําหนดระยะทางโดยกําหนดหาระยะทางจากจุด 1 ไป จุด 2 จะไม่กาํ หนดให้ดาํ เนิ นจาก จุด 2 ไป จุด 1
เว้นแต่เป็ นที่ ต้ งั คลังสิ นค้าเท่ านั้น เนื่ องจากรถขนส่ งเมื่ อทําการส่ ง สิ นค้าครบทุ กจุ ด รถขนส่ งต้องกลับ มายัง
คลังสิ นค้า สามารถสร้างตารางเมทริ กต์ กําหนดระยะทางจุดต่างๆโดยใช้ขอ้ มูลจาก google map ทําการค้นหา
ระยะทางจุดขนส่งสิ นค้าตามวิธีดงั ที่กล่าวมา จะได้ขอ้ มูลดังตารางที่ 2
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ตารางที่ 2 ระยะทางเส้นทางขนส่ง

สร้างแบบจําลองทางคณิ ตศาตร์ในรู ปแบบ Math model แบบกระจาย และ Math model มาตรฐาน
ตัวชี้วดั
I = {0,1,2,3…..N} จุดเริ่ มต้น
J = {0,1,2,3…..N} จุดที่ไปถึง
D = {0,1,2,3…..N} ระยะทางในการขนส่ง (กิโลเมตร)
Q = {0,1,2,3…..N} ปริ มาตร (ลูกบาศก์เมตร)
K = {0,1,2,3…..N} นํ้าหนักในการบรรทุกสิ นค้า (กิโลกรัม)
Decision Variables กําหนดให้
D = ระยะทางที่เกิดขึ้น
Xij= เลือกผ่านจากจุด 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 (ปริ มาตรในการบรรทุก
สิ นค้าไม่เกิน 3.128 ลูกบาศก์เมตร
K1,2X1,2+K1,3X1,3+K1,4X1,4+K1,5+X1,5+…………………………+Ki,jXi,j ≤ 1,700 (นํ้าหนักบรรทุกสิ นค้า
ไม่เกิน 1,700 กิโลกรัม)
Xi,j = Binary
Xi,j ≥ 1
Math model มาตรฐาน
E คือ set ที่ประกอบด้วยสมาชิกคือเส้นทางที่มีทิศทางการวิง่ เชื่อมระหว่างจุดต่างๆ ในรู ปแบบโครงข่าย เช่น
E = { (0,1) (0,2) (0,3) (0,4) (0,5) (0,6) (0,7) …………..(9,7) (9,8) }
Xi,j คือ ตัวแปรตัดสิ นใจ
1289

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

Xi,j = 1 ถ้าเลือกเส้นทางจากจุด i ไปจุด j
Xi,j = 0 ไม่เลือก
Di,j คือ ระยะทางของเส้นทางในการวิง่ จากจุด i ไปจุด j
Qi,jคือ ปริ มาตรในการบรรทุกสิ นค้าของเส้นทางจากจุด i ไปจุด j
Ki,j คือ นํ้าหนักในการบรรทุกสิ นค้าของเส้นทางจากจุด i ไปจุด j
S คือ Sub tour
Objective
𝑁𝑁
𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀 ∑𝑁𝑁
𝑖𝑖=1 ∑𝑗𝑗=1 𝐷𝐷𝑖𝑖,𝑗𝑗 𝑋𝑋𝑖𝑖,𝑗𝑗

(1)

𝑁𝑁
∑𝑁𝑁
𝑖𝑖=1 ∑𝑗𝑗=1 𝑄𝑄𝑖𝑖,𝑗𝑗 𝑋𝑋𝑖𝑖,𝑗𝑗 ≤ 3.128

(2)

𝑁𝑁
∑𝑁𝑁
𝑖𝑖=1 ∑𝑗𝑗=1 𝐾𝐾𝑖𝑖,𝑗𝑗 𝑋𝑋𝑖𝑖,𝑗𝑗 ≤ 1,700

(4)

𝑋𝑋𝑖𝑖,𝑗𝑗 = {0,1}𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵

(6)

Subject To

𝑁𝑁
∑𝑁𝑁
𝑖𝑖=1 ∑𝑗𝑗=1 𝑄𝑄𝑖𝑖,𝑗𝑗 𝑋𝑋𝑖𝑖,𝑗𝑗 ≥ 3

𝑋𝑋𝑖𝑖,𝑗𝑗 ≤ 1

(3)

(5)

(7)

𝑁𝑁
∑𝑁𝑁
𝑖𝑖=1 ∑𝑗𝑗=1 𝑋𝑋𝑖𝑖,𝑗𝑗 ≤ |𝒔𝒔| − 1

คําอธิบายสมการ
สมการที่ (1) เป็ นสมการที่มีเป้ าหมายคือ หาระยะทางรวมที่ส้ นั ที่สุด
สมการที่ (2) กําหนดให้ปริ มาตรในการบรรทุกไม่เกิน 3.128 ลูกบาศก์เมตร
สมการที่ (3) กําหนดให้ปริ มาตรในการบรรทุกขั้นตํ่าอยูท่ ี่ 3 ลูกบาศก์เมตร
สมการที่ (4) กําหนดให้น้ าํ หนักในการบรรทุกไม่เกิน 1,700 กิโลกรัม
สมการที่ (5) กําหนดให้สามารถเลือกเส้นทาง หรื อไม่เลือกเส้นทางก็ได้
สมการที่ (6) กําหนดให้มีการเลือกเข้าและออกจากเส้นทางใดให้เท่ากับ 1 (จุดใดจุดหนึ่งเดินทางออกได้
เพียงครั้งเดียว) ในกรณี ที่ไม่เลือกเข้าและออกจากเส้นทางใดให้เท่ากับ 0
สมการที่ (7) กําหนดให้เป็ นการป้ องกันการเกิดการเดินทางย่อย (Sub Tour)
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สรุ ปผลการศึกษา
ตารางที่ 3 ข้อมูลการขนส่งสิ นค้าหลังปรับปรุ ง
ตารางสรุปผลหลังการปรับปรุง
ระยะทาง
(กิโลเมตร)

จํานวนรถ

ลูกบาศก์
เมตร

นํ้าหนัก ค่าเชื้อเพลิง
(กิโลกรัม)
(บาท)

ค่าพนักงานขับ
รถ(บาท)

ต้นทุนรวม
(บาท)

2,400

3,474

3
383.3
9.213
3993.6
1,074
*อ้างอิงจากสถานีบริ การนํ้ามันปตท. ณ วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2564*
ตารางที่ 4 ตารางเปรี ยบเทียบก่อนและหลังปรับปรุ ง
ลําดับ
1
2
3
4
5

รายละเอียด
จํานวนรถ
ระยะทาง (กิโลเมตร)
ค่าเชื้อเพลิง (บาท)
ค่าพนักงานขับรถ (บาท)
ต้นทุนรวม (บาท)

ก่อนปรับปรุ ง
3
435.3
1,219
2,400
3,619

หลังปรับปรุ ง
3
383.3
1,074
2,400
3,474

ผลต่าง
0
52
145
0
145

ร้อยละ
0
11.9
11.8
0
4

จากตารางที่ 4 พบว่าการขนส่งสิ นค้าในรู ปแบบเดิมจมีระยะทางรวมอยูท่ ี่ 435.3 กิโลเมตร มีค่าใช้จ่ายการ
ขนส่งรวมเท่ากับ 3,619 บาท ในขณะที่การจัดเส้นทางในการเดินทางของพนักงานขับรถ โดยโปรแกรม Microsoft
Excel Solver โดยใช้รถขนส่ง 3 คัน มีระยะทางเดินทางขนส่งรวม 383.3 กิโลเมตร ส่งผลให้ค่าใช้จ่ายในการขนส่ง
รวมเท่ากับ 3,474 บาท คิดเป็ นต้นทุนรวมลดลง 145 บาท คิดเป็ นร้อยละ 4 ค่าเชื้อเพลิงก่อนปรับปรุ ง 1,219 บาท
หลังปรับปรุ ง 1,074 บาท ค่าเชื้อเพลิงลดลง 145 บาท คิดเป็ นร้อยละ 11.9 และค่าพนักงานขับรถ 2,400 บาท หลัง
ปรับปรุ ง 2,400 บาท ไม่เปลี่ยนแปลง จึงสามารถสรุ ปได้วา่ การจัดเส้นทางโดยใช้โปรแกรม Microsoft Excel Solver
ให้ประสิ ทธิภาพที่ดีกว่ารู ปแบบการขนส่งแบบเดิม

ข้ อเสนอแนะ
ข้ อเสนอแนะในการศึกษาครั้งนี้
1. ทําการศึ กษาข้อมูลจากการเก็บสถิติของบริ ษทั เพื่อเป็ นแนวทางในการจัดเส้นทางการขนส่ ง และ
ลดต้นทุนจากกิจกรรมในขั้นตอนขนส่ง
2. การศึ กษาแนวทางลดเส้น ทางและลดต้นทุ น ยังสามารถนําไปปรั บใช้ในการคํานวณในอนาคต
เมื่อบริ ษทั มีการเติบโตขึ้น
ข้ อเสนอแนะในการศึกษาครั้งต่ อไป
1. การศึ กษาในครั้งต่อไปสามารถนํา Microsoft Excel Solver นําไปประยุกต์ใช้งานหรื อปรับแต่งให้
เหมาะแก่การจัดเส้นทางเดินรถเพื่อขนส่งสิ นค้ากับแผนกอื่นๆของบริ ษทั
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ต่อไป

2. ควรมีการเก็บข้อมูลจากข้อมูลปฐมภูมิใหม่ เพื่อความทันสมัยของข้อมูลในการจัดเส้นทางในโอกาส

กิตติกรรมประกาศ

วิจยั ฉบับนี้สาํ เร็ จลุล่วงไปได้ดว้ ยดี โดยได้รับความกรุ ณาและความช่วยเหลือเป็ นอย่างดีจากบุคคลหลาย
ฝ่ ายด้วยกัน ผูเ้ ขียนจึงขอกราบขอบพระคุณทุกท่านไว้ ณ โอกาสนี้ เริ่ มจาก ท่านคณะอาจารย์ที่ปรึ กษา ดร.จิรายุ
อัครวิบูลย์กิจ ซึ่ งกรุ ณาเสี ยสละเวลาให้คาํ ปรึ กษาและคําแนะนํา รวมถึ งการแก้ไขข้อบกพร่ องเพื่อก่ อให้เ กิ ด
ประโยชน์ในการดําเนินการศึกษาจนวิจยั ฉบับนี้เสร็ จสมบูรณ์
ตลอดจนขอขอบพระคุณ คุณวินัย อุ่นศิ ริ ซึ่ งเป็ นผูด้ ูแลงานขนส่ งสิ นค้าของ บริ ษทั ทริ พเพิล ไอ แอร์
เอ็กซ์เพลส จํากัด ที่กรุ ณาให้ความร่ วมมือให้การสัมภาษณ์สาํ เร็ จลุล่วงไปด้วยดี พร้อมทั้งการแสดงความคิดเห็น
และข้อเสนอแนะ อันเป็ นประโยชน์ยง่ิ ต่อการศึกษาครั้งนี้
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งานวิจยั นี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาและวิเคราะห์ระบบแถวคอยและเพื่อหาหน่วยให้บริ การที่เหมาะสม
ในช่วงเวลาที่มีผมู ้ าใช้บริ การมากที่สุดโดยใช้โปรแกรม Flexsim จากการที่ผูว้ ิจยั ได้ทาํ การเก็บข้อมูลการเข้ามาใช้
บริ การพบว่ามีเวลารอคอยเฉลี่ยทั้งระบบ 24.5 นาที ต่อคนและผูว้ ิจยั ได้สร้างแบบจําลองสถานการณ์การเข้ารับ
บริ ก ารของลูก ค้า โดยการป้ อนข้อ มูล ที่ วิเคราะห์ จากระบบจริ งและทํา การจํา ลองสถานการณ์ ด้ว ยโปรแกรม
FlexSim หลังจากโปรแกรมประมวลผลโดยการเพิ่มหน่ วยบริ การ พบว่า เวลารอคอยเฉลี่ยทั้งระบบของลู กค้า
ลดลงเหลือ 13.15 นาทีต่อคน

คําสําคัญ: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. ความสํ าคัญและทีม่ าของปั ญหาวิจัย

ในสภาวะการแข่งขันทางธุ รกิ จทุกวันนี้ คงไม่มีธุรกิจใดที่จะหยุดนิ่ งเรื่ องการพัฒนาบริ ษทั หรื อองค์กร
ของตนได้ท้ งั สิ นค้าและบริ การต่างๆ ได้มีการพัฒนาอยู่ตลอดเวลาเพื่อให้ ตอบสนองความต้องการของตลาด
ได้มากยิ่งขึ้นธุ รกิ จที่ มีลกั ษณะของการให้บริ การทั้งภาครัฐและเอกชนได้ให้ความสําคัญกับผูม้ าใช้บริ การกัน
มากขึ้นดังนั้นการให้บริ การที่สะดวกรวดเร็ วและถูกต้องแม่นยํา จึงเป็ นเรื่ องสําคัญ ที่ผปู ้ ระกอบการในด้านของ
การให้บริ การต้องนํามาพิจารณาทุ กภาคธุ รกิ จจําเป็ นต้องเร่ งปรับปรุ งพัฒนาการดําเนิ นการให้มีประสิ ท ธิ ภ าพ
เพื่อตอบสนองต่อความพึงพอใจของลูกค้า
ระบบแถวคอยเป็ นอีกหนึ่ งสิ่ งที่ ตอ้ งนํามาพิจารณาในการที่ จะสร้างความพึงพอใจให้กบั ผูท้ ี่ เข้ามาใช้
บริ การ ยกตัวอย่างเช่น การเข้าแถวเพื่อรอทําธุรกรรมทางการเงินกับธนาคารการเข้าแถว รอการรักษาพยาบาลที่
โรงพยาบาล การเข้าแถวเพื่อรอกดเงินจากตูเ้ อทีเอ็มและอื่นๆ อีกมากมาย โดยสาเหตุมาจากอัตราาการเข้ามาใช้
บริ การกับอัตราของผูใ้ ห้บริ การนั้นไม่สมดุลกันจึงส่งผลทําให้การรอคอยเกิดขึ้นซึ่งบางครั้งผูท้ ี่มารอใช้บริ การต้อง
ใช้เวลารอคอยในแถวนาน ซึ่ งการรอคอยเป็ น ปั จจัยที่ สําคัญ ที่ มีความสัมพันธ์กบั ความพึงพอใจของผูท้ ี่ ม าใช้
บริ การ
ศูนย์เอไอเอสสาขาเซ็นทรัลขอนแก่น (AIS) จากการที่สาํ รวจพบว่า ศูนย์เอไอเอสสาขาเซ็นทรัลขอนแก่น
มี ผูใ้ ช้บริ การเป็ นจํานวนมากในช่วงบ่ายจึงทําให้เกิดการรอคอยนานกว่าปกติส่งผลให้ผทู ้ ี่มารอรับบริ การเกิดความ
ไม่ พอใจและอาจเดินออกไปก่อนได้รับบริ การเป็ นผลเสี ยต่อภาพลักษณ์ของหน่วยงาน ดังนั้นผูว้ ิจยั จึงได้ศึกษา
ทฤษฏี ของระบบแถวคอยและสภาพแวดล้อมแถวคอยปั จจุบนั ของศูนย์เอไอเอสสาขาเซ็นทรัล ขอนแก่น (AIS)
โดยใช้ทฤษฎี แถวคอยจําลองสถานการณ์ ด้วยโปรแกรม FlexSim เพื่อให้ทราบจํานวนผูม้ ารั บบริ การที่ อยู่ใน
แถวคอยเวลาที่ลูกค้าต้องเสี ยไปกับการรอคอยและหาจํานวนหน่วยให้บริ การที่เหมาะสม

2. วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
ขอนแก่น

(1) เพื่ อ ศึ ก ษาอัต ราการรั บ บริ ก ารของผูม้ าใช้บ ริ ก ารของเคาเตอร์ บ ริ ก าร ศู น ย์ AIS สาขาเซ็ น ทรั ล

(2) เพื่อหาจํานวนหน่วยงานให้บริ การเหมาะสมของเวลาผูม้ าใช้บริ การมากที่สุด (Peak Time) ศูนย์ AIS
สาขาเซ็นทรัลขอนแก่น
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3. เอกสารและงานวิจัยทีเ่ กี่ยวข้ อง)

3.1 ผังงาน (Flow chart)
แผนภูมิการไหลเป็ นเครื่ องมือที่ใช้ในการบันทึกข้อมูลได้อย่าง ละเอียด กระชับ ประกอบด้วยสัญลักษณ์
คําบรรยายและลายเส้น เพื่อบอกรายละเอียดของระบบการให้บริ การ แสดงดังภาพที่ 1
ลูกค้าเข้ามาใช้
กดบัตรคิวเพื่อต่อคิว

รอต่อคิวเพื่อ
รับบริ การ
รอรับ

ไม่รอรับบริ การ

เข้ารับบริ การ

ออกจากระบบ

ภาพที่ 1 กระบวนการให้บริ การของ AIS
ลักษณะการเข้ ามารับบริการ
สุ ท ธิ ม า ชํา นาญเวช (2540) ได้อ ธิ บ ายถึ ง ลัก ษณะการเข้า มารั บ บริ ก าร (Arrival characteristic)
แบ่งเป็ น 2 แบบ คือ
1. การเข้ามารับบริ การในอัตราคงที่ คือ ลูกค้าเข้ามาในลักษณะที่สมํ่าเสมอ เช่น มีลูกค้าเข้ามารับ
บริ การทุกๆ 5 นาที เช่น ในขั้นตอนการผลิตนํ้าอัดลมจํานวนขวดที่รับบริ การปิ ดฝาจะถูกกําหนดให้เคลื่อนที่ใน
อัตราคงที่
2. การเข้ารับบริ การแบบสุ่ ม คือ ลูกค้าที่เข้ามาในลักษณะไม่แน่นอน และการเข้ามาของลูกค้าเป็ น
อิสระต่อกัน เช่น ลูกค้าเข้ามารับบริ การในศูนย์บริ การต่างๆ ลูกค้าเข้ามาซื้ อของในร้านสะดวกซื้ อ ซึ่ งบางเวลา
ลูกค้าอาจจะมี จาํ นวนมากและบางเวลาอาจมี ลูกค้าจํานวนน้อย จึ งต้องศึ กษาการแจกแจงความน่ าจะเป็ นของ
การเข้ามารับบริ การว่าเป็ นแบบใด เช่น แบบปั วส์ซอง
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3.2 ทฤษฎีแถวคอย
ทฤษฎีแถวคอย (Queuing theory) แถวคอยจะเกิดขึ้นเมื่อความต้องการรับบริ การมีอตั ราสูงหรื อมากกว่า
ความสามารถในการให้บริ การของพนักงาน โครงสร้างพื้นฐานของระบบแถวคอย แสดงดังภาพที่ 2

ภาพที่ 2 โครงสร้างพื้นฐานของระบบแถวคอย
3.3 ทฤษฎีโปรแกรม Flexsim
เป็ นโปรแกรมที่ ใช้ในการจําลองสถานการณ์สามมิติที่สามารถใส่ ขอ้ มูลตัวเลขสู ตรและสมการต่างๆ
คํานวณออกมาได้อย่างแม่นยําและถูกต้องตามข้อมูลที่ใส่ลงไป

4. วิธีดําเนินการวิจัย

1. สื บค้ น สํารวจ และเก็บรวบรวมข้ อมูล
ทําการลงพื้นที่สืบค้นข้อมูล ณ ศูนย์เอไอเอส สาขาเซ็นทรัลขอนแก่น (AIS) เพื่อทําการเก็บข้อมูล สภาพ
ปั จจุบนั ได้แก่ จํานวนหน่ วยให้บริ การ อัตราการเข้ามารับบริ การของลูกค้า อัตราการให้บริ การของพนัก งาน
ในช่วงเวลาที่ มีลูกค้ามาใช้บริ การมากที่ สุด(Peak Time)ของแต่ละวัน เป็ นระยะทั้งหมด 14 วันทําการ การเก็บ
ข้อมูล ตั้งแต่วนั ที่ 1-7 ของเดือนและช่วงที่ 2 วันที่ 25 – 31 ของเดือน ทําการเก็บข้อมูลจํานวนผูเ้ ข้ามาใช้บริ การใน
ทุกๆ 5 นาที และ เวลาในการให้บริ การของพนักงาน ตัวอย่างการเก็บข้อมูล แสดงดังตารางที่ 1,2
ตารางที่ 1 แสดงข้อมูลคนเข้ามาใช้บริ การในทุกๆ 5 นาที วันที่ 1 มีนาคม – 7 มีนาคม พ.ศ. 2564
ช่วงเวลา
13.00-13.05
13.06-13.10
13.11-13.15
13.16-13.20
13.21-13.25
13.26-13.30

1
4
3
5
4
2
5

2
3
4
3
5
2
2

จํานวนคนที่เข้ามาใช้บริ การของวันที่ (คน)
3
4
5
4
3
8
2
4
4
4
3
4
5
4
6
3
7
7
4
4
5
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ตารางที่ 1 (ต่อ)
ช่วงเวลา
13.31-13.35
13.36-13.40
13.41-13.45
13.46-13.50
13.51-13.55
13.56-14.00

1
4
6
4
2
3
5

2
3
5
5
7
3
4

จํานวนคนที่เข้ามาใช้บริ การของวันที่ (คน)
3
4
5
3
3
3
2
4
5
6
2
3
3
5
6
4
6
8
5
3
5

ตารางที่ 2 แสดงเวลาที่พนักงานให้บริ การลูกค้า วันที่ 1 มีนาคม – 7 มีนาคม พ.ศ. 2564
ลูกค้าคนที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

เวลาที่พนักงานให้บริ การลูกค้าของวันที่ (นาที/คน)
1
2
3
4
5
6
7
5
4
3
2
5
5
4
3
1
2
2
1
2
2
3
2
5
2
1
1
4
4
5
1
2
4
4
3
2
2
4
4
1
2
3
4
2
2
2
1
2
4
2
2
1
4
4
2
2
5
5
3
4
4
4
4
4
5
1
2
4
4
2
4
5
5
2
2
1
1
4
1
2
1
5
4
4
2
4
2
3
2
3
3
2
5
4
4
1
3
2
5
3
2
3
4
4
2
2
1
4
2
1
5
5
4
5
4
4
2
5
4
4
5
1
2
4
7
1
4
1
5
2
3
4
1
1
4
5
3
2
1
4
2
3
4
2
3
4
2
3
4
1
5
5
2
1
4
1
3
5
4
1
2
5
5
4
2
2
3
3
3
4
2
1
3
2
4
2
2
2
3
5
1
3
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2. ศึกษาทฤษฎีทเี่ กีย่ วข้ อง
ทฤษฎีแถวคอย (Queuing Theory) ศึกษาทฤษฎีแถวคอยเพื่อที่จะทราบถึงลักษณะและ รู ปแบบการแจกแจง
การเข้ามารับบริ การ รู ปแบบแจกแจงการให้บริ การของพนักงาน แผนผังงาน (Flow Chart) เพื่อให้ทราบถึงระบบ
การทํา งาน และทราบถึ งปั ญ หารวมถึ ง แนวทางการแก้ไ ข ด้ว ยโปรแกรม FlexSim ศึ ก ษาวิธี ก ารทํา งานของ
โปรแกรมเพื่อที่จะสร้างแบบจําลองสถานการณ์ และค่าสถิติต่างๆ
3. นําข้ อมูลทีไ่ ด้ มาวิเคราะห์
จากการเก็บข้อมูลสามารถนํามาหาอัตราคนเข้ามาใช้บริ การ (λ) = 0.68 และ 0.67 คน/นาที และ อัตรา
การให้บริ การของพนักงาน (µ) = 0.39 และ 0.46 คน/นาที ดังตารางที่ 3 และตารางที่ 4
ตารางที่ 3 ตารางแสดงอัตราการผูเ้ ข้าใช้บริ การ
วันที่
จํานวนผูเ้ ข้ามาใช้บริ การเฉลี่ย คน/5 นาที
1
4.21
2
4.13
3
4.00
4
4.50
5
5.38
6
5.71
7
5.60
รวม
4.79

จํานวนผูเ้ ข้ามาใช้บริ การเฉลี่ย คน/นาที
0.60
0.59
0.57
0.64
0.77
0.82
0.80
0.68

ตารางที่ 4 ตารางแสดงอัตราการให้บริ การของพนักงาน
วันที่
จํานวนผูเ้ ข้ามาใช้บริ การเฉลี่ย นาที/คน
1
2.43
2
2.53
3
2.65
4
2.60
5
2.52
6
2.41
7
2.41
รวม
2.51

จํานวนผูเ้ ข้ามาใช้บริ การเฉลี่ย คน/นาที
0.41
0.40
0.37
0.38
0.39
0.41
0.41
0.39

4. หาแนวทางการแก้ ไข
จากการดู แ ผนผัง การทํา งานกลุ่ ม ผูว้ ิ จัย จึ ง คิ ด ว่า ควรสร้ า งแบบจํา ลองสถานการณ์ ด้ว ยโปรแกรม
(FlexSim)เพื่อให้ทราบถึงจํานวนคนในระบบเฉลี่ยและเวลาที่ลูกค้าใช้ในระบบและลองเพิ่มหน่วยบริ การจากเดิม
2 หน่วยบริ การเป็ น 3 หน่วยบริ การ เพื่อทราบจํานวนคนในระบบและเวลาที่ลูกค้าอยูใ่ นระบบ
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5. การวิเคราะห์ ข้อมูล
หลังจากทราบแนวทางการแก้ไขแล้วนําข้อมูลอัตราผูเ้ ข้าใช้บริ การและอัตราการให้บริ การของพนักงาน
มาเข้าในระบบ Input Analyzer เพื่อหารู ปแบบการแจกแจงพบว่าอัตราผูเ้ ข้ามาใช้บริ การเป็ นแบบ Exponential
และอัตราการให้บริ การของพนักงานมีรูปแบบการแจกแจงเป็ นแบบ Beta แสดงดังภาพที่ 3

ภาพที่ 3 รู ปแบบการแจกแจงของอัตราการเข้ามาใช้บริ การและอัตราการให้บริ การของพนักงาน
6. หลังจากทราบรู ปแบบการแจกแจงแล้วนําข้อมูลทั้งหมดมาสร้างเป็ นแบบจําลองสถานการณ์
โดยผูว้ ิจยั ได้ทาํ การสร้ างแบบจําลองสถานการณ์ ตามการให้บริ การของบริ ษทั กรณี ศึกษาซึ่ งมี หน่ ว ย
ให้บริ การที่เปิ ดให้บริ การเพียง 2 หน่วยบริ การ ดังภาพที่ 4

ภาพที่ 4 แบบจําลองระบบแถวคอยแบบ 2 หน่วยให้บริ การ
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7. ตั้งค่าที่ได้จาก Input Analyzer ในภาพที่ 3 ลงใน Source หรื อ Queue customer ดังภาพที่ 5 เพื่อกําหนดการ
เข้ามาใช้บริ การที่มีรูปแบบการแจกแจงเป็ นแบบ Exponential และ ตั้งค่า Processer จาก Input Analyzer ในภาพที่
4 เพื่อกําหนดอัตราการให้บริ การของพนักงานที่มีรูปแบบการแจกแจงเป็ นแบบ Beta

ภาพที่ 5 การตั้งค่าแบบจําลองสถานการณ์จากรู ปแบบการแจกแจง
8. หลัง จากผูว้ ิจัย ได้จาํ ลองสถานการณ์ ในโปรแกรม FlexSim แล้ว ผูว้ ิจัย ได้สร้ า งแบบจํา ลองสภาพ
รู ปแบบแถวคอยและการให้บริ การของศูนย์ AIS ในแบบปั จจุบนั ที่ มีหน่ วยให้บริ การ 2 หน่ วย พบว่า มีผูม้ าใช้
บริ การ 186 คน โดยใช้บริ การแล้วเสร็ จ 95 คน และไม่ได้ใช้บริ การ 62 คน โดยมีลูกค้าอยูใ่ นแถวคอย 29 คน และ
ใช้บริ การอยู่ในระบบ 2 คน โดยมีค่าการรอคอยเฉลี่ย 1363.5 วินาที หรื อ 22.72 นาที โดยมีพนักเคาน์เตอร์ ที่ 1
มีการทํางานถึงร้อยละ 98.50 และพนักเคาน์เตอร์ที่ 2 มีการทํางานถึงร้อยละ 99.30 แสดงดังภาพที่ 6

ภาพที่ 6 การจําลองสถานการณ์โดยมีหน่วยบริ การ 2 หน่วย
9. หลังจากผูว้ จิ ยั ได้จาํ ลองสถานการณ์สภาพรู ปแบบแถวคอยและการให้บริ การของศูนย์ AIS จากเดิม 2
หน่ วยบริ การเป็ น 3 หน่ วยบริ การ จะได้ค่าผูม้ าใช้บริ การ 182 คน โดยใช้บริ การแล้วเสร็ จ 142 คน และไม่ได้ใช้
บริ การ 9 คน มีลูกค้าอยูใ่ นแถวคอย 28 คน และใช้บริ การอยูใ่ น ระบบ 3 คน โดยมีค่าการรอคอยเฉลี่ย 877.7 วินาที
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หรื อ 14.62 นาที โดยมีพนักงานเคาน์เตอร์ที่ 1 มีการทํางานถึงร้อยละ 98.50 พนักงานเคาน์เตอร์ที่ 2 มีการทํางานถึง
ร้อยละ 99.30 และพนักงานเคาน์เตอร์ที่ 3 มีการทํางานถึงร้อยละ 97.90 แสดงดังภาพที่ 7

รู ปที่ 7 การจําลองสถานการณ์โดยมีการเพิ่มหน่วยให้บริ การเป็ น 3 หน่วย
10. วิเคราะห์และเปรี ยบเทียบผลการดําเนินงานก่อนและหลังการปรับปรุ ง
ได้ขอ้ มูลตัวเลขในช่วงเวลาที่มีผมู ้ าใช้บริ การสูงสุดทั้ง 2 ช่วงที่เก็บข้อมูลทั้งหมด ช่วงที่ 1 ตั้งแต่วนั ที่ 1-7
ของเดือนและช่วงที่ 2 วันที่ 25 – 31 ของเดือน แสดงดังตารางที่ 5 และ 6
ตารางที่ 5 ตารางเปรี ยบเทียบค่าสถิติเวลาในการให้บริ การของวันที่ 1-7
รายการ
1. จํานวนคนในระบบ
เฉลี่ย
2. เวลาที่ใช้ในระบบเฉลี่ย
3. จํานวนคนในแถวเฉลี่ย
4. เวลาที่ใช้ในแถวเฉลี่ย

จํานวนหน่วยบริ การ
2 หน่วย
3 หน่วย
15.4 คน/นาที
10.3 คน/นาที

ผลต่าง

ร้อยละ

5.1 คน/นาที

33.10

2.5 นาที/คน
22.8 คน/นาที
22.7 นาที/คน

0.1 นาที/คน
2.4 คน/นาที
8.1 นาที/คน

4
10.50
35.60

2.4 นาที/คน
20.4 คน/นาที
14.6 นาที/คน

ตารางที่ 6 ตารางเปรี ยบเทียบค่าสถิติเวลาในการให้บริ การของวันที่ 25-31
รายการ
1. จํานวนคนในระบบ
เฉลี่ย
2. เวลาที่ใช้ในระบบเฉลี่ย
3. จํานวนคนในแถวเฉลี่ย
4. เวลาที่ใช้ในแถวเฉลี่ย

จํานวนหน่วยบริ การ
2หน่วย
3หน่วย
10 คน/นาที
1 คน/นาที
2.2 นาที/คน
23.2 คน/นาที
21.6 นาที/คน

2 นาที/คน
10.3 คน/นาที
7.3 นาที/คน
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ผลต่าง

ร้อยละ

9 คน/นาที

90

0.2 นาที/คน
12.9 คน/นาที
14.3 นาที/คน

9.10
55.60
66.20
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5. ผลการวิจัย

จากการที่ผวู ้ จิ ยั ได้ทาํ การศึกษาปั ญหาของระบบแถวคอยในจุดบริ การ ศูนย์ AIS สาขาเซ็นทรัลขอนแก่น
พบว่ามีอตั ราผูเ้ ข้ามาใช้บริ การสู งสุ ด โดยเฉพาะช่วง 13.00 – 14.00 น. และช่วง 16.00 – 17.00 น. ของวันเปิ ดทําการ
จึงส่ งผลให้การบริ การของพนักงานไม่ทนั ต่ออัตราการเข้ามาใช้บริ การของลูกค้าทําให้เกิดแถวคอยขึ้นในระบบ
โดยเฉพาะในจุ ดให้บริ ก ารชํา ระค่า บริ ก าร ผูว้ ิจัย จึ ง ได้ส ร้ า งแบบจํา ลองสถานการณ์ ปัญ หาแถวคอยขึ้ นด้วย
โปรแกรม FlexSim และใช้แบบจําลองในปั จจุ บนั เพื่อเปรี ยบเที ยบกับแบบจําลองที่ สร้ างขึ้นมาโดยเพิ่มหน่ วย
บริ การว่าเพียงต่ออัตราที่ลูกค้าเข้ามาใช้บริ การในช่วงเวลาที่มีผใู ้ ช้บริ การสูงสุด
จากการวิเคราะห์จุดบริ การ ศูนย์ AIS สาขาเซ็นทรัลขอนแก่น พบว่ามีเวลารอคอยเฉลี่ยทั้งระบบ 24.5
นาทีต่อคน และผูว้ ิจยั ได้สร้างแบบจําลองสถานการณ์การเข้ารับบริ การของลูกค้าโดยการป้ อนข้อมูลที่ วิเคราะห์
จาก ระบบจริ งจําลองสถานการณ์ดว้ ยโปรแกรม FlexSim หลังจากโปรแกรมประมวลผลโดยการเพิ่มหน่วยบริ การ
พบว่า เวลารอคอยเฉลี่ยทั้งระบบของลูกค้าลดลงเหลือ 13.15 นาทีต่อคน ผูว้ ิจยั จึงเห็นว่าสามารถลดเวลารอคอย
เฉลี่ยของ ทั้งระบบลงได้และทําให้ผเู ้ ข้ามาใช้บริ การพึงพอใจได้มากขึ้นและสามารถบริ การลูกค้าได้เพียงพอต่อ
อัตราการเข้ามา ใช้บริ การในช่วงเวลาที่มีผใู ้ ช้บริ การสูงสุด

6. อภิปรายผล

งานวิจยั ควรเพิ่มหน่ วยให้บริ การจาก 2 หน่ วย เป็ น 3 หน่ วย ในช่วงเวลาที่ มีผูใ้ ช้บริ การสู งสุ ด เพราะ
สังเกต ได้จากค่าจํานวนคนในแถวคอยเฉลี่ยลดลงทั้ง 2 ช่วงเวลา จึงสามารถให้บริ การลูกค้าได้มากขึ้นและทําให้
ลูกค้าที่ ไม่ได้ใช้บริ การลดลงจึงส่ งผลดีต่อบริ ษทั และทําให้ลูกค้าพึงพอใจขึ้นอย่างมากเนื่องเวลาในการใช้บริ การ
ในระบบ น้อยลงและสะดวกสบายขึ้น

7. ข้ อเสนอแนะ

1. ข้อเสนอแนะในการนําไปใช้ การที่นาํ โปรแกรมจําลองสถานการณ์มาใช้เป็ นการจําลองเหตุการณ์ใน
อนาคต สามารถช่วย ตัดสิ นใจได้ง่ายขึ้น และทราบผลลัพธ์บางส่ วนก่อนจะลงมือทําจริ งและช่ วยลดเวลาและ
ต้นทุนก่อนที่จะดําเนินการ จริ ง
2. ข้อเสนอแนะในการทําวิจยั ครั้งต่อไป จากการทําวิจยั ครั้งนี้ ได้ทราบถึงจํานวนคนรอคอยและเวลาที่
ลูกค้าใช้ของแต่ละหน่ วยให้บริ การ ซึ่ งการที่ เพิ่มหน่ วยให้บริ การจะทําให้ตน้ ทุนเพิ่มขึ้น กลุ่มผูว้ ิจยั จึ งคิดจะทํา
การวิจยั เรื่ องต้นทุนเข้ามาเพิ่มในการทํา วิจยั ครั้งต่อไป

8. กิตติกรรมประกาศ

วิจัยเล่มนี้ สมบูรณ์ ได้ด้วยการได้รับข้อมูลและแนวทางการแก้ไขปั ญหาที่ เกิ ดขึ้ นระหว่างการทําวิจยั
ขอขอบพระคุ ณ ผูจ้ ัดการ ของบริ ษทั กรณี ศึกษาที่ ให้ความอนุ เคราะห์ในการเก็บรวบรวมข้อมูลที่ นาํ มาใช้ใน
งานวิจยั เล่มนี้
สุดท้ายนี้ขอขอบพระคุณ คณาจารย์วทิ ยาลัยโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยศรี ปทุม วิทยาเขต ขอนแก่น ซึ่งเป็ น
กรรมการ สอบโครงการวิจยั ฉบับนี้ ที่ให้คาํ แนะนําในการแก้ไข ข้อบกพร่ องต่างๆเพื่อให้โครงงานวิจยั นี้ ได้เสร็ จ
สมบูรณ์
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บริ ษทั ผูผ้ ลิตชิ้นส่วนยานยนต์ที่เป็ นกรณี ศึกษา ต้องการลดความผิดพลาดของการส่งมอบคืนบรรจุภณ
ั ฑ์
และป้ องกันการสู ญหาย ซึ่ งบรรจุภณ
ั ฑ์ที่ใช้มี 3 ขนาด แต่ละขนาดมีจาํ นวนมาก ทําให้ยากต่อการติดตามและการ
ตรวจสอบย้อนกลับ งานวิจยั นี้จึงศึกษา 1) ขั้นตอนการใช้งานบรรจุภณั ฑ์ การจัดการข้อมูลการใช้งานตั้งแต่เริ่ มต้น
ถึงการส่ งมอบคืน และ 2) นําบาร์ โค้ดและแอปพลิเคชัน่ มาใช้เพื่อทดลองเก็บข้อมูลของบรรจุภณ
ั ฑ์ท้ งั หมด แทน
การลงบันทึกข้อลงในคอมพิวเตอร์ ดว้ ยพนักงาน เพื่อลดเวลาในการทํางานและการตรวจสอบสถานะบรรจุภณั ฑ์
ลดการสู ญหายโดยที่ไม่สามารถตรวจสอบได้และลดต้นทุนการสั่งซื้ อบรรจุภณ
ั ฑ์ใหม่ทดแทนของเดิมที่สูญหาย
ผลการวิจยั พบว่า เวลาในการทํางานเพื่อกรอกข้อมูลลงระบบลดลง 75% เวลาในการตรวจสอบลดลง 66.67%
ตรวจสอบสถานะของบรรจุภณั ฑ์ได้เพิ่มขึ้น 80% และไม่มีการสูญหายของบรรจุภณั ฑ์
คําสําคัญ: ติดตามสอบย้อนกลับ, คิวอาร์โค้ด, บรรจุภณั ฑ์, อุตสาหกรรมยานยนต์
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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. ความสํ าคัญและทีม่ าของปั ญหาวิจัย

ระบบติดคามสถานะและสอบกลับได้มีความสําคัญเป็ นอย่างยิ่งในกิจกรรมโลจิสติกส์ นอกจากจะช่วย
ให้การวิเคราะห์ปัญหาและหาสาเหตุทาํ ได้อย่างรวดเร็ ว ยังช่วยเพิ่มความน่ าเชื่ อถือให้กบั ลูกค้าอีกด้วย บริ ษทั
กรณี ศึกษาประสบปั ญหาหลักในด้านการจัดการบรรจุภณ
ั ฑ์ที่สําหรับใส่ ชิ้นส่ วนยานยนต์ที่ผลิตและใส่ ไปส่ งให้
ลูกค้า ในระหว่างกระบวนการจากการสุ่ มตรวจมี สินค้าเสี ยหายและไม่สามารถติดตามสถานะเฉลี่ ยร้ อยละ 6
โดยจากการศึ กษาข้อมูล พบว่าจํานวนการส่ งคืนบรรจุภณ
ั ฑ์ไม่ครบตามจํานวนที่นาํ ไปใช้งาน และไม่สามารถ
ตรวจสอบย้อนกลับได้เนื่ องจากข้อมูลในระบบไม่อพั เดตเป็ นปั จจุบัน โดยสาเหตุหลักคื อ การไม่มีระบบใน
การบันทึ กข้อมูลการใช้งานที่ สามารถอัพเดทข้อมูลเข้าระบบได้ทนั ที (Real Time) ทําให้พนักงานไม่สามารถ
บันทึกข้อมูลได้ทนั ที รวมถึงในช่วงที่มีการส่ งมอบคืนบรรจุภณ
ั ฑ์เกิดการผิดพลาดในการบันทึกข้อมูล ซึ่ งทําให้
ไม่สามารถติดตามสอบย้อนกลับข้อมูลของบรรจุภณ
ั ฑ์ได้ตลอดเส้นทางตั้งแต่เริ่ มต้นใช้งานจนถึงรับกลับคืนมา
รวมถึงเกิดการสูญหายและทําให้มีตน้ ทุนในการซื้อบรรจุภณั ฑ์ทดแทน โดยจากการวิเคราะห์ปัญหามีรายละเอียด
1) ด้าน Machine พนักงานต้องใช้คอมพิวเตอร์ ร่วมกับส่ วนงานอื่ นๆ ซึ่ งบางครั้ งอาจทําให้ขอ้ มูลใน
คอมพิวเตอร์ สูญหาย ความถี่ในการใช้คอมพิวเตอร์ หรื อ การใช้งานไม่คุม้ ค่าต่อการพิจารณาซื้ อคอมพิวเตอร์เพิ่ม
และไม่มีซอฟแวร์ สาํ หรับบันทึกข้อมูลลงในระบบโดยเฉพาะ รวมถึงไม่มีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศมาช่วยให้
กระบวนการทํางานไม่ผิดพลาดและอัพเดทข้อมูลได้แบบทันที
2) ด้าน Man พนักงาน บางครั้งอาจขาดความรอบรอบและไม่ได้ใส่ใจในหน้าที่เท่าที่ควรทําให้ลืมบันทึก
ข้อมูลลงในระบบ หรื อบันทึ กข้อมูลผิดพลาด และในบางครั้งพนักงานทําเอกสารสู ญหาย ทําให้ไม่มีขอ้ มูลจะ
บันทึกเข้าระบบ

2. วัตถุประสงค์ ของการวิจัย

เพื่ อ ศึ ก ษาและประยุก ต์ร ะบบการติ ด ตามและสอบย้อ ยกลับ บรรจุ ภ ัณ์ ด้ว ยการใช้คิ ว อาร์ โ ค้ด และ
แอพพลิเคชัน่ ในการลดความผิดพลาดของข้อมูลและลดปั ญหาบรรจุภณั ฑ์สูญหาย
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3. เอกสารและงานวิจัยทีเ่ กี่ยวข้ อง
2558)

1. ระบบการตรวจสอบย้อนกลับ (Traceability System) (มาดีนา น้อยทับทิม และกนกวรรณ สุขขจรวงษ์,

ระบบการตรวจสอบย้อนกลับภายในคลังสิ นค้าเป็ นระบบที่สร้างความมัน่ ใจให้กบั ผูป้ ระกอบการใน
การดําเนิ นธุ รกิ จ การมีระบบตัวสอบย้อนกลับสามารถใช้กบั วัตถุดิบ สิ นค้าหรื อแม้แต่อุปกรณ์ที่ใช้ในกิ จกรรม
ขนส่ ง เช่นพาเลทขนสิ นค้าหรื อแร็ คเคลื่อนที่ เป็ นต้น เมื่ออุปกรณ์เหล่านี้ ใช้ในกิจกรรมขนส่ งไปยังสถานที่ต่างๆ
ย่อมมีความเสี่ ยงในการสู ญหายความเสี ยหาย เมื่อมีปัญหาเกิ ดขึ้นนั้น กระบวนการตามรอยจะช่วยค้นหาสาเหตุ
ความเสี ยหายว่าเกิดขึ้นจากขั้นตอนใด และช่วยป้ องกันม่ให้เกิดซํ้า กระบวนการตวจสอบย้อนกลับประกอบด้วย
2 กระบวนการ คือ
1.1 การติดตาม (Tracking) คือกระบวนการค้นหาปลายทางปั จจุบนั ของสิ นค้า ระบบการติดตาม
สามารถระบุได้วา่ สิ นค้าหรื ออุปกรณ์ที่ตามหาอยู่ ณ ตําแหน่งใด หากผูผ้ ลิตพบว่าสิ นค้าเกิดปั ญหาต้องการเรี ยกคืน
ผูผ้ ลิตต้องติดตามกระบวนการตั้งแต่การผลิต เส้นทางการขนส่ ง การขาย เพื่อให้ได้ขอ้ มูลมาวิเคราะห์จุดที่เกิด
ปั ญหาและเรี ยกคืนสิ นค้าได้รวดเร็ วและถูกต้อง
1.2 การสอบย้อนกลับ (Tracing) คือการค้นหาต้นทางของสิ นค้า สามารถตามรอยการผลิต ว่าสิ นค้า
ถูกผลิตเมื่อใด ผลิตโดยใคร วัตถุดิบมาจากที่ใดเป็ นต้น เพื่อวิเคราะห์หาจุดที่สร้างปั ญหาเพื่อติดตามสิ นค้าคืนได้
ถูกต้องและรวดเร็ ว (มนัส บุญวงศ์ และมาเรี ยม นะมิ, 2558)
2. ประโยชน์ของระบบตรวจสอบย้อนกลับ (นงคราญ มหาวัง, 2560)
ระบบการตรวจสอบย้อ นกลับสามารถนํา มาประยุก ต์ใช้ท้ ัง ในการตรวจติ ดตามสิ น ค้า หรื อ ติ ดตาม
อุปกรณ์ที่ใช้สาํ หรับขนส่งสิ นค้าซึ่งก่อให้เกิดประโยชน์ต่อผูผ้ ลิตและผูบ้ ริ โภคดังนี้
2.1 ผูผ้ ลิตจะได้ประโยชน์คือ ลดปริ มาณการเรี ยกคืนสิ นค้า ลดต้นทุนการเรี ยกคืนสิ นค้าเนื่ องจาก
สื บค้นข้อมูลได้อย่างรวดเร็ ดและยังสร้างความเชื่อมัน่ ให้กบั ลูกค้าได้ดี
2.2 ผูบ้ ริ โภคจะได้รับการบริ การที่รวดเร็ วและมัน่ ใจในคุณภาพของสิ นค้า
3. ระบบบาร์โค้ดและคิวอาร์โค้ด (Barcode and QR code) (ณฐกร เอียสกุล, 2556)
บาร์ โค้ดและคิวอาร์ โค้ดคือแถบรหัสประเภท 2 มิติ มีหลักการทํางานโดยใช้เครื่ องสแกนด้วยลําแสงใน
การอ่านแถบรหัส ข้อมูลในแถบรหัสจะถูก ส่ ง เข้าประมวลผลในคอมพิ วเตอร์ การอ่านค่ามี ความแม่น ยํา สู ง
ปั จจุบนั ระบบบาร์ โค้ดและคิวอาร์ โค้ดนิยมใช้กนั อย่างแพร่ หลายทั้งทั้งในโรงงานอุตสาหกรรมค้าขายและบริ การ
เป็ นต้น อุปกรณ์ที่ใช้ในระบบมีขนาดเล็ก พกพาสะดวก สามารถนําไปใช้งานได้ทุกพื้นที่
บาร์ โค้ดที่ใช้กนั ในปั จจุบนั จัดอยูใ่ นชนิด 1 มิติและคิวอาร์โค้ดจัดอยูใ่ นชนิด 2 มิติ ความแตกต่างของทั้ง
สองชนิ ดนี้ ที่ชดั เจนนัน่ ก็คือความสามารถในการเก็บข้อมูล คิวอาร์ โค้ดคือแถบรหัสชนิ ด 2 มิติจะมีความสามารถ
ในการบรรจุขอ้ มูลได้มากกว่าประมาณ 200 เท่าของบาร์โค้ดชนิด 1 มิติ
4. ส่วนประกอบหลักและประโยชน์ของระบบบาร์โค้ดและคิวอาร์โค้ด
ระบบบาร์ โค้ดและคิวอาร์ โค้ดมีส่วนประกอบหลัก 3 ส่ วนคือ ป้ ายแถบรหัส, เครื่ องอ่านและโปรแกรม
ระบบประมวลผล การนํา มาใช้ใ นธุ ร กิ จ ก่ อ ให้ เ กิ ด ประโยชน์ ห ลายประการคื อ ลดขั้น ตอนประหยัด เวลา
ความแม่นยําในการอ่านและบันทึกข้อมูล ยกระดับมาตรฐานสิ นค้าและสร้างศักยภาพเชิงแข่งขันในตลาดสากล
มีการศึกษาความเป็ นไปได้ในการนําเทคโนโลยี Barcode และระบบ RFID เข้ามาช่วยเพิ่มประสิ ทธิ ภาพ
ในการจัดการคลังสิ นค้าของบริ ษทั เพื่อช่วยเพิ่มประสิ ทธิ ภาพในการจัดการคลังสิ นค้า ให้สามารถตอบสนอง
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ความต้องการของผูบ้ ริ โภคได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพสู งสุ ดภายใต้ตน้ ทุนการบริ หารจัดการที่ต่าํ ที่สุด โดยการวิเคราะห์
ทางด้านเทคนิคและการวิเคราะห์ทางด้านการเงินของทั้งสองระบบ เพื่อเปรี ยบเทียบความสามารถข้อดีขอ้ เสี ยและ
อัตราผลตอบแทนทางด้านการเงินของแต่ละระบบ (ณฐกร เอียสกุล, 2556) และได้มีการศึกษาระบบการตรวจสอบ
ย้อนกลัยในอุตสาหกรรอาหาร ซึ่ งผูบ้ ริ โภคหรื อลูกค้าจะสามารถตรวจสอบข้อมูลของสิ นค้าได้ถึงแหล่งที่มาหรื อ
แหล่งกําเนิ ด และเป็ นการยกระดับมาตรฐานคุณภาพและความปลอดภัยของอาหาร (มาดี นา น้อยทับทิ ม และ
กนกวรรณ สุ ขขจรวงษ์, 2558) นอกจากนั้น ได้มีการศึกษาและออกแบบระบบสอบย้อนกลับในโซ่อุปทานผักเชียงดา
เพื่อการพาณิ ชย์ เพื่อปรับปรุ งประสิ ทธิ ภาพและประสิ ทธิ ผลตามหลักการของการจัดการโซ่ อุปทาน (นงคราญ
มหาวัง , 2560) ซึ่ งในการวิ จัย นี้ สอดคล้อ งและใกล้เ คี ย งกับ งานของ ณฐกร เอี ย สกุ ล (2556) ที่ เ กี่ ย วข้อ งกับ
การติดตามสอบย้อนกลับในงานคลังสิ นค้า

4. วิธีดําเนินการวิจัย

4.1 ศึกษาทฤษฎี และงานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้ อง
ศึ ก ษาทฤษฎี ที่ เ กี่ ย วข้อ งกับ การใช้คิ ว อาร์ โ ค้ด ระบบติ ด ตามและสอบย้อ นกลับ (Track and Trace
System) และงานวิจยั ที่เกี่ยวข้องกับการติดตามบรรจุภณั ฑ์หรื ออุปกรณ์ที่ใช้ในคลังสิ นค้า
4.2 ศึกษารู ปแบบการดําเนินงานในปัจจุบัน
ศึกษาถึงรู ปแบบการดําเนิ นงานในปั จจุบนั และจํานวนบรรจุภณ
ั ฑ์ (Rack) ที่ใช้และมีขอ้ มูลอยูใ่ นระบบ
ซึ่ งจะเป็ นการศึ กษาถึงขั้นตอนการทํางานแบบเดิ ม รวมถึงการจัดวางบรรจุภนั ฑ์ในแบบเดิ มก่อนการปรับปรุ ง
เพื่อให้ทราบถึงปั ญหาที่เกิดขึ้นและสามารถกําหนดแนวทางการแก้ไขในแต่ละกระบวนการได้ ซึ่ งกระบวนการ
ทํางานแบบเดิมแสดงดังรู ปที่ 1

รู ปที่ 1 กระบวนการทํางานแบบเดิม (AS-IS)
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จากการศึกษาขั้นตอนการทํางานภายในปั จจุบนั ทําให้ทราบถึงปัญหาที่เกิดขึ้น ในการควบคุมบรรจุภณั ฑ์
ว่ามีอะไรที่ ตอ้ งเร่ งดําเนิ นการปรับปรุ งแก้ไขอย่างเร่ งด่วน เพื่อให้การทํางานเป็ นไปอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ จึ งได้
สรุ ปปั ญหาที่เกิดขึ้นในปั จจุบนั มีดงั นี้
1) พนักงานกรอกข้ อมูลลงกระดาษ ทําให้ เกิดขั้นตอนการทํางานทีส่ ู ญปล่ า
โดยปั ญหาที่พนักงานใช้เวลาในการกรอกนั้นมีข้ นั ตอนการกรอกโดยการเขียนมือทําให้เกิดการล่าช้าใน
การลงข้อมูลและการกรอกข้อมูลมีการกรอกรายละเอียดมากเกิ นความจําเป็ น ซึ่ งถือว่าเป็ นการทํางานที่ซ้ าํ ซ้อน
และทําให้ขอ้ มูลบรรจุภณ
ั ฑ์ขาเข้านั้นหายไปเนื่ องจากลืมลงกระดาษหรื อวางปนกัน จึงทําให้มีขอ้ มูลบรรจุภณ
ั ฑ์
ขาออกมากกว่าจํานวนบรรจุภณั ฑ์ขาเข้า (ส่งคืนกลับ) ตามข้อมูลด้านล่าง
ตารางที่ 1 ข้อมูลบรรจุภณั ฑ์ขาออกที่บรรจุสินค้าส่งลูกค้าและขาเข้าที่รับบรรจุภณั ฑ์กลับคืน (มกราคม 2564)
รายการ
บรรจุภณ
ั ฑ์ขาเข้า
หมุนเวียน
บรรจุภณ
ั ฑ์พร้อมใช้งานขา
ออกส่ งลูกค้า

จํานวนขาเข้า
(ตัว/เดือน)

จํานวนขาออก
(ตัว/เดือน)

ติดตามสถานะไม่ได้

265

-

15

-

280

-

ตารางที่ 2 สรุ ปบรรจุภณั ฑ์ (Rack) ที่มีอยูใ่ นระบบ
จํานวนบรรจุภณ
ั ฑ์ท้ งั หมด
จํานวนบรรจุภณ
ั ฑ์ที่สามารถตรวจนับ
จํานวนบรรจุภณ
ั ฑ์ที่ไม่สามารถทราบสถานะ

280
265
15

ตัว
ตัว
ตัว

จากตารางที่ 1 และ 2 จะเห็นว่า มีจาํ นวนบรรจุภณั ฑ์ขาเข้าที่รับกลับมาจากลูกค้า 265 ตัว และมีจาํ นวนขา
ออกที่ พร้อมใส่ สินค้าส่ งลูกค้า 280 ตัว ซึ่ งข้อมูลในตารางได้จากการนับจํานวนและการติดตามโดยการบันทึ ก
ข้อมูลในระบบ จะพบว่า มีบรรจุภณั ฑ์จาํ นวน 15 ตัว ที่ยงั ไม่สามารถติดตามได้วา่ หายไปจากระบบอย่างไร
2) ลักษณะการวางบรรจุภณ
ั ฑ์ ในปัจจุบัน
จะเห็นได้วา่ ลักษณะในการวางบรรจุภณั ฑ์ในปัจจุบนั มีการวางสิ นค้าปนกัน ทั้งกรณี รายการบรรจุภณั ฑ์
ที่พ่ ึงนํากลับมาจากการส่งลูกค้าและบรรจุภณั ฑ์ที่เตรี ยมพร้อมเพื่อรอที่จะใช้งาน ถูกวางไว้ปะปนร่ วมกัน โดยไม่มี
ระบบแบบแผนที่ถูกต้องและใม่สามารถติดตามสถานะของบรรจุภณั ฑ์ ที่ออกไปจากคลังสิ นค้าได้วา่ อยูท่ ี่ไหน
หมายถึง บรรจุภณั ฑ์ที่กลับเข้ามาจากส่งลูกค้ายังไม่นาํ เข้าระบบ
หมายถึง บรรจุภณั ฑ์ที่เตรี ยมพร้อมรอเพื่อที่จะใช้งานเพื่อส่งออกให้ลูกค้า

รู ปที่ 2 ลักษณะการวางบรรจุภณั ฑ์ในพื้นที่จดั เก็บ (ปะปนกัน)
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4.3 การเก็บรวบรวมข้ อมูล
1) เก็บรวบรวมข้อมูล โดยเริ่ มตรวจนับจํานวนบรรจุภณั ฑ์ที่บรรจุสินค้าอยูท่ ้ งั หมดในบริ ษทั และอยู่
ระหว่างการขนส่ งไปถึงลูกค้า รวมทั้งส่ วนที่ ยงั ใส่ สินค้าอยู่ที่ลูกค้าพร้อมทั้งเช็ครายละเอียดของ Rack No. ของ
บรรจุภณั ฑ์วา่ มี No. ใดบ้างอยูท่ ี่ไหนเพื่อเก็บเป็ นข้อมูลการติดตามต่อไป
2) นําข้อมูลที่ได้จากการรวบรวมมาใช้ เพื่อสร้างเป็ นฐานข้อมูล และนําเข้าระบบเวบแอพพลิเคชัน่
เพื่อใช้ในการรับเข้าและจ่ายออก พร้อมทั้งเก็บข้อมูลของบรรจุภณ
ั ฑ์แต่ละตัว เพื่อให้รู้สถานะและจํานวนบรรจุ
ภัณฑ์ที่ใช้ได้ในระบบ
ตารางที่ 3 จํานวนและการติดตามแยกตามชนิดของบรรจุภณั ฑ์ (ข้อมูลของเดือนมกราคม 2564)
ชนิดของบรรจุภัณฑ์
MMth EL Small
MMth EL Big
MMth 3E OO
Total

จํานวน On Hand
84
110
86
280

จํานวนที่นับได้
82
105
78
265

จํานวนบรรจุภัณฑ์ ที่ไม่ ทราบสถานะ
2
9
4
15

4.4 ประยุกต์ ใช้ ทฤษฎีและแนวทางในการแก้ ปัญหา
บริ ษทั กรณี ศึกษาประสบปั ญหาที่มีบรรจุภณั ฑ์สูญหายและการส่ งมอบคืนไม่ครบตามจํานวนที่นาํ ไปใช้
งาน ฝ่ ายเทคโนโลยีสารสนเทศจึงพัฒนาเวบแอพพลิเคชัน่ (Control Package Track & Trace with QR code) เพื่อ
ใช้ในการทํางานและแก้ปัญหาที่เกิดขึ้น แต่เนื่ องด้วยข้อมูลที่มีไม่ใช่ขอ้ มูลที่ถูกต้องและเป็ นปั จจุบนั จึงทําให้ยาก
ต่อการระบุจาํ นวนของบรรจุภณั ฑ์ที่มีอยูไ่ ด้
และในการพัฒนาระบบเพื่อแก้ปัญหานั้น ได้นาํ หลักการติดตามและสอบย้อนกลับด้วยคิวอาร์โค้ดมาใช้
ร่ วมกับระบบที่พฒั นาขึ้น โดยมีการระบุ QR Code ที่บรรจุภณ
ั ฑ์แต่ละตัว เพื่อใช้ในการตรวจสอบทั้งจํานวน และ
สถานที่ที่บรรจุภณั ฑ์ถูกใช้งานอยู่ รวมถึงการปรับปรุ งกระบวนการทํางานให้สอดคล้องกับการใช้ QR Code และ
ระบบติดตามสอบย้อนกลับ
4.5 เปรียบเทียบผลการวิจยั และตัวชี้วดั
ตัวชี้วดั ในการวิจยั คือ เวลาในกระบวนการทํางานที่ลดลง เวลาในการตรวจสอบสถานะของบรรจุภณั ฑ์
และอัตราการสูญหายของบรรจุภณั ฑ์

5. ผลการวิจัย

5.1 การจัดวางบรรจุภัณฑ์
ดําเนินการจัดวางแยกหมวดหมูบ่ รรจุภณั ฑ์ที่กลับเข้ามาจากส่งลูกค้ายังไม่นาํ เข้าระบบ และบรรจุภณั ฑ์ที่
เตรี ยมพร้อมรอเพื่อที่จะใช้งานเพือ่ ส่งออกให้ลูกค้า โดยการแยกไว้ไม่วางไว้รวมกันเพื่อป้ องกันการสับสน
และพื้นที่จดั เก็บดําเนิ นการแบ่งโซนโดยการใช้สีเป็ นตัวกําหนด ตามพื้นที่จดั วางให้ชดั เจน ที่พนักงาน
ทุกคนเข้าใจตรงกันว่าสี ไหนคือสถานะอะไร การวางแบบนี้จะช่วยลดการสู ญหายและพนักงานทุกคนจะสามารถ
แยกบรรจุภณั ฑ์ได้ง่าย
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5.2 ผลการปรับปรุง (TO-BE)
1) ผลการสรุปจํานวนบรรจุภัณฑ์ โดยมีข้ นั ตอนการดําเนินการดังนี้
- ติดต่อลูกค้าเพื่อขอเข้าไปตรวจนับบรรจุภณั ฑ์
- จัดทีมเพื่อเข้าไปตรวจนับบรรจุภณั ฑ์ ที่ MMth ทุก Plant
- ติดตามกรณี ที่บรรจุภณั ฑ์ างที่ลูกค้านานเกินที่กาํ หนด โดยจะมีระยะกําหนด โดยที่
สี เหลือง = ระยะเวลาไม่เกิน 1-3 วัน
สี แดง = ระยะเวลาไม่เกิน 5-10 วัน
รายงานสถานะบรรจุภณ
ั ฑ์ ทุก Number สําหรับใช้ในการติดตาม และถ้าบรรจุภณ
ั ฑ์ไม่ได้รับ
กลับมาตามระยะเวลาที่กาํ หนดระบบก็จะแจ้งเตือนโดยการแสดงขึ้นเป็ นสี เพื่อให้ทราบและติดตามบรรจุภณั ฑ์น้ นั
เพื่อที่เราจะได้คิดค่าใช้จ่ายกับผูใ้ ห้บริ การขนส่งหรื อคิดค่าใช้จ่ายกับลูกค้าได้

รู ปที่ 3 ผลการสรุ ปจํานวนบรรจุภณั ฑ์
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2) ขั้นตอนการดําเนินงาน

รู ปที่ 4 ขั้นตอนการทํางานที่ปรับปรุ งแล้ว
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5.3 ผลการติดตามบรรจุภัณฑ์ หลังการใช้ ระบบติดตามและสอบย้ อนกลับ
จากการปรับปรุ งและสรุ ปผลการติดตามจํานวนบรรจุภณั ฑ์ท้ งั ขาเข้าและขาออกระหว่างเดือน ม.ค-เม.ย.
2564 พบว่า มีจาํ นวนบรรจุภณั ฑ์ขาออกทั้งหมด 280 ตัว และจํานวนบรรจุภณ
ั ฑ์ขาเข้าทั้งหมด 277 ตัว ซึ่งแสดงให้
เห็ นว่า หลังจากมีการปรับปรุ งกระบวนการทํางานแล้ว สามารถติดตามบรรจุภณ
ั ฑ์ได้เพิ่มมากขึ้น และมีบรรจุ
ภัณฑ์ที่ยงั คงไม่สามารถติดตามสถานะได้เพียง 3 ตัว
ตารางที่ 4 ผลการวิเคราะห์ ระหว่างการปรับปรุ งและใช้ระบบติดตามสอบย้อนกลับ
รายการ
บรรจุภณ
ั ฑ์ขาเข้าหมุนเวียน
บรรจุภณ
ั ฑ์พร้อมใช้งานขาออกส่งลูกค้า

ขาเข้า/เดือน
277
-

ขาออก/เดือน
280

ติดตามสถานะไม่ได้
3
-

จากผลที่ ไ ด้ พบว่า การติ ด ตามสถานะบรรจุ ภ ัณ ฑ์ใ นฝั่ ง ขาเข้า ที่ รั บ กลับ คื น มาจากลู ก ค้า จากเดิ ม
ไม่สามารถติดตามสถานะได้ 15 ตัว หลังจากที่ได้ปรับปรุ งการทํางานด้วยคิวอาร์ โค้ดและระบบติดตาม สามารถ
ลดจํานวนบรรจุภณ
ั ฑ์ที่ไม่สามารถติดตามสถานะได้ 12 ตัว เหลือเพียงที่ ยงั ติดตามสถานะไม่ได้ 3 ตัว คิดเป็ น
สัดส่วนที่ลดลงได้ 80%

6. อภิปรายผล

จากการวิจยั ได้ศึกษาและเก็บข้อมูลจากการปฏิบตั ิงานของพนักงานคลังสิ นค้า โดยใช้วิธีการเก็บข้อมูล
จริ ง ซึ่ ง ปั ญ หาหลัก ที่ บริ ษทั กรณี ศึก ษาต้อ งการแก้ไ ข คื อ ปั ญ หาพนัก งานใช้เวลาในกรอกข้อมู ล ลงกระดาษ
แบบฟอร์ ม ทําให้เกิ ดขั้นตอนการทํางานที่สูญเปล่าโดยที่การกรอกข้อมูลใช้เวลา 7 นาที โดยหลังจากใช้ระบบ
Control Package Track & Trace with QR code มาใช้แล้วจะใช้ระยะเวลาการกรอกข้อมูล 2 นาที (ลดลง 5 นาที )
คิดเป็ นเวลาการทํางานที่ลดลง % และเวลาในการตรวจสอบสถานะและสถานที่ของบรรจุภณั ฑ์ จากเดิมใช้เวลา 1
ชัว่ โมงต่อวัน ลดลงเหลือ 20 นาทีต่อวัน (ลดลง 40 นาที) คิดเป็ นเวลาในการตรวจสอบสถานะบรรจุภณ
ั ฑ์ลดลง
66.67% สามารถตรวจสอบสถานะของบรรจุภณั ฑ์ได้เพิ่มขึ้น 80% และไม่มีการสูญหายของบรรจุภณั ฑ์
เครื่ องมืออุปกรณ์และซอฟแวร์ ในการใช้งานเป็ นอุปกรณ์ที่ใช้กนั อย่างกว้างขวาง ใช้งานง่ายและต้นทุน
การบํารุ งรักษาตํ่า เหมาะกับการใช้งานในคลังสิ นค้าได้เป็ นอย่างดี

7. ข้ อเสนอแนะ

7.1 ข้ อเสนอแนะในการนําผลวิจยั ไปใช้
(1) บริ ษทั นําผลที่ได้จากการวิจยั ไปปรับปรุ งกระบวนการทํางานให้สอดคล้องกับระบบได้ต่อไป
(2) นําไปใช้ในการตัดสิ นใจด้านการลงทุนอุปกรณ์ที่ตอ้ งใช้เพิ่มเติมเพื่อให้การทํางานสะดวกขึ้น
7.2 ข้ อเสนอแนะในการวิจยั ครั้งต่ อไป
(1) วิเคราะห์และแก้ปัญหาในคลังสิ นค้าที่ต่อเนื่องกัน เช่นการวางผังพื้นที่ในคลังสิ นค้า
(2) ศึกษาถึงความคุม้ ค่า ในการลงทุนด้านเทคโนโลยีอื่นที่เกี่ยวข้อง
(3) ในการลงทุนควรวิเคราะห์จุดคุม้ ทุน ต้นทุนและผลประโบชน์ที่เกิดขึ้น ก่อนการดําเนินโครงการ
เพื่อเป็ นข้อมูลในการตัดสิ นใจ
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งานวิจยั ครั้งนี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อ (1) ศึ กษาการรับรู ้ถึงอันตรายของโรคโควิด 19 การรับรู ้ถึงปั จจัยที่
ส่ งเสริ มการเดิ นทาง และความเต็มใจที่ จะเดิ นทางด้วยอากาศยานในระหว่างการระบาดใหญ่ของโรคโควิด 19
(2) ศึกษาปั จจัยที่มีผลต่อความเต็มใจที่จะเดินทางด้วยอากาศยานในระหว่างการระบาดของโรคโควิด 19 เป็ นการศึกษา
เชิ งปริ มาณเก็บข้อมูลผ่านแบบสอบถามออนไลน์จากกลุ่มตัวอย่าง คือ ผูโ้ ดยสารชาวไทย จํานวน 503 ตัวอย่าง
สถิติที่ใช้วิเคราะห์ขอ้ มูลได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่ วนเบี่ ยงเบนมาตรฐาน การเปรี ยบเทียบความแตกต่างค่าเฉลี่ย
2 กลุ่ม (T-test) การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (F-test) และการวิเคราะห์การถดถอยพหู คูณ ผลการศึกษา
พบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ มีอายุอยูใ่ นช่วงระหว่าง 31 – 40 ปี สําเร็ จการศึกษาระดับปริ ญญาตรี มีรายได้ต่อเดือน
20,001 – 35,000 บาท และสู งกว่า 100,000 บาท มีการเดินทางด้วยอากาศยานปี ละ 1 – 2 ครั้ง ไม่มีภาวะเป็ นกลุ่มเสี่ ยง
โดยพบว่ากลุ่มตัวอย่าง (1) มีการรับรู ้ถึงอันตรายของโรคโควิด 19 อยูใ่ นระดับสูง (2) มีการรับรู ้ถึงปั จจัยที่ส่งเสริ ม
การเดิ นทางที่ ค่อนข้างสู ง (3) มี ความเต็มใจที่ จะเดิ นทางด้วยอากาศยานในช่ วงการระบาดของโรคโควิด 19
ในระดับตํ่า หรื อไม่เต็มใจที่จะเดินทางด้วยอากาศยาน นอกจากนี้ ยังพบว่า (4) อายุและระดับรายได้ที่แตกต่างกันมี
ความเต็มใจที่จะเดินทางด้วยอากาศยานในช่วงการระบาดของโรคโควิด 19 แตกต่างกัน อย่างมีนยั สําคัญที่ 0.05
จากการวิเคราะห์การถดถอยพหุ คูณ พบว่า (5) การรับรู ้ถึงอันตรายของโรคโควิด 19 ส่ งผลในทางลบต่อความเต็มใจ
ที่ จะเดิ นทางด้วยอากาศยานในช่วงการระบาดของโรคโควิด 19 อย่างมีนัยสําคัญที่ 0.05 และพบว่าการรับรู ้ ถึง
การอันตรายของโรคโควิด 19 และปั จจัยที่ ส่งเสริ มการเดิ นทาง มีอาํ นาจพยากรณ์ความเต็มใจที่ จะเดิ นทางด้วย
อากาศยานในช่วงการระบาดของโรคโควิด 19 ได้ร้อยละ 13.4
คําสําคัญ: โรคโควิด 19, การรับรู ้ถึงอันตรายของโรคโควิด 19, ความเต็มใจที่จะเดินทางด้วยอากาศยาน,
การวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ
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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. ความสํ าคัญและทีม่ าของปั ญหาศึกษา

ในช่วง 10 ปี ที่ ผ่านมา ผูโ้ ดยสารชาวไทยมีความต้องการเดิ นทางด้วยอากาศยานเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่ อง
ในปี 2562 มีผูโ้ ดยสารที่ เดิ นทางภายในประเทศและระหว่างประเทศจํานวน 165 ล้านคน จาก 63 ล้านคน ในปี
2553 หรื อเพิ่มเป็ น 2.5 เท่า (CAAT, 2563) อย่างไรก็ดี ความต้องการในการเดินทางด้วยอากาศยานของไทยและ
ของโลกได้หยุดชะงักเมื่อโลกได้พบกับวิกฤติการแพร่ ระบาดของโรคติดเชื้ อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019
(โรคโควิด 19) ซึ่ งได้รับการประกาศให้เป็ น "การระบาดใหญ่" โดยองค์การอนามัยโลกในวันที่ 11 มีนาคม 2563
(สํานักข่าวกรมประชาสัมพันธ์, 2563) โดยภาครัฐในหลายประเทศต้องใช้มาตรการจํากัดการเดินทางโดยเฉพาะ
การเดิ นทางระหว่างประเทศเพื่อจํากัดการแพร่ ระบาด ส่ งผลกระทบต่อการใช้ชีวิตของผูค้ นและการดํา เนิ น
กิ จกรรมทางเศรษฐกิ จ ทั้งนี้ ภาคอุตสาหกรรมการบิ นได้รับผลกระทบอย่างรุ นแรงจากมาตรการควบคุมการ
เดิ นทางจากภาครัฐและผลกระทบทางจิตวิทยาของผูโ้ ดยสาร (กฤษฎา เสกตระกูล , 2563) ซึ่ งส่ งผลกระทบต่อ
ความเต็มใจที่จะเดินทางด้วยอากาศยาน ทั้งนี้ จากผลการสํารวจโดยหน่วยงานต่าง ๆ พบว่าผูต้ อบแบบสอบถามมี
ระดับความเต็มใจที่จะเดินทางด้วยอากาศยานตํ่า (Niraj, 2020) (IATA, 2020) (Statista, 2020) (PAUL BERG และคณะ,
2020) องค์การการบินพลเรื อนระหว่างประเทศ ได้ประเมินผลกระทบ ต่อการขนส่ งทางอากาศทัว่ โลกว่า ปริ มาณ
ผูโ้ ดยสารในปี 2563 จะลดลงร้อยละ 50.4 เมื่ อเที ยบกับปี 2562 ซึ่ งสายการบิ นและท่าอากาศยานต้องเผชิ ญกับ
การสูญเสี ยรายได้สูงถึง 314 พันล้านเหรี ยญสหรัฐ และ 1 แสนล้านเหรี ยญสหรัฐตามลําดับ (ICAO, 2020) สําหรับ
ประเทศไทยพบว่า จํานวนผูโ้ ดยสารในเส้นทางระหว่างประเทศปรับลดลงต่อเนื่องตั้งแต่ปลายเดือนมกราคม 2563
และปรับลดลงมากยิ่งขึ้นภายหลังสํานักงานการบินพลเรื อนแห่ งประเทศไทยประกาศห้ามอากาศยานทําการบิ น
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เข้าสู่ประเทศเป็ นการชัว่ คราว ในวันที่ 4 เมษายน 2563 ปี โดยในปี 2563 มีผโู ้ ดยสารลดลงจากปี ก่อนหน้าถึงร้อยละ
64.7 (CAAT News, 2563) ซึ่งส่งผลกระทบอย่างรุ นแรงต่อภาคอุตสาหกรรมการบินของประเทศไทย
ทั้งนี้ สามารถกล่าวได้ว่าการแพร่ ระบาดของโรคโควิด -19 ครั้งนี้ เปลี่ยนแปลงพฤติ กรรมผูบ้ ริ โภคและ
อุตสาหกรรมการบิ นไปอย่างถาวร ดังนั้น การศึ กษาความเต็มใจที่จะเดิ นทางด้วยอากาศยานระหว่างการระบาด
ใหญ่ รวมทั้งปั จจัยที่ส่งผลต่อความเต็มใจที่จะเดินทางด้วยอากาศยานจึงมีความสําคัญต่อทั้งภาครัฐและเอกชนใน
การทําความเข้าใจผลกระทบของโรคโควิด 19 ที่มีต่อความเต็มใจที่จะเดินทางด้วยอากาศยาน และส่งเสริ มปั จจัยที่
ส่ ง ผลทางบวกต่อ ความเต็ม ใจที่ จะเดิ นทาง เพื่ อ กระตุน้ ให้เกิ ด การเดิ น ทาง เพื่ อ สนับ สนุ น ธุ รกิ จการบิ นและ
การท่ องเที่ ยวซึ่ งเป็ นภาคธุ รกิ จที่ สําคัญของประเทศไทย นอกจากนี้ จากการศึ กษาและทบทวนวรรณกรรมที่
เกี่ยวข้องพบว่า บทความและงานศึกษาที่เกี่ยวข้องกับปั จจัยที่มีผลต่อความเต็มใจที่จะเดินทางด้วยอากาศยานที่เป็ น
ภาษาไทยมีอยูจ่ าํ กัด ผูศ้ ึกษาจึงต้องการที่จะสังเคราะห์องค์ความรู ้ และเติมเต็มช่องว่างดังกล่าว เพื่อเป็ นประโยชน์
แก่อุตสาหกรรมการบินต่อไป

2. วัตถุประสงค์ ของการศึกษา

(1) เพื่อศึกษาระดับการรับรู ้ถึงอันตรายของโรคโควิด 19 ปั จจัยที่ส่งเสริ มการเดินทางและความเต็มใจที่
จะเดินทางด้วยอากาศยานในระหว่างการระบาดใหญ่ของโรคโควิด 19
(2 ) เพื่อศึ กษาปั จจัยที่ มีผลต่อความเต็มใจที่ จะเดิ นทางด้วยอากาศยานในระหว่างการการระบาดของโรค
โควิด 19

3. เอกสารและงานศึกษาที่เกี่ยวข้ อง

3.1 แนวคิด ทฤษฎีและงานศึกษาทีเ่ กีย่ วข้ อง
ในการวิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลต่อความเต็มใจในการเดินทางด้วยอากาศยานมีความซับซ้อนมาก ซึ่ งองค์กร
พลังงานระหว่างประเทศ (IEA) ได้เผยแพร่ บทความเรื่ องการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการขนส่ งในช่วงวิกฤตโควิด 19
โดยกล่าวถึงมุมมองพฤติกรรมของผูโ้ ดยสารว่า ความต้องการในการเดินทางด้วยอากาศยานขึ้นอยูก่ บั ปั จจัยหลาย
ประการ เช่น การรับรู ้ถึงอันตรายจากโรคโควิด 19 ราคา และความสะดวกสบาย เป็ นต้น นอกจากนี้ ยังขึ้นกับ
วิธีการและขั้นตอน ตัวอย่างเช่น การกําหนดให้มีการตรวจโรคโควิด 19 ก่อนการเดินทาง ซึ่ งผูโ้ ดยสารกลุ่มหนึ่ ง
อาจรู ้สึกถึงความปลอดภัย แต่อีกกลุ่มหนึ่ งอาจรู ้สึกว่ามีความซับซ้อนและยุง่ ยาก ซึ่ งในการศึกษาปั จจัยที่ ส่งเสริ ม
การเดินทาง ผูศ้ ึกษาอ้างอิงงานวิจยั เรื่ องทัศนคติของผูโ้ ดยสารสู งอายุในการเดินทางด้วยอากาศยานตั้งแต่การแพร่ ระบาด
ของไวรัสโควิด 19 โดย Anne Graham และคณะ ซึ่ งศึ กษาปั จจัยที่ ส่งผลต่อพฤติกรรมการเดิ นทางในอนาคตของ
ผูส้ ู งอายุ จากผลการวิจยั สามารถเรี ยงลําดับปั จจัยที่สําคัญที่ สุดไปน้อยที่ สุดได้ดงั นี้ 1) จุดหมายปลายทางมีอตั รา
การติดเชื้ออยูใ่ นระดับตํ่า 2) ภายในประเทศมีอตั ราการติดเชื้ออยูใ่ นระดับตํ่า 3) อัตราส่ วนของประชากรที่ได้รับ
การฉี ดวัคซีนของปลายทาง 4) การเข้าถึงการตรวจคัดกรองโรคก่อนการเดินทาง 5) ท่าอากาศยานและสายการบิน
มีมาตรการในการลดความเสี่ ยงในการติดเชื้อ 6) การเข้าถึงการตรวจคัดกรองโรคก่อนเดินทางกลับ 7) การมีอยู่
ของใบรับรองภูมิคุม้ กันหรื อการกักตัว 8) ความยืดหยุน่ ในการปรับเปลี่ยนบัตรโดยสาร 9) การกักตัวที่จุดหมาย
ปลายทาง 10) การกักตัวเมื่อเดินทางกลับพื้นที่ตน้ ทาง (Anne Graham, 2020) โดยผูว้ จิ ยั คัดเลือก 4 ปั จจัย จากทั้งหมด
10 ปั จจัยข้างต้นที่ ประเมิ นว่าเหมาะสมกับสถานการณ์ การระบาดในประเทศไทยในขณะนั้นได้แก่ 1) จุ ดหมาย
ปลายทางมี อ ัต ราการติ ด เชื้ อ อยู่ในระดับตํ่า 2) อัต ราส่ ว นของประชากรที่ ไ ด้รั บการฉี ด วัคซี น ของปลายทาง
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3) ท่าอากาศยานและสายการบินมีมาตรการในการลดความเสี่ ยงในการติดเชื้อ 4)ความยืดหยุน่ ในการปรับเปลี่ยน
บัตรโดยสาร
ในการประเมินระดับการรับรู ้ถึงอันตรายของโรคโควิด 19 ผูศ้ ึ กษาอ้างอิงงานวิจยั เรื่ องปั จจัยที่คาดการณ์
ความเต็มใจของผูโ้ ดยสารที่ จะเดิ นทางด้วยอากาศยานระหว่างและหลังการแพร่ ระบาดของโรคโควิด 19 โดย
Tracy L. Lamb และคณะ ซึ่ งได้ประเมิ นปั จจัยต่าง ๆ รวมถึ ง ระดับการรั บรู ้ ถึงอันตรายของโรคโควิด 19 ซึ่ งแบบ
ประเมิ นอ้างอิ งจากแบบสอบถามของศู นย์ควบคุ มและป้ องกันโรคแห่ งชาติ สหรั ฐอเมริ กาซึ่ งพัฒนาในปี 2563
ประกอบด้วย 6 รายการ 1) การนึ กถึงโรคโควิด 19 ทําให้รู้สึกถูกคุกคาม 2) ความกลัวโรคโควิด 19 3) ความไม่กงั วล
เกี่ยวกับโรคโควิด 19 4) ความกังวลว่าตนเองหรื อคนที่รักจะป่ วยจากโรคโควิด 19 5) ความเครี ยดเมื่อต้องอยูร่ ่ วมกับ
คนอื่นเพราะกลัวติดโรคโควิด 19 6) การพยายามหลีกเลี่ ยงการอยู่ร่วมกับคนอื่นๆเพราะไม่ตอ้ งการป่ วย (Tracy L.
Lamb และคณะ, 2020)
ในการศึ กษาความเต็มใจที่ จะเดิ นทางด้วยอากาศยาน ผูศ้ ึ กษาได้อา้ งอิงงานวิจยั การสร้างเครื่ องมือวัด
สําหรับการวัดระดับความเต็มใจที่จะเดินทางด้วยอากาศยานและระดับความเต็มใจที่จะขับอากาศยาน โดย Stephan
Rice และคณะ ซึ่ งได้สร้ างเครื่ องมื อเพื่ อประเมิ นความเต็มใจที่ จะเดิ นทางด้วยอากาศยาน (Willingness to Fly)
สําหรับผูโ้ ดยสาร พบว่ามี 7 รายการที่สามารถแสดงให้เห็นถึงความเต็มใจที่จะเดินทางด้วยอากาศยาน ซึ่งต่อมาได้
ถูกนําไปใช้ในการศึกษาจํานวนมากเพื่อวิเคราะห์ความต้องการที่จะเดินทางด้วยอากาศยานในสถานการณ์ต่างๆ
ประกอบด้วย 1) การรู ้สึกมีความสุขที่จะเดินทางด้วยอากาศยานในสถานการณ์ขณะนี้ 2) ความรู ้สึกอยากให้คนที่รัก
ได้เดิ นทางด้วยอากาศยานในสถานการณ์ขณะนี้ 3) ความรู ้สึกไม่กลัวที่ จะเดิ นทางด้วยอากาศยานในสถานการณ์
ขณะนี้ 4) ความรู ้สึกสะดวกสบายที่จะเดินทางด้วยอากาศยานในสถานการณ์ขณะนี้ 5) ความไม่มีปัญหาที่จะเดินทาง
ด้วยอากาศยานในสถานการณ์ขณะนี้ 6) ความรู ้สึกมัน่ ใจที่ จะเดิ นทางด้วยอากาศยานในสถานการณ์ขณะนี้ และ
7) ความรู ้สึกปลอดภัยที่จะเดินทางด้วยอากาศยานในสถานการณ์ขณะนี้ (Stephan Rice และคณะ, 2020)
3.2 กรอบแนวคิดในการศึกษา

แผนภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการศึกษา
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ระดับสูง

3.3 สมมติฐานการศึกษา
สมมติฐานที่ 1 ระดับการรับรู ้ถึงอันตรายของโรคโควิด 19 อยูใ่ นระดับสูง
สมมติฐานที่ 2 ระดับการรับรู ้ปัจจัยที่ส่งเสริ มการเดินทางอยูใ่ นระดับสูง
สมมติฐานที่ 3 ระดับความเต็มใจที่จะเดินทางด้วยอากาศยานในช่วงการระบาดของโรคโควิด 19 อยูใ่ น

สมมติ ฐ านที่ 4 ปั จ จัย ส่ ว นบุ ค คลที่ แ ตกต่ า งกัน มี ค วามเต็ ม ใจที่ จ ะเดิ น ทางด้ว ยอากาศยานในช่ ว ง
การระบาดของโรคโควิด 19 ที่แตกต่างกัน
สมมติฐานที่ 5 ระดับการรับรู ้ถึงอันตรายของโรคโควิด 19 ส่ งผลต่อระดับความเต็มใจที่จะเดินทางด้วย
อากาศยานในช่วงการระบาดของโรคโควิด 19
สมมติฐานที่ 6 ปั จจัยที่ส่งเสริ มการเดินทางส่งผลต่อระดับความเต็มใจที่จะเดินทางด้วยอากาศยานในช่วง
การระบาดของโรคโควิด 19

4. วิธีดําเนินการศึกษา

4.1 แบบแผนการศึกษา
วิ ธี ก ารศึ ก ษาในครั้ งนี้ เป็ นการศึ ก ษาเชิ ง ปริ ม าณ โดยมี รู ป แบบการศึ ก ษาเชิ ง สํา รวจ (Survey) ใช้
แบบสอบถาม (Questionnaire) เป็ นเครื่ องมือในการรวบรวมข้อมูล
4.2 ประชากรและตัวอย่ าง
ประชากรในการศึกษา คือผูเ้ ดินทางด้วยอากาศยานชาวไทยที่ไม่ทราบจํานวนแน่นอน ใช้วิธีการคํานวณ
ขนาดของกลุ่ มตัวอย่างแบบไม่ ทราบจํานวนประชากรของ W.G. Cochran (1953) ที่ ระดับความเชื่ อมั่น 95%
ความคลาดเคลื่อน ± 5% ได้ขนาดกลุ่มตัวอย่างที่ 385 คน เพื่อให้ครอบคลุมและรองรับกรณี ที่ตอ้ งมีการตัดผลจาก
แบบสอบถามที่มีความผิดปกติออก จึงทําการเก็บข้อมูลจํานวน 500 คน อย่างไรก็ดี เมื่อปิ ดรับข้อมูลพบว่า มีผตู ้ อบ
แบบสอบถามจํานวน 503 คน และได้นาํ มาใช้ในการวิเคราะห์ท้ งั หมดโดยสุ่ มตัวอย่างแบบสะดวก (Convenience
Sampling)
4.3 เครื่ องมือศึกษา
เครื่ องมือศึกษา คือ แบบสอบถาม โดยข้อมูลลักษณะส่ วนบุคคลจะเป็ นคําถามแบบเลือกตอบ สําหรับ
คําถามเกี่ ยวกับการรับรู ้ถึงอันตรายของโรคโควิด 19 การรับรู ้ปัจจัยที่ส่งเสริ มการเดินทาง และความเต็มใจที่จะ
เดินทางด้วยอากาศยาน เป็ นมาตรวัดแบบให้คะแนน 4 ระดับ ตามแนวของลิเคอร์ ต (Likert’s scale) และส่ วนสุ ดท้าย
เป็ นส่วนข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะอื่น ๆ เป็ นคําถามลักษณะปลายเปิ ดเพื่อให้ผตู ้ อบสามารถแสดงความคิดเห็นที่
เป็ นประโยชน์ต่อการศึกษา ทั้งนี้ แบบสอบถามผ่านการตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้ อหาด้วยวิธีหาค่าดัชนี วดั
ความสอดคล้อง และตรวจสอบความน่าเชื่อถือด้วยการหาค่าสัมประสิ ทธิ์ครอนบาคแอลฟาได้ 0.736
4.4 การเก็บรวบรวมข้ อมูล
ช่วงเวลาในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างคือเดื อน พฤษภาคม 2564 ผ่านแบบสอบถามทาง
ออนไลน์ โดยใช้กเู กิลฟอร์มกระจายแบบสอบถาม
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4.5 การวิเคราะห์ ข้อมูล
การวิเคราะห์ขอ้ มูลเชิ งพรรณาและเชิ งอนุ มาน ดําเนิ นการโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ สําเร็ จรู ปเพื่อ
การวิจยั ในการคํานวณหาค่าความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การเปรี ยบเทียบความแตกต่างของ
ค่าเฉลี่ย 2 กลุ่ม (T-test) การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (F-Test) และการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ

5. ผลการศึกษา

กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่อยูใ่ นช่วงอายุระหว่าง 31 – 40 ปี ระดับการศึกษาสูงสุด คือ ระดับปริ ญญาตรี ระดับ
รายได้ต่ อเดื อนอยู่ที่ช่ วง 20,001 – 35,000 บาท และสู งกว่า 100,000 บาท ไม่ มี ภาวะเป็ นกลุ่ มเสี่ ยง มี ความถี่ ใน
การเดินทางช่วงก่อนการแพร่ ระบาด คือ 1 – 2 ครั้งต่อปี โดยมีผลการศึกษาจําแนกตามวัตถุประสงค์ ดังนี้
(1) ในการศึกษาระดับการรับรู ้ถึงอันตรายของโรคโควิด 19 ระดับการรับรู ้ปัจจัยที่ส่งเสริ มการเดินทาง
และระดับความเต็มใจที่จะเดินทางด้วยอากาศยานในระหว่างการระบาดโรคโควิด 19 ตามวัตถุประสงค์ที่ 1 พบว่า
ระดับการรับรู ้ถึงอันตรายของโรคโควิด 19 อยู่ในระดับสู ง ที่ ระดับนัยยะสําคัญ 0.05 โดยมีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ
3.32 คะแนน หมายความว่ากลุ่มตัวอย่างรู ้ สึกว่าโรคโควิดคุ กคามความปลอดภัยของตนเอง และพบว่าระดับ
การรับรู ้ปัจจัยที่ส่งเสริ มการเดินทางไม่อยู่ในระดับสู ง ที่ ระดับนัยยะสําคัญ 0.05 โดยมีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 2.67
คะแนน หมายความว่ากลุ่มตัวอย่างรู ้สึกว่าปั จจัยแวดล้อมที่ ส่งเสริ มการเดิ นทางอยู่ในระดับค่อนข้างสู งเท่านั้น
นอกจากนี้ พบว่าระดับความเต็มใจที่จะเดินทางด้วยอากาศยานในช่วงการระบาดของโรคโควิด 19 อยูใ่ นระดับตํ่า
ที่ระดับนัยยะสําคัญ 0.05 โดยมีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 1.71 คะแนน หมายความว่ากลุ่มตัวอย่างไม่มีความเต็มใจใน
การเดินทางในสถานการณ์ขณะนี้
(2) ในการศึกษาปั จจัยที่มีผลต่อความเต็มใจที่จะเดินทางด้วยอากาศยานในระหว่างการการระบาดของโรค
โควิด 19 ตามวัตถุประสงค์ที่ 2 พบว่าปั จจัยส่ วนบุคคลที่ แตกต่างกัน มีความเต็มใจที่ จะเดิ นทางด้วยอากาศยาน
ในช่วงการระบาดของโรคโควิด 19 ที่แตกต่างกัน โดยพบว่าอายุและระดับรายได้ที่แตกต่างกัน มีระดับความเต็มใจที่
จะเดิ นทางด้ว ยอากาศยานในช่ ว งการระบาดของโรคโควิด 19 ที่ แ ตกต่ า งกัน โดยพบว่า ช่ ว งอายุ 21 – 30 ปี
มีคะแนนเฉลี่ย สูงกว่าทุกช่วงอายุ ที่ระดับนัยสําคัญ 0.05 นอกจากนี้ ยังพบว่าระดับรายได้มีผลต่อความเต็มใจที่จะ
เดิ นทางด้วยอากาศยานในช่วงการระบาดของโรคโควิด 19 อย่างมีนัยสําคัญ 0.05 กล่าวคือ ระดับรายได้ไม่เกิน
20,000 บาท มีคะแนนเฉลี่ยสู งที่สุด รองลงมาคือ ระดับรายได้ 50,001 – 65,000 บาท และ 20,001 – 35,000 บาท
ตามลําดับ และระดับรายได้ที่สูงกว่า 100,000 บาท มีคะแนนเฉลี่ยตํ่าที่สุด
จากการวิเคราะห์ การถดถอยเชิ งเส้นพหุ คู ณพบว่า กลุ่มตัวอย่างสามารถยืนยันได้ว่าระดับการรั บรู ้ ถึ ง
อันตรายของโรคโควิด 19 ส่ งผลต่อระดับความเต็มใจที่จะเดินทางด้วยอากาศยานในช่วงการระบาดของโรคโควิด 19
อย่างไรก็ดี กลุ่มตัวอย่างไม่สามารถยืนยันได้วา่ ปั จจัยที่ส่งเสริ มการเดินทาง ส่ งผลต่อระดับความเต็มใจที่จะเดินทาง
ด้วยอากาศยานในช่ วงการระบาดของโรคโควิด 19 ที่ นัยสําคัญ 0.05 และเมื่ อพิจารณาค่า VIF ไม่มีค่าใดเกิ น10
กล่าวคือไม่พบว่าค่าเฉลี่ยระดับการรับรู ้ถึงอันตรายของโรคโควิด 19 และค่าเฉลี่ยระดับปั จจัยที่ส่งเสริ มการเดิ นทาง
เกิดปั ญหา Multicollinearity ทั้งนี้ ตัวแบบการถดถอยเชิงเส้นพหุคูณที่ได้ คือ ค่าเฉลี่ยระดับความเต็มใจที่จะเดินทาง
ด้วยอากาศยานในช่วงการระบาดของโรคโควิด 19
= 3.227 - 0.522*(ค่าเฉลี่ยระดับการรับรู ้ถึงอันตรายของโรคโควิด 19) + 0.083*(ค่าเฉลี่ยระดับปั จจัยที่
ส่งเสริ มการเดินทาง)
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ตารางที่ 1 ปัจจัยที่ส่งผลต่อระดับความเต็มใจที่จะเดินทางด้วยอากาศยานในช่วงการระบาดของโรคโควิด 19
ตัวแปรที่คาดว่ามีผลต่อระดับความเต็มใจที่จะเดินทางด้วย
B
SE
Beta
T
อากาศยานในช่วงการระบาดของโรคโควิด 19
3.227
.242
13.336
(Constant)
ค่าเฉลี่ยระดับการรับรู ้ถึงอันตรายของโรคโควิด 19
-.522
.061
-.357
-8.589
ค่าเฉลี่ยระดับปั จจัยที่ส่งเสริ มการเดินทาง
.083
.048
.073
1.748
2
B(Constant) = 3.227 R = 0.134 SEE = 0.6880 F(2,500) = 38.643 Sig.(F Test) < 0.000 *Sig < 0.05

Sig.

VIF

.000
.000
.081

1.000
1.000

จากการรวบรวมข้อเสนอแนะและความคิดเห็ นเพิ่มเติ มจากผูต้ อบแบบสอบถามจํานวน 65 ข้อ สามารถ
นํามาจัดกลุ่มได้ดงั นี้ ร้อยละ 44.62 ไม่เห็นด้วยกับการเดินทางด้วยอากาศยานในขณะนี้ ร้อยละ 21.54 มีความเห็นว่า
มาตรการการป้ องกันการแพร่ เชื้อโรคโควิด 19 ของท่าอากาศยานและสายการบินขาดความครอบคลุมและชัดเจน และ
ร้อยละ15.38 เป็ นความเห็นเกี่ยวกับการฉี ดวัคซีนป้ องกันโรคโควิด 19 และร้อยละ 18 มีความคิดเห็นในประเด็นอื่นๆ

6. อภิปรายผล

(1) จากผลการศึกษาระดับการรับรู ้ถึงอันตรายของโรคโควิด 19 ปั จจัยที่ส่งเสริ มการเดินทางและความเต็มใจ
ที่ จะเดิ นทางด้วยอากาศยานในระหว่างการระบาดใหญ่ของโรคโควิด 19 พบว่าระดับการรับรู ้ถึงอันตรายของ
โรคโควิด 19 อยูใ่ นระดับสู ง หรื อกลุ่มตัวอย่างรู ้สึกว่าโรคโควิด 19 คุกคามความปลอดภัยของตนเอง สอดคล้องกับ
บทความเรื่ องผลกระทบของโรคโควิด 19 ต่อสังคมไทยซึ่ งได้กล่าวไว้วา่ สถานการณ์โรคระบาดที่มีความไม่แน่นอน
และเป็ นโรควิบตั ิใหม่ส่งผลให้คนมีความกลัวครอบงํา โดยคนจะเชื่อข้อมูลที่เป็ นข้อมูลเชิงลบหรื อกรณี เลวร้ าย
ที่ สุดเพื่อเอาระวังภัยตามสัญชาตญาณของมนุ ษย์ เมื่ อมี ความกลัวแล้วจะเกิ ดอาการวิตกกังวล ระแวดระวังภัย
สําหรับตัวเองและบุคคลในกลุ่มเดียวกัน (หยกฟ้า, 2563) ดังนั้น การที่กลุ่มตัวอย่างมีระดับการรับรู ้ถึงอันตรายของ
โรคโควิด 19 อยูใ่ นระดับสู ง จึงสอดคล้องกับสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด 19 ในประเทศไทย ในขณะที่
ทําการแจกแบบสอบถาม นอกจากนี้ กลุ่มตัวอย่างมีระดับความเต็มใจที่จะเดินทางด้วยอากาศยานในช่วงการระบาด
ของโรคโควิด 19 อยูใ่ นระดับตํ่า หมายความว่ากลุ่มตัวอย่างไม่มีความเต็มใจในการเดินทางในสถานการณ์ขณะนี้
สอดคล้องกับผลการสํารวจของ IATA ที่พบว่าร้อยละ 84 ของผูต้ อบแบบสอบถามระบุวา่ มีความกลัวที่จะเดินทาง
จนกว่าโรคโควิด 19 จะถูกควบคุมได้ และร้อยละ 58 ระบุวา่ จะหลีกเลี่ยงการเดินทางด้วยอากาศยาน (IATA, 2020)
และยังสอดคล้องกับการสํารวจในสหรัฐอเมริ กาโดย Gallop และ Franklin Templeton ซึ่ งพบว่าร้อยละ 52 ของ
กลุ่มตัวอย่างรู ้ สึกไม่สบายใจที่ จะเดิ นทางด้วยอากาศยาน (Gallop และ Franklin Templeton, 2020) นอกจากนี้
พบว่าร้อยละ 26.6 ของกลุ่มตัวอย่างไม่มีแผนที่จะเดินทางหลังจากการระบาด ร้อยละ 48.5 วางแผนว่าจะเดินทาง
ภายใน 6 เดือน หลังจากการระบาด และมีเพียงร้อยละ 3.6 เท่านั้น ที่มีการวางแผนจะเดินทางทันทีหลังการระบาด
ซึ่ งสอดคล้องกับการศึกษาของ Statista ในหัวข้อความเต็มใจของผูโ้ ดยสารที่จะเดินทางด้วยอากาศยานภายหลังจาก
การระบาดใหญ่ของโรคโควิด 19 จบลง ซึ่งพบว่าร้อยละ 64 ของผูต้ อบแบบสอบถามจะรอ 1 – 6 เดือน หลังการระบาด
จึงจะทําการเดินทางด้วยอากาศยานอีกครั้งหนึ่ ง และมีเพียงร้อยละ 5 ของผูต้ อบแบบสอบถามที่มีความเต็มใจที่จะ
เดินทางด้วยอากาศยานทันทีหลังจากการระบาดใหญ่จบลง (Statista, 2020)
(2) จากผลการศึกษาปั จจัยที่มีผลต่อความเต็มใจที่จะเดินทางด้วยอากาศยานในระหว่างการการระบาดของ
โรคโควิด 19 พบว่า ช่วงอายุ และระดับรายได้มีผลต่อคะแนนเฉลี่ยความเต็มใจที่จะเดินทางด้วยอากาศยานในช่วง
การระบาดของโรคโควิด 19 อย่างมีนยั สําคัญ 0.05 กล่าวคือ ช่วงอายุ 21 – 30 ปี มีคะแนนเฉลี่ย สู งกว่าช่วงอายุอื่นๆ
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และระดับรายได้ที่ต่าํ มีคะแนนเฉลี่ย สู งกว่าระดับรายได้ที่สูง ซึ่ งจากการวิเคราะห์เพิ่มเติมพบว่า ช่วงอายุและระดับ
รายได้มีความสัมพันธ์กนั ที่ ระดับนัยสําคัญ 0.01 นอกจากนี้ พบว่า กลุ่มช่วงอายุ 21 – 30 ปี มีระดับรายได้ไม่เกิน
35,000 บาท ต่อเดื อน มีการรับรู ้ถึงอันตรายของโรคโควิด 19 และความเต็มใจที่จะเดินทางด้วยอากาศยานในช่วง
การระบาดสู งกว่า ค่ า เฉลี่ ยของกลุ่ ม ตัว อย่า ง ซึ่ งสามารถอธิ บ ายได้ด้ว ยการศึ ก ษาเรื่ องความเต็ม ใจที่ จะเสี่ ยง
โดย Thomas Dohmen และคณะ ซึ่ งพบว่าอายุส่งผลต่อความเต็มใจที่จะเสี่ ยง โดยเมื่ออายุเพิ่มมากขึ้นความเต็มใจที่
จะเสี่ ยงจะลดลงตามลําดับ (Dohmen และคณะ, 2020) นอกจากนี้ จากการวิเคราะห์การถดถอยพหุสามารถยืนยันได้
ว่าระดับการรั บรู ้ ถึงอันตรายของโรคโควิด 19 ส่ งผลต่อระดับความเต็มใจที่ จะเดิ นทางด้วยอากาศยานในช่ วง
การระบาดของโรคโควิด 19 อย่างมีนยั สําคัญ 0.05 ซึ่งผลการศึกษาดังกล่าวสอดคล้องกับผลการศึกษาของ Tracy L.
Lamb และคณะซึ่ งทําการศึกษาในสหรัฐอเมริ กาว่าระดับการรับรู ้ถึงอันตรายของโรคโควิด 19 เป็ นปั จจัยที่สาํ คัญที่
สามารถใช้คาดการณ์ความเต็มใจที่จะเดินทางด้วยอากาศยาน (Tracy L. Lamb และคณะ, 2563)

7. ข้ อเสนอแนะ

7.1 ข้ อเสนอแนะในการนําผลศึกษาไปใช้
(1) จากผลการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างมีการรับรู ้ถึงอันตรายของโรคโควิด 19 ในระดับสู ง และมี
ความเต็มใจที่ จะเดิ นทางด้วยอากาศยานในช่ วงการระบาด ในระดับตํ่า สอดคล้องกับความเห็ น/ข้อเสนอแนะ
เพิ่มเติมส่วนใหญ่ที่วา่ ทุกคนควรงดเดินทางในขณะที่ประเทศไทยมีการแพร่ ระบาดเป็ นวงกว้าง ดังนั้น จึงสามารถ
คาดการณ์ได้วา่ ธุรกิจการบินจะไม่ดีข้ ึนในระยะเวลาอันใกล้ ดังนั้น ภาครัฐควรให้ความช่วยเหลือแก่ผปู ้ ระกอบการ
ในอุ ต สาหกรรมการบิ น อย่า งเต็ม ความสามารถผ่า นนโยบายทางการเงิ นหรื อ มาตรการช่ ว ยเหลื อ อื่ นๆ เพื่ อ
ประคับประคองผูป้ ระกอบการ ประกอบกับการเร่ งควบคุมการระบาด รวมทั้งกระตุน้ ให้เกิ ดการเดิ นทางและ
การท่องเที่ ยว เพื่อคงไว้ซ่ ึ งอุตสาหกรรมการบินและอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวซึ่ งเป็ นอุตสาหกรรมสําคัญของ
ประเทศไทยไว้ต่อไป
(2) จากผลการศึ กษาพบว่า กลุ่มเป้ าหมายที่ มีปัจจัย ส่ ว นบุ คคลที่ มีความเต็ม ใจที่ จะเดิ นทางใน
สถานการณ์ที่มีโรคระบาด คือ กลุ่มคนอายุระหว่าง 21 – 30 ปี ซึ่งจัดเป็ นวัยเริ่ มทํางานและมีระดับรายได้ไม่สูงนัก
ส่ วนใหญ่มีระดับรายได้ไม่เกิ น 35,000 บาท ต่อเดื อน ดังนั้น ผูป้ ระกอบการสายการบิ นและการท่ องเที่ ยวจึ ง
สามารถนําข้อมูลดังกล่าวไปใช้ในการศึกษากลยุทธ์ทางการตลาดที่เหมาะสมกับกลุ่มเป้ าหมาย
(3) จากผลการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่มีการวางแผนที่จะเดินทางภายใน 6 เดือนหลังจาก
การสิ้ นสุ ดของการระบาดของโรคโควิด 19 ซึ่ งผูป้ ระกอบการสายการบิ นและการท่ องเที่ ยวจึ งสามารถนําข้อมู ล
ระยะเวลาการวางแผนที่จะเดินทางดังกล่าวไปใช้ในการวางแผนการบินและรายการส่งเสริ มการขายที่เหมาะสมต่อไป
(4) จากผลการศึกษาหัวข้อปั จจัยที่ส่งเสริ มการเดินทางในข้อย่อยด้านมาตรการในการจัดการเพื่อลด
ความเสี่ ยงในการแพร่ /ติดเชื้อโรคโควิด 19 ของท่าอากาศยาน/สายการบิน พบว่ากลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นอยูใ่ น
ระดับค่อนข้างเห็นด้วย หรื อแปลความได้วา่ การรับรู ้ถึงมาตรการยังไม่อยูใ่ นระดับที่สูง สอดคล้องกับความเห็น/
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมที่เกี่ยวกับมาตรการป้ องกันการแพร่ ระบาดจํานวนร้อยละ 21.54 ของความเห็นทั้งหมด ซึ่ งมี
ความเห็ นว่ามาตรการการป้ องกันการแพร่ เชื้ อโรคโควิด 19 ของท่าอากาศยาน สายการบิ นและการเดินทางด้วย
อากาศยานยังขาดความครอบคลุมและความชัดเจน ทั้งยังไม่เข้มงวดและเข้มแข็งเพียงพอที่จะสร้างความมัน่ ใจ
ให้แก่ผโู ้ ดยสารว่าจะไม่ได้รับการแพร่ เชื้อโรคโควิด 19 นอกจากนี้ ยังมีขอ้ เสนอแนะว่า หน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรมี
การประชาสัมพันธ์ถึงมาตรการป้ องกันเพื่อสร้างความมัน่ ใจแก่ผโู ้ ดยสาร ดังนั้น ท่าอากาศยานและสายการบิ นจึ ง
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ควรพัฒนาและปรับปรุ งมาตรฐาน/มาตรการในการจัดการเพื่อลดความเสี่ ยงในการแพร่ และการติดเชื้อให้เหมาะสม
เพื่อสร้างความมัน่ ใจให้แก่ผโู ้ ดยสาร รวมทั้งเพิ่มประสิ ทธิ ภาพในการสื่ อสารและประชาสัมพันธ์เพื่อให้ผโู ้ ดยสาร
รับรู ้มาตรฐาน/มาตรการในการจัดการเช่นว่านั้น
7.2 ข้ อเสนอแนะในการศึกษาครั้งต่ อไป
(1) ควรมีการทําการศึกษาในกลุ่มประชากรแยกเป็ นภูมิภาค เพื่อเป็ นข้อมูลกลุ่มเป้ าหมายเพิ่มเติม
ให้แก่ผปู ้ ระกอบการสายการบินและท่าอากาศยานในภูมิภาคนั้น ๆ
(2) ควรมีการทําการศึกษาปั จจัยอื่น ๆ ตามสถานการณ์ที่เปลี่ยนไป เช่น การพัฒนาของเชื้อไวรัสโควิด
19 สายพันธุ์ต่าง ๆ ความสามารถในการเข้าถึงวัคซีน และประสิ ทธิภาพของวัคซีน รวมถึงการคิดค้นของยารักษาที่อาจ
เกิดขึ้นในอนาคต
(3) ตัวแบบการถดถอยเชิงเส้นพหุคูณที่ได้จากการศึกษานี้ สามารถอธิบายความผันแปรของค่าเฉลี่ย
ระดับความเต็มใจที่จะเดินทางด้วยอากาศยานในช่วงการระบาดของโรคโควิด 19 ได้เพียงร้อยละ 13.4 จึงควรมี
การศึกษาปั จจัยอื่น ๆ ที่เหมาะสมเพิ่มเติม
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การวิจยั ครั้งนี้ มีวตั ถุประสงค์ 1) เพื่อศึ กษาปั จจัยส่ วนบุคคลของผูโ้ ดยสารชาวไทยที่ เข้ามาใช้บ ริ ก าร
สนามบินสุ วรรณภูมิในช่วงโรคระบาดโควิด-19 2) เพื่อศึกษาการรับรู ้คุณภาพการให้บริ การของสนามบินสุ วรรณภูมิ
ในช่วงโรคระบาดโควิด-19 3) เพื่อเปรี ยบเที ยบการรับรู ้คุณภาพการให้บริ การของสนามบิ นสุ วรรณภูมิในช่วง
โรคระบาดโควิด-19 จําแนกตามปั จจัยส่ วนบุคคลของผูโ้ ดยสาร โดยกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาวิจยั ครั้งนี้ คือ
ผูโ้ ดยสารชาวไทยที่ ใช้บริ ก ารสนามบิ นสุ ว รรณภู มิ ใ นช่ ว งโรคระบาดโควิด -19 (เดื อ นตุ ลาคม 2563 – เดื อน
พฤศจิ กายน 2563)โดยผูว้ ิจยั ได้กาํ หนดกลุ่มตัวอย่างเท่ากับ 250 คน โดยใช้วิธีการสุ่ มตัวอย่างแบบบังเอิญ และ
เครื่ องมือที่ ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลคือ แบบสอบถามออนไลน์ โดยใช้สถิ ติในการวิเคราะห์ขอ้ มูล ได้แก่
ความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบสมมติฐานใช้สถิติ T-test, F-test และทดสอบ
ความแตกต่างรายคู่ Least significant difference (LSD)
ผลการวิจยั พบว่า ผูโ้ ดยสารชาวไทยที่ใช้บริ การสนามบินสุ วรรณภูมิในช่วงโรคระบาดโควิด-19 ส่ วน
ใหญ่เป็ นเพศหญิง คิดเป็ นร้อยละ 58.8 มีอายุอยูร่ ะหว่าง 20 – 30 ปี คิดเป็ นร้อยละ 37.2 .มีสถานภาพโสด คิดเป็ น
ร้อยละ 57.2 มีระดับการศึกษา ปริ ญญาตรี คิดเป็ นร้อยละ 49.6 มีธุรกิจส่วนตัว คิดเป็ นร้อยละ 27.6 และมีรายได้ต่อ
เดือน 20,001 – 30,000 บาท คิดเป็ นร้อยละ 35.2 ภาพรวมของการรับรู ้คุณภาพการให้บริ การของสนามบินสุ วรรณภูมิ
ในช่วงโรคระบาดโควิด-19 มีความคิดเห็นอยูใ่ นระดับมาก ค่าเฉลี่ย 3.48 เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า กลุ่มตัวอย่าง
มีความคิดเห็นมากที่สุด คือ ด้านการรู ้จกั ลูกค้าและเข้าใจลูกค้า ค่าเฉลี่ย 3.62 รองลงมาคือ ด้านความเชื่อถือและ
ความไว้ว างใจ ค่ า เฉลี่ ย 3.53 ด้า นการให้ ค วามเชื่ อ มั่น ต่ อ ลู ก ค้า ค่ า เฉลี่ ย 3.50 ด้า นความเป็ นรู ป ธรรมของ
การให้บริ การ ค่าเฉลี่ย 3.44 และด้านการตอบสนองลูกค้า ค่าเฉลี่ย 3.30 ตามลําดับ
ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า การรับรู ้คุณภาพการให้บริ การของสนามบินสุ วรรณภูมิในช่วงโรคระบาด
โควิด-19 จําแนกตามปั จจัยส่วนบุคคล พบว่า เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้ต่อเดือนของ
ผูโ้ ดยสารชาวไทยที่ ใช้บริ การของสนามบิ นสุ วรรณภูมิในช่วงโรคระบาดโควิด-19 แตกต่างกัน มีความคิดเห็น
เกี่ยวกับการรับรู ้คุณภาพการให้บริ การของสนามบินสุวรรณภูมิในช่วงโรคระบาดโควิด-19 โดยรวมไม่แตกต่างกัน
คําสําคัญ: คุณภาพการให้บริ การ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โรคระบาดโควิด-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. ความสํ าคัญและทีม่ าของปั ญหาวิจัย

ปั จจุบนั ท่าอากาศยานสุ วรรณภูมิมีฐานะเป็ นสนามบินหลักของประเทศไทย เปิ ดให้บริ การตั้งแต่ปี พ.ศ.
2549 และกลายเป็ นหนึ่ งในสนามบิ นที่ มีผูโ้ ดยสารมากที่ สุดในโลกอย่างรวดเร็ ว ท่าอากาศยานสุ วรรณภูมิเปิ ด
ให้บริ การเชิงพาณิ ชย์เต็มรู ปแบบอย่างเป็ นทางการเมื่อวันที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2549 รัฐบาลได้กาํ หนดให้ท่าอากาศ
ยานนานาชาติสุวรรณภูมิ เป็ นท่าอากาศยานหลักของประเทศไทยแทนท่าอากาศยานดอนเมือง และตั้งเป้ าให้เป็ น
ศูนย์กลางการบิ นในทวีปเอเชี ย อีกทั้งการเน้นพัฒนาคุณภาพการให้บริ การของท่าอากาศยานให้ได้รับการจัด
อันดับ 1 ใน 10 ท่าอากาศยานที่มีคุณภาพการบริ การดีที่สุดในโลก (Wikipedia ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ, 2564)
สนามบินสุวรรณภูมิ นั้นเป็ นที่รู้จกั กันดีในฐานะประตูสู่เอเชียตะวันออกเฉี ยงใต้ เคยได้รับการจัดอันดับ
ให้เป็ น 1 ในท่าอากาศยานที่คุณภาพบริ การดีที่สุดในโลกเมื่อปี 2553 มีผคู ้ นเดินทางผ่านที่นี่ปีล่ะไม่ต่าํ กว่า 50 ล้านคน
สนามบิ นสุ วรรณภูมิจึงเป็ นปั จจัยสําคัญในระบบขนส่ งที่ จะช่วยเสริ มสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันทาง
ธุรกิจของประเทศ ช่วยสนับสนุนและจัดการหาสิ นค้าที่เป็ นวัตถุดิบของธุรกิจอื่น หรื อที่เรี ยกว่า โซ่อุปทาน รวมทั้ง
ก่อให้เกิดการขยายตัวต่อเนื่องจากกิจกรรมการบินในพื้นที่รอบสนามบินและตามแนวทางคมนาคมอีกด้วย เมื่อทัว่
โลกเริ่ มเข้าสู่วกิ ฤตการณ์โรคระบาดโควิด 19 ประเทศไทยเองในฐานะการเป็ นเมืองท่องเที่ยวก็ได้รับผลกระทบใน
เรื่ องนี้ เป็ นอย่างมาก จากที่ เคยมีการเดิ นทางเข้า ออกเฉลี่ยสู งสุ ดวันละ 2 แสนคน ได้ลดลงมาเหลือเพียงวันละ
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9 หมื่นคนเท่านั้น และยิ่งน้อยลงอีกจากมาตรการชะลอการเดิ นทางเข้าประเทศ และกักกันโรคระบาด ขณะที่
ร้านค้าภายในสนามบินก็ได้รับผลกระทบจากยอดขายสิ้นค้าและบริ การที่ลดลงกว่าร้อยละ 70 (กรุ งเทพธุรกิจ, 2564)
บริ ษทั ท่าอากาศยานไทย จํากัด (มหาชน) ได้เปิ ดเผยว่า จากการแพร่ ระบาดของโรคติดเชื้ อไวรัสโควิด-19
ระลอกใหม่ในประเทศไทย ส่งผลกระทบต่อจํานวนผูโ้ ดยสารในภาพรวมที่เดินทางผ่านสนามบินทั้ง 6 แห่ง ได้แก่
ท่าอากาศยานสุ วรรณภูมิ ท่าอากาศยานดอนเมือง ท่าอากาศยานเชี ยงใหม่ ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชี ยงราย
ท่าอากาศยานภูเก็ต และท่าอากาศยานหาดใหญ่ ลดลงอย่างมีนยั โดยได้ปรับประมาณการปริ มาณการจราจรทาง
อากาศ ระหว่างปี งบประมาณ 2564 – 2567 โดยคาดว่าในปี งบประมาณ 2564 จะมีปริ มาณเที่ยวบินรวม 335,459
เที่ยวบิน และมีผโู ้ ดยสารรวม 31.90 ล้านคน ปี งบประมาณ 2565 จะมีปริ มาณเที่ยวบินรวม 547,226 เที่ยวบิน และ
ผูโ้ ดยสารรวม 73.17 ล้านคน ปี งบประมาณ 2566 จะมีปริ มาณเที่ยวบินรวม 824,915 เที่ยวบิน และผูโ้ ดยสารรวม
128.85 ล้านคน และปี งบประมาณ 2567 มีปริ มาณเที่ยวบินรวม 923,925 เที่ยวบิน และผูโ้ ดยสารรวม 146.40 ล้าน
คน หรื อคาดว่าปริ มาณการจราจรทางอากาศจะกลับสู่ ระดับเดี ยวกับปี 2562 ในปี 2567 ซึ่ งประมาณการดังกล่าว
สอดคล้องกับการคาดการณ์ IATA และ S&P Global อย่างไรก็ตาม การประมาณการนี้ ต้ งั อยูบ่ นข้อสมมติฐานที่มี
การเปิ ดน่านฟ้าอย่างไม่มีเงื่อนไข เช่น ไม่มีการกักกันตัว ในเดือนธันวาคม 2564 แต่หากมีการเปิ ดประเทศอย่างมี
เงื่อนไข จะต้องประเมินเงื่อนไขจากการเปิ ดประเทศ ความพร้อมของสนามบิน ซึ่งจะเป็ นปั จจัยเพิ่มเติมในทางลบ
จากประมาณการนี้ต่อไป (ประชาชาติธุรกิจ, 2564)
จากสภาพและปั ญหาสถานการณ์โรคระบาดโควิด 19 ที่มีผลต่อการเดินทาง ทําให้ผวู ้ ิจยั มีความสนใจที่
จะศึ กษาเรื่ องความเชื่ อมัน่ ในคุณภาพการให้บริ การของท่ าอากาศยานสุ วรรณภูมิในช่ วงโรคระบาดโควิด-19
เพราะสนามบิ นสุ วรรณภูมิเป็ นสถานที่ รวบรวมผูค้ นจากมากมายจากทัว่ โลก จากสถานการณ์ดงั กล่าวส่ งผลให้
ผูโ้ ดยสารบางกลุ่มที่ มีความประสงค์จะเดิ นทางไปทํางาน ท่ องเที่ ยว หรื อทําธุ รกิ จเป็ นประจํานั้น เดิ นทางลด
น้อยลง และอาจขาดความเชื่ อมัน่ ในการกลับมาใช้บริ การ รวมถึงมีความคาดหวังให้สนามบินมีมาตรการความ
ปลอดภัย ที่ ดี เ ยี่ย มเพื่ อ ความปลอดภัย ของผูโ้ ดยสาร ซึ่ งผลจากการวิ จัย สามารถนํา มาวิ เ คราะห์ เ พื่ อ ให้เ ป็ น
ข้อเสนอแนะ และนํามาวางแผนสร้ างความเชื่ อมัน่ ในคุ ณ ภาพการให้บริ ก าร และสร้ างภาพลักษณ์ ที่ดีใ ห้กับ
สนามบินสุวรรณภูมิต่อไป

2. วัตถุประสงค์ ของการวิจัย

(1) เพื่อศึกษาปั จจัยส่วนบุคคลของผูโ้ ดยสารชาวไทยที่เข้ามาใช้บริ การสนามบินสุวรรณภูมิ
(2) เพื่อศึกษาการรับรู ้คุณภาพการให้บริ การของสนามบินสุวรรณภูมิในช่วงโรคระบาดโควิด-19
(3) เพื่อเปรี ยบเทียบการรับรู ้คุณภาพการให้บริ การของสนามบินสุ วรรณภูมิในช่วงโรคระบาดโควิด-19
จําแนกตามปั จจัยส่วนบุคคลของผูโ้ ดยสาร

3. เอกสารและงานวิจัยทีเ่ กี่ยวข้ อง

3.1 แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้ อง
แนวคิดเกีย่ วกับคุณภาพของการบริการ
วีระพงษ์ เฉลิมจิระรัตน์ (2542) ให้ความหมายคุณภาพของบริ การ (Service quality) ดังนี้ 1) ความสอดคล้อง
กับความต้องการลูกค้า 2) ระดับของความสามารถของบริ การในการบําบัดความต้องการของลูกค้า 3) ระดับ
ความพึงพอใจของลูกค้าหลังจากได้รับบริ การไปแล้ว
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แนวคิดเกีย่ วกับการรับรู้ คุณภาพการบริการ
Parasuraman และคณะ (1985) ได้ใ ห้ค วามหมายไว้ว่า เครื่ อ งมื อ ประเมิ น คุ ณ ภาพบริ ก ารที่ เ รี ย กว่า
“SERVQUAL” ประกอบด้วย ปั จจัยในการประเมินคุณภาพการให้บริ การ 5 ด้าน (Dimensions) ได้แก่ ความเป็ น
รู ป ธรรมของบริ การ (Tangibles) ความน่ า เชื่ อ ถื อ หรื อไว้ว างใจได้ (Reliability) การตอบสนองต่ อ ลู ก ค้า
(Responsiveness) การให้ความเชื่อมัน่ แก่ลูกค้า (Assurance) และการรู ้จกั และเข้าใจลูกค้า (Empathy)
Wirtz.J and Lovelock (2018) ปั จจัยที่มีอิทธิ พลต่อการสร้างคุณภาพบริ การ ในปั จจุบนั ประกอบไปด้วย
มิ ติคุณภาพที่ ประเมิ นจากลูกค้าผูร้ ับบริ การ 5 มิ ติ ประกอบด้วย 1) ความเป็ นรู ปธรรมของบริ การ (Tangibles)
2) ความเชื่ อถือได้ (Reliability) 3) การตอบสนองต่อลูกค้า (Responsiveness) 4) การให้ความมัน่ ใจ (Assurance)
และ 5) ความเข้าอกเข้าใจ (Empathy) เครื่ องมือแบบประเมินคุณภาพการบริ การ หรื อ SERVQUAL ขึ้ นอยู่กบั
สองส่วนที่แตกต่างกัน ก็คือความคาดหวังของลูกค้าและการรับรู ้ของลูกค้าที่ได้รับการบริ การ สําหรับการประเมิน
ความคาดหวังของลูกค้านั้น หากคะแนนการรั บรู ้มากกว่าหรื อเท่ากับคะแนนความคาดหวัง หมายถึ ง ลูกค้ามี
ความพึงพอใจในคุณภาพการบริ การ แต่ถา้ หากคะแนนการรับรู ้มีนอ้ ยกว่าคะแนนความคาดหวังจะหมายถึงลูกค้า
ไม่พึงพอใจในคุณภาพการบริ การที่ได้รับ
งานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้ อง
วิณารั ตน์ ภูวพัฒน์ชัยกิ จ (2561) ได้ศึกษาเรื่ องคุณภาพการให้บริ การของท่าอากาศยานสุ วรรณภูมิที่
ส่ งผลต่อความพึงพอใจของผูใ้ ช้บริ การชาวไทย ผลการศึ กษาพบว่า ระดับความคิดเห็ นต่อความพึงพอใจของ
ผูใ้ ช้บริ การชาวไทยและปั จจัยคุณภาพการให้บริ การ ในด้านความน่ าเชื่ อถือ ด้านการตอบสนองความต้องการ
ด้านการให้ความมัน่ ใจ ด้านความเข้าใจและรับรู ้ความต้องการ และด้านความเป็ นรู ปธรรม อยูใ่ นระดับเห็นด้วย
มาก ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า คุณภาพการให้บริ การของท่าอากาศยานสุ วรรณภูมิในภาพรวมส่ งผลต่อ
ความพึงพอใจของผูใ้ ช้บริ การชาวไทย อย่างมี นัยสําคัญทางสถิ ติที่ระดับ 0.05 เมื่ อพิจารณาเป็ นรายได้พบว่า
คุณภาพการให้บริ การของท่าอากาศยานสุ วรรณภูมิดา้ นการตอบสนองความต้องการ และด้านความเป็ นรู ปธรรม
ส่งผลต่อความพึงพอใจของผูใ้ ช้บริ การชาวไทย อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ส่วนคุณภาพการให้บริ การ
ของท่ า อากาศยานสุ ว รรณภู มิ ด้า นความน่ า เชื่ อ ถื อ ด้า นการให้ ค วามมั่น ใจ และด้า นความเข้า ใจและรั บ รู ้
ความต้องการ ไม่ส่งผลต่อความพึงพอใจของผูใ้ ช้บริ การ
อริ ยาภรณ์ ตั้งศรี ธนาวงศ์ (2558) ได้ศึกษาเรื่ อง การรั บรู ้ คุณภาพการบริ การท่าอากาศยานนานาชาติ
ดอนเมืองที่มีผลต่อความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวนานาชาติ ผลการศึกษาพบว่า การรับรู ้คุณภาพการบริ การของ
นักท่องเที่ยวนานาชาติโดยรวมอยูใ่ นระดับมาก ส่ วนความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวนานาชาติต่อท่าอากาศยาน
นานาชาติดอนเมืองโดยรวมพบว่า ความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวนานาชาติอยู่ในระดับมาก และเมื่อทดสอบ
สมมติฐาน พบว่า การรับรู ้คุณภาพการบริ การของท่าอากาศยานนานาชาติดอนเมือง ด้านการเดินทางเข้าถึงสนามบิน
และการเดินทางภายในสนามบิน ด้านการบริ การและสิ่ งอํานวยความสะดวกในสนามบิน ด้านร้านอาหารภายใน
ท่ าอากาศยาน ด้านร้ านค้าภายในท่ าอากาศยานด้านระบบความปลอดภัยของท่ าอากาศยาน ด้านสิ่ งแวดล้อม
โดยทัว่ ไป และด้านระบบตรวจคนเข้า/ออกเมืองและระบบศุลกากร มีอิทธิ พลต่อความพึงพอใจของนักท่องเที่ยว
นานาชาติ อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.05 และนักท่องเที่ยวนานาชาติที่มี เพศ อายุ และถิ่นพํานักที่แตกต่างกัน
มีผลต่อความพึงพอใจในการใช้บริ การท่าอากาศยานดอนเมืองที่ไม่แตกต่างกัน
พัชรี อนุสิทธิ์ (2561) ได้ศึกษาเรื่ อง ปั จจัยที่ส่งผลต่อความพึงพอใจของผูโ้ ดยสารต่อการให้บริ การของ
เจ้าหน้าที่ท่าอากาศยานดอนเมือง ผลการวิจยั พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิง มีอายุระหว่าง 26 - 35 ปี
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สถานภาพโสด ระดับการศึกษาปริ ญญาตรี ประกอบอาชี พบริ ษทั ห้างร้านหรื อเอกชน นอกจากนี้ ผลการวิจยั ยัง
พบว่า ปั จจัยคุณภาพการให้บริ การที่มีผลต่อความพึงพอใจของผูใ้ ช้บริ การท่าอากาศยานสุ วรรณภูมิ โดยภาพรวมมี
ระดับความคิ ดเห็ นอยู่ในระดับมาก และระดับความคิ ดเห็ นด้านความพึงพอใจของผูใ้ ช้บริ การท่ าอากาศยาน
สุวรรณภูมิ โดยภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก
ชญาดา ชนาวุฒิกุลกิ ต และคณะ (2561) ได้ศึกษาเรื่ องปั จจัยที่เกี่ ยวข้องกับการรับรู ้คุณภาพการบริ การ
ของผูใ้ ช้บริ การสนามบินนานาชาติอุดรธานี ผลการวิจยั พบว่าผูใ้ ช้บริ การสนามบินนานาชาติอุดรธานี ส่วนใหญ่เป็ น
เพศชายอายุระหว่าง 26-40 ปี มีวตั ถุประสงค์ หลักในการเดินทางเพื่อการทํางานธุรกิจ รองลงมาคือ เพื่อการท่องเที่ยว
ผูใ้ ช้บริ การเหล่านี้ส่วนใหญ่เคยใช้บริ การสนามบินนานาชาติอุดรธานีมาแล้วอย่างน้อย 5 ครั้ง ผูใ้ ช้บริ การสนามบิน
นานาชาติอุดรธานี มีความพึงพอใจต่อสนามบินนานาชาติอุดรธานีในด้านของการมีภาพลักษณ์การเป็ นสนามบิน
นานาชาติโดยรวมอยู่ในระดับมาก ผูใ้ ช้บริ การสนามบินนานาชาติอุดรธานี ระบุว่าปั จจัยที่เกี่ ยวข้องกับการรับรู ้
คุณภาพการบริ การ มากที่ สุด ได้แก่ ด้านความปลอดภัย และ ด้านความเป็ นรู ปธรรมของการบริ การ ในขณะที่
ปั จ จัย ด้า นความเชื่ อ ถื อ ไว้ใ จได้แ ละความน่ า เชื่ อ ถื อ ของพนัก งาน เป็ นปั จ จัย ที่ เ กี่ ย วข้อ งกับการรั บ รู ้ คุณ ภาพ
การบริ การน้อยที่สุด
3.2 กรอบแนวคิดในการวิจยั
ตัวแปรต้ น
ตัวแปรตาม
ปัจจัยส่ วนบุคคลของผู้โดยสาร
ในช่ วงโรคระบาดโควิด-19
- เพศ
- อายุ
- สถานภาพ
- ระดับการศึกษา
- อาชีพ
- รายได้ต่อเดือน

การรับรู้ คณ
ุ ภาพการให้ บริการ
-ความเป็ นรู ปธรรมของการให้บริ การ
-ความเชื่อถือและความไว้วางใจ
-การตอบสนองลูกค้า
-การให้ความเชื่อมัน่ ต่อลูกค้า
-การรู ้จกั และเข้าใจลูกค้า

แผนภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจยั
3.3 สมมติฐานการวิจยั
ผูโ้ ดยสารชาวไทยที่มีปัจจัยส่ วนบุคคลต่างกันมีการรับรู ้คุณภาพการให้บริ การของสนามบินสุ วรรณภูมิ
ในช่วงโรคระบาดโควิด-19 แตกต่างกัน

4. วิธีดําเนินการวิจัย

4.1 ประชากรและตัวอย่ าง
ประชากรที่ ใช้ในการวิจยั คือ ผูโ้ ดยสารชาวไทยที่ ใช้บริ การสนามบิ นสุ วรรณภูมิในช่วงเดื อนตุลาคม
2563 - เดือนพฤศจิกายน 2563
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กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจยั คือ ผูโ้ ดยสารชาวไทยที่ใช้บริ การสนามบินสุ วรรณภูมิในช่วงโรคระบาด
โควิด-19 จํานวน 250 คน ทั้งนี้ เนื่ องจากการวิจยั ครั้งนี้ ไม่ทราบจํานวนที่แน่นอนของผูโ้ ดยสารที่ใช้บริ การของ
สายการบินไทยแอร์เอเชีย ผูว้ จิ ยั จึงใช้วธิ ีการสุ่ มตัวอย่างแบบบังเอิญ โดยคํานวณจํานวนกลุ่มตัวอย่างจากสู ตรของ
W.G. Cocharn (1953) ซึ่ งเป็ นการคํานวณหาขนาดตัวอย่างกรณี ไม่ทราบจํานวนประชากร ที่ระดับความคลาดเคลื่อน
ร้อยละ 5 ได้จาํ นวนกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด 250 คน
4.2 เครื่ องมือวิจยั
การวิจยั ครั้งนี้เป็ นวิจยั เชิงปริ มาณ เครื่ องมือวิจยั คือ แบบสอบถาม (Questionnaire) ประกอบด้วย 2 ส่วน
ดังนี้
ส่ วนที่ 1 ข้อมูลปั จจัยส่ วนบุ คคลของผูโ้ ดยสารชาวไทยที่ ใช้บริ การสนามบิ นสุ วรรณภูมิในช่ วงโรค
ระบาดโควิด-19 ประกอบด้วย เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้ต่อเดือน ลักษณะคําตอบแบบ
ตรวจสอบรายการ
ส่ วนที่ 2 ข้อมูลการรั บรู ้ คุณภาพการให้บริ การของสนามบิ นสุ วรรณภูมิในช่ วงโรคระบาดโควิด-19
ประกอบด้วย 5 ด้านได้แก่ 1) ความเป็ นรู ปธรรมของการให้บริ การ 2) ความเชื่อถือและความไว้วางใจ 3) การตอบสนอง
ต่อผูโ้ ดยสาร 4) การให้ความเชื่อมัน่ และ5) การรู ้จกั และเข้าใจ ลักษณะคําตอบแบบมาตรประมาณค่า Likert ชนิ ด
5 ระดับ
4.3 การเก็บรวบรวมข้ อมูล
ในขั้นตอนการเก็บรวบรวมข้อมูล ผูว้ จิ ยั ดําเนินการเก็บข้อมูลด้วยตนเองทุกขั้นตอน โดยมีรายละเอียด ดังนี้
1) ศึ กษาข้อมูลจากหนังสื อ ตํารา เอกสารทางวิชาการ และเว็บไซต์ต่าง ๆ เพื่อนําข้อมูลไปสร้าง
กรอบแนวคิดในการวิจยั และสร้างแบบสอบถามเพื่อที่จะนําไปสํารวจกับกลุ่มเป้ าหมาย
2) ผูว้ ิจัย ได้นํา แบบสอบถามไปตรวจสอบคุ ณ ภาพเครื่ อ งมื อ วิจัย โดยการหาค่ า ความเชื่ อ มั่น
(Reliability) โดยใช้วธิ ีการของ Cronbach ได้ค่าความเชื่อมัน่ ของเครื่ องมือที่ 0.86
3) ผูว้ ิจยั เลือกใช้แบบสอบถามแบบออนไลน์เพื่อสํารวจกลุ่มตัวอย่างทื่เป็ นผูโ้ ดยสารชาวไทยที่ ใช้
บริ ก ารสนามบิ น สุ ว รรณภู มิ เมื่ อ พบว่า ครบจํา นวน 250 ชุ ด นํา แบบสอบถามมาตรวจดู ค วามเรี ย บร้ อ ยและ
ความสมบูรณ์ในแต่ละข้อคําถาม ซึ่งได้จาํ นวนทั้งหมด 250 ชุด จากนั้นนําข้อมูลไปวิเคราะห์ตามวิธีทางสถิติต่อไป
4.4 การวิเคราะห์ ข้อมูล
1) สถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ ความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
2) สถิ ติเชิ งอนุ มาน ได้แก่ การวิเคราะห์เพื่อทดสอบสมมติ ฐานผูโ้ ดยสารชาวไทยที่ มีปัจจัยส่ วน
บุคคลแตกต่างกัน การรับรู ้ความเชื่ อมัน่ ในคุณภาพการให้บริ การแตกต่างกัน ด้วยสถิติ T-test การวิเคราะห์เพื่อ
ทดสอบสมมติฐานเปรี ยบเทียบความแตกต่างระหว่างปั จจัยส่ วนบุคคลของผูโ้ ดยสาร กับการรับรู ้ความเชื่อมัน่ ใน
คุณภาพการให้บริ การด้วยสถิติ F-test และเปรี ยบเทียบความแตกต่างรายคู่ ด้วยสถิติ LSD

5. ผลการวิจัย

การวิเคราะห์ ข้อมูลเชิงพรรณนา
1) จากการสํา รวจกลุ่ ม ตัว อย่า ง จํา นวน 250 คน ผลการวิจัย พบว่า ผูโ้ ดยสารชาวไทยที่ ใ ช้บ ริ ก าร
สนามบิ นสุ วรรณภูมิในช่วงโรคระบาดโควิด-19 ส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิง ร้อยละ 58.8 มีอายุอยู่ระหว่าง 20-30 ปี
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คิดเป็ นร้อยละ 37.2 สถานภาพโสด คิดเป็ นร้อยละ 57.2 ระดับการศึกษาปริ ญญาตรี คิดเป็ นร้อยละ 49.6 มีอาชี พ
ธุรกิจส่วนตัว คิดเป็ นร้อยละ 27.6 และรายได้ต่อเดือน 20,001 – 30,000 บาท คิดเป็ นร้อยละ 35.2
2) การรับรู ้คุณภาพการให้บริ การของสนามบินสุ วรรณภูมิในช่วงโรคระบาดโควิด-19 พบว่า ภาพรวม
ของการรับรู ้คุณภาพการให้บริ การของสนามบินสุวรรณภูมิในช่วงโรคระบาดโควิด-19 มีความคิดเห็นอยูใ่ นระดับ
มาก ค่าเฉลี่ย 3.48 เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นมากที่สุด คือ ด้านการรู ้จกั ลูกค้าและ
เข้าใจลูกค้า ค่าเฉลี่ย 3.62 แสดงข้อมูลดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1 แสดงค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ ยงเบนมาตรฐาน ของระดับความคิดเห็ นเกี่ ยวกับการรับรู ้คุณภาพการให้บริ การ
ของสนามบินสุวรรณภูมิในช่วงโรคระบาดโควิด-19
การรับรู ้คุณภาพการให้บริ การของสนามบิน
สุ วรรณภูมิในช่วงโรคระบาดโควิด-19
ด้านความเป็ นรู ปธรรมของการให้บริ การ
ด้านความเชื่อถือและความไว้วางใจ
ด้านการตอบสนองลูกค้า
ด้านการให้ความเชื่อมัน่ ต่อลูกค้า
ด้านการรู ้จกั ลูกค้าและเข้าใจลูกค้า

3.44
3.53
3.30
3.50
3.62

ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน
0.90
0.90
0.92
0.83
1.16

มาก
มาก
ปานกลาง
มาก
มาก

3.48

0.94

มาก

ค่าเฉลี่ย

รวม

แปลผล

การทดสอบสมมติฐาน
1) ผลการทดสอบเปรี ยบเทียบการรับรู ้คุณภาพการให้บริ การของสนามบินสุวรรณภูมิในช่วงโรคระบาด
โควิด-19 จําแนกตามปั จจัยส่ วนบุคคล พบว่า ผูใ้ ช้บริ การสนามบิ นสุ วรรณภูมิชาวไทยที่ มี เพศ อายุ สถานภาพ
อาชีพ รายได้ต่อเดือน แตกต่างกัน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับการรับรู ้คุณภาพการให้บริ การของสนามบินสุ วรรณภูมิ
ในช่วงโรคระบาดโควิด-19 โดยรวมไม่แตกต่างกัน โดยมีระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 (ผลการวิเคราะห์พบว่าค่า
sig. ที่คาํ นวณได้มีค่ามากกว่าระดับนัยสําคัญทางสถิติที่กาํ หนดไว้) แสดงข้อมูลดังตารางที่ 2
2) ผลการทดสอบเปรี ยบเทียบการรับรู ้คุณภาพการให้บริ การของสนามบินสุวรรณภูมิในช่วงโรคระบาด
โควิด-19 จําแนกตามปั จจัยส่วนบุคคล พบว่า ผูใ้ ช้บริ การสนามบินสุวรรณภูมิชาวไทยที่มี ระดับการศึกษา แตกต่าง
กัน มีความคิดเห็ นเกี่ ยวกับการรับรู ้คุณภาพการให้บริ การของสนามบิ นสุ วรรณภูมิในช่วงโรคระบาดโควิด-19
โดยรวมแตกต่างกัน โดยมีระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 (ผลการวิเคราะห์พบว่าค่า sig. ที่คาํ นวณได้มีค่ามากกว่า
ระดับนัยสําคัญทางสถิติที่กาํ หนดไว้) แสดงข้อมูลดังตารางที่ 2
ตารางที่ 2 การเปรี ยบเที ยบการรับรู ้คุณภาพการให้บริ การของสนามบิ นสุ วรรณภูมิในช่วงโรคระบาดโควิด-19
จําแนกตามปั จจัยส่วนบุคคล
การรับรู้คุณภาพ
การให้บริ การ
รวม

เพศ
t-test

อายุ

สถานภาพ

ระดับการศึกษา

รายได้ต่อเดือน

อาชี พ

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

ผลการศึกษาการรับรู ้คุณภาพการให้บริ การของสนามบินสุ วรรณภูมิในช่วงโรคระบาดโควิด-19 พบว่า
ผูโ้ ดยสารชาวไทยที่ใช้บริ การของสนามบินสุ วรรณภูมิในช่วงโรคระบาดโควิด-19 มึความคิดเห็นเกี่ยวกับปั จจัย
ส่ วนบุ คคล สอดคล้องกับผลงานวิจัยของ ณัชชา ศักดิ์ สุ จริ ต (2554) ได้ทาํ การศึ กษาเรื่ อง ความพึงพอใจของ
ผูใ้ ช้บริ การชาวไทยที่มีต่อคุณภาพบริ การของท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ผลการศึกษาพบว่าระดับความพึงพอใจของ
ผูใ้ ช้บริ การชาวไทยที่มีต่อคุณภาพบริ การของท่าอากาศยานสุ วรรณภูมิโดยรวมอยูใ่ นระดับมาก และสอดคล้องกับ
ผลงานวิจยั ของ จิตตพัฒน์ พรหมพงษ์ (2558) ได้ทาํ การศึกษาเรื่ อง ปั จจัยที่มีอิทธิ พลต่อความพึงพอใจในการใช้
บริ การท่าอากาศยานสุ วรรณภูมิพบว่า ปั จจัยประชากรศาสตร์ ผูใ้ ช้บริ การที่มีความแตกต่างกันในเรื่ องของรายได้
เฉลี่ยต่อเดือนและอาชีพ มีความพึงพอใจในการใช้บริ การท่าอากาศยานสุวรรณภูมิสูงที่สุด
การรับรู ้คุณภาพการให้บริ การของสนามบินสุ วรรณภูมิในช่วงโรคระบาดโควิด-19 มีความคิดเห็นจาก
ผูโ้ ดยสารที่ เคยมาใช้บริ การอยู่ในระดับมากเกื อบทุกด้าน ประกอบด้วยความเป็ นรู ปธรรมของการให้บริ การ
ความเชื่อถือและความไว้วางใจ การให้ความเชื่อมัน่ และการรู ้จกั และเข้าใจ และจําแนกตามปั จจัยส่ วนบุคคลของ
ผูโ้ ดยสารพบว่า ผูโ้ ดยสารที่ มีเพศต่างกันมีการรับรู ้คุณภาพการให้บริ การของสนามบิ นสุ วรรณภูมิในช่ วงโรค
ระบาดโควิด-19 ในด้านรู ปธรรมของการบริ การ ด้านความน่าเชื่อถือ ด้านการตอบสนองต่อผูร้ ับบริ การ ด้านให้
ความเชื่ อมัน่ ความการเข้าใจและรับรู ้ความต้องการ ไม่แตกต่างกัน ผูโ้ ดยสารที่ มีอายุต่างกันมีการรับรู ้คุณภาพ
การให้บริ การของสนามบินสุ วรรณภูมิในช่วงโรคระบาดโควิด-19 ในด้านรู ปธรรมของการบริ การ ด้านความน่าเชื่อถือ
ด้านการตอบสนองต่อผูร้ ับบริ การ ด้านให้ความเชื่ อมัน่ ความการเข้าใจและรับรู ้ความต้องการ ไม่แตกต่างกัน
ผูโ้ ดยสารที่มีสถานภาพต่างกันมีการรับรู ้คุณภาพการให้บริ การของสนามบินสุ วรรณภูมิในช่วงโรคระบาดโควิด-19
ในด้านรู ปธรรมของการบริ การ ด้านความน่ าเชื่ อถื อ ด้านการตอบสนองต่อผูร้ ั บบริ การ ด้านให้ความเชื่ อมัน่
ความการเข้า ใจและรั บ รู ้ ค วามต้อ งการ ไม่ แ ตกต่ า งกัน ผู ้โ ดยสารที่ มี ก ารศึ ก ษาต่ า งกัน มี ก ารรั บ รู ้ คุ ณ ภาพ
การให้บริ การของสนามบินสุ วรรณภูมิในช่วงโรคระบาดโควิด-19 ในด้านรู ปธรรมของการบริ การ ด้านความน่าเชื่อถือ
ด้า นการตอบสนองต่อผูร้ ั บบริ ก าร ด้า นให้ความเชื่ อ มัน่ ความการเข้า ใจและรั บรู ้ ความต้อ งการ แตกต่างกัน
ผูโ้ ดยสารที่ มีรายได้ต่างกันการรับรู ้คุณภาพการให้บริ การของสนามบินสุ วรรณภูมิในช่วงโรคระบาดโควิด-19
ในด้านรู ปธรรมของการบริ การ ด้านความน่ าเชื่ อถื อ ด้านการตอบสนองต่อผูร้ ั บบริ การ ด้านให้ความเชื่ อมัน่
ความการเข้าใจและรับรู ้ความต้องการ ไม่แตกต่างกัน สอดคล้องกับงานวิจยั ของ วิณารัตน์ ภูวพัฒน์ชยั กิจ (2561)
ได้ศึกษาถึงคุณภาพการให้บริ การของท่าอากาศยานสุ วรรณภูมิที่ส่งผลต่อความพึงพอใจของผูใ้ ช้บริ การชาวไทย
มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาความคิดเห็ นต่อความพึงพอใจ ของผูใ้ ช้บริ การชาวไทยในการให้บริ การของท่าอากาศ
ยานสุ วรรณภูมิ ความคิดเห็นต่อคุณภาพ การให้บริ การของท่าอากาศยานสุ วรรณภูมิของผูใ้ ช้บริ การชาวไทยใน
การใช้บริ การของท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ และ เพื่อวิเคราะห์คุณภาพการให้บริ การของท่าอากาศยานสุวรรณภูมิที่
ส่ งผลต่อ ความพึงพอใจของผูใ้ ช้บริ การชาวไทย ผลการศึ กษาพบว่า ระดับความคิดเห็ นต่อความพึงพอใจของ
ผูใ้ ช้บริ การชาวไทยและปั จจัยคุณภาพการให้บริ การ ในด้านความน่ าเชื่ อถือ ด้านการตอบสนองความต้องการ
ด้านการให้ความมัน่ ใจ ด้านความเข้าใจและรับรู ้ความต้องการ และด้านความเป็ นรู ปธรรม อยูใ่ นระดับเห็นด้วย
มาก ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า คุณภาพการให้บริ การของท่าอากาศยานสุ วรรณภูมิในภาพรวมส่ งผลต่อ
ความพึงพอใจของผูใ้ ช้บริ การชาวไทย อย่างมี นัยสําคัญทางสถิ ติที่ระดับ 0.05 เมื่ อพิจารณาเป็ นรายได้พบว่า
คุณภาพการให้บริ การของท่าอากาศยานสุ วรรณภูมิดา้ นการตอบสนองความต้องการ และด้านความเป็ นรู ปธรรม
ส่งผลต่อความพึงพอใจของผูใ้ ช้บริ การชาวไทย อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ส่วนคุณภาพการให้บริ การ
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ของท่ า อากาศยานสุ ว รรณภู มิ ด้า นความน่ า เชื่ อ ถื อ ด้า นการให้ ค วามมั่น ใจ และด้า นความเข้า ใจและรั บ รู ้
ความต้องการ ไม่ส่งผลต่อความพึงพอใจของผูใ้ ช้บริ การ

7. ข้ อเสนอแนะ

7.1 ข้ อเสนอแนะในการนําผลวิจยั ไปใช้
(1) ผลการวิจยั พบว่า ความคิดเห็นเกี่ยวกับการรับรู ้คุณภาพการให้บริ การของสนามบินสุ วรรณภูมิ
ในช่วงโรคระบาดโควิด-19 ด้านการรู ้จกั และเข้าใจลูกค้าอยูใ่ นระดับมาก สามารถนําผลการวิจยั ไปปรับปรุ งพัฒนา
เพื่อสร้างความเชื่อมัน่ ให้แก่ผโู ้ ดยสารในช่วงโรคระบาดโควิด-19 ดังนั้นหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และสนามบินอื่นๆ
สามารถนําข้อมูลไปใช้ในการให้บริ การเพื่อสร้างความเขื่อมัน่ ให้กบั ผูโ้ ดยสารให้ดียง่ิ ขึ้นๆต่อไป
(2) ผลการวิจยั พบว่า ความคิดเห็นเกี่ยวกับการรับรู ้คุณภาพการให้บริ การของสนามบินสุ วรรณภูมิ
ในช่วงโรคระบาดโควิด-19 ด้านตอบสนองลูกค้าอยูใ่ นระดับปานกลาง สามารถนําผลการวิจยั ไปเป็ นแนวทางใน
การปรับปรุ งในด้านต่าง ๆ เพื่อแก้ไขและรับมือสถานการณ์โรคระบาดโควิด-19 ที่ จะส่ งผลกระทบต่อการรับรู ้
และความเขื่อมัน่ ของผูโ้ ดยสารต่อไป
7.2 ข้ อเสนอแนะในการวิจยั ครั้งต่ อไป
(1) ควรศึ กษาการรับรู ้คุณภาพการให้บริ การของสนามบิ นสุ วรรณภูมิในช่วงโรคระบาดโควิด-19
ของสนามบินอื่นๆ โดยอาจมีการเจาะลึกลงไปในแต่ละพื้นที่จงั หวัด เพื่อเปรี ยบเทียบให้เห็นถึงความเชื่อมัน่ ของ
ผูโ้ ดยสารในแต่ละพื้นที่จงั หวัด
(2) เพื่อให้ได้ขอ้ มูลเชิ งลึ กเกี่ ยวกับพฤติ กรรมการใช้บริ การสนามบิ นสุ วรรณภูมิท้ งั ชาวไทยและ
ชาวต่างชาติในช่วงโรคระบาดโควิด-19 เพื่อเปรี ยบเทียบให้เห็นถึงพฤติกรรมการรับรู ้ที่อาจแตกต่างกัน โดยอาจมี
การสัมภาษณ์ขอ้ มูล เชิงลึก ควบคู่ไปกับการแจกแบบสอบถามกับกลุ่มผูต้ อบแบบสอบถาม และอาจสอบถามถึง
ความจํา เป็ นต้อ งเดิ น ทางในช่ ว งโรคระบาดโควิด -19 เพื่ อ ให้เ ป็ นประโยชน์ ใ นการนํา ข้อ มู ล ไปปรั บ พัฒ นา
การบริ การของสนามบิน เพื่อให้ได้ขอ้ มูลที่มีความเฉพาะเจาะจง และมีความหลากหลายมากยิง่ ขึ้น
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การวิจัยนี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึ กษาเพื่อศึ กษาแนวโน้มการเดิ นทางทางอากาศของผูโ้ ดยสารในเขต
กรุ งเทพและปริ มณฑลในช่วงวิกฤตการณ์ COVID-19 ทั้ง 3 ระลอก โดยตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษามาจากประชากร
ที่อาศัยอยูใ่ นเขตกรุ งเทพและปริ มณฑล โดยใช้วิธีการสุ่ มตัวอย่างแบบกลุ่ม (Cluster) จํานวน 1,000 คน โดยเก็บ
รวบรวมข้อมูลแบบอนุกรมเวลา (Time Series) วิเคราะห์ผลใช้สถิติเชิงพรรณนา ในการวิเคราะห์ถึงแนวโน้มการ
เดินทางทางอากาศของผูโ้ ดยสารในเขตกรุ งเทพฯ และปริ มณฑลใน 2 รู ปแบบ ได้แก่ การเดินทางภายในประเทศ
และการเดินทางระหว่างประเทศ ในช่วงวิกฤตการณ์ COVID-19 โดยพบว่า แนวโน้มการเดินทางทางอากาศทั้งใน
ประเทศและระหว่างประเทศมีแนวโน้มที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่ อง โดยความต้องการการเดินทางภายในประเทศมี
สัดส่ วนของความต้องการในการเดินทางในช่วงวิกฤตการณ์ COVID-19 มากกว่า ความต้องการการเดินทางทาง
อากาศระหว่างประเทศ ซึ่ งเป็ นสิ่ งที่สายการบินต่าง ๆจะต้องคํานึ งถึงปั จจัยดังกล่าวเพื่อนํามาพัฒนาปรับปรุ งการ
ให้บริ การ เสริ มสร้างมาตรการความปลอดภัย เพื่อสร้างความมัน่ ใจในการเดินทางให้กบั ผูโ้ ดยสาร และสามารถ
รักษาฐานลูกค้าของตนเพื่อให้กลับมาใช้บริ การเพิ่มมากขึ้นหลักวิกฤตการณ์ COVID-19 ได้อีกด้วย
คําสําคัญ: การเดินทางทางอากาศ, ความต้องการ, COVID-19, การตัดสิ นใจ

1335

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

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

ความเป็ นมาและความสํ าคัญของปัญหา

ปลายปี 2019 ผลกระทบใหญ่ของการเดินทางทางอากาศได้เกิดขึ้นอีกครั้งจากการแพร่ ระบาดของไวรัส
โคโรน่า หรื อ COVID-19 ที่ทาํ ให้ประเทศต่างๆทัว่ โลกออกมาตรการควบคุมการแพร่ ระบาดจนไปถึงปิ ดประเทศ
ปิ ดเมื อง หรื อ มาตรการ ล็อกดาวน์ รวมไปถึ งนโยบายการห้ามเคลื่ อนย้ายระหว่างเมื อง การห้ามเดิ นทางข้าม
ประเทศ ข้ามจังหวัด จนไปถึงการปิ ดท่าอากาศ จากมาตรการดังกล่าวอุตสาหกรรมที่มีผลกระทบโดยตรงอย่าง
มากนัน่ ก็คืออุตสาหกรรมการท่องเที่ยว อุตสาหกรรมการบิน ซึ่ งจะเห็นได้จากจํานวนเที่ยวบินของสายการบินใน
ประเทศต่างๆลดลงมากถึง 70-90% ของเที่ยวบินทั้งหมด และที่เห็นได้ชดั สายการบินต่างๆในประเทศไทย ไม่วา่
จะเป็ น สายการบินไทย สายการบินกรุ งเทพ สายการบินไทยแอร์ เอเชีย สายการบินไทยไลอ้อนแอร์ ฯลฯ ต่างงด
ให้บ ริ ก ารทุ ก เที่ ย วบิ น ทั้ง ในประเทศและระหว่า งประเทศ นอกจากมาตรการการจํา กัด การเดิ น ทางข้า งต้น
วิกฤตการณ์ COVID-19 ยังเป็ นปั จจัยที่สาํ คัญต่อพฤติกรรมของมนุษย์จะเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมไปสู่ วิถีชีวติ ใหม่
(New Normal) ดังนั้นจึ งสามารถกล่าวได้ว่าพฤติ กรรมการเดิ นทางทางอากาศของผูโ้ ดยสารและรู ปแบบของ
การให้บริ การของสายการบินหลังวิกฤตการณ์ COVID-19 มีแนวโน้มที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างแน่นอนตลอดกาล
หรื อจนกว่าโรคระบาดจะสิ้นสุดซึ่งก็ยงั คงไม่มีใครทราบว่าจะสิ้นสุดเมื่อไหร่
การดําเนินการด้านการบินที่สาํ คัญไม่ใช่เพียงแต่การให้บริ การบนเครื่ องบินเท่านั้น สิ่ งที่สาํ คัญไม่แพ้กนั
นั่นก็คือ ขั้นตอนก่ อนปฏิ บัติการบิ น ไม่ว่าจะเป็ นการตรวจบัตรโดยสาร พิธีการตรวจคนเข้าเมือง (ในกรณี ที่
เดินทางระหว่างประเทศ) การตรวจ ณ จุดตรวจรักษาความปลอดภัย และการตรวจบัตรขึ้นเครื่ องบิน ณ ประตูข้ ึน
เครื่ องบิน ซึ่ งในเวลาสถานการณ์ปกติแล้วในเที่ยวบินระหว่างประเทศจะใช้เวลาอย่างน้อย หนึ่ งชัว่ โมงครึ่ ง และ
ในเที่ยวบินภายในประเทศจะใช้เวลาอย่างน้อยหนึ่ งชัว่ โมง แต่ในวิกฤตการณ์ COVID-19 ที่เกิดขึ้นนั้น ขั้นตอน
ก่อนการปฏิบตั ิการบินจะมีความซับซ้อนมากยิ่งขึ้น อันเนื่ องมาจากการเพิ่มมาตรการคัดกรองโรคก่อนปฏิบตั ิการ
บิน ไม่วา่ จะเป็ น ณ จุดตรวจก่อนทําการตรวจบัตรโดยสาร หรื อแม้กระทัง่ ในบางสายการบิน อาทิเช่น สายการบิน
เอมิเรตส์ ได้เริ่ มตรวจหาเชื้อ COVID-19 ผูโ้ ดยสารก่อนขึ้นเครื่ องบินซึ่ งจะรู ้ผลภายใน 10 นาที อีกทั้งการเดินทาง
ไปในหลายๆประเทศยังมีมาตรการที่ใช้เอกสารการรับรองสุ ขภาพ หรื อ Fit to Fly ที่ผโู ้ ดยสารจําเป็ นต้องมีก่อน
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การเดินทางให้เรี ยบร้อย ดังนั้นการเพิ่มมาตรการดังกล่าวก่อนทําการบินจึงจําเป็ นที่จะต้องมีการตรวจสอบอย่าง
เข้มข้น ละเอียด มากขึ้น ดังนั้นขั้นตอนก่อนทําการบินจึงจําเป็ นต้องใช้เวลามากขึ้นจากเดิมดังนั้นผูโ้ ดยสารจะต้อง
ตรวจสอบประเทศปลายทางถึงเอกสารที่มีความจําเป็ นต้องใช้และเผื่อเวลาในขั้นตอนก่อนทําการบินที่เพิ่มขึ้นอีก
ด้ว ย และที่ สํ า คัญ นอกเหนื อ จากขั้น ตอนก่ อ นทํา การบิ น ที่ จ ะขาดไม่ ไ ด้คื อ เรื่ องของสั ม ภาระที่ ปั จ จุ บั น
เจลแอลกอฮอล์ลา้ งมือเป็ นสิ่ งที่ จาํ เป็ นในวิกฤตการณ์ COVID-19 นี้ แต่เนื่ องด้วยกฎห้ามนําของเหลว เจล หรื อ
สเปรย์ (LAGs) ขึ้นเครื่ องบินเกินข้อกําหนดเด็ดขาด อย่างไรก็ตามหลังจากนี้ มีความเป็ นไปได้วา่ เจลแอลกอฮอล์
ล้างมืออาจเป็ นข้อยกเว้นโดย US Transportation Security Administration ซึ่ งเป็ นหน่ วยงานด้านความปลอดภัย
ทางการบินของสหรัฐอเมริ กาได้เริ่ มอนุญาตให้ผูโ้ ดยสารนําเจลแอลกอฮอล์ลา้ งมือที่ สามารถผ่านจุดตรวจรั กษา
ความปลอดภัยก่อนทําการบินและนําขึ้นเครื่ องบินได้ โดยมีขอ้ แม้เพียงแค่ตอ้ งผ่านการคัดแยกพิเศษและใช้เวลาที่
เพิ่มขึ้นเท่านั้น
สําหรั บการศึ กษาในครั้ งนี้ เป็ นการศึ กษาเพื่อทําความเข้าใจอย่างลึ กซึ้ ง ที่ จะทําให้เข้าใจถึ งแนวโน้ม
การเดินทางทางอากาศของผูโ้ ดยสารในเขตกรุ งเทพฯและปริ มณฑล ซึ่ งเน้นการเดินทางและบริ การที่มีคุณภาพดี
คุม้ ค่า เน้นการซื้ อด้วยเหตุผลโดยไม่ใช้อารมณ์ โดยให้ความสําคัญกับความพึงพอใจและสถานการณ์รอบตัวเป็ น
หลัก มีความสามารถในการซื้อบริ การในราคาสูง จึงมีศกั ยภาพสูงในการบริ โภค ขณะเดียวกันคํานึงถึงความมัน่ ใจ
ด้านความปลอดภัย ความมัน่ ใจด้านบริ การ ใส่ ใจสุ ขภาพที่ดี อีกทั้งผูโ้ ดยสารกลุ่มนี้ ไม่ตอ้ งกังวลต่อค่าใช้จ่ายใน
การเดิ นทาง เนื่ องจากเป็ นผูโ้ ดยสารอาศัยอยู่ในเขตเมือง จึ งมีความละเอียดรอบคอบในการเลือกซื้ อสิ นค้าและ
บริ การต่างๆ มากยิง่ ขึ้น
ด้วยเหตุน้ ี ผูว้ ิจยั จึงเห็นความสําคัญของการวิจยั เพื่อศึกษาแนวโน้มความต้องการการเดินทางทางอากาศ
ของผูโ้ ดยสารชาวไทยในเขตกรุ งเทพฯ และปริ มณฑลในช่วงวิกฤตการณ์ COVID-19 ทั้ง 3 ระลอกในประเทศไทย
เพื่อนําผลวิจยั ไปใช้ในการคาดประมาณและหามมาตรการรองรับการให้บริ การการเดิ นทางทางอากาศในช่วง
COVID-19 ต่อไป

วัตถุประสงค์ ของการวิจัย

เพื่ อ ศึ ก ษาแนวโน้ม การเดิ น ทางทางอากาศของผู ้โ ดยสารในเขตกรุ ง เทพและปริ มณฑลในช่ ว ง
วิกฤตการณ์ COVID-19 ทั้ง 3 ระลอกในประเทศไทย

การทบทวนวรรณกรรม

ในการวิจยั ในครั้งนี้ ผวู ้ ิจยั ทําการทบทวนวรรณกรรมและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้องกับงานวิจยั โดยใช้แนวคิด
ทฤษฎีและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้องดังนี้
การจัดการลูกค้าสัมพันธ์ ประยุกต์ใช้ทฤษฎีของ ประยุกต์ใช้ทฤษฎีของ Zeithamal Valarie A. and Mary
Jo. (2000) กล่าวถึง กระบวนการของการบริ หารลูกค้าสัมพันธ์ หรื อ DEAR Model ประกอบด้วย 4 องค์ประกอบ
คือ 1) การสร้างฐานข้อมูลลูกค้า (Database: D) 2) การใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมเพื่อการวิเคราะห์และแยกแยะ
ลู ก ค้า (Electronic: E) 3) การกํา หนดโปรแกรมเพื่ อ สร้ า งความสัม พันธ์ (Action: A) และ 4) การรั ก ษาลู ก ค้า
(Retention: R)
การรั บรู ้ คุณภาพบริ การประยุกต์ใช้ทฤษฎี ของ Parasuraman, Zeithaml and Berry (1985) ได้กล่าวว่า
คุณภาพบริ การ คือ การรับรู ้ของลูกค้าซึ่ งลูกค้าจะทําการประเมินคุณภาพบริ การ โดยเปรี ยบเทียบความต้องการ
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หรื อ ความคาดหวัง กับ การบริ ก ารที่ ไ ด้รั บ จริ ง และการที่ อ งค์ก รจะได้รั บ ชื่ อ เสี ย งจากคุ ณ ภาพบริ ก ารต้อ งมี
การบริ การอย่างคงที่อยู่ในระดับของการรับรู ้ของลูกค้า หรื อมากกว่าความคาดหวังของลูกค้านอกจากนั้นยังได้
กล่าวถึงการประเมินคุณภาพบริ การว่า “การประเมินคุณภาพบริ การของลูกค้านั้นยากกว่าการประเมินคุณภาพของ
สิ นค้า” การรับรู ้คุณภาพบริ การ เป็ นผลลัพธ์จากการเปรี ยบเทียบของความคาดหวังของลูกค้ากับบริ การที่ได้รับจริ ง
ซึ่ งคุณภาพที่ถูกประเมินไม่ได้เป็ นการประเมินเฉพาะผลจากการบริ การเท่านั้น แต่เป็ นการประเมินที่รวมไปถึง
กระบวนการของการบริ การที่ ได้รับแนวคิดของ Parasuraman, Zeithaml and Berry, (1998)ได้สร้างเครื่ องมือวัด
คุณภาพการบริ การจําแนก 5 ด้าน ดังนี้
1. ความไว้ใจ หรื อ ความน่าเชื่อถือ (Reliability) ความสามารถในการให้บริ การให้ตรงตามที่ตกลงกัน
ไว้กบั ลูกค้าและบริ การที่ ให้ทุกครั้ง มีความสมาเสมอ ทําให้ลูกค้ารู ้สึกว่าน่ าเชื่ อถือในมาตรฐานการให้บริ การ
สามารถให้ความไว้วางใจได้
2. ความมัน่ ใจ (Assurance) ความสามารถในการสร้างความเชื่ อมันให้เกิ ดกับลูกค้า มี ความซื่ อสัตย์
สร้างความมัน่ ใจ และความมัน่ คงปลอดภัย
3. สิ่ งที่สามารถจับต้องได้ (Tangibles) ลักษณะทางกายภาพของอุปกรณ์เครื่ องมือสิ่ งอํานวยความสะดวก
พนัก งาน และวัส ดุ ท่ี ใ ช้ในการสื่ อสารต่า งๆ บริ ก ารที่ ถู ก นํา เสนอออกมาเป็ นรู ปธรรมจะทํา ให้ลู ก ค้ารั บรู ้ ถึง
การให้บริ การนั้นๆ ได้ชดั เจนขึ้น
4. ความเข้าใจและเอาใจใสลูกค้า (Empathy) ลูกค้าสามารถเข้าถึงได้โดยสะดวกและสามารถติดต่อได้
ง่าย ความสามารถในการติดตอสื่ อสารให้ลูกค้าเข้าใจได้ความเห็นอกเห็นใจ และเข้าใจลูกค้า
5. การสนองตอบลูกค้า (Responsiveness) ผูใ้ ห้บริ การพร้อมและเต็มใจที่จะให้บริ การทันทีตอบสนอง
ความต้องการของผูใ้ ช้บริ การหรื อลูกค้าได้ทนั ทวงที และให้ความช่วยเหลือเป็ นอย่างดี
การตัดสิ นใจเลือกซื้ อ ประยุกต์ใช้ทฤษฎี ของ Mowen and Minor (1998) ได้กล่าวไว้ว่า การตัดสิ นใจ
เลือกซื้ อมีความสัมพันธ์อย่างมากกับพฤติกรรมการซื้ อของผูบ้ ริ โภคเนื่ องจากก่อนที่ผบู ้ ริ โภคจะแสดงพฤติกรรม
การซื้ อ ผูบ้ ริ โภคจะมีการตัดสิ นใจเลือกซื้ อหรื อมีแนวโน้มที่จะแสดงพฤติกรรมนั้นขึ้นมาก่อนโดยอาจจะอยู่ใน
รู ปแบบของการค้นคว้าหาข้อมูลเกี่ ยวกับสิ นค้าหรื อบริ การ หรื อการบอกเล่าแก่ บุคคลอื่นถึงประสบการณ์ ใน
การใช้สินค้าหรื อบริ การเหล่านั้น การตัดสิ นใจเลือกซื้ อหรื อใช้บริ การเป็ นความตั้งใจของผูบ้ ริ โภคในการกระทํา
ให้ได้มาซึ่ งการจัดการและการใช้สินค้าหรื อบริ การ ดังนั้นผูบ้ ริ โภคอาจจะสร้างการตัดสิ นใจเลือกซื้ อโดยการหา
ข้อมูล รวมทั้งพูดคุยกับผูอ้ ื่นถึงประสบการณ์เกี่ยวกับสิ นค้า นอกจากนี้ การสร้างการตัดสิ นใจเลือกซื้ อมีแนวโน้ม
ที่จะเกิดขึ้นในกรณี ที่มีความเกี่ยวพันสูง
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กรอบแนวคิดในการวิจัย

จากแนวคิดทฤษฎีที่ที่เกี่ยวข้องกับ รวมทั้งงานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง ผูว้ จิ ยั สามารถสร้างเป็ นกรอบแนวคิดของ
การวิจยั โดยมีตวั แปรอิสระและตัวแปรตามดังแผนภาพที่ 1
ตัวแปรอิสระ
ลักษณะทางประชากรของผูโ้ ดยสาร
ปั จจัยทางด้านทุนทางเศรษฐกิจ
ปั จจัยทางด้านทุนมนุษย์
(Patterson and Pegg, 2009)

ตัวแปรตาม
แนวโน้มความต้องการการเดินทาง
ทางอากาศในช่วงวิกฤต Covid-19

แผนภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจยั

วิธีดําเนินการวิจัย

แบบแผนการวิจยั
แนวโน้มความต้องการการเดิ นทางทางอากาศของผูโ้ ดยสารชาวไทยในเขตกรุ งเทพฯ และปริ มณฑล
ในช่ ว งวิ ก ฤตการณ์ COVID-19 ทั้ง 3 ระลอกในประเทศไทยเป็ นการศึ ก ษาโดยการวิ จัย แบบเชิ ง ปริ ม าณ
(Quantitative Research) ด้ว ยรู ป แบบการวิ จัย เชิ ง สํา รวจ (Survey Research) แบบอนุ ก รมเวลา (Time Series)
โดยเก็บกลุ่มตัวอย่างชุดเดิ มในแต่ละช่วงเวลาโดยผูว้ ิจยั ทําการเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างดังกล่าวในช่วงเดือน
เมษายน 2563 ถึง สิ งหาคม 2564
ประชากรและตัวอย่ าง
ประชากรที่ใช้ในการวิจยั ในครั้งนี้คือประชากรที่อยูใ่ นวัยสู งอายุ 20 ปี ขึ้นไปที่อยูใ่ นเขตกรุ งเทพฯ และ
ปริ มณฑลโดยใช้การคํานวณหาขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้สูตรการหาขนาดตัวอย่างแบบไม่ทราบจํานวนประชากร
ของ Roscoe (1969 ) แทนค่าโดยใช้สูตรที่ระดับความเชื่อมัน่ 95% ค่าความคาดเคลื่อน 5% โดยจะได้กลุ่มตัวอย่าง
ทั้งหมดเป็ น 1,000 ตัวอย่าง กลุ่มตัวอย่างที่ เป็ นชาวไทยที่ มีอายุ 20 ปี ขึ้นไป ชาวไทยที่ อยู่ในเขตกรุ งเทพฯ และ
ปริ มณฑลใช้วธิ ีทาํ การสุ่มแบบเป็ นระบบ (Systematic Random Sampling) โดยเลือกจากประชากรที่อยูใ่ นพื้นที่ใน
เขตพื้นที่กรุ งเทพฯ และปริ มณฑล โดยวิธี Cluster Sampling เพื่อเลือกเขตที่ผสู ้ ู งอายุอาศัยอยู่ ได้จาํ นวน 5 เขตใน
กรุ งเทพฯ ได้แก่ เขตวัฒนา เขตดอนเมือง เขตบางนา เขตสาทร และเขตธนบุรี ในเขตปริ มณฑล 2 อําเภอ ได้แก่
อําเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ และ อําเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี
เครื่ องมือทีใ่ ช้ ในการวิจยั
ในการศึกษาวิจยั ครั้งนี้ ผวู ้ ิจยั ใช้ขอ้ มูลจากแบบสอบถามเรื่ อง “แนวโน้มความต้องการการเดินทางทาง
อากาศของผูโ้ ดยสารชาวไทยในเขตกรุ งเทพฯ และปริ มณฑลในช่ วงวิกฤตการณ์ COVID-19 ทั้ง 3 ระลอกใน
ประเทศไทย” ของผูว้ ิจยั ซึ่ งผ่านการประเมินจากผูท้ รงคุณวุฒิ และตรวจสอบความเที่ยงตรงของเครื่ องมือ โดยได้
ค่ า ความเชื่ อ มั่น Cronbach’s Alpha ที่ 0.823 ซึ่ ง เป็ นค่ า ที่ ค่ อนข้า งสู ง ใกล้เ คี ย งกับ 1 และมากกว่า 0.75 จึ ง เป็ น
เครื่ องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลได้ (Crandall, 1981)
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การเก็บรวบรวมข้ อมูล
ใช้แบบสอบถามในการเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างโดยกลุ่มตัวอย่างกรอกคําตอบเอง (Self-Administered)
ซึ่ งแบบสอบถามในส่ วนที่ 1 สอบถามเกี่ ยวกับข้อมูลลักษณะประชากรศาสตร์ ของผูต้ อบแบบสอบถาม ได้แก่
เพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดับการศึ กษา รายได้ ลักษณะคําถามเป็ นแบบสํ ารวจรายการ (Check list) ส่ วน
แบบสอบถามในส่ วนที่ 2 เป็ นแบบคําถามเกี่ยวกับความต้องการในการเดินทางภายในประเทศ และต่างประเทศ
ของผูโ้ ดยสาร ชาวไทยในยุค COVID-19 โดยใช้เป็ นข้อคําถามเกี่ ยวกับความต้องการในการเดิ นทางทางอากาศ
ทั้งในประเทศและต่างประเทศของผูโ้ ดยสารชาวไทย แต่ถา้ ในกรณี กลุ่มตัวอย่างไม่สามารถกรอกแบบสอบถาม
ได้ผูว้ ิจยั จะทําการเก็บข้อมูลโดยใช้วิธีสอบถามในแบบสอบถามและบันทึ กข้อมูลลงในแบบสอบถามและนํา
แบบสอบถามที่ได้มาทําการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล
การวิเคราะห์ ข้อมูล
ดําเนินการวิเคราะห์ขอ้ มูลทางสถิติโดยใช้โปรแกรมสําเร็ จรู ปทางสถิติ จากนั้นจึงนําผลคํานวณทางสถิติ
ที่ได้ มาเขียนการวิเคราะห์โดยวิเคราะห์ใช้สถิติเชิงพรรณนา ร้อยละ อัตราส่วน รวมทั้งนําเสนอผลการวิจยั ต่อไป

ผลการวิจัย

1. ข้อ มู ล ลัก ษณะทั่ว ไปทางประชากรศาสตร์ โดยด้า นเพศ พบว่า ส่ ว นใหญ่ เ ป็ นเพศหญิ ง มากกว่า
เพศชาย โดยมีเพศชาย จํานวน 489 คน คิดเป็ นร้อยละ 48.90 และเพศหญิง จํานวน 511 คน คิดเป็ นร้อยละ 51.10
ด้านอายุ พบว่า อายุเฉลี่ย 36.72 ปี กลุ่มตัวอย่าง มีอายุต่าํ สุด 20 ปี อายุสูงสุด 65 ปี ด้านสถานภาพ พบว่า ส่วนใหญ่
อยู่ในสถานะภาพ สมรส/อยู่ดว้ ยกัน จํานวน 675 คน คิดเป็ นร้อยละ 67.50 น้อยที่ สุดคือ สถานะภาพ หย่าร้าง/
หม้าย/แยกกันอยู่ จํานวน 27 คน คิ ดเป็ นร้ อยละ 2.70 ปั จจัยด้านทุ นมนุ ษย์ ด้านการศึ กษา พบว่า ส่ วนใหญ่ มี
การศึกษาระดับปริ ญญาตรี จํานวน 672 คน คิดเป็ นร้อยละ 67.20 น้อยที่สุดคือ ระดับปริ ญญาเอก จํานวน 19 คน
คิดเป็ นร้อยละ 1.90 ปั จจัยด้านทุนทางเศรษฐกิจ ด้านอาชีพ พบว่า ส่ วนใหญ่เป็ นพนักงานเอกชน จํานวน 522 คน
คิดเป็ นร้อยละ 52.20 น้อยที่สุด คือ อาชีพเกษตรกรรม จํานวน 2 คน คิดเป็ นร้อยละ 0.20 ด้านรายได้ต่อเดือน พบว่า
รายได้เฉลี่ยต่อเดื อนอยู่ที่ 26,872.25 บาท ส่ วนใหญ่มีรายได้ระหว่าง รายได้เฉลี่ยต่อเดื อนสู งสุ ด 120,000 บาท
รายได้เฉลี่ยต่อเดือนตํ่าสุด 14,000 บาท
2. ผลการวิเคราะห์ความต้องการในการเดินทางทางอากาศภายในประเทศของผูโ้ ดยสารชาวไทยในยุค
COVID-19 พบว่าผูโ้ ดยสารมีความต้องการเดินทางสู งสุดในเดือน ธันวาคม2563 โดยมีความต้องการเดินทางอยูท่ ี่
ร้อยละ 95.6 รองลงมาคือเดือน เมษายน 2564 มีความต้องการในการเดินทางอยูท่ ี่ร้อยละ 93.5 เดือนพฤศจิกายน
2563 และมีนาคม 2564 มีความต้องการในการเดินทางอยูท่ ี่ร้อยละ 92.1 เดือนสิ งหาคม 2564 มีความต้องการใน
การเดิ น ทางอยู่ที่ ร้ อ ยละ 91.3 ตามลํา ดับ ส่ ว นที่ มี ค วามต้อ งการเดิ น ทางน้อ ยที่ สุ ด คื อ เดื อ น เมษายน 2563
ความต้องการในการเดินทางอยูท่ ี่ร้อยละ 26.2 ดังภาพที่ 2
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ภาพที่ 2 กราฟแสดงความต้องการการเดินทางทางอากาศภายในประเทศ
ของผูโ้ ดยสารชาวไทยในเขตกรุ งเทพฯ และปริ มณฑล
ที่มา: ผูว้ จิ ยั
3. ผลการวิเคราะห์ความต้องการในการเดินทางทางอากาศระหว่างประเทศของผูโ้ ดยสารชาวไทยในยุค
COVID-19 พบว่าพบว่าผูโ้ ดยสารมีความต้องการเดินทางสู งสุ ดคือในเดือน สิ งหาคม 2564 โดยมีความต้องการ
เดินทางอยูท่ ี่ร้อยละ 83.2 รองลงมาคือเดือน กรกฎาคม 2564 มีความต้องการในการเดินทางอยูท่ ี่ร้อยละ 82.5 เดือน
มิถุนายน 2564 มีความต้องการในการเดินทางอยูท่ ี่ร้อยละ 81.8 ตามลําดับ ส่วนที่มีความต้องการเดินทางน้อยที่สุด
คือเดือน พฤษภาคม 2563 ความต้องการในการเดินทางอยูท่ ี่ร้อยละ 7.5 ดังภาพที่ 3

ภาพที่ 3 กราฟแสดงความต้องการการเดินทางทางอากาศระหว่างประเทศ
ของผูโ้ ดยสารชาวไทยในเขตกรุ งเทพฯและปริ มณฑล
ที่มา: ผูว้ จิ ยั
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สรุ ปผลการวิจัย

จากผลการศึ กษาจากกลุ่มตัวอย่างในเขตกรุ งเทพฯ และปริ มณฑลจํานวน 1,000 คน ตั้งแต่วยั แรงงาน
ขึ้ น ไป ทุ ก กลุ่ ม อาชี พ ถึ ง การตัด สิ น ใจในการเดิ น ทางทางอากาศในช่ ว งวิก ฤตการณ์ COVID-19 พบว่า ยัง มี
ความต้องการในเดิ นทางทางอากาศทั้งในประเทศและต่างประเทศเพิ่มขึ้น แม้แต่ในการระบาดระลอกที่ 3 ที่ มี
ผูต้ ิดเชื้อรายใหม่สูง แต่ความต้องการในการเดินทางทั้งภายในประเทศและต่างประเทศก็ยงั คงมีความต้องการใน
การเดินทางสู งมากเช่นกัน โดยความต้องการการเดินทางทางอากาศภายในประเทศมีสัดส่ วนความต้องการที่ สูง
กว่าความต้องการการเดินทางทางอากาศระหว่างประเทศ โดยกลุ่มตัวอย่างที่มีความต้องการเดินทางทางอากาศให้
เหตุผลว่าแม้ราคาบัตรโดยสารจะมีราคาที่สูงขึ้นแต่การเดินทางทางอากาศยังเป็ นการเดินทางที่ปลอดภัยที่สุด และ
รวดเร็ วที่สุดมากกว่าการเดินทางทางอื่นๆ รวมทั้งมีความเชื่อมัน่ ต่อมาตรการตรวจคัดกรองก่อนการเดินทางว่าจะ
ทํา ให้ใ ช้บ ริ ก ารได้อ ย่า งปลอดภัย แต่ อ ย่า งไรก็ ต ามยัง พบว่า กลุ่ ม ตัว อย่า งจํา นวนน้อ ยที่ ย งั ไม่ เ ลื อ กเดิ น ทาง
ทางอากาศจนกว่าสถานการณ์ต่างๆจะกลับเข้าสู่ สภาวะปกติดังเดิ ม โดยให้เหตุผลในด้านราคาบัตรโดยสารที่
สู งขึ้นไม่คุม้ ค่าต่อการเดินทางและอยากให้มีความปลอดภัยมากที่สุดในการเดินทาง จากผลการศึกษาดังกล่าวจะ
เห็ นได้ว่าผูโ้ ดยสารส่ วนใหญ่ยงั คงเชื่ อมัน่ ในการเดิ นทางทางอากาศและยอมรั บมาตรการทางด้านการตรวจ
คัดกรองที่เข้มงวดมากขึ้นอีกด้วย

ข้ อเสนอแนะ

1) ข้ อเสนอแนะในการนําผลวิจยั ไปใช้
(1) จากการศึ กษาที่ ว่าความต้องการเดิ นทางในประเทศของผูโ้ ดยสารมี แนวโน้มที่ สูงขึ้ นอย่าง
ต่อเนื่ อง ดังนั้นเพื่อเป็ นการรักษาฐานลูกค้าผูโ้ ดยสารในประเทศซึ่ งจะเป็ นกระแสหลักของการเดินทางที่มีจาํ นวน
เพิ่มขึ้นควรมีการพัฒนาปรับปรุ งการให้บริ การอย่างต่อเนื่อง การใช้การส่ งเสริ มการตลาดรวมทั้งแผนการตลาดที่
สร้ า งคสวามเชื่ อ มั่น ในด้า นการบริ ก าร การสร้ า งความเชื่ อ มั่น ในการเดิ น ทางโดยเฉพาะอย่า งยิ่ง มาตรการ
การป้ องกันการแพร่ ระบาดของ COVID-19 อย่างเคร่ งครั ดเพื่อเสริ มสร้ างความมัน่ ใจและความปลอดภัย ใน
การเดินทางของผูโ้ ดยสารและเป็ นการรักษาฐานลูกค้าให้คงอยูอ่ ีกด้วย
(2) จากการศึ กษาพบว่าความต้องการการเดิ นทางทางทางอากาศระหว่างประเทศของผูโ้ ดยสาร
ชาวไทยยังคงมีความต้องการที่ เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่ องแต่มีสัดส่ วนน้อยกว่าความต้องการการเดิ นทางทางอากาศ
ภายในประเทศเป็ นเพราะสถานการณ์การแพร่ ระบาดในต่างประเทศในระลอกที่ 1 และที่ 2 ยังคงรุ นแรงอยูแ่ ต่หาก
สถานการณ์ การแพร่ ระบาดในต่างประเทศคลี่ คลายไปในทางที่ ดี ความต้องการการเดิ นทางระหว่างประเทศ
จะต้องมีสัดส่ วนที่ สูงขึ้น แต่ในการระบาดระลอกที่ 3 กลับมีความต้องการเดิ นทางทั้งในประเทศและระหว่าง
ประเทศที่ใกล้เคียงกัน ถึงแม้วา่ การระบาดในระลอกที่ 3 จะมีคนติดเชื้อในประเทศเป็ นจํานวนมากก็ตาม ดังนั้น
เพื่อเป็ นการรักษาฐานลูกค้าเดิ มของสายการบิ นในเส้นทางระหว่างประเทศ สายการบิ นต่างๆ ควรใช้กลยุทธ์
การจัดการลูกค้าสัมพันธ์ (Customer Relation Management) ประเมิน ติดตาม และแจ้งข่าวสารด้านต่างๆ ของสายการบิน
และใช้กลยุทธ์เสริ มสร้างความมัน่ ใจและความปลอดภัยในการเดินทางทางอากาศให้กบั ผูโ้ ดยสาร ในการกลับใช้
บริ การหลังวิกฤตการณ์ COVID-19 อีกด้วย
ข้ อเสนอแนะในการวิจยั ครั้งต่ อไป
การศึ ก ษานี้ เป็ นเพี ยงการศึ ก ษากลุ่ ม ของผูโ้ ดยสารในเขตกรุ ง เทพฯและปริ ม ณฑลเท่ า นั้น ยังมี กลุ่ม
ผูโ้ ดยสารในภูมิภาคอื่นๆในประเทศไทย หรื อ ผูโ้ ดยสารต่างชาติในภูมิภาคต่างๆของโลก เพื่อเป็ นการศึกษาวิจยั
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ความต้องการการเดิ นทางของผูโ้ ดยสารในยุค COVID-19 ที่ ครอบคลุมในผูโ้ ดยสารที่ มี อายุ ช่ วงวัย เชื้ อชาติ
ศาสนา และวัฒนธรรมที่ มีความแตกต่ างและหลากหลาย รวมทั้งศึ กษาในเชิ งคุ ณภาพเพื่อศึ กษาถึ งสาหตุ ใ น
การตัดสิ นใจในการเลื อกรู ปแบบการเดิ นทางของผูโ้ ดยสารในยุค COVID-19 ที่ สมบูรณ์มากยิ่งขึ้น รวมไปถึ ง
ศึกษาเจาะลึกถึงพฤติกรรม และปั จจัยในการเดินทางในรู ปแบบต่างๆของผูโ้ ดยสารในยุค COVID-19 เพื่อได้ขอ้ มูล
ด้านการเดินทางของผูโ้ ดยสารที่เจาะลึกมากยิง่ ขึ้นต่อไป
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การวิจัยนี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึ กษาปั จจัยที่ ส่งผลต่อการตัดสิ นใจในการเลื อกใช้บริ การการเดิ นทาง
ภายในประเทศในยุคโควิด 19 ของประชากรไทยในเขตกรุ งเทพ และปริ มณฑล: การศึกษาเปรี ยบเทียบระหว่าง
รถโดยสารประจําทางกับสายการบินต้นทุนตํ่า โดยตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษามาจากประชากรที่อาศัยอยูใ่ นประเทศ
ไทย โดยใช้วิธีการสุ่ มตัวอย่างแบบกลุ่ม (Cluster) จํานวน 500 คน วิเคราะห์ผลใช้สถิ ติเชิ งพรรณนา และสถิ ติ
สหสัมพันธ์แบบพหุ ดว้ ยวิธี Ordered Logistic Regression ในการวิเคราะห์ถึงพฤติกรรมการตัดสิ นใจในการเลือก
รู ปแบบการเดิ นทางภายในประเทศของประชากรไทยในยุคโควิด 19 ใน 2 รู ปแบบ ได้แก่ การเดิ นทางโดยรถ
โดยสารประจําทาง และสายการบิ นต้นทุนตํ่า โดยพบว่า ผูโ้ ดยสารตัดสิ นใจที่ จะเลือกรู ปแบบการเดินทางโดย
สายการบิ นต้นทุนตํ่ามากกว่ารถโดยสารประจําทาง โดยมีปัจจัย ในด้านอายุ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน และข้อจํากัด
ทางกายภาพของผูโ้ ดยสารมีความสัมพันธ์กบั การตัดสิ นใจในการเลือกรู ปแบบในการเดินทางภายในประเทศของ
ประชากรไทยในยุคโควิด 19 ซึ่ งเป็ นสิ่ งที่ ระบบขนส่ งสาธารณะต้องคํานึ งถึ งปั จจัยดังกล่าวเพื่อนํามาพัฒ นา
ปรับปรุ งการให้บริ การเพื่อเป็ นรู ปแบบการเดินทางที่ตอบสนองผูโ้ ดยสารทุกช่วงวัยในยุคโควิด 19ได้ต่อไป
คําสําคัญ: การเดินทางทางอากาศ, การตัดสิ นใจ, รู ปแบบการเดินทาง
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

ความเป็ นมาและความสํ าคัญของปัญหา

ในปั จจุบนั การเดินทางทางอากาศเป็ นที่นิยมอย่างมาก ซึ่ งแตกต่างจากในอดีตที่การเดินทางทางอากาศ
ถูก จํากัดไว้เฉพาะในกลุ่มชนชั้นสูง เนื่องจากธุรกิจการบินยังไม่เป็ นที่แพร่ หลายและมีราคาที่สูง เพราะด้วยเหตุผล
ทางด้าน ราคาของสายการบินประเภทนี้ ทาํ ให้ประชาชนทัว่ ไปที่มีรายได้สามารถเข้าถึงการเดินทางทางอากาศได้
ง่ า ยขึ้ น อี ก ทั้ง ทํา ให้ ป ระชาชนมี ท างเลื อ กในการเดิ น ทางเพิ่ ม มากขึ้ น มี ผ ลทํา ให้ พ ฤติ ก รรมของผู ้บ ริ โ ภค
เปลี่ยนแปลงไปโดยการหันมา ใช้การคมนาคมทางอากาศมาขึ้น ประเภทของผูท้ ี่ใช้บริ การของสายการบิ นนั้นมี
ตั้ง แต่ เ ด็ ก วัย รุ่ น ผูใ้ หญ่ ผูส้ ู ง อายุ แม้ว่า สิ่ ง แวดล้อ มภายในห้อ งโดยสารบนเครื่ อ งบิ น จะมี ผ ลต่ อ ผูโ้ ดยสาร
โดยเฉพาะผูส้ ูงอายุ แต่การเดินทางโดยเครื่ องบินก็ถือว่าเป็ นการเดินทางที่ปลอดภัยและประหยัดเวลาที่สุดและใน
ปั จจุบนั จํานวนของผูส้ ู งอายุมีเพิ่มมากขึ้นนอกจากบัตรโดยสารของสายการบินในปั จจุบนั ราคาถูกลงมากแล้ว
การเดินทางโดยเครื่ องบินก็ถือว่าเป็ นการเดินทางที่ปลอดภัย ที่สุดและรวดเร็ วที่สุดด้วยเช่นกัน จึงทําให้จาํ นวนผูท้ ี่
เดินทางโดยเครื่ องบินเพิ่มมากยิ่งขึ้น รวมถึงกลุ่มผูส้ ู งอายุ ที่ใช้บริ การสายการบินจํานวน 1.45 ล้านคนในปี พ.ศ.
2550 เป็ น 2.13 ล้านคน ในปี พ.ศ. 2560 (Civil Aviation Authority of Thailand, 2018)
ปลายปี 2019 ผลกระทบใหญ่ของการเดินทางทางอากาศได้เกิดขึ้นอีกครั้งจากการแพร่ ระบาดของไวรัส
โคโรน่า หรื อ COVID-19 ที่ทาํ ให้ประเทศต่างๆทัว่ โลกออกมาตรการควบคุมการแพร่ ระบาดจนไปถึงปิ ดประเทศ
ปิ ดเมื อง หรื อ มาตรการล็อกดาวน์ รวมไปถึ งนโยบายการห้ามเคลื่ อนย้ายระหว่างเมื อง การห้ามเดิ นทางข้าม
ประเทศ ข้ามจังหวัด จนไปถึงการปิ ดท่าอากาศ จากมาตรการดังกล่าวอุตสาหกรรมที่มีผลกระทบโดยตรงอย่าง
มากนัน่ ก็คืออุตสาหกรรมการท่องเที่ยว อุตสาหกรรมการบิน ซึ่ งจะเห็นได้จากจํานวนเที่ยวบินของสายการบินใน
ประเทศต่างๆลดลงมากถึง 70-90% ของเที่ยวบินทั้งหมด และที่เห็นได้ชดั สายการบินต่างๆในประเทศไทย ไม่วา่
จะเป็ น สายการบินไทย สายการบินกรุ งเทพ สายการบินไทยแอร์ เอเชีย สายการบินไทยไลอ้อนแอร์ ฯลฯต่างงด
ให้บ ริ ก ารทุ ก เที่ ย วบิ น ทั้ง ในประเทศและระหว่า งประเทศ นอกจากมาตรการการจํา กัด การเดิ น ทางข้า งต้น
วิกฤตการณ์ COVID-19 ยังเป็ นปั จจัยที่สาํ คัญต่อพฤติกรรมของมนุษย์จะเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมไปสู่ วิถีชีวติ ใหม่
(New Normal) ดังนั้นจึ งสามารถกล่าวได้ว่าพฤติ กรรมการเดิ นทางทางอากาศของผูโ้ ดยสารและรู ปแบบของ
การให้บริ การของสายการบินหลังวิกฤตการณ์ COVID-19 มีแนวโน้มที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างแน่นอนตลอดกาล
หรื อจนกว่าโรคระบาดจะสิ้นสุดซึ่งก็ยงั คงไม่มีใครทราบว่าจะสิ้นสุดเมื่อไหร่
สําหรั บการศึ กษาในครั้ งนี้ เป็ นการศึ กษาเพื่อทําความเข้าใจอย่างลึ ก ซึ้ ง ที่ จะทําให้เข้าใจถึ งรู ปแบบ
การเดินทางภายในประเทศของประชากรไทยในยุคโควิด 19 ซึ่ งเน้นการเดินทางและบริ การที่มีคุณภาพดี คุม้ ค่า
เน้นการซื้ อด้วยเหตุผลโดยไม่ใช้อารมณ์ โดยให้ความสําคัญกับความพึงพอใจเป็ นหลัก มีความสามารถในการซื้อ
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บริ การในราคาสูง จึงมีศกั ยภาพสูงในการบริ โภค ขณะเดียวกันคํานึงถึงความมัน่ ใจด้านความปลอดภัย ความมัน่ ใจ
ด้านบริ การ ใส่ ใจสุ ขภาพที่ดี รวมทั้งมาตรการการคักรองโรค อีกทั้งผูโ้ ดยสารกลุ่มนี้ ไม่ตอ้ งกังวลต่อค่าใช้จ่ายใน
การเดินทาง เนื่ องจากเป็ นประชากรที่อยูใ่ นเขตเมือง จึงมีความละเอียดรอบคอบในการเลือกซื้ อสิ นค้าและบริ การ
ต่างๆ มากยิง่ ขึ้น
ด้วยเหตุน้ ี ผูว้ ิจยั จึงเห็นความสําคัญของการวิจยั เพื่อศึกษาปั จจัยที่ส่งผลต่อการตัดสิ นใจในการเลือกใช้
บริ การการเดิ นทางภายในประเทศในยุคโควิด 19 ของประชากรไทยในเขตกรุ งเทพ และปริ มณฑล: การศึ กษา
เปรี ยบเที ยบระหว่างรถโดยสารประจําทางกับสายการบิ นต้นทุ นตํ่า เพื่อนําผลวิจัยไปใช้ปรั บปรุ งและพัฒนา
การการให้บริ การของระบบขนส่งสาธารณะให้เหมาะสมกับผูโ้ ดยสารทุกช่วงวัยในยุคโควิด 19 ต่อไป

วัตถุประสงค์ ของการวิจัย

(1) เพื่อศึ กษาการเลือกใช้บริ การการเดินทางภายในประเทศในยุคโควิด 19 ของประชากรไทย ในเขต
กรุ งเทพฯและปริ มณฑลระหว่างรถโดยสารประจําทางกับสายการบินต้นทุนตํ่า
(2) เพื่อศึ กษาปั จจัยที่ ส่งผลต่อการตัดสิ นใจในการเลื อกใช้บริ การการเดิ นทางภายในประเทศในยุค
โควิด 19 ของประชากรไทยในเขตกรุ งเทพฯและปริ มณฑล: การศึกษาเปรี ยบเทียบระหว่างรถโดยสารประจําทาง
กับสายการบินต้นทุนตํ่า

การทบทวนวรรณกรรม

ในการวิจยั ในครั้งนี้ ผวู ้ ิจยั ทําการทบทวนวรรณกรรมและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้องกับงานวิจยั โดยใช้แนวคิด
ทฤษฎีและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้องดังนี้
1. แนวคิดทฤษฎีการตัดสิ นใจ
2. แนวคิดทฤษฎีพฤติกรรมผูบ้ ริ โภค
3. แนวคิดทฤษฎีพฤติกรรมช่วงวัย
4. งานวิจยั เกี่ยวกับรู ปแบบการเดินทางทางอากาศ

กรอบแนวคิดในการวิจัย

จากแนวคิดทฤษีที่ที่เกี่ยวข้องกับ รวมทั้งงานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง ผูว้ ิจยั สามารถสร้างเป็ นกรอบแนวคิดของ
การวิจยั โดยมีตวั แปรอิสระและตัวแปรตามดังแผนภาพที่ 2
ตัวแปรอิสระ
ลักษณะทางประชากรของผูโ้ ดยสาร
ปั จจัยทางด้านทุนทางเศรษฐกิจ
ปั จจัยทางด้านทุนมนุษย์
ข้อจํากัดทางกายภาพ

ตัวแปรตาม
การตัดสิ นใจในการเลือกใช้บริ การ
การเดินทางภายในประเทศในยุคโค
วิด 19 ของผูโ้ ดยสาร
- รถโดยสารประจําทาง
- สายการบินต้นทุนตํ่า

แผนภาพที่ 2 กรอบแนวคิดในการวิจยั
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วิธีดําเนินการวิจัย

แบบแผนการวิจยั
ปั จจัยที่ ส่งผลต่อการตัดสิ นใจในการเลื อกใช้บริ การการเดิ นทางภายในประเทศในยุคโควิด 19 ของ
ประชากรไทยในเขตกรุ งเทพฯและปริ มณฑล: การศึกษาเปรี ยบเทียบระหว่างรถโดยสารประจําทางกับสายการบิน
ต้นทุ นตํ่าเป็ นการศึ กษาโดยการวิจัยแบบเชิ งปริ มาณ (Quantitative Research) ด้วยรู ปแบบการวิจยั เชิ งสํา รวจ
(Survey Research) ในช่วงเดือน มีนาคม 2564 ถึง มิถุนายน 2564
ประชากรและตัวอย่ าง
ประชากรที่ใช้ในการวิจยั ในครั้งนี้ คือประชากรที่มีอายุ20 ปี ขึ้นไปที่อยูใ่ นเขตกรุ งเทพฯ และปริ มณฑล
โดยใช้การคํานวณหาขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้สูตรการหาขนาดตัวอย่างแบบไม่ทราบจํานวนประชากรของ
Roscoe (1969) แทนค่าโดยใช้สูตรที่ ระดับความเชื่ อมัน่ 95% ค่าความคาดเคลื่ อน 5% โดยจะได้กลุ่มตัวอย่าง
ทั้งหมดเป็ น 500 ตัวอย่าง กลุ่มตัวอย่างที่ เป็ นชาวไทยที่ มีอายุ 20 ปี ขึ้ นไป ชาวไทยที่ อยู่ในเขตกรุ งเทพฯ และ
ปริ มณฑลใช้วธิ ีทาํ การสุ่มแบบเป็ นระบบ (Systematic Random Sampling) โดยเลือกจากประชากรที่อยูใ่ นพื้นที่ใน
เขตพื้นที่ กรุ งเทพฯ และปริ มณฑล โดยวิธี Cluster Sampling เพื่อเลือกเขตที่ ผูส้ ู งอายุอาศัยอยู่ ได้จาํ นวน 3 เขต
ในกรุ งเทพฯ ได้แก่ เขตวัฒนา เขตบางเขน และเขตธนบุรี ในเขตปริ มณฑล 2 อําเภอได้แก่ อําเภอคลองหลวง
จังหวัดปทุมธานี และอําเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี
เครื่ องมือทีใ่ ช้ ในการวิจยั
ในการศึ กษาวิจยั ครั้งนี้ ผูว้ ิจยั ใช้ขอ้ มูลจากแบบสอบถามเรื่ อง “การตัดสิ นใจในการเลื อกรู ปแบบใน
การท่องเที่ยวและการเดินทางของชาวไทยในยุคโควิด 19” ของผูว้ ิจยั ซึ่ งผ่านการประเมินจากผูท้ รงคุณวุฒิ โดยมี
ค่า IOC ที่ 0.943 และตรวจสอบความเที่ยงตรงของเครื่ องมือ โดยได้ค่าความเชื่อมัน่ Cronbach’s Alpha ที่ 0.812
ซึ่ งเป็ นค่าที่ค่อนข้างสู งใกล้เคียงกับ 1 และมากกว่า 0.75 จึงเป็ นเครื่ องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลได้ (Crandall,
1981)
การเก็บรวบรวมข้ อมูล
ใช้ แ บบสอบถามในการเก็ บ ข้อ มู ล จากกลุ่ ม ตัว อย่ า งโดยกลุ่ ม ตัว อย่ า งกรอกคํา ตอบเอง (SelfAdministered) ซึ่งแบบสอบถามในส่ วนที่ 1 สอบถามเกี่ยวกับข้อมูลลักษณะประชากรศาสตร์ของผูต้ อบแบบสอบถาม
ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา รายได้เฉลี่ยต่อเดือน และข้อจํากัดทางกายภาพ ลักษณะคําถาม
เป็ นแบบสํารวจรายการ (Check list) ส่ วนแบบสอบถามในส่ วนที่ 2 เป็ นแบบคําถามเกี่ ยวกับการตัดสิ นใจใน
การเลือกรู ปแบบในการเดิ นทางภายในประเทศของประชากรไทยในช่วงการแพร่ ระบาดโควิด 19 โดยใช้เป็ น
ข้อคําถามจํานวนครั้งในการใช้การเดิ นทางทั้งสองรู ปแบบต่อปี แต่ถา้ ในกรณี กลุ่มตัวอย่างไม่สามารถกรอก
แบบสอบถามได้ผู ้วิ จัย จะทํา การเก็ บ ข้อ มู ล โดยใช้วิ ธี ส อบถามในแบบสอบถามและบัน ทึ ก ข้อ มู ล ลงใน
แบบสอบถามและนําแบบสอบถามที่ได้มาทําการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล

การวิเคราะห์ ข้อมูล

ดําเนินการวิเคราะห์ขอ้ มูลทางสถิติโดยใช้โปรแกรมสําเร็ จรู ปทางสถิติ จากนั้นจึงนําผลคํานวณทางสถิติ
ที่ ไ ด้ มาเขี ย นการวิเคราะห์ โ ดยวิเคราะห์ ใช้ส ถิ ติเชิ ง พรรณนา และสถิ ติ ส หสัม พันธ์ แ บบพหุ ด้ว ยวิธี Ordered
Logistic Regression วิเคราะห์ รวมทั้งนําเสนอผลการวิจยั ต่อไป

1347

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

ผลการวิจัย

สถิตเิ ชิงพรรณนา
1. ข้ อ มู ล ลักษณะทั่ว ไปทางประชากรศาสตร์ โดยด้า นเพศ พบว่า ส่ ว นใหญ่ เป็ นเพศหญิ ง มากกว่า
เพศชาย โดยมีเพศชาย จํานวน 227 คน คิดเป็ นร้อยละ 46.00 และเพศหญิง จํานวน 273 คน คิดเป็ นร้อยละ 54.00
ด้านอายุ พบว่า อายุเฉลี่ย 38.72 ปี กลุ่มตัวอย่าง มีอายุต่าํ สุด 20 ปี อายุสูงสุด 76 ปี ด้านสถานภาพ พบว่า ส่วนใหญ่
อยู่ในสถานะภาพ สมรส/อยู่ดว้ ยกัน จํานวน 342 คน คิดเป็ นร้อยละ 68.40 น้อยที่ สุด คือ สถานะภาพ หย่าร้าง/
หม้าย/แยกกันอยู่ จํานวน 32 คน คิ ดเป็ นร้ อยละ 6.40 ปั จจัยด้ านทุนมนุ ษย์ ด้านการศึ กษา พบว่า ส่ วนใหญ่มี
การศึกษาระดับปริ ญญาตรี จํานวน 382 คน คิดเป็ นร้อยละ 76.40 น้อยที่สุดคือ ระดับปริ ญญาเอก จํานวน 15 คน
คิดเป็ นร้อยละ 3 ปั จจัยด้ านทุนทางเศรษฐกิจ ด้านอาชี พ พบว่า ส่ วนใหญ่เป็ นพนักงานเอกชน จํานวน 227 คน
คิดเป็ นร้อยละ 45.40 น้อยที่สุด คือ อาชีพเกษตรกรรม จํานวน 2 คน คิดเป็ นร้อยละ 0.4 ด้านรายได้ต่อเดือน พบว่า
รายได้เฉลี่ยต่อเดื อนอยู่ที่ 25,425.42 บาท ส่ วนใหญ่มีรายได้ระหว่าง รายได้เฉลี่ยต่อเดื อนสู งสุ ด 110,000 บาท
รายได้เฉลี่ยต่อเดือนตํ่าสุด 12,000 บาท ปัจจัยด้ านข้ อจํากัดทางกายภาพ พบว่า ส่วนใหญ่แข็งแรง จํานวน 224 คน
คิดเป็ นร้อยละ 44.80 น้อยที่สุดคือ มีโรคประจําตัว จํานวน 35 คน คิดเป็ นร้อยละ 7.00 ด้านการติดเชื้อโควิด 19
พบว่า เคยติดเชื้อ หรื อ อยูร่ ะหว่างการกักตัวเนื่ องจากติดเชื้อโควิด 19 จํานวน 67 คน คิดเป็ นร้อยละ 13.40 ไม่เคย
ติดเชื้อ 433 คน คิดเป็ น ร้อยละ 86.60 ด้านการฉี ดวัคซี น พบว่า มีผูไ้ ด้รับวัคซี นอย่างน้อย 1 เข็มแล้ว จํานวน 107
คน คิดเป็ นร้อยละ 21.4 ยังไม่ได้รับวัคซีน จํานวน 303 คน คิดเป็ นร้อยละ 78.60 (จากคําถามปลายปิ ดให้เลือก)
2. ผลการวิเคราะห์ การตัดสิ นใจเลื อ กรู ปแบบการการเดิ นทางภายในประเทศของผูโ้ ดยสารในเขต
กรุ งเทพฯ และปริ มณฑล ค่าเฉลี่ยโดยรวมทั้ง 2 รู ปแบบ พบผูโ้ ดยสารในเขตกรุ งเทพฯ และปริ มณฑลตัดสิ นใจ
เลือกเดิ นทางกับสายการบินต้นทุนตํ่า ในระดับมากที่สุดมีค่าเฉลี่ยรวม 4.63 ครั้ง ในปี 2563 ที่ มีการแพร่ ระบาด
โควิด 19 (ส่ วนเบี่ ยงเบนมาตรฐานที่ 0.15232) มากกว่า ตัดสิ นใจเลื อกเดิ นทางทางกับรถโดยสารประจําทาง
ในระดับมากที่ค่าเฉลี่ยรวม 1.67 ครั้งในปี 2563 ที่มีการแพร่ ระบาดโควิด 19 (ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานที่ 0.17245)
ตามลําดับ ดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1 แสดงค่าเฉลี่ยรวมการวิเคราะห์การตัดสิ นใจเลือกรู ปแบบการเดินทางภายในประเทศของผูโ้ ดยสาร
ในเขตกรุ งเทพฯและปริ มณฑลในช่วงการแพร่ ระบาดโควิด 19 ในปี 2563
รู ปแบบการเดินทางภายในประเทศ
ค่ าเฉลีย่
ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

รถโดยสารประจําทาง
1.67
0.17245

สายการบินต้ นทุนตํ่า
4.63
0.15232

สถิตสิ หสัมพันธ์ แบบพหุ ด้ วยวิธี Ordered Logistic Regression
1. การตรวจสอบความสัมพันธุ์พหุร่วมเชิงเส้น (Multicolinearity) ของตัวแปรอิสระ
การตรวจสอบถึงความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรต้นหรื อตัวแปรอิสระในแต่ละตัวที่จะนําไปเป็ นตัวแปร
ในการวิเคราะห์การถดถอยพหุ คูณ (Multiple Regression Analysis) โดยเกณฑ์ที่จะพิจารณาตัวแปรที่ เหมาะสม
สามารถนําไปใช้ในการวิเคราะห์ ก็คือ จะมีค่าสัมประสิ ทธิ์ สหสัมพันธ์ร่วม (Correlation) ระหว่างคู่ตวั แปรที่มี
ความสัมพันธ์กนั น้อยกว่า 0.50 หากมีค่ามากกว่าหรื อเท่ากับ 0.50 นัน่ หมายความว่าตัวแปรต้นหรื อตัวแปรอิสระ
คู่ นั่ น จะมี ค วามสั ม พัน ธ์ ที่ ค่ อ นข้า งสู ง ซึ่ งอาจจะทํา ให้ เ กิ ด ปั ญ หาในด้า นความสั ม พัน ธ์ พ หุ ร่ วมเชิ ง เส้ น
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(Multicolinearity) ซึ่ ง จากการวิเ คราะห์ สัม ประสิ ท ธิ์ สหสัม พัน ธ์ ร่ ว ม (Correlation) ระหว่า งคู่ ต ัว แปรต้นหรื อ
ตัวแปรอิสระพบว่า ตัวแปรต้นหรื อตัวแปรอิสระมีค่าสัมประสิ ทธิ์ สหสัมพันธ์ (Pearson Correlation) ตํ่ากว่า 0.50
ทุกตัว นัน่ หมายถึงตัวแปรต้นหรื อตัวแปรอิสระเป็ นอิสระต่อกันมีความสัมพันธ์กนั ตํ่าจึงสามารถใช้เป็ นตัวแปรต้น
หรื อตัวแปรอิสระในการหาปั จจัยที่มีผลต่อรู ปแบบการเดินทางภายในประเทศของผูโ้ ดยสารได้ (Crandall, 1981)
2. การทดสอบตัวแบบการวิเคราะห์ท่ี เหมาะสม (Parallel Line Test) เพื่อดูความเหมาะสมของการใช้
การวิเคราะห์การถดถอยโลจิสติก (Logistic Regression Analysis)
การทดสอบตัว แบบการวิเคราะห์ ที่เหมาะสม (Parallel Line Test) เพื่ อ ดู ค วามเหมาะสมของการใช้
การวิเคราะห์การถดถอยโลจิสติก (Logistic Regression Analysis) โดยใช้การวิเคราะห์ผลจาก คําสัง่ omodel พบว่า
ค่า prob chi2 ได้ค่า 0.8243 ซึ่ งหมายความว่าไม่มีนัยสําคัญ แสดงว่าแบบจําลองที่ ใช้ cumulative logit function
โดยกําหนดให้ ค่าของ regression coefficients ของตัวแปรอิสระทุกตัวคงที่ ในขณะที่ intercept มีค่าเปลี่ยนแปลง
ได้ ขึ้นอยู่ กับระดับของตัวแปรตาม หรื อที่รู้จกั กันในนาม proportional odds model มีความเหมาะสม และให้ผล
ทางสถิตที่ไม่แตกต่างไปจากแบบจําลองที่กาํ หนดให้ท้ งั regression coefficients ของตัวแปรอิสระ และ/หรื อ intercept
สามารถเปลี่ ยนแปลงได้ เมื่ อเป็ นเช่ นนี้ การใช้ Ordered Logistic Regression ในการหาความสัมพันธ์ระหว่าง
ตัวแปรอิสระที่กาํ หนดกับตัวแปรตามที่มีค่าแบ่งออกเป็ นระดับมีความน่าเชื่อถือในทางสถิติ (Crandall, 1981)
ตารางที่ 2 แสดงการประมาณค่า Ordered Logistic Regression ของปั จจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสิ นใจในการเลือก
รู ปแบบในการเดินทางภายในประเทศในยุคโควิก 19 ของประชากรในเขตกรุ งเทพฯและปริ มณฑล
ตัวแปรอิสระ
เพศ
หญิง (กลุ่มอ้างอิง)
ชาย
อายุ
สถานภาพสมรส
โสด (กลุ่มอ้างอิง)
สมรส/อยูด่ ว้ ยกัน
หย่าร้าง/หม้าย/แยกกันอยู่
อาชีพ
ว่างงาน/เกษียณอายุ (กลุ่มอ้างอิง)
รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ
เป็ นพนักงานบริ ษทั เอกชน
ค้าขาย/อาชีพอิสระ
รับจ้าง
ประกอบอาชีพเกษตร/ประมง
รายได้เฉลีย่ ต่ อเดือน

รถโดยสารประจําทาง
Odd Ratio
ปัจจัยด้านประชากร

1.1213
0.9723***

1.1442
1.4125
ปัจจัยด้านทุนทางเศรษฐกิจ

2.1823
1.2327
2.3459**
2.7189**
4.2521**
1.0002***
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สายการบินต้นทุนตํ่า
Odd Ratio

0.9872
1.1245***

1.4232
1.0124

10.2562**
8.7823**
2.3383**
1.2152
1.0078
1.0002***
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ตารางที่ 2 (ต่อ)
รถโดยสารประจําทาง
Odd Ratio
ปัจจัยด้านทุนมนุษย์

ตัวแปรอิสระ
ระดับการศึกษา
ปริ ญญาเอก (กลุ่มอ้างอิง)
ตํ่ากว่าปริ ญญาตรี
ปริ ญญาตรี
ปริ ญญาโท

1.2236
1.1233
1.0042
ปัจจัยทางด้านข้ อจํากัดทางกายภาพ

ข้ อจํากัดทางกายภาพ
แข็งแรงดี (กลุ่มอ้างอิง)
โรคปวดกระดูก
โรคประจําตัว
ต้องได้รับยาจากแพทย์เพื่อรักษา
การติดเชื้ อโควิด 19
เคยติดเชื้อ หรื อ อยู่ระหว่างการกักตัวเนื่ องจาก
ติดเชื้อ (กลุ่มอ้างอิง)
ไม่เคยติดเชื้อ
การได้รับวัคซีนโควิด 19
ได้รับวัคซีนอย่างน้อย 1 เข็มแล้ว (กลุ่มอ้างอิง)
ไม่เคยได้รับวัคซีน
Sample size
Prob>chi2
Pseudo-R2
Log likelihood

สายการบินต้นทุนตํ่า
Odd Ratio

0.8872
1.0245
1.0145

0.9823**
0.9761**
0.8233**

2.4278**
1.5862**
1.1523**

1.0542

1.1532*

0.8523**
500
0.0000
0.3358
-392.47853

0.7216**
500
0.0000
0.3423
-385.47581

จากตารางที่ 2 ซึ่ งเป็ นตารางสถิ ติสหสัมพันธ์ แบบพหุ ด้วยวิธี Ordered Logistic Regressionแสดงถึ ง
ปั จจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสิ นใจในการเลือกรู ปแบบในการเดินทางภายในประเทศของผูโ้ ดยสารชาวไทย ในเขต
กรุ งเทพฯและปริ มณฑล ในการเดินทางโดยรถโดยสารประจําทาง และสายการบินต้นทุนตํ่า พบว่า ปั จจัยทางด้าน
ประชากรในเรื่ อ งของอายุที่ เ พิ่ ม ขึ้ น ของผู ้โ ดยสารที่ เ พิ่ ม ขึ้ น ทุ ก ๆปี จะมี โ อกาสทํา ให้ มี สั ด ส่ ว นของระดับ
การตัดสิ นใจในการเลือกรู ปแบบในการเดินทางทางอากาศโดยสายการบินต้นทุนตํ่าเพิ่มขึ้นที่ 1.1245 เท่า (ระดับ
นัยสําคัญ 0.01) ส่ วนการเดินทางโดยรถโดยสารประจําทางลดลงร้อยละ 2.77 ต่ออายุที่เพิ่มขึ้นในทุกๆ ปี (ระดับ
นัยสําคัญ 0.01)
ปั จจัยทางด้านทุนทางเศรษฐกิ จในเรื่ องของรายได้เฉลี่ยต่อเดือนที่เพิ่มขึ้นของผูโ้ ดยสารที่เพิ่มขึ้นทุกๆ
บาทจะมีโอกาสทําให้มีสัดส่ วนของระดับการตัดสิ นใจในการเลือกรู ปแบบในการเดินทางภายในประเทศเพิ่มขึ้น
ในทุกด้านเพิ่มขึ้นในทุกด้าน 1.0002 เท่า (ระดับนัยสําคัญ 0.01) เรื่ องของสถานภาพการทํางานหรื ออาชีพพบว่า
ผูโ้ ดยสารที่ รับราชการ/รั ฐวิสาหกิ จ พนักงานเอกชน และยังคงค้าขาย/อาชี พพอิสระ เมื่ อเที ยบกับผูโ้ ดยสารที่
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ว่างงานจะมีโอกาสที่มีสดั ส่ วนของระดับการตัดสิ นใจเดินทางโดยสารสายการบินต้นทุนตํ่าเพิ่มขึ้น โดยผูโ้ ดยสาร
ที่ รับราชการ/รัฐวิสาหกิ จจะมีสัดส่ วนระดับการตัดสิ นใจมีสัดส่ วนเพิ่มขึ้น 10.2562 เท่า (ระดับนัยสําคัญ 0.05)
ผูโ้ ดยสารที่ประกอบอาชีพพนักงานบริ ษทั เอกชน จะมีสดั ส่วนของระดับการตัดสิ นใจมีสดั ส่วนเพิ่มขึ้น 8.782 เท่า
(ระดับนัยสําคัญ 0.05) และ ค้าขาย/อาชีพอิสระ จะมีสัดส่ วนของระดับการตัดสิ นใจมีสัดส่ วนเพิ่มขึ้น 2.3383 เท่า
(ระดับนัยสําคัญ 0.05) ส่ วนอาชี พที่ เหลือเมื่อเที ยบกับผูโ้ ดยสารที่ ไม่ได้ประกอบอาชี พจะมี สัดส่ วนของระดับ
การตัดสิ นใจในการเดินทางกับสายการบินต้นทุนตํ่าไม่แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ ในทางกลับกันพบว่า
ผูโ้ ดยสารที่มีอาชีพค้าขาย/อาชีพอิสระ รับจ้าง และประกอบอาชีพเกษตร/ประมง จะมีโอกาสที่มีสดั ส่วนของระดับ
การตัดสิ นใจเดิ นทางโดยสารรถโดยสารประจําทางเพิ่มขึ้น โดยผูโ้ ดยสารที่ มีอาชี พค้าขาย/อาชี พอิ สระ จะมี
สัดส่วนของระดับการตัดสิ นใจมีสดั ส่วนเพิ่มขึ้น 2.3459 เท่า (ระดับนัยสําคัญ 0.05) อาชีพรับจ้าง จะมีสดั ส่วนของ
ระดับการตัดสิ นใจมีสัดส่ วนเพิ่มขึ้น 2.7189 เท่า (ระดับนัยสําคัญ 0.05) และประกอาบอาชีพเกษตร/ประมง จะมี
สัดส่ วนของระดับการตัดสิ นใจมีสัดส่ วนเพิ่มขึ้น 4.2521 เท่า (ระดับนัยสําคัญ 0.05) ปั จจัยทางด้านทุนมนุษย์ใน
เรื่ องของระดับการศึกษาโดยพบว่ามีจะไม่มีสัดส่ วนของระดับการตัดสิ นใจแตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ
และในด้านของปั จจัยทางด้านข้อจํากัดทางกายภาพพบว่าผูโ้ ดยสารที่มีขอ้ จํากัดทางกายภาพทุกประเภทจะทําให้
ระดับการตัดสิ นในการเดิ นทางโดยสารรถโดยสารประจําทางลดลงอย่างมี นัย สําคัญทางสถิ ติ ส่ วนรู ปแบบ
การเดินทางโดยสารการบินที่ตน้ ทุนตํ่าจะมีสัดส่ วนระดับการตัดสิ นใจที่เพิ่มมากขึ้น ในด้านการติดเชื้อโควิด 19
พบว่า การติดเชื้อโควิด 19 ไม่มีผลต่อการเดินทางโดยรถโดยสารประจําทางอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติแต่ในทาง
กลับกัน การเดิ นทางโดยสายการบิ นต้นทุนตํ่า ผูท้ ี่ ไม่เคยติดเชื้ อโควิด 19 เมื่อเที ยบกับผูท้ ี่ เคยได้รับเชื้ อ หรื ออยู่
ระหว่างการกักตัวเนื้อจากติดเชื้อโควิด 19 จะมีสดั ส่วนของระดับการตัดสิ นใจเพิ่มขึ้น 1.1532 เท่า (ระดับนัยสําคัญ
0.05) ด้านการได้รับวัคซี นโควิด 19 พบว่ามีสัดส่ วนต่อการตัดสิ นใจในการเดินทางภายในประเทศทั้ง 2 รู ปแบบ
โดย การเดินทางโดยรถโดยสารประจําทางพบว่า ผูท้ ี่ไม่เคยรับวัคซีนเลย เมื่อเทียบกับผูท้ ี่เคยได้รับวัคซีนอย่างน้อย
1 เข็ม จะมี สัดส่ วนของระดับการตัดสิ นใจลงลด 0.8523 เท่ า หรื อลดลง 14.77% (ระดับนัยสําคัญ 0.01) และ
การเดินทางโดยสายการบินต้นทุนตํ่าลดลง 0.7216 หรื อ ลดลง 27.16% (ระดับนัยสําคัญ 0.01)

อภิปรายผลการวิจัย
จากการศึกษาสรุ ปได้วา่ ปั จจัยที่ส่งผลต่อการตัดสิ นใจในการเลือกใช้บริ การการเดินทางภายในประเทศ
ของผูโ้ ดยสารในเขตกรุ งเทพฯและปริ มณฑล: การศึกษาเปรี ยบเทียบระหว่างรถโดยสารประจําทางกับสายการบิน
ต้นทุนตํ่า ได้แก่ อายุของผูโ้ ดยสาร โดยเมื่ออายุที่เพิ่มขึ้นในแต่ละปี จะมีโอกาสที่ จะมีระดับในการตัดสิ นใจใน
รู ปแบบการเดิ นทางโดยสายการบิ นต้นทุนตํ่าเพิ่มขึ้นซึ่ งสอดคล้องกับการวิจยั ของ Chiang and Marrion (2014)
ที่ศึกษาถึงการตัดสิ นใจในการท่องเที่ยวของกลุ่มวัยเบบี้บูมที่เมื่อมีอายุที่มากขึ้นจะมีการตัดสิ นใจในการท่องเที่ ยว
มากขึ้นอันเนื่ องมากจากมีเวลาที่ จะท่องเที่ ยวและหาประสบการณ์ให้ตนเองมากขึ้น ปั จจัยต่อมาคือ สถานภาพ
การทํางาน/อาชีพ โดยพบว่าผูโ้ ดยสารที่ประกอบอาชีพรับราชการ หรื อพนักงานรัฐวิสาหกิจ พนักงานเอกชน และ
ค้าขาย/อาชีพอิสระ เมื่อเปรี ยบเทียบกับกลุ่มผูโ้ ดยสารที่ไม่ได้ประกอบอาชีพจะมีโอกาสที่จะมีระดับการตัดสิ นใจ
ในการเดินทางโดยสายการบินต้นทุนตํ่าเพิ่มขึ้น มากกว่ากลุ่มผูโ้ ดยสารที่ไม่ประกอบอาชี พ ซึ่ งผลของปั จจัยใน
ด้านของระดับการศึกษาและสถานภาพการทํางาน/อาชีพสอดคล้องกับการศึกษาของ Lohmann (2001) ที่ศึกษาถึง
การตัดสิ นใจของผูโ้ ดยสารในการเดินทางโดยพบว่ากลุ่มตัวอย่างมีอาชี พที่ เป็ นเจ้าของบริ ษทั เอกชนจะมีระดับ
การตัดสิ นใจที่จะเดินทางมากที่สุดน่าจะเป็ นเพราะในการเดินทางหากเป็ นการเดินทางเพื่อธุรกิจของบริ ษทั ออก
ค่ า ใช้จ่ า ยให้ห รื อ การเดิ น ทางท่ อ งเที่ ย วที่ ท างผูเ้ ดิ น ทางเป็ นคนออกค่ า ใช้จ่ า ยเอง บริ ษ ัท หรื อ ผูเ้ ดิ น ทางจะมี
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กระบวนการในการตัดสิ นใจมากขึ้นกล่าวคือมี การคิดประเมิ นค่าทางเลือกก่อนการซื้ อไม่ว่าจะเป็ นด้านราคา
การบริ ก าร ก่ อ นที่ จ ะตัด สิ น ใจซื้ อ มากกว่า คนเดิ น ทางที่ เ ป็ นข้า ราชการ ที่ ส่ ว นหนึ่ ง คื อ ระเบี ย บการเบิ ก จ่ า ย
การเดิ นทางเพื่อการท่ องเที่ ยวจะต้องเลื อกสถานที่ และบรรยากาศการท่องเที่ ยว และรู ปแบบการเดิ นทางเป็ น
อันดับแรกอีกด้วย
ปั จจัยที่ ส่งผลต่อการตัดสิ นใจในการเลือกใช้บริ การการเดิ นทางภายในประเทศของผูโ้ ดยสารในเขต
กรุ งเทพฯและปริ มณฑล: การศึกษาเปรี ยบเทียบระหว่างรถโดยสารประจําทางกับสายการบินต้นทุนตํ่านั้นรวมไป
ถึงทุนทางเศรษฐกิ จในด้านของรายได้ต่อเดือนเฉลี่ยที่เพิ่มขึ้นในทุกๆบาทก็จะทําให้มีโอกาสมีการตัดสิ นใจใน
การเดินทางทางอากาศทั้งในรู ปแบบโดยสารรถโดยสารประจําทาง และสายการบินต้นทุนตํ่า เพิ่มขึ้น ซึ่งคล้องกับ
การศึ กษาของ Sujaritkul (2015) และChiangmai University Social Science Research Institute (2014) ที่ ศึกษาถึง
รายได้ต่อรู ปแบบการเดินทางท่องเที่ยวของนักท่องเที่ ยวต่างชาติในประเทศไทย ในทางกลับกัน ปั จจัยในด้าน
ข้อจํากัดทางกายภาพของผูโ้ ดยสารนั้น เมื่อเปรี ยบเทียบผูโ้ ดยสารที่มีขอ้ จํากัดทางกายภาพกับผูโ้ ดยสารที่มีสุขภาพ
แข็งแรงแล้วนั้นผูท้ ี่ มีขอ้ จํากัดทางด้านกายภาพจะมี โอกาสในการตัดสิ นใจเลื อกรู ปแบบการเดิ นทางโดยสาร
สายการบิ นต้นทุ นตํ่าเพิ่มขึ้ นมากกว่าผูโ้ ดยสารที่ มีสุขภาพแข็งแรง ซึ่ งสอดคล้องกับการศึ กษาของ Lohmann
(2001) ที่ ศึกษาถึงการพยากรณ์ รูปแบบการเดิ นทางของผูโ้ ดยสารในอนาคต อี กทั้งผูโ้ ดยสารที่ มีขอ้ จํากัดทาง
กายภาพจะมีการตัดสิ นใจท่องเที่ยวในรู ปแบบที่มีการให้บริ การที่สะดวกสบายเหมาะกับสภาพทางกายภาพอีกด้วย

ข้ อเสนอแนะ

1) ข้ อเสนอแนะในการนําผลวิจยั ไปใช้
(1) จากการศึ ก ษาที่ ว่า อายุข องผูส้ ู โ ดยสารที่ เ พิ่ ม ขึ้ นจะมี ร ะดับของการตัด สิ น ใจเลื อ กรู ปแบบ
การเดินทางภายในประเทศโดยรถโดยสารประจําทางลดลง ดังนั้นเพื่อเป็ นการรักษาฐานลูกค้าซึ่ งจะเป็ นกระแส
หลักของการเดินทางที่มีจาํ นวนเพิ่มขึ้นรถโดยสารประจําทางควรมีการพัฒนาปรับปรุ งการให้บริ การอย่างต่อเนื่อง
โดยเฉพาะอย่างยิ่งผูโ้ ดยสารที่ อายุเพิ่มมากขึ้ นที่ ตอ้ งมี การบริ การและให้การช่ วยเหลื อในการเดิ นทางอํานวย
ความสะดวกให้แก่กลุ่มผูโ้ ดยสารดังกล่าวที่ มีความต้องการในสิ่ งอํานวยความสะดวกที่มากกว่าผูโ้ ดยสารกลุ่ม
อื่ น ๆ รวมทั้ง มาตรการการควบคุ ม การติ ด เชื้ อ โควิ ด 19 อี ก ทั้ง การได้รั บ วัค ซี น โควิ ด 19 ที่ ท่ัว ถึ ง เพื่ อ สร้ า ง
ความประทับใจ ความพึงพอใจ และความปลอดภัยในการให้บริ การของผูโ้ ดยสารได้ต่อเนื่อง
(2) จากการศึกษาพบว่ารายได้ต่อเดือนเฉลี่ยที่เพิ่มมากขึ้นรวมทั้งผูโ้ ดยสารที่ยงั คงทํางานจะมีระดับ
ของของการตัดสิ นใจเลือกรู ปแบบการเดินทางภายในประเทศทุกรู ปแบบเพิ่มขึ้น ดังนั้นทั้งรถโดยสารประจําทาง
และสายการบินต้นทุนตํ่าควรคํานึงถึงอํานาจในการเดินทางของกลุ่มผูโ้ ดยสารที่มีตน้ ทุนทางเศรษฐกิจ มีกาํ ลังใน
การใช้จ่ า ยในการเดิ น ทางเป็ นอย่า งยิ่ง ดัง นั้น สายการบิ น จึ ง ควรให้ค วามสํา คัญ ในความต้อ งการพื้ น ฐานใน
การเดินทาง และสิ่ งอํานวยความสะดวกในการเดินทาง กับกลุ่มผูโ้ ดยสารหลักของการขนส่ งและการท่องเที่ยวที่
จะเป็ นผลต่อผลประกอบการขององค์กรและเป็ นตัวชี้วดั ถึงการให้บริ การของระบบขนส่งอีกด้วย
(3) จากการศึ ก ษาพบว่ า กลุ่ ม ผู ้โ ดยสารที่ มี ข ้อ จํา กัด ทางกายภาพในทุ ก ด้า นนั้ นจะมี ร ะดั บ
การตัดสิ นใจในการใช้บริ การสายการบินต้นทุนตํ่าเพิ่มขึ้น ซึ่ งสวนทางกับการใช้บริ การรถโดยสารประจําทางที่มี
ระดับการตัดสิ นใจที่ ลดลง อันเนื่ องมากจากผูโ้ ดยสารมีการคํานึ งถึงสภาพร่ างกายของตนที่ มีความต้องการใน
การรักษาสุ ขภาพให้มีความแข็งแรงเป็ นบุคคลที่มีความสุ ขทั้งกายและใจ รวมทั้งการได้รับวัคซี นโควิด 19 และ
มาตรการการควบคุมโรคระบาดต่างๆรวมถึงโควิด 19 ดังนั้นรถโดยสารสาธารณะควรคํานึงถึงความต้องการของ
ผูโ้ ดยสารดังกล่าวที่จะเป็ นกลุ่มผูใ้ ช้บริ การหลัก รวมไปถึงรู ปแบบการเดินทางในรู ปแบบอื่นๆควรมีการปรับปรุ ง
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สภาพแวดล้อม อาทิ สภาพของยานพาหนะ สิ่ งอํานวยความสะดวกในการเดิ นทางของยานพาหนะ มาตรการ
ป้ องกันและคัดกรองการติดเชื้อโควิด 19 ที่ได้มาตรฐานเพียงพอ เป็ นต้นเพื่อเอื้ออํานวยต่อการรักษาฐานผูโ้ ดยสาร
และเพิ่มปริ มาณผูโ้ ดยสารให้เป็ นระบบขนส่งสาธารณะที่มีการพัฒนาอย่างยัง่ ยืนสําหรับคนทุกวัยต่อไป
ข้ อเสนอแนะในการวิจยั ครั้งต่ อไป
การศึ ก ษานี้ เป็ นเพี ยงการศึ ก ษากลุ่ ม ของผูโ้ ดยสารในเขตกรุ ง เทพฯและปริ ม ณฑลเท่ า นั้น ยังมี กลุ่ม
ผูโ้ ดยสารในภูมิภาคอื่นๆในประเทศไทย หรื อ ผูโ้ ดยสารต่างชาติในภูมิภาคต่างๆของโลก เพื่อเป็ นการศึกษาวิจยั
รู ปแบบการเดินทางของผูโ้ ดยสารที่ครอบคลุมในผูโ้ ดยสารที่มี อายุ ช่วงวัย เชื้ อชาติ ศาสนา และวัฒนธรรมที่มี
ความแตกต่างและหลากหลาย รวมทั้งศึกษาในเชิงคุณภาพเพื่อศึกษาถึงสาหตุในการตัดสิ นใจในการเลือกรู ปแบบ
การเดินทางของผูโ้ ดยสารในยุคโควิด 19ที่สมบูรณ์มากยิ่งขึ้น รวมไปถึงศึกษาเจาะลึกถึงพฤติกรรม และปั จจัยใน
การเดินทางในรู ปแบบต่างๆของผูโ้ ดยสารเพื่อได้ขอ้ มูลด้านการเดินทางของผูโ้ ดยสารที่เจาะลึกมากยิง่ ขึ้นต่อไป
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การเติบโตของตลาดธุรกิจการท่ องเทีย่ วเชิงสุ ขภาพของประเทศไทย
GROWTH OF THAILAND'S HEALTH TOURISM BUSINESS MARKET
พีรยา สุ ขกิจเจ และ แวอัฟฟั ล ราฮิม
วิทยาลัยการท่ องเที่ยวและการบริการ
Pearaya.su@spu.ac.th
บทคัดย่ อ

บทความวิชาการนี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาการเติบโตของธุ รกิ จการท่องเที่ ยวเชิ งสุ ขภาพในประเทศ
ไทย และเพื่อศึ กษาการตลาดและแนวโน้มเทรนด์ของธุ รกิ จที่ส่งผลต่อภาคอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของไทย
จากข้อมูลพบว่าประเทศไทยยังคงเป็ นประเทศที่มีศกั ยภาพในการเดินทางและเป็ นจุดมุ่งหมายของนักท่องเที่ ยว
ชาวต่ า งชาติ ป ระเภทการท่ อ งเที่ ย วเชิ ง สุ ข ภาพ และมี แ นวโน้ม เติ บ โตอย่า งต่ อ เนื่ อ ง ซึ่ ง สอดคล้อ งกับ แผน
ยุทธศาสตร์ ชาติที่มุ่งเน้ให้ไทยเป็ นศูนย์กลางและเป็ นเป้ าหมายของนักท่องเที่ยวในการการรักษาทางการแพทย์
และการเดินทางท่องเที่ยวเพื่อสุ ขภาพ กระแสการเดินทางของตลาดการท่องเที่ยวเชิงสุ ขภาพของโลกมีแนวโน้ม
การเติ บ โตอย่า งต่ อ เนื่ อ ง ซึ่ ง เป็ นผลดี กับ ตลาดของไทยที่ เ ป็ นเป้ า หมายในการเดิ น ทางในเรื่ อ งของคุ ณ ภาพ
การบริ การและราคาในความรู ้สึกของนักท่องเที่ยวต่างชาติ ที่ เป็ นข้อได้เปรี ยบในการแข่งขัน ซึ่ งสามารถทําให้
ประเทศไทยสร้างเศรษฐกิจเชิงสุขภาพได้
คําสําคัญ: การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ, 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

อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวประกอบด้วยธุรกิจหลายประเภทที่เกี่ยวข้องทั้งโกยตรงและทางอ้อม รวมทั้ง
ธุ รกิ จสนับสนุ นต่างๆ ช่วยสร้างงานและเกิ ดการหมุนเวียนทางเศรษฐกิ จ นับเป็ นแหล่งที่มาของรายได้ที่สําคัญ
โดยเฉพาะอย่างยิง่ กลุ่มนักท่องเที่ยวที่มีรายได้ดีและนักท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ประเทศไทยได้จดั ทํายุทธศาสตร์ การ
พัฒนาประเทศไทยให้เป็ นศูนย์กลางสุ ขภาพนานาชาติ (พ.ศ.2559-2568) และเป็ นศูนย์กลางการเดินทางท่องเที่ยว
ในอาเซี ยน ด้วยกิจกรรมหลัก 5 กิจกรรม ได้แก่ การท่องเที่ยวเชิงกีฬา (Sports Tourism) การท่องเที่ยวเชิงสุ ขภาพ
(Medical & Wellness Tourism) การจั ด งานแต่ ง งาน (Wedding & Romance) การท่ อ งเที่ ย วทางนํ้ า (Marine
Tourism) ในปี 2558 Global Wellness Institute (GWI) ได้จดั อันดับให้ประเทศไทยมีขนาดตลาดการท่องเที่ยวเชิง
สุ ขภาพอยูใ่ นอันดับ 13 ของโลกโดยการมีค่าใช้จ่าย 9.4 พัรล้านเหรี ยญสหรัฐ มีจาํ นวนการเดินทาง 9.7 ล้านครั้ง
เพิ่มขึ้นจากปี 2556 จํานวน 1.5 ล้านครั้ง หรื อขยายตัวในอัตราร้อยละ 8.5 ต่อปี ซึ่ งสู งกว่าอัตราการขยายตัวของ
การท่องเที่ยวโดยรวม นอกจากนั้นประเทศไทยยังผูน้ าํ ตลาดในด้านจํานวนนักท่องเที่ยวทางการแพทย์ (Medical
Tourism) เมื่อเทียบกับประเทศคู่แข่งที่สาํ คัญในภูมิภาคอาเซียน การบริ การทางการแพทย์ของไทยมีจุดเด่นในด้าน
คุณภาพของบุคคลากรทั้งแพทย์ พยาบาล ผูเ้ ชี่ยวชาญ รวมทั้งความทันสมัยของเครื่ องมือ อุปกรณ์ต่างๆ ความคุม้ ค่า
ราคา รวมทั้งชื่อเสี ยงในด้านการท่องเที่ยวและบริ การที่เป็ นมิตร จากกการจัดอันดับโดย Global Wellness Institute
ประจําปี 2561 ประเทศไทยมีรายได้จากการท่องเที่ยวเชิงสุ ขภพอยูใ่ นอันดับที่ 13 ของโลก ซึ่ งสามารถกล่าวได้วา่
ประเทศไทยยังต้องเร่ งพัฒนาการดําเนิ นการในหลายมิ ติเพื่อให้มีขีดความสามารถในการแข่งขันเพิ่มขึ้นและ
สามารถสร้างรายได้จากการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพได้ตามเป้ าหมาย คุณภาพของสถานประกอบการเป็ นปั จจัยสําคัญ
ต่อการตัดสิ นใจเดินทางของนักท่องเที่ยวเชิงสุ ขภาพ ความงาม และแพทย์แผนไทย การเพิ่มจํานวนสถานประกอบการ
ที่ มีคุณภาพ จะทําให้มีโอกาสรองรับนักท่องเที่ ยวเพิ่มมากขึ้น สามารถสร้างรายได้จากการท่องเที่ ยวให้ชุมชน
โดยเฉพาะพื้นที่ เมืองรองที่ มีทรั พยากรบุคคลและสิ่ งแวดล้อมด้านสุ ขภาพจํานวนมาก อย่างไรก็ตามที่ ผ่านมา
ประเทศไทยต้องเผชิ ญกับประเด็นท้าทายหลายประเด็น เช่นระยะเวลาที่ ยาวนานและความยุ่งยากซับซ็อนของ
การตรวจสอบรั บรองมาตรฐานการบังคับใช้กฏหมายเกี่ ยวกับสถานประกอบการด้านสุ ขภาพ และแรงจู งใจ
การได้รับมาตรฐานของผูป้ ระกอบการที่ค่อนข้างน้อย ทั้งนี้ ควรให้ความสําคัญกับการพัฒนาส่ งเสริ มที่ครอบคลุม
ทั้งมิติของสถานประกอบการการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ

การท่ องเที่ ยวเชิ งสุ ขภาพของไทยมี การนําศาสตร์ ในการดู แลสุ ขภาพ ซึ่ งเป็ นภูมิปัญญาของไทยมา
ประกอบในการบริ การทางสุ ขภาพทั้งร่ างกายและจิตใจ ได้แก่สปาสมุนไพร นวดไทย ฤาษีดดั ตน โยคะ การฟื้ นฟู
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จิ ตใจ อาจแบ่งกิ จกรรมในการท่องเที่ ยวเชิ งสุ ขภาพ เป็ น 3 กลุ่มได้แก่ 1) สปาและการนวดแผนไทย 2) แพทย์
ทางเลือก 3) การท่องเที่ยวเชิงสุ ขภาพด้วยธรรมชาติ จากงานวิจยั ของ กานดา ธี รานนท์ (2561) ที่ทาํ การศึกษาเชิง
เปรี ยบเที ยบประเทศที่ มีแนวปฏิ บตั ิที่เป็ นเลิศพบว่าประเทศสิ งคโปร์ เป็ นคู่แข่งที่ สําคัญของประเทศไทย และมี
ความได้เปรัยบในการแข่งขันทางการท่องเที่ยวในหลายๆ ด้าน จากการยกระดับคุณภาพและมาตรฐานในด้าน
สถานพยาบาล บุคลากร และอุปกรณ์ทางการแพทย์ ใฟ้ เป็ นที่ ยอมรับระดับสากล ตลอดจนการพัฒนาทางด้าน
เทคโยโลยีทางการแพทย์ และการดําเนินนโยบายและกลไกเชิงรุ กที่ชดั เจนจากการจัดตั้งคณะทํางานเฉพาะกิจเพื่อ
ส่ งเสริ มบริ การสุ ขภาพมากขึ้น ถึงแม่สิงคโปร์ จะมีความได้เปรี ยบในการแข่งขันหลายๆด้าน แต่ประเทศไทยก็
ยังคงเป็ นประเทศที่เป็ นจุดหมายปลายทางด้านการบริ การทางการแพทย์ในภูมิภาคเอเชีย จากบทสัมภาษณ์ของ
ภูสิต รัตนกุล เสรี เริ งฤทธิ์ ผูอ้ าํ นวยการสํานักนโยบายและยุทธศาสตร์ การค้า มองว่าไทยมีโอกาสในธุ รกิ จภาค
บริ การการท่องเที่ยวเชิ งสุ ขภาพ โดยสามารถขยายตลาดการท่องเที่ ยวเชิ งสุ ขภาพ รวมถึงสิ นค้าและบริ การด้าน
สุ ข ภาพ ผ่ า นความร่ ว มมื อ เชิ ง การแพทย์ และความร่ ว มมื อ ด้า นทัว ร์ เ รื อ สํา ราญ โดยครอบคลุ ม ธุ ร กิ จ อาทิ
การรักษาพยาบาล ศัลยกรรมความงาม อาหารเพื่อสุขภาพ ร้านอาหาร สปา ผลิตภัณฑ์ดา้ นความงาม อาทิ เครื่ องสําอาง
ผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทย ซึ่งเป็ นธุรกิจที่เอสเอ็มอีไทยมีศกั ยภาพและชาวจีนนิยมเลือกไทย (เดลินิวส์, 2564)

จากข้อมูลการรายงานของ TEI (Thailand Environment Institute ), 2564 ทิศทางในการพัฒนาการท่องเที่ ยว
ภายใต้ BCG Model ว่า จากนโยบาย Thailand 4.0 ซึ่งมุ่งขับเคลื่อนเศรษฐกิจสู่การพัฒนาอย่างยัง่ ยืน สร้างความเข้มแข็ง
จากภายใน เชื่ อ มไทยสู่ โลก ด้ว ยแนวคิ ด Bio-Circular-Green Economy : BCG และ Sustainable Development
Goal : SDGs สร้างอุตสาหกรรมท่องเที่ยวอย่างสร้างสรรค์ นําการท่องเที่ยวไทยสู่ การท่องเที่ยวมูลค่าสู ง (High
value Tourism) อย่างยัง่ ยืน บนพื้นฐานของการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ และการจัดการอุปทานส่ วนเกินได้อย่าง
มีประสิ ทธิ ภาพ การท่องเที่ยวเชิ งสุ ขภาพ (Health and Wellness Tourism) ที่ นาํ บริ การด้านสุ ขภาพมาผสมผสาน
กับการท่องเที่ยว เช่น การนวดสมุนไพร การฝึ กโยคะ การบริ การสุวคนธบําบัด วารี บาํ บัด การท่องเที่ยวเชิงบําบัด
รั กษาสุ ขภาพ การรั กษาโรคต่างๆ บริ การทันตกรรม การผ่าตัดเสริ มความงาม ตลอดจนการผ่าตัดแปลงเพศ
จากข้อมูลของ กรมสนับสนุ นบริ การสุ ขภาพ การท่ องเที่ ยวแบบ Wellness Tourism พบว่ามี มูลค่าสู งประมาณ
438.6 พันล้าน ดอลล่าห์สหรัฐ ทั้งนี้ การท่องเที่ยวปกติโดยทัว่ ไปมีมูลค่าประมาณ 3.2ล้านล้านดอลล่ารห์สหรัฐ
1356

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

ซึ่ งจะเป็ นกลุ่มที่นิมยมท่องเที่ยวแล้วทีส่วนทําให้สุขภาพดีข้ ึนด้วย โดยมีสปาเป็ นบริ การสําคัญในอุตสาหกรรม
ท่องเที่ ยวประเภทนี้ เนื่ องจากนักท่องเที่ ยวกลุ่มนี้ จะมีคุณภาพ และการใช้จ่ายสู งกว่านักท่ องเที่ ยวประเภทอื่ น
จากภาพแสดงการเชื่ อมโยงระหว่าง Wellness Tourism กับการท่องเที่ ยวประเภทอื่นๆ ทั้งนี้ ธุรกิ จโรงแรมและ
บริ ษทั นําเที่ ยวรายกลางและรายเล็กอาจกําหนดตําแหน่งการแข่งขัน และรู ปแบบการให้บริ การที่ตอบโจทย์การ
ท่องเที่ยวทางเลือกของแต่ละเซกเมนต์ ซึ่งนอกจากการใช้รูปแบบการทําการตลาดโดยทัว่ ไป อย่างการโฆษณาและ
การจัดโปรโมชัน่ ขายห้องพักหรื อแพคเกจทัวร์ ผ่านทั้งช่ องทางออนไลน์และออฟไลน์รวมทั้งการใช้กลยุทธ์
การบอกต่อ เพื่อให้นกั ท่องเที่ยวแนะนํากันอย่างต่อเนื่องขยายเป็ นวงกว้าง (ศูนย์วจิ ยั กสิ กรไทย, 2559)

2. วัตถุประสงค์

(1) เพื่อศึกษาการเติบโตของธุรกิจการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ
(2) เพื่อศึกษาการตลาดและแนวโน้มเทรนด์ของธุรกิจการท่องเทียวเชิงสุขภาพ

3. การท่ องเที่ยวเชิ งสุ ขภาพ

การท่องเที่ยวเชิ งสุ ขภาพได้รับความนิ ยมเพิ่มมากขึ้นทุกปี อีกทั้งคนหันมาใสใจการดูแลรักษาทั้งด้าน
ร่ างกายและจิตใจ การท่องเที่ยวสุขภาพ คือการเดินทางท่องเที่ยวที่นอกจากจะมีเป้ าหมายเพื่อการพักผ่อนหย่อนใจ
แล้ว นักท่องเที่ยวยังต้องการเดินทางเข้ามาเพื่อรับบริ การทางการแพทย์ ทํากิจกรรมส่งเสรมสุขภาพ หรื อการบําบัด
รั ก ษาฟื้ นฟู สุ ข ภาพควบคู่ เช่ น การรั บ คํา ปรึ ก ษาด้า นสุ ข ภาพ การใช้บ ริ ก ารสปาและการซื้ อ ผลิ ต ภัณ ธ์ สปา
นวด ประคบ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ได้ให้นิยามของการท่องเที่ยวชิงสุขภาพว่าเป็ นการเดินทางท่องเที่ยว
เพื่อเยี่ยมชมสถานที่ สวยงามในแหล่งท่ องเที่ ยวทางธรรมชาติ และวัฒนธรรม ตลอดจนการเรี ยนรู ้ วิถีชีวิตและ
พักผ่อนหย่อนใจ โดยแบ่งเวลาส่ วนหนึ่ งจากการเดินทางท่องเที่ยวเพื่อทํากิ จกรรมส่ งเสริ มสุ ขภาพและกิจกรรม
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รั ก ษาฟื้ นฟู สุ ข ภาพ นัก วิ ช าการบางคนให้ค วามสํา คัญ แก่ สุ ข ภาพ เช่ น Gee et al (1989) ให้ ค วามหมายของ
การท่องเที่ยวเชิงสุ ขภาพว่าเป็ นการเดินทางไปจุดหมายปลายทางในประเทศหรื อในพื้นที่ธรรมชาติเพื่อหลีกหนี
จากความจําเจ วรรณา วงษ์วานิช ได้กล่าวว่า การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ หมายถึง การท่องเที่ยวพักผ่อนไปท่ามกลาง
ธรรมชาติเรี ยนรู ้วิธีการใช้พลังงานจากธรรมชาติมาบําบัดและเสริ มสร้างสุ ขภาพให้แข็งแรง จิตใจสดชื่นแจ่มใส
ควบคู่ ไ ปกับ การท่ อ งเที่ ย ว ได้เ ห็ น วัฒ นธรรมท้อ งถิ่ น และนํา สิ่ ง ที่ ไ ด้รั บ มาปรั บ ปรุ ง คุ ณ ภาพชี วิ ต ให้ ดี ข้ ึ น
การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพแบ่งออกเป็ น 3 ระดับคือ 1)การท่องเที่ยวเพื่อรักษษสุขภาพของนักท่องเที่ยวที่ดีอยูแ่ ล้วให้
ดียิ่งขึ้น 2) การท่องเที่ยวเพื่อฟื้ นฟูสุขภาพของนักท่องเที่ยวหรื อยู่ในระยะพักฟื้ น 3) การท่องเที่ยวเพื่อรักษาโรค
ของนักท่องเที่ยว
ดัง นั้น รู ป แบบของการท่ องเที่ ย วเชิ ง สุ ขภาพจึ งเปรี ย บเสมื อ นการเดิ นทางมาพัก ผ่อ นและชมแหล่ง
ท่องเที่ยวในรู ปแบบธรรมชาติหรื อวัฒนธรรม และให้เวลาส่ วนหนึ่ งในการทํากิจกรรมส่ งเสริ มสุ ขภาพและหรื อ
บําบัดรักษาโรค หรื อการฟื้ นฟูร่างกาย คู่ขนานไปด้วยกัน การท่องเที่ ยวเพื่อสุ ขภาพเป็ นตลาดเฉพาะที่ ขยายตัว
ทั่วโลก โดยให้โอกาสทางธุ รกิ จที่ เฉพาะเจาะจงผ่านผลิ ตภัณฑ์ที่ส่งเสริ มหรื อรั กษาสุ ขภาพ (Stephen J. Page,
2016) เนื่องจากปั จจัยหลายประการ รวมทั้งประชากรโลกสูงอายุ การรับรู ้ของสาธารณชนเกี่ยวกับปั ญหาสุขภาพที่
เพิ่มขึ้น ระบบการแพทย์แบบเดิมๆ ประสบปั ญหาด้านเงินทุน ซึ่งเห็นผูค้ นหันไปหาแนวทางแก้ไขของภาคเอกชน
ที่ฝังอยูใ่ นกระบวนการโลกาภิวตั น์ ดังนั้น การท้องเที่ยวเชิงสุขภาพ (Health Tourism) เป็ นการเดินทางจากประเทศ
ที่ ตนเองพํานักอยู่ออกไปยังประเทศอื่นและใช้บริ การด้านสุ ขภาพ (Medical Tourism) เพื่อดูแลสุ ขภาพและรั บ
บริ การทางการแพทย์ โดยมี การปรั บโปรแกรมการท่ องเที่ ยวให้สอดคล้อง การท่ องเที่ ยวเชิ งสุ ขภาพสามารถ
จําแนกได้ 2 รู ปแบบ คือ 1) การท่องเที่ยวเชิงบําบัดรักษาสุขภาพเป็ นลักษณะการท่องเที่ยวมาเพื่อทําการรักษาฟื้ นฟู
ร่ างกาย เช่น การทําฟัน การผ่าตัดศัลยกรรมเป็ นต้น 2) การท่องเที่ยวเชิงส่ งเสริ มสุ ขภาพ หมายถึง การเดินทางมา
ท่องเที่ยวในลักษณะของการป้ องกันไม่ให้เกิดโรคภัย ซึ่ งจะมีลกั ษณะในรู ปแบบของการเข้าร่ วมกิจกรรมตามที่
แหล่ ง ท่ อ งเที่ ย วนั้น ๆ ได้จัด ให้มี กิ จ กรรมขึ้ น ตัว อย่า งเช่ น เพื่ อ มาใช้บ ริ ก ารนวดแผนไทย เป็ นต้น (วารี พ ร
ชู ศ รี , 2020) สอดคล้อ งกับ การท่ อ งเที่ ย วแห่ ง ประเทศไทยที่ ใ ห้ นิ ย าม การท่ อ งเที่ ย วเชิ ง สุ ข ภาพ หมายถึ ง
การเดิ นทางท่องเที่ ยวเพื่อเยี่ยมชมสถานที่ ท่องเที่ ยวที่ สวยงามในแหล่งท่องเที่ ยวธรรมชาติและวัฒนธรรมเพื่อ
เรี ยนรู ้วถิ ีชีวติ และการพักผ่อนหย่อนใจจากการเดินทางมาท่องเที่ยว ตามหลักวิชาการและมีคุณภาพมาตรฐานอย่าง
แท้จริ ง การท่องเที่ยวเชิงสุ ขภาพมีความเชื่อมโยงกับการท่องเที่ยวอื่นทีคล้ายกัน เช่น การท่องเที่ยวเชิงสปาและ
สุ ขภาพ การท่ องเที่ ยวเชิ งสุ ขภาพและความงาม และการท่ องเที่ ยวเชิ งสุ ขภาพ แบ่ งออกตามวัตถุประสงค์ได้
2 ประเภท คือ การท่องเที่ยวเชิงบําบัดรักษาสุ ขภาพ และการท่องเที่ยวเชิงส่งเสริ มสุ ขภาพ สิ่ งที่ถูกจัดประเภทมาก
ขึ้ นเรื่ อยๆ เช่ น การท่ องเที่ ยวเพื่อสุ ข ภาพ รวมถึ งประสบการณ์ ต่ างๆ เช่ น การบําบัดด้วยความงาม การนวด
ชั้นเรี ยนการผ่อนคลายหรื อการสร้ างสมดุ ลพลังงาน ศิ ลปะ ดนตรี และความชื่ นชมในธรรมชาติ ไม่เพียงแต่
ความสั ม พัน ธ์ โ ดยตรงกับ สุ ข ภาพ (เช่ น กับ การไม่ เ จ็ บ ป่ วย) จะลดลง แต่ ย ัง มี ค วามเกี่ ย วข้อ งมากขึ้ น กับ
ประสบการณ์ส่วนตัวและความพึงพอใจมากกว่าเป้ าหมายด้านสุ ขภาพที่ชดั เจนและถูกกําหนดจากภายนอก เช่น
การลดนํ้าหนัก ความพึงพอใจในบริ บทของการให้บริ การจะถื อว่ารวมถึ งคุ ณภาพทางเทคนิ คและการทํางาน
(Stephen J. Page, 2017)

1358

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

4. การเติบโตของการท่ องเที่ยวสุ ขภาพในประเทศไทย

การเติ บโตของการท่ องเที่ ยวเชิ งสถขภาพในประเทศไทยได้รับการสนับสนุ นจากภาครั ฐ โดยหนึ่ ง
ยุทธศาสตร์ที่สาํ คัญคือ ยุทธศาสตร์ของการพัฒนาสิ นค้าและบริ การท่องเที่ยว (กลยุทธ์การพัฒนาเชิงพื้นที่/กลยุทธ์
การพัฒ นารายสาขา โดยเฉพาะการท่ อ งเที่ ย วเชิ ง สุ ข ภาพ การท่ อ งเที่ ย วกลุ่ ม ผู ้สู ง อายุ/ กลยุท ธ์ ก ารพัฒ นา
ความปลอดภัยด้านการท่องเที่ยว) จากการจัดอันดับโดย GW ประเทศที่มีขนาดตลาดการท่องเที่ยวที่ใหญ๋ ที่สุด 20
อันดับของโลก ประเทศไทยอยุใ่ นอันดับที่ 13 โดยมีค่าใข้จ่าย 9.4 พันล้านเหรี ยญสหรัฐ การท่องเที่ยวเชิงสุ ขภาพ
ของไทยเป็ นส่วนหนึ่งของการนําศาสตร์ในการดูลสุขภาพ ซึ่งเป็ นภูมิปัญญาของไทยมาใช้ประกอบในการบริ การ
ทางสุขภาพทั้งร่ างกายและจิตใจ ได้แก่ สปาสมุนไพร นวดไทย ฤาษีดดั ตน โยคะ การฟื้ นฟูจิตใจโดยสมาธิ การล้าง
พิษ และการดูแลอาหารให้เหมาะกับแต่ละบุคคล เป็ นต้น ขณะที่อุตสาหกรรม Medical Tourism ของโลกมีมูลค่า
ประมาณ 50-60 พันล้านดอลล่าห์สหรัฐ พฤติกรรมนักท่องเที่ ยวจะแสวงหาบริ การสุ ขภาพนอกประเทศตนเอง
จากปั จจัยสําคัญ ดังนี้ ราคาถูก บริ การมีคุณภาพ มาตรฐานระดับสากล ระยะเวลารอคอยไม่นาน สามารถเข้าถึง
บริ การได้ มีสายการบิ นที่ ครอบคลุม ด้านธุ รกิ จสปาและนวดไทย และผลิตภัณฑ์สปาในปี 2558 พบว่ามีอตั รา
การขยายตัวเพิ่มขึ้นซึ่ งมีมูลค่าสู งถุง 31,000 ล้านบาท จากความต้องการใช้บริ หารสปามีท้ งั ลูกค้าในประเทศและ
กลุ่มนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เข้ามาในประเทศเพิ่มขึ้น จุดแข็งสําหรับธุรกิตของการ Medical Hub ของประเทศ
ไทย คือ
จุดแข็งของการเป็ นนโยบาย Medical Hub
โอกาส ของการเป็ นนโยบาย Medical Hub
- มีแหล่งท่องเที่ยวเป็ นที่รูกจักดีทว่ั โลก
- ตลาด Medical Tourism มีขนาดใหญ่และ
- ความพร้อมของสถานพยาบาลเอกชนชั้นาํ ซึ่งมี
การขยายตัวอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะ Wellness
ชื่อเสี ยง มีมาตรฐานนานาชาติ มีบริ การครบวงจร
Tourism
และเป็ นทีนิยมของชาวต่างชาติ
- ผูร้ ับบริ การชาวต่างชาตินิยมแสวงหาบริ การ
รักษาพยาบาลนอกประเทศ เนื่องด้วยหากต้องรักษา
- แพทย์และบุคคลากรทางการแพทย์มีความรู ้
ความเชี่ยวชาญรองรับอุปสงค์ของรักษาพยาบาล
ในประเทศตนเองจะมีค่าใช้จ่ายสู ง / มีคิวเข้ารับ
การรักษานาน ตลอดจนไม่สามารถเบิกค่าใช้จ่าย
ชาวต่างชาติ
- อัตรารักษาพยาบาลมีราคาเหมาะสมเมื่อเทียบกับ
จากระบบประกันสุ ขภาพได้
คุณภาพ
- การรวมกลุ่มประเทศภายใต้กรอบความตกลง
อาเซียนและการเจรจาการค้าเสรี อื่น ๆ ทําให้มี
- ผูใ้ ห้บริ การมี Service Mind และ Hospitality สู ง
การเคลื่อนย้ายของประชากร ตลิดจนการเติบโต
- มีบริ การ/สิ่ งอํานวยความสะดวกสําหรับผูร้ ับบริ การ
ของการค้าและการลงทุนในธุรกิจสุ ขภาพ
- มีความโดดเด่นด้านการแพทย์แผนไทยของ
ผลิตภัณฑ์จากสมุนไพร

จุ ดแข็งของธุ รกิ จ Wellness Tourism ของไทยคื อ การประยุกต์ใช้ทรั พยากรด้านสุ ข ภาพที่ มีอ ยู่อ ย่า ง
หลากหลาย เช่ น ธุ รกิ จสตูดิโอสอนทําสมาธิ และโยคะที่ ประยุกต์ความรู ้ ด้านการสมาธิ ตามหลักพุทธศาสนา
ธุ รกิ จสปาที่ ใช้สมุนไพรกรื อทรั พยากรในท้องถิ่ นเพื่อสร้ างประสบการณ์ แปลกใหม่ (กรวรรณ สังขกร และ
ศันสนีย ์ กระจ่างโฉม)
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5. สรุ ป

การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพประกอบด้วยกิจกรรมการท่องเที่ยวสุขภาพธรรมชาติ การท่องเที่ยวสุขภาพทาง
วัฒนธรรมรวมถึงการปรับสมดุลอาหาร การปรนนิบตั ิ เพื่อเพิ่มพูนร่ างกายแข็งแรงสมบูรณ์ เช่น กิจกรรมการนวด
สปา การอาบนํ้าแร่ แช่น้ าํ นม การฝึ กสมิ การรั บประทานอาหารสุ ขภาพ เป็ นต้น โดยผูป้ ระกอบการธุ รกิ จเพื่อ
สุ ขภาพที่เป็ นธุรกิจหลักในการรองรับกลุ่มนักท่องเที่ยวได้แก่ ธุรกิจสปาเพื่อสุ ขภาพและความงาม แนวโน้มใน
ด้านการใส่ ใจในสุ ขภาพ ภาวะการเข้าสู่ สังคมสู งวัยเป็ นสาเหตุให้คนเพิ่มความสําคัญกับการดู แลสุ ขภาพให้
แข็งแรง ทั้งสุขภาพทางกาย และทางจิตใจ รวมทั้งด้านความงาม และการชะลอวัย โดยมีพฤติกรรมเน้นการปูองกัน
ก่อนเจ็บปุวย พร้อมที่จะจ่ายเงินเพิ่มในการซื้ อสิ นค้าและบริ การที่มีประโยชน์ต่อสุ ขภาพมากขึ้น นักท่องเที่ยวที่มี
ศัก ยภาพในการใช้จ่ า ยค่ อ นข้า งสู ง เช่ น นั ก ท่ อ งเที่ ย วในกลุ่ ม MICE (Meeting, Incentive, Conventions and
Exhibition) นักท่องเที่ยวโดยเรื อสําราญ/เรื อยอร์ ช และนักท่องเที่ยวสู งวัยซึ่ งเป็ นกลุ่มที่มีความสามารถในการใช้
จ่ า ย และเต็ม ใจใช้จ่ า ยในการท่ อ งเที่ ย วสู ง กว่า กลุ่ ม นัก ท่ อ งเที่ ย ววัย อื่ น ๆ นับ เป็ นอี ก ตลาดหนึ่ ง ที่ สํา คัญ ของ
นัก ท่ อ งเที่ ย วรายได้ดี ประเทศไทยมี ข ้อ ได้เ ปรี ย บในด้า นทํา เลที่ ต้ งั ทรั พ ยากรการท่ อ งเที่ ย วที่ ห ลากหลาย
ทั้งทรั พยากรธรรมชาติ ศิ ลปวัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่ น อัธยาศัยไมตรี และความเป็ นไทยที่ เป็ น
เอกลักษณ์ โครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมทางอากาศ ทรัพยากรบุคคลและตลาดแรงงาน บุคลากรมีความรู ้
ความเชี่ยวชาญในวิชาชีพซึ่ งเป็ นที่ยอมรับในระดับสากล โดยเฉพาะอย่างยิ่งบุคลากรทางการแพทย์และเครื่ องมือ
อุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ทนั สมัย รวมทั้งความคุม้ ค่าคุม้ ราคาเมื่อเปรี ยบเทียบกับคู่แข่ง

6. ข้ อเสนอแนะ

การท่ อ งเที่ ย วเชิ ง สุ ข ภาพเป็ นการท่ อ งเที่ ย วรู ป แบบที่ เ ป็ นที่ ย มสํา หรั บ นัก ท่ อ งเที่ ย วชาวต่ า งชาติ
ผูป้ ระกอบการชาวไทย และนโยบายรัฐบาลควรส่ งเสริ มศํกยภาพการแข่งขันในด้านนี้ อย่างจริ งจังเพื่อให้สามารถ
สร้างมาตรฐานในการบริ การให้มีความทัดเทียมกับประเทศอื่น
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การท่ อ งเที่ ย วเชิ ง สุ ข ภาพกลายเป็ นสิ่ ง สํา คัญ ทางเศรษฐกิ จ และการตลาดเป็ นกลยุท ธ์ ห นึ่ ง สํา หรั บ
ผูป้ ระกอบการท่องเที่ยวเพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวให้มาเยี่ยมชม มีการขยายตัวอย่างรวดเร็ วและความต้องการที่เพิ่ม
มากขึ้นและเป็ นที่ นิยมในจัดกิ จกรรมบริ การด้านส่ งเสริ มสุ ขภาพให้กบั นักท่องเที่ ยวชาวไทยและนักท่องเที่ ยว
ต่างชาติ กุญแจสําคัญคือแรงจูงใจและพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวเชิงสุ ขภาพ บทความวิชาการนี้ นาํ เสนอข้อมูล
เบื้ องต้นเกี่ ยวกับความหมายและรู ปแบบการจัดการท่องเที่ยวเชิ งสุ ขภาพ แรงจูงใจของนักท่องเที่ ยวเชิ งสุ ขภาพ
ทฤษฎีแรงผลัก แรงดัน ต่อการท่องเที่ยวเชิงสุ ขภาพ แรงจูงใจด้านการท่องเที่ยวเชิงสุ ขภาพที่ประกอบด้วยปั จจัย
ผลักดันและปั จจัยดึงดูด พบว่าปั จจัยผลักดัน ได้แก่ การหลีกหนี การผ่อนคลาย การอยูเ่ หนือตนเอง ความสมบูรณ์
ทางกายภาพ การสนองต่อตนเอง ความภูมิใจในตนเอง และการพบสิ่ งใหม่ สําหรั บปั จจัยดึ งดู ดได้แก่ ตั้งอยู่
ท่ า มกลางธรรมชาติ ใกล้ชิ ด วัฒ นธรรมในชุ ม ชน มี กิ จ กรรมเกี่ ย วข้อ งกับ ธรรมชาติ มี บ รรยากาศที่ ส งบ
มีประสบการณ์ร่วมอย่างแท้จริ ง สถานที่มีความไกลจากที่อยู่ มีประวัติศาสตร์ที่น่าสนใจ
คําสําคัญ: แรงจูงใจ การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ

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

จากการเปิ ดเผยข้อ มู ล รายงานสถิ ติ ก ารท่ อ งเที่ ย วจากทั่ว โลกประจํา ปี 2559 – 2560 ขององค์ก ร
การท่ อ งเที่ ย วโลกแห่ ง สหประชาชาติ (World Tourism Organization: WTO) พบว่า ในปี 2560 ประเทศไทย
สามารถทํารายได้จากการท่องเที่ยวได้มากที่สุดเป็ นประวัติการณ์ถึง 1.65 ล้านล้านบาท โดยเพิ่มขึ้นจากปี 2559
ถึงร้อยละ 16.9 ซึ่ งมากที่ สุดเป็ นอันดับ 3 ของโลก รองจากประเทศ สหรัฐอเมริ กาและประเทศสเปน (ผูจ้ ดั การ
ออนไลน์, 2560: ระบบออนไลน์) ผลจากสถิติดงั กล่าวสะท้อน ให้เห็นว่า สถานการณ์การท่องเที่ยวของโลกยังคง
มีการขยายตัวอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะในสถานการณ์ การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของประชากรโลก ซึ่ งก้าวเข้าสู่
สังคมผูส้ ูงอายุ (Aging society) ที่ก่อให้เกิด ความตื่นตัวของผูค้ นที่หนั กลับมาให้ความสําคัญและใส่ใจดูแลสุขภาพ
มากยิง่ ขึ้น ทั้งยังมีปัจจัยส่ งเสริ มอื่น ๆ ที่เกิดจากความเครี ยดของรู ปแบบการดําเนินชีวิต รวมถึงการเกิดโรคที่เกิด
จากการนัง่ ทํางานเป็ น เวลานาน (Office syndrome) ด้วยเหตุน้ ีผคู ้ นทัว่ โลกจึงพยายามมองหากิจกรรมการท่องเที่ยว
ในรู ปแบบที่เชื่อมโยงไปสู่การส่งเสริ มสุขภาพที่ดียง่ิ ขึ้น
กระแสการดู แ ลสุ ข ภาพและใส่ ใ จสุ ข ภาพยัง ส่ ง ผลให้เ กิ ด ความเปลี่ ย นแปลงต่ อ ทิ ศ ทางด้า นตลาด
การท่ องเที่ ยวของทั่วโลกตามไปด้วย เกิ ดความนิ ยมในด้านการท่องเที่ ยวเพื่อส่ งเสริ มสุ ขภาพที่ นักท่ องเที่ ยว
ทัว่ โลกต่างให้ความสําคัญ โดยการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพเป็ นรู ปแบบการท่องเที่ยวที่มีความเกี่ยวเนื่อง และส่งเสริ ม
การท่ องเที่ ยวรู ปแบบเฉพาะกลุ่มประเภทอื่น ๆ ไม่ว่าจะเป็ นการท่ องเที่ ยวทางวัฒนธรรม (Cultural Tourism)
การท่องเที่ยวเชิงทําอาหาร (Culinary Tourism) การท่องเที่ยวเชิงนิ เวศ (Eco Tourism) หรื อการท่องเที่ยวเชิงกีฬา
(Sport Tourism) เนื่ องจากนักท่องเที่ยวเชิงสุ ขภาพที่ เดินทางท่องเที่ยวทั้งในประเทศและระหว่างประเทศ อาจมี
วัตถุประสงค์รองของการเดิ นทางที่ เกี่ ยวข้อง กับการท่องเที่ ยวประเภทอื่นได้ จากข้อมูลของ Global Wellness
Institule (2013) พบว่า ในปี 2556 มูลค่าของการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพของโลกมีขนาดใกล้เคียงกันกับการท่องเที่ยว
เชิงนิเวศ และการ ท่องเที่ยวเชิงการทําอาหาร (สํานักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา, 2559: 33)
การที่ ภาครัฐของไทยกําหนดให้ไทยเป็ นศูนย์กลางของบริ การทางการแพทย์ (Medical Hub) และเป็ น
ศูนย์กลางการให้บริ การทางด้านสุขภาพ (Health Hub) ในระดับเอเชียในปี 2546 ส่งผลให้การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ
เริ่ มเป็ นที่รู้จกั ของคนไทย ประกอบกับกระแสการตื่นตัวของประชากรโลกที่ให้ ความสนใจด้านการดูแลรักษา
สุ ขภาพมากขึ้ น และการที่ คนทั่วโลกพยายามแสวงหาแหล่งรั กษาพยาบาล ที่ ดีกว่า ถูกกว่า และเร็ วกว่านอก
ประเทศ ประกอบกับการเติบโตของการท่องเที่ ยว จึ งทาให้การ ท่ องเที่ ยวเชิ งสุ ขภาพเติ บโตขึ้นอย่างต่อเนื่ อง
โดยเฉพาะในประเทศไทยการท่องเที่ยวเชิงการแพทย์มีการ เติบโตอย่างมาก และโดดเด่นในระดับโลก ในขณะที่
การท่ องเที่ ยวเชิ ง สุ ขภาพ (Wellness Tourism) แม้จะเติ บโตขึ้ นแต่ยงั ไม่โดดเด่ น มากนัก ขณะที่ ในระดับโลก
Wellness Tourism มีมูลค่าสู งกว่า Medical Tourism ถึง 7-8 เท่า (สํานักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา,
2559)
จากนโยบายของรัฐบาลที่ตอ้ งการผลักดันประเทศไทยให้เป็ นศูนย์กลางสุ ขภาพนานาชาติตาม แผนบริ การ
ใน 4 สาขา ได้แก่ การบริ การทางการแพทย์ แพทย์แผนไทย สปา และสมุนไพรไทยนั้น จะ เห็ นได้ว่าภาคเหนื อ
ตอนบนของประเทศไทยเป็ นพื้นที่ที่ถือได้วา่ มีศกั ยภาพและความพร้อมในการพัฒนา สู่ การเป็ นศูนย์กลางบริ การ
ทางการแพทย์เป็ นอย่างมาก เนื่องจากมีแหล่งบริ การด้านสุขภาพที่มีคุณภาพ ประกอบกับการมีสภาพแวดล้อมทาง
ธรรมชาติที่สวยงาม วัฒนธรรมที่มีเสน่ห์ เป็ นเอกลักษณ์ ผูค้ นมี อัธยาศัยไมตรี ที่ดี มีความเป็ นมิตร (สํานักพัฒนา
และส่งเสริ มการบริ หารราชการจังหวัด, 2559: ระบบออนไลน์) นักท่องเที่ยวยังสามารถรับบริ การด้านการส่งเสริ ม
สุ ขภาพได้ โดยมี ท้ ังแหล่งท่ องเที่ ยว สถาน ประกอบการด้านการส่ งเสริ มสุ ขภาพ กิ จกรรมการท่ องเที่ ยวเพื่อ
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ส่ งเสริ มสุ ขภาพที่ มีความหลากหลาย รวมถึงเป็ นแหล่งผลิตทางการเกษตรที่มีชื่อเสี ยงทางด้านเกษตรปลอดภัย
ยิ่งไปกว่านั้น หนึ่ งในความต้องการของประชาชนภาคเหนื อ คือ การเป็ นศูนย์กลางการพัฒนาเศรษฐกิ จที่ มีขีด
ความสามารถในการ แข่งขันสูงระดับภูมิภาคและประเทศ โดยเน้นการเชื่อมโยงกับชุมชนท้องถิ่น กาหนดกลยุทธ์
ในการ ส่งเสริ มและพัฒนาศักยภาพบุคลากรและผูป้ ระกอบการด้านการท่องเที่ยวและบริ การสุขภาพ ส่งเสริ ม และ
พัฒนาศักยภาพโครงสร้างพื้นฐานและสิ่ งอานวยความสะดวกทางการท่องเที่ยวและบริ การสุ ขภาพ ส่ งเสริ มและ
พัฒนาศักยภาพของกิ จกรรมการท่ องเที่ ยวในชุ มชนและท้องถิ่ นเชื่ อมโยงสู่ ระดับสากล รวมทั้งส่ งเสริ มและ
เชื่อมโยงการประชาสัมพันธ์และการตลาดทางการท่องเที่ยวและบริ การสุขภาพ
การศึกษาแรงจูงใจการท่องเที่ยวเชิงสุ ขภาพจึงยังคงมีความจําเป็ นและสําคัญยิ่งสําหรับการเตรี ยมความ
พร้อมและการพัฒนาศักยภาพด้านการท่องเที่ ยวของหน่ วยงาน องค์กร และภาคธุ รกิ จ ดังนั้นจึ งต้องการศึ กษา
แรงจู ง ใจและความต้อ งการการบริ ก ารด้า นการท่ อ งเที่ ย วของการท่ อ งเที่ ย วเชิ ง สุ ข ภาพ เพื่ อ เสนอแนวทาง
การพัฒนาการบริ การท่องเที่ ยวเพื่อส่ งเสริ มสุ ขภาพเพื่อตอบสนองความต้องการของนักท่องเที่ ยวเชิ งส่ งเสริ ม
สุ ข ภาพ เพื่ อ เสนอต่ อ หน่ ว ยงานที่ เ กี่ ย วข้อ งและผู ้ป ระกอบการด้า นการท่ อ งเที่ ย ว เพื่ อ เตรี ยมการรองรั บ
การท่องเที่ยวที่สามารถตอบสนองได้ตรงกับความต้องการของนักท่องเที่ยวอย่าง แท้จริ ง รวมถึงเป็ นประโยชน์ต่อ
ภาครัฐ ภาคเอกชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

2. วัตถุประสงค์

(1) เพื่อให้ความรู ้เกี่ยวกับความหมายและรู ปแบบการจัดการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพและปั จจัยแรงจูงใจของ
นักท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ

3. ความหมายและรู ปแบบของการท่ องเที่ยวเชิ งสุ ขภาพ (Health tourisms)

ตามความหมายของสถาบันด้านสุ ขภาพสากล (Global wellness institute: GWI, 2014) ได้กล่าว ไว้ว่า
การท่องเที่ ยวเชิ งสุ ขภาพ หมายถึง การเดิ นทางที่ แสวงหาการบํารุ งและส่ งเสริ มสุ ขภาพให้ดียิ่งขึ้น สําหรับกลุ่ม
นักท่องเที่ยว จะมีท้ งั นักท่องเที่ยวที่มีจุดประสงค์เพื่อท่องเที่ยวเชิงสุขภาพเท่านั้น และ อีกกลุ่ม ได้แก่ นักท่องเที่ยว
ที่มีจุดประสงค์ในการท่องเที่ยวเชิงสุ ขภาพควบคู่ไปกับการท่องเที่ยวรู ปแบบ อื่น ๆ ซึ่ งการท่องเที่ยวเชิงสุ ขภาพ
แบ่งออกเป็ น 3 ประเภท ได้แก่ 1) การบริ การด้านการแพทย์ 2) การบริ การด้านสุ ขภาพ และ 3) ผลิตภัณฑ์เพื่อ
สุ ขภาพและสมุนไพร (สถาบันด้านสุ ขภาพสากล, 2014) ทั้งนี้ การท่ องเที่ ยวแห่ งประเทศไทยได้ให้ขอ้ มูลว่า
การท่องเที่ยวเชิงสุ ขภาพ อาจแบ่งออกได้ตามจุดมุ่งหมายและ วัตถุประสงค์ของโปรแกรมกิจกรรมการท่องเที่ยว
และความต้องการของนักท่องเที่ยวเป็ น 2 ประเภท หลักดังนี้
1. การท่องเที่ยวเชิงส่ งเสริ มสุ ขภาพ (Health Promotion Tourism) เป็ นการเดินทางไป ท่องเที่ยวเยี่ยมชม
สถานที่ท่องเที่ยวที่สวยสดงดงามในแหล่ง ท่องเที่ยวธรรมชาติและวัฒนธรรมเพื่อ การเรี ยนรู ้วิถีชีวิตและพักผ่อน
หย่อนใจ โดยแบ่งเวลาจากการท่องเที่ยวส่ วนหนึ่ งมาทํากิจกรรมส่ งเสริ ม สุ ขภาพในที่พกั แรม หรื อนอกที่พกั แรม
อย่างถูกวิธี ตามหลักวิชาการและมีคุณภาพมาตรฐานอย่าง แท้จริ ง เช่น การนวด/อบ/ประคบสมุนไพร การบริ การ
สุ วคนธบําบัด (Aroma Therapy) และวารี บําบัด (Water Therapy) การอาบนํ้าแร่ หรื อนํ้าพุร้อน การฝึ กกายบริ หาร
ท่าฤาษีดดั ตน การฝึ กปฏิบตั ิ สมาธิแนวพุทธศาสน์ การบริ การอาหารและเครื่ องดื่มเพื่อสุขภาพ และอื่นๆ โดยทัว่ ไป
จึ งมักนิ ยมการเดินทางไปท่องเที่ยวในชนบทต่างจังหวัดที่ มีแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติและวัฒนธรรมที่สวย สด
งดงาม โดยจัดโปรแกรมส่ งเสริ มสุ ขภาพที่ หลากหลายบรรจุ ไว้ในโปรแกรมการท่องเที่ ยวนั้นด้วย และเลื อก
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พักแรมในสถานที่ พกั ตากอากาศประเภทโรงแรมหรื อรี สอร์ ทที่ มีศูนย์สุขภาพหรื อศูนย์กีฬาให้บริ การ ส่ งเสริ ม
สุ ขภาพที่ มีมาตรฐานคุณภาพอย่างแท้จริ ง เพื่อเข้าร่ วมกิ จกรรมส่ งเสริ มสุ ขภาพในสถานที่ พกั แรมนั้นๆ จัดไว้
ให้บริ การแก่นกั ท่องเที่ยว ดังนั้น ในการให้บริ การดังกล่าวแก่นกั ท่องเที่ยว ผูป้ ระกอบการและผูใ้ ห้บริ การจึงต้อง
ดําเนิ นการพัฒนาบริ การ จัดโปรแกรมการท่องเที่ยว และ กิจกรรมส่ งเสริ มสุ ขภาพที่ถูกต้องตามหลักวิชาการและ
ได้มาตรฐานคุณภาพที่เหมาะสม การท่องเที่ยว เชิงส่งเสริ มสุขภาพจึงถือเป็ นรู ปแบบการท่องเที่ยวที่ได้รับการนิยม
แพร่ หลายเป็ นอย่างมาก และมี ประโยชน์ในการสร้างจิตสํานึกต่อการส่ งเสริ มสุ ขภาพแลพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
นักท่องเที่ยวรวมทั้ง การพัฒนาคุณภาพสิ่ งแวดล้อมไปในตัวอีกด้วย
2. การท่องเที่ยวเชิงบําบัดรักษาสุ ขภาพ (Heath Healing Tourism) เป็ นการเดินทางไป ท่องเที่ยวเยี่ยมชม
สถานที่ท่องเที่ยวที่สวยสดงดงามในแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติและวัฒนธรรมเพื่อการ เรี ยนรู ้วิถีชีวิตและพักผ่อน
หย่อนใจ โดยแบ่ งเวลาส่ วนหนึ่ งจากการท่ องเที่ ยวไปรั บบริ ก ารบําบัดรั กษา สุ ขภาพการรั กษาพยาบาล และ
การฟื้ นฟูสุขภาพในโรงพยาบาลหรื อสถานพยาบาลที่ มีคุณภาพ มาตรฐานอย่างแท้จริ งเช่ นการตรวจร่ างกาย
การรักษาโรคต่าง ๆ การทําฟันและการรักษาสุ ขภาพฟัน การผ่าตัดเสริ มความงาม การผ่าตัดแปลงเพศ และอื่นๆ
เป็ นต้น โดยทั่วไปจึ งมักมีการจัดโปรแกรม การท่ องเที่ ยวที่ บรรจุโปรแกรมการเข้ารับบริ การบําบัดรักษาโรค
การรักษาพยาบาล และการฟื้ นฟู สุ ขภาพต่างๆ ที่หลากหลายเช่น การตรวจร่ างกาย การรักษาโรคต่างๆ การทําฟัน
การผ่ า ตัด เสริ ม ความงาม หรื อ การผ่า ตัด แปลงเพศ ฯลฯ เป็ นต้น โดยเลื อ กใช้บ ริ ก ารในโรงพยาบาลหรื อ
สถานพยาบาล ที่ มีคุณภาพมาตรฐานอย่างแท้จริ ง ดังนั้น ผูป้ ระกอบการและผูใ้ ห้บริ การต้องดําเนิ นการพัฒนา
บริ การ จัดโปรแกรมการท่องเที่ยวและกิ จกรรมบําบัดรักษาสุ ขภาพที่ถูกต้องตามหลักวิชาการและได้มาตรฐาน
คุณภาพที่เหมาะสม การท่องเที่ยวเชิงบําบัดรักษาสุขภาพจึงเป็ นรู ปแบบการท่องเที่ยวที่มุ่งประโยชน์ ต่อการรักษา
ฟื้ นฟูสุขภาพนักท่องเที่ยวเป็ นสําคัญ
สรุ ปได้วา่ การท่องเที่ยวเชิงสุ ขภาพ หมายถึง การท่องเที่ยวที่เกิดการผสมผสานระหว่างการเดินทางมา
เพื่อเยี่ยมชมสถานที่ท่องเที่ยวพร้อม ๆ กับการมาใช้บริ การด้านการแพทย์และสุ ขภาพ กีฬา ศูนย์การออกกําลังกาย
หรื อเข้าร่ วมทํากิจกรรมอื่น ๆ ที่ช่วยในการส่งเสริ มสุขภาพให้แข็งแรง
การท่องเที่ ยวเชิ งส่ งเสริ มสุ ขภาพ เป็ นลักษณะเดิ นทางเยี่ยมชมสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ ที่ นักท่องเที่ยว
ชอบมีการจัดสรรเวลาส่วนหนึ่งเพื่อทํากิจกรรมส่งเสริ มสุขภาพอย่างถูกวิธีตามหลักวิชาการ และมีมาตรฐาน ไม่วา่
จะเป็ นการนวด อบ ประคบสมุนไพร การเข้ารับบริ การสุ คนธบําบัด (Aromatherapy) วารี บาํ บัด การอาบนํ้าแร่
หรื อนํ้าพุร้อน การฝึ กกายบริ หารท่ า ฤๅษี ดัดตน การฝึ กปฏิ บัติสมาธิ แนวพุท ธศาสตร์ การบริ การอาหารและ
เครื่ องดื่มเพื่อสุ ขภาพ นักท่องเที่ยวจึงนิยมเดินทางไป ท่องเที่ยวในชนบทต่างจังหวัดที่มีแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติ
และวัฒนธรรมที่งดงาม โดยจัดโปรแกรม ส่ งเสริ มสุ ขภาพที่หลากหลายบรรจุไว้ในโปรแกรมการท่องเที่ยวนั้น
ด้วย ซึ่ งการท่องเที่ยวในลักษณะนี้ จะช่วยส่ งเสริ มให้ร่างกายได้รู้สึกผ่อนคลาย ส่ งผลให้มีสุขภาพจิตที่ดี เป็ นการ
เพิ่มพูนพละกําลังให้สมบูรณ์ แข็งแรง สร้างความสมดุลให้กบั ร่ างกาย นักท่องเที่ยวมักจะเลือกพักแรมในสถานที่
พักตากอากาศ ประเภทโรงแรมหรื อรี สอร์ ท ที่มีสวนสุ ขภาพหรื อศูนย์กีฬาให้บริ การส่ งเสริ มสุ ขภาพที่มีมาตรฐาน
คุณภาพ อย่างแท้จริ งเพื่อเข้าร่ วมกิจกรรมส่งเสริ มสุขภาพในสถานที่พกั แรมจัดไว้ให้บริ การ
ในการให้บริ การดังกล่าวแก่นกั ท่องเที่ยว ผูป้ ระกอบการและผูใ้ ห้บริ การจึงต้องดําเนินการ พัฒนาบริ การ
จัดโปรแกรมการท่องเที่ ยวและกิ จกรรมส่ งเสริ มสุ ขภาพที่ ถูกต้องตามหลักวิชาการและได้ มาตรฐานคุณภาพที่
เหมาะสมกับการท่องเที่ยวเพื่อส่ งเสริ มสุ ขภาพ ซึ่ งถือเป็ นรู ปแบบการท่องเที่ยวที่ได้รับความนิ ยมแพร่ หลายเป็ น
อย่างมากและมีประโยชน์ในการสร้างจิตสํานึ กต่อการส่ งเสริ มสุ ขภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิตของนักท่องเที่ยว
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รวมทั้งการพัฒนาคุณภาพสิ่ งแวดล้อมไปในตัวอีกด้วย (ศศิพงษ์ บุญยงค์,2558: ระบบออนไลน์ และ ชนิดา ทวีศรี ,
2551: ออนไลน์)
นอกจากนี้ (ชนิ ดา ทวีศรี , 2551: ออนไลน์) ได้กล่าวถึงรู ปแบบการจัดการท่องเที่ยวเพื่อส่ งเสริ มสุ ขภาพ
หรื อการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ (Health promotion tourism) ในประเทศไทยโดยมีรูปแบบ การจัดโปรแกรมการทัวร์
ที่มีกิจกรรมส่งเสริ มสุขภาพที่แตกต่างหลากหลาย ได้แก่
1) ทัวร์ แพทย์แผนไทย รับฟังการบรรยายสรุ ปและชมการสาธิ ตการนวดไทยแผนโบราณเพื่อการรักษา
โรคและการส่งเสริ มสุขภาพ เรี ยนรู ้และฝึ กปฏิบตั ิวธิ ีการนวดไทยแผนโบราณจากผูท้ ี่มี ความสามารถ เปรี ยบเทียบ
วิธีการนวดแผนโบราณของประเทศไทยกับการนวดของต่างประเทศ
2) ทัว ร์ อ าหารสมุ น ไพร เยี่ย มชมศู น ย์เ กษตรสมุ น ไพร สวนพฤกษศาสตร์ ส มุ น ไพร ศึ ก ษาเรี ย นรู ้
ความมหัศจรรย์แห่งภูมิปัญญาไทยที่สร้างสรรค์วฒั นธรรมด้านอาหารสมุนไพรไร้สารพิษและมีแคลอรี ต่าํ รวมไป
ถึ งเครื่ องดื่ มสมุนไพรที่ มีประโยชน์ต่อสุ ขภาพ ชมการสาธิ ตกระบวนการผลิ ตอาหารและเครื่ องดื่ ม สมุนไพร
การอบสมุนไพรเพื่อบาบัดรักษาโรคและบํารุ งรักษาสุขภาพ
3) ทัวร์สมุนไพรชนบท เยีย่ มชมทัศนศึกษาการปฏิบตั ิงานของกลุ่มชมรม สมาคม และผูส้ นใจ สมุนไพร
เพื่อการรั กษาโรคและบํารุ งร่ างกายในชนบทต่างจังหวัดที่ ยงั คงอนุ รักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่ นและ หมอพื้นบ้าน
โดยจัดให้มีการเยี่ยมชมสวนสมุนไพรในสถานที่จริ งและรับฟังการบรรยายสรรพคุณ รวมทั้งสนทนาแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์กบั หมอพื้นบ้านและชาวบ้านสมาชิกกลุ่ม ชมรม หรื อสมาคมสมุนไพร
4) ทัวร์เกษตรธรรมชาติ เยีย่ มชมแหล่งการทาเกษตรธรรมชาติ เกษตรอินทรี ย ์ เกษตรทฤษฎีใหม่ตามแนว
พระราชดาริ และการเรี ยนรู ้ปลูกผักพื้นบ้านปลอดสารพิษ เรี ยนรู ้วิธีการปลูกผักพื้นบ้าน เพื่อให้สามารถปลูก
บริ โภคเองได้ เรี ยนรู ้ภูมิปัญญาไทยในการทําเกษตรยัง่ ยืน ปลอดจากปุ๋ ยเคมี ปลอด ยาฆ่าแมลง มีการทัศนศึกษา
และพบปะสนทนาและพูดคุยกับนักวิชาการพื้นบ้านเกษตรกรรมไทย
5) ทัวร์ น้ าํ พุร้อนและอาบนํ้าแร่ เยี่ยมชมทัศนศึกษาแหล่งนํ้าพุร้อนและบ่อนํ้าแร่ ที่มีอยูใ่ นหลาย จังหวัด
ทั้ง 4 ภูมิภาคของประเทศไทยและพักในโรงแรมและรี สอร์ทที่ต้ งั อยูใ่ กล้เคียงกับสถานที่ให้บริ การ อาบนํ้าแร่ เพื่อ
บําบัดสุขภาพโดยมีการท่องเที่ยวและพักผ่อนหย่อนใจไปในแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติที่สวยงาม
6) ทัวร์ ฝึกสมาธิ และบาเพ็ญภาวนา เยีย่ มชมวัดป่ ากลางธรรมชาติอนั งดงามและสงบสุ ข ฝึ กปฏิบตั ิสมาธิ
แนวพุทธศาสตร์ เพื่อสร้างความสงบเยือกเย็นของจิ ตใจท่ามกลางสภาพธรรมชาติท่ี ร่มรื่ น นั่งวิปัสสนาบาเพ็ญ
ภาวนาขั้นสู งในสถานที่ ที่จดั เตรี ยมไว้ในวัดป่ าธรรมชาติ โดยมีการให้คาํ ปรึ กษา แนะนําวิธีปฏิ บตั ิสมาธิ อย่าง
ถูกต้องและเป็ นประโยชน์ต่อการผ่อนคลายจากความเครี ยดในชี วิตประจาวัน รวมถึงการศึกษาปรัชญาชีวิตและ
จิตวิญญาณตะวันออก
7) ทัวร์แหล่งธรรมชาติ เยีย่ มชมแหล่งธรรมชาติและเรี ยนรู ้ความหลากหลายทางชีวภาพที่สวยสดงดงาม
โดยการเดินป่ าสมุนไพรหรื อขี่จกั รยานเสื อภูเขาชมธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพ ในอุทยานแห่งชาติ
และป่ าธรรมชาติ รวมทั้งกิจกรรมส่งเสริ มสุขภาพอย่างหลากหลายในสถานที่พกั แรม ประเภทโรงแรมและรี สอร์ท
ที่มีสถานบริ การส่งเสริ มสุขภาพแบบสปาให้เลือกใช้บริ การได้

4. แรงจูงใจในการท่ องเทีย่ วเชิ งส่ งเสริมสุ ขภาพ

แรงจูงใจ หมายถึง การผสมผสานของแรงผลักดันที่ เกิ ดจากความต้องการทางด้านร่ างกาย จิ ตใจ และ
วัฒ นธรรมความเป็ นอยู่ของบุ คคลอย่า งต่ อเนื่ อ ง จนสามารถกระตุ ้นให้แ สดงพฤติ ก รรมการ บริ โ ภคอย่างมี
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เป้ าหมาย (ฉลองศรี พิมลสมพงศ์, 2544) ดังนั้น แรงจูงใจของนักท่องเที่ ยวในการ เดิ นทาง คือ การเดิ นทางเพื่อ
แสวงหาประสบการณ์ ณ จุดหมายปลายทางการท่องเที่ยว ซึ่ งคาดว่าจะ สามารถ ตอบสนองความต้องการ และ
สร้ างความพึงพอใจให้แก่ นักท่ องเที่ ย วผูน้ ้ ันได้ แรงจู งใจที่ แตกต่างกันจึ งมี ผลทาให้รูปแบบและพฤติ ก รรม
การเดินทางของนักท่องเที่ยวแต่ละคนมีความแตกต่าง กัน (เลิศพร ภาระสกุล, 2558)
งานวิจยั ของ Konu (2009) ได้มีการประเมินความสําคัญของแรงจูงใจ 7 ด้าน ได้แก่ แรงจูงใจ ด้านการพัฒนา
ตนเอง ด้านสุ ขภาพและร่ างกาย ด้านการผ่อนคลายและการหลีกหนี ด้านการปลีกวิเวก ด้านธรรมชาติ ด้านความเป็ น
อิสระและการสร้างแรงกระตุน้ และด้านสถานะทางสังคม จากแรงจูงใจทั้ง 7 ด้าน พบว่า นักท่องเที่ยวเชิงส่งเสริ ม
สุ ขภาพให้ความสําคัญกับแรงจูงใจมากที่ สุด 3 อันดับ ได้แก่ ด้านการพัฒนาตนเอง สุ ขภาพและร่ างกาย และ
การผ่อนคลายและการหลีกหนี ซึ่ งมีผล ต่อแนวโน้มในการตัดสิ นใจในการเดินทางท่องเที่ยวเชิงส่ งเสริ มสุ ขภาพ
Laukkanen (2015) พบว่า นักท่องเที่ ยวที่ มีแรงจูงใจเพื่อทํากิ จกรรมทางด้านกี ฬา เพื่อดูแลรู ปร่ าง และเพื่อทําให้
สุ ขภาพร่ างกาย แข็งแรง และการผ่อนคลาย มีแนวโน้มจะใช้บริ การเชิงส่ งเสริ มสุ ขภาพในระหว่างเดินทาง ในขณะที่
นักท่องเที่ยวที่มีแรงจูงใจเพื่อเยี่ยมชมสถานที่ใหม่ ๆ และการเที่ยวชมธรรมชาติจะไม่สนใจทํากิจกรรม เชิงส่ งเสริ ม
สุ ขภาพระหว่างท่องเที่ยว เช่นเดียวกับงานวิจยั ของ มณี รัตน์ สุ ขเกษม และประสพชัย พสุ นนท์ (2559) ซึ่ งพบว่า
แรงจู ง ใจที่ มี ผลต่อ การเลื อกใช้บริ การการท่ องเที่ ย วเชิ งส่ งเสริ มสุ ขภาพของ นัก ท่ อ งเที่ ยว ได้แ ก่ ปั จ จัยด้าน
การส่ งเสริ มสุ ขภาพ ซึ่ งประกอบด้วย การป้ องกันการเจ็บป่ วยที่เกิดขึ้น เพื่อให้ร่างกายแข็งแรง และเพื่อให้ร่างกาย
เกิดความสมดุล และงานวิจยั ของ สิ ริกร เลิศลัคธนาคร (2560) ซึ่งพบว่า แรงจูงใจหลัก 3 ประการในการท่องเที่ ยว
เชิ ง ส่ ง เสริ มสุ ขภาพ คื อ การพัก ผ่อ นและ คลายเครี ยด การท่ อ งเที่ ยวในแหล่ง ท่ อ งเที่ ย วใหม่ การเรี ย นรู ้ และ
หาประสบการณ์ใหม่ ส่ วนความ ต้องการหลัก คือ ทําเลที่ต้ งั ของที่พกั แรม ความปลอดภัยของเมืองท่องเที่ยว และ
แหล่งท่องเที่ยวตามธรรมชาติ นอกจากนี้ จากงานวิจยั ของมณี รัตน์ สุขเกษม และประสพชัย พสุนนท์ (2559) พบว่า
ปั จจัยด้านเพศ อายุ และประสบการณ์ ในการเดิ นทางมีผลต่อแรงจู งใจในการท่ องเที่ ยว และงานวิจัย ของฐิ ติพรรณ
ศิริตระกูลวงศ์ (2544) ยังพบว่า ระดับการศึกษาที่แตกต่างกัน ส่ งผลต่อแรงจูงใจในการเดินทางท่องเที่ยวแตกต่าง
กันด้วย
ปั จ จั ย ผลั ก ดั น ที่ มี อิ ท ธิ ผ ลต่ อ แรงจู ง ใจในการท่ อ งเที่ ย วเชิ ง สุ ข ภาพ ประกอบด้ว ย 7 ปั จ จัย โดยมี
รายละเอียดดังนี้
(1) การหลีกหนี (Escape) เป็ นการเดินทางเพื่อหลีกหนีจากที่อยูถ่ าวรและการใช้ชีวติ ประจาวันที่ ปกติไป
ยังที่ อยู่ชว่ั คราวและได้ทาํ กิ จกรรมที่แตกต่างจากปกติ เพื่อส่ งเสริ มสุ ขภาพทางกาย จิ ต และสมองให้ สมดุลมาก
ยิง่ ขึ้น ซึ่งปั จจัยดังกล่าวสอดคล้องกับการศึกษาของ Smith M. and Kelly C. (2006) ที่พบว่า การหลีกหนีเป็ นปั จจัย
สําคัญทางการท่องเที่ยวที่มีความสัมพันธ์ต่อการสนองความต้องการของนักท่องเที่ยว
(2) การผ่ อ นคลาย (Relaxation) เป็ นการเดิ น ทางเพื่ อ ผ่อ นคลายกายภาพจิ ต ใจและสมองจากสิ่ ง ที่
ตึงเครี ยดในชี วิตประจาวัน โดยใช้การท่องเที่ ยวเป็ นหนทางในการลดและละความเครี ยดออกจากร่ างกายและ
จิ ต ใจ ซึ่ งปั จ จัย ดัง กล่ า วสอดคล้อ งกับ การศึ ก ษาของ Kassean and Gassita (2013) ซึ่ งพบว่ า การผ่ อ นคลาย
เป็ นแรงจูงใจหนึ่งที่มีอิทธิพลต่อการตัดสิ นใจเดินทางท่องเที่ยว
(3) การอยูเ่ หนื อตนเอง (Transcendence) เป็ นการเดินทางเพื่อหาปรัชญาในการดําเนิ นชีวิตเพื่อ สามารถ
ควบคุมตนเองให้มีเหตุผลและสติในการดําเนิ นชี วิต โดยเกิ ดจากการได้ทบทวนตนเองหรื อเรี ยนรู ้ เพิ่มเติมจาก
กิ จกรรมทางการท่ องเที่ ยว ซึ่ งปั จจัยดังกล่าวสอดคล้องกับการศึ กษาของ Voigt, C.; Brown, G. and Howat, G.
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(2011) ที่ พ บว่า ปั จ จัย การอยู่เ หนื อ ตนเองซึ่ ง เป็ นหนึ่ ง ในปั จจัย ผลประโยชน์ ที่ลู ก ค้า แสวงหาที่ มี อิ ท ธิ พ ลต่อ
พฤติกรรมของนักท่องเที่ยวในการแสดงออก
(4) ความสมบูรณ์ทางกายภาพ (Physical Health and Appearance) เป็ นการเดิ นทางเพื่อพัฒนาสุ ขภาพ
ร่ างกายให้มีความแข็งแรง ไม่มีโรคภัย หรื อเป็ นการบริ หารร่ างกายเพื่อเป็ นแนวทางการปกป้ องร่ างกาย จากโรคภัย
ต่างๆ ซึ่ งปั จจัยดังกล่าวสอดคล้องกับการศึกษาของ Konu H., Laukkanen T. (2009) ที่พบว่า กิจกรรมทางกายภาพ
และการส่งเสริ มให้มีสุขภาพที่แข็งแรงขึ้น มีความสัมพันธ์ในการคาดการณ์นกั ท่องเที่ยว กลับมาท่องเที่ยวซํ้าได้
(5) การสนองต่อ ตนเอง (Indulgence) เป็ นการเดิ นทางเพื่ อ ทําตามความต้องการของตนเองโดยไม่
เบี ยดเบี ยนร่ างกาย จิ ตใจ และสมอง หากแต่เป็ นการสนองที่ จะพัฒนาตนเอง ซึ่ งปั จจัยดังกล่าวสอดคล้องกับ
การศึ ก ษาของ Mak, Athena. H., et al. (2009) ที่ พ บว่า การสนองต่ อ ตนเองมี อิ ท ธิ พ ลต่ อ ความพึ ง พอใจของ
นักท่องเที่ยว เมื่อนักท่องเที่ยวตามใจตนเองในประสบการณ์ที่หรู หราและฟุ่ มเฟื อย จากการอดทนต่อการ ทํางาน
หนัก โดยเชื่อว่าทางานให้เต็มที่ควรสนุกให้เต็มที่เช่นกัน
(6) ความภูมิใจในตนเอง (Self-Esteem) เป็ นการเดิ นทางเพื่อส่ งเสริ มให้เกิ ดความรู ้ สึกที่ มีต่อตนเอง
ไปในทิศทางที่ดีงามและสร้างสรรค์ โดยทาให้เกิดความมัน่ ใจในการดาเนิ นชี วิตไปในทิศทางที่ดีเหมาะสมด้วย
เช่นกัน ซึ่ งปั จจัยดังกล่าวสอดคล้องกับการศึกษาของ Voigt, C.; Brown, G. and Howat, G. (2011) ที่พบว่า ปั จจัย
ความภูมิใจในตนเองมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวที่จะแสดงออก
(7) การพบสิ่ งใหม่ (Novelty) เป็ นการเดิ นทางเพื่อทําในสิ่ งที่ ไม่เคยทําในชี วิตประจําวัน อาจเป็ นการ
พบสถานที่ พบประสบการณ์ หรื อพบมิตรภาพจากการเดินทางท่องเที่ยว ทั้งนี้ ก็ไปในทิศทางที่เน้นความสมดุล
ของร่ างกาย จิตใจ และสมอง ซึ่งปั จจัยดังกล่าวสอดคล้องกับการศึกษาของ Panchal (2012) ที่พบว่า การพบสิ่ งใหม่
มีความสัมพันธ์ต่อการรับรู ้ประโยชน์จากประสบการณ์ทางการท่องเที่ยว
ปัจจัยดึงดูดที่ มีอิทธิผลต่อแรงจูงใจในการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ประกอบด้วย 7 ปั จจัย ดังต่อไปนี้
ั ่ท่ามกลางธรรมชาติ (Natural Setting) เป็ นสถานที่ ที่ต้ งั อยู่ใกล้ธรรมชาติ ห่ างไกลความเป็ น
(1) ต้งอยู
เมือง หรื อใกล้ชิดกับความเป็ นชุมชนชนบท เพื่อให้ร่างกายได้ใกล้ชิดธรรมชาติ อีกทั้งยังเป็ นการเพิ่มความ สดชื่น
จากธรรมชาติ ซึ่ งสอดคล้องกับการศึกษาของ Kassean and Gassita (2013) ที่พบว่า การตั้งอยู่ ท่ามกลางธรรมชาติ
เป็ นหนึ่งแรงจูงใจที่มีอิทธิพลต่อการตัดสิ นใจเดินทางท่องเที่ยว
(2) ใกล้ชิ ด วัฒ นธรรมในชุ ม ชน (Local Culture) เป็ นสถานที่ ที่ มี ว ฒ
ั นธรรมของชุ ม ชนนั้นๆ เข้า มา
เกี่ยวข้องโดยตรงหรื อทางอ้อม เช่น อาหาร การดาเนิ นชีวิต ความเป็ นอยูพ่ ้นื ฐาน ที่อยูอ่ าศัย เป็ นต้น ซึ่ งสอดคล้อง
กับ การศึ ก ษาของ Bibdu, T. and Kanagaraj, C. (2013) พบว่า ปั จ จัย ดัง กล่ า วมี อิท ธิ พ ลต่อ ความพึ ง พอใจของ
นักท่องเที่ ยว เมื่อนักท่องเที่ ยวได้พบผูค้ นที่ เพิ่งรู ้จกั ณ จุดหมายปลายทางจากการท่องเที่ ยวเชิ งวัฒนธรรมผ่าน
ความใกล้ชิดและเรี ยนรู ้ร่วมกับผูค้ นในชุมชน
(3) มี กิ จ กรรมเกี่ ย วข้อ งกับธรรมชาติ (Nature Base Activity) เป็ นสถานที่ ที่มี กิจกรรมที่ อยู่ใกล้หรื อ
ทําร่ วมกับธรรมชาติ โดยจะได้สัมผัสธรรมชาติ ผ่านกายภาพ ทั้ง 5 ผัสสะ โดยจะเน้นกิ จกรรมที่ สมดุลทั้งทาง
ร่ างกาย จิ ตใจ และสมอง ซึ่ งสอดคล้องกับการศึ กษาของ Ministry of Tourism in New Zealand (2009) ที่ พบว่า
ปั จจัยดังกล่าวสามารถเติมเต็มความรู ้สึกที่ได้ทากิจกรรมที่เกี่ยวกับธรรมชาติ เช่น เดินชายหาด ปี นเขา เดินป่ า ทั้งนี้
กิจกรรมจะมุ่งเน้นกิจกรรมเพื่อความสนุกสนานในการท่องเที่ยวรู ปแบบผจญภัย
(4) มี บ รรยากาศที่ สงบ (Peace Atmosphere) เป็ นสถานที่ ที่ ไ ม่ วุ่น วาย ไม่ เ ร่ ง รี บ ไม่ มี ก ํา หนดการที่
แน่ นอน และปราศจากการทะเลาะกันระหว่างบุคคล อีกทั้งยังใช้ชีวิตอย่างสันติและเรี ยบง่าย ซึ่ งสอดคล้องกับ
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การศึ ก ษาของ Kassean and Gassita (2013) ที่ พ บว่า การมี บ รรยากาศสงบ เป็ นแรงจู ง ใจหนึ่ ง ที่ มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ
การตัดสิ นใจเดินทางท่องเที่ยว
(5) มีประสบการณ์ร่วมอย่างแท้จริ ง (Authenticity Experience) เป็ นสถานที่ ที่มีกิจกรรมทางการท่องเที่ยว
ที่ ให้นักท่องเที่ยวได้มีประสบการณ์ร่วมอย่างแท้จริ ง เป็ นกิ จกรรมที่นักท่องเที่ยวจะได้ลงมือปฏิบตั ิ ด้วยตนเอง
ซึ่ งสอดคล้องกับการศึกษาของ Sherpley and Jepson (2011) ที่พบว่า การมีประสบการณ์ร่วม อย่างแท้จริ ง ทําให้
นักท่องเที่ยวได้เติมเต็มความเรี ยบง่าย ผ่านการท่องเที่ยวเชิงชนบท
(6) สถานที่มีความไกลจากที่อยูถ่ าวร (Far from Home) เป็ นสถานที่ที่ไกลจากที่อยูอ่ าศัยของนักท่องเที่ยว
หรื อสถานที่ ที่แตกต่างจากความเป็ นอยู่ปกติและสิ่ งจําเจของรู ปแบบอาคารและสิ่ งของต่าง ๆ ซึ่ งสอดคล้องกับ
การศึ ก ษาของ Thal, Karen, I. (2015) ที่ พ บว่า การมี ส ถานที่ ที่ มี ค วามไกลจากที่ อ ยู่ถ าวรมี ค วามสั ม พัน ธ์ ต่ อ
การตัดสิ นใจท่องเที่ยวเพื่อเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของนักท่องเที่ยว
(7) มีประวัติศาสตร์ ที่น่าสนใจ (History Significance) เป็ นสถานที่ ที่มีประวัติศาสตร์ ที่สําคัญเกี่ ยวกับ
สถานที่ น้ ัน อาจเป็ นชื่ อเสี ยงของบุ คคล หรื อวัตถุโบราณที่ อยู่ในสถานที่ น้ ัน ซึ่ งสอดคล้องกับการศึ กษาของ
Kassean and Gassita (2013) ที่ พบว่า ความเป็ นแก่ นแท้ทางวัฒนธรรมและการมีปฏิ สัมพันธ์ทางสังคม ซึ่ งเป็ น
ส่วนหนึ่งในการมีประวัติศาสตร์ที่น่าสนใจมีอิทธิพลต่อการตัดสิ นเดินทางท่องเที่ยว

5. สรุ ป

จากการได้ศึกษาแรงจูงใจการท่องเที่ยวเชิ งสุ ขภาพ จะมีปัจยั ประกอบไปด้วย ปั จจัยผลักดันและปั จจัย
ดึ ง ดู ด พบว่า ซึ่ งปั จ จัย ผลัก ดัน นั้น มี 7 ปั จ จัย ได้แ ก่ 1) การหลี ก หนี (Escape) 2) การผ่ อ นคลาย (Relaxation)
3) การอยู่ เ หนื อ ตนเอง (Transcendence) 4) ความสมบู ร ณ์ ท างกายภาพ (Physical Health and Appearance)
5) การสนองต่อ ตนเอง (Indulgence) 6) ความภูมิใจในตนเอง (Self-Esteem) 7) การพบสิ่ งใหม่ (Novelty) และ
สําหรับปั จจัยดึ งดูดได้แก่ 1) ตั้งอยู่ท่ามกลางธรรมชาติ (Natural Setting) 2) ใกล้ชิดวัฒนธรรมในชุมชน (Local
Culture) 3) มีกิจกรรมเกี่ ยวข้องกับธรรมชาติ (Nature Base Activity) 4) มีบรรยากาศที่สงบ (Peace Atmosphere)
5) มี ประสบการณ์ ร่วมอย่างแท้จริ ง (Authenticity Experience) 6) สถานที่ มีความไกลจากที่ อยู่ถาวร (Far from
Home) 7) มีประวัติศาสตร์ ที่น่าสนใจ (History Significance) จากการที่นกั ท่องเที่ยวมีแรงจูงใจแตกต่างกันย่อมมี
เลือกใช้บริ การเชิ งสุ ขภาพแตกต่างกันตามความสนใจ ดังนั้น ผูป้ ระกอบการควรให้ความสําคัญกับการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์การบริ การเชิงส่ งเสริ มสุ ขภาพ ให้สามารถตอบสนองแรงจูงใจของนักท่องเที่ยวเฉพาะกลุ่ม ตามปั จจัย
ด้านอายุ เพศ และประสบการณ์ การเดิ นทางที่ แตกต่างกัน เพื่อกระตุน้ ให้เกิ ดการตัดสิ นใจเลือกใช้บริ การเชิ ง
ส่ งเสริ มสุ ขภาพ นอกจากนี้ หัวใจสําคัญของการบริ การ คือ พนักงาน ดังนั้น ผูป้ ระกอบการควรให้ความสําคัญใน
การฝึ กอบรมและพัฒนาบุคลากรผูใ้ ห้บริ การเชิ งส่ งเสริ มสุ ขภาพ ให้มีความรู ้ในการดูแลสุ ขภาพแบบองค์ร วม
สามารถสื่ อ สารและให้คาํ แนะนํา / ปรึ ก ษาการดู แ ลสุ ข ภาพให้แ ก่ ผูร้ ั บบริ ก าร ตลอดจนสามารถจัด กิ จกรรม
การส่ งเสริ มการขาย เช่น โปรโมชัน่ ลดราคาโดยการจัดโปรแกรมดูแลสุ ขภาพ ด้วยการเชื่อมโยงการบริ การชะลอ
วัยซี่ งเป็ นการ บริ การโดยบุคลากรทางการแพทย์ กับการบริ การสปา และการบริ การเชิงส่ งเสริ มสุ ขภาพอื่นๆ เช่น
อาหารเพื่ อ สุ ข ภาพ โยคะ การล้า งพิ ษ และกิ จ กรรมกี ฬ าและฟิ ตเนส หรื อ การนํา ศาสตร์ แ พทย์แ ผนไทยมา
ประยุกต์ใช้ในการดูแลสุ ขภาพด้วยบริ การสปา โดยใช้วตั ถุดิบหรื อทรัพยากรท้องถิ่นที่มี เพื่อเป็ นการดึงดูดใจและ
กระตุน้ ให้เกิ ดการซื้ อและตอบสนองความต้องการตามแรงจู งใจที่ แตกต่างกัน ของนักท่ องเที่ ยวเชิ งส่ งเสริ ม
สุขภาพ และสร้างความได้เปรี ยบในการแข่งขันในธุรกิจการบริ การเชิงส่งเสริ มสุขภาพ
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6. ข้ อเสนอแนะ

การศึกษาเรื่ องแรงจูงใจของการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ในครั้งต่อไปควรมีการศึกษาเพื่อวิเคราะห์ส่วนแบ่ง
การตลาดการท่องเที่ยวเชิงสุ ขภาพ เพื่อเป็ นข้อมูลสําหรับผูป้ ระกอบการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องใน การกําหนด
กลยุท ธ์ ท างการตลาดเพื่ อ ดึ ง ดู ด นัก ท่ อ งเที่ ย วเชิ ง ส่ ง เสริ ม สุ ข ภาพเฉพาะกลุ่ ม และสร้ า งความได้เ ปรี ย บใน
การแข่งขันของจังหวัดภูเก็ตเพื่อพัฒนาไปสู่การเป็ นศูนย์กลางการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพในอนาคต
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งานวิจยั นี้มีวตั ถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาระดับปั จจัยที่เกี่ยวข้องกับแรงจูงใจในการปฏิบตั ิงานของพนักงาน
ฝ่ ายปฏิบตั ิการครัวการบิน บริ ษทั การบินไทย จํากัด (มหาชน) 2) เพื่อศึกษาระดับแรงจูงใจในการปฏิบตั ิงานของ
พนักงานฝ่ ายปฏิบตั ิการครัวการบิน บริ ษทั การบินไทย จํากัด (มหาชน) 3) เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปั จจัยที่
เกี่ ยวข้องกับแรงจูงใจในการปฏิ บตั ิงานกับแรงจูงใจในการปฏิ บตั ิงานของพนักงานฝ่ ายปฏิ บตั ิการครัวการบิ น
บริ ษ ทั การบิ น ไทย จํา กัด (มหาชน) ประชากรกลุ่ ม ตัว อย่า งที่ ใ ช้ในการศึ ก ษาครั้ งนี้ ได้แ ก่ (1) พนัก งานฝ่ าย
ปฏิ บตั ิงานแผนกผลิตอาหาร (2) พนักงานฝ่ ายปฏิ บตั ิการแผนกจัดเตรี ยมอุปกรณ์เครื่ องใช้ในการบริ การลูกค้า
สายการบิ น (3) พนักงานฝ่ ายปฏิ บตั ิการแผนกจัดส่ งและลําเลียงอาหารให้ลูกค้าสายการบิน ฝ่ ายปฏิ บตั ิการครัว
การบิ น บริ ษทั การบิ นไทย จํากัด (มหาชน) ซึ่ งมีพนักงานทั้งหมด 875 คน เครื่ องมือวิจยั ที่ใช้คือแบบสอบถาม
โดยเก็บข้อมูลด้วย Google form ออนไลน์ ที่ส่งไปให้กลุ่มตัวอย่างจากการสุ่มตัวอย่างแบบบังเอิญ จํานวน 170 คน
โดยใช้แบบสอบถามสอดคล้องกับ IOCที่ ตรวจสอบโดยผูท้ รงคณวุฒิ 5ท่ าน ที่ มีค่าระหว่าง 0.8 - 1.00 ที่ มีค่า
ความเชื่ อมัน่ เท่ากับ 0.95 รวบรวมข้อมูลเดือนมีนาคม 2564 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล ได้แก่ การแจกแจง
ความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่าสัมประสิ ทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สนั
ผลการศึกษาพบว่า 1) ระดับปั จจัยที่เกี่ยวข้องกับแรงจูงใจในการปฏิบตั ิงานของพนักงานฝ่ ายปฏิบตั ิการ
ครัวการบิน บริ ษทั การบินไทย จํากัด (มหาชน) ทั้งระดับปั จจัยจูงใจ และระดับปั จจัยคํ้าจุน โดยภาพรวมอยู่ใน
ระดับปานกลาง (x� = 2.48) ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่ ด้านความมัน่ คงในการทํางาน ส่วนด้านที่มีค่าเฉลี่ยตํ่าสุ ด
(x� = 1.88) ได้แก่ ด้านการได้รับการเลื่อนตําแหน่ง 2) ระดับแรงจูงใจในการปฏิบตั ิงานของพนักงานฝ่ ายปฏิบตั ิการ
ครัวการบิน ในภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก (x� = 2.88) โดยด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด (x� = 3.05) ได้แก่ ด้านความสุขใน
การทํางานเมื่องานนั้นบรรลุเป้ าหมาย ส่ วนด้านที่มีค่าเฉลี่ยตํ่าสุ ด (x� = 2.69) ได้แก่ ด้านความรู ้สึกชื่ นชอบและ
มี ความสุ ขกับงานที่ ทาํ อยู่ในปั จจุบนั 3) ปั จจัยที่ เกี่ ยวข้องกับแรงจูงใจในการปฏิ บตั ิ งานมี ความสัมพันธ์กนั ใน
ทางบวกกับแรงจูงใจในการปฏิบตั ิงานของพนักงานฝ่ ายปฏิบตั ิการครัวการบิน บริ ษทั การบินไทย จํากัด (มหาชน)
อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .01
คําสําคัญ : ปั จจัยจูงใจ , แรงจูงใจ , พนักงานฝ่ ายปฏิบตั ิการครัวการบิน
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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. ความสํ าคัญและทีม่ าของปัญหาวิจัย

บริ ษทั การบินไทย จํากัด (มหาชน) เป็ นรัฐวิสาหกิจที่มีกระทรวงการคลังเป็ นผูถ้ ือหุน้ ใหญ่ 51.03 ร้อยละ
โดยอยู่ภายใต้การกํากับดูแลของกระทรวงคมนาคม บริ หารและดําเนิ นธุ รกิ จในด้านการบินพาณิ ชย์ในประเทศ
และระหว่างประเทศ ถือเป็ นหน่วยงานขนาดใหญ่ที่มีขีดความสามารถในการแข่งขันกับสายการบินต่างชาติอื่นๆ
ในฐานะสายการบินแห่ งชาติ โดยการให้ลูกค้าในแต่ละกลุ่มเป้ าหมาย ได้สัมผัสประสบการณ์การบินที่ โดดเด่น
ผสานเอกลักษณ์ความเป็ นไทย ตามนโยบายการบริ การจากใจ (Service from the Heart) ที่บริ การลูกค้าด้วยคุณภาพ
และความสะดวกสบายตลอดเส้นทางบิน ดังนั้นการปฏิ บตั ิงาน ของพนักงานจึ งต้องเป็ นไปอย่างรวดเร็ วและมี
ประสิ ทธิ ภาพ เพื่อตอบสนองต่อภารกิจที่เพิ่มมาก ในด้านการบริ หารจัดการ บริ ษทั ฯ มีนโยบายเพิ่มมูลค่า และมุ่ง
สร้างผลกําไร ทั้งบริ การคลังสิ นค้า บริ การซ่อมบํารุ งอากาศยาน รวมถึงธุรกิจครัวการบินซึ่ งได้การมีดาํ เนิ นงาน
โดยบริ ษทั ฯ เอง
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ฝ่ ายครัวการบินไทย (Catering Services) จัดเป็ นหน่วยธุรกิจที่มีความสําคัญยิง่ ของบริ ษทั ฯ มีการกําหนด
แผนยุทธศาสตร์ ซึ่ งเน้นการตลาดเชิ งรุ กอย่างต่อเนื่ อง ด้วยการรักษาฐานลูกค้าเดิ มและแสวงหาฐานลูกค้าใหม่
เพิ่มขึ้นทางครัวการบิ นไทยบริ ษทั เตรี ยมนําสิ นค้าอาหารเข้าไปจําหน่ ายในร้านสะดวกซื้ ออย่าง 7-Eleven และ
ซุปเปอร์มาร์เก็ตชั้นนํา เพื่อเพิ่มรายได้และส่ วนแบ่งตลาดให้มากขึ้น อันจะเห็นได้จาก “จุดแข็งของครัวการบินที่
มีประวัติศาสตร์ เปิ ดมากว่า 60 ปี รับผูโ้ ดยสารปี ละ 20 ล้านคน มีฐานข้อมูลลูกค้าจํานวนมาก (5 กลยุทธ์ครัว
บินไทย, กรุ งเทพธุรกิจ 19 ต.ค. 2562) ด้วยการมีส่วนแบ่งการตลาดและภารกิจที่เพิ่มขึ้น บริ ษทั จึงจําเป็ นต้องใช้
พนัก งานซึ่ ง เป็ นปั จจัย สํา คัญ ในการตอบสนองภาระกิ จที่ เพิ่ ม มากขึ้ น ดัง นั้น บริ ษทั จึ ง ต้อ งสร้ า งแรงจู งใจใน
การปฏิ บัติงานเนื่ องจากแรงจูงใจนั้นมี อิทธิ ผลต่อผลิตผลของงาน ส่ งผลให้ผลการปฏิ บตั ิ งานมีประสิ ทธิ ภาพ
ประสิ ทธิ ผล และบรรลุเป้ าหมายขององค์กร ซึ่ งสอดคล้องกับ (ราณี อิสิชยั กุล, 2555) กล่าวว่าการสร้างแรงจูงใจ
ให้แ ก่ บุ ค คลจึ ง ถื อ เป็ นเทคนิ คสํา คัญ ในการจัด การทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ เกิ ด การพัฒ นาตนเองตลอดเวลาใส่ ใ จ
การทํางานให้เป็ นไปตามเป้ าหมาย ถ้าพนักงาน ไม่มีความรู ้ความสามารถ ขาดแรงจูงใจในการทํางานกจะเกิด
ปั ญหาตามมา เช่น ขาดความกระตือรื อร้น ไม่ทุ่มเท ผลการปฏิ บตั ิงานก็จะไม่มีประสิ ทธิ ภาพและทําให้บริ ษทั
ประสบความล้มเหลว เพราะพนักงานถือว่าเป็ นทรั พยากรที่ มีบทบาทสําคัญต่อการผลักดันภารกิ จให้ประสบ
ผลสําเร็ จ ดังคํากล่าวของ CEO ของสายการบิน Southwest Airline “พนักงานมีความสําคัญเป็ นอันดับ 1 ส่วนลูกค้า
สํา คัญ รองลงมาเป็ นอันดับ 2 ” และ“ พนัก งานที่ มี ความสุ ขจะทํา งานให้บ ริ ก ารแก่ ลู ก ค้าอย่างทุ่ มเท ” (Herb
Kelleher. 1959 อ้างใน จักรพันธ์ มิสุธา, 2555)
ดังนั้นการศึกษาวิจยั เรื่ องแรงจูงใจในการปฏิบตั ิงานของพนักงานฝ่ ายปฏิบตั ิการครัวการบิน ของบริ ษทั
การบิ น ไทย ผู ้วิ จัย มี ค วามสนใจศึ ก ษา เพื่ อ ให้ ท ราบข้อ มู ล ว่ า มี ปั จ จัย ด้า นใดบ้า งที่ มี ผ ลต่ อ แรงจู ง ใจใน
การปฏิ บัติ งานของพนัก งาน โดยสาเหตุ ของแรงจู ง ใจในการปฏิ บัติ งาน เช่ น ความเหนื่ อ ยล้า ในการทํางาน
การปฏิ บัติ ง านในปริ ม าณเหมาะสม การได้เ ลื่ อ นขั้น ลัก ษณะงานที่ ป ฏิ บัติ ค่ า ตอบแทน ปั จ จัย เหล่ า นี้ ย่อมมี
ผลกระทบอย่างมากต่อแรงจูงใจของพนักงาน และเพื่อนําผลการวิจยั มาเป็ นข้อมูลให้หน่วยงานนําไปปรับปรุ ง
ให้กับพนักงานอย่างเป็ นธรรม ทัดเที ยมกับองค์กรอื่ น รวมทั้งเป็ นแนวทางในการเสริ มสร้ างแรงจู งใจให้กบั
พนักงาน อันจะนําไปสู่ความสําเร็ จของหน่วยงาน

2. วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
1. เพื่อศึ กษาระดับปั จจัยที่ เกี่ ยวข้องกับแรงจู งใจในการปฏิ บัติงานของพนักงานฝ่ ายปฏิ บัติการครั ว
การบิน บริ ษทั การบินไทย จํากัด (มหาชน)
2. เพื่อศึกษาระดับแรงจูงใจในการปฏิบตั ิงานของพนักงานฝ่ ายปฏิบตั ิการครัวการบิน บริ ษทั การบินไทย
จํากัด (มหาชน)
3. เพื่ อ ศึ ก ษาความสัม พัน ธ์ร ะหว่า งปั จจัยที่ เ กี่ ย วข้องกับแรงจู ง ใจในการปฏิ บัติง านกับแรงจู งใจใน
การปฏิบตั ิงานของพนักงานฝ่ ายปฏิบตั ิการครัวการบิน บริ ษทั การบินไทย จํากัด (มหาชน)
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3. เอกสารและงานวิจัยทีเ่ กีย่ วข้ อง

3.1 แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้ อง
แนวคิดทฤษฎีเกีย่ วกับแรงจูงใจ
แรงจู ง ใจ หมายถึ ง สภาวะที่ มี แ รงผลัก ดัน หรื อ สิ่ ง จู ง ใจ หรื อ จากการคาดหวัง ซึ่ ง อาจมาจาก
ความต้องการของแต่ละบุคคล หรื อจากการกระตุน้ ของผูบ้ ริ หารที่ผลักดัน และกระตุน้ ให้บุคคลแสดงพฤติกรรม
หรื อกระทําออกมาเพื่อให้บรรลุเป้ าหมายของตนเองหรื อองค์การ (Steers & Porter, 1983; ศิริวรรณ เสรี รัตน์ และ
คณะ, 2545) ทฤษฎี ที่ใช้เป็ นทฤษฎี สององค์ประกอบของเฮอร์ ชเบอร์ ก (Herzberg’s Two Factors Theory, 1959)
(อ้างถึ งในณัฐยา ไพรสงบ, 2546) ได้เสนอทฤษฎี องค์ประกอบคู่หรื อทฤษฎี สองปั จจัย (Motivation-Hygiene
Theory หรื อTwo Factor Theory) ซึ่ งHerzberg ได้ศึกษาเกี่ยวกับเจตคติในการทํางานของคน โดยทําการวิเคราะห์
ถึงแรงจูงใจ เน้นถึงตัวกระตุน้ อันเกิดจากความรับผิดชอบเป็ นสําคัญ เพื่อให้บุคคลเหล่านั้นได้แสดงความรู ้สึกที่ดี
และไม่ดีต่อการทํางาน เน้นบรรยากาศการทํางานและบรรยากาศแวดล้อม เพื่อส่ งเสริ มให้ผปู ้ ฏิบตั ิงานมีความ
พึงพอใจในงานที่ ทาํ มีกาํ ลังใจในการปฏิ บตั ิงานโดยใช้ปัจจัยเป็ นเครื่ องกระตุน้ จูงใจ แบ่งออกเป็ น 2 กลุ่ม คือ
ปั จจัยจูงใจ (Motivation Factors) และกลุ่มปั จจัยคํ้าจุน หรื อปั จจัยอนามัย (Hygiene Factors) หรื อปั จจัยบํารุ งรักษา
(Maintenance Factors)
1. กลุ่ ม ปั จ จัย จู ง ใจ (Motivation Factors) เป็ นองค์ประกอบที่ มี ก่ อให้เ กิ ดความพึ ง พอใจในงาน
ช่วยเสริ มสร้างให้ผปู ้ ฏิบตั ิงานมีทศั นคติทางด้านบวก เป็ นตัวกระตุน้ ให้คนเกิดความพึงพอใจ ปฏิบตั ิงานได้อย่างมี
ประสิ ทธิ ภาพมากได้แก่ การได้รับการยอมรับว่าเป็ นผูม้ ีความรู ้ความสามารถ และเป็ นพวกเดียวกัน ให้ขอ้ แนะนํา
กันได้ ลักษณะของงานที่ เป็ นลักษณะพิเศษเฉพาะของงานนั้นๆ ซึ่ งทําให้เห็นว่าแตกต่างจากงานอื่น การได้รับ
มอบหมายให้รับผิดชอบงานอย่างมีเอกภาพ ความก้าวหน้า โดยการเลื่อนตําแหน่งที่สูงขึ้นจากความสามารถ
2. กลุ่มปั จจัยคํ้าจุนหรื อปั จจัยอนามัย (Hygiene Factors) ถ้าได้รับการตอบสนองความต้องการด้าน
บํารุ งรักษาจิตใจมาก ก็จะรู ้สึกดี แต่หากไม่ได้รับการตอบสนองความต้องการด้านนี้ เลยก็อาจจะเกิดปั ญหาตามมา
เช่น ในด้านนโยบายและการบริ หาร ต้องมีการจัดระบบงานที่มีประสิ ทธิภาพ ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล สภาพ
การทํางานคือ บรรยากาศในการทํางาน เงินเดือนและค่าตอบแทนที่เกิดจากการปฏิบตั ิงาน รวมถึงประโยชน์ต่างๆ
ความมัน่ คงในงาน มีขวัญและกาลังใจที่จะปฏิบตั ิงานได้อย่างเต็มความสามารถ มีประสิ ทธิ ภาพ มีทศั นคติที่ดีต่อ
งาน ส่ งเสริ มการเพิ่มคุณค่าในตัวเอง รวมถึงการสร้างสภาพแวดล้อมในที่ ดีให้กบั บุคลากร ทําให้บุคลากรเกิ ด
ความสุ ขในการทํางาน มี ความทุ่ มเทในการทํางาน รู ้ สึกถึ งการเป็ นส่ วนหนึ่ งขององค์กร เป็ นความสัมพันธ์ที่
เกิ ดขึ้นระหว่างบุคลากรและองค์กร จนเกิ ดเป็ นความผูกพันในองค์กร ซึ่ งความผูกพันนี้ จะเป็ นวิธีที่จะรักษาให้
ทรัพยากรบุคคลที่มีค่าเหล่านี้ อยูค่ ู่กบั องค์กรไปอย่างยาวนานด้วยความเต็มใจและสามารถปฏิบตั ิหน้าที่ได้อย่าง
เต็มความสามารถ
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3.2 กรอบแนวคิดในการวิจยั
ตัวแปรอิสระ

ตัวแปรตาม

ปัจจัยที่เกีย่ วข้ องกับแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน
ปัจจัยจูงใจ
1. ด้านลักษณะของงานที่ปฏิบตั ิ
2. ด้านความรับผิดชอบในงาน
3. ด้านการยอมรับนับถือ
4. ด้านความสําเร็ จในการทํางาน
5. ด้านการได้รับการเลื่อนตําแหน่ง
ปัจจัยคํา้ จุน
1 .ด้านสภาพแวดล้อมในการทํางาน
2 .ด้านสภาพในการทํางาน
3. ด้านนโยบายบริ ษทั และการบริ หาร
4. ด้านความสัมพันธ์กบั เพื่อนร่ วมงาน
5. ด้านค่าตอบแทนและผลประโยชน์
6. ด้านความมัน่ คงในการทํางาน

แรงจูงใจ
1. ด้านความรู ้สึกชื่ นชอบและมีความสุ ข
กับงานที่ทาํ อยูใ่ นปั จจุบนั
2.ด้านความสุ ขในการทํางานเมื่องานนั้น
บรรลุเป้ าหมาย
3. ด้านงานที่ทาํ เป็ นงานที่มีความสุ ขและ
ได้ประโยชน์ต่อตนเองและบริ ษทั
4. ด้านมีความสนุกสนานและความรู ้สึก
ที่ดีกบั งานที่ทาํ

แผนภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจยั
3.3 สมมติฐานการวิจยั
1) ปั จจัยส่วนบุคคลแตกต่างกันมีผลต่อประสิ ทธิ ภาพในการปฏิบตั ิงานของพนักงานฝ่ ายปฏิบตั ิการ
ครัวการบิน บริ ษทั การบินไทย จํากัด (มหาชน) แตกต่างกัน
2) แรงจูงใจในการปฏิบตั ิงานแตกต่างกันมีผลต่อประสิ ทธิภาพในการปฏิบตั ิงานของฝ่ ายปฏิบตั ิการ
ครัวการบิน บริ ษทั การบินไทย จํากัด (มหาชน) แตกต่างกัน
3) ปั จจัยที่เกี่ยวข้องกับแรงจูงใจในการปฏิบตั ิงานมีความสัมพันธ์กบั แรงจูงใจในการปฏิบตั ิงานของ
พนักงานฝ่ ายปฏิบตั ิการครัวการบิน บริ ษทั การบินไทย จํากัด (มหาชน)

4. วิธีดําเนินการวิจัย

4.1 แบบแผนการวิจยั
การศึกษาครั้งนี้เป็ นการวิจยั เชิงสํารวจ (Survey Research)
4.2 ประชากรและกลุ่มตัวอย่ าง
กลุ่ ม ประชากรที่ ทาํ การศึ ก ษาได้แก่ 1) พนัก งานฝ่ ายปฏิ บัติง านแผนกผลิ ตอาหาร 2) พนัก งานฝ่ าย
ปฏิบตั ิการแผนกจัดเตรี ยมอุปกรณ์เครื่ องใช้ในการบริ การลูกค้าสายการบิน 3) พนักงานฝ่ ายปฏิบตั ิการแผนกจัดส่ ง
และลําเลี ยงอาหารให้ลูกค้าสายการบิ น ฝ่ ายปฏิ บัติการครั วการบิ น บริ ษทั การบิ นไทย จํากัด (มหาชน) ซึ่ งมี
พนักงานทั้งหมด 875 คน กลุ่มตัวอย่างได้จากการสุ่ มตัวอย่างด้วยวิธีการสุ่ มแบบบังเอิญ (Accidental Sampling)
ได้กลุ่มตัวอย่าง จํานวน 170 คน
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4.3 เครื่ องมือวิจยั
เครื่ องมื อ ในการทดสอบความเที่ ย งตรงของแบบสอบถามคื อ IOCโดยได้นํา แบบสอบถามให้
ผูท้ รงคุณวุฒิ 5 ท่านตรวจสอบความสอดคล้องของข้อคําถามกับวัตถุประสงค์ และแบบสอบถามมีค่าความเชื่ อมัน่
(Reliability) เท่ากับ 0.95 ซึ่งได้จากกลุ่มประชากรที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง จํานวน 40 คน
4.4 การเก็บรวบรวมข้ อมูล
ผูว้ ิจยั ได้ใช้การเก็บรวมรวมข้อมูล ด้วย Google form ที่ ส่งไปให้กลุ่มตัวอย่าง และได้รับตอบกลับใน
เดือนมีนาคม 2564
4.5 การวิเคราะห์ ข้อมูล
งานวิจัย นี้ ได้วิเ คราะห์ ข ้อ มู ล โดยใช้ส ถิ ติ เ ชิ ง พรรณนา (Descriptive Statistics) ค่ า ความถี่ ค่ า ร้ อ ยละ
ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่าสัมประสิ ทธิ์สหสัมพันธ์เพียร์สนั

5. ผลการวิจัย

1. ผลการศึ ก ษาระดับ ปั จจัย ที่ เกี่ ย วข้อ งกับ แรงจู งใจในการปฏิ บัติ ง านของพนัก งานฝ่ ายปฏิ บัติการ
ครัวการบิน บริ ษทั การบินไทย จํากัด (มหาชน)

ตารางที่ 1 ผลการวิเคราะห์ระดับปั จจัยที่เกี่ยวข้องกับแรงจูงใจในการปฏิบตั ิงานของพนักงานฝ่ ายปฏิบตั ิการ
________________________________________________________________________________________
ปัจจัยทีเ่ กีย่ วข้ องกับแรงจูงใจในการปฏิบัตงิ าน
SD
ระดับปัจจัยจูงใจ
X
____________________________________________________________________________________________________________________________

ปัจจัยจูงใจ (Motivator Factors)
1. ด้านลักษณะของงานที่ปฏิบตั ิ
2. ด้านความรับผิดชอบในงาน
3. ด้านการยอมรับนับถือ
4. ด้านความสําเร็ จในการทํางาน
5. ด้านการได้รับการเลื่อนตําแหน่ง
รวมปั จจัยจูงใจ

2.72
2.81
2.44
2.78
1.88
2.53

0.66
0.72
0.85
0.70
0.76
0.65

มาก
มาก
ปานกลาง
มาก
ปานกลาง
มาก

ปัจจัยคํา้ จุน (Hygiene Factors)
1. ด้านสภาพแวดล้อมในการทํางาน
2.45
0.63 ปานกลาง
2. ด้านสภาพในการทํางาน
2.28
0.66 ปานกลาง
3. ด้านนโยบายบริ ษทั และการบริ หาร
2.23
0.67 ปานกลาง
4. ด้านความสัมพันธ์กบั เพื่อนร่ วมงาน
3.01
0.54 มาก
5. ด้านค่าตอบแทนและผลประโยชน์
2.26
0.67 ปานกลาง
6. ด้านความมัน่ คงในการทํางาน
3.74
1.08 มากที่สุด
รวมปั จจัยคํ้าจุน
2.43
0.48 ปานกลาง
______________________________________________________________________________________
รวมปัจจัย
2.48
0.51 ปานกลาง
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ผลการศึ กษาระดับปั จจัยที่ เกี่ ยวข้องกับแรงจูงใจในการปฏิ บตั ิ งานของพนักงานฝ่ ายปฏิ บัติการครัว
การบิ น ทั้งระดับปั จจัยจูงใจ (Motivator Factors) และระดับปั จจัยคํ้าจุน (Hygiene Factors) โดยภาพรวมอยู่ใน
ระดับปานกลาง (x� = 2.48)
2. ผลการศึกษาระดับแรงจูงใจในการปฏิบตั ิงานของพนักงานฝ่ ายปฏิบตั ิการครัวการบิน บริ ษทั การบิน
ไทย จํากัด (มหาชน)
ตารางที่ 2 ผลการวิเคราะห์ระดับแรงจูงใจในการปฏิบตั ิงานของพนักงานฝ่ ายปฏิบตั ิการครัวการบิน
_________________________________________________________________________________________
แรงจูงใจ (Motivation)
x�
SD ระดับแรงจูงใจ
_________________________________________________________________________________________
1. ด้านความรู ้สึกชื่นชอบและมีความสุขกับงานที่ทาํ อยูใ่ นปั จจุบนั
2.69
0.78 มาก
2. ด้านความสุขในการทํางานเมื่องานนั้นบรรลุเป้ าหมาย
3.05
0.70 มาก
3. ด้านงานที่ทาํ เป็ นงานที่มีความสุขและได้ประโยชน์ต่อตนเองและบริ ษทั 2.99
0.64 มาก
4. ด้านมีความสนุกสนานและความรู ้สึกที่ดีกบั งานที่ทาํ
2.78
0.78 มาก
รวม
2.88
0.65 มาก
_________________________________________________________________________________________
พบว่ า ระดับแรงจูงใจ (Motivation) ในการปฏิ บตั ิงานของพนักงานฝ่ ายปฏิบตั ิการครัวการบิ น บริ ษทั
การบินไทย จํากัด (มหาชน) โดยภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก (x� = 2.88)
3. ผลการศึ กษาความสัมพันธ์ระหว่างปั จจัยที่ เกี่ ยวข้องกับแรงจูงใจในการปฏิ บตั ิงานกับแรงจูงใจใน
การปฏิบตั ิงานของพนักงานฝ่ ายปฏิบตั ิการครัวการบิน บริ ษทั การบินไทย จํากัด (มหาชน)
ตารางที่ 3 ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างปั จจัยที่เกี่ยวข้องกับแรงจูงใจในการปฏิบตั ิงานกับแรงจูงใจใน
การปฏิบตั ิงานของพนักงานฝ่ ายปฏิบตั ิการครัวการบิน
_________________________________________________________________________________________
ปัจจัยทีเ่ กีย่ วข้ องกับแรงจูงใจ
ค่ าสหสัมพันธ์ Sig.
_________________________________________________________________________________________
1. ด้านลักษณะของงานที่ปฏิบตั ิ
.637** .000 ปานกลาง
2. ด้านความรับผิดชอบในงาน
.685** .000 ปานกลาง
3. ด้านการยอมรับนับถือ
.648** .000 ปานกลาง
4. ด้านความสําเร็ จในการทํางาน
.648** .000 ปานกลาง
5. ด้านการได้รับการเลื่อนตําแหน่ง
.493** .000 ตํ่า
6. ด้านสภาพแวดล้อมในการทํางาน
.244** .001 ตํ่ามาก
7. ด้านสภาพในการทํางาน
.396** .000 ตํ่า
8. ด้านนโยบายบริ ษทั และการบริ หาร
.366** .000 ตํ่า
9. ด้านความสัมพันธ์กบั เพื่อนร่ วมงาน
.685** .000 ปานกลาง
10. ด้านค่าตอบแทนและผลประโยชน์
.464** .000
ตํ่า
11. ด้านความมัน่ คงในการทํางาน
.526** .000 ปานกลาง
รวม
.730** .000 สู ง
_________________________________________________________________________________________
** มีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .01
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จากตารางที่ 3 ผลการศึ กษาความสัมพันธ์ระหว่างปั จจัยที่ เกี่ ยวข้องกับแรงจูงใจในการปฏิ บตั ิงานกับ
แรงจูงใจในการปฏิ บตั ิงานของพนักงานฝ่ ายปฏิบตั ิการครัวการบิ น บริ ษทั การบิ นไทย จํากัด (มหาชน) พบว่า
ปั จจัยที่เกี่ยวข้องกับแรงจูงใจในการปฏิบตั ิงานมีความสัมพันธ์กนั ในทางบวกกับแรงจูงใจในการปฏิบตั ิงานของ
พนักงานฝ่ ายปฏิบตั ิการครัวการบิน อยูใ่ นระดับสูง อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 (r =.730)
เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้าน พบว่าปั จจัยที่เกี่ยวข้องกับแรงจูงใจในการปฏิบตั ิงาน ด้านความรับผิดชอบใน
งาน ด้านความสัมพันธ์กบั เพื่อนร่ วมงาน ด้านการยอมรับนับถือ ด้านความสําเร็ จในการทํางาน ด้านลักษณะของ
งานที่ ปฏิ บตั ิ ด้านความมัน่ คงในการทํางาน มีความสัมพันธ์ทางบวกกับแรงจู งใจในการปฏิ บตั ิงานในระดับ
ปานกลาง อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติอยู่ที่ระดับ .01 ( r = .685, .685, .648, .648, .637, .526) ตามลําดับ และด้าน
การได้รับการเลื่อนตําแหน่ง ด้านค่าตอบแทนและผลประโยชน์ ด้านสภาพในการทํางานด้านนโยบายบริ ษทั และ
การบริ หารมีความสัมพันธ์ทางบวกกับแรงจูงใจในระดับตํ่า อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ อยู่ที่ระดับ.01 (r = .493,
.464, .396, .366) ตามลําดับ ส่ วนด้านสภาพแวดล้อมในการทํางาน มีความสัมพันธ์กบั แรงจูงใจในการปฏิบตั ิงาน
ในระดับตํ่ามาก อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติอยูท่ ี่ระดับ.01 (r = .244)

6. อภิปรายผล

จากผลการศึกษาแรงจูงใจในการปฏิบตั ิงานของพนักงานฝ่ ายปฏิบตั ิการครัวการบิน บริ ษทั การบินไทย
จํากัด (มหาชน) สามารถนํามาอภิปรายผล ดังนี้
1. ผลการศึ กษาระดับปั จจัยที่ เกี่ ยวข้องกับแรงจูงใจในการปฏิบตั ิงานของพนักงานฝ่ ายปฏิบตั ิการครัว
การบิ น บริ ษทั การบิ นไทย จํากัด (มหาชน) พบว่าระดับปั จจัยที่ เกี่ ยวข้องกับแรงจูงใจในการปฏิ บตั ิงานของ
พนักงานฝ่ ายปฏิ บตั ิการครัวการบิ น ทั้งระดับปั จจัยจูงใจ (Motivator Factors) และระดับปั จจัยคํ้าจุน (Hygiene
Factors) โดยภาพรวมอยูใ่ นระดับปานกลาง (x� = 2.48) ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจยั ของจารุ ณี สารนอก (2553, หน้า
66) ที่ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างแรงจูงใจกับผลการปฏิบตั ิงานของพนักงานการไฟฟ้า เขต 3 จังหวัดนครราชสี มา
พบว่าพนักงานมีแรงจูงใจโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่ อพิจารณาตามทฤษฎี สองปั จจัยของ Herzberg ซึ่ งมี
องค์ประกอบสองประการที่มีความสัมพันธ์กบั ความพึงพอใจและไม่พึงพอใจในการปฏิบตั ิงาน ได้แก่ (1) ปั จจัยจูง
ใจซึ่งเป็ นองค์ประกอบที่เกี่ยวข้องกับงานที่ปฏิบตั ิโดยตรงเป็ นสิ่ งจูงใจให้บุคลากรเกิดความพึงพอใจในการท่างาน
(2) ปั จจัยคํ้าจุนซึ่ งเป็ นองค์ประกอบที่ช่วยป้ องกันไม่ให้บุคลากรเกิ ดความไม่ชอบงานหรื อหย่อนประสิ ทธิ ภาพ
การปฏิบตั ิงาน
2. ผลการศึกษาระดับแรงจูงใจในการปฏิบตั ิงานของพนักงานฝ่ ายปฏิบตั ิการครัวการบิน บริ ษทั การบินไทย
จํากัด (มหาชน) พบว่าระดับแรงจูงใจ ในการปฏิบตั ิงานของพนักงานฝ่ ายปฏิบตั ิการครัวการบิน โดยภาพ รวมอยู่
ในระดับมาก (x� = 2.88) ซึ่ งสอดคล้องกับงานวิจยั ของเจนวิทย์ สิ ทธิ วงศ์ (2555, หน้า 109) ที่ ศึกษาอิทธิ พลของ
การเรี ยนรู ้และแรงจูงใจการทํางานที่มีผลต่อประสิ ทธิภาพการทํางานผ่านสมรรถนะของบุคลากร บริ ษทั โพรเกรส
เซอร์ วิส ซับพอร์ ท จํากัด (กลุ่มบริ ษทั ให้บริ การสนับสนุนงานต่อเครื อธนาคารกสิ กรไทย) พบว่า ระดับแรงจูงใจ
โดยภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก
3. ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างปั จจัยที่เกี่ยวข้องกับแรงจูงใจในการปฏิบตั ิงานกับแรงจูงใจใน
การปฏิบตั ิงานของพนักงานฝ่ ายปฏิบตั ิการครัวการบิน บริ ษทั การบินไทยจํากัด (มหาชน) พบว่าปั จจัยที่เกี่ยวข้อง
กับแรงจู งใจในการปฏิ บตั ิ งานมีความสัมพันธ์กันในทางบวกกับแรงจูงใจในการปฏิ บัติงานของพนักงานฝ่ าย
ปฏิ บตั ิการ ครัวการบิ น อยู่ในระดับสู ง ซึ่ งสอดคล้องกับงานวิจยั ของจารุ ณี สารนอก (2553, หน้า 129) ได้ศึกษา
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ความสัมพันธ์ระหว่างแรงจูงใจกับผลการปฏิ บตั ิงานของพนักงานการไฟฟ้ าเขต 3 จังหวัดนครราชสี มา พบว่า
ปั จจัยแรงจูงใจมีความสัมพันธ์ทางบวกกับผลการปฏิบตั ิงาน

7. ข้ อเสนอแนะ

7.1 ข้ อเสนอแนะในการนําผลวิจยั ไปใช้
การวิจยั นี้ แสดงถึงปั จจัยที่เกี่ยวข้องกับแรงจูงใจในการปฏิบตั ิงานและแรงจูงใจในการปฏิ บตั ิงานของ
พนักงานฝ่ ายปฏิบตั ิการครัวการบิน ซึ่งในภาพรวมอยูใ่ นระดับปานกลางและมากตามลําดับ แสดงให้เห็นถึงการที่
พนัก งานยังคงมี ก ํา ลัง ใจที่ ดีในการปฏิ บัติ งานอยู่ แม้จ ะไม่ ได้อยู่ในระดับมากที่ สุ ด ดัง นั้น ผูบ้ ริ หารจึ งควรมี
การเสริ มสร้างขวัญกําลังใจให้กบั พนักงานเพิ่มขึ้น เพื่อสร้างแรงจูงใจให้พนักงานในการทํางานมากยิง่ ขึ้นกว่าเดิม
จากผลการวิจยั ที่ พบว่า ความสัมพันธ์ระหว่างปั จจัยที่ เกี่ ยวข้องกับแรงจูงใจในการปฏิ บตั ิงานกับแรงจูงใจใน
การปฏิ บตั ิงาน แสดงให้เห็ นว่า เมื่อระดับปั จจัยที่ เกี่ ยวข้องทั้งปั จจัยจูงใจและปั จจัยคํ้าจุน มีผลให้แรงจูงใจใน
การทํางานเกิ ดขึ้นได้อย่างสอดคล้องกัน ดังนั้น ผูบ้ ริ หารจัดการจึ งควรใส่ ใจให้ความสําคัญกับปั จจัยจูงใจและ
ปั จจัยคํ้าจุนสําหรับพนักงานฝ่ ายปฏิบตั ิการครัวการบินให้มากขึ้น เช่น การได้รับคําชมเชยในการปฏิบตั ิงานจาก
ผูบ้ งั คับบัญชาด้านค่าตอบแทน ในการทํางานล่วงเวลา
7.2 ข้ อเสนอแนะในการวิจยั ครั้งต่ อไป
(1) ควรมีการวิจยั ถึงปั จจัยที่เกี่ยวข้องกับแรงจูงใจในการปฏิบตั ิงานของพนักงานและแรงจูงใจใน
การปฏิบตั ิงานของพนักงานฝ่ ายอื่นๆ ด้วยเพื่อให้เกิดการพัฒนาองค์กรไปอย่างพร้อมเพรี ยงกัน
(2) ควรศึ กษาวิจัยเปรี ยบเที ยบการประเมิ นสภาพการทํางาน ปั ญหาและอุปสรรคของบุคลากร
เฉพาะแต่ ล ะหน่ ว ยงาน เพื่ อ นํา ปั ญ หาและอุ ป สรรคมาดํา เนิ น การปรั บ ปรุ ง แก้ไ ข บู ร ณาการในการพัฒ นา
ประสิ ทธิ ภาพในการปฏิ บตั ิงานต่อไป เป็ นต้น ที่ ส่งผลต่อประสิ ทธิ ภาพในการปฏิบตั ิงาน เพื่อให้เกิดประโยชน์
สูงสุดต่อองค์กรในอนาคต
(3) การวิจยั เพื่อหารู ปแบบการบริ หารจัดการที่เหมาะสมในการสร้างแรงจูงใจสําหรับพนักงานให้
มากที่สุดเพื่อการดําเนินงานที่บรรลุเป้ าหมายขององค์กรต่อไป

8. กิตติกรรมประกาศ

งานวิจยั นี้ สําเร็ จได้ดว้ ยดี จากการให้คาํ ปรึ กษาและตรวจสอบพร้อมทั้งข้อเสนอแนะจาก ดร.สุ ทธิ พร
บุญส่ง ขอขอบคุณบุคลากรฝ่ ายครัวการบิน บริ ษทั การบินไทย จํากัด (มหาชน) ที่ให้ขอ้ มูลและให้ความร่ วมมือทํา
แบบสอบถามด้วยความเต็มใจ พร้ อมทั้งให้ขอ้ มูลอันเป็ นประโยชน์แก่ การวิจยั ผูว้ ิจัยหวังว่างานวิจยั นี้ จะเป็ น
ประโยชน์สาํ หรับผูท้ ี่เกี่ยวข้องกับธุรกิจด้านสายการบิน รวมทั้งด้านอื่นๆ
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แนวทางการปรับตัวของชุ มชนท่ องเทีย่ วในสถานการณ์ การแพร่ ระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
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พันธ์ วลี รวมรีย์
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บทคัดย่ อ

บทความฉบับนี้ มีวตั ถุประสงค์ เพื่อวิเคราะห์วรรณกรรมที่ เกี่ ยวข้องกับเรื่ องผลกระทบจากสถานการณ์
การแพร่ ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ที่มีต่อชุมชนท่องเที่ยว และเสนอแนะแนวทางการปรับตัวของ
ชุมชนท่องเที่ยวไปสู่ มาตรฐานความปกติใหม่ (New Normal) โดยวิธีการศึกษาเป็ นการทบทวนวรรณกรรมแนวคิด
งานวิจยั และบทความที่เกี่ยวข้อง เนื่องจากวิกฤติการณ์การแพร่ ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ส่งผลกระทบ
อย่างรุ นแรงต่อภาคการท่องเที่ยวรวมถึงชุมชนท่องเที่ยวด้วย นอกจากนี้ ยงั ทําให้รูปแบบการเดินทางและพฤติกรรมของ
นักท่ องเที่ ยวเปลี่ ยนแปลงไปจากอดี ต ดังนั้นชุ มชนท่ องเที่ ยวจะต้องมี การเตรี ยมพร้ อมและปรั บตัวให้ทัน ต่ อ
การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น เมื่อสถานการณ์การแพร่ ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 คลี่คลายลงชุมชน
ก็จะพร้ อมต้อนรับนักท่องเที่ ยวอีกครั้งโดยชุ มชนท่องเที่ ยวจําเป็ นต้องมีการเตรี ยมพร้อมและการปรับตัวดังนี้
1) การเพิ่มมาตรการด้านสุ ขอนามัยและความปลอดภัยตลอดการเดินทางท่องเที่ยวในชุมชน 2) การพัฒนาทักษะดิจิตอล
ออนไลน์ของชาวบ้านในชุมชน 3) การวิเคราะห์ความต้องการของตลาด และการออกแบบกิจกรรมการท่องเที่ยว
ให้สอดคล้องกับการท่องเที่ยววิถีใหม่ (New Normal)
คําสําคัญ: การปรับตัว, ชุมชนท่องเที่ยว, โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 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

โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ซึ่งเป็ นไวรัสสายพันธุ์ใหม่ เริ่ มมีการแพร่ ระบาดเป็ นครั้งแรกที่เมืองอู่ฮนั่
มณฑลหู เป่ ย สาธารณรัฐประชาชนจี น และต่อมาได้มีการแพร่ ระบาดอย่างรวดเร็ วสู่ ทุกประเทศทัว่ โลก ทําให้
องค์การอนามัยโลกประกาศให้โรคโรคติ ดเชื้ อไวรั สโคโรนา 2019 เป็ นโรคระบาดใหญ่ทั่วโลก (Pandemic)
ซึ่งส่งผลกระทบต่อสุขภาพและชีวติ ของประชาชนทัว่ โลกเป็ นจํานวนมาก นอกจากนี้ยงั ส่งผลกระทบอย่างรุ นแรง
ต่ออุตสาหกรรมการท่องเที่ยวทัว่ โลก โดยองค์การการท่องเที่ยวแห่ งสหประชาชาติ หรื อ UNWTO ได้รายงาน
สถานการณ์การท่องเที่ยวของโลก ปี 2563 ว่าจํานวนนักท่องเที่ยวระหว่างประเทศทัว่ โลกลดลงถึง 73.6 % จาก
ปี พ.ศ. 2562 ซึ่ งเป็ นสถิติการลดลงที่ต่าํ ที่สุดของจํานวนนักท่องเที่ยวนับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2530 นับตั้งแต่มีการแพร่
ระบาดเมื่อช่วงต้นปี พ.ศ. 2563 จํานวนของนักท่องเที่ยวทัว่ โลกก็มีแนวโน้มลดตํ่าลงมากขึ้นเรื่ อยๆ ทั้งนี้ ก็เป็ น
ผลเนื่ อ งมาจากสถานการณ์ ความรุ นแรงของการแพร่ ระบาด รวมถึ ง มาตรการและกฎเกณฑ์ต่า งๆ ที่ ห ลายๆ
ประเทศได้นาํ มาใช้เพื่อป้ องกันการแพร่ ระบาดของโรคติดเชื้ อไวรัสโคโรนา 2019 อย่างเข้มงวด เช่น การจํากัด
การเดิ นทางระหว่างจังหวัดและระหว่างประเทศ มาตรการกักตัว หรื อ มาตรการล็อกดาวน์ ทําให้อุตสาหกรรม
การท่องเที่ ยวทัว่ โลกได้รับผลกระทบอย่างหนัก ธุ รกิ จในภาคท่องเที่ ยวบางแห่ งต้องปิ ดการลงและแรงงานใน
ภาคการท่องเที่ ยวต่างได้รับผลกระทบทางเศรษฐกิ จโดยต้องสู ญเสี ยรายได้อย่างหนัก ซึ่ งนับว่าเป็ นช่วงเวลาที่
วิกฤติที่สุดของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวทัว่ โลก (รายงานภาวะเศรษฐกิจการท่องเที่ยว, 2563)
จากข้อมูลสถิติของสํานักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา แสดงให้เห็นว่าจํานวนนักท่องเที่ ยว
ต่างชาติที่เดินทางเข้ามาประเทศไทยในปี พ.ศ. 2563 มีจาํ นวน 6.7 ล้านคน ลดลงจากช่วงเดียวกันของปี พ.ศ. 2562
ซึ่งมีจาํ นวน ประมาณ 39.9 ล้านคนหรื อลดลงถึงร้อยละ 82.6 ส่วนจํานวนนักท่องเที่ยวชาวไทยที่เดินทางท่องเที่ยว
ภายในประเทศในปี พ.ศ. 2563 ก็ลดลงร้อยละ 47.6 เช่นเดียวกัน โดยมีการประเมินรายได้ที่สูญเสี ยไปในปี พ.ศ.
2563 จากทั้งนักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศและชาวไทย คิดเป็ นมูลค่ารวม 2.18 ล้านล้านบาทเมื่อเทียบกันกับปี ที่
ผ่านมา (รายงานภาวะเศรษฐกิจการท่องเที่ยว, 2564)
ทั้งนี้ วิกฤติ การณ์ การแพร่ ระบาดของเชื้ อไวรั สโคโรนา 2019 ก็ยงั คงดําเนิ นต่อไปอย่างต่อเนื่ องและ
ยาวนาน แม้ว่าจะมีวคั ซี นแต่ก็ยงั ไม่สามารถแก้ไขปั ญหาทั้งหมดได้ การขับเคลื่อนอุตสาหกรรมการท่องเที่ ยว
ในช่วงที่ ยงั คงมีการแพร่ ระบาดหรื อหลังการแพร่ ระบาดของเชื้ อไวรัสโคโรนา 2019 ในช่วงแรกคงต้องหันมา
พึ่งพาการเดินทางท่องเที่ยวภายในประเทศเป็ นหลัก แม้วา่ จะสามารถเดินทางไปต่างประเทศแต่ยงั คงมีความเสี่ ยง
ต่อการติดเชื้ อและมีค่าใช้จ่ายที่ สูงมากกว่า โดยนักท่องเที่ยวจะเลือกท่องเที่ยวภายในประเทศที่มีระยะทางสั้นๆ
สามารถขับรถไปเองได้ (พชรพจน์ นันทรามาศ กิตติพงษ์ เรื อนทิพย์ และจารุ วรรณ เหล่าสัมฤทธิ์, 2563)
จากการศึกษาของททท.ร่ วมกับสํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจยั (2561) พบว่าการท่องเที่ยวชุมชน
จะเป็ นที่นิยมของนักท่องเที่ยวเนื่ องจากเป็ นสถานที่แปลกใหม่ น่าค้นหา มีความสงบและไม่แออัด นักท่องเที่ยว
ชาวไทยมีความสนใจต่อการเดิ นทางท่องเที่ ยวในชุมชนมากถึงร้อยละ 93 และนักท่องเที่ ยวชาวไทยร้อยละ 72
ต้องการเข้าร่ วมงานเทศกาลของชุมชนเพื่อชิมอาหารท้องถิ่นและเรี ยนรู ้วฒั นธรรมประเพณี ใหม่ๆ นอกจากนี้ จาก
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รายงานการสํารวจเทรนด์การท่องเที่ยวในประเทศไทยปี พ.ศ. 2562 โดย Airbnb พบว่าร้อยละ 84 ต้องการใช้ชีวติ
เหมือนคนท้องถิ่นและใช้จ่ายเงิ นไปกับร้านอาหารมากที่สุดกว่า 1.7 พันล้านบาท สรุ ปว่าการท่องเที่ยวที่เน้นวิถี
ชีวิตท้องถิ่นและชุมชนกําลังเป็ นกระแสความนิ ยมของนักท่องเที่ยว แม้วา่ ชุมชนท่องเที่ยวที่กระจายอยูใ่ นจังหวัด
ต่างๆ ของประเทศไทยจะได้รับผลกระทบจากการแพร่ ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 อย่างหลีกเลี่ยง
ไม่ได้เนื่ องจากไม่มีนกั ท่องเที่ยว แต่ในช่วงเวลาที่ยงั ไม่มีนกั ท่องเที่ยวเดินทางมาทําให้คนในชุมชนมีเวลาว่างมาก
พอที่ จะอาศัยระยะเวลานี้ พลิกวิกฤตให้เป็ นโอกาสได้ โดยชุมชนควรจะมีการพัฒนาศักยภาพทางการท่องเที่ยว
การเสริ มสร้างทักษะต่างๆ และเตรี ยมมาตรการที่จาํ เป็ นเพื่อรองรับการท่องเที่ยวแบบปกติวิถีใหม่ (New Normal)
เพื่อเป็ นการสร้างความเชื่อมัน่ ให้กบั นักท่องเที่ยวที่มีความต้องการจะเดินทาง หากสถานการณ์การแพร่ ระบาดของ
โรคติ ด เชื้ อไวรั ส โคโรนา 2019 ดี ข้ ึ น หรื อคลี่ คลายลง ชุ ม ชนจะได้มี ความพร้ อ มในการกลับมาให้บริ ก ารแก่
นักท่องเที่ยวได้อย่างรวดเร็ วปลอดภัยและมีประสิ ทธิภาพ

2 วัตถุประสงค์

1. วิเคราะห์วรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับเรื่ องผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ ระบาดโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019 ที่มีต่อชุมชนท่องเที่ยว
2. เสนอแนะแนวทางการปรับตัวของชุมชนท่องเที่ยวสู่ มาตรฐานความปกติใหม่ (New Normal) ในสภาวะ
การแพร่ ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

3. แนวคิดและความสั มพันธ์ ระหว่ างการท่ องเทีย่ วชุ มชนกับการแพร่ ระบาดของโรคติดเชื้ อไวรัส
โคโรนา 2019

การท่องเที่ยวโดยชุมชน คือ การท่องเที่ยวที่คาํ นึ งถึงความยัง่ ยืนของสิ่ งแวดล้อม สังคม และวัฒนธรรม
กําหนดทิศทางโดยชุมชนจัดการโดยชุมชน เพื่อชุมชนและชุมชนมีบทบาทเป็ นเจ้าของ มีสิทธิ ในการจัดการดูแล
เพื่อให้เกิดการเรี ยนรู ้แก่ผมู ้ าเยือน (พจนา สวนศรี , 2556)
ปั จจุบนั การท่องเที่ยวชุมชนกําลังเป็ นที่นิยมของนักท่องเที่ยว อีกทั้งยังเป็ นรู ปแบบการท่องเที่ยวที่รัฐบาล
ให้การส่ งเสริ มและสนับสนุน เพราะเป็ นกระจายรายได้ไปสู่ คนในชุมชนอันจะนําไปสู่ การพัฒนาการท่องเที่ยวอย่าง
ยัง่ ยืนได้ในอนาคต โดยชุมชนท่องเที่ยวสามารถแบ่งตามลักษณะการบริ หารจัดการออกเป็ น 2 แบบ คือ 1) ชุมชน
ท่องเที่ยวที่บริ หารจัดการการท่องเที่ยวโดยคนในชุมชนเองเรี ยกว่า การท่องเที่ ยวโดยชุมชน (Community-Base
Tourism) เป็ นการท่องเที่ ยวที่ เน้นให้คนในชุมชนมีสิทธิ ในการบริ การจัดการการท่องเที่ ยวในพื้นที่ ของตนเอง
โดยชุมชนอาศัยการท่องเที่ยวเป็ นเครื่ องมือในการพัฒนาทําให้ชุมชนมีความเข้มแข็งขึ้น 2) การท่องเที่ยวชุมชน
(Community Tourism) จะมองชุมชนเป็ นสิ นค้าให้นกั ท่องเที่ยวเดินทางไปเยีย่ มชม เน้นผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจ
โดยชาวบ้านในพื้นที่ ท่องเที่ ยวไม่ได้มีส่วนร่ วมในการบริ หารจัดการการท่องเที่ ยว จึ งทําให้เกิ ดผลกระทบต่อ
สภาพแวดล้อม สังคมหรื อวัฒนธรรมของชุมชน (ศศิชา หมดมลทิล, 2562)
ปั จจุบนั ในประเทศไทยมีชุมชนที่ ตอ้ งการเป็ นชุมชนท่องเที่ ยวประมาณ 4,000 ชุมชน และมีชุมชนที่
ได้รับการประชาสัมพันธ์เป็ นแหล่งท่องเที่ยวประมาณ 2,500 แห่ ง เป็ นชุมชนที่มีการพัฒนาตามเกณฑ์การพัฒนา
การท่องเที่ยวโดยชุมชน (CBT Thailand) จํานวน 840 แห่ง (ภาคกลาง 65 แห่ง, ภาคเหนือ 349 แห่ง, ภาคตะวันออก
เฉี ยงเหนื อ 201 แห่ ง, และภาคใต้ 225 แห่ ง) โดยมีชุมชนที่ ผ่านเกณฑ์การพัฒนาการท่องเที่ ยวโดยชุมชน (CBT
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Thailand)ในระดับ A จํานวน 270 ชุมชน ระดับ B 296 ชุมชน อยูร่ ะหว่างการพัฒนา 274 แห่ ง เทิดชาย ช่วยบํารุ ง
(2564) (อ้างถึงในอนุชา เล็กสกุลดิลก, 2563)
จากข้อมูลดังกล่าวจะเห็นได้วา่ ชุมชนท่องเที่ยวในประเทศไทยยังต้องพัฒนาด้านการจัดการท่องเที่ยวให้
ได้ตามเกณฑ์การพัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชนอยูอ่ ีกมาก ประกอบกับสถานการณ์การแพร่ ระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 ทําให้รูปแบบการเดินทางท่องเที่ยวเปลี่ยนแปลงไป โดยความสะอาด ความปลอดภัย และ
สุขอนามัยจะเป็ นปั จจัยสําคัญสําหรับนักท่องเที่ยวในการตัดสิ นใจเดินทาง ดังนั้นชุมชนท่องเที่ยวจําเป็ นที่จะต้องมี
การปรับตัวเปลี่ยนแปลงไปสู่ การท่องเที่ยวแบบปกติวิถีใหม่ (New Normal) เช่น การเข้าร่ วมโครงการยกระดับ
อุ ต สาหกรรมท่ อ งเที่ ย วไทยมาตรฐานความปลอดภัย ด้า นสุ ข อนามัย (Amazing Thailand Safety & Health
Administration หรื อ SHA) การเว้นระยะห่ าง (Social Distancing) การสวมหน้ากากอนามัย การล้างมือ และมาตรการ
ต่างๆ ที่จาํ เป็ นต้องนํามาใช้เพื่อสร้างความเชื่อมัน่ ให้แก่นกั ท่องเที่ยว ถ้าหากชุมชนไม่ปรับตัวเตรี ยมความพร้อม
รับมือกับรู ปแบบการท่องเที่ ยวและพฤติกรรมการท่องเที่ยวที่มีการเปลี่ยนแปลงไปนั้น อาจส่ งผลให้ชุมชนอาจ
สูญเสี ยโอกาสและรายได้จากการท่องเที่ยวในอนาคต
ผลกระทบจากสถานการณ์ การแพร่ ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ทีม่ ตี ่ อชุมชนท่ องเทีย่ ว
การแพร่ ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 นั้นได้ส่งผลกระทบทั้งทางด้านบวกและด้านลบต่อ
ชุมชนท่องเที่ยว แต่อย่างไรก็ตามชุมชนท่องเที่ยวแต่ละแห่งจะได้รับผลกระทบไม่เท่ากันจะมากหรื อน้อยแตกต่าง
กันไปขึ้นอยูก่ บั การบริ หารจัดการการท่องเที่ยวในพื้นที่น้ นั ๆ หากชุมชนจัดการท่องเที่ยวโดยยึดหลักการพัฒนา
การท่องเที่ ยวโดยชุมชนที่ ให้การท่องเที่ ยวเป็ นเพียงรายได้เสริ ม เมื่อเวลาที่ ไม่มีนักท่องเที่ ยวชาวบ้านก็ยงั คงมี
รายได้จ ากอาชี พ หลัก ของตนเองอยู่ซ่ ึ ง ส่ ว นใหญ่ จะเป็ นอาชี พ เกี่ ย วกับเกษตรกรรม ชุ ม ชนนั้น ก็ จ ะไม่ ได้รับ
ผลกระทบมากนัก แต่ถา้ ชุมชนใดที่จดั การท่องเที่ยวโดยยึดเป็ นอาชี พหรื อรายได้หลัก และได้มีการละทิ้งอาชีพ
หลักหรื ออาชี พเดิ มที่ ตนเอง เคยทําอยู่ไปแล้ว เมื่อการท่องเที่ ยวหยุดชะงักชุ มชนนั้นก็จะได้รับผลกระทบเป็ น
อย่างมาก
อรรถพล ศิ ริเวชพันธุ์ (2564) ได้ทาํ การศึ กษาผลกระทบด้านการท่องเที่ยวอันเนื่ องมาจากสถานการณ์
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และความต้องการในการปรับตัวของการท่องเที่ยวชุมชน ได้สรุ ปผลกระทบที่มีต่อ
ชุมชนท่องเที่ยวไว้ท้ งั หมด 4 มิติ ดังนี้
1. มิ ติ ด้า นเศรษฐกิ จ (Economic Dimension) ทํา ให้ชุ ม ชนสู ญ เสี ย รายได้ที่ ม าจากการท่ อ งเที่ ย วและ
การขายสิ นค้า อันเนื่ องมาจากการยกเลิ กการเดิ นทางของนักท่ องเที่ ยว หรื อกลุ่มคนที่ มาศึ กษาดู งาน ถื อเป็ น
ผลกระทบที่ชดั เจนและรุ นแรงที่สุดมีผลโดยตรงต่อชุมชนที่จดั การท่องเที่ยว และชุมชนใกล้เคียงที่คอยสนับสนุน
ด้านแรงงานและวัตถุดิบต่างๆก็พลอยได้รับผลกระทบไปด้วย ถึงแม้วา่ รายได้จากการจัดการท่องเที่ยวในชุมชนจะ
เป็ นเพียงรายได้เสริ ม แต่ดว้ ยปริ มาณและความถี่ของนักท่องเที่ ยวที่เดินทางเข้ามาท่องเที่ ยวและใช้จ่ายยังชุมชน
ส่ งผลให้ชุมชนขาดรายได้ไปเป็ นจํานวนมาก จากข้อมูลพบว่ารายได้ที่ชุมชนได้รับจากการจัดการท่องเที่ยวลดลง
ถึง 95% และรายได้ที่มาจากการซื้อสิ นค้าในท้องถิ่นลดลงถึง 65% (ไทยโพสต์, 2564)
2. มิติดา้ นสังคม (Social Dimension) ทําให้คนในชุมชนส่วนหนึ่งเกิดภาวะการว่างงาน และมีการอพยพ
ของแรงงานในเมืองที่ถูกเลิกจ้างกลับสู่ ชุมชนบ้านเกิ ด ทําให้แรงงานส่ วนหนึ่ งหันมาประกอบอาชี พในท้องถิ่น
เช่น เกษตรกรรม รับจ้าง และค้าขาย แม้วา่ อาจทําให้ประชากรในท้องถิ่นมีจาํ นวนเพิ่มมากขึ้นบ้าง แต่ผลในด้าน
บวกคื อแรงงานกลุ่มนี้ ส่วนใหญ่จะเป็ นคนหนุ่ มสาวที่ อยู่ในวัยทํางาน บางคนเป็ นแรงงานที่ มีทักษะสามารถ
กลับมาช่วยพัฒนาให้ชุมชนมีความเจริ ญก้าวหน้ามากขึ้นได้ แต่อย่างไรก็ตามการที่มีแรงงานอพยพกลับมาก็ทาํ ให้
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คนในชุมชนเกิดความหวาดระแวงเพราะกลัวคนที่มาจากต่างถิ่นจะเป็ นพาหะนําเชื้อไวรัสเข้ามา เพราะฉะนั้นผูน้ าํ
ชุ มชนและหน่ วยงานที่ เกี่ ยวข้องต้องสร้างความเข้าใจกับชาวบ้านเกี่ ยวกับวิธีการป้ องกันโรค รวมทั้งต้องเพิ่ม
มาตรการและความระมัดระวังในด้านสุขอนามัย เช่น การกักตัว 14 วันสําหรับผูท้ ี่เดินทางมาจากจังหวัดพื้นที่เสี่ ยงสู ง
การเว้นระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) เพื่อป้ องกันการแพร่ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เข้ามาสู่คนใน
ชุมชน
3. มิ ติด้านวัฒนธรรม (Cultural Dimension) ส่ งผลให้วฒั นธรรม วิถีชีวิตความและเป็ นอยู่ของคนใน
ชุมชนมีความเปลี่ยนแปลง โดยพบว่าชาวบ้านมาทําบุญที่วดั น้อยลง และความเชื่อเรื่ องการรับประทานอาหารจาก
พระสงฆ์ที่ฉนั เหลือไว้วา่ จะได้บุญกุศลก็ลดน้อยลงมาก นอกจากนั้นในสังคมชนบทชาวบ้านจะนิยมมานัง่ จับกลุ่ม
พูดคุยกันทุกวัน เมื่อมีการแพร่ ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ชาวบ้านก็ลดหรื อยกเลิกการรวมตัวกัน
รวมถึงเรื่ องการรับประทานอาหารที่เดิมนัง่ ล้อมวงรับประทานพร้อมกันโดยไม่ใช้ชอ้ นกลางเพราะถือว่าเชื่อใจกัน
ก็เปลี่ยนไปเป็ นแยกกันรับประทานและเคร่ งครัดในการใช้ชอ้ นกลางมากขึ้น
4. มิติดา้ นสิ่ งแวดล้อม (Environment Dimension) สถานการณ์แพร่ ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา
2019 ส่ งผลกระทบเชิงบวกต่อสิ่ งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติในชุมชน ซึ งถือเป็ นผลกระทบด้านบวกเพียง
ด้านเดียว การที่แหล่งท่องเที่ยวเงียบสงบปราศจากผูค้ น ทําให้ธรรมชาติได้มีการหยุดพักและกลับมาฟื้ นฟูตวั เอง
จากข้อมูลของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช (2563) ได้เผยแพร่ ภาพและวีดีโอการพบเห็นสัตว์ป่าหา
ยากหลายชนิ ดตามแหล่งท่ องเที่ ยวต่างๆ เช่ น หมี ควาย กวางป่ า นกเงื อก ค่างแว่น วาฬ ฉลามหู ดาํ นอกจากนี้
ยังพบว่าพืชพันธุ์ไม้หายากกลับมาเจริ ญงอกงามอย่างรวดเร็ วอีกด้วย

4. แนวทางการปรับตัวของชุ มชนท่ องเทีย่ วในสถานการณ์ การแพร่ ระบาดของโรคติดเชื้ อไวรัส
โคโรนา 2019

จากการแพร่ ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ที่กาํ ลังเกิดขึ้นในปั จจุบนั เป็ นความท้าทายอย่างหนึ่ ง
ที่ชุมชนท่องเที่ยวจะต้องเผชิญ พฤติกรรมของนักท่องเที่ยวจะมีความสนใจเฉพาะด้านมากขึ้น ต้องการเรี ยนรู ้และ
เข้าถึงมากขึ้น นอกจากนี้นกั เที่ยวจะมองในเชิงของคุณภาพ การได้รับความรู ้ และการรับประสบการณ์เพิม่ มากขึ้น
ไม่ใช่เพียงแค่การไปเที่ยวแบบฉาบฉวย รับประทานอาหาร และเปลี่ยนที่นอนเท่านั้น ดังนั้นชุมชนท่องเที่ยวจําเป็ น
ที่จะต้องมีการปรับตัวเพื่อตอบสนองพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวที่เปลี่ยนแปลงไป และจะต้องดําเนินการไปควบคู่กนั
กับ การปรั บตัว สู่ ก ารท่ อ งเที่ ย วแบบปกติ วิถีใ หม่ (New Normal) ซึ่ ง แนวทางการปรั บตัวของชุ ม ชนท่ องเที่ ยว
โดยผูเ้ ขี ยนยึดแนวคิ ดพื้ นฐานหลักของการพัฒนาการท่ องเที่ ยวให้ประสบความสําเร็ จ คื อ 5A’s ของพิ มพ์ระวี
โรจน์รุ่ งสัตย์ (2556) สามารถทําได้ดงั นี้
1. Attitude (ทัศนคติของคนในชุมชน) ทัศนคติที่ดีของคนในชุมชนถือเป็ นพื้นฐานของการให้บริ การที่ ดี
คนในชุ ม ชนต้อ งมี ทัศ นคติ ที่ ดี ต่ อ การท่ อ งเที่ ย ว การบริ ห ารจัด การการท่ อ งเที่ ย วโดยคนในชุ ม ชนต้อ งเน้น
หลักธรรมมาภิบาล มีความโปร่ งใส ตรวจสอบได้ และมีการเสริ มสร้างความเข้มแข็งด้วยเครื อข่ายความร่ วมมือ
จากหน่วยงานต่างๆ เน้นเรื่ องการรักษาเอกลักษณ์และอัตลักษณ์ของชุมชนชุมชนต้องมองว่าการท่องเที่ยวนั้นเป็ น
เครื่ องมือในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในชุมชน ในช่วงที่ยงั ไม่มีนกั ท่องเที่ยวเดินทางมาชุมชนควรมีการวิเคราะห์
ทบทวนกระบวนการให้บริ การตั้งแต่เริ่ มต้นจนจบว่าสามารถทําให้นกั ท่องเที่ยวเกิดความประทับใจได้มากน้อย
แค่ไหน จุดไหนเป็ นจุดที่ควรพัฒนา (เทิดชาย ช่วยบํารุ ง, 2564)
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นอกจากนั้นคนในชุมชนต้องได้รับการฉี ดวัคซีนป้ องกันโรค รวมทั้งมีความรู ้เกี่ยวกับการป้ องกันตัวเอง
และการให้บริ การนักท่องเที่ ยวอย่างปลอดภัยในช่วงที่ยงั คงมีการแพร่ ระบาดโดยการปฏิบตั ิตามมาตรการด้าน
สุขอนามัยต่างๆ เพื่อทําให้เกิดทัศนคติที่ดีในการให้บริ การแก่นกั ท่องเที่ยว
2. Access (การเข้าถึง) นักท่องเที่ยวส่ วนใหญ่จะเลือกเดินทางไปยังแหล่งท่องเที่ยวที่ สามารถเข้าถึงได้
สะดวกมากกว่าการเดินทางไปในพื้นที่ที่มีความยากลําบากชุมชน ดังนั้น ชุมชนต้องดูแลบํารุ งรักษาถนนหนทางที่
ใช้ในการเดิ นทางเข้าชุ มชนให้อยู่ในสภาพดี และมี ความพร้ อมอยู่เสมอ โดยชุ มชนอาจขอความร่ วมมื อไปยัง
หน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องต่างๆ เช่น องค์การบริ หารส่ วนตําบล หรื อองค์การบริ หารส่ วนจังหวัดให้เข้ามาช่วย
ดําเนินการ
3. Accommodation (สถานที่พกั บริ การอาหาร ร้านค้าและบริ การคมนาคมขนส่งในชุมชน)
สุดสันต์ สุทธิพิศาล (2564) ผูเ้ ชี่ยวชาญด้านมรดกทางวัฒนธรรมและการบริ หารการพัฒนาการท่องเที่ยว
กล่าวว่า ชุมชนต้องใส่ ใจในมาตรฐานด้านสุ ขอนามัย ปฏิบตั ิตามมาตรฐานความปลอดภัยด้านสุ ขอนามัย (SHA)
พร้ อมทั้งเสนอแนวคิ ดรู ปแบบของการท่ องเที่ ยวชุ มชนในอนาคตว่าต้องมี Triple S Culture ประกอบไปด้วย
ความตระหนัก เรื่ อ งความปลอดภัย (Safety Culture), ความระแวดระวัง ความปลอดภัย (Securities Culture),
การปลอดเชื้อโรค (Sterile Culture) ทั้ง 3 S จะเป็ นตัวบ่งชี้คุณค่าและคุณภาพของแหล่งท่องเที่ยว
การจัดเตรี ยมที่พกั ต้องคํานึงถึงความสะอาดเป็ นลําดับแรก การทําความสะอาดที่พกั โดยใช้น้ าํ ยาฆ่าเชื้อที่
เป็ นมิตรสิ่ งแวดล้อม การลดจํานวนของนักท่องเที่ ยวที่เข้าพักในบ้านแต่ละหลังให้นอ้ ยลง การให้บริ การอาหาร
ต้องเป็ นอาหารที่สะอาดปรุ งสุ กใหม่ และควรจัดสํารับอาหารเป็ นชุดสําหรับ 1 คนโดยจัดให้นกั ท่องเที่ยวแยกกัน
รับประทาน นัง่ ห่างกันอย่างน้อยคนละ 1 เมตร ส่วนอุปกรณ์ที่ใช้สาํ หรับรับประทานอาหารต้องมีการทําความสะอาด
อย่างเหมาะสม และควรหลีกเลี่ยงการใช้พลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวทิ้ง (Single - Use Plastic) เช่น หลอด จาน แก้ว
ที่ ทาํ จากพลาสติก เนื่ องจากก่อให้เกิ ดขยะจํานวนมากซึ่ งอาจส่ งผลกระทบทางลบต่อสิ่ งแวดล้อมของชุมชนได้
และควรเลือกใช้อุปกรณ์ที่ทาํ มาจากวัสดุธรรมชาติที่สามารถย่อยสลายเองได้ หรื อสามารถนํากลับมาใช้ซ้ าํ ได้
หลายๆ ครั้งได้ ในส่ วนของร้านค้าเป็ นสถานที่ที่นกั ท่องเที่ยวนิยมมาจับจ่ายซื้ อของ เช่น สิ นค้าผลผลิตทางการเกษตร
สิ นค้าหัตกรรม หรื อของพื้นเมืองต่างๆ ร้านค้าในชุมชนควรมีการปรับการวางสิ นค้าให้มีระยะห่าง และปรับรู ปแบบ
การจ่ายเงินผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์เพื่อลดการสัมผัส เช่น การชําระเงินผ่านบัตรเครดิต บัตรเดบิต การชําระเงิน
ผ่านโมบายแบงค์กิ้ง (Mobile Banking) ในส่ วนของการบริ การคมนาคมขนส่ งในชุมชนต้องเน้นเรื่ องความปลอดภัย
การเว้นระยะห่าง การสวมหน้ากากอนามัย ความสมํ่าเสมอ และตั้งราคาที่เหมาะสม
4. Attraction (สิ่ งดึงดูดใจสําหรับการท่องเที่ยว)
สิ่ งดึงดูดใจสําหรับการท่องเที่ยวเปรี ยบเสมือนแม่เหล็กที่ดึงดูดให้นกั ท่องเที่ยวเดินทางมายังชุมชน เช่น
ทรัพยากรทางธรรมชาติที่สวยงาม วัฒนธรรม วิถีชีวติ ที่มีเอกลักษณ์ หรื อเทศกาลงานประเพณี ต่างๆ ในเวลาที่ไม่มี
นักท่องเที่ ยว ทรัพยากรทางธรรมชาติไม่ว่าจะเป็ น ป่ าไม้ สัตว์ ทะเล หายชาด ฯลฯ ล้วนได้มีเวลาในการฟื้ นฟู
ตัวเองให้ดีข้ ึน เมื่อนักท่องเที่ยวกลับมาอีกครั้งโจทย์สําคัญคือชุมชนจะต้องทําให้ธรรมชาติที่งดงามนั้นยังคงอยู่
ต่อไปโดยที่ไม่ถูกทําลายให้เสื่ อมโทรมลง เพราะฉะนั้นชุมชนควรต้องวิเคราะห์ขีดความสามารถในการรองรับ
ของพื้นที่ (Carrying Capacity-CC) ของชุมชนตนเองว่าสามารถรองรับนักท่องเที่ยวได้จาํ นวนเท่าไหร่ โดยไม่มอง
แต่ปริ มาณของนักท่องเที่ยวเท่านั้น แต่ตอ้ งเน้นการสร้างคุณค่าประสบการณ์การท่องเที่ยวที่ดีให้นกั ท่องเที่ยวเกิด
ความประทับใจ อันจะทําให้เกิดการบริ หารจัดการทรัพยากรท่องเที่ยวของตนเองอย่างสมดุลและยัง่ ยืน
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5. Advertising (การโฆษณาประชาสัมพันธ์) การประชาสัมพันธ์ถือเป็ นองค์ประกอบหนึ่ งที่สาํ คัญในแง่
ของการทําให้นกั ท่องเที่ยวรับรู ้เรื่ องราวเกี่ยวกับแหล่งท่องเที่ยวนั้นๆ ปั จจุบนั ชุมชนควรเน้นประชาสัมพันธ์ผา่ น
ช่ อ งทางออนไลน์ เช่ น เฟชบุ ค (Facebook), อิ น สตราแกรม (Instragram), Line (ไลน์ ) หรื อ ยูทู บ (Youtube)
โดยเลือกช่องทางที่ เหมาะสมตรงและกับนักท่องเที่ ยวกลุ่มเป้ าหมาย ทั้งนี้ การประชาสัมพันธ์ผ่านสื่ อออนไลน์
ต่างๆจะเป็ นการกระตุน้ ให้นกั ท่องเที่ยวรู ้สึกอยากที่จะเดินทางมาเที่ยวในชุมชน โดยชุมชนสามารถนําเสนอได้
หลากหลายรู ปแบบ เช่น รู ปภาพ วีดีโอ การถ่ายทอดสดผ่านระบบไลฟ์ สตรี มมิ่ง หรื อทัวร์ เสมือนจริ ง (Virtual
Tour)
นอกจากนี้ ชุมชนควรมีการพัฒนาทักษะด้านการจัดท่องเที่ ยวที่ ชุมชนมีอยู่แล้วให้ดีข้ ึน (Upskill) เช่น
การพัฒนาสิ นค้า และบรรจุภณ
ั ฑ์ การพัฒนาการออกแบบการท่องเที่ยวเชิ งสร้างสรรค์ และการเตรี ยมกิ จกรรม
ท่องเที่ยวที่รองรับนักท่องเที่ยวกลุ่มเล็กหรื อ F.I.T (Free Individual Traveler) ปั จจุบนั นี้ นกั ท่องเที่ยวในปั จจุบนั
ใช้ชีวติ เชื่อมโยงอยูก่ บั เทคโนโลยี ดังนั้นแหล่งท่องเที่ยวในชุมชนต้องมีปลัก๊ ไฟเพียงพอ มีอินเตอร์เน็ท หรื อWIFI
ที่ มีประสิ ทธิ ภาพ เพื่อตอบโจทย์ความต้องการของนักท่ องเที่ ยว สิ่ งที่ สําคัญที่ สุดคื อการเพิ่มความมัน่ ใจด้าน
ความปลอดภัยให้กบั นักท่องเที่ยว โดยการนําเอามาตรฐาน SHA มาใช้ นอกจากนี้ชุมชนต้องมีการสร้างทักษะใหม่
ที่ จาํ เป็ นในการทํางาน (Reskill) เช่ น การอบรมพัฒนาทักษะการออกแบบสิ นค้าและบริ การให้สอดคล้องกับ
พฤติกรรมของนักท่องเที่ยวกลุ่มเป้ าหมาย การฝึ กการเขียนคอนเทนต์ การขายผ่านแพลตฟอร์ มออนไลน์ การขาย
สิ นค้าหัตถกรรมที่มีการเปลี่ยนแปลงรู ปแบบให้นกั ท่องเที่ยวสามารถหัดทําที่บา้ นด้วยตนเองได้ (DIY) โดยเสนอ
ขายผ่านช่ องทางออนไลน์ในช่ วงเวลาที่ นักท่องเที่ ยวยังไม่สามารถเดิ นทางมาเลื อกซื้ อสิ นค้ายังชุมชมได้ เช่น
การขายผ่านเว็ปไซต์ การจัดส่ งสิ นค้าถึงบ้าน (Delivery) หรื อการถ่ายทอดสดผ่านเฟชบุคก็จะทําให้ชุมชนยังคงมี
รายได้ (มิ่งสรรพ์ ขาวสะอาด, 2564)

5. สรุ ป

การแพร่ ร ะบาดของโรคติ ดเชื้ อไวรั ส โคโรนา 2019 ส่ ง ผลกระทบทางตรงต่ อชุ ม ชนที่ มี การจัดการ
ท่องเที่ยวทั้งในแง่บวกและแง่ลบ อีกทั้งยังทําให้รูปแบบการเดินทางท่องเที่ยวเปลี่ยนแปลงไป ดังนั้นชุมชนต้องมี
การปรับตัวเพื่อรองรับนักท่องเที่ยวภายหลังการแพร่ ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 อย่างเป็ นรู ปธรรม
ทั้งนี้ สิ่งที่สาํ คัญคือคนในชุมชนต้องสามัคคี ร่ วมมือ ร่ วมใจกันปรับตัวและเตรี ยมความพร้อมในด้านต่างๆ ให้ทนั
ต่อการเปลี่ ยนแปลงที่ เกิ ดขึ้ น แต่อย่างไรก็ตามการปรั บตัวเตรี ยมความพร้ อมของชุ มชนท่ องเที่ ยวจะประสบ
ความสําเร็ จได้จาํ เป็ นที่จะต้องได้รับความช่วยเหลือจากหน่วยงานภายนอกทั้งในด้านของวิชาการ และงบประมาณ
ในระยะเวลาที่เหมาะสม โดยควรเน้นให้คนในชุมชนได้ทดลองและลงมือทําจริ ง เพื่อชุมชนจะสามารถดําเนินการ
ด้ว ยตนเองได้ โดยหน่ ว ยงานภายนอกอาจเข้า มาช่ ว ยเหลื อ เป็ นระยะๆ เพื่ อ ให้ชุ ม ชนได้เรี ย นรู ้ แ นวทางของ
การจัดการการท่องเที่ยวในชุมชนอย่างถูกต้องและส่งผลให้เกิดการพัฒนาอย่างยัง่ ยืนต่อไป

6. ข้ อเสนอแนะ

ควรทําการศึ กษาเกี่ ยวกับพฤติกรรม ความต้องการ และความพึงพอใจของนักท่องเที่ ยวที่ เดิ นทางมา
ท่องเที่ยวยังชุมชนหลังสภาวะการแพร่ ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เพื่อให้ได้ขอ้ มูลเชิงลึกที่ชดั เจน
มากยิง่ ขึ้น
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การปรับตัวของธุรกิจบาร์ ในช่ วงสถานการณ์ COVID-19
ADJUSTMENT OF THE BAR BUSINESS DURING THE COVID-19
SITUATION
วันธงชั ย ชีวะกลินศักดิ์
สาขาการจัดการโรงแรมและไมซ์ วิทยาลัยการท่ องเที่ยวและการบริการ
มหาวิทยาลัยศรีปทุม
E-mail: wanthongchai.ch@spu.ac.th
บทคัดย่ อ

การแพร่ ร ะบาดไวรั ส Covid -19 ส่ ง ผลกระทบโดยเฉพาะประชาชนภาคมนุ ษ ย์เ งิ น เดื อ น ที่ ไ ด้รั บ
ผลกระทบจากการที่ธุรกิจขาดรายได้ ทําให้ธุรกิจหาทางออกด้วยการลดต้นทุนต่างๆที่สามารถทําได้เพื่อให้ธุรกิจ
อยูร่ อด เช่น การลดเงินเดือน การลดค่าใช้จ่ายด้านต่าง ๆ ลงโดยส่ วนใหญ่เป็ นธุรกิจของผูป้ ระกอบการขนาดเล็ก
หรื อ SME ไม่ ว่า จะเป็ นธุ ร กิ จ โรงแรม บริ ก ารจัด การ และพัฒ นาโรงแรมทั้ง อาคารที่ พ ัก อาศัย , ภัต ตาคาร
ร้านอาหาร บาร์ ไนท์คลับ, ธุรกิจผลิต และจําหน่ายซีเมนต์ และสิ นค้าวัสดุก่อสร้างครบวงจร สําหรับธุรกิจโรงแรม
ในปี พ.ศ. 2563 ได้รับผลกระทบสําคัญจากทั้งเศรษฐกิ จและการค้าโลกที่ หดตัวและยังถูกซํ้าเติมจากการแพร่
ระบาดของเชื้ อไวรั ส Covid-19 ทําให้หลายประเทศรวมทั้งประเทศไทยออกมาตรการปิ ดเมื อง-ปิ ดประเทศ
(Lockdown) เพื่อควบคุมการแพร่ ระบาดจนทําให้เกิ ดการหยุดชะงักอย่างฉับพลันของเศรษฐกิ จทัว่ โลก ซึ่ งส่ ง
ผลกระทบต่อการจ้างงาน รายได้และการดําเนิ นชี วิตของประชาชนเป็ นเหตุให้นกั ท่องเที่ ยวตัดสิ นใจเลื่อนหรื อ
ยกเลิกแผนการเดินทางทั้งหมด ทําให้ผปู ้ ระกอบการธุรกิจโรงแรมขาดรายได้อย่างฉับพลันและผูป้ ระกอบการบาง
รายที่ ไม่สามารถรับภาระค่าใช้จ่ายและหนี้ สินไว้ได้ จึ งจําเป็ นต้องยุติการดําเนิ นธุ รกิ จฯและประกาศขายกิ จการ
นั่นเอง สําหรับธุ รกิ จบาร์ จัดอยู่ในประเภทอุตสาหรรมการท่องเที่ยว อาหารและเครื่ องดื่มซึ่ งได้รับผลกระทบ
อย่างรุ นแรงจากทั้งเศรษฐกิจและการค้าโลกที่หดตัวและยังถูกซํ้าเติมจากการแพร่ ระบาดของเชื้อไวรัส Covid-19
ด้วย ซึ่ งธุ รกิ จบาร์ ถื อเป็ นธุ รกิ จประเภทบริ การที่ สามารถสร้ างรายได้จากวิถีการใช้ชีวิตและความต้องการที่
เปลี่ยนแปลงไปของผูบ้ ริ โภคในยุคปั จจุบนั ส่ งผลกระทบต่อการจ้างงาน รายได้และการดําเนิ นชีวิตของพนักงาน
เป็ นเหตุให้นกั ท่องเที่ยวตัดสิ นใจเลื่อนหรื อยกเลิกแผนการเดินทางจําเป็ นต้องยุติการดําเนิ นธุรกิจฯและประกาศ
ขายกิ จการ แต่คาดว่าทิ ศทางธุ รกิ จโรงแรมจะกลับมาฟื้ นตัวอย่างค่อยเป็ นค่อยไปในช่ วงครึ่ งปี หลังเนื่ องจาก
สถานการณ์การแพร่ ระบาดของโรคฯมีแนวโน้มปรับตัวดี ข้ ึนอย่างต่อเนื่ อง แต่อย่างไรก็ตามหากมีการกลับมา
ระบาดรุ นแรงอีกในรอบที่ 2 อาจทําให้ทุกประเทศออกมาตรการป้ องกันที่เข้มข้นขึ้นและใช้ระยะเวลานานกว่าเดิม
ซึ่งอาจกระทบต่อการดําเนินธุรกิจและผลประกอบการของธุรกิจโรงแรมอย่างฉับพลันอีกครั้งหนึ่งได้
Keywords: การปรับตัว, 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

ทีม่ าและความสํ าคัญ

ธุรกิจบาร์ถือเป็ นแหล่งสร้างรายได้เข้าประเทศเป็ นจํานวนมาก และเป็ นสิ่ งที่สร้างความประทับใจให้กบั
นักท่องเที่ยว ซึ่งการLock Down ก่อให้เกิดผลกระทบในวงกว้างทั้งเจ้าของธุรกิจและอาชีพต่างๆ ที่อยูใ่ นธุรกิจบาร์
อีกทั้งธุรกิจบาร์เป็ นธุรกิจที่ไม่ได้รับการช่วยเหลือหรื อสนับสนุนจากภาครัฐ ดังนั้นในสภาวะที่ไม่สามารถดําเนิน
กิจการได้ในรู ปแบบปกติ ผูป้ ระกอบการที่ไม่มีการปรับตัวจึงจําเป็ นต้องปิ ดกิจการลงเพราะไม่คุม้ ค่า และจําเป็ นที่
จะต้องยุติการจ้างพนักงานลง ซึ่ งหนึ่ งในอาชีพที่ได้รับผลกระทบเป็ นอย่างมาก คือ อาชีพบาร์ เทนเดอร์ เนื่ องจาก
เป็ นอาชีพที่มีหน้าที่มากกว่าการผสมเครื่ อง เพราะต้องใช้ท้ งั ศาสตร์ และศิลป์ ในการให้บริ การและสร้างความประทับใจ
ให้กบั นักท่องเที่ยวที่มาใช้บริ การ จึงเป็ นสิ่ งที่ผปู ้ ระกอบการธุรกิจบาร์และอาชีพบาร์ เทนเดอร์ตอ้ งร่ วมกันปรับตัว
และหาทางออกสําหรับวิกฤติน้ ี
ผลกระทบจากการระบาดของ Covid -19 ที่ สืบ เนื่ อ งยาวนานมาตั้ง แต่ ป ลายปี 2562 จนถึ ง ปั จ จุ บัน
สร้ างความเสี ยหายและส่ งผลกระทบอย่างรุ นแรงกับชี วิตความเป็ นอยู่ของประชาชน ขณะที่ ภาคธุ รกิ จได้รับ
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ความเสี ยหายเช่นกัน สําหรับกิ จการต่างๆ ในภาคอุตสาหกรรมต้องปิ ดตัวลงไปเพราะทนแรงเสี ยดทานไม่ไหว
ซึ่งหนึ่งในภาคธุรกิจที่ได้รับผลกระทบอย่างหนักจากวิกฤติการระบาดของไวรัสครั้งนี้ คือ ธุรกิจบาร์
แม้ในช่วง 1-2 ปี ที่ ผ่านมา ผูป้ ระกอบการจะพยายามปรับตัวอย่างสุ ดความสามารถแล้ว แต่ผลกระทบ
ต่อเนื่องที่สะสมได้สร้างความบอบชํ้าอย่างมากต่อธุรกิจบาร์ และจากสถานการณ์การระบาดของ Covid -19 ที่ยงั มี
ความไม่แน่นอน ทําให้ภาครัฐอาจมีความจําเป็ นในการควบคุมการระบาดเพิ่มเติมได้ในระยะข้างหน้า ซึ่งจะส่งผล
กระทบต่อธุ รกิ จอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ การล็อกดาวน์ที่เข้มงวดขึ้นของรัฐบาลมีแนวโน้มว่าอาจจะเป็ นระยะยาว
ในช่วงครึ่ งหลังของปี 2564 มีความเป็ นไปได้ค่อนข้างสู ง ที่ภาครัฐอาจจะขยายเวลาล็อกดาวน์เพิ่มอีก 1 เดือน คือ
ไปสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564 หรื อภาครัฐอาจจะขยายมาตรการกึ่งล็อกดาวน์เพิ่มเติมอีก 1 เดือน ไปสิ้นสุดวันที่
31 ตุลาคม 2564 รวมถึงอาจจะมีการควบคุมพื้นที่ ทุกจังหวัดทั่วประเทศ จากปั จจุบนั มีพ้ืนที่ ควบคุมสู งสุ ดและ
เข้มงวด 29 จังหวัด อย่างไรก็ดี ผูป้ ระกอบการธุรกิจบาร์ ธุรกิจร้านอาหารได้มีการปรับตัวสู่ Cloud Kitchen ซึ่งเป็ น
โมเดลธุรกิจของร้านอาหารที่ไม่มีหน้าร้าน ถือเป็ นทางเลือกหนึ่ งที่จะช่วยให้ธุรกิจฟื้ นตัวได้ดี และสอดคล้องกับ
ธุรกิจ Food Delivery ที่มีแนวโน้มเติบโตเฉลี่ย 31% ต่อปี ในช่วงปี 2563-2568

2. Objective

(1) เพื่อรับรู ้ปัญหาและผลกระทบที่เกิดขึ้นกับธุรกิจบาร์ในช่วงสถานการณ์ Covid -19
(2) เพื่อใช้กลยุทธ์การฟื้ นฟูสาํ หรับการปรับตัวของธุรกิบาร์ในช่วงสถานการณ์ Covid -19
(3) เพื่อวิเคราะห์วธิ ีการแก้ไขปั ญหาและการปรับตัวของธุรกิจบาร์ในช่วงสถานการณ์โควิด19

3. ปัญหาและผลกระทบที่เกิดขึน้ กับธุรกิจบาร์ ในช่ วงสถานการณ์ โควิด19

เป็ นที่ทราบกันดีวา่ สถานการณ์การแพร่ ระบาดไวรัส Covid -19 ส่งผลกระทบไปทัว่ โลก ซึ่งไวรัสชนิดนี้
สามารถติดเชื้ อได้ท้ งั คนและสัตว์ ในปั จจุบนั พบแล้วว่ามี 6 สายพันธุ์ แต่ในสายพันธุ์ท่ี ทวั่ โลกกําลังประสบกับ
สถานการณ์ที่มีผตู ้ ิดต่อและผูเ้ สี ยชีวิตมากที่สุดนี้เป็ นสายพันธุ์ใหม่หรื อเรี ยกได้วา่ เป็ นสายพันธุ์ที่ 7 หลังจากนั้นจึง
ได้มีการตั้งชื่อไวรัสโคโรน่านี้อย่างเป็ นทางการว่า “COVID-19” ซึ่งการแพร่ ระบาดไวรัส Covid-19 ส่งผลกระทบ
โดยเฉพาะประชาชนภาคมนุษย์เงินเดือน ที่ได้รับผลกระทบจากการที่ธุรกิจขาดรายได้ ทําให้ธุรกิจหาทางออกด้วย
การลดต้นทุนต่างๆที่สามารถทําได้เพื่อให้ธุรกิ จอยู่รอด เช่น การลดเงิ นเดือน การลดค่าใช้จ่ายด้านต่างๆ ลง ซึ่ ง
สํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) หรื อ สภาพัฒน์ เปิ ดเผยภาวะสังคมไตรมาส 1/63 ว่า
ประเทศไทยมีแรงงาน 37.4 ล้านคน ลดลง 0.7% จากปี ก่อน โดยไตรมาสนี้โควิด-19 ยังไม่แสดงผลกระทบมากนัก
เห็นได้จากสถานประกอบการขอใช้มาตรา 75 เพื่อหยุดกิจการชัว่ คราว 570 แห่ง โดยมีแรงงานต้องหยุดงาน แต่ยงั
ได้เงินเดือนราว 1.2 แสนคน คาดว่าไตรมาส 2 จะมีเพิ่มขึ้น ขณะที่อตั ราการว่างงานอยูท่ ี่ 3.9 แสนคน คิดเป็ นอัตรา
การว่างงาน 1.03% เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปี ก่อนที่อยู่ 0.92%
จากข้อมูลของสํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.)ที่กล่าวมาข้างต้น ทําให้เป็ น
ที่น่าจับตามองเป็ นอย่างมากและจากข้อมูลกระทรวงพาณิ ชย์เมื่อเดือนเมษายน พ.ศ. 2563 ที่ผา่ นมา รายงานยกเลิก
กิจการรวม 817 แห่ ง โดยส่ วนใหญ่เป็ นธุรกิจของผูป้ ระกอบการขนาดเล็ก หรื อ SME ไม่วา่ จะเป็ นธุรกิจ โรงแรม
บริ การจัดการ และพัฒนาโรงแรมทั้งอาคารที่พกั อาศัย, ภัตตาคาร ร้านอาหาร บาร์ ไนท์คลับ, ธุรกิจผลิต และจําหน่าย
ซี เมนต์ และสิ นค้าวัสดุก่อสร้างครบวงจร สําหรับธุรกิจโรงแรมในปี พ.ศ. 2563 หดตัวแรงโดยได้รับผลกระทบ
สําคัญจากทั้งเศรษฐกิจและการค้าโลกที่หดตัวและยังถูกซํ้าเติมจากการแพร่ ระบาดของเชื้อไวรัส Covid-19 ทําให้
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หลายประเทศรวมทั้งประเทศไทยออกมาตรการปิ ดเมือง-ปิ ดประเทศ (Lockdown) เพื่อควบคุมการแพร่ ระบาดจน
ทําให้เกิดการหยุดชะงักอย่างฉับพลันของเศรษฐกิจทัว่ โลก ซึ่ งส่ งผลกระทบต่อการจ้างงาน รายได้และการดําเนิน
ชี วิ ต ของประชาชนเป็ นเหตุ ใ ห้ นั ก ท่ อ งเที่ ย วตัด สิ น ใจเลื่ อ นหรื อยกเลิ ก แผนการเดิ น ทางทั้ง หมด ทํา ให้
ผูป้ ระกอบการธุรกิจโรงแรมขาดรายฉับพลันและส่งผลให้ภาพรวมของธุรกิจหดตัวรุ นแรงอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ซ่ ึ ง
ผูป้ ระกอบการบางรายที่ ไม่สามารถรับภาระค่าใช้จ่ายและหนี้ สินไว้ได้ จึ งจําเป็ นต้องยุติการดําเนิ นธุ รกิ จฯและ
ประกาศขายกิจการนัน่ เอง
สําหรับธุ รกิ จบาร์ จัดอยู่ในประเภทอุตสาหรรมการบริ การ อาหารและเครื่ องดื่ มซึ่ งได้รับผลกระทบ
รุ นแรงจากทั้งเศรษฐกิจและการค้าโลกที่หดตัวและยังถูกซํ้าเติมจากการแพร่ ระบาดของเชื้อไวรัส Covid-19 ด้วย
ซึ่ งธุ ร กิ จ บาร์ ถื อ เป็ นธุ ร กิ จ ประเภทบริ ก ารที่ ส ามารถสร้ า งรายได้จ ากวิ ถี ก ารใช้ชี วิ ต และความต้อ งการที่
เปลี่ยนแปลงไปของผูบ้ ริ โภคในยุคปั จจุบนั
ธุ รกิ จบาร์ และบาร์ เทนเดอร์ จัดอยู่ในส่ วนหนึ่ งของธุ รกิ จโรงแรมที่ ถูกมาตรการปิ ดเมือง-ปิ ดประเทศ
(Lockdown) เพื่อควบคุ มการแพร่ ระบาดจนทําให้เกิ ดการหยุดชะงักส่ งผลกระทบต่อการจ้างงาน รายได้และ
การดําเนิ นชีวิตของประชาชนเป็ นเหตุให้นกั ท่องเที่ยวตัดสิ นยกเลิกแผนการเดินทางทั้งหมด ทําให้ผปู ้ ระกอบการ
ธุรกิจโรงแรมขาดรายได้อย่างฉับพลันและส่งผลให้ภาพรวมของธุรกิจหดตัวรุ นแรงซึ่งผูป้ ระกอบการบางรายที่ทน
แบกรั บภาระหนี้ สินไม่ไหวจําเป็ นต้องยุติการดําเนิ น ธุ รกิ จฯและประกาศขายกิ จ การ แต่คาดว่าทิ ศทางธุ รกิ จ
โรงแรมจะกลับมาฟื้ นตัวอย่างค่อยเป็ นค่อยไปในช่วงครึ่ งปี หลังเนื่ องจากสถานการณ์การแพร่ ระบาดของโรคฯ
มีแนวโน้มปรับตัวดีข้ ึนส่ งผลให้รัฐบาลเริ่ มผ่อนคลายมาตรการป้ องกันเป็ นลําดับขั้น และมีการออกมาตรการทาง
การเงินการคลังเพื่อช่วยเหลือผูป้ ระกอบการภาคธุรกิจท่องเที่ยว ประกอบกับหากประเทศไทยมีการเปิ ดประเทศ
แบบจํากัดหรื อเต็มรู ปแบบ คาดว่านักท่องเที่ยวต่างชาติจาํ นวนมากจะเลือกประเทศไทยเป็ นประเทศอับดับต้นๆ
ในการเดินทางมาท่องเที่ยว แต่อย่างไรก็ตามหากมีการกลับมาระบาดรุ นแรงอีกในรอบที่ 2 อาจทําให้ทุกประเทศ
ออกมาตรการป้ อ งกัน ที่ เ ข้ม ข้น ขึ้ น และใช้ร ะยะเวลานานกว่า เดิ ม ซึ่ งอาจกระทบต่ อ การดํา เนิ น ธุ ร กิ จ และ
ผลประกอบการของธุรกิจโรงแรมอย่างฉับพลันอีกครั้งหนึ่ง

4. กลยุทธ์ การฟื้ นฟูสําหรับการปรับตัวของธุรกิจบาร์ ในช่ วงสถานการณ์ โควิด19

ธุรกิจบาร์ ผับ สถานบันเทิงเป็ นกิจการที่ได้รับผลกระทบหนักในช่วงโควิด เพราะเป็ นหนึ่ งในประเภท
กิจการที่ถูกสัง่ ปิ ดตั้งแต่ระลอกแรกจนถึงปั จจุบนั ซึ่ งธุรกิจเหล่านี้ มีรายได้เกือบเป็ น 0 ขณะที่รายจ่ายยังดําเนินอยู่
แม้วา่ ในช่วงสถานการณ์ ณ ขณะนั้น จะไม่ได้มีรายจ่ายที่เป็ นค่าจ้างพนักงานในระหว่างที่ไม่เปิ ดร้าน แต่รายจ่าย
พื้นฐานส่ วนใหญ่ของธุรกิจส่ วนใหญ่ตอ้ งแบกภาระไว้คือค่าเช่าสถานที่ ท่ามกลางเสี ยงโอดครวญถึงผลกระทบที่
สาหัส นี้ ผูป้ ระกอบการเหล่ า นี้ มี วิธี ก ารใดที่ สามารถปรั บ ตัว เพื่ อ พยุง กิ จ การให้ร อดพ้น จากวิ ก ฤตนี้ ได้ จาก
สถานการณ์การแพร่ ระบาดของเชื้อไวรัส Covid -19 ได้รับผลกระทบอย่างกว้างขวาง สําหรับกลยุทธ์การตัดทอน
(Retrenchment Strategy) เป็ นทางออกของการแก้ปัญหาขององค์กรที่ไม่ประสบผลสําเร็ จหรื อสําหรับธุรกิจที่เข้าสู่
ช่วงตกตํ่า เช่นเดียวกับสถานการณ์ที่ธุรกิจต้องเผชิญอยูใ่ นปั จจุบนั อย่างเช่น สถานการณ์ของการแพร่ ระบาดของ
เชื่อไวรัส Covid -19 ดังนั้นกลยุทธ์การตัดทอนจึงเป็ นทางเลือกสุดท้ายขององค์การซึ่งแบ่งออกเป็ น 4 กลยุทธ์ดงั นี้
1. กลยุทธ์การฟื้ นฟู (Turnaround Strategy) เป็ นกลยุทธ์ที่มุ่งปรับปรุ งการดําเนิ นงานให้กลับสู่ สภาพปกติ
โดยการแก้ปัญหาต้องพยายามลดค่าใช้จ่ายต่างๆ ลง เช่น การไม่รับพนักงานเพิ่ม การลดค่าใช้จ่ายในการวิจยั และ
พัฒนา การควบคุมค่าใช้จ่ายในสํานักงาน และการลดการโฆษณา เป็ นต้น กลยุทธ์การฟื้ นฟูสามารถทําได้โดย
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การพยายามลดค่าใช้จ่ายต่างๆลงและทําการปรับโครงสร้างองค์การ (Reengineering) โดยการปรับปรุ งประสิ ทธิ ภาพ
ในการดําเนิ นงานในระยะยาว กลยุทธ์น้ ี เหมาะสมกับองค์การที่ อยู่ในอุตสาหกรรมที่ มีความดึ งดูดสู ง สําหรับ
ธุรกิจบาร์ เริ่ มต้นด้วยการปรับค่าใช้จ่ายต่างๆ ลง โดยเริ่ มจากการเปิ ดคอส์ดออนไลน์สอนการผสมเครื่ องดื่ มเพื่อ
ต้นทุนค่าสาธารณูปโภคในบริ ษทั
2. กลยุทธ์บริ ษทั เชลย (Captive Company Strategy) หมายถึง การที่ องค์กรจําหน่ ายลิตภัณฑ์ส่วนใหญ่
ให้แก่ลูกค้าเพียงรายเดียว ทําให้สถานภาพขององค์การขึ้นอยูก่ บั ความเข้มแข็งของลูกค้า ซึ่งจะสามารถใช้กลยุทธ์
นี้ ควบคู่กบั กลยุทธ์อื่นได้ แต่สําหรับธุ รกิจบาร์ กลุ่มลูกค้าส่ วนใหญ่จะมีลกั ษณะเป็ นกลุ่มคนทํางาน ชอบสังสรร
เข้าสังคม ซึ่ งสถานณ์โควิด 19 ส่ งผลกระทบให้ธุรกิ จบาร์ ปรับเปลี่ยนเป็ นวิธีการสอนการผสมเครื่ องดื่ มพร้อม
ชุดอุปกรณ์ ให้กลุ่มลูกค้าเหล้านี้ สามารถเรี ยนรู ้และผสมเครื่ องดื่มได้ดว้ ยตนเอง อีกทั้งยังสามารถกลับมาใช้ชีวติ
ตามปกติกบั คนใกล้ชิดและสังสรรภายในครอบครัวได้ตามเดิม
3. กลยุทธ์การขายทิ้งหรื อการถอนการลงทุน (Sell-out or Divestment Strategy) เป็ นการแก้ปัญหาของ
องค์กรที่มีธุรกิจที่ไม่สอดคล้องกับองค์การโดยรวมหรื อธุรกิจมีความอ่อนแอหรื อมีทรัพยากรไม่เพียงพอ จึงตอน
การลงทุนจากการร่ วมลงทุนกับธุรกิจอื่นหรื อขายธุรกิจนั้นทิ้งไป ตัวอเช่น ธุรกิจบาร์ ที่มีขนาดใหญ่เกินความจําเป็ น
จะต้องลดขนาดของพื้นที่ให้บริ การลงเพื่อสอดรับกับมาตรการการป้ องกันการแพร่ ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด19
ด้วยการรักษาระยะห่าง อีกทั้งยังเป็ นการลดค่าใช้จ่ายด้วยการลดขนาดพื้นที่ลงนัน่ เอง
4. กลยุท ธ์ ก ารล้ม ละลายหรื อ การเลิ ก กิ จการ (Bankruptcy or Liquidation Strategy) กลยุท ธ์ น้ ี เป็ นวิธี
สุ ดท้ายขององค์กรที่ประสบความล้มเหลวในการดําเนิ นงาน การเลิกดําเนิ นงานจะเป็ นหนทางที่จะทําให้ธุรกิ จ
ขาดทุนน้อยที่ สุด และยังสามารถรักษาผลประโยชน์ของผูถ้ ือหุ ้นได้ดีกว่าการปล่อยให้ลม้ ละลาย ซึ่ งกลยุทธ์น้ ี
เหมาะสมกับองค์กรที่อยูใ่ นตําแหน่งทางการแข่งขันที่อ่อนแอ สําหรับธุรกิจบาร์ ถือเป็ นส่ วนหนึ่ งและเป็ นส่ วนที่
สําคัญในธุ รกิ จโรงแรม ซึ่ งในช่วงการแพร่ ระบาดของเชื้ อไวรัส Covid-19 ที่ ผ่านส่ งผลกระทบให้ธุรกิ จที่ไม่ได้
วางแผนหรื อไม่เตรี ยมพร้อมรับมือกับสถานการณ์ดงั กล่าวต้องปิ ดกิจการลงเป็ นจํานวนมาก มีไม่กี่บริ ษทั เท่านั้น
ที่รู้จกั ตื่นตัวเพื่อรับมือกับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวได้ ด้วยกลยุทธ์ต่างๆ ที่ได้กล่าวมา

5. วิเคราะห์ วธิ ีการแก้ ไขปัญหาและการปรับตัวของธุรกิจบาร์ ในช่ วงสถานการณ์ Covid-19

จากสถานการณ์ปัจจุบนั ที่ธุรกิจบาร์ ภายในประเทศไทยกําลังฟื้ นตัวขึ้น ซึ่ งผูป้ ระกอบการจําเป็ นจะต้อง
เตรี ยมตัวให้พร้อม เพื่อที่ จะปรับตัวเข้ากับลักษณะการฟื้ นตัวของพื้นที่ ที่ตนเองกําลังดําเนิ นธุ รกิ จอยู่ สําหรั บ
แนวโน้มในส่วนของผูป้ ระกอบการที่อยูใ่ นฟื้ นที่สามารถฟื้ นตัว หรื อ กําลังฟื้ นตัว ต้องทําการวางแผนการตลาดให้
พร้อม จากสถานการณ์ที่ผ่านมาในช่วงวิกฤต Covid-19 มีการ ปรับเปลี่ยนวิธีการทําธุรกิจจาก Offline ปรับเปลี่ยน
มาเป็ น Online กันอย่างแพร่ หลาย เนื่ องจากช่วงที่เกิดการระบาด คนไทยจําเป็ นต้องกักตัวอยูบ่ า้ น ตามคําแนะนํา
จากรัฐบาล เพื่อเป็ นการลดการแพร่ ระบาด และลดโอกาสในการติดเชื้อนัน่ เอง ทําให้หลายๆธุรกิจต้องปรับเปลี่ยน
รู ปแบบของธุรกิจนั้นๆ ให้เข้ากับพฤติกรรมของผูบ้ ริ โภคที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างสิ้ นเชิง ถึงแม้วา่ รัฐบาลไทย จะมี
มาตรการออกมาช่วยเหลือประชาชน ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ ระบาด แต่ก็ยงั ไม่ได้ทาํ ให้ธุรกิจบาร์ ฟ้ื นตัว
ดังเดิมได้แบบ 100% ถึงแม้วา่ ตอนนี้ สถานการณ์การแพร่ ระบาดภายในประเทศไทย นั้นจะเป็ นไปในทิศทางที่ดีข้ ึน
เนื่ องจากไม่มีการติดเชื้อกันภายในประเทศ ที่เห็นจํานวนผูต้ ิดเชื้อเพิ่มขึ้นนั้น มาจากคนไทยที่เดินทางกลับมาจาก
ต่างประเทศนัน่ เอง หลังจากที่รัฐบาลปลดล็อก ด้วยการยกเลิกเคอร์ ฟิว ทําให้กิจการ ภายในประเทศกลับมาเกื อบจะ
เป็ นปกติแล้ว แต่ปฎิ เสธไม่ได้เลยว่าการฟื้ นตัวของธุ รกิ จบาร์ น้ นั ฟื้ นตัวได้ชา้ มาก เหตุเพราะลูกค้าส่ วนใหญ่น้ นั
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เป็ นกลุ่มของนักท่องเที่ยวต่างชาติ เมื่อเข้าสู่ช่วงสถานการณ์ปิดประเทศหรื อแม้แต่การยกเลิกมาตรการปิ ดประเทศ
ก็ยงั ไม่ได้ฟ้ื นตัวแบบ 100% เนื่องด้วยปั ญหาเศรษฐกิจโลกและเศรษฐกิจภายในประเทศถดถอย รวมทั้งผลกระทบ
จากมาตรการของภาครัฐที่ตอ้ งการให้ความช่วยเหลือภาคเอกชนและประชาชน ทําให้ธนาคารและตลาดทุนต้อง
หันมาให้ความสําคัญกับการวางกลยุทธ์เพื่อรับมือกับโลกหลัง Covid-19 ทั้งในระยะสั้นและในระยะยาว อย่างไรก็
ดี นี่ถือเป็ นโอกาสสําคัญที่กลุ่มธนาคารและตลาดทุนจะปรับเปลี่ยนแผนธุรกิจเพื่อสร้างเสถียรภาพและการเติบโต
ที่ยง่ั ยืน รวมถึงสร้างความเชื่อมัน่ ให้กบั สังคมได้
จะเห็นว่า ในปั จจุบนั ธุรกิจธนาคารและตลาดทุนต่างเน้นไปที่การช่วยเหลือลูกค้า และสนับสนุนนโยบาย
จากภาครัฐ รวมถึงดูแลพนักงานเพื่อเตรี ยมตัวกลับเข้าทํางานในรู ปแบบปกติใหม่ (New Normal) นอกจากนี้ ยังมี
การนําเทคโนโลยีใหม่ๆ มาใช้เพื่อสร้างปฏิสัมพันธ์กบั ลูกค้าผ่านช่องทางดิจิทลั สําหรับกลยุทธ์ในระยะยาว องค์กร
ยิง่ ต้องปรับกระบวนการทํางานให้คล่องตัว และมีประสิ ทธิภาพสูงสุด พร้อมกับเตรี ยมความพร้อมขององค์กรและ
กําลังคนไปสู่ การใช้เทคโนโลยีข้ นั สู ง นอกเหนื อไปจากการวางแผนพัฒนารู ปแบบธุ รกิ จใหม่ๆ เพื่อขยายฐาน
ลูกค้าเดิมและเจาะตลาดกลุ่มลูกค้าใหม่ไปพร้อมๆ กัน ซึ่ งทาง PwC ได้จดั ทํา 5 กุญแจสําคัญสําหรับการปรับตัวสู่
โลกหลังยุค Covid-19 ของกลุ่มธุรกิจธนาคารและตลาดทุน โดยประเมินว่า ผูป้ ระกอบการมีท้ งั แผนที่ตอ้ งทําอย่าง
เร่ งด่วนและแผนสําหรับเตรี ยมพร้อมเพื่อการเติบโตในอนาคต ดังนี้
1. ร่ วมเป็ นส่วนหนึ่งของการแก้ปัญหาเพื่อฟื้ นฟูเศรษฐกิจและสร้างความเชื่อมัน่ กลุ่มธุรกิจธนาคารและ
ตลาดทุนมีบทบาทสําคัญในการทํางานร่ วมกับภาครัฐ หน่วยงานกํากับ กลุ่มลูกค้าและผูป้ ระกอบการในการบรรเทา
ผลกระทบจากการแพร่ ระบาดของไวรัส Covid-19 ไม่ว่าจะเป็ นการช่วยเหลือลูกค้าทั้งบุคคลธรรมดาและนิ ติบุคคล
ที่ได้รับความเดือดร้อน รวมทั้งช่วยสนับสนุนนโยบายกระตุน้ เศรษฐกิจของภาครัฐ
2. ปรั บ กระบวนการทํา งานให้พ ร้ อ มสํา หรั บ การกลับ เข้า ทํา งานในสถานที่ ท ํา งานของพนัก งาน
ผลกระทบจากมาตรการล็อกดาวน์ที่ผ่านมา ทําให้ทุกธุ รกิ จต้องปรับเปลี่ยนรู ปแบบการทํางานกันอย่างเร่ งด่วน
ในเวลานี้ เมื่อสถานการณ์เริ่ มลดระดับความรุ นแรง ทําให้มีการผ่อนปรนมาตรการและพนักงานเริ่ มกลับเข้ามา
ทํางานที่สถานที่ทาํ งานได้ องค์กรต้องสร้างความเชื่อมัน่ และปรับรู ปแบบการทํางานให้มีประสิ ทธิภาพและมีความ
ยืดหยุน่ โดยต้องวางแผนกลยุทธ์ให้มีความสมดุลระหว่างการสร้างความต่อเนื่ องในการดําเนิ นธุรกิจในปั จจุบนั
และมองถึงการปรับให้องค์กรมีความคล่องตัวในระยะยาว
3. ใช้ประโยชน์จากโอกาสในการเปลี่ยนองค์กรสู่ดิจิทลั กระแสของการเปลี่ยนองค์กรสู่ดิจิทลั ได้เข้ามา
มีบทบาทสําคัญในกลุ่มธุรกิจธนาคารและตลาดทุนในช่วงหลายปี ที่ผา่ นมา แต่ก็ยงั มีหลายองค์กรในธุรกิจนี้ ที่ไม่
สามารถปรับตัวเป็ นดิจิทลั ได้อย่างเต็มที่ และอีกจํานวนไม่น้อยที่ ยงั ไม่สามารถใช้ประโยชน์จากการแปลงเป็ น
ดิจิทลั ได้เต็มศักยภาพสูงสุดของมัน ซึ่งการแพร่ ระบาดของไวรัส Covid-19 จะเป็ นโอกาสที่ช่วยให้ธุรกิจเร่ งเปลี่ยน
องค์กรสู่ดิจิทลั ได้เร็ วขึ้น รวมถึงการยกระดับทักษะแรงงานที่ตอ้ งทําควบคู่กนั ไป เพราะในยามวิกฤตเช่นนี้ องค์กร
ต้องมีแรงงานที่มีท้ งั ทักษะที่ตอ้ งการ มีความพร้อมที่จะเรี ยนรู ้และปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลง
4. ขับเคลื่อนกระแสการควบรวมกิจการ การแพร่ ระบาดของไวรัส Covid-19 และผลกระทบจากวิกฤต
เศรษฐกิ จส่ งผลให้เกิ ดความเปลี่ ยนแปลงด้านอุปสงค์ โซ่ อุปทาน และผลตอบแทนในกลุ่มธุ รกิ จธนาคารและ
ตลาดทุน เช่น การปรับลดอัตราดอกเบี้ ย บีบให้ส่วนต่างรายได้ดอกเบี้ยสุ ทธิ (Net Interest Margin) ของธนาคาร
ลดลง นี่อาจทําให้กระแสการควบรวมกิจการกลับมาได้รับความสนใจอีกครั้ง หลังสถานการณ์คลี่คลาย โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งการจับมือเป็ นพันธมิตรและการสร้างความร่ วมมือทางธุรกิจในด้านต่างๆ ก็จะมีส่วนสําคัญในการเสริ มสร้าง
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ความสามารถในการแข่งขันและเป็ นการขยายช่องทางการให้บริ การเพื่อช่วยองค์กรให้ตอบสนองความต้องการที่
เปลี่ยนแปลงไป
5. สร้างสมดุลระหว่างการมีเสถียรภาพและการเติบโต การฟื้ นตัวของกลุ่มอุตสาหกรรมต่างๆ ยังคงมี
ความผันผวน และรู ปแบบของผลกระทบและระยะของการฟื้ นตัวของแต่ละอุตสาหกรรมก็แตกต่างกันอีกด้วย
ดังนั้น ธุรกิจต้องประเมินความพร้อมขององค์กรทั้งในส่ วนของรายได้ กําไร ฐานทุน และการสร้างมูลค่าให้กบั
ผูถ้ ื อหุ ้นเพื่อให้แน่ ใจว่า ธุ รกิ จจะสามารถกลับมาฟื้ นตัวได้และมี ความคล่องตัวเพียงพอเมื่ อวิกฤตผ่านพ้น ไป
ขณะเดียวก็ตอ้ งมีการรักษาเสถียรภาพทางการเงิน และมีการบริ หารความเสี่ ยงขององค์กรที่เหมาะสมด้วย

5.สรุป

ธุรกิจบาร์ จัดอยูใ่ นประเภทธุรกิจอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริ การที่มีบทบาทสําคัญต่อการพัฒนา
ประเทศอุตสาหกรรมท่องเที่ยวเป็ นหนึ่ งในกําลังสําคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิ จประเทศไทยที่สามารถสร้าง
รายได้จากนักท่องเที่ ยวทั้งในประเทศและต่างประเทศมาอย่างต่อเนื่ องผลกระทบจากการระบาดของโควิด-19
ที่สืบเนื่ องยาวนานมาตั้งแต่ปลายปี 2562 จนถึงปั จจุบนั สร้างความเสี ยหายและส่ งผลกระทบอย่างรุ นแรงกับชีวติ
ความเป็ นอยูข่ องประชาชน ขณะที่ภาคธุรกิจได้รับความเสี ยหายเช่นกัน โดยเฉพาะประชาชนภาคมนุษย์เงินเดือน
ที่ ได้รับผลกระทบจากการที่ ธุรกิ จขาดรายได้ ทําให้ธุรกิ จหาทางออกด้วยการลดต้นทุนต่างๆที่ สามารถทําได้
เพื่อให้ธุรกิจอยูร่ อด เช่น การลดเงินเดือน การลดค่าใช้จ่ายด้านต่างๆ ลง ซึ่งสํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและ
สังคมแห่ งชาติ (สศช.) หรื อ สภาพัฒน์ เปิ ดเผยภาวะสังคมไตรมาส 1/63 ว่า ประเทศไทยมีแรงงาน 37.4 ล้านคน
ลดลง 0.7% จากปี ก่อน โดยไตรมาสนี้โควิด-19 ยังไม่แสดงผลกระทบมากนัก เห็นได้จากสถานประกอบการขอใช้
มาตรา 75 เพื่อหยุดกิจการชัว่ คราว 570 แห่ง โดยมีแรงงานต้องหยุดงาน แต่ยงั ได้เงินเดือนราว 1.2 แสนคน คาดว่า
ไตรมาส 2 จะมีเพิ่มขึ้น ขณะที่อตั ราการว่างงานอยูท่ ี่ 3.9 แสนคน คิดเป็ นอัตราการว่างงาน 1.03% เพิ่มขึ้นจากช่วง
เดียวกันของปี ก่อนที่ อยู่ 0.92% สําหรับกลยุทธ์การตัดทอน (Retrenchment Strategy) เป็ นทางออกของการแก้ปัญหา
ขององค์กรที่ไม่ประสบผลสําเร็ จหรื อสําหรับธุรกิจที่เข้าสู่ช่วงตกตํ่าของวงจรชีวติ เช่นเดียวกับสถานการณ์ที่ธุรกิจ
ต้องเผชิญอยูใ่ นปั จจุบนั อย่างเช่น สถานการณ์ของการแพร่ ระบาดของเชื่อไวรัสโควิด 19 ดังนั้นกลยุทธ์การตัดทอนจึง
เป็ นทางเลื อกสุ ดท้ายขององค์การซึ่ งแบ่ งออกเป็ น 4 กลยุทธ์ ประกอบด้วย 1. กลยุทธ์การฟื้ นฟู (Turnaround
Strategy) 2. กลยุทธ์บริ ษทั เชลย (Captive Company Strategy) 3. กลยุทธ์การขายทิ้งหรื อการถอนการลงทุน (Sellout or Divestment Strategy) 4. กลยุทธ์การล้มละลายหรื อการเลิ กกิ จการ (Bankruptcy or Liquidation Strategy)
จากสถานการณ์ปัจจุบนั ที่ธุรกิจบาร์ภายในประเทศไทยกําลังฟื้ นตัวขึ้น ซึ่ งผูป้ ระกอบการจําเป็ นต้องเตรี ยมตัวให้
พร้อม เพื่อที่จะปรับตัวให้เข้ากับลักษณะการฟื้ นตัวของพื้นที่ที่ตนเองกําลังดําเนิ นธุรกิจอยูใ่ นรู ปแบบใหม่ในยุค
new normal

6. ข้ อเสนอแนะ

ธุรกิจบาร์ อาจเป็ นธุรกิจที่มีการดําเนิ นธุรกิจในยามราตรี ถึงแม่สังคมอาจมองว่าธุรกิจนี้ อยูแ่ ต่ในมุมมืด
แต่ในการดําเนินธุรกิจนั้นยังจําเป็ นต้องใช้ทรัพยากรมนุษย์กาํ ลังและแรงกายแรงใจในการดําเนินธุรกิจและการดํารงชีวิต
และสิ่ งที่ ธุรกิ จบาร์ ตอ้ งการนัน่ คือการสนับสนุนจากภาครัฐในการให้ความช่วยเหลือหรื อให้ความสําคัญหรื อมี
มาตรการในการในการควบคุมในการให้บริ การแก่ลูกค้า อาจมีการให้บริ การเสริ มสําหรับช่วงที่ Lock Down เช่น
การบริ การเครื่ องดื่มส่งถึงที่ (Cocktail Delivery) หรื อการขยายเวลาเปิ ดปิ ดให้มากขึ้น ทั้งนี้ทางภาครัฐสามารถเป็ น
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ส่ ว นหนึ่ ง ในการสนับสนุ นและเป็ นกําลัง ผลัก ดันให้ธุ ร กิ จ บาร์ ด ํา เนิ น ต่อ ไปได้ ซึ่ ง อาจเป็ นทางเลื อกที่ ดีกว่า
การ Lock Down ทําให้ธุรกิจหยุดชะงักและทําให้เศรษฐกิจซบเซา
เจ้าของธุรกิจและพนักงานต้องมีทกั ษะในการใช้ระบบแอพพลิเคชัน่ ต่าง ๆ ที่เป็ นช่องทางการจัดจําหน่าย
ภายในร้านอาหาร ซึ่ งแอพพลิเคชัน่ เป็ นสิ่ งใหม่ที่พนักงานต้องใช้ในการปฏิบตั ิงานซึ่งอาจจําเป็ นต้องใช้ระยะเวลา
ในการทําความเข้าใจทั้งนี้อาจมีการศึกษา ความพร้อมและการพัฒนาศักยภาพพนักงานในการใช้ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อศึกษาถึงสภาพการณ์ปัจจุบนั ในการนําระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการปฏิบตั ิงาน เพื่อใช้
เป็ นช่องทางการตลาดให้ลูกค้าสามารถรู ้จกั ร้านได้มากขึ้น
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การวิจยั ครั้งนี้ มีวตั ถุประสงค์ ดังนี้ (1) เพื่อศึ กษาทรัพยากรท่องเที่ ยวตลาดนํ้าเชิ งเกษตร ศักยภาพของ
แหล่งท่องเที่ยวตลาดนํ้าเชิงเกษตร การส่งเสริ มการท่องเที่ยวตลาดนํ้าเชิงเกษตร แรงจูงใจในการท่องเที่ยวตลาดนํ้า
เชิ งเกษตร และข้อเสนอแนะในการพัฒนาการท่องเที่ยวตลาดนํ้าเชิงเกษตร ในพื้นที่ ฝั่งธนบุรี กรุ งเทพมหานคร
(2) เพื่ อ ศึ ก ษาปั จ จัย ที่ ส ามารถทํา นายแรงจู ง ใจในการท่ อ งเที่ ย วตลาดนํ้าเชิ ง เกษตร ในพื้ น ที่ ฝ่ั ง ธนบุ รี
กรุ งเทพมหานคร กลุ่มตัวอย่าง คือ ประชาชน จํานวน 1,617 คน เครื่ องมือในการวิจยั คือ แบบสอบถาม สถิติใน
การวิเคราะห์ขอ้ มูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าส่ วนเบี่ ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์การถดถอยพหุ คูณ
ผลการวิจยั พบว่า (1) ศักยภาพของแหล่งท่องเที่ยวตลาดนํ้าเชิงเกษตร มีค่าเฉลี่ยอยูใ่ นระดับมาก (2) การส่ งเสริ ม
การท่ องเที่ ยวตลาดนํ้าเชิ งเกษตร มี ค่าเฉลี่ ยอยู่ในระดับมาก (3) แรงจู งใจในการท่องเที่ ยวตลาดนํ้าเชิ งเกษตร
มีค่าเฉลี่ยอยูใ่ นระดับมาก (4) ข้อเสนอแนะในการพัฒนาการท่องเที่ยวตลาดนํ้าเชิงเกษตร ได้แก่ การประชาสัมพันธ์
เพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยว การพัฒนาระบบขนส่ งสาธารณะ การเพิ่มบริ เวณตลาดนํ้า การดูแลความสะอาดและขยะ
การเพิ่ ม พื้ น ที่ จ อดรถ การกํา หนดราคาสิ น ค้า ที่ เ หมาะสม การปรั บ ปรุ ง สภาพแวดล้อ ม การเพิ่ ม เรื อ นํา เที่ ยว
(5) ปั จจัยที่สามารถทํานายแรงจูงใจในการท่องเที่ยวตลาดนํ้าเชิงเกษตร ได้แก่ ศักยภาพการให้บริ การของแหล่ง
ท่องเที่ยวตลาดนํ้าเชิงเกษตร การส่งเสริ มด้านบทบาทของภาคประชาชน ศักยภาพการดึงดูดใจของแหล่งท่องเที่ยว
ตลาดนํ้าเชิงเกษตร ศักยภาพการบริ หารจัดการแหล่งท่องเที่ยวตลาดนํ้าเชิงเกษตร ศักยภาพการรองรับของแหล่ง
ท่องเที่ยวตลาดนํ้าเชิงเกษตร การส่งเสริ มด้านบทบาทของภาครัฐ
คําสําคัญ: ทรัพยากรการท่องเที่ยวตลาดนํ้าเชิงเกษตร, ศักยภาพของแหล่งท่องเที่ยวตลาดนํ้าเชิงเกษตร,
การส่งเสริ มการท่องเที่ยวตลาดนํ้าเชิงเกษตร, แรงจูงใจในการท่องเที่ยวตลาดนํ้าเชิงเกษตร

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 agrotourism 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 agrotourism 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. ความสํ าคัญและทีม่ าของปั ญหาวิจัย

พื้นที่ฝั่งธนบุรี กรุ งเทพมหานคร เป็ นพื้นที่ที่มีความอุดมสมบูรณ์ มีสวนเกษตรทั้งสวนผลไม้ ไม้ดอกไม้
ประดับ พืชผักสวนครัว เพื่อจําหน่ายในท้องถิ่น และต่างประเทศ พื้นที่มีลาํ คลองมากมาย และตั้งอยูร่ ิ มฝั่งแม่น้ าํ
เจ้าพระยา ทําให้มีวิถีชีวติ ของประชาชนริ มฝั่งคลองที่น่ามาเยีย่ มชม นอกจากนั้น ยังมีตลาดนํ้าในชุมชนหลายแห่ง
ที่เป็ นแหล่งจําหน่ายสิ นค้าเกษตร สิ นค้าอุปโภคบริ โภค มีการล่องเรื อท่องเที่ยว ทําให้เป็ นแหล่งท่องเที่ยวที่สาํ คัญ
สําหรับนักท่องเที่ยวชาวไทย และชาวต่างประเทศ การพัฒนาการท่องเที่ยวตลาดนํ้าเชิงเกษตรในพื้นที่ฝั่งธนบุรี
เป็ นการท่องเที่ยวโดยประชาชนและผูน้ าํ ท้องถิ่นในชุมชน ร่ วมกันกับหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนในท้องถิ่น
ซึ่ งการพัฒนาการท่องเที่ ยวจะต้องมีการวางแผนและดําเนิ นการอย่างต่อเนื่ อง ทั้งในส่ วนของการพัฒนาแหล่ง
ท่องเที่ยว สิ่ งอํานวยความสะดวก การให้บริ การเกี่ยวกับที่พกั ร้านค้า ร้านอาหาร ร้านขายของที่ระลึก การเดินทาง
ด้วยระบบขนส่ งสาธารณะ แต่การพัฒนาการท่องเที่ยวจะมีความยัง่ ยืนได้น้ นั ต้องมีความเป็ นมิตรกับสิ่ งแวดล้อม
ไร้ ขยะ ไร้ มลพิษ และมี การอนุ รักษ์แหล่งท่องเที่ ยว โบราณสถาน โบราณวัตถุให้เหมาะสม เกษม จันทร์ แก้ว
(2540) กล่าวว่า การพัฒนาอย่างยัง่ ยืน (sustainable development) เป็ นนิเวศพัฒนา (ecodevelopment) หรื อการพัฒนาที่
ไม่มีการทําลายสิ่ งแวดล้อม มี การใช้ทรั พยากรที่ ไม่เกิ นสมรรถนะของโครงสร้ างสิ่ งแวดล้อมที่ มีอยู่ เพื่อเอื้ อ
ประโยชน์สูงสุ ดต่อมนุ ษย์ตลอดไป อนุ รักษ์ ปั ญญานุ วฒั น์ (2540) กล่าวว่า การพัฒนาการท่องเที่ ยวอย่างยัง่ ยืน
(sustainable tourism) เกิดขึ้นมาด้วยสาเหตุของความกดดันที่เกิดจากความไม่สมดุลกันระหว่างการเร่ งรัดพัฒนา
ด้า นเศรษฐกิ จ การเร่ ง รั ด การลงทุ น และการใช้ว สั ดุ จ ากทรั พ ยากรธรรมชาติ อ ย่า งไร้ ขอบเขต จึ ง เป็ นผลให้
ทรัพยากรธรรมชาติถูกทําลายอย่างรวดเร็ ว สภาพสังคมเสื่ อมโทรม ช่องว่างของรายได้ระหว่างคนจนกับคนรวย
กว้างขึ้น คนยากจนเพิ่มขึ้นเรื่ อยๆ และความเปลี่ยนแปลงของสิ่ งแวดล้อมทางธรรมชาติ
การวิจยั ครั้งนี้ จึงได้มุ่งเน้นศึ กษาทรัพยากรท่องเที่ยวตลาดนํ้าเชิ งเกษตร ศักยภาพของแหล่งท่องเที่ยว
ตลาดนํ้าเชิ งเกษตร การส่ งเสริ มการท่องเที่ ยวตลาดนํ้าเชิ งเกษตร แรงจูงใจในการท่องเที่ ยวตลาดนํ้าเชิ งเกษตร
ข้อเสนอแนะในการพัฒนาการท่องเที่ยวตลาดนํ้าเชิงเกษตร และปั จจัยที่สามารถทํานายแรงแรงจูงใจในการท่องเที่ยว
ตลาดนํ้าเชิงเกษตร ในพื้นที่ฝั่งธนบุรี กรุ งเทพมหานคร เพื่อเป็ นองค์ความรู ้ให้กบั เกษตรกร ตลาดนํ้าในชุมชน และ
ตลาดจําหน่วยผลผลิตและสิ นค้าทางการเกษตร ตลอดจนสํานักงานเขต และหน่วยงานกรุ งเทพมหานคร ได้นาํ ไป
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กําหนดเป็ นนโยบายและแนวทางในการพัฒนาการท่องเที่ยวตลาดนํ้าเชิงเกษตรในชุมชน โดยชุมชน และมีความยัง่ ยืน
ต่อไป เพื่อเป็ นการพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมในระดับชุมชน และท้องถิ่น

2. วัตถุประสงค์ ของการวิจัย

(1) เพื่อศึกษาทรัพยากรท่องเที่ยวตลาดนํ้าเชิงเกษตร ในพื้นที่ฝั่งธนบุรี กรุ งเทพมหานคร
(2) เพื่อศึกษาศักยภาพของแหล่งท่องเที่ยวตลาดนํ้าเชิงเกษตร ในพื้นที่ฝั่งธนบุรี กรุ งเทพมหานคร
(3) เพื่อศึกษาการส่งเสริ มการท่องเที่ยวตลาดนํ้าเชิงเกษตร ในพื้นที่ฝั่งธนบุรี กรุ งเทพมหานคร
(4) เพื่อศึกษาแรงจูงใจในการท่องเที่ยวตลาดนํ้าเชิงเกษตร ในพื้นที่ฝั่งธนบุรี กรุ งเทพมหานคร
(5) เพื่ อ ศึ ก ษาข้อ เสนอแนะในการพัฒ นาการท่ อ งเที่ ย วตลาดนํ้ าเชิ ง เกษตร ในพื้ น ที่ ฝั่ ง ธนบุ รี
กรุ งเทพมหานคร
(6) เพื่อศึ กษาปั จจัยที่ สามารถทํานายแรงจูงใจในการท่องเที่ ยวตลาดนํ้าเชิ งเกษตร ในพื้นที่ ฝ่ั งธนบุรี
กรุ งเทพมหานคร

3. เอกสารและงานวิจัยทีเ่ กี่ยวข้ อง

3.1 แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้ อง
การท่องเที่ ยวตลาดนํ้าเชิ งเกษตร คือ การที่ บุคคลแต่ละคน หรื อกลุ่มบุคคล ได้มีการเดิ นทางจากที่พกั
อาศัยไปยังพื้นที่ต้ งั ของตลาดนํ้าและสวนเกษตร เพื่อพักผ่อนหย่อนใจ เลือกซื้อสิ นค้าเกษตร สิ นค้าอุปโภค บริ โภค
การท่องเที่ยวสวนเกษตร สวนไม้ดอกไม้ประดับ การรับประทานอาหาร การล่องเรื อเที่ยวชมวิถีชีวติ ริ มคลอง และ
การเข้าร่ วมกิจกรรมท่องเที่ยวของตลาดนํ้า และสวนเกษตรต่างๆ โดยไม่ได้มีจุดประสงค์หลักของการเดินทางเพื่อ
ไปประกอบอาชี พ หรื อหารายได้หลัก แต่การท่องเที่ยวในครั้งนั้นๆ ก็อาจจะมีกิจกรรมเกี่ยวกับการงาน การประชุม
สัมมนา หรื อการติดต่อธุ รกิ จเข้ามาสอดแทรกในบางช่วงเวลาได้ นิ ศา ชัชกุล (2542) กล่าวว่า การท่องเที่ยว คือ
กิจกรรมการเดินทางจากจุดหนึ่งไปยังอีกจุดหนึ่ ง ซึ่งนับตั้งแต่จุดเริ่ มต้นจนถึงปลายทางจะต้องประกอบด้วยปั จจัย
3 อย่าง คือ การเดินทาง การพักแรม และการรับประทานอาหาร นภาพร จันทร์ ฉาย และคณะ (2560) ได้สรุ ปว่า
ปั จจัยที่ส่งผลต่อความภักดีของนักท่องเที่ยวที่มีต่อการท่องเที่ยวตลาดนํ้า ได้แก่ ความพึงพอใจของนักท่องเที่ ยว
องค์ประกอบด้านการท่องเที่ยว ภาพลักษณ์ของตลาดนํ้า และคุณค่าที่ได้รับจากการท่องเที่ยว
การท่องเที่ยวตลาดนํ้าเชิงเกษตรเป็ นการท่องเที่ยวที่มีการผสมผสานระหว่างแหล่งผลิตทางการเกษตร
แหล่งขายสิ นค้าเกษตร และแหล่งขายสิ นค้าในชุมชน ให้เป็ นแหล่งพักผ่อนหย่อนใจ ซื้ อขายสิ นค้า และแหล่ง
จําหน่ายอาหารในชุมชนและพื้นที่ใกล้เคียง การพัฒนาตลาดนํ้าและสวนเกษตรให้เป็ นแหล่งท่องเที่ยวที่สาํ คัญใน
ชุมชน จําเป็ นต้องมีการพัฒนาทรัพยากรท่องเที่ยวให้โดดเด่น มีการพัฒนาศักยภาพของแหล่งท่องเที่ยวแต่ละแห่ ง
ให้ดึงดูดใจและมีการบริ การที่ดี และมีการส่ งเสริ มการท่องเที่ยวในชุมชนจากหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และ
ภาคประชาชน เพื่อนําไปสู่ การสร้างแรงจูงใจ การตัดสิ นใจมาท่องเที่ ยว และความพึงพอใจของนักท่องเที่ ยว
โดย อนัสวีย ์ แกล้วณรงค์ (2561) สรุ ปว่าโครงสร้างพื้นฐาน ความหลากหลายของสถานที่ท่องเที่ยว ความสะอาด
ความปลอดภัยของสถานที่ท่องเที่ยว มีอิทธิพลต่อความพึงพอใจของนักท่องเที่ยว ความพึงพอใจของนักท่องเที่ยว
มีอิทธิพลต่อความจงรักภักดีต่อสถานที่ท่องเที่ยว และแรงจูงใจมีอิทธิพลต่อความพึงพอใจของนักท่องเที่ยว
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3.2 กรอบแนวคิดในการวิจยั
ทรัพยากรท่องเที่ยว
ตลาดนํ้าเชิงเกษตร
ศักยภาพของแหล่ง
ท่องเที่ยวตลาดนํ้าเชิง
เกษตร

การส่งเสริ มการ
ท่องเที่ยวตลาดนํ้าเชิง
เกษตร

แรงจูงใจในการ
ท่องเที่ยวตลาดนํ้าเชิง
เกษตร

แผนภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจยั
3.3 สมมติฐานการวิจยั ปั จ จัย ที่ ส ามารถทํา นายแรงจู ง ใจในการท่ อ งเที่ ย วตลาดนํ้า เชิ ง เกษตร ได้แ ก่
(1) ศักยภาพการบริ หารจัดการแหล่งท่องเที่ ยวตลาดนํ้าเชิ งเกษตร (2) ศักยภาพการรองรับของแหล่งท่องเที่ ยว
ตลาดนํ้าเชิงเกษตร (3) ศักยภาพการให้บริ การของแหล่งท่องเที่ยวตลาดนํ้าเชิงเกษตร (4) ศักยภาพการดึงดูดใจของ
แหล่งท่องเที่ยวตลาดนํ้าเชิงเกษตร (5) การส่ งเสริ มด้านคมนาคมและสาธารณูปโภค (6) การส่ งเสริ มด้านการจัดการ
แหล่งท่ องเที่ ยว (7) การส่ งเสริ มด้านการบริ การและสิ่ งอํานวยความสะดวก (8) การส่ งเสริ มด้านบทบาทของ
ภาครัฐ (9) การส่งเสริ มด้านบทบาทของภาคเอกชน (10) การส่งเสริ มด้านบทบาทของภาคประชาชน

4. วิธีดําเนินการวิจัย

4.1 แบบแผนการวิจัย การวิจยั ครั้งนี้ เป็ นการวิจยั เชิ งสํารวจ (survey research) เพื่อศึ กษาความคิดเห็ น
เกี่ ยวกับทรั พยากรท่ องเที่ ยวตลาดนํ้าเชิ งเกษตร ศักยภาพของแหล่งท่ องเที่ ยวตลาดนํ้าเชิ งเกษตร การส่ งเสริ ม
การท่องเที่ยวตลาดนํ้าเชิงเกษตร แรงจูงใจในการท่องเที่ยวตลาดนํ้าเชิงเกษตรของประชาชน ในพื้นที่ฝั่งธนบุรีและ
พื้นที่ อื่นๆ ของกรุ งเทพมหานคร และจังหวัดใกล้เคียง ที่ เดิ นทางมาพักผ่อนหย่อนใจและเลือกซื้ อสิ นค้าที่พ้ืนที่
ฝั่งธนบุรี
4.2 ประชากรและตัวอย่ าง
ประชากร คือ ประชาชนในเขตกรุ งเทพมหานครและจังหวัดใกล้เคียง โดยมีจาํ นวนประชาชน ดังต่อไปนี้
กรุ งเทพมหานคร จํานวน 5,682,415 คน นนทบุรี จํานวน 1,229,735 คน ปทุมธานี จํานวน 1,129,115 คน นครปฐม
จํานวน 911,492 คน สมุทรปราการ จํานวน 1,310,766 คน สมุทรสาคร จํานวน 568,465 คน และสมุทรสงคราม
จํา นวน 193,902 คน รวมจํา นวนประชาชนทั้ง สิ้ น (ข้อ มู ล ณ เดื อ นธั น วาคม พ.ศ. 2560) 11,025,890 คน
(http://www.bangkok.go.th สื บค้นวันที่ 7 ตุลาคม 2564)
กลุ่มตัวอย่าง คือ ประชาชนในเขตพื้นที่ฝั่งธนบุรี และเขตพื้นที่อื่นๆ ของกรุ งเทพมหานคร และจังหวัด
พื้นที่ใกล้เคียง คือ นนทบุรี ปทุมธานี นครปฐม สมุทรปราการ สมุทรสาคร และสมุทรสงคราม จํานวน 1,617 คน
ซึ่ ง มี จ ํา นวนประชาชนที่ ให้ขอ้ มู ลมากกว่า เกณฑ์ข้ นั ตํ่า ตามแนวคิ ดของ Krejcie and Morgan (1970) โดยเป็ น
ประชาชนที่ได้เดินทางมาพักผ่อนหย่อนใจ รับประทานอาหาร และเลือกซื้ อสิ นค้าเกษตร สิ นค้าอุปโภค บริ โภค
ที่ตลาดนํ้าตลิ่งชัน ตลาดนํ้าวัดตลิ่งชัน ตลาดนํ้าคลองลัดมะยม ตลาดนํ้าวัดสะพาน และตลาดนัดธนบุรีในส่ วนพื้นที่
จําหน่ายสิ นค้าเกษตร ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ – เมษายน พ.ศ. 2560 ที่ยนิ ดีและสะดวกในการให้ขอ้ มูล
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พื้นที่ ที่ศึกษา คื อ พื้นที่ ฝั่งธนบุ รี กรุ งเทพมหานคร ซึ่ งแบ่ งเขตการปกครอง รวมทั้งสิ้ น 15 เขต ดังนี้
1) เขตธนบุรี 2) เขตคลองสาน 3) เขตบางกอกน้อย 4) เขตบางกอกใหญ่ 5) เขตตลิ่งชัน 6) เขตบางพลัด 7) เขตทวีวฒั นา
8) เขตหนองแขม 9) เขตบางแค 10) เขตภาษี เจริ ญ 11) เขตบางบอน 12) เขตบางขุน เที ยน 13) เขตจอมทอง
14) เขตทุ่งครุ 15) เขตราษฏร์ บูรณะ จํานวนประชากร (ข้อมูล ณ ธันวาคม พ.ศ.2560) 1,759,964 คน จํานวนบ้าน
(ข้อมูล ณ พฤษภาคม พ.ศ.2560) 786,076 ครอบครัว (https://th.wikipedia.org สื บค้นวันที่ 1 สิ งหาคม 2561)
4.3 เครื่ องมื อวิจัย การวิจยั ครั้งนี้ เก็บรวบรวมข้อมูลด้วยแบบสอบถาม เกี่ ยวกับการท่องเที่ ยวตลาดนํ้า
เชิ งเกษตร ประกอบด้วย ข้อมูลทัว่ ไปของผูต้ อบแบบสอบถาม ทรัพยากรท่องเที่ยวตลาดนํ้าเชิ งเกษตร ศักยภาพ
ของแหล่งท่องเที่ ยวตลาดนํ้าเชิ งเกษตร การส่ งเสริ มการท่องเที่ยวตลาดนํ้าเชิ งเกษตร แรงจูงใจในการท่องเที่ยว
ตลาดนํ้าเชิงเกษตร และข้อเสนอแนะในการพัฒนาการท่องเที่ยวตลาดนํ้าเชิงเกษตร แบบสอบถามฉบับนี้ปรับปรุ ง
มาจาก หรรษา มี ม งคลกุล ดิ ล ก (2551); พรทิ พ ย์ กิ จ เจริ ญ ไพศาล (2553); ใบเฟิ ร์ น วงษ์บัว งาม และมุ ข สุ ด า
พูลสวัสดิ์ (2556); นิ ธิภทั ร บาลศิริ (2559) ซึ่ งตรวจสอบคุณภาพของเครื่ องมือ โดยผูเ้ ชี่ยวชาญ จํานวน 3 คน และ
ได้นาํ แบบสอบถามไปทดลองใช้กบั ประชาชนที่เดินทางมาพักผ่อนหย่อนใจ รับประทานอาหาร ล่องเรื อท่องเที่ยว
วิถีชีวิตริ มฝั่ งคลอง และเลือกซื้ อสิ นค้าเกษตรที่ตลาดนํ้า ในเขตพื้นที่ฝั่งธนบุรี กรุ งเทพมหานคร จํานวน 50 คน
แล้ววิเคราะห์ค่าความเที่ยงด้วยค่าสัมประสิ ทธิ์ แอลฟ่ าของครอนบาคของข้อคําถามเกี่ ยวกับศักยภาพของแหล่ง
ท่ องเที่ ยวตลาดนํ้าเชิ งเกษตรได้เท่ากับ 0.971 ข้อคําถามเกี่ ยวกับการส่ งเสริ มการท่ องเที่ ยวตลาดนํ้าเชิ งเกษตร
ได้เท่ากับ 0.970 ข้อคําถามเกี่ยวกับแรงจูงใจในการท่องเที่ยวตลาดนํ้าเชิงเกษตรได้เท่ากับ 0.955
4.4 การเก็ บ รวบรวมข้ อ มู ล ผู ้วิ จัย ได้จัด ทํา หนัง สื อ ขออนุ ญ าตเก็ บ รวบรวมข้อ มู ล เพื่ อ การวิจัย ต่ อ
คณะกรรมการบริ หารตลาดนํ้าตลิ่ งชัน ตลาดนํ้าวัดตลิ่ งชัน ตลาดนํ้าคลองลัดมะยม ตลาดนํ้าวัดสะพาน และ
ตลาดนัดธนบุรี และดําเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยแบบสอบถาม ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ – เมษายน พ.ศ. 2560
4.5 การวิเคราะห์ ข้อมูล สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูลครั้งนี้ ได้แก่ ข้อมูลทัว่ ไปของผูต้ อบแบบสอบถาม
และข้อมูลทรัพยากรการท่องเที่ยวตลาดนํ้าเชิงเกษตร วิเคราะห์ดว้ ยค่าร้อยละ ข้อมูลศักยภาพของแหล่งท่องเที่ยว
ตลาดนํ้าเชิงเกษตร ข้อมูลการส่ งเสริ มการท่องเที่ยวตลาดนํ้าเชิงเกษตร และข้อมูลแรงจูงใจในการท่องเที่ยวตลาด
นํ้าเชิงเกษตร วิเคราะห์ขอ้ มูลด้วยค่าเฉลี่ย ค่าส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (standard deviation : SD) การศึกษาปั จจัยที่
สามารถทํานายแรงจู งใจในการท่ องเที่ ยวตลาดนํ้าเชิ งเกษตร วิเคราะห์ขอ้ มูลด้วยการวิเคราะห์ถดถอยพหุ คูณ
(multiple regression analysis) ข้อ เสนอแนะในการพัฒ นาการท่ อ งเที่ ย วตลาดนํ้า เชิ ง เกษตรในพื้ น ที่ ฝ่ั งธนบุ รี
วิเคราะห์ขอ้ มูลด้วยการวิเคราะห์เนื้อหา (content analysis)

5. ผลการวิจัย

5.1 ข้ อมู ลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ผูต้ อบแบบสอบถามเป็ นเพศหญิ ง ร้ อยละ 60.85 เพศชาย
ร้อยละ 39.15 มีอายุ 21 – 25 ปี มากที่ สุด 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 ปี ขึ้นไป ร้อยละ 1.42 และตํ่ากว่า 15 ปี ร้อยละ 0.43 มีสถานภาพโสด ร้อยละ 56.40 สมรส ร้อยละ
43.60 อาชี พหลักของครอบครัว ส่ วนใหญ่มีอาชี พธุ รกิ จส่ วนตัว ร้อยละ 29.81 รองลงมา คือ เกษตรกร ร้อยละ
23.38 ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ ร้อยละ 21.46 พนักงานบริ ษทั ร้อยละ 19.54 ลูกจ้างโรงงาน/คนงาน/พนักงานห้างร้ าน
ร้อยละ 4.58 เกษียณ ร้อยละ 0.68 แม่บา้ น ร้อยละ 0.43 และนักเรี ยน/นักศึกษา ร้อยละ 0.12 ระดับการศึกษาสูงสุด
ของสมาชิกในครอบครัว ส่ วนใหญ่สาํ เร็ จการศึกษาระดับปริ ญญาตรี ร้อยละ 60.79 รองลงมา คือ ตํ่ากว่าปริ ญญา
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ตรี ร้อยละ 27.64 และสูงกว่าปริ ญญาตรี ร้อยละ 11.56 รายได้เฉลี่ยของครอบครัว 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 ต่อเดื อน ร้อยละ 12.99 ตํ่ากว่า 10,000 บาท ต่อเดื อน ร้อยละ 10.82 30,001 –
35,000 บาท ต่ อ เดื อ น ร้ อ ยละ 7.05 มากกว่า 40,000 บาท ต่ อ เดื อ น ร้ อ ยละ 6.62 และ 35,001 - 40,000 บาท
ต่อเดื อน ร้อยละ 5.38 ที่ พกั อาศัย ส่ วนใหญ่อาศัยอยู่ในเขตพื้นที่กรุ งเทพมหานคร 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 ส่วนใหญ่เดินทางด้วยรถยนต์ส่วนบุคคล ร้อยละ 65.49 รองลงมา
คือ รถประจําทาง ร้อยละ 23.31 รถจักรยานยนต์ ร้อยละ 10.33 และรถเช่าเหมา ร้อยละ 0.87 แหล่งข้อมูลสําหรับ
การท่องเที่ยว ส่วนใหญ่ได้ขอ้ มูลจากอินเทอร์เน็ต ร้อยละ 70.87 รองลงมา คือ เพื่อน/ญาติ ร้อยละ 37.72 โทรทัศน์
ร้อยละ 24.18 หนังสื อ/วารสาร ร้อยละ 23.25 ประสบการณ์ตนเอง ร้อยละ 21.15 หนังสื อพิมพ์ ร้อยละ 17.13
บริ ษทั นําเที่ยว ร้อยละ 6.56 และวิทยุ ร้อยละ 2.29 จํานวนครั้งของการท่องเที่ยวของสมาชิ กในครอบครัว ส่ วน
ใหญ่ 3 – 4 ครั้ง / ปี ร้อยละ 33.64 รองลงมา คือ 1 – 2 ครั้ง / ปี ร้อยละ 30.12 5 – 6 ครั้ง / ปี ร้อยละ 19.54 7 – 8
ครั้ง / ปี ร้อยละ 7.48 มากกว่า 10 ครั้ง / ปี ร้อยละ 6.99 9 – 10 ครั้ง / ปี ร้อยละ 2.23 พฤติกรรมการท่องเที่ยวของ
สมาชิกในครอบครัว ส่ วนใหญ่นิยมไปท่องเที่ยวกับครอบครัว ร้อยละ 72.85 รองลงมา คือ นิ ยมไปท่องเที่ยวกับ
เพื่อน / เพื่อนสนิ ท ร้อยละ 50.15 นิ ยมไปท่องเที่ยวเองส่ วนตัว ร้อยละ 33.33 นิ ยมไปท่องเที่ยวกับสถานศึกษา /
ที่ทาํ งาน ร้อยละ 10.27 และนิยมไปท่องเที่ยวกับบริ ษทั ทัวร์ ร้อยละ 2.97
5.2 ข้ อมูลทรั พยากรท่ องเที่ยว ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูล พบว่า ทรัพยากรท่องเที่ ยวตลาดนํ้าเชิ งเกษตรที่
ผูใ้ ห้ขอ้ มูลอยากมาท่องเที่ ยว พักผ่อนหย่อนใจและศึ กษาเรี ยนรู ้ในเขตพื้นที่ ฝ่ั งธนบุรี เป็ นจํานวนมากที่ สุด คือ
ตลาดนํ้าคลองลัดมะยม ร้อยละ 51.27 รองลงมา คือ ตลาดนํ้าตลิ่งชัน ร้อยละ 46.63 สวนกล้วยไม้ ร้อยละ 43.78
ตลาดนํ้าวัดตลิ่งชันร้อยละ 31.17 สวนผลไม้ ร้อยละ 28.76 วิถีชีวติ ริ มคลองลัดมะยม ร้อยละ 25.11 สวนไม้ดอกไม้
ประดับ ร้อยละ 23.07 ตลาดนํ้าวัดสะพาน ร้อยละ 21.52 ตลาดธนบุรี ร้อยละ 19.73 และสวนบัว ร้อยละ 16.94
5.3 ศักยภาพของแหล่ งท่ องเที่ยวตลาดนํ้าเชิงเกษตร ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลเกี่ยวกับศักยภาพของแหล่ง
ท่องเที่ ยวตลาดนํ้าเชิ งเกษตรในเขตพื้นที่ ฝั่งธนบุรี เมื่อรวมทุกด้าน พบว่า มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 3.99 เมื่อวิเคราะห์ในแต่ละด้าน พบว่า ทุกด้านมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก โดยศักยภาพการดึงดูดใจของ
แหล่งท่องเที่ยวตลาดนํ้าเชิงเกษตร มีค่าเฉลี่ยสู งที่สุด เท่ากับ 4.02 รองลงมา คือ ศักยภาพการบริ หารจัดการแหล่ง
ท่องเที่ ยวตลาดนํ้าเชิ งเกษตร มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.00 ศักยภาพการรองรับของแหล่งท่องเที่ยวตลาดนํ้าเชิงเกษตร
มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.97 และศักยภาพการให้บริ การของแหล่งท่องเที่ยวตลาดนํ้าเชิงเกษตร มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.97
5.4 การส่ งเสริมการท่ องเที่ยวตลาดนํ้าเชิ งเกษตร ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลเกี่ยวกับการส่ งเสริ มการท่องเที่ ยว
ตลาดนํ้าเชิงเกษตรในเขตพื้นที่ฝั่งธนบุรี รวมทุกด้าน มีค่าเฉลี่ยอยูใ่ นระดับมาก เท่ากับ 4.11 เมื่อวิเคราะห์ในแต่ละ
ด้า น พบว่า ด้า นบทบาทของภาคประชาชน มี ค่ า เฉลี่ ย สู ง ที่ สุ ด เท่ า กับ 4.14 รองลงมา คื อ ด้า นบทบาทของ
ภาคเอกชน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.13 ด้านการจัดการแหล่งท่องเที่ยว มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.11 ด้านบทบาทของภาครัฐ
มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.10 ด้านคมนาคมและสาธารณูปโภค มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.07 และด้านการบริ การและสิ่ งอํานวย
ความสะดวก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.07
5.5 แรงจูงใจในการท่ องเที่ยวตลาดนํ้าเชิ งเกษตร ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลเกี่ ยวกับแรงจูงใจในการท่องเที่ ยว
ตลาดนํ้าเชิงเกษตรในเขตพื้นที่ฝั่งธนบุรี รวมทุกข้อคําถาม มีค่าเฉลี่ยอยูใ่ นระดับมาก เท่ากับ 4.05 เมื่อวิเคราะห์ใน
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แต่ละข้อคําถาม ข้อคําถามที่ มีค่าเฉลี่ ยสู งสุ ด 5 อันดับ มี ดังนี้ (1) สวนผลไม้ สวนไม้ดอกไม้ประดับ สวนบัว
สวนกล้วยไม้ในพื้นที่ฝั่งธนบุรีเป็ นแหล่งท่องเที่ยวที่สวยงามและน่าประทับใจ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.14 (2) พื้นที่ฝั่ง
ธนบุรีมีตลาดขายสิ นค้าเกษตรที่น่าท่องเที่ยวและจับจ่ายซื้ อของ เช่น ตลาดธนบุรี ตลาดนํ้า มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.13
(3) สวนเกษตรและชุมชนเกษตรในพื้นที่ฝั่งธนบุรี มีความเงียบสงบ ร่ มรื่ น น่ามาพักผ่อนหย่อนใจ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ
4.11 (4) คลองในพื้นที่ฝ่ังธนบุรีมีความร่ มรื่ น สวยงาม สะอาด และได้รับการอนุรักษ์วิถีชีวิตของเกษตรกรไว้เป็ น
อย่างดี มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.08 (5) การมาท่องเที่ยวตลาดนํ้ามีผลิตผลทางการเกษตรให้เยีย่ มชมและเลือกซื้อมากมาย
มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.07
5.6 ปัจจัยที่สามารถทํานายแรงจูงใจในการท่ องเที่ยวตลาดนํ้าเชิ งเกษตร ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูล พบว่า
ปั จจัยที่มีความสัมพันธ์กบั แรงจูงใจในการท่องเที่ยวตลาดนํ้าเชิงเกษตรมากที่สุด คือ ศักยภาพการให้บริ การของ
แหล่งท่องเที่ยวตลาดนํ้าเชิงเกษตร มีค่าสัมประสิ ทธิ์ สหสัมพันธ์เท่ากับ 0.751 รองลงมา คือ ศักยภาพการดึงดูดใจ
ของแหล่งท่องเที่ ยวตลาดนํ้าเชิ งเกษตร มีค่าสัมประสิ ทธิ์ สหสัมพันธ์เท่ากับ 0.745 ศักยภาพการบริ หารจัดการ
แหล่งท่องเที่ยวตลาดนํ้าเชิงเกษตร มีค่าสัมประสิ ทธิ์สหสัมพันธ์เท่ากับ 0.727 ศักยภาพการรองรับของแหล่งท่องเที่ยว
ตลาดนํ้าเชิงเกษตร มีค่าสัมประสิ ทธิ์ สหสัมพันธ์เท่ากับ 0.714 การส่ งเสริ มด้านบทบาทของภาคประชาชน มีค่า
สัมประสิ ทธิ์สหสัมพันธ์เท่ากับ 0.588 การส่งเสริ มด้านคมนาคมและสาธารณูปโภค มีค่าสัมประสิ ทธิ์ สหสัมพันธ์
เท่ากับ 0.534 การส่ งเสริ มด้านการจัดการแหล่งท่องเที่ยว มีค่าสัมประสิ ทธิ์ สหสัมพันธ์เท่ากับ 0.532 การส่ งเสริ ม
ด้านบทบาทของภาครัฐ มีค่าสัมประสิ ทธิ์ สหสัมพันธ์เท่ากับ 0.516 ศักยภาพการให้บริ การของแหล่งท่องเที่ยว
ตลาดนํ้าเชิ งเกษตร มี ค่าสัมประสิ ทธิ์ สหสัมพันธ์เท่ ากับ 0.510 การส่ งเสริ มด้านบทบาทของภาคเอกชน มี ค่า
สัมประสิ ทธิ์สหสัมพันธ์เท่ากับ 0.493
ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลด้วยเทคนิคการวิเคราะห์การถดถอยพหุ คูณ (multiple regression analysis) พบว่า
ปั จจัยที่ศึกษา ได้แก่ ศักยภาพการให้บริ การของแหล่งท่องเที่ยวตลาดนํ้าเชิงเกษตร การส่ งเสริ มด้านบทบาทของ
ภาคประชาชน ศักยภาพการดึ งดูดใจของแหล่งท่องเที่ ยวตลาดนํ้าเชิ งเกษตร ศักยภาพการบริ หารจัดการแหล่ง
ท่องเที่ยวตลาดนํ้าเชิงเกษตร ศักยภาพการรองรับของแหล่งท่องเที่ยวตลาดนํ้าเชิงเกษตร การส่ งเสริ มด้านบทบาท
ของภาครัฐ มีความสัมพันธ์กบั แรงจูงใจในการท่องเที่ยวตลาดนํ้าเชิงเกษตร มีค่าสัมประสิ ทธิ์ สหสัมพันธ์ เท่ากับ
0.833 มีค่าสัมประสิ ทธิ์การทํานายเท่ากับ 0.694 นัน่ คือ สามารถทํานายได้ ร้อยละ 69.40
5.7 ข้ อ เสนอแนะในการพัฒ นาการท่ อ งเที่ย วตลาดนํ้ า เชิ ง เกษตร ประชาชนในเขตพื้ น ที่ ฝ่ั ง ธนบุ รี
กรุ งเทพมหานคร และจังหวัดใกล้เคียง ได้ให้ขอ้ เสนอแนะสําหรับการพัฒนาการท่องเที่ ยวตลาดนํ้าเชิ งเกษตร
ในเขตพื้นที่ ฝ่ั งธนบุรี กรุ งเทพมหานคร ใน 10 อันดับสู งสุ ด ดังนี้ (1) ควรเพิ่มการประชาสัมพันธ์ให้มากยิ่งขึ้น
เพื่อเป็ นการดึงดูดนักท่องเที่ยว (2) ควรปรับปรุ งแก้ไขเรื่ องการเดินทางให้สะดวกมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะการเพิ่ม
จํานวนรถโดยสารประจําทาง (3) พื้นที่คบั แคบ ไม่เพียงพอกับปริ มาณของนักท่องเที่ยว จึงควรปรับปรุ งให้ดียง่ิ ขึ้น
ซึ่ งอาจจะเพิ่มพื้นที่ในการขายสิ นค้าให้มีมากขึ้น (4) ควรปรับปรุ งเรื่ องความสะอาด การเก็บขยะให้ดีย่งิ ขึ้น และ
เพิ่มจุดทิ้งขยะให้มากขึ้น (5) ควรจัดหาที่จอดรถเพิ่มเติมและให้เพียงพอกับปริ มาณนักท่องเที่ยว (6) ควรปรับปรุ ง
เรื่ องราคาของสิ นค้าให้มีความเหมาะสมกับภาวะเศรษฐกิ จและคุณภาพของสิ นค้า (7) ควรมีเรื อท่องเที่ ยวให้มี
จํานวนมากยิ่งขึ้น (8) ควรมีตน้ ไม้ให้ร่มรื่ นมากยิ่งขึ้น (9) ควรปรับปรุ งด้านการระบายนํ้าให้ดีข้ ึน เพื่อไม่ให้มี
นํ้าท่วมขังในตลาด (10) ควรมีการจัดการดูแลรักษาสภาพแวดล้อมให้ดียงิ่ ขึ้น
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6. อภิปรายผล

ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูล พบว่า ปั จจัยที่สามารถทํานายแรงจูงใจในการท่องเที่ยวตลาดนํ้าเชิงเกษตร ได้แก่
ศัก ยภาพการให้บริ ก ารของแหล่ งท่ อ งเที่ ยวตลาดนํ้า เชิ งเกษตร การส่ ง เสริ ม ด้า นบทบาทของภาคประชาชน
ศักยภาพการดึงดูดใจของแหล่งท่องเที่ยวตลาดนํ้าเชิงเกษตร ศักยภาพการบริ หารจัดการแหล่งท่องเที่ยวตลาดนํ้า
เชิงเกษตร ศักยภาพการรองรับของแหล่งท่องเที่ยวตลาดนํ้าเชิงเกษตร การส่ งเสริ มด้านบทบาทของภาครัฐ โดยมี
ค่าสัมประสิ ทธิ์ สหสัมพันธ์ เท่ากับ 0.833 มีค่าสัมประสิ ทธิ์ การทํานายเท่ากับ 0.694 ซึ่ งบ่งชี้วา่ สามารถทํานายได้
ร้อยละ 69.40 นัน่ คือ แหล่งท่องเที่ยวตลาดนํ้าเชิงเกษตรในพื้นที่ฝั่งธนบุรี กรุ งเทพมหานคร จะต้องให้ความสําคัญ
กับการพัฒนาด้านการให้บริ การและการจัดหาสิ่ งอํานวยความสะดวก เช่น สถานที่จอดรถ ห้องสุขา การดูแลเรื่ อง
ความสะอาดของสถานที่ การจัดการขยะที่ดี การดูแลแม่น้ าํ ลําคลองให้สะอาด การดูแลสภาพแวดล้อมให้ร่มรื่ น
สวยงาม การปรับปรุ งภูมิทศั น์ให้มีความเป็ นไทย และท้องถิ่นฝั่งธนบุรี การเพิ่มจํานวนเรื อนําเที่ ยว และจํานวน
มัคคุ เทศก์ การกําหนดราคาสิ นค้าที่ เหมาะสม เพื่อเป็ นการสร้ างแรงจู งใจและดึ งดู ดนักท่องเที่ ยวให้สนใจมา
ท่องเที่ ยวมากขึ้น และยังจูงใจให้นกั ท่องเที่ ยวกลุ่มเดิ มเดิ นทางกลับมาท่องเที่ ยวซํ้า สร้างความพึงพอใจให้กับ
นักท่องเที่ยว และยังเป็ นการเสริ มสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของแหล่งท่องเที่ยวได้อีกด้วย ซึ่ งสอดคล้องกับผลการวิจยั
ของ นรพล เกตุทตั (2557) พบว่า ปั จจัยที่เป็ นแรงดึงดูดให้นกั ท่องเที่ยวเดินทางมาท่องเที่ยว คือ อาหาร วัฒนธรรม
และความเป็ นมิตร นอกจากนั้น ผลการวิจยั ของ สกลภัส ปลูกจิตรสม (2559) พบว่า แรงจูงใจของนักท่องเที่ยวที่มี
ต่อสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ มีผลต่อการตัดสิ นใจเดินทางมาท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยว
การพัฒนาการท่ องเที่ ยวตลาดนํ้าเชิ งเกษตรในพื้นที่ ฝ่ั งธนบุรี ควรมุ่งเน้นการพัฒนาแบบมีส่วนร่ วม
ซึ่ งแหล่งท่องเที่ยวตลาดนํ้าเชิงเกษตรในพื้นที่ฝั่งธนบุรี จะเป็ นสวนเกษตรของเกษตรกร ตลาดนํ้า และตลาดจําหน่าย
สิ นค้าเกษตร โดยจัดเป็ นโปรแกรมการท่องเที่ยวเชื่อมโยงกัน มีคณะกรรมการบริ หาร โดยจะดูแลทั้งการจัดการ
พื้นที่ การกําจัดขยะ การจัดสถานที่จอดรถ การเก็บค่าเช่าที่ การจัดหาพ่อค้าแม่คา้ ซึ่งควรบริ หารจัดการร่ วมกับผูน้ าํ
ท้องถิ่ น สํานักงานเขต กรุ งเทพมหานคร หน่ วยงานภาครัฐ และภาคเอกชน ในการพัฒนาพื้นที่ การปรั บปรุ ง
สภาพแวดล้อ ม การดู แ ลลํา คลอง การเชื่ อ มโยงแหล่ง ท่ อ งเที่ ย ว การดู แ ลความปลอดภัย ให้กับนัก ท่ องเที่ ยว
การพัฒนาระบบขนส่งสาธารณะ เพื่อให้นกั ท่องเที่ยวสามารถเดินทางได้อย่างสะดวกและปลอดภัย ซึ่งสอดคล้อง
กับผลการวิจยั ของ กิ ติสา วงศ์คาํ (2559) ได้ศึกษาการจัดการท่องเที่ ยวเชิ งเกษตรโดยการมีส่วนร่ วมของชุมชน
เครื อข่ายปราชญ์ จังหวัดบุ รีรัมย์ ตามแนวทางปรั ชญาเศรษฐกิ จพอเพียง พบว่า รู ปแบบการจัดการท่ องเที่ ยว
เชิ ง เกษตรโดยการมี ส่ ว นร่ ว มของชุ ม ชน ได้แ ก่ ชุ ม ชนจัด การด้ว ยตัว ของชุ ม ชนเอง มี ก ารคิ ด การวางแผน
การดําเนิ นการ การร่ วมรับผลประโยชน์ รายได้ หรื อความภาคภูมิใจ และการติดตามประเมินผล โดยมีหน่วยงาน
ภาครัฐ ภาคเอกชน เข้ามาหนุนเสริ ม ให้การจัดการการท่องเที่ยวให้เป็ นไปตามเป้ าหมาย ทิศทาง หรื อแนวคิดที่
ชุมชนต้องการ ชุมชนสามารถเข้าถึงได้สะดวก มีความสามัคคี ร่ วมมือ มีการจัดภูมิทศั น์หน้าบ้านที่สวยงาม มีฐาน
การเรี ยนรู ้โดยภูมิปัญญาชาวบ้าน มีโฮมสเตย์ มีประเพณี วัฒนธรรม วิถีชีวิต และอาหารที่มีเอกลักษณ์ของชุมชน
ส่ วนจุดอ่อนที่พบ คือ ไม่มีศูนย์จาํ หน่ายสิ นค้า ขาดการสื่ อสาร ป้ ายประชาสัมพันธ์ ควรพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน
ควรพัฒนาสาธารณูปโภคพื้นฐาน ชุมชนยังขาดความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับการตลาดและการประชาสัมพันธ์ แต่มี
ความพร้อมที่จะให้ความร่ วมมือและมีส่วนร่ วมในทุกกิจกรรม
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7. ข้ อเสนอแนะ

7.1 ข้ อเสนอแนะในการนําผลวิจยั ไปใช้
(1) หน่ วยงานที่ เกี่ ยวข้อง และประชาชน ควรร่ วมมือกันพัฒนาสวนเกษตร และตลาดนํ้า ให้เป็ น
แหล่งท่องเที่ ยวตลาดนํ้าเชิ งเกษตรที่มีการบริ หารจัดการ และมีการให้บริ การในด้านต่างๆ ที่ มีคุณภาพ สะดวก
สบาย สวยงาม ร่ มรื่ น จําหน่ ายสิ นค้าเกษตรที่สมเหตุสมผล สามารถดึ งดูดใจให้นักท่องเที่ยวและประชาชนทั้ง
ชาวไทยและชาวต่างประเทศได้มาท่องเที่ ยววิถีชีวิตของเกษตรกรไทยมากยิ่งขึ้น อันจะนํามาซึ่ งรายได้ที่เพิ่มขึ้น
เกษตรกรมี ค วามภาคภู มิ ใ จในอาชี พ ของตนเองมากขึ้ น และชุ ม ชนก็ มี แ หล่ ง พัก ผ่ อ นหย่อ นใจมากขึ้ น ด้ว ย
เช่นเดียวกัน
(2) ภาครัฐ และกรุ งเทพมหานคร ควรได้มีการพัฒนาระบบขนส่ งมวลชนที่อาํ นวยความสะดวกให้
นักท่องเที่ยวสามารถเดินทางระหว่างแหล่งท่องเที่ยวตลาดนํ้าเชิงเกษตรได้อย่างสะดวกสบายและราคาไม่แพง
(3) กรุ งเทพมหานคร ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน ควรได้มีการร่ วมมือกันพัฒนาศักยภาพ
ของแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรในพื้นที่ฝั่งธนบุรีมีให้ศกั ยภาพมากยิ่งขึ้น เพื่อจูงใจ สร้างความพึงพอใจ และรองรับ
การท่องเที่ยวตลาดนํ้าเชิงเกษตรของชุมชนและท้องถิ่น เพื่อเป็ นการพัฒนาด้านเศรษฐกิจและสังคมอย่างยัง่ ยืน
(4) กรุ งเทพมหานคร และภาครัฐ ควรได้มีการกําหนดนโยบายและจัดสรรงบประมาณในการพัฒนา
ระบบคมนาคม ระบบขนส่ งมวลชน ระบบการให้บริ การและสิ่ งอํานวยความสะดวกต่างๆ สําหรับการท่องเที่ยว
ตลาดนํ้าเชิ งเกษตรในพื้นที่ฝ่ังธนบุรี กรุ งเทพมหานคร ให้มากยิ่งขึ้น และมีความต่อเนื่ องในแต่ละปี เพื่อให้เกิด
การพัฒนาการท่องเที่ยวในชุมชนอย่างยัง่ ยืน
(5) กรุ งเทพมหานคร ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน ควรได้ร่วมมือกันในการผลิตสิ นค้าเกษตร
ที่มีคุณภาพ มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์แปรรู ปการเกษตร พัฒนาสวนเกษตร ตลาดนํ้า และตลาดธนบุรี ให้เป็ นแหล่ง
พักผ่อนหย่อนใจ และเลื อกซื้ อสิ นค้าเกษตรของประชาชน และพัฒนาสวนเกษตรให้เป็ นแหล่งท่องเที่ ยวที่ มี
ความเชื่อมโยงกับการท่องเที่ยวตลาดนํ้าเชิงเกษตร ที่มีกิจกรรมการท่องเที่ยวที่หลากหลาย เพื่อสร้างความประทับใจ
ให้กบั นักท่องเที่ยว ตลอดจนการสร้างภาพลักษณ์ดา้ นการท่องเที่ยวตลาดนํ้าเชิงเกษตรที่ดีของพื้นที่ฝั่งธนบุรี
7.2 ข้ อเสนอแนะในการวิจยั ครั้งต่ อไป
(1) ตลาดนํ้า และตลาดธนบุรี ในอดีตเป็ นพื้นที่สวน แต่ได้มีการพัฒนามาเป็ นแหล่งจําหน่ายสิ นค้า
และแหล่งท่องเที่ยว จึงเป็ นสถานที่จาํ หน่ายผลผลิตทางการเกษตร ทั้งที่เกษตรกรนํามาจากสวนเพื่อจําหน่ายเอง
และผูป้ ระกอบการได้รับมาจากสวนของเกษตรกรเพื่อมาจําหน่ าย ซึ่ งถื อว่าเป็ นผลดี ต่อเศรษฐกิ จในทุกระดับ
จึงควรมีการวิจยั เพื่อพัฒนารู ปแบบการท่องเที่ยวตลาดนํ้าเชิงเกษตรแบบมีส่วนร่ วมในเขตพื้นที่ฝั่งธนบุรี
(2) พื้นที่ ฝั่งธนบุรี มีลาํ คลองมากมาย และมีพ้ืนที่ ต้ งั อยู่ริมฝั่ งแม่น้ าํ เจ้าพระยาคนละฝั่ งกัน กับฝั่ ง
พระนคร ซึ่ งทั้งสองฝั่งล้วนมีแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสี ยง จึงควรมีการพัฒนาเส้นทางการท่องเที่ยวริ มฝั่งคลองเพื่อ
ชื่นชมวิถีชีวติ ของประชาชนริ มฝั่งคลอง และสวนเกษตรของเกษตรกรในพื้นที่ฝั่งธนบุรี

8. กิตติกรรมประกาศ

การวิจยั ครั้งนี้ สําเร็ จลงได้ดว้ ยดี ผวู ้ ิจยั ขอขอบพระคุณคณะกรรมการบริ หารตลาดนํ้าตลิ่งชัน ตลาดนํ้า
วัดตลิ่งชัน ตลาดนํ้าคลองลัดมะยม ตลาดนํ้าวัดสะพาน และตลาดนัดธนบุรี ที่ ได้ให้ความอนุเคราะห์ในการเก็บ
รวบรวมในครั้งนี้ ตลอดจนสํานักงานคณะกรรมการวิจยั แห่งชาติ ที่ได้ให้ความอนุเคราะห์ทุนการวิจยั
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การวิจยั นี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อ 1) สํารวจความคิดเห็นของนักท่องเที่ ยวต่อองค์ประกอบแหล่งท่องเที่ ยว
เชิ งวัฒนธรรมของจังหวัดนครศรี ธรรมราช 2) ศึ กษาแนวทางการพัฒนาการท่องเที่ ยวเชิ งวัฒนธรรม จังหวัด
นครศรี ธรรมราช และ 3) ศึ กษาความเป็ นไปได้หรื อความเหมาะสมของเส้นทางการท่ องเที่ ยวเชิ งวัฒนธรรม
จังหวัดนครศรี ธรรมราช เป็ นการวิจยั แบบผสมผสาน ซึ่ งการวิจยั เชิงปริ มาณ ใช้แบบสอบถามเก็บรวบรวมข้อมูล
จากนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในจังหวัดนครศรี ธรรมราช จํานวน 400 คน โดยการสุ่ มตัวอย่างแบบ
บังเอิญ วิเคราะห์ขอ้ มูลด้วยค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ยและส่ วนเบี่ ยงเบนมาตรฐาน สําหรับการวิจยั เชิ งคุณภาพใช้แบบ
สัมภาษณ์จากกลุ่มผูใ้ ห้ขอ้ มูลสําคัญ คือ ผูม้ ีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดการการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ผูป้ ระกอบการ
การท่องเที่ยว ประชาชนในพื้นที่ และนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในจังหวัดนครศรี ธรรมราช โดยการเลือก
แบบเจาะจง ใช้การวิเคราะห์ขอ้ มูลเชิงเนื้ อหา ผลการศึกษาพบว่า 1) องค์ประกอบแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
ของจังหวัดนครศรี ธรรมราช มีเส้นทางในการเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยวที่สะดวก แหล่งท่องท่องเที่ยววัฒนธรรมมี
ความสวยงามและมี ป ระวัติน่ า สนใจ มี ป้ า ยสื่ อ ความหมายของแหล่ งท่ องเที่ ยวที่ ชัดเจน สถานที่ ท่ อ งเที่ ยวมี
ศูนย์บริ การนักท่องเที่ยว ที่พกั เพียงพอต่อนักท่องเที่ยว และมีกิจกรรมท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมที่หลากหลาย เช่น
การทําบุญไหว้พระ การแห่พระขึ้นธาตุ เป็ นต้น 2) แนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม จังหวัดนครศรี ธรรมราช
ควรเพิ่มการบริ การรถโดยสารสาธารณะ ควรสร้างคอนเทนต์การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ควรมีการจัดการลาน
จอดรถให้เพียงพอต่อความต้องการของนักท่องเที่ยว ปรับปรุ งเรื่ องระบบความปลอดภัยและสุ ขอนามัยของที่พกั
3) ความเป็ นไปได้หรื อความเหมาะสมของเส้นทางการท่องเที่ ยวเชิ งวัฒนธรรม จังหวัดนครศรี ธรรมราช ได้มี
การเสนอเส้นทางการท่องเที่ยวไว้ 2 เส้นทาง คือ เส้นทางท่องเที่ยวแบบวันเดียว และแบบ 2 วัน 1 คืน
คําสําคัญ: การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม , แนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยว , เส้นทางการท่องเที่ยว
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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. ความสํ าคัญและทีม่ าของปั ญหาวิจัย

อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวได้กลายมาเป็ นอุตสาหกรรมที่มีความสําคัญอย่างยิง่ ต่อระบบเศรษฐกิจโลกและ
เป็ นที่ยอมรับกันเกือบทุกประเทศ อุตสาหกรรมท่องเที่ยวได้เจริ ญเติบโตจนกลายมาเป็ นอุตสาหกรรมหลักในระบบ
เศรษฐกิจระหว่างประเทศอย่างรวดเร็ วในยุคปั จจุบนั การแข่งขันของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวในตลาดโลกได้ให้
ความสําคัญกับวัฒนธรรมมาก โดยนํามาเป็ นส่ วนหนึ่ งของผลิตภัณฑ์ หรื อบริ การเพื่อสร้างความแตกต่างจากคู่แข่ง
ซึ่ งสอดคล้องกับกระแสเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ (Creative Economy) นิ ตยสารส่ งเสริ มความคิดสร้างสรรค์ผลักดัน
เศรษฐกิจไทย (2560 อ้างโดย กมลพิพฒั น์ ชนะสิ ทธิ์ และ นริ นทร์ สังข์รักษา, 2561) โดยการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
ถือว่าได้เป็ นที่ยอมรับ เพราะเป็ นแหล่งกําเนิดในด้านศาสนา ภูมิปัญญา วิถีชีวติ และความเชื่อของคนไทย
การท่องเที่ ยวเชิ งวัฒนธรรม เป็ นการเดิ นทางไปยังสถานที่ทอ้ งถิ่นหนึ่ ง เพื่อท่องเที่ ยวหา ประสบการณ์
ใหม่ๆ ให้แก่ตนเอง พร้อมทั้งได้เรี ยนรู ้เกี่ ยวกับวัฒนธรรมต่างๆ ของท้องถิ่นนั้นๆ เข้าถึงเอกลักษณ์ที่สวยงามของ
ท้องถิ่นในทุกๆ ด้าน ไม่วา่ จะเป็ น ภาษา การแต่งกาย สถาปั ตยกรรม ประเพณี โบราณสถาน โบราณวัตถุ ภูสวัสดิ์
สุ ขเลี้ยง (2545 อ้างโดย วีรพร รอดทัศนา, 2557) โดยเฉพาะจังหวัดนครศรี ธรรมราช เป็ นเมืองที่มีสถานที่ท่องเที่ยว
ขึ้นชื่อในด้านของแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ศิลปะ หัตถกรรม ประติมากรรม ภาพวาด งานแกะสลัก รวมไปถึง
พิธีกรรมทางศาสนสถานที่ ข้ ึนชื่ อว่าเป็ นสิ่ งศักดิ์ สิ ทธิ์ ผูค้ นต่างมีความเชื่ อ ให้ความเคารพและบูชาเป็ นอย่างมาก
ทําให้นกั ท่องเที่ยวได้เดินทางเข้าท่องเที่ยวจังหวัดนครศรี ธรรมราชอย่างเป็ นจํานวนมาก ซึ่งจากสถิติการเดินทางเข้า
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มาของนักท่ องเที่ ยวชาวไทยที่ ได้เดิ นทางมาท่องเที่ ยวในจังหวัดนครศรี ธรรมราชของปี 2561 มี จาํ นวนทั้งหมด
2,759,862 คน (สํานักงานสถิติของจังหวัดนครศรี ธรรมราช, 2562)
เส้นทางการท่องเที่ยว คือการสร้างเส้นทางการท่องเที่ยว มีการจัดทําเส้นทางของสถานที่ท่องเที่ยวในแต่ละ
พื้นที่ โดยผูว้ จิ ยั ได้เล็งเห็นถึงสถานที่ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมที่น่าสนใจ มีความโดดเด่นในแต่ละอําเภอ นักท่องเที่ยว
จํานวนมากยังไม่รู้จกั สถานที่ท่องเที่ยวที่หลากหลายในแต่ละอําเภอ และยังไม่ได้มีการจัดทําเส้นทางการท่องเที่ยว
เชิ งวัฒนธรรมที่ ชดั เจนของจังหวัดนครศรี ธรรมราช โดยในแต่ละสถานที่ ได้มีความพร้อมทั้งในด้านของวิถีชีวิต
ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี สถาปั ตยกรรม และแหล่งท่องเที่ยวที่มีประวัติศาสตร์ ความเป็ นมาที่ยาวนาน
ด้ว ยเหตุ ผ ลดัง กล่ า วผู ้วิ จัย จึ ง สนใจศึ ก ษา การพัฒ นาเส้ น ทางการท่ อ งเที่ ย วเชิ ง วัฒ นธรรม จัง หวัด
นครศรี ธรรมราช จึ งได้เกิ ดแนวคิดที่ จะพัฒนาการท่องเที่ ยวเชิ งวัฒนธรรมของจังหวัดนครศรี ธรรมราช เพื่อเป็ น
แนวทางในการเสนอเส้นทางการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมให้กบั นักท่องเที่ยวที่มีความสนใจเดินทางเข้ามาท่องเที่ยว
และทําให้การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมนั้นเป็ นที่รู้จกั กันอย่างแพร่ หลาย

2. วัตถุประสงค์ ของการวิจัย

1. เพื่อสํารวจความคิดเห็นของนักท่องเที่ยวต่อองค์ประกอบแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของจังหวัด
นครศรี ธรรมราช
2. เพื่อศึกษาแนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม จังหวัดนครศรี ธรรมราช
3. เพื่ อ ศึ ก ษาความเป็ นไปได้หรื อความเหมาะสมของเส้นทางการท่ อ งเที่ ย วเชิ งวัฒ นธรรม จัง หวัด
นครศรี ธรรมราช

3. เอกสารและงานวิจัยทีเ่ กี่ยวข้ อง

3.1 แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้ อง
3.1.1 แนวคิดและทฤษฎีองค์ ประกอบทางการท่ องเทีย่ ว 6A
Pelasol (2012 อ้างโดย อารี ย ์ บินประทาน, 2562) กล่าวว่า การที่จะพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวที่จะสามารถ
ที่จะเข้าถึงในพื้นที่น้ นั ๆ เช่น ประเพณี วิถีชีวติ โบราณสถาน โบราณวัตถุและวัฒนธรรม เป็ นต้น ทั้งนี้ควรคํานึงถึง
องค์ประกอบของการท่องเที่ ยว 6 ประการ ได้แก่ ความสามารถในการเข้าถึง สิ่ งดึ งดูดใจ สิ่ งอํานวยความสะดวก
การให้บริ การของแหล่งท่องเที่ยว ที่พกั และกิจกรรม
Buhalis (2000 อ้า งโดย พิ ม พ์พิ ศ า จัน ทร์ ม ณี , 2562) ได้ก ล่ า วถึ ง กรอบแนวคิ ด ในการวิ เ คราะห์
ความต้องการของนักท่องเที่ยว เพื่อพัฒนาองค์ประกอบของการท่องเที่ยว ซึ่งแหล่งท่องเที่ยวต้องมีการพัฒนาปั จจัย
6 ประการ (6As) ซึ่ งประกอบด้วย แหล่งท่องเที่ ยว การเข้าถึงแหล่งท่องเที่ ยว สิ่ งอํานวยความสะดวก โปรแกรม
การท่องเที่ยว กิจกรรมการท่องเที่ยว และบริ การเสริ ม
3.1.2 แนวทางการพัฒนาการท่ องเทีย่ ว
บุ ญเลิ ศ จิ ตตั้งวัฒนา (2548 อ้างโดย รั ฐนันท์ พงศ์วิริทธิ์ ธร และคณะ, 2558) กล่าวว่าแนวคิ ดใน
แนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยว สามารถมุ่งเน้น ได้ 5 แนวทางด้วยกัน คือ แนวทางการส่งเสริ มการมีส่วนร่ วมของ
ชุมชน แนวทางการพัฒนารู ปแบบการท่องเที่ยว เส้นทาง กิจกรรม แนวทางการพัฒนาทางการตลาดการท่องเที่ ยว
แนวทางการพัฒนาขี ดความสามารถในการให้บริ การท่ องเที่ ยวในชุ มชนและแนวทางการอนุ รั กษ์ทรั พยากร
การท่องเที่ยว ซึ่งแนวทางทั้งหมดนี้ อยูบ่ นพื้นฐานความต้องการของชุมชน และความต้องการของนักท่องเที่ยว
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Cooper and at all (2008) and Ivanovic (2008 อ้างโดย ปิ่ นฤทัย คงทอง และ สุ วารี นามวงศ์, 2559)
กล่าวว่า วัฒนธรรมและมรดกทางวัฒนธรรมเป็ นรู ปแบบการพัฒนาในการท่องเที่ยวที่เกิดขึ้นใหม่และกิจกรรมต่างๆ
ณ แหล่งท่องเที่ยวนั้น ๆ มีเข้ามามีบทบาทสําคัญในการดึงดูดนักท่องเที่ยวให้มาเยือนสถานที่น้ นั ๆ และนักท่องเที่ยว
ที่ เข้าชมสถานที่ท่องเที่ ยวเชิ งวัฒนธรรม ส่ วนใหญ่จะเน้นการมีประสบการณ์และการมีส่วนร่ วมในกิ จกรรม เช่น
การเข้าไปสัมผัสกับวิถีชีวติ ของคนท้องถิ่นที่อาจจะพบเห็นได้ยากในชีวติ ประจําวัน
3.2 กรอบแนวคิดในการวิจยั

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจยั

4. วิธีดําเนินการวิจัย

การศึ กษา การพัฒนาเส้นทางการท่องเที่ ยวเชิ งวัฒนธรรม จังหวัดนครศรี ธรรมราช เป็ นการศึ กษาวิจัย
แบบผสมผสาน ซึ่งผูว้ จิ ยั ได้ดาํ เนินการศึกษาค้นคว้าตามขั้นตอน ดังต่อไปนี้
4.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่ าง
4.1.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ ใช้ในการวิจยั เชิ งปริ มาณ ได้แก่ นักท่ องเที่ ยวที่ เดิ นทางเข้ามา
จังหวัดนครศรี ธรรมราช ซึ่งนักท่องเที่ยวในปี 2562 จํานวน 2,759,862 คน (สํานักงานสถิติของจังหวัดนครศรี ธรรมราช,
2562) ใช้สูตรของ ทาโร่ ยามาเน่ (Taro yamane 1973 อ้างโดย อัศวิน แสงพิกุล, 2562) ที่มีระดับความเชื่อมัน่ 95 %
โดยใช้ความคลาดเคลื่อน 5 % ได้ขนาดกลุ่มตัวอย่าง 399.94 ผูว้ จิ ยั จึงเก็บรวบรวมข้อมูลจํานวน 400 คน
4.1.2 กลุ่มผูใ้ ห้ขอ้ มูลสําคัญที่ใช้ในการวิจยั เชิ งคุณภาพ จํานวน 35 คน ซึ่ งเป็ นการเลือกผูใ้ ห้ขอ้ มูล
แบบเจาะจง โดยอาศัยการแนะนําของผูใ้ ห้ขอ้ มูลสําคัญที่ ได้เก็บข้อมูลไปแล้ว (Snowball Sampling) ประกอบด้วย
ผูท้ ี่มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดการการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม จํานวน 15 คน ผูป้ ระกอบการในพื้นที่ จํานวน 10 คน
และประชาชนในพื้นที่ จํานวน 10 คน
4.2 เครื่ องมือทีใ่ ช้ ในการเก็บรวบรวมข้ อมูล
ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ ยวกับการศึ กษา การพัฒนาเส้นทางการท่ องเที่ ยวเชิ งวัฒนธรรม จังหวัด
นครศรี ธรรมราช ผูว้ จิ ยั ได้ใช้เครื่ องมือในการรวบรวมข้อมูล ดังนี้
4.2.1 เครื่ องมื อการวิจัยเชิ งปริ มาณ คื อ แบบสอบถาม โดยผูว้ ิจัยพัฒนาเครื่ องมื อโดยใช้ทฤษฎี
องค์ประกอบของการท่ องเที่ ยว 6 ประการ (6 A’s) แบ่งออกเป็ น 3 ส่ วน ได้แก่ ส่ วนที่ 1 ข้อมูลทัว่ ไปของผูต้ อบ
แบบสอบถาม ประกอบด้วย เพศ อายุ อาชีพ และรายได้เฉลี่ยต่อเดือน ส่ วนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับองค์ประกอบ
ของแหล่งท่องเที่ ยวเชิ งวัฒนธรรม ประกอบด้วย ด้านการเข้าถึงของแหล่งท่องเที่ ยว ด้านสิ่ งดึ งดูดใจของแหล่ง
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ท่องเที่ ยว ด้านสิ่ งอํานวยความสะดวกของแหล่งท่องเที่ ยว ด้านการให้บริ การของแหล่งท่องเที่ยว ด้านที่ พกั และ
ด้านกิจกรรมทางการท่องเที่ยว และส่วนที่ 3 ข้อเสนอแนะ
4.2.2 เครื่ องมือการวิจยั เชิงคุณภาพ คือ แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง แบ่งออกเป็ น 4 ส่ วน ได้แก่
ส่ วนที่ 1 ข้อมูลทัว่ ไปของผูต้ อบแบบสอบสัมภาษณ์ ส่ วนที่ 2 องค์ประกอบของแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและ
ส่ วนที่ 3 แนวทางการพัฒนาการท่องเที่ ยวเชิ งวัฒนธรรม โดยส่ วนที่ 2 และส่ วนที่ 3 ประกอบด้วย ด้านการเข้าถึง
ของแหล่ ง ท่ อ งเที่ ย ว ด้า นสิ่ ง ดึ ง ดู ด ใจของแหล่ ง ท่ อ งเที่ ย ว ด้า นสิ่ ง อํา นวยความสะดวกของแหล่ ง ท่ อ งเที่ ย ว
ด้านการให้บริ การของแหล่งท่องเที่ ยว ด้านที่ พกั และด้านกิ จกรรมทางการท่องเที่ ยว ส่ วนที่ 4 เป็ นการวิเคราะห์
SWOT Analysis เพื่อออกแบบเส้นทางท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมจังหวัดนครศรี ธรรมราช
การพิ จารณาตรวจสอบคุ ณภาพเครื่ องมื อโดยเสนอต่อผูท้ รงคุ ณวุฒิ ที่มีความเชี่ ยวชาญทางด้าน
การท่องเที่ยว จํานวน 3 ท่าน เพื่อประเมินความเที่ยงตรงและความสอดคล้องของแบบสัมภาษณ์ โดยการหาค่าดัชนี
ความสอดคล้อง (Index of Item Objective Congruence หรื อ IOC)
4.3 การเก็บรวบรวมข้ อมูล
ผูว้ ิจัยได้ศึกษาค้นคว้าข้อมูลเบื้ องต้น จากเอกสารต่างๆ งานวิจัยที่ เกี่ ยวข้อง ซึ่ งทําให้ผูว้ ิจัยมี ความรู ้
เบื้ องต้นเกี่ ยวกับองค์ประกอบของแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม สําหรับการเก็บข้อมูลวิจยั เชิ งปริ มาณผูว้ ิจยั นํา
แบบสอบถามไปเก็บรวบรวมข้อมูลแบบออนไลน์กบั นักท่องเที่ ยวที่ เข้ามาท่องเที่ ยวจังหวัดนครศรี ธรรมราช
ทั้งหมดจํานวน 400 ชุด และดําเนิ นการเก็บแบบสอบถามคืนจากผูต้ อบแบบสอบถามพร้อมตรวจสอบความถูกต้อง
สมบูรณ์ในแบบสอบถาม และการเก็บข้อมูลวิจยั เชิงคุณภาพ ผูว้ ิจยั ส่ งแบบสัมภาษณ์ให้แก่ผใู ้ ห้ขอ้ มูลสําคัญและ
การสัมภาษณ์ผ่านสื่ อออนไลน์ (เนื่องจากในช่วงเก็บรวบรวมข้อมูลเป็ นช่วงของการแพร่ ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19)
ได้แก่ ผูท้ ่ี มีส่วนเกี่ ยวข้องในการจัดการการท่องเที่ ยวเชิ งวัฒนธรรม ผูป้ ระกอบการในพื้นที่ ประชาชนในพื้นที่
และนักท่องเที่ยวที่ได้เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในจังหวัดนครศรี ธรรมราช พร้อมตรวจสอบความถูกต้องสมบูรณ์
ในแบบสัมภาษณ์
4.4 การวิเคราะห์ ข้อมูล
4.4.1 นําข้อมูลที่ ได้จากแบบสอบถามมาทําการวิเคราะห์และประมวลผลโดยโปรแกรมสําเร็ จรู ป
โดยใช้ค่าร้อยละ (%) ค่าเฉลี่ย (x�) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ของแต่ละด้าน และนํามาแปรผล
4.4.2 นําข้อมูลที่ ได้จากการสัมภาษณ์มาทําการศึ กษาวิเคราะห์โดยการถอดความและนํามาสรุ ป
ประเด็นเนื้ อหาในการเขียนพรรณนาเชิ งวิเคราะห์เพื่อให้ได้องค์ประกอบที่ สําคัญขององค์ประกอบของแหล่ง
ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม จังหวัดนครศรี ธรรมราช

5. ผลการวิจัย

1. สํารวจความคิ ดเห็ นของนักท่ องเที่ ยวต่อองค์ประกอบแหล่งท่ องเที่ ยวเชิ งวัฒนธรรมของจัง หวัด
นครศรี ธรรมราช ข้อมูลทัว่ ไปของนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามาจังหวัดนครศรี ธรรมราชการวิเคราะห์ขอ้ มูลที่ได้รับ
จากแบบสอบถาม ได้ผลด้านประชากรศาสตร์ คือ ส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิง อายุ 21-30 ปี มีสถานภาพโสด รายได้
เฉลี่ยต่อเดื อนประมาณ 10,001 - 15,000 บาท ประกอบอาชี พลูกจ้าง / รับจ้างทัว่ ไป มีการศึ กษาระดับปริ ญญาตรี
โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อเดิ นทางมาท่องเที่ ยว รับรู ้ขอ้ มูลเกี่ ยวกับสถานที่ จากอินเทอร์ เน็ตและสื่ อสังคมออนไลน์
เดินทางมากับเพื่อนและครอบครัว รู ปแบบการเดินทางมีการค้างคืน ยานพาหนะในการเดินทาง คือ รถยนต์ส่วนตัว
ส่ ว นใหญ่ เ ป็ นนัก ท่ อ งเที่ ย วที่ มี ภู มิ ล ํา เนาอยู่จังหวัด สงขลา และระดับ ความคิ ด เห็ น ของนัก ท่ อ งเที่ ย วที่ มี ต่ อ
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องค์ประกอบแหล่งท่องเที่ยวเชิ งวัฒนธรรมของจังหวัดนครศรี ธรรมราช ซึ่ งผูว้ ิจยั ได้แบ่งประเด็นศึกษาออกเป็ น
6 ด้าน ได้แก่ ด้านการเข้าถึงของแหล่งท่องเที่ ยว ด้านสิ่ งดึงดูดใจของแหล่ง ด้านสิ่ งอํานวยความสะดวกของแหล่ง
ท่องเที่ยว ด้านการให้บริ การของแหล่งท่องเที่ยว ด้านที่พกั และด้านกิจกรรมทางการท่องเที่ยว แสดงผลการศึกษา
ดังนี้
ตารางที่ 1 ความคิดเห็นของนักท่องเที่ยวเกี่ยวกับความคิดเห็นของนักท่องเที่ยวต่อองค์ประกอบแหล่งท่องเที่ยว
เชิงวัฒนธรรมของจังหวัดนครศรี ธรรมราช
ค่ าเฉลีย่
x�
4.21
4.36
4.11
4.18
4.27
4.29

รายละเอียด
-

ด้านการเข้าถึงของแหล่งท่องเที่ยว
ด้านสิ่ งดึงดูดใจของแหล่งท่องเที่ยว
ด้านสิ่ งอํานวยความสะดวกของแหล่งท่องเที่ยว
ด้านการให้บริ การของแหล่งท่องเที่ยว
ด้านที่พกั
ด้านกิจกรรม

ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
(S.D.)
0.64
0.62
0.71
0.68
0.63
0.64

ระดับ
ความคิดเห็น
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก

จากตารางที่ 1 การสํารวจความคิดเห็นของนักท่องเที่ยวต่อองค์ประกอบแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของ
จังหวัดนครศรี ธรรมราช พบว่า การเข้าถึงแหล่งท่องเที่ ยว มีเส้นทางในการเข้าถึงแหล่งท่องเที่ ยวที่สะดวกแต่ป้าย
บอกทางยังไม่ชดั เจน มีการบริ การรถโดยสารสาธารณะแก่นักท่องเที่ยว แหล่งท่องท่องเที่ยวมีความสวยงามและ
ดึงดูดใจต่อนักท่องเที่ยว กิจกรรมการท่องเที่ยวมีความน่าสนใจ แหล่งท่องเที่ยวมีเรื่ องราวความเป็ นมา และตํานานที่
น่ า สนใจ มี บ ริ ก ารห้อ งสุ ขาและที่ จอดรถแต่ ย งั ไม่ เพี ยงพอต่ อความต้อ งการของนัก ท่ อ งเที่ ย ว มี ศู น ย์บ ริ การ
นักท่องเที่ยว และมีบริ การร้านอาหารสําหรับนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามา ที่พกั มีความปลอดภัย แหล่งท่องเที่ยวมี
การจัดกิ จกรรมทําบุญ ไหว้พระเป็ นประจํา แหล่งท่องเที่ ยวมีการเรี ยนรู ้ศิลปะการแสดงของภาคใต้ เช่น การฝึ ก
การแสดงหนังตะลุง ฝึ กรํามโนราห์ เป็ นต้น
2. ศึ กษาแนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิ งวัฒนธรรม จังหวัดนครศรี ธรรมราช ผูว้ ิจยั ได้เก็บรวบรวม
ข้อมู ลโดยการสัมภาษณ์ จากผูท้ ี่ มี ส่วนเกี่ ยวข้อง ผูป้ ระกอบการ ประชาชนในพื้ นที่ และนักท่ องเที่ ยวเกี่ ยวกับ
การพัฒนาเส้นทางการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม จังหวัดนครศรี ธรรมราช พบว่า
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ตารางที่ 2 ศึกษาแนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม จังหวัดนครศรี ธรรมราช โดยทฤษฎี 6A
ประเด็นการศึกษา
แนวทางการพัฒนาการท่ องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม จังหวัดนครศรีธรรมราช
1. ด้านการเข้าถึงของแหล่งท่องเที่ยว 1. เพิ่มบริ การรถโดยสารประจําทาง ในช่วงเทศกาล ซึ่ งจะมีนกั ท่องเที่ ยวเดิ นทางเข้ามา
เป็ นจํานวนมาก
2. พัฒนาป้ ายบอกทาง เช่น มีการใส่ รายละเอียดและการออกแบบป้ ายให้มีความน่าสนใจ
2. ด้านสิ่ งดึงดูดใจของแหล่ง
1. ปรับรู ปแบบการประชาสัมพันธ์โดยการทําสื่ อ VDO หรื อภาพเสมือนจริ งสร้าง
ท่องเที่ยว
เรื่ องราวของการท่องเที่ยวเชิ งวัฒนธรรมนครศรี ธรรมราชหรื อสร้ างคอนเทนต์ที่มี
ความน่าสนใจ
2. ออกแบบ QR CODE ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว กิจกรรมการท่องเที่ยว หรื อบริ การ
การท่องเที่ยว เพื่ออํานวยความสะดวกแก่นกั ท่องเที่ยวผ่านระบบออนไลน์ และลด
การสัมผัส
3. ด้านสิ่ งอํานวยความสะดวกของ
1. ควรจัดการพื้นที่ลานจอดรถในแต่ละแหล่งท่องเที่ยวให้เพียงพอต่อความต้องการของ
แหล่งท่องเที่ยว
นักท่องเที่ยวในยุคที่คนนิ ยมเดินทางด้วยรถยนต์ส่วนบุคคลเพิม่ มากขึ้น
2. เพิ่มระบบการรักษาความปลอดภัยและสุ ขอนามัยที่ได้มาตรฐานสากล
4. ด้านการให้บริ การของแหล่ง
1. พัฒนาบรรจุภณ
ั ฑ์สินค้าของฝากและของที่ระลึก
ท่องเที่ยว
2. เพิ่มช่องทางการจําหน่ายสิ นค้าและบริ การที่หลากหลาย เช่น เวปไซต์ แอพลิเคชัน่
เป็ นต้น
5. ด้านที่พกั
1. ที่พกั ควรมีมาตรฐานด้านความปลอดภัย และมาตรฐานสุ ขอนามัย เช่น การขอรับ
มาตรฐาน SHA หรื อ SHA+
6. ด้านกิจกรรม
1. พัฒนากิจกรรม นําเสนอวิถีชีวิตของคนปั กษ์ใต้ให้มีความน่าสนใจ เช่น มีกิจกรรม
ผ้ามัดย้อมจากสี ธรรมชาติ นํากิจกรรมการแต่งกายแบบคนใต้หรื อกิจกรรม
การทําอาหารท้องถิ่นมาให้นกั ท่องเที่ยวได้ร่วมทํากิจกรรม เพื่อสื่ อถึงวัฒนธรรม
และเอกลักษณ์ของท้องถิ่น

จากตารางที่ 2 ศึ กษาแนวทางการพัฒนาการท่ องเที่ ยวเชิ งวัฒนธรรม จังหวัดนครศรี ธรรมราช พบว่า
ควรเพิม่ บริ การรถโดยสารประจําทางในช่วงเทศกาล ควรปรับรู ปแบบการประชาสัมพันธ์โดยการทําสื่ อ VDO หรื อ
ภาพเสมือนจริ งสร้างเรื่ องราวของการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมจังหวัดนครศรี ธรรมราช ควรมีการจัดการพื้นที่ลานจอด
รถในแต่ละแหล่งท่องเที่ยวให้เพียงพอต่อความต้องการของนักท่องเที่ยว ควรพัฒนาบรรจุภณ
ั ฑ์สินค้าของฝากและ
ของที่ระลึก มีการเพิ่มระบบรักษาความปลอดภัยในที่พกั และพัฒนากิจกรรมการท่องเที่ยวด้วยการนําเสนอวิถีชีวติ
ของคนปั กษ์ใต้ให้มีความน่ าสนใจ เช่ น มี กิจกรรมผ้ามัดย้อมจากสี ธรรมชาติ กิ จกรรมการทําอาหารท้องถิ่นให้
นักท่องเที่ยวได้ร่วมทํากิจกรรม เพื่อสื่ อถึงวัฒนธรรมและเอกลักษณ์ของท้องถิ่น
3. ศึกษาความเป็ นไปได้หรื อเหมาะสมของเส้นทางการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม จังหวัดนครศรี ธรรมราช
จากการศึกษาและสํารวจผูว้ ิจยั จึงได้เสนอเส้นทางการท่องเที่ยว 2 แบบ เพื่อเป็ นแนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยว
เชิงวัฒนธรรม จังหวัดนครศรี ธรรมราช ได้แก่ เส้นทางท่องเที่ยวแบบ 1 วัน (One Day Trip) และเส้นทางเที่ยวแบบ
2 วัน 1 คืน (Two Days Trip) ดังนี้
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1) เส้นทางท่องเที่ยวแบบ 1 วัน (One Day Trip)

ภาพที
เส้นทางการท่
องเที2่ยวเชิ
จังหวัTrip)
ดนครศรี ธรรมราช แบบ 1 วัน (1 Day Trip)
2) เส้่น2ทางท่
องเที่ยวแบบ
วัน ง1วัคืฒนนธรรม
(Two Days

ภาพที่ 3 เส้นทางการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม จังหวัดนครศรี ธรรมราช แบบ 2 วัน 1 คืน (2 Days Trip)

6. อภิปรายผล

สํา รวจความคิ ด เห็ น ของนัก ท่ อ งเที่ ย วต่ อ องค์ป ระกอบแหล่ ง ท่ อ งเที่ ย วเชิ ง วัฒ นธรรมของจัง หวัด
นครศรี ธรรมราช มีเส้นทางในการเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยวที่สะดวก มีการบริ การรถโดยสารสาธารณะอย่างเพียงพอ
แหล่งท่องท่องเที่ยวมีความสวยงามและดึ งดูดใจต่อนักท่องเที่ยว กิจกรรมการท่องเที่ ยวมีความน่ าสนใจ มีบริ การ
ห้องสุ ขาและที่จอดรถ มีศูนย์บริ การนักท่องเที่ยว มีบริ การร้านอาหารและที่ พกั มีการจัดกิจกรรมทําบุญ ไหว้พระ
เป็ นประจํา และมีการเรี ยนรู ้ศิลปะการแสดงของภาคใต้ เช่น การฝึ กการแสดงหนังตะลุง ฝึ กรํามโนราห์ เป็ นต้น
สอดคล้องกับธนากร ทองธรรมสิ ริ และโอชัญญา บัวธรรม (2564) ที่ กล่าวว่า พื้นที่ ท่องเที่ยวเมืองเก่าบุรีรัมย์เป็ น
เมืองเก่ามีศกั ยภาพของพื้นที่ตรงตามองค์ประกอบแหล่งท่องเที่ยว 5 ประการ ได้แก่ มีสิ่งดึงดูดใจการเดินทางสะดวก
มีบริ การที่ พกั มีกิจกรรมการท่องเที่ ยว และสิ่ งอํานวยความสะดวก ซึ่ งเป็ นองค์ประกอบสําคัญที่ แหล่งท่องเที่ยว
ควรมีเพื่ออํานวยความสะดวกแก่นกั ท่องเที่ยว นอกจากนี้ ปรัชญา บุญเดช (2561) กล่าวว่า นักท่องเที่ยวที่เดินทางไป
ท่องเที่ยวมักจะมีความต้องการทํากิจกรรมการท่องเที่ยว และความสะดวกในการเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยว เพราะเป็ น
แรงจูงใจพื้นฐานที่ทาํ ให้นกั ท่องเที่ยวอยากเดินทาง
แนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม จังหวัดนครศรี ธรรมราช ควรเพิ่มบริ การรถโดยสารประจํา
ทางในช่วงเทศกาล เพิ่มรายละเอียดของป้ ายบอกทางที่ชดั เจนขึ้น ปรับรู ปแบบการประชาสัมพันธ์โดยการทําสื่ อ
VDO หรื อภาพเสมือนจริ งสร้างเรื่ องราวของการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมนครศรี ธรรมราชหรื อสร้างคอนเทนต์ที่มี
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ความน่าสนใจ ควรจัดการพื้นที่ลานจอดรถในแต่ละแหล่งท่องเที่ยวให้เพียงพอต่อความต้องการของนักท่องเที่ยวใน
ยุคที่คนนิ ยมเดินทางด้วยรถยนต์ส่วนบุคคลเพิ่มมากขึ้น ควรเพิ่มระบบการรักษาความปลอดภัยและสุ ขอนามัยที่ได้
มาตรฐานสากล และพัฒนากิจกรรม นําเสนอวิถีชีวติ ของคนปั กษ์ใต้ให้มีความน่าสนใจ เช่น นํากิจกรรมการแต่งกาย
แบบคนใต้หรื อกิ จกรรมการทําอาหารท้องถิ่ นมาให้นักท่ องเที่ ยวได้ร่วมทํากิ จกรรม เพื่อสื่ อถึ งวัฒนธรรมและ
เอกลักษณ์ของท้องถิ่น สอดคล้องกับ กิตติศกั ดิ์ คุม้ วงษ์ (2554) กล่าวว่า การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของ
ชุมชนวัดบางหัวเสื อ ควรพัฒนาในด้านพิพิธภัณฑ์พ้ืนบ้าน ด้วยการเพิ่มแสงสว่างภายในที่เก็บวัตถุโบราณ รวมถึง
ควรมีป้ายบอกที่มาและความสําคัญของสิ่ งของต่างๆ ตลอดจนมีมคั คุเทศก์นาํ ชม ด้านตลาดริ มนํ้า ควรควบคุมราคา
สิ นค้าที่จาํ หน่ายโดยติดป้ ายบอกราคา ควรส่ งเสริ มมารยาทอันดีของพ่อค้าแม่คา้ และควรทําความสะอาดตลาดเป็ น
ประจํา ด้านจิตรกรรมฝาผนัง ควรมีเอกสารอธิ บายรายละเอียดของภาพ ต่างๆ เพื่อผูช้ มได้ศึกษาเรี ยนรู ้ดว้ ยตนเอง
ด้านการบริ หารจัดการแหล่ งท่ องเที่ ยว ควรปรั บปรุ งและตกแต่ งสภาพแวดล้อม ให้สวยงาม มี ระเบี ยบ และ
สะดวกสบาย ควรให้ประชาชนในพื้นที่มีส่วนร่ วมดูแลความปลอดภัยของนักท่องเที่ยว การประชาสัมพันธ์กิจกรรม
การท่องเที่ ยวให้กว้างขวางมากขึ้น ควรเสริ มสร้ างจิ ตสํานึ กในการอนุ รักษ์วฒั นธรรมประเพณี ของชุมชน และ
การพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนให้น่าสนใจและมีคุณภาพสูงขึ้น นอกจากนี้ภาครัฐควรเข้ามาพัฒนา สาธารณูปโภค และ
กําหนดกฎระเบี ยบต่างๆ ให้เหมาะสม ด้านกิ จกรรมการท่องเที่ ยว การมีบริ การล่องเรื อชมทัศนี ยภาพ ของแม่น้ าํ
ควรจัดให้มีโฮมสเตย์ และควรจัดกิ จกรรมให้เชื่ อมโยงกับแหล่งท่องเที่ ยวอื่น นอกจากนี้ ธนากร ทองธรรมสิ ริ
และ โอชัญญา บัวธรรม (2564) ได้กล่าวว่า ในการพัฒนาแหล่งให้เป็ นแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม จะต้องได้รับ
ความร่ วมมือจากภาครัฐ ภาคเอกชน และชุมชน ได้แก่การประชาสัมพันธ์ถึงสถานที่ ภายในชุมชน ภาครัฐ และ
ภาคเอกชนต้อ งช่ ว ยเหลื อ ด้า นงบประมาณการจัดการทํา นุ บ าํ รุ ง อาคาร สถานที่ ประชาชนในชุ ม ชน ต้อ งมี
การวางแผนกิจกรรมท่องเที่ ยวอย่างต่อเนื่ อง เพื่อประชาสัมพันธ์กิจกรรมในชุมชนให้เป็ นที่รับรู ้ของนักท่องเที่ ยว
และคนในชุมชนต้องช่วยรักษาสภาพชุมชนให้มีความสะอาด และให้ขอ้ มูลเกี่ยวกับสถานที่ต่างๆ ภายในชุมชน

7. ข้ อเสนอแนะ

7.1 ข้ อเสนอแนะในการนําผลวิจยั ไปใช้
1. ควรเพิม่ มาตรการความปลอดภัยและสุขอนามัยในการจัดการการท่องเที่ยว
2. พัฒนารู ปแบบกิ จกรรมการท่องเที่ ยวให้มีความหลากหลาย และส่ งเสริ มให้คนในท้องถิ่นเป็ น
มัคคุเทศก์ให้ความรู ้ดา้ นการท่องเที่ยว
7.2 ข้ อเสนอแนะในการวิจยั ครั้งต่ อไป
1. ควรมี การศึ กษาเรื่ อง แนวทางส่ งเสริ มการท่ องเที่ ยวเชิ งวัฒนธรรม จังหวัดนครศรี ธรรมราช
เพื่อทราบถึงแนวทางการส่งเสริ มการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม จังหวัดนครศรี ธรรมราช ให้มีประสิ ทธิภาพที่ดียงิ่ ขึ้น
2. ควรมี ก ารศึ ก ษาเรื่ อง ความพึ ง พอใจของนักท่ อ งเที่ ยวเลื อกเดิ นทางมาท่ องเที่ ยวในเส้นทาง
การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม จังหวัดนครศรี ธรรมราช เพื่อทราบความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวเลือกเดินทางมา
ท่องเที่ยวในเส้นทางการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมจังหวัดนครศรี ธรรมราช

1415

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

8. กิตติกรรมประกาศ
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การทําวิจยั ฉบับนี้ และได้สละเวลาในการแก้ไขข้องบกพร่ องต่างๆ ตลอดทั้งให้ความเมตตาแก่ผวู ้ จิ ยั ด้วยดีตลอดมา
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ปัจจัยทีม่ ผี ลต่ อการเกิดอุบัติเหตุในการให้ บริการของพนักงานภาคพืน้
ในเขตพืน้ ทีค่ ลังสิ นค้ าและลานจอดอากาศยานท่ าอากาศยานนานาชาติดอนเมือง
FACTORS AFFECTING ACCIDENTS OF THE GROUND SERVICE
EMPLOYEES AT THE WAREHOUSE AND APRON AREA OF
DON MUEANG INTERNATIONAL AIRPORT
นางสาวสุ ภาพร สอนอินทร์
วิทยาลัยการบินและคมนาคม มหาวิทยาลัยศรีปทุม
E-mail: supaporn.so@spu.ac.th
บทคัดย่ อ

งานวิจยั มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษา ปั จจัยที่มีผลต่อการเกิดอุบตั ิเหตุในการให้บริ การของพนักงานภาคพื้น
ในเขตพื้ น ที่ คลัง สิ น ค้า และลานจอดอากาศยาน ท่ า อากาศยานนานาชาติ ด อนเมื อ ง เป็ นการวิจัย เชิ ง ปริ มาณ
กลุ่มตัวอย่างคือ พนักงานบริ การภาคพื้นในเขตพื้นที่คลังสิ นค้าและลานจอดอากาศยาน บริ ษทั แพน ไทย แอร์
(กรุ งเทพ) จํากัด จํานวน 162 คน พื้นที่ในการวิจยั คือ คลังสิ นค้าและลานจอดอากาศยาน ท่าอากาศยานนานาชาติ
ดอนเมื อง เครื่ องมื อที่ ใช้ในการวิจยั คื อ แบบสอบถาม การวิเคราะห์ ขอ้ มูลโดยสถิ ติที่สําคัญมี ดังนี้ ค่าร้ อยละ
(Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)
ผลการวิจยั พบว่า พนักงานบริ การภาคพื้นในเขตพื้นที่คลังสิ นค้าและลานจอดอากาศยาน ส่ วนใหญ่เป็ น
เพศชาย พนักงานอยูใ่ นช่วงอายุ 31-40 ปี ระดับการศึกษาอยูใ่ นระดับปริ ญญาตรี ส่วนใหญ่เป็ นพนักงานปฏิบตั ิการ
มี ป ระสบการณ์ ท ํา งานอยู่ที่ 1-5 ปี ขึ้ น ไป เคยฝึ กอบรมด้า นความปลอดภัย 1-2 ครั้ ง และผลการวิ จัย ระดับ
ความคิ ด เห็ น ต่ อ ปั จ จัย ที่ มี ผ ลต่ อ การเกิ ด อุ บัติ เหตุ ใ นการให้บ ริ ก ารของพนัก งานบริ ก ารภาคพื้ น ในเขตพื้นที่
คลังสิ นค้าและลานจอดอากาศยานมากที่สุด คือ ปั จจัยจากการกระทําของมนุษย์ ที่มีความสอดคล้องกับหลักทฤษฎี
ต่างๆ ด้านการบิน และผลการวิจยั ครั้งนี้สามารถเป็ นแนวทางในการให้องค์กรด้านการบินได้ตระหนักและกําหนด
แนวทางในการพัฒนาบุ คลากรในองค์กรให้มีศักยภาพในด้านต่างๆ เพื่อให้การทํางานมี ความปลอดภัย เช่ น
การฝึ กอบรมให้บุคลากรได้ตระหนักถึงสมรรถนะของตนต่อการทํางาน การได้รู้จกั มนุ ษยปั จจัยต่อการทํางาน
เป็ นต้น ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ท้ งั ต่อตัวพนักงานและการเติบโตขององค์กรตลอดไป
คําสําคัญ: ปั จจัย, อุบตั ิเหตุ, พนักงานภาคพื้น
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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. ความสํ าคัญและทีม่ าของปั ญหาวิจัย

การประกอบธุ รกิ จการบิ นในปั จจุบนั นับเป็ นการลงทุนที่ สูงและท้าท้ายความสามารถของผูบ้ ริ หาร
จัดการ ทั้งนี้ เพื่อให้ได้มาซึ่ งความมีประสิ ทธิ ภาพสู งทางด้านการบิน ผลตอบแทนด้านกําไรที่คุม้ ค่า และเพื่อให้
การบริ การที่เหนื อกว่าคู่แข่งในธุรกิจเดียวกัน การพัฒนาปรับปรุ งบริ การ อุปกรณ์ ตลอดจนบุคลากรด้านการบิน
เพื่อให้ได้เปรี ยบและคงความเป็ นผูน้ าํ ด้านการให้บริ การในอุตสาหกรรมการบิน แต่อย่างไรก็ตามการพัฒนาธุรกิจ
การบิ นให้มีการเติมโตและสามารถแข่งขันกับคู่แข่งได้ จะขาดปั จจัยที่มีความสําคัญที่ สุดของการให้บริ การใน
ภาคอุตสาหกรรมการบินไม่ได้ นัน่ คือ “ความปลอดภัย”
การประกอบธุ รกิ จในภาคอุตสาหกรรมการบินผูป้ ระกอบการจะให้ความสําคัญเป็ นอย่างมากในเรื่ อง
ของความปลอดภัย มุ่งเน้นพัฒนา บริ หารจัดการ ให้เกิดความปลอดภัยสูงสุด ปฏิบตั ิตามกฎระเบียบ มาตรฐานด้าน
การบิ น อย่ า งเคร่ ง ครั ด ด้ว ยการปฏิ บัติ ต ามมาตรฐานอย่ า งเคร่ ง ครั ด การมี เ ทคโนโลยี ที่ ล้ ํา สมัย แต่ ท้ ัง นี้
ภาคอุตสาหกรรมการบินก็ยงั พบกับเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดกับอุบตั ิเหตุที่เกิดขึ้นอยูเ่ สมอทั้งทางภาคอากาศและทาง
ภาคพื้น ความปลอดภัยการบิน (Aviation Safety) คือ การดําเนิ นกิ จกรรม เพื่อป้ องกันการสู ญเสี ยทรัพย์สินและ
ชี วิตของผูเ้ กี่ ยวข้องจากอากาศยานอุบัติเหตุหรื ออุบัติเหตุที่เกี่ ยวข้องกับการบิ น ดังนั้นวัตถุประสงค์หลักของ
ความปลอดภัยทางการบิ น คือ การป้ องกันอุบตั ิเพื่อรักษาชี วิต ทรัพย์สินของบุคคลที่ เกี่ ยวข้องจากอุบตั ิเหตุทาง
การบิน และเพื่อความสําเร็ จของภารกิจ (สมชนก เทียมเทียบรัตน์, 2560)
งานบริ การภาคพื้นทั้งในส่วนของลานจอด หรื อ ภายในคลังสิ นค้า เป็ นส่ วนหนึ่งของการให้บริ การด้าน
การบิ น เป็ นการรวม การให้บ ริ ก ารที่ จ ํา เป็ นทั้ง หมดที่ เ ครื่ อ งบิ น ต้อ งการในขณะที่ ต ัว เครื่ อ งจอดอยู่บ นพื้ น
การลําเลียงสิ นค้า (Cargo) จากคลังสิ นค้าขึ้นเครื่ อง ซึ่งบางสายการบินจะรับการให้บริ การจากผูใ้ ห้บริ การภายนอก
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(Outsource) ขณะเดียวกันหลายสายการบินก็พอใจที่จะบริ การงานด้านนี้ดว้ ยตนเอง บริ ษทั แพน ไทย แอร์ (กรุ งเทพ)
จํากัด เป็ นหนึ่งในผูใ้ ห้บริ การภาคพื้นแก่สายการบินนกแอร์ โดยบริ ษทั ฯ จะเน้นการให้บริ การด้านคลังสิ นค้า และ
การให้บริ การลานจอด ซึ่ งปฏิบตั ิงานในเขตลาดจอด (Airside Area) ความสําคัญของการปฏิบตั ิงานทั้งในคลังสิ นค้า
และลานจอดอากาศยานคือ การไม่ทาํ ให้เกิดอุบตั ิเหตุในขณะปฏิบตั ิงานเพื่อลดความสูญเสี ยทั้งชีวิตและทรัพย์สิน
ดังนั้นการศึ กษาถึ งปั จจัยที่ จะมี ผลต่อการเกิ ดอุบัติเหตุในขณะที่ ปฏิ บตั ิ งานเป็ นสิ่ งที่ สําคัญเพื่อหาแนวทางใน
การป้ องกันการเกิ ดอุบตั ิเหตุ ตลอดจนให้ผูป้ ฏิ บตั ิงานมีความปลอดภัย การให้บริ การมีประสิ ทธิ ภาพ และเป็ น
แนวทางในการปฏิบตั ิตนให้กบั บุคคลที่สนใจงานการบินได้มีการตระหนักถึงความปลอดภัยมากที่สุด

2. วัตถุประสงค์ ของการวิจัย

เพื่ อ ศึ ก ษาถึ ง ปั จ จัย ที่ มี ผ ลต่ อ การเกิ ด อุ บัติ เ หตุ ใ นการให้บ ริ ก ารของพนัก งานภาคพื้ น ในเขตพื้ น ที่
คลังสิ นค้าและลานจอดอากาศยาน ท่าอากาศยานนานาชาติดอนเมือง

3. แนวคิดและทฤษฎี

ทฤษฎี SHELL MODEL
ใช้แสดงให้เห็ นถึ งวามสัมพันธ์ในการทํางานระหว่างคนกับองค์ประกอบอื่ นๆ ทฤษฎี มนุ ษย์ปัจจัย
แนวคิ ดแบบจําลองเชลล์(SHEL Model) เป็ นแนวคิ ดที่ พฒ
ั นาขึ้ นครั้ งแรกในปี พ.ศ. 2515 ใช้แสดงให้เห็ นถึ ง
ความสัมพันธ์ในการทํางานระหว่างคนกับองค์ประกอบอื่นๆ ทฤษฎี มนุ ษย์ปัจจัย แนวคิดแบบจําลองเชลล์ เป็ น
แนวความคิ ด ที่ พ ัฒ นาขึ้ น ครั้ งแรกใน ปี พ.ศ. 2515 โดย Elwyn Edwards จาก การนํา แนวความคิ ด เรื่ อ งคน
เครื่ องจักรและสิ่ งแวดล้อมในการทํางานเข้ามาประยุกต์ใช้ ต่อมาในปี พ.ศ. 2518 กัปตัน Hawkin ได้นาํ มาประยุกต์
เพิ่มเติมเป็ นไดอะแกรมรู ปสี่ เหลี่ยมดังภาพที่ 1

ภาพ 1 SHELL MODEL
ซึ่งจะช่วยให้เห็นถึงความสัมพันธ์ระหว่างคนกับองค์ประกอบอื่นในระบบการบิน โดยในปั จจุบนั เป็ นที่
ยอมรับและได้กาํ หนดเป็ นข้อแนะนําจาก องค์การการบิ นพลเรื อนระหว่างประเทศ (ICAO: International Civil
Aviation Organization) ตั้งแต่ พ.ศ. 2535 ให้ใช้เป็ นกรอบในการวิเคราะห์หามนุษยปั จจัยในอุตสาหกรรมการบิน
ตัวย่ออักษร SHEL ย่อมาจาก S = Software, H = Hardware, E = Environment, และ L = Liveware บางครั้ งอาจ
เขียนเป็ น SHELL ก็ได้
องค์ประกอบของ SHEL Model ประกอบด้วยกัน 5 ส่วน เมื่อนํามาใช้ในทางการบินแล้วจะมีความหมาย
ดังนี้ (1) Liveware (L) คือ มนุษย์ที่ปฏิบตั ิงานอยูใ่ นอุตสาหกรรมการบิน เช่นนักบิน พนักงานควบคุมการจราจร
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ทางอากาศ ช่างซ่ อมบํารุ งและเจ้าหน้าที่ ภาคพื้นดิ น เป็ นต้น (2) Hardware (H) คือเครื่ องจักรหรื ออุปกรณ์ เช่น
อากาศยาน รถลากจูงอากาศยาน รถขนส่ งสิ นค้าและ สะพานเทียบอากาศยาน เป็ นต้น (3) Software (S) คือคู่มือ
ระเบียบ กฎเกณฑ์ในการทํางาน และสัญลักษณ์รวมถึง ซอฟแวร์ของคอมพิวเตอร์เป็ นต้น (4) Environment (E) คือ
สิ่ งแวดล้อมที่อยูร่ อบ ๆ L-H-S เช่น อุณหภูมิสภาพ อากาศ และแสงสว่าง เป็ นต้น นอกจากนี้ยงั หมายถึงผลกระทบ
จากนโยบายการบริ หารจัดการขององค์กร อี กด้วย (5) Liveware (L) เป็ นส่ วนที่ อยู่ตรงกลางของแบบจําลอง
หมายถึงมนุ ษย์ที่ปฏิบตั ิงานอยู่หน้างาน ในความเป็ นจริ ง แล้วมนุ ษย์สามารถปรับตัวเข้ากบสิ่ งต่างๆ ได้ดีแต่ก็มี
ข้อ จํากัดในเรื่ องของประสิ ทธิ ภาพการทํางานของตัวเอง ปั ญหาอีกอย่างหนึ่ งของมนุษย์ก็คือการมีมาตรฐานใน
การทํางาน ที่ไม่คงที่ เมื่อดูจากภาพที่ 1 จะเห็นว่าขอบของบล็อคตัว L จึงไม่เป็ นเส้นตรงเป็ นการสะท้อนให้เห็น
ข้อจํากัดดังกล่าวข้างต้น การศึกษาทําความเข้าใจว่าองค์ประกอบรอบๆ ของ บล็อค Liveware มีปัจจัยอะไรบ้างที่
เป็ นสาเหตุของการเชื่อมต่ออย่างไม่สมบูรณ์ ซึ่งนํามาสู่การเกิดอุบตั ิเหตุ (ณุฐิพงศ์ สนส่ง, เสกสรร สุทธิสงค์, 2560)
ทฤษฎีการเกิดอุบัตเิ หตุสวิสชีส โมเดล (Swiss Cheese Model)
รู ป แบบของแผ่น ชี สสวิ ส (Swiss Cheese Model) นั้น ใช้สํา หรั บ เพื่ อ การวิเ คราะห์ ค วามเสี่ ย ง (Risk
Analysis) และการบริ หารความเสี่ ยง (Risk Management) โดยมักจะใช้ในกิ จการที่ มีความเสี่ ยงสู ง เช่น การบิ น
(Aviation), วิศวกรรม (Engineering) และทางการแพทย์ (Healthcare)โดยแนวคิดนี้ จะมองว่ามนุ ษย์เราแต่ละคนนั้น
เปรี ยบเสมือนแผ่นชี สแต่ละแผ่นที่มีรูพรุ นบนแผ่น ซึ่ งรู พรุ นเหล่านี้ ก็คือจุดอ่อน หรื อความผิดพลาดส่ วนบุคคล
นั่นเอง ซึ่ งแต่ละการกระทําของมนุ ษย์แต่ละคนจะเหมื อนกับการเลื่ อนซ้ายขวาบนล่างของแผ่นชี ส แล้วถ้ามี
ความผิดพลาดเกิดขึ้น (Hazards) ร่ วมกันแล้วลูกศรสี แดง คือ อันตรายที่เกิดขึ้นนั้นสามารถทะลุจากแผ่นหนึ่งไปยัง
อีกแผ่นหนึ่งได้มนั ก็จะสามารถก่อให้เกิดความเสี ยหาย (Losses) ในท้ายที่สุดได้
ดังนั้นอุบตั ิเหตุจะเกิดขึ้นได้เมื่อมีอนั ตรายเกิดขึ้น พร้อมๆ กับที่มีความผิดพลาดต่างๆ เกิดขึ้นพร้อมกัน
ตัวอย่างเช่น ในระบบการบิน การที่เครื่ องบินจะสามารบินได้อย่างปลอดภัย เดินทางถึงจุดหมายอย่างสวัสดิภาพ
นั้น ประกอบด้วยปั จจัยหลายอย่าง เริ่ มตั้งแต่ การออกแบบเครื่ องบิน วัสดุอุปกรณ์ การประกอบ วิศวกรการบิน
ช่างดูแล นักบิ น แอร์ โฮสเตส พนักงานภาคพื้น เจ้าหน้าที่ควบคุมการจราจรทางอากาศ ผูโ้ ดยสาร รวมถึงสภาพ
อากาศ แล้วก็มีอีกมากมายหลากหลายปั จจัยที่อาจก่อให้เกิดความผิดพลาดขึ้นได้ (นิวตั เนื้อนุ่ม และคณะ, 2551)

4. สมมติฐานการวิจัย

สภาพส่ ว นบุ ค คลของพนั ก งานบริ การภาคพื้ น ในเขตพื้ น ที่ ค ลัง สิ น ค้า และลานจอดอากาศยาน
ประกอบด้วย เพศ อายุ การศึกษา ตําแหน่ง ประสบการณ์ การฝึ กอบรม แตกต่างกัน

5. ขอบเขตการวิจัย

5.1 ขอบเขตประชากร
พนักงานบริ การภาคพื้นในเขตพื้นที่คลังสิ นค้าและลานจอดอากาศยาน บริ ษทั แพน ไทย แอร์ (กรุ งเทพ)
จํากัด จํานวน 271 คน (ที่มา:ฝ่ ายทรัพยากรบุคคล บริ ษทั แพนไทยแอร์ (กรุ งเทพ) จํากัด ณ ท่าอากาศยานนานาชาติ
ดอนเมือง
5.2 ขอบเขตตัวแปร
ตัว แปรต้น สภาพส่ ว นบุ ค คลได้แ ก่ เพศ อายุ ระดับ การศึ ก ษา ตํา แหน่ ง ประสบการณ์ ก ารทํา งาน
การฝึ กอบรมเกี่ยวกับความปลอดภัย
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ตัวแปรตาม ปั จจัยที่มีผลต่อการเกิดอุบตั ิเหตุ ซึ่ งสามารถอธิ บายผ่านโมเดลพื้นฐานของความปลอดภัย
การบินที่เป็ นสาเหตุของอุบตั ิเหตุ คือโมเดล 5M (5M Model) ได้แก่ (HSC Aviation, 2562)
- Man: ปั จจัยการกระทําของมนุษย์
- Machine: ปั จจัยจากเครื่ องจักร
- Media: ปั จจัยจากสภาพแวดล้อม
- Mission: ปั จจัยจากภารกิจ
- Management: ปัจจัยจากการบริ หารจัดการ
5.3 ขอบเขตเวลา
ระยะเวลาที่ดาํ เนินการวิจยั คือ เดือนพฤษภาคม 2563 ถึงเดือนเมษายน 2564

6. วิธีดําเนินการวิจัย

6.1 แบบแผนการวิจยั
การวิจัย เรื่ อ ง “ปั จ จัย ที่ มีผ ลต่ อ การเกิ ด อุบัติ เหตุ ในการให้บริ การของพนัก งานภาคพื้ นในเขตพื้นที่
คลังสิ นค้าและลานจอดอากาศยาน ท่ าอากาศยานนานาชาติ ดอนเมื อง” ผูว้ ิจัยได้วางแผนการดําเนิ นการวิจัย
ที่ ผสมผสานทฤษฎี แนวคิด ข้อมูล และแนวทางดําเนิ นงานวิจยั โดยมีการกําหนดตัวแปรที่ ตอ้ งการเก็บข้อ มูล
เครื่ อ งมื อ การตรวจสอบคุ ณ ภาพเครื่ องมื อ การเก็ บรวมรวมข้อ มู ล การวิเ คราะห์ ขอ้ มู ล สถิ ติ ที่ ใ ช้ ตลอดจน
การนําเสนอผลการวิเคราะห์ขอ้ มูล เพื่อให้ได้คาํ ตอบมาตอบประเด็นปั ญหาและสามารถตอบวัตถุประสงค์ของ
การวิจยั ได้อย่างมีประสิ ทธิภาพ
6.2 ประชากรและตัวอย่ าง
6.2.1 ประชากรที่ ใช้ในการศึ กษาครั้ งนี้ คื อ พนักงานบริ การภาคพื้นในเขตพื้นที่ คลังสิ นค้าและ
ลานจอดอากาศยาน บริ ษทั แพน ไทย แอร์ (กรุ งเทพ) จํากัด จํานวน 271 คน (ที่ มา: ฝ่ ายทรัพยากรบุคคล บริ ษทั
แพนไทยแอร์ (กรุ งเทพ) จํากัด ณ ท่าอากาศยานนานาชาติดอนเมือง)
6.2.2 การกํา หนดขนาดกลุ่ ม ตัว อย่า ง ผู ้วิ จัย ใช้ก ารคํา นวณจากสู ต รของ ทาโร่ ยามาเน่ (Taro
Yamane, 1967 อ้างถึงใน ธานินทร์ ศิลป์ จารุ , 2549, หน้า 47) ที่ระดับความเชื่อมัน่ 95% และความคลาดเคลื่อน 5%
ได้จาํ นวนกลุ่มตัวอย่างที่เหมาะสมจํานวน162 คน
6.2.3 การสุ่ มตัวอย่าง เพื่อให้ได้กลุ่มตัวอย่างที่มีคุณสมบัติและคุณลักษณะที่สามารถเป็ นตัวแทน
ของประชากรที่ผวู ้ จิ ยั ทําการศึกษาครั้งนี้ คือ การสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive sampling)
6.3 เครื่ องมือวิจยั
เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั ครั้งนี้คือ แบบสอบถาม (Questionnaire) โดยผูว้ จิ ยั สร้างเครื่ องมือจากการศึกษา
เอกสาร ทฤษฎี แนวคิด งานวิจยั ที่เกี่ ยวข้องและสอดคล้องตามวัตถุประสงค์ เช่นการสร้างเครื่ องมือจากแนวคิด
ทฤษฎีดา้ นความปลอดภัยการบิน แนวคิดของการเกิดอุบตั ิเหตุ เป็ นต้น โดยมีข้ นั ตอนการสร้างเครื่ องมือ ดังนี้
1) ศึกษาเอกสาร ตํารา และงานวิจยั ที่เกี่ยวข้องกับปั จจัยที่ทาํ ให้เกิดอุบตั ิเหตุทางด้านการบิน
2) สร้างคําถามโดยพิจารณาให้สอดคล้องกับหลักทฤษฎี ทางด้านปั จจัยของอุบตั ิเหตุดา้ นการบิน
โดยแบบสอบถามประกอบด้วย 3 ตอน ดังนี้
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ตอนที่ 1 ปั จ จัย ส่ ว นบุ ค คลของผูต้ อบแบบสอบถาม ลัก ษณะของแบบสอบถามเป็ นแบบ
ตรวจสอบรายการ (Check-List) รวม 6 ข้อ ประกอบด้วย เพศ อายุ ระดับการศึกษา ตําแหน่ง ประสบการณ์ และ
จํานวนครั้งของการฝึ กอบรมด้านความปลอดภัยการบิน
ตอนที่ 2 ปั จจัยที่ มีผลต่อการเกิ ดอุบตั ิเหตุในการให้บริ การของพนักงานภาคพื้นในเขตพื้นที่
คลังสิ นค้าและลานจอดอากาศยาน ลักษณะแบบสอบถามเป็ นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) ซึ่งผูว้ จิ ยั
ใช้หลักทฤษฎีพ้ืนฐานของความปลอดภัยการบินที่เป็ นสาเหตุของอุบตั ิเหตุ คือโมเดล 5M (5M Model) คือ Man:
ปั จจัยการกระทําของมนุ ษย์ (Human Factors), Machine: ปั จจัยจากเครื่ องจักร (Material Factors), Media: ปั จจัย
จากสภาพแวดล้อม (Environment Factors), Mission: ปั จจัยจากภารกิจ, Management: ปั จจัยจากการบริ หารจัดการ
จํานวนข้อคําถามทั้งหมด 14 ข้อ ประกอบด้วย
(1) ปั จจัยการกระทําของมนุ ษย์ ประกอบด้วย 1. การมี ทักษะความรู ้ ประสบการณ์ใน
การทํา งาน 2. เคารพกฎระเบี ย บข้อ บัง คับ ในการปฏิ บัติ ง าน 3. มี ส ภาพร่ า งกายที่ พ ร้ อ มทํา งาน เช่ น ไม่ มี
ความเหนื่ อยล้า ไม่เจ็บป่ วย สุ ขภาพร่ างกายแข็งแรง 4. ไม่มีความบกพร่ องทางจิตใจ เช่น สภาอารมณ์ปกติ ไม่มี
ความกังวล มีความมัน่ ใจ ไม่มีความเครี ยด
(2) ปั จจัยจากเครื่ องจักร ประกอบด้วย 1. มีการซ่อมบํารุ งตามรอบระยะเวลา 2. ดูแลรักษา
เครื่ องมืออุปกรณ์ได้มาตรฐาน 3. เครื่ องมืออุปกรณ์มีคุณภาพ ไม่มีการชํารุ ด
(3) ปั จจัยจากสภาพแวดล้อม ประกอบด้วย 1. ปรากฏการณ์ ธรรมชาติ เช่ น แสงสว่าง
อุณหภูมิ ความชื่น สภาพอากาศ ส่ งผลให้เกิดอุบตั ิเหตุในการทํางาน 2.บริ เวณสถานที่ที่ให้บริ การ มีพ้ืนที่เพียงพอ
สะดวกต่อการเคลื่อนย้ายอุปกรณ์ หรื อการให้บริ การ
(4) ปั จจัยจากภารกิ จ ประกอบด้วย 1. ลักษณะของงานที่ ทาํ ไม่มีความเสี่ ยงต่อการเกิ ด
อุบตั ิเหตุ 2. งานที่ทาํ มีแนวทางปฏิบตั ิที่ชดั เจนต่อความปลอดภัยในการทํางาน
(5) ปั จจัยจากการบริ หารจัดการ ประกอบด้วย 1. หน่วยงานมีนโยบายด้านความปลอดภัย
ที่ ชดั เจน 2. หน่ วยงานสนับสนุ นเรื่ องการเพิ่มความรู ้ให้กบั พนักงาน เช่น การจัดการอบรม การส่ งบุคลากรไป
เรี ยนรู ้กบั องค์กรภายนอก 3.มีการบริ หารจัดการงานที่ ดี เช่น การมอบหมายงานที่ เหมาะสมการทํางานมี ห ลัก
ปฏิบตั ิที่ชดั เจน ไม่เกิดความสับสนในการทํางาน
ตอนที่ 3 เป็ นคําถามปลายเปิ ดที่ ให้ผูต้ อบแบบสอบถามเสนอแนะหรื อให้ความคิดเห็ นด้าน
ปั จจัยที่มีผลต่อการเกิดอุบตั ิเหตุของการทํางาน
3) การตรวจสอบคุณภาพของเครื่ องมือ ด้วยผูเ้ ชี่ยวชาญพิจารณาตรวจสอบความถูกต้องและความ
เที่ ย งตรงเชิ ง เนื้ อ หา (Content Validity) ด้ ว ยการตรวจสอบดั ช นี ค วามเที่ ย งตรง (Index of Item-Objective
Congruence: IOC) โดยแบบวัดที่มีค่าเฉลี่ยของความคิดเห็นจากผูเ้ ชี่ยวชาญมากกว่าหรื อเท่ากับ0.5 เป็ นแบบวัดที่
ใช้ได้
4) ตรวจสอบค่าความเชื่ อ มัน่ (Reliability) ของแบบสอบถาม โดยใช้สูตรสัมประสิ ทธิ์ แอลฟา
ของครอนบาค (Cronbach’s coefficient alpha, บุญชม ศรี สะอาด, 2556) และคัดเลือกข้อคําถามที่ มีค่า α ตั้งแต่
0.70 ขึ้นไป (α > 0.70)
6.4 การเก็บรวบรวมข้ อมูล
1. นําแบบสอบถามไปให้กลุ่มตัวอย่างตอบ และดําเนินการเก็บแบบสอบถาม
2. นําแบบสอบถามที่ได้รับกลับคืนมา และตรวจสอบความสมบูรณ์ของข้อมูล
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6.5 การวิเคราะห์ ข้อมูล
ผูว้ จิ ยั ดําเนินการวิเคราะห์ขอ้ มูลดังนี้
1. ตรวจสอบความสมบูรณ์ของเครื่ องมือวัดแต่ละชุด
2. นําข้อมูลที่ได้ทาํ การตรวจสอบความสมบูรณ์แล้ว ทําการวิเคราะห์ขอ้ มูลเกี่ยวกับสภาพของผูต้ อบ
แบบสอบถาม โดยหาค่าความถี่ (Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage)
3. วิเคราะห์ปัจจัยที่เป็ นสาเหตุของการเกิดอุบตั ิเหตุ โดยหาค่าเฉลี่ย (Mean) ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน
(Standard Deviation) ตามรายข้อแต่ล ะด้า นแล้ว นําผลการคํา นวณมาวิเ คราะห์ ขอ้ มูล ตามความมุ่ งหมาย และ
สมมติฐานการศึกษาค้นคว้าต่อไป

7. ผลการวิจัย

จากการศึกษาเรื่ อง “ปั จจัยที่มีผลต่อการเกิดอุบตั ิเหตุในการให้บริ การของพนักงานภาคพื้นในเขตพื้นที่
คลังสิ นค้าและลานจอดอากาศยาน ท่าอากาศยานนานาชาติดอนเมือง” มีผลการวิจยั ดังต่อไปนี้
7.1 ผลการวิจยั เกีย่ วกับปัจจัยส่ วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถามเป็ นดังต่ อไปนี้
(1) ด้านเพศ พบว่า ส่วนใหญ่พนักงานบริ การภาคพื้นฯ เป็ นเพศชาย จํานวน 104 คน คิดเป็ นร้อยละ
64.20 และเป็ นเพศหญิง จํานวน 58 คน คิดเป็ นร้อยละ 35.80
(2) ด้านอายุ พบว่า ส่ วนใหญ่พนักงานอยูใ่ นช่วงอายุ 31-40 ปี โดยมีจาํ นวน 101 คน คิดเป็ นร้อยละ
62.30 รองลงมาคือพนักงานที่ มีช่วงอายุ 20-30 ปี จํานวน 45 คน คิดเป็ นร้อยละ 27.80 ลําดับถัดมา คือ ช่วงอายุ
41-50 ปี มีจาํ นวน 14 คน คิดเป็ นร้อยละ 8.60 และช่วงอายุ 50 ปี ขึ้นไปมี 2 คน คิดเป็ นร้อยละ 1.20
(3) ด้านระดับการศึกษา พบว่า โดยส่วนใหญ่พนักงานมีระดับการศึกษา ปริ ญญาตรี จํานวน 111 คน
คิดเป็ นร้อยละ 68.50 รองลงมาระดับการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) จํานวน 40 คน คิดเป็ นร้อยละ
24.70 ถัด มาเป็ นการศึ ก ษาประเภทประกาศนี ย บัต รวิช าชี พ (ปวช.) จํา นวน 8 คน คิ ด เป็ นร้ อ ยละ 4.90 และ
ปริ ญญาโทขึ้นไปเป็ น มีจาํ นวน 3 คน คิดเป็ นร้อยละ 1.90
(4) ด้านตําแหน่ ง พบว่า มี ตาํ แหน่ งงานเป็ นพนักงานปฏิ บตั ิการ จํานวน 149 คน คิ ดเป็ นร้อยละ
92.00 รองลงมาเป็ นผูจ้ ดั การหรื อหัวหน้างานจํานวน 10 คน คิดเป็ นร้อยละ 6.20 และผูอ้ าํ นวยการขึ้นไปมีจาํ นวน 3
คน คิดเป็ นร้อยละ 1.90
(5) ด้านประสบการณ์การทํางาน พบว่า มีประสบการณ์ในการทํางานอยู่ที่ 1-5 ปี ขึ้นไป จํานวน
52 คน คิดเป็ นร้อยละ 32.10 รองลงมาอยูใ่ นช่วง 6 เดือน-1ปี จํานวน 41 คน คิดเป็ นร้อยละ 25.30 ถัดมา คือ 5 ปี ขึ้นไป
จํานวน 30 คน คิดเป็ นร้อยละ 18.50 มีประสบกาณ์การทํางาน 3-5 เดือน จํานวน 27 คน คิดเป็ นร้อยละ16.70 และ
ประสบการการณ์ทาํ งานตํ่ากว่า 3 เดือน จํานวน 12 คน คิดเป็ นร้อยละ7.40
(6) ด้านจํานวนครั้งของการฝึ กอบรมด้านความปลอดภัยการบิน พบว่า ส่ วนใหญ่เคยฝึ กอบรม 1-2
ครั้ง จํานวน 105 คน คิดเป็ นร้อยละ 64.80 รองลงมาฝึ กอบรม 3-4 ครั้ง จํานวน 24 คน คิดเป็ นร้อยละ 14.80 ถัดมา
คือ 5-6 ครั้ง จํานวน 18 คน คิดเป็ นร้อยละ 11.10 ถัดมาอีกไม่เคยอบรมเลย จํานวน 9 คน คิดเป็ นร้อยละ 5.60 อบรม
9 ครั้งขึ้นไป จํานวน 4 คน คิดเป็ นร้อยละ และอบรมมาแล้ว 7-8 ครั้ง จํานวน 2 คน คิดเป็ นร้อยละ 1.20
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7.1 ระดับความคิดเห็นต่ อปัจจัยที่มผี ลต่ อการเกิดอุบัตเิ หตุในการให้ บริการของพนักงานบริการภาคพื้น
ในเขตพื้นทีค่ ลังสินค้ าและลานจอดอากาศยาน
ตารางที่ 1 ด้าน Man: ปั จจัยการกระทําของมนุษย์ (Human Factor)
Man: ปัจจัยการกระทําของมนุษย์ (Human factor)
1. การมีสภาพร่ างกายที่ไม่พร้อมทํางาน เช่น
มีความเหนื่อยล้า เจ็บป่ วย สุ ขภาพร่ างกายไม่แข็งแรง
2. การขาดความรู ้ ทักษะ ประสบการณ์ในการทํางาน
3. การไม่เคารพกฎระเบียบข้อบังคับในการปฏิบตั ิงาน
4. การมีความบกพร่ องทางจิตใจ เช่น อารมณ์ไม่ปกติ
มีความกังวล ไม่มีความมัน่ ใจ มีความเครี ยด
รวม

𝐱𝐱�

S.D

ความหมาย

อันดับ

4.06

0.89

มาก

4

4.19
4.95

0.72
0.2

มาก
มากที่สุด

3
1

4.51

0.54

มากที่สุด

2

4.43

0.33

มาก

1

จากตารางพบว่าปั จจัยการกระทําของมนุษย์มีภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก คิดเป็ นค่าเฉลี่ย 4.43 เมื่อพิจารณา
เป็ นรายข้อพบว่าผูต้ อบแบบสอบถามมี ระดับความคิ ดเห็ นในเรื่ องของการไม่เคารพกฎระเบี ยบข้อบังคับ ใน
การปฏิบตั ิงานเห็นด้วยมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยอยูท่ ี่ 4.95 รองลงมา คือ มีความบกพร่ องทางจิตใจ เช่นอารมณ์ไม่ปกติ
มี ความกังวล ไม่มีความมัน่ ใจ มี ความเครี ยด ค่าเฉลี่ ย 4.51 ถัดมา คื อ การขาดความรู ้ ทักษะ ประสบการณ์ใน
การทํางาน มีค่าเฉลี่ย 4.19 และการมีสภาพร่ างกายที่ ไม่พร้อมทํางาน เช่น มีความเหนื่ อยล้า เจ็บป่ วย สุ ขภาพ
ร่ างกายไม่แข็งแรง อยูใ่ นระดับความคิดเห็นที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ 4.06
ตารางที่ 2 ด้าน Management: ปั จจัยจากการบริ หารจัดการ
Management: ปัจจัยจากการบริหารจัดการ
1. มีการบริ หารจัดการงานที่ไม่ดี เช่น การมอบหมายงานที่
ไม่เหมาะสม การทํางานไม่มีหลักปฏิบตั ิที่ชดั เจน เกิด
ความสับสนในการทํางานระหว่างผูป้ ฏิบตั ิงาน
2. หน่วยงานไม่สนับสนุนเรื่ องการเพิม่ ความรู ้ให้กบั
พนักงาน เช่น ไม่การจัดการอบรม ไม่ส่งบุคลากรไป
เรี ยนรู ้กบั องค์กรภายนอก
3. หน่วยงานมีนโยบายด้านความปลอดภัยที่ไม่ชดั เจน
รวม

S.D

ความหมาย

อันดับ

3.51

0.71

มาก

1

3.25

0.8

มาก

2

3.24
3.33

0.42
0.39

มาก
มาก

3
2

𝐱𝐱�

จากตารางพบว่ า ปั จ จัย จากการบริ ห ารจัด การ มี ภ าพรวมอยู่ใ นระดับ มาก คิ ด เป็ นค่ า เฉลี่ ย 3.33
เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อพบว่าผูต้ อบแบบสอบถามมีระดับความคิดเห็นในเรื่ องของการบริ หารจัดการงานที่ ไม่ดี
เช่น การมอบหมายงานที่ไม่เหมาะสม การทํางานไม่มีหลักปฏิบตั ิที่ชดั เจน เกิดความสับสนในการทํางานระหว่าง
ผูป้ ฏิ บตั ิงาน ซึ่ งเป็ นปั จจัยที่ มีผลต่อการเกิ ดอุบตั ิเหตุมาก มีเฉลี่ยอยู่ที่3.51 รองลงมาคือ หน่ วยงานไม่สนับสนุน
เรื่ องการเพิ่มความรู ้ให้กบั พนักงาน เช่น ไม่การจัดการอบรม ไม่ส่งบุคลากรไปเรี ยนรู ้กบั องค์กรภายนอก มีค่าเฉลี่ย
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3.25 และหน่ วยงานไม่สนับสนุ นเรื่ องการเพิ่มความรู ้ให้กบั พนักงาน เช่น ไม่มีการจัดอบรม ไม่ส่งบุคลากรไป
เรี ยนรู ้กบั องค์กรภายนอก มีค่าเฉลี่ย 3.24 ตามลําดับ
ตารางที่ 3 ด้าน Mission: ปั จจัยจากภารกิจ
Mission: ปัจจัยจากภารกิจ
1. งานที่ทาํ มีแนวทางปฏิบตั ิที่ไม่ชดั เจนต่อความปลอดภัย
ในการทํางาน
2. ลักษณะของงานที่ทาํ มีความเสี่ ยงต่อการเกิดอุบตั ิเหตุ
รวม

𝐱𝐱�

S.D

ความหมาย

อันดับ

3.25

0.6

มาก

1

2.84
3.05

0.59
0.44

ปานกลาง
มาก

2
3

จากตารางพบว่า ปั จจัยจากภารกิจ มีภาพรวมอยูใ่ นระดับเห็นด้วยมาก คิดเป็ นค่าเฉลี่ย 3.05 เมื่อพิจารณา
เป็ นรายข้อพบว่า งานที่ทาํ มีแนวทางปฏิบตั ิที่ไม่ชดั เจนต่อความปลอดภัยในการทํางาน เป็ นปั จจัยที่มีผลต่อการเกิด
อุบตั ิเหตุมาก มีค่าเฉลี่ย 3.25 และลักษณะของงานที่ทาํ มีความเสี่ ยงต่อการเกิดอุบตั ิเหตุ มีค่าเฉลี่ย 2.84 ตามลําดับ
ตารางที่ 4 ด้าน Media: ปั จจัยจากสภาพแวดล้อม
Media: ปัจจัยจากสภาพแวดล้อม
1. บริ เวณสถานที่ที่ให้บริ การ มีพ้นื ที่ไม่เพียงพอ ไม่สะดวก
ต่อการเคลื่อนย้ายอุปกรณ์หรื อการให้บริ การ
2. ปรากฏการณ์ธรรมชาติ เช่น แสงสว่างไม่เพียงพอ
อุณหภูมิ ความชื่น สภาพอากาศไม่ดี ส่ งผลให้เกิด
อุบตั ิเหตุในการทํางาน
รวม

𝐱𝐱�

S.D

ความหมาย

อันดับ

3.12

0.72

ปานกลาง

1

2.72

0.69

ปานกลาง

2

2.92

0.47

ปานกลาง

4

จากตารางพบว่า ปั จ จัย จากสภาพแวดล้อ ม มี ภ าพรวมอยู่ใ นระดับ ปานกลาง คิ ด เป็ นค่ า เฉลี่ ย 2.92
เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อพบว่า บริ เวณสถานที่ที่ให้บริ การ มีพ้ืนที่ไม่เพียงพอ ไม่สะดวกต่อการเคลื่อนย้ายอุปกรณ์
หรื อการให้บริ การ เป็ นปั จจัยที่มีผลต่อการเกิดอุบตั ิเหตุปานกลาง มีค่าเฉลี่ย 3.12 และปรากฏการณ์ธรรมชาติ เช่น
แสงสว่างไม่เพียงพอ อุณหภูมิ ความชื่น สภาพอากาศไม่ดี ส่งผลให้เกิดอุบตั ิเหตุในการทํางาน มีค่าเฉลี่ย 2.72
ตารางที่ 5 ด้าน Machine: ปั จจัยจากเครื่ องจักร

𝐱𝐱�

Machine: ปัจจัยจากเครื่ องจักร
1. เครื่ องมืออุปกรณ์ไม่มีคุณภาพ มีการชํารุ ด
2. ขาดการดูแลรักษาเครื่ องมืออุปกรณ์ให้ได้มาตรฐาน
3. การขาดการซ่อมบํารุ งตามรอบระยะเวลา
รวม

2.81
2.9
2.79
2.83

S.D
0.71
0.44
0.55
0.41

ความหมาย
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง

อันดับ
2
1
3
5

จากตารางพบว่า ปั จจัยจากเครื่ องจักร (Material Factors) มีภาพรวมอยูใ่ นระดับปานกลาง คิดเป็ นค่าเฉลี่ย
2.83 เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อพบว่า ขาดการดูแลรักษาเครื่ องมืออุปกรณ์ให้ได้มาตรฐาน จะเป็ นปั จจัยที่มีผลต่อ
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การเกิดอุบตั ิเหตุปานกลาง คิดเป็ นค่าเฉลี่ย 2.90 รองลงมาคือ เครื่ องมืออุปกรณ์ไม่มีคุณภาพ มีการชํารุ ด เป็ นปั จจัย
ที่ มีผลต่อการเกิ ดอุบตั ิเหตุปานกลาง มีค่าเฉลี่ย 2.81 และการขาดการซ่ อมบํารุ งตามรอบระยะเวลา อยู่ในระดับ
ความคิดเห็นปานกลาง มีค่าเฉลี่ย 2.79 ตามลําดับ
การเปรี ยบเทียบสภาพส่วนบุคคลของพนักงานบริ การภาคพื้นในเขตพื้นที่คลังสิ นค้าและลานจอดอากาศ
ยานประกอบด้วย เพศ อายุ การศึ กษา ตําแหน่ ง ประสบการณ์ การฝึ กอบรม แตกต่างกันมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ .05

6. อภิปรายผล

จากการศึ ก ษาปั จ จัย ที่ มี ผ ลต่ อ การเกิ ด อุ บัติ เ หตุ ใ นการให้บ ริ ก ารของพนัก งานภาคพื้ น ในเขตพื้ น ที่
คลังสิ นค้าและลานจอดอากาศยาน ท่าอากาศยานนานาชาติดอนเมือง พบว่า ปั จจัยการกระทําของมนุษย์ (Human
Factor) ส่ งผลให้เกิดอุบตั ิเหตุมากที่สุดโดยเฉพาะด้านการไม่เคารพกฎระเบียบข้อบังคับในการปฏิบตั ิงาน การมี
ความบกพร่ องทางจิ ตใจ เช่น สภาอารมณ์ไม่ปกติ มีความกังวล ไม่มีความมัน่ ใจ มีความเครี ยด การขาดความรู ้
ทักษะประสบการณ์ในการทํางาน การมีสภาพร่ างกายที่ไม่พร้อมทํางาน มีความเหนื่อยล้า เจ็บป่ วย สุขภาพร่ างกาย
ไม่แข็งแรง โดยปั จจัยเหล่านี้ จะส่ งผลให้เกิ ดอุบตั ิเหตุในการทํางานมากที่สุด สุ วรรณ ภู่เต็ง (2553) กล่าวว่าจาก
การสื บสวนสอบสวนอากาศยานอุบตั ิเหตุที่เกิดขึ้นส่ วนใหญ่ในยุคที่เทคโนโลยีได้รับการพัฒนาก้าวหน้าไปมาก
แล้วนั้น สาเหตุหลักที่เป็ นปั จจัยของการเกิดอุบตั ิเหตุดา้ นการบินคือ ความผิดพลาดที่เกิดจากมนุษย์ ซึ่ งสอดคล้อง
กับ สมชนก เที ยมเที ยบรั ตน์ (2560) ทฤษฎี สาเหตุของอุบัติเหตุกับความปลอดภัยการบิ นในรู ปแบบของ 5M
Model ที่ ได้ระบุว่าปั จจัยที่ ทาํ ให้เกิ ดอุบตั ิ เหตุด้านการบิ นมากที่ สุดคิดเป็ นประมาณ70% คื อ เกิ ดจากปั จจัยการ
กระทําของมนุษย์ ทั้งนี้ ปัจจัยอีกทั้ง 4 ด้านก็เป็ นปั จจัยที่จะทําให้เกิดอุบตั ิเหตุเชเช่นกันตามลําดับ ดังนั้นเพื่อเป็ น
แนวทางในการป้ องกันการเกิ ดอุบตั ิเหตุในการปฏิบตั ิงานที่เกิ ดจากปั จจัยการกระทําของมนุษย์ และปั จจัยอื่นๆ
องค์กรต้องให้ความสําคัญกับบุคลากรในทุกๆด้าน เช่น การมอบหมายงาน การตรวจสุ ขภาพร่ างกายและจิตใจ
การเพิ่มพูนความรู ้ใหม่อย่างสมํ่าเสมอ เช่น การฝึ กอบรม การรับรู ้ถึงข้อจํากัดของมนุษย์ เป็ นต้น เพื่อให้บุคลากรมี
ขัวญกําลังใจ มีสภาพร่ างกายและจิตใจที่พร้อมปฏิบตั ิงานได้เต็มที่ และมีความรู ้ความสามารถในการปฏิบตั ิงานที่
เป็ นมาตรฐานและถูกต้อง เพื่อประโยชน์ต่อบุคลากรและองค์กรต่อไป

7. ข้ อเสนอแนะ

7.1 ข้ อเสนอแนะในการนําผลวิจยั ไปใช้
จากผลการวิจยั ครั้งนี้ ผูว้ ิจยั มีขอ้ เสนอแนะในการนําผลการวิจยั มาเป็ นแนวทางในการป้ องกันปั จจัยที่
จะเป็ นสาเหตุของการเกิ ดอุบตั ิเหตุในการให้บริ การของพนักงานภาคพื้นในเขตพื้นที่ คลังสิ นค้าและลานจอด
อากาศยานหรื อส่วนงานอื่นของอุตสาหกรรมการบิน ดังนี้
7.1.1 ปั จจัยการกระทําของมนุษย์ ควรมีการดูแลเอาใจใส่ ในทุกด้านของบุคลากร เพราะบุคลากร
เป็ นกําลังสําคัญของการขับเคลื่อนองค์กรให้ประสบความสําเร็ จ เช่น การให้ความสําคัญด้านสุขภาพร่ างกาย จิตใจ
เพื่อให้บุคลากรมีสุขภาพร่ างกายที่แข็งแรง ไม่เจ็บป่ วย ไม่เกิดความเครี ยดในการทํางาน ตลอดจนการส่ งเสริ มให้
ความรู ้แก่บุคลากรอย่างสมํ่าเสมอ เป็ นต้น เพื่อเสริ มสร้างกําลังกายและกําลังใจในการทํางานให้มีประสิ ทธิ ภาพ
และลดข้อผิดพลาดที่อาจจะเกิดขึ้นในการทํางานในอนาคตได้
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7.1.2 ปั จจัยจากการบริ หารจัดการ ควรมีการบริ หารจัดการงานให้ถูกต้องและเหมาะสม สนับสนุน
เรื่ องการเพิ่มความรู ้ให้กบั พนักงาน เช่น จัดการอบรม ส่ งบุคลากรไปเรี ยนรู ้กบั องค์กรภายนอก เพื่อเป็ นการเพิ่ม
ความรู ้และประสบการณ์ที่หลากหลายในการทํางาน
7.1.3 ปั จจัยจากภารกิจหรื อหน้าที่ที่ปฏิบตั ิ ควรให้ความสําคัญกับความปลอดภัยในการทํางานอย่าง
มีระบบแบบแผน เพื่อลดความเสี่ ยงของอุบตั ิเหตุที่จะเกิดขึ้นในการทํางาน
7.1.4 ปั จ จัย จากสภาพแวดล้อ ม ควร ปรั ง ปรุ ง แก้ไ ข ในเรื่ อ งของแสงสว่า ง สภาพแวดล้อ ม
การทํางาน ให้ดียงิ่ ขึ้น ตลอดจนสภาพแวดล้อมรอบข้างอื่นๆ ที่จะเป็ นปั จจัยของการเกิดอุบตั ิเหตุได้
7.1.5 ปั จจัยจากเครื่ องจักร ควรมีการตรวจเช็คอุปกรณ์การทํางานอย่างสมํ่าเสมอโดยไม่เพียงแต่
ตรวจตามรอบ เนื่องจากอาจเกิดความผิดพลาดจากการตรวจเช็คเครื่ องมืออุปกรณ์ส่งผลให้เกิดอุบตั ิเหตุได้
7.2 ข้ อเสนอแนะในการวิจยั ครั้งต่อไป
การวิจยั ครั้งนี้ เป็ นการศึกษาเฉพาะระดับความคิดเห็ นของผูป้ ฏิ บตั ิงานของหนึ่ งองค์กรที่เกี่ ยวข้องกับ
อุตสาหกรรมการบินเท่านั้น ดังนั้นควรจะมีการทําวิจยั ในทุกองค์กรที่เกี่ยวข้องกับการบินเพื่อให้ภาคอุตสาหกรรม
การบิ นเกิ ดความปลอดภัยอย่างสู งสุ ดและควรนําผลการวิจยั ในครั้งนี้ ไปต่อยอดในการสร้างงานวิจยั ด้านอื่ นๆ
เพื่อให้ผวู ้ จิ ยั สามารถเห็นปั จจัยที่ก่อให้เกิดอุบตั ิเหตุในมิติอื่นที่เกี่ยวข้องกับการบิน

8. กิตติกรรมประกาศ

งานวิจยั เรื่ องนี้ สาํ เร็ จไม่ได้ หากขาดความกรุ ณาจากพนักงานบริ การภาคพื้นในเขตพื้นที่คลังสิ นค้าและ
ลานจอดอากาศยาน บริ ษทั แพน ไทย แอร์ (กรุ งเทพ) จํากัด ที่ เสี ยสละเวลาในการให้ขอ้ มูลการทําวิจยั ในครั้งนี้
นอกจากนั้น ผูว้ จิ ยั ขอขอบคุณ นาวาอากาศเอกสุวรรณ ภู่เต็ง ที่ปรึ กษาโครงการวิจยั ที่ให้ขอ้ คิด คําแนะนําที่มีคุณค่า
และเป็ นประโยชน์ ตลอดจนแก้ไขข้อบกพร่ องต่างๆ ด้วยความละเอียดถี่ถว้ นและเอาใจใส่ ดว้ ยดี เสมอมาผูว้ ิจยั
ซาบซึ้งเป็ นอย่างยิง่ จึงขอกราบขอบพระคุณเป็ นอย่างสูงไว้ ณ โอกาสนี้
ขอขอบพระคุณผูท้ รงคุณวุฒิที่ช่วยตรวจสอบเครื่ องมือวิจยั ให้มีความสอดคล้องกับหัวข้อเรื่ องที่ศึกษา
ตลอดจนขอขอบพระคุณศูนย์ส่งเสริ มและพัฒนางานวิจยั มหาวิทยาลัยศรี ปทุม ขอบพระคุณมหาวิทยาลัยศรี ปทุม
ที่ สนับ สนุ น งบประมาณในการทํา วิจัย ครั้ งนี้ คุ ณ ค่ า และประโยชน์ ข องงานวิจัย นี้ ผูว้ ิจัย ขอมอบเป็ นกตัญ�ู
กตเวทิตาแด่ บุพการี บูรพาจารย์ และผูม้ ีพระคุณทุกท่านทั้งในอดีตและปั จจุบนั ที่ทาํ ให้ขา้ พเจ้าเป็ นผูม้ ีการศึกษา
และประสบความสําเร็ จมาจนตราบเท่าทุกวันนี้
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ธรรมชาติของมนุ ษย์มีความเหมือนกันอยู่หลายประการ รวมทั้งการที่มนุษย์ทุกคนมีพฤติกรรมทั้งเชิง
บวกและเชิงลบที่เป็ นผลมาจากความคิดและความรู ้สึกของแต่ละคน พฤติกรรมในเชิงลบอย่างหนึ่งของมนุษย์ก็คือ
การกระทําความผิดที่ผิดพลาดหรื อมีขอ้ ผิดพลาด ซึ่งไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้น จากข้อเท็จจริ งในช่วง 40 ปี ที่ผา่ นมา
อุบตั ิเหตุที่เกิดขึ้นกับอากาศยาน ที่มีสาเหตุมาจากเครื่ องยนต์ขดั ข้อง หรื อ mechanical failure มีจาํ นวนลดลงอย่าง
เห็นได้ชดั ส่ วนอุบตั ิเหตุที่เกิดจากความผิดพลาดจากมนุษย์ก็ลดลงเช่นกัน แต่ลดลงในอัตราที่ชา้ กว่า จากการค้นคว้า
พบว่ามนุษยปั จจัยมีปัจจัยสอดแทรกและตัวแปรที่เกี่ยวเนื่องกัน ที่ส่งผลให้เป้ าหมายในการลดอุบตั ิเหตุที่เกิดจาก
ความผิ ด พลาดของมนุ ษ ย์ไ ม่ เ กิ ด ประสิ ท ธิ ผ ลอย่า งชัด เจน ดัง นั้น หากต้อ งการลดจํา นวนอุ บัติ เ หตุ ที่ เ กิ ดจาก
ความผิ ด พลาดของมนุ ษ ย์ใ ห้น้อ ยลง จํา เป็ นจะต้องให้ค วามสํา คัญในการศึ ก ษาแหล่ งกํา เนิ ดหรื อ ต้นตอของ
ความผิดพลาดที่เกิดจากมนุษย์ อันเป็ นสาเหตุที่ทาํ ให้เกิดอุบตั ิเหตุมากยิง่ ขึ้น ซึ่ งก็คือการศึกษาถึงมนุษยปั จจัยกับ
การป้ องกันอุบตั ิเหตุ นัน่ เอง
คําสําคัญ: มนุษย์ปัจจัย, การป้ องกันอุบตั ิเหตุ, 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

ความเป็ นมนุ ษย์ (Human being) มีธรรมชาติที่เหมือนกันอยู่หลายประการ ทั้งในเชิ งบวกและเชิงลบที่
แฝงอยู่ใ นพฤติ ก รรมของบุ คคลที่ เ ป็ นผลจากความรู ้ สึ ก และหนึ่ ง ในหลายๆ ประการนั้น คื อ การกระทําผิด
ที่ชาวตะวันตก เรี ยกว่า “Make Mistakes” ธรรมชาติที่วา่ นี้ นบั เป็ นคุณสมบัติของมนุษย์ในเชิงลบ ที่ใครก็ไม่อยาก
ให้เกิดขึ้น จนกระทั้ง มีคาํ พังเพยเปรี ยบเทียบในสังคมของเราว่า “คนที่ไม่เคยผิดก็คือคนที่ไม่เคยทํางานอะไรเลย”
ดังนั้นยังไม่ตอ้ งแปลกใจเลยว่า ความผิดพลาดของมนุษย์ (Human error) มีส่วนเกี่ยวข้องกับการเกิดอุบตั ิเหตุใน
องค์กรต่างๆ รวมทั้งในองค์กรการบิน ทั้งการบินพาณิ ชย์ การบินทหารมากถึงร้อยละ 80-90 ตามข้อเท็จจริ งแล้ว
จํานวนอากาศยานที่เกิดอุบตั ิเหตุ ลําพังสาเหตุจากเครื่ องยนต์ขดั ข้อง หรื อ Mechanical Failure ลดลงอย่างเห็นได้
ชัดในช่วง 40 ปี ที่ผ่านมา สําหรับในส่ วนของความผิดพลาดจากมนุษย์ก็พบว่า ลดลงเช่นกัน แต่ลดลงในอัตราช้า
กว่า (Shappell & Wiegmann, 1996) ซึ่ ง จากการค้น หาสาเหตุ ก ารลดลงของความผิด พลาดจากมนุ ษย์พ บว่ามี
สิ่ งสอดแทรก หรื อตัวแปรที่เกี่ยวเนื่องกันทําให้ผลที่เกิดจากความผิดพลาดของมนุษย์ไม่ลดลงอย่างชัดเจนเท่ากับ
จึงเป็ นเงื่อนไขที่ปรากฏอยูใ่ นตัวเอง คือถ้าจะให้อุบตั ิเหตุลดลงก็ย่งิ ต้องให้ความสําคัญ ยํ้าเน้นถึงแหล่งกําเนิดของ
ความผิดพลาดจากมนุษย์ที่เกี่ยวพันกับสาเหตุของอุบตั ิเหตุให้มากยิง่ ขึ้น
ความผิดพลาดจากมนุษย์ (Human error) มักใช้วิธีวิเคราะห์คน้ หาสาเหตุภายหลังเมื่อเกิ ดอุบตั ิเหตุแล้ว
หากมี วิ ธี ก ารวิ เ คราะห์ ก่ อ นหน้า การเกิ ด อุ บัติ เ หตุ ก็ ค ล้า ยกับ ว่า เป็ นสิ่ ง ท้า ทาย เช่ น เหตุ เ บื้ อ งต้น จากทัก ษะ
การปฏิ บัติงานไม่ดี ก็ว่าเพราะเกิ ดจากเหตุมนุ ษย์ปัจจัย แต่ก็ไม่ได้ลงลึกไปถึ งขอบข่ายของความผิดพลาดนั้น
ตัวอย่างเช่น ความผิดพลาดจากมนุษย์ เป็ นการมองจากภาพรวม ไม่ได้พิจารณาไปถึงเงื่อนไขหรื อสิ่ งที่มาบัน่ ทอน
ศักยภาพทางจิตใจและทางร่ างกายของบุคคลลงไป เช่น การเหนื่ อยล้า ความเจ็บป่ วยและทัศนคติ (นิ วตั ิ เนื้ อนุ่ม
และคณะ, 2551)

2. วัตถุประสงค์

(1) เพื่อให้เข้าใจถึงหลักมนุษยปัจจัยกับการป้ องกันอุบตั ิเหตุดา้ นการบิน
(2) เพื่อศึกษาความสําคัญของหลักมนุษยปัจจัยในการป้ องกันอุบตั ิเหตุดา้ นการบิน

3. ความเป็ นมาของมนุษย์ ปัจจัยด้ านการบิน

“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)
องค์การการบิ นพลเรื อนระหว่างประเทศ (ICAO) ได้ให้ความหมายของมนุษย์ปัจจัย ดังนี้ “มนุษยปัจจัย”
คือ เรื่ องเกี่ ยวกับมนุ ษย์ เป็ นเรื่ องเกี่ ยวกับผูค้ นในสภาพแวดล้อมการทํางานและการใช้ชีวิต ความสัมพันธ์ของ
คนกับอุปกรณ์ ขั้นตอนต่างๆ ในการทํางาน ที่สาํ คัญคือความสัมพันธ์ของการทํางานร่ วมกับผูอ้ ื่น โดยทั้งหมดของ
มนุษยปั จจัย มีวตั ถุประสงค์สาํ คัญสองประการคือ เพื่อความปลอดภัย และการมีประสิ ทธิภาพ
มนุษยปั จจัยด้านการบินในช่วงสงครามโลกครั้งที่ 1 แพทย์ที่เกี่ยวข้องกับด้านการบิน ได้มีบทบาทเด่น
ในการคัดเลื อกนักบิ นระหว่างสงครามโลกครั้ งที่ 1 แม้จะนําการคัดเลื อกเข้าไปสัมพันธ์กับการตรวจร่ างกาย
ด้านการแพทย์มากกว่า แต่ก็ส่งผลให้ได้นักบิ นที่ มีคุณภาพสามารถลดปริ มาณความล้มเหลวจากการฝึ กบินได้
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ส่ งผลให้เกิ ดกฎข้อบังคับที่ ใช้ในอเมริ กาตั้งแต่กลาง ค.ศ. 1920 เป็ นต้นมา ที่ ตอ้ งให้นักบิ นผ่านการตรวจสอบ
ทางด้านการแพทย์ตามมาตรฐานที่ต้ งั ไว้ (นันทิรัตน์ พิเดช, 2551)
ในช่วงแรกของการพัฒนาด้านการบิ น แพทย์ที่เกี่ ยวข้องกับด้านการบิ นหรื อแพทย์เวชศาสตร์ การบิน
พบว่า ตนได้มีส่วนเข้าไปเกี่ ยวข้องกับกิ จกรรมที่ เป็ นเรื่ อง Human Factor เพิ่มขึ้ น โดยปั ญหาในช่ วงแรกด้าน
การบิ นจะเป็ นเรื่ องของด้านสรี รวิทยาของมนุ ษย์ ทําให้แพทย์ดา้ นการบิ นมี ส่วนเกี่ ยวข้องกับมนุ ษยปั จจัยด้าน
การบินในเรื่ องความแตกต่างกันของสิ่ งแวดล้อมที่ใช้ในการดํารงชีวติ กับสิ่ งแวดล้อมขณะทําการบิน โดยปั ญหาจะ
เกี่ยวกับปั จจัยต่อไปนี้ คือ ความเร็ ว, ความสู ง, การสะเทือน, เสี ยง, อุณหภูมิและความล้า ซึ่ งเป็ นธรรมชาติที่ตอ้ ง
ส่งผลต่อร่ างกายของมนุษย์
ในสงครามโลกครั้งที่ 1 เป็ นโอกาสที่แพทย์และนักจิตวิทยาได้มีโอกาสสาธิ ตให้เห็นถึงความจําเป็ นที่
ควรจะมีส่วนของ Human Factor ในอุตสาหกรรมการบินสมัยใหม่ในเรื่ องของการคัดเลือกและฝึ กอบรม ผลของ
การร่ วมมือกันของแพทย์กบั นักจิตวิทยา เป็ นความรับผิดชอบสําหรับก้าวแรกขององค์กรที่พยายามจะนําหลักการ
ทางวิทยาศาสตร์มาใช้ร่วมกับมนุษยปั จจัยและมีความพยายามอย่างมากที่จะเข้าใจส่วนประกอบของมนุษย์ โดยใน
ประเทศอังกฤษ แสดงให้เห็ นว่านักบิ นทุก ๆ 100 คน ที่ ถูกฆ่าตายเมื่อสงครามโลกครั้งที่ 1 มีสองคนตายเพราะ
นํ้ามือฆ่าศึก ส่ วนอีก 8 คนตายเพราะเครื่ องบินมีปัญหา และ 90 คนตายเพราะตัวเอง ซึ่ งพบว่าความบกพร่ องอยูท่ ี่
ประสิ ทธิ ภาพของการคัดเลื อกนักบิ น และในหลาย ๆ ประเทศ เช่ น อิ ตาลี ฝรั่ งเศส อังกฤษ และอเมริ กา ก็มี
ความคิดเห็นเดียวกันที่โดยรวมแล้วพบว่าเป็ นความผิดพลาดของมนุษย์มากกว่าความผิดพลาดในเรื่ องโครงสร้าง
หรื อยุทธวิธีในการต่อสู ้
ระหว่างสงครามโลกครั้งที่ 1 และ 2 ก็ยงั ให้ความสําคัญไปในเรื่ องของเครื่ องยนต์เป็ นส่ วนใหญ่ มีส่วน
น้อยที่ มีกิจกรรมเกี่ ยวกับมนุ ษยปั จจัย แต่ก็มีผูท้ าํ การวิจัยด้านมนุ ษยปั จจัยหลายคน ซึ่ งผลจากการวิจัยต่าง ๆ
ทําให้ผลของสงครามโลกครั้งที่ 2 ถือเป็ นตัวกระตุน้ ตัวหนึ่ งให้มนุษยปั จจัยด้านการบินก้าวหน้าขึ้น ในอังกฤษมี
การวิ จัย ถึ ง บรรยากาศกับ การทํา งานให้ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพที่ ม หาวิ ท ยาลัย Oxford, มหาวิ ท ยาลัย Cambridge
มีห้องทดลองจําลองสถานการณ์ ในชื่ อ "Cambridge Cockpit" การทดลองในสถานการณ์จาํ ลองได้ถูกสาธิ ตให้
เห็นอย่างชัดเจนว่า ความสามารถสูงสุดของนักบินในการบินจะสัมพันธ์กบั บุคลิกลักษณะหลายอย่างและข้อจํากัด
ของคนที่พบขณะทําการบินด้วย แม้จะดูวา่ สิ่ งที่พบจะเป็ นเรื่ องธรรมดาสามัญ แต่ในขณะนั้นมันสําคัญมาก เพราะ
เป็ นสิ่ งที่ จุดประกายให้มีการพัฒนาการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ในห้องบังคับการบิ น ผลที่ ได้หลายอย่างจาก
โปรแกรมแคมบริ ดจ์ รวมไปถึงเรื่ องการคัดเลือกและฝึ กอบรม ผลของการอดนอนและความล้า รวมทั้งการเพิ่ม
ความเข้าใจถึงกฎพื้นฐานในเรื่ องการมองเห็น การรับรู ้และการใช้เครื่ องมือในการบินต่างๆ ซึ่ งล้วนแล้วแต่เป็ น
เรื่ องเกี่ยวข้องกับมนุษยปั จจัย
ภายหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 มนุษย์ปัจจัยด้านการบินและวงการอุตสาหกรรมมีส่วนเกี่ยวข้องกับคําพูด
ที่ ว่า จิ ต วิท ยาเกี่ ย วข้องกับ พฤติ ก รรมและการทํา งานของมนุ ษย์อย่า งมากขึ้ นเรื่ อ ยๆ ซึ่ ง เหตุ ผลง่ า ยๆ ที่ ทาํ ให้
มนุ ษ ยปั จ จัย ด้า นการบิ น อยู่ใ นความสนใจต่อ ไปและเพิ่ ม มากขึ้ นเรื่ อยๆ คื อ การที่ เ ข้า ไปศึ ก ษาเกี่ ย วกับเรื่ อง
ความปลอดภัยการบินทั้งหมด
ดังนั้นการศึ กษามนุ ษยปั จจัยจึ งเป็ นสิ่ งที่ สําคัญของการเกิ ดความปลอดภัยด้านการบิ น ไม่ว่าจะเป็ น
การศึ กษาด้านสรี รี (Physical), จิ ตวิทยา (Psychological), สังคมจิ ตวิทยา (Psychosocial) และพยาธิ สภาพ ที่ อาจ
ส่ งผลต่อการทํางานของมนุษย์ได้ และที่ลืมไม่ได้คือวิทยาศาสตร์ ยงั คงต้องคํานึ งความสัมพันธ์สูงสุ ดที่มนุ ษย์จะ
สามารถเกี่ ยวข้องกับเครื่ องยนต์กลไกได้อย่างมี ประสิ ทธิ ภาพ มนุ ษยปั จจัยยังเกี่ ยวข้องกับความปลอดภัยใน
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การขนส่ งและเป็ นเหตุผลหนึ่ งที่ส่งผลให้การขนส่ งทางอากาศมีสถิติในเรื่ องความปลอดภัยดีเยี่ยม ขณะเดียวกัน
แม้มนุษยปั จจัยจะไม่ใช่หนทางเดียวที่เราต้องระวังเกี่ยวกับอุบตั ิเหตุ แต่ก็เลี่ยงไม่ได้ที่จะพบว่ามนุษยปั จจัยมักจะ
เป็ นส่วนหนึ่งของเรื่ องเศร้าที่เกิดขึ้นเสมอ

4. มนุษยปัจจัยกับการป้ องกันอุบัติเหตุ

จากที่ กล่าวมาข้างต้นแล้วว่า มนุ ษยปั จจัยคื อเรื่ องเกี่ ยวกับมนุ ษย์ มนุ ษย์มีสิ่งแวดล้อม มนุ ษย์อยู่กบั
การทํางาน มนุษย์อยูก่ บั อุปกรณ์เครื่ องมือเครื่ องใช้ต่างๆ ในการทํางาน มนุษย์ตอ้ งทํางานร่ วมกัน มนุษย์เป็ นผูท้ ี่มี
ความสามารถมากมายหลายหลาย แต่มนุษย์ก็มีขีดจํากัดของมนุษย์เองเช่นกัน
ดังนั้นหลักสําคัญของมนุษยปั จจัยกับการป้ องกันอุบตั ิเหตุดา้ นการบินที่ผเู ้ ขียนจะให้ความสําคัญในครั้ง
นี้ เพื่อหาข้อจํากัดของมนุษย์ที่จะส่ งผลให้เกิดอุบตั ิเหตุได้ และเพื่อเป็ นการป้ องกันการเกิดอุบตั ิเหตุดา้ นการบินที่
เกิดจากมนุษยปั จจัยจะต้องทําความเข้าใจว่า มนุษย์น้ นั มีขีดข้อจํากัดในด้านใดบ้าง มีการกระทําใดบ้างที่เกิดจาก
มนุษย์และจะส่ งผลให้เกิดอุบตั ิเหตุได้ ในบทความนี้ ผเู ้ ขียนจะกล่าวถึงเหตุการณ์ที่เกิดจากตัวมนุษย์ที่จะส่ งผลให้
เกิดอุบตั ิเหตุได้หากไม่ตระหนักและให้ความสําคัญอย่างแท้จริ ง โดยจะเรี ยนว่า “เป็ นการกระทําที่ไม่ ปลอดภัย”
ซึ่ งจัดเป็ นความล้มเหลวที่ ปรากฏเป็ นความล้มเหลวที่ มองเห็ นได้ เป็ นพฤติกรรมแบบ Active failures ก่อนเกิ ด
อุบตั ิเหตุ และสามารถจําแนกออกเป็ น 2 ประเภท คือ ความบกพร่ อง กับ การฝ่ าฝื น โดยจะประกอบด้วยประเด็น
ดังต่อไปนี้ (นิวตั เนื้อนุ่มและคณะ, 2551)
ความบกพร่ อง (Errors) ได้แก่ การพลั้งเผลอ (Slips), การลืม (Lapses), และการกระทําผิด (Mistakes)
การพลั้งเผลอ (Slips) เป็ นความบกพร่ องพื้นฐานของมนุษย์ที่ไม่ได้ต้ งั ใจจะกระทําให้เกิดพฤติกรรมนั้น
ขึ้ น การพลั้งเผลอมักเกิ ดขึ้นได้เสมอ ซึ่ งสาเหตุของการพลั้งเผลอ เช่ น ความตั้งใจในการรั บรู ้เสี ย, การทําข้าม
ขั้นตอน, การจัดลําดับความสําคัญผิดพลาด, การทําผิดจังหวะเวลา การมีส่ิ งเร้าอื่นเข้ามาแทรก ทําให้สมาธิ เสี ยไป
เป็ นผลทําให้ความพลั้งเผลอเกิดขึ้นง่าย หรื อการพลั้งเผลอที่เกิ ดขึ้นจากนิ สัยความเคยชิ น เช่น มีความคิดสับสน
ความลังแลไม่แน่ นอนสู ง ทําให้ตดั สิ นใจไม่ได้หรื อในทางตรงข้าม กรณี ที่ใช้ความตั้งใจในการรับรู ้จดจ่อกับ
สิ่ งหนึ่งสิ่ งใดมากเกินไป ก็ทาํ ให้เกิดการพลั้งเผลอได้เช่นเดียวกัน
การลื ม (Lapses) เป็ นความบกพร่ อ งพื้ นฐานของมนุ ษย์อีก ชนิ ดหนึ่ งที่ ไ ม่ ได้ต้ งั ใจจะกระทําให้เกิ ด
พฤติกรรมนั้นขึ้น เช่น ในด้านการซ่อมบํารุ ง การลืมเป็ นอันตรายมากกว่าการพลั้งเผลอ เพราะความพลั้งเผลอเป็ น
ความบกพร่ องในพฤติกรรมอัตโนมัติเนื่ องจากความตั้งใจในการรับรู ้เสี ยไป แต่การลืมเป็ นความบกพร่ องของ
ความจําที่ขาดหายไปและไม่ได้ทาํ พฤติกรรมหลักในงานนั้น สําหรับในด้านการบินของนักบิน การพลั้งเพลอและ
การลืมเป็ นอันตรายได้เท่าเทียมกัน สาเหตุการลืม เช่น ละเลยการกระทําตามแผน, การไม่รู้หน้าที่ของตน, รู ้ตวั ยาก
กว่าการพลั้งเผลอ
ข้อสังเกต ทั้งการพลั้งเพลอและการลืม เป็ นการกระทําแบบอัตโนมัติของการสัง่ การของสมองล่วงหน้า
การกระทําผิด (Mistakes) เป็ นความบกพร่ องพื้นฐานของมนุษย์อีกชนิดหนึ่ ง ซึ่ งเกิดจากการตั้งใจ จงใจ
กระทํา การทําผิดมีอนั ตรายมากกว่าการพลั้งเพลอและการลืม การทําผิดเป็ นผลจากความตั้งใจที่ไม่ถูกต้องตั้งแต่ตน้
ถึงแม้วา่ จะไม่มีเจตนาก็ตามการทําผิดโดยทัว่ ไป เกิดจากการไม่เข้าใจสถานการณ์, การกําหนดหนทางปฏิบตั ิผิด,
เลื อกวิธีปฏิ บตั ิ ผิด ผูป้ ฏิ บัติมกั กําหนดล่วงหน้าไว้ในใจแล้ว การทําผิดจําแนกได้ 2 ลักษณะ คื อ (นิ วตั เนื้ อนุ่ ม
และคณะ, 2551)
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(1) เกิ ดในขั้นของการใช้กฎเกณฑ์ ได้แก่ ผูท้ ี่ เริ่ มเกิ ดความชํานาญบ้างแต่ยงั ไม่แม่น หรื อยังไม่
เข้าใจกฎเกณฑ์ดีพอ และอาจมีกฎเกณฑ์ที่ยงั ไม่ถูกต้อง
(2) เกิดในขั้นความรู ้พ้ืนฐาน คือการมีความรู ้พ้ืนฐานยังไม่พร้อมหรื อขาดความรู ้พ้ืนฐานในส่ วนนั้น
โดยไม่รู้วา่ ตนเองไม่รู้ ทําให้เกิดความเชื่อมัน่ ตนเองสูงเกินจริ ง ในขณะที่กาํ ลังแก้ปัญหาร่ วมกับการมีประสบการณ์
ยังไม่พอเพียง
การฝ่ าฝื น (Violation) เป็ นเรื่ องอันตรายมากที่ สุด และไม่จดั ว่าเป็ นความบกพร่ องพื้นฐานของมนุษย์
เพราะเป็ นการกระทําโดยตั้งใจ ที่ ไม่ปฏิ บตั ิตามกฎเกณฑ์และยังตั้งใจในผลของพฤติกรรมนั้น คือ ง่าย สะดวก
สบาย รวดเร็ ว และพอใจที่จะทํา ซึ่งต่างจากการทําผิดที่เป็ นการกระทําโดยตั้งใจ แต่ไม่เจตนาให้เกิดพฤติกรรมนั้น
การฝ่ าฝื นจนเคยชิน (Routine) เป็ นการฝ่ าฝื นกฎเกณฑ์จนเป็ นนิ สัยติดตัว จนกระทัง่ ไม่รู้วา่ นัน่ เป็ นสิ่ ง
ไม่ถูกต้อง เป็ นการฝ่ าฝื นอย่างเป็ นอัตโนมัติเป็ นพฤติ กรรมเคยชิ น ในระยะแรกอาจรู ้ สึกว่าเป็ นการฝ่ าฝื นที่ มี
การเสี่ ยงเล็กๆ เมื่อได้รับการยอมรับจากผูฝ้ ่ าฝื นจนกลายเป็ นสิ่ งปกติของกลุ่มไป สาเหตุของการฝ่ าฝื นจนเคยชิน
เช่น การตั้งใจออกไปจากกฎระเบียบติดเป็ นนิ สยั และได้รับการให้อภัยในสิ่ งที่ทาํ ผิดจนเคยชิน เป็ นต้น การฝ่ าฝื น
มีอิทธิพลของวัฒนธรรมเข้ามาเกี่ยวข้องเป็ นอย่างมาก เช่น วัฒนธรรมแบบตะวันตก กับตะวันออก หรื อวัฒนธรรม
ภายในของแต่ละองค์กร อาจจะทําให้คนกล้าฝ่ าฝื นมากน้อยต่างกัน
จากการกระทําที่ไม่ปลอดภัยในข้างต้นที่กล่าวมาแล้วนั้น เป็ นการวิเคราะห์เพื่อป้ องกันและแก้ไขในจุด
เล็ก แต่ปัจจุบนั ยังพบว่ามี “สภาพหรื อเงื่อนไขที่เกิดก่ อนการกระทําที่ไม่ ปลอดภัย” หลายชนิ ดที่ เป็ นตัวกระตุน้
สาเหตุที่จะต้องนํามาเป็ นแนวทางในการป้ องกันอุบตั ิเหตุดา้ นการบิน โดยแบ่งออกเป็ น 2 ประเภท คือ
1. สภาพหรื อเงื่อนไขของผูป้ ฏิบตั ิไม่เป็ นตามมาตรฐาน ได้แก่ สภาวะทางจิตใจไม่ปกติ, สภาวะทาง
ร่ างกายไม่ปกติ และขอบขีดจํากัดของร่ างกายหรื อจิตใจ
2. การปฏิ บัติหรื อการฝึ กไม่เป็ นไปตามมาตรฐาน ได้แก่ การทําผิด การขาดวิจารณญาณ, การ
ประสานการบริ หารทรัพยากรการบินผิดพลาด และการฝ่ าฝื นข้อกําหนดความพร้อมการปฏิบตั ิงาน
สภาพหรื อเงื่อนไขของผู้ปฏิบัตไิ ม่ เป็ นตามมาตรฐาน
สภาวะทางจิตใจไม่ ปกติ (Adverse Mental States) เป็ นสภาพเงื่อนไขของผูป้ ฏิบตั ิงานที่ไม่เป็ นไป
ตามมาตรฐาน มักเกิ ดขึ้ นได้เสมอในคนปกติ แม้ในผูท้ ี่ ทาํ งานดี ไม่เคยบกพร่ องมาก่ อน แต่บางสภาวะทักษะ
ความสามารถนั้นเปลี่ยนไปอย่างชัดเจน เป็ นผลกระทบจากสภาวะจิตใจ ความรู ้สึก และความคิดในทางลบ สภาวะ
ทางจิตใจที่ไม่ปกติทาํ ให้ทกั ษะความสามารถทางการบินแปรปรวน จากเงื่อนไขทางจิตวิทยาและการทํางานของ
สมองได้แก่ การตระหนักรู ้สถานการณ์การบินเสี ยไป เมื่อเข้าสู่ ภาวการณ์บินในสภาพอากาศที่ไม่ปกติ มักจะเกิด
ได้ง่ายกว่าการบินปกติ การรับรู ้มิติของวัน-เวลาผิดไป ความตื่นตัวหรื อง่วงซึ มมากอย่างผิดเวลา เป็ นต้น สภาวะ
ทางจิ ต ใจที่ ไ ม่ ป กติ ส่ ว นมากจะมี ค วามเครี ยดทั้ง จากภายในตนเองและจากสภาพแวดล้อ มทางการบิ น
เป็ นตัวกระตุน้ ให้เกิ ดความผิดปกติข้ ึน ควรหาวิธีทาํ ความรู ้จกั สภาพความเป็ นจริ งของตนเองรวมทั้งการเข้าใจ
บุคลิกภาพ ความคิด อารมณ์ และแรงจูงใจให้ถูกต้องอยูเ่ สมอ รวมทั้งรู ้จกั การประเมินภาระงาน (Workload) ของ
ตนเอง การพักผ่อนถูกวิธีเพื่อไม่ให้เกิดความเครี ยดสะสม
สภาวะทางร่ างกายไม่ ปกติ (Adverse physiological states) เป็ นสภาพเงื่ อนไขของผูป้ ฏิ บตั ิที่ไม่
เป็ นไปตามมาตรฐานทางด้านกายภาพ บางครั้งค่อยๆเกิดขึ้นอย่างไม่รู้ตวั หรื อไม่ทนั ได้ระวังตัว หรื อบางครั้งเห็น
ว่าเป็ นเรื่ องเล็กน้อยไม่น่ามีผลต่องานการบิน สภาวะร่ างกายไม่ปกติ ทําให้เกิดผลทางลบขณะทําการบิน ได้แก่
การหลงสภาพการบิน (Spatial disorientation) คือ การสูญเสี ยมิติสมั พันธ์ในการบินเกิดได้ท้ งั การบินหมู่ บินเดี่ยว
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ภาวะพร่ องออกซิเจน (Hypoxia) ทั้ง 2 ชนิด มักเกิดโดยไม่รู้ตวั ค่อยเป็ นค่อยไป เช่น ร่ างกายในสภาพอ่อนล้าทํางาน
มากเกินขีดจํากัดของตน หรื อผูท้ าํ การบินไม่ทนั สังเกตการเปลี่ยนแปลงทางสรี ระของตนเองขณะที่ยงั มีสติอยู่
สภาวะร่ างกายไม่ปกติเป็ นสภาวะทางการแพทย์ที่เกี่ ยวกับสรี รวิทยาการบิ น ที่ ทาํ ให้ไม่ปลอดภัย
ในการปฏิ บัติ ง าน นอกจากนั้น ฤทธิ์ ผลข้า งเคี ย งด้า นเภสัช วิท ยาของยาจํา นวนมาก ที่ มี ผ ลต่ อ ประสิ ท ธิ ภ าพ
การปฏิบตั ิงานของมนุษย์
ขอบขีดจํากัดของร่ างกาย/จิตใจสภาวะร่ างกายไม่ ปกติ (Physiological Mental Limitation)
เป็ นสภาพร่ างเงื่อนไขของผูป้ ฏิบตั ิที่ไม่เป็ นไปตามมาตรฐานชนิดสุดท้าย เป็ นสภาพทั้งของร่ างกาย
และจิตใจที่ปกติ แต่มีขอบขีดจํากัดและความแตกต่างอยูใ่ นตัวเองของแต่ละบุคคลที่มีไม่เท่ากัน และบางอย่างอาจ
แปรผันได้ตามประสบการณ์อายุ ได้แก่ การขาดข้อมูลรับรู ้, การตอบสนองไม่ทนั , ประสิ ทธิ ภาพร่ างกายไม่พอเพียง,
เชาวน์ปัญญา-ความถนัดไม่พอเพียง เป็ นต้น
การปฏิบัตหิ รื อการฝึ กไม่ เป็ นไปตามมาตรฐาน
การทําผิด, การขาดวิจารณญาณ (Mistakes/Misjudgments) เป็ นสภาพในการฝึ กปฏิบตั ิต่อตนเอง
บางครั้งอาจมองข้ามความสําคัญในกิจวัตรของตนเอง เป็ นต้นว่านิ สัยการรับประทานอาหาร การไม่รู้จกั เลือกรับ
ประธาน เช่น การไม่รับประทานอาหารเช้าก่อนขึ้นทําการบิน มีผปู ้ ฏิบตั ิแล้วไม่เกิดอะไรขึ้น อาจเป็ นเพราะมีพลังงาน
เหลือสําหรับชดเชยพอ แต่มีอีกจํานวนมากที่ ร่างกายขาดพลังงานเกิ ดภาวะนํ้าตาลในเลือดตํ่า (Hypoglycemia)
เป็ นต้น
การประสานการบริ หารทรั พยากรการบินผิดพลาด (Interpersonal resource mismanagement)
เป็ นการบริ หารทรัพยากรบุคคลด้านการบินผิดพลาด เริ่ มเกี่ยวข้องตั้งแต่ระดับสูงผูก้ าํ หนดนโยบายรวมถึงผูบ้ ริ หาร
และผู ้ป ฏิ บัติ ทุ ก ระดับ ในที่ น้ ี เป็ นคนละเรื่ อ งกับ การกํา กับ ดู แ ลที่ ไ ม่ ป ลอดภัย แต่ เ ป็ นเรื่ อ งหน้า ที่ , อํา นาจ,
ความรับผิดชอบของแต่ละบุคคลที่มีผลต่อการปฏิบตั ิงานโดยตรง เป็ นต้น
การฝ่ าฝื นข้ อกําหนดความพร้ อมการปฏิบัตงิ าน (Readiness Violation) เป็ นการปฏิบตั ิหรื อการฝึ ก
ที่ไม่เป็ นไปตามมาตรฐานสุ ดท้ายของสภาพเงื่อนไขที่เกิดก่อนการกระทําที่ ไม่ปลอดภัย เกี่ยวข้องกับกฎข้อห้าม
ข้อกําหนด และคําแนะนําที่ ครอบคลุมบังคับให้บุคคลพร้อมปฏิ บตั ิ ตาม ความหมายเหล่านี้ รวมถึ งพฤติกรรม
ส่ วนตัวที่จะส่ งผลกระทบต่อการเกิดการกระทําที่ไม่ปลอดภัยด้วย เช่น การพักผ่อนตามตารางกําหนดของลูกเรื อ
การระมัดระวังเรื่ องอาการล้าในการบินของตนเอง การจํากัดตัวเองเรื่ องเครื่ องดื่มแอลกอฮอล์ การระมัดระวังไม่ทาํ
การบิน หรื อไม่ทาํ งานเกินกว่าข้อจํากัดของตนเองที่จะต้องตรวจสอบได้ดว้ ยตนเองและด้วยระบบที่สร้างขึ้น

5. สรุ ป

การเกิ ดอุบตั ิเหตุดา้ นการบินกล่าวได้ว่า สงครามอุบตั ิเหตุลูกแรกในการบินมีสาเหตุส่วนใหญ่เกิดจาก
ปั จจัยด้านเทคนิ ค (Technical Factors) เช่นเครื่ องยนต์ขดั ข้อง ไฟฟ้าลัดวงจร ถังนํ้ามันรั่ว ปี กหลุด และอื่นๆ แต่ก็
ได้รับการแก้ไขปั ญหาด้านเทคนิคทั้งหลาย และพัฒนาปรับปรุ งให้มีกลไกการทํางานที่มีประสิ ทธิ ภาพทันสมัย มี
ความเป็ นอัตโนมัติมากยิ่งขึ้นและสามารถลดการเกิดอุบตั ิเหตุอย่างเห็นได้ชดั และสงครามอุบตั ิเหตุลูกที่สองที่ยงั
ไม่สามารถแก้ไขไม่ให้เกิดความผิดพลาดได้คือ สงครามความผิดพลาดอันเนื่ องมาจากความเป็ นมนุษย์ (Human
Factors) ดังนั้นเมื่อทราบแล้วว่ามนุ ษยปั จจัยมีผลต่อการเกิ ดอุบตั ิเหตุในการบิ น การเข้าใจถึงหลักมนุ ษยปั จจัย
การศึกษาความสําคัญของหลักมนุษยปั จจัยกับการป้ องกันอุบตั ิเหตุดา้ นการบิน จําเป็ นอย่างยิ่งที่จะต้องตระหนัก
และให้ความสําคัญในการศึกษาถึงความเป็ นมนุษย์ในทุกๆด้าน ศึกษาถึงการกระทํา พฤติกรรม ทัศนคติ ตลอดจน
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ขีดข้อจํากัดในด้านต่างๆ เพื่อลดการเกิดความผิดพลาดที่เกิดจากมนุษยปั จจัยให้นอ้ ยที่สุด และเพื่อความปลอดภัย
ในการทํางานทั้งต่อตัวบุคคลและทรัพย์สินขององค์กรตลอดไป

6. ข้ อเสนอแนะ

(1) การศึกษามนุษย์ปัจจัยกับการป้ องกันอุบตั ิเหตุดา้ นการบิน สามารถประยุกต์ใช้ในองค์กรการบินเพื่อ
เป็ นแนวทางในการป้ องกันการเกิดอุบตั ิเหตุที่จะเกิดจากการทํางานของบุคลากรได้
(2) การศึ กษามนุ ษยปั จจัยทําให้ทราบถึงขีดข้อจํากัดของมนุ ษย์ในด้านต่างๆ ซึ่ งเป็ นแนวทางสําคัญที่
องค์กรการบินจะต้องตระหนักและให้ความสําคัญรวมถึงการมีแนวทางการปฏิบตั ิงานที่ชดั เจนตามหลักมนุษย
ปั จจัยเพื่อให้การทํางานเกิดข้อผิดพลาดหรื อเกิดอุบตั ิเหตุนอ้ ยที่สุด
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การศึกษาวัฒนธรรมความเทีย่ งธรรมในองค์ กรการบิน
A STUDY OF THE JUST CULTURE IN AVIATION ORGANIZATIONS
ธนากร เอี่ยมปาน
วิทยาลัยการบินและคมนาคม มหาวิทยาลัยศรีปทุม
E-mail : thanakorn.ei@spu.ac.th
บทคัดย่ อ

ปั จจุบนั รัฐบาลไทยได้ดาํ เนิ นโครงการต่างๆ ที่ช่วยสนับสนุนการเติบโตของอุตสาหกรรมการบินอย่าง
ต่อเนื่ อง เพราะว่าอุตสาหกรรมการบิ นเป็ นหนึ่ งในกลุ่มอุตสาหกรรมแห่ งอนาคต ซึ่ งมีความสําคัญอย่างมากใน
การเพิ่มการเจริ ญเติบโตทางเศรษฐกิ จของประเทศไทย ซึ่ งองค์กรการบิ นต่างๆ ต้องดําเนิ นธุ รกิ จให้สําเร็ จตาม
เป้ าหมายและมี ค วามปลอดภัย การปฏิ บัติ ง านด้วย ผูบ้ ริ ห ารองค์ก รการบิ น ต้อ งศึ ก ษาแนวความคิ ด ทางด้าน
วัฒ นธรรมความปลอดภัยที่ มีองค์ป ระกอบ 5 ด้าน ได้แก่ (1) วัฒ นธรรมการสื่ อข้อมูลข่าวสาร (2) วัฒ นธรรม
การรายงาน (3) วัฒนธรรมความเที่ยงธรรม (4) วัฒนธรรมความยืดหยุน่ และ (5) วัฒนธรรมการเรี ยนรู ้ วัฒนธรรม
ความเที่ ยงธรรมเป็ นรากฐานสําคัญของความสําเร็ จในการบริ หารจัดการวัฒนธรรมความปลอดภัยขององค์กร
ดังนั้นผูบ้ ริ หารองค์กรการบิ นต้องนําแนวความคิดทางด้านวัฒนธรรมความปลอดภัยมาประยุกต์และปรับใช้ใน
การสร้ างและปรับเปลี่ยนพฤติ กรรมการทํางาน โดยการสร้างความเชื่ อและค่านิ ยมที่ จะเป็ นองค์ประกอบของ
วัฒนธรรมความปลอดภัย และนําไปสู่พฤติกรรมความปลอดภัยที่ดีของบุคคลในการปฏิบตั ิงานทางการบิน
คําสําคัญ: วัฒนธรรมความเที่ยงธรรม, องค์กรการบิน, การปฏิบตั ิการบิน

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

อุตสาหกรรมการบินเป็ นกลุ่มธุรกิจที่บริ การขนส่ งผูโ้ ดยสารและสิ นค้าทางอากาศ ประกอบด้วย 4 กลุ่มธุรกิจ
ได้แก่ (1) ธุ รกิ จการบิ น (2) ธุ รกิ จอากาศยาน (3) ธุ รกิ จการท่ าอากาศยาน และ (4) ธุ รกิ จบริ การการเดิ นอากาศ
โดยความสําคัญของธุรกิจการบินต่อเศรษฐกิจของประเทศและสังคม ได้แก่ การขนส่ งผูโ้ ดยสารและสิ นค้าให้ได้
ทันเวลา เนื่ องจากธุ รกิ จการบิ นสามารถเดิ นทางได้รวดเร็ ว ก่อให้เกิ ดความร่ วมมือทางเศรษฐกิ จ และก่อให้เกิ ด
การแลกเปลี่ยนข่าวสารทางสังคมเพิ่มมากขึ้น ก่อนมีการระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 องค์กรการบินพลเรื อน
ระหว่างประเทศ (International Civil Aviation Organization - ICAO) ได้คาดการณ์ปริ มาณการขนส่ งผูโ้ ดยสารใน
ระยะ 20 ปี ระหว่าง ค.ศ. 2015-2035 (พ.ศ. 2558-2578) จะมีอตั ราการเติบโตร้อยละ 4.3 ต่อปี และองค์การการบิน
พลเรื อนระหว่างประเทศ (ICAO , 2021) ได้มีขอ้ มูลสถิติการเกิดอากาศยานอุบตั ิเหตุ ดังรู ปที่ 1

รู ปที่ 1 สถิติอากาศยานอุบตั ิเหตุ (ICAO, 2021)
จากรู ป ที่ 1 แสดงว่า สถิ ติ อากาศยานอุ บัติเหตุที่ ยงั คงมี อยู่ในองค์กรการบิ น เมื่ อ องค์ก รการบิ น ใดๆ
มีอากาศยานอุบตั ิเหตุก่อให้เกิดการสู ญเสี ยเกิดขึ้นอย่างมาก ได้แก่ (1) การสู ญเสี ยโดยตรง เช่น จํานวนเงินที่ตอ้ ง
จ่ ายไปกับ บุ ค คลที่ เกี่ ยวข้อ งจากการเกิ ด อุ บัติ เหตุ และค่ าใช้จ่ายของอุ ป กรณ์ เครื่ อ งมื อ เครื่ อ งจัก ร ตลอดจน
ทรัพย์สินอื่นๆ ที่ชาํ รุ ดเสี ยหาย (2) การสู ญเสี ยโดยทางอ้อม เช่น แรงงานของลูกจ้าง และโอกาสการใช้เครื่ องบิ น
ในการปฏิ บตั ิการบิ น ดังนั้นองค์กรการบิ นมี เป้ าหมาย คือ ความสําเร็ จของการปฏิ บตั ิ ภารกิ จการบิ นพร้อมด้วย
ความปลอดภัยทางการบิ น ผูบ้ ริ หารองค์กรต้องนําแนวคิดของ Shappell & Wiegmann (2003) มาประยุกต์ใช้ใน
การบริ ห ารองค์ก รเพื่ อ ป้ อ งกัน อากาศยานอุ บัติ เหตุ โดยมี แ นวทางการพัฒ นาองค์ก รการบิ น ที่ สํ าคัญ ได้แ ก่
วัฒนธรรมองค์กร (Culture Organization) ซึ่ งสอดคล้องกับผลงานวิจยั ของ เมทินี คงเจริ ญ (2561) กล่าวว่า วัฒนธรรม
องค์ก ารที่ ส่ง ผลต่ อ การปฏิ บัติ งานตามมาตรฐานวิช าชี พ ของพนัก งานครู ในสถานศึ ก ษา ได้แ ก่ วัฒ นธรรม
ความร่ วมมือ วัฒนธรรมระบบราชการ และวัฒนธรรมการปรับตัว
ดังนั้นผูบ้ ริ หารองค์กรการบิ น ต้องสร้ างวัฒ นธรรมความปลอดภัยในการปฏิ บัติงานให้เป็ นแนวทาง
เดี ย วกัน เช่ น ความเป็ นธรรมภายในองค์ ก ร การปฏิ บัติ ง านตามมาตรฐานสากล ความรั ก องค์ ก ร เป็ นต้น
เมื่อผูโ้ ดยสารมีจาํ นวนเพิ่มขึ้นสูงมากจะทําให้องค์กรการบินมีการเจริ ญเติบโตขึ้นอย่างรวดเร็ จ ซึ่ งองค์กรการบิน
ต้องมีการปฎิบตั ิงานด้านการบินตามมาตรฐานสากลเพื่อให้การปฏิบตั ิงานไม่มีการเกิดอากาศยานอุบตั ิเหตุ
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2. วัตถุประสงค์

เพื่ อ สร้ างความรู ้ ค วามเข้าใจถึ งความสําคัญ ของวัฒ นธรรมความเที่ ยงธรรมในองค์ก รการบิ น และ
แนวทางการแก้ไขความผิดพลาดของมนุษย์ภายใต้วฒั นธรรมความเที่ยงธรรม

3. แนวความคิดเกีย่ วกับวัฒนธรรมความปลอดภัย

ทฤษฎีสาเหตุการเกิดอุบตั เิ หตุ
องค์ก รการบิ น พลเรื อ นระหว่างประเทศ (International Civil Aviation Organization, 2012) กล่ าวว่า
ความปลอดภัย หมายถึง สภาวะที่ มีความเป็ นไปได้ที่จะเป็ นอันตรายต่อบุ คคล หรื อความเสี ยหายต่อทรัพย์สิน
ลดลงเหลือและรักษาไว้ที่ระดับที่ ยอมรับได้หรื อตํ่ากว่า โดยได้ผ่านกระบวนการระบุอนั ตรายอย่างต่อเนื่ องและ
การบริ หารความเสี่ ยงด้านความปลอดภัย
แนวคิดทฤษฏี โดมิโนได้ถูกพัฒนาโดย James Reason และนําเสนอเป็ นรู ปธรรมของความสัมพันธ์ที่
ชัดเจนมากระหว่างสภาพความบกพร่ องซ่ อนเร้น (ความบกพร่ องที่ เกิ ดขึ้นจากการมอบหมายงานอย่างเป็ นทาง
การของระบบการบริ หารจัดการ โดยการแบ่ งมอบงานของผูบ้ ริ หารระดับสู งขององค์กรลงมาถึงผูก้ าํ กับดูแล)
กับสภาพอันตรายที่มองเห็นได้ (การกระทําหรื อละเว้นการกระทําของผูม้ ีหน้าที่ปฏิบตั ิงานโดยตรง) ที่ส่งผลต่อการเกิด
อุบัติเหตุหรื อความสู ญเสี ย James Reason (ICAO , 2012) ได้พ ฒ
ั นาสร้างแบบจําลองเพื่ อใช้อธิ บ ายสาเหตุของ
การเกิ ด อุ บัติ เหตุ ข ององค์ก ร และมาตรการการป้ อ งกัน สภาพความบกพร่ อ งซ่ อ นเร้ น ที่ เป็ นจุ ด เริ่ ม ต้น ของ
การจัดการที่ ก่อให้เกิ ดความเสี ยหายขององค์กร ดังนั้นสภาพความบกพร่ องซ่ อนเร้นจึ งเป็ นสิ่ งที่ เป็ นอัน ตราย
เพราะว่าองค์กรไม่สามารถมองเห็นหรื อคาดการณ์ได้ และพร้อมที่จะทําความเสี ยหายได้ตลอดเวลา ดังรู ปที่ 2

รู ปที่ 2 แบบจําลองสาเหตุการเกิดอุบตั ิเหตุ (ICAO , 2012)
จากรู ปที่ 2 แบบจําลองนี้ แสดงให้เห็ นทิ ศทางสาเหตุของการเกิ ดอุบัติเหตุโดยเริ่ มจากทางซ้ายมื อไป
ทางขวามือ คือ การจัดองค์กร (Organization) ที่มีสภาพความบกพร่ องซ่อนเร้น จากปรัชญาการบริ หาร การกําหนด
นโยบายของผูบ้ ริ หาร กระบวนการทํางาน ร่ วมด้วยสถานที่ ทาํ งาน (Workplace) มีสภาพเงื่อนไขที่ เอื้อต่อการเกิ ด
ข้อผิด พลาด และประการสุ ดท้าย คื อ บุ คคล (People) มี การกระทําความผิดพลาดและการฝ่ าฝื น ดังนั้นเมื่ อ มี
ความผิดพลาดตั้งแต่การจัดองค์กร สถานที่ ทาํ งาน และบุ คคลจึ งทําให้เกิ ดอุบตั ิ เหตุได้ โดยมีผลที่ ตามมาได้แก่
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การบาดเจ็บหรื อเสี ยชีวติ ของผูเ้ กี่ยวข้อง ความเสี ยหายของอุปกรณ์หรื อเครื่ องมือต่างๆ แต่แนวความคิดของ James
Reason นี้ได้ให้องค์กรการบินได้กาํ หนดมาตรการการป้ องกันการเกิดอุบตั ิเหตุ ได้แก่ (1) การนําเทคโนโลยีมาช่วย
ในการทํางานให้มีประสิ ทธิ ภาพ (2) การฝึ กอบรมบุคลากรให้ได้มาตรฐานการทํางาน (3) การกําหนดกฎระเบี ยบ
การทํางาน ดังนั้นจากแนวความคิดของ James Reason นี้สิ่งที่สาํ คัญที่สุดในองค์กร คือ บุคลากร เมื่อองค์กรต้องการ
ให้บุคลากรมีมาตรฐานการทํางานที่ดีแล้วนั้นองค์กรจําเป็ นต้องมีวฒั นธรรมองค์กรที่เข้มแข็งด้วย
วัฒนธรรมองค์กร
วัฒนธรรมจะทําให้สมาชิ กขององค์กรเกิ ดความรู ้สึกเป็ นส่ วนหนึ่ งกับองค์กร สร้างสรรค์ให้เกิ ดความ
มุ่งมัน่ พันธะสัญญาต่อองค์กร ส่ งเสริ มให้เกิ ดเสถี ยรภาพทางสังคม และเป็ นเครื่ องมื อในการสร้างความรู ้สึกที่
ก่ อ ให้ เกิ ด เป็ นพฤติ ก รรม โดยวัฒ นธรรมองค์ก รจะถู กกําหนดและควบคุ ม ได้ง่ายกว่าวัฒ นธรรมประจําชาติ
ซึ่ งทนทานและยากที่ จะเปลี่ยนแปลง วัฒนธรรมองค์กรนั้นมีส่วนหนึ่ งที่ รับอิทธิ พลและถูกหล่อหลอมขึ้นจาก
วัฒนธรรมประจําชาติ และวัฒนธรรมของอาชีพไปสู่ การฝึ ก และการปฏิบตั ิที่เป็ นมาตรฐาน วัฒนธรรมองค์กรจะ
หล่อหลอมทัศนคติของสมาชิกในองค์กรนําไปสู่ การสร้างผลผลิต ดังนั้นองค์กรที่ สมาชิกมีวฒั นธรรมชาติและ
วัฒนธรรมของอาชี พในรู ปแบบเดี ยวกัน จึ งถือได้ว่ามี รูปแบบวัฒนธรรมองค์กรที่ ไม่ซับซ้อนมากนัก ต่างจาก
องค์กรที่ มีบุคคลหลากหลายสัญชาติ ซึ่ งวัฒนธรรมชาติของสมาชิ กแต่ละคนอาจส่ งผลต่อวัฒนธรรมองค์กรใน
ภาพรวม
จากการศึ กษาความหมายของวัฒนธรรมองค์กรของนักวิชาการ ได้แก่ Smircich (1983) และ Pidgeon
(1991) ดังนั้นผูว้ ิจยั สรุ ปได้วา่ วัฒนธรรมองค์กร คือ รู ปแบบค่านิ ยมและความเชื่อที่ ได้รับการค้นพบสร้างสรรค์
และพัฒนาเป็ นเอกลักษณ์ขององค์กร โดยจะทําให้สมาชิ กในองค์กรเกิ ดความรู ้สึกเป็ นส่ วนหนึ่ งกับองค์กรผ่าน
ทางสัญลักษณ์ ซึ่งจะทําให้เกิดความมุ่งมัน่ ต่อภารกิจขององค์กร และเป็ นเครื่ องมือที่ก่อให้เกิดเป็ นพฤติกรรม
Schein (1997) กล่าวว่า วัฒนธรรมสามารถแบ่งได้เป็ น 3 ระดับขั้น ได้แก่
(1) ระดับ รู ปธรรม (Artifacts) หมายถึ ง รู ปแบบเปลื อกนอกของวัฒ นธรรมเป็ นสิ่ งที่ มนุ ษย์ส ร้างขึ้ น
ซึ่ งประกอบด้วยสิ่ งทั้งหลายที่ สามารถจะมองเห็ น ได้ยินหรื อสัมผัสได้รวมทั้งผลผลิต ซึ่ งถือเป็ นส่ วนที่ กาํ หนด
พฤติกรรมของสมาชิกกลุ่ม เช่น สถาปั ตยกรรม ภาษา เทคโนโลยี งานสร้างสรรค์ทางศิลปะ เสื้ อผ้า ตํานาน
(2) ค่านิ ยมการซึ มซับ (Espoused Value) หมายถึง การเรี ยนรู ้ของกลุ่มคนโดยสมาชิ กในกลุ่มยอมรั บ
แนวทางในการจัดการกับปั ญหาตามความเชื่อ และแนวทางในความสําเร็ จอย่างต่อเนื่ องจนก่อให้เกิดความรู ้สึกว่า
แนวทางนั้นเป็ นสิ่ งที่ ถูกต้องและเป็ นความเป็ นจริ ง ซึ่ งถือเป็ นการเริ่ มกระบวนการเปลี่ยนแปลงที่ เกิดจากปั ญญา
และถูกเปลี่ยนเป็ นค่านิยมหรื อความเชื่อที่มีร่วมกัน
(3) สมมติฐานพื้นฐาน (Basic Assumptions) หมายถึง ข้อสมมติรากฐานที่เป็ นส่วนที่สาํ คัญที่อยูใ่ นระดับ
ลึกสุ ดของวัฒนธรรมองค์กร เมื่อวิธีการแก้ปัญหาได้รับความสําเร็ จซํ้าแล้วซํ้าอีก โดยบุคคลในองค์กรไม่จาํ เป็ นต้อง
สงสัยในวิธีการดังกล่าวอีกต่อไป และสิ่ งที่เคยเป็ นเกิดมาจากความรู ้สึกว่าน่าจะเป็ นจริ งจนได้รับการพัฒนาอย่าง
ค่อยเป็ นค่อยไป จนมาสู่ความเป็ นจริ งที่ไม่จาํ เป็ นต้องพิสูจน์อีกต่อไป
วัฒนธรรมความปลอดภัย
วัฒนธรรมความปลอดภัยเริ่ มใช้อย่างเข้มงวดภายหลังจากการเกิดระเบิดของโรงงานปรมาณู Chernobyl
ในประเทศยูเครน ซึ่ งเกิ ด ความเสี ย หายที่ รุ น แรงและทํา ให้ เกิ ด ความสนใจต่ อ การทํา งานที่ อ ยู่บ นพื้ น ฐาน
ความปลอดภัยเพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะงานที่มีความเสี่ ยงต่อการเกิ ดอุบตั ิเหตุที่มีความเสี ยหายมาก เช่น ธุ รกิ จการบิ น
ธุ รกิ จนํ้ามัน อุ ต สาหกรรมการก่ อ สร้ าง และโรงงานผลิ ตสิ น ค้า ดังนั้น วัฒ นธรรมความปลอดภัยจึ งถู ก นํามา
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อภิปรายอีกหลายครั้งเพื่อวิเคราะห์ความผิดพลาดของมนุ ษย์ โดยเฉพาะความผิดพลาดทางเทคนิ ค นโยบายและ
การปฏิบตั ิงานด้านความปลอดภัยมาเกี่ยวข้องกับการป้ องกันอุบตั ิเหตุ
จากการศึ ก ษาความหมายของวัฒ นธรรมความปลอดภัยของนัก วิช าการ ได้แก่ McDonald & Ryan
(1992); Carroll (1998); Cooper (2000) ดังนั้นผูว้ จิ ยั สรุ ปได้วา่ วัฒนธรรมความปลอดภัย (Safety Culture) หมายถึง
ความเชื่ อ ประเพณี ทัศ นคติ ค่ านิ ย มเกี่ ย วกับ อัน ตรายและความปลอดภัย ซึ่ งจะกําหนดรู ป แบบพฤติ ก รรม
ความปลอดภัยของผูป้ ฏิบตั ิงานในองค์กร ในการลดโอกาสที่จะพบกับสภาพที่เป็ นอันตราย หรื อการกระทําที่เป็ น
อันตรายโดยนําไปสู่การบาดเจ็บหรื อเสี ยชีวติ
Reason (1997) ได้อธิบายวัฒนธรรมความปลอดภัย มี 5 องค์ประกอบ (รู ปที่ 3) ได้แก่
1. วัฒ นธรรมการสื่ อ ข้อ มู ล ข่ า วสาร (Informed Culture) หมายถึ ง การรวบรวมข้อ มู ล จากอุ บัติ เหตุ
อุบตั ิการณ์ รายงานอันตรายที่ อาจทําให้เกิ ดอุบัติเหตุ ข่าวสารที่ ได้จากมาตรการเชิ งรุ ก และการสํารวจทางด้าน
ความปลอดภัย แล้วนําข้อมูลนําไปเผยแพร่ ให้กบั บุคลากรในองค์กรได้รับรู ้และเรี ยนรู ้
2. วัฒนธรรมการรายงาน (Reporting Culture) หมายถึง บรรยากาศที่บุคลากรในองค์กรรู ้สึกมีอิสระที่จะ
สื่ อสารและให้ความร่ วมมือกับการปฏิบตั ิในระบบความปลอดภัย โดยที่การสื่ อสารข้อมูลนั้นองค์กรต้องมีระบบ
ช่องทางการรับข้อมูลและง่ายต่อการเข้าถึงของบุคลากรในองค์กร
3. วัฒนธรรมความเที่ ยงธรรม (Just Culture) หมายถึง บรรยากาศของความไว้วางใจ งดเว้นการตําหนิ
และการส่ งเสริ มการให้บุคลากรได้นาํ ข้อมูลความผิดพลาดมาเปิ ดเผยเป็ นบทเรี ยนในการปฎิ บตั ิงาน ในขณะที่
องค์กรมีความชัดเจนในเส้นแบ่งระหว่างพฤติกรรมความผิดพลาดที่ยอมรับได้และยอมรับไม่ได้ โดยพฤติกรรม
ความผิดพลาดของบุคลากรนั้นจะต้องถูกจัดการอย่างเหมาะสม และทําให้บุคลากรมีความรู ้สึกมีส่วนรับผิดชอบ
ต่อความปลอดภัยนั้น
4. วัฒ นธรรมความยืดหยุ่น (Flexible Culture) หมายถึ ง ความสามารถในการปรับตัวขององค์กรเมื่ อ
เผชิญกับโลกที่ เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา โดยองค์กรต้องเตรี ยมพร้อมปรับเปลี่ยนส่ วนงานต่างๆ ให้เหมาะสมกับ
สภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนไปเพื่อให้การปฎิบตั ิงานมีความปลอดภัยอย่างมีประสิ ทธิภาพและประสิ ทธิผล
5. วัฒนธรรมการเรี ยนรู ้ (Learning Culture) หมายถึ ง องค์กรต้องมี การรวบรวมบทสรุ ปที่ ถูกต้องจาก
ระบบข้อมูลความปลอดภัยขององค์กร และนําบทสรุ ปนั้นมาให้บุคคลากรในองค์การได้ศึกษามีความเข้าใจและ
สามารถนําข้อมูลไปใช้ในการปรับเปลี่ยนลักษณะการทํางานและใช้เป็ นแนวทางในการป้ องกันอุบตั ิเหตุ

รู ปที่ 3 วัฒนธรรมความปลอดภัย (Reason, 1997)
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รู ปที่ 3 วัฒนธรรมความเที่ยงธรรม (Just Culture) เป็ นรากฐานที่สาํ คัญในการส่งเสริ มวัฒนธรรมความปลอดภัย
เมื่อองค์กรการบิ นมีการสร้างวัฒนธรรมความเที่ยงธรรมจะเป็ นการช่วยสร้างบรรยากาศที่ดีในการทํางาน โดยบุคลากร
รู ้สึกที่ ดีในการรายงานข้อมูลด้านรายงานอันตราย อุบัติการณ์ อุบัติเหตุ หรื อข้อมูลต่างๆ ด้านความปลอดภัย
ซึ่ งบุคลากรไม่กลัวการถูกลงโทษ ดังนั้นวัฒนธรรมความเที่ ยงธรรมที่ แข็งแรงในองค์กรจะเป็ นสิ่ งที่ สําคัญและ
จําเป็ นในการสนับสนุ นวัฒนธรรมความปลอดภัยในด้านอื่นๆ (วัฒนธรรมการสื่ อข้อมูลข่าวสาร วัฒนธรรมการ
รายงาน วัฒนธรรมความยืดหยุน่ และวัฒนธรรมการเรี ยนรู ้)
Robbins et.al (2001) กล่าวว่าวัฒนธรรมถูกถ่ายทอดสู่คนในองค์กรได้หลากหลายรู ปแบบได้แก่
1. เรื่ องราวขององค์กร หมายถึ ง การปลูกฝั งความเชื่ อ ค่านิ ยม ให้กับคนในองค์กร โดยการบอกเล่า
สื่ อสารเกี่ยวกับการก่อตั้ง ความภาคภูมิใจ ความยากลําบากในการฟันฝ่ าอุปสรรค ความสําเร็ จ ตลอดจนความล้มเหลว
ไปให้ทุกคนได้รับทราบและซึมซับจนเกิดเป็ นการหล่อหลอมให้เกิดความเชื่อค่านิยมไปในแนวทางเดียวกัน
2. ประเพณี ปฏิ บตั ิหรื อพิธีกรรม หมายถึง แนวทางการปฏิ บัติหลายแนวทางที่ ถูกแสดงออกมาอย่างมี
ความสอดคล้องต่อเนื่องกันซํ้าแล้วซํ้าอีก และสร้างเสริ มให้เกิดค่านิยมหลักขององค์กร
3. สัญลักษณ์ขององค์กร หมายถึง สิ่ งหนึ่ งที่จะสื่ อความหมายต่างๆ ที่แฝงอยูใ่ นสัญลักษณ์น้ นั และเป็ น
ส่วนก่อให้เกิดความเชื่อค่านิยมขององค์กร
4. ภาษาที่ ใช้ในองค์กร หมายถึ ง การพัฒ นาภาษาที่ เป็ นเอกลักษณ์ ข้ ึน ใช้เพื่ออธิ บายอุปกรณ์ สถานที่
บุ คคลในองค์กร และผลิ ตภัณ ฑ์ โดยเป็ นคําเฉพาะที่ รู้กัน ในองค์กร และเป็ นเหมื อนสิ่ งที่ สร้ างความรู ้สึ กเป็ น
พวกเดียวกันให้เกิดขึ้นในองค์กร
5. บุ คคลที่ เป็ นตัวแบบ หมายถึง บุ คคลที่ มีพฤติกรรมสอดคล้องในแนวทางเดี ยวกับวัฒ นธรรมที่ พึ ง
ปรารถนาอย่างชัดเจน และสามารถเป็ นแบบอย่างให้ผอู ้ ื่นในองค์กรปฎิบตั ิตามได้

4. แนวทางการแก้ ไขความผิดพลาดของมนุษย์ภายใต้ วฒ
ั นธรรมความเทีย่ งธรรม

วัฒนธรรมความเที่ยงธรรม (Just Culture) นั้นมีความสําคัญมากในองค์กรการบินโดยมีลกั ษณะที่เด่นชัด
คือ องค์กรได้กาํ หนดเส้นแบ่ งระหว่างความผิดพลาดของมนุ ษย์ (HUMAN ERROR) ที่ ยอมรับได้และยอมรั บ
ไม่ได้ ซึ่ งความผิดพลาดของมนุ ษย์ที่ยอมรับได้ ได้แก่ การพลั้งเผลอ (SLIPS) การลืม (LAPSES) และการทําผิด
(MISTAKES) ส่ ว นความผิ ด พลาดของมนุ ษ ย์ที่ ย อมรั บ ไม่ ไ ด้ ได้แ ก่ การฝ่ าฝื น (VIOLATION) โดยเมื่ อ เกิ ด
พฤติกรรมความผิดพลาดของบุคลากรนั้นองค์กรจะต้องจัดการอย่างเหมาะสม และทําให้บุคลากรมีความรู ้สึกมี
ส่ วนรั บผิดชอบต่อความปลอดภัยขององค์กร เช่ น บุ คคลากรให้ความร่ วมมื อในการสอบสวนหาสาเหตุข อง
อุบตั ิเหตุ พร้อมที่จะนําเรื่ องราวนี้ ไปเป็ นบทเรี ยนให้กบั เพื่อนร่ วมงานได้เรี ยนรู ้ และองค์กรจะได้ไม่เกิดอุบตั ิเหตุ
เหมือนเดิมอีกครั้ง และผูก้ ระทําผิดพลาดพร้อมที่จะปรับปรุ งแก้ไขการปฏิบตั ิงาน ซึ่งผูว้ จิ ยั ได้ศึกษาความผิดพลาด
ของมนุ ษ ย์ (HUMAN ERROR) จาก ICAO (2012) และดําเนิ น การวิเคราะห์ สังเคราะห์ และกําหนดแนวทาง
การแก้ไขความผิดพลาดของมนุษย์ภายใต้วฒั นธรรมความเที่ยงธรรม ดังรู ปที่ 4
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ความผิดพลาดของมนุษย์
(HUMAN ERROR)

แนวทางการแก้ ไข
ความผิดพลาดของ
มนุษย์

การพลั้งเผลอ
(SLIPS)
การลืม
(LAPSES)
การทําผิด
(MISTAKES)
การฝ่ าฝื น
(VIOLATION)

ไม่ต้ งั ใจกระทํา
(UNINTENED ACTION)
การฝึ กอบรม
ตั้งใจกระทํา
(INTENED ACTION)

การปรับเปลี่ยน
พฤติกรรม

รู ปที่ 4 แนวทางการแก้ไขความผิดพลาดของมนุษย์ภายใต้วฒั นธรรมความเที่ยงธรรม
จากรู ปที่ 4 อธิบายว่า เมื่อองค์กรการมีอุบตั ิเหตุ อุบตั ิการณ์ หรื อรายงานอันตราย แผนกนิรภัยการบินต้อง
ดําเนิ นการสอบสวนหาสาเหตุที่ทาํ ให้เกิ ดเหตุการณ์ น้ ันจากผูท้ ี่ เกี่ ยวข้องและหลักฐานของอุบตั ิเหตุ อุบตั ิการณ์
หรื อรายงานอันตราย ซึ่งเมื่อได้บุคคลกระทําผิดพลาดแล้ว ให้ดาํ เนินการพิจารณาการกระทําของบุคคล ได้แก่
1. กรณี บุคคลมีการกระทําความผิดพลาดแบบการพลั้งเผลอ (ความผิดพลาดเกิดจากความจําของผูป้ ฎิบตั ิ
งานเสี ยไปชัว่ ขณะ) หรื อแบบการลืม (ความผิดพลาดเกิดจากความจําของผูป้ ฎิบตั ิงานเสี ยและไม่สามารถกระทํา
ตามขั้น ตอนการปฎิ บัติ งานได้) ซึ่ ง เป็ นการกระทําแบบไม่ ต้ ังใจกระทํา โดยมี ส าเหตุ ม าจากฐานขาดทัก ษะ
ความชํานาญในการปฏิบตั ิงาน ดังนั้นภายใต้วฒั นธรรมความเที่ ยงธรรม บุคคลนั้นจะไม่ได้รับโทษหรื อความผิด
และองค์กรต้องดําเนิ นการแก้ไขปั ญหาที่ชดั เจนด้วยการฝึ กอบรมให้บุคลากรปฏิบตั ิตามคู่มือการปฏิบตั ิงานอย่าง
เคร่ งครัด และเพิ่มจํานวนบุคลากรในการปฏิบตั ิงานเพื่อเป็ นการตรวจสอบการปฏิบตั ิงานซึ่งกันและกัน
2. กรณี บุคคลมีการกระทําความผิดพื้นฐานแบบการทําผิด ซึ่ งเป็ นการกระทําแบบตั้งใจกระทํา และไม่รู้
ว่าเป็ นการกระทําที่ ไม่ถูกต้อง โดยมีสาเหตุมาจากฐานขาดฐานความรู ้ หรื อฐานไม่เข้าใจกฏเกณฑ์ในการปฏิ บตั ิงาน
ดังนั้นภายใต้วฒั นธรรมความเที่ ยงธรรม บุคคลนั้นจะได้รับโทษเล็กน้อยหรื อความผิดไม่มากตามกฏเกณฑ์ของ
องค์กร และองค์กรมีวิธีที่ตอ้ งดําเนิ นการแก้ไขปั ญหาที่ ชดั เจน โดยการนําบุคคลนั้นมาฝึ กอบรมใหม่ เช่น ศึ กษา
กฎการบินและระเบียบวิธีการปฎิบตั ิงานอื่นๆ และความรู ้ดา้ นการบินในส่วนที่กระทําผิดพลาด
3. กรณี บุคคลมีการกระทําความผิดพื้นฐานแบบการฝ่ าฝื น ซึ่ งเป็ นการกระทําแบบตั้งใจกระทํา รู ้วา่ เป็ น
การกระทําที่ผิด และบุคคลมีความเข้าใจในฐานความรู ้ หรื อฐานกฏเกณฑ์ในการปฏิบตั ิงาน โดยบุคคลไม่ทาํ ตาม
กฎเกณฑ์ระเบี ยบวิธีการปฎิบตั ิงาน ซึ่ งเป็ นอันตรายมากกว่าความผิดพลาดพื้นฐานชนิ ดอื่นๆ เช่น การฝ่ าฝื นเป็ น
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กิ จวัตร การฝ่ าฝื นตามสถานการณ์ การฝ่ าฝื นแบบตื่น เต้น หรื อการฝ่ าฝื นแบบยกเว้น ดังนั้น ภายใต้วฒั นธรรม
ความเที่ ยงธรรม บุ คคลนั้น จะได้รั บ โทษหรื อ ความผิ ด มากตามกฏเกณฑ์ข ององค์กร และองค์ก รมี วิธีที่ ต อ้ ง
ดําเนิ นการแก้ไขปั ญหาที่ชดั เจน ด้วยการนําบุคคลนั้นมาปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการทํางานใหม่ให้เหมาะสมกับ
องค์กร

5. สรุ ป

องค์กรการบิ นเป็ นองค์กรที่มีความเสี่ ยงสู งในการเกิดอุบตั ิเหตุ อุบตั ิการณ์ ซึ่ ง James Reason ได้พฒั นา
สร้างแบบจําลองขึ้นมาเพื่อหาสาเหตุของการเกิดอุบตั ิเหตุขององค์กร พร้อมมาตรการป้ องกันสภาพความบกพร่ อง
ซ่อนเร้นซึ่งเป็ นจุดเริ่ มต้นของการจัดการที่ก่อให้เกิดความเสี ยหาย ซึ่งสภาพความบกพร่ องซ่อนเร้นจึงเป็ นสิ่ งที่น่า
กลัวเพราะไม่สามารถมองเห็ นหรื อคาดการณ์ได้ และได้กาํ หนดมาตรการต่างๆ ในการป้ องกันการเกิ ดอุบตั ิเหตุ
โดยปั จจัยด้านมนุ ษย์ (Human Factor) มีส่วนสําคัญมากในการปฏิ บตั ิงาน ได้แก่ พฤติกรรมในการทํางาน ซึ่ งถ้า
องค์กรมีวฒั นธรรมการทํางานที่ดีจะส่ งผลให้บุคคลมีพฤติกรรมในการทํางานที่ดีดว้ ย และองค์กรจําเป็ นต้องสร้าง
วัฒนธรรมความปลอดภัยในการทํางาน วัฒนธรรมความปลอดภัยถูกนํามาใช้ในงานที่ มีความเสี่ ยงในการเกิ ด
อุบตั ิเหตุที่มีความเสี ยหายมาก เช่น ธุ รกิ จการบิ น โดยวัฒนธรรมความปลอดภัย (Safety Culture) จะกําหนดรู ปแบบ
พฤติกรรมความปลอดภัยของผูป้ ฏิบตั ิงานในองค์กร ในการลดโอกาสที่จะพบกับสภาพที่เป็ นอันตราย หรื อการกระทํา
ที่ เป็ นอันตราย โดยนําไปสู่ การบาดเจ็บหรื อเสี ยชี วิต ต่อมา James Reason ได้อธิ บายวัฒนธรรมความปลอดภัย
มี 5 องค์ป ระกอบ ได้แก่ (1) วัฒ นธรรมการสื่ อข้อมู ล ข่าวสาร (Informed Culture) (2) วัฒ นธรรมการรายงาน
(Reporting Culture) (3) วัฒนธรรมความเที่ยงธรรม (Just Culture) (4) วัฒนธรรมความยืดหยุน่ (Flexible Culture)
(5) วัฒนธรรมการเรี ยนรู ้ (Learning Culture) โดยวัฒนธรรมความเที่ยงธรรม (Just Culture) เป็ นรากฐานที่สําคัญ
ในการส่ งเสริ มวัฒนธรรมความปลอดภัย และเป็ นการช่วยสร้างบรรยากาศที่ดีในการทํางาน ทําให้บุคคลากรรู ้สึก
ที่ ดีในการรายงานข้อมูลด้านรายงานข้อมูลต่างๆ ด้านความปลอดภัย ซึ่ งบุ คคลากรไม่กลัวการถูกลงโทษ และ
วัฒนธรรมความเที่ ยงธรรม (Just Culture) ยังเป็ นตัวกําหนดมาตรฐานในการลงโทษ เมื่อบุคคลกระทําความผิดพลาด
ในการปฏิบตั ิงานต่างๆ ด้วย

6. ข้ อเสนอแนะ

1. ผูบ้ ริ หารองค์กรการบินต้องบริ หารจัดการระบบความปลอดภัยในองค์กร โดยการออกนโยบายความ
ปลอดภัยขององค์กร การจัดการโครงสร้างองค์กรให้เหมาะสมกับการดําเนิ นงาน การจัดการทรัพยากรบุคคลให้
เหมาะสมกับการทํางานในตําแหน่งต่างๆ ภายในองค์กร การจัดการเครื่ องมืออุปกรณ์ต่างๆ ให้ได้มาตรฐาน และ
มีระบบการประเมินการทํางานที่ โปร่ งใสเหมาะสม การจัดการทั้งหมดนี้ การจัดการทรัพยากรมนุ ษย์เป็ นสิ่ งที่
สําคัญที่สุดเพราะว่าองค์กรต้องการบุคคลที่มีพฤติกรรมที่เหมาะสมในการทํางาน โดยพฤติกรรมเหล่านี้จะเกิดกับ
บุคคลได้องค์กรต้องพัฒนาวัฒนธรรมความปลอดภัยในการปฎิบตั ิงานด้านการบิน
2. ผูบ้ ริ หารองค์กรการบินต้องนําแนวคิดวัฒนธรรมความเที่ยงธรรม (Just Culture) ซึ่ งเป็ นรากฐานของ
วัฒนธรรมความปลอดภัยมาใช้ในการบริ หารจัดการในด้านต่างๆ เพื่อกําหนดพฤติกรรมการทํางานของบุคคลใน
องค์กร ได้แก่ ลักษณะความมุ่งมัน่ การปฏิบตั ิที่เป็ นแบบอย่าง การติดต่อสื่ อสารที่ดี และผูบ้ ริ หารองค์กรการบิ น
ต้องกําหนดระเบียบการลงโทษบุคคลให้เป็ นมาตรฐานจากพฤติกรรมการทํางานที่ผิดพลาด
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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. ความสํ าคัญและทีม่ าของปัญหาวิจัย

การบริ หารงานในองค์กรจะประสบความสําเร็ จมากน้อยเพียงใดย่อมขึ้นอยู่กบั ความสามารถในการ
บริ หารจัดการภาระหน้าที่ต่าง ๆ ให้บรรลุตามเป้ าหมาย ไม่วา่ จะเป็ นเรื่ องการวางแผนการจัดองค์กร การจัดการคน
เข้าทํางาน การชี้นาํ และการควบคุม ซึ่ งในกระบวนการเหล่านี้เป็ นปั จจัยที่มีความสําคัญเป็ นอย่างมาก ปั จจุบนั ได้
เกิ ดกระแสแนวคิดในรู ปแบบใหม่ ซึ่ งสามารถตอบสนองความต้องการพัฒนาองค์กร และการพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์ในเวลาเดียวกันได้ คือ องค์กรแห่ งการเรี ยนรู ้ (Learning Organization) ซึ่ งหมายถึง การทําให้คนในองค์กร
เรี ยนรู ้ปัจจัยต่าง ๆทั้งจากภายใน และภายนอกเพื่อนํามาใช้ในการพัฒนาตนเอง และการดําเนินงานขององค์กรอัน
จะนํามาซึ่ งการเพิ่มประสิ ทธิ ผลในการดําเนินงานขององค์กร (สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการและ
สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ, 2548)
วิทยาลัยการบินและคมนาคม สาขาวิชาการจัดการความปลอดภัยการบิน มหาวิทยาลัยศรี ปทุม ได้เล็งเห็นถึง
ความสําคัญของภาคอุตสาหกรรมการบิน โดยการเปิ ดหลักสู ตรด้านความปลอดภัยการบิน ในระดับปริ ญญาตรี
มี พนั ธกิ จหลักที่ มุ่งเน้นการพัฒนาศักยภาพด้านการจัดการความปลอดภัย การบิ นเพื่ อมี สมรรถนะวิชาชี พ ใน
อุตสาหกรรมการบิน
เพื่อเป็ นการพัฒนาวิทยาลัยการบินและคมนาคม ให้เป็ นองค์กรแห่งการเรี ยนรู ้ดา้ นความปลอดภัยการบิน
และพัฒนานักศึกษาให้ตระหนักถึงความสําคัญของการเรี ยนรู ้ในด้านความปลอดภัยการบิน และแสวงหาความรู ้
อย่างต่อเนื่ องตลอดชีวิตตามแบบขององค์กรแห่ งการเรี ยนรู ้ ผูว้ ิจยั ในฐานะที่เป็ นบุคลากรทางด้านการศึกษา และ
ดู แลนักศึ กษาของวิทยาลัยการบิ นและคมนาคม มหาวิทยาลัยศรี ปทุ ม จึ งมี ความสนใจที่ จะศึ กษาถึ งแนวทาง
การเป็ นองค์กรแห่งการเรี ยนรู ้ดา้ นความปลอดภัยการบิน กรณี ศึกษา: วิทยาลัยการบินและคมนาคม มหาวิทยาลัย
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ศรี ปทุม เพื่อนําผลการวิจยั ไปใช้เป็ นแนวทางในการนําไปพัฒนากับนักศึกษา และเพื่อเป็ นการต่อยอดหลักสูตรให้
เป็ นองค์กรแห่งการเรี ยนรู ้ดา้ นความปลอดภัยการบิน

2. วัตถุประสงค์ ของการวิจัย

เพื่อศึกษาแนวทางการเป็ นองค์กรแห่ งการเรี ยนรู ้ดา้ นความปลอดภัยการบินกรณี ศึกษาวิทยาลัยการบิ น
และคมนาคม มหาวิทยาลัยศรี ปทุม

3. วิธีดําเนินการวิจัย

3.1 แบบแผนการวิจยั
ด้วยการศึกษา วิเคราะห์ สังเคราะห์แนวคิดทฤษฎีและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้องด้านองค์กรแห่งการเรี ยนรู ้และ
การจัดการความรู ้ เพื่อพัฒนาหลักสู ตรไปสู่ การเป็ นองค์กรแห่ งการเรี ยนรู ้ และเพื่อเป็ นแนวทางในการสร้าง
เครื่ องมือในการวิจยั ตามโครงสร้างกรอบแนวคิดสําหรับการวิจยั ซึ่ งในการวิจยั ครั้งนี้ แนวคิดพื้นฐานเกี่ ยวกับ
การเป็ นองค์กรแห่ งการเรี ยนรู ้ที่นาํ มาปรับใช้ คือ องค์ประกอบองค์กรแห่ งการเรี ยนรู ้ 5 ด้าน ตามแนวคิดทฤษฎี
ของ Peter M. Senge (1990) และกรอบงานของระบบบริ หารนิรภัยการบินโดย ICAO หรื อเสาหลักทั้งสี่
3.2 ประชากรและตัวอย่ าง
ผูว้ ิจยั ได้กาํ หนดกลุ่มตัวอย่างซึ่ งเป็ นกลุ่มผูใ้ ห้ขอ้ มูลสําคัญที่ใช้ในการวิจยั โดยการคัดเลือกแบบเจาะจง
(Purposive Sampling) คื อ ผูป้ ระกอบการในอุตสาหกรรมการบิ นทั้งภาคพื้นและภาคอากาศ ประกอบไปด้วย
5 องค์กร โดยแต่ละองค์กรมีผใู ้ ห้ขอ้ มูลสําคัญ 1 คน คือ
3.2.1 ผูช้ ่วยกรรมการผูอ้ าํ นวยการใหญ่ สายงานมาตรฐานท่าอากาศยานและการบิน บริ ษทั การท่า
อากาศยานไทย จํากัด (มหาชน) (Airports of Thailand Public Company Limited)
3.2.2 ผูจ้ ดั การงานบริ หารทัว่ ไป บริ ษทั วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จํากัด (Aerothai)
3.2.3 กรรมการผูจ้ ดั การบริ ษทั การบินกรุ งเทพ จํากัด (มหาชน) Bangkok Airways
3.2.4 ผูจ้ ัดการความปลอดภัยการบิ น โรงเรี ยนการบิ นไทย เอวิเอชั่น อะคาเดมี่ (Thai Aviation
Academy)
3.2.5 Acting Quality Manager TFT , Team lead of Document Standard บริ ษทั การบิ นไทย จํากัด
(มหาชน) (Thai Airways International Public Company Limited)
3.3 เครื่ องมือวิจยั
การดําเนิ นการวิจัยครั้ งนี้ เป็ นการวิจัยเชิ งคุ ณ ภาพ (Qualitative Research) ใช้วิธีการสัมภาษณ์ เ ชิ ง ลึ ก
(In-depth Interview) มีชุดแบบสัมภาษณ์เป็ นเครื่ องมือในการวิจยั โดยมีรายละเอียดของเครื่ องมือดังนี้
การศึ ก ษาวิจัย เชิ ง คุ ณ ภาพผูว้ ิจัย ได้คน้ คว้า ข้อ มูล ทางด้า นเอกสารใช้ก ารสัม ภาษณ์ เ ชิ งลึ ก (In-depth
Interview) กับกลุ่มผูป้ ระกอบการในอุตสาหกรรมการบิน ทั้ง 5 องค์กร องค์กรละ 1 คน คือ บริ ษทั การท่าอากาศ
ยานไทย จํากัด (มหาชน), บริ ษทั วิทยุการบิ นแห่ งประเทศไทย จํากัด, บริ ษทั การบิ นกรุ งเทพ จํากัด (มหาชน),
โรงเรี ยนการบินไทย เอวิเอชัน่ อะคาเดมี่, บริ ษทั การบินไทย จํากัด (มหาชน) และเพื่อให้ได้ขอ้ มูลที่มีความสมบูรณ์
มากยิง่ ขึ้นผูว้ จิ ยั ใช้วธิ ีสมั ภาษณ์กบั ผูใ้ ห้ขอ้ มูลสําคัญด้วย
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3.4 การเก็บรวบรวมข้ อมูล
ผูว้ จิ ยั กําหนดการเก็บรวบรวมข้อมูลตามที่ได้ทาํ การศึกษาไว้ 2 ประเภท ดังนี้
3.4.1 ข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) ได้จากการศึ กษาค้นคว้ารวบรวมข้อมูลจากเอกสารต่ างๆ
โดยมุ่งเน้นข้อมูลทางด้านวิชาการ เพื่อเป็ นข้อมูลประกอบในการวิจยั
3.4.2 ข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) ผูว้ ิจยั เก็บรวบรวมข้อมูลเชิงคุณภาพโดยใช้วิธีสัมภาษณ์เชิงลึก
กับผูใ้ ห้ขอ้ มูลสําคัญ โดยวิธีการจดบันทึกข้อมูลและการบันทึกเสี ยงของผูใ้ ห้สมั ภาษณ์ โดยขออนุญาตเพื่อนํามาใช้
ในกระบวนการตรวจสอบและตรวจทานความถูกต้องย้อนกลับในภายหลังได้
3.5 การวิเคราะห์ ข้อมูล
การวิเคราะห์ขอ้ มูลนั้น ผูว้ ิจยั จะนําข้อมูลที่ได้จากการค้นคว้าจากเอกสารงานวิจยั ข้อมูลจากการสัมภาษณ์
ผูใ้ ห้ข ้อ มู ล สํา คัญมาศึ ก ษาและวิเ คราะห์ ตามกระบวนการของงานวิจัย เชิ งคุ ณ ภาพแบบการวิเ คราะห์ เนื้ อหา
(Content analysis) กล่าวคือ วิเคราะห์ถึงประเด็นสําคัญที่ได้จากการสัมภาษณ์ จากนั้นนําประเด็นสําคัญมาแยกเป็ น
ประเด็นย่อย และหัวข้อย่อย ซึ่ งเป็ นการวิเคราะห์จากภาพรวมไปจนถึงวิเคราะห์ถึงประเด็นย่อย และนําเสนอ
ผลการวิจยั ด้วยวิธีการเชิงบรรยาย (Descriptive Research)

4. ผลการวิจัย

การสัมภาษณ์ผเู ้ ชี่ยวชาญของภาคอุตสาหกรรมการบินของการเป็ นองค์กรแห่งการเรี ยนรู ้ดา้ นความปลอดภัย
การบิน (กรณี ศึกษาวิทยาลัยการบินและคมนาคม มหาวิทยาลัยศรี ปทุม) ผูว้ จิ ยั สามารถสรุ ปผลการวิจยั ได้ดงั นี้
ด้ านที่ 1 บุคลากรทีเ่ ป็ นบุคคลทีร่ อบรู้ เพื่อให้ องค์ กรเป็ นองค์ กรแห่ งการเรียนรู้ ด้านความปลอดภัยการบิน
ผูใ้ ห้ขอ้ มูลสําคัญ ได้ให้ความสําคัญเป็ นส่ วนใหญ่ทุกข้อ ยกเว้นข้อย่อยด้านการใฝ่ หาความรู ้การเปลี่ยนแปลงของ
ข้อมูล ข้อบังคับและเทคโนโลยีใหม่ๆ ที่ จะเข้ามามีบทบาทกับองค์กรโดยเฉพาะด้านความปลอดภัยทางการบิน
ที่ผเู ้ ชี่ยวชาญจากบริ ษทั วิทยุการบิน, โรงเรี ยนการบิน ไทยไฟล์แทรนนิ่ ง ยังมองว่าไม่จาํ เป็ นที่จะให้ความสําคัญ
กับการเรี ยนรู ้ของนักศึกษา เนื่ องจากส่ วนใหญ่องค์กรจะมีการปรับเปลี่ยนเทคโนโลยีประมาณ 20 ปี ถึงเปลี่ยน
ใหม่ดว้ ยเทคโนโลยีเป็ นเทคโนโลยีเฉพาะด้าน มีราคาสู ง ดังนั้นนักศึกษาที่สาํ เร็ จการศึกษาต้องมาเรี ยนรู ้เทคโนโลยี
โดยตรงกับองค์กร แต่ท้ งั นี้ระหว่างเรี ยนก็สามารถศึกษาหาข้อมูลในเบื้องต้นได้
ด้ านที่ 2 การมีรูปแบบความคิดของบุคลากรเพื่อให้ องค์ กรเป็ นองค์ กรแห่ งการเรียนรู้ ด้านความปลอดภัย
การบิน ผูใ้ ห้ขอ้ มูลสําคัญให้ความสําคัญทุกข้อ โดยการที่บุคลากรทางด้านการบินจะต้องมีแนวความคิดที่ตระหนัก
ถึงความเป็ นภัยเป็ น First Priority โดยที่ ทุกคนจะต้องมีรูปแบบความคิดตั้งแต่ตอ้ งรับฟั งความคิดเห็ นของผูอ้ ื่น
เป็ นผูค้ ิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ และประเมินค่าโดยการหาข้อมูลประกอบในการพัฒนาการปฏิบตั ิงาน สามารถนํา
ความรู ้ใหม่ๆ มาพัฒนาการปฏิ บตั ิงานเพื่อให้บรรลุจุดมุ่งหมาย และความสําเร็ จขององค์กร สามารถเชื่ อมโยง
แนวความคิ ด วิธีการปฏิ บัติงานให้สอดคล้องกับนโยบายขององค์กรและสามารถปรับปรุ งและพัฒนาวิธีการ
ปฏิบตั ิงานให้เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบนั มีกระบวนการคิดการตัดสิ นใจในการปฏิบตั ิงานและการรายงาน
ปั ญหาด้านความปลอดภัยในการปฏิบตั ิงานอย่างเคร่ งครัด และสามารถวางแผนการปฏิบตั ิงานตามนโยบายด้าน
ความปลอดภัยขององค์กร มีความคิดใหม่ๆที่จะนําเสนอเพื่อพัฒนาองค์กรอยูเ่ สมอ
ด้ านที่ 3 การเป็ นองค์ กรแห่ งการเรียนรู้ ด้านความปลอดภัยการบินบุคลากรต้ องมีวสิ ัยทัศน์ ร่วม
ผูใ้ ห้ขอ้ มูลสําคัญให้ความสําคัญในทุกๆด้านที่หลักสู ตรฯ จะต้องนําไปเป็ นแนวทางในพัฒนานักศึกษา
และหลักสู ตรฯ คือ จะต้องเป็ นคนที่ยอมรับวิสัยทัศน์ขององค์กร สามารถนํามากําหนดเป็ นเป้ าหมายและทิศทาง
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ในการปฏิบตั ิงานของตนเองรวมถึงการมองเห็นภาพว่าองค์กรจะเป็ นอย่างไรในอนาคต การเป็ นคนที่ตระหนักรู ้วา่
จะทําอย่างไรเพื่อที่ จะทําให้วิสัยทัศน์ดา้ นความปลอดภัยขององค์กรบรรลุผลสําเร็ จ โดยไม่ติดกับสถานการณ์
แวดล้อมในปั จจุบนั ต้องสนใจในด้านความปลอดภัยการบิน มีการสื่ อสารด้านความปลอดภัย เป็ นผูท้ ี่ตระหนักถึง
ผลลัพธ์ดา้ นความปลอดภัยที่จะก่อให้เป็ นอุปสรรคต่อองค์กรอยูเ่ สมอ
ด้ านที่ 4 การเป็ นองค์ กรแห่ งการเรียนรู้ ด้านความปลอดภัยการบินบุคลากรต้ องเรียนรู้ เป็ นทีม
ผู ้ใ ห้ ข ้อ มู ล สํ า คัญ ให้ ค วามสํ า คัญ เรื่ องการทํา งานเป็ นที ม เป็ น First Priority ของการทํา งานใน
ภาคอุตสาหกรรมการบินเป็ นอย่างยิ่ง โดยหลักสู ตรฯจะต้องมีการพัฒนาให้นักศึ กษาได้เห็นถึงความสําคัญของ
การทํางานเป็ นทีม ไม่วา่ จะเป็ น การที่เป็ นผูม้ ีความมุ่งมัน่ และยึดมัน่ ที่จะเข้าร่ วมกิจกรรมต่างๆ ของทีมงานและ
ขององค์กรอย่างกระตือรื อร้น สามารถนําเอาข้อผิดพลาดจากการปฏิบตั ิงานมาปรับปรุ งแก้ไขข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้น
ร่ วมกันได้รวมถึงการรับฟังความคิดเห็นและแลกเปลี่ยนความรู ้กบั เพื่อร่ วมงานเพื่อมาใช้สร้างทีมงานให้เข้มแข็ง
มีการจัดทําคู่มือการปฏิ บตั ิงาน และเผยแพร่ ให้เพื่อนร่ วมงานได้นาํ ไปใช้ประโยชน์ในการปฏิ บตั ิงาน สามารถ
สื่ อสารและถ่ายทอดความรู ้ในด้านต่างๆ รวมถึงหลักการด้านความปลอดภัยการบินให้กบั เพื่อนร่ วมงานหรื อบุคลากร
ในองค์กรได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ รวมถึงการเป็ นผูท้ ี่ยอมรับและตั้งใจที่จะเข้ารับการอบรมด้านความปลอดภัย
การบินตามมาตรฐานสากลจากองค์กรภายในหรื อองค์กรภายนอกเพื่อนํามาพัฒนาศักยภาพในการทํางานร่ วมกับ
ผูอ้ ื่นและเป็ นการพัฒนาองค์กร
ด้ านที่ 5 การเป็ นองค์ กรแห่ งการเรียนรู้ ด้านความปลอดภัยการบินบุคลากรต้ องมีการคิดเชิงระบบ
ผูใ้ ห้ขอ้ มูลสําคัญให้ความสําคัญในทุกๆด้านที่หลักสู ตรฯจะต้องนําไปเป็ นแนวทางในพัฒนานักศึ กษา
และหลัก สู ต รฯ คื อ การมี ก ารวางแผนงานก่ อ นจะปฏิ บัติ งานเสมอ และปฏิ บัติ ง านอย่า งมี ข้ นั ตอนจัดลําดับ
ความสําคัญก่อนหลังอย่างเป็ นระบบ เป็ นผูท้ ี่เมื่อเกิดปั ญหาในการปฏิบตั ิงาน สามารถวิเคราะห์ปัญหา และแก้ไข
ปั ญหาด้วยการเชื่อมโยงเหตุและผลได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ มีการเก็บผลลัพธ์ของข้อมูลเพื่อนํามาปรับปรุ งแก้ไข
ในอนาคต สามารถปรับเปลี่ยนภารกิจตามสถานการณ์อย่างเป็ นระบบหรื อเป็ นขั้นตอน ที่จะสามารถบรรลุผลใน
งานที่กาํ ลังปฏิบตั ิ เป็ นผูม้ ีความสามารถในการประเมินความเสี่ ยง (Risk Management) ของงานที่ได้รับมอบหมาย
เพื่อประโยชน์ผปู ้ ฏิบตั ิงานและขององค์กรในด้านความปลอดภัย และมีความคิดและสามารถมองถึงภาพรวมของ
หลัก Safety Management System ได้อย่างเป็ นระบบและนํามาปรับใช้ภายในองค์กรเพื่อการพัฒนาตนเองและ
สถานประกอบการ
ทั้งนี้ จะเห็ นได้ว่า ภาคอุตสาหกรรมการบิ น ได้ให้ความสําคัญกับแนวคิดทฤษฎี ของ Peter M. Senge
ทุกด้านและทุกข้อ ดังนั้นการนําแนวทฤษฎี ของ Peter M. Senge มาใช้เป็ นแนวทางในการทําวิจยั ครั้งนี้ จึงตอบ
โจทย์และตรงประเด็นที่องค์กรภาคอุตสาหกรรมการบินให้การยอมรับและให้ความสําคัญในการพัฒนาหลักสู ตร
การจัด การความปลอดภัย การบิ น มหาวิ ท ยาลัย ศรี ปทุ ม เพื่ อ ผลิ ต บุ ค ลากรที่ ต รงกับ ความต้อ งการของ
ภาคอุตสาหกรรมการบินตามแนวคิดของ Peter M. Senge

5. อภิปรายผล

การวิจยั เรื่ อง การศึ กษาแนวทางการเป็ นองค์กรแห่ งการเรี ยนรู ้ดา้ นความปลอดภัยการบิน (กรณี ศึกษา
วิทยาลัยการบินและคมนาคม มหาวิทยาลัยศรี ปทุม) สามารถอภิปรายผลได้ดงั นี้ การศึกษาแนวทางการเป็ นองค์กร
แห่ ง การเรี ย นรู ้ ด้า นความปลอดภัย การบิ น พบว่า ทุ ก องค์ก รให้ ค วามสํา คัญ กับ การพัฒ นาบุ ค ลากรและให้
ความสําคัญ และนําไปปฏิ บัติตามแนวคิ ดของ Peter M. Senge เพื่อให้การบริ หารจัดการงานมี ประสิ ท ธิ ภ าพ
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ตลอดจนทําให้ผวู ้ ิจยั ได้ทราบถึงแนวทางความต้องการบุคลากรใหม่ที่จะเข้าไปร่ วมงานกับองค์กรการบิน ทั้งใน
ด้านความปลอดภัยหรื อด้านอื่นๆ ของอุตสาหกรรมการบิน ซึ่ งผลการวิจยั นี้ สอดคล้องกับการนําหลักทฤษฎีของ
Peter M. Senge ไปใช้ในการบริ หารจัดการองค์กรด้านความปลอดภัยการบินของ บริ ษทั การท่าอากาศยานไทย
จํากัด (มหาชน) ที่ได้ให้ความสําคัญในการนําหลักการมาใช้ในการบริ หารและพัฒนางาน พัฒนาบุคลากร เพื่อให้
องค์กรเป็ นองค์กรแห่ งการเรี ยนรู ้ และประสบความสําเร็ จตามหลักการของ Peter M. Senge และสอดคล้องกับ
ผลการวิจยั ของ ธันยาภรณ์ เสาร์ เกิ ด, (2560) ได้ทาํ การศึ กษาเรื่ อง แนวทางการเสริ มสร้ างการเป็ นองค์กรแห่ ง
การเรี ยนรู ้ของพนักงานสายบริ การ กรณี ศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา จากการศึกษา พบว่า ปั จจัยที่ส่งผลต่อการเป็ น
องค์กรแห่ งการเรี ยนรู ้ มี 5 ปั จจัย ได้แก่ 1) ด้านภาวะผูน้ ําแห่ งการเรี ยนรู ้ วิสัยทัศน์ พันธกิ จ และยุทธศาสตร์
ผูบ้ ริ หารควรมีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกล ชัดเจน โปร่ งใส มีคุณธรรมและจริ ยธรรม 2) ด้านบรรยากาศและวัฒนธรรม
องค์กร ปลูกจิ ตสํานึ กให้บุคลากรรักและสื บทอดในวัฒนธรรมการทํางานที่ ดีของมหาวิทยาลัย มีความรัก และ
ความภาคภูมิใจในมหาวิทยาลัย 3) ด้านโครงสร้างองค์กร และระบบการจัดการ ควรมีโครงสร้างการบริ หารงานที่
คล่องตัวมอบหมายภารกิจ และความรับผิดชอบให้หน่วยงานต่างๆ อย่างเป็ นระบบและชัดเจน 4) ด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ ควรพัฒนาระบบฐานข้อมูลให้มีความถูกต้อง ทันสมัย และสะดวกต่อการใช้งาน จัดสรรงบประมาณ
สนับสนุนอย่างเพียงพอในการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ 5) ด้านความสามารถของบุคลากรการเสริ มแรงและ
การจูงใจ มหาวิทยาลัยควรจัดกิจกรรมศึกษาดูงาน โครงการสัมมนา อบรมให้ความรู ้ เพื่อเพิ่มพูนความรู ้ทกั ษะที่
จําเป็ นในการพัฒนางาน

6. ข้ อเสนอแนะ

6.1 ข้ อเสนอแนะในการนําผลวิจยั ไปใช้
6.1.1 วิทยาลัยการบินและคมนาคม มหาวิทยาลัยศรี ปทุม สามารถนําผลการวิจยั ไปใช้ในการพัฒนา
ปรับปรุ งหลักสูตรการเรี ยนการสอน เพื่อให้ตรงกับความต้องการของภาคอุตสาหกรรมการบิน
6.1.2 วิทยาลัยการบิ นและคมนาคม มหาวิทยาลัยศรี ปทุม สามารถนําผลการวิจยั ไปพัฒนา สร้าง
ศัก ยภาพให้ กับ นัก ศึ ก ษาเพื่ อ ให้ เ ป็ นบุ ค ลากรทางด้า นความปลอดภัย การบิ น ที่ ต รงกับ ความต้อ งการของ
ภาคอุตสาหกรรมการบิน
6.2 ข้ อเสนอแนะในการวิจยั ครั้งต่ อไป
การวิจยั ครั้งนี้เป็ นการวิจยั ตามหลักทฤษฎีของ Peter M. Senge (1990) ด้านการเป็ นองค์กรแห่งการเรี ยนรู ้
ด้านความปลอดภัยการบิน ดังนั้นการวิจยั ครั้งต่อไปควรศึกษาเกี่ยวกับหลักทฤษฎีอื่นเพิ่มมากขึ้นเพื่อให้งานวิจยั
ทรงคุณค่ามากยิง่ ขึ้น

7. กิตติกรรมประกาศ

งานวิจยั เรื่ องนี้ สําเร็ จไม่ได้ หากขาดความกรุ ณาจากผูป้ ระกอบการในอุตสาหกรรมการบินทั้งภาคพื้น
และภาคอากาศ คือ บริ ษทั การท่าอากาศยานไทย จํากัด (มหาชน) ,บริ ษทั วิทยุการบิ นแห่ งประเทศไทย จํากัด
บริ ษทั การบินกรุ งเทพ จํากัด (มหาชน), โรงเรี ยนการบินไทย เอวิเอชัน่ อะคาเดมี่ และบริ ษทั การบินไทย จํากัด
(มหาชน) ที่ เ สี ย สละเวลาในการให้ขอ้ มู ล การทํา วิจัย ในครั้ งนี้ นอกจากนั้น ผูว้ ิจัย ขอขอบคุ ณ ดร.ธัญ ญรั ตน์
คําเพราะ อาจารย์ที่ปรึ กษาวิจยั ที่ให้ขอ้ คิด คําแนะนําที่มีคุณค่าและเป็ นประโยชน์ ตลอดจนแก้ไขข้อบกพร่ องต่างๆ
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ด้วยความละเอียดถี่ถว้ นและเอาใจใส่ ดว้ ยดีเสมอมาผูว้ ิจยั ซาบซึ้ งเป็ นอย่างยิง่ จึงขอกราบขอบพระคุณเป็ นอย่างสูง
ไว้ ณ โอกาสนี้
ขอขอบพระคุณผูท้ รงคุณวุฒิที่ช่วยตรวจสอบเครื่ องมือวิจยั ให้มีความสอดคล้องกับหัวข้อเรื่ องที่ศึกษา
ผูว้ ิจยั ขอมอบเป็ นกตัญ�ูกตเวทิตาแด่ บุพการี บูรพาจารย์ และผูม้ ีพระคุณทุกท่านทั้งในอดีตและปั จจุบนั ที่ทาํ ให้
ข้าพเจ้าเป็ นผูม้ ีการศึกษาและประสบความสําเร็ จมาจนตราบเท่าทุกวันนี้
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จํานวนมาก จึงต้องมีการปรับปรุ งแก้ไข หรื อสร้างรู ปแบบการผลิตและการบริ โภค ในครัวการบินเพื่อเป็ นการลด
ต้นทุนและลดการสูญเสี ยอาหารหรื อขยะอาหาร และช่วยในการลดปริ มาณขยะที่เกิดจากกระบวนการผลิตอาหาร
ในครัวการบิน และลดปริ มาณอาหารที่เหลือจากการให้บริ การบนเครื่ องบิน
คําสําคัญ : การสูญเสี ยอาหาร, 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

อาหารเป็ นปั จจัยในการดํารงชีวิตของมนุษย์ ผูผ้ ลิตอาหารจึงมีหน้าที่ในการตอบสนองต่อความต้องการ
ของผูบ้ ริ โภคทั้งหลาย แต่ทว่าอาหารที่ ผลิ ตออกมาในโลกส่ วนหนึ่ งกลับกลายเป็ นอาหารส่ วนเกิ นที่ มากกว่า
ความต้องการของผูบ้ ริ โภคจึงทําให้อาหารเหล่านี้กลายเป็ นขยะอาหารในที่สุด ทั้งนี้ องค์การอาหารและเกษตรแห่ง
สหประชาชาติ (2561) อาหารที่ ผลิตได้ในโลกส่ วนหนึ่ งกลายเป็ นเศษอาหารเหลือทิ้งถึง 1 ใน 3 หรื อประมาณ
1,300 ล้านตัน ขณะที่ประชากรทัว่ โลกต้องเผชิญความหิ วโหยไม่มีอาหารทานถึง 870 ล้านคน และหลายพันล้าน
คนในประเทศยากจนยังคงอดอยากหิ วโหย ในขณะที่ประเทศรํ่ารวยมีกินจนเกินความต้องการและนําไปทิ้งขว้าง
ในปี 2562 ขณะที่ หลายคนรู ้สึกเสี ยดายที่ ตอ้ งทิ้งอาหารที่ กินไม่หมด ยังมีผูค้ นอีกกว่า 690 ล้านคนที่ ขาคแคลน
อาหาร ตัวเลขนี้ เพิ่มขึ้ นจากข้อมู ลเดิ มในปี 2561 อี ก 10 ล้าน ทั้งนี้ จากข้อมูล องค์การอาหารและเกษตรแห่ ง
สหประชาชาติ (2561) การแพร่ ระบาดของโควิด-19 ก็มีแนวโน้มที่จะทําให้สถานการณ์น้ ีย่าํ แย่ลงไปอีก สําหรับใน
ส่ วนของครัวการบินก็ถือว่า เป็ นหน่วยงานหนึ่ งที่มีอาหารส่ วนเกิ นมากเช่นเดียวกัน เพราะงานของครัวการบิน
จะต้องผลิตอาหารตามความต้องการของสายการบิน ซึ่งสายการบินบางแห่งต้องการส่ วนใดส่ วนหนึ่งของวัตถุดิบ
นํามาปรุ งเป็ นอาหาร โดยไม่ได้ตอ้ งการวัตถุดิบทั้งหมด เช่น ผักกาดขาว สายการบินอาจต้องการเฉพาะส่ วนที่เป็ น
ด้านในของผัก ส่ วนอื่ น ๆ ของผักกาดขาวก็จะโดนเด็ดทิ้ งไป และไม่ได้นําไปทําประโยชน์อื่นใด สิ่ งนี้ ก็เป็ น
ตัวอย่างหนึ่ งที่ ทาํ ให้ครัวการบิ นมีอาหารส่ วนเกิ น หรื อขยะอาหาร ผูเ้ ชี่ ยวชาญที่ ดูแลภาพรวมของประเด็นขยะ
อาหารเรี ยกสิ่ งที่เกิดขึ้นว่า การสู ญเสี ยอาหาร และขยะอาหาร (Food Loss and Food Waste) และขยะอาหารกําลัง
เพิ่มจํานวนมากขึ้นเรื่ อยๆ ในปั จจุบนั
จากปั ญหาการเกิดขยะอาหารอันเนื่ องมาจากการผลิตอาหารเพื่อบริ การผูโ้ ดยสาร หรื อการผลิตอาหาร
แบบ Mass Production หรื อ การผลิตแบบครั้งละจํานวนมากๆ ทําให้เกิดอาหารเหลือ หรื อเกิดขยะอาหาร นับวัน
จะมีปริ มาณเพิ่มมากขึ้นทําให้เกิดปั ญหาขยะจํานวนมากที่ไม่ได้ถูกทําลาย หรื อมีผลกระทบต่อสิ่ งแวดล้อมทําให้
เกิดาํ ภาวะโลกร้อน

2. วัตถุประสงค์

(1) เพื่อศึกษาปั ญหาขยะของครัวการบิน
(2) เพื่อเป็ นแนวทางในการแก้ปัญหาขยะของครัวการบิน

3. แนวคิดเกีย่ วกับขยะอาหาร และการจัดการปัญหาขยะ

โดยทัว่ ไปแล้วคําว่า “ขยะอาหาร” จะเป็ นคําที่ไว้อธิ บายเศษอาหารที่เหลือจากมื้ออาหารในบ้าน รวมถึง
อาหารที่หลุดออกจากห่วงโซ่การผลิต ตั้งแต่ผลผลิตที่หลุดจากเกษตรกรรม จากโรงงาน ระหว่างขนส่ ง ไปจนถึง
ในห้างสรรพสิ นค้าต่างๆ ผูเ้ ชี่ ยวชาญที่ ดูแลภาพรวมของประเด็นขยะอาหารนั้นเรี ยกสิ่ งที่ เกิ ดขึ้นว่า การสู ญเสี ย
อาหารและขยะอาหาร (FLW) (Éric Darier & Monique Mikhail, 2020) ซึ่ งข้อมูลเกี่ ยวกับการสู ญเสี ยอาหารและ
ขยะอาหารนั้นยากที่จะระบุตวั เลขได้อย่างแน่นอน แต่ปัจจุบนั จะมีรายงานศึกษาเกี่ ยวกับขยะอาหารที่กาํ ลังเพิ่ม
จํานวนมากขึ้นเรื่ อยๆ
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รู ปที่ 1 : ขยะอาหารครัวการบินไทย
ที่มา : ไทยรัฐออนไลน์ (2562)
โดยปริ มาณขยะอาหารที่ผลิตออกมาทัว่ โลกในแต่ละปี มีจาํ นวนมาก ซึ่ งองค์การอาหารโลกประเมินว่า
ทัว่ โลกผลิตขยะอาหารอย่างน้อยร้อยละ 30% จากอาหารทั้งหมด หรื อคิดเป็ นมูลค่าราว ๆ 940 ล้านล้านดอลล่าร์
สหรัฐต่อปี สถานการณ์ปริ มาณขยะอาหารในอเมริ กาเหนื อจะแย่กว่าที่คิด เพราะเป็ นภูมิภาคที่ผลิตขยะอาหารใน
ปริ มาณมหาศาล คํานวณแล้วเป็ นมูลค่ากว่า 278 ล้านล้านดอลล่าร์ สหรัฐ ซึ่ งถ้านําขยะอาหารในปริ มาณขนาดนั้น
ไปเลี้ยงประชากร จะสามารถเลี้ยงประชากรได้ถึง 260 ล้านคน ปกติขยะอาหารจะเกิดจากอุตสาหกรรมอาหารและ
เครื่ องดื่มขนาดใหญ่ที่เป็ นผูค้ วบคุมระบบอาหาร คือ ผูท้ ี่มีบทบาทสําคัญต่อการผลิตและควบคุมการสูญเสี ยอาหาร
และขยะอาหาร โดยเฉพาะครัวการบินที่ให้บริ การอาหารแก่สายการบินต่างๆ ทัว่ โลก ก็ถือว่าเป็ นกลุ่มอุตสาหกรรม
ที่ มีอิทธิ พลต่อระบบการระบบห่ วงโซ่ การผลิ ต อาหาร โดยสามารถบังคับผูผ้ ลิ ตให้กลายเป็ นผูแ้ บกรั บ ภาระ
การสู ญเสี ยอาหารและขยะอาหารในระบบการผลิตอาหารของโลก เหตุผลเพราะครัวการบินเมื่อสั่งวัตถุดิบใน
การผลิ ต อาหารหรื อ เครื่ อ งดื่ ม จะสั่งเป็ นจํา นวนมาก ทํา ให้มี อ าํ นาจในการต่อ รองทั้งเรื่ อ งราคาและคุ ณ ภาพ
ตลอดจนให้แบกภาระการสู ญเสี ยอาหารเช่ นกัน เช่ น ครั วการบิ นไทยจะมี ขยะอาหาร 620,500 กิ โลกรั มต่อปี
แล้วครัวการบินทัว่ โลกจะมีขยะอาหารมากเพียงใด
ปั จจุบนั สหภาพยุโรป รัฐสภาและคณะกรรมาธิ การยุโรป (The European Parliament and the Council of
the European Union) ได้มีการออกแนวปฏิ บตั ิในการจัดการขยะหรื อของเสี ย (The Waste Framework Directive
2008/98/EC) กระทรวงอุตสาหกรรม, 2558) ให้ทุกประเทศสมาชิกนําไปดําเนินการ โดยแนวปฏิบตั ิเป็ นการดําเนินงาน
เพื่ อ จัด การปั ญ หาขยะอาหารและวัต ถุ ดิ บ ในการประกอบอาหาร รวมถึ ง ผลผลิ ต ทางการเกษตรเป็ นลํา ดับ
ซึ่งประกอบด้วย 5 ขั้นตอน ได้แก่
1. การป้ องกันมิให้เกิ ดการสู ญเสี ย (Prevention) ด้วยการคํานวณปริ มาณการผลิตให้เพียงพอกับความ
ต้องการในอุตสาหกรรมและการบริ โภคของผูโ้ ดยสาร เพื่อมิให้เกิดปั ญหาวัตถุดิบหรื อผลผลิตทางการเกษตรเกิน
ความต้องการ และนําไปทิ้งขว้าง
2. การจัดสรรเพื่อให้เกิ ดความลงตัว (Optimization) ด้วยการนําอาหารเหลื อที่ เกิ นความต้องการไป
บริ จาคให้แก่บุคคลที่ตอ้ งการ (Redistribution to people) หรื ออาจนําไปเป็ นอาหารสัตว์
3. การนําไปรี ไซเคิล (Recycling) ด้วยการนําไปทําปุ๋ ยและนําไปใช้ประโยชน์อื่นๆ
4. การนําไปผลิตเป็ นพลังงานด้วยการเผา (Recovery)
5. การนําไปกําจัด (Disposal) ด้วยการบําบัดนํ้าเสี ยจากขยะ การเผา และการฝังกลบ
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รู ปที่ 2 : ลําดับขั้นของการลดความสูญเสี ยจากขยะอาหารของสหภาพยุโรป
ที่มา : World Biogas Associations (2018) Global Food Waste Management
ทั้งนี้ มาตรการในการจัดการขยะอาหารจากครัวการบินต่างๆ ทัว่ โลก อาจจะต้องให้ภาครัฐเข้ามามีส่วน
ร่ วมด้วยเพราะการบริ หารจัดการขยะอาหารมีค่าใช้จ่ายค่อนข้างสู ง หากไม่มีมาตรการหรื อกฎระเบียบจากภาครัฐ
ออกมากํากับ อาจทําให้ไม่ได้รับความมือจากครัวการบิน ซึ่ งส่ วนใหญ่เป็ นของเอกชน ดังนั้นรัฐควรมีมาตรการ
บางประการ เช่น มาตรการในการกํากับควบคุมการผลิ ตและการกําจัดขยะอาหาร และมาตรการในการสร้ าง
แรงจูงใจให้ธุรกิจเอกชนบริ หารจัดการขยะอาหารของตนให้ดีข้ ึน สําหรับในประเทศไทยครัวการบินที่ท่าอากาศ
ยานสุ วรรณภูมิจะมี 3 ครัว ได้แก่ ครัวการบิ นไทย บมจ.การบิ นไทย, ครัวบางกอกแอร์ เคเทอริ่ ง (Bangkok Air
Catering) และครัว LSG Skychefs ถ้าเป็ นครัวการบิ นไทยย่อมไม่มีปัญหาในการบริ หารจัดการขยะ เพราะเป็ น
กึ่งรัฐวิสาหกิจ ทําให้การสัง่ การให้ดาํ เนินการไม่มีปัญหา ส่วนครัวการบินอีก 2 แห่งเป็ นของเอกชน อาจจะต้องใช้
มาตรการรัฐเข้าไปกําหนดให้ดาํ เนินการบริ หารจัดการขยะอาหาร (การบินไทย, 2563) กําหนดให้เป็ น 3 วิธี คือ
1) การลดปริ มาณอาหารที่จะเป็ นขยะ (Reduce) โดยการสั่งวัตถุดิบหรื ออาหารที่สามารถใช้ได้ทุกส่ วน
โดยไม่ตอ้ งมีการทิ้งเป็ นขยะอาหาร หรื อสัง่ ของให้มาพอดีกบั การใช้ในการปรุ งอาหาร เป็ นต้น
2) การนําขยะอาหารไปใช้ประโยชน์ต่อ เช่น การบริ จาค (Redistribute) ซึ่ งเป็ นมาตรการที่มีตน้ ทุนตํ่า
ทําให้ผปู ้ ระกอบการส่วนมากจะเลือกทางเลือกนี้ หรื อบริ จาคอาหารไปสู่ หน่วยงานสาธารณกุศล
3) การนําขยะอาหารไปรี ไซเคิล (Recycle) ซึ่ งยังมีนอ้ ยเนื่ องจากเป็ นทางเลือกที่ มีตน้ ทุนสู งอย่างไรก็ดี
ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีในการย่อยสลายที่ทาํ ให้เครื่ องมืออุปกรณ์มีขนาดเล็กลงและราคาตํ่าลงมาก ทําให้
ทางเลือกดังกล่าวจูงใจมากขึ้น ทั้งนี้ ทางเลือกในการรี ไซเคิลขยะอาจดําเนิ นการได้โดยหน่ วยงานภาครัฐ หรื อ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ปัจจัยทีท่ าํ ให้ เกิดขยะอาหาร
องค์การอาหารและการเกษตรแห่งสหประชาชาติ หรื อ FAO (2561) ระบุวา่ แต่ละปี ทัว่ โลกจะมีขยะจาก
อาหารที่ถูกทิ้งประมาณ 1.3 ล้านตัน หรื อ 1 ใน 3 ของอาหารที่ถูกผลิตขึ้นทั้งปี ขณะเดียวกันก็มีกลุ่มคนที่ไม่ได้รับ
สารอาหารอย่างเพียงพอเพิ่มขึ้นทุกปี แต่กบั คําถามว่า ถ้ายังมีคนขาดแคลนอาหาร แล้วทําไมยังเกิ ดขยะอาหาร
(Food Waste) ด้วยสาเหตุน้ ีนกั วิชาการหรื อนักกําหนดอาหารวิชาชีพอธิบายว่า เกิดจากการผลิตอาหารมากเกินไป
โดยไม่ได้คาํ นึ งถึงสถานะประชากร (Over Production) คือ สิ่ งที่ ทาํ ให้เกิ ดขยะอาหารเพิ่มขึ้น บางครั้งเราจะเห็น
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การผลิตอาหารมากจนเกินจําเป็ นได้จากร้านอาหารขนาดใหญ่ หรื อตามภัตตาคารที่ในแต่ละวันจะมีอาหารเหลือ
ทิ้งจากการขาย หรื อภาคครัวเรื อนบางรายก็มีพฤติกรรมการซื้ อของมากเกินจําเป็ นเช่นกัน ซึ่ งคนที่สามารถเข้าถึง
อาหารได้ครอบคลุมแบบนี้ก็คือ กลุ่มคนระดับชนชั้นกลางขึ้นไป สําหรับครัวการบินถึงแม้จะมีการกําหนดปริ มาณ
วัตถุดิบที่ใช้ในแต่ละวัน ศึกษาวัตถุดิบทั้งหมดของสายการบินเพื่อค้นหาเทคโนโลยีที่เหมาะสมเพิ่มประสิ ทธิ ภาพ
ในการลดการสู ญเสี ยอาหารระหว่างกระบวนการผลิต การผลิตอาหารออกมาในแต่ละวันก็ยงั มีส่วนที่ เรี ยกว่า
การผลิตอาหารมากเกินไป (Over Production) แต่ก็ไม่มากเหมือนกับร้านอาหารใหญ่หรื อภัตตาคาร (สถาบันวิจยั
เพื่อการพัฒนาชาติไทย, 2562)
ซึ่ งขยะอาหารมีผลกระทบต่อความเป็ นอยู่และสิ่ งแวดล้อม เนื่ องจาก ขยะจากเศษอาหารทําให้มีการ
ปล่อยก๊าซเรื อนกระจกมากถึ งร้ อยละ 8% เป้ าหมายในการทําให้ขยะอาหารลดลง จึ งเป็ นสิ่ งที่ หลายประเทศ
พยายามอย่างหนักเพราะขยะอาหารหรื อเศษอาหารพวกนี้ มีผลกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ นอกจาก
จํานวนขยะแล้ว การนําผลผลิตทางการเกษตรมาแปรรู ปเป็ นอาหารจํานวนมาก โดยที่สุดท้ายแล้วอาหารเหล่านั้น
กลับถูกทําให้กลายเป็ นขยะเหลือทิ้ง ก็ทาํ ให้เกิดการสู ญเสี ยความหลากหลายทางชี วภาพเพิ่มขึ้นด้วย นักวิชาการ
ด้านสิ่ งแวดล้อมอธิ บายเพิ่มเติมว่า การผลิตอาหารจํานวนมากแปรผันตรงกับการเพิ่มขึ้นของการปลูกพืชเชิงเดี่ยว
และการขยายตัวทางการเกษตรที่รุกคืบเข้าสู่ พ้ืนที่ป่ามากขึ้น จนเกิ ดการสู ญเสี ยความหลากหลายทางชีวภาพไป
การผลิตแบบครั้งละจํานวนมากๆ (Mass Production) จึงเป็ นการให้น้ าํ หนักไปที่ปริ มาณการเพิ่มจํานวนอาหารเข้า
ระบบ โดยไม่ได้คาํ นึงถึงการเกลี่ยสัดส่วนอาหาร หรื อคํานึงถึงการเกิดขยะอาหาร

รู ปที่ 4 : ขยะอาหาร
ที่มา : https://thematter.co/social/food-waste-effect/96659
แม้ขยะอาหารมี ผลกระทบต่อความเป็ นอยู่และสิ่ งแวดล้อมแล้ว ปั ญหาจากขยะอาหารทําให้เห็ นว่า
อาหารที่เกิดจากการผลิตมากกว่าร้อยละ 30% ถูกทิ้งทัว่ โลกในแต่ละปี ซึ่ งอาหารที่ถูกทิ้งจํานวนนี้แสดงให้เห็นว่า
เรามีอาหารเพียงพอต่อคนทั้งโลก แต่อาหารเหล่านี้ไม่สามารถแจกจ่ายให้คนทั้งโลกที่ตอ้ งการ อีกทั้งยังถูกทิ้งอย่าง
ไร้ค่า แน่ นอนว่าไม่ใช่แค่อาหารที่ถูกทิ้ง แต่เป็ นต้นทุนทุกอย่างตั้งแต่การผลิต ผืนป่ าที่ ถูกถางเพื่ออุตสาหกรรม
อาหาร ผูค้ นที่ ตอ้ งอพยพเนื่ องจากขาดแคลนนํ้าเพื่อบริ โภคเนื่ องจากความต้องการใช้น้ าํ จํานวนมหาศาลของ
อุตสาหกรรมอาหาร ดินที่ปนเปื้ อน อากาศที่เต็มไปด้วยมลพิษจากการใช้สารเคมีกาํ จัดศัตรู พืชและยาฆ่าแมลง และ
สุ ดท้ายคือการปล่อยก๊าซเรื อนกระจกในปริ มาณมหาศาลของอุตสาหกรรม เมื่อคํานวนการปล่อยก๊าซเรื อนกระจก
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ของทั้งโลกแล้ว อาหารที่ ถูกทิ้ งทั้งหมดตั้งแต่ตน้ ทางไปจนถึ งปลายทางปล่อยก๊าซเรื อนกระจกถึ งร้ อยละ 8%
เทียบเท่ากับการปล่อยก๊าซเรื อนกระจกจากภาคคมนาคม และมากกว่าการปล่อยก๊าซเรื อนกระจกจากภาคการบิน
ทัว่ โลกถึง 4 เท่า และเนื่ องจากระบบอุตสาหกรรมอาหารของครัวการบินทัว่ โลกยังมีสายการผลิตที่ยาวกว่าระบบ
อื่นๆ ผลที่ ได้คือ การสู ญเสี ยอาหารและขยะอาหารที่ ส่งผลกระทบต่อสิ่ งแวดล้อม ขยะอาหารและการสู ญเสี ย
อาหารเป็ นแค่ส่วนหนึ่งของระบบอุตสาหกรรมอาหารที่ม่งุ แต่จะผลิตอาหาร “ให้คน” มากขึ้นแต่กลับมีอาหารถึง 1
ใน 3 ถูกทิ้ งเป็ นขยะ ทั้งนี้ สมาคมขนส่ งทางอากาศระหว่างประเทศ (International Air Transport Association IATA) พบว่าในปี 2560 มีการสู ญเสี ยอาหาร 1.14 ล้านตันจากการบริ การอาหารบนเครื่ องบิน ในช่วงไม่กี่ปีที่ผา่ น
มาได้มีการดําเนิ นการจัดการขยะแล้ว แต่อาหารที่ ใช้ไม่ได้ท้ งั หมดนี้ ไปอยู่ที่ไหน แล้วอะไรคือปั ญหาของเศษ
อาหารบนเครื่ องบิน หลายปี ที่ผ่านมาจะเห็นว่าสายการบินหลายแห่ งนําวิธีการลดขยะในห้องโดยสารมาใช้อย่าง
ยัง่ ยืน มากขึ้ น จากการกํา จัดหลอดพลาสติ ก ไปจนถึ ง การแนะนํา อาหารที่ ทานได้ (นู ร ซาลบี ย ะห์ เซ็ ง 2562)
อุตสาหกรรมกําลังเปลี่ยนโดยจะไปจับที่การดําเนินการในลักษณะที่เป็ นประโยชน์ต่อสิ่ งแวดล้อมมากขึ้น อย่างไร
ก็ตาม ภาวะที่ กลืนไม่เข้าคายไม่ออกของเศษอาหารหรื อขยะอาหารยังคงเป็ นปั ญหาที่เกิดขึ้น โดยที่ ร้อยละ 20%
ของอาหารทั้งหมดที่ผลิตโดยครัวการบินจะสูญเปล่าทุกๆ ปี ปั ญหานี้ไม่เพียงแต่ทาํ ให้เกิดการขาดดุลทางการเงินที่
สําคัญสําหรับสายการบินเท่านั้น แต่ยงั สร้างแรงกดดันมหาศาลให้ครัวการบินต่อพื้นที่ฝังกลบหรื อการกําจัดขยะที่
มีภาระหนักเกินไป ปั ญหาขยะอาหารดังกล่าว ขณะนี้ มีเป้ าหมายระดับโลกที่จะลดขยะอาหารลงครึ่ งหนึ่ งในอีก
เก้าปี ครึ่ ง
การจัดการอาหารขยะ
แนวทางในการป้ องกันเพื่อลดความสูญเสี ยจากปั ญหาอาหารส่ วนเกิน รวมถึงแนวทางการจัดการปั ญหา
ขยะอาหาร ไม่วา่ จะเป็ นการนําไปรี ไซเคิล เช่น การนําไปทําปุ๋ ยหรื อนําไปใช้ประโยชน์อื่นๆ หรื อแม้แต่การนําไป
กําจัดทิ้ง โดยการกําหนดแนวทางการบริ หารจัดการห่ วงโซ่อาหารเพื่อลดปริ มาณการเกิดขยะอาหารตามรู ปแบบ
สากล “ขยะอาหาร” ถือว่าเป็ นหนึ่งในปั ญหาที่หลายประเทศทัว่ โลก รวมถึงองค์กรระหว่างประเทศให้ความสําคัญ
เนื่ องจากการทิ้งขยะอาหารอย่างไม่จาํ เป็ นส่ งผลต่อการเกิดก๊าซเรื อนกระจก เกิดการสู ญเสี ยอาหารอย่างไม่จาํ เป็ น
และยิง่ ไปกว่านั้นสูญเสี ยโอกาสในการแบ่งปั นให้แก่ผทู ้ ี่ขาดแคลน จากการศึกษาพบว่าองค์กรระหว่างประเทศที่มี
เป้ า หมายชัด เจนที่ สุ ด คื อ องค์ก ารสหประชาชาติ (United Nation) ซึ่ ง เป็ นองค์ก รที่ พยายามสนับสนุ นให้ทุก
ประเทศทัว่ โลกเห็นความสําคัญของการลดปริ มาณขยะอาหาร โดยผลักดันผ่านเป้ าหมายการพัฒนาอย่างยัง่ ยืน
ภายใต้โครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ (UNDP’s Sustainable Development Goal) ซึ่งได้ต้ งั เป้ าหมายว่า ภายใน
ปี พ.ศ.2573 ทุกประเทศควรลดปริ มาณขยะอาหารครึ่ งหนึ่งของขยะที่เกิดจากห่วงโซ่การผลิตอาหาร (Food Chain)
อันได้แก่ ขยะอาหารที่เกิดจากภาคการเกษตร การผลิต การขนส่ ง การจัดจําหน่าย และการบริ โภค ทั้งนี้ สามารถดู
ห่วงโซ่ของการเกิดขยะอาหาร (การศึกษาแนวทางการบริ หารจัดการอาหารส่วนเกิน เพื่อลดปั ญหาขยะอาหารที่
เหมาะสมกับประเทศไทย (สถาบันวิจยั เพื่อการพัฒนาชาติไทย, 2562) ดังรู ปที่ 3

3 : ห่วงโซ่ของการเกิดขยะอาหาร
ที่มา : สํานักงานกองทุนสนับสนุนสร้างเสริ มสุขภาพ (2562)
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การกําจัดขยะอาหาร เช่ น การส่ งอาหารไปยังพื้นที่ ฝังกลบ ครั วการบิ นมี ทางเลือกสองหรื อสามทาง
ขึ้นอยู่กบั อาหารที่พวกเขาจัดการ อาหารส่ วนใหญ่จะถูกฝั งในหลุมฝั งกลบ หรื อบดโดยระบบกําจัดขยะในครัว
การบิ นนี่ เป็ นตัวเลือกที่ควรทําเมื่อไม่มีสิ่งใดที่สามารถทําได้ ถุงหรื อซองอาหารที่เปิ ดใช้แล้ว และอาหารที่ทาน
แล้วเหลือ ไม่สามารถนํากลับมาใช้ใหม่หรื อบริ จาคได้ แต่ครัวการบินทุกแห่ งทัว่ โลกก็อยูภ่ ายใต้การควบคุมของ
กฎหมายขยะอาหารระหว่า งประเทศ กฎหมายนี้ จะกํา หนดว่า จะสามารถกํา จัด ขยะได้ที่ ไ หนและอย่า งไร
มีกฎหมายว่าด้วยขยะในห้องโดยสารระหว่างประเทศ (International Cabin Waste) ที่รับรองว่าครัวการบินจะแยก
ของเสี ย จากสัต ว์อ อกจากผัก และผลไม้ใ นบางประเทศ โดย IATA บอกว่า “…ส่ ว นประกอบที่ ไ ด้จ ากสั ต ว์
(เนื้ อสัตว์) ของเศษอาหารที่ เกิ ดจากเที่ ยวบิ นระหว่างประเทศ ต้องอยู่ภายใต้ขอ้ บังคับในหลายประเทศ รวมถึง
ออสเตรเลีย แคนาดา สหภาพยุโรป นิวซีแลนด์ และสหรัฐอเมริ กา แม้วา่ เขตอํานาจศาลบางแห่ง เช่น สหรัฐอเมริ กา
จะขยายคําจํากัดความให้รวมถึงขยะที่ประกอบด้วยผักและผลไม้” (สถาบันวิจยั เพื่อการพัฒนาประเทศไทย, 2562).
ก็ตาม แม้ว่าการฝั งกลบจะเป็ นทางเลื อกที่ ดูเหมื อนง่ าย แต่ก็มีวิธีการอื่ นๆ ที่ ให้ความสําคัญกับโลกและผูค้ น
มากกว่า เช่น การใช้ซ้ าํ และการบริ จาคอาหารที่เหลือจากการบริ การผูโ้ ดยสาร รายการอาหารบางรายการสามารถ
รวบรวมและนํากลับเข้าสู่ ห่วงโซ่ อุปทานได้ เช่น นํ้าตาล ของทอดกรอบ และเครื่ องดื่ มแอลกอฮอล์ที่ยงั ไม่เปิ ด
สามารถนําไปใช้ต่อในเที่ยวบินอื่นได้ สายการบิ น Air New Zealand สามารถเปลี่ยนเส้นทางอาหาร 890 ตันได้
ตั้งแต่ปี 2560 โดยใช้วธิ ีน้ ี มิฉะนั้นจะถูกส่งไปยังหลุมฝังกลบ
อย่างไรก็ตาม การรวบรวมสิ่ งของที่เป็ นอาหารเหล่านี้ และแยกออกจากขยะนั้น เป็ นกระบวนการที่ ใช้
แรงงานมาก ผูโ้ ดยสารควรใช้เฉพาะสิ่ งที่ จาํ เป็ นและบริ โภคสิ่ งที่ พวกเขามีเพื่อหลีกเลี่ยงการสู ญเสี ยอาหารที่ไม่
จําเป็ น การพัฒนาอีกประการหนึ่ งในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาคือ การบริ จาคอาหารของครัวการบินส่ วนเกินที่เพิ่มขึ้น
ก่อนหน้านี้ ครัวการบิ นและสายการบิ น รวมถึงผูข้ ายอาหารรายอื่นๆ ระมัดระวังในการนําอาหารส่ วนเกิ นไป
บริ จาค เนื่องจากอาจมีผลทางกฎหมาย หากผูบ้ ริ โภคไม่สบายเนื่องจากอาหารที่ได้รับบริ จาค ทําให้ผบู ้ ริ จาคอาจจะ
ต้องถูกดําเนิ นการทางกฎหมาย โชคดี ที่กฎหมายดังกล่าวนี้ กาํ ลังถูกนํามาพิจารณาอีกครั้ง ทําให้ผูบ้ ริ จาคอาหาร
ได้รับการปกป้ องจากผลกระทบทางกฎหมายต่ออาหารที่พวกเขาบริ จาค การเปลี่ยนแปลงกฎหมายดังกล่าวทําให้
สายการบิ นต่างๆ เช่น สายการบิ น Cathay Pacific นําอาหารที่เหลือไปแจกจ่าย สายการบิ นอื่นๆ ก็ได้ร่วมมือใน
โครงการดังกล่าว และในปี 2559 ได้นําอาหารที่ เหลื อบนเที่ ยวบิ นไปบริ จาคได้ถึงจํานวน 234 ตัน นอกจากนี้
ครัวการบิ นและสายการบินต่างๆ ควรเพิ่มประสิ ทธิ ภาพในการจัดอาหารและเครื่ องดื่ มขึ้นบริ การบนเครื่ องบิน
ซึ่ งส่ งผลให้มีน้ าํ หนักเหมาะสมและสิ้ นเปลืองน้อยลง” ด้วยวิธีการต่างๆ ขยะอาหารจากบนเครื่ องบิ นหรื อจาก
ครัวการบิน จึงได้รับการดูแลจัดการโดยครัวการบินและสายการบินทัว่ โลก นอกจากครัวการบินและสายการบิน
กําลังดําเนิ นการเรื่ องการกําจัดขยะอยู่น้ ัน ในส่ วนของผูโ้ ดยสารก็สามารถช่ วยได้เช่ นกัน ความรั บผิดชอบใน
การกําจัดขยะอาหารนอกจากครัวการบินและสายการบินแล้ว ยังอาจขึ้นอยู่กบั ผูโ้ ดยสารด้วยที่จะต้องตัดสิ นใจ
อย่างมีสติเพราะปั จจุบนั สายการบิ นต่างๆ พยายามแนะนําให้ผูโ้ ดยสารมีการสั่งอาหารล่วงหน้า ระบบนี้ จะให้
ผูโ้ ดยสารเลือกอาหารก่อนการเดิ นทาง และทําให้ไม่มีการทําอาหารที่ ไม่ตอ้ งการขึ้นหรื อมีอาหารเหลือ เพื่อให้
มัน่ ใจว่าอาหารมีแนวโน้มที่จะถูกรับประทานมากขึ้น ดูเหมือนเป็ นเรื่ องยุง่ ยาก แต่การสั่งอาหารล่วงหน้าสามารถ
ช่วยครัวการบินและสายการบินต่าง ๆ ลดขยะในครัวการบินและห้องโดยสารได้อย่างมาก เพื่อให้ผโู ้ ดยสารเลือก
เมนูก่อน คาดว่าจะสามารถลดการสูญเสี ยอาหารที่ผโู ้ ดยสารไม่ตอ้ งการได้ถึงร้อยละ 20% โดยแนวปฏิบตั ิดงั กล่าว
จะเริ่ มใช้ในเที่ยวบินของการบินไทยในเส้นทางยุโรปในปี 2563 และคาดว่าภายในปี 2564 จะให้มีการดําเนิ นการ
ในทุกเที่ยวบิน
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4. สรุ ป

จากปั ญหาในการเกิดขยะอาหารเนื่องจากการผลิตอาหารขึ้นบริ การผูโ้ ดยสาร หรื อการผลิตอาหารแบบ
Mass Production หรื อ การผลิตแบบครั้งละจํานวนมาก ๆ ทําให้เกิดอาหารเหลือ หรื อเกิดขยะอาหาร นับวันจะมี
ปริ มาณเพิ่มมากขึ้นทําให้เกิดปั ญหาขยะจํานวนมากที่ ไม่ได้ถูกทําลาย หรื อมีผลกระทบต่อสิ่ งแวดล้อมทําให้เกิ ด
ภาวะโลกร้อน ซึ่ งสอดคล้องกับ ธวัชชัย สื บไทย และคณะ (2562) แสดงให้เห็นว่าถ้ามีการจัดการขยะโดยการคัด
แยกประเภทให้ถูกต้องสามารถลดปริ มาณขยะสามารถนําไปจําหน่ายก่อให้เกิดรายได้ตามมา ทําให้ปริ มาณขยะที่
ต้องนําไปกําจัดลดลง เป็ นสิ่ งสําคัญที่ จะนําไปสู่ ความร่ วมมือที่ จะช่วยกันปฏิ บตั ิเพื่อป้ องกันและแก้ไขปั ญหา
สิ่ งแวดล้อมที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตได้ โดยครัวการบินสายการบินต่างๆ ได้หาแนวทางในการบริ หารจัดการแก้ไข
การกําจัดขยะอาหาร หลักใหญ่ๆ เช่น สายการบินสามารถใช้แบบสํารวจหรื อการเลือกอาหารก่อนหน้าสําหรับ
ผูโ้ ดยสารที่เดินทางบ่อย เพื่อให้บริ การที่ตรงตามความต้องการมากขึ้น ซึ่ งจะช่วยลดของเสี ย ยกตัวอย่างประเทศ
ฝั่ ง ยุโ รปที่ ภ าครั ฐ เข้า มามี ส่ ว นช่ ว ยจัด การกระจายอาหารให้ เ ข้า ถึ ง คนยากไร้ สํา หรั บ ประเทศไทยยัง ไม่ มี
การดําเนิ นการในเรื่ องนี้ โดยภาครั ฐอย่างจริ งจัง แต่การดําเนิ นการแบบนี้ ยงั มี ขอ้ ควรระวังว่า ควรตรวจสอบ
ความสดใหม่ของอาหารให้ดีก่อน เพราะหากบริ จาคอาหารไปแล้วทําให้เกิดปั ญหาด้านสุ ขลักษณะที่ไม่ปลอดภัย
กับผูบ้ ริ โภคในภายหลัง ครัวการบินหรื อสายการบินก็อาจถูกฟ้องร้องได้
การแก้ปัญหาขยะอาหารแบบยัง่ ยืนจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงทุกภาคส่ วน ตั้งแต่ระดับเล็กสุ ดไปจนถึง
กําหนดเชิงนโยบายโดยภาครัฐ ที่จะช่วยลดจํานวนขยะอาหารซึ่ งมีส่วนในการสร้างความเสี ยหายต่อสิ่ งแวดล้อม
ของเราทุกคนได้ สําหรับปั ญหาอาหารส่ วนเกิน ควรมีการพิจารณาปรับการผลิตแบบการผลิตแบบครั้งละจํานวน
มากๆ (Mass Production) ให้เป็ นการผลิตในจํานวนที่เพียงพอ ปรับแนวทางการดําเนินงานภายใต้โครงการบริ หาร
จัดการห่ วงโซ่การผลิตอาหารเพื่อลดการสู ญเสี ยทางด้านทรัพยากร มุ่งเน้นการทวนสอบเพื่อพัฒนาและปรับปรุ ง
ระบบการผลิตอาหารและการบริ การทั้งระบบตลอดห่วงโซ่อุปทาน ตั้งแต่การจัดซื้ อวัตถุดิบ การผลิตของฝ่ ายครัว
การบิน การวางแผนเมนูอาหาร การผลิตและการนําอาหารขึ้นเครื่ อง ตลอดจนการบริ หารจัดการขยะบนเที่ยวบิน
นํานวัตกรรรมที่ทนั สมัยเพื่อแก้ปัญหาการสู ญเสี ยอาหาร เช่น การศึกษาวัตถุดิบทั้งหมดของสายการบินเพื่อค้นหา
เทคโนโลยีที่เหมาะสม เพิ่มประสิ ทธิ ภาพในการลดการสู ญเสี ยอาหารระหว่างกระบวนการผลิต หรื อจัดทําแผนที่
จะให้ผูโ้ ดยสารสามารถเลื อกแสดงความประสงค์ในการปฏิ เ สธอาหารบนเที่ ยวบิ นล่ วงหน้า ได้ ซึ่ งจะทําให้
สามารถบริ หารจัดการปริ มาณอาหารบนเที่ยวบินได้อย่างต่อเนื่ อง ลดความสู ญเสี ยอาหารได้เป็ นจํานวนมากต่อปี
แบ่งเป็ นปี และแคมเปญบริ จาคอาหารจะช่วยสร้างความตระหนักในเรื่ องการสูญเสี ยอาหาร และทําให้ผโู ้ ดยสารมี
ส่วนร่ วมได้มากขึ้น ก็จะเป็ นการบริ หารจัดการขยะอาหารเช่นกัน

5. ข้ อเสนอแนะ

1) ควรทําความเข้าใจในการสู ญเสี ยอาหาร ซึ่ งเสี ยหายระหว่างกระบวนการผลิตอาหาร นับตั้งแต่ผผู ้ ลิต
ไปจนถึงผูบ้ ริ โภค อาจจะเป็ นปั ญหาจากการเก็บเกี่ยว โรคแมลง การเก็บรักษา การขนส่ง
2) รณรงค์ชุมชนให้เข้าใจระบบการผลิตอาหาร เรี ยนรู ้เส้นทางของอาหารจากแปลงเพาะปลูกจนถึ ง
การปรุ งอาหาร เมื่อรับรู ้คุณค่าของอาหารก็จะไม่กินใช้อย่างทิ้งขว้างอีกต่อไป มีตวั อย่างกิ จกรรมในชุมชนจาก
หลายประเทศ
3) สร้างระบบกระจายอาหารคุณภาพดี นําอาหารที่ยงั สามารถกินได้ส่งต่อให้ผตู ้ อ้ งการอาหาร
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การวิจยั นี้เป็ นการประเมินการบริ หารความเสี่ ยงด้านความปลอดภัยของระบบอากาศยานไร้คนขับขึ้นลง
ทางดิ่ งพลังงานแสงอาทิ ตย์ของกองทัพอากาศไทยตามมาตรฐานองค์กรการบิ นพลเรื อนระหว่างประเทศ และ
ดําเนิ นการวิจยั ร่ วมกับโครงการการวิจยั และพัฒนาอากาศยานไร้คนขับขึ้ นลงทางดิ่ งพลังงานแสงอาทิ ตย์ของ
กองทัพอากาศไทย ผลการวิจยั นี้ จะเป็ นข้อมูลพื้นฐานสําหรับการนําไปสู่ การพัฒนาระบบปฎิบตั ิการบินทั้งระบบ
ให้มีความปลอดภัยในการปฏิ บัติการบิ น การดําเนิ นการจัดทําคู่มือมาตรฐานการปฎิ บตั ิ การบิ นเพื่อที่ จะทําให้
อากาศยานไร้ ค นขับ ขึ้ นลงทางดิ่ ง พลัง งานแสงอาทิ ต ย์ไ ด้รั บ ความสมควรเดิ น อากาศตามมาตรฐานของ
กองทัพอากาศไทย
คําสําคัญ: การบริ หารความเสี่ ยงด้านความปลอดภัย, อากาศยานไร้คนขับ, องค์กรการบินพลเรื อนระหว่างประเทศ

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. ความสํ าคัญและทีม่ าของปั ญหาวิจัย

กองทัพอากาศมีหน้าที่ เตรี ยมและใช้กาํ ลังกองทัพอากาศตามบทบัญญัติของกฎหมาย และมีวิสัยทัศน์
“กองทัพอากาศชั้นนําในภูมิภาค” โดยมีการพัฒนาขีดความสามารถเพื่อให้ปฏิบตั ิภารกิจหลักด้านความมัน่ คงได้
อย่างสมบู ร ณ์ ส่ ง เสริ ม พัฒ นาอุ ต สาหกรรมป้ อ งกัน ประเทศซึ่ ง เป็ นอุ ต สาหกรรมเป้ าหมายลําดับ ที่ 11 (New
S-Curve 11) และมี นโยบายเฉพาะข้อ 8 ด้านการวิจยั พัฒ นาอุตสาหกรรมป้ องประเทศ (กองทัพอากาศ, 2564)
โดยกองทัพอากาศดําเนิ นการให้ทุนโครงการวิจยั และพัฒนากับโรงเรี ยนนายเรื ออากาศนวมินทกษัตริ ยาธิ ราชใน
โครงการวิจยั และพัฒนาอากาศยานไร้คนขับขึ้นลงทางดิ่งพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อปฏิ บตั ิภารกิ จทางทหาร ได้แก่
การบิ นตรวจการณ์ ในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ การบิ นถ่ายภาพทางอากาศ และแนวคิดการวิจยั และพัฒ นา
อากาศยานไร้ คนขับขึ้ นลงทางดิ่ งพลังงานแสงอาทิ ตย์น้ ี ได้ดาํ เนิ นการตามมาตรฐานของ NATO STANDARD
AEP-83 LIGHT UNMANNED AIRCRAFT SYSTEMS AIRWORTHINESS REQUIREMENS ( NATO
Standardization Office, 2014) โดยตามมาตรฐานนี้มีหวั ข้อการบริ หารความเสี่ ยงด้านความปลอดภัยการบิน ดังนั้น
ผูว้ จิ ยั ได้มาดําเนินการวิจยั ร่ วมกับโครงการวิจยั นี้ในด้านการบริ หารความเสี่ ยงด้านความปลอดภัยการบินเพื่อทําให้
อากาศยานไร้คนขับขึ้นลงทางดิ่งพลังงานแสงอาทิตย์ได้รับความสมควรเดินอากาศ (Certification Airworthiness)
ตามมาตรฐานของกองทัพอากาศ

2. วัตถุประสงค์ ของการวิจัย

เพื่ อ ประเมิ น การบริ ห ารความเสี่ ยงด้านความปลอดภัยของระบบอากาศยานไร้ ค นขับ ขึ้ น ลงทางดิ่ ง
พลังงานแสงอาทิตย์ของกองทัพอากาศไทยตามมาตรฐานองค์กรการบินพลเรื อนระหว่างประเทศ

3. แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยทีเ่ กี่ยวข้ อง

ทฤษฎีสาเหตุการเกิดอากาศอุบัตเิ หตุ (5M)
E.A. Jerome (1976) ได้พ ัฒ นาทฤษฎี ส าเหตุ ก ารเกิ ด อากาศอุ บัติ เหตุ (5M) (Alexander T. Wells and
Clarence C. Rodrigues, 2003) และนํามาใช้การตรวจสอบ ค้นหา หรื อวิเคราะห์สาเหตุหลักของการเกิดอากาศยาน
อุบตั ิเหตุ หรื อใช้ในการดําเนินการป้ องกันการเกิดอากาศยานอุบตั ิเหตุ โดยกําหนดปั จจัยที่ส่งผลต่อการเกิดอากาศ
อุบัติเหตุประกอบด้วย 5 ด้าน ได้แก่ (1) มนุ ษย์ (Man) (2) เครื่ องจักร (Machine) (3) สภาพแวดล้อม (Medium)
(4) ภารกิจ (Mission) และ (5) การบริ หารจัดการ (Management)
การบริหารความเสี่ยงด้ านความปลอดภัย (Safety Risk Management)
องค์ ก รการบิ น พลเรื อ นระหว่า งประเทศ (International Civil Aviation Organization[ICAO], 2012)
กล่าวว่า ความปลอดภัย (Safety) หมายถึง สภาวะที่มีความเป็ นไปได้ที่จะเป็ นอันตรายต่อบุคคล หรื อความเสี ยหาย
ต่อทรัพย์สินลดลงเหลือและรักษาไว้ที่ระดับที่ยอมรับได้หรื อตํ่ากว่า โดยได้ผา่ นกระบวนการระบุอนั ตรายและการ
บริ หารความเสี่ ยงด้านความปลอดภัย
อันตราย (Hazard) หมายถึง สถานการณ์หรื อวัตถุที่มีศกั ยภาพในการก่อให้เกิดการเสี ยชีวิต การบาดเจ็บ
ต่อบุคคล ความเสี ยหายต่ออุปกรณ์หรื อโครงสร้าง การสูญเสี ยวัสดุ หรื อการลดความสามารถในการปฏิบตั ิหน้าที่
ความเสี่ ยงด้านความปลอดภัย (Safety Risk) หมายถึง ความเป็ นไปได้และความรุ นแรงที่ คาดการณ์ไว้
ของผลที่ตามมาหรื อผลลัพธ์จากอันตรายที่มีอยู่
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การบริ หารความเสี่ ยงด้านความปลอดภัย (Safety Risk Management) หมายถึ ง กระบวนการที่ ใช้ใน
การบริ หารจัดการให้ความเสี่ ยงลดลง หรื อลดผลกระทบความเสี ยหายจากความเสี่ ยงให้อยูใ่ นระดับที่ยอมรับได้
กระบวนการบริ หารความเสี่ ยงด้ า นความปลอดภั ย (The process of safety risk management) มี
5 ขั้นตอน ได้แก่
1. การระบุ อนั ตราย (Hazard identification) หมายถึง การผสมผสานวิธีการรวบรวมข้อมูลความปลอดภัย
เชิงรับ ความปลอดภัยเชิงรุ ก และความปลอดภัยเชิงคาดการณ์ในการหาอันตราย
2. การวิเคราะห์ความน่าจะเป็ นของความเสี่ ยง (Risk analysis probability) หมายถึง โอกาสหรื อความถี่
ของอันตรายที่มีผลต่อความปลอดภัยหรื อผลลัพธ์ที่อาจเกิดขึ้น
3. การวิเคราะห์ความรุ นแรงของความเสี่ ยง (Risk analysis severity) หมายถึง ขอบเขตของความเสี ยหาย
ที่อาจเกิดขึ้นอย่างสมเหตุสมผลอันเป็ นผลสื บเนื่องมาจากอันตรายที่ระบุ
4. การประเมินความเสี่ ยงและความทนทาน (Risk assessment and tolerability) หมายถึง การประมวลผล
ความน่ าจะเป็ นของความเสี่ ยง (Risk Probability) และความรุ นแรงของความเสี่ ยง (Risk Severity) เพื่อให้ได้มา
ซึ่งการประเมินความเสี่ ยงด้านความปลอดภัย (Safety risk assessment) และความทนทานต่อความเสี่ ยงด้านความ
ปลอดภัย (Safety risk tolerability)
ตารางที่ 1 การประเมินความเสี่ ยงด้านความปลอดภัย (Safety risk assessment)
ความน่ าจะเป็ นของความเสี่ยง
(Risk Probability)
บ่ อย , 5
เป็ นครั้งคราว , 4
ไม่ น่าเกิดขึน้ , 3
ไม่ น่าจะเป็ นไปได้ , 2
ไม่ เห็นโอกาศที่จะเกิด , 1

ภัยพิบัติ, A
5A
4A
3A
2A
1A

ความรุนแรงของความเสี่ ยง (Risk Severity)
อันตราย, B
มาก, C
น้ อย, D
5B
5C
5D
4B
4C
4D
3B
3C
3D
2B
2C
2D
1B
1C
1D

ไม่ สําคัญ, E
5E
4E
3E
2E
1E

เมื่อได้ผลจากตารางที่ 1 การประเมินความเสี่ ยงด้านความปลอดภัย (Safety risk assessment) แล้วให้นาํ
ข้อมูลไปใช้ในพิจารณาความทนทานต่อความเสี่ ยงด้านความปลอดภัย (Safety risk tolerability) (รู ปที่ 1)
ความเสี่ ยงสูง , ยอมรับไม่ได้
ความเสี่ ยงปานกลาง , ยอมรับได้ข้ ึนอยูก่ บั การบรรเทาความเสี่ ยง
ความเสี่ ยงตํ่า , ยอมรับได้
รู ปที่ 1 ความทนทานต่อความเสี่ ยงด้านความปลอดภัย (Safety risk tolerability)
5. การควบคุมหรื อบรรเทาความเสี่ ยง (Risk control or mitigation) หมายถึง การดําเนิ นการควบคุมหรื อ
ลดระดับความเสี่ ยงด้านความปลอดภัยให้อยูใ่ นระดับที่ สามารถยอมรับได้ โดยมีหลักการตอบสนองความเสี่ ยง
3 ประการ ได้แก่ (1) การหลีกเลี่ยง (Avoidance) หมายถึง การดําเนิ นการยกเลิกการปฎิ บตั ิงานการบิ น เนื่ องจาก
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ความเสี่ ยงด้านความปลอดภัยมีมากกว่าประโยชน์ของการปฎิบตั ิงานการบิน (2) การลดลง (Reduction) หมายถึง
การลดความถี่ของการปฎิ บตั ิงานการบิน หรื อการดําเนิ นการลดขนาดของผลที่ ตามมาของความเสี่ ยงความปลอดภัย
(3) การแบ่ งแยก (Segregation) หมายถึ ง การดําเนิ นการเพื่อแยกผลกระทบของความเสี่ ยงความปลอดภัย หรื อ
สร้างระบบสํารองป้ องกัน
อากาศยานไร้ คนขับขึน้ ลงทางดิง่ พลังงานแสงอาทิตย์
อากาศยานไร้ คนขับ (Unmanned Aerial Vehicles: UAV) คื อ อากาศยานที่ มี วตั ถุ ประสงค์เพื่ อการปฏิ บัติ
การบิน โดยไม่มีนกั บินอยูบ่ นอากาศยาน
อากาศยานไร้คนขับขึ้นลงทางดิ่งพลังงานแสงอาทิตย์ของกองทัพอากาศไทย (รู ปที่ 2) มีความยาวปี ก 4.2
เมตร นํ้าหนักสู งสุ ด 15 กิโลกรัม ระบบพลังงานแสงอาทิตย์ให้พลังงานสู งสุ ดที่ 145.5 วัตต์ และแบตเตอรี่ ลิเทียม
ไอออน 42000 มิลลิแอมม์ โดยจะทําการบินตามภารกิจที่ได้รับที่ความสู งช่วง 500-1500 และช่วงความเร็ ว 20-30
เมตร/วินาที โดยอากาศยานไร้คนขับนี้มีลกั ษณะที่เด่นชัด คือ (1) ความสามารถในการปฏิบตั ิการบินวิ่งขึ้นและลง
สนามบิ นเหมือนเครื่ องบิ นปี กหมุน (Multi Rotor) (2) การบิ นเดิ นทางเหมือนเครื่ องบิ นปึ กตรึ ง (Fix Wing) และ
(3) ความสามารถในการปฏิบตั ิการบินได้นานเนื่องจากใช้พลังงานแสงอาทิตย์ควบคู่กบั แบตเตอรี่

รู ปที่ 2 อากาศยานไร้คนขับพลังงานแสงอาทิตย์ข้ ึนลงทางดิ่ง

4. วิธีดําเนินการวิจัย

การวิจยั ครั้งนี้เป็ นการวิจยั เชิงปฎิบตั ิการ (Action Research) และดําเนินการวิจยั ร่ วมกับโครงการวิจยั และ
พัฒนาอากาศยานไร้คนขับขึ้นลงทางดิ่ งพลังงานแสงอาทิ ตย์ของโรงเรี ยนนายเรื ออากาศนวมินทกษัตริ ยาธิ ราช
ตามมาตรฐานของ NATO STANDARD AEP-83 LIGHT UNMANNED AIRCRAFT SYSTEMS AIRWORTHINESS
REQUIREMENTS (NATO Standardization Office, 2014) ในหัวข้อ การบริ ห ารความเสี่ ยงด้านความปลอดภัย
โดยผูว้ ิจยั ดําเนิ นการวิจยั เฉพาะระบบของอากาศยานไร้คนขับขึ้นลงทางดิ่งพลังงานแสงอาทิตย์เท่านั้น มีข้ นั ตอน
การดําเนินการ ดังนี้
1. ศึ กษาแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจยั ที่ เกี่ ยวข้องกับระบบบริ หารจัดการความปลอดภัย และการดําเนิ นการ
วิเคราะห์ ประเมิน และสร้างแนวปฏิบตั ิที่ดีตามมาตรฐานองค์กรการบินพลเรื อนระหว่างประเทศ
2. นําเสนอแนวปฏิบตั ิที่ดีการบริ หารความเสี่ ยงด้านความปลอดภัยของระบบอากาศยานไร้คนขับขึ้นลง
ทางดิ่ งพลัง งานแสงอาทิ ต ย์ข ณะปฏิ บัติ ก ารภาคพื้ น ดิ น (Ground Operation) และขณะปฏิ บัติ ก ารบิ น (Flight
Operation) ตามมาตรฐานขององค์กรการบินพลเรื อนระหว่างประเทศ
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5. ผลการวิจัย

1. ผลการประเมินการบริ หารความเสี่ ยงด้านความปลอดภัยของระบบอากาศยานไร้คนขับขึ้นลงทางดิ่ง
พลังงานแสงอาทิ ตย์ขณะปฏิ บตั ิการภาคพื้นดิ น (Ground Operation) และขณะปฏิ บตั ิการบิ น (Flight Operation)
ตามมาตรฐานขององค์กรการบินพลเรื อนระหว่างประเทศ ได้แก่
1.1 ผลการประเมินการบริ หารความเสี่ ยงด้านความปลอดภัยของระบบอากาศยานไร้คนขับขึ้นลง
ทางดิ่งพลังงานแสงอาทิตย์ขณะปฏิบตั ิการภาคพื้นดิน (Ground Operation) ดังตารางที่ 2
ตารางที่ 2 ผลการประเมินการบริ หารความเสี่ ยงด้านความปลอดภัยของระบบอากาศยานไร้คนขับขึ้นลงทางดิ่ง
พลังงานแสงอาทิตย์ขณะปฏิบตั ิการภาคพื้นดิน (Ground Operation)

กระบวนการบริหารความเสี่ยงด้านความปลอดภัยของระบบอากาศยานไร้ คนขับขึน้ ลงทางดิง่ พลังงานแสงอาทิตย์
ขณะปฏิบัติการภาคพืน้ ดิน (Ground Operation)
อันตราย
การเริ่มต้ น ระบบการปฎิบัติ การทํางานของ การประเมินความเสี่ ยง ความทนทานต่ อ
การประเมิน
การสํ ารองของ ระบบการปฎิบัติการ ด้ านความปลอดภัย ความเสี่ ยงด้ าน
ความเสี่ยงด้ าน
อากาศยาน
สํ ารองของอากาศ ที่คงเหลือ หลังจาก ความปลอดภัย
ความปลอดภัย
ยานไร้ คนขับ การทํางานของระบบ
ไร้ คนขับ
การปฎิบัติการสํ ารอง
ของอากาศยานไร้ คนขับ
1. ระบบโครงสร้างอากาศ
ยานไร้คนขับ (UAV
3A
3A
ความเสี่ ยงสู ง
Airframe System)
2. ระบบมอเตอร์
ขับเคลื่อนอากาศยาน
3A
3A
ความเสี่ ยงสู ง
ไร้คนขับ (UAV
Propulsion System)
3. ระบบมอเตอร์ ข้ ึนลง
ทางดิ่ง (Vertical Take
3A
3A
ความเสี่ ยงสู ง
off and Landing
System)
4. ระบบพลังงานเสริ ม
แสงอาทิตย์ (Additional
3A
3A
ความเสี่ ยงสู ง
Solar System)
5. ระบบแบตเตอรี่ หลัก
3A
3A
ความเสี่ ยงสู ง
(Main Battery System)
6. ระบบเสถียรภาพของ
อากาศยานไร้คนขับ
3A
3A
ความเสี่ ยงสู ง
(UAV Stabilization
System)
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ตารางที่ 2 (ต่อ)

กระบวนการบริหารความเสี่ยงด้านความปลอดภัยของระบบอากาศยานไร้ คนขับขึน้ ลงทางดิง่ พลังงานแสงอาทิตย์
ขณะปฏิบัติการภาคพืน้ ดิน (Ground Operation)
อันตราย
การเริ่มต้ น ระบบการปฎิบัติ การทํางานของ การประเมินความเสี่ ยง ความทนทานต่ อ
การประเมิน
การสํ ารองของ ระบบการปฎิบัติการ ด้ านความปลอดภัย ความเสี่ ยงด้ าน
ความเสี่ยงด้ าน
อากาศยาน
สํ ารองของอากาศ ที่คงเหลือ หลังจาก ความปลอดภัย
ความปลอดภัย
ไร้ คนขับ
ยานไร้ คนขับ การทํางานของระบบ
การปฎิบัติการสํ ารอง
ของอากาศยานไร้ คนขับ
7. ระบบบังคับควบคุม
ระยะไกล (Remote
3A
3A
ความเสี่ ยงสู ง
Control System)
8. ระบบนักบินอัตโนมัติ
3A
3A
ความเสี่ ยงสู ง
(Automatic Pilot System)
9. ระบบนักบินบินด้วย
ตนเอง (Manual Fly
3A
3A
ความเสี่ ยงสู ง
System)
10. ระบบบริ หารจัดการ
การบินอัตโนมัติ
3A
3A
ความเสี่ ยงสู ง
(Automatic Flight
Management System)
11. ระบบการถ่ายภาพ
3A
3A
ความเสี่ ยงสู ง
(Imaging System)
12. ระบบนําร่ องการบิน
3A
3A
ความเสี่ ยงสู ง
(Navigation System)
13. ระบบควบคุมและ
สนับสนุนภาคพื้น
3A
3A
ความเสี่ ยงสู ง
(Ground Control
Station system )

จากตารางที่ 2 พบว่า ระบบการปฎิบตั ิการของอากาศยานไร้คนขับขึ้นลงทางดิ่งพลังงานแสงอาทิตย์
ขณะปฏิบตั ิการภาคพื้นดิน (Ground Operation) ทุกระบบมีความทนทานต่อความเสี่ ยงด้านความปลอดภัยอยูใ่ น
ระดับความเสี่ ยงสูง
1.2 ผลการประเมินการบริ หารความเสี่ ยงด้านความปลอดภัยของระบบอากาศยานไร้คนขับขึ้นลง
ทางดิ่งพลังงานแสงอาทิตย์ขณะปฏิบตั ิการบิน (Flight Operation) ดังตารางที่ 3
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ตารางที่ 3 ผลการประเมินการบริ หารความเสี่ ยงด้านความปลอดภัยของระบบอากาศยานไร้คนขับขึ้นลงทางดิ่ง
พลังงานแสงอาทิตย์ขณะปฏิบตั ิการบิน (Flight Operation)
กระบวนการบริหารความเสี่ยงด้านความปลอดภัยของการระบบอากาศยานไร้ คนขับขึน้ ลงทางดิง่ พลังงานแสงอาทิตย์
ขณะปฏิบัติการบิน (Flight Operation)
อันตราย
การเริ่มต้ น ระบบการปฎิบัติ การทํางานของ การประเมินความเสี่ ยง ความทนทานต่ อ
การประเมิน
การสํ ารองของ ระบบการปฎิบัติการ ด้ านความปลอดภัย ความเสี่ ยงด้ าน
ความเสี่ยงด้ าน
อากาศยาน
สํ ารองของอากาศ ที่คงเหลือ หลังจาก ความปลอดภัย
ความปลอดภัย
ยานไร้ คนขับ การทํางานของระบบ
ไร้ คนขับ
การปฎิบัติการสํ ารอง
ของอากาศยานไร้ คนขับ
1. ระบบโครงสร้างอากาศ
ยานไร้คนขับ (UAV
3A
3A
ความเสี่ ยงสู ง
Airframe System)
2. ระบบมอเตอร์
3A
ระบบมอเตอร์
เมื่อระบบมอเตอร์
3E
ความเสี่ ยงตํ่า
ขับเคลื่อนอากาศยาน
ขับเคลื่อนอากาศยานไร้
ขึ้นลงทางดิ่ง
เสี ยหายจะทําให้
คนขับ (UAV
อากาศยานไร้คนขับ
Propulsion System)

3. ระบบมอเตอร์ ข้ ึนลงทาง
ดิ่ง (Vertical Take off
and Landing System)
4.ระบบพลังงานเสริ ม
แสงอาทิตย์ (Additional
Solar System)
5. ระบบแบตเตอรี่ หลัก
(Main Battery System)
6. ระบบเสถียรภาพของ
อากาศยานไร้คนขับ
(UAV Stabilization
System)
7. ระบบบังคับควบคุม
ระยะไกล (Remote
Control System)

มีความเร็ วลดลงถึง
ความเร็ วร่ วงร่ อน
และ ระบบบริ หาร
จัดการการบิน
อัตโนมัติสงั่ การให้
ระบบมอเตอร์ข้ ึนลง
ทางดิ่งทํางานเพื่อให้
อากาศยานไร้คนขับ
บินรักษาความสู งและ
เสถียรภาพการบิน

3A

-

-

3A

ความเสี่ ยงสู ง

3E

-

-

3E

ความเสี่ ยงตํ่า

3A

-

-

3A

ความเสี่ ยงสู ง

3A

-

-

3A

ความเสี่ ยงสู ง

ระบบบริ หาร
จัดการการบิน
อัตโนมัติสง่ั การ
ให้อากาศยานไร้
คนขับบินกลับ
ฐานที่ต้งั (Return
To Base)

3E

ความเสี่ ยงตํ่า

3A

ระบบบริ หาร
จัดการการบิน
อัตโนมัติ
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ตารางที่ 3 (ต่อ)

กระบวนการบริหารความเสี่ยงด้านความปลอดภัยของระบบอากาศยานไร้ คนขับขึน้ ลงทางดิง่ พลังงานแสงอาทิตย์
ขณะปฏิบัติการบิน (Flight Operation)
อันตราย
การเริ่มต้ น ระบบการปฎิบัติ การทํางานของ การประเมินความเสี่ ยง ความทนทาน
การประเมิน การสํ ารองของ ระบบการปฎิบัติ ด้ านความปลอดภัย ต่ อความเสี่ ยง
ความเสี่ยงด้ าน
อากาศยาน การสํ ารองของ
ที่คงเหลือ หลังจาก ด้ านความ
การทํางานของ
ความปลอดภัย ไร้ คนขับ
อากาศยานไร้
ปลอดภัย
ระบบการปฎิ
บ
ต
ั
ก
ิ
าร
คนขับ
สํ ารองของอากาศ
ยานไร้ คนขับ
8. ระบบนักบินอัตโนมัติ
3D
ระบบนักบิน
นักบินปฏิบตั ิการ
3E
ความเสี่ ยงตํ่า
(Automatic Pilot
บินด้วยตนเอง บินด้วยตนเอง
System)
9. ระบบนักบินบินด้วย
ตนเอง (Manual Fly
3A
3A
ความเสี่ ยงสู ง
System)
10. ระบบบริ หารจัดการ
การบินอัตโนมัติ
3A
3A
ความเสี่ ยงสู ง
(Automatic Flight
Management System)
11. ระบบการถ่ายภาพ
3E
3E
ความเสี่ ยงตํ่า
(Imaging System)
12. ระบบนําร่ องการบิน
3A
3A
ความเสี่ ยงสู ง
(Navigation System)
13. ระบบควบคุมและ
3A
ระบบบริ หาร ระบบบริ หาร
3E
ความเสี่ ยงตํ่า
สนับสนุนภาคพื้น
จัดการการบิน จัดการการบิน
(Ground Control
อัตโนมัติ
อัตโนมัติสง่ั การ
Station system)
ให้อากาศยานไร้
คนขับบินกลับ
ฐานที่ต้งั (Return
To Base)

จากตารางที่ 3 พบว่า ระบบอากาศยานไร้คนขับขึ้นลงทางดิ่ งพลังงานแสงอาทิตย์ขณะปฏิ บตั ิการ
บิน (Flight Operation) มีความทนทานต่อความเสี่ ยงด้านความปลอดภัย ได้แก่
1. ระบบที่ มี ค วามเสี่ ยงตํ่า ประกอบด้ว ย ระบบมอเตอร์ ข ับ เคลื่ อ นอากาศยานไร้ ค นขับ ระบบ
พลังงานเสริ มแสงอาทิ ตย์ ระบบบังคับควบคุมระยะไกล ระบบนักบิ นอัตโนมัติ ระบบการถ่ายภาพ และระบบ
ควบคุมและสนับสนุนภาคพื้น
2. ระบบที่มีความเสี่ ยงสูง ประกอบด้วย ระบบโครงสร้างอากาศยานไร้คนขับ ระบบมอเตอร์ข้ ึนลง
ทางดิ่ง ระบบแบตเตอรี่ หลัก ระบบเสถียรภาพของอากาศยานไร้คนขับ ระบบนักบินบินด้วยตนเอง ระบบบริ หาร
จัดการการบินอัตโนมัติ และระบบนําร่ องการบิน
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2. แนวปฏิบตั ิที่ดีการบริ หารความเสี่ ยงด้านความปลอดภัยของระบบอากาศยานไร้คนขับขึ้นลงทางดิ่ ง
พลังงานแสงอาทิ ตย์ขณะปฏิ บตั ิการภาคพื้นดิ น (Ground Operation) และขณะปฏิ บตั ิการบิ น (Flight Operation)
ตามมาตรฐานองค์กรการบินพลเรื อนระหว่างประเทศ
2.1 ผูว้ จิ ยั นําผลการประเมินการบริ หารความเสี่ ยงด้านความปลอดภัยของระบบอากาศยานไร้คนขับ
ขึ้นลงทางดิ่ งพลังงานแสงอาทิตย์ขณะปฏิ บตั ิการภาคพื้นดิ น (Ground Operation) จากตารางที่ 2 ดําเนิ นการวิเคราะห์
แล้วกําหนดวิธีการควบคุมหรื อบรรเทาความเสี่ ยง (Risk control or mitigation) คือ การไม่ยอมรับความเสี่ ยง และ
อากาศยานไร้คนขับขึ้นลงทางดิ่งพลังงานแสงอาทิตย์ไม่สามารถปฏิบตั ิภารกิจได้
ดังนั้นผูว้ ิจยั จึงนําเสนอแนวปฏิบตั ิที่ดีของการหลีกเลี่ยงความเสี่ ยง (Risk Avoidance) ให้กบั ผูผ้ ลิต
อากาศยานไร้คนขับ (UAV Manufacturer) ดําเนิ นการสร้างเครื่ องมื อการบริ หารความเสี่ ยงความปลอดภัยของ
อากาศยานไร้คนขับขึ้นลงทางดิ่งพลังงานแสงอาทิตย์ขณะการปฎิบตั ิการภาคพื้นดิ น (Ground Operation) ได้แก่
คู่ มื อ รายการอุ ป กรณ์ ข้ ัน ตํ่า ที่ จ ําเป็ น (Minimum Equipment List) เพื่ อ ให้ นัก บิ น (Pilot) หรื อ นายช่ า งภาคพื้ น
(Ground Engineer) ใช้ในการตัดสิ นใจว่าอากาศยานไร้คนขับนี้มีความพร้อมปฎิบตั ิการบิน (Readiness For Fight)
หรื อไม่ ดังตารางที่ 4
ตารางที่ 4 คู่มือรายการอุปกรณ์ข้ นั ตํ่าที่จาํ เป็ น (Minimum Equipment List)
MINIMUM EQUIPMENT LIST
VERTICAL TAKE OFF AND LANDING SOLAR POWER UAV
UAV SYSTEMS
1. UAV AIRFRAME SYSTEM
2.UAV PROPULSION SYSTEM
3.VERTICAL TAKE OFF AND LANDING SYSTEM
4.ADDITIONAL SOLAR SYSTEM
5.MAIN BATTERY SYSTEM
6.UAV STABILIZATION SYSTEM
7.REMOTE CONTROL SYSTEM
8.AUTOMATIC PILOT SYSTEM
9.MANUAL FLY SYSTEM
10.AUTOMATIC FLIGHT MANAGEMENT SYSTEM
11.IMAGING SYSTEM
12.NAVIGATION SYSTEM
13.GROUND CONTROL STATION SYSTEM
MEL FOR VTOL UAV : Issue 01 : Date 1 JULY 2021

UAV SYSTEMS STATUS
FAILURE
FAILURE
FAILURE
FAILURE
FAILURE
FAILURE
FAILURE
FAILURE
FAILURE
FAILURE
FAILURE
FAILURE
FAILURE

CONDITION OF DISPATCH
NO DISPATCH
NO DISPATCH
NO DISPATCH
NO DISPATCH
NO DISPATCH
NO DISPATCH
NO DISPATCH
NO DISPATCH
NO DISPATCH
NO DISPATCH
NO DISPATCH
NO DISPATCH
NO DISPATCH

2.2 ผูว้ จิ ยั นําผลการประเมินการบริ หารความเสี่ ยงด้านความปลอดภัยของระบบอากาศยานไร้คนขับ
ขึ้นลงทางดิ่งพลังงานแสงอาทิ ตย์ขณะปฏิ บตั ิการบิ น (Flight Operation) จากตารางที่ 3 มาวิเคราะห์แล้วกําหนด
วิธีการควบคุมหรื อบรรเทาความเสี่ ยง (Risk control or mitigation) ได้แก่
2.2.1 ระบบที่ มีระดับ ความเสี่ ยงตํ่า ผูว้ ิจัยนําเสนอให้กับ ผูผ้ ลิ ต อากาศยานไร้ คนขับ (UAV
Manufacturer) คือ ไม่ตอ้ งกําหนดแนวปฏิบตั ิที่ดีเพราะว่าความเสี่ ยงอยูใ่ นระดับที่ยอมรับได้
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2.2.2 ระบบที่ มีความเสี่ ยงสู งนั้น ผูว้ ิจยั นําเสนอแนวปฏิ บัติที่ดีของการลดความเสี่ ยง (Risk
Reduction) ขณะปฎิบตั ิภารกิจการบิน โดยผูผ้ ลิตอากาศยานไร้คนขับ (UAV Manufacturer) ออกเป็ นข้อเสนอแนะ
ให้กบั องค์กรการบิน (Aviation organization) ต้องมีการจัดทําแผนปฏิบตั ิการฉุ กเฉิ นหรื ออุบตั ิเหตุของอากาศยาน
ไร้คนขับ (UAV Emergency or Accident Action Plan)

6. สรุ ปผลการวิจัย

แนวปฎิ บัติที่ดีการบริ หารความเสี่ ยงด้านความปลอดภัยของระบบอากาศยานไร้คนขับขึ้นลงทางดิ่ ง
พลังงานแสงอาทิตย์ของกองทัพอากาศตามมาตรฐานองค์กรการบินพลเรื อนระหว่างประเทศ ได้แก่
1. อากาศยานไร้คนขับขึ้นลงทางดิ่งพลังงานแสงอาทิตย์ขณะปฏิบตั ิการภาคพื้นดิน (Ground Operation)
นั้นให้นักบิน (Pilot) หรื อนายช่างภาคพื้น (Ground Engineer) ดําเนิ นการตัดสิ นใจว่าอากาศยานไร้คนขับมีความ
พร้อมปฎิ บัติการบิ น (Readiness for Fight) หรื อไม่ โดยใช้เกณฑ์การตัดสิ นใจตามคู่มือรายการอุปกรณ์ข้ นั ตํ่าที่
จําเป็ น (Minimum Equipment List)
2. อากาศยานไร้คนขับขึ้นลงทางดิ่ งพลังงานแสงอาทิ ตย์ขณะปฏิ บตั ิการบิ น (Flight Operation) นั้นให้
ผู ้ผ ลิ ต อากาศยานไร้ ค นขับ (UAV Manufacturer) ออกเป็ นข้ อ เสนอแนะให้ กั บ องค์ ก รการบิ น (Aviation
organization) ต้องมีการจัดทําแผนปฏิบตั ิการฉุ กเฉิ นหรื ออุบตั ิเหตุของอากาศยานไร้คนขับ (UAV Emergency or
Accident Action Plan)

7. กิตติกรรมประกาศ
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