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	 รุ่งอรุณ	ศุภกฤตอนันต์,	เกรียงไกร	กันแก้ว	และ	รุ่งวิทย์	ตรีกุล
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กรณีศึกษา บริษัท ABC (Thailand) Ltd.

The Guidelines Increase the Work Efficacy to Reduce Waste from the Recording  

the Money from Bank into the System Case Study ABC (Thailand) Ltd.

โสรยา เดชะวงศ์สุวรรณ1 และ วรรณรพี บานชื่นวิจิตร2

Soraya Dechawongsuwan1 and Wanrapee Banchuenvijit2

สาขาการเงิน คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

บทคัดย่อ

 การศึกษาเรื่องแนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพในการท�างานเพื่อลดความสูญเสียจากการบันทึกเงินจากธนาคารเข้าระบบล่าช้า 

กรณีศึกษา บริษัท ABC (Thailand) Ltd. มีวัตถุประสงค์คือ 1. ศึกษาขั้นตอนการบันทึกเงินจากธนาคารเข้าระบบ 2. ศึกษาผลกระทบจาก

การบันทึกเงินจากธนาคารเข้าระบบล่าช้า และ 3. หาแนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพในการบันทึกเงินจากธนาคารเข้าระบบ การศึกษาครั้งนี้

เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ เก็บรวมรวบข้อมูลสถิติความผิดพลาดในงานที่เกิดจากคนและระบบในช่วงเดือนมกราคม ถึงเดือนมิถุนายน  

พ.ศ.2563 และการสมัภาษณ์เชงิลกึจากพนกังานทีป่ฎบัิตหิน้าทีแ่ละส่วนงานทีเ่กีย่วข้องกบัการบนัทกึเงนิจากธนาคารเข้าระบบจ�านวน 7 คน 

วิเคราะห์ผลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ ค่าความถ่ี ค่าร้อยละและค่าเฉลี่ย และวิเคราะห์เชิงคุณภาพโดยใช้การวิเคราะห์เชิงเนื้อหา  

ผลการศึกษาพบว่า พนักงานใช้เวลาส่วนใหญ่ในขั้นตอนการจับคู่การช�าระเงินกับเลขที่ใบแจ้งหนี้เฉลี่ย 29.72 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ ส่งผลกระทบ 

ต่อต้นทุนค่าล่วงเวลาที่ต้องจ่ายให้กับพนักงานเฉลี่ย 3,338.86 บาทต่อสัปดาห์ และพนักงานมีแนวโน้มที่จะมีปัญหาสุขภาพและความเครียด

สะสม บริษัทควรพัฒนากระบวนการท�างานขั้นตอนการจับคู่การช�าระเงินกับใบแจ้งหนี้ด้วยโปรแกรม Upload Cash Application from 

Excel เพื่อลดเวลาการบันทึกเงินจากธนาคารเข้าระบบและบันทึกข้อมูลถูกต้อง

ค�าส�าคัญ: ความสูญเสียในกระบวนการท�างาน ความสูญเสียของเวลา ประสิทธิภาพในการท�างาน การสูญเสียค่าใช้จ่ายจากการท�างาน 

ล่วงเวลา

Abstract

 The objectives of this research were to examine: 1. Study the process of recording money from banks into 

the system. 2. Study the effects of delayed recording of money from banks into the system. and 3. Find out a way to 

increase efficiency in saving money from banks into the system. This study was a qualitative research. Collection of 

data on human errors and system errors during January Until June 2020. In depth interviews with 7 persons was  

conducted who perform duties and departments related to bank transfers. The results were analysis using descriptive 

statistics such as frequency, percentage and mean. analysis using content analysis. The results showed that employees 

spend a lot of time matching the payment to the invoice number. an average of 29.72 hours per week. Affects the 

cost of overtime paid to employees an average of 3,338.86 baht per week. The employees are prone to cumulative 

health problems and stress. The company would reengineer by Upload Cash Application from Excel program. To reduce 

the time of recording money from the bank into the system and record the information.

Keywords: The process of losing control Losing track of time Work performance The cost of overtime hours

1. บทน�า 

 อัตราการเติบโตของชั่วโมงท�างานล่วงเวลาและค่าล่วงเวลามีแนวโน้มเพิ่มขึ้น อันเนื่องมาจากการปรับโครงสร้างองค์กร ลดจ�านวน

พนักงานที่ปฎิบัติหน้าท่ีบันทึกเงินจากธนาคารเข้าระบบ ขณะที่ปริมาณงานมีทิศทางตรงกันข้ามกับปริมาณคน พนักงานต้องท�างานภายใต้
1 สาขาการเงิน คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย, E-mail soraya.dech@gmail.com
2 สาขาการเงิน คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย, E-mail dr.wanrapee@gmail.com
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แรงกดดันส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพการท�างานและความพึงพอใจในงานมีแนวโน้มต�่าลง โดยช่ัวโมงการท�างานล่วงเวลาของพนักงาน 

ในช่วงเดือนมกราคม ถึงเดือนมิถุนายน พ.ศ.2563 เฉลี่ยอยู่ที่ 29.68 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ บริษัทมีต้นทุนค่าล่วงเวลาที่ต้องจ่ายให้กับพนักงาน

ในช่วงเดือนมกราคม ถึงเดือนมิถุนายน พ.ศ.2563 เฉลี่ยอยู่ที่ 3,338.86 บาทต่อสัปดาห์ ดังนั้น หากต้นทุนส่วนนี้ลดลงจะส่งผลต่อต้นทุน 

การด�าเนินงานของบรษิทัลดลงได้ ในหลายอตุสาหกรรมมกีารน�าเทคโนโลยปัีญญาประดษิฐ์มาใช้ในการปรบัปรงุขัน้ตอนการท�างานอย่างเป็นระบบ 

ช่วยให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ โดยหน่วยงานสามารถน�าผลการศึกษาในครั้งนี้มาเป็นแนวทางในการเพิ่มประสิทธิภาพในการท�างาน

เพื่อลดความสูญเสียจากการบันทึกเงินจากธนาคารเข้าระบบต่อไป

 วตัถปุระสงค์ของศกึษาคอื 1. ศกึษาขัน้ตอนการบนัทกึเงนิจากธนาคารเข้าระบบ 2. ศกึษาผลกระทบจากการบนัทกึเงนิจากธนาคาร

เข้าระบบล่าช้า 2. ศกึษาผลกระทบจากการบนัทกึเงนิจากธนาคารเข้าระบบล่าช้า และ 3. หาแนวทางการเพิม่ประสทิธภิาพในการบนัทึกเงิน

จากธนาคารเข้าระบบ

2. การทบทวนวรรณกรรม 

 แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการจัดการคุณภาพ

 2.1 แนวคิดเกี่ยวกับการควบคุมและวิธีการควบคุมที่มีประสิทธิภาพ

  2.1.1 เบญจมาภรณ์ อิศรเดช (2552) กล่าวว่าประสิทธิภาพ (Efficiency) คือความสามารถในด้านการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ 

ไม่ว่าจะเป็น คน เงนิ หรอืวตัถุดิบ อย่างคุม้ค่าทีส่ดุเพือ่ให้การท�างานส�าเรจ็ตามเป้าหมาย ประสทิธภิาพมกัจะถกูวดัในรปูของต้นทนุหรอืจ�านวน

ทรัพยากรที่น�าไปใช้เปรียบเทียบกับผลงานหรือผลผลิตที่ได้ประสิทธิผล (Effectiveness) คือการท�าให้บรรจุผลเป้าหมายที่ตั้งขึ้น 

โดยเลือกเป้าหมายที่เหมาะสม การตัดสินใจที่ถูกต้อง และสามารถด�าเนินการบรรลุผลตามเป้าหมาย

  2.1.2 บุตรี จารุโรจน์ (2552) กล่าวว่า การควบคุม (Control) คือ การด�าเนินการบางสิ่งที่เกิดขึ้นตามทิศทางที่ได้วางแผนไว้ 

สามารถให้ความหมายของการควบคมุได้ว่าคอืการก�ากบัการด�าเนนิงานท�าการเปรยีบเทยีบกบัวตัถปุระสงค์และท�าการแก้ไขเมือ่ถงึคราวจ�าเป็น 

เพื่อท�าให้เกิดความแน่ใจว่าการด�าเนินงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ได้ก�าหนดไว้ ซึ่งส่งผลกระทบต่อการมีประสิทธิผลขององค์กร

 2.2 แนวคิดเกี่ยวกับระบบสารสนเทศทางการบัญชี

  พลพธู ปียวรรณ และ สุภาพร เชิงเอี่ยม (2548) ได้ให้ค�าจ�ากัดความของ ข้อมูลและสารสนเทศ ไว้ว่า ข้อมูล (data)  

และ สารสนเทศ (information) คือ ทรัพยากรที่ส�าคัญขององค์กร เช่นเดียวกับพนักงานขององค์กร ผู้บริหาร หรือสินทรัพย์อื่นๆ องค์กร 

ที่มีระบบการจัดเก็บจัดการ และน�าเสนอสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพจะท�าให้ผู้บริหารสามารถตัดสินใจได้ดีย่ิงขึ้น สามารถน�าพาธุรกิจไปสู่

ความได้เปรียบคู่แข่งขัน และสามารถแสวงหาโอกาสทางธุรกิจได้ดีกว่า ระบบสารสนเทศที่ดีจะต้องสามารถจัดเก็บข้อมูลได้อย่างครบถ้วน 

สามารถแปรสภาพข้อมูลหรือกลั่นกรองข้อมูลท่ีเก็บรวบรวมมาได้ ให้กลายเป็นสารสนเทศที่มีสาระส�าคัญแก่ผู้ใช้แต่ละคนในการตัดสินใจ 

ทางธรุกจิ ข้อมลูดบิส�าหรบัผูใ้ช้คนหนึง่อาจเป็นข้อมลูทีมี่สาระส�าคญั แต่ส�าหรบัผูใ้ช้อกีคนหนึง่ข้อมลูเดยีวกันอาจเป็นข้อมลูทีไ่ม่มสีาระส�าคญั 

เพราะเขาไม่สามารถใช้ข้อมูลนั้นในการตัดสินใจทางธุรกิจของเขาได้ สารสนเทศทุกตัวต้องเคยเป็นข้อมูลดิบมาก่อน หมายถึงต้องถูกจัดเก็บ

เข้าสู่ระบบก่อนที่จะถูกกลั่นกรองหรือประมวลผลให้กลายเป็นสารสนเทศได้ต่อไป

 2.3 ระบบลีน (Lean System)

  ภูษิต วงศ์หล่อสายชล (2555) แผนผังแสดงสาเหตุและผล หรือที่รู้จักกันดีคือ แผนผังก้างปลา (Fishbone Diagram) แผนผังนี ้

ช่วยให้มองเหน็สาเหตตุ่างๆ ของปัญหาทีเ่กดิข้ึน สิง่ส�าคญัในการสร้างแผนผงันี ้คอื การท�างานเป็นทมีโดยการระดมสมอง ซึง่เน้นการตัง้ค�าถาม

ว่า ท�าไมเพือ่หาสาเหตทุีอ่าจท�าให้เกดิปัญหานัน้ แผนผงัก้างปลาประกอบไปด้วยส่วนของปัญหาหรอืผลลัพธ์ซึง่ระบอุยูท่ีห่วัปลา และส่วนของ

สาเหตุที่เป็นปัจจัยที่อาจท�าให้เกิดปัญหา ได้แก่ สาเหตุหลักและสาเหตุย่อยโดยสามารถแบ่งสาเหตุหลักเป็น 4 กลุ่มหรือ 4M ที่ส�าคัญ คือ

บุคลากร (Man) วิธีการ (Method) วัตถุดิบ (Material) และเครื่องจักร (Machine)

 2.4 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

  อนริทุธ์ เรอืนไทย (2562) ศกึษา การน�าข้อมลูทางบญัชมีาประยกุต์ใช้ เพือ่เพิม่ประสทิธภิาพการบรหิารงานของบริษัท บรษัิท 

กอ่ตั้งเมื่อป ีพ.ศ. 2543 ด้วยทุนจดทะเบียน 5 ลา้นบาท ด�าเนินงานรับเหมาสรา้ง Automation system, Conveyor system, Fabrication 

work, Material handling system, overhead transfer และยงัรบังานก่อสร้าง ต่อเตมิอาคารโรงงานอตุสาหกรรม รปูแบบการด�าเนนิงาน

แบ่งเป็น งานออกแบบสร้างโครงการ (Project work) ตามข้อก�าหนดของลูกค้า กับ งานผลิต ตัด, พับ, เชื่อมประกอบ ตามแบบของลูกค้า

เป็นจ�านวนมาก (Mass production Lot order) มียอดขายในปัจจุบันเฉล่ีย 180 ล้านบาทต่อปี ด้วยวิสัยทัศน์ในการเป็นบริษัทที่เน้น 
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ด้านเทคโนโลยกีารออกแบบ การผลติ และ การบรกิาร ทีป่ระสทิธภิาพสงู คณุภาพตรงกบัข้อก�าหนดของลกูค้า ในราคาทีส่มเหตผุล เพือ่สร้าง

ความเชื่อมั่น และความเชื่อถือให้กับบริษัท ฯ ผลของการด�าเนินงานของบริษัท ณ ปัจจุบัน ผู้บริหารประเมินว่ายังมีจุดที่สามารถพัฒนาให้ดี

ยิง่ขึน้ไปได้ เป็นทีม่าของการให้ค�าปรกึษาครัง้นี ้โดยการใช้ข้อมลูทางบญัช ีเพือ่เพิม่ประสทิธภิาพของการบรหิารงานของบรษิทั บรษิทัคาดหวังว่า 

จะสามารถสะท้อนถึงความสูญเสียท่ีไม่จ�าเป็น จุดท่ีด้อยประสิทธิภาพ ส่งผลให้สามารถก�าหนดกิจกรรมในการแก้ไขและพัฒนาได้ตรง  

และได้ประสทิธผิลสงูสดุ ข้อมลูจะต้องมคีวามถกูต้อง แม่นย�า และสามารถน�ามาใช้ได้ทนัต่อเหตกุารณ์ เพือ่ประสทิธภิาพของระบบสารสนเทศ

ของบรษิทั จงึเสนอให้น�าระบบ ERP เข้ามาใช้ช่วยในการด�าเนนิงาน เนือ่งจากฐานข้อมลูของระบบ ERP เป็นแบบสมดุลงบญัช ีรายการเดนิบญัช ี

ถูกบันทึกอย่างทันที ในแต่ละกิจกรรมการด�าเนินงาน ลดขั้นตอนการท�างานซ�้าซ้อน

3. กระบวนการ/วิธีการด�าเนินงาน/วิธีการวิจัย 

 3.1 ระเบียบวิธีการวิจัย

  การศึกษาคร้ังนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ เพื่อศึกษาถึง แนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพในการท�างานเพ่ือลดความสูญเสีย 

จากการบันทึกเงินจากธนาคารเข้าระบบล่าช้า กรณีศึกษา บริษัท ABC (Thailand) Ltd.

 3.2 ขั้นตอนการวิจัย

  3.2.1 แบบสัมภาษณ์พนักงานและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเชิงลึกเกี่ยวกับแนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพในการท�างานเพื่อลดความ

สญูเสยีจากการบนัทกึเงนิจากธนาคารเข้าระบบล่าช้า กรณศึีกษา บรษิทั ABC (Thailand) Ltd. ผู้ศึกษาได้ใช้วธิกีารเลือกตวัอย่างแบบเจาะจง 

(Purposive Sampling) โดยผู้ให้ข้อมูลหลัก (Key Informants) จ�านวน 7 คน ได้แก่ ผู้จัดการ 3 คน และพนักงานที่เกี่ยวข้อง 4 คน ผู้ศึกษา

ได้น�าแนวคิดของ Spradley (1979 อ้างอิงใน ชาย โพสิตา, 2545) เกี่ยวกับคุณสมบัติของผู้ตอบแบบสัมภาษณ์เชิงคุณภาพแบบกึ่งโครงสร้าง 

ดังนี้ 

   3.2.1.1 พนักงานที่ปฎิบัติงานในแผนก Account Receivable 

   3.2.1.2 พนักงานที่ปฎิบัติงานในแผนก Credit and Collections 

   3.2.1.3 พนักงานที่ปฎิบัติงานในแผนก IT Corporate

   3.2.1.4 เป็นบุคคลที่สามารถให้เวลาส�าหรับการสัมภาษณ์ได้เพียงพอ 

   3.2.1.5 เป็นพนักงานที่ปฎิบัติงานระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ.2563 

  3.2.2 ข้อมลูสถติแิผ่นตรวจสอบรายการความผิดพลาดในงานทีเ่กิดจากคนและระบบบนัทกึเงนิ ตัง้แต่เดอืนมกราคม-มถุินายน 

พ.ศ.2563

  3.2.3 ข้อมูลสถิติเวลาที่พนักงานใช้บันทึกเงินจากธนาคารเข้าระบบ ตั้งแต่เดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ.2563

โดยศึกษาแนวทางโดยการทบทวนวรรณกรรม ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เพื่อท�าการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติที่ได้จากการเก็บรวบรวม

ข้อมูลจากกลุ่มเป้าหมาย โดยผู้ศึกษาท�าการตรวจสอบความสมบูรณ์ของข้อมูล และรวบรวมข้อมูลที่ผ่านการตรวจสอบแล้ว มาด�าเนินการ

ประมวลผลและสรุป

 3.3 การเก็บรวบรวมข้อมูล

  ผูศึ้กษาได้พจิารณาการใช้วธิเีก็บข้อมลูด้วยวธิรีวบรวมข้อมลูสถติคิวามผิดพลาดทีเ่กดิจากการบนัทึกเงนิจากธนาคารเข้าระบบ 

และข้อมูลสถิติเวลาที่พนักงานใช้บันทึกเงินจากธนาคารเข้าระบบ ควบคู่กับการสัมภาษณ์พนักงานที่ปฏิบัติหน้าที่และพนักงานท่ีเก่ียวข้อง 

มาตรวจสอบสามเส้าด้านวิธีรวบรวมข้อมูล (Methodological Triangulate) (สุภางค์ จันทวานิช, 2552) เป็นการตรวจสอบโดยพิจารณา

จากการใช้วิธีเก็บรวบรวมข้อมูลที่แตกต่างกันเพื่อรวบรวมข้อมูลเรื่องเดียวกัน พิสูจน์ว่าข้อมูลที่ได้จากการรวบรวมมาจากแหล่งที่เชื่อถือได้

 3.4 การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ

  3.4.1 เกณฑ์ในการวัดความผิดพลาดที่พบในงานที่เกิดจากคนและระบบ จะใช้วิธีการวัดจากความผิดพลาดที่มีความถี่  

และร้อยละ โดยจะเลือกความผิดพลาดที่มีความถี่มากที่สุด 2 ล�าดับแรก

  3.4.2 เกณฑ์ในการวัดสถิติเวลาในแต่ละขั้นตอนที่พนักงานใช้ในการบันทึกเงินจากธนาคารเข้าระบบ จะใช้วิธีการเลือก 

ขั้นตอนที่มีเวลารวมมากที่สุด น�าข้อมูลมาแจกแจงเป็นแผนภูมิ
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4. ผลการด�าเนินงาน/ผลการวิจัย 

 4.1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลที่รวบรวมจากแบบสัมภาษณ์

  4.1.1 ข้อค้นพบที่ 1 แนวโน้มสถานการณ์บันทึกเงินจากธนาคารเข้าระบบบริษัทล่าช้ามีแนวโน้มที่เพิ่มขึ้น เนื่องจากปัจจุบัน

บริษัทจ�าเป็นต้องลดอัตราการจ้างงาน เพื่อควบคุมค่าใช้จ่ายในการด�าเนินงานด้านต่าง ๆ ให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม ท�าให้พนักงานท�างาน 

ไม่เสร็จภายในเวลางาน ดังน้ันพนักงานต้องท�างานล่วงเวลาเพ่ือให้งานเสร็จ ประเด็นนี้จึงเป็นประเด็นหลักที่ท�าให้พนักงานบันทึกเงินจาก

ธนาคารเข้าระบบบริษัทล่าช้าและเป็นสาเหตุที่ท�าให้ค่าล่วงเวลาจากการท�างานเพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัด

  4.1.2 ข้อค้นพบท่ี 2 บริษัทจะรับรู้รายได้เมื่อพนักงานท�าการบันทึกเงินจากธนาคารเข้าระบบ หลายแผนกน�าข้อมูลไปใช ้

ในการวางแผนกลยุทธ์การขาย การตลาด การตั้งราคาสินค้า และการผลิตให้สอดคล้องกับสถานการณ์นั้น ๆ ดังนั้นความรวดเร็วและ 

ความถูกต้องของข้อมูลจึงเป็นสิ่งส�าคัญ จุดที่ควรเร่งแก้ไขคือ ปรับปรุงขั้นตอนการจับคู่การช�าระะเงินกับใบแจ้งหนี้จากการคีย์ข้อมูลด้วยมือ 

มาเป็นใช้โปรแกรมช่วยท�างานในบางขั้นตอน โดยข้อจ�ากัดด้านประสิทธิภาพในการท�างานด้านระบบบันทึกบัญชีของบริษัท จึงเป็นจุดอ่อน

ในกระบวนการบันทึกเงินจากธนาคารเข้าระบบ

  4.1.3 ข้อค้นพบที่ 3 การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศสนับสนุนบันทึกเงินจากธนาคารเข้าระบบบริษัท การน�าเทคโนโลยีมาใช ้

ในจับคู่การช�าระเงินและใบแจ้งหน้ี สามารถบันทึกใบแจ้งหนี้จ�านวนหลายชุดได้ทันทีและใช้เวลาไม่นาน และผู้ใช้งานขอค�าปรึกษาด้านการ

พัฒนาส�าหรับโปรแกรมที่มีความเฉพาะด้าน โดยบริษัทมีพนักงานที่มีความรู้ความเช่ียวชาญที่ให้ค�าแนะน�าและแก้ไขปัญหาให้กับผู้ใช้งาน  

ผู้ใช้งานสามารถส่งค�าขอที่ผ่านการอนุมัติจากผู้จัดการแผนกมายังฝ่ายพัฒนาโปรแกรม ด้านการพัฒนาโปรแกรมในการท�างานเป็นสิ่งท่ี 

ผู้บริหารระดับสูงให้ความส�าคัญและมีความเป็นไปได้ในอนาคต

  4.1.4 ข้อค้นพบที่ 4 บริษัทมีนโยบายการบริหารทรัพยากรและระบบปฏิบัติงานในกรณีฉุกเฉินที่ทันสมัย มีเทคโนโลยี

สารสนเทศเข้ามาช่วยลดการท�างานซับซ้อนของแผนกงานต่าง ๆ อาทิ โปรแกรม Mark view ที่สามารถดึงข้อมูลใบสั่งซื้อจากเอกสารแฟกซ์

เข้าไปในระบบ Oracle System ได้ภายใน 3 นาที ในกรณีที่โปรแกรมหยุดชะงัก ไม่สามารถใช้งานได้ พนักงานโทรหาเจ้าหน้าที่ฝ่ายพัฒนา

ระบบใช้เวลาแก้ไขเพียง 10-30 นาที กรณีระบบล่มปฏิบัติการล่ม จะใช้เวลาในการย้ายระบบปฏิบัติการส�ารอง 1 ชั่วโมง

 4.2 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลที่รวบรวมจากการรวบรวมข้อมูลสถิติ

  โดยใช้ข้อมลูสถติเิวลาบนัทกึเงนิจากธนาคารเข้าระบบบรษิทัและความผดิพลาดในงานจากคนและระบบเป็นเครือ่งมอืในการ

เก็บข้อมูลที่ใช้ในการศึกษา

  4.2.1 ขั้นตอนที่ 1 การเรียกรายงานการช�าระเงินจากธนาคาร พบว่า มีระยะเวลารวม 130.01 ชั่วโมง/24 สัปดาห์หรือ 

คิดเป็นร้อยละ 7.77 ของชั่วโมงการท�างานเฉลี่ยใน 24 สัปดาห์ ไม่พบความผิดพลาดในงานที่เกิดจากคนและระบบ

  4.2.2 ขั้นตอนที่ 2 บันทึกการช�าระเงินใน Oracle System พบว่า มีระยะเวลารวม 528.14 ชั่วโมง/24 สัปดาห์ หรือคิดเป็น

ร้อยละ 31.58 ของชัว่โมงการท�างานเฉลีย่ใน 24 สปัดาห์ พบความผดิพลาดในงานทีเ่กดิจากคนอยูท่ี ่26% จากความผดิพลาดทีเ่กดิขึน้ทัง้หมด

  4.2.3 ขั้นตอนที่ 3 ขอรายละเอียดการช�าระเงินจากพนักงานเร่งรัดหนี้สิน พบว่า มีระยะเวลารวม 301.30ชั่วโมง/24 สัปดาห์ 

หรือคิดเป็นร้อยละ 18.01 ของชั่วโมงการท�างานเฉลี่ยใน 24 สัปดาห์ ไม่พบความผิดพลาดในงานที่เกิดจากคนและระบบ 

  4.2.4 ขั้นตอนที่ 4 จับคู่การช�าระเงินกับใบแจ้งหนี้ พบว่า มีระยะเวลารวม 713.24 ชั่วโมง/24 สัปดาห์ หรือคิดเป็นร้อยละ 

42.65 ของชั่วโมงการท�างานเฉลี่ยใน 24 สัปดาห์พบความผิดพลาดในงานที่เกิดจากคนอยู่ที่ 28% จากความผิดพลาดทั้งหมด

  ในช่วง 24 สัปดาห์ พบความผิดพลาดที่เกิดจากระบบอันเนื่องมาจาก ระบบล่ม และฐานข้อมูลปฏิบัติการขัดข้องได้รับการ

แก้ไขจาก ฝ่ายไอที ที่ประจ�าอยู่ที่ประเทศสิงคโปร์และประเทศไทย อยู่ที่ 8% และ 10% ตามล�าดับและความผิดพลาดที่เกิดจากคนอันเนื่อง

มาจากการบันทึกวันที่รับเงิน รหัสลูกค้าและประเภทการช�าระเงินอยู่ที่ 10%, 10% และ 8% ตามล�าดับ

  จากผลการศึกษาท้ังหมด พบว่าบันทึกเงินจากธนาคารเข้าระบบบริษัทล่าช้าจะมีอัตราการเติบโตที่เพิ่มขึ้นในอนาคต  

จากการวิเคราะห์พบว่า ขั้นตอนการบันทึกเงินจากธนาคารเข้าระบบบริษัทพนักงานใช้เวลาท�างานเป็นระยะเวลานาน คือขั้นตอนการจับคู่

การช�าระเงินจากธนาคารเข้าระบบบริษัท ดังน้ันผู้ใช้งานจึงควรขอค�าแนะน�าแนวทางเลือกในการแก้ไขปัญหา เพื่อให้สามารถลดขั้นตอน 

การท�างานที่ไม่จ�าเป็นลง และลดความสูญเสียของบริษัทได้มากขึ้น

 4.3 การวิเคราะห์แผนผังก้างปลา (Cause and Effect Diagram) จากผลการสัมภาษณ์ของผู้จัดการและพนักงานที่เกี่ยวข้อง

และข้อมูลสถิติเวลาจากการท�างานและข้อมูลสถิติความผิดพลาดในงานที่เกิดจากคนและระบบในปี 2563 ต้ังแต่เดือนมกราคม-มิถุนายน  

พบว่าสาเหตุที่ท�าให้บันทึกเงินจากธนาคารเข้าระบบล่าช้า อันเนื่องมาจากการจับคู่การช�าระเงินกับใบแจ้งหนี้มีปริมาณใบแจ้งหนี้หลายชุด
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โดยเฉลี่ยอยู่ที่ 1,000-2,000 ใบต่อวัน เป็นค�าตอบส่วนใหญ่จากแบบสัมภาษณ์

  4.3.1 ด้านการวิธีปฏิบัติงาน พนักงานต้องคีย์ข้อมูลด้วยมือในทุกขั้นตอน และค้นหาข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

  4.3.2 ด้านผู้ปฏิบัติงาน ความเครียดจากการท�างาน แรงกดดันในการปฏิบัติงานอย่างหนักใช้ช่ัวโมงการท�างานที่มากเกิน 

น�าไปสู่โรคออฟฟิศซินโดรมในพนักงาน

  4.3.3 ด้านระบบและอปุกรณ์ ในช่วงทีม่ผีูใ้ช้งานจ�านวนมากจะส่งผลต่อระยะเวลาในการประมวลผลของระบบ และอายกุารใช้งาน 

อุปกรณ์ย่อมส่งผลต่อความเร็วในการประมวลผลด้วยเช่นกัน

 

รูปที่ 1 ผลลัพธ์จากใช้เครื่องมือแผนผังก้างปลา

 ผลจากการรวบรวมข้อมูลจากแบบสัมภาษณ์และแบบสังเกตการณ์ สามารถน�ามาสรุปแนวทางเลือกในการแก้ปัญหาที่เหมาะสม

กับบันทึกเงินจากธนาคารเข้าระบบล่าช้า อันเนื่องมาจากการจับคู่การช�าระเงินกับใบแจ้งหนี้ดังต่อไปนี้

 แนวทางเลือกที่ 1 ระบบ Auto Cash พนกังานท�าการจบัคูก่ารช�าระเงนิกบัรายการใบแจ้งหนี ้ท�าการตรวจสอบความถกูต้องของ

ข้อมลู พนกังานส่งอเีมลไปหาฝ่ายเทคโนโลยสีารสนเทศทีท่�าหน้าทีส่นบัสนนุส่วนงาน Auto Cash โดยชือ่อเีมลต้องระบุขุ้อมลู Deposit Date, 

Amount, Customer Name ท�าการจัดไฟล์ข้อมูลให้เรียบร้อยตามรูปแบบที่ก�าหนดไว้ ขั้นตอนนี้จะใช้เวลาในการรอให้ข้อมูลถูกอัปโหลด 

ในระบบ ประมาณ 1-2 ชั่วโมงเนื่องจากต้องให้ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศกดค�าสั่งอัปโหลดข้อมูลเข้าระบบทุกครั้ง ไม่ได้เป็นระบบอัตโนมัติ

 ข้อดี 1. ฝ่าย IT อัปโหลดข้อมูลการช�าระเงินและรายละเอียดใบแจ้งหน้ีทั้งหมดเข้าระบบ 2. พนักงานตรวจสอบความถูกต้อง 

ของข้อมูลที่อัปโหลดเข้าระบบ ประหยัดเวลาในการท�างาน

 ข้อเสีย 1. ต้องมีการจัดระเบียบข้อมูลตามรูปแบบที่ก�าหนด ขั้นตอนมีความซับซ้อน 2. ใช้เวลาในการอัปโหลด 1-2 ช่ัวโมง  

3.ไม่มีระบบตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล เมื่ออัปโหลดข้อมูลผิดพลาดต้องแก้ไขด้วยตนเอง

 งบประมาณ ต้องใช้งบประมาณอยู่ที่ 69,748.80 บาท พัฒนาโปรแกรมให้ทันสมัยและตอบโจทย์ผู้ใช้งานได้จริง และงบประมาณ

ของพนักงานฝ่าย IT ในการอัปโหลดข้อมูลเข้าระบบในวันท�าการอยู่ที่ 2,916.60 บาทต่อเดือน

 แนวทางเลือกที่ 2 โปรแกรม Upload Cash Application from Excel เมื่อพนักงานตรวจสอบข้อมูลใบแจ้งหนี้ที่ต้องการ 

ตัดกับการช�าระเงินถูกต้อง ครบถ้วน พิมพ์ข้อมูล Payment Method, Receipt Number, Amount, Customer Code (Bill to) ในตาราง 

น�าข้อมูลเลขที่ใบแจ้งหนี้ที่ต้องการบันทึกเข้าระบบวางในตาราง ตรวจสอบข้อมูลก่อนกดค�าส่ัง Uploaded เม่ือขั้นตอนเสร็จสิ้นจะแสดง

ข้อความ Completed

 ข้อดี 1. พนักงานสามารถอัปโหลดข้อมูลได้ด้วยตนเอง 2. ใช้เวลาในการดึงข้อมูล 3-5 นาที

 ข้อเสีย ไม่มีระบบตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล เมื่ออัปโหลดข้อมูลผิดพลาดต้องแก้ไขด้วยตนเอง
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 งบประมาณ ต้องใช้งบประมาณอยู่ท่ี 66,082.20 บาท โดยท�าการพัฒนาโปรแกรมให้การท�างานเช่ือมต่อกับระบบบันทึกบัญชี  

ตามแผนปฏิบัติการที่ได้ตั้งไว้ เพื่อท�าการประชุมหาข้อสรุป พัฒนาระบบและท�าการทดสอบระบบจนมีความเสถียรภาพและสามารถใช้งาน

ได้จริง

 แนวทางเลือกที่ 3 การใช้ระบบการส่งข้อมูลอัตโนมัติบริการของธนาคาร Bank of America (BofA) การใช้งานโปรแกรม 

จะสร้างใบเสร็จรับเงินอัตโนมัติซึ่งประกอบไปด้วย การช�าระเงินและรายการใบแจ้งหนี้ โดยใช้ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ที่ธนาคารได้รับจากลูกค้า

สร้างขึ้นในระบบของบริษัทโดยอัตโนมัติ บริษัทคู่ค้ารายใหญ่ที่มีระบบรองรับและมีระบบการจัดการฐานข้อมูลที่ดีพออาทิ Microsoft  

Corporation, Hewlett Packard Enterprise และ NetApp Inc. ข้อดี 1.ระบบบันทึกข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ที่ได้รับจากธนาคาร  

(Electronic Data Interchange: EDI) เข้าระบบโดยอตัโนมตั ิ2. ข้อมูลทีอ่ปัโหลดเป็นข้อมลูทีถ่กูต้องเป็นข้อมลูทีไ่ด้รบัจากลูกค้า 3. พนกังาน

ตรวจสอบสถานะการอัปโหลดในระบบ

 ข้อเสีย 1.บริษัทคู่ค้าต้องมีการจัดการโปรแกรมที่มีคุณภาพและได้มาตรฐาน 2.คู่ค้าต้องรับภาระค่าใช้จ่ายในการด�าเนินการลงทุน

สูงทางด้านอุปกรณ์เครือข่าย

 งบประมาณ บริษัทไม่มีการใช้งบประมาณเพิ่ม เนื่องจากบริษัทมีระบบการจัดการข้อมูลที่ได้มาตรฐานมีระบบ (Electronic Data 

Interchange : EDI) รองรบัการท�างาน ต้นทนุค่าใช้จ่ายในการด�าเนนิการส่วนใหญ่เป็นของคูค้่าของบรษิทั ซึง่มงีบประมาณค่อนข้างสูงมากกว่า 

313,300 บาทหรือ $10,000 ต่อปี (อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ/บาทไทย ณ วันที่ 22 ตุลาคม 2563 = 

31.33 อ้างอิงจากธนาคารกสิกรไทย)

 งบประมาณในแต่ละแนวทางเลือก มาจากต้นทุนค่าแรงของพนักงานรายเดือนท�าการแจกแจงเป็นค่าแรงรายชั่วโมงของพนักงาน 

2 หน่วยงาน คือ พนักงานฝ่ายบันทึกเงินจากธนาคารเข้าระบบอยู่ที่ 75 บาทต่อชั่วโมงหรือคิดเป็นเงินเดือนอยู่ที่ 18,000 บาท และพนักงาน

ฝ่าย IT อยู่ที่ 145.83 บาทต่อชั่วโมงหรือคิดเป็นเงินเดือนอยู่ที่ 35,000 บาท ดังนั้นงบประมาณในแต่ละแนวทางเลือกขึ้นอยู่กับระยะเวลา

และขั้นตอนการด�าเนินงานของแต่ละแนวทางเลือก

5. สรุปและข้อเสนอแนะ 

 วิเคราะห์ทางเลือกโดยพิจารณาจากเกณฑ์ต่าง ๆ เพื่อการตัดสินใจเลือกทางเลือกที่เหมาะสมที่สุด

ตารางที่ 1 ผลการประเมินในแต่ละแนวทางเลือก

 เกณฑ์การประเมนิคะแนนเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดบั (Likert’s Five Rating scale) ซึง่มเีกณฑ์การให้คะแนนพอใจ

มากที่สุดคือ 5 คะแนน พอใจมากคือ 4 คะแนน พอใจปานกลางคือ 3 คะแนน พอใจน้อยคือ 2 คะแนน และพอใจน้อยที่สุดคือ 1 คะแนน 
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โดยคะแนนมีช่วงห่างเท่า ๆ กัน เกณฑ์การแปลผลให้คะแนนรวมโดยใช้คะแนนที่มากเป็นหลัก พอใจมากที่สุด 25 คะแนน พอใจมาก  

20 คะแนน พอใจปานกลาง 15 คะแนน พอใจน้อย 10 คะแนน พอใจน้อยที่สุด 5 คะแนน

 ผู้ประเมินและให้คะแนนคือ กลุ่มตัวอย่างจ�านวน 7 คน จากแผนก Account Receivable, Credit and Collections และ  

IT Corporate ผลการประเมิน พบว่า แนวทางการแก้ปัญหาที่มีผลคะแนนรวมสูงสุด คือโปรแกรม Upload Cash Application from 

Excel 

 5.1 ดัชนีชี้วัดความส�าเร็จ

  ตัวชี้วัด (KPI) คือ จ�านวนชั่วโมงการท�างานของพนักงานที่ใช้ในการบันทึกเงินจากธนาคารเข้าระบบ

เป้าหมาย คือ จ�านวนชั่วโมงการท�างานของพนักงานที่ใช้ในการบันทึกเงินจากธนาคารเข้าระบบ อยู่ที่ 40 ชั่วโมงต่อสัปดาห์หรือน้อยกว่า

 5.2 ปัจจัยความส�าเร็จ

  5.2.1 ด้านต้นทุน เมื่อส่วนงานบันทึกเงินจากธนาคารเข้าระบบสามารถแก้ไขปัญหาในการลดช่ัวโมงการท�างานในขั้นตอน 

จับคู่การช�าระเงินกับรายการใบแจ้งหน้ีเข้าระบบ ได้รับความร่วมมือจากฝ่าย IT ในการน�าโปรแกรม Upload Cash Application from 

Excel เข้ามาใช้ในกระบวนการอัปโหลดรายการใบแจ้งหนี้ที่มีจ�านวนมากเข้าระบบด้วยตนเอง ใช้เวลาในการอัปโหลดข้อมูลอยู่ที่ 3 - 5 นาที 

ก็จะเกิดความคุ้มค่าต่อต้นทุนในการด�าเนินงานส่วนโปรแกรม Upload Cash Application from Excel เมื่อเปรียบเทียบกับต้นทุนค่า 

ล่วงเวลาที่บริษัทต้องจ่ายให้กับพนักงานที่ท�างานเกินเวลาท�างานปกติ 

  5.2.2 ด้านคณุภาพ หากส่วนงานบนัทกึเงินจากธนาคารเข้าระบบสามารถลดระยะเวลาทีใ่ช้ในการจบัคูก่ารช�าระเงนิกบัรายการ

ใบแจ้งหนีเ้ข้าระบบ สร้างความยดืหยุน่ให้กบัการปฏบิตังิานและไม่สูญเสียชัว่โมงการท�างานของพนักงานท่ีมากเกนิความจ�าเป็น ย่อมก่อให้เกิด 

คุณภาพที่มีผลต่อความพึงพอใจของพนักงานที่มีต่อการปฏิบัติงานอย่างแท้จริง 

  5.2.3 ด้านความถกูต้อง เป็นปัจจยัแห่งความส�าเรจ็ของปัญหานี ้เนือ่งจากถ้าพนกังานบนัทกึข้อมลูผิดพลาด หรอืข้อมลูมคีวาม

ล้าหลัง ปัจจัยข้างต้นนี้ย่อมส่งผลต่อความถูกต้องของข้อมูลที่แสดงในระบบ พนักงานต้องตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลก่อนที่จะบันทึก

เข้าระบบบริษัท นอกจากจะท�าให้ข้อมูลมีความถูกต้อง น่าเช่ือถือตามคุณลักษณะของสารสนเทศที่ดีแล้ว ยังท�าให้ผู้ที่น�าข้อมูลไปใช้ในการ

ตัดสินใจ ในการวางแผนและควบคุมเหตุการณ์ต่าง ๆ ให้เป็นไปตามแผนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

  5.2.4 ด้านความรวดเรว็ เป็นปัจจัยแห่งความส�าเรจ็ของปัญหานี ้เนือ่งจากถ้าพนกังานใช้เวลาในการท�างานนาน หรอืพนกังาน

ไม่สามารถควบคุมระยะเวลาในการท�างานให้อยู่ที่ 40 ช่ัวโมงต่อสัปดาห์ ก็จะเกิดความล่าช้าอย่างต่อเน่ืองในกระบวนการบันทึกเงินจาก

ธนาคารเข้าระบบ พนักงานท�างานติดต่อกันเป็นระยะเวลานาน เวลาพักผ่อนไม่เพียงพอ ส่งผลต่อประสิทธิภาพการท�างานของพนักงานที่ต�่าลง 

การน�าโปรแกรม Upload Cash Application from Excel เข้ามาใช้ในขั้นตอนการท�างาน ช่วยลดระยะเวลาในการท�างาน ลดขั้นตอนการ

ท�างานที่ไม่จ�าเป็น จะเป็นการท�าให้เกิดความรวดเร็วในการบันทึกเงินจากธนาคารเข้าระบบเพิ่มขึ้นได้ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ อนิรุทธ์ 

เรือนไทย ที่ได้ให้ค�าปรึกษากับผู้บริหารภายใต้เกณฑ์คือ 1. สามารถสะท้อนถึงความสูญเสียที่ไม่จ�าเป็น จุดที่ด้อยประสิทธิภาพ 2. ข้อมูลจะต้อง 

มคีวามถกูต้อง แม่นย�า และสามารถน�ามาใช้ได้ทนัต่อเหตกุารณ์ จงึเสนอให้น�าระบบ ERP เข้ามาใช้ช่วยในการด�าเนนิงาน เนือ่งจากฐานข้อมลู

ของระบบ ERP เป็นแบบสมุดลงบัญชี รายการเดินบัญชีถูกบันทึกอย่างทันที ในแต่ละกิจกรรมการด�าเนินงาน ลดขั้นตอนการท�างานซ�้าซ้อน

 5.3 ข้อเสนอแนะจากผลการศึกษาวิจัย

  ผลการศึกษาเรื่องแนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพในการท�างานเพื่อลดความสูญเสียจากการบันทึกเงินจากธนาคารเข้าระบบ

ล่าช้ากรณศีกึษา บรษิทั ABC (Thailand) Ltd. ท�าให้ทราบสาเหตขุองปัญหาขัน้ตอนบนัทกึเงนิจากธนาคารเข้าระบบ ทีส่่งผลกระทบต่อความ

สูญเสียจากขั้นตอนการด�าเนินงาน และศึกษาแนวทางเพิ่มประสิทธิภาพในการบันทึกเงินจากธนาคารเข้าระบบ โดยมีข้อเสนอแนะดังนี้

  5.3.1 ในการแก้ปัญหาเบื้องต้นควรน�าระบบ Upload Cash Application from Excel มาใช้เพิ่มความเร็ว ความถูกต้อง 

ในขั้นตอนการบันทึกเงินจากธนาคารเข้าระบบแทนการคีย์ข้อมูลด้วยมือ เนื่องจากข้ันตอนทั้งหมดพนักงานน�าข้อมูลเลขที่ใบแจ้งหนี้ไปวาง 

ในตารางโปรแกรมและกดอัปโหลดข้อมูลด้วยตนเอง

  5.3.2 ในการแก้ปัญหาในอนาคตควรน�าแนวทางจดัระบบการท�างาน ผ่านความร่วมมอืระหว่างบริษทัและคู่ค้า มาใช้ควบคูกั่บ

แนวทางโปรแกรม Upload Cash Application from Excel เนื่องจากเลขที่ใบแจ้งหนี้จะถูกบันทึกอัตโนมัติผ่านระบบ EDI (Electronic 

data interchange)

  5.3.3 ควรศึกษาลักษณะการท�างานของแผนกบัญชีแผนกอื่น เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนความรู้วิธีการท�างาน เพื่อเป็นแนวทาง

ในการปรับปรุงพัฒนาคุณภาพการบันทึกเงินจากธนาคารเข้าระบบบริษัทให้ดียิ่งขึ้น
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 5.4 ข้อเสนอแนะในการศึกษาครั้งต่อไป

  ในการศึกษาครั้งนี้ เป็นการศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพ ดังนั้นในการวิจัยครั้งต่อไปควรมีการศึกษาในรูปแบบเชิงปริมาณ และการ

ศึกษาครั้งต่อไปควรเก็บข้อมูลในช่วงเวลา 3 เดือน-6 เดือน เพื่อดูแนวโน้มในระยะกลางและระยะยาว และศึกษาระบบงานด้านเทคโนโลยี

สารสนเทศได้ทันท่วงที
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ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการบริหารความเสี่ยงและคุณภาพการให้บริการ  

ของสถานศึกษาภาครัฐ ในกรุงเทพมหานคร

Factors Affecting The Risk Management Efficiency

And The Service Quality Of Public Institution In Bangkok

ลักษณ์พิมล ทินกร1 และ พรทิวา แสงเขียว2

Luxpimol Tinnakorn1 and Porntiwa Saengkhiew2 

หลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิต คณะบัญชี มหาวิทยาลัยศรีปทุม

บทคัดย่อ 

การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาโครงสร้างนโยบายสถานศึกษา โครงสร้างด้านบุคลากร นโยบายทางการเงิน นโยบาย

ด้านวัสดุทรัพยากร และนโยบายด้านบริหารจัดการ ที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการบริหารความเสี่ยงทางการศึกษาภาครัฐ ในกรุงเทพมหานคร 

และ 2) เพื่อศึกษาโครงสร้างนโยบายสถานศึกษา โครงสร้างด้านบุคลากร นโยบายทางการเงิน นโยบายด้านวัสดุทรัพยากร และนโยบาย 

ด้านบริหารจัดการ ที่ส่งผลต่อคุณภาพของการให้บริการทางการศึกษาภาครัฐ ในกรุงเทพมหานคร กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ 

ครูและบุคลากรของสถาบันการศึกษาในระดับมัธยมสังกัดส�านักงานการศึกษาขั้นพื้นฐานพื้นที่กรุงเทพมหานคร เขต 2 จ�านวน 380 คน  

เก็บข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม ใช้การวิเคราะห์ข้อมูลโดยค�านวณค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ

ผลการศกึษาพบว่า 1) โครงสร้างนโยบายสถานศกึษา โครงสร้างด้านบคุลากร นโยบายทางการเงนิ และนโยบายด้านบรหิารจดัการ 

ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการบริหารความเสี่ยงของสถานศึกษาภาครัฐ ในกรุงเทพมหานคร อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  

และ 2) โครงสร้างนโยบายสถานศึกษา โครงสร้างด้านบุคลากร นโยบายทางการเงิน และนโยบายด้านบริหารจัดการ ส่งผลต่อคุณภาพของ

การให้บริการของการศึกษาภาครัฐ ในกรุงเทพมหานคร 

ค�าส�าคัญ: ประสิทธิภาพในการบริหารความเสี่ยง, คุณภาพการให้บริการ

Abstract 

 The purpose of this research is to study the policy structure of educational institutions personnel structure 

monetary policy resource material policy and management policies affecting the efficiency of government education 

risk management in Bangkok and to study the policy structure of educational institutions personnel structure monetary 

policy Resource Material Policy and management policies affecting the quality of public education services in Bangkok. 

The sample group used in this study was 380 teachers and personnel of secondary education institutions under the 

office of basic education in Bangkok Area 2. Collect data using questionnaires. Use data analysis by frequency, 

percentage, mean, standard deviation and multiple regression analysis.

 The study’s result found that 1) school policy structure personnel structure monetary policy and management 

policies affects the efficiency of risk management of public education institutions. in Bangkok statistically significant at 

the 0.05 level. And 2) school policy structure personnel structure monetary policy and management policies affecting 

the quality of public education services in Bangkok.

Keywords: THE RISK MANAGEMENT EFFICIENCY, THE SERVICE QUALITY

1 บัญชีมหาบัณฑิต คณะบัญชี มหาวิทยาลัยศรีปทุม 
2 อาจารย์ประจ�าวิชาการบัญชี คณะบัญชี มหาวิทยาลัยศรีปทุม 
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บทน�า   

 การบรหิารสถานศกึษามคีวามส�าคญั เนือ่งจากเป็นหน่วยงานทีท่�าหน้าทีจ่ดัการทรพัยากรการบรหิาร ได้แก่ คน เงนิ และวสัดอุปุกรณ์

เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายของสถานศึกษา หากไม่มีระบบการบริหารสถานศึกษา ก็จะไม่สามารถด�าเนินการปฏิบัติกิจกรรมไปตามเป้าหมายได้ 

และการบริหารสถานศึกษายังเป็นเครื่องมือท่ีช้ีถึงความส�าเร็จ หรือความล้มเหลวของสถานศึกษาอีกด้วย ระบบการบริหารสถานศึกษา 

มวีวิฒันาการมาจากระบบธรุกจิซึง่สามารถประยุกต์ใช้ได้กบัองค์กรไม่ว่าใหญ่หรอืเลก็ทัง้รฐัหรอืเอกชนซึง่เป็นสิง่จ�าเป็นต่อการบรรลผุลส�าเรจ็

ขององค์กร [1]

 การบริหารงานไม่ว่าจะเป็นภาครัฐหรือเอกชนล้วนมีความเสี่ยง หากผู้บริหารขาดการพิจารณาความเสี่ยงในด้านต่างๆ อาจจะเป็น

เพราะรูเ้ท่าไม่ถงึการณ์หรอืกล้าเสีย่งมากเกนิไป อาจท�าให้เกดิความเสียหายแก่องค์กรได้ การบริหารความเส่ียงโดยเฉพาะความเสีย่งด้านการ

เงินจึงมีความจ�าเป็นอย่างยิ่งในการน�าองค์กรไปสู่ความส�าเร็จในระยะยาว การตัดสินใจที่ผิดพลาดเพียงเล็กน้อยย่อมส่งผลกระทบในวงกว้าง 

การน�าเอาการบริหารความเสี่ยงทางบัญชีมาใช้ จะช่วยลดความเสี่ยงด้านการเงินลงได้ [2]

 ด้วยเหตนุี ้ผูว้จิยัจงึมคีวามสนใจทีจ่ะศกึษาสภาพปัญหา และวเิคราะห์/ประเมนิปัจจยัทีส่่งผลต่อประสทิธิภาพการบรหิารความเสีย่ง

และคุณภาพของสถานศึกษาภาครัฐ ในกรุงเทพมหานคร เพื่อที่จะเสนอแนะแนวทางการบริหารความเส่ียงและคุณภาพของสถานศึกษา 

ภาครัฐในกรุงเทพมหานคร ในการน�าไปใช้พัฒนา ปรับปรุง แก้ไขระบบการบริหารงบประมาณของสถานศึกษาให้เกิดประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผลต่อการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานต่อไป   

 1.1 วัตถุประสงค์ของการวิจัย    

  1.1.1 เพื่อศึกษาโครงสร้างนโยบายสถานศึกษา โครงสร้างด้านบุคลากร นโยบายทางการเงิน นโยบายด้านวัสดุทรัพยากร 

และนโยบายด้านบริหารจัดการ ส่งผลต่อประสิทธิภาพการบริหารความเส่ียงทางการศึกษาภาครัฐ ในกรุงเทพมหานคร 1.1.2 เพื่อศึกษา

โครงสร้างนโยบายสถานศึกษา โครงสร้างด้านบุคลากร นโยบายทางการเงิน นโยบายด้านวัสดุทรัพยากร และนโยบายด้านบริหารจัดการ 

ส่งผลต่อคุณภาพของการให้บริการทางการศึกษาภาครัฐ ในกรุงเทพมหานคร 

 1.2 กรอบแนวคิดในการวิจัย     

  ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ มีตัวแปรต้นและตัวแปรตาม ดังนี้

  1.2.1 ตัวแปรต้น 

    การบริหารงานจัดการความเสี่ยง ประกอบไปด้วย 1. โครงสร้างนโยบายสถานศึกษา 2. โครงสร้างด้านบุคลากร  

3. นโยบายทางการเงิน 4. นโยบายด้านวัสดุทรัพยากร 5. นโยบายด้านบริหารจัดการ

  1.2.2 ตัวแปรตาม 

    ได้แก่  1. ประสิทธิภาพของการบริหารความเสี่ยงทางการศึกษาภาครัฐในกรุงเทพมหานคร 2. คุณภาพของการให้

บริการทางการศึกษาภาครัฐในกรุงเทพมหานคร

 1.3 สมมติฐานการวิจัย 

  โครงสร้างนโยบายสถานศึกษา โครงสร้างด้านบุคลากร นโยบายทางการเงิน นโยบายด้านวัสดุทรัพยากร และนโยบายด้าน

บริหารจัดการ ส่งผลต่อประสิทธิภาพการบริหารความเสี่ยงของการศึกษาภาครัฐ ในกรุงเทพมหานคร 1.3.2 โครงสร้างนโยบายสถานศึกษา 

โครงสร้างด้านบุคลากร นโยบายทางการเงนิ นโยบายด้านวสัดุทรพัยากร และนโยบายด้านบรหิารจดัการ ส่งผลต่อคณุภาพของการให้บรกิาร

ของการศึกษาภาครัฐ ในกรุงเทพมหานคร  

2. กระบวนการ/วิธีการด�าเนินงาน/วิธีการวิจัย    

 การศึกษาเรื่อง ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการบริหารความเส่ียงและคุณภาพการให้บริการของสถานศึกษาภาครัฐ  

ในกรุงเทพมหานคร ผู้วิจัยได้ด�าเนินการตามขั้นตอน ดังนี้    

 2.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง      

  ประชากรทีใ่ช้ในการศกึษาครัง้นี ้คอื ครแูละบุคลากรของสถาบนัการศกึษาในระดับมธัยมสังกดัส�านกังานการศกึษาขัน้พืน้ฐาน

พื้นที่กรุงเทพมหานคร เขต 2 จ�านวน 7,483 คน [3] ก�าหนดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้สูตรของ ทาโร่ ยามาเน (Taro Yamane)  [4] ที่ระดับความ

เชื่อมั่น 95% ค่าความคาดเคลื่อนจากการสุ่มตัวอย่างที่ได้ 5%
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 2.2 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล       

  เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลส�าหรับการวิจัยครั้งนี้ คือ แบบสอบถามที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นเพื่อศึกษาถึงปัจจัยที่ส่งผลต่อ

ประสทิธภิาพการบรหิารความเสีย่งและคณุภาพของสถานศกึษาภาครฐั ในกรงุเทพมหานคร การสร้างเครือ่งมือทีจ่ะใช้ในการวจิยักระบวนการ

สร้างจะประกอบด้วยขั้นตอน ดังนี้

  2.2.1 ก�าหนดรูปแบบการสร้างแบบสอบถาม มีองค์ประกอบ ดังนี้  

    ตอนที่ 1 ข้อค�าถามเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม องค์ประกอบ ดังนี้ เพศ อายุ คุณวุฒิทางการศึกษา 

ต�าแหน่ง ประสบการณ์ในการปฏิบัติงานเคยได้รับการอบรมทางการบริหารสถานศึกษา ตอนที่ 2 ข้อค�าถามเกี่ยวกับการบริหารงานจัดการ

ความเสี่ยง ประกอบไปด้วย โครงสร้างนโยบายสถานศึกษา โครงสร้างด้านบุคลากร นโยบายทางการเงิน นโยบายด้านวัสดุทรัพยากร  

และด้านการบริหารจัดการ ตอนที่ 3 ข้อค�าถามเกี่ยวกับประสิทธิภาพในการบริหารความเสี่ยง ตอนที่ 4 ข้อค�าถามเกี่ยวกับคุณภาพการให้

บริการของสถานศึกษา โดยค�าถามตอนที่ 2 ตอนที่ 3 และตอนที่ 4 เป็นข้อค�าถามท่ีให้เลือกตอบตามระดับคะแนนแบบ Rating Scale  

ของ Likert มี 5 ระดับ คือ 5 มากที่สุด 4 มาก 3 ปานกลาง 2 น้อย และ 1 น้อยที่สุด ตามล�าดับ ตอนที่ 5  ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับปัจจัยที่ส่ง

ผลต่อประสิทธิภาพในการบริหาร ความเสี่ยงงานการเงิน บัญชีและพัสดุของสถานศึกษาภาครัฐ ลักษณะแบบสอบถามเป็นแบบปลายเปิด 

(Open -Ended) เพื่อให้พูดตอบแบบสอบถามสามารถแสดงความคิดเห็นได้อย่างเสรี

  2.2.2 ตรวจสอบความเที่ยงตามเนื้อหาของแบบสอบถาม (Content Validity)   

    ด้วยวิธหีาค่าดชันคีวามสอดคล้องระหว่างข้อคาถามและวตัถปุระสงค์ของแบบสอบถาม (IOC) โดยใช้ผู้เช่ียวชาญจ�านวน 

3 คน ถ้าได้ค่า IOC มากกว่า 0.5 ทุกข้อแล้วจะหาความเชื่อมั่นต่อไปซึ่งผู้ทรงคุณวุฒิ    

  2.2.3 ทดสอบความเชื่อมั่น  

    น�าแบบสอบถามไปทดลองใช้ (Pre-test) กับกลุ่มตัวอย่างที่ไม่ใช่กลุ่มเป้าหมายการวิจัยจ�านวน 30 ราย ค�านวณหา 

ค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถามทั้งชุดโดยใช้สูตรสัมประสิทธิ์ของแอลฟาครอนบาค ถ้าได้ค่าความเชื่อมั่นมากกว่า 0.70 [5] สามารถใช้ใน

การเก็บและรวบรวมข้อมูลได้    

    น�าแบบสอบถามที่สร้างขึ้นนี้ไปด�าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลกลุ่มตัวอย่างตามที่ก�าหนด

 2.3 ขั้นตอนการด�าเนินการวิจัย      

  1. ศกึษาเอกสาร วารสาร ต�ารา รายงานวจิยัทีเ่กีย่วข้องกบัการวจิยัเพือ่น�ามาเป็นแนวทางในการก�าหนดประเดน็และข้อค�าถาม

ให้สอดคล้องกบัวตัถุประสงค์ในการท�าวจิยั 2. จดัท�าแบบสอบถามตามกรอบแนวคิดทีก่�าหนดโดยพจิารณาถึงรายละเอยีดทีค่วบคมุถงึการท�า

วิจัย 3. น�าแบบสอบถามเสนออาจารย์ท่ีปรึกษาเพื่อพิจารณาความเหมาะสมความถูกต้องของการใช้ภาษาและการควบคุมเนื้อหา เพื่อมา

ปรับปรุงแก้ไขตามที่อาจารย์ท่ีปรึกษาแนะน�าเพื่อตรวจสอบความถูกต้อง แล้วน�ามาหาค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) โดยคัดเลือกเฉพาะ

ค�าถามที่มีค่าดัชนีความสอดคล้องตั้งแต่ 0.50 ข้ึนไปมาใช้ 4. ปรับปรุงแก้ไขตามท่ีอาจารย์แนะน�าเพื่อตรวจสอบความถูกต้องและควบคุม

เนื้อหางานวิจัย 5. จัดท�าเป็นแบบสอบถามฉบับสมบูรณ์เพื่อน�าไปใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง 6. ทดสอบค่าความเชื่อมั่น 

(Reliability) เพื่อตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือโดยน�าแบบสอบถามไปทดลองใช้ (Try out) กับครูและบุคลากรของสถาบันการศึกษาใน

ระดับมัธยมสังกัดส�านักงานการศึกษาขั้นพื้นฐานพื้นที่กรุงเทพมหานคร จ�านวน 30 ราย ที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง จากน้ันหาค่าความเชื่อมั่น  

โดยวิธีการหาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟาครอนบาค [6] ซึ่งมีผลทดสอบพบว่า ค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถามเท่ากับ .979 ซึ่งมากกว่า 0.07 

ดังนั้นเครื่องมือการวิจัยครั้งนี้จึงมีความเชื่อมั่นและสามารถน�าไปเก็บรวบรวมข้อมูลได้จริง 

 2.4 การเก็บรวบรวมข้อมูล  

  2.4.1 แหล่งเก็บรวบรวมข้อมูล แหล่งเก็บรวบรวมข้อมูลในการศึกษาครั้งนี้ประกอบด้วย 2.4.1.1 ข้อมูลปฐมภูมิ (Primary 

Data) โดยการเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างครูและบุคลากรของสถาบันการศึกษาในระดับมัธยมสังกัดส�านักงานการศึกษาขั้นพื้นฐานพื้นท่ี

กรุงเทพมหานคร เขต 2 จ�านวน 380 คน โดยใช้แบบสอบถาม 2.4.1.2 ข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) ด้วยการศึกษาค้นคว้าข้อมูลจาก

หนังสือวารสารเอกสารสิ่งพิมพ์หรืองานวิจัยที่เกี่ยวข้องและผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์

  2.4.2 วธิเีกบ็รวบรวมข้อมลูดังนี ้2.4.2.1 น�าแบบสอบถามทีไ่ด้จดัท�ามาตรวจสอบความถกูต้องสมบรูณ์ของแบบสอบถามก่อน

ลงพื้นที่ข้อมูลวิจัย 2.4.2.2 คณะผู้ท�าวิจัยได้ลงพื้นที่เก็บข้อมูลด้วยตนเอง 2.4.2.3 น�าแบบสอบถามที่ได้มาท�าการตรวจสอบความถูกต้อง

สมบูรณ์ของแบบสอบถามและน�าไปวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์    
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 2.5 การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล      

  2.5.1 การวจิยัครัง้นีว้เิคราะห์ข้อมลูทางสถติด้ิวยโปรแกรมส�าเรจ็รปู SPSS  โดยการน�าข้อมลูจากแบบสอบถามทีเ่กบ็รวบรวม

ได้มาเปล่ียนเป็นรหัสตัวเลข แล้วบันทึกลงในโปรแกรมเพื่อด�าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติด้วย โดยมีสถิติที่ใช้ในการวิจัย ดังนี้  

สถิติเชิงพรรณนา โดยน�าข้อมูลที่รวบรวมได้มาวิเคราะห์หาค่าสถิติซึ่งประกอบด้วยการหาค่าความถี่  การหาค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย  

และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

  2.5.2 สถิติภาคอนุมาน โดยใช้วิธีการหาค่าความถดถอยแบบพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) 

3. ผลการด�าเนินงาน/ผลการวิจัย   

 3.1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม โดยใช้การวิเคราะห์หาค่าความถี่ และค่าร้อยละ สรุปได้ว่าผลการ

วิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม จ�านวน 380 คน    

  พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 67.90 และเป็นเพศ คิดเป็นร้อยละ 32.10 อายุส่วนใหญ่ 

อยู่ในช่วงอายุ 31 – 40 ปี คิดเป็นร้อยละ 52.40 รองลงมาอายุ 21 – 30 ปี คิดเป็นร้อยละ 29.70 อายุ 41 – 50 ปี คิดเป็นร้อยละ 11.10 

และอายุ 50 ปี ขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 6.80 คุณวุฒิทางการศึกษา ส่วนใหญ่การศึกษาระดับสูงกว่าปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 58.40  

และการศกึษาระดบัปรญิญาตร ีคิดเป็นร้อยละ 41.60 ต�าแหน่ง ส่วนใหญ่ด�ารงต�าแหน่งเจ้าหน้าทีพ่สัด ุคิดเป็นร้อยละ 41.30 รองลงมาต�าแหน่ง

เจ้าหน้าที่การเงิน คิดเป็นร้อยละ 30.50 และต�าแหน่งผู้บริหาร (ผอ./รองผอ.) คิดเป็นร้อยละ 28.20 ตามล�าดับ ประสบการณ์ในการปฏิบัติ

งาน ส่วนใหญ่มีประสบการณ์ 6 – 10 ปี คิดเป็นร้อยละ 52.40 รองลงมา 1 – 5 ปี คิดเป็นร้อยละ 52.40 11 – 15 ปี คิดเป็นร้อยละ 11.10 

และ 15 ปีขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 6.80 การเข้ารับการอบรมทางด้านการบริหารสถานศึกษาส่วนใหญ่เคย 1 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 45.80  

รองลงมาเคย 2 – 4 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 28.20 เคย 5 ครั้งขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 22.10 และไม่เคย คิดเป็นร้อยละ 3.90

 3.2 การวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับการบริหารงานจัดการความเสี่ยง    

  สรุปได้ว่าความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถาม โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย ( ) เท่ากับ 4.28 เมื่อพิจารณาเป็น

รายด้าน พบว่า ทกุด้านมค่ีาเฉล่ียอยูใ่นระดบัมากทีส่ดุ ได้แก่ ด้านนโยบายด้านวสัดทุรพัยากร ด้านนโยบายทางการเงิน ด้านโครงสร้างบุคลากร 

ด้านการบริหารจัดการ และด้านโครงสร้างนโยบายสถานศึกษา มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.31, 4.30, 4.29, 4.27 และ 4.24 ตามล�าดับ 

 3.3 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของการบริหารงานจัดการความเสี่ยง ด้านโครงสร้างนโยบายสถานศึกษา      

  พบว่า ความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถาม โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.24 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ  

พบว่า ข้อค�าถามทีม่ค่ีาเฉลีย่อยูใ่นระดบัมากทีส่ดุ ได้แก่ นโยบายการด�าเนนิงานของโรงเรยีนมคีวามชดัเจน แน่นอนและครอบคลมุทกุกจิกรรม

การด�าเนนิของโรงเรยีน วสิยัทศัน์การด�าเนนิงานของโรงเรยีนมคีวามชัดเจนและบคุลากรเข้าใจ ความรับผดิชอบในการด�าเนนิงานของโรงเรยีน

มีความชัดเจนและบุคลากรเข้าใจตรงกัน วัตถุประสงค์การด�าเนินงานของโรงเรียนมีความชัดเจนและบุคลากรเข้าใจตรงกัน และกลยุทธ์การ

ด�าเนินงานของโรงเรียนมีความชัดเจนและบุคลากรเข้าใจตรงกัน ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.37 4.27 4.21 4.19 ตามล�าดับ  

 3.4 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของการบริหารงานจัดการความเสี่ยง ด้านโครงสร้างบุคลากร      

  พบว่า ความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถาม โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.29 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ  

พบว่า ทุกข้อค�าถามมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากท่ีสุด ได้แก่ บุคลากรเข้าใจเป้าหมายการท�างานไปในทิศทางเดียวกันบุคลากรมีความรู้  

ความสามารถและทกัษะท่ีจ�าเป็น ทีต้่องใช้ในการปฏบิตังิาน และบคุลากรเข้าใจกจิกรรมการท�างานไปในทศิทางเดยีวกนั และบคุลากรเข้าใจ

ความรับผิดชอบและขอบเขตอ�านาจหน้าที่ของตนเอง ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.33 4.31 4.24 ตามล�าดับ  

 3.5 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของการบริหารงานจัดการความเสี่ยง ด้านนโยบายทางการเงิน      

  พบว่า ความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถาม โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.30 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ  

พบว่า ทุกข้อค�าถามมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด ได้แก่ มีการก�าหนดวงเงินตามงบประมาณประจ�าปีของโครงการตามนโยบายของ 

สถานศึกษาไว้อย่างเหมาะสม การใช้เงินตรงตามวัตถุประสงค์การด�าเนินงานของโครงการตามนโยบายของสถานศึกษา มีก�าหนดหลักเกณฑ์

และวธิกีารในการจดัสรรงบประมาณค่าใช้จ่ายในแต่ละกจิกรรมอย่างเหมาะสม รายจ่ายในกจิกรรมการด�าเนนิมคีวามเหมาะสม และไม่บดิเบอืน 

และจัดท�าสารสนเทศเป็นปัจจุบัน สามารถตรวจสอบได้ ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.36 4.32 4.33 4.34 4.25 ตามล�าดับ

 3.6 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของการบริหารงานจัดการความเสี่ยง ด้านนโยบายด้านวัสดุทรัพยากร      

  พบว่า ความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถาม โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.31 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ 
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พบว่า ทุกข้อค�าถามมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด ได้แก่ ไม่เอื้อประโยชน์ให้ผู้ประกอบการรายใดรายหนึ่ง จัดตั้งหน่วยงานกลางในการจัด

ซื้อ จัดจ้าง เพื่อสะดวกในการควบคุม ด้านปริมาณ คุณภาพและประหยัดเมื่อต้องการซื้อในปริมาณที่มาก ๆ การจ่ายพัสดุ มีการลงใบเบิก

พัสดุทุกครั้ง มีการลงทะเบียนเพื่อควบคุมพัสดุ โดยระบุชื่อรายการ วิธีการได้มา ราคา วันที่ได้มา ตลอดจนจ�านวนหน่วยพัสดุ มีการก�าหนด

ความต้องการวสัด ุไว้ในแผนงาน/โครงการของหน่วยงาน ให้สอดคล้องกบัความต้องการของแต่ละแผนงานโครงการนัน้ ๆ   และมกีารจ�าหน่าย

พัสดุ เมื่อพัสดุนั้นอาจจะเสื่อม ล้าสมัยหรือไว้เกินความต้องการ โดยวิธีการขาย หรือการท�าลาย ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.34 4.33 4.32 4.29 4.27 

ตามล�าดับ  

 3.7 การวเิคราะห์ข้อมลูและสถติทิีใ่ช้ในการวเิคราะค่าเฉล่ียและส่วนเบีย่งเบนมาตรฐานของการบรหิารงานจดัการความเสีย่ง 

ด้านการบริหารจัดการ      

  พบว่า ความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถาม โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.27 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ 

พบว่า ข้อค�าถามที่มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด ได้แก่ การจัดโครงสร้างการด�าเนินงานของหน่วยงานเอื้ออ�านวยต่อยุทธศาสตร์ของหน่วย

งาน, การจัดโครงสร้างการด�าเนินงานของหน่วยงานเอื้ออ�านวยต่อพันธกิจของหน่วยงาน การจัดโครงสร้างการด�าเนินงานของหน่วยงานเอื้อ

อ�านวยต่อวิสัยทัศน์ของหน่วยงาน และบุคลากรได้รับการประเมินผลการปฏิบัติงานตามระดับคุณภาพของผลงานอย่างถูกต้อง, บุคลากร 

ใช้ทรัพยากรที่มีความจ�าเป็นต่อปริมาณผลงาน, เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในการปฏิบัติงานทันสมัย, ส�าหรับข้อค�าถามที่มีค่าเฉลี่ยอยู่ใน 

ระดับมาก ได้แก่ การจัดโครงสร้างการด�าเนินงานของหน่วยงานเอื้ออ�านวยต่อวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน และบุคลากรได้รับมอบหมายงาน

จากผู้บังคับบัญชาอย่างเป็นธรรม ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.38 4.31 4.27 4.21 4.20 ตามล�าดับ

 3.8 การวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับประสิทธิภาพในการบริหารความเสี่ยง 

  พบว่า ความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถาม โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.25 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ  

พบว่า ข้อค�าถามทีม่ค่ีาเฉลีย่อยูใ่นระดบัมากทีส่ดุ ได้แก่ สถานศึกษามผีลการลดความเส่ียงทีอ่าจส่งผลกระทบต่อเป้าหมายขององค์กรได้อย่าง

เหมาะสม, สถานศึกษามีการปรับปรุงพัฒนากระบวนการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง,  สถานศึกษามีการออกแบบขั้นตอน  

วธิกีาร และแนวทางในการปฏบิตังิานทีม่คีวามสอดคล้องกบัเป้าหมายและวัตถุประสงค์ขององค์กร, สถานศึกษามกีารน�าเสนอรายงานทีส่ร้าง

ความมัน่ใจในความน่าเชือ่ถอืของรายงานแก่บคุคลทีเ่กีย่วข้อง, สถานศกึษาสามารถสร้างความโปร่งใส ถกูต้องแม่นย�า ให้กบักระบวนการจดั

ท�ารายงานขององค์กรและความเชื่อถือได้ของรายงานที่ได้รับ, สถานศึกษามีการด�าเนินงานบรรลุเป้าหมายวัตถุประสงค์ พันธกิจ ได้อย่างมี

ประสทิธิภาพและเกดิประโยชน์สงูสดุแก่องค์กร และสถานศกึษาใช้ทรพัยากรทีม่อียูอ่ย่างจ�ากดัให้เกดิประโยชน์สงูสดุแก่องค์กร และสามารถ

เพิม่มลูค่าให้กบัองค์กรได้อย่างมปีระสทิธภิาพ, สถานศกึษามรีะบบการจดัการสารสนเทศภายในองค์กรทีม่ปีระสทิธภิาพ ค่าเฉลีย่ 4.52 4.31 

4.28 4.27 4.26 4.23 4.21 ตามล�าดบั ส�าหรับข้อค�าถามทีม่ค่ีาเฉลีย่อยูใ่นระดบัมาก ได้แก่ มกีารจดัสรรสถานศึกษาทรพัยากรภายในได้อย่าง

เหมาะสมและคุม้ค่ากับภารกจิในการด�าเนนิงาน, และสถานศกึษามผีลการปฏบิติังานของบคุลากรเป็นไปตามแนวทางการปฏบิติังานท่ีก�าหนด 

ค่าเฉลี่ย 4.19 4.07 ตามล�าดับ  

 3.9 การวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับคุณภาพการให้บริการของสถานศึกษา      

  พบว่า ความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถาม โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.22 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ  

พบว่า ข้อค�าถามที่มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด ได้แก่ มีการแสดงแผนภูมิการให้บริการด้านต่าง ๆ อย่างชัดเจน และบุคลากรสามารถ

วเิคราะห์ปัญหาทีเ่กดิขึน้ และจดัล�าดบัการแก้ปัญหาได้อย่างถกูต้อง มค่ีาเฉลีย่เท่ากบั 4.31 มกีารแจ้งเบอร์โทรศพัท์ทีส่ามารถตดิต่อได้ตลอด

เวลา เพื่อให้ผู้รับบริการท่ีเกิดข้อสงสัยหรือปัญหาติดต่อสอบถามได้ มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.28 ขั้นตอนการให้บริการมีความง่าย ไม่ซับซ้อน  

มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.27 มีการจัดล�าดับก่อน-หลังในการให้บริการ โดยไม่เลือกปฏิบัติ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.23 บุคลากรผู้ให้บริการมีความรู้และ

ปฏิบัติหน้าที่ตามกฎระเบียบ และข้อบังคับของสถานศึกษา และบุคลากรสามารถแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้อย่างเหมาะสม ตามความต้องการ

ของผู้รับบริการ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.21 ส�าหรับข้อค�าถามที่มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ได้แก่ ระยะเวลาที่ใช้ในการปฏิบัติงานและให้บริการ 

มีความรวดเร็ว และเหมาะสม มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.20 มีเอกสารแบบฟอร์ม การให้บริการอย่างเพียงพอและเข้าใจง่าย มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.19 

และมีการแจ้งสถานที่และบุคคลที่ผู้รับบริการสามารถติดต่อได้อย่างชัดเจน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.07 ตามล�าดับ

  การวิเคราะห์ถดถอยเชิงพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) สรุปผลและอภิปรายผลได้ดังนี้

  ผลการทดสอบความสัมพันธ์ของโครงสร้างนโยบายสถานศึกษา โครงสร้างด้านบุคลากร นโยบายทางการเงิน นโยบายด้าน

วัสดุทรัพยากร และนโยบายด้านบริหารจัดการ ส่งผลต่อประสิทธิภาพการบริหารความเสี่ยงของการศึกษาภาครัฐ ในกรุงเทพมหานค

ดังน้ันผลการวิเคราะห์ความถดถอยเชิงพหุรายด้าน พบว่า ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการบริหารความเส่ียงของสถานศึกษาภาครัฐ 
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ในกรุงเทพมหานคร อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ได้แก่ โครงสร้างนโยบายสถานศึกษา (X
1
) (Sig. = .016) โครงสร้างด้านบุคลากร 

(X
2
) (Sig. = .028) นโยบายทางการเงิน (X

3
) (Sig. = .018) และนโยบายด้านบริหารจัดการ (X

5
) (Sig. = .000) ส่วนปัจจัยด้านนโยบายด้าน

วัสดุทรัพยากร (X
4
) (Sig. = 316) ไม่ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการบริหารความเสี่ยงของสถานศึกษาภาครัฐ ในกรุงเทพมหานคร

  ผลการทดสอบความสัมพันธ์ของโครงสร้างนโยบายสถานศึกษา โครงสร้างด้านบุคลากร นโยบายทางการเงิน นโยบายด้าน

วัสดุทรัพยากร และนโยบายด้านบริหารจัดการ ส่งผลต่อคุณภาพของการให้บริการของการศึกษาภาครัฐ ในกรุงเทพมหานคร   

               ดังนั้นผลการวิเคราะห์ความถดถอยเชิงพหุรายด้าน พบว่า ปัจจัยที่ส่งผลต่อคุณภาพของการให้บริการของการศึกษาภาครัฐ 

ในกรุงเทพมหานคร อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ได้แก่ โครงสร้างนโยบายสถานศึกษา (X
1
) (Sig. = .003) โครงสร้างด้านบุคลากร 

(X
2
) (Sig. = .008) นโยบายทางการเงิน (X

3
) (Sig. = .003) และนโยบายด้านบริหารจัดการ (X

5
) (Sig. = .000) ส่วนปัจจัยด้านนโยบายด้าน

วัสดุทรัพยากร (X
4
) (Sig. = 258) ไม่ส่งผลต่อคุณภาพของการให้บริการของการศึกษาภาครัฐ ในกรุงเทพมหานคร

4. อภิปรายผล สรุปและข้อเสนอแนะ 

 จากผลการศกึษา พบว่าโครงสร้างนโยบายสถานศกึษา โครงสร้างด้านบคุลากร นโยบายทางการเงนิ และนโยบายด้านบรหิารจดัการ 

ส่งผลต่อประสทิธภิาพการบรหิารความเสีย่งคณุภาพของการให้บรกิารของการศกึษาภาครฐั ในกรงุเทพมหานคร อาจเป็นเพราะนโยบายการ

ด�าเนินงานของโรงเรียนมีความชดัเจน และครอบคลุมทกุกจิกรรม มวีสิัยทศัน์ที่ชดัเจน บุคลากรเข้าใจและสามารถปฏบิตัิหน้าทีต่ามความรับ

ผดิชอบของตนได้อย่างมปีระสทิธภิาพ บคุลากรเข้าใจเป้าหมายในการท�างาน มคีวามรูค้วามสามารถและทกัษะทีจ่�าเป็นท่ีต้องใช้ในการปฏบิตัิ

งาน อีกทั้งทางสถานศึกษามีการก�าหนดวงเงินตามงบประมาณประจ�าปีของโครงการตามนโยบายของสถานศึกษาไว้อย่างเหมาะสม 

และสามารถใช้งบประมาณได้ตรงตามวตัถปุระสงค์ของโครงการตามทีต่ัง้ไว้ และโครงสร้างในการด�าเนนิงานของหน่วยงาน สามารถเอือ้อ�านวย

ต่อวิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์ พันธกิจ และวัตถุประสงค์ของหน่วยงานได้เป็นอย่างดี

 ข้อเสนอแนะ แนะน�าให้ท�าการศึกษาในสถานทีแ่ตกต่างกนั เพราะในงานวจิยัครัง้นีศ้กึษาแต่ในเขตกรุงเทพมหานครเท่านัน้ ในการ

วิจัยส�ารวจครั้งต่อไป ควรมีการศึกษาภูมิภาคอื่น ๆ เพื่อให้มีความครอบคลุมของข้อมูล    
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อิทธิพลของทักษะผู้ตรวจสอบแห่งอนาคตที่มีต่อความส�าเร็จในการปฏิบัติงาน 

ของนักวิชาการตรวจเงินแผ่นดิน ส�านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน

Effects Of Auditors Of The Future Skills On Work Success Of 

The Auditors In The State Audit Office Of The Kingdom Of Thailand

ฤทัย อะโน และ จิรพงษ์ จันทร์งาม 

Ruethai Ano1 and Jirapong Channgam2

มหาวิทยาลัยศรีปทุม

บทคัดย่อ

 การวจิยัครัง้นีมี้วตัถปุระสงค์เพือ่ศกึษาอทิธพิลของทกัษะผูต้รวจสอบแห่งอนาคตท่ีมต่ีอความส�าเรจ็ในการปฏบิติังานของนกัวชิาการ

ตรวจเงินแผ่นดิน ส�านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ ได้แก่ นักวิชาการตรวจเงินแผ่นดิน จ�านวน 344 คน 

โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครือ่งมอืในการเกบ็รวบรวมข้อมลู สถติพิรรณนา ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลีย่ และส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน สถติเิชงิอนมุาน 

ได้แก่ การวเิคราะห์การถดถอยแบบพหคุณู ผลการวจิยัพบว่า ทักษะผูต้รวจสอบแห่งอนาคตซึง่ประกอบด้วย ทกัษะการคดิเชงิกลยทุธ์ ทักษะ

การวิเคราะห์ข้อมูล ทักษะการสื่อสาร ภาวะความเป็นผู้น�า และความฉลาดทางอารมณ์ มีอิทธิพลเชิงบวกต่อความส�าเร็จในการปฏิบัติงาน

ของนกัวชิาการตรวจเงนิแผ่นดนิ ดงันัน้ นกัวชิาการตรวจเงนิแผ่นดิน ควรน�าไปใช้เป็นแนวทางเพ่ือเพ่ิมโอกาสประสบความส�าเรจ็ในการปฏบิติังาน 

ซึง่ทกัษะผูต้รวจสอบแห่งอนาคตจะช่วยส่งเสรมิให้การปฏบิตังิานบรรลเุป้าหมายทีก่�าหนด เป็นไปตามมาตรฐานและมคีวามเชือ่ถือได้ ทนัเวลา 

และเป็นที่พึงพอใจของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย

ค�าส�าคัญ: ทักษะผู้ตรวจสอบแห่งอนาคต, ความส�าเร็จในการปฏิบัติงาน, ส�านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน

Abstract 

 The purpose of this research was to study the effects of auditors’ future skills on the work success of auditors 

in the State Audit Office of the Kingdom of Thailand. The samples are 344 auditors in the State Audit Office of the 

Kingdom of Thailand. The tools for collecting data were questionnaires. The descriptive statistics were percentage, 

mean and standard deviation. The inferential statistics were multiple regression analysis. The results showed that 

auditors’ future skills include strategic thinking skills, data analytics skills, communication skills, leadership, and  

emotional intelligence. This has a positive effect on the work success of auditors in the State Audit Office of the  

Kingdom of Thailand. Therefore, auditors should use the findings obtained from this study as a guideline to increase 

the chances of work success. auditors of the future skills will help support the performance of auditors to achieve goal 

accomplishment, meet the standards, and be reliable, timely, and to the satisfaction of the participants. This will  

increase the chances of work success.

Keywords: Auditors of the future skills, The work success, State Audit Office of the Kingdom of Thailand

1. บทน�า

 การเปลีย่นแปลงอย่างรวดเรว็ของเทคโนโลยแีละสงัคมทีข่บัเคลือ่นด้วยข้อมลูในปัจจบุนั องค์กรตรวจเงนิแผ่นดนิท่ัวโลกจ�าเป็นอย่างย่ิง 

ที่ต้องปรับเปลี่ยนรูปแบบการปฏิบัติงานเพื่อให้ก้าวทันโลกตรวจสอบสมัยใหม่ที่เต็มไปด้วยเทคโนโลยีล�า้สมัยและการเข้าถึงข้อมูลขนาดใหญ่

ที่เปิดกว้างมากขึ้น ในการประชุมสมัชชาองค์การตรวจสอบสูงสุดระหว่างประเทศ (INCOSAI) ครั้งที่ 23 ประเทศสมาชิกได้ร่วมกันเห็นชอบ

ในปริญญามอสโก (Moscow Declaration) ที่มุ่งเน้นพัฒนาทักษะเจ้าหน้าที่ตรวจสอบให้เป็นผู้ตรวจสอบแห่งอนาคต (Auditors of the 

Future) ให้มทีกัษะทีพ่ร้อมต่อการเปลีย่นแปลงในโลกยคุดจิทิลั ทัง้ด้านทกัษะการคดิเชงิกลยทุธ์ ทกัษะการวเิคราะห์ข้อมลู รวมถงึทกัษะทาง
1  นักศึกษาหลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีปทุม Master of Accountancy, Schoolof Accountancy,Sripatum University
2  รองคณบดีคณะบัญชี มหาวิทยาลัยศรีปทุม Vice Dean of Faculty of Accountancy,Sripatum University 
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สังคม ได้แก่ ทักษะการสื่อสาร ภาวะความเป็นผู้น�า และความฉลาดทางอารมณ์ โดยการตรวจเงินแผ่นดินไทยของส�านักงานการตรวจเงิน

แผ่นดิน ซึ่งมีนักวิชาการตรวจเงินแผ่นดินเป็นผู้ตรวจสอบภายใต้ภารกิจหลัก จึงจ�าเป็นต้องปรับตัวและพัฒนาทักษะให้เป็นผู้ตรวจสอบ 

แห่งอนาคตเพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวด้วยเช่นกัน ทั้งนี้ศักยภาพและทักษะของผู้ตรวจสอบนับเป็นปัจจัยส�าคัญต่อความส�าเร็จใน

การปฏิบัติงานตรวจสอบ โดยความส�าเร็จในการปฏิบัติงานเป็นผลลัพธ์จากการปฏิบัติงาน ประกอบด้วย การบรรลุเป้าหมาย มาตรฐานและ

ความเชื่อถือได้ ความทันเวลา และความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง (จันทนา สาขากร และคณะ, 2551) 

 ดังนั้น นักวิชาการตรวจเงินแผ่นดินจะประสบความส�าเร็จในการปฏิบัติงานได้จึงต้องมีทักษะผู้ตรวจสอบแห่งอนาคต จากเหตุผล 

ดงัท่ีกล่าวมาข้างต้น ผูวิ้จยัจงึได้ศกึษา อทิธพิลของทกัษะผูต้รวจสอบแห่งอนาคตทีม่ต่ีอความส�าเรจ็ในการปฏบิตังิานของนกัวชิาการตรวจเงนิ

แผ่นดิน ผลจากการวิจัยสามารถใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาทักษะการตรวจสอบเพื่อเพิ่มโอกาสประสบความส�าเร็จในการปฏิบัติงานของ 

นักวิชาการตรวจเงินแผ่นดิน ส�านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน 

 1.1 วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

  เพื่อศึกษาอิทธิพลของทักษะผู้ตรวจสอบแห่งอนาคต ด้านทักษะการคิดเชิงกลยุทธ์ ด้านทักษะการวิเคราะห์ข้อมูล ด้านทักษะ

การสื่อสาร ด้านภาวะความเป็นผู้น�า และด้านความฉลาดทางอารมณ์ ที่มีต่อความส�าเร็จในการปฏิบัติงาน ด้านการบรรลุเป้าหมาย  

ด้านมาตรฐานและความเชื่อถือได้ ด้านความทันเวลา และด้านความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้องของนักวิชาการตรวจเงินแผ่นดิน ส�านักงานการ

ตรวจเงินแผ่นดิน

 1.2 กรอบแนวคิดการวิจัย

  การศึกษาเร่ือง อทิธิพลของทกัษะผูต้รวจสอบแห่งอนาคตทีม่ต่ีอความส�าเรจ็ในการปฏบิตังิานของนกัวชิาการตรวจเงนิแผ่นดนิ 

ส�านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ครั้งนี้ ผู้วิจัยก�าหนดตัวแปรอิสระและตัวแปรตาม ดังนี้

 

    ทักษะผู้ตรวจสอบแห่งอนาคต

1. ทักษะการคิดเชิงกลยุทธ์

2. ทักษะการวิเคราะห์ข้อมูล

3. ทักษะการสื่อสาร

4. ภาวะความเป็นผู้น�า

5. ความฉลาดทางอารมณ์

ตัวแปรอิสระ (Independent Variables) ตัวแปรตาม (Dependent Variables)

   ความส�าเร็จในการปฏิบัติงาน

1. การบรรลุเป้าหมาย

2. มาตรฐานและความเชื่อถือได้

3. ความทันเวลา

4. ความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง

รูปที่ 1 กรอบแนวคิดการวิจัย

 1.3 สมมติฐานการวิจัย

  สมมตฐิานข้อที ่1 ทกัษะผูต้รวจสอบแห่งอนาคต ด้านทกัษะการคดิเชงิกลยทุธ์ ด้านทกัษะการวเิคราะห์ข้อมลู ด้านทักษะการ

สือ่สาร ด้านภาวะความเป็นผูน้�า และด้านความฉลาดทางอารมณ์ มอีทิธพิลเชงิบวกต่อความส�าเรจ็ในการปฏบิตังิาน ด้านการบรรลเุป้าหมาย 

ของนักวิชาการตรวจเงินแผ่นดิน

  สมมติฐานข้อท่ี 2 ทักษะผู้ตรวจสอบแห่งอนาคต ด้านทักษะการคิดเชิงกลยุทธ์ ด้านทักษะการวิเคราะห์ข้อมูล ด้านทักษะ 

การสื่อสาร ด้านภาวะความเป็นผู้น�า และด้านความฉลาดทางอารมณ์ มีอิทธิพลเชิงบวกต่อความส�าเร็จในการปฏิบัติงาน ด้านมาตรฐานและ

ความเชื่อถือได้ ของนักวิชาการตรวจเงินแผ่นดิน

  สมมติฐานข้อท่ี 3 ทักษะผู้ตรวจสอบแห่งอนาคต ด้านทักษะการคิดเชิงกลยุทธ์ ด้านทักษะการวิเคราะห์ข้อมูล ด้านทักษะ 

การสื่อสาร ด้านภาวะความเป็นผู้น�า และด้านความฉลาดทางอารมณ์ มีอิทธิพลเชิงบวกต่อความส�าเร็จในการปฏิบัติงาน ด้านความทันเวลา  

ของนักวิชาการตรวจเงินแผ่นดิน

  สมมตฐิานข้อที ่4 ทกัษะผูต้รวจสอบแห่งอนาคต ด้านทกัษะการคดิเชงิกลยทุธ์ ด้านทกัษะการวเิคราะห์ข้อมลู ด้านทักษะการ

สื่อสาร ด้านภาวะความเป็นผู้น�า และด้านความฉลาดทางอารมณ์ มีอิทธิพลเชิงบวกต่อความส�าเร็จในการปฏิบัติงาน ด้านความพึงพอใจของ

ผู้เกี่ยวข้อง ของนักวิชาการตรวจเงินแผ่นดิน
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2. วิธีด�าเนินการวิจัย 

 2.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง

  การวิจัยครั้งน้ีเป็นการวิจัยเชิงปริมาณ ประชากร คือ นักวิชาการตรวจเงินแผ่นดิน ส�านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน จ�านวน 

2,441 คน โดยใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบง่ายและค�านวณหาขนาดของตัวอย่างโดยใช้สูตร Yamane ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% และยอมรับ

ความคลาดเคลื่อนในการเลือกตัวอย่าง 5% ได้กลุ่มตัวอย่าง 344 คน 

 2.2 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 

  1.  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็นแบบสอบถาม ประกอบด้วยค�าถาม 4 ส่วน ดังนี้

   ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ประกอบด้วย เพศ อายุ ระดับการศึกษา ประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน

ตรวจสอบ และต�าแหน่งงานปัจจุบัน

   ส่วนท่ี 2 ความคดิเหน็เกีย่วกบัทกัษะผูต้รวจสอบแห่งอนาคตของนักวชิาการตรวจเงนิแผ่นดนิ ลกัษณะแบบสอบถามเป็น

แบบมาตราส่วนประเมนิค่า (Rating Scale) 5 ระดบั ครอบคลมุเนือ้หาทกัษะผู้ตรวจสอบแห่งอนาคต ประกอบด้วย ทกัษะการคดิเชงิกลยุทธ์ 

ทักษะการวิเคราะห์ข้อมูล ทักษะการสื่อสาร ภาวะความเป็นผู้น�า และความฉลาดทางอารมณ์

   ส่วนที่ 3 ความคิดเห็นเกี่ยวกับความส�าเร็จในการปฏิบัติงานของนักวิชาการตรวจเงินแผ่นดิน ลักษณะแบบสอบถามเป็น

แบบมาตราส่วนประเมินค่า (Rating Scale) 5 ระดับ ครอบคลุมเนื้อหาความส�าเร็จในการปฏิบัติงาน ประกอบด้วย ด้านการบรรลุเป้าหมาย 

ด้านมาตรฐานและความเชื่อถือได้ ด้านความทันเวลา และด้านความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง

   ส่วนที่ 4 ข้อเสนอแนะ เป็นค�าถามปลายเปิด ให้ผู้ตอบแบบสอบถามแสดงความเห็นเพิ่มเติม

  2.  ตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ โดยน�าแบบสอบถามไปทดลอง (Try-out) กับนักวิชาการตรวจเงินแผ่นดินท่ีไม่ใช ่

กลุ่มตัวอย่าง จ�านวน 30 คน ซึ่งค่าสัมประสิทธิ์แอลฟา ตามวิธีของครอนบาค (Cronbach) ในแต่ละตัวแปรอยู่ระหว่าง 0.718 ถึง 0.922  

ซึ่งสอดคล้องกับ Hair et al. (2006) ได้น�าเสนอว่า ค่าความเชื่อมั่นของเครื่องมือที่มีค่าเกินกว่า 0.70 ถือเป็นค่าที่ยอมรับได้

 2.3 การวิเคราะห์ข้อมูล

  1. ในส่วนที ่2-3 ได้น�าข้อมลูมาท�าการวเิคราะห์โดยใช้สถติเิชงิพรรณนา ได้แก่ ค่าเฉล่ีย และส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน ก�าหนด

เกณฑ์การแปลความหมาย โดยหลักการแบ่งอันตรภาคชั้น 5 ระดับ (วิเชียร เกตุสิงห์, 2538) ดังนี้ 

   ค่าเฉลี่ย    4.21 – 5.00 หมายถึง เห็นด้วยมากที่สุด

   ค่าเฉลี่ย    3.41 – 4.20 หมายถึง เห็นด้วยมาก

   ค่าเฉลี่ย    2.61 – 3.40 หมายถึง เห็นด้วยกลาง

   ค่าเฉลี่ย    1.81 – 2.60 หมายถึง เห็นด้วยน้อย

   ค่าเฉลี่ย    1.00 – 1.80 หมายถึง เห็นด้วยน้อยที่สุด

  2.  การทดสอบสมมติฐานใช้การวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) โดยใช้หน่วยวิเคราะห์ทั้งหมด

จากกลุ่มตัวอย่าง 

3. ผลการวิจัย 

 การวิจัย เรื่อง อิทธิพลของทักษะผู้ตรวจสอบแห่งอนาคตที่มีต่อความส�าเร็จในการปฏิบัติงานของนักวิชาการตรวจเงินแผ่นดิน 

ส�านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน กลุ่มตัวอย่างเป็นนักวิชาการตรวจเงินแผ่นดิน จ�านวน 344 คน พบว่าส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุระหว่าง  

31 – 40 ปี ระดับการศึกษาสูงกว่าปริญญาตรี ประสบการณ์ในการปฏิบัติงานตรวจสอบ 5 – 10 ปี และมีต�าแหน่งนักวิชาการตรวจเงินแผ่น

ดินช�านาญการ โดยมีความเห็นเกี่ยวกับทักษะผู้ตรวจสอบแห่งอนาคตโดยรวมอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย=3.95) ตามตารางที่ 1 ในส่วน 

ของความคิดเห็นเกี่ยวกับความส�าเร็จในการปฏิบัติงานโดยรวม อยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย=3.97) ตามตารางที่ 2
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ตารางที่ 1 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เกี่ยวกับทักษะผู้ตรวจสอบแห่งอนาคต

ทักษะผู้ตรวจสอบแห่งอนาคต S.D. การแปลผล

ทักษะการคิดเชิงกลยุทธ์ 3.87 .538 มาก

ทักษะการวิเคราะห์ข้อมูล 3.76 .680 มาก

ทักษะการสื่อสาร 3.84 .555 มาก

ภาวะความเป็นผู้น�า 4.21 .502 มากที่สุด

ความฉลาดทางอารมณ์ 4.07 .440 มาก

โดยรวม 3.95 .428 มาก

ตารางที่ 2  ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เกี่ยวกับความส�าเร็จในการปฏิบัติงาน

ความส�าเร็จในการปฏิบัติงาน S.D. การแปลผล

ด้านการบรรลุเป้าหมาย 3.98 .579 มาก

ด้านมาตรฐานและความเชื่อถือได้ 4.09 .532 มาก

ด้านความทันเวลา 3.86 .671 มาก

ด้านความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง 3.93 .587 มาก

โดยรวม 3.97 .506 มาก

 ผลการทดสอบอิทธิพลของทักษะผู้ตรวจสอบแห่งอนาคตที่มีต่อความส�าเร็จในการปฏิบัติงานในแต่ละด้าน ดังนี้

 1.  ด้านการบรรลุเป้าหมาย ค่าสัมประสิทธิ์การตัดสินใจ (R2) เท่ากับ 0.580 โดยทักษะผู้ตรวจสอบแห่งอนาคตด้านทักษะการคิด

เชิงกลยุทธ์ ด้านทักษะการวิเคราะห์ข้อมูล ด้านทักษะการสื่อสาร และด้านความฉลาดทางอารมณ์มีอิทธิพลเชิงบวกต่อความส�าเร็จในการ

ปฏิบัติงานด้านการบรรลุเป้าหมาย อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ตามตารางที่ 3

ตารางที่ 3  การวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณของทักษะผู้ตรวจสอบแห่งอนาคตที่มีต่อ ด้านการบรรลุเป้าหมาย

ทักษะผู้ตรวจสอบแห่งอนาคต Standardized Coefficients Beta t-value Sig.

ทักษะการคิดเชิงกลยุทธ์ .218 4.155 .000*

ทักษะการวิเคราะห์ข้อมูล .133 2.695 .007*

ทักษะการสื่อสาร .187 3.082 .002*

ภาวะความเป็นผู้น�า .065 1.348 .179

ความฉลาดทางอารมณ์ .366 8.565 .000*

R = 0.762 R2 = 0.580 F = 93.394 p-value = 0.000

* มีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

 2.  ด้านมาตรฐานและความเชื่อถือได้ ค่าสัมประสิทธิ์การตัดสินใจ (R2) เท่ากับ 0.599 โดยทักษะผู้ตรวจสอบแห่งอนาคต  

ด้านทักษะการวิเคราะห์ข้อมูล ด้านทักษะการสื่อสาร ด้านภาวะความเป็นผู้น�า และด้านความฉลาดทางอารมณ์ มีอิทธิพลเชิงบวกต่อ 

ความส�าเร็จในการปฏิบัติงานด้านมาตรฐานและความเชื่อถือได้ อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ตามตารางที่ 4
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ตารางที่ 4  การวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณของทักษะผู้ตรวจสอบแห่งอนาคตที่มีต่อด้านมาตรฐานและความเชื่อถือได้

ทักษะผู้ตรวจสอบแห่งอนาคต Standardized Coefficients Beta t-value Sig.

ทักษะการคิดเชิงกลยุทธ์ .097 1.900 .058

ทักษะการวิเคราะห์ข้อมูล .336 6.975 .000*

ทักษะการสื่อสาร -.296 -4.977 .000*

ภาวะความเป็นผู้น�า .488 10.290 .000*

ความฉลาดทางอารมณ์ .375 8.987 .000*

R = 0.774 R2 = 0.599 F = 101.078 p-value = 0.000

* มีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

 3.  ด้านความทนัเวลา ค่าสมัประสทิธิก์ารตดัสนิใจ (R2) เท่ากบั 0.460 โดยทกัษะผูต้รวจสอบแห่งอนาคตด้านทกัษะการวเิคราะห์

ข้อมูล ด้านภาวะความเป็นผู้น�า และด้านความฉลาดทางอารมณ์ มีอิทธิพลเชิงบวกต่อความส�าเร็จในการปฏิบัติงานด้านความทันเวลา 

อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ตามตารางที่ 5

ตารางที่ 5  การวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณของทักษะผู้ตรวจสอบแห่งอนาคตที่มีต่อด้านความทันเวลา

ทักษะผู้ตรวจสอบแห่งอนาคต Standardized Coefficients Beta t-value Sig.

ทักษะการคิดเชิงกลยุทธ์ .010 .165 .869

ทักษะการวิเคราะห์ข้อมูล .473 8.466 .000*

ทักษะการสื่อสาร .069 .999 .318

ภาวะความเป็นผู้น�า .146 2.658 .008*

ความฉลาดทางอารมณ์ .142 2.923 .004*

R = 0.678 R2 = 0.460 F = 57.621 p-value = 0.000

* มีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

 4.  ด้านความพึงพอใจของผู้เก่ียวข้อง ค่าสัมประสิทธิ์การตัดสินใจ (R2) เท่ากับ 0.544 โดยทักษะผู้ตรวจสอบแห่งอนาคต 

ด้านทักษะการวิเคราะห์ข้อมูล ด้านภาวะความเป็นผู้น�า และด้านความฉลาดทางอารมณ์ มีอิทธิพลเชิงบวกต่อความส�าเร็จในการปฏิบัติงาน

ด้านความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ตามตารางที่ 6

ตารางที่ 6  การวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณของทักษะผู้ตรวจสอบแห่งอนาคตที่มีต่อด้านความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง

ทักษะผู้ตรวจสอบแห่งอนาคต Standardized Coefficients Beta t-value Sig.

ทักษะการคิดเชิงกลยุทธ์ .065 1.195 .233

ทักษะการวิเคราะห์ข้อมูล .287 5.597 .000*

ทักษะการสื่อสาร .005 .073 .942

ภาวะความเป็นผู้น�า .340 6.713 .000*

ความฉลาดทางอารมณ์ .267 5.993 .000*

R = 0.737 R2 = 0.544 F = 80.491 p-value = 0.000

* มีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
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4. อภิปรายผลการวิจัยและข้อเสนอแนะ

 ข้อค้นพบที่ได้จากการวิจัยครั้งนี้ เป็นไปตามสมมติฐานและวัตถุประสงค์ในการวิจัย โดยผลที่ได้จากวิจัยมีประเด็นส�าคัญท่ีน�ามา

อภิปราย ดังนี้

 1.  ทักษะผู้ตรวจสอบแห่งอนาคตด้านทักษะการคิดเชิงกลยุทธ์ ด้านทักษะการวิเคราะห์ข้อมูล ด้านทักษะการส่ือสาร และด้าน

ความฉลาดทางอารมณ์มีอิทธิพลเชิงบวกต่อความส�าเร็จในการปฏิบัติงานด้านการบรรลุเป้าหมาย ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่าทักษะดังกล่าวช่วย

ในเรือ่งของการวางแผนการตรวจสอบและการประเมนิความเสีย่ง รวมถงึช่วยให้สามารถตอบสนองกบัปัญหาทีอ่าจเกดิขึน้ได้อย่างเหมาะสม 

ซึง่ส่งผลให้ปฏบิตังิานได้ตามเป้าหมายทีก่�าหนด สอดคล้องกบัการศกึษาของ มงคลรตัน์ สายเยน็ (2555) ได้ศกึษาผลกระทบของการวางแผน

การสอบบญัชเีชิงกลยทุธ์ทีมี่ต่อผลการปฏบิตังิานของผูส้อบบญัชสีหกรณ์ในภาคตะวนัออกเฉียงเหนอื พบว่า การวางแผนการสอบบญัชเีชงิกล

ยุทธ์มีผลกระทบเชิงบวกกับผลการปฏิบัติงานด้านการบรรลุเป้าหมาย และสอดคล้องกับการศึกษาของ วิไลลักษณ์ เอ่ียมจตุภัทร  

และวชริะ บณุยเนตร (2562) ได้ศกึษาการประยกุต์โปรแกรมการวเิคราะห์ข้อมลูเชงิลกึเพือ่การตรวจสอบบญัช ีพบว่าการวเิคราะห์ข้อมลูเชงิ

ลึกสามารถประยุกต์ใช้ได้ในขั้นตอนของการวางแผน การประเมินความเสี่ยง การทดสอบการควบคุม รวมถึงการตรวจสอบเนื้อหาสาระ  

และสอดคล้องกบัการศกึษาของ อรยิา สรศกัดา (2562) ได้ศกึษาสมรรถนะของนกัวชิาชพีบญัชใีนยคุดจิิทลัเพือ่พฒันาคณุภาพส�านกังานบญัชี 

พบว่า ทักษะการสื่อสารเกี่ยวกับข้อมูลการเงินและบัญชีมีความสัมพันธ์กับการบรรลุเป้าหมายการประสบความส�าเร็จของส�านักงานบัญชี

 2.  ทักษะผู้ตรวจสอบแห่งอนาคต ด้านทักษะการวิเคราะห์ข้อมูล ด้านทักษะการสื่อสาร ด้านภาวะความเป็นผู้น�า และด้านความ

ฉลาดทางอารมณ์ มีอิทธิพลเชิงบวกต่อความส�าเร็จในการปฏิบัติงานด้านมาตรฐานและความเช่ือถือได้ ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่าการวิเคราะห์

ข้อมลูเชงิลกึช่วยให้ได้มาซึง่หลกัฐานการตรวจสอบทีน่่าเชือ่ถอื ในส่วนของความฉลาดทางอารมณ์ช่วยในการควบคุมอารมณ์ตนเองและสามารถ

ใช้วิธีการสื่อสารที่เหมาะสมช่วยเพิ่มความน่าเชื่อถือให้กับผู้ตรวจสอบได้ ในส่วนของภาวะความเป็นผู้น�าช่วยให้บริหารการปฏิบัติงานให้เป็น

ไปตามหลักเกณฑ์มาตรฐานที่เกี่ยวข้องได้ สอดคล้องกับการศึกษาของ วิไลลักษณ์ เอี่ยมจตุภัทร และวชิระ บุณยเนตร (2562) ได้ศึกษาการ

ประยุกต์โปรแกรมการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกเพ่ือการตรวจสอบบัญชี พบว่า การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกสามารถเพิ่มคุณภาพงานตรวจสอบ

บัญชีและเพิ่มความเชื่อมั่นของผู้สอบบัญชีได้ และสอดคล้องกับการศึกษาของ อักษราภรณ์ แว่นแก้ว (2548) ได้ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่าง

ความเป็นมอือาชพีของนกับญัชกีบัคณุภาพรายงานการเงนิของธรุกจิ SMEs ในเขตภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอื พบว่า การตดิต่อสือ่สารมคีวาม

สมัพนัธ์กบัคณุภาพรายงานการเงนิด้านความเชือ่ถอืได้ และสอดคล้องกับการศกึษาของ สมุลรตัน์ คงแสนค�า (2560) ได้ศกึษาผลกระทบของ

การบริหารผลการปฏิบัติงานท่ีมีต่อความส�าเร็จในการด�าเนินงานของส�านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน พบว่า การบริหารผลการปฏิบัติงาน 

ด้านการวางแผนงาน มีผลกระทบเชิงบวกกับความส�าเร็จในการด�าเนินงานโดยรวมด้านมาตรฐานและความน่าเชื่อถือ และสอดคล้องกับการ

ศกึษาของ Menhart (1998) ได้ศกึษาความสมัพันธ์และผลกระทบขององค์ประกอบของความฉลาดทางอารมณ์กบัความส�าเรจ็ในงาน พบว่า 

องค์ประกอบความฉลาดทางอารมณ์ ทั้ง 4 ด้าน คือ การเอาใจใส่อารมณ์ของผู้อื่น ความสามารถในการควบคุมอารมณ์ของตัวเอง การระงับ

อารมณ์หรือการควบคุมอารมณ์ และการจัดการกับสิ่งที่ฝังใจหรือสิ่งที่ประทับใจ มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับความส�าเร็จในงาน

 3.  ทกัษะผูต้รวจสอบแห่งอนาคต ด้านทกัษะการวเิคราะห์ข้อมลู ด้านภาวะความเป็นผูน้�า ด้านความฉลาดทางอารมณ์ มอิีทธพิล

เชิงบวกต่อความส�าเร็จในการปฏิบัติงานด้านความทันเวลา ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่าทักษะดังกล่าวมีส่วนช่วยให้การท�างานได้เร็วขึ้น โดยการ

วิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกช่วยให้ค้นพบข้อผิดพลาดหรือสิ่งผิดปกติได้ในเวลาอันรวดเร็ว ภาวะความเป็นผู้น�าเป็นศิลป์อย่างหนึ่งที่จะชักจูงให้คน

ท�างานให้ส�าเร็จได้ทันเวลา ในส่วนของความฉลาดทางอารมณ์ช่วยให้สามารถจัดการอารมณ์ของตนเองเพื่อสร้างแรงจูงใจในการท�างานได้ 

สอดคล้องกับการศึกษาของ วิไลลักษณ์ เอี่ยมจตุภัทร และวชิระ บุณยเนตร (2562) ได้ศึกษาการประยุกต์โปรแกรมการวิเคราะห์ข้อมูลเชิง

ลึกเพื่อการตรวจสอบบัญชี พบว่า การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกสามารถช่วยลดเวลาในการตรวจสอบได้ และสอดคล้องกับการศึกษาของ  

อรัญญา ชุมพร (2549) ได้ศึกษาปัจจัยทางจิตวิทยาที่มีผลต่อความส�าเร็จในการประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม พบว่า  

ภาวะผู้น�ามีความสัมพันธ์ทางบวกกับความส�าเร็จในการประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม และสอดคล้องกับการศึกษาของ

พิมพาภรณ์ พึ่งบุญพานิชย์ (2563) ได้ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความฉลาดทางอารมณ์กับประสิทธิภาพการท�างานและความส�าเร็จใน 

การปฏิบัติงานของผู้สอบบัญชีภาษีอากรในประเทศไทย พบว่า ความฉลาดทางอารมณ์ส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพการท�างานและความส�าเร็จ

ในการปฏิบัติงาน

 4. ทักษะผู้ตรวจสอบแห่งอนาคต ด้านทักษะการวิเคราะห์ข้อมูล ด้านภาวะความเป็นผู้น�า ด้านความฉลาดทางอารมณ์ มีอิทธิพล

เชิงบวกต่อความส�าเร็จในการปฏิบัติงานด้านความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่าการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกช่วยให้ได้ผลการ

ตรวจสอบที่ตรงตามความต้องการของผู้ใช้มากยิ่งขึ้น ซ่ึงปัจจุบันองค์กรต่าง ๆ ได้น�าโปรแกรมการวิเคราะห์ข้อมูลเข้ามาช่วยงานตรวจสอบ
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มากขึ้น ในส่วนของภาวะความเป็นผู้น�าจะช่วยให้มีความกล้าคิดและกล้าตัดสินใจในเรื่องต่าง ๆ มีความรับผิดชอบ และบริหารงานในทีมได้

อย่างเป็นระบบ ซึ่งส่งผลต่อความพึงพอใจของผู้บังคับบัญชาและผู้ร่วมปฏิบัติงาน ในส่วนของความฉลาดทางอารมณ์ช่วยให้สามารถบริหาร

จัดการด้านสัมพันธ์ภาพและรักษาสัมพันธภาพอันดีไว้ได้ สอดคล้องกับการศึกษาของ สุเมธ กิตติอารีพงศ์ และวชิระ บุณยเนตร (2563)  

ส�ารวจการรับรู้เกี่ยวกับการใช้โปรแกรมการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกเพื่อการตรวจสอบในส�านักงานสอบบัญชีขนาดเล็ก พบว่า ส�านักงานสอบ

บัญชีขนาดเล็กเห็นด้วยในการน�าโปรแกรมการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกมาใช้เพื่อช่วยในงานสอบบัญชี และสอดคล้องกับการศึกษาของ กฤษดา น่วมจิตร ์

(2558) ได้ศึกษาภาวะผู้น�าที่มีผลต่อความพึงพอใจในการท�างาน กรณีศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 

พบว่า ปัจจัยทางด้านรูปแบบภาวะผู้น�าทั้ง 4 รูปแบบ คือ ภาวะผู้น�าแบบบงการ ภาวะผู้น�าแบบสนับสนุน ภาวะผู้น�าแบบส่วนร่วม และภาวะ

ผู้น�าแบบเน้นความส�าเร็จ มีความสัมพันธ์ต่อความพึงพอใจในการท�างานของบุคลากร

 ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งต่อไป

 ควรปรับเปลี่ยนหรือเพิ่มเติมวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยวิธีการอื่น นอกเหนือจากการเก็บข้อมูลด้วยแบบสอบถาม เช่น  

การสมัภาษณ์เชงิลกึ การเปรียบเทยีบผลการปฏบิตังิานย้อนหลงั เป็นต้น เพือ่ให้ทราบถงึมมุมองและข้อมลูเชงิลกึซึง่จะก่อให้เกดิประสทิธภิาพ

และประสิทธิผลต่อการวิจัยมากขึ้น
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ความรู้ทางวิชาชีพบัญชีส่งผลต่อความเชี่ยวชาญของนักบัญชี

ในเขตกรุงเทพมหานครและนนทบุรี

Accounting Professional Knowledge Affect Accountant’s Proficiency

In Bangkok And Nonthaburi  
เว้น 1 บรรทัด (16 point)

พรทิวา ศฤงคารรัตนะ1 และ ดารณี เอื้อชนะจิต2

Porntiwa Saringkanrattana1 and Daranee Uachanachit2

หลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิต คณะบัญชี มหาวิทยาลัยศรีปทุม

เว้น 1 บรรทัด (16 point)

บทคัดย่อ 1

 งานวจิยัน้ีมีวตัถปุระสงค์เพือ่ศึกษาความรูท้างวชิาชพีบญัชทีีส่่งผลต่อความเชีย่วชาญของนกับญัช ีซึง่ประกอบด้วย 1) ด้านบรูณาการ

หลกัการและทฤษฎ ี2) ด้านการใช้ดลุยพนิจิเยีย่งวิชาชพี 3) ด้านการอธิบายและน�าเสนอข้อมูล ซึง่เลอืกกลุม่ตวัอย่างโดยใชว้ธิกีารสุม่อย่างงา่ย

จากนกับัญชใีนเขตกรงุเทพมหานครและนนทบรุ ีได้จ�านวน 415 คน เคร่ืองมือท่ีใช้ในการเกบ็รวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถาม สถติิท่ีใช้ในการ

วเิคราะห์ข้อมลูคือ ค่าความถี ่ค่าร้อยละ ค่าเฉลีย่ ส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน และการวเิคราะห์การถดถอยเชิงพหคูุณ ใช้ในการทดสอบสมมตฐิาน

การวจิยั ผลการวจิยัพบว่า 1) ความรูท้างวชิาชพีบญัชส่ีงผลต่อความเชีย่วชาญของนกับญัชด้ีานบรูณาการหลักการและทฤษฎี อย่างมนัียส�าคญั

ทางสถิติ ณ ระดับ 0.01 2) ความรู้ทางวิชาชีพบัญชีส่งผลต่อความเชี่ยวชาญของนักบัญชีด้านการใช้ดุลพินิจเยี่ยงวิชาชีพ อย่างมีนัยส�าคัญทาง

สถิติ ณ ระดับ 0.01 และ 3) ความรู้ทางวิชาชีพบัญชีส่งผลต่อความเชี่ยวชาญของนักบัญชีด้านการอธิบายและน�าเสนอข้อมูล อย่างมีนัยส�าคัญ

ทางสถิติ ณ ระดับ 0.01

ค�าส�าคัญ: ความรู้ทางวิชาชีพบัญชี ความเชี่ยวชาญ ดุลยพินิจเยี่ยงวิชาชีพ

Abstract

 The aim of this research was to study Accounting Professional Knowledge affect Accountant’s Proficiency 

composed of Integration of Principles and Theory, the Professional Accountant’s Judgment, Explanation and  

Presentation. The samples were used simple random sampling from 415 accountants in Bangkok and Nonthaburi. The 

data were collected by questionnaire. The statistics was used to analyze data by frequency, percentage, mean, and 

standard deviation. Multiple regression analysis was used for hypotheses test in this research. The results showed that: 

1) The Accounting Professional Knowledge affect Accountant’s Proficiency in the Integration of Principles and Theory 

statistically significant at the 0.01 level. 2) The Accounting Professional Knowledge affect Accountant’s Proficiency in 

the Professional Accountant’s Judgment statistically significant at the 0.01 level, and 3) The Accounting Professional 

Knowledge affect Accountant’s Proficiency in the Explanation and Presentation statistically significant at the 0.01  

level.

Keyword: Accounting Professional Knowledge, Proficiency, Professional Accountant’s Judgment
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1. บทน�า 

 1.1 ความเป็นมาและความส�าคัญของปัญหา

  สถานการณ์ในปัจจุบันอยู่ท่ามกลางสภาพเศรษฐกิจที่มีความผันผวนสูง และสภาวะที่มีความไม่แน่นอน ซึ่งคาดการณ์ได้ยาก 

มีปัจจัยมากมายที่ซับซ้อนต่อการตัดสินใจ ไม่สามารถคาดเดาผลที่จะเกิดขึ้นได้อย่างชัดเจน (VUCA) (ศศิมา สุขสว่าง, 2560) ประกอบกับ 

อยู่ในภาวะการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า Covid-19 ที่แพร่กระจายอย่างรวดเร็ว ส่งผลท�าให้ตัวเลขทางเศรษฐกิจลดลงไปทั่วโลก รวมถึง

ประเทศไทยก็ได้รับผลกระทบนี้เช่นกัน ทุกองค์กรจึงควรให้ความส�าคัญกับสภาวการณ์ที่เกิดขึ้นนี้ ทั้งในด้านเศรษฐกิจและสังคม ผู้บริหารจึง

ควรมุ่งเน้นการบริหารบุคลากรและทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจ�ากัดให้มีประสิทธิภาพที่สุด เพื่อให้องค์กรผ่านพ้นวิกฤติและสามารถด�ารงอยู่ได้

อย่างต่อเนื่อง ดังนั้นจึงเป็นเหตุผลของการที่องค์กรควรมีนักบัญชีที่มีความเชี่ยวชาญ ซึ่งถือเป็นทรัพยากรบุคคลที่ส�าคัญ ในการช่วยจัดเก็บ

รวบรวมข้อมลูรายการค้า และเหตกุารณ์ทางเศรษฐกจิการเงนิทีเ่กิดขึน้ทัง้หมดขององค์กร เพ่ือน�ามาจดัท�ารายงานและสรปุผลการด�าเนนิงาน

ของธรุกจิ รวมถงึท�าการวเิคราะห์และแปลความหมายข้อมลูทางการเงนิ ให้เป็นสารสนเทศทีม่ปีระโยชน์ต่อการตัดสนิใจของผูบ้รหิาร เพือ่ใช้

ในการปรบัปรงุการด�าเนนิงานขององค์กรให้ดขีึน้ และบรรลุผลส�าเรจ็ตามเป้าหมายทีไ่ด้วางไว้ ส่งผลท�าให้องค์กรสามารถเตบิโตได้อย่างยัง่ยนื 

ซึ่งสารสนเทศทางการเงินท่ีดีน้ันส่วนใหญ่ถูกจัดท�าข้ึนจากนักบัญชีที่มีความเช่ียวชาญ ที่สามารถบูรณาการหลักการและทฤษฎี ด้วยการใช้

ดลุยพนิจิเยีย่งวชิาชพีในการสามารถวเิคราะห์ข้อมลู ข้อเทจ็จรงิและสถานการณ์ ภายใต้การมหีลกัฐานทีเ่พยีงพอและเหมาะสม (สภาวชิาชพี

บญัชใีนพระบรมราชปูถมัภ์, 2555) เพือ่ใช้ในการอธบิายและน�าเสนอข้อมลูเพือ่สนบัสนนุการตดัสินใจของผู้บรหิาร โดยผ่านกระบวนการผสม

ผสานเชื่อมโยงองค์ความรู้เข้าด้วยกันอย่างสอดคล้องและเป็นระบบ โดยที่นักบัญชีที่มีความเชี่ยวชาญ จ�าเป็นจะต้องอาศัยความรอบรู้ในทุก

ด้าน โดยเฉพาะความรู้ทางวิชาชีพบัญชี เริ่มตั้งแต่ความรู้ด้านบัญชีการเงิน ความรู้ด้านภาษีอากรตามกฎหมาย ความรู้ด้านองค์กรและธุรกิจ 

ความรอบรู้ด้านเศรษฐกิจ สังคม การตลาด เศรษฐศาสตร์ ความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และความรู้ที่เกี่ยวข้อง ดังนั้น ผู้วิจัยจึงสนใจ

ศกึษาความรูท้างวชิาชพีบญัชส่ีงผลต่อความเชีย่วชาญของนกับญัชีใน 3 ด้าน คือ 1) ด้านบรูณาการหลักการและทฤษฎี 2) ด้านการใช้ดลุพนิจิ

เยีย่งวชิาชพี และ 3) ด้านการอธิบายและน�าเสนอข้อมลู ซึง่มคีวามส�าคญัอย่างยิง่ต่อนกับญัชใีนการน�าเสนอรายงานและสารสนเทศทางบญัชี

และการเงินที่ช่วยสนับสนุนการตัดสินใจในการบริหารงานของผู้บริหารได้อย่างชัดเจนในการแก้ปัญหาที่ซับซ้อนขององค์กรได้

 1.2 วัตถุประสงค์

  เพื่อศึกษาความรู้ทางวิชาชีพบัญชี ที่ส่งผลต่อความเชี่ยวชาญของนักบัญชี ได้แก่ ด้านบูรณาการหลักการและทฤษฎี ด้านการ

ใช้ดุลพินิจเยี่ยงวิชาชีพ และด้านการอธิบายและน�าเสนอข้อมูล

 1.3 กรอบแนวคิด

  การวิจัยครั้งนี้เป็นการศึกษาความรู้ทางวิชาชีพบัญชีที่ส่งผลต่อความเชี่ยวชาญของนักบัญชี โดยมีตัวแปรอิสระคือ ความรู ้

ทางวิชาชีพบัญชี และตัวแปรตาม คือ ความเช่ียวชาญของนักบัญชี ประกอบด้วย ด้านบูรณาการหลักการและทฤษฎี ด้านการใช้ดุลพินิจ 

เยี่ยงวิชาชีพและด้านการอธิบายและน�าเสนอข้อมูล ซึ่งสามารถสรุปเป็นกรอบแนวความคิดในการวิจัยได้ ดังนี้

เว้น 1 บรรทัด (16 point)

“ความรู้ทางวิชาชีพบัญชีส่งผลต่อความเชี่ยวชาญของนักบัญชีในเขตกรุงเทพมหานครและนนทบุรี”

ตัวแปรอิสระ

(Independent Variable)

ตัวแปรตาม

(Dependent Variables)

ความรู้ทางวิชาชีพบัญชี

(Accounting Professional Knowledge)

ความเชี่ยวชาญของนักบัญชี

(Accountant’s Proficiency):

  1. ด้านบูรณาการหลักการและทฤษฎี

  2. ด้านการใช้ดุลพินิจเยี่ยงวิชาชีพ

  3. ด้านการอธิบายและน�าเสนอข้อมูล

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดการวิจัย
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 1.4 สมมติฐานในการวิจัย 

  คณะกรรมการมาตรฐานการศึกษาการบัญชีระหว่างประเทศโดยสหพันธ์นักบัญชีระหว่างประเทศ IFAC (2014) ได้ออก

มาตรฐานการศึกษาระหว่างประเทศ ฉบับท่ี 2 การพัฒนาทางวิชาชีพระยะเริ่มแรก – ความรู้ความสามารถเชิงเทคนิค (ฉบับปรับปรุง)  

ได้กล่าวถึงความรู้ทางวิชาชีพ (Professional Knowledge) ประกอบด้วย 3 ด้าน คือ 1) ความรู้ด้านการเงินการบัญชีและความรู้ที่เกี่ยวข้อง 

2) ความรู้ด้านองค์กรและธุรกิจ และ 3) ความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ นอกจากนี้ยังได้อธิบายระดับความเชี่ยวชาญระดับสูง ซึ่งกล่าวถึง

ผลการเรียนรู้ส�าหรับความรู้ความสามารถในแต่ละด้าน โดยเน้นเรื่องต่อไปนี้ 1) การบูรณาการหลักการและทฤษฎี 2) การใช้ดุลยพินิจตาม

แนวทางปฏิบัติที่เหมาะสม และ 3) การน�าเสนอและการอธิบายข้อมูลที่เกี่ยวข้องได้อย่างสม�่าเสมอ ทั้งนี้ผลการเรียนรู้ขั้นสูงจะเกี่ยวข้องกับ

สถานการณ์ในการท�างานที่มีลักษณะคลุมเครือ ซับซ้อน และไม่แน่นอน จึงน�าไปสู่สมมติฐานการวิจัย ดังนี้

  สมมติฐาน H1: ความรู้ทางวิชาชีพบัญชีส่งผลต่อความเชี่ยวชาญของนักบัญชีด้านบูรณาการหลักการและทฤษฎี

  สมมติฐาน H2: ความรู้ทางวิชาชีพบัญชีส่งผลต่อความเช่ียวชาญของนักบัญชีด้านการใช้ดุลพินิจเยี่ยงวิชาชีพสมมติฐาน H3: 

ความรู้ทางวิชาชีพบัญชีส่งผลต่อความเชี่ยวชาญของนักบัญชีด้านการอธิบายและน�าเสนอข้อมูล

2. วิธีการวิจัย

 2.1  ประชากรและตัวอย่าง 

  ประชากรที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ นักบัญชีในเขตกรุงเทพมหานครและนนทบุรี จ�านวน 33,471 คน (กรมพัฒนาธุรกิจการค้า, 

ตุลาคม 2562 : ออนไลน์) 

  กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ นักบัญชีในเขตกรุงเทพมหานครและนนทบุรี สุ่มตัวอย่างด้วยวิธีการสุ่มอย่างง่าย  

ก�าหนดขนาดตัวอย่างโดยใช้สูตรการค�านวณหาขนาดกลุ่มตัวอย่างของ Yamane (1973) จ�านวน 396 คน 

 2.2  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 

  งานวิจัยนี้ใช้แบบสอบถาม (Questionnaire) เป็นเครื่องมือในการเก็บข้อมูล แบ่งออกเป็น 4 ตอน ดังนี้

  ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ประกอบด้วย เพศ อายุ ระดับการศึกษา 

  ตอนที่ 2 ความคิดเห็นเกี่ยวกับความรู้ทางวิชาชีพบัญชี ได้แก่ ความรู้ด้านบัญชีการเงิน ด้านภาษีอากรตามประมวลรัษฎากร 

และด้านองค์กรและธุรกิจ

  ตอนท่ี 3 ความคดิเหน็เกีย่วกบัความเชีย่วชาญของนกับญัช ีได้แก่ ด้านบรูณาการหลกัการและทฤษฎ ีด้านการใช้ดุลพินจิเยีย่ง

วิชาชีพ และด้านอธิบายและน�าเสนอข้อมูล  

  ตอนที่ 4 ข้อเสนอแนะอื่น เป็นค�าถามปลายเปิด

  ผูว้จิยัได้น�าแบบสอบถามทีส่ร้างข้ึน ไปท�าการทดสอบคณุภาพเครือ่งมอื ได้แก่ ค่าความตรงของเนือ้หา (Validity) และค่าความ

เชื่อมั่น (Reliability) การตรวจสอบความตรง ทดสอบด้วยค่าอ�านาจจ�าแนก ซึ่งค่า Loading ที่เลือกจะต้องมีค่า มากกว่า 0.4 ขึ้นไป  

(Kudubes, Bektas, Ayar, Bektas, Selekoglu, Altan, Celik, and Aricioglu, 2019) การตรวจสอบความเชื่อมั่น ทดสอบโดยใช้วิธีการ

หาค่าความเชื่อมั่นของ Cronbach’s alpha โดยค่าความเชื่อมั่นมีค่าตั้งแต่ 0.7 ขึ้นไป (Kudubes, et al., 2019) แสดงว่าแบบสอบถาม

สามารถใช้ในการเก็บข้อมูลได้ ดังผลที่แสดงในตารางที่ 1

ตารางที่ 1  ผลทดสอบความตรงของเนื้อหาและความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม (Validity and Reliability)

ตัวแปร ค่าอ�านาจจ�าแนก ค่าสัมประสิทธิ์แอลฟา

ความรู้ทางวิชาชีพบัญชี 0.828 – 0.884 0.975

ความเชี่ยวชาญด้านบูรณาการหลักการและทฤษฎี 0.898 – 0.922 0.948

ความเชี่ยวชาญด้านการใช้ดุลพินิจเยี่ยงวิชาชีพ 0.788 – 0.829 0.942

ความเชี่ยวชาญด้านการอธิบายและน�าเสนอข้อมูล 0.904 - 0.925 0.950
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 2.3  การวิเคราะห์ข้อมูล

  2.3.1 การวิเคราะห์โดยใช้สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ได้แก่ ค่าความถี่ (Frequency) ค่าร้อยละ (Percent) 

ค่าเฉลี่ย (Mean) และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)

  2.3.2 การวิเคราะห์โดยใช้สถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) ได้แก่ การวิเคราะห์ค่าถดถอยเชิงพหุคูณ (Multiple 

Regression Analysis) เพื่อทดสอบปัจจัยที่ส่งผลต่อความเชี่ยวชาญของนักบัญชี

3.  ผลการวิจัย

 การเก็บข้อมูลโดยการใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือ ได้รับการตอบกลับมาจ�านวน 415 ชุด น�ามาประมวลผลโดยแสดงตามตาราง 

ดังนี้

 

ตารางที่ 2 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม

ข้อมูลทั่วไป จ�านวน ร้อยละ

1. เพศ: ชาย 173 41.70

     หญิง 242 58.30

        รวม 415 100.00

2. อายุ: น้อยกว่า 25 ปี 53 12.80

      อายุ 25 - 35 ปี     139 33.50

      อายุ 36 - 45 ปี     119 28.70

      มากกว่า 45 ปี ขึ้นไป     104 25.10

         รวม     415 100.00

3. ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี 237 57.10

             ปริญญาโท     144 34.70

             ปริญญาเอก     34  8.20

         รวม     415 100.00

 จากตารางที่ 2 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ�านวน 242 คน คิดเป็นร้อยละ 58.30 ส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง 

25 - 35 ปี จ�านวน 139 คน คิดเป็นร้อยละ 33.50 และส่วนใหญ่มีการศึกษาระดับปริญญาตรี จ�านวน 237 คน คิดเป็นร้อยละ 57.10 

ตารางที่ 3 การวิเคราะห์ความถดถอยที่ส่งผลต่อความเชี่ยวชาญของนักบัญชี

ตัวแปรอิสระ ตัวแปรตาม

ความรู้ทางวิชาชีพบัญชี 

ด้านบูรณาการ
หลักการและทฤษฎี

ด้านการใช้ดุลยพินิจ
เยี่ยงวิชาชีพ

ด้านการอธิบาย
และน�าเสนอข้อมูล

  0.944***
(0.023)

  0.863***
(0.025)

  0.951***
(0.024)

Adjusted R2 0.800 0.747 0.788

*  p< 0.10, ** p < 0.05, *** p < 0.01 
aแสดงค่าสัมประสิทธิ์ถดถอยและแสดงความคลาดเคลื่อนมาตรฐานไว้ในวงเล็บ
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  จากตารางที ่3 ผลการวจิยั พบว่า สมมตฐิาน H1: ความรูท้างวชิาชพีบญัชีส่งผลต่อความเชีย่วชาญของนกับญัชีด้านบรูณาการ

หลักการและทฤษฎี อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ ณ ระดับ 0.01 จึงยอมรับสมมติฐาน H1สมมติฐาน H2: ความรู้ทางวิชาชีพบัญชีส่งผลต่อความ

เชี่ยวชาญของนักบัญชีด้านการใช้ดุลพินิจเยี่ยงวิชาชีพ อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ ณ ระดับ 0.01 จึงยอมรับสมมติฐาน H2 สมมติฐาน H3: 

ความรู้ทางวิชาชีพบัญชีส่งผลต่อความเช่ียวชาญของนักบัญชีด้านการอธิบายและน�าเสนอข้อมูล อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ ณ ระดับ 0.01  

จึงยอมรับสมมติฐาน H3

4.  อภิปรายผล สรุปและข้อเสนอแนะ

 4.1  อภิปรายผล

  1.  ความรูท้างวชิาชพีบญัชทีีส่่งผลต่อความเช่ียวชาญของนกับญัชี ด้านบรูณาการหลักการและทฤษฎี ซึง่สอดคล้องกบั IFAC 

(2014) ได้ก�าหนด IES™2 ที่กล่าวว่า นักบัญชีที่มีความเชี่ยวชาญ จะสามารถเลือกใช้และบูรณาการหลักการและทฤษฎีจากความรู้ความ

สามารถเชงิเทคนคิในด้านต่าง ๆ  เพือ่บรหิารและด�าเนนิโครงการและงานทีไ่ด้รบัมอบหมาย และเพือ่ให้ค�าแนะน�าทีเ่หมาะสมกับความต้องการ

ของผู้มีส่วนได้เสียได้อย่างรอบด้านมากขึ้น สอดคล้องกับ พสุ เดชะรินทร์ (2556) กล่าวว่าการท�างานให้เกิดผลลัพธ์ตามเป้าหมายขององค์กร

นักบัญชีต้องสามารถเช่ือมโยงหลักการปฏิบัติงานเพื่อน�าไปสู่การบริหารงาน และช่วยในการพัฒนาปรับปรุงการบริหารงานขององค์กร  

ให้ได้รับการสื่อสารสารสนเทศท่ีมีผลต่อการตัดสินใจในการแก้ปัญหาที่ซับซ้อนขององค์กรได้และเสริมสร้างให้กิจการมีความมั่นคง มั่งค่ัง 

และยั่งยืน และยังสอดคล้องกับ สงกรานต์ ไกยวงษ์ (2551) ที่พบว่า พบว่าปัจจัยที่มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับทักษะความเป็นมืออาชีพของ 

ผูส้อบบัญชปีระกอบด้วย 1) ปัจจยัความรูท้างด้านภาษอีากร 2) ปัจจยัความรูด้้านการตรวจสอบ 3) ปัจจยัการเข้าอบรมพฒันาความรูต่้อเนือ่ง  

และ 4) ปัจจัยการศึกษาด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง

  2.  ความรูท้างวชิาชีพบญัชทีีส่่งผลต่อความเช่ียวชาญของนักบญัช ีด้านการใช้ดลุยพนิจิเยีย่งวิชาชพีถอืเป็นการใช้วจิารณญาณ

ในวชิาชพี ซึง่สอดคลอ้งกับ IFAC (2014) ไดก้�าหนด IES™2 ที่กล่าวว่า นกับัญชทีีม่ีความเชีย่วชาญตามแนวทางการปฏบิตังิานทีเ่หมาะสมกบั

การเลอืกใช้นโยบายทางบญัช ีทีน่�ามาถือปฏิบัติในองค์กรสอดคล้องกบั ค่านยิม จรยิธรรม และทัศนคตทิางวชิาชพีรวมถงึการใช้ดลุยพนิิจเย่ียง

วิชาชีพ ยังสอดคล้องกับสภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์ (2555) ได้ก�าหนดมาตรฐานการสอบบัญชี ที่กล่าวถึงการใช้ดุลยพินิจเยี่ยง 

ผู้ประกอบวิชาชีพ คือการใช้วิจารณญาณ เพื่อประเมินสถานการณ์ หรือเหตุการณ์ที่อาจชี้ให้เห็นถึงการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงที่อาจ

เกิดขึ้นจากความผิดพลาดหรือการทุจริตได้ และสามารถคาดคะเนสถานการณ์ และให้ค�าปรึกษาอย่างเหมาะสม กับการพัฒนาแนวทางการ

ปฏิบัติงานเพื่อให้บรรลุผลส�าเร็จได้เป็นอย่างดี และยังสอดคล้องกับ กุสุมา ด�าพิทักษ์ (2556) ที่พบว่า นักบัญชีที่เก่งจะสามารถใช้ดุลยพินิจ

ในการช้ีแจง ให้ค�าแนะน�าผลการด�าเนินงาน แก่ผู้บริหารและผู้ที่เก่ียวข้องได้รับทราบ เพื่อจะได้แก้ไขได้ทันเวลา ซึ่งสอดคล้องกับ สกลพร 

พบิลูย์วงษ์ (2559) พบว่า นกับญัชส่ีวนใหญ่ใช้ดลุยพนิจิเพือ่ปรับกระบวนทศัน์ในการบรหิารองค์กร และสามารถสรปุผลการด�าเนนิของธรุกจิ

เพื่อให้เกิดความเข้าใจรวมถึงการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจของฝ่ายบริหาร

  3.  ความรู้ทางวิชาชีพบัญชีที่ส่งผลต่อความเชี่ยวชาญของนักบัญชีด้านการอธิบายและน�าเสนอข้อมูล ที่ สามารถช่วยให้ 

นักบัญชี น�ารายงานทางการเงิน และรายงานวิเคราะห์ผลการด�าเนินงานของธุรกิจที่ได้ ใช้ในการเสนอแนะความคิดเห็นในการให้ค�าปรึกษา 

แก่ผู้บริหารเพื่อใช้ในการบริหารงานได้อย่างเหมาะสมสอดคล้องกับนฤมล สุมรรคา (2554) พบว่า นักบัญชีที่มีทักษะด้านการอธิบายและน�า

เสนอข้อมูลจะช่วยสนับสนุนการท�างานของผู้บริหารระดับสูงให้เกิดความเข้าใจในข้อมูลด้านการเงินและการบัญชีท่ีมีผลกระทบต่อองค์กร  

ให้ค�าแนะน�าในการตัดสินใจการลงทุนทางการเงินและปัจจัยอื่น ๆ ที่อาจมีผลกระทบต่อองค์กรในการตัดสินใจของธุรกิจได้ และสามารถ

สือ่สารได้อย่างชดัเจน ทัง้ด้วยวาจาและลายลกัษณ์อกัษร ในการจดัการและบรหิารธรุกจิขององค์กร เพือ่เพิม่ความเชือ่มัน่ในผลงานองค์กรได้ 

สอดคล้องกับ กุสุมา ด�าพิทักษ์ (2556) พบว่า นักบัญชีที่เก่งจะมีความสามารถในการน�าเสนอข้อมูลทางบัญชี และสามารถอธิบายข้อมูลที่

เกีย่วข้องต่อสถานการณ์ทีม่คีวามคลมุเครอื ซบัซ้อน และไม่แน่นอน หรอืในภาวะวกิฤต ิได้เป็นอย่างด ีซึง่สอดคล้องกบั กานดา แซ่หลิว่ (2560) 

พบว่า การน�าเสนอและอธิบายข้อมูลที่เกี่ยวข้องได้ ท�าให้บรรลุเป้าหมายความส�าเร็จในการใช้ปัจจัยทรัพยากร กระบวนการปฏิบัติงาน  

และความพึงพอใจของทุกฝ่าย 

 4.2  สรุป

  นักบัญชีท่ีมีองค์ความรู้ทางวิชาชีพบัญชีส่งผลให้เป็นนักบัญชีท่ีมีความเชี่ยวชาญครบทั้งด้านบูรณาการหลักการและทฤษฎี  

ด้านการใช้ดุลพินิจเยี่ยงวิชาชีพ ด้านการอธิบายและน�าเสนอข้อมูล สามารถสนับสนุนข้อมูลที่ประโยชน์ต่อการตัดสินใจที่น�าไปประยุกต์ใช ้

ในการบริหารงานของผู้บริหาร
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 4.3  ข้อเสนอแนะ

  4.3.1 ข้อเสนอแนะจากผลการวิจัย

    การท่ีนักบัญชีจะปฏิบัติงานโดยมีความเชี่ยวชาญอย่างนักบัญชีมืออาชีพนั้น ต้องเริ่มต้นจากการมีความรู้ทางวิชาชีพ

บัญชี ได้แก่ ความรู้ด้านบัญชีการเงิน ความรู้ด้านบัญชีการบริหาร ความรู้เกี่ยวกับภาษีอากรตามประมวลรัษฎากร รวมถึงความรู้ด้านองค์กร

และธุรกิจ 

    นักบัญชีควรมีความรู้หลากหลายด้าน ถือเป็นปัจจัยส�าคัญที่ส่งผลต่อความเชี่ยวชาญของนักบัญชี ที่จะให้นักบัญชี

สามารถน�าความรู้ทางวิชาชีพบัญชี ไปใช้ได้อย่างถูกต้องเหมาะสมกับการเป็นผู้เชี่ยวชาญ

  4.3.2 ข้อเสนอแนะส�าหรับการวิจัยครั้งต่อไป

    การวิจัยครั้งต่อไปเกี่ยวกับความเชี่ยวชาญของนักบัญชีมีประเด็นที่น่าสนใจหลายประเด็น ดังนี้

    (1) แนะน�าให้ท�าการศึกษาจากกลุ่มประชากรในพื้นที่ที่แตกต่างออกไป เพราะในงานวิจัยครั้งนี้ศึกษาเฉพาะในเขต

กรุงเทพมหานครและนนทบุรีเท่านั้น ควรมีการศึกษาเขตภูมิภาคอื่น ๆ เพื่อให้มีความครอบคลุมพื้นที่ในการจัดเก็บข้อมูลได้กว้างขวางยิ่งขึ้น

    (2) แนะน�าให้ศึกษาตัวแปรด้านอื่นเพิ่มเติม และศึกษาปัจจัยอื่นที่อาจแสดงให้เห็นความเกี่ยวข้องกับความเชี่ยวชาญ

ในวชิาชีพของนกับญัช ีเช่น ความรูท้างด้านเทคโนโลยสีารสนเทศ ด้านการปฏบิตังิานบญัชด้ีวยระบบดจิทิลั ด้านการบัญชนีติวิทิยา ด้านภาษา

ต่างประเทศ ความเชี่ยวชาญในภาษีอากรอื่น ได้แก่ ด้านกรมศุลการ กรมสรรพสามิต ด้านสิทธิประโยชน์ตามหลักเกณฑ์ของส�านักงาน 

คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (บีโอไอ) เป็นต้น เพื่อให้ได้ปัจจัยที่ส่งผลต่อความเชี่ยวชาญของนักบัญชีที่เพิ่มมากขึ้น
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คุณสมบัติของส�านักงานบัญชีที่ส่งผลต่อการเป็นส�านักงานบัญชีคุณภาพในเขตภาคตะวันออก

The qualifications of the accounting firm affect the status of the quality accounting firm 

in the Eastern area.

ปาริชาติ ผลพานิชย์1 และ ดารณี เอื้อชนะจิต2
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หลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิต คณะบัญชี มหาวิทยาลัยศรีปทุม

บทคัดย่อ

 งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาคุณสมบัติของส�านักงานบัญชี ซึ่งประกอบด้วย จ�านวนลูกค้าไม่น้อยกว่า 30 ราย จ�านวนผู้ช่วย

ทีจ่บปรญิญาตรบีญัชอีย่างน้อย 1 คน ทีป่ฏิบตังิานเตม็เวลา ระยะเวลาการด�าเนนิงานของส�านกังานบญัชีอย่างน้อย 1 ปี ประสบการณ์ท�างาน

ของหัวหน้าส�านักงานบัญชีอย่างน้อย 5 ปี ส่งผลต่อการเป็นส�านักงานบัญชีคุณภาพ ประชากรส�าหรับงานวิจัยนี้เป็นส�านักงานบัญชีในเขต 

ภาคตะวันออก จ�านวน 298 แห่ง (กรมพัฒนาธุรกิจการค้า, 2563) สุ่มตัวอย่างด้วยวิธีการอย่างง่าย ได้ตัวอย่างจ�านวน 171 ราย เก็บข้อมูล

โดยใช้แบบสอบถาม การวิเคราะห์ข้อมลูใช้การวเิคราะห์การถดถอยเชงิพหคุณูในการทดสอบสมมตฐิานการวจัิย ผลการวจิยัพบว่า คณุสมบตัิ

ของส�านักงานบัญชีด้านจ�านวนผู้ช่วยที่จบปริญญาตรีบัญชีอย่างน้อย 1 คน ที่ปฏิบัติงานเต็มเวลา ส่งผลต่อการเป็นส�านักงานบัญชีคุณภาพ

ด้านความทนัสมยัและด้านคณุภาพ และยงัพบว่าคณุสมบตัขิองส�านกังานบญัชด้ีานประสบการณ์ท�างานของหวัหน้าส�านกังานบญัชอีย่างน้อย 

5 ปี ส่งผลต่อการเป็นส�านกังานบญัชคุีณภาพด้านคุณภาพ และ คณุสมบตัขิองส�านกังานบญัชด้ีานประสบการณ์ท�างานของหวัหน้าส�านกังาน

บัญชีอย่างน้อย 5 ปี ส่งผลในทิศทางตรงข้ามต่อการเป็นส�านักงานบัญชีคุณภาพด้านความทันสมัยและด้านจรรยาบรรณวิชาชีพบัญชี  

อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ ณ ระดับ 0.1 ข้อเสนอแนะจากงานวิจัยนี้เสนอว่าส�านักงานบัญชีจ�าเป็นจะต้องมีผู้ช่วยที่จบปริญญาตรีอย่างน้อย  

1 คน ที่ปฏิบัติงานเต็มเวลา และมีเทคโนโลยีทันสมัย

ค�าส�าคัญ: คุณสมบัติของส�านักงานบัญชี การเป็นส�านักงานบัญชีคุณภาพ จรรยาบรรณวิชาชีพบัญชี

Abstract

 This research aims to study the Qualifications of the Accounting Firm consists of: The number of Customers 

is not less than 30, The number of Assistants with at least bachelor’s degree in accounting who works full-time, Period 

of Accounting Firm Operation at least 1 year, Working Experience of the chief accountant at least 5 years affect the 

status of the Quality Accounting Firm. The population in this research is 298 accounting offices in the Eastern Region 

(Department of Business Development, 2020). The samples were used simple random sampling from 171 accountants 

the accounting firm in the eastern region. Multiple regression analysis was used for hypotheses test in this research. 

The results showed that the Qualifications of the Accounting Firm in the number of Assistants with at least bachelor’s 

degree in accounting who works full-time affect the status of the Quality Accounting Firm in Modern and Quality. The 

Qualifications of the Accounting Firm Working Experience of the chief accountant at least 5 years affect the status of 

the Quality Accounting Firm in Quality. The Qualifications of the Accounting Firm Working Experience of the chief  

accountant at least 5 years in the opposite direction affect the status of the Quality Accounting Firm in Modern and 

Accounting Code of Ethics statistically significant at the 0.1 level. Recommendations from this research suggest that 

accounting firms need at least one assistant of accountants with a bachelor’s degree working full-time, and need 

perform with modern technology.

Keyword: The qualifications of the accounting firm, The status of the quality accounting firm, Accounting code of 

ethics.
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1.  บทน�า

 1.1  ความเป็นมาและความส�าคัญของปัญหา

  คณุภาพของส�านกังานบญัชีเป็นสิง่จ�าเป็นทีส่�านกังานบญัชีต้องพยายามส่งเสรมิและสนบัสนนุให้เกดิขึน้ภายในส�านกังานบญัชี 

เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน ซึ่งในปัจจุบันกรมพัฒนาธุรกิจการค้าได้พยามยามยกระดับมาตรฐานของส�านักงานบัญชีในประเทศไทยด้วย

การจัดให้มีโครงการรับรองคุณภาพของส�านักงานบัญชี โดยก�าหนดคุณสมบัติของส�านักงานบัญชี ดังนี้ 1) มีจ�านวนลูกค้าไม่น้อยกว่า 30 ราย 

2) จ�านวนผู้ช่วยที่จบ ป.ตรี อย่างน้อย 1 คน ท่ีปฏิบัติงานเต็มเวลา 3) ระยะเวลาการด�าเนินงานของส�านักงานบัญชีอย่างน้อย 1 ปี  

4)ประสบการณ์การท�างานของหัวหน้าส�านักงานบัญชีอย่างน้อย 5 ปี  จากนโยบายและกระบวนการของส�านักงานบัญชี ตามประกาศกรม

พัฒนาธุรกิจการค้า เร่ือง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการรับรองคุณภาพส�านักงานบัญชี พ.ศ. 2557 เพ่ือเป็นการส่งเสริมให้ส�านักงานบัญชี  

ปฏิบัติงานอย่างมีมาตรฐาน และเป็นที่ยอมรับต่อสาธารณชน และมีมาตรฐานในการปฏิบัติงาน กรมพัฒนาธุรกิจการค้าจึงได้ผลักดันให้มี

โครงการรับรองคุณภาพส�านักงานบัญชีขึ้นมา เพื่อให้เกิดส�านักงานบัญชีที่มีคุณภาพ โดยสิทธิประโยชน์จากการที่ได้รับรองคุณภาพเท่ากับ

เป็นการรับรองเบื้องต้นแล้วว่าส�านักงานบัญชีนี้มีมาตรฐานการท�างานที่ดี สร้างความน่าเชื่อถือและความเชื่อมั่นแก่ผู้ที่สนใจจะใช้บริการ 

ส�านักงานบัญชี (กรมพัฒนาธุรกิจการค้า, 2557) การเป็นส�านักงานบัญชีคุณภาพการปฏิบัติงานนั้นจะต้องมีคุณภาพของการปฏิบัติงานเป็น

หลกัประกอบกบัต้องมเีทคโนโลยทีีท่นัสมยั ส่วนทีจ่ะขาดไม่ได้คอืจรรยาบรรณนกัวชิาชพีบญัช ีองค์ประกอบเหล่านีจ้ะช่วยให้ส�านกังานบญัชี

ได้รับการยกระดับเป็นส�านักงานบัญชีคุณภาพ 

  ดังนั้นผู้วิจัยจึงสนใจศึกษา คุณสมบัติของส�านักงานบัญชีที่ส่งผลต่อการเป็นส�านักงานบัญชีคุณภาพ ผลของการวิจัยจะไปใช้

พัฒนาการเป็นส�านักงานบัญชีคุณภาพและน�ามาปรับปรุงประสิทธิภาพของการท�างานของส�านักงานบัญชีเพื่อให้ธุรกิจประสบความส�าเร็จ

และสามารถบรรลุเป้าหมายในการด�าเนินงานได้ในอนาคต

 1.2  วัตถุประสงค์

  งานวิจัยน้ีมีวัตถปุระสงค์เพ่ือทดสอบผลกระทบของคณุสมบติัของส�านกังานบญัชปีระกอบด้วย จ�านวนลกูค้าไม่น้อยกว่า 30 ราย 

จ�านวนผู้ช่วยที่จบปริญญาตรี อย่างน้อย 1 คน ที่ปฏิบัติงานเต็มเวลา ระยะเวลาการประกอบธุรกิจอย่างน้อย 1 ปี ประสบการณ์การท�างาน

ของหัวหน้าส�านักงานบัญชีอย่างน้อย 5 ปี ส่งผลต่อการเป็นส�านักงานบัญชีคุณภาพประกอบด้วยด้านความทันสมัย ด้านคุณภาพและด้าน

จรรยาบรรณวิชาชีพบัญชี 

 1.3  กรอบแนวคิดในการวิจัย

  การวิจัยคร้ังน้ีเป็นการวิจัยถึงคุณสมบัติของส�านักงานบัญชีที่ส่งผลต่อการเป็นส�านักงานบัญชีคุณภาพ สรุปเป็นกรอบแนวคิด

การวิจัย ได้ดังนี้

“คุณสมบัติของส�านักงานบัญชีที่ส่งผลต่อการเป็นส�านักงานบัญชีคุณภาพในเขตภาคตะวันออก”

การเป็นส�านักงานบัญชีคุณภาพ
1. ความทันสมัย
2. คุณภาพ
3. จรรยาบรรณวิชาชีพบัญชี
2. การตัดสินใจเลือกใช้บริการ

คุณสมบัติส�านักงานบัญชี
- จ�านวนลูกค้าไม่น้อยกว่า 30 ราย
- จ�านวนผู้ช่วยที่จบ ป.ตรี อย่างน้อย 1 คน ที่ปฏิบัติงานเต็มเวลา
- ระยะเวลาการด�าเนินงานของส�านักงานบัญชีอย่างน้อย 1 ปี
- ประสบการณ์การท�างานของหวัหน้าส�านกังานบญัชอีย่างน้อย 5 ปี 

ตัวแปรอิสระ ตัวแปรอิสระ

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดการวิจัย
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 1.4  สมมติฐานการวิจัย

  งานวิจัยนี้ได้ก�าหนดสมมติฐานการวิจัยดังนี้

  สมมติฐาน H1: คุณสมบัติจ�านวนลูกค้าไม่น้อยกว่า 30 ราย ส่งผลต่อการเป็นส�านักงานบัญชีคุณภาพความทันสมัย 

  สมมติฐาน H2: คุณสมบัติจ�านวนผู้ช่วยที่จบปริญญาตรีอย่างน้อย 1 คน ที่ปฏิบัติงานเต็มเวลา ส่งผลต่อความทันสมัย 

  สมมติฐาน H3: คุณสมบัติระยะเวลาการด�าเนินงานของส�านักงานบัญชีอย่างน้อย 1 ปี ส่งผลต่อความทันสมัย

  สมมติฐาน H4: คุณสมบัติประสบการณ์ท�างานของหัวหน้าส�านักงานบัญชีอย่างน้อย 5 ปีส่งผลต่อความทันสมัย

  สมมติฐาน H5: คุณสมบัติจ�านวนธุรกิจไม่น้อยกว่า 30 รายส่งผลต่อคุณภาพ

  สมมติฐาน H6: คุณสมบัติจ�านวนผู้ช่วยที่จบปริญญาตรีอย่างน้อย 1 คน ที่ปฏิบัติงานเต็มเวลา ส่งผลต่อคุณภาพ

  สมมติฐาน H7: คุณสมบัติระยะเวลาการด�าเนินงานของส�านักงานบัญชีอย่างน้อย 1 ปี ส่งผลต่อคุณภาพ

  สมมติฐาน H8: คุณสมบัติประสบการณ์การท�างานของหัวหน้าส�านักงานบัญชีอย่างน้อย 5 ปีส่งผลต่อคุณภาพ

  สมมติฐาน H9: คุณสมบัติจ�านวนธุรกิจไม่น้อยกว่า 30 ราย ส่งผลต่อจรรยาบรรณ

  สมมติฐาน H10: คุณสมบัติจ�านวนผู้ช่วยที่จบปริญญาตรีอย่างน้อย 1 คน ที่ปฏิบัติงานเต็มเวลา ส่งผลต่อจรรยาบรรณ

  สมมติฐาน H11: คุณสมบัติระยะเวลาการด�าเนินงานของส�านักงานบัญชีอย่างน้อย 1 ปี จรรยาบรรณ

  สมมติฐาน H12: คุณสมบัติประสบการณ์การท�างานของหัวหน้าส�านักงานบัญชีอย่างน้อย 5 ปีส่งผลจรรยาบรรณ

2.  วิธีการวิจัย

 2.1 ประชากรและตัวอย่าง

  ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้จะเป็นส�านักงานบัญชีไทยในเขตภาคตะวันออก จ�านวน 298 แห่ง (กรมพัฒนาธุรกิจการค้า, 

2563) ท�าการสุ่มตัวอย่างโดยวิธีการสุ่มอย่างง่าย ได้ขนาดกลุ่มตัวอย่าง (Yamane, 1973) ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% ระดับ ความคลาด

เคลื่อน +- 5% ซึ่งได้ขนาดของกลุ่มตัวอย่างจ�านวน 171 แห่ง 

 2.2  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย

  การวิจัยครั้งนี้ใช้แบบสอบถาม เป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยแบ่งออกเป็น 4 ตอน ดังต่อไปนี้

  ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา ประสบการณ์ท�างาน 

  ตอนที่ 2 ข้อมูลของส�านักงานบัญชี ได้แก่ จ�านวนลูกค้า จ�านวนผู้ช่วยผู้ท�าบัญชี ระยะเวลาการด�าเนินงานของส�านักงานบัญชี 

  ตอนที่ 3 ความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณสมบัติส�านักงานบัญชี 

  ตอนที่ 4 ความคิดเห็นเกี่ยวกับการเป็นส�านักงานบัญชีคุณภาพ 

  การประเมนิคณุภาพของเครือ่งมอืทีใ่ช้ในการวจิยั ผู้วิจยัได้น�าแบบสอบถามทีส่ร้างขึน้ส�าหรบัการวจิยัไปท�าการทดสอบคณุภาพ

เครื่องมือ ดังนี้

  1.  การตรวจสอบความตรง (validity) ทดสอบโดยน�าแบบสอบถามที่ได้สร้างขึ้นจากการทบทวนเอกสารและงานวิจัยที่

เกี่ยวข้องไปให้ผู้เชี่ยวชาญในสาขาท่ีเก่ียวข้องกับงานวิจัยครั้งนี้จ�านวน 3 ท่าน เพ่ือท�าการตรวจสอบพบว่าข้อค�าถามมีค่าระหว่าง 0.67  

ถึง 1.00 แสดงว่าข้อค�าถามที่อยู่ในเกณฑ์เนื้อหามีความครอบคลุม นอกจากนี้ทดสอบด้วยค่าอ�านาจจ�าแนกจะต้องมีค่ามากกว่า 0.4 ขึ้นไป 

(กัลยา วานิชย์บัญชา, 2558) 

  2. การตรวจสอบความเชื่อมั่น (reliability) โดยน�าแบบสอบถามไปทดลองใช้ (Pre-test) กับตัวอย่าง 30 ราย ทดสอบโดยใช้

วิธีการหาค่าความเชื่อมั่นของ Cronbach’s alpha โดยค่าความเชื่อมั่นมีค่าตั้งแต่ 0.70 ขึ้นไป (กัลยา    วานิชย์บัญชา, 2556) ถือว่ามีความ

ถูกต้องและเชื่อถือได้ ส�าหรับงานวิจัยนี้ได้ผลการทดสอบดังนี้
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ตารางที่ 1 ผลทดสอบความตรงและความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม (Validity and Reliability)

ตัวแปร ค่าอ�านาจจ�าแนก ค่าสัมประสิทธิ์แอลฟา

คุณสมบัติของส�านักงานบัญชี 0.644 – 0.867 0.853

ความทันสมัย 0.629 - 0.743 0.763

ด้านคุณภาพ 0.558 – 0.824 0.716

ด้านจรรยาบรรณ 0.544 – 0.946 0.750

 2.3  การวิเคราะห์ข้อมูล

  2.3.1 การวิเคราะห์โดยใช้สถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ การแจกแจงความถี่ และค่าร้อยละ

  2.3.2 การวิเคราะห์โดยใช้สถิติเชิงอนุมาน ได้แก่ การวิเคราะห์ค่าถดถอยเชิงพหุคูณ

3.  ผลการวิจัย

 การศึกษาวิจัยคุณสมบัติของส�านักงานบัญชีที่ส่งผลต่อการเป็นส�านักงานบัญชีคุณภาพในเขตภาคตะวันออก ผลการวิจัยแสดงตาม

ตาราง ดังนี้

ตารางที่ 2 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม

ข้อมูลทั่วไป จ�านวน ร้อยละ

1. เพศ: ชาย 53 31.00

 หญิง 118 69.00

รวม 171 100

2. อายุ: ไม่เกิน 30 ปี 24 14.00

 31-40 ปี 71 41.50

 41-50 ปี 60 35.10

 มากกว่า 50 ปี 16 9.40

รวม 171 100

3. ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี 119 70.00

 สูงกว่าปริญญาตรี 52 30.00

รวม 171 100

4. ประสบการณ์: 5-10 ปี 128 74.90

 11-15 ปี 23 13.50

 16 ปี ขึ้นไป 20 11.70

รวม 171 100

 จากตารางที่ 2 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 69 มีอายุ 31 - 40 ปี คิดเป็นร้อยละ 41.50 ระดับ

การศึกษาปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 70.00 มีประสบการณ์อยู่ในช่วง 5-10 ปี คิดเป็นร้อยละ 74.90
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ตารางที่ 3 ข้อมูลทั่วไปของส�านักงานบัญชี

ข้อมูลทั่วไป จ�านวน ร้อยละ

1. จ�านวนลูกค้า: ไม่เกิน 50 ราย 12 7.00

51-100 ราย 91 53.20

มากกว่า 100 ราย 68 39.80

รวม 171     100

2. จ�านวนผู้ช่วยผู้ท�าบัญชี:  ไม่เกิน 5 คน 76 44.40

6-10 คน 66 38.60

11 คน ขึ้นไป 29 17.00

รวม 171 100

3. ระยะเวลาของส�านักงาน: ไม่เกิน 5 ปี 56 32.70

6-10 ปี 100 58.50

11 ปี ขึ้นไป 15 8.80

รวม 171 100

 จากตารางท่ี 3 พบว่า ข้อมูลส�านักงานบัญชีมีจ�านวนลูกค้า 51-100 ราย คิดเป็นร้อยละ 53.20 มีจ�านวนผู้ช่วยผู้ท�าบัญชี  

ไม่เกิน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 44.40 ระยะเวลาของส�านักงาน 6-10 ปี คิดเป็นร้อยละ 58.50 

ตารางที่ 4 การวิเคราะห์ความถดถอยที่ส่งผลต่อความเชี่ยวชาญของนักบัญชี

ตัวแปรอิสระ ตัวแปรตาม การเป็นส�านักงานบัญชีคุณภาพ

คุณสมบัติส�านักงานบัญชี ด้านความทันสมัย ด้านคุณภาพ ด้านจรรยาบรรณวิชาชีพบัญชี

จ�านวนลูกค้าไม่น้อยกว่า 30 ราย - 0.035

(0.037)

- 0.037

(0.029)

- 0.017

(0.013)

จ�านวนผู้ช่วยที่จบ ป.ตรี อย่างน้อย 1 

คน ที่ปฏิบัติงานเต็มเวลา

0.139***

(0.039)                                                         

0.103***

(0.031)                                                              

0.001

(0.014)                                                         

ระยะเวลาด�าเนินงานของส�านักงาน

บัญชีอย่างน้อย 1 ปี

- 0.084*

(0.047)                                                            

- 0.048

(0.037)                                                            

0.025

(0.016)                                                         

ประสบการณ์การท�างานของหัวหน้า

ส�านักงานบัญชีอย่างน้อย 5 ปี

- 0.056*

(0.034)                                                            

0.054*

(0.027)                                                            

- 0.046***

(0.012)                                                         

Adjusted R2 .054 0.052 0.083

*  p < 0.10 , ** p < 0.05, *** p < 0.01 
aแสดงค่าสัมประสิทธิ์ถดถอยและแสดงความคลาดเคลื่อนมาตรฐานไว้ในวงเล็บ

 จากตารางที่ 4 ผลการวิจัยพบว่า คุณสมบัติของส�านักงานบัญชีด้านจ�านวนผู้ช่วยที่จบปริญญาตรีบัญชีอย่างน้อย 1 คน ที่ปฏิบัติ

งานเต็มเวลา ส่งผลต่อการเป็นส�านักงานบัญชีคุณภาพด้านความทันสมัย (B=0.139, P-value < 0.01) และด้านคุณภาพ (B=0.103, P-val-

ue < 0.01) และยังพบว่าคุณสมบัติของส�านักงานบัญชีด้านประสบการณ์ท�างานของหัวหน้าส�านักงานบัญชีอย่างน้อย 5 ปี ส่งผลต่อการเป็น

ส�านักงานบัญชีคุณภาพด้านคุณภาพ (B=0.054, P-value < 0.1) และ คุณสมบัติของส�านักงานบัญชีด้านประสบการณ์ท�างานของหัวหน้า
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ส�านักงานบัญชีอย่างน้อย 5 ปี ส่งผลในทิศทางตรงข้ามต่อการเป็นส�านักงานบัญชีคุณภาพด้านความทันสมัย (B= - 0.056, P-value < 0.1) 

และด้านจรรยาบรรณ (B= - 0.046, P-value < 0.01)

4. อภิปรายผล สรุปและข้อเสนอแนะ

 4.1 อภิปรายผล

  1.  จากการวเิคราะห์ข้อมลูด้านจ�านวนผูช่้วยทีจ่บปรญิญาตรอีย่างน้อย 1 คน ทีป่ฏบิติังานเตม็เวลา ส่งผลต่อการเป็นส�านกังาน

บัญชีคุณภาพที่มีความทันสมัย และด้านคุณภาพ ซึ่งสอดคล้องกับ (พัชรินทร์ใจเย็น , 2560) ผู้ช่วยผู้ท�าบัญชีในปัจจุบันที่พึงมีนั้นควรทันสมัย

ในด้านดิจิทัล น�ามาประยุกต์ใช้ในการประจ�าวัน รักษาข้อมูลทางการบัญชีในระบบดิจิทัลด้วยความปลอดภัย (พงศ์ศิรภพ ทองดีรวิสุรเกตุ, 

2555) ดงันัน้ผูช่้วยผูท้�าบญัชทีีจ่บปรญิญาตร ีปฏบิตังิานเตม็เวลา ยิง่มจี�านวนมากจะเพิม่คณุภาพส�านกังานบญัช ีเพือ่เป็นแนวทางกบัส�านกังาน

บญัชไีด้น�าไปปฏบิติัให้เกดิประโยชน์สงูสดุแก่ส�านกังานบญัชแีละ สงัคมส่งผลให้ส�านกังานบญัชมีมีมุมองทีน่่าเชือ่ถอืทนัสมยัและมคีณุภาพแก่

ลูกค้าผู้ประกอบการธุรกิจ 

  2.  คณุสมบตัขิองส�านกังานบญัชด้ีานระยะเวลาการด�าเนนิงานของส�านกังานบญัชอีย่างน้อย 1 ปี ส่งผลต่อการเป็นส�านกังาน

บัญชีคุณภาพด้านความทันสมัย สอดคล้องกับ วรรณา เจริญนาน (2556) พบว่าส�านักงานบัญชีบางแห่งไม่ทันกับยุคเทคโนโลยีในปัจจุบัน  

ซึ่งมีการคิดสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ในระบบดิจิทัลด้วยความปลอดภัยที่ทันสมัยมากขึ้น 

  3.  คุณสมบัติของส�านักงานบัญชีด้านประสบการณ์การท�างานของหัวหน้าส�านักงานบัญชีอย่างน้อย 5 ปีส่งผลต่อการเป็น

ส�านักงานบัญชีคุณภาพด้านความทันสมัย โดยท่ีประสบการณ์การท�างานของหัวหน้าส�านักงานยิ่งมากส่งผลกระทบท�าให้ความทันสมัยน้อย

ลง สอดคล้องกับ Hom & Gaertner (2000) กล่าวว่า ส�านักงานบัญชียุคที่มีสาระเรียนรู้เนื้อหาหลัก เป็นยุคที่มีความรู้และข้อมูลข่าวสารที่

เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา หัวหน้าส�านักงานบัญชีจึงควรมีการน�าความรู้ในเนื้อหาและทักษะมาประยุกต์ใช้ในการปรับเปลี่ยนความรู้เหล่านั้น 

  4.  คณุสมบติัของส�านักงานบญัชด้ีานประสบการณ์การท�างานของหัวหน้าส�านกังานบญัชอีย่างน้อย 5 ปี ส่งผลในทศิทางตรง

ข้ามต่อการเป็นส�านกังานบญัชคีณุภาพด้านความทนัสมยัสอดคล้องกบั Martin (2010) กล่าวว่าประสบการณ์และความรูข้องหวัหน้าส�านกังาน

บัญชีมีคุณค่าในตัวเอง และคุณสมบัติของส�านักงานบัญชีด้านประสบการณ์การท�างานของหัวหน้าส�านักงานบัญชีอย่างน้อย 5 ปี ส่งผลใน

ทศิทางตรงข้ามต่อการเป็นส�านกังานบญัชคุีณภาพด้านจรรยาบรรณสอดคล้องกับสภาวชิาชพีในพระบรมราชปูถมัภ์ (2548) พบว่าประสบการณ์

ที่มากขึ้นท�าให้มีกลยุทธ์ในการปฏิบัติงานมากยิ่งขึ้น

 4.2  สรุป

  คุณสมบัติของส�านักงานบัญชีด้านจ�านวนผู้ช่วยที่จบปริญญาตรีบัญชีอย่างน้อย 1 คน ที่ปฏิบัติงานเต็มเวลา ส่งผลต่อการเป็น

ส�านักงานบัญชีคุณภาพด้านความทันสมัยและด้านคุณภาพ ส่วนในด้านประสบการณ์ท�างานของหัวหน้าส�านักงานบัญชีอย่างน้อย 5 ปี  

ส่งผลต่อการเป็นส�านกังานบญัชคีณุภาพด้านคณุภาพ นอกจากนีค้ณุสมบตัขิองส�านกังานบญัชด้ีานประสบการณ์ท�างานของหวัหน้าส�านกังาน

บัญชีอย่างน้อย 5 ปี ส่งผลในทิศทางตรงข้ามต่อการเป็นส�านักงานบัญชีคุณภาพด้านความทันสมัยและด้านจรรยาบรรณวิชาชีพบัญชี 

 4.3  ข้อเสนอแนะ

  4.3.1 ข้อเสนอแนะจากผลการวิจัย

  ส�านักงานบัญชีจ�าเป็นต้องมีผู้ช่วยท่ีจบปริญญาตรีอย่างน้อย 1 คน ที่ปฏิบัติงานเต็มเวลา เพราะจ�านวนผู้ช่วยผู้ท�าบัญชีที่มี

จ�านวนมากท�าให้งานออกมาส�าเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี และด้วยสถานการณ์ในปัจจุบันต้องน�าเทคโนโลยีที่ความทันสมัยมาปรับใช้กับวิชาชีพ

บัญชี การที่มีผู้ช่วยผู้ท�าบัญชีที่มากก็จะท�าให้งานออกมามีคุณภาพมากขึ้นอีกด้วย 

  4.3.2  ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งต่อไป

    1.  ควรเพิ่มข้อมูลเชิงคุณภาพ เช่น การสัมภาษณ์เชิงลึก เพื่อให้ได้ข้อมูลที่มีความละเอียดและ เข้าถึงความต้องการ

และความพึงพอใจของผู้ที่จะเข้าร่วมส�านักงานบัญชีคุณภาพได้ดียิ่งขึ้น 

    2.  ควรเพิ่มการศึกษาเกี่ยวกับเหตุผลที่ส�านักงานบัญชีเข้าร่วมการเป็นส�านักงานบัญชีคุณภาพ และความคาดหวังใน

อนาคตเกี่ยวกับการเป็นส�านักงานบัญชีคุณภาพ 
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ปัจจัยที่ส่งผลต่อผลประกอบการของส�านักงานบัญชีในเขตภาค ตะวันออกเฉียงเหนือ

Factors Affecting Accounting Firm Performance In The Northeast 

กุลธิดา จันทร์สะอาด 1 และ ประเวศ เพ็ญวุฒิกุล2

Kultida Jansaard1 and Pravas Penvutikul2

หลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิต คณะบัญชี มหาวิทยาลัยศรีปทุม

บทคัดย่อ

 งานวิจัยนี้ศึกษาปัจจัยท่ีส่งผลต่อผลประกอบการของส�านักงานบัญชีในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือของไทย การศึกษานี้ 

มีวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้ 1. เพื่อศึกษาปัจจัยด้านจัดการองค์การที่ส่งผลต่อผลประกอบการของส�านักงานบัญชี 2. เพื่อศึกษาปัจจัยด้าน 

การจัดการความรู้ที่ส่งผลต่อผลประกอบการของส�านักงานบัญชี 3. เพื่อศึกษาปัจจัยด้านนวัตกรรมที่ส่งผลต่อผลประกอบการของส�านักงาน

บัญชี 4. เพื่อศึกษาปัจจัยด้านความได้เปรียบในการแข่งขันที่ส่งผลต่อผลประกอบการของส�านักงานบัญชี ตัวแปรที่ศึกษาในครั้งนี้  

ประกอบด้วยตัวแปรอิสระคือ การจัดการองค์การ การจัดการความรู้ นวัตกรรม และความได้เปรียบในการแข่งขัน ส�าหรับตัวแปรตามคือ 

ผลประกอบการของส�านักงานบัญชี ประกอบด้วย การขายที่เติบโต ก�าไรที่เติบโต จ�านวนลูกค้า และจ�านวนพนักงาน เลือกกลุ่มตัวอย่างโดย

ใช้วธิกีารสุม่อย่างง่าย จากหวัหน้าส�านกังานบญัชใีนเขตภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอื ได้จ�านวน 166 คน เครือ่งมอืทีใ่ช้ในการเกบ็รวบรวมข้อมลู

เป็นแบบสอบถาม โดยการวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุคูณใช้ในการทดสอบสมมติฐาน ผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยการจัดการองค์การใน 

ด้านวัฒนธรรมองค์กร ปัจจัยการจัดการความรู้ในด้านความรู้และทักษะ ปัจจัยนวัตกรรมด้านกระบวนการ และนวัตกรรมด้านการบริหาร

จัดการ และปัจจัยความได้เปรียบในการแข่งขัน ส่งผลต่อผลประกอบการของส�านักงานบัญชีอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

ความส�าคัญ: การจัดการองค์การ, การจัดการความรู้, นวัตกรรม, ความได้เปรียบในการแข่งขัน

Abstract

 The objectives of this research aim to study factors effecting accounting firm performance in the northeast, 

including the following factors. 1) factor of organization management 2) factor of knowledge management 3) factor of 

innovation and 4) factor of competitive advantage. The independent variables were composed of organizational  

management, knowledge management, innovation, and competitive advantage, while the dependent variable was 

part of the turnover of the accounting firm, which consisted of the growth of scale, the growth of profit, the number 

of customers, and the number of employees, respectively. The questionnaires were used for data collection. The 

samples were chosen by a simple randomized sampling method from 166 head of accountants in the northeast. 

Multiple Linear Regression Analysis was conducted for statistical analysis. The results revealed that the organization 

management factor (in terms of organizational culture), the knowledge management factor (in terms of knowledge 

and skills), the innovation factor (in terms of innovation processing and innovation management), and the competitive 

advantage factor are significantly affected by accounting firm performance in the northeast region (statistical significance 

level = 0.05). 

Keywords: Organization Management, Knowledge Management, Innovation, Competitive Advantage

บทน�า

 วชิาชพีบญัชเีป็นวชิาชีพท่ีมคีวามส�าคญัและจ�าเป็นต่อการพฒันาทางเศรษฐกิจและสังคมในทกุส่วนทัง้ภาคเอกชนและภาครฐัวสิาหกจิ 

ทั้งกิจการที่มุ่งหวังก�าไร และกิจการที่ไม่มุ่งหวังก�าไร โดยส่วนใหญ่คนไทยทั่วไปรู้จักและใช้บริการจากวิชาชีพบัญชีในวงแคบเฉพาะด้านการ

ท�าบัญชี และด้านการสอบบัญชีตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์และประมวลรัษฎากร ซึ่งก�าหนดให้ธุรกิจหรือนิติบุคคลจัดท�าบัญชี 

1 บัญชีมหาบัณฑิต คณะบัญชี มหาวิทยาลัยศรีปทุม/Master Degree Course, Faculty of Accountancy, Sripatum University 
2 อาจารย์ประจ�าวิชาการบัญชี คณะบัญชี มหาวิทยาลัยศรีปทุม/Faculty of Accountancy, Sripatum University
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และรายงานทางการเงิน ต่อมาวิชาชีพบัญชีก็ให้บริการที่หลากหลายแก่สังคมไทยอย่างกว้างขวางมากขึ้นเรื่อย ๆ  จนถึงปัจจุบัน ประเทศไทย

ได้ออกกฎหมายว่าด้วยวิชาชีพบัญชีฉบับใหม่ เรียกว่า พระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ.2547 ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 23 ตุลาคม 2547 

เป็นต้นมา (สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์, 2563)

 ในปัจจบุนัเริม่เข้าสูร่ะบบยคุดจิทิลัซึง่มกีารเปลีย่นแปลงไปอย่างก้าวกระโดด ส�านกังานบญัชไีทยจงึต้องตัง้รบัและปรบัตัวเข้าสูก่าร

เป็นส�านกังานบญัชดีจิทิลั เพือ่ให้เห็นความส�าคัญของการจดัการความรู ้การน�าเอาเทคโนโลย ีหรอืนวตักรรมทีท่นัสมยัมาปรบัใช้ในการด�าเนนิ

งานปรับเปลี่ยนรูปแบบองค์กรในการท�างานแบบเดิมไปสู่รูปแบบดิจิทัลมากขึ้น ส่งผลให้ส�านักงานบัญชีมีความได้เปรียบในการแข่งขัน  

สร้างบรกิารทีแ่ตกต่าง และเพือ่ให้ธรุกจิส�านกังานบญัชพัีฒนาประสิทธภิาพของการด�าเนนิธรุกจิต่อไปอย่างยัง่ยนื ซึง่สอดคล้องกบัชาญณรงค์ 

พรมสอน (2562) พบว่า กระบวนการท�างานของนกับญัชต้ีองอาศยัความรูค้วามสามารถทางด้านนวตักรรม เข้ามาช่วยในการปฏบัิตงิานท�าให้

เกดิประโยชน์สงูสุดให้กบัหน่วยงาน โดยอาศยัหลกัเกณฑ์ ได้แก่ นวตักรรมกระบวนการ นวตักรรมกบัเทคโนโลย ีและนวตักรรมกบัการวดัผล  

เพื่อการประเมินความรู้ ความสามารถของนักบัญชี และการเตรียมความรู้ให้กับนักบัญชีในหน่วยงานให้มีความพร้อมส�าหรับ ท�างานให้กับ

หน่วยงานในเหตุการณ์ ต่าง ๆ ที่เปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา นอกจากนี้นักบัญชีต้องมีความรู้ความสามารถด้านนวัตกรรมแล้ว ต้องมีการ

ประเมินประสิทธิภาพการท�างาน ของนักบัญชี ได้แก่ ด้านความน่าเชื่อถือ ด้านระยะเวลาในการปฏิบัติงาน และด้านผลการปฏิบัติงาน  

โดยในทุก ๆ งานที่ท�าเสร็จแล้ว ต้องมีความครบถ้วน ถูกต้อง และตรวจสอบได้ 

 จากความส�าคัญของปัญหา ท�าให้ผู้วิจัยมีความสนใจที่จะศึกษา เรื่อง ปัจจัยที่ส่งผลต่อผลประกอบการของส�านักงานบัญชีไทยใน

เขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เพื่อเพิ่มศักยภาพของส�านักงานบัญชีให้เป็นส�านักงานบัญชีที่มีคุณภาพ สามารถแข่งขัน มีประสิทธิภาพ  

และความมีมาตรฐานในการปฏิบัติงานที่ดี ส�าหรับการพัฒนาองค์กร และความส�าเร็จในการประกอบธุรกิจส�านักงานบัญชีต่อไป

 วัตถุประสงค์ของการวิจัย

 1.  เพื่อศึกษาปัจจัยด้านจัดการองค์การที่ส่งผลต่อผลประกอบการของส�านักงานบัญชี 

 2.  เพื่อศึกษาปัจจัยด้านการจัดการความรู้ที่ส่งผลต่อผลประกอบการของส�านักงานบัญชี 

 3.  เพื่อศึกษาปัจจัยด้านนวัตกรรมที่ส่งผลต่อผลประกอบการของส�านักงานบัญชี 

 4.  เพื่อศึกษาปัจจัยด้านความได้เปรียบในการแข่งขันที่ส่งผลต่อผลประกอบการของส�านักงานบัญชี

 กรอบแนวคิดในการวิจัย

 การศกึษาปัจจยัทีส่่งผลต่อผลประกอบการของส�านกังานบญัชใีนเขตภาคตะวันออกเฉยีงเหนอืมกีรอบแนวคดิ โดยใช้การวเิคราะห์

การถดถอยเชิงพหุคูณเป็นการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระ หลายตัวกับตัวแปรตาม 1 ตัว เพื่อศึกษาว่ามีตัวแปรอิสระตัวใดบ้าง

ที่ร่วมกันท�านายหรือพยากรณ์ หรืออธิบายการผันแปรของตัวแปรตามได้ โดยเขียนความสัมพันธ์ในรูปแบบของสมการได้ดังนี้ 

 สมการในรูปของประชากร   Y = β
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“ปัจจัยที่ส่งผลต่อผลประกอบการของส�านักงานบัญชีในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ”

 ตัวแปรอิสระ ตัวแปรตาม

 

การจัดการองค์การ

- ด้านวัฒนธรรมองค์กร

- ด้านการเรียนรู้และแลกเปลี่ยน

การจัดการความรู้

- ด้านความรู้และทักษะ

- ด้านเทคโนโลยี

นวัตกรรม

- ด้านความรู้และทักษะ

- ด้านเทคโนโลยี

ความได้เปรียบในการแข่งขัน

- ด้านบริการที่แตกต่าง

ผลประกอบการของส�านักงานบัญชี

1. การขายที่เติบโต

2. ก�าไรที่เติบโต

3. จ�านวนลูกค้า

4. จ�านวนพนักงาน

วิธีด�าเนินการวิจัย

 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง

 ประชากรท่ีใช้ในการวิจัยครั้งน้ี คือ ส�านักงานบัญชีในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จ�านวน 265 ส�านักงาน (กรมพัฒนาธุรกิจ 

การค้า, 2563 : ออนไลน์)

 กลุ่มตัวอย่างและวิธีการสุ่มกลุ่มตัวอย่าง

 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ ส�านักงานบัญชีในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือโดยใช้วิธีการก�าหนดขนาดตัวอย่าง  

ด้วยวิธีค�านวณจากสูตรของ Taro Yamane ยอมรับความคลาดเคลื่อนในการสุ่มร้อยละ 5 ผลการค�านวณต้องให้กลุ่มตัวอย่างในการศึกษา

อย่างน้อย 160 ส�านักงาน การเลือกกลุ่มตัวอย่างใช้วิธีการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Selection)

 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล

 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อศึกษาเป็นการใช้แบบสอบถาม ซ่ึงมีแนวค�าถามที่สร้างขึ้นตามวัตถุประสงค์และ 

กรอบแนวคิดในการศึกษา โดยเนื้อหาในแบบสอบถาม ประกอบด้วย 6 ส่วน ได้แก่ ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับคุณสมบัติของส�านักงาน

บัญชี มีลักษณะเป็นแบบเลือกตอบ ส่วนที่ 2 แบบสอบถามการประเมินการจัดการองค์การของส�านักงานบัญชี ส่วนที่ 3 แบบสอบถาม 

การประเมินการจัดการความรู้ของส�านักงานบัญชี ส่วนที่ 4 แบบสอบถามการประเมินนวัตกรรมของส�านักงานบัญชี ส่วนที่ 5 แบบสอบถาม

การประเมินความได้เปรียบในการแข่งขันของส�านักงานบัญชี และส่วนที่ 6 แบบสอบถามการประเมินผลประกอบการของส�านักงานบัญชี 
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 การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 

ตารางที่ 1 แสดงการทดสอบค่าความเชื่อมั่นของตัวแปร

ตัวแปร จ�านวนข้อ Alpha Coefficient

1. ด้านการจัดการองค์การ

 1.1 ด้านวัฒนธรรมองค์การ 3 0.869

 1.2 ด้านการเรียนรู้และแลกเปลี่ยน 4 0.918

2. ด้านการจัดการความรู้

 2.1 ด้านความรู้และทักษะ 5 0.930

 2.2 ด้านเทคโนโลยี 4 0.908

3. ด้านนวัตกรรม

 3.1 ด้านวัตกรรมกระบวนการ 6 0.962

 3.2 ด้านนวัตกรรมบริหารจัดการ 4 0.945

4. ด้านความได้เปรียบในการแข่งชัน

 4.1 ด้านบริการที่แตกต่าง 4 0.917

 

 จากตารางที่ 1 ผู้วิจัยได้มีการตรวจสอบคุณภาพแบบสอบถามโดยการทดสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity)  

ด้วยการหาค่าดัชนีความสอดคล้อง (Index of Item Objective Congruence : IOC) โดยการ ให้ผู้เชี่ยวชาญ จ�านวน 3 ท่าน พิจารณา 

ข้อค�าถามว่ามคีวามเหมาะสม สอดคล้องกนั และได้ด�าเนนิการทดสอบความ เช่ือมัน่ของแบบสอบถาม โดยทดลองใช้แบบสอบถาม (Try out) 

จ�านวน 30 ชดุ และน�าข้อมลูทีไ่ด้มาทดสอบด้วยวธิ ีทางสถติ ิเมือ่พจิารณาค่าสมัประสทิธิแ์อลฟา ตามวธิขีองครอนบาค (Cronbach’s alpha 

co-efficient) ซึ่งพบว่ามี ค่าอยู่ระหว่าง 0.86 - 0.96 มากกว่าเกณฑ์การพิจารณา 0.70 (กัลยา วานิชย์บัญชา, 2560) ทุกตัวแปร ดังนั้น 

จึงสรุป ได้ว่าแบบสอบถามมีความเที่ยงตรง และมีความเชื่อมั่น สามารถน�าไปใช้ในการเก็บข้อมูลส�าหรับการศึกษา

การวิเคราะห์ข้อมูล

 การวิจัยครั้งนี้วิเคราะห์ข้อมูล โดยมีสถิติที่ใช้ในการวิจัย ดังนี้

 1)  สถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ ค่าความถี่ (Frequency) ค่าร้อยละ (Percent) ค่าเฉลี่ย (Mean) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน  

(Standard Deviation)

 2) สถิติเชิงอนุมาน ได้แก่ การวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) เพื่อทดสอบปัจจัยที่ส่งผลต่อผล

ประกอบการของส�านักงานบัญชี

ผลการวิจัย

 การเก็บข้อมูลโดยการใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บข้อมูลจากการสุ่มตัวอย่างจ�านวน 265 ราย ซึ่งได้รับการตอบกลับ

มาจ�านวน 166 ราย แบบสอบถามท่ีส่งไปท้ังหมดได้ค�าตอบมาครบทุกข้อ คิดเป็นจ�านวนร้อยละ 62.64 ของกลุ่มตัวอย่างท่ีต้องการ 

ซึ่งสอดคล้องกับข้อเสนอของ (Aaker, Kumar and Say,2001) ที่เห็นว่าการส่งแบบสอบถามต้องได้รับอย่างน้อยร้อยละ 20 จึงเป็นที่ยอมรับ

ได้ และน�ามาประมวลผลโดยแสดงตามตาราง ดังนี้
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ตารางที่ 2 ข้อมูลทั่วไปของส�านักงานบัญชี

รูปแบบของกิจการ จ�านวน ร้อยละ

นิติบุคคล 133  80.10

บุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคล  33  19.90

จ�านวนลูกค้าของกิจการ จ�านวน ร้อยละ

ไม่เกิน 10 ราย   5   3.00

11 – 30 ราย  13   7.80

31 – 100 ราย  79  47.60

มากกว่า 100 ราย  69  41.60

ระยะเวลาด�าเนินงาน จ�านวน ร้อยละ

ไม่เกิน 5 ปี  17  10.20

มากกว่า 5 ปีแต่ไม่เกิน 10 ปี  81  48.80

มากกว่า 10 ปี  68  41.00

จ�านวนพนักงานของกิจการ จ�านวน ร้อยละ

ไม่มี  10   6.00

มีไม่เกิน 2 คน  35  21.10

มีมากกว่า 2 คนแต่ไม่เกิน 5 คน  54  32.50

มีมากกว่า 5 คนขึ้นไป  67  40.40

ระดับการศึกษา จ�านวน ร้อยละ

ปริญญาตรี 152 91.60

สูงกว่าปริญญาตรี  14  8.40

ประสบการณ์ด้านท�าบัญชี จ�านวน ร้อยละ

ไม่เกิน 5 ปี  10  6.00

มากกว่า 5 ปีแต่ไม่เกิน 10 ปี  74  44.60

มากกว่า 10 ปี  82  49.40

 จากตารางที ่2 แสดงข้อมลูท่ัวไปของส�านกังานบญัช ีพบว่ารปูแบบธรุกจิส่วนใหญ่เป็นนติบุิคคล คดิเป็นร้อยละ 80.10 จ�านวนลกูค้า

อยูร่ะหว่าง 31 – 100 ราย คดิเป็นร้อยละ 47.60 ระยะเวลาในการด�าเนนิงานอยูใ่นช่วง 5 -10 ปี คิดเป็นร้อยละ 81 จ�านวนพนกังานมมีากกว่า 

5 คนขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 67 ระดับการศึกษาปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 91.60 และประสบการณ์ด้านท�าบัญชีมากกว่า 10 ปี คิดเป็น 

ร้อยละ 49.40
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ตารางที่ 3 การวิเคราะห์การถดถอยแบบพหุคูณ 

ตัวแปรอิสระ

การจัดการองค์การ

ตัวแปรตาม

ยอดขายที่เติบโต ก�าไรที่เติบโต จ�านวนลูกค้า จ�านวนพนักงาน

- ด้านวัฒนธรรมองค์กร 0.899* 0.874* 0.628* 1.059*

(0.099) (0.105) (0.106) (0.176)

- ด้านการเรียนรู้และแลกเปลี่ยน -0.136 -0.085 -0.078 -0.228

(0.099) (0.105) (0.106) (0.176)

F-test 99.226 94.059 45.472 40.132

Adjusted R2 0.544 0.530 0.350 0.322

*มีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
aแสดงค่าสัมประสิทธิ์ถดถอยและแสดงความคลาดเคลื่อนมาตรฐานไว้ในวงเล็บ

 จากตารางท่ี 3 แสดงผลการวิเคราะห์ความถดถอยของตัวแปรอิสระ คือ การจัดการองค์การ ประกอบด้วย 2 มิติ ได้แก่  

ด้านวัฒนธรรมองค์กร และด้านการเรียนรู้และแลกเปลี่ยน และตัวแปรตาม 4 ตัวแปร ได้แก่ การขายที่เติบโต ก�าไรที่เติบโต จ�านวนลูกค้า 

และจ�านวนพนักงาน ผลการวิจัยพบว่าปัจจัยด้านการจัดการองค์การด้านวัฒนธรรมองค์กร ส่งผลต่อผลประกอบการด้านการขายที่เติบโต 

ด้านก�าไรที่เติบโต ด้านจ�านวนลูกค้า และด้านจ�านวนพนักงานของส�านักงานบัญชี อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ ณ ระดับ 0.05 

ตารางที่ 4 การวิเคราะห์การถดถอยแบบพหุคูณ 

ตัวแปรอิสระ

การจัดการความรู้

ตัวแปตาม

ยอดขายที่เติบโต ก�าไรที่เติบโต จ�านวนลูกค้า จ�านวนพนักงาน

- ด้านความรู้และทักษะ 0.770* 0.733* 0.528* 0.941*

(0.059) (0.065) (0.067) (0.111)

- ด้านเทคโนโลยี -0.054 0.034 0.011 -0.194

(0.075) (0.083) (0.087) (0.143)

F-test 148.265 125.206 58.021 53.487

Adjusted R2 0.641 0.601 0.409 0.389

*มีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
aแสดงค่าสัมประสิทธิ์ถดถอยและแสดงความคลาดเคลื่อนมาตรฐานไว้ในวงเล็บ

 จากตารางที่ 4 แสดงผลการวิเคราะห์ความถดถอยของตัวแปรอิสระ คือ การจัดการความรู้ ประกอบด้วย 2 มิติ ได้แก่ ด้านความรู้ 

และทักษะ และด้านเทคโนโลยี และตัวแปรตาม 4 ตัวแปร ได้แก่ การขายที่เติบโต ก�าไรที่เติบโต จ�านวนลูกค้า และจ�านวนพนักงาน  

ผลการวิจัยพบว่าปัจจัยด้านการจัดการจัดการความรู้ด้านความรู้ และทักษะ ส่งผลต่อผลประกอบการด้านการขายที่เติบโต ก�าไรท่ีเติบโต 

จ�านวนลูกค้า และจ�านวนพนักงาน อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ ณ ระดับ 0.05 
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ตารางที่ 5 การวิเคราะห์การถดถอยแบบพหุคูณ 

ตัวแปรอิสระ

นวัตกรรม

ตัวแปตาม

ยอดขายที่เติบโต ก�าไรที่เติบโต จ�านวนลูกค้า จ�านวนพนักงาน

- ด้านวัตกรรมกระบวนการ 0.467* 0.493* 0.344* 0.407

(0.132) (0.148) (0.165) (0.265)

- ด้านนวัตกรรมบริหารจัดการ 0.367* 0. 354* 0.227 0.505*

(0.107) (0.120) (0.134) (0.214)

F-test 180.756 147.466 52.996 56.321

Adjusted R2 0.685 0.640 0.387 0.401

*มีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
aแสดงค่าสัมประสิทธิ์ถดถอยและแสดงความคลาดเคลื่อนมาตรฐานไว้ในวงเล็บ

 จากตารางท่ี 5 แสดงผลการวิเคราะห์ความถดถอยของตัวแปรอิสระ คือ นวัตกรรม ประกอบด้วย 2 มิติ ได้แก่ ด้านนวัตกรรม

กระบวนการ และด้านนวัตกรรมบริหารจัดการ และตัวแปรตาม 4 ตัวแปร ได้แก่ การขายที่เติบโต ก�าไรที่เติบโต จ�านวนลูกค้า และจ�านวน

พนักงาน ผลการวิจัยพบว่าปัจจัยด้านนวัตกรรม ด้านนวัตกรรมกระบวนการ ส่งผลต่อผลประกอบการด้านการขายที่เติบโต ก�าไรท่ีเติบโต 

จ�านวนลูกค้า และจ�านวนพนักงาน อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ ณ ระดับ 0.05 ส่วนปัจจัยด้านนวัตกรรม ด้านนวัตกรรมบริหารจัดการ  

ส่งผลต่อผลประกอบการด้านการขายที่เติบโต ก�าไรที่เติบโต และจ�านวนพนักงาน อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ ณ ระดับ 0.05 

ตารางที่ 6 การวิเคราะห์การถดถอยแบบพหุคูณ 

ตัวแปรอิสระ

ความได้เปรียบในการแข่งขัน

ตัวแปตาม

ยอดขายที่เติบโต ก�าไรที่เติบโต จ�านวนลูกค้า จ�านวนพนักงาน

- ด้านบริการที่แตกต่าง 0.752* 0.773* 0.523* 0.834*

(0.036) (0.039) (0.046) (0.076)

F-test 439.793 394.007 128.534 120.712

Adjusted R2 0.727 0.704 0.436 0.420

*มีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
aแสดงค่าสัมประสิทธิ์ถดถอยและแสดงความคลาดเคลื่อนมาตรฐานไว้ในวงเล็บ

 จากตารางที่ 6 แสดงผลการวิเคราะห์ความถดถอยของตัวแปรอิสระ 1 ตัวแปร คือ ความได้เปรียบในการแข่งขัน ได้แก่ การบริการ

ที่แตกต่าง และตัวแปรตาม 4 ตัวแปร ได้แก่ การขายที่เติบโต ก�าไรที่เติบโต จ�านวนลูกค้า และจ�านวนพนักงาน ผลการวิจัยพบว่าปัจจัย 

ด้านความได้เปรยีบในการแข่งขนัด้านบรกิารทีแ่ตกต่าง ส่งผลต่อผลประกอบการด้านการขายทีเ่ตบิโต ก�าไรทีเ่ตบิโต จ�านวนลกูค้า และจ�านวน

พนักงาน อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ ณ ระดับ 0.05 

อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ

 ผลจากการศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อผลประกอบการของส�านักงานบัญชีในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สามารถน�ามาอภิปรายผล

การศึกษาได้ ดังนี้

 1.  การจัดการองค์การด้านวัฒนธรรมองค์กรส่งผลต่อผลประกอบการของส�านักงานบัญชี สอดคล้องกับ พยัต วุฒิรงค์ (2557) 

พบว่า คณุค่าของแนวคดิมมุมองด้านทรพัยากร ทีม่คีณุค่าเฉพาะขององค์การท�าให้เกดิการเจรญิเตบิโตและสร้างก�าไรให้องค์การและกล่าวว่า 
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องค์การต่างๆ จ�าเป็นต้องปรบักระบวนการท�างานภายในองค์การใหม่ เพือ่การสร้างสรรค์และปรบัเปลีย่นองค์การให้รองรบักบัสภาพแวดล้อม

ที่เปลี่ยนแปลงไป

 2.  การจดัการความรูด้้านความรูแ้ละทกัษะส่งผลต่อผลประกอบการของส�านกังานบญัช ีสอดคล้องกบั  ศจรีตัน์ เมธสีภุาพ (2557) 

ผลการศึกษาพบว่า ปัจจัย 3 ด้าน คือ การจัดการทรัพยากรมนุษย์ และการจัดการความรู้ ของสานักงานบัญชีไทยอยู่ในระดับมาก  

และมีอิทธิพลเชิงบวกต่อผลประกอบการของส�านักงานบัญชี

 3.  ด้านนวัตกรรมในด้านนวัตกรรมกระบวนการ และด้านนวัตกรรมการบริหารจัดการส่งผลต่อผลประกอบการของส�านักงาน

บัญชี สอดคล้องกับ ชาญณรงค์ พรมสอน (2562) พบว่า ความรู้ความสามารถด้านนวัตกรรมและประสิทธิภาพการท�างานของนักบัญชีมีผล

ต่อความส�าเร็จของกองทัพบก ความรู้ความสามารถด้านนวัตกรรมของนักบัญชีมีผลกระทบด้านนวัตกรรมกระบวนการ มีความคิดเห็นมาก

ที่สุดว่าประสิทธิภาพการท�างานของนักบัญชีด้านความน่าเช่ือถือ มีความคิดเห็นด้วยมากที่สุดว่าความรู้ความสามารถด้านนวัตกรรมของนัก

บัญชีมีผลต่อความส�าเร็จของกองทัพบก ด้านก�าลังพลและมีความคิดเห็นด้วยมากที่สุดว่าประสิทธิภาพการท�างานของนักบัญชีมีผลต่อความ

ส�าเร็จของกองทัพบก ด้านก�าลังพลและกระบวนการภายใน

4. ด้านความได้เปรียบในการแข่งขันในด้านบริการที่แตกต่างส่งผลต่อผลประกอบการของส�านักงานบัญชี สอดคล้องกับ ธ�ารง อังสุรัตน์โกมล 

(2559) พบว่า สดัส่วนการครองตลาดมกีารเตบิโตอย่างต่อเนือ่งเมือ่เทยีบกับคูแ่ข่งขนัในตลาด ลกูค้ามโีอกาสเปลีย่นไปหาคูแ่ข่งรายอืน่ได้ยาก

เนือ่งจากผลติภณัฑ์มลีกัษณะเด่นทีส่ามารถดงึดดูลกูค้าได้มากกว่าคู่แข่งรายอืน่ และบริการมคีวามแตกต่างหรอืมเีอกลักษณ์มากกว่าคูแ่ข่งขนั

ในตลาดเดียวกัน และความได้เปรียบในการแข่งขันมีผลต่อผลการด�าเนินงานขององค์การ

 ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งต่อไป

 ส�าหรับงานวิจัยครั้งต่อไปควรศึกษาปัจจัยด้านอื่นๆ ที่อาจส่งผลต่อผลประกอบการของส�านักงานบัญชีควรศึกษากลุ่มตัวอย่างอ่ืน

เช่น ผูส้อบบญัชภีาษอีากร ผูส้อบบญัชรีบัอนญุาต และส�านกังานบญัชคีณุภาพเป็นต้น ซึง่จะท�าให้สามารถวเิคราะห์ปัจจยัส่งผลต่อผลประกอบ

การของส�านักงานบัญชีคุณภาพในประเทศไทย 
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Quality of Loan Services the Government Housing Bank in Chachoengsao area.
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บทคัดย่อ 

 งานวิจัยเรื่อง คุณภาพการให้บริการด้านสินเชื่อของธนาคารอาคารสงเคราะห์ สาขาฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา มีวัตถุประสงค์ 

1) เพ่ือศกึษาระดบัคณุภาพการให้บรกิารด้านสนิเชือ่ของธนาคารอาคารสงเคราะห์ สาขาฉะเชงิเทรา จงัหวดัฉะเชงิเทรา 2) เพือ่ศกึษาพฤตกิรรม

ของผู้รับบริการด้านสินเชื่อของธนาคารอาคารสงเคราะห์ สาขาฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา ใช้วิธีการด�าเนินงานวิจัยเชิงปริมาณ  

ด้วยการเก็บแบบสอบถามกับกลุ่มตัวอย่างจ�านวน 300 คน สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน และสถิติสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เพียร์สัน 

 ผลการศึกษา พบว่า คุณภาพการให้บริการ ประกอบด้วย ด้านลักษณะทางกายภาพ ด้านความน่าเช่ือถือของธนาคาร  

ด้านความตั้งใจที่จะให้บริการด้วยความรวดเร็ว ด้านการท�าให้ผู้มาใช้บริการเกิดความเชื่อมั่น และด้านความเอาใจใส่ต่อผู้มาใช้บริการ  

โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก ผลการทดสอบการวจัิยพบว่า คณุภาพการให้บรกิารด้านสนิเช่ือของธนาคารอาคารสงเคราะห์ สาขาฉะเชงิเทรา 

จงัหวดัฉะเชงิเทรา มคีวามสมัพนัธ์กบัพฤตกิรรมการรบับรกิารด้านสนิเชือ่ของธนาคารอาคารสงเคราะห์ สาขาฉะเชงิเทรา จงัหวดัฉะเชงิเทรา

ค�าส�าคัญ: คุณภาพการให้บริการ, สินเชื่อ, ธนาคารอาคารสงเคราะห์สาขาฉะเชิงเทรา

Abstract 

 Quality of Loan Services the Government Housing Bank in Chachoengsao area. Objectives 1) To study the 

level of Loan service quality of the Government Housing Bank in Chachoengsao area. 2) to study the behavior of Loan 

service recipients of the Government Housing Bank in Chachoengsao area. Use quantitative research methods. The 

questionnaire was collected with a sample of 300 people. The statistics used to analyze the data were frequency, 

percentage, mean, standard deviation and Pearson correlation coefficient statistics.

 The results of the study revealed that the quality of service consisted of physical characteristics. Bank’s  

credibility The intention to provide service with speed in the aspect of making service users gain confidence and  

attention to users Overall, it is at a high level. The results of the research test showed that Quality of Credit Services 

of the Government Housing Bank in Chachoengsao area. It was related to the credit service behavior of the Government 

Housing Bank in Chachoengsao area.

Keywords: Service quality, Loan, Government Housing Bank

บทน�า 

 ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ถอืเป็นสถาบนัการเงนิเฉพาะกจิของรฐั สังกดักระทรวงการคลงั จดัตัง้ขึน้โดยกฎหมายเมือ่วนัที ่9 มกราคม 

2496 มีภารกิจหลักในการให้การสนับสนุนสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยแก่ประชาชน ธนาคารได้ด�าเนินงานตามแนวทางการสร้างองค์กรที่มีความ

ยัง่ยนือย่างเป็นระบบ สะท้อนบทบาทส�าคญัของธนาคารอาคารสงเคราะห์ ในการขับเคล่ือนเศรษฐกจิผ่านภาคอสงัหารมิทรพัย์ พร้อมสนบัสนนุ

นโยบายรัฐบาลที่มุ่งลดความเหลื่อมล�้า ผ่านการสร้างโอกาสให้ผู้มีรายได้น้อยและปานกลางได้มีบ้านเป็นของตนเอง ซึ่งตลอดระยะเวลา 

ทีผ่่านมา ธนาคารอาคารสงเคราะห์ได้ปรบัปรงุพฒันาระบบการด�าเนนิงาน และการบรกิารในทุกด้านอย่างเป็นพลวตัร ให้เข้ากบัสถานการณ์ 

1 นักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ Faculty of Management Science, Rajabhat Rajanagarindra University, E-mail: nisachon_niciiz@

hotmail.com
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และรูปแบบการให้บริการที่ทันสมัยและครบวงจรยิ่งขึ้น เพื่อรองรับการให้บริการที่สอดคล้องต่อความต้องการและครอบคลุมทุกกลุ่ม  

ทุกอาชีพและทุกช่วงวัย (ธนาคารอาคารสงเคราะห์, 2561)

 ด้านเศรษฐกจิ ธนาคารมกีารบรหิารจดัการทีม่คีวามสอดคล้องเป็นไปตามนโยบาย และแนวทางปฏบิตัทิีด่ภีายใต้การก�ากบัดแูลของ

ธนาคารแห่งประเทศไทย และกระทรวงการคลงั ท�าหน้าทีข่บัเคลือ่นยทุธศาสตร์ตามแผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมของชาต ิเพือ่รองรบัการ

ขยายตัวทางเศรษฐกิจ ธนาคารเน้นการขยายสินเชื่ออย่างมีคุณภาพแก่กลุ่มลูกค้าเป้าหมายโดยเฉพาะอย่างยิ่ง กลุ่มผู้มีรายได้น้อย (Social 

Solution) ซึ่งเป็นกลุ่มลูกค้าตามพันธกิจของธนาคาร ให้สามารถเข้าถึงแหล่งสินเชื่อได้

 ภาพรวมของการด�าเนินงานด้านการให้บริการสินเช่ือธนาคารอาคารสงเคราะห์สาขาฉะเชิงเทรา อ�าเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัด

ฉะเชิงเทรา มีสถิติจ�านวนเงินการให้สินเชื่อปล่อยใหม่ 5 ปีที่ผ่านมา ดังนี้ 

ตารางที่ 1 จ�านวนเงินการให้สินเชื่อปล่อยใหม่ของธนาคารอาคารสงเคราะห์สาขาฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา ปี 2559-2563

ปีบัญชีการเงิน จ�านวนเงินให้สินเชื่อปล่อยใหม่

 เป้า ท�าได้จริง

ปี 2559 (2 มกราคม 2559 - 31 ธันวาคม 2559) 1,467.00 ล้านบาท 1,981.38 ล้านบาท

ปี 2560 (2 มกราคม 2560- 31 ธันวาคม 2560) 1,870.00 ล้านบาท 2,482.66 ล้านบาท

ปี 2561 (2 มกราคม 2561- 31 ธันวาคม 2561) 1,982.20 ล้านบาท 2,648.45 ล้านบาท

ปี 2562 (2 มกราคม 2562- 31 ธันวาคม 2562) 2,300.00 ล้านบาท 2,080.21 ล้านบาท

ปี 2563 (2 มกราคม 2563- 31 ธันวาคม 2563) 2,200.00 ล้านบาท 2,008.70 ล้านบาท

ที่มา: (ธนาคารอาคารสงเคราะห์สาขาฉะเชิงเทรา, 2563)

 

 จากตารางที่ 1 ยอดการให้สินเชื่อที่ผ่านมาดังกล่าวแม้จะมีการขยายตัวเพิ่มขึ้นแต่ในช่วงสองปีหลังมีการขยายตัวไม่มาก ไม่บรรลุ

เป้าหมายตามทีธ่นาคารก�าหนดไว้ ซึง่อาจกระทบกบัการด�าเนนิงานในการให้สินเชือ่ของธนาคารอาคารสงเคราะห์ได้ในอนาคต จึงจ�าเป็นต้อง

มีการวิเคราะห์สภาพปัญหาแต่เนิ่นๆ แม้ว่าการขยายตัวหรือหดตัวของจ�านวนเงินให้สินเชื่อของธนาคารอาคารสงเคราะห์ย่อมเกิดจากเหตุ

หลายๆ ปัจจัย (ธนาคารอาคารสงเคราะห์สาขาฉะเชิงเทรา, 2563) 

 ในขณะที่กิจการท้ังหลายมักจะให้ความส�าคัญกับผู้ถือหุ้น พยายามจะสร้างมูลค่าของกิจการให้สูงๆ เพื่อเงินปันผลและราคาหุ้นที่

สูงขึ้น จะได้เอาใจผู้ถือหุ้น แต่กลับลืมไปว่ารายได้และก�าไรที่น�ามาซึ่งมูลค่าของกิจการนั้นแท้จริงมาจากลูกค้า “การบริการ” จึงนับเป็นสิ่งที่

มคีวามส�าคญัมากในการท�าธรุกจิในปัจจบุนั ไม่ว่าจะเป็นธรุกจิ ภาคการผลติ การขายสนิค้า หรอืธรุกิจการให้บรกิารรปูแบบต่าง ๆ  การมสีนิค้า

หรือผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพดีเพียงอย่างเดียว ไม่สามารถน�าพาธุรกิจให้อยู่รอดได้ในปัจจุบัน ลูกค้ามีทางเลือกมากมายในการตัดสินใจ  

และสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา ซึ่งการบริการที่เป็นเลิศจะเป็นปัจจัยแห่งความส�าเร็จของธุรกิจ

 จากเหตุผลท่ีกล่าวมาข้างต้นผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาถึง คุณภาพการให้บริการด้านสินเช่ือของธนาคารอาคารสงเคราะห์ 

สาขาฉะเชงิเทรา จงัหวดัฉะเชิงเทรา เนือ่งมาจากการเปลีย่นแปลงทางเศรษฐกจิและสงัคม รวมไปถงึเทคโนโลยทีีเ่จริญก้าวหน้าไปอย่างรวดเรว็ 

โดยเฉพาะอย่างยิ่งเทคโนโลยีด้านข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจัย ในการตัดสินใจของผู้บริโภค ซึ่งส่งผลให้ผู้ประกอบธุรกิจ รวมถึงกิจการของรัฐที่

ให้บริการแก่ประชาชนก็ต้องเปลี่ยนแปลงให้มีการด�าเนินงานอย่างมีคุณภาพและประสิทธิภาพ ดังนั้นคุณภาพการบริการจึงเป็นเครื่องมือใน

การบริหารจัดการ ที่ในปัจจุบันองค์กรและธุรกิจต่างควรตระหนักและให้ความส�าคัญมาก เพื่อเป็นข้อมูลและแนวทางในการปรับปรุงและ

พัฒนาการให้บริการของธนาคารอาคารสงเคราะห์สาขาฉะเชิงเทรา ให้มีความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพเพื่อสอดคล้องกับความต้องการ

ของลูกค้ามากขึ้น ช่วยสร้างรายได้ในระยะยาวให้แก่ธุรกิจ ซึ่งจะท�าให้ผู้ให้บริการมีความได้เปรียบในการแข่งขัน อันน�าไปสู่ความส�าเร็จของ

การบริการ ซึ่งถือว่าเป็นหัวใจส�าคัญอย่างยิ่งที่จะท�าให้ธุรกิจธนาคารบริการด�าเนินต่อไปได้อย่างมั่นคง

วัตถุประสงค์

 1.  เพื่อศึกษาระดับคุณภาพการให้บริการด้านสินเชื่อของธนาคารอาคารสงเคราะห์ สาขาฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา

 2.  เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพการให้บริการด้านสินเชื่อกับพฤติกรรมการรับบริการของธนาคารอาคารสงเคราะห์ 

สาขาฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา 
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สมมติฐานการวิจัย

 คณุภาพการให้บรกิารด้านสนิเชือ่มคีวามสมัพนัธ์กับพฤตกิรรมการรับบรกิารของธนาคารอาคารสงเคราะห์ สาขาฉะเชงิเทรา จงัหวดั

ฉะเชิงเทรา 

ทบทวนวรรณกรรม

 ทฤษฎีคุณภาพการให้บริการ

 คุณภาพการให้บริการในยุคแห่งการแข่งขัน เป็นหัวใจส�าคัญอย่างยิ่งที่ธนาคารทุกระดับต้องให้ความส�าคัญและผู้บริหารธนาคาร

ต้องให้ความส�าคัญอย่างยิ่งทั้งในระดับนโยบายและระดับปฏิบัติ เนื่องจากการให้บริการที่ดีเยี่ยม และมีการบอกต่อ หรือ แสดงให้เห็นเป็นที่

ประจักษ์จะส่งผลต่อจ�านวนลูกค้าหรือบุคคลที่เข้ามาใช้บริการของธนาคารในแต่ละปี Parasuraman Zeithaml and Berry, (1988) 

ผูเ้ชีย่วชาญด้านการศกึษาคุณภาพการบรกิาร ได้ให้ค�านยิามของ คุณภาพการบรกิาร คือ คุณภาพการบริการเป็นผลลัพธ์ทีเ่กดิขึน้ระหว่างการ

รับรู้ และความคาดหวังของผู้ใช้บริการเพราะบริการนั้นไม่สามารถจับต้องได้ท�าให้การประเมินคุณภาพการบริการยากกว่าคุณภาพสินค้า  

และได้สร้างเครื่องมือชุดคุณภาพการบริการจ�าแนก 5 ด้าน ดังนี้

 1.  ความเป็นรูปธรรมของการบริการ (Tangibles) งานบริการควรมีความเป็นรูปธรรมที่สามารถสัมผัสจับต้องได้ มีลักษณะทาง

กายภาพทีป่รากฏให้เหน็ เช่น สถานที ่เครือ่งมอื อปุกรณ์ ต่าง ๆ  วสัดุและบคุคล ในการติดต่อสือ่สารกบัลกูค้านัน้ ช่วยให้ลูกค้ารบัรูว่้าพนกังาน

มีความตั้งใจให้บริการเห็นภาพได้ชัดเจน

 2.  ความเชื่อมั่นไว้วางใจได้ (Reliability) การให้บริการต้องตรงตามการสื่อสารที่น�าเสนอแก่ลูกค้า งานบริการที่มอบหมายให้แก่

ลูกค้าทุกครั้งต้องมีความถูกต้อง เหมาะสม และมีความสม�่าเสมอ ที่สามารถสร้างความเชื่อถือไว้วางใจงานบริการจากลูกค้า

 3.  การตอบสนองลูกค้า (Responsive) พนักงานมีหน้าที่ให้บริการลูกค้าด้วยความเต็มใจ และมีความพร้อมที่จะช่วยเหลือหรือ

ให้บริการลูกค้าทันที ลูกค้าได้รับบริการที่สะดวกและรวดเร็ว

 4.  การให้ความมั่นใจแก่ลูกค้า (Assurance) การบริการจากพนักงานที่มีความรู้ ความสามารถ ทักษะในการท�างานตอบสนอง

ความต้องการของลูกค้าและมีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี สามารถท�าให้ลูกค้าเกิดความเชื่อถือและสร้างความมั่นใจว่าลูกค้าได้รับบริการที่ดี

 5.  การเข้าใจและรู้จักลูกค้า (Empathy) พนักงานที่ให้บริการแก่ลูกค้าแต่ละรายด้วยความเอาใจใส่และให้ความสนใจแก่ผู้มาใช้

บริการ เพื่อใช้เป็นมาตรฐานวัดคุณภาพบริการดังกล่าวนี้ มีชื่อเรียกว่า “SERVQUAL”

 ทฤษฎีเกี่ยวกับพฤติกรรมของผู้บริโภค

 พฤติกรรมผู้บริโภค (Consumer Behavior) หมายถึง พฤติกรรมซ่ึงผู้บริโภคท�าการค้นหา การซ้ือ การใช้ การประเมินผล  

การใช้สอยผลิตภัณฑ์ และการบริการ ซึ่งคาดว่าจะตอบสนองความต้องการของตนเอง (Schiffman and Kanuk, 1994, p. 46) หรือเพื่อ

ตอบสนองความต้องการภายในครัวเรือนและองค์กร ผู้บริโภคทุกคนที่ซื้อสินค้าและบริการไปเพื่อวัตถุประสงค์เช่นว่านี้รวมกัน เรียกว่าตลาด

ผู้บริโภค ผู้บริโภคทั่วโลกนั้นมีความแตกต่างกันในลักษณะด้านประชากรศาสตร์อยู่หลาย ประเด็น เช่น ในเรื่องของอายุ รายได้ ระดับการ

ศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณีค่านิยม และรสนิยม เป็นต้น พฤติกรรมการกิน การใช้ การซ้ือ และความรู้สึกนึกคิดของผู้บริโภคต่อ

ผลิตภัณฑ์จึงแตกต่างกันออกไป ท�าให้มีการซื้อการบริโภคสินค้าและบริการหลาย ๆ ชนิดที่แตกต่างกัน นอกจากลักษณะประชากรดังกล่าว

แล้ว ยังมีปัจจัยอื่นๆ อีกที่ท�าให้มีการบริโภคแตกต่างกัน (กมลภพ ทิพย์ปาละ, 2555)

วิธีการด�าเนินการวิจัย 

 ประชากร ได้แก่ ประชากรทีม่าใช้บรกิารด้านสนิเชือ่ของธนาคารอาคารสงเคราะห์ สาขาฉะเชงิเทรา จงัหวดัฉะเชงิเทรา จากจ�านวน

ประชากรผู้มาใช้บริการทั้งหมด 917 คน ผู้วิจัยก�าหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างโดยใช้การค�านวณตามสูตรของ Yamane ในการค�านวณ 

ในระดับความคลาดเคลื่อนท่ียอมรับได้ ไม่เกิน 5 % (Taro Yamane, 1973) จะได้ขนาดกลุ่มตัวอย่างจ�านวน 300 คน โดยใช้วิธีการ 

สุ่มตัวอย่าง แบบบังเอิญ (Accidental Sampling) เพื่อให้ได้ครบตามจ�านวน 

เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล

 การวิจัยครั้งน้ี เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ ผู้วิจัยใช้แบบสอบถาม (questionnaire) เป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล 

เชิงปริมาณ โดยแบ่งออกเป็น 4 ตอน ดังนี้ 
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 ตอนที่ 1 ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม โดยใช้แบบสอบถามปลายปิด (Closed-end Questionnaire) ชนิดค�าถามที่

ต้องการค�าตอบเดยีวจากหลายตวัเลอืก (Multi-choices) เป็นค�าถามเก่ียวกับข้อมูลทัว่ไป โดยข้อค�าถามเป็นแบบตรวจสอบรายการ (Check-list) 

รวมจ�านวน 6 ข้อ

 ตอนที ่2 ข้อค�าถามเกีย่วกบัพฤติกรรมการรบับรกิารด้านสนิเชือ่ของธนาคารอาคารสงเคราะห์ สาขาฉะเชงิเทรา จงัหวดัฉะเชงิเทรา 

แบบสอบถาม โดยใช้แบบสอบถามปลายปิด (Closed-end Questionnaire) ชนิดค�าถามที่ต้องการค�าตอบเดียวจากหลายตัวเลือก 

(Multi- choices) ข้อค�าถามเป็นแบบตรวจสอบรายการ (Check-list) รวมจ�านวน 4 ข้อ

 ตอนที่ 3 ข้อค�าถามเกี่ยวกับการประเมินคุณภาพการให้บริการด้านสินเชื่อของธนาคารอาคารสงเคราะห์ สาขาฉะเชิงเทรา จังหวัด

ฉะเชงิเทรา โดยก�าหนดความส�าคญัของคณุภาพการให้บรกิารด้านสนิเชือ่ของธนาคารอาคารสงเคราะห์ สาขาฉะเชงิเทรา จังหวดัฉะเชงิเทรา 

จ�านวน 5 ด้าน ใช้หลักเกณฑ์การให้คะแนนตามวิธีของ Likert Scale และใช้ระดับการวัดข้อมูลประเภทอันตรภาคชั้น (interval scale) 

ก�าหนดมาตรวัดเป็น 5 ระดับ 

 ตอนท่ี 4 แบบสอบถามเกี่ยวกับข้อเสนอแนะต่อการให้บริการ คุณภาพการให้บริการด้านสินเช่ือของธนาคารอาคารสงเคราะห์  

สาขาฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา มีลักษณะเป็นค�าถามปลายเปิดเกี่ยวกับข้อเสนอแนะเพื่อให้ผู้ตอบแบบสอบถามได้แสดงความคิดเห็น

สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล

 1. ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ รายได้ต่อเดือน ระดับการศึกษา และอาชีพ วิเคราะห์ข้อมูล

โดยใช้การแจกแจงความถี่ (frequency) และหาค่าร้อยละ (percentage) 

 2.  ข้อมูลพฤติกรรมของผู้ใช้บริการ ได้แก่ วัตถุประสงค์ของการกู้ยืม วงเงินที่ได้รับอนุมัติจากธนาคาร ระยะเวลาที่ธนาคารให้กู้ 

และลกัษณะการกูย้มืของท่านกบัธนาคารมผีูกู้ร่้วมกีค่น วเิคราะห์ข้อมูลโดยใช้การแจกแจงความถี ่(frequency) และหาค่าร้อยละ (percentage)

 3.  ข้อมูลเก่ียวกับความคิดเห็นต่อคุณภาพการให้บริการด้านสินเช่ือของธนาคารอาคารสงเคราะห์ สาขาฉะเชิงเทรา จังหวัด

ฉะเชิงเทรา วิเคราะห์โดยค�านวนหาค่าเฉลี่ย (mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (standard deviation) 

 4.  การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์เพียร์สัน (Pearson correlation coefficient) เพื่อหาความสัมพันธ์

ระหว่างคณุภาพการให้บรกิารด้านสนิเชือ่ของธนาคารอาคารสงเคราะห์ สาขาฉะเชงิเทรา กบัพฤตกิรรมการรบับริการด้านสินเชือ่ของธนาคาร

อาคารสงเคราะห์ สาขาฉะเชิงเทรา 

ผลการวิจัย

 1.  ผลการวิเคราะห์ข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ�านวน 204 คน คิดเป็น 

ร้อยละ 51.00 ส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง 30 – 39 ปี จ�านวน 148 คน คิดเป็นร้อยละ 49.33 ส่วนใหญ่มีสถานภาพโสด จ�านวน 159 คน  

คิดเป็นร้อยละ 53.00 ส่วนใหญ่มีรายได้ต่อเดือน 10,001-20,000 บาท จ�านวน 119 คน คิดเป็นร้อยละ 39.67 ส่วนใหญ่มีระดับการศึกษา

ปริญญาตรี จ�านวน 138 คน คิดเป็นร้อยละ 46.00 และส่วนใหญ่ประกอบอาชีพพนักงานบริษัท/ลูกจ้างบริษัท จ�านวน 110 คน คิดเป็น 

ร้อยละ 36.67

 2.  ผลการวเิคราะห์ข้อมลูพฤตกิรรมการรบับรกิารด้านสนิเชือ่ของธนาคารอาคารสงเคราะห์ สาขาฉะเชงิเทรา จงัหวดัฉะเชงิเทรา 

ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่กู้เพื่อซื้อที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง จ�านวน 163 คน คิดเป็นร้อยละ 54.33 ส่วนใหญ่มีวงเงินกู้ 1,000,001 – 

2,000,000 บาท ที่ได้รับอนุมัติจากธนาคาร จ�านวน 162 คน คิดเป็นร้อยละ 54.00 ส่วนใหญ่มีระยะเวลาที่ธนาคารให้กู้ระหว่าง 31 ปี - 40 ป ี

จ�านวน 219 คน คิดเป็นร้อยละ 73.00 และส่วนใหญ่ไม่มีผู้กู้ร่วม จ�านวน 146 คน คิดเป็นร้อยละ 48.67

 3.  การวิเคราะห์ข้อมูลเก่ียวกับระดับความคิดเห็นต่อคุณภาพการให้บริการด้านสินเช่ือของธนาคารอาคารสงเคราะห์  

สาขาฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา 
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ตารางที่ 2  แสดงค่าเฉลีย่ และค่าส่วนเบีย่งเบนมาตรฐานระดบัความคดิเหน็ของผูร้บับรกิารต่อคณุภาพการให้บริการด้านสินเชือ่ของธนาคาร

อาคารสงเคราะห์ สาขาฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา ในภาพรวม

คุณภาพการให้บริการของธนาคาร
N = 300

		S.D.		ระดับ		

 ด้านลักษณะทางกายภาพ       3.75  0.384  มาก  

 ด้านความน่าเชื่อถือของธนาคาร      4.09  0.882  มาก  

 ด้านการท�าให้ผู้มาใช้บริการเกิดความเชื่อมั่น    4.11  0.778  มาก  

 ด้านความตั้งใจที่จะให้บริการด้วยความรวดเร็ว    3.38  0.789 ปานกลาง  

 ด้านความเอาใจใส่ต่อผู้มาใช้บริการ     3.85  0.431  มาก  

				รวม							3.83		0.652		มาก

  จากตารางที่ 2 ระดับความคิดเห็นของผู้รับบริการต่อคุณภาพการให้บริการด้านสินเชื่อของธนาคารอาคารสงเคราะห์  

สาขาฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยภาพรวมมีคะแนนเฉล่ียอยู่ในระดับมากเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ เรียงตามล�าดับคะแนนเฉล่ียจาก

มากไปหาน้อย ได้แก่ อันดับหนึ่ง ด้านการท�าให้ผู้มาใช้บริการเกิดความเช่ือม่ัน อันดับสอง ด้านความน่าเช่ือถือของธนาคาร อันดับสาม  

ด้านความเอาใจใส่ต่อผู้มาใช้บริการ

 4.  การทดสอบการวิจัย ผู้วิจัยวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เพียร์สัน (Pearson correlation coefficient)

ตารางที่ 3  แสดงค่าสถติสิมัประสทิธิส์หสมัพนัธ์ระหว่างคุณภาพการให้บรกิารด้านสินเชือ่ของธนาคารอาคารสงเคราะห์ สาขาฉะเชงิเทรากบั

พฤติกรรมการรับบริการด้านสินเชื่อของธนาคารอาคารสงเคราะห์ สาขาฉะเชิงเทรา

Coefficients

Model Unstandardized

Coefficients

Standardized

Coefficients

t Sig.

B Std.Error Beta

 ค่าคงที่ (Constant) 3.973 0.869 - 4.571 .001

1. ด้านลักษณะทางกายภาพ 0.296 0.110 0.140 2.684 .007*

2. ด้านความน่าเชื่อถือของธนาคาร   0.238 0.078 0.219 3.069 .000*

3. ด้านการท�าให้ผู้มาใช้บริการเกิดความเชื่อมั่น  0.268 0.117 0.117 2.284 .003*

4. ด้านความตั้งใจที่จะให้บริการด้วยความรวดเร็ว 0.194 0.084 0.167 2.299 .000*

5. ด้านความเอาใจใส่ต่อผู้มาใช้บริการ 0.176 0.053 0.280 2.110 .000*

*มีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

  จากตารางที่ 3 พบว่า คุณภาพการให้บริการ ที่ประกอบด้วย ด้านลักษณะทางกายภาพ ด้านความน่าเชื่อถือของธนาคาร  

ด้านการท�าให้ผู้มาใช้บริการเกิดความเชื่อม่ัน ด้านความตั้งใจที่จะให้บริการด้วยความรวดเร็ว และด้านความเอาใจใส่ต่อผู้มาใช้บริการ  

มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการรับบริการด้านสินเชื่อของธนาคารอาคารสงเคราะห์ สาขาฉะเชิงเทราจังหวัดฉะเชิงเทรา โดยพิจารณาจาก

ค่า Sig. ซึ่งมีค่าน้อยกว่า 0.05 

อภิปรายผล 

 การศกึษาคร้ังนีเ้ป็นการศึกษาคณุภาพการให้บรกิารด้านสนิเช่ือของธนาคารอาคารสงเคราะห์ สาขาฉะเชงิเทรา จงัหวดัฉะเชงิเทรา 

มีวัตถุประสงค์ดังนี้
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 1.  เพื่อศึกษาระดับคุณภาพการให้บริการด้านสินเช่ือของธนาคารอาคารสงเคราะห์ สาขาฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา  

ในภาพรวมการให้บริการท้ัง 5 ด้าน อยู่ในระดับมาก ซ่ึงเมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านการท�าให้ผู้มาใช้บริการเกิดความเชื่อมั่น  

อยู่ในระดับมาก อาจกล่าวได้ว่า ผู้ให้บริการมีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานเป็นอย่างดี มีมนุษยสัมพันธ์ดี ยิ้มแย้ม อัธยาศัยดี  

มีความเป็นกันเอง สอดคล้องกับงานวิจัยของจันทนา ประสงค์กิจ (2552) ซึ่งวิจัยเรื่อง คุณภาพการบริการของธนาคารกรุงศรีอยุธยา จ�ากัด 

(มหาชน) สาขาย่อยแหลมฉบัง ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความเห็นว่าคุณภาพบริการด้านการท�าให้ผู้มาใช้บริการเกิดความเชื่อมั่น 

มีคุณภาพในการบริการท่ีดีมากท่ีสุด ด้านความน่าเช่ือถือของธนาคาร อยู่ในระดับมาก อาจกล่าวได้ว่า ผู้บริการสามารถให้ค�าแนะน�าหรือ 

แก้ปัญหาเกี่ยวกับขั้นตอนการท�าธุรกรรมต่างๆ แก่ลูกค้าได้อย่างถูกต้อง ตลอดจนสามารถตอบข้อสงสัยหรือให้ความรู้ในด้านต่างๆ ได้ดี 

สอดคล้องกับงานวิจัยของดลพร รุ่งปัจฉิม (2556) ซึ่งวิจัยเรื่อง ความพึงพอใจของประชาชนต่อคุณภาพการบริการของธนาคารออมสิน  

ในจังหวัดระนอง ผลการศึกษาพบว่า คุณภาพบริการด้านความน่าเชื่อถือ อยู่ในระดับมากที่สุด ผู้มาใช้บริการได้รับการบริการตามที่ธนาคาร

ก�าหนด ด้านความเอาใจใส่ต่อผู้มาใช้บริการ อยู่ในระดับมาก อาจกล่าวได้ว่า ผู้ให้บริการรับฟังปัญหา ข้อเสนอแนะ และพร้อมที่จะปรับปรุง

ตามความต้องการของลูกค้า สอดคล้องกับงานวิจัยของณัฐดนัย คลล�้า (2553) ซึ่งวิจัยเรื่อง คุณภาพการให้บริการด้านสินเชื่อของธนาคาร 

เพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาชัยนาท ผลการศึกษาพบว่า คุณภาพการบริการด้านการดูแลเอาใจใส่ อยู่ในระดับมากที่สุด 

พนักงานดูแลเอาใจใส่ลูกค้าเป็นอย่างดี ให้เกียรติลูกค้าเห็นว่าลูกค้าคือคนส�าคัญ ด้านลักษณะทางกายภาพ อยู่ในระดับมาก อาจกล่าวได้ว่า 

ความเพียงพอของสิ่งอ�านวยความสะดวก เช่น เก้าอี้ น�้าดื่ม หนังสือพิมพ์ เป็นต้น สอดคล้องกับงานวิจัยของกาญจนาถ โพธิศาสตร์ (2553) 

ซึ่งวิจัยเรื่อง คุณภาพการให้บริการของธนาคารไทยพาณิชย์ จ�ากัด (มหาชน) สาขาสี่แยกสนามบินเชียงใหม่ ผลการวิจัยพบว่า คุณภาพการ

บริการด้านลักษณะทางกายภาพ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก อาจเนื่องมาจากความทันสมัยของเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ให้บริการแก่ลูกค้า 

และด้านความตั้งใจท่ีจะให้บริการด้วยความรวดเร็ว อยู่ในระดับปานกลาง อาจกล่าวได้ว่า ผู้ให้บริการมีความกระตือรือร้นท่ีจะให้บริการ  

ผูใ้ช้บรกิารสามารถตดิต่อพนกังานได้ตลอดเวลาทีธ่นาคารเปิดท�าการ สอดคล้องกบังานวจัิยของชลธชิา ศรบี�ารงุ (2557) ซึง่วจิยัเรือ่ง คณุภาพ

การให้บริการของธนาคารกรุงเทพ สาขาดอนหัวฬ่อ จังหวัดชลบุรี ผลการศึกษาพบว่า คุณภาพการบริการด้านความตั้งใจที่จะให้บริการด้วย

ความรวดเร็วมากที่สุด ผู้ให้บริการมีความกระตือรือร้นที่จะให้บริการ

 2.  เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพการให้บริการด้านสินเชื่อกับพฤติกรรมการรับบริการของธนาคารอาคารสงเคราะห์ 

สาขาฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา จากการวิเคราะห์สมมุติฐาน พบว่า คุณภาพการให้บริการ 5 ด้าน ได้แก่ ด้านลักษณะทางกายภาพ  

ด้านความน่าเชือ่ถือของธนาคาร ด้านความตัง้ใจทีจ่ะให้บริการด้วยความรวดเรว็ ด้านการท�าให้ผูม้าใช้บรกิารเกดิความเชือ่มัน่ และด้านความ

เอาใจใส่ต่อผู้มาใช้บริการ มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมของผู้รับบริการ เป็นไปในทิศทางเดียวกัน อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

อย่างไรก็ตาม แม้ว่าลูกค้าเป้าหมาย จะมีพฤติกรรมการรับบริการที่ต่างกัน แต่การด�าเนินธุรกิจบริการให้มีคุณภาพนั้น ผู้ประกอบกิจการควร

ต้องรู้ว่าท�าอย่างลกูค้าจะได้รบัความสะดวกสบายในการให้บรกิารทีเ่กดิข้ึนและต้องจดัระบบให้มกีารให้บรกิารนัน้อย่างครบถ้วน เตรยีมพร้อม

ที่จะแก้ไขปัญหาในเรื่องต่างๆ ที่คาดว่าจะเกิดขึ้น ทั้งนี้ ผลดังกล่าวมีความสอดคล้องกับงานวิจัยของนพพร สะใบบาง (2553) ซึ่งวิจัยเรื่อง 

คุณภาพการให้บริการของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาแม่โจ้ ผลการศึกษาพบว่าปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด 

มีความสัมพันธ์กับคุณภาพการให้บริการของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาแม่โจ้ อยู่ในระดับสูง และเป็นไปในทิศทาง

เดียวกัน 

ข้อเสนอแนะ 

 ส�าหรับการวิจัยครั้งต่อไป ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะว่า 

 1.  การศึกษาระดับความคิดเห็นคุณภาพการให้บริการด้านสินเชื่อของธนาคารอาคารสงเคราะห์ สาขาฉะเชิงเทรา จังหวัด

ฉะเชงิเทรา พบว่าผูร้บับรกิารมคีวามคดิเหน็ต่อคณุภาพการบรกิารด้านความตัง้ใจทีจ่ะให้บรกิารด้วยความรวดเรว็ น้อยกว่าด้านอืน่ จงึควรท่ี

จะปรับปรุงคุณภาพการบริการด้านดังกล่าวให้มีคุณภาพที่ดีขึ้น เพื่อตอบสนองความพึงพอใจให้ผู้รับบริการได้สูงสุด 

 2.  ควรก�าหนดระยะเวลาในการปฏิบัติงานให้มีความรวดเร็วอย่างสม�่าเสมอต่อเนื่อง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพมากขึ้นโดยเน้นการ

บริการแบบ One stop service จัดให้มีหลายช่องทางในการติดต่อเจ้าหน้าที่ เพื่อเป็นทางเลือกให้กับประชาชนในการการเข้ารับบริการ 

จากธนาคาร

 3. เนือ่งจากการศกึษาครัง้นีเ้ป็นกรณศีกึษาผูท้ีม่าใช้บรกิารธนาคารอาคารสงเคราะห์ สาขาฉะเชงิเทราเท่านัน้ ส�าหรบัการส�ารวจ

ครั้งต่อไปควรจะขยายพื้นที่ออกไปในเขตพื้นที่ใกล้เคียงเพื่อให้ได้ข้อมูลที่ทั่วถึงและครอบคลุมมากยิ่งขึ้น 
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 สารนิพนธ์ฉบับนี้ิส�าเร็จลุล่วงได้ดีด้วยความกรุณาอย่างยิ่งจากอาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์ ดร.ธนเดช กังสวัสดิ์ ที่ได้กรุณาสละเวลา

เพื่อให้ค�าแนะน�า ช่วยเหลือ และตรวจแก้ไขข้อบกพร่องอันเป็นประโยชน์อย่างยิ่งส�าหรับวิทยานิพนธ์ฉบับนี้ จนด�าเนินการเรียบร้อยสมบูรณ์ 
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คุณลักษณะอันพึงประสงค์ในการท�างานด้านการบัญชีนิติวิทยา

ของผู้ปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบในกรุงเทพมหานคร

Desirable Characteristics of Working in Forensic Accounting 

of Audit Worker in Bangkok

ทศพร วัฒนศักดิ์1 

Todsaporn Wattanasak1

มหาวิทยาลัยศรีปทุม

บทคัดย่อ 

 การศึกษาคร้ังนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ความรู้ความเข้าใจในการท�างานด้านการบัญชีนิติวิทยา  

ความพร้อมในการท�างานด้านการบัญชีนิติวิทยา และเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างคุณลักษณะอันพึงประสงค์กับความพร้อมในการ

ท�างานด้านการบัญชีนิติวิทยาของผู้ปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบในกรุงเทพมหานคร โดยเก็บรวบรวมจากกลุ่มตัวอย่างที่เป็นผู้ปฏิบัติงาน 

ด้านการตรวจสอบบัญชีในกรุงเทพมหานคร จ�านวน 377 คน ผลการศึกษาพบว่า ผู้ปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบบัญชีในกรุงเทพมหานคร  

มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับบัญชีนิติวิทยาอยู่ในระดับมาก มีความพร้อมเกี่ยวกับการท�างานด้านบัญชีนิติวิทยาอยู่ในระดับมากท่ีสุด  

ซึ่งเรื่องที่ผู้ปฏิบัติงานด้านการบัญชี มีความพร้อมอยู่ในระดับมากที่สุด ได้แก่ ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และด้านธุรกิจ รองลงมาได้แก่  

ด้านกฎหมาย ด้านการทุจริต ด้านการตรวจสอบ และด้านการสื่อสาร ส�าหรับเรื่องที่ผู้ปฏิบัติงานด้านการบัญชี มีความพร้อมอยู่ในระดับมาก 

คอื ด้านบญัช ีและจากผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า คุณลกัษณะอันพึงประสงค์ของนกับญัชนีติิวทิยา เมือ่จ�าแนกตามเพศ ระดับการศกึษา 

ประสบการณ์ในการท�างานด้านการตรวจสอบ จ�านวนใบอนุญาตที่เกี่ยวข้อง และความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับบัญชีนิติวิทยาที่แตกต่างกัน  

ท�าให้ผู้ปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบบัญชีในกรุงเทพมหานคร มีความพร้อมในการท�างานด้านบัญชีนิติวิทยาที่แตกต่างกันอย่างมีนัยส�าคัญ

ทางสถิติที่ระดับ 0.05

ค�าส�าคัญ: คุณลักษณะอันพึงประสงค์ การบัญชีนิติวิทยา ผู้ปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบ

Abstract 

  This study was to study desirable characteristics, knowledge and understanding of forensic accounting work, 

readiness to work in forensic accounting and compare the differences between desirable characteristics and readiness 

for forensic accounting work of audit practitioners in Bangkok. It was collected from a sample of 377 audit practitioners 

in Bangkok. The results showed that Auditor in Bangkok knowledge of forensic accounting is at a high level.  

The readiness for working in forensic accounting is at the highest level. Which matters that accounting practitioners. 

The readiness is at the highest level, including information technology and business. Followed by law, corruption,  

inspection side and communication. For those who work in accounting the readiness of the forensic accountant was 

at a high level. When classified by sex, education, experience in auditing work, number of licenses involved and  

understanding of different forensic accounts make the auditors in Bangkok. The readiness to work in forensic  

accounting differed statistically at the 0.05 level.

Keywords: Desirable features, Forensic accounting, Audit workers

1. บทน�า 

การด�าเนนิกจิการต่างๆ ภายในบรษิทัหรอืการท�าธรุกจิย่อมต้องมกีารตรวจสอบบญัชเีพือ่สามารถตรวจสอบงบประมาณต่าง ๆ  และ

เพื่อการยื่นภาษีต่อสรรพากร การตรวจสอบบัญชีนั้นมีความหมายและความส�าคัญต่อบริษัทหรือธุรกิจต่างๆ ปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงเกิด

ขึน้อยูต่ลอดเวลา มกีารพฒันาทัง้ทางด้านวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี จนท�าให้เกดิการเปลีย่นรปูแบบการด�าเนนิธรุกจิ การใช้ชวีติประจ�าวนั 

1  หน่วยงานต้นสังกัดของผู้เขียนบทความ/ผลงาน (12 pt.) Department of XXXX, Faculty of XXXX, XXXXX University, E-mail (11 pt.)
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ส่งผลให้การแข่งขันธุรกิจมีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบไปด้วยเช่นกัน ดังนั้น ผู้ประกอบวิชาชีพสายงานบัญชีเป็นสายอาชีพที่มีความจ�าเป็นต้อง

เรียนรู้ พัฒนาทักษะในหน้าที่การงาน เนื่องจากเป็นสายงานที่จะมีแนวโน้นการทดแทนแรงงานด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ (นภารัตน์ 

ศรีวรรณวิทย์, 2564) และควรเตรียมตัวให้พร้อมอยู่เสมอด้วยการพัฒนาความรู้และทักษะทางวิชาชีพให้มีคุณภาพตามมาตราฐานวิชาชีพ 

โดยการปรับทัศนคติ มุมมอง และททบาท ให้พัฒนาไปพร้อมกับโลกที่เปลี่ยนแปลงในปัจจจุบัน (จักรกฤศฏิ์ พาราพันธกุล, 2562) เนื่องจาก

ในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมา ได้มีการน�าความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีมาพัฒนากระบวนการท�างานและทดแทนงานของนักบัญชีอยู่ตลอดเวลา 

ท�าให้นักบัญชีต้องมีการปรับตัว การทบทวนทักษะเพื่ออนาคต (Reskill) เพื่อให้ตอบความต้องการของโลกอนาคต นักบัญชีจะต้องมีความ

เข้าใจระบบสารสนเทศทางการบัญชีและเทคโนโลยีในระดับที่สามารถมีส่วนร่วมในการพัฒนาระบบ เพื่อให้ทันกับระบบงานของลูกค้าและ

รูปแบบการปฏิบัติงานของนักบัญชี นอกจากทักษะด้านความรู้แล้ว ทักษะด้านอารมณ์ก็มีส่วนส�าคัญในการประกอบอาชีพบัญชี เพราะงาน

บัญชีจะใช้ดุลยพินิจและวิเคราะห์ การสื่อสาร และการท�างานร่วมกันข้ามวิชาชีพ เพื่อการหาทางออกของปัญหาจะมีส่วนส�าคัญมากขึ้น

การทุจริตทางการบัญชีและภาษีอากร ถือเป็นปัญหาท่ีมีความรุนแรงและส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจของโลกเป็นอย่างยิ่ง  

การล้มละลายของบริษัทยักษ์ใหญ่ทั่วโลก ส่งผลให้เกิดความเสียหายมหาศาลต่อส�านักงานสอบบัญชี ผู้ถือหุ้น เจ้าหนี้ พนักงาน รวมทั้ง 

ความน่าเชือ่ถอืความไว้วางใจในวชิาชพีบญัชแีละสอบบญัชจีากสาธารณชนทัว่โลก การทจุรติทางภาษีอากร ในแง่ของกฎหมายการทจุรติทาง

ด้านการบัญชีและภาษีอากรบางลักษณะเป็นความผิดและมีโทษในทางอาญา แต่เนื่องจากในปัจจุบันการกระท�าอันทุจริตนั้นมีความซับซ้อน

และมีหลายรูปแบบ แต่ละรูปแบบก็มีการควบคุมและมีบทลงโทษทางกฎหมายที่แตกต่างกันไป (ชนิดา ยาระณะ, 2562) นักบัญชีนิติวิทยา 

ถือเป็นนักบัญชีประเภทหนึ่งที่มีความเกี่ยวข้องกับกระบวนการยุติธรรม การสืบสวน การวิเคราะห์ทางการเงิน กระบวนการบัญชี การตรวจ

จับทุจริตหรืออาชญกรรมทางเศรษฐกิจ ซึ่งเป็นงานส่วนหน่ึงของการบัญชี การทุจริตสามารป้องกันได้โดยผู้ตรจสอบภายในหรือภายนอก  

โดยการตรวจสอบเป็นระยะ เพื่อตรวจสอบการปฏิบัติงานตามระเบียบของบัญชีบริษัท ให้เป็นไปตามหลักการบัญชีและนโยบายองค์กร  

จึงจ�าเป็นต้องมีการสร้างการบัญชีประเภทบัญชีนิติวิทยา เพื่อพิสูจน์การทุจริต ระบุรายการธุรกรรมการทุจริต จึงเรียกได้ว่า “การบัญชี

นิติวิทยา” ซึ่งนักบัญชีนิตวิทยา จะต้องมีทักษะทางการบัญชี การตรวจสอบ และการสืบสวน ต้องตอบสนองและสื่อสารข้อมูลทางการเงิน

อย่างรัดกุมชัดเจนในการพิจารณาคดีในชั้นศาลในฐานะพยานผู้เชี่ยวชาญ และที่ปรึกษาในการด�าเนินคดี (อิฐนันท์ ปุรณะพรรค์, 2563)

ดงันัน้ ผูว้จัิยจงึมคีวามสนใจทีจ่ะท�าการศกึษาเรือ่ง คณุลกัษณะอันพงึประสงค์ในการท�างานด้านการบญัชีนิตวิทิยาของผูป้ฏบิติังาน

ด้านการตรวจสอบในกรุงเทพมหานคร เพื่อศึกษาถึงคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ความรู้ความเข้าใจในการท�างานด้านการบัญชีนิติวิทยา  

ความพร้อมในการท�างานด้านการบัญชีนิติวิทยา และเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างคุณลักษณะอันพึงประสงค์กับความพร้อมในการ

ท�างานด้านการบัญชีนิติวิทยาของผู้ปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบในกรุงเทพมหานคร เพื่อใช้เป็นแนวทางพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์

ของนักบัญชีนิติวิทยาให้มีความพร้อมในการปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบบัญชี และสามารถตอบสนองความต้องการทางด้านนักบัญชีนิติ

วิทยาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

2. กระบวนการ/วิธีการด�าเนินงาน/วิธีการวิจัย 

 2.1 รูปแบบการศึกษา

  การศึกษาเป็นการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) ในรูปแบบการวิจัยเชิงส�ารวจ (Survey Research) โดยใช้วิธี

เก็บข้อมูลด้วยแบบสอบถาม (Questionnaire) เป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลในการวิจัย ณ ช่วงเวลาใดเวลาหนึ่งเพียงครั้งเดียว 

(Cross Sectional Study)
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 2.2  กรอบแนวคิดการศึกษา

รูปที่ 1 กรอบแนวคิดการศึกษา

 2.3  ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง

   2.3.1  ประชากร

       ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ ผู้ปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบบัญชีในกรุงเทพมหานคร จ�านวน 19,413 คน 

(กรมพัฒนาธุรกิจการค้า, 2563)

  2.3.2 กลุ่มตัวอย่าง

     กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งน้ี ได้แก่ คือ ผู้ปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบบัญชีในกรุงเทพมหานคร โดยท�าการ

ก�าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่าง (Sample Size) โดยใช้ตารางส�าเร็จรูปของ Taro Yamane (1973) ที่ค่าความคลาดเคลื่อน 0.05 ได้ขนาดของ

กลุ่มตัวอย่างทั้งหมด จ�านวน 377 คน และท�าการสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) กับผู้ปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบบัญชี

ในกรุงเทพมหานคร เท่านั้น

 2.4  เครื่องมือวิจัยและการตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ

  ผู ้วิจัยได้จัดท�าแบบสอบถาม (Questionnaire) เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง  

โดยมีรายละเอียดเกี่ยวกับการสร้างแบบสอบถาม ดังต่อไปนี้ 

  2.4.1  ผู้วิจัยรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับแนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับคุณลักษณะอันพึงประสงค์ในการท�างานด้านการบัญชี

นิติวิทยาของผู้ปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการสร้างแบบสอบถาม 

  2.4.2  จัดสร้างแบบสอบถามจากกรอบแนวคิด ที่เกี่ยวข้องกับแนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับ คุณลักษณะอันพึงประสงค์ในการ

ท�างานด้านการบัญชีนิติวิทยาของผู้ปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบ 

  2.4.3  น�าแบบสอบถามที่ได้สร้างขึ้นมาเสนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษา เพื่อปรับปรุงแก้ไข 

  2.4.4  น�าแบบสอบถามที่แก้ไขแล้วไปทดลอง (Try Out) กับกลุ่มตัวอย่างจ�านวน 30 ราย ที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างจริง เพื่อหาค่า

ความเชือ่มัน่ (Reliability of the Test) โดยใช้วธิหีาค่าสมัประสทิธิอ์ลัฟ่า ของครอนบาช (Alpha Cronbach Coefficient) โดยให้มค่ีาความ

เชื่อมั่นเกินกว่า 0.80 แล้วจึงน�าแบบสอบถามไปใช้กับกลุ่มตัวอย่างจริงต่อไป    ซึ่งได้ค่าสัมประสิทธิ์อัลฟ่าเท่ากับ 0.83

  ส�าหรับเครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัยครั้งน้ี เป็นแบบสอบถามที่มีข้อมูลเกี่ยวกับคุณลักษณะอันพึงประสงค์ในการท�างานด้านการ

บัญชีนิติวิทยาของผู้ปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบในกรุงเทพมหานคร โดยท�าการแบ่งแบบสอบถามออกเป็น 3 ส่วน ประกอบด้วย 

  ส่วนที่ 1 ข้อมูลคุณลักษณะทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม เป็นค�าถามแบบปลายปิด (Close-ended Response Question) 

เกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม มีจ�านวน 7 ข้อ ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา รายได้เฉลี่ยต่อเดือน ประเภทขององค์กรที่

ปฏิบัติงาน ประสบการณ์ในการท�างานด้านการตรวจสอบ และจ�านวนใบอนุญาตที่เกี่ยวข้อง 
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  ส่วนที่ 2 ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับบัญชีนิติวิทยา เป็นค�าถามแบบเลือกตอบ จ�านวน 10 ข้อ ข้อค�าถามจ�านวนข้อทั้งหมด 

มีเกณฑ์การตัดสิน แบ่งเป็น 2 ระดับ ได้แก่ จริง และเท็จ ถ้าผู้ตอบบสอบถามตอบถูกจะให้ 1 คะแนน ถ้าตอบผิดหรือไม่ตอบให้ 0 คะแนน 

รวมคะแนนเต็มทั้งหมด 20 คะแนน ผู้วิจัยได้ก�าหนดเกณฑ์การแปลผลข้อมูล โดยแบ่งระดับคะแนนเป็น 3 ระดับ ดังต่อไปนี้

  ส่วนที่ 3 การประเมินตนเองเกี่ยวกับการท�างานด้านบัญชีนิติวิทยา เป็นค�าถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale 

Method) โดยแบ่งค�าตอบออกเป็น 5 ระดับ เกี่ยวกับการประเมินตนเองเกี่ยวกับการท�างานด้านบัญชีนิติวิทยา แบ่งออกเป็น 7 ด้าน ได้แก่ 

ด้านบัญชี ด้านการตรวจสอบ ด้านกฎหมาย ด้านการสื่อสาร ด้านเทคโนโลยี ด้านการทุจริต และด้านธุรกิจ 

 2.5  การเก็บรวบรวมข้อมูล

  2.5.1  ผู้วิจัยท�าการเก็บรวบรวมข้อมูลจากแบบสอบถาม จากผู้ปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบบัญชีในกรุงเทพมหานคร  

จ�านวน 377 คน ด้วยวิธีการแจกแบบสอบถามกับกลุ่มตัวอย่างโดยตรง และการตอบแบบสอบถามโดยใช้ Google Form กับกลุ่มตัวอย่าง

  2.5.2  ผู้วิจัยน�าแบบสอบถามที่ได้มาตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของข้อมูล และน�ามาตรวจให้คะแนนตามเกณฑ์ที่ตั้งไว้ 

จากนั้นจึงน�าข้อมูลที่ได้มาพิมพ์ลงเคร่ืองคอมพิวเตอร์เพ่ือเตรียมวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ส�าเร็จรูปทางสถิติในการวิเคาะห์ 

ผลการศึกษาต่อไป 

 2.6  การวิเคราะห์ข้อมูล

  การวิเคราะห์ข้อมูลในการวิจัยครั้งนี้ เป็นการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Analysis) โดยน�าข้อมูลมา

ประมวลผลและวิเคราะห์ด้วยโปรแกรมทางสถิติ ซึ่งสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล แบ่งออกเป็น 2 ประเภท ดังต่อไปนี้

  2.6.1  สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ได้แก่ ค่าความถี่ (Frequency) และค่าร้อยละ (Percen-tage) ค่าเฉลี่ย 

(Mean) และค่าส่วนเบี่ยงเบน มาตรฐาน (Standard Deviation) 

  2.6.2  สถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) เพื่อเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่าง ความพร้อมในการท�างานด้านบัญชี

นิติวิทยา จ�าแนกตามคุณลักษณะอันพึงประสงค์ โดยค่าสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ t-test และ One Way ANOVA และท�าการ

ทดสอบความแตกต่างรายคู่ด้วยวิธี Least Significant Difference (LSD) โดยได้ก�าหนดนัยส�าคัญทางสถิติไว้ที่ระดับ 0.05

3. ผลการด�าเนินงาน/ผลการวิจัย 

 3.1  ข้อมูลคุณลักษณะทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม

    คุณลักษณะทั่วไปของผู้ปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบบัญชีในกรุงเทพมหานคร ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุระหว่าง 36-45 

ปี จบการศึกษาระดับปริญญาโท และมีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนระหว่าง 40,001-60,000 บาท ส�าหรับคุณลักษณะเฉพาะของผู้ปฏิบัติงานด้าน

การตรวจสอบบญัชใีนกรงุเทพมหานคร ส่วนใหญ่ปฏบิตังิานอยูใ่นหน่วยงานเอกชน มปีระสบการณ์ในการท�างานด้านการตรวจสอบอยูร่ะหว่าง 

3-6 ปี มีจ�านวนใบอนุญาตที่เกี่ยวข้องเฉลี่ย 2.55 ใบ ส่วนใหญ่มีจ�านวนใบอนุญาตจ�านวน 3 ใบ และทั้งหมดมีใบอนุญาตประเภท CPA  

รองลงมามีใบอนุญาตประเภท CIA และใบอนุญาตประเภท CMA ตามล�าดับ

 3.2  ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับบัญชีนิติวิทยา

  ผูป้ฏบิตังิานด้านการตรวจสอบบญัชใีนกรงุเทพมหานคร มคีะแนนเฉลีย่ความรูค้วามเข้าใจเก่ียวกับบญัชนีติวิทิยา เท่ากบั 8.86 

คะแนน โดยมีคะแนนต�่าสุด 5 คะแนน และคะแนนสูงสุด 10 คะแนน ส่วนใหญ่มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับบัญชีนิติวิทยาอยู่ในระดับมาก 

 3.3  การประเมินตนเองเกี่ยวกับการท�างานด้านบัญชีนิติวิทยา

   ความพร้อมเก่ียวกับการท�างานด้านบัญชีนิติวิทยาของผู้ปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบบัญชีในกรุงเทพมหานคร โดยภาพรวม 

พบว่า มีความพร้อมเก่ียวกับการท�างานด้านบัญชีนิติวิทยาอยู่ในระดับมากที่สุด ซึ่งเรื่องที่มีความพร้อมอยู่ในระดับมากที่สุด ได้แก่  

ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และด้านธุรกิจ รองลงมาได้แก่ ด้านกฎหมาย ด้านการทุจริต ด้านการตรวจสอบ และด้านการสื่อสาร ส�าหรับเรื่อง

ที่มีความพร้อมอยู่ในระดับมาก คือ ด้านบัญชี ตามล�าดับ เมื่ออธิบายรายด้านพบว่า

  3.3.1  ด้านบัญชี มีความพร้อมเก่ียวกับการท�างานด้านบัญชีนิติวิทยาอยู่ในระดับมาก ซึ่งเรื่องที่มีความพร้อมมากที่สุด  

คือความสามารถที่จะระบุปัญหาจากงบการเงิน 

  3.3.2  ด้านการตรวจสอบ มีความพร้อมเกี่ยวกับการท�างานด้านบัญชีนิติวิทยาอยู่ในระดับมาก ซึ่งเรื่องที่มีความพร้อมมาก

ที่สุด คือ ความเข้าใจเกี่ยวกับวิธีการสืบสวนหาข้อเท็จจริง 

  3.3.3  ด้านการสื่อสาร มีความพร้อมเกี่ยวกับการท�างานด้านบัญชีนิติวิทยาอยู่ในระดับมากที่สุด ซึ่งเรื่องที่ มีความพร้อมมาก
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ที่สุด คือ ความรู้เกี่ยวกับพฤติกรรมมนุษย์ 

  3.3.4  ด้านกฎหมาย มคีวามพร้อมเก่ียวกบัการท�างานด้านบญัชนีติิวิทยาอยูใ่นระดบัมากท่ีสดุ ซึง่เรือ่งทีม่คีวามพร้อมมากท่ีสดุ 

คือ ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 

  3.3.5  ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ มีความพร้อมเกี่ยวกับการท�างานด้านบัญชีนิติวิทยาอยู่ในระดับมากที่สุด ซึ่งมีความพร้อม

มากที่สุด คือ ความเชี่ยวชาญในการใช้โปรแกรมส�าเร็จรูปทั่วไป 

  3.3.6  ด้านการทุจริต มีความพร้อมเกี่ยวกับการท�างานด้านบัญชีนิติวิทยาอยู่ในระดับมากที่สุด ซ่ึงเรื่องที่มีความพร้อมมาก

ที่สุด คือ ความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับการป้องกันการทุจริต 

  3.3.7 ด้านธุรกิจ มีความพร้อมเกี่ยวกับการท�างานด้านบัญชีนิติวิทยาอยู่ในระดับมากที่สุด ซึ่งเรื่องที่ มีความพร้อมมากที่สุด 

คือ มีทักษะความเป็นผู้น�าเพื่อโน้มน้าวจูงใจผู้อื่นให้ปฏิบัติงานให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายขององค์กร 

 3.4  การทดสอบสมมติฐาน

   สมมติฐานการวิจัย : คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักบัญชีนิติวิทยาที่แตกต่างกัน มีการท�างานด้านการบัญชีนิติวิทยา  

แตกต่างกัน

  จากผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักบัญชีนิติวิทยา เมื่อจ�าแนกตามเพศ ระดับการศึกษา 

ประสบการณ์ในการท�างานด้านการตรวจสอบ จ�านวนใบอนุญาตที่เกี่ยวข้อง และความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับบัญชีนิติวิทยาที่แตกต่างกัน  

ท�าให้ผู้ปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบบัญชีในกรุงเทพมหานคร มีความพร้อมในการท�างานด้านบัญชีนิติวิทยาที่แตกต่างกันอย่างมีนัยส�าคัญ

ทางสถิติที่ระดับ 0.05 

  ส�าหรับคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักบัญชีนิติวิทยา เมื่อจ�าแนกตามอายุ และรายได้เฉลี่ยต่อเดือน ไม่ท�าให้ผู้ปฏิบัติงาน

ด้านการตรวจสอบบัญชีในกรุงเทพมหานคร มีความพร้อมในการท�างานด้านบัญชีนิติวิทยาแตกต่างกัน 

ตารางที่ 1 สรุปผลการทดสอบสมมติฐานการศึกษา

สมมติฐานการวิจัย
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รายได้เฉลี่ยต่อเดือน        

ประสบการณ์ในการท�างานด้านการตรวจ

สอบ

       

จ�านวนใบอนุญาตที่เกี่ยวข้อง        

ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับบัญชีนิติวิทยา        

หมายเหตุ :  เป็นการยอมรับสมมติฐานที่ตั้งไว้

   เป็นการปฏิเสธสมมติฐานที่ตั้งไว้

อภิปรายผล สรุปและข้อเสนอแนะ 

 การศกึษาเรือ่ง คณุลกัษณะอนัพงึประสงค์ในการท�างานด้านการบญัชีนติวิทิยาของผู้ปฏิบตังิานด้านการตรวจสอบในกรงุเทพมหานคร 

ครั้งนี้ จากผลการศึกษา สามารถอภิปรายผลการศึกษาได้ดังต่อไปนี้
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 จากผลการศึกษาพบว่า ผู้ปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบบัญชีนิติวิทยาในกรุงเทพมหานคร ส่วนใหญ่มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ

บัญชีนิติวิทยาอยู่ในระดับมาก และมีเพียงบางส่วนเท่านั้นที่มีความรู้อยู่ในระดับปานกลาง ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ นิอร องอาจสิทธิกุล 

(2549) ได้ท�าการศึกษาเรื่อง การบัญชีสืบสวนในทัศนคติผู้สอบบัญชี: การบัญชีสืบสวนในประเทศไทย จากผลการศึกษาพบว่า ผู้สอบบัญชี

บางส่วนยังขาดความรู้ความเข้าใจในแนวคิดการบัญชีสืบสวนอยู่บ้าง หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องจึงควรวางรูปแบบการให้การศึกษาเพิ่มเติม  

โดยเน้นให้ผู้สอบบัญชีส่วนใหญ่รู้จักแนวการคิดการบัญชีแขนงนี้ก่อน จึงค่อยให้ความรู้เชิงลึกในขั้นถัดไป

 อีกท้ังจากการทดสอบสมมติฐาน ผลการศึกษาพบว่า คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักบัญชีนิติวิทยา เม่ือจ�าแนกตามเพศ  

ระดับการศึกษา ประสบการณ์ในการท�างานด้านการตรวจสอบ จ�านวนใบอนุญาตที่เกี่ยวข้อง และความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับบัญชีนิติวิทยา

ทีแ่ตกต่างกนั ท�าให้ผูป้ฏบิตังิานด้านการตรวจสอบบญัชีในกรงุเทพมหานครมคีวามพร้อมในการท�างานด้านบญัชนีติิวทิยาทีแ่ตกต่างกนัอย่าง

มีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 แต่ส�าหรับคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักบัญชีนิติวิทยา เมื่อจ�าแนกตามอายุ และรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 

ไม่ท�าให้ผู้ปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบบัญชีในกรุงเทพมหานคร มีความพร้อมในการท�างานด้านบัญชีนิติวิทยาแตกต่างกัน ซึ่งสอดคล้องกับ

งานวจิยัของ ศรินิทพิย์ จ้อยพดุชา (2560) ได้ท�าการศกึษาผลกระทบของคณุลกัษณะของผูส้อบบญัชรัีบอนญุาตต่อความพร้อมในการท�างาน

ด้านการบัญชีสืบสวนในประเทศไทย จากผลการศึกษาพบว่า คุณลักษณะของผู้สอบบัญชี รับอนุญาต ด้านประสบการณ์ในการท�างานสอบ

บัญชี เพศชาย และระดับการศึกษา มีความสัมพันธ์เชิงบวกต่อความพร้อมในการท�างานด้านบัญชีสืบสวน ขณะที่ความเข้าใจเกี่ยวกับหลัก

การเบื้องต้น ของบัญชีสืบสวนน้ัน ไม่พบความสัมพันธ์กับความพร้อมในการท�างานด้านการบัญชีสืบสวน และสอดคล้องกับงานวิจัยของ  

กญัฐณา ดษิฐ์แก้ว และคณะ (2560) เรือ่งคณุสมบติัของนกับญัชทีีพ่งึประสงค์ส�าหรบัวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ในเขตอ�าเภอ

เมอืง จงัหวดัตาก จากผลการศกึษาพบว่า การศกึษาเปรยีบเทยีบคุณสมบตัขิองนกับัญชีทีพึ่งประสงค์โดยจ�าแนกตามลักษณะและรูปแบบของ

ธรุกจิพบว่าผูป้ระกอบการวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อมทีม่ลัีกษณะธรุกจิแตกต่างกนัและรปูแบบธรุกจิทีแ่ตกต่างกันนัน้ มคีวามต้องการ

คุณสมบัติ    นักบัญชีพึงประสงค์ด้านความรู้ความสามารถในวิชาชีพบัญชี ด้านความรู้พื้นฐานที่ส่งผลต่อการท�างาน ด้านความรู้ทั่วไปแตก

ต่างกนัอย่างมนียัส�าคญั ยกเว้นคณุสมบตันิกับญัชพึีงประสงค์ด้านจรรยาบรรณทางวชิาชีพไม่แตกต่างกัน ทัง้นีจ้ากผลการศกึษายงัมีความสอด

คล้องกับงนวิจัยของ ผกาวดี นิลสุวรรณ และคณะ (2563) ได้ท�าการศึกษาเรื่อง คุณสมบัติของนักบัญชีที่พึงประสงค์ที่ส่งผลต่อคุณภาพของ

การจัดท�างบการเงินของส�านักงานบัญชี ในเขตอ�าเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี จากผลการศึกษาพบว่า คุณสมบัติของนักบัญชีที่พึงประสงค์ที่ 

ส่งผลต่อคณุภาพของการจดัท�างบการเงนิ คอื ด้านวชิาชพีบญัช ีด้านภาษอีากรธรุกจิ ด้านคอมพวิเตอร์ ด้านภาษา ด้านจรรณยาบรรณ วชิาชพี

บัญชี ด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการบัญชี และด้านอื่น ๆ มีความสัมพันธ์เชิงบวกต่อคุณภาพของการจัดท�างบการเงิน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง 

คุณสมบัติของนักบัญชีที่พึงประสงค์ที่ส่งผลต่อคุณภาพของการจัดท�างบการเงิน คือ ด้านคอมพิวเตอร์ และด้านจรรยาบรรณวิชาชีพบัญชีมี

ผลกระทบเชิงบวกต่อคุณภาพของการจัดท�างบการเงิน ที่ระดับนัยส�าคัญทางสถิติ 0.05 ดังนั้นผู้ประกอบการต้องการนักบัญชีที่มีคุณสมบัติ

ทางดา้นคอมพิวเตอร์ และดา้นจรรณยาบรรณวิชาชีพ เพือ่เพิม่ประสิทธภิาพในการท�างานและประสิทธผิล ซึ่งจะส่งผลให้การด�าเนนิงานของ

ส�านักงานบัญชีประสบความส�าเร็จและบรรลุเป้าหมายของส�านักงานบัญชีทั้งในปัจจุบันและอนาคต ด้วยเช่นกัน

ข้อเสนอแนะที่ได้รับจากการศึกษา

 1. ผู้ปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบบัญชีนิติวิทยา ควรมีการฝึกฝนและเพิ่มทักษะในการประเมินความเสี่ยง ทักษะสามารถในการ

ติดต่อประสานงาน เพิ่มเติมความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ศึกษาทักษะในการระบุสัญญาณบอกเหตุเกี่ยวกับการทุจริต 

(Red Flag) เพื่อที่จะน�ามาปรับปรุง และพัฒนาความพร้อมในการปฏิบัติงานงานด้านการตรวนสบอบัญชีนิติวิทยาให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น

 2. ผู้ปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบบัญชีนิติวิทยา ควรปฏิบัติตามข้อกฎหมายของสภาวิชาชีพบัญชี และมีการสอบทานงานของ

ตนเองและงานของผู้อื่นเพื่อประเมินว่าผลงานเป็นไปตามมาตรฐานของนักบัญชีนิติวิทยา เพื่อเป็นการตรวจสอบความถูกต้อง และเตรียม

ความพร้อมในการปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบบัญชีนิติวิทยาให้เกิดความถูกต้องและแม่นย�า

 3. สามารถน�าข้อมูลท่ีได้มาใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักบัญชีนิติวิทยาให้มีความพร้อมในการ

ปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบบัญชี เพื่อสามารถตอบสนองความต้องการทางด้านนักบัญชีนิติวิทยาได้อย่างมีประสิทธิภาพ
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ผลกระทบของ SOFT SKILLS ที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานในวิชาชีพบัญชี

Soft Skills Affect Professional Accounting Practice Efficiency
 เว้น 1 บรรทัด (16 point)

ดารณี เอื้อชนะจิต

Daranee Uachanachit

หลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิต คณะบัญชี มหาวิทยาลัยศรีปทุม

เว้น 1 บรรทัด (16 point)

บทคัดย่อ 1 บรรทัด (16 point)

 งานวิจัยน้ีมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลกระทบของทักษะทางสังคมประกอบด้วย ความเป็นผู้น�า การท�างานเป็นทีม ความฉลาด

ทางอารมณ์ ที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานในวิชาชีพบัญชี ประกอบด้วย การมุ่งเป้าหมาย ผลส�าเร็จและการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง 

เกบ็ข้อมลูจากหวัหน้าฝ่ายบญัชใีนธุรกจิขนาดกลางและขนาดย่อมในเขตกรงุเทพมหานคร จ�านวน 200 ราย โดยใช้แบบสอบถาม สถติท่ีิใช้ได้

แก่ สถิติเชิงพรรณนาและสถิติการทดสอบสมมติฐานการวิจัยใช้การวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุคูณ ผลการวิจัยพบว่า SOFT SKILLS ความ

เป็นผูน้�าส่งผลต่อประสทิธภิาพการปฏบิตังิานในวชิาชพีบญัชีด้านการมุง่เป้าหมายอย่างมนียัส�าคัญทางสถติ ิณ ระดบั 0.1 และ SOFT SKILLS 

ความเป็นผู้น�าส่งผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานในวิชาชีพบัญชีด้านผลส�าเร็จอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ ณ ระดับ 0.01 นอกจากนี ้

ยังพบว่า SOFT SKILLS ประกอบด้วย การท�างานเป็นทีมและความฉลาดทางอารมณ์ ส่งผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานในวิชาชีพบัญชี

ด้านการมุ่งเป้าหมาย ด้านผลส�าเร็จและด้านการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ ณ ระดับ 0.01 

ค�าส�าคัญ: ความเป็นผู้น�า การท�างานเป็นทีม ความฉลาดทางอารมณ์

Abstractเว้น 1 บรรทัด (16 point)
The objective of this research is to study the effect of the Soft Skills include Leadership, Team Work, and 

Emotional Intelligence on the Professional Accounting Practice Efficiency include Goal, Achievement, and Continuous 
Improvement. The data were collected by questionnaires from 200 head of accountants in the small and medium 
enterprises in Bangkok. The statistic was used descriptive statistic, and multiple regression analysis were used for  
hypotheses test. The research results found that the Soft Skills in Leadership had affected the Professional Accounting 
Practice Efficiency in Goal at a level of 0.1 statistically significant. Next, The Soft Skills in Leadership had affected the 
Professional Accounting Practice Efficiency in Achievement at a level of 0.01 statistically significant. In addition, the 
results of this research also found that the Soft Skills consisted of Team Work and Emotional Intelligence had affected 
the Professional Accounting Practice Efficiency include Goal, Achievement, and Improvement at a level of 0.01  
statistically significant.

Keyword: Leadership, Team Work, Emotional Intelligence

1. บทน�า 

 1.1 ความเป็นมาและความส�าคัญของปัญหา
  Soft Skills เป็นทักษะทางสังคม ทักษะทางด้านอารมณ์และการเข้าสังคม เป็นลักษณะส่วนบุคคลส่วนหนึ่งของบุคลิกภาพ
ประจ�าตัว เช่น ความเป็นผู้น�า การท�างานเป็นทีมและความฉลาดทางอารมณ์ เป็นต้น มนุษย์เป็นส่วนหนึ่งของสังคมมีความเป็นอยู่ท่ีต้อง
เกี่ยวข้องซึ่งกันและกัน จ�าเป็นต้องพึ่งพาอาศัยกันและกันอยู่ตลอดเวลา เพื่อขจัดปัญหาการไม่เข้าใจกันจึงต้องอาศัยการสร้างปฏิสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลในสังคม (Samuel, 2016) ทกัษะทางสงัคมประการแรกทีม่คีวามส�าคญัได้แก่ความเป็นผูน้�า คอืทกัษะทีเ่กีย่วกบัการเป็นผูน้�า  
ซึง่ยังคงเป็นเรือ่งทีส่�าคญัอย่างมากในการท�างานของทกุแห่ง ลกัษณะความเป็นผูน้�าท่ีมคีวามส�าคญัและเป็นสิง่ท่ีดทีีส่ดุกค็อืการสร้างแรงบนัดาล
ใจและการช่วยเหลือผู้อื่น (Koczwara, Tavabie, and Patterson, 2011) ทักษะทางสังคมประการที่สองคือการท�างานเป็นทีม ถือเป็นส่วน
หนึ่งของทักษะทางสังคมที่จ�าเป็น โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสภาพการแข่งขันที่ทวีความรุนแรงที่ต้องมีการพัฒนาประสิทธิภาพการท�างานให้มี
ประสิทธิภาพมากขึ้นกว่าเดิม การท�างานร่วมกันจึงเป็นทักษะที่ขาดไม่ได้ โดยเฉพาะการเป็นองค์กรที่มีขีดสมรรถนะสูง ต้องอาศัยเป้าหมาย
และจดุมุง่หมายเดยีวกนั โดยทีส่มาชกิในองค์กรมบีทบาทและมคีวามรูส้กึร่วมกนั (ธนกร กรวชัรเจรญิ, 2555) ทกัษะทางสงัคมประการทีส่าม
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ได้แก่ ความฉลาดทางอารมณ์ คือความตระหนักต่อการกระท�าของตนเอง ความเช่ือม่ันในความคิดและความสามารถของตนเอง รวมถึง
ตระหนักรู้ถึงความรู้สึกของตนเองและผู้อ่ืนอย่างเห็นอกเห็นใจ การรู้จักตนเองและมีปฏิสัมพันธ์อย่างมีประสิทธิภาพต่อผู้อื่น บริหารจัดการ
อารมณ์ได้ (ดารณี เอื้อชนะจิต, 2557) ทักษะทางสังคมทั้งสามประการที่กล่าวข้างต้น จะเป็นปัจจัยกระตุ้นให้บุคลากรท�างานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ โดยเฉพาะประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานในวิชาชีพบัญชีจะเกิดขึ้นได้ต้องท�างานด้วยการมุ่งเป้าหมาย (Goal) ของงานเพื่อให้
เกิดความส�าเร็จ (Achievement) และปรับปรุงแก้ไขอย่างต่อเนื่อง (Improvement) โดยหาแนวทางพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพ  
(สิน งามประโคน, 2555) ทักษะทางสังคม ซึ่งเป็นทักษะที่มีความส�าคัญอย่างมากที่จะน�าไปสู่ความส�าเร็จในการปฏิบัติงาน (Marr, 2020)  
อันประกอบด้วยทักษะที่รวมอยู่ในความเป็นผู้น�า การท�างานเป็นทีม รวมถึงความฉลาดทางอารมณ์ เป็นทักษะที่จ�าเป็นในการท�างาน 
อย่างมากท�าให้งานมีประสิทธิภาพมากที่สุด จึงกล่าวได้ว่าทักษะทางสังคมจะส่งผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานวิชาชีพบัญชี

 1.2 วัตถุประสงค์

 งานวจิยันีม้วีตัถุประสงค์เพือ่ทดสอบผลกระทบของ SOFT SKILLS ทีป่ระกอบด้วยความเป็นผู้น�า การท�างานเป็นทมีและความ

ฉลาดทางอารมณ์ทีส่่งผลต่อประสทิธภิาพการปฏบิตังิานในวชิาชีพบญัชด้ีานการมุง่เป้าหมาย ด้านผลส�าเร็จและด้านการปรับปรุงอย่างต่อเน่ือง

  ค�าถามการวิจัย
       SOFT SKILLS ประกอบด้วยความเป็นผู้น�า การท�างานเป็นทีมและความฉลาดทางอารมณ์จะส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพ
การปฏิบัติงานในวิชาชีพบัญชีด้านการมุ่งเป้าหมาย ด้านผลส�าเร็จและด้านการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องอย่างไร

 1.3  กรอบแนวคิด

  การวิจัยครั้งนี้เป็นการทดสอบผลกระทบของ SOFT SKILLS ที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานวิชาชีพบัญชี  

โดยมีตัวแปรอิสระคือ SOFT SKILLS ประกอบด้วย ความเป็นผู้น�า การท�างานเป็นทีมและความฉลาดทางอารมณ์ (มนตรี อินตา, 2562) 

ตัวแปรตาม คือ ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานในวิชาชีพบัญชี ประกอบด้วย การมุ่งเป้าหมาย ผลส�าเร็จ และการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง 

(สิน งามประโคน, 2555) สรุปเป็นกรอบแนวคิดการวิจัย ได้ดังนี้

เว้น 1 บรรทัด (16 point)

“ผลกระทบของ SOFT SKILLS ที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานในวิชาชีพบัญชี”

ตัวแปรอิสระ

(Independent Variable)

ตัวแปรตาม

(Dependent Variables)

SOFT SKILLS:

  1. Leadership

  2. Team Work

  3. Emotional Intelligence: EQ

PROFESSIONAL ACCOUNTING PRACTICE EFFICIENCY:

  1. Goal

  2. Achievement

  3. Improvement 

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดการวิจัย

น 1 บรรทัด (16 point)

 1.4  สมมติฐานในการวิจัย 

  Soft Skills เป็นทักษะที่จัดว่าเป็นหัวใจส�าคัญที่ท�าให้บุคคลประสบผลส�าเร็จในการท�างาน (มนตรี อินตา, 2562) ความฉลาด

ทางอารมณ์ สามารถน�าไปใช้ประโยชน์ในการท�างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ (วิเชียร วิทยอุดม, เขมมารี รักษ์ชูชีพ, จิรศักดิ์ สุรังคพิพรรธน์ 

และอิศราภรณ์ เทียมศร, 2556) ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานจะเกิดขึ้นได้นั้นต้องมีการท�างานด้วยการมุ่งเป้าหมาย (Goal) เพื่อให้เกิดผล

ส�าเรจ็ (Achievement) และการปรบัปรงุแก้ไขอย่างต่อเนือ่ง (Improvement) โดยหาแนวทางพฒันางานให้มปีระสิทธภิาพ (สิน งามประโคน, 

2555) จึงน�าไปสู่สมมติฐานการวิจัย ดังนี้

  H1a: SOFT SKILLS ความเป็นผู้น�าส่งผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานในวิชาชีพบัญชีด้านการมุ่งเป้าหมาย

  H1b: SOFT SKILLS ความเป็นผู้น�าส่งผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานในวิชาชีพบัญชีด้านผลส�าเร็จ

  H1c: SOFT SKILLS ความเป็นผู้น�าส่งผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานในวิชาชีพบัญชีด้านการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง

  H2a: SOFT SKILLS การท�างานเป็นทีม ส่งผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานในวิชาชีพบัญชีด้านการมุ่งเป้าหมาย

  H2b: SOFT SKILLS การท�างานเป็นทีม ส่งผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานในวิชาชีพบัญชีด้านผลส�าเร็จ
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  H2c: SOFT SKILLS การท�างานเป็นทีม ส่งผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานในวิชาชีพบัญชีด้านการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง

  H3a: SOFT SKILLS ความฉลาดทางอารมณ์ส่งผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานบัญชีด้านการมุ่งเป้าหมาย

  H3b: SOFT SKILLS ความฉลาดทางอารมณ์ส่งผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานบัญชีด้านผลส�าเร็จ

  H3c: SOFT SKILLS ความฉลาดทางอารมณ์ส่งผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานบัญชีด้านการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง 

2.  วิธีการวิจัย

 2.1  ประชากรและตัวอย่าง 

  ตัวอย่างในการวิจัยนี้ได้แก่ หัวหน้าฝ่ายบัญชีในธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ในเขตจังหวัดกรุงเทพมหานคร  

คัดเลือกตัวอย่างด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง ด้วยจ�านวน 200 รายซึ่งเป็นจ�านวนขั้นต้นที่ท�าการศึกษาเกี่ยวกับทักษะทางสังคม Soft Skills  

โดยจะมีการท�าวิจัยต่อเนื่องเป็นล�าดับต่อไป

 2.2  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 

  ผู้วิจัยใช้แบบสอบถาม (Questionnaire) เป็นเครื่องมือในการเก็บข้อมูล แบ่งออกเป็น 4 ตอน ดังนี้

  ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ประกอบด้วย เพศ อายุ ระดับการศึกษา 

  ตอนที่ 2 ความคิดเห็นเกี่ยวกับ SOFT SKILLS ได้แก่ ความเป็นผู้น�า การท�างานเป็นทีมและความฉลาดทางอารมณ์  

  ตอนที ่3 ความคดิเหน็เกีย่วกับประสทิธภิาพการปฏบิตังิานในวชิาชพีบญัชี ได้แก่ การมุง่เป้าหมาย ผลส�าเรจ็และการปรบัปรงุ

อย่างต่อเนื่อง  

  ตอนที่ 4 ข้อเสนอแนะอื่น เป็นค�าถามปลายเปิด

  การประเมินคุณภาพของเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยน้ี ผู้วิจัยได้น�าแบบสอบถามที่สร้างขึ้นส�าหรับการวิจัย ไปท�าการทดสอบ

คุณภาพเครื่องมือ 2 ส่วนคือค่าความตรงของเนื้อหา (Validity) และค่าความเช่ือม่ัน (Reliability) การตรวจสอบความตรง ทดสอบด้วย 

ค่าอ�านาจจ�าแนก จะต้องมค่ีามากกว่า 0.4 ขึน้ไป (Kudubes, Bektas, Ayar, Bektas, Selekoglu, Altan, Celik and Aricioglu, 2019)  

การตรวจสอบความเช่ือม่ัน ทดสอบโดยใช้วิธีการหาค่าความเช่ือมั่นของ Cronbach’s alpha โดยค่าความเชื่อมั่นมีค่าต้ังแต่ 0.7 ขึ้นไป 

(Kudubes, et al., 2019) ถือว่าแบบสอบถามเชื่อถือได้ สามารถใช้ในการเก็บข้อมูลได้ส�าหรับงานวิจัยนี้ได้ผลการทดสอบดังนี้

ตารางที่ 1 ผลทดสอบความตรงของเนื้อหาและความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม (Validity and Reliability)

ตัวแปร ค่าอ�านาจจ�าแนก ค่าสัมประสิทธิ์แอลฟา

SOFT SKILLS:

  ความเป็นผู้น�า 0.682 - 0.757 0.764

  การท�างานเป็นทีม 0.704 - 0.775 0.748

  ความฉลาดทางอารมณ์ 0.511 - 0.779 0.742

ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานในวิชาชีพบัญชี: 

  การมุ่งเป้าหมาย 0.743 - 0.848 0.717

  ผลส�าเร็จ 0.787 - 0.804 0.704

  การปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง 0.781 - 0.800 0.707

 

  จากตารางท่ี 1 แสดงผลการทดสอบความตรงและความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม โดยการวัด Dimensionality ด้วยวิธี  

Factor Analysis และทดสอบค่าสมัประสทิธิแ์อลฟา (Alpha Coefficient) ตามวธิคีรอนบาค (Cronbach) ซึง่สรปุได้ว่าแบบสอบถามมรีะดบั

ความตรงและความเชื่อมั่นที่ยอมรับได้ 
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 2.3  การวิเคราะห์ข้อมูล

  2.3.1 การวิเคราะห์โดยใช้สถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ ความถี่ และค่าร้อยละ

  2.3.2 การวิเคราะห์โดยใช้สถิติเชิงอนุมาน ได้แก่ การวิเคราะห์ค่าถดถอยเชิงพหุคูณ 

3.  ผลการวิจัย

 เก็บข้อมูลจากตัวอย่างที่เป็นหัวหน้าฝ่ายบัญชีในธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมได้ 200 ชุด ผลการวิจัยแสดงดังนี้

ตารางที่ 2 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม

จ�านวน ร้อยละ

1. เพศ: ชาย 84 42.0

 หญิง 116 58.0

 รวม 200 100

2.  อายุ: น้อยกว่า 35 ปี 70 35.0

 อายุ 35 - 40 ปี 64 32.0

 อายุ 41 - 45 ปี 27 13.5

 มากกว่า 45 ปี 39 19.5

 รวม 200 100

3. ระดับการศึกษา: ปริญญาตรีหรือต�่ากว่า 158 79.0

 สูงกว่าปริญญาตรี 42 21.0

รวม 200 100

  จากตารางที่ 2 แสดงข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามจ�านวน 200 คน พบว่าส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 58.0 

อายุส่วนใหญ่น้อยกว่า 35 ปี คิดเป็นร้อยละ 35.0 ระดับการศึกษาส่วนใหญ่อยู่ในระดับปริญญาตรีหรือต�่ากว่า คิดเป็นร้อยละ 79.0 

ตารางที่ 3 การวิเคราะห์ความถดถอยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานวิชาชีพบัญชี

ตัวแปรอิสระ ตัวแปรตาม: ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานวิชาชีพบัญชี

ด้านการมุ่งเป้าหมาย ด้านผลส�าเร็จ ด้านการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง

ความเป็นผู้น�า  0.193*

(0.098)

 0.435***

(0.101)

0.051

(0.097)

การท�างานเป็นทีม  0.317***

(0.105)

 0.329***

(0.108)

 0.320***

(0.104)

ความฉลาดทางอารมณ์  0.438***

(0.113)

 0.314***

(0.117)

 0.594***

(0.112)

Adjusted R2 0.300 0.355 0.320

* p< 0.10, ** p < 0.05, *** p < 0.01 

a แสดงค่าสัมประสิทธิ์ถดถอยและแสดงความคลาดเคลื่อนมาตรฐานไว้ในวงเล็บ
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  จากตารางที่ 3 ผลการวิจัยพบว่า 1) H1a และ H1b: SOFT SKILLS ความเป็นผู้น�าส่งผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานใน

วิชาชีพบัญชีด้านการมุ่งเป้าหมายและด้านผลส�าเร็จอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ ณ ระดับ 0.1 จึงยอมรับสมมติฐาน H1a และ H1b ผลการวิจัย

พบว่า 2) H2a ถึง H2c: SOFT SKILLS การท�างานเป็นทีมส่งผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานในวิชาชีพบัญชีด้านการมุ่งเป้าหมาย  

ด้านผลส�าเร็จและด้านการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ ณ ระดับ 0.01 จึงยอมรับสมมติฐาน H2a ถึง H2c และผลการ

วิจัยพบอีกว่า 3) H3a ถึง H3c: SOFT SKILLS ความฉลาดทางอารมณ์ส่งผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานบัญชีด้านการมุ่งเป้าหมาย  

ด้านผลส�าเร็จ ด้านการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ ณ ระดับ 0.01 จึงยอมรับสมมติฐาน H3a ถึง H3c ส่วน H1c: SOFT 

SKILLS ความเป็นผูน้�าส่งผลต่อประสทิธภิาพการปฏบิตังิานในวชิาชพีบญัชด้ีานการปรบัปรงุอย่างต่อเนือ่งอย่างไม่มีนยัส�าคญัทางสถติ1ิ บรรทัด 

(16 point)

4.  อภิปรายผล สรุปและข้อเสนอแนะ

 4.1 อภิปรายผล

  1.  SOFT SKILLS ความเป็นผูน้�าส่งผลต่อประสทิธภิาพการปฏบิตังิานในวชิาชพีบญัชด้ีานการมุง่เป้าหมาย และด้านผลส�าเรจ็

สอดคล้องกับมนตรี อินตา (2562) พบว่า Soft Skills เป็นทักษะที่จัดว่าเป็นหัวใจส�าคัญที่ท�าให้บุคคลประสบผลส�าเร็จในการท�างาน 

  2.  SOFT SKILLS การท�างานเป็นทมีส่งผลต่อประสทิธภิาพการปฏบิตังิานในวชิาชพีบญัชด้ีานการมุง่เป้าหมาย ด้านผลส�าเรจ็

และด้านการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง สอดคล้องกับ สิน งามประโคน (2555) พบว่าประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานจะเกิดขึ้นได้นั้นต้องมีการ

ท�างานด้วยการมุ่งเป้าหมายของการปฏิบัติงาน เพื่อให้เกิดผลส�าเร็จ โดยหาแนวทางพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพ ด้วยการปรับปรุงวิธีการ

ท�างานและแก้ไขปัญหาจากการปฏิบัติงาน 

  3.  SOFT SKILLS ความฉลาดทางอารมณ์ส่งผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานบัญชีด้านการมุ่งเป้าหมาย ด้านผลส�าเร็จ 

ด้านการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง สอดคล้องกับ วิเชียร วิทยอุดมและคณะ (2556) พบว่าความฉลาดทางอารมณ์ สามารถน�าไปใช้ประโยชน์ 

ในการท�างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 4.2 สรุป

  ผู้บริหารธุรกิจที่มี SOFT SKILLS ในด้านความเป็นผู้น�า จะปฏิบัติงานในวิชาชีพบัญชีได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยการมุ่ง 

เป้าหมายเพื่อผลส�าเร็จ และพบว่าผู้บริหารธุรกิจที่มี SOFT SKILLS การท�างานเป็นทีมจะปฏิบัติงานในวิชาชีพบัญชีได้อย่างมีประสิทธิภาพ

โดยการมุง่เป้าหมายเพือ่ผลส�าเรจ็และมกีารปรับปรงุอย่างต่อเนือ่ง รวมถงึผูบ้ริหารธรุกจิทีม่ ีSOFT SKILLS ความฉลาดทางอารมณ์จะปฏิบตัิ

งานในวิชาชีพบัญชีได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยการมุ่งเป้าหมายเพื่อผลส�าเร็จและมีการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง ผลจากการวิจัยนี้สามารถน�า

ไปใช้ประโยชน์ต่อองค์การในด้านการก�าหนดนโยบายเน้นการส่งเสริมศกัยภาพของพนกังาน การจดัสรรทรพัยากรบคุคลลงในต�าแหน่งงานท่ี

เหมาะสมและการจัดรูปแบบทีมงานให้มีการประสานงานกันท�างานเป็นทีมเพื่อผลส�าเร็จขององค์กรโดยส่วนรวม

 4.3 ข้อเสนอแนะ

  4.3.1  ข้อเสนอแนะจากผลการวิจัย

    (1)  SOFT SKILLS ความเป็นผู้น�าส่งผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานในวิชาชีพบัญชีด้านการมุ่งเป้าหมายด้าน 

ผลส�าเร็จ หากต้องการความส�าเร็จของงาน ควรส่งเสริมให้ผู้ปฏิบัติงานมีความเป็นผู้น�าจะท�าให้เกิดประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานด้วยการ 

มุ่งเป้าหมายเพื่อให้เกิดความส�าเร็จของงานเป็นอย่างดี 

    (2)  SOFT SKILLS การท�างานเป็นทมีและความฉลาดทางอารมณ์ส่งผลต่อประสิทธิภาพการปฏบิตังิานในวชิาชพีบญัชี

ด้านการมุ่งเป้าหมาย ด้านผลส�าเร็จและด้านการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง ในการปฏิบัติงานในองค์การ มีความส�าคัญและจ�าเป็นอย่างยิ่งที่จะ

ต้องมกีารส่งเสรมิให้มกีารท�างานเป็นทมีและควรเน้นความฉลาดทางอารมณ์เพือ่การอยูร่่วมกนัอย่างโอบอ้อมอาร ีตระหนกัรูถ้งึความรูส้กึของ

ตนเองและผู้อื่นอย่างเห็นอกเห็นใจ การรู้จักตนเองและมีปฏิสัมพันธ์อย่างมีประสิทธิภาพต่อผู้อ่ืน ซ่ึงเป็นทักษะที่จ�าเป็นในการท�างานอย่าง

มากท�าให้งานมีประสิทธิภาพมากที่สุด 

  4.3.2 ข้อเสนอแนะส�าหรับการวิจัยครั้งต่อไป

    (1) การศึกษาวิจัยที่เกี่ยวกับ SOFT SKILLS ซึ่งเป็นทักษะทางสังคมที่จ�าเป็นที่จะต้องตระหนักและสร้างเสริมให้เกิด

ขึ้นกับผู้ปฏิบัติงานทุกฝ่าย ทุกหน่วยงาน จึงควรศึกษาในกลุ่มผู้สอบบัญชี ผู้ท�าบัญชีและนักวิชาชีพบัญชีทุกด้าน

    (2)  ทกัษะทางสงัคมเป็นทกัษะทีส่�าคญั ส�าหรบัการปฏบิตังิานทกุฝ่าย ซึง่ประกอบด้วยทักษะในหลายด้าน จึงควรศกึษา

ทักษะทางสังคมในด้านอื่น เช่น ทักษะการจัดการองค์การ ทักษะการสื่อสาร เป็นต้น
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บทคัดย่อ

 การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา 1) แรงจูงใจในการปรับเปลี่ยนจากศูนย์ต้นทุนจนกลายเป็นศูนย์ให้บริการร่วม 2) กระบวนการ

ปรับเปลี่ยนศูนย์ให้บริการร่วมของส่วนงานบัญชี และ 3) กลยุทธ์การบริหารจัดการของส�านักงานบัญชีกลาง บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จ�ากัด 

(มหาชน) ผลการวิจัยพบว่า การปรับเปลี่ยนจากรูปแบบการด�าเนินงานตามปกติมาเป็นการต้ังศูนย์ให้บริการร่วมมีอยู่ 2 ปัจจัยหลัก คือ  

ปัจจยัด้านเศรษฐกจิและแรงจงูใจด้านกลยทุธ์ ในขณะทีก่ระบวนการปรบัเปลีย่นให้เป็นศนูย์บรกิารร่วมประกอบด้วย 1) การออกแบบองค์กร 

2) การออกแบบกระบวนการท�างาน 3) การออกแบบการจัดการการเปลี่ยนแปลง และ 4) การออกแบบกระบวนการประยุกต์ใช้เพื่อให ้

ประสบผลส�าเร็จ นอกจากนี้ กลยุทธ์การบริหารจัดการที่ส�าคัญ คือ 1) โครงสร้างการก�ากับดูแลที่ดี 2) การจัดการและกลยุทธ์ และ  

3) กลไกความร่วมมือ

ค�าส�าคัญ: ศูนย์ให้บริการร่วมงานบัญชี ศูนย์การสร้างมูลค่า กระบวนการประยุกต์ใช้

Abstract

 This research aims to study 1) motivation of transforming cost centre to a shared services centre, 2) transforming 

processes to be a shared services centre, and 3) strategic management of the shared services centre of the Siam  

Cement public company limited. The findings show that motivation factors affecting transforming cost centre to a 

shared services centre consist of economics factors and strategic motivation. In addition, transforming processes  

comprise 1) organisation design, 2) procedure design, 3) change management design, and 4) implementation design to 

success. Moreover, strategic management involves 1) governance structures, 2) strategic planning, and 3) coordination 

mechanisms. 

Keywords: Accounting Shared Service Centre, Value Creation Centre, Implementation Process

บทน�า

“ตั้งมั่นในความเป็นธรรม มุ่งมั่นในความเป็นเลิศ

  เชื่อมั่นในคุณค่าของคน ถือมั่นในความรับผิดชอบต่อสังคม”

อุดมการณ์เอสซีจี

 เพื่อรองรับการเปล่ียนแปลงและการขยายตัวอย่างมั่นคงทางธุรกิจ บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จ�ากัด (มหาชน) ได้จัดต้ังศูนย์กลาง 

การให้บริการทางบญัชีในรปูแบบศนูย์ให้บรกิารร่วม (Shared Services Centre) จากเดมิหน่วยงานบญัชที�าหน้าทีเ่พยีงสนบัสนนุการท�างาน 
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dej-anan@mfu.ac.th
2  สาขาวิชาการบัญชี ส�านักวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง Department of Accounting, School of Management, Mae Fah Luang University, 

chatrudee.jon@mfu.ac.th
3 สาขาวิชาการบัญชี ส�านักวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง Department of Accounting, School of Management, Mae Fah Luang University, 

siroj.ano@mfu.ac.th
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(Support Function) ในแต่ละบริษัทของส่วนงานธุรกิจหลักของปูนซิเมนต์ไทย (Business Unit) เท่าน้ัน ปัจจุบัน ปูนซิเมนต์ไทยได ้

ปรบั เปลีย่นรปูแบบในการด�าเนนิธรุกจิ (Business Model) ของงานบญัชโีดยก�าหนดบทบาทใหม่ในลกัษณะเป็นหุน้ส่วนทางธรุกจิ (Business 

Partner) นอกเหนือจากลักษณะงานพื้นฐานในเชิงบันทึกเพื่อรายงาน (Records to Reports) ปูนซีเมนต์ไทยยังพัฒนาบทบาทหน้าที่ความ

รบัผดิชอบมาเป็น “เพือ่นคูค่ดิทางธรุกจิ” ท�าให้การตดัสนิใจในการด�าเนนิงานของปนูซเีมนต์ไทยเป็นไปอย่างมปีระสทิธภิาพและประสทิธผิล 

เกิดประโยชน์สูงสุดกับปูนซีเมนต์ไทย รวมท้ังสร้างความก้าวหน้าให้กับบุคลากรในสายงานบัญชีจากความส�าคัญของศูนย์ให้บริการร่วมงาน

บัญชีดังที่กล่าวข้างต้น ผู้วิจัยมีความสนที่ศึกษาประเด็นตามวัตถุประสงค์ 3 ข้อ ดังต่อไปนี้  

 1. เพือ่ศกึษาแรงจงูใจในการปรบัเปลีย่นจากศูนย์ต้นทนุจนกลายเป็นศูนย์ให้บริการร่วมของส่วนงานบญัชี (ส�านกังานบญัชกีลาง) 

ในฐานะที่เป็นศูนย์สร้างคุณค่าของ บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จ�ากัด (มหาชน)

 2. เพื่อศึกษากระบวนการปรับเปลี่ยนให้เป็นศูนย์บริการร่วมของส่วนงานบัญชีของส�านักงานบัญชีกลาง บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย 

จ�ากัด (มหาชน)

 3. กลยุทธ์การบริหารจัดการของส�านักงานบัญชีกลาง บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จ�ากัด (มหาชน)

การทบทวนวรรณกรรม

 การจัดโครงสร้างองค์กรของหน่วยงานแสวงหาก�าไร (Profit Organization) แต่ดั้งเดิมจะมีการแบ่งสายงานเพื่อมอบหมายอ�านาจ

หน้าที่และความรับผิดชอบให้แก่ผู้บริหารและพนักงานในระดับต่าง ๆ ซึ่งอาจจะเรียกว่า ฝ่ายงาน ส่วนงาน หน่วยงานทางธุรกิจหรือแผนก 

การออกแบบหน่วยงานย่อย ๆ แต่ละหน่วยในองค์กรเช่นนี้สามารถแบ่งเป็นกลุ่มที่เรียกว่า ศูนย์ความรับผิดชอบ (Responsibility Centres) 

(กิ่งกนก พิทยานุคุณ และคณะ, 2545) ได้เป็น 4 ประเภท คือ

 1. ศนูย์รายได้ (Revenue Centre) เป็นแผนกหรอืส่วนงานทีม่หีน้าท่ีและความรบัผดิชอบเกีย่วกบัการหารายได้หรือการเพิม่ยอด

ขายให้กับกจิการ เช่น แผนกขายหรอืสาขาของห้างสรรพสนิค้าต่าง ๆ  แม้ในการด�าเนนิงานของหน่วยงานเหล่านีจ้ะมต้ีนทุนหรอืค่าใช้จ่ายเกดิ

ขึ้นเป็นจ�านวนมาก แต่ผู้บริหารระดับโดยท่ัวไปจะมุ่งเป้าไปที่ยอดขายหรือจ�านวนรายได้เป็นหลักในการก�าหนดเป็นตัววัดผลการปฏิบัติงาน

ของผู้รับผิดชอบของแผนกนั้น ๆ 

 2. ศนูย์ต้นทนุ (Cost Centre) เป็นหน่วยงานทีไ่ม่มหีน้าทีห่ารายได้ แต่จะปฏบิตัหิน้าทีต่่าง ๆ  ตามลกัษณะงานทีไ่ด้รบัมอบหมาย

จากผู้บริหารระดับสูง ตัวชี้วัดผลการด�าเนินงานของศูนย์ต้นทุนโดยทั่วไปจะพิจารณาที่คุณภาพของผลงานที่ได้รับมอบหมาย (Outcome) 

ของศูนย์ประกอบกับการพิจารณารายละเอียดเกี่ยวกับต้นทุนและค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในศูนย์ เช่น การวัดผลการด�าเนินงานของแผนก

บัญชีซึ่งเป็นหนึ่งในศูนย์ต้นทุนจะพิจารณาที่การปิดบัญชีเร็ว ไม่มีข้อผิดพลาด ทันตามก�าหนดเวลา ด�าเนินการยื่นภาษีถูกต้อง เป็นต้น 

 3. ศูนย์ก�าไร (Profit Centre) เป็นศูนย์ที่มีหน้าที่และความรับผิดชอบในการสร้างก�าไรให้กับองค์กร มีหน้าที่ในการสร้างรายได้

รวมทั้งควบคุมต้นทุนและค่าใช้จ่าย ซึ่งเป้าหมายหลักคือการได้มาซึ่งก�าไรให้ได้มากที่สุด ตัวอย่างเช่น สาขาของธนาคาร ห้างสรรพสินค้า  

สายการบิน โรงแรม ฯลฯ ผู้จัดการสาขาของกิจการเหล่านี้มีหน้าที่ความรับผิดชอบโดยตรงในการก�าหนดเป้าหมายและแผนการปฏิบัติงาน

ตลอดจนตัดสินใจในการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นกับศูนย์ก�าไรที่ตนรับผิดชอบ 

 4. ศูนย์การลงทุน (Investment Centre) ผู้บริหารของศูนย์นี้มีอ�านาจหน้าที่และความรับผิดชอบในการบริหารเงินลงทุน 

และสนิทรพัย์ต่าง ๆ  เพือ่ให้รบัผลตอบแทนคอืก�าไรสงูสดุ ตามหลกัการ ผูบ้รหิารศนูย์ลงทนุมอี�านาจหน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบสงูกว่าผูบ้รหิาร

ศูนย์ก�าไรและผู้บริหารศูนย์ต้นทุน ต�าแหน่งของผู้บริหารศูนย์การลงทุนเช่น กรรมการผู้จัดการกลุ่มธุรกิจปริโตเคมี กรรมการผู้จัดการ 

กลุ่มธุรกิจวัสดุก่อสร้าง เป็นต้น

 จากรปูแบบการจดัองค์กรข้างต้นจะเหน็ได้ว่า แผนกบญัชเีป็นศนูย์ต้นทุนทีม่กีจิกรรมหลกัในการให้บรกิารส่วนงานอืน่ ๆ  ขององค์กร

แบบไม่มีรายได้ เป็นหน่วยงานท่ีก่อให้เกิดเฉพาะต้นทุนและค่าใช้จ่ายต่าง ๆ เท่าน้ัน ท�าให้บทบาทของนักบัญชีในองค์กรในรูปแบบน้ี 

มีความส�าคัญน้อยและสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับองค์กรได้อย่างจ�ากัด จึงเกิดแนวคิดที่จะปรับเปลี่ยนศูนย์ต้นทุนเช่น แผนกบัญชี ให้เป็นศูนย ์

ในการสร้างมูลค่าให้แก่องค์กรขึ้นประมาณต้นทศวรรษ 1990 (Cacciaguidi-Fahy, Currie, and Fahy, 2002) เป็นรูปแบบที่องค์กรด�าเนิน

การรวมส่วนงานทางธุรกิจที่เหมือนกัน (Common Business Functions) จากเดิมมีส่วนงานแยกเป็นการเฉพาะมีลักษณะการด�าเนินงาน

อสิระต่อกันในบริษัทลกูหรอืบรษิทัย่อย ให้เป็นการรวมศนูย์ของหน่วยงานเพือ่ให้บรกิารกบัทกุบรษิทัในเครอื โดยเรียกศนูย์น้ีว่า ศนูย์ให้บริการร่วม 

(Shared Service Centre) (Ulrich, 1995) เช่น กลุ่มบริษัท กขค มีบริษัทในเครือ ประกอบด้วย บริษัท ก จ�ากัด บริษัท ข จ�ากัด  

และบริษัท ค จ�ากัด ในการบริหารจัดการแบบดั้งเดิม แต่ละบริษัทมีส่วนงานแยกตามหน้าที่ของแต่ละบริษัทแยกออกจากกันเป็นอิสระ เช่น 
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มีแผนกบัญชี ท�าหน้าที่บันทึกบัญชีและจัดท�างบการเงินเป็นการเฉพาะในบริษัทน้ัน ๆ ส�าหรับการด�าเนินงานในรูปแบบของศูนย์ให้บริการ

ร่วมของงานสนับสนุน ศูนย์ให้บริการร่วมงานบัญชี (Accounting Shared Services Centre) มีแนวคิดในการบริหารงานที่ส�าคัญ คือ  

เป็นรูปแบบของการรวมบุคลากรทางบัญชี (Accounting Resource Pooling) ของทุกบริษัทในเครือมารวมไว้ด้วยกัน เพื่อให้บริการงาน 

ด้านบัญชีในหลากหลายมิติแก่ทุกบริษัทในเครือทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยแบ่งเป็น

 1. หน้าทีง่านการบันทกึรายการบญัชี (Recording Accounts) ได้แก่ การบนัทกึรายการตัง้หนีแ้ละช�าระเงนิ (Purchase-to-Pay 

Process - P2P) การบันทึกรายการลูกหนี้และรับช�าระเงิน (Order-to-Cash Process - O2C) การบันทึกรายการบัญชีทั่วไป (General 

Accounting Process - GA)

 2. หน้าที่งานการจัดท�ารายงานและการวิเคราะห์ผลรายงาน (Reporting & Analysis) ได้แก่ การจัดท�ารายงานตามมาตรฐาน

การรายงานทางการเงนิ (Financial Reporting) การจดัท�ารายงานเพือ่การจัดการ (Managerial Reporting) และการจดัท�ารายงานเพือ่การ

บริหารต้นทุน (Cost Management Reporting)

 3. หน้าทีง่านการออกแบบระบบงานบญัชี การพฒันากระบวนการท�างานให้เหมาะสมกบัการด�าเนนิธรุกจิ และงานทางเทคโนโลยี

เพื่อการบัญชี (Accounting System & Process Development / IT Support) 

 4. หน้าที่งานผู้เชี่ยวชาญด้านมาตรฐานบัญชีและภาษีอากร (Accounting Professional Standards & Taxation) การบริหาร

งานแบบ Accounting Shared Services Center มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างคุณค่าในด้าน ต่าง ๆ ของกระบวนการท�างาน เช่น (1) Center 

of Excellence or Best Practices (2) Economy of Scale (3) Standardized Working Procedures (4) Continuous Business 

Process Improvement และ (5) Proactive Reporting เป็นต้น อีกทั้งยังสามารถน�าเทคโนโลยีมาช่วยเสริมสร้างการให้บริการทางบัญชี

ให้มีประสิทธิภาพมากย่ิงข้ึนนอกเหนือจากการใช้ข้อมูลจากระบบ Enterprise Resource Planning (ERP) ท่ีใช้งานอยู่ในปัจจุบัน เช่น  

ระบบการจัดเก็บเอกสารในรูปแบบอิเลคทรอนิกส์ (Document Management System - DMS) ระบบการอนุมัติรายการบัญชี (Business 

Process Management - BPM) ระบบการจัดท�าและน�าเสนอรายงานเพื่อการจัดการ (Data Warehouse & Business Intelligence - 

DWH & BI) เป็นต้น

วิธีการวิจัย

 วธิวีจิยัทีก่ารศกึษานีใ้ช้คอื วธิวีจิยัเชงิลกึกรณศีกึษาเดยีว (A Deep Single Case Study) ซึง่หน่วยทีใ่ช้เพือ่การศกึษาและวเิคราะห์ 

คือ ส�านักงานบัญชีกลาง บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จ�ากัด (มหาชน) โดยออกแบบวิธีวิจัยตามแนวทางของ Eisenhardt (1991) และ Yin (2009) 

ดังนี้

 3.1 การออกแบบการวิจัยและการเตรียมการ

  การวจิยัในรปูแบบของกรณศีกึษาเป็นวธิวีจิยัเชงิประจกัษ์เมือ่ เป็นการศกึษาประเดน็ปัญหาหรอืปรากฏการณ์เฉพาะในหน่วย

ที่ต้องการวิเคราะห์แบบเชิงลึก ในบริบทของชีวิตการท�างานจริง (Real-Life Context) นอกจากนี้ขอบเขตที่ต้องการศึกษานั้นต้องสามารถ

ให้องค์ความรู้ที่ส�าคัญและไม่เคยมีผู้ศึกษามาก่อน การออกแบบการวิจัยโดยใช้กรณีศึกษาเริ่มจากการระบุกรณีศึกษาหรือหน่วยของการ

วิเคราะห์ ซึ่งหน่วยที่ต้องการเคราะห์ในการวิจัยนี้ คือ ส�านักงานบัญชีกลาง บริษัท ปูนซีเมนต์ไทย จ�ากัด (มหาชน) คุณค่าและความโดดเด่น

ของหน่วยของการวเิคราะห์นีค้อื เป็นศนูย์ให้บรกิารทางบญัชใีนรปูแบบศนูย์ให้บรกิารร่วม (Shared Services Center) แห่งแรกในประเทศไทย 

และเป็นต้นแบบให้บริษัทขนาดใหญ่แห่งอื่น ๆ ใช้เป็นหน่วยงานอ้างอิงส�าหรับการจัดตั้งศูนย์ให้บริการร่วมท่ีมีลักษณะคล้ายคลึงกัน  

การเตรียมการ (Preparation) ก่อนเริ่มต้นเพื่อเก็บข้อมูลงานวิจัย ด�าเนินการตามข้อแนะน�าของ Eisenhardt (1991) และ Yin (2009) 

โดยผู้วิจัยจัดท�าตัวแบบการวิจัยกรณีศึกษา (Case Study Protocol) เพื่อท�าการเก็บข้อมูลเบื้องต้น โดยมีวัตถุประสงค์หลักของการพัฒนา

ตัวแบบการวิจัยกรณีศึกษา คือ ท�าให้ผู้วิจัยทราบถึงอุปสรรคและปัญหาเบื้องต้นในการด�าเนินการวิจัยแบบเต็มรูปแบบ

 3.2 การเก็บข้อมูลการวิจัย

  การเก็บข้อมูล (Collection) เพื่อให้ได้ข้อมูลส�าหรับการวิเคราะห์ที่มีความเที่ยงตรงและเช่ือถือได้มากที่สุด การวิจัยนี้จะให้

ข้อมูล ประเภท ดังนี้

  1. ข้อมูลเอกสาร ในส่วนที่ส�านักงานบัญชีกลาง บริษัท ปูนซีเมนต์ไทย จ�ากัด (มหาชน) สามารถให้ได้ และข้อมูลเอกสาร

จากแหล่งอื่นที่มีความน่าเชื่อถือ

  2. ข้อมลูจากการสมัภาษณ์ผูบ้รหิารในระดบัต่าง ๆ  ของส�านกังานบญัชกีลาง บรษิทั ปนูซเีมนต์ไทย จ�ากดั (มหาชน) จ�านวน 

5 คน
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  3. ข้อมูลจากการสังเกตโดยตรง (Direct Observations) ซึ่งได้มาจากจะจดบันทึกภาคสนาม (Field Note) 

 3.3 การวิเคราะห์ข้อมูล

  จากกระบวนการเก็บข้อมูลที่ได้ข้อมูลทั้งจากเอกสาร ข้อมูลจากการสัมภาษณ์ ข้อมูลจากการสังเกตและการจดบันทึก

ภาคสนามแล้ว จะด�าเนินการวิเคราะห์ สรุป ตีความ เพื่อตอบค�าถามการวิจัย ในขั้นตอนนี้จะใช้วิธีวิเคราะห์ข้อมูลที่แนะน�าโดย Miles and 

Huberman (1994) เป็นวิธีหลัก และใช้วิธีวิเคราะห์อื่นเสริม คือ เทคนิควิเคราะห์จับคู่รูปแบบของข้อมูลที่เหมือนและขัดแย้งกัน (Pattern 

Matching) และวธิวีเิคราะห์แบบสร้างค�าอธบิาย (Explanation Building) เป็นการจดัระเบียบข้อมลูทีไ่ด้มาและสรปุตคีวามเพือ่ตอบค�าถาม

การวิจัยที่ตั้งไว้

4. ผลการวิจัย

 จากผลของการวิเคราะห์ข้อมูล ผู้วิจัยน�าเสนอผลการวิจัยตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย ดังต่อไปนี้

 4.1 แรงจูงใจในการปรับเปลี่ยนจากศูนย์ต้นทุนจนกลายเป็นศูนย์ให้บริการร่วมของส่วนงานบัญชี

  1) แรงจูงใจที่ส่งผลท�าให้ บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จ�ากัด (มหาชน) ท�าการปรับกระบวนทัศน์รูปแบบการด�าเนินงานมาจัดตั้ง

ศูนย์ให้บริการร่วมพบว่า แรงจูงใจท่ีเป็นปัจจัยท่ีส�าคัญที่สุดในการขับเคลื่อนองค์กรให้ปรับเปลี่ยนจากรูปแบบการด�าเนินงานตามปกติมา

เป็นการตั้งศูนย์ให้บริการร่วมมีอยู่ 2 ปัจจัยหลัก คือ 1) ปัจจัยด้านเศรษฐกิจ กล่าวคือ องค์กรเหล่านั้นการตั้งศูนย์ให้บริการร่วมเพื่อลดและ

ประหยัดต้นทุนในการด�าเนินงาน  

   “ย้อนกลับไปเม่ือป 1997 สมัยวิกฤตการณ์ต้มย�ากุ้ง SCG ต้องการที่จะพัฒนาตัวธุรกิจและองค์กรท้ังหมดและค้นหา

ไอเดียการปรับปรุงงานบัญชีจะเริ่มตั้งแต่ป 2000 มีการเปลี่ยนแปลงปรับปรุงมาเรื่อย ๆ เป็น CFO เริ่มมองว่าเทรนด์ว่า Shared Service 

เป็นรูปแบบการจัดการที่น่าสนใจ ถ้าไม่เปลี่ยนเราก็คงตามหลังคนอื่น” ผู้บริหารระดับสูง SCG

  2)  แรงจงูใจด้านกลยทุธ์ เช่น เพือ่ปรบัปรงุคณุภาพการด�าเนนิการ การให้บรหิารและปรบัปรงุกระบวนการท�างานให้สามารถ

แข่งขันกับคู่แข่งได้ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยในอดีตของ Janssen and Joha (2006) และ Goh, Prakash, and Yeo (2007)

   “เราอยากพัฒนาไประดับหนึ่งมากกว่า แบบว่าอยากเป็น World Class ด้วย ค�าถามคือท�ายังไงละ? หลังจากนั้นจึงว่า

จ้างบริษัทที่ปรึกษามาช่วงการปรับเปลี่ยน คือเราคิดเองมันจะช้า จึงเริ่มมีเกียร์โปรเจค ถึงจังหวะน้ีเริ่มมีแนวคิดที่จะเปลี่ยนช่ือหน่วยงาน 

เราเปลี่ยนชื่อเป็น SCG Accounting Services และยกระดับสางานบัญชีของ SCG ให้เด่นชัดขึ้น” ผู้บริหารระดับสูง SCG

   ในส่วนของปัจจัยท่ีน�าไปสู่ความส�าเร็จของการประยุกต์ใช้และด�าเนินงาน (Implementation and Operations) 

ให้ประสบความส�าเร็จนั้น ประกอบด้วย 1) การร่วมมือกันท�าเป็นทีมประสานการท�างานร่วมกันภายในองค์กร 2) มีการสื่อสารภายในองค์กร

ที่ชัดเจน 3) มีการออกแบบวิธีปฏิบัติงานที่ดี 4) มีความสามารถปรับเปลี่ยนกระบวนการท�างานอย่างต่อเนื่อง 5) ความพร้อมและเพียงพอ

ของทรัพยากรเทคโนโลยีสารสนเทศ

 4.2 กระบวนการปรับเปลี่ยนให้เป็นศูนย์บริการร่วมของส่วนงานบัญชี

รูปที่ 1 โครงสร้างองค์กรของส�านักงานบัญชีกลาง บริษัท ปูนซีเมนต์ไทย จ�ากัด (มหาชน)

ที่มา: ส�านักงานบัญชีกลาง บริษัท ปูนซีเมนต์ไทย จ�ากัด (มหาชน)  
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   “เราเริ่มโครงสร้างองค์กรแบบออแกนิค แบบเดิม แต่หลังจากที่เขาไปดู Shared Service ในต่างประเทศ เรารับรู้ว่า

ทกุอย่างต้องท�าให้เป็น Standards สิง่ส�าคญัของ Shared Service คอื Process Design ตอนนีเ้ริม่ปรบัเปลีย่นองค์กรใหม่เป็น By Process 

เราปรับของเราเอง และเริ่มเอา Accenture เป็นที่ปรึกษา หลังจากที่ Assessment มาระดับหนึ่ง” ผู้บริหารระดับสูง SCG

   กระบวนการปรับเปลี่ยนองค์กรจากรูปแบบการด�าเนินงานแบบเดิมไปสู่การจัดตั้งศูนย์ให้บริการร่วมมี 5 กระบวนการ

ส�าคัญ คือ 1) การออกแบบองค์กร 2) การออกแบบกระบวนการท�างาน 3) การออกแบบการจัดการการเปลี่ยนแปลง และ 4) การออกแบบ

กระบวนการประยุกต์ใช้เพื่อให้ประสบผลส�าเร็จ 

 4.3 กลยุทธ์การบริหารจัดการของส�านักงานบัญชีกลาง

รูปที่ 2 กรอบการจัดการศูนย์ให้บริการร่วมของส�านักงานบัญชีกลาง บริษัท ปูนซีเมนต์ไทย จ�ากัด (มหาชน)

ที่มา: ส�านักงานบัญชีกลาง บริษัท ปูนซีเมนต์ไทย จ�ากัด (มหาชน)  

  1) การบริหารองค์กรเป็นประเด็นท่ีเกี่ยวข้องกับ 1) โครงสร้างการก�ากับดูแลที่ดี ซึ่งมีความสัมพันธ์กับหน้าที่และความ

รับผิดชอบภายในองค์กร กระบวนการตัดสินใจ การสื่อสารภายในองค์กร ปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้ให้บริการกับลูกค้า 

   “เราค�านึงถึง Governance Design ถ้าคุณจะไป Shared Service คุณต้องมี Component ของโครงสร้างการก�ากับ

ดูแลที่ดี อะไรบ้าง ท�าอะไรบ้าง คุณต้องมีเรื่อง Standard Control, Process Control, Quality & Assurance, Control Check Point 

ต้องวัด Performance ต่าง ๆ  คุณต้องท�า Service Agreement ระหว่างเรากับลูกค้า แล้วก็รายงานต่าง ๆ  ว่าเกิดอะไรขึ้น แล้วก็ท�า Survey 

กับลูกค้า” ผู้บริหารระดับสูง SCG

  2)  การวางแผนเชิงกลยทุธ์ เป็นกระบวนการทีศ่นูย์มกีารวางแผนเพือ่ตอบสนองต่อการเปลีย่นแปลง ให้บรกิารกบัหน่วยงาน

อื่นที่มาใช้บริการแบบให้คุณค่าในเรื่องของการเพิ่มความสามารถในการแข่งขัน

   “ผูเ้ป็นหวัเรือใหญ่ขององค์กรต้องเป็นผู้เชีย่วชาญด้านการเงนิและการบรหิาร ซ่ึงถอืเป็นคณุสมบตัทิีส่�าคญัในการวางแผน

เชิงกลยุทธ์ของ Shared Service ทางบัญชี ซึ่งแผนท่ีก�าหนดขึ้น คือ 1. ต้องการให้ธุรกิจโฟกัสความเช่ียวชาญของตนเอง ไม่กังวลงาน 

Support คืองาน Support ในด้านต่าง ๆ ต้องเต็มที่ เราจะมุ่งเน้นผลส�าเร็จของการบริหาร 2. เพื่อให้เกิดการดูแล ควบคุมที่ดี ต้องมีระบบ

ควบคมุทางบญัชทีีด่ ีและต้องมคีูม่อืปฏบิตัทิีช่ดัเจนสามารถตรวจสอบได้ 3. การดแูลคนในวชิาชพี องค์กรต้องมแีผนว่าท�าอย่างไรให้นกับญัชี

ขององค์กรสามารถยกระดับตัวเองได้และสามารถท่ีจะพัฒนาให้ดีกว่าเดิมได้ 4. ท�าอย่างไรให้ Benefit สูงสุด ในขณะที่เราต้องลด Cost 

ให้ต�่าที่สุด โดยรักษาระดับ Benefit ไว้” ผู้บริหารระดับสูง SCG

  3)  กลไกความร่วมมือ เป็นประเด็นที่เกี่ยวข้องกับศูนย์ให้บริการร่วมกับผู้รับบริการมีเป้าหมายในเรื่องการเพิ่มมูลค่าร่วมกัน 

ท�าอย่างไรที่ศูนย์ให้บริการร่วมจะประสานความร่วมมือท�างานร่วมกับหน่วยงานที่มาใช้บริการได้อย่างราบรื่น 
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   “ผู้บริหารสูงสุดขององค์กรเป็นคนประสานงานความร่วมมือหลักขององค์กร จัดประชุมเม่ือต้องถ่ายทอด Policy 

มายังผู้ปฏิบัติ วิธีการต้องด�าเนินการอย่างราบรื่น ต้องเป็นการสื่อสารที่สร้างกลไกความร่วมมือ คือ ต้องชัดเจน ต้อง Clear พูดตรงไปตรงมา 

ไม่มีหลอก ไม่มีกั๊ก นี่คือสิ่งที่ท�าให้เราประสบความส�าเร็จ” ผู้บริหารระดับสูง SCG

5. อภิปรายผล สรุปและข้อเสนอแนะ  5. อภิปรายผล สรุปและข้อเสนอแนะ  

รูปที่ 3 รางวัลคุณภาพด้านการจัดการศูนย์ให้บริการร่วมของส�านักงานบัญชีกลาง บริษัท ปูนซีเมนต์ไทย จ�ากัด (มหาชน)

ที่มา: ส�านักงานบัญชีกลาง บริษัท ปูนซีเมนต์ไทย จ�ากัด (มหาชน)  

 ส�านักงานบัญชีกลาง บริษัท ปูนซีเมนต์ไทย จ�ากัด (มหาชน) มีการจัดองค์กรแบบศูนย์ให้บริการร่วมและมีการน�าเทคโนโลยีสมัย

ใหม่มาใช้ในการท�างาน ช่วยให้การท�างานมปีระสทิธภิาพมากข้ึน อกีทัง้สามารถรองรบัการขยายตวัของบรษิทั ปนูซเีมนต์ไทย จ�ากดั (มหาชน) 

ได้มากขึ้น ที่ส�าคัญนักบัญชีที่มีอยู่ก็ได้รับการพัฒนาและยกระดับความสามารถในการท�างาน ปรับเปลี่ยนให้สามารถท�างานที่มีความสลับซับ

ซ้อนตามขีดความสามารถ หรืออาจโยกย้ายบุคลากรให้ไปท�างานด้านงบการเงิน และการวิเคราะห์ข้อมูลได้มากขึ้น ความส�าเร็จต่าง ๆ  ที่เกิด

ขึน้จากการจัดระบบองค์กรแบบ Shared Services นี ้ท�าให้ส�านกังานบญัชกีลาง เป็นศูนย์ให้บรกิารร่วมงานบญัชแีรกของไทย ทีไ่ด้รบัรางวลั

ในระดับเอเชีย The Winner Shared Services Excellence Awards 2013 ชนะเลิศการประกวดความเป็นเลิศด้านบัญชี SSON Excel-

lence Awards ในสาขา Excellence in Value Creation ทีจ่ดัขึน้เมือ่ ทีป่ระเทศสงิคโปร์ในปี พ.ศ. 2556 ถอืเป็นองค์กรแรกของประเทศไทย

ได้รบัรางวลัด้านบญัชใีนเวทรีะดบัเอเชยี รางวลัดงักล่าวจดัขึน้โดย Shared Services & Outsourcing Network (SSON) เครอืข่ายศูนย์รวม

ผูเ้ชีย่วชาญด้าน Shared Services และ Outsourcing ระดบันานาชาติทีใ่หญ่ทีส่ดุในโลก มสีมาชกิกว่า 95 ประเทศ โดยมกีารประกวดความ

เป็นเลิศใน 5 สาขา ได้แก่ Excellence in Value Creation, Excellence in Customer Service, Excellence in Improvement & 

Innovation, Excellence in Talent Management and Leadership และ Excellence in Culture Creation ที่ส�าคัญ การศึกษานี้

พบว่า บรษัิท ปนูซเีมนต์ไทย จ�ากัด (มหาชน) ได้รบัประโยชน์ทีส่�าคญัจากการจดัองค์กรแบบศนูย์ให้บรกิารร่วมของส�านกังานบญัชีกลาง ได้แก่ 

1) ลดการท�างานซ�้าซ้อนท�าให้ประสิทธิภาพการท�างานเพิ่มขึ้น 2) ท�าให้คุณภาพการบริการดีขึ้น 3) ประหยัด 4) เป็นการยกมาตรฐานการ

ท�างานให้สูงขึ้นและใช้เทคโนโลยีท่ีน�าสมัยเข้าช่วย 5) สามารถเคล่ือนย้ายทรัพยากรไปท�างานอย่างอื่นที่เป็นงานหลักใหม่ ๆ ได้รวดเร็ว 

และ 6) มีความคล่องตัวในกรณีที่เพิ่มหน่วยงาน/แผนกใหม่ ๆ เข้ามา

6. กิตติกรรมประกาศ

 ผู้วิจัยขอขอบคุณมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงส�าหรับการสนับสนุนทุนวิจัย และที่ส�าคัญขอขอบคุณคณะผู้บริหารของส�านักงานบัญชี

กลาง บริษัท ปูนซีเมนต์ไทย จ�ากัด (มหาชน) ที่ให้ความร่วมมือและอุทิศเวลาให้ข้อมูลส�าหรับการวิจัยนี้ 
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ปัจจัยที่ส่งผลต่อความพร้อมของผู้ประกอบการ SMEs เพื่อรองรับการใช้บริการระบบบัญชีออนไลน์ 

ในเขตกรุงเทพมหานคร

Factors affecting the readiness of SMEs entrepreneurs to support online accounting services

in Bangkok

อภิวัฒน์ หวังมีชัย และ พรทิวา แสงเขียว

Apiwat Wangmeechai and Prontiwa Saengkhiew

คณะบัญชี มหาวิทยาลัยศรีปทุม

บทคัดย่อ

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อความพร้อมในการใช้ระบบบัญชีออนไลน์ ของผู้ประกอบการ SMEs  

ในเขตกรุงเทพมหานคร โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล ผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยด้านความรู้ ด้านความเข้าใจ 

และด้านกระบวนการท�างาน ส่งผลกระทบในเชงิบวกกบัความพร้อมในการใช้ระบบบญัชอีอนไลน์ของผูป้ระกอบ SMEs ในเขตกรงุเทพมหานคร 

อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

ค�าส�าคัญ : ความรู้ ความเข้าใจ กระบวนการท�างาน ระบบบัญชีออนไลน์ 

ABSTRACT

This research aimed to study the factors affecting the readiness to use the online accounting system of SMEs 

entrepreneurs in Bangkok. by using questionnaires as a tool to collect data The results showed that knowledge factor 

understanding and work processes It has a positive impact on the readiness to use the online accounting system of 

SMEs entrepreneurs in Bangkok. statistically significant at the 0.05 level 

Keywords : knowledge, understanding, work processes, online accounting systems
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การศึกษาภาวะผู้น�าเชิงสร้างสรรค์ของผู้บริหารสถานศึกษา 

ตามทัศนะของครูในอาชีวศึกษาจังหวัดพิจิตร สังกัดส�านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
The Study Of Creative Leadership Of School Administrators Under Teachers’ Views 

In The Vocational Education In Phichit Province,

Office Of The Vocational Education Commission

คติพงษ์ อ่อนไชย1, ศาสตราจารย์ ดร. วิทยา จันทร์ศิลา2 และ ดร.สถิรพร เชาวน์ชัย3

Khatipong Onchai1, Professor Vithaya Jansila, Ph.D.2 and Sathiraporn Chaowachai, Ed.D.3

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

บทคัดย่อ

 การวิจยัครัง้นีม้วีตัถปุระสงค์ 1) เพือ่ศกึษาภาวะผู้น�าเชงิสร้างสรรค์ของผู้บรหิารสถานศกึษา ตามทศันะของครใูนอาชวีศกึษาจงัหวดั

พิจิตร สังกัดส�านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 2) เพื่อเปรียบเทียบภาวะผู้น�าเชิงสร้างสรรค์ของผู้บริหารสถานศึกษา ตามทัศนะ 

ของครใูนอาชวีศกึษาจงัหวดัพจิติร สงักดัส�านกังานคณะกรรมการการอาชวีศกึษา  จ�าแนกตามประสบการณ์ในการท�างาน กลุม่ตวัอย่าง ได้แก่ 

ครูที่ปฏิบัติหน้าที่จัดการเรียนการสอนในอาชีวศึกษาจังหวัดพิจิตร ปีการศึกษา 2564 จ�านวนทั้งหมด 144 คน ซึ่งก�าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่าง

โดยการเทียบตารางเครจซี่มอร์แกน และเลือกกลุ่มตัวอย่างด้วยการสุ่มแบบแบ่งชั้นตามสัดส่วนของครูแต่ละแผนก เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บ

รวบรวมข้อมูล คือ แบบสอบถามชนิดมาตรประมาณค่า (Rating Scale) มี 5 ระดับ ผลการหาค่า IOC ได้ค่า IOC เท่ากับ 1.00 และมีค่า

ความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.96 วิเคราะห์ข้อมูลโดยค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบค่าที ผลการวิจัย พบว่า ครูมีความ

คิดเห็นว่าผู้บริหารสถานศึกษามีภาวะผู้น�าเชิงสร้างสรรค์ ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาในแต่ละด้าน พบว่า ผู้บริหารสถานศึกษา

มีภาวะผู้น�าอยู่ในระดับมากทุกด้าน และผลการเปรียบเทียบภาวะผู้น�าเชิงสร้างสรรค์ของผู้บริหารสถานศึกษา จ�าแนกตามประสบการณ์ใน

การท�างานของผู้ตอบแบบสอบถาม พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามที่มีประสบการณ์ในการท�างานแตกต่างกัน มีความคิดเห็นว่าผู้บริหารสถาน

ศึกษามีภาวะผู้น�าเชิงสร้างสรรค์ ในภาพรวมและรายด้าน ไม่แตกต่างกัน

ค�าส�าคัญ: ภาวะผู้น�าเชิงสร้างสรรค์ ผู้บริหารสถานศึกษา อาชีวศึกษาจังหวัดพิจิตร

Abstract

 The objectives of this study were 1) to study creative leadership of school administrators under teachers’ 

views in the vocational education in Phichit Province, Office of the Vocational Education Commission and 2) to compare 

creative leadership of school administrators under teachers’ views in the vocational education in Phichit province, 

Office of the Vocational Education separated by work experiences. The samples were 144 teachers in the vocational 

education in Phichit province in the 2021 academic year selected by proportional stratified random technique of 

teachers from different departments. The research method was a 5-rating scale questionnaire with IOC 1.00 and  

reliability 0.96. The statistics used for data analysis were percentage, mean, standard deviation, and t-test.

 The results from teacher’s views revealed that creative leadership of school administrators had overall scores 

in the high level. For individual aspects, leadership of school administrators had scores in the high level. The result 

from comparison creative leadership of school administrators separated by work experiences showed that there was 
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different in teachers with different work experiences had attitudes toward creative leadership of school administrators 

both in overall scores and individual scores with no statistical significance.

Keyword: Creative Leadership, School Administrator, Phichit Vocational Education

1. บทน�า 

 ผู้บริหารสถานศึกษาเป็นผู้ที่มีบทบาทส�าคัญอย่างยิ่งที่จะน�าพาสถานศึกษาไปสู่ความส�าเร็จและบรรลุจุดมุ่งหมายของสถานศึกษา

ได้อย่างมปีระสทิธภิาพ ดงันัน้ ผูบ้รหิารสถานศกึษาจงึต้องมภีาวะผูน้�าและมพีฤตกิรรมผูน้�าทีเ่หมาะสมทีถ่อืได้ว่าเป็นทัง้ศาสตร์และศิลป์ โน้ม

น้าวให้ผู้ตามมีความเต็มใจและมีความกระตือรือร้นในการร่วมกันปฏิบัติงานให้เกิดประสิทธิผลและบรรลุตามวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน 

(ศราวุธ กางส�าโรง, 2559) สอดคล้องกับ วิโรจน์ สารรัตนะ (2555) ที่กล่าวว่า ผู้บริหารในสังกัดส�านักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา จะต้อง

มีมิติในการบริหารงานที่หลากหลาย    เพราะบุคลากรในแต่ละสถานศึกษาจะมีทั้งบุคลากรที่เป็นสายวิชาชีพเฉพาะและบุคลากรที่เป็นสาย

สามัญ ต้องอาศัยผู้บริหารที่มีความรู้ ความสามารถ มีทักษะ และประสบการณ์สูงในการบริหารงาน ผู้บริหารจะต้องมีพฤติกรรมการบริหาร

ที่เน้นการจูงใจเพ่ือให้เกิดความสร้างสรรค์ในการบริหารงาน อาทิเช่น การให้เกียรติ ให้ความไว้วางใจ ให้การยอมรับบุคลากร กระตุ้นให้

บุคลากรก�าหนดเป้าหมายหรือทิศทางในการท�างานท่ีชัดเจน และส่งเสริมให้บุคลากรริเริ่มสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ มีภาวะผู้น�าก็จะท�าให้สถาน

ศึกษามีสภาพแวดล้อมที่สร้างสรรค์ และมีผลสัมฤทธิ์ในการท�างานสูงสุด 

 ภาวะผู้น�าเชิงสร้างสรรค์ เป็นการแสดงออกถึงความรู้ความสามารถของผู้บริหารในการน�าความคิดสร้างสรรค์ ความคิดใหม่ๆ มา

ใช้ในการบริหารสถานศึกษาให้บรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ กิตติ์กาญจน์ ปฏิพันธ์ (2555) ได้กล่าวไว้ว่า  ภาวะผู้น�าเชิงสร้างสรรค์ หมายถึง ความ

สามารถที่พิเศษในการจูงใจและน�าบุคคลอื่น อย่างมีวิสัยทัศน์ จินตนาการ และความยืดหยุ่น ด้วยวิธีการหรือแนวทางใหม่ ที่ท้าทายและ

สร้างสรรค์ และสอดคล้องกับ เสาวนีย์ สมบูรณ์ศิโรรัตน์ (2562) ที่กล่าวว่า ภาวะผู้น�าเชิงสร้างสรรค์ของผู้บริหารสถานศึกษา หมายถึง 

คุณลักษณะของผู้น�าที่มีความรอบรู้ น�าความคิดใหม่ๆ มาใช้การแก้ปัญหา กระตุ้นให้บุคลากรในองค์การร่วมมือกันปฏิบัติอย่างสร้างสรรค์ 

เพื่อให้บรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ

 การจดัการศกึษาอาชวีศกึษาจงัหวดัพจิติร มสีถานศกึษาประกอบด้วย วทิยาลยัเทคนคิพจิติร วทิยาลยัสารพดัช่างพจิติร และวทิยาลยั

เกษตรและเทคโนโลยีพิจิตร ซึ่งมีการจัดท�านโยบายแผนพัฒนาการศึกษาให้สอดคล้องกับนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ และส�านักงาน

คณะกรรมการการอาชีวศึกษา มีการจัดการเรียนการสอนเพื่อผลิตและพัฒนาผู้เรียนทักษะงานอาชีพด้านต่างๆ ให้เป็นผู้ที่มีความรู้ ความ

สามารถในด้านวชิาชพีทัง้ในภาคทฤษฎแีละปฏบิตั ิสอดคล้อง กบัความต้องการของผูใ้ช้ในกลุม่งานแต่ละอาชพี โดยเปิดสอนในหลกัสตูรระดบั

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)    ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หลักสูตรระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ 

และหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น 

 จากทีก่ล่าวมาข้างต้น ผู้วจิยัจงึสนใจทีจ่ะท�าการศึกษาค้นคว้าเรือ่ง การศึกษาภาวะผู้น�าเชงิสร้างสรรค์ของผู้บรหิารสถานศกึษา ตาม

ทัศนะของครูในอาชีวศึกษาจังหวัดพิจิตร สังกัดส�านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เพราะจะท�าให้ทราบภาวะผู้น�าเชิงสร้างสรรค์ของผู้

บริหารสถานศึกษา ในอาชีวศึกษาจังหวัดพิจิตร เพ่ือเป็นข้อมูลน�าไปสู่การพัฒนาปรับปรุงภาวะผู้น�าเชิงสร้างสรรค์ของผู้บริหารสถานศึกษา

ต่อไป

2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย

 1. เพื่อศึกษาภาวะผู้น�าเชิงสร้างสรรค์ของผู้บริหารสถานศึกษา ตามทัศนะของครูในอาชีวศึกษาจังหวัดพิจิตร สังกัดส�านักงาน

คณะกรรมการการอาชีวศึกษา

 2. เพือ่เปรยีบเทยีบภาวะผูน้�าเชงิสร้างสรรค์ของผูบ้รหิารสถานศกึษา ตามทศันะของครใูนอาชวีศึกษาจงัหวดัพจิติร สงักดัส�านกังาน

คณะกรรมการการอาชีวศึกษา จ�าแนกตามประสบการณ์ในการท�างานของผู้ตอบแบบสอบถาม

3. วิธีด�าเนินการวิจัย

 3.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง

  ประชากร ได้แก่ ครูที่ปฏิบัติหน้าที่จัดการเรียนการสอนในอาชีวศึกษาจังหวัดพิจิตร สังกัดส�านักงานคณะกรรมการการ

อาชีวศึกษา ในปีการศึกษา 2564 จ�านวนทั้งหมด 224 คน 
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  กลุม่ตวัอย่าง ได้แก่ ครทูีป่ฏบิตัหิน้าทีจ่ดัการเรยีนการสอนในอาชวีศกึษาจงัหวดัพจิติร ปีการศกึษา 2564 จ�านวนทัง้หมด 144 

คน ซึ่งก�าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยการเทียบตารางเครจซี่มอร์แกน (Krejcie and Morgan, 1970 อ้างอิงใน บุญชม ศรีสะอาด, 2554) 

และเลือกกลุ่มตัวอย่างด้วยการสุ่มแบบแบ่งชั้น (Stratified Random Sampling) ตามสัดส่วนของครูแต่ละแผนกของแต่ละวิทยาลัยใน

อาชีวศึกษาจังหวัดพิจิตร

 3.2 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล

  เคร่ืองมอืท่ีใช้ในการเกบ็รวบรวมข้อมลูคร้ังนี ้เป็นแบบสอบถามภาวะผู้น�าเชงิสร้างสรรค์ของผู้บรหิารสถานศึกษา แบบสอบถาม

แบ่งออกเป็น 2 ตอน ดังนี้

  ตอนท่ี 1 ถามเก่ียวกับข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม จ�าแนกตามประสบการณ์ในการท�างานของผู้ตอบแบบสอบถาม 

ลักษณะเป็นแบบตรวจสอบรายการ (Check List)

  ตอนที่ 2 ถามเกี่ยวกับภาวะผู้น�าเชิงสร้างสรรค์ของผู้บริหารสถานศึกษาใน 4 ด้านได้แก่ ด้านจินตนาการ  ด้านความยืดหยุ่น 

ด้านวิสัยทัศน์ และด้านการท�างานเป็นทีม ลักษณะเป็นแบบมาตรประมาณค่า (Rating Scale) มี 5 ระดับ

 3.3 การสร้างและหาคุณภาพเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล

  3.3.1 ศึกษาเอกสารเพื่อท�าการวิเคราะห์ และสังเคราะห์องค์ประกอบของภาวะผู้น�าเชิงสร้างสรรค์ จากแนวคิดทฤษฎีของ

นักวิชาการ โดยศึกษาจากเอกสารที่เกี่ยวข้อง ตามแนวคิดของนักวิชาการและนักทฤษฎี ดังนี้   กิตติ์กาญจน์ ปฏิพันธ์ (2555), ศิริวรรณ์ ค�า

ภเูงนิ (2561), Ash and Persall (2007 อ้างถงึใน จนัจริา น�า้ขาว, 2562), Harris (2009 อ้างถงึใน เสาวนย์ี สมบรูณ์ศโิรรตัน์, 2562), Delich 

(2010, อ้างถึงใน กิตติ์กาญจน์ ปฏิพันธ์, 2555), Harding (2010, อ้างถึงใน สุขพัชรา ซิ้มเจริญ, 2556) และ Maxvell (2012, อ้างถึงใน สุข

พัชรา ซิ้มเจริญ, 2556) จากนั้นสังเคราะห์องค์ประกอบของภาวะผู้น�าเชิงสร้างสรรค์ โดยการแจกแจงความถี่จากหลายแหล่งข้อมูลและสรุป

ผลโดยใช้เกณฑ์ค่าความถี่ตั้งแต่ 3 ขึ้นไป ประกอบด้วย ด้านจินตนาการ ด้านความยืดหยุ่น ด้านวิสัยทัศน์ และด้านการท�างานเป็นทีม

  3.3.2 ก�าหนดกรอบแนวคิดในการวิจัย

  3.3.3 ก�าหนดนิยามศัพท์เฉพาะเพื่อเป็นแนวทางในการสร้างแบบสอบถาม

  3.3.4 สร้างแบบสอบถามฉบับร่างน�าเสนออาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อตรวจสอบและปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะของอาจารย์

ที่ปรึกษา

  3.3.5 น�าเสนอแบบสอบถามท่ีปรับปรุงแก้ไขแล้ว จากนั้นน�าเสนอผู้เชี่ยวชาญ จ�านวน 3 คน เพื่อตรวจสอบความตรงเชิง

เนื้อหา (Content Validity) และการใช้ส�านวนภาษา โดยพิจารณาความสอดคล้องระหว่างนิยามศัพท์เฉพาะและข้อค�าถาม 

  3.3.6 หลังจากนั้นน�าแบบสอบถามมาหาค่า IOC (Item-Objective Congruence Index: IOC) และเลือก ข้อที่มีค่า IOC 

ตั้งแต่ 0.50 ขึ้นไป ปรากฏว่าได้ค่า IOC เท่ากับ 1.00 ทุกข้อ 

  3.3.7 น�าเสนอแบบสอบถามปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญแล้วน�าไปทดลองใช้ (try-out) เพื่อหาความเชื่อ

มัน่ (Reliability) ของแบบสอบถามภาวะผูน้�าเชงิสร้างสรรค์ของผูบ้รหิารสถานศกึษาในปีการศกึษา 2564 จ�านวน 30 คน จากวทิยาลยัเทคนคิ

พจิติร วทิยาลยัสารพดัช่างพจิิตร และวทิยาลยัเกษตรและเทคโนโลยพีจิติร ทีไ่ม่ใช่กลุม่ตวัอย่างในการวจัิยครัง้นี ้ด้วยวธิกีารหาค่าสมัประสทิธิ์

แอลฟ่า (Alpha-coefficient) ของครอนบัค (Cronbach)    ใด้ค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถามเท่ากับ 0.96

 3.4 การสร้างและหาคุณภาพเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล

  3.4.1 ขอหนังสือจากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยนเรศวร ถึงผู้อ�านวยการสถานศึกษาในอาชีวศึกษาจังหวัดพิจิตรที่เป็นก

ลุ่มตัวอย่าง เพื่อท�าหนังสือขอความร่วมมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล

  3.4.2 ผูว้จิยัส่งหนงัสอืขอเกบ็ข้อมลู พร้อมส่งแบบสอบถามถงึถงึผูอ้�านวยการสถานศกึษาในอาชวีศกึษาจงัหวดัพจิติรทีเ่ป็นก

ลุ่มตัวอย่าง เพื่อขอความร่วมมือในการเก็บข้อมูล โดยด�าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเอง

  3.4.3 เป้าหมายในการเก็บรวบรวมข้อมูล จ�านวน 144 ฉบับ ได้รับคืน จ�านวน 144 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 100

 3.5 การวิเคราะห์ข้อมูล 

  ผู้วิจัยตรวจสอบความสมบูรณ์ของแบบสอบถามและด�าเนินการวิเคราะห์ข้อมูล ดังนี้

  3.5.1 ข้อมูลเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม วิเคราะห์ด้วยค่าร้อยละ

  3.5.2 ข้อมูลเกี่ยวกับภาวะผู้น�าเชิงสร้างสรรค์ของผู้บริหารสถานศึกษา วิเคราะห์ด้วยค่าเฉลี่ย และ   ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

  3.5.3 เปรียบเทียบภาวะผู้น�าเชิงสร้างสรรค์ของผู้บริหารสถานศึกษา จ�าแนกตามประสบการณ์ในการท�างานของผู้ตอบ

แบบสอบถาม วิเคราะห์ด้วยการทดสอบค่าที (t-test independent samples)
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4. ผลการวิจัย

 ผลการวิจัยครั้งนี้สรุปผลได้ดังนี้

 4.1  ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม

จากแบบสอบถามจ�านวน 144 ฉบบั ผูต้อบแบบสอบถาม เป็นครท่ีูปฏิบตัหิน้าท่ีจดัการเรยีนการสอนในอาชวีศึกษาจงัหวดัพจิติร พบว่า จ�านวน

และร้อยละของครู โดยจ�าแนกตามประสบการณ์ในการท�างาน แบ่งออกเป็น ครูที่มีประสบการณ์ในการท�างานต�่ากว่า 10 ปี มีผู้ตอบ

แบบสอบถาม จ�านวน 69 คน คิดเป็นร้อยละ 47.90 และครูที่มีประสบการณ์ในการท�างานตั้งแต่ 10 ปีขึ้นไป มีผู้ตอบแบบสอบถาม จ�านวน 

75 คน คิดเป็นร้อยละ 52.10

 4.2  ผลการศึกษาภาวะผู้น�าเชิงสร้างสรรค์ของผู้บริหารสถานศึกษา ตามทัศนะของครูในอาชีวศึกษาจังหวัดพิจิตร สังกัด

ส�านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  

  ผลการศึกษาภาวะผู้น�าเชิงสร้างสรรค์ของผู้บริหารสถานศึกษา ตามทัศนะของครูในอาชีวศึกษาจังหวัดพิจิตร สังกัดส�านักงาน

คณะกรรมการการอาชีวศึกษา มี 4 ด้าน คือ ด้านจินตนาการ ด้านความยืดหยุ่น ด้านวิสัยทัศน์ และ  ด้านการท�างานเป็นทีม ดังนี้

ตารางที่ 1 แสดงค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับภาวะผู้น�าเชิงสร้างสรรค์ของผู้บริหารสถานศึกษา ตามทัศนะของครูใน

อาชีวศึกษาจังหวัดพิจิตร สังกัดส�านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ในภาพรวม

ข้อ ภาวะผู้น�าเชิงสร้างสรรค์ของผู้บริหารสถานศึกษา S.D. ระดับภาวะผู้น�า

1 ด้านจินตนาการ 3.91 0.77 มาก

2 ด้านความยืดหยุ่น 3.92 0.80 มาก

3 ด้านวิสัยทัศน์ 3.93 0.78 มาก

4 ด้านการท�างานเป็นทีม 3.94 0.79 มาก

รวม 3.92 0.75 มาก

  จากตารางท่ี 1 พบว่า การศึกษาภาวะผู้น�าเชิงสร้างสรรค์ของผู้บริหารสถานศึกษา ตามทัศนะของครูในอาชีวศึกษาจังหวัด

พจิติร สงักัดส�านกังานคณะกรรมการการอาชวีศกึษา ในภาพรวม อยูใ่นระดบัมาก ( =3.92) เมือ่พจิารณาในแต่ละด้าน พบว่า ผูบ้รหิารสถาน

ศึกษามีภาวะผู้น�าอยู่ในระดับมากทุกด้าน โดยด้านที่มีค่าเฉล่ียสูงสุด ได้แก่ ด้านการท�างานเป็นทีม ( =3.94) รองลงมา ได้แก่ ด้านวิสัยทัศน ์

( =3.93) และด้านที่มีค่าเฉลี่ยต�่าสุด ได้แก่ ด้านจินตนาการ ( =3.91)

 4.3 ผลการเปรียบเทยีบภาวะผูน้�าเชงิสร้างสรรค์ของผูบ้รหิารสถานศกึษา ตามทศันะของครใูนอาชวีศกึษาจงัหวดัพจิิตร สงักดั

ส�านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  

  ผลการเปรียบเทียบภาวะผู้น�าเชิงสร้างสรรค์ของผู้บริหารสถานศึกษา จ�าแนกตามประสบการณ์ในการท�างานของผู้ตอบ

แบบสอบถาม ดังนี้ 



76

National Research Conference 2021: NRC 2021
“Business beyond the Pandemic”

21 สิงหาคม 2564

คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ตารางที่ 2 แสดงผลการเปรียบเทียบภาวะผู้น�าเชิงสร้างสรรค์ของผู้บริหารสถานศึกษา ตามทัศนะของครูในอาชีวศึกษาจังหวัดพิจิตร  

สังกัดส�านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา จ�าแนกตามประสบการณ์ในการท�างาน

ข้อ
ภาวะผู้น�าเชิงสร้างสรรค์

ของผู้บริหารสถานศึกษา

ต�่ากว่า 10 ปี 
ตั้งแต่ 

10 ปีขึ้นไป t-test Sig.

(n=69) (n=75)

S.D. S.D.

1 ด้านจินตนาการ 3.99 0.79 3.83 0.75 1.24 0.22

2 ด้านความยืดหยุ่น 3.98 0.83 3.86 0.78 0.94 0.35

3 ด้านวิสัยทัศน์ 3.97 0.84 3.89 0.72 0.66 0.51

4 ด้านการท�างานเป็นทีม 4.02 0.82 3.87 0.77 1.09 0.28

รวม 3.99 0.79 3.86 0.72 1.05 0.29

  จากตารางที่ 2 ผลการเปรียบเทียบภาวะผู้น�าเชิงสร้างสรรค์ของผู้บริหารสถานศึกษา ตามทัศนะของครูในอาชีวศึกษาจังหวัด

พิจิตร สังกัดส�านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา จ�าแนกตามประสบการณ์ในการท�างานของผู้ตอบแบบสอบถาม พบว่า ผู้ตอบ

แบบสอบถามทีม่ปีระสบการณ์ในการท�างานแตกต่างกนั มคีวามคดิเห็นว่าผู้บรหิารสถานศกึษามีภาวะผูน้�าเชิงสร้างสรรค์ ในภาพรวมและราย

ด้าน ไม่แตกต่างกัน

5. อภิปรายผลการวิจัย 

 5.1  ผลการศึกษาภาวะผู้น�าเชิงสร้างสรรค์ของผู้บริหารสถานศึกษา ตามทัศนะของครูในอาชีวศึกษาจังหวัดพิจิตร สังกัดส�านักงาน

คณะกรรมการการอาชวีศกึษาในภาพรวม อยูใ่นระดบัมาก เมือ่พจิารณาในแต่ละด้าน พบว่า ผู้บรหิารสถานศึกษามภีาวะผู้น�าอยูใ่นระดบัมาก

ทุกด้าน เนื่องมาจากผู้บริหารสถานศึกษามีการน�าเอาทฤษฎีภาวะผู้น�าเชิงสร้างสรรค์ และภาวะผู้น�าเชิงนวัตกรรมมาใช้ในการบริหารสถาน

ศกึษา ท�าให้ผูบ้ริหารมทีกัษะการคดิเชงิสร้างสรรค์ มกีารพฒันาตนเอง ปรบัตวัและรูเ้ท่าทนักบับรบิทของสถานศกึษาตามยคุสมยัทีเ่ปลีย่นแปลง

ไป มีการน�าความคิดสร้างสรรค์ ความคิดใหม่ๆ มาใช้การแก้ปัญหา กระตุ้นและสร้างแรงจูงใจให้บุคลากรในสถานศึกษาร่วมมือกันปฏิบัติ

หน้าทีด้่วยความคดิทีห่ลากหลายและสร้างสรรค์ ท�าให้บคุลากรในสถานศึกษาเกดิแรงจงูใจและร่วมมือกนัในการปฏบิตังิาน จนบรรลเุป้าหมาย

ที่ตั้งไว้ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของอมรรัตน์ งามบ้านผือ (2560) ได้ท�าการวิจัย เรื่องภาวะผู้น�าเชิงสร้างสรรค์ ของผู้บริหารสถานศึกษา

โรงเรียนมัธยมศึกษาในเขตอ�าเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา ผลการวิจัย พบว่า ภาวะผู้น�าเชิงสร้างสรรค์ของผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียน

มัธยมศึกษาในเขตอ�าเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก และสอดคล้องกับงานวิจัยของจีราวัฒน์ สว่างกลับ 

(2561) ได้ท�าการวิจัย เรื่องภาวะผู้น�าเชิงสร้างสรรค์ของผู้บริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของครู ในโรงเรียนเครือข่ายที่ 20 ส�านักงาน

เขตดอนเมอืง สงักดักรงุเทพมหานคร ผลการวจิยั พบว่า ภาวะผูน้�าเชงิสร้างสรรค์ของผู้บรหิารสถานศกึษาตามความคดิเห็นของครใูนโรงเรยีน

เครือข่ายที่ 20 ส�านักงานเขตดอนเมือง สังกัดกรุงเทพมหานคร โดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก 

 5.2 ผลการเปรียบเทียบภาวะผู้น�าเชิงสร้างสรรค์ของผู้บริหารสถานศึกษา ตามทัศนะของครูในอาชีวศึกษาจังหวัดพิจิตร สังกัด

ส�านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา จ�าแนกตามประสบการณ์ในการท�างานของผู้ตอบแบบสอบถาม พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามที่มี

ประสบการณ์ในการท�างานแตกต่างกนั มคีวามคดิเหน็ว่าผู้บรหิารสถานศึกษามภีาวะผู้น�า เชงิสร้างสรรค์ ในภาพรวมและรายด้าน ไม่แตกต่าง

กัน เนื่องจากผู้บริหารในยุคปัจจุบันมีการน�าหลักการ ทฤษฎีการบริหาร และนวัตกรรมใหม่ ๆ ความคิดใหม่ๆเข้ามาใช้ในการแก้ไขปัญหาใน

การปฏิบัติงาน สอดคล้องกับความต้องการของบุคลากรในสถานศึกษา อีกทั้งมีการเรียนรู้และวางแผนการท�างานร่วมกัน ยอมรับและรับฟัง

ความคิดเห็นของบุคลากรภายในวิทยาลัย ประพฤติตนเหมาะสมกับการเป็นผู้น�า และมีการก�าหนดทิศทางในการปฏิบัติงานให้กับบุคลากร

ในสถานศกึษาได้อย่างเหมาะสมและมปีระสทิธภิาพ สอดคล้องกบังานวจิยัของอยัรนี สมาแอ (2562) ได้ท�าการวจิยั เรือ่งการศกึษาภาวะผูน้�า

เชงิสร้างสรรค์ของผูบ้รหิารสถานศึกษา สงักดัส�านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษายะลาเขต 3 พบว่า ผลการเปรยีบเทยีบภาวะผูน้�าเชงิ

สร้างสรรค์ของผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 3 จ�าแนกตามประสบการณ์การท�างาน โดย
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ภาพรวมไม่แตกต่างกนั และสอดคล้องกบังานวจิยัของ เกศณ ีกฐนิเทศ (2562) ได้ท�าการวจิยั เรือ่งภาวะผู้น�าเชงิสร้างสรรค์ของผู้บรหิารสถาน

ศกึษา สงักดัส�านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษาสรุนิทร์ เขต 2 พบว่า การเปรยีบเทยีบความแตกต่างของระดบัภาวะผูน้�าเชงิสร้างสรรค์

ของผู้บริหารสถานศึกษาใน  อ�าเภอแม่วงก์ สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 2 จ�าแนกตามสถานภาพด้าน

ประสบการณ์การปฏิบัติงาน โดยภาพรวมไม่แตกต่างกัน

6.  สรุปผลการวิจัย

 6.1  การศกึษาภาวะผูน้�าเชงิสร้างสรรค์ของผูบ้รหิารสถานศกึษา ตามทศันะของครใูนอาชวีศกึษาจงัหวดัพจิิตร สงักดัส�านกังานคณะ

กรรมการการอาชีวศึกษาในภาพรวม อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาในแต่ละด้าน พบว่า ผู้บริหารสถานศึกษามีภาวะผู้น�าอยู่ในระดับมากทุก

ด้าน โดยด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่ ด้านการท�างานเป็นทีม รองลงมา ได้แก่ ด้านวิสัยทัศน์ และด้านความยืดหยุ่น ส่วนด้านที่มีค่าเฉลี่ยต�่า

สุด ได้แก่ ด้านจินตนาการ

 6.2  ผลการเปรียบเทียบภาวะผู้น�าเชิงสร้างสรรค์ของผู้บริหารสถานศึกษา ตามทัศนะของครูในอาชีวศึกษาจังหวัดพิจิตร สังกัด

ส�านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา จ�าแนกตามประสบการณ์ในการท�างานของผู้ตอบแบบสอบถาม พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามที่มี

ประสบการณ์ในการท�างานแตกต่างกนั มคีวามคดิเหน็ว่าผู้บรหิารสถานศึกษามภีาวะผู้น�า เชงิสร้างสรรค์ ในภาพรวมและรายด้าน ไม่แตกต่าง

กัน
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บทคัดย่อ

 การวจัิยครัง้นีม้วีตัถปุระสงค์ 1) เพ่ือศกึษาภาวะผูน้�าการเปล่ียนแปลงของหวัหน้าแผนกวชิา ตามทศันะของครใูนอาชีวศกึษาจงัหวดั

พิจิตร สังกัดส�านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 2) เพื่อเปรียบเทียบภาวะผู้น�าการเปลี่ยนแปลงของหัวหน้าแผนกวิชา ตามทัศนะของ

ครใูนอาชวีศกึษาจงัหวดัพจิติร สงักดัส�านกังานคณะกรรมการการอาชวีศกึษา จ�าแนกตามประสบการณ์ในการท�างานของผูต้อบแบบสอบถาม 

กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ครู ในอาชีวศึกษาจังหวัดพิจิตร  ปีการศึกษา 2564 จ�านวน 144 คน ซึ่งก�าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยการเทียบตาราง

เครจซี่มอร์แกน และเลือกกลุ่มตัวอย่างด้วยการสุ่มแบบแบ่งช้ันตามสัดส่วนของครูแต่ละแผนกวิชา เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล

เป็นแบบสอบถามมาตรประมาณค่า 5 ระดับ ผลการหาค่า IOC อยู่ระหว่าง 0.67-1.00 และมีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.96 วิเคราะห์ข้อมูล

โดยค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบค่าที ผลการวิจัยพบว่า ครูมีความคิดเห็นว่าหัวหน้าแผนกวิชามีภาวะผู้น�า

การเปลี่ยนแปลง ในภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก ยกเว้น ด้านการมีอิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์ อยู่ในระดับมากที่สุด และผลการ 

เปรียบเทียบภาวะผู้น�าการเปลี่ยนแปลงของหัวหน้าแผนกวิชา จ�าแนกตามประสบการณ์ในการท�างานของผู้ตอบแบบสอบถาม พบว่า  

ผู้ตอบแบบสอบถามที่มีประสบการณ์ในการท�างานแตกต่างกัน มีความคิดเห็นว่าหัวหน้าแผนกวิชามีภาวะผู้น�าการเปลี่ยนแปลง ในภาพรวม

และรายด้านแตกต่างกันอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .05

ค�าส�าคัญ: ภาวะผู้น�าการเปลี่ยนแปลง, หัวหน้าแผนกวิชา, อาชีวศึกษาจังหวัดพิจิตร

Abstract

 The objectives of this study were 1) to study transformational leadership of department heads under teachers’ 

views in the vocational education in Phichit province, Office of the Vocational Education Commission and 2) to compare 

transformational leadership of department heads under teachers’ views in the vocational education in Phichit province, 

Office of the Vocational Education Commission, and the questionnaires were used and separately answered by  

different work experienced samples. The samples were 144 teachers in the vocational education in Phichit province 

in the 2021 academic year selected by using the table of Krejcie & Morgan and proportional stratified random technique 

of teachers from different departments. The research instrument was a 5-rating scale questionnaire with IOC 0.67-1.00 

and reliability 0.96. The statistics used for data analysis were percentage, mean, standard deviation, and t-test. The 

results from teacher’s views revealed that transformational leadership of department heads had overall scores and 

individual scores in the high level. The idealized influence of charismatic leadership was at the highest level. The 

1 นิสิตสาขาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร Educational Administration, Faculty of Education, Naresuan University, 

kitiyapornw63@nu.ac.th
2 อาจารย์สาขาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร Educational Administration, Faculty of Education, Naresuan University, 

vithayaj@nu.ac.th
3 อาจารย์สาขาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร Educational Administration, Faculty of Education, Naresuan University,  

sathirapornc@nu.ac.th



79

National Research Conference 2021: NRC 2021
“Business beyond the Pandemic”

21 สิงหาคม 2564

คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

comparison from transformational leadership of department heads from teachers with different work experiences 

showed that attitudes of samples with different work experiences toward transformational leadership of department 

heads in overall scores and individual scores were different with statistical significance .05

Keywords: Transformational Leadership, Department Head, Vocational Education

1. บทน�า 

 ปัจจุบันองค์การทุกประเภทท้ังภาครัฐและเอกชน ต่างต้องปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อม อันเนื่องมาจาก

กระแสโลกาภวิตัน์ (Globalization) และเป็นทีแ่น่นอนว่าภายในองค์การต้องมีการเปลีย่นแปลงเช่นเดยีวกนั ดงันัน้ในการเป็นผูน้�าจงึต้องหา

ทางพฒันาตนเองอยูเ่สมอ (สมทุร ช�านาญ, 2556) การปฏริปูการศกึษาเป็นปัจจยัหนึง่ทีช่่วยให้ประเทศก้าวผ่านวกิฤตการณ์การเปลีย่นแปลง

ต่าง ๆ ผู้บริหารสถานศึกษาจะต้องมีการปรับเปลี่ยนหน้าที่ให้สอดคล้องกับการจัดการศึกษารูปแบบใหม่ การด�าเนินการให้ประสบผลส�าเร็จ

จะต้องเกิดจากความร่วมมือของคนในองค์กร และ ภาวะผู้น�าของผู้บริหารสถานศึกษาที่จริงจังและด�าเนินการอย่างต่อเนื่อง (กิตติธัช  

ออไอศูรย์, 2560) ซึ่งสอดคล้องกับ (รัตติกรณ์ จงวิศาล, 2563) กล่าวว่า ภาวะผู้น�า เป็นกระบวนการที่บุคคลสามารถมีอิทธิพลต่อผู้อื่นหรือ

กลุ่มคน มีการจูงใจ ท�าให้เกิดความเชื่อถือ ศรัทธา และช่วยดึงศักยภาพ ของผู้อื่นออกมา เพื่อให้บรรลุผลส�าเร็จตามเป้าหมาย และในยุคสมัย

นี้ได้มีความพยายามที่จะศึกษาผู้น�าแห่งการเปลี่ยนแปลง โดยภาวะผู้น�าการเปลี่ยนแปลง เป็นทฤษฎีภาวะผู้น�าที่มุ่งเน้น การเปลี่ยนแปลง 

ซึ่งคนที่จะเป็นผู้น�าได้หรือต้องการจะเป็นผู้น�าจะต้องเป็นคนที่มองการณ์ไกล มีวิสัยทัศน์ สามารถแปลงวิสัยทัศน์ให้เป็นความจริงและน�าไปสู่

การปฏิบัติได้ (พัชรา วาณิชวศิน, 2560)

 สถานศึกษาในอาชีวศึกษาจังหวัดพิจิตร ประกอบด้วย วิทยาลัยเทคนิคพิจิตร วิทยาลัยสารพัดช่างพิจิตร และวิทยาลัยเกษตรและ

เทคโนโลยีพิจิตร มีการจัดการเรียนการสอนเพื่อผลิตและพัฒนาก�าลังคนในด้านฝีมือระดับต่าง ๆ หัวหน้าแผนกวิชา ถือได้ว่าเป็นหัวใจของ

การจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษา เพราะหัวหน้าแผนกวิชาเป็นผู้ปฏิบัติงานร่วมกับครูและนักเรียน นักศึกษาในแผนกวิชา ต้องมีภาวะ

ผูน้�า ซึง่หัวหน้าแผนกวชิานัน้เป็นผูบ้งัคบับญัชาข้ันต้นทีม่คีวามใกล้ชดิกบัครคูณาจารย์และนกัเรยีนนกัศกึษามากท่ีสุด สามารถมองเหน็ปัญหา

ในแผนกวิชาได้ชัดเจนมากกว่าผู้บริหารระดับสูงขึ้นไป จัดการปัญหาเฉพาะหน้าได้ทันท่วงที และจะเป็นผู้ที่ชี้น�้าให้ครูคณาจารย์ในแผ่นกวิชา

มีความเข้าใจและสามารถปฏิบัติงานได้ตรงเป้าหมาย ตามนโยบายของวิทยาลัย (วิชัย กงพลนันท์, 2553) ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ 

(วรพล แปลนนาคสิน, 2558) หัวหน้าแผนกวิชา หัวหน้างาน ซึ่งจะเป็นผู้บริหารงานในระดับปฏิบัติการที่มีความส�าคัญมากที่สุด โดยเฉพาะ

หัวหน้าแผนกวิชา จะเป็นผู้ที่ประสานงานและรับนโยบายมาจากรองผู้อ�านวยการหรือจากผู้อ�านวยการโดยตรง แล้วน�านโยบายหรือค�าสั่งไป

ถ่ายทอดให้กบับคุลากรในแผนกวชิานัน้ ๆ  ให้ปฏิบตังิานหรอืด�าเนนิการตามค�าสัง่และนโยบายในทุก ๆ  ด้าน ให้เกดิผลตามนโยบายของสถาน

ศึกษา ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 จากที่กล่าวมาข้างต้น ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาภาวะผู้น�าการเปลี่ยนแปลงของหัวหน้าแผนกวิชาในสถานศึกษาอาชีวศึกษาจังหวัด

พจิติร สงักดัส�านกังานคณะกรรมการการอาชวีศกึษา อนัจะเป็นข้อมลูส�าหรบัผูบ้รหิารสถานศกึษาและหน่วยงานทีเ่กีย่วข้องน�าไปเป็นแนวทาง

ในการพฒันาหวัหน้าแผนกวชิา การพฒันาหวัหน้าแผนกวชิา และเป็นแนวทางส�าหรบัการพฒันาตนเองของหวัหน้าแผนกวชิาในสถานศึกษา

อาชีวศึกษาจังหวัดพิจิตร สังกัดส�านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้มีประสิทธิภาพต่อไป 

2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย

 2.1 เพื่อศึกษาภาวะผู้น�าการเปลี่ยนแปลงของหัวหน้าแผนกวิชา ตามทัศนะของครูในอาชีวศึกษาจังหวัดพิจิตร สังกัดส�านักงาน

คณะกรรมการการอาชีวศึกษา

 2.2  เพ่ือเปรียบเทียบภาวะผู้น�าการเปลี่ยนแปลงของหัวหน้าแผนกวิชา ตามทัศนะของครูในอาชีวศึกษาจังหวัดพิจิตร สังกัด

ส�านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา จ�าแนกตามประสบการณ์ในการท�างานของผู้ตอบแบบสอบถาม

3. วิธีด�าเนินการวิจัย

 3.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง

  ประชากร ได้แก่ ครูที่ปฏิบัติหน้าที่จัดการเรียนการสอนในอาชีวศึกษาจังหวัดพิจิตร สังกัดส�านักงานคณะกรรมการการ

อาชีวศึกษา ในปีการศึกษา 2564 จ�านวนทั้งหมด 224 คน กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ครูที่ปฏิบัติหน้าที่จัดการเรียนการสอนในอาชีวศึกษาจังหวัด



80

National Research Conference 2021: NRC 2021
“Business beyond the Pandemic”

21 สิงหาคม 2564

คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

พิจิตร ปีการศึกษา 2564 จ�านวนทั้งหมด 144 คน ซึ่งก�าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยการเทียบตารางเครจซี่มอร์แกน (Krejcie and Morgan, 

1970 อ้างอิงใน บุญชม ศรีสะอาด, 2554 หน้า 43) และเลือกกลุ่มตัวอย่างด้วยการสุ่มแบบแบ่งชั้น (Stratified Random Sampling)  

ตามสัดส่วนของครูแต่ละแผนกของแต่ละวิทยาลัยในอาชีวศึกษาจังหวัดพิจิตร

 3.2 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล

เครือ่งมอืทีใ่ช้ในการเก็บรวบรวมข้อมลูครัง้นี ้เป็นแบบสอบถามภาวะผูน้�าการเปลีย่นแปลงของหวัหน้าแผนกวชิา แบบสอบถามแบ่งออกเป็น 

2 ตอน ดังนี้

  ตอนท่ี 1 ถามเก่ียวกับข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม จ�าแนกตามประสบการณ์ในการท�างานของผู้ตอบแบบสอบถาม 

ลักษณะเป็นแบบตรวจสอบรายการ (Check List)

  ตอนที่ 2 ถามเกี่ยวกับภาวะผู้น�าการเปลี่ยนแปลงของหัวหน้าแผนกวิชาใน 5 ด้านได้แก่ ด้านการมีอิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์ 

ด้านการสร้างแรงบันดาลใจ ด้านการกระตุ้นทางปัญญา ด้านการค�านึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล และด้านการมีวิสัยทัศน์ ลักษณะเป็นแบบ

มาตรประมาณค่า (Rating Scale) มี 5 ระดับ

  3.3.1 การสร้างและหาคุณภาพเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล

  3.3.2 ศกึษาเอกสารเพือ่ท�าการวเิคราะห์ และสังเคราะห์องค์ประกอบของภาวะผู้น�าการเปล่ียนแปลง จากแนวคิดทฤษฎขีอง

นักวิชาการ โดยศึกษาจากเอกสารที่เกี่ยวข้อง ตามแนวคิดทฤษฎีของนักวิชาการ ดังนี้ Bass & Avolio (1994 อ้างถึงใน รัตติกรณ์ จงวิศาล, 

2563), Hot and Miskel (1995 อ้างถึงใน ณิรดา เวชญาลักษณ์, 2560), Gronn (1996อ้างถึงใน สุนทร โคตรบรรเทา, 2560), Leithwood 

and Jantzi (1996 อ้างถึงใน สุกัญญา พูลกสิ, 2557), Gunter (2001 สุนทร โคตรบรรเทา, 2560), Schieltz (2013 อ้างถึงใน วิโรจน์  

สารรัตนะ, 2557) และณิรดา เวชญาลักษณ์ (2560) จากนั้นสังเคราะห์องค์ประกอบของภาวะผู้น�าการเปลี่ยนแปลง โดยการแจกแจงความถี่

จากหลายแหล่งข้อมูลและสรุปผลโดยใช้การสังเคราะห์แบบเลือกทั้งหมด ประกอบด้วย ด้านการมีอิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์ ด้านการสร้าง

แรงบันดาลใจ ด้านการกระตุ้นทางปัญญา ด้านการค�านึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล และด้านการมีวิสัยทัศน์

  3.3.3 ก�าหนดกรอบแนวคิดในการวิจัย

  3.3.4 ก�าหนดนิยามศัพท์เฉพาะเพื่อเป็นแนวทางในการสร้างแบบสอบถาม

  3.3.5 สร้างแบบสอบถามฉบับร่างน�าเสนออาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อตรวจสอบและปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะของอาจารย์

ที่ปรึกษา

  3.3.6 น�าเสนอแบบสอบถามท่ีปรับปรุงแก้ไขแล้ว จากน้ันน�าเสนอผู้เช่ียวชาญ จ�านวน 3 คน เพื่อตรวจสอบความตรง 

เชิงเนื้อหา (Content Validity) และการใช้ส�านวนภาษา โดยพิจารณาความสอดคล้องระหว่างนิยามศัพท์เฉพาะและข้อค�าถาม 

หลงัจากนัน้น�าแบบสอบถามมาหาค่า IOC (Item-Objective Congruence Index: IOC) และเลอืกข้อทีม่ค่ีา IOC ตัง้แต่ 0.50 ขึน้ไป ปรากฏ

ว่าได้ค่า IOC อยู่ระหว่าง 0.67-1.00 

  3.3.7 น�าเสนอแบบสอบถามปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะของผูเ้ชีย่วชาญแล้วน�าไปทดลองใช้ (try-out) เพ่ือหาความเชือ่มัน่ 

(Reliability) ของแบบสอบถามภาวะผู้น�าการเปลี่ยนแปลงของหัวหน้าแผนกวิชา ในปีการศึกษา 2564 จ�านวน 30 คน จากวิทยาลัยเทคนิค

พจิติร วทิยาลยัสารพดัช่างพจิิตร และวทิยาลยัเกษตรและเทคโนโลยพีจิติร ทีไ่ม่ใช่กลุม่ตวัอย่างในการวจิยัครัง้นี ้ด้วยวธิกีารหาค่าสมัประสทิธิ์

แอลฟ่า (Alpha-coefficient) ของครอนบัค (Cronbach) ใด้ค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถามเท่ากับ 0.96

4. ผลการวิจัย

 4.1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม

  จากแบบสอบถามจ�านวน 144 ฉบับ ผู้ตอบแบบสอบถาม เป็นครูที่ปฏิบัติหน้าที่จัดการเรียนการสอนในอาชีวศึกษาจังหวัด

พิจิตร พบว่า จ�านวนและร้อยละของครู โดยจ�าแนกตามประสบการณ์ในการท�างาน แบ่งออกเป็น ครูที่ประสบการณ์ในการท�างานต�่ากว่า 

10 ปี มผีูต้อบแบบสอบถาม จ�านวน 77 คน คดิเป็นร้อยละ 53.50 และครทูีป่ระสบการณ์ในการท�างานต้ังแต่ 10 ปีข้ึนไป มผีูต้อบแบบสอบถาม 

จ�านวน 67 คน คิดเป็นร้อยละ 46.50
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 4.2 ผลการศึกษาภาวะผู้น�าการเปลี่ยนแปลงของหัวหน้าแผนกวิชา ตามทัศนะของครูในอาชีวศึกษาจังหวัดพิจิตร สังกัด

ส�านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

  ผลการศกึษาภาวะผูน้�าการเปลีย่นแปลงของหวัหน้าแผนกวชิา ตามทศันะของคร ูในอาชวีศกึษาจงัหวดัพจิติร สงักดัส�านกังาน

คณะกรรมการการอาชีวศึกษา มี 5 ด้าน คือ ด้านการมีอิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์ ด้านการสร้าง  แรงบันดาลใจ ด้านการกระตุ้นทางปัญญา 

ด้านการค�านึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล และด้านการมีวิสัยทัศน์ ดังนี้

ตารางที่ 1 แสดงค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดับภาวะผู้น�าการเปลี่ยนแปลงของหัวหน้าแผนกวิชา ตามทัศนะของครูใน

อาชีวศึกษาจังหวัดพิจิตร สังกัดส�านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ในภาพรวม

ข้อ ภาวะผู้น�าการเปลี่ยนแปลงของหัวหน้าแผนกวิชา S.D. ระดับภาวะผู้น�า

1 ด้านการมีอิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์ 4.58 0.46 มากที่สุด

2 ด้านการสร้างแรงบันดาลใจ 4.50 0.57 มาก

3 ด้านการกระตุ้นทางปัญญา 4.33 0.65 มาก

4 ด้านการค�านึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล 4.48 0.66 มาก

5 ด้านการมีวิสัยทัศน์ 3.38 0.65 มาก

รวม 4.46 0.55 มาก

 จากตาราง 1 พบว่า การศึกษาภาวะผู้น�าการเปล่ียนแปลงของหัวหน้าแผนกวิชา ตามทัศนะของครูในอาชีวศึกษาจังหวัดพิจิตร  

สังกัดส�านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาในภาพรวม อยู่ในระดับมาก ( =4.46) เมื่อพิจารณาในแต่ละด้าน พบว่า หัวหน้าแผนกวิชามี

ภาวะผู้น�าการเปลี่ยนแปลงอยู่ในระดับมากถึงมากท่ีสุด โดยด้านที่มีค่าเฉล่ียสูงสุด ได้แก่ ด้านการมีอิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์ ( =4.58)  

รองลงมา ได้แก่ ด้านการสร้างแรงบันดาลใจ ( =4.50) และด้านที่มีค่าเฉลี่ยต�่าสุด ได้แก่ ด้านการกระตุ้นทางปัญญา ( =4.33)

 4.3  ผลการเปรยีบเทยีบภาวะผูน้�าการเปลีย่นแปลงของหวัหน้าแผนกวชิา ตามทศันะของครใูนอาชวีศกึษาจงัหวดัพจิติร สงักดั

ส�านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

  ผลการเปรียบเทียบภาวะผู ้น�าการเปล่ียนแปลงของหัวหน้าแผนกวิชา ตามทัศนะของครูในอาชีวศึกษาจังหวัดพิจิตร 

สังกัดส�านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา จ�าแนกตามประสบการณ์ในการท�างานของผู้ตอบแบบสอบถาม ดังนี้

ตารางที่ 2  แสดงผลการเปรียบเทียบภาวะผู้น�าการเปลี่ยนแปลงของหัวหน้าแผนกวิชา ตามทัศนะของครูในอาชีวศึกษาจังหวัดพิจิตร 

สังกัดส�านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา จ�าแนกตามประสบการณ์ในการท�างานของผู้ตอบแบบสอบถาม

ข้อ
ภาวะผู้น�าการเปลี่ยนแปลง

ของหัวหน้าแผนกวิชา

ต�่ากว่า 10 ปี 
ตั้งแต่ 

10 ปีขึ้นไป t-test Sig.

(n=77) (n=67)

S.D. S.D.

1 ด้านการมีอิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์ 4.71 0.36 4.43 0.52 3.36* 0.00

2 ด้านการสร้างแรงบันดาลใจ 4.63 0.39 4.35 0.70 2.86* 0.01

3 ด้านการกระตุ้นทางปัญญา 4.47 0.43 4.17 0.81 2.77* 0.01

4 ด้านการค�านึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล 4.63 0.41 4.32 0.84 2.81* 0.01

5 ด้านการมีวิสัยทัศน์ 4.55 0.41 4.20 0.81 3.17* 0.00

รวม 4.60 0.34 4.30 0.69 3.26* 0.00
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  จากตาราง 2 ผลการเปรียบเทียบภาวะผู้น�าการเปลี่ยนแปลงของหัวหน้าแผนกวิชา ตามทัศนะของครูในอาชีวศึกษา 

จังหวัดพิจิตร สังกัดส�านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา จ�าแนกตามประสบการณ์ในการท�างานของผู้ตอบแบบสอบถาม พบว่า 

ผู้ตอบแบบสอบถามที่มีประสบการณ์ในการท�างานแตกต่างกัน มีความคิดเห็นว่าหัวหน้าแผนกวิชา มีภาวะผู้น�าการเปลี่ยนแปลง ในภาพรวม

และรายด้านแตกต่างกันอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .05

  

5. อภิปรายผลการวิจัย 

 1. ผลการศึกษาภาวะผู้น�าการเปลี่ยนแปลงของหัวหน้าแผนกวิชา ตามทัศนะของครูในอาชีวศึกษาจังหวัดพิจิตร สังกัดส�านักงาน

คณะกรรมการการอาชวีศกึษา พบว่า ครมีูความคดิเหน็ว่าหวัหน้าแผนกวชิามภีาวะผู้น�าการเปล่ียนแปลง ในภาพรวมและรายด้านอยูใ่นระดบั

มาก ยกเว้น ด้านการมอีทิธพิลอย่างมอีดุมการณ์ อยูใ่นระดบัมากทีส่ดุ เนือ่งจาก หวัหน้าแผนกวชิามคีวามมุง่มัน่ตัง้ใจในการท�างาน ให้เกยีรติ

บคุลากรในแผนกวชิา ส่งเสรมิให้บคุลากรในแผนกวชิาหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาในการท�างาน ให้โอกาสบคุลากรในแผนกวชิาได้ใช้ความ

สามารถในการท�างาน พร้อมที่จะปรับเปลี่ยนเรียนรู้สิ่งใหม่ และมีการน�าเอาทฤษฎีภาวะผู้น�าการเปลี่ยนแปลง มาใช้ในการบริหารจัดการ

แผนกวิชา สร้างแรงผลักดันหรือแรงกระตุ้นบุคลากรในแผนกได้ท�างานอย่างมีประสิทธิภาพ เป็นผู้น�าที่เป็นแบบอย่างที่ดี และสามารถ 

น�าพาองค์การสูค่วามส�าเรจ็ได้ ซึง่สอดคล้องกับงานวจิยัของ กมลพร ศรปีระไพ (2560) ทีไ่ด้ศึกษาภาวะผู้น�าการเปล่ียนแปลงของหวัหน้ากลุม่

สาระการเรียนรู้โรงเรียนสิงห์สมุทร อ�าเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี พบว่า ภาวะผู้น�าการเปลี่ยนแปลงของหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้โรงเรียน

สิงห์สมุทร โดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก และสอดคล้องกับงานวิจัยของ รจนา มากเลาะเลย์ (2556) ได้ท�าการวิจัย เรื่อง ภาวะผู้น�า

การเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา ผลการวิจัย พบว่าผู้บริหาร

สถานศึกษาสังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา มีภาวะผู้น�าการเปลี่ยนแปลงโดยภาพรวมและรายด้านอยู่ใน

ระดับมาก

 2.  ผลการเปรียบเทียบภาวะผู้น�าการเปลี่ยนแปลงของหัวหน้าแผนกวิชา ตามทัศนะของครูในอาชีวศึกษาจังหวัดพิจิตร สังกัด

ส�านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา จ�าแนกตามประสบการณ์ในการท�างานของผู้ตอบแบบสอบถาม พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามใน

อาชวีศกึษาจงัหวดัพจิติรทีม่ปีระสบการณ์ในการท�างานแตกต่างกนั มคีวามคดิเหน็ว่าหวัหน้าแผนกวชิา มภีาวะผูน้�าการเปลีย่นแปลง ในภาพ

รวมแตกต่างกนัอย่างมนียัส�าคญัทางสถติทิี ่ระดบั .05 เมือ่พจิารณารายด้าน พบว่า หวัหน้าแผนกวชิามภีาวะผูน้�าการเปลีย่นแปลงในรายด้าน

แตกต่างกันอย่างมีนัยส�าคัญทุกด้าน เป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้เนื่องจาก ครูที่มีประสบการณ์ในการท�างานน้อยจะมีความคล่องตัวในการ

ท�างานและมีความสนใจ  ที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ ตามบริบทของสถานศึกษาที่เปลี่ยนแปลงไป ท�าให้มองเห็นปัญหาในการบริหารงานในแผนก

วิชามากกว่าครูที่มีประสบการณ์ในการท�างานมานาน ซึ่งส่วนใหญ่เป็นครูที่ใกล้เกษียณอายุราชการ เคยชินกับรูปแบบการท�างานเดิม ๆ  และ

ยากต่อการเปลี่ยนแปลง ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ กมลพร ศรีประไพ (2560) ได้ศึกษาภาวะผู้น�าการเปลี่ยนแปลงของหัวหน้ากลุ่มสาระ

การเรียนรู้ โรงเรียนสิงห์สมุทร อ�าเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี จ�าแนกตามประสบการณ์ในการท�างาน โดยรวมและรายด้านทุกด้านแตกต่างกัน

อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และสอดคล้องกับงานวิจัยของ กิตติธัช ออไอศูรย์ (2560) ได้ศึกษาภาวะผู้น�าการเปล่ียนแปลงของ 

ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดส�านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาในกรุงเทพมหานครตามการรับรู้ของผู้บริหารและครู จ�าแนกตาม

ประสบการณ์ในการท�างาน โดยรวม และรายองค์ประกอบ แตกต่างกันอย่ามีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .05

6.  สรุปผลการวิจัย

 1. ผลการศึกษาภาวะผู้น�าการเปลี่ยนแปลงของหัวหน้าแผนกวิชา ตามทัศนะของครูในอาชีวศึกษาจังหวัดพิจิตร สังกัดส�านักงาน

คณะกรรมการการอาชวีศกึษา ครมูคีวามคดิเหน็ว่าหวัหน้าแผนกวชิามีภาวะผู้น�าการเปล่ียนแปลง  ในภาพรวม อยูใ่นระดบัมาก เมือ่พจิารณา

ในแต่ละด้าน พบว่า หัวหน้าแผนกวิชามีภาวะผู้น�าการเปลี่ยนแปลงอยู่ในระดับมากที่สุดถึงมาก โดยด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่ ด้านการมี

อิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์ รองลงมา ได้แก่ ด้านการสร้าง แรงบันดาลใจ และด้านที่มีค่าเฉลี่ยต�่าสุด ได้แก่ ด้านการกระตุ้นทางปัญญา 

 2.  ผลการเปรียบเทียบภาวะผู ้น�าการเปล่ียนแปลงของหัวหน้าแผนกวิชา ตามทัศนะของครูในอาชีวศึกษาจังหวัดพิจิตร 

สังกัดส�านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา จ�าแนกตามประสบการณ์ในการท�างานของผู้ตอบแบบสอบถาม พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถาม 

ที่มีประสบการณ์ในการท�างานแตกต่างกัน มีความคิดเห็นว่าหัวหน้าแผนกวิชา มีภาวะผู้น�า การเปลี่ยนแปลง ในภาพรวมและรายด้าน 

แตกต่างกันอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .05
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คุณภาพการให้บริการโรงแรมส�าหรับนักท่องเที่ยวผู้สูงอายุ 

ในอ�าเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี

Quality of Hotel Service for Senior Travelers in Samui Island, Surat Thani 

ดุจดรินทร์ ด�าข�า1 และ มณฑกานติ ชุบชูวงศ์2

สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม มหาวิทาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

บทคัดย่อ

 งานวิจัยนี้เป็นงานวิจัยเชิงปริมาณ มีวัตถุประสงค์ 1. เพื่อศึกษาความคาดหวังของนักท่องเที่ยวผู้สูงอายุชาวไทยที่มีต่อคุณภาพการ

บริการของธุรกิจโรงแรม ในอ�าเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี 2. เพื่อศึกษาการรับรู้ของนักท่องเที่ยวผู้สูงอายุชาวไทยที่มีต่อคุณภาพการ

บริการของธุรกิจโรงแรม ในอ�าเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี ผลการวิจัยพบว่า นักท่องเที่ยวผู้สูงอายุชาวไทยส่วนใหญ่มีความคาดหวัง

ต่อคุณภาพการให้บริการของธุรกิจโรงแรม ในทุกด้านอยู่ในระดับมาก โดยมีความคาดหวังด้านความน่าเชื่อถือไว้วางใจในการบริการสูงที่สุด 

ในส่วนของการรบัรู้นกัท่องเทีย่วผูส้งูอายชุาวไทยมกีารรบัรู ้ในทกุด้านอยูใ่นระดบัปานกลาง โดยมกีารรบัรูด้้านความน่าเชือ่ถอืไว้วางใจในการ

บริการสูงที่สุด 

ค�าส�าคัญ :  ความคาดหวังต่อคุณภาพบริการ, การรับรู้ต่อคุณภาพบริการ, นักท่องเที่ยวผู้สูงอายุ, ธุรกิจโรงแรม 

Abstract

 The research objectives were 1) to study expectations of elderly Thai tourists towards the quality of service 

of hotel businesses, 2) to study perceptions of Thai elderly tourists towards the quality of service of hotel businesses. 

The research results found that most Thai elderly tourists expected the quality of service of hotel businesses at a high 

level and reliability expectation towards the quality of service of hotel businesses at the highest. Regarding the 

perceptions of Thai elderly tourists, it scored at a moderate level by having the perception of service reliability at the 

highest level. 
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1. บทน�า

 ปัจจุบันสังคมโลกก�าลังก้าวเข้าสู่แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของโครงสร้างทางประชากรที่มีจ�านวนประชากรผู้สูงอายุเพิ่มมากขึ้น

เรื่อยๆ อย่างต่อเนื่อง สหประชาชาติคาดการณ์ว่า จะมีประชากรผู้สูงอายุในโลกที่มีอายุตั้งแต่ 60 ปี มีอัตรา และแนวโน้มเพิ่มจ�านวนสูงขึ้น

ประมาณร้อยละ 17 ภายในปี พ.ศ. 2568 และเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 32 พ.ศ. 2618 Hall (2006) ในปี 2558 ประชากรไทยมีจ�านวน 67.4 ล้านคน 

ในจ�านวนนี้เป็นประชากรอายุ 60 ปีขึ้นไป 11 ล้านคน หรือคิดเป็นร้อยละ 16 ของประชากรทั้งหมด ขณะนี้ประชากรไทยมีจ�านวนผู้สูงอายุ

ขึน้อย่างรวดเรว็เมือ่เทยีบกบัอดตีท่ีประชากรส่วนใหญ่ยงัอยู่ในวยัแรงงาน ประเทศไทยได้กลายเป็นสังคมผู้สูงอายมุาตัง้แต่ปี 2548 คอืมสีดัส่วน

ประชากรอาย ุ60 ปีข้ึนไปสงูถึงร้อยละ 10 ประชากรสงูอายกุ�าลงัเพิม่ขึน้ด้วยอตัราทีเ่รว็มากคอืสงูกว่าร้อยละ 4 ต่อปี ในขณะทีป่ระชากรรวม

เพิ่มขึ้นด้วยอัตราเพียงร้อยละ 0.5 เท่านั้น ตามคาดประมาณประชากรของส�านักงาน คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสั่งคมศาสตร์

แห่งชาติ ประเทศไทยจะกลายเป็นสังคมสูงวัยอย่างสมบูรณ์คือมีสัดส่วนประชากรอายุ 60 ปีขึ้นไปสูงถึงร้อยละ 20 ในปี 2564 และจะเป็น

สังคมสูงวัยระดับสุดยอดเม่ือมีสัดส่วนประชากรอายุ 60 ปีขึ้นไปสูงถึงร้อยละ 28 ในปี 2574 ทั้งนี้สาเหตุการเพิ่มขึ้นของจ�านวน 

ผู้สูงอายุ เป็นผลมาจากการพัฒนาทางด้านการแพทย์ และสาธารณสุข ที่ท�าให้ประชากรมีอัตราการเสียชีวิตลดต�่าลง ส่งผลให้ผู้สูงอายุมีแนว

โน้มที่มีจะอายุยืนยาวขึ้นกว่าในอดีต อีกทั้งความเจริญทางด้านเศรษฐกิจ และสังคม ส่งผลให้คนเห็นความส�าคัญต่อสุขภาพ และมีโอกาสได้

รับการศึกษาที่สูงข้ึน มีความรู้และทักษะในการป้องกัน และดูแลสุขภาพ ตลอดจนการวางแผนครอบครัวที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  

เป็นผลให้อัตราการเกิดมีแนวโน้มท่ีลดลง จนเกิดการเปล่ียนแปลงทางด้านโครงสร้างของประชากรส่งผลให้ผู้สูงอายุมีมากขึ้น และท�าให ้

หลายธุรกิจ หน่วยงานต่างๆ ท้ังภาครัฐ และภาคเอกชนในหลายๆ ประเทศ ต่างให้ความสนใจ และมีการเตรียมความพร้อมในด้านต่างๆ  

เพื่อรองรับสถานการณ์การเพิ่มขึ้นของจ�านวนผู้สูงอายุในอนาคต  ชมพูนุท พรหมภักดิ์ (2556)
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ธุรกิจโรงแรม เป็นอีกหนึ่งภาคส่วนที่ได้รับผลกระทบจากแนวโน้มการเพิ่มข้ึนของจ�านวนผู้สูงอายุ เน่ืองจากเป็นกลุ่มตลาดหน่ึงที่มีแนวโน้ม

เติบโตสงู ทัง้ในปัจจบุนั และอนาคต นกัท่องเทีย่วผูส้งูอาย ุเป็นกลุ่มตลาดใหญ่ทีม่ศัีกยภาพใช้จ่ายในการท่องเทีย่วสูง มเีวลาเดนิทางท่องเทีย่ว

มากกว่ากลุ่มตลาดในวัยอื่นๆ  เนื่องจากเป็นวัยที่ไม่มีภาระในการรับผิดชอบ ด้านการท�างาน และครอบครัว นักท่องเที่ยวผู้สูงอายุจะมีรูปแบบ 

และพฤติกรรมท่องเท่ียวท่ีแตกต่างจากนักท่องเท่ียวกลุ่มอื่นๆ เช่น ให้ความส�าคัญต่อการท่องเที่ยว และบริการที่มีคุณภาพ ความพึงพอใจ 

และความปลอดภยัในด้านต่างๆ อกีทัง้ยงัเป็นกลุม่ทีต่ดัสนิใจซ้ือค่อนข้างยาก เนือ่งจากเป็นวยัทีม่ปีระสบการณ์ในการใช้ชีวติ จงึมคีวามละเอยีด

รอบคอบก่อนการตดัสนิใจเลอืกซือ้สนิค้า และบรกิารต่างๆ จริาวด ีรตันไพฑรูย์ชยั (2557)  นกัท่องเทีย่วผูส้งูอายเุป็นกลุม่เป้าหมายการตลาด

ทีไ่ม่ควรมองข้าม จากภาพรวมของแนวโน้มเศรษฐกจิในปัจจบุนั และอนาคต เพราะเป็นกลุม่ทีม่คีวามส�าคญัเป็นอย่างมาก เนือ่งจากนกัท่องเท่ียว 

กลุม่นีม้กี�าลงัซือ้สงู และมเีวลาไม่จ�ากดั อกีทัง้ยงัมจี�านวนแนวโน้มเพิม่มากขึน้อย่างต่อเนือ่ง สมยศ วฒันากมลชยั, เยาวลกัษณ์ ยิม้อ่อน (2556)

 การพัฒนาคณุภาพารบรกิารของธรุกจิโรงแรมส�าหรบันกัท่องเทีย่วผู้สูงอาย ุสามารถน�าแนวคดิ SERVQUAL มาเพือ่ใช้ในการพฒันา

สิง่ทีล่กูค้าได้รีบจากการบรกิาร ให้เหนอืความคาดหวงัเพือ่ท�าให้รูสึ้กพงึพอใจในการบรกิาร ด้วยการพฒันาคุณภาพการบรกิาร 5 ด้าน ประกอบ

ด้วย 1. ความเป็นรูปธรรมของบริการ 2. ความน่าเชื่อถือไว้วางใจในการบริการ 3. การตอบสนองผู้ใช้บริการทันที 4. การให้ความมั่นใจแก่

ลูกค้า 5. การรู้จักและเข้าใจลูกค้า โดยทั้ง 5 ด้าน คือ สิ่งที่ธุรกิจต้องตอบสนองให้มากกว่าความคาดหวัง เพื่อท�าให้เกิดความพึงพอใจ

จากสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงของผู้สูงอายุ และแนวโน้มการท่องเที่ยวของผู้สูงอายุในอนาคต ท�าให้ผู้วิจัยเห็นถึงความส�าคัญของการ

วางแผนการจัดการคุณภาพการบริการของโรงแรม เพื่อรองรับนักท่องเที่ยวผู้สูงอายุที่มีมากข้ึน ผู้วิจัยจึงศึกษา เรื่องคุณภาพการให้บริการ

โรงแรมส�าหรับนักท่องเที่ยวผู้สูงอายุ ในอ�าเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี เพื่อหาแนวทางการจัดการคุณภาพการให้บริการของโรงแรม 

เพื่อรองรับนักท่องเที่ยวผู้สูงอายุให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

 1.1 วัตถุประสงค์ของการศึกษาวิจัย 

  1. เพือ่ศกึษาความคาดหวงัของนกัท่องเทีย่วผูส้งูอายชุาวไทยทีม่ต่ีอคณุภาพการบรกิารของธรุกจิโรงแรม ในอ�าเภอเกาะสมยุ 

จังหวัดสุราษฎร์ธานี

  2.  เพื่อศึกษาการรับรู้ของนักท่องเท่ียวผู้สูงอายุชาวไทยที่มีต่อคุณภาพการบริการของธุรกิจโรงแรม ในอ�าเภอเกาะสมุย  

จังหวัดสุราษฎร์ธานี

 1.2 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

  ทราบถึงความคาดหวังและการรบรู้ของนักท่องเที่ยวผู้สูงอายุชาวไทยที่มีต่อคุณภาพการบริการของธุรกิจโรงแรม ในอ�าเภอ

เกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี เพื่อเป็นข้อมูลในการพัฒนาคุณภาพการบริการของธุรกิจโรงแรม

 1.3 ขอบเขตการวิจัยงานวิจัย

  1.  ขอบเขตด้านพื้นที่ การศึกษาวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยเลือกกลุ่มตัวอย่างที่พักโรงแรม ในอ�าเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

  2.  ขอบเขตประชากร และกลุ่มตัวอย่าง คือ นักท่องเที่ยวผู้สูงอายุชาวไทยที่เข้ามาพักโรงแรม ในอ�าเภอเกาะสมุย 

จังหวัดสุราษฎร์ธานี ทั้งเพศชายและเพศหญิง โดยมีอายุตั้งแต่ 55 ปีขึ้นไป

 1.4 กรอบแนวความคิดในการวิจัย  

การรับรู้ต่อคุณภาพการให้บริการ

1. ความเป็นรูปธรรมของบริการ 2. ความน่าเชื่อถือไว้วางใจในการ

บริการ 3. การตอบสนองผู้ใช้บริการทันที 4. การให้ความมั่นใจแก่

ลูกค้า 5. การรู้จักและเข้าใจลูกค้า

ความคาดหวังต่อคุณภาพการให้บริการ

1. ความเป็นรูปธรรมของบริการ 2. ความน่าเชื่อถือไว้วางใจในการ

บริการ 3. การตอบสนองผู้ใช้บริการทันที 4. การให้ความมั่นใจแก่

ลูกค้า 5. การรู้จักและเข้าใจลูกค้าข้อมูลด้านประชากรศาสตร์

- เพศ

- อายุ
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2. การทบทวนวรรณกรรม

 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับความคาดหวัง

 Vroom (1964: 91-103) ทฤษฎีแห่งความคาดหวัง (Expectancy Theory) ของ Vroom ได้เสนอรูปแบบของความคาดหวังใน

การท�างานเรยีกว่า V.I.E Theory ซึง่ได้รบัความนยิมอย่างมากในการอธบิายกระบวนการจงูใจของมนษุย์ โดยมคีวามเหน็ว่าบคุคลจะพจิารณา

ทางเลือกต่างๆ ที่มีอยู่โดยจะเลือกทางเลือกที่เชื่อว่าจะน�าไปสู่ผลตอบแทน หรือรางวัลที่เขาต้องการมากที่สุด ทฤษฎีนี้ท�านายว่าบุคคลแต่ละ

คนจะเลอืกทางเลอืกทีม่ผีลตอบแทนสงูทีส่ดุ ทฤษฎีความคาดหวงัของ Vroom มข้ีอสงัเกตคอืบคุคลใดจะได้รับการจงูใจทีจ่ะใช้ความพยายาม

ในการปฏบิตังิานอย่างมปีระสทิธภิาพ หรอืให้ส�าเรจ็ต่อเป้าหมาย กต่็อเมือ่เชือ่ในความสามารถของตนเอง ว่าความพยายามในการปฏบิตังิาน

จะมีผลในทางดี และผลการปฏิบัติงานจะช่วยให้ได้ผลตอบแทนตามที่ต้องการ หรือพึงปรารถนา หรืออาจสรุปได้ว่า การที่จะโน้มน้าวจิตใจ

ให้คนท�างานขึ้นอยู่กับความคาดหวัง (Expectancy) ที่คนเชื่อว่าความพยายามของคนจะสัมฤทธิ์ผลออกมาเป็นระดับผลงาน ดังนั้น  

บคุคลจะท�างานให้ส�าเรจ็ หรอืไม่ประการใดย่อมขึน้อยูก่บัจติภาพ และความเช่ือของเค้าว่าเค้าต้องการ หรือไม่ต้องการอะไร และจะใช้กลยทุธ์

อะไรในอันที่จะด�าเนินการให้บรรลุเป้าหมายตามที่เขาเลือกทางเดินเอาไว้

 Christopher, Vandermerwe & Lewis, 1996 อ้างถึงในอินทิรา จันทรัฐ (2552: 31) ศึกษาเกี่ยวกับความคาดหวังของผู้บริโภค

ต่อสินค้าบริการ และพบประเด็นที่น่าสนใจ ดังต่อไปนี้

 1.  ความคาดหวงัของลกูค้าต่อสนิค้า และบรกิารจะมคีวามผนัแปรในสถานการณ์ทีแ่ตกต่าง นอกจากน้ันความคาดหวงัของลกูค้า

ต่อผู้ให้บริการแต่ละรายในอุตสาหกรรมเดียวกันยังมีความแตกต่างกัน

 2.  ความคาดหวังของลูกค้าจะมีความผันแปรในกลุ่มประชากรที่แตกต่างกัน เช่น กลุ่มผู้ชายกับกลุ่มผู้หญิง กลุ่มคนหนุ่มกับกลุ่ม

ผู้สูงอายุ กลุ่มพนักงานที่ท�างานในโรงงานกับกลุ่มพนักงานที่ท�างานในส�านักงาน เป็นต้น

 3. ความคาดหวังของลูกค้าต่อการบริการจะได้รับอิทธิพลจากประสบการณ์จากการรับบริการจากผู้บริการต่างๆ ซึ่งแข่งขันใน

อตุสาหกรรมเดียวกนั หรอืจากผูใ้ห้บรกิารในอตุสาหกรรมทีม่คีวามเกีย่วข้องกนั ในกรณีทีล่กูค้าไม่เคยมปีระสบการณ์ต่อการบรกิารท่ีมคีวาม

เกี่ยวข้องกันมาก่อน ลูกค้าจะเปรียบเทียบจากความคาดหวังก่อนซื้อ  (Pre-Purchases Expectation) ซึ่งจะเกิดจากปัจจัยด้านต่างๆ เช่น 

การบอกปากต่อปาก การโฆษณา หรือการน�าเสนอของพนักงานขาย

 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการรับรู้

 Assael (1984) ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการรับรู้แบ่งออกเป็น 2 กลุ่มด้วยกันคือ

 1. สิ่งเร้า หมายถึง สิ่งที่เข้ามากระตุ้นประสาทสัมผัสที่อยู่ภายใน และภายนอกร่างกาย เช่น สีภาพเคลื่อนไหว ความถี่

 2.  ลกัษณะของผูบ้รโิภค ได้แก่ ความสามารถในการรบัรู ้ความโน้มเอียงในการรบัรูซ้ึง่ สิง่เร้าเกีย่วกันอาจท�าให้เกิดการรบัรูท้ีแ่ตก

ต่างกันได้ เนื่องจากระดับสติปัญญา ประสบการณ์ ความคาดหวัง อุปนิสัย และสภาวะอารมณ์ที่แตกต่างกันของบุคคล

ฉตัยาพร เสมอใจ (2550: 66) กล่าวว่า การรบัรู้ (Perception) เป็นกระบวนการทีค่นแปลความคิดจากส่ิงสัมผัส โดยผ่านประสาทสมัผสัต่างๆ 

และตีความเป็นข้อมูลตามความสามารถ และประสบการณ์ของแต่ละบุคคล

 การรับรู ้ขึ้นอยู่กับพื้นฐานความคิดความรู้สึก และสภาพแวดล้อมของผู้บริโภคผู้บริโภคไม่สามารถเปิดรับข้อมูลได้ทั้งหมด  

แต่จะเลือกรบัรู ้หรอืเปิดรบัข้อมลูเท่าทีศ่กัยภาพในการรบัรู้ของแต่ละคนจะท�าได้เท่านัน้ เราจะสงัเกตได้จากการรบัรูส้ิง่ทีเ่รามพีืน้ฐานอยูแ่ล้ว 

จะท�าให้เราสามารถเข้าใจได้ง่ายขึ้น แต่ในสิ่งใหม่ที่เราไม่เคยมีพื้นฐานเลย เราจะไม่สนใจ หรือรับรู้ได้ยากกว่า และส่งผลให้เกิดการปฏิบัติต่อ

การรับรู้ต่างกันไปด้วย

 ความหมายและความส�าคัญของการท่องเที่ยวผู้สูงอายุ

 กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา (2560) ได้กล่าวไว้ว่า ประเทศไทยใช้เกณฑ์การตัดสินการเป็นผู้สูงอายุ คือ 60 ปีขึ้นไป  

ขณะที่ประเทศที่อยู่ในแถบยุโรปใช้เกณฑ์อายุ 65 ปีขึ้นไป หากแบ่งผู้สูงอายุเป็น 3 กลุ่ม ตามช่วงวัยคือ 1) ผู้สูงอายุวัยต้น (อายุ 60-69 ปี) 2) 

ผู้สูงอายุไว้กลาง (อายุ 70-79 ปี) และ3) ผู้สูงอายุวัยปลาย (อายุ 80 ปีขึ้นไป)

 ในขณะที่องค์กรสหประชาชาติ อ้างถึงใน ณัฐพล ลีลาวัฒนานันท์ และนรินทร์สังข์รักษา(2559: 52-55) ได้ให้ค�านิยามของค�าว่า 

“ผู้สูงอายุ” หมายถึง ผู้ท่ีมีอายุตั้งแต่ 60 ปีข้ึนไป ซ่ึงสอดคล้องกับประเทศไทย โดยส�านักงานสถิติแห่งชาติ ส�านักงานนายกรัฐมนตร ี

นิยามค�าว่า “ผู้สูงอายุ” ไว้ว่า หมายถึง บุคคลที่มีอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป ทั้งชายและหญิง แบ่งเป็น 2 กลุ่ม คือ ผู้สูงอายุตอนต้น หมายถึง 

บุคคลที่มีอายุ 60-69 ปี ทั้งชายและหญิง และผู้สูงอายุตอนปลาย หมายถึง บุคคลที่มีอายุ 70 ปีขึ้นไป ทั้งชายและหญิง
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 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับคุณภาพการให้บริการ

 คุณภาพการให้บริการ (Service quality) หมายถึง ความสามารถในการตอบสนองความต้องการของธุรกิจให้บริการ คุณภาพของ

บริการเป็นสิ่งส�าคัญที่สุดที่จะสร้างความแตกต่างของธุรกิจให้เหนือกว่าคู่แข่งได้ ตั้งเสนอคุณภาพการบริการที่ตรงกับความคาดหวังของผู้รับ

บริการเป็นสิ่งที่ต้องท�า ผู้รับบริการจะพอใจถ้าได้รับสิ่งที่ต้องการ เมื่อผู้รับบริการมีความต้องการ ณ สถานที่ที่ผู้รับบริการต้องการ และใน 

รูปแบบที่ต้องการ 

 Wisher and Corney (2001) กล่าวว่า คณุภาพการให้บรกิาร มแีนวการศึกษาทีส่�าคัญคือการวเิคราะห์ทีเ่รยีกว่า SERVQUAL ทัง้นี้  

นักวิชาการทั้งสองท่านเสนอว่า คุณภาพการให้บริการ เป็นการตัดสินใจวินิจฉัยเกี่ยวกับความเป็นเลิศของบริการ อย่างไรก็ตาม  

วีรพงษ์ เฉลิมจิรรัตน์ (2543) กล่าวว่า คุณภาพการให้บริการ คือความสอดคล้องกันของความต้องการของลูกค้าหรือผู้รับบริการ ระดับของ

ความสามารถในการให้บรกิารทีต่อบสนองความต้องการของลูกค้าหรอืผู้รบับรกิารอนัท�าให้ลูกค้าหรอืผู้รบับรกิารเกดิความพงึพอใจจากบรกิาร

ทีเ่ขาได้รบั ส่วน สมวงศ์ พงศ์สถาพร (2550) เสนอความเหน็ไว้ว่า คณุภาพการให้บรกิาร เป็นทศันคตทิีผู้่รบับรกิารสะสมข้อมลูความคาดหวงั

ไว้ว่าจะได้รับจากบริการ ซึ่งหากอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ผู้รับบริการก็จะมีความพึงพอใจในการให้บริการ ซึ่งจะมีระดับแตกต่างกันออกไป

  กล่าวอย่างสรปุได้ว่า คณุภาพการให้บรกิาร (service quality) หมายถงึ ความสามารถในการตอบสนองความต้องการการให้บรกิาร 

คุณภาพของบริการเป็นสิ่งส�าคัญท่ีสุดท่ีจะสร้างความแตกต่างของธุรกิจให้เหนือกว่าคู่แข่งได้ การเสนอคุณภาพการให้บริการที่ตรงกับความ

คาดหวังของผู้รบับรกิารเป็นสิง่ส�าคัญ ผูร้บับรกิารจะพอใจถ้าได้สิง่ทีต้่องการ เมือ่ผู้รับบรกิารมีความต้องการ ณ สถานทีท่ีผู้่มารบับรกิารต้องการ 

และในรูปแบบที่ต้องการ 

 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับธุรกิจโรงแรม

 โรงแรม หมายถึง สถานที่ประกอบการเชิงการค้าที่นักธุรกิจตั้งขึ้น เพื่อบริการผู้เดินทางในเรื่องของที่พักอาศัย อาหาร และบริการ

อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการพักอาศัย และเดินทาง หรืออาคารที่มีห้องนอนหลายห้องติดต่อเรียงรายกันในอาคารหนึ่งหลัง หรือหลายหลัง  

ซึ่งมีบริการต่างๆ เพื่อความ สะดวกของผู้ที่มาพัก ซึ่งเรียกว่า แขก (Guest) ค�าว่า Hotel หรือโรงแรมมีที่มาจากภาษาฝรั่งเศส ซึ่งแปลว่า

คฤหาสน์ โรงแรมแห่งแรกในยุโรปคือ Hotel De Hanri IV (โฮเทล เดอ อองรี กัต ) เมื่อปี ค.ศ. 1788 โดยในสมัยก่อนใช้ค�าว่า Hotel  

และภายหลังได้เปลี่ยนตัวโอมาเป็นโอปกติในภาษาอังกฤษเป็น Hotel เหมือนปัจจุบัน อธิณัฐฐ์ วัฒนพรหม (2556)

 โรงแรม หมายถงึ สถานทีพ่กัทีจ่ดัตัง้ขึน้โดยมวีตัถปุระสงค์ในทางธุรกจิเพือ่ให้บรกิารทีพ่กัชัว่คราวส�าหรบัคนเดนิทาง หรอืบคุคลอืน่

ใด โดยมีค่าตอบแทน รสสุคนธ์ แซ่เฮีย และนิตนา ฐานิฐธนกร (2558) ทั้งนี้ไม่รวมถึง

 1.  สถานที่พักที่จัดตั้งขึ้นเพื่อให้บริการที่พักชั่วคราวซึ่งด�าเนินการโดยส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์การ มหาชน หรือหน่วยงาน

อื่นของรัฐ หรือเพื่อการกุศล หรือการศึกษา ทั้งนี้โดยมิใช่เป็นการหาผลก�าไรหรือรายได้มาแบ่งปันกัน

 2.  สถานที่พักที่จัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บริการที่พักอาศัยโดยคิดค่าบริการรายเดือน ขึ้นไป

 3.  สถานที่พักอื่นใดตามที่ก�าหนดในกฎกระทรวง

3.  วิธีการด�าเนินวิจัย

 ประชากรกลุ่มตัวอย่าง 

 นักเที่ยวกลุ่มผู้สูงอายุชาวไทยท่ีเข้ามาพักในโรงแรม ระดับ 3-5 ดาว ทั้งเพศชายและเพศหญิง โดยมีอายุตั้งแต่ 55 ปีขึ้นไป  

พักแรมอย่างน้อย 1 คืน  ในอ�าเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

ผู้วิจัยก�าหนดขนาดตัวอย่างกรณีมีขนาดใหญ่และไม่ทราบขนาดประชากรที่แน่นอน ดังน้ันจึงก�าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่าง โดยใช้สูตรของ  

Tara Yamane โดยการค�านวณประชากรใช้ระดับความเชื่อมั่น 95% ค่าความผิดพลาดสูงสุดที่เกิดขึ้น 0.05 ค่าสัดส่วนประชากร 0.5 
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ของบริการ อย่างไรก็ตาม วีรพงษ์ เฉลิมจิรรัตน์ (2543) กล่าวว่า คุณภาพการให้บริการ คือความสอดคล้องกันของความ

ต้องการของลูกค้าหรือผู้รับบริการ ระดับของความสามารถในการให้บริการที่ตอบสนองความต้องการของลูกค้าหรือ

ผู้รับบริการอันทําให้ลูกค้าหรือผู้รับบริการเกิดความพึงพอใจจากบริการท่ีเขาได้รับ ส่วน สมวงศ์ พงศ์สถาพร (2550) เสนอ

ความเห็นไว้ว่า คุณภาพการให้บริการ เป็นทัศนคติท่ีผู้รับบริการสะสมข้อมูลความคาดหวังไว้ว่าจะได้รับจากบริการ ซ่ึงหาก

อยู่ในระดับท่ียอมรับได้ ผู้รับบริการก็จะมีความพึงพอใจในการให้บริการ ซ่ึงจะมีระดับแตกต่างกันออกไป 
 กล่าวอย่างสรุปได้ว่า คุณภาพการให้บริการ (service quality) หมายถึง ความสามารถในการตอบสนองความ

ต้องการการให้บริการ คุณภาพของบริการเป็นสิ่งสําคัญท่ีสุดท่ีจะสร้างความแตกต่างของธุรกิจให้เหนือกว่าคู่แข่งได้ การ
เสนอคุณภาพการให้บริการที่ตรงกับความคาดหวังของผู้รับบริการเป็นสิ่งสําคัญ ผู้รับบริการจะพอใจถ้าได้สิ่งที่ต้องการ เม่ือ
ผู้รับบริการมีความต้องการ ณ สถานท่ีท่ีผู้มารับบริการต้องการ และในรูปแบบท่ีต้องการ  
 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับธุรกิจโรงแรม 

โรงแรม หมายถึง สถานท่ีประกอบการเชิงการค้าท่ีนักธุรกิจต้ังขึ้น เพ่ือบริการผู้เดินทางในเรื่องของที่พักอาศัย 
อาหาร และบริการอื่นๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับการพักอาศัย และเดินทาง หรืออาคารท่ีมีห้องนอนหลายห้องติดต่อเรียงรายกันใน

อาคารหนึ่งหลัง หรือหลายหลัง ซ่ึงมีบริการต่างๆ เพ่ือความ สะดวกของผู้ท่ีมาพัก ซ่ึงเรียกว่า แขก (Guest) คําว่า Hotel 
หรือโรงแรมมีท่ีมาจากภาษาฝร่ังเศส ซ่ึงแปลว่าคฤหาสน์ โรงแรมแห่งแรกในยุโรปคือ Hotel De Hanri IV (โฮเทล เดอ ออง
รี กัต ) เมื่อปี ค.ศ. 1788 โดยในสมัยก่อนใช้คําว่า Hotel และภายหลังได้เปลี่ยนตัวโอมาเป็นโอปกติในภาษาอังกฤษเป็น 
Hotel เหมือนปัจจุบัน อธิณัฐฐ์วัฒนพรหม (2556) 
 โรงแรม หมายถึง สถานท่ีพักท่ีจัดต้ังข้ึนโดยมีวัตถุประสงค์ในทางธุรกิจเพ่ือให้บริการท่ีพักชั่วคราวสําหรับคน

เดินทาง หรือบุคคลอ่ืนใด โดยมีค่าตอบแทน รสสุคนธ์ แซ่เฮีย และนิตนา ฐานิฐธนกร (2558) ท้ังนี้ไม่รวมถึง 
1. สถานท่ีพักท่ีจัดตั้งขึ้นเพ่ือให้บริการท่ีพักชั่วคราวซ่ึงดําเนินการโดยส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์การ มหาชน หรือ

หนว่ยงานอ่ืนของรัฐ หรือเพ่ือการกุศล หรือการศึกษา ท้ังนี้โดยมิใช่เป็นการหาผลกําไรหรือรายได้มาแบ่งปันกัน 
2. สถานท่ีพักที่จัดต้ังขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้บริการที่พักอาศัยโดยคิดค่าบริการรายเดือน ขึ้นไป 
3. สถานท่ีพักอ่ืนใดตามที่กําหนดในกฎกระทรวง 

3. วิธีการดําเนินวิจัย 
ประชากรกลุ่มตัวอย่าง 
นักเท่ียวกลุ่มผู้สูงอายุชาวไทยที่เข้ามาพักในโรงแรม ระดับ 3-5 ดาว ท้ังเพศชายและเพศหญิง โดยมีอายุตั้งแต่ 55 

ปีขึ้นไป พักแรมอย่างน้อย 1 คืน ในอําเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี  
ผู้วิจัยกําหนดขนาดตัวอย่างกรณีมีขนาดใหญ่และไม่ทราบขนาดประชากรที่แน่นอน ดังนั้นจึงกําหนดขนาดกลุ่ม

ตัวอย่าง โดยใช้สูตรของ Tara Yamane โดยการคํานวณประชากรใช้ระดับความเชื่อม่ัน 95% ค่าความผิดพลาดสูงสุดท่ี

เกดิขึ้น 0.05 ค่าสัดส่วนประชากร 0.5  

n    = ²  
แทนค่า  n=   ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง 
  B=   ระดับความคลาดเคล่ือน 

Z  =   Z score ขึ้นอยู่กับระดับความเชื่อม่ัน  
  p  =ความน่าจะเป็นของประชากรท่ีสนใจศึกษา 
  q  =1– p 

แทนค่า  n   =   ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง

  B   =   ระดับความคลาดเคลื่อน

  Z  =   Z score ขึ้นอยู่กับระดับความเชื่อมั่น 

  p  =    ความน่าจะเป็นของประชากรที่สนใจศึกษา

  q  =  1 – p
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แทนค่าสูตร n   =   ��.���²��.����.��
�.��²  

  n   =   ��.�������.���
��.�����  

  n   =  384.16 หรือ 385 ตัวอย่าง 
การศึกษางานวิจัยคร้ังนี้ ผู้วิจัยใช้กลุ่มตัวอย่างของนักเท่ียวกลุ่มผู้สูงอายุชาวไทยท่ีเข้ามาพักในโรงแรม ในอําเภอ

เกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี จํานวน 411 คน โดยทําการคัดเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง 

4. สรุปผลการศึกษาวิจัย 
 การวิจัยเรื่อง คุณภาพการให้บริการโรงแรมสําหรับนักท่องเท่ียวผู้สูงอายุ ในอําเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
ผู้วิจัยได้สรุปผลการวิจัย ดังนี้ 

สรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปของนักท่องเที่ยวผู้สูงอายุชาวที่ใช้บริการโรงแรม ในอําเภอเกาะส

มุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี จํานวนกลุ่มตัวอย่างท้ังหมด 411 คน พบว่า ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ท่ีมีอายุระหว่าง 55-60 ปี มี
ระดับการศึกษาปริญญาโทหรือสูงกว่า ส่วนใหญ่ใช้จ่ายค่าบริการท่ีพักเฉลี่ยต่อคืนน้อยกว่า 4,000 บาท และมีค่าใช้จ่ายโดย
เฉลี่ยต่อวันไม่รวมค่าท่ีพัก 1,000 – 1,999 บาท โดยส่วนใหญ่นั้นมาเป็นครั้งแรก โดยมีระยะเวลาเข้าพัก 3 วัน 

ตารางที่ 1 สรุปผลจากข้อมูลระดับความคาดหวังและระดับการรับรู้ของนักท่องเที่ยวผู้สูงอายุชาวไทยที่มีต่อคุณภาพการ

บริการของธุรกิจโรงแรม ในอําเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

คุณภาพการให้บริการ 𝒙𝒙 
ระดับ 

ความคาดหวัง 𝒙𝒙 
ระดับ 

การรับรู้ 
1. ด้านความเป็นรูปธรรมของการบริการ 3.50 ปานกลาง 3.13 ปานกลาง 

2. ด้านความน่าเชื่อถือไว้วางใจในการบริการ 3.91 มาก 3.53 มาก 

3. ด้านการตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการ 3.83 มาก 3.45 ปานกลาง 

4. ด้านการให้ความม่ันใจแก่ลูกค้า 3.85 มาก 3.46 ปานกลาง 

5. ด้านความใส่ใจลูกค้า 3.77 มาก 3.49 ปานกลาง 
รวม 3.77 มาก 3.41 ปานกลาง 

หมายเหตุ : เกณฑ์การให้คะแนน ( 1 = น้อยท่ีสุด/แย่ท่ีสุด ถึง 5 = มากท่ีสุด ) 

จากตาราง พบว่า โดยภาพรวมระดับความคาดหวังของนักท่องเท่ียวผู้สูงอายุชาวไทยที่มีต่อคุณภาพการบริการ

ของธุรกิจโรงแรม ในอําเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี ท้ัง 5 ด้าน จําแนกตามประเภทต่างๆ อยู่ในระดับมาก (𝑥𝑥= 
3.77)โดยภาพรวมระดับการรับรู้ของนักท่องเท่ียวผู้สูงอายุชาวไทยที่มีต่อคุณภาพการบริการของธุรกิจโรงแรม ในอําเภอ

เกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี ธานี ท้ัง 5 ด้าน จําแนกตามประเภทต่างๆ อยู่ในระดับปานกลาง (𝑥𝑥= 3.41)สําหรับการ

วิเคราะห์ข้อมูลส่วนนี้ ผู้วิจัยได้จําแนกออกเป็น 2ส่วน สามารถเขียนอธิบายได้ดังต่อไปน้ี 
1. ความคาดหวังของนักท่องเท่ียวผู้สูงอายุชาวไทยท่ีมีต่อคุณภาพการบริการของธุรกิจโรงแรม นักท่องเท่ียว

ผู้สูงอายุมีความคาดหวังด้านความน่าเชื่อถือไว้วางใจในการบริการสูงท่ีสุด รองลงมาคือ ด้านการให้ความม่ันใจแก่ลูกค้า 
ด้านการตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการ ด้านความใส่ใจลูกค้า และด้านความเป็นรูปธรรมของการบริการ 

 การศึกษางานวิจัยครั้งน้ี ผู้วิจัยใช้กลุ่มตัวอย่างของนักเที่ยวกลุ่มผู้สูงอายุชาวไทยที่เข้ามาพักในโรงแรม ในอ�าเภอเกาะสมุย 

จังหวัดสุราษฎร์ธานี จ�านวน 411 คน โดยท�าการคัดเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง

4.  สรุปผลการศึกษาวิจัย

 การวิจัยเรื่อง คุณภาพการให้บริการโรงแรมส�าหรับนักท่องเที่ยวผู้สูงอายุ ในอ�าเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี ผู้วิจัยได้สรุปผล

การวิจัย ดังนี้

 สรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปของนักท่องเที่ยวผู้สูงอายุชาวที่ใช้บริการโรงแรม ในอ�าเภอเกาะสมุย จังหวัด

สุราษฎร์ธานี จ�านวนกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด 411 คน พบว่า ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ที่มีอายุระหว่าง 55-60 ปี มีระดับการศึกษาปริญญาโทหรือ

สูงกว่า ส่วนใหญ่ใช้จ่ายค่าบริการที่พักเฉลี่ยต่อคืนน้อยกว่า 4,000 บาท และมีค่าใช้จ่ายโดยเฉลี่ยต่อวันไม่รวมค่าที่พัก 1,000 – 1,999 บาท 

โดยส่วนใหญ่นั้นมาเป็นครั้งแรก โดยมีระยะเวลาเข้าพัก 3 วัน

ตารางที่ 1 สรุปผลจากข้อมูลระดับความคาดหวังและระดับการรับรู้ของนักท่องเท่ียวผู้สูงอายุชาวไทยที่มีต่อคุณภาพการบริการของธุรกิจ

โรงแรม ในอ�าเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี

คุณภาพการให้บริการ
ระดับ

ความคาดหวัง

ระดับ

การรับรู้

1. ด้านความเป็นรูปธรรมของการบริการ 3.50 ปานกลาง 3.13 ปานกลาง

2. ด้านความน่าเชื่อถือไว้วางใจในการบริการ 3.91 มาก 3.53 มาก

3. ด้านการตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการ 3.83 มาก 3.45 ปานกลาง

4. ด้านการให้ความมั่นใจแก่ลูกค้า 3.85 มาก 3.46 ปานกลาง

5. ด้านความใส่ใจลูกค้า 3.77 มาก 3.49 ปานกลาง

รวม 3.77 มาก 3.41 ปานกลาง

หมายเหตุ : เกณฑ์การให้คะแนน ( 1 = น้อยที่สุด/แย่ที่สุด ถึง 5 = มากที่สุด )

 จากตาราง พบว่า โดยภาพรวมระดับความคาดหวังของนักท่องเท่ียวผู้สูงอายุชาวไทยที่มีต่อคุณภาพการบริการของธุรกิจโรงแรม 

ในอ�าเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี ทั้ง 5 ด้าน จ�าแนกตามประเภทต่างๆ อยู่ในระดับมาก ( = 3.77) โดยภาพรวมระดับการรับรู้ของนัก

ท่องเที่ยวผู้สูงอายุชาวไทยที่มีต่อคุณภาพการบริการของธุรกิจโรงแรม ในอ�าเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี ธานี ทั้ง 5 ด้าน จ�าแนกตาม

ประเภทต่างๆ อยู่ในระดับปานกลาง ( = 3.41) ส�าหรับการวิเคราะห์ข้อมูลส่วนนี้ ผู้วิจัยได้จ�าแนกออกเป็น 2 ส่วน สามารถเขียนอธิบายได้

ดังต่อไปนี้

 1. ความคาดหวังของนักท่องเที่ยวผู้สูงอายุชาวไทยที่มีต่อคุณภาพการบริการของธุรกิจโรงแรม นักท่องเที่ยวผู้สูงอายุมีความ 

คาดหวงัด้านความน่าเชือ่ถอืไว้วางใจในการบรกิารสงูทีสุ่ด รองลงมาคือ ด้านการให้ความมัน่ใจแก่ลกูค้า ด้านการตอบสนองความต้องการของ

ผู้รับบริการ ด้านความใส่ใจลูกค้า และด้านความเป็นรูปธรรมของการบริการ

 2. การรบัรูจ้รงิของนกัท่องเทีย่วผูสู้งอายชุาวไทยทีม่ต่ีอคณุภาพการบรกิารของธรุกจิโรงแรม นกัท่องเทีย่วผูส้งูอายชุาวไทยมกีาร

รบัรูด้้านความน่าเชือ่ถอืไว้วางใจในการบรกิารสงูทีส่ดุ รองลงมาคอื ด้านความใส่ใจลกูค้า ด้านการให้ความมัน่ใจแก่ลกูค้า ด้านการตอบสนอง

ความต้องการของผู้รับบริการ และ ด้านความเป็นรูปธรรมของการบริการ
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5.  อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ

 นักท่องเที่ยวผู้สูงอายุชาวไทยส่วนใหญ่มีความคาดหวังต่อคุณภาพการของธุรกิจโรงแรม อ�าเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

ในทกุด้านอยูใ่นระดบัมาก โดยนกัท่องเทีย่วผูส้งูอายคุาดหวงัในด้านความน่าเชือ่ถอืไว้วางใจในการบรกิารมค่ีาเฉลีย่สงูทีส่ดุ เหตผุลทีเ่ป็นเช่น

นั้น อาจเป็นเพราะ นักท่องเที่ยวผู้สูงอายุชาวไทยที่มาใช้บริการที่พักแรม 3-5 ดาว มีประสบการณ์การท่องเที่ยวที่มาก ย่อมมีความคาดหวัง

มาก รวมถงึความก้าวหน้าของเทคโนโลยใีนปัจจบุนัระบบการจองห้องพกัผ่านส่ืออนิเทอร์เนต็ และระบบออนไลน์ท่ีมปีระสิทธภิาพ ไม่ซับซ้อน 

ท�าให้นกัท่องเทีย่วผูส้งูอายชุาวไทยท่ีใช้บรกิารเหน็ภาพรวม และข้อมลูสิง่อ�านวยความสะดวกต่างๆ ของโรงแรม ได้ง่าย ชดัเจน และครบถ้วน 

ข้อมูลทั้งหมดล้วนเป็นตัวเลือกให้แก่ผู้ใช้บริการเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจจองห้องพัก  

 ในส่วนของการรับรู้ พบว่า นักท่องเที่ยวผู้สูงอายุชาวไทยส่วนใหญ่มีการรับรู้ต่อคุณภาพการให้บริการ อยู่ในระดับปานกลางเกือบ

ทุกด้าน โดยมีการรับรู้คุณภาพบริการด้านความน่าเชื่อถือไว้วางใจในการบริการมีค่าเฉล่ียการรับรู้สูงที่สุด เหตุผลท่ีเป็นเช่นน้ัน อาจเพราะ

เมื่อนักท่องเที่ยวผู้สูงอายุชาวไทยได้มาใช้บริการจริงในช่วงสถานการณ์โควิด 19 จึงท�าให้การรับรู้คุณภาพการบริการต่างออกไปจากสิ่งที่ตน

ได้คาดหวังไว้ ท้ังนี้อาจเป็นเพราะความสามารถในการบริการแก่ลูกค้าของโรงแรม โดยครอบคลุมทั้งตัวพนักงานรวมถึงการจัดการของโรม

แรมนั้นไปไม่ถึงจุดที่นักท่องเที่ยวผู้สูงอายุชาวไทยได้คิดไว้ จึงท�าให้การรับรู้ในทุกๆ ด้านของคุณภาพการบริการอยู่ในระดับปานกลาง 

 ข้อเสนอแนะ

 ผูป้ระกอบการโรงแรมจ�าเป็นต้องมกีารปรบัตวัเพือ่รองรบันกัท่องเทีย่วกลุ่มผู้สูงอายใุห้มากขึน้ โดยการปรบัปรงุและพฒันาสิง่อ�านวย

ความสะดวกต่าง ๆ และมีกิจกรรมการให้บริการที่หลากหลาย ภายในโรงแรมของตนเองให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้สูงอายุอย่าง

เหมาะสม เป็นไปตามมาตรฐานและความปลอดภัยของที่พักประเภทโรงแรม เพื่อรองรับนักท่องเที่ยวสูงอายุ ซึ่งจะช่วยสร้างความประทับใจ

ให้กบันกัท่องเทีย่ว ส่งผลให้นกัท่องเทีย่วผูส้งูอายกุลบัมาใช้บริการซ�า้ และทางโรงแรมมผีลการประกอบการทีด่ขีึน้ด้วย ทัง้นีค้วรมกีารพฒันา

คุณภาพบริการทั้ง 5 ด้าน ดังนี้

 1)  ด้านความเป็นรปูธรรมของการบรกิาร ทีพ่กัแรมในประเทศไทยควรมกีารจดัประชาสมัพนัธ์หรอืมกีารโฆษณาผ่านส่ือออนไลน์

ต่างๆ ให้ตรงกับกลุ่มเป้าหมายผู้สูงอายุมากยิ่งขึ้น เช่น มีการประชาสัมพันธ์ห้องพักผ่านทาง Website, Facebook หรือ Instagram  

ของโรงแรม และเว็บไซต์จองห้องพักต่างๆ ท้ังน้ีควรมีการจัดท�าคลิปวีดีโอลงในช่อง YouTube ของโรงแรม โดยภายในคลิปต้องแสดงให้ 

เหน็ถงึสิง่อ�านวยความสะดวกต่างๆ ทัง้ภายในและภายนอก วธินีีส้ามารถท�าให้นักท่องเทีย่วผู้สงูอายรัุบรูไ้ด้ถงึสนิค้าและการบรกิารอย่างเป็น

รูปธรรมมากยิ่งขึ้น

 2) ด้านความน่าเชื่อถือไว้วางใจในการบริการ โรงแรมควรมีการอบรมพนักงานให้มีความรอบคอบ และถูกต้อง ควรบริการลูกค้า

ได้อย่างดีเสมอต้นเสมอปลายทุกๆครั้งที่ได้ใช้บริการ คอยตรวจสอบการบริการเพื่อดูแลลูกค้าอยู่ตลอดเวลา

 3)  ด้านการตอบสนองความต้องการของผูร้บับรกิาร โรงแรมควรมกีารประเมนิผลการให้บรกิารของพนกังานให้เป็นไปตามเกณฑ์

ทีก่�าหนดอย่างสม�า่เสมอ จดัให้มกีารอบรมพนกังานเกีย่วกบัเหตกุารณ์ต่างๆ ทีเ่กดิขึน้ในโรงแรม เพือ่เพิม่ประสทิธภิาพของคณุภาพการบรกิาร

 4)  ด้านการให้ความมั่นใจแก่ลูกค้า โรงแรมควรให้ความส�าคัญเพื่อรองรับนักท่องเที่ยวผู้สูงอายุในเรื่องอุปกรณ์ที่มีมาตรฐานและ

ปลอดภยั เช่น สญัญาณฉกุเฉินในห้องพกั กล้องวงจรปิด เครือ่งตรวจจบัควนั ถงัดบัเพลิง คย์ีการ์ด เครือ่งท�าน�า้อุน่ ควรมีการตรวจเชค็อปุกรณ์

ต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกห้องพักอย่างสม�่าเสมอ

 5)   ด้านความใส่ใจลูกค้า โรงแรมควรให้ความส�าคัญในเรื่องของความใส่ใจลูกค้าอย่างมาก สนใจที่จะตอบค�าถาม รับฟังปัญหา 

และช่วยแก้ไขปัญหาแก่นักท่องเที่ยวผู้สูงอายุเป็นพิเศษ เนื่องจากผู้ที่มีอายุมากขึ้นต้องการที่จะได้รับการดูแลใส่ใจมากขึ้น
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การตลาดไร้รอยต่อที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์จากสวนดุสิต โฮมเบเกอรี่

Omni Channel Marketing Affecting the Purchase Decisions from Suan Dusit Home Bakery

ชัชฌาพร กลางโฉม1 และ อมรินทร์ เทวตา2

Chatchaporn Klangchom1 and Amarin Tawata2

บัณฑิตศึกษา หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต คณะวิทยาการการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร

บทคัดย่อ

 งานวิจัยครั้งนี้ เป็นงานวิจัยเชิงปริมาณ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาพฤติกรรมผู้บริโภคในการซ้ือผลิตภัณฑ์จากสวนดุสิตโฮมเบเกอรี่ 

ศึกษาระดับองค์ประกอบของการตลาดไร้รอยต่อ และระดับการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์จากสวนดุสิตโฮมเบเกอรี่ และศึกษาองค์ประกอบของ

การตลาดไร้รอยต่อทีส่่งผลต่อการตดัสนิใจซือ้ผลติภณัฑ์จากสวนดสิุตโฮมเบเกอรี ่กลุ่มตวัอย่างทีใ่ช้ในการวจิยั คือ ประชากรทีเ่คยซือ้ผลติภณัฑ์

จากสวนดสุติโฮมเบเกอรีผ่่านท้ังออนไลน์และร้านค้าปลกี โดยเลือกวธิแีบบเจาะจง จ�านวน 230 คน เครือ่งมอืทีใ่ช้ในการวจิยั คือ แบบสอบถาม 

วิเคราะห์ข้อมูลด้วยค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน วิเคราะห์สหสัมพันธ์และสมการถดถอยเชิงพหุคูณ ผลการวิจัย 

พบว่า กลุม่ตวัอย่างส่วนใหญ่ซือ้ผลติภณัฑ์ผ่านช่องทางร้านสวนดสุติโฮมเบเกอรีม่ากทีส่ดุ รองลงมาคอืช่องทางไลน์ และส่วนใหญ่ได้รบัข้อมลู

ของผลิตภัณฑ์ผ่านช่องทางไลน์ รองลงมาคือการบอกต่อ ส่วนระดับการตลาดไร้รอยต่อในแต่ละด้าน มีดังนี้ 1. การเชื่อมโยงช่องทางเข้าหา 

ผู้บริโภค อยู่ในระดับ มาก 2. การเข้าใจพฤติกรรมและความคาดหวังของผู้บริโภค อยู่ในระดับ มาก 3. การส่งมอบประสบการณ์ที่ตรงกับ

ความต้องการของผู้บริโภคอย่างต่อเนื่อง อยู่ในระดับ มาก และ 4. การสร้างความผูกพันกับผู้บริโภค อยู่ในระดับ มาก ผลการวิจัย พบว่า  

การตลาดไร้รอยต่อทั้ง 4 ด้าน ส่งผลทางบวกต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์จากสวนดุสิตโฮมเบเกอรี่ อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01

ค�าส�าคัญ: การตลาดไร้รอยต่อ, การตัดสินใจซื้อ

Abstract

 This is a quantitative research that aimed to study 1) the customer behaviors in purchasing products from Suan 

Dusit Home Bakery, 2) the levels of elements of Omni Channel Marketing and the levels of purchase decision from 

Suan Dusit Home Bakery, and 3) the elements of Omni Channel Marketing affecting the purchase decision from Suan 

Dusit Home Bakery. The purposive-sampling group was the 230 customers who had purchased products from Suan 

Dusit Home Bakery through both online and retail stores. The research tool was a questionnaire. Data were analyzed 

by frequency, percentage, mean, standard deviation, correlation analysis, and multiple regression equation. The research 

found that most of the sample group walked in to buy the products for their own consumption directly from Suan 

Dusit Home Bakery, followed by online channel via LINE application. Most of them received product information 

through LINE application, followed by word of mouth. In addition, the levels of Omni Channel Marketing were 1) the 

Integrating was at a high level, 2) the Maximizing was at a high level, 3) the Delivering was at a high level, and 4) the 

Engaging was at a high level. As well as, Omni Channel Marketing in all four elements positively influenced the purchase 

decision from Suan Dusit Home Bakery with the level of statistical significance at 0.01

Keywords: Omni Channel Marketing, purchase decision
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1. บทน�า

ในอดีต ผู้ประกอบธุรกิจค้าปลีกมีช่องทางการจ�าหน่ายสินค้าและบริการเพียงช่องทางเดียว (Single Channel) คือแบบออฟไลน์ 

(Offline) คือ มีหน้าร้านให้ผู้บริโภคเข้ามาเลือกซื้อ แต่ในปัจจุบันอิทธิพลของเทคโนโลยีมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ประกอบกับความ

ต้องการสนิค้าและบรกิารของผูบ้ริโภคมคีวามหลากหลายและซบัซ้อนมากขึน้ ท�าให้ผูป้ระกอบธรุกจิค้าปลกีต้องวางแผนกลยทุธ์ทางการตลาด

เพือ่ให้ทนัเทคโนโลย ีการพฒันาช่องทางการจดัจ�าหน่ายสินค้าและบรกิาร จงึเป็นส่ิงส�าคญัเพือ่ให้ลกูค้าได้เข้าถึงสนิค้าและบรกิารอย่างสะดวก

สบายมากยิ่งขึ้น

 การผสมผสานช่องทางออฟไลน์ (Offline) และออนไลน์ (Online) เข้าด้วยกัน เรียกว่า Omni channel หรือ ช่องทางไร้รอยต่อ 

เป็นการสร้างกลยุทธ์ที่เน้นไปที่การท�าให้ผู้บริโภคเข้าถึงสินค้าและบริการได้จากหลากหลายช่องทาง ทั้งยังมีการเชื่อมโยงข้อมูลของผู้บริโภค

ผ่านทุกช่องทางการขาย (Digital Marketing, 2563) จากการส�ารวจของ Google consumer barometer พบว่า 74% ของคนไทยในปี 

พ.ศ. 2559 เริม่มกีารค้นหาข้อมลูของสนิค้าและบริการทัง้จากช่องทางออนไลน์ (Online) และออฟไลน์ (Offline) ก่อนตดัสนิใจซือ้สนิค้าและ

บริการ (Marketingoops, 2559) ในปี พ.ศ.2563 พบว่า ประเทศไทยมีผู้ใช้อินเตอร์เน็ตถึง 70% ของประชากรทั้งหมด (ETDA, 2563)  

จากการส�ารวจของ Global Digital Report ของ We Are Social และ Hootsuite ช่วงต้นปี พ.ศ. 2564 พบว่า คนไทยนิยมสั่งอาหารฟู้ด

เดลิเวอรี่ (Food Delivery) ผ่านแอพพลิเคชั่น (Application) มากถึง 61.0% ของผู้ใช้งานอินเตอร์เน็ตอายุระหว่าง 16-64 ปี และมีสัดส่วน

การเข้าถึงการซื้อสินค้าออนไลน์ (Online) เป็นอันดับที่สามของโลก ด้วยสัดส่วนเฉลี่ย 83.6% ของผู้ใช้งานอินเตอร์เน็ตอายุระหว่าง 16-64 ป ี

(Marketeeronline, 2564) ห้างสรรพสินค้าชั้นน�าต่างๆ ก็มีการปรับตัวโดยพัฒนาแอพพลิเคชั่น (Application) ที่ผู้บริโภคสามารถซื้อสินค้า

ผ่านโทรศัพท์มือถือได้อย่างง่ายดาย จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ตั้งแต่ต้นปีพ.ศ. 2563 จนถึงปัจจุบัน ส่งผลกระทบต่อ

ทกุธรุกจิทัว่โลก ส�าหรบัธรุกิจเบเกอรีก็่ได้รบัผลกระทบเช่นกนั สวนดสุติโฮมเบเกอรีเ่ป็นองค์กรหนึง่ทีต้่องปรบัตวั การเว้นระยะห่างทางสงัคม 

ท�าให้ผูบ้รโิภคเปลีย่นพฤติกรรมเป็นการสัง่ซือ้ผ่านช่องทางออนไลน์ (Online) มากขึน้ โดยอาจจะรอรบัสนิค้าทีบ้่าน หรอืเดนิทางมารบัสนิค้า

โดยไม่จ�าเป็นต้องเดนิเลอืกซือ้สนิค้าภายในร้าน การผสมผสานระหว่างออฟไลน์ (Offline) และออนไลน์ (Online) จงึเป็นสิง่จ�าเป็นอย่างมาก

ที่จะสามารถตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค จนเกิดความพึงพอใจและตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ เมื่อผู้บริโภคได้รับประสบการณ์ที่ดีก็จะ

เกิดการบอกต่อและกลับมาซื้อซ�้าอีกครั้ง

 ด้วยเหตุน้ีผู้วิจัยจึงท�าการวิจัยเพื่อศึกษาถึงองค์ประกอบของการตลาดไร้รอยต่อที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์จากสวนดุสิต

โฮมเบเกอรี่ ผลการศึกษาวิจัยนี้ มุ่งต่อยอดเรื่องการตลาดไร้รอยต่อและการตัดสินใจซ้ือผลิตภัณฑ์จากสวนดุสิตโฮมเบเกอรี่ของผู้บริโภค  

โดยศึกษาถึงอิทธิพลขององค์ประกอบการตลาดไร้รอยต่อ เพื่อน�าไปใช้เป็นข้อมูลในการวางแผนก�าหนดกลยุทธ์การตลาดแบบช่องทาง 

ไร้รอยต่อและการน�าเทคโนโลยีมาใช้ในกลยุทธ์ เพื่อสร้างประสบการณ์ที่ดีให้กับผู้บริโภคต่อไป ซึ่งอาจมีประโยชน์ต่อการท�าธุรกิจเบเกอรี ่

ของผู้ผลิต และผู้ประกอบการไม่มากก็น้อย

 1.1 วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

  1.1.1 เพื่อศึกษาพฤติกรรมของผู้บริโภคในการซื้อผลิตภัณฑ์จากสวนดุสิตโฮมเบเกอรี่ 

  1.1.2 เพื่อศึกษาระดับองค์ประกอบของการตลาดไร้รอยต่อ และระดับการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์จากสวนดุสิตโฮมเบเกอรี่

  1.1.3 เพื่อศึกษาองค์ประกอบของการตลาดไร้รอยต่อที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์จากสวนดุสิตโฮมเบเกอรี่
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 1.2 กรอบแนวคิดการวิจัย 

  ตัวแปรอิสระ (Independent Variable) ตัวแปรตาม (Dependent Variable)
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1.1 วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
1.1.1 เพ่ือศึกษาพฤติกรรมของผู้บริโภคในการซ้ือผลิตภัณฑ์จากสวนดุสิตโฮมเบเกอรี่ 
1.1.2 เพื่อศึกษาระดับองค์ประกอบของการตลาดไร้รอยต่อ และระดับการตัดสินใจซ้ือผลิตภัณฑ์จากสวนดุสิตโฮมเบเกอรี่ 
1.1.3 เพื่อศึกษาองค์ประกอบของการตลาดไร้รอยต่อท่ีส่งผลต่อการตัดสินใจซ้ือผลิตภัณฑ์จากสวนดุสิตโฮมเบเกอร่ี 

 

1.2 กรอบแนวคิดการวิจัย 
ตัวแปรอิสระ (Independent Variable)      ตัวแปรตาม (Dependent Variable) 

องค์ประกอบของ Omni Channel (อรรัมภา หัวใจ และคณะ, 2557) 

 
 

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดการวิจัย 
 

2. การทบทวนวรรณกรรม 
2.1 ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับสวนดุสิตโฮมเบเกอรี่  

สวนดุสิตโฮมเบเกอรี่เป็นหน่วยงานอิสระ ภายใต้การบริหารงานของสํานักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
มีช่องทางการจัดจําหน่ายหลายช่องทาง แต่ละช่องทางมีความเชื่อมโยงกันเป็นการตลาดไร้รอยต่อ ท้ังหน้าร้าน, เว็บไซต์ 
(Website), โทรศัพท์, เฟสบุ๊ค (Facebook), ไลน์ (Line) รวมถึงช่องทางการชําระเงินท่ีหลากหลายทั้งเงินสด โอนเงิน บัตร

เครดิต หรือกระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์ 
2.2 แนวคิดทฤษฎีเก่ียวกับการตลาดไร้รอยต่อ 

อรรัมภา หัวใจ และคณะ (2557, อ้างถึงใน อสมาภรณ์ เขียวมีส่วน, 2563) ได้สรุปองค์ประกอบของการตลาดไร้รอยต่อ 
ดังนี้ 1) การเชื่อมโยงช่องทางเข้าหาผู้บริโภค (Integrating) เป็นการเชื่อมโยงกระบวนการสั่งซ้ือสินค้า ตั้งแต่ก่อนการสั่งซ้ือ สั่งซ้ือ 
ชําระเงิน จนถึงได้รับสินค้า และเชื่อมโยงช่องทางการตลาดและการสื่อสารให้สอดคล้องกัน นําเสนอไปในทิศทางเดียวกัน ท้ัง

ออฟไลน์และออนไลน์ 2) การเข้าใจพฤติกรรมและความคาดหวังของผู้บริโภค (Maximizing) เป็นการนําข้อมูลท่ีได้จากหลาย

ช่องทางมาวิเคราะห์ เพ่ือให้เข้าใจความคาดหวังของผู้บริโภค จนผู้บริโภคเกิดความพึงพอใจ3) การส่งมอบประสบการณ์ท่ีตรงกับ

ความต้องการของผู้บริโภคอย่างต่อเนื่อง (Delivering) เป็นการนํานวัตกรรมต่างๆ มาปรับใช้ สามารถสร้างประสบการณ์ท่ีตรงตาม

ความต้องการของผู้บริโภคได้อย่างต่อเนื่อง ท้ังช่องทางการส่ือสาร การขนส่ง รวมถึงช่องทางการชําระเงินค่าสินค้า4) การสร้างความ
ผูกพันกับผู้บริโภค (Engaging) เป็นการสร้างความสัมพันธ์ท่ีดีระหว่างพนักงานกับผู้บริโภค เพ่ือส่งมอบบริการและประสบการณ์ท่ีดี

และเป็นไปในทิศทางเดียวกันให้กับผู้บริโภค 
2.3 แนวคิดทฤษฎีเก่ียวกับพฤติกรรมของผู้บริโภค 

การวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภค เป็นการค้นหาหรือวิจัยเกี่ยวกับพฤติกรรมของผู้บริโภค ในการซ้ือและใช้สินค้า 
เพื่อให้ทราบถึงความต้องการและลักษณะพฤติกรรมต่างๆ ของผู้บริโภค คําถามท่ีใช้ คือ 6Wsและ 1H ซ่ึงประกอบด้วย 

การตัดสินใจซ้ือผลิตภัณฑ์

จากสวนดุสิตโฮมเบเกอรี่ 

ด้านการเชื่อมโยงช่องทางเข้าหาผู้บริโภค(Integrating) 

ด้านการเข้าใจพฤติกรรมและความคาดหวังของผู้บริโภค (Maximizing) 

ด้านการส่งมอบประสบการณ์ท่ีตรงกับความต้องการของผู้บริโภค

อย่างต่อเนื่อง(Delivering) 

ด้านการสร้างความผูกพันกับผู้บริโภค(Engaging) 

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดการวิจัย

2. การทบทวนวรรณกรรม 

 2.1 ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับสวนดุสิตโฮมเบเกอรี่ 

  สวนดสุติโฮมเบเกอรีเ่ป็นหน่วยงานอสิระ ภายใต้การบรหิารงานของส�านกังานอธกิารบดมีหาวทิยาลยัสวนดสุติ มช่ีองทางการ

จัดจ�าหน่ายหลายช่องทาง แต่ละช่องทางมีความเช่ือมโยงกันเป็นการตลาดไร้รอยต่อ ทั้งหน้าร้าน, เว็บไซต์ (Website), โทรศัพท์,  

เฟสบุ๊ค (Facebook), ไลน์ (Line) รวมถึงช่องทางการช�าระเงินที่หลากหลายทั้งเงินสด โอนเงิน บัตรเครดิต หรือกระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์

 2.2 แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับการตลาดไร้รอยต่อ 

  อรรัมภา หัวใจ และคณะ (2557, อ้างถึงใน อสมาภรณ์ เขียวมีส่วน, 2563) ได้สรุปองค์ประกอบของการตลาดไร้รอยต่อ ดังนี้ 

1) การเชื่อมโยงช่องทางเข้าหาผู้บริโภค (Integrating) เป็นการเชื่อมโยงกระบวนการสั่งซ้ือสินค้า ตั้งแต่ก่อนการสั่งซื้อ สั่งซื้อ ช�าระเงิน  

จนถึงได้รับสินค้า และเชื่อมโยงช่องทางการตลาดและการส่ือสารให้สอดคล้องกัน น�าเสนอไปในทิศทางเดียวกัน ทั้งออฟไลน์และออนไลน์  

2) การเข้าใจพฤตกิรรมและความคาดหวงัของผูบ้รโิภค (Maximizing) เป็นการน�าข้อมลูทีไ่ด้จากหลายช่องทางมาวเิคราะห์ เพือ่ให้เข้าใจความ

คาดหวังของผู้บริโภค จนผู้บริโภคเกิดความพึงพอใจ 3) การส่งมอบประสบการณ์ที่ตรงกับความต้องการของผู้บริโภคอย่างต่อเน่ือง  

(Delivering) เป็นการน�านวัตกรรมต่างๆ มาปรับใช้ สามารถสร้างประสบการณ์ที่ตรงตามความต้องการของผู้บริโภคได้อย่างต่อเนื่อง  

ทั้งช่องทางการสื่อสาร การขนส่ง รวมถึงช่องทางการช�าระเงินค่าสินค้า 4) การสร้างความผูกพันกับผู้บริโภค (Engaging) เป็นการสร้าง 

ความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างพนักงานกับผู้บริโภค เพื่อส่งมอบบริการและประสบการณ์ที่ดีและเป็นไปในทิศทางเดียวกันให้กับผู้บริโภค

 2.3 แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับพฤติกรรมของผู้บริโภค

  การวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภค เป็นการค้นหาหรือวิจัยเกี่ยวกับพฤติกรรมของผู้บริโภค ในการซื้อและใช้สินค้า เพื่อให้ทราบ

ถงึความต้องการและลกัษณะพฤตกิรรมต่างๆ ของผูบ้รโิภค ค�าถามทีใ่ช้ คอื 6Ws และ 1H ซ่ึงประกอบด้วย Who, What, Why, Who, When, 

Where และ How เพื่อค้นหาค�าตอบ 7Os ประกอบด้วย Occupants, Objects, Objectives, Organization, Occasions, Outlets และ 

Operations (ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ, 2538)

 2.4 แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับการตัดสินใจ

  โมเดลพฤติกรรมผู้บริโภค (Consumer Behavior Model) เป็นการศึกษาถึงเหตุจูงใจท่ีท�าให้ผู้บริโภคเกิดการตัดสินใจซื้อ

ผลิตภัณฑ์ โดยมีจุดเริ่มต้นจากการที่สิ่งกระตุ้น (Stimulus) ผ่านเข้ามาในความรู้สึกนึกคิดของผู้ซื้อ (Buyer’s Black Box) ซึ่งเปรียบเสมือน

กล่องด�าที่ผู้ผลิตหรือผู้ขายไม่สามารถคาดคะเนได้ ความรู้สึกนึกคิดของผู้ซื้อจะได้รับอิทธิพลจากลักษณะต่างๆของผู้ซ้ือ ที่ได้รับอิทธิพลจาก

ปัจจัยด้านต่างๆ จนเกิดการตัดสินใจของผู้ซื้อ (Buyer’s Purchase Decision) (Kotler, 1997, อ้างถึงใน ธนัตถ์ สุกมลพาณิชย์, 2562) 

  จากการทบทวนวรรณกรรมสรุปได้ว่า 1) การเชื่อมโยงช่องทางเข้าหาผู้บริโภค (Integrating) เป็นความสามารถในการเข้าถึง

ช่องทางของผูบ้รโิภคส่งผลอย่างมนียัส�าคญัต่อความสะดวกในการซือ้สนิค้า ความสามารถสร้างความต่อเนือ่งของข้อมลูและการบรกิารเมือ่มี

การย้ายช่องทาง (H.H. Lee,. 2010) น�าไปสู่ความตั้งใจซื้อ ความตั้งใจค้นหาข้อมูล และความเต็มใจจ่ายของผู้บริโภค (Herhuasen et. Al, 

2015, อ้างถึงใน ศุภิสรา สุวรรณนาคินทร์, 2562) 2) การเข้าใจพฤติกรรมและความคาดหวังของผู้บริโภค (Maximizing) การน�าข้อมูลของ 
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 ผูบ้รโิภคทีไ่ด้จากหลายช่องทางมาวเิคราะห์ เพือ่ให้เข้าใจความคาดหวงัของผูบ้รโิภค จนผูบ้รโิภคเกดิความพงึพอใจ ซึง่ประสบการณ์

ซื้อสินค้าท่ีเคยผ่านมาล้วนส่งผลต่อการตัดสินใจซ้ือสินค้าผ่านช่องทางในอนาคตได้ ซึ่งผู้บริโภคแต่ละคนอาจมีประสบการณ์แตกต่างกันใน

แต่ละช่องทาง (Soyeon, Mary, and Sherry, 2001 อ้างถึงใน วริษฐ์ รินทอง, 2562) 3) การส่งมอบประสบการณ์ที่ตรงกับความต้องการ

ของผู้บริโภคอย่างต่อเนื่อง (Delivering) ความสามารถในการน�านวัตกรรมต่างๆ มาปรับใช้ เพื่อสร้างประสบการณ์ที่ตรงต่อความต้องการ

ของผู้บริโภคทุกที่ ทุกเวลา ท�าให้เกิดความประทับใจในการสั่งซื้อ สอบถาม เช็คข้อมูล และการบริการ (อสมาภรณ์ เขียวมีส่วน, 2563)  

จนเกิดการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ 4) การสร้างความผูกพันกับผู้บริโภค (Engaging) เมื่อสามารถสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างพนักงานกับ 

ผู้บริโภคผ่านทั้งช่องทางออนไลน์และร้านค้าปลีกได้ ผู้บริโภคจะได้รับประสบการณ์ที่ดีและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน จนผู้บริโภคเกิด 

ความพึงพอใจและตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ในที่สุด

 สมมุติฐานการวิจัย

 ความสัมพันธ์ขององค์ประกอบการตลาดไร้รอยต่อที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ของผู้บริโภค สามารถตั้งสมมติฐานได้ ดังนี้

 สมมติฐานที่ 1 การตลาดไร้รอยต่อ ด้านการเช่ือมโยงช่องทางเข้าหาผู้บริโภค (Integrating) ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ ์

จากสวนดุสิตโฮมเบเกอรี่ของผู้บริโภค

 สมมติฐานที่ 2 การตลาดไร้รอยต่อ ด้านการเข้าใจพฤติกรรมและความคาดหวังของผู้บริโภค (Maximizing) ส่งผลต่อการตัดสินใจ

ซื้อผลิตภัณฑ์จากสวนดุสิตโฮมเบเกอรี่ของผู้บริโภค 

 สมมติฐานที่ 3 การตลาดไร้รอยต่อ ด้านการส่งมอบประสบการณ์ที่ตรงกับความต้องการของผู้บริโภคอย่างต่อเนื่อง (Delivering) 

ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์จากสวนดุสิตโฮมเบเกอรี่ของผู้บริโภค

 สมมติฐานที่ 4 การตลาดไร้รอยต่อ ด้านการสร้างความผูกพันกับผู้บริโภค (Engaging) ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์จากสวน

ดุสิตโฮมเบเกอรี่ของผู้บริโภค

3. กระบวนการ/วิธีการด�าเนินงาน/วิธีการวิจัย

 3.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง

  กลุม่ตวัอย่างทีใ่ช้ในการศกึษา คอื ผูบ้รโิภคทีเ่คยใช้บรกิารหรอืซือ้ผลติภณัฑ์จากสวนดสุติโฮมเบเกอรีผ่่านทัง้ช่องทางออนไลน์ 

(Online) และร้านค้าปลีก โดยมีจ�านวนประชากรที่ติดตามทางแอพพลิเคชั่นไลน์ (Line) จ�านวน 7,970 คน (ข้อมูล ณ วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 

2564) จงึก�าหนดขนาดตวัอย่างทีเ่หมาะสม โดยใช้ตารางทาโร ยามาเน่ (ประสพชัย พสุนนท์, 2555) ทีร่ะดบัความเช่ือมัน่ 0.95 และความคลาด

เคลื่อนร้อยละ 0.05 ได้กลุ่มตัวอย่าง จ�านวน 381 ตัวอย่าง แต่ผู้วิจัยแจกแบบสอบถามจ�านวน 400 ตัวอย่าง เพื่อป้องกันแบบสอบถามไม่

สมบูรณ์และต้องตัดบางส่วนออกเน่ืองจากผู้บริโภคไม่มีประสบการณ์การใช้บริการผ่านทั้ง 2 ช่องทาง จากการเก็บแบบสอบถาม พบว่า 

มีแบบสอบถามที่ผู้ตอบแบบสอบถามมีประสบการณ์การซื้อผลิตภัณฑ์ผ่านทั้ง 2 ช่องทางอยู่ 230 ชุด ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 60.37 ของจ�านวน

ตัวอย่างที่ต้องการเก็บ ระยะเวลาจัดเก็บข้อมูล ตั้งแต่เดือนมีนาคม - เมษายน 2564

 3.2 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล

  ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน เป็นลักษณะตรวจ

สอบรายการ (Checklist)

  ส่วนที่ 2 ข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมในการซื้อผลิตภัณฑ์ของสวนดุสิตโฮมเบเกอรี่ ค�าถามเป็นแบบเลือกตอบ ตามแนวคิด 6Ws 

และ 1H ผู้วิจัยได้ปรับปรุงแบบสอบถามจากงานวิจัยของ อสมาภรณ์ เขียวมีส่วน (2563), กชวรรณ เวชชพิทักษ์ (2562)

  ส่วนที ่3 ข้อมลูเกีย่วกบัองค์ประกอบของการตลาดไร้รอยต่อ ได้แก่ การเชือ่มโยงช่องทางเข้าหาผูบ้รโิภค การเข้าใจพฤติกรรม

และความคาดหวังของผู้บริโภค การส่งมอบประสบการณ์ที่ตรงกับความต้องการของผู้บริโภคอย่างต่อเนื่อง และการสร้างความผูกพันกับ 

ผู้บริโภค เป็นเครื่องมือประเภทมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) ซึ่งใช้มาตรวัดตามวิธีของลิเคิร์ท (Likert Scale) จ�านวน 5 ระดับ 

โดยระดบั 1 เท่ากบัไม่เหน็ด้วยอย่างยิง่ ถงึระดบั 5 เท่ากบัเหน็ด้วยอย่างยิง่ โดยได้ปรบัปรงุแบบสอบถามจากงานวจิยัของ อสมาภรณ์ เขยีวมีส่วน 

(2563), ศุภิสรา สุวรรณนาคินทร์ (2562)

  ส่วนที่ 4 ข้อมูลเกี่ยวกับการตัดสินใจซื้อ ใช้เครื่องมือเหมือนกับส่วนที่ 3 แต่ระดับ 1 เท่ากับไม่ซื้ออย่างแน่นอน ถึงระดับ 5 

เท่ากับซื้ออย่างแน่นอน โดยได้ปรับปรุงแบบสอบถามจากงานวิจัยของชลธิชา คงสุวรรณ (2559), ธนัตถ์ สุกมลพาณิชย์ (2562) 

  ส่วนที่ 5 ข้อเสนอแนะอื่นๆ เป็นค�าถามปลายเปิดเพื่อให้กลุ่มตัวอย่างได้แสดงความคิดเห็น หรือข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
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  การตรวจสอบเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ใช้การตรวจสอบหาความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) ของเครื่องมือวัด

โดยใช้เทคนิค (Index of Item-Objective Congruence) พบว่าค่าดัชนีความสอดคล้องของข้อค�าถามมีค่าระหว่าง 0.50-1.00 แสดงว่า  

ข้อค�าถามมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการวิจัย และหาค่าความเชื่อมั่นของเครื่องมือ (Reliability) โดยค่าสัมประสิทธิ์แอลฟาของ

ครอนบาช (Cronbach’s Alpha Coefficient) พบว่าความเชื่อมัน่ของข้อค�าถามแต่ละด้านมค่ีาอยู่ระหว่าง 0.76-0.90 ซึง่มค่ีามากกว่า 0.70 

ซึ่งแสดงว่าเครื่องมือมีความเชื่อมั่นสูง (Best and Kahn ,1993)

 3.3 การวิเคราะห์ข้อมูล

  การวิจัยนี้วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ประกอบด้วย วิธีการหาค่าแจกแจงความถี่  

(Frequency Distribution) ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) และใช้การ

วเิคราะห์ข้อมลูเชงิอนมุาน ทดสอบสมมตฐิานด้วยการวิเคราะห์องค์ประกอบของการตลาดไร้รอยต่อแต่ละด้านทีส่่งผลทางบวกต่อการตดัสนิ

ใจซื้อผลิตภัณฑ์จากสวนดุสิตโฮมเบเกอรี่ โดยใช้การวิเคราะห์สหสัมพันธ์ (Correlation Analysis) และการวิเคราะห์ความถดถอยเชิงพหุคูณ 

(Multiple Regression) ซ่ึงใช้เทคนิควิธีแบบการถดถอยปกติ (Enter Regression) และรายงานผลสมมติฐานทางสถิติเชิงอนุมาน  

(Inferential Statistics)

4. ผลการด�าเนินงาน/ผลการวิจัย

 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม จากผู้ที่เคยมีประสบการณ์การซ้ือผลิตภัณฑ์จากสวนดุสิตโฮมเบเกอรี่ผ่าน 

ทั้งช่องทางออนไลน์และร้านค้าปลีก พบว่า ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 87.4 มีอายุระหว่าง 31-40 ปี คิดเป็นร้อยละ 33.5  

มีการศึกษาระดับปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 56.1 มีอาชีพรับราชการ/พนักงานของรัฐ คิดเป็นร้อยละ 31.3 และมีรายได้ส่วนบุคคลเฉลี่ย 

ต่อเดือน 15,000-30,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 37.4

 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเก่ียวกับพฤติกรรมในการซื้อผลิตภัณฑ์ของสวนดุสิตโฮมเบเกอรี่ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ 

ซื้อผลิตภัณฑ์จากสวนดุสิตโฮมเบเกอรี่ 1-2 ครั้งต่อเดือน คิดเป็นร้อยละ 54.8 ส่วนใหญ่ให้เหตุผลในการซื้อผลิตภัณฑ์จากสวนดุสิตโฮม 

เบเกอรี่ คือ ซื้อไปบริโภคเอง คิดเป็นร้อยละ 57.4 ส่วนใหญ่ซื้อผลิตภัณฑ์ผ่านช่องทางร้านสวนดุสิตโฮมเบเกอรี่มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 89.6 

ส่วนใหญ่จ่ายเงินในแต่ละครั้งในการซื้อผลิตภัณฑ์ประมาณ 301-500 บาท คิดเป็นร้อยละ 35.2 ส่วนใหญ่รู้สึกว่าราคาผลิตภัณฑ์มีราคา 

เหมาะสมแล้ว คดิเป็นร้อยละ 86.1 ส่วนใหญ่พจิารณาว่า คณุลกัษณะของผลติภณัฑ์ทีม่ผีลต่อการตดัสินใจซือ้มากทีส่ดุ คอื สนิค้าผลติใหม่ทุก

วัน คิดเป็นร้อยละ 73.0 ผู้บริโภคส่วนใหญ่บริโภคผลิตภัณฑ์จากสวนดุสิตโฮมเบเกอรี่ เป็นระยะเวลานานมากกว่า 5 ปี คิดเป็นร้อยละ 77.8 

และส่วนใหญ่ได้รับข้อมูลของผลิตภัณฑ์ผ่านช่องทาง Line คิดเป็นร้อยละ 60.4 

 ผลการวเิคราะห์ค่าเฉลีย่และส่วนเบีย่งเบนมาตรฐานของการตลาดไร้รอยต่อทีส่่งผลต่อการตดัสนิใจซือ้ผลติภณัฑ์จากสวนดสุติโฮม

เบเกอรี่โดยรวมและรายด้าน พบว่า ค่าเฉลี่ยระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก ( =4.10 และ S.D.=0.83) เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า  

ด้านการเชือ่มโยงช่องทางเข้าหาผูบ้รโิภค มค่ีาเฉลีย่มากทีส่ดุอยูใ่นระดบัมาก ( =4.18 และ S.D.=0.81) รองลงมาคอื ด้านการเข้าใจพฤตกิรรม

และความคาดหวังของผูบ้รโิภคอยูใ่นระดบัมาก ( =4.13 และ S.D.=0.81) ด้านการส่งมอบประสบการณ์ทีต่รงกบัความต้องการของผูบ้รโิภค

อย่างต่อเนือ่งอยูใ่นระดบัมาก ( =4.06 และ S.D.=0.89) และล�าดบัสุดท้ายคอื ด้านการสร้างความผกูพนักบัผู้บริโภคอยูใ่นระดบัมาก ( =4.03 

และ S.D.=0.80) ตามล�าดับ

 ผลการวิเคราะห์ระดับความคิดเห็นการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์จากสวนดุสิตโฮมเบเกอรี่ พบว่า โดยรวมอยู่ในระดับมาก ( = 4.10 

และ S.D. = 0.80) โดยข้อที่ค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ หากท่านมีโอกาสแนะน�าคนอื่นซื้อเบเกอรี่ ท่านจะแนะน�าร้านสวนดุสิตโฮมเบเกอรี่ ( = 4.25, 

S.D. = 0.75 ) รองลงมา คือ ข้อมูลผลิตภัณฑ์ทั้งออนไลน์และร้านค้าช่วยให้ท่านตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์สวนดุสิตโฮมเบเกอรี่ได้ ( = 4.08 และ 

S.D. = 0.77) และ หากท่านมีโอกาสซื้อเบเกอรี่ในครั้งถัดไป ท่านสามารถซื้อผลิตภัณฑ์สวนดุสิตโฮมเบเกอรี่ได้จากหลายช่องทาง ( = 4.07 

และ S.D. = 0.83) ตามล�าดับ
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ตารางที่ 1 วิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิสหสัมพันธ์ของตัวแปรต้นแต่ละด้าน ที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์จากสวนดุสิตโฮมเบเกอรี่

ตัวแปร Y (X
1
) (X

2
) (X

3
) (X

4
)

การตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ (Y)

ด้านการเชื่อมโยงช่องทางเข้าหาผู้บริโภค (X
1
) .787**

ด้านการเข้าใจพฤตกิรรมและความคาดหวงัของผูบ้รโิภค (X
2
) .737** .738**

ด้านการส่งมอบประสบการณ์ที่ตรงกับความต้องการของผู้บริโภคอย่างต่อเนื่อง (X
3
) .781** .711** .777**

ด้านการสร้างความผูกพันกับผู้บริโภค (X
4
) .781** .774** .743** .850**

**มีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01

 

 จากตารางที ่1 พบว่า ตวัแปรอสิระทีม่คีวามสมัพนัธ์ทางบวกส่งผลต่อการตดัสนิใจซือ้ผลติภณัฑ์จากสวนดสุติโฮมเบเกอรี ่มนียัส�าคญั

ทางสถิติที่ระดับ 0.01 ได้แก่ ด้านการเชื่อมโยงช่องทางเข้าหาผู้บริโภค (X
1
) มีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (r) = .787** รองลงมา คือ ด้านการ

เข้าใจพฤติกรรมและความคาดหวังของผู้บริโภค (X
2
) มีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (r) = .737** ด้านการส่งมอบประสบการณ์ที่ตรงกับความ

ต้องการของผู้บริโภคอย่างต่อเนื่อง (X
3
) มีค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ (r) = .781** และด้านการสร้างความผูกพันกับผู้บริโภค (X

4
)  

มีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (r) = .781** ตามล�าดับ

ตารางที่ 2 แสดงค่า Tolerance และ VIF (Variance Inflation Factor) ของตัวแปรพยากรณ์

ตัวแปร Tolerance VIF

ด้านการเชื่อมโยงช่องทางเข้าหาผู้บริโภค (X
1
) 0.342 2.923

ด้านการเข้าใจพฤติกรรมและความคาดหวังของผู้บริโภค (X
2
) 0.325 3.074

ด้านการส่งมอบประสบการณ์ที่ตรงกับความต้องการของผู้บริโภคอย่างต่อเนื่อง (X
3
) 0.231 4.333

ด้านการสร้างความผูกพันกับผู้บริโภค(X
4
) 0.219 4.573

 จากตารางที่ 2 เมื่อตรวจสอบความเป็นพหุสัมพันธ์ร่วม พบว่า ค่า Tolerance ของตัวพยากรณ์ตัวแปรทั้ง 4 ด้าน มีค่าอยู่ระหว่าง 

0.219 - 0.342 และ VIF มีค่าอยู่ระหว่าง 2.923 - 4.573 เป็นตามเกณฑ์ที่ก�าหนดให้ค่า Tolerance มีค่ามากกว่า 0.01 และ VIF ไม่เกิน  

10 แสดงว่าตัวแปรพยากรณ์ดังกล่าวไม่เกิดปัญหาความเป็นพหุสัมพันธ์ร่วม จะเห็นว่าตัวแปรพยากรณ์ทุกตัวแปรเป็นตามข้อตกลงเบื้องต้น

ในการวิเคราะห์การถดถอย

ตารางที่ 3 การวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณของตัวแปรอิสระที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์จากสวนดุสิตโฮมเบเกอรี่

ตัวแปร
การตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ (y)

t Sig.
Std. Error Beta

ค่าคงที่ 0.171 - 0.834 0.405

ด้านการเชื่อมโยงช่องทางเข้าหาผู้บริโภค (X
1
) 0.064 0.367 6.201 0.000**

ด้านการเข้าใจพฤติกรรมและความคาดหวังของผู้บริโภค (X
2
) 0.068 0.125 2.054 0.041*

ด้านการส่งมอบประสบการณ์ทีต่รงกบัความต้องการของผูบ้รโิภคอย่างต่อเนือ่ง (X
3
) 0.067 0.285 3.953 0.000**

ด้านการสร้างความผูกพันกับผู้บริโภค (X
4
) 0.074 0.162 2.182 0.030*

R = 0. 854** SE
est 

= 0.373   F = 1.520*

R2 = 0.730  Adjusted R2 = 0.725  Sig. = 0.405

** มีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 * มีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
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 จากตารางที่ 3 พบว่า ตัวแปรอิสระส่งผลต่อการตัดสินใจซ้ือผลิตภัณฑ์จากสวนดุสิตโฮมเบเกอรี่ โดยมีนัยส�าคัญทางสถิติท่ีระดับ 

0.01 โดยตัวแปรทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ ด้านการเชื่อมโยงช่องทางเข้าหาผู้บริโภค (X
1
), ด้านการเข้าใจพฤติกรรมและความคาดหวังของผู้บริโภค 

(X
2
), ด้านการส่งมอบประสบการณ์ที่ตรงกับความต้องการของผู้บริโภคอย่างต่อเน่ือง (X

3
) และด้านการสร้างความผูกพันกับผู้บริโภค (X

4
) 

สามารถอธิบายความแปรปรวนของการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ โดยรวมได้ประมาณร้อยละ 72.50 (Adjusted R2=0.725) ส่วนที่เหลือร้อย

ละ 27.50 เป็นผลจากตัวแปรอิสระอื่นๆ ซึ่งสามารถเขียนสมการถดถอยเชิงพหุคูณแสดงแนวโน้มการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ของสวนดุสิตโฮม

เบเกอรี่ ได้ดังนี้ 
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จากตัวแปรอิสระอื่นๆ ซึ่งสามารถเขียนสมการถดถอยเชิงพหุคูณแสดงแนวโน้มการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ของสวน

ดุสิตโฮมเบเกอร่ี ได้ดังน้ี 
    𝑌𝑌�  = 0.367(X1) + 0.125(X2) + 0.285(X3) + 0.162(X4) 
 

5. อภิปรายผล สรุปและข้อเสนอแนะ 

= 0.367(X
1
) + 0.125(X

2
) + 0.285(X

3
) + 0.162(X

4
)

5. อภิปรายผล สรุปและข้อเสนอแนะ

 5.1 อภิปรายผล

  ด้านการเชือ่มโยงช่องทางเข้าหาผูบ้รโิภค ส่งผลบวกต่อการตดัสนิใจซือ้ผลติภณัฑ์จากสวนดุสติโฮมเบเกอรีม่ากทีส่ดุ การเช่ือมโยง 

กระบวนการสั่งซื้อสินค้าให้เกิดความต่อเน่ือง ตั้งแต่ก่อนการสั่งซื้อสินค้า สั่งซ้ือ ช�าระเงิน จนถึงได้รับสินค้า เป็นการน�าข้อมูลทั้งออฟไลน์ 

(Offline) และออนไลน์ (Online) มารวมกนั ท�าให้ผูบ้รโิภครูส้กึว่าได้รบัความสะดวกสบายในการค้นหาข้อมลูก่อนการตดัสินใจซือ้จากหลาย

ช่องทางและสามารถสัง่ซือ้ได้อย่างราบรืน่ สอดคล้องกบังานวจิยัของวรษิฐ์ (2562) กล่าวว่า การสบืค้นข้อมลูช่องทางการจดัจ�าหน่ายท้ังก่อน

ซื้อและระหว่างซื้อ มีความส�าคัญต่อกระบวนการตัดสินใจซื้อสินค้าของผู้บริโภค และการเชื่อมโยงช่องทางการสื่อสารทุกช่องทางให้ถูกน�า

เสนอไปในทิศทางเดียวกัน มีความสอดคล้องกับงานวิจัยของศุภิสรา (2562) เป็นการสร้างความประทับใจและสร้างประสบการณ์ท่ีดี  

ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้า

  ด้านการเข้าใจพฤติกรรมและความคาดหวังของผู้บริโภค ส่งผลบวกต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์จากสวนดุสิตโฮมเบเกอรี่  

การเพิ่มช่องทางติดต่อทางออนไลน์ (Online) ให้สอดคล้องกับสถานการณ์โควิด-19 ในปัจจุบัน สามารถตอบสนองลูกค้าที่ไม่สามารถมาซื้อ

ผลติภณัฑ์ได้จากร้านค้าปลีก การส่งมอบผลติภณัฑ์ได้ตรงตามความคาดหวงัของผูบ้ริโภค การพฒันาบรรจภุณัฑ์ให้แขง็แรง สามารถเกบ็รกัษา

คุณภาพได้นานขึ้น สะดวกต่อการขนส่ง และสวยงาม ไม่สอดคล้องกับงานวิจัยของสุขญา (2559) กล่าวว่า ปัจจัยด้านส่งเสริมการขายและ

การตกแต่งร้านให้มีความทันสมัย มีบริการสั่งเบเกอรี่หลายช่องทาง เป็นปัจจัยที่ส่งผลลบต่อการตัดสินใจซื้อเบเกอรี่ เนื่องจากผู้บริโภคอาจ

คิดว่าใช้เวลาหลายวันกว่าจะถึงมือ ท�าให้คุณภาพด้อยลง แต่การจัดร้านค้าที่สร้างความประทับใจ ท�าให้ลูกค้ารู้สึกถึงความกันเอง อบอุ่น 

สะอาด ส่งผลบวกต่อการตดัสนิใจสนิค้า สอดคล้องกบังานวจิยัของสุชญา (2559) ทีก่ล่าวว่า ปัจจัยด้านกายภาพและการให้บรกิาร ปัจจยัด้าน

รูปลักษณ์ บรรจุภัณฑ์ และตราสินค้า ส่งผลบวกต่อการตัดสินใจซื้อเบเกอรี่

  ด้านการส่งมอบประสบการณ์ที่ตรงกับความต้องการของผู้บริโภคอย่างต่อเน่ือง ส่งผลบวกต่อการตัดสินใจซ้ือผลิตภัณฑ์จาก

สวนดุสิตโฮมเบเกอรี่ การที่ผู้บริโภคสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ ช�าระเงิน และรับผลิตภัณฑ์ได้อย่างสะดวกสบายทั้งจากการสั่งซื้อผ่านช่องทางออนไลน์ 

(Online) และร้านค้าปลกีจะส่งผลต่อการตดัสนิใจซือ้ รวมถงึการสามารถสอบถามข้อมูลผลิตภัณฑ์ได้จากหลายช่องทาง การช�าระเงินทีห่ลาย

รปูแบบกส่็งผลต่อการตดัสนิใจซือ้ผลติภณัฑ์ได้ ซึง่ผูบ้รโิภคจะใช้วธิกีารใดขึน้อยูก่บัความสะดวก สอดคล้องกับงานวจิยัของ อสมาภรณ์ (2561) 

ทีก่ล่าวว่า ผูบ้รโิภคสามารถค้นหาข้อมลูของสนิค้าอเิกียในออนไลน์ว่ามตีามความต้องการหรอืไม่ จ�าหน่ายบรเิวณใด เพือ่ทีส่ามารถไปซือ้สนิค้า

ได้โดยไม่เสียเวลา โดยอิเกียควรใส่ใจในการช�าระเงินที่ควรหลากหลายรองรับลูกค้าทั้งออนไลน์ (Online) และออฟไลน์ (Offline) และการที่

พนักงานเอาใจใส่ดูแลลูกค้า จะเป็นการสร้างความประทับใจให้กับลูกค้าอีกด้วย

  ด้านการสร้างความผูกพันกับผู้บริโภค ส่งผลบวกต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์จากสวนดุสิตโฮมเบเกอรี่ โดยพนักงานสามารถ

ให้บรกิารได้อย่างประทบัใจ สามารถตอบข้อสงสยัและแก้ปัญหาได้อย่างด ีท�าให้ผูบ้รโิภคพอใจการสือ่สารในทกุช่องทาง โดยเฉพาะการสือ่สาร

ผ่านออนไลน์ (Online) ที่จะต้องใช้ความเอาใจใส่ผ่านตัวอักษร เมื่อผู้บริโภคประทับใจ ก็เกิดการซื้อซ�้า ไม่สอดคล้องกับงานวิจัยของ ชลธิชา 

(2559) ที่กล่าวว่า พนักงานให้บริการด้วยความรวดเร็ว สุภาพ ไม่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกบริโภคเบเกอรี่ เนื่องจากร้านมีลักษณะแบบ

เคาน์เตอร์ พนักงานมีหน้าที่หลักแค่คิดเงิน ส่งผลให้ปัจจัยดังกล่าวไม่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกบริโภคขนมเบเกอรี่

  สรุปผลการวจิยัพบว่า ยอมรบัสมมติฐานทุกข้อ กล่าวคอื ตวัแปรอสิระทัง้ 4 ตัวแปร ได้แก่ การเชือ่มโยงช่องทางเข้าหาผูบ้รโิภค 

การเข้าใจพฤตกิรรมและความคาดหวงัของผูบ้รโิภค การส่งมอบประสบการณ์ทีต่รงกับความต้องการของผู้บรโิภคอย่างต่อเนือ่ง และการสร้าง

ความผูกพันกับผู้บริโภค ส่งผลบวกต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์จากสวนดุสิตโฮมเบเกอรี่
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 5.2 ข้อเสนอแนะ

  5.2.1 ข้อเสนอแนะที่ได้จากการวิจัย

    1) การเพิม่แอพพลเิคชัน่ช้อปป้ิงออนไลน์บนโทรศพัท์มอืถอื เมือ่ผูบ้รโิภคมคีวามต้องการผลติภณัฑ์กส็ามารถสัง่ซือ้ได้

ทันที มีระบบรีวิวสินค้า การช�าระเงินที่หลากหลาย และการขนส่งที่รวดเร็ว จะสามารถเพิ่มความน่าเชื่อถือได้มากขึ้น 2) ปัจจุบันสวนดุสิต

โฮมเบเกอรี่ได้เพิ่มสาขา ได้ร่วมมือกับบริษัทเดลิเวอรี่และขนส่งเอกชน ท�าให้ผู้บริโภคมีความพึงพอใจในระดับหนึ่ง ดังนั้นหากสามารถ

พัฒนาการส่งมอบสินค้าให้ตรงตามความคาดหวังของผู้บริโภคมากขึ้น ผู้บริโภคจะตัดสินใจซื้อผลติภัณฑ์ซ�้าอีกครั้ง 3) ปัจจุบันธุรกิจค้าปลีกมี

การปรับตัวด้านเดลิเวอร่ีมากขึ้น ดังน้ันหากให้ความส�าคัญกับความรวดเร็วในการขนส่ง ค่าใช้จ่ายถูกลง ผู้บริโภคจะได้รับประสบการณ์ที่ดี 

และตัดสินใจซื้อซ�้า 4) ข้อเสียของการสื่อสารผ่านข้อความแตกต่างจากการพูดคุย เพราะตัวอักษรไม่สามารถรับรู้ถึงน�้าเสียง และความรู้สึก

จริงได้ นอกจากนีบ้างครัง้พนกังานไม่สามารถพมิพ์ตอบได้ทนัท ีจนท�าให้บางครัง้ปิดการขายไม่ได้ ดงันัน้หากพนกังานใส่ใจในการพมิพ์ข้อความ

แสดงถึงการยินดีตอบค�าถาม และเพิ่มความรวดเร็ว จะสามารถท�าให้ลูกค้าตัดสินใจซื้อได้ง่ายขึ้น

  5.2.2 ข้อเสนอแนะในการศึกษาครั้งต่อไป

    งานวิจัยฉบับนี้เป็นการศึกษา เรื่อง การตลาดไร้รอยต่อที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์จากสวนดุสิตโฮมเบเกอรี่

เท่านั้น ปัจจุบันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ส่งผลให้หลายธุรกิจจ�าเป็นต้องปรับตัวและน�ากลยุทธ์การตลาดไร้รอยต่อมาปรับใช้ ดังนั้น 

การวจิยัในคร้ังต่อไปสามารถน�าเรือ่งการตลาดไร้รอยต่อนี ้ไปใช้ศึกษาธรุกจิอืน่ๆ เพราะจะท�าให้ผูป้ระกอบการสามารถตอบสนองความต้องการ

ของผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไป และยังเพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน เพื่อให้ผู้บริโภคพึงพอใจในทุกขั้นตอน จนเกิดการตัดสินใจซื้อในที่สุด
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Quality of Loan Services the Government Housing Bank in Chachoengsao area.
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บทคัดย่อ 

 งานวิจัยเรื่อง คุณภาพการให้บริการด้านสินเชื่อของธนาคารอาคารสงเคราะห์ สาขาฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา มีวัตถุประสงค์ 

1) เพ่ือศกึษาระดบัคณุภาพการให้บรกิารด้านสนิเชือ่ของธนาคารอาคารสงเคราะห์ สาขาฉะเชงิเทรา จงัหวดัฉะเชงิเทรา 2) เพือ่ศกึษาพฤตกิรรม

ของผู้รับบริการด้านสินเชื่อของธนาคารอาคารสงเคราะห์ สาขาฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา ใช้วิธีการด�าเนินงานวิจัยเชิงปริมาณ ด้วยการ

เก็บแบบสอบถามกับกลุ่มตัวอย่างจ�านวน 300 คน สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

และสถิติสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เพียร์สัน 

 ผลการศึกษา พบว่า คุณภาพการให้บริการ ประกอบด้วย ด้านลักษณะทางกายภาพ ด้านความน่าเชื่อถือของธนาคาร ด้านความ

ตั้งใจที่จะให้บริการด้วยความรวดเร็ว ด้านการท�าให้ผู้มาใช้บริการเกิดความเชื่อมั่น และด้านความเอาใจใส่ต่อผู้มาใช้บริการ โดยภาพรวมอยู่

ในระดบัมาก ผลการทดสอบการวิจยัพบว่า คุณภาพการให้บรกิารด้านสนิเชือ่ของธนาคารอาคารสงเคราะห์ สาขาฉะเชงิเทรา จงัหวดัฉะเชงิเทรา 

มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการรับบริการด้านสินเชื่อของธนาคารอาคารสงเคราะห์ สาขาฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา 

ค�าส�าคัญ: คุณภาพการให้บริการ, สินเชื่อ, ธนาคารอาคารสงเคราะห์สาขาฉะเชิงเทรา

Abstract 

 Quality of Loan Services the Government Housing Bank in Chachoengsao area.

 Objectives 1) To study the level of Loan service quality of the Government Housing Bank in Chachoengsao 

area. 2) to study the behavior of Loan service recipients of the Government Housing Bank in Chachoengsao area. Use 

quantitative research methods. The questionnaire was collected with a sample of 300 people. The statistics used to 

analyze the data were frequency, percentage, mean, standard deviation and Pearson correlation coefficient statistics.

The results of the study revealed that the quality of service consisted of physical characteristics. Bank’s 

credibility The intention to provide service with speed in the aspect of making service users gain confidence and 

attention to users Overall, it is at a high level. The results of the research test showed that Quality of Credit Services 

of the Government Housing Bank in Chachoengsao area. It was related to the credit service behavior of the Government 

Housing Bank in Chachoengsao area.

Keywords: Service quality, Loan, Government Housing Bank

บทน�า 

ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ถอืเป็นสถาบนัการเงนิเฉพาะกจิของรฐั สังกดักระทรวงการคลงั จดัตัง้ขึน้โดยกฎหมายเมือ่วนัที ่9 มกราคม 

2496 มีภารกิจหลักในการให้การสนับสนุนสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยแก่ประชาชน ธนาคารได้ด�าเนินงานตามแนวทางการสร้างองค์กรที่มีความ

ยัง่ยนือย่างเป็นระบบ สะท้อนบทบาทส�าคญัของธนาคารอาคารสงเคราะห์ ในการขับเคล่ือนเศรษฐกจิผ่านภาคอสงัหารมิทรพัย์ พร้อมสนบัสนนุ

นโยบายรฐับาลทีมุ่ง่ลดความเหลือ่มล�า้ ผ่านการสร้างโอกาสให้ผู้มรีายได้น้อยและปานกลางได้มบ้ีานเป็นของตนเอง ซึง่ตลอดระยะเวลาทีผ่่าน

มา ธนาคารอาคารสงเคราะห์ได้ปรับปรุงพัฒนาระบบการด�าเนินงาน และการบริการในทุกด้านอย่างเป็นพลวัตร ให้เข้ากับสถานการณ์  

1 นักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ Faculty of Management Science, Rajabhat Rajanagarindra University, 

 E-mail: nisachon_niciiz@hotmail.com
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และรูปแบบการให้บริการที่ทันสมัยและครบวงจรยิ่งขึ้น เพื่อรองรับการให้บริการที่สอดคล้องต่อความต้องการและครอบคลุมทุกกลุ่ม 

ทุกอาชีพและทุกช่วงวัย (ธนาคารอาคารสงเคราะห์, 2561)

 ด้านเศรษฐกจิ ธนาคารมกีารบรหิารจดัการทีม่คีวามสอดคล้องเป็นไปตามนโยบาย และแนวทางปฏบิตัทิีด่ภีายใต้การก�ากบัดแูลของ

ธนาคารแห่งประเทศไทย และกระทรวงการคลงั ท�าหน้าทีข่บัเคลือ่นยทุธศาสตร์ตามแผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมของชาต ิเพือ่รองรบัการ

ขยายตัวทางเศรษฐกิจ ธนาคารเน้นการขยายสินเชื่ออย่างมีคุณภาพแก่กลุ่มลูกค้าเป้าหมายโดยเฉพาะอย่างยิ่ง กลุ่มผู้มีรายได้น้อย (Social 

Solution) ซึ่งเป็นกลุ่มลูกค้าตามพันธกิจของธนาคาร ให้สามารถเข้าถึงแหล่งสินเชื่อได้

 ภาพรวมของการด�าเนินงานด้านการให้บริการสินเช่ือธนาคารอาคารสงเคราะห์สาขาฉะเชิงเทรา อ�าเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัด

ฉะเชิงเทรา มีสถิติจ�านวนเงินการให้สินเชื่อปล่อยใหม่ 5 ปีที่ผ่านมา ดังนี้ 

ตารางที่ 1 จ�านวนเงินการให้สินเชื่อปล่อยใหม่ของธนาคารอาคารสงเคราะห์สาขาฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา ปี 2559-2563

  

ปีบัญชีการเงิน จ�านวนเงินให้สินเชื่อปล่อยใหม่

  เป้า ท�าได้จริง

ปี 2559 (2 มกราคม 2559 - 31 ธันวาคม 2559) 1,467.00 ล้านบาท 1,981.38 ล้านบาท

ปี 2560 (2 มกราคม 2560- 31 ธันวาคม 2560) 1,870.00 ล้านบาท 2,482.66 ล้านบาท

ปี 2561 (2 มกราคม 2561- 31 ธันวาคม 2561) 1,982.20 ล้านบาท 2,648.45 ล้านบาท

ปี 2562 (2 มกราคม 2562- 31 ธันวาคม 2562) 2,300.00 ล้านบาท 2,080.21 ล้านบาท

ปี 2563 (2 มกราคม 2563- 31 ธันวาคม 2563) 2,200.00 ล้านบาท 2,008.70 ล้านบาท

ที่มา: (ธนาคารอาคารสงเคราะห์สาขาฉะเชิงเทรา, 2563)

 จากตารางที่ 1 ยอดการให้สินเชื่อที่ผ่านมาดังกล่าวแม้จะมีการขยายตัวเพิ่มขึ้นแต่ในช่วงสองปีหลังมีการขยายตัวไม่มาก ไม่บรรลุ

เป้าหมายตามทีธ่นาคารก�าหนดไว้ ซึง่อาจกระทบกบัการด�าเนนิงานในการให้สินเชือ่ของธนาคารอาคารสงเคราะห์ได้ในอนาคต จึงจ�าเป็นต้อง

มีการวิเคราะห์สภาพปัญหาแต่เนิ่นๆ แม้ว่าการขยายตัวหรือหดตัวของจ�านวนเงินให้สินเชื่อของธนาคารอาคารสงเคราะห์ย่อมเกิดจากเหตุ

หลายๆ ปัจจัย (ธนาคารอาคารสงเคราะห์สาขาฉะเชิงเทรา, 2563) 

 ในขณะที่กิจการท้ังหลายมักจะให้ความส�าคัญกับผู้ถือหุ้น พยายามจะสร้างมูลค่าของกิจการให้สูงๆ เพื่อเงินปันผลและราคาหุ้นที่

สูงขึ้น จะได้เอาใจผู้ถือหุ้น แต่กลับลืมไปว่ารายได้และก�าไรที่น�ามาซึ่งมูลค่าของกิจการนั้นแท้จริงมาจากลูกค้า “การบริการ” จึงนับเป็นสิ่งที่

มคีวามส�าคญัมากในการท�าธรุกจิในปัจจบัุน ไม่ว่าจะเป็นธรุกจิ ภาคการผลติ การขายสนิค้า หรอืธรุกิจการให้บรกิารรปูแบบต่าง ๆ  การมสีนิค้า

หรือผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพดีเพียงอย่างเดียว ไม่สามารถน�าพาธุรกิจให้อยู่รอดได้ในปัจจุบัน ลูกค้ามีทางเลือกมากมายในการตัดสินใจ 

และสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา ซึ่งการบริการที่เป็นเลิศจะเป็นปัจจัยแห่งความส�าเร็จของธุรกิจ

 จากเหตุผลท่ีกล่าวมาข้างต้นผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาถึง คุณภาพการให้บริการด้านสินเชื่อของธนาคารอาคารสงเคราะห์ 

สาขาฉะเชงิเทรา จงัหวดัฉะเชิงเทรา เนือ่งมาจากการเปลีย่นแปลงทางเศรษฐกจิและสงัคม รวมไปถงึเทคโนโลยทีีเ่จรญิก้าวหน้าไปอย่างรวดเรว็ 

โดยเฉพาะอย่างยิ่งเทคโนโลยีด้านข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจัย ในการตัดสินใจของผู้บริโภค ซึ่งส่งผลให้ผู้ประกอบธุรกิจ รวมถึงกิจการของรัฐที่

ให้บริการแก่ประชาชนก็ต้องเปลี่ยนแปลงให้มีการด�าเนินงานอย่างมีคุณภาพและประสิทธิภาพ ดังนั้นคุณภาพการบริการจึงเป็นเครื่องมือใน

การบริหารจัดการ ที่ในปัจจุบันองค์กรและธุรกิจต่างควรตระหนักและให้ความส�าคัญมาก เพื่อเป็นข้อมูลและแนวทางในการปรับปรุงและ

พัฒนาการให้บริการของธนาคารอาคารสงเคราะห์สาขาฉะเชิงเทรา ให้มีความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพเพื่อสอดคล้องกับความต้องการ

ของลูกค้ามากขึ้น ช่วยสร้างรายได้ในระยะยาวให้แก่ธุรกิจ ซึ่งจะท�าให้ผู้ให้บริการมีความได้เปรียบในการแข่งขัน อันน�าไปสู่ความส�าเร็จของ

การบริการ ซึ่งถือว่าเป็นหัวใจส�าคัญอย่างยิ่งที่จะท�าให้ธุรกิจธนาคารบริการด�าเนินต่อไปได้อย่างมั่นคง
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 วัตถุประสงค์

 1.  เพื่อศึกษาระดับคุณภาพการให้บริการด้านสินเชื่อของธนาคารอาคารสงเคราะห์ สาขาฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา

 2.  เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพการให้บริการด้านสินเชื่อกับพฤติกรรมการรับบริการของธนาคารอาคารสงเคราะห์ 

สาขาฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา 

 สมมติฐานการวิจัย

 คุณภาพการให้บริการด้านสินเชื่อมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการรับบริการของธนาคารอาคารสงเคราะห์ สาขาฉะเชิงเทรา 

จังหวัดฉะเชิงเทรา 

ทบทวนวรรณกรรม

 ทฤษฎีคุณภาพการให้บริการ

 คุณภาพการให้บริการในยุคแห่งการแข่งขัน เป็นหัวใจส�าคัญอย่างยิ่งที่ธนาคารทุกระดับต้องให้ความส�าคัญและผู้บริหารธนาคาร

ต้องให้ความส�าคัญอย่างยิ่งทั้งในระดับนโยบายและระดับปฏิบัติ เนื่องจากการให้บริการที่ดีเยี่ยม และมีการบอกต่อ หรือ แสดงให้เห็นเป็นที่

ประจกัษ์จะส่งผลต่อจ�านวนลกูค้าหรอืบคุคลทีเ่ข้ามาใช้บรกิารของธนาคารในแต่ละปี คณุภาพการบริการ คอื คณุภาพการบรกิารเป็นผลลพัธ์

ที่เกิดขึ้นระหว่างการรับรู้ และความคาดหวังของผู้ใช้บริการเพราะบริการนั้นไม่สามารถจับต้องได้ท�าให้การประเมินคุณภาพการบริการยาก

กว่าคุณภาพสินค้า Parasuraman Zeithaml and Berry, (1988) และได้สร้างเครื่องมือชุดคุณภาพการบริการจ�าแนก 5 ด้าน ดังนี้

 1.  ความเป็นรูปธรรมของการบริการ (Tangibles) งานบริการควรมีความเป็นรูปธรรมที่สามารถสัมผัสจับต้องได้ มีลักษณะทาง

กายภาพทีป่รากฏให้เหน็ เช่น สถานที ่เครือ่งมอื อปุกรณ์ ต่าง ๆ  วสัดุและบคุคล ในการติดต่อสือ่สารกบัลกูค้านัน้ ช่วยให้ลูกค้ารบัรูว่้าพนกังาน

มีความตั้งใจให้บริการเห็นภาพได้ชัดเจน

 2.  ความเชื่อมั่นไว้วางใจได้ (Reliability) การให้บริการต้องตรงตามการสื่อสารที่น�าเสนอแก่ลูกค้า งานบริการที่มอบหมายให้แก่

ลูกค้าทุกครั้งต้องมีความถูกต้อง เหมาะสม และมีความสม�่าเสมอ ที่สามารถสร้างความเชื่อถือไว้วางใจงานบริการจากลูกค้า

 3.  การตอบสนองลูกค้า (Responsive) พนักงานมีหน้าที่ให้บริการลูกค้าด้วยความเต็มใจ และมีความพร้อมที่จะช่วยเหลือหรือ

ให้บริการลูกค้าทันที ลูกค้าได้รับบริการที่สะดวกและรวดเร็ว

 4.  การให้ความมั่นใจแก่ลูกค้า (Assurance) การบริการจากพนักงานที่มีความรู้ ความสามารถ ทักษะในการท�างานตอบสนอง

ความต้องการของลูกค้าและมีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี สามารถท�าให้ลูกค้าเกิดความเชื่อถือและสร้างความมั่นใจว่าลูกค้าได้รับบริการที่ดี

 5.  การเข้าใจและรู้จักลูกค้า (Empathy) พนักงานที่ให้บริการแก่ลูกค้าแต่ละรายด้วยความเอาใจใส่และให้ความสนใจแก่ผู้มาใช้

บริการ 

 เพื่อใช้เป็นมาตรฐานวัดคุณภาพบริการดังกล่าวนี้ มีชื่อเรียกว่า “SERVQUAL” สอดคล้องกับผลงานวิจัยของ

 ชลธิชา ศรีบ�ารุง, (2557) ได้ท�าการศึกษาวิจัยเร่ือง คุณภาพการให้บริการของธนาคารกรุงเทพ สาขาดอนหัวฬ่อ จังหวัดชลบุรี  

ผลการศึกษาพบว่า ผู้รับบริการมีความคิดเห็นต่อคุณภาพการให้บริการของธนาคารกรุงเทพ สาขาดอนหัวฬ่อ จังหวัดชลบุรี ในภาพรวม  

อยู่ในระดับดี ซึ่งคุณภาพการบริการนั้นจะประกอบด้วย ด้านลักษณะทางกายภาพ (Tangibles) ด้านความน่าเชื่อถือของธนาคาร  

(Reliability) ด้านความตัง้ใจทีจ่ะให้บรกิารด้วยความรวดเรว็ (Responsiveness) ด้านการท�าให้ผูม้าใช้บรกิารเกดิความเชือ่มัน่ (Assurance) 

และด้านความเอาใจใส่ต่อผู้มาใช้บริการ (Empathy) เช่นเดียวกัน 

 ทฤษฎีเกี่ยวกับพฤติกรรมของผู้บริโภค

 พฤติกรรมผู้บริโภค (Consumer Behavior) หมายถึง พฤติกรรมซ่ึงผู้บริโภคท�าการค้นหา การซ้ือ การใช้ การประเมินผล  

การใช้สอยผลิตภัณฑ์ และการบริการ ซึ่งคาดว่าจะตอบสนองความต้องการของตนเอง (Schiffman and Kanuk, 1994, p. 46) หรือเพื่อ

ตอบสนองความต้องการภายในครัวเรือนและองค์กร ผู้บริโภคทุกคนที่ซื้อสินค้าและบริการไปเพื่อวัตถุประสงค์เช่นว่านี้รวมกัน เรียกว่าตลาด

ผู้บริโภค ผู้บริโภคทั่วโลกนั้นมีความแตกต่างกันในลักษณะด้านประชากรศาสตร์อยู่หลาย ประเด็น เช่น ในเรื่องของอายุ รายได้ ระดับการ

ศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณีค่านิยม และรสนิยม เป็นต้น พฤติกรรมการกิน การใช้ การซ้ือ และความรู้สึกนึกคิดของผู้บริโภค 

ต่อผลติภณัฑ์จงึแตกต่างกนัออกไป ท�าให้มกีารซ้ือการบรโิภคสนิค้าและบริการหลาย ๆ  ชนดิทีแ่ตกต่างกนั นอกจากลักษณะประชากรดงักล่าว

แล้ว ยังมีปัจจัยอื่นๆ อีกที่ท�าให้มีการบริโภคแตกต่างกัน (กมลภพ ทิพย์ปาละ, 2555)
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วิธีการด�าเนินการวิจัย 

  ประชากร ได้แก่ ประชากรท่ีมาใช้บริการด้านสินเชื่อของธนาคารอาคารสงเคราะห์ สาขาฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา  

จากจ�านวนประชากรผู้มาใช้บริการทั้งหมด 917 คน (จากข้อมูลระบบการให้บริการของธนาคารอาคารสงเคราะห์ สาขาฉะเชิงเทรา เดือน 

มกราคม 2564 – มนีาคม พ.ศ. 2564) ผูว้จิยัก�าหนดขนาดของกลุม่ตวัอย่างโดยใช้การค�านวณตามสตูรของ Yamane ในการค�านวณในระดบั

ความคลาดเคลือ่นทีย่อมรบัได้ ไม่เกนิ 5 % (Taro Yamane, 1973) จากการค�านวณขนาดของกลุม่ตวัอย่างทีท่�าการศกึษา ได้เท่ากบั 278.72 

คน เพื่อให้การด�าเนินงานมีความแม่นย�ามากข้ึน ผู้วิจัยจึงได้เก็บข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อให้ครบ 300 คน โดยใช้วิธีการสุ่มตัวอย่าง แบบบังเอิญ 

(Accidental Sampling) เพื่อให้ได้ครบตามจ�านวน 

 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล

 การวิจัยครั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ ผู้วิจัยใช้แบบสอบถาม (questionnaire) เป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลเชิง

ปริมาณ โดยแบ่งออกเป็น 4 ตอน ดังนี้ 

ตอนที่ 1 ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม โดยใช้แบบสอบถามปลายปิด (Closed-end Questionnaire) ชนิดค�าถามที่

ต้องการค�าตอบเดียวจากหลายตัวเลือก (Multi-choices) เป็นค�าถามเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไป โดยข้อค�าถามเป็นแบบตรวจสอบรายการ  

(Check-list) รวมจ�านวน 6 ข้อ

 ตอนที ่2 ข้อค�าถามเกีย่วกบัพฤติกรรมการรบับรกิารด้านสนิเชือ่ของธนาคารอาคารสงเคราะห์ สาขาฉะเชงิเทรา จงัหวดัฉะเชงิเทรา 

แบบสอบถาม โดยใช้แบบสอบถามปลายปิด (Closed-end Questionnaire) ชนิดค�าถามที่ต้องการค�าตอบเดียวจากหลายตัวเลือก 

(Multi- choices) ข้อค�าถามเป็นแบบตรวจสอบรายการ (Check-list) รวมจ�านวน 4 ข้อ

 ตอนที่ 3 ข้อค�าถามเกี่ยวกับการประเมินคุณภาพการให้บริการด้านสินเชื่อของธนาคารอาคารสงเคราะห์ สาขาฉะเชิงเทรา จังหวัด

ฉะเชงิเทรา โดยก�าหนดความส�าคญัของคณุภาพการให้บรกิารด้านสนิเชือ่ของธนาคารอาคารสงเคราะห์ สาขาฉะเชงิเทรา จังหวดัฉะเชงิเทรา 

จ�านวน 5 ด้าน ใช้หลักเกณฑ์การให้คะแนนตามวิธีของ Likert Scale และใช้ระดับการวัดข้อมูลประเภทอันตรภาคชั้น (interval scale) 

ก�าหนดมาตรวัดเป็น 5 ระดับ 

 ตอนท่ี 4 แบบสอบถามเกี่ยวกับข้อเสนอแนะต่อการให้บริการ คุณภาพการให้บริการด้านสินเช่ือของธนาคารอาคารสงเคราะห์  

สาขาฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา มีลักษณะเป็นค�าถามปลายเปิดเกี่ยวกับข้อเสนอแนะเพื่อให้ผู้ตอบแบบสอบถามได้แสดงความคิดเห็น

 การเก็บรวบรวมข้อมูล 

 ผู้วิจัยด�าเนินการแจกแบบสอบถามและรับกลับคืนด้วยตนเอง จ�านวน 300 ชุด เมื่อผู้วิจัยได้รวบรวมแบบสอบถามได้ทั้งหมดแล้ว 

ท�าการตรวจสอบความถูกต้องสมบูรณ์ของแบบสอบถาม หลังจากนั้นน�าไปประมวลผลและวิเคราะห์ข้อมูลตามขั้นตอนต่อไป

 การวิเคราะห์ข้อมูล

 ผู้วิจัยใช้การประมวลผลและวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมส�าเร็จรูป เมื่อได้รับแบบสอบถามครบตามจ�านวนที่ต้องการแล้วจึงน�า

แบบสอบถามมาลงรหัส เพื่อท�าการวิเคราะห์ข้อมูลตามวัตถุประสงค์และสมมติฐาน

สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล

1.  ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ รายได้ต่อเดือน ระดับการศึกษา และอาชีพ วิเคราะห์ข้อมูล

โดยใช้การแจกแจงความถี่ (frequency) และหาค่าร้อยละ (percentage) 

2.  ข้อมูลพฤติกรรมของผู้ใช้บริการ ได้แก่ วัตถุประสงค์ของการกู้ยืม วงเงินที่ได้รับอนุมัติจากธนาคาร ระยะเวลาที่ธนาคารให้กู้ 

และลกัษณะการกูย้มืของท่านกบัธนาคารมผีูกู้ร่้วมกีค่น วเิคราะห์ข้อมูลโดยใช้การแจกแจงความถี ่(frequency) และหาค่าร้อยละ (percentage)

3.  ข้อมูลเก่ียวกับความคิดเห็นต่อคุณภาพการให้บริการด้านสินเช่ือของธนาคารอาคารสงเคราะห์ สาขาฉะเชิงเทรา จังหวัด

ฉะเชิงเทรา วิเคราะห์โดยค�านวนหาค่าเฉลี่ย (mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (standard deviation) 

4.  การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์เพียร์สัน (Pearson correlation coefficient) เพื่อหาความสัมพันธ์

ระหว่างคณุภาพการให้บรกิารด้านสนิเชือ่ของธนาคารอาคารสงเคราะห์ สาขาฉะเชงิเทรา กบัพฤตกิรรมการรบับริการด้านสินเชือ่ของธนาคาร

อาคารสงเคราะห์ สาขาฉะเชิงเทรา 
 ผลการวิจัย

 1.  ผลการวิเคราะห์ข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ�านวน 204 คน คิดเป็น 

ร้อยละ 51.00 ส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง 30 – 39 ปี จ�านวน 148 คน คิดเป็นร้อยละ 49.33 ส่วนใหญ่มีสถานภาพโสด จ�านวน 159 คน  

คิดเป็นร้อยละ 53.00 ส่วนใหญ่มีรายได้ต่อเดือน 10,001-20,000 บาท จ�านวน 119 คน คิดเป็นร้อยละ 39.67 ส่วนใหญ่มีระดับการศึกษา
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ปริญญาตรี จ�านวน 138 คน คิดเป็นร้อยละ 46.00 และส่วนใหญ่ประกอบอาชีพพนักงานบริษัท/ลูกจ้างบริษัท จ�านวน 110 คน คิดเป็น 

ร้อยละ 36.67

 2.  ผลการวเิคราะห์ข้อมลูพฤตกิรรมการรบับรกิารด้านสนิเชือ่ของธนาคารอาคารสงเคราะห์ สาขาฉะเชงิเทรา จงัหวดัฉะเชงิเทรา 

ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่กู้เพื่อซื้อที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง จ�านวน 163 คน คิดเป็นร้อยละ 54.33 ส่วนใหญ่มีวงเงินกู้ 1,000,001 – 

2,000,000 บาท ที่ได้รับอนุมัติจากธนาคาร จ�านวน 162 คน คิดเป็นร้อยละ 54.00 ส่วนใหญ่มีระยะเวลาที่ธนาคารให้กู้ระหว่าง 31 ปี - 40 ป ี

จ�านวน 219 คน คิดเป็นร้อยละ 73.00 และส่วนใหญ่ไม่มีผู้กู้ร่วม จ�านวน 146 คน คิดเป็นร้อยละ 48.67

 3.  การวิเคราะห์ข้อมูลเก่ียวกับระดับความคิดเห็นต่อคุณภาพการให้บริการด้านสินเช่ือของธนาคารอาคารสงเคราะห์ 

สาขาฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา 

ตารางที่ 2  แสดงค่าเฉลีย่ และค่าส่วนเบีย่งเบนมาตรฐานระดบัความคดิเหน็ของผูร้บับรกิารต่อคณุภาพการให้บรกิารด้านสนิเชือ่ของธนาคาร

อาคารสงเคราะห์ สาขาฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา ในภาพรวม

คุณภาพการให้บริการของธนาคาร
N = 300

 S.D. ระดับ 

 ด้านลักษณะทางกายภาพ  3.75 0.384 มาก 

 ด้านความน่าเชื่อถือของธนาคาร  4.09 0.882 มาก 

 ด้านการท�าให้ผู้มาใช้บริการเกิดความเชื่อมั่น 4.11 0.778 มาก 

 ด้านความตั้งใจที่จะให้บริการด้วยความรวดเร็ว 3.38 0.789 ปานกลาง 

 ด้านความเอาใจใส่ต่อผู้มาใช้บริการ  3.85 0.431 มาก 

 รวม  3.83 0.652 มาก

  จากตารางที่ 2 ระดับความคิดเห็นของผู้รับบริการต่อคุณภาพการให้บริการด้านสินเชื่อของธนาคารอาคารสงเคราะห์ 

สาขาฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยภาพรวมมีคะแนนเฉล่ียอยู่ในระดับมากเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ เรียงตามล�าดับคะแนนเฉล่ียจาก

มากไปหาน้อย ได้แก่ อันดับหนึ่ง ด้านการท�าให้ผู้มาใช้บริการเกิดความเช่ือม่ัน อันดับสอง ด้านความน่าเช่ือถือของธนาคาร อันดับสาม  

ด้านความเอาใจใส่ต่อผู้มาใช้บริการ

 4.  การทดสอบการวิจัย ผู้วิจัยวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เพียร์สัน (Pearson correlation coefficient)

ตารางที่ 3  แสดงค่าสถิติสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพการให้บริการด้านสินเชื่อของธนาคารอาคารสงเคราะห์ สาขาฉะเชิงเทรา

กับพฤติกรรมการรับบริการด้านสินเชื่อของธนาคารอาคารสงเคราะห์ สาขาฉะเชิงเทรา

Coefficients

Model Unstandardized

Coefficients

Standardized

Coefficients

t Sig.

B Std.Error Beta

 ค่าคงที่ (Constant) 3.973 0.869 - 4.571 .001

1. ด้านลักษณะทางกายภาพ 0.296 0.110 0.140 2.684 .007*

2. ด้านความน่าเชื่อถือของธนาคาร 0.238 0.078 0.219 3.069 .000*

3. ด้านการท�าให้ผู้มาใช้บริการเกิดความเชื่อมั่น 0.268 0.117 0.117 2.284 .003*

4. ด้านความตั้งใจที่จะให้บริการด้วยความรวดเร็ว 0.194 0.084 0.167 2.299 .000*

5. ด้านความเอาใจใส่ต่อผู้มาใช้บริการ 0.176 0.053 0.280 2.110 .000*

*มีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
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  จากตารางที่ 3 พบว่า คุณภาพการให้บริการ ที่ประกอบด้วย ด้านลักษณะทางกายภาพ ด้านความน่าเชื่อถือของธนาคาร  

ด้านการท�าให้ผู้มาใช้บริการเกิดความเชื่อม่ัน ด้านความตั้งใจที่จะให้บริการด้วยความรวดเร็ว และด้านความเอาใจใส่ต่อผู้มาใช้บริการ  

มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการรับบริการด้านสินเชื่อของธนาคารอาคารสงเคราะห์ สาขาฉะเชิงเทราจังหวัดฉะเชิงเทรา โดยพิจารณาจาก

ค่า Sig. ซึ่งมีค่าน้อยกว่า 0.05 

อภิปรายผล 

 การศกึษาครัง้นีเ้ป็นการศึกษาคณุภาพการให้บรกิารด้านสนิเชือ่ของธนาคารอาคารสงเคราะห์ สาขาฉะเชงิเทรา จงัหวดัฉะเชงิเทรา 

มีวัตถุประสงค์ดังนี้

 1.  เพื่อศึกษาระดับคุณภาพการให้บริการด้านสินเชื่อของธนาคารอาคารสงเคราะห์ สาขาฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา ในภาพ

รวมการให้บริการทั้ง 5 ด้าน อยู่ในระดับมาก ซึ่งเมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านการท�าให้ผู้มาใช้บริการเกิดความเชื่อมั่น อยู่ในระดับ

มาก อาจกล่าวได้ว่า ผู้ให้บริการมีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานเป็นอย่างดี มีมนุษยสัมพันธ์ดี ยิ้มแย้ม อัธยาศัยดี มีความเป็นกันเอง 

สอดคล้องกบังานวจัิยของจนัทนา ประสงค์กจิ, (2552) ซึง่วจิยัเรือ่ง คณุภาพการบรกิารของธนาคารกรงุศรอียธุยา จ�ากัด (มหาชน) สาขาย่อย

แหลมฉบงั ผลการศกึษาพบว่า กลุม่ตัวอย่างมคีวามเห็นว่าคณุภาพบรกิารด้านการท�าให้ผู้มาใช้บรกิารเกดิความเชือ่มัน่มคีณุภาพในการบรกิาร

ที่ดีมากที่สุด ด้านความน่าเชื่อถือของธนาคาร อยู่ในระดับมาก อาจกล่าวได้ว่า ผู้บริการสามารถให้ค�าแนะน�าหรือแก้ปัญหาเกี่ยวกับขั้นตอน

การท�าธุรกรรมต่างๆ แก่ลูกค้าได้อย่างถูกต้อง ตลอดจนสามารถตอบข้อสงสัยหรือให้ความรู้ในด้านต่างๆได้ดี สอดคล้องกับงานวิจัยของดล

พร รุง่ปัจฉมิ, (2556) ซึง่วจิยัเร่ือง ความพงึพอใจของประชาชนต่อคณุภาพการบรกิารของธนาคารออมสนิ ในจงัหวดัระนอง ผลการศกึษาพบ

ว่า คุณภาพบริการด้านความน่าเชื่อถือ อยู่ในระดับมากที่สุด ผู้มาใช้บริการได้รับการบริการตามที่ธนาคารก�าหนด ด้านความเอาใจใส่ต่อผู้มา

ใช้บรกิาร อยูใ่นระดบัมาก อาจกล่าวได้ว่า ผูใ้ห้บรกิารรบัฟังปัญหา ข้อเสนอแนะ และพร้อมทีจ่ะปรบัปรงุตามความต้องการของลกูค้า สอดคล้อง

กับงานวิจัยของณัฐดนัย คลล�้า, (2553) ซึ่งวิจัยเรื่อง คุณภาพการให้บริการด้านสินเช่ือของธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 

สาขาชัยนาท ผลการศึกษาพบว่า คุณภาพการบริการด้านการดูแลเอาใจใส่ อยู่ในระดับมากที่สุด พนักงานดูแลเอาใจใส่ลูกค้าเป็นอย่างดี  

ให้เกยีรตลิกูค้าเหน็ว่าลกูค้าคอืคนส�าคญั ด้านลกัษณะทางกายภาพ อยูใ่นระดบัมาก อาจกล่าวได้ว่า ความเพยีงพอของส่ิงอ�านวยความสะดวก 

เช่น เก้าอี้ น�้าดื่ม หนังสือพิมพ์ เป็นต้น สอดคล้องกับงานวิจัยของกาญจนาถ โพธิศาสตร์, (2553) ซึ่งวิจัยเรื่อง คุณภาพการให้บริการของ

ธนาคารไทยพาณชิย์ จ�ากดั (มหาชน) สาขาสีแ่ยกสนามบนิเชียงใหม่ ผลการวจิยัพบว่า คุณภาพการบรกิารด้านลกัษณะทางกายภาพ โดยภาพ

รวมอยูใ่นระดบัมาก อาจเนือ่งมาจากความทนัสมยัของเครือ่งมอืและอปุกรณ์ทีใ่ห้บรกิารแก่ลกูค้า และด้านความตัง้ใจทีจ่ะให้บรกิารด้วยความ

รวดเรว็ อยู่ในระดบัปานกลาง อาจกล่าวได้ว่า ผูใ้ห้บรกิารมคีวามกระตอืรอืร้นทีจ่ะให้บรกิาร ผูใ้ช้บรกิารสามารถตดิต่อพนกังานได้ตลอดเวลา

ที่ธนาคารเปิดท�าการ สอดคล้องกับงานวิจัยของชลธิชา ศรีบ�ารุง, (2557) ซึ่งวิจัยเรื่อง คุณภาพการให้บริการของธนาคารกรุงเทพ สาขาดอน

หัวฬ่อ จังหวัดชลบุรี ผลการศึกษาพบว่า คุณภาพการบริการด้านความตั้งใจที่จะให้บริการด้วยความรวดเร็วมากที่สุด ผู้ให้บริการมีความ

กระตือรือร้นที่จะให้บริการ

 2.  เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพการให้บริการด้านสินเชื่อกับพฤติกรรมการรับบริการของธนาคารอาคารสงเคราะห์ 

สาขาฉะเชงิเทรา จงัหวดัฉะเชิงเทรา จากการวเิคราะห์สมมตุฐิานตามตารางที ่3 พบว่า คณุภาพการให้บริการ 5 ด้าน ได้แก่ ด้านลกัษณะทาง

กายภาพ ด้านความน่าเชือ่ถอืของธนาคาร ด้านความตัง้ใจทีจ่ะให้บรกิารด้วยความรวดเรว็ ด้านการท�าให้ผูม้าใช้บรกิารเกดิความเชือ่มัน่ และ

ด้านความเอาใจใส่ต่อผู้มาใช้บริการ มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมของผู้รับบริการ เป็นไปในทิศทางเดียวกัน อย่างมีนยัส�าคัญทางสถิติที่ระดบั 

0.05 โดยเรียงล�าดับจากมากไปหาน้อย คือ ด้านลักษณะทางกายภาพ (Beta = 0.296) ด้านการท�าให้ผู้มาใช้บริการเกิดความเชื่อมั่น (Beta 

= 0.268) ด้านความน่าเชื่อถือของธนาคาร (Beta = 0.238) ด้านความตั้งใจที่จะให้บริการด้วยความรวดเร็ว (Beta = 0.194) และด้านความ

เอาใจใส่ต่อผู้มาใช้บริการ (Beta = 0.176) อย่างไรก็ตาม แม้ว่าลูกค้าเป้าหมาย จะมีพฤติกรรมการรับบริการที่ต่างกัน แต่การด�าเนินธุรกิจ

บรกิารให้มคีณุภาพนัน้ ผูป้ระกอบกจิการควรต้องรูว่้าท�าอย่างลกูค้าจะได้รบัความสะดวกสบายในการให้บรกิารทีเ่กดิข้ึนและต้องจดัระบบให้

มีการให้บริการนั้นอย่างครบถ้วน เตรียมพร้อมที่จะแก้ไขปัญหาในเรื่องต่างๆ ที่คาดว่าจะเกิดขึ้น ทั้งนี้ ผลดังกล่าวมีความสอดคล้องกับงาน

วิจัยของนพพร สะใบบาง, (2553) ซ่ึงวิจัยเรื่อง คุณภาพการให้บริการของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาแม่โจ้ 

ผลการศกึษาพบว่าปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด มคีวามสมัพนัธ์กบัคณุภาพการให้บรกิารของธนาคารเพือ่การเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 

สาขาแม่โจ้ อยู่ในระดับสูง และเป็นไปในทิศทางเดียวกัน 
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ข้อเสนอแนะ 

 ส�าหรับการวิจัยครั้งต่อไป ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะว่า 

 1.  การศกึษาระดับความคดิเหน็คณุภาพการให้บรกิารด้านสินเช่ือของธนาคารอาคารสงเคราะห์ สาขาฉะเชิงเทราจงัหวดัฉะเชงิเทรา 

พบว่าผู้รับบริการมีความคิดเห็นต่อคุณภาพการบริการด้านความตั้งใจที่จะให้บริการด้วยความรวดเร็ว น้อยกว่าด้านอื่น จึงควรที่จะปรับปรุง

คุณภาพการบริการด้านดังกล่าวให้มีคุณภาพที่ดีขึ้น เพื่อตอบสนองความพึงพอใจให้ผู้รับบริการได้สูงสุด 

 2. ควรก�าหนดระยะเวลาในการปฏิบัติงานให้มีความรวดเร็วอย่างสม�่าเสมอต่อเนื่อง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพมากขึ้นโดยเน้นการ

บรกิารแบบ One stop service จดัให้มหีลายช่องทางในการตดิต่อเจ้าหน้าที ่เพือ่เป็นทางเลอืกให้กบัประชาชนในการการเข้ารบับรกิารจาก

ธนาคาร

 3. เนือ่งจากการศกึษาครัง้นีเ้ป็นกรณศีกึษาผูท้ีม่าใช้บรกิารธนาคารอาคารสงเคราะห์ สาขาฉะเชงิเทราเท่านัน้ ส�าหรบัการส�ารวจ

ครั้งต่อไปควรจะขยายพื้นที่ออกไปในเขตพื้นที่ใกล้เคียงเพื่อให้ได้ข้อมูลที่ทั่วถึงและครอบคลุมมากยิ่งขึ้น 

 4.  ส�าหรับในการศึกษาครั้งต่อไปควรศึกษาถึงพฤติกรรมการรับบริการของธนาคารอาคารสงเคราะห์ สาขาฉะเชิงเทรา ในด้าน

อื่นๆ

กิตติกรรมประกาศ 

 วทิยานพินธ์ฉบบันี้สิ�าเรจ็ลลุ่วงได้ดีด้วยความกรณุาอย่างยิง่จากอาจารย์ทีป่รกึษา อาจารย์ ดร.ธนเดช กงัสวสัดิ ์ทีไ่ด้กรณุาสละเวลา

เพื่อให้ค�าแนะน�า ช่วยเหลือ และตรวจแก้ไขข้อบกพร่องอันเป็นประโยชน์อย่างยิ่งส�าหรับวิทยานิพนธ์ฉบับนี้ จนด�าเนินการเรียบร้อยสมบูรณ์ 

และขอขอบพระคณุคณะกรรมการสอบวทิยานพินธ์ ทีใ่ห้ค�าปรกึษาและข้อเสนอแนะ ในแนวทางต่างๆ เพือ่แก้ไขปรบัปรงุให้วทิยานพินธ์ฉบบั

นี้มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น ผู้วิจัยซาบซึ้งในความกรุณาจึงขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงไว้ ณ โอกาสนี้
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ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความพึงพอใจของผู้ใช้บริการรถโดยสารประจ�าทางบริษัทนครชัยแอร์

ในเขตอ�าเภอเมือง จังหวัดล�าปาง

Factors that Influence Customer Satisfaction in The Usage of Nakhonchaiair Company’s Buses 

in Mueang Lampang District, Lampang, Thailand

นิชนันท์ ปัญญาถุง1, ปาริชาติ ค�าอ้าย2, ปิยะพร แก้วเป็ง3 และ พอใจ สิงหเนตร4

Nichanan Punyathung1, Parichat Khamai2, Piyaporn Kaewpang3 and Porjai Singhanate4

1,2,3นักศึกษาสาขาวิชาการจัดการ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏล�าปาง
4ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อาจารย์คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏล�าปาง

บทคัดย่อ

 งานวจิยัครัง้นีม้วีตัถปุระสงค์ 1) เพือ่ศกึษาระดบัความคดิเหน็ต่อปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบรกิารและความพงึพอใจของผูใ้ช้

บริการรถโดยสารประจ�าทางบริษัทนครชัยแอร์ ในเขตอ�าเภอเมือง จังหวัดล�าปาง 2) เพื่อศึกษาปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการที่มี

อิทธิพลต่อความพึงพอใจของผู้ใช้บริการรถโดยสารประจ�าทางบริษัทนครชัยแอร์ ในเขตอ�าเภอเมือง จังหวัดล�าปาง โดยกลุ่มตัวอย่างคือ  

ผู้ใช้บริการรถโดยสารประจ�าทางบริษัทนครชัยแอร์ ในเขตอ�าเภอเมือง จังหวัดล�าปาง จ�านวน 390 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ 

แบบสอบถาม สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ 

 ผลการวิจยั พบว่า ผูใ้ช้บรกิารรถโดยสารประจ�าทางบรษิทันครชัยแอร์ ในเขตอ�าเภอเมอืง จงัหวดัล�าปาง ให้ความส�าคัญกบัผลติภณัฑ์ 

กระบวนการให้บริการ บุคลากร ช่องทางการจัดจ�าหน่าย ราคา ลักษณะทางกายภาพ และการส่งเสริมทางการตลาด ตามล�าดับ ส่วนความ

พึงพอใจของผูใ้ช้บริการให้ความส�าคญักบัความตรงต่อเวลา ความเท่าเทยีม ความปลอดภยั ความเช่ือมัน่ในแบรนด์ ความสบาย ความสะดวก  

มสีิง่จงูใจ และความไว้วางใจในแบรนด์ ตามล�าดบั และปัจจยัทีม่อีทิธพิลต่อความพึงพอใจของผูใ้ช้บรกิารรถโดยสารประจ�าทางบรษิทันครชยั

แอร์ ในเขตอ�าเภอเมือง จังหวัดล�าปาง มีตัวแปรพยากรณ์ทั้งสิ้น 4 ตัว ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ กระบวนการให้บริการ บุคลากร และช่องทางการจัด

จ�าหน่าย ตามล�าดับ โดยมีค่า R Square เท่ากับ .576

ค�าส�าคัญ : รถโดยสารประจ�าทาง, บริษัทนครชัยแอร์, ความพึงพอใจ

Abstract

 This research had the purposes to 1) study the level of opinions on service marketing mix factors and 

customer satisfaction of the users of Nakhonchaiair Company’s buses in Mueang Lampang District, Lampang; 2) study 

service marketing mix factors that influence customer satisfaction of the users of Nakhonchaiair Company’s buses in 

Mueang Lampang District, Lampang. The sample group was 390 users of Nakonchaiair buses in Mueang Lampang District, 

Lampang. Research tools included surveys, statistical tools used in the analysis including averages, standard deviations, 

and Multiple Linear Regression. 

 The result showed that the users of Nakonchaiair buses in Mueang Lampang District, Lampang value product, 

process, people, place, price, physical evidence and promotion, respectively; whereas the customer satisfaction of the 

users value punctuality, equality, safety, brand belief, comfort, convenience ,motivational factors, brand trust,  

respectively; and factors affecting customer satisfaction of the users of Nakonchaiair buses in Mueang Lampang District, 

Lampang were 4 factors including product, process, people and place respectively with an R Square value of .576.

Keywords: Bus, Nakhonchaiair Company, Satisfaction
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1. บทน�า

 ปัจจบุนัระบบการขนส่งสาธารณะมคีวามส�าคญัต่อการด�ารงชวีติของประชาชนเป็นอย่างมาก ซึง่มคีวามสมัพนัธ์เกีย่วข้องกบัระบบ

เศรษฐกิจอุตสาหกรรม ตลาดแรงงาน ตลาดท่องเที่ยว รวมถึงตลาดการศึกษาของประเทศ การเดินทางที่เป็นไปได้ส�าหรับคนหมู่มากคือการ

เดินทางด้วยรถโดยสารสาธารณะสามารถให้บริการแก่ประชาชนได้อย่างทั่วถึงทุกภูมิภาค เช่น ภาคเหนือ ภาคตะวันออก ภาคตะวันตก 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง และภาคใต้ ในอัตราค่าบริการที่เหมาะสม ทั้งยังช่วยลดความแออัดช่วยลดมลพิษที่เกิดจากการเดินทาง

อีกด้วย ในปัจจุบันการขนส่งสาธารณะได้แพร่ขยายครอบคลุมออกไปทั่วทุกพื้นที่ส่งผลให้การพัฒนาทางด้านคมนาคมขนส่งมีมากขึ้นตามไป

ด้วย สถานีขนส่งเป็นองค์ประกอบส�าคัญส�าหรับการขนส่งสาธารณะเพราะเป็นจุดอ�านวยความสะดวกที่ประชาชนได้เข้ามาใช้บริการในการ

เดินทางไปยังจุดหมายปลายทางโดยสวัสดิภาพ เพื่อให้ประชาชนเกิดความไว้วางใจและมั่นใจต่อความปลอดภัยในระบบการเดินทาง 

(ดารารัตน์ สุขแก้ว และ สุนันทา มุ่งเครือกลาง, 2562)

 บริษัทนครชัยแอร์ หรือท่ีรู้จักกันในช่ือ “นครชัยแอร์” ซึ่งเป็นผู้ให้บริการรถโดยสารรายใหญ่ ประจ�าทางเส้นทางภาคกลาง  

ภาคตะวันออก ภาคเหนือ และภาค ตะวันออกเฉียงเหนือ รวมทั้งหมด 38 เส้นทาง ซึ่งให้บริการเฉลี่ยประมาณ 350 เที่ยวต่อวัน และมีรถ

ส�าหรับให้บริการทั้งหมดประมาณ 380 คัน โดยนครชัยแอร์เป็นผู้น�าตลาดด้านการให้บริการ และด้านนวัตกรรมบนรถโดยสารประจ�าทาง  

ซึ่งนครชัยแอร์เป็นบริษัทแรกที่ปรับปรุงรูปแบบการให้บริการรถโดยสารประจ�าทางให้แตกต่างจากคู่แข่งรายอื่น ๆ เริ่มจากการเปิดตัวรถ  

นอนพิเศษ ที่ขยายระยะห่างระหว่างที่นั่งให้เพิ่มขึ้น และลดจ�านวนที่นั่งจาก 42 ที่นั่ง เหลือเพียง 32 ที่นั่ง ปรับปรุงบริการบนรถโดยสารให้

เหมือนกับการบริการบนเครื่องบิน มีพนักงานให้บริการบนรถที่เรียกว่า “บัส โฮสเตส” และเปิดให้บริการส�ารองที่นั่งและจ�าหน่ายตั๋ว 

ด้วยระบบคอมพิวเตอร์เป็นบริษัทแรก รวมถึงการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีต่าง ๆ  ในการให้บริการ เช่น ให้บริการช�าระเงินผ่านธนาคาร ตู้ ATM 

ร้านสะดวกซื้อ และโทรศัพท์มือถือ หรือให้บริการทีวีส่วนตัวระบบ Touch Screen ส�าหรับผู้โดยสารแต่ละที่นั่ง มีเบาะนอนที่นุ่มรองรับกับ

คอท�าให้นอนสบายไม่ปวดคอ มสีิง่จงูใจส�าหรบัผูโ้ดยสารทีไ่ม่สะดวกลงจากรถโดยสารเมือ่ถงึทีพ่กัรถคอืมบีรกิารแจกอาหารให้รบัประทานได้

บนรถโดยสาร มีการบริการผู้โดยสารทุกระดับอย่างเท่าเทียม และเห็นความตรงต่อเวลาเป็นส่ิงส�าคัญที่สุด ซึ่งถือว่าบริษัทนครชัยแอร์  

เป็นบริษัทที่มีการพัฒนาตัวเองอยู ่เสมอ และปรับตัวส�าหรับการเปลี่ยนแปลงของสภาพการแข่งขัน และเศรษฐกิจได้เป็นอย่างดี  

(สิทธา ค�าประสิทธิ์, 2559)

 ดังน้ันจะเห็นว่า ภายใต้สถานการณ์ท่ีเปลี่ยนแปลงและข้อจ�ากัดของการใช้บริการรถโดยสารประจ�าทางดังที่ได้น�าเสนอข้างต้นนั้น 

ผูว้จิยัจงึมีความสนใจทีจ่ะศกึษาความพงึพอใจของผูใ้ช้บรกิารรถโดยสารประจ�าทางของบรษิทันครชยัแอร์ ในเขตอ�าเภอเมอืงล�าปาง เป็นกรณี

ศึกษาในการวิจัยครั้งนี้ และเพื่อศึกษาส่วนผสมทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อความพึงพอใจของผู้ใช้บริการรถโดยสารประจ�าทางนครชัยแอร์ 

ในเขตอ�าเภอเมือง จังหวัดล�าปาง

 วัตถุประสงค์

 1.  เพื่อศึกษาระดับความคิดเห็นต่อปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการและความพึงพอใจของผู้ใช้บริการรถโดยสารประจ�า

ทางบริษัทนครชัยแอร์ ในเขตอ�าเภอเมือง จังหวัดล�าปาง

 2.  เพือ่ศกึษาปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดบรกิารทีม่อีทิธพิลต่อความพงึพอใจของผู้ใช้บรกิารรถโดยสารประจ�าทางบรษิทันคร

ชัยแอร์ ในเขตอ�าเภอเมือง จังหวัดล�าปาง

2.  ทบทวนวรรณกรรม

 จากการทบทวนแนวคิด และวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับการวิจัย ดังนี้

 2.1 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการบริการ

  สุจิตรา ข�านิวิกย์กรณ์ (2538) กล่าวว่า การบริการ หมายถึง การกระท�าหรือการปฏิบัติอันแสดงออกในรูปแบบของความ

สะดวกสบาย ความปลอดภัย เช่น การคมนาคม การสื่อสาร การประกันภัย ซึ่งไม่มีผู้ใดสามารถจับต้องได้

  อมรา ผูกบุญเชิด (2539) กล่าวว่า งานบริการ คือ ความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์ซึ่งมีเงื่อนไขแห่งการให้ทั้งทางรูปธรรมและ

นามธรรมในเชิงความสะดวก รวดเร็วถูกต้อง และด้านอัธยาศัยเป็นพื้นฐาน

 2.2  ทฤษฎีความพึงพอใจ

  ลักษณวรรณ พวงไม้มิ่ง (2545) กล่าวว่าความพึงพอใจ หมายถึง สภาพของจิตที่ปราศจากความเครียด ทั้งนี้เพราะธรรมชาติ

ของมนุษย์นั้นมีความต้องการ ถ้าความต้องการนั้นได้รับการตอบสนองทั้งหมดหรือบางส่วนความเครียดจะน้อยลงความพึงพอใจก็จะเกิดขึ้น

และในทางกลับกัน ถ้าความต้องการนั้นไม่ได้รับการตอบสนองความเครียดและความไม่พึงพอใจจะเกิดขึ้น
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 2.3  ทฤษฎีส่วนประสมทางการตลาดบริการ (7P)

  Koter (1997) ได้กล่าวไว้ว่า ส่วนประสมทางการตลาด หมายถึง ตัวแปรหรือเครื่องมือทางการตลาดที่สามารถควบคุมได้ 

บริษัทมักจะน�ามาใช้ร่วมกันเพื่อตอบสนอง ความพึงพอใจและความต้องการของลูกค้าที่เป็นกลุ่มเป้าหมาย แต่เดิมส่วนประสมการทางตลาด

จะมี เพียงแค่ 4 ตัวแปรเท่านั้น ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ ราคา สถานที่หรือช่องทางการจัดจ�าหน่าย การส่งเสริมการตลาด ต่อมามีการคิดตัวแปรเพิ่ม

เติมขึ้นมา อีก 3 ตัวแปร ได้แก่ บุคคล ลักษณะทางกายภาพ และกระบวนการ เพื่อให้สอดคล้องกับแนวคิดที่ส�าคัญทางการตลาดสมัยใหม่ 

โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับธุรกิจทางด้านการบริการ ดังนั้นจึงรวมเรียกได้ว่าเป็นส่วนประสมทางการตลาดแบบ 7Ps

 2.4 ขอบเขตของงานวิจัย

  2.4.1 ขอบเขตด้านเนื้อหา

    ในการศึกษาวิจัยครั้งน้ี คือ มุ่งเน้นศึกษาระดับปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดและความพึงพอใจของผู้ใช้บริการรถ

โดยสารประจ�าทางบริษัทนครชัยแอร์ และ ส่วนผสมทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อความพึงพอใจของผู้ใช้บริการรถโดยสารประจ�าทางบริษัท

นครชัยแอร์ ในเขตอ�าเภอเมือง จังหวัดล�าปาง

  2.4.2  ขอบเขตด้านประชากร

    ประชากรทีใ่ช้ในการวจิยั คอื ประชากรทีเ่ดนิทางโดยใช้บรกิารรถโดยสารประจ�าทางบรษิทันครชยัแอร์ ในเขตอ�าเภอเมือง 

จังหวัดล�าปาง

  2.4.3  ขอบเขตด้านพื้นที่

    พื้นที่อ�าเภอเมืองจังหวัดล�าปาง

  2.4.4  ขอบเขตด้านเวลา

    ศึกษาในช่วง เดือนพฤศจิกายน 2563 – เดือนมีนาคม 2564

3.  วิธีด�าเนินการวิจัย

 3.1  ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง

  ประชากรทีใ่ช้ในการศกึษาครัง้นี ้คอื ประชากรทีเ่คยเดนิทางโดยใช้บรกิารรถทวัร์นครชยัแอร์ ในเขตอ�าเภอเมอืง จงัหวดัล�าปาง 

ซึง่ไม่ทราบจ�านวนประชากรทีไ่ม่แน่นอน ผูว้จัิยจงึก�าหนดขนาดตวัอย่างทีใ่ช้ในการวจิยั โดยใช้วิธกีารค�านวณหากลุ่มตวัอย่างทีไ่ม่ทราบประชากร

แน่นอน ตามวธิกีารของ (Cochran,1977) ทีร่ะดบัค่าความเชือ่มัน่ที ่95% ได้จ�านวนกลุม่ตวัอย่าง 390 คน

 3.2  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย

  เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือ แบบสอบถาม สร้างขึ้นจากการศึกษาเอกสาร และงานวิจัย ที่เกี่ยวข้อง แล้วน�า

แบบสอบถามที่สร้างขึ้นส่งให้อาจารย์ที่ปรึกษา และผู้เชี่ยวชาญ จ�านวน 3 ท่าน เพื่อทดสอบค่าความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา จ่ายค่าดัชนีความ

สอดคล้อง (IOC) อยู่ระหว่าง 0.50-1.00 การทดสอบความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม โดยมีค่าสัมประสิทธิ์แอลฟาของ Cronbach’s Alpha 

ความพึงพอใจเท่ากับ 0.79 ซ่ึงเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานที่ก�าหนดไว้ มีค่า มากกว่า 0.70 ขึ้นไป โดยแบบสอบถามแบ่งเนื้อหาออกเป็น 

4 ส่วน คือ ส่วนที่ 1 ข้อมูลด้านประชากรศาสตร์ของผู้ตอบสอบถามและประสบการณ์การใช้บริการรถโดยสารประจ�าทางบริษัทนครชัยแอร์

ในเขตอ�าเภอเมือง จังหวัดล�าปาง ส่วนที่ 2 ปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาดบริการที่ส่งผลต่อความพึงพอใจในการใช้บริการรถโดยสาร

ประจ�าทางบริษัทนครชัยแอร์ ในเขตอ�าเภอเมือง จังหวัดล�าปาง ส่วนที่ 3 ความพึงพอใจในด้านต่างๆที่มีผลต่อความพึงพอใจในการใช้บริการ

รถโดยสารประจ�าทางบริษัทนครชัยแอร์ ในเขตอ�าเภอเมือง จังหวัดล�าปาง 

 3.3  การเก็บรวบรวมข้อมูล

  คณะผู้วิจัยได้ท�าการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยมีขั้นตอนดังนี้ 

  3.3.1 ออกแบบ แบบสอบถามและอธิบายรายละเอียดเกี่ยวกับการกรอกแบบสอบถามให้แก่ผู้ที่ใช้บริการรถโดยสารประจ�า

ทางบริษัทนครชัยแอร์ ในเขตอ�าเภอเมือง จังหวัดล�าปาง

  3.3.2  ท�าการตรวจสอบและเตรียมแบบสอบถามในการเก็บรวบรวมข้อมูลจ�านวน 390 ชุด 

  3.3.3 แจกแบบสอบถามให้แก่ผู้ที่ใช้บริการรถโดยสารประจ�าทางบริษัทนครชัยแอร์ ในเขตอ�าเภอเมืองจังหวัดล�าปางและ 

รอเก็บจนกระทั่งกรอกแบบสอบถามเสร็จและครบถ้วน
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 3.4  การวิเคราะห์ข้อมูล

  ผู้วิจัยได้ท�าการวิเคราะห์ข้อมูลดังต่อไปนี้

  3.4.1  การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) เพื่อใช้อธิบายลักษณะส่วนบุคคลด้วนสถิติเพื่อ

หาค่าความถี่ (Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)

  3.4.2  การวิเคราะห์โดยใช้สถิติข้อมูลเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) เพื่อทดสอบสมมติฐานการวิจัยด้วยการถดถอย

พหุคูณ 

4.  ผลการวิจัย 

ตารางที่ 1  แสดงค่าเฉลีย่และส่วนเบีย่งเบนมาตรฐานระดบัความคิดเหน็ของปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดบรกิารของผู้ใช้บรกิารรถโดยสาร

ประจ�าทางบริษัทนครชัยแอร์ ในเขตอ�าเภอเมือง จังหวัดล�าปาง

ตัวแปรอิสระ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน

การแปลค่า

ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์โดยรวม 3.57 0.431 เห็นด้วยมาก

ปัจจัยด้านราคาโดยรวม  3.32 0.710 ไม่แน่ใจ

ปัจจัยด้านช่องทางการจัดจ�าหน่ายโดยรวม 3.41 0.647 ไม่แน่ใจ

ปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาดโดยรวม 3.16 0.767 ไม่แน่ใจ

ปัจจัยด้านบุคลากรโดยรวม  3.20 0.767 ไม่แน่ใจ

ปัจจัยด้านกระบวนการให้บริการโดยรวม 3.36 0.489 ไม่แน่ใจ

ปัจจัยด้านลักษณะทางกายภาพโดยรวม 3.27 0.641 ไม่แน่ใจ

รวม 3.33 0.632 ไม่แน่ใจ

 จากตารางที่ 1 แสดงให้เห็นถึงข้อมูล ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานระดับความคิดเห็นของผู้ใช้บริการรถโดยสารประจ�าทาง

บริษัทนครชัยแอร์ ในเขตอ�าเภอเมือง จังหวัดล�าปาง พบว่าภาพรวมอยู่ในระดับไม่แน่ใจ ค่าเฉล่ีย 3.33 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.632  

เมื่อพิจารณาเป็นรายตัวแปรแล้ว พบว่า ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ อยู่ในระดับมากที่สุด ค่าเฉลี่ยสูงสุด 3.57 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.431  

ด้านช่องทางการจัดจ�าหน่าย ค่าเฉลีย่ 3.41 ส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน 0.647 ด้านกระบวนการให้บริการ ค่าเฉลีย่ 3.36 ส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน 

0.489 ด้านราคา ค่าเฉลี่ย 3.32 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.710 ด้านลักษณะทางกายภาพมีค่าเฉลี่ย 3.27 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.641 

ด้านบุคลากร ค่าเฉลี่ย 3.20 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.767 และด้านการส่งเสริมการตลาด ค่าเฉลี่ย 3.16 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.767 

ตามล�าดับ

ตารางที่ 2  แสดงค่าเฉลีย่และส่วนเบีย่งเบนมาตรฐานโดยผลระดบัความคิดเหน็ของความพงึพอใจของผู้ใช้บรกิารรถโดยสารประจ�าทางบรษิทั

นครชัยแอร์ ในเขตอ�าเภอเมือง จังหวัดล�าปาง

ตัวแปรตาม ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน

การแปลค่า

ความเชื่อมั่นในแบรนด์ 3.42 0.761 ไม่แน่ใจ

ความไว้วางใจในแบรนด์ 2.93 1.010 ไม่แน่ใจ

ความปลอดภัย 3.44 0.976 ไม่แน่ใจ

มีสิ่งจูงใจ 3.25 0.875 ไม่แน่ใจ

ความเท่าเทียม 3.54 0.959 ไม่แน่ใจ

ความสะดวก 3.34 0.671 ไม่แน่ใจ

ความสบาย 3.34 0.629 ไม่แน่ใจ

ความตรงต่อเวลา 3.71 0.843 ไม่แน่ใจ

รวม 3.25 0.840 ไม่แน่ใจ
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 จากตารางที ่2 แสดงให้เห็นถงึข้อมลู ค่าเฉลีย่และส่วนเบีย่งเบนมาตรฐานระดบัความคดิเหน็ของ ผูใ้ช้บรกิารรถโดยสารประจ�าทาง

บริษัทนครชัยแอร์ ในเขตอ�าเภอเมือง จังหวัดล�าปาง พบว่าภาพรวมอยู่ในระดับไม่แน่ใจ มีค่าเฉลี่ย 3.25 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.840  

เมื่อพิจารณาเป็นรายตัวแปรแล้ว พบว่า ความตรงต่อเวลาอยู่ในระดับไม่แน่ใจ มีค่าเฉล่ียสูงสุด 3.71 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.843  

ความเท่าเทียม มีค่าเฉลี่ย 3.54 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.959 ความปลอดภัย มีค่าเฉลี่ย 3.44 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.976 ความเชื่อมั่น

ในแบรนด์ มีค่าเฉล่ีย 3.42 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.761 ความสบาย มีค่าเฉลี่ย 3.34 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.629 ความสะดวก  

มีค่าเฉลี่ย 3.34 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.671 มีสิ่งจูงใจ มีค่าเฉลี่ย 3.25 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.875 ความไว้วางในในแบรนด์ มีค่าเฉลี่ย 

2.93 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน1.010 ตามล�าดับ

ตารางที่ 3 แสดงการวิเคราะห์สมการถดถอยพหุคูณของส่วนประสมทางการตลาด ที่มีอิทธิพลต่อความพึงพอใจของผู้ใช้บริการรถโดยสาร

ประจ�าทางบริษัทนครชัยแอร์ ในเขตอ�าเภอเมือง จังหวัดล�าปาง

ตัวแปรอิสระ

Unstandardized

Coefficients

Standardized   

Coefficients t Sig.

B Std. Error Beta

Constant

(ค่าคงที่)

.099 .175 .568 .570

ผลิตภัณฑ์ .420 .048 .401 8.785 .000*

ราคา .016 .025 .026 .661 .509

ช่องทางการจัดจ�าหน่าย .053 .025 .076 2.157 .032*

การส่งเสริมการตลาด .004 .023 .007 .165 .869

บุคลากร .174 .024 .295 7.276 .000*

กระบวนการให้บริการ .279 .039 .302 7.105 .000*

ลักษณะทางกายภาพ .011 .037 .016 .303 .762

R=.759 R²=.576  R²=.568 F=74.06  S.E.est=.29651 Sig=0.05

 จากตารางที ่3 พบว่า ปัจจยัทีม่อีทิธพิลต่อความพงึพอใจของผู้ใช้บรกิารรถโดยสารประจ�าทางบรษิทันครชัยแอร์ ในเขตอ�าเภอเมอืง 

จังหวัดล�าปาง  คือ ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ มีค่าสัมประสิทธิ์ถดถอยมาตรฐาน เท่ากับ 0.420 รองลงมาคือ ปัจจัยด้านกระบวนการให้บริการ  

มีค่าสัมประสิทธิ์ถดถอยมาตรฐาน เท่ากับ 0.279 ด้านบุลากร มีค่าสัมประสิทธิ์ถดถอยมาตรฐาน เท่ากับ 0.174 และด้านช่องทางการจัด

จ�าหน่าย มค่ีาสมัประสทิธิถ์ดถอยมาตรฐาน เท่ากบั 0.053 โดยมค่ีาสมัประสทิธิส์หสมัพนัธ์พหคุณูต่อความพงึพอใจของผูใ้ช้บรกิารรถโดยสาร

ประจ�าทางบริษัทนครชัยแอร์ ในเขตอ�าเภอเมือง จังหวัดล�าปาง เท่ากับ 0.759 และมีค่าสัมประสิทธิ์ความเชื่อมั่น เท่ากับ 0.576 แสดงว่ามี 

4 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความพึงพอใจของผู้ใช้บริการรถโดยสารประจ�าทางบริษัทนครชัยแอร์ ในเขตอ�าเภอเมือง จังหวัดล�าปาง อย่างมีนัย

ส�าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยสมการพยากรณ์ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการรถโดยสารประจ�าทางบริษัทนครชัยแอร์ Y = 0.420(X
1
) + 

0.279(X
2
) + 0.174(X

3
) + 0.053(X

4
)

5.  สรุปผลการวิจัยและอภิปรายผลการวิจัย

 ผลการวิจัยพบว่า ระดับความคิดเห็นต่อส่วนประสมทางการตลาดบริการของผู้ใช้บริการรถโดยสารประจ�าทางบริษัทนครชัยแอร์ 

ในเขตอ�าเภอเมือง จังหวัดล�าปาง ให้ความส�าคัญกับปัจจัยด้านด้านผลิตภัณฑ์ เป็นอันดับแรก ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ ปองพล นิกรกิตติ

โกศล (2557) ทีไ่ด้ท�าการศกึษา ปัจจยัทีม่ผีลต่อความพงึพอใจในการใช้บรกิารรถไฟฟ้าบทีเีอส ของผูใ้ช้บรกิารในเขตกรงุเทพมหานคร พบว่า 

ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ (รถไฟฟ้า) มีอิทธิพลทางบวกต่อความพึงพอใจในการใช้บริการรถไฟฟ้าบีทีเอสของ ผู้ใช้บริการในเขตกรุงเทพมหานคร

อย่างมนียัส�าคญั โดยระยะเวลาในการรอคอยรถไฟฟ้าและความตรงต่อเวลาของรถไฟฟ้า เป็นปัจจยัส�าคัญทีส่่งผลต่อระดบัความพึงพอใจของ
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ผู้ใช้บริการรถไฟฟ้าบีทีเอสูงมากที่สุด และสอดคล้องกับผลการศึกษาของ อนุรักษ์ เจนสิริผลและเนตรนภา ไวทย์เลิศศักดิ์ (2558) ที่ศึกษา

ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดในธรุกจิบรกิารกบัความพงึพอใจของผู้ใช้บรกิารรถทวัร์สายตะวนัออกเฉยีงเหนอื : กรณศีกึษานครชยัแอร์และ

บริษัทอื่น แล้วพบว่า ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์มี ความสัมพันธ์กับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการรถโดยสารประจ�าทางนครชัยแอร์และบริษัทอื่น

อย่างมีนัยส�าคัญ ซึ่งประกอบด้วย สภาพตัวรถ เบาะท่ีนั่ง ความสะอาดของห้องน�้าและสิ่งอ�านวยความสะดวก ภายในรถระหว่างเดินทาง 

เป็นปัจจัยหลักที่ส่งผลต่อระดับความพึงพอใจ

 ส่วนความพึงพอใจของผู้ใช้บริการให้ความส�าคัญด้านความตรงต่อเวลา เป็นอันดับแรก ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ พนัส หันนาคิ

นทร์และคณะ (2542 ) ได้ให้ความหมายของการตรงต่อเวลาไว้ว่า หมายถงึการท�างาน หรอืท�ากิจกรรมอย่างใดอย่างหนึง่ได้ส�าเรจ็ตามก�าหนด

เวลา 

6. ข้อเสนอแนะ

 6.1  ข้อเสนอจากผลการวิจัย พบว่า ส่วนประสมทางการตลาดบริการในด้านผลิตภัณฑ์ มีอิทธิพลต่อความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ

รถโดยสารประจ�าทางบริษัทนครชัยแอร์ ในเขตอ�าเภอเมือง จังหวัดล�าปาง ซึ่งหากผู้ให้บริการสามารถให้บริการที่สอดคล้องตรงตามความ

ต้องการของผู้รับบริการหรือสร้างการบริการท่ีมีในระดับที่สูงกว่าผู้รับบริการคาดหวัง จะส่งผลให้การบริการดังกล่าวเกิดประสิทธิภาพและ

คุณภาพในการให้บริการ ซึ่งจะท�าให้ผู้รับบริการเกิดความพึงพอใจจากบริการที่ได้รับและกลับมาใช้ซ�้า

 6.2  ข้อเสนอแนะส�าหรับการวิจัยคร้ังต่อไปคณะผู้วิจัยเห็นควรให้มีการศึกษาเพิ่มในเรื่อง ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความพึงพอใจ

ของผู้ใช้บริการรถโดยสารประจ�าทางบริษัทนครชัยแอร์ ในจังหวัดอื่นๆ เนื่องจากปัจจุบันมีรถโดยสารประจ�าทางบริษัทนครชัยแอร์  

ที่เปิดให้บริการขึ้นมากมาย ซึ่งตั้งอยู่นอกเหนือจากในจังหวัดล�าปาง เช่น น่าน เชียงใหม่ ล�าพูน ฯลฯ เป็นต้น เพื่อน�าความแตกต่าง ข้อดี  

ข้อด้อย จดุแขง็ และจดุอ่อนของด้านต่างๆ ในแต่ละด้านทีเ่กดิขึน้ของแต่ละสถานประกอบการ เพือ่ทีผู่ป้ระกอบการจะได้น�ามาปรบัปรงุพฒันา

เพื่อให้เกิดความพึงพอใจของลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการในระดับความพึงพอใจที่สูงที่สุด

 นอกจากนี้จึงควรศึกษาวิจัยในบริษัทที่เกี่ยวกับรถโดยสารประจ�าทาง ที่นอกเหนือไปจากรถโดยสารประจ�าทางบริษัทนครชัยแอร์ 

เช่น บรษัิทสมบตัทัิวร์ บรษิทัวริยิะทวัร์ หรอื บรษิทับษุราคมัทวัร์ ซึง่บรษิทัรถโดยสารประจ�าทางดงักล่าวมานี ้ถอืเป็นบริการการขนส่งสาธารณะ 

ที่สามารถให้บริการแทนบริษัทนครชัยแอร์ ในตลาดที่ให้บริการส�าหรับการขนส่งสาธารณะ

 6.3 การน�าไปใช้ประโยชน์ของงานวิจัย

  จากผลการวิจัยในครั้งนี้ ผู้วิจัยได้น�าเสนอแนวทางเชิงนโยบาย ในการปรับปรุงการให้บริการแก่ บริษัทนครชัยแอร์และบริษัท

เดินรถอื่นๆ ถึงการให้ความส�าคัญต่อประชาชนที่มาใช้บริการ โดยการปรับปรุงคุณภาพของการให้บริการ เพื่อให้เกิดความพึงพอใจในระดับ

ที่มากถึงมากที่สุดในทุก ๆ ด้าน โดยมีการน�าแนวคิดการใช้หลักความก้าวหน้า (Progressive Service) มาบริหารงาน กล่าวคือ มีการรักษา

คุณภาพความสามารถในการให้บริการที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งการด�าเนินงานการให้บริการ รถโดยสารประจ�าทางนั้นถือเป็นงานด้านการ

ให้บริการที่จะต้องมีการควบคุมคุณภาพในด้านต่างๆ อยู่เสมอ ไม่ว่าจะเป็นด้านการตรงต่อเวลา ด้านความสะอาด ด้านความสะดวกสบาย 

ด้านความปลอดภัย เพื่อให้ผู้โดยสารเกิดความประทับใจและกลับมาใช้ซ�้า
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วัฒนธรรมองค์กรที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการท�างานของพนักงาน

บริษัท เอ็ม เอ็ม พี อินเตอร์เนชั่นแนล จ�ากัด

Organizational Culture Affecting Effectiveness of Performance’s employees 

at MMP International Limited Company

นพรัตน์ สืบตระกูล1 และ นัทธ์หทัย อือนอก2 

Nopparat Suebtrakul1, and Nuthatai Ounok 2

Thonburi University

บทคัดย่อ

 การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ (1) ศึกษาวัฒนธรรมองค์กรของบริษัท เอ็ม เอ็ม พี อินเตอร์เนชั่นแนล จ�ากัด (2) ศึกษาประสิทธิผล

การท�างานของพนักงาน บริษัท เอ็ม เอ็ม พี อินเตอร์เนชั่นแนล จ�ากัด และ (3) ศึกษาวัฒนธรรมองค์กรที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการท�างานของ

พนักงาน บริษัท เอ็ม เอ็ม พี อินเตอร์เนชั่นแนล จ�ากัด โดยกลุ่มตัวอย่างมีจ�านวน 250 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถาม  

ผลทดสอบค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ 0.97 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉล่ีย ร้อยละ ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และการ

วิเคราะห์สมการถดถอยพหุคูณ ผลการศึกษา พบว่า (1) วัฒนธรรมองค์กร ภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน 

พบว่า ด้านที่มีความคิดเห็นล�าดับแรก คือ ด้านวัฒนธรรมเน้นที่งาน รองลงมา คือ ด้านวัฒนธรรมแบบเป็นผู้น�า และล�าดับสุดท้าย คือ 

ด้านวฒันธรรมทีเ่น้นบทบาทอสิระเฉพาะตวับคุคล ตามล�าดบั (2) ประสทิธผิลการท�างาน ภาพรวมมค่ีาเฉลีย่อยูใ่นระดับมากทีส่ดุ เมือ่พจิารณา

เป็นรายด้าน พบว่า ด้านท่ีมีความคิดเห็นล�าดับแรก คือ ด้านประสิทธิภาพ รองลงมา คือ ด้านการปรับเปล่ียน และล�าดับสุดท้าย คือ  

ด้านความพึงพอใจ ตามล�าดับ และ (3) วัฒนธรรมองค์กรส่งผลต่อประสิทธิผลการท�างานของพนักงานบริษัท เอ็ม เอ็ม พี อินเตอร์เนชั่นแนล 

จ�ากัด อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

ค�าส�าคัญ:  วัฒนธรรมองค์กร, ประสิทธิผลการท�างาน, บริษัท เอ็ม เอ็ม พี อินเตอร์เนชั่นแนล จ�ากัด

Abstract

 The objectives of this research were (1) to study the organizational culture of MMP International Company 

Limited, (2) to study the effectiveness of performance ’s employees, and (3) to study the organizational culture that 

affected on the performance ’s employees of MMP International Co., Ltd. The sample was consisted of 250 samples. 

An instrument used in the study was a questionnaire, with its reliability of 0.97. The statistics used for data analysis 

consisted of mean, percentage, standard deviation and multiple regression analysis. The results revealed that 

(1) organizational culture showed the mean overall average at a high level, when considering form each aspect, it was 

found that the first opinion was work-oriented culture, followed by leadership culture and the last one was the  

cultural aspect that emphasizes on individual independent roles, respectively. (2)the effectiveness of performance ’s 

employees showed the mean overall average at the highest level, when considering from each aspect, it was found 

that the first opinion was efficiency, followed by the change, and the last one was the satisfaction, respectively. and 

(3) the organizational culture affected the effectiveness of performance ’s employees of MMP International Company 

Limited, with statistical significance level of 0.05.

Keywords: Organizational Culture, Affecting Job Performance, MMP International Limited Company
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1.  บทน�า 

 การท�างานของพนกังานเป็นเทคนคิส�าคญัทีท่�าให้เกดิประสิทธผิลของงาน สาเหตเุป็นเพราะการท�างานมเีป้าหมายเพือ่ท�าให้องค์กร

ประสบความส�าเรจ็ เนือ่งจากมข้ีอมลูเชงิประจกัษ์แสดงให้เหน็ว่าผลการปฏิบตังิานขององค์กรมปีระสิทธผิลมากขึน้หลายประการ เช่น บรษัิท

สามารถลดต้นทุนการผลิตลง โดยการน�าเสนอกระบวนการท�างานใหม่สามารถปรับเปลี่ยนวิธีการท�างานของกลุ่มได้อย่างอิสระ ท�าให้เพิ่ม

ความยืดหยุ่นในการท�างาน นอกจากน้ันประสิทธิผลในการท�างานยังเป็นผลมาจากการประสานงานที่ดี พร้อมทั้งการสร้างขวัญ ก�าลังใจ  

รวมทัง้การท�างานของพนกังานจะเป็นเทคนคิส�าคญัทีท่�าให้เกดิประสทิธิผลของงานแล้วยงัมุง่เน้นความพงึพอใจร่วมกนัของผูร่้วมงานอีกด้วย 

มีเป้าหมายเพื่อท�าให้องค์กรประสบความส�าเร็จอันจ�าเป็นต้องมีปัจจัยที่ช่วยสนับสนุนหลายด้าน ไม่ว่าจะเป็นปัจจัยด้านวัฒนธรรมองค์กร

เนื่องจากวัฒนธรรมอค์กรมีผู้บริหารที่มีอิทธิพลต่อผู้ใต้บังคับบัญชาโดยมีความสามารถในการจูงใจ หรือการมีคุณสมบัติที่ดี และเหมาะสม 

จะส่งผลให้การปฏิบัติงานร่วมกันระหว่างบุคลากรกับผู้บริหารลดปัญหาความขัดแย้ง และส่งเสริมให้องค์กรบรรลุเป้าหมายที่ต้องการ 

(นิธิพร ลิ่มประเสริฐ, 2559) 

 นอกจากนีว้ฒันธรรมองค์กรอาจเป็นได้ทัง้ปัจจยัเกือ้กลู หรอือปุสรรคต่อการด�าเนนิงานขององค์กร โดยเฉพาะอย่างยิง่การตดัสนิใจ

ในแก้ไขปัญหาในการบริหารงาน ซึ่งวัฒนธรรมจะส่งผลต่อรูปแบบ และเนื้อหาความสัมพันธ์ของบุคคลทั่วไปในองค์กร เช่น ในกรณีที่องค์กร

มีปัญหาที่เกี่ยวกับงาน หรือพฤติกรรมของคน และจ�าเป็นต้องแก้ไขปัญหาเหล่านี้ แต่เมื่อพฤติกรรมของคนที่เกิดจากการยอมรับอ�านาจของ

ผู้น�า และไม่มีความกล้าหาญในการริเริ่มแก้ไขปัญหา ถ้าผู้น�าไม่เป็นผู้เร่ิมต้นก่อน คือ มีวัฒนธรรมยอมตามอย่างไม่ยั้งคิดพฤติกรรมเช่นนี้  

กจ็ะเป็นอปุสรรคในการแสวงหาแนวทางแก้ไขปัญหาทีต่นประสบอยูร่่วมกนัอย่างมคีวามคิด และรเิริม่สร้างสรรค์ซึง่ความคิดรเิริม่เป็นสิง่จ�าเป็น

เมือ่แบบแผนการประพฤตถิกูปิดกัน้กจ็ะเกดิการวางแนวปฏบิตัขิึน้มากนัเองว่าวธิกีารแบบใดในการแก้ไขปัญหาเป็นทีย่อมรบัได้ในกลุม่ เพราะ

สอดคล้องกบัแบบแผนวฒันธรรมทีก่ลุม่มอียูใ่นใจ คอื ความกลัว หรือวิธกีารแบบใดในการแก้ไขปัญหาเป็นทีย่อมรบัไม่ได้ และขดักบัวฒันธรรม

กลุ่มทีม่อียูใ่นใจ หรือกลุม่ไม่มวีฒันธรรมนีอ้ยู ่คอื ความกล้าหาญในการคดิรเิริม่สร้างสรรค์ในการปฏบิตังิาน หรอืในการมคีวามสมัพนัธ์ระหว่าง

สมาชิกในองค์กรด้วยกัน วัฒนธรรมจึงเป็นเงื่อนไขส�าคัญควรแก่การระลึกถึงในการศึกษาปัญหาขององค์กรทั้งโครงสร้าง กระบวนการ 

พฤตกิรรม และสิง่แวดล้อมในองค์กรวฒันธรรมองค์กรกเ็ป็นสิง่ส�าคญัไม่น้อย เนือ่งจากวัฒนธรรมเป็นส่วนทีส่อดคล้องกบัเป้าหมาย และวสิยั

ทัศน์องค์กร ซึ่งแต่ละองค์กรย่อมมีวัฒนธรรมที่แตกต่างกัน อันเป็นแบบแผนของพฤติกรรมที่บุคคลภายในองค์กรยึดถือ และสืบทอดต่อกัน

เป็นแนวทางในการประพฤตปิฏบิตัโิดยมพีืน้ฐานมาจากความเชือ่ และค่านยิมต่าง ๆ  จนกลายเป็นระเบยีบแบบแผนขนบธรรมเนยีมประเพณี

ของแต่ละองค์กร ดงันัน้หากพนกังานมีพฤตกิรรม และทศันคตทิีเ่หมาะสมกบัวฒันธรรมองค์กรกจ็ะส่งเสรมิให้องค์กรมุง่สูค่วามส�าเรจ็ตรงตาม

เป้าหมายขององค์กรได้อย่างมีประสิทธิผล (นิธิพร ล่ิมประเสริฐ, 2559) งานวิจัยน้ีจะด�าเนินการวิจัยโดยใช้ บริษัท เอ็ม เอ็ม พี อินเตอร์

เนชัน่แนล จ�ากดั กรณศีกึษาจะด�าเนนิการส�ารวจพนกังานขององค์กร จงึต้องมุง่เน้นพฒันาองค์กร และทรพัยากรบคุคลไปพร้อมกนัโดยก�าหนด

เป้าหมายขององค์กรเพือ่ผลงานทีเ่พิม่ขึน้ รวมทัง้วฒันธรรมองค์กรทีม่ผีลต่อการปฏิบตังิานด้วย จงึจะสามารถสร้างความส�าเรจ็ในงานได้อย่าง

แท้จริง การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างขององค์กรตามนโยบาย และเป้าหมายการท�างานของบริษัท จะเน้นในเร่ืองของประสิทธิผลการท�างาน

เป็นหลักเพื่อให้มีความเข้าใจ และเป็นไปตามนโยบาย และเป้าหมายขององค์กรในภาพรวม ดังนั้น การพิจารณาไปสู่การสร้างวัฒนธรรม

องค์กรทีป่ระกอบด้วยผูบ้รหิาร และพนกังานองค์กรจงึมคีวามจ�าเป็นเนือ่งจากเป็นองค์ประกอบส�าคัญในการขบัเคล่ือนประสิทธผิล ซึง่ผูบ้รหิาร 

และพนักงานองค์กรต้องยอมรับกับนโยบาย และเป้าหมายขององค์กรที่มีการก�าหนดขึ้นมาใหม่ เพื่อเป็นแนวทางการท�างานของผู้บริหาร  

และพนักงานในองค์กรจึงจ�าเป็นต้องมีการเรียนรู้ถึงความแตกต่างของการท�างานแบบเดิม และแบบใหม่ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความมุ่งมั่น 

ความเอาใจใส่ในงาน การวางแผน การก�าหนดนโยบาย การก�าหนดเป้าหมายขององค์กร เพือ่เป็นแนวทางการท�างานขององค์กรให้เป็นไปใน

ทิศทางเดียวกัน จึงเป็นประเด็นของการศึกษาในครั้งน้ี โดยเน้นผลลัพธ์ในเรื่องประสิทธิผลการท�างานของพนักงานภายในองค์กรที่เกี่ยวกับ

วัฒนธรรมองค์กร จากความส�าคัญและปัญหาที่กล่าวมาข้างต้น ผู้วิจัยได้เห็นถึงแนวทางการศึกษาเรื่องวัฒนธรรมองค์กรที่ส่งผลต่อประสิทธิ

ผลการท�างานของพนักงาน บริษัท เอ็ม เอ็ม พี อินเตอร์เนชั่นแนล จ�ากัด เพื่อเป็นประโยชน์แก่ผู้บริหาร เพื่อให้พนักงานมีการปฏิบัติงานให้

มีประสิทธิผลอันจะส่งผลให้บริษัทมีความเข้มแข็งสามารถด�าเนินธุรกิจได้อย่างมั่นคง และแข่งขันได้อย่างเต็มประสิทธิผลจนสร้างผลก�าไรได้

เพิ่มขึ้นต่อไปในอนาคต และเพื่อน�าผลที่ได้ไปปรับปรุงต่อไปในบริษัท

 วัตถุประสงค์ 

 เพื่อศึกษาวัฒนธรรมองค์กรของบริษัท เอ็ม เอ็ม พี อินเตอร์เนชั่นแนล จ�ากัด

 เพื่อศึกษาประสิทธิผลการท�างานของพนักงาน บริษัท เอ็ม เอ็ม พี อินเตอร์เนชั่นแนล จ�ากัด

 เพื่อศึกษาวัฒนธรรมองค์กรที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการท�างานของพนักงาน บริษัท เอ็ม เอ็ม พี อินเตอร์เนชั่นแนล จ�ากัด
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  สมมติฐานการวิจัย 

 วัฒนธรรมองค์กรส่งผลต่อประสิทธิผลการท�างานของพนักงาน บริษัท เอ็ม เอ็ม พี อินเตอร์เนชั่นแนล จ�ากัด

กรอบแนวคิด

จากการศึกษาเรื่องวัฒนธรรมองค์กรที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการท�างานของพนักงานบริษัท เอ็ม เอ็ม พี อินเตอร์เนชั่นแนล จ�ากัด โดยตัวแปร

อิสระ ได้แก่ วัฒนธรรมองค์กร ตามแนวคิดของ Handy (1995) และตัวแปรตาม ได้แก่ ประสิทธิผลการท�างาน ตามแนวคิดของ Gibson 

(1982) ซึ่งได้ก�าหนดกรอบแนวคิดดังนี้

 ตัวแปรอิสระ ตัวแปรตาม

ประสิทธิผลการท�างานของพนักงานบริษัท

เอ็ม เอ็ม พี อินเตอร์เนชั่นแนล จ�ากัด

1. การผลิต 

2. ประสิทธิภาพ 

3. ความพึงพอใจ  

4. การปรับเปลี่ยน 

5. การพัฒนา 

ที่มา :Gibson (1982)

วัฒนธรรมองค์กรของบริษัท

เอ็ม เอ็ม พี อินเตอร์เนชั่นแนล จ�ากัด

1. วัฒนธรรมที่เน้นบทบาท

2. วัฒนธรรมเน้นที่งาน

3. วัฒนธรรมที่เน้นบทบาทอิสระ

    เฉพาะตัวบุคคล

4. วัฒนธรรมแบบเป็นผู้น�า

ที่มา : Handy (1995)

ภาพที่ 1  กรอบแนวคิด

2.  แนวคิด ทฤษฎี และการทบทวนวรรณกรรม

 2.1 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับวัฒนธรรมองค์กร

  Handy (1995) กล่าวว่า ทฤษฎีแบบแผนทางวัฒนธรรมที่เหมาะสม (The Theory of Cultural Propriety) เป็นรูปแบบ

วัฒนธรรมซึ่งเกิดจากวิถีชีวิต และพฤติกรรมของสมาชิกภายในองค์กร ซึ่งสอดคล้องกับคุณลักษณะต่าง ๆ ของเทพเจ้ากรีกโบราณ แบ่งเป็น 

4 รูปแบบ ดังนี้

  2.1.1  วฒันธรรมทีเ่น้นบทบาท (Apollo หรอื Role Culture) เป็นวฒันธรรมทีมุ่ง่เน้นถงึบทบาทหน้าที ่และความรบัผดิชอบ

ของบคุลากร โดยมกีารก�าหนดกฎระเบยีบ ข้อบงัคบั และกระบวนการปฏิบตังิานต่าง ๆ  ไว้อย่างชดัเจนเป็นลายลักษณ์อกัษรมกัใช้การประชมุ

ในการท�างานร่วมกันการตัดสินใจแก้ไขปัญหา  

  2.1.2  วฒันธรรมเน้นทีง่าน (Athena หรอื Task Oriented Culture) เป็นวัฒนธรรมทีเ่น้นการท�างานร่วมกนัเป็นทมีสนบัสนุน 

และส่งเสริมให้สมาชิกแต่ละคนพัฒนา และใช้ความรู้ ความสามารถอย่างเต็มที่เพื่อผลงาน และการพัฒนาที่ริเริ่มใหม่อยู่เสมองานที่ร่วมกัน

ท�าเป็นทีมจะถูกจัดตั้งเป็นโครงการ  

  2.1.3  วัฒนธรรมที่เน้นบทบาทอิสระเฉพาะตัวบุคคล (Dionysus หรือ Existential) บุคลากรในองค์กรที่มีวัฒนธรรมแบบนี้

จะสามารถก�าหนดแบบแผนการท�างาน และกฎเกณฑ์ต่าง ๆ  ด้วยตนเอง มคีวามเป็นอสิระสูง ความรู ้ความสามารถเฉพาะตวัของแต่ละบุคคล

เป็นสิ่งจ�าเป็น และมีผลต่อประสิทธิภาพ และชื่อเสียงขององค์กร

  2.1.4  วัฒนธรรมแบบเป็นผู้น�า (Zeus หรือ Leader Culture) รูปแบบวัฒนธรรมขององค์กร หรือหน่วยงานที่ประสบความ

ส�าเรจ็มกัจะเป็นผูน้�า หรอืผูบ้รหิารทีม่คีวามสามารถน�าพาองค์กร ให้ผ่านพ้นปัญหาอปุสรรค และพายเุศรษฐกจิทีก่�าลังถาโถมอย่างหนกัหน่วง

ในยุคปัจจุบันได้อย่างตลอดรอดฝั่ง 

 2.2  แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับประสิทธิผลการท�างาน

  Gibson (1982) กล่าวว่า ประสทิธผิล คอื การกระท�า หรอืความพยายามใด ๆ  ทีมุ่่งหมายว่าจะได้รบัผลบางอย่างท่ีเกดิขึน้จาก

การกระท�า หรือการกระท�า ซึ่งผลนั้นจะมีประสิทธิผลสูงต�่าเพียงใดขึ้นอยู่กับผลที่ได้รับว่าตรงครบถ้วนทั้งเชิงปริมาณ และคุณภาพ หรือไม่ 

พิจารณา 2 ระดับ คือ 
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  2.2.1  ประสิทธิผลของบุคคล คือ ลักษณะบุคคลที่มีความสามารถในการปฏิบัติงาน หรือกิจกรรมใด ๆ แล้วประสบความ

ส�าเร็จให้เกิดผลโดยตรง และครบถ้วนตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้ โดยผลที่เกิดขึ้นมีคุณภาพ ความถูกต้อง และสามารถน�าผลนั้นไปใช้ให้เกิด

ประโยชน์จากการปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ

  2.2.2  ประสิทธิผลขององค์กร ประกอบด้วย 

   การผลิต (Production) การสร้างทรัพย์ และบริการต่าง ๆ เพื่อบ�าบัดความต้องการของมนุษย์ การผลิตสิ่งของ 

และบรกิารทกุอย่างจะต้องเป็นการสร้างประโยชน์ทางเศรษฐกจิขึน้ใหม่ การผลติ หรอืการสร้างประโยชน์ทางเศรษฐกจิขึน้ใหม่ อาจจดัอยูใ่น

ลกัษณะใดลกัษณะหนึง่องค์กรสามารถด�าเนนิผลผลติให้ได้ผลผลติทัง้เชงิปรมิาณ และคณุภาพตรงกบัความต้องการขององค์กรโดยกระบวนการ

ผลิตมี 3 ประการดังนี้ ปัจจัยการน�าเข้า กระบวนการแปลงสภาพ และผลผลิต 

   ประสิทธิภาพ (Efficiency) องค์กรที่สามารถจัดการอัตราส่วนระหว่างปัจจัยทรัพยากรที่ใช้ กับผลผลิตมีความเหมาะสม

ใช้อย่างคุม้ค่าเป็นเรือ่งของการใช้ปัจจยั และกระบวนการในการด�าเนนิงานโดยมผีลผลติทีไ่ด้รบัเป็นตวัก�ากบัการแสดงประสทิธภิาพของการ

ด�าเนินงานใด ๆ 

   ความพงึพอใจ (Satisfaction) องค์กรสามารถด�าเนนิงานทีน่�ามาซึง่ความส�าเรจ็ตรงกบัความต้องการ และความคาดหวงั

ของสมาชิกภายในองค์กร หากมองในภาพรวมองค์กรก็เปรียบเสมือนเป็นคนคนหนึ่งซึ่งเป็นภาพรวมของทั้งหมดที่ชัดเจน 

   การปรับเปลี่ยน (Adaptiveness) องค์กรมีกลไกในการปรับเปลี่ยนการด�าเนินงานให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่

เปลี่ยนแปลงไปทั้งภายใน และภายนอกองค์กรนอกจากการเปลี่ยนแปลงจะเป็นธรรมชาติของค์กรแล้ว ยังเป็นสิ่งที่ส่งผลให้องค์กรเกิดการ

พัฒนาอย่างต่อเนื่องการมองหาแนวทางใหม่ ๆ 

   การพัฒนา (Development) องค์กรสามารถเพิ่มพูนศักยภาพ และวิสัยสามารถขององค์กรที่เจริญก้าวหน้าตามการ

เปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อม การยกระดับองค์กรอย่างสร้างสรรค์ และให้เกิดประสิทธิผลสูงสุด 

 2.3  การทบทวนวรรณกรรม

  เกตุศิรินทร์ เพ็ชรบูรณ์ (2557) ท�าการศึกษาเรื่องลักษณะส่วนบุคคล ภาวะผู้น�าการเปล่ียนแปลง และวัฒนธรรมองค์การ 

ที่ส่งผลต่อประสิทธิผลในการปฏิบัติงานของพนักงานระดับปฏิบัติการ : กรณีศึกษาเขตสาทร กรุงเทพมหานคร สถิติที่ใช้วิเคราะห์ข้อมูล คือ 

สถิติเชิงพรรณนา และสถิติเชิงอนุมาน ได้แก่ สถิติหาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรด้วยวิธีวิเคราะห์การถดถอยแบบพหุคูณ ผลการศึกษา  

พบว่า ภาวะผูน้�าการเปลีย่นแปลงในด้านการสร้างบารม ีและด้านการค�านงึถงึปัจเจกบคุคลส่งผลต่อประสทิธผิลในการปฏบิติังานของพนกังาน

ระดับปฏิบัติการเขตสาทร กรุงเทพมหานคร และวัฒนธรรมองค์การในด้านการริเริ่มส่วนบุคคล และด้านระบบการให้รางวัลขององค์การ 

ส่งผลต่อประสิทธิผลในการปฏิบัติงานของพนักงานระดับปฏิบัติการเขตสาทร กรุงเทพมหานคร อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ 0.05

  จริาภรณ์ ขนุรัง (2559) ท�าการศกึษาเรือ่งการศึกษาปัจจยัลักษณะประชากรศาสตร์ ปัจจยัด้านลักษณะงาน และปัจจยัวฒันธรรม

องค์กรที่มีผลต่อประสิทธิผลการปฏิบัติงานของพนักงานบริษัทเอกชนในเขตอ�าเภอพระสมุทรเจดีย์ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ  

สถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติเชิงอนุมานโดยจะใช้สถิติทดสอบวิเคราะห์การถดถอยแบบ

พหุคูณ ผลการศึกษา พบว่า อิทธิพลของปัจจัยด้านลักษณะงานในด้านความก้าวหน้าในการท�างาน และความรับผิดชอบ และการมีส่วนร่วม

ในงาน ส่งผลต่อประสทิธผิลการปฏบิตังิานของพนกังานบรษิทัเอกชนในทางตรงกันข้าม ด้านความส�าคญัของลกัษณะงานไม่มผีลต่อประสทิธผิล

การปฏบิติังานของพนกังานบรษิทัเอกชน และอทิธพิลของปัจจยัด้านวฒันธรรมองค์กรส่งผลต่อประสทิธผิลการปฏบิตังิานของพนกังานบรษิทั

เอกชน อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ 0.05

  นิธิพร ลิ่มประเสริฐ (2559) ท�าการศึกษาเรื่องปัจจัยด้านภาวะผู้น�า ปัจจัยด้านวัฒนธรรมองค์กร และปัจจัยด้านกระบวนการ

สื่อสารภายในองค์กรท่ีมีผลต่อประสิทธิผลการท�างานเป็นทีมของพนักงานบริษัทเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์

ข้อมลู คอื สถติเิชงิพรรณนา ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลีย่ ส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน และสถิตเิชงิอนมุานโดยจะใช้สถิตทิดสอบวเิคราะห์การถดถอย

แบบพหุคูณ ผลการศึกษา พบว่า ภาวะผู้น�า วัฒนธรรมองค์กร และกระบวนการสื่อสารภายในองค์กรมีผลต่อประสิทธิผลการท�างานเป็นทีม

ของพนักงานบริษัทเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ 0.05

  มนตรี ประชากรธัญญกิจ (2559) ท�าการศึกษาเรื่องการติดต่อสื่อสารองค์กร วัฒนธรรมองค์กร และภาวะผู้น�าที่มีผลต่อ 

ประสิทธิผลการท�างานเป็นทีมของบริษัท บางกอกโคมัตสุเซลส์ จ�ากัด สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าคะแนน

เฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์ทางสถิติโดยใช้การวิเคราะห์ถดถอยอย่างง่าย และการวิเคราะห์ความถดถอยเชิงเส้นแบบ

พหคุณู ผลการศกึษา พบว่า การติดต่อสือ่สารองค์กรมอีทิธพิลต่อประสิทธผิลการท�างานเป็นทมีบรษิทั บางกอกโคมตัสุเซลส์ จ�ากัด วฒันธรรม
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องค์กรมีอิทธิพลต่อประสิทธิผลการท�างานเป็นทีมบริษัท บางกอกโคมัตสุเซลส์ จ�ากัด และภาวะผู้น�ามีอิทธิพลต่อประสิทธิผลการท�างานเป็น

ทมีบรษัิท บางกอกโคมตัสเุซลส์ จ�ากดั แต่ด้านมนษุยสมัพนัธ์ของภาวะผูน้�าไม่มอีทิธพิลต่อประสทิธผิลการท�างานเป็นทมีของบรษัิท บางกอก

โคมัตสุเซลส์ จ�ากัด อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

  ณฐัรตัน์ สขุใย (2562) ท�าการศกึษาเรือ่งปัจจยัส่วนบุคคล การยอมรบัเทคโนโลย ีและวฒันธรรมองค์กรทีส่่งผลต่อประสทิธผิล

การท�างานของพนักงานธนาคารกรุงไทย จ�ากัด (มหาชน) สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  

และการวิเคราะห์สมมติฐานใช้สถิติทดสอบหาความสัมพันธ์แบบถดถอยอย่างง่าย และสถิติวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุคูณ ผลการศึกษา  

พบว่า ปัจจัยส่วนบุคคลด้าน อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพ อายุงาน ปัจจัยด้านการยอมรับเทคโนโลยี และวัฒนธรรมองค์กรมีผลต่อ

ประสิทธิผลการท�างานของพนักงาน ธนาคารกรุงไทย จ�ากัด (มหาชน) อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

3.  วิธีการวิจัย

 3.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง

  ประชากรทีใ่ช้ในการศกึษา ได้แก่ พนกังานระดบัปฏิบตักิาร จ�านวน 532 คน (ฝ่ายบุคคลบรษิทั เอม็ เอม็ พ ีอนิเตอร์เนชัน่แนล 

จ�ากัด ณ วันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2564) 

  กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา คือ พนักงานระดับปฏิบัติการของบริษัท เอ็ม เอ็ม พี อินเตอร์เนชั่นแนล จ�ากัด ก�าหนดขนาด

ของกลุ่มตัวอย่าง เนื่องจากทราบจ�านวนประชากรที่แน่นอน จึงใช้การค�านวณหาขนาดกลุ่มตัวอย่างของ Yamane (1973) ที่ระดับความเชื่อ

มัน่ร้อยละ 95 และระดบัความคลาดเคลือ่นร้อยละ ±5 จากสูตรแทนค่าได้ 228.32 หรอืประมาณ 229 ตวัอย่าง โดยเกบ็ตวัอย่างเพิม่ประมาณ

ร้อยละ 10 ดังนั้นขนาดกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ส�าหรับงานวิจัยครั้งนี้ รวมทั้งสิ้น 250 ตัวอย่าง

 3.2  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย

  การวจิัยครัง้นี้เป็นการวิจยัเชงิส�ารวจ (Survey Research) ผูว้จิัยใช้เครือ่งมอืในการเกบ็รวบรวมข้อมูลเปน็แบบสอบถามแบบ

ปลายปิด (Closed-end Questionnaire) ซ่ึงประกอบด้วยข้อมลูปัจจยัส่วนบคุคล ข้อมลูวัฒนธรรมองค์กร และข้อมลูประสทิธผิลการท�างาน

ของพนักงานบริษัท เอ็ม เอ็ม พี อินเตอร์เนชั่นแนล จ�ากัด ในการท�าวิจัยแบบสอบถามแบ่งออกเป็น 4 ส่วน ตามรายละเอียดดังนี้

  ส่วนที่ 1 ข้อค�าถามเกี่ยวกับปัจจัยส่วนบุคคล จ�านวน 5 ข้อ ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา ประสบการณ์ท�างาน และราย

ได้ต่อเดือน

  ส่วนท่ี 2 ข้อค�าถามเก่ียวกับวัฒนธรรมองค์กรของบริษัท เอ็ม เอ็ม พี อินเตอร์เนช่ันแนล จ�ากัด จ�านวน 4 ด้าน ได้แก่  

ด้านวัฒนธรรมที่เน้นบทบาท ด้านวัฒนธรรมเน้นที่งาน ด้านวัฒนธรรมที่เน้นบทบาทอิสระเฉพาะตัวบุคคล และด้านวัฒนธรรมแบบเป็นผู้น�า

  ส่วนที่ 3 ข้อค�าถามเกี่ยวกับประสิทธิผลการท�างานของพนักงานบริษัท เอ็ม เอ็ม พี อินเตอร์เนชั่นแนล จ�ากัด จ�านวน 5 ด้าน 

ได้แก่ ด้านการผลิต ด้านประสิทธิภาพ ด้านความพึงพอใจ ด้านการปรับเปลี่ยน และด้านการพัฒนา

  โดยในส่วนท่ี 2 และ 3 ข้อค�าถามเก่ียวกับวัฒนธรรมองค์กร และข้อค�าถามเกี่ยวกับประสิทธิผลการท�างาน มีระดับการวัด

อันตราภาคชั้น (Interval Scale) โดยก�าหนดระดับความคิดเห็นไว้ 5 ระดับ ดังนี้

   คะแนน 5 หมายถึง มีความคิดเห็นด้วยในระดับมากที่สุด

   คะแนน 4 หมายถึง มีความคิดเห็นด้วยในระดับมาก

   คะแนน 3 หมายถึง มีความคิดเห็นด้วยในระดับปานกลาง

   คะแนน 2 หมายถึง มีความคิดเห็นด้วยในระดับน้อย

   คะแนน 1 หมายถึง มีความคิดเห็นด้วยในระดับน้อยที่สุด

  ส่วนที่ 4 แบบสอบถามเป็นแบบปลายเปิดเกี่ยวกับการแสดงความคิดเห็น และข้อเสนอแนะเพิ่มเติม

 3.3  การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ

  แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยน�าแบบสอบถามไปทดลองใช้ (Try Out) จ�านวน 30 ชุด เพื่อตรวจ

สอบความเที่ยงของเครื่องมือ (Validity) มีค่าสัมประสิทธิ์ความเชื่อมั่น (Cornbrash’s alpha) ทั้งฉบับเท่ากับ 0.97 

 3.4 วิธีวิเคราะห์ข้อมูล

  3.4.1 การวิเคราะห์สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Analysis) ประกอบด้วย 3 ส่วน ดังนี้

   ส่วนที่ 1 ปัจจัยส่วนบุคคล ใช้สถิติค่าความถี่ (Frequency) และค่าร้อยละ (Percentage)
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   ส่วนที่ 2 การวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับวัฒนธรรมองค์กรของบริษัท เอ็ม เอ็ม พี อินเตอร์เนชั่นแนล จ�ากัด ประกอบด้วย

ข้อมูล 4 ด้าน ได้แก่ ด้านวัฒนธรรมท่ีเน้นบทบาท ด้านวัฒนธรรมเน้นที่งาน ด้านวัฒนธรรมที่เน้นบทบาทอิสระเฉพาะตัวบุคคล  

และด้านวัฒนธรรมแบบเป็นผู้น�า

   ส่วนที่ 3 การวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับประสิทธิผลการท�างานของพนักงาน บริษัท เอ็ม เอ็ม พี อินเตอร์เนชั่นแนล จ�ากัด 

ประกอบด้วยข้อมูล 5 ด้าน ได้แก่ ด้านการผลิต ด้านประสิทธิภาพ ด้านความพึงพอใจ ด้านการปรับเปลี่ยน และด้านการพัฒนา

   โดยในส่วนที่ 2 และ 3 ใช้สถิติค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) โดยมีเกณฑ์ในการ

พิจารณาระดับค่าคะแนนเฉลี่ยของตัวแปร แบ่งระดับคะแนนออกเป็น 5 ระดับ (ภัทรธิรา ผลงาม, 2559 : 190) ดังนี้ 

    ค่าเฉลี่ย 4.21 – 5.00 หมายถึง มีความคิดเห็นในระดับเห็นด้วยมากที่สุด  

    ค่าเฉลี่ย 3.41 – 4.20 หมายถึง มีความคิดเห็นในระดับเห็นด้วยมาก  

    ค่าเฉลี่ย 2.61 – 3.40 หมายถึง มีความคิดเห็นในระดับเห็นด้วยปานกลาง

    ค่าเฉลี่ย 1.81 – 2.60 หมายถึง มีความคิดเห็นในระดับเห็นด้วยน้อย

    ค่าเฉลี่ย 1.00 – 1.80 หมายถึง มีความคิดเห็นในระดับเห็นด้วยน้อยที่สุด

  3.4.2  การวิเคราะห์สถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics)

   ใช้การวเิคราะห์ข้อมลูวฒันธรรมองค์กรทีส่่งผลต่อประสิทธผิลการท�างานของพนกังานบรษิทั เอม็ เอม็ พ ีอนิเตอร์เนชัน่แนล 

จ�ากัด โดยใช้การวิเคราะห์สมการถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) ทดสอบสมมติฐาน ก�าหนดนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ 

0.05

4. ผลการวิจัย

 4.1  ปัจจัยส่วนบุคคล พบว่า ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ�านวน 144 คน คิดเป็นร้อยละ 57.60 อายุระหว่าง 31-40 ปี จ�านวน 

121 คน คิดเป็นร้อยละ 48.40 ระดับการศึกษาสูงสุด ระดับปริญญาตรี จ�านวน 103 คน คิดเป็นร้อยละ 41.20 ประสบการณ์ท�างานระหว่าง 

1-5 ปี จ�านวน 109 คน คิดเป็นร้อยละ 43.60 รายได้ต่อเดือนระหว่าง 10,001-15,000 บาท จ�านวน 88 คน คิดเป็นร้อยละ 35.20

 4.2  วัฒนธรรมองค์กรของบริษัท เอ็ม เอ็ม พี อินเตอร์เนชั่นแนล จ�ากัด พบว่า ภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด (ค่าเฉลี่ย 

4.34) เมื่อพิจารณาวัฒนธรรมองค์กร จ�าแนกตามรายด้าน พบว่า ด้านที่มีความคิดเห็นระดับแรก คือ ด้านวัฒนธรรมเน้นที่งาน มีค่าเฉลี่ยอยู่

ในระดับมากที่สุด (ค่าเฉลี่ย 4.36) รองลงมา คือ ด้านวัฒนธรรมแบบเป็นผู้น�า มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด (ค่าเฉลี่ย 4.35) ด้านวัฒนธรรม

ที่เน้นบทบาท มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด (ค่าเฉลี่ย 4.32) และล�าดับสุดท้าย คือ ด้านวัฒนธรรมที่เน้นบทบาทอิสระเฉพาะตัวบุคคล มีค่า

เฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด (ค่าเฉลี่ย 4.31) ตามล�าดับ 

 4.3  ประสิทธิผลการท�างานของพนักงานบริษัท เอ็ม เอ็ม พี อินเตอร์เนชั่นแนล จ�ากัด พบว่า ภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก

ที่สุด (ค่าเฉลี่ย 4.38) เมื่อพิจารณาประสิทธิผลการท�างาน จ�าแนกตามรายด้าน พบว่า ด้านที่มีความคิดเห็นล�าดับแรก คือ ด้านประสิทธิภาพ 

มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด (ค่าเฉลี่ย 4.43) รองลงมา คือ ด้านการปรับเปลี่ยน มีค่าอยู่ในระดับมากที่สุด (ค่าเฉลี่ย 4.43) ด้านการพัฒนา 

มีค่าอยู่ในระดับมากที่สุด (ค่าเฉลี่ย 4.39) ด้านการผลิต มีค่าอยู่ในระดับมากที่สุด (ค่าเฉลี่ย 4.36) และล�าดับสุดท้าย คือ ด้านความพึงพอใจ 

มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด (ค่าเฉลี่ย 4.30) ตามล�าดับ 

 4.4  การทดสอบสมมติฐาน ด้วยสมการถดถอยเชิงพหุคูณ โดยการตรวจสอบข้อตกลงเบื้องต้นในเรื่องค่าความคลาดเคลื่อนของ

ตัวแปรเป็นอิสระต่อกัน และการตรวจสอบในภาวะร่วมเส้นตรงพหุ (Multicollinearity) พบว่าตัวแปรอิสระทั้ง 4 ตัวแปรเป็นไปตามภาวะ

ร่วมเส้นตรงพหุ เมื่อพิจารณาจากค่าของ Tolerance และ VIF พบว่า มีค่า Tolerance > 0.1 และ VIF <10 ซึ่งผ่านข้อตกลงเบื้องต้นนี้  

 โดยผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า วัฒนธรรมองค์กร ได้แก่ ด้านวัฒนธรรมที่เน้นบทบาท ด้านวัฒนธรรมเน้นที่งาน ด้านวัฒนธรรมที่เน้น

บทบาทอิสระเฉพาะตัวบุคคล และด้านวัฒนธรรมแบบเป็นผู้น�า ส่งผลต่อประสิทธิผลการท�างานของพนักงานบริษัท เอ็ม เอ็ม พี อินเตอร์

เนชั่นแนล จ�ากัด อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 (ตารางที่ 1) 
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ตารางที่ 1  การวิเคราะห์วัฒนธรรมองค์กรที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการท�างานของพนักงาน บริษัท เอ็ม เอ็ม พี อินเตอร์เนชั่นแนล จ�ากัด โดย

ใช้แบบจ�าลองสมการถดถอยเชิงพหุคูณ

วัฒนธรรมองค์กร Coefficients Std. Error t Sig.
Collinearity Statistics

Tolerance VIF

ค่าคงที่ 1.44 0.15 9.85* 0.00

ด้านวัฒนธรรมที่เน้นบทบาท 0.11 0.04 2.71* 0.00 0.50 1.99

ด้านวัฒนธรรมเน้นที่งาน 0.19 0.04 4.33* 0.00 0.44 2.27

ด้านวฒันธรรมทีเ่น้นบทบาทอสิระเฉพาะ

ตัวบุคคล 0.14 0.05 2.95* 0.00 0.41 2.44

ด้านวัฒนธรรมแบบเป็นผู้น�า 0.24 0.04 5.89* 0.00 0.46 2.18

R2 = 0.585, Adj. R2 = 0.580, F = 104.12

*มีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

ตัวแปรตาม คือ ประสิทธิผลการท�างาน

5.  อภิปรายผล สรุปและข้อเสนอแนะ

 5.1  การศึกษาเรื่องวัฒนธรรมองค์กรที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการท�างานของพนักงานบริษัท เอ็ม เอ็ม พี อินเตอร์เนชั่นแนล จ�ากัด 

ได้แบ่งการอภิปรายผลตามวัตถุประสงค์ ดังนี้ 

  5.1.1  ผลการศึกษาวัฒนธรรมองค์กรของบริษัท เอ็ม เอ็ม พี อินเตอร์เนชั่นแนล จ�ากัด พบว่า ภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับ

มากที่สุด (ค่าเฉลี่ย 4.34) เมื่อพิจารณาวัฒนธรรมองค์กร จ�าแนกตามรายด้าน พบว่า ค่าเฉลี่ยแต่ละด้านอยู่ในระดับมากที่สุด ด้านที่มีความ

คิดเห็นระดับแรก คือ ด้านวัฒนธรรมเน้นที่งาน (ค่าเฉลี่ย 4.36) รองลงมา คือ ด้านวัฒนธรรมแบบเป็นผู้น�า (ค่าเฉลี่ย 4.35) ด้านวัฒนธรรม

ที่เน้นบทบาท (ค่าเฉลี่ย 4.32) และล�าดับสุดท้าย คือ ด้านวัฒนธรรมที่เน้นบทบาทอิสระเฉพาะตัวบุคคล (ค่าเฉลี่ย 4.31) ตามล�าดับ 

ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของนิธิพร ลิ่มประเสริฐ (2559) ท�าการศึกษาเรื่องปัจจัยด้านภาวะผู้น�า ปัจจัยด้านวัฒนธรรมองค์กร และปัจจัยด้าน

กระบวนการติดต่อส่ือสารท่ีมีผลต่อประสิทธิผลการท�างานเป็นทีมของพนักงานบริษัทเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการศึกษา พบว่า 

โดยภาพรวมมีค่าเฉล่ียอยู่ในระดับมาก ซ่ึงอิทธิพลของวัฒนธรรมองค์กรในด้านวัฒนธรรมท่ีเน้นบทบาท ด้านวัฒนธรรมที่เน้นบทบาทอิสระ

เฉพาะตัวบุคคล และวัฒนธรรมแบบเป็นผู้น�าส่งผลต่อประสิทธิผลการท�างานเป็นทีมของพนักงานบริษัทเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร

  5.1.2  ผลการศึกษาประสิทธิผลการท�างานของพนักงานบริษัท เอ็ม เอ็ม พี อินเตอร์เนชั่นแนล จ�ากัด พบว่า ภาพรวมมีค่า

เฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด (ค่าเฉลี่ย 4.38) เมื่อพิจารณาประสิทธิผลการท�างาน จ�าแนกตามรายด้าน พบว่า ค่าเฉลี่ยแต่ละด้านอยู่ในระดับ

มากที่สุด ด้านที่มีความคิดเห็นล�าดับแรก คือ ด้านประสิทธิภาพ (ค่าเฉลี่ย 4.43) รองลงมา คือ ด้านการปรับเปลี่ยน (ค่าเฉลี่ย 4.43) ด้านการ

พัฒนา (ค่าเฉลี่ย 4.39) ด้านการผลิต (ค่าเฉลี่ย 4.36) และล�าดับสุดท้าย คือ ด้านความพึงพอใจ (ค่าเฉลี่ย 4.30) ตามล�าดับ ซึ่งสอดคล้องกับ

งานวิจัยของเกตุศิรินทร์ เพ็ชรบูรณ์ (2557) ท�าการศึกษาเรื่องลักษณะส่วนบุคคล ภาวะผู้น�าการเปลี่ยนแปลง และวัฒนธรรมองค์การที่ส่งผล

ต่อประสิทธิผลในการปฏิบัติงานของพนักงานระดับปฏิบัติการ: กรณีศึกษาเขตสาทร กรุงเทพมหานคร ผลการศึกษา พบว่า ประสิทธิผลใน

การปฏิบัติงานของพนักงานระดับปฏิบัติการ มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด อาจเป็นเพราะด�าเนินงานปฏิบัติตามแผนงานที่วางไว้จนบรรลุ

เป้าหมายขององค์การ ท�างานด้วนความกระตือรือร้น เพื่อให้งานที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้าแผนกส�าเร็จทันเวลา สามารถท�างานที่ได้รับ

มอบหมายอย่างมีคุณภาพ และตระหนักถึงการท�างานที่ถูกวิธี เพื่อเพิ่มประสิทธิผลสูงสุดในการท�างาน

  5.1.3  ผลการศึกษาวัฒนธรรมองค์กรที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการท�างานของพนักงานบริษัท เอ็ม เอ็ม พี อินเตอร์เนชั่นแนล 

จ�ากัด พบว่า วัฒนธรรมองค์กรด้านวัฒนธรรมที่เน้นบทบาท ด้านวัฒนธรรมเน้นที่งาน ด้านวัฒนธรรมที่เน้นบทบาทอิสระเฉพาะบุคคล และ

ด้านวัฒนธรรมแบบเป็นผู้น�า ส่งผลต่อประสิทธิผลการท�างานของพนักงานบริษัท เอ็ม เอ็ม พี อินเตอร์เนชั่นแนล จ�ากัด อย่างมีนัยส�าคัญทาง

สถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของจิราภรณ์ ขุนรัง (2559) การศึกษาปัจจัยลักษณะประชากรศาสตร์ ปัจจัยด้านลักษณะงาน 

และปัจจยัวฒันธรรมองค์กรทีม่ผีลต่อประสทิธผิลการปฏิบตังิานของพนกังานบรษิทัเอกชนในเขตอ�าเภอพระสมทุรเจดย์ี อย่างมนียัส�าคญัทาง

สถิติที่ระดับ 0.05  และสอดคล้องกับงานวิจัยของมนตรี ประชากรธัญญกิจ (2559) ท�าการศึกษาเรื่องการติดต่อสื่อสาร วัฒนธรรมองค์กร 
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และภาวะผู้น�าที่มีผลต่อประสิทธิผลการท�างานเป็นทีมของบริษัท บางกอกโคมุตสึเซลล์ จ�ากัด ผลการศึกษา พบว่า วัฒนธรรมองค์กรส่งผล

ต่อประสิทธิผลการท�างานเป็นทีมบริษัท บางกอกโคมัตสุเซลล์ จ�ากัด อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และสอดคล้องกับงานวิจัยของ

ณฐัรตัน์ สขุใย (2562) ท�าการศกึษาเรือ่งปัจจยัส่วนบุคคล การยอมรบัเทคโนโลย ีและวัฒนธรรมองค์กรทีส่่งผลต่อประสิทธผิลการท�างานของ

พนักงานธนาคารกรุงไทยจ�ากัด ผลการศึกษา พบว่า วัฒนธรรมองค์กรมีผลต่อประสิทธิผลการท�างาน อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

 5.2 ข้อเสนอแนะ

  5.2.1  ข้อเสนอแนะในการน�าผลการวิจัยไปใช้

    ในภาวะการแข่งขันท่ีรุนแรงข้ึนในปัจจุบันผู้บริหารทุกคนย่อมต้องการให้การด�าเนินการต่าง ๆ ภายในองค์กรมี

ประสิทธิภาพ และประสิทธิผลเพื่อท่ีจะสามารถแข่งขันกับคู่แข่งได้ในตลาด ดังนั้น สิ่งที่ผู้บริหารต้องค�านึงถึงนอกเหนือจากกลยุทธ์ในการ

ด�าเนินการ คือ บุคลากรภายในองค์กร ท่ีเป็นพลังส�าคัญในการขับเคลื่อนองค์กรให้สามารถบรรลุเป้าหมายให้ประสบผลส�าเร็จได้ผู้บริหาร 

จึงต้องมีความเข้าใจในบุคลากรของตนเอง และสามารถที่จะสร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้ใต้บังคับบัญชาให้เกิดการเปล่ียนแปลงทั้งความคิด 

ความเชื่อ ค่านิยม โลกทัศน์ต่าง ๆ ท่ีจะน�าไปสู่การปฏิบัติที่ท�าให้องค์การดีขึ้น และจะเป็นผลที่จะท�าให้เกิดวัฒนธรรมที่ดีภายในองค์กร  

ในส่วนของวัฒนธรรมองค์การที่ท้ังผู้บริหารรวมถึงบุคคลากรในทุก ๆ ฝ่ายขององค์กรจะต้องตระหนักถึง ได้แก่ วัฒนธรรมที่เน้นบทบาท 

วฒันธรรมเน้นทีง่าน วฒันธรรมทีเ่น้นบทบาทอสิระเฉพาะตวับคุคล และวฒันธรรมแบบเป็นผูน้�า อนัจะส่งผลให้เกดิประสทิธผิลทัว่ทัง้องค์กร 

และสามารถแข่งขันได้

  5.2.2  ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป

    งานวจิยัครัง้นีเ้ป็นการศกึษาวฒันธรรมองค์กรทีส่่งผลต่อประสิทธผิลการท�างานของพนกังานบรษัิท เอม็ เอม็ พ ีอนิเตอร์

เนชั่นแนล จ�ากัด ซึ่งผลการศึกษาท�าให้ทราบว่าแม้ว่าพนักงานระดับปฏิบัติการจะสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิผล ได้แก่ ด้านการ

ผลิต ด้านประสิทธิภาพ ด้านความพึงพอใจ ด้านการปรับเปลี่ยน และด้านการพัฒนา ซึ่งเป็นปัจจัยส�าคัญที่จะสร้างให้พนักงานในแต่ละฝ่าย

เกดิความสามคัค ีและความเข้าใจต่อกนัทัว่ทัง้องค์กร ไม่ใช่เฉพาะกลุม่ หรอืเฉพาะแผนกของตน ดงันัน้ ในการศกึษาครัง้ต่อไปควรท่ีจะศึกษา

เกี่ยวกับการท�างานเป็นทีมของพนักงานระดับปฏิบัติการ ว่ามีปัจจัยใดบ้างที่ส่งผล และไม่ส่งผลต่อการท�างานเป็นทีม รวมถึงกระบวนการใน

การพัฒนาศักยภาพของการท�างานเป็นทีมของพนักงาน เพื่อให้สามารถสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างกันภายในองค์กร อันจะก่อให้เกิด

ประสทิธผิลในการปฏบัิตงิานภายในองค์กร และบรรลสุูค่วามส�าเรจ็ตามเป้าหมายขององค์กรต่อไป ซึง่หากสามารถท�าการวจัิยดังทีเ่สนอแนะ

นีไ้ด้จะเป็นผลให้ทัง้ผูบ้รหิาร และพนกังานระดบัปฏบิติัการเข้าใจ และสามารถน�าแนวทาง หรอืปัญหาทีพ่บไปท�าการแก้ไข และปฏิบตัใิห้เกดิ

ผลอย่างมีประสิทธิผลได้
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คุณภาพการบริการที่ส่งผลต่อความจงรักภักดีของผู้ใช้บริการน�้าประปา  

กรณีศึกษา : บริษัท กิจการร่วมค้า ไทยพานิชนาวา ก่อสร้างและแหล่งน�้าไทย จ�ากัด

Service quality that affects the Loyalty of customer, The case of Thai Panichnava Construction 

and Langnumthai Joint Venture Co., Ltd.

มัทนา คชรัตน์1 และ นัทธ์หทัย อือนอก2 

Mattana Khotcharat1 and Nuthatai Ounok 2

Thonburi University

บทคัดย่อ

 การวิจัยน้ีมีวัตถุประสงค์เพื่อ (1) ศึกษาคุณภาพการบริการของบริษัท กิจการร่วมค้า ไทยพานิชนาวา ก่อสร้างและแหล่งน�้าไทย 

จ�ากัด (2) ศึกษาความจงรักภักดีของผู้ใช้บริการน�้าประปา บริษัท กิจการร่วมค้า ไทยพานิชนาวา ก่อสร้างและแหล่งน�้าไทย จ�ากัด และ  

(3) ศึกษาคุณภาพการบริการที่ส่งผลต่อความจงรักภักดีของผู้ใช้บริการน�้าประปา บริษัท กิจการร่วมค้า ไทยพานิชนาวา ก่อสร้างและแหล่ง

น�า้ไทย จ�ากดั โดยกลุม่ตวัอย่างทีท่�าการศกึษา จ�านวน 300 คน เครือ่งมอืทีใ่ช้ในการวจิยัเป็นแบบสอบถาม ผลทดสอบค่าความเชือ่มัน่ทัง้ฉบบั

เท่ากบั 0.96 วเิคราะห์ข้อมลูโดยใช้ค่าความถี ่ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน และใช้การวเิคราะห์สมการถดถอยพหคูุณ ผลการศึกษา  

พบว่า (1) คุณภาพการบริการ ภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านท่ีมีความคิดเห็นล�าดับแรก คือ 

ด้านการตอบสนอง รองลงมา คือ ด้านลักษณะทางกายภาพ และล�าดับสุดท้าย คือ ด้านการดูแลเอาใจใส่ ตามล�าดับ (2) ระดับความจงรัก

ภักดี ภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านที่มีความคิดเห็นล�าดับแรก คือ ด้านความอ่อนไหวต่อราคา  

รองลงมา คอื ด้านพฤตกิรรมการร้องเรยีน และล�าดบัสดุท้าย คอื ด้านความตัง้ใจซือ้ ตามล�าดับ และ (3) คณุภาพการบรกิาร ได้แก่ ด้านความ

น่าเชื่อถือ ด้านการตอบสนอง ด้านความเชื่อมั่น และด้านการดูแลเอาใจใส่ ส่งผลต่อความจงรักภักดีของผู้ใช้บริการน�้าประปา กรณีศึกษา : 

บริษัท กิจการร่วมค้า ไทยพานิชนาวา ก่อสร้างและแหล่งน�้าไทย จ�ากัด อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ส่วนคุณภาพการบริการ  

ด้านลักษณะทางกายภาพ ไม่ส่งผลต่อความจงรักภักดีของผู้ใช้บริการน�้าประปา

ค�าส�าคัญ: คุณภาพการบริการ, ความจงรักภักดี, บริษัท กิจการร่วมค้า ไทยพานิชนาวา ก่อสร้างและแหล่งน�้าไทย จ�ากัด

Abstract

 The purpose of this research was to (1) study the service quality of the Thai Panichnava Construction and 

Langnumthai Joint Venture Co., Ltd. (2) study the loyalty of customer of Thai Panichnava Construction and Langnumthai 

Joint Venture Co., Ltd. (3) study the quality of service that affects Loyalty of customer of Thai Panichnava Construction 

and Langnumthai Joint Venture Co., Ltd. The sample was consisted of 300 samples. An instrument used in the study 

was a questionnaire, with its reliability of 0.96. The statistics used for data analysis consisted of frequency, mean, 

percentage, standard deviation and multiple regression analysis. The results showed that (1) the service quality showed 

the mean overall average at a high level, when considering each aspect, it was found that the aspect with the first 

opinion was the response aspect, followed by the physical appearance, and the last one was the care and attention, 

respectively. (2) the loyalty level showed the mean overall average at a high level, when considering each aspect, it 

was found that the aspect with the first opinion was price sensitivity, followed by complaint behavior, and the last 

one was the purchase intention side, respectively. and (3) the service quality, i.e. reliability, responsiveness, assurance 

and empathy affected the loyalty of customer of Thai Panichnawa Construction and Langnumthai Joint Venture Co., 

Ltd., with statistical significance at 0.05 levels. But tangibles didn’t affect the loyalty of customers.

Keywords: Service quality, Loyalty, Thai Panichnava Construction and Langnumthai Joint Venture Co., Ltd.
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บทน�า 

 คุณภาพการบริการมีความส�าคัญและมีบทบาทเป็นอย่างมากส�าหรับองค์กรและธุรกิจ จึงส่งผลให้เกิดความต้องการบริการในรูป

แบบต่าง ๆ เพื่ออ�านวยความสะดวกในการด�ารงชีวิต คุณภาพบริการจึงต้องมีความหลากหลาย และมีบทบาทในสังคมมากยิ่งขึ้นกว่าในอดีต 

จากกระแสความเปลีย่นแปลงดงักล่าว ส่งผลให้คณุภาพการบรกิารมบีทบาทส�าคัญต่อการด�าเนนิชวีติประจ�าวนัของผู้บรโิภคในฐานะของผูร้บั

บริการ อีกทั้งยังก่อให้เกิดผลดีทางเศรษฐกิจและสังคมต่อระบบการประกอบธุรกิจ คุณภาพการบริการจึงเป็นปัจจัยส่งเสริมให้ธุรกิจประสบ

ความส�าเร็จและมีการเติบโตอย่างยั่งยืน (ภาวิณี ทองแย้ม, 2560) การประกอบธุรกิจประเภทการบริการนั้นถือว่า ความพึงพอใจของลูกค้า

เป็นสิ่งส�าคัญต่อการด�าเนินธุรกิจทั้งในปัจจุบันและอนาคต ซึ่งความพึงพอใจของลูกค้านั้น ไม่ได้หมายถึงความพึงพอใจขณะที่ใช้บริการเพียง

เท่านั้น แต่รวมไปถึงความพึงพอใจก่อนและหลังการใช้บริการที่ลูกค้าได้รับประกอบเข้าด้วยกัน จนกลายเป็นความจงรักภักดีของลูกค้าต่อ

องค์กรหรือต่อตราสินค้า โดยวัดจากการที่ผู้บริโภคจะกลับมาซื้อสินค้าเดิมอีกในอนาคต (นันทมน ไชยโคตร, 2557)

 น�้าเป็นทรัพยากรธรรมชาติที่มีคุณค่ายิ่งต่อมนุษย์ เป็นปัจจัยส�าคัญในการด�ารงชีวิต ดังนั้นน�้าที่มนุษย์จะน�ามาใช้ในการอุปโภค 

บรโิภค จะต้องเป็นน�า้สะอาด มกีารปรบัปรงุคณุภาพน�า้ให้เหมาะสมส�าหรบัการอปุโภค บริโภค และปัจจุบันเกิดการขยายตวัทางด้านเศรษฐกจิ

และสังคมอย่างรวดเร็ว ท�าให้ชุมชนต่าง ๆ เกิดขึ้นอย่างมากและรวดเร็ว ส่งผลให้ความต้องการใช้น�้าประปามากขึ้น (วรรธนะ เสถียร, 2559) 

การให้บริการน�้าประปาส�าหรับการอุปโภค บริโภคของบริษัท กิจการร่วมค้า ไทยพานิชนาวา ก่อสร้างและแหล่งน�้าไทย จ�ากัด เป็นการเข้า

มาลงทุนผลิตน�้าประปาจากน�้าคลองชลประทาน D7 เพื่อจ�าหน่ายน�้าประปาให้กับประชาชนในพื้นที่ต�าบลชัยมงคล โดยเป็นบริษัทเอกชนที่

ด�าเนินธุรกิจด้านการบริหารกิจการประปาแบบครบวงจร มุ่งตอบสนองแนวนโยบายด้านการเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการน�้าประปาแก่

ประชาชนอย่างต่อเนือ่ง เพือ่สร้างความพงึพอใจสงูสดุแก่ลูกค้า ด้วยคุณภาพตามมาตรฐานสากล ซึง่ปัจจบุนัมสีถานการณ์การแพร่ระบาดของ

โรคตดิเชือ้ไวรัสโคโรนา 2019 ส่งผลให้การตดิต่อสือ่สาร การให้ข้อมูล หรอืการดแูลผูใ้ช้บรกิารเกดิความล่าช้าในการด�าเนนิงาน ท�าให้ได้รบัค�า

ร้องเรยีนจากผูใ้ช้บรกิาร ดงันัน้ ผูว้จิยัจึงสนใจทีจ่ะศกึษาถงึคณุภาพการบรกิารทีส่่งผลต่อความจงรกัภกัดขีองผูใ้ช้บรกิารน�า้ประปาของบรษิทั 

กิจการร่วมค้า ไทยพานิชนาวา ก่อสร้างและแหล่งน�้าไทย จ�ากัด เพ่ือน�าข้อมูลที่ได้รับจากผู้ใช้น�้ามาเป็นแนวทางในการพัฒนาคุณภาพงาน

บรกิารในทกุ ๆ  ด้านให้มปีระสทิธภิาพมากยิง่ขึน้ และสามารถตอบสนองความพงึพอใจผู้ใช้ประปาได้มากทีสุ่ด รวมถงึการพฒันาปรบัปรงุและ

วางแผนธุรกิจต่อไป

 วัตถุประสงค์ 

 เพื่อศึกษาคุณภาพการบริการของบริษัท กิจการร่วมค้า ไทยพานิชนาวา ก่อสร้างและแหล่งน�้าไทย จ�ากัด

 เพื่อศึกษาความจงรักภักดีของผู้ใช้บริการน�้าประปา บริษัท กิจการร่วมค้า ไทยพานิชนาวา ก่อสร้างและแหล่งน�้าไทย จ�ากัด

 เพื่อศึกษาคุณภาพการบริการที่ส่งผลต่อความจงรักภักดีของผู้ใช้บริการน�้าประปา บริษัท กิจการร่วมค้า ไทยพานิชนาวา ก่อสร้าง

และแหล่งน�้าไทย จ�ากัด

 สมมติฐานการวิจัย 

 คุณภาพการบริการส่งผลต่อความจงรักภักดีของผู้ใช้บริการน�้าประปา บริษัท กิจการร่วมค้า ไทยพานิชนาวา ก่อสร้างและแหล่ง

น�้าไทย จ�ากัด

กรอบแนวคิด

 การศกึษาเรือ่งคณุภาพการบรกิารทีส่่งผลต่อความจงรกัภกัดขีองผูใ้ช้บรกิารน�า้ประปา กรณศีกึษา : บรษิทักจิการร่วมค้า ไทยพานชินาวา 

ก่อสร้างและแหล่งน�า้ไทย จ�ากดั โดยตวัแปรอสิระ ได้แก่ คณุภาพการบรกิาร ตามแนวคดิของ Parasuraman, Zeithaml and Berry (1988) 

และตัวแปรตาม ได้แก่ ความจงรักภักดี ตามแนวคิดของParasuraman, Zeithaml and Berry (1996) ซึ่งได้ก�าหนดกรอบแนวคิดดังนี้
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  ตัวแปรอิสระ ตัวแปรตาม

ความจงรักภักดีของผู้ใช้บริการน�้าประปาบริษัท 

กิจการร่วมค้าไทยพานิชนาวา 

ก่อสร้างและแหล่งน�้าไทย จ�ากัด

1. ความตั้งใจซื้อ

2. พฤติกรรมการบอกต่อ

3. ความอ่อนไหวต่อราคา

4. พฤติกรรมการร้องเรียน

ที่มา : Parasuraman, Zeithaml and Berry (1996)

คุณภาพการบริการของบริษัท กิจการร่วมค้า 

ไทยพานิชนาวา ก่อสร้างและแหล่งน�้าไทย จ�ากัด

1. ลักษณะทางกายภาพ

2. ความน่าเชื่อถือ

3. การตอบสนอง

4. ความเชื่อมั่น

5. การดูแลเอาใจใส่

ที่มา : Parasuraman, Zeithaml and Berry (1988)

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิด

วิธีการวิจัย

 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง

 ประชากรที่ใช้ในงานวิจัยครั้งนี้ คือ ผู้ใช้บริการน�้าประปาของ บริษัท กิจการร่วมค้า   ไทยพานิชนาวา ก่อสร้างและแหล่งน�้าไทย 

จ�ากัด จ�านวน 750 ครัวเรือน (ณ วันที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2564)

 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งน้ี คือ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้บริการน�้าประปาของ บริษัท กิจการร่วมค้า ไทยพานิชนาวา ก่อสร้าง 

และแหล่งน�้าไทย จ�ากัด จ�านวน 300 ครัวเรือน ซึ่งผู้วิจัยก�าหนดขนาดตัวอย่างตามแนวทางของ Yamane (1967) ที่ระดับความเชื่อมั่น 

ร้อยละ 95 และค่าความคลาดเคลื่อนร้อยละ 5 ดังสูตรต่อไปนี้

  สูตร   n =  N

          1 + Ne²

 เมื่อ  n หมายถึง จ�านวนหรือขนาดของกลุ่มตัวอย่าง

   N หมายถึง ประชากรทั้งหมดของผู้มาใช้บริการน�้าประปาของ บริษัท กิจการร่วมค้า ไทยพานิชนาวา ก่อสร้างและแหล่ง

น�้าไทย จ�ากัด

   e หมายถึง ค่าความคลาดเคลื่อนในการสุ่มตัวอย่าง (Sampling Errors) ท่ียอมให้เกิดขึ้นได้ในการวิจัยคร้ังนี้ก�าหนด 

ให้มีค่าเท่ากับ 0.05

  แทนค่าในสูตร

    n  =   750

      1 + 750 (0.05)2

     =  260.86 หรือประมาณ 261 ตัวอย่าง

  จากผลการค�านวณจะได้ขนาดกลุ่มตัวอย่างเท่ากับ 261 คน โดยผู้วิจัยเก็บแบบสอบถามเพิ่มอีกจ�านวน 39 ตัวอย่าง ดังนั้น 

ขนาดกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ส�าหรับงานวิจัยครั้งนี้รวมทั้งสิ้น 300 ตัวอย่าง

 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย

 การศึกษาครั้งน้ีเป็นการวิจัยเชิงส�ารวจ (Survey Research) ผู้วิจัยใช้เครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถามแบบ

ปลายปิด (Closed-end Questionnaire) ซึ่งประกอบด้วย ข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคล ข้อมูลเกี่ยวกับคุณภาพการบริการ และข้อมูลเกี่ยวกับ

ความจงรกัภกัดขีองผูใ้ช้บรกิารน�า้ประปา บริษัท กจิการร่วมค้า ไทยพานชินาวา ก่อสร้างและแหล่งน�า้ไทย จ�ากดั ในการท�าวจิยัแบบสอบถาม

แบ่งออกเป็น 4 ส่วน ตามรายละเอียดดังนี้

 ส่วนท่ี 1 ข้อค�าถามเก่ียวกบัปัจจยัส่วนบคุคล จ�านวน 5 ข้อ ได้แก่ เพศ อาย ุอาชพี รายได้ต่อเดอืน และค่าใช้จ่ายในการใช้น�า้ประปา

โดยเฉลี่ยต่อเดือน
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 ส่วนที่ 2 ข้อค�าถามเก่ียวกับคุณภาพการบริการของบริษัท กิจการร่วมค้า ไทยพานิชนาวา ก่อสร้าง และแหล่งน�้าไทย จ�ากัด  

แบ่งเป็น 5 ด้าน ได้แก่ ด้านลักษณะทางกายภาพ ด้านความน่าเชื่อถือ ด้านการตอบสนอง ด้านความเชื่อมั่น และด้านการดูแลเอาใจใส

 ส่วนที่ 3 ข้อค�าถามเก่ียวกับความจงรักภักดีของผู้ใช้บริการน�้าประปาบริษัท กิจการร่วมค้า ไทยพานิชนาวา ก่อสร้างและแหล่ง

น�้าไทย จ�ากัด แบ่งเป็น 4 ด้าน ได้แก่ ด้านความตั้งใจซื้อ ด้านพฤติกรรมการบอกต่อ ด้านความอ่อนไหวต่อราคา และด้านพฤติกรรมการ 

ร้องเรียน

 โดยในส่วนที ่2 และ 3 ข้อค�าถามเกีย่วกบัคณุภาพการบรกิาร จ�านวน 5 ด้าน ส่วนข้อค�าถามเกีย่วกบัความจงรกัภกัดใีนการใช้บริการ 

จ�านวน 4 ด้าน มีระดับการวัดอันตราภาคชั้น (Interval Scale) โดยก�าหนดระดับความคิดเห็นไว้ 5 ระดับ ดังนี้

  คะแนน 5 หมายถึง มีความคิดเห็นในระดับเห็นด้วยมากที่สุด

  คะแนน 4 หมายถึง มีความคิดเห็นในระดับเห็นด้วยมาก

  คะแนน 3 หมายถึง มีความคิดเห็นในระดับเห็นด้วยปานกลาง

  คะแนน 2 หมายถึง มีความคิดเห็นในระดับเห็นด้วยน้อย

  คะแนน 1 หมายถึง มีความคิดเห็นในระดับเห็นด้วยน้อยที่สุด

 ส่วนที่ 4 แบบสอบถามเป็นแบบปลายเปิดเกี่ยวกับการแสดงความคิดเห็น และข้อเสนอแนะเพิ่มเติม

การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ

  แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยน�าแบบสอบถามไปทดลองใช้ (Try Out) จ�านวน 30 ชุด เพื่อตรวจ

สอบความเที่ยงของเครื่องมือ (Validity) มีค่าสัมประสิทธิ์ความเชื่อมั่น (Cornbrash’s alpha) ซึ่งค่าแอลฟาที่ได้จะปรากฏค่าความเชื่อมั่น

ของแบบสอบถามทั้งฉบับต้องได้มากกว่า 0.7 ขึ้นไป โดยการศึกษาครั้งนี้ได้ค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ 0.96

วิธีวิเคราะห์ข้อมูล

 การวิเคราะห์สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Analysis) ประกอบด้วย 3 ส่วน ดังนี้

  ส่วนที่ 1 ปัจจัยส่วนบุคคล ใช้สถิติค่าความถี่ (Frequency) และค่าร้อยละ (Percentage)

  ส่วนที ่2 การวเิคราะห์ข้อมลูเกีย่วกบัคณุภาพการบรกิารของบรษิทั กจิการร่วมค้า ไทยพานชินาวา ก่อสร้าง และแหล่งน�า้ไทย 

จ�ากัด 

  ส่วนที่ 3 การวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับความจงรักภักดีของผู้ใช้บริการน�้าประปาบริษัท กิจการร่วมค้า ไทยพานิชนาวา ก่อสร้าง

และแหล่งน�้าไทย จ�ากัด

  โดยในส่วนที่ 2 และ 3 ใช้สถิติค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) โดยมีเกณฑ์ในการ

พิจารณาระดับค่าคะแนนเฉลี่ยของตัวแปร แบ่งระดับคะแนนออกเป็น 5 ระดับ (ภัทรธิรา ผลงาม, 2559 : 190) ดังนี้ 

   ค่าเฉลี่ย 4.21 – 5.00 หมายถึง มีความคิดเห็นในระดับเห็นด้วยมากที่สุด  

   ค่าเฉลี่ย 3.41 – 4.20 หมายถึง มีความคิดเห็นในระดับเห็นด้วยมาก  

   ค่าเฉลี่ย 2.61 – 3.40 หมายถึง มีความคิดเห็นในระดับเห็นด้วยปานกลาง

   ค่าเฉลี่ย 1.81 – 2.60 หมายถึง มีความคิดเห็นในระดับเห็นด้วยน้อย

   ค่าเฉลี่ย 1.00 – 1.80 หมายถึง มีความคิดเห็นในระดับเห็นด้วยน้อยที่สุด

 การวิเคราะห์สถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics)

  ใช้การวิเคราะห์คุณภาพการบริการที่ส่งผลต่อความจงรักภักดีของผู้ใช้บริการน�้าประปา กรณีศึกษา บริษัท กิจการร่วมค้า  

ไทยพานิชนาวา ก่อสร้างและแหล่งน�้าไทย จ�ากัด โดยใช้การวิเคราะห์สมการถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) ทดสอบ

สมมติฐาน ก�าหนดนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

ผลการวิจัย

 ปัจจัยส่วนบุคคล พบว่า ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ�านวน 169 คน คิดเป็นร้อยละ 56.33 อายุระหว่าง 20-40 ปี จ�านวน 146 คน 

คิดเป็นร้อยละ 48.67 อาชีพพนักงานบริษัทเอกชน จ�านวน 110 คน คิดเป็นร้อยละ 36.67 รายได้ต่อเดือน น้อยกว่า 20,000 บาท จ�านวน 

135 คน คิดเป็นร้อยละ 45.00 ค่าใช้จ่ายในการใช้น�้าประปาโดยเฉลี่ยต่อเดือน 100 – 500 บาท จ�านวน 140 คน คิดเป็นร้อยละ 46.67
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 คุณภาพการบริการของบริษัท กิจการร่วมค้า ไทยพานิชนาวา ก่อสร้าง และแหล่งน�้าไทย จ�ากัด พบว่า ภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ใน

ระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 4.00) เมื่อพิจารณาคุณภาพการบริการ จ�าแนกตามรายด้าน พบว่าด้านที่มีความคิดเห็นล�าดับแรก คือ ด้านการตอบ

สนอง มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 4.03) รองลงมา คือ ด้านลักษณะทางกายภาพและความน่าเช่ือถือ มีค่าเฉล่ียอยู่ในระดับมาก 

(ค่าเฉลี่ย 4.00) ด้านความเชื่อมั่น มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 3.99) และล�าดับสุดท้าย คือ ด้านการดูแลเอาใจใส่ มีค่าเฉลี่ยอยู่ใน

ระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 3.97) ตามล�าดับ

 ความจงรักภักดีของผู้ใช้บริการน�้าประปาบริษัท กิจการร่วมค้า ไทยพานิชนาวา ก่อสร้างและแหล่งน�้าไทย จ�ากัด พบว่า ภาพรวม

มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 3.97) เมื่อพิจารณาความจงรักภักดี จ�าแนกตามรายด้าน พบว่า ด้านที่มีความคิดเห็นล�าดับแรก คือ  

ความอ่อนไหวต่อราคา มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 4.01) รองลงมา คือ ด้านพฤติกรรมการร้องเรียน มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก  

(ค่าเฉลี่ย 4.00) ด้านพฤติกรรมการบอกต่อ มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 3.94) และล�าดับสุดท้าย คือ ด้านความตั้งใจซื้อ มีค่าเฉลี่ยอยู่

ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 3.93) ตามล�าดับ

 การทดสอบสมมติฐาน ด้วยสมการถดถอยเชิงพหุคูณ โดยการตรวจสอบข้อตกลงเบื้องต้นในเรื่องค่าความคลาดเคลื่อนของตัวแปร

เป็นอิสระต่อกัน และการตรวจสอบในภาวะร่วมเส้นตรงพหุ (Multicollinearity) พบว่าตัวแปรอิสระทั้ง 4 ตัวแปรเป็นไปตามภาวะร่วมเส้น

ตรงพหุ เมื่อพิจารณาจากค่าของ Tolerance และ VIF พบว่า มีค่า Tolerance > 0.1 และ VIF <10 ซึ่งผ่านข้อตกลงเบื้องต้นนี้ โดยผลการ

ทดสอบสมมติฐาน พบว่า คุณภาพการบริการ ได้แก่ ด้านลักษณะทางกายภาพ ด้านความน่าเชื่อถือ ด้านการตอบสนอง ด้านความเชื่อมั่น 

และด้านการดูแลเอาใจใส่ ส่งผลต่อความจงรักภักดีของผู้ใช้บริการน�้าประปา กรณีศึกษา : บริษัท กิจการร่วมค้า ไทยพานิชนาวา ก่อสร้าง

และแหล่งน�้าไทย จ�ากัด ที่ระดับนัยส�าคัญ 0.05 (ตารางที่ 1)

ตารางที่ 1  การวิเคราะห์คุณภาพการบริการที่ส่งผลต่อความจงรักภักดีของผู้ใช้บริการน�้าประปา กรณีศึกษา : บริษัท กิจการร่วมค้า ไทยพา

นิชนาวา ก่อสร้างและแหล่งน�้าไทย จ�ากัด โดยใช้แบบจ�าลองสมการถดถอยเชิงพหุคูณ

คุณภาพการบริการ Coefficients Std. Error t Sig.
Collinearity Statistics

Tolerance VIF

ค่าคงที่ 0.56 0.11 4.99* 0.00

ลักษณะทางกายภาพ 0.10 0.05 1.92 0.05 0.261 3.834

ความน่าเชื่อถือ 0.17 0.06 2.92* 0.00 0.179 5.595

การตอบสนอง 0.20 0.05 4.29* 0.00 0.276 3.626

ความเชื่อมั่น 0.10 0.05 2.19* 0.03 0.261 3.837

การดูแลเอาใจใส่ 0.28 0.04 6.51* 0.00 0.311 3.219

R2 = 0.772, Adj. R2 = 0.768, F = 199.07

*มีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

ตัวแปรตาม คือ ความจงรักภักดี

อภิปรายผล สรุปและข้อเสนอแนะ

 การศึกษาเรื่องคุณภาพการบริการที่ส่งผลต่อความจงรักภักดีของผู้ใช้บริการน�้าประปา กรณีศึกษา : บริษัท กิจการร่วมค้า ไทยพา

นิชนาวา ก่อสร้างและแหล่งน�้าไทย จ�ากัด ได้แบ่งการอภิปรายผลตามวัตถุประสงค์ ดังนี้ 

 ผลการศึกษาคุณภาพการบริการของบริษัท กิจการร่วมค้า ไทยพานิชนาวา ก่อสร้างและแหล่งน�้าไทย จ�ากัด พบว่า ภาพรวมมีค่า

เฉลี่ยอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 4.00) เมื่อพิจารณาคุณภาพการบริการ จ�าแนกตามรายด้าน พบว่า ด้านที่มีความคิดเห็นล�าดับแรก คือ  

ด้านการตอบสนอง มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 4.03) รองลงมา คือ ด้านลักษณะทางกายภาพและด้านความน่าเชื่อถือ มีค่าเฉลี่ยอยู่

ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 4.00) ด้านความเชื่อมั่น มีค่าเฉล่ียอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉล่ีย 3.99) และล�าดับสุดท้าย คือ ด้านการดูแลเอาใจใส่  

มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 3.97) ตามล�าดับ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของศิวพร เทียมกระโทก (2560) ท�าการศึกษาเรื่องอิทธิพล

ของคุณภาพการให้บริการ ความไว้เนื้อเชื่อใจ และการรับรู้คุณค่า ที่ส่งผลต่อความจงรักภักดีของลูกค้า กรณีศึกษาของร้านต�าหลาย 
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ในเขตปทมุธาน ีผลการศึกษา พบว่า คณุภาพการบรกิารโดยภาพรวมมค่ีาเฉลีย่อยูใ่นระดบัมาก ซ่ึงอทิธพิลของคณุภาพการให้บรกิารด้านการ

ให้ความมั่นใจ ส่งผลต่อความจงรักภักดีของลูกค้า กรณีศึกษาของร้านต�าหลาย ในเขตปทุมธานี มากเป็นอันดับแรก รองลงมาคือ ด้านความ

น่าเชื่อถือ ด้านการเอาใจใส่ ด้านการตอบสนองทันที และด้านความเป็นรูปธรรมของบริการ

 ผลการศึกษาความจงรักภักดีของผู้ใช้บริการน�้าประปา บริษัท กิจการร่วมค้า ไทยพานิชนาวา ก่อสร้างและแหล่งน�้าไทย จ�ากัด  

พบว่า ภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 3.97) เมื่อพิจารณาความจงรักภักดี จ�าแนกตามรายด้าน พบว่า ด้านที่มีความคิดเห็น

ล�าดับแรก คือ ด้านความอ่อนไหวต่อราคา มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 4.01) รองลงมา คือ ด้านพฤติกรรมการร้องเรียน มีค่าเฉลี่ย

อยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 4.00) ด้านพฤติกรรมการบอกต่อ มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 3.94) และล�าดับสุดท้าย คือ ด้านความตั้งใจ

ซื้อ มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 3.93) ตามล�าดับ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของกีรติ บันดาลสิน (2558) ท�าการศึกษาเรื่องการรับรู้คุณ

ภาพบรกิารท่ีส่งผลต่อความจงรกัภกัดใีนการใช้บรกิารของลกูค้าธนาคารออมสนิ สาขาส�านกัราชด�าเนนิ ผลการศกึษา พบว่า ความจงรักภกัดี

ในการใช้บริการของลูกค้าโดยรวม มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก อาจเป็นเพราะการพัฒนาบริการ ประชาสัมพันธ์ วางกลยุทธ์ทางการตลาดของ

ทางธนาคาร ท�าให้ลูกค้ามีทัศนคติที่ดีต่อธนาคาร และกระตุ้นให้ลูกค้าเกิดการบอกต่อมากขึ้น

 ผลการศึกษาคุณภาพการบริการที่ส่งผลต่อความจงรักภักดีของผู้ใช้บริการน�้าประปา กรณีศึกษา : บริษัท กิจการร่วมค้า ไทยพานิชนาวา 

ก่อสร้างและแหล่งน�้าไทย จ�ากัด พบว่า คุณภาพการบริการ ได้แก่ ด้านความน่าเชื่อถือ ด้านการตอบสนอง ด้านความเชื่อมั่น และด้านการ

ดแูลเอาใจใส่ ส่งผลต่อความจงรกัภกัด ีอย่างมนัียส�าคญัทางสถติิทีร่ะดบั 0.05 ซึง่สอดคล้องกบังานวจิยัของคณตุม์ ระบลิเมทน ี(2557) ท�าการ

ศกึษาเรือ่งคณุภาพการบรกิารทีส่่งผลต่อการรบัรูค้ณุค่าของตราสนิค้าและความภกัดใีนตราสนิค้าของธรุกจิให้บรกิารเครอืข่ายโทรศพัท์เคลือ่นท่ี

ในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการศึกษา พบว่า คุณภาพการบริการ ด้านความน่าเชื่อถือ ด้านการตอบสนองความต้องการ ด้านการให้ความ

มัน่ใจ และด้านความเอาใจใส่ ส่งผลต่อภักดใีนตราสนิค้าของธรุกิจให้บรกิารเครอืข่ายโทรศพัท์ เคลือ่นทีใ่นเขตกรงุเทพมหานคร และสอดคล้อง

กับงานวิจัยของ ศิวพร เทียมกระโทก (2560) ท�าการศึกษาเรื่องอิทธิพลของคุณภาพการให้บริการ ความไว้เนื้อเชื่อใจ และการรับรู้คุณค่า 

ที่ส่งผลต่อความจงรักภักดีของลูกค้า : กรณีศึกษาของร้านต�าหลาย ในเขตปทุมธานี ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า คุณภาพการให้บริการ 

ความไว้เนื้อเชื่อใจ และการรับรู้คุณค่า ส่งผลต่อความจงรักภักดีของลูกค้า กรณีศึกษาของร้านต�าหลาย ในเขตปทุมธานี อย่างมีนัยส�าคัญทาง

สถติทิีร่ะดบั 0.05 และคณุภาพการบรกิาร ได้แก่ ด้านลกัษณะทางกายภาพ ไม่ส่งผลต่อความจงรกัภกัดขีองผูใ้ช้บรกิารน�า้ประปา กรณศีกึษา 

: บรษัิท กจิการร่วมค้า ไทยพานชินาวา ก่อสร้างและแหล่งน�า้ไทย จ�ากดั ซึง่สอดคล้องกับงานวจิยัของอารรีตัน์ จติประสพเนตร (2558) ท�าการ

ศึกษาเรื่องภาพลักษณ์ของประเทศต้นก�าเนิดและคุณภาพการให้บริการส่งผลต่อความจงรักภักดีต่อร้านกาแฟสดแบรนด์ต่างประเทศของ 

ผูบ้รโิภคในเขตกรงุเทพมหานคร ทีก่ล่าวว่า คณุภาพการบรกิาร ด้านความเป็นรปูธรรมของการบรกิาร ไม่ส่งผลต่อความภักดใีนตราสนิค้าของ

ร้านกาแฟสดแบรนด์ต่างประเทศของลูกค้าในเขตกรุงเทพมหานคร เนื่องจากร้านกาแฟในปัจจุบันนั้น เน้นเรื่องการบริการ ความสะอาดและ

พื้นที่ใช้สอย มีจุดบริการอย่างชัดเจนในทุกร้าน จึงท�าให้ผู้ใช้บริการไม่ได้รู้สึกแตกต่างจากร้านอื่นเมื่อมาใช้บริการ ส่งผลให้ไม่เกิดการซื้อซ�้า

และไม่เกิดความจงรักภักดี

 ข้อเสนอแนะ

 ข้อเสนอแนะในการน�าผลการวิจัยไปใช้

 1. คณุภาพการให้บรกิารน้ัน ส่งผลต่อความจงรกัภกัดขีองผู้ใช้บรกิารน�า้ประปาของบรษิทั กจิการร่วมค้า ไทยพานชินาวาก่อสร้าง

และแหล่งน�้าไทย จ�ากัด ซึ่งบริษัทที่เกี่ยวข้องกับด้านการบริการอื่น ๆ สามารถน�าผลไปใช้กับการสร้างกลยุทธ์ความจงรักภักดีของผู้บริโภค 

เช่น การให้ความส�าคัญกับคุณภาพการให้บริการ ปรับปรุงคุณภาพการให้บริการตรงความต้องการของลูกค้า โดยการจัดอบรบพนักงานใน

ด้านการให้บริการ เนื่องจากคุณภาพการให้บริการนั้นเป็นการสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า เมื่อลูกค้าพึงพอใจในคุณภาพการให้บริการ  

ในอนาคตจะกลับมาใช้บริการอีกครั้ง

 2.  จากการศกึษาเรือ่งคณุภาพการให้บรกิารนัน้ ด้านทีผู่ใ้ช้บรกิารใส่ใจมากทีส่ดุ คอื คณุภาพการให้บรกิารด้านความอ่อนไหวต่อ

ราคา ดงันัน้ผูป้ระกอบการควรทีจ่ะสร้างคณุภาพการบรกิารให้เหมาะสมกบัราคาทีผู่ใ้ช้บรกิารจะได้รบั การทีผู่บ้รโิภคได้รบัคณุภาพการบรกิาร

ทีด่ ีสามารถตอบสนองความพงึพอใจของผูบ้รโิภคได้จะไม่มปัีญหาในการทีผู่ใ้ห้บรกิารขึน้ราคาและผูบ้รโิภคยอมจ่ายมากกว่าทีอ่ืน่ และท�าให้

ผู้บริโภคกลับมาใช้บริการซ�้า

 ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป

 1.  ควรขยายขอบเขตการศึกษาในด้านอื่น ๆ เช่น การบริหารลูกค้าสัมพันธ์ กลยุทธ์การตลาด ความรับผิดชอบต่อสังคม เป็นต้น 

เพื่อน�าข้อมูลที่ได้มาใช้ในการก�าหนดแนวทางในการด�าเนินธุรกิจ อันจะน�าไปสู่การสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขัน
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 2. ควรมีการศึกษาเพิ่มเติมในเรื่องของปัญหาและอุปสรรคในการใช้บริการน�้าประปาของบริษัท กิจการร่วมค้า ไทยพานิชนาวา 

ก่อสร้างและแหล่งน�้าไทย จ�ากัด กับการใช้บริการน�้าประปาของภาครัฐหรือภาคเอกชนอื่น ๆ เพื่อน�าผลที่ได้มาพัฒนาปรับปรุงการให้บริการ

เพื่อสร้างความจงรักภักดีให้กับผู้ใช้บริการ
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ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกที่พักของนักท่องเที่ยวชาวไทยต่อ

แหล่งท่องเที่ยวเชิงถวิลหาในอ�าเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

Factors influencing of Thai Tourists decision the accommodation

in Nostalgia Tourism at Hua –Hin district ,Prachuapkhirikhan Province

วรพรรณ แดงพุธทางกูร  

Wolaphun Dangbuthangkura

ภาควิชาบริหารธุรกิจท่องเที่ยวและโรงแรม

คณะบริหารธุรกิจและอุตสาหกรรมบริการ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

บทคัดย่อ

 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกที่พักของนักท่องเที่ยวชาวไทยต่อแหล่งท่องเท่ียว 

เชิงถวิลหาใน อ�าเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ นักท่องเที่ยวชาวไทยที่มาเที่ยว ในอ�าเภอหัวหิน 

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เครื่องมือในการวิจัยครั้งนี้ คือแบบสอบถาม สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย กลุ่มตัวอย่าง

งานวิจัย คือ นักท่องเที่ยวชาวไทย ผลการวิจัยพบว่าเพศหญิง  ภาคกลาง ช่วงอายุต�่ากว่า 20ปี โสด การศึกษาต�่ากว่าปริญญาตรี  นักเรียน/

นักศึกษา รายได้ต�่ากว่า 20,000 บาท และรู้จักสถานที่พักเชิงถวิลหาจาก โฆษณาทางโทรทัศน์ โดยภาพรวมคะแนนเฉลี่ยคือ 4.28 พบว่า 

ทั้ง 4 ด้าน มีค่าเฉล่ียมากท่ีสุดคือ ความปลอดภัย 4.55 ผลิตภัณฑ์ 4.36 .ด้านราคา4.36 ช่องทางจัดจ�าหน่าย4.32 การวิเคราะห์ข้อมูล 

เปรียบเทียบการศึกษาปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการเลือกท่ีพักเชิงถวิลหาในอ�าเภอ หัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จ�านวน ด้าน 8 ด้าน ได้แก่  

ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางการจัดจ�าหน่าย ด้านส่งเสริมการขาย ด้านบุคคล ด้านการสร้างและน�าเสนอลักษณ์ทางกายภาพ  

ด้านกระบวนการให้บริการ และด้านความปลอดภัย 

ค�าส�าคัญ: ปัจจัยที่มีอิทธิพล, ที่พัก, แหล่งท่องเที่ยว, เชิงถวิลหา หรือ โหยหาอดีต

Abstract

 The purpose of this research was to study the factors influencing Thai Tourist’s accommodations choice toward 

nostalgic tourist attraction in Hua Hin District, Prachuap Khiri khan Province. The sample group used in this research 

was Thai tourists who came to visit. in Hua Hin Prachuap Khiri Khan Province The tool for this research was a  

questionnaire, the statistics used for data analysis were percentage, mean, and the research sample was Thai tourists. 

The results showed that females the middle-aged women under 20 years of age were single, lower than bachelor’s 

degree. Student , Income less than 20,000 baht and know how to stay with a longing TV commercials Overall, the 

average score was 4.28. Overall, it was found that all 4 aspects had the highest average, which was safety 4.55 products 

4.36. Price 4.36. Channel 4.32 Analysis of data comparing the study of factors influencing the choice of accommodation 

in Hua Hin District, Prachuap Khiri Khan Province, in 8 areas: product, price, distribution channel. Promotion,  

personalization, creation and presentation of physical appearance Service process and safety

Keyword: Factors influencing, Accommodation, Tourists attraction, Nostalgia Tourism

บทน�า

 อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเป็นอุตสาหกรรมที่มีผลท�าให้เศรษฐกิจของประเทศไทยมีรายได้จากการท่องเที่ยวทั้งชาว ไทยและชาว

ต่างชาติ ส่งผลต่อสภาพเศรษฐกิจและสังคมจากการเติบโตของผลิตภัณฑ์มวลรวม (GDP) ในปี พ.ศ. 2560 ที่ ผ่านมาคิดเป็นมูลค่า2,510779 

ล้านบาท โดยสร้างความเข้มแข็งมาจากแผนพัฒนาเศรษฐกิจแห่งชาติฉบับที่ 12 (กระทรวง การท่องเที่ยวและกีฬา, 2560) ปัจจัยที่มีอิทธิพล

ต่อการตัดสินใจท่องเที่ยวนั้น นอกเหนือจากธรรมชาติที่สวยงามแล้วยังมี อีกหลายปัจจัยที่ท�าให้นักท่องเที่ยว เช่น ที่พัก, ร้านอาหาร,  
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ร้านขายของทีร่ะลกึ  การเดนิทางท่องเทีย่วโดยส่วนใหญ่ นกัท่องเทีย่วนยิมเดนิทางไปยงัสถานทีท่ีต่นเองไม่คุน้เคย หรอื การเดนิทางเพือ่ย้อน

กลับไปสัมผัสอดีต  เช่น การไปพักยัง สถานที่ที่มีความส�าคัญในอดีต  เช่นอยุธยา, สมุทรสงคราม เป็นต้น 

 ในปัจจุบันมีการเจริญเติบโตของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวขยายอาณาเขตออกไป นอกเมืองหลวง คือ กรุงเทพฯ ไปยังเมืองที่เป็น

แหล่งท่องเที่ยวที่ประชาชนสามารถท่องเท่ียวและหาความส�าราญได้ เมื่อพิจารณาจากแหล่งท่องเท่ียวและ ความต้องการของนักท่องเที่ยว

ด้วยสภาพสังคมในปัจจุบัน โดยใช้เวลาในการเข้าถึงสถานท่ีนั้นๆ ในเวลาไม่นาน พร้อมถึงมี โดยมีส่ิงอ�านวยความสะดวกสบาย ของสังคม

ปัจจุบันตอบสนองอยู่ใกล้ เช่น ร้านอาหาร ร้านขายสินค้าที่ระลึก กิจกรรม ประเภทต่างๆ ของนักท่องเที่ยวที่ต้องการสัมผัสอดีตและก็อยู่กับ

ความสะดวกสบายในปัจจุบันได้ในเวลาเดียวกัน 

 ผู้วิจัยมีความสนใจในพื้นท่ีของ อ�าเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ มีส่ิงที่สามารถร�าลึกอดีต และมีความส�าคัญมาตั้งแต่ปลาย 

รัชสมัยรัชกาลพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว หรือรัชกาลที่ 6 ใช้เป็นที่แปรพระราชฐานจากพระราชวังพญาไทและพระบรมมหาราชวัง 

เป็นแหล่งพกัผ่อนตากอากาศของข้าราชการ หรอืพ่อค้าวานิชว่า หากใครมทีีพ่กัตากอากาศทีห่วัหนิ จะเป็นผู้ทีม่ทีรพัย์สนิเงนิทองและอ�านาจ 

เนื่องจากการเดินทางในสมัยก่อนยากล�าบาก ไม่มีการสร้างที่พักไว้รับรองต้องพ�านักที่บ้านของตัวเองเท่านั้น ยังไม่มีการตัดถนนเพชรเกษม 

 ปัจจุบันการเดินทางไปหัวหินมีความสะดวกสบายมาจากถนนเพชรเกษมและมีที่พักรองรับนักท่องเที่ยวที่หลากหลาย ทั้ง โรงแรม 

5 ดาว และแหล่งท่องเที่ยวที่มนุษย์ สร้างขึ้นเพื่อตอบสนองความต้องการของตนเราที่ต้องการย้อนอดีต และยังเป็นที่แปรพระราชฐานของ

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ คือ พระราชวังไกลกังวล อ�าเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

 วัตถุประสงค์

 เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกที่พักของนักท่องเที่ยวชาวไทยต่อแหล่งท่องเที่ยวเชิงถวิลหาใน อ�าเภอ หัวหิน 

จังหวัด ประจวบคีรีขันธ์ 

ทบทวนวรรณกรรม

 ประเภทของแหล่งท่องเที่ยว

 ชฎาพร เลิศโภคานนท์ (2555) กล่าวถึง ประเภทการท่องเที่ยว การท่องเที่ยวแบ่งออกได้เป็นหลายประเภทตามลักษณะของการ

เดนิทางท่องเทีย่วและ ประเภทของทรพัยากรการท่องเทีย่ว หากแบ่งการท่องเทีย่วตามลกัษณะการเดนิทางในการท่องเทีย่วของ นกัท่องเทีย่ว

ทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศแล้วก็มีความแตกต่างกันออกไป 

 แนวคิดและทฤษฏีปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อเลือกที่พัก  

 Kotler (2006) กล่าวว่าธุรกิจที่ให้บริการซึ่งจะมีส่วนประสมทางการตลาด (Marketing Mix)   หรือ 7Ps ในการก�าหนดกลยุทธ์ 

การตลาดซึง่ประกอบด้วยผลติภณัฑ์, .ราคา,.ช่องทางการจดัจ�าหน่าย ,ท�าเลทีต่ัง้,ช่องทางในการน�าเสนอบรกิาร,บคุคล, การสร้างและน�าเสนอ

ลักษณะทางกายภาพและกระบวนการ 

 การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (2561) แบ่งประเภทของแหล่งท่องเที่ยวออกเป็น 3 ประเภท คือ ประเภทแหล่งท่องเท่ียวทาง

ธรรมชาติ หรือประเภทที่ธรรมชาติสร้างขึ้น และประเภทที่มนุษย์สร้างขึ้น

 ความหมายของการท่องเที่ยวเชิงถวิลหาอดีต หรือโหยหาอดีต 

 ชาตรี ประกิตนทการ (2557) กล่าวว่า การท่องเที่ยวเชิงโหยหาอดีต หรือ (Nostalgia Tourism)  หมายถึง ปรากฏการณ์ในเชิง

การ ท่องเที่ยวรูปแบบหนึ่งที่ตอบสนองความต้องการโหยหาอดีตและน�ามาสู่ความต้องการหวนย้อนกลับไปมีประสบการณ์วันช่ืนคืนสุขใน

อดตีอกี ครัง้ วนัชืน่คนืสขุในทีน่ีม้ไิด้หมายถึงอดตีในลกัษณะประสบการณ์ตรงทีน่กัท่องเทีย่วแต่ละคนเคยประสบในวยัเดก็แต่เพยีงอย่างเดยีว

นิพัธทธพงศ์ พุมมา และณรงค์กรรณ รอดทรัพย์ (2555)ให้ได้ให้ค�านิยามเกี่ยวกับ Nostalgia เป็นค�านามในภาษาโรมมันว่า เป็นโรคคิดถึง

บ้าน ความคิดถึง มีรากศัพท์มาจาก “ Nostos” ในภาษากรีกที่แปลว่า “การกลับบ้าน” รวมกับค�าในภาษาลาตินว่า “–algia” ที่หมายถึง 

การเจบ็ปวด ในปัจจบุนัมกีารน�าค�านีม้าใช้ในความหมายทีก่ว้างข้ึน คอื แสดงถงึสภาวะอาการและความรูส้กึของคนท่ีรูส้กึอ่อนไหวและถวลิหา

บรรยากาศหรือความคุ ้นเคยในอดีตรวมถึงความรู ้สึกซึมเศร้าเมื่อร�าลึกถึงความทรงจ�าในอดีต หรือในความหมายหนึ่งนั้นหมายถึง  

ส�านึกสาธารณะในส่วนปัจจุบันและประวัติศาสตร์ซึ่งในสังคมใหม่มีมุมมองเกี่ยวกับเวลาว่าเวลามีลักษณะเป็นเส้นตรง ( View of Time as a 

linear)  มีอนาคตที่ไม่อาจก�าหนดได้ ท�าให้เกิดความรู้สึกว่าไม่อาจจะพบได้อีกและเรียกร้องจนเกิดเป็น “อารมณ์ถวิลหาอดีต”



132

National Research Conference 2021: NRC 2021
“Business beyond the Pandemic”

21 สิงหาคม 2564

คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

สมมุติฐานงานวิจัย

 สมมุติฐาน: สถานะภาพท่ัวไปมีผลต่อปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกท่ีพักของนักท่องเท่ียวชาวไทยต่อแหล่งท่องเที่ยวเชิง

ถวิลหาใน อ�าเภอ หัวหิน จังหวัด ประจวบคีรีขันธ์ 

 ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับ อ�าเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

 อ�าเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นแหล่งพักผ่อนยอดนิยมตั้งแต่สมัยอดีต และมีชื่อเสียงเก่าแก่ที่สุดในประเทศไทยนักท่อง

เทีย่วสามารถเดนิทางได้ตลอดทัง้ปี จากสถติทิีร่วบรวมของกรมการท่องเทีย่วตัง้แต่อดีตจนกระทัง้ ปัจจบัุน มกีารระบจุ�านวนนกัท่องเทีย่วชาวไทย 

3,868,173 คน และรายได้จากการท่องเทีย่ว เฉลีย่ 18,346 ล้านบาท (ส�านกังานสถติิแห่งชาต,ิ 2558) และณกฤช รัตนวงศาและคณะ (2563) 

การใช้แผนที่ท่องเที่ยวแบบความจริงเสมือน กรณีศึกษา อ�าาเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ AR HuaHin Map Guide ในการหาข้อมูล

เพิ่มเติม 

 วิธีด�าเนินการวิจัย 

 การวิจัยเรื่องปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อตัดสินใจการเลือกที่พักของนักท่องเที่ยวชาวไทยต่อแหล่งท่องเท่ียวเชิงถวิลหา อ�าเภอหัวหิน  

จังหวัด ประจวบคีรีขันธ์เป็นการวิจัยที่อาศัยตัวแปรหลัก คือข้อมูลทั่วไป และตัวแปรตาม คือ ปัจจัยที่มี อิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกที่พัก

ของนักท่องเที่ยวชาวไทยต่อแหล่งท่องเที่ยวเชิงถวิลหา ใช้ระเบียบวิธีการเชิงปริมาณ จ�านวน 400 คน (ธานินทร์ ศิลปะจารุ, 2557)

 ผลการวิจัย

 ผู้ตอบแบบสอบถาม พบว่าเพศหญิง อายุต�่ากว่า 20ปี  อาศัยอยู่ภาคกลาง อายุต่ากว่า 20 ปี สถานะภาพโสด มี ระดับการศึกษา

ปริญญาตรี มีอาชีพ นักเรียน/นักศึกษา มีรายได้ต่อเดือนต�่ากว่า20,000 บาท ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกที่พักของนักท่องเที่ยว

ชาวไทยต่อแหล่งท่องเท่ียวเชงิถวลิหา อ�าเภอหวัหนิ จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ ลกัษณะเป็นค�าถามเป็นแบบสอบถามทีม่มีาตราส่วนประมาณค่า 

โดยแบ่งออกเป็น 6 ด้าน คือ ผลิตภัณฑ์,ราคา,ช่องทางการจัดจ�าหน่าย,ความปลอดภัย,บุคคล,การสร้างและน�าเสนอลักษณะทางกายภาพ  

พบว่า ปัจจัย 6 ด้าน อยู่ในระดับความส�าคัญมาก  ดังแสดงในตารางที่1 

ตารางที่ 1 

ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกที่พักของนักท่องเที่ยวชาวไทยต่อแหล่งท่องเที่ยว

เชิงถวิลหาในอ�าเภอ หัวหิน  จังหวัด ประจวบคีรีขันธ์

S.D. แปลผล

ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกที่พักของนักท่องเที่ยวชาวไทยต่อแหล่งท่องเที่ยวเชิง

ถวิลหาในอ�าเภอ หัวหิน  จังหวัด ประจวบคีรีขันธ์ โดยภาพรวม

4.28 .753 มาก

1. ด้านผลิตภัณฑ์ 4.34 .697 มาก

1. ขนาดของห้องพักและเตียงนอน 4.19 .749 มาก

2. อุปกรณ์ในห้องน�้า 4.26 .695 มาก

3. อุปกรณ์และสิ่งอ�านวยความสะดวก 4.36 .750 มาก

4. ความสะอาดของห้องพักและห้องน�้า 4.47 .660 มาก

5. ความสวยงามของที่พัก 4.45 .631 มาก

2. ด้านราคา 4.25 .764 มาก

1. ระดับราคาห้องพักมีให้เลือกความหลากหลาย 4.13 .789 มาก

2. ระดับราคามีความเหมาะสมกับขนาดห้องพัก 4.32 .694 มาก

3. ก�าหนดราคาอาหารไว้ชัดเจน 4.36 .749 มาก

4. ก�าหนดราคาเครื่องดื่มไว้ชัดเจน 4.34 .736 มาก

5. รับช�าระค่าบริการด้วยบัตรเครดิต 4.10 .842 มาก
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ตารางที่ 1 (ต่อ) 

3. ด้านช่องทางการจัดจ�าหน่าย 4.19 .800 มาก

1. ที่พักแรมตั้งอยู่ในท�าเลที่เดินทางไปมาสะดวก 4.32 .723 มาก

2. สามารถจองห้องพักผ่อนทางเว็บไซด์/อีเมล์/ได้สะดวก 4.28 .762 มาก

3. สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลผ่านทางโทรศัพท์/แฟกซ์/ได้สะดวก 4.32 .782 มาก

4. มีข้อมูลเว็บไซด์ของที่พัก มีความสวยงามและมีข้อมูลครบถ้วน 4.22 .866 มาก

5. มีการออกงามประชาสัมพันธ์ 4.03 .868 มาก

4. ด้านบุคคล 4.39 .682 มาก

1. พนักงานแต่งกายและมีกิริยาสุภาพ 4.38 .645 มาก

2. พนักงานมีความรู้และความสามารถในการให้ข้อมูลเกี่ยวกับที่พัก 4.35 .677 มาก

3. พนักงานมีความกระตือรือร้นในการท�างาน 4.39 .674 มาก

4. พนักงานดูแลเอาใจใส่ลูกค้า 4.46 .689 มาก

5. พนักงานสามารถช่วยเหลือในการแก้ปัญหา 4.39 .727 มาก

5. ด้านการสร้างและน�าเสนอลักษณะทางกายภาพ 4.29 .748 มาก

1. ความสะอาดภายในและบริเวณรอบๆๆที่พัก 4.38 .708 มาก

2. การเดินทางจากที่พักไปยังแหล่งท่องเที่ยวต่างๆในอ�าเภอหัวหินมีความสะดวก 4.35 .706 มาก

3. ระบบโครงสร้างของที่พักมีความปลอดภัย 4.37 .745 มาก

4. สถานที่สามารถท�าให้ผู้เข้าพักนึกถึงอดีต 4.00 .889 มาก

5. มีที่จอดรถพียงพอแก่ความต้องการ 4.35 .692 มาก

6. ด้านความปลอดภัย 4.49 .667 มาก

1. ระบบรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 4.49 .625 มาก

2. ระบบกล้องวงจรปิด 4.46 .663 มาก

3. ระบบเตือนสัญญาณอัคคีภัย 4.51 .657 มาก

4. มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย (รปภ) 24 ชั่วโมง 4.48 .715 มาก

5. บริการด้านความปลอดภัยตลอด 24 ชั่วโมง 4.55 .678 มากที่สุด

 

สรุปผลการวิจัย

 ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญงิ ร้อยละ 75.50 และเพศชาย 24.50 มอีายตุ�า่กว่า 20 ปี 40.75 อาศัยอยูภ่าคกลาง 52.50 

สถานภาพ โสดมากที่สุด 75.50 วุฒิการศึกษาระดับการศึกษาระดับปริญญาตรี มากที่สุด 59.75 โดยวิเคราะห์ภาพรวมรายด้านทั้ง 8 ด้าน

ได้แก่ ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านการช่องทางการจัดจ�าหน่าย ด้านส่งเสริมการขาย ด้านบุคคล ด้านการสร้างและน�าเสนอลักษณะทาง

กายภาพ ด้านกระบวนการให้บริการ ด้านความปลอดภัย โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก 4.28 ส�าหรับผลพิจารณารายด้าน ได้แก่ ด้านความ

ปลอดภัย4.49 ด้านบุคคล 4.39 ด้านผลิตภัณฑ์ 4.34 และ ด้านกระบวนการให้บริการ4.33 ด้านการสร้างและน�าเสนอลักษณะทางกายภาพ 

4.29 ด้านราคา4.25 ด้านช่องทางการจัดจ�าหน่าย และด้านการส่งเสริมการขาย 4.19 
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 การตั้งสมมุติฐานเพื่อทดสอบ ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกที่พักของนักท่องเที่ยวชาวไทยต่อแหล่ง ท่องเท่ียว 

เชิงถวิลหา อ�าเภอ หัวหิน จังหวัด ประจวบคีรีขันธ์ จ�าแนกสถานภาพโดยทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

 1. จ�าแนกตามเพศ พบว่า โดยภาพรวม ไม่มีความแตกต่างอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และเมื่อเปรียบเทียบรายข้อ

พบว่า จ�านวน 3 รายการ คือ 1. รับช�าระด้วยบัตรเครดิต, 2. มีเว็บไซด์ของที่พัก 3.มีความสวยงามและมีข้อมูลครบถ้วน และ 3. พนักงาน

สามารถให้ความช่วยเหลือในการแก้ปัญหา 

 2. จ�าแนกตามอายุ พบว่า ช่วงอายุต่างกัน ให้ความส�าคัญกับ โดยภาพรวมไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

ส่วนการเปรียบเทียบรายด้านและรายข้อมีความแตกต่างอย่างมีนัยส�าคัญ โดยแบ่งเป็น รายด้าน จ�านวน 5 ด้าน ได้แก่ 1.ผลิตภัณฑ์  

2.ช่องทางการจัดจ�าหน่าย 3.ส่งเสริมการขาย 4.การสร้างและน�าเสนอภาพลักษณ์ทางกายภาพ 5.กระบวนการให้บริการ 

 3. จ�าแนกตามรายได้ พบว่า รายได้ที่ต่างกันโดยภาพรวม ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 รายด้านพบว่ามี

ความแตกต่างกันจ�านวน 4 ด้าน ได้แก่ 1.ช่องทางการจัดจ�าหน่าย 2.ส่งเสริมการขาย 3.การสร้างและน�าเสนอลักษณะทางกายภาพ 

4.กระบวนการให้บริการ 

 4.  จ�าแนกอาชพี พบว่า อาชพีทีไ่ม่แตกต่างกันอย่างมนียัส�าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 ในรายข้อทีม่รีายการของค่าเฉลีย่ทกุรายการ

จ�านวน 1รายการ คือ ด้านผลิตภัณฑ์ที่มีจ�านวนรายข้อมากที่สุด ไม่มีความแตกต่างอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 จ�าแนกตามรายได้ 

ในรายข้อที่มีรายการของค่าเฉลี่ยทุกรายการจ�านวน 1รายการ คือ 1.ช่องทางการจัดจ�าหน่ายที่มีจ�านวนรายข้อมากที่สุด 

 5. จ�าแนกตามวฒุกิารศกึษาโดยภาพรวมไม่แตกต่างกนัอย่างมนียัส�าคัญทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 และเมือ่เปรยีบเทยีบเป็นรายด้าน

พบว่ามีความแตกต่างกันจ�านวน 4 ด้าน ได้แก่ 1.รับบัตรเครดิต 2.ท�าเลที่เดินทางไปมาสะดวก 3.มีเว็บไซด์ของที่พัก4. มีความสวยงามและมี

ข้อมูลครบถ้วน ในรายข้อที่มีรายการของค่าเฉลี่ยทุกรายการจ�านวน 1รายการ คือ ด้านช่องทางการจัดจ�าหน่ายที่มีจ�านวนรายข้อมากที่สุด 

 6. จ�าแนกตามสถานภาพการท�างาน ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉล่ียระดับความส�าคัญของปัจจัยมีอิทธิพล 

การเลือกที่พักเชิงถวิลหาใน อ�าเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จ�าแนกตาม อาชีพ ในรายข้อที่มีรายการของค่าเฉลี่ยทุกรายการจ�านวน 

2 รายการ คือ ด้านกระบวนการให้บริการที่มีจ�านวนรายข้อมากที่สุด 

อภิปรายผลการวิจัย 

 จากผลการวิจัยท�าให้สามารถน�ามาอภิปรายผลได้ดังน้ี พบว่านักท่องเที่ยวชาวไทยส่วนใหญ่ เป็นเพศหญิง มีอายุระหว่างหรือ  

ต�่ากว่า 20 ปีและมีระดับการศึกษาปริญญาตรี สอดคล้องกับงานวิจัยของ ลลิตา ยุรยาตร์ (2555) ศึกษาเรื่อง “ปัจจัยที่มีผล ต่อการเลือกเข้า

พักรีสอร์ท ในอ�าเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์” ที่กล่าวว่า นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุ ระหว่างหรือต�่ากว่า 20 ปีและมี

ระดับการศึกษาปริญญาตรี1.ผลการวิเคราะห์ ข้อมูลสถานภาพทั่วไป พบว่านักท่องเที่ยวส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุระหว่างหรือต�่ากว่า  

20 ปีและมีระดับการศึกษา ปริญญาตรี  

 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลสถานภาพทั่วไป พบว่าปัจจัยที่มีอิทธิพลในรายด้านทั้ง6 ด้าน เรียงตามล�าดับความส�าคัญ ได้แก่ ด้านความ

ปลอดภัย ด้านบุคคล ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านการสร้างและน�าเสนอลักษณะทางกายภาพ ด้านราคา ด้าน ช่องทางการจัดจ�าหน่าย สอดคล้องกับ

งานวิจัยของ ปฤณพร บุญรังสีและ, ประสพชัย พสุนนท์ (2561) การวิจัยนี้มี วัตถุประสงค์เพื่อ (1)ศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการเลือกใช้บริการ

ของนกัท่องเท่ียวชาวไทยในเขต กรุงเทพมหานคร (2)ศกึษา ปัจจยัทางประชากรศาสตร์ทีส่่งผลต่อการเลือกใช้บรกิารโรงแรมของนกัท่องเทีย่ว

ชาวไทยในเขต กรุงเทพมหานครการวิจัยครั้งน้ีเป็นการวิจัยเชิงส�ารวจกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในงานวิจัยคือ นักท่องเที่ยวชาวไทยใน  

เขตกรุงเทพมหานคร โดยการสุ่มตัวอย่างแบบง่าย (Simple Random Sampling) จ�านวน 400 คน โดยส�ารวจปัจจัยที่ส่งผลต่อการ  

เลือกใช้บริการและปัจจัยทางประชากรศาสตร์ที่ส่งผลต่อการเลือกใช้บริการโรงแรมของนักท่องเท่ียวชาวไทยในเขตกรุงเทพมหานคร  

เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูลคือ แบบสอบถาม โดยวิเคราะห์ข้อมูลด้วยการหาค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบน มาตรฐาน 

และการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression) ผลการศึกษาพบว่า (1) กลุ่มตัวอย่างให้ความส�าคัญต่อปัจจัยที่ส่งผลต่อการ

เลือกใช้บริการโรงแรมในภาพรวมอยู่ในระดับ มาก โดยให้ความส�าคัญกับองค์ประกอบด้านระบบความปลอดภัยในพื้นที่ทั่วไป ด้านห้องพัก 

และด้านบุคลากรและการบริการ ตามล�าดับ ในขณะที่องค์ประกอบด้านการได้รับรางวัลมีผลต่อการเลือกใช้บริการโรงแรมของกลุ่มตัวอย่าง

ในระดับน้อยที่สุด (2) ปัจจัย ทางประชากรศาสตร์ที่แตกต่างกันส่งผลต่อการเลือกใช้บริการโรงแรมของนักท่องเที่ยวชาวไทยในเขต

กรุงเทพมหานครแตกต่างกัน3ผลการวิเคราะห์ข้อมูลสถานภาพทั่วไปของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีต่อปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเลือกที่พักของ

นักท่องเที่ยวชาวไทยต่อแหล่งท่องเท่ียวเชิงถวิลหา อ�าเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พบว่า  ปัจจัยที่มีอิทธิพลในรายด้านทั้ง 6 ด้าน  
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เรียงตามล�าดับความส�าคัญได้แก่ ด้านความปลอดภัย ด้านบุคคล ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านการสร้างและน�าเสนอลักษณะทางกายภาพ ด้านราคา 

ด้านช่องทางการจดัจ�าหน่าย สอดคล้องกับงานวจิยัของ ลลิตา ยรุยาตร์ (2555) ศกึษาเร่ือง “ปัจจยัทีม่ผีลต่อการเลือกเข้าพักรสีอร์ท ในอ�าเภอ

หัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์” ศึกษาเรื่อง “ปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกเข้าพักรีสอร์ท ในอ�าเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์” ผลการวิจัย

พบว่า นกัท่องเทีย่วส่วนใหญ่เป็นเพศหญงิ อายรุะหว่าง 25-29 ปีสถานภาพโสด การศกึษาระดบัปรญิญาตรี มรีายได้ต่อเดอืน15001-20.000 

บาท ให้ความส�าคัญกับปัจจัยสถานที่ตั้ง ชอบลักษณะของ รีสอร์ท ที่ใกล้ชิดธรรมชาติ

ข้อเสนอแนะทั่วไป

 ความคดิเหน็ของนกัท่องเท่ียวชาวไทยทีม่ต่ีอปัจจยัทีม่อีทิธพิลต่อการตดัสินใจเลอืกท่ีพกัของนกัท่องเท่ียวชาวไทยต่อแหล่งท่องเท่ียว

เชิงถวิลหา อ�าเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ได้แก่ นักท่องเที่ยวได้ให้ความเห็นว่าควรมีการเพิ่มป้ายบอกทางที่ชัดเจน เพื่ออ�านวยความ

สะดวกในการหาสถานที่ ทั้งที่พักและแหล่งท่องเที่ยวใน อ�าเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

บรรณานุกรม

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย(2561) ประเภทของการท่องเที่ยวแบ่งตามความส�าคัญและสภาพแวดล้อมได้

12 ประเภท [ระบบออน์ไลน์] [สืบค้นเมือ่ 28 พฤศจิกายน 2562] จากhttps://sites.google.com/site/archcommunitydevelopment/

tourism

กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา. (2560) รายได้ภาพรวม [ระบบออน์ไลน์][สืบค้นวันที่ 24สิงหาคม2561]จาก http://www.mcot.go.th

ธานินทร์ ศิลป์จารุ (2557) การวิจัยและวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติด้วย SPSSกรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น

บรรณานุกรม (ต่อ)

นิพัธธพงศ์ พุมมา และณรงค์กรรณ รอดทรัพย์ (2555) “การโหยหาอดีตในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวไทย” วารสารอารยธรรมศึกษาโขง-

สาละวิน  ปีที่3 ฉบับพิเศษ: 49-59

ณกฤช รัตนวงศา, สุวรรณรัตน์ พุทธอุปถัมภ์, เพียงฤทัย หนูสวัสดิ์ (2563) “ แผนที่ท่องเที่ยวแบบความจริงเสมือน กรณีศึกษา อ�าเภอ 

หัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ” วารสารสาระคามปีที่ : 11 | ฉบับที่ : 1 ประจ�าเดือน : มกราคม - มิถุนายน 2563

ชฎาพร เลิศโภคานนท์ (2555).และคณะ. รายงานการวิจัยเรื่อง การพัฒนาศักยภาพชุมชนบ้านเหมืองกรุงให้เป็นแหล่ง ท่องเที่ยวเชิงศิลป

วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นของอ�าเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช นนทบุรี.

ชาตรี ประกิตนนทการ (2557) “Retro market ในกระแส Nostalgia Tourism” [ออนไลน์] สืบค้นข้อมูล:  13 มีค 2560]

http://www.etatjournal.com/web/menu-read-web-etatjournal/menu-2013/menu-2013-apr-jun/513-22556-retro-market 

ปฤณพร บุญรังสี, ประสพชัย พสุนนท์ (2561) ปัจจัยที่ส่งผลต่อการเลือกใช้บริการโรงแรมของนักท่องเที่ยวชาวไทยในเขตกรุงเทพมหานคร 

วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยธนบุรี ปีที่ 12 ฉบับพิเศษ เดือนตุลาคม 2561 หน้า 194

ส�านักงานสถิติแห่งชาติ (2558) [ออนไลน์] สืบค้นข้อมูล:  13 มีค 2560]http://www.nso.go.th/sites/2014/Pages

ลลติา ยรุยาตร์ (2555) ศกึษาเรือ่ง “ปัจจยัทีม่ผีลต่อการเลอืกเข้าพกัรสีอร์ท ในอ�าเภอหวัหนิ จงัหวดัประจวบครีขีนัธ์” มหาวทิยาลยัเทคโนโลยี

ราชมงคลธัญบุรี

Kotler, P& Keller, K.L.(2006) . Marketing management. New Jersey: Person Prentice Hall

Swarbrooke and Horner (1999:47-49) พูดว่ากระบวนการตัดสินใจซื้อของนักท่องเที่ยวSwarbrooke and Horner (1999:76-77) กล่าวว่า 

พฤติกรรมการซื้อและ กระบวนการตัดสินใจของนักท่องเที่ยว

 



136

National Research Conference 2021: NRC 2021
“Business beyond the Pandemic”

21 สิงหาคม 2564

คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

คุณค่าตราสินค้าที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อเสื้อผ้าแบรนด์ห่านคู่ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล 

The brand value affecting the purchasing decision of a pair of goose brands of consumers in 

Bangkok Metropolitan Region

ธนัชปภัสร์ มะกล�่า1 และ นัทธ์หทัย อือนอก

Thanatpapat Maklam1 and Nuthatai Ounok2

Thonburi University

บทคัดย่อ 

 การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ (1) ศึกษาคุณค่าตราสินค้าของเสื้อผ้าแบรนด์ห่านคู่ในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล (2) ศึกษา

การตัดสินใจซื้อเสื้อผ้าแบรนด์ห่านคู่ในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล และ (3) ศึกษาคุณค่าตราสินค้าที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อเสื้อผ้า

แบรนด์ห่านคู่ในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล กลุ่มตัวอย่างใช้สูตรการค�านวณของ Yamane ที่ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 95 ได้กลุ่ม

ตวัอย่างจ�านวน 334 ตวัอย่าง และใช้วธิกีารสุม่กลุม่ตวัอย่างแบบสัดส่วน จากจ�านวน 12 เขต แบ่งตามพืน้ทีข่องทีอ่ยูข่องลกูค้ากรงุเทพมหานคร 

และปริมณฑล เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถาม ผลทดสอบค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ 0.94 สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 

ได้แก่ การแจกแจงความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์โดยใช้สถิติการวิเคราะห์สมการถดถอยเชิงพหุคูณ 

(Multiple Regression Analysis) ผลการศึกษา พบว่า (1) คุณค่าตราสินค้า ภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาเป็นราย

ด้าน พบว่า ด้านที่มีความคิดเห็นล�าดับแรก คือ ด้านสินทรัพย์อื่น ๆ ของตราสินค้า รองลงมา คือ ด้านคุณภาพที่ถูกรับรู้ และล�าดับสุดท้าย 

คือ ด้านความภักดีต่อตราสินค้า ตามล�าดับ (2) การตัดสินใจซื้อเสื้อผ้าแบรนด์ห่านคู่ ภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณา

เป็นรายด้าน พบว่า ด้านที่มีความคิดเห็นล�าดับแรก คือ ด้านการตัดสินใจซื้อ รองลงมา คือ ด้านการประเมินผลทางเลือก และล�าดับสุดท้าย 

คอื ด้านการค้นหาข้อมลู ตามล�าดบั และ (3) คณุค่าตราสนิค้ามผีลต่อการตดัสนิใจซือ้เสือ้ผ้าแบรนด์ห่านคูข่องผูบ้รโิภคในเขตกรงุเทพมหานคร 

และปริมณฑล อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

ค�าส�าคัญ:  คุณค่าตราสินค้า, แบรนด์ห่านคู่, การตัดสินใจซื้อ

Abstract 

 The objectives of this research were: (1) to study the brand value of double goose brand clothing in Bangkok 

Metropolitan Region, (2) to study the purchasing decision of double goose brand clothing in Bangkok Metropolitan 

Region, and (3) to study the brand value that affects the decision to buy clothes from the double goose brand in 

Bangkok Metropolitan Region. The sample was calculated using the Yamane at 95% confidence level, and obtained 

334 samples. Using proportional sampling group randomization. The sample was divided into 12 districts, divided by 

area of residence in Bangkok and metropolitan customers. An instrument used in the study was a questionnaire, with 

its reliability of 0.94. The statistics used in the data analysis were frequency distribution, percentage, mean, standard 

deviation. and analysis by using statistical analysis of multiple regression equations. The results of the study found that 

(1) brand value The overall average was at the highest level. When considering each aspect, it was found that the 

aspect with the first opinion was the other assets of the brand, followed by the perceived quality. And the last is brand 

loyalty, respectively. (2) the decision to buy clothes from the double goose brand showed the mean overall average 

at the highest level, when considering each aspect, it was found that the first opinion was The purchase decision, 

followed by the evaluation of alternatives. and the last one is the information search side, respectively. And (3) the 

brand value that affected the decision to buy clothes of consumers in Bangkok Metropolitan Region, with statistical 

significance level of 0.05.

Keywords: Brand value, Double goose brand, Purchase decision
1  นักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธนบุรี
2 อาจารย์ประจ�าหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธนบุรี
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บทน�า 

 คุณค่าของตราสินค้ามีอิทธิพลต่อคนในสังคมแตกต่างกันไปในหลายด้าน การอยากให้ตัวเองเป็นที่ยอมรับ เพื่อมีหน้าตาทางสังคม 

ให้ดูดีมีฐานะในสายตาของคนอื่นนั้น จึงท�าให้ใครต่อใครหลายคนอยากที่จะมีสินค้าแบรนด์มาไว้ในครอบครองอีกทั้งยังเป็นสินค้าแบรนด์ชั้น

น�าของต่างประเทศ และสินค้าแบรนด์เนมชั้นน�าที่คนไทยเป็นเจ้าของน้ันได้รับประโยชน์จากการรับรู้ถึงค่านิยมของการใช้สินค้าแบรนด์

ประโยชน์ทีเ่ห็นชดัจากการสร้างแบรนด์ให้กบัสนิค้านัน้ คอื การสร้างภาพลกัษณ์ให้กบัสินค้า ท�าให้เป็นทีรู่จ้กักบัผูท้ีไ่ด้พบเหน็ อกีท้ังยงัเป็นการ

ช่วยท�าให้บริษัทมีความยั่งยืนในการสร้างแบรนด์ เมื่อแบรนด์ติดตลาดเป็นที่รู้จักของคนหมู่มากมีความน่าเชื่อถือแล้วนั้น จะท�าให้มีการบอก

ต่อ และมกีารกลบัมาใช้ซ�า้ของผูบ้ริโภค ท�าให้เจ้าของแบรนด์หลาย ๆ  บริษทัจงึได้ประโยชน์จากการรบัรูค้ณุค่าตราสนิค้า จงึมกีารจัดตัง้บรษิทั

ลูกในเครือของตัวเองที่ผลิตสินค้าภายใต้แบรนด์ใหม่อีกด้วย และมีราคาที่ถูกลงแต่ยังคงคุณภาพของแบรนด์นั้น ๆ  ได้อย่างดี และยังสามารถ

เพิ่มกลุ่มลูกค้าให้มาสนใจในตัวสินค้านั้น ๆ ได้มากขึ้น คุณค่าตราสินค้าก่อให้เกิดมูลค่า (Value) แก่ผู้บริโภค ท�าให้ผู้บริโภคมีความมั่นใจต่อ

การตดัสนิใจซือ้ และได้รบัความพงึพอใจจากการใช้ตราสนิค้าในอกีด้านหนึง่คณุค่าตราสนิค้ากช่็วยสร้างมลูค่าให้แก่กจิการ คอื ช่วยให้กจิกรรม

ทางการตลาดต่าง ๆ ของกิจการมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล เช่น การสื่อสารการตลาดของตราสินค้าได้ผลดียิ่งขึ้น ขายสินค้าได้ในราคา

สูงขึ้น และมีก�าไรเพิ่มขึ้น การขยายตราสินค้าไปสู่สินค้าชนิดอื่น ๆ  ก็จะประสบความส�าเร็จง่ายขึ้น เมื่อวางจ�าหน่ายตราสินค้าในช่องทางใหม่  

ผู้บริโภคก็ยินดีที่จะตามไปซื้อรวมถึงก่อให้เกิดมูลค่าที่เพิ่มขึ้นในการขยายชื่อตราสินค้าไปสู่สินค้าประเภทอื่น และเป็นโอกาสในการเรียกเก็บ

ค่าลิขสิทธิ์สินค้าได้อีกด้วย (ศศินภา เลาหสินณรงค์, 2558)

 นอกจากนี้เสื้อผ้าได้มีการพัฒนาทั้งคุณภาพ และรูปแบบมากยิ่งขึ้นโดยการเลือกซื้อเสื้อผ้านั้นก็จะขึ้นอยู่กับปัจจัยต่าง ๆ มากมาย 

หรือผลติภณัฑ์ให้มคีณุภาพ และมคีวามประณตี เนือ่งจากพฤตกิรรมลกูค้ามกัจะเลอืกซือ้สนิค้า โดยการซือ้แบบมเีหตผุล และมคีวามต้องการ

ทีห่ลากหลายผูป้ระกอบการจึงจ�าเป็นต้องศกึษาความต้องการ และพฤตกิรรมการซือ้ของลกูค้า ดงันี ้ด้านราคา ด้านความสวยงาม ด้านความ

ทนทาน ด้านความคุ้มค่า และด้านการจัดจ�าหน่าย ซึ่งปัจจัยเหล่านี้ก็มีผลต่อการตัดใจซื้อสินค้าของ ผู้บริโภคซึ่งผู้บริโภคมักจะต้องตัดสินใจ

ในทางเลือกต่าง ๆ ของสินค้า และบริการอยู่เสมอ โดยที่เขาจะเลือกสินค้า หรือบริการตามข้อมูล และข้อจ�ากัดของสถานการณ์ (ศศินภา  

เลาหสินณรงค์, 2558) 

 ดังนั้น ผู้วิจัยจึงได้มีความสนใจที่จะท�าการศึกษาเรื่องคุณค่าตราสินค้าที่มีผลต่อกระบวนการตัดสินใจซื้อเสื้อผ้าของลูกค้าแบรนด์

ห่านคู่ เพื่อที่จะได้ทราบว่าปัญหาด้านคุณค่าตราสินค้าที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภค โดยข้อมูลที่ได้จากการศึกษาสามารถน�าไปใช้

ประโยชน์ส�าหรับบริษัท เพื่อน�าข้อมูลดังกล่าวน�าไปปรับปรุงแก้ไขปัญหา เนื่องจากคนรุ่นใหม่ที่ไม่รู้จักแบรนด์ห่านคู่อาจจะมองว่าสินค้านั้น

ล้าสมัย และสินค้าเหมาะส�าหรับคนรุ่นเก่าเท่านั้น บริษัทจึงต้องมีการปรับเปลี่ยนกลยุทธ์การท�าแบรนด์ทันสมัยขึ้น เริ่มจากปรับภาพลักษณ์

ของแบรนด์ และการปรับดีไซน์เสื้อผ้าให้ทันสมัยมาขึ้นเพื่อตอบโจทย์ คนรุ่นใหม่ ผู้ประกอบการจะต้องมีการปรับกลยุทธ์ในการสร้างคุณค่า

ตราสินค้า และส่งมอบคุณค่าให้ได้เหนือกว่าคู่แข่งเข้าใจพฤติกรรมผู้บริโภคเป้าหมายตลอดจนปัจจัยต่าง ๆ อันจะน�ามาซึ่งการเพิ่มขีดความ

สามารถที่เหนือกว่าคู่แข่งในตลาดรวมถึงผลก�าไรของการด�าเนินธุรกิจให้เพิ่มขึ้นต่อไป เพื่อเป็นประโยชน์ต่อกลุ่มธุรกิจสินค้าแบรนด์ และผู้ที่

ต้องการพัฒนาแบรนด์ในด้านการบริหารคุณค่าตราสินค้า

 1.1 วัตถุประสงค์

  1) เพื่อศึกษาคุณค่าตราสินค้าของเสื้อผ้าแบรนด์ห่านคู่ในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล

  2) เพื่อศึกษาการตัดสินใจซื้อเสื้อผ้าแบรนด์ห่านคู่ในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล  

  3) เพื่อศึกษาคุณค่าตราสินค้าที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อเสื้อผ้าแบรนด์ห่านคู่ในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล  

 1.2 สมมติฐานการวิจัย 

  คุณค่าตราสินค้ามีผลต่อการตัดสินใจซื้อเสื้อผ้าแบรนด์ห่านคู่ในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล

  1.3 กรอบแนวคิด

 การศกึษาเรือ่งคณุค่าตราสนิค้าทีมี่ผลต่อการตดัสินใจซือ้เสือ้ผ้าของแบรนด์ห่านคูข่องผูบ้รโิภคในเขตกรงุเทพมหานคร และปรมิณฑล 

โดยตวัแปรอสิระ ได้แก่ คณุค่าตราสนิค้าตามแนวคดิของ Aaker (1991) และตวัแปรตาม ได้แก่ การตดัสนิใจซือ้ตามแนวคดิของ Kotler and 

Keller  (2012) ซึ่งได้ก�าหนดกรอบแนวคิด ดังนี้   
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 ตัวแปรอิสระ ตัวแปรตาม

การตัดสินใจซื้อเสื้อผ้าแบรนด์ห่านคู่

ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร

และปริมณฑล

1. การรับรู้ความต้องการ

2. การค้นหาข้อมูล 

3. การประเมินผลทางเลือก

4. การตัดสินใจซื้อ

5. พฤติกรรมหลังการซื้อ 

ที่มา : Kotler and Keller (2012)

คุณค่าตราสินค้าแบรนด์ห่านคู่ของผู้บริโภค

ในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล

1. การรู้จักชื่อตราสินค้า

2. คุณภาพที่ถูกรับรู้

3. การเชื่อมโยงตราสินค้า

4. ความภักดีต่อตราสินค้า

5. สินทรัพย์อื่น ๆ ของตราสินค้า 

ที่มา :Aaker (1991)

ภาพที่ 1  กรอบแนวคิด

แนวคิด ทฤษฎี และทบทวนวรรณกรรม

 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับคุณค่าตราสินค้า

 Aaker (1991) กล่าวว่า คุณค่าตราสินค้า (Brand Equity) หมายถึง รูปแบบของสินทรัพย์ และหนี้สินที่สามารถเชื่อมโยงไปถึง

ตราสินค้า ชื่อสัญลักษณ์ โดยสามารถเพิ่ม และลดมูลค่าให้กับแบรนด์สินค้าได้ ส่งผลกระทบต่อแบรนด์ และลูกค้าของแบรนด์ สินทรัพย์  

และหนี้สินของแบรนด์ 

 การรู้จักชื่อตราสินค้า (Brand Name Awareness) เป็นความสามารถของผู้จดจ�า หรือระลึกได้เกี่ยวกับสินค้าในกลุ่มผลิตภัณฑ์ 

และเป็นจุดเชื่อมโยงจากความไม่แน่ใจในตราสินค้าที่รู้จักไปสู่ความมั่นใจในระดับของสินค้า

 คุณภาพที่ถูกรับรู้ (Perceived Quality) เป็นการรับรู้ของผู้บริโภคในด้านของคุณภาพของสินค้าชนิดนั้น โดยผู้บริโภคจะค�านึงถึง

ประโยชน์ วัตถุประสงค์ เป้าหมายของการใช้งานของสินค้าชนิดนั้น โดยก่อนที่จะซื้อสินค้าผู้บริโภคจะท�าการเปรียบเทียบสินค้าโดยดูความ

แตกต่างของคุณสมบัติสินค้า

 การเชื่อมโยงตราสินค้า (Brand Associations) การเชื่อมโยงทุกสิ่งทุกอย่าง ที่รวมตัวกันขึ้นมาเป็นสินค้าเข้ากับตราสินค้า ได้แก่ 

คุณลักษณะของตราสินค้า ลักษณะของผู้ใช้สินค้า ประเภทสินค้า แหล่งก�าเนิดสินค้า เป็นต้น การเชื่อมโยงเหล่านี้ จะท�าให้เกิดตราสินค้าที่มี

เอกลักษณ์ (Brand identity) การที่ผู้บริโภคจดจ�าสิ่งเหล่านี้มากเท่าใด ก็ยิ่งสร้างการจดจ�าตราสินค้ามากขึ้นเท่านั้น 

 ความภักดีต่อตราสินค้า (Brand Loyalty) เป็นองค์ประกอบที่ส�าคัญที่สุดของคุณค่าตราสินค้า เพราะเป็นสิ่งที่จะแสดงถึงความเชื่อมั่น 

ความภักดีที่มีต่อสินค้า โดยตัวชี้วัดจะเห็นได้ว่าผู้บริโภคเดิมจะเปลี่ยนไปใช้สินค้าอื่น หรือไม่ และที่ส�าคัญความภักดีต่อตราสินค้าจะสะท้อน

ถึงประสิทธิภาพของการตลาดสินค้านั้น

 สินทรัพย์อื่น ๆ ของตราสินค้า (Other Proprietary Brand Assets) ทรัพย์สินใด ๆ ที่เกิดจากตราสินค้า และสามารถประเมินมา

เป็นค่าตราสนิค้าได้ เช่น ลขิสทิธิ ์สทิธบิตัร สทิธปิระโยชน์ เครือ่งหมายการค้า ช่องทางการจ�าหน่าย สิง่ต่าง ๆ  เหล่านี ้จะช่วยปกป้องการลอก

เลียนแบบที่จะท�าให้เกิดความสับสนจากบริษัทคู่แข่ง

 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการตัดสินใจซื้อ   

 Kotler and Keller (2012) กล่าวว่า กระบวนการตัดสินใจ ผู้บริโภคต้องผ่านขั้นตอน 5 ขั้นตอนด้วยกัน ดังนั้นกระบวนการตัดสิน

ใจซื้อเกิดขึ้นเป็นเวลานานที่จะซื้อจริง ซึ่งกระบวนการตัดสินใจซื้อ แบ่งออกเป็น 5 ขั้นตอน ดังนี้

 การรับรู้ความต้องการ (Problem Recognition) กระบวนการตัดสินใจซื้อเกิดขึ้นเมื่อผู้ซื้อตระหนักถึงปัญหา และความต้องการ 

โดยผู้บริโภครู้สึกถึงความแตกต่างระหว่างภาระ ความต้องการที่แท้จริง และปรารถนาความต้องการอาจถูกกระตุ้นจากส่ิงเร้าภายใน  

หรือภายนอกเป็นการรับรู้ความต้องการภายในของตน ซึ่งอาจเกิดเอง หรือเกิดจากสิ่งกระตุ้น นักการตลาดจึงจ�าเป็นต้องระบุสถานการณ์ที่

กระตุ้นความต้องการอย่างใดอย่างหนึ่งขึ้นมาให้ได้

 การค้นหาข้อมูล (Information Search) เมื่อผู้บริโภคได้รับการกระตุ้นจะมีแนวโน้มที่จะค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสินค้านั้น 

ดงันัน้ในขัน้ท่ีสองจะเป็นการค้นหาข้อมลูจากแหล่งข้อมลูต่าง ๆ  จากแหล่งข้อมลูภายใน (Internal Search) หรอืแหล่งข้อมลูโดยอาศยัขอบเขต

ด้านจิตวิทยา และแหล่งข้อมูลภายนอก (External Search) โดยผู้บริโภคจะค้นหาข้อมูล
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 การประเมินผลทางเลือก (Evaluation of Alternative) เมื่อผู้บริโภคได้ข้อมูลแล้วก็จะประเมินทางเลือก และตัดสินใจเลือกทางที่

ดทีีส่ดุ วธิกีารทีผู่บ้รโิภคใช้ในการประเมนิทางเลอืกอาจจะประเมนิโดยการเปรยีบเทยีบข้อมลูเก่ียวกบัคณุสมบตัขิองแต่ละสนิค้า และคัดสรร

ในการที่จะตัดสินใจเลือกซื้อจากหลากหลายตรายี่ห้อให้เหลือเพียงตรายี่ห้อเดียว            

 การตัดสินใจซ้ือ (Purchase Decision) โดยปกติแล้วผู้บริโภคแต่ละคนจะต้องการข้อมูล และระยะเวลาในการตัดสินใจส�าหรับ

ผลิตภัณฑ์แต่ละชนิดแตกต่างกัน คือ ผลิตภัณฑ์บางอย่างต้องการข้อมูลมากต้องใช้ระยะเวลาในการเปรียบเทียบนานแต่บางผลิตภัณฑ ์

ผู้บริโภคก็ไม่ต้องการระยะเวลาการตัดสินใจนาน  

 พฤติกรรมหลังการซื้อ (Post Purchase Behavior) หลังจากผู้บริโภคได้ท�าการซื้อสินค้า หรือ บริการไปแล้ว ผู้บริโภคจะท�าการ

เปรียบเทียบสินค้าที่ซื้อกับความคาดหวังก่อนที่จะตัดสินใจซื้อว่ามีความพึงพอใจสินค้า ซึ่งความพึงพอใจจะส่งผลต่อพฤติกรรมในการซื้อครั้ง

ต่อไปในอนาคต โดยถ้าสินค้าไม่สามารถสร้างความพึงพอใจ และไม่ตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค ผู้บริโภคอาจจะเปลี่ยนตราสินค้า

ในการบริโภคครั้งต่อไป

 ความหมายพฤติกรรมผู้บริโภค

              Loudon and Bitta (1988) กล่าวว่า พฤติกรรมผู้บริโภค หมายถึง กระบวนการตัดสินใจ และกิจกรรมทางกายภาพที่บุคคลเข้าไป

เกี่ยวข้อง เมื่อมีการประเมินการได้มา การใช้ หรือการจับจ่ายใช้สอยซึ่งสินค้า และบริการ

              Engle Blackwell and Miniard (1993) กล่าวว่า พฤติกรรมผู้บริโภค หมายถึง กระบวนการตัดสินใจ และลักษณะกิจกรรมของ

แต่ละบุคคล เพื่อท�าการประเมินผลการได้มา การใช้ และการใช้จ่ายเกี่ยวกับสินค้า และบริการให้ได้มาซึ่งการบริโภค

   Schiffman and Kanuk (1994) กล่าวว่า พฤตกิรรมผูบ้รโิภค หมายถงึ พฤตกิรรมทีผู่บ้รโิภคท�าการค้นหาความต้องการเกีย่วข้อง

กับการซื้อ การใช้การประเมิน การใช้จ่ายในผลิตภัณฑ์ และบริการ โดยคาดว่าจะตอบสนองความต้องการของเขา

การทบทวนวรรณกรรม

 นรรัตน์ สงวนวงศ์วาน (2557) ท�าการศึกษาเรื่องคุณค่าตราสินค้า และการยอมรับทางสังคมที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อกางเกงยีน

ส์แบรนด์เนมของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ส�ารวจความคิดเห็นของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร ที่มีผล

ต่อคุณค่าตราสินค้า และการยอมรับทางสังคมของผู้บริโภคที่ตัดสินใจซ้ือกางเกงยีนส์แบรนด์เนม 2) ส�ารวจการตัดสินใจซื้อกางเกงยีนส์แบ

รนด์เนมของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร และ 3) วิเคราะห์คุณค่าตราสินค้า และการยอมรับทางสังคมที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อกาง

เกงยีนส์แบรนด์เนมของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร ตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา คือ ประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครที่สวมใส่กางเกง

ยีนส์ จ�านวน 400 ตัวอย่าง โดยใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบสะดวก จ�านวน 400 คน เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา คือ แบบสอบถามที่ตัวอย่างได้

กรอกแบบสอบถามด้วยตนเองมีค่าความเชื่อถือได้เท่ากับ 0.94 และมีการตรวจสอบความเที่ยงตรงของเนื้อหาจากผู้ทรงคุณวุฒิ สถิติที่ใช้ใน

การวเิคราะห์ข้อมลู คอื สถติเิชงิพรรณนา ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลีย่ ส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน และสถติเิชงิอนมุาน โดยใช้การวิเคราะห์ถดถอย

พหุคูณ (Multiple regression Analysis) ใช้วิธีเลือกตัวแปรด้วยวิธีการเลือกแบบคัดเลือกเข้า (Enter Regression) ผลการศึกษา พบว่า 

คณุค่าตราสนิค้า ได้แก่ การรบัรูถึ้งคณุค่าทีไ่ด้รบั และความเชือ่มโยงระหว่างผูใ้ช้กบัผลติภณัฑ์ ส่งผลต่อการตดัสนิใจซือ้กางเกงยนีส์แบรนด์เนม

ของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร และการยอมรับทางสังคม ด้านความโดดเด่น ส่งผลต่อการตัดสินใจซ้ือกางเกงยีนส์แบรนด์เนมของ

ประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

 ศศินภา เลาหสินณรงค์ (2557) ท�าการศึกษาเรื่องคุณค่าตราสินค้าในด้านความตระหนักถึง ตราสินค้า การรับรู้คุณภาพ การเชื่อม

โยงตราสินค้า และความภักดีต่อตราสินค้าแบรนด์เนมแท้ อีกทั้งเพื่อศึกษาความตั้งใจ ความสนใจ ความต้องการ และการตัดสินใจซื้อสินค้า

แบรนด์เนมแท้ และเพื่อวิเคราะห์คุณค่าตราสินค้าที่ส่งผลต่อความตั้งใจ ความสนใจ ความต้องการ และการตัดสินใจซื้อสินค้าแบรนด์เนมแท้ 

กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา คือ ประชาชนที่ใช้สินค้าแบรนด์เนมแท้ และอาศัยอยู่ในเขตจังหวัดกรุงเทพมหานคร จ�านวน 400 คน ที่ระดับ

ความเชื่อมั่น 0.95 และค่าความคลาดเคลื่อนที่ระดับร้อยละ ±5 โดยใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบสะดวก โดยท�าการแจกแบบสอบถามทั้งภาค

สนามและแบบออนไลน์ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น คือ สถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน และสถติเิชิงอ้างองิ ทีใ่ช้ในการทดสอบสมมติฐานทีร่ะดับนยัส�าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 ผลการศกึษา พบว่า ความสมัพนัธ์ระหว่าง

คณุค่าตราสนิค้าแต่ละด้านส่งผลต่อความตัง้ใจซือ้สนิค้าแบรนด์เนมแท้คณุค่าตราสินค้าแต่ละด้านมอีทิธพิลต่อความตัง้ใจซือ้สนิค้าแบรนด์เนม

แท้ของกลุ่มตัวอย่าง ร้อยละ 0.536 อย่างมีนัยส�าคัญที่ระดับ 0.05 คุณค่าตราสินค้าแต่ละด้านมีอิทธิพลต่อความสนใจต่อสินค้าแบรนด์เนม

แท้ของกลุ่มตัวอย่าง ร้อยละ 0.610 อย่างนัยส�าคัญที่ระดับ 0.05 คุณค่าตราสินค้าแต่ละด้านมีอิทธิพลต่อความต้องการซื้อสินค้าแบรนด์เนม
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แท้ของกลุ่มตัวอย่าง ร้อยละ 0.555 อย่างมีนัยส�าคัญที่ระดับ 0.05 คุณค่าตราสินค้าแต่ละด้านมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าแบรนด์เนม

แท้ของกลุ่มตัวอย่าง ร้อยละ 0.591 อย่างมีนัยส�าคัญที่ระดับ 0.05 เมื่อพิจารณารายด้านพบว่า ด้านความภักดีต่อตราสินค้า ด้านการรับรู้ 

คุณภาพ ด้านการเช่ือมโยงตราสินค้า และด้านความตระหนักถึงตราสินค้า ล้วนมีอิทธิพลต่อกระบวนการตัดสินใจซื้อสินค้าแบรนด์เนมแท้ 

อย่างมีนัยส�าคัญที่ระดับ 0.05

 พัชริตา สุภาพันธ์ (2557) ท�าการศึกษาเรื่องคุณค่าตราสินค้า และบุคลิกภาพของตราสินค้าที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อรองเท้ากีฬา

ของผูบ้รโิภค ในเขตกรงุเทพมหานคร มวีตัถปุระสงค์ คอื เพือ่ศกึษาคณุค่าตราสนิค้า และบคุลกิภาพของตราสนิค้าทีส่่งผลต่อการตัดสนิใจซือ้

รองเท้ากีฬาของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร โดยใช้แบบสอบถามปลายปิดที่ผ่านการทดสอบความตรงของเนื้อหา และความเชื่อมั่นใน

การเกบ็รวบรวมข้อมลูจากผูบ้รโิภคท่ีตดัสนิใจซือ้รองเท้ากฬีาจ�านวน 240 ราย ในเขตกรงุเทพมหานคร สถติทิีใ่ช้ในการวเิคราะห์ข้อมลู ได้แก่ 

ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุคูณ ผลการศึกษา พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็น

เพศหญิง มีอายุระหว่าง 20 -30 ปี การศึกษาระดับปริญญาตรี เป็นพนักงานบริษัทเอกชน มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 15,000 – 25,000 บาท  

และผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า บคุลิกภาพตราสินค้าด้านความโก้หรู (ß = 0.279) ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อรองเท้ากีฬาของผู้บริโภคใน

เขตกรุงเทพมหานคร มากทีส่ดุ รองลงมา ได้แก่ บคุลกิภาพ ตราสนิค้า ด้านความตืน่เต้น (ß = 0.230) บุคลกิภาพตราสินค้า ด้านความสามารถ 

(ß = 0.189) คุณค้าตราสินค้า ด้านความสัมพันธ์กับตราสินค้า (ß = 0.185) บุคลิกภาพตราสินค้า ด้านนวัตกรรม (ß = 0.178) คุณค่าตราสิน

ค้า ด้านความภักดีต่อตราสินค้า (ß = 0.166) คุณค่าตราสินค้า ด้านการรู้จักตราสินค้า (ß = 0.159) บุคลิกภาพตราสินค้าด้านความจริงใจ 

(ß = 0.154) และบุคลิกภาพตราสินค้า ด้านความน่าดึงดูดใจ (ß = 0.145) ตามล�าดับ โดยรวมกันพยากรณ์การตัดสินใจซื้อรองเท้ากีฬาของ

ผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ร้อยละ 61 ในขณะที่คุณค่าตราสินค้า ด้านคุณภาพที่รับรู้ และบุคลิกภาพของตราสินค้า ด้านความแข็งแรง 

และด้านความเคลื่อนไหวไม่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อรองเท้ากีฬาของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร

 ภาสกร วิวรรธกะ (2559) ท�าการศึกษาเรื่องคุณค่าตราสินค้า และพฤติกรรมการเลือกซื้อมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อเสื้อผ้าเด็ก

ออนไลน์ มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ส�ารวจความคิดเห็นประชาชนที่มีต่อคุณค่าตราสินค้า และพฤติกรรมการเลือกซื้อที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อ

เสื้อผ้าเด็กออนไลน์ 2) ส�ารวจสาเหตุของการตัดสินใจซื้อเสื้อผ้าเด็กออนไลน์ และ 3) วิเคราะห์คุณค่าตราสินค้า และพฤติกรรมการเลือกซื้อ

ทีส่่งผลต่อการตดัสนิใจซือ้เสือ้ผ้าเดก็ออนไลน์ ตัวอย่างทีใ่ช้ในการศกึษา คอื ประชาชนผูม้าจับจ่ายสนิค้าในย่านโบ้เบ้ จ�านวน 400 คน วธิกีาร

สุ่มตัวอย่างแบบสะดวก และวิธีการสุ่มแบบเจาะจง จ�านวน 400 คน เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา คือ แบบสอบถามที่กลุ่มตัวอย่างได้กรอก

แบบสอบถามด้วยตนเองมีค่าความเชื่อถือได้เท่ากับ 0.94 และมีการตรวจสอบค่าความเที่ยงตรงของเนื้อหาจากผู้ทรงคุณวุฒิ สถิติที่ใช้ในการ

วเิคราะห์ข้อมลู คอื สถติพิรรณนา ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน และสถติเิชงิอนมุาน โดยใช้การวิเคราะห์ถอดถอยพหุคณู 

(Multiple Regression Analysis) ใช้วิธีเลือกตัวแปรด้วยวิธีการเลือกแบบคัดเลือกเข้า (Enter Regression) ผลการศึกษา พบว่า คุณค่า

ตราสินค้า ได้แก่ ด้านเชื่อมโยงตราสินค้า ด้านความภักดีต่อตราสินค้า และด้านสินทรัพย์อื่น ๆ และพฤติกรรมการเลือกซื้อ ได้แก่ ด้านความ

สนุกสนาน ด้านติดตามข่าวสาร ด้านติดตามโฆษณา ด้านเปรียบเทียบราคา และด้านการอ่านค�าแนะน�า ซึ่งสามารถส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อ

เสื้อผ้าเด็กออนไลน์ อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

 สิรินันท์ จันทร์หยวก (2559) ท�าการศึกษาเร่ืองคุณค่าตราสินค้าผลิตภัณฑ์เส้ือกีฬาแกรนด์สปอร์ตที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซ้ือของ 

ผู้บริโภคในเขตจังหวัดร้อยเอ็ด มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาคุณค่าตราสินค้าผลิตภัณฑ์เสื้อกีฬาแกรนด์ปอร์ตที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อของ 

ผู้บริโภคในเขตจังหวัดร้อยเอ็ด ใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากผู้บริโภคในเขตจังหวัดร้อยเอ็ด จ�านวน 232 คน 

สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ การหาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน และการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ ผลการศึกษา  

พบว่า คุณค่าตราสินค้ามีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์เสื้อผ้ากีฬาแกรนด์สปอร์ตในทิศทางบวก โดยมีความสัมพันธ์กันในระดับสูง 

การวเิคราะห์ผลกระทบพบว่าคณุค่าตราสนิค้าทีม่ผีลกระทบต่อการตดัสินใจซือ้ คือ คุณค่าตราสินค้าด้านคุณภาพทีถ่กูรบัรู้ และด้านสนิทรพัย์

ประเภทอืน่ ๆ  ของตราสนิค้า ซึง่ข้อค้นพบจากการวจิยัสามารถน�าไปใช้ในการพฒันาธรุกจิเมือ่ต้องการรกัษาระดบัคุณค่าตราสินค้า โดยเจ้าของ

ตราสินค้า ควรมุ่งเน้นการพัฒนาผลิตภัณฑ์ เพื่อให้มีความโดดเด่น แตกต่าง และมีคุณภาพสูงมากขึ้น เพื่อน�าไปสู่การจดสิทธิบัตร และท�าให้

คู่แข่งทางธุรกิจไม่สามารถลอกเลียนแบบสินค้าได้ และเพื่อเป็นข้อได้เปรียบในส่วนของช่องทางจัดจ�าหน่ายอีกทางหนึ่งด้วย
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วิธีการด�าเนินงาน

 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง

 ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ ได้แก่ ผู้บริโภคที่เคยซื้อเสื้อผ้าแบรนด์ห่านคู่ในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล จ�านวน 2,000 คน 

(ที่มา : ฐานข้อมูลลูกค้าปัจจุบัน (2564) สืบค้นจาก บริษัทโรงงานไทยแลนด์นิตติ้ง จ�ากัด) 

 กลุม่ตวัอย่างทีใ่ช้ในการศกึษาครัง้นี ้เนือ่งจากทราบจ�านวนประชากรทีแ่น่นอน จึงใช้การค�านวณหาขนาดกลุ่มตวัอย่างของ Yamane 

(1973) ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% และระดับความคลาดเคลื่อน ±5% ได้กลุ่มตัวอย่างจ�านวน 333.33 ตัวอย่าง หรือเท่ากับ 334 ตัวอย่าง 

ใช้วิธีการสุ่มกลุ่มตัวอย่างแบบสัดส่วน จ�านวน 12 เขต ตามพื้นที่ของที่อยู่ของลูกค้ากรุงเทพมหานคร และปริมณฑล

 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย

 เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาเป็นแบบสอบถาม ประกอบด้วย 4 ส่วน ดังนี้

 ส่วนที ่1 ข้อค�าถามเกีย่วกับปัจจยัส่วนบคุคล ประกอบด้วย เพศ อาย ุสภานภาพ ระดบัการศกึษาสงูสดุ อาชพี และรายได้เฉลีย่ต่อเดอืน 

 ส่วนที่ 2 ข้อค�าถามเกี่ยวกับคุณค่าตราสินค้าของแบรนด์ห่านคู่ แบ่งเป็น 5 ด้าน ประกอบด้วย 

(1) ด้านการรู้จักชื่อตราสินค้า (2) ด้านคุณภาพที่ถูกรับรู้ (3) ด้านการเชื่อมโยงตราสินค้า (4) ด้านความภักดีต่อตราสินค้า และ (5) ด้านสินทรัพย์อื่น ๆ 

ของตราสินค้า 

 ส่วนที่ 3 ข้อค�าถามเกี่ยวกับการตัดสินใจซื้อสินค้าของแบรนด์ห่านคู่ แบ่งเป็นจ�านวน 5 ด้านประกอบด้วย (1) ด้านการรับรู้ความ

ต้องการ (2) ด้านการค้นหาข้อมูล (3) ด้านการประเมินผลทางเลือก (4) ด้านการตัดสินใจซื้อ และ (5) ด้านพฤติกรรมหลังการซื้อ 

 โดยในส่วนที่ 2 และ 3 ข้อค�าถามเกี่ยวกับคุณค่าตราสินค้าแบรนด์ห่านคู่ จ�านวน 5 ด้าน ส่วนข้อค�าถามเกี่ยวกับการตัดสินใจ 

ซื้อเสื้อผ้าแบรนด์ห่านคู่ จ�านวน 5 ด้าน มีระดับการวัดอันตราภาคชั้น (Interval Scale) โดยก�าหนดระดับความคิดเห็นไว้ 5 ระดับ ดังนี้

  คะแนน 5 หมายถึง มีความคิดเห็นด้วยในระดับมากที่สุด

  คะแนน 4 หมายถึง มีความคิดเห็นด้วยในระดับมาก

  คะแนน 3 หมายถึง มีความคิดเห็นด้วยในระดับปานกลาง

  คะแนน 2 หมายถึง มีความคิดเห็นด้วยในระดับน้อย

  คะแนน 1 หมายถึง มีความคิดเห็นด้วยในระดับน้อยที่สุด

 ส่วนที่ 4 แบบสอบถามเป็นแบบปลายเปิดเกี่ยวกับการแสดงความคิดเห็น และข้อเสนอแนะเพิ่มเติม

 การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ

 แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยน�าแบบสอบถามไปทดลองใช้ (Try Out) แบบสอบถามเป็นเครื่องมือ 

ในการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยน�าแบบสอบถามไปทดลองใช้ (Try Out) จ�านวน 30 ชุด เพื่อตรวจสอบความเที่ยงของเครื่องมือ (Validity) 

มีค่าสัมประสิทธิ์ความเชื่อมั่น (Cornbrash’s alpha) ทั้งฉบับเท่ากับ 0.94

 วิธีวิเคราะห์ข้อมูล

 การวิเคราะห์สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Analysis) ประกอบด้วย 3 ส่วน ดังนี้

 ส่วนที่ 1 ปัจจัยส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่าง ทั้งหมด 6 ข้อ ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษาสูงสุด อาชีพ และรายได้

เฉลี่ยต่อเดือน โดยใช้สถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ ค่าความถี่ (Frequency) และร้อยละ (Percentage) 

 ส่วนที่ 2 ค�าถามเกี่ยวกับคุณค่าตราสินค้าเสื้อผ้าแบรนด์ห่านคู่ ประกอบด้วย 5 ด้าน ได้แก่ ด้านการรู้จักชื่อตราสินค้า ด้านคุณภาพ

ที่ถูกรับรู้ ด้านการเชื่อมโยงตราสินค้า ด้านความภักดีต่อตราสินค้า และด้านสินทรัพย์อื่น ๆ ของตราสินค้า 

 ส่วนที่ 3 การตัดสินใจซื้อเสื้อผ้าแบรนด์ห่านคู่ ประกอบด้วย 5 ด้าน ได้แก่ ด้านการรับรู้ความต้องการ ด้านการค้นหาข้อมูล  

ด้านการประเมินผลทางเลือก ด้านการตัดสินใจซื้อ และด้านพฤติกรรมหลังการซื้อ 

 ส่วนที่ 1 ปัจจัยส่วนบุคคล ใช้สถิติค่าความถี่ (Frequency) และค่าร้อยละ (Percentage)

 โดยในส่วนที่ 2 และ 3 ใช้สถิติค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) โดยมีเกณฑ์ในการพิจารณา

ระดับค่าคะแนนเฉลี่ยของตัวแปร แบ่งระดับคะแนนออกเป็น 5 ระดับ ดังนี้ 

   ค่าเฉลี่ย 4.21 – 5.00 หมายถึง มีความคิดเห็นในระดับเห็นด้วยมากที่สุด  

   ค่าเฉลี่ย 3.41 – 4.20 หมายถึง มีความคิดเห็นในระดับเห็นด้วยมาก  

   ค่าเฉลี่ย 2.61 – 3.40 หมายถึง มีความคิดเห็นในระดับเห็นด้วยปานกลาง
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   ค่าเฉลี่ย 1.81 – 2.60 หมายถึง มีความคิดเห็นในระดับเห็นด้วยน้อย

   ค่าเฉลี่ย 1.00 – 1.80 หมายถึง มีความคิดเห็นในระดับเห็นด้วยน้อยที่สุด

 การวิเคราะห์สถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics)

   การวิเคราะห์คุณค่าตราสินค้าที่มีผลต่อการตัดสินใจซ้ือเส้ือผ้าแบรนด์ห่านคู่ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร  

ใช้การวิเคราะห์สมการถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) ทดสอบสมมติฐาน โดยก�าหนดนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

ผลการวิจัย 

 ปัจจัยส่วนบุคคล พบว่า ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ�านวน 195 คน คิดเป็นร้อยละ 58.38 อายุระหว่าง 36 - 45 ปี จ�านวน 104 คน 

คิดเป็นร้อยละ 31.14 สถานภาพ โสดและสมรส จ�านวน 141 คน คิดเป็นร้อยละ 42.22 ระดับการศึกษาสูงสุด ระดับปริญาตรี จ�านวน 158 

คน คิดเป็นร้อยละ 47.31 อาชีพพนักงานบริษัทเอกชน จ�านวน 137 คน คิดเป็นร้อยละ 41.02 รายได้เฉลี่ยต่อเดือน ระหว่าง 21,001 – 

30,000 บาท จ�านวน 117 คน คิดเป็นร้อยละ 35.14 คณุค่าตราสนิค้าเสือ้ผ้าแบรนด์ห่านคู ่จ�าแนกรายด้าน พบว่า ด้านทีม่คีวามคดิเห็นระดบั

แรก คือ ด้านสินทรัพย์อื่น ๆ ของตราสินค้ามีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด ( = 4.33, S.D. = 0.63) รองลงมา คือ ด้านคุณภาพที่ถูกรับรู้  

มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด ( = 4.30, S.D. = 0.60) ด้านการรู้จักชื่อตราสินค้า มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด ( =  4.29, S.D. = 0.59) 

ด้านการเชื่อมโยงตราสินค้า มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด ( = 4.28, S.D. = 0.62) และล�าดับสุดท้าย คือ ด้านความภักดีต่อตราสินค้า  

มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด ( = 4.25, S.D. = 0.65) ตามล�าดับ

 การตดัสนิใจซ้ือเสือ้ผ้าแบรนด์ห่านคู ่พบว่า ภาพรวมมค่ีาเฉลีย่อยูใ่นระดบัมากทีสุ่ด ( = 4.27, S.D. = 0.60) เมือ่พจิารณาการตดัสนิ

ใจซือ้เสือ้ผ้าแบรนด์ห่านคู ่จ�าแนกตามรายด้าน พบว่า ด้านทีม่คีวามคดิเหน็ล�าดบัแรก คอื ด้านการตดัสินใจซือ้ มค่ีาเฉลีย่อยูใ่นระดบัมากทีส่ดุ 

( = 4.33, S.D. = 0.22) รองลงมา คือ ด้านการประเมินผลทางเลือก มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด ( = 4.29, S.D. = 0.62) ด้านพฤติกรรม

หลังการซื้อ มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด ( = 4.29, S.D. = 0.66) ด้านการรับรู้ความต้องการ มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด = 4.24, 

S.D. = 0.65) และล�าดับสุดท้าย คือ ด้านการค้นหาข้อมูล มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด ( = 4.21, S.D. = 0.73) ตามล�าดับ

 การทดสอบสมมติฐาน ด้วยสมการถดถอยเชิงพหุคูณ โดยการตรวจสอบข้อตกลงเบื้องต้นในเรื่องค่าความคลาดเคลื่อนของตัวแปร

เป็นอิสระต่อกัน และการตรวจสอบในภาวะร่วมเส้นตรงพหุคูณ (Multicollinearity) พบว่าตัวแปรอิสระทั้ง 5 ตัวแปรเป็นไปตามภาวะร่วม

เส้นตรงพหุ เมื่อพิจารณาจากค่าของ Tolerance และ VIF พบว่า มีค่า Tolerance> 0.1 และ VIF <10 ซึ่งผ่านข้อตกลงเบื้องต้นนี้ โดยผล

การทดสอบสมมติฐาน พบว่า คุณค่าตราสินค้าแบรนด์ห่านคู่ ด้านการรู้จักชื่อตราสินค้า สินทรัพย์อื่น ๆ ของตราสินค้า และความภักดีต่อ

ตราสนิคา้ ทีม่ผีลต่อการตดัสนิใจซือ้เสื้อผ้าแบรนดห่์านคูข่องผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร และปรมิณฑล ทีร่ะดบันยัส�าคญัทางสถิต ิ0.05 

(ตารางที่ 1) 

ตารางที่ 1  การวิเคราะห์คุณค่าตราสินค้าที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อเสื้อผ้าแบรนด์ห่านคู่ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล 

โดยใช้แบบจ�าลองสมการถดถอยเชิงพหุคูณ

คุณค่าตราสินค้า Coefficients Std. Error t Sig.
Collinearity Statistics

Tolerance VIF

ค่าคงที่ 0.16 0.12 1.41 0.160

ด้านการรู้จักชื่อตราสินค้า 0.23 0.50 6.02* 0.000 0.26 3.82

ด้านคุณภาพที่ถูกรับรู้ 0.13 0.05 2.44* 0.015 0.23 4.41

ด้านการเชื่อมโยงตราสินค้า 0.11 0.06 2.05* 0.042 0.18 5.43

ด้านความภักดีต่อราคาสินค้า 0.16 0.05 3.14* 0.002 0.20 5.00

ด้านสินทรัพย์อื่น ๆ ของตราสินค้า 0.25 0.05 0.55* 0.000 0.26 3.77

R2 = 0.799, Adj. R2 = 0.796, F = 260.16

*มีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

ตัวแปรตาม คือ การตัดสินใจซื้อเสื้อผ้าแบรนด์ห่านคู่
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อภิปรายผล สรุปและข้อเสนอแนะ 

 อภิปรายผล

 การศึกษาเรื่องคุณค่าตราสินค้าท่ีมีผลต่อการตัดสินใจซื้อเส้ือผ้าแบรนด์ห่านคู่ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล 

ได้แบ่งการอภิปรายผลตามวัตถุประสงค์ ดังนี้

 ผลการศึกษาคุณค่าตราสินค้าเสื้อผ้าแบรนด์ห่านคู่ พบว่า ภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด ( = 4.29, S.D. = 0.57)  

เมื่อพิจารณาคุณค่าตราสินค้าเสื้อผ้าแบรนด์ห่านคู่ จ�าแนกตามรายด้าน พบว่า ด้านที่มีความคิดเห็นระดับแรก คือ ด้านสินทรัพย์อื่น ๆ ของ

ตราสินค้า มีค่าเฉล่ียอยู่ในระดับมากท่ีสุด ( = 4.33, S.D. = 0.63) รองลงมา คือ ด้านคุณภาพที่ถูกรับรู้ มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด 

 ( = 4.30, S.D. = 0.60)  ด้านการรู้จักชื่อตราสินค้า มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด ( = 4.29, S.D. = 0.59) ด้านการเชื่อมโยงตราสินค้า  

มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด ( = 4.28, S.D. = 0.62) และล�าดับสุดท้าย คือ ด้านความภักดีต่อตราสินค้า มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด 

( = 4.25, S.D. = 0.65) ตามล�าดับ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของภาสกร วิวรรธกะ (2559) ท�าการศึกษาเรื่องคุณค่าตราสินค้าและพฤติกรรม

เลือกซือ้มอิีทธพิลต่อการตดัสนิใจซ้ือเส้ือผ้าเดก็ออนไลน์ ผลการศกึษา พบว่า โดยภาพรวมค่าเฉลีย่อยูใ่นระดบัมากซึง่อทิธพิลของคณุค่าตราสนิ

ค้าในด้านเชื่อมโยงตราสินค้า ด้านความภักดีต่อตราสินค้า ด้านสินทรัพย์อื่น ๆ ของตราสินค้า ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อเสื้อผ้าเด็กออนไลน์

ของลูกค้า

 ผลการศึกษาการตัดสินใจซื้อเสื้อผ้าแบรนด์ห่านคู่ ภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด ( = 4.27, S.D. = 0.60) เมื่อพิจารณา

การตัดสินใจซื้อเสื้อผ้าแบรนด์ห่านคู่ จ�าแนกตามรายด้าน พบว่า ด้านที่มีความคิดเห็นล�าดับแรก คือ ด้านการตัดสินใจซื้อ มีค่าเฉลี่ยอยู่ใน

ระดับมากที่สุด ( = 4.33, S.D. = 0.22) รองลงมา คือ ด้านการประเมินผลทางเลือก มีค่าอยู่ในระดับมากที่สุด ( = 4.29, S.D. = 0.62)  

ด้านพฤตกิรรมหลงัการซือ้ มค่ีาเฉลีย่อยูใ่นระดบัมากทีส่ดุ ( = 4.29, S.D. = 0.66) ด้านการรบัรูค้วามต้องการ มค่ีาเฉลีย่อยูใ่นระดบัมากท่ีสดุ 

( = 4.24, S.D. = 0.65) และล�าดับสุดท้าย คือ ด้านการค้นหาข้อมูล มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด ( = 4.21, S.D. = 0.73) ตามล�าดับ 

ซึง่สอดคล้องกบังานวจิยัของสิรนินัท์ จนัทร์หยวก (2559) ท�าการศกึษาเรือ่งคณุค่าตราสนิค้าผลติภณัฑ์เสือ้กฬีาแกรนด์สปอร์ตทีส่่งผลต่อการ

ตัดสินใจซื้อของผู้บริโภคในเขตจังหวัดร้อยเอ็ด ผลการศึกษา พบว่า การตัดสินใจซื้อโดยรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก อาจเป็นเพราะบริษัท

ใส่ใจดูแลนคุณภาพสินค้าให้ได้มาตราฐาน และเป็นท่ีรู้จักของคนทั่วประเทศให้ลูกค้า ซึ่งท�าให้เกิดความไว้วางใจและจงรักภักดีต่อสินค้า 

และกระตุ้นให้ลูกค้าเกิดการบอกต่อมากขึ้น 

 ผลการศึกษาคุณค่าตราสินค้าที่มีผลต่อการตัดสินใจซ้ือเส้ือผ้าแบรนด์ห่านคู่ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล  

พบว่า การรู้จักชื่อตราสินค้า สินทรัพย์อื่น ๆ ของตราสินค้า และความภักดีต่อตราสินค้า มีผลต่อการตัดสินใจซื้อเสื้อผ้าแบรนด์ห่านคู่  

อย่างมนียัส�าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 ซึง่สอดคล้องกบังานวิจัยของพชัรติา สภุาพนัธ์ (2557) ท�าการศกึษาเรือ่งคณุค่าตราสนิค้าและบคุลิกภาพ

ของตราสินค้าที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อรองเท้ากีฬาของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการศึกษา พบว่า การรู้จักตราสินค้า ความภักดี

ต่อตราสนิค้า และสนิทรพัย์อืน่ ๆ  ของตราสนิค้าทีส่่งผลต่อการตดัสนิใจซือ้รองเท้ากฬีาของผูบ้ริโภคในเขตกรงุเทพมหานคร อย่างมนียัส�าคัญ

ทางสถิติที่ระดับ 0.05 และนรรัตน์ สงวนวงศ์วาน (2557) ท�าการศึกษาเรื่องคุณค่าตราสินค้าและการยอมรับทางสังคมที่ส่งผลต่อการตัดสิน

ใจซื้อกางเกงยีนส์แบรนด์เนมของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการศึกษา พบว่า การรู้จักชื่อตราสินค้าสินทรัพย์อื่น ๆ  ของตราสินค้า 

และความภกัดต่ีอตราสนิค้าส่งผลต่อการตัดสนิใจซือ้กางเกงยนีส์แบรนด์เนมของประชาชนในเขตกรงุเทพมหานคร อย่างมนียัส�าคญัทางสถติิ

ทีร่ะดบั 0.05 และสอดคล้องกบังานวจิยัของศศนิภา เลาหสนิณรงค์ (2557) ท�าการศกึษาเรือ่งคณุค่าตราสนิค้าในด้านความตระหนกัถงึตราสนิ

ค้า การรบัรูคุ้ณภาพ การเชือ่มโยงตราสนิค้า และความภักดต่ีอตราสินค้าแบรนด์เนมแท้ อกีทัง้เพือ่ศกึษาความตัง้ใจ ความสนใจ ความต้องการ 

และการตัดสินใจซื้อสินค้าแบรนด์เนมแท้ ผลการศึกษา พบว่า การรู้จักตราสินค้า ความภักดีต่อตราสินค้า ส่งผลต่อการส่งผลต่อความตั้งใจ 

ความสนใจ ความต้องการ และการตัดสินใจซื้อสินค้าแบรนด์เนมแท้ อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

 ข้อเสนอแนะ

 จากการศึกษา พบว่า คุณค่าตราสินค้าที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อแบรนด์ห่านคู่ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล 

สามารถน�าข้อมูลจากการศึกษาไปใช้ประโยชน์เป็นแนวทางในการด�าเนินธุรกิจ และแก้ไข ปรับปรุง พัฒนา และวางแผนกลยุทธ์ และความ

ต้องการในอนาคตของผู้บริโภคที่มีต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าแบรนด์ห่านคู่ ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะ ดังนี้

 1.  ด้านสินทรัพย์อื่น ๆ ของตราสินค้า มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด มีข้อเสนอแนะ คือ ควรให้ความส�าคัญกับการพัฒนา และมาตรฐาน

คุณภาพสินค้า หรือขอรับรองมาตรฐานประเภทต่าง ๆ และมีการตรวจเช็คสินค้าที่ลอกเลียนแบบ เพื่อให้ผู้ซื้อเกิดความเชื่อมั่นในสินค้า
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 2.  ด้านคุณภาพที่ถูกรับรู้ มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด มีข้อเสนอแนะคือ การผู้บริโภครับรู้คุณภาพตราสินค้าจะช่วยสร้างคุณค่าให้กับ

ตราสินค้า จึงควรจะต้องท�าการโปรโมทตราสินค้าว่ามีคุณสมบัติที่ดี และมีคุณประโยชน์ โดยมีการเขียนรายละเอียดของผลิตภัณฑ์ที่มีความ

ชัดเจน มีจุดยืนในด้านคุณภาพป็นอันดับต้น ๆ มีการผลิตที่มีประสิทธิภาพอยู่แล้ว ควรท่ีจะรักษา และพัฒนาประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง  

จะท�าให้ผู้บริโภครับรู้ถึงคุณภาพได้อย่างต่อเนื่อง และยาวนานสร้างการเติบโตที่ยั่งยืนของบริษัทต่อไป

 3.  ด้านการรู้จักชื่อตราสินค้า มีค่าเฉล่ียมากที่สุด มีข้อเสนอแนะคือ ผู้ซื้อส่วนใหญ่สามารถจดจ�าตราสินค้า หรือสัญลักษณ์ตรา

ห่านคู่ได้อย่างดี ซึ่งบ่งบอกว่าการรู้จัก และรับรู้ของผู้ซื้อนั้นสามารถจดจ�า และอยู่ในใจของผู้ซื้อเป็นอย่างดี จึงควรที่จะท�าการตลาดอย่างต่อ

เนื่อง โดยการเพิ่มทุนในการท�าโฆษณาประชาสัมพันธ์ ผ่านทางสื่อทางโทรทัศน์ วิทยุ และสื่อสังคมออนไลน์ เช่น Facebook Instagram 

Line เพื่อตอกย�้าให้ผู้บริโภคเกิดความจดจ�ามากขึ้น และยังสามารถส่งผลให้ผู้บริโภคเกิดความจงรักภักดีในตราสินค้าเพิ่มมากขึ้น เพื่อให้เกิด

การรับรู้อยู่ตลอดเวลา ซึ่งในจุดนี้จะท�าให้ตราสินค้าสัญลักษณ์ห่านคู่ จะอยู่ในใจของผู้บริโภคตลอดไป

 4.  ข้อมูลลูกค้า โดยการน�าแบบฟอร์มแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับสินค้าแบรนด์ห่านคู่ น�าไปใส่ไว้ในกล่อง บรรจุสินค้า เมื่อลูกค้า

ซื้อสินค้าไปแล้วเกิดมีข้อคิดเห็น หรือข้อเสนอแนะ ลูกค้าสามารถเขียนความคิดเห็นนั้น ๆ พร้อมชื่อ ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ ส่งกลับมาตามที่อยู่

บริษัท ซึ่งอยู่ข้างในกล่องสินค้าจะได้รับส่วนลดไปใช้ในครั้งต่อไป

 ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป

 1.  ในการศกึษาครัง้ต่อไปควรมกีารเพิม่ปัจจยัส่วนผสมการตลาดเข้ามาร่วมในการวเิคราะห์ด้วย โดยการเปรยีบเทยีบระดบัความ

สัมพันธ์ เพื่อประกอบการตัดสินใจด�าเนินกลยุธ์การตลาดตามล�าดับความส�าคัญได้อยางมีประสิทธิภาพ

 2.  ควรมกีารศกึษาเชงิลกึในแต่ละตราสนิค้าของเส้ือผ้าทีน่�าเข้าจากต่างประเทศ เพือ่ให้ทราบถงึกลุ่มลูกค้าเป้าหมายทีแ่ท้จรงิของ

ตราสนิค้านัน้ ๆ  โดยน�าผลของการศึกษาวจิยัในครัง้นีไ้ปเป็นข้อมลูพืน้ฐาน ในการศึกษาวจิยัดงักล่าว เพือ่ทีจ่ะสามารถวางแผลกลยทุธ์ทางการ

ตลาดอย่างถูกต้อง และเกิดประสิทธิภาพมากที่สุด
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การใช้ระบบบริหารลูกค้าสัมพันธ์ของธุรกิจนวดแผนไทย: กรณีศึกษาธุรกิจนวดแผนไทย
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The use of customer relationship management system: a case study of small thai traditional 

massage business in prawet district, bangkok
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บทคัดย่อ 

 ระบบบริหารลูกค้าสัมพันธ์กับลูกค้า หรือ Customer Relationship Management : CRM เป็นการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

ในการสื่อสารกับลูกค้าเพื่อสร้างความผูกพันและความพึงพอใจ ซึ่งหมายถึงความส�าเร็จของธุรกิจในปัจจุบันนี้ ร้านนวดแผนไทยขนาดเล็ก 

ในเขตประเวศกรณศีกึษา มคีวามต้องการน�า CRM มาใช้ เพือ่แก้ปัญหาการขาดข้อมลูเพือ่การตดัสนิใจของผูป้ระกอบการ ผูว้จิยัเหน็ว่าจดัการ

ความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้าเป็นสิ่งดี จึงจัดท�าการวิจัยนี้ขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาการจัดการระบบบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้ามา

ใช้กับธุรกิจนวดแผนไทยกรณีศึกษา 2) ศึกษาความคิดเห็นของลูกค้าต่อระบบบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้า และศึกษาความสัมพันธ์ระหว่าง

การจัดการระบบบริหารความสัมพันธ์กับความพึงพอใจของลูกค้า และ 3) เพื่อเสนอแนวทางการจัดการระบบบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้า

ให้กับผู้ประกอบการธุรกิจนวดแผนไทยกรณีศึกษา การวิจัยเป็นการวิจัยเชิงผสมผสาน โดยวิธีวิจัยเชิงปริมาณ เก็บข้อมูลด้วยการแจก

แบบสอบถามจากลูกค้า จ�านวน 350 ตัวอย่าง และวิธีเชิงคุณภาพ เก็บข้อมูลด้วยการสัมภาษณ์ผู้ประกอบการธุรกิจกรณีศึกษา จ�านวน  

4 ท่าน ผลการวิจัยเชิงคุณภาพ พบว่า ผู้ประกอบการธุรกิจกรณีศึกษาเข้าใจถึงความจ�าเป็นในการใช้โซเชียลมีเดียในการส่ือสารกับลูกค้า  

ค�านงึถงึความสม�า่เสมอในการสือ่สารกบัลกูค้าทีเ่หมาะสม มกีารจ�ากดัการสือ่สารเกีย่วกบัเรือ่งส่วนบคุคลของลกูค้า และความส�าคญัของการ

รักษาข้อมูลของลูกค้า ผลการวิจัยเชิงปริมาณ พบว่า ความคิดเห็นของลูกค้าต่อระบบบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้า มีผู้ตอบแบบสอบถาม

เพยีงร้อยละ 51 เหน็ด้วยและเหน็ด้วยเป็นอย่างยิง่ ผลวเิคราะห์ทางสถติ ิพบว่า การเลือกใช้ช่องทางส่ือสารผ่านโซเชียลมเีดยีมคีวามสม�า่เสมอ

ในการสื่อสารให้ข้อมูล ระดับการสร้างสัมพันธ์ส่วนบุคคลกับลูกค้า และการรักษาข้อมูลของลูกค้า มีความสัมพันธ์กับความพึงพอใจเพิ่มขึ้น

เมื่อน�าระบบมาใช้ อย่างมีนัยส�าคัญ (p <.05) และ 3) ค�าแนะน�าในการจัดการระบบบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้า ผู้ประกอบการควรใช้ช่อง

ทางการสื่อสารทุกรูปแบบมาใช้ในการติดต่อสื่อสาร และให้ความส�าคัญของการรักษาข้อมูลของลูกค้าทุกคนเพื่อสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า

ท�าให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจเพิ่มขึ้นได้

ค�าส�าคัญ: ระบบบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้า โซเชียลมีเดีย ธุรกิจนวดแผนไทยขนาดเล็ก

Abstract 

 Customer Relationship Management System CRM is the use of information technology to communicate with 

customers to create relationship and satisfaction which resulting in business success. Small Thai massage shop in prawet 

area needing to adopt a CRM, the problem is the lack of information to make decisions. The Researcher hypothesized 

that managing good relationships with customers is a good thing, therefore, this research was conducted with the 

objectives: 1) to study customer relationship management system management to apply to Thai traditional massage 

business in a case study; 2) to study customer’s opinions on customer relationship management system and to study 

the relationship between the management of the relationship management system and customer satisfaction, and  

3) to propose a case study of the customer relationship management system management system for Thai massage 

business operators. The research is a mixed method, quantitative research method collecting data using questionnaires, 

the sample of 350. And qualitative methods, collecting data by interviewing business entrepreneurs in case studies 

1 นักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม, arty1927@gmail.com.
2 อาจารย์ประจ�าหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม, deja008@gmail.com.
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was 4 people. The qualitative research results found that 1) in using CRM the business entrepreneurs understood that 

it need to use social media to communicate with customers, had to consistency in communicating with the customers, 

pay attention to communication regarding personal matters, and the importance of keeping customer information; 

2) when asking about the increased satisfaction with the system implementation, only 51 percent of the respondents 

agreed and strongly agreed. The data analysis revealed that choosing a communication channel through social media, 

consistency in communicating, level of disclosure of personal information and maintaining frequency of communication 

were associated with increased satisfaction if the system was implemented with statistical significant (p < .05); and 

3) recommendations regarding the implement of CRM system, Operators should use all forms of communication 

channels to communicate. And the importance of keeping every customer’s information in order to build relationships 

with customers can increase customer satisfaction.

Keywords: Customer Relationship Management system, Social Media, Small Thai Traditional Massage

1. บทน�า 

 1.1 ความเป็นมาและปัญหา

  ในปัจจุบันการแข่งขันทางธุรกิจ มีคู่แข่งหน้าใหม่เกิดขึ้นทุกวันเป็นการแข่งขันที่รุนแรง และด้วยความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี

ที่ท�าให้ข้อจ�ากัดในการเลือกและการเข้าถึงสินค้าหรือบริการของลูกค้าลดลงหรือหมดไปในที่สุดปัจจัยนี้เองที่เป็นสาเหตุส�าคัญที่ส่งเสริมให้

ลูกค้ามีอ�านาจมากขึ้น ลูกค้าสามารถเปลี่ยนไปซื้อสินค้าหรือบริการด้วยความจงรักภักดีที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ (กาญจนา โพนโต, 2557) 

ลูกค้าในปัจจุบันนี้คาดหวังมากขึ้นที่จะได้รับการเสนอขายสินค้าหรือบริการในแบบเฉพาะที่ตนเองต้องการ (Personalized or Customize) 

มีคุณค่าที่สูงขึ้นและเข้าใจถึงสินค้าและบริการได้ง่ายขึ้น กิจการที่ต้องการก้าวให้ทันการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นนี้ต้องท�าความเข้าใจที่ดีเกี่ยว

กับความต้องการของลูกค้าเพื่อคาดการณ์และตอบสนองความต้องการลูกค้าการรักษาฐานลูกค้าจึงเป็นปัจจัยส�าคัญส�าหรับการบรรลุความ

ส�าเร็จในการแข่งขันทางธุรกิจซึ่งธุรกิจหลายแห่งยอมทุ่มงบประมาณเพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้า ตลอดจนรักษากลุ่มลูกค้าให้ได้ 

บุคลากรในบริษัทต้องร่วมมือกันโดยเฉพาะพนักงานบริการที่เกี่ยวข้องกับลูกค้าโดยตรงต้องร่วมมือกันจนสามารถทราบความต้องการและ

สนองต่อลูกค้าได้ดีกว่าผู้อื่น กลยุทธ์ท่ีได้รับความนิยมจากธุรกิจต่างๆ ในการสร้างยอดขายและการซื้อซ�้าคือการจัดการระบบบริหารความ

สัมพันธ์กับลูกค้า (วิระพงศ์ จันทร์สนาม.2551)

  ระบบบรหิารความสมัพนัธ์กบัลกูค้าเป็นเครือ่งมอืในการสร้างความสมัพนัธ์อนัดกีบัลกูค้าท�าให้เกดิความพงึพอใจกบัสนิค้าหรอื

บริการให้มากทีส่ดุและมคีวามเชือ่มัน่ไว้วางใจทีจ่ะใช้สนิค้าหรอืบรกิารต่อไปจนเรยีกได้ว่าเป็นลกูค้าประจ�าซึง่ต้องอาศยัระยะเวลาพอสมควร

ในการสร้างสมประสบการณ์ เพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้เข้าไปอยู่ในใจของลูกค้าสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งส�าคัญในการรักษาลูกค้าเก่าให้คงอยู่ตลอด

ไปซ่ึงกลุ่มลูกค้าเหล่าน้ีเม่ือเป็นลูกค้ามาเป็นระยะเวลานานก็จะบอกต่อเป็นการสร้างลูกค้าใหม่ท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคตต่อไปโดยไม่จ�าเป็นต้อง

ใช้เงนิลงทนุและสร้างกลุม่ลกูค้าใหม่ขึน้มาเองการบรหิารลกูค้าสัมพนัธ์ (CRM) จงึเป็นระบบทีช่่วยให้ธรุกจิสามารถเข้าถึงจุดทีเ่ป็นความต้องการ

ของลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ (มัลลิกา สุบงกฎ.2559)

  นวดแผนไทยเป็นบริการส่งเสริมสุขภาพที่เกี่ยวเนื่องกับอุตสาหกรรมท่องเที่ยวที่มีอัตราการเจริญเติบโตสูงและรวดเร็วท้ังใน

ประเทศและต่างประเทศเน่ืองจากธุรกิจนี้สอดคล้องกับรูปแบบการด�าเนินชีวิตของคนในปัจจุบันที่มีความใส่ใจในสุขภาพและรูปลักษณ์ของ

ตนเองมากขึน้ ประกอบกบันวดแผนไทยมเีอกลกัษณ์ในด้านการให้บรกิารทีเ่กดิจากการใช้ภมูปัิญญาไทย อธัยาศยัไมตร ีและความมใีจรกัการ

บริการของคนไทยท�าให้ธุรกิจนวดแผนไทยได้รับความนิยมจากทั้ง ชาวไทยและชาวต่างชาติ (กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ. 2554)  

ดงันัน้นวดแผนไทยจงึมบีทบาทส�าคญัต่อการพฒันาภาคบรกิารและเศรษฐกจิโดยรวมของประเทศในฐานะเป็นแหล่งสร้างรายได้เข้าสูป่ระเทศ

ท�าให้เกิดการจ้างงาน รวมทั้งก่อเกิดรายได้ต่อเนื่องกับอุตสาหกรรมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น สมุนไพรไทย การพัฒนาทรัพยากรบุคคลในธุรกิจ 

รวมทัง้การท่องเทีย่วและการโรงแรม ธรุกิจนวดแผนไทยไม่ได้แข่งขนักันทีก่ารบรหิารการด�าเนนิงานของธรุกจิเพยีงอย่างเดยีวอกีต่อไปแต่รวม

ไปถึงการดูแลเอาใจใส่ลูกค้าในตัวช้ีวัดประสิทธิภาพของการด�าเนินธุรกิจนวดแผนไทยจะมีลูกค้าเข้ามาเกี่ยวข้องด้วย การรักษาลูกค้าให้อยู่

กับธุรกิจได้นานจึงเป็นสิ่งส�าคัญที่ธุรกิจนวดแผนไทยต่างให้ความสนใจ การบริหารลูกค้าสัมพันธ์จึงเป็นเครื่องมือและเทคนิคหนึ่งที่ธุรกิจนวด

แผนไทยจ�านวนมากน�ามาใช้และการบริหารลูกค้าสัมพันธ์ดังกล่าวและยังเปรียบเสมือนกลไกหนึ่งในการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของธุรกิจแนว

แผนไทยอีกด้วย (ชัยนันต์ ไชยเสน. 2562)
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จากทีก่ล่าวมาข้างต้น ผู้วจิยัจงึมคีวามสนใจทีจ่ะศกึษาการจดัการระบบบรหิารลูกค้าสัมพนัธ์ของธรุกิจนวดแผนไทย กรณศีกึษาธรุกิจนวดแผน

ไทยในเขตประเวศ กรุงเทพมหานคร เนื่องจากธุรกิจนวดแผนไทยมีการแข่งขันกันสูง ผลการศึกษาที่ได้จะเป็นประโยชน์ต่อการเพิ่มความพึง

พอใจให้กับลูกค้า และเพิ่มความสามารถในการแข่งขันให้แก่ผู้ประกอบการธุรกิจนวดแผนไทยกรณีศึกษาได้

 1.2 วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

   1.2.1 เพื่อศึกษาการจัดการระบบบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้ามาใช้กับธุรกิจนวดแผนไทยในเขตประเวศ กรุงเทพมหานคร

  1.2.2 เพ่ือศึกษาความคิดเห็นของลูกค้าต่อระบบบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้า และศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการจัดการ

ระบบบริหารความสัมพันธ์กับความพึงพอใจของลูกค้า

  1.1.3 เพื่อเสนอแนวทางการจัดการระบบบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้าให้กับผู้ประกอบการธุรกิจนวดแผนไทย กรณีศึกษา

 1.3  โจทย์การวิจัย

  การน�าระบบบริหารลูกค้าสัมพันธ์มาใช้กับธุรกิจนวดแผนไทย ในเขตประเวศ กรุงเทพมหานครควรจะช่วยเพิ่มความพึงพอใจ

ให้กับลูกค้าได้หรือไม่อย่างไร

 1.4  สมมติฐานการวิจัย

  มมติฐานที่ 1 การเลือกใช้ช่องทางสื่อสารมีความสัมพันธ์กับความพึงพอใจของลูกค้าเพิ่มขึ้น

  สมมติฐานที่ 2 การสื่อสารกับลูกค้าอย่างสม�่าเสมอ มีความสัมพันธ์กับความพึงพอใจของลูกค้าเพิ่มขึ้น

  สมมติฐานที่ 3 การสร้างสัมพันธ์ภาพส่วนบุคคลกับลูกค้า มีความสัมพันธ์กับความพึงพอใจของลูกค้าเพิ่มขึ้น

  สมมติฐานที่ 4 การรักษาข้อมูลของลูกค้ามีความสัมพันธ์กับความพึงพอใจของลูกค้าเพิ่มขึ้น

 1.5 กรอบแนวคิดการวิจัย

 
   ตัวแปรอิสระ (Independent Variables) ตัวแปรตาม (Dependent Variables)

ความพึงพอใจของลูกค้าเพิ่มขึ้น

การจัดการระบบบริหารความสัมพันธ์

กับลูกค้า

1. การเลือกใช้ช่องทางสื่อสาร 

2. การสื่อสารกับลูกค้าอย่างสม�่าเสมอ 

3. การสร้างสัมพันธ์ภาพส่วนบุคคลกับลูกค้า 

4. การรักษาข้อมูลของลูกค้า

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย

2. วิธีการวิจัย 

 ผูว้จิยัใช้การวจิยัเชงิผสมผสาน (Mixed Method) ส�าหรบัการวจิยัในครัง้นีโ้ดยการวิจยัเชงิคณุภาพ (Qualitative Research) และ

วิธีวิจัยเชิงปริมาณ โดยผู้วิจัยเริ่มศึกษาแนวคิดทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องเพื่อน�าไปเป็นแนวทางในการวิจัย การวิจัยเชิงคุณภาพเป็นการ

สัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลส�าคัญ ได้แก่ ผู้ประกอบการธุรกิจนวดแผนไทยที่อยู่ในเขตประเวศ กรุงเทพมหานคร จ�านวน 4 คน การวิจัยเชิงปริมาณ 

เป็นการรวบรวมข้อมูลด้วยการแจกแบบสอบถามเพื่อสอบถามความคิดเห็นจากลูกค้าที่มาใช้บริการธุรกิจนวดแผนไทยที่อยู่ในเขตประเวศ 

กรุงเทพมหานคร จ�านวน 3,000 คน ก�าหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างโดยใช้สูตรค�านวณของ Taro Yamane (1973) ระดับความเชื่อมั่น 95% 

ได้กลุ่มตัวอย่างจ�านวน 350 คน โดยผู้วิจัยอาศัยวิธีการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive Sampling)

 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้แบ่งออกเป็น การวิจัยเชิงคุณภาพ เป็นการสัมภาษณ์ผู้บริหารด้วยค�าถามกึ่งโครงสร้าง จ�านวน 4 ข้อ 

เกีย่วกับการจดัการระบบบรหิารความสมัพนัธ์กับลกูค้า ได้แก่ การเลอืกใช้ช่องทางสือ่สาร การส่ือสารกบัลกูค้าอย่างสม�า่เสมอการสร้างสมัพนัธ์

ภาพส่วนบุคคลกับลูกค้า การรักษาข้อมูลของลูกค้า เพ่ือให้ทราบถึงแนวทางในการใช้ระบบบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้า และการวิจัยเชิง

ปริมาณ เป็นการแจกแบบสอบถามจากลูกค้าที่มาใช้บริการธุรกิจนวดแผนไทยที่อยู่ในเขตประเวศ กรุงเทพมหานคร จ�านวน 5 ร้าน ได้แก่ 

ร้านทาลิสา นวดเพื่อสุขภาพ, ร้านนวดอุมาพร นวดเพื่อสุขภาพ, ร้านบ้านสุขภาพดี นวดเพื่อสุขภาพ,ร้านรีแลกซ์เพลส นวดเพื่อสุขภาพ 2, 
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ร้านสุภาวดี นวดเพื่อสุขภาพ ซึ่งแบบสอบถามแบ่งออกเป็น 2 ตอน ตอนที่ 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม  

ตอนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับความคิดเห็นของลูกค้าต่อระบบบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้า

 การเก็บรวบรวมข้อมูลในการวิจัยครั้งนี้ แบ่งออกเป็น 2 ส่วน ได้แก่ ส่วนที่ 1 การวิจัยเชิงคุณภาพ โดยผู้วิจัยได้ด�าเนินการนัดหมาย

วันเวลา และลงพื้นที่การวิจัยเพื่อสัมภาษณ์ผู้บริหารธุรกิจกรณีศึกษาด้วยตนเอง ส่วนที่ 2 การวิจัยเชิงปริมาณ โดยผู้วิจัยได้ลงพื้นที่การวิจัย

เพือ่ส่งมอบแบบสอบถามให้ร้านนวดแผนไทยช่วยแจกแบบสอบถามถงึกลุม่ตัวอย่าง โดยด�าเนนิการตามขัน้ตอน ดงันี ้น�าแบบสอบถาม จ�านวน 

400 ชุด ท�าการเก็บรวบรวมข้อมูลจากตัวอย่างที่ศึกษา ได้กลับคืนมาจ�านวน 350 ชุด

 การวเิคราะห์ข้อมลูและสถติิท่ีใช้ในการวจิยั ได้แก่ การวเิคราะห์ข้อมลูเชงิคุณภาพ ผู้วจิยัท�าการวเิคราะห์เนือ้หาโดยแยกเป็นประเดน็ 

แยกตามเนือ้หาของค�าให้สมัภาษณ์และสรปุเป็นข้อๆ ในการวเิคราะห์ข้อมลูเชงิปรมิาณและน�าเสนอ ผูว้จิยัใช้สถติเิชิงพรรณนา (Descriptive 

Statistic) เพื่อบรรยายถึงตัวอย่างและข้อมูลความคิดเห็นเป็นความถี่และร้อยละ สถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) เพื่อทดสอบ

สมมุติฐาน (Hypothesis Testing) ผู้วิจัยเลือกใช้ Non parametric statistics เนื่องจากข้อมูลจัดอยู่ในประเภท นามบัญญัติ Nominal 

Scale และการกระจายตัวไม่เป็นแบบ Normal distribution โดยเลือกใช้ Chi-square Test of Association เพื่อหาความสัมพันธ์ระหว่าง

ตัวแปรต้นและตัวแปรตาม

3.  สรุปผลการวิจัย 

 ผลการวิจยัเชิงคณุภาพ จากการสมัภาษณ์ผูป้ระกอบการธรุกิจนวดแผนไทยในเขตประเวศ ได้ค�าตอบทีส่ามารถสรปุประเดน็ได้คล้าย

กันคือ 1) ใช้โซเชียลมีเดียในการสื่อสารกับลูกค้า โดยผู้ให้ข้อมูลเห็นว่ามีช่องทางให้เลือกสื่อสาร เช่น Line, Email และ FaceBook ที่สมควร

น�ามาใช้อย่างไรก็ตามควรมีการสอบถามลูกค้า 2) ควรค�านึงถึงความสม�่าเสมอในการสื่อสารกับลูกค้า ต่างเห็นว่าไม่ควรให้บ่อยมากเพราะ

เกรงว่าลูกค้าจะไม่พอใจ 3) ควรมีการสร้างสัมพันธ์ภาพส่วนบุคคลกับลูกค้าโดยการสอบถามเกี่ยวกับเรื่องส่วนตัว อย่างไรก็ตามผู้ให้ข้อมูลยัง

คดิว่าไม่ควรถามเร่ืองเกีย่วกบัญาตพิีน้่องแม้ลกูค้าบางคนชอบคยุให้ฟังกต็าม ควรถามเก่ียวกบัเพือ่นๆ โดยหวงัจะชวนมาเป็นลกูค้าเท่านัน้พอ 

และ 4) การรักษาข้อมูลของลูกค้า มีความเป็นห่วงเรื่องการรักษาข้อมูลของลูกค้า ทุกคนให้ความเห็นตรงกันว่าต้องรักษาความลับให้ดีเพราะ

ลูกค้าคงห่วงใยเรื่องนี้มาก และควรถามความคิดเห็นจากลูกค้า

 ผลการวิจัยเชิงปริมาณ ศึกษาความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามต่อการจัดการระบบบริหารลูกค้าสัมพันธ์ในภาพรวม พบว่า 

ผู้ตอบแบบสอบถามร้อยละ 51 เห็นด้วยและเห็นด้วยเป็นอย่างยิ่ง อีกร้อยล่ะ 49 ไม่เห็นด้วยและไม่เห็นด้วยเป็นอย่างอย่าง เมื่อพิจารณาการ

จัดการในแต่ละด้าน พบว่า การเลือกใช้ช่องทางสื่อสาร ผู้ตอบแบบสอบถามร้อยละ 57 แสดงความเห็น เห็นด้วยและเห็นด้วยอย่างยิ่งต่อการ

เลือกสื่อสารผ่านโซเชียลมีเดีย ด้านการสื่อสารกับลูกค้าอย่างสม�่าเสมอ ผู้ตอบแบบสอบถามร้อยละ 57 เห็นด้วยและเห็นด้วยเป็นอย่างยิ่งที่

ต้องการให้มีการสื่อสารอย่างสม�่าเสมอ ด้านการสร้างสัมพันธ์ภาพส่วนบุคคลกับลูกค้า ผู้ตอบแบบสอบถามร้อยละ 65 เห็นด้วยและเห็นด้วย

เป็นอย่างยิ่ง ด้านการรักษาข้อมูลของลูกค้า ผู้ตอบแบบสอบถามร้อยละ 71 เห็นด้วยและเห็นด้วยเป็นอย่างยิ่ง ดังตารางที่ 1

ตารางที่ 1 จ�านวนและร้อยละความคิดเห็นของลูกค้าที่ตอบแบบสอบถาม ในภาพรวม

n=350 เห็นด้วยอย่าง

ยิ่ง

เห็นด้วย ไม่ 

เห็นด้วย

ไม่ เห็นด้วยอย่าง

ยิ่ง

รวม

การเลือกใช้ช่องทางสื่อสาร 180 90 60 20 350 คน

51% 26% 17% 6% 100%

การสื่อสารกับลูกค้าอย่างสม�่าเสมอ 110 90 65 85 350 คน

31% 26% 19% 24% 100%

การสร้างสัมพันธ์ภาพส่วนบุคคลกับลูกค้า 120 110 90 30 350 คน

34% 31% 26% 9% 100%

การรักษาข้อมูลของลูกค้า 130 120 90 10 350 คน

37% 34% 26% 3% 100%

ความพึงพอใจที่เพิ่มขึ้นหากน�าระบบมาใช้ 60 120 70 100 350 คน

17% 34% 20% 29% 100%
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 การพิสจูน์สมมตฐิานความสมัพนัธ์ระหว่างการจดัการระบบบรหิารลกูค้าสมัพนัธ์กบัความพงึพอใจเพิม่ขึน้ โดยใช้สถิต ิChi-squared 

Test of Association ดังตารางที่ 2-5

ตารางที่ 2  การพิสจูน์ทางสถติ ิความสมัพนัธ์ระหว่างการจดัการระบบบรหิารลกูค้าสมัพนัธ์ ด้านการเลอืกใช้ช่องทางสือ่สารกบัความพงึพอใจ

ที่เพิ่มขึ้นหากน�าระบบมาใช้

n=350 เห็นด้วย

อย่างยิ่ง

เห็นด้วย ไม่ 

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วยอย่าง

ยิ่ง

รวม

ความพึงพอใจที่เพิ่มขึ้น (1) 60 120 70 100 350 คน

การเลือกใช้ช่องทางสื่อสาร (2) 60 90 180 20 350 คน

รวม 120 210 250 120 700

ค่าคาดหวังของ (1) 60 105 125 60

ค่าคาดหวังของ (2) 60 105 125 60

 จากตารางที่ 2 การทดสอบสมมติฐาน ความสัมพันธ์ระหว่างการเลือกใช้ช่องทางสื่อสารกับความพึงพอใจเพิ่มขึ้น หากน�าระบบมา

ใช้ พบว่า X2 = (3, n=350) > 30.66, p <.05 ยอมรับว่า การเลือกใช้ช่องทางสื่อสาร มีความสัมพันธ์กับ ความพึงพอใจที่เพิ่มขึ้นอย่างมีนัย

ส�าคัญทางสถิติ

ตารางที่ 3  การพิสูจน์ทางสถิติ ความสัมพันธ์ระหว่างการสื่อสารกับลูกค้าอย่างสม�่าเสมอ กับความพึงพอใจที่เพิ่มขึ้น หากน�าระบบมาใช้

n=350 เห็นด้วย

อย่างยิ่ง

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย

อย่างยิ่ง

รวม

ความพึงพอใจที่เพิ่มขึ้น (1) 60 120 70 100 350 คน

การสื่อสารกับลูกค้าอย่างสม�่าเสมอ (2) 110 90 65 85 350 คน

รวม 170 210 135 185 700

ค่าคาดหวังของ (1) 85 105 67.5 92.5

ค่าคาดหวังของ (2) 85 105 67.5 92.5

 จากตารางท่ี 3 การทดสอบสมมติฐานความสัมพันธ์ระหว่างการส่ือสารกับลูกค้าอย่างสม�่าเสมอ กับความพึงพอใจที่เพิ่มขึ้น  

หากน�าระบบมาใช้ พบว่า X2 = (3, n=350) = 20.39, p <.05 ยอมรับว่าการสื่อสารกับลูกค้าอย่างสม�่าเสมอ มีความสัมพันธ์ กับกับความ

พึงพอใจที่เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ
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ตารางที่ 4 การพสิจูน์ทางสถติ ิความสมัพนัธ์ระหว่างการสร้างสัมพันธ์ภาพส่วนบคุคลกบัลูกค้ากับความพึงพอใจท่ีเพ่ิมขึน้ หากน�าระบบมาใช้

n=350 เห็นด้วย

อย่างยิ่ง

เห็นด้วย ไม่

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

อย่างยิ่ง

รวม

ความพึงพอใจที่เพิ่มขึ้น (1) 60 120 70 100 350 คน

การสร้างสัมพันธ์ภาพส่วนบุคคลกับลูกค้า (2) 120 110 90 30 350 คน

รวม 180 230 160 130 700

ค่าคาดหวังของ (1) 90 115 80 65

ค่าคาดหวังของ (2) 90 115 80 65

 จากตารางที่ 4 การทดสอบสมมติฐานความสัมพันธ์ระหว่าง การสร้างสัมพันธ์ภาพส่วนบุคคลกับลูกค้าความพึงพอใจที่เพิ่มขึ้นหาก

น�าระบบมาใช้ พบว่า X2 = (3, n=350) =30.66, p<0.05 ยอมรับว่าการสร้างสัมพันธ์ภาพส่วนบุคคลกับลูกค้า มีความสัมพันธ์ กับ ความพึง

พอใจที่เพิ่มขึ้น หากน�าระบบมาใช้ อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ

ตารางที่ 5 พิสูจน์สมมติฐาน ความสัมพันธ์ระหว่างการรักษาข้อมูลของลูกค้า กับความพึงพอใจที่เพิ่มขึ้นหากน�าระบบมาใช้

n=350 เห็นด้วย

อย่างยิ่ง

เห็นด้วย ไม่

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

อย่างยิ่ง

รวม

ความพึงพอใจที่เพิ่มขึ้น (1) 60 120 70 100 350 คน

การรักษาข้อมูลของลูกค้า (2) 130 120 90 10 350 คน

รวม 190 240 160 110 700

ค่าคาดหวังของ (1) 95 120 80 55

ค่าคาดหวังของ (2) 95 120 80 55

 จากตารางที่ 5 การทดสอบสมมติฐาน การรักษาข้อมูลของลูกค้า กับ ความพึงพอใจที่เพิ่มขึ้น หากน�าระบบมาใช้ พบว่า X2 = 

(3, n=350) = 30.81, p <0.05 ยอมรับว่า การรักษาข้อมูลของลูกค้า กับ ความพึงพอใจที่เพิ่มขึ้น มีความสัมพันธ์ อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ

สรุปผลการพิสูจน์สมมติฐาน พบว่า สมมติฐานท่ี 1 การเลือกใช้ช่องทางส่ือสาร มีความสัมพันธ์กับ การที่ลูกค้ามีความพึงพอใจเพิ่มขึ้น  

ด้วยค่า X2 = (3, n=350) > 30.66, p <.05 สมมติฐานที่ 2 การสื่อสารกับลูกค้าอย่างสม�่าเสมอ มีความสัมพันธ์กับ การที่ลูกค้ามีความพึงพอใจ 

เพิ่มขึ้นด้วยค่า X2 = (3, n=350) = 20.39, p <.05 สมมติฐานที่ 3 การสร้างสัมพันธ์ภาพส่วนบุคคลกับลูกค้า มีความสัมพันธ์กับ การที่ลูกค้า

มีความพึงพอใจเพิ่มข้ึน ด้วยค่า X2 = (3, n=350) =30.66, p<0.05 และสมมติฐานที่ 4 การรักษาข้อมูลของลูกค้า มีความสัมพันธ์กับ 

การที่ลูกค้ามีความพึงพอใจเพิ่มขึ้นด้วยค่า X2 = (3, n=350) = 30.81, p <0.0

4.  อภิปรายผล 

 จากผลการวิจัยเรื่อง การใช้ระบบบริหารลูกค้าสัมพันธ์ของธุรกิจนวดแผนไทย: กรณีศึกษาธุรกิจนวดแผนไทยในเขตประเวศ 

กรุงเทพมหานคร พบว่า 

 1.  การจัดการระบบบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้ามาใช้กับธุรกิจนวดแผนไทยในเขตประเวศ กรุงเทพมหานครพบว่า ผู้ประกอบ

การธุรกิจกรณีศึกษาเข้าใจถึงความจ�าเป็นในการใช้โซเชียลมีเดียในการสื่อสารกับลูกค้า ค�านึงถึงความสม�่าเสมอในการสื่อสารกับลูกค้าที่เหมาะสม 

มีการจ�ากัดการสื่อสารเก่ียวกับเรื่องส่วนบุคคลของลูกค้า และความส�าคัญของการรักษาข้อมูลของลูกค้า สอดคล้องกับงานวิจัยของอนุพงศ ์

อวิรุทธา (2560) ท�าการศึกษาเรื่องทักษะการบริหารความสัมพันธ์และการพัฒนาความสัมพันธ์ของผู้ซื้อและผู้ส่งมอบที่ส่งผลต่อประสิทธิผล
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การด�าเนินงานการบริหารความสัมพันธ์ กรณีศึกษา บริษัท ลาซาด้า จ�ากัด (ประเทศไทย) ผลการวิจัยพบว่า ทักษะการบริหารความสัมพันธ์

ของผูส่้งมอบทีป่ระกอบไปด้วย ทกัษะทางด้านเทคนคิ ทกัษะทางด้านความช�านาญ และทกัษะทางด้านพฤตกิรรม สามารถพยากรณ์ประสทิธผิล

ในการด�าเนินงานของธุรกิจ และการพัฒนาระดับความสัมพันธ์ของผู้ส่งมอบที่ประกอบไปด้วย เป้าหมายกลยุทธ์ ข้อผูกมัดหรือพันธะสัญญา 

ความเชื่อถือ และความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ สามารถพยากรณ์ประสิทธิผลในการด�าเนินงานด้านการบริหารความสัมพันธ์ของธุรกิจ

 2.  ความคิดเห็นของลูกค้าต่อระบบบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้า ในภาพรวม พบว่า ความพึงพอใจที่คาดว่าจะเพิ่มขึ้นหากน�า

ระบบมาใช้ ผู้ตอบแบบสอบถามเพียงร้อยละ 51 เห็นด้วยและเห็นด้วยเป็นอย่างยิ่ง อีกร้อยล่ะ 49 ไม่เห็นด้วยและไม่เห็นด้วยเป็นอย่างยิ่ง 

แสดงให้เหน็ว่ายงัมคีวามไม่แน่นอนว่า ลูกค้าจะมีความพงึพอใจเพิม่ข้ึนหรอืไม่หากน�า ระบบบรหิารความสมัพนัธ์กบัลกูค้ามาใช้เมือ่พจิารณา

การจัดการในแต่ละด้านพบว่า การเลือกใช้ช่องทางสื่อสาร ผู้ตอบแบบสอบถามร้อยละ 57 แสดงความเห็น ไม่เห็นด้วยและไม่เห็นด้วยเป็น

อย่างยิ่งต่อการเลือกสื่อสารผ่านโซเชียลมีเดีย แสดงให้เห็นว่าลูกค้ามีความกังวลหากมีการใช้สื่อในทุกรูปแบบ ผู้ประกอบการธุรกิจควรจ�ากัด

รูปแบบการใช้ ด้านการสื่อสารกับลูกค้าอย่างสม�่าเสมอ ผู้ตอบแบบสอบถามร้อยละ 57 แสดงความเห็น เห็นด้วยและเห็นด้วยเป็นอย่างยิ่งที่

ต้องการให้มีการสื่อสารอย่างสม�่าเสมอ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของวิลาสินี อินทร์สุวรรณ (2561) ท�าการศึกษาเรื่องการบริหารงานลูกค้า

สมัพนัธ์บนสือ่สงัคมออนไลน์ของบรษิทัแอลจ ีอเิลก็ทรอนกิส์ (ประเทศไทย) จ�ากดั ซึง่พบว่า การส่ือสารกบัลูกค้าอย่างสม�า่เสมอสามารถสร้าง

ความสัมพันธ์อันดีกับลูกค้าได้ ด้านการสร้างสัมพันธ์ภาพส่วนบุคคลกับลูกค้า ผู้ตอบแบบสอบถามร้อยละ 65 แสดงความเห็น เห็นด้วยและ

เห็นด้วยเป็นอย่างย่ิง ด้านการรักษาข้อมูลของลูกค้า ผู้ตอบแบบสอบถามร้อยละ 71 แสดงความเห็น เห็นด้วยและเห็นด้วยเป็นอย่างยิ่ง 

สอดคล้องกับงานวิจัยของสรัจจะราช เถระพันธ์ และคณะ (2561) ศึกษาระบบบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้า กับคุณภาพการให้บริการของ

โรงพยาบาล ซึ่งพบว่า การรักษาข้อมูลความรับของลูกค้าเป็นสิ่งส�าคัญที่ท�าให้ลูกค้าพึงพอใจ

 3. แนวทางการจัดการระบบบริหารความสัมพนัธ์กบัลกูค้าใหก้ับผูป้ระกอบการธุรกจินวดแผนไทย กรณศีกึษา พบว่า ผู้ประกอบ

การควรใช้ช่องทางการสือ่สารทกุรูปแบบมาใช้ในการตดิต่อส่ือสาร เพือ่ให้เกดิความเข้าใจกบัลกูค้าเพ่ือสร้างความสมัพนัธ์กบัลกูค้าท�าให้ลกูค้า

เกิดความพึงพอใจเพิ่มขึ้นได้ สอดคล้องกับงานวิจัยของธนะชัย ตันดุลยเสรี (2563) ศึกษาการใช้ระบบบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้าในธุรกิจ

โรงพยาบาล และการให้บริการที่ท�าให้เกิดความสัมพันธ์กับลูกค้า เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพโดยเก็บข้อมูลจากการสัมภาษณ์เชิงลึกกับผู้มีหน้า

ที่เกี่ยวข้องกับการวางกลยุทธ์ในภาพรวมหรือผู้ที่ท�าการวางกลยุทธ์ตามแผนกต่างๆ การวิจัยสรุปได้ว่า ผู้ให้ข้อมูลมีการน�าเทคโนโลยีมาสนับ

สนนุการให้บริการ เช่น ระบบบรหิารความสมัพนัธ์กับลูกค้า เพือ่ความเข้าใจพฤตกิรรมความต้องการของลกูค้าผ่านข้อมลูเพือ่ตอบสนองความ

ต้องการได้อย่างเหมาะสม รวมถึงการสร้างปฏิสัมพันธ์กันทั้งสองฝ่าย

5. ข้อเสนอแนะ 

 ข้อเสนอแนะจากผลการวิจัย

 1.  ผู้ประกอบการควรใช้ช่องทางการสื่อสารทุกรูปแบบมาใช้ในการติดต่อส่ือสารเพื่อสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าท�าให้ลูกค้าเกิด

ความพึงพอใจเพิ่มขึ้นได้

 2.  ผู้ประกอบการควรให้ความส�าคัญกับลูกค้าเท่าเทียมกันทุกคน และให้ความส�าคัญของการรักษาข้อมูลของลูกค้าทุกคน 

เพื่อสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าท�าให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจเพิ่มขึ้นได้
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บทคัดย่อ

 การศกึษาการบรหิารจดัการโซ่อุปทานและโลจสิตกิส์ภายในลานมนัส�าปะหลังล้ิมเจรญิ มวีตัถปุระสงค์เพ่ือศึกษากระบวนการบรหิาร

จัดการโลจิสติกส์ภายในลานมันส�าปะหลังรวมถึงพัฒนาระบบการบริหารจัดการโลจิสติกส์ โดยใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative 

Research) วิธีการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา คือ แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง (Structures 

Interview) ผูใ้ห้ข้อมลูหลกั คอื ผูป้ระกอบการธรุกจิลานมนัส�าปะหลงัลิม้เจรญิ และน�าข้อมลูมาวเิคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและภายนอก

ขององค์กร (SWOT Analysis)

 ผลการศกึษาพบว่า จดุแขง็ของลานมนัส�าปะหลงัลิม้เจรญิ คอื การท�าสญัญาซือ้ขายกบัโรงงานแปรรปูแป้งมันส�าปะหลงั ผลติสนิค้า

ทีม่คีณุภาพ และมกีารสร้างโกดงัเพือ่เพิม่พืน้ทีจ่ดัเกบ็หัวมนั จดุอ่อน คอื ไม่มเีครือ่งจกัรส�าหรบัผลติมนัสไลด์ และเครือ่งจกัรทีใ่ช้ในการแปรรปู

มันเส้นเกิดการเสื่อมสภาพ โอกาส คือ สถานประกอบการมีเทคโนโลยีมาช่วยในกระบวนการท�างาน มันเส้นที่ผลิตได้มีคุณภาพตามที่ลูกค้า

ต้องการ รวมถึงเครื่องจักรที่ใช้ในการผลิตมันเส้นมีคุณภาพท�าให้ลูกค้าพอใจและกลับมาใช้บริการอีกครั้ง อุปสรรค คือ ผู้ประกอบการไม่

สามารถผลิตมันสไลด์ให้แก่โรงงานผลิตแป้งมันส�าปะหลังได้ ชิ้นส่วนอะไหล่บางอย่างของเครื่องจักรส�าหรับผลิตมันเส้นเกิดการช�ารุด ดังนั้น 

ถ้าผู้ประกอบการสามารถก�าจัดจุดอ่อนและลดอุปสรรคลงได้จะส่งผลให้สถานประกอบการมีรายได้เพิ่มขึ้น

ค�าส�าคัญ: การบริหารจัดการโซ่อุปทานและโลจิสติกส์, ลานมันส�าปะหลัง

Abstract

 A study of supply chain management and logistics in the Lim Charoen drying yard. This study aims to study 

of supply chain management and logistics within the drying yard as well as to develop a logistics management system. 

Qualitative Research and In-depth Interview were used in this study. Structures Interview: The key informant was the 

Lim Charoen drying yard business operator and use the data to analyze the internal and external environment of the 

organization (SWOT Analysis).

 The results showed that the strength of Lim Charoen drying yard is the contract with the modified starch 

manufacturer, high quality products, and a warehouse was built to increase storage space for cassava root. The weak 

point was that there was no machinery for producing cassava. The machinery used to process cassava chips is of no 

high quality. Opportunity is that the establishment has technology to help in the work process. The cassava chips that 

can be produced with the quality as the customers want, including the machines used in the production of quality 

cassava chips, satisfy the customers, and come back to use the service again. Some spare parts of the machinery for 

producing cassava chips are damaged. Therefore, if entrepreneurs are able to eliminate weaknesses and reduce  

obstacles, it will result in increased income for the establishment.

Keywords: Supply Chain Management and Logistics, Drying Yard
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บทน�า  

 ประเทศไทยเป็นประเทศเกษตรกรรมส่งผลให้มผีลผลิตและสินค้าทางการเกษตรอยูห่ลายประเภท สินค้าเกษตรทีเ่ป็นสนิค้าส่งออก

มอียูห่ลายชนดิ ได้แก่ ข้าว มนัส�าปะหลงั และข้าวโพดเป็นต้น เกษตรกรในจงัหวดันครราชสมีาส่วนใหญ่ประกอบอาชพีเพาะปลกูมนัส�าปะหลงั 

จังหวัดนครราชสีมามีพื้นที่เพาะปลูกสูงถึง 1.5 ล้านไร่ คิดเป็นร้อยละ 16 ของพื้นที่เพาะปลูกมันส�าปะหลังทั้งประเทศ มีพื้นที่เก็บเกี่ยวกว่า 

1.4 ล้านไร่ และมีผลผลิตกว่า 4.63 ล้านตันต่อปี อีกทั้งในปัจจุบันการเพาะปลูกมันส�าปะหลังมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น เนื่องจากการเพาะปลูกมัน

ส�าปะหลังในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมามีผลผลิตต่อไร่สูงส่งผลให้ต้นทุนการผลิตต่อไร่น้อย กับมีโรงงานผลิตแป้งมันส�าปะหลัง 20 โรง 

(ส�านักเศรษฐกิจการเกษตร, 2563) และมีลานมันส�าปะหลัง 45 แห่ง (สมาคมโรงงานผู้ผลิตมันส�าปะหลัง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ, 2564) 

จึงส่งผลให้จังหวัดนครราชสีมาเป็นแหล่งอุตสาหกรรมด้านมันส�าปะหลังที่ใหญ่ที่สุดในประเทศ โดยมีหน่วยงานภาครัฐและเอกชนให้การ

สนับสนุนอย่างต่อเนื่องแต่ยังขาดการบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทานและโลจิสติกส์ที่มีประสิทธิภาพ (ส�านักเศรษฐกิจการเกษตร, 2563)   

 การจัดการห่วงโซ่อุปทาน (Supply Chain Management : SCM) มุ่งเน้นการใช้ประโยชน์สูงสุดจากทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจ�ากัด

ร่วมกนั เพือ่ลดต้นทนุให้ต�า่ทีส่ดุและตอบสนองความต้องการของผูบ้รโิภคได้สงูสดุ ซึง่ส่งผลท�าให้ผูป้ระกอบการตลอดห่วงโซ่อปุทานสามารถ

ใช้ประโยชน์จากทรัพยากรของตนได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น อีกทั้งได้รับผลตอบแทนจากการด�าเนินงานดีขึ้น ซึ่งในปัจจุบันการจัดการ

ห่วงโซ่อุปทานส�าหรับมันส�าปะหลังของประเทศไทย ตั้งแต่ต้นน�า้ไปจนถึงปลายน�้ายังประสบปัญหาด้านการด�าเนินงานที่ก่อให้เกิดต้นทุน

ทางการด�าเนินธุรกิจที่ค่อนข้างสูง (วิบูลย์ ไชยวรรณ, 2561)

 ดังนั้น งานวิจัยนี้จึงมุ่งเน้นศึกษาระบบการจัดการโลจิสติกส์ ต้นน�้า กลางน�้า และปลายน�้า ของผู้ประกอบการลานมันส�าปะหลัง 

โดยมวีตัถุประสงค์เพือ่ศกึษากระบวนการบรหิารจดัการโลจิสตกิส์ภายในลานมนัส�าปะหลงัและพฒันาระบบการบรหิารจดัการโลจิสตกิส์ให้มี

ประสิทธิภาพต่อไป

 

การทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง

 แนวคิดและทฤษฎีการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทางการตลาด (SWOT Analysis)

 Gürel and Emet (2017) กล่าวว่า การวิเคราะห์ SWOT เป็นเครื่องมือที่ใช้ส�าหรับการวางแผนเชิงกลยุทธ์และการจัดการเชิงกล

ยุทธ์ในองค์กร สามารถใช้สร้างกลยุทธ์องค์กรและกลยุทธ์การแข่งขันได้อย่างมีประสิทธิภาพ องค์กรล้วนมีปฏิสัมพันธ์กับสภาพแวดล้อม 

ประกอบด้วย สภาพแวดล้อมภายในและสภาพแวดล้อมภายนอก ดังน้ัน การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมเหล่าน้ีสามารถน�ามาใช้เป็นแนวทาง

ส�าหรับการจัดการเชิงกลยุทธ์ได้ 

 กิตติชัย เจริญชัย (2562) อ้างถึงใน ปานเดชา ทองเลิศ (2555) SWOT Analysis เป็นกระบวนการวิเคราะห์สภาพกระบวนการ

ท�างานภายในองค์กรหรอืหน่วยงาน เพือ่ท�าการค้นหา จดุแขง็ จดุด้อย หรอื สิง่ทีอ่าจท�าให้เกดิปัญหาในการด�าเนนิงานภายในอนาคต SWOT 

เป็นอักษรย่อของข้อความที่มีหมายดังนี้

  S = Strengths หมายถึง จุดแข็งหรือข้อได้เปรียบ เป็นการวิเคราะห์ปัจจัยภายในจากมุมมองขององค์กรนั้นว่าข้อได้เปรียบ

หรือจุดเด่นขององค์กรควรน�ามาใช้ในการพัฒนาองค์กรได้ และสร้างความเข็มแข็งขององค์กรสืบไป 

  W = Weaknesses หมายถึง จุดอ่อนหรือข้อเสียเปรียบ เป็นการวิเคราะห์ ปัจจัยภายในจากมุมมองของผู้ที่อยู่ภายในองค์กร

นั้น ๆ ว่าจุดด้อย หรือข้อเสียเปรียบขององค์กรที่ควรปรับปรุงและท�าให้เป็นประโยชน์ต่อองค์กร

  O = Opportunities หมายถึง โอกาสที่จะได้ด�าเนินงานได้ เป็นการวิเคราะห์ว่าปัจจัยภายนอกองค์กร ปัจจัยใด 

ที่สามารถส่งผลประโยชน์ทั้งทางตรงและทางอ้อมต่อการด�าเนินการขององค์กร 

  T = Threats หมายถึง อุปสรรค หรือข้อจ�ากัดที่เกิดขึ้น ภายในองค์กร เป็นการวิเคราะห์ว่าปัจจัยภายนอกองค์กรที่ก่อให้เกิด

ความเสียหายทั้งทางตรงและทางอ้อมซึ่งต้องหลีกเลี่ยง หรือปรับสภาพองค์กรให้มีความแข็งแกร่งพร้อมที่จะเผชิญในภายภาคหน้าได้

จากที่กล่าวมาข้างต้น สรุปได้ว่า ทฤษฎีการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทางการตลาด (SWOT Analysis) หมายถึง การวิเคราะห์โดยการส�ารวจ

สภาพแวดล้อมทั้ง 2 ด้านขององค์กร ได้แก่ สภาพแวดล้อมภายใน และภายนอก การวิเคราะห์ปัจจัยต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกองค์กร

ช่วยให้ผู้ประกอบการหรือผู้บริหารทราบถึงจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรคขององค์กร ส่งผลให้การบริหารจัดการภายในองค์กรเป็นไป

อย่างมีประสิทธิภาพ 
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 แนวคิดและทฤษฎีระบบการจัดการโซ่อุปทานและโลจิสติกส์ (Supply Chain and Logistics Management)   

 การจดัการห่วงโซ่อปุทาน (Supply Chain Management) คอื การวางแผนกิจกรรมในห่วงโซ่อปุทาน โดยค�านงึถึงการสร้างมลูค่า

ให้กับองค์กรหรือความสัมพันธ์ระหว่างองค์กรที่เกี่ยวข้องกัน ตั้งแต่ต้นน�้าจนถึงปลายน�้า ต้นน�้า หมายถึง กระบวนการบริหารจัดการวัตถุดิบ

ในห่วงโซ่การผลิต และแหล่งที่มาซึ่งวัตถุ กลางน�้า หมายถึง กระบวนการ การจัดการ การแปรรูป เพื่อก่อให้เกิดสินค้า หรือบริการ และปลาย

น�้า หมายถึง กระบวนการผลิตสินค้า จัดเก็บ ขนส่งสินค้าไปยังผู้บริโภคล�าดับสุดท้าย (ลูกค้า)

 การจัดการโลจิสติกส์ (Logistics Management) คือ การบริหารจัดการกิจกรรมการสั่งซื้อ การเคลื่อนย้ายจัดเตรียมวัตถุดิบและ

ล�าเลียงสินค้า เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าให้คุ้มค่ามากที่สุด

 ดงันัน้ สรปุได้ว่า ระบบจดัการห่วงโซ่อปุทานและโลจสิตกิส์ หมายถงึ กระบวนการในซพัพลายเชนหรอืกระบวนการวางแผนด�าเนนิ

การจัดหา จัดซื้อ ไปจนถึงกระบวนการการเคลื่อนย้ายและการไหลของข้อมูลสินค้าจากจุดเริ่มต้นถึงจุดสุดท้าย เพื่อตอบสนองความต้องการ

ให้ผู้บริโภคได้อย่างมีประสิทธิภาพ (กิตติชัย เจริญชัย, 2562)

 กระบวนการจัดการโลจิสติกส์

 กระบวนการจัดการโลจิสติกส์ คือ การเชื่อมโยงกันระหว่างกิจกรรมตั้งแต่ขั้นตอนการจัดหาวัตถุดิบ สินค้า และบริการ รวมถึงการ

เคลื่อนย้ายสินค้าจากต้นทางไปยังผู้บริโภคปลายทางได้ทันเวลาและมีประสิทธิภาพ โดยครอบคลุมถึงการขนส่งสินค้า การเก็บรักษาสินค้า 

การกระจายสินค้า กระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อ และกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการคาดคะเนของตลาด คือ ความรวดเร็วในการส่ง

มอบสินค้า (Speed Delivery) การไหลลื่นของสินค้า (Physical Flow) การไหลลื่นของข้อมูลข่าวสาร (Information Flow) การสร้างมูลค่า

เพิ่ม (Value Added) การลดต้นทุนการด�าเนินการเกี่ยวกับสินค้า (Cargo Handling) รวมถึงการดูแลและขนส่งสินค้า (Carriage Cost)  

(กิตติชัย เจริญชัย, 2562)

 กระบวนการจัดการโลจิสติกส์ภายในลานมันส�าปะหลังลิ้มเจริญ

 กระบวนการจัดการโลจิสติกส์ที่เชื่อมโยงภายในลานมันตั้งแต่ต้นน�้าจนถึงปลายน�้าของลานมันส�าปะหลังลิ้มเจริญ มีดังนี้   

 1)  ต้นน�้า คือ การน�ามันส�าปะหลังเข้ามายังลานมันด้วยรถบรรทุกหรือรถขนมันส�าปะหลังของเกษตรกร เมื่อเกษตรกรการเก็บ

เกีย่วมนัส�าปะหลงัเสรจ็แล้วจะขนมนัส�าปะหลงัมาขายยงัลานมนั จากนัน้ เกษตรกรจะขบัรถบรรทกุหวัมนัส�าปะหลงัขึน้ชัง่น�า้หนกัยงัสถานที่

ที่สถานประกอบการจัดไว้

 2)  กลางน�้า คือ การท�าความสะอาดหัวมันส�าปะหลัง หัวมันส�าปะหลังที่ผ่านการชั่งน�้าหนักมาแล้วจะต้องผ่านกระบวนการการ

ล้างท�าความสะอาดโดยการฉดีน�า้ร่อนดนิออก เพือ่น�าไปท�าการโม่มนัส�าปะหลัง การโม่มนั คอื การใช้รถตกัล้อยางตกัมนัส�าปะหลงัทีท่�าความ

สะอาดเรยีบร้อยแล้วมาใส่ในเครือ่งโม่เพือ่โม่มันออกมาให้เป็นมนัเส้น โดยมสีายพานล�าเลยีงมนัเส้นออกจากเครือ่งส่งไปยงัรถโรยมนัส�าปะหลงั 

รถโรยมนัจะโรยมนัเส้นลงบนลานตากมนัส�าปะหลงั  การตากมนัใช้เวลาประมาณ 3-4 วนั ในแต่ละวนัจะต้องใช้รถไถพ่วงทีม่อีปุกรณ์ในการก

ลับด้านมาการพลิกกลับด้านมันเส้นที่ตากไว้เพื่อให้มันเส้นแห้งอย่างทั่วถึง หลังจากนั้นจึงน�ามันเส้นเหล่านี้ไปเก็บไว้ที่โรงเก็บมันส�าปะหลัง

 3)  ปลายน�า้ คือ กระบวนการจดัเตรยีมมันเส้นส่งไปยงัโรงงาน ผูป้ระกอบการจะขนส่งมนัเส้นด้วยรถบรรทกุพ่วงเพือ่ส่งมนัเส้นไป

ยังโรงงานอุตสาหกรรมแปรรูปมันส�าปะหลังซ่ึงเป็นลูกค้าของสถานประกอบการ กระบวนการจัดการโลจิสติกส์ภายในลานมันส�าปะหลังลิ้ม

เจริญแสดงไว้ในรูปที่ 1



156

National Research Conference 2021: NRC 2021
“Business beyond the Pandemic”

21 สิงหาคม 2564

คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

รูปที่ 1 กระบวนการโลจิสติกส์ภายในลานมัน

ที่มา: ลานมันลิ้มเจริญ, 2564

วิธีการด�าเนินการวิจัย

 พื้นที่ในการวิจัย

 พื้นที่ในการวิจัยครั้งนี้ คือ ลานมันลิ้มเจริญ ตั้งอยู่เลขที่ 145-147 หมู่ที่ 11 ถนนสีคิ้ว-ชัยภูมิ อ�าเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง คือ ผู้ประกอบการลานมันลิ้มเจริญ ผู้ซึ่งรับซื้อหัวมันส�าปะหลังจากเกษตรกร เนื่องจากลานมันแห่งนี้มี

กระบวนการจัดการโซ่อุปทานและโลจิสติกส์กลางน�้าที่ครบถ้วน

 วิธีการออกแบบแบบสัมภาษณ์ผู้ประกอบการ 

 ผู้วิจัยจัดท�าแบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้างเพ่ือน�าไปสัมภาษณ์ผู้ประกอบการลานมันส�าปะหลังลิ้มเจริญ (Key Informant) 

โดยแบบสัมภาษณ์มีความสอดคล้องกับทฤษฎีระบบการจัดการโซ่อุปทานและโลจิสติกส์ (Supply Chain and Logistics Management) 

ทัง้ 14 กระบวนการ ได้แก่ 1) การพยากรณ์และการวางแผนอปุสงค์ 2) การจดัซือ้และจัดหา 3) การวางแผนการผลติ 4) การจดัหาสนิค้าและ

วตัถดุบิ 5) การบรรจภุณัฑ์ 6) คลงัสนิค้า 7) การจดัการสนิค้าคงคลงั 8) กระบวนการสัง่ซือ้ 9) การตดิต่อสือ่สารด้านโลจสิตกิส์ 10) การขนส่ง 

11) การจัดการวัตถุดิบ 12) โลจิสติกส์ย้อนกลับ 13) อะไหล่และบริการ 14) การรับคืนสินค้า (กิตติชัย เจริญชัย, 2562)

 เครื่องมือที่ใช้ในงานวิจัย

 เครื่องมือที่ใช้ในงานวิจัยมี 2 ประเภท ประเภทที่ 1 คือ แบบสัมภาษณ์ผู้ประกอบการลานมันที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการบริหาร

จัดการโซ่อุปทานและโลจิสติกส์ของลานมัน โดยผู้ประกอบการให้คะแนนของสภาพแวดล้อมทางการตลาดภายในลานมัน ประเภทที่ 2 คือ 

โปรแกรมวิเคราะห์ SWOT ออนไลน์ของบุรินทร์ รุจจนพันธุ์ (2557) ผู้วิจัยน�าค่าคะแนนปัจจัยของสภาพแวดล้อมทางการตลาด (1 คือ  

ต�่าที่สุด และ 5 คือ สูงท่ีสุด) ท่ีได้จากการเก็บรวบรวมข้อมูลจากแบบสัมภาษณ์ผู้ประกอบการใส่ลงในช่องกรอกคะแนนของโปรแกรม  

จากนั้นกด “ส่งข้อมูลไปวิเคราะห์” โปรแกรมจะแสดงกราฟ Strategic Map พร้อมกับผลการเปรียบเทียบการวิเคราะห์ SO, ST, WO และ 

WT ตามล�าดับ

 ผลการวิจัย  

 จากการสมัภาษณ์ผูป้ระกอบการ พบว่า ลานมนัแห่งนีม้จีดุแขง็ด้านการผลติสนิค้าทีม่คีณุภาพ มกีารสร้างโกดงัเพือ่เพิม่พืน้ทีจ่ดัเกบ็

หัวมัน และมีการท�าสัญญาซื้อขายกับโรงงานแปรรูปแป้งมันส�าปะหลัง จุดอ่อน คือ เครื่องจักรที่ใช้ในการแปรรูปมันเส้นเกิดการเสื่อมสภาพ 

และขาดเคร่ืองจักรผลิตมันสไลด์ โอกาส คือ สถานประกอบการมีเครื่องจักรผลิตมันเส้นท่ีมีประสิทธิภาพสูงส่งผลให้ลูกค้ามีความพึงพอใจ

และกลับมาใช้บริการอีก และอุปสรรค คือ กระบวนการผลิต พบว่า ชิ้นส่วนอะไหล่ของเครื่องจักรส�าหรับผลิตมันเส้นเกิดการช�ารุดส่งผลให้

เกดิการผลติล่าช้า อกีทัง้ผูป้ระกอบการยงัไม่มเีครือ่งจกัรส�าหรบัผลติมนัสไลด์จงึส่งผลให้ราคามนัไม่เป็นไปตามทีต้่องการ ซึง่สอดคล้องกบัผล
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การวิเคราะห์ด้วยโปรแกรมส�าเร็จรูป SWOT กล่าวคือ SO (จุดแข็งและโอกาส) คือ การผลิตสินค้าที่มีคุณภาพ มีการสร้างโกดังเพื่อเพิ่มพื้นที่

จัดเก็บหัวมัน และมีการท�าสัญญาซ้ือขายกับโรงงานแปรรูปแป้งมันส�าปะหลัง อีกทั้งสถานประกอบการมีการน�าเทคโนโลยีเข้ามาช่วยใน

กระบวนการผลิตส่งผลให้มันเส้นที่ได้มีคุณภาพและมีกระบวนการในการเก็บรักษาที่ได้มาตรฐานตามที่ลูกค้าต้องการ ลูกค้าจึงตัดสินใจท�า

สัญญาซื้อขายกับผู้ประกอบการลานมัน ST (จุดแข็งและอุปสรรค) คือ สถานประกอบท�าสัญญาซื้อขายกับโรงงานแปรรูปแป้งมันส�าปะหลัง 

ผลิตสินค้าที่มีคุณภาพ และมีการสร้างโกดังเพื่อเพิ่มพ้ืนที่จัดเก็บหัวมัน แต่ในกระบวนการผลิตยังมีชิ้นส่วนอะไหล่บางอย่างของเครื่องจักร

ส�าหรับผลิตมันเส้นเกิดการช�ารุดส่งผลให้เกิดการล่าช้า ไม่สามารถผลิตมันสไลด์ให้แก่โรงงานผลิตแป้งมันส�าปะหลังได้ WO (จุดอ่อนและ

โอกาส) คือ เคร่ืองจักรมีการเสื่อมสภาพตามการใช้งาน และราคาขายมันตากแห้งไม่เป็นไปตามที่ต้องการเนื่องจากมันตากแห้งที่มีราคาสูง 

คือ มันสไลด์ แต่ลานมันไม่มีเครื่องจักรที่ใช้ในการแปรรูปมันสไลด์จึงส่งผลให้ราคามันตากแห้งไม่เป็นไปตามที่ต้องการ ทั้งนี้สถานประกอบมี

เทคโนโลยเีข้ามาช่วยมากระบวนการผลติมนัเส้นจงึได้มนัเส้นทีม่คีณุภาพ WT (จดุอ่อนและอุปสรรค) คอื กระบวนการผลติยงัมชีิน้ส่วนอะไหล่

บางอย่างของเครื่องจักรส�าหรับผลิตมันเส้นเกิดการช�ารุด ส่งผลให้เกิดการผลิตล่าช้า และลานมันไม่มีเครื่องจักรที่ใช้ในการแปรรูปมันสไลด์ 

จึงส่งผลให้ราคาขายมันตากแห้งไม่เป็นไปตามที่ต้องการเนื่องจากมันสไลด์มีราคาสูงกว่ามันเส้น ผลการวิเคราะห์ SWOT ด้วยโปรแกรม

ส�าเร็จรูป แสดงในรูปที่ 2 และตารางที่ 1

 

รูปที่ 2 แสดงผลการวิเคราะห์ SWOT

ที่มา: ผลการวิเคราะห์จากโปรแกรมวิเคราะห์ SWOT (บุรินทร์ รุจจนพันธุ์, 2557) 

 

 รูปที่ 2 แสดงผลการวิเคราะห์ปัจจัยภายใน-ภายนอก แกน X แสดงค่าถ่วงน�้าหนักรวมของปัจจัยภายในและแกน Y แสดงค่าถ่วง

น�้าหนักรวมของปัจจัยภายนอก โดยคะแนนถ่วงน�้าหนักรวมปัจจัยภายในมี 5 ช่วง ช่วงที่ 1 คือ น�้าหนักรวมระหว่าง 0.00 - 0.99 หมายถึง 

น้อยที่สุด ช่วงที่ 2 คือ 1.00 - 1.99 หมายถึง น้อย และช่วงที่ 3 คือ 2.00 – 2.99 หมายถึง ปานกลาง ช่วงที่ 4 คือ 3.00 - 3.99 หมายถึง 

มาก และช่วงที่ 5 คือ 4.00 - 5.00 หมายถึง มากที่สุด จากรูปที่ 2 สรุปได้ว่า ปัจจัยภายในด้านจุดแข็ง (S) มีค่าถ่วงน�้าหนักรวมอยู่ในระดับ

มากที่สุด (4.57) จุดอ่อน (W) มีค่าถ่วงน�้าหนักรวมอยู่ในระดับอ่อนแอมาก (3.46) โอกาส (O) มีค่าถ่วงน�้าหนักรวมอยู่ระดับมากที่สุด (4.11) 

และอุปสรรค (T) มีค่าถ่วงน�้าหนักรวมอยู่ในระดับมาก (3.48)  ดังนั้น ผู้วิจัยจึงเลือกปัจจัยภายใน (W) และปัจจัยภายนอก (T) โดยทั้งสอง

จดุรวมกนัเป็นกลยทุธ์เชงิรบั (WT Strategy) เพือ่น�ามาแก้ไขจดุอ่อนและหลกีเลีย่งอปุสรรคของลานมนัส�าปะหลงัลิม้เจรญิ โดยผลการวเิคราะห์

จุดอ่อนและอุปสรรคแสดงในตารางที่ 1 
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ตารางที่ 1 ผลการวิเคราะห์จุดอ่อน (W) และอุปสรรค (T)

ปัจจัยภายนอกและภายในที่ส�าคัญ น�้าหนัก  

(Weight)

การประเมิน  

(Rating)

คะแนนถ่วงน�้าหนัก  

(Weighted Score)(Critical internal factor)

จุดอ่อน (Weaknesses)    

- งบประมาณอาจไม่เพียงพอ 0.04 3 0.24

- เสียเวลาในการรอคิวชั่งน�้าหนัก 0.04 3 0.36

- เครื่องมือการผลิตไม่พร้อมต่อความต้องการลูกค้า                          0.06 4 0.5

- ไม่มีมันส่งโรงงานแปรรูปได้ตลอดทั้งปี 0.03 2 0.14

- ปัจจุบันไม่มีสิทธิภาพมากพอในการบรรจุภัณฑ์ 0.03 2 0.14

- ขาดรูปแบบการจัดวางสินค้าที่เป็นมาตรฐาน    0.04 3 0.14

- การบันทึกสินค้าไม่ละเอียดมากพอ             0.04 3 0.24

- ระยะเวลาในการรับซื้อมีความล่าช้าบางครั้ง 0.04 3 0.24

- มีความซับซ้อนทางด้านการสื่อสาร        0.04 3 0.24

- ระบบขนส่งในพื้นที่มีทางเลือกไม่มากนัก  0.04 3 0.36

- การรับซื้อมันใช้เวลามากและเสียเวลารอ    0.05 3 0.36

- เครื่องมือไม่มีคุณภาพอาจท�าให้เสียเวลาและลูกค้า 0.06 4 0.5

อุปสรรค (Threats)    

- ใช้เวลาในการน�าเทคโนโลยีเข้ามาใช้                                                 0.03 2 0.36

- พื้นที่เดียวกันมีลานมันหลายแห่งเป็นคู่แข่ง           0.03 2 0.24

- โรงงานแปรรูปต้องการมันสไลด์ 0.06 4 0.5

- เกิดความล่าช้าทางด้านการขนส่งไปยังโรงงาน           0.04 3 0.24

- มีการตกหล่นระหว่างทาง                                                                                                                              0.03 2 0.14

- มีการเปลี่ยนแปลงความต้องการและพฤติกรรมของลูกค้า 0.05 3 0.36

- การบริหารจัดการสินค้าคงคลังยังไม่ครอบคลุม 0.04 3 0.14

- มีการเสียภาษี         0.04 3 0.36

- ปัญหาด้านกฎระเบียบ ข้อบังคับ            0.04 3 0.36

- สภาพอากาศที่ก่อให้เกิดกระทบระหว่างการขนส่ง 0.04 3 0.14

- การตัดราคากันเอง     0.03 2 0.14

- ชิ้นส่วนอะไหล่บางอย่างเกิดการช�ารุด                                                                                     0.06 4 0.5

ที่มา: ผลการวิเคราะห์จากโปรแกรมวิเคราะห์ SWOT (บุรินทร์ รุจจนพันธุ์, 2557)

อภิปรายผล สรุปและข้อเสนอแนะ  

 งานวจิยันีม้วีตัถปุระสงค์เพือ่ ศกึษากระบวนการบรหิารจดัการและพฒันาระบบการบริหารจดัการโลจสิตกิส์ภายในลานมนัส�าปะหลงั

ลิ้มเจริญ ผลการวิเคราะห์สรุปได้ว่า ลานมันแห่งนี้มีจุดแข็งด้านการผลิตสินค้าที่มีคุณภาพ มีการสร้างโกดังเพื่อเพิ่มพื้นที่จัดเก็บหัวมัน และมี

การท�าสัญญาซื้อขายกับโรงงานแปรรูปแป้งมันส�าปะหลัง ซึ่งนันทรัตน์ นามบุรี (2554) กล่าวว่า การสร้างความไว้วางใจซึ่งกันและกันถือเป็น

กลยุทธ์การสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างผู้ซื้อและผู้ขาย จุดอ่อน คือ เครื่องจักรที่ใช้ในการแปรรูปมันเส้นเกิดการเสื่อมสภาพ และขาด

เครื่องจักรผลิตมันสไลด์ เนื่องจากลูกค้าเริ่มมีความต้องการมันสไลด์เพิ่มมากขึ้น โอกาสของลานมัน คือ สถานประกอบการน�าเทคโนโลยีเข้า

มาช่วยในกระบวนการผลิตส่งผลให้มันเส้นท่ีได้มีคุณภาพและมีกระบวนการในการเก็บรักษาที่ได้มาตรฐานตามที่ลูกค้าต้องการ ลูกค้าจึงตัดสินใจ 

ท�าสัญญาซื้อขายกับผู้ประกอบการลานมัน ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิเคราะห์ SWOT ของ มรกต ตันติเจริญ และธนพร กลิ่นเกสร (2555) 
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ทีก่ล่าวว่า การพฒันาเทคโนโลยเีพือ่เพิม่ประสทิธิภาพกระบวนการผลิตแป้งสามารถแข่งขนัได้อย่างยัง่ยนื รวมถงึผลการวจิยัของวชัรนิ มรีอด 

และคณะ (2557) พบว่า การเพิ่มขีดความสามารถด้านการแข่งขันด้วยการส่งเสริมเทคโนโลยีเป็นการยกระดับประสิทธิภาพการผลิตและ

สามารถเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดดการตลอดห่วงโซ่อุปทานอย่างบูรณาการสามารถเพิ่มส่วนแบ่งทางการตลาดได้ อุปสรรคของลาน

มัน คือ อุปสรรคด้านกระบวนการผลิต พบว่า ชิ้นส่วนอะไหล่ของเครื่องจักรส�าหรับผลิตมันเส้นเกิดการช�ารุดส่งผลให้เกิดการผลิตล่าช้า  

อีกทั้ง ผู้ประกอบการยังไม่มีเครื่องจักรส�าหรับผลิตมันสไลด์จึงส่งผลให้ราคาขายไม่เป็นไปตามที่ต้องการ 

 ดงันัน้ หากผูบ้รหิารลานมนับ�ารงุรกัษาเครือ่งจกัรส�าหรบัผลติมนัเส้นให้อยูใ่นสภาพทีพ่ร้อมใช้งานและตดัสนิใจซือ้เครือ่งจกัรส�าหรบั

ผลติมนัสไลด์จะส่งผลต่อศกัยภาพในการแข่งขันระดบักลุ่มสาขาธรุกจิได้ ท้ังนีปั้จจยัด้านเคร่ืองจกัร (Capital Resource) ถอืเป็นหนึง่ในปัจจยั

ด้านการผลิต (Factor Conditions) ที่สามารถสร้างขึ้นได้และมีพลวัต สอดคล้องกับทฤษฎีว่าด้วยการวิเคราะห์ความสามารถในการแข่งขัน 

(Competitive Analysis) ของ Porter (1998)  

กิตติกรรมประกาศ  

 ขอขอบพระคุณผู้ประกอบการลานมันส�าปะหลังลิ้มเจริญที่ให้ความอนุเคราะห์ข้อมูลส�าหรับการท�าวิจัยในครั้งน้ี ขอขอบคุณ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานที่ให้การสนับสนุนส่งเสริมในทุกด้านจนท�าให้งานวิจัยนี้ส�าเร็จลุล่วงและขอขอบพระคุณอาจารย์ที่

ปรึกษาปริญญานิพนธ์ที่ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้ในทุกด้านให้แก่ผู้วิจัย
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องค์ประกอบภาวะผู้น�าทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา

สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่เขต 2

 Instructional Leadership Of School Under Phrae Primary 

Educational Service Area Office 2

สันติ แสนเป็ก1 และ ดร.สถิรพร เชาวน์ชัย2

Sunti Sanpek1 and Sathiraporn Chaowacha Ed.D.2 

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

บทคัดย่อ 

 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสังเคราะห์และยืนยันองค์ประกอบภาวะผู้น�าทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา ส�านักงานเขต

พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่เขต 2 เป็นการวิจัยเอกสารด�าเนินการ 2 ขั้นตอน คือ 1) ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เกี่ยวกับ

ภาวะผู้น�าทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาจ�านวน 9 แหล่ง โดยเลือกองค์ประกอบท่ีมีความถี่ร้อยละ 55 เพื่อสังเคราะห์องค์ประกอบ

ภาวะผู้น�าทางวิชาการ 2) ยืนยันองค์ประกอบของภาวะผู้น�าทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาตามกรอบที่ได้จาการสังเคราะห์เอกสาร  

โดยผู้ทรงคุณวุฒิที่มีประสบการณ์ด้านการบริหารการศึกษา จ�านวน 5 คน โดยใช้แบบประเมินความเหมาะสมขององค์ประกอบ มีลักษณะ

เป็นแบบตรวจสอบรายการ ผลการวจิยัพบว่า ภาวะผูน้�าทางวชิาการของผู้บรหิารสถานศึกษา ส�านกังานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศกึษาแพร่

เขต 2 มี 6 องค์ประกอบ 18 ตัวชี้วัด ได้แก่ 1) ด้านการก�าหนดเป้าหมายในการบริหารงานวิชาการ 4 ตัวชี้วัด 2) ด้านการบริหารจัดการ

หลักสูตรสถานศึกษา 3 ตัวชี้วัด 3) ด้านการพัฒนาทักษะการจัดการเรียนรู้ของครู 4 ตัวชี้วัด 4) ด้านการนิเทศการจัดการเรียนรู้ของครู 2 ตัว

ชี้วัด 5) ด้านการพัฒนาคุณภาพ 2 ตัวชี้วัด 6) ด้านการส่งเสริมบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้ของผู้เรียน 3 ตัวชี้วัด

ค�าส�าคัญ: ภาวะผู้น�าทางวิชาการ, การบริหารสถานศึกษา, ผู้บริหารสถานศึกษา

Abstract 

 This research’s objective is to study the components of Instructional leadership of School Administrator under 

Phrae Primary Educational Service Area Office 2. This document was conducted in 2 steps: 1) The synthesis of  

Instructional leadership elements from 9 documents and research studies, by selecting elements with a frequency 

from 55% and 2) Confirmation of Instructional leadership of School Administrator by 5 experts in Education  

Administration. The results of the study revealed that Instructional leadership of School Administrator consisted of  

6 elements and 18 indicators, namely (1) Establishing goals in academic administration have 4 indicators (2) School 

curriculum managements have 3 indicators (3) Teacher developments have 4 indicators (4) Teaching supervisions have 

2 indicators (5) Student developments have 2 indicators (6) Good environment for students have 3 indicators.

Keywords: Instructional leadership, Education Administration, School Administrator

1. บทน�า 

 พระราชบญัญตักิารศกึษาแห่งชาต ิ2542 หมวด 5 มาตรา 39 และ 40 โดยกระจายอ�านาจบรหิารและการจดัการศึกษาด้านวชิาการ

งบประมาณการบรหิารงานบคุคลและการบรหิารงานทัว่ไปไปยงัคณะกรรมการส�านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาและสถานศกึษาในเขตพืน้ทีก่าร

ศึกษาโดยตรงสถานศึกษาจึงเป็นหน่วยงานสุดท้ายเป็นองค์กรที่ส�าคัญที่สุดในการบริหารจัดการเพื่อให้นักเรียนมีคุณภาพ (พระราชบัญญัติ

การศึกษาแห่งชาติ 2542)
1 นิสิตสาขาวิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร Educational Administration, Faculty of Education, Naresuan University, 

suntis63@nu.ac.th
2 อาจารย์สาขาวิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร Educational Administration, Faculty of Education, Naresuan  

University, sathirapornc@nu.ac.th
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การบริหารงานวิชาการ เป็นงานที่ผู้บริหารต้อง ด�าเนินงานปรับปรุงพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอนที่มีการร่วมมือของบุคลากรในโรงเรียน

ในการจัดกิจกรรมทุกชนิดในโรงเรียน ท่ีก่อให้เกิดการเรียนรู้และการศึกษาของผู้เรียนโดยมีการประสานงานของทุกคนในโรงเรียนร่วมกัน

บุคคลท่ีมีส่วนเกี่ยวข้องในการส่งเสริมงานวิชาการของโรงเรียนคือผู้บริหารโรงเรียนและครูผู้สอนส่วนในการบริหารโรงเรียนนั้นผู้บริหารจะ

ต้องใช้เวลาส่วนใหญ่ในการบริหารงานด้านวิชาการเพื่อมุ่งเน้นให้ ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนมีความรู้ทักษะคุณลักษณะที่พึงประสงค์

และภาวะสุขภาพตามจุดหมายของหลักสูตรอย่างมีประสิทธิภาพ (สัมมา รธนิธย์,2556) จะเห็นได้ว่าผู้บริหารต้องให้ความส�าคัญในการบริ

งานวิชาการเป็นอันดับแรกในการบริหารสถานศึกษาเพราะจะส่งผลโดยตรงกับตัวผู้เรียน

 ภาวะผู้น�าทางวิชาการ เป็นคุณลักษณะส�าคัญของผู้บริหารสถานศึกษาที่จะส่งเสริมให้การบริหารสถานศึกษาและการบริหารงาน

วิชาการประสบความส�าเร็จท้ังน้ีเพราะภาวะผู้น�าทางวิชาการเป็นคุณลักษณะของผู้บริหารใน การมีอิทธิพลและกระตุ้นส่งเสริมให้ครูและ

บุคลากรด�าเนินการเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนเพ่ือให้ผู้เรียนมีคุณภาพตามจุดมุ่งหมาย โดยภาวะผู้น�าทางวิชาการของผู้บริหารสถาน

ศึกษามีองค์ประกอบส�าคัญ ได้แก่ การพัฒนางานด้านการเรียนการสอนการมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงานวิชาการและมีความสัมพันธ์ที่ดีกับครูท�าให้

เกิดบรรยากาศที่เป็นมิตรและร่วมมือร่วมใจกันท�างานมีความคิดริเริ่มและความรู้ความสามารถทางวิชาการเป็นแบบอย่างท่ีดีในการปฏิบัติ

งานและพฒันางานวชิาการตลอดจนผูบ้รหิารต้องสามารถพฒันาครแูละส่งเสรมิ ความก้าวหน้าทางวชิาชพีของซึง่บทบาทของผูบ้ริหารในฐานะ

ผู้น�าทางวิชาการที่จะส่งผลให้สถานศึกษามีประสิทธิผล ได้แก่ บทบาทนักวิชาการ บทบาทผู้น�า บทบาทผู้ประสานงานและสร้างเครือข่าย

บทบาทนักแก้ปัญหา บทบาทนักพัฒนาระบบ บทบาทสร้างทีมงาน บทบาทพัฒนาทรัพยากรบุคคลและ บทบาทนักสื่อสารดังนั้นผู้บริหารจึง

ต้องมภีาวะผูน้�าเป็นผูร้เิริม่สร้างแรงบันดาลใจเป็นทีป่รกึษาตลอดจนให้ค�าแนะน�าความช่วยเหลอืแก่ ครแูละบคุลากรเพือ่ให้การบรหิารสถาน

ศึกษาเกิดประสิทธิผลและประสิทธิภาพ (จิติมา วรรณศรี,2557)

 ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่เขต 2 ได้ก�าหนดนโยบายที่ให้ความส�าคัญกับผู้บริหารสถานศึกษาไว้ใน กลยุทธ์ที่ 5 

พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา ตัวชี้วัดที่ 3. ผู้บริหารมีความรู้ความสามารถในการบริหารจัดการ 

และเป็นแบบอย่างด้านคุณธรรมและจริยธรรม (แผนพัฒนาการศึกษา 2653-2565 ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่เขต 

2) ด้วยเพราะผู้บริหารเป็นหัวใจส�าคัญในการสร้างนโยบายและบริหารเพ่ือขับเคล่ือนสถานศึกษา ให้ผู้เรียนมีความรู้ทักษะคุณลักษณะที่พึง

ประสงค์และภาวะสุขภาพตามจุดหมายของหลักสูตร

 ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษา องค์ประกอบภาวะผู้น�าทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม

ศึกษาแพร่เขต 2 ทั้งน้ีเพราะผู้บริหารเป็นกลไกส�าคัญที่จะท�าให้ การจัดการศึกษาบรรลุวัตถุประสงค์ โดยที่ผู้บริหารสถานศึกษาจะต้องมี  

ภาวะผู้น�าทางวิชาการ อันจะส่งผลต่อคุณภาพการศึกษา ยังผลไปสู่การเรียนรู้ที่มีคุณภาพของนักเรียนต่อไป

2.  วัตถุประสงค์ของการวิจัย

 เพื่อสังเคราะห์องค์ประกอบภาวะผู้น�าทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่เขต 

 เพื่อยืนยันองค์ประกอบภาวะผู้น�าทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่เขต 2

3. วิธีการด�าเนินการวิจัย

 การวิจัยครั้งนี้ใช้ระเบียบวิธีการวิจัยเอกสาร (Document Research) เพื่อศึกษาองค์ประกอบภาวะผู้น�าทางวิชาการของผู้บริหาร

สถานศึกษา ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่เขต 2 โดยมีขั้นตอนวิธีการด�าเนินการวิจัย 2 ขั้นตอน ดังนี้

 ขั้นตอนที่ 1 การศึกษาเอกสาร (Document Study) เพื่อสังเคราะห์องค์ประกอบภาวะผู้น�าทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา

จากแนวคดิทฤษฎีของนกัวชิาการ และงานวจิยัทีเ่กีย่วข้อง โดยศกึษาเอกสารท่ีเกีย่วข้องภาวะผู้น�าทางวชิาการของผู้บรหิารสถานศกึษา จ�านวน 

9 แหล่ง ตามแนวคิดและงานวิจัยของนักวิชาการและนักวิจัย ดังนี้

 1.  การศึกษาภาวะผู้น�าทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาตามแนวคิดของนักวิชาการต่างประเทศ 3 แหล่ง ดังนี้ Bamburg 

and Andrews (1990) , Glickman CarID (2007) , Hallinger and Murphy (อ้างถึงใน ณิรดา เวชญาลักษณ์ 2564)

 2.  การศึกษาภาวะผู้น�าทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา ตามแนวคิดของนักวิชาการในประเทศ 6 แหล่ง ดังนี้ ถวิล มาตรเลี่ยม 

(2544), ไกศิษฎ์ เปลรินทร์ (2552), เพ็ญพักตร์ ภู่ศิลป์ (2557), จิติมา วรรณศรี (2557),  สกล คามบุศย์ (2559), ประสิทธิ์ อุ่นหน่องกุ่ง 

(2559)
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 3.  การสงัเคราะห์องค์ประกอบภาวะผูน้�าทางวชิาการของผูบ้รหิารสถานศกึษา โดยการโดยเลอืกสงัเคราะห์พฤตกิรรมท่ีมคีวามถี่

ตัง้แต่ร้อยละ55 ขึน้ไปซึง่ประกอบด้วย 1) ด้านการก�าหนดเป้าหมายในการบรหิารงานวชิาการ 2) ด้านการบรหิารจดัการหลักสตูรสถานศกึษา 

3) ด้านการพัฒนาทักษะการจัดการเรียนรู้ของครู 4) ด้านการนิเทศการจัดการเรียนรู้ของครู 5) ด้านการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน และ 6) ด้าน

การส่งเสรมิบรรยากาศทีเ่อือ้ต่อการเรยีนรู ้ซึง่ผูว้จิยัได้น�าองค์ประกอบทีไ่ด้จากการสงัเคราะห์ขัน้ตอนที ่1 ไปเสนอต่อผูท้รงคณุวฒิุเพือ่ยนืยนั

องค์ประกอบในขั้นตอนที่ 2 ต่อไป

  ขั้นตอนที่ 2 การยืนยันองค์ประกอบของภาวะผู้น�าทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาที่มีความเหมาะสมกับบริบทของ

โรงเรียนสังกัดส�านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาแพร่เขต 2 โดยผู้ทรงคุณวุฒิจ�านวน 5 คน ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญทางการบริหารการ

ศึกษามีประสบการณ์ทางการบริหารการศึกษา และมีผลงานวิจัยทางด้านการศึกษาที่เกี่ยวกับภาวะผู้น�าหรือภาวะทางวิชาการ โดยน�ากรอบ

แนวคิดในการวิจัยจากการสังเคราะห์ ข้อ 1-3 ในขั้นตอนที่ 1 ให้ผู้เชี่ยวชาญยืนยันองค์ประกอบภาวะผู้น�าทางวิชาการ โดยการวิจัยในครั้งนี้

ใช้แบบประเมินความเหมาะสมขององค์ประกอบ มีลักษณะเป็นแบบตรวจสอบรายการ เพื่อดูความเหมาะสมและมีความชัดเจนขององค์

ประกอบที่ผู้เชี่ยวชาญได้ตรวจสอบ

4. ผลการวิจัย

 4.1 ผลการสังเคราะห์องค์ประกอบภาวะผู้น�าทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา 

  ผลการสงัเคราะห์องค์ประกอบของภาวะทางวชิาการของผู้บรหิารสถานศึกษาซึง่ได้จากการศึกษาแนวคิดทฤษฎีของนกัวชิาการ

และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องท้ังในประเทศและต่างประเทศ โดยผู้วิจัยได้น�าเอาข้อมูลที่ได้จากการสังเคราะห์ เนื้อหาจากเอกสารสู่ตารางการ

สังเคราะห์องค์ประกอบโดยแสดงในรูปความถี่ และเลือกองค์ประกอบที่มีความถี่ตั้งแต่ร้อยละ 55 ขึ้นไป มาเป็นองค์ประกอบของภาวะผู้น�า

ทางวิชาการ พบว่าภาวะผู้น�าทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษามี มี 6 องค์ประกอบ 18 ตัวชี้วัดได้แก่ 1) ด้านการก�าหนดเป้าหมายในการ

บริหารงานวิชาการ 4 ตัวชี้วัด 2) ด้านการบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษา 3 ตัวชี้วัด 3) ด้านการพัฒนาทักษะการจัดการเรียนรู้ของครู  

4 ตัวชี้วัด 4) ด้านการนิเทศการจัดการเรียนรู้ของครู 2 ตัวชี้วัด 5) ด้านการพัฒนา คุณภาพ 2 ตัวชี้วัด 6) ด้านการส่งเสริมบรรยากาศที่เอื้อ

ต่อการเรียนรู้ของผู้เรียน 3 ตัวชี้วัด ดังแสดงในตารางที่ 1

ตารางที่ 1 การสังเคราะห์ความถี่ขององค์ประกอบภาวะผู้น�าทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา

องค์ประกอบภาวะผู้น�าทางวิชาการ
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ด้านการก�าหนดเป้าหมายในการบริหารงานวิชาการ √ √ √ √ √ √ √ 7

ด้านบุคลิกการเป็นผู้น�าทางวิชาการ √ √ √ √ 4

ด้านการบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษา √ √ √ √ √ √ √ 7

ด้านการบริหารจัดการเรียนการเรียนรู้ √ √ √ 3

ด้านการพัฒนาทักษะการจัดการเรียนรู้ของครู √ √ √ √ √ √ 6

ด้านการนิเทศการจัดการเรียนรู้ของครู √ √ √ √ √ √ 6

การสร้างนวัตกรรมทางวิชาการ √ 1

ด้านการพัฒนาบุคลากรและการท�างานเป็นทีม √ √ √ √ 4

ส่งเสริมการวิจัยในชั้นเรียน √ √ √ 3

ด้านการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน √ √ √ √ √ √ √ √ 8

ด้านการส่งเสริมบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้ของผู้เรียน √ √ √ √ √ √ 6

สร้างความร่วมมือกับชุมชน √ √ 2
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  ผลการสงัเคราะห์เนือ้หาเกีย่วกบัองค์ประกอบภาวะผูน้�าทางวชิาการของผูบ้รหิารสถานศึกษา พบว่า ม ี6 องค์ประกอบ ได้แก่

  1. ด้านการก�าหนดเป้าหมายในการบริหารงานวิชาการ ประกอบไปด้วย 4 ตัวชี้วัด คือ ก�าหนดเป้าหมายของสถานศึกษา 

สือ่สารเป้าหมายของสถานศกึษา ก�าหนดเป้าหมายของสถานศกึษาโดยการมส่ีวนร่วมของคร ูนกัเรยีน ผู้ปกครอง และชมุชน และจดักิจกรรม

ส่งเสริมให้บรรลุเป้าหมายสถานศึกษา

  2. ด้านการบรหิารจดัการหลกัสตูรสถานศกึษา ประกอบไปด้วย 3 ตวัชีว้ดั คอื พฒันาการใช้หลกัสตูรร่วมกบัคร ูส�ารวจข้อมลู

เพื่อใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานในการจัดท�าหลักสูตรสถานศึกษา และปฏิบัติตามหลักสูตรเพื่อให้บรรลุจุดประสงค์

  3. ด้านการพัฒนาทักษะการจัดการเรียนรู้ของครู ประกอบไปด้วย 4 ตัวชี้วัด คือ ส่งเสริมให้ครูพัฒนาความรู้ทางวิชาการ 

ส่งเสริมสนับสนุนความก้าวหน้าทางวิชาชีพของครู สร้างส่ิงจูงใจให้ครูและใช้ระบบการให้รางวัลที่สนับสนุนงานวิชาการ และพัฒนาภาวะ

ความเป็นผู้น�าทางวิชาการของครู

  4. ด้านการนิเทศการจัดการเรียนรู้ของครู ประกอบไปด้วย 2 ตัวชี้วัด คือ นิเทศติดตามประเมินผลอย่างสม�่าเสมอ  

และสะท้อนผลการนิเทศเพื่อให้ครูน�าผลไปพัฒนา

  5. ด้านการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ประกอบไปด้วย 2 ตัวช้ีวัด คือ ติดตามและประเมินคุณภาพความก้าวหน้าของผู้เรียน 

และพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

  6. ด้านการส่งเสริมบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้ของผู้เรียน ประกอบไปด้วย 3 ตัวชี้วัด คือ การดูแลและอ�านวยความ

สะดวกแก่ผูเ้รยีน ให้รางวลัและแสดงความยนิดกีบัผูเ้รียนทีม่พีฒันาการด้านวชิาการ และการส่งเสรมิสภาพแวดล้อมในโรงเรยีนท่ีเอ้ือต่อการ

จัดการเรียนรู้

ตารางที่ 2 องค์ประกอบและตัวชี้วัดของภาวะผู้น�าทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา

องค์ประกอบ นิยามศัพท์เฉพาะ ตัวชี้วัด

1.ด้านการก�าหนดเป้า

หมายในการบริหารงาน

วิชาการ

ผูบ้รหิารก�าหนดเป้าหมาย ของสถานศึกษาร่วมกบั

ผู้มีส่วนเก่ียวข้อง พร้อมทั้งสื่อสารให้เกิดความ

เข้าใจที่ตรงกัน และจัดกิจกรรมให้บรรลุตามเป้า

หมายที่ตั้งไว้ร่วมกัน

ก�าหนดเป้าหมายของสถานศึกษา

สื่อสารเป้าหมายของสถานศึกษา

ก�าหนดเป้าหมายของสถานศกึษาโดยการมส่ีวนร่วมของคร ู

นักเรียน ผู้ปกครอง และชุมชน

จัดกิจกรรมส่งเสริมให้บรรลุเป้าหมายสถานศึกษา

2.ด้านการบริหารจัดการ

หลักสูตรสถานศึกษา

ผูบ้รหิารมกีารส�ารวจข้อมลูทีจ่�าเป็นเพ่ือน�าไปใช้ใน

ท�าหลักสูตร ร่วมกับครูปรับปรุงและ พัฒนา

หลักสูตรสถานศึกษา จัดกิจกรรมที่ท�าให้บรรลุ

วัตถุประสงค์ตามหลักสูตร

พัฒนาการใช้หลักสูตรร่วมกับครู 

ส�ารวจข้อมลูเพือ่ใช้เป็นข้อมลูพ้ืนฐานในการจดัท�าหลกัสตูร

สถานศึกษา

ปฏิบัติตามหลักสูตรเพื่อให้บรรลุจุดประสงค์

3.ด้านการพัฒนาทักษะ

การจัดการเรียนรู้ของครู

ผู้บริหารสร้างแรงจูงใจให้ครูปฏิบัติงานโดยใช้

ระบบรางวลั พฒันาความรูท้างวชิาการและความ

เป็นผูน้�าทางวชิาการของคร ูและสนบัสนนุให้ครมูี

ความก้าวหน้าทางวิชาชีพ

ส่งเสริมให้ครูพัฒนาความรู้ทางวิชาการ 

ส่งเสริมสนับสนุนความก้าวหน้าทางวิชาชีพของครู

สร้างส่ิงจูงใจให้ครูและใช้ระบบการให้รางวัลที่สนับสนุน

งานวิชาการ

พัฒนาภาวะความเป็นผู้น�าทางวิชาการของครู

4.ด้านการนิเทศการ

จัดการเรียนรู้ของครู

ผู้บริหารมีการนิเทศติดตามการจัดการเรียนการ

สอนของครอูย่างสม�า่เสมอ พร้อมกบัมกีารสะท้อน

ผลการนิเทศการสอนของครูเพื่อให้ครูน�าไป

พัฒนาการจัดการเรียนการสอนให้ดีขึ้น

นิเทศติดตามประเมินผลอย่างสม�่าเสมอ

สะท้อนผลการนิเทศเพื่อให้ครูน�าผลไปพัฒนา
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5.ด้านการพัฒนา

คุณภาพผู้เรียน 

ผู้บริหารมีการติดตามความก้าวหน้าผลสัมฤทธ์ิ

ของผู ้เรียน และควรจัดกิจกรรมที่เน้นพัฒนา

คุณภาพผู้เรียนเป็นส�าคัญ

ติดตามและประเมินคุณภาพความก้าวหน้าของผู้เรียน

พัฒนาผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียน

6.ด้านการส่งเสริม

บรรยากาศที่เอื้อต่อการ

เรียนรู้ของผู้เรียน

ผูอ้�านวยการ ดแูลและอ�านวยความสะดวก ร่วมไป

ถึงจัดสภาพแวดล้อม ท่ีเอื้ออ�านวยในการจัดการ

เรียนรู้ของผู้เรียน แสดงความยินดีและให้รางวัล

เมื่อนักเรียนมีความก้าวหน้าทางวิชาการ

ดูแลและอ�านวยความสะดวกแก่ผู้เรียน 

ให้รางวลัและแสดงความยนิดกีบัผูเ้รยีนทีม่พีฒันาการด้าน

วิชาการ

ส่งเสรมิสภาพแวดล้อมในโรงเรยีนทีเ่อือ้ต่อการจดัการเรยีน

รู้

 4.2  การยืนยันองค์ประกอบของภาวะผู้น�าทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา

  ผลการยนืยนัองค์ประกอบของภาวะผูน้�าทางวชิาการของผูบ้รหิารสถานศกึษา เพือ่ให้มคีวามเหมาะสมกบับรบิทของโรงเรยีน

ในส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่เขต 2 ซึ่งสรุปผลการประเมินของผู้ทรงคุณวุฒิในด้านความเป็นประโยชน์ เหมาะสม  

และความเป็นไปได้ พบว่าองค์ประกอบของภาวะผู้น�าทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษามี 6 องค์ประกอบหลัก ได้แก่ 1)ด้านการก�าหนด

เป้าหมายในการบรหิารงานวชิาการ ประกอบไปด้วย 4 ตวัชีว้ดัคอื ก�าหนดเป้าหมายของสถานศกึษา สือ่สารเป้าหมายของสถานศกึษา ก�าหนด

เป้าหมายของสถานศึกษาโดยการมีส่วนร่วมของครู นักเรียน ผู้ปกครอง และชุมชน และจัดกิจกรรมส่งเสริมให้บรรลุเป้าหมายสถานศึกษา  

2)ด้านการบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษา ประกอบไปด้วย 3 ตัวชี้วัดคือ พัฒนาการใช้หลักสูตรร่วมกับครู ส�ารวจข้อมูลเพื่อใช้เป็นข้อมูล

พื้นฐานในการจัดท�าหลักสูตรสถานศึกษา และปฏิบัติตามหลักสูตรเพื่อให้บรรลุจุดประสงค์ 3)ด้านการพัฒนาทักษะการจัดการเรียนรู้ของครู 

ประกอบไปด้วย 4 ตัวชี้วัดคือ ส่งเสริมให้ครูพัฒนาความรู้ทางวิชาการ ส่งเสริมสนับสนุนความก้าวหน้าทางวิชาชีพของครู สร้างสิ่งจูงใจให้ครู

และใช้ระบบการให้รางวัลที่สนับสนุนงานวิชาการ และพัฒนาภาวะความเป็นผู้น�าทางวิชาการของครู 4)ด้านการนิเทศการจัดการเรียนรู้ของ

คร ูประกอบไปด้วย 2 ตวัชีว้ดัคอื นเิทศตดิตามประเมนิผลอย่างสม�า่เสมอ และสะท้อนผลการนเิทศเพือ่ให้ครนู�าผลไปพฒันา 5)ด้านการพฒันา

คุณภาพผู้เรียน ประกอบไปด้วย 2 ตัวชี้วัดคือ ติดตามและประเมินคุณภาพความก้าวหน้าของผู้เรียนและพัฒนาผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียน 

6)ด้านการส่งเสริมบรรยากาศท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ของผู้เรียน ประกอบไปด้วย 3 ตัวช้ีวัดคือ การดูแลและอ�านวยความสะดวกแก่ผู้เรียน  

ให้รางวัลและแสดงความยินดีกับผู้เรียนที่มีพัฒนาการด้านวิชาการ และการส่งเสริมสภาพแวดล้อมในโรงเรียนที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้  

ดังแสดงในภาพที่ 1

ภาพที่ 1 โมเดลองค์ประกอบภาวะผู้น�าทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา
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5.  อภิปรายผลการวิจัย

 การศึกษาองค์ประกอบภาวะผู้น�าทางวิชาการของผู้บริหารในสังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาแพร่ เขต 2 ในครั้งนี้ ได้ จากการ

สังเคราะห์เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ได้องค์ประกอบและตัวชี้วัดภาวะผู้น�าทางวิชาการที่สอดคล้องกับบริบทของส�านักงานเขต

พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 2 พบว่า ภาวะผู้น�าทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาแพร่ 

เขต 2 มีจ�านวน 6 องค์ประกอบหลัก 18 ตัวชี้วัด ได้แก่ 1) ด้านการก�าหนดเป้าหมายในการบริหารงานวิชาการ 2) ด้านการบริหารจัดการ

หลกัสตูรสถานศกึษา 3) ด้านการพฒันาทกัษะการจดัการเรยีนรูข้องคร ู4) ด้านการนเิทศการจดัการเรยีนรูข้องคร ู5) ด้านการพฒันาคุณภาพ

ผู้เรียน และ 6) ด้านการส่งเสริมบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้ของผู้เรียน ซึ่งผลการวิจัยที่ออกมาเช่นนี้ เนื่องจากในการศึกษาเพื่อพัฒนาตัว

ชีว้ดัของภาวะผูน้�าทางวชิาการของผูบ้รหิารสถานศกึษาผูว้จิยัท�าการศกึษาทบทวนแนวคดิทฤษฎีทีเ่กีย่วข้องกับภาวะผูน้�าภาวะผู้น�าทางวชิาการ

ของผู้บริหารสถานศึกษาอย่างหลากหลาย และรัดกุมทรงคุณวุฒิเพื่อยืนยันองค์ประกอบและตัวชี้วัดภาวะผู้น�าภาวะผู้น�าทางวิชาการของ 

ผูบ้รหิารสถานศกึษาทีไ่ด้จากการสงัเคราะห์เอกสารอกีคร้ัง ซึง่ผู้ทรงคุณวฒุไิด้ให้การยนืยนัตามทีสั่งเคราะห์มาและ มกีารเพิม่เตมิรายละเอียด
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ในประเด็นตัวชี้วัดบางตัวเพื่อให้มีความชัดเจนมากขึ้น และสอดคล้องกับบริบท ของโรงเรียนสังกัดส�านักเขตพื้นที่ประถมศึกษาประถมศึกษา

แพร่ เขต 2 มากขึ้น ดังนั้นผลการวิจัยจึงท�าให้ ได้องค์ประกอบและตัวชี้วัดภาวะผู้น�าภาวะผู้น�าทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาเป็นไป

ตามที่ผู้วิจัยก�าหนดขึ้น สอดคล้องกับ ชโลทร ปิงเมือง (2555) ได้ศึกษาเรื่อง ภาวะผู้น�าทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนขนาด

เล็กในอ�าเภอวังเหนือส�านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาล�าปาง เขต 3 พบว่า จากการสังเคราะห์เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

ได้กรอบแนวคิดในการวิจัย 7 ด้าน ดังนี้ (1) ด้านการก�าหนดวิสัยทัศน์เป้าหมายพันธกิจเอกลักษณ์และอัตลักษณ์ (2) ด้านการบริหารจัดการ

หลักสูตร (3) ด้านการบริหารการจัดการเรียนรู้ (4) ด้านการนิเทศการศึกษา (5) ด้านการพัฒนาครู (6) ด้านการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการ

ศึกษา (7) ด้านการส่งเสริมบรรยากาศวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้น�า สอดคล้องกับ นิตยา วงษ์กันยา ( 2559) ได้ศึกษา

เรือ่ง “ภาวะผูน้�าทางวชิาการของผูบ้รหิารสถานศกึษาสงักดัส�านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษามธัยมศกึษา” ผลการศกึษาพบว่า องค์ประกอบของ

ภาวะผูน้�าทางวชิาการของผูบ้รหิารสถานศกึษาสงักดัส�านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษามธัยมศกึษาประกอบด้วย 4 องค์ประกอบหลักและ 13 องค์

ประกอบย่อย ได้แก่ 1) องค์ประกอบหลักด้านความรู้ความสามารถประกอบด้วย 4 องค์ประกอบย่อย ได้แก่ การวางแผนงานวิชาการการจัด

หลกัสตูรการจดัการเรยีนการสอนและการนเิทศก�ากบัตดิตามและการประเมินผล 2) องค์ประกอบหลกัด้านความส�าเรจ็ของงานประกอบด้วย 

3 องค์ประกอบย่อย ได้แก่ การวิจัยทางการศึกษาการก�าหนดเป้าหมายและการมุ่งมั่นพัฒนา 3) องค์ประกอบหลักสัมพันธภาพประกอบด้วย 

4 องค์ประกอบย่อย ได้แก่ ประสิทธิผลของงานการจูงใจการมีส่วนร่วมและบรรยากาศการเรียนรู้ 4) องค์ประกอบหลักความคิดสร้างสรรค์

ประกอบด้วย 2 องค์ประกอบย่อย ได้แก่ การมีวิสัยทัศน์และการสร้างนวัตกรรม สอดคล้องกับ เธียรพัฒน์ ชุปวา (2560) ได้ศึกษาเรื่อง  

การศกึษาองค์ประกอบภาวะผูน้�าทางวชิาการของ ผู้บ้รหิารวทิยาลยัอาชวีศกึษาเอกชนในกรงุเทพมหานคร ผลการศกึษาพบว่า องค์ประกอบ

ภาวะผูน้�าทางวชิาการของผูบ้รหิารวิทยาลยัอาชวีศกึษาเอกชนประกอบด้วย 6 องค์ประกอบดงันี ้1) การก�าหนดวสิยัทัศน์เป้าหมายและพนัธ

กิจของโรงเรียน 2) เสริมสร้างบรรยากาศและวัฒนธรรมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ของผู้เรียน 3) การบริหารหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน 

4) การพัฒนาวิชาชีพครู 5) การพัฒนาศักยภาพของผู้เรียน 6) นิเทศการศึกษา

6. สรุปผลการวิจัย

 ผลการศึกษาองค์ประกอบของภาวะผู้น�าทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา เพ่ือให้มีความเหมาะสมกับบริบทของโรงเรียนใน

ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่เขต 2 ภาวะผู้น�าทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา เพื่อให้มีความเหมาะสมกับบริบทของ

โรงเรียนในส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่เขต 2 มีจ�านวน 6 องค์ประกอบหลัก 18 ตัวช้ีวัด ได้แก่ 1) ด้านการก�าหนด 

เป้าหมายในการบรหิารงานวชิาการ ประกอบไปด้วย 4 ตวัชีว้ดัคอื ก�าหนดเป้าหมายของสถานศกึษา สือ่สารเป้าหมายของสถานศกึษา ก�าหนด

เป้าหมายของสถานศึกษาโดยการมีส่วนร่วมของครู นักเรียน ผู้ปกครอง และชุมชน และจัดกิจกรรมส่งเสริมให้บรรลุเป้าหมายสถานศึกษา  

2) ด้านการบรหิารจดัการหลกัสตูรสถานศกึษา ประกอบไปด้วย 3 ตวัชีว้ดัคอื พฒันาการใช้หลกัสตูรร่วมกบัคร ูส�ารวจข้อมลูเพือ่ใช้เป็นข้อมลู

พืน้ฐานในการจดัท�าหลกัสตูรสถานศกึษา และปฏบิตัติามหลกัสตูรเพือ่ให้บรรลจุดุประสงค์ 3) ด้านการพฒันาทกัษะการจดัการเรียนรูข้องครู 

ประกอบไปด้วย 4 ตัวชี้วัดคือ ส่งเสริมให้ครูพัฒนาความรู้ทางวิชาการ ส่งเสริมสนับสนุนความก้าวหน้าทางวิชาชีพของครู สร้างสิ่งจูงใจให้ครู

และใช้ระบบการให้รางวลัทีส่นบัสนนุงานวิชาการ และพฒันาภาวะความเป็นผูน้�าทางวชิาการของคร ู4) ด้านการนเิทศการจดัการเรยีนรูข้อง

ครู ประกอบไปด้วย 2 ตัวชี้วัดคือ นิเทศติดตามประเมินผลอย่างสม�่าเสมอ และสะท้อนผลการนิเทศเพื่อให้ครูน�าผลไปพัฒนา 5) ด้านการ

พัฒนาคุณภาพผู้เรียน ประกอบไปด้วย 2 ตัวชี้วัดคือ ติดตามและประเมินคุณภาพความก้าวหน้าของผู้เรียนและพัฒนาผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียน 

6) ด้านการส่งเสริมบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้ของผู้เรียน ประกอบไปด้วย 3 ตัวช้ีวัดคือ การดูแลและอ�านวยความสะดวกแก่ผู้เรียน 

ให้รางวัลและแสดงความยินดีกับผู้เรียนที่มีพัฒนาการด้านวิชาการ และการส่งเสริมสภาพแวดล้อมในโรงเรียนที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้
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การบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้า: กรณีศึกษาธุรกิจร้านรับตัดเสื้อสูท 

ในเขตประเวศ กรุงเทพมหานคร

Customer Relationship Management: A Case Study of A Tailor Shop 

in Prawet District, Bangkok.

สิทธิชัย บัวศรี1 และ ดร.เดชา โลจนสิริศิลป2 

 Sittichai Buasri1 and Dr. Deja Lojnsirisilp2

วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม

บทคัดย่อ 

 ธุรกิจร้านรับตัดสูทเป็นธุรกิจครอบครัวขนาดเล็ก ประสบปัญหาการแข่งขันจากธุรกิจขายเสื้อผ้าออนไลน์ ผู้วิจัยมีสมมติฐานว่า  

หากมกีาบรหิารลูกค้าสมัพนัธ์กับลกูค้ามาใช้จะสามารถสร้างความผกูพนัและความพงึพอใจกบัลกูค้าได้ จงึจดัท�างานวจิยันีโ้ดยมวีตัถปุระสงค์ 

1) เพ่ือศกึษาการบรหิารความสมัพันธ์กบัลกูค้า:กรณศึีกษาธรุกจิเสือ้สทูในเขตประเวศ กรงุเทพมหานคร 2) เพือ่ศกึษาความพงึพอใจของลกูค้า

เกี่ยวกับการบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้า:กรณีศึกษาธุรกิจเสื้อสูทในเขตประเวศ กรุงเทพมหานคร และ 3) เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่าง

การบริหารความสัมพันธ์กับกับความพึงพอใจของลูกค้าที่เพิ่มขึ้น การวิจัยเป็นการวิจัยเชิงผสมผสาน โดยวิธีวิจัยเชิงปริมาณ เก็บข้อมูลด้วย

การแจกแบบสอบถามจากลูกค้า จ�านวน 320 ตัวอย่าง และวิธีเชิงคุณภาพ เก็บข้อมูลด้วยการสัมภาษณ์ผู้ประกอบการธุรกิจร้านรับตัดเสื้อ

สูทในเขตประเวศ กรุงเทพมหานคร ผลการวิจัยเชิงคุณภาพ การบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้า CRM: กรณีศึกษาธุรกิจเสื้อสูทในเขตประเวศ 

กรุงเทพมหานคร จากการสัมภาษณ์ผู้ประกอบการร้านรับตัดเสื้อสูทกรณีศึกษา พบว่า 1) ประเภทของเทคโนโลยีที่ใช้ พบว่า ควรใช้ Line 

ในการสือ่สารโดยสร้างกลุม่จะสะดวกทีส่ดุ 2) เรือ่งความปลอดภัยของข้อมูล มคีวามเหน็ว่า ลูกค้าคงมคีวามเป็นห่วงมากและไม่อยากให้ข้อมลู

ส่วนตัว 3) ชื่อเสียงความน่าเชื่อเดิมของทางร้านจะช่วยให้ลูกค้ายอมรับและมีความพึงพอใจได้ และ 4) ร้านมีความรวดเร็วในการให้ข้อมูล

ใหม่ๆ แก่ลูกค้าเมื่อมีข้อมูลข่าวสารส�าคัญๆ ก็ควรจะรีบแจ้งลูกค้าให้เร็วที่สุด ผลการวิจัยเชิงปริมาณ พบว่า ความพึงพอใจของลูกค้าต่อการ

บริหารความสัมพันธ์กับลูกค้า CRM โดยรวม หากน�าการบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้า CRM มาใช้ในการบริหารธุรกิจเสื้อสูทในเขตประเวศ 

กรุงเทพมหานคร ร้อยละ 66 เห็นด้วยและเห็นด้วยอย่างยิ่ง เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน ดังนี้ ด้านประเภทของเทคโนโลยีที่ใช้ ร้อยละ 71  

เหน็ด้วยและเหน็ด้วยอย่างยิง่ ด้านความปลอดภยัของข้อมลูลกูค้า ร้อยละ 68 เหน็ด้วยและเหน็ด้วยอย่างยิง่  3) ชือ่เสยีงความน่าเชือ่เดมิของ

ทางร้าน ร้อยละ 75 เห็นด้วยและเห็นด้วยอย่างยิ่ง และด้านความรวดเร็วในการให้ข้อมูลของทางร้าน ร้อยละ 71 เห็นด้วยและเห็นด้วยอย่าง

ยิง่ และการทดสอบความสมัพนัธ์ระหว่างการบรหิารความสัมพนัธ์กบัลูกค้ากับความพงึพอใจของลูกค้าทีเ่พิม่ขึน้ พบว่า ประเภทของเทคโนโลยี

ที่ทางร้านเลือกใช้ ความปลอดภัยของข้อมูลลูกค้า ชื่อเสียงความน่าเช่ือเดิมของทางร้าน ความรวดเร็วในการให้ข้อมูลของทางร้าน  

มีความสัมพันธ์กับความพึงพอใจของลูกค้า p <0.05 มีนัยส�าคัญทางสถิติ

ค�าส�าคัญ: การบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้า, โซเชียลมีเดีย, ร้านรับตัดสูท

Abstract 

 The tailoring business is a small family business. They are facing competition from online clothing business. 

The researcher hypothesized that if the Customer Relationship Management is applied, it will be able to build  

relationships and satisfaction with customers. Therefore, this research was conducted with objectives 1) to study 

Customer Relationship Management: a Case Study of a Tailor Shop in prawet District, Bangkok. 2) To study customer 

satisfaction regarding customer relationship management: a Case Study of a Tailor Shop in prawet District, Bangkok, 

and 3) To study the relationship between relationship management and increased customer satisfaction. Research is 

a mixed method, quantitative research method-data were collected by distributing 320 customer,and qualitative 

methods data were collected by interviewing business entrepreneurs in case studies in prawet area, Bangkok. 

1 นักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม, arty2719@gmail.com.
2 อาจารย์ประจ�าหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม, deja008@gmail.com.
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qualitative research results CRM Customer Relationship Management: A Case Study of Suit Business in prawet Bangkok 

From interviews with tailor shop operators in case studies, it was found that 1) The type of technology used, it was 

found that Line should be used for communication by creating a group as the most convenient. 2) Information 

security. There is an opinion that Customers are probably very worried and don’t want to give personal information. 

3) The store’s original credibility will help customers accept and be satisfied, and 4) the store is quick to provide new 

information. To customers when there is important information should notify the customer as soon as possible. The 

results of the quantitative research found that the customer satisfaction with CRM customer relationship management 

overall if the CRM customer relationship management was applied in the business suit management in prawet area. 

Bangkok 66 percent of the respondents agreed and strongly agreed. When considering each aspect as follows: Type 

of technology used 71 percent of the respondents agreed and strongly agreed. Regarding the security of customer 

information, 68% agree and strongly agree 3) Reputation and credibility of the shop 75% of the respondents strongly 

agree and agree, and the speed in providing information of the shop 71 percent of the respondents agreed and strongly 

agreed. And testing the relationship between customer relationship management and increased customer satisfaction 

found that the type of technology used by the shop. Customer Data Security The reputation of the original credibility 

of the shop the speed of giving information to the store correlated with customer satisfaction p< 0.05 was statistically 

significant.

Keywords: Customer Relationship Management, Social Media, Tailor Shop.

1. บทน�า  

 1.1  ความเป็นมาและปัญหา

  ระบบบรหิารความสมัพนัธ์กบัลกูค้าเป็นเพยีงแนวความคดิทีเ่พิง่ได้รบัความสนใจจากนักวชิาการเท่านัน้ ในช่วงเริม่ต้นมคีวาม

สบัสนมากเกีย่วกบัแนวคดิเรือ่งนี ้นกัธรุกจิและนกัวชิาการหลายท่านคิดว่าเป็นเรือ่งลูกค้าสัมพนัธ์ หรอืงานของแผนกลูกค้าสัมพนัธ์หรอืแม้แต่

ค�าว่า บรหิารความสมัพนัธ์ลกูค้าด้านการตลาด ซึง่ยงัไม่ตรงตามแนวคดินกั ส�าหรบัคนทีอ่ยูก่บัการพฒันาระบบสารสนเทศ นยิมใช้ค�าว่า ระบบ

บริหารความสัมพันธ์กับลูกค้าเชื่อมโยงกับโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่พัฒนาขึ้นและวางออกจ�าหน่าย และด้วยความสามารถของเทคโนโลยี

สารสนเทศ ท�าให้ระบบบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้า เป็นรู้จักและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง (Siddique, Md. N. E. A., Akhter, Mst. M., & 

Masum, A. A.,2015)

  ธุรกิจเสื้อสูทถือว่าเป็นธุรกิจที่มีความส�าคัญและเป็นธุรกิจที่มีการแข่งขัน ผู้ประกอบการธุรกิจต้องสามารถน�าเสนอสินค้าและ

บริการที่ตอบสนองต่อความพึงพอใจของลูกค้าได้ในขณะที่การรักษาฐานลูกค้าเดิมและแสวงหาลูกค้าใหม่เป็นสิ่งที่ท้าทาย การรักษาลูกค้า

และการสร้างความสมัพนัธ์ทีย่ัง่ยนืกบัลกูค้าโดยผ่านทางกระบวนการบรหิารจดัการความสัมพนัธ์กบัลูกค้ามากขึน้ (วศศิชา ส�าเภาเจรญิ. 2561)

จากการส�ารวจเบื้องต้น พบว่า ร้านรับตัดสูทในเขตประเวศ กรุงเทพหมานคร มีมากกว่า 20 แห่งและมีลักษณะเป็นธุรกิจขนาดเล็กของ

ครอบครัว เจ้าของเป็นผู้ตัดเย็บหลักของร้าน มีลูกค้ารวมมากกว่า 10,000 รายที่ยังมาใช้บริการอย่างสม�่าเสมอ ปัญหาที่พบคือธุรกิจร้านรับ

ตัดสูทก�าลังเผชิญกับการแข่งขันที่น่าเป็นห่วง ลูกค้าต้องการทั้งคุณภาพ ความรวดเร็วและความสะดวก (วศศิชา ส�าเภาเจริญ. 2561) ผู้วิจัย

ในฐานะทีเ่กีย่วข้องกบัธุรกจิร้านรบัตดัสทู ประสงค์ศกึษาการบรหิารความสมัพนัธ์กบัลกูค้า: กรณีศกึษาธรุกจิร้านรบัตัดเสือ้สทูในเขตประเวศ 

กรุงเทพมหานคร โดยหวังว่าจะสามารถช่วยให้กลุ่มธุรกิจร้านรับตัดสูทกรณีศึกษา สามารถแข่งขันในธุรกิจแฟชั่นได้ต่อไป 

 1.2 วัตถุประสงค์ของการวิจัย    

       1.2.1  เพื่อศึกษาการบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้า: กรณีศึกษาธุรกิจเสื้อสูทในเขตประเวศ กรุงเทพมหานคร

       1.2.2  เพื่อศึกษาความพึงพอใจของลูกค้าเกี่ยวกับการบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้า: กรณีศึกษาธุรกิจเสื้อสูทในเขตประเวศ 

กรุงเทพมหานคร

  1.2.3  เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารความสัมพันธ์กับกับความพึงพอใจของลูกค้าที่เพิ่มขึ้น

 1.3  กรอบแนวคิดการวิจัย

  ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้น�าศึกษาแนวคิดทฤษฏีเกี่ยวกับการบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้า CRM มาใช้เป็นกรอบแนวคิดใน
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การวิจัยครั้งนี้ ดังแผนภูมิที่ 1
   ตัวแปรอิสระ (Independent Variables) ตัวแปรตาม (Dependent Variables)

ความพึงพอใจของลูกค้าที่เพิ่มขึ้น

การบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้า

1. ประเภทของเทคโนโลยีที่ใช้

2. ความปลอดภัยของข้อมูลลูกค้า

3. ชื่อเสียงความน่าเชื่อเดิมของทางร้าน

4. ความรวดเร็วในการให้ข้อมูลของทางร้าน

แผนภูมิที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย

 1.4  สมมติฐานการวิจัย

  สมมติฐานที่ 1 ประเภทของเทคโนโลยีที่ทางร้านเลือกใช้ มีความสัมพันธ์กับความพึงพอใจของลูกค้าที่เพิ่มขึ้น

  สมมติฐานที่ 2 ความปลอดภัยของข้อมูลลูกค้า มีความสัมพันธ์กับความพึงพอใจของลูกค้าที่เพิ่มขึ้น

  สมมติฐานที่ 3 ชื่อเสียงความน่าเชื่อเดิมของทางร้าน มีความสัมพันธ์กับความพึงพอใจของลูกค้าที่เพิ่มขึ้น

  สมมติฐานที่ 4 ความรวดเร็วในการให้ข้อมูลของทางร้าน มีความสัมพันธ์กับความพึงพอใจของลูกค้าที่เพิ่มขึ้น

2. วิธีการวิจัย  

 ผู้วิจัยใช้การวิจัยเชิงผสมผสาน (Mixed Method) ส�าหรับการวิจัยในครั้งนี้โดยการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research)  

และวธิวีจิยัเชงิปรมิาณ โดยผูว้จิยัเริม่ศกึษาแนวคดิทฤษฎแีละงานวจิยัทีเ่กีย่วข้องเพ่ือน�าไปเป็นแนวทางในการวจิยั การวจิยัเชงิคุณภาพเป็นการ

สมัภาษณ์ผู้ให้ข้อมลูส�าคญั ผูใ้ห้ข้อมลู ได้แก่ เจ้าของผูป้ระกอบการธรุกจิรบัตดัสทูแบบดัง้เดิมในในเขตประเวศ กรงุเทพมหานคร การวจิยัเชงิ

ปรมิาณ เป็นการเกบ็ข้อมลูความคดิเหน็ด้วยแบบสอบถามจากลกูค้าทีม่าใช้บรกิารธรุกจิรบัตดัสทูแบบดัง้เดมิในในเขตประเวศ กรงุเทพมหานคร 

จ�านวน 320 ราย เลือกแบบเจาะจงโดยอาศัยตารางก�าหนดขนาดตัวอย่างของ Yamane (1973) ด้วยค่าความคาดเคล่ือนร้อยละ 5 

โดยผู้วิจัยอาศัยวิธีการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive Sampling)

 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้แบ่งออกเป็น การวิจัยเชิงคุณภาพ เป็นการสัมภาษณ์ผู้บริหารด้วยค�าถามกึ่งโครงสร้าง เพื่อให้ทราบ

ถงึแนวทางในการใช้ระบบบรหิารความสมัพนัธ์กบัลกูค้า และการวจิยัเชงิปรมิาณ เป็นการแจกแบบสอบถามจากลูกค้าทีม่าใช้บรกิารธรุกจิรบั

ตัดสูทแบบด้ังเดิมในในเขตประเวศ กรุงเทพมหานคร ซึ่งแบ่งออกเป็น 2 ตอน ตอนที่ 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบ

แบบสอบถาม ประกอบด้วย เพศ อายุ ระดับการศึกษา รายได้ต่อเดือน และอาชีพ มีลักษณะเป็นแบบส�ารวจรายการ (Checklist) ตอนที่ 2 

แบบสอบถามเกี่ยวกับความพึงพอใจของลูกค้าเกี่ยวกับการบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้า: กรณีศึกษาธุรกิจเส้ือสูทในเขตประเวศ 

กรุงเทพมหานคร 4 ด้าน ประกอบด้วย ด้านประเภทของเทคโนโลยีที่ใช้ ด้านความปลอดภัยของข้อมูลลูกค้า ด้านชื่อเสียงความน่าเชื่อเดิม

ของทางร้าน และด้านความรวดเร็วในการให้ข้อมูลของทางร้าน ข้อมูลที่ได้เป็นข้อมูลเชิงความคิดเห็นเป็นข้อมูลประเภทนามบัญญัติ 

(Nominal scale)

 การเก็บรวบรวมข้อมูลในการวิจัยครั้งนี้ แบ่งออกเป็น 2 ส่วน ได้แก่ ส่วนที่ 1 การวิจัยเชิงคุณภาพ โดยผู้วิจัยได้ด�าเนินการนัดหมาย

วันเวลา และลงพื้นที่การวิจัยเพื่อสัมภาษณ์ผู้บริหารธุรกิจกรณีศึกษาด้วยตนเอง ส่วนที่ 2 การวิจัยเชิงปริมาณ โดยผู้วิจัยได้ส่งแบบสอบถาม

ถึงกลุ่มตัวอย่างโดยตรง โดยด�าเนินการตามขั้นตอน ดังนี้ น�าแบบสอบถาม จ�านวน 320 ชุด ท�าการเก็บรวบรวมข้อมูลจากตัวอย่างที่ศึกษา 

การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ ผู้วิจัยท�าการวิเคราะห์เน้ือหาโดยแยกเป็นประเด็น 

แยกตามเนือ้หาของค�าให้สมัภาษณ์และสรปุเป็นข้อๆ ในการวเิคราะห์ข้อมลูเชงิปรมิาณและน�าเสนอ ผูว้จิยัใช้สถติเิชิงพรรณนา (Descriptive 

Statistic) เพื่อบรรยายถึงตัวอย่างและข้อมูลความคิดเห็นเป็นความถี่และร้อยละ สถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) เพื่อทดสอบ

สมมุติฐาน (Hypothesis Testing) ผู้วิจัยเลือกใช้ Non parametric statistics เนื่องจากข้อมูลจัดอยู่ในประเภท นามบัญญัติ Nominal 

Scale และการกระจายตัวไม่เป็นแบบ Normal distribution โดยเลือกใช้ Chi-square Test of Association เพื่อหาความสัมพันธ์ระหว่าง

ตัวแปรต้นและตัวแปรตาม
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3.  สรุปผลการวิจัย  

 1) ผลศกึษาการบรหิารความสมัพันธ์กบัลกูค้า CRM: กรณศีกึษาธรุกจิเสือ้สทูในเขตประเวศ กรงุเทพมหานคร ผลการวจิยั พบว่า 

จากการสัมภาษณ์ผู้ประกอบการร้านรับตัดเสื้อสูทกรณีศึกษา พบว่าสิ่งที่ต้องจัดการเพื่อน�าระบบ CRM มาใช้ ควรประกอบด้วย จากการ

สมัภาษณ์ผูป้ระกอบการธรุกจิร้านรบัตดัเส้ือสทูในเขตประเวศ กรงุเทพมหานคร จ�านวน 4 ท่าน พบว่า มคีวามตอบคล้ายกนัจงึยติุการสมัภาษณ์ 

สามารถสรปุเป็นประเดน็ๆ ได้ดงันี ้1) ประเภทของเทคโนโลยทีีใ่ช้ ควรใช้อะไร มคีวามเห็นว่า ให้ใช้ Line โดยสร้างกลุ่มสะดวกทีสุ่ด หรอือาจ

ใช้ FaceBook, Instagram หรือ ทั้งหมดเลยก็ได้ 2) ลูกค้าจะห่วงเรื่องความปลอดภัยของข้อมูลแค่ไหน มีความเห็นว่า ลูกค้ามีความเป็นห่วง

มากและไม่อยากให้ข้อมูลส่วนตัว 3) เมื่อถามว่า ชื่อเสียงความน่าเช่ือเดิมของทางร้าน จะช่วยให้ลูกค้ายอมใช้ระบบและให้ข้อมูล อย่างไร 

มทีัง้ผูม้คีวามเหน็ว่าน่าจะมีอิทธิพลทางบวกและไม่แน่ใจ จงึควรส�ารวจความเหน็ของลกูค้า และ 4) ทางร้านมีความรวดเรว็ในการให้ข้อมลูใหม่ๆ 

แก่ลูกค้าบ่อยแค่ไหน มีความเห็นตรงกันว่า หากมีข้อมูลข่าวสารส�าคัญก็ควรจะรีบแจ้งลูกค้าให้เร็วที่สุด แต่ก็ไม่ควรจะติดต่อสื่อสารกับลูกค้า

บ่อยๆ เพราะอาจจะเป็นการรบกวนลูกค้า

 2) ผลการศึกษาความพึงพอใจของลูกค้าต่อการบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้า CRM พบว่า โดยรวม หากน�าการบริหารความ

สัมพันธ์กับลูกค้า CRM มาใช้ในการบริหารธุรกิจเสื้อสูทในเขตประเวศ กรุงเทพมหานคร ผู้ตอบแบบสอบถามร้อยละ 66 เห็นด้วยและเห็น

ด้วยอย่างยิ่ง เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน ดังนี้ ด้านประเภทของเทคโนโลยีที่ใช้ ผู้ตอบแบบสอบถามร้อยละ 71 เห็นด้วยและเห็นด้วยอย่างยิ่ง 

ด้านความปลอดภัยของข้อมูลลูกค้า ร้อยละ 68 เห็นด้วยและเห็นด้วยอย่างยิ่ง  3) ชื่อเสียงความน่าเชื่อเดิมของทางร้าน ผู้ตอบแบบสอบถาม

ร้อยละ 75 เห็นด้วยและเห็นด้วยอย่างยิ่ง และ ด้านความรวดเร็วในการให้ข้อมูลของทางร้าน ผู้ตอบแบบสอบถามร้อยละ 71 เห็นด้วยและ

เห็นด้วยอย่างยิ่ง ดังตารางที่ 1

ตารางที่ 1 จ�านวนและร้อยละความคิดเห็นของลูกค้าที่ตอบแบบสอบถาม ในภาพรวม

n=320 เห็นด้วย

อย่างยิ่ง

เห็นด้วย ไม่ 

เห็นด้วย

ไม่ เห็นด้วยอย่าง

ยิ่ง

รวม

ประเภทของเทคโนโลยีที่ใช้ 120 110 50 40 320 คน

37% 34% 16% 13% 100%

ความปลอดภัยของข้อมูลลูกค้า 130 90 50 50 320 คน

41% 27% 16% 16% 100%

ชื่อเสียงความน่าเชื่อเดิมของทางร้าน 140 100 50 30 320 คน

44% 31% 16% 9% 100%

ความรวดเร็วในการให้ข้อมูลของทางร้าน 140 90 50 40 320 คน

43% 28% 16% 13% 100%

ความพึงพอใจ (หากน�าระบบมาใช้) 120 90 60 50 320 คน

38% 28% 19% 15% 100%

 การพิสูจน์สมมติฐานความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้า กรณีศึกษาธุรกิจร้านรับตัดเส้ือสูท ในเขตประเวศ 

กรุงเทพมหานคร กับ ความพึงพอใจที่เพิ่มข้ึนหากน�าระบบมาใช้ โดยใช้สถิติ Chi-squared Test of Association จากสูตรการค�านวณ  

ผลการพิสูจน์สมมติฐาน ดังตารางที่ 2-5
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ตารางที่ 2 การพิสูจน์ทางสถิติ ความสัมพันธ์ประเภทของเทคโนโลยีที่ใช้ กับความพึงพอใจที่เพิ่มขึ้น

n=320 เห็นด้วย

อย่างยิ่ง

เห็นด้วย ไม่ 

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วยอย่าง

ยิ่ง

รวม

ความพึงพอใจที่เพิ่มขึ้น (1) 60 90 120 50 320 คน

ประเภทของเทคโนโลยีที่ใช้ (2) 40 50 110 120 320 คน

รวม 100 140 230 170 640 ข้อมูล

ค่าคาดหวังของ (1) 50 70 115 85

ค่าคาดหวังของ (2) 50 70 115 85

 จากตารางที่ 2 การทดสอบสมมติฐาน ความสัมพันธ์ ประเภทของเทคโนโลยีที่ใช้ กับความพึงพอใจที่เพิ่มขึ้น หากน�าระบบมาใช้ 

พบว่า c2 = (3, n=320) > 30.66, p <.05 ยอมรบัว่า ประเภทของเทคโนโลยทีีใ่ช้ มคีวามสมัพนัธ์กบั ความพงึพอใจทีเ่พิม่ขึน้อย่างมนียัส�าคญั

ทางสถิติ

ตารางที่ 3 การพิสูจน์ทางสถิติ ความสัมพันธ์ระหว่างการ ความปลอดภัยของข้อมูลลูกค้า กับความพึงพอใจที่เพิ่มขึ้น หากน�าระบบมาใช้

n=320 เห็นด้วย

อย่างยิ่ง

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย

อย่างยิ่ง

รวม

ความพึงพอใจที่เพิ่มขึ้น (1) 60 90 120 50 320 คน

ความปลอดภัยของข้อมูลลูกค้า (2) 130 90 50 50 320 คน

รวม 190 180 170 100 640 ข้อมูล

ค่าคาดหวังของ (1) 95 90 85 50

ค่าคาดหวังของ (2) 95 90 85 50

 จากตารางที่ 3 การทดสอบสมมติฐาน ความสัมพันธ์ระหว่าง ความปลอดภัยของข้อมูลลูกค้ากับ ความพึงพอใจที่เพิ่มขึ้น หากน�า

ระบบมาใช้ พบว่า c2 = (3, n=320) > 30.66, p <.05 ยอมรับว่า ความปลอดภัยของข้อมูลลูกค้ามีความสัมพันธ์ กับกับความพึงพอใจที่เพิ่ม

ขึ้นอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ

ตารางที่ 4 การพิสูจน์ทางสถิติ ความสัมพันธ์ระหว่าง ชื่อเสียงความน่าเชื่อเดิมของทางร้านกับความพึงพอใจที่เพิ่มขึ้น หากน�าระบบมาใช้

n=320 เห็นด้วย

อย่างยิ่ง

เห็นด้วย ไม่

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

อย่างยิ่ง

รวม

ความพึงพอใจที่เพิ่มขึ้น (1) 60 90 120 50 320 คน

การเลือกใช้ช่องทางสื่อสาร (2) 140 100 50 30 320 คน

รวม 200 190 170 80 640 ข้อมูล

ค่าคาดหวังของ (1) 100 95 85 40

ค่าคาดหวังของ (2) 100 95 85 40
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 จากตารางที่ 4 การทดสอบสมมติฐาน ชื่อเสียงความน่าเช่ือเดิมของทางร้าน กับ ความพึงพอใจที่เพิ่มขึ้น หากน�าระบบมาใช้  

หากน�าระบบมาใช้ พบว่า c2 = (3, n=350) >30.66, p<0.05 ยอมรับว่าชื่อเสียงความน่าเชื่อเดิมของทางร้าน มี ความสัมพันธ์ กับความ 

พึงพอใจที่เพิ่มขึ้น หากน�าระบบมาใช้ อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ

ตารางที่ 5 พิสูจน์สมมติฐาน ความสัมพันธ์ระหว่างความรวดเร็วในการให้ข้อมูลของทางร้าน กับความพึงพอใจหากน�าระบบมาใช้

n=320 เห็นด้วย

อย่างยิ่ง

เห็นด้วย ไม่

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

อย่างยิ่ง

รวม

ความพึงพอใจที่เพิ่มขึ้น (1) 60 90 120     50 320 คน

ความรวดเร็วในการให้ข้อมูลของทางร้าน (2) 40 50 90 140 320 คน

รวม 100 140 210 190 640 ข้อมูล

ค่าคาดหวังของ (1) 50 70 105 95

ค่าคาดหวังของ (2) 50 70 105 95

 จากตารางท่ี 5 การทดสอบสมมติฐานความสัมพันธ์ระหว่าง ความรวดเร็วในการให้ข้อมูลของทางร้าน กับความพึงพอใจหากน�า

ระบบมาใช้ พบว่า c2 = (3, n=320) > 30.66, p <0.05 ยอมรับว่า ความสมัพนัธ์ระหว่าง ความรวดเร็วในการให้ข้อมูลของทางร้าน กบัความ

พึงพอใจหากน�าระบบมาใช้มีความสัมพันธ์ อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ 

 สรุปผลการพิสูจน์สมมติฐาน พบว่า สมมติฐานที่ 1 ประเภทของเทคโนโลยีที่ทางร้านเลือกใช้ มีความสัมพันธ์กับความพึงพอใจของ

ลูกค้าค่า p <0.05 มีนัยส�าคัญทางสถิติ สมมติฐานที่ 2 ความปลอดภัยของข้อมูลลูกค้า มีความสัมพันธ์กับความพึงพอใจของลูกค้า p <0.05 

มีนัยส�าคัญทางสถิติ สมมติฐานที่ 3 ชื่อเสียงความน่าเชื่อเดิมของทางร้าน มีความสัมพันธ์กับความพึงพอใจของลูกค้า p <0.05 มีนัยส�าคัญ

ทางสถิติ สมมติฐานที่ 4 ความรวดเร็วในการให้ข้อมูลของทางร้าน มีความสัมพันธ์กับความพึงพอใจของลูกค้า p <0.05 มีนัยส�าคัญทางสถิติ

4. อภิปรายผล 

 จากผลการวจิยัเรือ่ง การบรหิารความสมัพนัธ์กบัลูกค้า กรณศึีกษาธรุกจิร้านรบัตดัเส้ือสูทในเขตประเวศ กรงุเทพมหานคร สามารถ

อภิปรายผลการวิจัยได้ดังนี้

 1.  การบรหิารความสมัพนัธ์กับลกูค้า CRM: กรณศีกึษาธรุกจิเสือ้สทูในเขตประเวศ กรงุเทพมหานคร จากการสมัภาษณ์ผูป้ระกอบ

การร้านรบัตดัเสือ้สทูกรณศีกึษา พบว่า ประเภทของเทคโนโลยทีีใ่ช้ พบว่า ควรใช้ Line ในการส่ือสารโดยสร้างกลุ่มจะสะดวกทีสุ่ด เรือ่งความ

ปลอดภัยของข้อมูล มีความเห็นว่า ลูกค้าคงมีความเป็นห่วงมากและไม่อยากให้ข้อมูลส่วนตัว ชื่อเสียงความน่าเชื่อเดิมของทางร้านจะช่วยให้

ลกูค้ายอมรบัและมีความพงึพอใจได้ และร้านมคีวามรวดเรว็ในการให้ข้อมลูใหม่ๆ แก่ลกูค้าเมือ่มข้ีอมลูข่าวสารส�าคญัๆ กค็วรจะรบีแจ้งลกูค้า

ให้เรว็ทีส่ดุสอดคล้องกบังานวจิยัของมลัลกิา สบุงกฎ (2559) ศกึษาเรือ่ง การบริหารลกูค้าสมัพนัธ์ของธรุกจิโรงพยาบาลเอกชนในประเทศไทย 

ผลการศึกษา พบว่า 1) การบริหารลูกค้าสัมพันธ์ของธุรกิจโรงพยาบาลเอกชนในประเทศไทยนั้นมีองค์ประกอบที่ส�าคัญ 4 ด้าน ได้แก่ การ

สร้างมูลค่าเพิ่มให้ลูกค้ารับรู้ การอ�านวยความสะดวกให้แก่ลูกค้า การสร้างความเฉพาะเจาะจงลูกค้า และการสนับสนุนช่องทางการสื่อสาร

ให้แก่ลูกค้า ซึ่งองค์ประกอบของ การบริหารลูกค้าสัมพันธ์ทั้ง 4 ด้าน เป็นส่วนส�าคัญในการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างลูกค้าและธุรกิจ 

 2.  ความพึงพอใจของลูกค้าต่อการบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้า CRM พบว่า โดยรวม หากน�าการบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้า 

CRM มาใช้ในการบริหารธุรกิจเสื้อสูทในเขตประเวศ กรุงเทพมหานคร ผู้ตอบแบบสอบถามร้อยละ 66 เห็นด้วยและเห็นด้วยอย่างยิ่ง 

เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน ดังน้ี ด้านประเภทของเทคโนโลยีที่ใช้ ผู้ตอบแบบสอบถามร้อยละ 71 เห็นด้วยและเห็นด้วยอย่างยิ่ง ด้านความ

ปลอดภัยของข้อมูลลูกค้า ร้อยละ 68 เห็นด้วยและเห็นด้วยอย่างยิ่ง 3) ชื่อเสียงความน่าเชื่อเดิมของทางร้าน ผู้ตอบแบบสอบถามร้อยละ 75 

เห็นด้วยและเห็นด้วยอย่างยิ่ง และ ด้านความรวดเร็วในการให้ข้อมูลของทางร้าน ผู้ตอบแบบสอบถามร้อยละ 71 เห็นด้วยและเห็นด้วยอย่างยิ่ง 

สอดคล้องกบังานวจิยัของวิลาสนิ ีอนิทร์สวุรรณ (2561) ท�าการศกึษาเรือ่งการบรหิารงานลูกค้าสมัพนัธ์บนส่ือสงัคมออนไลน์ของบรษิทั แอลจี 

อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จ�ากัด และความภักดีต่อตราสินค้าในเขตกรุงเทพ ผลการวิจัย พบว่า ผู้ใช้สินค้าเครื่องใช้ไฟฟ้าแอลจีมีความคิด
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เห็นต่อการบริหารงานลูกค้าสัมพันธ์บนสื่อสังคมออนไลน์ของบริษัท แอลจี อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จ�ากัด ในระดับดีโดยพิจารณาเป็น

รายด้านพบว่า ในด้านของการบริหารงานลูกค้าสัมพันธ์บนสื่อสังคมออนไลน์เป็นช่องทางที่น่าสนใจและสามารถเข้าถึงได้ง่ายขึ้น การบริหาร

งานลูกค้าสัมพันธ์บนสื่อสังคมออนไลน์ท�าให้รู้สึกว่าเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างคุณค่าให้กับบริษัท แอลจี อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จ�ากัด 

และการแบ่งปันข้อมูลข่าวเกี่ยวกับสินค้าหรือการบริการอย่างต่อเนื่องผู้ใช้สินค้าเครื่องใช้ไฟฟ้าแอลจีมีความคิดเห็นโดยภาพรวมที่มีต่อความ

สัมพันธ์อันดีระหว่างเครื่องใช้ไฟฟ้าแอลจีและผู้บริโภคอยู่ในระดับความคิดเห็นด้วยปานกลาง ในด้านของการน�าเสนอข้อมูลสินค้าใหม่ๆ 

การสร้างความสัมพันธ์อันดีอย่างต่อเน่ืองบนสื่อสังคมออนไลน์การจัดกิจกรรมบนสื่อสังคมออนไลน์ซึ่งสร้างความสัมพันธ์อันดีอย่างต่อเนื่อง 

ผูใ้ช้สนิค้าเครือ่งใช้ไฟฟ้าแอลจมีคีวามคดิเหน็โดยภาพรวมทีม่ต่ีอความภักดต่ีอตราแอลจอียูใ่นระดับความคิดเหน็ด้วยมากในด้านการศกึษาหา

ข้อมูลเกี่ยวกับตราแอลจีเพื่อเปรียบเทียบข้อดีข้อเสียกับตราสินค้าอื่น การบริหารความสัมพันธ์บนส่ือสังคมออนไลน์มีผลต่อการตัดสินใจซื้อ

และใช้บริการซ�้าหากมีผู้อื่นมาสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับตราแอลจีพร้อมที่จะตอบค�าถามด้วยความเต็มใจ

 3.  การทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้ากับความพึงพอใจของลูกค้าที่เพิ่มขึ้น พบว่า ประเภทของ

เทคโนโลยีที่ทางร้านเลือกใช้ ความปลอดภัยของข้อมูลลูกค้า ชื่อเสียงความน่าเชื่อเดิมของทางร้าน ความรวดเร็วในการให้ข้อมูลของทางร้าน 

มีความสัมพันธ์กับความพึงพอใจของลูกค้า p <0.05 มีนัยส�าคัญทางสถิติ สอดคล้องกับงานวิจัยของกิติยา ปลื้มจิตไพบูลย์ (2557) ท�าการ

ศึกษาเรื่อง แนวทางในการพัฒนาการบริหารลูกค้าสัมพันธ์ส�าหรับลูกค้าองค์กรของธุรกิจอินเทอร์เน็ต ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า  

ส่วนประสมการส่งเสรมิการตลาดส�าหรบัลกูค้าองค์กร ของธุรกจิอนิเทอร์เนต็ ส่งผลต่อกระบวนการบรหิารลกูค้าสมัพนัธ์ส�าหรบัลกูค้าองค์กร

ของธุรกิจอินเทอร์เน็ตมากที่สุด ได้แก่ด้านการประชาสัมพันธ์(ß = 0.307) รองลงมา ได้แก่ ด้านการส่งเสริมการขาย (ß = 0.259) ด้านการ

โฆษณา (ß = 0.173) ด้านการขายโดยบุคคล (ß = 0.152) และด้านการตลาดเจาะจง (ß = 0.105) ตามล�าดับ

5. ข้อเสนอแนะ  

 5.1  การวิจัยครั้งนี้ เนื่องจากลูกค้าผู้ตอบถามกว่าร้อยละ ผู้ประกอบการร้านรับตัดเสื้อสูทกรณีศึกษา ยังไม่ควรน�าระบบ CRM มา

ใช้เนื่องจากตัวอย่างกว่าร้อยละ 70 ไม่เห็นด้วยกับการใช้เทคโนโลยีสื่อสาร มีความห่วงใยเรื่องข้อมูลส่วนตัว และไม่ต้องการความบ่อยครั้งใน

การสื่อกับทางร้าน

 5.2 การวิจัยครั้งต่อไป ผู้ที่สนใจในการวิจัย อาจมีการศึกษาเกี่ยวกับกลยุทธ์การจัดการร้านตัดสูทเพื่อให้สามารถแข่งขันกับธุรกิจ

ขายสูทส�าเร็จรูปออนไลน์ เพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการร้านรับตัดสูท ต่อไป
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บทคัดย่อ

 การศึกษาวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ คือ 1) เพ่ือศึกษาสถานภาพส่วนบุคคลและคุณภาพชีวิตในสถานการณ์การระบาดของไวรัส 

โควิด -19 ของเจ้าหน้าที่ อสม. 2) เพื่อศึกษาประสิทธิภาพในการท�างานในสถานการณ์การระบาดของ ไวรัสโควิด -19 ของเจ้าหน้าที่ อสม. 

3) เพือ่หาความสมัพนัธ์ของคณุภาพชวีติทีส่่งผลต่อประสิทธภิาพการท�างานในสถานการณ์การระบาดของไวรสัโควดิ -19 ของเจ้าหน้าที ่อสม. 

และ 4) เพื่อศึกษาความแตกต่างสถานภาพส่วนบุคคลของเจ้าหน้าที่ อสม. ที่มีผลต่อประสิทธิภาพการท�างานในช่วงสถานการณ์การระบาด

โรคไวรสัโควดิ -19 โดยกลุม่ประชากรทีใ่ช้ศกึษา คอื เจ้าหน้าที ่อสม. จ�านวน 359 คน ใช้วธิกีารสุม่ตวัอย่างแบบง่าย เครือ่งมอืทีใ่ช้ในการเกบ็

รวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถาม สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบ การ

วเิคราะห์ความแปรปรวนทางเดยีว วธิเีปรยีบเทยีบความแตกต่างเป็นรายคู ่และสถิตสิหสมัพนัธ์ ผลการศกึษาพบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วน

ใหญ่ เป็นเพศหญิง ในช่วงอายุ 51-60 ปี การศึกษาระดับประถมศึกษา และมีอาชีพเป็นเกษตรกร มีความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณภาพชีวิตใน

สถานการณ์การระบาดของไวรัสโควิด -19 โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ด้านการ

มีส่วนร่วมในการท�างาน และมีความคิดเห็นเกี่ยวกับประสิทธิภาพการท�างานในสถานการณ์การระบาดของ ไวรัสโควิด -19 โดยภาพรวมอยู่

ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ คุณภาพของงาน และจากการวิเคราะห์ข้อมูล ด้านสถานภาพส่วน

บุคคลที่แตกต่างกันมีผลต่อประสิทธิภาพการท�างานในสถานการณ์การระบาดของไวรัสโควิด -19 พบว่า สถานภาพส่วนบุคคลของเจ้าหน้าที่ 

อสม. แตกต่างกนัมผีลต่อประสทิธภิาพการท�างานในสถานการณ์การระบาดของไวรสัโควดิ -19 แตกต่างกนัอย่างมนียัส�าคญัทางสถติท่ีิระดบั 

0.05 จากการวิเคราะห์ข้อมูลคุณภาพชีวิตมีความสัมพันธ์กับประสิทธิภาพในการท�างานในสถานการณ์การระบาดของไวรัสโควิด -19 ของ

เจ้าหน้าที่ อสม. พบวา่ คุณภาพชวีิตกบัประสทิธิภาพในการท�างานในสถานการณ์การระบาดของไวรัสโควิด -19 ของเจ้าหน้าที่ อสม. มีความ

สัมพันธ์กันในทางบวกทุกด้านอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01

ค�าส�าคัญ : 1) คุณภาพชีวิต 2) ประสิทธิภาพการท�างาน 

Abstract 

 The purposes of the study were: 1) personal statuses to examine health volunteers’quality of life during 

COVID-19 pandemic, 2) to investigate the work efficiency of the health volunteers during the pandemic, 3) to find the 

correlation of the quality of life on the work efficiency of the health volunteers during the pandemic, and 4) to  

differences in personal status of officers Volunteers that affect work efficiency during the Covid-19 outbreak situation. 

1 HumanResource Management Department, Faculty of Management Sciences, Buriram Rajabhat University,Chaninart.ta@bru.ac.th
2 HumanResource Management Department, Faculty of Management Sciences, Buriram Rajabhat University,
3 HumanResource Management Department, Faculty of Management Sciences, Buriram Rajabhat University
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The population of the study consisted of 359 health volunteers selected by using the simple random sampling  

technique. A questionnaire was used as a data collection instrument. The statistics used in the data analysis were 

frequency, percentage, mean, standard deviation, t-test, one-way analysis of variance (one-way ANOVA), Least  

Significant Difference (LSD), and Pearson’s Correlation Coefficient. The results showed that most of the questionnaire 

respondents were female aged 51-60 with primary level education and most of them were farmers. Their overall 

opinions towards quality of life during the pandemic were at a moderate level. When considering each aspect, the 

aspect with the highest average was the aspect of working participation. And the overall opinions towards their work 

efficiency during the pandemic were at a moderate level. When considering each aspect, the aspect with the highest 

average was the work quality, and from the data analysis to it was found that different personal statuses had a  

significant effect on the work efficiency of the health volunteers during the pandemic with a statistically significant 

difference at the 0.05 level. From the data analysis, it was also found that the quality of life correlated with the work 

efficiency of the health volunteers during the pandemic. In addition, the quality of life and the work efficiency had a 

statistically significant positive correlation in all aspects at 0.01 level. 

Keywords : quality of life, work efficiency 
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การบริหารความผูกพันขององค์กร: 

กรณีศึกษาการบริหารของตัวแทนจ�าหน่ายรถยนต์ ในอ�าเภอเมือง จังหวัดนครปฐม

Organizational Engagement Management: 

A Case Study of A Leading Car Dealership in Muang District, Nakhon Pathom Province

เสาวนีย์ แสนสุขส�าราญ1 และ ดร.เดชา โลจนสิริศิลป

Saowani Sasuksumran1 and Dr. Deja Lojnsirisilp

วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม

บทคัดย่อ 

 ธรุกจิตวัแทนจ�าหน่ายรถยนต์ชัน้น�ากรณศีกึษาประสบปัญหาการลาออกของพนกังานสูง ท�าให้การท�างานไม่ต่อเนือ่ง จ�าเป็นต้องหา

พนักงานใหม่อยู่เสมอ ผู้วิจัยมีสมมติฐานว่า การบริหารความผูกพันต่อองค์กรที่ดีจะสามารถสร้างความผูกพันต่อองค์กรของพนักงานได ้

จึงจัดท�างานวิจัยโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาการบริหารความผูกพันต่อองค์กรของบริษัทตัวแทนจ�าหน่ายรถยนต์ชั้นน�ากรณีศึกษา 

2) ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการจัดการความความผูกพันต่อองค์กรกับความผูกพันต่อองค์กรของพนักงาน และ 3 )เพื่อเสนอแนวทางการ

ปรบัปรงุการบรหิารเพือ่สร้างความผกูพนัต่อองค์กรให้กบัฝ่ายบรหิาร การวจิยั เป็นการวจิยัแบบผสมผสาน ประกอบด้วย วธิวีจิยัเชงิคณุภาพ 

เก็บข้อมูลโดยการสัมภาษณ์ฝ่ายบริหาร ผู้ก�าหนดแนวทางการบริหาร และการวิจัยเชิงปริมาณ เก็บข้อมูลโดยการแจกแบบสอบถาม 

118 ตัวอย่าง ซึ่งเป็นพนักงานขององค์กรกรณีศึกษา ผลการวิจัย พบว่า 1) ฝ่ายบริหารมีการใช้นโยบาย เน้นการสร้างความสัมพันธ์อันดี

ระหว่างหัวหน้างานกับพนักงาน มีความชัดเจนของวิสัยทัศน์องค์กรและมีการสื่อสารให้เข้าใจตรงกัน มีการสร้างความเป็นที่ยอมรับระหว่าง

สมาชิกในองค์การ มีการมอบหมายงานที่ท้าทายและเหมาะสมกับทักษะของพนักงาน และสร้างการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ 2) การศึกษา

ความสัมพันธ์ระหว่างการจัดการความผูกพันต่อองค์กรของฝ่ายบริหารกับความผูกพันต่อองค์กรของพนักงาน พบว่า พนักงาน กว่าร้อยละ 

70 มีความเห็น เห็นด้วยและเห็นด้วยเป็นอย่างยิ่งต่อความส�าคัญของการจัดการด้านต่างๆ ผลทางสถิติแสดงให้เห็นว่า การจัดการที่ผ่านมามี

ความสัมพันธ์กับความผูกพันต่อองค์กรของพนักงานอย่างมีนัยส�าคัญที่ค่า p<.05 และ 3) แนวทางการปรับปรุงการบริหารเพื่อสร้างความ

ผูกพันต่อองค์กร ฝ่ายบริหารควรมีเสริมกิจกรรมบริการสังคม โดยพนักงานมีส่วนร่วมเพื่อเสริมภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กรต่อสังคม และน�าไป

สู่ความภูมิใจและผูกพันต่อองค์กรของพนักงานผลการวิจัยท�าให้ทราบว่า การสร้างสภาพการท�างานที่เป็นกันเองและมีการท�าประโยชน์ต่อ

สาธารณะจะเป็นการจัดการเพื่อสร้างความผูกพันต่อองค์กรที่ดี ท�าให้พนักงานมีความธ�ารงอยู่กับองค์กรได้ต่อไป 

ค�าส�าคัญ: การบริหาร, ความผูกพันต่อองค์กร, การธ�ารงอยู่ของพนักงาน

Abstract 

 Leading car dealer business case study faces high employee turnover problems make it work intermittently, 

they always need to find new employees. The researcher has the hypothesis that Good organizational engagement 

management can create employee engagement with the organization. Therefore, the research was conducted with 

the objectives to 1) study the organizational engagement management of leading car dealerships, 2) to study the  

relationship between organizational engagement management and the organizational engagement of employees, and 

3) To Suggest ways to improve management to create organizational engagement for the management. The research 

includes a research mixed method consists of qualitative research methods, Data was collected by interviewing with 

management and quantitative research Data were collected by distributing 118 sample questionnaires, which were 

employees of the case study organizations. The results of the research showed that 1) the management has applied 

the policy that emphasis on building a good relationship between supervisors and employees. Clarity of the  

organization’s vision and communication to ensure mutual understanding, there is recognition among the members 

1 นักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม, arty1927@gmail.com.
2 อาจารย์ประจ�าหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม, deja008@gmail.com.
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of the organization. Challenging and appropriate assignments are given to the skills of the employees. And create 

participation in decision making. 2) A study of the relationship between management of management’s organizational 

commitment and employee’s organizational commitment, It was found that more than 70 percent of the employees 

agreed and strongly agreed on the importance of various aspects of management. Statistical results show that past 

management was significantly associated with employee engagement at p<.05; and 3) Guidelines for improving  

management to create engagement with the organization the administration should enhance social service activities. 

Where employees participate to enhance the good image of the organization to society and lead to pride and  

commitment to the organization of employees. Creating friendly working conditions and making public contributions 

is an arrangement to build good corporate engagement. This allows employees to continue to live with the organization.

Keywords: Management, Organizational Engagement, Retention of employees

บทน�า 

 ความเป็นมาและปัญหา

ท่ามกลางสภาวะเศรษฐกจิทีม่กีารแข่งขนัสงูความก้าวหน้าทางเทคโนโลยอีนัล�า้สมยัส่งผลให้รปูแบบการแข่งขนัในโลกธรุกิจเปลีย่น

ไปการแสวงหาอาวุธใหม่ของผู้ประกอบการเพื่อใช้แข่งขันไม่ใช่เรื่องที่ควรนิ่งนอนใจอีกต่อไป จึงส่งผลให้องค์กรต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและภาค

เอกชนมีการปรับปรุงองค์กรในหลาย ๆ ด้าน การที่องค์กรจะสามารถด�าเนินการได้ส�าเร็จตามเป้าหมายนั้นปัจจัยส�าคัญประการหนึ่งขึ้นอยู่

กับสมาชิกภายในองค์กร ซึ่งในยุคปัจจุบันข่าวสารต่าง ๆ สามารถสื่อสารถึงกันได้อย่างรวดเร็วและความก้าวหน้าในทางวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยีในธุรกิจอุตสาหกรรมมีมากขึ้นจะสังเกตได้ว่า อุตสาหกรรมการผลิตที่เน้นแรงงาน (Labor intensive) ทุน (Capital intensive) 

เปลีย่นมาเป็นการผลติหรอืเศรษฐกจิทีเ่น้นความรู้ (Knowledge based economy) หลายองค์กรต่างมกีารแข่งขนัช่วงชงิแรงงานทีม่คุีณภาพ 

ดังนั้นการสร้างสมาชิกภายในองค์กรให้มีความผูกพันต่อองค์กรได้นั้นเป็นสิ่งส�าคัญในสภาวะเศรษฐกิจที่มีคู่แข่งขันสูงและการที่จะรักษา

บุคลากรภายในองค์กรให้มีความผูกพันและจงรักภักดีต่อองค์กรและท้างานอยู่กับองค์กรได้เป็นระยะเวลานาน ซึ่งเป็นเรื่องที่ยาก เนื่องจาก

การแพร่กระจายของข่าวสารและเทคโนโลยีในสมัยนี้ท�าให้คนรู้แหล่งงานและช่องทางแสวงหาความก้าวหน้าจากแหล่งงานอื่น ๆ ได้ง่ายขึ้น

ท�าให้บุคลากรภายในองค์กรมีโอกาสที่จะย้ายและเปลี่ยนแปลงงานไปอยู่กับองค์กรอื่นในอัตราที่สูงขึ้น (ขนิษฐา เพิ่มชัย, 2550, หน้า 2)

 จากสภาพเศรษฐกิจที่ก�าลังเจริญเติบโตขึ้นตลาดแรงงานมีการแข่งขันกันมากขึ้น ซึ่งเกิดจากนโยบายของรัฐบาลเพิ่มค่าแรงขั้นต�่า

ส่งผลให้องค์กรต่างๆ ต้องปรบัเพิม่ค่าแรงไม่ใช่แค่เพยีงให้เท่ากบัฐานขัน้ต�า่เท่านัน้แต่ต้องให้สูงขึน้ไปอกี เพือ่รกัษาพนกังานทีม่อียูเ่ดมิและเพือ่

ให้สามารถแข่งขันกับตลาดได้ จึงควรให้ความสนใจในการที่จะศึกษาพฤติกรรมของบุคคลเหล่านั้น เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจในพฤติกรรม 

ทัศนคติของแต่ละบุคคล เพื่อสร้างความผูกพันและจงรักภักดีในตัวบุคคล ซึ่งเป็นก�าลังส�าคัญในการปฏิบัติงานขององค์กรที่จะทุ่มเทความรู้ 

ความสามารถและความพอใจที่จะท�างานขององค์กรให้บรรลุตามเป้าหมาย

การศึกษาวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยมีความสนใจที่จะศึกษาเกี่ยวกับการบริหารความผูกพันของพนักงานบริษัท ตัวแทนจ�าหน่ายรถยนต์ชั้น

น�าแห่งหนึง่ในอ�าเภอเมอืงจงัหวดันครปฐม เพือ่จะได้เป็นประโยชน์ในการน�าผลการวจิยัไปใช้ในการพฒันาองค์กร พฒันางาน และการบรหิาร

จัดการบุคลากรภายในองค์กรเพราะหากองค์กรสามารถตอบสนองจุดมุ่งหมายของพนักงานในองค์กรได้แล้ว พนักงานก็จะให้ความร่วมมือ

และสนับสนุนองค์กรของตนเองและในที่สุดองค์กรก็จะสามารถบรรลุถึงเป้าหมายขององค์กรได้

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

เพื่อศึกษาการบริหารความผูกพันของพนักงานบริษัทตัวแทนจ�าหน่ายรถยนต์ชั้นน�าแห่งหนึ่งในอ�าเภอเมืองจังหวัดนครปฐม

เพื่อศึกษาการบริหารความผูกพันของพนักงานบริษัทตัวแทนจ�าหน่ายรถยนต์ชั้นน�าแห่งหนึ่งในอ�าเภอเมืองจังหวัดนครปฐม

เพ่ือเสนอแนวทางการปรบัปรงุการบรหิารเพือ่สร้างความผูกพันต่อองค์กรของบรษิทัตัวแทนจ�าหน่ายรถยนต์ชัน้น�าแห่งหนึง่ในอ�าเภอ

เมืองจังหวัดนครปฐม
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คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลยัมหาสารคาม 

เน้นความรู้(Knowledge based economy)หลายองค์กรต่างมีการแข่งขันช่วงชิงแรงงานที่มีคุณภาพ ดังนั้นการสร้าง

สมาชิกภายในองค์กรให้มีความผูกพันต่อองค์กรได้นั้นเป็นสิ่งสําคัญในสภาวะเศรษฐกิจท่ีมีคู่แข่งขันสูงและการท่ีจะรักษา

บุคลากรภายในองค์กรให้มีความผูกพันและจงรักภักดีต่อองค์กรและท้างานอยู่กับองค์กรได้เป็นระยะเวลานาน ซ่ึงเป็นเรื่อง

ท่ียาก เนื่องจากการแพร่กระจายของข่าวสารและเทคโนโลยีในสมัยนี้ทําให้คนรู้แหล่งงานและช่องทางแสวงหา

ความก้าวหน้าจากแหล่งงานอ่ืน ๆ ได้ง่ายข้ึนทําให้บุคลากรภายในองค์กรมีโอกาสท่ีจะย้ายและเปลี่ยนแปลงงานไปอยู่กับ

องค์กรอ่ืนในอัตราท่ีสูงขึ้น (ขนิษฐา เพ่ิมชัย, 2550, หน้า 2) 
จากสภาพเศรษฐกิจท่ีกําลังเจริญเติบโตขึ้นตลาดแรงงานมีการแข่งขันกันมากขึ้น ซ่ึงเกิดจากนโยบายของรัฐบาล

เพิ่มค่าแรงข้ันตํ่าส่งผลให้องค์กรต่างๆ ต้องปรับเพ่ิมค่าแรงไม่ใช่แค่เพียงให้เท่ากับฐานข้ันต่ําเท่านั้นแต่ต้องให้สูงข้ึนไปอีก 
เพื่อรักษาพนักงานที่มีอยู่เดิมและเพ่ือให้สามารถแข่งขันกับตลาดได้ จึงควรให้ความสนใจในการท่ีจะศึกษาพฤติกรรมของ

บุคคลเหล่านั้น เพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจในพฤติกรรม ทัศนคติของแต่ละบุคคล เพ่ือสร้างความผูกพันและจงรักภักดีในตัว

บุคคล ซ่ึงเป็นกําลังสําคัญในการปฏิบัติงานขององค์กรที่จะทุ่มเทความรู้ ความสามารถและความพอใจท่ีจะทํางานของ

องค์กรให้บรรลุตามเป้าหมาย 
การศึกษาวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยมีความสนใจท่ีจะศึกษาเก่ียวกับการบริหารความผูกพันของพนักงานบริษัท ตัวแทน

จําหน่ายรถยนต์ชั้นนําแห่งหนึ่งในอําเภอเมืองจังหวัดนครปฐม เพ่ือจะได้เป็นประโยชน์ในการนําผลการวิจัยไปใช้ในการ

พัฒนาองค์กร พัฒนางาน และการบริหารจัดการบุคลากรภายในองค์กรเพราะหากองค์กรสามารถตอบสนองจุดมุ่งหมาย

ของพนักงานในองค์กรได้แล้ว พนักงานก็จะให้ความร่วมมือและสนับสนุนองค์กรของตนเองและในที่สุดองค์กรก็จะสามารถ

บรรลุถึงเป้าหมายขององค์กรได้ 
1.2 วัตถุประสงค์ของการวิจัย     
     1.2.1เพื่อศึกษาการบริหารความผูกพันของพนักงานบริษัทตัวแทนจําหน่ายรถยนต์ชั้นนําแห่งหนึ่งในอําเภอ

เมืองจังหวัดนครปฐม 
 1.2.2 เพ่ือศึกษาการบริหารความผูกพันของพนักงานบริษัทตัวแทนจําหน่ายรถยนต์ชั้นนําแห่งหนึ่งในอําเภอ

เมืองจังหวัดนครปฐม 
  1.1.3 เพ่ือเสนอแนวทางการปรับปรุงการบริหารเพื่อสร้างความผูกพันต่อองค์กรของบริษัทตัวแทนจําหน่าย

รถยนต์ชั้นนําแห่งหนึ่งในอําเภอเมืองจังหวัดนครปฐม 
  1.3กรอบแนวคิดการวิจัย 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

1. ความสัมพันธ์อันดีกับหัวหน้างาน  
2. ความชัดเจนของวิสัยทัศน์องค์การ  
3. การเป็นท่ียอมรับในองค์การ  
4. ความท้าทายในงาน  
5. การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ 

ความผูกพันของพนักงานบริษัทตัวแทนจําหน่าย

รถยนต์ช้ันนํากรณีศึกษา 

ตัวแปรอิสระ (Independent Variables) ตัวแปรตาม (Dependent Variables) 

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย

 

สมมติฐานการวิจัย

สมมติฐานที่ 1 ความสัมพันธ์อันดีกับหัวหน้างานไม่มีความสัมพันธ์กับความผูกพันต่อองค์กร

สมมติฐานที่ 2 ความชัดเจนของวิสัยทัศน์องค์การไม่มีความสัมพันธ์กับความผูกพันต่อองค์กร

สมมติฐานที่ 3 การเป็นที่ยอมรับในองค์การไม่มีความสัมพันธ์กับความผูกพันต่อองค์กร

สมมติฐานที่ 4 ความท้าทายในงานไม่มีความสัมพันธ์กับความผูกพันต่อองค์กร

สมมติฐานที่ 5 การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจไม่มีความสัมพันธ์กับความผูกพันต่อองค์กร

วิธีการวิจัย 

ผู้วิจัยใช้การวิจัยเชิงผสมผสาน (Mixed Method) ส�าหรับการวิจัยในครั้งนี้โดยการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research)  

เก็บข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม เพื่อส�ารวจความคิดเห็นของพนักงานผู้ปฏิบัติงาน และการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ท�าการ

สัมภาษณ์เชิงลึก (Indepth Interview) ผู้บริหารธุรกิจและพนักงาน สถิติที่ใช้ในประกอบด้วยสถิติเชิงพรรณนาใช้ค่าความถี่และร้อยละ  

และสถิติเชิงอนุมานใช้ สถิติไร้พารามิเตอร์ Chi-square Test of Association ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ พนักงานของบริษัท

ตวัแทนจ�าหน่ายรถยนต์ช้ันน�าแห่งหนึง่ ระดบัปฏิบตักิาร จ�านวน 170 คน กลุ่มตวัอย่างทีใ่ช้ในการวจิยัครัง้นี ้ได้แก่ พนกังานของบรษิทัตวัแทน

จ�าหน่ายรถยนต์ชั้นน�าแห่งหน่ึง ระดับปฏิบัติการ ผู้วิจัยได้ก�าหนดกลุ่มตัวอย่างเทียบจากตามตารางส�าเร็จรูปของเครจซี่ และมอร์แกน  

(Krejcie& Morgan, 1970) เท่ากับจ�านวน 118 คน โดยผู้วิจัยอาศัยวิธีการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive Sampling)

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้แบ่งออกเป็น การวิจัยเชิงคุณภาพ เป็นการสัมภาษณ์ผู้บริหารด้วยค�าถามกึ่งโครงสร้าง เพื่อให้ทราบ

ถึงแนวทางในการบริหารความผูกพันขององค์กร และการวิจัยเชิงปริมาณ เป็นการแจกแบบสอบถาม ซึ่งแบ่งออกเป็น 2 ตอน ตอนที่ 1 

แบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ตอนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับความคิดเห็นของพนักงานต่อแนวทางการบริหาร

ความผูกพันขององค์กร

การเก็บรวบรวมข้อมูลในการวิจัยครั้งนี้ แบ่งออกเป็น 2 ส่วน ได้แก่ ส่วนที่ 1 การวิจัยเชิงคุณภาพ โดยผู้วิจัยได้ด�าเนินการนัดหมาย

วันเวลา และลงพื้นที่การวิจัยเพื่อสัมภาษณ์ผู้บริหารธุรกิจกรณีศึกษาด้วยตนเอง การสัมภาษณ์ จ�านวนตัวอย่างที่ต้องสัมภาษณ์เก็บข้อมูลจะ

ยุติเม่ือพบว่าข้อมูลที่ได้มีความซ�้าซ้อนหรืออิ่มตัว ส่วนท่ี 2 การวิจัยเชิงปริมาณ โดยผู้วิจัยได้ส่งแบบสอบถามถึงกลุ่มตัวอย่างโดยตรง 

โดยด�าเนินการตามขั้นตอน ดังนี้ น�าแบบสอบถามจ�านวน 118 ชุด ท�าการเก็บรวบรวมข้อมูลจากตัวอย่างที่ศึกษา

การวเิคราะห์ข้อมลูและสถติิท่ีใช้ในการวจิยั ได้แก่ การวเิคราะห์ข้อมลูเชงิคุณภาพ ผู้วจิยัท�าการวเิคราะห์เนือ้หาโดยแยกเป็นประเดน็ 

แยกตามเนือ้หาของค�าให้สมัภาษณ์และสรปุเป็นข้อๆ ในการวเิคราะห์ข้อมลูเชงิปรมิาณและน�าเสนอ ผูว้จิยัใช้สถติเิชิงพรรณนา (Descriptive 

Statistic) เพื่อบรรยายถึงตัวอย่างและข้อมูลความคิดเห็นเป็นความถี่และร้อยละ สถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) เพื่อทดสอบ

สมมุติฐาน (Hypothesis Testing) ผู้วิจัยเลือกใช้ Non parametric statistics เนื่องจากข้อมูลจัดอยู่ในประเภท นามบัญญัติ Nominal 

Scale และการกระจายตัวไม่เป็นแบบ Normal distribution โดยเลือกใช้ Chi-square Test of Association เพื่อหาความสัมพันธ์ระหว่าง

ตัวแปรต้นและตัวแปรตาม
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สรุปผลการวิจัย 

1)  ศึกษาการบริหารความผูกพันของพนักงานบริษัทตัวแทนจ�าหน่ายรถยนต์ช้ันน�าแห่งหน่ึงในอ�าเภอเมืองจังหวัดนครปฐม 

ผลการวิจัย พบว่า การจัดการเพื่อสร้างความผูกพันต่อองค์กรของฝ่ายบริหาร มีเป้าหมายเพื่อรักษาพนักงานให้ท�างานอยู่กับองค์กรให้นานๆ 

เพือ่ลดปัญหาการลาออกของพนกังาน ฝ่ายบรหิารมีการจดัการโดยเริม่จาก การแสดงวสัิยทศัน์องค์กรท่ีชดัเจนและมกีารสือ่สารให้เข้าใจตรง

กัน มีความพยายามในการสร้างการยอมรับกันในองค์กรโดยให้พนักงานมีส่วนร่วม และแสดงความช่ืนชมเม่ือพนักงานท�าความดี มีการให้

โอกาสท�าหน้าท่ีเป็นตัวแทนของกลุ่ม ให้พนักงานมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ และก�าชับให้หัวหน้างานดูแลเอาใจใส่ลูกน้องและสร้างความ

สัมพันธ์ดีต่อกัน มีการศึกษาความสามารถและความถนัดของพนักงานและมีการมอบหมายงานที่ท้าทาย

2)  ศกึษาความสมัพนัธ์ระหว่างการจดัการเพือ่สร้างความผกูพนัต่อองค์กรของฝ่ายบรหิารกบัความผกูพนัต่อองค์กรของพนักงาน 

ผลการวจัิย พบว่า พนกังานแสดงความเหน็ต่อการจดัการด้านต่างๆ ดังนี ้ด้านการสร้างความสัมพนัธ์อนัดกัีบหวัหน้างาน มีผู้เหน็ด้วยและเห็น

ด้วยเป็นอย่างยิ่งรวม 95 คนคิดเป็นร้อยละ 81 ด้านความชัดเจนของวิสัยทัศน์องค์การ มีผู้เห็นด้วยและเห็นด้วยเป็นอย่างยิ่งรวม 95 คนคิด

เป็นร้อยละ 81 ด้านการสร้างการเป็นที่ยอมรับในองค์การ มีผู้เห็นด้วยและเห็นด้วยเป็นอย่างยิ่งรวม 90 คน คิดเป็นร้อยละ 76 ด้านการสร้าง

ความท้าทายในงาน มีผู้เห็นด้วยและเห็นด้วยเป็นอย่างยิ่งรวม 90 คนคิดเป็นร้อยละ 76 ด้านการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ มีผู้เห็นด้วยและ

เห็นด้วยเป็นอย่างยิ่งรวม 72 คนคิดเป็นร้อยละ 60 และ เมื่อถามถึงความผูกพันต่อองค์กร มีผู้เห็นด้วยและเห็นด้วยเป็นอย่างยิ่งรวม 70 คน

คิดเป็นร้อยละ 60 ที่แสดงความเห็นด้วยว่าตนเองมีความผูกพันต่อองค์กร ดังตารางที่ 1

ตารางที่ 1 ความคิดเห็นของพนักงานต่อการบริหารความผูกพันองค์กรในภาพรวม

n=118 เห็นด้วย

อย่างยิ่ง

เห็นด้วย ไม่ 

เห็นด้วย

ไม่ เห็นด้วยอย่าง

ยิ่ง

รวม

ความสัมพันธ์อันดีกับหัวหน้างาน 54 41 12 11 118 คน

46% 35% 10% 9% 100%

ความชัดเจนของวิสัยทัศน์องค์การ 41 54 11 12 118 คน

35% 46% 9% 10% 100%

การเป็นที่ยอมรับในองค์การ 40 50 15 13 118 คน

34% 42% 13% 11% 100%

ความท้าทายในงาน 40 50 15 13 118 คน

34% 42% 13% 11% 100%

การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ 12 59 24 23 118 คน

10% 50% 20% 20% 100%

ความผูกพันต่อองค์กร 54 16 24 24 118 คน

46% 14% 20% 20% 100%

การพิสูจน์สมมติฐานระหว่างการบริหารความผูกพันของพนักงานบริษัทตัวแทนจ�าหน่ายรถยนต์ชั้นน�าแห่งหนึ่งในอ�าเภอเมือง 

จังหวัดนครปฐมกับความผูกพันต่อองค์กรของพนักงาน โดยใช้สถิติ Chi-squared Test of Association (independent) ผลการพิสูจน์

สมมติฐาน ดังตารางที่ 2-6
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ตารางที่ 2  การพิสจูน์ความสมัพนัธ์ระหว่างนโยบายการบรหิารความผกูพันของพนกังานต่อองค์กรด้านการสร้างความสัมพนัธ์อนัดกีบัหวัหน้า

งานกับความผูกพันต่อองค์กรของพนักงาน

n=118 เห็นด้วย

อย่างยิ่ง

เห็นด้วย ไม่ 

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วยอย่าง

ยิ่ง

รวม

ความผูกพันต่อองค์กร (1) 54 16 24 24 118 คน

การสร้างความสัมพันธ์อันดีกับหัวหน้างาน (2) 54 41 12 11 118 คน

รวม 108 57 36 35 236 คน

ค่าคาดหวังของ (1) 54 28.5 18 17.5 118

ค่าคาดหวังของ (2) 54 28.5 18 17.5 118

จากตารางที่ 2 การทดสอบสมมติฐานความสัมพันธ์ระหว่างนโยบายการสร้างความสัมพันธ์อันดีกับหัวหน้างานกับความผูกพันต่อ

องค์กรของพนกังาน พบว่า X2= (3,n=118) =19.8, p<0.00 ยอมรบัว่านโยบายด้านการสร้างความสมัพนัธ์อนัดกีบัหวัหน้างาน มคีวามสมัพนัธ์ 

กับความผูกพันต่อองค์กรของพนักงาน อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ p<.05

ตารางที่ 3  การพิสจูน์ความสมัพนัธ์ระหว่างความชดัเจนของวสัิยทศัน์องค์กับการบรหิารความผกูพันของพนกังานต่อองค์กร กบัความผกูพนั

ต่อองค์กรของพนักงาน

n=118 เห็นด้วย

อย่างยิ่ง

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย

อย่างยิ่ง

รวม

ความผูกพันต่อองค์กร (1) 54 16 24 24 118 คน

ความชัดเจนของวิสัยทัศน์องค์การ (2) 41 54 11 12 118 คน

รวม 95 70 35 36 236 คน

ค่าคาดหวังของ (1) 47.5 35 17.5 31.5 118

ค่าคาดหวังของ (2) 47.5 35 17.5 31.5 118

จากตารางที่ 3 การทดสอบสมมติฐานระหว่างความชัดเจนของวิสัยทัศน์องค์กับการบริหารความผูกพันของพนักงานต่อองค์กรกับ

ความผูกพันต่อองค์กรของพนักงานพบว่า X2= (3,n=118)=31.2, p <0.00 ยอมรับว่า ความชัดเจนของวิสัยทัศน์องค์กับการบริหารความ

ผูกพันของพนักงานต่อองค์กรกับความผูกพันต่อองค์กรของพนักงานอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ p< .05

ตารางท่ี 4 การพสิจูน์สมมตฐิานความสมัพนัธ์ระหว่าง นโยบายการสร้าง การเป็นทีย่อมรบัในองค์การกบัความผกูพนัต่อองค์กรของพนกังาน

N=118 เห็นด้วย

อย่างยิ่ง

เห็นด้วย ไม่

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

อย่างยิ่ง

รวม

ความผูกพันต่อองค์กร (1) 54 16 24 24 118 คน

การเป็นที่ยอมรับในองค์การ (2) 40 50 15 13 118 คน

รวม 94 66 39 37 236 คน

ค่าคาดหวังของ (1) 47 33 19.5 18.5 118

ค่าคาดหวังของ (2) 47 33 19.5 18.5 118
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 จากตารางที ่4 การทดสอบสมมติฐานความสมัพนัธ์ระหว่างนโยบายการสร้าง การเป็นทีย่อมรบัในองค์การกบั ความผกูพนัต่อ

องค์กรของพนักงาน พบว่า X2 = (3, n=118) = 24.11, p <0.000 ยอมรับว่า ความสัมพันธ์ระหว่าง นโยบายการสร้าง การเป็นที่ยอมรับใน

องค์การ กับ ความผูกพันต่อองค์กรของพนักงาน มีความสัมพันธ์อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ค่า p< .05

ตารางที่ 5 การพิสูจน์สมมติฐาน ความสัมพันธ์ระหว่าง ความท้าทายในงานกับความผูกพันต่อองค์กรของพนักงาน

n=118 เห็นด้วย

อย่างยิ่ง

เห็นด้วย ไม่

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

อย่างยิ่ง

รวม

ความผูกพันต่อองค์กร (1) 54 16 24 24 118 คน

ความท้าทายในงาน (2) 40 50 15 13 118 คน

รวม 94 66 39 37 236 คน

ค่าคาดหวังของ (1) 47 33 19.5 18.5 118

ค่าคาดหวังของ (2) 47 33 19.5 18.5 118

จากตารางท่ี 5 การทดสอบสมมติฐาน ความสัมพันธ์ระหว่าง ความท้าทายในงาน กับ ความผูกพันต่อองค์กรของพนักงาน 

พบว่า X2 = (3, n=118) = 24.9, p <0.000 ยอมรับว่า ความสัมพันธ์ระหว่างความท้าทายในงานกับความผูกพันต่อองค์กรของพนักงาน  

มีความสัมพันธ์อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ค่า p < .05

ตารางที่ 6 การพิสูจน์สมมติฐานความสัมพันธ์ระหว่างการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจกับความผูกพันต่อองค์กรของพนักงาน

n=118 เห็นด้วย

อย่างยิ่ง

เห็นด้วย ไม่

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

อย่างยิ่ง

รวม

ความผูกพันต่อองค์กร (1) 54 16 24 24 118 คน

การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ (2) 12 59 24 23 118 คน

รวม 66 75 48 47 236 คน

ค่าคาดหวังของ (1) 33 37.5 24 23.5 118

ค่าคาดหวังของ (2) 33 37.5 24 23.5 118

จากตารางที่ 6 การทดสอบสมมติฐานความสัมพันธ์ระหว่างการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจกับความผูกพันต่อองค์กรของพนักงาน 

พบว่า X2 = (3, n=118) = 21.11, p <0.000 ยอมรับว่า ความสัมพันธ์ระหว่าง การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจกับความผูกพันต่อองค์กรของ

พนักงาน มีความสัมพันธ์อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ค่า p < .05

สรุปผลการพิสูจน์สมมติฐาน พบว่า การจัดการด้านความสัมพันธ์อันดีกับหัวหน้างาน ด้านความชัดเจนของวิสัยทัศน์องค์การ  

ด้านการสร้างความเป็นที่ยอมรับในองค์การ ด้านความท้าทายในงาน และด้านการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ มีความสัมพันธ์กับความผูกพัน

ต่อองค์กรของพนักงานอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ค่า p< .05

3) ข้อเสนอแนวทางการปรับปรุงการจัดการเพื่อสร้างความผูกพันต่อองค์กร เนื่องจากผลการพิสูจน์สมมติฐานทางสถิติแสดงให้ 

เหน็ว่า การจดัการด้านต่างๆ มคีวามสมัพนัธ์กบัความผกูพนัต่อองค์กรของพนักงาน อย่างไรกจ็ามจากการส�ารวจจ�านวนพนักงานท่ีแสดงความเหน็ 

เห็นด้วยและเห็นด้วยเป็นอย่างย่ิงส�าหรับค�าถามเรื่องความผูกพันต่อองค์กรมีเพียงร้อยละ 60 ดังนั้นฝ่ายบริหารควรด�าเนินการจัดการตาม

แนวทางที่ได้ก�าหนดไว้ต่อไป และควรเสริมด้วยการจัดกิจกรรมท�าประโยชน์สาธารณะเพื่อเสริมภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กรและน�าไปสู่ความ

ผูกพันต่อองค์กรของพนักงานต่อไป
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จากข้อมูลการวิจัยเชิงคุณภาพ พบว่า ในภาพรวมผู้ให้ข้อมูลมีความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการเพื่อให้เกิดความผูกพันต่อองค์กรของ

พนังงานโดยมีเป้าหมายเพื่อรักษาพนักงานให้ท�างานกับองค์กรไปนานๆ โดยมีการแสดงวิสัยทัศน์องค์กรที่ชัดเจนและมีการส่ือสารให้เข้าใจ

ตรงกัน มีความพยายามในการสร้างการยอมรับกันในองค์กรโดยให้พนักงานมีส่วนร่วม และแสดงความชื่นชมเมื่อพนักงานท�าความดี  

มีการให้โอกาสท�าหน้าท่ีเป็นตัวแทนของกลุ่ม ให้พนักงานมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ และก�าชับให้หัวหน้างานดูแลเอาใจใส่ลูกน้องและสร้าง

ความสมัพนัธ์ดต่ีอกนั มกีารศกึษาความสามารถและความถนดัของพนกังานและมกีารมอบหมายงานทีท้่าทาย ทัง้นีห้วังว่าพนกังานจะผกูพนั

และอยู่กับองค์กรไปนานๆ

อภิปรายผล 

จากผลการวิจัยเรื่อง การบริหารความผูกพันของพนักงานบริษัทตัวแทนจ�าหน่ายรถยนต์ชั้นน�าแห่งหนึ่งในอ�าเภอเมือง จังหวัด

นครปฐม พบว่า ด้านการสร้างความสัมพันธ์อนัดกีบัหวัหน้างาน มผีูเ้หน็ด้วยและเหน็ด้วยเป็นอย่างยิง่คดิเป็นร้อยละ 81 แสดงให้เห็นว่าความ

สัมพันธ์อันดีในองค์กรมีความส�าคัญ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ณฐพรรณ ชาญธัญกรรม (2560) ซึ่งศึกษาความผูกพันของพนักงานที่มีต่อ

องค์กรของบคุลากร กรมชลประทาน (สามเสน) ชญานชุ วฒุศิกัด ิ(2563) ได้ศกึษาความผกูพนัต่อองค์การของบคุลากรส่วนงานด้านเทคโนโลยี

สารสนเทศ และพรหมมาตร จินดาโชติ และคณะ (2563) ต่างพบว่า ความสัมพันธ์อันดีมีความส�าคัญต่อความผูกพันต่อองค์กรของพนักงาน 

ความคิดเห็นของตัวอย่างต่อ ด้านการสร้างความท้าทายในงาน มีผู้เห็นด้วยและเห็นด้วยเป็นอย่างยิ่งคิดเป็นร้อยละ 76 แสดงถึงการให้ความ

ส�าคัญ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ สิทธิศักดิ์ ธนรัชตานนท์ และเดชา โลจนสิริศิลป (2563) ได้ศึกษาความผูกพันต่อองค์กร กรณีศึกษา 

เครือ ทีซีซี กรุ๊ป ที่ปฏิบัติงานในตึกเอ็มไพร์ และพบว่าการได้ท�างานที่ท้าทายและถนัดมีความส�าคัญต่อความผูกพันกับองค์กร

 ข้อเสนอแนะ 

 ฝ่ายบริหารควรด�าเนินการจัดการตามแนวทางที่ได้ก�าหนดไว้ซึ่งประกอบด้วย ความชัดเจนของวิสัยทัศน์องค์การ การสร้างความ

เป็นที่ยอมรับในองค์การ ก�าหนดงานที่มีความท้าทาย ด้านการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจต่อไป 

 ควรเสริมด้วยการจัดกิจกรรมท�าประโยชน์สาธารณะเพื่อเสริมภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กร ซึ่งท�าให้พนักงานภูมิใจในองค์กร และน�า

ไปสู่ความผูกพันต่อองค์กรของพนักงานต่อไป

 การวิจัยครั้งต่อไป ผู้วิจัยอาจศึกษานโยบายด้านอื่นๆ และธุรกิจประเภทอื่น เนื่องจากธุรกิจจ�าหน่ายรถยนต์ เป็นธุรกิจที่เน้นการ

ขาย และบริการเกี่ยวกับเทคนิค ผู้สนใจอาจน�าแนวคิดการวิจัยไปศึกษาธุรกิจการผลิตต่อไปได้
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บทคัดย่อ

การวจิยัครัง้นีม้วัีตถุประสงค์เพือ่ศกึษาองค์ประกอบการบรหิารงานห้องสมดุของโรงเรยีนมธัยมศึกษา สังกดัสานกังานเขตพืน้ทีก่าร

ศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย เป็นการวิจัยเอกสารดาเนินการ 2 ขั้นตอน คือ 1) การศึกษาเอกสารเกี่ยวกับการบริหารงานห้องสมุดโรงเรียน 

7 แหล่ง โดยเลอืกองค์ประกอบทีม่ทีีม่คีวามถีร้่อยละ 50 ขึน้ไป เพือ่สังเคราะห์องค์ประกอบการบรหิารงานห้องสมุดตามแนวคิดของนกัวชิาการ

ศกึษา 2) ยนืยนัองค์ประกอบของการบรหิารงานห้องสมดุของโรงเรยีนมธัยมศึกษาตามกรอบทีไ่ด้จากการสงัเคราะห์เอกสาร โดยผูท้รงคณุวฒุิ

ทีม่ปีระสบการณ์ด้านการบรหิารการศึกษา จานวน 5 คน โดยใช้แบบประเมนิความเหมาะสมขององค์ประกอบ มลีกัษณะเป็นแบบตรวจสอบ

รายการ ผลการวิจัยพบว่า การบริหารงานห้องสมุดของโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย  

มี 4 องค์ประกอบ ได้แก่ 1) ด้านการจัดการอาคารสถานที่ 2) ด้านบุคลากรผู้ปฏิบัติงานห้องสมุด 3) ด้านการให้บริการทรัพยากรสารสนเทศ 

และ 4) ด้านการจัดสรรงบประมาณ

ค�าส�าคัญ: การบริหารงานห้องสมุด, โรงเรียนมัธยมศึกษา

Abstract

The objective of this research is to study about the library administration of secondary schools under Secondary 

Education Service Area office Sukhothai. The research included 2 procedures which are as follows: 1) To study about 

documents of 7 school libraries by selecting an element that has more than 50 percent frequency to synthesize the 

elements of administration according to the concepts of the academics. 2) To confirm the composition of the library 

administration of secondary schools according to the frame of document synthesis of 5 educational administration 

experts by using the Element Suitability Assessment Form. The research showed that the library administration of 

secondary schools consist of 4 components which are as follows: 1) Facility management 2) Personnel who work in 

the library 3) Information resource services 4) Budget allocation.

Keywords: The Library administration, Secondary school

บทน�า

การเรียนรู้ยุคใหม่เป็นการเรียนการสอนท่ีสอนให้นักเรียนสามารถนาองค์ความรู้ที่มีอยู่ทุกหนทุกแห่งบนโลกนี้มาบูรณาการ 

เชิงสร้างสรรค์ เพื่อพัฒนานวัตกรรมต่าง ๆ มาตอบสนองความต้องการของสังคม ซึ่งมี 3 ปัจจัยหลักที่โรงเรียนจะต้องพัฒนาส่งเสริมให้กับ

นักเรียน ได้แก่ 1) การใช้อินเตอร์เน็ต (Internet) ซึ่งเป็นเครื่องมือสาคัญในการค้นหาความรู้ และเข้าถึงแหล่งเรียนรู้ทั่วโลก 2) หลักสูตรการ

เรยีนการสอน ทีจ่ะสร้างให้นักเรียนเกดิความคิดสร้างสรรค์ (Creative Thinking) ให้นกัเรยีนกล้าคดินอกกรอบหรอืต่อยอดจากตาราเรยีน และ 

3) การปฏิสัมพันธ์กับสังคม (Society Interaction) ที่จะสร้างให้นักเรียนสามารถตอบสนองความต้องการและทางานร่วมกันในสังคมได ้

(พรชัย เจดามาน และคณะ, 2559)

1 นิสิตสาขาวิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร Educational Administration, Faculty of Education, Naresuan University, 

kanyanat63@nu.ac.th
2 อาจารย์สาขาวิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร Educational Administration, Faculty of Education, Naresuan University, 

sathirapornc@nu.ac.th



185

National Research Conference 2021: NRC 2021
“Business beyond the Pandemic”

21 สิงหาคม 2564

คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ความส�าคัญของห้องสมุดโรงเรียนที่มีต่อการศึกษา คือ เป็นแหล่งวิทยาการหรือ ศูนย์วิชาการสาหรับครู และนักเรียนใช้ศึกษา

หาความรู้เพื่อประกอบการเรียนการสอน นับเป็นศูนย์รวม วิทยาการของนักปราชญ์ นักการศึกษา นักวิทยาศาสตร์ นักประดิษฐ์  

นักประวัติศาสตร์ นักประพันธ์ นักวิจัย ฯลฯ ห้องสมุดจึงมีบทบาทสาคัญในการขจัดความไม่รู้ของครู นักเรียนและเป็นแหล่งป้องกัน  

ความสูญเปล่าของการศึกษา แหล่งฝึกอบรมให้เด็กอ่านหนังสือ แหล่งฝึกนิสัยรักการอ่าน นับว่าห้องสมุด มีประโยชน์หลายประการ อาทิ  

ส่งเสรมิและกระตุน้นสิยัให้เดก็รกัการอ่าน ส่งเสรมิพฒันาภมูปัิญญา เพิม่พนูความสามารถในการศกึษาค้นคว้าด้วยตนเอง ผูใ้ช้สามารถเลอืกสรร

บริการได้อย่างเสรีตามความ ต้องการ ทาให้คนฉลาดทันเหตุการณ์ หัวใจของการศึกษาค้นคว้าเป็นองค์ประกอบที่สาคัญของการเรียน  

การสอนตามหลักสูตรสมัยใหม่ท่ีมุ่งเน้นให้ผู้เรียนรู้จักศึกษาค้นคว้าด้วยตัวเอง และที่สาคัญการเรียนรู้ โดยใช้ห้องสมุดจะช่วยให้ผู้เรียนเกิด

การเรียนรู้ที่คงทนถาวรเกิดนิสัยรักการเรียนรู้ในตนเอง (อนงค์ อรุณราชม, 2563)

การบริหารจัดการห้องสมุดโรงเรียน เป็นการดาเนินงานการจัดการดูแลห้องสมุดอย่างมีระบบ มีการควบคุมดูแลให้เกิดผลตามจุด

มุ่งหมายที่กาหนดไว้ เพื่อสนองต่อพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และการปฏิรูปการศึกษา จาเป็นต้องอาศัยกระบวนทัศน์

ใหม่ในการบรหิารจดัการและการดาเนนิงานรวมทัง้การปรบัเปล่ียนบทบาทและภาพลกัษณ์ของบรรณารกัษ์ เพือ่สามารถนาห้องสมดุโรงเรยีน

สู่การเป็นแหล่งวิทยาการหรือศูนย์การเรียนรู้ที่แท้จริง โดยมีแนวทางการบริหารจัดการห้องสมุดโงเรียน ดังน้ี 1) การกาหนดวัตถุประสงค์ 

นโยบาย พันธกิจ วิสัยทัศน์ แผนงาน โครงการ 2) การสร้างความร่วมมือ และเครือข่าย 3) การบริหารในรูปคณะกรรมการ 4) การประกัน

คุณภาพและมาตรฐาน 5) การบริหารบุคคล 6) การประยุกต์เทคโนโลยีกับงานห้องสมุด 7) การจัดอาคารสถานที่ ครุภัณฑ์ห้องสมุด  

8) การบริหารงบประมาณ(กรุณา พยัคฆชนม์, 2552)

ผูว้จิยัจงึมคีวามสนใจทีจ่ะศกึษาองค์ประกอบการบรหิารงานห้องสมดุของโรงเรยีนมธัยมศกึษา สงักดัสานกังานเขตพ้ืนทีก่ารศึกษา

มธัยมศกึษาสุโขทยั เพื่อนาผลการวจิยัไปใชเ้ป็นสารสนเทศสาหรบักาหนดนโยบายแนวทางการบรหิารงานห้องสมดุของโรงเรยีนมธัยมศกึษา 

สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิซึ่งจะส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถาน

ศึกษาต่อไป

วัตถุประสงค์ของการวิจัย

เพื่อศึกษาองค์ประกอบการบริหารงานห้องสมุดของโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย

วิธีการด�าเนินงาน

การวจิยัครัง้นีใ้ช้ระเบยีบวิธกีารวจิยัเอกสาร (Document Research) องค์ประกอบการบรหิารงานห้องสมดุของโรงเรยีนมธัยมศกึษา 

สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย โดยมีขั้นตอนวิธีการดาเนินการวิจัย 2 ขั้นตอน ดังนี้

ขัน้ตอนที ่1 การศกึษาเอกสาร (Document Study) เพือ่การวเิคราะห์และสงัเคราะห์องค์ประกอบการบรหิารงานห้องสมดุโรงเรียน

จากแนวคิดทฤษฎีของนักวิชาการ และงานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง โดยศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้องจานวน 7 แหล่ง ตามแนวคิดและงานวิจัยของ 

นักวิชาการและนักวิจัย ดังนี้

 1)  การศึกษาการบริหารงานห้องสมุดโรงเรียน ตามแนวคิดของนักวิชาการในประเทศ 7 แหล่ง ดังนี้ สานักวิชาการและ

มาตรฐานการศึกษา (2549), น้าทิพย์ วิภาวิน และนงเยาว์ เปรมกมลเนตร (2551), กรุณา พยัคฆชนม์ (2552), สานักวิชาการและมาตรฐาน

การศึกษา (2552), สมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยฯ (2556), สานักอุทยานการเรียนรู้ (2558) และนลินี ทับวิเชียร (2561)

 2) การสงัเคราะห์องค์ประกอบการบรหิารงานห้องสมดุโรงเรยีน โดยการโดยเลือกสังเคราะห์พฤตกิรรมทีม่คีวามถีตั่ง้แต่ร้อย

ละ 50 ขึ้นไปซึ่งประกอบด้วย ด้านการจัดการอาคารสถานที่ ด้านบุคลากรผู้ปฏิบัติงานห้องสมุด ด้านการให้บริการทรัพยากรสารสนเทศ  

และด้านการจัดสรรงบประมาณ ซึง่ผูว้จิยัได้นาองค์ประกอบทีไ่ด้จากการสังเคราะห์ขัน้ตอนที ่1 ไปเสนอต่อผู้ทรงคณุวฒุเิพือ่ยนืยนัองค์ประกอบ

ในขั้นตอนที่ 2 ต่อไป

ขั้นตอนที่ 2 การยืนยันองค์ประกอบของการบริหารงานห้องสมุดของโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา

มัธยมศึกษาสุโขทัย โดยผู้ทรงคุณวุฒิจานวน 5 คน ซ่ึงเป็นผู้เช่ียวชาญทางการบริหารการศึกษามีประสบการณ์ทางการบริหารการศึกษา  

และมผีลงานวจิยัทางด้านการศกึษาทีเ่กีย่วกบัการบรหิารงานห้องสมดุหรือการบรหิารการศกึษา เพือ่ยนืยนัองค์ประกอบของการบรหิารงาน

ห้องสมุดโรงเรียนที่ได้จากสังเคราะห์ในขั้นตอนท่ี 1 โดยการวิจัยในครั้งนี้ใช้แบบประเมินความเหมาะสมขององค์ประกอบ มีลักษณะเป็น 

แบบตรวจสอบรายการ
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ผลการวิจัย

ผลการสังเคราะห์องค์ประกอบการบริหารงานห้องสมุด

ผลการสงัเคราะห์องค์ประกอบของการบรหิารงานห้องสมดุ ซึง่ได้จากการศกึษาแนวคดิทฤษฎขีองนกัวชิาการและงานวจัิยท่ีเกีย่วข้อง

ทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยผู้วิจัยได้นาเอาข้อมูลที่ได้จากการสังเคราะห์ เนื้อหาจากเอกสารสู่ตารางการสังเคราะห์องค์ประกอบ

โดยแสดงในรปูความถี ่และเลอืกองค์ประกอบทีม่คีวามถีต่ัง้แต่ร้อยละ 50 ขึน้ไป มาเป็นองค์ประกอบของการบรหิารงานห้องสมดุ พบว่าการ

บริหารงานห้องสมุด มี 4 องค์ประกอบ ได้แก่ 1) ด้านการจัดการอาคารสถานที่ 2) ด้านบุคลากรผู้ปฏิบัติงานห้องสมุด 3) ด้านการให้บริการ

ทรัพยากรสารสนเทศ และ 4) ด้านการจัดสรรงบประมาณ ดังแสดงในตารางที่ 1

ตาราง 1 แสดงการสังเคราะห์องค์ประกอบการบริหารงานห้องสมุดโรงเรียน
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ตาราง 1 แสดงการสังเคราะหอ์งค์ประกอบการบริหารงานห้องสมุดโรงเรียน 

องค์ประกอบในการ
บริหารงานห้องสมุดโรงเรียน 
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 คว
าม

ถี่ 

1. ด้านผู้บริหารสถานศึกษา ✓       1 
2. ด้านอาคารสถานที่/การจัด
สถานที่/บรรยากาศ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓   7 

3. ด้านครุภัณฑ์ ✓       1 
4. ด้านทรัพยากรสารสนเทศ ✓ ✓  ✓ ✓  ✓ 5 
5. ด้านบุคลากร ✓ ✓ ✓ ✓ ✓  ✓ 6 
6. ด้านงบประมาณ ✓  ✓  ✓  ✓ 4 
7. ด้านบริการสารสนเทศ  ✓  ✓  ✓  3 
8. ด้านระบบและเทคโนโลยี  ✓ ✓ ✓    3 
9. ด้านการก าหนดวัตถุประสงค์ 

นโยบาย วิสัยทัศน์ แผนงาน 
โครงการ 

  ✓  ✓   2 

10. ด้านการสร้างความร่วมมือ 
และเครือข่าย 

  ✓     1 

11. ด้านการประกันคุณภาพ
และมาตรฐาน 

  ✓     1 

12. ด้านการบริหารงานใน
รูปแบบคณะกรรมการ 

  ✓  ✓   2 

13. ด้านการบริหารจัดการ      ✓ ✓ 2 
 

ผลการสังเคราะห์เน้ือหาเก่ียวกับองค์ประกอบการบริหารงานห้องสมุดโรงเรียน พบว่า มี 4 องค์ประกอบ ได้แก่ 
1) ด้านการจัดการอาคารสถานที่ 2) ด้านบุคลากรผู้ปฏิบัติงานห้องสมุด 3) ด้านการให้บริการทรัพยากรสารสนเทศ 4) ด้าน
การจัดสรรงบประมาณ สามารถน ามาเป็นนิยามศัพท์เฉพาะได้ดังตารางที่ 2 
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ผลการสังเคราะห์เนื้อหาเกี่ยวกับองค์ประกอบการบริหารงานห้องสมุดโรงเรียน พบว่า มี 4 องค์ประกอบ ได้แก่ 1) ด้านการจัดการ

อาคารสถานที่ 2) ด้านบุคลากรผู้ปฏิบัติงานห้องสมุด 3) ด้านการให้บริการทรัพยากรสารสนเทศ 4) ด้านการจัดสรรงบประมาณ สามารถนา

มาเป็นนิยามศัพท์เฉพาะได้ดังตารางที่ 2

ตารางที่ 2 องค์ประกอบและนิยามศัพท์เฉพาะของการบริหารงานห้องสมุดโรงเรียน
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ตารางที่ 2 องค์ประกอบและนิยามศัพท์เฉพาะของการบริหารงานห้องสมุดโรงเรียน 

 
4.2 การยืนยันองค์ประกอบของการบริหารงานห้องสมุดโรงเรียน 

 ผลการยืนยันองค์ประกอบของการบริหารงานห้องสมุดโรงเรียน เพื่อให้มีความเหมาะสมกับ
บริบทของโรงเรียนในส านักงานเขตพื้นที ่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย ซึ ่งสรุปผลการประเมินของ
ผู้ทรงคุณวุฒิยืนยันว่าองค์ประกอบของการบริหารงานห้องสมุดโรงเรียน ทั้ง 4 องค์ประกอบหลัก ได้แก่     

องค์ประกอบ นิยามศัพท์เฉพาะ 
1. ด้านการจัดการอาคารสถานที่ สถานศึกษามีพื ้นที ่ทางกายภาพที่เหมาะสมกับการจัดห้องสมุด        

มีพ้ืนที่จัดวางหนังสือ ทรัพยากรต่างๆ การบริการการเรียนรู้และท า
กิจกรรมร่วมกัน โดยค านึงถึงความต้องการของผู้ใช้บริการ จนท าให้
เกิดบรรยากาศและแรงจูงใจในการเรียนรู้ ห้องสมุดมีความสะอาด    
มีแสงสว่าง และสิ่งอ านวยความสะดวกต่างๆ ที่เหมาะสม รวมถึง     
มีระบบมาตรการส่งเสริมการประหยัดพลังงาน 

2. ด้านบุคลากรผู้ปฏิบัติงานห้องสมุด ครูผ ู ้ร ับผิดชอบงานห้องสมุดมีความรู ้ความเข้าใจพื ้นฐานทาง
บรรณารักษ์ศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ เห็นความส าคัญของการ
จัดและบริการห้องสมุด มีโอกาสเข้ารับการพัฒนาตนเองในการ
ปฏิบัติงาน สามารถประสานงานให้ความร่วมมือกับบุคคลต่างๆ     
ในการปฏิบัติงานห้องสมุด เสียสละเวลาเพ่ือส่วนร่วม  มีนักเรียนจิต
อาสาเป็นผู้ช่วยปฏิบัติงาน และสามารถให้บริการ ดูแล รักษา และ
พัฒนาห้องสมุดให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของห้องสมุดโรงเรียน 

3. ด้านการให้บริการทรัพยากร
สารสนเทศ 

สถานศึกษามีการคัดเลือก จัดหา จัดเก็บ และคัดออกของสื่อสิ่งพิมพ์ 
สื ่อการศึกษา สื ่อดิจิทัลในห้องสมุดที ่มีระบบ มีความเหมาะสม        
มีคุณภาพ และมีเพียงพอต่อการให้บริการ ครอบคลุมหลักสูตรการ
เรียนการสอน และกิจกรรมของสถานศึกษา มีสารสนเทศที่ผลิตได้
ในท้องถ่ิน มีการจัดเก็บทรัพยากรสารสนเทศอย่างเป็นระบบเพ่ือให้
สามารถสืบค้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ สะดวก รวดเร็ว สอดคล้องกับ
ความก้าวหน้าของเทคโนโลยี จนเกิดความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ 

4. ด้านการจัดสรรงบประมาณ ผู้บริหารสถานศึกษาจัดสรรงบประมาณการพัฒนาห้องสมุดไว้ใน
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ส าหรับการจัดซ้ือ
ทรัพยากรสารสนเทศ การให้บริการต่างๆ ของห้องสมุด การส่งเสริม
เครือข่ายความร่วมมือเพ่ือสนับสนุนงบประมาณ การจัดกิจกรรมเพ่ือ
หารายได้ส าหรับห้องสมุด รวมถึงการซ่อมแซมรักษาทรัพยากรต่างๆ 
และอาคารสถานที่ของห้องสมุดด้วย 

การยืนยันองค์ประกอบของการบริหารงานห้องสมุดโรงเรียน

ผลการยืนยันองค์ประกอบของการบริหารงานห้องสมุดโรงเรียน เพื่อให้มีความเหมาะสมกับบริบทของโรงเรียนในสานักงานเขต

พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย ซึ่งสรุปผลการประเมินของผู้ทรงคุณวุฒิยืนยันว่าองค์ประกอบของการบริหารงานห้องสมุดโรงเรียน 

ทั้ง 4 องค์ประกอบหลัก ได้แก่
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องค์ประกอบ

นิยามศัพท์เฉพาะ

1.  ด้านการจัดการอาคารสถานที่

 สถานศึกษามีพื้นที่ทางกายภาพที่เหมาะสมกับการจัดห้องสมุด มีพื้นที่จัดวางหนังสือ ทรัพยากรต่างๆ การบริการการเรียนรู้

และทากจิกรรมร่วมกัน โดยคานงึถึงความต้องการของผูใ้ช้บรกิาร จนทาให้เกดิบรรยากาศและแรงจงูใจในการเรยีนรู ้ห้องสมดุมคีวามสะอาด 

มีแสงสว่าง และสิ่งอานวยความสะดวกต่างๆ ที่เหมาะสม รวมถึง มีระบบมาตรการส่งเสริมการประหยัดพลังงาน

2.  ด้านบุคลากรผู้ปฏิบัติงานห้องสมุด

 ครูผู้รับผิดชอบงานห้องสมุดมีความรู้ความเข้าใจพื้นฐานทางบรรณารักษ์ศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ เห็นความสาคัญ

ของการจัดและบริการห้องสมุด มีโอกาสเข้ารับการพัฒนาตนเองในการปฏิบัติงาน สามารถประสานงานให้ความร่วมมือกับบุคคลต่างๆ

ในการปฏิบัติงานห้องสมุด เสียสละเวลาเพื่อส่วนร่วม มีนักเรียนจิตอาสาเป็นผู้ช่วยปฏิบัติงาน และสามารถให้บริการ ดูแล รักษา และพัฒนา

ห้องสมุดให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของห้องสมุดโรงเรียน

3.  ด้านการให้บริการทรัพยากรสารสนเทศ

 สถานศึกษามีการคัดเลือก จัดหา จัดเก็บ และคัดออกของสื่อสิ่งพิมพ์ สื่อการศึกษา สื่อดิจิทัลในห้องสมุดที่มีระบบ มีความ

เหมาะสม มคีณุภาพ และมเีพยีงพอต่อการให้บรกิาร ครอบคลมุหลกัสตูรการเรยีนการสอน และกจิกรรมของสถานศกึษา มสีารสนเทศทีผ่ลติ

ได้ในท้องถิ่น มีการจัดเก็บทรัพยากรสารสนเทศอย่างเป็นระบบเพื่อให้สามารถสืบค้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ สะดวก รวดเร็ว สอดคล้องกับ

ความก้าวหน้าของเทคโนโลยี จนเกิดความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ

4.  ด้านการจัดสรรงบประมาณ

 ผู้บริหารสถานศึกษาจัดสรรงบประมาณการพัฒนาห้องสมุดไว้ในแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา สาหรับการ

จัดซื้อทรัพยากรสารสนเทศ การให้บริการต่างๆ ของห้องสมุด การส่งเสริมเครือข่ายความร่วมมือเพื่อสนับสนุนงบประมาณ การจัดกิจกรรม

เพื่อหารายได้สาหรับห้องสมุด รวมถึงการซ่อมแซมรักษาทรัพยากรต่างๆ และอาคารสถานที่ของห้องสมุดด้วย

 1) ด้านการจัดการอาคารสถานท่ี 2) ด้านบุคลากรผู้ปฏิบัติงานห้องสมุด 3) ด้านการให้บริการทรัพยากรสารสนเทศ 

4) ด้านการจัดสรรงบประมาณ มีความเหมาะสม และนามาปรับปรุงนิยามศัพท์เฉพาะให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ดังแสดงในภาพที่ 1
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1) ด้านการจัดการอาคารสถานท่ี 2) ด้านบุคลากรผู้ปฏิบัติงานห้องสมุด 3) ด้านการให้บริการทรัพยากร
สารสนเทศ  4) ด้านการจัดสรรงบประมาณ มีความเหมาะสม และน ามาปรับปรุงนิยามศัพท์เฉพาะให้
เหมาะสมยิ่งขึ้น  ดังแสดงในภาพท่ี 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 1 โมเดลองค์ประกอบการบรหิารงานห้องสมุดโรงเรียน 
 

5. อภิปรายผลการวิจัย 
การศึกษาองค์ประกอบการบริหารงานห้องสมุดของโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา

มัธยมศึกษาสุโขทัย ในครั้งน้ี ได้ จากการสังเคราะห์เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เพ่ือให้ได้องค์ประกอบการบริหารงาน
ห้องสมุดโรงเรียนที่สอดคล้องกับบริบทของสานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย พบว่า การบริหารงานห้องสมุด
ของโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย  มีจานวน 4 องค์ประกอบหลัก ได้แก่       
1) ด้านการจัดการอาคารสถานที่ 2) ด้านบุคลากรผู้ปฏิบัติงานห้องสมุด 3) ด้านการให้บริการทรัพยากรสารสนเทศ และ     
4) ด้านการจัดสรรงบประมาณ ซึ่งผลการวิจัยที ่ออกมาเช่นนี้ เนื่องจากในการศึกษาเพื่อพัฒนาองค์ประกอบของการ
บริหารงานห้องสมุดโรงเรียนผู ้วิจัยท าการศึกษาทบทวนแนวคิดทฤษฎีที ่เกี ่ยวข้องกับการบริหารงานห้องสมุดอย่าง
หลากหลาย และรัดกุม ร่วมกับสัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิเพ่ือยืนยันองค์ประกอบการบริหารงานห้องสมุดโรงเรียนที่ได้จากการ
สังเคราะห์เอกสารอีกครั้ง ซึ่งผู้ทรงคุณวุฒิได้ให้การยืนยันตามที่สังเคราะห์มาและมีการเพ่ิมเติมรายละเอียดในนิยามศัพท์
เฉพาะเพื่อให้มีความชัดเจนมากขึ ้น และสอดคล้องตามบริบทของโรงเรียนสังกัดส านักเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
สุโขทัยมากขึ้น ดังนั้นผลการวิจัยจึงท าให้ได้องค์ประกอบการบริหารงานห้องสมุดโรงเรียนเป็นไปตามที่ผู้วิจัยก าหนดข้ึน 
สอดคล้องกับ พรรณิภา สุขคี้, (2559) ได้ท าการวิจัยเรื่อง  ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการใช้บริการห้องสมุดโรงเรียน
วัดล่าง (บวรวิทยายน 3) สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 จากการการสังเคราะห์เอกสาร
และงานวิจัยที ่เกี ่ยวข้องได้กรอบแนวคิดในการวิจัย 4 ด้าน ดังนี ้ คือ 1) ด้านอาคารสถานที่ 2) ด้านบุคลากร 3) ด้าน
ทรัพยากรสารสนเทศ 4) ด้านการให้บริการ  สอดคล้องกับสุธิดา ธนบัตร, (2560) ได้ท าการวิจัยเรื ่อง การบริหารการ
บริหารงานห้องสมุดของโรงเรียนในเครือข่ายที ่ 8 สังกัดส านักงานเขตพื้นที ่การศึกษาประถมศึกษา จังหวัดระนอง 

ภาพที่ 1 โมเดลองค์ประกอบการบริหารงานห้องสมุดโรงเรียน

อภิปรายผลการวิจัย

การศึกษาองค์ประกอบการบริหารงานห้องสมุดของโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย

ในครัง้นี ้ได้ จากการสงัเคราะห์เอกสารและงานวจิยัทีเ่กีย่วข้อง เพือ่ให้ได้องค์ประกอบการบรหิารงานห้องสมุดโรงเรยีนทีส่อดคล้องกบับรบิท
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ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย พบว่า การบริหารงานห้องสมุดของโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การ

ศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย มีจานวน 4 องค์ประกอบหลัก ได้แก่ 1) ด้านการจัดการอาคารสถานที่ 2) ด้านบุคลากรผู้ปฏิบัติงานห้องสมุด

3) ด้านการให้บรกิารทรพัยากรสารสนเทศ และ 4) ด้านการจดัสรรงบประมาณ ซึง่ผลการวจิยัทีอ่อกมาเช่นนี ้เนือ่งจากในการศกึษาเพือ่พฒันา

องค์ประกอบของการบรหิารงานห้องสมดุโรงเรียนผูว้จิยัทาการศกึษาทบทวนแนวคดิทฤษฎทีีเ่กีย่วข้องกบัการบรหิารงานห้องสมดุอย่างหลาก

หลาย และรัดกุม ร่วมกับสัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อยืนยันองค์ประกอบการบริหารงานห้องสมุดโรงเรียนที่ได้จากการสังเคราะห์เอกสารอีก

ครั้ง ซึ่งผู้ทรงคุณวุฒิได้ให้การยืนยันตามที่สังเคราะห์มาและมีการเพิ่มเติมรายละเอียดในนิยามศัพท์เฉพาะเพื่อให้มีความชัดเจนมากขึ้น 

และสอดคล้องตามบริบทของโรงเรียนสังกัดสานักเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัยมากขึ้น ดังนั้นผลการวิจัยจึงทาให้ได้องค์ประกอบ

การบริหารงานห้องสมุดโรงเรียนเป็นไปตามที่ผู้วิจัยกาหนดขึ้น สอดคล้องกับ พรรณิภา สุขคี้, (2559) ได้ทาการวิจัยเรื่อง ความพึงพอใจของ

นักเรียนที่มีต่อการใช้บริการห้องสมุดโรงเรียนวัดล่าง (บวรวิทยายน 3) สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 

จากการการสังเคราะห์เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องได้กรอบแนวคิดในการวิจัย 4 ด้าน ดังนี้ คือ 1) ด้านอาคารสถานที่ 2) ด้านบุคลากร 

3) ด้านทรัพยากรสารสนเทศ 4) ด้านการให้บริการ สอดคล้องกับสุธิดา ธนบัตร, (2560) ได้ทาการวิจัยเรื่อง การบริหารการบริหารงานห้อง

สมุดของโรงเรียนในเครือข่ายที่ 8 สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา จังหวัดระนอง

ผลการวิจัยพบว่า สภาพการบริหารงาห้องสมุดโรงเรียน มี 4 องค์ประกอบ ดังนี้ 1) ด้านการจัดกิจกรรม 2) ด้านบุคลากร

3) ด้านสิง่อานวยความสะดวก 4) ด้านอาคารสถานที ่สอดคล้องกับนลินี ทบัวเิชยีร, (2561) ได้ทาการวจัิยเรือ่ง ปัญหาและแนวทางการพฒันา

คุณภาพห้องสมุดโรงเรียนมัธยมศึกษาอาเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา เขต 18 จากการศึกษาเอกสารของสา

นักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา (2552, หน้า 8 – 22) ได้กาหนดมาตรฐานห้องสมุดและตัวบ่งชี้เพื่อพัฒนาคุณภาพห้องสมุดโรงเรียนให้

ได้มาตรฐานห้องสมุดและตัวบ่งชี้ มี 4 มาตรฐาน ดังนี้ 1) มาตรฐานด้านผู้บริหาร 2) มาตรฐานด้านครู 3) มาตรฐานด้านผู้เรียน 4) มาตรฐาน

ด้านทรัพยากรสารสนเทศ

สรุปผลการวิจัย

ผลการศึกษาองค์ประกอบของการบริหารงานห้องสมุดของโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา

สโุขทยั พบว่าการบรหิารงานห้องสมดุของโรงเรยีนมธัยมศกึษา สงักดัสานกังานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามธัยมศกึษาสโุขทยั มจีานวน 4 องค์ประกอบ

หลกั ได้แก่ 1) ด้านการจดัการอาคารสถานที ่สถานศกึษามพีืน้ทีท่างกายภาพทีเ่หมาะสมกับการจดัห้องสมดุ มพีืน้ทีจ่ดัวางหนงัสอื ทรพัยากร

ต่างๆ การบริการการเรียนรู้และทากิจกรรมร่วมกัน โดยคานึงถึงความต้องการของผู้ใช้บริการ จนทาให้เกิดบรรยากาศและแรงจูงใจในการ

เรยีนรู้ ห้องสมดุมีความสะอาด มแีสงสว่าง และสิง่อานวยความสะดวกต่างๆ ทีเ่หมาะสม รวมถงึมรีะบบมาตรการส่งเสรมิการประหยดัพลงังาน 

2) ด้านบคุลากรผูป้ฏบิติังานห้องสมดุ ครผูู้รบัผดิชอบงานห้องสมดุมคีวามรูค้วามเข้าใจพืน้ฐานทางบรรณารกัษ์ศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ 

เห็นความสาคัญของการจัดและบริการห้องสมุด มีโอกาสเข้ารับการพัฒนาตนเองในการปฏิบัติงาน สามารถประสานงานให้ความร่วมมือกับ

บคุคลต่าง ๆ  ในการปฏบิตังิานห้องสมดุ เสยีสละเวลาเพือ่ส่วนร่วม มนีกัเรยีนจติอาสาเป็นผู้ช่วยปฏบิตังิาน และสามารถให้บรกิาร ดแูล รกัษา 

และพฒันาห้องสมดุให้สอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ของห้องสมดุโรงเรยีน 3) ด้านการให้บรกิารทรพัยากรสารสนเทศ สถานศึกษามกีารคดัเลอืก 

จัดหา จัดเก็บ และคัดออกของสื่อสิ่งพิมพ์ สื่อการศึกษา สื่อดิจิทัลในห้องสมุดที่มีระบบ มีความเหมาะสม มีคุณภาพ และมีเพียงพอต่อการให้

บรกิาร ครอบคลมุหลักสตูรการเรยีนการสอน และกจิกรรมของสถานศึกษา มสีารสนเทศทีผ่ลิตได้ในท้องถิน่ มกีารจดัเกบ็ทรพัยากรสารสนเทศ

อย่างเป็นระบบเพือ่ให้สามารถสบืค้นได้อย่างมปีระสทิธภิาพ สะดวก รวดเรว็ สอดคล้องกบัความก้าวหน้าของเทคโนโลย ีจนเกดิความพงึพอใจ

ของผูใ้ช้บริการ 4) ด้านการจดัสรรงบประมาณ ผูบ้รหิารสถานศกึษาจดัสรรงบประมาณการพฒันาห้องสมดุไว้ในแผนพฒันาคณุภาพการศกึษา

ของสถานศึกษา สาหรับการจัดซื้อทรัพยากรสารสนเทศ การให้บริการต่างๆ ของห้องสมุด การส่งเสริมเครือข่ายความร่วมมือเพื่อสนับสนุน

งบประมาณ การจัดกิจกรรมเพื่อหารายได้สาหรับห้องสมุด รวมถึงการซ่อมแซมรักษาทรัพยากรต่างๆ และอาคารสถานที่ของห้องสมุดด้วย
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บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาแนวคิดการบริหารจัดการของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์โป่งเจริญ (กุดแข้ด่อน) 

และ 2) ศึกษาความแตกต่างของลักษณะทางประชากรศาสตร์ที่มีความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวคิดการบริหารจัดการของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน

เกษตรอินทรีย์โป่งเจริญ (กุดแข้ด่อน) กลุ่มตัวอย่าง คือ สมาชิกกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์โป่งเจริญ (กุดแข้ด่อน) จ�านวน 52 คน 

ใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บข้อมูล และในการวิเคราะห์ข้อมูลโดยน�าเสนอในรูปของค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) 

ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) และการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA)

ผลการวิจัย พบว่า 1) สมาชิกมีความคิดเห็นเก่ียวกับแนวคิดการบริหารจัดการของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์โป่งเจริญ  

(กดุแข้ด่อน) โดยรวมอยูใ่นระดบัมากทีส่ดุ ( =4.71) ประกอบด้วย ด้านการบงัคับบญัชาส่ังการ (Commanding)( =4.83) ด้านการจดัองค์กร 

(Organizing)( =4.77) ด้านการวางแผน (Planning)( =4.65) ด้านการประสานงาน (Coordination)( =4.65) และด้านการควบคุม  

(Controlling) ( =4.63) และ 2) สมาชิกกลุ่มที่มีเพศ อายุ ระดับการศึกษา ระดับรายได้เฉลี่ยต่อเดือน และอาชีพแตกต่างกัน มีความคิดเห็น

เกี่ยวกับแนวคิกการบริหารจัดการ ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์โป่งเจริญ (กุดแข้ด่อน) ต�าบลกุดเชียงหมี อ�าเภอเลิงนกทา 

จังหวัดยโสธรไม่แตกต่างกันที่ระดับนัยส�าคัญทางสถิติ .05

ค�าส�าคัญ: แนวคิดการบริหารจัดการ 

Abstract

The purpose of this research was to 1) to study the Management Concept of Pong Charoen Organic Agriculture 

Community Enterprise Group (Kut Khae Dhon) and 2) To study the differences in demographic characteristics the  

Management Concept of Pong Charoen Organic Agriculture Community Enterprise Group (Kut Khae Dhon). The sample 

group was group member of Pong Charoen Organic Agriculture Community Enterprise Group (Kut Khae Dhon) 52  

examples. Use questionnaires as a tool to collect data. The data were presented in the form of Percentage, Mean, 

Standard Deviation and One-way ANOVA. 

The findings were as follows: 1) Members had their opinions on the management concept of the Pong 

Charoen Organic Agriculture Community Enterprise Group (Kut Khae Dhon) with a highest overall level ( =4.65)  

consisting of Commanding ( =4.83) Organizing ( =4.77) Planning ( =4.65) Coordination ( =4.65) and Controlling ( =4.63). 

2) Members with gender, age, education level, average monthly income level and occupation are different Opinions 

about the Management Concept of Pong Charoen Organic Agriculture Community Enterprise Group (Kut Khae Dhon), 

Tambon Kudchiangmee, Amphoe Loeng Nok Tha, Yasothon Province differed at a statistically significant level of .05.

Keywords: Management Concept
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บทน�า 

ประเทศชาติก�าลังเผชิญปัญหาวิกฤตทางเศรษฐกิจ และประชาชนทุกระดับประสบปัญหาต่างๆ ปัญหาหนึ่งที่ประชาชนระดับราก

หญ้าซึ่งเป็นคนกลุ่มใหญ่ของประเทศถูกรุมเร้าคือปัญหาความยากจน รัฐบาลจึงได้ประกาศสงครามกับความยากจน (ส�านักงานพัฒนาชุมชน 

จังหวัดยโสธร; ออนไลน์) ซึ่งสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) ที่ได้จัดท�าขึ้นบนพื้นฐาน

ของยทุธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ.2561-2580) โดยได้ก�าหนดประเดน็การพฒันาพร้อมทัง้แผนงาน/โครงการส�าคญัทีต้่องด�าเนนิการให้เห็นผล

เป็นรูปธรรมในช่วง 5 ปีแรกของการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติเพื่อเตรียมความพร้อมคน สังคม และระบบเศรษฐกิจของประเทศให้สามารถ

ปรบัตวัรองรับผลกระทบจากการเปลีย่นแปลงได้อย่างเหมาะสม ขณะเดยีวกนัยงัได้ก�าหนดแนวคดิและกลไกการขบัเคล่ือนและตดิตามประเมนิ

ผลที่ชัดเจนเพื่อก�ากับให้การพัฒนาเป็นไปอย่างมีทิศทางและเกิดประสิทธิภาพน�าไปสู่การพัฒนาเพื่อประโยชน์สุขที่ยั่งยืนของสังคมไทย โดย

ได้น้อมน�าหลกั“ปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีง” มาเป็นปรชัญาน�าทางในการพฒันาประเทศต่อเนือ่งจากแผนพฒันาฯ ฉบบัที ่9-11 เพือ่เสรมิ

สร้างภูมิคุ้มกันและช่วยให้สังคมไทยสามารถยืนหยัดอยู่ได้อย่างมั่นคงเกิดภูมิคุ้มกัน และมีการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างเหมาะสม ส่งผล

ให้การพัฒนาประเทศสู่ความสมดุลและยัง่ยนื (ส�านกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาต ิส�านกันายกรัฐมนตรี; ออนไลน์) 

ซึง่สอดคล้องกบัแผนปฏิบติัการขับเคลือ่นโครงการหนึง่ต�าบล หนึง่ผลติภณัฑ์ปี 2562-2563 โครงการหนึง่ต�าบลหนึง่ผลติภณัฑ์ (OTOP ทีเ่ริม่

มาตั้งแต่ปี พ.ศ.2544 มีความเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี

โครงการหนึ่งต�าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (One Tambon, One Product) หรือเรียกย่อว่า โอทอป (OTOP) เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 

2544 รัฐบาลทักษิณ ชินวัตรด�ารงต�าแหน่งนายกรัฐมนตรีระหว่าง พ.ศ. 2544-2549 ในขณะนั้นได้แถลงนโยบายต่อรัฐสภาเป็นนโยบายเร่ง

ด่วนโดยจัดให้มีโครงการหนึ่งต�าบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ (One Tambon One Product : OTOP ซึ่งมีที่มาจากแนวคิด One Village, One 

Product ของเมืองโออิตะ ประเทศญี่ปุ่นจากโครงการหนึ่งหมู่บ้านหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OVOP) ที่ประสบความส�าเร็จของญี่ปุ่นมาเป็นแบบอย่าง

โครงการกระตุ้นให้ชุมชนหมู่บ้านพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น และการตลาดเลือกผลิตภัณฑ์ที่โดดเด่นมาหนึ่งชิ้นจากแต่ละต�าบลมา

ประทับตราว่า “ผลิตภัณฑ์โอทอป” และจัดหาเวทีในประเทศและระหว่างประเทศเพื่อประชาสัมพันธ์สินค้าเหล่านี้ (วิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี 

; ออนไลน์) เป็นการส่งเสริมสนับสนุนกระบวนการพัฒนาท้องถิ่น สร้างชุมชนที่เข้มแข็งพึ่งตนเองได้ให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการสร้างงาน 

สร้างรายได้ ด้วยการน�าทรัพยากรภูมิปัญญาในท้องถ่ินมาพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์และบริการที่มีจุดเด่นและมูลค่าเพิ่มเป็นที่ต้องการของตลาด

ทั้งในและต่างประเทศ สอดคล้องกับวัฒนธรรมและวิถีชีวิตของท้องถิ่น โดยชาวจังหวัดยโสธรก็ได้ด�าเนินการตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล

ในการส่งเสริม สนับสนุน โดยการสร้างชุมชนที่เข็มแข็งในการเลือกผลิตภัณฑ์ที่โดดเด่นมาหนึ่งชิ้นจากแต่ละต�าบลซึ่งสอดคล้องกับโครงการ

หนึ่งต�าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (One Tambon, One Product) ตามแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนโครงการหนึ่งต�าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ปี 2562-2563 

(ส�านักนายกรัฐมนตรี ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการอ�านวยการหนึ่งต�าบล หนึ่งผลิตภัณฑ์แห่งชาติ ; ออนไลน์) จังหวัดยโสธรมีผลิตภัณฑ์ 

OTOP ที่มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักกันอย่างกว้างขวาง คือ หมอนขวานผ้าขิด ผลิตภัณฑ์จักรสานจากไม้ไผ่ ผลิตภัณฑ์จากกก ผ้าย้อมสีธรรมชาติ 

ส่วนประเภทอาหาร ได้แก่ ข้าวหอมมะลอินิทรย์ี ข้าวหอมมะลคิณุภาพดข้ีาว 5 สายพนัธุ ์และปลาส้มยโสธร มกีลุม่ผูผ้ลติผูป้ระกอบการ OTOP 

ที่ลงทะเบียนในระบบปี 2559-2562 รวมจ�านวน 1,206 กลุ่ม/ราย กลุ่มผู้ผลิตชุมชน 986 กลุ่ม วิสาหกิจชุมชน/SME 3 กลุ่ม/ราย และผู้ผลิต

ชุมชนที่เป็นเจ้าของรายเดียว 217 ราย โดยมีผลิตภัณฑ์รวมจ�านวน 1,758 ผลิตภัณฑ์ แยกเป็นประเภทอาหาร 353 ผลิตภัณฑ์ เครื่องดื่ม  

19 ผลิตภัณฑ์ ผ้าและเครื่องแต่งกาย 312 ผลิตภัณฑ์ของใช้ของตกแต่ง 996 ผลิตภัณฑ์ สมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร 78 ผลิตภัณฑ์ แบ่งตามระดับ

การพัฒนาจะเป็นกลุ่มดาวเด่นสู่สากล (A) 131 ผลิตภัณฑ์กลุ่มอนุรักษ์สร้างคุณค่า (B)137 ผลิตภัณฑ์ กลุ่มพัฒนาสู่การแข่งขัน (C) 256 

ผลิตภัณฑ์ และกลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา (D) 1,234 ผลิตภัณฑ์ (ส�านักงานจังหวัดยโสธร กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลการพัฒนา จังหวัด ; 

ออนไลน์) ซึ่งผลิตภัณฑ์ OTOP ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนสะสมจ�านวน 986 ผลิตภัณฑ์ (ข้อมูล ณ ปี 2562)

จากที่ได้กล่าวมาข้างต้น จะเห็นได้ว่าผลิตภัณฑ์ OTOP จังหวัดยโสธร กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา (D) มีจ�านวนถึง 1,234 ผลิตภัณฑ์

เป็นส่วนใหญ่ คิดเป็นร้อยละ 70.20 % ซึ่งเป็นกลุ่มปรับตัวการพัฒนาที่มีการผลิตง่าย ไม่ซับซ้อน ผลิตได้จ�านวนน้อย หรือหลากหลาย แต่ยัง

ไม่ได้มีการรับรองมาตรฐาน ต้องการพัฒนาศักยภาพในตัวผลิตภัณฑ์ กระบวนการผลิต และการบริหารจัดการเพื่อเข้าสู่การรับรองมาตรฐาน 

(ส�านักส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถ่ินและวิสาหกิจชุมชน กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย; ออนไลน์) ให้เป็นที่เชื่อถือ เป็นที่ยอมรับ  

และสร้างความมัน่ใจให้กบัผูบ้รโิภคในการเลอืกซือ้ผลติภณัฑ์ มุง่เน้นให้เกดิการพฒันาอย่างยัง่ยนื เพือ่ยกระดบัคุณภาพของผลิตภณัฑ์ OTOP 

ให้เป็นไปตามมาตรฐานท่ีก�าหนด และสอดคล้องกับนโยบาย OTOP ตามนโยบายส�าคัญของรัฐบาลโครงการหนึ่งต�าบล หน่ึงผลิตภัณฑ์ 

ในการแก้ไขปัญหาความยากจนของชมุชน จากประเด็นปัญหาดงักล่าวข้างต้น ผูว้จิยัจงึมคีวามสนใจทีจ่ะศกึษาแนวคดิการบรหิารจดัการของ

กลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์โป่งเจริญ (กุดแข้ด่อน) ต�าบลกุดเชียงหมี อ�าเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร เพื่อน�าไปเป็นองค์ความรู้ในการ
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พัฒนาผู้ผลิต กลุ่มผู้ประกอบการ OTOP ให้มีศักยภาพทางการผลิตการบริหารจัดการและพัฒนาผลิตภัณฑ์OTOP ให้มีคุณภาพ และได้รับ

มาตรฐานจากหน่วยงานของรฐั เป็นการส่งเสริมการตลาดในระดบัต่างๆ ได้อย่างทัว่ถงึ ประกอบกบัยกระดบัคณุภาพ และมาตรฐานผลติภณัฑ์ 

OTOP อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้นต่อไป

วัตถุประสงค์การวิจัย

เพือ่ศกึษาแนวคดิการบรหิารจดัการของกลุม่วสิาหกจิชมุชนเกษตรอนิทรย์ีโป่งเจรญิ (กดุแข้ด่อน) ต�าบลกดุเชยีงหม ีอ�าเภอเลงินกทา 

จังหวัดยโสธร

เพือ่ศกึษาความแตกต่างของลกัษณะทางประชากรศาสตร์ทีมี่ความคิดเหน็เกีย่วกับแนวคิดการบรหิารจดัการของกลุ่มวิสาหกจิชมุชน

เกษตรอินทรีย์โป่งเจริญ (กุดแข้ด่อน) ต�าบลกุดเชียงหมี อ�าเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร

สมมติฐานการวิจัย

สมาชิกกลุ่มที่มีเพศ อายุ ระดับการศึกษา ระดับรายได้เฉล่ียต่อเดือน และอาชีพแตกต่างกัน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวคิกการ

บริหารจัดการ ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์โป่งเจริญ (กุดแข้ด่อน) ต�าบลกุดเชียงหมี อ�าเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธรแตกต่างกัน

ขอบเขตการวิจัย

1.  ขอบเขตด้านเนือ้หา แนวคดิทฤษฎเีกีย่วกบัการบรหิารจดัจากการทบทวนวรรณกรรมของนกัวชิาการหลายท่าน ส่วนใหญ่พบ

ว่าองค์ประกอบของการบริหารจัดการมี 5 ปัจจัยซึ่งสอดคล้องกับทฤษฎีของ Henri Fayol มีหลักการส�าคัญ 5 ปัจจัยคือหลัก POCCC 

การวางแผน (Planning) การจัดองค์กร (Organizing) การบังคับบัญชาสั่งการ (Commanding) การประสานงาน (Coordination) และการ

ควบคุม(Controlling) 

2.  ขอบเขตด้านพื้นที่ คือ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์โป่งเจริญ (กุดแข้ด่อน) ต�าบลกุดเชียงหมี อ�าเภอเลิงนกทา จังหวัด

ยโสธร เป็นกลุ่มที่ได้รับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์สินค้า OTOP ระดับ 5 ดาว

3.  ขอบเขตด้านเวลา ระยะเวลาในการเก็บข้อมูล มีนาคม 2564 – มิถุนายน 2564

ประโยชน์ที่ได้รับจากการวิจัย

1. ข้อมูลที่ได้จากการศึกษาครั้งนี้เป็นองค์ความรู้ใหม่ทางวิชาการ 

2. ทราบถึงแนวคิดการบริหารจัดการ ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์โป่งเจริญ (กุดแข้ด่อน) ต�าบลกุดเชียงหมี อ�าเภอ

เลิงนกทา จังหวัดยโสธร

3. การศึกษาครั้งน้ีผู้วิจัยสามารถอธิบายแนวคิดการบริหารจัดการของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์โป่งเจริญ (กุดแข้ด่อน) 

ต�าบลกุดเชียงหมี อ�าเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร เพื่อเป็นแนวทางให้กับงานวิจัยที่เกี่ยวข้องได้ทราบถึงองค์ความรู้ใหม่ และน�าไปใช้ในการ

ต่อยอดแนวคิดในการวิจัยในอนาคตได้

การทบทวนวรรณกรรม 

แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับการบริหารจัดการ 

หลักในการบริหารจัดการ (Principles of Management) ตามแนวคิดของ อองริ ฟาโยล (Henri Fayol) Henri Fayol : ถึงแม้ว่า

เขาจะเป็นนักทฤษฎียุคเดียวกันกับ Frederick Winslow Taylor บิดาแห่งแนวความคิดการจัดการแบบวิทยาศาสตร์ (Scientific  

Management) แต่ทฤษฎีการจัดการของเขาน้ันแตกต่างจนได้รับการยกย่องว่าเป็น Founder of Modern Management Method  

ผูก่้อก�าเนดิศาสตร์แห่งการบรหิารยคุใหม่เลยทเีดยีว โดยแนวความคิดของเขาให้ความส�าคัญกบับคุคลากร ระบบการท�างาน ระบบค่าตอบแทน 

ไปจนถึงระบบสวัสดิการ เพื่อสร้างความเป็นธรรมแก่แรงงานและสร้างความภักดีต่อองค์กรในคราวเดียวกันด้วย ทฤษฎีของเขานั้นก็คือ  

Fayolism หรือทฤษฎีการบริหารจัดการธุรกิจ Theory of Business Administration น่ันเอง โดยมีหลักการส�าคัญอยู่ 5 ปัจจัยหลักท่ี 

เรียกว่า POCCC ซึ่งต้องประสานสอดคล้องกันได้แก่
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1)  P – Planning : การวางแผน การก�าหนดแผนปฎิบัติการหรือวิถีทางที่จะปฎิบัติงานไว้ตั้งแต่ต้นจนจบ ให้ครอบคลุมทุก

กระบวนการ เป็นแนวทางท่ีวางไว้ส�าหรับการท�างานในอนาคต ซึ่งการวางแผนนี้จะเกิดขึ้นจากวิสัยทัศน์บวกกับจินตนาการในการบริหาร

จัดการที่คาดการณ์ล่วงหน้า ซึ่งจะถ่ายทอดออกมาเป็นแผนปฎิบัติการการท�างานและเป้าหมายที่จะต้องบรรลุสู่ความส�าเร็จ

2)  O – Organizing : การจัดองค์กร การก�าหนดต�าแหน่งงาน ภาระ หน้าที่ ความรับผิดชอบ ตลอดจนจ�านวนคน ให้ครอบคลุม

การท�างานครบทุกกระบวนการ รวมถึงการจัดโครงสร้างต�าแหน่ง โครงสร้างองค์กร เพื่อจัดล�าดับการบริหารและสั่งการด้วย หากองค์กรมี

การจัดการองค์กรท่ีเป็นระบบระเบียบ แบ่งงานชัดเจน ไม่ทับซ้อน มีหน้าที่ครบ มีปริมาณคนพอกับที่ต้องการ ก็ย่อมท�าให้การท�างานมี

ประสิทธิภาพ และโอกาสบรรลุผลส�าเร็จที่สูง

3)  C – Commanding : การบังคับบัญชาหรือสั่งการ การจัดองค์กรตลอดจนจัดโครงสร้างการท�างานนั้นจะท�าให้เราเห็นสาย

บังคับบัญชาท่ีชัดเจน เห็นล�าดับความส�าคัญ ตลอดจนอ�านาจหน้าที่ในการส่ังการ เพราะการท�างานหมู่มากจ�าเป็นต้องมีผู้บังคับบัญชาเพื่อ

ให้การท�างานด�าเนินไปได้อย่างราบรื่น มีคนคอยควบคุม สั่งการดูภาพรวม ตลอดจนสอดส่องปัญหาเพื่อหาทางแก้ไขให้ไวที่สุด ข้อดีในการมี

อ�านาจสัง่การอกีอย่างกคื็อช่วยให้เกิดการตดัสนิใจอย่างทนัท่วงท ีผู้ทีม่อี�านาจการตดัสินใจจะต้องสามารถวเิคราะห์ส่ิงต่างๆ ได้อย่างรอบคอบ 

และตัดสินใจได้เฉียบขาด ว่องไว ตลอดจนมีความรับผิดชอบในการตัดสินใจของตนด้วย และผู้บังคับบัญชาที่ดียังสามารถที่จะสร้างแรงจูงใจ

ในการท�างาน เข้าใจและเอาใจใส่ผู้ใต้บังคับบัญชา ให้ก�าลังใจ รวมถึงอยู่ข้างๆ ในยามที่เกิดวิกฤติ

4)  C – Coordinating : การประสานงาน หมายถึงภาระหน้าที่ในการเชื่อมโยงงานตลอดจนการปฎิบัติการทุกอย่างรวมไปถึง

ก�าลังคนที่หน่วยให้ท�างานเข้ากันให้ได้ ก�ากับให้มุ่งไปสู่เป้าหมายเดียวกัน อ�านวยให้เกิดการท�างานที่ราบรื่น เพื่อให้เกิดผลส�าเร็จตามที่วางไว้ 

ทกุอย่างหากขาดการประสานงานทีด่กีอ็าจท�าให้เกดิความล้มเหลวได้ เมือ่มกีารแบ่งโครงสร้างตลอดจนมอบหมายงานให้กับแต่ละส่วนชดัเจน

แล้วการประสานงานให้เกิดการท�างานที่ดีที่สุดนั้นมีความจ�าเป็นอย่างยิ่ง เพราะแต่ละส่วนต้องท�างานสอดประสานกันเพื่อผลส�าเร็จเดียวกัน

นั่นเอง การประสานงานที่ดีนั้นจ�าเป็นจะต้องมีในทุกระดับ ตั้งแต่ระดับบุคคลต่อบุคคล หัวหน้างานต่อลูกน้อง แผนกต่อแผนก ไปจนถึง 

ผู้บริหารต่อทุกหน่วยงานในองค์กรเช่นกัน

 5) C – Controlling : การควบคุม การควบคุมในที่นี้หมายถึงการก�ากับตลอดจนบริหารจัดการทุกอย่างให้ส�าเร็จลุล่วงไป

ตามแผนทีว่างไว้ ประครองการด�าเนนิงานให้เป็นไปตามกรอบทีก่�าหนด ทัง้ในเรือ่งของกรอบเวลา มาตรฐานการปฎิบตักิาร ขัน้ตอนการท�างาน 

ไปจนถงึการประสานงานทกุฝ่ายให้เกดิความราบรืน่ การควบคุมนีย้งัรวมไปถงึการบรหิารทีไ่ม่ใช่ทรพัยากรบคุคลอกีด้วย แต่รวมถงึทรพัยากร

ที่เป็นวัตถุดิบ เครื่องจักร ผลผลิตที่ได้ ตลอดจนงบประมาณในการด�าเนินงานทั้งหมดด้วย เพื่อให้การท�างานมีประสิทธิภาพที่สุด 

กรอบแนวคิดในการวิจัย
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ปัญหาเพ่ือหาทางแก้ไขให้ไวท่ีสุด ข้อดีในการมีอํานาจสั่งการอีกอย่างก็คือช่วยให้เกิดการตัดสินใจอย่างทันท่วงที ผู้ท่ีมี

อํานาจการตัดสินใจจะต้องสามารถวิเคราะห์สิ่งต่างๆ ได้อย่างรอบคอบ และตัดสินใจได้เฉียบขาด ว่องไว ตลอดจนมีความ

รับผดิชอบในการตัดสินใจของตนด้วย และผู้บังคับบัญชาท่ีดียังสามารถท่ีจะสร้างแรงจูงใจในการทํางาน เข้าใจและเอาใจใส่
ผู้ใต้บังคับบัญชา ให้กําลังใจ รวมถึงอยู่ข้างๆ ในยามที่เกิดวิกฤติ 

 4) C – Coordinating :การประสานงาน หมายถึงภาระหน้าท่ีในการเชื่อมโยงงานตลอดจนการปฎิบัติการทุก

อย่างรวมไปถึงกําลังคนที่หน่วยให้ทํางานเข้ากันให้ได้ กํากับให้มุ่งไปสู่เป้าหมายเดียวกัน อํานวยให้เกิดการทํางานท่ีราบร่ืน 
เพ่ือให้เกิดผลสําเร็จตามที่วางไว้ ทุกอย่างหากขาดการประสานงานที่ดีก็อาจทําให้เกิดความล้มเหลวได้ เม่ือมีการแบ่ง

โครงสร้างตลอดจนมอบหมายงานให้กับแต่ละส่วนชัดเจนแล้วการประสานงานให้เกิดการทํางานท่ีดีท่ีสุดนั้นมีความจําเป็น

อย่างย่ิง เพราะแต่ละส่วนต้องทํางานสอดประสานกันเพ่ือผลสําเร็จเดียวกันนั่นเอง การประสานงานท่ีดีนั้นจําเป็นจะต้องมี

ในทุกระดับ ตั้งแต่ระดับบุคคลต่อบุคคล หัวหน้างานต่อลูกน้อง แผนกต่อแผนก ไปจนถึงผู้บริหารต่อทุกหน่วยงานในองค์กร

เช่นกัน 
 5) C – Controlling :การควบคุม การควบคุมในท่ีนี้หมายถงึการกํากับตลอดจนบริหารจัดการทุกอย่างให้สําเร็จ

ลุล่วงไปตามแผนที่วางไว้ ประครองการดําเนินงานให้เป็นไปตามกรอบที่กําหนด ท้ังในเร่ืองของกรอบเวลา มาตรฐานการ

ปฎิบัติการ ขั้นตอนการทํางาน ไปจนถึงการประสานงานทุกฝ่ายให้เกิดความราบร่ืน การควบคุมนี้ยังรวมไปถึงการบริหารท่ี

ไม่ใช่ทรัพยากรบุคคลอีกด้วย แต่รวมถึงทรัพยากรท่ีเป็นวัตถุดิบ เครื่องจักร ผลผลิตท่ีได้ ตลอดจนงบประมาณในการ

ดําเนินงานทั้งหมดด้วย เพ่ือให้การทํางานมีประสิทธิภาพที่สุด 
7. กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
8. ระเบียบวิธีวิจัย 
8.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

1) ประชากร (Population) กลุ่มที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ กลุ่มผลิตภัณฑ์ OTOP ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกษตร

อินทรีย์โป่งเจริญ (กุดแข้ด่อน) ตําบลกุดเชียงหมี อําเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร ซ่ึงทราบจํานวนสมาชิกในกลุ่มที่แน่นนอน

คือ 52 ราย (ข้อมูล ณ วันท่ี 25 กรกฎาคม 2564) 
2) กลุ่มตัวอย่าง (Sample group) กลุ่มตัวอย่างในการวิจัยครั้งนี้ ทราบจํานวนประชากรท่ีแน่นอน คือ 52 ราย 

(ข้อมูล ณ วันท่ี 25 กรกฎาคม 2564) ดังนั้นจึงกําหนดขนาดตัวอย่างผู้วิจัยได้ทําการเลือกกลุ่มตัวอย่าง แบบเฉพาะเจาะจง 
(Purposive Sampling) ในการเก็บข้อมูลผู้วิจัยคือสมาชิกในกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์โป่งเจริญ (กุดแข้ด่อน) 
ตําบลกุดเชียงหมี อําเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร  

  8.2 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 

ตัวแปรอิสระ 
ลักษณะทางประชากรศาสตร์ 

- เพศ 
- อายุ 
- ระดับการศึกษา 
- ระดับรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 
- อาชีพ 

ตัวแปรตาม 
แนวนิดการบริหารจัดการ (Management Concept) 

1) P – Planning : การวางแผน 
2) O – Organizing : การจัดองคก์ร 
3) C – Commanding : การบังคบับัญชาสั่งการ 
4) C – Coordination : การประสานงาน 
5) C – Controlling : การควบคุม 

ระเบียบวิธีวิจัย 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง

1)  ประชากร (Population) กลุม่ทีใ่ช้ในการวจิยัครัง้นี ้คอื กลุม่ผลิตภณัฑ์ OTOP ของกลุ่มวสิาหกจิชมุชนเกษตรอนิทรย์ีโป่งเจรญิ 

(กุดแข้ด่อน) ต�าบลกุดเชียงหมี อ�าเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร ซึ่งทราบจ�านวนสมาชิกในกลุ่มที่แน่นนอนคือ 52 ราย (ข้อมูล ณ วันที่ 25 

กรกฎาคม 2564)

2)  กลุ่มตัวอย่าง (Sample group) กลุ่มตัวอย่างในการวิจัยครั้งนี้ ทราบจ�านวนประชากรที่แน่นอน คือ 52 ราย (ข้อมูล ณ วันที่ 

25 กรกฎาคม 2564) ดังนั้นจึงก�าหนดขนาดตัวอย่างผู้วิจัยได้ท�าการเลือกกลุ่มตัวอย่าง แบบเฉพาะเจาะจง (Purposive Sampling) ในการ
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เก็บข้อมูลผู้วิจัยคือสมาชิกในกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์โป่งเจริญ (กุดแข้ด่อน) ต�าบลกุดเชียงหมี อ�าเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร 

 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล

เครื่องมือวิจัยเป็นแบบสอบถาม ผู้วิจัยได้สร้างเครื่องมือโดยอาศัยข้อมูลจากเอกสาร ต�ารา และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ให้ครอบคลุม

กรอบแนวคิดการวิจัย และวัตถุประสงค์ที่ก�าหนดไว้

การตรวจสอบเครื่องมือ

ผู้วิจัยตรวจสอบความเที่ยงตรงตาม เนื้อหา (Content Validity) โดยวิธีการหาความสอดคล้องระหว่างข้อค�าถามกับวัตถุประสงค์ 

(Index of Congruence : IOC) เลือกค�าถามที่มีค่า IOC ตั้งแต่ 0.67 ขึ้นไป จากนักวิชาการและผู้เชี่ยวชาญ 3 ท่าน และวิเคราะห์ค่าความ

เชือ่มัน่ของแบบสอบถาม (Reliability Analysis) เพือ่พจิารณาค่าสมัประสทิธิอั์ลฟาของครอนบาคส์ (Cornbrash’s Alpha) ของแบบสอบถาม

โดยรวมมีค่า .837 และทุกข้อค�าถามมีค่าเกิน 0.70 ซึ่งเป็นค่าที่ยอมรับได้ (Hair et al., 2006) 

การวิเคราะห์ข้อมูล และสถิติที่ใช้ในการวิจัย

สถิติที่ใช้ในการวิจัยเพื่อการวิเคราะห์ข้อมูลประกอบด้วยสถิติในการวิเคราะห์ดังนี้

1.  การวเิคราะห์โดยใช้สถิตเิชงิพรรณนา (Descriptive Statistic) อธบิายผลการวเิคราะห์เชิงพรรณนาโดยใช้สถติ ิได้แก่ การแจง

ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน

2.  การวิเคราะห์โดยใช้สถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) โดยใช้สถิติวิเคราะห์ค่าความแปรปรวนทางเดียว (One way 

analysis of variance : One way ANOVA) 

ผลการวิจัย

สรุปผลงานวิจัยดังมีรายละเอียดต่อไปนี้

ส่วนที ่1 การวเิคราะห์ข้อมลูปัจจยัส่วนบคุคลของกลุม่ตวัอย่าง พบว่า ส่วนใหญ่ เป็นเพศหญงิจ�านวน 36 คน คดิเป็นร้อยละ 69.20 

มีอายุมากกว่า49 ปีขึ้นไป มีจ�านวน 41 คน คิดเป็นร้อยละ 78.80 มีระดับการศึกษาในระดับประถมศึกษา จ�านวน 40 คน คิดเป็นร้อยละ 

76.90 มรีายได้เฉลีย่ต่อเดอืน น้อยกว่า 9,000 บาท จ�านวน 50 คน คดิเป็นร้อยละ 96.2 และมอีาชพีอืน่ๆเช่น เกษตรกร รบัจ้างทัว่ไป จ�านวน 

46 คน คิดเป็นร้อยละ 88.5 

ส่วนที ่2 การวเิคราะห์ความคดิเหน็เกีย่วกบัแนวคดิการบรหิารจดัการของกลุม่วสิาหกจิชมุชนเกษตรอนิทรย์ีโป่งเจรญิ (กดุแข้ด่อน) 

ต�าบลกุดเชยีงหม ีอ�าเภอเลงินกทา จงัหวดัยโสธร พบว่าสมาชกิมคีวามคดิเหน็เกีย่วกบัแนวคดิการบรหิารจัดการของกลุม่วสิาหกจิชมุชนเกษตร

อินทรีย์โป่งเจริญ (กุดแข้ด่อน) โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ( =4.71) โดยเรียงค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย ได้ดังนี้ ด้านการบังคับบัญชาสั่ง

การ (Commanding) ( =4.83) ด้านการจัดองค์กร (Organizing)( =4.77) ด้านการวางแผน (Planning)( =4.65) ด้านการประสานงาน 

(Coordination)( =4.65) และด้านการควบคุม (Controlling) ( =4.63) และผลการทดสอบสมมตฐิาน พบว่า สมาชกิกลุม่ทีม่เีพศ อาย ุระดับ

การศกึษา ระดบัรายได้เฉลีย่ต่อเดอืน และอาชพีแตกต่างกนั มคีวามคดิเหน็เกีย่วกบัแนวคกิการบรหิารจดัการของกลุม่วสิาหกจิชมุชนเกษตร

อินทรีย์โป่งเจริญ (กุดแข้ด่อน) ต�าบลกุดเชียงหมี อ�าเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธรไม่แตกต่างกันที่ระดับนัยส�าคัญทางสถิติ .05

 

ข้อเสนอแนะ

ข้อเสนอแนะเพื่อการน�าไปใช้ 

ผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์ OTOP ให้ความส�าคัญต่อการบริหารจัดการผลิตภัณฑ์ OTOP น�ามาใช้เพื่อเกิดประโยชน์สูงสุดต่อการ

บริหารจัดการของกลุ่มผู้ประกอบการ OTOP เพิ่มขึ้น 

ข้อเสนอแนะเพื่อการน�าไปใช้ 

1. ควรท�าการวจิยัแนวเดยีวกันนีกั้บเรือ่งอืน่ ๆ  เพิม่เตมิ เพือ่เข้าสูก่ารยกระดบัการรบัรองผลิตภณัฑ์ชมุชน หรอืการได้รับมาตรฐาน

ผลิตภัณฑ์ชุมชน 

2. ควรท�าการวิเคราะห์ในด้านอื่น ๆ ที่อาจส่งผลกลยุทธ์การบริหารจัดการผลิตภัณฑ์ OTOP ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน เป็นต้น



196

National Research Conference 2021: NRC 2021
“Business beyond the Pandemic”

21 สิงหาคม 2564

คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

กิตติกรรมประกาศ

ส�าหรบัการศกึษาในครัง้นีเ้ป็นส่วนหนึง่ของการศกึษาในรายวชิา กลยทุธ์การจดัการธรุกจิสร้างสรรค์และนวัตกรรม เพือ่เป็นการฝึก

ปฏบิตัแิละเป็นแนวทางให้ผู้เรยีนได้เข้าใจในกระบวนการท�าวจิยัเบือ้งต้นทีจ่ะน�าไปสู่การก�าหนดกลยทุธ์ต่อไป ขอขอบพระคุณอาจารย์ประจ�า

รายวิชาในการให้ค�าแนะน�า และสมาชิกกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์โป่งเจริญ (กุดแข้ด่อน) ต�าบลกุดเชียงหมี อ�าเภอเลิงนกทา  

จังหวัดยโสธรทุกท่านที่ตอบแบบสอบถามครั้งนี้ และขอบคุณก�าลังใจของตนเองที่ได้จัดท�าผลงานครั้งนี้ได้เสร็จสิ้นตามเป้าหมายที่ก�าหนดไว้
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ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การของกลุ่มพนักงาน Generation Y: 

กรณีศึกษา การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 

Factors Influencing Good Organizational Membership Behavior of Generation Y Employees: 

A Case Study of the Electricity Generating Authority of Thailand (EGAT)

นุจรีย์ สุดจินดา (Nutjaree Sudchinda)1 และ โอภาส เพี้ยนสูงเนิน (Opas Piansoongnern)2

มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด

บทคัดย่อ

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยด้านความผูกพันต่อองค์การ และปัจจัยการรับรู้ความยุติธรรมในองค์การ ที่มีอิทธิพลต่อ

พฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีต่อองค์การของพนักงาน Generation Y ในการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) 

งานวจิยัครัง้นีเ้ป็นการศึกษาวจิยัเชงิปรมิาณ โดยกลุ่มตวัอย่างทีใ่ช้ในการศึกษาเป็นพนกังาน Generation Y ของการไฟฟ้าฝ่ายผลติ

แห่งประเทศไทย จ�านวน 400 คน เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลลักษณะส่วนบุคคล และส่วนที่เกี่ยวข้องกับปัจจัยที่

มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การ โดยใช้โปรแกรมส�าเร็จรูป SPSS ซึ่งสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลคือ ความถี่ ร้อยละ 

ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และทดสอบความสัมพันธ์ของตัวแปร (Multiple linear regression) 

ผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยด้านความผูกพันต่อองค์การที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การของพนักงาน  

Generation Y ในการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) พบว่าด้านการคงอยู่กับองค์การ ไม่มีผลต่อพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีของ

องค์การ ส่วนด้านความรูส้กึ ด้านบรรทดัฐาน มผีลต่อพฤติกรรมการเป็นสมาชกิทีดี่ขององค์การ มคีวามสมัพนัธ์กนั โดยมีค่า R square เท่ากบั 

0.617 หรอืร้อยละ 61.7 ระดบันยัส�าคญัที ่0.00 และปัจจยัการรบัรูค้วามยตุธิรรมในองค์การทีม่อีทิธพิลต่อพฤตกิรรมการเป็นสมาชกิทีด่ขีอง

องค์การของพนักงาน Generation Y ในการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) พบว่าด้านกระบวนการ ไม่มีผลต่อพฤติกรรมการเป็น

สมาชิกที่ดีขององค์การ ส่วนด้านการแบ่งปันผลตอบแทนและความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล มีผลต่อพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การ 

มีความสัมพันธ์กัน โดยมีค่า R square เท่ากับ 0.597 หรือร้อยละ 59.7 ระดับนัยส�าคัญที่ 0.00 

ค�าส�าคัญ: พฤติกรรมการเป็นสมาชกิที่ดขีององค์การ, ความผูกพันต่อองค์การ, การรับรู้ความยุติธรรมในองค์การ, Generation Y, การไฟฟา้

ฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.)

Abstract

The purpose of this research was to study the organizational commitment factor and factors for the perception 

of justice in the organization Influencing good organizational membership behavior of Generation Y employees in the 

Electricity Generating Authority of Thailand (EGAT) 

Data were collected using questionnaires about personal characteristics and factors related to it. Influencing 

the behavior of being a good member of the organization using the package SPSS (Statistical package for the social 

sciences) The data were analyzed to find frequency, percentage, mean, standard deviation, F-test and Multiple linear 

regression.

 The findings reveal that Organizational commitment factors that influenced organizational membership 

behavior of Generation Y employees of the Electricity Generating Authority of Thailand (EGAT) found that organization 

persistence did not have an impact on behavior of being a good member of the organization. The feeling and norm 

affects the behavior of being a good member of the organization. There was a correlation with the  

R Square of .617 or 62 percent at the significant level of 0.00 and Factors of perception of organizational justice 

influencing good organizational membership behavior of Generation Y employees of the Electricity Generating  
1 นักศึกษา หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด, E-mail : nutjaree.t@egat.co.th
2 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด, E-mail : opas.piansoongnern@stamford.edu
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Authority of Thailand (EGAT) found that the process did not have an impact on behavior of being a good member of 

the organization. Remuneration sharing and interpersonal relationship affects the behavior of being a good member 

of the organization. There was a correlation with the R Square of .597 or 60 per cent at the significant level of 0.00.

Keywords: Organizational citizenship behavior, Organizational commitment, Perception of organizational justic,  

Generation Y, Electricity Generating Authority of Thailand (EGAT)

บทน�า

ความส�าเร็จในการด�าเนินงานของแต่ละองค์การจะเกิดขึ้นได้ต้องอาศัยบุคลากรที่มีพฤติกรรมการปฏิบัติงานที่ดี มคีวามรบัผิดชอบ

ในบทบาทหน้าที่ของตนด้วยความมานะอดทน การให้ความร่วมมือกับผู้อื่น เพื่อเอื้อประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานขององค์การ นอกจากบุคคล

จะต้องปฏิบัติงานในหน้าท่ีของตนเองให้ส�าเร็จได้อย่างมีประสิทธิภาพแล้ว ยังควรมีความยินดีและพร้อมปฏิบัติงานในส่วนอื่นที่นอกเหนือ

หน้าที่ของตน โดยมุ่งหวังให้ผลการปฏิบัติงานโดยภาพรวมขององค์การบรรลุตามเป้าหมายด้วย (สิริรัตน์ พงษ์สงวน, 2550, น. 1) ซึ่งการ

ศกึษาวเิคราะห์หรือท�าความเข้าใจในเรือ่ง พฤตกิรรมองค์การจะช่วยเพิม่ความสามารถในการบรหิารงานของผูบ้รหิารส�าหรับผลของพฤตกิรรม

บุคคลที่องค์การต้องการ (ทองฟู ศิริวงศ์, 2555, น. 5) 

การไฟฟ้าฝ่ายผลติแห่งประเทศไทย (กฟผ.) เป็นหนึง่ในหน่วยงานรฐัวสิาหกจิทีม่กีารน�าหลกัธรรมาภบิาลมาประยกุต์ในการบรหิาร

และปฏิบัติงาน ซึ่งท่ีผ่านมาท้ังในอดีตและปัจจุบันภาพลักษณ์ของ กฟผ. ที่เด่นชัดในสังคม คือ ภาพขององค์การที่ยึดหลักธรรมาภิบาล  

ความโปร่งใส การไม่ทุจริต การดูแลสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อมท�าให้บุคคลภายนอกที่เกี่ยวข้องศรัทธาและเชื่อมั่นใน กฟผ. ตลอดมา และ 

กฟผ. ได้ก�าหนดค่านิยมและวัฒนธรรมองค์การ คือ SPEED ซึ่งในหัวข้อ เทิดคุณธรรม ตัว E : Ethic & Integrity ระบุว่า ผู้ปฏิบัติงาน กฟผ. 

ต้องมีแนวทางประพฤติปฏิบัติตนตามระเบียบและสอดคล้องกับจริยธรรม และหลักธรรมาภิบาล โดยมีพฤติกรรมที่มุ่งเน้น คือ การยึดมั่นใน

ความซื่อสัตย์สุจริต การปฏิบัติตามกฎระเบียบวินัย การต่อต้านการทุจริต และไม่เอาเปรียบหรือเลือกปฏิบัติต่อผู้อื่น (ค่านิมยมองค์การการ

ไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย, 2563: ออนไลน์) แรงงานเป็นกลุ่มที่มีความส�าคัญอย่างยิ่งในการขับเคลื่อนองค์กรให้มีประสิทธิภาพและมี

ศักยภาพ เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศให้มีการเจริญเติบโตมากขึ้น ดังนั้นการด�าเนินงานขององค์กรต่าง ๆ จึงต้องมีการปรับเปลี่ยน

รูปแบบในการท�างาน ระบบ โครงสร้างให้เข้ากับพนักงานใน ทุก ๆ  ยุคสมัย (ผู้จัดการออนไลน์, 2556) แมนพาวเวอร์กรุ๊ป ประเทศไทย กล่าว

ว่าสามารถแบ่งกลุ่มคนท�างานที่ท�างานในองค์กรเป็น 3 กลุ่ม คือ Generation Baby Boomer ,Generation X และกลุ่ม Generation Y 

(ววิสกลิ, 2560) และ Generation Y นบัว่าเป็นทรพัยากรทีส่�าคัญและมมีากทีสุ่ด เนือ่งจากเป็นกลุ่มทีท่�างานทีใ่หญ่ทีสุ่ด ดงันัน้จึงจ�าเป็นอย่าง

ยิ่งท่ีองค์กรหรือผู้บริหารควรมีความเข้าใจในความแตกต่างของพนักงาน Generation Y นี้ในด้านต่าง ๆ เพื่อที่จะช่วยให้องค์กรสามารถ

วางแผนการบริหารงานให้มีประสิทธิภาพ หรือปรับเปลี่ยนโครงสร้างต่าง ๆ ให้มีความเหมาะสมต่อพนักงานกลุ่มนี้ รวมถึงทราบว่าองค์กรจะ

เป็นอย่างไร เมื่อพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีของ Generation Y มีความแตกต่างกัน เมื่อได้ข้อมูลองค์กรจะได้ด�าเนินการหาวิธีกระตุ้นหรือ

จูงใจให้พนักงานกลุ่มน้ีเกิดความกระตือรือร้นและทุ่มเทความรู้ความสามารถที่จะเพิ่มประสิทธิภาพ และหาทางรักษากลุ่ม Generation Y  

ทีเ่ก่งให้ท�างานกบัองค์กรนาน ๆ  เพือ่ก้าวขึน้เป็นผูบ้รหิารท่ีมีประสิทธภิาพ โดยเป็นผู้บรหิารท่ีจะน�าไปสู่ความส�าเรจ็ขององค์กรในอนาคตต่อไป

กฟผ. เป็นองค์การรัฐวิสาหกิจรายใหญ่แห่งหนึ่งที่ได้รับผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงโครงสร้างประชากรศาสตร์ โดยปัจจุบันมี

จ�านวนพนักงานทั้งสิ้น 17,497 คน ปัจจุบันก�าลังแรงงานหลักขององค์การที่อยู่ในกลุ่ม Baby Boomers มีจ�านวนลดลงทุกปี และคงเหลือ

เพียง 3,283 คน หรือคิดเป็น 18.7% ของจ�านวนพนักงานทั้งหมด ซึ่งอีก 5 ปี พนักงานในกลุ่มนี้ก็จะเกษียณอายุไปทั้งหมด (รายงานข้อมูล

สารสนเทศและสถติขิองพนกังานการไฟฟ้าฝ่ายผลติแห่งประเทศไทย, 2563: ออนไลน์) ซึง่กลุ่มพนกังานทีจ่ะเป็นก�าลังแรงงานหลกัในอนาคต

คือ พนักงานที่อยู่ในกลุ่ม Generation Y ที่มีจ�านวน 7,600 คนหรือคิดเป็น 43.4 % และมีแนวโน้มที่จะเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ เนื่องจากยังคงมีการ

สรรหาบุคคลภายนอกเพื่อเข้ามาท�างานและชดเชยจ�านวนพนักงานที่จะเกษียณไป ตามแผนอัตราก�าลังที่ได้วางไว้ ซึ่งจากการส�ารวจความ

ผกูพนัของพนกังานทีมี่ต่อองค์การในปี 2563 พบว่า กลุม่พนักงาน Generation Y มคีวามผูกพนัต่อองค์การน้อยกว่ากลุม่พนกังานในเจนเนอ

เรชั่นอื่น ๆ (รายงานการส�ารวจความผูกพันของพนักงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย, 2563: ออนไลน์) 

แนวคิดการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การ หรือ Organizational Citizenship Behavior (OCB) เป็นแนวคิดหนึ่งที่สามารถส่งเสริม

พฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์กรได้ เพราะพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การจะมีพฤติกรรมที่แสดงออกในด้านการให้ความ

ช่วยเหลือ ความส�านึกในหน้าที่ ความอดทนอดกลั้น การให้ความร่วมมือและการค�านึงถึงผู้อื่น ซึ่งความผูกพันต่อองค์การ (organizational 

commitment: OC) มีความส�าคัญอย่างมากเพราะถ้าบุคลากรภายในองค์การมีระดับความผูกพันต่อองค์การสูงก็จะมีความรู้สึกผูกมัดต่อ
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องค์การทัง้ในด้านจติใจ ด้านบรรทดัฐาน และด้านการด�ารงอยูก่บัองค์การ ซ่ึงจะกลายเป็นแรงผลกัให้ผูป้ฏบิตังิานมคีวามจงรกัภกัดีต่อองค์การ 

ส่งผลให้มีความพยายามด�าเนินงานตามค่านิยมของหน่วยงานเพื่อให้บรรลุเป้าหมายขององค์การ นอกจากนี้การศึกษาในอดีต ก็พบว่าความ

ผูกพันต่อองค์การมีความสัมพันธ์ต่อพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การ(e.g.,Lin,etal.,2008) และจากการศึกษาพฤติกรรมการเป็น

สมาชิกที่ดีขององค์การพบว่าปัจจัยสาคัญอีกประการหนึ่งคือการรับรู้ความยุติธรรมในองค์การของบุคลากรในองค์การ หากพนักงานรับรู้ว่า

ตนเองได้รับความยุติธรรมของการท�างาน ไม่ว่าจะเป็นความยุติธรรมด้านผลตอบแทน ความยุติธรรมด้านกระบวนการ ความยุติธรรมด้าน

การมปีฏสัิมพนัธ์ต่อกนัระหว่างผูบ้งัคบับญัชากบัผูใ้ต้บงัคบับญัชา นอกจากจะส่งผลต่อประสิทธภิาพการท�างานแล้ว (e.g., Moorman, 1991, 

p.845) ยังส่งผลต่อพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การอีกด้วย (eg., Shappard, Lewicki and Minton, 1992, p.9 – 42) เช่น  

ผู้ที่รับรู้ความยุติธรรมทางด้านผลตอบแทนสูง อาจจะทุ่มเทการท�างานอย่างเต็มก�าลังหรือการท�างานอย่างสมัครใจ เป็นต้น ดังนั้นเมื่อถึงช่วง

ที่มีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรขององค์การอาจส่งผลให้การท�างานมีประสิทธิภาพน้อยลง การท่ีพนักงานรุ่นใหม่ที่เป็นพนักงาน 

Generation Y มีพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การ จะก่อให้เกิดผลดีต่อองค์การ ท�าให้ได้งานที่มีประสิทธิภาพและช่วยสนับสนุนให้

องค์การบรรลุเป้าหมายได้ตามที่ต้องการ

ดงันัน้จากปัญหาและการศกึษาทบทวนวรรณกรรมดงักล่าวข้างต้น ผูว้จิยัจงึสนใจศกึษาเพิม่เตมิเกีย่วกบัปัจจยัทีม่ทีธพิลต่อพฤตกิรรม

การเป็นสมาชกิทีด่ขีององค์การของกลุม่พนกังาน Generation Y กรณศีกึษาการไฟฟ้าฝ่ายผลติแห่งประเทศไทย และน�าผลการศึกษาท่ีได้ไป

ปรับปรุงพัฒนาการบริหารงานบุคคลในองค์กร ซึ่งหากพนักงานมีพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การ ย่อมท�าให้องค์การได้รับความไว้

วางใจในการร่วมท�าธุรกิจ พร้อมทั้งเป็นองค์การที่สร้างความเช่ือม่ันให้แก่นักลงทุนและประชาชน และเป็นองค์การที่ผลิตไฟฟ้าเพื่อคนไทย

อย่างยั่งยืน เพื่อตอบยุทธศาสตร์ของ กฟผ. ในแผนด้านทรัพยากรบุคคลอันจะส่งผลให้บรรลุเป้าหมายขององค์กรต่อไป

วัตถุประสงค์

1. เพือ่ศกึษาปัจจยัด้านความผกูพนัต่อองค์การทีม่อีทิธพิลต่อพฤตกิรรมการเป็นสมาผชกิทีด่ต่ีอองค์การของพนกังาน Generation 

Y ในการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) 

2. เพื่อศึกษาปัจจัยการรับรู้ความยุติธรรมในองค์การ ที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีต่อองค์การของพนักงาน  

Generation Y ในการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.)

ทบทวนวรรณกรรม

ในงานวิจัยนี้ ผู้วิจัยได้เลือกใช้องค์ประกอบของพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การตามที่ Organ (1987, 1990, & 1991 as 

cited in Linn et al., 2000, p. 3) ซึ่งหมายถึงพฤติกรรมของพนักงาน Generation Y ในกฟผ.ที่แสดงใน 5 ด้าน โดยพฤติกรรมเหล่านี้เป็น

พฤติกรรมที่ดีต่อองค์การซึ่งเป็นองค์ประกอบที่ กฟผ. ได้ให้ความส�าคัญและสอดคล้องกับค่านิยมและวัฒนธรรมองค์การ กฟผ. ดังนี้

1.  การให้ความช่วยเหลือ (Altruism) หมายถึง การช่วยเหลือบุคคลอื่นในองค์การให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างราบรื่น ซึ่งเป็น

พฤติกรรมทั้งทางการกระท�าและวาจา ก่อให้เกิดบรรยากาศการท�างานที่สงบสุข พนักงานมีขวัญและก�าลังใจในการปฏิบัติงาน 

2.  การค�านึงถึงผู้อื่น (Courtesy) หมายถึง พฤติกรรมการคิดค�านึงถึงผู้อื่นก่อนที่จะลงมือกระท�าสิ่งใดสิ่งหนึ่ง เป็นการกระท�าที่

เต็มใจให้ความช่วยเหลือ ให้ค�าปรึกษาแก่บุคคลอื่น เคารพและให้เกียรติซึ่งกันและกัน

3. ความอดทนอดกลั้น (Sportsmanship) เป็นการกระท�าที่แสดงออกถึงความอดทนต่อความล�าบาก อุปสรรคและสิ่งไม่พึง

ปรารถนาต่าง ๆ  ในการปฏบิตังิาน โดยไม่บ่นหรอืแสดงความไม่พอใจทัง้ทีส่ามารถร้องเรียน หรอืกล่าวแจ้งให้หวัหน้างาน/ผูบ้รหิาร/ผูท่ี้มส่ีวน

เกี่ยวข้องให้ทราบได้

4.  ความส�านึกในหน้าที่ (Conscientiousness) หมายถึง พฤติกรรมที่แสดงออกถึงการยอมรับและประพฤติตนตามกฎระเบียบ

ที่องค์การก�าหนด ความรับผิดชอบต่องานการใช้ทรัพยากรต่าง ๆ อย่างคุ้มค่า และไม่ท�ากิจธุระส่วนตัวในเวลาปฏิบัติงาน

5.  การให้ความร่วมมือ (Civic Virtue) หมายถึง พฤติกรรมที่แสดงออกถึงการยอมรับและมีส่วนร่วมในกระบวนการต่าง ๆ  

ของค์การอย่างเต็มใจ 

Allen and Meyer (1990) กล่าวว่า ความผูกพันต่อองค์การเป็นสภาวะจิตใจของบุคคลที่มีต่อองค์การ สามารถแบ่งออกได้เป็น 

3 ด้าน ได้แก่ 
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1.  ความผกูพนัต่อองค์การด้านความรูส้กึ (Affective Commitment) เป็นความรูส้กึปรารถนาของบคุคลในการเข้ามามส่ีวนร่วม

กบัองค์การ โดยบคุคลเหล่านีม้คีวามพยายามทุม่เทในการท�างานให้กบัองค์การอย่างเตม็ความสามารถหากพนกังานในองค์การมีความผูกพัน

ทางด้านจิตใจอยู่ในระดับสูง ส่งผลให้ผลการปฏิบัติงานออกมาดีเช่นกัน 

2.  ความผูกพันต่อองค์การด้านการคงอยู่ (Continuance Commitment) เป็นพฤติกรรมการแสดงออกที่บุคคลนั้นแสดงออก

มา เมือ่บคุคลนัน้มคีวามผกูพนัทีด่ต่ีอองค์การ ท�าให้แสดงพฤติกรรมออกมาในทางทีด่อีย่างต่อเนือ่ง สม�า่เสมอในการท�างาน เช่น มคีวามตัง้ใจ

ในการท�างานไม่โยกย้ายหรือเปลี่ยนสถานที่ท�างานบ่อย ๆ ซึ่งการไม่เปลี่ยนแปลงที่ท�างานบ่อย ๆ นี้เป็นเพราะบุคคลนั้นมีการค�านึงถึงผล

ประโยชน์ที่ได้รับหากอยู่กับองค์การต่อไปและผลเสียที่ตามมาหากลาออกจากองค์การนั้นไป เกิดการเปรียบเทียบ ดังนั้นบุคคลเหล่านี้ คิดว่า

หากการได้มาท�างานและอยูก่บัองค์การนีน้านเท่าไร ผลประโยชน์ ความมัน่คงและความผกูพนักม็ากขึน้ด้วยเช่นกนั และยากส�าหรบัการละทิง้

องค์การไป เพราะนั่นหมายถึงผลประโยชน์ที่ต้องเสียมากขึ้นนั่นเอง 

3.  ความผูกพันด้านบรรทัดฐาน (Normative Commitment) เป็นการมองในมุมมองที่เห็นว่าความผูกพันต่อองค์การเป็นความ

จงรักภักดีอย่างหนึ่ง และเป็นความเต็มใจอุทิศตนในการท�างานให้กับองค์การ ซึ่งเป็นผลมาจากบรรทัดฐานของสังคมและจิตส�านึก คุณธรรม

จริยธรรมของบุคคล โดยบุคคลเหล่านี้รู้สึกว่าต้องมีความผูกพันและจงรักภักดีกับองค์การ เมื่อตนได้เข้ามาเป็นสมาชิกขององค์การ มองว่าสิ่ง

เหล่านี้ คือ ความถูกต้องและเหมาะสม เป็นสิ่งที่สมาชิกจ�าเป็นต้องปฏิบัติต่อองค์การ

งานวิจัยนี้ความผูกพันต่อองค์การ (Organizational Commitment) หมายถึง ความรู้สึกของกลุ่มพนักงาน Generation Y ของ 

กฟผ. ที่มีต่อองค์การโดยเป็นสิ่งยึดเหนี่ยวให้บุคลากรยังปฏิบัติงานอยู่กับองค์การ ในการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยน�าแบบวัดของ Allen and Meyer 

(1990) มาใช้ในการวัดความผูกพันต่อองค์การ เพื่อให้ครอบคลุมเนื้อหาที่เกี่ยวกับการวัดความผูกพันต่อองค์การ ทั้ง 3 มิติ

Folger and Cropanzano (1998, p. 28) ได้จ�าแนกประเภทของความยุติธรรมในองค์การ แบ่งออกเป็น 3 ด้าน ดังนี้ 

1.  การรับรู้ความยุติธรรมด้านผลตอบแทน (Distributive Justice) คือ เป็นการรับรู้ความยุติธรรมต่อผลลัพธ์หรือการจัดสรรผล

ตอบแทนทีไ่ด้รับของแต่ละบคุคล เมือ่บุคคลพจิารณาความยตุธิรรมในด้านผลตอบแทน เขาจะประเมนิว่าผลลพัธ์ทีไ่ด้มคีวามเหมาะสมถกูต้อง

ตามหลักจริยธรรมหรือไม่ 

2.  การรับรู้ความยุติธรรมด้านกระบวนการ (Procedural Justice) คือ การที่บุคคลรับรู้ว่าวิธีการ กลไก หรือกระบวนการต่าง ๆ 

ที่ใช้ในการก�าหนดผลตอบแทนมีความยุติธรรม เช่น กระบวนการตัดสินใจ กระบวนการแก้ไขข้อพิพาท หรือกระบวนการแบ่งปันสิ่งต่างๆใน

องค์การ

3.  การรับรู้ความยุติธรรมด้านการมีปฏิสัมพันธ์ (Interactional Justice) คือ การที่บุคคลรับรู้ว่าได้รับการปฏิบัติจากผู้อื่นด้วย

ความยตุธิรรม แบ่งเป็น ความยตุธิรรมด้านข้อมลู ข่าวสาร (Informational) หมายถงึ การทีผู่บั้งคบับญัชามข้ีอมลูเพยีงพอทีจ่ะอธบิายผลของ

การตัดสินใจ และมีความถูกต้องเหมาะสม ดังนั้นผู้บังคับบัญชาจึงจ�าเป็นต้องมีความรู้เกี่ยวกับกระบวนการต่าง ๆ ที่มีผลกระทบต่อพนักงาน 

และสามารถอธิบายในสิ่งที่พนักงานมีความกังวลใจได้ และความยุติธรรมด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล (Interpersonal) หมายถึง การมี

ความสัมพนัธ์ทีด่ต่ีอผูอ้ืน่ในองค์การ หรอืบคุคลทีม่กีารแลกเปลีย่นกนัทางสงัคม ซึง่ในองค์การอาจหมายถงึ ความสมัพนัธ์ระหว่างพนกังานกบั

ผู้บังคับบัญชา เพื่อนร่วมงานหรือผู้ใต้บังคับบัญชากับผู้บังคับบัญชาก็ได้

งานวิจัยนี้การรับรู้ความยุติธรรมในองค์การ (Organizational Justice Perception) หมายถึง การที่กลุ่มพนักงาน Generation 

Y ของ กฟผ. รับรู้ว่าตนเองได้รับความยุติธรรมของการท�างาน ไม่ว่าจะเป็นความยุติธรรมด้านผลตอบแทน ความยุติธรรมด้านกระบวนการ

ในการก�าหนดผลตอบแทน ความยุติธรรมด้านการมีปฏิสัมพันธ์ต่อกันระหว่างผู้บังคับบัญชากับผู้ใต้บังคับบัญชา นอกจากจะส่งผลต่อ

ประสทิธภิาพการท�างานแล้ว (Moorman, 1991, p.845) ยงัส่งผลต่อพฤตกิรรมการเป็นสมาชกิทีด่ขีององค์การอกีด้วย (Shappard, Lewicki 

and Minton, 1992, p.9 – 42) เช่น ผู้ที่รับรู้ความยุติธรรมทางด้านผลตอบแทนสูง อาจจะทุ่มเทการท�างานอย่างเต็มก�าลังหรือการท�างาน

อย่างสมคัรใจ เป็นต้น โดยในการวิจยัครัง้นีผู้ว้จิยัน�าแบบวัดของ Folger and Cropanzano (1998) มาใช้ในการวดัความยตุธิรรมในองค์การ

วิธีด�าเนินการวิจัย

กลุ่มตัวอย่าง

งานวิจัยในครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ พนักงาน Generation 

Y ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จ�านวน 7,600 คน (รายงานข้อมูลสารสนเทศและสถิติของพนักงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่ง

ประเทศไทย, 2563: ออนไลน์) ก�าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้สูตรของ Taro Yamane จะได้กลุ่มตัวอย่างขั้นต�่า 380 คน ดังนั้นการวิจัย
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ครัง้นีจ้งึเลอืกกลุม่ตวัอย่าง 400 คน โดยการเลอืกกลุม่ตวัอย่างแบบไม่อาศยัความน่าจะเป็น (Non-Probability Sampling) และใช้การเลอืก

กลุ่มตัวอย่างแบบโควตา (Quota Sampling) จ�านวนกลุ่มตัวอย่างแต่ละสายงานจะแบ่งตามสัดส่วนร้อยละของพนักงาน Generation Y  

ของพนักงานทั้ง 9 สายงาน ผู้วิจัยได้ส่งแบบสอบถามในรูปแบบออนไลน์ (Google Form) กระจายไปทั่วทั้ง 9 สายงาน โดยประสานงาน

หวัหน้าแผนกทรพัยากรบคุคลสายงานต่างๆให้ช่วยกระจายแบบสอบถามออนไลน์ ผลปรากฏว่าได้รบัแบบสอบถามครบถ้วนสมบรูณ์กลบัคนื

ทั้งสิ้นจ�านวน 400 ชุด โดยตารางแสดงจ�านวนประชากร ดังต่อไปนี้ 

ตารางที่ 1 แสดงจ�านวนประชากรเจนเนอเรชั่นวายทั้งหมด ร้อยละของประชากรทั้งหมด จ�านวนกลุ่มตัวอย่างเป้าหมาย แยกตามสายงาน

สายงาน จ�านวนประชากรทัง้หมด

ของพนกังาน

เจนเนอเรชัน่วาย

ร้อยละของประชากรทัง้หมด

ของพนกังาน

เจนเนอเรชัน่วาย

จ�านวนกลุม่ตวัอย่าง

ของพนกังาน

เจนเนอเรช่ันวาย

1. หน่วยงานขึน้ตรงผูว่้าการ 69 0.90 4

1.  สายงานรองผูว่้าการบรหิาร 1,075 14.15 57

2.  สายงานรองผูว่้าการยทุธศาสตร์ 329 4.33 17

3. สายงานรองผูว่้าการการเงนิและบญัชี 353 4.65 18

4. สายงานรองผูว่้าการผลติไฟฟ้า 2,064 27.15 109

5. สายงานรองผูว่้าการเชือ้เพลงิ 507 6.68 27

6. สายงานรองผูว่้าการระบบส่ง 1,847 24.30 97

7. สายงานรองผูว่้าการธรุกจิเก่ียวเนือ่ง 862 11.34 45

8. สายงานรองผูว่้าการพฒันาโรงไฟฟ้าและพัฒนา

หมนุเวยีน

494 6.50 26

รวม 7,600 100 400

ที่มา : ฝ่ายจัดการและพัฒนาระบบสารสนเทศ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (2563 : ออนไลน์)

ตัวแปรที่ใช้ในงานวิจัย

งานวิจยันีเ้ป็นการศกึษาการส่งอทิธิพลของตวัแปรต้น ทัง้หมด 2 ตัวแปร ทีม่ต่ีอตัวแปรตาม 1 ตวัแปร ได้แก่ ความผกูพนัต่อองค์การ 

(Organizational Commitment) (Allen and Meyer, 1990) การรับรู้ความยุติธรรมในองค์การ (Organizational Justice Perception) 

(Folger and Cropanzano, 1998) โดยมตีวัแปรตาม (Dependent Variable) ได้แก่ พฤตกิรรมการเป็นสมาชิกทีด่ขีององค์การ ตามแนวคดิ

ของ Organ (1987, 1990, 1991 quoted in Linn et al., 2000, p.3)

 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย

งานวจิยันีใ้ช้แบบสอบถามเป็นเครือ่งในการเกบ็ข้อมลู จากกลุม่ตวัอย่าง โดยท�าการศึกษาและรวบรวมแนวคดิ ทฤษฎ ีและงานวจิยั

ที่เก่ียวข้อง เพื่อเป็นแนวทางในการสร้างแบบสอบถามที่จะใช้ในการเก็บข้อมูล โดยแบบสอบถามแบ่งออกเป็น 4 ส่วน ได้แก่ ส่วนที่ 1  

เป็นค�าถามเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ส่วนที่ 2 เป็นแบบสอบถามวัดพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีต่อองค์การ ส่วนท่ี 3  

เป็นแบบสอบถามวดัความผกูพนัต่อองค์การ ส่วนที ่4 เป็นแบบสอบถามวดัการรบัรูค้วามยติุธรรมในองค์การ โดยก่อนกระบวนการเกบ็ข้อมลู

จากกลุ่มตัวอย่างทั้งสิ้น 400 คน ผู้วิจัยได้มีการทดลองใช้ (Pretest) กับกลุ่มตัวอย่าง จ�านวน 30 คน เพื่อทดสอบค่าความเชื่อมั่นของ

แบบสอบถาม ซึ่งจากผลการทดสอบพบว่า ค่าความเชื่อมั่นของ Cronbach’s Alpha มีค่าเท่ากับ .936 ซึ่งมีค่ามากกว่า .7 (Kline, 2011, 

p.70) ซึง่จากผลการวเิคราะห์ค่าความเชือ่มัน่ของแบบสอบถาม แสดงให้เหน็ว่าสามารถยอมรบัในการน�าแบบสอบถามไปใช้ในการเกบ็ข้อมลู

จริงได้และเมื่อหลังจากน�าแบบสอบถามไปเก็บข้อมูลจริงแล้วนั้น ผู้วิจัยได้ท�าการวิเคราะห์ค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถามอีกครั้ง โดยจาก

ผลการวิเคราะห์พบว่ามีค่าความเช่ือม่ันของแบบสอบถามเท่ากับ 0.971 ซึ่งเป็นการยืนยันได้ว่าแบบสอบถามในครั้งนี้มีความเหมาะสมและ

สามารถน�ามาใช้ในการจัดท�าแบบสอบถามได้จริง
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สถิติที่ใช้ในการวิจัย

1. ค่าร้อยละ (Percentage) ใช้อธิบายข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่าง 

2. ค่าเฉลี่ย (Mean) ใช้แปลความหมายระดับความเป็นจริงของข้อมูล 

3. ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ใช้ควบคู่กับค่าเฉลี่ยเพื่อแสดงลักษณะการกระจายของข้อมูล

4. สถิติเชิงอนุมาน (Inferential statistics) เพื่อใช้เป็นการทดสอบสมมติฐานมีนัยส�าคัญที่ระดับ 0.5 และการทดสอบค่าสถิติ

การวเิคราะห์ความสัมพนัธ์โดยการวเิคราะห์การถดถอยพหคุณู (Multiple Regression Analysis) เพือ่วเิคราะห์หาปัจจยัท่ีส่งผลต่อพฤติกรรม

การเป็นสมาชิกที่ดีต่อองค์การ

5. Beta (Beta Coefficients) แสดงค่าสมัประสิทธิก์ารถดถอยของตวัแปรอสิระแต่ละตวั ในรปูแบบหน่วยวดัมาตรฐาน ค่า Beta 

อยู่ในช่วง -1 ถึง 1 สามารถบอกได้ว่าตัวแปรอิสระตัวใดมีอิทธิพลต่อตัวแปรตามน้อยหรือมากกว่ากัน ถ้าหากค่า Beta ของตัวแปรอิสระใดมี

ค่ามากกว่า แสดงว่า ตัวแปรอิสระตัวนั้นมีอิทธิพลต่อตัวแปรตามนั้นมากไปด้วย 

ผลการวิจัย

การวจิยัครัง้นีม้วีตัถปุระสงค์ 1) เพือ่ศกึษาปัจจยัด้านความผกูพนัต่อองค์การ ทีม่อีทิธพิลต่อพฤตกิรรมการเป็นสมาชกิทีด่ต่ีอองค์การ

ของพนกังาน Generation Y ในการไฟฟ้าฝ่ายผลติแห่งประเทศไทย (กฟผ.) 2) เพือ่ศกึษาปัจจยัการรบัรูค้วามยตุธิรรมในองค์การ ท่ีมอิีทธพิล

ต่อพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีต่อองค์การของพนักงาน Generation Y ในการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ผลการวิจัยพบว่า

ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามเป็นกลุ่มตัวอย่างทั้งสิ้น 400 คน พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงจ�านวน 226 

คน คดิเป็นร้อยละ 56.5 เป็นเพศชายจ�านวน 174 คน คดิเป็นร้อยละ 43.5 ด้านอายพุบว่าผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มอีายใุนช่วง 20 – 30 

ปี จ�านวน 203 คน คิดเป็นร้อยละ 50.7 ด้านระดับการศึกษาพบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีระดับการศึกษาปริญญาตรีหรือเทียบเท่า 

จ�านวน 167 คน คิดเป็นร้อยละ 41.8 ด้านต�าแหน่งของผู้ตอบแบบสอบถามพบว่าส่วนใหญ่ ต�าแหน่งวิทยากร จ�านวน 121 คน คิดเป็นร้อย

ละ 30.3 ด้านระดับพบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่คือผู้ปฏิบัติงานระดับ 2–7จ�านวน 301 คน คิดเป็นร้อยละ 75.3 ด้านสังกัดพบว่า 

ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่สังกัดสายงานรองผู้ว่าการผลิตไฟฟ้า (รวฟ.) จ�านวน 112 คน คิดเป็นร้อยละ 28

ตารางที่ 2  ค่าเฉลีย่ ส่วนเบีย่งเบนมาตรฐานของพฤตกิรรมการเป็นสมาชกิทีดี่ขององค์การ ความผกูพนัต่อองค์การและการรบัรูค้วามยตุธิรรม

ในองค์การของพนักงาน Generation Y ในการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ในภาพรวม

ตัวแปร S.D. การแปลผล

พฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การ

พฤติกรรมการด้านการให้ความช่วยเหลือ

พฤติกรรมการด้านความส�านึกในหน้าที่

พฤติกรรมการด้านการอดทนอดกลั้น

พฤติกรรมการด้านการค�านึงถึงผู้อื่น

พฤติกรรมการด้านการให้ความร่วมมือ

   โดยรวม

ความผูกพันต่อองค์การ

ด้านความรู้สึก

4.44

4.33

4.20

4.46

4.19

4.32

4.23

.549

.615

.610

.546

.669

.597

.636

มากที่สุด

มากที่สุด

มาก

มากที่สุด

มาก

มากที่สุด

มากที่สุด

ด้านการคงอยู่กับองค์การ

ด้านบรรทัดฐาน

   โดยรวม

การรับรู้ความยุติธรรมขององค์การ  

ด้านการแบ่งปันผลตอบแทน

ด้านกระบวนการ

ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล

4.06

4.18

4.16

3.80

3.89

4.01

.811

.605

.684

.748

.735

.674

มาก

มาก

มาก

มาก

มาก

มาก

โดยรวม  3.90  .719   มาก

ที่มา : จากผลการวิเคราะห์ข้อมูล
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2. พฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีขององค์การพบว่า โดยภาพรวม มีค่าเฉล่ีย ( = 4.32) คืออยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณา

ปัจจัยย่อยพบว่า พฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การมากที่สุดคือ พฤติกรรมการการค�านึงถึงผู้อื่น มีค่าเฉลี่ย ( = 4.46) รองลงมาคือ 

พฤติกรรมการการให้ความช่วยเหลือมีค่าเฉลี่ย ( = 4.44) อันดับสามคือ พฤติกรรมความส�านึกในหน้าที่มีค่าเฉล่ีย ( = 4.33) อันดับสี่คือ 

พฤตกิรรมการอดทนอดกลัน้ มีค่าเฉลีย่ ( = 4.20) และอนัดับสดุท้ายคอื พฤตกิรรมการให้ความร่วมมอืมค่ีาเฉลีย่ ( = 4.19) ในส่วนของความ

ผูกพันต่อองค์การในภาพรวม พบว่า มีค่าเฉลี่ย ( = 4.16) คืออยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาปัจจัยย่อยพบว่าความผูกพันต่อองค์การมากที่สุด

คือด้านความรู้สึกมีค่าเฉลี่ย ( = 4.23) รองลงมาคือ บรรทัดฐาน มีค่าเฉล่ีย ( = 4.18)อันดับสุดท้ายคือ การคงอยู่กับองค์การ มีค่าเฉลี่ย  

( = 4.06) และด้านการรับรู้ความยุติธรรมในองค์การโดยภาพรวม มีค่าเฉลี่ย (= 3.90) คืออยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาปัจจัยย่อยพบว่าการ

รับรู้ความยุติธรรมขององค์การมากที่สุดคือด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลคืออยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย ( = 4.01) อยู่ในระดับมาก รองลงมา 

คือ ด้านกระบวนการ มีค่าเฉลี่ย ( = 3.89) อยู่ในระดับมาก อันดับสุดท้ายคือ ด้านการแบ่งปันผลตอบแทน มีค่าเฉลี่ย ( = 3.80) อยู่ในระดับมาก 

การวิเคราะห์ความถดถอยแบบพหุคูณ (Multiple regression analysis) ผลการทดสอบคือค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ R ระหว่าง

ตัวแปรความผูกพันต่อองค์กร 3 ด้านซึ่งเท่ากับ 0.786 ดังนั้น ความผูกพันต่อองค์การ 3 ด้านมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีของ

องค์การของพนักงาน Generation Y ในการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) โดยมีค่า R square เท่ากับ 0.617 หรือ ร้อยละ 61.7 

ระดับนัยส�าคัญที่ 0.00 (ตามตารางที่ 2) และการรับรู้ความยุติธรรมในองค์การ 3 ด้าน ซึ่งเท่ากับ 0.597 ดังนั้น การรับรู้ความยุติธรรมใน

องค์การ 3 ด้าน มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การของพนักงาน Generation Y ในการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 

(กฟผ.) โดยมีค่า R square เท่ากับ 0.356 หรือ ร้อยละ 35.6 ระดับนัยส�าคัญที่ 0.00 (ตามตารางที่ 3)

ตารางที่ 3  ผลการทดสอบสมมติฐาน โดยใช้การวเิคราะห์ความถดถอยแบบพหคุณู (Multiple regression analysis) ในการวเิคราะห์ความ

ผูกพันต่อองค์การ 3 ด้าน กับพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การของพนักงาน Generation Y ในการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่ง

ประเทศไทย (กฟผ.)

ปัจจัยความผูกพันต่อองค์การ 3 ด้าน

Unstandardized 

Coefficients

Standardized 

Coefficients

Beta
t Sig.

Collinearity statistics 

B SE Tolerance VIF

ค่าคงที่ 1.716 .104 16.474 .000*

1. ด้านความรู้สึก 

2. ด้านการคงอยู่กับองค์การ

3. ด้านบรรทัดฐาน

R

R square

Adjusted R square

Durbin Watson

F ratio

.160

-.071

.529

.786

.617

.614

1.789

211.41

.038

.031

.043

(.000)

.232

-.118

 .681

4.174

-2.265

12.430

.000*

.024

0.00*

.315

.357

.324

3.174

2.802

3.086

หมายเหตุ: * P-value < 0.05

ที่มา : จากผลการวิเคราะห์ข้อมูล
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ตารางที่ 4  ผลการทดสอบสมมติฐาน โดยใช้การวิเคราะห์ความถดถอยแบบพหุคูณ (Multiple regression analysis) ในการวิเคราะห์การ

รับรู้ความยุติธรรมในองค์การ 3 ด้าน กับพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การของพนักงาน Generation Y ในการไฟฟ้า

ฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) 

ปัจจัยการรับรู้ความยุติธรรมในองค์การ 3 ด้าน

Unstandardized 

Coefficients

Standardized 

Coefficients

Beta
t Sig.

Collinearity 

statistics 

B SE Tolerance VIF

ค่าคงที่ 2.563 .121 21.198 .000

1. ด้านการแบ่งปันผลตอบแทน

2. ด้านกระบวนการ

3. ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล 

R

R square

Adjusted R square

Durbin Watson

F ratio

.164

-046

.325

.597

.356

.351

1.826

72

.042

.052

.051

 (.000)

 .246

-.070

 .458

3.901

-.898

6.307

.000*

.370

.000*

.415

.272

.312

2.412

3.676

3.205

หมายเหตุ: * P-value < 0.05

ที่มา : จากผลการวิเคราะห์ข้อมูล

อภิปรายผล

การศึกษาเพื่อทดสอบสมมติฐานที่ 1 พบว่า ปัจจัยด้านความผูกพันต่อองค์การในภาพรวมทั้ง 3 ด้าน มีจ�านวน 2 ด้าน ที่มีอิทธิพล

ต่อพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีต่อองค์การของพนักงาน Generation Y ใน กฟผ. โดยปัจจัยที่ส่งผลมากที่สุดคือ ด้านบรรทัดฐาน ซึ่งมีค่า 

Beta เท่ากับ .681 มีค่าทางสถิติสูงที่สุด (Sig.=.000) รองลงมาคือด้านความรู้สึก ซึ่งมีค่า Beta เท่ากับ .232 (Sig.=.000) ส่วนด้านการคงอยู่

กบัองค์การไม่มอีทิธพิลต่อพฤตกิรรมการเป็นสมาชกิท่ีดต่ีอองค์การของพนกังาน Generation Y ใน กฟผ. โดยจ�าแนกรายด้านพบว่า พฤตกิรรม

ด้านการให้ความช่วยเหลือ พบว่าปัจจัยด้านความผูกพันต่อองค์การด้านบรรทัดฐานมีผลต่อพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การ 

พฤตกิรรมด้านความส�านกึในหน้าที ่พบว่าปัจจัยด้านความผกูพนัต่อองค์การด้านความรู้สกึด้านบรรทัดฐานมผีลต่อพฤตกิรรมการเป็นสมาชกิ

ทีด่ขีององค์การ พฤตกิรรมด้านการอดทนอดกลัน้ พบว่าปัจจยัด้านความผกูพนัต่อองค์การด้านบรรทดัฐานมผีลต่อพฤตกิรรมการเป็นสมาชกิ

ทีด่ขีององค์การ พฤตกิรรมด้านการค�านงึถึงผูอ้ืน่พบว่าปัจจยัความผกูพนัต่อองค์การด้านบรรทดัฐานมีผลต่อพฤตกิรรมการเป็นสมาชกิท่ีดขีอง

องค์การ พฤติกรรมด้านการให้ความร่วมมือพบว่าปัจจัยความผูกพันต่อองค์การด้านความรู้สึก ด้านบรรทัดฐานมีผลต่อพฤติกรรมการเป็น

สมาชิกที่ดีขององค์การ จึงสามารถอธิบายได้ว่าพนักงาน Generation Y ใน กฟผ. จะเกิดความผูกพันต่อองค์การเมื่อเค้ารู้สึกว่าเค้าเป็นส่วน

หนึ่งที่มีความส�าคัญต่อองค์การ เป็นผู้หนึ่งที่ทุ่มเท และเสียสละเวลาให้กับองค์การแห่งนี้ ยินดีปฏิบัติตามแนวนโยบายขององค์การโดยไม่มี

ข้อขดัแย้ง และพร้อมทีจ่ะเข้าร่วมกจิกรรมทีท่างองค์การจดัขึน้ทกุอย่าง รูส้กึมคีวามสขุทีไ่ด้ท�างานในองค์การแห่งนี ้และอยูร่่วมกนักบัองค์การ

นี้ต่อไปซึ่ง Munene (1995 as cited in Spector, 2003) ได้ศึกษาเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างความผูกพันต่อองค์การกับพฤติกรรมการเป็น

สมาชิกที่ดีขององค์การ โดยศึกษากับตัวอย่างในประเทศไนจีเรีย ซึและสอดคล้องกับผลการศึกษาของ Kao(2015) และ Linetal. (2008)  

โดยสามารถอภิปรายผลได้ว่า เมื่อองค์การสามารถสร้างความเชื่อมโยงทางอารมณ์กับสมาชิกภายในองค์การ จนสมาชิกภายในองค์การรู้สึก

ว่าเป็นส่วนหนึ่งขององค์การ มีความ จงรักภักดีต่อองค์การ และปรารถนาที่จะท�างานเพื่อประโยชน์ขององค์การ ก็จะส่งผลให้สมาชิกภายใน

องค์การ พยายามท�างานนอกเหนือจากที่ได้รับมอบหมายด้วยความสมัครใจ 

การศกึษาเพือ่ทดสอบสมมตฐิานที ่2 พบว่าปัจจยัการรบัรูค้วามยตุธิรรมในองค์การในภาพรวมทัง้ 3 ด้าน มจี�านวน 2 ด้านทีม่อีทิธพิล

ต่อพฤตกิรรมการเป็นสมาชกิทีด่ต่ีอองค์การของพนกังาน Generation Y ใน กฟผ. โดยปัจจยัทีส่่งผลมากทีสุ่ดคือ ความสัมพนัธ์ระหว่างบคุคล 

ซึง่มค่ีา Beta เท่ากบั .458 มค่ีาทางสถติสิงูท่ีสดุ (Sig.=.000) รองลงมาคือด้านการแบ่งปันผลตอบแทน ซึง่มค่ีา Beta เท่ากบั .246 (Sig.=.000) 

ส่วนด้านกระบวนการไม่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีต่อองค์การของพนักงาน Generation Y ใน กฟผ. โดยจ�าแนกรายด้าน 

พบว่าปัจจยัการรบัรูค้วามยตุธิรรมในองค์การด้านการแบ่งปันผลตอบแทน ด้านความสัมพนัธ์ระหว่างบคุคลมผีลต่อพฤตกิรรมการเป็นสมาชกิ
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ที่ดีขององค์การ พฤติกรรมด้านการให้ความช่วยเหลือ พบว่าปัจจัยการรับรู้ความยุติธรรมในองค์การด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลมีผลต่อ

พฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การ พฤติกรรมด้านความส�านึกในหน้าที่ พบว่าปัจจัยการรับรู้ความยุติธรรมในองค์การด้านการแบ่ง

ปันผลตอบแทน ด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลมีผลต่อพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การ พฤติกรรมด้านการอดทนอดกลั้น พบว่า

ปัจจยัการรบัรูค้วามยตุธิรรมในองค์การด้านความสมัพนัธ์ระหว่างบคุคลมผีลต่อพฤตกิรรมการเป็นสมาชกิทีดี่ขององค์การ พฤตกิรรมด้านการ

ให้ความร่วมมอื พบว่าปัจจยัการรบัรูค้วามยตุธิรรมในองค์การด้านการแบ่งปันผลตอบแทน ด้านความสมัพนัธ์ระหว่างบคุคลมผีลต่อพฤตกิรรม

การเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การ จึงสามารถอธิบายได้ว่าพนักงาน Generation Y ใน กฟผ. จะเกิดการรับรู้ความยุติธรรมในองค์การเมื่อเค้า

รู้สึกว่าได้รับผลตอบแทนที่ยุติธรรมเมื่อสามารถท�างานได้ผลงานที่ดี รวมถึงผลตอบแทนที่ยุติธรรม เมื่อเปรียบเทียบกับความพยายามและ

ความทุ่มเทที่มีให้กับงานได้รับผลตอบแทนในทุกต�าแหน่งอย่างเท่าเทียมกัน ได้รับสวัสดิการต่าง ๆ จากองค์การอย่างยุติธรรมและได้รับเงิน

เดือนที่เหมาะสมกับต�าแหน่งและภาระหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย ซึ่งหากผู้บังคับบัญชารับฟังการร้องเรียน เกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติ

งานด้วยความเตม็ใจ ค�านงึถงึความคดิเหน็เกีย่วกบังานของเค้า ได้รบัข้อมลูข่าวสารของหน่วยงานเท่าเทยีมกบัเพือ่นร่วมงาน อกีทัง้ได้รบัทราบ

ระเบียบ กฎเกณฑ์ต่าง ๆ ในการปฏิบัติงานอย่างชัดเจน และได้รับอนุญาตให้แสดงความคิดเห็นโต้แย้งการตัดสินใจเรื่องเกี่ยวกับงานได ้

ซึง่สอดคล้องกับ วารสารวจิยัร�าไพพรรณ ี(2560, น. 184) ผลการศกึษาเกีย่วกับการรบัรูค้วามยตุธิรรมในองค์กรของพนกังานปฏบิตักิารบริษทั

ผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ในนิคมอุตสาหกรรม อมตะนครจังหวัดชลบุรี พบว่าพนักงานปฏิบัติการฝ่ายผลิต บริษัทผลิตชิ้นส่วนรถยนต์มีการรับรู้

ความยุติธรรมในองค์กร ด้านปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคลมากเป็นอันดับหนึ่ง และงานวิจัยของธมนวรรณ วันทานุและเฉลิมชัย กิตติศักดิ์นาวิน 

(2557) ศึกษางานวิจัยเรื่อง “ความสัมพันธ์ระหว่างความยุติธรรมในองค์การ ภาวะผู้น�า และพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดี ขององค์การ  

กรณศึีกษาบคุลากรของสถาบนันติวิทิยาศาสตร์” โดยศกึษาในกลุม่ตวัอย่างบคุลากรทีส่งักดัสถาบนันติวิทิยาศาสตร์ กระทรวงยตุธิรรม จ�านวน 

189 คน ผลการศึกษาพบว่า บุคลากร ของสถาบันนิติวิทยาศาสตร์มีระดับความสัมพันธ์ระหว่างความยุติธรรมในองค์การ และพฤติกรรมการ

เป็นสมาชิกที่ขององค์การอยู่ในระดับสูง และยังพบว่าความยุติธรรมในองค์การด้านการแบ่งผลตอบแทนเป็นปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรม

การเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การ สอดคล้องกับงานวิจัยของ Sheldon Alexander and Ruderman (1987 อ้างถึงใน สมคิด บางโม, 2546, 

น. 189-190) กล่าวคือ ความสัมพันธ์ของการรับรู้ความยุติธรรมทางด้านผลตอบแทนหรือผลลัพธ์นั้น ส่งผลให้เกิดความเชื่อมั่น น่าเชื่อถือกับ

ตัวองค์กรที่ได้ปฏิบัติงาน ตลอดจนสร้างความจงรักภักดี จึงแสดงพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีต่อองค์การ ในด้านการปฏิบัติงานอย่างเต็มที่

และค�านึงประโยชน์สูงสุดแก่องค์กร เพราะสามารถบ่งชี้ได้ถึงความส�าคัญ และคุณค่าในตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ ภาคภูมิใจ

ข้อเสนอแนะการวิจัย

ข้อเสนอแนะในการน�าผลการวิจัยไปใช้ส�าหรับการบริหาร

จากผลการวิจัยพบว่าการศึกษาครั้งนี้ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะส�าหรับการน�าผลการวิจัยไปใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงแก้ไขและ

พัฒนาเกี่ยวกับพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์กรของพนักงาน Generation Y ในด้านต่าง ๆ ดังนี้ 

1. ด้านพฤติกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้อื่น แนวทางในการน�าไปใช้ คือ ควรสนับสนุน ส่งเสริมให้พนักงาน Generation Y ให้

ก�าลังใจ และความช่วยเหลือเพื่อนร่วมงานในช่วงที่เพื่อนร่วมงานประสบปัญหางาน เพื่อให้งานของเพื่อนเสร็จทันเวลา และเป็นการแสดงน้า

ใจที่ดี ซึ่งถือเป็นความสาคัญประการหนึ่งของการมีพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดี เช่น การจัดโหวตบุคลากรที่มีพฤติกรรมที่มีน้าใจ ชอบช่วย

เหลือบุคลากรในองค์กรประจ�าปี โดยมีการก�าหนดกฎเกณฑ์การประเมินที่ชัดเจนและโปร่งใส

2. ด้านพฤติกรรมการส�านึกในหน้าที่ แนวทางในการน�าไปใช้ คือ ควรรณรงค์ให้พนักงาน Generation Y มีทัศนคติทางบวกกับ

งานที่ได้รับมอบหมาย ซึ่งจะท�าให้เกิดยินดี เต็มใจ และมีความพึงพอใจในงานดังกล่าว ท�าให้ส่งผลต่อการมีพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีของ

องค์กร เช่น การจดักจิกรรมสนัทนาการ การจดักจิกรรมเพือ่ส่งเสรมิทศันคตทิางบวกทีท่�าให้เกดิการส�านกึหน้าที ่จดักิจกรรมเพือ่ให้รบัทราบ

เงือ่นไขในการประเมนิผลการปฏบิตังิานทีช่ดัเจนและเป็นธรรม ทัง้นีเ้พือ่เป็นการเตอืนใจพนกังานและเป็นการกระตุน้การท�างานได้ดอีีกด้วย

3. ด้านพฤติกรรมการอดทนอดกลั้น แนวทางในการน�าไปใช้ คือ ควรส่งเสริมแรงจูงใจทางบวกเชิงสร้างสรรค์ เพื่อปรับทัศนคติที่

ดีให้กับพนักงาน Generation Y เช่น การจัดโครงการธรรมะเพื่อใช้ในการท�างาน ส่งเสริมการแก้ปัญหาในการปฏิบัติอย่างสร้างสรรค์ ไม่ยึด

ติดอยู่กับกรอบเดิมๆ ต้องมีความอดทน ไม่ย่อท้อต่ออุปสรรคและไม่กลัวความล้มเหลวรวมทั้งอุปสรรคในการท�างาน

4. ด้านพฤตกิรรมการค�านงึถึงผูอ้ืน่ แนวทางในการน�าไปใช้ คือ ควรสนบัสนนุให้พนกังาน Generation Y ทราบถงึขอบเขตความ

เป็นส่วนตัวที่ชัดเจน และระมัดระวังการกระท�าของตนเอง เพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบต่อตนเองและผู้อื่น
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5. ด้านพฤติกรรมการให้ความร่วมมือ แนวทางในการน�าไปใช้ คือ ควรส่งเสริมและสนับสนุนให้พนักงาน Generation Y ร่วมท�า

กจิกรรมทีเ่กีย่วข้องกบัการสร้างภาพพจน์ทีด่ใีห้กบัองค์กรหรอืเข้าร่วมกจิกรรมต่าง ๆ  เช่น จดัหาสถานที ่อปุกรณ์ เครือ่งมอืเครือ่งใช้ทีเ่หมาะสม 

และเพยีงพอต่อการท�ากจิกรรมดงักล่าว และให้รูส้กึว่าพวกเขามส่ีวนร่วมและก�าหนดทศิทางขององค์การไปพร้อมๆ กบัการเตบิโตไปในองค์กร 

และสร้างสภาพแวดล้อมการท�างานที่ให้พนักงาน Generation Y ทุกระดับมีส่วนร่วม กระตุ้นให้เกิดความคิด ริเริ่ม ให้ร่วมท�างานกับเพื่อน

ร่วมงานและสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ เพื่อที่องค์กรจะมีผู้บริหารรุ่นใหม่ขึ้นมาบริหารองค์กร

 ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป

1. ควรพิจารณาตัวแปรที่อาจมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีต่อองค์การเพิ่มเติม เช่น วัฒนธรรมและค่านิยมองค์การ 

การรับรู้นโยบายขององค์การ รูปแบบภาวะผู้น�าของผู้บังคับบัญชาในองค์การ ความฉลาดทางอารมณ์ (EQ) ทิศทางหรือแนวโน้มการเติบโต

ขององค์การในอนาคต เป็นต้น เพื่อให้งานวิจัยมีความครอบคลุมมากยิ่งขึ้น

2. ควรท�าการวิจัยเชิงคุณภาพ เข้ามาผสมผสานในการวิจัยเพื่อค้นหาปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีต่อองค์การ

ของพนักงาน Generation Y ในการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) อาจจะท�าให้ได้ข้อมูลเชิงลึกที่ละเอียดมากยิ่งขึ้น 

3. ควรท�าการศกึษาเปรยีบเทยีบพฤตกิรรมการเป็นสมาชกิทีด่ขีององค์การระหว่างพนกังานกลุ่มเบบี ้บมูเมอร์ (Baby Boomers) 

หรือพนักงานเจนเนอเรชั่นเอ็กซ์ (Generation X) ในการท�างานร่วมกันกับพนักงาน (Generation Y)
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การศึกษาความรู้ความสามารถในการแข่งขันของธุรกิจขายรถยนต์ในจังหวัดกาฬสินธุ์

The Study of Knowledge and Competitive Capability of Car Sales Business in 

Kalasin Province 

สุทธิพงษ์ จันจ�าปา1, รินรดา บุญพูล2, ศิริวรรณ จันทร์เดช3, แพรวพรรณ พันธ์สง่า4 และ สุกัญญา ดวงอุปมา5

สาขาวิชาบริหารธุรกิจ คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์

บทคัดย่อ 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความรู้ความสามารถในการแข่งขันของธุรกิจขายรถยนต์ ในจังหวัดกาฬสินธุ์ ลักษณะการ

วิจัยเชิงปริมาณ ใช้แบบสอบถามในการรวบรวมข้อมูล จากผู้ประกอบการธุรกิจขายรถยนต์ ในจังหวัดกาฬสินธุ์ จ�านวน 50 แห่ง สถิติที่ใช้ใน

การวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน สถิติที่ใช้ในการทดสอบ ได้แก่ Independent – Samples 

T-test และ One Way ANOVA ผลการศึกษา พบว่า ผู้ประกอบการธุรกิจขายรถยนต์ในจังหวัดกาฬสินธุ์ ส่วนใหญ่เป็น เพศหญิง อายุ  

ต�่ากว่า 30 ปี ระดับการศึกษาปริญญาตรี สถานภาพสมรส รูปแบบการด�าเนินธุรกิจห้างหุ้นส่วนจ�ากัด ระยะเวลาการด�าเนินธุรกิจมากกว่า  

10 ปี ทุนในการด�าเนินธุรกิจ 3 ล้านบาทขึ้นไป รายได้เฉลี่ยต่อเดือนของกิจการมากกว่า 300,000 บาท จ�านวนพนักงานมากกว่า 20 คน 

มคีวามคิดเห็นเกีย่วกบัการศกึษาความรูค้วามสามารถในการแข่งขันของธรุกจิขายรถยนต์ ในจังหวดักาฬสนิธุ ์โดยรวมและรายด้านอยูใ่นระดบั 

ปานกลาง รายด้าน ด้านประสิทธิภาพ ด้านคุณภาพ ด้านนวัตกรรม ด้านการตอบสนองลูกค้า มีรูปแบบการด�าเนินธุรกิจห้างหุ้นส่วนจ�ากัด 

ระยะเวลาด�าเนินธุรกิจ มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน และจ�านวนพนักงาน แตกต่างกัน ควรให้ความส�าคัญกับการน�าเทคโนโลยีที่ทันสมัยเข้ามาใช้

ในขั้นตอนเพื่อให้ทราบถึงข้อมูลที่เป็นจริง และแนวทางในการแข่งขัน และการขยายกิจการ เพื่อให้ได้ข้อมูลเชิงลึก และน�ามาใช้ประโยชน์ได้

อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

ค�าส�าคัญ: ประสิทธิภาพ, คุณภาพ, นวัตกรรม, การตอบสนองลูกค้า

Abstract 

The purpose of this research was to study the competitiveness of the automobile sales business. Kalasin 

Province quantitative research characteristics use questionnaires to collect information. From car dealers in Kalasin 

Province, 50 places. The statistics used in the data analysis were frequency, percentage, mean and standard deviation. 

The statistics use in the Independent –Samples T-test and One Way ANOVA. The study found that most of the car 

sales entrepreneurs in Kalasin Province were female, under 30 years old, bachelor’s degree, marital status, style. A 

running limited partnership business period of more than 10 years, capital of 3 million baht or more the average 

monthly income of the enterprise is more than 300,000 baht. The number of employees is more than 20 people. 

There are opinions about the study of knowledge and competitiveness of the car sales business. In Kalasin Province 

overall and each aspect is at a moderate level, each aspect is efficiency, quality, innovation, customer response. There 

is a limited partnership business model. The Business period have average monthly income and the number of  

employees is different. It should pay attention to the introduction of modern technology in the process to know the 

truth. And guidelines for competition and business expansion to gain insights and can be used more efficiently to gain 

insights and can be use more efficiently to gain insights and can be used more efficiently.

Keywords: Efficiency, Quality, Innovation, Customer response

บทน�า 

อุตสาหกรรมรถยนต์ของประเทศไทยมีการเปิดตัวรถยนต์รุ่นใหม่ ๆ เข้าสู่ตลาดและมีการใช้กลยุทธ์ที่หลากหลายทางการตลาดมา

แข่งขันท�าให้ปริมาณการผลิตและการจ�าหน่ายรถยนต์ ภาพรวมจะอยู่ในภาวะชะลอตัว จากข้อมูลส�านักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (สศอ.)  

มีปริมาณการผลิตรถยนต์ในไตรมาสที่ 4 ปี 2563 มีปริมาณการผลิตขยายตัว เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน เนื่องจากตลาดใน
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ประเทศมีการขยายตัวเน่ืองจากเศรษฐกิจในประเทศเริ่มฟื้นตัว จากมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ รวมทั้งมีการออกรถยนต์รุ่นใหม่และการส่ง

เสริมการขายในงานมหกรรมยานยนต์ อย่างไรก็ดี ตลาดส่งออกชะลอตัวจากผลกระทบของการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ในหลาย

ประเทศทั่วโลก ซึ่งประเทศไทยก็ ได้รับผลกระทบดังกล่าว จากการจ�าหน่ายรถยนต์ในประเทศ ไตรมาสที่ 4 ปี 2563 มีจ�านวน 257,381  

คัน เพิ่มขึ้นจากไตรมาสที่ 3 ปี 2563 ร้อยละ 24.87 และเพิ่มขึ้นจากไตรมาสเดียวกันของปีก่อน ร้อยละ 5.67 จากการคาดการณ์ในไตรมาส

ที่ 1 ปี 2564 จะมีการผลิตรถยนต์กว่า 400,000 คัน โดยแบ่งเป็นการผลิตเพื่อจ�าหน่ายในประเทศร้อยละ 50-55 และการผลิตเพื่อส่งออก

ร้อยละ 45-50 (ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร, 2564) ซึ่งในขณะเดียวกันจังหวัดกาฬสินธุ์ก็มีการธุรกิจที่ท�าการจ�าหน่ายรถยนต์

ก็ได้รับผลกระทบจากสถานการ์ของประเทศไทยเช่นกัน จากข้อมูลยอดจ�าหน่ายที่มีปริมาณลดลง การจัดจ�าหน่ายเพียงอย่างเดียวเท่านั้นคง

ไม่สามารถส่งผลต่อยอดขายได้จากสถานการณ์ปัจจุบัน แต่การเป็นผู้ประกอบการที่มีความรู้ความสามารถในการแข่งขันต่างหากที่จะน�าพา

ธุรกิจไปสู่เป้าหมาย ซึ่งเป็นวิธีที่จะท�าให้มียอดขาย มีความแตกต่างได้ การบริหารธุรกิจปัจจุบันต้องให้ความส�าคัญในการสร้าง การสร้างสาย

สัมพันธ์อย่างแท้จริงกับลูกค้า โดยการสร้าง “คุณค่า” แก่ลูกค้าที่เหนือกว่าคู่แข่งขันอย่างต่อเนื่อง การได้รับการบริการจากผู้ขายพร้อมทั้ง 

ผู้ให้บริการในการซ่อมบ�ารุง ตลอดจนการสร้างความภาคภูมิใจที่ได้ใช้รถยนต์ (บุษกรณ์ ลีเจ้ยวะระ, 2563) ปัญหาปัจจุบันของเจ้าของธุรกิจ

ไม่ใช่เพียงแค่การที่ท�าอย่างไร ให้รถยนต์ขายได้แต่ยังรวมไปถึงการท่ีจะท�าอย่างไรที่จะท�าให้ลูกค้าเกิดความประทับใจในการขาย รู้สึกภาค

ภมูใิจทีไ่ด้ใช้รถยนต์คนันัน้ ธรุกจิรถยนต์ไม่ใช่เพยีงแค่ธรุกจิจ�าหน่ายเพยีงอย่างเดียวแต่ยงัเป็นธรุกจิการบรกิารทีม่คีวามส�าคญั ประเดน็ส�าคญั 

คือ การพัฒนาความรู้ความสามารถความสามารถในการแข่งขันและพัฒนายังเกี่ยวข้องกับส่วนผสมที่เหมาะสมและพัฒนาในรูปแบบต่าง ๆ 

ทัง้ในด้านการพฒันาความรูค้วามสามารถในท�าอย่างไรให้ธรุกจิมด้ีานประสิทธภิาพ คุณภาพ มนีวตักรรมในการด�าเนนิธรุกจิมกีารน�าเทคโนโลยี

สมัยใหม่เข้ามาใช้ในธุรกิจ เพื่อเป็นการตอบสนองความต้องการของลูกค้า 

ดังนั้น คณะผู้วิจัยจึงมีความสนใจท่ีจะศึกษาความรู้ความสามารถในการแข่งขันของธุรกิจขายรถยนต์ในจังหวัดกาฬสินธุ์ เพื่อเป็น

ประโยชน์ในการน�าแนวทางการบริหารจัดการธุรกิจขายรถยนต์ การวิเคราะห์ถึงความรู้ความสามารถในการแข่งขันของธุรกิจขายรถยนต์  

เพื่อเป็นแนวทางน�าไปต่อยอดในการประกอบธุรกิจต่อไป 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย

1)  เพื่อศึกษาความรู้ความสามารถในการแข่งขันของธุรกิจขายรถยนต์ในจังหวัดกาฬสินธุ์ 

2)  เพื่อเปรียบเทียบความรู้ความสามารถในการแข่งขันของธุรกิจขายรถยนต์ในจังหวัดกาฬสินธุ์

การทบทวนวรรณกรรม 

การวิจัยความรู้ความสามารถในการแข่งขันของธุรกิจขายรถยนต์ในจังหวัดกาฬสินธุ์ ผู้วิจัยได้ศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวข้องเพื่อเป็น

แนวทางในการวิจัย จากความสามารถในการแข่งขัน (competitiveness) จากการทบทวนงานวิจัย และวรรณกรรมในอดีต พบว่า  

ความสามารถขององค์กร (Capabilities) เป็นปัจจัยที่ท�าให้องค์กรเกิดความสามารถในการแข่งขัน และน�าไปสู่ความได้เปรียบด้านผลการ

ประกอบการขององค์กร (Katou & Budhwar, 2007) นโยบายทางการด�าเนินงานมีความสัมพันธ์ทางบวกกับผลการประกอบการของธุรกิจ

เพื่อสร้างความได้เปรียบในตลาดที่มีการแข่งขันกันอย่างรุนแรง (Makadok, 2001) การแข่งขันบนฐานของต้นทุน และต�าแหน่งของความได้

เปรียบที่ธุรกิจจะต้องต่อสู่กับคู่แข่งขันท่ีไม่สามารถลอกเลียนแบบทรัพยากรได้นั้น หรือไม่สามารถหาทรัพยากรทางเลือกอื่นที่จะมาทดแทน

เพือ่ให้อยูใ่นต�าแหน่งของความได้เปรยีบในระดบัเดยีวกนัได้ การวดัความรูค้วามสามารถในการด�าเนนิธรุกจิ ประกอบด้วย ด้านประสทฺิธภิาพ 

ด้านคุณภาพ ด้านนวัตกรรม และด้านการตอบสนองลูกค้า (จิตรลดา และ วรลักษณ์, 2560) และผลประกอบการ จากการแข่งขัน ศักยภาพ

ในการแข่งขนั และกระบวนการจดัการ ซ่ึงทัง้ศกัยภาพในการแข่งขันด้านความเรว็ในการพฒันาธุรกจิและด้านคณุภาพของสินค้า (Bhatnagar 

& Sohal, 2005) จากการศึกษางานวิจัยดังกล่าวจึงได้สรุปกรอบแนวคิดงานวิจัยดังนี้
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วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1) เพ่ือศึกษาความรู้ความสามารถในการแข่งขันของธุรกิจขายรถยนต์ในจังหวัดกาฬสินธ์ุ 
 2) เพ่ือเปรียบเทียบความรู้ความสามารถในการแข่งขันของธุรกิจขายรถยนต์ในจังหวัดกาฬสินธ์ุ 
 
การทบทวนวรรณกรรม  
  การวิจัยความรู้ความสามารถในการแข่งขันของธุรกิจขายรถยนต์ในจังหวัดกาฬสินธุ์ผู้วิจัยได้ศึกษางานวิจัยที่
เก่ียวข้องเพื่อเป็นแนวทางในการวิจัย จากความสามารถในการแข่งขัน (competitiveness) จากการทบทวนงานวิจัย 
และวรรณกรรมในอดีตพบว่า ความสามารถขององค์กร (Capabilities) เป็นปัจจัยที่ทําให้องค์กรเกิดความสามารถในการ

แข่งขัน และนําไปสู่ความได้เปรียบด้านผลการประกอบการขององค์กร(Katou & Budhwar, 2007) นโยบายทางการ

ดําเนินงานมีความสัมพันธ์ทางบวกกับผลการประกอบการของธุรกิจเพ่ือสร้างความได้เปรียบในตลาดที่มีการแข่งขันกัน

อย่างรุนแรง(Makadok, 2001)การแข่งขันบนฐานของต้นทุน และตําแหน่งของความได้เปรียบท่ีธุรกิจจะต้องต่อสู่กับคู่

แข่งขันท่ีไม่สามารถลอกเลียนแบบทรัพยากรได้นั้น หรือไม่สามารถหาทรัพยากรทางเลือกอ่ืนท่ีจะมาทดแทนเพ่ือให้อยู่ใน

ตําแหน่งของความได้เปรียบในระดับเดียวกันได้ การวัดความรู้ความสามารถในการดําเนินธุรกิจ ประกอบด้วยด้านประสิทฺธิ

ภาพ  ด้านคุณภาพ  ด้านนวัตกรรม และด้านการตอบสนองลูกค้า (จิตรลดา และ วรลักษณ์, 2560)และผลประกอบการ

จากการแข่งขัน ศักยภาพในการแข่งขัน และกระบวนการจัดการ ซ่ึงท้ังศักยภาพในการแข่งขันด้านความเร็วในการพัฒนา

ธุรกิจและด้านคุณภาพของสินค้า (Bhatnagar &Sohal, 2005) จากการศึกษางานวิจัยดังกล่าวจึงได้สรุปกรอบแนวคิด

งานวิจัยดังนี้ 

 กรอบแนวความคิดในการวิจัย   

 ตัวแปรอิสระ   ตัวแปรตาม 

 

 

 

 

 

 

วิธีการดําเนินงานวิจัย 
ในการศึกษาความรู้ความสามารถในการแข่งขันของธุรกิจขายรถยนต์ในจังหวัดกาฬสินธุ์ ผู้วิจัยได้กําหนด

วิธีดําเนินการวิจัยไว้ดังนี้ ผู้ประกอบการธุรกิจขายรถยนต์ ในจังหวัดกาฬสินธุ์ จํานวน 50 แห่ง แห่งละ 5 ชุด รวมท้ังหมด 
150 ชุด (สํานักงานพาณิชย์จังหวัดกาฬสินธ์ุ : 2562)การสร้างเครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย คือ แบบสอบถามการจัดทําและการ

ความรู้ความสามารถในการแข่งขัน 
(Competitive Capability) 

 ด้านประสิทธิภาพ 
 ด้านคุณภาพ 
 ด้านนวัตกรรม 
 ด้านการตอบสนองลูกค้า 

 

ข้อมูลธุรกิจ 

 รูปแบบการดําเนินธุรกิจ 
 ระยะเวลาดําเนินธุรกิจ 
 ประเภทของธุรกิจ 
 รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 
 จํานวนพนักงาน 

วิธีการด�าเนินงานวิจัย

ในการศึกษาความรู้ความสามารถในการแข่งขันของธุรกิจขายรถยนต์ในจังหวัดกาฬสินธุ์ ผู้วิจัยได้ก�าหนดวิธีด�าเนินการวิจัยไว้ดังนี้ 

ผู้ประกอบการธุรกิจขายรถยนต์ ในจังหวัดกาฬสินธุ์ จ�านวน 50 แห่ง แห่งละ 5 ชุด รวมทั้งหมด 150 ชุด (ส�านักงานพาณิชย์จังหวัดกาฬสินธุ์ 

: 2562) การสร้างเครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย คือ แบบสอบถาม การจัดท�าและการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมสถิติส�าเร็จรูปทางสถิติ  

สถิติที่ใช้ในการวิจัย คือ ค่าเฉลี่ย ค่าร้อยละ และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ใช้การวิเคราะห์ข้อมูล Independent Sample T-Test  
และ One Way Anova

ผลการวิจัย 

การวิจัยเรื่อง การศึกษาความรู้ความสามารถในการแข่งขันของธุรกิจขายรถยนต์ในจังหวัดกาฬสินธุ์ สามารถสรุปผลการวิจัย ดังนี้ 

ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามของธุรกิจขายรถยนต์ในจังหวัดกาฬสินธุ์ ประกอบด้วย เพศ อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพ ความรู้

ความสามารถในการแข่งขนัของธรุกจิขายรถยนต์ ในจังหวดักาฬสนิธุ ์ส่วนใหญ่เป็นเพศหญงิ (ร้อยละ 54.70) อาย ุ31 - 40 ปี (ร้อยละ 44.70) 

ระดับการศึกษาปริญญาตรี (ร้อยละ 36.30) สถานภาพสมรส (ร้อยละ 60.00) ส่วนใหญ่เป็นรูปแบบการด�าเนินธุรกิจห้างหุ่นส่วนจ�ากัด 

(ร้อยละ 41.30) ระยะเวลาการด�าเนินธุรกิจมากกว่า 10 ปี (ร้อยละ 69.30) ทุนในการด�าเนินธุรกิจ 3 ล้านบาทขึ้นไป รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 

มากกว่า 300,000 บาท (ร้อยละ 51.30) จ�านวนพนักงานมากกว่า 20 คน (ร้อยละ 61.30) 

ธุรกิจขายรถยนต์ในจังหวัดกาฬสินธุ์ มีความรู้ความสามารถในการแข่งขันของธุรกิจขายรถยนต์ ในจังหวัดกาฬสินธุ์ โดยรวมอยู่ใน

ระดับมาก ด้านประสิทธิภาพ ด้านคุณภาพ ด้านนวัตกรรม และด้านการตอบสนองลูกค้า แสดงดังตารางที่ 1 

ตารางที่ 1 ความคิดเห็นด้วยเกี่ยวกับความรู้ความสามารถในการแข่งขันของธุรกิจขายรถยนต์ในจังหวัดกาฬสินธุ์ (โดยรวม)

 ความรู้ความสามารถในการแข่งขัน S.D. ระดับความคิดเห็น

1. ด้านประสิทธิภาพ 4.64 0.357 มาก

2. ด้านคุณภาพ

3. ด้านนวัตกรรม

4. ด้านการตอบสนองลูกค้า

4.54

4.56

4.58

0.294

0.331

0.297

มาก

มาก

มาก

โดยรวม 4.58 0.238 มาก
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ตารางที่ 2  ความคิดเห็นเกี่ยวกับการศึกษาความรู้ความสามารถในการแข่งขันของธุรกิจขายรถยนต์ ในจังหวัดกาฬสินธุ์ ท่ีมี รูปแบบ 

การด�าเนินธุรกิจ แตกต่างกัน (ANOVA)

 ความรู้ความสามารถในการ

แข่งขัน

แหล่งของความ

แปรปรวน

SS df MS F p-value

โดยรวม

ระหว่างกลุ่มภายในกลุ่ม 0.105

8.336

2

147

0.053

0.057

0.928 0.398

รวม 8.441 149

 

จากตารางที่ 2 พบว่า ผู้ประกอบการธุรกิจขายรถยนต์ในจังหวัดกาฬสินธุ์ ที่มี    รูปแบบการด�าเนินธุรกิจ แตกต่างกันมีความคิด

เหน็เกีย่วกบัความรูค้วามสามารถในการแข่งขนัของธรุกจิขายรถยนต์ ในจงัหวดักาฬสินธุโ์ดยรวม ไม่แตกต่างกนั และทีม่รีะยะเวลาการด�าเนนิ

ธรุกจิ 5-10 ปี มคีวามคดิเหน็เกีย่วกบัความรูค้วามสามารถในการแข่งขนัของธรุกจิขายรถยนต์ ในจงัหวดักาฬสนิธุโ์ดยรวม และ ด้านนวตักรรม 

ระยะเวลาการด�าเนินธุรกิจ มากกว่า 10 ปี แตกต่างกัน อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ ที่ระดับ 0.01 และด้านคุณภาพ มากกว่า ระยะเวลาการ

ด�าเนินธุรกิจ มากกว่า 10 ปี แตกต่างกัน อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ ที่ระดับ 0.05 ดังตารางที่ 3 

ตารางที่ 3  ความคิดเห็นเกี่ยวกับการศึกษาความรู้ความสามารถในการแข่งขันของธุรกิจขายรถยนต์ ในจังหวัดกาฬสินธุ์ ที่มี ระยะเวลาการ

ด�าเนินธุรกิจ แตกต่างกัน (T-test)

 ความรู้ความสามารถในการแข่งขัน
5 – 10 ปี มากกว่า 10 ปี

t p-value
SD. SD.

1. ด้านประสิทธิภาพ 4.71 0.329 4.61 0.366 1.632 0.106

2. ด้านคุณภาพ 4.63 0.263 4.51 0.300 2.545 0.013*

3. ด้านนวัตกรรม 4.68 0.317 4.51 0.327 2.895 0.005**

4. ด้านการตอบสนองลูกค้า 4.62 0.320 4.56 0.286 1.252 0.213

โดยรวม 4.66 0.208 4.55 0.242 2.913 0.004**

** มีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01, * มีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

ตารางที่ 4  เปรียบเทยีบเกีย่วกบัการศกึษาความรูค้วามสามารถในการแข่งขนัของธรุกจิขายรถยนต์ ในจงัหวดักาฬสินธุ ์ทีม่ ีทนุในการด�าเนนิ

งาน แตกต่างกัน (T-test)

 ความรู้ความสามารถในการแข่งขัน
1–2 ล้านบาท 3 ล้านบาทขึ้นไป

t p-value
SD. SD.

1. ด้านประสิทธิภาพ 4.70 0.218 4.59 0.434 1.927 0.056

2. ด้านคุณภาพ 4.59 0.207 4.51 0.347 1.625 0.107

3. ด้านนวัตกรรม 4.59 0.244 4.53 0.388 1.184 0.239

4. ด้านการตอบสนองลูกค้า 4.60 0.240 4.56 0.336 0.806 0.422

โดยรวม 4.62 0.126 4.53 0.297 1.936 0.055

จากตารางที่ 4 พบว่า ผู้ประกอบการธุรกิจขายรถยนต์ ในจังหวัดกาฬสินธุ์ ที่มีทุนในการด�าเนินงาน 1-2 ล้านบาท มีความคิดเห็น

เกี่ยวกับความรู้ความสามารถในการแข่งขันของธุรกิจขายรถยนต์ ในจังหวัดกาฬสินธุ์โดยรวม และด้านประสิทธิภาพ ด้านคุณภาพ  
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ด้านนวัตกรรม ด้านการตอบสนองลูกค้า มากกว่า ทุนในการด�าเนินงาน 3 ล้านบาทขึ้นไป อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ ที่ระดับ 0.05  

และพบว่าผู้ประกอบการธุรกิจขายรถยนต์ ที่มีรายได้เฉล่ียต่อเดือนของกิจการ มากกว่า 300,000 บาท มีความคิดเห็นเกี่ยวกับความรู ้

ความสามารถในการแข่งขันของธุรกิจขายรถยนต์ ในจังหวัดกาฬสินธุ์ โดยรวม และด้านการตอบสนองลูกค้า มากกว่า รายได้เฉลี่ยต่อเดือน

ของกิจการ 100,000 - 300,000 บาท อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ดังตารางที่ 5

ตารางที่ 5 เปรียบเทียบเก่ียวกับการศึกษาความรู้ความสามารถในการแข่งขันของธุรกิจขายรถยนต์ ในจังหวัดกาฬสินธุ์ ที่มี รายได้เฉลี่ย 

ต่อเดือนของกิจการ แตกต่างกัน (T-test)

ความคิดเห็นเกี่ยวกับความรู้ความ

สามารถในการแข่งขัน

100,000 – 300,000 บาท มากกว่า 300,000 บาท
t p-value

SD. SD.

1. ด้านประสิทธิภาพ 4.63 0.373 4.64 0.344 -0.148 0.883

2. ด้านคุณภาพ 4.53 0.310 4.56 0.280 -0.616 0.539

3. ด้านนวัตกรรม 4.56 0.348 4.56 0.318 -0.039 0.969

4. ด้านการตอบสนองลูกค้า 4.53 0.334 4.62 0.249 -2.030 0.044*

โดยรวม 4.56 0.270 4.60 0.203 -0.886 0.377

* มีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

ตารางที่ 6  เปรยีบเทยีบเกีย่วกบัการศกึษาความรูค้วามสามารถในการแข่งขนัของธรุกจิขายรถยนต์ ในจงัหวดักาฬสินธุ ์ทีม่ ีจ�านวนพนกังาน 

แตกต่างกัน (ANOVA)

ความคิดเห็นเกี่ยวกับความรู้

ความสามารถในการแข่งขัน

แหล่งของความ

แปรปรวน

SS df MS F p-value

โดยรวม

ระหว่างกลุ่มภายในกลุ่ม 0.438

8.003

2

147

0.219

0.054

4.026 0.020*

รวม 8.441 149

* มีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

จากตารางที่ 6 พบว่า ผู้ประกอบการธุรกิจขายรถยนต์ในจังหวัดกาฬสินธุ์ ที่มีจ�านวนพนักงาน แตกต่างกัน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับ 

ความรู้ความสามารถในการแข่งขันของธุรกิจขายรถยนต์ ในจังหวัดกาฬสินธุ์โดยรวม แตกต่างกันอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

 

อภิปรายผล

การวจิยัเรือ่ง การศกึษาความรูค้วามสามารถในการแข่งขนัของธรุกจิขายรถยนต์ในจงัหวดักาฬสนิธุ ์สามารถอภปิราย ความรูค้วาม

สามารถในการแข่งขนัของธรุกจิขายรถยนต์ ในจงัหวดักาฬสินธุ ์ด้านประสิทธภิาพ ด้านคุณภาพ ด้านนวตักรรม และด้านการตอบสนองลกูค้า

มีความคิดเห็นในการสร้างความรู้ความสามารถในระดับมาก ในขณะที่การด�าเนินธุรกิจจ�าหน่ายรถยนต์ที่มีรูปแบบการด�าเนินธุรกิจแตกต่าง

กัน มีการด�าเนินงานเก่ียวกับความรู้ความสามารถในการแข่งขันของธุรกิจขายรถยนต์ไม่แตกต่างกัน และท่ีมีระยะเวลาการด�าเนินธุรกิจ

ประมาณ 5-10 ปี ให้ความส�าคัญกับ ด้านนวัตกรรม และด้านคุณภาพ มากกว่า ธุรกิจที่มีการด�าเนินการมาเป็นระยะเวลานาน รวมถึงการมี

ทนุจดทะเบยีนมากกว่าจะมคีวามสามารถด้านประสทิธภิาพ ด้านคณุภาพ ด้านนวตักรรม ด้านการตอบสนองลูกค้า มากกว่า ทนุในการด�าเนนิ

งานน้อย ธุรกิจที่มีผลประกอบการที่มีรายได้มากกว่าจะมีความสามารถในการแข่งขันมากกว่าธุรกิจที่มีรายได้น้อย ที่ส�าคัญคือ หากมีจ�านวน

พนกังานน้อยกจ็ะส่งผลต่อความรู้ความสามารถทีแ่ตกต่างกนั นอกจากนีเ้พือ่สนองต่อการเปลีย่นแปลงความต้องการของลกูค้าและเกดิความ

แตกต่างในการสร้างความได้เปรยีบในการแข่งขนัให้เกิดข้ึนภายในธรุกจิ สอดคล้องกับงานวจิยัของ ส.ศิรชัิย นาคอดุมและรุง่รว ีจติภกัด ี(2560) 

พบว่า ความรู้ความสามารถของธุรกิจตลอดจนการพัฒนาความสัมพันธ์กับลูกค้าและคู่ค้าของธุรกิจก่อให้เกิดความได้เปรียบในการแข่งขัน
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ด้านต้นทุน ตระหนักถึงความร่วมมือกับคู่ค้าเป็นส�าคัญ การแบ่งปันความรับผิดชอบเพื่อให้ได้สินค้าที่มีประสิทธิภาพ รวมถึงการมีส่วนร่วม

ของพนักงานทุกคนในธุรกิจ เพื่อให้เกิดธุรกิจสามารถอยู่รอดภายใต้สถานการณ์ปัจจุบัน และสอดคล้องกับ งานวิจัยของ นิรุษา ศิริวริษกุล 

(2560) พบว่า สร้างความได้เปรยีบในการแข่งขนัผลกระทบของความสามารถของธรุกจิต่อความมนีวตักรรมผลติภณัฑ์ ต่อการบริหารจดัการ

ธรุกจิควรมุง่เน้นให้มกีารส่งเสรมิและสนบัสนนุการสร้างเครอืข่ายระหว่างภาครฐัและเอกชน ตลอดจนการตระหนกัในการสร้างนวตักรรมของ

ผู้บริหารเพื่อพัฒนาให้เกิดความสามารถของธุรกิจ อย่างไรก็ตามธุรกิจต้องมุ่งให้มีความได้เปรียบในการมีทรัพยากรที่ไม่สามารถจับต้องได้  

ซึ่งจะน�าไปสู่ความมีนวัตกรรมองค์กรซึ่งจะเป็นการช่วยพัฒนาธุรกิจต่อไป

ข้อเสนอแนะส�าหรับการวิจัย 

 ควรศกึษาเพิม่เตมิเรือ่งของการหาวิธปีฏบัิตท่ีิดทีีสุ่ด (Best Practice) และการเทยีบเคยีง (Benchmarking) เพือ่เปรยีบเทียบความ

สามารถ เพื่อพัฒนาความสามารถในการแข่งขันของธุรกิจ ธุรกิจต้องมุ่งการสร้างกระบวนการบริหารความรู้ในการก�าหนดนโยบาย  

การพัฒนาการสร้างชื่อเสียง ภาพลักษณ์เป็นที่ยอมรับจากลูกค้า สังคมชุมชน 

เอกสารอ้างอิง 

จิตรลดา พันธุ์พณาสกุล,วรลักษณ์ ลลิตศศิวิมล. (2562). การสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม

ของธุรกิจโรงแรมในประเทศไทย : การทบทวนวรรณกรรม. วารสารบริหารธุรกิจเทคโนโลยีมหานคร. (16) 2.

นริษุา ศริวิรษิกุล. (2560). ผลกระทบของความสามารถขององค์กรต่อความมนีวตักรรมผลติภณัฑ์:บทบาทของความได้เปรยีบจากทรพัยากร

ที่จับต้องไม่ได้ของอุตสาหกรรมการผลิตในประเทศไทย.วารสารมหาวิทยาลัยศิลปากร ฉบับภาษาไทย. ปีทีี่ 37(1)

บษุกรณ์ ลเีจ้ยวะระ.(2563). Competitiveness ขีดความสามารถในการแข่งขัน. [ออนไลน]. สบืค้นจาก. https://www.esanbiz.com/2071 

ส�านกังานพาณชิย์จงัหวดักาฬสนิธุ.์(2562). ข้อมลูทะเบยีนธรุกจิรถยนต์. [ออนไลน]. สบืค้นจาก. https://www.dit.go.th/region/KALASIN/

ContactUs 

ส.ศิริชัย นาคอุดม, รุ่งรวี จิตภักดี. (2560). ความสามารถในการแข่งขันของกิจการเพื่อสังคมของประเทศไทย. วารสารบริหารธุรกิจ 

เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร.(13) 2 

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร. (2564). ข้อมูลส�านักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (สศอ.). [ออนไลน]. สืบค้นจาก. https://ict.

moph.go.th https://www.esanbiz.com/2071

Katou,A. & Badhwer,S. (2007). Human resource management systems and organizational performance: a test of a 

mediating model in the Greek manufacturing context. The International Journal of Human resource manage-

ment (17) 7. 

Makadok .R.(2001). Toward a synthesis of the resource-based and dynamic-capability views of rent creation. Strategic 

management journal. (22) 5. 

Bhatnagara, R. & S. Sohalb. (2005). Supply chain competitiveness: measuring the impact of locationfactors, uncertainty 

and manufacturing practices. Technovation (25) 



214

National Research Conference 2021: NRC 2021
“Business beyond the Pandemic”

21 สิงหาคม 2564

คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

แนวทางการจัดการธุรกิจค้าส่งสินค้าทั่วไปขนาดเล็กในอ�าเภอท่ามะกาจังหวัดกาญจนบุรี

The Small Wholesale General Business Management in Thamaka Distric, Kanchanaburi Province

สายทอง พฤกษาอุดมชัย1 และ ดร.เดชา โลจนสิริศิลป2 

 Saitong Pruksaudormchai1 and Dr. Deja Lojnsirisilp2

วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม

บทคัดย่อ 

ธุรกิจค้าส่งสินค้าทั่วไปขนาดเล็กในอ�าเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี มีความส�าคัญในฐานะเป็นแหล่งสินค้าที่ผู้ค้าปลีกในจังหวัด

ใกล้เคยีงได้มาซือ้ไปจ�าหน่ายเพือ่สร้างรายได้และกระจายสินค้าให้ถงึมอืผู้บรโิภคตามหมูบ้่าน ปัญหาทีพ่บคือ ธรุกจิห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่

มีการเข้ามาแข่งขันท�าให้ธุรกิจกรณีศึกษาต้องมีการทบทวนการจัดการเพื่อรักษากลุ่มลูกค้าไว้ ผู้วิจัยมีสมมติฐานว่า การจัดการธุรกิจค้าส่ง 

ดงักล่าวอย่างเหมาะสมจะสามารถบรรลเุป้าหมายได้ จงึจดัท�างานวจิยันีโ้ดยมวีตัถุประสงค์ 1) เพือ่ศึกษาแนวทางการจดัการธรุกจิค้าส่งขนาด

เล็กกรณีศึกษาธุรกิจค้าส่งในอ�าเภอท่ามะกาจังหวัดกาญจนบุรี 2) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของลูกค้าต่อแนวทางการจัดการธุรกิจค้าส่งที่อยู่

ท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี และ 3) เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างแนวทางการจัดการธุรกิจกับความประทับใจของลูกค้าต่อแนวทางการ

จดัการ การวิจยัเป็นการวจิยัเชิงผสมผสาน โดยวธิวีจิยัเชิงปริมาณ เกบ็ข้อมลูด้วยการแจกแบบสอบถามจากกลุม่ตวัอย่าง จ�านวน 400 ตวัอย่าง 

และวธิเีชงิคุณภาพ เกบ็ข้อมลูด้วยการสมัภาษณ์ผูป้ระกอบการธรุกจิค้าส่งกรณศึีกษา จ�านวน 5 ราย ผลการวจิยัเชงิคณุภาพ พบว่า ผูป้ระกอบ

การธุรกิจค้าส่งกรณีศึกษา มีการจัดการ 5 ด้าน ประกอบด้วย การจัดการประสิทธิภาพของพนักงาน การจัดการปริมาณสินค้าในร้าน  

การจัดการขนส่ง การแก้ปัญหาสถานที่เพื่ออ�านวยความสะดวก และมีการน�าเทคโนโลยีสื่อสารมาใช้ ผลการวิจัยเชิงปริมาณ พบว่า ความคิด

เห็นของลูกค้าต่อแนวทางการจัดการธุรกิจค้าส่งท่ีอยู่ท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี พบว่า ร้อยละ 80 แสดงความประทับใจกับแนวทางการ

จัดการของธุรกิจกรณีศึกษา การพิสูจน์สมมติฐาน พบว่า ประสิทธิภาพของพนักงานของร้าน การจัดการสินค้าในร้าน การจัดการขนส่ง  

การอ�านวยความสะดวกของสถานที ่และการน�าเทคโนโลยส่ืีอสารมาใช้ มคีวามสัมพนัธ์กบัความประทับใจของลูกค้าอย่างมนียัส�าคญัทางสถติิ 

(p<.05) และข้อเสนอส�าหรับให้ผู้ประกอบการเพื่อสร้างความประทับใจกับลูกค้า คือ ผู้ประกอบการควรใส่ใจในเรื่องการขนส่งเพื่อลดความ

เสียหายของสินค้า และเน้นใช้การสื่อสารผ่านไลน์เพื่อลดความจ�าเป็นในการหาที่จอดรถให้ลูกค้า

ค�าส�าคัญ: การจัดการ ธุรกิจค้าส่งขนาดเล็ก ต่างจังหวัด

Abstract 

The Small Wholesale General Business in thamaka distric, kanchanaburi province are important as a source of 

products that retailers in neighboring provinces buy and sell to generate income and distribute products to consumers 

in villages. The problem encountered was that the larger scale department store was making trouble to the small 

businesses needing to review their management to maintain customer groups. The researcher hypothesized that  

proper management of such a small wholesale business can achieve its goals. Therefore, this research was conducted 

with the objectives 1) To study the approach to management of small wholesale business, a case study of wholesale 

business in thamaka District, Kanchanaburi Province 2) To study customer satisfaction towards the thamaka wholesale 

business management approach kanchanaburi Province and 3) to study the relationship between business management 

approach and customer impression on management approach.. The research is a mixed method, the quantitative 

research method collecting data by questionnaires from 400 customers and qualitative methods collecting data by 

interviewing the business owners of the wholesale business in thamaka District, kanchanaburi Province from 400  

customers. The qualitative research results found that case studies of wholesale business entrepreneurs had 5 aspects 

of management comprising of employee efficiency management, Inventory management, Transportation management, 

Facilities management and using communication technology. The results of the quantitative research revealed that 

the opinions of customers towards the thamaka wholesale business management approach Kanchanaburi Province 



215

National Research Conference 2021: NRC 2021
“Business beyond the Pandemic”

21 สิงหาคม 2564

คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

found that 80% expressed their satisfaction with the store’s performance and hypothesis test found that store staff 

efficiency, inventory management, transportation management, facility and the use of communication technology were 

statistically significant correlation with customer impression (p<.05); and recommendation for improvements, to further 

impress customers, the owners should pay attention to transportation to minimize damage of goods and focusing on 

using technology communication to reduce the need to find parking for customers.

Keywords: Management, Small Wholesales Business, Upcountry

บทน�า 

ความเป็นมาและปัญหา

ในช่วงเวลาไม่กี่ปีที่ผ่านมาธุรกิจค้าส่งเผชิญกับสภาวะการแข่งขันและแรงกดดันอย่างรุนแรงไม่ว่าจะเป็นแรงกดดันจากผู้ผลิตซึ่ง

พยายามเพิม่การจดัจ�าหน่ายผ่านช่องทางต่างๆ มากข้ึนจนกระทบกระเทอืนยอดขายของผูค้้าส่ง นอกจากนีย้งัต้องเผชญิกบัการแข่งขนักบัรูป

แบบการค้าส่ง ค้าปลกีแบบใหม่ เช่น ร้านค้าปลกีทีเ่น้นจ�าหน่ายสนิค้าราคาถกู ท�าให้แนวโน้มการเตบิโตของร้านค้าส่งสนิค้าทัว่ไปลดลง อย่างไร

กต็าม ผูค้้าส่งกย็งัคงต้องตดัสนิใจในกลยทุธ์การตลาดทีจ่ะน�ามาใช้เพือ่พฒันาการค้าส่งให้ยัง่ยนืต่อไป (มหาวทิยาลยัสโุขทยัธรรมาธริาช, 2556)

การประกอบธุรกิจค้าส่งสินค้าท่ัวไปเป็นภาพของการจัดจ�าหน่ายสินค้าต่างๆ เพื่อให้ตรงกับความต้องการและความพึงพอใจของ 

ผูบ้รโิภค โดยมจีดุมุง่หมายทีจ่ะได้รบัผลตอบแทนหรอืได้ผลก�าไรจากการจากการด�าเนนิการ และธรุกจิยงัเป็นหวัใจส�าคญั ต้องอาศยัการเจรญิ

เติบโตของธุรกิจ ถ้าธุรกิจดียังช่วยให้เศรษฐกิจของประเทศมี ความก้าวหน้าและม่ันคงขึ้นช่วยให้ประชาชนมีรายได้ยังท�าให้เกิดการเจริญ

ก้าวหน้าทางเทคโนโลยีแล้วก็ลดปัญหาด้านสังคมการว่างานอีกด้วย (อารียา โลกถวิล, 2560)

ธุรกิจสินค้าทั่วไปขนาดเล็กในอ�าเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี มีจ�านวน 5 ร้าน ได้แก่ ร้านหยูเส็ง ร้านไท้เฮง ร้านอุดมพร  

ร้านหอธรรมรัตน์ และร้านโง้วซินฮวด ซ่ึงด�าเนินกิจการมานานแล้ว ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะท�าการศึกษาแนวทางการจัดการธุรกิจค้าส่ง

สนิค้าทัว่ไปขนาดเลก็ในอ�าเภอท่ามะกาจงัหวดักาญจนบรีุเพือ่ให้ทราบถงึความคดิเหน็ของลกูค้าต่อการจดัการ และเพือ่สร้างความประทับใจ

ให้กบัลกูค้าให้ธรุกิจค้าส่งสนิค้าทัว่ไปขนาดเลก็ในอ�าเภอท่ามะกา จงัหวดักาญจนบรุ ีสามารถน�ามาใช้ปรบัปรงุธรุกจิให้อยูร่อดต่อไปอย่างยัง่ยนื

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

เพือ่ศกึษาแนวทางการจดัการธุรกจิค้าส่งขนาดเลก็กรณศึีกษาธรุกจิค้าส่งสินค้าทัว่ไปขนาดเลก็ในอ�าเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบรุี 

เพื่อศึกษาความคิดเห็นของลูกค้าต่อแนวทางการจัดการธุรกิจค้าส่งสินค้าทั่วไปขนาดเล็กในอ�าเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุร ี

เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างแนวทางการจัดการธุรกิจกับความประทับใจของลูกค้าต่อแนวทางการจัดการ

โจทย์การวิจัย

แนวทางการจัดการธุรกิจค้าส่งสินค้าขนาดเล็กในอ�าเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี ควรเป็นอย่างไรเพื่อสร้างความประทับใจให้

ลูกค้าเพิ่มขึ้น

กรอบแนวคิดการวิจัย
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ธุรกิจสินค้าท่ัวไปขนาดเล็กในอําเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี มีจํานวน 5 ร้าน ได้แก่ ร้านหยูเส็ง ร้านไท้เฮง

ร้านอุดมพร ร้านหอธรรมรัตน์ และร้านโง้วซินฮวดซ่ึงดําเนินกิจการมานานแล้ว ผู้วิจัยจึงมีความสนใจท่ีจะทําการศึกษาแนว

ทางการจัดการธุรกิจค้าส่งสินค้าท่ัวไปขนาดเล็กในอําเภอท่ามะกาจังหวัดกาญจนบุรีเพ่ือให้ทราบถึงความคิดเห็นของลูกค้า

ต่อการจัดการ และเพื่อสร้างความประทับใจให้กับลูกค้าให้ธุรกิจค้าส่งสินค้าท่ัวไปขนาดเล็กในอําเภอท่ามะกา จังหวัด

กาญจนบุรี สามารถนํามาใช้ปรับปรงุธุรกิจให้อยู่รอดต่อไปอย่างย่ังยืน 
1.2 วัตถุประสงค์ของการวิจัย     
     1.2.1เพ่ือศึกษาแนวทางการจัดการธุรกิจค้าส่งขนาดเล็กกรณีศึกษาธุรกิจค้าส่งสินค้าท่ัวไปขนาดเล็กในอําเภอ

ท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี    
 1.2.2 เพ่ือศึกษาความคิดเห็นของลูกค้าต่อแนวทางการจัดการธุรกิจค้าส่งสินค้าท่ัวไปขนาดเล็กในอําเภอท่า

มะกา จังหวัดกาญจนบุรี 
1.1.3 เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างแนวทางการจัดการธุรกิจกับความประทับใจของลูกค้าต่อแนวทางการ

จัดการ 
1.3โจทย์การวิจัย 

 แนวทางการจัดการธุรกิจค้าส่งสินค้าขนาดเล็กในอําเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรีควรเป็นอย่างไรเพื่อสร้าง

ความประทับใจให้ลูกค้าเพิ่มขึ้น 
  1.4กรอบแนวคิดการวิจัย 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 
 1.4สมมติฐานการวิจัย 
 สมมติฐานท่ี 1 ประสิทธิภาพของพนักงานของร้าน มีความสัมพันธ์กับ ความประทับใจของลูกค้าเพ่ิมข้ึน 
 สมมติฐานท่ี 2 ประสิทธิภาพการจัดการสินค้าในร้าน มีความสัมพันธ์กับ ความประทับใจของลูกค้าเพ่ิมข้ึน 
 สมมติฐานท่ี 3 ประสิทธิภาพการขนส่งของร้าน  มีความสัมพันธ์กับ ความประทับใจของลูกค้าเพ่ิมข้ึน 
 สมมติฐานท่ี 4 ท่ีตั้งของร้าน มีความสัมพันธ์กับความประทับใจของลูกค้าเพ่ิมข้ึน 
 สมมติฐานท่ี 5 การนําเทคโนโลยีสื่อสารมาใช้ มีความสัมพันธ์กับความประทับใจของลูกค้าเพ่ิมข้ึน 

 

การจัดการธุรกิจค้าส่งของธุรกิจกรณีศึกษา 
1. ประสิทธิภาพของพนักงานของร้าน  
2. ประสิทธิภาพการจัดการสินค้าในร้าน 
3. ประสิทธิภาพการขนส่งของร้าน   
4. ท่ีตั้งของร้าน 
5. การนําเทคโนโลยีสื่อสารมาใช้ 

 
ความประทับใจของลูกค้าเพ่ิมขึ้น 

ตัวแปรอิสระ (Independent Variables) ตัวแปรตาม (Dependent Variables) 

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย
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สมมติฐานการวิจัย

 สมมติฐานที่ 1 ประสิทธิภาพของพนักงานของร้าน มีความสัมพันธ์กับ ความประทับใจของลูกค้าเพิ่มขึ้น

 สมมติฐานที่ 2 ประสิทธิภาพการจัดการสินค้าในร้าน มีความสัมพันธ์กับ ความประทับใจของลูกค้าเพิ่มขึ้น 

 สมมติฐานที่ 3 ประสิทธิภาพการขนส่งของร้าน มีความสัมพันธ์กับ ความประทับใจของลูกค้าเพิ่มขึ้น

 สมมติฐานที่ 4 ที่ตั้งของร้าน มีความสัมพันธ์กับความประทับใจของลูกค้าเพิ่มขึ้น

 สมมติฐานที่ 5 การน�าเทคโนโลยีสื่อสารมาใช้ มีความสัมพันธ์กับความประทับใจของลูกค้าเพิ่มขึ้น

วิธีการวิจัย 

ผูว้จิยัใช้การวจิยัเชงิผสมผสาน (Mixed Method) ส�าหรบัการวจิยัในครัง้นีโ้ดยการวจิยัเชิงปรมิาณ (Quantitative Research) เก็บ

ข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม เพื่อส�ารวจความคิดเห็นของลูกค้าที่มาใช้บริการธุรกิจค้าส่งสินค้าทั่วไปขนาดเล็กในอ�าเภอท่ามะกา จังหวัด

กาญจนบุรี ก�าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยอาศัยตารางขนาดตัวอย่างซึ่งเสนอโดย Yamane (1973) ได้จ�านวน 400 คน และการวิจัยเชิง

คุณภาพ (Qualitative Research) ท�าการสัมภาษณ์เชิงลึก (Indepth Interview) ผู้ประกอบการธุรกิจค้าส่งสินค้าทั่วไปขนาดเล็กในอ�าเภอ

ท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี จ�านวน 5 ร้าน ได้แก่ 1) ร้านหยูเส็ง 2) ร้านไท้เฮง 3) ร้านอุดมพร 4) ร้านหอธรรมรัตน์ และ5) ร้านโง้วซินฮวด

เครือ่งมอืทีใ่ช้ในการวจิยัครัง้นีแ้บ่งออกเป็น การวจิยัเชิงคณุภาพ เป็นการสมัภาษณ์ผูป้ระกอบการธรุกจิค้าส่งสนิค้าทัว่ไปขนาดเลก็

ในอ�าเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี ด้วยค�าถามกึ่งโครงสร้าง และการวิจัยเชิงปริมาณ เป็นการแจกแบบสอบถามจากลูกค้าที่มาใช้บริการ

ธุรกิจค้าส่งสินค้าทั่วไปขนาดเล็กในอ�าเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี ซึ่งแบ่งออกเป็น 2 ตอน ตอนที่ 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไป

ของผู้ตอบแบบสอบถาม ตอนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับความคิดเห็นของลูกค้าต่อแนวทางการจัดการธุรกิจค้าส่งทั่วไปขนาดเล็กในอ�าเภอ

ท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี

การเก็บรวบรวมข้อมูลในการวิจัยครั้งนี้ แบ่งออกเป็น 2 ส่วน ได้แก่ ส่วนที่ 1 การวิจัยเชิงคุณภาพ โดยผู้วิจัยได้ขอนัดผู้บริหารและ

พนักงานเพื่อท�าการสัมภาษณ์ และยุติการสัมภาษณ์เพื่อพบว่าข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์ด้วยค�าถามกึ่งโครงสร้างมีความอิ่มตัว คือรูปแบบ

ค�าตอบมีลักษณะซ�้าๆ กันในหมู่ผู้ให้ข้อมูลส�าคัญ ส่วนที่ 2 การวิจัยเชิงปริมาณ โดยผู้วิจัยได้แจกแบบสอบถามให้กลุ่มตัวอย่างที่มาใช้บริการ

ธุรกิจค้าส่งสินค้าทั่วไปขนาดเล็กในอ�าเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี และขอคืนจากลูกค้าเพื่อน�าข้อมูลไปท�าการวิเคราะห์และพิสูจน์

สมมติฐานทางสถิติต่อไป

การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติท่ีใช้ในการวิจัย ได้แก่ การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ ผู้วิจัยน�าข้อมูลที่ได้จากการจดบันทึกในการ

สัมภาษณ์ และสังเกตการณ์ จากผู้ให้ข้อมูลมาท�าการเรียบเรียงในรูปแบบของข้อความเพื่อง่ายต่อการแยกประเด็น ท�าการวิเคราะห์และจัด

แยกแต่ละประเดน็ โดยการตคีวามเนือ้หาของข้อมลู และตามกลุม่ของข้อมลูทีส่อดคล้องกบัวัตถปุระสงค์และแนวคดิในการวจิยั เปรยีบเทยีบ

กับแนวคิดทฤษฎีในการวิจัย สรุปข้อมูลที่ได้เพื่อเสนอแนะผลวิจัย และการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ ผู้วิจัยใช้สถิติในการวิเคราะห์ดังนี้การ

วเิคราะห์ข้อมลูท่ัวไปเกีย่วกบัผูต้อบแบบสอบถามและความคดิของผู้ตอบแบบสอบถาม ใช้สถติเิชงิพรรณนา (Descriptive Statistic) เป็นการ

น�าเสนอข้อมลูความคดิเหน็ในรปูแบบของ ร้อยละ ซึง่ค�านวณจากความถีข่องข้อตวัเลอืกทีผู่ต้อบแบบสอบถามเลอืกตอบ น�ามานบัรวมกนั ใน

การพิสูจนสมมติฐาน ผู้วิจัยใช้สถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) เนืองจากข้อมูลที่ได้จากแบบสอบถามมีลักษณะเป็น ข้อมูลความคิด

เห็น และการกระจายตัวของข้อมูลไม่เป็นแบบปกติ ดังนั้น ผู้วิจัยเลือกใช้สถิติ Non parametric หรือสถิติไร้พารามิเตอร์ เนื่องจากมีความ

เหมาะสมส�าหรับใช้กับ ข้อมูลการกระจายตัวไม่เป็นแบบปกติ Non-normality และเป็นข้อมูลระดับนามบัญญัติ โดยผู้วิจัยเลือกใช้ ไคสแคว์

เพื่อทดสอบหาความสัมพันธ์ (Chi-Square Test Association)

สรุปผลการวิจัย 

1. ผลการศึกษาแนวทางการจัดการธุรกิจค้าส่งสินค้าทั่วไปขนาดเล็กในอ�าเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี จากการสัมภาษณ ์

ผู้ประกอบการธุรกิจเกี่ยวกับการจัดการธุรกิจค้าส่งสินค้าทั่วไปที่ผ่านมา สรุปเป็นประเด็นๆ ได้ว่า การจัดการประกอบด้วย 5 ด้านคือ  

1) จัดการประสิทธิภาพของพนักงาน โดยให้การอบรมเกี่ยวกับสินค้า การท�างานที่รวดเร็ว มีความผิดพลาดน้อย 2) ประสิทธิภาพการจัดการ

สินค้าในร้าน จัดซื้อสินค้าใหม่และหลากหลายมาจ�าหน่าย มีการหมุนเวียนไม่สินค้าค้างนาน 3) ประสิทธิภาพการขนส่งของร้าน มีการหีบห่อ

อย่างดีและก�าชับขนส่งให้ระวัง และ 4) ด้านที่ตั้งของร้าน ส่วนใหญ่อยู่ในที่จ�ากัดแต่มีการจัดการที่จอดรถให้ลูกค้า และ 5) การน�าเทคโนโลยี

สื่อสารมาใช้ มีการน�าไลน์มาใช้สื่อสารให้ลูกค้า
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2.  ผลการศกึษาความคดิเหน็ของลกูค้าต่อแนวทางการจดัการธรุกจิค้าส่งทีอ่ยูท่่ามะกา จงัหวดักาญจนบรุ ีพบว่า ในภาพรวมความ

ประทับใจ (ที่ผ่านมา) ผู้ตอบแบบสอบถามร้อยละ 80 เห็นด้วยและเห็นด้วยเป็นอย่างยิ่งอีกร้อยล่ะ 20 ไม่เห็นด้วยและไม่เห็นด้วยเป็นอย่าง

อย่าง เมื่อพิจารณาการจัดการในแต่ละด้าน พบว่าประสิทธิภาพของพนักงานของร้าน ร้อยละ 70 เห็นด้วยและเห็นด้วยเป็นอย่างยิ่งว่ามี

ประสิทธิภาพ ด้านประสิทธิภาพการจัดการสินค้าในร้าน ร้อยละ 66 เห็นด้วยและเห็นด้วยเป็นอย่างยิ่ง ด้านประสิทธิภาพการขนส่งของร้าน 

ร้อยละ 60 เห็นด้วยและเห็นด้วยเป็นอย่างยิ่ง ด้านที่ตั้งของร้าน ร้อยละ 47 เห็นด้วยและเห็นด้วยเป็นอย่างยิ่ง และด้านการน�าเทคโนโลยี

สื่อสารมาใช้ ร้อยละ 63 เห็นด้วยและเห็นด้วยเป็นอย่างยิ่ง แสดงผลดังตารางที่ 1

ตารางที่ 1  จ�านวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามในภาพรวม

n=400 เห็นด้วย

อย่างยิ่ง

เห็นด้วย ไม่ 

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วยอย่าง

ยิ่ง

รวม

ประสิทธิภาพของพนักงานของร้าน 110 100 40 50 300 คน

37% 33% 13% 17% 100%

ประสิทธิภาพการจัดการสินค้าในร้าน 100 100 40 60 300 คน

33% 33% 14% 20% 100%

ประสิทธิภาพการขนส่งของร้าน 80 100 100 20 300 คน

27% 33% 33% 7% 100%

ที่ตั้งของร้าน 60 80 100 60 300 คน

20% 27% 33% 20% 100%

การน�าเทคโนโลยีสื่อสารมาใช้ 90 100 60 50 300 คน

30% 33% 20% 17% 100%

ความประทับใจของลูกค้า 120 120 30 30 300 คน

40% 40% 10% 10% 100%

3.  ผลการพสิจูน์สมมตฐิาน ในภาพรวม พบว่า สมมตฐิานที ่1 ประสทิธภิาพของพนกังานของร้าน มคีวามสมัพันธ์กับความประทบั

ใจของลูกค้า ที่ค่า X2 = (3, n=300) = 8.68, p <.05 สมมติฐานที่ 2 ประสิทธิภาพการจัดการสินค้าในร้านมีความสัมพันธ์กับความประทับ

ใจของลูกค้า ที่ค่า X2 = (3, n=320) = 15.06, p <.05 สมมติฐานที่ 3 ประสิทธิภาพการขนส่งของร้าน มีความสัมพันธ์กับความประทับใจ

ของลูกค้า ที่ค่า X2 = (3, n=350) >30.66, p<0.05 สมมติฐานที่ 4 ที่ตั้งของร้าน มีความสัมพันธ์กับความประทับใจของลูกค้า ที่ค่า X2 = (3, 

n=300) > 30.66, p <0.05 สมมติฐานที่ 5 การน�าเทคโนโลยีสื่อสารมาใช้ มีความสัมพันธ์กับความประทับใจของลูกค้าส่วนที่ 4 ข้อมูลเชิง

คุณภาพ ที่ค่า X2 = (3, n=300) = 30.66, p <0.05 สรุปผลการทดอบสมมติฐาน ประสิทธิภาพของพนักงานของร้าน ประสิทธิภาพการ

จัดการสินค้าในร้าน ประสิทธิภาพการขนส่งของร้าน การจัดการสถานที่ (ที่ตั้งของร้าน) และ การน�าเทคโนโลยีสื่อสารมาใช้ มีความสัมพันธ์

กับความประทับใจของลูกค้าอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ (p<.05)

อภิปรายผล 

จากผลการวิจัยเรื่องแนวทางการจัดการธุรกิจค้าส่งสินค้าทั่วไปขนาดเล็กในอ�าเภอท่ามะกาจังหวัดกาญจนบุรี พบว่า  

ด้านประสทิธภิาพของพนกังานของร้าน ร้อยละ 70 เหน็ด้วยและเหน็ด้วยเป็นอย่างยิง่ว่ามปีระสทิธภิาพ และมคีวามสมัพันธ์กบัความประทับ

ใจของลกูค้า ด้านประสทิธิภาพการจดัการสนิค้าในร้าน ร้อยละ 66 เหน็ด้วยและเหน็ด้วยเป็นอย่างยิง่ต่อความประทับใจของลกูค้า สอดคล้อง

กับผลการวิจัยของอารียา โลกถวิล (2560) ศึกษาความส�าเร็จของธุรกิจขายส่งอาหารทะเลในจังหวัดกระบี่ และพบว่า ความหลากหลายและ

สดใหม่ของสินค้ามีความส�าคัญต่อธุรกิจค้าส่ง ด้านประสิทธิภาพการขนส่งของร้าน ร้อยละ 60 เห็นด้วยและเห็นด้วยเป็นอย่างยิ่ง ว่ามีความ

ส�าคัญ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของกุลนันทน์ สิริพิพัฒน์ขจร กองกูณฑ์ โตชัววัฒน์ และสิทธิชัย นาคสุขสกุล (2562) ศึกษาการเลือก
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ต�าแหน่งที่ตั้งของธุรกิจค่าส่งในจังหวัดสมุทรปราการ และพบว่า ท�าเลที่ต้ังของร้านเป็นตัวแปรส�าคัญที่ท�าให้ลูกค้านิยมมาซ้ือ ด้านการน�า

เทคโนโลยสีือ่สารมาใช้ ร้อยละ 63 เหน็ด้วยและเหน็ด้วยเป็นอย่างยิง่ สอดคล้องกบัผลการวจัิยของกติติชยั ปรน้ีอย (2560) ศึกษาธรุกิจขายส่ง

ระหว่างธุรกิจธุรกิจ (B2B) พบว่าการวิจัยนี้ผู้วิจัยต้องการการศึกษาเป็นแนวทางและท�าให้เกิดการเพิ่มศักยภาพในการใช้กลยุทธ์การสื่อสาร

การตลาดดิจิทัล ส่งผลท�าให้ธุรกิจ SMEs ที่ขายสินค้าในรูปแบบ B2B ที่ก�าลังเริ่มต้นหรือก�าลังด�าเนินการ สามารถท�าการสื่อสารการตลาด

ดิจิทัลได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิผล

ข้อเสนอแนะ 

1. การวิจัยครั้งนี้ ข้อเสนอการปรับปรุงให้ผู้ประกอบการเพื่อสร้างความประทับใจกับลูกค้าต่อไป ผลจากการวิจัยพบว่า ทางร้าน

ควรใส่ใจในเรื่องการขนส่งเพื่อลดความเสียหายของสินค้า และเน้นใช้การสื่อสารผ่านไลน์เพื่อลดความจ�าเป็นในการหาที่จอดรถให้ลูกค้า

2. การวิจยัครัง้ต่อไป ผูป้ระกอบการธรุกิจขนาดเลก็และกลางในต่างจังหวดั ยงัขาดความรูใ้นการจดัการธรุกจิอย่างมปีระสทิธภิาพ 

ผู้สนใจในการวิจัย อาจมีการศึกษาเกี่ยวกับธุรกิจอื่นๆเพื่อสร้างความสามารถในการแข่งขันให้กับธุรกิจต่อไปได้

 

เอกสารอ้างอิง 
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ปัจจัยส่วนประสมการตลาดบริการที่มีผลต่อผู้บริโภค

ในการเลือกใช้บริการตลาดสดอ�าเภอเมือง จังหวัดล�าปาง

Service Marketing Mix Factors Affecting Customers Selection of Fresh Food Market ay Mueang 

District, Lampang Province
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And Atchara Meksuwan 4

สาขาวิชาการจัดการ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏล�าปาง

บทคัดย่อ

การศึกษาเรื่อง ปัจจัยส่วนประสมการตลาดบริการที่มีผลต่อผู้บริโภคในการเลือกใช้บริการตลาดสดอ�าเภอเมือง จังหวัดล�าปาง 

มีวัตถุประสงค์เพื่อ (1) เพื่อศึกษาระดับความคิดเห็นของปัจจัยส่วนประสมการตลาดบริการในการเลือกใช้บริการตลาดสด อ�าเภอเมือง  

จังหวัดล�าปาง (2) เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนประสมการตลาดบริการ และพฤติกรรมการใช้บริการตลาดสดของผู้บริโภคใน

การเลือกใช้บรกิารตลาดสด อ�าเภอเมอืง จงัหวดัล�าปางโดยผูว้จิยัได้ท�าการเกบ็ข้อมลูกบัประชากรและกลุม่ตวัอย่างทีใ่ช้ในการวิจยัคือ ผูบ้รโิภค

ที่ใช้บริการตลาดสด ในอ�าเภอเมือง จังหวัดล�าปาง จ�านวน 313 คน รายสถิติที่ใช้วิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าเฉลี่ย ค่าร้อยละ การแจกแจงความถี่ 

ค่าสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบ Pearson Correlation 

ผลการศึกษาพบว่า (1) ระดับความคิดเห็นของปัจจัยส่วนประสมการตลาดบริการโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อแยกประเด็น

แต่ละด้านเรียงจากมากไปหาน้อยได้แก่ ด้านบุคลากร ด้านสถานที่ หรือช่องทางการจัดจ�าหน่าย ด้านกระบวนการให้บริการ ด้านผลิตภัณฑ์ 

ด้านราคา ด้านลักษณะทางกายภาพ และด้านการส่งเสริมการตลาด ตามล�าดับ (2) ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนประสมการตลาดบริการ

กบัพฤตกิรรมการใช้บรกิารตลาดสดของผู้บรโิภคในการเลอืกใช้บรกิารตลาดสดอ�าเภอเมอืง จงัหวดัล�าปาง พบว่าปัจจยัส่วนประสมการตลาด

บริการมีผลต่อพฤติกรรมการใช้บริการตลาดสด ของผู้บริโภคในการเลือกใช้บริการตลาดสดอ�าเภอเมือง จังหวัดล�าปาง

ค�าส�าคัญ: ตลาดสด, พฤติกรรมการใช้บริการตลาดสด, ปัจจัยส่วนประสมการตลาดบริการ

Abstract 

The objectives of studying Service Marketing Mix Factors Affecting Customers Selection of Fresh Food Market 

ay Mueang District, Lampang Province were (1) to study comment levels of marketing mix factors of service market, 

Muang District, Lampang Province and (2) to study relationship between marketing mix of service market and behavior 

of using fresh market, Muang District, Lampang Province. Researchers collected data with population. The sample group 

for this study was 313 consumers who used services of fresh markets, Muang District, Lampang Province. Statistics for 

data analysis were mean, percentage, frequency, standard deviation and Pearson Correlation testing.

The results indicated that (1) comment levels of marketing mix of service markets in overview at much  

level. When dividing each issue from maximum to minimum, including personnel, place, process, product, price, 
1 สาขาวิชาการจัดการ, คณะวิทยาการจัดการ, มหาวิทยาลัยราชภัฏล�าปางDepartment of Management, Faculty of Management Sciences, Lampang 

Rajabhat University, Earnnmonticha@gmail.com
2 สาขาวิชาการจัดการ, คณะวิทยาการจัดการ, มหาวิทยาลัยราชภัฏล�าปางDepartment of Management, Faculty of Management Sciences, Lampang 

Rajabhat University, Ratchaneekon080@gmail.com
3 สาขาวิชาการจัดการ, คณะวิทยาการจัดการ, มหาวิทยาลัยราชภัฏล�าปางDepartment of Management, Faculty of Management Sciences, Lampang 

Rajabhat University, Guitartarz29@gmail.com
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physical evidence and promotion, respectively. In addition, (2) the relationship between marketing mix of service 

market and behavior of using fresh market of consumers for choosing to use service of fresh market, Muang District, 

Lampang Province.

Keywords: Fresh Market, Behavior of Using Service of Fresh Market, Marketing Mix of Service Market

บทน�า

ตลาดสดเป็นการแสดงถึงความเป็นอยู่และการด�าเนินชีวิตของคนในชุมชน ปัจจุบันความเป็นอยู่ของชุมชนได้เปล่ียนแปลงไปเป็น

สังคมเมืองที่มีความทันสมัย รวดเร็ว และสะดวกต่อการใช้จ่ายมากขึ้น แต่การด�าเนินชีวิตยังคงผูกพันกับตลาดสด ตลาดสดมีเสน่ห์ในด้าน

สินค้าประเภทอาหารป่า สินค้าตามฤดูกาล สินค้าอินทรีย์ ด้านบริการ ด้านสถานที่ เช่น สถานที่รองรับผู้ซื้อ ผู้ขายอย่างไม่มีข้อจ�ากัด มีค่าเช่า

แผงไม่แพง และมีความสะดวกในด้านการเดินทางเมื่อเทียบกับการค้าปลีกสมัยใหม่ เพราะตลาดสดส่วนใหญ่อยู่ในเขตชุมชน นอกจากนี้ใน

ปัจจุบันยังมีการนิยมขายอาหารปรุงส�าเร็จกันมากขึ้น ความสด ความสะอาด และความปลอดภัยจากคุณภาพของอาหารท่ีจ�าหน่าย  

ความสะดวกปลอดภัยในการมาใช้บริการ ความสะอาดถูกสุขลักษณะของสถานที่ การปฏิบัติท่ีถูกสุขลักษณะส่วนบุคคล การมีอัธยาศัยที่ดี 

และความซือ่สตัย์ของผูจ้�าหน่ายสนิค้า ล้วนเป็นองค์ประกอบทีส่�าคัญต่อการมาใช้บรกิารตลาดสดในต�าบลและในชมุชน เมือ่เมอืงมกีารขยาย

ตัวตามการเพิ่มจ�านวนของประชากร สังคมมีความเจริญเป็นเมืองใหญ่ มีสภาพและฐานะเป็นสังคมเมือง การใช้เงินตราเริ่มแพร่หลาย  

การค้าขายมกีารขยายตวั ส่งผลให้ประชาชนมคีวามต้องการสนิค้าอปุโภคบรโิภคเพิม่มากขึน้ จงึเกดิความจ�าเป็นทีจ่ะต้องมสีถานท่ีส�าหรบัซือ้

ขายสนิค้าทีต่อบสนองความต้องการของลกูค้า ด้านอปุโภคและบรโิภคในชวีติประจ�าวนัของผูค้นในชมุชนได้อย่างพอเพยีง และเหมาะสมกบั

สภาพความเป็นอยู่ที่แท้จริงของคนในชุมชน แต่ยังคงความเป็นตลาดสด ซ่ึงอาจถูกเปล่ียนรูปแบบจากเดิมต้ังอยู่ในพื้นที่ของชุมชนเป็นการ

วางจ�าหน่ายสินค้าในห้างสรรพสินค้าทั้งขนาดเล็กหรือใหญ่ รวมถึงซุปเปอร์มาร์เก็ตหรือตลาดนัดติดแอร์เกิดขึ้นมากมาย ซึ่งรองรับการเข้าใช้

บริการอย่างต่อเนื่องเช่นเดียวกับตลาดสดในชุมชน แต่สถานการณ์ในปี พ.ศ. 2563 จนถึงปัจจุบัน ผู้ประกอบการร้านค้าในตลาดสดประสบ

ปัญหาและได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่แพร่กระจายไปทั่วโลก ท�าให้ร้านค้าต่าง ๆ ต้องหยุด

ให้บรกิารชัว่คราว อนัเนือ่งมาจากจ�านวนของผูม้าใช้บรกิารในตลาดลดน้อยลง เพราะกงัวลต่อการรบัเชือ้ทีอ่าจแพร่ระบาด จงึท�าให้ผูป้ระกอบ

การร้านค้าในตลาดสดต่างปรบัตวัให้ทนัต่อสถานการณ์ ตลาดสดจงึมมีาตรการเพือ่สร้างความเชือ่มัน่ ท�าให้ประชาชนผูเ้ข้ามาใช้บรกิารตลาดสด

เกิดความมั่นใจเมื่อเข้ามาใช้บริการ (วิไลรัตน์ เสียมภักดี, 2554)

จากผลกระทบของการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 ส่งผลกระทบต่อผู้ประกอบการร้านค้าตลาดสดในอ�าเภอเมือง 

จังหวัดล�าปาง จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 ส่งผลให้ประชาชนไม่กล้าออกมาจับจ่ายใช้สอย อีกทั้งเศรษฐกิจของ

ประเทศแย่ลง จังหวัดล�าปางถือเป็นจังหวัดที่มีการด�าเนินชีวิตแบบชุมชน และตลาดสดยังเป็นเสน่ห์ที่นักท่องเที่ยวยังคงเลือกมาท่องเที่ยวใน

จังหวัดล�าปาง ปัจจุบันตลาดสดภายในพื้นที่อ�าเภอเมือง จังหวัดล�าปาง มีทั้งสิ้น 13 แห่ง มีทั้งตลาดสดที่เปิดให้บริการตอนเช้า และตอนเย็น 

แต่ละตลาดจะมคีวามแตกต่างกนั ท�าให้การจบัจ่ายซือ้ของของประชาชนจะมคีวามแตกต่างกนัไปตามความเป็นอยู ่รวมถงึเร่ืองของการก�าหนด

ราคา และปรมิาณทีไ่ด้รบักแ็ตกต่างกนัไปเช่นกนั รวมถงึการการให้บริการจดุจอดรถเพือ่ให้ผู้ใช้บรกิารซึง่พืน้ทีบ่างตลาดมบีรเิวณจ�ากดัเฉพาะ

แค่พื้นท่ีของตลาดเท่าน้ัน การจอดรถจึงเป็นการจอดข้างทางอาจส่งผลกระทบต่อหน้าบ้านของประชาชนที่อาศัยบริเวณนั้น ส่ิงส�าคัญอย่าง

ยิ่งในสถานการณ์การแพร่ระบาดเช่นนี้ เป็นเรื่องของความสะอาด การจัดวางสินค้าเพื่อจ�าหน่าย การจัดต�าแหน่งการขายยังคงเป็นไปได้ยาก 

ท�าให้คณะผู้วิจัยเกิดความสนใจในการศึกษาส่วนประสมทางการตลาดบริการที่มีผลต่อผู้บริโภคที่เลือกใช้บริการตลาดสด อ�าเภอเมือง  

จังหวัดล�าปาง เพื่อเป็นหนึ่งช่องทางในการให้ผู้ประกอบการร้านค้าในตลาดสดได้เห็นมุมมองของการจับจ่ายใช้สอยของผู้บริโภค แล้วน�ามา

ปรับปรุงการให้บริการและสินค้าต่อไป

วัตถุประสงค์

1.  เพือ่ศกึษาระดบัความคดิเหน็ของปัจจยัส่วนประสมการตลาดบรกิารในการเลอืกใช้บรกิารตลาดสดอ�าเภอเมอืง จงัหวดัล�าปาง

2.  เพือ่ศกึษาความสมัพนัธ์ระหว่างส่วนประสมการตลาดบรกิารและพฤตกิรรมการใช้บรกิารตลาดสดของผูบ้รโิภคในการเลอืกใช้

บริการตลาดสด อ�าเภอเมือง จังหวัดล�าปาง
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การทบทวนวรรณกรรม

กรอบแนวคิดของงานวิจัย

 

พฤติกรรมการใช้บริการตลาดสด

- ความถี่ในการใช้บริการตลาดสด

- วันที่ใช้บริการตลาดสด

- ช่วงเวลาที่ใช้บริการตลาดสด

- บุคคลที่มีผลต่อการตัดสินใจ

 ในการเลือกใช้บริการตลาดสด

- สินค้าที่นิยมเลือกซื้อจากตลาดสด

- ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยในการซื้อสินค้าในตลาดสด

 แต่ละครั้ง

- เหตุผลหลักที่เลือกใช้บริการตลาดสด 

- สถานที่ใช้บริการตลาดสด

ส่วนประสมการตลาดบริการ

- ด้านผลิตภัณฑ์

- ด้านราคา

- ด้านสถานที่

- ด้านกระบวนการให้บริการ

- ด้านบุคลากร

- ด้านการส่งเสริมการตลาด

- ด้านลักษณะทางกายภาพ

สมมุติฐานการวิจัย

สมมุติฐานข้อท่ี 1 ส่วนประสมการตลาดบริการมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการใช้บริการตลาดสดด้านความถี่ในการใช้บริการ

ตลาดสดของผู้บริโภคในการเลือกใช้บริการตลาดสด อ�าเภอเมือง จังหวัดล�าปาง

สมมุติฐานข้อที่ 2 ส่วนประสมการตลาดบริการมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการใช้บริการตลาดสดด้านวันที่ใช้บริการตลาดสด 

ของผู้บริโภคในการเลือกใช้บริการตลาดสด อ�าเภอเมือง จังหวัดล�าปาง

สมมตุฐิานข้อที ่3 ส่วนประสมการตลาดบรกิารมคีวามสมัพนัธ์กบัพฤตกิรรมการใช้บรกิารตลาดสดด้านช่วงเวลาทีใ่ช้บรกิารตลาดสด

ของผู้บริโภคในการเลือกใช้บริการตลาดสด อ�าเภอเมือง จังหวัดล�าปาง

สมมุติฐานข้อที่ 4 ส่วนประสมการตลาดบริการมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการใช้บริการตลาดสดด้านบุคคลที่มีผลต่อการ 

ตัดสินใจในการเลือกใช้บริการตลาดสดของผู้บริโภคในการเลือกใช้บริการตลาดสด อ�าเภอเมือง จังหวัดล�าปาง

สมมุติฐานข้อที่ 5 ส่วนประสมการตลาดบริการมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการใช้บริการตลาดสดด้านสินค้าที่นิยมเลือกซ้ือจาก

ตลาดสดของผู้บริโภคในการเลือกใช้บริการตลาดสด อ�าเภอเมือง จังหวัดล�าปาง

สมมุติฐานข้อที่ 6 ส่วนประสมการตลาดบริการมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการใช้บริการตลาดสดด้านค่าใช้จ่ายเฉล่ียในการซื้อ

สินค้าในตลาดสดแต่ละครั้งของผู้บริโภคในการเลือกใช้บริการตลาดสด อ�าเภอเมือง จังหวัดล�าปาง

สมมตุฐิานข้อที ่7 ส่วนประสมการตลาดบรกิารมคีวามสัมพนัธ์กบัพฤตกิรรมการใช้บรกิารตลาดสดด้านเหตผุลหลักทีเ่ลือกใช้บรกิาร

ตลาดสดของผู้บริโภคในการเลือกใช้บริการตลาดสด อ�าเภอเมือง จังหวัดล�าปาง

สมมุติฐานข้อที่ 8 ส่วนประสมการตลาดบริการมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการใช้บริการตลาดสดด้านสถานที่ใช้บริการตลาดสด

ของผู้บริโภคในการเลือกใช้บริการตลาดสด อ�าเภอเมือง จังหวัดล�าปาง

วิธีการด�าเนินงาน

การวจัิยครัง้นีเ้ป็นการวจิยัเชิงปรมิาณ (Quantitative Research) ประชากรทีใ่ช้ในการวจิยั คอื ผูบ้รโิภคทีเ่ลอืกใช้บรกิารตลาดสด

อ�าเภอเมือง จังหวัดล�าปาง เน่ืองจากประชากรมีขนาดใหญ่และไม่ทราบจ�านวนประชากรที่แน่นอน คณะผู้วิจัยจึงใช้การหากลุ่มตัวอย่าง 

ด้วยสูตรของ Cochran (1977, p. 51) ณ ระดับความเชื่อมั่น ร้อยละ 95 ความคลาดเคลื่อนไม่เกินร้อยละ 5 ได้ขนาดกลุ่มตัวอย่าง จ�านวน 

384 คน 

โดยคณะผูว้จิยัใช้วิธกีารเกบ็ข้อมลูโดยใช้แบบสอบถามออนไลน์เกบ็ข้อมลูจากผูบ้รโิภคทีเ่ลอืกใช้บรกิารตลาดสด อ�าเภอเมอืง จงัหวดั

ล�าปาง ทั้งหมด 13 แห่ง โดยแบ่งเก็บกลุ่มตัวอย่างแห่งละ 30 ตัวอย่าง ใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) ใช้ระยะ
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เวลาในการเก็บแบบสอบถาม 1 เดือน (เดือนพฤษภาคม - เดือนมิถุนายน 2564) ได้แบบสอบถามกลับคืนมาที่สมบูรณ์ จ�านวน 313 ตัวอย่าง 

โดยข้อค�าถามใช้มาตรวัดแบบลิเคิร์ต 5 ระดับ (น้อยที่สุด =1, น้อย = 2, ปานกลาง = 3, มาก = 4, มากที่สุด = 5) (Likert, 1970) โดย 

แบ่งแบบสอบถามออกเป็น 4 ส่วน คือ 1. ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 2. ข้อมูลพฤติกรรมการใช้บริการตลาดสด 3. แบบสอบถาม

เกี่ยวกับปัจจัยส่วนประสมการตลาดบริการที่มีผลต่อผู้บริโภคในการเลือกใช้บริการตลาดสด 4. ข้อเสนอแนะอื่น ๆ

หลังจากนั้นด�าเนินการหาค่าความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาของแบบสอบถาม (Content Validity) โดยให้ผู้เชี่ยวชาญจ�านวน 3 ท่าน 

เป็นผู้ตรวจสอบถึงความสอดคล้องระหว่างข้อค�าถามท่ีได้พัฒนาขึ้นกับเนื้อหาในทฤษฎี ด้วยเทคนิคการค�านวณหาค่าดัชนีความสอดคล้อง 

(Item Objective Congruence: IOC) ซ่ึงข้อค�าถามที่ผ่านการคัดเลือกมีค่า IOC มากกว่า 0.600 คือ ส่วนประสมการตลาดบริการ  

มีค่าเท่ากับ 0.88 หลังจากนั้นได้ท�าการปรับแก้ตามข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญ และได้แบบสอบถามไปทดลองใช้กับกลุ่มตัวอย่างที่มีความ

คล้ายคลึงกันจ�านวน 30 ฉบับ แล้วน�ามาวิเคราะห์เพื่อตรวจสอบหาค่าความเที่ยง (Reliability) โดยพิจารณาจากค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์

อัลฟาของครอนบาค (Cronbach’ s Alpha Coefficient) พบว่า มาตรวัดรวมส่วนประสมการตลาดบริการ มีค่าเท่ากับ 0.78 

คณะผู้วิจัยใช้สถิติวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ (1) การวิเคราะห์ข้อมูลใช้สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) วิเคราะห์พฤติกรรม

การใช้บริการตลาดสด และวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับความคิดเห็นของข้อมูลปัจจัยส่วนประสมการตลาดบริการที่มีผลต่อผู้บริโภคในการเลือก

ใช้บริการตลาดสดอ�าเภอเมอืง จังหวดัล�าปาง โดยใช้สถิตกิารแจกแจงความถี ่(Frequency) การหาค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลีย่ (Mean) 

และส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) และวเิคราะห์ข้อมลูสถติเิชงิอนมุาน (Inferential Statistics Analysis) โดยใช้โปรแกรม

ส�าเร็จรูปทางสถิติเพื่อทดสอบสมมุติฐาน โดยใช้วิธีทางสถิติ Pearson Correlation

ผลการวิจัย 

จากการวิเคราะห์ข้อมูลสามารถสรุป ผลการวิจัยได้ดังนี้

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้บริโภค พบว่าผู้ใช้บริการตลาดสด ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ�านวน 193 คน ช่วงอายุ 31 - 40 ปี 

จ�านวน 104 คน ประกอบอาชีพพนักงานบริษัท จ�านวน 124 คน และมีรายได้ระหว่าง 10,001 - 15,000 บาท จ�านวน 83 คน 

ผลการวิเคราะห์ระดับความคิดเห็นปัจจัยส่วนประสมการตลาดบริการในการเลือกใช้บริการตลาดสดอ�าเภอเมือง จังหวัดล�าปาง  

พบว่า ผูใ้ช้บรกิารตลาดมรีะดบัความคดิเหน็ต่อปัจจยัส่วนประสมการตลาดบรกิารในการใช้บรกิารตลาดสด โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก (= 3.78) 

ด้านบุคลากร อยู่ในระดับมาก ( = 3.98) ด้านสถานที่ หรือช่องทางการจัดจ�าหน่าย อยู่ในระดับมาก ( = 3.90) ด้านกระบวนการให้บริการ 

อยู่ในระดับมาก ( = 3.90) ด้านผลิตภัณฑ์ อยู่ในระดับมาก ( = 3.88) ด้านราคา อยู่ในระดับมาก ( = 3.86) ด้านลักษณะทางกายภาพ  

อยู่ในระดับมาก ( = 3.67) และด้านการส่งเสริมการตลาด อยู่ในระดับปานกลาง ( = 3.28) ตามล�าดับ

ผลการศกึษาความสมัพนัธ์ระหว่างปัจจยัส่วนประสมการตลาดบริการกบัพฤตกิรรมการใช้บรกิารตลาดสด ของผู้บรโิภคในการเลอืก

ใช้บริการตลาดสดอ�าเภอเมือง จังหวัดล�าปาง ดังนี้

ผลการศึกษาความสัมพันธ์ที่ 1 พบว่า ด้านสถานที่ ด้านบุคลากร ด้านการส่งเสริมการตลาด และด้านลักษณะทางกายภาพ  

มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมด้านความถี่ในการใช้บริการตลาดสดของผู้บริโภคในการเลือกใช้บริการตลาดสดอ�าเภอเมือง จังหวัดล�าปาง  

อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ ที่ระดับ 0.01 ยกเว้น ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา และด้านกระบวน การให้บริการ 

ผลการศึกษาความสัมพันธ์ที่ 2 พบว่า ด้านสถานที่ ด้านการส่งเสริมการตลาด และด้านลักษณะทางกายภาพ มีความสัมพันธ์กับ

พฤตกิรรมด้านวนัทีใ่ช้บรกิารตลาดสดของผูบ้รโิภคในการเลอืกใช้บรกิารตลาดสดอ�าเภอเมอืง จงัหวัดล�าปาง อย่างมนียัส�าคญัทางสถิตท่ีิระดับ 

0.01 ยกเว้น ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านกระบวนการให้บริการ และด้านบุคลากร 

ผลการศึกษาความสัมพันธ์ที่ 3 พบว่า ด้านกระบวนการให้บริการ ด้านบุคลากรด้านการส่งเสริมการตลาด และด้านลักษณะทาง

กายภาพ มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมด้านช่วงเวลาที่ใช้บริการตลาดสด ของผู้บริโภคในการเลือกใช้บริการตลาดสด อ�าเภอเมือง 

จังหวัดล�าปาง อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ยกเว้น ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา และด้านสถานที่

ผลการศึกษาความสัมพันธ์ที่ 4 พบว่า ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านสถานที่ ด้านกระบวนการให้บริการ ด้านบุคลากร ด้านการ 

ส่งเสริมการตลาด และด้านลักษณะทางกายภาพ ไม่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมด้านบุคคลที่มีผลต่อการตัดสินใจในการเลือกใช้บริการ

ตลาดสด ของผู้บริโภคในการเลือกใช้บริการตลาดสดอ�าเภอเมือง จังหวัดล�าปาง อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 

ผลการศึกษาความสัมพันธ์ที่ 5 พบว่า ด้านราคา ด้านการส่งเสริมการตลาด และด้านลักษณะทางกายภาพ มีความสัมพันธ์กับ 

พฤตกิรรมดา้นสินคา้ทีน่ิยมเลือกซือ้จากตลาดสดของผู้บริโภคในการเลอืกใช้บริการตลาดสดอ�าเภอเมอืง จงัหวดัล�าปาง อย่างมนีัยส�าคญัทาง
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สถิติที่ ระดับ 0.01 ยกเว้น ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านสถานที่ ด้านกระบวนการให้บริการ และด้านบุคลากร 

ผลการศึกษาความสัมพันธ์ที่ 6 พบว่า พบว่า ด้านราคา และด้านการส่งเสริมการตลาด มีความสัมพันธ์ กบัพฤติกรรมด้านค่าใช้จ่าย

เฉลี่ย ในการซื้อสินค้าในตลาดสดแต่ละครั้งของผู้บริโภคในการเลือกใช้บริการตลาดสด อ�าเภอเมือง จังหวัดล�าปาง อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ

ที่ระดับ 0.01 ยกเว้นด้านผลิตภัณฑ์ ด้านสถานที่ ด้านกระบวนการให้บริการ ด้านบุคลากร และด้านลักษณะทางกายภาพ 

ผลการศึกษาความสมัพนัธ์ที ่7 พบว่า ด้านผลติภณัฑ์ และด้านสถานที ่มคีวามสมัพนัธ์กับพฤติกรรมด้านเหตผุลหลกัทีเ่ลอืกใช้บรกิาร

ตลาดสดของผู้บริโภคในการเลือกใช้บริการตลาดสดอ�าเภอเมือง จังหวัดล�าปาง อย่างมีนัยส�าคัญ ทางสถิติที่ระดับ 0.01 ยกเว้น ด้านราคา 

ด้านกระบวนการให้บริการ ด้านบุคลากร ด้านส่งเสริมการตลาด และด้านลักษณะทางกายภาพ 

ผลการศึกษาความสัมพันธ์ที่ 8 พบว่า ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านสถานที่ ด้านกระบวนการให้บริการ ด้านบุคลากร ด้านการส่ง

เสริมการตลาด และด้านลักษณะทางกายภาพ ไม่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมด้านสถานที่ ใช้บริการตลาดสดของผู้บริโภคในการเลือกใช้

บริการตลาดสดอ�าเภอเมือง จังหวัดล�าปาง อย่างมีนัยส�าคัญทาง สถิติที่ระดับ 0.01 

อภิปรายผล สรุปและข้อเสนอแนะ 

วัตถุประสงค์ในการวิจัยท่ี 1 เพื่อศึกษาระดับความคิดเห็นของปัจจัยส่วนประสมการตลาด บริการในการเลือกใช้บริการตลาดสด 

อ�าเภอเมือง จังหวัดล�าปาง พบว่า โดยรวมอยู่ในระดับมาก เรียงล�าดับจากมากไปหาน้อย ได้แก่ ด้านบุคลากร ด้านสถานที่ หรือช่องทางการ

จัดจ�าหน่าย ด้านกระบวนการให้บริการ ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านลักษณะทางกายภาพ และด้านการส่งเสริมการตลาด ตามล�าดับ 

สอดคล้องกับการศกึษาของภทัรพล ตัง้สทุธธิรรม (2555) ศกึษาเรือ่ง ปัจจัยส่วนประสมการตลาดบรกิารทีม่ผีลต่อผูบ้รโิภคในการเลอืกตลาดสด

ในอ�าเภอเมืองเชียงใหม่ พบว่า ปัจจัยส่วนประสมการตลาดบริการท่ีมีผลต่อผู้บริโภคในการเลือกใช้บริการตลาดสดในอ�าเภอเมืองเชียงใหม่ 

ในระดับมาก ได้แก่ ด้านสถานที่ ด้านราคา ด้านบุคลากร และด้านผลิตภัณฑ์ ตามล�าดับ ในระดับปานกลาง ได้แก่ ด้านการสร้างและน�าเสนอ

ลักษณะทางกายภาพ ด้านกระบวนการให้บริการ และด้านการส่งเสริมการตลาด ตามล�าดับ

วตัถปุระสงค์ในการวจิยัที ่2 เพือ่ศกึษาความสมัพนัธ์ระหว่างปัจจยัส่วนประสมการตลาดบรกิารและพฤตกิรรมการใช้บรกิารตลาดสด

ของผู้บริโภคในการเลือกใช้บริการตลาดสด อ�าเภอเมือง จังหวัดล�าปาง ดังนี้ 

ผลการศึกษาความสัมพันธ์ที่ 1 พบว่า ด้านสถานที่ ด้านบุคลากร ด้านการส่งเสริมการตลาด และด้านลักษณะทางกายภาพ  

มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมด้านความถี่ในการใช้บริการตลาดสดของผู้บริโภคในการเลือกใช้บริการตลาดสดอ�าเภอเมือง จังหวัดล�าปาง 

อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ ที่ระดับ 0.01 

ผลการศึกษาความสัมพันธ์ที่ 2 พบว่า ด้านสถานที่ ด้านการส่งเสริมการตลาด และด้านลักษณะทางกายภาพ มีความสัมพันธ์กับ

พฤตกิรรมด้านวนัทีใ่ช้บรกิารตลาดสดของผูบ้รโิภคในการเลอืกใช้บรกิารตลาดสดอ�าเภอเมอืง จงัหวัดล�าปาง อย่างมนียัส�าคญัทางสถิตท่ีิระดับ 

0.01 

ผลการศึกษาความสัมพันธ์ที่ 3 พบว่า ด้านกระบวนการให้บริการ ด้านบุคลากรด้านการส่งเสริมการตลาด และด้านลักษณะทาง

กายภาพ มคีวามสมัพนัธ์กับพฤตกิรรมด้านช่วงเวลาท่ีใช้บรกิารตลาดสดของผูบ้รโิภคในการเลอืกใช้บริการตลาดสด อ�าเภอเมอืง จงัหวัดล�าปาง 

อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 

ผลการศึกษาความสัมพันธ์ที่ 4 พบว่า ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านสถานที่ ด้านกระบวนการให้บริการ ด้านบุคลากร ด้านการส่ง

เสริมการตลาด และด้านลกัษณะทางกายภาพ ไม่มคีวามสัมพนัธ์กบัพฤตกิรรมด้านบคุคลทีม่ผีลต่อการตัดสินใจในการเลอืกใช้บรกิารตลาดสด 

ของผู้บริโภคในการเลือกใช้บริการตลาดสดอ�าเภอเมือง จังหวัดล�าปาง อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 

ผลการศึกษาความสัมพันธ์ที่ 5 พบว่า ด้านราคา ด้านการส่งเสริมการตลาด และด้านลักษณะทางกายภาพ มีความสัมพันธ์กับ

พฤตกิรรมดา้นสินค้าทีน่ิยมเลือกซือ้จากตลาดสดของผู้บริโภคในการเลอืกใช้บริการตลาดสดอ�าเภอเมอืง จงัหวดัล�าปาง อยา่งมีนัยส�าคญัทาง

สถิติที่ ระดับ 0.01 ยกเว้น ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านสถานที่ ด้านกระบวนการให้บริการ และด้านบุคลากร 

ผลการศึกษาความสัมพันธ์ที่ 6 พบว่า พบว่า ด้านราคา และด้านการส่งเสริมการตลาด มีความสัมพันธ์ กบัพฤติกรรมด้านค่าใช้จ่าย

เฉลี่ย ในการซื้อสินค้าในตลาดสดแต่ละครั้งของผู้บริโภคในการเลือกใช้บริการตลาดสด อ�าเภอเมือง จังหวัดล�าปาง อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ

ที่ระดับ 0.01 ยกเว้นด้านผลิตภัณฑ์ ด้านสถานที่ ด้านกระบวนการให้บริการ ด้านบุคลากร และด้านลักษณะทางกายภาพ 

ผลการศึกษาความสมัพนัธ์ที ่7 พบว่า ด้านผลติภณัฑ์ และด้านสถานที ่มคีวามสมัพนัธ์กับพฤติกรรมด้านเหตผุลหลกัทีเ่ลอืกใช้บรกิาร

ตลาดสดของผู้บริโภคในการเลือกใช้บริการตลาดสดอ�าเภอเมือง จังหวัดล�าปาง อย่างมีนัยส�าคัญ ทางสถิติที่ระดับ 0.01 ยกเว้น ด้านราคา 
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ด้านกระบวนการให้บริการ ด้านบุคลากร ด้านส่งเสริมการตลาด และด้านลักษณะทางกายภาพ 

ผลการศึกษาความสัมพันธ์ที่ 8 พบว่า ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านสถานที่ ด้านกระบวนการให้บริการ ด้านบุคลากร ด้านการส่ง

เสริมการตลาด และด้านลักษณะทางกายภาพ ไม่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมด้านสถานที่ ใช้บริการตลาดสดของผู้บริโภคในการเลือกใช้

บริการตลาดสดอ�าเภอเมือง จังหวัดล�าปาง อย่างมีนัยส�าคัญทาง สถิติที่ระดับ 0.01 

สอดคล้องกบัการศกึษาของปัทมา ตงุคะเสรรีกัษ์ และไพรพนัธ์ ธนเลศิโศภติ (2563) ศกึษาเรือ่ง ปัจจยัส่วนประสมการตลาดท่ีมผีล

ต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าในตลาดชุมชนของผู้บริโภคในอ�าเมืองล�าพูน จังหวัดล�าพูน พบว่า ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ การที่ตลาดชุมชนมีสินค้าใน

ตลาดทีม่คีณุภาพ และ ความหลากหลาย รวมถงึการควบคุมมาตรฐาน สนิค้าในร้านค้าต่าง ๆ  ในตลาดให้มมีาตรฐาน ในระดบัเดยีวกนั เนือ่งจาก

ผูบ้รโิภคเองต่าง กม็คีวามต้องการสินค้าทีด่ทีีส่ดุส�าหรบัตน ท�าให้ ผูบ้รโิภคตดัสินใจซือ้สนิค้าได้โดยง่าย รวมถงึตลาด ชุมชนทีไ่ปใช้บรกิารมชีือ่

เสียง และเป็นที่รู้จัก ในชุมชน ยิ่งสนับสนุนให้ผู้บริโภคตัดสินใจได้ง่ายขึ้น และสอดคล้องกับการศึกษาวิจัยของ เชาว์ โรจนแสง (2545)  

กล่าวถึงการจัดจ�าหน่ายจะต้องมี ช่องทางการจัดจ�าหน่าย ทั้งนี้เพื่อให้ผลิตภัณฑ์ และบริการไปถึงมือผู้บริโภคในตลาดเป้าหมายได้ ทันเวลา

ที่มีความต้องการดังนี้ ช่องทางการจัด จ�าหน่าย (Channels) การเลือกใช้ช่องทาง (Assortments) ท�าเลที่ตั้ง (Location) สินค้า คงเหลือ 

(Inventory) และการขนส่ง (Transportation) ในด้านของปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาด ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อ เนื่องด้วยสินค้า

ใน ตลาดชุมชน เป็นสินค้าประเภทอาหารสดเป็นส่วน ใหญ่ ซึ่งผู้บริโภคมีความต้องการที่จะไปเลือกซื้อ ด้วยตนเอง เพื่อให้มั่นใจว่าสินค้าที่ได้

ตามต้องการ ของตนเอง ส่วนการใช้ป้ายโฆษณาติดตามสถานที่ ต่าง ๆ  การมีระบบเก็บข้อมูลลูกค้าผ่านการสมัคร เป็นลูกค้าแบบสมาชิกของ

ตลาด ควรมกีารจดัท�า เวบ็ไซต์เพือ่เข้าถงึลกูค้า หรอืสร้าง เฟสบุค๊/ไลน์เพ่ือ สือ่สารโปรโมชัน่ของแผงขายสนิค้าในตลาดให้ ลกูค้า การตดิป้าย

ราคาสินค้าที่ชัดเจน รวมถึง การ จัดให้มี พริตตี้/ดารา หรือ ยูทูปเบอร์ แนะน�าตลาดผ่านช่องทาง Online และการจัดกิจกรรมสาธิต  

สินค้า Live สดขายสินค้าในตลาด ยังไม่จ�าเป็น หรือเป็นสิ่งที่ดึงดูดใจ หรือส่งผลให้ผู้บริโภคสนใจ สินค้ามาก เพราะลักษณะของตลาดชุมชน 

เป็น ตลาดทีผู่บ้รโิภคเดนิทางมาซือ้สนิค้าแล้วกไ็ป ม ีจดุมุง่หมายในการซือ้สินค้าทีต้่องการ เมือ่ซือ้แล้วก ็เดนิทางกลับ ไม่ได้เดนิเลือกซือ้สนิค้า

เป็นเวลานาน เมื่อเทียบกับตลาดประเภทห้างสรรพสินค้า

ข้อเสนอแนะในการท�าวิจัยในครั้งต่อไป

ข้อเสนอแนะในการน�าผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์

 ควรควบคุมเรื่องความสะอาดของตลาดเป็นหลัก

 ควรมีห้องน�้าที่สะอาดคอยบริการ

 ควรมีการพัฒนาระบบการจอดรถ

 พ่อค้าแม่ค้าควรจะใส่ถุงมือเพื่อความสะอาดและความสบายใจของผู้บริโภค

 ควรมีการช�าระเงินแบบหลากหลาย

 ควรปรับเปลี่ยนลักษณะของพื้นที่จัดเก็บสินค้ารวมถึงทางเข้าออกของตลาด

ข้อเสนอแนะส�าหรับงานวิจัยครั้งต่อไป

 ควรศึกษาตัวแปรอื่น ๆ ที่อาจมีผลต่อการตัดสินใจใช้บริการตลาดสด เช่น ความพึงพอใจ การจัดการสิ่งแวดล้อม 

 การศึกษาครั้งนี้เป็นการศึกษาเฉพาะ ผู้ใช้บริการเขตอ�าเภอเมือง จังหวัดล�าปาง ดังนั้นเพื่อให้ได้ผลการวิจัย ที่ หลากหลายขึ้น 

ควรขยายขอบเขตด้านประชากรที่ใช้บริการในการศึกษาให้

กิตติกรรมประกาศ 

งานวิจัยฉบับนี้ส�าเร็จลุล่วงไปด้วยดีเนื่องจากผู้วิจัยได้รับความกรุณาและความช่วยเหลือจากอาจารย์  ดร. อัจฉรา เมฆสุวรรณ 

อาจารย์ที่ปรึกษางานวิจัย ที่กรุณาให้การแนะน�า ตรวจแก้ไข ให้ข้อเสนอแนะ ตรวจทานความถูกต้องของภาษา พิจารณาความถูกต้องของ

เครือ่งมอืทีใ่ช้ในการวจิยัตัง้แต่เร่ิมต้นจนส�าเรจ็เรยีบร้อย ติดตามความก้าวหน้าในการด�าเนนิการวจิยัคณะผู้วจิยัรูส้กึซาบซึง้ในความกรณุาเป็น

อย่างยิ่ง และกราบขอบพระคุณด้วยความเคารพอย่างสูงไว้ ณ โอกาสนี้

ขอขอบคุณอาจารย์ อุษา โบสถ์ทอง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ขจรศักดิ์ วงศ์วิราช และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พอใจ สิงหเนตร ซึ่ง

เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ ที่ให้ความอนุเคราะห์สละเวลาในการตรวจสอบ แก้ไขข้อบกพร่อง ให้ค�าแนะน�า จนคุณภาพเครื่องมือวิจัยจนงานวิจัยเสร็จ

สมบูรณ์
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คณะผูว้จิยัขอขอบคณุกลุม่ตัวอย่างทีใ่ช้ในการวจิยั ได้แก่ ผู้บรโิภคทีใ่ช้บรกิารตลาดสด อ�าเภอเมอืง จงัหวดัล�าปาง ทีเ่ป็นกลุม่ตวัอย่าง 

ที่ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีในการตอบแบบสอบถาม เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูล จนท�าให้งานวิจัยเล่มนี้ส�าเร็จลุล่วงด้วยดี

อนึง่ คณะผูวิ้จยัหวงัว่า งานวจิยัฉบบันีจ้ะมปีระโยชน์อยูไ่ม่น้อย คณุประโยชน์ท่ีได้จากงานวจิยัฉบับนี ้ผูว้จัิยจงึขอมอบส่วนดทีัง้หมด 

ให้แก่เหล่าคณาจารย์ที่ได้ประสิทธิประสาทวิชาจนท�าให้ผลงานวิจัยเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่เกี่ยวข้อง ขอขอบพระคุณ ผู้ที่เป็นเจ้าของแนวคิด 

และทฤษฎีต่างๆ ของงานวิจัย วารสารและบทความ ที่ผู้ศึกษาน�ามาอ้างอิงในการท�าวิจัยฉบับน้ี และขอมอบความกตัญญูกตเวทิตาคุณ  

แด่บิดา มารดา และผู้มีพระคุณทุกท่าน ส�าหรับข้อบกพร่องต่าง ๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นนั้น ผู้วิจัยขอน้อมรับผิดเพียงผู้เดียว และยินดีที่จะรับฟัง

ค�าแนะน�าจากทุกท่าน ที่ได้เข้ามาศึกษา เพื่อเป็นประโยชน์ในการพัฒนางานวิจัยต่อไป
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การสื่อสารทางการตลาดดิจิทัลที่ส่งผลต่อการตัดสินใจใช้บริการแอปพลิเคชันซื้อสินค้าออนไลน์ของนักศึกษา

คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 

กรณีศึกษา บริษัท Shopee

Digital Marketing Communication Affects the Decision Making Online shopping application 

of students of the Faculty of Business Administration and Accounting Roi Et Rajabhat University:  

A Case study of Shopee

ภานุวัตน์ กว้างสวาสดิ์1, ศศิประภา พงษ์ไพร2 

 และ ศรีสุนันท์ ประเสริฐสังข์3 

Phanuwat Khawsawat1, Sasiprapa Phongprai2 and Srisunan Prasertsnag3

คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

Faculty of Business Administration and Accounting Roi Et Rajabhat University

บทคัดย่อ

การท�าให้ผูบ้รโิภคตดัสนิใจใช้บรกิารแอปพลิเคชนัซือ้สนิค้าออนไลน์ของบรษิทั Shopee แสดงถงึการมปีระสทิธภิาพในการสือ่สาร

ทางการตลาดดิจิทัลของบริษัท สาเหตุในการตัดสินใจใช้บริการของผู้บริโภคน้ัน ได้มีการศึกษาวิจัยอย่างแพร่หลาย โดยพบว่า การสื่อสาร

ทางการตลาดดิจิทัลส่งผลทางตรงและทางอ้อมต่อผู้บริโภคในการตัดสินใจใช้บริการ โดยเครื่องมือการสื่อสารทางการตลาดดิจิทัลแบ่งออก

เป็น 5เครื่องมือ คือ 1) การโฆษณาผ่านสื่อดิจิทัล 2) การขายโดยใช้พนักงานผ่านส่ือดิจิทัล 3) การส่งเสริมการขายผ่านสื่อดิจิทัล  

4) การประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อดิจิทัล 5) การตลาดทางตรงผ่านสื่อดิจิทัล วัตถุประสงค์ของการวิจัยนี้คือ เพื่อเสนอแนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับการ

สื่อสารทางการตลาดดิจิทัล การตัดสินใจใช้บริการ และรวมไปถึงวรรณกรรมที่แสดงถึงการสื่อสารทางการตลาดดิจิทัลส่งผลต่อการตัดสินใจ

ของผูบ้รโิภค จากการศกึษาทบทวนได้ข้อสรปุว่า การสือ่สารทางการตลาดดจิิทลัส่งผลต่อการตัดสินใจใช้บรกิารแอปพลิเคชนัซ้ือสินค้าออนไลน์

ของบรษัิท Shopee จากผลดงักล่าวสามารถน�าข้อมลูสารสนเทศเกีย่วกับการสือ่สารทางการตลาดดจิทิลัไปเป็นข้อมลูในการประยกุต์แนวทาง

ในการวางแผนใช้เครื่องมือการสื่อสารทางการตลาดดิจิทัลของบริษัท Shopee ให้ดีและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

ค�าส�าคัญ: การสื่อสารทางการตลาดดิจิทัล, การตัดสินใจใช้บริการ, แอปพลิเคชันซื้อสินค้าออนไลน์

Abstract 

Making consumers decide to use Shopee’s online shopping application shows the effectiveness of the 

company’s digital marketing communications. The reason for consumer decision to use the service there have been  

extensive research studies. Found that, marketing digital communication direct and indirect affects customer decision. 

Five dimension of tool marketing digital communication consists 1) digital Advertising 2) digital personnel selling  

3) digital promotion 4) digital public relations and 5) digital direct marketing. The objective of this research are propose 

theoretical concepts in digital marketing communication, service decision and literature of digital marketing  

communications influence consumer decision-making. The study concluded that, digital marketing communications 

influence consumer decision to use the shopee online shipping application. As a result, digital marketing communication 

as information for shoppee’ s approach to planning more effective digital marketing communication tools.

Keywords: Digital marketing Communication, Service Decision, Online shopping application
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บทน�า

กระแส E-commerce ในช่วงหลายปีที่ผ่านมาได้รับความนิยมอย่างล้นหลามจากกระแสการค้าออนไลน์ one stop shop  

สอดรบักบัรสนยิมการซือ้สนิค้าออนไลน์สมยัใหม่ทีข่ยายตวัอย่างรวดเรว็ โดยเฉพาะในตลาดค้าปลกี ทีม่กีารซือ้สนิค้าออนไลน์ทัง้ในและนอก

ประเทศอย่างคกึคักและมีแนวโน้มการแข่งขันท่ีสงูมากขึน้จากการเปลีย่นแปลงของโลกท่ีมเีทคโนโลยเีข้ามาอ�านวยความสะดวกในการใช้ชวีติ

ในยคุดิจทิลั พฤตกิรรมผูบ้รโิภคจึงเปน็มนษุยร์ักสบาย หลายคนเลือกที่จะซือ้สินค้าผ่านทางเวบ็ไซตห์รือแอปพลเิคชนัตา่งๆ แทนการเดนิทาง

ยังห้างสรรพสินค้าหรือร้านค้าโดยตรง และการมาของ COVID-19 เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมมนุษย์หลายด้าน ทั้งการใช้ชีวิต การดูแลสุขภาพ 

รูปแบบการท�างาน ตลอดจนการซ้ือสินค้าและบริการ การเปล่ียนจากซื้อสินค้าแบบ ออฟไลน์มาออนไลน์ของผู้บริโภคในช่วงล็อกดาวน์  

ส่งผลให้ผู้บริโภคคุ้นเคยและมีแนวโน้มซื้อสินค้าผ่านช่องทางออนไลน์แม้ยกเลิกล็อกดาวน์แล้ว ถึงภาพรวมเศรษฐกิจดูไม่สดใส แต่ก�าลังซื้อ

ของลูกค้าหลัง COVID-19 ผ่านช่องทางออนไลน์กลับฟื้นตัวอย่างรวดเร็ว และในปัจจุบันนั้นคนท�าหน้าที่ซื้อสินค้าเข้าบ้านเปลี่ยนจากคนอายุ

มากเป็นอายุน้อยลง เช่น จากเมื่อก่อนที่คนซื้อคือคุณพ่อคุณแม่ แต่ผลจากช่วงล็อกดาวน์ คนอายุน้อยเช่นบุตรหลานต่างๆ เปลี่ยนเป็นคนท�า

หน้าทีน่ัน้แทน ถงึแม้ว่าตอนนีจ้ะยกเลกิลอ็กดาวน์แล้ว ยงัคงพบว่าคนกลุม่นีย้งัท�าหน้าทีน่ีอ้ยู ่จากข้อมลูพบว่า ตัง้แต่ต้นปี พ.ศ. 2563 เป็นต้น

มา คนอายุน้อยกว่า 25 ปีมากถึง 70% เปลี่ยนพฤติกรรมจากซื้อของใช้ในครัวเรือนให้เฉพาะตัวเองเป็นซื้อให้ทั้งครอบครัว และลูกค้ามีการ

ซื้อของผ่าน live มากขึ้น ผลจากมาตรการเว้นระยะทางสังคม ล็อกดาวน์ ปิดห้างร้าน ท�าให้ร้านค้าขายไม่ได้ การ live เป็นช่องทางหนึ่ง

ส�าหรับผู้ประกอบการ เช่น พ่อค้าแม่ค้า ในการเข้าถึงลูกค้าได้ง่าย รวดเร็ว ท�าได้ทันที ไม่ต้องถ่ายรูป ลงรูปสินค้า ไม่ต้องเขียนค�าบรรยาย 

เพียงโทรศัพท์มือถือเครื่องเดียว ก็สามารถพูดขายสินค้าได้เลย (สิทธิพล วิบูลย์ธนากุล, 2663)

ในปัจจุบัน การสื่อสารทางการตลาดดิจิทัล ของผู้ประกอบการสินค้าหรือบริการได้เข้ามามีความเกี่ยวข้องกับชีวิตประจ�าวันจนไม่

สามารถหลกีเลีย่งได้ การสือ่สารทางการตลาด นัน้เป็นเคร่ืองมอืส�าคัญของผู้ประกอบการกคื็อการแจ้งบอกข่าวสาร และจงูใจให้เกิดการยอมรบั

และปฏิบัติตามข่าวสารนั้น การที่จะจุดมุ่งหมายดังกล่าวสัมฤทธ์ิผลตามความมุ่งหวัง นอกจากผู้ประกอบการจะต้องมีความรู้เกี่ยวกับการ

ออกแบบข่าวสาร การเลอืกผูส่้งสาร และช่องทางการสือ่สารทีเ่หมาะสมแล้ว ผูป้ระกอบการยงัจ�าเป็นต้องศกึษาเก่ียวกบัผู้รบัสารหรอืผูบ้รโิภค

อีกด้วย เพราะผู้บริโภคเป็นเป้าหมายหลักส�าคัญของการสื่อสารทางการตลาด การสื่อสารทางการตลาดจึงมีความส�าคัญเป็นอย่างยิ่งไม่ว่าจะ

เป็นองค์กรุรกิจใด หากสามารถท�าการสื่อสารทางการตลาดได้สมบูรณ์ ก็จะท�าให้เกิดความได้เปรียบในการแข่งขัน ท�าให้เกิดภาพลักษณ์ที่ดี 

ท�าให้เกิดความน่าเชื่อถือ เกิดรายได้เพิ่มขึ้น และส่งผลต่อก�าไรที่เพิ่มขึ้นขององค์กรธุรกิจต่อไป 

ส�าหรบัแอปพลเิคชนัซือ้สนิค้าออนไลน์ในปัจจบุนัมกีารใช้กลยทุธ์การสือ่สารทางการตลาดรปูแบบหนึง่คอื การสือ่สารทางการตลาด

ดจิทิลั เป็นการท�าตลาดบนเครอืข่ายสงัคมออนไลน์ ผ่านอนิเตอร์เนต็หรอืเทคโนโลยต่ีาง ๆ  เพือ่ให้สามารถเข้าถงึกลุม่ลกูค้าเป้าหมาย ไม่เพยีง

แต่สามารถท�าการโปรโมทสินค้าและบริการได้ทั่วถึงเท่านั้น แต่ยังสามารถบริการลูกค้าได้ตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจ 

และการท�าตลาดบนช่องทาออนไลน์นั้นยังสามารถท�าให้แบรนด์ต่าง ๆ ได้รับการตอบรับเชิงบวกและเชิงลบจากลูกค้าได้โดยตรง ด้วยเหตุนี้

ท�าให้การตลาดแบบดิจิทัลเป็นประโยชน์ส�าหรับหลายๆแบรนด์ และธุรกิจต่าง ๆ โดยที่ผู้บริโภคทั่วไปสามารถโพสต์ความคิดเห็นผ่านทาง

แหล่งโซเชียลเน็ตเวิร์ค บล็อกและเว็บไซต์ เกี่ยวกับประสบการณ์การใช้สินค้าและบริการต่าง ๆ ถึงความพึงพอใจต่อแบรนด์นั้น ๆ ได้ซึ่งแตก

ต่างจากการท�าการตลาดแบบดัง้เดมิ หรอืออฟไลน์แบบสิน้เชิง (vtacecommerce, 2019 : online) โดยมเีครือ่งมอืทีใ่ช้ ดงันี ้1) การโฆษณา

ผ่านสื่อดิจิทัล 2) การขายโดยใช้พนักงานผ่านสื่อดิจิทัล 3) การส่งเสริมการขายผ่านส่ือดิจิทัล 4) การประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อดิจิทัล  

5) การตลาดทางตรงผ่านสื่อดิจิทัล (อัฐพล วุฒิศักดิสกุล, 2560)

การตลาดแบบดัง้เดมิก�าลงัประสบกบัความท้าทายทีต้่องดิน้รนเพือ่ความอยูร่อด เมือ่การตลาดแบบดจิทิลัก�าลงัเข้ามามบีทบาทหลกั

ในการเขา้ถงึกลุม่เป้าหมายได้อย่างรวดเรว็ ไม่เพียงแค่คณุสามารถเพิ่มการรบัรูข้องแบรนด์ได้อยา่งทวคีูณ แต่ยงัสามารถก�าหนดเปา้หมายไป

ยังผู้ที่มีแนวโน้มจะซื้อสินค้าหรือบริการของคุณได้มากท่ีสุด การตลาดดิจิทัลเป็นรูปแบบการตลาดที่คุ้มค่าและสามารถติดตามผลลัพธ์ได ้

มีความยืดหยุ่นในการปรับแต่งหรือเปลี่ยนแปลงกลยุทธ์ของคุณได้ตามต้องการการตลาดดิจิทัล สามารถใช้ได้กับทุกธุรกิจ ทุกอุตสาหกรรม 

ไม่ว่าธุรกิจของคุณจะขายสินค้าหรือบริการใด แต่การตลาดแบบดิจิทัลยังคงค�านึงถึงผู้บริโภคเป็นหลัก เพื่อสามารถระบุความต้องการของ 

ผูเ้ข้าชมและสามารถสร้างเนือ้หาออนไลน์ทีม่คีณุค่าให้ตรงใจกลุ่มเป้าหมายได้ แต่อย่างไรกต็ามไม่ได้หมายความว่าทกุธรุกจิควรใช้กลยทุธ์การ

ตลาดแบบดิจิทัลในลักษณะเดียวกันทั้งหมดการท�าการตลาดแบบดิจิทัลส�าหรับธุรกิจB2B (Business to Business) อาจไม่ได้รับความสนใจ

เท่ากับธุรกิจแบบ B2C (Business to Consumer) เนื่องจากตัวเลขสถิติต่าง ๆ และจ�านวนผู้คนที่พูดถึงบนโลกออนไลน์นั้น ไม่ได้หวือหวา

เท่ากับการท�าการตลาดแบบB2C เพราะการท�าการค้าแบบ B2B นั้น ด้วยจ�านวนของลูกค้าไม่ได้มีจ�านวนมากเท่าไหร่นัก แต่หากลองเคาะ

ตัวเลขให้ดี ๆ แล้วจะพบว่าธุรกิจแบบ B2B มีมูลค่าในการซื้อขายต่อ 1 ค�าสั่งซื้อที่สูงมากหากธุรกิจของคุณเป็นแบบB2C หรือธุรกิจที่ขาย
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สินค้าให้กับผู้บริโภคโดยตรง ซึ่งการท�าการตลาดแบบดิจิทัลส�าหรับธุรกิจประเภท B2C นี้ ปัจจุบันมีข้อได้เปรียบอย่างมากมาย เนื่องจากเรา

สามารถใช้สื่อออนไลน์สื่อสารกับผู้บริโภคได้โดยตรงผ่าน Social Media ของแบรนด์ เพื่อประกาศ พูดคุย และรับฟังผู้บริโภค เพื่อที่แบรนด์

จะได้หาวิธีตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคได้อย่างตรงจุด 

เป้าหมายหลกัๆอย่างหนึง่ของทกุสนิค้าและบรกิาร กคื็อการท�าให้ผูบ้รโิภคตดัสนิใจซือ้สนิค้าหรอืใช้บรกิารนัน้ ๆ  ในปัจจบุนัมคู่ีแข่ง

ทางการค้าเกิดขึ้นอย่างมากมาย ท�าให้เกิดการแข่งขันที่เข้มข้นระหว่างผู้ขายสินค้าหรือผู้ให้บริการ ซึ่งการท�าให้เป้าหมายนี้ส�าเร็จนั้นจ�าเป็น

ต้องรับรู้ถึงผู้บริโภคในด้านต่าง ๆ ซ่ึงมีเครื่องมือในการวิเคราะห์ ดังนี้ 1) การรับรู้ปัญหา 2) การค้นหาข้อมูล 3) การประเมินทางเลือก  

4) การตัดสินใจซื้อสินค้าหรือใช้บริการ 5) พฤติกรรมหลังการซื้อหรือใช้บริการ (Kotler, 1997)

Shopee เป็นแพลทฟอร์มอี-คอมเมิร์ซ มีส�านักงานใหญ่อยู่ที่ประเทศสิงคโปร์ อยู่ภายใต้บริษัท Sea Group ที่ก่อนหน้านี้รู้จักกัน

ในชื่อ Garena (Tech Talk Thai, 2560) ได้ก่อตั้งขึ้นในปีพ.ศ. 2552 โดยฟอร์เรสต์ หลี่ (sanook, 2560) มีเปิดตัวครั้งแรกอย่างเป็นทางการ

ที่ประเทศสิงคโปร์ ในปีพ.ศ. 2558 และยังมีการขยายไปยังประเทศ มาเลเซีย ไทย ไต้หวัน อินโดนีเซีย เวียดนาม ฟิลิปปินส์ และ บราซิล 

(Thai PR.net, 2561) โดยให้บริการซื้อและบริการขายสินค้าออนไลน์ให้แก่ผู้ใช้ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และไต้หวัน โดยจะมุ่งเน้น

ในแพลทฟอร์มโมบาย และโซเซียล ซึ่งเป็นตลาดซื้อขายแบบโซเซียลที่มุ่งเน้นการใช้งานผ่านมือถือหรืออุกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่าง ๆ มาผสม

ผสานกันเป็น Marketplace เต็มรูปแบบ ผู้ใช้ยังสามารถเลือกซ้ือและขายสินค้าได้ทุกท่ีทุกเวลา อีกทั้งยังมีการสนับสนุนการขนส่งด้าน 

โลจิสติกส์ และแพลตฟอร์มการช�าระเงิน ซึ่งช่วยอ�านวยความสะดวกในการซื้อสินค้าออนไลน์ได้ง่ายมากขึ้น ปลอดภัยแก่ผู้ขายและผู้ซื้อ  

ไม่นานหลังจากนั้น ได้เปิดตัวเว็บไซต์เพ่ือแข่งขันในตลาดE-commerce อื่น ๆ ที่ก�าลังเติบโตอย่างรวดเร็วในภูมิภาค อาทิ Lazada,  

Tokopedia และ AliExpress โดย Shopee ได้สร้างความแตกต่างจากที่อื่น ๆ ด้วยการมี “Shopee Guarantee” ซึ่งจะเป็นระบบที่ระงับ

การช�าระเงินให้กับผู้ขาย จนกว่าผู้ซื้อนั้นจะได้รับสินค้า เพื่อเป็นการรับประกันความปลอดภัยในการซื้อสินค้าออนไลน์ และสร้างความมั่นใจ

ให้กบัผูท้ีซ่ือ้ ‘Shopee’ นัน้ได้ขึน้แท่นเป็นแพลทฟอร์ม Shopee ออนไลน์ยอดนยิมส�าหรบัผูใ้ช้งานในภมูภิาคเอเชียตะวนัออกเฉยีงใต้และใน

ไต้หวันอย่างรวดเร็ว จากรายงานเกี่ยวกับ E-commerce ในไตรมาสที่ 3 ประจ�าปี 2562 ของ I Price นั้นพบว่า ‘Shopee’ เป็นเว็บไซต์ 

E-commerce ที่มีผู้เข้าชมจากทั่วทั้งภูมิภาคมากที่สุดทั้งผ่านหน้าจอคอมพิวเตอร์และโมบายเว็บ หรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อื่น ๆ อีกทั้งยัง

ถูกจัดอันดับให้เป็นแอปพลิเคชันอันดับช้ันน�าในหมวดShopping จากปริมาณผู้ใช้งานเฉล่ียต่อเดือนจากทั้งภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 

นอกจากนีน้ัน้ผูใ้ช้งานในปัจจบุนัยงันยิมค้นหาข้อมลูของสินค้าเพิม่เตมิก่อนตดัสนิใจซือ้ โดยพบว่าตลอดช่วงแคมเปญ มีการเผยแพรไ่ลฟส์ตรี

มมิ่งบน Shopee Live รวมกว่า 180,000 ชั่วโมง (Techsauce Team, 2019) ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความต้องการของคนยุคใหม่กับการมี

ปฏิสัมพันธ์โต้ตอบกับแบรนด์และผู้ขายได้แบบเรียลไทม์เพื่อเป็นการศึกษารายละเอียดของสินค้ายอดนิยมก่อนตัดสินใจซื้อหรือใช้บริการ

 

การทบทวนวรรณกรรม 

แนวคิดและทฤษฎีการสื่อสารทางการตลาดดิจิทัล

การสือ่สารผ่านสือ่ดจิทิลัเป็นการสือ่สารท่ีมกีารน�าเข้าสือ่ดิจทิลั คอื สือ่ทีม่กีารน�าข้อความ กราฟิก ภาพเคลือ่นไหว เสยีง และวดิโีอ 

มาแปลงสภาพและเชือ่มโยงเข้าด้วยกนัเพือ่ประโยชน์ในการใช้งาน โดยอาศัยเทคโนโลย ีความเจรญิก้าวหน้าทางด้านคอมพวิเตอร์ โดยสามารถ

น�ามาใช้ประโยชน์ในส่วนของการโฆษณาและการประชาสัมพันธ์ ผ่านสื่อดิจิทัล รวมถึงการส่งเสริมการขายผ่านสื่อดิจิทัล (Bovee, Michael 

& John, 1995) วัตถุประสงค์หลักของ การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการผ่านทางสื่อดิจิทัลหรือออนไลน์นั้น เพื่อมุ่งเน้นความสอดคล้อง

กนั ทัง้นีค้�าโฆษณา เชญิชวนสามารถปรบัแต่งได้ตามกลุม่เป้าหมายทางการตลาด โดยผสมผสานกบัการเลอืกใช้ช่องทางการสือ่สารท่ี ถกูต้อง

แม่นย�า เพือ่สร้างการรบัรูข้องลกูค้าทีส่งูสดุ (Key & Czaplewski, 2017) ส�าหรบัผูบ้รโิภคนัน้การตัง้ใจใน การใช้บรกิารจะมคีวามสมัพนัธ์กบั

การรับรู้ข้อมูลผ่านสื่อดิจิทัลของผู้บริโภค ดังน้ันรูปแบบในการน�าเสนอข้อมูลผ่าน ส่ือดิจิทัล จะต้องมีความน่าสนใจและน่าดึงดูด หากผู้ให้

บรกิารสามารถพฒันารปูแบบการน�าเสนอข้อมลูทางดจิทิลั ให้มคีวามแตกต่าง ผูบ้รโิภคจะเกดิการตอบสนองและมคีวามตัง้ใจในการใช้บรกิาร

มากขึน้ ทัง้นีค้วามสนใจของผูบ้รโิภค ต่อสือ่ดจิทิลัยงัมคีวามสัมพนัธ์ต่อการจดักจิกรรมประชาสมัพนัธ์หรอืการส่งเสรมิการขายในรปูแบบต่าง 

ๆ โดยข้อมูลจะ ต้องมีความทันสมัย ถูกต้อง ครบถ้วน จะส่งผลให้ผู้บริโภคเกิดการตอบสนองในความสนใจมากขึ้น (Pittayaviroon & Kuris, 

2014). รวมถงึนวตักรรมทางการตลาดและทางเทคโนโลยกีย็งัส่งผลถงึการรบัรูแ้ละความพึงพอใจของลกูค้า (María, Beatriz, David & Irene, 

2017)

แนวคิดทฤษฎีการสื่อสารการตลาดดิจิทัล ประกอบด้วย 5 ด้าน ได้แก่ 1)การโฆษณาผ่านส่ือดิจิทัล (Digital Advertising)  

2)การขายโดยใช้พนักงานผ่านสื่อดิจิทัล (Digital Personal Selling) 3)การส่งเสริมการขายผ่านส่ือดิจิทัล(Digital Sale Promotion) 

4)การประชาสมัพนัธ์ผ่านสื่อดจิทิลั (Digital Publicity Relation) 5)การตลาดทางตรงผ่านสือ่ดิจิทลั (Digital Direct Marketing) (Kotler 1997)
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แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการตัดสินใจซื้อหรือใช้บริการ

กระบวนการตัดสินใจซ้ือ แบ่งออกเป็น 5 ข้ันตอน ดังนี้ 1) การตระหนักถึงปัญหา หรือความต้องการ (Problem or Need  

Recognition) 2) การเสาะแสวงหาข้อมูล (Search for Information) 3) การประเมินทางเลือก(Evaluation of Alternative) 4) การตัดสินใจ 

ซื้อหรือใช้บริการ (Decision Marking) 5) พฤติกรรมหลังการซื้อ (Post purchase Behavior)

จากท่ี กล่าวมาอธบิายได้ว่า พฤตกิรรมผูบ้รโิภค จะเป็นเรือ่งทีเ่กีย่วข้องกบั กระบวนการตัดสนิใจซือ้ของผูบ้ริโภค ใน 5 กระบวนการ 

ตัดสินใจซื้อของผู้บริโภค จะมีความสัมพันธ์กับความนึก คิด (Thought) ความรู้สึก (Feeling) การแสดงออก (Action) ในการด�ารงชีวิตของ

มนษุย์แต่ละคนซึง่ไม่จ�าเป็นต้องเหมอืนกนัทัง้นีเ้พราะแต่ละคนมทีศันคต ิ(Attitude) ส่ิงจงูใจ (Motive) ประสบการณ์ การรบัรู ้หรือสิง่กระตุน้ 

(Stimuli) ทัง้ภายในและภายนอก ต่างกนั ปัจจยัดงักล่าวจะมผีลต่อความรูสึ้กนกึคิดที ่น�าไปสูก่ระบวนการตดัสินใจซือ้และพฤตกิรรมภายหลงั 

การซื้อ (Kotler 1997)

งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

ณฐัน ีคงห้วยรอบและกนกพร ชยัประสทิธิ ์(2560 : 16-17) ได้ท�าการวจิยัเรือ่ง การส่ือสารการตลาดแบบดจิิทลัทีม่ผีลต่อพฤตกิรรม

การซื้อสินค้าออนไลน์บนเว็บไซต์ LAZADA ผลการศึกษาพบว่าความส�าคัญของการสื่อสารการตลาดแบบดิจิทัลที่มีผลต่อพฤติกรรมการซื้อ

สนิค้าออนไลน์บนเว็บไซต์ LAZADA ของลกูค้าในกรงุเทพมหานครด้านการตลาดผ่านเครือ่งมอืค้นหาบนอนิเทอร์เนต็พบว่าผูบ้รโิภคท่ีซือ้สนิค้า

ผ่านเว็บไซต์ LAZADA ในเขตกรงุเทพมหานครให้ความส�าคญักับเครือ่งมอืการสือ่สารการตลาดแบบดจิทิลัด้านการตลาดผ่านเครือ่งมอืค้นหา

บนอินเทอร์เน็ตโดยรวมอยู่ในระดับมากโดยมีค่าเฉลี่ย 4.03 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่าให้ความส�าคัญอยู่ในระดับมากทุกข้อโดยอันดับ

หนึ่ง ได้แก่ เว็บไซต์มีความน่าเชื่อถือค่าเฉลี่ย 4.12 รองลงมาเข้าชมสินค้าจากเว็บไซต์อันดับแรกในการค้นหาสินค้าออนไลน์ค่าเฉลี่ย 4.10 

และการค้นหามีความถูกต้องและตรงต่อความต้องการค่าเฉลี่ย 3.90

พรพรรณ ตาลประเสริฐ (2559 : 25) ได้ท�าการวิจัยเรื่อง อิทธิพลของการตลาดแบบดิจิทัลส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภค

กลุ่มธุรกิจการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ในเขตจังหวัดกรุงเทพมหานคร ผลการศึกษาพบว่ากลุ่มตัวอย่างที่ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศ

หญิงช่วงอายุ 21-30 ปีสถานภาพโสดการศึกษาระดับปริญญาตรีอาชีพนักเรียน / นักศึกษามีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 10,001-20,000 บาทงาน

อดิเรกเล่นอินเทอร์เน็ตตัดสินใจเลือกซ้ือสินค้าและบริการผ่านอีคอมเมิร์ซเพราะมีรายการส่งเสริมการขายที่น่าสนใจตัดสินใจซื้อด้วยตนเอง

เดอืนละ 1-2 ครัง้ราคาครัง้ละ 501-1,000 บาทสาเหตทุีเ่ลอืกซือ้คอืต้องการความสะดวกสบายเนือ่งจากสามารถเลอืกซือ้ได้ตลอด 24 ชัว่โมง

ผ่านอุปกรณ์ Smartphone ช่วงเวลา 16.01-20.00 น. และ 20.01-24.00 น. เลือกซื้อประเภทสินค้าแฟชั่นผ่านช่องทาง Facebook

ภทัรวด ีเหรยีญมณ ี(2558 : 37-45) ได้ท�าการศกึษาวิจยัเรือ่ง การสือ่สารทางการตลาดแบบบรูณาการผ่านสือ่ดจิทิลัทีส่่งผลต่อการ

ตัดสินใจใช้บริการค่ายมวย (Boxing Gym) เพื่อการออกก�าลังกายในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการวิจัยพบว่า 1) กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็น

ต่อการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการผ่านสื่อดิจิทัลท้ัง 5 ปัจจัยคือการโฆษณาผ่านส่ือดิจิทัล การขายโดยใช้พนักงานผ่านสื่อดิจิทัล  

การส่งเสริมการขายผ่านส่ือดิจิทัล การให้ข่าวและการประชาสัมพันธ์ผ่านส่ือดิจิทัล และการตลาดทางตรงผ่านส่ือดิจิทัล (Digital Direct 

Marketing) ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจใช้บริการค่ายมวยเพื่อการออกก�าลังกายในเขตกรุงเทพมหานครอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่

ระดับ 0.05 โดยในรายด้านการโฆษณาผ่านสื่อดิจิทัล การขายโดยใช้พนักงานผ่านสื่อดิจิทัล การให้ข่าวและการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อดิจิทัล 

และการตลาดทางตรงผ่านสื่อดิจิทัล เป็นปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อตัดสินใจใช้บริการค่ายมวยเพื่อการออกก�าลังกายในเขตกรุงเทพมหานครอย่าง

มีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

ธัญรัตน์ รัตนกุล(2558 : 48-50) ได้ท�าการศึกษาวิจัยเรื่อง การสื่อสารทางการตลาดและการรับรู้ภาพลักษณ์ตราสินค้าที่

ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อ ชุดชั้นในยี่ห้อวาโก้ของสตรีในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการวิจัยพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามเป็นเพศหญิง 

มีอายุระหว่าง 31 - 40 ปีสถานภาพ โสด มีระดับการศึกษาปริญญาตรีอาชีพพนักงานบริษัท มีรายได้เฉลี่ยเดือน 15,000 - 30,000 บาท 

มีความถในการซื้อชุดชั้นใน 1-2 ครั้ง/ปีสถานที่ที่ซื้อชุดชั้นใน คือ เซ็นทรัล ซื้อชุดชั้นในจ�านวน 1 – 2 ชิ้น/ครั้ง ค่าใช้จ่ายในการซื้อชุดชั้นใน

โดยเฉลี่ย คือ 1,000 - 1,500 บาท/ครั้ง บุคคลที่มีอิทธิพล ในการซื้อ คือ ตนเอง ผลจากการทดสอบสมมติฐาน พบว่าการสื่อสารทางการ

ตลาดและการรับรู้ ภาพลักษณ์ตราสินค้ามีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจซื้อชุดชั้นในยี่ห้อวาโก้ของสตรีในเขต กรุงเทพมหานคร และเมื่อแยก

ย่อยองค์ประกอบของการสือ่สารทางการตลาด พบว่าในด้านการขาย โดยพนกังานมคีวามสัมพนัธ์กับการตดัสินใจซือ้ ส่วนในด้านการโฆษณา 

ด้านการประชาสมัพนัธ์ด้าน การส่งเสรมิการขาย และด้านการจดักจิกรรมพเิศษ ไม่มคีวามสมัพนัธ์กับการตดัสินใจซือ้ ทีร่ะดับ นยัส�าคญั 0.05

จากการศึกษาแนวคิดทฤษฏีและการทบทวนงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง สามารถน�าเสนอกรอบแนวคิดในการวิจัย ดังรูปภาพ
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สื่อดิจิทัล และการตลาดทางตรงผ่านสื่อดิจิทัล (Digital Direct Marketing) ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจใช้บริการค่าย

มวยเพ่ือการออกกําลังกายในเขตกรุงเทพมหานครอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 โดยในรายด้านการโฆษณาผ่าน

สื่อดิจิทัล การขายโดยใช้พนักงานผ่านสื่อดิจิทัล  การให้ข่าวและการประชาสัมพันธ์ผ่านส่ือดิจิทัล  และการตลาดทางตรง

ผ่านสื่อดิจิทัล เป็นปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อตัดสินใจใช้บริการค่ายมวยเพ่ือการออกกําลังกายในเขตกรุงเทพมหานครอย่างมี

นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
 
 
ธัญรัตน์ รัตนกุล(2558 : 48-50) ได้ทําการศึกษาวิจัยเรื่อง การสื่อสารทางการตลาดและการรับรู้ภาพลักษณ์ตรา

สินค้าท่ี 

ส่งผลต่อการตัดสินใจซ้ือ ชุดชั้นในย่ีห้อวาโก้ของสตรีในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการวิจัยพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามเป็นเพศ

หญิง มีอายุระหว่าง 31 - 40 ปีสถานภาพ โสด มีระดับการศึกษาปริญญาตรีอาชีพพนักงานบริษัท มีรายได้เฉลี่ยเดือน 

15,000 - 30,000 บาท มีความถในการซ้ือชุดชั้นใน 1-2 ครั้ง/ปีสถานท่ีท่ีซ้ือชุดชั้นใน คือ เซ็นทรัล ซ้ือชุดชั้นในจํานวน1 – 

2 ชิ้น/ครั้ง ค่าใชจ้่ายในการซ้ือชุดชั้นในโดยเฉลี่ย คือ 1,000 - 1,500 บาท/ครั้ง บุคคลท่ีมีอิทธิพล ในการซ้ือ คือ ตนเอง ผล

จากการทดสอบสมมติฐาน พบว่าการสื่อสารทางการตลาดและการรับรู้ ภาพลักษณ์ตราสินค้ามีความสัมพันธ์กับการ

ตัดสินใจซ้ือชุดชั้นในย่ีห้อวาโก้ของสตรีในเขต กรุงเทพมหานคร และเม่ือแยกย่อยองค์ประกอบของการสื่อสารทาง

การตลาด พบว่าในด้านการขาย โดยพนักงานมีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจซ้ือ ส่วนในด้านการโฆษณา ด้านการ

ประชาสัมพันธ์ด้าน การส่งเสริมการขาย และด้านการจัดกิจกรรมพิเศษ ไม่มีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจซ้ือ ท่ีระดับ 

นัยสําคัญ 0.05 

 
จากการศึกษาแนวคิดทฤษฏีและการทบทวนงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง สามารถนําเสนอกรอบแนวคิดในการวิจัยดังรูปภาพ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

การตัดสินใจซ้ือหรือใช้บริการโดยใช้แนวคิดของ (Kotler 1997) มีองค์ประกอบ 5 ด้าน ได้แก่ 1) การรับรู้ปัญหา 2) การ

ค้นหาข้อมูล 3) การประเมินทางเลือก 4) การตัดสินใจซ้ือ 5) พฤติกรรมหลังการซ้ือ โดยผู้วิจัยได้สังเคราะห์มาจาก

ผู้เชี่ยวชาญดังนี้ฉัตยาพรเสมอใจ (2556 : 53-55), วุฒิ สุขเจริญ (2555 : 379-380), ณัฏฐพันธ์เขจรนันทน์ (2551 : 138), 

รังสรรค์ประเสริฐศรี (2548 : 276), สร้อยตระกูล (ตัวยานนท์) อรรถ มานะ (2550 : 387), ศิวฤทธ์ิพงศกรรังศิลป์ (2555 : 

การตัดสินใจใช้บริการซื้อสินค้าผ่านแอปพลิเคชั่นออนไลน์ 
1) การตระหนักถึงปัญหา หรือความต้องการ 
2) การเสาะแสวงหาข้อมูล 
3) การประเมินทางเลือก 
4) การตัดสินใจซ้ือหรือใช้บริการ 
5) พฤติกรรมหลังการซ้ือหรือใช้ 

การสื่อสารทางการตลาดดิจิทัล 
1) การโฆษณาผ่านสื่อดิจิทัล 
2) การขายโดยใช้พนักงานผ่านสือ่ดิจิทัล 
3) การส่งเสริมการขายผ่านสื่อดิจิทัล 
4) การประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อดิจิทัล 
5) การตลาดทางตรงผ่านสื่อดิจิทัล 

การตัดสินใจซื้อหรือใช้บริการ โดยใช้แนวคิดของ (Kotler 1997) มีองค์ประกอบ 5 ด้าน ได้แก่ 1) การรับรู้ปัญหา 2) การค้นหา

ข้อมลู 3) การประเมนิทางเลอืก 4) การตดัสนิใจซ้ือ 5) พฤตกิรรมหลังการซือ้ โดยผู้วจิยัได้สงัเคราะห์มาจากผู้เชีย่วชาญ ดังนี ้ฉัตยาพร เสมอใจ 

(2556 : 53-55), วุฒิ สุขเจริญ (2555 : 379-380), ณัฏฐพันธ์ เขจรนันทน์ (2551 : 138), รังสรรค์ ประเสริฐศรี (2548 : 276), สร้อยตระกูล 

(ตัวยานนท์) อรรถ มานะ (2550 : 387), ศิวฤทธิ์ พงศกรรังศิลป์ (2555 : 81), อดุลย์จาตุรง คกุลและดลยา จาตุรงคกุล (2550 : 112-117), 

พิบูล ทีปะปาล (2545 : 156), ศิริวรรณ เสรีรัตน์, ศุภร เสรีรัตน์, องอาจ ปทะวานิช และปริญ ลักษิตานนท์ ( 2546 : 219), Blackwell, 

Miniard and Engle( 2006 : 70), อดุลย์ จาตุรงคกุล(2543 : 160-166), ณัฎฐพันธ์ เขจรนันทน์( 2551 : 142), สุดาพร กุณฑลบุตร (2552 

: 74), วัลลภ นิมมานนท์ (2547 : 68), สมยศ นาวีการ (2550 : 96-97), ครนิเวศน์ ธรรมะ และคณะ (2552 : 43-47), ศิริวรรณ เสรีรัตน์ 

และคณะ( 2541 : 145), Oppenheim (1979 : 63) ฉัตราพร เสมอใจ(2550 : 57), วรพจน์ บุษราคัมวดี ( 2548 : 113-114-387)

รูปภาพ 1 กรอบแนวคิดการสือสารการตลาดดิจิทัลที่ส่งผลต่อการตัดสินใจใช้บริการซื้อสินค้าผ่านแอปพลิเคชั่นออนไลน์ 

 

จากกรอบแนวคิดน�าไปสู่การตั้งข้อเสนอการวิจัยได้ดังนี้

ข้อเสนอที่ 1 การโฆษณาผ่านสื่อดิจิทัลส่งผลทางบวกต่อการตัดสินใจใช้บริการซื้อสินค้าผ่านแอปพลิเคชั่นออนไลน์

ข้อเสนอที่ 2 การขายโดยใช้พนักงานผ่านสื่อดิจิทัลส่งผลทางบวกต่อการตัดสินใจใช้บริการซื้อสินค้าผ่านแอปพลิเคชั่นออนไลน์

ข้อเสนอที่ 3 การส่งเสริมการขายผ่านสื่อดิจิทัลส่งผลทางบวกต่อการตัดสินใจใช้บริการซื้อสินค้าผ่านแอปพลิเคชั่นออนไลน์

ข้อเสนอที่ 4 การประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อดิจิทัลส่งผลทางบวกต่อการตัดสินใจใช้บริการซื้อสินค้าผ่านแอปพลิเคชั่นออนไลน์

ข้อเสนอที่ 5 การตลาดทางตรงผ่านสื่อดิจิทัลส่งผลทางบวกต่อการตัดสินใจใช้บริการซื้อสินค้าผ่านแอปพลิเคชั่นออนไลน์

บทสรุป

การสือ่สารทางการตลาดดจิทิลัทีส่่งผลต่อการตัดสินใจใช้บรกิารแอปพลิเคชนัซือ้สินค้าออนไลน์บรษิทั Shopee ของนกัศกึษาคณะ

บริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ด้วยแนวคิดทฤษฎีเรื่องการสื่อสารทางการตลาดดิจิทัล เป็นแนวทางในการก�าหนด

กลยุทธ์ด้านการสื่อสารทางการตลาดดิจิทัล การทบทวนวรรณกรรมสรุปได้ว่า การส่ือสารทางการตลาดดิจิทัลนั้นส่งผลต่อการตัดสินใจใช้

บริการ โดยการสื่อสารทางการตลาดดิจิทัล มี 5 เครื่องมือประกอบด้วย คือ 1) การโฆษณาผ่านสื่อดิจิทัล 2) การขายโดยใช้พนักงานผ่านสื่อ

ดิจิทัล 3) การส่งเสริมการขายผ่านสื่อดิจิทัล 4) การประชาสัมพันธ์ผ่านส่ือดิจิทัล 5) การตลาดทางตรงผ่านส่ือดิจิทัล ส่วนการตัดสินใจใช้

บริการ มี 5 ขั้นตอน ประกอบด้วย 1) การตระหนักถึงปัญหา หรือความต้องการ 2) การเสาะแสวงหาข้อมูล 3) การประเมินทางเลือก 4) การ

ตัดสินใจซื้อหรือใช้บริการ 5) พฤติกรรมหลังการซื้อ จากผลดังกล่าวสามารถน�าข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับการสื่อสารทางการตลาดดิจิทัลไป

เป็นข้อมูลในการประยุกต์แนวทางในการวางแผนใช้เครื่องมือการสื่อสารทางการตลาดดิจิทัลของบริษัท Shopee ให้ดีและมีประสิทธิภาพ 

ยิ่งขึ้น

เอกสารอ้างอิง
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องค์ประกอบภาวะผู้น�าทางวิชาการของหัวหน้าฝ่ายวิชาการในโรงเรียนประถมศึกษา

ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์เขต 3

Instructional Leadership Components of the Head of Academic Affairs in Elementary Schools 

in Nakhon Sawan Primary Educational Service Area Office 3

รัษฎากร ประสาท1 และ สถิรพร เชาวน์ชัย2 

Rassadakorn Prasart1, and Sathiraporn Chaowachai2 

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

บทคัดย่อ 

การวจิยัครัง้นีม้วีตัถปุระสงค์เพ่ือสงัเคราะห์องค์ประกอบและยนืยนัองค์ประกอบของภาวะผู้น�าทางวชิาการของหวัหน้าฝ่ายวชิาการ

ในโรงเรียนประถมศึกษา ส�านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์เขต 3 เป็นการวิจัยเอกสารด�าเนินการ 2 ขั้นตอน คือ  

1) การศึกษาเอกสารเกี่ยวกับภาวะผู้น�าทางวิชาการจ�านวน 10 แหล่ง โดยเลือกองค์ประกอบที่มีความถี่ร้อยละ 50 ขึ้นไป เพื่อสังเคราะห์องค์

ประกอบภาวะผู้น�าทางวิชาการตามแนวคิดของนักวิชาการศึกษา และ 2) ยืนยันองค์ประกอบของภาวะผู้น�าทางวิชาการของหัวหน้าฝ่าย

วิชาการตามกรอบที่ได้จาการสังเคราะห์เอกสาร โดยผู้ทรงคุณวุฒิที่มีประสบการณ์ด้านการบริหารการศึกษา จ�านวน 5 คน ที่ได้จากการ

สังเคราะห์ในขั้นตอนท่ี 1 โดยการวิจัยครั้งน้ีใช้แบบตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือการวิจัยในการประเมิน เพื่อยืนยันองค์ประกอบ โดยแบบ

ประเมินความเหมาะสมขององค์ประกอบ มีลักษณะเป็นแบบตรวจสอบรายการ

ผลการวิจัยพบว่า ภาวะผู้น�าทางวิชาการของหัวหน้าฝ่ายวิชาการในโรงเรียนประถมศึกษา ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม

ศึกษานครสวรรค์ เขต 3 มี 6 องค์ประกอบ 19 ตัวชี้วัด ได้แก่ 1) ด้านการมีวิสัยทัศน์ของผู้น�า มี 4 ตัวชี้วัด 2) ด้านการนิเทศ ก�ากับ ติดตาม

ผลการจัดการศึกษา มี 3 ตัวชี้วัด 3) ด้านการส่งเสริมบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้ มี 3 ตัวชี้วัด 4) ด้านการบริหารจัดการหลักสูตร  

มี 3 ตัวชี้วัด 5) ด้านการพัฒนาศักยภาพบุคลกากร มี 3 ตัวชี้วัด และ 6) ด้านการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน มี 3 ตัวชี้วัด

ค�าส�าคัญ: ภาวะผู้น�าทางวิชาการ , หัวหน้าฝ่ายวิชาการ

Abstract 

This research’s objective are to synthesize and confirm the elements of Instructional Leadership of the Head 

of Academic Affairs in Elementary Schools in Nakhon Sawan Primary Educational Service Area Office 3. This literature 

research consists of 2 steps : 1) to study related documents and researches on the Instructional Leadership in 10 

sources, by selecting frequencies from 50% of the elements to synthesize Instructional Leadership and related 

researches. and 2) to confirm the elements of Instructional leadership of the Head of Academic Affairs by 5 experts in 

Education Administration by using the appropriate of component assessment form as a checklist. The results of the 

study revealed that Instructional leadership of the Head of Academic Affairs consisted of 6 elements and 19 indicators  

as follows 1) Leadership vision has 4 indicators 2) Supervision and follow-up of educational management has 

3 indicators 3) Promoting an environment conducive to learning has 3 indicators 4) Curriculum management has  

3 indicators 5) Personnel potential development has 3 indicators and 6) Development of learner quality has 3 indicators

Keywords: Instructional leadership, Head of Academic Affairs
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บทน�า 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจแห่งชาติฉบับที่ 12 (พุทธศักราช2560 - 2564) มีหลักการส�าคัญคือ “ยึดคนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนา” 

มุ่งสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีส�าหรับคนไทย พัฒนาคนให้มีความเป็นคนที่สมบูรณ์ มีวินัย ใฝ่รู้มีความรู้ มีทักษะมีความคิดสร้างสรรค์มีทัศนคติที่ดี 

รับผิดชอบต่อสังคม มีคุณธรรมและจริยธรรม ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการในฐานะหน่วยงานหลักในภาคการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพคน

ของประเทศ ได้ตระหนกัถงึความส�าคญัดงักล่าว ดงันัน้ ภายใต้วสิยัทศัน์“มุง่พฒันาผูเ้รยีนให้มีความรูคู้ค่ณุธรรม มคีณุภาพชวีติทีดี่ มคีวามสขุ

ในสังคม” ซึ่งการจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพนั้น ระบบงานวิชาการจึงมีความส�าคัญอย่างยิ่งต่อการจัดการศึกษา การจัดท�าหลักสูตรสถาน

ศึกษา แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาและแผนปฏิบัติการ ท�าให้เกิดการด�าเนินงานอย่างมีทิศทาง มีเป้าหมาย อย่างเป็นระบบ

งานวิชาการเป็นภารกิจหลักของสถานศึกษาที่พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.

2545 มุ่งให้กระจายอ�านาจในการบริหารจัดการ ไปให้สถานศึกษาให้มากทีสุดด้วยเจตนารมณ์ที่จะให้สถานศึกษาด�าเนินการได้โดยอิสระ 

คล่องตัว รวดเร็ว สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียนสถานศึกษา ชุมชน ท้องถิ่น และการมีส่วนร่วม ได้เสียทุกฝ่าย ซึ่งจะเป็นปัจจัยส�าคัญ

ท�าให้สถานศึกษา มีความเข้มแข็งในการบริหารจัดการ สามารถพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ ตลอดจนการวัดผล ประเมินผล  

รวมทั้งวัดปัจจัยเกื้อหนุน การพัฒนาคุณภาพนักเรียน ชุมชน ท้องถ่ินได้อย่างมีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ (กระทรวงศึกษาธิการ,2546 ,  

หน้า 53) ดังนั้น การบริหารงานวิชาการเป็นหัวใจของการบริหารสถานศึกษาจึงอยู่ที่งานวิชาการ ประกอบด้วย งานด้านหลักสูตรและการ

จัดการเรียนการสอน การจัดบุคลากร ที่เกี่ยวข้อง การจัดสิงส่งเสริมด้านวิชาการ รวมถึงงานด้านการวัดและประเมินผล ขั้นตอน การด�าเนิน

งานด้านวิชาการ จะมีขั้นวางแผนงานด้านวิชาการ ขั้นจัดการและด�าเนินการ และขั้นส่งเสริม และติดตามผลด้านวิชาการ หลักการบริหาร

งานด้านวิชาการ คือ หลักแห่งประสิทธิภาพ และประสิทธิผล

ภาวะผู้น�าทางวิชาการเป็นหัวใจหลักของการบริหารงานวิชาการ ที่ต้องมุ่งเน้นการจัดการเรียนรู้ ผู้น�าทางวิชาการควรส่งเสริม และ

กระตุ้นให้ครูเกิดความร่วมมือในการปฏิบัติงาน ช่วยกระตุ้นให้เกิดความร่วมมือในการสร้างสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ที่เหมาะสมและมี

ประสทิธภิาพ อกีทัง้ยงัช่วยเสรมิสร้างความเข้มแขง็ของวฒันธรรมโรงเรยีนและวฒันธรรมการเรยีนการสอน อนัเป็นหัวใจหลักของการบรหิาร

งานวิชาการ (รัตนา ดวงแก้ว, น. 13-15)

ผูว้จิยัจึงมคีวามสนใจทีจ่ะศกึษา องค์ประกอบภาวะผูน้�าทางวชิาการของหวัหน้าฝ่ายวชิาการในโรงเรยีนประถมศกึษา สงักดัส�านกังาน

เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 3 ทั้งนี้เพราะหัวหน้าฝ่ายวิชาการเป็นหัวใจส�าคัญในการบริหารงานด้านวิชาการ ที่มีหน้าที่

น�าพาโรงเรียนจัดการศึกษาให้บรรลุวัตถุประสงค์ โดยหัวหน้าฝ่ายวิชาการจะต้องมีภาวะผู้น�าทางวิชาการ อันส่งผลต่อคุณภาพการจัดการ

ศึกษาของสถานศึกษา และตัวนักเรียนต่อไป

วัตถุประสงค์ของการวิจัย

1.  เพื่อสังเคราะห์องค์ประกอบภาวะผู้น�าทางวิชาการของหัวหน้าฝ่ายวิชาการในโรงเรียนประถมศึกษา ส�านักงานเขตพ้ืนที่การ

ศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 3

2.  เพือ่ยนืยนัองค์ประกอบภาวะผูน้�าทางวชิาการของหวัหน้าฝ่ายวชิาการในโรงเรยีนประถมศกึษา ส�านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษา

ประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 3

วิธีการด�าเนินงานวิจัย 

 การวิจัยครั้งนี้ใช้ระเบียบวิธีการวิจัยเอกสาร (Document Research) องค์ประกอบภาวะผู้น�าทางวิชาการของหัวหน้าฝ่าย

วชิาการในโรงเรยีนประถมศกึษา ส�านกังานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 3 โดยมขีัน้ตอนวธิกีารด�าเนนิการวจิยั 2 ขัน้ตอน 

ดังนี้ 

ขั้นตอนท่ี 1 การศึกษาเอกสาร (Document Study) เพื่อการวิเคราะห์และสังเคราะห์องค์ประกอบภาวะผู้น�าทางวิชาการของ

หัวหน้าฝ่ายวิชาการจากแนวคิดทฤษฎีของนักวิชาการ และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง โดยศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้องจ�านวน 10 แหล่ง ตามแนวคิด

และงานวิจัยของนักวิชาการและนักวิจัย ดังนี้

 1) การศึกษาภาวะผู้น�าทางวิชาการของหัวหน้าฝ่ายวิชาการศึกษาตามแนวคิดของนักวิชาการต่างประเทศ 3 แหล่ง ดังนี้ 

Murphy (1990) , Max Weber (1996) และ Locke and Latham (2003) 
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 2) การศึกษาภาวะผู้น�าทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา ตามแนวคิดของนักวิชาการในประเทศ 7 แหล่ง ดังนี้ รักษิต  

สุทธิพงษ์ (2560), จิติมา วรรณศรี (2557) , พิทยา จันทร์วงศ์ (2557), ณัฐวุฒิ จันทร์โสภา (2558), ชวนะ ทวีอุทิศ (2558), สกล คามบุศย์ 

(2559) และ นักรบ หมี้แสน (2561)

 3)  การสังเคราะห์องค์ประกอบภาวะผู้น�าทางวิชาการของหัวหน้าฝ่ายวิชาการ โดยการโดยเลือกสังเคราะห์พฤติกรรมที่มี

ความถี่ตั้งแต่ร้อยละ 50 ขึ้นไปซึ่งประกอบด้วย ด้านการมีวิสัยทัศน์ของผู้น�า ด้านการนิเทศ ก�ากับ ติดตามผลการจัดการศึกษา ด้านการส่ง

เสริมบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้ ด้านการบริหารจัดการหลักสูตร ด้านการพัฒนาศักยภาพบุคลกากร และด้านการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 

ซึ่งผู้วิจัยได้น�าองค์ประกอบที่ได้จากการสังเคราะห์ขั้นตอนที่ 1 ไปเสนอต่อผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อยืนยันองค์ประกอบในขั้นตอนที่ 2 ต่อไป

ขั้นตอนท่ี 2 การยืนยันองค์ประกอบของภาวะผู้น�าทางวิชาการของหัวหน้าฝ่ายวิชาการที่มีความเหมาะสมกับบริบทของโรงเรียน

ประถมศึกษา สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 3 โดยผู้ทรงคุณวุฒิจ�านวน 5 คน ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญทางการ

บริหารการศึกษามีประสบการณ์ทางการบริหารการศึกษา และมีผลงานวิจัยทางด้านการศึกษาที่เกี่ยวกับภาวะผู้น�าหรือภาวะทางวิชาการ 

เพือ่ยนืยนัองค์ประกอบของภาวะผูน้�าทางวชิาการทีไ่ด้จากสงัเคราะห์ในขัน้ตอนที ่1 โดยการวจิยัในครัง้นีใ้ช้แบบประเมนิความเหมาะสมของ

องค์ประกอบ มีลักษณะเป็นแบบตรวจสอบรายการ

ผลการวิจัย

ผลการสังเคราะห์องค์ประกอบภาวะผู้น�าทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา 

ผลการสงัเคราะห์องค์ประกอบของภาวะทางวชิาการของหวัหน้าฝ่ายวชิาการ ซึง่ได้จากการศกึษาแนวคดิทฤษฎีของนกัวชิาการและ

งานวจิยัทีเ่ก่ียวข้องทัง้ในประเทศและต่างประเทศ โดยผูว้จิยัได้น�าเอาข้อมูลทีไ่ด้จากการสังเคราะห์ เนือ้หาจากเอกสารสู่ตารางการสงัเคราะห์

องค์ประกอบโดยแสดงในรปูความถี ่และเลือกองค์ประกอบทีม่คีวามถีต่ัง้แต่ ร้อยละ 50 ข้ึนไป มาเป็นองค์ประกอบของภาวะผู้น�าทางวิชาการ 

พบว่าภาวะผู้น�าทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษามี 6 องค์ประกอบ 19 ตัวช้ีวัด ได้แก่ 1) ด้านการมีวิสัยทัศน์ของผู้น�า มี 4 ตัวชี้วัด  

2) ด้านการนิเทศ ก�ากับ ติดตามผลการจัดการศึกษา มี 3 ตัวชี้วัด 3) ด้านการส่งเสริมบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้ มี 3 ตัวชี้วัด 4) ด้านการ

บริหารจัดการหลักสูตร มี 3 ตัวชี้วัด 5) ด้านการพัฒนาศักยภาพบุคลกากร มี 3 ตัวชี้วัด และ 6) ด้านการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน มี 3 ตัวชี้วัด  

ดังแสดงในตารางที่ 1

ตารางที่ 1 การสังเคราะห์ความถี่ขององค์ประกอบภาวะผู้น�าทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา

องค์ประกอบภาวะผู้น�าทางวิชาการของหัวหน้าฝ่ายวิชาการใน

โรงเรียนประถมศึกษา
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1. ด้านการก�าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ ของโรงเรียน           10

2. ด้านการนิเทศ ก�ากับ ติดตามผลการจัดการศึกษา          9

3. ด้านการส่งเสริมบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้          9

4. ด้านการใช้เทคโนโลยีในการจัดเรียนการสอน   2

5. ด้านการบริหารจัดการหลักสูตร        7

6. ด้านการพัฒนาศักยภาพบุคลกากร          9

7. ด้านการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน         8

8. ด้านการส่งเสริมการท�าวิจัยในชั้นเรียน     4

9. การมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ     4

10. การสนับสนุนทรัพยากรในการจัดการศึกษา     4
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ผลการสังเคราะห์เนื้อหาเกี่ยวกับองค์ประกอบภาวะผู้น�าทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา พบว่า มี 6 องค์ประกอบ ได้แก่

1. ด้านการมีวิสัยทัศน์ของผู้น�า ประกอบไปด้วย 4 ตัวชี้วัด คือ ร่วมกันก�าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ของโรงเรียน จัดท�า

แผนปฏบิตักิารทีส่อดคล้องกบัเป้าหมายของโรงเรยีน สร้างความเข้าใจให้แก่ผู้เกีย่วข้อง และบคุลากรทางการศกึษาได้ยดึถอืปฏบิตัเิป็นแนวทาง

เดียวกัน

2. ด้านการนิเทศ ก�ากับ ติดตามผลการจัดการศึกษา ประกอบไปด้วย 3 ตัวชี้วัด คือ มีการนิเทศ ก�ากับ ติดตามผลการจัดการ

ศกึษาภายในโรงเรยีน จดักจิกรรมการเรยีนการสอนให้ตรงตามวตัถุประสงค์ และสะท้อนข้อมลูจากการนเิทศในเชิงสร้างสรรค์บนพ้ืนฐานแห่ง

เหตุและผล

3. ด้านการส่งเสริมบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้ ประกอบไปด้วย 3 ตัวชี้วัด คือ จัดสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อกิจกรรมการเรียน

รูข้องผูเ้รยีน สร้างวฒันธรรมการเรียนรูใ้นโรงเรยีนให้แก่ครแูละนกัเรยีน และจัดสรรเวลาทีด่ใีห้แก่คร ูไม่ให้มีผลกระทบต่อเวลาทีใ่ช้ในการจดั

กิจกรรมการเรียนรู้ของครูและผู้เรียน

4. ด้านการบริหารจัดการหลักสูตร ประกอบไปด้วย 3 ตัวชี้วัด คือ มีการปรับปรุง เปลี่ยนแปลงหลักสูตรเดิมให้ดีขึ้น ผู้บริหาร

โรงเรียนและครูน�าหลักสูตรไปใช้ได้อย่างเกิดประโยชน์สูงสุด มีการประเมินการใช้หลักสูตร เพื่อน�าข้อมูลที่ได้จากการวิเคราะห์ มาปรับปรุง

และพัฒนาหลักสูตรอย่างต่อเนื่อง

5. ด้านการพัฒนาศักยภาพบุคลกากร ประกอบไปด้วย 3 ตัวชี้วัด คือ สร้างแรงจูงใจให้ครูมีการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 

ส่งเสรมิให้ครศูกึษาเอกสารและงานวจิยัทีเ่กีย่วข้อง เพือ่ประโยชน์ในการจดัการเรยีนการสอนทีม่คุีณภาพต่อผู้เรยีน และส่งเสรมิให้ครผูลติสือ่

นวัตกรรมใหม่ๆ เพื่อประโยชน์ในการจัดการเรียนการสอนที่มีคุณภาพต่อผู้เรียน

6.ด้านการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ประกอบไปด้วย 3 ตัวชี้วัด คือ ส่งเสริมพัฒนาการของผู้เรียนด้วยวิธีการที่หลากหลาย ผู้เรียนได้

แสดงออกซึ่งความรู้ ความสามารถตามศักยภาพอย่างเหมาะสม และมีการวัดผล ประเมินผลการพัฒนาผู้เรียนตามเป้าหมายของโรงเรียน

ตารางที่ 2 องค์ประกอบและตัวชี้วัดของภาวะผู้น�าทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา

องค์ประกอบ นิยามศัพท์เฉพาะ ตัวชี้วัด

1. ด้านการก�าหนดวิสัยทัศน์ 

พันธกิจ เป้าประสงค์ ของ

โรงเรียน

หัวหน้าฝ่ายวิชาการส่งเสริมให้บุคลากรทางการศึกษามีส่วน

ร่วมในการก�าหนดวสัิยทศัน์ พนัธกจิ เป้าประสงค์ของโรงเรียน 

พร้อมทั้งจัดท�าแผนปฏิบัติการที่สอดคล้องกับเป้าหมายของ

โรงเรยีน และสร้างความเข้าใจให้แก่ผูเ้กีย่วข้อง เพือ่ให้ครแูละ

บุคลากรทางการศึกษาได้ยึดถือปฏิบัติเป็นแนวทางเดียวกัน

ร่วมกันก�าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ของโรงเรียน

จัดท�าแผนปฏิบัติการที่สอดคล้องกับเป้าหมายของโรงเรียน

สร้างความเข้าใจให้แก่ผู้เกี่ยวข้อง

บุคลากรทางการศึกษาได้ยึดถือปฏิบัติเป็นแนวทางเดียวกัน

2. ด้านการนิเทศ ก�ากับ 

ติดตามผลการจัดการศึกษา

หัวหน้าฝ่ายวิชาการส่งเสริมให้มีการนิเทศ ก�ากับ ติดตามผล

การจัดการศึกษาภายในโรงเรียน สนับสนุนให้ครูจัดกิจกรรม

การเรยีนการสอนให้ตรงตามวัตถุประสงค์ มกีารสะท้อนข้อมลู

จากการนิเทศในเชิงสร้างสรรค์บนพื้นฐานแห่งเหตุและผล

มีการนิเทศ ก�ากับ ติดตามผลการจัดการศึกษาภายในโรงเรียน

จัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้ตรงตามวัตถุประสงค์

สะท้อนข้อมลูจากการนเิทศในเชงิสร้างสรรค์บนพ้ืนฐานแห่งเหตุ

และผล

3. ด้านการส่งเสริม

บรรยากาศที่เอื้อต่อการ

เรียนรู้

หวัหน้าฝ่ายวชิาการส่งเสรมิให้โรงเรยีนมกีารจดัสภาพแวดล้อม

ให้เอื้อต่อกิจกรรมการเรียนรู้ของผู้เรียน โดยใช้กิจกรรมและ

โครงการที่หลากหลาย สร้างวัฒนธรรมการเรียนรู้ในโรงเรียน

ให้แก่ครูและนักเรียน มีการจัดสรรเวลาที่ดีให้แก่ครู ไม่ให้มี

ผลกระทบต่อเวลาที่ใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ของครู

และผู้เรียน

จัดสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อกิจกรรมการเรียนรู้ของผู้เรียน

สร้างวัฒนธรรมการเรียนรู้ในโรงเรียนให้แก่ครูและนักเรียน

จัดสรรเวลาที่ดีให้แก่ครู ไม่ให้มีผลกระทบต่อเวลาที่ใช้ในการจัด

กิจกรรมการเรียนรู้ของครูและผู้เรียน

4. ด้านการบริหารจัดการ

หลักสูตร

หัวหน้าฝ่ายวิชาการมีการปรับปรุง เปลี่ยนแปลงหลักสูตรเดิม

ให้ดขีึน้ และส่งเสรมิให้ผู้บริหารโรงเรียนและครูน�าหลกัสตูรไป

ใช้ได้อย่างเกิดประโยชน์สูงสุด รวมไปถึงมีการประเมินการใช้

หลกัสตูร เพือ่น�าข้อมลูทีไ่ด้จากการวเิคราะห์ มาปรับปรุงและ

พัฒนาหลักสูตรอย่างต่อเนื่อง

มีการปรับปรุง เปลี่ยนแปลงหลักสูตรเดิมให้ดีขึ้น

ผู้บริหารโรงเรียนและครูน�าหลักสูตรไปใช้ได้อย่างเกิดประโยชน์

สูงสุด

มกีารประเมนิการใช้หลกัสตูร เพ่ือน�าข้อมลูทีไ่ด้จากการวเิคราะห์ 

มาปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรอย่างต่อเนื่อง
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องค์ประกอบ นิยามศัพท์เฉพาะ ตัวชี้วัด

5. ด้านการพัฒนาศักยภา

พบุคลกากร 

หัวหน้าฝ่ายวิชาการสร้างแรงจูงใจให้ครูมีการพัฒนาตนเอง

อย่างต่อเนื่อง ส่งเสริมให้ครูศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่

เกี่ยวข้อง และผลิตส่ือนวัตกรรมใหม่ๆ เพื่อประโยชน์ในการ

จัดการเรียนการสอนที่มีคุณภาพต่อผู้เรียน

สร้างแรงจูงใจให้ครูมีการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง

ส่งเสรมิให้ครศูกึษาเอกสารและงานวจิยัทีเ่กีย่วข้อง เพือ่ประโยชน์

ในการจัดการเรียนการสอนที่มีคุณภาพต่อผู้เรียน

ส่งเสรมิให้ครผูลติสือ่นวัตกรรมใหม่ๆ เพือ่ประโยชน์ในการจดัการ

เรียนการสอนที่มีคุณภาพต่อผู้เรียน

6. ด้านการพัฒนาคุณภาพผู้

เรียน

หัวหน้าฝ่ายวิชาการส่งเสริมพัฒนาการของผู้เรียนด้วยวิธีการ

ที่หลากหลาย และให้ผู้เรียนได้แสดงออกซึ่งความรู้ ความ

สามารถตามศักยภาพอย่างเหมาะสม รวมไปถงึให้มกีารวดัผล 

ประเมินผลการพัฒนาผู้เรียนตามเป้าหมายของโรงเรียน

ส่งเสริมพัฒนาการของผู้เรียนด้วยวิธีการที่หลากหลาย

ผู้เรียนได้แสดงออกซึ่งความรู้ ความสามารถตามศักยภาพอย่าง

เหมาะสม

มีการวัดผล ประเมินผลการพัฒนาผู้เรียนตามเป้าหมายของ

โรงเรียน

การยืนยันองค์ประกอบของภาวะผู้น�าทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา

ผลการยนืยนัองค์ประกอบของภาวะผูน้�าทางวชิาการของหวัหน้าฝ่ายวชิาการ เพือ่ให้มคีวามเหมาะสมกบับรบิทของโรงเรยีนประถม

ศกึษา สงักดัส�านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษานครสวรรค์ เขต 3 ซึง่สรปุผลการประเมนิของผูท้รงคณุวฒุใินด้านความเป็นประโยชน์ 

เหมาะสม และความเป็นไปได้ พบว่าองค์ประกอบของภาวะผู้น�าทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษามี 6 องค์ประกอบหลัก ได้แก่  

1) ด้านการมีวิสัยทัศน์ของผู้น�า ประกอบไปด้วย 4 ตัวชี้วัด คือ ร่วมกันก�าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ของโรงเรียน จัดท�าแผนปฏิบัติ

การทีส่อดคล้องกบัเป้าหมายของโรงเรยีน สร้างความเข้าใจให้แก่ผูเ้กีย่วข้อง และบคุลากรทางการศกึษาได้ยดึถอืปฏิบตัเิป็นแนวทางเดยีวกนั 

2) ด้านการนิเทศ ก�ากับ ติดตามผลการจัดการศึกษา ประกอบไปด้วย 3 ตัวชี้วัด คือ มีการนิเทศ ก�ากับ ติดตามผลการจัดการศึกษาภายใน

โรงเรียน จัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้ตรงตามวัตถุประสงค์ และสะท้อนข้อมูลจากการนิเทศในเชิงสร้างสรรค์บนพื้นฐานแห่งเหตุและผล 

3) ด้านการส่งเสริมบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้ ประกอบไปด้วย 3 ตัวชี้วัด คือ จัดสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อกิจกรรมการเรียนรู้ของผู้เรียน 

สร้างวฒันธรรมการเรยีนรูใ้นโรงเรยีนให้แก่ครแูละนกัเรยีน และจดัสรรเวลาทีด่ใีห้แก่คร ูไม่ให้มผีลกระทบต่อเวลาทีใ่ช้ในการจดักิจกรรมการ

เรียนรู้ของครูและผู้เรียน 4) ด้านการบริหารจัดการหลักสูตร ประกอบไปด้วย 3 ตัวชี้วัด คือ มีการปรับปรุง เปลี่ยนแปลงหลักสูตรเดิมให้ดีขึ้น 

ผู้บริหารโรงเรียนและครูน�าหลักสูตรไปใช้ได้อย่างเกิดประโยชน์สูงสุด มีการประเมินการใช้หลักสูตร เพื่อน�าข้อมูลที่ได้จากการวิเคราะห์  

มาปรบัปรงุและพฒันาหลกัสตูรอย่างต่อเนือ่ง 5) ด้านการพฒันาศกัยภาพบคุลกากร ประกอบไปด้วย 3 ตวัชีว้ดั คอื สร้างแรงจงูใจให้ครมูกีาร

พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง ส่งเสริมให้ครูศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เพื่อประโยชน์ในการจัดการเรียนการสอนที่มีคุณภาพต่อ 

ผู้เรียน และส่งเสริมให้ครูผลิตสื่อนวัตกรรมใหม่ๆ เพื่อประโยชน์ในการจัดการเรียนการสอนที่มีคุณภาพต่อผู้เรียน และ 6) ด้านการพัฒนา

คุณภาพผู้เรียน ประกอบไปด้วย 3 ตัวชี้วัด คือ ส่งเสริมพัฒนาการของผู้เรียนด้วยวิธีการที่หลากหลาย ผู้เรียนได้แสดงออกซ่ึงความรู้  

ความสามารถตามศักยภาพอย่างเหมาะสม และมีการวัดผลประเมินผลการพัฒนาผู้เรียนตามเป้าหมายของโรงเรียน ดังแสดงในภาพที่ 1
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ภาพที่ 1 โมเดล์องค์ประกอบภาวะผู้น�าทางวิชาการของหัวหน้าฝ่ายวิชาการ

อภิปรายผลการวิจัย

การศกึษาองค์ประกอบภาวะผูน้�าทางวชิาการของหวัหน้าฝ่ายวชิาการในโรงเรยีนประถม ส�านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษา

นครสวรรค์ เขต 3 ในครั้งนี้ ได้จากการสังเคราะห์เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ได้องค์ประกอบและตัวชี้วัดภาวะผู้น�าทางวิชาการที่

สอดคล้องกับบริบทของส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 3 พบว่า ภาวะผู้น�าทางวิชาการของหัวหน้าฝ่ายวิชาการ

ในโรงเรียนประถม ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 3 มีจ�านวน 6 องค์ประกอบหลัก 19 ตัวชี้วัด ได้แก่ 

1) ด้านการมีวิสัยทัศน์ของผู้น�า มี 4 ตัวชี้วัด 2) ด้านการนิเทศ ก�ากับ ติดตามผลการจัดการศึกษา มี 3 ตัวชี้วัด 3) ด้านการส่งเสริมบรรยากาศ

ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ มี 3 ตัวชี้วัด 4) ด้านการบริหารจัดการหลักสูตร มี 3 ตัวชี้วัด 5) ด้านการพัฒนาศักยภาพบุคลกากร มี 3 ตัวชี้วัด และ 

6) ด้านการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 

ซึง่ผลการวจิยัทีอ่อกมาเช่นนี ้เนือ่งจากในการศึกษาเพือ่พฒันาตวัช้ีวดัของของภาวะผู้น�าทางวชิาการของหวัหน้าฝ่ายวชิาการ ผูว้จิยั

ท�าการศกึษาทบทวนแนวคดิและทฤษฎทีีเ่กีย่วข้องกบัภาวะผูน้�าทางวชิาการของหวัหน้าฝ่ายวิชาการอย่างหลากหลาย และรดักมุ ร่วมกบัการ

สัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิให้ได้การยืนยันตามที่สังเคราะห์มา และมีการเพิ่มเติมรายละเอียดในประเด็นตัวชี้วัดบางตัวเพื่อให้มีความชัดเจนมาก

ขึ้น

ดังนั้นผลการวิจัยจึงท�าให้ได้องค์ประกอบและตัวช้ีวัดภาวะผู้น�าทางวิชาการของหัวหน้าฝ่ายวิชาการเป็นไปตามที่ผู้วิจัยก�าหนดขึ้น 

สอดคล้องกับ บุญพา พรหมณะ,(2559) ได้ศึกษาเรื่อง “ภาวะผู้น�าทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1” ผลการวิจัยพบว่า องค์ประกอบของภาวะผู้น�าทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส�านักงานเขต

พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 ประกอบด้วย 3 องค์ประกอบหลัก 11 องค์ประกอบย่อย ได้แก่ 1) การก�าหนดภารกิจของ

โรงเรียน ประ กอบด้วย 2 องค์ประกอบย่อยได้แก่ การก�าหนดเป้าหมายของโรงเรียน และการสื่อสารเป้าหมายของโรงเรียน 2) การบริหาร

จดัการด้านการเรยีนการสอน ประกอบด้วย 3 องค์ประกอบ ได้แก่ การนเิทศและประเมนิผลการสอนของคร ูการประสานงานการใช้หลกัสตูร 

และการตรวจสอบความก้าวหน้าของนักเรียน และ 3) การเสริมสร้างบรรยากาศทางวิชาการของโรงเรยีน ประกอบด้วย 6 องค์ประกอบย่อย 

ได้แก่ การควบคุมการใช้เวลาในการสอน การดูแลเอาใจใส่ครูและนักเรียนอย่างใกล้ชิด การจัดสิ่งจูงใจให้กับครู การส่งเสริมให้มีการพัฒนา

วิชาชีพ การพัฒนาและสร้างมาตรฐานด้านวิชาการ และการจัดให้มีสิ่งส่งเสริมสภาพการเรียนรู้ สอดคล้องกับ นิตนิภา เสนาฤทธิ์, (2560) ได้

ศึกษาเรื่อง “ภาวะผู้น�าทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาตามทัศนะของครูในโรงเรียนศูนย์เครือข่ายเกาะช้าง สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่

การศกึษาประถมศกึษาตราด” ผลการวจัิยพบว่า องค์ประกอบของภาวะผูน้�าทางวชิาการของผู้บรหิารสถานศกึษาตามทศันะของครใูนโรงเรียน

ศนูย์เครอืข่ายเกาะช้าง สงักดัส�านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศึกษาตราด ประกอบด้วย 7 องค์ประกอบหลัก 21 องค์ประกอบย่อย ได้แก่ 

1) การบริหารจัดการหลักสูตร ประกอบด้วย 4 องค์ประกอบย่อย ได้แก่ การจัดท�าหลักสูตรสถานศึกษา ส่งเสริมให้ครูมีส่วนร่วมในการจัดท�า

หลกัสตูรสถานศกึษา การนเิทศการใช้หลกัสตูรสถานศึกษา และ การตดิตามและการประเมนิผลการใช้หลักสูตร 2) การจดัการเรยีนรู ้ประกอบ
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ด้วย 2 องค์ประกอบย่อย ได้แก่ ส่งเสรมิให้ครจูดัท�าแผนการเรยีนรูแ้ละเน้นผูเ้รยีนเป็นส�าคญั การจดักิจกรรมการเรียนรูท้ีส่่งเสรมิทางวชิาการ

ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ของผู้เรียนทั้งในและนอกสถานที่ 3) การพัฒนาสื่อการเรียนรู้ ประกอบด้วย 4 องค์ประกอบย่อย ได้แก่ ก�าหนดนโยบาย

กระตุน้การใช้สือ่การเรยีนรูท้ีท่นัสมยั ส่งเสรมิให้ครผูลติ พฒันาสือ่และนวตักรรมการเรยีนรู ้ส่งเสรมิให้ครมูกีารใช้สือ่ผ่านเครือข่ายเทคโนโลยี

สารสนเทศ และส่งเสริมให้ครูเลือกใช้สื่อที่มีคุณภาพ 4) การพัฒนาแหล่งเรียนรู้ ประกอบด้วย 2 องค์ประกอบย่อย ได้แก่ ส่งเสริมครูส�ารวจ

แหล่งเรยีนรูท้ัง้ในสถานศกึษา ชุมชน ท้องถิน่ในเขตพืน้ทีก่ารศกึษาและพืน้ทีใ่กล้เคยีง และพฒันาแหล่งเรยีนรูใ้นชมุชนทีเ่อือ้ต่อการสร้างองค์

ความรู้ของผู้เรียน 5) การวัดประเมินผลและวิจัย ประกอบด้วย 4องค์ประกอบย่อย ได้แก่ ก�าหนดระเบียบแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการวัดและ

ประเมนิผลของสถานศกึษา ส่งเสรมิใหค้รวูดัประเมนิผลแต่ละรายวชิาใหส้อดคล้องกับมาตรฐานการศึกษา จดัให้มฝีา่ยสง่เสริมการท�าวจิยัใน

ชั้นเรียนของครู และส่งเสริมให้ครูท�าวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้ 6) การนิเทศการศึกษา ประกอบด้วย 2 องค์ประกอบย่อย ได้แก่  

การจัดให้มีระบบนิเทศงานวิชาการ และการจัดการเรียนรู้ภายในสถานศึกษา และ 7) การพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายใน ประกอบด้วย 

3 องค์ประกอบย่อย ได้แก่ ก�าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาร่วมกับบุคลากรอย่างเป็นระบบ จัดตั้งคณะท�างานเพื่อพัฒนาระบบ

ประกันคุณภาพ และจัดท�าแผนพัฒนาการศึกษาที่มุ่งเน้นคุณภาพตามมาตรฐาน

สรุปผลการวิจัย

ผลการศกึษาองค์ประกอบภาวะผูน้�าทางวชิาการของหวัหน้าฝ่ายวชิาการ เพือ่ให้มคีวามเหมาะสมกบับรบิทของโรงเรยีนประถมใน

ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 3 ภาวะผู้น�าทางวิชาการของหัวหน้าฝ่ายวิชาการในโรงเรียนประถม ส�านักงาน

เขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษานครสวรรค์ เขต 3 มจี�านวน 6 องค์ประกอบหลกั 19 ตวัชีว้ดั ได้แก่ 1.)ด้านการมวีสัิยทศัน์ของผูน้�า ประกอบ

ไปด้วย 4 ตัวชี้วัด คือ ร่วมกันก�าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ของโรงเรียน จัดท�าแผนปฏิบัติการที่สอดคล้องกับเป้าหมายของโรงเรียน 

สร้างความเข้าใจให้แก่ผู้เกี่ยวข้อง และบุคลากรทางการศึกษาได้ยึดถือปฏิบัติเป็นแนวทางเดียวกัน 2.)ด้านการนิเทศ ก�ากับ ติดตามผลการ

จัดการศึกษา ประกอบไปด้วย 3 ตัวชี้วัด คือ มีการนิเทศ ก�ากับ ติดตามผลการจัดการศึกษาภายในโรงเรียน จัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้

ตรงตามวัตถุประสงค์ และสะท้อนข้อมูลจากการนิเทศในเชิงสร้างสรรค์บนพื้นฐานแห่งเหตุและผล 3.)ด้านการส่งเสริมบรรยากาศท่ีเอ้ือต่อ

การเรียนรู้ ประกอบไปด้วย 3 ตัวชี้วัด คือ จัดสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อกิจกรรมการเรียนรู้ของผู้เรียน สร้างวัฒนธรรมการเรียนรู้ในโรงเรียน

ให้แก่ครูและนักเรียน และจัดสรรเวลาที่ดีให้แก่ครู ไม่ให้มีผลกระทบต่อเวลาที่ใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ของครูและผู้เรียน 4.)ด้านการ

บริหารจดัการหลกัสตูร ประกอบไปด้วย 3 ตวัชีว้ดั คอื มกีารปรบัปรงุ เปลีย่นแปลงหลกัสตูรเดมิให้ดขีึน้ ผูบ้รหิารโรงเรยีนและครูน�าหลกัสตูร

ไปใช้ได้อย่างเกิดประโยชน์สูงสุด มีการประเมินการใช้หลักสูตร เพื่อน�าข้อมูลที่ได้จากการวิเคราะห์ มาปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรอย่างต่อ

เนื่อง 5.)ด้านการพัฒนาศักยภาพบุคลกากร ประกอบไปด้วย 3 ตัวชี้วัด คือ สร้างแรงจูงใจให้ครูมีการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง ส่งเสริมให้

ครศูกึษาเอกสารและงานวจิยัทีเ่กีย่วข้อง เพือ่ประโยชน์ในการจดัการเรยีนการสอนทีม่คีณุภาพต่อผูเ้รยีน และส่งเสรมิให้ครผูลติสือ่นวตักรรม

ใหม่ๆ เพื่อประโยชน์ในการจัดการเรียนการสอนท่ีมีคุณภาพต่อผู้เรียน 6.)ด้านการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ประกอบไปด้วย 3 ตัวชี้วัด คือ  

ส่งเสริมพัฒนาการของผู้เรียนด้วยวิธีการที่หลากหลาย ผู้เรียนได้แสดงออกซึ่งความรู้ ความสามารถตามศักยภาพอย่างเหมาะสม และมีการ

วัดผล ประเมินผลการพัฒนาผู้เรียนตามเป้าหมายของโรงเรียน

เอกสารอ้างอิง 

จิติมา วรรณศรี. (2557). การบริหารงานวิชาการในสถานศึกษา. พิษณุโลก: รัตนสุวรรณ การพิมพ์ 3.

ชวนะ ทวีอุทิศ. (2558). รูปแบบการพัฒนาภาวะผู้น�าทางวิชาการของผู้บริหาร สถานศึกษาระดับมัธยมศึกษาสังกัดส�านักงานคณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพื้นฐาน ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ.

ณัฐวุฒิ จันทร์โสภา. (2558). การวิเคราะห์ความต้องการจ�าเป็นในการพัฒนาภาวะผู้น�าทางวิชาการ. 

นักรบ หมี้เสน. (2561). ความเป็นผู้น�าทางการศึกษา. กรุงเทพฯ: ส�านักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

นิตนิภา เสนาฤทธิ์. (2560). ภาวะผู้น�าทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาตามทัศนะของครูโรงเรียนในศูนย์เครือข่ายเกาะช้าง ส�านักงาน

เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด

บญุพา พรหมณะ. (2559) ภาวะผูน้�าทางวชิาการของผูบ้รหิารสถานศึกษา สังกดัส�านกังานเขตพืน้ทีก่ารศึกษา ประถมศึกษาสุราษฎร์ธาน ีเขต 

1

พิทยา จันทร์วงษ์. (25557). การวิเคราะห์ภาวะผู้น�าทางวิชาการของผู้บริหารโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา. 



239

National Research Conference 2021: NRC 2021
“Business beyond the Pandemic”

21 สิงหาคม 2564

คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

รักษิต สุทธิพงษ์. (2560). การวิเคราะห์องค์ประกอบสมรรถนะภาวะผู้น�าทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามการรับรู้ของ 

ผู้บริหารและครูในสถานศึกษา สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 จังหวัดพะเยา. วารสารวิชาการมหาวิทยา

ลัยฟาธ์อิสเทอร์น, 260-261.

สกล คามบศุย์. (2559). การพฒันาภาวะผูน้�าทางวชิาการของผูบ้รหิารสถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน สงักัดส�านักงานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษา

ร้อยเอ็ด เขต 2. วารสารวิจัยและพัฒนา วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์, 259.

Locke and Latham. (2003). A model of school success : Instructional leadership , academic press , and student achievement . 

Murphy. (1990). Murphy’s Comprehensive Instructional Leadership Framework . 

Weber. (1996). A model of school success: Instructional leadership, academic press, and student achievement 

(Doctoral dissertation) (p. 61), by J. M. Alig-Mielcarek, 2003, The Ohio State University.



240

National Research Conference 2021: NRC 2021
“Business beyond the Pandemic”

21 สิงหาคม 2564

คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเลือกหลักสูตรเพื่อเข้าศึกษาต่อใน

มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตมหาสารคาม
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Thailand National Sports University Mahasarakham Campus
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บทคัดย่อ 

การวจิยัครัง้นีม้วีตัถปุระสงค์เพือ่ศกึษา 1) เพือ่ศกึษาปัจจยัทีม่อีทิธพิลต่อการเลอืกเรียนในระดบัอดุมศกึษาทีม่หาวทิยาลยัการกฬีา

แห่งชาติ วิทยาเขตมหาสารคาม 2) เพื่อเปรียบเทียบปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเลือกเรียนในระดับอุดมศึกษาของนักศึกษาที่เรียนหลักสูตร 

แตกต่างกัน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ นักศึกษาชั้นปีที่ 1 จ�านวน 148 คน ซึ่งได้จากการสุ่มแบบสะดวก เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 

คือ แบบสอบถามออนไลน์ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบ t-test ผลการ

วิจัยพบว่า ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการเลือกเรียนในระดับอุดมศึกษาของนักศึกษามหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตมหาสารคามทั้ง  

3 ด้าน ได้แก่ ด้านภาพลักษณ์มหาวิทยาลัย ด้านหลักสูตร และด้านเหตุผลส่วนบุคคล โดยรวมอยู่ระดับมาก และเมื่อพิจารณาเป็น รายด้าน 

ด้านภาพลักษณ์มหาวิทยาลัย มีระดับความคิดเห็นด้วยอยู่ในระดับมากที่สุด ด้านหลักสูตร มีระดับความคิดเห็นด้วยอยู่ในระดับมาก  

และด้านเหตุผลส่วนบุคคล มีระดับความส�าคัญอยู่ในระดับมาก ส่วนผลการเปรียบเทียบ พบว่า นักศึกษาของมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ 

วิทยาเขตมหาสารคามท่ีเลือกเรียนในหลักสูตรท่ีแตกต่างกันทั้ง 3 คณะ ได้แก่หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  

และหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิตมีความคิดเห็นต่อปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเลือกเรียนในระดับอุดมศึกษา ด้านภาพลักษณ์มหาวิทยาลัย  

ด้านหลักสูตร และด้านเหตุผลส่วนบุคคลไม่แตกต่างกัน

ค�าส�าคัญ: ภาพลักษณ์มหาวิทยาลัย หลักสูตร เหตุผลส่วนบุคคล 

Abstract 

The objective of this research was 1) to study the factors influencing the choice of higher education at the 

Thailand National Sport University Mahasarakham campus 2) to compare the factors influencing the choice studying 

in higher education of the students in different curriculums. The sample used in this research was 148 freshmen which 

were obtained by convenience sampling. The research tool was an online questionnaire. The statistics used in this 

data analysis were percentage, average, standard deviation and t-test. The factors affecting study selection of higher 

education students Thailand National Sports University Mahasarakham campus has 3 dimensions, namely university 

image, curriculum and personal reasons. Overall, they’re at a high level. When considering each dimension of  

university image, the opinion level was at the highest level. On curriculum dimension, there was also a high level of 

opinion. On personal reasons dimension, there was a high level of importance too. For the comparison results, it was 

found that the students of Thailand National Sport University Mahasarakham campus that choose to study in 3  

different curriculums; Bachelor of Education, Bachelor of Science and Bachelor of Business Administration opinions on 

1 อาจารย์ประจ�าคณะคณะศิลปศาสตร์, มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตมหาสารคาม, E-mail kyasamorn@hotmail.com
2 อาจารย์ประจ�าคณะการบัญชีและการจัดการ, มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, E-mail areerat.s@mbs.msu.ac.th
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factors influencing the choice of higher education at the university image, the curriculum, and the personal reasons 

were no different. 

Keywords: University Image, Curriculum, Personal Reasons

บทน�า 

การศกึษาคอืรากฐานและเครือ่งมอืทีส่�าคญัในการพฒันาระบบเศรษฐกจิและสงัคมของมนษุยใ์นด้านต่างๆ และยังมบีทบาทส�าคญั

ต่อการด�าเนนิชวีติและเป็นตวัชีว้ดัระดบัความสามารถของมนษุย์ มนษุย์จงึมคีวามจ�าเป็นอย่างมากในการศกึษาความรูเ้พิม่เติมอยู่ตลอดเวลา 

และในปัจจบุนัทีม่กีารเปลีย่นแปลงสภาพแวดล้อมต่างๆอย่างรวดเรว็ ท�าให้ความต้องการของตลาดแรงงานต้องการบคุลากรทีม่คีวามรูค้วาม

สามารถ มคีวามคดิสร้างสรรค์ มทีกัษะเฉพาะทีจ่�าเป็นในแต่ละงานเพิม่มากขึน้ บคุคลจงึจ�าเป็นอย่างยิง่ในการพฒันาตวัเองเพือ่ให้ทนัต่อการ

เปลี่ยนแปลงดังกล่าว (จริยาภรณ์ โตเผือก, 2019) ดังน้ันสถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทยจึงจ�าเป็นต้องวางแผนและด�าเนินการเชิงรุก  

โดยมกีารคาดการณ์แนวโน้มอนาคตทางด้านการศึกษาเพ่ือน�ามาใช้ในการจัดการเรยีนการสอนให้สอดคล้องกับสภาพการณ์ท่ีมกีารเปลีย่นแปลง 

ต้องพัฒนาศาสตร์สาขาท่ีตนเองเปิดการเรียนการสอน เพื่อน�าไปพัฒนานักศึกษาให้มีความรู้ความสามารถและทักษะเพื่อน�าไปสู่การท�างาน 

และมีอาชีพ ต�าแหน่งที่มีความเหมาะสม มีรายได้ตลอดจนเป็นที่ยอมรับจากชุมชนและสังคม และพัฒนาสถาบันของตนให้เท่าทันกับการ

แข่งขันของสถาบันอุดมศึกษาต่างๆ ที่นับวันจะต้องพัฒนาตนเองเพื่อดึงดูดนักศึกษาให้เข้ามาศึกษาในสถาบันของตนเองเพิ่มมากขึ้น ท้ังใน

ด้านของคณุภาพการศกึษา สาขาวิชาทีเ่ปิดสอน ค่าเล่าเรยีน บรรยากาศในสถาบนัฯ สิง่แวดล้อมต่างๆทีต้่องรองรบัความต้องการของนกัศกึษา

ให้ครบถ้วน และยังต้องพัฒนาภาพลักษณ์ของสถาบันฯให้เกิดแรงจูงใจในการเข้าศึกษาต่อมากยิ่งขึ้น (เสาวลักษณ์ เรียงพรม และอรอุมา  

ลาสุนนท์, 2561)

การศึกษาข้อมูลและงานวิจัยในอดีตพบว่าในการศึกษาปัจจัยส�าคัญในการเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษานั้น มีหลายปัจจัยด้วย

กัน เช่น ความชอบและความถนัดของนักเรียน ค่าเล่าเรียน คุณภาพของหลักสูตร ชื่อเสียงของสถาบัน หรืออาจเป็นเหตุผลส่วนบุคคล  

(ศศิวิมล แสนเมือง, 2554; ณัชชา สุวรรณวงศ์, 2560) ดังนั้นหากสถาบันอุดมศึกษามีการศึกษาถึงปัจจัยต่างๆที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือก

มหาวทิยาลยัของนกัเรยีนระดบัมธัยมศกึษาแล้วนัน้จะท�าให้สามารถน�าข้อมลูไปประกอบการวางแผนเพือ่ดงึดดูใจนกัเรยีน และสามารถสือ่สาร

กบักลุม่เป้าหมายได้อย่างถกูต้องและตรงประเดน็ ทัง้นีเ้พือ่เพิม่โอกาสในการเป็นทางเลือกในการตดัสนิใจเข้าศึกษาต่อให้กบันกัศึกษาในอนาคต

ได้ 

จากทีก่ล่าวมาข้างต้นผูว้จิยัจงึสนใจศกึษาเกีย่วกบัปัจจยัทีม่อีทิธพิลต่อการเลอืกหลกัสตูรเพือ่เข้าศกึษาต่อในมหาวทิยาลยัการกฬีา

แห่งชาติ วิทยาเขตมหาสารคามของนักศึกษาระดับปริญญาตรีชั้นปีที่ 1 ซึ่งผลการวิจัยนี้จะเป็นประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัยฯ ในการทราบถึง

ข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับปัจจัยต่างๆที่มีอิทฺธิพลต่อการเลือกเรียนในแต่ละหลักสูตรของนักศึกษา และเป็นการรวบรวมข้อมูลไปใช้ในการ

ประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัย และน�าไปใช้ในการแก้ปัญหาการลดลงของจ�านวนนักศึกษาที่มาสมัครเรียนในทุกหลักสูตร อีกทั้งยังเป็นข้อมูล

เบื้องต้นเกี่ยวกับนักศึกษาในการตัดสินใจเลือกเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัย และเป็นข้อมูลในการจัดการปรับปรุงหลักสูตร การจัดการเรียน

การสอน และการเปิดสาขาวิชาที่นักเรียนสนใจ 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย

 1.  เพือ่ศกึษาปัจจยัทีม่อีทิธพิลต่อการเลอืกเรยีนในระดบัอดุมศกึษาทีม่หาวทิยาลยัการกฬีาแห่งชาต ิวทิยาเขตมหาสารคาม

 2.  เพื่อเปรียบเทียบปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเลือกเรียนในระดับอุดมศึกษาของนักศึกษาที่เรียน หลักสูตรแตกต่างกัน
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วิธีการด�าเนินงานวิจัย 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง

ประชากรที่ใช้ในการวิจัย คือ นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ทั้ง 3 หลักสูตรซึ่งสังกัด 3 คณะวิชาของมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขต

มหาสารคาม จ�านวนทัง้หมด 233 คน (งานทะเบยีน มหาวทิยาลยัการกฬีาแห่งชาติ วทิยาเขตมหาสารคาม, 2564) โดยผูว้จัิยได้ก�าหนดขนาด

ตวัอย่างทีใ่ช้ในการศกึษาครัง้นี ้คอื นกัศกึษาชัน้ปีที ่1 ปีการศกึษา 2564 จ�านวน 148 คนซึง่ได้จากการค�านวณจากสูตรของยามาเน่ (ธานนิทร์ 

ศิลป์จารุ, 2552) ที่ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 95 โดยก�าหนดค่าความคลาดเคลื่อนที่ยอมให้เกิดขึ้นได้ร้อยละ 5 และสุ่มตัวอย่างแบบสะดวก 
โดยด�าเนินการกระจายแบบสอบถามแก่กลุ่มตัวอย่างผ่านไลน์กลุ่มนักศึกษาใหม่ที่เข้ารับการปฐมนิเทศ ประจ�าปีการศึกษา 2564 ซึ่งได้รับ

การตอบกลับและเป็นแบบสอบถามฉบับสมบูรณ์จ�านวน 148 ชุดคิดเป็นอัตราการตอบกลับร้อยละ 63.52

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 

เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัยครั้งน้ีเป็นแบบสอบถาม (Questionnaire) ซึ่งได้สร้างตามวัตถุประสงค์และกรอบแนวคิดท่ีก�าหนดข้ึน  

โดยแบ่งออกเป็น 3 ข้ันตอนดังน้ี ตอนท่ี 1 เป็นข้อมูลท่ัวไปของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตมหาสารคาม 

จ�านวน 3 ข้อ ลักษณะข้อค�าถามเป็นแบบตรวจสอบรายการ (Checklist) ประกอบด้วย เพศ สังกัดคณะวิชา และภูมิล�าเนา ตอนที่ 2 เป็น

ระดับความคิดเห็นเก่ียวกับปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการเลือกเรียนในระดับอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตมหาสารคาม 

ลักษณะของข้อค�าถามเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) ประกอบด้วย 3 ด้าน คือ ปัจจัยด้านภาพลักษณ์มหาวิทยาลัย  

จ�านวน 11 ข้อ ปัจจัยด้านหลักสูตร จ�านวน 12 ข้อ และปัจจัยด้านเหตุผลส่วนตัว จ�านวน 8 ข้อ และตอนที่ 3 เป็นข้อเสนอแนะอื่นๆ

ผูว้จิยัได้ท�าการทดสอบความเทีย่งตรง และความเช่ือมัน่ โดยท�าการตรวจสอบความเทีย่งตรงจากการวเิคราะห์หาค่าอ�านาจจ�าแนก

เป็นรายข้อ (Discriminant Power) โดยใช้เทคนิค Item –total Correlation ซึ่งปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อ การเลือกเรียนในระดับอุดมศึกษาทั้ง 

3 ด้าน มีค่าอ�านาจจ�าแนก (r) อยู่ระหว่าง 0.548 - 0.774 ซึ่งสอดคล้องกับ สมบัติ ท้ายเรือค�า (2551:90) ได้เสนอว่า เกณฑ์การพิจารณาค่า

อ�านาจจ�าแนกของแบบสอบถาม 0.40 ขึน้ไป ถอืว่ามคีณุภาพในระดบัดมีาก และหาค่าความเชือ่มัน่ของเครือ่งมอืโดยใช้ค่าสมัประสทิธิแ์อลฟา 

(Alpha Coefficient Method) ตามวธีิของครอนบาค (Cronbach) ซึง่ปัจจยัทีมี่อทิธิพลต่อการเลือกเรยีนในระดบัอดุมศกึษามค่ีาสมัประสทิธิ์

แอลฟา อยู่ระหว่าง 0.881 – 0.917 ซึ่งสอดคล้องกับ Nunnally และ Berstein (1994) ได้เสนอว่าการทดสอบค่าความเชื่อมั่นของเครื่องมือ

เกนิกว่า 0.70 เป็นค่าทีย่อมรบัได้ว่าเครือ่งมือมคีณุภาพเพยีงพอ แสดงให้เหน็ว่าแบบสอบถามในงานวจิยัมคีวามเช่ือมัน่และความเทีย่งตรงใน

การเก็บรวบรวมข้อมูล ดังแสดงในตารางที่ 1

ตารางที่ 1 ผลลัพธ์ของค่าน�้าหนักองค์ประกอบและค่าสัมประสิทธิ์แอลฟาของปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเลือกเรียนในระดับอุดมศึกษา

ตัวแปร

Item-total 

Correlation

ค่า

สัมประสิทธิ์

แอลฟา

ด้านภาพลักษณ์ 0.595-0.761 0.917

ด้านหลักสูตร 0.577-0.774 0.916

ด้านเหตุผลส่วนบุคคล 0.548-0.701 0.881

สถิติที่ใช้ในการวิจัย

ส�าหรับการวิจัยครั้งน้ี ผู้วิจัยท�าการวิเคราะห์ข้อมูลตามวัตถุประสงค์ของการวิจัยประกอบด้วย สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive 

Statistic) โดยน�าข้อมูลที่รวบรวมได้มาวิเคราะห์หาค่าสถิติ ประกอบด้วย ร้อยละ ค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard 

Deviation) โดยแปลความหมายของคะแนนที่ได้กล่าวมา ในส่วนของเครื่องมือที่ใช้ใน การวิจัย ซึ่งแบ่งระดับค่าเฉลี่ย ออกเป็น 5 ระดับ ดังนี้ 

(บุญเรียง ขจรศิลป์, 2549)

 4.51 – 5.00 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเลือกเรียนในระดับมากที่สุด 

 3.51 – 4.50 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเลือกเรียนในระดับมาก 

 2.51 – 3.50 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเลือกเรียนในระดับปานกลาง 
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 1.51 – 2.50 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเลือกเรียนในระดับน้อย 

  1.00 – 1.50 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเลือกเรียนในระดับน้อยที่สุด

ผลการวิจัย 

 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม พบว่า จากกลุ่มตัวอย่างท่ีท�าการส�ารวจจ�านวน 148 คน ส่วนใหญ่เป็น 

เพศชาย จ�านวน 112 คน คิดเป็นร้อยละ 75.68 เรียนหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต จ�านวน 70 คน คิดเป็นร้อยละ 47.30 

 ผลการศึกษาระดบัความคิดเหน็เก่ียวกับปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเลือกเรียนในระดับอุดมศึกษา ของนกัศกึษา มหาวทิยาลยัการกฬีา

แห่งชาต ิวทิยาเขตมหาสารคาม ทัง้ 3 ด้าน ประกอบไปด้วย ด้านภาพลักษณ์มหาวิทยาลัย ด้านหลักสูตร ด้านเหตุผลส่วนบุคคล ของนักศึกษา

มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตมหาสารคาม ดังแสดงในตารางที่ 2

ตารางที่ 2: ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเลือกเรียนในระดับอุดมศึกษาของ

นักศึกษามหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตมหาสารคามโดยภาพรวมและรายด้าน

ปัจจยัท่ีมอีทิธพิลต่อการเลือก

หลักสูตรเพื่อเข้าศึกษาต่อ

ระดับความคิดเห็น

S.D. แปลผล

ด้านภาพลักษณ์มหาวิทยาลัย 4.52 0.50 มากที่สุด

ด้านหลักสูตร 4.42 0.53 มาก

ด้านเหตุผลส่วนบุคคล 3.65 1.00 มาก

รวม 4.19 0.56 มาก

จากตารางที่ 2 พบว่าปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเลือกเรียนในระดับอุดมศึกษาของนักศึกษามหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขต

มหาสารคามทั้ง 3 ด้าน ได้แก่ ด้านภาพลักษณ์มหาวิทยาลัย ด้านหลักสูตร และด้านเหตุผลส่วนบุคคล โดยรวมอยู่ระดับมาก ( = 4.16 ,  

S.D.= 0.57) และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้านโดยเรียงตามล�าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย ดังนี้ ด้านภาพลักษณ์มหาวิทยาลัย มีระดับความ

คดิเหน็ด้วยอยูใ่นระดบัมากทีส่ดุ ( =4.52 , S.D.= 0.50) ด้านหลกัสตูร มรีะดบัความคดิเหน็ด้วยอยูใ่นระดบัมาก ( =4.42 , S.D.= 0.53) และ

ด้านเหตุผลส่วนบุคคล มีระดับความส�าคัญอยู่ในระดับมาก ( =3.54 , S.D.= 1.01) และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ ดังแสดงในตารางที่ 3 - 5 ดังนี้

ตารางที ่3 : ค่าเฉลีย่ และส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน ระดบัความส�าคญัเกีย่วกบัปัจจยัทีม่อีทิธพิลต่อการเลอืกเรยีนในระดบัอดุมศกึษา ด้านภาพ

ลักษณ์มหาวิทยาลัย เป็นรายข้อ

ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเลือกเรียนในระดับอุดมศึกษา

ด้านภาพลักษณ์มหาวิทยาลัย

ระดับความคิดเห็น

S.D. แปลผล

เป็นมหาวิทยาลัยของรัฐที่มีชื่อเสียงมานาน 4.30 0.76 มาก

เป็นมหาวิทยาลัยเฉพาะด้านที่เปิดสอนหลากหลายสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับการกีฬา 4.63 0.63 มากที่สุด

เป็นมหาวิทยาลัยที่มีความโดดเด่นด้านการกีฬา 4.79 0.52 มากที่สุด

เป็นมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงด้านการกีฬาในระดับชาติและนานาชาติ 4.60 0.59 มากที่สุด

เป็นมหาวิทยาลัยที่ีมีคณาจารย์มีความรู้และความเชี่ยวชาญในสาขาเฉพาะด้าน 4.58 0.69 มากที่สุด

เป็นมหาวิทยาลัยท่ีมีสิ่งอ�านวยความสะดวกพร้อมส�าหรับการจัดการเรียนการสอนด้าน

การกีฬา เช่น โรงยิม สนามกีฬา เป็นต้น
4.64 0.63 มากที่สุด

เป็นมหาวิทยาลัยที่มีสภาพแวดล้อมทางกายภาพเหมาะสมกับการจัดการเรียนการสอน

ด้านการกีฬา
4.54 0.67 มากที่สุด
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เป็นมหาวิทยาลัยที่มีสถานที่ตั้งอยู่ในเส้นทางการคมนาคมสะดวกและรวดเร็ว 4.33 0.77 มาก

เป็นมหาวิทยาลัยที่จบการศึกษาแล้วได้รับการยอมรับจากตลาดแรงงาน 4.15 0.87 มาก

เป็นมหาวิทยาลัยที่เปิดโอกาสทางการศึกษาให้กับบุคคลทั่วไปเข้าถึงได้ 4.60 0.66 มากที่สุด

เป็นมหาวิทยาลัยเฉพาะด้านทางการกีฬาที่ท่านติดตามข่าวสารกิจกรรมต่างๆอยู่เสมอ 4.57 0.62 มากที่สุด

โดยรวม 4.52 0.50 มากที่สุด

จากตารางที่ 3 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเลือกเรียนในระดับอุดมศึกษา ด้านภาพลักษณ์มหาวิทยาลัยโดยรวมอยู่ระดับมากที่สุด 

เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า มีระดับความส�าคัญอยู่ในระดับมากที่สุดจ�านวน 8 ข้อ โดยเรียงตามล�าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย 3 ล�าดับแรก 

ดังนี้ มหาวิทยาลัยมีความโดดเด่นด้านการกีฬา ( =4.79, S.D.= 0.52) มหาวิทยาลัยที่มีสิ่งอ�านวยความสะดวกพร้อมส�าหรับการจัดการเรียน

การสอนด้านการกีฬา เช่น โรงยิม สนามกีฬา เป็นต้น ( =4.64, S.D.= 0.63) และเป็นมหาวิทยาลัยเฉพาะด้านที่เปิดสอนหลากหลายสาขา

วิชาที่เกี่ยวข้องกับการกีฬา ( =4.63, S.D.= 0.63) และมีระดับความส�าคัญอยู่ในระดับมาก จ�านวน 3 ข้อ โดยเรียงตามล�าดับค่าเฉลี่ยจาก

มากไปหาน้อย ดังนี้ มหาวิทยาลัยมีสถานที่ตั้งอยู่ในเส้นทางการคมนาคมสะดวกและรวดเร็ว ( =4.33, S.D.= 0.77) เป็นมหาวิทยาลัยของรัฐ

ทีม่ชีือ่เสยีงมานาน ( =4.30, S.D.= 0.76) และเป็นมหาวทิยาลัยทีจ่บการศกึษาแล้วได้รบัการยอมรบัจากตลาดแรงงาน ( =4.15, S.D.= 0.87) 

ตารางที่ 4 : ค่าเฉลีย่ และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ระดับความส�าคญัเกีย่วกบัปัจจัยทีมี่อทิธิพลต่อการเลอืกเรยีนในระดับอดุมศกึษา ด้านหลกัสตูร 

เป็นรายข้อ

ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเลือกเรียนในระดับอุดมศึกษา

ด้านหลักสูตร

ระดับความคิดเห็น

S.D. แปลผล

ค่าใช้จ่ายในการศึกษาของมหาวิทยาลัยมีความสอดคล้องเหมาะสมกับ

หลักสูตร
4.33 0.74 มาก

ค่าใช้จ่ายนอกเหนือจากค่าเทอมไม่สูงเมื่อเทียบกับ มหาวิทยาลัยอื่นๆ 4.18 0.89 มาก

หลักสูตรที่เปิดสอนเป็นหลักสูตรที่มีชื่อเสียง 4.36 0.72 มาก

หลักสูตรที่เปิดสอนตรงความต้องการกับตลาดแรงงาน 4.14 0.81 มาก

หลักสตรที่เปิดสอนมีจ�านวนหน่วยกิตที่เหมาะสม 4.30 0.75 มาก

หลักสูตรที่เปิดสอนเน้นทางด้านสาขาวิชาชีพ 4.45 0.73 มาก

มีจ�านวนเทอมต่อปีการศึกษาที่เหมาะสม 4.48 0.70 มาก

มีระบบการรับนักศึกษาหลายรอบ 4.51 0.67 มากที่สุด

มีเกณฑ์ในการรับนักศึกษาที่เป็นมาตรฐาน 4.49 0.74 มาก

หลกัสตูรทีเ่ลอืกเป็นหลกัสตูรทีส่ามารถพัฒนาศกัยภาพทางวชิาการแก่ผู้เรยีน 4.62 0.65 มากที่สุด

รายวิชาในหลักสูตรตรงตามความมุ่งหวังของผู้เรียน 4.62 0.64 มากที่สุด

มีหลักสูตรและสาขาวิชาที่ตรงกับความต้องการของผู้เรียน 4.60 0.65 มากที่สุด

โดยรวม 4.42 0.53 มาก

จากตารางที ่4 ปัจจยัทีม่อีทิธพิลต่อการเลอืกเรยีนในระดบัอดุมศกึษา ด้านหลกัสตูรโดยรวมอยูร่ะดบัมาก เมือ่พิจารณาเป็นรายข้อ

พบว่า มรีะดบัความส�าคญัอยูใ่นระดบัมากทีส่ดุจ�านวน 4 ข้อ โดยเรยีงตามล�าดบัค่าเฉลีย่จากมากไปหาน้อย ดงันี ้หลกัสตูรทีเ่ลอืกเป็นหลกัสตูร

ที่สามารถพัฒนาศักยภาพทางวิชาการแก่ผู้เรียน ( =4.62, S.D.= 0.65) และ รายวิชาในหลักสูตรตรงตามความมุ่งหวังของผู้เรียน ( =4.62, 

S.D.= 0.64) มีหลักสูตรและสาขาวิชาที่ตรงกับความต้องการของผู้เรียน ( =4.60, S.D.= 0.65) และมีระบบการรับนักศึกษาหลายรอบ 
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( =4.51, S.D.= 0.67) และมีระดับความส�าคัญอยู่ในระดับมาก จ�านวน 8 ข้อ โดยเรียงตามล�าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย 3 ล�าดับแรก 

ดังนี้ มีเกณฑ์ในการรับนักศึกษาที่เป็นมาตรฐาน ( =4.49, S.D.= 0.74) มีจ�านวนเทอมต่อปีการศึกษาที่เหมาะสม ( =4.48, S.D.= 0.70)  

และหลักสูตรที่เปิดสอนเน้นทางด้านสาขาวิชาชีพ ( = 4.45, S.D.= 0.73) 

ตารางที่ 5:  ค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ระดับความส�าคัญเกี่ยวกับปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเลือกเรียนในระดับอุดมศึกษา 

ด้านเหตุผลส่วนบุคคล เป็นรายข้อ

ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเลือกเรียนในระดับอุดมศึกษา

ด้านเหตผุลส่วนบคุคล

ระดับความคิดเห็น

S.D. แปลผล

เพื่อนสนิทเลือกเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยแห่งนี้ 3.52 1.46 มาก

เพื่อนเลือกเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยแห่งนี้เป็นจ�านวนมาก 3.46 1.36 ปานกลาง

ผู้ปกครองของนักเรียนแนะน�าให้เลือกเรียนในมหาวิทยาลัยแห่งนี้ 3.72 1.35 มาก

ครูที่ปรึกษาเป็นผู้แนะน�าให้เลือกเรียนในมหาวิทยาลัยแห่งนี้ 3.56 1.37 มาก

ครูในสถานศึกษาเดิมเป็นผู้แนะน�าให้เลือกเรียนในมหาวิทยาลัยแห่งนี้ 3.72 1.41 มาก

รุ่นพี่เป็นผู้แนะน�าให้เลือกเรียนในมหาวิทยาลัยแห่งนี้ 3.90 1.44 มาก

มีรุ่นพี่ที่รู้จักและสนิทสนมเรียนในมหาวิทยาลัยแห่งนี้ 3.79 1.42 มาก

มีอาจารย์ที่ท่านชื่นชอบในมหาวิทยาลัยแห่งนี้ 3.56 1.29 มาก

โดยรวม 3.65 1.00 มาก

จากตารางที่ 5 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเลือกเรียนในระดับอุดมศึกษา ด้านเหตุผลส่วนบุคคลโดยรวมอยู่ระดับมาก เมื่อพิจารณา

เป็นรายข้อพบว่า มีระดับความส�าคัญอยู่ในระดับมากจ�านวน 7 ข้อ โดยเรียงตามล�าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย 3 ล�าดับแรก ดังนี้  

รุ่นพี่เป็นผู้แนะน�าให้เลือกเรียนในมหาวิทยาลัยแห่งนี้ ( =3.90, S.D.= 1.44) มีรุ่นพี่ที่รู้จักและสนิทสนมเรียนในมหาวิทยาลัยแห่งนี้ ( =3.79, 

S.D.= 1.42) และ ผู้ปกครองของนักเรียนแนะน�าให้เลือกเรียนในมหาวิทยาลัยแห่งนี้ ( =3.72, S.D.= 1.35) และ ครูในสถานศึกษาเดิมเป็น

ผู้แนะน�าให้เลือกเรียนในมหาวิทยาลัยแห่งนี้ ( =3.72, S.D.= 1.41) และมีระดับความส�าคัญอยู่ในระดับปานกลาง จ�านวน 1 ข้อ คือ  

เพื่อนเลือกเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยแห่งนี้เป็นจ�านวนมาก ( =3.46, S.D.= 1.36) 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของนักศึกษาจ�าแนกตามหลักสูตรที่เรียนตามปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเลือก

เรียนในระดับอุดมศึกษา แสดงในตาราง 6 ดังนี้

ตารางที่ 6: เปรียบเทียบปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเลือกเรียนในระดับอุดมศึกษา ในแต่ละหลักสูตร

ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเลือกเรียนใน

ระดับอุดมศึกษา

หลักสูตร ค่าเฉลี่ย Sig

1. ด้านภาพลักษณ์มหาวิทยาลัย 1.หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต 

2.หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 

3.หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต

4.50

4.55

4.50

0.819

2. ด้านหลักสูตร 1.หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต 

2.หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 

3.หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต

4.40

4.50

4.30

0.284

3. ด้านเหตุผลส่วนบุคคล 1.หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต 

2.หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 

3.หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต

3.82

3.31

3.43

0.162
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จากตารางที่ 6 พบว่า นักศึกษาของมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตมหาสารคามที่เลือกเรียนในหลักสูตรที่แตกต่างกันทั้ง 

3 คณะ ได้แก่หลกัสตูรศกึษาศาสตรบณัฑติ หลกัสตูรวทิยาศาสตรบณัฑติ และหลกัสตูรบรหิารธรุกจิบณัฑติมคีวามคดิเหน็ต่อปัจจยัทีม่อีทิธพิล

ต่อการเลือกเรียนในระดับอุดมศึกษา ด้านภาพลักษณ์มหาวิทยาลัย ด้านหลักสูตร และด้านเหตุผลส่วนบุคคลไม่แตกต่างกัน

อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ 

อภิปรายผล 

ผลการศึกษาของงานวิจัยช้ีให้เห็นว่านักศึกษา มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตมหาสารคามให้ความส�าคัญกับปัจจัยที่มี

อิทธิพลต่อการเลือกเรียนในระดับอุดมศึกษา ทั้ง 3 ด้าน ได้แก่ ด้านภาพลักษณ์มหาวิทยาลัย ด้านหลักสูตร และด้านเหตุผลส่วนบุคคล 

โดยมีประเด็นที่สามารถน�ามาอภิปรายผล ดังต่อไปนี้

ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเลือกเรียนในระดับอุดมศึกษา ด้านภาพลกัษณ์มหาวทิยาลยั พบว่า โดยรวมอยู่ระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็น

รายข้อพบว่า มีระดับความคิดเห็นด้วยอยู่ในระดับมากที่สุด ดังนี้ มหาวิทยาลัยมีความโดดเด่นด้านการกีฬา มหาวิทยาลัยที่มีสิ่งอ�านวยความ

สะดวกพร้อมส�าหรบัการจดัการเรยีนการสอนด้านการกีฬา เช่น โรงยมิ สนามกฬีา เป็นต้น และเป็นมหาวทิยาลยัเฉพาะด้านทีเ่ปิดสอนหลาก

หลายสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับการกีฬา และมีระดับความส�าคัญอยู่ในระดับมาก ดังนี้ มหาวิทยาลัยมีสถานที่ตั้งอยู่ในเส้นทางการคมนาคม

สะดวกและรวดเร็ว เป็นมหาวิทยาลัยของรัฐที่มีชื่อเสียงมานาน และเป็นมหาวิทยาลัยที่จบการศึกษาแล้วได้รับการยอมรับจากตลาดแรงงาน 

สอดคล้องกับการศึกษาของเสาวลักษณ์ เรียงพรม และอรอุมา ลาสุนนท์ (2561) เรื่อง การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเข้าศึกษาใน

หลกัสตูรวศิวกรรมศาสตรบณัฑติในจงัหวดัมหาสารคามของผูส้�าเรจ็การศกึษาในหลกัสตูรประกาศนยีบตัรวชิาชพีชัน้สงู พบว่าปัจจยัด้านองค์

ประกอบของสถานศึกษา ได้แก่ ชื่อเสียง อาจารย์ และห้องปฏิบัติการต่างๆอยู่ในระดับมาก และปัจจัยด้านอาคารสถานที่ท�าเลที่ตั้ง การเดิน

ทางสะดวก อยู่ในระดับมาก และยังสอดคล้องกับผลการศึกษาของดวงฤทัย แก้วค�า และ วิมลพรรณ อาภาเวท (2559) เรื่อง ปัจจัยที่ส่งผล

ต่อการตดัสินใจเลอืกเข้าศกึษาต่อระดบัปรญิญาตรขีองนกัศกึษามหาวทิยาลยัในเขตดสุติ พบว่าปัจจยัด้านภาพลกัษณ์ของมหาวทิยาลยัส่งผล

ต่อการตัดสินใจเลือกอยู่ในระดับมาก

ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเลือกเรียนในระดับอุดมศึกษา ด้านหลักสูตรโดยรวมอยู่ระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า มีระดับ

ความส�าคญัอยูใ่นระดบัมากทีส่ดุ โดยเรยีงตามล�าดบัค่าเฉลีย่จากมากไปหาน้อย ดงันี ้หลกัสตูรทีเ่ลอืกเป็นหลกัสตูรทีส่ามารถพัฒนาศกัยภาพ

ทางวิชาการแก่ผู้เรียน รายวิชาในหลักสูตรตรงตามความมุ่งหวังของผู้เรียน หลักสูตรและสาขาวิชาที่ตรงกับความต้องการของผู้เรียน และมี

ระบบการรับนักศึกษาหลายรอบ และมีระดับความส�าคัญอยู่ในระดับมาก ดังนี้ มีเกณฑ์ในการรับนักศึกษาที่เป็นมาตรฐาน มีจ�านวนเทอมต่อ

ปีการศึกษาที่เหมาะสม และหลักสูตรท่ีเปิดสอนเน้นทางด้านสาขาวิชาชีพ สอดคล้องกับผลการศึกษาของจิรัฎฐ์ เหมือนวิหาร (2562)  

เรือ่ง ปัจจยัในการเลอืกการตัดสนิใจทีม่อีทิธพิลเข้าศกึษาต่อหลกัสตูรศาสนศาสตรบณัฑติของมหาวทิยาลยัมหามกฏุราชวทิยาลยัทกุวทิยาเขต  

พบว่าปัจจยัด้านหลกัสตูรมอีทิธพิลต่อการตดัสนิใจเลอืกเข้าศึกษาต่อระดบัปรญิญาตร ีอยูใ่นระดบัมาก และยงัสอดคล้องกบัผลการศึกษาของ

สมศรี เพชรโชติ (2560) เรื่อง ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกเข้าศึกษาต่อหลักสูตรคหกรรมศาสตร์คณะศึกษาศาสตร์ พบว่า ปัจจัยที่

มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจ ด้านหลักสูตรอยู่ในระดับมาก

ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเลือกเรียนในระดับอุดมศึกษา ด้านเหตุผลส่วนบุคคลโดยรวมอยู่ระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า 

มีระดับความส�าคัญอยู่ในระดับมาก โดยเรียงตามล�าดับค่าเฉล่ียจากมากไปหาน้อย 3 ล�าดับแรก ดังนี้ รุ่นพี่เป็นผู้แนะน�าให้เลือกเรียนใน

มหาวิทยาลัยแห่งนี้ มีรุ่นพี่ที่รู้จักและสนิทสนมเรียนในมหาวิทยาลัยแห่งนี้ ผู้ปกครองของนักเรียนแนะน�าให้เลือกเรียนในมหาวิทยาลัยแห่งนี้ 

และครูในสถานศึกษาเดิมเป็นผู้แนะน�าให้เลือกเรียนในมหาวิทยาลัยแห่งนี้ และมีระดับความส�าคัญอยู่ในระดับปานกลาง คือ เพื่อนเลือกเข้า

ศกึษาต่อในมหาวทิยาลยัแห่งนีเ้ป็นจ�านวนมาก สอดคล้องกบัผลการศกึษาของจิรฎัฐ์ เหมอืนวหิาร. (2562) เรือ่ง ปัจจัยในการเลอืกการตดัสนิ

ใจที่มีอิทธิพลเข้าศึกษาต่อหลักสูตรศาสนศาสตรบัณฑิตของมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยทุกวิทยาเขต พบว่าปัจจัยทางครอบครัวมี

อิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี อยู่ในระดับมาก และยังสอดคล้องกับผลการศึกษาของดวงฤทัย แก้วค�า และ  

วิมลพรรณ อาภาเวท (2559) เรื่อง ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีของนักศึกษามหาวิทยาลัยในเขตดุสิต 

พบว่าด้านครอบครัวส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกเข้าศึกษาต่อ ซึ่งผู้ตอบแบบสอบถามให้ความส�าคัญกับการที่บิดา มารดา หรือผู้ปกครอง

สนับสนุนให้เข้าศึกษาต่อ และสอดคล้องกับเสาวลักษณ์ เรียงพรม และอรอุมา ลาสุนนท์ (2561) เรื่อง การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสิน

ใจเข้าศกึษาในหลกัสตูรวศิวกรรมศาสตรบณัฑติในจงัหวดัมหาสารคามของผูส้�าเรจ็การศกึษาในหลกัสตูรประกาศนยีบตัรวชิาชพีชัน้สงู พบว่า

ปัจจัยในการเลือกเรียนตามเพื่อนอยู่ในระดับปานกลาง 
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นักศึกษาชั้นของมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตมหาสารคามที่เลือกเรียนในหลักสูตรที่แตกต่างกันทั้ง 3 คณะ ได้แก่

หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต วิทยาศาสตรบัณฑิต และบริหารธุรกิจบัณฑิตมีความคิดเห็นต่อปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเลือกเรียนในระดับ

อุดมศึกษา ด้านภาพลักษณ์มหาวิทยาลัย ด้านหลักสูตร และด้านเหตุผลส่วนบุคคลไม่แตกต่างกัน ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่านักศึกษาคิดว่าการ

เรียนในหลักสูตรที่ตนเลือกนั้นมีความเหมาะสมกับความตั้งใจและความสามารถของตนเองดังนั้นจึงมีความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยต่างๆ 

ไม่แตกต่างกัน สอดคล้องกับผลการศึกษาของสมศรี เพชรโชติ (2560) เร่ือง ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกเข้าศึกษาต่อหลักสูตร

คหกรรมศาสตร์คณะศึกษาศาสตร์ พบว่า นักศึกษาที่ศึกษาต่างหลักสูตร ต่างสาขาวิชามีความคิดเห็นด้านภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัย  

ด้านหลักสูตรไม่แตกต่างกัน และยังสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ หน่อแก้ว (2561) ที่ศึกษาเรื่อง ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกเข้าศึกษา

หลกัสตูรรัฐประศาสนศาสตรบณัฑติส�านกัวชิาบริหารรัฐกจิมหาวิทยาลยัราชภัฏเชยีงราย พบว่านกัศกึษาทีม่ข้ีอมลูประชากรศาสตร์ทีแ่ตกต่าง

กันมีความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกเข้าศึกษา ด้านอาจารย์ผู้สอน ด้านหลักสูตร และด้านค่านิยมของผู้ปกครองไม่

แตกต่างกัน

ข้อเสนอแนะ 

จากผลการศึกษาครั้งนี้ ผู้วิจัยเสนอว่าผู้บริหารของมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตมหาสารคาม ควรมีนโยบายและแผน

ระยะยาว โดยเน้นการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับความเป็นมหาวิทยาลัยเฉพาะทาง ที่มีความโดดเด่นด้าน การกีฬา เป็นมหาวิทยาลัยการกีฬาที่

มีสิ่งอ�านวยความสะดวกพร้อมส�าหรับการจัดการเรียนการสอนด้านการกีฬา เช่น โรงยิม สนามกีฬา ศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬา เป็นต้น  

และควรน�าเสนอเรื่องของหลักสูตรและสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับการกีฬาซึ่งตรงตามความต้องการของนักเรียน และมีศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับ

กฬีาโดยสอดคล้องกบัความต้องการและความสามารถของนกัศกึษา นอกจากน้ันแล้วมหาวทิยาลยัยงัควรส่งเสรมิอาจารย์ให้มกีารพัฒนาความ

รู ้ความสามารถตลอดเวลา เพือ่เป็นการสร้างชือ่เสยีงและความน่าเชือ่ถอืให้กบัหลกัสตูร คณะวชิา และมหาวทิยาลยั ทัง้นีเ้พือ่การสร้างความ

น่าสนใจเข้าศกึษาต่อของตวันกัเรยีนเอง หรอืการสนบัสนนุบตุรหลานจาก คร ูผูป้กครอง ให้เข้ามาศกึษาต่อในมหาวทิยาลยัการกฬีาแห่งชาติ 

วิทยาเขตมหาสารคาม
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ความขัดแย้งในการท�างาน และความพึงพอใจในงานที่ส่งผลต่อความตั้งใจในการลาออก

จากงานของบุคลากรในโรงไฟฟ้าแห่งหนึ่ง ในจังหวัดราชบุรี

Conflict And Satisfaction in Work that Effect a Person’s Decision Resignation

from Work of a Power Plant in Ratchaburi

รุ่งรวี ทรัพย์เกรียงไกร1 และ อมรินทร์ เทวตา2

Rungrawe Subkriangkrai1 and Amarin Tawata2

บทคัดย่อ 

งานวจิยันีม้วีตัถปุระสงค์เพือ่ศกึษาระดบัความขดัแย้งในการท�างาน ความพงึพอใจในงาน และความต้ังใจในการลาออกจากงานของ

บุคลากรในโรงไฟฟ้าแห่งหน่ึงในจังหวัดราชบุรี เพื่อศึกษาปัจจัยของความขัดแย้งในการท�างานที่มีอิทธิพลต่อความตั้งในการลาออกจากงาน

ของบุคลากรในโรงไฟฟ้าแห่งหนึ่งในจังหวัดราชบุรี และเพื่อศึกษาระดับความพึงพอใจในการท�างานที่มีอิทธิพลต่อความตั้งใจในการลาออก

จากงานของบุคลากรในโรงไฟฟ้าแห่งหน่ึงในจังหวัดราชบุรี โดยใช้กลุ่มตัวอย่างคือ พนักงาน และลูกจ้างที่ปฏิบัติงานอยู่ในโรงไฟฟ้า  

จ�านวน 186 คน เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย คือ แบบสอบถาม วิเคราะห์ข้อมูลด้วยค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  

และการถดถอยพหุคูณ ผลการวิจัย พบว่า 1. ระดับความขัดแย้งที่ส่งผลต่อความตั้งใจในการลาออกจากงาน อยู่ในระดับปานกลาง  

2. ความพึงพอใจที่ส่งผลต่อความตั้งใจในการลาออกจากงาน อยู่ในระดับปานกลาง 3. ระดับความตั้งใจในการลาออกจากงาน อยู่ในระดับ

ปานกลาง

ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ความขัดแย้งในการท�างานส่งผลทางบวกต่อความตั้งใจในการลาออกจากงาน อย่างมีนัยส�าคัญ

ทางสถิติที่ระดับ 0.05 และความพึงพอใจในงานส่งผลทางลบต่อความตั้งใจในการลาออกจากงาน อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

ค�าส�าคัญ: ความขัดแย้งในการท�างาน,ความพึงพอใจในงาน,ความตั้งใจในการลาออกจากงาน

Abstract 

The purposes of this study were to examine the level of workplace conflicts, job fulfillment and intention to 

resign from a position as a power plant employee in Ratchaburi. Investigate the elements that influence the intention 

of resigning from the staff of a power plant in Ratchaburi due to workplace conflict. And study about job satisfaction 

influenced the decision to resign from a power plant in Ratchaburi. The Sample included the personnel and employ-

ees from a power plant in Ratchaburi with a total of 186 people. The research instrument was questionnaires. The 

data analysis was done by implementing a frequency rate, a percentage, a mean value, a standard deviation and a 

method of stepwise multiple regression. The result demonstrated that 1.) The degree of tension that influences a 

person’s decision to resign in a moderate level. 2.) The satisfaction that influences the intention to depart in a mod-

erate level. 3.) The degree of intention to resign from a position in a moderate level. The hypothesis testing identified, 

the workplace conflicts have a positive effect on the intention to resign from a position with a statistically significant 

at level of 0.05 and the job satisfaction has a negative effect on the intention to resign from a position with a statisti-

cally significant at level of 0.05.

Keywords: workplace conflicts; job satisfaction; intention to resign from a position
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บทน�า 

ในหลายองค์กรมักประสบกับปัญหาหลายด้านในการจัดการบริหารงานที่ท�าให้เกิดผลกระทบทางด้านลบต่อองค์กร ซึ่งปัญหา

ที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ของแต่ละองค์กรคือ การลาออกของพนักงาน (กฤติน กุลเพ็ง, 2556) แน่นอนว่าหากรับพนักงานใหม่เข้าท�างาน

ก็ต้องให้บุคคลนั้นเรียนรู้งานใหม่ ความช�านาญในการปฏิบัติงานก็จะลดลง ท�าให้งานที่ด�าเนินการอยู่นั้นเกิดข้อบกพร่องได้ สมัยนี้ด้าน

เทคโนโลยมีคีวามทันสมยัเป็นอีกช่องทางหนึ่งทีส่ามารถรบัรู้ข่าวสาร หรือประกาศต่างๆ ทีเ่กีย่วข้องกับการรบัสมคัรงานท�าให้รบัรูข้า่วสารได้

รวดเร็ว ทั้งนี้การท่ีพนักงานลาออกจากงาน แล้วช่วงท่ีต้องรับพนักงานใหม่เข้ามาปฏิบัติงานแทนในช่วงรอยต่อ ท�าให้เป็นช่องโหว่ในการ

ประสานงานเพื่อให้งานราบรื่น 

กล่าวถึงการท�างานของบุคคลทั่วไป ถ้าหากท�างานอย่างมีความสุข ไม่เกิดปัญหาใดๆ ก็จะส่งผลดีต่อองค์กร แต่ถ้าหากท�างานแล้ว 

ไม่มีความสุข ก็จะเกิดปัญหาตามมา อย่างเช่นความคิดที่จะเปลี่ยนสายงานหรือย้ายหน่วยงาน ผลที่ตามมาคือการลาออกจากงาน ซึ่งมีทั้งผล

ดีและผลเสียทั้งต่อนายจ้างและลูกจ้างไม่มากก็น้อย

โรงไฟฟ้าแห่งหน่ึงในจงัหวดัราชบรุ ีเป็นโรงไฟฟ้าขององค์กรเอกชน ทีท่�าสญัญากบัหน่วยงานของรฐัวสิาหกิจ ซึง่ในแต่ละหน่วยงาน

จะมีทั้งพนักงาน และลูกจ้างปฏิบัติหน้าท่ีอยู่ด้วยกัน ส�าหรับพนักงานอาจมีการสับเปล่ียนหน่วยงาน หรือย้ายไปหน่วยงานอื่น หรืออาจจะ

อยากย้ายไปปฏิบัติที่อื่นที่อยู่ใกล้บ้าน แต่มีเหตุปัจจัยที่ท�าให้ไม่สามารถย้ายได้ ก็อาจจะส่งผลให้รู้สึกไม่อยากท�างาน ส่วนลูกจ้างเป็นสัญญา

ระยะเวลาจ้าง 1 ปี ไม่มีสวัสดิการใดๆ เงินเดือนไม่สูง อาจจะท�าให้รายได้ไม่เพียงพอต่อค่าใช้จ่าย จึงอาจท�าให้เกิดความคิดที่อยากจะลาออก

จากงาน

จากข้อมูลดังกล่าวผสมกับเหตุปัจจัยต่างๆ ที่ส่งผลต่อความตั้งใจที่จะลาออกจากงาน ท�าให้ผู้วิจัยอยากจะศึกษาข้อเท็จจริงถึง

ความตั้งใจในการลาออกจากงานของบุคลากรว่ามีสาเหตุหรือปัจจัยอ่ืนๆ หากมีปัจจัยอื่นท่ีท�าให้เกิดความคิดที่ตั้งใจจะลาออกจากงาน 

องค์กรก็สามารถทราบถึงสาเหตุปัจจัยต่างๆ และสามารถหาวิธีการรับมือและป้องกันการเกิดความคิดท่ีตั้งใจในการลาออกจากงาน 

และยังเป็นประโยชน์อย่างมากต่อการบริหารทรัพยากรมนุษย์ภายในองค์กรต่อไป

วัตถุประสงค์ของการวิจัย

1. 1.1 เพื่อศึกษาระดับความขัดแย้งในการท�างาน ความพึงพอใจในงาน และความตั้งใจในการลาออกจากงานของบุคลากร

ในโรงไฟฟ้าแห่งหนึ่งในจังหวัดราชบุรี

1.1.2 เพื่อศึกษาปัจจัยของความขัดแย้งในการท�างานที่มีอิทธิพลต่อความตั้งในการลาออกจากงานของบุคลากรในโรงไฟฟ้า

แห่งหนึ่งในจังหวัดราชบุรี

1.1.3 เพือ่ศกึษาระดบัความพงึพอใจในการท�างานทีม่อีทิธพิลต่อความตัง้ใจในการลาออกจากงานของบคุลากรในโรงไฟฟ้าแห่งหนึง่

ในจังหวัดราชบุรี

สมมติฐานการวิจัย

 สมมตฐิานที1่ ปัจจยัด้านความขดัแย้งในการท�างานมอีทิธพิล ทางบวกต่อความตัง้ใจในการลาออกจากงานของบคุลากรในโรงไฟฟ้า

แห่งหนึ่งในจังหวัดราชบุรี

สมมตฐิานที2่ ปัจจยัด้านความพงึพอใจในการท�างานมอีทิธิพลทางลบต่อความตัง้ใจในการลาออกจากงานของบคุลากรในโรงไฟฟ้า

แห่งหนึ่งในจังหวัดราชบุรี

กรอบแนวคิดการวิจัย
ตัวแปรอิสระ

(Independent Variable) 

ตัวแปรตาม

(Dependent Variable)
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การทบทวนวรรณกรรม 

แนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวกับความขัดแย้งในการท�างาน 

ความขัดแย้ง หมายถึงการที่แต่ละฝ่ายไปด้วยกันไม่ได้ในเรื่องเกี่ยวกับความต้องการ ไม่ว่าจะเป็นความต้องการจริง หรือศักยภาพ

ที่เกิดตามต้องการ (ธีรวัฒน์ ปถมพานิชย์ ,2553) ซึ่งตามแนวคิดของ บรรพต ต้นธีรวงศ์ (2553) กล่าวไว้ 3 ประการ คือ 1.ความขัดแย้ง

เป็นการรับรู้ ซึ่งเกิดจากกระบวนการสื่อสารขององค์กร กระบวนการรับรู้ที่เป็นทางความคิด ที่มีทัศนคติ ความรู้สึก แรงจูงใจ พฤติกรรมที่ส่ง

ผลต่อการรับรู้ที่แตกต่างกัน เป็นเหตุให้เกิดความขัดแย้งขึ้น 2.ความขัดแย้งเป็นความรู้สึกที่เกี่ยวข้องกับปฏิกิริยาทางอารมณ์ต่อสถานการณ์

หรอืปฏสิมัพนัธ์ทีส่่งสัญญาณถงึความไม่เหน็พ้องต้องกนัในลักษณะหนึง่ 3.ความขดัแย้งเป็นพฤตกิรรมทีแ่สดงความรูสึ้กและความรบัรู้ออกมา

อย่างชดัเจนเพือ่ขดัขวางไม่ให้ผูอ้ืน่บรรลคุวามต้องการ สาเหตขุองความขดัแย้งโดยทัว่ไป เกดิจากการจดัสรรทรพัยากรแบ่งสนัปันส่วนไม่เป็น

ไปตามความต้องการ ความแตกต่างในเป้าหมายที่จะเลือกปฏิบัติ ความสัมพันธ์ระหว่างกิจกรรมของการปฏิบัติงาน ความแตกต่างในความ

เชื่อและค่านิยม ความแตกต่างในด้านพฤติกรรมส่วนบุคคล ซึ่งผลของความขัดแย้งอาจท�าให้เกิดทั้งข้อดีและข้อเสียได้ 

แนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวกับความพึงพอใจ 

ความพึงพอใจ หมายถึง ความรู้สึกทางบวกที่บุคคลมีต่องาน โดยเมื่อบุคคลมีความพอใจในงานก็ท�าให้เขาตั้งใจในการท�างาน และ 

สร้างสรรค์งานออกมาได้อย่างมปีระสทิธภิาพ (สพุรรษา พุม่พวง,2559) ซึง่ Mumford (1972) ได้จ�าแนกแนวความคดิเกีย่วกบัความพงึพอใจ

ในการท�างานออกเป็น 5 กลุม่ คอื 1. กลุม่ความต้องการทางด้านจติวทิยา โดยเกดิจากความต้องการของบคุคลทีต้่องการความส�าเรจ็ของงาน 

2. กลุม่ภาวะผูน้�า มองความพงึพอใจในการท�างานจากรปูแบบและการปฏบิตั ิ3. กลุม่ความพยายามต่อรองรางวลั มองถงึการท�างานจากราย

ได้เงินเดือน และผลตอบแทนอื่น 4. กลุ่มอุดมการณ์การจัดการมองความพึงพอใจจากพฤติกรรมการบริหารงานขององค์การ 5. กลุ่มเนื้อหา

ของงานและการออกแบบงาน ซึง่ปัจจยัท่ีมต่ีอความพงึพอใจในงาน มอียู ่3 ประการ คอืปัจจยัด้านบคุคล ปัจจยัด้านงาน ปัจจยัด้านการจดัการ 

ในกระบวนการเกิดความพึงพอใจเริ่มจากมีแรงจูงใจในการท�างาน เกิดความพยายามและส่งผลให้งานที่ปฏิบัตินั้นออกมาดี ก็จะได้รับรางวัล

เป็นการตอบแทน กระบวนการก็จะวนมาถึงความพึงพอใจอีกครั้ง 

แนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวกับความตั้งใจในการลาออกจากงาน 

เกษมสันต์ วิลาวรรณ (2553) กล่าวว่า การลาออก หมายถึง การกระท�าของลูกจ้างที่แสดงให้นายจ้างทราบว่าลูกจ้างไม่รับจ้าง

ท�างานให้แก่นายจ้างต่อไป ซึ่งแนวคิดของ Herzberg, Mausner and Synderman (1959, อ้างถึงใน ศุภานัน พุฒตาล, 2560) อธิบายและ

ให้ความส�าคัญกับปัจจัย 2 ประการ ได้แก่ 1.ปัจจัยด้านตัวกระตุ้นให้เกิดแรงจูงใจในการท�างาน ท�าให้การท�างานมีประสิทธิภาพเพ่ิมขึ้น 

ประกอบด้วยการสัมฤทธิ์ผล การยอมรับนับถือจากผู้อื่น ลักษณะงานที่น่าสนใจ ความรับผิดชอบ โอกาสที่จะเจริญก้าวหน้า การเจริญเติบโต 

2.ปัจจัยด้านการบ�ารุงรักษา เป็นปัจจัยที่ช่วยให้พนักงานยังคงท�างานอยู่และยังรักษาเขาไว้ไม่ให้ออกจากงานเมื่อไม่ได้จัดให้พนักงาน เขาจะ

ไม่พอใจและไม่มีความสุขในการท�างาน ประกอบด้วยนโยบายและการบริหาร การนิเทศงาน ความสัมพันธ์กับหัวหน้างาน ภาวการณ์ท�างาน 

ค่าตอบแทนการท�างาน ความสัมพันธ์ระหว่างเพื่อนร่วมงาน ชีวิตส่วนตัว ความสัมพันธ์กับลูกน้อง สถานภาพ ความมั่นคง ประเภทของการ

ลาแบ่งได้ 4 ประเภท 1. การลาออกที่เกิดจากความประสงค์ของบุคคล 2. การลาออกที่ไม่ได้เกิดจากความประสงค์ของบุคคล 3. การลาออก

ที่ไม่ได้เกิดจากความประสงค์ขององค์การ 4.การลาออกที่เกิดจากความประสงค์ขององค์การ

งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

ศุภลักษ์ แลปรุรัตน์ (2557) ได้ศึกษาถึงเรื่องความพึงพอใจในการท�างานและความตั้งใจลาออก: การศึกษาในพนักงานเจนเนอเรชั่

นวายของธนาคารพาณิชย์ในจังหวัดขอนแก่น ประเทศไทย โดยศึกษาว่า ความพึงพอใจในการท�างานส่งผลเชิงลบต่อความตั้งใจลาออกจาก

งาน ผลการศึกษาพบว่า ความสัมพันธ์ของตัวแปรคือความพึงพอใจส่งผลเชิงลบต่อความตั้งใจในการลาออกจากงาน จากผลของงานวิจัยพบ

ว่า การที่ผู้ปฏิบัติงานท�างานในองค์กรต่างๆ แล้วท�าให้รู้สึกว่าตนเองพึงพอใจกับงาน เพื่อนร่วมงาน หัวหน้า หรือสวัสดิการต่างๆ นั้น ก็จะส่ง

ผลให้พนกังานไม่เลอืกตดัสนิใจทีจ่ะลาออกจากงาน แต่ถ้าเมือ่ไหร่กต็ามผู้ปฏิบตังิานในองค์กรเกดิความไม่พงึพอใจในการท�างานแล้วกอ็าจจะ

ส่งผลให้เกิดความคิดหรือตัดสินใจที่จะลาออกจากงานได้

เบญจวรรณ จนัทร์โต (2559) ได้ศกึษาสาเหตคุวามขดัแย้งในการท�างานของพนกังานในโครงการก่อสร้าง กรณศึีกษา บริษทัเอกชน

ที่ประกอบธุรกิจก่อสร้าง ผลการศึกษาพบว่าสาเหตุความขัดแย้งเกิดจากการส่งข้อมูลข่าวไปในทางที่ผิด เกิดการเข้าใจผิดระหว่างการส่งสาร 

ท�าให้การสื่อสารนั้นมีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม ฉะนั้นการสื่อสารเป็นข้อส�าคัญหากผู้รับและผู้ส่งสารมีทักษะความช�านาญในการสื่อสาร  

มีการแลกเปล่ียนข้อมูลอย่างตรงไปตรงมา ก็จะท�าให้ข้อมูลข่าวสารน้ันเกิดผลอย่างทั่วถึง และมีความน่าเช่ือถือของข้มูลท่ีถูกต้อง  

เพราะเหตุนี้การสื่อสารและการรับข้อมูลข่าวสารเป็นสาเหตุให้เกิดความขัดแย้ง
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กระบวนการ/วิธีการด�าเนินงาน/วิธีการวิจัย 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง

ประชากรทีใ่ช้ในการวจิยัคอื พนกังาน และลกูจ้างทีป่ฏิบตังิานอยูใ่นโรงไฟฟ้า จ�านวนทัง้สิน้ 347 คน (ข้อมลูหมวดธรุการและบรกิาร 

หน่วยงานบริหารและการเงิน ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2563) หาขนาดกลุ่มตัวอย่างของทาโร่ยามาเน่ และได้ท�าการสุ่มตัวอย่างแบบแบ่งชั้นภูมิ 

(Stratified Random Sampling) แบบเป็นสดัส่วน จงึได้กลุ่มตัวอย่าง จ�านวน 186 คน ระยะเวลาจดัเก็บข้อมลู ตัง้แต่เดอืนมนีาคม - เมษายน 

2564

 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล

ส่วนที่ 1 เป็นข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษาสูงสุด ประสบการณ์ในกาท�างาน

ส่วนที่ 2 ปัจจัยด้านความขัดแย้งในการท�างานที่ส่งผลต่อความตั้งในการลาออกจากงาน โดยปรับปรุงแบบสอบถามของธีรวัฒน์  

ปถมพาณิชย์ (2553: 89-94)

ส่วนที่ 3 ปัจจัยด้านความพึงพอใจในงานท่ีส่งผลต่อความตั้งในการลาออกจากงานโดยปรับปรุงแบบสอบถามของ ศศิ อ่วมเพ็ง 

(2558: 90-96)

ส่วนที ่4 ระดบัความสมัพนัธ์ของปัจจยัทีส่่งผลต่อความตัง้ใจในการลาออกจากงานโดยปรบัปรงุแบบสอบถามของ ศภุานนั พฒุตาล 

(2560: 105-109)

โดยแบบสอบถามส่วนที่ 1 เป็นแบบสอบถามประเภทตรวจสอบรายการ (Check list) โดยให้เลือกค�าตอบเดียว ส�าหรับส่วนที่ 2,3 

และ 4 เป็นแบบสอบถามวัดประมาณค่า จ�านวน 5 ระดับ แบ่งเป็น 1 เท่ากับเห็นด้วยน้อยที่สุด ถึงระดับ 5 เท่ากับเห็นด้วยมากที่สุด

การตรวจสอบเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ใช้การตรวจสอบหาความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) ของเครื่องมือวัดโดยใช้

เทคนคิ (Index of Item-Objective Congruence) พบว่าค่าดชันคีวามสอดคล้องของข้อค�าถามมค่ีาระหว่าง 0.50-1.00 แสดงว่า ข้อค�าถาม

มีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการวิจัย และหาค่าความเชื่อมั่นของเครื่องมือ (Reliability) โดยค่าสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาช 

(Cronbach’s Alpha Coefficient) พบว่าความเชื่อมั่นของข้อค�าถามแต่ละด้านมีค่าอยู่ระหว่าง 0.89-0.92 ซึ่งมีค่ามากกว่า 0.70 ซึ่งแสดง

ว่าเครื่องมือมีความเชื่อมั่นสูง

การวิเคราะห์ข้อมูล

การวจิยันีใ้ช้สถิตใินการวเิคราะห์ข้อมลูด้วยสถติเิชงิพรรณนา (Descriptive Statistics) ประกอบด้วย วธีิการหาค่าแจกแจงความถี่ 

(Frequency Distribution) ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) และทดสอบ

สมมตฐิานด้วยการวเิคราะห์ข้อมลูของตวัแปร โดยใช้การวเิคราะห์ความถดถอยเชงิพหคุณู (Multiple Regression) ซึง่ใช้เทคนคิวธิแีบบอย่าง

ง่าย (Enter) และรายงานผลสมมติฐานทางสถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics)

ผลการด�าเนินงาน/ผลการวิจัย 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชาย คิดเป็น 

ร้อยละ 48.40 และเพศหญิง จ�านวน 90 คน คิดเป็นร้อยละ 48.40 ส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง 21–30 ปี คิดเป็นร้อยละ 39.20 รองลงมาอายุ

ระหว่าง 31-40 ปี คิดเป็นร้อยละ 25.80 และมีผู้ตอบแบบสอบถามน้อยที่สุด คือ อายุ 51-60 ปี คิดเป็นร้อยละ 15.60 ระดับการศึกษา  

พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีการศึกษาระดับปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 57.00 รองลงมาคือระดับการศึกษาต�่ากว่าปริญญาตรี  

คิดเป็นร้อยละ 34.90 และน้อยท่ีสุด คือ ระดับการศึกษาปริญญาโท จ�านวน 15 คน คิด เป็นร้อยละ 8.10 รายได้เฉล่ียต่อเดือน พบว่า  

ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ มีเงินเดือนระหว่าง 20,001-40,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 38.20 รองลงมามีเงินเดือนระหว่าง 12,001-20,000 บาท 

คิดเป็นร้อยละ 25.80 เงินเดือนมากกว่า 50,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 19.90 และมีผู้ตอบแบบสอบถามน้อยที่สุด คือ มีเงินเดือนต�า่กว่า 

12,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 6.50 ตามล�าดับ

ผลการศึกษาของความขัดแย้งในการท�างานที่ส่งผลต่อความตั้งใจในการลาออกจากงานที่ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  

ของผู้ตอบแบบสอบถามโดยภาพรวม อยู่ในระดับปานกลาง (= 3.24 และ S.D.= 0.56) เมื่อพิจารณาผลรายด้าน พบว่า ความสัมพันธ์กับ

เพื่อนร่วมงาน มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด อยู่ในระดับมาก (= 4.16 และ S.D.= 0.58) รองลงมา คือ การสื่อสารและรับรู้ข้อมูล อยู่ในระดับปานกลาง 

(= 3.31 และ S.D.= 0.39) รองลงมา คือ การแข่งขัน อยู่ในระดับปานกลาง (= 3.17 และ S.D.= 0.65) และล�าดับสุดท้าย คือ การเบี่ยงเบน

ในงาน อยู่ในระดับน้อย (= 2.36 และ S.D.= 0.65) ตามล�าดับ
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ผลการศกึษาของความพงึพอใจในงานทีส่่งผลต่อความตัง้ใจในการลาออกจากงานค่าเฉลีย่ และส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน ของผูต้อบ

แบบสอบถามภาพรวม อยู่ในระดับปานกลาง ( = 3.42 และ S.D.= 0.76) เมื่อพิจารณาผลรายด้าน พบว่า ลักษณะงาน มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด 

อยู่ในระดับมาก ( = 3.69 และ S.D.= 0.66) รองลงมา คือ ค่าตอบแทน อยู่ในระดับปานกลาง ( = 3.33 และ S.D.= 0.83) และล�าดับสุดท้าย 

คือ โอกาสก้าวหน้าในงาน อยู่ในระดับปานกลาง ( = 3.24 และ S.D.= 0.81) ตามล�าดับ

ผลการศึกษาของระดับความคิดเห็น ความตั้งใจในการลาออกจากงาน โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง ( = 2.69 และ S.D.= 0.84) 

เมื่อพิจารณาผลรายด้าน พบว่าระดับความคิดเห็น ท่านพอใจที่จะปฏิบัติงานที่แห่งน้ีไปเรื่อยๆ มีค่าเฉล่ียมากที่สุด อยู่ในระดับปานกลาง  

( = 3.44 และ S.D.= 1.07) รองลงมา คือ ท่านคิดว่าองค์กรที่ท่านท�างานอยู่มีชื่อเสียงเหนือกว่าคู่แข่ง อยู่ในระดับปานกลาง ( = 3.41 และ 

S.D.= 1.15) และล�าดับสุดท้าย คือ ท่านเคยไปสัมภาษณ์งาน ขณะที่ยังปฏิบัติงานอยู่ที่เดิม อยู่ในระดับน้อย ( = 1.89 และ S.D.= 1.07)  

ตามล�าดับ

การวเิคราะห์ค่าสมัประสทิธสิหสมัพนัธ์พหคุณูของตวัแปรความขดัแย้งในการท�างานส่งผลทางบวกต่อความตัง้ใจในการลาออกจาก

งานของบคุลากรในโรงไฟฟ้าแห่งหนึง่ในจงัหวดัราชบรุ ีและความพงึพอใจในงาน ส่งผลทางลบต่อความตัง้ใจในการลาออกจากงานของบคุลากร

ในโรงไฟฟ้าแห่งหนึง่ในจงัหวดัราชบรุ ีตรวจสอบข้อตกลงเบือ้งต้นของการวเิคราะห์ถดถอยพหคุณูแบบอย่างง่าย เพือ่ตรวจสอบตวัแปรอิสระ

ไม่มีความสัมพันธ์กันเอง โดยพิจารณาจากค่าสหสัมพันธ์เพียร์สัน (Pearson’s Correlation) ดังตารางที่ 1 ดังนี้

ตารางที่ 1 การวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิสหสัมพันธ์พหุคูณของตัวแปร ที่ส่งผลต่อความตั้งใจในการลาออกจากงานของบุคลากรในโรงไฟฟ้า

แห่งหนึ่งในจังหวัดราชบุรี

ตัวแปร Y (X
1
) (X

2
)

ความตั้งใจในการลาออกจากงาน (Y) 1.000

ด้านความขัดแย้งในการท�างาน (X
1
) .264**

ด้านความพึงพอใจในงาน (X
2
) -.385** .315** 1.000

** มีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01

จากตารางที ่1 ตวัแปรอิสระทีม่คีวามสมัพนัธ์ทีม่คีวามสมัพนัธ์ต่อความตัง้ใจในการลาออกจากงาน มนียัส�าคัญทางสถติท่ีิระดบั 0.01 

มีจ�านวน 2 ด้าน ได้แก่ ความพึงพอใจในงาน (X
2
) มีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (r) = -0.382** รองลงมา คือ ด้านความขัดแย้งในการท�างาน 

(X
1
) มีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (r) = .264**

ตารางที่ 2 แสดงค่า Tolerance และ VIF (Variance Inflation Factor) ของตัวแปรพยากรณ์ด้านความขัดแย้ง

ตัวแปร Tolerance VIF

ด้านความขัดแย้งในการท�างาน (X
1
) 1.000 1.000

ด้านความพึงพอใจในงาน (X
2
) 1.000 1.000

จากตารางที่ 4.17 ผลการวิเคราะห์ค่า Tolerance และ VIF ของตัวแปรพยากรณ์ด้านความขัดแย้งในการท�างาน และด้านความ

พึงพอใจในงาน เม่ือตรวจสอบความเป็นพหุสัมพันธ์ร่วม พบว่า ค่าของตัวพยากรณ์ตัวแปรทั้ง 2 ด้าน มีค่า1.000 และ VIF มีค่า1.000  

ตามเกณฑ์ที่ก�าหนดให้ค่า Tolerance มีค่ามากกว่า 0.01 และ VIF ไม่เกิน 10 แสดงว่าตัวแปรพยากรณ์ดังกล่าวไม่เกิดปัญหาความเป็น 

พหุสัมพันธ์ร่วม จะเห็นว่าตัวแปรพยากรณ์ทุกตัวแปรเป็นตามข้อตกลงเบื้องต้นในการวิเคราะห์การถดถอย



254

National Research Conference 2021: NRC 2021
“Business beyond the Pandemic”

21 สิงหาคม 2564

คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ตารางที่ 3  การวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณของตัวแปรอิสระที่ส่งผลต่อความตั้งใจในการลาออกจากงานของบุคลากรในโรงไฟฟ้าแห่งหนึ่ง

ในจังหวัดราชบุรี

ตัวแปร
ความตั้งใจในการลาออกจากงาน (y) sig

b S.E
est

β t

ค่าคงที่ 1.467 0.510 2.878

ด้านความขัดแย้งในการท�างาน (X
1
) 0.265 0.040 0.428 6.634** 0.000

ด้านความพึงพอใจในงาน (X
2
) -0.217 0.027 -0.520 -8.057** 0.000

R = 0.560a SE
est 

= 0.699  F = 41.771

R2 = 0.313 Adjusted R2 = 0.306  Sig. = 0.000

**มีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 *มีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

จากตารางที ่3 การวเิคราะห์การถดถอยพหคุณู (Multiple Regression Analysis) ด้วยวธิกีารเลอืกตวัแปรอสิระทกุตัวเข้าสมการ 

(Enter) พบว่า สามารถพยากรณ์ตวัแปรอสิระทีส่่งผลต่อความตัง้ใจในการลาออกจากงาน โดยมนียัส�าคัญทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 (F = 41.771**, 

sig = 0.000) โดยความขัดแย้งในการท�างาน (X
1
) ด้านความพึงพอใจในงาน (X

2
) สามารถอธิบายความสัมพันธ์ของตัวแปรอิสระที่ส่งผลต่อ

ความตั้งใจในการลาออกจากงาน ได้ร้อยละ 30.60 (Adjusted R2 = 0.306) ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์พหุคูณเท่ากับ 0.560 (R = 0.560) 

ค่าความคลาดเคลื่อนมาตรฐานในการพยากรณ์เท่ากับ 0.699 (SE
est

 = 0.699) ค่าคงที่ของสมการการถดถอยเชิงพหุในรูปแบบคะแนนดิบ

เท่ากับ 1.467 (a = 1.467)

สมการพยากรณ์ตัวแปรอิสระที่ส่งผลต่อความตั้งใจในการลาออกจากงาน

= 0.428 (X
1
) - 0.520 (X

2
)

อภิปรายผล สรุปและข้อเสนอแนะ 

ผลการศกึษาปัจจยัของความขดัแย้งในการท�างาน ส่งผลทางบวกต่อความตัง้ใจในการลาออกจากงานของบคุลากรในโรงไฟฟ้าแห่ง

หนึ่งในจังหวัดราชบุรี ลาออกจากงานของบุคลากรในโรงไฟฟ้าแห่งหนึ่งในจังหวัดราชบุรี อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งเป็นไป

ตามสมมติฐานที่ต้ังไว้ ดังน้ัน จึงยอมรับสมมติฐาน โดยมีค่าเฉล่ียอยู่ในระดับปานกลาง(3.24) แสดงให้เห็นว่า ความขัดแย้งส่งผลท�าให้เกิด

ความตัง้ใจในการลาออกจากงาน เนือ่งจากในการท�างานของทกุคนย่อมเกิดปัญหาในด้านต่างๆ ถงึแม้อาจจะมองว่าเป็นปัญหาเพยีงเลก็น้อย 

หากเกิดการสะสมหลายๆเรื่อง ส่งผลท�าให้เกิดความตั้งใจในการลาออกจากงาน 

ผลการศกึษาปัจจยัของความพงึพอใจในงาน ส่งผลทางลบต่อความตัง้ใจในการลาออกจากงานของบคุลากรในโรงไฟฟ้าแห่งหนึง่ใน

จังหวัดราชบุรี อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ ดังนั้น จึงยอมรับสมมติฐาน โดยมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับ

ปานกลาง(3.42) แสดงให้เหน็ว่า ความพงึพอใจในงาน ส่งผลท�าให้เกดิความตัง้ใจในการลาออกจากงาน เพราะหากดอูงค์ประกอบในเรือ่งของ

ค่าตอบแทนที่พนักงานควรได้ แต่ไม่คุ้มกับความสามารถที่ปฏิบัติอยู่ ก็เป็นสิ่งที่ท�าให้รู้สึกว่าไม่พึงพอใจกับสิ่งที่ได้รับ รวมไปถึงในการท�างาน

นั้นๆ มีโอกาสเติบโตหรือก้าวหน้าไปในทางที่ดีขึ้น หากท�างานให้องค์กรไปเรื่อยๆ แล้วเกิดความรู้สึกว่าไม่เกิดความก้าวหน้าก็เป็นสิ่งที่ท�าให้

เกิดการลาออกจากงาน 

สรปุ ผลการวจิยัสะท้อนให้ถงึปัจจยัใจต่างๆ ทีส่่งต่อความตัง้ใจในการลาออกจากงาน ถงึแม้จะปฏบิตังิานอยูใ่นต�าแหน่งงานใดกต็าม 

หากเกิดปัญหาที่ท�าให้เกิดผลกระทบหรือท�าให้รู้สึกเกิดความขัดแย้งหรือเกิดความพึงพอใจกับงาน ก็ท�าให้ผู้ที่ปฏิบัติงานเกิดความคิดหรือ

ตัดสินใจในการลาออกจากงานในที่สุด ดังนั้น ควรหาสาเหตุที่แท้จริง และหาทางป้องกันต่างๆ เพื่อไม่ให้เกิดปัญหา และไม่ส่งผลเสียให้กับ

องค์กร

ข้อเสนอแนะจากการวิจัย

ผลการศกึษางานวิจัยความขดัแย้งในการท�างาน และความพงึพอใจในงาน ทีส่่งผลต่อความตัง้ใจในการลาออกจากงานครัง้นี ้ท�าให้

ทราบปัจจัยบางปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความตั้งใจในการลาออกจากงาน องค์กรสามารถน�าผลการวิจัยไปใช้เป็นแนวทาง เพื่อป้องกันการเกิด

ปัญหาในแต่ละด้าน และเตรียมความพร้อมที่จะรับมือและแก้ไขปัญหาได้อย่างถูกวิธี และเป็นการลดอัตราการลาออกของผู้ปฏิบัติงาน 

และเป็นการส่งเสริมความสามารถในการท�างานให้กับองค์กรได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ
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ข้อเสนอแนะในการท�าวิจัยครั้งต่อไป

1. ควรศกึษาปัจจยัอืน่ๆ เพ่ิมเตมิ ในประเดน็ทีส่่งผลต่อความต้ังใจในการลาออกจากงาน เพือ่เป็นประโยชน์ในการเพิม่ประสทิธิภาพ

ของการท�างาน มีการวางแผนและป้องกันไม่ให้ผู้ปฏิบัติมีความคิดที่จะลาออกจากงาน

2. การวิจัยในครั้งนี้ เป็นการศึกษาวิจัยเชิงปริมาณ โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลเท่านั้น ดังนั้นใน

การวิจัยครั้งต่อไป ควรน�าการวิจัยเชิงคุณภาพมาใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล เพ่ือให้ได้ข้อมูลเชิงลึกมากขึ้น และน�าข้อมูลไปวิเคราะห์ 

เพื่อความสมบูรณ์ของงานวิจัยมากยิ่งขึ้น

3. ควรศกึษากลุม่ตวัอย่างอืน่ เช่น กลุม่ราชการ หรอืบรษิทัเอกชน เพือ่ให้ทราบถงึปัจจยัต่างๆทีท่�าให้เกิดความขดัแย้งขึน้ภายใน

องค์กร จนท�าให้เกิดความตั้งใจในการลาออกจากงาน
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การพัฒนากรอบแนวคิดการวิจัย: ปัจจัยการจัดการความรู้นวัตกรรมสีเขียว

ที่ส่งผลต่อความส�าเร็จของธุรกิจเนื้อจากพืช (Plant-based Meat) 

Develop a conceptual framework: Green Innovation Knowledge Management 

Factors Affecting the Success of Plant-based Meat Business

เมธนีย์ โตสุวรรณ์1

 Maythanee Tosuwan1

บทคัดย่อ

บทความนี้นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนากรอบแนวคิดการวิจัย ปัจจัยการจัดการความรู้นวัตกรรมสีเขียวที่ส่งผล ต่อความส�าเร็จของ

ธุรกิจเนื้อจากพืช ศึกษาความสัมพันธ์ของความส�าเร็จธุรกิจเนื้อจากพืช (Plant-based Meat) โดยการทบทวนวรรณกรรมน�ามาสร้างกรอบ

แนวคดิการวจิยั ดงันี ้H1 ปัจจยัการจดัการความรูม้ส่ีงผลต่อนวตักรรมสเีขยีวของธรุกิจเนือ้จากพชื H2 นวตักรรมสเีขยีวส่งผลต่อความส�าเรจ็

ของธรุกจิเนือ้จากพชื โดยตวัแปรทีใ่ช้ในการศกึษาการจดัการความรู้ คอื คน เทคโนโลยี และกระบวนการความรู ้ตัวแปรตามท่ีใช้ในการศกึษา

ความส�าเร็จของธุรกิจเนื้อจากพืช ใช้ คือ การวัด Balanced Scorecard (BSC) เป็นแนวทางและน�ามาพัฒนาผลิตภัณฑ์สีเขียวเนื้อจากพืช 

(Plant based meat) ที่เป็นมิตรกับสังคมและสิ่งแวดล้อม เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนต่อไป

ค�าส�าคัญ: การจัดการความรู้, นวัตกรรมสีเขียว,ความส�าเร็จของธุรกิจ, ธุรกิจเนื้อจากพืช

Abstract

The objective of this article is to develop a conceptual framework. Green Innovation Knowledge Management 

Factors Affecting the Success of Plant-Based Meat Business Study the relationship of success in the plant-based meat 

business by reviewing the literature to create the research conceptual framework as follows: H1 Knowledge  

management factors affecting green innovation of plant-based meat business H2 Green innovation Affects the success 

of the plant-based meat business The variables used in the study of knowledge management were people, 

technology, and knowledge processes. The dependent variable used in the study on the success of the plant-based 

meat business was the Balanced Scorecard (BSC) measurement as a guideline and used to develop green plant-based 

meat products that are socially and environmentally friendly. for further sustainable development

Keywords: knowledge management, green innovation, business success, plant-based meat 

บทน�า

ในช่วง 2-3 ปีทีผ่่านมาพบว่า อตุสาหกรรมเนือ้ปรงุแต่งจากพชืกลายเป็นธรุกิจทีเ่กิดขึน้ใหม่ และขยายตวัอย่างรวดเรว็ ส่วนใหญ่อยู่

ในสหรัฐอเมริกา ยุโรป และอิสราเอล หรือมีผู้เข้ามาลงทุนในธุรกิจประเภทนี้มากขึ้น ท�าให้การแข่งขันเพิ่มสูงขึ้น ส่งผลให้ต้นทุนการผลิตมีแต่

ลดลง จนใกล้เคียงกับราคาเนื้อสัตว์แท้ จากข้อมูลของ Euromonitor (สเต๊กเนื้อจากพืช 100% อาหารปฏิวัติวงการ, 2563: เว็บไซต์) พบว่า

ในสหรัฐอเมริกา ยอดขายอาหารส�าเร็จรูปของเนื้อจากพืช ขยายตัวต่อเนื่องระหว่างปี 2556 – 2561 มีอัตราการเติบโตเฉลี่ยถึงปีละ 15.4% 

เทียบกับเนื้อแปรรูป (Processed Meat) ที่เติบโตปีละ 1.2% ซึ่งสอดคล้องกับข้อมูลของ NPD Group ผู้ประกอบการในสหรัฐอเมริกาที่ขาย

เบอร์เกอร์และแซนด์วชิเนือ้ทีท่�าจากพชื พบว่า ยอดขายระหว่างเมษายน 2561 – มีนาคม 2562 เพิม่ขึน้ถึง 7.8% ซึง่มากสุดเป็นประวตักิารณ์

ส�าหรับในประเทศไทยกระแสการรับประทานอาหารเพื่อสุขภาพได้รับความนิยมเพิ่มมากขึ้น ส่งผลให้การแข่งขันในธุรกิจอาหารมี

ความรนุแรงมากยิง่ขึน้ ประกอบกับพฤตกิรรมผูบ้รโิภคทีเ่ปลีย่นแปลงอย่างรวดเรว็ ข้อมลูของสวนดสุติโพล มหาวทิยาลยัสวนดสุติ (สวนดสุติ

โพล, 2563: เว็บไซต์) พบว่า ในปี 2563 เกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ท�าให้พฤติกรรมเกี่ยวกับอาหารการกินของคนไทย

ที่เปลี่ยนแปลงมากที่สุด คือ ความใส่ใจในการเลือกอาหาร คิดเป็นร้อยละ 79.28 และเรื่องเกี่ยวกับอาหารที่อยากเรียนรู้มากที่สุด คือ อาหาร

เพื่อสุขภาพ คิดเป็นร้อยละ 53.32 รวมทั้งในปัจจุบันใกล้เข้าสู่ยุคอาหารก�าลังขาดแคลน ท�าให้ผู้ผลิตส่วนใหญ่เริ่มคิดหาวิธีการท�าให้อาหาร

เพยีงพอต่อประชากรโลก ตัง้แต่ขัน้ตอนการเลีย้งด ูการผลติ ไปจนถงึขัน้ตอนการขนส่ง จนกลายมาเป็นกระแสอาหารรกัษ์โลก อย่างเนือ้จาก
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พืช (Plant based meat) ตัวช่วยอาหารทดแทนเนื้อสัตว์ที่ให้สารอาหารครบถ้วนและในขณะเดียวกัน ยังได้รสชาติเนื้อที่อร่อยเหมือนกับ

เนื้อสัตว์จริงๆ ที่เรารับประทานกันอยู่อีกด้วย กระแสของเนื้อจากพืช (Plant-Based Meat) ไม่ใช่เรื่องใหม่ส�าหรับคนไทย และอยู่กับวิถี  

การด�ารงชีวิตของคนไทย เห็นได้จาก เทศกาลกิจเจของไทยที่จัดขึ้นประจ�าทุกปี นอกจากนี้ยังมีการคาดการณ์มูลค่าตลาด เนื้อจากพืช  

(Plant-Based Meat) ของไทยโตเฉลีย่ปีละ 10% และในส่วนของมลูค่าตลาดทัว่โลกและในประเทศไทยมแีนวโน้มสงูขึน้ นอกจากนีจ้ากสถติิ

ยอดขายและอัตราการเติบโตของเนื้อจากพืช (Plant-Based Meat) แต่ละประเภทในสหรัฐฯ ปี 2562 เนื้อจากพืช (Plant-Based Meat) 

ได้รับความสนใจอันดับ 2 รองจาก น�้านมจากพืช (Plant-based Milk & Dairy) (ศูนย์วิจัยกรุงไทย คาดมูลค่าตลาด, 2563: เว็บไซต์) ส�าหรับ

ประเทศไทยที่ก�าลังก�าลังเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ (สถิติผู้สูงอายุ, 2564: เว็บไซต์) จึงได้ให้ความสนใจในกระแสดังกล่าว เนื่องจากมีความต้องการ

รกัษาสขุภาพมากขึน้ ประกอบกบัสถานการณ์ การแพร่ระบาดของเชือ้ โควดิ-19 ทีม่คีวามกงัวลเรือ่งความปลอดภัยในการรบัประทานอาหาร

จากเนื้อสัตว์ ซึ่งผู้ศึกษาเห็นว่าในอนาคต เนื้อจากพืช (Plant-Based Meat) จะมีอัตราการเติบโตที่สูงยิ่งขึ้น จะเห็นได้ว่า การบริโภคเนื้อจาก

พืช อาจไม่ใช่กระแสแค่ชั่วคราว หากแต่มีแนวโน้มเติบโตขึ้นเรื่อย ๆ ในปัจจุบันเนื้อจากพืชมีจุดเด่นหลายเรื่อง ทั้งเป็นมิตรต่อสุขภาพและสิ่ง

แวดล้อม ให้คณุค่าทางโภชนาการไม่ด้อยกว่าเนือ้สตัว์จรงิ ดงันัน้ ผู้ผลิตควรใช้โอกาสนีใ้นการจัดการความรูเ้กีย่วกบันวตักรรมสีเขยีวเพือ่สร้าง

ความได้เปรียบทางการแข่งขันนั่นเอง

ความได้เปรยีบทางการแข่งขนั หมายถงึ ความสามารถทีเ่ป็นเลิศขององค์กรหนึง่ ในการด�าเนินกลยทุธ์วิธต่ีางๆ เพือ่เสนอขายสนิค้า

และบริการที่มีความโดดเด่น มีคุณค่า ประสิทธิภาพสูงเหนือกว่าคู่แข่งขัน โดยอยู่บนพื้นฐานการสร้าง ความพึงพอใจให้แก่ลูกค้า (กิรติพงษ์ 

ปัญญาเรือง, 2559) ซึ่งเป็นสิ่งที่องค์กรธุรกิจต้องให้ความส�าคัญ ในการสร้างความสามารถที่แตกต่างเหนือกว่าคู่แข่งขัน ส่งผลให้องค์กรมีข้อ

ได้เปรยีบทางการแข่งขนัสงูท�าให้องค์กรประสบความส�าเรจ็ ได้ด ีทัง้นี ้ความได้เปรยีบทางการแข่งขนั มอีงค์ประกอบ 4 ด้าน คอื ประสทิธภิาพ 

(Efficiency) คุณภาพ (Quality) นวัตกรรม (Innovation) การตอบสนองต่อลูกค้า (Responsiveness) (วิทยา ด่านธ�ารงกูล. 2546: 38-39) 

จะเห็นได้ว่านวัตกรรมถือว่าเป็นองค์ประกอบส่วนหนึ่งที่สร้างความได้เปรียบทางการแข่งขัน

จึงเป็นที่มาในการศึกษาเกี่ยวกับนวัตกรรม ซึ่งการที่จะพัฒนาอย่างยั่งยืน ประเด็นเกี่ยวกับวิ่งแวดล้อม คือ นวัตกรรมสีเขียวนั้นเอง 

นวตักรรมสเีขยีว หมายถงึ การสร้างสรรค์หรอืการประดษิฐ์ผลิตภณัฑ์และบริการใหม่ การพฒันาของเดมิให้ดข้ึีนอย่างชดัเจน และกระบวนการ

ผลิต วิธีการท�าการตลาด การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างองค์กร หรือการเปลี่ยนแปลงวิธีการท�างานทางธุรกิจ อันน�าไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน 

(OECD, 2013)

ซึง่สิง่หนึง่ทีธ่รุกจิอาหารเนือ้จากพชื ควรตระหนกัคอื การจัดการความรูเ้กีย่วกบันวตักรรมสเีขยีวอนัจะส่งผลต่อความส�าเรจ็ในธรุกจิ

อาหารเนื้อจากพืชซึ่งตัวแปรที่ใช้ในการศึกษา คือ องค์ประกอบส�าคัญของการจัดการความรู้ (Knowledge Process) 1. คน 2. เทคโนโลยี 

และ 3. กระบวนการความรู้

ความส�าเร็จของธุรกิจ โดยการวัดการวัดผลความส�าเร็จในการด�าเนินงาน ในการศึกษาครั้งนี้ จะใช้การประเมินผลในส่วนของผล

ประกอบการของธุรกิจ โดยใช้เครื่องมือทางการจัดการ คือ Balanced Scorecard (BSC) มี 4 มุมมอง ดังนี้ มุมมองด้านการเงิน (Financial 

Perspective) มุมมองด้านลูกค้า (Customer Perspective) มุมมองด้านกระบวนการภายใน (Internal Process Perspective) และมุม

มองด้านการเรยีนรูแ้ละพฒันา (Learning and Growth Perspective) (Kaplan & Norton, 2007) (วารสารจดหมายข่าว สป.มท. 2546,หน้า 

28 – 33)

แม้ว่านวัตกรรมสีเขียวจะถูกกล่าวถึงอย่างแพร่หลายในด้านนวัตกรรมเพื่อเป็นประโยชน์ต่อสิ่งแวดล้อม แต่ยังขาดการตระหนักใน

เรื่องของสิ่งแวดล้อมเพื่อส่งเสริมให้เข้าไปอยู่ในการใช้ชีวิตประจ�าวัน สถานการณ์โรคระบาดต่างๆ การหลีกเลี่ยงกินเนื้อที่แท้จึงเป็นแนวทาง

ทีน่่าสนใจและปัจจบุนัธรุกจิเนือ้จากพชืยงัไม่แพร่หลาย จึงเป็นการเพิม่ทางเลอืกให้กบัผูบ้รโิภค เพือ่ส่งเสรมิให้เหน็ความส�าคญัโดยสนใจ การ

พัฒนากรอบแนวคิดการวิจัย: ปัจจัยการจัดการความรู้นวัตกรรมสีเขียวที่ส่งผลต่อความส�าเร็จของธุรกิจเนื้อจากพืช (Plant-based Meat) 

ส่งผลให้มีการพัฒนาอย่างยั่งยืนที่แท้จริง ซึ่งจะมีประโยชน์กับทั้งผู้บริโภคและผู้ประกอบธุรกิจให้ประสบความส�าเร็จได้ดี

วัตถุประสงค์ของการวิจัย

1. เพื่อพัฒนากรอบแนวคิดการวิจัย ปัจจัยการจัดการความรู้นวัตกรรมสีเขียวที่ส่งผลต่อความส�าเร็จของธุรกิจเนื้อจากพืช

2. ศึกษาความสัมพันธ์ของความส�าเร็จธุรกิจเนื้อจากพืช (Plant-based Meat)
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การทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง

การจัดการความรู้ (Knowledge Management : KM)

(Dave Snowden, 2002) กล่าวว่า องค์กรต้องมีการจัดการความรู้ เพื่อปรับปรุงประสิทธิผล ของการตัดสินใจในองค์กร และ 

เพื่อสร้างนวัตกรรม

(Ryoko Toyama, 2015) กล่าวว่า การจัดการความรู้ หมายถึง การจัดการเพื่อเอื้อให้เกิดความรู้ใหม่ โดยใช้ความรู้ท่ีมีอยู ่

และประสบการณ์ของคนในองค์กรอย่างเป็นระบบเพื่อพัฒนานวัตกรรมที่จะท�าให้มีความได้เปรียบเหนือคู่แข่งทางธุรกิจ

(การจัดการความรู้คืออะไร, 2560: เว็บไซต์) การจัดการความรู้ (Knowledge Management : KM) หมายถึง การรวบรวมองค์

ความรู้ที่มีอยู่ในธุรกิจซึ่งกระจัดกระจายอยู่ในตัวบุคคลหรือเอกสาร มาพัฒนาให้เป็นระบบ เพื่อให้ทุกคนในองค์กรสามารถเข้าถึงความรู้  

และพัฒนาตนเองให้เป็นผู้รู้ รวมทั้งปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ อันจะส่งผลให้องค์กรมีความสามารถในเชิงแข่งขันสูงสุด โดยที่ความรู้

มี 2 ประเภท คือ

1.  ความรู้ที่ฝังอยู่ในคน (Tacit Knowledge) เป็นความรู้ที่ได้จากประสบการณ์ พรสวรรค์หรือสัญชาติญาณของแต่ละบุคคลใน

การท�าความเข้าใจในสิ่งต่าง ๆ เป็นความรู้ที่ไม่สามารถถ่ายทอดออกมาเป็นค�าพูดหรือลายลักษณ์อักษรได้โดยง่าย เช่น ทักษะในการท�างาน 

งานฝีมือ หรือการคิดเชิงวิเคราะห์ บางครั้ง จึงเรียกว่าเป็นความรู้แบบนามธรรม

2.  ความรูท้ีช่ดัแจ้ง (Explicit Knowledge) เป็นความรูท้ีส่ามารถรวบรวม ถ่ายทอดได้ โดยผ่านวธิต่ีาง ๆ  เช่น การบนัทึกเป็นลาย

ลักษณ์อักษร ทฤษฎี คู่มือต่าง ๆ และบางครั้งเรียกว่าเป็นความรู้แบบรูปธรรม

ดังนั้น การจัดการความรู้ จึงหมายถึง การรวบรวมองค์ความรู้ที่มีอยู่ เพื่อปรับปรุงประสิทธิผลในธุรกิจ โดยใช้ความรู้ท่ีมีอยู่และ

ประสบการณ์ของคนในองค์กรอย่างเป็นระบบเพื่อพัฒนานวัตกรรมที่จะท�าให้มีความได้เปรียบเหนือคู่แข่งทางธุรกิจ 

องค์ประกอบส�าคัญของการจัดการความรู้ (Knowledge Process) 1. คน 2. เทคโนโลยี และ 3. กระบวนการความรู้ เพื่อน�าความ

รู้จากแหล่งความรู้ไปให้ผู้ใช้ เพื่อท�าให้เกิดการเรียนรู้ พัฒนา และปรับปรุง เพื่อสร้างนวัตกรรมใหม่ ๆ โดยมีรายละเอียดดังนี้ (องค์ประกอบ

ในการจัดการความรู้, 2559: เว็บไซต์) 

1.  คน (man) ในการจัดการความรู้ คนเป็นองค์ประกอบที่ส�าคัญที่สุด เนื่องจากคนเกี่ยวข้องกับการจัดการความรู้ส่วนบุคคล 

(personal knowledge management-PKM) คือ ผู้ซึ่งต้องการจัดการความรู้เพื่อการใช้ประโยชน์กับตัวเอง จึงสามารถจัดการทุกอย่างทุก

ขึ้นตอนได้เองเป็นส่วนใหญ่ อาจจะมีบ้างที่ต้องเกี่ยวข้องกับคนอื่น 

2. เทคโนโลยี (Information Technology-IT) ในเรื่องของการจัดการความรู้นั้นมีงานวิจัยเป็นจ�านวนมาก ที่พยายามอธิบาย

ความสมัพนัธ์และบทบาทของเทคโนโลยสีารสนเทศกบัการจดัการความรู้ ดงัทีป่รากฏว่าเป็นเรือ่งราว จ�านวนมากทีแ่สดงถงึการจดัการความ

รู้ขององค์กรผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ แม้ว่ากระบวนการจัดการความรู้ เป็นกระบวนการที่ไม่ใช้เทคโนโลยี แต่เทคโนโลยีก็เป็นที่ถูก

คาดหมายว่าเป็นเครื่องมือส�าคัญอย่างหนึ่งที่จะช่วยให้การจัดการความรู้ประสพความส�าเร็จ องค์กรส่วนใหญ่จึงมีการจัดสรรงบประมาณใน

การน�าเทคโนโลยีที่เหมาะสม มาเป็นเครื่องมือช่วยในการจัดการความรู้ขององค์กร 

 เทคโนโลยสีารสนเทศทีเ่กีย่วข้องและมบีทบาทในการจดัการความรูป้ระกอบด้วยเทคโนโลยใีนการส่ือสาร (Communication 

Technology), เทคโนโลยีการท�างานร่วมกัน (Collaboration Technology) และเทคโนโลยีในการจัดเก็บ (Storage Technology)

3.  กระบวนการความรู้ (Process) เป็นกระบวนการทีจ่ะช่วยให้เกดิพฒันาของความรู ้หรอืการจดัการ ความรู ้ทีจ่ะเกดิขึน้ภายใน

องค์กร

แนวคิดนวัตกรรมสีเขียว 

ค�าว่า “สีเขียว” ในบทความนี้หมายถึง เกี่ยวกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม การใช้สิ่งแวดล้อม อย่างมีเหตุผล เพื่ออ�านวยให้มีคุณภาพ 

ชวีติทีด่ตีลอดไปแก่มนษุย์ การอนรุกัษ์พลงังาน การลดปรมิาณขยะ การลดสารพษิ การอนรุกัษ์น�า้ และการมมีาตรฐานการรบัรอง เพือ่อนรัุกษ์

สิ่งแวดล้อม (การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, 2564: เว็บไซต์)

นวตักรรม คือ “สิง่ใหม่ทีเ่กิดจากการใช้ความรู ้และความคดิสร้างสรรค์ทีมี่ประโยชน์ต่อเศรษฐกจิและสงัคม” (ส�านกังานนวตักรรม

แห่งชาติ, 2549)

(Peter F. Drucker, 1985) ได้ให้ค�านิยามค�าว่า “นวัตกรรม” ไว้ว่า เป็นเครื่องมือเฉพาะส�าหรับผู้ประกอบการในการสร้างผล

ประโยชน์จากการเปลี่ยนแปลงต่างๆ เพื่อสร้างธุรกิจและบริการที่แตกต่างและสร้างรายได้

(David Smith, 2006) กล่าวเอาไว้ว่า รูปแบบ ของ Innovation มีสามแบบ คือ
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1.  นวัตกรรมผลิตภัณฑ์ (Product Innovation): ซึ่ง โดยส่วนใหญ่ก็หมายถึง ผลิตภัณฑ์ ที่ ใช้กับ คนหรือผู้บริโภค เช่นเครื่องซัก

ผ้า เครื่องดูดฝุ่น เป็นต้น ซึ่งนวัตกรรมที่จะเกิดขึ้น ก็ จะเกี่ยวข้อง กับ ส่วนประกอบ (components) และระบบ (System) ซึ่งจะเขียนต่อไป 

ในเรื่องประเภทของ Innovation 

2.  นวตักรรมด้านบรกิาร (Services Innovation): (Intangible product) หรอื การบรกิาร (services) เช่น ประเภทของนวตักรรม 

ด้านบริการนั้น ไม่สามารถจับต้องได้เหมือน Product Innovation จะเป็นรูปแบบของการให้บริการ เช่น การเปลี่ยนแปลงของ บริการด้าน

การเงินของธนาคาร บริการของบริษัทมือถือด้านโปรโมชั่น ต่างๆ เช่น AIS สามารถให้ ลุกค้าก�าหนด ประเภท โปรโมชั่นได้เอง เป็นต้น

3.  นวัตกรรมกระบวนการ (Process Innovation): ประเภทที่สาม ของ innovation นี้ David Smith บอกว่า ถ้าเกิดขึ้นจะมี

ผล กระทบต่อสังคม กว่า สองประเภท ด้านบน

นวัตกรรมสีเขียว หมายถึง การสร้างสรรค์หรือการประดิษฐ์ผลิตภัณฑ์และบริการใหม่ การพัฒนาของเดิมให้ดีขึ้นอย่างชัดเจน และ

กระบวนการผลติ วธิกีารท�าการตลาด การเปลีย่นแปลงโครงสร้างองค์กร หรอืการเปลีย่นแปลงวธิกีารท�างานทางธรุกจิ อนัน�าไปสูก่ารพฒันา

อย่างยั่งยืน (OECD, 2013)

นวัตกรรมสีเขียวที่ถูกน�ามาใช้ในการผลิตภาคอุตสาหกรรม ได้แก่ นวัตกรรมผลิตภัณฑ์สีเขียว (green product innovation) 

และนวัตกรรมกระบวนการสีเขียว (green process innovation) ซึ่งมีรายละเอียดและตัวอย่าง ดังนี้

1.  นวัตกรรมผลิตภัณฑ์สีเขียว (green product innovation) หมายถึง การสร้างสรรค์ การพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ หรือการ

ปรับปรุงผลิตภัณฑ์เดิมที่มีอยู่แล้วให้มีคุณภาพหรือประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น

การน�านวัตกรรมผลิตภัณฑ์สีเขียวมาใช้ในการผลิตสินค้าก่อให้เกิดผลต่าง ๆ ได้แก่ ลดการใช้วัตถุดิบหรือวัสดุในการผลิตสินค้า

หรือบรรจุภัณฑ์ และการลดสารประกอบที่เป็นพิษในผลิตภัณฑ์ ลดการใช้พลังงานในระหว่างการบริโภคสินค้าหรือการใช้ผลิตภัณฑ์และช่วย

ลดขยะ โดยการออกแบบผลิตภัณฑ์ท่ีใช้แล้วน�ากลับมาใช้ใหม่ หรือเป็นวัตถุดิบให้กับการผลิตสินค้าชนิดอื่น โดยนวัตกรรมสีเขียวก่อให้เกิด

การพัฒนาผลิตภัณฑ์ ท�าให้เกิดผลดีหรือลดผลกระทบด้านเสียต่อสิ่งแวดล้อม ตลอดวงจรผลิตภัณฑ์

2.  นวัตกรรมกระบวนการสีเขียว (green process innovation) หมายถึงการเปลี่ยนแนวทาง หรือวิธีการการประยุกต์ใช้

แนวคิดวิธีการ หรือกระบวนการใหม่ในการลดมลพิษ การจัดการของเสียหรือการเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการผลิต (นวัตกรรมสีเขียว 

อุตสาหกรรมเป็นมิตร สวล, 2561: เว็บไซต์) นวัตกรรมสีเขียวสามารถแบ่งออกได้เป็น 4 ประเภท ใหญ่ ๆ ได้แก่ 

1.  นวัตกรรมการจัดการสีเขียว (green management innovation) เป็นกระบวนการที่เกิดขึ้นภายในองค์กร โดยผู้บริหารและ

คนในองค์กรร่วมกันวางแผนการด�าเนินงานออกแบบการท�างานที่มีส่วนช่วยสิ่งแวดล้อมและลดการใช้พลังงาน

2.  นวัตกรรมผลิตภัณฑ์สีเขียว (green product innovation) เป็นการออกแบบผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

3.  นวัตกรรมกระบวนการสีเขียว (green process innovation) เป็นการใช้เทคโนโลยีมาช่วยในกระบวนการผลิตที่เป็นมิตรกับ

สิ่งแวดล้อม

4.  นวัตกรรมบริการสีเขียว (green service innovation) การให้บริการทั้งลูกค้าและบุคลากรในองค์กรอย่างเป็นมิตรกับสิ่ง

แวดล้อม 

ความส�าเร็จของธุรกิจ 

(สวลี วงศ์ไชยา และ พีชญาดา พื้นผา, 2561) กล่าวว่า ความส�าเร็จของธุรกิจจึงเป็นหัวใจส�าคัญที่จะท�าให้องค์กรธุรกิจอยู่รอด

แนวคดิเกีย่วกบัความส�าเรจ็ของธุรกจิมดีงัต่อไปนี ้กล่าวว่า ความส�าเรจ็ในธรุกจิ คอืการมุง่หวงัยอดขายทีใ่ห้ผลก�าไรต่อองค์กร ดงันัน้โดยสรปุ

ความส�าเร็จของธุรกิจหมายถึงสิ่งที่ท�าให้องค์กรบรรลุความส�าเร็จตามวัตถุประสงค์หลักของกิจการแบ่งเป็น 3 ปัจจัย ได้แก่ 1) จ�านวนลูกค้า 

2) ยอดขาย และ 3) ผลก�าไร 

(Pletney and Barbatov, 2016) กล่าวว่า ความส�าเร็จของธุรกิจ คือการพิจารณาผลลัพธ์ตามวัตถุประสงค์หลักของกิจการโดย

เน้นที่ผลประโยชน์ที่องค์กรจะได้รับทั้งในรูปตัวเงินและในรูปที่ไม่เป็นตัวเงิน

แนวคิดการวัดผลการปฏิบัติงานแบบ Balanced Scorecard (BSC)

แนวทางการวดัความส�าเรจ็ของผู้ประกอบธรุกจิแนวทางวดัความส�าเรจ็ มหีลากหลายตามวตัถปุระสงค์หรอืเป้าหมายของการด�าเนนิ

ธุรกิจนั้นๆ แต่แนวทางหนึ่งที่ถือว่าเป็นแม่แบบของการวัดผลที่นิยมน�ามาใช้วัดผลประกอบการคือ Balance Scorecard ซึ่งมีการวัดผลอยู่  

4 มุมมองคือ มุมมองด้านการเงิน มุมมองด้านลูกค้า มุมมองด้านกระบวนการภายใน และมุมมองด้านนวัตกรรมและการเรียนรู้ 
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(Kaplan & Norton, 2007) (วารสารจดหมายข่าว สป.มท. 2546, หน้า 28 – 33) เป็นผู้คิดค้นแนวคิด Balanced Scorecard 

(BSC) หมายถึง ระบบหรือกระบวนในการบริหารงานชนิดหนึ่งที่อาศัยการก�าหนดตัวชี้วัด (KPI) เป็นกลไกส�าคัญ Kaplan และ Norton ได้

ให้นิยามล่าสุดของ Balanced Scroecard ไว้ว่า “เป็นเครื่องมือทางด้านการจัดการที่ช่วยในการน�ากลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติ (Strategic 

Implementation) โดยอาศัยการวัดหรือประเมิน (Measurement) ที่จะช่วยท�าให้องค์กรเกิดความสอดคล้องเป็นอันหน่ึงอันเดียวกัน  

และมุ่งเน้นในสิ่งที่มีความส�าคัญต่อความส�าเร็จขององค์กร (Alignment and focused) ซึ่งการวัดผลอยู่ 4 มุมมอง รายละเอียดดังนี้

มุมมองด้านการเงิน (Financial Perspective) จะมองถึงผลประกอบการที่ตอบแทนจากการลงทุน (Return-on-capital  

employed) และกระแสเงินสดที่สะท้อนถึงความปรารถนาในผลลัพธ์เพียงระยะสั้น ๆ มุมมองนี้จะประกอบไปด้วยผลตอบแทนต่อทุนที่ใช้

ไปความสามารถในการท�าก�าไรกระแสเงินสดความคาดหมายประมาณการก�าไรยอดขายที่ยังท�ารายการไม่เสร็จสมบูรณ์ (Backlog) เป็นต้น

มุมมองด้านลูกค้า (Customer Perspective) ลูกค้าคือกลไกส�าคัญของการด�าเนินธุรกิจไม่มีลูกค้าก็ไม่มีธุรกิจลูกค้าประกอบด้วย

ลูกค้าเก่าและลูกค้าใหม่ลูกค้าเก่าเราต้องรักษาโดยการสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าอยู่อย่างสม�่าเสมอในขณะที่ลูกค้าใหม่อาจได้มาจากการ

ขยายตลาดคูค้่าหรอืการแนะน�าจากลกูค้าเก่าซึง่กจิการจะต้องสร้างความพงึพอใจหรอืความประทบัใจในการมดัใจลกูค้าไว้ตวัวดัความส�าเรจ็

ด้านลูกค้าคือจ�านวนลูกค้าที่เพิ่มขึ้นและส่วนแบ่งตลาดเป็นต้น

มุมมองด้านกระบวนการภายใน (Internal Process Perspective) กระบวนการภายในเป็นการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ให้คุ้มค่าและ

ปรับปรุงขั้นตอนในการการท�างานของกิจการให้กระชับและเกิดประสิทธิภาพมากที่สุดตัววัดด้านกระบวนการภายใน เช่น การควบคุมราย

จ่ายในการบริหารการลดต้นทุนการลดปริมาณงานที่ต้องท�าซ�้าซ้อน การลดความผิดพลาดของพนักงานเป็นต้น 

มุมมองด้านการเรียนรู้และพัฒนา (Learning and Growth Perspective) เป็นมุมมองที่จะตอบค�าถามที่ว่า องค์กรจะต้องมีการ

พัฒนาและปรบัปรุงอย่างไร เพือ่ทีจ่ะบรรลเุป้าหมายท่ีตัง้ไว้อย่างยัง่ยนื เช่น ความพึงพอใจการท�างานของพนกังาน (Employee Satisfaction), 

ระบบข้อมูลด้านสารสนเทศ (Information System) (Kaplan & Norton, 2007) 

การศกึษาคร้ังนีผู้ว้จิยัได้เลือกการวดัความส�าเรจ็เกีย่วกับนวตักรรมสเีขยีวในธรุกจิเนือ้จากพชื ใช้วธีิ Balance Scorecard โดยเลอืก 

4 มุมมอง คือ มุมมองด้านการเงิน (Financial Perspective) มุมมองด้านลูกค้า (Customer Perspective) มุมมองด้านกระบวนการภายใน 

(Internal Process Perspective) และมุมมองด้านการเรียนรู้และพัฒนา (Learning and Growth Perspective)

ผลิตภัณฑ์เนื้อจากพืชหรือเนื้อสังเคราะห์ (Plant-based Meat)

(ศูนย์วิจัยกรุงไทย คาดมูลค่าตลาด, 2563: เว็บไซต์) ผลิตภัณฑ์เนื้อจากพืชหรือเนื้อสังเคราะห์ (Plant-based Meat) หมายถึง 

อาหารในกลุ่มโปรตีนทางเลือก (Alternative Protein) ซึ่งใช้วัตถุดิบที่ท�าจากพืชที่ให้โปรตีนสูง เช่น ถั่ว เห็ด สาหร่าย ข้าวโอ๊ต อัลมอนด์  

แต่พัฒนารสชาติกลิ่น และสีสัน ให้เหมือนผลิตภัณฑ์จากสัตว์ (เนื้อสังเคราะห์ Plant based meat เพื่อคนรักสุขภาพและรักษ์โลก, 2563: 

เว็บไซต์) พืชที่ถูกน�ามาท�าให้กลายเป็นเนื้อสัตว์ที่รับประทานได้จริง ซึ่งให้กลิ่น รสชาติ และรูปลักษณ์ที่เสมือนจริงทั้งหมด ซึ่งเป็นการน�าเอา

องค์ประกอบของสารต่างๆ และฮโีมโกลบนิทีพ่บได้ทัง้ในพชืและเลอืดของสตัว์ โดยจะมเีหลก็เป็นส่วนประกอบของฮโีมโกลบนิ พร้อมไปด้วย

โปรตีนจากธัญพืช, โปรตีนจากพืชต่าง และโปรตีนจากน�้ามันสกัดธรรมชาติ นอกจากนี้ยังมีส่วนผสมของเซลลูโลส, สารสกัดจากยีสต์, เกลือ, 

กลีเซอรีนผัก, กรดน�้าส้ม และอีกหลากหลายสารสกัดที่สามารถทดแทนสารอาหารต่างๆ ภายในเนื้อสัตว์ได้อย่างครบถ้วน พร้อมการท�าออก

มาให้เหมอืนกับเนือ้สตัว์มากทีส่ดุ จนกระทัง่กลายเป็น Plant based meat ทีน่�ามาประกอบอาหารได้เหมือนกบัเนือ้สัตว์ทกุประการทีส่�าคญั

คือ ไม่ได้ท�าเพียงแค่เสมือนเนื้อหมูและเนื้อวัวเท่านั้น แต่ก�าลังพัฒนาสูตรให้กลายมาเป็นเนื้อปลาที่สามารถให้สารอาหารของปลาทะเลอย่าง

ครบถ้วนด้วยเช่นกนั แม้แต่เนือ้เบคอนและเนือ้สเตก็กส็ามารถท�าออกมาให้มรีสชาตอิร่อยไม่แพ้อาหารตวัจรงิจรงิเลยแม้แต่น้อย ส�าหรบัส่วน

ประกอบของ Plant based meat จะท�ามาจากพืชมากถึง 95% และมีส่วนผสมอื่นที่ไม่ใช่พืชประมาณ 5 เปอร์เซ็นต์ ดังนั้นจึงถือว่าเป็นเนื้อ

สัตว์แบบเสมือนจริงที่ไม่มีส่วนผสมของเนื้อสัตว์ชนิดใดๆ ทั้งสิ้น จึงกลายมาเป็นอาหาร ยุคใหม่ที่ก�าลังถูกพัฒนาให้กลายมาเป็นอาหารหลัก

ของคนทั้งโลกในอนาคต 

ประโยชน์ของผลิตภัณฑ์เนื้อจากพืชหรือเนื้อสังเคราะห์ (Plant-based Meat)

 1.  ให้สารอาหารครบถ้วน เนื่องจากมีสารอาหารที่ค่อนข้างครบถ้วนและมีความใกล้เคียงกับเนื้อสัตว์จริง 

 2.  รักษาสุขภาพ การเป็นเนื้อที่สามารถรับประทานได้อย่างปลอดภัย 

 3.  รกัษาสภาพแวดล้อม เนือ่งจากท�ามาจากพชืและส่วนประกอบของสารสกดัจากธรรมชาต ิจะไม่ส่งผลต่อปัญหาสิง่แวดล้อม 

เนื่องไม่มีการปศุสัตว์หรือการเลี้ยงสัตว์ รวมไปถึงขั้นตอนการผลิตที่รบกวนต่อธรรมชาติ พร้อมถูกปรับเปลี่ยน ให้กลายมาเป็นพื้นที่ของการ

ท�าเกษตรอินทรีย์และเกษตรทั่วไปที่มากขึ้น 
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 4.  ท�าอาหารอร่อย ได้รับความสนใจจากธุรกิจอาหารทั่วโลก 

 5.  รับประทานได้ดีทุกวัย เนื้อจากพืช (Plant based meat) นั้นสามารถรับประทานได้ทุกเพศทุกวัย เพราะเหมือนกับเนื้อ

สัตว์ปกติ ให้คุณค่าทางสารอาหารที่คล้ายคลึงกัน 

 6.  รับประทานปลอดภัยการรับประทานเนื้อ เนื้อจากพืช (Plant based meat) จะให้ความปลอดภัยสูง เพราะเนื้อปกติมัก

จะมีปัญหาเร่ืองของเน้ือปนเปื้อนสารพิษ, เน้ือผิดกฎหมายไม่ได้มาตรฐาน หรือแม้แต่โรคต่างๆ ที่มากับเนื้อสัตว์ ทั้งยัง มีเรื่องของไขมันที่

แทรกซึมตามเนื้อจริงแล้วอาจจะก่อให้เกิดโรคร้ายส�าหรับผู้ที่รับประทานได้ ซึ่งเนื้อจากพืช (Plant based meat) ผลิตมาจากพืชและส่วน

ผสมของสารสกดัธรรมชาตทิีผ่่านการวจิยัมาเป็นอย่างดแีละในพืชเหล่านีถ้กูเลีย้งมาอย่างปลอดภยั ส่วนใหญ่จะเลอืกใช้เป็นผกัแบบออแกนคิ 

ปลอดสารพิษที่สามารถให้ท�าความปลอดภัยในเรื่องของสุขภาพและให้สารอาหารที่ครบถ้วนอีกด้วย 

 7.  เทรนด์ธรุกจิขายดแีห่งอนาคตเนือ้จากพชื (Plant based meat) กลายมาเป็นทีส่นใจของคนทัว่โลก จงึท�าให้ธรุกจิขนาด

ใหญ่ที่เป็นธุรกิจด้านอาหารเริ่มหันมาค้นคว้าและต้องการเนื้อชนิดนี้มาขายแทนเนื้อจริง จึงท�าให้แบรนด์ใหญ่ของวงการอาหารลงมาท�าเนื้อ

จากพืช (Plant based meat) ออกขายเป็นของตนเอง 

 8.  พัฒนาอยู่เสมอในอดีตเนื้อจากพืช (Plant based meat) มีผู้ผลิตอยู่เพียงแค่ไม่กี่แห่ง เพราะยังมีข้อจ�ากัด ในหลายด้าน 

ไม่ว่าจะเป็นเร่ืองของการท�าให้เหมอืนกบัเนือ้สตัว์จริงทีถ่อืว่าเป็นเรือ่งยากทีสุ่ดและเรือ่งของสารอาหารภายในเนือ้เสมอืนจรงิแต่ในยคุปัจจุบนั

เม่ือผลการวจิยัออกมาอย่างชัดเจนและกลายเป็นเนือ้จากพชื (Plant based meat) ทีส่ามารถ ท�าให้ออกมาเหมอืนกบัเนือ้จรงิได้ท้ังรูปลักษณ์, 

รสชาติ และเนื้อสัมผัส 

 9.  ลดปัญหาอาหารขาดแคลนในอนาคตเมือ่เนือ้สตัว์ถกูท�ามาจากพชื การเกษตรจะเฟ่ืองฟมูากขึน้และถ้าสิง่แวดล้อมมคีวาม

อุดมสมบูรณ์มากกว่าเดิม ย่อมมีปริมาณของอาหารที่เพิ่มมากขึ้น ที่ส�าคัญคือเนื้อ Plant based meat สามารถท�าออกมาได้โดยที่มีการสูญ

เสียทรัพยากรต�่ากว่าการผลิตเนื้อสัตว์จริงหลายเท่า

 10.  ลดค่าใช้จ่ายเรื่องปศุสัตว์เมื่อใช้เพียงแค่พืชและสารสกัดจากธรรมชาติในการท�าให้เป็นเนื้อเสมือนจริง การปศุสัตว์ใน

อนาคตก็จะลดน้อยลง จึงท�าให้ผู้ที่เลี้ยงปศุสัตว์สามารถลดค่าใช้จ่ายในการเลี้ยงดู, ค่าอาหาร, ค่ายา และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวกับเลี้ยงสัตว์

ลงได้มาก พร้อมการปรับเปลี่ยนสู่การเป็นเกษตรกร เพื่อท�าให้เนื้อจากพืช (Plant based meat) มาแทนที่เนื้อจริงมากขึ้น เนื่องจากจะเสีย

ทรัพยากรน้อยกว่าเนื้อสัตว์เป็นเท่าตัว

ผลิตภัณฑ์เนื้อจากพืช (Plant based meat) ในชีวิตประจ�าวัน (Plant-based Food, 2563: เว็บไซต์) 

 1.  ร้านอาหารเชนชื่อดัง Sizzler น�าวัตถุดิบซึ่งเป็นเนื้อจากพืช 100% มาพัฒนาสูตร อาหารได้ 4 เมนูหลัก เพื่อจับตลาด

กลุ่มคนรักสุขภาพ

 2.  บรษิทั Beyond Meat พฒันาเนือ้สตัว์จากพชืโดยใช้สารสกดัจากบทีรทู (Beet Root Extract) ร่วมกบัสารจากเมลด็ของ

ต้นค�าแสด (Annatto) ทีใ่ห้สธีรรมชาตทิีม่สีีแดง ขณะที ่Impossible Foods ใช้สารสกดัจากปมของรากถัว่เหลอืง ซึง่สารประกอบนีม้โีครงสร้าง

คล้ายกับโมเลกุลของไมโอโกลบินที่พบในเนื้อสัตว์

 3.  บรษิทั Noblegen พฒันาผลติภณัฑ์ไข่ผงวแีกนทีช่ื่อ “EUNITE” เพือ่ทดแทน แหล่งโปรตนีไข่ทีไ่ด้จากสัตว์ เหมาะส�าหรบั

ผู้บริโภคที่มีปัญหาสุขภาพท่ีต้องการหลีกเลี่ยงการบริโภคไข่ โดยใช้เชื้อจุลินทรีย์สายพันธุ์โบราณผลิตโปรตีนที่คุณค่าทางโภชนาการที่ดี  

โดยไม่ต้องผ่านกระบวนการตัดต่อพันธุกรรม

 4.  บรษิทั Good Catch ผูผ้ลิตทนู่าทีท่�าจากพชืทีม่เีนือ้สมัผสั และรสชาตทิีแ่ทบไม่ต่างจากปลาทนู่าปกตแิต่ไม่มกีลิน่คาวปลา 

โดยใช้ส่วนผสมของโปรตีนจากถั่ว 6 ชนิด และปรุงรสด้วยน้ามันจากสาหร่าย (Algal Oil) ท�าให้คุณค่าอาหารและรสชาติไม่แตกต่างกับปลา

ทะเล

 5.  บริษัท More Foods Innotech ผลิตภัณฑ์ More Meat ที่เน้นผลิตจาก เห็ดแครง คุณสมบัติต้านมะเร็งของเบต้า 

กลแูคนทีเ่กีย่วข้องกบัการกระตุน้เซลล์ในระบบภมูคิุม้กนั เบต้ากลแูคนยงัปรบัสภาพอืน่ๆ ของร่างกาย เช่น ระดบัคอเลสเตอรอล ระดบัน�า้ตาล 

ความต้านทานต่อโรคติดเชื้อในระบบทางเดินหายใจส่วนบน (More Meat, 2563: เว็บไซต์)

ความสัมพันธ์ระหว่างการจัดการความรู้กับนวัตกรรมสีเขียว

 จากงานวิจัยของ (วิทยาภัทร เมธากุลและคณะ, 2664) ได้กล่าวว่า นวัตกรรมด้านสิ่งแวดล้อมเป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อความได้

เปรียบในการแข่งขันขององค์กรสีเขียว อาจกล่าวได้ว่านวัตกรรมด้านสิ่งแวดล้อมหรือนวัตกรรมสีเขียวนั้น มีความส�าคัญต่อการด�าเนินธุรกิจ

เนื้อจากพืชได้ ซึ่ง นวัตกรรม (Innovation) เป็นกระบวนการน�าเอาความรู้จากการจัดการความรู้ไปประยุกต์ใช้ให้เกิดผลประโยชน์เชิงธุรกิจ 
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หรอืคณุค่าในรปูแบบอืน่ เป็นกระบวนการทีต่่อยอดไปจากผลการวจิยัน�าไปใส่มลูค่าและคณุค่า ส�าหรบันวตักรรมสเีขยีว (ศนูย์ผูน้�านวตักรรม

หลักสูตรและการเรียนร, 2562) ควรมีทักษะสีเขียว หรือ Green skills คือ ทักษะการเป็นมิตรกับสังคมและส่ิงแวดล้อม หมายถึง 

ความสามารถในการสร้างสรรค์สังคมและสิ่งแวดล้อม ให้เอื้อต่อการด�ารงชีวิตอย่างมีคุณภาพ และส่งผลต่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ซึ่ง คน  

มีความส�าคัญที่สุดในการจัดการความรู้ และ (มงคล เอกพันธ์, 2562) ได้กล่าวว่า ความสามารถการเรียนรู้องค์กร มีอิทธิพลเชิงบวกต่อความ

สามารถทางนวัตกรรมองค์กร จากการทบทวนวรรณกรรมข้างต้น ผู้ศึกษาจึงได้ก�าหนดข้อเสนอการวิจัยดังนี้

H1 ปัจจัยการจัดการความรู้ส่งผลต่อนวัตกรรมสีเขียวของธุรกิจเนื้อจากพืช

ความสัมพันธ์ระหว่างนวัตกรรมสีเขียวกับความส�าเร็จของธุรกิจ

 จากทีก่ล่าวมาข้างต้นนวัตกรรมสเีขียวเป็นปัจจยัทีส่่งผลต่อความได้เปรียบในการแข่งขนัขององค์กรสเีขยีวซึง่ในธรุกจิเกีย่วกบั

เนื้อจากพืชผู้วิจัยมีความคิดเห็นเช่นเดียวกัน เม่ือได้เปรียบทางการแข่งขันก็จะส่งผลต่อความส�าเร็จของธุรกิจได้ (มงคล เอกพันธ์, 2562)  

ได้กล่าวว่า ความได้เปรียบในการแข่งขันมีอิทธิพลเชิงบวกต่อผลการด�าเนินงานของบริษัทชิ้นส่วนยานยนต์ เนื่องจากบริษัทชิ้นส่วนยานยนต์ 

ในปัจจุบันมีการแข่งขันกันอย่างรุนแรง ท�าให้บริษัทต้องพยายามแข่งขันและใช้กลยุทธ์ต่างๆ ที่มีน�าออกมาใช้เพื่อท�าให้ธุรกิจสามารถเผชิญ

หน้ากบัโลกแห่งการแข่งขนัทีเ่ปลีย่นแปลงอยูต่ลอดเวลาให้ได้ จงึเป็นเหตใุห้ต้องอาศยัองค์ประกอบของรากฐานของข้อได้เปรยีบในการแข่งขนั

ร่วมด้วย อาทิเช่น ประสิทธิภาพที่เหนือกว่า ซึ่งวัดได้จาก ต้นทุนของปัจจัยที่ใช้เพื่อการผลิตสินค้าหรือบริการ 

 (วารณุ ีกลุรตันาวจิติรา, 2560) ได้กล่าวว่า ความคดิเหน็เกีย่วกบันวัตกรรมทางธรุกิจของผูป้ระกอบธรุกจิขนาดกลางและขนาด

ย่อม ประเภทบริการ ในภาพรวม จัดอยู่ในเกณฑ์มากที่สุดโดยเรียงล�าดับดังนี้ด้านสารสนเทศ ด้านกระบวนการ ด้านการวางแผน ด้านคน 

และด้านภาวะผู้น�า จากการทบทวนวรรณกรรมข้างต้นผู้ศึกษาจึงได้ก�าหนดข้อเสนอการวิจัยดังนี้

H2 นวัตกรรมสีเขียวส่งผลต่อความส�าเร็จของธุรกิจเนื้อจากพืช

กรอบแนวคิดของการวิจัย
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H1 ปัจจัยการจัดการความรู้ส่งผลต่อนวัตกรรมสีเขียวของธุรกิจเนื้อจากพืช 
 

ความสัมพันธ์ระหว่างนวัตกรรมสีเขียวกับความสําเร็จของธุรกิจ 
 จากท่ีกล่าวมาข้างต้นนวัตกรรมสีเขียวเป็นปัจจัยท่ีส่งผลต่อความได้เปรียบในการแข่งขันขององค์กรสีเขียวซ่ึงใน

ธุรกิจเกี่ยวกับเนื้อจากพืชผู้วิจัยมีความคิดเห็นเช่นเดียวกัน เม่ือได้เปรียบทางการแข่งขันก็จะส่งผลต่อความสําเร็จของธุรกิจ

ได้  (มงคล เอกพันธ์, 2562) ได้กล่าวว่า ความได้เปรียบในการแข่งขันมีอิทธิพลเชิงบวกต่อผลการดําเนินงานของ

บริษัทชิ้นส่วนยานยนต์ เนื่องจากบริษัทชิ้นส่วนยานยนต์ ในปัจจุบันมีการแข่งขันกันอย่างรุนแรง ทําให้บริษัทต้องพยายาม

แข่งขันและใช้กลยุทธ์ต่างๆ ท่ีมีนําออกมาใช้เพ่ือทําให้ธุรกิจสามารถเผชิญหน้ากับโลกแห่งการแข่งขันท่ีเปลี่ยนแปลงอยู่

ตลอดเวลาให้ได้ จึงเป็นเหตุให้ต้องอาศัยองค์ประกอบของรากฐานของข้อได้เปรียบในการแข่งขันร่วมด้วย อาทิเช่น 
ประสิทธิภาพที่เหนือกวา่ ซ่ึงวัดได้จาก ต้นทุนของปัจจัยท่ีใช้เพ่ือการผลิตสินค้าหรือบริการ 
 (วารุณี กุลรัตนาวิจิตรา, 2560)ได้กล่าวว่า ความคิดเห็นเกี่ยวกับนวัตกรรมทางธุรกิจของผู้ประกอบธุรกิจขนาด

กลางและขนาดย่อม ประเภทบริการ ในภาพรวม จัดอยู่ในเกณฑ์มากท่ีสุดโดยเรียงลําดับดังนี้ด้านสารสนเทศ ด้าน
กระบวนการ ด้านการวางแผน ด้านคน และด้านภาวะผู้นํา จากการทบทวนวรรณกรรมข้างต้นผู้ศึกษาจึงได้กําหนดข้อเสนอ

การวิจัยดังนี้ 
 

H2 นวัตกรรมสีเขียวส่งผลต่อความสําเร็จของธุรกิจเนื้อจากพืช 
 

กรอบแนวคิดของการวิจัย 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

รูปที่ 1 กรอบแนวคิดของการวิจัย 
 

บทสรุป 
ปัจจุบันธุรกิจอาหารเนื้อจากพืช (Plant based meat) เป็นเทรนท่ีได้รับความนิยมสูงมากในต่างประเทศจากสถิติประเทศ

ไทยกําลังเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุจึงได้รับความสนใจ เน่ืองจากมีความต้องการรักษาสุขภาพมากข้ึน เพื่อความปลอดภัย   ใน
การรับประทานอาหาร ประกอบกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อ โควิด-19 ในปัจจุบัน ท่ีมีความกังวลเร่ือง          
ความปลอดภัยในการรับประทานอาหารจากเนื้อสัตว์ ท้ังยังพบว่าธุรกิจยังไม่มีแพร่หลายสําหรับเป็นทางเลือกให้กับผู้บริโภค

มานักผู้วิจัยจึงมีความสนใจในธุรกิจนี้ ซ่ึงนวัตกรรมสีเขียวท่ีสร้างคุณค่าอย่างย่ังยืนให้กับผลิตภัณฑ์ได้ดี และคู่แข่งขันใน

ประเทศไทยมีน้อย ก็จะเกิดความสําเร็จในธุรกิจได้ดี โดยต้ังสมมุติฐานH1 ปัจจัยการจัดการความรู้ส่งผลต่อนวัตกรรมสีเขียว

ของธุรกิจเนื้อจากพืช และH2 นวัตกรรมสีเขียวส่งผลต่อความสําเร็จของธุรกิจเนื้อจากพืชตัวแปรท่ีใช้ในการศึกษาการ

ความสําเร็จของธุรกจิ 

-การเงิน 

-ลูกค้า 

-กระบวนการภายใน 

-ด้านนวัตกรรมและการเรียนรู ้

นวัตกรรมสีเขียว 
H1 

การจัดการความรู้ 

-คน 

-เทคโนโลยี 

-กระบวนการความรู ้

H2 H1 

รูปที่ 1 กรอบแนวคิดของการวิจัย

บทสรุป

ปัจจุบันธุรกิจอาหารเนื้อจากพืช (Plant based meat) เป็นเทรนที่ได้รับความนิยมสูงมากในต่างประเทศ จากสถิติประเทศไทย

ก�าลังเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุจึงได้รับความสนใจ เน่ืองจากมีความต้องการรักษาสุขภาพมากขึ้น เพื่อความปลอดภัย ในการรับประทานอาหาร 

ประกอบกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อ โควิด-19 ในปัจจุบัน ที่มีความกังวลเรื่อง ความปลอดภัยในการรับประทานอาหารจากเนื้อ

สัตว์ ทั้งยังพบว่าธุรกิจยังไม่มีแพร่หลายส�าหรับเป็นทางเลือกให้กับผู้บริโภคมานักผู้วิจัยจึงมีความสนใจในธุรกิจนี้ ซึ่งนวัตกรรมสีเขียวที่สร้าง

คุณค่าอย่างยั่งยืนให้กับผลิตภัณฑ์ได้ดี และคู่แข่งขันในประเทศไทยมีน้อย ก็จะเกิดความส�าเร็จในธุรกิจได้ดี โดยตั้งสมมุติฐาน H1 ปัจจัยการ
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จัดการความรู้ส่งผลต่อนวัตกรรมสีเขียวของธุรกิจเนื้อจากพืช และ H2 นวัตกรรมสีเขียวส่งผลต่อความส�าเร็จของธุรกิจเนื้อจากพืช ตัวแปรที่

ใช้ในการศึกษาการจัดการความรู้ คือ 1. คน 2. เทคโนโลยี และ 3. กระบวนการความรู้ ตัวแปรที่ใช้ในการศึกษาความส�าเร็จของธุรกิจร้าน

อาหารเน้ือจากพืช ใช้ คือ การวัด Balanced Scorecard (BSC) มี 4 มุมมอง ดังนี้ 1. มุมมองด้านการเงิน (Financial Perspective) 

2. มุมมองด้านลูกค้า (Customer Perspective) 3. มุมมองด้านกระบวนการภายใน (Internal Process Perspective) และ 4. มุมมองด้าน

การเรียนรู้และพัฒนา (Learning and Growth Perspective) เพื่อน�ามาพัฒนาผลิตภัณฑ์เนื้อจากพืช (Plant based meat) เป็นแนวทาง

ส�าหรับผู้สนใจศึกษาเพื่อการสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขัน รวมทั้งเป็นทางเลือกแก่ผู้บริโภคและเพิ่มความสามารถทางการแข่งขันใน

ระยะยาวอย่างยั่งยืนต่อไป

ข้อเสนอแนะ

1.  ธรุกจิอาหารเนือ้จากพชื (Plant based meat) ผู้ว่าวจิยัมคีวามคดิเหน็ว่า ควรเน้นศกึษาตวัแปรความได้เปรยีบทางการแข่งขนั

ทางด้านนวตักรรมมากขึน้ เช่นการจดัการด้านนวตักรม เนือ่งจากมคีวามส�าคญัในการพฒันาปรบัปรงุคณุภาพและความคดิสร้างสรรค์ได้ดใีน

ปัจจุบัน ส�าหรับนวัตกรรมสีเขียวสู่ความยั่งยืนต่อไป พร้อมทั้งธุรกิจนี้ไม่ได้มีแต่ เนื้อจากพืช (Plant based meat) แต่จะมีน�้านมจากพืช 

(Plant-based Milk & Dairy) อาหารจากพืช (Plant-based Meal) และ (Plant-based Egg) เป็นต้น ซึ่งมีความน่าสนใจในการศึกษาใน

อนาคต

2.  จากกรอบแนวคดิในส่วนการจดัการความรู ้ผู้ศึกษามคีวามคิดเหน็ว่าควรมกีารทบทวนวรรณกรรมเพิม่เตมิเกีย่วกบัปัจจยัเสรมิ

สร้างทักษะนวัตกรรมสีเขียว (Green Innovation Skills) และ การจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะการสร้างสรรค์นวัตกรรมที่เป็นมิตรกับ

สังคมและสิ่งแวดล้อม ซึ่งมีความส�าคัญต่อการจัดการนวัตกรรมสีเขียวอย่างยั่งยืนต่อไป

 

เอกสารอ้างอิง 

วทิยาภทัร เมธากลุและคณะ. (2664). อทิธพิลของการจดัการด้านสิง่แวดล้อม ความเป็นผูน้�าด้านสิง่แวดล้อม และนวตักรรมด้านสิง่แวดล้อม

ต่อความได้เปรียบในการแข่งขันขององค์การสีเขียวและผลการปฏิบัติงานขององค์การสีเขียวของอาคารประหยัดพลังงานในเขต

กรุงเทพมหานครและปริมณฑล. วารสารรังสิตบัณฑิตศึกษาในกลุ่มธุรกิจและสังคมศาสตร์, มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ 

ในพระบรมราชูปถัมภ์

รองศาสตราจารย์ ดร.วิชัย วงษ์ใหญ่ และรองศาสตราจารย์ ดร.มารุต พัฒผล. (2562). Green Innovation Skills: ทักษะการ สร้างสรรค์

นวัตกรรมที่เป็นมิตรกับสังคมและสิ่งแวดล้อม. ศูนย์ผู้น�านวัตกรรมหลักสูตรและการเรียนรู้ ,บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัย

ศรีนครินทรวิโรฒ ,กรุงเทพมหานคร

มงคล เอกพนัธ์. (2562) โครงสร้างความสัมพันธ์ระหว่างความสามารถการเรยีนรูอ้งค์กรกบัความสามารถทางนวตักรรมองค์กรความได้เปรยีบ

ทางการแข่งขัน และผลการด�าเนินงาน:การศึกษาเชิงประจักษ์บริษัทผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ในประเทศไทย

วารณุ ีกลุรตันาวจิติรา. (2560) ปัจจยัด้านนวตักรรมทางธรุกจิส่งผลต่อการด�าเนนิงานของธรุกิจขนาดกลางและขนาดย่อม  (ประเภทบรกิาร). 

วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาการบริหารเทคโนโลยี , วิทยาลัยนวัตกรรม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

กริตพิงษ์ ปัญญาเรอืง. (2559). กลยทุธ์ความได้เปรยีบในการแข่งขนัทีม่ต่ีอผลความส�าเรจ็ในการด�าเนนิงานตามแนวคดิ Balance Scorecard 

ของวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อมแปรรปูอาหารของจงัหวดัสพุรรณบรุ.ี บรหิารธรุกจิมหาบณัฑติ, สาขาบรหิารธรุกิจ, บณัฑติ

วิทยาลัย, มหาวิทยาลัยศิลปากร

วิทยาด่านธ�ารงกูล. (2546). การบริหาร. กรุงเทพมหานคร : เธิร์ดเวฟ เอ็ดดูเคชั่น.

ส�านกังานนวตักรรมแห่งชาต.ิ (2548). สดุยอดนวตักรรมไทย. กรงุเทพฯ : ส�านกังาน นวตักรรมแห่งชาต ิกระทรวงวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย.ี

สวลี วงศ์ไชยา และ พีชญาดา พื้นผา. (2561). อิทธิพลของกลยุทธ์ธุรกิจและคุณลักษณะของผู้ประกอบการที่ส่งผลต่อความส�าเร็จของธุรกิจ

ขนาดกลางและขนาดย่อม (วารสารสมาคมนักวิจัย ปีที่ 23 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม – สิงหาคม 2561)
วารสารจดหมายข่าว สป.มท. ปี ที่ 16 ฉบับที่ 155 พฤศจิกายน 2546 หน้า 28 – 33

การจัดการความรู้คืออะไร (2560). การจัดการความรู้. Retrieved 16 มีนาคม 2564, Retrieved from http://203.131.210.100/

km/?page_id=7

องค์ประกอบในการจัดการความรู้ (2559).การจัดการความรู้ Retrieved 3 มีนาคม 2564, Retrieved from https://educationcomput-

erit.wordpress.com/knowledge/



264

National Research Conference 2021: NRC 2021
“Business beyond the Pandemic”

21 สิงหาคม 2564

คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (2564)

http://119.46.166.126/self_all/selfaccess8/m2/532/lesson2/2_2_7.php

Drucker,P.F. 1985, “The Discipline of Innovation”. Harvard Business Review. Vol. 68, no. 4, pp. 67-72.

Smith, David. (2006). Exploring Innovation, London: McGraw-Hill

นวัตกรรมสีเขียว อุตสาหกรรมเป็นมิตร สวล (2561) นวัตกรรมสีเขียว. Retrieved 3 มิถุนาคม 2564, Retrieved from

https://www.prachachat.net/columns/news-225865

Organicbook สาระเพื่อสุขภาพและชีวิต (2563). เนื้อสังเคราะห์ (Plant based meat) เพื่อคนรักสุขภาพและรักษ์โลก. 

Retrieved 23 กุมภาพันธ์ 2564, Retrieved from https://www.organicbook.com/food/%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B8%

B7%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%A3%

E0%B8%B2%E0%B8%B0%E0%B8%AB%E0%B9%8C-plant-based-meat/

Plant-based Food (2563). เมื่อเนื้อสัตว์จากพืชกลายเป็นเทรนด์อาหารโลก. Retrieved พฤศจิกายน 2563, Retrieved 

from https://krungthai.com/Download/economyresources/EconomyResourcesDownload_625Slide_Plant_Base_

Food_24_11_63_1.pdf

More Meat (2563). โปรตีนจากพืช ปรุงง่าย เหมือนเนื้อ. Retrieved 2563, Retrieved from https://www.morefoods.in/

OECD. (2013). Education at a Glance 2013; OECD Indicators. Paris : OECD Publishing. 

Kaplan, R. S., & Norton, D. P. (2007). Using the balanced scorecard as a strategic

management system. Harvard business review, 85(7-8), 150

Toyama, Ryoko. (2015). The theory of the knowledge-creating firm: subjectivity, objectivity and synthesis. 

Japan: Graduate School of Knowledge Science,Japan Advanced Institute of Science and Technology. 

[Online] Available HTTP: https://academic.oup.com/icc/article-abstract/14/3/419/679146/ 

The- theory-of-the-knowledge-creating-firm.

Pletnev D.a & Barkhatov V.a. (2016). “Business Success of Small and Medium Sized Enterprises in Russia and Social 

Responsibility of Managers”, in Social and Behavioral Sciences.



265

National Research Conference 2021: NRC 2021
“Business beyond the Pandemic”

21 สิงหาคม 2564

คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

องค์ประกอบภาวะผู้น�าเชิงเทคโนโลยีในการบริหารงานวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่

การศึกษาประถมศึกษาพิจิตรเขต 1

Elements of Technological Leadership in Academic Management of School Director, Pichit 

Primary Educational Service Area 1

อนุรักษ์ ถอดเขี้ยว 1 และ ดร.สถิรพร เชาวน์ชัย2 

Anurak Thodkhiaw 1 and Sathiraporn Chaowachai Ed.D.2 

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

บทคัดย่อ 

การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาองค์ประกอบภาวะผู้น�าเชิงเทคโนโลยีในการบริหารงานวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา 

สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตรเขต 1 เป็นการวิจัยเอกสารด�าเนินการ 2 ขั้นตอน คือ 1) ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่

เกี่ยวข้องกับภาวะผู้น�าเชิงเทคโนโลยีในการบริหารงานวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา จ�านวน 12 แหล่ง โดยเลือกองค์ประกอบที่มีความถี่

ตัง้แต่ 6 ขึน้ไป เพือ่สงัเคราะห์องค์ประกอบภาวะผูน้�าเชงิเทคโนโลยใีนการบรหิารงานวชิาการของผูบ้รหิารสถานศกึษาและงานวจิยัทีเ่ก่ียวข้อง 

2) ยืนยันองค์ประกอบภาวะผู้น�าเชิงเทคโนโลยีในการบริหารงานวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา โดยผู้ทรงคุณวุฒิทางการศึกษาจ�านวน  

3 คน โดยใช้แบบประเมินความเหมาะสมขององค์ประกอบมีลักษณะเป็นแบบตรวจสอบรายการ ผลการวิจัยพบว่า ภาวะผู้น�าเชิงเทคโนโลยี

ในการบริหารงานวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตรเขต 1 มี 7 องค์ประกอบ 20 ตัวชี้

วัด ได้แก่ 1) วิสัยทัศน์ทางเทคโนโลยี มี 2 ตัวชี้วัด 2) ความรู้ในการจัดการเทคโนโลยี มี 3 ตัวชี้วัด 3) การใช้เทคโนโลยีในการบริหารงาน 

มี 2 ตัวชี้วัด 4) การส่งเสริมสนับสนุนการใช้เทคโนโลยีในการเรียนการสอน มี 2 ตัวชี้วัด 5) การส่งเสริมสนับสนุนการใช้เทคโนโลยีในการ

จัดการและการปฏิบัติงานของบุคลากร มี 3 ตัวชี้วัด 6) การใช้เทคโนโลยีในการวัดและประเมินผลทางการศึกษา มี 4 ตัวชี้วัด 7) ความรู้ทาง

กฎหมายและจริยธรรมในการใช้เทคโนโลยี มี 4 ตัวชี้วัด

ค�าส�าคัญ: ภาวะผู้น�าเชิงเทคโนโลยี, การบริหารงานวิชาการ, ผู้บริหารสถานศึกษา

Abstract 

This research aimed to study about the elements of technological leadership in academic management of 

school director, Pichit Primary Educational Service Area 1. The research operate within 2 steps: 1) Theories and  

Literature review, which is related to technological leadership in academic management of school director, from 14 

different resources. Study by the frequency level of the elements that more than 7. To synthesis the elements of 

technological leadership in academic management of school director and related researches. 2) Assure the elements 

of technological leadership in academic management of school director by 3 educational qualifications using the 

evaluation form, to evaluate suitability of the elements, check list. As a result, technological leadership in academic 

management of school director, Pichit Primary Educational Service Area 1 has 7 elelments. 1) Technological vision 

(2indicators) 2) Technological management knowledge (3 indicators) 3) Using technology in management (2 indicators) 

4) Supporting using technology in learning ( 2 indicators) 5) Supporting using technology in personnel-working and 

management (3 indicators) 6) Using technology in educational measurement and evaluation (4 indicators) 7) Law  

literacy and morality in using technology (4 indicators)

Keywords: Technological Leadership, Academic Management, School Director 
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บทน�า 

โลกปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นมากมายไม่ว่าจะเป็นด้านสังคม การเมือง วิถีชีวิต เศรษฐกิจ และด้านเทคโนโลยี การพัฒนา

ด้านเทคโนโลยไีปอย่างรวดเรว็ส่งผลให้วิถชีวีติของคนเปลีย่นแปลงไป เช่น การอ�านวยความสะดวกรวดเรว็ในการท�างาน การสร้างอาชพีใหม่ 

การเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของบุคคลกลุ่มต่างๆได้ง่ายขึ้น เป็นต้น จากการเปลี่ยนแปลงทางด้านเทคโนโลยี ส่งผลต่อการที่สถานศึกษาซึ่งเป็น

หน่วยงานส�าคัญท่ีจะต้องให้ความรู้ในเรื่องการใช้เทคโนโลยีในชีวิตประจ�าวันแก่นักเรียน สถานศึกษายังต้องบริหารงานต่างๆให้ประสบผล

ส�าเรจ็โดยการประยกุต์เทคโนโลยมีาปฏบิตังิานด้านต่างๆให้เกดิประโยชน์มากทีส่ดุ ซึง่จะสอดคล้องกับนโยบายกระทรวงศกึษาธกิาร ประจ�า

ปีงบประมาณ 2564 (เพิม่เตมิ) ทีมุ่ง่ในการปรบัเปลีย่นหลกัสตูรการเรยีนการสอนทีมุ่ง่เน้นการพฒันาขดีความสามารถและศกัยภาพให้ทนัต่อ

การเปลี่ยนแปลงของโลก มุ่งเน้นการสร้างรูปแบบการเรียนรู้ดิจิทัลให้ครอบคลุมผู้เรียนทั่วประเทศเพื่อให้สามารถสร้างการเรียนรู้และเข้าถึง

การเรียนรู้ได้อย่างไม่จ�ากัด ผู้บริหารสถานศึกษาเป็นผู้ที่มีหน้าที่ในการรับผิดชอบและมีอ�านาจสามารถก�าหนดทิศทางในการด�าเนินงานของ

สถานศึกษาได้ เพราะฉะนั้นผู้บริหารจึงต้องมีการวางแผน การวางระบบงาน การประสานงาน แต่การใช้อ�านาจตามหน้าที่เพียงอย่างเดียว 

อาจจะท�าให้บคุลากรหรอืผูใ้ต้บงัคบับญัชาท�างานแค่เพยีงหน้าทีอ่ย่างเดยีวโดยไม่ได้ค�านงึถงึองค์กรหรอืนกัเรยีน ผู้บริหารสถานศึกษาจงึต้องหา

วิธีในการจูงใจ โน้มน้าวใจให้ผู้ใต้บังคับบัญชาท�างานด้วยความเต็มใจ หรือที่เรียกว่า ภาวะผู้น�า ดังนั้น ภาวะผู้น�าที่ผู้บริหารควรจะน�ามาใช้

ควรจะเป็นภาวะผูน้�าเชงิเทคโนโลย ีเพือ่ให้การด�าเนนิงานของสถานศึกษาสามารถก้าวทนัต่อการเปล่ียนแปลง สุกญัญา แช่มช้อย (2560 หน้า 

151) กล่าวว่า ภาวะผู้น�าเชิงเทคโนโลยีของผู้บริหารสถานศึกษา คือ ผู้บริหารสถานศึกษาที่มีความรู้ความเข้าใจในการใช้เทคโนโลยีเพื่อส่ง

เสริมการจัดการเรียนรู้และการจัดการในสถานศึกษา โดยมีวิสัยทัศน์และเป็นผู้น�าในการส่งเสริมให้ครูและบุคลากรท่ีเกี่ยวข้องน�าเทคโนโลยี

มาบรูณาการใช้ในการจดัการศกึษาและการท�างานภายในสถานศกึษาได้อย่างสอดคล้องกบัสภาพบรบิทและความต้องการของผูเ้รยีน คร ูและ

ผูท้ีม่ส่ีวนเกีย่วข้อง และส่งเสรมิให้ครแูละผูเ้รยีนมคีวามมัน่ใจในการใช้เทคโนโลยแีละใช้เทคโนโลยไีด้อย่างมีความรอบรู ้และรูเ้ท่าทันสือ่และ

เทคโนโลยี โดยค�านึงถึงหลักจริยธรรมในการใช้สื่อและเทคโนโลยีอย่างเหมาะสม

การบริหารงานของสถานศึกษาตามมาตรา 6 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 

ที่ก�าหนดไว้ว่า การจัดการศึกษาต้องเป็นไปเพื่อพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้ และคุณธรรม 

มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการด�ารงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข ซึ่งถ้าดูจากจุดมุ่งหมายของการศึกษาข้างต้นนั้น 

จะมีความสอดคล้องกับการบริหารงานวิชาการในสถานศึกษา จิติมา วรรณศรี (2557 หน้า 3) ได้กล่าวว่า การบริหารงานวิชาการ หมายถึง 

การด�าเนินงานที่เก่ียวกับการเรียนรู้และการพัฒนาผู้เรียน ประกอบด้วยงานต่างๆ ได้แก่ การพัฒนาหลักสูตร การจัดกิจกรรมการเรียนรู้  

การวัดและประเมินผล การใช้สื่อเทคโนโลยีและแหล่งเรียนรู้ การวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามจุดมุ่งหมาย

ของการจัดการศึกษา ดังนั้นจะกล่าวได้ว่า การจัดการศึกษาที่มุ่งเน้นเป้าหมายในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้เป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ 

มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ จะเป็นงานที่อยู่ในขอบข่ายของงานวิชาการเป็นหลักที่จะต้องด�าเนินการในสถานศึกษา จึงถือว่าเป็นฝ่ายงานที่มี

ความส�าคัญเป็นอย่างมากท่ีผู้บริหารและบุคลากรที่เก่ียวข้องจะต้องให้ความส�าคัญในการจัดการศึกษาให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้เรียน 

ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตรเขต 1 มีสถานศึกษาเปิดท�าการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้น อนุบาล 2 - ประถมศึกษาปีที่ 

6 และมัธยมศึกษาปีท่ี 3 (ขยายโอกาส) ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตรเขต 1 มุ่งเน้นให้นักเรียนมีความรู้ความสามารถ 

มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ สามารถอยู่ร่วมกับบุคคลอื่นในสังคมได้อย่างมีความสุข 

จากข้อมูลข้างต้น ผู้วิจัยจึงศึกษาภาวะผู้น�าเชิงเทคโนโลยีในการบริหารงานวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส�านักงานเขต

พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตรเขต 1 เพื่อน�าข้อมูลที่ได้รับมาปรับใช้ และเพื่อเป็นประโยชน์ต่อผู้บริหารสถานศึกษาในการบริหารงานให้

บรรลุเป้าหมายที่ก�าหนดไว้

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

เพื่อศึกษาองค์ประกอบภาวะผู้น�าเชิงเทคโนโลยีในการบริหารงานวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การ

ศึกษาประถมศึกษาพิจิตรเขต 1

วิธีการด�าเนินการวิจัย 

การวิจัยครั้งนี้ใช้ระเบียบวิธีวิจัยเอกสาร (Document Research) เพื่อศึกษาองค์ประกอบภาวะผู้น�าเชิงเทคโนโลยีในการบริหาร

งานวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตรเขต 1 โดยมีขั้นตอนวิธีการด�าเนินการวิจัย  

2 ขั้นตอน ดังนี้
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ขัน้ตอนที ่1 การศกึษาเอกสาร (Document Study) เพือ่การวเิคราะห์และสงัเคราะห์องค์ประกอบภาวะผูน้�าเชงิเทคโนโลยใีนการ

บริหารงานวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา จากแนวคิดทฤษฎีของนักวิชาการและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง โดยศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้องจ�านวน 

12 แหล่ง ตามแนวคิดและงานวิจัยของนักวิชาการและนักวิจัยที่ได้ท�าการศึกษาเกี่ยวกับภาวะผู้น�าเชิงเทคโนโลยี ดังนี้

 1.  การศึกษาภาวะผู้น�าเชิงเทคโนโลยีในการบริหารงานวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา ตามแนวคิดของนักวิชาการต่าง

ประเทศ 2 แหล่งดังนี้ Dianne L. Yee (2000), Linda Flanagan (2003)

 2.  การศึกษาภาวะผู้น�าเชิงเทคโนโลยีในการบริหารงานวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา ตามแนวคิดของนักวิชาการใน

ประเทศ 10 แหล่งดังนี้ เอกชัย กี่สุขพันธ์ (2559), ประสิทธิ์ ทีฆพุฒิ (2564), จิณณวัตร ปะโคทัง (2561), บรรจบ บุญจันทร์ (2554), ชวลิต 

เกิดทิพย์ (2550), ธนกฤต พราหมน์นก (2559), นิคม นาคอ้าย (2549), รัตนาภรณ์ วัชรอัตยาพล, คมพิสิษฐ์ ศรีบุญเรือง (2557) และสมศักดิ์ 

จีวัฒนา (2555)

 3.  การสังเคราะห์องค์ประกอบภาวะผู้น�าเชิงเทคโนโลยีในการบริหารงานวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา แจกแจงความถี่

จากหลายแหล่งข้อมลูและสรุปผลโดยใช้เกณฑ์ค่าความถีต่ัง้แต่ 6 แหล่งข้อมลูขึน้ไปซึง่เท่ากบัหรอืมากกว่าร้อยละ 50 ของความถ่ีท้ังหมดจาก 

12 แหล่งข้อมลู เพือ่ให้ได้ข้อมลูทีม่คีวามน่าเชือ่ถอื ซึง่ผูว้จิยัได้น�าองค์ประกอบทีไ่ด้จากการสงัเคราะห์ในขัน้ตอนที ่1 ไปเสนอต่อผูท้รงคุณวฒุิ

เพื่อยืนยันองค์ประกอบในขั้นตอนที่ 2 ต่อไป

ขัน้ตอนที ่2 การยนืยนัองค์ประกอบของภาวะผูน้�าเชงิเทคโนโลยใีนการบรหิารงานวชิาการของผู้บรหิารสถานศกึษาท่ีมคีวามเหมาะ

สมกับบริบทของโรงเรียนในสังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตรเขต 1 โดยผู้ทรงคุณวุฒิจ�านวน 3 คน ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญ

ทางด้านการบริหารสถานศึกษา ด้านภาวะผู้น�า ด้านเทคโนโลยีในสถานศึกษาและการบริหารงานวิชาการ มีประสบการณ์ด้านการบริหาร

สถานศกึษาและเป็นผูบ้ริหารสถานศกึษา มผีลงานวจิยัทีเ่กีย่วกบัการบรหิารสถานศกึษา เพือ่ยนืยนัองค์ประกอบของภาวะผูน้�าเชงิเทคโนโลยี

ในการบรหิารงานวชิาการของผูบ้รหิารสถานศกึษาทีไ่ด้จากการสังเคราะห์ในขัน้ตอนที ่1 โดยการวจิยัในครัง้นีใ้ช้แบบประเมินความเหมาะสม

ขององค์ประกอบ มีลักษณะเป็นแบบตรวจสอบรายการ

ผลการวิจัย

1.  ผลการสังเคราะห์องค์ประกอบของภาวะผู้น�าเชิงเทคโนโลยีในการบริหารงานวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา 

 ผลการสังเคราะห์องค์ประกอบของภาวะผู้น�าเชิงเทคโนโลยีในการบริหารงานวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา ซึ่งได้จากการ

ศกึษาแนวคดิทฤษฎขีองนกัวชิาการและงานวจิยัทีเ่กีย่วข้องทัง้ในและต่างประเทศ โดยผูว้จิยัได้น�าเอาข้อมลูทีไ่ด้จากการสังเคราะห์เน้ือหาจาก

เอกสารสู่ตารางสังเคราะห์องค์ประกอบ โดยแสดงในรูปความถี่และเลือกองค์ประกอบที่มีความถี่ตั้งแต่ 6 แหล่งข้อมูลขึ้นไป ซึ่งเท่ากับหรือ

มากกว่าร้อยละ 50 ของความถี่ทั้งหมด มาเป็นองค์ประกอบของภาวะผู้น�าเชิงเทคโนโลยีในการบริหารงานวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา 

พบว่าภาวะผู้น�าเชิงเทคโนโลยีในการบริหารงานวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษามี 7 องค์ประกอบ ได้แก่ 1) วิสัยทัศน์ทางเทคโนโลย ี

2) ความรู้ในการจัดการเทคโนโลยี 3) การใช้เทคโนโลยีในการบริหารงาน 4) การส่งเสริมสนับสนุนการใช้เทคโนโลยีในการเรียนการสอน 

5) การส่งเสรมิสนบัสนนุการใช้เทคโนโลยใีนการจัดการและการปฏิบตังิานของบคุลากร 6) การใช้เทคโนโลยใีนการวดัและประเมนิผลทางการ

ศึกษา 7) ความรู้ทางกฎหมายและจริยธรรมในการใช้เทคโนโลยี ดังแสดงในตารางที่ 1
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ตารางที่ 1 การสังเคราะห์ความถี่ขององค์ประกอบภาวะผู้น�าเชิงเทคโนโลยีในการบริหารงานวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา

องค์ประกอบของภาวะผู้น�าเชิงเทคโนโลยีในการบริหารงานวิชาการของ

ผู้บริหารสถานศึกษา
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คว
าม

ถี่

1. วิสัยทัศน์ทางเทคโนโลยี         8

2. ความรู้ในการจัดการเทคโนโลยี       6

3.การใช้เทคโนโลยีในการบริหารงาน         8

4. การส่งเสริมสนับสนุนการใช้เทคโนโลยีในการเรียนการสอน            11

5. การส่งเสริมสนับสนุนการใช้เทคโนโลยีในการจัดการและการปฏิบัติงานของ

บุคลากร

       7

6.การใช้เทคโนโลยีในการวัดและประเมินผลทางการศึกษา           10

7. ความรู้ทางกฎหมายและจริยธรรมในการใช้เทคโนโลยี          9

8. สร้างการมีส่วนร่วมในการใช้เทคโนโลยีของนักเรียน  1

9. การสร้างเครือข่ายทางเทคโนโลยี   2

10. การบูรณาการทางเทคโนโลยีในการจัดการศึกษา   2

ผลการสงัเคราะห์เนือ้หาเกีย่วกับองค์ประกอบภาวะผูน้�าเชงิเทคโนโลยใีนการบรหิารงานวชิาการของผูบ้รหิารสถานศกึษาจากแนวคิด

ของนักวชิาการและนกัวจิยั พบว่าภาวะผูน้�าเชงิเทคโนโลยใีนการบรหิารงานวิชาการของผูบ้รหิารสถานศกึษา ม ี7 องค์ประกอบ ประกอบกับ

ได้นิยามการปฏิบัติและตัวชี้วัดที่ได้จากการสังเคราะห์เนื้อหาจากแหล่งข้อมูลของแต่ละองค์ประกอบ ดังแสดงในตารางที่ 2 

ตารางที่ 2 องค์ประกอบและตัวชี้วัดภาวะผู้น�าเชิงเทคโนโลยีในการบริหารงานวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา

องค์ประกอบ นิยามการปฏิบัติ ตัวชี้วัด 

1. วิสัยทัศน์ทาง

เทคโนโลยี

พฤติกรรมของของผู้บริหารสถานศึกษาท่ีแสดงออกถึงความสามารถในการก�าหนดวิสัย

ทัศน์ด้านเทคโนโลยีเพื่อน�ามาปรับใช้ในของสถานศึกษาและพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

สามารถสร้างการมส่ีวนร่วมของผูป้กครองและหน่วยงานทีเ่กีย่วข้องในการก�าหนดทศิทาง

การน�าเทคโนโลยีมาใช้ในกระบวนการปฏิบัติงานและการเรียนการสอนที่ตรงกับความ

ต้องการของทุกภาคส่วน มีการถ่ายทอดแนวปฏิบัติจากวิสัยทัศน์ด้านเทคโนโลยีให้แก่

บุคลากรเพื่อสร้างความเข้าใจร่วมกัน

1. การสร้างการมีส่วนร่วมในการก�าหนด

ทิศทางการปฏิบัติงานของสถานศึกษา

2. การสร้างความเข้าใจในวิสัยทัศน์ทาง

เทคโนโลยีร่วมกันในองค์กร

2. ความรู้ในการจัดการ

เทคโนโลยี 

พฤติกรรมของผู้บรหิารสถานศึกษาท่ีแสดงออกถงึความรูค้วามสามารถทางด้านเทคโนโลยี 

น�าเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างเหมาะสม สามารถถ่ายทอดความรู้

ทางเทคโนโลยีให้แก่บุคลากรได้เป็นอย่างดี แสวงหาความรู้ ฝึกอบรมเก่ียวกับการสร้าง

และการใช้เทคโนโลยีใหม่ๆอยู่เสมอเพ่ือที่จะสามารถปรับตัวให้เป็นผู้น�าที่ทันต่อการ

เปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีในปัจจุบัน

1. การมีความรู้ความสามารถด้าน

เทคโนโลยี

2.  การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในการ

ปฏิบัติงานอย่างเหมาะสม

3.  สนใจหาความรู้ด้านเทคโนโลยีใหม่ๆ

อยู่เสมอ
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องค์ประกอบ นิยามการปฏิบัติ ตัวชี้วัด 

3. การใช้เทคโนโลยีใน

การบริหารงาน

พฤติกรรมของผู้บริหารสถานศึกษาที่แสดงออกถึงความสามารถในการน�าเทคโนโลยีมา

ใช้ในการบริหารจัดการสถานศึกษา เป็นแบบอย่างในการใช้เทคโนโลยีในการปฏิบัติงาน

และเป็นผู้น�าในการใช้เทคโนโลยีปฏิบัติงานอย่างสม�่าเสมอ ส่งเสริมการน�าเทคโนโลยีมา

พัฒนากระบวนการท�างานและพัฒนาความสามารถของบุคลาการในการปฏิบัติงาน 

1. การใช้เทคโนโลยีในการบริหารจัดการ

สถานศึกษา

2. การใช้เทคโนโลยีพัฒนากระบวนการ

ท�างานในสถานศึกษา

4. การส่งเสริมสนับสนุน

การใช้เทคโนโลยีในการ

เรียนการสอน 

พฤติกรรมของผู้บริหารสถานศึกษาที่แสดงออกถึงความสามารถในการวางแผนการน�า

เทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในสถานศึกษา สามารถ

วิเคราะห์บริบทและสภาพแวดล้อมของสถานศึกษาเพ่ือเตรียมความพร้อมให้มีการใช้

เทคโนโลยใีนการเรยีนการสอนท่ีตรงกบัความต้องการของผูเ้รยีนและก่อให้เกดิประโยชน์

สูงสุด เสริมสร้างกระบวนการให้ครูใช้เทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอนอย่างเป็น

ระบบ สนับสนุนงบประมาณและวัสดุอุปกรณ์ในการอ�านวยความสะดวกให้มีการน�า

เทคโนโลยีมาใช้ในการเรียนการสอน 

1. การส่งเสริมให้ประยุกต์ใช้เทคโนโลยี

ในการจัดการเรียนการสอน

2. การเตรียมความพร้อมของสภาพ

แวดล้อมในสถานศึกษา

5. การส่งเสริมสนับสนุน

การใช้เทคโนโลยีในการ

จัดการและการปฏิบัติ

งานของบุคลากร 

พฤติกรรมของผู้บริหารสถานศึกษาที่แสดงออกถึงความสามารถในการน�าเทคโนโลยีมา

พัฒนาระบบการท�างานเพื่อส่งเสริมให้การบริหารและการปฏิบัติงานของสถานศึกษามี

ประสิทธิภาพมากขึ้น มีการวางแผนงบประมาณของสถานศึกษาและการจัดเตรียมวัสดุ

อุปกรณ์ที่จ�าเป็นด้านเทคโนโลยีให้แก่บุคลากรเพ่ือใช้ในการปฏิบัติงาน อีกทั้งยังอ�านวย

ความสะดวกบคุลากรในการน�าเทคโนโลยมีาปฏิบติังานและจดัการเรียนการสอนในสถาน

ศึกษาอย่างสม�่าเสมอ 

1. การพัฒนาระบบการท�างานของสถาน

ศึกษา

2. การจัดท�าแผนงบประมาณด้าน

เทคโนโลยี

3. การอ�านวยความสะดวกในการน�า

เทคโนโลยีมาปฏิบัติงาน

6. การใช้เทคโนโลยีใน

การวัดและประเมินผล

ทางการศึกษา 

พฤติกรรมของผู้บริหารสถานศึกษาที่แสดงออกถึงความสามารถในการพัฒนาระบบฐาน

ข้อมูลทางเทคโนโลยีของสถานศึกษาเพื่อน�ามาใช้ในเก็บรวบรวมข้อมูล การแปลผลและ

วเิคราะห์ข้อมลูการบรหิารงานต่างๆของสถานศึกษา ส่งเสรมิให้น�าเทคโนโลยมีาใช้ในการ

วัดประเมินผลการเรยีนรูข้องนกัเรยีนและวดัประเมนิผลการจดัการเรียนการสอนของครู

ผูส้อน ส่งเสรมิให้มกีารประเมนิคณุภาพของเทคโนโลยทีีน่�ามาใช้ในสถานศกึษาเพือ่น�าผล

ที่ได้ไปปรับปรุงแก้ไขให้ดีขึ้นกว่าเดิม

1. การพัฒนาระบบฐานข้อมูลทาง

เทคโนโลยีของสถานศึกษา

2. การใช้เทคโนโลยีวัดและประเมินผลผู้

เรียน

3. การใช้เทคโนโลยีวัดและประเมินผล

ครูผู้สอน

4. การประเมินคุณภาพเทคโนโลยีของ

สถานศึกษา

7. ความรู้ทางกฎหมาย

และจริยธรรมในการใช้

เทคโนโลยี

 พฤตกิรรมของผู้บรหิารสถานศึกษาทีแ่สดงออกถงึการเป็นผูท้ีเ่ป็นแบบอย่างทีด่ใีนการใช้

เทคโนโลยี ใช้เทคโนโลยีโดยค�านึงถึงหลักจริยธรรมและกฎหมาย เสริมสร้างให้บุคลากร

และนกัเรยีนตระหนกัถงึความส�าคัญของการใช้เทคโนโลยบีนหลกัของจริยธรรม ส่งเสริม

ให้บุคลากรและนกัเรยีนตระหนกัถงึความปลอดภัยในการใช้งานเทคโนโลย ีมนีโยบายใน

การคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาจากการใช้งานเทคโนโลยี สนับสนุนการจัดสภาพ

แวดล้อมท่ีเอื้ออ�านวยต่อการใช้เทคโนโลยีปฏิบัติงานได้อย่างปลอดภัย และส่งเสริม

สนับสนุนให้บุคลากรและนักเรียนสามารถเข้าถึงเทคโนโลยีได้อย่างเสมอภาค

1. การเป็นแบบอย่างที่ดีในการใช้

เทคโนโลยี

2. การสร้างความตระหนักการใช้

เทคโนโลยี

3. การมีนโยบายคุ้มครองทรัพย์สินทาง

ปัญญา

4. การสร้างความเสมอภาคในการเข้าถึง

เทคโนโลยี

2.  การยืนยันองค์ประกอบของภาวะผู้น�าเชิงเทคโนโลยีในการบริหารงานวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา

 ผลการยนืยนัองค์ประกอบของภาวะผูน้�าเชงิเทคโนโลยใีนการบรหิารงานวชิาการของผูบ้รหิารสถานศกึษา เพือ่ให้มคีวามเหมาะสม 

กับบริบทของโรงเรียนสังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตรเขต 1 ซึ่งสรุปผลการประเมินของผู้ทรงคุณวุฒิในด้านความเป็น

ประโยชน์ เหมาะสม และความเป็นไปได้ พบว่าองค์ประกอบภาวะผู้น�าเชิงเทคโนโลยีในการบริหารงานวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาม ี

7 องค์ประกอบ ดังแสดงในภาพที่ 1
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การสร้างการมีส่วนร่วมในการกําหนดทิศทางการปฏิบัติงานของ

สถานศึกษา 

การมีความรู้ความสามารถด้านเทคโนโลยี 

การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในการปฏิบัติงานอย่างเหมาะสม 

การสนใจหาความรู้ด้านเทคโนโลยีใหม่ๆอยู่เสมอ 

การใช้เทคโนโลยีในการบริหารจัดการสถานศึกษา 

การใช้เทคโนโลยีพัฒนากระบวนการทํางานในสถานศึกษา 

การส่งเสริมให้ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอน 

การเตรียมความพร้อมสภาพแวดล้อมในสถานศึกษา 

การพัฒนาระบบการทํางานของสถานศึกษา 

การจัดทําแผนงบประมาณด้านเทคโนโลยี 

การอํานวยความสะดวกในการนําเทคโนโลยีมาปฏิบัติงาน 

การพัฒนาระบบฐานข้อมูลทางเทคโนโลยีของสถานศึกษา 

การใช้เทคโนโลยีวัดและประเมินผลผู้เรียน 

การใช้เทคโนโลยีวัดและประเมินผลครูผู้สอน 

การประเมินคุณภาพเทคโนโลยีของสถานศึกษา 

การเป็นแบบอย่างที่ดีในการใช้เทคโนโลยี 

การสร้างความตระหนักในการใช้เทคโนโลยี 

การมีนโยบายคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา 

การสร้างความเสมอภาคในการเข้าถึงเทคโนโลยี 

วิสัยทัศน์ทางเทคโนโลยี  

ความรูใ้นการจัดการ

เทคโนโลยี 

การใช้เทคโนโลยีในการ

บริหารงาน 

ความรู้ทางกฎหมายและ

จริยธรรมในการใช้

เทคโนโลยี 

การใช้เทคโนโลยีในการ

วัดและประเมินผล

ทางการศึกษา 

การส่งเสริมสนับสนุนการ

ใช้เทคโนโลยีในการจัดการ

และการปฏิบัติงานของ

บุคลากร 

การส่งเสริมสนบัสนุน

การใช้เทคโนโลยีในการ

เรียนการสอน 
องค์ประกอบภาวะผู้นํา

เชิงเทคโนโลยีในการ

บริหารงานวิชาการของ

ผู้บริหารสถานศึกษา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

การสร้างความเข้าใจในวิสัยทัศน์ทางเทคโนโลยีร่วมกันในองค์กร 

ภาพที่ 1 โมเดลองค์ประกอบภาวะผู้น�าเชิงเทคโนโลยีในการบริหารงานวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา
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อภิปรายผลและสรุปผลการวิจัย 

การศึกษาองค์ประกอบภาวะผู้น�าเชิงเทคโนโลยีในการบริหารงานวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส�านักงานเขตพ้ืนที่การ

ศึกษาประถมศึกษาพิจิตรเขต 1 ในครั้งนี้ได้จากการสังเคราะห์เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง และการสัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อให้ได้องค์

ประกอบและตัวชี้วัดภาวะผู้น�าเชิงเทคโนโลยีในการบริหารงานวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาที่มีความสอดคล้องกับบริบทของโรงเรียน

สงักดัส�านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษาพจิติรเขต 1 พบว่า มจี�านวน 7 องค์ประกอบหลัก 20 ตวัชีว้ดั ได้แก่ 1) วสัิยทศัน์ทางเทคโนโลยี 

ประกอบไปด้วย 2 ตัวชี้วัด คือ การสร้างการมีส่วนร่วมในการก�าหนดทิศทางการปฏิบัติงานของสถานศึกษา และการสร้างความเข้าใจในวิสัย

ทัศน์ทางเทคโนโลยีร่วมกันในองค์กร 2) ความรู้ในการจัดการเทคโนโลยี ประกอบไปด้วย 3 ตัวชี้วัด คือ การมีความรู้ความสามารถด้าน

เทคโนโลยี การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในการปฏิบัติงานอย่างเหมาะสม และการสนใจหาความรู้ด้านเทคโนโลยีใหม่ๆอยู่เสมอ 3) การใช้

เทคโนโลยีในการบริหารงาน ประกอบไปด้วย 2 ตัวชี้วัด คือ การใช้เทคโนโลยีในการบริหารจัดการสถานศึกษาและการใช้เทคโนโลยีพัฒนา

กระบวนการท�างานในสถานศกึษา 4) การส่งเสรมิสนบัสนนุการใช้เทคโนโลยใีนการเรยีนการสอน ประกอบไปด้วย 2 ตวัชีว้ดั คอื การส่งเสรมิ

ให้ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอน และการเตรียมความพร้อมของสภาพแวดล้อมในสถานศึกษา 5) การส่งเสริมสนับสนุน

การใช้เทคโนโลยีในการจัดการและการปฏิบัติงานของบุคลากร ประกอบไปด้วย 3 ตัวชี้วัด คือ การพัฒนาระบบการท�างานของสถานศึกษา 

การจัดท�าแผนงบประมาณด้านเทคโนโลยี และการอ�านวยความสะดวกในการน�าเทคโนโลยีมาปฏิบัติงาน 6) การใช้เทคโนโลยีในการวัดและ

ประเมนิผลทางการศกึษา ประกอบไปด้วย 4 ตวัชีว้ดั คอื การพฒันาระบบฐานข้อมลูทางเทคโนโลยขีองสถานศกึษา การใช้เทคโนโลยวีดัและ

ประเมนิผลผูเ้รยีน การใช้เทคโนโลยวีดัและประเมนิผลครผููส้อน และการประเมนิคณุภาพเทคโนโลยขีองสถานศกึษา 7) ความรูท้างกฎหมาย

และจริยธรรมในการใช้เทคโนโลยี ประกอบไปด้วย 4 ตัวชี้วัด คือ การเป็นแบบอย่างที่ดีในการใช้เทคโนโลยี การสร้างความตระหนักในการ

ใช้เทคโนโลยี การมีนโยบายคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา และการสร้างความเสมอภาคในการเข้าถึงเทคโนโลยี ซึ่งผลการวิจัยที่ออกมาเช่นนี้

เนื่องจากในการศึกษาเพื่อพัฒนาตัวชี้วัดของภาวะผู้น�าเชิงเทคโนโลยีในการบริหารงานวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา ผู้วิจัยท�าการศึกษา

ทบทวนแนวคดิทฤษฎทีีเ่กีย่วข้องกบัภาวะผูน้�าเชงิเทคโนโลยีในการบรหิารงานวชิาการของผูบ้รหิารสถานศกึษาอย่างหลากหลาย รดักมุ ร่วม

กบัการสมัภาษณ์ผูท้รงคณุวฒุเิพือ่ยนืยนัองค์ประกอบและตวัชีว้ดัภาวะผูน้�าเชงิเทคโนโลยใีนการบรหิารงานวชิาการของผูบ้รหิารสถานศึกษา

ที่ได้จากการสังเคราะห์เอกสารอีกครั้ง ซ่ึงผู้ทรงคุณวุฒิได้ให้การยืนยันตามที่สังเคราะห์มาและมีการเพิ่มเติมรายละเอียดในประเด็นตัวชี้วัด

บางตัวเพื่อให้มีความชัดเจนมากขึ้น และสอดคล้องกับบริบทของโรงเรียนสังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตรเขต 1 มาก

ขึ้น ดังนั้นผลการวิจัยจึงท�าให้ได้องค์ประกอบและตัวช้ีวัดภาวะผู้น�าเชิงเทคโนโลยีในการบริหารงานวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาเป็นไป

ตามที่ผู้วิจัยก�าหนดขึ้น สอดคล้องกับบรรจบ บุญจันทร์ (2554) ได้ท�าการวิจัยเรื่อง โมเดลสมการโครงสร้างภาวะผู้น�าเชิงเทคโนโลยีของ 

ผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยพบว่าองค์ประกอบของภาวะผู้น�าเชิงเชิงเทคโนโลยี มี 4 องค์ประกอบ ได้แก่ 1) มีการใช้เทคโนโลยีใน

การเรียนการสอน 2) มีการใช้เทคโนโลยีในการบริหารงาน 3) มีการใช้เทคโนโลยีในการวัดผลและการประเมินผล 4) มีจริยธรรมในการใช้

เทคโนโลยี สอดคล้องกับ ธนกฤต พราหมน์นก (2559) ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง รูปแบบภาวะผู้น�าเชิงเทคโนโลยีของผู้บริหารสถานโรงเรียนมัธยม 

สังกัดส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ โดยพบว่าองค์ประกอบของภาวะผู้น�าเชิงเทคโนโลยีของผู้บริหาร

สถานศกึษาม ี6 องค์ประกอบได้แก่ 1) มีความรูท้างเทคโนโลย ี2) มกีารใช้เทคโนโลยใีนการเรยีนการสอน 3) มกีารใช้เทคโนโลยใีนการบรหิาร 

4) มีการสนับสนุนการจัดการและการด�าเนินการ 5) มีการใช้เทคโนโลยีในการวัดผลและประเมินผล 6) มีจริยธรรมในการใช้เทคโนโลยี 

สอดคล้องกบั นคิม นาคอ้าย (2549) ได้ศกึษาวจิยัเรือ่ง องค์ประกอบคณุลกัษณะผูน้�าเชงิอเิลก็ทรอนกิส์ (ผูน้�าในการบรหิารจดัการเทคโนโลยี

สารสนเทศ) ส�าหรับผู้บริหารสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน โดยพบว่าองค์ประกอบของภาวะผู้น�าเชิงเทคโนโลยีของผู้บริหารสถานศึกษามี  

6 องค์ประกอบ ได้แก่ 1) ความเป็นผู้น�าและวิสัยทัศน์ 2) การเรียนรู้และการสอน 3) ความสามารถเชิงผลิตภาพและความช�านาญเชิงวิชาชีพ 

4) การสนับสนุนส่งเสริมการจัดการและการปฏิบัติ 5) การวัดและประเมินผล 6) ลักษณะทางสังคม กฎหมายและจริยธรรม สอดคล้องกับ 

รัตนาภรณ์ วัชรอัตยาพล (2563) ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง ตัวบ่งชี้ภาวะผู้น�าทางเทคโนโลยีของผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดกรุงเทพมหานคร  

โดยพบว่าองค์ประอบของภาวะผู้น�าเชิงเทคโนโลยีของผู้บริหารสถานศึกษา มี 4 องค์ประกอบ ได้แก่ 1) วิสัยทัศน์ทางเทคโนโลยี  

2) การใช้เทคโนโลยีในการบริหารงาน 3) การส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีในการเรียนการสอน 4) การบูรณาการเทคโนโลยี สอดคล้องกับ  

คมพิสิษฐ์ ศรีบุญเรือง (2557) ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง รูปแบบการพัฒนาภาวะผู้น�าทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารเพื่อการศึกษาของ 

ผู้บริหารสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยพบว่าองค์ประกอบของภาวะผู้น�าเชิงเทคโนโลยีมี 3 องค์ประกอบ ได้แก่ 

1) การใช้เทคโนโลยีในการบริหาร 2) การใช้เทคโนโลยีในการเรียนการสอน 3) มีจริยธรรมในการใช้เทคโนโลยี และสอดคล้องกับ สมศักดิ์ 

จีวัฒนา (2555) ได้ศึกษาวิจัยเรื่องตัวบ่งชี้ภาวะผู้น�าเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของบุคลากรทางการศึกษาสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  
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โดยพบว่าองค์ประกอบภาวะผู้น�าเชิงเทคโนโลยีมี 6 องค์ประกอบ ได้แก่ 1) ด้านทรรศนะภาวะผู้น�าและวิสัยทัศน์ 2) ด้านการเรียนการสอน 

3) ด้านความเป็นองค์กรวิชาชีพต้นแบบและความช�านาญเชิงวิชาชีพ 4) ด้านแนวคิดและกระบวนการจัดการเทคโนโลยี 5) ด้านการวัดและ

ประเมินผล และ 6) ด้านสังคม จรรยาบรรณและกฎหมาย 
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องค์ประกอบการจัดการเรียนรู้ด้วยสื่อดิจิทัลของครู สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

ประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3

The Elements of Teacher’s Learning Management with Digital media under Phetchabun Primary 

Educational Service Area Office 3

กฤชพร สินพรม1 และ สถิรพร เชาวน์ชัย2  

Kritchaporn Sinprom1 and Sathiraporn Chaowachai2

ภาควิชาบริหารและพัฒนาการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 

บทคัดย่อ

การวจิยัครัง้นีม้วีตัถปุระสงค์เพือ่สงัเคราะห์และยนืยนัองค์ประกอบของการจดัการเรยีนรูด้้วยสือ่ดจิทิลัของคร ูสงักดัส�านกังานเขต

พืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษาเพชรบรูณ์ เขต 3 เป็นการวจิยัเอกสารด�าเนนิการ 2 ขัน้ตอน คือ 1) ศกึษาเอกสารเกีย่วกบัการจดัการเรยีนรูด้้วย

สื่อดิจิทัลของครู จ�านวน 10 แหล่ง โดยเลือกองค์ประกอบที่มีความถี่ตั้งแต่ร้อยละ 50 เพื่อสังเคราะห์องค์ประกอบการจัดการเรียนรู้ด้วยสื่อ

ดิจิทัลของครูและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง และ 2) ยืนยันองค์ประกอบของการจัดการเรียนรู้ด้วยสื่อดิจิทัลของครู โดยผู้ทรงคุณวุฒิจ�านวน 5 คน 

และใช้แบบประเมนิความเหมาะสมขององค์ประกอบ มลีกัษณะเป็นแบบตรวจสอบรายการ ผลการวจิยัพบว่า การจดัการเรยีนรูด้้วยสือ่ดจิทิลั

ของคร ูสงักดัส�านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษาเพชรบรูณ์ เขต 3 ม ี5 องค์ประกอบ 15 ตวัชีว้ดั ได้แก่ 1) การวเิคราะห์ความต้องการ

ของผู้เรียน มี 3 ตัวชี้วัด 2) การวิเคราะห์หลักสูตร มี 3 ตัวชี้วัด 3) การจัดท�าแผนการเรียนรู้ มี 3 ตัวชี้วัด 4) การจัดกิจกรรมการเรียนการ

สอน มี 3 ตัวชี้วัด 5) การวัดและประเมินผลการเรียนรู้มี 3 ตัวชี้วัด

ค�าส�าคัญ: การจัดการเรียนรู้, สื่อดิจิทัล, ครู, การบริหารการศึกษา

Abstract 

The purpose of this research is to synthesize the factors and confirm the components of The Elements of 

Teacher’s Learning Management with Digital media under Phetchabun Primary Educational Service Area Office 3. This 

document was conducted in 2 steps: 1) the synthesis of Teacher’s Learning Management with Digital media elements 

from 10 documents, by selecting elements with a frequency from 50% and 2) confirmation of Teacher’s Learning 

Management with Digital media by 5 experts in education administration. The research tool quality check form was 

used to verify the composition by being a checklist assessment from. The results of the study revealed that Teacher’s 

Learning Management with Digital media under Phetchabun Primary Educational Service Area Office 3 consisted of 5 

elements and 15 indicators, namely (1) Learner Needs Analysis has 3 indicators (2) Course Analysis has 3 indicators 

(3) Creating a Learning Plan has 3 indicators (4) Learning Activities has 3 indicators and (5) Measurement and Evaluation 

of Learning Outcomes has 3 indicators.

Keywords: Learning Management, Digital media, Teacher, Educational Administration
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บทน�า 

การจัดการเรียนรู้เป็นกระบวนการที่ส�าคัญในการพัฒนาผู้เรียนให้เกิดการเรียนรู้และพฤติกรรมตามวัตถุประสงค์ของการสอนท้ัง

ทางด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา โดยมีกระบวนการ ในการด�าเนินงานของผู้สอนตั้งแต่การวางแผนการจัดการเรียนรู้จนสิ้นสุด 

การประเมนิผลการเรยีนรู ้ซึง่สะท้อนให้เห็นว่าผลลพัธ์ของการพฒันาขึน้อยูก่บัประสทิธภิาพของกระบวนการจดัการเรยีนรูข้องผู้สอนโดยตรง 

ด้วยเหตนุีค้รผููส้อนต้องมคีวามรู้ ความเข้าใจส่ิงท่ีก�าหนดไว้ในมาตรฐานการเรยีนรู/้ตัวชีว้ดั สมรรถนะส�าคัญของผูเ้รยีนและคณุลกัษณะอนัพงึ

ประสงค์ซึ่งเป็นเป้าหมายของการจัดการเรียนรู้ อีกทั้งต้องให้ความส�าคัญกับการใช้สื่อ การพัฒนาสื่อ การใช้แหล่งเรียนรู้ และการวัดและ

ประเมินผลอย่างหลากหลายควบคู่กันเพื่อให้เกิดการพัฒนาผู้เรียนอย่างแท้จริง (ส�านักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา, 2553)

สื่อการสอนถือเป็นเครื่องมือของการเรียนรู้ ซึ่งท�าหน้าที่ถ่ายทอดความรู้ ความเข้าใจ ความรู้สึก เพิ่มพูนทักษะประสบการณ์ และ

สร้างสถานการณ์การเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียน ปัจจุบันสื่อการเรียนรู้มีอิทธิพลสูงต่อการกระตุ้นให้ผู้เรียนกลายเป็นผู้แสวงหาความรู้ด้วยตนเองจน

เกิดการพัฒนาด้านต่างๆ (ส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, 2553) จะเห็นได้อย่างชัดเจนว่ารูปแบบของส่ือการสอนท่ีใช้จะมี

ความหลากหลายและน่าสนใจมากยิ่งขึ้น หรือท่ีเรียกว่า “ส่ือดิจิทัล” คุณสมบัติที่น่าสนใจของส่ือดิจิทัลท่ีมีความพิเศษกว่าส่ือแบบเดิมคือ 

ประกอบด้วยพื้นฐาน 5 องค์ประกอบ ได้แก่ ข้อความ เสียง ภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว และวิดีโอ ซึ่งองค์ประกอบทั้งหมดจะท�าให้สื่อมีความ

สมบูรณืแบบและน่าสนใจมากยิ่งข้ึน ท�าให้ผู้เรียนใช้ประโยชน์จากการรับสื่อได้หลายทางในเวลาเดียวกันส่งผลให้ประสิทธิภาพในการเรียน

เพิ่มสูงขึ้น

การบรหิารสถานศกึษาในยคุปัจจบุนัเป็นการบรหิารการเปลีย่นแปลงควบคู่ไปกบัการบรหิารเทคโนโลยดีจิทิลัเพือ่ยกระดบัคณุภาพ

ของผูเ้รยีนให้สอดคล้องกบันโยบายและเป้าหมายทีค่รอบคลมุภารกจิของสถานศกึษา ซึง่การน�าระบบการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศมาปรบัใช้

กบัสถานศึกษานัน้ ถอืเป็นองค์ประกอบหนึง่ในมาตรฐานด้านการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศเพือ่การจดัการเรยีนรู้ของครใูนยคุดจิิทลั ซ่ึงผูบ้รหิาร

สถานศึกษาควรท�าความเข้าใจการจัดการศึกในยุคดิจิทัล โดยการสนับสนุน ส่งเสริมให้ความส�าคัญในการที่ครูต้องด�าเนินการเพื่อการน�า

เทคโนโลยีสารสนเทศไปใช้ประโยชน์ในการจัดการเรียนการรู้ (ธีรศักดิ์ อุปรมัย อุปไมยอธิชัย, 2563) เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตาม

มาตรฐานทีก่�าหนด และส�านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศึกษาเพชรบรูณ์ เขต 3 ก็เป็นอกีหนึง่หน่วยงานทางการศึกษาทีม่นีโยบายในการ

พฒันาครเูป็นผูเ้รยีนรู้ มทีกัษะการจดัการเรยีนรูท้ีห่ลากหลายตอบสนองผูเ้รยีนเป็นรายบคุคล เป็นผูส้ร้างสรรค์นวตักรรมและทกัษะในการใช้

เทคโนโลยี(ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3, 2563)

จากเหตผุลดงักล่าวผูว้จิยัจงึสนใจศกึษาองค์ประกอบของการจดัการเรยีนรูด้้วยส่ือดจิทิลัของคร ูสังกดัส�านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษา

ประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 ซึ่งสามารถพัฒนาการจัดการเรียนรู้ของครูโดยใช้สื่อดิจิทัลเพื่อยกระดับคุณภาพของการจัดการศึกษา เพื่อน�า

ผลการวจิยัไปใช้เป็นสารสนเทศในการก�าหนดนโยบายและแนวทางการพฒันาการจดัการเรียนรู้ด้วยสือ่ดจิทิลัของคร ูสงักดัส�านักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 ให้เกิดประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลซึ่งจะส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษาต่อไปใน

อนาคต

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1. เพือ่สงัเคราะห์องค์ประกอบการจดัการเรยีนรูด้้วยสือ่ดจิทัิลของคร ูสงักดัส�านักงานเขตพ้ืนท่ีการศกึษาประถมศกึษาเพชรบรูณ์ เขต 3

2. เพื่อยืนยันองค์ประกอบการจัดการเรียนรู้ด้วยสื่อดิจิทัลของครู สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3

วิธีการด�าเนินการวิจัย

การวิจัยครั้งนี้ใช้ระเบียบวิธีการวิจัยเอกสาร (Document Research) เพื่อศึกษาองค์ประกอบการจัดการเรียนรู้ด้วยสื่อดิจิทัลของ

ครู สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 โดยมีขั้นตอนวิธีการด�าเนินการวิจัย 2 ขั้นตอน ดังนี้

 ขัน้ตอนที ่1 การศกึษาเอกสาร (Document Study) เพือ่การวเิคราะห์และสังเคราะห์องค์ประกอบการจดัการเรยีนรูด้้วยสือ่ดจิทิลั

ของครู จากแนวคิดทฤษฎีของนักวิชาการ และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง โดยศึกษาเอกสาร ที่เกี่ยวข้องจ�านวน 10 แหล่ง ตามแนวคิดและงานวิจัย

ของนักวิชาการ ดังนี้ 

 1.  การศึกษาการจัดการเรียนรู้ด้วยสื่อดิจิทัลของครู ตามแนวคิดของนักวิชาการต่างประเทศ 1 แหล่ง ดังนี้ Hough, B. & 

Duncan, K. (1970, อ้างถึงใน พงษ์พัชรินทร์ พุธวัฒนะ, 2562, น. 27)

  2.  การศึกษาการจัดการเรียนรู้ด้วยสื่อดิจิทัลของครู ตามแนวคิดของนักวิชาการในประเทศ 9 แหล่ง ดังนี้ มหาวิทยาลัย

ราชภัฏวไลย์อลงกรณ์ (2553), ส�านักวิชาการและประมวลผล (2556), ส�านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน (2557), สมจิต จันทร์ฉาย 
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(2557), จิติมา วรรณศรี (2557), คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ (2558), ศุภลักษณ์ ทองจีน (2560), ขอบฟ้า จันทร์เจริญ (2562) และ 

กุลิสรา จิตรชญาวณิช (2563)

 3.  การสังเคราะห์องค์ประกอบการจัดการเรียนรู้ด้วยส่ือดิจิทัลของครู โดยการแจกแจงความถี่ จากหลายแหล่งข้อมูลและ

สรุปผลโดยการใช้ค่าความถี่ตั้งแต่ 5 ขึ้นไป ซึ่งเท่ากับหรือมากกว่าร้อยละ 50 ของความถี่ทั้งหมด ประกอบด้วย การวิเคราะห์ความต้องการ

ของผู้เรียน การวิเคราะห์หลักสูตร การจัดท�าแผนการเรียนรู้ การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน และ การวัดและประเมินผลการเรียนรู้  

ซึ่งผู้วิจัยได้น�าองค์ประกอบที่ได้จากการสังเคราะห์ขั้นตอนที่ 1 ไปเสนอต่อผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อยืนยันองค์ประกอบในขั้นตอนที่ 2 ต่อไป 

ขัน้ตอนท่ี 2 การยนืยนัองค์ประกอบการจัดการเรยีนรูด้้วยส่ือดจิิทลัของครทูีม่คีวามเหมาะสมกบับรบิทของโรงเรยีนสังกดัส�านกังาน

เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 โดยผู้ทรงคุณวุฒิจานวน 5 คน ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญทางการบริหารการศึกษาเทคโนโลยีการ

ศกึษา และการจดัการเรยีนรูข้องคร ูมปีระสบการณ์ทางการบรหิารการศกึษาหรอืผูบ้ริหารสถานศกึษา รวมทัง้มผีลงานวจิยัทางด้านการศกึษา

ทีเ่กีย่วกบัการจดัการเรียนรูด้้วยสือ่ดจิทิลัของคร ูเพือ่ยนืยนัองค์ประกอบของการจดัการเรยีนรูด้้วยสือ่ดจิทิลัของครทูีไ่ด้จากการสงัเคราะห์ใน

ขั้นตอนที่ 1 โดยการวิจัยในครั้งนี้ใช้แบบประเมินความเหมาะสมขององค์ประกอบ มีลักษณะเป็นแบบตรวจสอบรายการ

ผลการวิจัย

ผลการสังเคราะห์องค์ประกอบการจัดการเรียนรู้ด้วยสื่อดิจิทัลของครู

ผลการสงัเคราะห์องค์ประกอบการจดัการเรยีนรูด้้วยส่ือดจิิทัลของครซูึง่ได้จากการศกึษาแนวคิดทฤษฎขีองนกัวชิาการและงานวจิยั

ที่เกี่ยวข้องท้ังในประเทศ และต่างประเทศ โดยผู้วิจัยได้น�าเอาข้อมูลที่ได้จากการสังเคราะห์เนื้อหาจากเอกสารสู่ตารางการสังเคราะห์องค์

ประกอบโดยแสดงในรูปความถี่และเลือกองค์ประกอบที่มีความถี่ตั้งแต่ 5 ขึ้นไป ซึ่งเท่ากับหรือมากกว่าร้อยละ 50 ของความถ่ีทั้งหมด  

มาเป็นองค์ประกอบของการจัดการเรียนรู้ด้วยส่ือดิจิทัลของครู พบว่าการจัดการเรียนรู้ด้วยสื่อดิจิทัลของครู มี 5 องค์ประกอบ ได้แก่  

1) การวิเคราะห์ความต้องการของผู้เรียน มี 3 ตัวชี้วัด 2) การวิเคราะห์หลักสูตร มี 3 ตัวชี้วัด 3) การจัดท�าแผนการเรียนรู้ มี 3 ตัวชี้วัด  

4) การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน มี 3 ตัวชี้วัด 5) การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ มี 3 ตัวชี้วัด ดังแสดงในตารางที่ 1
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ตารางที่ 1 การสังเคราะห์ความถี่ขององค์ประกอบการจัดการเรียนรู้ด้วยสื่อดิจิทัลของครู

องค์ประกอบของการจัดกระบวน 

การเรียนรู้ของครูเพื่อเป็นแนวทางใน 

การจัดการเรียนรู้ด้วยสื่อดิจิทัล
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1.  การวิเคราะห์ความสามารถของผู้สอน √ √ 2

2.  การวิเคราะห์เนื้อหา √ √ √ √ √ √ √ √ 8

3.  การวิเคราะห์ผู้เรียน √ √ √ √ √ √ 6

4.  การก�าหนดเป้าหมายหรือ จุดประสงค์การเรียนรู้ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 10

5.  การสร้างแผนการจัด 

ประสบการณ์การเรียนรู้
√ √ √ √ √ √ √ 7

6.  ก�าหนดสื่อและแหล่งเรียนรู้ √ √ √ √ √ √ √ 7

7.  ก�าหนดวิธีการวัดผลและประเมินผล √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 10

8.  กิจกรรมการเรียนการสอนที่ใช้ 

รูปแบบวิธีเทคนิคต่าง ๆ ประกอบ 

กับสื่อแหล่งเรียนรู้ 

√ √ √ √ √ √ √ 7

9.  น�าไปใช้และประเมินเพื่อปรับปรุง √ √ √ √ √ 5

10.การสรุปและน�าไปประยุกต์ใช้ 1 1

ผลการสังเคราะห์เนื้อหาเกี่ยวกับองค์ประกอบการจัดการเรียนรู้ด้วยสื่อดิจิทัลของครู พบว่า มี 5 องค์ประกอบ ได้แก่

1. การวิเคราะห์ความต้องการของผู้เรียน ประกอบด้วย 3 ตัวชี้วัด คือ ความพร้อมของนักเรียน ด้านพ้ืนฐานความรู้เดิม  

ความสนใจและสภาพครอบครวั การเลอืกสือ่ดิจทิลัให้เหมาะสมกบัพฒันาการของผูเ้รยีน และการเลอืกสือ่ดจิทิลัให้เหมาะสมกับวธิกีารเรยีน

รู้ของผู้เรียน

2.  การวิเคราะห์หลักสูตร ประกอบด้วย 3 ตัวชี้วัด คือ การวิเคราะห์เนื้อหาตามจุดประสงค์ของหลักสูตร การก�าหนดค�าอธิบาย

รายวิชาและผลการเรียนรู้ที่คาดหวังตามจุดประสงค์ของหลักสูตร และ การเลือกใช้สื่อดิจิทัลให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการจัดการเรียนรู้

3.  การจัดท�าแผนการเรียนรู้ ประกอบด้วย 3 ตัวชี้วัด คือ การก�าหนดเป้าหมายที่ต้องการให้เกิดกับผู้เรียนตามวัตถุประสงค์ของ

หลักสูตร การเลือกรูปแบบกระบวนการจัดการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ และการเลือกใช้สื่อดิจิทัลและการวัดประเมินผล

ให้สอดคล้องกับรูปแบบการจัดกิจกรรม

4.  การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ประกอบด้วย 3 ตัวชี้วัด คือ การสร้างความสนใจด้วยสื่อดิจิทัลในขั้นน�าเข้าสู่บทเรียน  

การมีส่วนร่วมของผู้เรียนในกิจกรรมขั้นการจัดการเรียนรู้ และการวิเคราะห์และสรุปความรู้ผ่านสื่อดิจิทัลในขั้นสรุป
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5.  การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ ประกอบด้วย 3 ตัวชี้วัด คือ เก็บรวบรวมข้อมูลระหว่างและหลังการจัดการเรียนรู้ด้วยสื่อ

ดิจิทัล การตรวจสอบผลการจัดการเรียนรู้โดยใช้เครื่องมือที่หลากหลาย และการวัดและประเมินผลสอดคล้องกับจุดประสงค์การจัดการเรียนรู ้

ดังแสดงในตารางที่ 2

ตารางที่ 2 องค์ประกอบและตัวชี้วัดของการจัดการเรียนรู้ด้วยสื่อดิจิทัลของครู

องค์ประกอบ นิยามการปฏิบัติ ตัวชี้วัด

1. การวิเคราะห์

ความต้องการ

ของผู้เรียน

ครสู�ารวจความพร้อมของนกัเรยีนรายบคุคลและรายกลุม่ด้าน

ความต้องการหรือความสนใจของผู้เรียน พื้นฐานความรู้เดิม 

และสภาพครอบครัว เพื่อน�าข้อมูลที่เก็บรวมรวบได้น�าไปใช้

เป็นแนวทางในการเลือกสื่อดิจิทัลให้เหมาะสมกับพัฒนาการ

ของผู้เรียนในแต่ละช่วงวัย และวิธีการเรียนรู้ของผู้เรียนแต ่

ละคน

1. ความพร้อมของนักเรียน ด้านพื้นฐานความรู้เดิม 

ความสนใจและสภาพครอบครัว

2. การเลือกสื่อดิจิทัลให้เหมาะสมกับพัฒนาการ

ของผู้เรียน

3. การเลือกสื่อดิจิทัลให้เหมาะสมกับวิธี 

การเรียนรู้ของผู้เรียน

2. การวิเคราะห์

หลักสูตร

ครวูเิคราะห์เน้ือหาจากหลกัสูตร ค�าอธบิายรายวิชาและผลการ

เรียนรู้ท่ีคาดหวัง เพื่อก�าหนดจุดมุ่งหมายในการเลือกใช้สื่อ

ดจิทิลัให้สอดคล้องกับวตัถปุระสงค์ของการจดัการเรยีนรูอ้ย่าง

มีประสิทธิภาพ

1. การวิเคราะห์เนื้อหาตามจุดประสงค์ของ

หลักสูตร

2. การก�าหนดค�าอธิบายรายวิชาและผลการเรียนรู้

ที่คาดหวังตามจุดประสงค์ของหลักสูตร

3. การเลือกใช้สื่อดิจิทัลให้สอดคล้องกับ

วัตถุประสงค์

3. การจัดท�า

แผนการเรียนรู้

ครูก�าหนดเป้าหมายที่ต้องการให้เกิดกับผู้เรียน เลือกรูปแบบ

กจิกรรมและกระบวนการจดัการเรยีนรู้ทีต่อบสนองความถนดั

และความต้องการของผูเ้รยีน เลอืกสือ่ดิจทิลั และเลอืกเครือ่ง

มือวัดและเกณฑ์การให้คะแนนในการวัดประเมินผลการ

จดัการเรยีนรูใ้ห้สอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ ลกัษณะของผูเ้รยีน 

รูปแบบกิจกรรมและสภาพแวดล้อมในการจัดการเรียนรู้

1. การก�าหนดเป้าหมายที่ต้องการให้เกิดกับผู้เรียน

ตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 

2. การเลือกรูปแบบกระบวนการจัด 

การเรียนการสอนให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์

3. การเลือกใช้สื่อดิจิทัลและการวัดประเมินผลให้

สอดคล้องกับรูปแบบการจัดกิจกรรม

4. การจัดกิจกรรม

การเรียนการ

สอน

ครดู�าเนนิการจดัการเรยีนรูต้ามแผนการจดัการเรยีนรูท้ีเ่ขยีน

ไว้โดยประยุกต์ใช้สื่อดิจิทัล ตั้งแต่ขั้นน�าเข้าสู่บทเรียน ขั้นการ

จัดการเรียนรู้ และขั้นสรุป

1. การสร้างความสนใจด้วยสื่อดิจิทัลใน 

ขั้นน�าเข้าสู่บทเรียน

2. การมีส่วนร่วมของผู้เรียนในกิจกรรม 

ขั้นการจัดการเรียนรู้

3. การวิเคราะห์และสรุปความรู้ผ่านสื่อดิจิทัลในขั้น

สรุป

5. การวัดและ

ประเมินผล 

การเรียนรู้

ครูใช้สื่อดิจิทัลเก็บรวมรวมข้อมูลระหว่างและหลังการจัดการ

เรียนรู้ ประมวลผลข้อมูล และประเมินผลการจัดการเรียนรู้

โดยใช้เครื่องมือวัดที่หลากหลายและเกณฑ์ประเมินผลที่

สอดคล้องกับจุดประสงค์การจัดการเรียนรู้

1. การเก็บรวบรวมข้อมูลระหว่างและหลังการ

จัดการเรียนรู้ด้วยสื่อดิจิทัล

2. การตรวจสอบผลการจัดการเรียนรู้โดยใช้เครื่อง

มือที่หลากหลาย

3. การวัดและประเมินผลสอดคล้องกับจุดประสงค์

การจัดการเรียนรู้
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รูปที่ 1 โมเดลองค์ประกอบของการจัดการเรียนรู้ด้วยสื่อดิจิทัลของคร ู

 

5.  อภิปรายผลการวิจัย 
การศึกษาองค์ประกอบของการจัดการเรียนรู้ด้วยสื่อดิจิทัลของครู สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 ในครั้งนี้ได้จากการสังเคราะห์เอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง และการสัมภาษณ์

ผู้ทรงคุณวุฒิเพ่ือให้ได้องค์ประกอบ และตัวชี้วัดของการจัดการเรียนรู้ด้วยส่ือดิจิทัลท่ีสอดคล้องกับบริบทของของ 
การจัดการเรียนรู้ด้วยสื่อดิจิทัลของครู สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 พบว่า การจัด 
การเรียนรู้ด้วยสื่อดิจิทัลของครู สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 มีจํานวน 5 องค์ประกอบ

ความพร้อมของนักเรียน ด้านพ้ืนฐานความรู้เดิม ความสนใจและ

สภาพครอบครัว การวิเคราะห์ความ

ต้องการของผู้เรียน  

องค์ประกอบ

ของการ

จัดการเรียนรู้

ด้วยสื่อดิจิทัล

ของครู 

การวิเคราะห์ 
หลักสูตร 

การจัดทํา 
แผนการเรียนรู้ 

การจัดกิจกรรม 
การเรียนการสอน 

การวัดและ

ประเมินผล 

การเลือกส่ือดิจิทัลให้เหมาะสมกับพัฒนาการของผู้เรียน 

การเลือกส่ือดิจิทัลให้เหมาะสมกับวิธีการเรียนรู้ของผู้เรียน 

การวิเคราะห์เนื้อหาตามจุดประสงค์ของหลักสูตร 

การกําหนดคําอธิบายรายวิชาและผลการเรียนรู้ที่คาดหวังตาม

จุดประสงค์ของหลักสูตร 

การเลือกใช้ส่ือดิจิทัลให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ 

การกําหนดเป้าหมายที่ต้องการให้เกิดกับผู้เรียนตาม

การเลือกรูปแบบกระบวนการจัดการเรียนการสอนให้สอดคล้อง

กับวัตถุประสงค์หลักสูตร 

การเลือกใช้ส่ือดิจิทัลและการวัดประเมินผลให้สอดคล้องกับ

รูปแบบการจัดกิจกรรมหลักสูตร 

การสร้างความสนใจด้วยส่ือดิจิทัลในขั้นนําเข้าสู่บทเรียน 

การมีส่วนร่วมของผู้เรียนในกิจกรรมขั้นการจัดการเรียนรู้ 

การสร้างความสนใจด้วยส่ือดิจิทัลในขั้นนําเข้าสู่บทเรียน 

การเก็บรวบรวมข้อมูลระหว่างและหลังการจัดการเรียนรู้ด้วยส่ือ

การตรวจสอบผลการจัดการเรียนรู้โดยใช้เคร่ืองมือที่หลากหลาย 

การวัดและประเมินผลสอดคล้องกับจุดประสงค์การจัดการ

รูปที่ 1 โมเดลองค์ประกอบของการจัดการเรียนรู้ด้วยสื่อดิจิทัลของครู

อภิปรายผลการวิจัย

การศึกษาองค์ประกอบของการจัดการเรียนรู้ด้วยส่ือดิจิทัลของครู สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์  

เขต 3 ในครั้งนี้ได้จากการสังเคราะห์เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง และการสัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อให้ได้องค์ประกอบ และตัวชี้วัดของ

การจดัการเรยีนรูด้้วยสือ่ดจิทิลัทีส่อดคล้องกบับรบิทของของการจดัการเรยีนรูด้้วยสือ่ดจิทัิลของคร ูสงักดัส�านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถม

ศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 พบว่า การจัดการเรียนรู้ด้วยสื่อดิจิทัลของครู สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3  

มีจ�านวน 5 องค์ประกอบหลัก 15 ตัวช้ีวัด ได้แก่ 1) การวิเคราะห์ความต้องการของผู้เรียน มี3 ตัวชี้วัด 2) การวิเคราะห์หลักสูตร มี  

3 ตัวชี้วัด 3) การจัดท�าแผนการเรียนรู้ มี 3 ตัวชี้วัด 4) การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน มี 3 ตัวชี้วัด 5) การวัดและประเมินผล 

การเรียนรู้ มี 3 ตัวชี้วัด ซึ่งผลการวิจัยที่ออกมาเช่นนี้เน่ืองจากในการศึกษาเพื่อพัฒนาตัวช้ีวัดของการจัดการเรียนรู้ด้วยส่ือดิจิทัลของครู  

ผูว้จิยัท�าการศกึษาทบทวนแนวคดิทฤษฎทีีเ่กีย่วข้องกบัการจดัการเรยีนรูด้้วยสือ่ดจิิทลัของคร ูอย่างหลากหลาย และรัดกมุร่วมกบัการสมัภาษณ์
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ทรงคุณวุฒิเพื่อยืนยันองค์ประกอบและตัวชี้วัดการจัดการเรียนรู้ด้วยสื่อดิจิทัลของครู ที่ได้จากการสังเคราะห์เอกสารอีกครั้ง ซึ่งผู้ทรงคุณวุฒิ

ได้ให้การยืนยันตามที่สังเคราะห์มาและ มีการเพิ่มเติมรายละเอียดในประเด็นตัวชี้วัดบางตัวเพื่อให้มีความชัดเจนมากขึ้น และสอดคล้องกับ

บริบทของโรงเรียนสังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 มากขึ้น ดังนั้นผลการวิจัยจึงท�าให้ได้องค์ประกอบและ

ตัวชี้วัดของการจัดการเรียนรู้ด้วยสื่อดิจิทัลของครูเป็นไปตามที่ผู้วิจัยก�าหนดขึ้น สอดคล้องกับ ศรวภรณ์ ขันสิงหา (2558) ได้ท�าวิจัยเรื่อง  

การวเิคราะห์การใช้เทคโนโลยขีองครอูนบุาลในการสนบัสนนุการจดัการเรยีนรูส้�าหรบัเดก็อนบุาลสงักดัสานกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถม

ศึกษานครสวรรค์ เขต 1 พบว่า มีประเด็นการวิเคราะห์การใช้เทคโนโลยีในการสนับสนุนการจัดการเรียนรู้ ได้แก่ ด้านการจัดประสบการณ์

การเรียนรู้ ประกอบด้วย การวางแผนการเรียนรู้ การจัดกิจกรรม การประเมินผลตามสภาพจริง และด้านการผลิตสื่อและนวัตกรรมของครู

อนบุาล ประกอบด้วย การจดักจิกรรมการเรียนรู ้การจดัสภาพแวดล้อม การประเมนิผล และการสร้างความสมัพนัธ์กบัผูป้กครอง สอดคล้อง

กับ ปิยนุช สุวพงษ์ (2559) ได้ท�าวิจัยเรื่อง การวิเคราะห์องค์ประกอบสมรรถนะด้านการจัดการเรียนรู้ของครู ศูนย์การศึกษานอกระบบและ

การศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดร้อยเอ็ด พบว่า สมรรถนะด้านการจัดการเรียนรู้ของครู ประกอบด้วย 7 องค์ประกอบ ได้แก่ ด้านการพัฒนา

หลักสูตร ด้านการจัดท�าแผนการเรียนรู้ ด้านการออกแบบการเรียนรู้ ด้านการใช้และพัฒนาสื่อ ด้านการพัฒนาผู้เรียนและ ด้านการวัดและ

ประเมินผล สอดคล้องกับ พิจิตรา ธงพานิช (2564) ที่ได้กล่าวถึง การจัดการเรียนรู้ของครูในปัจจุบันว่า มีการส่งเสริมให้มีการใช้สื่อดิจิทัล

หรอืสือ่อเิลก็ทรอนกิส์ในห้องเรยีนมากขึน้ เช่น ให้นกัเรยีนค้นคว้าข้อมลูจากอินเทอร์เนต็ หรือเรยีนรู้จากวดีทิศัน์และซดีรีอม ซึง่สือ่เหล่านีจ้ะ

ช่วยเปิดโลกทัศน์ให้นักเรียนได้สังเกตและเรียนรู้จากสถานการณ์หลากหลาย มีรูปแบบการน�าเสนอที่แปลกใหม่ และมักออกแบบมาเพื่อส่ง

เสริมประสิทธิภาพในการเรียนรู้ของผู้เรียน

สรุปผลการวิจัย

ผลการศึกษาองค์ประกอบของการจัดการเรียนรู้ด้วยส่ือดิจิทัลของครู สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ 

เขต 3 พบว่า องค์ประกอบของการจัดการเรียนรู้ด้วยสื่อดิจิทัลของครู มีจ�านวน 5 องค์ประกอบหลัก 15 ตัวชี้วัด ได้แก่ 1) การวิเคราะห์ความ

ต้องการของผูเ้รยีน ประกอบด้วย 3 ตวัชีว้ดั คอื 3 ตวัชีว้ดั คือ ความพร้อมของนกัเรยีน ด้านพืน้ฐานความรูเ้ดมิ ความสนใจและสภาพครอบครวั 

การเลือกสื่อดิจิทัลให้เหมาะสมกับพัฒนาการของผู้เรียน และการเลือกสื่อดิจิทัลให้เหมาะสมกับวิธีการเรียนรู้ของผู้เรียน 2) การวิเคราะห์

หลักสูตร ประกอบด้วย 3 ตัวชี้วัด คือ การวิเคราะห์เนื้อหาตามจุดประสงค์ของหลักสูตร การก�าหนดค�าอธิบายรายวิชาและผลการเรียนรู้ที่

คาดหวังตามจุดประสงค์ของหลักสูตร และ การเลือกใช้สื่อดิจิทัลให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการจัดการเรียนรู้ 3) การจัดท�าแผนการ

เรียนรู้ ประกอบด้วย 3 ตัวชี้วัด คือ การก�าหนดเป้าหมายที่ต้องการให้เกิดกับผู้เรียนตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตร การเลือกรูปแบบ

กระบวนการจดัการเรยีนการสอนให้สอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ และการเลอืกใช้สือ่ดจิทิลัและการวดัประเมนิผลให้สอดคล้องกบัรูปแบบการ

จัดกิจกรรม 4) การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ประกอบด้วย 3 ตัวชี้วัด คือ การสร้างความสนใจด้วยสื่อดิจิทัลในขั้นน�าเข้าสู่บทเรียน  

การมีส่วนร่วมของผู้เรียนในกิจกรรมข้ันการจัดการเรียนรู้ และการวิเคราะห์และสรุปความรู้ผ่านส่ือดิจิทัลในขั้นสรุป และ 5) การวัดและ

ประเมินผลการเรียนรู้ ประกอบด้วย 3 ตัวชี้วัด คือ เก็บรวบรวมข้อมูลระหว่างและหลังการจัดการเรียนรู้ด้วยสื่อดิจิทัล การตรวจสอบผลการ

จดัการเรยีนรูโ้ดยใช้เครือ่งมอืทีห่ลากหลาย และการวดัและประเมนิผลสอดคล้องกบัจดุประสงค์การจดัการเรยีนรู ้ซึง่องค์ความรูท้ีไ่ด้จากการ

สังเคราะห์และยืนยันองค์ประกอบของการจัดการเรียนรู้ด้วยสื่อดิจิทัลของครู สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์  

เขต 3 ในครัง้นีจ้ะน�าไปสูก่ารพฒันากระบวนการจดัการเรยีนรูวิ้ถใีหม่ของครทูีส่ามารถตอบโจทย์ต่อการเปลีย่นแปลงและการพฒันาการศกึษา

ในยุคดิจิทัล ให้ผู้เรียนเกิดสมรรถนะและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามมาตรฐานของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 อย่างเป็นรูปธรรมต่อไป

ข้อเสนอแนะในการท�าวิจัยครั้งต่อไป

การพฒันารปูแบบการจดัการเรยีนรูข้องครเูปลีย่นแปลงไป เนือ่งจากการพฒันาเทคโนโลยแีละสารสนเทศทีม่คีวามหลากหลายมาก

ยิ่งขึ้น ดังนั้นประเด็นที่ควรศึกษาต่อไป ได้แก่ การพัฒนารูปแบบสื่อดิจิทัลในการจัดการเรียนรู้ การพัฒนาทักษะการใช้สื่อดิจิทัลของครู  

และการพัฒนาตัวชี้วัดการรู้ดิจิทัลของผู้บริหารสถานศึกษา ครูและนักเรียน
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แรงจูงใจในการท�างานของพนักงานขาย บริษัท ไทยน�้าทิพย์ จ�ากัด ในเขตกรุงเทพมหานคร 

Motivation In The Work Of Salesman Of Thainamthip Company Limited In Bangkok

กิตติมา ปุยฤทธิ์1, ธนาสิทธิ์ เพิ่มเพียร2 และ จุฑาทิพย์ ลีลาธนาพิพัฒน์3

Kittima Puyrit1, Associate Professor Thanasit Phoemphian2 and Jutathip Leelathanapipat3

คณะวิทยาการจัดการ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์

บทคัดย่อ

การศึกษาวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยแรงจูงใจในการท�างานของพนักงานขายบริษัท ไทยน�้าทิพย์ จ�ากัด ในเขต

กรุงเทพมหานคร จ�านวน 60 คน ซึ่งใช้วิธีการวิจัยแบบผสมผสานโดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการวิจัยและวิเคราะห์ข้อมูลด้วยค่า

ความถี่ (Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation: S.D.) การวิเคราะห์ความ

แปรปรวนแบบทางเดยีว (One-Way ANOVA) ค่าสมัประสิทธิส์หสัมพนัธ์ของเพยีร์สนั (Pearson Correlation Coefficient) และการถดถอย

พหุคูณ (Multiple Regression Analysis) โดยใช้วิธีการเลือกตัวแปรโดยวิธีน�าตัวแปรเข้าทั้งหมด (Enter)

ผลการศึกษา พบว่า ผลการพิจารณาเป็นรายด้านของปัจจัยจูงใจมีค่าคะแนนเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 3.80-4.01 มีระดับปัจจัยจูงใจมาก

ที่สุด คือ ด้านความรับผิดรับชอบในงาน และระดับปัจจัยค�้าจุนในภาพรวมอยู่ในระดับมาก โดยมีค่าคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 3.98 และค่าส่วน

เบีย่งเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.68 และผลการพจิารณาเป็นรายด้านของปัจจยัค�า้จนุมค่ีาคะแนนเฉลีย่อยูร่ะหว่าง 3.92-4.02 ระดบัปัจจยัค�า้จนุ

มากทีส่ดุ คอื ด้านนโยบายและการบรหิารงาน นอกจากนีส้มการพยากรณ์แรงจงูใจในการท�างานของพนกังานขาย บรษิทั ไทยน�า้ทิพย์ จ�ากดั 
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ค�าส�าคัญ: แรงจูงใจ ปัจจัยจูงใจ ปัจจัยค�้าจุน พนักงานขาย

Abstract

In this thesis, the researcher examines the motivation in the work of salesman of Thainamthip Company 

Limited in Bangkok. The number of samples was 60 salesmen.The research instrument was a questionnaire. The statistics 

used in the analysis were Frequency, Percentage, Mean, Standard Deviation: S.D., One-Way ANOVA, Pearson Correlation 

Coefficient and Multiple Regression Analysis by Enter Regression Method. 

The research found the means of motivator factors were 3.80-4.01 the highest motivator factor was  

responsibility factor. The overall mean of hygiene factors was at a high level of 3.98 and S.D. 0.68; the means of hygiene 

factors were 3.92-4.02, the highest hygiene factor was company policy and administration factors. In addition, the 

forecast equation of motivation of the salesman of Thainamthip Company Limited in Bangkok found that the  

achievement factor, the recognition factor, the responsibility factor, the company policy and administration factor and 

the interpersonal relations could jointly predict 96.2%, as the written standard equation: Y = .226(X
1
) +.151(X

2
)+ .130(X

4
) 

+ .206(X
6
) +0.189(X

9
) at the level of statistical significance 0.05.
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บทน�า 

การบริหารงานในองค์การ จะบรรลุผลส�าเร็จตามวัตถุประสงค์ได้ต้องอาศัยทรัพยากรที่ส�าคัญ ซึ่งประกอบด้วย คน (man) เงิน 

(money) อปุกรณ์เครือ่งมอื (material) และการบรหิารจดัการ (management) มนษุย์เป็นทรพัยากรทีส่�าคัญทีส่ดุในการบรหิารขององค์การ 

ซึง่มนษุย์แต่ละคนต่างกม็คีวามต้องการทีไ่ม่เหมอืนกนั เปล่ียนแปลงตลอดเวลา และมคีวามรูค้วามสามารถทีจ่ะพฒันาได้ตลอดเวลาอย่างไม่มี

ทีส่ิน้สดุ ดังนัน้ในการบรหิารบคุลากรจะต้องตอบสนองความต้องการทีห่ลากหลายของมนษุย์ โดยการปรบักลยทุธ์ทางการบรหิารและแสวงหา

โอกาสให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว องค์การทุกองค์การต่างก็มีเป้าหมายที่ส�าคัญของการจัดตั้งองค์การ คือ การที่บุคลากร

สามารถท�างานร่วมกันเป็นทีม และการจูงใจให้พนักงานประสานพลังเป็นน�้าหนึ่งใจเดียวกันมีพลังที่จะก้าวไปสู้เป้าหมายเดียวกัน ถือเป็น

เครื่องมืออันทรงประสิทธิภาพท่ีจะท�าให้องค์การอยู่รอดในสภาวะที่มีการแข่งขันรุนแรงในปัจจุบัน ดังนั้นการจูงใจจึงเป็นหน้าที่หลักหน้าที่

หนึ่งที่ผู้บริหารจะต้องปฏิบัติหน้าท่ีน้ีอย่างมีความรู้ความเข้าใจและสามารถประยุกต์ใช้ความรู้นั้นอย่างถูกต้องเหมาะสมและมีคุณธรรม  

แต่ในความเป็นจรงิองค์การไม่สามารถด�าเนนิการได้อย่างราบรืน่เนือ่งจากองค์การต้องเผชิญกบัสภาวะแวดล้อมทีม่กีารเปล่ียนแปลงอยูต่ลอด

เวลา ซึ่งองค์การจ�าเป็นต้องมีการบริหารเปลี่ยนแปลงในองค์การเพื่อให้สอดคล้องกับสภาวะแวดล้อม และการเปลี่ยนแปลงในองค์การย่อม

น�าไปสู่การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมต่างๆ ในองค์การ (ฉัตรยา กฤตยาพงศ์พันธุ์, 2553) 

ในช่วงระยะเวลาทีผ่่านมาบรษิทั ไทยน�า้ทพิย์ จ�ากดั มกีารเปล่ียนแปลงเกดิข้ึนมากมาย เช่น การขยายขนาดขององค์การเพือ่รองรบั

การเติบโตและการแข่งขันการเข้าสู่ตลาดใหม่ และโดยเฉพาะในช่วงที่เกิดการเปล่ียนแปลงในด้านการพฤติกรรมของผู้บริโภค บริษัท  

ไทยน�้าทิพย์ จ�ากัด มีการปรับเปลี่ยนโครงสร้างองค์การ การก�าหนดนโยบายและกลยุทธ์ โดยจะมุ่งเน้นการพัฒนานวัตกรรมเทคโนโลยี  

ปรับตัวให้เข้ากับความท้าทายและโลกที่เปลี่ยนไป และยึดถือผู้บริโภคเป็นส�าคัญ เพื่อความส�าเร็จทางธุรกิจท่ามกลางตลาดที่มีการแข่งขันสูง 

การปรับเปลี่ยนวิธีการท�างานให้มีความคล่องตัวและมีประสิทธิภาพ รวมทั้งการน�าเทคนิคการจัดการและเทคโนโลยีใหม่ๆ มาใช้ ในขณะ

เดยีวกนัองค์การกต้็องปรบัปรงุคณุภาพของการผลติและบรกิาร เพือ่สร้างความได้เปรยีบในการแข่งขนักบัคู่แข่ง การเปล่ียนแปลงเหล่านีย่้อม

มีผลต่อทรัพยากรในองค์การท่ีส�าคัญคือพนักงานในองค์การ เพราะพนักงานเป็นทรัพยากรมนุษย์ท่ีมีชีวิตจิตใจ เป็นผู้สร้างและตอบสนอง

ความเปลี่ยนแปลง เช่น ระบบงานขายมีความจ�าเป็นต้องใช้พนักงานจ�านวนมากจึงจ�าเป็นต้องมีการจัดการทรัพยากรมนุษย์ เพื่อตอบสนอง

การเปลีย่นแปลขององค์การ โดยได้มกีารปรบัปรงุเปลีย่นแปลงระบบงานขาย ซึง่หลังจากทีม่กีารเปล่ียนแปลงเกดิขึน้มกีารปรบัปรุงโครงสร้าง

ต่าง ๆ มากมายในบริษัทฯ ซึ่งพบว่าพนักงานส่วนหนึ่งไม่สามารถปรับพฤติการการท�างานตามระบบของบริษัทฯ ได้ จึงเป็นสาเหตุให้มีอัตรา

การเข้าออกของพนักงานค่อนข้างสูงโดยเฉพาะต�าแหน่งงานพนักงานขายที่มีผลกระทบโดยตรงเกี่ยวกับพฤติกรรมการท�างานและแรงจูงใจ

เกี่ยวกับผลตอบแทนที่ได้รับ 

จากที่กล่าวมาข้างต้นท�าให้ผู้วิจัยสนใจที่จะศึกษาถึงแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงานขาย กรณีศึกษา : บริษัท ไทยน�้าทิพย์ 

จ�ากัด ในเขตกรุงเทพมหานคร เพื่อเป็นประโยชน์ส�าหรับผู้บริหารต่อการน�าไปพัฒนา สามารถจัดหาสิ่งจูงใจ และสร้างแรงจูงใจให้เกิดในการ

ท�างานเพือ่ให้บรรลเุป้าหมายขององค์กรในทีส่ดุ อกีทัง้ยงัเป็นประโยชน์ส�าหรบัธรุกจิ เพือ่ต้องการลดต้นทนุ เพิม่ยอดขายขององค์กรและเป็น

ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงกระบวนการท�างานเพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของบริษัทให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมทางธุรกิจที่

เปลี่ยนแปลง

วัตถุประสงค์ 

เพื่อศึกษาปัจจัยแรงจูงใจในการท�างานของพนักงานขาย บริษัท ไทยน�้าทิพย์ จ�ากัด ในเขตกรุงเทพมหานคร 

การทบทวนวรรณกรรม 

การวิจัยครั้งนี้ ได้ทบทวนวรรณกรรมทั้งแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เพื่อก�าหนดกรอบแนวความคิด ดังนี้ 

แนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวกับแรงจูงใจในการท�างาน

ในการศึกษาแรงจูงใจในการท�างานเป็นกลุ่มแนวคิดของเนื้อหาการจูงใจ ซึ่งแรงจูงใจในการท�างานสามารถน�ามาวิเคราะห์ถึงความ

พงึพอใจของบคุลากรได้ เนือ่งจากแรงจงูใจจะเป็นภาพสะท้อนส�าคญัของความพงึพอใจในการท�างานและท�าให้บคุลากรแสดงพฤตกิรรมออก

มาในรูปแบบต่างๆ ทั้งในเชิงบวกและเชิงลบ ซึ่งในการวิจัยในครั้งนี้ผู้วิจัยได้ใช้ทฤษฎีสองปัจจัยของ Herzberg (Herzberg, Frederick and 

other., 1996) บคุคลต้องการความสขุจากการท�างาน สรปุได้ว่าความสขุจากการท�างานนัน้ เกดิมาจากความพงึพอใจหรอืไม่พงึพอใจในงาน

ที่ท�า โดยความพึงพอใจหรือความไม่พอใจในงานที่ท�าน้ันไม่ได้มาจากกลุ่มเดียวกัน แต่มีสาเหตุมาจากปัจจัยสองกลุ่ม คือปัจจัยจูงใจ 

(Motivation Factors) และปัจจัยค�้าจุนหรือปัจจัยอนามัย (Hygiene Factors) ดังนี้ 
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1.  ปัจจยัจงูใจ หรือปัจจยักระตุน้ (Motivation Factors) เป็นปัจจยัทีก่ระตุน้จงูใจทีม่ปีระสทิธภิาพ อนัจะท�าให้พนกังานใช้ความ

พยายามเพือ่ได้ผลงาน ปัจจยัจงูใจจงึเป็นปัจจยัทีเ่กีย่วข้องสมัพนัธ์กบังานโดยตรงและสร้างความรูส้กึทีด่กีบังานประกอบด้วย 1) ความส�าเรจ็

ในงาน 2) ลักษณะของงาน 3) การได้รับการยอมรับ 4) ความก้าวหน้าในงาน 5) ความรับผิดชอบในงาน 

2.  ปัจจัยค�้าจุน หรืออาจเรียกได้ว่า ปัจจัยอนามัย (Hygiene Factors) เป็นปัจจัยที่เป็นข้อก�าหนดให้บุคลากรไม่มีความพึงพอใจ

ในงานที่ท�าแต่ปัจจัยค�้าจุนนี้ไม่ได้เป็นสิ่งจูงใจให้คนท�างานเพิ่มขึ้น ดังนั้น หากพนักงานได้รับการตอบสนองความต้องการแล้วจะท�าให้ไม่มี

ความไม่พึงพอใจในงาน ตรงกนัข้ามในงานที่ท�า ถ้าหากพนักงานไม่ได้รับการตอบสนองจากปัจจยัเหล่านี้ ย่อมท�าให้เกิดความไม่พึงพอใจและ

ไม่มีความสุขในการท�างานประกอบด้วย 1) นโยบายและการบริหารงาน 2) เงินเดือนและผลตอบแทน 3) ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล 

4) สภาพแวดล้อมในการท�างาน 5) ความมั่นคงในงาน 6) เทคนิคการควบคุมดูแล

แนวคิดเกี่ยวกับผลการปฏิบัติงานของพนักงานขาย (Performance)

ความเป็นมาและความหมายของผลการปฏิบัติงานของพนักงานขายการศึกษาถึงปัจจัยที่มีผลกระทบต่อผลการปฏิบัติงานของ 

ผู้แทนขายมีอยู่อย่างกว้างขวาง แต่ไม่มีปัจจัยใดปัจจัยหนึ่งที่พบว่าสามารถอธิบายถึงความผันแปรของผลการปฏิบัติงานเป็นส่วนใหญ่ได้  

ซึ่งกิ่งแก้ว ภรอภิรักษกุล (2556) ได้ให้ความหมายของผลการปฏิบัติงาน หมายถึง ผลที่เกิดขึ้นจากกิจกรรมต่างๆ ที่มีความเกี่ยวข้องกับเป้า

หมายองค์กร โดยผลการปฏิบัติงานสามารถถูกประเมินได้จากว่ากิจกรรมที่พนักงานกระทาน้ันจะส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายขององค์กร

อย่างไร และPiercy et al (2012) (อ้างถงึ กิง่แก้ว ภรอภริกัษกลุ 2556: 10) ได้ศกึษาเปรยีบเทยีบวธิกีารประเมนิผลการปฏบิตังิานของผูแ้ทน

ขายตามแนวทางพฤติกรรม และผลลัพธ์ โดยใช้องค์ประกอบของการประเมินคือ ความสามารถ ทัศนคติ แรงจูงใจ กลยุทธ์การขาย และ 

ผลการด�าเนินงาน โดยวิธีการประเมินผลงานของผู้แทนขายตามแนวทางพฤติกรรมจะเน้น ดังนี้ 1) ความสามารถ 2) ทัศนคติ 3) แรงจูงใจ  

4) กลยุทธ์การขาย

งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

พบว่างานวิจัยท่ีเก่ียวข้องกับแรงจูงใจในการท�างานของพนักงานน้ันมีการศึกษาของเกศณรินทร์ งามเลิศ (2559) ได้ศึกษาเร่ือง  

แรงจูงใจที่มีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงาน และลูกจ้างองค์การ ซึ่งผลการศึกษา พบว่า ระดับประสิทธิภาพในการปฏิบัติ

งานของบุคลากรในภาพรวมอยู่ในระดับมากท่ีสุด และแรงจูงใจที่มีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงาน และลูกจ้าง องค์การ

คลงัสนิค้า ได้แก่ ด้านความสมัพันธ์กบัเพือ่นร่วมงาน ด้านนโยบายและการบรหิาร และด้านความมัน่คงในการท�างาน สายชล ศริพิงษ์ (2560) 

ได้ศึกษาแรงจูงใจในการปฏิบัติงานท่ีส่งผลต่อประสิทธิภาพการท�างานเป็นทีมของเจ้าหน้าที่ทีมก�ากับดูแลส�านักงานสรรพากรพ้ืนท่ีในสังกัด

ส�านกังานสรรพากร ภาค 9 ซึง่ผลการวจิยัพบว่าแรงจงูใจในการปฏบิตังิานทีส่่งผลต่อประสทิธภิาพการท�างานเป็นทมีของเจ้าหน้าทีท่มีก�ากบั

ดูแลส�านักงานสรรพากรพื้นที่ในสังกัดส�านักงานสรรพากรภาค 9 มี 4 ด้าน ได้แก่ ด้านลักษณะของงานที่ปฏิบัติ ด้านความเจริญเติบโต  

ด้านการยอมรับนับถือ ด้านความรับผิดชอบ อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับนัยส�าคัญ 0.01 และมรกต จันทร์กระพ้อ (2562) ได้ศึกษา 

สภาพแวดล้อมในการท�างานและแรงจูงใจที่มีผลต่อประสิทธิภาพทีมงาน: ข้อมูลเชิงประจักษ์จากบริษัทผลิตอุปกรณ์คอมพิวเตอร์แห่งหน่ึง  

ผลการวิจัยพบว่า สภาพแวดล้อมในการท�างาน ปัจจัยจูงใจ และปัจจัยค�้าจุนมีผลต่อประสิทธิภาพทีมงานอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติท่ีระดับ 

0.05 ซึ่งมีอ�านาจการพยากรณ์ร้อยละ 93
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กรอบแนวความคิด

กระบวนการ/วิธีการด�าเนินงาน/วิธีการวิจัย

เป็นการเก็บข้อมลูเชงิคณุภาพ (Qualitative Methodology) และข้อมลูเชงิปรมิาณ (Quantitative Methodology) และแบ่งออก

เป็น 2 ระยะดังต่อไปนี้

ระยะที ่1 การเกบ็ข้อมลูเชิงคณุภาพ (Quantitative Methodology) เพ่ือให้สอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์การวจิยัและเพือ่ให้ได้ข้อมลู

เรื่องแรงจูงใจในการท�างานของพนักงานขายบริษัท ไทยน�้าทิพย์ จ�ากัด ในเขตกรุงเทพมหานคร โดยการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth inter-

view) ซึ่งกลุ่มตัวอย่าง คือ พนักงานขายที่มีผลการปฏิบัติงาน (Performance) สูงที่สุดจ�านวน 10 ท่าน แล้วจึงน�าข้อมูลดังกล่าวมาท�าการ

สรุปเพื่อหาแรงจูงใจในการท�างานของพนักงานในองค์การ

ระยะที่ 2 การเก็บข้อมูลเชิงปริมาณ (Quantitative Methodology) ผู้วิจัยได้น�าผลสรุปจากการวิเคราะห์ข้อมูลปัจจัยแรงจูงใจใน

การท�างานจากระยะท่ี 1 มาพัฒนาเป็นตัวแปรเพื่อหาปัจจัยแรงจูงใจในการท�างานของพนักงาน โดยเก็บรวบรวมข้อมูลจากพนักงานขาย

บริษัท ไทยน�้าทิพย์ จ�ากัด ในเขตกรุงเทพมหานคร จ�านวน 60 คน ซึ่งกลุ่มตัวอย่างได้มาจากการใช้ตารางการค�านวณหาขนาดกลุ่มตัวอย่าง

ของ Krejcie & Morgan (1970) ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% ซึ่งมีค่าความคลาดเคลื่อนทางสถิติที่ระดับ .05 ได้กลุ่มตัวอย่างจ�านวน 52 ชุด 

เนื่องจากประชากรมีขนาดเล็กผู้วิจัยจึงใช้กลุ่มตัวอย่างเท่ากับประชากร คือ จ�านวน 60 ชุด เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาเป็นแบบสอบถาม  

ซึ่งประกอบด้วย 2 ส่วน ดังนี้

  ส่วนที่ 1 ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพสมรส ระยะเวลาในการ

ปฏิบัติงาน และรายได้ ซึ่งเป็นลักษณะค�าถามแบบเลือกตอบ (Check list)

  ส่วนที่ 2 แบบสอบถามปัจจัยแรงจูงใจในการท�างานของพนักงานขายบริษัท ไทยน�้าทิพย์ จ�ากัด ในเขตกรุงเทพมหานคร 

โดยมี 2 ปัจจัย คือ ปัจจัยแรงจูงใจ 5 ด้าน และปัจจัยค�้าจุน 5 ด้าน โดยแบบสอบถามเป็นมาตราส่วนประเมินค่าแบบลิเคิร์ท (Likert Rating 

Scale) ซึ่งใช้เกณฑ์ 5 ระดับ

การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ ผู้วิจัยได้ตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ ประกอบด้วยประเมินความเที่ยงตรงของเนื้อหา (Content 

Validity) โดยการหาค่าดัชนคีวามสอดคล้อง (Index of consistency: IOC) และตรวจสอบความเชือ่มัน่ (Reliability) ผูวิ้จยัน�าแบบสอบถาม

ทีป่รบัปรงุแล้วไปทดลองใช้กบัพนกังานทีม่ลีกัษณะใกล้เคียงกบักลุ่มตวัอย่างจ�านวน 30 คน เพ่ือน�าข้อมลูมาทดสอบหาค่าความน่าเชือ่ถอืของ

แบบสอบถามโดยใช้สูตรสัมประสิทธิ์อัลฟ่าของครอนบาค (Cronbach’s Alpha-Coefficient) ต้องเท่ากับ 0.71 ขึ้นไป (Meredith Griffith, 

2015) ซึ่งค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถามเท่ากับ .98

การวเิคราะห์ข้อมลู สถิตทิีใ่ช้ในการประมวนผลคอื สถติเิชงิพรรณนา (Descriptive Statistics) ความถี ่(frequency) และค่าร้อยละ 

(percentage) เพื่อแสดงข้อมูลส่วนบุคคล ระดับปัจจัยแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงานขาย โดยใช้การหาค่าเฉลี่ย (Mean) และค่า

เบีย่งเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ค่าสมัประสทิธิส์หสมัพนัธ์เพยีร์สนั (Pearson’s Product Correlation Coefficient) เพือ่ศกึษา

ความสมัพนัธ์ระหว่างแรงจงูใจในการท�างานทีม่ผีลต่อการปฎบิตังิานของพนกังานขาย โดยการพจิารณาความสมัพนัธ์ระหว่างปัจจยัแรงจงูใจ 
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ได้แก่ ปัจจัยจูงใจและปัจจัยค�้าจุนท่ีมีความสัมพันธ์ต่อผลการปฏิติงานของพนักงานขาย โดยใช้การวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ (Multiple 

Regression Analysis) โดยใช้วิธีการเลือกตัวแปรโดยวิธีน�าตัวแปรเข้าทั้งหมด (Enter)

ผลการด�าเนินงาน/ผลการวิจัย

ระยะที ่1 ผลการวจิยัพบว่า จากการสมัภาษณ์พนกังานขายทีม่ผีลงานอยูใ่นเกณฑ์ดมีากจ�านวน 10 คน แรงจงูใจในการท�างานของ

พนักงานขาย ได้แก่ ปัจจัยจูงใจและปัจจัยค�้าจุน ซ่ึงปัจจัยจูงใจท่ีพนักงานขายกล่าวถึงมากที่สุด คือ 1) ด้านความรับผิดชอบในงาน  

2) ด้านความส�าเร็จในงาน 3) ด้านความก้าวหน้าในงาน 4) ด้านการได้รับการยอมรับนับถือ 5) ด้านลักษณะของงาน ตามล�าดับ และปัจจัย

ค�้าจุน ได้แก่ 1) ด้านค่าตอบแทน 2) ด้านสภาพแวดล้อมการท�างาน 3) ด้านการพัฒนาและการฝึกอบรม 4) ด้านความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงาน 

5) ด้านนโยบายและการบริหารงาน ตามล�าดับ

ระยะที ่2 ผลการวิจยัพบว่า จากการเกบ็ข้อมลูด้วยแบบสอบถามปัจจยัแรงจงูใจในการท�างานของพนกังานขาย จ�านวน 60 คนนัน้ 

มีรายละเอียดดังนี้

 1.  ผลการวเิคราะห์ระดบัปัจจยัแรงจงูใจในการปฏิบตังิานของพนกังานขาย บรษิทัไทยน�า้ทพิย์ จ�ากดัในเขตกรงุเทพมหานคร 

พบว่าพนักงานขายมีระดับแรงจูงใจในการปฏิบัติงานอยู่ในระดับมาก รายละเอียดดังตารางที่ 1 

ตารางที่ 1 ระดับปัจจัยแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงานขายบริษัท ไทยน�้าทิพย์ จ�ากัด ในเขตกรุงเทพมหานคร

ปัจจัยจูงใจ
ระดับความคิดเห็น

S.D. แปลผล

ด้านความส�าเร็จในงาน 3.80 0.68 มาก

ด้านการได้การยอมรับนับถือ 3.85 0.62 มาก

ด้านลักษณะของงาน 3.83 0.72 มาก

ด้านความรับผิดชอบในงาน 4.01 0.60 มาก

ด้านความก้าวหน้าในงาน 3.86 0.86 มาก

ภาพรวมปัจจัยจูงใจ 3.87 0.63 มาก

     ปัจจัยค�้าจุน

ด้านนโยบายและการบริหารงาน 4.02 0.73 มาก

ด้านการพัฒนาและการฝึกอบรม 3.92 0.76 มาก

ด้านค่าตอบแทน 3.94 0.82 มาก

ด้านความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงาน 4.01 0.79 มาก

ด้านสภาพแวดล้อมการท�างาน 4.01 0.72 มาก

ภาพรวมปัจจัยค�้าจุน 3.98 0.68 มาก

 

 2.  ผลการวิเคราะห์ปัจจัยแรงจูงใจในการท�างานที่มีผลต่อการปฎิบัติงานของพนักงานขายบริษัท ไทยน�้าทิพย์ จ�ากัด ในเขต

กรงุเทพมหานคร โดยหาความสมัพนัธ์ระหว่างแรงจงูใจในการท�างานทีม่ผีลต่อการปฎบิตังิานของพนกังานขาย โดยการพจิารณาความสมัพนัธ์

ระหว่างปัจจยัแรงจงูใจ ได้แก่ ปัจจยัจงูใจและปัจจยัค�า้จนุ ทีม่คีวามสมัพนัธ์ต่อผลการปฏติงิานของพนกังานขายด้วยค่าสมัประสทิธิส์หสมัพนัธ์

ของเพียร์สัน (Pearson Correlation Coefficient) โดยใช้การวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) แบบเลือก

ตัวแปรโดยวิธีน�าตัวแปรเข้าท้ังหมด (Enter) พบว่า ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เพียร์สันระหว่างปัจจัยแรงจูงใจพนักงานท้ังหมด 10 ปัจจัย  

มค่ีาสมัประสทิธิส์หสมัพนัธ์ไม่เกนิ 0.85 (Kline, 2005: 56) ซึง่มคีวามสมัพนัธ์กนัในทางบวกทศิทางเดยีวกนัอย่างมนียัส�าคญัทางสถติท่ีิระดบั 

.05 ทุกด้าน รายละเอียดดังนี้
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ตารางที่ 2 วิเคราะห์ความแปรปรวนของแรงจูงใจในการท�างานของพนักงานขายบริษัท ไทยน�้าทิพย์ จ�ากัด ในเขตกรุงเทพมหานคร

Model (X
1
) df Sum of Square Mean square F Sig.

Regression 10 21.490 2.149 151.898 .000*

Residual 49 .693 .014

Total 59 22.183

* มีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

จากตารางที่ 2 ผลการวิเคราะห์ค่าความแปรปรวนของการวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุคูณยืนยันว่าตัวแปรอิสระซึ่งประกอบด้วย 

ด้านสภาพแวดล้อมการท�างาน ด้านลักษณะของงาน ด้านความก้าวหน้าในงาน ด้านการได้การยอมรับนับถือ ด้านความรับผิดชอบในงาน 

ด้านการพัฒนาและการฝึกอบรม ด้านความส�าเร็จในงาน ด้านความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงาน ด้านนโยบายและการบริหารงานและด้านค่า

ตอบแทน มีอิทธิพลต่อตัวแปรตาม คือ ผลการปฏิบัติงาน เนื่องจากพบว่าค่า Sig. ของสมการมีค่าเท่ากับ .000 อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่

ระดับ .05

ตารางที่ 3  ผลการวิเคราะห์ความถดถอยเชิงพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) ของแรงจูงใจในการท�างานของพนักงานขายบริษัท 

ไทยน�้าทิพย์ จ�ากัด ในเขตกรุงเทพมหานคร

Model
Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients

B Std. Error β t Sig.

(Constant) .088 .101 .868 .389

ด้านความส�าเร็จในงาน (X
1
) .262 .070 .226 3.753 .000*

ด้านการได้การยอมรับนับถือ (X
2
) .160 .056 .151 2.865 .006*

ด้านลักษณะของงาน (X
3
) -.029 .069 -.025 -.417 .678

ด้านความรับผิดชอบในงาน (X
4
) .170 .072 .130 2.371 .022*

ด้านความก้าวหน้าในงาน (X
5
) -.024 .056 -.023 -.428 .671

ด้านนโยบายและการบริหารงาน (X
6
) .197 .063 .206 3.122 .003*

ด้านการพัฒนาและการฝึกอบรม (X
7
) .086 .060 .086 1.432 .159

ด้านค่าตอบแทน (X
8
) .042 .068 .048 .618 .539

ด้านความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงาน (X
9
) .175 .062 .189 2.837 .007*

ด้านสภาพแวดล้อมการท�างาน (X
10
) .072 .065 .085 1.102 .276

Dependent Variable : Intention to Use, R = 0.969, R2 = 0.962, Constant(a) = 0.088
* มีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .05

จากตารางที่ 3 ตัวแปรต้นที่มีอ�านาจในการพยากรณ์ได้ดีที่สุด คือ ปัจจัยด้านความส�าเร็จในงาน โดยมีค่าสัมประสิทธิ์ถดถอยของ

การพยากรณ์ เท่ากับ .262 รองลงมา คือ ปัจจัยด้านนโยบายและการบริหารงาน มีค่าสัมประสิทธ์ิถดถอยของการพยากรณ์ เท่ากับ . 

197 ปัจจัยด้านความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงาน มีค่าสัมประสิทธ์ิถดถอยของการพยากรณ์ เท่ากับ .175 ปัจจัยด้านความรับผิดชอบในงาน  

มีค่าสัมประสิทธิ์ถดถอยของการพยากรณ์ เท่ากับ .170 และปัจจัยด้านการได้การยอมรับนับถือ มีค่าสัมประสิทธิ์ถดถอยของการพยากรณ์ 

เท่ากับ .160 ท�าให้ตัวแปร 5 ตัวนี้ สามารถอธิบายอิทธิพลที่มีต่อแรงจูงใจในการท�างานของพนักงานขาย บริษัท ไทยน�้าทิพย์ จ�ากัด  

ในเขตกรุงเทพมหานครได้ร้อยละ 96.20 ซึ่งสามารถสร้างสมการถดถอย ได้ดังนี้

 Y = .226(X
1
) + .151(X

2
) + .130(X

4
) + .206(X

6
) + .189(X

9
) ที่ระดับนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .05



287

National Research Conference 2021: NRC 2021
“Business beyond the Pandemic”

21 สิงหาคม 2564

คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

อภิปรายผล สรุปและข้อเสนอแนะ

จากการศึกษาเรื่อง แรงจูงใจในการท�างานของพนักงานขายบริษัท ไทยน�้าทิพย์ จ�ากัด ในเขตกรุงเทพมหานคร สามารถอภิปราย

ได้ดงันี ้แรงจงูใจในการท�างานของพนกังานขายประกอบด้วยแรงจงูใจในด้านปัจจยัจงูใจ และด้านปัจจยัค�า้จนุ ซ่ึงจากการวจิยัพบว่า แรงจงูใจ

ในการปฏิบัติงานด้านปัจจัยจูงใจ ที่มีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 คือ ด้านความส�าเร็จในงาน 

ด้านการได้การยอมรับนับถือ และด้านความรับผิดชอบในงาน เป็นการกระตุ้นให้พนักงานปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น การมอบ

หมายงานจึงมีความจ�าเป็นท่ีเก่ียวข้องกับพนักงานโดยตรงเพื่อให้พนักงานเกิดความรับผิดชอบในการท�างานเพิ่มมากขึ้นและท�าให้พนักงาน

ท�างานได้ส�าเร็จและมีผลการปฏิบัติงานที่ดี ซึ่งจะท�าให้พนักงานประสบความส�าเร็จในงานและได้รับการยอมรับนับถือจากเพื่อนร่วมงาน 

หัวหน้างาน หน่วยงานที่พนักงานสังกัด รวมไปถึงผู้บริหารและองค์กร ซึ่งสอดคล้องกับ เกศณรินทร์ งามเลิศ (2559) ที่พบว่า แรงจูงใจที่มีผล

ต่อประสทิธภิาพในการปฏบัิตงิานของพนกังาน และลกูจ้างองค์การคลงัสนิค้า คอื แรงจงูใจในการปฏบิตังิานด้านปัจจยัจงูใจ ซ่ึงประกอบด้วย

ด้านความส�าเร็จในงานที่ท�าของบุคคล และด้านความก้าวหน้า นอกจากนี้ยังสอดคล้องกับ สายชล ศิริพงษ์ (2560) ได้ท�าการศึกษาเรื่อง แรง

จูงใจในการปฏิบัติงานที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการท�างานเป็นทีมของเจ้าหน้าที่ทีมก�ากับดูแลส�านักงานสรรพากรพื้นที่ในสังกัดส�านักงาน

สรรพากร ภาค 9 โดยพบว่าแรงจงูใจในการปฏบิตังิานด้านปัจจยัจงูใจทีส่่งผลต่อประสทิธภิาพการท�างานเป็นทมีของเจ้าหน้าทีท่มีก�ากบัดแูล

ส�านกังานสรรพากรพืน้ทีใ่นสงักดัส�านกังานสรรพากรภาค 9 คอื ด้านการยอมรบันบัถอื ด้านความรบัผดิชอบ อย่างมนียัส�าคัญทางสถติทิีร่ะดบั

นยัส�าคญั 0.01 และแรงจงูใจในการปฏิบตังิานด้านปัจจยัค�า้จนุทีม่ผีลต่อประสทิธภิาพในการปฏบิตังิานอย่างมนียัส�าคญัทางสถติท่ีิระดบั .05 

คือ ด้านนโยบายและการบริหารงาน ซึ่งบริษัทมีนโยบายและการบริหารงาน โดยการให้ความส�าคัญดูแลพนักงานเป็นแบบครอบครัวที่มีวินัย

ไว้ใจให้เกียรติ มีการกระจายอ�านาจความรับผิดชอบ ให้พนักงานรู้สึกถึงความม่ันคงในการท�างาน และด้านความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงาน 

ซึ่งในการท�างานนั้น ผลงานจะส�าเร็จได้จึงจ�าเป็นต้องอาศัยการติดต่อส่ือสารและการท�างานร่วมกัน ซ่ึงอาจจะต้องขอค�าปรึกษาหรือการให้

ความช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ซึ่งสอดคล้องกับ เกศณรินทร์ งามเลิศ (2559) ที่พบว่า แรงจูงใจที่มีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของ

พนักงาน และลูกจ้างองค์การคลังสินค้าด้านปัจจัยค�้าจุนหรือปัจจัยสุขศาสตร์ ซึ่งประกอบไปด้วย ด้านความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงาน  

และด้านนโยบายและการบริหาร นอกจากนี้ยังสอดคล้องกับ มรกต จันทร์กระพ้อ (2562) ได้ศึกษาเรื่อง สภาพแวดล้อมในการท�างาน 

และแรงจูงใจที่มีผลต่อประสิทธิภาพทีมงาน:ข้อมูลเชิงประจักษ์จากบริษัทผลิตอุปกรณ์คอมพิวเตอร์แห่งหนึ่ง พบว่า ปัจจัยค�้าจุนมีผลต่อ

ประสิทธิภาพทีมงานอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 คือ ด้านด้านนโยบายและการบริหารงาน และด้านด้านความสัมพันธ์กับเพื่อน

ร่วมงาน 
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แนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมในจังหวัดนครพนม

Guidelines for developing cultural tourism in Nakhon Phanom Province.

ผุชรัตน์ บรรจง1 และ เลิศพร ภาระสกุล2

มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

บทคัดย่อ

การศกึษานีม้วีตัถปุระสงค์เพือ่ เพือ่ศึกษาแรงจงูใจของนกัท่องเทีย่วชาวไทยทีม่าท่องเทีย่วในจงัหวดันครพนมและเพือ่เปรียบเทียบ

ความคาดหวงัความพึงพอใจของนกัท่องเทีย่วชาวไทยต่อการท่องเทีย่วทางวฒันธรรมในจงัหวดันครพนมได้ท�าการเกบ็ข้อมลูจากกลุม่ตวัอย่าง

นักท่องเที่ยวชาวไทยที่เดินทางมาท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมในจังหวัดนครพนม จ�านวน 400 คน เพื่อน�าข้อมูลที่ได้มาตรวจสอบความถูกต้อง

และสมบรูณ์ก่อนท�าการประมวลผลทางสถติ ิพบว่าแรงจงูใจของนกัท่องเทีย่วส่วนใหญ่เดนิทางมาท่องเทีย่วในจังหวดันครพนม เพือ่มาท�าบญุ

ไหว้พระ ขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์แวะไหว้พระธาตุพนม แวะไหว้พญาศรีสัตตนาคราช ไหว้พระธาตุประจ�าวันเกิดที่วัดต่างๆ ในจังหวัดนครพนม 

ยิง่นกัท่องเทีย่วมอีายนุ้อยจะมคีวามสนใจชมวฒันธรรมทีส่งูขึน้ในการวเิคราะห์การเปรยีบเทยีบความคาดหวงัและความพงึพอใจของนกัท่อง

เที่ยว โดยใช้ Importance-performance analysis (IPA) พบว่า นักท่องเท่ียวมีความคาดหวัง ด้านความปลอดภัย ด้านสินค้าพ้ืนเมือง  

และด้านการเข้าถึงท่ีสูงแต่ได้รับความพึงพอใจหลังจากการท่องเที่ยวที่สูงเช่นเดียวกัน สามารถน�ามาใช้ประโยชน์ด้านการตลาดได้ ดังนั้น

นักการตลาดสามารถมุ่งเน้นไปในประเด็นนี้เพื่อดึงดูดลความสนใจมากยิ่งขึ้น ส่วนด้านสิ่งอ�านวยความสะดวกและด้านวัฒนธรรมท้องถิ่น  

นักท่องเที่ยวมีความคาดหวังน้อย และได้มีพึงพอใจจาการท่องเที่ยวน้อยในปัจจัยน้ีนักท่องเที่ยวไม่ได้ให้ความสนใจมาก หากหน่วยงานที่

เกี่ยวข้อง ให้ความส�าคัญอาจจะส่งผลให้เกิดรูปแบบการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมที่ยั่งยืนได้

ค�าส�าคัญ: การท่องเที่ยว / วัฒนธรรม / นักท่องเที่ยว / นครพนม

Abstract

The objectives of this study were to investigate the motivation of Thai tourists who travelled to Nakhon Phanom 

Province and to compare Thai tourists’ expectations and satisfaction with cultural tourism in Nakhon Phanom Province. 

Data were collected from a sample of 400 Thai tourists traveling to cultural tourism sites in Nakhon Phanom Province. 

Data were validated to ensure the accuracy and completeness before statistical processing. The results indicated that 

in terms of cultural tourism motivation, most tourists visited Nakhon Phanom Province to make merit, bless the holy 

things, visit Phra That Phanom, pay homage to Phaya Si Sattanakharat, pay homage to the Buddha’s birthday relics at 

various temples in Nakhon Phanom Province. The younger tourists, the higher attention to cultural tourism. From a 

comparative analysis of tourists’ expectations and satisfaction using the Importance - Performance Analysis (IPA), the 

sample tourists had high expectation in terms of safety, local products, and accessibility. However, their satisfaction 

after the trip was at a high level as well. The findings of this study could be applied for marketing implications.  

Therefore, this aspect could be emphasized by marketers in order to attract more attention of tourists. Amenities and 

local culture gained low level of expectation and satisfaction. Tourists did not pay much attention to this factor. If 

relevant agencies give priority, a sustainable cultural tourism model could be achievable.

Keywords: tourism / Cultural / tourists / Nakhon Phanom

1 นักศึกษาระดับปริญญาโท สาขาการจัดการการท่องเที่ยวและการโรงแรม มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
2 รองศาสตราจารย์ประจ�าสาขาการท่องเที่ยวและการโรงแรม คณะการท่องเที่ยวแหละการโรงแรม มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
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บทน�า

ความเป็นมาและความส�าคัญของปัญหา

การท่องเที่ยวในประเทศไทย มีความสวยงามและหลากหลาย ส่งผลให้ติดอันดับประเทศที่มีศักยภาพแข่งขันด้านธุรกิจท่องเที่ยว

สูงที่สุดในโลก เป็นอันดับที่ 31 (World Economic Forum 2019 :2019 :ออนไลน์) จากการแบ่งเขตการปกครองออกเป็นภูมิภาคอย่าง

ชดัเจนของไทย ท�าให้สมัผสัถงึวฒันธรรมและวถิชีวีติความเป็นอยูข่องแต่ละภูมภิาคท่ีแตกต่างกนัอย่างชดัเจน ไม่ว่าจะเป็น การแต่งกายภาษา 

การละเล่น และบทเพลง จังหวัดนครพนมตั้งอยู่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนเป็นจังหวัดชายแดดที่มีแม่น�้าโขงกั้นระหว่าง ไทย - ลาว 

มีความหลากหลายของวัฒนธรรมและชาติพันธ์ ดังค�าขวัญที่ว่า “พระธาตุพนมค่าล�้า วัฒนธรรมหลากหลาย เรณูผู้ไท เรือไฟโสภา งามตาฝั่ง

โขง” ในค�าขวญัมกีารกล่าวถึงความหลากหลายของวฒันธรรมเนือ่งจากมหีลากหลายเชือ้ชาต ิเช่น ชนเผ่าภไูท ไทกวน ไทกระเลิง ไทข่า ไทญ้อ 

ไทลาว ไทแสก และไทโส้ เป็นต้น แต่ละเชื้อชาติมีวัฒนธรรมที่แตกต่างกันอย่างเห็นได้ชัดเจนไม่ว่าจะเป็นการละเล่น ภาษา และการแต่งกาย

ด้วยความมีเอกลักษณ์เฉพาะชนเผ่าจึงกลายเป็นจุดดึงดูดใจให้นักท่องเที่ยวเดินทางมาท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นในทุกๆปี อีกทั้งแนวโน้มด้านการ

เปลีย่นแปลงเชงิพฤตกิรรมของนกัท่องเทีย่ว ปัจจบุนันกัท่องเทีย่วส่วนใหญ่ให้ความส�าคญักับการแสวงหาประสบการณ์ทีไ่ด้มากกว่าการท่องเท่ียว 

จากรปูแบบเดมิๆผ่านการสมัผสัวถิชีวิีตผูค้นและประเพณท้ีองถิน่โดยแท้จรงิมากกว่าการเยีย่มชมสถานทีท่่องเทีย่วอย่างเดยีว (แผนพฒันาการ

ท่องเที่ยวแห่งชาติ ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2560 – 2564 : กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา) ตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติที่จะส่งเสริมการ

ตลาดการท่องเที่ยวโดยการน�าเสนอเอกลักษณ์ของประเทศไทยและของแต่ละท้องถิ่นให้เป็นที่เข้าใจในเวทีโลก ผ่านส่ือสร้างสรรค์และ

นวตักรรมทางสือ่ต่างๆ จงัหวดันครพนม จงึเป็นอกีหน่ึงจงัหวดัทีม่วีฒันธรรมทีน่่าสนใจ ทีส่ามารถสัมผัสวฒันธรรมแบบดัง้เดิมและวถิชีวีติของ

ชนเผ่า ทัง้ 8 ชนเผ่าในจงัหวดันครพนม ทีส่บืทอดกนัมาจนถงึปัจจบุนั ดงันัน้การศกึษาแรงจงูใจ ความคาดหวงัและความพงึพอใจของนกัท่อง

เทีย่วชาวไทยต่อการท่องเทีย่วทางวฒันธรรมชนเผ่าในจังหวดันครพนม เพือ่ส่งเสรมิและพัฒนาคณุภาพของชมุชนให้มคีณุภาพและเกดิความ

ยั่งยืน อีกทั้งเกิดรายได้เพิ่มจากการจ�าหน่ายสินค้าในชุมชนและอนุรักษ์วัฒนธรรมของชนเผ่าให้คงอยู่ตลอดไป

วัตถุประสงค์

1. เพื่อศึกษาแรงจูงใจของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่เดินทางมาในจังหวัดนครพนม

2. เพื่อเปรียบเทียบความคาดหวัง-ความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวไทยต่อการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมในจังหวัดนครพนม

การทบทวนวรรณกรรม

แนวคิดและทฤษฏีเกี่ยวกับแรงจูงใจ

เลิศพร ภาระสกุล (พฤติกรรมนักท่องเที่ยว : หน้า 181) อ้างอิงถึง Pearce, Morrion และ Rutledge (1998) กล่าวว่าแรงจูงใจคือ 

(force) อย่างหนึง่แต่แรงจงูใจทางด้านการท่องเทีย่วมคีวามแตกต่างไปจากความหมายของค�าว่าแรงจงูใจทีน่กัทฤษฏหีรือนกัจติวทิยาได้กล่าว

ถงึแรงจงูใจเอาไว้ว่า เป็นส่วนหนึง่ของทฤษฏทีีเ่น้นไปทางเร่ืองของการศึกษาเกีย่วกบับคุลิกภาพของคนเราหรอืกล่าวโดยย่อกคื็อแรงจงูใจเป็น

ส่วนหนึ่งของทฤษฏีจิตวิยาที่นักจิตวิทยาใช้อธิบายความแตกต่างทางด้านพฤติกรรมของบุคคลแต่ละบุคคล พระพงษ์ศักดิ์ สนฺตมโน(เกษวงศ์

รอด) (2561:18) ที่กล่าวว่า แรงจูงใจเป็นพลังผลักภายในที่กระตุ้นความรู้สึกให้ใช้ความรู้ความสามารถกระท�าในสิ่งนั้น เพื่อบรรลุเป้าหมายที่

ก�าหนดหรือตอบสนองต่อความต้องการและความพึงพอใจมากที่สุด สรุปความหมายของแรงจูงใจ หมายถึง สิ่งที่เป็นส่วนในการตัดสินใจให้

เกิดพฤติกรรมต่างของแต่ละบุคคล

แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับความคาดหวัง

Zhitang chen (2560:15) ความคาดหวังคือสิ่งที่นักท่องเที่ยวต้องการว่าจะได้รับจากสิ่งที่เคยเห็น เคยได้ยินว่าสิ่งเหล่านั้นมีจริง

โดยการจนิตนาการต่อการจดัสรรสภาพแวดล้อมของแหล่งท่องเทีย่วในแต่ละบคุคลกจ็ะแตกต่างกนัออกไปขึน้อยูก่บัปัจจยัและส่วนบคุคลด้วย

ธัญวลัย ชุติมาวัฒนานันทน์ (2559: 38) ความคาดหวังหมายถึง ความรู้สึก ความคิดการคาดการณ์หรือความมุ่งหวังต่อสิ่งต่างๆที่

ยงัไม่เกดิขึน้ โดยการคาดหวงัในสิง่ต่างๆ นัน้ขึน้อยูก่บัความมุง่หวงัและประสบการณ์ของแต่ละบคุคล ทัง้นีก้ารคาดหวงัอาจจะไม่เป็นจรงิกไ็ด้

สรุปได้ว่า ความคาดหวัง หมายถึง ความคิด จินตนาการ ต่อสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่ยังไม่เกิดขึ้นในอนาคตอาจจะอาศัยประสบการณ์ที่เคย

เกิดขึ้น ว่าสิ่งๆนั้นต้องเป็นอย่างท่ีบุคคลน้ันนึกคิด ซ่ึงจะมีผลลัพธ์ท่ีแตกต่างกันของแต่ละบุคคลขึ้นอยู่กับประสบการณ์และปัจจัยส่วนอื่นๆ

ร่วมด้วย
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แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับความพึงพอใจ

ความพึงพอใจเป็นระดับความรู้สึกของบุคคลหรือความต้องการที่ได้บรรลุเป้าหมายหรือภาวะของการมีอารมณ์ที่มีผลเกิดขึ้นจาก

การเปรียบเทียบระหว่างการรับรู้คุณค่าที่ได้รับจากสินค้าหรือบริการกับความคาดหวังของแต่ละบุคคลก่อนที่จะใช้หรือรับสินค้าและบริการ

นั้นๆ

Zhang Wei (2561:59) ความพงึพอใจ หมายถึง ปฏกิริยิาด้านความรูส้กึต่อสิง่เราเป็นการแสดงออกทางพฤตกิรรมทีเ่ป็นนามธรรม

ไม่สามารถมองเห็นรูปร่างได้เป็นความรู้สึกส่วนบุคคลที่ขึ้นอยู่กับความสมดุลระหว่างความต้องการของมนุษย์กับการที่ได้รับการตอบสนอง

สรุปได้ว่า ความพึงพอใจหมายถึง ความรู้สึกดี ความส�าเร็จตามเป้าหมายที่คิดไว้ ความสุขจากการที่ท�าบางอย่างได้ตามที่คิด ความรู้สึกคุ้มค่า

กับราคาที่ได้จ่ายไป

ระเบียบวิธีการวิจัย

การเลือกประชากรและกลุ่มตัวอย่าง

ประชากรที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้า ครั้งนี้ คือ

นักท่องเท่ียวชาวไทยท่ีมาท่องเท่ียวทางวัฒนธรรมชนเผ่าในจังหวัดนครพนม เนื่องจากไม่ทราบจ�านวนประชากรที่แน่นอน 

โดยใช้สูตรการค�านวณขนากของกลุม่ตวัอย่างกรณไีม่ทราบจ�านวนประชากรหรอืประชากรทีไ่ม่สามารถนบัจ�านวนได้ (Infinite Population) 

ได้ขนาดกลุ่มตัวอย่างเท่ากับ 385 คน และเพิ่มการส�ารองตัวอย่างอีก 4% คือ 15 คน รวมจ�านวนตัวอย่างทั้งหมด 400 คน

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย

ใช้แบบสอบถามทีท่�าการศกึษาแนวคิดและทฤษฎ ีและเอกสารการวจัิยต่างๆ ทีเ่กีย่วข้องกบัแรงจงูใจความคาดหวงัและความพงึพอใจ

ของนักท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวชาวไทย เพื่อเป็นแนวทางในการก�าหนดกรอบแนวคิด และสร้างแบบสอบถาม โดยพิจารณารายละเอียด

อื่นๆ เพื่อครอบคลุมงานวิจัยที่ก�าหนดไว้ สร้างแบบสอบถามขึ้นให้สอดคล้องกับกรอบแนวคิด และวัตถุประสงค์ของการวิจัย หลังจากนั้นน�า

แบบสอบถามที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นมาเสนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษาพิจารณาตรวจสอบความถูกต้อง ก่อนการน�าเสนอต่อประธาน และกรรมการ 

เพื่อทดสอบความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหา เสนอแนะเพิ่มเติม ปรับปรุง เพื่อให้เกิดความเข้าใจง่าย และตรงตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย 

ด�าเนินการแก้ไขข้อบกพร่องของแบบสอบถาม น�าแบบสอบถามที่ท�าการแก้ไขโดยสมบูรณ์แล้ว ไปจัดเก็บข้อมูลกับกลุ่มตัวอย่างโดยผู้ศึกษา 

ได้สร้างแบบสอบถามออกเป็น 5 ตอนคือ ตอนที่ 1 เป็นแบบสอบถามลักษณะทางประชากรศาสตร์ของนักท่องเที่ยวชาวไทย ซึ่งมีลักษณะ

เป็น Checklist ที่เป็นแบบสอบถามปลายปิด (close-end Questions) ตอนที่ 2 แรงจูงใจของนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาในจังหวัดนครพนม 

แบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) ซึ่งแต่ละค�าถามมีค�าตอบให้เลือกตามความส�าคัญ 5 ระดับ ตอนที่ 3 ความคาดหวังของ

นักท่องเที่ยวต่อการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในจังหวัดนครพนม มีลักษณะเป็นค�าถามปลายปิด แบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 

ซึ่งแต่ละค�าถามมีค�าตอบให้เลือกตามความส�าคัญ 5 ระดับ ตอนที่ 4 แบบสอบถามเกี่ยวกับความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวไทยต่อการ

ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในจังหวัดนครพนม มีลักษณะเป็นค�าถามปลายปิด แบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) ซึ่งแต่ละค�าตอบให้

เลือกตอบล�าดับความส�าคัญ 5 ระดับ และตอนที่ 5 ข้อมูลเกี่ยวกับข้อเสนอแนะอื่นๆ มีลักษณะเป็นค�าถามปลายเปิด ให้ผู้ตอบแบบสอบถาม

ได้แสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมเกี่ยวกับการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในจังหวัดนครพนม ให้ตรงกับความต้องการของผู้มาท่องเที่ยว

วิธีการวิเคราะห์ข้อมูล

ผู้ศึกษาได้วิเคราะห์ข้อมูลโดยน�าแบบสอบถามมารวบรวมและด�าเนินการ ดังนี้

1.  การตรวจสอบข้อมูล (Editing) ผู้วิจัยจะตรวจสอบความถูกต้องและสมบูรณ์

2.  การลงรหัส (Coding) น�าแบบสอบถามที่สมบูรณ์มาลงรหัสตามที่ก�าหนดไว้

3.  การประมวลผลข้อมลู (Computing) น�าข้อมูลทีไ่ด้ผ่านการลงรหสัเรยีบร้อยแล้วลงบนัทึกข้อมลูด้วยวธิทีางสถติ ิโดยใช้โปรแกรม

ส�าเร็จรูป

สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล

สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ได้แก่ ค่าร้อยละ (Percentage) /การแจกแจงความถี่ (Frequency)/ ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน (Standard Deviation) และ ค่าเฉลี่ย (Mean) สถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) ได้แก่

- T-test เพื่อเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยระหว่างกลุ่มตัวอย่าง 2 กลุ่มที่เป็นอิสระต่อกัน

- One-way ANOVA เปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยระหว่างกลุ่ม 3 กลุ่มขึ้นไป

- Factor Analysis เพื่อจ�าแนกแรงจูงใจออกเป็นประเภทต่างๆตามทฤษฎีและจ�าแนกความคาดหวังออกเป็นด้านต่างๆ
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ผลการศึกษา/ผลการวิจัย

ผลการวิจัยสามารถสรุปโดยการเรียงล�าดับตามวัตถุประสงค์ของงานวิจัยได้ดังนี้

แรงจูงใจของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่มาท่องเที่ยวในจังหวัดนครพนม พบว่านักท่องเที่ยวมีแรงจูงใจในการเดินทางมาท่องเท่ียว

ในจงัหวดันครพนม เพือ่ มาท�าบญุไหว้พระ ขอพรสิง่ศกัดิส์ทิธิแ์วะไหว้พระธาตพุนม แวะไหว้พญาศรสีตัตนาคราช ชมววิทวิทศัน์ ไหว้พระธาตุ

ประจ�าวนัเกดิทีวั่ดต่างๆในจงัหวดันครพนมและประเด็นแรงจงูใจในการทางมาจงัหวดันครพนมทีน้่อยทีสุ่ดคือการเดนิทางมาท�าธรุกจิ และมา

ติดต่อการค้าประเด็นความความคาดหวังของนักท่องเที่ยวต่อการท่องเที่ยววัฒนธรรมในจังหวัดนครพนมพบว่านักท่องเที่ยวมีความคาดหวัง

ในการท่องเที่ยวในประเด็นดังต่อไปนี้ มีความคาดหวังมากที่สุด คือ ความปลอดภัยในการท่องเที่ยว มีความคาดหวังมาก คือ สินค้าพื้นเมือง

มีคุณภาพ โรงแรมที่ได้มาตรฐานสินค้าพื้นเมืองมีราคาเหมาะสม ความปลอดภัยของสถานที่พักแรม และความเป็นมิตรและมีน�้าใจของผู้คน

และนอกจากนี้ความคาดหวังของนักท่องเท่ียวท่ีเดินทางมาท่องเที่ยวในจังหวัดนครพนมในระดับน้อย คือ การอนุรักษ์วัฒนธรรมของชุมชน

ประเด็นความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมในจังหวัดนครพนม พบว่านักท่องเที่ยวมีความพึงพอใจในการ

ท่องเที่ยวมากที่สุด คือ ความสะอาดของหมู่บ้าน รองลงมาคือความสวยงามของหมู่บ้าน และ ความเป็นมิตรและมีน�้าใจของผู้คน ตามล�าดับ 

และความพึงพอใจมาก คือการอนุรักษ์วัฒนธรรมของชุมชนและความปลอดภัยในการท่องเที่ยว รองลงมาคือ มียานพาหนะเข้าถึงได้ มีถนน

เข้าถงึได้ และ การอนรุกัษ์สถาปัตยกรรม สิง่ปลกูสร้างในท้องถิน่ มค่ีาเฉลีย่เท่าๆกนั สนิค้าพืน้เมอืงมคีวามหลากหลายสนิค้าพืน้เมอืงมีคณุภาพ 

และความปลอดภัยในการจราจร มีค่าเฉลี่ยเท่าๆกัน ความปลอดภัยของสถานที่พักแรมและศูนย์บริการนักท่องเที่ยว / ที่พักผ่อนเมื่อน�ามา

เปรียบเทียบความคาดหวัง-ความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวไทยต่อการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมในจังหวัดนครพนม การวิเคราะห์ปัจจัย 

(Factor Analysis) โดยการหาค่า Kaiser-Mayer Olkin (KMO) ของชุดตัวแปรที่ใช้ในการวัดความคาดหวัง และความพึงพอใจของกลุ่ม

ตัวอย่างนักท่องเที่ยวเท่ากับ .931 และ .934 ซึ่งมีค่าสูงกว่าเกณฑ์ขั้นต�่าที่ก�าหนดไว้ที่ 0.5 ซึ่งหมายความว่าตัวแปรทั้งหมดในสเกลที่ใช้วัด

ความคาดหวังและความพึงพอใจมีสหสัมพันธ์กันมากเพียงพอที่จะท�าการวิเคราะห์ปัจจัยได้ การวิเคราะห์ปัจจัย (factor Analysis) เป็นการ

จดักลุม่ตวัแปรทีส่ะท้อนแนวคดิทีเ่หมอืนกนัหรอืคล้ายคลงึกนัให้เข้ามาอยูใ่นกลุม่เดยีวกนั เพือ่ให้เหน็ภาพทีช่ดัเจนขึน้ แสดงให้เหน็ว่าข้อความ

ที่สะท้อนความคาดหวังและความพึงพอใจ สามารถสรุปออกมาเป็นความคาดหวัง และ ความพึงพอใจ ที่ส�าคัญ 6 กลุ่มปัจจัยเรียงตามล�าดับ

ความส�าคัญโดยพิจารณาจากค่า Eigenvalue จากมากไปหาน้อย ได้แก่ ปัจจัยที่ 1. ด้านความปลอดภัย ปัจจัยที่ 2. ด้านวัฒนธรรมท้องถิ่น 

ปัจจยัที ่3. ด้านสนิค้าพืน้เมอืง ปัจจยัที ่4. ด้านสิง่อ�านวยความสะดวก ปัจจยัที ่5. ด้านความสะอาดและความสวยงามของหมูบ้่าน และปัจจยั

ที่ 6. ด้านการเข้าถึงผลการเปรียบเทียบ โดยใช้ Importance-performance analysis (IPA) พบว่า นักท่องเที่ยวมีความคาดหวังสูง และได้

รับการตอบรับต่อสิ่งนั้นอย่างดี แสดงซึ่งความพึงพอใจในระดับสูงมีค่าเฉลี่ยของความคาดหวังและความพึงพอใจตกในส่วนนี้ 3 ปัจจัย ได้แก่ 

ด้านความปลอดภัย ด้านสินค้าพื้นเมือง และด้านการเข้าถึงนักท่องเที่ยวมีความคาดหวังน้อย และได้รับการตอบรับต่อสิ่งนั้นส่งผลต่อความ

พึงพอใจในระดบัน้อยมค่ีาเฉลีย่ของความคาดหวงัและความพงึพอใจตกในส่วนนี ้2 ปัจจยั ได้แก่ ด้านส่ิงอ�านวยความสะดวกและด้านวฒันธรรม

ท้องถิ่น และนักท่องเที่ยวมีความคาดหวังน้อย แต่ได้รับการต้อนรับต่อสิ่งนั้นเป็นอย่างดี ส่งผลให้มีความพึงพอใจในระดับสูง มีค่าเฉลี่ยของ

ความคาดหวังและความพึงพอใจตกในส่วนนี้ 1 ปัจจัย ได้แก่ ด้านความสะอาดและความสวยงามของหมู่บ้าน ดังกราฟที่ 1
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และ การอนุรักษสถาปตยกรรม สิ่งปลูกสรางในทองถิ่น มีคาเฉลี่ยเทาๆกัน สินคาพื้นเมืองมีความหลากหลาย 

สินคาพื้นเมืองมีคุณภาพ และความปลอดภัยในการจราจร มีคาเฉลี่ยเทาๆกัน ความปลอดภัยของสถานที่พักแรม 

และศูนยบริการนักทองเที่ยว / ที่พักผอน 

เมื่อนำมาเปรียบเทียบความคาดหวัง-ความพึงพอใจ 

ของนักทองเที่ยวชาวไทยตอการทองเที่ยวทางวัฒนธรรมในจังหวัดนครพนม การวิเคราะหปจจัย (Factor Analysis) 

โดยการหาคา Kaiser-Mayer Olkin (KMO) ของชุดตัวแปรที่ใชในการวัดความคาดหวัง และ 

ความพึงพอใจของกลุมตัวอยางนักทองเที่ยวเทากับ .931 และ .934 ซึ่งมีคาสูงกวาเกณฑขั้นต่ำที่กำหนดไวที่ 0.5 

ซึ่งหมายความวาตัวแปรทั้งหมดในสเกลที่ใชวัดความคาดหวัง 

และความพึงพอใจมีสหสัมพันธกันมากเพียงพอที่จะทำการวิเคราะหปจจัยได การวิเคราะหปจจัย (factor Analysis) 

เปนการจัดกลุมตัวแปรที่สะทอนแนวคิดที่เหมือนกันหรือคลายคลึงกันใหเขามาอยูในกลุมเดียวกัน 

เพื่อใหเห็นภาพที่ชัดเจนขึ้น แสดงใหเห็นวาขอความที่สะทอนความคาดหวังและความพึงพอใจ 

สามารถสรุปออกมาเปนความคาดหวัง และ ความพึงพอใจ ที่สำคัญ 6 กลุมปจจัย 

เรียงตามลำดับความสำคัญโดยพิจารณาจากคา Eigenvalue จากมากไปหานอย ไดแก ปจจัยที่ 1. ดานความปลอดภัย 

ปจจัยที่ 2. ดานวัฒนธรรมทองถิ่น ปจจัยที่ 3. ดานสินคาพื้นเมือง ปจจัยที่ 4. ดานสิ่งอำนวยความสะดวก ปจจัยที่ 5. 

ดานความสะอาดและความสวยงามของหมูบาน และปจจัยที่ 6. ดานการเขาถึง 

ผลการเปรียบเทียบ โดยใช Importance-performance analysis (IPA)  พบวา 

นักทองเที่ยวมีความคาดหวังสูง และไดรับการตอบรับตอสิ่งนั้นอยางดี แสดงซึ่งความพึงพอใจในระดับสูง  

มีคาเฉลี่ยของความคาดหวังและความพึงพอใจตกในสวนนี้ 3 ปจจัย ไดแก ดานความปลอดภัย ดานสินคาพื้นเมือง 

และดานการเขาถึงนักทองเที่ยวมีความคาดหวังนอย และไดรับการตอบรับตอสิ่งนั้นสงผลตอความพึงพอใจในระดับนอย 

มีคาเฉลี่ยของความคาดหวังและความพึงพอใจตกในสวนนี้ 2 ปจจัย ไดแก ดานสิ่งอำนวยความสะดวก 

และดานวัฒนธรรมทองถิ่น และนักทองเที่ยวมีความคาดหวังนอย แตไดรับการตอนรับตอสิ่งนั้นเปนอยางดี 

สงผลใหมีความพึงพอใจในระดับสูง มีคาเฉลี่ยของความคาดหวังและความพึงพอใจตกในสวนนี้ 1 ปจจัย ไดแก 

ดานความสะอาดและความสวยงามของหมูบาน ดังกราฟที่ 1 

กราฟที่  1 ผลการเปรียบเทียบ (Importance-performance analysis : IPA)

กราฟที่ 1 ผลการเปรียบเทียบ (Importance-performance analysis : IPA)
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อภิปรายผลอภิปรายผล สรุปและข้อเสนอแนะ

อภิปรายผล

การศึกษาแรงจูงใจของนักท่องเท่ียวชาวไทยที่เดินทางท่องเที่ยวในจังหวัดนครพนม พบว่านักท่องเที่ยวมีแรงจูงใจในการเดินทาง

มาท่องเที่ยวในจังหวัดนครพนม มีแรงจูงใจทางการท่องเที่ยวตามความเชื่อความศรัทธา ซึ่งสอดคล้องกับ พระพงษ์ศักดิ์ สนฺตมโน(เกษวงศ์

รอด) (2561:18) ที่กล่าวว่าแรงจูงใจเป็นพลังผลักภายในที่กระตุ้นความรู้สึกให้ใช้ความรู้ความสามารถกระท�าในสิ่งนั้น เพื่อบรรลุเป้าหมายที่

ก�าหนด หรือตอบสนองต่อความต้องการและความพึงพอใจมากที่สุด ซึ่งกลุ่มนักท่องเที่ยวที่มีอายุมากขึ้น ความสนใจในการท่องเที่ยวทาง

วัฒนธรรมก็ลดน้อยลง นักท่องเที่ยวที่มีอายุช่วง 21-30 ปี จะมีแรงจูงใจในด้านชิมอาหารสูงกว่าทุกกลุ่มอายุการศึกษาความคาดหวังของนัก

ท่องเที่ยวชาวไทยต่อการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมในจังหวัดนครพนม พบว่า นักท่องเที่ยวชาวไทยที่เดินทางมาท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมใน

จังหวัดนครพนมจิตนาการต่อการจัดการสภาพแวดล้อมของแหล่งท่องเที่ยวในแต่ละบุคคลแตกต่างออกไป ซึ่งสอดคล้องกับ Zhitang chen 

(2560:15) ท่ีกล่าวไว้ว่า ความคาดหวังคือสิ่งท่ีนักท่องเที่ยวต้องการว่าจะได้รับจากสิ่งท่ีเคยเห็น เคยได้ยินว่าสิ่งเหล่าน้ันมีจริง โดยการ

จินตนาการต่อการจัดสรรสภาพแวดล้อมของแหล่งท่องเที่ยวในแต่ละบุคคลก็จะแตกต่างกันออกไปขึ้นอยู่กับปัจจัยและส่วนบุคคลด้วย

การศึกษาความพึงพอใจของนักท่องเท่ียวต่อการท่องเที่ยววัฒนธรรมในจังหวัดนครพนม พบว่านักท่องเที่ยวมีความพึงพอใจจาก

การได้รับการต้อนรับที่ดีต่อสิ่งๆนั้น ซึ่งสอดคล้องกับ ชลาธาร จงภักดี (2561 : 35) ที่กล่าวว่า ความพึงพอใจเป็นระดับความรู้สึกของบุคคล

หรอืความต้องการทีไ่ด้บรรลเุป้าหมายหรอืภาวะของการมอีารมณ์ทีม่ผีลเกดิขึน้จากการเปรยีบเทยีบระหว่างการรบัรูค้ณุค่าทีไ่ด้รบัจากสนิค้า

หรือบริการกับความคาดหวังของแต่ละบุคคลก่อนที่จะใช้หรือรับสินค้าและบริการนั้นๆ

เมือ่เปรยีบเทยีบความคาดหวงั-ความพงึพอใจของนักท่องเทีย่วชาวไทยต่อการท่องเทีย่วทางวฒันธรรมในจงัหวดันครพนมปัจจยัที่ 

1. ด้านความปลอดภัย พบว่า คะแนนความพึงพอใจมีค่าต�่ากว่าคะแนนของความคาดหวังสามารถอภิปรายผลได้ว่า นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่

คาดหวงัถงึประเดน็ความปลอดภยัในการท่องเทีย่วบรกิารรถโดยสารสาธารณะเข้าถงึแหล่งท่องเทีย่ว ความปลอดภยัในทรพัย์สนิของนกัท่อง

เที่ยวความปลอดภัยของสถานที่พักแรม ความปลอดภัยในการจราจร โรงแรมที่ได้มาตรฐาน ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว /ที่พักผ่อน ไว้สูงอาจ

จะสวยประสบการณ์ทางการท่องเท่ียวท่ีผ่านมาของนักท่องเที่ยวที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน ซึ่งสอดคล้องกับทฤษฎีของ Pizam &  

Calantone,1987) ได้กล่าวไว้ว่า เมื่อเอาประสบการณ์มาเปรียบเทียบกับความคาดหวังต่างๆที่นักท่องเที่ยวได้ตั้งเอาไว้ จะส่งผลออกมาเป็น

ความรู้สึก ปัจจัยที่ 2. ด้านวัฒนธรรมท้องถิ่น พบว่า คะแนนความพึงพอใจมีค่าต�่ากว่าคะแนนของความคาดหวังสามารถอภิปรายได้ว่านัก

ท่องเที่ยวมีความคาดหวังในประเด็น การให้ความรู้ด้านวัฒนธรรมแก่นักท่องเที่ยวการถ่ายทอดเรื่องราวให้นักท่องเที่ยว การน�าชมแหล่งท่องเที่ยว 

การอนุรักษ์การแต่งกายของชาวบ้านการจัดการแสดงวัฒนธรรม (ห้องแสดงทางวัฒนธรรม) การอนุรักษ์สถาปัตยกรรมและส่ิงปลูกสร้างใน

ท้องถิน่ อย่างมากซึง่สอดคล้องกบั Zhitang chen (2560:92) ทีไ่ด้กล่าวไว้ว่าความคาดหวงัของนกัท่องเทีย่วทีเ่ดนิทางมาท่องเทีย่วในอ�าเภอ

เมือง จังหวัดเชียงใหม่นั้นคาดหวังต่อด้านวิถีชีวิตและวัฒนธรรมท้องถิ่นมากที่สุด ปัจจัยที่ 3. ด้านสินค้าพื้นเมือง พบว่า มีระดับคะแนนความ

คาดหวังสูงกว่าความพึงพอใจประกอบด้วยประเด็น สินค้าพื้นเมืองมีคุณภาพ สินค้าพื้นเมืองมีราคาเหมาะสม สินค้าพื้นเมืองมีความหลาก

หลายสนิค้าพ้ืนเมอืงผลติข้ึนอย่างประณตี ความเป็นมติรและมนี�า้ใจของผูค้น ซึง่สอดคล้องกบั อนิทร์ชญาณ์ เอกธนวตัน์ (2559:96) ท่ีได้กล่าว

ไว้ว่า ปัจจัยด้านจุดสนใจนักท่องเที่ยวชาวจีนกลุ่มตัวอย่างมีความคาดหวังกับราคาสินค้าพื้นเมือง/การบริการมีความเหมาะสม ในระดับมาก

ปัจจัยที่ 4. ด้านสิ่งอ�านวยความสะดวก พบว่า นักท่องเที่ยวมีความคาดหวังในประเด็น มีท่ีจอดรถ ที่กว้างขวางมีร้านอาหารหลากหลาย

ประเภท ที่จอดรถใกล้แหล่งท่องเท่ียว ห้องน�้าสะอาด สูงกว่าความพึงพอใจในทุกๆด้าน ซ่ึงสอดคล้องกับ อรรทวิ ศิลาน้อย และคณะ 

(2019:138) ทีไ่ด้กล่าวไว้ว่า พบว่านกัท่องเทีย่วส่วนใหญ่มคีวามต้องการสิง่อ�านวยความสะดวกเพือ่การท่องเทีย่ว เพือ่ทกุคนโดยรวมและราย

ด้านทกุด้านอยูใ่นระดบัมาก ปัจจยัที ่5. ด้านความสะอาดและความสวยงามของหมูบ้่าน พบว่า นกัท่องเทีย่วมคีวามพงึพอใจต่อประเดน็ความ

สวยงามของหมู่บ้าน ความสะอาดของหมู่บ้าน สิ่งปลูกสร้างของบ้านเรือนมีความแปลกตาจากที่เห็นอยู่ทั่วไปสูงกว่าความคาดหวังในทุกๆ 

ด้านอาจจะด้วยความเรยีบง่ายและยงัคงเอกลกัษณ์ไว้ซึง่วฒันธรรมท�าให้มดีแูลและพฒันาให้ดอียูเ่สมอ ซึง่สอดคล้องกับคเชนทร์ วฒันะโกศล 

และ คณะ (2563:271) ที่ได้กล่าวไว้ว่า นักท่องเที่ยวมีความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า นักท่องเที่ยวพึง

พอใจด้านสิ่งแวดล้อมทางด้านกายภาพมากที่สุด ปัจจัยที่ 6. ด้านการเข้าถึง พบว่า นักท่องเที่ยวมีความพึงพอใจต่อประเด็น มียานพาหนะ

เข้าถึงได้มีถนนเข้าถึงได้ การอนุรักษ์วัฒนธรรมของชุมชน สูงกว่าความคาดหวังอาจจะด้วยภาพลักษณ์ของจังหวัดที่อยู่ติดกับชายแดนและ

ไม่ใช่จังหวัดเมืองผ่าน ซึ่งสอดคล้องกับ รัตนาภรณ์ ศรีม่วง (2560:62) ที่ได้กล่าวไว้ว่า ในด้านสถานที่และสิ่งอ�านวยความสะดวก มีความพึ่ง

พอใจในระดับมากที่เป็นเช่นนั้นอาจเป็นเพราะว่า นักท่องเที่ยวที่เข้ามาชมหุ่นเหล็กโคราช ต�าบลมะเกลือใหม่ อ�าเภอสูงเนิน จังนครราชสีมา 

ได้ด�าเนินกิจกรรมมาค่อนข้างนาน และมีการพัฒนาปรับปรุงเพิ่มเติมสิ่งอ�านวยความสะดวกได้อย่างต่อเนื่อง
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ข้อเสนอแนะ

ผลการวิเคราะห์การเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยระหว่างความคาดหวังและความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวโดยใช้ Factor Analysis  

เพื่อจ�าแนกแรงจูงใจออกเป็นประเภทต่างๆตามทฤษฎี และจ�าแนกความคาดหวังออกเป็นด้านต่างๆ และจับกลุ่มเพื่อเปรียบเทียบโดยใช้ 

Importance-performance analysis (IPA) พบว่า นกัท่องเทีย่วมคีวามคาดหวงัสงู และได้รบัการตอบรบัต่อสิง่นัน้อย่างด ีแสดงซึง่ความพงึ

พอใจในระดบัสูง มีค่าเฉลีย่ของความคาดหวงัและความพงึพอใจตกในส่วนนี ้3 ปัจจยั ได้แก่ ด้านความปลอดภยั ด้านสนิค้าพืน้เมอืง และด้าน

การเข้าถึง อย่างไรก็ตาม ในปัจจัยดังกล่าวน่าจะน�ามาใช้ประโยชน์ด้านการตลาดได้ เน่ืองจากผลจากการวิจัยนักท่องเที่ยวนักท่องเท่ียวให้

ความคาดหวังในประเด็นดังกล่าว และได้รับผลตอบรับเป็นอย่างดี ดังนั้นนักการตลาดสามารถมุ่งเน้นไปในประเด็นดังกล่าวเพื่อดึงดูดให้นัก

ท่องเที่ยวให้ความสนใจมากยิ่งขึ้น นักท่องเที่ยวมีความคาดหวังน้อย และได้รับการตอบรับต่อสิ่งนั้นส่งผลต่อความพึงพอใจในระดับน้อยมีค่า

เฉลี่ยของความคาดหวังและความพึงพอใจ ตกในส่วนนี้ 2 ปัจจัย ได้แก่ ด้านสิ่งอ�านวยความสะดวกและด้านวัฒนธรรมท้องถิ่น อย่างไรก็ตาม 

ในปัจจัยนี้นักท่องเที่ยวไม่ได้ให้ความสนใจมากผลของความพึงพอใจน้อยจึงไม่ส่งผลต่อความรู้สึกของนักท่องเที่ยว อย่างไรก็ตาม หากหน่วย

งานที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นภาครัฐ ภาคเอกชน และคนในท้องถ่ิน ให้ความส�าคัญ เช่น การชูวัฒนธรรมท้องถิ่นให้น่าสนใจจะส่งผลให้เกิด 

รปูแบบการท่องเทีย่วทางวฒันธรรมทีย่ัง่ยนืได้ และนกัท่องเทีย่วมคีวามคาดหวงัน้อยแต่ได้รบัการต้อนรบัต่อส่ิงนัน้เป็นอย่างด ีส่งผลให้มคีวาม

พึงพอใจในระดบัสงูมค่ีาเฉลีย่ของความคาดหวงัและความพงึพอใจตกในส่วนนี ้1 ปัจจยั ได้แก่ ด้านความสะอาดและความสวยงามของหมูบ้่าน

ดังนั้นปัจจัยนี้เป็นสิ่งที่ดีมากๆในแหล่งท่องเที่ยว ควรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาให้ดียิ่งๆ ขึ้นไป
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ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการร้านอาหารประเภทชาบู

ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร

Factors That Affect Consumer Selection Of 

Shabu Restaurants In Bangkok 

ภัทรียา แสวงศักดิ์ (Pattareeya Swangsak)1 และ โอภาส เพีย้นสูงเนนิ (Opas Piansoongnern)2

มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด

บทคัดย่อ 

การศึกษาเรื่องปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการร้านอาหารประเภทชาบูของผู ้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร  

มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ (เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน) ที่ส่งผลต่อกระบวนการ

ตดัสนิใจเลอืกใช้บรกิารร้านอาหารประเภทชาบขูองผูบ้รโิภคในเขตกรงุเทพมหานคร และ 2) เพือ่ศึกษาปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด (7Ps) 

ที่ส่งผลต่อกระบวนการตัดสินใจเลือกใช้บริการร้านอาหารประเภทชาบูของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ระเบียบวิธีวิจัยเป็นงานวิจัยเชิง

ปริมาณ โดยรวบรวมข้อมูลที่ได้รับจากแบบสอบถาม ใช้กลุ่มตัวอย่างคือผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร จ�านวน 400 ตัวอย่าง สถิติในการ

วเิคราะห์ผลใช้สถติเิชงิพรรณนา ได้แก่ การแจงความถี ่ร้อยละ ค่าเฉลีย่ ค่าเบีย่งเบนมาตรฐาน วเิคราะห์ข้อมลูเชงิปรมิาณ ทดสอบความแตก

ต่างโดยใช้สถิติแบบ T – test , F – Test และทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยเป็นรายคู่ (Multiple Comparison) วิธี LSD test  

และวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์พหุคูณ (Multiple Regression Analysis) วิธีน�าตัวแปรเข้าทั้งหมด (Enter) ประมวลผลข้อมูลจาก

โปรแกรมคอมพิวเตอร์ส�าเร็จรูป ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า ปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา ส่งผลต่อการ

ตัดสินใจเลือกใช้บริการร้านอาหารประเภทชาบูของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครแตกต่างกัน และปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด (7Ps) 

ที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการร้านอาหารประเภทชาบูของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ได้แก่ ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านการส่งเสริม

การตลาด ด้านการสร้างและน�าเสนอลักษณะทางกายภาพ ด้านกระบวนการ โดยปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด (7Ps) ที่ส่งผลเชิงบวกต่อ

การตดัสนิใจเลอืกใช้บรกิารร้านอาหารประเภทชาบสูงูสดุ คอื ด้านการสร้างและน�าเสนอลักษณะทางกายภาพ รองลงมาเป็นด้านกระบวนการ 

ด้านผลิตภัณฑ์ และด้านการส่งเสริมการตลาด ตามล�าดับ

ค�าส�าคัญ: การตัดสินใจซื้อ, ส่วนประสมทางการตลาด, ร้านอาหารประเภทชาบู, ชาบู

Abstract 

The objectives of this research were to study the demographic factors (gender, age, education level,  

occupation, average monthly income) and the marketing mix factors (7Ps) to see how they affect the consumers’ 

selection of SHABU restaurants in Bangkok. This research has adopted a quantitative methodology, and its population 

were those Bangkokians who at least once in the past year had been to a SHABU type of restaurants. The sample size 

was 385 of those who had done so, which was calculated using Cochran’s formulas (1977), with 95 percent confidence 

level and a significance level of 0.05 (5%). Random Sampling technique was applied in this research. The results of 

hypothesis testing showed that, different demographic factors (gender, age, and respondents’ education level in  

particular) have led to the difference in the consumers’ selection of SHABU restaurants in Bangkok, while the market-

ing mix factors that influence the consumers’ selection of SHABU restaurants in Bangkok are products, promotion, 

physical evidence, and process. That is, the marketing mix factor that positively has the highest impact on the  

consumers’ selection of SHABU restaurants in Bangkok is physical evidence, followed by process, product aspect, and 

marketing promotion respectively. 

Keywords: Buyers’ decision, marketing mix (7P’s), SHABU, SHABU restaurants.
1 นักศึกษา หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด, E-mail : pattareeya.ss@yahoo.com
2 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด, E-mail : opas.piansoongnern@stamford.edu
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บทน�า

ความเป็นมาและความส�าคัญของปัญหา

อตุสาหกรรมอาหารของไทยมมีลูค่าการเตบิโตเศรษฐกจิ (GDP) อยูท่ี ่922,835 ล้านบาท คดิเป็นสดัส่วน GDP อตุสาหกรรมอาหาร

ต่อ GDP ประเทศ อยู่ที่ 5.5% และคิดเป็นสัดส่วน GDP อุตสาหกรรมอยู่ที่ 20.6% ปัจจุบัน มีจ�านวนกิจการสถานประกอบการธุรกิจอาหาร 

อยูท่ี่ 128,137 แห่ง มกีารจ้างงานมากกว่า 1 ล้านอตัรา หรอืคดิเป็นสดัส่วน 19.7% ของการจ้างงานในประเทศไทย และมีเมด็เงนิลงทนุเบือ้ง

ต้นในปี 2562 อยู่ที่ 26,935 พันล้านบาท (ดัน “ไทย” ติดอันดับ 10 ผู้น�าอาหารระดับโลก, https://www.posttoday.com , 26 กันยายน 

2563)

อย่างไรก็ดี ท่ามกลางสภาวะเศรษฐกิจและก�าลังซื้อของผู้บริโภคที่ชะลอตัว อันเนื่องมาจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อ 

COVID-19 ส่งผลให้ผู้บริโภคเริ่มมองหาสินค้าที่ “คาดการณ์ค่าใช้จ่ายล่วงหน้า” ได้ว่าในมื้อนั้นๆ ค่าใช้จ่ายจะอยู่ประมาณเท่าไหร่ ผลที่ตาม

มาคอื ธรุกจิร้านอาหารประเภท “บฟุเฟต์” ทีม่กีารก�าหนดราคาแบบตายตวัราคาเดียวได้รบัความนยิมมากขึน้ ซึง่หนึง่ในประเภทร้านอาหาร

ที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากคือร้านอาหารประเภทชาบูบุฟเฟต์

ตลาดธุรกิจร้านอาหารประเภทชาบูบุฟเฟต์เป็นตลาดที่มีมูลค่าสูง โดยในปี 2564 ศูนย์วิจัยกสิกรได้คาดการณ์ว่า ธุรกิจชาบูบุฟเฟต์

จะมีมูลค่าตลาดสูงถึง 15,000 ล้านบาท นอกจากนั้นแล้ว ในช่วงปี 2561 – 2562 ที่ผ่านมา ธุรกิจชาบูบุฟเฟ่ต์ถือได้ว่าเป็นธุรกิจยอดฮิตติด 

3 อนัดบัแรกทีเ่ตบิโตอย่างต่อเนือ่ง ในตลาดนี ้ผูน้�าตลาดคือ “ชาบชิู” มรีายได้ 3,754 ล้านบาท มส่ีวนแบ่งตลาด 87% (“สงครามตลาดชาบ”ู, 

2559) ปรากฏการณ์นีเ้อง ทีส่ร้างแรงจงูใจให้เกดิผูเ้ล่นหน้าใหม่ซึง่เป็นธรุกจิ SME รายเล็กๆ เปิดร้านชาบกูนัมากขึน้ และมแีนวโน้มว่า จ�านวน

ผู้เล่นรายใหม่ในตลาดธุรกิจร้านอาหารประเภทชาบูบุฟเฟต์มีแนวโน้มสูงขึ้น

อย่างไรก็ดี ด้วยสภาวะการแข่งขันที่สูงขึ้น ผู้ประกอบการธุรกิจร้านอาหารชาบูบุฟเฟต์ต่างพยายามงัดกลยุทธ์ต่างๆ ขึ้นมาเพื่อเพิ่ม

ยอดขาย รักษาส่วนแบ่งการตลาดของตนเองไว้ ซึ่งกลยุทธ์ที่ใช้ มีทั้งลดราคา การท�าโปรโมชั่นร่วมกับบัตรเครดิต ออกโปรโมชั่นมา 3 จ่าย 2 

เป็นต้น ซึ่งผล มีทั้งประสบผลส�าเร็จบ้าง ไม่ประสบความส�าเร็จบ้าง หรือประสบความส�าเร็จเฉพาะช่วงเวลาท�าโปรโมชั่นบ้าง ทั้งนี้ เพราะ 

ผู้บริโภคในปัจจุบันน้ันอาจไม่ได้ใส่ใจเฉพาะโปรโมชั่นของทางร้านเพียงอย่างเดียว หากแต่ยังมีปัจจัยอื่นที่ส่งผลต่อการตัดสินใจของผู้บริโภค

ด้วย ไม่ว่าจะเป็นปัจจยัเรือ่งรสชาตอิาหาร ปัจจยัเรือ่งราคา ปัจจยัเรือ่งคณุภาพของอาหาร เป็นต้น โดยเฉพาะอย่างยิง่ ในช่วงเศรษฐกจิชะลอ

ตวัเช่นนี ้ผูบ้รโิภคระมดัระวงัเรือ่งการใช้จ่ายมากขึน้ และจะยนิดจ่ีายเงนิเมือ่ผูบ้รโิภครูส้กึว่า ประสบการณ์ทีผู่บ้รโิภคได้รับคุม้ค่ากบัเงินท่ีเสยี

ไป ด้วยเหตนุี ้จงึจ�าเป็นอย่างยิง่ทีผู่ป้ระกอบการธรุกจิร้านอาหารชาบจูะต้องศึกษาปัจจยัทีส่่งผลต่อการตดัสินใจเลือกร้านอาหารประเภทชาบู 

งานวิจัยนี้จึงเกิดขึ้น เพื่อศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อกระบวนการตัดสินใจเลือกใช้บริการร้านอาหารชาบูในเขตกรุงเทพมหานคร โดยเน้นศึกษา

ปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ และปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด (7Ps) ทั้งนี้ เพื่อเป็นแนวทางส�าหรับผู้ประกอบการธุรกิจร้านอาหารชาบูใน

การท�าแผนการตลาดเพื่อเพิ่มยอดขายต่อไปในอนาคต

วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อศึกษาปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ (เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน) ที่ส่งผลต่อกระบวนการตัดสิน

ใจเลือกใช้บริการร้านอาหารประเภทชาบูของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

2. เพื่อศึกษาปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด (7Ps) ที่ส่งผลต่อกระบวนการตัดสินใจเลือกใช้บริการร้านอาหารประเภทชาบูของ

ผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร

วิธีการด�าเนินงาน

 งานวจิยัในครัง้นี ้เป็นการวจิยัเชงิปรมิาณ (Quantitative Research) ซึง่เป็นการศึกษาโดยอาศัยข้อมลูเชงิตวัเลขทีไ่ด้จากกลุม่

ตัวอย่างและวิเคราะห์ข้อมูลผ่านกระบวนทางสถิติ เพื่อใช้ในการประมวลผลและสรุปผล (Yilmaz, 2013)

ตัวแปรในการวิจัย

งานวิจัยนี้ เป็นการศึกษาปัจจัยท่ีส่งผลต่อกระบวนการตัดสินใจเลือกใช้บริการร้านอาหารประเภทชาบูของผู้บริโภคในเขต

กรงุเทพมหานคร โดยตวัแปรอสิระ (Independent Variables) คือปัจจยัด้านประชากรศาสตร์ อนัประกอบไปด้วยเพศ อาย ุระดบัการศกึษา 

อาชีพ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน และปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด (7Ps) อันประกอบไปด้วย ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ (Product) ปัจจัยด้านราคา 

(Price) ปัจจัยด้านช่องทางการจ�าหน่าย (Place) ปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาด (Promotion) ปัจจัยด้านบุคคลหรือพนักงาน (People) 

ปัจจัยด้านการสร้างและน�าเสนอลักษณะทางกายภาพ (Physical evidence and presentation) และปัจจัยด้านกระบวนการ (Process) 

ส่วนตัวแปรตาม คือกระบวนการตัดสินใจเลือกใช้บริการร้านอาหารประเภทชาบูของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร อันประกอบด้วย 
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การตระหนักถึงความต้องการ (Need/Problem Recognition) การค้นหาข้อมูล (Information Search) การประเมินทางเลือก 

(Alternative Assessment) การตัดสินใจซื้อ (Purchase Decision) และพฤติกรรมหลังการซื้อ (Post-Purchase Behavior)

กลุ่มตัวอย่าง

กลุ่มตัวอย่างในงานวิจัยนี้ คือ กลุ่มผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครที่เคยใช้บริการร้านอาหารประเภทชาบู จ�านวน 400 ตัวอย่าง 

ใช้วิธีการเก็บข้อมูลแบบสะดวก (Convenience Sampling) 

สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล

สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) อันได้แก่ การแจงความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย  

ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) ใช้ทดสอบสมมติฐานและวิเคราะห์ข้อมูล ประกอบด้วย Independent 

Samples t-Test เพื่อทดสอบความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่าง 2 กลุ่มที่เป็นอิสระต่อกัน เช่น เพศชายและเพศหญิง ที่ระดับ

นัยส�าคัญทางสถิติที่ 0.05 และ F-Test (การวิเคราะห์ความแปรปรวน: One-Way ANOVA) เพื่อทดสอบความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยของ

กลุ่มตัวอย่างมากกว่า 2 กลุ่มขึ้นไป เช่น อาชีพ หรือระดับการศึกษา ที่ระดับนัยส�าคัญทางสถิติที่ 0.05 และใช้เทคนิคการวิเคราะห์ความ

ถดถอยเชิงเส้นแบบพหุ (Multiple Linear Regression Analysis) เพื่อทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรต้น ซึ่งในที่นี้ คือปัจจัยส่วน

ประสมทางการตลาด และตัวแปรตาม ซึ่งคือ กระบวนการตัดสินใจเลือกใช้บริการร้านอาหารประเภทชาบูในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร

ผลการวิจัย 

ตารางที่ 1 ผลการทดสอบความแตกต่างระหว่างเพศกับการตัดสินใจเลือกใช้บริการร้านอาหารประเภทชาบู (n = 400)

เพศ N SD. t. Sig.

ชาย 116 4.12 0.47 -3.138 0.002*

หญิง 284 4.28 0.46

รวม 400 4.24 0.47

*อย่างมีระดับนัยส�าคัญทางสถิติที่ 0.05

ผลการวิเคราะห์ทดสอบเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่าง ปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ ด้านเพศ กับ การตัดสินใจเลือกใช้บริการ

ร้านอาหารประเภทชาบูใช้สถิติทดสอบแบบ T – Test ที่ระดับนัยส�าคัญทางสถิติ 0.05 พบว่า ค่า t –test = -3.138, Sig. = 0.002 < 0.05 

สรุปผลการทดสอบ ได้ว่า เป็นการยอมรับ H1 หรือ ปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ ด้านเพศ ที่ต่างกัน ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการร้าน

อาหารประเภทชาบู แตกต่างกัน โดยผู้บริโภคเพศหญิงจะมีการตัดสินใจเลือกใช้บริการร้านอาหารประเภทชาบู สูงกว่า ผู้บริโภคเพศชาย 

ระดับนัยส�าคัญทางสถิติที่ 0.05

ตารางที่ 2 ผลการทดสอบความแตกต่างระหว่างอายุกับการตัดสินใจเลือกใช้บริการร้านอาหารประเภทชาบู (n = 400)

อายุ N SD. F. Sig.

ต�่ากว่า 25 ปี 18 3.95 0.50 4.811 0.001*

อายุ 25 - 35 ปี 137 4.31 0.41

อายุ 36 - 45 ปี 206 4.18 0.50

อายุ 46 - 55 ปี 29 4.41 0.35

มากกว่า 55 ปี 10 4.42 0.34

รวม 400 4.24 0.47

*อย่างมีระดับนัยส�าคัญทางสถิติที่ 0.05
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ผลการวิเคราะห์ทดสอบเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่าง ปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ ด้านอายุ กับ การตัดสินใจเลือกใช้บริการ

ร้านอาหารประเภทชาบูใช้สถิติทดสอบแบบ F – Test ที่ระดับนัยส�าคัญทางสถิติ 0.05 พบว่า ค่า F –test = 4.811, Sig. = 0.001 < 0.05 

สรุปผลการทดสอบ ได้ว่า เป็นการยอมรับ H1 หรือ ปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ ด้านอายุ ที่ต่างกัน ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการร้าน

อาหารประเภทชาบูแตกต่างกัน ระดับนัยส�าคัญทางสถิติที่ 0.05

ตารางที่ 3 ผลการทดสอบความแตกต่างระหว่างระดับการศึกษากับการตัดสินใจเลือกใช้บริการร้านอาหารประเภทชาบู (n = 400)

ระดับการศึกษา N SD. F. Sig.

มัธยมศึกษา / ปวช. หรือต�่ากว่า 16 4.71 0.24 5.049 0.001*

อนุปริญญา / ปวส. 14 4.29 0.87

ปริญญาตรี 184 4.18 0.45

ปริญญาโท 159 4.26 0.45

สูงกว่าระดับปริญญาโท 27 4.19 0.30

รวม 400 4.24 0.47

*อย่างมีระดับนัยส�าคัญทางสถิติที่ 0.05

ผลการวเิคราะห์ทดสอบเปรียบเทยีบความแตกต่างระหว่าง ปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ ด้านระดบัการศกึษา กบั การตัดสนิใจเลอืก

ใช้บริการร้านอาหารประเภทชาบูใช้สถิติทดสอบแบบ F – Test ที่ระดับนัยส�าคัญทางสถิติ 0.05 พบว่า ค่า F –test = 5.049, Sig. = 0.001 

< 0.05 สรุปผลการทดสอบ ได้ว่า เป็นการยอมรับ H1 หรือ ปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ ด้านระดับการศึกษา ที่ต่างกัน ส่งผลต่อการตัดสิน

ใจเลือกใช้บริการร้านอาหารประเภทชาบูแตกต่างกัน ระดับนัยส�าคัญทางสถิติที่ 0.05

ตารางที่ 4 ผลวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์ถดถอยปัจจัยส่วนประสมการตลาดกับกระบวนการตัดสินใจเลือกใช้บริการร้านอาหารประเภทชาบ ู

(n. = 400)

Model

(ปัจจัยส่วนประสมการตลาด)

Unstandardized 

Coefficients

Standardized 

Coefficients t Sig. Collinearity Statistics

B SEE. Beta Tolerance VIF

(ค่าคงที่) 0.789 0.254 3.109 0.002

ด้านผลิตภัณฑ์ 0.144 0.057 0.125 2.506 0.013* 0.645 1.550

ด้านราคา 0.056 0.042 0.061 1.341 0.181 0.776 1.289

ด้านช่องทางการจ�าหน่าย 0.004 0.029 0.007 0.145 0.885 0.662 1.511

ด้านการส่งเสริมการตลาด 0.062 0.027 0.120 2.293 0.022* 0.587 1.704

ด้านบุคคลหรือพนักงาน 0.035 0.042 0.044 0.839 0.402 0.573 1.746

ด้านการสรา้งและน�าเสนอลกัษณะทางกายภาพ 0.245 0.058 0.233 4.222 0.000* 0.523 1.912

ด้านกระบวนการ 0.240 0.052 0.252 4.631 0.000* 0.539 1.855

R. = 0.611 R Square = 0.373 R Square Adjusted (R2) = 36.20% (0.362)

F-statistics = 33.373 Sig. = 0.000 Durbin-Watson = 2.080

* อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ 0.05
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จากตารางที่ 1 ซ่ึงแสดงผลวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์ถดถอยปัจจัยส่วนประสมการตลาด (7Ps) กับกระบวนการตัดสินใจเลือกใช้

บริการร้านอาหารประเภทชาบู เมื่อพิจารณาค่าพื้นที่นอกเหนือจากความแปรปรวนระหว่างตัวแปรอิสระ (ค่า Tolerance ในตาราง) จะพบ

ว่า มีค่าอยู่ในช่วง 0.523 – 0.776 ซึ่งมากกว่า 0.10 แสดงว่า ไม่เกิดปัญหาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระ (Multicollinearity) และเมื่อ

พิจารณาตัวชี้วัดความเฟ้อของความแปรปรวนของค่าสัมประสิทธ์ (ค่า VIF ในตาราง) จะเห็นได้ว่า มีค่าอยู่ในช่วง 1.289 -1.912 ซึ่งน้อยกว่า 

10.0 แสดงว่า ตัวแปรอิสระแต่ละตัวเป็นอิสระต่อกัน โดยผลการวิเคราะห์สหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรมีค่าความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วน

ประสมการตลาดในระดับปานกลาง โดยมีค่า R เท่ากับ 0.611 และมีค่าสัมประสิทธิ์แสดงการตัดสินใจ (R Square) ที่แสดงถึงอิทธิพลของ

ตัวแปรอิสระ (ในที่นี้คือปัจจัยส่วนประสมการตลาด 7Ps) ต่อตัวแปรตาม (ในที่นี้คือกระบวนการตัดสินใจเลือกใช้บริการร้านอาหารประเภท

ชาบู) เท่ากับ 0.373 และมีค่าสัมประสิทธิ์แสดงการตัดสินใจที่มีการปรับแก้ให้เหมาะสม (Adjusted R Square) เท่ากับ 0.362 (หรือร้อยละ 

36.20) โดยผลการทดสอบค่าสถิติ F-Test มีค่า F-statistics เท่ากับ 33.373 และค่า Sig. เท่ากับ 0.000 ซึ่งน้อยกว่า 0.05 จึงสามารถกล่าว

ได้ว่า มีตัวแปรปัจจัยส่วนประสมการตลาด 7Ps อย่างน้อยหนึ่งตัวแปร ที่ส่งผลต่อกระบวนการตัดสินใจเลือกใช้บริการร้านอาหารประเภท

ชาบู อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ 0.05 

จากผลการทดสอบความคลาดเคลือ่นในการพยากรณ์ถดถอย โดยพจิารณาจากค่า Durbin-Watson จะเห็นได้ว่า ค่า Durbin-Wat-

son เท่ากับ 2.080 ซึ่งมากกว่า 1.50 แสดงว่า มีความคลาดเคล่ือนที่เป็นอิสระต่อกันในระดับสูง ไม่มีปัญหาสหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร 

(Autocorrelation) โดยผลการพยากรณ์ มีค่าคงที่ (Constant) เท่ากับ 0.789 ค่าความคลาดเคลื่อนมาตรฐานของสัมประสิทธิ์การถดถอย

ของตวัแปรอสิระเท่ากบั 0.254 ซึง่ผลการวเิคราะห์ถดถอยเชิงเส้น มค่ีา t = 3.109 Sig. = 0.002 และจากโมเดลการพยากรณ์ถดถอยเชงิเส้น 

พบว่า ปัจจัยส่วนประสมการตลาดที่ส่งผลต่อกระบวนการตัดสินใจเลือกใช้บริการร้านอาหารประเภทชาบู (พิจารณาจากค่า Sig. ที่น้อยกว่า 

0.05) มี 4 ด้าน ได้แก่ ปัจจัยส่วนประสมการตลาด ด้านผลิตภัณฑ์ (Product) ด้านการส่งเสริมการตลาด (Promotion) ด้านการสร้างและ

น�าเสนอลักษณะทางกายภาพ (Physical Evidence and Presentation) และด้านกระบวนการ (Process) โดยสามารถแยกเป็นผลสรุป

รายด้าน คือ ปัจจัยส่วนประสมการตลาดด้านผลิตภัณฑ์ (Product) มีค่า t. = 2.506, Sig. = 0.013 ซึ่งน้อยกว่า 0.05 มีค่าสัมประสิทธิ์การ

ถดถอยของตัวแปรอิสระ = 0.144 นั่นคอื ยอมรับ H1 ปฏิเสธ H0 สรปุได้ว่า ปัจจัยส่วนประสมการตลาดด้านผลิตภัณฑ์ (Product) มีอิทธิพล

เชิงบวกต่อกระบวนการตัดสินใจเลือกใช้บริการร้านอาหารประเภทชาบู โดยการเปลี่ยนแปลงในด้านผลิตภัณฑ์เพิ่มสูงขึ้น 1 หน่วยมาตรฐาน 

จะส่งผลต่อกระบวนการตัดสินใจเลือกใช้บริการร้านอาหารประเภทชาบู โดยเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้น 0.144 หน่วยมาตรฐาน ส่วนด้านการส่ง

เสริมการตลาด (Promotion) มีค่า t. = 2.293, Sig. = 0.022 ซึ่งน้อยกว่า 0.05 มีค่าสัมประสิทธิ์การถดถอยของตัวแปรอิสระเท่ากับ 0.062 

นัน่คอื ยอมรับ H1 ปฏเิสธ H0 สรปุได้ว่า ปัจจยัส่วนประสมการตลาดด้านการส่งเสริมการตลาด (Promotion) มอีทิธพิลเชงิบวกต่อกระบวนการ

ตัดสินใจเลือกใช้บริการร้านอาหารประเภทชาบู โดยการเปลี่ยนแปลงในด้านการส่งเสริมการตลาดเพิ่มสูงขึ้น 1 หน่วยมาตรฐาน จะส่งผลต่อ

กระบวนการตัดสินใจเลือกใช้บริการร้านอาหารประเภทชาบู เปล่ียนแปลงเพิ่มขึ้น 0.062 หน่วยมาตรฐาน ส่วนด้านการสร้างและน�าเสนอ

ลักษณะทางกายภาพ (Physical Evidence and Presentation) มีค่า t. = 4.222, Sig. = 0.000 ซึ่งน้อยกว่า 0.05 มีค่าสัมประสิทธิ์การ

ถดถอยของตัวแปรอิสระ = 0.245 นั่นคือ ยอมรับ H1 ปฏิเสธ H0 สรุปได้ว่า ปัจจัยส่วนประสมการตลาด ด้านการสร้างและน�าเสนอลักษณะ

ทางกายภาพ (Physical Evidence and Presentation) มีอิทธิพลเชิงบวกต่อกระบวนการตัดสินใจเลือกใช้บริการร้านอาหารประเภทชาบู 

โดยการเปลี่ยนแปลงในด้านการสร้างและน�าเสนอลักษณะทางกายภาพ (Physical Evidence and Presentation) เพิ่มสูงข้ึน 1 หน่วย

มาตรฐาน จะส่งผลต่อกระบวนการตดัสนิใจเลอืกใช้บรกิารร้านอาหารประเภทชาบ ูเปลีย่นแปลงเพิม่ขึน้ 0.245 หน่วยมาตรฐาน และสดุท้าย 

ด้านกระบวนการ (Process) มีค่า t. = 4.631, Sig. = 0.000 ซึ่งน้อยกว่า 0.05 มีค่าสัมประสิทธิ์การถดถอยของตัวแปรอิสระ = 0.240 นั่น

คือ ยอมรับ H1 ปฏิเสธ H0 สรุปได้ว่า ปัจจัยส่วนประสมการตลาดด้านกระบวนการ (Process) มีอิทธิพลเชิงบวกต่อกระบวนการตัดสินใจ

เลือกใช้บริการร้านอาหารประเภทชาบู โดยการเปลี่ยนแปลงในด้านกระบวนการ (Process) เพิ่มสูงขึ้น 1 หน่วยมาตรฐาน จะส่งผลต่อ

กระบวนการตัดสินใจเลือกใช้บริการร้านอาหารประเภทชาบู เปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้น 0.240 หน่วยมาตรฐาน หรือกล่าวโดยสรุปคือ ปัจจัยส่วน

ประสมการตลาดด้านผลติภณัฑ์ (Product) ด้านการส่งเสรมิการตลาด (Promotion) ด้านการสร้างและน�าเสนอลักษณะทางกายภาพ (Phys-

ical Evidence and Presentation) และด้านกระบวนการ (Process) มีอิทธิพลเชิงบวกต่อกระบวนการตัดสินใจเลือกใช้บริการร้านอาหาร

ประเภทชาบู โดยด้านการสร้างและน�าเสนอลักษณะทางกายภาพ (Physical Evidence and Presentation) มีอิทธิพลสูงสุด รองลงมาคือ 

ด้านกระบวนการ (Process) ด้านผลติภณัฑ์ (Product) และด้านการส่งเสรมิการตลาด (Promotion) ตามล�าดบั โดยผลการทดสอบสมมตฐิาน

แสดงให้เห็นว่า ตัวแปรปัจจัยส่วนประสมการตลาดส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงด้านกระบวนการตัดสินใจเลือกใช้บริการร้านอาหารประเภท

ชาบู ได้ร้อยละ 36.20% อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ 0.05 โดยสามารถสรุปเป็นสมการพยากรณ์การตัดสินใจเลือกใช้บริการร้านอาหารประ

เภทชาบูได้ดังด้านล่าง
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Y  =  0.789 + 0.144 (Product) + 0.062 (Promotion) + 0.245 (Physical Evidence) + 0.240 (Process)

โดย  Y    แทน  การตัดสินใจเลือกใช้บริการร้านอาหารประเภทชาบู

Product    แทน  ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์

Promotion   แทน ปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาด

Physical Evidence  แทน  ปัจจัยด้านการสร้างและน�าเสนอลักษณะทางกายภาพ 

Process    แทน กระบวนการ

อภิปรายผล สรุปและข้อเสนอแนะ 

จากวัตถุประสงค์ของงานวิจัยข้อที่ 1 เพื่อศึกษาปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการร้านอาหารประ

เภทชาบูของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า ในจ�านวนปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ทั้งหมด อันได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา  

อาชีพ และรายได้เฉลี่ย พบว่า เพศ อายุ และระดับการศึกษาที่แตกต่างกัน ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการร้านอาหารประเภทชาบูของ

ผูบ้ริโภคในเขตกรงุเทพมหานครแตกต่างกัน สอดคล้องกบัแนวคดิเกีย่วกบัพฤตกิรรมของผู้ซือ้หรอืผู้บรโิภคโดยเสร ีวงษ์มณฑา (2542) ท่ีกล่าว

ว่า ปัจจัยส่วนบุคคล หรือปัจจัยประชากรศาสตร์ที่แตกต่างกัน สามารถส่งผลให้พฤติกรรมการบริโภคแตกต่างกันได้ ไม่ว่าจะเป็นสถานภาพ

ทางสังคม สิ่งแวดล้อม และเศรษฐกิจ ซึ่งจะส่งผลต่อพฤติกรรมการตัดสินใจของผู้ซื้อที่ได้รับอิทธิพลจากลักษณะส่วนบุคคลของคนทางด้าน

ต่างๆ ซึ่งผลการศึกษา พบว่า ผู้บริโภคเพศหญิงจะมีการตัดสินใจเลือกใช้บริการร้านอาหารประเภทชาบู สูงกว่า ผู้บริโภคเพศชาย  

กลุ่มผู้บริโภคอายุต�่ากว่า 25 ปี จะมีการตัดสินใจเลือกใช้บริการร้านอาหารประเภทชาบู ต�่ากว่า กลุ่มผู้บริโภคอายุ 25 – 35 ปี, อายุ 36 – 45 

ปี, อายุ 46 – 55 ปี และกลุ่มอายุมากกว่า 55 ปี และในกลุ่มผู้บริโภคอายุ 25 – 35 ปี จะมีการตัดสินใจเลือกใช้บริการร้านอาหารประเภท

ชาบู สูงกว่า กลุ่มผู้บริโภคอายุ 36 – 45 ปี และกลุ่มผู้บริโภคอายุ 36 – 45 ปี จะมีการตัดสินใจเลือกใช้บริการร้านอาหารประเภทชาบู  

ต�่ากว่า กลุ่มผู้บริโภคอายุ 46 – 55 ปี และอายุมากกว่า 55 ปี ในด้านระดับการศึกษาพบว่า กลุ่มผู้บริโภคระดับการศึกษามัธยมศึกษา/ปวช. 

หรือต�า่กว่า มกีารตดัสนิใจเลอืกใช้บรกิารร้านอาหารประเภทชาบ ูต�า่กว่า กลุ่มผู้บริโภคระดบัการศึกษาอนปุรญิญา / ปวส.,ปรญิญาตร,ีปรญิญา

โทและสูงกว่าระดับปริญญาโท

จากวัตถุประสงค์ของงานวิจัยข้อที่ 2 คือเพื่อศึกษาปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด (7Ps) ที่ส่งผลต่อกระบวนการตัดสินใจเลือกใช้

บรกิารร้านอาหารประเภทชาบขูองผูบ้รโิภคในเขตกรงุเทพมหานคร ซึง่ผลการศกึษาพบว่า จากกลุม่ตวัอย่างผูบ้รโิภคในเขตกรงุเทพมหานคร

ที่เคยใช้บริการร้านอาหารประเภทชาบู จ�านวน 400 ตัวอย่าง ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด (7Ps) ส่งผลต่อกระบวนการตัดสินใจเลือกใช้

บริการร้านอาหารประเภทชาบู ซึ่งสอดคล้องกับผลการศึกษาของนัฐพล จ�าก�าจร (2558) ซึ่งศึกษาอิทธิพลของปัจจัยส่วนประสมการตลาด

บรกิาร (7Ps) คณุภาพการบรกิาร (Service Quality) ภาพลกัษณ์ของแบรนด ์(Brand Image) ต่อการตดัสนิใจเลอืกร้านอาหารบฟุเฟ่ต์ญีปุ่น่

ในกรุงเทพมหานคร และเมื่อพิจารณารายด้าน ผลการวิจัยในครั้งนี้ พบว่า ปัจจัยส่วนประสมการตลาด (7Ps) ที่มีผลต่อกระบวนการตัดสินใจ

เลอืกใช้บรกิารร้านอาหารประเภทชาบู ได้แก่ ด้านผลติภัณฑ์ ด้านการส่งเสรมิการตลาด ด้านการสร้างและน�าเสนอลักษณะทางกายภาพ และ

ด้านกระบวนการ โดยปัจจัยทั้งสี่ด้านดังกล่าว มีอิทธิพลเชิงบวกต่อกระบวนการตัดสินใจเลือกใช้บริการร้านอาหารประเภทชาบูของผู้บริโภค

ในเขตกรงุเทพมหานคร โดยด้านการสร้างและน�าเสนอลกัษณะทางกายภาพ (Physical Evidence and Presentation) มอีทิธพิลสงูสุด รอง

ลงมาคือ ด้านกระบวนการ (Process) ด้านผลิตภัณฑ์ (Product) และด้านการส่งเสริมการตลาด (Promotion) ตามล�าดับ 

เมื่อพิจารณาปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ จะพบว่า ผลของการวิจัยในครั้งนี้ สอดคล้องกับผลการศึกษาของพัทธนันท์ ศุภภาคิณ (2562) 

ที่พบว่า ปัจจัยส่วนประสมการตลาดด้านผลิตภัณฑ์ (Product) ส่งผลต่อการตัดสินใจในการเลือกใช้บริการห้องอาหารบุฟเฟ่ต์ บางกอก  

บาโคนี่ชั้น 81 โรงแรมใบหยกสกาย ที่ระดับนัยส�าคัญทางสถิติ 0.05 และสอดคล้องกับผลการศึกษาของกนกพรรณ สุขฤทธิ์ (2557) ซึ่งพบว่า 

ผูบ้รโิภคในกรุงเทพมหานคร ให้ความส�าคญักบัปัจจัยด้านผลติภณัฑ์ อนัได้แก่ คณุภาพวัตถดุบิทีน่�ามาปรงุอาหาร ความหลากหลายของรายการ

อาหาร ปริมาณอาหารที่เหมาะสม นั่นแสดงให้เห็นว่า ผู้ใช้บริการร้านอาหารประเภทชาบูซึ่งเป็นร้านอาหารประเภทบุฟเฟต์ ให้ความส�าคัญ

กับปัจจัยด้านคุณภาพวัตถุดิบ ความพิถีพิถันในการเลือกสรรเมนู ปริมาณอาหารที่มีเพียงพอต่อจ�านวนผู้บริโภคในร้าน ซ่ึงปัจจัยย่อยต่างๆ 

เหล่านี้ ล้วนแล้วแต่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการร้านชาบูทั้งสิ้น

เมือ่พจิารณาถงึปัจจยัด้านการส่งเสรมิการตลาด (Promotion) ผลการวจิยัในครัง้นี ้สอดคล้องกบังานของศิรนินัท์ อมรประเสรฐิชยั 

(2556) ซึ่งศึกษาอิทธิพลของปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการต่อพฤติกรรมการใช้บริการร้านอาหารบุฟเฟต์ประเภทปิ้งย่าง สุกี้และชา

บูชาบู ของผู้บริโภคในพื้นท่ีฝั่งธนบุรี จังหวัดกรุงเทพมหานคร ซึ่งพบว่า ผู้บริโภคให้ความส�าคัญกับการส่งเสริมการขายแบบบัตรสมาชิก 
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เพื่อรับส่วนลด หรือบัตรสะสมแต้มเพื่อรับส่วนลด อย่างไรก็ตาม ผลการวิจัยในครั้งนี้ และผลการศึกษาของศิรินันท์ อมรประเสริฐชัย (2556) 

ในแง่ของปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาด (Promotion) ไม่สอดคล้องกับผลการศึกษาของวศินี พงศ์พัฒนศักดิ์ (2557) ซึ่งพบว่า ปัจจัยด้าน

กจิกรรมทางการตลาด (Promotion) ไม่ส่งผลต่อการตดัสนิใจเลอืกร้านอาหารญีปุ่น่ เพราะถงึแม้ว่ากจิกรรมการตลาด ทัง้ในรปูแบบของการ

ลดราคา หรอืการสะสมแต้ม จะช่วยดงึดดูลกูค้ามาใช้บรกิาร แต่ส�าหรบัธรุกจิร้านอาหารญีปุ่น่ ลูกค้าจะให้ความส�าคญัเรือ่งรสชาตแิละคณุภาพ

ของวัตถุดิบเป็นปัจจัยที่ส�าคัญที่สุด ท�าให้ปัจจัยด้านกิจกรรมทางการตลาด (Promotion) ไม่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกร้านอาหารญี่ปุ่นของ

คนท�างานในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

อย่างไรก็ตาม จุดท่ีน่าสนใจคือประเด็นเรื่องของราคาและบุคลากร จากผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ปัจจัยส่วนประสมการ

ตลาดด้านราคาและบคุลากร ไม่ส่งผลต่อการตดัสนิใจเลอืกร้านอาหารประเภทชาบขูองผู้บรโิภคในกรงุเทพมหานคร ซึง่สอดคล้องกบังานวจิยั

ของพทัธนนัท์ ศภุภาคณิ (2562) ซึง่ศกึษาปัจจยัส่วนประสมการตลาดบรกิารทีส่่งผลต่อการตัดสนิใจเลอืกใช้บรกิารห้องอาหารบุฟเฟ่ต์ บางกอก 

บาโคนี่ ชั้น 81 โรงแรมใบหยกสกาย และงานวิจัยของ นุชนาถ ทรัพย์สง (2559) ซึ่งศึกษาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการเลือกใช้บริการห้อง

อาหารบนชั้นดาดฟ้าของโรงแรม 5 ดาว ในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร โดยผลการวิจัยของของพัทธนันท์ ศุภภาคิณ (2562) และของนุชนาถ 

ทรพัย์สง (2559) พบว่า ปัจจยัด้านราคา และบคุลากร ไม่ส่งผลต่อการตดัสนิใจเลอืกใช้บรกิารห้องอาหาร เหตผุลคอื เพราะผูบ้รโิภคตระหนกั

ในเรื่องของราคาและคุณภาพของการบริการที่จะได้รับอยู่แล้ว จึงให้น�้าหนักหรือความส�าคัญกับปัจจัยด้านอื่นมากกว่า ส่วนในแง่ของปัจจัย

ช่องทางการจ�าหน่าย (Place) ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า ปัจจัยช่องทางการจ�าหน่าย (ในบริบทน้ี คือเรื่องของสาขา และสถานที่)  

ไม่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการร้านอาหารประเภทชาบู อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ 0.05 สามารถสรุปได้ว่า ในการเลือกร้านชาบู  

ร้านที่เลือก ไม่จ�าเป็นต้องอยู่ในห้างสรรพสินค้า หรือ Community Mall ไม่จ�าเป็นจะต้องเดินทางสะดวก หรืออยู่ใกล้บ้าน ท่ีท�างาน  

สถานศกึษา แต่ขอให้รสชาตอิร่อย วตัถดุบิคุณภาพด ีสะอาด หลากหลาย คุ้มค่ากบัราคาทีผู้่บรโิภคต้องจ่าย ร้านบรรยากาศดี สะอาด ปลอดภยั 

ถูกสุขลักษณะอนามัย มีโปรโมชั่นที่ดึงดูด และมีการประชาสัมพันธ์อย่างสม�่าเสมอ ผู้บริโภคได้รับความสะดวกสบายตั้งแต่การจองคิว  

สั่งอาหาร รับอาหาร จนถึงกระทั่งตอนจ่ายเงิน ผู้บริโภคจะเกิดความพึงพอใจต่อการบริการโดยรวม และกลับมาใช้บริการซ�้า

ข้อเสนอแนะในงานวิจัยครั้งต่อไปผู้วิจัยของน�าเสนอข้อเสนอแนะในงานวิจัยดังนี้ 

การศึกษาครั้งต่อไปผู้วิจัยได้เสนอแนะให้มีการศึกษาความคิดเห็น ทัศนคติและความพึงพอใจต่อการใช้บริการร้านอาหารประเภท

ชาบเูพือ่ทราบถงึความคดิเหน็ ความพงึพอใจในการใช้บริการ การให้บรกิารเพือ่เป็นประโยชน์ในการพัฒนาการให้บรกิารให้มคีวามสอดคล้อง

กับความต้องการของผู้ใช้บริการร้านอาหารประเภทชาบูมากยิ่งขึ้น

การศกึษาครัง้ต่อไปควรศกึษาปัจจัยทีส่่งผลต่อการใช้บรกิารและแรงจงูใจในการใช้บรกิารร้านอาหารประเภทชาบู โดยจ�าแนกตาม

ประเภทกลุม่ผูซ้ือ้เพ่ือผลการศกึษาจะใช้เป็นแนวทางในการพฒันาและปรบัปรงุกระบวนการให้บรกิารและพฒันากจิกรรมทางการตลาดร้าน

อาหารประเภทชาบูได้อย่างมีประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น
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ปัจจัยที่ส่งผลต่อความผูกพันองค์กรของพยาบาลสังกัดโรงพยาบาลรัฐบาลในเขตกรุงเทพมหานคร

Factors Relating To Employee Engagement Of The Nurses Working For Public 

Hospitals In Bangkok

นิสาชล ส�าราญ1 และ โอภาส เพี้ยนสูงเนิน (Opas Piansoongnern)2

คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด

บทคัดย่อ

งานวิจัยฉบับน้ีมีวัตถุประสงค์ (1) เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความผูกพันต่อองค์กรของพยาบาลในโรงพยาบาลรัฐบาลในเขต

กรุงเทพมหานคร (2) เพื่อศึกษาระดับความผูกพันต่อองค์กรของพยาบาลในโรงพยาบาลรัฐบาลในเขตกรุงเทพมหานคร (3) เพื่อศึกษาความ

สมัพนัธ์ระหว่างปัจจยัทีส่่งต่อความผกูพนัต่อองค์กรกบัระดบัความผกูพนัต่อองค์กรของพยาบาลในโรงพยาบาลรัฐบาลในเขตกรงุเทพมหานคร 

ประชากรที่ใช้ในการศึกษา คือ พยาบาลที่สังกัดในโรงพยาบาลรัฐบาลในเขตกรุงเทพมหานคร โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บ

ข้อมลู และสถติทิีใ่ช้ในการวเิคราะห์ข้อมลู ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ค่าส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน F-test One way anova และค่าสมัประสทิธิ์

สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน (Pearson’s Correlation Coefficient)

ผลการศึกษาพบว่า อายุ ต�าแหน่งงาน และระยะเวลาในการปฏิบัติงาน ที่แตกต่างกันมีอิทธิพลต่อความผูกพันต่อองค์กร แตกต่าง

กัน ส่วนสถานภาพสมรส และแผนกปฏิบัติงาน ที่แตกต่างกัน มีอิทธิพลต่อความผูกพันต่อองค์กร ไม่แตกต่างกัน ขณะที่ผลการศึกษาความ

สมัพันธ์ระหว่างคณุภาพชวีติในการท�างานกบัระดบัความผกูพนัต่อองค์กร พบว่า ด้านค่าตอบแทนทีย่ตุธิรรมและเพยีงพอ ด้านสภาพแวดล้อม

การท�างานที่มีความน่าอยู่และปลอดภัย ด้านการพัฒนาศักยภาพของพนักงาน ด้านความก้าวหน้าและความม่ันคงในงาน ด้านการส่งเสริม

บูรณาการทางสังคม ด้านสิทธิของพนักงาน ด้านความสมดุลระหว่างชีวิตการท�างานกับชีวิตด้านอื่น ๆ และด้านการท�างานที่เป็นประโยชน์

ต่อสังคม มีความสัมพันธ์ทางบวกกับระดับความผูกพันต่อองค์กร โดยมีความสัมพันธ์ระดับปานกลาง อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ 0.05

ค�าส�าคัญ : คุณภาพชีวิตในการท�างาน, ความผูกพันต่อองค์กร, พยาบาล, โรงพยาบาลรัฐบาล

Abstract

The objectives of this study were the influencing factors against organizational commitment of nurses in  

Bangkok Metropolitan public hospital. (2) To study the organizational commitment level of the nurses in Bangkok 

Metropolitan public hospital. (3) To study the connections between influencing factors and relationship level of the 

nurses in Bangkok Metropolitan public hospital to organizational commitment. The representative samples are nurses 

affiliated with public hospitals in Bangkok Metropolitan Area. By using questionnaires as a tool to collect data storage. 

And static used in data analysis included percentage, mean, standard division, F-test One way anova, and Pearson’s 

Correlation Coefficient.

From the study of personal influencing factors found that the multiple of aging, job title, and employment 

period have significant improvement of attachment to organizational commitment, whereas no relevant related to the 

different marital status and departments.

The result indicated from the quality of work-life level revealed that the most percentage is an employee 

welfare, the second on social integrations improvement. And careers advancement, employment security, pleasant 

and safe workplace, employee potential development, socially useful work, work-life balance, and reasonable salary, 

respectively.

The outcome from the organizational commitment level display of a strong belief, goal achievement, and 

core value of the organization have more percentage than dedicated immersive performance for the organization and 

desire to remain a member of the organization.

1 นักศึกษาปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด, E-mail: 1905040004@students.stamford.edu 
2 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด, E-mail: opas.piansoongnern@stamford.edu 
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 From the related among the quality of work-life level with the organizational commitment level showed 

that reasonable salary, a pleasant and safe workplace, careers advancement, employment security, social integrations 

improvement, employee welfare, work-life balance, and socially useful work have positively attached to 

organizational commitment on mid-level by significantly statistic at 0.05.

Keyword: quality of work-life level, organizational commitment, nurse, public hospital

บทน�า

พยาบาล ถอื เป็นบคุลกรทีม่คีวามส�าคญัยิง่ต่อการขบัเคลือ่นระบบสขุภาพ เนือ่งจากพยาบาลเป็นสาขาวชิาชพีทีม่จี�านวนมากท่ีสดุ 

เมื่อเทียบกับวิชาชีพอ่ืน ๆ ในทีมสุขภาพมีบทบาทหน้าท่ีที่ส�าคัญในการให้บริการพยาบาลดูแลผู้ป่วยหรือ ประชาชนที่มีปัญหาสุขภาพ 

โดยต้องให้การพยาบาลที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ โดยการจัดระบบสุขภาพที่ดีนั้น ต้องมีอัตราก�าลังของพยาบาลที่

เพียงพอ มีการกระจายก�าลังคนพยาบาลอย่างเท่าเทียมกันทุกภาคส่วน และมีสัดส่วนที่เหมาะสม อีกทั้งเป็นก�าลังคนทางการพยาบาลท่ีมี

ความรู้ความสามารถ และมีแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน

ปัจจบุนัการขาดแคลนพยาบาลวิชาชพีในประเทศไทยเริม่ส่อเค้าความรนุแรงมากขึน้ เนือ่งจากมจี�านวนพยาบาลไม่เพยีงพอต่อความ

ต้องการบรกิารสขุภาพของประชาชนทีม่เีพิม่ขึน้อย่างรวดเรว็ และการมข้ีอจ�ากดัในอดตีเกีย่วกับการผลิตพยาบาลเพิม่ให้ทนัต่อความต้องการ 

ซึง่ส่วนหนึง่ปัญหาของการขาดแคลนก็เกิดจากการลาออกของพยาบาลด้วย อนัเนีอ่งมาจากลกัษณะของงานการพยาบาลเป็นงานทีต้่องด�าเนนิ

การอย่างต่อเนื่องตลอด 24 ชั่วโมง ที่ต้องใช้ความเร่งรีบและรอบคอบในเวลาเดียวกันโดยภาระงานที่หนักนี้ส่งผลให้คุณภาพชีวิตและความ

พึงพอใจในงานลดลง ประสิทธิภาพการท�างานลดลง ท�าให้มีแนวโน้มของการหยุดงานและการลาออกของพยาบาลเพิ่มมากขึ้น อันจะก่อให้

เกิดปัญหาการขาดอัตราก�าลังในการปฏิบัติงานและการขาดแคลนบุคลากรทางการแพทย์ 

ค�าถามของการวิจัย

  ปัจจัยใดบ้างที่ส่งผลต่อความผูกพันต่อองค์กรของพยาบาลในโรงพยาบาลรัฐบาลในเขตกรุงเทพมหานคร 

วัตถุประสงค์การวิจัย 

  1.  เพื่อศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อความผูกพันต่อองค์กรของพยาบาลในโรงพยาบาลรัฐบาลในเขตกรุงเทพมหานคร

  2.  เพื่อสร้างตัวแบบการพัฒนาความผูกพันองค์กรของพยาบาลในโรงพยาบาลของรัฐในเขตกรุงเทพมหานคร

 กรอบแนวคิดวิจัย
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อันเนี่องมาจากลักษณะของงานการพยาบาลเป็นงานที่ต้องดําเนินการอย่างต่อเนื่องตลอด 24 ชั่วโมง ท่ีต้องใช้ความเร่งรีบ

และรอบคอบในเวลาเดียวกันโดยภาระงานท่ีหนักนี้ส่งผลให้คุณภาพชีวิตและความพึงพอใจในงานลดลง ประสิทธิภาพการ

ทํางานลดลง ทําให้มีแนวโน้มของการหยุดงานและการลาออกของพยาบาลเพ่ิมมากข้ึน อันจะก่อให้เกิดปัญหาการขาด

อัตรากําลังในการปฏิบัติงานและการขาดแคลนบุคลากรทางการแพทย์  
1.1 คําถามของการวิจัย 

 ปัจจัยใดบ้างท่ีส่งผลต่อความผูกพันต่อองค์กรของพยาบาลในโรงพยาบาลรัฐบาลในเขตกรุงเทพมหานคร  
1.2วัตถุประสงค์การวิจัย  

 1. เพ่ือศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อความผูกพันต่อองค์กรของพยาบาลในโรงพยาบาลรัฐบาลในเขตกรุงเทพมหานคร 
 2. เพ่ือสร้างตัวแบบการพัฒนาความผูกพันองค์กรของพยาบาลในโรงพยาบาลของรัฐในเขตกรุงเทพมหานคร 
 1.3   กรอบแนวคิดวิจัย 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

ความผูกพันต่อองค์การ   
(1) ความเชื่อม่ันอย่างแรงกล้าและการยอมรับ

เป้าหมายและค่านิยมขององค์การ  
(2) ความเต็มใจท่ีจะทุ่มเทความพยายามอย่างมาก

ในการปฏิบัติงานเพ่ือประโยชน์ขององค์การ  
(3) ความปรารถนาอย่างแรงกล้าที่จะดํารงไว้ซ่ึง

ความเป็นสมาชิกภาพขององค์การ 
Mowday, Steers,& Porter, 1979 

ปัจจัยส่วนบุคคล 
(1) อายุ  
(2) สถานภาพสมรส  
(3) ตําแหน่งงาน  
(4) ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน 
(5)หน่วยงานท่ีปฏิบัติ

 Steers.R.M, (1977) 

คุณภาพชีวิตในการทํางาน 
(1) ด้านค่าตอบแทนที่ยุติธรรมและ

เพียงพอ 
(2) ด้านสภาพแวดล้อมการทํางานท่ีมี

ความน่าอยู่และปลอดภัย 
(3) ด้านการพัฒนาศักยภาพของ

พนักงาน 
(4) ด้านความก้าวหน้าและความมั่นคงใน

งาน 
(5) ด้านการส่งเสริมบูรณาการทางสังคม 
(6) ด้านสิทธิของพนักงาน 
(7) ด้านความสมดุลระหว่างชีวิตการ

ทํางานกับชีวิตด้านอื่น ๆ 
(8) ด้านการทํางานท่ีเป็นประโยชน์ต่อ

สังคม 

Walton (1973) 

การทบทวนวรรณรรม

แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับความผูกพันต่อองค์กร

ดาวิณี แสงลี (2559) กล่าวว่า ความผูกพันต่อองค์กร คือ ความรู้สึกของบุคลากรที่แสดงพฤติกรรมต่อองค์การของตน และมีความ

คิดเห็นและเป้าหมายไปในทิศทางเดียวกันโดยยอมรับและเต็มใจในการปฏิบัติงานให้ตรงตามเป้าหมายขององค์การและยังยึดมั่นท�างานอยู่

ในองค์การต่อไป

ปัจจัยที่มีผลต่อความผูกพันในองค์กร

ปัจจัยที่ส่งผลต่อความผูกพันในองค์การมี 4 องค์ประกอบ ดังนี้ (Mowday et al.,1982)

1. ลักษณะส่วนบุคคล ได้แก่ ระดับการศึกษา ระยะเวลาที่ปฏิบัติงานในองค์การ ความต้องการประสบความส�าเร็จ

2. ลักษณะของงานและบทบาทในการปฏิบัติงาน ได้แก่ งานที่ปฏิบัติมีบทบาท ที่สอดคล้อง กับตนเอง มีคุณค่าและบทบาทที่

ชัดเจน

3. โครงสร้างขององค์การมลีกัษณะทีม่แีบบแผน ผูร่้วมงานมส่ีวนร่วมในการตดัสนิใจ มหีน้าที่การปฏบิตักิารปฏบิตังิานอย่างเด่น

ชัด สิ่งเหล่านี้เป็นความสัมพันธ์ทางบวกกับความผูกพัน ในองค์การ
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4. ประสบการณ์ในการท�างาน เป็นเหตกุารณ์ทีบ่คุลากรพบระหว่างการท�างาน ได้แก่ การรูส้กึว่าตนเองมคีวามส�าคญัในองค์การ 

สิ่งเหล่านี้มีอิทธิพลที่สนับสนุนต่อความผูกพันในองค์การ

แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวกับคุณภาพชีวิตในการท�างาน

คุณภาพชีวิตในการท�างาน (Quality of work life) เป็นองค์ประกอบหนึ่งที่ส�าคัญของคุณภาพชีวิต หากบุคลากรมีคุณภาพชีวิตใน

การท�างานที่ดีจะส่งผลให้เกิดความพึงพอใจในการท�างานท�าให้องค์การสามารถด�าเนินกิจกรรมต่าง ๆ และบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ 

ท�าให้บุคคลนั้น เกิดความรูส้ึกเป็นสุขจากสภาพที่ตนเองได้รับขณะปฏบิัติงาน มีความสมบรูณ์ทั้งทางรา่งกายและจิตใจช่วยเพิ่มประสทิธิภาพ

และเพิม่ผลผลติให้กบัองค์การ ทัง้นีเ้พราะคณุภาพชวีติในการท�างานทีด่นีัน้มผีลมาจากการได้รบัการตอบสนองความต้องการ ความปรารถนา

ที่ต้องการให้ชีวิตของตนเองด�าเนินไปอยางมีความสุข เช่น การมีหน้าที่การงานมันคงและก้าวหน้า มีหัวหน้าและเพื่อนร่วมงานที่ดี สามารถ

ดูแลชีวิตของตนเองและครอบครัวได้อย่างน่าพึงพอใจ

 แนวคิดเกี่ยวกับโรงพยาบาลรัฐบาล

โรงพยาบาลรัฐบาล หมายถึง โรงพยาบาลที่รัฐบาลเป็นเจ้าของ ก่อสร้างโดยเงินงบประมาณแผ่นดิน บุคลากรในโรงพยาบาลเป็น

ข้าราชการกินเงินเดือนจากรัฐบาล ใช้งบประมาณของรัฐด�าเนินการเป็นส่วนใหญ่ (บางส่วนเป็นเงินบริจาค แต่เป็นส่วนน้อย) โรงพยาบาล

รัฐบาล มีวัตถุประสงค์การด�าเนินการเพื่อสาธารณกิจ กล่าวคือ ให้บริการเป็นสาธารณะแก่บุคคล ท่ัวไป ไม่เลือกชาติ ชั้น วรรณะ  

และไม่ว่ายากจนหรือร�่ารวย ทั้งนี้เพราะเป็นโรงพยาบาลที่รัฐจัดตั้งขึ้นและด�าเนินการเพื่อบริการประชาชน (กรมบัญชีกลาง, 2553)

กระบวนการ/วิธีการด�าเนินงาน/วิธีการวิจัย

จากการค�านวณขนาดของกลุ่มตัวอย่างตามสูตร W.G. cochran ได้จ�านวนกลุ่มตัวอย่างจ�านวน 384.16 หรือ 385 กลุ่มตัวอย่าง 

คือ พยาบาลที่สังกัดในโรงพยาบาลรัฐบาลในเขตกรุงเทพมหานคร แต่เพื่อความครอบคลุมและเพียงพอของข้อมูลจึงเพิ่มขนาดกลุ่มตัวอย่าง

เป็นจ�านวน 400 กลุ่มตัวอย่าง โดยจะท�าการสุ่มตัวอย่างแบบง่าย (Random Sampling) และเลือกกลุ่มตัวอย่างจากโรงพยาบาลรัฐบาลใน

เขตกรุงเทพมหานคร (วิกิพิเดีย สารานุกรมเสรี, 2563) ได้แก่ โรงพยาบาลราชวิถี, โรงพยาบาลเลิดสิน, โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี, สถาบัน

สุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี, สถาบันประสาท, โรงพยาบาลสมเด็จเจ้าพระยา, โรงพยาบาลสิรินธร และโรงพยาบาลกลาง

เครือ่งมอืทีใ่ช้ในการศกึษาครัง้นี ้คอื แบบสอบถาม (Questionnaire) ทีก่�าหนดไว้เป็นโครงสร้างให้ครอบคลุมหวัข้อทีต้่องการศกึษา 

ประกอบด้วย 4 ส่วน คือ

ส่วนที ่1 เป็นแบบสอบถามเกีย่วกบัปัจจยัส่วนบคุคลของพยาบาลในโรงพยาบาลรฐับาลในเขตกรงุเทพมหานคร ประกอบด้วย เพศ 

อายุ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา รายได้ต่อเดือน

หน่วยงาน/สังกัด ต�าแหน่งงาน และระยะเวลาในการปฏิบัติงาน มีลักษณะเป็นแบบตรวจสอบรายการ (Check list) 

ส่วนที่ 2 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับคุณภาพชีวิตในการท�างาน ได้แก่ ด้านค่าตอบแทนที่ยุติธรรมและเพียงพอ ด้านสภาพแวดล้อม

การท�างานที่มีความน่าอยู่และปลอดภัย ด้านการพัฒนาศักยภาพของพนักงาน ด้านความก้าวหน้าและความมั่นคงในงาน ด้านการส่งเสริม

บูรณาการทางสังคม ด้านสิทธิของพนักงาน ด้านความสมดุลระหว่างชีวิตการท�างานกับชีวิตด้านอื่น ๆ และด้านการท�างานที่เป็นประโยชน์

ต่อสังคม ลักษณะแบบสอบถามเป็นค�าถามปลายปิด และแบ่งระดับความส�าคัญแบบมาตราส่วนประเมินค่า (Rating Scale) 5 ระดับ 

แบบลิเคิร์ท (Likert Scale) (ธานินทร์ ศิลป์จารุ, 2552, 75) โดยผู้วิจัยก�าหนดระดับค่าคะแนนเป็น 5 ระดับ ซึ่งมีความหมาย ดังนี้

 ก�าหนดค่าคะแนน 5 คะแนน  หมายถึง  เห็นด้วยมากที่สุด 

 ก�าหนดค่าคะแนน 4 คะแนน  หมายถึง  เห็นด้วยมาก 

 ก�าหนดค่าคะแนน 3 คะแนน  หมายถึง  เห็นด้วยปานกลาง 

 ก�าหนดค่าคะแนน 2 คะแนน  หมายถึง  เห็นด้วยน้อย 

 ก�าหนดค่าคะแนน 1 คะแนน  หมายถึง  เห็นด้วยน้อยที่สุด

ส่วนที ่3 เป็นแบบสอบถามเกีย่วกบัความผกูพนัต่อองค์กรของของพยาบาลในโรงพยาบาลรัฐบาลในเขตกรงุเทพมหานคร ซึง่ประกอบ

ไปด้วย ด้านความเชื่อมั่นอย่างแรงกล้าและการยิมรับเป้าหมายและค่านิยมขององค์การ ด้านความเต็มใจที่จะทุ่มเทความพยายามอย่างมาก

ในการปฏิบัติงานเพื่อประโยชน์ขององค์การ ด้านความปรารถนาอย่างแรงกล้าท่ีจะด�ารงไว้ซึ่งความเป็นสมาชิกภาพขององค์การ ลักษณะ

แบบสอบถามเป็นค�าถามปลายปิด และแบ่งระดับความส�าคัญแบบมาตราส่วนประเมินค่า (Rating Scale) 5 ระดับ แบบลิเคิร์ท (Likert 

Scale) (ธานินทร์ ศิลป์จารุ, 2552, 75) โดยผู้วิจัยก�าหนดระดับค่าคะแนนเป็น 5 ระดับ ซึ่งมีความหมาย ดังนี้
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 ก�าหนดค่าคะแนน 5 คะแนน  หมายถึง  เห็นด้วยมากที่สุด 

 ก�าหนดค่าคะแนน 4 คะแนน  หมายถึง  เห็นด้วยมาก 

 ก�าหนดค่าคะแนน 3 คะแนน  หมายถึง  เห็นด้วยปานกลาง 

 ก�าหนดค่าคะแนน 2 คะแนน  หมายถึง  เห็นด้วยน้อย 

 ก�าหนดค่าคะแนน 1 คะแนน  หมายถึง  เห็นด้วยน้อยที่สุด 

ส่วนที่ 4 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับข้อเสนอแนะ ลักษณะแบบสอบถามเป็นแบบปลายเปิดเพื่อให้ผู้ตอบแบบสอบถามเขียนความ

คิดเห็นส่วนตัว เพื่อที่ผู้วิจัยจะได้น�าไปใส่ในส่วนของการปรับปรุงแก้ไขและข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อการวิจัยต่อไป

ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยด�าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล ดังนี้

 1.  ผูว้จิยัท�าหนงัสอืขอความอนเุคราะห์ในการรวบรวมข้อมลู จากส�านกังานบณัฑิตวทิยาลัย มหาวทิยาลัยนานาชาตแิสตมป์ฟ

อร์ด เพื่อเสนอไปยังโรงพยาบาลรัฐบาลในเขตกรุงเทพมหานคร ขอความอนุเคราะห์ในการเก็บข้อมูลและแจกแบบสอบถาม

 2.  ผู้วิจัยส่งแบบสอบถามพร้อมหนังสือขอความร่วมมือไปยังโรงพยาบาลรัฐบาลในเขตกรุงเทพมหานคร จ�านวนทั้งสิ้น  

400 ฉบับ

 3.  ผู้วิจัยน�าแบบสอบถามที่ได้จากการเก็บรวบรวมข้อมูลมาตรวจสอบความสมบูรณ์ของแบบสอบถาม แล้ววิเคราะห์ข้อมูล

โดยใช้โปรแกรมส�าเร็จรูปทางสถิติ

 

ผลการวิจัย

ตามวัตถุประสงค์ข้อท่ี 1 เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความผูกพันต่อองค์กรของพยาบาลในโรงพยาบาลรัฐบาลในเขต

กรุงเทพมหานคร ผลการวิจัยพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นผู้ที่มีอายุ 21 – 30 ปี สถานภาพโสด มีต�าแหน่งงานเป็นพยาบาลระดับ

ปฏิบัติการ ส่วนใหญ่ปฏิบัติงานที่แผนกอายุรกรรม และปฏิบัติงานมาในระยะเวลา16 ปี ขึ้นไป ทั้งนี้ในส่วนของการทดสอบสมมติฐานปัจจัย

ส่วนบคุคลทีแ่ตกต่างกนัมอีทิธพิลต่อความผกูพนัต่อองค์กรของพยาบาลในโรงพยาบาลรฐับาลในเขตกรงุเทพมหานคร พบว่า ด้านอาย ุต�าแหน่ง

งาน และระยะเวลาในการปฏิบัติงาน ที่แตกต่างกันมีอิทธิพลต่อความผูกพันต่อองค์กรของพยาบาลในโรงพยาบาลรัฐบาลในเขต

กรงุเทพมหานคร แตกต่างกนั ส่วนด้านสถานภาพสมรส และแผนกปฏบิตังิาน ทีแ่ตกต่างกนั มอีทิธพิลต่อความผกูพนัต่อองค์กรของพยาบาล

ในโรงพยาบาลรัฐบาลในเขตกรุงเทพมหานคร ไม่แตกต่างกัน 

ขณะที่คุณภาพชีวิตในการท�างาน โดยรวมมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.85 (SD = 0.159) อยู่ในเกณฑ์ระดับความเห็นด้วยมาก เมื่อพิจารณา

รายด้าน พบว่า ด้านสิทธิของพนักงาน มีค่าเฉล่ียมากที่สุด เท่ากับ 4.01 (SD = 0.347) อยู่ในเกณฑ์ระดับความเห็นด้วยมาก รองลงมา  

ด้านการส่งเสริมบูรณาการทางสังคม มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.94 (SD = 0.419) อยู ่ในเกณฑ์ระดับความเห็นด้วยมาก ล�าดับถัดมา 

ด้านความก้าวหน้าและความมัน่คงในงาน มีค่าเฉลีย่เท่ากบั 3.90 (SD = 0.479) อยูใ่นเกณฑ์ระดบัความเหน็ด้วยมาก ล�าดบัถดัมา ด้านสภาพ

แวดล้อมการท�างานที่มีความน่าอยู่และปลอดภัย มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.85 (SD = 0.438) อยู่ในเกณฑ์ระดับความเห็นด้วยมาก ล�าดับถัดมา 

ด้านการพฒันาศกัยภาพของพนกังาน มค่ีาเฉลีย่เท่ากบั 3.82 (SD = 0.339) อยูใ่นเกณฑ์ระดบัความเห็นด้วยมาก ล�าดบัถดัมา ด้านการท�างาน

ที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.80 (SD = 0.309) อยู่ในเกณฑ์ระดับความเห็นด้วยมาก ล�าดับถัดมา ด้านความสมดุลระหว่าง

ชีวิตการท�างานกับชีวิตด้านอื่น ๆ  มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.79 (SD = 0.404) อยู่ในเกณฑ์ระดับความเห็นด้วยมาก และด้านค่าตอบแทนที่ยุติธรรม

และเพียงพอ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.66 (SD = 0.303) อยู่ในเกณฑ์ระดับความเห็นด้วยมาก

ส�าหรับการตอบวัตถุประสงค์ข้อท่ี 2 เพื่อศึกษาระดับความผูกพันต่อองค์กรของพยาบาลในโรงพยาบาลรัฐบาลในเขต

กรงุเทพมหานคร จากผลการวจิยัระดบัความผกูพนัต่อองค์กรพบว่า โดยรวมระดบัความผกูพนัต่อองค์กรมค่ีาเฉลีย่ เท่ากับ 3.84 (SD = 0.238) 

อยู่ในเกณฑ์ระดับความเห็นด้วยมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านความเช่ือมั่นอย่างแรงกล้าและการยอมรับเป้าหมายและค่านิยม

ขององค์กร มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด เท่ากับ 4.02 (SD = 0.397) อยู่ในเกณฑ์ระดับความเห็นด้วยมาก รองลงมา ด้านความเต็มใจที่จะทุ่มเทความ

พยายามอย่างมากในการปฏิบัติงานเพ่ือประโยชน์ขององค์กร มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.80 (SD = 0.290) อยู่ในเกณฑ์ระดับความเห็นด้วยมาก 

ล�าดับถัดมา ด้านความปรารถนาอย่างแรงกล้าที่จะด�ารงไว้ซึ่งความเป็นสมาชิกภาพขององค์กร มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.71 (SD = 0.425) อยู่ใน

เกณฑ์ระดับความเห็นด้วยมาก

ทั้งนี้การตอบวัตถุประสงค์ข้อที่ 3 เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความผูกพันต่อองค์กรกับระดับความผูกพัน

ต่อองค์กรของพยาบาลในโรงพยาบาลรฐับาลในเขตกรงุเทพมหานคร ผลการวจิยัพบว่า คุณภาพชวีติในการท�างานด้านค่าตอบแทนทีย่ตุธิรรม
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มีความสัมพันธ์กับระดับความผูกพันต่อองค์กรของพยาบาลในโรงพยาบาลรัฐบาลในเขตกรุงเทพมหานคร โดยมีความสัมพันธ์กันในทางบวก 

ในระดับค่อนข้างต�่ามาก อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

ด้านสภาพแวดล้อมการท�างานท่ีมีความน่าอยู่และปลอดภัย มีความสัมพันธ์กับระดับความผูกพันต่อองค์กรของพยาบาลในโรง

พยาบาลรัฐบาลในเขตกรุงเทพมหานคร โดยมีความสัมพันธ์กันในทางบวก ในระดับค่อนข้างต�่ามาก อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

ด้านการพัฒนาศักยภาพของพนักงานที่มีความน่าอยู่และปลอดภัย มีความสัมพันธ์กับระดับความผูกพันต่อองค์กรของพยาบาลใน

โรงพยาบาลรัฐบาลในเขตกรงุเทพมหานคร โดยมคีวามสมัพนัธ์กนัในทางบวก ในระดบัค่อนข้างต�า่มาก อย่างมนัียส�าคญัทางสถิตทิีร่ะดบั 0.05

ด้านความก้าวหน้าและความมัน่คงในงาน มีความสมัพนัธ์กบัระดบัความผกูพนัต่อองค์กรของพยาบาลในโรงพยาบาลรฐับาลในเขต

กรุงเทพมหานคร โดยมีความสัมพันธ์กันในทางบวก ในระดับค่อนข้างต�่ามาก อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

ด้านการส่งเสริมบูรณาการทางสังคม มีความสัมพันธ์กับระดับความผูกพันต่อองค์กรของพยาบาลในโรงพยาบาลรัฐบาลในเขต

กรุงเทพมหานคร โดยมีความสัมพันธ์กันในทางบวก ในระดับค่อนข้างต�่ามาก อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

ด้านสิทธิของพนักงาน มีความสัมพันธ์กับระดับความผูกพันต่อองค์กรของพยาบาลในโรงพยาบาลรัฐบาลในเขตกรุงเทพมหานคร 

โดยมีความสัมพันธ์กันในทางบวก ในระดับค่อนข้างต�่ามาก อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

ด้านความสมดลุระหว่างชวีติการท�างานกบัชวิีตด้านอืน่ ๆ  มคีวามสัมพนัธ์กบัระดบัความผูกพันต่อองค์กรของพยาบาลในโรงพยาบาล

รัฐบาลในเขตกรุงเทพมหานคร โดยมีความสัมพันธ์กันในทางบวก ในระดับค่อนข้างต�่ามาก อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

ด้านการท�างานที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม มีความสัมพันธ์กับระดับความผูกพันต่อองค์กรของพยาบาลในโรงพยาบาลรัฐบาลในเขต

กรุงเทพมหานคร โดยมีความสัมพันธ์กันในทางบวก ในระดับค่อนข้างต�่ามาก อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

อภิปรายผล สรุป และข้อเสนอแนะ

ปัจจยัส่วนบคุคล ด้านอาย ุต�าแหน่งงาน และระยะเวลาในการปฏิบตังิาน ทีแ่ตกต่างกนัส่งผลต่อความผูกพนัต่อองค์กรของพยาบาล

ในโรงพยาบาลรัฐบาลในเขตกรุงเทพมหานคร แตกต่างกัน สะท้อนให้เห็นถึงความแตกต่างด้านความคิด พฤติกรรมในการใช้ชีวิต ต�าแหน่ง

งาน และการปฏิบัติงานของคนแต่ละช่วงวัยชัดเจนมากขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของสายหยุด อมรลักษณ์ปรีชา (2560) ได้ศึกษาเรื่อง

ปัจจัยที่ส่งผลต่อความผูกพันในองค์กรของพยาบาลวิชาชีพที่ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์กรมหาชน) พบว่า พยาบาลวิชาชีพที่มี

ประสบการณ์ในการท�างานต่างกันมีระดับความผูกพันต่อองค์กร แตกต่างกัน และสอดคล้องกับ ศศิธร เพชรเผือก (2563) ศึกษาเรื่องความ

ผกูพันต่อองค์กรของบคุลากรโรงพยาบาลศคิรนิทร์ พบว่า อายกุารท�างานทีแ่ตกต่างกนั มผีลต่อความผูกพนัต่อองค์กรของบคุลากรทีแ่ตกต่าง

กัน และสอดคล้องพัชร์หทัย จารุทวีผลนุกูล และคณะ (2563) ปัจจัยที่ส่งผลต่อความผูกพันต่อองค์กรของพนักงาน บริษัท เอสเอสเค โลจิสติ

กส์ จ�ากัด พบว่า ต�าแหน่งงาน ที่แตกต่างกัน ส่งผลต่อความผูกพันต่อองค์กรของพนักงาน แตกต่างกัน ส่วนด้านสถานภาพสมรส และแผนก

ที่ปฏิบัติงาน ท่ีแตกต่างกัน ส่งผลต่อความผูกพันต่อองค์กรของพยาบาลในโรงพยาบาลรัฐบาลในเขตกรุงเทพมหานคร ไม่แตกต่างกัน ทั้งนี้

เนื่องจากความผูกพันต่อองค์กรได้ขึ้นไม่อยู่กับสถานภาพสมรสและแผนกที่ปฏิบัติงาน ซึ่งสอดคล้องกับ ศศิธร เพชรเผือก (2563) ศึกษาเรื่อง

ความผกูพันต่อองค์กรของบคุลากรโรงพยาบาลศคิรนิทร์ พบว่า สถานภาพ และแผนกสายงานทีป่ฏบิตังิานทีแ่ตกต่างกนั มผีลต่อความผกูพนั

องค์กรต่อของบุคลากร ไม่แตกต่างกัน

คุณภาพชีวิตในการท�างานของพยาบาลในโรงพยาบาลรัฐบาลในเขตกรุงเทพมหานคร โดยรวมอยู่ในระดับมาก เม่ือพิจารณาราย

ด้าน ด้านสิทธิของพนักงาน ด้านการส่งเสริมบูรณาการทางสังคม ด้านความก้าวหน้าและความมั่นคงในงาน ด้านสภาพแวดล้อมการท�างาน

ที่มีความน่าอยู่และปลอดภัย ด้านการพัฒนาศักยภาพของพนักงาน ด้านการท�างานที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม ด้านความสมดุลระหว่างชีวิต

การท�างานกบัชวีติด้านอืน่ ๆ  และด้านค่าตอบแทนทีย่ติุธรรมและเพยีงพอ อยูใ่นระดบัมากทกุด้าน ทัง้นีอ้าจเป็นเพราะพยาบาลในโรงพยาบาล

รฐับาลในเขตกรุงเทพมหานคร มกีารรบัรูแ้ละยอมรบัต่อลกัษณะงาน และมโีอกาสในการพฒันาศกัยภาพท�าให้มคีวามม่ันใจและมีความพร้อม

ในการปฏิบัติงาน ตลอดจนได้รับการเตรียมความรู้และทักษะ เพื่อหน้าที่การงานที่สูงขึ้น รวมถึงการการปรับเปลี่ยนต�าแหน่งหน้าที่การงาน

มีความยุติธรรมและเหมาะสมและสอดรับกับศักยภาพ ท�าให้มีการด�ารงชีวิตที่ดีในการปฏิบัติงานงาน มีสุขภาพสมบูรณ์ทั้งร่างกายและจิตใจ

ส่งผลให้มคีณุภาพชวีติการท�างานทีด่ ีซึง่สอดคล้องกบั อลุยัวรรณ พงศ์ณภทัรสกลุ (2556) ศึกษาเรือ่งคณุภาพชวีติการท�างานด้านผลตอบแทน

ทีเ่พยีงพอและเป็นธรรมของพยาบาลวชิาชพีในโรงพยาบาลชมุชน ขนาด 30 เตยีง สงักดัส�านกังานสาธารณสขุจงัหวดัสกลนคร พบว่า คณุภาพ

ชีวิตโดยรวมอยู่ในระดับดี และสอดคล้องกับอนวัช ลิ่มวรากร และ พัฒนิจ โกญจนาท (2561) ศึกษาเรื่อง ความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพชีวิต

การท�างานกับความผูกพันต่อองค์กรของพยาบาลวิชาชีพในโรงพยาบาลรัฐบาล 7 จังหวัดภาคใต้ตอนบน พบว่า พยาบาลวิชาชีพมีคุณภาพ
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ชีวิตการท�างานอยู่ในระดับสูง

ความผูกพันต่อองค์กรของพยาบาลในโรงพยาบาลรัฐบาลในเขตกรุงเทพมหานคร โดยรวมอยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณาราย

ด้าน พบว่า พยาบาลวิชาชีพมีความผูกพันต่อองค์กรด้านความเชื่อมั่นอย่างแรงกล้าและการยอมรับเป้าหมายและค่านิยมขององค์กร ด้าน

ความเต็มใจที่จะทุ่มเทความพยายามอย่างมากในการปฏิบัติงานเพื่อประโยชน์ขององค์กร ด้านความปรารถนาอย่างแรงกล้าที่จะด�ารงไว้ซึ่ง

ความเป็นสมาชิกภาพขององค์กร อยู่ในระดับมากทุกด้าน ทั้งนี้อาจเป็นเพราะความผูกพันในองค์กรของพยาบาลเป็นการแสดงออกเป็นอัน

หนึง่อนัเดยีวกนั รูส้กึเกีย่วกบัโรงพยาบาลอย่างแนบแน่น เป็นทัศนคติทีม่ผีลกระทบต่อความสัมพนัธ์ระหว่างพยาบาลกบัโรงพยาบาล เนือ่งจาก

มีความเชื่อม่ันและยอมรับเป้าหมายขององค์กร เต็มใจที่จะปฏิบัติงานเพื่อองค์กรอย่างเต็มที่ มีผลกระทบต่อการตรงต่อเวลาความพยายาม

ในการท�างาน รวมถึงความร่วมมือต่าง ๆ  ไม่คิดลาออก หรือต้องการที่จะด�ารงความเป็นสมาชิกภาพขององค์กร ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ

ณัฐวรรณ แสงอุรัย (2558) ได้ศึกษาเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างความพึงพอใจในงาน ความผูกพันในองค์กร และความตั้งใจลาออกจากงาน

ของบุคลากรในโรงพยาบาลสมุทรสาครว่า บุคลากรมีระดับความผูกพันในองค์กรอยู่ในระดับมาก และสอดคล้องกับสายหยุด อมรลักษณ์

ปรีชา (2560) ได้ศึกษาเรื่องปัจจัยที่ส่งผลต่อความผูกพันในองค์กรของพยาบาลวิชาชีพที่ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์กรมหาชน) 

พบว่า ความผูกพันในองค์กรของพยาบาลวิชาชีพ โดยรวมอยู่ในระดับมาก 

คณุภาพชีวติในการท�างาน ได้แก่ ด้านค่าตอบแทนทีย่ติุธรรมและเพยีงพอ ด้านสภาพแวดล้อมการท�างานทีม่คีวามน่าอยูแ่ละปลอดภัย 

ด้านการพฒันาศกัยภาพของพนกังาน ด้านความก้าวหน้าและความมัน่คงในงาน ด้านการส่งเสรมิบรูณาการทางสงัคม ด้านสทิธขิองพนกังาน 

ด้านความสมดุลระหว่างชีวิตการท�างานกับชีวิตด้านอื่น ๆ  และด้านการท�างานที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม มีความสัมพันธ์กับระดับความผูกพัน

ต่อองค์กรของพยาบาลในโรงพยาบาลรฐับาลในเขตกรงุเทพมหานคร โดยมคีวามสัมพนัธ์กนัในทางบวก ระดับปานกลาง อย่างมนียัส�าคญัทาง

สถิติที่ระดับ 0.05 แสดงให้เห็นว่าหากพยาบาลมีคุณภาพชีวิตที่ดีแล้วนั้น พยาบาลจะมีความผูกพันต่อองค์กรสูง เป็นไปได้ว่าเมื่อบุคคลรู้สึก

พงึพอใจ มคีวามสขุในการท�างานกจ็ะก่อให้เกดิเจตคตทิีด่แีละมพีฤตกิรรมแสดงถงึการเป็นส่วนหนึง่ขององค์กร มคีวามตัง้ใจทีจ่ะทุม่เทในการ

ท�างานอย่างเต็มความสามารถ เพื่อให้งานน้ันบรรลุตามเป้าหมาย และเกิดความผูกพันต่อองค์กร สอดคล้องกับการศึกษาของวิรัชดา พงษ์

ไพโรจน์ (2558) พบว่า คุณภาพชีวิตการท�างานของพยาบาลวิชาชีพแผนกผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่ง มีความสัมพันธ์กัน

ทางบวก และสอดคล้องกับอนวัช ลิ่มวรากร และ พัฒนิจ โกญจนาท (2561) ศึกษาเรื่อง ความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพชีวิตการท�างานกับ

ความผกูพนัต่อองค์กรของพยาบาลวชิาชพีในโรงพยาบาลรฐับาล 7 จงัหวดัภาคใต้ตอนบน พบว่า คณุภาพชวีติการท�างานมคีวามสมัพนัธ์ทาง

บวกกบัความผกูพันต่อองค์กรของพยาบาลวชิาชพี โดยเมือ่พจิารณาคุณภาพชีวติการท�างานเป็นรายด้าน พบว่า ด้านความสมดลุระหว่างชวีติ

การท�างานกับชีวิตด้านอื่น ๆ มีความสัมพันธ์สูงสุดกับความผูกพันต่อองค์กร เนื่องจากอาชีพพยาบาลเป็นอาชีพที่ให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง 

อาจท�าให้ความสมดุลระหว่างชีวิตการท�างานกับชีวิตส่วนตัว การมีเวลาท�ากิจกรรมกับครอบครัวและสังคม ไม่เป็นปกติหรือมีไม่มากพอ  

ซึ่งในการท�างานถ้าหากเปิดโอกาสให้พยาบาลมีความสมดุลต่อบทบาทการท�างานและชีวิตส่วนตัว มีปริมาณงานที่ได้รับจ�านวนชั่วโมงในการ

ท�างานที่เหมาะสม มีวันหยุดพักผ่อนเพื่อท�ากิจกรรมส่วนตัวกับครอบครัวและสังคมอย่างมีความสมดุลแล้ว จะส่งผลต่อคุณภาพชีวิตในการ

ท�างานที่ดี และท�าให้พยาบาลมีความผูกพันต่อองค์กรสูงขึ้น
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การพัฒนาชุดกิจกรรมส่งเสริมการแสดงล�าตัด ส�าหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

Development of activity sets for promoting folk performances lumlad 

for grade grade 4 students

กัญญาภัทร พันตรี1 และ ผศ.ดร เบญจรัตน์ ราชฉวาง2

Kayyaphat Puntree1, and Bencharat Ratchawang2

มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ

บทคัดย่อ

การวจัิยครัง้นี ้มวีตัถปุระสงค์ คอื 1) เพ่ือพฒันาและหาประสทิธภิาพของชุดกจิกรรมส่งเสริมการแสดงลาตดั 2) เพือ่ศกึษาผลสมัฤทธิ์

ทางการเรียนของนักเรียน วิชา นาฏศิลป์ เรื่อง การแสดงลาตัด และ 3) เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน โดยใช้ชุด

กจิกรรมส่งเสริมการแสดงลาตัด ก่อนเรยีนและหลงัเรยีน กลุ่มตวัอย่างทีใ่ช้ในการศึกษาครัง้นี ้คือ นักเรยีนระดบัชัน้ประถมศึกษาปีที ่4 โรงเรยีน

โชคชัยหทัยราษฏร์ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 จานวน 1 ห้องเรียน ได้แก่ ห้อง ป. 4/2 จานวนนักเรียน 30 คน ใช้วิธีการสุ่มตัวอย่าง

แบบกลุ่ม (Cluster sampling) เครื่องมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือ ชุดกิจกรรมส่งเสริมการแสดงลาตัด แผนการจัดการเรียนรู้ 

เรื่อง การแสดงลาตัด แบบประเมินทักษะการปฏิบัติ เรื่อง การแสดงลาตัด และแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังเรียน 

เรื่อง การแสดงลาตัด

ผลการศึกษาค้นคว้า พบว่า พบว่าชุดกิจกรรมส่งเสริมการแสดงลาตัด สาหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 มีประสิทธิภาพ 

E1/ E2 เท่ากับ 82.67/83.42 ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ที่กาหนดไว้ 80/80 ทาให้ผู้เรียน เกิดความรู้ ความเข้าใจ เกิดความภาคภูมิใจในการช่วย

สบืสาน การแสดงลาตัดไว้ และผลสมัฤทธิท์างการเรยีนของนกัเรยีนโดยใช้ชดุกจิกรรมส่งเสรมิการแสดงลาตดั สาหรบันกัเรยีนระดบัชัน้ประถม

ศึกษาปีที่ 4 ก่อนและหลังเรียน พบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชานาฏศิลป์ เรื่อง การแสดงลาตัด โดยใช้ชุดกิจกรรมส่งเสริมการแสดงลาตัด 

หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสาคัญที่ระดับ .05 

ค�าส�าคัญ: ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน, การแสดงพื้นบ้าน, การแสดงลาตัด

Abstract

This research entitled aims 1) to develop and determine the effectiveness of the diamond show promotion 

activity 2) to study the academic achievement of students in the dance art subject in showing diamonds and 3 students) 

to compare the students’ academic achievement Using a series of activities promoting the show of diamonds before 

and after class The sample group used in this study was Grade 4 students at Chokchai Hathairat School Semester 1 

Academic Year 2020. 4/2 A total of 30 students took a cluster sampling. The tool used for data collection was a set 

of activities promoting diamond shows. A learning management plan for showing diamonds a practice skill assessment 

for showing diamonds and a pre- and post-learning achievement test for diamonds.

The results of the study revealed that the activity series promoted the performance of Lam Cut For grade 4 

students, the efficiency E1/ E2 was 82.67/83.42 which met the specified criteria 80/80 causing students to gain 

knowledge, understanding and pride in helping them carry on and the students learning achievement using the  

Lam-Tard Show Promotion Activity Set. For Prathomsuksa 4 students before and after studying, it was found that the 

learning achievement in the dramatic arts subject of Lam Tard performance by using the Lam Tard Performance 

Promotion Activity Set After school was significantly higher than before at the .05 level

Keywords : Achievements, Folk performances, Cutting trunk display
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บทน�า

หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ได้แบ่งกลุ่มสาระการเรียนรู้ออกเป็น 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ คือ 

คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาไทย สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ศิลปะ การงานอาชีพ ภาษาต่างประเทศ สุขศึกษาและพลศึกษา 

และได้จดัวชิานาฏศลิป์อยู่ในกลุม่สาระการเรยีนรูศ้ลิปะ โดยเป็นกลุ่มสาระการเรยีนรู้ทีช่่วยให้ผูเ้รยีนมคีวามคดิรเิริม่สร้างสรรค์มสุีนทรยีภาพ

และช่วยผูเ้รยีนพฒันาทั้งด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ ์สังคม สติปัญญา และส่งเสรมิให้ผูเ้รยีนมคีวามเชือ่มั่นในตนเอง นอกจากนีว้ิชานาฏศิลป์ 

ยงัทาให้ผูเ้รยีนสามารถนาไปประยกุต์ใช้ในชวีติประจาวนั ทาให้เข้าใจความสัมพนัธ์นาฏศิลป์กบัประวติัศาสตร์ วฒันธรรม และเหน็คณุค่าของ

นาฏศิลป์ที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิปัญญาไทย และสากล (กระทรวงศึกษาธิการ. 2551: 10-18)

ส�าหรับวิชานาฏศิลป์ไทย เป็นวิชาหน่ึงท่ีรวมเอาองค์ความรู้ทั้งทางศาสตร์และศิลป์โดยพื้นฐานของความคิดอย่างชาญฉลาดของ

ศิลปินรุ่นเก่า เป็นการบูรณาการองค์ความรู้จากภูมิปัญญาไทยที่งดงาม ทั้งวัฒนธรรมการแต่งกาย ภาษาและสัญลักษณ์ของการสื่อสารของ

มนษุย์ ศลิปะวจิติรศลิป์ซึง่เป็นภมูปัิญญาทางช่างไทยแต่โบราณมาไว้อยูท่ีเ่ดยีวกนั ทาให้ผู้ชมเกดิสุนทรยีภาพในการชมและประทบัใจตราตรงึ

ทาให้มีการสืบทอดมาแต่อดีตจนปัจจุบัน การศึกษาองค์ความรู้พื้นฐานทางการแสดงนาฏศิลป์ไทยจะทาให้ผู้เรียนมีความกระจ่างมีความลึก

ซึ้ง พร้อมที่จะอนุรักษ์และเผยแพร่เพื่อให้ศาสตร์ดังกล่าวนี้ดารงอยู่เป็นเอกลักษณ์ไทยสืบไป (ธีรวัฒน์ ช่างสาน. 2555 : 1) และการเรียนการ

สอนวชิานาฏศลิป์นัน้นอกจากจะสอนให้ผูเ้รยีน เรยีนรูเ้กีย่วกบัการแสดงแต่ละประเภทของภมูปัิญญาท้องถิน่แล้ว ยงัสอนให้รูจ้กัเกีย่วกบัการ

แสดงพื้นบ้าน ซึ่งการแสดงพื้นบ้านในแต่ละท้องถิ่นก็จะมีความแตกต่างกันไป เช่น การแสดงลาตัด เป็นการแสดงที่นิยมเล่นกันมากทางภาค

กลางแถบจงัหวดัพระนครศรีอยธุยา ปทมุธาน ีอ่างทอง นนทบรุ ีและกรงุเทพมหานคร เป็นการแสดงทีน่าเหตกุารณ์ในชวีติประจาวนัของชาว

บ้านมาเป็นบทร้อง และมผีูร้้องฝ่ายชายและหญงิจานวนพอๆ กนั เรยีกว่า พ่อเพลง และแม่เพลง และทีส่าคญัเป็นการแสดงทีค่นรูจ้กักนัน้อย

และจะเห็นการแสดงลาตัดเฉพาะในเทศกาลหรือเมื่อมีคนจ้างไปแสดงตามงานต่างๆเท่านั้น (อิสริยา เลาหตีรานนท์. 2552 : 1)

ดงันัน้จากการศึกษาปัญหาการเรยีนการสอนวชิานาฏศิลป์ เรือ่งการแสดงพืน้บ้าน ทีพ่บปัญหาหลายประการ เช่น นกัเรยีนคดิว่าการ

แสดงลาตดัไม่สาคญัเพราะการแสดงลาตัดไม่ได้จดัอยูใ่นหน่วยการเรยีนทีน่กัเรยีนจะต้องเรยีนและยงัไม่มใีครรูจ้ดัการแสดงลาตดัมากนกัเพราะ

เป็นการแสดงที่คนรุ่นใหม่ไม่ค่อยนิยมรับชมกันและคนที่รู้จักส่วนใหญ่มักจะเป็นลูกหลานของคณะลาตัดเพียงเท่านั้นจึงทาให้การแสดงนี ้

เริ่มหายไปจากสังคมไทยที่มีวัฒนธรรม ประเพณี การแสดงมากมายหลายรูปแบบ ครูผู้สอนจึงมีความจาเป็นต้องจัดทาสื่อการเรียนสอน 

เพื่อให้ผู้เรียน เกิดความรู้ ความเข้าใจ เกิดความภาคภูมิใจในการช่วยสืบสาน การแสดงลาตัดไว้ สามารถนาไปบอกเล่าถ่ายทอดการแสดงลา

ตัดให้คนใกล้ตัวผู้เรียนหรือชุมชนที่ผู้เรียนอาศัยอยู่ ครูผู้สอนจึงควรสร้างชุดกิจกรรมส่งเสริมการแสดงลาตัด เพื่อนามาใช้ในการสอนเพิ่มเติม

ให้กับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ในชั่วโมง ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้เนื่องจากชุดกิจกรรมส่งเสริมการแสดงลาตัด มีประโยชน์ต่อ

นักเรียน เพราะนักเรียนจะได้รู้เกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของการแสดงลาตัด แนวทางการอนุรักษ์ วิธีการแสดงที่ถูกต้อง และสามารถนา

ไปเป็นอาชีพเสริมตามเทศกาลต่างๆ เพื่อหารายได้ให้กับตนเอง ส่วนในด้านของผู้สอน ผู้สอนสามารถนาไปบูรณาการปรับใช้กับรายวิชาอื่น

ทีเ่ก่ียวข้องเพือ่นาไปใช้เป็นสือ่การสอนให้กบันกัเรยีนในระดบัชัน้อืน่และชมุชนสามารถนาเอาชดุกจิกรรมส่งเสรมิการแสดงลาตดั ไปเผยแพร่

ให้กับบุคคลที่สนใจ เพื่อเป็นการสืบสานและอนุรักษ์การแสดงลาตัดให้อยู่คู่ชุมชนต่อไป

 วัตถุประสงค์การวิจัย

ในการวิจัยครั้งนี้ได้ตั้งวัตถุประสงค์ไว้ ดังนี้

1. เพื่อพัฒนาและหาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมส่งเสริมการแสดงลาตัด

2 เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน วิชา นาฏศิลป์ เรื่อง การแสดงลาตัด

3. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน โดยใช้ชุดกิจกรรมส่งเสริมการแสดงลาตัด

สมมติฐานในการวิจัย

1. ชุดกิจกรรมส่งเสริมการแสดงลาตัด สาหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80

2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน โดยใช้ชุดกิจกรรมส่งเสริมการแสดงลาตัด สาหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 

อยู่ในระดับดี คิดเป็นร้อยละ 70 ของคะแนนเต็ม

3. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียน โดยใช้ชุดกิจกรรมส่งเสริมการแสดงลาตัด หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนเรียนอย่างมี 

นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
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  วิธีการด�าเนินการวิจัย

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง

 ประชากร

 ประชากรทีใ่ช้ในการศกึษาครัง้นีเ้ป็น นกัเรียนระดบัชัน้ประถมศึกษาปีที ่4 โรงเรยีนโชคชัยหทยัราษฏร์ จงัหวดักรงุเทพมหานคร 

จานวน 2 ห้องเรียน จานวนนักเรียน 60 คน โดยทุกห้องเรียนมีสภาพเหมือนกัน

 กลุ่มตัวอย่าง

 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ เป็นนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนโชคชัยหทัยราษฏร์ ภาคเรียนที่ 1 ปีการ

ศึกษา 2563 จานวน 1 ห้องเรียนได้แก่ ห้อง ป.4/1 จานวนนักเรียน 30 คน ใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบกลุ่ม (Cluster sampling)

2.  เครื่องมือที่ใช้ในการในการวิจัยมี 4 ชนิด คือ 1.ชุดกิจกรรมส่งเสริมการแสดงลาตัด 2.แผนการจัดการเรียนรู้ เรื่อง การแสดง

ลาตัด 3.แบบประเมินทักษะการปฏิบัติ เรื่อง การแสดงลาตัด 4.แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังเรียน เรื่อง การแสดง

ลาตัด

การเก็บรวบรวมข้อมูล

แบบแผนการวิจัย ใช้แบบกลุ่มเดียวสอบก่อนเรียนและหลังเรียน (One group Per-test Post-test Design) (ล้วน สายยศ 

และ อังคณา สายยศ.2548:249)

Pre-test Treatment Post-test

T1 x T2

เมื่อ T1 แทน การทดสอบก่อนเรียน

เมื่อ T2 แทน การทดสอบหลังเรียน

เมื่อ X แทน การเรียนด้วยชุดกิจกรรมส่งเสริมการ การแสดงลาตัด

วิธีวิเคราะห์ข้อมูล

ด�าเนินการจัดกระทาและวิเคราะห์ข้อมูล ดังนี้

1. การวิเคราะห์ประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมส่งเสริมการแสดงพื้นบ้าน เรื่อง การแสดงลาตัด โดยนาคะแนนของนักเรียนทุกคน

ที่ได้รับจากการทาแบบทดสอบระหว่างเรียนทุกชุดมารวมตัวกันแล้วหาค่าเฉล่ียร้อยละ เทียบกับคะแนนแบบทดสอบหลังเรียนของนักเรียน

ทุกคนมารวมกัน แล้วหาค่าเฉลี่ยร้อยละตามเกณฑ์การหาประสิทธิภาพ 80/80 ของ ไชยยศ เรืองสุวรรณ์ (2553:129-140)

2. ศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้ชุดกิจกรรมส่งเสริมการแสดงพ้ืนบ้าน เรื่อง การแสดงลาตัด โดยใช้ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย 

และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

3. เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางเรียนโดยใช้ชุดกิจกรรมส่งเสริมการแสดงพื้นบ้าน เรื่อง การแสดงลาตัด ก่อนเรียนและหลังเรียน 

โดยใช้สูตร t-test

กรอบแนวคิด

วิจัยครั้งนี้ได้เสนอกรอบแนวคิด ดังนี้
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ตัวแปรตาม ตัวแปรอิสระ 

 
      1.6 กรอบแนวคิด 

วิจัยครั้งนี้ได้เสนอกรอบแนวคิด  ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย 

 

2. งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
  งานวิจัยในประเทศ 

   หยาดพิรุณ พวงสุวรรณ์ (2558) ได้ศึกษางานวิจัยเรื่อง การพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนโดยใช้ชุดกิจกรรมการ
เรียนรู้เรื่อง ทักษะพื้นฐานและการฝึกหัดการแสดงนาฏศิลป์ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที 1 ผลการวิจัยพบว่า ชุด
กิจกรรมการเรียนรู ้เรื ่อง ทักษะพื้นฐานและการฝึกหัดการแสดง  นาฏศิลป์ ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 มี
ประสิทธิภาพ ( E1/E2) เท่ากับ 86.16 / 81.90 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ 80/80 และผลเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนที่เรียนด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู ้ เรื ่อง ทักษะพื้นฐานและการฝึกหัดการแสดงนาฏศิลป์ ส าหรับนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีที่ 1 หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที4ระดับ .05 และนักเรียนมีความพึงพอใจต่อชุด
กิจกรรมการเรียนรู้ เรืjอง ทักษะพื้นฐานและการฝึกหัดการแสดงนาฏศิลป์ อยู่ในระดับมากท่ีสุด 

ภานุวัฒน์ เปรมปรี (2556:56) ได้ศึกษางานวิจัยเรื่อง การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่องระบบนิเวศน ้าจืด 
ส าหรับนักเรียนมัธยมศึกษาปีท่ี 4 โรงเรียนประทีบวิทยาทาน จังหวัดสระบุรี ผลการวิจัย ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่องระบบ
นิเวศน ้าจืด ส าหรับนักเรียนมัธยมศึกษาปีท่ี 4 ที่พัฒนาขึ้นมีประสิทธภาพ 82.98/80.53 ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน หลังเรียน
ของนักเรียนกลุ่มตัวอย่างสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เจตคติต่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของ
นักเรียนกลุ่มตัวอย่างหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมันัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 นักเรียนกลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจ
ต่อชุดกิจกรรมในระดับดีมาก (4.83) 

 อภิญญา เวยีงใต้ (2555 : 20) ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง การพัฒนาชุดกิจกรรมสาระนาฏศลิป์ เรื่อง การแสดงนาฏศิลป์
ไทย โดยใช้กระบวนการเรียนรูแ้บบกลุ่มสมัพันธ์ ส าหรับนักเรยีนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 ผลการวิจัยพบว่า ชุดกิจกรรมสาระ
นาฏศิลป์ เรื่อง การแสดงนาฏศลิป์ไทย โดยใช้กระบวนการเรียนรู้แบบกลุ่มสัมพันธ์ ส าหรับนักเรยีนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 
มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 และผลเปรียบเทยีบผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนนของนักเรยีนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 ด้วยชุด

ประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมส่งเสริม 

การแสดงลำตัด 

 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน 

การเรียนรู้โดยใช้ชุดกิจกรรมส่งเสริม การ
แสดงลำตัด 

 

ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย
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งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

งานวิจัยในประเทศ

หยาดพริณุ พวงสวุรรณ์ (2558) ได้ศกึษางานวจิยัเรือ่ง การพฒันาผลสมัฤทธิท์างการเรยีนโดยใช้ชดุกจิกรรมการเรยีนรูเ้รือ่ง ทักษะ

พื้นฐานและการฝึกหัดการแสดงนาฏศิลป์สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที 1 ผลการวิจัยพบว่า ชุดกิจกรรมการเรียนรู้เรื่อง ทักษะพื้นฐาน

และการฝึกหัดการแสดง นาฏศิลป์ สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 มีประสิทธิภาพ ( E1/E2) เท่ากับ 86.16 / 81.90 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์

ที่กาหนดไว้ 80/80 และผลเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนที่เรียนด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง ทักษะพื้นฐานและการฝึกหัดการ

แสดงนาฏศิลป์ สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที4ระดับ .05 และนักเรียนมีความ

พึงพอใจต่อชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรืjอง ทักษะพื้นฐานและการฝึกหัดการแสดงนาฏศิลป์ อยู่ในระดับมากที่สุด

ภานุวัฒน์ เปรมปรี (2556:56) ได้ศึกษางานวิจัยเรื่อง การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่องระบบนิเวศน้าจืด สาหรับนักเรียน

มัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนประทีบวิทยาทาน จังหวัดสระบุรี ผลการวิจัย ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่องระบบนิเวศน้าจืด สาหรับนักเรียน

มัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่พัฒนาขึ้นมีประสิทธภาพ 82.98/80.53 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หลังเรียนของนักเรียนกลุ่มตัวอย่างสูงกว่าก่อนเรียน

อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เจตคติต่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของนักเรียนกลุ่มตัวอย่างหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมันัยสาคัญ

ทางสถิติที่ระดับ .05 นักเรียนกลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจต่อชุดกิจกรรมในระดับดีมาก (4.83)

อภิญญา เวียงใต้ (2555 : 20) ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง การพัฒนาชุดกิจกรรมสาระนาฏศิลป์ เรื่อง การแสดงนาฏศิลป์ไทย 

โดยใช้กระบวนการเรียนรู้แบบกลุ่มสัมพันธ์ สาหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ผลการวิจัยพบว่า ชุดกิจกรรมสาระนาฏศิลป์ เรื่อง

การแสดงนาฏศิลป์ไทย โดยใช้กระบวนการเรียนรู้แบบกลุ่มสัมพันธ์ สาหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 

และผลเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ด้วยชุด

 ประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมส่งเสริม

 การแสดงล�าตัด

 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน

 การเรียนรู้โดยใช้ชุดกิจกรรมส่งเสริม การแสดงล�าตัด

 กิจกรรมสาระนาฏศิลป์ เรื่อง การแสดงนาฏศิลป์ไทย โดยใช้กระบวนการเรียนรู้แบบกลุ่มสัมพันธ์ สูงกว่าก่อนใช้อย่างมีนัย

สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05

ผลการด�าเนินงาน/ผลการวิจัย

ตอนที่ 1 การพัฒนาและหาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมส่งเสริมการแสดงลาตัด สาหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

ผู้วิจัยทาการทดลองกับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนโชคชัยหทัยราษฎร์ ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 

จานวน 1 ห้องเรียน ได้แก่ ห้อง ป. 4/2 มีจานวนนักเรียน 30 คน โดยให้นักเรียนใช้ชุดกิจกรรมส่งเสริมการแสดงลาตัดประกอบกับการเรียน

และทาใบงานหลังจากใช้ชุดกิจกรรมเสร็จ หลังจากน้ันนาคะแนนที่ได้มาหาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมส่งเสริมการแสดงลาตัด สาหรับ

นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ดังแสดงในตาราง 1

ตาราง 1 การพัฒนาและหาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมส่งเสริมการแสดงลาตัด สาหรับนักเรียน
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กิจกรรมสาระนาฏศลิป์ เรื่อง การแสดงนาฏศลิป์ไทย โดยใช้กระบวนการเรยีนรู้แบบกลุ่มสมัพันธ์ สูงกว่าก่อนใช้อย่างมี
นัยส าคญัทางสถิติที่ระดับ .05  

 
3. ผลการด าเนินงาน/ผลการวิจัย   

ตอนที่ 1 การพัฒนาและหาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมส่งเสริมการแสดงล าตัด ส าหรับนักเรียนระดับช้ัน
ประถมศึกษาปีท่ี 4 

ผู้วิจัยท าการทดลองกับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนโชคชัยหทัยราษฎร์ ในภาคเรียนที่ 1 ปี
การศึกษา 2563 จ านวน 1 ห้องเรียน ได้แก่ ห้อง ป. 4/2 มีจ านวนนักเรียน 30 คน โดยให้นักเรียนใช้ชุดกิจกรรมส่งเสริม
การแสดงล าตัดประกอบกับการเรียนและท าใบงานหลังจากใช้ชุดกิจกรรมเสร็จ หลังจากนั ้นน าคะแนนที่ได้มาหา
ประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมส่งเสริมการแสดงล าตัด ส าหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 ดังแสดงในตาราง 1  
 
ตาราง 1 การพัฒนาและหาประสทิธิภาพของชุดกิจกรรมส่งเสรมิการแสดงล าตดั ส าหรับนักเรยีน      
    ระดับชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 

การทดสอบ คะแนนเตม็ n  S.D. เกณฑ์ประสิทธิภาพ คะแนนท่ีได้ 

ระหว่างเรียน (E1) 
หลังเรียน (E2) 

40 
40 

30 
30                   

33.07 
33.37 

6.53 
4.36 

80 
80 

82.67 
83.42 

 
จากตาราง 1 พบว่าชุดกิจกรรมส่งเสริมการแสดงล าตัด ส าหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 มีคะแนน

ระหว่างเรียน (E1) คิดเป็นร้อยละ 82.67  และคะแนนหลังเรียน (E2) คิดเป็นร้อยละ 83.42 ดังนั้น ชุดกิจกรรมส่งเสริมการ
แสดงล าตัด ส าหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 มีประสิทธิภาพ E1/ E2 เท่ากับ 82.67/83.42 ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์
ที่ก าหนดไว้ 80/80 

 
ตอนที่ 2 การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนโดยใช้ชุดกิจกรรมส่งเสริมการแสดงล าตัด ส าหรับ

นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 
การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนโดยใช้ชุดกิจกรรมส่งเสริมการแสดงล าตัด ส าหรับนักเรียน

ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ได้น าผลมาจากการทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน จากการเรียนรู้โดยใช้ชุดกิจกรรมส่งเสริม
การแสดงล าตัด ส าหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 ดังแสดงในตาราง 2  

 
 
 
 
 
 

จากตาราง 1 พบว่าชุดกิจกรรมส่งเสริมการแสดงลาตัด สาหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 มีคะแนนระหว่างเรียน (E1) 

คิดเป็นร้อยละ 82.67 และคะแนนหลังเรียน (E2) คิดเป็นร้อยละ 83.42 ดังนั้น ชุดกิจกรรมส่งเสริมการแสดงลาตัด สาหรับนักเรียนระดับชั้น

ประถมศึกษาปีที่ 4 มีประสิทธิภาพ E1/ E2 เท่ากับ 82.67/83.42 ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ที่กาหนดไว้ 80/80
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ตอนที ่2 การศกึษาผลสมัฤทธิท์างการเรยีนของนกัเรยีนโดยใช้ชดุกจิกรรมส่งเสรมิการแสดงลาตดั สาหรบันกัเรยีนระดบัชัน้ประถม

ศึกษาปีที่ 4

การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนโดยใช้ชุดกิจกรรมส่งเสริมการแสดงลาตัด สาหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปี

ที่ 4 ได้นาผลมาจากการทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน จากการเรียนรู้โดยใช้ชุดกิจกรรมส่งเสริมการแสดงลาตัด สาหรับนักเรียนระดับชั้น

ประถมศึกษาปีที่ 4 ดังแสดงในตาราง 2

ตาราง 2 ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดย ใช้ชุดกิจกรรมส่งเสริมการแสดงลาตัด สาหรับ

นักเรียน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
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ตาราง 2 ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดย  ใช้ชุดกิจกรรมส่งเสริมการ
แสดงล าตัด ส าหรับนักเรียน ระดับชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 

เกณฑ ์ ระดับ คะแนน จ านวน ร้อยละ  S.D. 

80-100 
75-79 
70-74 

ดีเย่ียม 
ดีมาก 

ดี 

32-40 
26-31 
15-26 

18 
11 
1 

60 
36.67 
3.33 

 
33.36 

 
4.36 

รวม   30 100   

  
จากตาราง 2 พบว่า ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน โดยใช้ชุดกิจกรรมส่งเสริมการแสดงล าตัด ส าหรบันักเรียนระดับชั้น

ประถมศึกษาปีท่ี 4 จากการจดัการเรียนรู้โดยใช้ชุดกิจกรรมส่งเสริมการแสดงล าตดั โดยมีนักเรยีนจ านวน 18 คน คิดเป็น
ร้อยละ 60 อยู่ในระดับดีเยี่ยม  จ านวน 11 คิดเป็นร้อยละ 36.67 คนอยู่ในระดับดมีาก และ 1 คน คิดเป็นร้อยละ 3.33  
อยู่ในระดับดี โดยมีคะแนนเฉลี่ยรวม (  = 33.36 S.D. = 4.36) 
 

ตอนที่ 3 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนโดยใช้ชุดกิจกรรมส่งเสริมการแสดงล าตัด ส าหรับ
นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4  ระหว่างก่อนและหลังเรียน  
ตาราง 3 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนโดยใช้ชุดกิจกรรมส่งเสริมการแสดงล าตัด ส าหรับนักเรยีน
ระดับชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4  ระหว่างก่อนและหลังเรียน 

การทดสอบ n คะแนนเตม็  S.D. t p-value 

ก่อนเรียน 
 

หลังเรียน 

30 
 

30 

40 
 

40 

19.9 
 

33.36 

2.83 
 

4.36 

 
15.95 

 

 
0.000 

 

 
 จากตาราง 3 พบว่า ค่าเฉลี่ยของคะแนนก่อนเรียน เท่ากับ 19.9 คะแนนหลังเรียน เท่ากับ 33.36 ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐานก่อนเรียน เท่ากับ 2.83 หลังเรียนเท่ากับ 4.36  โดยมีค่า p-value เท่ากับ .000 จึงสรุปได้ว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน วิชานาฏศิลป์ เรื่อง การแสดงล าตัด โดยใช้ชุดกิจกรรมส่งเสริมการแสดงล าตัด สูงขึ้นอย่างมีนัยส าคัญที่ระดับ .05 
 
 
 

4. อภิปรายผล สรุปและข้อเสนอแนะ   
3.1 สรุปผลการวิจัย 

  จากการวิจัยครั้งนี้ สามารถสรุปผลไดด้ังนี ้
 1. การพัฒนาและหาประสิทธิภาพชุดกิจกรรมส่งเสริมการแสดงล าตัด ส าหรับนักเรียนระดับช้ัน

ประถมศึกษาปีที่ 4 มีคะแนนระหว่างเรียน (E1) คิดเป็นร้อยละ 82.67  และคะแนนหลังเรียน(E2) คิดเป็นร้อยละ 83.42 

จากตาราง 2 พบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยใช้ชุดกิจกรรมส่งเสริมการแสดงลาตัด สาหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 

4 จากการจัดการเรียนรู้โดยใช้ชุดกิจกรรมส่งเสริมการแสดงลาตัด โดยมีนักเรียนจานวน 18 คน คิดเป็นร้อยละ 60 อยู่ในระดับดีเยี่ยม 

จานวน 11 คิดเป็นร้อยละ 36.67 คนอยู่ในระดับดีมาก และ 1 คน คิดเป็นร้อยละ 3.33 

อยู่ในระดับดี โดยมีคะแนนเฉลี่ยรวม ( = 33.36 S.D. = 4.36)

ตอนที่ 3 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนโดยใช้ชุดกิจกรรมส่งเสริมการแสดงลาตัด สาหรับนักเรียนระดับชั้น

ประถมศึกษาปีที่ 4 ระหว่างก่อนและหลังเรียน

ตาราง 3  การเปรียบเทยีบผลสมัฤทธิท์างการเรยีนของนกัเรยีนโดยใช้ชดุกจิกรรมส่งเสริมการแสดงลาตดั สาหรบันกัเรยีนระดบัชัน้ประถม

ศึกษาปีที่ 4 ระหว่างก่อนและหลังเรียน
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ตาราง 2 ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดย  ใช้ชุดกิจกรรมส่งเสริมการ
แสดงล าตัด ส าหรับนักเรียน ระดับชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 

เกณฑ ์ ระดับ คะแนน จ านวน ร้อยละ  S.D. 

80-100 
75-79 
70-74 

ดีเย่ียม 
ดีมาก 

ดี 

32-40 
26-31 
15-26 

18 
11 
1 

60 
36.67 
3.33 

 
33.36 

 
4.36 

รวม   30 100   

  
จากตาราง 2 พบว่า ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน โดยใช้ชุดกิจกรรมส่งเสริมการแสดงล าตัด ส าหรบันักเรียนระดับชั้น

ประถมศึกษาปีท่ี 4 จากการจดัการเรียนรู้โดยใช้ชุดกิจกรรมส่งเสริมการแสดงล าตดั โดยมีนักเรยีนจ านวน 18 คน คิดเป็น
ร้อยละ 60 อยู่ในระดับดีเยี่ยม  จ านวน 11 คิดเป็นร้อยละ 36.67 คนอยู่ในระดับดมีาก และ 1 คน คิดเป็นร้อยละ 3.33  
อยู่ในระดับดี โดยมีคะแนนเฉลี่ยรวม (  = 33.36 S.D. = 4.36) 
 

ตอนที่ 3 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนโดยใช้ชุดกิจกรรมส่งเสริมการแสดงล าตัด ส าหรับ
นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4  ระหว่างก่อนและหลังเรียน  
ตาราง 3 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนโดยใช้ชุดกิจกรรมส่งเสริมการแสดงล าตัด ส าหรับนักเรยีน
ระดับชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4  ระหว่างก่อนและหลังเรียน 

การทดสอบ n คะแนนเตม็  S.D. t p-value 

ก่อนเรียน 
 

หลังเรียน 

30 
 

30 

40 
 

40 

19.9 
 

33.36 

2.83 
 

4.36 

 
15.95 

 

 
0.000 

 

 
 จากตาราง 3 พบว่า ค่าเฉลี่ยของคะแนนก่อนเรียน เท่ากับ 19.9 คะแนนหลังเรียน เท่ากับ 33.36 ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐานก่อนเรียน เท่ากับ 2.83 หลังเรียนเท่ากับ 4.36  โดยมีค่า p-value เท่ากับ .000 จึงสรุปได้ว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน วิชานาฏศิลป์ เรื่อง การแสดงล าตัด โดยใช้ชุดกิจกรรมส่งเสริมการแสดงล าตัด สูงขึ้นอย่างมีนัยส าคัญที่ระดับ .05 
 
 
 

4. อภิปรายผล สรุปและข้อเสนอแนะ   
3.1 สรุปผลการวิจัย 

  จากการวิจัยครั้งนี้ สามารถสรุปผลไดด้ังนี ้
 1. การพัฒนาและหาประสิทธิภาพชุดกิจกรรมส่งเสริมการแสดงล าตัด ส าหรับนักเรียนระดับช้ัน

ประถมศึกษาปีที่ 4 มีคะแนนระหว่างเรียน (E1) คิดเป็นร้อยละ 82.67  และคะแนนหลังเรียน(E2) คิดเป็นร้อยละ 83.42 

จากตาราง 3 พบว่า ค่าเฉลีย่ของคะแนนก่อนเรียน เท่ากบั 19.9 คะแนนหลงัเรยีน เท่ากบั 33.36 ส่วนเบีย่งเบนมาตรฐานก่อนเรยีน 

เท่ากับ 2.83 หลังเรียนเท่ากับ 4.36 โดยมีค่า p-value เท่ากับ .000 จึงสรุปได้ว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชานาฏศิลป์ เรื่อง การแสดงลา

ตัด โดยใช้ชุดกิจกรรมส่งเสริมการแสดงลาตัด สูงขึ้นอย่างมีนัยสาคัญที่ระดับ .05

อภิปรายผล สรุปและข้อเสนอแนะ

สรุปผลการวิจัย

จากการวิจัยครั้งนี้ สามารถสรุปผลได้ดังนี้

1.  การพัฒนาและหาประสิทธิภาพชุดกิจกรรมส่งเสริมการแสดงลาตัด สาหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 มีคะแนน

ระหว่างเรียน (E1) คิดเป็นร้อยละ 82.67 และคะแนนหลังเรียน(E2) คิดเป็นร้อยละ 83.42

 ดังน้ัน ชุดกิจกรรมส่งเสริมการแสดงลาตัด สาหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 มีประสิทธิภาพ E1/ E2 เท่ากับ 

82.67/83.42 ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ที่กาหนดไว้ 80/80
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2.  การศึกษาผลสมัฤทธิท์างการเรยีน โดยใช้ชดุกจิกรรมส่งเสรมิการแสดงลาตดั สาหรบันกัเรยีนระดบัชัน้ประถมศึกษาปีท่ี 4 จาก

การจัดการเรียนรู้โดยใช้ชุดกิจกรรมส่งเสริมการแสดงลาตัด โดยมีนักเรียนจานวน 30 คน มีคะแนนอยู่ในระดับดีขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 100

3.  การเปรยีบเทยีบผลสมัฤทธิท์างการเรยีนของนกัเรยีนโดยใช้ชดุกจิกรรมส่งเสรมิการแสดงลาตดั สาหรบันกัเรยีนระดบัช้ันประถม

ศึกษาปีที่ 4 ก่อนและหลังเรียน พบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชานาฏศิลป์ เรื่อง การแสดงลาตัด โดยใช้ชุดกิจกรรมส่งเสริมการแสดงลา

ตัด หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสาคัญที่ระดับ .05

อภิปรายผล

จากการพัฒนาชุดกิจกรรมส่งเสริมการแสดงลาตัด สาหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4ผลการวิจัยครั้งนี้สามารถอภิปราย

ผลดังนี้

1. การพัฒนาและหาประสิทธิภาพชุดกิจกรรมส่งเสริมการแสดงลาตัด สาหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 มีคะแนน

ระหว่างเรียน (E1) คิดเป็นร้อยละ 82.67 และคะแนนหลังเรียน(E2) คิดเป็นร้อยละ 83.42 ดังนั้น ชุดกิจกรรมส่งเสริมการแสดงลาตัด สาห

รับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 มีประสิทธิภาพ E1/ E2 เท่ากับ 82.67/83.42 ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ที่กาหนดไว้ 80/80 ทั้งนี้อาจเป็น

เพราะผูว้จิยั ได้ออกแบบชดุกจิกรรมส่งเสรมิการแสดงลาตดัตามหลกัการสร้างชดุกจิกรรมการเรยีนรู้อย่างมรีะบบ ศกึษาเนือ้หาและกจิกรรม

การเรยีนรูท้ีเ่หมาะสมกับวัยของผูเ้รยีน กาหนดจดุประสงค์การเรยีนรูแ้ละวางแผนการสอนอย่างเหมาะสม อีกทัง้ชดุกจิกรรมท่ีสร้างขึน้ยงัเน้น

ให้ผู้เรียนได้ศึกษาเรียนรู้ด้วยตัวเองและได้ลงมือปฏิบัติจริง มีรูปภาพที่สอดคล้องกับเนื้อหา และรูปแบบของชุดกิจกรรมมีสีสันสวยงามช่วย

ดึงดูดความสนใจในการเรียนของผู้เรียนเป็นอย่างดี ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ภานุวัฒน์ เปรมปรี ได้ศึกษางานวิจัยเรื่อง การพัฒนาชุด

กิจกรรมการเรียนรู้ เรื่องระบบนิเวศน้าจืด สาหรับนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนประทีบวิทยาทาน จังหวัดสระบุรี ผลการวิจัยพบว่า 

การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่องระบบนิเวศน้าจืด สาหรับนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่พัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพ 82.98/80.53 เป็นไป

ตามเกณฑ์ 80/80 สรุปได้ว่า ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่องระบบนิเวศน้าจืด ที่พัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์ที่กาหนด และสอดคล้อง

กับงานวิจัยของ ประภาศิริ ปราโมทย์ ได้ศึกษางานวิจัยเรื่อง การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์โดยใช้รูปแบบการเรียนรู้แบบร่วม

มือ ควบคู่กับเกม เรื่อง การบวก การลบ และการคูณทศนิยม สาหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่5 ได้แก่ ชุดที่1 เรื่อง การบวกทศนิยม  

ชุดที่ 2 เรื่อง การลบทศนิยม ชุดที่ 3 เรื่อง การคูณทศนิยม และ ชุดที่ 4 เรื่อง การบวก การลบ การคูณระคนของทศนิยม รวม 4 ชุด  

ผลการวจิยัพบว่า ประสิทธิภาพของชดุกจิกรรม การเรยีนรูค้ณติศาสตร์เท่ากบั 85.37/79.01 สงูกว่าเกณฑ์ทีก่าหนดไว้ 75/75 และสอดคล้อง

กับงานวิจัยของ กชกร พัฒเสมา ได้ศึกษางานวิจัยเรื่อง ชุดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื่อง การบวก ลบ คูณ หารระคน สาหรับนักเรียน

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ผลการวิจัยพบว่า ชุดกิจกรรมมีประสิทธิภาพ (E1 / E2 ) เท่ากับ 81.20 / 80.33 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ ที่กาหนดไว้ 80/80

2.  การศึกษาผลสมัฤทธิท์างการเรยีน โดยใช้ชดุกจิกรรมส่งเสรมิการแสดงลาตดั สาหรบันกัเรยีนระดบัชัน้ประถมศึกษาปีท่ี 4 จาก

การจัดการเรียนรู้โดยใช้ชุดกิจกรรมส่งเสริมการแสดงลาตัด โดยมีนักเรียนจานวน 30 คน มีคะแนนอยู่ในระดับดีขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 100 

ทั้งนี้อาจะเป็นเพราะนักเรียนชอบการเรียนเนื้อหาที่มีความกระชับและเข้าใจง่าย มีใบงาน แบบทดสอบที่เหมาะสมกับผู้เรียน อีกทั้งผู้วิจัยยัง

ได้มวีธิกีารสอนทีใ่ห้ผูเ้รยีนได้ลงมอืปฏบิตัโิดยแบ่งทากิจกรรมเป็นกลุม่ ทาให้ผู้เรยีนเกดิความสนกุสนานระหว่างเรยีนและมผีลสมัฤทธิท์างการ

เรยีนทีส่งูขึน้ สอดคล้องงานวจิยัของ สมาพร มเีนตรทพิย์ ได้ศกึษางานวิจยัเรือ่ง การพฒันาชดุการสอน เรือ่ง นาฏยศพัท์และภาษาท่านาฏศลิป์

ไทย สาหรบันกัเรยีนมธัยมศกึษาปีที ่1 ผลการวจิยัพบว่า ชดุการสอน เรือ่ง นาฏยศัพท์และภาษาท่านาฏศิลป์ไทย สาหรบันกัเรยีนมธัยมศกึษา

ปีที่ 1 ผู้วิจัยดาเนินการทดลองใช้ชุดการสอนด้วยการให้นักเรียนแบ่งกลุ่มทากิจกรรมตามใบงาน แสวงหาความรู้ด้วยตนเองผ่านใบงาน 

วดิทิศัน์ สือ่ประสมอืน่ๆ ผูว้จิยัเป็นผูอ้านวยความสะดวกและให้คาแนะนาระหว่างการใช้ชุดการสอน จากการสังเกตพฤตกิรรม พบว่านกัเรยีน

มีความสนใจในการเรียนตั้งใจฝึกฝน แต่ยังขาดเรื่องความอ่อนช้อยและความต่อเนื่องของภาษาท่า เนื่องจากเป็นการปฏิบัติที่ต้องใช้เวลาฝึก

นานจงึจะได้ผลด ีและสอดคล้องงานวจิยัของ ปจตุมิา มัน่อ่า ได้ศกึษาการพฒันาชดุการสอนแบบมลัติมเีดยีเพือ่ฝึกการแสดงออกทางนาฏศลิป์

อย่างสร้างสรรค์ สาหรับนักเรียนช่วงชั้นที่ 3 ผลการวิจัยพบว่า ผลสัมฤทธ์ิด้านทักษะการแสดงออกทางนาฏศิลป์อย่างสร้างสรรค์มีผลการ

ประเมนิ หลงัเรยีนสงูกว่า ก่อนเรยีน ค่า t ทีค่านวณได้เท่ากบั -24.92 แตกต่างกนัอย่างมนียัสาคญัทีร่ะดบั .05 ซึง่เป็นไป ตามสมมตุฐิาน ทัง้นี้

อาจเนื่องมาจากชุดการสอนแบบมัลติมีเดีย มีรูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่ต่างไปจากรูปแบบเดิมๆ กล่าวคือ เนื้อหาการฝึกนาฏศิลป์เบื้องต้น 

ตามแบบแผนมีการวิเคราะห์ลกัษณะท่ารา ภาษานาฏศิลป์ ที่พัฒนาการมาจากท่าราที่เกิดจากชีวิตจริง มีภาพประกอบ แสดงให้เห็นความ

สัมพนัธ์ระหว่างท่าราและท่าทางจากชีวิตจริงอยา่งชัดเจน สาหรับด้านนาฏศิลปส์ร้างสรรค์นกัเรียนได้ฝกึกิจกรรมนาฏศิลปส์ร้างสรรค ์ควบคู่

ไปกบัการฝึกนาฏศลิป์พืน้ฐาน มกีจิกรรมนาฏศลิป์สร้างสรรค์ที ่หลากหลายรปูแบบของกจิกรรมเป็นรปูแบบทีใ่ห้ นกัเรยีนฝึกจากสถานการณ์

ทีอ่าศยักระบวนการ 3 ลกัษณะคอืกระบวนการเชือ่มโยงท่ารากระบวนการการ ดดัแปลงท่าราและกระบวนการจนิตนาการ สองกระบวนการ
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แรกมีการฝึกให้นักเรียนปฏิบัติตามแบบแผนสาธิต ก่อน แล้วต่อด้วยการฝึกเชื่อมโยงและดัดแปลงท่าราด้วยตนเองจากสถานการณ์ที่กาหนด

ในใบงาน ส่วนกระบวนการจินตนาการได้กาหนดสถานการณ์ให้ปฏิบัติในใบงาน โดยจังหวะดนตรีเป็นสิ่งเร้า หรือสร้างสรรค์ ท่าราจาก

เหตกุารณ์ทีเ่กดิขึน้ในชีวตจิรงิอย่างอสิระพร้อมมีตวัอย่างงภาระงานทีซ่บัซ้อนและตวัอย่างบนัทกึผลงานแสดงให้เหน็เป็นแนวทางในการปฏบิตัิ 

เพื่อให้นักเรียนเข้าใจในภาระงานยิ่งขึ้น นอกจากนี้ยังบอกเกณฑ์ การให้คะแนนทุกใบงาน ทาให้นักเรีบนเข้าใจแก่นแท้ของการประดิษฐ์ท่า

ราอย่างชดัเจน สามารถจนิตนาการทา่ราไดด้ว้ยตนเอง ส่งผลให้นกัเรียนมผีลสัมฤทธิ์ด้านทักษะการแสดงออกนาฏศลิป์อย่างสรา้งสรรค์ หลงั

เรียน สูงกว่าก่อนเรียน

3.  การเปรยีบเทยีบผลสมัฤทธิท์างการเรยีนของนกัเรยีนโดยใช้ชดุกจิกรรมส่งเสรมิการแสดงลาตดั สาหรบันกัเรยีนระดบัช้ันประถม

ศึกษาปีที่ 4 ก่อนและหลังเรียน พบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชานาฏศิลป์ เรื่อง การแสดงลาตัด โดยใช้ชุดกิจกรรมส่งเสริมการแสดงลา

ตัด หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสาคัญท่ีระดับ .05 ท้ังนี้อาจเป็นเพราะเนื้อหาในชุดกิจกรรมที่ใช้ในการประกอบการเรียนการสอน

ช่วยผูเ้รยีนเรยีนรูด้้วยตวัเอง โดยชดุกจิกรรมส่งเสรมิการแสดงลาตดั มกีารนาเสนอเนือ้ทีเ่ป็นลาดบัขัน้ตอน ตัง้แต่ประวตักิารแสดง จนถงึองค์

ประกอบในการจัดการแสดง มีรูปภาพท่ีสอดคล้องกับเนื้อหาเหมาะสมกับวัยของผู้เรียน อีกทั้งมีการให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติจริง เป็นการ

กระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดความสนใจในการเรียน ตั้งใจและมีความสุขในการเรียน จึงทาให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ที่ดีขึ้นและสามารถทบทวนความ

รูไ้ด้ด้วยตวัเองจากชดุกจิกรรมทีผู่ว้จิยัได้สร้างขึน้ สอดคล้องงานวจิยัของ หยาดพริณุ พวงสุวรรณ์ ได้ศึกษางานวจิยัเรือ่ง การพฒันาผลสมัฤทธิ์

ทางการเรียนโดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง ทักษะพื้นฐานและการฝึกหัดการแสดงนาฏศิลป์ สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  

ผลการวจิยัพบว่า นกัเรยีนทีเ่รียนด้วยชดุกจิกรรมการเรยีนรู ้เรือ่ง ทกัษะพืน้ฐานและการแสดงนาฏศลิป์ สาหรบันกัเรยีนชัน้มธัยมศึกษาปีท่ี1 

มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ ระดับ .05 เนื่องมาจากการจัดการเรียนรู้โดยใช้ชุดกิจกรรม

การเรียนรู้ เรื่อง ทักษะพื้นฐานและการแสดงนาฏศิลป์ สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ได้ส่งเสริมให้นักเรียนมีทักษะปฏิบัติท่าราต่างๆ 

และสามารถกระตุน้ให้นกัเรยีนทากจิกรรมทีก่าหนดได้ด้วยตนเองทกัษะการปฏบิตัทิาราต่างๆ มคีวามสอดคล้องเหมาะสมกบัวยัของนกัเรยีน 

ทาให้นักเรียนเข้าใจ และปฏิบัติได้อย่างรวดเร็วยงมีจุดเด่นในด้านการจัดการเรียนรู้โดยใช้ขั้นตอนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นทักษะปฏิบัติ

กล่าวคอืชดุกจิกรรมการเรยีนรู ้เรือ่งทกัษะพืน้ฐานและการฝึกหดัการแสดงนาฏศลิป์นัน้ ได้เริม่จากการนาเข้าสูบ่ทเรยีนเปิดโอกาส

ให้นักเรียนมีปฏิสัมพันธ์ที’ดีต่อการเรียนรู้โดยการร่วมสนทนา อภิปรายภายในขั้นเรียน ด้วยคาถามที่กระตุ้นความคิดเพื่อนาไปสู่ขั้นตอนการ

สาธิตและทาตามแบบนักเรียนจะสามารถฝึกปฏิบัติได้ด้วยตนเอง โดยกิจกรรมในขั้นตอนนี้ได้สอดแทรกกระบวนกลุ่ม การใช้สื่อวีดีทัศน์ที่น่า

สนใจ และการสาธิตโดยครูผู้สอน ซึ่งนักเรียนให้ความสนใจในการเรียนรู้เป็นอย่างดี จากนั้นเป็นขั้นตอนการเชื่อมโยงเพื่อให้นักเรียนศึกษา

การปฏบิตัเิพิม่เตมิจากชดุกจิกรรม และจบัคู่ฝึกปฏบัิตท่ิาราเพือ่เตรยีมออกมาแสดงหน้าชัน้เรยีน ในแต่ละกจิกรรมนกัเรยีนจะสามารถปรบัปรงุ

และประยกุต์ใช้ความรู ้และทกัษะทีป่ฏบิตัจิากการทาภาระงาน และทดสอบความรูค้วามเข้าใจจากคาถามกระตุน้ความคิดทีท้่าทายให้ผูเ้รยีน

แสวงหาคาตอบนักเรียนจะเกิดความกระตือรือร้นในการค้นหา รวมท้ังวิเคราะห์ถึงประโยชน์ท่ีได้รับจากการเรียนรู้ และสอดคล้องงานวิจัย

ของ วนัวสิาข์ บูชา ได้ศกึษาการพฒันาชุดกจิกรรมสาระนาฏศลิป์โดยใช้กระบวนการเรยีนรู ้แบบกลุม่สมัพนัธ์ สาหรบันักเรียนชัน้มธัยมศกึษา

ปีที่1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ผลการวิจัยพบว่า นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนด้วยชุดกิจกรรมสาระนาฏศิลป์เรื่องการ

แสดงนาฏศิลป์ไทย โดย ใช้กระบวนการเรียนรู้แบบกลุ่มสัมพันธ์หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่ง แสดงให้

เหน็ว่าชดุกจิกรรมทีผู่ว้จิยัสร้างขึน้มปีระสทิธิภาพในการพฒันาผลสมัฤทธิท์างการเรยีนของนกัเรยีน โดยสามารถกระตุน้ให้นกัเรยีนสนใจเรยีน

มากขึ้น ทั้งนี้เนื่องจากการสร้างชุดกิจกรรมได้ศึกษาแนวคิด หลักการ ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง มีการเลือกเนื้อหาสาระที่นามาสร้างอย่างเหมาะสม 

เรยีบเรยีงเนือ้หาได้ชดัเจนเข้าใจง่าย นอกจากนีไ้ด้มกีารจดักจิกรรมการเรยีนรูโ้ดยใช้กระบวนการเรยีนรูแ้บบกลุม่สมัพนัธ์ซึง่ทาให้นกัเรยีนได้

ม ีบทบาทในการมส่ีวนร่วมในกจิกรรม ได้เรยีนรูจ้ากการปฏิสัมพนัธ์กบัคนอืน่ ๆ  ในกลุ่ม เรียนรูก้ระบวนการ ควบคู่กบัการสร้างผลงาน สามารถ

นาความรู้ไปใช้ได้จริง มีทักษะในการปฏิบัติงานเป็นไปตามขั้นตอน ซึ่ง ส่งเสริมกระบวนการคิดให้แก่นักเรียนได้เป็นอย่างดีทาให้นักเรียนเกดิ

การเรียนรู้อย่างมีความสุขและมี ความหมาย ส่งเสริมการจดจาความรู้ระยะยาวของสมองและสามารถเรียกกลับมาใช้ได้อีก ด้วยเหตุนี้จึงส่ง

ผล ให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน

กิตติกรรมประกาศ

การวจิยัครัง้นีม้วีตัถปุระสงค์เพือ่ศกึษา การพฒันาชดุกจิกรรมส่งเสรมิการแสดงลาตดั สาหรบันกัเรียนระดบัชัน้ประถมศึกษาปีท่ี 4 

จะสาเรจ็ได้อนัเนือ่งมาจากบคุคลหลายท่านได้กรณุาช่วยเหลอืให้ข้อมลู ข้อเสนอแนะ คาปรกึษา แนะนา ความคดิเหน็ และกาลงัใจในการทา

งานวิจัย ผู้จัดทาขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงมา ณ ที่นี้
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แนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวจังหวัดระนอง

Guidelines for Tourism Development in Ranong Province

รักพงษ์ ขอลือ1, เอมอร อุปชีวะ2, ธัญรัตน์ ธัญญานุกูล3 และ โสภณ อุดหนุนพงษ์4 

Rakphong Kholue 1, Aim-on Upacheewa2, Thanyarat Thanyanukul3 and Sophon Utnunphong4

วิทยาลัยพณิชยการบางนา สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพ

บทคัดย่อ

การวิจัยเร่ือง แนวทางการพัฒนาการท่องเท่ียวจังหวัดระนอง มีวัตถุประสงค์ 1) เพ่ือศึกษาทรัพยากรการท่องเที่ยวของจังหวัด

ระนอง 2) เพื่อเป็นแนวการพัฒนาการท่องเที่ยวของจังหวัดระนอง การศึกษาการวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ เก็บข้อมูลโดยการ

สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมูลส�าคัญ จ�านวน 25 คน พบว่า ทรัพยากรการท่องเที่ยวของจังหวัดระนอง มีความพร้อมและศักยภาพในการท่องเที่ยวที่

หลากหลายและยังเปิดโอกาสให้ผู้มาเยือนได้เรียนรู้ นอกเหนือจากนั้นยังสามารถสัมผัสวิถีชีวิต วัฒนธรรมชุมชน จังหวัดระนองมีความอุดม

สมบูรณ์ ด้านทรัพยากรธรรมชาติ ที่หลากหลายไม่ว่าจะเป็นทั้ง ทะเล ภูเขา น�้าตก มีแหล่งด�าน�้าซึ่งเป็นที่รู้จักในหมู่นักท่องเที่ยว และจังหวัด

ระนองนัน้ยงัมีแหล่งน�า้แร่ร้อนธรรมชาติอยูใ่นหลายพืน้ทีข่องจงัหวดั ผลจากการสมัภาษณ์ผูเ้กีย่วข้อง ผูว้จิยัน�าผลทีไ่ด้มาวเิคราะห์สรุป แนวทาง

การพัฒนาการท่องเที่ยวจังหวัดระนอง ได้ 3 ด้านดังนี้ 1) ด้านสร้างอัตลักษณ์ของสินค้าที่เป็นของจังหวัดระนอง 2) ด้านการประชาสัมพันธ์

และการบอกต่อเรื่องราวการท่องเที่ยว ให้ครอบคลุมและทั่วถึงทุกช่องทาง และ 3) ด้านศักยภาพกิจกรรมด้านการท่องเที่ยวจังหวัดระนอง

พัฒนารูปแบบการให้บริการ และมีมาตรฐานการให้บริการเป็นไปในแนวทางเดียวกัน

ค�าส�าคัญ: การพัฒนาการท่องเที่ยว การท่องเที่ยว ระนอง 

Abstract

Research Subject Guidelines for Tourism Development in Ranong Province The objectives were 1) to study 

the tourism resources of Ranong Province; 2) to be a guideline for tourism development of Ranong Province. Data 

collected by interviewing 25 key informants found that the tourism resources of Ranong. There is a wide variety of 

tourism availability and potential and also gives visitors the opportunity to learn clearly in addition to that, you can 

also experience the way of life. Community culture Ranong Province is abundant. Natural resources A variety of sea, 

mountains, waterfalls, dive sites, which are well known among tourists. And Ranong has natural hot spring water in 

many areas of the Province. Natural tourism resources in the ranong area. It is diverse and interesting. Results from 

interviews with stakeholders the researcher used the results for analysis. The formats for delivering tourism potential 

of Ranong Province are as follows: 1) Creating the identity of products belonging to Ranong province  

2) Public relations and telling the story of tourism. and 3) Increase the potential of tourism activities in Ranong Province, 

develop a service model. And having the standard of service in line with the same guidelines.

Keywords: Tourism Development, Tourism, Ranong 

บทน�า 

อตุสาหกรรมด้านการท่องเท่ียวได้มกีารขยายตวัมากกว่าเศรษฐกจิโลกเป็นปีที ่6 ตดิต่อกนัที ่3.3% สร้างรายได้ทัว่โลกราว 7.6 ล้าน

ล้านดอลลาร์ หรือ 263.4 ล้านล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนราว 10.2% ของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (จีดีพี) ของโลกแสดงให้เห็นถึง

ความยืดหยุ่นของอุตสาหกรรมนี้ และความกระตือรือร้นของผู้คนที่จะเดินทาง และค้นพบสถานที่ใหม่ ๆ อย่างต่อเนื่อง แม้จะมีความท้าทาย

ทางด้านเศรษฐกจิ และปัญหาทางด้านการเมอืงทีเ่กดิขึน้ทัว่โลก การเตบิโตของการท่องเทีย่วอย่างต่อเนือ่งเน้นให้เห็นถงึความส�าคัญของการ

เดินทางเพื่อธุรกิจและพักผ่อน ช่วยขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจ การสร้างงานทั่วโลก หากพิจารณาเป็นรายประเทศดับเบิลยูทีทีซี คาดว่า 

1,3,4,5 นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
2 อาจารย์ ดร., สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
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ประเทศขนาดใหญ่ทีจ่ะมกีารเตบิโตด้านการท่องเทีย่วและเดนิทางเร็วทีส่ดุ ได้แก่ จนี อนิเดยี ไทย และอนิโดนีเซยี และคาดว่าในปี พ.ศ. 2570 

ประเทศจีนจะก้าวแซงสหรัฐอเมริกา ในด้านการใช้จ่ายและการลงทุนด้านการท่องเที่ยว และการเดินทางภายในประเทศ รวมถึงสัดส่วนใน

อุตสาหกรรมนี้ต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมของประเทศ (GDP) โดยรวม ส�าหรับประเทศไทยนั้น คาดว่าจะสามารถรักษาอัตราการเติบโตอย่าง

รวดเร็วต่อไปได้ และจะกลายเป็นตลาดส่งออกนักเดินทางรายใหญ่ เป็นอันดับ 3 ของโลก ภายในปี พ.ศ. 2570 (เดวิด สโคว์ชิลล์, 2561)

จากการที่รัฐบาลได้มีนโยบายส่งเสริมการท่องเที่ยวเมืองรองโดยให้ความส�าคัญด้านการท่องเที่ยวเพื่อสร้างรายได้ และมีการกระ

จายรายได้สู่ท้องถ่ินและชุมชนด้วยการผลักดันให้นักท่องเที่ยวได้เดินทางท่องเที่ยวเช่ือมโยงจากเมืองหลักสู่ “เมืองรอง” มาข้ึน เพื่อให้เกิด

การกระจายไปสู่ท้องถิ่น การท่องเท่ียวแห่งประเทศไทยได้มีการก�าหนดแนวทางด้านการตลาดเพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวเมืองรอง  

โดยกระตุ้นการท่องเที่ยวในท้องถิ่น ภายใต้แคมเปญ “Amazing Thailand Go Local เที่ยวท้องถิ่นไทย ชุมชนเติบโต เมืองไทยเติบโต”  

เพือ่เป็นการกระจายโอกาสในเชงิพืน้ทีอ่กีทัง้กระจายโอกาสในเชงิรายได้จากการท่องเทีย่วให้ลงสู่เศรษฐกิจฐานรากด้วย การท่องเทีย่วนบัจาก

นีไ้ปต้องเป็นการท่องเทีย่วทีร่บัใช้ชมุชน ให้ท่องเทีย่วช่วยกระจายรายได้ผ่านการสร้างงาน สร้างอาชพี สร้างรายได้เสรมิแก่คนในชมุชน โดยที่

คนในชุมชนไม่จ�าเป็นต้องทิ้งอาชีพหลักเพื่อมาท�าท่องเที่ยวเพียงอย่างเดียว แต่สามารถท�าควบคู่กันไปได้ นอกจากช่วยสร้างรายได้เสริม 

กระจายความเสี่ยง สนับสนุนให้คนในชุมชนได้เรียนรู้การมีรายได้จากหลากหลายช่องทางแล้ว ยังช่วยลดความเหล่ือมล�้าภายในสังคม  

ยกระดบัรายได้ในชมุชนและท้องถิน่ให้ดขีึน้ เป็นรากฐานส�าคญัของการพฒันาสงัคมและเศรษฐกจิไทยอย่างยัง่ยนื จาก 55 เมอืงรองท่ีรฐับาล

ประกาศเพือ่สนบัสนนุให้การท่องเทีย่วเป็นเครือ่งมอืกระจายรายได้เข้าไปสูเ่มอืงรอง ด้วยการวางโครงสร้างพืน้ฐานและสิง่อ�านวยความสะดวก

ให้เอื้อกับการเดินทางและเพื่อรองรับนักท่องเที่ยว เห็นได้ว่ารัฐบาลเร่งลงทุนในโครงการขนาดใหญ่ (Mega Project) เช่น การวางโครงข่าย

การคมนาคม สร้างระบบรางรถไฟที่พาดผ่านเมืองรอง และการพัฒนาสนามบินในภูมิภาค การท่องเที่ยวเมืองรองประกอบด้วย 55 จังหวัด

ในประเทศไทย ทั้ง 5 ภาค ซึ่งในภาคใต้ประกอบด้วย 9 จังหวัด ได้แก่ ชุมพร ระนอง นครศรีธรรมราช พัทลุง ตรัง สตูล นราธิวาส ยะลา และ

ปัตตานี (โสรัจจะ ชมจ�าปี, 2561)

นอกจากนี ้กระทรวงการท่องเทีย่วและกฬีาจะเร่งด�าเนินการในการส่งเสรมิ สนบัสนนุและพฒันาอตุสาหกรรมการท่องเทีย่วเพือ่ให้

สอดคล้องกบัการด�าเนนิการของรฐับาลในการเสรมิสร้างและยกระดบัฐานรากเรือ่งของการท่องเทีย่วให้เข้มแขง็ และก่อให้เกดิประโยชน์ทาง

เศรษฐกิจ รวมถึงการกระจายรายได้จากเมืองหลักสู่เมืองรอง และลดความเหล่ือมล�้า รวมถึงการบูรณาการการท�างานร่วมกับทุกภาคส่วน 

เช่น กรมการท่องเที่ยว การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ซึ่งเป็นหน่วยงานในสังกัดกระทรวงฯ องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษ

เพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) หรือ อพท. ในการใช้เครื่องมือการท่องเที่ยวให้เกิดความครอบคลุมและทั่วถึง โดยเชื่อมโยง

ชุมชนให้มีส่วนร่วมในการอ�านวยความสะดวกให้กับนักท่องเที่ยวในด้านต่าง ๆ เพื่อให้เกิดความสอดคล้องในภาพรวมของนโยบายรัฐบาลใน

การกระจายรายได้สู่ชุมชนและลดความเหลื่อมล�้า เกิดการกระจายรายได้สู่เศรษฐกิจฐานรากเพิ่มขึ้น (พงษ์ภาณุ เศวตรุนทร์, 2561)

จงัหวดัระนองเป็นอกีจงัหวดัทีม่ปีระวตัคิวามเป็นมาทีย่าวนานตัง้แต่กรงุศรอียธุยาเรอืงอ�านาจ เดมิเป็นหวัเมอืงขนาดเลก็ขึน้กบัเมอืง

ชมุพร จงัหวดัระนองเป็นจงัหวดัทางภาคใต้ตอนบน ตดิกบัทะเลอนัดามนั มพีืน้ทีจ่งัหวดั ประมาณ 2,061,278 ไร่ มส่ีวนกว้างสุดจากทศิตะวนั

ออกสูทิ่ศตะวันตก ประมาณ 44 กโิลเมตร ส่วนทีแ่คบทีส่ดุกว้างประมาณ 9 กโิลเมตร พืน้ทีส่่วนใหญ่มสีภาพเป็นป่าไม้และภูเขาทีม่ต้ีนไม้ใหญ่

ค่อนข้างสมบรูณ์ ก่อให้เกดิแม่น�า้ ล�าธาร หลายสาย ลกัษณะภูมอิากาศเป็นแบบมรสุมร้อนช้ืน มฝีนตกเกอืบตลอดทัง้ปี เนือ่งจากได้รบัอิทธพิล

จากลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้และลมมรสุม ตะวันออกเฉียงเหนือ จึงได้รับขนานนามว่าเป็น “เมืองฝนแปด แดดสี่” การท่องเที่ยวในจังหวัด

ระนอง ได้รบัความนยิมจากนกัท่องเทีย่วอย่างต่อเนือ่ง แต่เมือ่ย้อนกลบัมามองการส่งเสรมิการท่องเทีย่วในจงัหวดัระนอง ส่วนใหญ่จะมุง่เน้น

น�าเสนอทรัพยากรด้านธรรมชาติ ที่มีอยู่เดิมและมีการส่งเสริม ฟื้นฟูประเพณีวัฒนธรรมบางประเภท พบว่าเมืองระนองนั้นมีทรัพยากรการ

ท่องเที่ยวหลากหลายท�าให้มีศักยภาพในการพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว เพื่อกระตุ้นให้นักท่องเที่ยวสนใจเดินทางมายังจังหวัดระนอง

เพิ่มมากขึ้นนั้นแต่คนในพื้นที่ยังขาดความรู้ ความเข้าใจเรื่องการพัฒนาและการส่งเสริมการท่องเที่ยว รวมถึงความภูมิใจทรัพยากรการท่อง

เที่ยว

ผูว้จิยัได้เลง็เหน็ว่า แนวทางทีจ่ะส่งผลให้การด�าเนนิการดงักล่าวประสบความส�าเรจ็จะต้องใช้การวจิยัเป็นกระบวนการศกึษา จงึได้

ด�าเนินการวิจัยเรื่อง “แนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวจังหวัดระนอง” เพื่อเป็นแนวการพัฒนาการท่องเที่ยวของจังหวัดระนองและสนอง

นโยบายของยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวแห่งชาติ ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2560-2564) มีวิสัยทัศน์ว่า “ประเทศไทยเป็นแหล่งท่องเที่ยวคุณภาพชั้นน�า

ของโลกที่เติบโตอย่างมีดุลยภาพบนพื้นฐานความเป็นไทยเพื่อส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคมและกระจายรายได้สู่ประชาชนทุกภาคส่วน

อย่างยั่งยืน” และเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการพฒันาการท่องเที่ยวสอดคลอ้ง กับนโยบายรัฐบาลที่ได้ปรับเปลีย่นแนวความคดิ

และวางแนวทางเพื่อให้ท้องถ่ินสามารถกระจายรายได้จากการท่องเท่ียวและเกิดการกระจายตัวทางการท่องเที่ยว โดยศึกษาทรัพยากรการ
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ท่องเทีย่วทีม่อียูเ่ป็นทรพัยากรการท่องเทีย่วหลกัเช่ือมโยงกบัความเป็นวิถชีวีติ ประเพณ ีสงัคมและวฒันธรรมในอดตี เพ่ือให้เกดิกจิกรรมการ

ท่องเที่ยว เป็นการส่งเสริมเศรษฐกิจ การสร้างงานและรายได้ให้กับคนในชุมชน บนพื้นฐานของ การหวงแหนรักษาอนุรักษ์และพัฒนาแหล่ง

ท่องเที่ยวในชุมชนของตัวเองได้อย่างถูกต้อง 

การทบทวนวรรณกรรม 

แนวคิดด้านการท่องเที่ยว นิศา ชัชกุล (2555) ให้ความหมายของการท่องเที่ยว (Tourism) หมายถึงกิจกรรมการเดินทางจากจุด

หนึง่ไปยงัอกีจดุหนึง่ ซ่ึงนบัตัง้แต่จดุเริม่ต้นจนถงึปลายทางจะต้องประกอบไปด้วยปัจจยัสามประการเป็นอย่างน้อย คอื การเดนิทาง การค้าง

แรม และการกินอาหารนอกบ้าน อุตสาหกรรมท่องเที่ยวเป็นอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจหลากหลายประเภท เพื่อตอบสนองความ

ต้องการของนักท่องเที่ยว โดยผลิตภัณฑ์ของอุตสาหกรรมท่องเที่ยวส่วนใหญ่จะเป็นบริการที่จับต้องไม่ได้ แต่จะปรากฏคุณค่าทางจิตใจที่นัก

ท่องเที่ยวได้รับจากการใช้บริการนั้น ๆ 

ฉันทัช วรรณถนอม (2552) อธิบายถึงความหมายการท่องเที่ยว ท่องเที่ยว คือ การด�าเนินกิจกรรมที่ให้บริการในด้านการน�าเที่ยว 

เช่น บริการด้านการขนส่งการเดินทาง บริการด้านร้านอาหารและที่พักแรม และบริการด้านการน�าเที่ยว ซึ่งในการด�าเนินการมุ่งหวังไปที่ผล

ก�าไรจะต้องอาศยัแรงงานและมกีารลงทนุสงู จ�าเป็นต้องใช้เทคนคิวชิาการเฉพาะทาง มกีารวางแผน การจดัองค์การและการตลาดให้ครอบคลมุ

ธรุกจิหลากหลายประเภทรวมกนัทัง้ทีเ่กีย่วข้องกบัการท่องเทีย่วโดยตรงและโดยอ้อม ดงันัน้อุตสาหกรรมท่องเทีย่วจงึมอีงค์ประกอบท่ีส�าคญั 

3 ส่วน คอื นกัท่องเทีย่ว ทรัพยากรการท่องเทีย่ว ธรุกจิในอตุสาหกรรมท่องเท่ียว การพจิารณาองค์ประกอบแต่ละส่วนจะท�าให้สามารถพัฒนา

อุตสาหกรรมท่องเที่ยวได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ (ปัญจวรรณ อ่อนหวาน, 2559)
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รูปที่ 1 องค์ประกอบอุตสาหกรรมท่องเที่ยว 
ท่ีมา: ปัญจวรรณ อ่อนหวาน, (PanchawanOnwan), 2016, p38 

 

แนวความคิดของการเดินทางท่องเที่ยว นอกจากความคุ้มค่าในเชิงเศรษฐกิจและสังคมน้ัน นักท่องเท่ียวมีการ

คํานึงถึงความสําคัญของการอนุรักษ์ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม รวมท้ังวัฒนธรรมที่แตกต่างกัน ทําให้การเปลี่ยนแปลงใน

ชุมชนอาจมีผลทําให้รูปแบบและกิจกรรมทางการท่องเท่ียวเปลี่ยนแปลงไป ซ่ึงเกิดการท่องเท่ียวรูปแบบใหม่ขึ้นมา จาก
กระแสการอนุรักษ์ รวมท้ังความต้องการท่ีจะคืนสภาพความสมบูรณ์ทางธรรมชาติ พร้อมกับการส่วนร่วมในการพัฒนาการ

ท่องเที่ยว โดยนักพัฒนาการท่องเท่ียวจากองค์การท่องเท่ียวโลก (World Tourism Organization: WTO) และสมาคม

ส่งเสริมการท่องเที่ยวภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก (Pacific Asia Travel Association: PATA) ได้เสนอรูปแบบการบริการท่ีมี

ความสอดคล้องกับการจัดการทรัพยากรการท่องเท่ียวของท้องถ่ิน และเป็นการพัฒนาการท่องเท่ียว การดําเนินงานท่ีจะให้

การท่องเท่ียวเป็นไปในทิศทางท่ีจะก่อให้เกิดความพึงพอใจของนักท่องเท่ียว รักษาทรัพยากรให้คงความดึงดูดสนใจ และ
พัฒนาให้เกิดการขยายตัวของอุตสาหกรรมท่องเท่ียว ซ่ึงอาจแบ่งได้เป็นการพัฒนาแหล่งท่องเท่ียว การพัฒนาบริการการ

ท่องเที่ยว และการส่งเสริมการท่องเท่ียว (ปิยะพร ศรีสมุทร, 2558) โดยใช้หลักแนวคิดการพัฒนาการท่องเท่ียวแบบย่ังยืน 
(Sustainable Tourism Development)  ตามแผนปฏิบัติการท่ีมีส่วนผลักดันให้เกิดการพัฒนาการท่องเท่ียวแบบย่ังยืน 
และมีความหมายรวมถึงการพัฒนาท่ีมุ่งทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อม ในขณะเดียวกันชุมชนควร

มีส่วนร่วมและได้รับผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจจากการท่องเที่ยวอย่างเท่าเทียมกันปัจจุบันการท่องเท่ียวของประเทศไทย มี
หลากหลายรูปแบบ การท่องเท่ียวโดยชุมชนเป็นฐาน ถือได้ว่าเป็นอีกรูปแบบหน่ึงในการท่องเที่ยว และเป็นเครื่องมือท่ี

ภาครัฐนํามาใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาชุมชน ชุติกาญจน์ กันทะอู (2560) ให้ความหมาย การท่องเที่ยวโดยชุมชนเป็น

ฐาน คือ เป็นการนําเอาทรัพยากรท่ีมีอยู่ในชุมชน มาใช้ประโยชน์ให้เกิดการท่องเท่ียวโดยคนในชุมชนทุกคนมีส่วนร่วมเป็น

คนจัดการโดยจะต้องคํานึงถึงความย่ังยืนของสิ่งแวดล้อม สังคม วัฒนธรรมท้องถ่ิน และคุณภาพชีวิตท่ีดีของคนในชุมชน

ด้วย Mill and Morrison (1992) กล่าวว่า องค์ประกอบของแหล่งท่องเท่ียว ประกอบด้วยปัจจัยพื้นฐาน (Infrastructure) 
ในด้านสาธารณูปโภค สาธารณูปการการขนส่งการสื่อสารการต้อนรับอย่างเป็นมิตร ต้อนรับด้วยใจ มีสิ่งดึงดูดใจ 
(Attractions) มีสิ่งอํานวยความสะดวก (Facilities) มารองรับ ท้ังในด้านร้านอาหาร ท่ีพัก ของท่ีระลึก และสิ่งที่ขาดไม่ได้ก็

คือ มีบริการท่ีประทับใจ Buhalis (2000) ได้อธิบายความหมายองค์ประกอบท่ีสําคัญทางการท่องเท่ียวประกอบไปด้วย 6 
ประการหรือ 6A’s ดังนี้ 1. แหล่งท่องเท่ียว (Attractions)2. การเข้าถึง (Accessibility) 3. สิ่งอํานวยความสะดวก 
(Amenities)4. โปรแกรมการท่องเท่ียวสําเร็จรูป (Available packages)5. กิจกรรม (Activities)6. การให้บริการของ

แหล่งท่องเที่ยว (Ancillary services) เป็นองค์ประกอบท่ีสามารถนํามาประยุกต์ใช้กับการท่องเท่ียวจังหวัดระนองได้อย่าง

เหมาะสม ในด้านแนวคิดเก่ียวกับการตลาดเพื่อการท่องเที่ยว เสรี วงษ์มณฑา (2547) ได้กล่าวถึงกระบวนการพัฒนางาน

องค์ประกอบ 

อุตสาหกรรมท่องเที่ยว 

นักท่องเที่ยว 

ธุรกิจในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว ทรัพยากรท่องเที่ยว 

รูปที่ 1 องค์ประกอบอุตสาหกรรมท่องเที่ยว 

ที่มา: ปัญจวรรณ อ่อนหวาน, (Panchawan Onwan), 2016, p38

แนวความคิดของการเดินทางท่องเที่ยว นอกจากความคุ้มค่าในเชิงเศรษฐกิจและสังคมนั้น นักท่องเที่ยวมีการค�านึงถึงความส�าคัญ

ของการอนรุกัษ์ทรัพยากรและสิง่แวดล้อม รวมทัง้วฒันธรรมทีแ่ตกต่างกนั ท�าให้การเปล่ียนแปลงในชุมชนอาจมผีลท�าให้รปูแบบและกจิกรรม

ทางการท่องเที่ยวเปลี่ยนแปลงไป ซึ่งเกิดการท่องเที่ยวรูปแบบใหม่ขึ้นมา จากกระแสการอนุรักษ์ รวมทั้งความต้องการที่จะคืนสภาพความ

สมบูรณ์ทางธรรมชาติ พร้อมกับการส่วนร่วมในการพัฒนาการท่องเที่ยว โดยนักพัฒนาการท่องเที่ยวจากองค์การท่องเที่ยวโลก (World 

Tourism Organization: WTO) และสมาคมส่งเสริมการท่องเที่ยวภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก (Pacific Asia Travel Association: PATA)  

ได้เสนอรปูแบบการบรกิารทีม่คีวามสอดคล้องกบัการจดัการทรพัยากรการท่องเทีย่วของท้องถิน่ และเป็นการพฒันาการท่องเทีย่ว การด�าเนนิ

งานที่จะให้การท่องเที่ยวเป็นไปในทิศทางที่จะก่อให้เกิดความพึงพอใจของนักท่องเที่ยว รักษาทรัพยากรให้คงความดึงดูดสนใจ และพัฒนา

ให้เกดิการขยายตวัของอตุสาหกรรมท่องเทีย่ว ซึง่อาจแบ่งได้เป็นการพฒันาแหล่งท่องเทีย่ว การพฒันาบริการการท่องเทีย่ว และการส่งเสรมิ

การท่องเที่ยว (ปิยะพร ศรีสมุทร, 2558) โดยใช้หลักแนวคิดการพัฒนาการท่องเที่ยวแบบยั่งยืน (Sustainable Tourism Development) 

ตามแผนปฏิบัติการที่มีส่วนผลักดันให้เกิดการพัฒนาการท่องเที่ยวแบบยั่งยืน และมีความหมายรวมถึงการพัฒนาที่มุ่งทั้งทางด้านเศรษฐกิจ 

สงัคม วัฒนธรรม และสิง่แวดล้อม ในขณะเดียวกันชุมชนควรมส่ีวนร่วมและได้รบัผลประโยชน์ทางเศรษฐกจิจากการท่องเทีย่วอย่างเท่าเทยีม

กัน ปัจจุบันการท่องเท่ียวของประเทศไทย มีหลากหลายรูปแบบ การท่องเที่ยวโดยชุมชนเป็นฐาน ถือได้ว่าเป็นอีกรูปแบบหนึ่งในการท่อง
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เทีย่ว และเป็นเครือ่งมอืทีภ่าครฐัน�ามาใช้เป็นแนวทางในการพฒันาชมุชน ชุตกิาญจน์ กนัทะอ ู(2560) ให้ความหมาย การท่องเท่ียวโดยชมุชน

เป็นฐาน คอื เป็นการน�าเอาทรพัยากรทีม่อียูใ่นชมุชน มาใช้ประโยชน์ให้เกดิการท่องเทีย่วโดยคนในชุมชนทกุคนมส่ีวนร่วมเป็นคนจดัการโดย

จะต้องค�านึงถึงความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อม สังคม วัฒนธรรมท้องถิ่น และคุณภาพชีวิตที่ดีของคนในชุมชนด้วย Mill and Morrison (1992) 

กล่าวว่า องค์ประกอบของแหล่งท่องเที่ยว ประกอบด้วยปัจจัยพื้นฐาน (Infrastructure) ในด้านสาธารณูปโภค สาธารณูปการการขนส่งการ

สื่อสารการต้อนรับอย่างเป็นมิตร ต้อนรับด้วยใจ มีสิ่งดึงดูดใจ (Attractions) มีสิ่งอ�านวยความสะดวก (Facilities) มารองรับ ทั้งในด้านร้าน

อาหาร ที่พัก ของที่ระลึก และสิ่งที่ขาดไม่ได้ก็คือ มีบริการที่ประทับใจ Buhalis (2000) ได้อธิบายความหมายองค์ประกอบที่ส�าคัญทางการ

ท่องเที่ยวประกอบไปด้วย 6 ประการหรือ 6A’s ดังนี้ 1. แหล่งท่องเที่ยว (Attractions) 2. การเข้าถึง (Accessibility) 3. สิ่งอ�านวยความ

สะดวก (Amenities) 4. โปรแกรมการท่องเที่ยวส�าเร็จรูป (Available packages) 5. กิจกรรม (Activities) 6. การให้บริการของแหล่งท่อง

เที่ยว (Ancillary services) เป็นองค์ประกอบที่สามารถน�ามาประยุกต์ใช้กับการท่องเที่ยวจังหวัดระนองได้อย่างเหมาะสม ในด้านแนวคิด

เกี่ยวกับการตลาดเพื่อการท่องเที่ยว เสรี วงษ์มณฑา (2547) ได้กล่าวถึงกระบวนการพัฒนางานการสื่อสารการตลาดที่ต้องการใช้การสื่อสาร

เพือ่จงูใจหลายรูปแบบกบักลุม่เป้าหมายอย่างต่อเนือ่ง โดยมุง่สร้างพฤตกิรรมของกลุ่มเป้าหมายให้ตรงกบัความต้องการของตลาด โดยพิจารณา

วธิกีารสือ่สารตราสนิค้า (Brand contacts) เพือ่กลุม่ผูบ้รโิภคได้รูจ้กัสนิค้า ในเรือ่งของส่วนประสมทางการตลาดจดัได้ว่าเป็นหวัใจส�าคญัของ

การบรหิารการตลาด เสร ีวงษ์มณฑา (2542) ได้ให้ความหมายของส่วนประสมทางการตลาด หมายถงึการมสีนิค้าทีส่ามารถตอบสนองความ

ต้องการของกลุม่ลกูค้าได้ และขายในราคาทีลู่กค้ายอมรบัได้ และยนิดทีีจ่ะจ่ายเงนิเพราะมองเหน็ว่าสนิค้านัน้มคีวามคุม้ค่า รวมถงึช่องทางการ

จัดจ�าหน่ายและกระจายสินค้าให้สอดคล้องกับพฤติกรรมการซื้อหาของผู้บริโภค เพื่ออ�านวยความสะดวกให้แก่ลูกค้าด้วยการพยายามจูงใจ

ให้เกดิความชอบในสนิค้าและพฤตกิรรมได้อย่างถกูต้องทีเ่ราเรยีกว่าส่วนประสมทางการตลาด ซึง่ประกอบด้วย ผลิตภัณฑ์ ราคา ช่องทางการ

จัดจ�าหน่าย และการส่งเสริมทางการตลาด ส่วนประสมทางการตลาดส�าหรับธุรกิจบริการ หรือ 7P’s ประกอบด้านผลิตภัณฑ์ (Product) 

ด้านราคา (Price) ด้านสถานท่ี (Place) ด้านการส่งเสริมการตลาด (Promotion) ด้านบุคคล (People) ด้านกระบวนการ (Process)  

ด้านสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ (Physical evidence)
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การสื่อสารการตลาดที่ต้องการใช้การส่ือสารเพื่อจูงใจหลายรูปแบบกับกลุ่มเป้าหมายอย่างต่อเนื่อง โดยมุ่งสร้างพฤติกรรม

ของกลุ่มเป้าหมายให้ตรงกับความต้องการของตลาด โดยพิจารณาวิธีการสื่อสารตราสินค้า (Brand contacts) เพ่ือกลุ่ม

ผู้บริโภคได้รู้จักสินค้าในเรื่องของส่วนประสมทางการตลาดจัดได้ว่าเป็นหัวใจสําคัญของการบริหารการตลาด เสรี วงษ์
มณฑา (2542) ได้ให้ความหมายของส่วนประสมทางการตลาด หมายถึงการมีสินค้าท่ีสามารถตอบสนองความต้องการของ

กลุ่มลูกค้าได้ และขายในราคาท่ีลูกค้ายอมรับได้ และยินดีท่ีจะจ่ายเงินเพราะมองเห็นว่าสินค้านั้นมีความคุ้มค่า รวมถึงช่อง
ทางการจัดจําหน่ายและกระจายสินค้าให้สอดคล้องกับพฤติกรรมการซ้ือหาของผู้บริโภค เพ่ืออํานวยความสะดวกให้แก่

ลูกค้าด้วยการพยายามจูงใจให้เกิดความชอบในสินค้าและพฤติกรรมได้อย่างถูกต้องท่ีเราเรียกว่าส่วนประสมทางการตลาด 
ซ่ึงประกอบด้วย ผลิตภัณฑ์ ราคา ช่องทางการจัดจําหน่าย และการส่งเสริมทางการตลาดส่วนประสมทางการตลาดสําหรับ

ธุรกิจบริการ หรือ 7P’s ประกอบด้านผลิตภัณฑ์ (Product) ด้านราคา (Price) ด้านสถานท่ี (Place) ด้านการส่งเสริม

การตลาด (Promotion) ด้านบุคคล (People) ด้านกระบวนการ (Process) ด้านสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ (Physical 
evidence) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 2 กรอบแนวคิดแนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวจังหวัดระนอง 
 

ผู้ให้ข้อมูล 
1. หน่วยงานภาครัฐ 
2. หน่วยงานภาคเอกชน 
3. ผู้แทนชุมชน 
4. ผู้แทนจากภาควิชาการ 

องค์ประกอบของการพัฒนาการท่องเที่ยว
เพ่ือสร้างศักยภาพการท่องเที่ยว (6 A’s) 
1. แหล่งท่องเท่ียว (Attractions) 
2. การเข้าถึง (Accessibility) 
3. ส่ิงอํานวยความสะดวก (Amenities) 
4. โปรแกรมการท่องเที่ยวสําเร็จรูป  
(Available Packages) 
5. กิจกรรม (Activities) 
6. บริการเสริม (Ancillaries) 

ส่วนประสมทางการตลาด (7P’s) เพ่ือการ
ส่งเสริมการท่องเทีย่ว 
1. ผลิตภัณฑ์ (Product) 
2. ราคา (Price) 
3. ช่องทางการจัดจําหน่าย (Place) 
4. การส่งเสริมทางการตลาด 
(Promotion) 
5. บุคคล (People) 
6. ลักษณะทางกายภาพ (Physical 
Evidence) 
7. กระบวนการ (Process) 

แนวทางการพัฒนาการ
ท่องเที่ยวจังหวัดระนอง 

ภาพที่ 2 กรอบแนวคิดแนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวจังหวัดระนอง
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กระบวนการ/วิธีการด�าเนินงาน/วิธีการวิจัย

ขอบเขตทางด้านสถานที่วิจัย

ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ก�าหนดพื้นที่จังหวัดระนอง 

ขอบเขตด้านประชากร

การวิจัยเชิงคุณภาพ

หน่วยงานภาครัฐ จ�านวน 7 ท่าน ได้แก่ รองผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง ผู้อ�านวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศเทศไทยส�านักงาน

ชุมพร (ชุมพร-ระนอง) ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดระนอง วัฒนธรรมจังหวัดระนอง สารวัตรสถานีต�ารวจท่องเที่ยว 2 (ระนอง) นักพัฒนาการ

ท่องเที่ยว และนักวิเคราะห์นโยบายและแผน

หน่วยงานภาคเอกชน จ�านวน 6 ท่าน ได้แก่ นายกสมาคมส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดระนอง ผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยว  

ผู้ประกอบการร้านของที่ระลึก ผู้ประกอบการที่พัก ผู้ประกอบการร้านอาหาร ผู้ประกอบการขนส่ง 

ผู้แทนชุมชน จ�านวน 8 ท่าน ได้แก่ ปราชญ์ชาวบ้านในพื้นที่แหล่งท่องเที่ยวจังหวัดระนอง 3 ท่าน ตัวแทนชุมชนจาก 5 อ�าเภอ  

6 ท่าน

ผู้แทนฝ่ายวิชาการ จ�านวน 4 ท่าน ได้แก่ นักวิชาการท่องเที่ยว พนักงานการตลาดท่องเที่ยว อาจารย์ประจ�าภาควิชาอุตสาหกรรม

ท่องเที่ยวและบริการ 2 ท่าน

วิธีด�าเนินการวิจัย

 การวจิยัครัง้นี ้เป็นการศกึษาแนวทางการพฒันาการท่องเทีย่วจงัหวดัระนอง มวีธีิการด�าเนนิงานวจิยัเชงิคณุภาพ (Qualitative 

Research) ผู้วิจัยได้ก�าหนดแนวทางขั้นตอน และวิธีการด�าเนินการวิจัยไว้ดังนี้

 1.  ผู้ให้ข้อมูลหลัก ประกอบด้วย หน่วยงานภาครัฐ จ�านวน 7 ท่าน หน่วยงานภาคเอกชน จ�านวน 6 ท่าน ผู้แทนชุมชน 

จ�านวน 8 ท่าน ผู้แทนฝ่ายวิชาการ จ�านวน 4 ท่าน (ประไพพิมพ์ สุธีวสินนนท์ และประสพชัย พสุนนท์, 2559)

  2.  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ส�าหรับเครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัยของกลุ่มตัวอย่างน้ัน ผู้วิจัยได้เลือกวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ 

(Qualitative Research) เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ครอบคลุมเนื้อหาอย่างสมบูรณ์ โดยแบ่งประเภทเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลได้ ดังนี้ 

แบบสัมภาษณ์ (Interview) แบบสัมภาษณ์นี้จะใช้ในการสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่าง ประกอบด้วย หน่วยงานภาครัฐ จ�านวน 7 ท่าน หน่วยงาน

ภาคเอกชน จ�านวน 6 ท่าน ผู้แทนชุมชน จ�านวน 8 ท่าน ผู้แทนฝ่ายวิชาการ จ�านวน 4 ท่าน ซึ่งเป็นการสัมภาษณ์แบบเชิงลึก (In-Depth 

Interview) แบบกึ่งโครงสร้าง ที่มีประเด็นค�าถามครอบคลุมกับวัตถุประสงค์งานวิจัยและกรอบแนวคิด โดยกรอบของโครงสร้างในการออบ

แบบเครื่องมือนั้นได้มาจากการศึกษาทบทวนจากเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

  3.  การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ ผู้วิจัยท�าการศึกษาและด�าเนินการสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย โดยมีขั้นตอนในการ

สร้างเครื่องมือ ดังนี้ 1) ศึกษาวรรณกรรมและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 2) สร้างแบบสัมภาษณ์ในการวิจัย โดยพิจารณาถึงแนวคิดให้ครอบคลุมถึง

วัตถุประสงค์ของการศึกษา 3) ตรวจสอบสามเส้าด้านข้อมูล (Data Triangulation) โดย ตรวจสอบข้อมูลที่ผู้วิจัยเก็บรวบรวมข้อมูลถูกต้อง

หรือไม่ และตรวจสอบสามเส้าด้านวิธีการรวบรวมข้อมูล (Methodological Triangulation) เป็นการใช้วิธีการรวบรวมข้อมูลที่หลากหลาย 

โดยใช้วิธีการสัมภาษณ์ควบคู่ไปกับการสังเกต 4) ท�าการปรับปรุงและแก้ไขแบบสัมภาษณ์เพื่อให้ได้เครื่องมือวิจัยที่สมบูรณ์และชัดเจนมาก

ยิ่งขึ้น เพื่อน�าไปเก็บรวบรวมข้อมูลจากผู้ให้ข้อมูลหลัก

 4.  การเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยได้เลือกท�าการเก็บข้อมูลโดยอาศัยการเก็บรวบรวมข้อมูลแบบการเก็บรวบรวมข้อมูลปฐม

ภูมิ (Primary Data) และการเก็บข้อมูลเชิงคุณภาพ การเก็บรวบรวมข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) ผู้วิจัยได้เก็บรวบรวมข้อมูลปฐมภูมิด้วย

วธิกีารสมัภาษณ์แบบเชงิลกึ (In-Depth Interview) ซึง่เป็นค�าถามแบบก่ึงโครงสร้างจากผูใ้ห้ข้อมูลส�าคญัทัง้สิน้ จ�านวน 25 คน ประกอบด้วย 

หน่วยงานภาครัฐ จ�านวน 7 ท่าน หน่วยงานภาคเอกชน จ�านวน 6 ท่าน ผู้แทนชุมชน จ�านวน 8 ท่าน ผู้แทนฝ่ายวิชาการ จ�านวน 4 ท่าน

 5.  การวิเคราะห์ข้อมูล ในการวิเคราะห์ข้อมูลจากการสัมภาษณ์ และสามารถวิเคราะห์ข้อมูลออกมาได้ ดังนี้ น�าข้อมูลที่ได้

จากการสัมภาษณ์และการถอดเทปจากการสัมภาษณ์เชิงลึกมาเรียบเรียงจัดพิมพ์เป็นบันทึก (Transcript) พร้อมที่จะท�าการวิเคราะห์  

(Content Analysis) ด้วยการเปรียบเทียบข้อมูล (Content Comparison) โดยการน�าข้อมูลมาเทียบมีความเป็นรูปธรรมมากขึ้น 

โดยที่ผู้วิจัยสังเกต หรือรวบรวมข้อมูลได้หลากหลายอย่างแล้วน�ามาแยกตามชนิดน�ามาเปรียบเทียบกันโดยหาความสัมพันธ์จากสิ่งต่าง ๆ  

เหล่านั้น และสรุปผลออกมา
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ผลการด�าเนินงาน/ผลการวิจัย 

ผลจากการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลหลัก และการศึกษาข้อมูลเพิ่มเติม ในเรื่องขององค์ประกอบของการพัฒนาการท่องเที่ยวเพื่อสร้าง

ศักยภาพการท่องเที่ยว (6 A’s) และส่วนประสมทางการตลาดเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว (7 P’s) ในส่วนนี้ผู้วิจัยน�าผลที่ได้วิเคราะห์สรุปตาม

วัตถุประสงค์ ดังนี้

วตัถปุระสงค์ข้อทีห่นึง่ พบว่าทรพัยากรการท่องเทีย่วของจงัหวดัระนอง มคีวามพร้อมและศกัยภาพในการท่องเทีย่วทีห่ลากหลาย

และยงัเปิดโอกาสให้ผูม้าเยอืนได้เรยีนรู ้ได้อย่างชัดเจน นอกเหนอืจากนัน้ยังสามารถสัมผสัวถิชีวีติ วัฒนธรรมชมุชน จังหวดัระนองอยูต่ดิทะเล

อันดามัน ท�าให้มีความอุดมสมบูรณ์ ด้านทรัพยากรธรรมชาติ ที่หลากหลายไม่ว่าจะเป็นทั้ง ทะเล ภูเขา น�้าตก มีแหล่งด�าน�้าซึ่งเป็นที่รู้จักใน

หมู่นักท่องเที่ยว และจังหวัดระนองน้ันยังมีแหล่งน�้าแร่ร้อนธรรมชาติอยู่ในหลายพื้นที่ของจังหวัดมีพื้นที่สงวนชีวมณฑลป่าชายเลนแห่งแรก

ของโลกมีชื่อว่า พื้นที่ชีวมณฑลระนอง มีความอุดมสมบูรณ์ และมีความหลากหลายทางชีวภาพ แหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดระนองนั้นส่วน

ใหญ่มีการเข้าถึงที่สะดวก รวมทั้งสิ่งอ�านวยความสะดวกและบริการเสริมที่คอยรองรับนักท่องเที่ยว

วตัถปุระสงค์ข้อทีส่อง พบว่า จากการสมัภาษณ์เจ้าหน้าท่ีภาครฐั ภาคเอกชน ผูแ้ทนชมุชน และนกัวชิาการ แนวทางการพฒันาการ

ท่องเที่ยวจังหวัดระนอง สามารถพิจารณาได้ออก 3 ประเด็นส�าคัญ ดังนี้ 

 1)  ด้านสร้างอัตลักษณ์ของสินค้าที่เป็นของจังหวัดระนอง ควรส่งเสริมให้บุคลากรในท้องถ่ินร่วมกันก�าหนดและค้นหา 

อตัลกัษณ์ของสนิค้าทีเ่ป็นเอกลกัษณ์ของท้องถ่ิน เพ่ือใช้ในการน�ามาส่งเสรมิการท่องเทีย่วผ่านสนิค้าพืน้เมอืง หน่วยงานทีเ่กีย่วข้องจะต้องเร่ง

ส่งเสรมิและพฒันาเพิม่ศกัยภาพให้แก่ผูผ้ลติเพือ่เพิม่ศกัยภาพในการแข่งขนั โดยพฒันาเพิม่ขดีความสามารถในการพฒันาสนิค้าให้มคุีณภาพ 

และพัฒนาบรรจุภัณฑ์ให้มีรูปแบบที่เหมาะสมสอดคล้องกับความต้องการของตลาด

 2)  ด้านการประชาสัมพันธ์และการบอกต่อเรื่องราวการท่องเที่ยว ให้ครอบคลุมและทั่วถึงทุกช่องทาง การสร้างสตอร่ีและ

กจิกรรมเป็นสิง่ส�าคัญส�าหรบัจงัหวดัระนอง เพือ่สร้างความแตกต่างจากจงัหวดัอืน่ อาจเจาะตลาดมคีวามต้องการเฉพาะเนือ่งจากทีผ่่านมาระ

นองยังขาดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวที่เชื่อมโยงระหว่างทรัพยากรและส่ิงแวดล้อมที่สอดคล้องกับกลุ่มนักท่องเที่ยว จังหวัดระนองควร

จะพัฒนาการท่องเที่ยวด้วยจุดเด่นของจังหวัดระนอง ไม่ว่าจะเป็นด้านธรรมชาติ ด้านสถานที่ท่องเที่ยว และด้านประวัติศาสตร์ 

 3)  ด้านศกัยภาพกจิกรรมด้านการท่องเทีย่วจงัหวดัระนอง พฒันารปูแบบการให้บริการ การท่องเทีย่วอย่างเตม็รูปแบบและ

มีมาตรฐานการให้บริการ เป็นไปในแนวทางเดียวกันโดยเริ่มจากการพัฒนาตัวบุคคล สมาชิกท่องเที่ยวที่อยู่ในชุมชนให้มีศักยภาพองค์ความ

รู้ในการพัฒนาส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างต่อเนื่อง ทั้งเรื่องของการเป็นเจ้าบ้านที่ดี การให้ความรู้เรื่องการพัฒนาสารสนเทศเพื่อการส่งเสริม

การตลาด การประชาสมัพนัธ์ และการสร้างสรรค์ผลติภณัฑ์ทางการท่อองเทีย่วให้มคีวามน่าสนใจรปูแบบกจิกรรม ทีน่่าสนใจและสอดประสาน

ในทุกภาคส่วน มีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนร่วมกัน เพื่อเป้าหมายเดียวกันคือการพัฒนาที่ยั่งยืน

อภิปรายผล สรุปและข้อเสนอแนะ 

อภิปรายผล

ผลจากการสัมภาษณ์ผู้เก่ียวข้อง และการศึกษาข้อมูลเพิ่มเติม ในเรื่องขององค์ประกอบของการพัฒนาการท่องเที่ยวเพื่อสร้าง

ศักยภาพการท่องเที่ยว (6 A’s) และส่วนประสมทางการตลาดเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว (7 P’s) การศึกษาจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และ

อุปสรรค วิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน ภายนอก (SWOT Analysis) ในส่วนน้ีผู้วิจัยน�าผลที่ได้วิเคราะห์สรุป เพื่อแสวงหาแนวทางการ

พัฒนาการท่องเที่ยวจังหวัดระนอง ซึ่งสามารถสรุปแนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวจังหวัดระนอง ได้ 3 ด้านดังนี้

1.  ด้านสร้างอตัลกัษณ์ของสนิค้าทีเ่ป็นของจงัหวดัระนอง ควรส่งเสรมิให้บคุลากรในท้องถิน่ร่วมกนัก�าหนดและค้นหาอตัลกัษณ์

ของสินค้าที่เป็นเอกลักษณ์ของท้องถิ่น เพื่อใช้ในการน�ามาส่งเสริมการท่องเที่ยวผ่านสินค้าพื้นเมือง หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะต้องเร่งส่งเสริม

และพัฒนาเพิ่มศักยภาพให้แก่ผู้ผลิตเพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน โดยพัฒนาเพิ่มขีดความสามารถในการพัฒนาสินค้าให้มีคุณภาพ  

และพัฒนาบรรจุภัณฑ์ให้มีรูปแบบที่เหมาะสมสอดคล้องกับความต้องการของตลาด ตลอดจนพัฒนาขีดความสามารถในการบริหารจัดการ

ธุรกิจควบคู่กันไป หลากหลายผลิตภัณฑ์ครอบคลุมทั้งจังหวัดเป็นผลให้ประชาชนมีงานท�า มีรายได้จากการจ�าหน่ายผลิตภัณฑ์ สามารถช่วย

เหลอืครอบครวัได้ สอดคล้องกบังานของ ชตุกิาญจน์ กนัทะอ ู(2560) พบว่า บ้านร่องฟองมศีกัยภาพเบือ้งต้นใน 5 ด้าน ได้แก่ 1.ด้านทรพัยากร

ท่องเที่ยว มีทรัพยากรท่องเที่ยวประเภทภูมิปัญญาพื้นบ้าน วิถีชีวิตและการประกอบอาชีพ เช่น แหล่งตีเหล็กท�าเครื่องมือ แหล่งผลิตตัดเย็บ

เสื้อผ้า มัดย้อมผ้า 2.ด้านการเข้าถึงทรัพยากรท่องเที่ยว มีเส้นทางคมนาคมที่เข้าถึงสะดวกและปลอดภัยเดินทางเข้าถึงชุมชนได้ท้ังรถยนต์

ส่วนบุคคลและรถโดยสารสาธารณะ ตลอดจนมีเส้นทางเชื่อมโยงพื้นที่ใกล้เคียงแหล่งท่องเที่ยวชุมชนอื่น ๆ 3.ด้านสิ่งอ�านวยความสะดวก 
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มีสิ่งอ�านวยความสะดวกพื้นฐาน มาตรฐานครบถ้วนและเพียงพอ เช่น ไฟฟ้า น�้าประปา เครือข่ายอินเทอร์เน็ต สถานพยาบาลชุมชน ร้านค้า 

4.ด้านความสามารถในการรองรับนักท่องเท่ียว สามารถรองรับนักท่องเที่ยวทั้งไปและกลับ หรือพักค้างคืน 5.การจัดการท่องเที่ยว  

มีการวางแผนและด�าเนินการโดยผู้น�าท้องถิ่น หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและการมีส่วนร่วมจากประชาชน

2.  ด้านประชาสมัพนัธ์และการบอกต่อเรือ่งราวการท่องเทีย่ว ให้ครอบคลมุและทัว่ถึงทกุช่องทาง การสร้างสตอรีแ่ละกจิกรรม

เป็นสิ่งส�าคัญส�าหรับจังหวัดระนอง เพื่อสร้างความแตกต่างจากจังหวัดอื่น อาจเจาะตลาดมีความต้องการเฉพาะเนื่องจากที่ผ่านมาระนองยัง

ขาดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวที่เชื่อมโยงระหว่างทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมที่สอดคล้องกับกลุ่มนักท่องเที่ยว จังหวัดระนองควรจะ

พฒันาการท่องเทีย่วด้วยจดุเด่นของจงัหวดัระนอง ไม่ว่าจะเป็นด้านธรรมชาต ิด้านสถานทีท่่องเทีย่ว และด้านประวตัศิาสตร์ ซึง่จงัหวดัระนอง

มีศักยภาพด้านการท่องเท่ียวค่อนข้างสูง แหล่งท่องเท่ียวดังกล่าวนี้มีศักยภาพส�าคัญในการดึงดูดแต่ยังไม่เป็นที่รู้จักของนักท่องเที่ยวทั้งใน

ประเทศและต่างประเทศ สอดคล้องกับงานวิจัยของ ณัฐรินทร์ ปริวงศ์กุลธร (2562) ศึกษาเรื่อง แนวทางการส่งเสริมศักยภาพการท่องเที่ยว

ของจังหวัดสมุทรสาคร พบว่า การท่องเที่ยวของจังหวัดสมุทรสาครมีศักยภาพหลายด้าน ได้แก่ท�าเลที่ตั้งใกล้กรุงเทพมหานคร มีความหลาก

หลายของการท่องเที่ยว อาทิ การท่องเที่ยววัฒนธรรม การท่องเที่ยวเชิงเกษตร รวมถึงการท่องเที่ยววิถีประมง ข้อมูลจากการสัมภาษณ์บ่งชี้

ว่าควรสนบัสนนุความร่วมมอืของภาครฐัและภาคเอกชนในการจดัการการท่องเทีย่ว การประชาสมัพนัธ์แหล่งท่องเทีย่ว รวมถงึการสร้างความ

ตระหนกัรบัรูแ้ละความเข้าใจในการพฒันาการท่องเทีย่วอย่างยัง่ยนืของจงัหวดัสมทุรสาคร ดงันัน้การประชาสมัพนัธ์และการท�าตลาดเชงิรกุ

ในกลุ่มนักท่องเที่ยวคุณภาพจังหวัดระนองจึงต้องเร่งด�าเนินการเพื่อให้เกิดสร้างการรับรู้ในทุกช่องทาง การประชาสัมพันธ์และการบอกต่อ

เรื่องราวการท่องเที่ยว โดยน�าเสนอข้อมูลผ่านงานต่าง ๆ และทางอินเตอร์เน็ตต้องพึ่งพาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการส่งต่อข้อมูล การ

โฆษณาประชาสมัพนัธ์ การจดักจิกรรมส่งเสรมิการท่องเทีย่วการตลาดท่องเทีย่ว การตลาดออนไลน์ และอืน่ ๆ  ทีเ่กีย่วข้องกบัแหล่งท่องเทีย่ว 

เพื่อเป็นเครื่องมือในการสื่อสารทางการท่องเท่ียวและเข้าถึงกลุ่มนักท่องเท่ียวได้รวดเร็วยิ่งขึ้นจะก่อให้เกิดกระแสการเดินทางมาท่องเที่ยว

จังหวัดระนอง ต่อไปจากนโยบายของรัฐบาลที่ต้องการยกระดับประเทศไทยไปสู่การเป็นแหล่งท่องเที่ยวคุณภาพ จะน�าไปสู่การท่องเท่ียว

อย่างยั่งยืน 

3.  ด้านศักยภาพกิจกรรมด้านการท่องเท่ียวจังหวัดระนองพัฒนารูปแบบการให้บริการ การท่องเที่ยวอย่างเต็มรูปแบบและ

มีมาตรฐานการให้บริการ เป็นไปในแนวทางเดียวกันโดยเริ่มจากการพัฒนาตัวบุคคล สมาชิกท่องเที่ยวที่อยู่ในชุมชนให้มีศักยภาพองค์ความ

รู้ในการพัฒนาส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างต่อเนื่อง ทั้งเรื่องของการเป็นเจ้าบ้านที่ดี การให้ความรู้เรื่องการพัฒนาสารสนเทศเพื่อการส่งเสริม

การตลาด การประชาสมัพนัธ์ และการสร้างสรรค์ผลติภณัฑ์ทางการท่องเทีย่วให้มคีวามน่าสนใจรปูแบบกจิกรรม ทีน่่าสนใจและสอดประสาน

ในทุกภาคส่วน มีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนร่วมกัน เพื่อเป้าหมายเดียวกันคือการพัฒนาที่ยั่งยืน สอดคล้องกับงานวิจัยของ วีระพล ทองมา 

วินิตรา ลีละพัฒนา และนวนจันทร์ ทองมา (2545) ที่ศึกษาเรื่องการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมอย่างยั่งยืนของชุมชนชาวจีนในพื้นที่

ลุ่มน�้าแม่งอน อ�าเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ พบว่า ศักยภาพของชุมชนชาวจีนยูนานนั้น มีศักยภาพในการเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม

ระดับมาก ทั้งนี้เนื่องจากในพื้นที่ของชุมชนเป็นที่ตั้งของพิพิธภัณฑ์โรงงานหลวงที่ 1 (ฝาง) ซึ่งถือเป็นพิพิธภัณฑ์ที่มีชีวิต โดยมุ่งเน้นให้ชุมชน

และคนภายในชุมชนเป็นศูนย์กลางในการเล่าเรื่องราว ดังนั้นแนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวจังหวัดระนองท่ีส�าคัญจึงควรมุ่งเน้นพัฒนา

ศักยภาพคนในชุมชน ให้สามารถน�าทรัพยากรท่องเที่ยวที่มีอยู่ในท้องถิ่น มาบริหารจัดการเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว ไม่ว่าจะเป็นภูมิปัญญา

ท้องถิ่นที่สืบมาจากบรรพบุรุษ เช่น การร่อนแร่ หรืออาจเป็นอัตลักษณ์ของท้องถิ่นที่ไม่มีที่ใดเหมือน สิ่งเหล่านี้สามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวได้

เป็นอย่างด ีเพยีงแต่ต้องมกีารบรหิารจดัการทีด่ ีมกีารประชาสมัพนัธ์ และมกีารร่วมแรงร่วมใจจากทกุฝ่ายทีเ่กีย่วข้อง ทัง้คนในชมุชน ภาครฐั 

ภาคเอกชน และภาควิชาการ

ข้อเสนอแนะ

1.  หน่วยงานภาครัฐและทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ควรมีจัดท�าสื่อการน�าเสนอ และประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการพัฒนาและส่งเสริม

การท่องเที่ยวในจังหวัดระนอง ให้มีความหลากหลาย น่าสนใจ สร้างความเป็นเอกลักษณ์ให้เด่นชัดตามบริบทของแต่ละพื้นที่ ในรูปแบบของ

รายการ น�าเที่ยว วีดีทัศน์แนะน�าชุมชน/แนะน�าแหล่งท่องเที่ยว บูรณาการในการจัดท�าสื่อ ทั้งประเภทออนไลน์ (Online) และสื่อออฟไลน์

(Offline)

2.  ภาครัฐควรสร้างความร่วมมือให้ ภาคเอกชนและสถาบันอุดมศึกษา เข้ามามีส่วนร่วมในการส่งเสริมและสนับสนุนด้านการ 

ท่องเที่ยวของจังหวัดระนองให้มากยิ่งขึ้น อาทิเช่น การบูรณาการท�างานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง การสนับสนุนเชิงวิชาการ การบริการ

วิชาการ การวิจัยและพัฒนาภาคธุรกิจการบริการ โรงแรม ภัตตาคาร ร้านค้า
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3.  ควรส่งเสริมให้มีการจัดท�ากฎ ระเบียบ ส�าหรับการเข้าชมสถานที่ต่าง ๆ อย่างเหมาะสม เพื่อเป็นการอนุรักษ์ทรัพยากรการ

ท่องเที่ยวและสามารถพัฒนาไปสู่การท่องเท่ียวแบบยั่งยืนและมีการใช้กฎหมายในการควบคุมดูแล รักษาสภาพส่ิงแวดล้อมของแหล่งท่อง

เที่ยวอย่างเคร่งครัด โดยเน้นการแนะน�า ตักเตือน ให้ความรู้สร้างวินัยการท่องเที่ยวควบคู่กันไป

4.  ควรศึกษาเก่ียวกับแนวทางการพัฒนาบุคลากรภาคการท่องเท่ียวและการบริการของจังหวัดระนองให้มีความพร้อมในระดับ

สากล

5.  ควรศึกษาวิจัยเรื่อง แนวทางการเชื่อมโยงการท่องเที่ยวกับประเทศเพื่อนบ้านฝั่งอันดามัน
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การสังเคราะห์งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการพัฒนาทุนมนุษย์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ในจังหวัดนครราชสีมา

The Synthesis of Research Factors Influencing Human Capital Development

 of Local Administrations in Nakhonratchasima Province

เจนยุทธ ทั่งกลาง1, บุญทัน ดอกไธสง2 และ สุรพล สุยะพรหม3 

Janeyoot Tungklang1, Boontan Docktaisong2 and Surapol Suyaprom 3

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

บทคัดย่อ 

การวิจัยในคร้ังนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสังเคราะห์ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการพัฒนาทุนมนุษย์ โดยเป็นการศึกษาวิจัยในเชิงเอกสาร 

โดยการสังเคราะห์เชิงคุณลักษณะ โดยใช้เนื้อหาสาระเฉพาะส่วนที่เป็นข้อค้นพบของรายงานวิจัยซ่ึงมีความสอดคล้องกับงานที่ผู้วิจัยก�าลัง

ศึกษามาเป็นฐานในการวิเคราะห์ สังเคราะห์เนื้อหา และน�าเสนอผลการวิเคราะห์เป็นล�าดับขั้น ผลการวิจัยพบว่า 1) ปัจจัยด้านสมรรถนะ 

ประกอบด้วย การมุ่งผลสัมฤทธิ์ การสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ การบริการที่ดี จริยธรรมและความร่วมแรงร่วมใจ 2) ปัจจัยด้าน 

รูปแบบการพัฒนา ประกอบด้วย การศึกษา การอบรม และการพัฒนา 3) การพัฒนาทุนมนุษย์ ประกอบด้วย การพัฒนาทางกายภาพ  

การพัฒนาจิตใจและการสร้างจิตส�านึกการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม และ การพัฒนาความรู้ ทักษะ และการท�างาน

ค�าส�าคัญ: ปัจจัยที่มีอิทธิพล, การพัฒนา, ทุนมนุษย์, สมรรถนะ 

Abstract

This research aims to synthesize factors that influence the development of human capital. It is a documented 

study by feature synthesis using specific material that is the findings of the research report, which are consistent with 

the work that the researchers are studying as a base for analysis. 1) Competency factors include the aim of achievement 

motivation, service mind, expertise, integrity, and teamwork) 2) Development factors including education, training and 

development 3) Human capital development includes: Physical development Mental development and consciousness 

creation, moral development, ethics and knowledge development, skills and work.

Keywords: influencing factors, development, human capital, competency

บทน�า 

ในยุคโลกาภิวัตน์ซึ่งเป็นยุคแห่งข้อมูลข่าวสาร ทุกคนสามารถสัมผัสกันได้ทั่วไป มีการเปลี่ยนแปลงในลักษณะทั้งโลก ในสังคมแบบ

ใหม่ทีเ่รยีกว่า สงัคมสารสนเทศ สงัคมแห่งการเรยีนรูห้รอืเป็นสังคมเศรษฐกจิฐานความรู้ลักษณะดงักล่าวส่งผลท�าให้สังคม ทีม่คีวามรูจ้ะกลาย

มาเป็นทรัพยากรท่ีมีค่ายิ่ง การพัฒนาความรู้ใหม่ๆ เพื่อการแข่งขันและเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งจะเป็นฐาน ที่ส�าคัญอย่างยิ่งของ

กระบวนการพฒันาประเทศ ทนุมนษุย์ถอืว่าเป็นทรพัยากรทางการบรหิารทีม่คุีณค่าทีสุ่ดในองค์การ เพราะนอกจากจะใช้ความรู ้ความสามารถ 

ทักษะ และประสบการณ์จากทุนมนุษย์แล้ว ทุนมนุษย์ยังสามารถบริหารจัดการทรัพยากรทางการบริหารอื่น ๆ ได้อีกด้วย องค์การต่าง ๆ  

จึงพยายามที่จะค้นหาทุนมนุษย์ท่ีมีคุณภาพเข้ามาท�างาน ซึ่งหมายถึงคนที่มีทักษะสูง มีความคิดสร้างสรรค์ มีแรงจูงใจ มีความร่วมมือกัน  

และเป็นบุคคลที่รอบรู้ซ่ึงเข้าใจถึงกลไกของสภาวะ แวดล้อมในการด�าเนินงานขององค์กรและน�าองค์กรไปสู่การแข่งขันได้ มีความเข้าใจใน

1 นิสิตหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย/ Department Public  

Administration, Faculty of Social Science, Mahachulalongkornrajavidyalaya University, jane_4650@hotmail.com
2 ภาควิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย/ Department Public Administration, Faculty of Social 

Science, Mahachulalongkornrajavidyalaya University
3 ภาควิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย/ Department Public Administration, Faculty of Social  

Science, Mahachulalongkornrajavidyalaya University
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บทบาทหน้าที ่ทีส่อดคล้องกบัวสิยัทศัน์ การสร้างคณุค่าและการแข่งขันขององค์การ โดยการวจิยัครัง้นีจ้งึมุง่ศกึษาปัจจัยเชิงสาเหตทุีม่อีทิธพิล

ต่อการพัฒนาทุนมนุษย์ในด้านสมรรถนะ และวิธีการพัฒนา เพื่อพัฒนาเป็นตัวแบบการพัฒนาทุนมนุษย์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

ให้มีศักยภาพและขีดความสามารถในระดับที่องค์การต้องการ

วัตถุประสงค์การวิจัย 

เพื่อสังเคราะห์ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการพัฒนาทุนมนุษย์ในด้านสมรรถนะ และวิธีการพัฒนา

 

การทบทวนวรรณกรรม

แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับการพัฒนาทุนมนุษย์

การพัฒนาทุนมนุษย์เป็นการพัฒนาความเจริญงอกงามของหรือพัฒนาการของความรู้ ทักษะ ความสามารถ และคุณลักษณะอื่นๆ

ที่มีอยู่ในตัวบุคคลทุนมนุษย์หรือบุคลากรในองค์การท่ีสามารถสร้างผลงานให้แก่องค์การและใช้ความสามารถของตนในทุก ๆ ด้านในการ

พัฒนาองค์กรให้เป็นข้อได้เปรียบในการแข่งขัน และเป็นภูมิคุ้มกันผลกระทบทั้งหลายที่มีต่อองค์กร 

แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับสมรรถนะ

ค�าว่า สมรรถนะ (Competence) ปรากฎขึ้นครั้งแรกในงานเขียนของ R. W. White ที่เกี่ยวข้องกับการกระตุ้นผลการท�างาน 

โดยพบว่าพฤติกรรมต่างๆที่ใช้ในการปฏิสัมพันธ์อย่างมีประสิทธิภาพกับสิ่งแวดล้อม (White. R. W, 1959 : 299) แต่ที่ได้รับความสนใจมาก

คือในช่วงต้นทศวรรษที่ 1970 ที่ ศาสตราจารย์ David C. McClelland แห่งมหาวิทยาลัย ฮาร์วาร์ดได้วิจัยในปี ค.ศ. 1973 โดยท�าการ

สอบถาม เจ้าหน้าที่ ที่ท�างานได้ดีและไม่ได้ตามเกณฑ์ในเรื่องความส�าเร็จและความล้มเหลว และจากการศึกษาพบว่า ผู้ท�างานเก่งไม่ใช่คนที่

เรยีนเก่ง แต่ต้องเป็นคนทีส่ามารถประยกุต์ใช้หลกัการหรอืองค์ความรูท้ีต่น จึงเรยีกว่าคนนัน้มสีมรรถนะทีเ่หมาะสมกบังานนัน้(Mc Clelland. 

D.C.,1973 : 10-14)

แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับวิธีการพัฒนา 

การพัฒนาทุนมนุษย์ให้มีศักยภาพสูงเพื่อให้เกิดผลตอบแทนสูงสุด เป็นการเพิ่มทักษะด้วยการฝึกอบรมเพื่อให้ปฏิบัติงานได้อย่าง

ถกูต้อง หรอือาจด�าเนนิความพยายามชนดิอืน่ ทีจ่ะท�าให้สมรรถภาพเชงิสร้างสรรค์ของแต่ละคนสอดคล้องกบังานในหน้าทีท่ีบ่คุคลแต่ละคน

รบัผดิชอบ การเรยีนรู้จากประสบการณ์ทีเ่กดิจาก การจดักจิกรรมทีเ่ป็นระบบและต่อเนือ่งในเวลาทีเ่หมาะสม และสามารถสร้างกจิกรรมเพือ่

ให้เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม ของบุคลากรได้อย่างดี 

 วิธีการวิจัย 

การศึกษาวิจัย “ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการการพัฒนาทุนมนุษย์” ผู้วิจัยได้ก�าหนดการศึกษาวิจัยในเชิงเอกสาร (Documentary 

Research) โดยการสงัเคราะห์เชงิคณุลกัษณะ(Qualitative Synthesis) เป็นการสังเคราะห์เนือ้หาสาระด้วยการวธิกีารบรรยายจนได้บทสรปุ

รวมข้อค้นพบ เพื่อน�ามาวิเคราะห์และสังเคราะห์หาปัจจัยที่มีอิทธิพลทางตรง ดังนั้นผู้วิจัยจึงก�าหนดข้อมูลเพื่อทบทวน จ�านวน 47 เร่ือง 

แบ่งเป็น หนงัสอื ซึง่ตพีมิพ์ระหว่างปี พ.ศ. 2548 – 2560 จ�านวน 12 เรือ่ง, บทความวจัิยจากวารสาร ซึง่ตพีมิพ์ระหว่างปี พ.ศ. 2551 - 2560 

จ�านวน 1 เรื่อง, งานวิจัยระดับปริญญาเอก ซึ่งตีพิมพ์ระหว่างปี พ.ศ. 2551 - 2560 จ�านวน 25 เรื่อง , งานวิจัยทั่วไป ซึ่งตีพิมพ์ระหว่างปี 

พ.ศ. 2551 - 2560 จ�านวน 2 เรื่อง และหนังสือของต่างประเทศ ซึ่งตีพิมพ์ระหว่างปี ค.ศ. 1971 - 1999 จ�านวน 7 เรื่อง ซึ่งมีความสอดคล้อง

กบังานทีผู่ว้จิยัก�าลงัศกึษาในบรบิทของ สมรรถนะ, วธิกีารพฒันา และการพฒันาทนุมนษุย์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่มาเป็นฐานในการ

วเิคราะห์ และการสังเคราะห์งานวจัิย (Systematic Reviews) เป็นการวเิคราะห์โดยใช้วธิกีารทางสถติใินการรวบรวมผลของงานวจิยัในแต่ละ

เรื่องมาสรุป มีการให้ค่าเชิงปริมาณที่แน่นอน และน�าเสนอผลการวิเคราะห์เป็นล�าดับขั้น 

ผลการวิจัย 

ผูว้จิยัได้วเิคราะห์ สงัเคราะห์แนวคดิ และข้อค้นพบจากผลงานวจิยัในบรบิทปัจจยัทีม่อีทิธพิลต่อการการพฒันาทนุมนษุย์ เพือ่ค้นหา

คุณลักษณะของปัจจัยด้านการพัฒนาทุนมนุษย์ที่มีอิทธิพลทางตรงต่อแนวคิด การพัฒนาทุนมนุษย์ พบว่า 
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ตารางที่ 1 การวิเคราะห์แนวคิด และข้อค้นพบจากผลงานวิจัยในบริบทปัจจัยที่ส่งผลต่อสมรรถนะ

ที่ ผู้วิจัย/นักคิด
สังเคราะห์ตัวแปร

A B C D E F G H I

1 ภวัต นิตย์โชติ (2560) P P P P P P

2 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (2558) P P P P P

3 อัจฉรา หล่อตระกูล (2557) P P P P P

4 ส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (2553) P P P P P

5 สถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน (2553) P P P P P

6 สถาบันด�ารงราชานุภาพ (2553) P P P P P

7 ศิริกร ไชยสิทธิ์ และวิสุทธิชัย ไชยสิทธิ์ (2552). P P P P P

8 พระณธีร์วิชญ์ คมภีรปญโญ (2559). P P P P P

9 ส�านักการพยาบาล กรมการแพทย์ (2549) P P P P P P P P P

10 วิทยา จันทร์ศิริ (2551) P P P P P

11 พระมหาสุดใจ ชยวุพฑโฒ (2559) P P P P P

12 พระมหาเทวประภาส วชิรญาณเมธี (2559) P P P P P

13 วันทนา เนาว์วัน (2557) P P P P P

14 คติยา อายุยืน (2557) P P P P P

15 สุรีพร ดวงสุวรรณ์และคณะ (2554) P P P P P P P P P

ความถี่ 14 14 14 15 15 3 4 2 3

อธิบายคุณลักษณะตัวแปร

A = การมุ่งผลสัมฤทธ์ิ, มุ่งผลงาน / B = การบริการที่ดี, บริการดี, จิตบริการ / C = การส่ังสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ,  

การพัฒนาตนเอง, ความเข้าใจองค์กรและระบบราชการ / D = การยึดมั่นในความถูกต้องชอบธรรมและจริยธรรม / E = การท�างานเป็นทีม 

/ F = การวางแผนและการจัดการ / G = ภาวะผู้น�า / H = การพัฒนาศักยภาพคน / I =การด�าเนินงานเชิงรุก, ความคิดริเริ่มสร้างสรค์  

/ J =การคิดวิเคราะห์ / K =การมองภาพองค์รวม

ตารางที่ 2 การวิเคราะห์แนวคิด และข้อค้นพบจากผลงานวิจัยในบริบทปัจจัยที่ส่งผลต่อวิธีการพัฒนา

ที่ ผู้วิจัย/นักคิด
สังเคราะห์ตัวแปร

A B C D E F G H I

1 วิชญาภา เมธีวรฉัตร(2558) P P P

2 นิสดารก์ เวชยานนท์(2551) P P P

3 Becker, G. S.(1994) P P P P

4 พระณธีร์วิชญ์ คมภีรปญโญ, (2559). P P P P

5 Leonard Nadler (1980) P P P P

6 กีรติ กมลประเทืองกร, (2558). P P P

7 ชนะยุทธ เกตุอยู่ (2559) P P P

8 ปทุมมาศ ว่องอรุณชัย(2557 ) P P P

9 ไพบูลย์ สายด้วง (2559) P P P
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ที่ ผู้วิจัย/นักคิด
สังเคราะห์ตัวแปร

A B C D E F G H I

10 เอนก คงขุนทด (2559) P P P

11 จิตติมา อัครธิติพงศ์(2557 ) P P P P P

12 ฉัตรชัย ธรรมครบุรี(2557 ) P P P

13 อากาศ อาจสนาม(2557 ) P P P

14 Guskey, and M.Huberman(eds.) (1995) P P P

15 Sparks, D. & Loucks-Horsley, S. (1989) P P P P P P

16 Hughes, A.L.(1999) P P P

17 Seldin, P (1988) P P P P

18 สมชาติ กิจยรรยง และอรจรีย์ ณ ตะกั่วทุ่ง(2550) P P P

19 พิชิต เทพวรรณ์ (2554) P P P

20 Schultz, T. P (1971) P P P P

21 Becker, B. E.( 1964) P P P

22 จ�านงค์ อดิวัฒนสิทธิ์ และสาคร ธระที (2554) P P P

23 คติยา อายุยืน(2557) P P P

24 สายรุ้ง บุบผาพันธ์(2558) P P P

25 จักรวาล สุขไมตรี(2557) P P P

26 ณัฐชนันตร์ อยู่สีมารักษ์ (2557) P P P

27 อัจฉรา หล่อตระกูล(2557) P P P

28 สุรพล สุยะพรหมและคณะ(2555) P P P

29 สุทธญาณ์ โอบอ้อม(2557) P P P

ความถี่ 28 29 29 4 1 1 1 2 2

อธิบายคุณลักษณะตัวแปร

A=การเรียน, ศีล, การแก้ไขโจทย์ปัญหา / B= การอบรม, สมาธิ, การศึกษาดูงาน, การอบรมในงาน, การประชุม / C= การพัฒนา, 

ปัญญา, การพฒันาปัจเจกบคุคล, การพฒันาสายอาชพี, การพฒันาองค์การ, การพฒันาตนเอง, การค้นคว้าทางวชิาการ, การฝึกงาน, การฝึก

ปฏิบตัิงาน / D= การสาธารณสุขและการบริการ / E= การโยกยา้ย,เปลี่ยนแปลงต�าแหน่ง, การเลือ่นต�าแหน่งงาน, การปรบัวทิยะฐานะ / F= 

การปฐมนิเทศ, การสอนงาน / G= การมีพี่เลี้ยง, มีที่ปรึกษา / H= การมีคู่มือ, หนังสือแบบฝึก / I = การแสวงหาโอกาส, การเปลี่ยนงาน,
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ตารางที่ 3 การวิเคราะห์แนวคิด และข้อค้นพบจากผลงานวิจัยในบริบทปัจจัยที่ส่งผลต่อการพัฒนาทุนมนุษย์

ที่ ผู้วิจัย/นักคิด
สังเคราะห์ตัวแปร

A B C D E

1 สายรุ้ง บุบผาพันธ์(2558) P P P P

2 ยนต์ ชุ่มจิต (2553) P P P P P

3 วิชญาภา เมธีวรฉัตร (2558) P P P

4 พระณธีร์วิชญ์ คมภีรปญโญ, (2559). P P P P

5 กีรติ กมลประเทืองกร, (2558). P P P P

6 จ�านงค์ อดิวัฒนสิทธิ์, (2548) P P P P

7 ชนะยุทธ เกตุอยู่, (2559). P P P

8 พระมหาเทวประภาส วชิรญาณเมธี, (2559). P P P P

9 ปทุมมาศ ว่องอรุณชัย (2557 ) P P P

10 ไพบูลย์ สายด้วง (2559) P P P

11 นายภวัต นิตย์โชติ, (2560). P P P P

12 พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตฺโต) P P P P

13 พระครูปลัดสมชาย อภิวิณฺโณ(2557 ) P P P P

14 พระมหาศุภกิจ สุภกิจฺโจ (2557 ) P P P P

ความถี่ 10 10 14 14 5

อธิบายคุณลักษณะตัวแปร

A = กายภาวนา,การพัฒนาทางกายภาพ,พัฒนาการทางร่างกาย / B = จิตตภาวนาการพัฒนาจิตใจและการสร้างจิตส�านึก, 

พัฒนาการทางอารมณ์ / C = ศีลภาวนา, การพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม, พัฒนาการทางสังคม / D = ปัญญาภาวนาการพัฒนาความรู้ ทักษะ 

และการท�างาน,พัฒนาการทางปัญญา / E = การพัฒนาสมาธิ, การตระหนักรู้ 

อภิปรายผล 

การศึกษาวิจัย “ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการการพัฒนาทุนมนุษย์” โดยการทบทวนแนวคิด และสังเคราะห์ข้อค้นพบจากผลงานวิจัย 

มีการให้ค่าเชิงปริมาณที่แน่นอน และน�าเสนอผลการวิเคราะห์เป็นล�าดับขั้น พบองค์ความรู้ที่ได้จากการวิจัย ดังนี้

1)  ปัจจัยด้านสมรรถนะ เป็นคุณลักษณะเชิงพฤติกรรม หรือพฤติกรรมที่ดีที่ท�าให้บุคลากรปฏิบัติ งานได้ผลงานที่โดดเด่นกว่าคน

อืน่ ๆ  ซึง่คณุลกัษณะทีด่เีป็นการแสดงออกของคน ซึง่สะท้อนให้เห็นถงึ ความรู ้ทกัษะ และคณุลกัษณะเฉพาะของแต่ละบคุคล มากกว่าเพือ่น

ร่วมงานคนอื่น ๆ  ในสถานการณ์ที่หลากหลายกว่าและได้ผลงานที่ดีกว่าผู้อื่น ซึ่งประกอบด้วย การมุ่งผลสัมฤทธิ์ การสั่งสมความเชี่ยวชาญใน

งานอาชีพ การบริการที่ดี จริยธรรมและความร่วมแรงร่วมใจสอดคล้องกับงานแนวคิดและงานวิจัยของ ภวัต นิตย์โชติ (2560), กรมสงเสริม

การปกครองทองถิ่น (2558), ส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (2553), อัจฉรา หล่อตระกูล (2557), สถาบันพัฒนาข้าราชการ

พลเรอืน (2553), สถาบนัด�ารงราชานภุาพ (2553), ศริกิร ไชยสทิธิ ์และวสิทุธชิยั ไชยสทิธิ(์2552), พระณธร์ีวชิญ์ คมภรีปญโญ (2559), ส�านกั

การพยาบาล กรมการแพทย์(2549), วิทยา จันทร์ศิริ (2551), พระมหาสุดใจ ชยวุพฑโฒ (2559), พระมหาเทวประภาส วชิรญาณเมธี  

(มากคล้าย), (2559), วันทนา เนาว์วัน (2557), คติยา อายุยืน(2557), สุรีพร ดวงสุวรรณ์และคณะ(2555) 

2)  ปัจจัยด้านรูปแบบการพัฒนา เป็นกรอบแนวทางการพัฒนาความรู้ พัฒนาทักษะ และพัฒนาทัศนคติที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่

ต้องการให้เกดิการเรยีนรูแ้ละน�าไปสูก่ารปฏบิตังิานทีป่ระสบความส�าเรจ็รปูแบบการพฒันาหรอืวธิกีารพฒันาถอืเป็นเทคนคิวธิกีารท่ีใช้ในการ

สื่อสารหรือถ่ายทอดความรู้ความคิดเห็นข้อเท็จจริงประสบการณ์หรือข้อมูลต่าง ๆ เพื่อให้ผู้เข้าร่วมการฝึกอบรมเกิดความรู้ ความเข้าใจ 
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เพื่อให้เกิดทักษะ เกิดทัศนคติท่ีดี และมีความสามารถในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งประกอบด้วย การศึกษา การอบรม  

การพัฒนา สอดคล้องกับงานแนวคิดและงานวิจัยของ วิชญาภา เมธีวรฉัตร (2558), นิสดารก์ เวชยานนท์ (2551), Becker, G. S. (1994), 

พระณธีร์วิชญ์ คมภีรปญโญ, (2559), Nadler Leonard (1980) , Guskey and M.Huberman(eds.) (1995), Sparks, D. & Loucks- 

Horsley, S. (1989), Hughes, A.L. (1999), Seldin, P (1988), กีรติ กมลประเทืองกร, (2558), ชนะยุทธ เกตุอยู่ (2559), ปทุมมาศ  

ว่องอรุณชัย(2557), ไพบูลย์ สายด้วง (2559), อเนก คงขุนทด (2559), จิตติมา อัครธิติพงศ์ (2557), พรพิมล แย้มศรี (2549), ฉัตรชัย ธรรม

ครบรุ ี(2557),อากาศ อาจสนาม (2557), สมชาต ิกจิยรรยง และอรจรย์ี ณ ตะกัว่ทุง่ (2550), พชิติ เทพวรรณ์(2554), Schultz, T. P (1971), 

Becker, B. E.( 1964), จ�านงค์ อดิวัฒนสิทธิ์ และสาคร ธระที (2554), คติยา อายุยืน (2557), สายรุ้ง บุบผาพันธ์ (2558), จักรวาล สุขไมตรี 

(2557), ณัฐชนันตร์ อยู่สีมารักษ์ (2557), อัจฉรา หล่อตระกูล (2557), สุรพล สุยะพรหมและคณะ (2555), สุทธญาณ์ โอบอ้อม (2557) 

3)  การพัฒนาทนุมนษุย์ เป็นการพัฒนาความเจรญิงอกงามของหรือพฒันาการของความรู ้ทกัษะ ความสามารถ และคณุลกัษณะ

อืน่ๆทีม่อียูใ่นตวับคุคลทนุมนษุย์หรอืบคุลากรในองค์การทีส่ามารถสร้างผลงานให้แก่องค์การและใช้ความสามารถของตนในทกุ ๆ  ด้านในการ

พฒันาองค์กรให้เป็นข้อได้เปรยีบในการแข่งขัน และเป็นภมูคิุม้กนัผลกระทบทัง้หลายทีม่ต่ีอองค์กร ซึง่ประกอบด้วย การพฒันาทางกายภาพ

การพัฒการพัฒนาจิตใจและการสร้างจิตส�านึกการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม และ การพัฒนาความรู้ ทักษะ และการท�างาน สอดคล้องกับ

งานแนวคิดและงานวิจัยของ สายรุ้ง บุบผาพันธ์(2558), ยนต์ ชุ่มจิต (2553), วิชญาภา เมธีวรฉัตร (2558), พระณธีร์วิชญ์ คมภีรปญโญ 

(2559), กรีต ิกมลประเทอืงกร, (2558), จ�านงค์ อดวิฒันสทิธ์ิ (2548), ชนะยทุธ เกตอุยู ่(2559), พระมหาเทวประภาส วชิรญาณเมธ ี(2559), 

ปทมุมาศ ว่องอรณุชยั (2557 ), ไพบลูย์ สายด้วง (2559), นายภวตั นติย์โชต ิ(2560), พระพรหมคณุาภรณ์ (ป.อ.ปยตุโฺต), พระครปูลดัสมชาย 

อภวิณฺโณ (2557), พระมหาศุภกิจ สุภกิจฺโจ (2557) 

ผู้วิจัยได้สรุปผลจากการทบทวนแนวคิด และสังเคราะห์ข้อค้นพบจากผลงานวิจัยในบริบทปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการการพัฒนาทุน

มนุษย์ สามารถสรุปได้ ดังนี้ 

 

รูปที่ 1 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการการพัฒนาทุนมนุษย์
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ความสัมพันธ์ระหว่างวัฒนธรรมองค์กรกับประสิทธิผลในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ 

กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม

Correlation between organizational culture with performance effectiveness of officer 

at Religious Department Ministry of Culture.

ชุติวัฒน์ ชมเงิน1 และ นฤมล สุ่นสวัสดิ์2

Chuttivut Chomngen1 and Narumol Soonsawad2

Thonburi University

บทคัดย่อ

 การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ (1) ศึกษาระดับวัฒนธรรมองค์กรของเจ้าหน้าที่กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม (2) ศึกษาระดับ

ประสิทธิผลในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม และ (3) ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างวัฒนธรรมองค์กรกับ

ประสทิธิผลในการปฏบิตังิานของเจ้าหน้าทีก่รมการศาสนา กระทรวงวฒันธรรม โดยศกึษาจากประชากรทัง้หมดของหน่วยงานกรมการศาสนา

มีจ�านวน 200 คน และไม่มีการสุ่มกลุ่มตัวอย่าง เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถาม ผลทดสอบค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ 0.97 

สถติท่ีิใช้ในการวิเคราะห์ข้อมลู ได้แก่ การแจกแจงความถ่ี ร้อยละ ค่าเฉลีย่ ค่าส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน และการวเิคราะห์การทดสอบสมมตฐิาน

ใช้สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน (Pearson Correlation Coefficient) ผลการศึกษา พบว่า (1) วัฒนธรรมองค์กรภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับ

มาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านที่มีความคิดเห็นล�าดับแรก คือ ด้านวัฒนธรรมองค์กรที่เน้นการปฏิบัติงานเป็นทีม รองลงมา คือ 

ด้านวัฒนธรรมองค์กรที่เน้นความมั่นคง และล�าดับสุดท้าย คือ ด้านวัฒนธรรมองค์กรที่เน้นบุคลากร ตามล�าดับ (2) ประสิทธิผลในการปฏิบัติ

งาน ภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านที่มีความคิดเห็นล�าดับแรก คือ ด้านคุณภาพของงาน รองลงมา 

คือ ด้านเวลางาน และล�าดับสุดท้าย คือ ด้านปริมาณงาน ตามล�าดับ และ (3) วัฒนธรรมองค์กรมีความสัมพันธ์กับประสิทธิผลในการปฏิบัติ

งานของเจ้าหน้าที่กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม มีความสัมพันธ์ในระดับสูงมาก อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01

ค�าส�าคัญ: ประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน, วัฒนธรรมองค์กร

Abstract

 The purposes of research were (1) to study the level of an organizational culture of officers in religious  

Department Ministry of culture. (2) to study the effectiveness and capabilities of officers in Religious Ministry of culture. 

(3) to study the relation between the effectiveness of officers and organizational culture in Religious department  

ministry of culture. The study focus on 200 people with out sampling by using questionnaires and had shown a  

confidence result of 0.97. The tools that were used to analyze data were frequency distribution, percentage, median, 

standard deviation and Pearson Correlation Coefficient. The result appeared that (1) The organizational culture overall 

was at a high-level. Ranged by Organizational culture that was focused on teamwork, affluence and officers  

respectively. (2) The effectiveness of officers was at a high-level. As consider on each aspect, the research found that 

the quality of work came first then working hours and the amount of work respectively. (3) Organizational culture was 

relative with the effectiveness of officers in religious department Ministry of culture at a high-level by the significance 

of 0.01 statically.

ค�าส�าคัญ: Performance effectiveness, Organizational culture,

1 หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธนบุรี
2 หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธนบุรี
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บทน�า

 เนื่องจากวัฒนธรรมองค์กร (Organizational culture) แต่ละยุคสมัยมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา เป็นสิ่งส�าคัญในการสร้าง

บุคลากรภายในองค์กร วัฒนธรรมองค์กรหมายถึง ค่านิยม ความเชื่อ ทัศนคติ หรือแนวทางการปฏิบัติขององค์กร วัฒนธรรมองค์กรเปรียบ

เสมือนสิ่งที่หลอมรวมองค์กรให้เป็นหนึ่งเดียว จึงมีความสัมพันธ์กับประสิทธิผล (Performance effectiveness) ขององค์กร และบุคลากร

อีกด้วย โดยหน่วยงานของกรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม เป็นหน่วยงานของรัฐ จากการสัมภาษณ์บุคลากร และผู้วิจัยในฐานะผู้ปฏิบัติ

งานด้วยปัญหาที่เกิดขึ้นในหน่วยงานของกรมการศาสนา พบว่า ยังไม่วัฒนธรรมองค์กรภายในหน่วยงานที่ชัดเจน ส่วนมากวัฒนธรรมองค์กร

จะมาจากความเชือ่ค่านยิม บคุลากรรุน่ก่อน ๆ  หรอืเป็นความรูส้กึนกึคดิของผูบ้รหิารแล้วถกูสัง่การจากผูบ้รหิารลงมายงัผูป้ฏบิตังิานในทุก ๆ  

ฝ่าย ค�าสั่งมีทั้งที่เป็นลายลักษณ์อักษร และไม่เป็นลายลักษณ์อักษร และในหน่วยงานยังมีปัญหาอีกหลาย ๆ ด้าน เช่น 1) ในการปฏิบัติงาน

ส่วนใหญ่เน้นผลงานไม่เน้นวธิกีาร 2) บคุลากรบางคนมกัมองข้ามปัญหาเลก็ ๆ  แต่ปัญหาเลก็ ๆ  เมือ่รวมกนัในหลาย ๆ  ครัง้จะเป็นปัญหาใหญ่

ได้ และ 3) บุคลากรขาดการท�างานเป็นทีม จึงท�าให้งานล่าช้า และงานขาดความต่อเนื่อง 4) บุคลากรบางคนแต่งกายไม่เหมาะสมในเวลา

ปฏิบัติงาน หรือใช้วาจาไม่สุภาพกับประชาชนที่มาติดต่อกับหน่วยงาน เป็นต้น การให้เกียรติสถาบันก็ถือว่าเป็นวัฒนธรรมองค์กรอย่างหนึ่ง

ที่ทุกคนต้องเรียนรู้ และปฏิบัติตามกฎระเบียบ อีกทั้งเป็นมารยาททางสังคมอีกด้วย จากการสัมภาษณ์ด้านประสิทธิผลในการปฏิบัติงานของ

หน่วยงาน พบว่า 1) คณุภาพของงานทีป่ฏบิตัยิงัไม่สอดคล้องกบัเป้าหมายของการปฏบิตังิานเท่าทีค่วร 2) การท�างานยงัมคีวามผดิพลาดขาด

ความเข้าใจในงาน หรือการสื่อสารที่เข้าใจไม่ตรงกัน อีกทั้งงานบางอย่างต้องอาศัยประสบการณ์มากกว่าความรู้ทางวิชาการ จึงจะสามารถ

ท�างานนัน้ได้ตรงตามวตัถปุระสงค์ และ 3) บคุลากรทีเ่ข้ามาท�างานใหม่ยงับริหารจดัการเวลาในการท�างาน หรอืยงัปรบัตัวไม่ค่อยได้กับภารกจิ

งานของหน่วยงาน เช่น ภารกิจงานอาจจะต้องท�าล่วงเวลาบ่อยครั้ง เป็นต้น

 จากความส�าคัญของปัญหาดังกล่าว จึงท�าให้ผู้วิจัยสนใจที่จะศึกษา เรื่องความสัมพันธ์ระหว่างวัฒนธรรมองค์กรกับประสิทธิผลใน

การปฏบิตังิานของเจ้าหน้าทีก่รมการศาสนา กระทรวงวฒันธรรม เพือ่น�าผลของการศกึษาใช้เป็นแนวทางในการพฒันากบัหน่วยงาน และก่อ

ให้เกิดประโยชน์สูงสุด

 วัตถุประสงค์

 1. เพื่อศึกษาระดับวัฒนธรรมองค์กรของเจ้าหน้าที่ กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม

 2. เพื่อศึกษาระดับประสิทธิผลในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม

 3. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างวัฒนธรรมองค์กรกับประสิทธิผลในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่กรมการศาสนา กระทรวง

วัฒนธรรม

 สมมติฐานการวิจัย

 วัฒนธรรมองค์กรมีความสัมพันธ์กับประสิทธิผลในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม

 กรอบแนวคิด

 การศึกษาเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างวัฒนธรรมองค์กรกับประสิทธิผลในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่กรมการศาสนา กระทรวง

วฒันธรรม โดยผูว้จิยัได้ดดัแปลง แนวคดิเกีย่วกบัวฒันธรรมองค์กรของ Robbins and Coulter (2002) มาเป็นตวัแปรอิสระทีใ่ช้ในการศกึษา

ครั้งนี้ เพื่อให้สอดคล้องกับบริบทของหน่วยงานทางราชการ ส่วนตัวแปรตามได้ใช้ Chemers and Ayman (1985) และเกิดจากการทบทวน

วรรณกรรมที่เกี่ยวข้องจึงก�าหนดกรอบแนวคิดในการศึกษาวิจัยได้ ดังนี้
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ประสิทธิผลในการปฏิบ ัติงานของเจ ้าหน้าที่
กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม 

1. ด้านคุณภาพของงาน 

2. ด้านปริมาณงาน 

3. ด้านเวลางาน 

 

ที่มา : Chemers and Ayman (1985) 

 จากความส าคัญของปัญหาดังกล่าว จึงท าให้ผู้วิจยัสนใจที่จะศึกษา เรื่องความสัมพันธ์ระหว่างวัฒนธรรมองค์กร
กับประสิทธิผลในการปฏิบตัิงานของเจ้าหนา้ทีก่รมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม เพ่ือน าผลของการศึกษาใช้เปน็แนวทาง
ในการพัฒนากบัหน่วยงาน และก่อให้เกิดประโยชน์สงูสุด 

1.1 วัตถุประสงค์ 
1.1.1 เพ่ือศึกษาระดับวัฒนธรรมองค์กรของเจ้าหนา้ที่ กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม 
1.1.2 เพ่ือศึกษาระดับประสิทธิผลในการปฏบิัติงานของเจา้หน้าที่ กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม 
1.1.3 เพ่ือศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างวัฒนธรรมองค์กรกับประสิทธิผลในการปฏิบัติงานขอ งเจ้าหน้าที่  

กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม 
1.2 สมมติฐานการวิจัย 

ว ัฒนธรรมองค์กรมีความส ัมพันธ์ก ับประส ิทธ ิผลในการปฏ ิบัต ิงานของเจ้าหน้าที ่กรมการศาสนา  
กระทรวงวัฒนธรรม 

1.3 กรอบแนวคิด 
  การศึกษาเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างวัฒนธรรมองค์กรกับประสิทธ ิผลในการปฏิบัต ิงานของเจ้าหน้าที่  
กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม โดยผู้วิจยัได้ดัดแปลง แนวคิดเกี่ยวกับวัฒนธรรมองค์กรของ Robbins and Coulter (2002) 
มาเป็นตัวแปรอิสระที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ เพ่ือให้สอดคล้องกับบริบทของหน่วยงานทางราชการ ส่วนตัวแปรตามได้ใช้ 
Chemers and Ayman (1985) และเกดิจากการทบทวนวรรณกรรมทีเ่กีย่วข้องจงึก าหนดกรอบแนวคิดในการศึกษาวิจยัได้ ดังนี ้

 ตัวแปรอิสระ                 ตัวแปรตาม 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ภาพประกอบที่ 1.3 กรอบแนวคิดการวิจยั 

 

2. แนวคิด ทฤษฎี และการทบทวนวรรณกรรม 
2.1 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับวฒันธรรมองค์กร 

วัฒนธรรมองค์กร หมายถึง ค่านิยม ความเชื่อ ที่ดีงามของบุคคลในองค์กรที่ได้ปฏิบัติตามจนเกิดแนวทาง  
การปฏิบัติขององค์กร ส่งผลให้องค์กรแต่ละองค์กรมีแนวทางการปฏิบตัิที่แตกต่างกัน และมีการถา่ยทอดสู่สมาชกิรุ่นใหม่
ขององค์กร 

วัฒนธรรมองค์กร 

1. วัฒนธรรมองค์กรทีเ่นน้รายละเอียด 

2. วัฒนธรรมองค์กรทีเ่นน้ผลงาน 

3. วัฒนธรรมองค์กรทีเ่นน้บคุลากร 

4. วัฒนธรรมองค์กรที่เน้นการปฏิบัติงานเป็นทีม 

5. วัฒนธรรมองค์กรทีเ่นน้ความม่ันคง 
ที่มา : ดัดแปลง Robbins and Coulter (2002) 

 
ภาพประกอบที่ 1.3 กรอบแนวคิดการวิจัย

แนวคิด ทฤษฎี และการทบทวนวรรณกรรม

  แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับวัฒนธรรมองค์กร

 วัฒนธรรมองค์กร หมายถึง ค่านิยม ความเชื่อ ที่ดีงามของบุคคลในองค์กรที่ได้ปฏิบัติตามจนเกิดแนวทางการปฏิบัติขององค์กร 

ส่งผลให้องค์กรแต่ละองค์กรมีแนวทางการปฏิบัติที่แตกต่างกัน และมีการถ่ายทอดสู่สมาชิกรุ่นใหม่ขององค์กร

 Robbins and Coulter (2002) กล่าวว่า วฒันธรรมองค์กรมอีงค์ประกอบทีเ่น้นสาระส�าคญั อยู ่7 ด้านการใช้องค์ประกอบทีส่�าคญั

ของวัฒนธรรม องค์กรทั้ง 7 ด้าน ในการประเมินองค์กรจะท�าให้เห็นภาพของวัฒนธรรมองค์กร ซึ่งองค์ประกอบเหล่านี้จะแสดงถึงรูปแบบ 

และบุคลิกลักษณะขององค์กร และวิถีที่สมาชิกในองค์กรถือปฏิบัติ ซึ่งประกอบไปด้วย

 วัฒนธรรมองค์กรที่เน้นรายละเอียด (Attention to detail) หมายถึง ระดับความคาดหวังที่มีต่อพนักงานในด้านการแสดงออกถึง

ความถูกต้องแม่นย�า การวิเคราะห์ ตลอดจนการเอาใจใส่รายละเอียดของงาน

 วฒันธรรมองค์กรทีเ่น้นผลงาน (Outcome Orientation) หมายถงึ ระดบัขององค์กรทีใ่ห้ความส�าคัญต่อผลการปฏิบตังิานมากกว่า

ที่จะท�าอย่างไรให้องค์กรบรรลุวัตถุประสงค์ของการปฏิบัติงาน

 วัฒนธรรมองค์กรที่เน้นบุคลากร (People Orientation) หมายถึง ระดับของการเอาผลกระทบต่อพนักงานภายในองค์กรมาใช้

เพื่อพิจารณาตัดสินใจในระดับการบริหาร

 วัฒนธรรมองค์กรท่ีเน้นการปฏิบัติงานเป็นทีม (Team Orientation) หมายถึง ระดับของการบริหารจัดการในลักษณะของการ

ท�างานเป็นทีมมากกว่าการให้ความส�าคัญในระดับบุคคล

 วัฒนธรรมองค์กรที่เน้นการแข่งขันและการเอาชนะคู่แข่งทางธุรกิจ (Aggressiveness) หมายถึง การที่องค์กรมีการด�าเนินธุรกิจ

และกิจกรรมทางธุรกิจท่ีมุ่งไปสู่การเอาชนะคู่แข่งทางธุรกิจอย่างจริงจัง ตลอดจนการสร้างให้มีสภาพการแข่งขันในการปฏิบัติงานในองค์กร 

มากกว่าการท�างานแบบประสานความร่วมมือ

 วฒันธรรมองค์กรทีเ่น้นความมัน่คง (Stability) หมายถึง ระดบัการตดัสนิใจและวถิปีฏบิตัขิององค์กรทีใ่ห้ความส�าคญักับการรกัษา

สถานภาพขององค์กร

 วฒันธรรมองค์กรทีเ่น้นการยอมรับความเสีย่ง(Innovation and Risk Taking) หมายถงึ ระดบัของการทีพ่นกังานได้รบัการกระตุน้ 

และสนบัสนนุให้มกีารปรบัปรงุ เปลีย่นแปลงและยอมรบัความเสีย่ง โครงร่างของวฒันธรรมองค์กรทัง้ 7 ด้าน นีไ้ด้มกีารใช้จดัการเพือ่บ่งบอก

ลักษณะวัฒนธรรม องค์กรต่าง ๆ ตลอดจนองค์กรระหว่างประเทศอย่างกว้างขวาง

 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน

 ประสทิธผิล หมายถงึ เครือ่งมอืตัวชีว้ดัความส�าเรจ็ของการด�าเนนิงาน หรอืคณุภาพของงาน วธิกีารท�างานต่าง ๆ  โดยการใช้ทรพัยากร

ให้เกดิประโยชน์สงูสดุ ตามวตัถปุระสงค์ทีอ่งค์กรตัง้ไว้ ประสทิธผิลจะสงูหรอืต�า่ขึน้อยูห่ลายปัจจยั เช่น ผลลพัธ์บคุคล ผลลพัธ์ของกลุม่ ผลลพัธ์

องค์กร องค์กรจะบรรลปุระสทิธผิลได้ สงัเกตจากการท�างานทีม่คีวามผดิพลาดในการท�างานทีน้่อยในแต่ละด้าน อกีทัง้การท�างานยงัสามารถ
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ท�างานให้บรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงานได้อยู่ก็เรียกว่าบรรลุประสิทธิผลอีกด้วย

 Chemers and Ayman (1985) กล่าวว่า เกณฑ์วัดประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน แบ่งการวัดประสิทธิผลเป็น 3 ด้าน คือ

 ด้านคุณภาพงาน (Quality of Work) หมายถึง ความสามารถในการปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายให้ส�าเร็จลุล่วง ตามระยะเวลา

หรือมาตรฐานที่ตั้งไว้ คุณภาพของงานที่ท�าส�าเร็จมีความถูกต้อง เรียบร้อย และสมบูรณ์ครบถ้วนตามก�าหนด

 ด้านปริมาณงาน (Quantity of Work) หมายถึง จ�านวนผลงานที่ท�าส�าเร็จเปรียบเทียบกับปริมาณงานที่ก�าหนด หรือปริมาณงาน

ทีค่วรจะท�า ได้ในเวลาหรอืมาตรฐานทีค่วรจะเป็น เช่น ผลการปฏบิตังิานทีไ่ด้รบัจากการปฏบิตัหิน้าที ่ซึง่มกีารก�าหนดขัน้ตอนการปฏิบตังิาน 

ก�าหนดความรับผิดชอบต่อผลลัพธ์ของการปฏิบัติงานอย่างชัดเจน เพื่อให้การปฏิบัติงานได้ตาม มาตรฐานที่ก�าหนดไว้

ด้านเวลางาน (Timing of Work) หมายถึง ความสม�่าเสมอในการท�างานตลอดปี และการตรงต่อเวลา เช่น การมีข้อมูลพร้อมเพื่อน�าไปใช้ใน

การตัดสินใจในปัญหาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องได้ตามความต้องการ ซึ่งผู้บริหารต้องพิจารณาเปรียบเทียบประโยชน์ที่จะได้รับจากรายงานที่ทันต่อ

เวลา กับความเชื่อถือได้ของรายงานนั้น

 สรุปได้ว่า วัฒนธรรมองค์กรมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา เป็นสิ่งที่องค์กรต้องปรับตามบริบทของบุคลากรหรือสภาพแวดล้อม

ทีเ่กดิขึน้ภายใน วฒันธรรมองค์กรถอืเป็นความเชือ่ ค่านยิม หรอืธรรมเนยีมทีป่ฏบิตั ิแม้ว่าจะมหีรอืไม่มกีารเขยีนไว้เป็นลายลกัษณ์อกัษรกต็าม 

แต่เป็นสิง่รับรูไ้ด้จากการสงัเกตพฤตกิรรมของบคุลากรในองค์กร โดยการศกึษาพฤตกิรรมซึง่กนัและกนัจะก่อให้เกดิความสมัพนัธ์ทีด่รีะหว่าง

บุคลากร โดยวัฒนธรรมองค์กรท่ีเหมาะสมกับบริบทของกรมการศาสนามีจ�านวน 5 ด้าน ได้แก่ (1) วัฒนธรรมองค์กรที่เน้นรายละเอียด 

(2) วฒันธรรมองค์กรทีเ่น้นผลงาน (3) วัฒนธรรมองค์กรทีเ่น้นบคุลากร (4) วฒันธรรมองค์กรทีเ่น้นการปฏบิตังิานเป็นทมี และ (5) วฒันธรรม

องค์กรที่เน้นความมั่นคง ซึ่งวัฒนธรรมองค์กรจะมีผลต่อการปฏิบัติงานในองค์กร การที่องค์กรจะบรรลุวัตถุประสงค์ที่ก�าหนดไว้ จึงต้องมี

เกณฑ์วัดประสิทธิผลในการปฏิบัติงานประกอบไปด้วย 3 ด้าน ได้แก่ (1) ด้านคุณภาพของงาน (2) ด้านปริมาณงาน และ (3) ด้านเวลางาน 

ดังนั้นวัฒนธรรมองค์กรจึงมีความส�าคัญในการหลอมรวมบุคลากรให้เป็นหนึ่งเดียวในการปฏิบัติงาน เพื่อให้เกิดการปฏิบัติงานในทิศทาง

เดียวกันจนบรรลุตามวัตถุประสงค์ขององค์กร

การทบทวนวรรณกรรม

 จากการทบทวนวรรณกรรมของงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ผู้วิจัยใดศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวข้องของนุกูล ชิ้นฟัก. (2561). ท�าการศึกษาเรื่อง

โมเดลสมการโครงสร้างของปัจจยัทีม่อีทิธพิลต่อประสทิธิผลขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิน่ในภาคใต้ของประเทศไทย.ณฐัรตัน์ สุขใย. (2560). 

ท�าการศึกษาเรื่องการศึกษาปัจจัยส่วนบุคคลการยอมรับเทคโนโลยี และวัฒนธรรมองค์กรที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการท�างานของพนักงาน

ธนาคารกรงุไทย จ�ากดั (มหาชน) สงักดักลุม่เครือข่ายภาคกลาง.ขวญัดาว เกตมุณ.ี (2560). ท�าการศกึษาเรือ่งปัจจยัทีม่ผีลต่อประสทิธผิลการ

ปฏบิตังิานของบคุลากรด้านการเงนิ และบญัชขีององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ในจงัหวดัราชบรุ.ี และเพญ็รุง่ แก้วทอง. (2559). ท�าการศึกษา

เรื่องแรงจูงใจกับประสิทธิผลในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ธุรการศาลยุติธรรมกรณีศึกษาศาลอุทธรณ์ภาค 1. พบว่า ส่วนใหญ่ของงานวิจัย

ได้ศกึษาเกีย่วกับตวัแปรอสิระประกอบไปด้วย 5 ด้าน (1) วฒันธรรมองค์กรทีเ่น้นรายละเอยีด (2) วฒันธรรมองค์กรท่ีเน้นผลงาน (3) วัฒนธรรม

องค์กรที่เน้นบุคลากร (4) วัฒนธรรมองค์กรที่เน้นการปฏิบัติงานเป็นทีม และ (5) วัฒนธรรมองค์กรที่เน้นความมั่นคง และตัวแปรตาม

ประสทิธผิลในการปฏิบตังิาน จ�านวน 3 ด้าน (1) ด้านคณุภาพของงาน (2) ด้านปรมิาณงาน และ (3) ด้านเวลางาน ซึง่ภาพรวมทัง้หมดมคีวาม

คิดเห็นอยู่ในระดับมาก และผู้วิจัยได้น�าตัวแปรดังกล่าวมาใช้ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้

 วิธีการด�าเนินการวิจัย

 ประชากรในการศึกษาวิจัยในครั้งน้ี ข้อมูลแบบสอบถามจะเก็บจากประชากรทั้งหมด คือ เจ้าหน้าที่กรมการศาสนา กระทรวง

วัฒนธรรม จ�านวน 200 คน ไม่มีการสุ่มกลุ่มตัวอย่าง (ที่มา: กลุ่มบริหารงานบุคคล กรมการศาสนา, 2564)

 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย เป็นแบบสอบถาม ประกอบด้วย 4 ส่วน ดังนี้

 ส่วนที ่1 แบบสอบถามปัจจยัส่วนบคุคล เป็นข้อค�าถามเกีย่วกบั เพศ อาย ุสถานภาพ ระดบัการศึกษา และประสบการณ์การท�างาน

 ส่วนที ่2 แบบสอบถามวฒันธรรมองค์กร ประกอบด้วย 5 ด้าน ได้แก่ (1) ด้านวฒันธรรมองค์กรทีเ่น้นรายละเอียด (2) ด้านวฒันธรรม

องค์กรที่เน้นผลงาน (3) ด้านวัฒนธรรมองค์กรที่เน้นบุคลากร (4) ด้านวัฒนธรรมองค์กรที่เน้นการท�างานเป็นทีม และ (5) ด้านวัฒนธรรม

องค์กรที่เน้นความมั่นคง

 ส่วนที่ 3 แบบสอบถามประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน ประกอบด้วย 3 ด้าน ได้แก่ (1) ด้านคุณภาพของงาน (2) ด้านปริมาณงาน 

และ (3) ด้านเวลางาน 
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 ส่วนที่ 2 และ 3 ข้อค�าถามเก่ียวกับวัฒนธรรมองค์กร จ�านวน 5 ด้าน ส่วนข้อค�าถามเกี่ยวกับประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน  

จ�านวน 3 ด้าน มีระดับการวัดอันตราภาคชั้นตามวิธี (Likert Scale) โดยก�าหนดระดับความคิดเห็นไว้ 5 ระดับ คือ 5 – มากที่สุด, 4 – มาก, 

3 – ปานกลาง, 2 – น้อย, 1 - น้อยที่สุด

 ส่วนที่ 4 แบบสอบถามเป็นแบบปลายเปิดเกี่ยวกับการแสดงความคิดเห็น และข้อเสนอแนะเพิ่มเติม

 การตรวจสอบคณุภาพเครือ่งมอื แบบสอบถามเป็นเครือ่งมอืในการเกบ็รวบรวมข้อมลู โดยน�าแบบสอบถามไปทดลองใช้ (Try Out) 

จ�านวน 30 ชุด เพื่อตรวจสอบความเท่ียงของเครื่องมือ (Validity) และทดสอบความเช่ือมั่น (Reliability) โดยใช้วิธีหาค่าสัมประสิทธิ์สห

สัมพันธ์แอลฟาของครอนบาค มีค่าสัมประสิทธิ์ความเชื่อมั่น (Cornbrash’s alpha) ทั้งฉบับ เท่ากับ 0.97

 การวิเคราะห์ข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูลผู้วิจัยน�าข้อมูลที่ได้จากแบบสอบถามมาประมวลผล โดยสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ ดังนี ้

 การวิเคราะห์สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Analysis) ประกอบด้วย 3 ส่วน ดังนี้

 ส่วนที ่1 แบบสอบถามปัจจยัส่วนบคุคล เป็นข้อค�าถามเกีย่วกบั เพศ อาย ุสถาณภาพ ระดบัการศึกษาและประสบการณ์การท�างาน 

สถิติที่ใช้คือ การแจกแจงความถี่ และร้อยละ

 ส่วนที ่2 แบบสอบถามวฒันธรรมองค์กร ประกอบด้วย 5 ด้าน ได้แก่ (1) ด้านวฒันธรรมองค์กรทีเ่น้นรายละเอยีด (2) ด้านวฒันธรรม

องค์กรที่เน้นผลงาน (3) ด้านวัฒนธรรมองค์กรที่เน้นบุคลากร (4) ด้านวัฒนธรรมองค์กรที่เน้นการท�างานเป็นทีม และ (5) ด้านวัฒนธรรม

องค์กรที่เน้นความมั่นคง สถิติที่ใช้คือ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

 ส่วนที่ 3 แบบสอบถามประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน ประกอบด้วย 3 ด้าน ได้แก่ (1) ด้านคุณภาพของงาน (2) ด้านปริมาณงาน 

และ (3) ด้านเวลางาน สถิติที่ใช้คือ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

 ส่วนที่ 2 และ 3 ใช้สถิติค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) โดยมีเกณฑ์ในการพิจารณาระดับ

ค่าคะแนนเฉลี่ยของตัวแปร แบ่งระดับคะแนนออกเป็น 5 ระดับ ดังนี้ 

 ค่าเฉลี่ย 4.21 – 5.00 หมายถึง มีระดับความคิดเห็นมากที่สุด

 ค่าเฉลี่ย 3.41 – 4.20 หมายถึง มีระดับความคิดเห็นมาก 

 ค่าเฉลี่ย 2.61 – 3.40 หมายถึง มีระดับความคิดเห็นปานกลาง 

 ค่าเฉลี่ย 1.81 – 2.60 หมายถึง มีระดับความคิดเห็นน้อย

 ค่าเฉลี่ย 1.00 – 1.80 หมายถึง มีระดับความคิดเห็นน้อยที่สุด

 การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงอนุมาน (Inferential Statistics Analysis)

  เพื่อใช้ในการทดสอบสมมติฐาน และท�าการทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างวัฒนธรรมองค์กรของเจ้าหน้าที่กรมการศาสนา 

กระทรวงวัฒนธรรม กับประสิทธิผลในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม มีระดับนัยส�าคัญทางสถิติ 0.05 

โดยแปรผลค่า r ตามเกณฑ์ของ Davis’s Descriptors (Davis, 1971) โดยค่า r จะแสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร ดังนี้

  ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์   แปลผล

   0.70 หรือสูงกว่า   มีความสัมพันธ์กันสูงมาก

   0.50 – 0.69   มีความสัมพันธ์กันสูง

   0.30 – 0.49   มีความสัมพันธ์กันปานกลาง

   0.10 – 0.29   มีความสัมพันธ์กันต�่า

   0.01 – 0.09   มีความสัมพันธ์กันต�่ามาก

ผลการวิจัย

 ปัจจัยส่วนบุคคล พบว่า ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย คิดเป็นร้อยละ 62.5 อายุต�่ากว่า 31 ปี คิดเป็นร้อยละ 41 สถานภาพโสด  

คิดเป็นร้อยละ 71.5 ระดับการศึกษาสูงสุด ระดับปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 69 ประสบการณ์การท�างาน 1-5 ปี คิดเป็นร้อยละ 49.5

 ข้อมูลเกี่ยวกับวัฒนธรรมองค์กรของเจ้าหน้าที่กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม ภาพรวมมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก 

( = 4.20, = 0.35) เมื่อพิจารณาวัฒนธรรมองค์กร จ�าแนกตามรายด้าน พบว่า ด้านที่มีความคิดเห็นล�าดับแรก คือ ด้านวัฒนธรรมองค์กรที่

เน้นการปฏิบัติงานเป็นทีม มีค่าเฉลี่ยอยู่ระดับมากที่สุด ( = 4.46, = 0.51) รองลงมา คือ ด้านวัฒนธรรมองค์กรที่เน้นความมั่นคง มีค่าเฉลี่ย

อยู่ระดับมากที่สุด ( = 4.30, = 0.42) และล�าดับสุดท้าย คือ ด้านวัฒนธรรมองค์กรที่เน้นบุคลากร มีค่าเฉลี่ยอยู่ระดับมาก ( = 4.07, 
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= 0.47) ตามล�าดับ

 ข้อมลูเกีย่วกบัประสทิธผิลในการปฏบิติังานของเจ้าหน้าทีก่รมการศาสนา กระทรวงวฒันธรรม ภาพรวมมคีวามคดิเหน็อยูใ่นระดบั

มาก ( = 4.20, = 0.39) เม่ือพิจารณาประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน จ�าแนกตามรายด้าน พบว่า ด้านที่มีความคิดเห็นล�าดับแรก คือ  

ด้านคุณภาพของงาน มีค่าเฉลี่ยอยู่ระดับมากที่สุด ( = 4.37, = 0.50) รองลงมา คือ ด้านเวลางาน มีค่าเฉลี่ยอยู่ระดับมากที่สุด  

( = 4.14, = 0.45) และล�าดับสุดท้าย คือ ด้านปริมาณงาน มีค่าเฉลี่ยอยู่ระดับมาก ( = 4.11, = 0.49) ตามล�าดับ

 การทดสอบสมมตฐิาน พบว่า ความสมัพนัธ์ระหว่างวัฒนธรรมองค์กรกับประสทิธิผลในการปฏบิติังานของเจ้าหน้าทีก่รมการศาสนา 

กระทรวงวัฒนธรรม มีความสัมพันธ์ในระดับสูงมาก อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 (ตารางที่1) 

ตารางที่ 1  สรุปการวเิคราะห์ความสมัพนัธ์ระหว่างวฒันธรรมองค์กรกบัประสทิธผิลในการปฏิบตังิานของเจ้าหน้าทีก่รมการศาสนา กระทรวง

วัฒนธรรม

วัฒนธรรมองค์กร
ภาพรวม/ประสิทธิผล

ระดับความสัมพันธ์
r p-value

วัฒนธรรมองค์กรที่เน้นรายละเอียด 0.49** 0.00 ปานกลาง

วัฒนธรรมองค์กรที่เน้นผลงาน 0.49** 0.00 ปานกลาง

วัฒนธรรมองค์กรที่เน้นบุคลากร 0.53** 0.00 สูง

วัฒนธรรมองค์กรที่เน้นการปฏิบัติงานเป็นทีม 0.62** 0.00 สูง

วัฒนธรรมองค์กรที่เน้นความมั่นคง 0.55** 0.00 สูง

ภาพรวม 0.71** 0.00 สูงมาก

**มีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01

อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ

 การศึกษาเร่ืองความสัมพันธ์ระหว่างวัฒนธรรมองค์กรกับประสิทธิผลในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่กรมการศาสนา กระทรวง

วัฒนธรรม ได้แบ่งการอภิปรายผลตามวัตถุประสงค์ ดังนี้

 ผลการศึกษาวัฒนธรรมองค์กรพบว่า ภาพรวมมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก เนื่องจากบุคลากรให้ความส�าคัญของการปฏิบัติงาน

เปน็ทีมวา่มีความส�าคญัต่อการปฏบิัตงิาน และหน่วยงานยงัให้ความส�าคญัในเรือ่งนี ้เพือ่ให้ทุกคนมสีว่นร่วมในการปฏบิัตงิาน และหน่วยงาน

มกีารแบ่งงานอย่างชดัเจน เพือ่ให้บคุลากรรบัรถึูงภาระหน้าทีจ่ะต้องปฏบิตัใินแต่ละวนัเป็นการพฒันาตนเองด้วย ร่วมถงึหน่วยงานมกีารปลกู

ฝังจิตส�านึกที่ดี สิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นการรักษาภาพลักษณ์ของหน่วยงานทางราชการท้ังส้ิน ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของ วิรุฬจิต กลิ่นละออ 

(2560) ท�าการศกึษาเรือ่งวฒันธรรมองค์การกบัขวญัในการปฏบิตังิานของพนกังานคร ูโรงเรยีนเทศบาลในกลุม่การศกึษาท้องถิน่ท่ี 1 ผลการ

ศึกษา พบว่า วัฒนธรรมองค์การของโรงเรียนเทศบาลในกลุ่มการศึกษา ท้องถิ่นที่ 1 โดยภาพรวมผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นอยู่ใน

ระดับมาก และสอดคล้องกับงานวิจัยของ วนิดา พิศุทธิศักดิ์ และนภวรรณ คณานุรักษ์ (2560) วัฒนธรรมในองค์กรมีผลต่อพฤติกรรมการ

ปฏบิตังิานของพนกังานธนาคารออมสนิ เขตกระบี ่ผลการศกึษา พบว่า ความคดิเหน็ของผูต้อบสอบถามเกีย่วกบัข้อมลูวฒันธรรมองค์กรของ

ธนาคารออมสิน เขตกระบี่ ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก

 ผลการศึกษาประสิทธิผลในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม ภาพรวมมีความคิดเห็นอยู่ในระดับ

มาก เนื่องจากบุคลากรให้ความส�าคัญกับคุณภาพของงานที่ปฏิบัติ หรือเป็นการอุทิศตนให้กับงาน โดยงานที่ปฏิบัติจะต้องออกมาถูกต้อง 

เรียบร้อย ทันเวลา ตรงตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ และการปฏิบัติงานจะต้องไม่ก่อให้เกิดผลเสียตามมาภายหลัง จึงจะได้รับค�าชมจากผู้บริหาร

และรางวลัในการปฏบิตังิาน ซึง่สอดคล้องกบังานวิจัยของนกุลู ชิน้ฟัก (2562) ท�าการศึกษาเรือ่งโมเดลสมการโครงสร้างของปัจจยัทีม่อิีทธพิล

ต่อประสิทธิผลขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในภาคใต้ของประเทศไทยผลการศึกษา พบว่า ตัวแปร ผลการวิเคราะห์ตัวบ่งช้ีประสิทธิผล 

3 องค์ประกอบ ด้านคุณภาพผลงาน ด้านปริมาณงาน และด้านเวลางานภาพรวมมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก

 จากการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ความสัมพันธ์ระหว่างวัฒนธรรมองค์กรกับประสิทธิผลในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่กรมการ

ศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม มีความสัมพันธ์ในระดับสูงมาก อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ณัฐรัตน์  
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สขุใย (2560) การศกึษาปัจจยัส่วนบุคคล การยอมรบัเทคโนโลย ีและวัฒนธรรมองค์กรทีส่่งผลต่อประสิทธผิลการท�างานของพนกังานธนาคาร

กรุงไทย จ�ากัด (มหาชน) สังกัดกลุ่มเครือข่ายภาคกลาง ผลการศึกษา พบว่า วัฒนธรรมองค์กรมีความสัมพันธ์อยู่ในระดับสูงมาก อย่างมีนัย

ส�าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 และสอดคล้องกบัแนวคดิของ Daniel R. & Denison (1990) กล่าวว่า วฒันธรรมองค์กรจะส่งผลต่อประสทิธผิล

ขององค์กรเป็นอย่างมาก วัฒนธรรมน้ันก่อให้เกิด การผูกพัน การปรับตัว การประพฤติปฏิบัติ และวิสัยทัศน์ขององค์กรที่เหมาะสม  

ปัจจัยเหล่านี้จะท�าให้องค์กรมีทิศทางการด�าเนินงานที่ชัดเจน ผู้บริหารควรให้ความส�าคัญกับวัฒนธรรมองค์กร เพื่อจะได้สร้างองค์กรให้เป็น

ไปในแนวทางที่เหมาะสม และเกิดประโยชน์สูงสุด

 ข้อเสนอแนะ

 จากการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างวัฒนธรรมองค์กรกับประสิทธิผลในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่กรมการศาสนา กระทรวง

วัฒนธรรม ผู้วิจัยจึงมีข้อเสนอแนะ ดังนี้

 ส่วนที่ 1 ด้านวัฒนธรรมองค์กร ความสัมพันธ์ขององค์ประกอบ ภาพรวมที่อยูในระดับความสัมพันธ์สูง ได้แก่ วัฒนธรรมองค์กรที่

เน้นบุคลากร วัฒนธรรมองค์กรที่เน้นการปฏิบัติงานเป็นทีม วัฒนธรรมองค์กรที่เน้นความมั่นคง หน่วยงานควรให้ความส�าคัญในการก�าหนด

นโยบายต่าง ๆ  เช่น ช่วยเหลอืบคุลากรอย่างสม�า่เสมอ และเปิดโอกาสในการแสวงหาความรู้เพิม่เตมิ เพือ่ประสทิธผิลของหน่วยงาน ส่วนการ

ปฏิบัติงานเป็นทีมจะสามารถท�าให้งานท่ีปฏิบัติส�าเร็จได้โดยเร็วจึงต้องสนับสนุนรูปแบบการท�างานเป็นทีมมากกว่ารายบุคคล และการปลูก

ฝังจติส�านกึเป็นหน้าท่ีของหน่วงงานราชการจงึจะต้องมกีฎระเบยีบทีช่ดัเจน เพือ่เป็นแนวทางในการพฒันา และการสร้างความน่าเชือ่ถอืของ

หน่วยงานต่อไป

 ส่วนที่ 2 ด้านวัฒนธรรมองค์กร ความสัมพันธ์ขององค์ประกอบ ภาพรวมที่อยู่ในระดับความสัมพันธ์ปานกลาง ได้แก่ วัฒนธรรม

องค์กรที่เน้นรายละเอียด วัฒนธรรมองค์กรที่เน้นผลงาน หน่วยงานควรให้ความส�าคัญในการก�าหนดนโยบายแนวทางในการปรับปรุง  

และพัฒนาให้อยู่ในระดับที่สูงขึ้น เช่น จัดระบบสอนงานให้กับบุคลากรอย่างละเอียดทุก ๆ  ด้านของหน้าที่งาน และติดตามผลการปฏิบัติงาน

ให้มากข้ึน หรือก�าหนดเกณฑ์ตวัชวีดัให้ชดัเจนกว่าเดมิสิง่เหล่านีจ้ะช่วยพฒันาบคุลากร และองค์กรให้มปีระสทิธผิลในการปฏบิตังิานได้ดเียีย่ม

 ข้อเสนอแนะในการท�าวิจัยครั้งต่อไป

 ในการศึกษาครั้งต่อไป ผู้ที่สนใจควรศึกษาถึงปัจจัยอื่น ๆ ที่มีความเกี่ยวข้องกับปัจจัยของวัฒนธรรมองค์กรกับประสิทธิผลในการ

ปฏิบัติงาน เช่น การศึกษาด้านประสิทธิภาพ คาดว่าเป็นปัจจัยส�าคัญที่ส่งผลเพิ่มเติม เพื่อให้ได้ข้อมูลครบถ้วนในการท�าวิจัยต่อไป

 ควรใช้สถิติรูปแบบอื่น ๆ มาประกอบการท�าวิจัยให้มากขึ้น เช่น การเปรียบเทียบระหว่างปัจจัยต่าง ๆ เพื่อให้มีข้อมูลที่ครอบคลุม

มากขึ้น และน�าไปเป็นแนวทางการปรับปรุงองค์กร และใช้ประโยชน์ได้หลากหลายมากยิ่งขึ้น
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องค์ประกอบภาวะผู้น�าเชิงสร้างสรรค์ของผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด

ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1

The Component Of Creative Leadership Of Primary School

Administretor In Phitsanulok Primary Education Service Area Office 1

รัตนาภรณ์ ชูรา1 และ ดร.สถิรพร เชาวน์ชัย2 

Rattanaphorn Choora1, and Sathiraporn Chaowacha Ed.D.2

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

บทคัดย่อ

การวจิยัครัง้นีม้วีตัถปุระสงค์เพือ่สงัเคราะห์องค์ประกอบและยนืยนัองค์ประกอบภาวะผูน้�าเชงิสร้างสรรค์ของผูบ้รหิารสถานศึกษา

ในสังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 เป็นการวิจัยเอกสารด�าเนินการ 2 ขั้นตอน คือ 1) ศึกษาเอกสารและงาน

วิจัยที่เกี่ยวข้องกับภาวะผู้น�าเชิงสร้างสรรค์ของผู้บริหารสถานศึกษา จ�านวน 12 แหล่ง โดยเลือกองค์ประกอบที่มีความถี่ตั้งแต่ร้อยละ 50  

เพื่อสังเคราะห์องค์ประกอบภาวะผู้น�าเชิงสร้างสรรค์และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 2) ยืนยันองค์ประกอบภาวะผู้น�าเชิงสร้างสรรค์ของผู้บริหาร

สถานศึกษาโดยผูท้รงคณุวุฒแิละผูมี้ประสบการณ์ด้านการบรหิารการศึกษาจ�านวน 5 คน โดยใช้แบบประเมนิความเหมาะสมขององค์ประกอบ

มีลักษณะเป็นแบบตรวจสอบรายการ ผลการวิจัยพบว่า ภาวะผู้น�าเชิงสร้างสรรค์ของผู้บริหารสถานศึกษา ในสังกัดส�านักงานเขตพื้นท่ีการ

ศึกษาพิษณุโลกเขต 1 มี 3 องค์ประกอบ 9 ตัวชี้วัด ได้แก่ (1) การมีวิสัยทัศน์ของผู้น�ามี 3 ตัวชี้วัด (2) ความยืดหยุ่นและการปรับตัว มี 3 ตัว

ชี้วัด (3) ความคิดสร้างสรรค์ มี 3 ตัวชี้วัด

ค�าส�าคัญ: ภาวะผู้น�าเชิงสร้างสรรค์ การบริหารสถานศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา

Abstract 

This research’s objective is to synthesize and confirm the components of Creative Leadership of School  

Administrator Under Office of Phitsanulok Primary Educational Service Area Office 1. This document was conducted in 

2 steps: 1) synthesizing creative leadership elements from 12 documents and research studies, by selecting elements 

with a frequency from 50 percent and 2) confirm creative leadership of school administrator by 5 experts in education 

administration by using evaluation checklist form. The results of the study revealed that Creative Leadership of School 

Administrator consisted of 3 elements and 9 indicators; (1) Vision has 3 indicators (2) Flexibility and Adaptability has  

3 indicators (3) Creative Thinking has 3 indicators.

Keywords: Creative Leadership Education Administration School Administrator

บทน�า 

การศกึษาเป็นเครือ่งมอืส�าคญัในการสร้างคน สร้างสงัคม และสร้างชาต ิเป็นกลไกหลกัในการพฒันาก�าลงัคนให้มคีณุภาพ สามารถ

ด�ารงชีวิตอยู่ร่วมกับบุคคลอื่นในสังคมได้อย่างเป็นสุขในกระแสการเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็วของโลกศตวรรษท่ี 21 เนื่องจากการศึกษามี

บทบาทส�าคัญในการสร้างความได้เปรียบของประเทศเพื่อการแข่งขันและยืนหยัดในเวทีโลกภายใต้ระบบเศรษฐกิจและสังคมที่เป็นพลวัต 

ประเทศต่าง ๆ ทั่วโลกจึงให้ความส�าคัญและทุ่มเทกับการพัฒนาการศึกษาเพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของตนให้สามารถก้าวทันการ

เปลี่ยนแปลงของระบบเศรษฐกิจ ในส่วนของประเทศไทยได้ให้ความส�าคัญกับการจัดการศึกษา การพัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถ

ของคนไทยให้มีทักษะ ความรู้ความสามารถ และสมรรถนะที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาดงานและการพัฒนาประเทศ (ส�านักงาน

เลขาธิการสภาการศึกษา, 2560)

1 นิสิตสาขาวิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร Educational Administration, Faculty of Education, Naresuan University, 

rattanaphornc63@nu.ac.th
2 อาจารย์สาขาวิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร Educational Administration, Faculty of Education, Naresuan University, 

sathirapornc@nu.ac.th
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พฤติกรรมผู้น�าเป็นทักษะจ�าเป็นส�าหรับผู้บริหาร โดยเฉพาะการบริหารโรงเรียนนั้นผู้บริหารที่มีประสิทธิภาพเปรียบเสมือนดวง

ประทปีของหน่วยงานเป็นพลงัของบคุลากร ดังน้ันผลของโรงเรยีนจึงเป็นผลสะท้อนมาจากพฤตกิรรมการบริหารของผู้บริหาร (นเรศ บญุช่วย, 

2555) จึงเป็นตัวแปลส�าคัญในด้านการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพของผู้บริหารสถานศึกษาในยุคใหม่ในศตวรรษที่ 21 จึงต้องมีความรู้ความ

สามารถทกัษะและประสบการณ์ทางการบรหิารการศกึษาเพือ่พัฒนาสถานศกึษาให้ทนัสมยัเหมาะสมกบัโลกทีเ่ปลีย่นแปลง (ปราโมทย์ พรหม

นลิ, 2560) ในการปฏบิตังิานในหน้าทีผู่บ้รหิารสถานศกึษาทีต่อบสนองความต้องการของบคุลากรเป็นอนัดบัแรกในด้านความคดิ ความสนใจ 

ความต้องการหรือพฤติกรรมบุคคล หรือกลุ่มบุคคลในองค์กรให้หันไปในทิศทางเดียวกันอย่างมีศิลปะ ภาวะผู้น�าเชิงสร้างสรรค์เป็นลักษณะ

หรือพฤติกรรมในการน�าผู้อื่น ประสานงานผู้อื่นด้วยการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยี การท�างานเป็นทีม การเจรจาต่อรอง การไว้วางใจ  

การบริหารเวลา การสื่อสาร การสร้างมนุษยสัมพันธ์ โดยกระบวนการใหม่ ๆ  เพื่อน�าไปสู่การสร้างสรรค์สิ่งใหม่ ๆ  เพื่อการพัฒนาสถานศึกษา

ให้มีคุณภาพ (กาญจนา ศิลา, 2556) ผู้บริหารจึงต้องมีภาวะผู้น�าเชิงสร้างสรรค์ในการแสดงออกของผู้น�าในการปฏิบัติงานในหน้าที่ผู้บริหาร

สถานศึกษา ที่ความสามารถผลักดันให้ผู้ร่วมงานร่วมกันปฏิบัติหน้าที่ให้บรรลุเป้าหมายที่ดีงาม ด้านการคิดต่าง ๆ คิดหลายมิติ กล้าในการ

ตัดสินใจที่จะด�าเนินการตามความคิดใหม่ ๆ มีความยืดหยุ่น สร้างแรงบันดาลใจ สร้างแรงจูงใจ เป็นผู้ท่ีมีทักษะการวางแผนที่เป็นระบบ  

สร้างบรรยากาศ โดยกระบวนการใหม่ ๆ เพื่อน�าไปสู่การสร้างสรรค์สิ่งใหม่ ๆ เพื่อการพัฒนาสถานศึกษาให้มีคุณภาพ

การบริหารงานของส�านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลกเขต 1 ซึ่งได้ให้ความส�าคัญของผู้บริหารสถานศึกษาไว้ใน

ด้านนโยบายที ่3 พฒันาและเสรมิสร้างศกัยภาพผูเ้รียน ผูบ้รหิาร ครแูละบคุลากรทางการศกึษา ซึง่เป็นผูท้ีม่บีทบาทส�าคญัในการบรหิารสถาน

ศึกษาและเป็นผู้ก�าหนดนโยบายก�าหนดจุดมุ่งหมาย วางแผนตลอดจนวิธีการด�าเนินงานของโรงเรียนให้มีการบริหารโรงเรียนที่บรรลุผล

สอดคล้องตามวัตถุประสงค์และนโยบายรัฐที่ก�าหนดไว้ อย่างไรก็ตามการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพบุคลากรทางการศึกษานี้ จะมุ่งเน้น

ให้เกิดการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ พร้อมส�าหรับวิถีชีวิตในศตวรรษที่ 21 ผู้บริหาร ครู และบุคลากร

ทางการศึกษาจะต้องตระหนักถึงความส�าคัญในอาชีพและหน้าที่ของตนเอง โดยผู้อ�านวยการสถานศึกษาท�าหน้าที่อ�านวยความสะดวกและ

กระตุ้นสร้างแรงบันดาลใจให้แก่ครูและบุคลากรทางการศึกษา (ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลกเขต 1, 2564)

 จากเหตุผลดังกล่าวข้างต้นผู้วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาองค์ประกอบภาวะผู้น�าเชิงสร้างสรรค์ของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด

ส�านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาพษิณโุลกเขต 1 ซึง่สามารถพฒันาภาวะผู้น�าในด้านของภาวะผู้น�าเชิงสร้างสรรค์ของผูบ้รหิารสถานศึกษาในเรือ่ง

ของการบริหารงานและพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษาให้สถานศึกษามีคุณภาพได้มาตรฐาน การศึกษาชาติและมาตรฐานสากลท�าให้ส�านักงาน

เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลกเขต 1 มีการพัฒนาไปสู่เป้าหมายได้และเป็นแนวทางให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้เข้ากับยุคสมัย

ใหม่ ที่เปลี่ยนแปลงไปอันน�าไปสู่การบริหารสถานศึกษาที่ยั่งยืน มีการบริหารงานอย่างมีคุณภาพและเกิดประสิทธิผลต่อไปในอนาคต

วัตถุประสงค์ของการวิจัย

1.  เพื่อสังเคราะห์องค์ประกอบภาวะผู้น�าเชิงสร้างสรรค์ของผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดส�านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถม

ศึกษาพิษณุโลกเขต 1

2.  เพื่อยืนยันองค์ประกอบภาวะผู้น�าเชิงสร้างสรรค์ของผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

พิษณุโลกเขต 1

วิธีการด�าเนินการวิจัย 

การวิจัยครั้งนี้ใช้ระเบียบวิธีวิจัยเอกสาร (Document Research) เพื่อศึกษาองค์ประกอบภาวะผู้น�าเชิงสร้างสรรค์ของผู้บริหาร

สถานศึกษาในสังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาพิษณุโลกเขต 1 โดยมีขั้นตอนวิธีด�าเนินการวิจัย 2 ขั้นตอน ดังนี้

ขั้นตอนที่ 1 การศึกษาเอกสาร (Document Study) เพื่อการวิเคราะห์และสังเคราะห์องค์ประกอบภาวะผู้น�าเชิงสร้างสรรค์ของ 

ผู้บริหารสถานศึกษา จากแนวคิดทฤษฎีของนักวิชาการและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง โดยศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้องจ�านวน 12 แหล่ง ตามแนวคิด

และงานวิจัยของนักวิชาการและนักวิจัย ดังนี้

 1.  การศึกษาภาวะผู้น�าเชิงสร้างสรรค์ของผู้บริหารสถานศึกษาตามแนวคิดของนักวิชาการต่างประเทศ 7 แหล่ง ดังนี้ Ben-

nis (2002), Parker and Begnaud (2004 อ้างถึงใน นัยน์ปพร แก้วจีราสิน 2561, น. 30), Dubrin (2006อ้างถึงใน ธนาภรณ์ นีลพันธนันท์, 

2562, น. 32), Robinson (2007), Kerle (2008 อ้างถึงใน อรชร กิตติชนม์ธวัช, 2558 น. 39-40), Delia Bosiok (2013 อ้างถึงใน จันจิรา 

น�้าขาว, 2562, น. 18), Ubben, Hughes & Norris (2011) 

 2.  การศึกษาภาวะผู้น�าเชิงสร้างสรรค์ของผู้บริหารสถานศึกษาตามแนวคิดของนักวิชาการในประเทศ 5 แหล่ง ดังนี้ สุภาพ 

ฤทธิ์บ�ารุง (2556), กิตติกาญจน์ ปฏิพัทธ์และคณะ (2556), ไพฑูรย์ สินลารัตน์ และนักรบ หมี้แสน (2561), วันเพ็ญ แก้วปาน (2561),  



344

National Research Conference 2021: NRC 2021
“Business beyond the Pandemic”

21 สิงหาคม 2564

คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

สใบแพร สัพโส (2562)

 3.  การสังเคราะห์องค์ภาวะผู้น�าเชิงสร้างสรรค์ของผู้บริหารสถานศึกษาการแจกแจงความถ่ีจากหลายแหล่งข้อมูลและสรุป

ผลโดยใช้เกณฑ์ค่าความถี่ตั้งแต่ 6 ขึ้นไปซึ่งเท่ากับหรือมากกว่าร้อยละ 50 ของความถี่ทั้งหมด ประกอบด้วย 1) ด้านการมีวิสัยทัศน์ของผู้น�า 

2) ด้านความยืดหยุ่นและการปรับตัว 3) ด้านความคิดสร้างสรรค์ ซึ่งผู้วิจัยได้น�าองค์ประกอบที่ได้จากการสังเคราะห์ในขั้นตอนที่ 1 ไปเสนอ

ต่อผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อยืนยันองค์ประกอบในขั้นตอนที่ 2 ต่อไป

ขัน้ตอนที ่2 การยนืยนัองค์ประกอบของภาวะผู้น�าเชิงสร้างสรรค์ของผู้บรหิารสถานศึกษาทีม่คีวามเหมาะสมกบับรบิทของโรงเรยีน

สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลกเขต 1 โดยผู้ทรงคุณวุฒิจ�านวน 5 คน ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญทางการบริหารการศึกษา

มปีระสบการณ์ทางการบรหิารการศกึษาและมผีลงานวจิยัทางด้านการศึกษาทีเ่กีย่วกบัภาวะผู้น�าหรอืภาวะผู้น�าเชงิสร้างสรรค์ เพือ่ยนืยนัองค์

ประกอบของภาวะผูน้�าเชงิสร้างสรรค์ทีไ่ด้จากสงัเคราะห์ในขัน้ตอนที ่1 โดยการวจิยัในครัง้นีใ้ช้แบบประเมินความเหมาะสมขององค์ประกอบ 

มีลักษณะเป็นแบบตรวจสอบรายการ 

ผลการวิจัย 

 1. ผลการสังเคราะห์องค์ประกอบการรู้ดิจิทัลของผู้บริหารสถานศึกษา

  ผลการสังเคราะห์องค์ประกอบของภาวะผู้น�าเชิงสร้างสรรค์ของผู้บริหารสถานศึกษาซึ่งได้จากการศึกษาแนวคิดทฤษฎี

ของนักวิชาการและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยผู้วิจัยได้น�าเอาข้อมูลที่ได้จากการสังเคราะห์ เนื้อหาจากเอกสารสู่

ตารางการสงัเคราะห์องค์ประกอบ โดยแสดงในรปูความถี ่และเลอืกองค์ประกอบทีม่คีวามถีต่ัง้แต่ 6 ขึน้ไป ซึง่เท่ากบัหรอืมากกว่าร้อยละ 50 

ของความถีท่ัง้หมด มาเป็นองค์ประกอบของภาวะผู้น�าเชงิสร้างสรรค์ พบว่า ภาวะผู้น�าเชงิสร้างสรรค์ของผู้บริหารสถานศึกษาม ี3 องค์ประกอบ 

ได้แก่ 1) การมีวิสัยทัศน์ของผู้น�า มี 3 ตัวชี้วัด 2) ความยืดหยุ่นและการปรับตัว มี 3 ตัวชี้วัด 3) ความคิดสร้างสรรค์ มี 3 ตัวชี้วัด ดังแสดงใน

ตารางที่ 1

ตารางที่ 1 การสังเคราะห์ความถี่ขององค์ประกอบภาวะผู้น�าเชิงสร้างสรรค์ของผู้บริหารสถานศึกษา

องค์ประกอบของภาวะผู้น�า

เชิงสร้างสรรค์
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1. การมีวิสัยทัศน์ของผู้น�า P P P P P P P 7

2. การสร้างความไว้วางใจ P P 2

3. การท�างานมุ่งความส�าเร็จ P 1

4. สร้างความเข้มแข็ง P 1

4. ความยืดหยุ่นและการปรับตัว P P P P P P 6

5. ความสามารถในการแก้ปัญหา P 1

6. บุคลิกภาพที่ดี P P 2

7. ความคิดสร้างสรรค์ P P P P P P P 7

8. การท�างานเป็นทีม P P P P P 5

9. การค�านึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล P P 2

10. การใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยี P 1
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ผลการสังเคราะห์เนื้อหาเกี่ยวกับองค์ประกอบภาวะผู้น�าเชิงสร้างสรรค์ของผู้บริหารสถานศึกษา พบว่า มี 3 องค์ประกอบ ได้แก่

1. การมีวิสัยทัศน์ของผู้น�า ประกอบไปด้วย 3 ตัวชี้วัด คือ การสร้างวิสัยทัศน์กับทิศทาง การเปลี่ยนแปลงของโรงเรียนในทางที่

ดีขึ้น การมีวิสัยทัศน์กว้างไกล และการก�าหนดเป้าหมายและวัตถุประสงค์ร่วมกับครู

2.  ความยืดหยุ่นและการปรับตัว ประกอบไปด้วย 3 ตัวชี้วัด คือ การปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ใหม่ ๆ อยู่ตลอดเวลา การเปิด

กว้างต่อการรับประสบการณ์ใหม่ ๆ ด้วยท่าทียินดีที่จะเรียนรู้อยู่เสมอ และการมีความยืดหยุ่นในการบริหารงาน

3. ความคิดสร้างสรรค์ ประกอบไปด้วย 3 ตัวชี้วัด คือ การมีทักษะในการคิด สังเกต มองรายละเอียดปลีกย่อยอย่างรอบด้าน  

การประยกุต์ใช้ความรูจ้ากประสบการณ์เดมิมาคดิใหม่ เพ่ือให้เกดิประโยชน์ต่อหน่วยงานหรอืองค์กร และการเรยีนรูส่ิ้งต่าง ๆ  ได้อย่างรวดเรว็ 

โดยสังเคราะห์เนื้อหาองค์ประกอบ ดังแสดงในตารางที่ 2

ตารางที่ 2 องค์ประกอบและตัวชี้วัดของภาวะผู้น�าเชิงสร้างสรรค์ของผู้บริหารสถานศึกษา

องค์ประกอบ นิยามศัพท์เฉพาะ ตัวชี้วัด

1. การมีวิสัยทัศน์ของผู้น�า ความสามารถของผูบ้รหิารในการสร้างวสิยัทศัน์ทีเ่ก่ียว

กับทิศทางการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้น เป็นผู้ที่มี

วสิยัทศัน์กว้างไกล มคีวามรอบรูใ้นเรือ่งต่าง ๆ  สามารถ

ก�าหนดเป้าหมายและวัตถุประสงค์ร่วมกับครูแลก

เปลี่ยนข่าวสารร่วมกับครูในองค์กร มีความสามารถใน

การสร้างเครือข่ายและเป็นที่รู้จักอย่างกว้างขว้าง

1. การสร้างวิสัยทัศน์กับทิศทางการเปลี่ยนแปลง

ของโรงเรียนในทางที่ดีขึ้น

2. การมีวิสัยทัศน์กว้างไกล

3. การก�าหนดเป้าหมายแลวตัถปุระสงค์ร่วมกบัครู

2. ความยดืหยุน่และการปรบั

ตัว

ความสามารถของผู้บริหารในการปรับตัวรับส่ิงใหม่ ๆ 

อยู่ตลอดเวลา เปิดกว้างต่อการรับประสบการณ์ใหม่ ๆ 

ด้วยท่าทียินดีที่จะเรียนรู ้อยู ่เสมอ เป็นผู ้ที่มีความ

ยืดหยุ่นในการบริหารงาน อีกทั้งบริหารงานโดยท�าให้

คนในองค์กรมีความสุข

1. การปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ใหม่ ๆ อยู่

ตลอดเวลา

2. การเปิดกว้างต่อการรับประสบการณ์ใหม่ ๆ 

ด้วยท่าทียินดีที่จะเรียนรู้อยู่เสมอ

3. การมีความยืดหยุ่นในการบริหารงาน

3. ความคิดสร้างสรรค์ ความสามารถของผู ้บริหารในการแสดงความคิด

สร้างสรรค์ มีไหวพริบ คล่องแคล่ว มีความฉลาดทาง

อารมณ์ มทีกัษะในการคดิ สงัเกต มองรายละเอยีดปลกี

ย่อยอย่างรอบด้าน ใช้ความรู้จากประสบการณ์เดิมมา

คิดใหม่ เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อหน่วยงานหรือองค์กร 

และสามารถเรียนรู้สิ่งต่าง ๆ ได้อย่างรวดเร็ว

1. การมีทักษะในการคิด สังเกต มองรายละเอียด

ปลีกย่อยอย่างรอบด้าน

2. การประยกุต์ใช้ความรูจ้ากประสบการณ์เดมิมา

คิดใหม่ เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อหน่วยงานหรือ

องค์กร

3. การเรียนรู้สิ่งต่าง ๆ ได้อย่างรวดเร็ว

2. การยืนยันองค์ประกอบของภาวะผู้น�าเชิงสร้างสรรค์ของผู้บริหารสถานศึกษา

 ผลการยนืยนัองค์ประกอบของภาวะผูน้�าเชงิสร้างสรรค์ของผู้บรหิารสถานศึกษาเพือ่ให้มคีวามสอดคล้องกบับริบท การบรหิาร

โรงเรียนในสังกัดส�านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาพิษณุโลกเขตหนึ่ง ซึ่งสรุปผลการประเมินของผู้ทรงคุณวุฒิในด้านความเป็นภาวะผู้น�าในเชิง

สร้างสรรค์ พบว่า องค์ประกอบของภาวะผูน้�าเชงิสร้างสรรค์ของผู้บรหิารสถานศึกษาม ี3 องค์ประกอบหลัก ได้แก่ (1) การมวีสัิยทศัน์ของผูน้�า 

ประกอบไปด้วย 3 ตัวชี้วัด คือ การสร้างวิสัยทัศน์กับทิศทาง การเปลี่ยนแปลงของโรงเรียนในทางที่ดีขึ้น การมีวิสัยทัศน์กว้างไกลและการ

ก�าหนดเป้าหมายและวตัถปุระสงค์ร่วมกบัคร ู(2) ความยดืหยุน่และการปรบัตวั ประกอบไปด้วย 3 ตวัชีว้ดั คอื การปรบัตวัให้เข้ากบัสถานการณ์

ใหม่ ๆ อยู่ตลอดเวลา การเปิดกว้างต่อการรับประสบการณ์ใหม่ ๆ ด้วยท่าทียินดีที่จะเรียนรู้อยู่เสมอ และการมีความยืดหยุ่นในการ  

(3) ความคิดสร้างสรรค์ ประกอบไปด้วย 3 ตัวชี้วัด คือการมีทักษะในการคิด สังเกต มองรายละเอียดปลีกย่อยอย่างรอบด้าน การประยุกต์

ใช้ความรูจ้ากประสบการณ์เดมิมาคดิใหม่ เพือ่ให้เกดิประโยชน์ต่อหน่วยงานหรอืองค์กร และการเรยีนรูส้ิง่ต่าง ๆ  ได้อย่างรวดเรว็ ดงัแสดงใน

รูปที่ 1
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รูปที่ 1 โมเดลองค์ประกอบภาวะผู้น�าเชิงสร้างสรรค์ของผู้บริหารสถานศึกษา

อภิปรายผลการวิจัย

การศึกษาองค์ประกอบภาวะผู้น�าเชิงสร้างสรรค์ของผู้บริหารในสังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาพิษณุโลกเขต 1 ในครั้งนี้ ได้ 

จากการสงัเคราะห์เอกสารและงานวจิยัท่ีเกีย่วข้อง และการสมัภาษณ์ผู้ทรงคณุวฒุ ิเพือ่ให้ได้องค์ประกอบและตวัช้ีวดัภาวะผูน้�าเชงิสร้างสรรค์

ทีส่อดคล้องกับบรบิทของส�านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษาพษิณโุลกเขต 1 พบว่า ภาวะผูน้�าเชงิสร้างสรรค์ของผูบ้รหิารสถานศึกษา

ในสังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาพิษณุโลกเขต 1 มีจ�านวน 3 องค์ประกอบหลัก 9 ตัวชี้วัด พบว่า ภาวะผู้น�าเชิงสร้างสรรค์ของผู้บริหาร

สถานศึกษาในสังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาพิษณุโลกเขต 1 มีจ�านวน 3 องค์ประกอบหลัก ได้แก่ 1) การมีวิสัยทัศน์ของผู้น�า 2) ความ

ยดืหยุน่และการปรบัตวั 3) ความคดิสร้างสรรค์ รวมองค์ประกอบหลักของภาวะผู้น�าเชงิสร้างสรรค์ของผู้บรหิารสถานศึกษาทีม่คีวามสอดคล้อง

กับบริบทของโรงเรียนในสังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาพิษณุโลกเขต 1 จ�านวน 3 องค์ประกอบหลัก 9 ตัวชี้วัด ซึ่งผลการวิจัยที่ออกมา

เช่นนี ้เนือ่งจากในการศกึษาเพือ่พฒันาตวัชีว้ดัของภาวะผู้น�าเชิงสร้างสรรค์ของผู้บรหิารสถานศึกษาผู้วจิยัท�าการศึกษาทบทวนแนวคดิทฤษฎี

ที่เกี่ยวข้องกับภาวะผู้น�าเชิงสร้างสรรค์ของผู้บริหารสถานศึกษาอย่างหลากหลาย และรัดกุมร่วมกับการสัมภาษณ์ทรงคุณวุฒิเพื่อยืนยันองค์

ประกอบและตัวชี้วัดภาวะผู้น�าเชิงสร้างสรรค์ของผู้บริหารสถานศึกษาที่ได้จากการสังเคราะห์เอกสารอีกครั้ง ซึ่งผู้ทรงคุณวุฒิได้ให้การยืนยัน

ตามทีส่งัเคราะห์มาและ  มกีารเพิม่เตมิรายละเอยีดในประเดน็ตวัช้ีวดับางตวัเพือ่ให้มคีวามชัดเจนมากขึน้ และสอดคล้องกบับรบิทของโรงเรยีน

สังกัดส�านักเขตพื้นที่ประถมศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลกเขต 1 มากขึ้น ดังนั้นผลการวิจัยจึงท�าให้ได้องค์ประกอบและตัวชี้วัดภาวะผู้น�าเชิง

สร้างสรรค์ของผู้บรหิารสถานศกึษาเป็นไปตามทีผู่ว้จิยัก�าหนดขึน้ สอดคล้องกบั ศกัดา ทองด ี(2559) ได้ท�าวจิยัเรือ่ง การพฒันารปูแบบภาวะ

ผู้น�าเชิงสร้างสรรค์ส�าหรับผู้บริหารสถานศึกษาส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง พบว่า จากการสังเคราะห์

เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ได้กรอบแนวคิดในการวิจัย 5 ด้าน ดังนี้ 1) ด้านวิสัยทัศน์ 2) ด้านความคิดสร้างสรรค์ 3) ด้านการท�างานเป็น

ทีม 4) ด้านการแก้ไขปัญหาและ 5) ด้านความรับผิดชอบในการท�างาน สอดคล้องกับสุภาพ ฤทธิ์บ�ารุง (2556) ได้ท�าวิจัยเรื่อง ภาวะผู้น�าเชิง
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สร้างสรรค์ของผู้บริหารสถานศึกษาที่ส่งผลต่อความมีประสิทธิผลของโรงเรียนสังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 30 พบว่า 

ภาวะผู้น�าเชิงสร้างสรรค์ของผู้บริหารสถานศึกษาท่ีส่งผลต่อความมีประสิทธิผลของโรงเรียนสังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา

เขต 30 ได้แก่ ด้านการมีความยืดหยุ่นและปรับตัว ด้านการค�านึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล ด้านการท�างานเป็นทีม และด้านการมีความคิด

สร้างสรรค์ สอดคล้องกับ เพ็ญนภา ศรีภูธร (2562) ได้ท�าวิจัยเรื่อง การศึกษาภาวะผู้น�าเชิงสร้างสรรค์ของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

สังกัดส�านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาระยอง พบว่า ภาวะผู้น�าเชิงสร้างสรรค์ของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกัดส�านักงาน

เขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษาระยอง โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก โดยมอีงค์ประกอบภาวะผูน้�าเชงิสร้างสรรค์ ได้แก่ การมวีสิยัทศัน์ การค�านงึ

ถึงความเป็นปัจเจกบุคคล การมีความยืนหยุ่นและปรับตัว การมีความคิดสร้างสรรค์ และการท�างานเป็นทีม สอดคล้องกับจุฑามาส ซุ่นห้วน 

(2562) ได้ท�าวจิยัเรือ่ง ภาวะผูน้�าเชงิสร้างสรรค์ของผูบ้รหิารสถานศึกษาทีส่่งผลต่อการจดัสภาพแวดล้อมในสถานศกึษาตามความคดิเห็นของ

ครูสังกัดส�านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 11 ในจังหวัดสุราษฎร์ธานี พบว่า ภาวะผู้น�าเชิงสร้างสรรค์ของผู้บริหารสถานศึกษา 

โดยรวมมีค่าเฉลี่ย อยู่ในระดับมาก เรียงล�าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย ได้แก่ ด้านวิสัยทัศน์ ด้านความยืดหยุ่น ด้านการแก้ปัญหาและด้าน

จินตนาการ จากผลการวิจัยผู้บริหารสถานศึกษาควรมีทักษะในการบริหารงานเพื่อให้สอดคล้องกับบริบทน�ามาปรับใช้ให้เข้ากับสถานศึกษา 

พัฒนารูปแบบการจัดสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการเรียนรู้ของผู้เรียน ควรมีการปรับปรุง เปลี่ยนแปลง พัฒนาและมีการวัดผลประเมินผลใน

ด้านการบริหารงานและการจัดสภาพแวดล้อมในสถานศึกษาเพื่อน�าสถานศึกษาไปยังเป้าหมายที่ก�าหนดไว้

สรุปผลการวิจัย

ผลการศกึษาองค์ประกอบของภาวะผูน้�าเชงิสร้างสรรค์ของผูบ้รหิารสถานศกึษาสังกัดส�านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาพษิณโุลกเขต 1 

พบว่า องค์ประกอบของภาวะผู้น�าเชิงสร้างสรรค์มีจ�านวน 3 องค์ประกอบหลัก 9 ตัวชี้วัด ได้แก่ 1) การมีวิสัยทัศน์ของผู้น�า ประกอบไปด้วย 

3 ตัวชี้วัด คือ การสร้างวิสัยทัศน์กับทิศทาง การเปลี่ยนแปลงของโรงเรียนในทางที่ดีขึ้น การมีวิสัยทัศน์กว้างไกล และการก�าหนดเป้าหมาย

และวัตถุประสงค์ร่วมกับครู 2) ความยืดหยุ่นและการปรับตัว ประกอบไปด้วย 3 ตัวชี้วัด คือ การปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ใหม่ ๆ 

อยู่ตลอดเวลา การเปิดกว้างต่อการรับประสบการณ์ใหม่ ๆ ด้วยท่าทียินดีที่จะเรียนรู้อยู่เสมอ และการมีความยืดหยุ่นในการ 3) ความคิด

สร้างสรรค์ ประกอบไปด้วย 3 ตัวชี้วัด คือ การมีทักษะในการคิด สังเกต มองรายละเอียดปลีกย่อยอย่างรอบด้านการประยุกต์ใช้ความรู ้

จากประสบการณ์เดิมมาคิดใหม่ เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อหน่วยงานหรือองค์กร และการเรียนรู้สิ่งต่าง ๆ ได้อย่างรวดเร็ว

ข้อเสนอแนะ 

1.  ข้อเสนอแนะจากผลการวิจัย

 เขตพ้ืนท่ีการศึกษาก�าหนดนโยบายการส่งเสริมภาวะผู้น�าเชิงสร้างสรรค์ให้แก่ผู้บริหารสถานศึกษา เพื่อเป็นแนวทางการ

พัฒนาการท�างานส�าหรับผู้บริหารและพัฒนาทักษะภาวะผู้น�าเชิงสร้างสรรค์ ได้แก่ ทักษะการสร้างวิสัยทัศน์ในการเป็นผู้น�า ทักษะความ

ยืดหยุ่นและการปรับตัว และทักษะความคิดสร้างสรรค์ เพื่อให้ผู้บริหารเพิ่มพูนทักษะ ประสบการณ์ ความรู้มากยิ่งขึ้น

2.  ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป

 2.1  ควรมีการศึกษาองค์ประกอบภาวะผู้น�าเชิงสร้างสรรค์ของผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดอื่น เช่น ส�านักงานคณะกรรมการ

การอาชีวศึกษา องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ส�านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ส�านักงานคณะกรรมการ 

ส่งเสริมการศึกษาเอกชน เป็นต้น

 2.2 ควรใช้วิธีการศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพโดยการศึกษาแบบกรณีศึกษาที่เกี่ยวกับองค์ประกอบภาวะผู้น�าเชิงสร้างสรรค์ของ 

ผู้บริหารสถานศึกษา
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กลยุทธ์การตลาดส�าหรับธุรกิจรถยนต์มือสอง กรณีศึกษาห้างหุ้นส่วนจ�ากัด นานามอเตอร์ คาร์เซ็นเตอร์

Marketing Strategies For Used Car Businesses: A Case Of Study 

Of Nanamotor Carcenter Part.,Ltd

สมฤดี กริชก�าจร1 และ ดนัยพงศ์ เชษฐโชติศักดิ์2

Somruedee Kritkamjorn1 and Danaipong Chetchotsak2

1วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

บทคัดย่อ 

การวิจยัเรือ่ง กลยทุธ์การตลาดส�าหรบัธรุกจิรถยนต์มอืสอง กรณศีกึษาห้างหุน้ส่วนจ�ากดั นานามอเตอร์ คาร์เซน็เตอร์ มวีตัถปุระสงค์

เพื่อการพิจารณาก�าหนดกลยุทธ์ทาง การตลาดผ่านการวิเคราะห์กลยุทธ์ทางเลือก ซึ่งประกอบด้วยการกลยุทธ์ 3 ด้าน คือ กลยุทธ์เชิงรุก 

กลยุทธ์เชิงป้องกันและกลยุทธ์เชิงแก้ไข โดยกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ใน การศึกษาคือ ลูกค้าที่เคยซื้อรถยนต์จากร้านนานามอเตอร์ จ�านวน 40 คน 

และคณะกรรมการผู้บริหารร้านนานามอเตอร์ จ�านวน 3 คน และก�าหนดวิธีวิจัยในการวิเคราะห์และประเมินผล ประกอบด้วย การศึกษา

พฤติกรรมที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อและส่วนประสมทางการตลาด การวิเคราะห์ห่วงโซ่คุณค่า การวิเคราะห์สภาพสิ่งแวดล้อมทั่วไปและการ

วิเคราะห์สิ่งแวดล้อมทางการแข่งขัน จากน้ันผลการวิเคราะห์ทั้งหมดจึงถูกน�ามาประเมินเป็นจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสและภัยคุกคาม  

และผู้ศึกษาจึงจะเลือกปัจจัยที่มีนัยส�าคัญมาก�าหนดกลยุทธ์ทางเลือกที่ เหมาะสม จ�านวน 6 แผน ประกอบด้วย 1. โครงการเพิ่มความหลาก

หลายของสินค้าและบริการเพื่อเจาะกลุ่มเป้าหมายทุกระดับ 2. การสร้างธุรกิจปลายน�้าด้านการบริการงานซ่อมบ�ารุงและงานตกแต่งรถยนต์ 

3. โครงการศกึษาความเป็นไปได้ในการขายรถยนต์ไฟฟ้ามอืสอง 4. โครงการขยายสาขาใน ภมูภิาคต่าง ๆ  เพือ่กระจายความเส่ียง 5. โครงการ

ฝึกอบรมผู้บริหารรุ่นใหม่เพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน 6. โครงการการน�าระบบบริหารทรัพยากรองค์กรเพื่อสนับสนุนการท�างาน

งานวิจยัฉบับนี้ เพื่อเป็นประโยชน์ต่อคณะกรรมการผู้บรหิารหา้งหุน้สว่นจ�ากดันานามอเตอร ์คาร์เซ็นเตอร์ รบัทราบถงึจุดแข็งและ

จุดอ่อนของพื้นฐานโครงสร้างและวิธีการด�าเนินธุรกิจที่เป็นไปตามสถานการณ์ปัจจุบัน ตลอดจนรับทราบถึงความต้องการของลูกค้าและมุม

มองความคดิเห็นของลกูค้าทีม่ต่ีอธรุกจิ รวมไปถงึการรบัข้อเสนอโครงการอนัเป็นประโยชน์ประกอบการตดัสนิใจลงทนุเพือ่สร้างเสรมิจดุแขง็ 

ลดจุดอ่อนและใช้ประโยชน์จากสถานการณ์ปัจจุบันที่เอื้อต่อธุรกิจรถยนต์มือสอง

ค�าส�าคัญ: กลยุทธ์ทางการตลาด รถยนต์มือสอง

Abstract 

MARKETING STRATEGIES FOR USED CAR BUSINESSES: A CASE OF STUDY OF NANAMOTOR CARCENTER PART.,LTD 

study investigates the firm’s marketing strategies and offer three alternative strategies which are: aggressive strategies, 

defensive strategies, and turnaround strategies to conduct businesses. A sample group of 40 customers and 3 directors. 

The main analytical tools are customer behavior model and marketing mix (7Ps), value chain analysis, PESTEL analysis 

and Five-forced model. Finally, we select from the most significant factors listed in the SWOT table and then offer 

possible alternative strategies which are 6 marketing strategy plans; 1. Increasing product and service diversity to  

penetrate the target customer at all levels, 2. Expanding downstream businesses covered in  car maintenance and 

decoration services, 3. A feasibility study on adopting electric used cars for sale, 4. Expanding the firm’s branches in 

different regions, 5. Training courses for new-generation executives, 6. Implementing an Enterprise Resource Planning 

(ERP) system to support firm’s operations.

This study is for the benefit of directors of NANAMOTOR CARCENTER PART.,LTD acknowledge the strengths 

and weaknesses of business structures and business practices. As well as being aware of customer needs and opinions. 

Moreover, they acknowledge offering possible alternative strategies for making investment decision by using firm’s 

fundamental and taking advantage of current situation.

Keyword: marketing strategy, used car business
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บทน�า

ภาพรวมตลาดรถยนต์ใหม่ปี พ.ศ. 2563 ปรับตวัลดลงจากการหมดรอบวฏัจกัรการเปลีย่นรถยนต์ครัง้ใหญ่ช่วงปี พ.ศ. 2560 – 2562 

ซึ่งเป็นการทยอยเปลี่ยนรถยนต์ของผู้มีสิทธิ์โครงการรถยนต์คันแรกที่ครบก�าหนดระยะเวลาถือครอง 5 ปี ท�าให้มีรถยนต์เข้าสู่ตลาดรถยนต์

มือสองเพิ่มมากขึ้น รวมไปถึงผลกระทบจากสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่าสายพันธ์ใหม่ (COVID-19) ส่งผลให้ก�าลังซื้อรถยนต์ใหม่ลด

ลงและการปล่อยสนิเชือ่เช้าซือ้รถยนต์ของสถาบนัการเงนิเข้มงวดขึน้ แต่ปรมิาณความต้องการของผูบ้รโิภคไม่มกีารเปลีย่นแปลง ดงันัน้ ด้วย

สภาพการณ์ทีเ่อือ้ให้ราคารถยนต์มอืสองปรบัตวัลดลงเนือ่งจากปรมิาณรถยนต์มอืสองในตลาดทีเ่พิม่มากขึน้จากฝ่ังอปุทานสอดคล้องกบัความ

ต้องการใช้รถยนต์มอืสองภายใต้เงือ่นไขก�าลงัซือ้ทีล่ดลงจากฝ่ังอปุสงค์ ท�าให้รถยนต์มอืสองเป็นทีน่่าสนใจอย่างยิง่ (ธนาคารแห่งประเทศไทย, 

2563)

ข้อมูลงบการเงินของห้างหุ้นส่วนจ�ากัดนานามอเตอร์ คาร์เซ็นเตอร์ ชี้ให้เห็นอย่างสอดคล้องกันว่า ร้านนานามอเตอร์มียอดขาย

รถยนต์มือสองเพิ่มขึ้นถึง 268% เมื่อเทียบข้อมูลจากปี พ.ศ. 2560 กับ 2563 ซึ่งเป็นช่วงเวลาก่อนเกิดสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า

สายพันธ์ใหม่ (COVID-19) และเพิ่มขึ้น 69% เมื่อเปรียบเทียบข้อมูลจากปี พ.ศ. 2562 กับ 2563 ซึ่งอยู่ระหว่างช่วงการแพร่ระบาดโรคติด

เชื้อไวรัสโคโรน่าสายพันธ์ใหม่ (COVID-19)

จากข้อมูลข้างต้น ช้ีให้เห็นว่า ตลาดรถยนต์มือสองก�าลังเป็นตลาดเติบโตและเป็นโอกาสอันดีที่ห้างหุ้นส่วนจ�ากัดนานามอเตอร์  

คาร์เซ็นเตอร์ จะใช้ศักยภาพที่มีเพื่อสร้างการเติบโตทางธุรกิจ ดังนั้น ผู้ศึกษาจึงมีความสนใจศึกษาการวางแผนกลยุทธ์ทางการตลาดส�าหรับ

ธุรกิจรถยนต์มือสอง ส�าหรับกรณีศึกษาห้างหุ้นส่วนจ�ากัดนานามอเตอร์ คาร์เซ็นเตอร์

วัตถุประสงค์ของการศึกษา

1. เพื่อศึกษาพฤติกรรมที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อของลูกค้าที่เคยซื้อรถยนต์มือสองจากร้านนานามอเตอร์

2. เพื่อศึกษาปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อรถยนต์มือสองจากร้านนานามอเตอร์

3. เพื่อประเมินปัจจัยภายใน (จุดแข็งและจุดอ่อน) และปัจจัยภายนอก (โอกาสและภัยคุกคาม) ของร้านนานามอเตอร์

4. เพือ่จดัท�ากลยทุธ์การตลาดทีเ่หมาะสมและสอดรบักบัสภาพการณ์ในปัจจบุนัและโครงสร้างพืน้ฐานทางธรุกจิของห้างหุน้ส่วน

จ�ากัดนานามอเตอร์ คาร์เซ็นเตอร์

การทบทวนวรรณกรรมและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง

 การวเิคราะห์ปัจจยัภายใน ใช้เครือ่งมอืในการวเิคราะห์ 2 ทฤษฎ ีคอื การศกึษาพฤตกิรรมทีม่ผีลต่อการตดัสนิใจซือ้และส่วนประสม

ทางการตลาด (customer behavior model and marketing mix) เพือ่ศกึษาปัจจยัต่าง ๆ  ทีม่อีทิธิพลต่อพฤตกิรรมผู้บรโิภคและคาดคะเน

ถึงการตอบสนองของผู้บริโภค และการวิเคราะห์ห่วงโซ่คุณค่า (value chain analysis) เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ของกิจกรรมในธุรกิจเพื่อ

สร้างความแตกต่างในการแข่งขนั ด้วยการพจิารณาหลกัการเช่ือมโยงระหว่างลูกค้าและกจิกรรมภายในและภายนอกองค์กร โดยผู้อ่านสามารถ

ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ศิริวรรณ เสรีรัตน์, ศุภร เสรีรัตน์, ปณิศา มีจินดา และจิระวัฒน์ อนุวิชชานนท์ (2563) และ Porter (2001)

 การวิเคราะห์ปัจจัยภายนอก ใช้เครื่องมือในการวิเคราะห์ 2 ทฤษฎี คือ การวิเคราะห์สภาพสิ่งแวดล้อมทั่วไป (PESTEL analysis) 

เพื่อประเมินและวิเคราะห์สิ่งที่ส่งผลกระทบต่อองค์กรและไม่สามารถควบคุมได้ และการวิเคราะห์สิ่งแวดล้อมทางการแข่งขัน (Five-forced 

model) เพื่อวิเคราะห์โครงสร้างและสภาพแวดล้อมทางการแข่งขันทางธุรกิจในอุตสาหกรรม โดยผู้อ่านสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติม

ได้ที่ พิบูล ทีปะปาล (2555) และ สุวัฒน์ ศิรินิรันดร์ (2554)

การวิเคราะห์กลยุทธ์ทางเลือก (TOWS analysis) เครื่องมือที่ใช้ในการก�าหนดกลยุทธ์จากสภาพแวดล้อมและสถานการณ์ที่ธุรกิจ

ก�าลังเผชิญอยู่ในปัจจุบัน ด้วยการน�าจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสและภัยคุกคาม จากการวิเคราะห์ปัจจัยภายในและภายนอกและประเมินด้วย 

SWOT analysis เพื่อก�าหนดกลยุทธ์ที่เหมาะสม โดยผู้อ่านสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ประดิษฐ์ ภิญโญภาสกุล (2552)

งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

นายฐิติพงศ์ เพชรดี (2555) ศึกษาพฤติกรรมผู้บริโภคที่มีความต้องการซ้ือรถยนต์มือสองในเขตอ�าเภอเมือง จังหวัดนครปฐม 

กลุ่มตัวอย่างมีภูมิล�าเนาจังหวัดนครปฐมและใช้วิธีการส�ารวจด้วยแบบสอบถาม จ�านวน 400 คน

นายสมเกียรติ ดิ่งสวัสดิ์ (2554) การศึกษาความเป็นไปได้ของธุรกิจซ้ือขายรถยนต์มือสอง ในเขตอ�าเภอเมืองหนองคาย  

จังหวัดหนองคาย กลุ่มตัวอย่างมีภูมิล�าเนาจังหวัดหนองคายและใช้วิธีการส�ารวจด้วยแบบสอบถาม จ�านวน 400 คน
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นางสาวญาดา ตาลอ�าไพ (2556) ศึกษาแนวทางในการเพิ่มยอดขายรถยนต์มือสองของห้างหุ้นส่วนจ�ากัดญาดา อ�าเภอเมือง  

จังหวัดขอนแก่น กลุ่มตัวอย่างมีภูมิล�าเนาจังหวัดขอนแก่นและใช้วิธีการส�ารวจด้วยแบบสอบถาม จ�านวน 384 คน 

นายพงษ์พิพัฒน์ ทานะแจ่ม (2556) ศึกษาแนวทางการเพิ่มยอดขายธุรกิจรถยนต์มือสอง ร้านก�าพลยนตรการ อ�าเภอสีค้ิว  

จังหวัดนครราชสีมา กลุ่มตัวอย่างมีภูมิล�าเนาจังหวัดนครราชสีมาและใช้วิธีการส�ารวจด้วยแบบสอบถาม จ�านวน 400 คน

เมือ่น�าข้อมลูทุตยิภมูทิัง้ 4 งานวจิยัมาวเิคราะห์ พบว่า พฤตกิรรมผูบ้รโิภคแต่ละสถานทีจ่ะแตกต่างกนั แต่ส่วนประสมทางการตลาด

ค่อนข้างเป็นไปในทางเดียวกัน คือ (1) ด้านผลิตภัณฑ์ ความปลอดภัยส�าคัญมากกว่าสมรรถนะรถยนต์ ความสวยงามและความสะดวกสบาย 

ตามล�าดับ (2) ด้านราคา มูลค่าหลังการขาย เช่น ค่าซ่อมบ�ารุง เป็นต้น มีความส�าคัญมากกว่ามูลก่อนการขาย เช่น ค่างวด ดอกเบี้ย เป็นต้น 

(3) ด้านสถานที่ ประเด็นเรื่องความน่าเชื่อถือ ค้นหาง่ายและเดินทางสะดวกมีความส�าคัญสูงสุด (4) ด้านการส่งเสริมการขาย ข้อเสนอก่อน

การขาย เช่น ส่วนลดเงินสด เป็นต้น ส�าคัญมากกว่าข้อเสนอหลังการขาย เช่น การให้บริการหลังการขาย เป็นต้น

วิธีด�าเนินการศึกษา

การศึกษาส่วนประสมทางการตลาด (7Ps) ในการตัดสินใจซื้อสินค้าจากร้านนานามอเตอร์ด้วยวิธีการสัมภาษณ์ลูกค้า

ก�าหนดรูปแบบการศึกษาเป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative research) เก็บข้อมูลโดยการสัมภาษณ์เชิงลึกผ่านการโทรศัพท์ 

(In-depth interview) ใช้วธิถีามค�าถามและให้ผูถู้กสมัภาษณ์เล่าเรือ่งทีเ่กีย่วกบัหวัข้อทีส่นใจด้วยค�าถามปลายเปิดทีถ่กูก�าหนดค�าถามไว้ล่วง

หน้า (Structured observation) และก�าหนดจ�านวนกลุ่มตัวอย่าง 40 คน โดยสุ่มจากประชากรซึ่งเป็นผู้ซื้อรถยนต์มือสองจากร้านนานา

มอเตอร์ระหว่างวันที่ 1 มกราคม – 31 ธันวาคม 2563 จ�านวน 140 คน

การศึกษาส่วนประสมทางการตลาด (7Ps) ในการตัดสินใจก�าหนดนโยบายร้านนานามอเตอร์ด้วยวิธีการสัมภาษณ์คณะกรรมการ 

ผู้บริหาร

ก�าหนดรปูแบบการศกึษาเป็นการวจิยัเชงิคณุภาพ (Qualitative research) เกบ็ข้อมลูโดยการสมัภาษณ์เชงิลกึผ่านการสนทนาต่อ

หน้า (In-depth interview) ใช้วิธีถามค�าถามและให้ผู้ถูกสัมภาษณ์เล่าเรื่องที่เกี่ยวกับหัวข้อที่สนใจด้วยค�าถามปลายเปิดที่ถูกก�าหนดค�าถาม

ไว้ล่วงหน้า (Structured observation) จ�านวน 3 คน ตามรายการจดทะเบียนก่อตั้งห้างหุ้นส่วนจ�ากัดของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า 

(Department of Business Development)

การจัดท�าแนวทางการตลาดร้านนานามอเตอร์

 วิเคราะห์ความสอดคล้องของส่วนประสมทางการตลาด (7Ps) ด้วยการเปรียบเทียบจากผลการศึกษาเอกสารทางวิชาการ  

ผลการสมัภาษณ์ลกูค้าและผลการสมัภาษณ์ผู้บรหิารร้านนานามอเตอร์ แล้วจงึก�าหนดเป็นจดุแขง็หรอืจดุอ่อนโดยพจิารณาจากความประสาน

สอดคล้องของข้อสรุปโดยรวม

 วิเคราะห์ห่วงโซ่คุณค่า (Value chain analysis) ด้วยการวิเคราะห์การควบคุมกระบวนการภายในธุรกิจรถยนต์มือสองของ

ร้านนานามอเตอร์ เพื่อก�าหนดเป็นจุดแข็งหรือจุดอ่อน

 วิเคราะห์สภาพสิ่งแวดล้อมทั่วไป (PESTEL analysis) ด้วยการวิเคราะห์ปัจจัยด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม เทคโนโลยี  

สิ่งแวดล้อมและกฎหมาย เพื่อก�าหนดเป็นโอกาสและภัยคุกคาม

 วิเคราะห์สภาพสิ่งแวดล้อมทางการแข่งขัน (Five-force model) ด้วยการวิเคราะห์แรงที่เกิดจากอ�านาจต่อรองของผู้ซื้อ  

แรงที่เกิดจากอ�านาจต่อรองของผู้ขายปัจจัยการผลิต แรงที่เกิดจากภาวะคุกคามจากผู้แข่งขันรายใหม่ แรงที่เกิดจากการแข่งขันระหว่าง 

ผู้แข่งขันในอุตสาหกรรมเดียวกันและแรงที่เกิดขึ้นจากภาวะคุกคามของสินค้าทดแทน เพื่อก�าหนดเป็นโอกาสและภัยคุกคาม

 วเิคราะห์กลยุทธ์ทางเลอืก (TOWS analysis) ด้วยการเลือกจดุแขง็ จดุอ่อน โอกาสและภยัคกุคามท่ีมีนยัส�าคญัมาก�าหนดแผน

กลยุทธ์ทางการตลาด 4 ประเภท คือกลยุทธ์เชิงรุก กลยุทธ์เชิงแก้ไข กลยุทธ์เชิงป้องกันและ กลยุทธ์เชิงรับ

ผลการศึกษา

ผลการศึกษาพฤติกรรมผู้บริโภคของลูกค้าที่เคยซื้อรถยนต์มือสองจากร้านนานามอเตอร์

 เพศ พบว่า กลุ่มตัวอย่างเพศชาย 24 คนและเพศหญิง 16 คน คิดเป็นสัดส่วน 60:40

 อายุ พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีอายุอยู่ในช่วง 21 – 60 ปี โดยช่วงอายุอายุ 41-50 ปี มีจ�านวนมากที่สุดที่ร้อยละ 35

 ที่อยู่อาศัย พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ถึงร้อยละ 80 อาศัยที่จังหวัดหนองคาย
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 ยี้ห้อ พบว่า กลุ่มตัวอย่างเลือกซื้อรถยนต์มือสองยี่ห้อ Toyota (45%) Nissan (13%) และ Isuzu (10%)

 ประเภท พบว่า กลุ่มตัวอย่างเลือกซื้อรถยนต์มือสองประเภทกระบะ (75%) และเก๋ง (25%)

 วิธีช�าระเงิน พบว่า กลุ่มตัวเลือกเลือกการผ่อนช�าระ (87%) และเงินสด (13%)

ผลการศึกษาส่วนประสมทางการตลาด (7Ps)

เนื่องจากงานวิจัยที่อ้างถึงได้ท�าการศึกษาด้วยการจัดท�าตัวเลือกของส่วนประสมทางการตลาดในแต่ละด้านในจ�านวนและรายการ

ที่ไม่เท่ากัน ดังนั้นผู้ศึกษาประเมินนัยส�าคัญด้วยการจัดล�าดับแบบเปอร์เซ็นไทล์ (Percentile ranking) ร่วมกับการจัดกลุ่มและค�านวณค่า

เฉลี่ยรายกลุ่ม แล้วจึงวิเคราะห์ความเหมือนและต่างกันของตัวเลือกเดี่ยวและประเภทกลุ่มเพื่อก�าหนดอันดับ จากนั้นจึงน�าข้อสรุปมาเปรียบ

เทียบกับผลการสัมภาษณ์ลูกค้าและผู้บริหาร แสดงตามตารางที่ 1 

1. ด้านผลิตภัณฑ์ งานวิจัยบ่งชี้ว่า มาตรฐานความปลอดภัยเป็นปัจจัยที่มีน�้าหนักมากที่สุด รองลงเป็นสมรรถนะรถยนต ์ 

ความสวยงามและความสะดวกสบาย ตามล�าดับ สอดคล้องตามผลการสัมภาษณ์ของกลุ่มตัวอย่างที่ให้ความส�าคัญประเด็นรถยนต์สภาพดี 

รถยนต์คุณภาพดีและรถยนต์ประวัติดี ซ่ึงจัดอยู่ในกลุ่มมาตรฐานความปลอดภัย และสอดรับกับนโยบายผู้บริหารท่ีมีดุลยพินิจในการเลือก

รถยนต์ที่มีประวัติการใช้งานที่ดี ไม่มีการดัดแปลงสภาพ เป็นรุ่นยอดนิยมและเป็นรถยนต์ปีใหม่ ซึ่งมีความเกี่ยวข้องกับกลุ่มมาตรฐานความ

ปลอดภัย จึงก�าหนดเป็นจุดแข็ง

2. ด้านราคา งานวิจัยบ่งชี้ว่า ปัจจัยในกลุ่มค่าใช้จ่ายหลังการขายส่วนใหญ่เป็นปัจจัยที่มีน�้าหนักมากกว่าก่อนการขาย แต่เมื่อ

พจิารณาโดยไม่องิกลุม่พบว่า ปัจจยัราคารถยนต์ ค่าบ�ารงุรกัษาและราคาอะไหล่ เป็นปัจจยัทีม่นี�า้หนกัสงูสดุ สอดคล้องตามผลการสมัภาษณ์

ของกลุ่มตัวอย่างที่ให้ความส�าคัญประเด็นราคารถยนต์ ค่าใช้จ่ายในการซ่อมและค่าใช้บริการ แต่มีประเด็นที่แตกต่างกันคือ ลูกค้าร้านนานา

มอเตอร์มีความสนใจประเด็นยอดผ่อนช�าระที่สูงเป็นอันดับ 3 ของผลส�ารวจ และเมื่อพิจารณาร่วมกับนโยบายผู้บริหารที่เน้นการหมุนเวียน

กระแสเงินสดและสามารถควบคุมโครงสร้างต้นทุนที่ดี ท�าให้ข้อพิจารณาเป็นไปในแนวทางเดียวกัน จึงก�าหนดเป็นจุดแข็ง

3. ด้านช่องทางการจัดจ�าหน่าย งานวิจัยบ่งชี้ว่า ความน่าเชื่อถือ การรับประกันสินค้าและการต้อนรับที่ดี เป็นปัจจัยที่มีน�้าหนัก

สงูทีส่ดุ สอดคล้องตามผลการสมัภาษณ์ของกลุม่ตวัอย่าง และผูบ้รหิารแสดงความแสดงความเหน็ด้วยพร้อมทัง้วางนโยบายการตลาดออนไลน์

โดยใช้ความน่าเชื่อถือและชื่อเสียงของร้านเป็นทุนเดิม จึงก�าหนดเป็นจุดแข็ง

4. ด้านการส่งเสริมการขาย งานวิจัยบ่งชี้ว่า ข้อเสนอก่อนการซื้อขายเป็นปัจจัยที่มีน�้าหนักสูงกว่าข้อเสนอหลังการซื้อขายอย่าง

มีนัยส�าคัญ คือ ส่วนลดเงินสด ประกันรถยนต์ฟรีและจดทะเบียนฟรี ซึ่งมีลักษณะคล้ายผลการสัมภาษณ์ของกลุ่มตัวอย่างบางส่วน กล่าวคือ 

จดทะเบียนฟรีและประกันรถยนต์ฟรี ยกเว้นส่วนลดเงินสด ที่ลูกค้าร้านนานามอเตอร์ให้ความส�าคัญเป็นอันดับ 8 จาก 11 แต่ให้ความส�าคัญ

ต่อการบริการหลังการขายมากกว่า ซึ่งเป็นปัจจัยอันดับ 1 และส�าคัญที่สุด และเมื่อพิจารณาจากนโยบายและวิธีการท�างาน พบว่า สามารถ

ตอบสนองต่อความต้องการลูกค้าได้ดีด้วยการสนับสนุนความช่วยเหลือด้านเอกสารและการบริการถึงบ้าน รวมไปถึงการให้ลูกค้าเลือกข้อ

เสนอการขายเองได้ จึงก�าหนดเป็นจุดแข็ง

5. ด้านบคุลากร ผลการสมัภาษณ์ของกลุม่ตวัอย่างให้ความเหน็ว่า ประทบัใจรปูแบบการขายทีซ่ือ่สตัย์ มติรไมตรแีละความใส่ใจ

ในการให้บริการ ส่วนผู้บริหารมีมุมมองต่อด้านน้ีโดยให้ความส�าคัญในเรื่องของการสร้างวัฒนธรรมองค์กรในรูปแบบธุรกิจครอบครัวและส่ง

ต่อความมุ่งมั่นไปยังพนักงาน ซึ่งจะแสดงออกมาภายใต้ผลตอบรับความคิดเห็นของลูกค้า จึงก�าหนดเป็นจุดแข็ง

6. ด้านกระบวนการให้บรกิาร ผลการสมัภาษณ์ของกลุม่ตวัอย่างมคีวามต้องการรบั ค�าแนะน�าและประสบการซือ้ท่ีด ีโดยเฉพาะ

เรื่องของความรวดเร็ว ซึ่งยังเป็นข้อบกพร่องในการด�าเนินการและผู้บริหารรับทราบถึงปัญหา จึงก�าหนดเป็นจุดอ่อน

7. ด้านลกัษณะทางกายภาพ ผลการสมัภาษณ์ของกลุ่มตวัอย่างคาดหวงัการได้รบัประสบการณ์ การเลอืกชมรถยนต์ท่ีมกีารแนะน�า

สินค้า สถานที่และบริการที่เสมือนการซื้อรถยนต์ป้ายแดง และผู้บริหารให้ความส�าคัญกับประเด็นเรื่องนี้เป็นอย่างยิ่งเนื่องจากมีความเข้าใจ

ถึงความรู้สึกของผู้ซื้อที่อาจจะมีความประหม่า จึงจัดเตรียมสถานที่และบริการให้มีความรู้สึกอบอุ่นและผ่อนคลาย จึงก�าหนดเป็นจุดแข็ง
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ตารางที่ 1 ตารางประสานสอดคล้องของผลการศึกษาปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด (7Ps)

ด้าน อันดับ ข้อสรุปจากงานวิจัย ความต้องการลูกค้า นโยบายผู้บริหาร

ด้า
นผ

ลิต
ภัณ

ฑ์ 1 รถสภาพดี สมบูรณ์ ต้องการรถยนต์สภาพดี จัดหารถที่มีความหลากหลายทั้งรุ่น สีและยี่ห้อ

2 ระบบความปลอดภัย ต้องการรถยนต์คุณภาพ เกรดดี จัดหารถยนต์ที่มีประวัติการใช้งานที่ดี

3 การประกันคุณภาพ ต้องการรถยนต์ประวัติดีและมีการประกัน

คุณภาพ

ต้องการความรวดเร็วในการหมุนเวียนรถยนต์ในระบบ

การซื้อขาย

ด้า
นร

าค
า

1 ราคารถยนต์ ค�านึงถึงราคารถยนต์ ตัง้ราคาขายโดยค�านงึถงึโครงสร้างต้นทนุและอตัราก�าไร

2 เงินดาวร์และดอกเบี้ย ค�านึงถึงค่าใช้จ่ายการซ่อม/ใช้บริการ ตั้งราคาด้วยการอ้างอิงราคากลางของธนาคารและค่า

ใช้จ่ายในการด�าเนินการ

3 ค่าบ�ารุงรักษา ค�านึงถึงยอดผ่อนช�าระ ยินดีลดอัตราก�าไรหากสามารถปิดการขายได้อย่าง

รวดเร็ว แต่ไม่เกิน 10% ของราคาขาย

ด้า
นช

่อง
ทา

งก
าร

จัด

จ�า
หน

่าย

1 ความน่าเชื่อถือ ค�านึงถึงความน่าเชื่อถือของผู้ขาย ต้องการท�าการตลาดออนไลน์เพื่อสร้างการรับรู้

2 ความสะดวกในการเดินทาง/

ค้นหา

ค�านึงถึงการรับประกันสินค้า ต้องการเสนอขายผ่านช่องทางต่าง ๆ

3 การต้อนรับที่ดี ค�านึงถึงการต้อนรับที่ดี ท�าการจัดเตรียมช ่องทางการขายที่ ดี เพื่อสร ้าง

ประสบการณ์การซื้อที่น่าพึงพอใจ

ด้า
นก

าร
ส่ง

เส
ริม

กา
รข

าย

1 ส่วนลดและของแถม เช่น ประกนั

รถยนต์ 

ค่าจดทะเบียน เป็นต้น

ค�านึงถึงโปรโมชั่นและบริการหลังการขาย ลูกค้าสามารถเลือกส่วนลดหรือของแถมได้ตามความ

สะดวก

2 สินเชื่อผ่อนช�าระ ค�านึงถึงการจดทะเบียนฟรี ผู้บริหารมีนโยบายการสร้างคุณค่าของสินค้าด้วยการ

เพิ่มมูลค่ามากกว่าการลดราคา

3 บริการหลังการขาย ค�านึงถึงการประกันรถยนต์ฟรี ทางร้านท�าการศึกษาตัวอย่างที่ดี (Benchmark) และ

ศึกษาแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best practice) เพื่อความ

พึงพอใจสูงสุดต่อลูกค้า

ด้า
นบ

ุคล
าก

ร 1

ไม่มีการศึกษา

ค�านึงถึงการขายที่ตรงไปตรงมาและซื้อสัตย์ การรับฟังความต้องการของพนักงาน

2 ค�านึงถึงการได้รับข้อมูลอย่างเป็นมิตร ไม่มีนโยบายไล่ออก แต่เน้นการปรับปรุงและพัฒนา

3 ค�านึงถึงการได้รับการบริการที่ใส่ใจ ผูบ้รหิารเน้นการปฏบิตัเิพือ่แสดงออกถงึความมุง่ม่ันและ

สร้างวฒันธรรมองค์กรทีด่ี
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ร

1

ไม่มีการศึกษา

ค�านึงถึงการได้รับประสบการณ์การซื้อโดยไม่

เลือกปฏิบัติ

มุ่งมั่นงานบริการให้ลูกค้าที่ซื้อรถยนต์มือสองจะต้องได้

รับความภูมิใจและความประทับใจเช่นเดียวกันกับการ

ซื้อรถยนต์มือหนึ่ง

2 ค�านึงถึงการได้รับบริการ ค�าแนะน�าการเตรียม

เอกสารและการตรวจเอกสารที่มีความชัดเจน 

รวดเร็วและถูกต้อง

จดัให้มกีารบริการงานเอกสารทีง่่าย สะดวกและรวดเรว็

3 ค�านึงถึงการได้รับค�าแนะน�าที่ผ่านช่องทางต่าง 

ๆ ที่รวดเร็ว

ช่วยเหลือให้ลูกค้าสามารถออกรถได้และให้ค�าปรึกษา

ทางด้านการเงิน
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1

ไม่มีการศึกษา

ค�านึงถึงการได้รับประสบการณ์ท่ีดีในการเลือก

ชมรถยนต์

การจัดให้มีพื้นที่สีเขียวเพื่อสร้างความรู้สึกผ่อนคลาย

2 ค�านึงถึงการเตรียมสถานที่แสดงรถยนต์และ

ความสะอาด

มีการแบ่งพื้นที่การบริการที่ชัดเจน เช่นโซนเซ็นสัญญา 

โซนช่างซ่อม โซนอาหารว่างและกาแฟ

3 ค�านึงถึงการได้รับการต้อนรับท่ีดีและการจัด

เตรียมของทานเล่น

มีบริการอินเตอร์เน็ตไร้สายทั่วพื้นที่บริเวณร้าน
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ผลการวิเคราะห์ห่วงโซ่คุณค่า (Value chain analysis)

กิจกรรมหลัก (Primary activities)

 1)  การขนส่งขาเข้า การจดัหารถยนต์ต้องพึง่พาทกัษะการประเมนิและเทคนคิการแข่งขนัราคา ผูป้ฏบิตังิานดงักล่าวมเีพยีง

คนเดียว จึงมีความเสี่ยงที่ส่งผลต่อความต่อเนื่องทางธุรกิจ จึงเป็นจุดอ่อน

 2)  การปฏิบัติการ ทางร้านก�าหนดระเบียบปฏิบัติด้านการจัดเตรียมเอกสาร การติดต่อราชการ การตรวจสภาพและการ

รับรอง ครอบคลุมกระบวนการที่เกี่ยวข้อง จึงเป็นจุดแข็ง

 3)  การขนส่งขาออก ทางร้านยังไม่มีการจัดเตรียมข้อมูลพื้นฐานและการบริหารระบบคลังข้อมูลของรถยนต์ที่ดี ท�าให้เกิด

ความล่าช้าและเกิดข้อผิดพลาด จึงเป็นจุดอ่อน

 4)  การตลาดและการขาย ปัจจุบันทางร้านยังไม่มีการประยุกต์ใช้ส่ือออนไลน์ส�าหรับการเสนอขายอย่างเป็นรูปธรรม  

จึงเป็นจุดอ่อน

 5)  การบริการ ทางร้านด�าเนินธุรกิจในรูปแบบซื้อมาขายไปโดยพึ่งพาสินค้าและบริการจากร้านพันธมิตรในการซ่อมบ�ารุง 

ตกแต่งและงานบริการหลังการขาย ความเสี่ยงดังกล่าวจึงเป็นจุดอ่อน

กิจกรรมสนับสนุน (Supporting activities)

 1) โครงสร้างพื้นฐานองค์กร 

  - ด้านการเงิน ทางร้านมีนโยบายทางการจัดการด้านการเงินด้วยการแบ่งสัดส่วนเงินทุกออกเป็น 4 ส่วน คือ การลงทุน

ในสินทรัพย์ถาวร การบริหารโครงสร้างเงินทุน การบริหารเงินทุนหมุนเวียน และเงินส�ารองฉุกเฉิน จึงเป็นจุดแข็ง

  - ด้านการบัญชี ทางร้านมีการบันทึกรายรับจ่ายเงิน พร้อมทั้งได้รับค�าแนะน�าการจัดการบัญชีและตรวจสอบโดยบริษัท

ที่ปรึกษาที่น่าเชื่อถือ จึงเป็นจุดแข็ง

  - ด้านการจัดการท่ัวไป ทางร้านมีเครือข่ายร้านประดับยนต์ อู่ซ่อมรถและธนาคาร เพื่อติดต่อประสานงานและให้ค�า

แนะน�าทัง้เรือ่งทางด้านข้อมลู ประเมนิค่าใช้จ่ายและโปรโมชัน่ ตลอดจนเรือ่งทัว่ไปทีท่างร้านด�าเนนิการเอง เช่น การจดัเตรยีมเอกสาร บรกิาร

รับส่งรถยนต์ถึงบ้าน เป็นต้น จึงเป็นจุดแข็ง

 2)  โครงสร้างพื้นฐานองค์กรด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์ ทางร้านมีพนักงานชุดเดิมท�างานร่วมกันมาตลอดร่วม 20 ปี 

จึงเสมือนเป็นครอบครัวเดียวกันที่จะคอยสนับสนุน ช่วยเหลือ แนะน�าและส่งเสริม จึงเป็นจุดแข็ง

 3)  การพฒันาเทคโนโลย ีกระบวนการส่วนใหญ่ถกูบนัทกึด้วยกระดาษจงึท�าให้ต้องพึง่พาประสบการณ์ในการบนัทึกและจดั

เก็บเอกสาร จึงเป็นจุดอ่อน

 4)  การจัดหาทรัพยากร ทางร้านเลือกการซื้อสินค้าและบริการโดยประเมินจากทักษะที่ตนเองไม่ช�านาญ ซึ่งประเมินแล้วว่า

คุ้มค่าที่สุด ณ ปัจจุบัน จึงประเมินว่าเป็นกลาง

ผลการวิเคราะห์สภาพสิ่งแวดล้อมทั่วไป (PESTEL analysis)

 ปัจจัยด้านการเมือง รัฐบาลยังไม่มีแนวทางการหารายได้จากวิธีอื่นที่มีประสิทธิภาพเพียงพอในการชดเชยกรณียกเลิกการจัด

เก็บภาษีจากน�้ามันและภาษีรถยนต์ รายได้กรมสรรพสามิตเฉลี่ย 10 ปี จาก พ.ศ. 2553 – 2562 คิดเป็นรายได้เฉลี่ยต่อปีที่สัดส่วนร้อยละ 

36% และ 23% ตามล�าดับ (ส�านักงบประมาณของรัฐสภา, 2564) จึงก�าหนดเป็นโอกาส

 ปัจจัยด้านเศรษฐกิจ รถยนต์ป้ายแดงเป็นคู่แข่งขันในอุตสาหกรรมยานยนต์และผู้แทนจากกลุ่มข้างต้น คือ กลุ่มอุตสาหกรรม

ยานยนต์ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย จะเรียกร้องเพื่อให้ได้รับสิทธ์ิที่มากกว่า ซ่ึงขัดแย้งต่อสมาคมผู้ประกอบการรถยนต์ใช้แล้ว  

จึงเป็นภัยคุกคาม (ประชาชาติไทยธุรกิจ, 2564) แต่ภายใต้สถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัส โคโรน่าสายพันธ์ใหม่ (COVID-19) ในปัจจุบัน  

ก่อให้เกิดปัญหาทางเศรษฐกิจและเอื้อประโยชน์ให้รถยนต์มือสอง จึงก�าหนดเป็นโอกาส (วิจัยกรุงศรี, 2564)

 ปัจจยัด้านการเมอืง ค่านยิมและวฒันธรรมในสงัคมไทย ยงัคงให้คุณค่าต่อการถอืครองทรพัย์สนิประเภทอสงัหารมิทรพัย์และ

ยานพาหนะ จึงก�าหนดเป็นโอกาส

 ปัจจัยด้านเทคโนโลยี ปัจจุบันส�านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) สนับสนุนด้วยการลดอัตราภาษีต่อผู้ลงทุน

รถยนต์ไฟฟ้าหลายโครงการ รวมไปถึงการสร้างสถานีชาร์จรถยนต์ไฟฟ้า จึงก�าหนดเป็นภัยคุกคาม (กรุงเทพธุรกิจ, 2564)

 ปัจจยัด้านสิง่แวดล้อม ปัจจบัุนกฎหมายควบคมุคณุภาพอากาศและมาตรฐานเครือ่งยนต์ยงัถกูก�าหนดและบงัคบัใช้ต่อรถยนต์

ใหม่เท่านั้น เกณฑ์มาตรฐานของรถยนต์มือสองจึงยังคงไม่มีการเปลี่ยนแปลง จึงเป็นก�าหนดเป็นโอกาส (Ridebuster, 2564)
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 ปัจจัยด้านกฎหมาย กระทรวงพาณิชย์ ก�าหนดให้รถยนต์ใช้แล้วเป็นสินค้าที่ต้องห้ามหรือต้องขออนุญาต ในการน�าเข้า  

ตามประกาศเล่มที่ 136 ตอนพิเศษ 152ง ประกาศ ณ วันที่ 13 มิถุนายน 2562 ส่งผลให้การน�าเข้ารถยนต์มีความยากล�าบากและก่อให้เกิด

ค่าใช้จ่ายในการด�าเนนิการจงึไม่คุม้ทนุเมือ่เปรยีบเทยีบกบัการซือ้ขายรถยนต์มอืสองภายในประเทศ และกรมการขนส่งทางบก ก�าหนดให้รถ

โดยสารประเภทส่วนบคุคลต้องได้รบัการตรวจสภาพปีละ 1 ครัง้ ก่อนช�าระภาษปีระจ�าปี โดยจะใช้เป็นหลกัฐานในการต่อทะเบยีนและช�าระ

ภาษีรถยนต์ ทัง้นี ้จากประสบการณ์ร้านนานามอเตอร์ ไม่เคยพบปัญหาในขัน้ตอนการตรวจสภาพและทางร้านทราบวธิกีารท�างานและมคีวาม

สัมพันธ์ที่ดีต่อของเจ้าหน้าที่ผู้ตรวจสภาพรถยนต์มือสอง จึงก�าหนดเป็นโอกาส

ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทางการแข่งขัน (Five-force model)

 แรงที่เกิดจากอ�านาจต่อรองของผู้ซื้อ ผู้ซื้อมีอ�านาจต่อรองสูงเนื่องจากตัวเลือกเต้นท์รถยนต์มีจ�านวนมากและราคารถยนต์มือ

สองปรับลดลง แต่ทางร้านสามารถตอบสนองต่อความต้องการลูกค้าและปิดการขายได้อย่างต่อเนื่อง สร้างแรงกดดันต่อเต็นท์คู่แข่ง จึงเป็น

โอกาส

 แรงท่ีเกิดจากอ�านาจต่อรองของผู้ขายปัจจัยการผลิต การเปล่ียนวิธีประมูลรถยนต์มือสองเป็นการแข่งขันราคาผ่านระบบ

ออนไลน์ ท�าให้เต็นท์รถยนต์ทั่วไปเข้าถึงได้โดยไม่จ�าเป็นต้องเดินทาง ท�าให้การแข่งขันที่สูงขึ้น จึงเป็นภัยคุกคาม

 แรงที่เกิดจากภาวะคุกคามจากผู้แข่งขันรายใหม่ เป็นโอกาสส�าหรับคู่แข่งขันรายเดิมเนื่องจาก 

  1) การประหยดัจากขนาด คูแ่ข่งขนัรายใหม่ต้องพบกนัค่าใช้จ่ายด้านการขายและการตลาด ราคาสนิค้าในราคาท่ีสงูกว่า 

และค่าใช้จ่ายในการด�าเนินธุรกิจช่วงเริ่มต้น

  2) ความแตกต่างของสินค้าและบริการ รถยนต์มือสองความแตกต่างกันทั้งทางด้านคุณภาพและมาตรฐานค่อนข้างน้อย 

การเสนอขายสินค้าจึงจ�าเป็นต้องอาศัยความน่าเชื่อถือและการเป็นที่รู้จักในท้องถิ่น

  3) เงินลงทุน รถยนต์มือสองเป็นธุรกิจที่ใช้เงินลงทุนเริ่มต้นสูงและต้องแบ่งสัดส่วนเพื่อลงทุนในการพัฒนาและวิจัยการ

ตลาดสินค้า การประชาสัมพันธ์ การสร้างสถานที่และวัสดุสิ้นเปลือง

  4) ต้นทุนในการเปลี่ยนไปใช้สินค้าอื่น รถยนต์เป็นสินค้าฟุ่มเฟือยที่มีราคาแพงและไม่มีการซื้อเพื่อทดลองใช้

  5) เครือข่ายธุรกิจ คู่แข่งขันรายเดิมมักได้รับข้อเสนอพิเศษจากเครือข่ายธุรกิจเนื่องจากสมประโยชน์ร่วมกัน

 แรงท่ีเกิดจากการแข่งขันระหว่างผู้แข่งขันในอุตสาหกรรมเดียวกัน อุตสาหกรรมรถยนต์มือสองเป็นตลาด ที่มีผู้ขายน้อยราย 

จึงมีการแข่งขันราคาที่ต�่า รวมไปถึงร้านนานามอเตอร์ต้ังอยู่ไกลจากคลัสเตอร์ที่กระจุกตัวของเต็นท์รถยนต์และตั้งอยู่ติดกับถนนมิตรภาพ  

จึงเป็นโอกาส

 แรงท่ีเกิดจากภาวะคุกคามของสินค้าทดแทน ประเทศไทยเริ่มมีกระแสการใช้งานรถยนต์ไฟฟ้าและเริ่มมีการส่งเสริมมากข้ึน 

จึงเป็นภัยคุกคาม

ผลการวิเคราะห์กลยุทธ์ทางเลือก (TOWS matrix)

 กลยุทธ์เชิงรุก ประกอบด้วย 2 โครงการ

  1) โครงการ เพิ่มความหลากหลายของสินค้าและบริการเพื่อเจาะกลุ่มเป้าหมายทุกระดับ

  ใช้จุดแข็งจากการตอบสนองได้ต่อความต้องการลกูค้าและอุปสรรคทีคู่่แข่งขนัรายใหม่เข้าสูอ่ตุสาหกรรม ได้ยากเพือ่ต่อย

อดผลติภณัฑ์ เพิม่มลูค่าและส่งชือ่แบรนด์ไปยงัตลาดอืน่ ๆ  ด้วยการพิจารณาศกึษาและตดัสนิใจลงทนุในธรุกจิรถยนต์มอืสองเกรดด ี(B) และ

เกรดปานกลาง (C) โดยใช้โครงสร้างทางธุรกิจเดิมคือ เกรดดีมาก (A)

 วธิกีารด�าเนนิงานโดยสงัเขป ท�าการศกึษาความต้องการของตลาดรถยนต์เกรด B และ C ซึง่เป็นรถยนต์มอืสองทีอ่ยูใ่นระดบั

ดีและปานกลาง รวมไปถึงขั้นตอนการซ่อมบ�ารุง พร้อมทั้งก�าหนดแผนผังการท�างาน (Process flow diagram) และทรัพยากรที่ต้องการ 

เพื่อก�าหนดวิธีการท�างานที่รวดเร็วและเหมาะสม จากนั้นจึงด�าเนินกิจกรรมทางธุรกิจร้านขายรถยนต์มือสอง

  2) โครงการ การรสร้างธุรกิจปลายน�้าด้านการบริการงานซ่อมบ�ารุงและงานตกแต่งรถยนต์

  ใช้จุดแข็งจากการควบคุมกระบวนการภายใน การปฏิบัติงานที่ดีที่สามารถจัดเตรียมรถยนต์มือสองให้พร้อมต่อการส่ง

มอบได้ดี ร่วมกับความสามารถในการตอบสนองได้ต่อแรงที่เกิดจากอ�านาจต่อรองของผู้ซื้อ จึงควรพิจารณาศึกษาความคุ้มค่าในการลงทุน/

ร่วมลงทุน กลุ่มธุรกิจปลายน�้าเพื่อสร้างความยั่งยืนของห่วงโซ่อุปทานของร้านนานามอเตอร์

 วธิกีารด�าเนินงานโดยสงัเขป ท�าการศกึษารปูแบบธรุกจิงานซ่อมบ�ารงุและการบรหิารงาน รวมไปถงึศกึษาความเป็นไปได้ทาง

ธรุกจิ (Feasibility study) ในการก�าหนดสถานทีแ่ละยทุธศาสตร์การลงทนุ จากนัน้จงึประเมนิค่าใช้จ่าย ส่วนแบ่งทางธรุกจิและผลตอบแทน
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เพื่อพิจารณาการลงทุนด้วยตัวเลือกที่มีความเป็นไปได้ คือ การลงทุนด้วยตนเอง การร่วมทุนทางธุรกิจ การจ้างบริการหรือการท�าธุรกิจแฟ

รนไชส์

 กลยุทธ์เชิงป้องกัน ประกอบด้วย 2 โครงการ

 1) โครงการ การศึกษาความเป็นไปได้ในการขายรถยนต์ไฟฟ้ามือสอง

 ใช้จุดแข็งจากการตอบสนองได้ต่อความต้องการลูกค้าและภัยคุกคามจากการเปลี่ยนผ่านเทคโนโลยีรถยนต์ไฟฟ้าเพื่อรองรับ

และตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงอย่างทันท่วงที จึงควรศึกษาและจัดท�าแผนบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ (Business continuity plan) 

เพื่อใช้เป็นแผนแม่บทส�าหรับรถยนต์ไฟฟ้ามือสองซึ่งจะกลายเป็นตลาดรถยนต์มือสองใหม่

 วิธีการด�าเนินงานโดยสังเขป ศึกษาองค์ความรู้รถยนต์ไฟฟ้าด้านระบบโครงสร้างและการบ�ารุงรักษาทั้งในส่วนของระบบ

เครื่องกลและไฟฟ้า ตลอดจนการปรับปรุงกระบวนการจัดหา การบ�ารุงรักษา กฎหมายที่เกี่ยวข้อง แล้วจึงก�าหนดแผนธุรกิจและประเมินผล

อัตราการตอบแทน และสรุปผลการศึกษาเป็นรายงานผลการศึกษาความเป็นไปได้ทางธุรกิจส�าหรับการขายรถยนต์ไฟฟ้ามือสอง (Feasibil-

ity Study) และแผนบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ (Business continuity plan)

 2) โครงการ การขยายสาขาในภูมิภาคต่าง ๆ เพื่อกระจายความเสี่ยง

 ใช้จุดแข็งจากการควบคุมกระบวนการภายใน การปฏิบัติงานที่ดีที่สามารถจัดเตรียมรถยนต์มือสองให้พร้อมต่อการส่งมอบได้

ดี ร่วมกับภัยคุกคามท่ีเกิดจากการประมูลออนไลน์เพื่อให้ธุรกิจสามารถปรับตัวและเพิ่มสภาพคล่องการหมุนเวียนรถยนต์มือสอง รวมไปถึง

ลดความสูญเสียจากค่าเสื่อมราคาและเพิ่มโอกาสการขายรถยนต์มือสองด้วยการตอบสนองต่อความต้องการในแต่ละพื้นที่และช่วงเวลา  

จึงควรพิจารณาศึกษาความเหมาะสมในการขยายกิจการสาขาที่ 2

 วิธีการด�าเนินงานโดยสังเขป ท�าการศึกษาข้อมูลพฤติกรรมผู้บริโภคในพื้นที่ต่าง ๆ เพื่อก�าหนดกรอบแนวคิดทางธุรกิจ  

แล้วจึงศึกษาส่วนประสมทางการตลาดและสิ่งแวดล้อมทางการแข่งขันในพื้นที่เป้าหมาย จากนั้นจึงประเมินความเป็นไปได้ทางธุรกิจ 

เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการห้างหุ้นส่วนจ�ากัด นานามอเตอร์ คาร์เซ็นเตอร์ เพื่อพิจารณาลงทุนขยายกิจการต่อไป

กลยุทธ์เชิงแก้ไข ประกอบด้วย 2 โครงการ

 1) โครงการ ฝึกอบรมผู้บริหารรุ่นใหม่เพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน

 จากจดุอ่อนเรือ่งข้อจ�ากดัด้านบคุลากรทีร่บัผดิชอบการจดัหาสนิค้ารถยนต์มือสองเข้าร้านและอปุสรรคทีคู่แ่ข่งขนัรายใหม่เข้า

สู่อุตสาหกรรมได้ยากท�าให้ระดับความรุนแรงของปัญหายังคงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้และมีเวลามากพอที่จะแก้ไขปัญหาดังกล่าว จึงควร

พิจารณาก�าหนดผู้สืบทอดทางธุรกิจ พร้อมทั้งถ่ายทอดความรู้ ทักษะและประสบการณ์ ตลอดจนการสนับสนุนเงินทุนส�าหรับการศึกษาต่อ

ในหลักสูตรที่เสริมสร้างทักษะในการท�างาน

 วิธีการด�าเนินงานโดยสังเขป ท�าการฝึกสอนด้วยวิธี (Job shadowing) และทดลองปฏิบัติหน้าที่ภายใต้การก�ากับดูแลแล้ว

จงึประเมนิผลศกัยภาพการท�างาน รวมไปถึงการศกึษาต่อในหลกัสูตรทีเ่ก่ียวข้อง เช่น หลกัสูตรการบริหารธรุกจิ (Business Administration) 

หรือหลักสูตรการจัดการทางวิศวกรรม (Engineering Management) เป็นต้น

 2) โครงการ การน�าระบบบริหารทรัพยากรองค์กร (Enterprise Resource Planning: ERP)

 จากจดุอ่อนเรือ่งข้อจ�ากดัด้านบคุลากรไม่เพยีงพอต่อการบรกิาร ท�าให้เกดิความล่าช้าในการเตรยีมข้อมลู และภยัคกุคามจาก

การไม่มกีารลงทนุโครงสร้างพืน้ฐานด้านระบบข้อมลูสารสนเทศทีเ่พยีงพอภายใต้สภาวะการแข่งขนัทีอ่�านาจต่อรองของผูซ้ือ้สูง จงึควรพจิารณา

ด�าเนินการลงทุนซื้อบริการระบบจากผู้ให้บริการ เช่น SAP, Oracle, MS Dynamic, Netforce เป็นต้น และน�ามาปรับใช้กับวิธีปฏิบัติงาน

ในปัจจุบันให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด

 วิธีการด�าเนินงานโดยสังเขป ท�าการทบทวนและวางระบบการท�างานใหม่ให้เป็นมาตรฐานมากขึ้น จากนั้นจึงศึกษาความ

เหมาะสมเพื่อจ้างซื้อบริการระบบบริหารทรัพยากรองค์กร (Enterprise Resource Planning: ERP) มาใช้ พร้อมทั้งฝึกอบรมพนักงานที่

เกี่ยวข้อง

กลยุทธ์เชิงรับ ไม่มี เนื่องจากสภาพตลาดรถยนต์มือสองก�าลังเป็นตลาดเติบโตและห้างหุ้นส่วนจ�ากัดนานามอเตอร์ คาร์เซ็นเตอร์ 

สามารถด�าเนินธุรกิจด้วยอัตราเติบโตอย่างต่อเนื่อง
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อภิปรายผลการศึกษาและข้อเสนอแนะ

อภิปรายผลการศึกษา

อภิปรายผลศึกษาพฤติกรรมที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อของลูกค้าที่เคยซื้อรถยนต์มือสองจากร้านฯ 

เนือ่งจากการศกึษาครัง้นีเ้ป็นการวจิยัเชงิคณุภาพ ซึง่แตกต่างและไม่สามารถน�าไปเปรยีบเทยีบกบังานวิจยัเชงิปรมิาณทีใ่ช้หลกัการ

ทางสถติ ินอกจากนี ้พฤตกิรรมผูบ้รโิภคจะมกีารเปลีย่นแปลงไปตามลกัษณะพืน้ทีแ่ละกลุม่เป้าหมายทีท่�าการศกึษาดงัจะเหน็ได้จากงานวจิยั 

นายสมเกยีรต ิดิง่สวสัดิ ์(2554) ทีก่ลุม่ตวัอย่างจากจงัหวดัหนองคายมคีวามต้องการรถยนต์นัง่ส่วนบคุคลถงึร้อยละ 76 แตกต่างจากงานวจัิย 

พงษ์พิพัฒน์ ทานะแจ่ม (2556) กลุ่มตัวอย่างจากจังหวัดนครราชสีมา ที่มีความต้องการรถยนต์นั่งส่วนบุคคลเพียงร้อยละ 22

อภิปรายผลการศึกษาปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อรถยนต์มือสองจากร้านฯ 

ผลงานวิจัยส่วนใหญ่จะศึกษาส่วนประสมทางการตลาดเพียง 4 ด้าน คือ ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางการจัดจ�าหน่าย

และด้านการส่งเสริมการขาย โดยจากการเก็บข้อมูลและเปรียบเทียบ ไม่พบความแตกต่างของผลการศึกษาอย่างมีนัยส�าคัญ แต่ท้ังนี้  

ต้องค�านึงถึงวิธีวิจัยที่เลือกใช้ค�าถามปลายปิดหรือปลายเปิด ซ่ึงจะส่งผลต่อจ�านวนปัจจัยของแต่ละด้านท่ีกลุ่มตัวอย่างเลือกตอบค�าถามและ

ท�าให้ผลการวิเคราะห์ไม่แสดงถึงวัตถุประสงค์หรือความต้องการที่แท้จริง

ผลการประเมินปัจจัยภายใน (จุดแข็งและจุดอ่อน) และปัจจัยภายนอก (โอกาสและภัยคุกคาม) ของร้านฯ

ข้อมลูของธนาคารแห่งประเทศไทยและข้อมลูงบการเงนิของห้างหุ้นส่วนจ�ากดันานามอเตอร์ คาร์เซน็เตอร์ ชีใ้ห้เหน็ว่า อุตสาหกรรม

รถยนต์มือสองก�าลังเติบโตด้วยปัจจัยสนับสนุนจากสภาพสิ่งแวดล้อม และเมื่อพิจารณาถึงตัวธุรกิจของร้านนานามอเตอร์ ซึ่งเป็นหน่ึงในคู่

แข่งขันรายเดิมในตลาดท่ีมีจุดแข็งมากกว่าจุดอ่อน ท�าให้กลยุทธ์ทางการตลาดที่จัดท�าขึ้นจะมีส่วนช่วยสนับสนุนการตัดสินใจในการด�าเนิน

ธุรกิจต่อไป

การจดัท�ากลยทุธ์การตลาดทีเ่หมาะสมและสอดรบักบัสภาพการณ์ในปัจจบุนัและโครงสร้างพืน้ฐานทางธรุกจิของห้างหุน้ส่วนจ�ากดั

นานามอเตอร์ คาร์เซ็นเตอร์

เมื่อพิจารณาถึงโครงการภายใต้กลยุทธ์ที่จัดท�าขึ้น พบว่า มีความเป็นไปได้ที่จะจัดท�าโครงการให้ส�าเร็จและบรรลุวัตถุประสงค์  

ด้วยการพิจารณาทางเลือกอื่น ๆ สนับสนุน เช่น การหาพันธมิตรร่วมลงทุน เป็นต้น รวมไปถึงบางโครงการสามารถด�าเนินงานร่วมกันหรือ

ปรบัให้สามารถรวมกนัได้ เช่น ช่วงเวลาระหว่างการฝึกสอนงานผูบ้รหิารรุน่ใหม่ กจ็ะมอบหมายให้ทดลองบรหิารงานร้านนานามอเตอร์สาขา

ที่ 2 ไปในเวลาเดียวกัน เป็นต้น 

ตารางที่ 2 ภาพรวมโครงการภายใต้ช่วงระยะเวลาเดียวกัน

โครงการ
ระยะเวลาด�าเนินโครงการ (พ.ศ.)

2565 2566 2567 2568 2569 2570

1. เพิม่ความหลากหลายของสนิค้าและบรกิารเพือ่เจาะกลุม่เป้าหมายทกุระดบั

2. การสร้างธรุกจิปลายน�า้ด้านการบรกิารงานซ่อมบ�ารงุและงานตกแต่งรถยนต์

3. การศึกษาความเป็นไปได้ในการขายรถยนต์ไฟฟ้ามือสอง

4. การขยายสาขาในภูมิภาคต่าง ๆ เพื่อกระจายความเสี่ยง

5. ฝึกอบรมผู้บริหารรุ่นใหม่เพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน

6. การน�าระบบบริหารทรัพยากรองค์กร (Enterprise Resource Planning: 

ERP) เพื่อสนับสนุนการท�างาน

ข้อเสนอแนะ

เนือ่งจากข้อจ�ากดัจากสถานการณ์โรคตดิเช้ือไวรสัโคโรน่า 19 จงึท�าให้ผู้ศึกษาต้องเปล่ียนวธิวีจิยัจากเดมิวางแผนการวจิยัเชงิปรมิาณ 

(Quantitative research) เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative research) ส่งผลท�าให้กลุ่มตัวอย่างมีขนาดเล็กลงและข้อมูลที่ได้ไม่เหมาะสม 

ต่อการน�าไปเปรียบเทียบกับผลงานวิจัยอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องได้
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ควรพิจารณาศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อท�าให้โครงการมีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น ยกตัวอย่างเช่น การด�าเนินธุรกิจแบบพ่ึงพาอาศัย

ระหว่างธุรกิจรถยนต์มือสองและธนาคารผู้ปล่อยสินเชื่อทางการเงิน หรือระหว่างธุรกิจรถยนต์มือสองและศูนย์บริการตรวจสอบที่น่าเชื่อถือ 

เช่น บีควิก ออโต้บอย เป็นต้น รวมไปถึงการศึกษาเรื่อง การควบคุมสินค้าคงคลัง

งานวิจัยฉบับนี้ วิเคราะห์และประเมินผลจากโครงสร้างและวิธีการด�าเนินธุรกิจของห้างหุ้นส่วนจ�ากัด นานามอเตอร์ คาร์เซ็นเตอร์ 

ดงันัน้ การน�าไปใช้ประโยชน์ของธรุกจิในอตุสาหกรรมเดยีวกนัหรอืกลุม่ธรุกจิทีเ่กีย่วข้องภายในห่วงโซ่อปุทาน ควรพจิารณาศกึษาข้อมลูเพิม่

เติมเพื่อให้สอดคล้องกับวิธีการบริหารและด�าเนินธุรกิจของแต่ละองค์กร
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ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจท�าบุญออนไลน์

Factors that Influence the Decision to Make Online Merit

สศิริพร เตชะประเสริฐ1 และ โอภาส เพีย้นสูงเนนิ2

มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด

บทคัดย่อ 

งานวจิยันีม้วีตัถุประสงค์เพือ่ศกึษาปัจจยัลกัษณะประชากรศาสตร์ และปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดทีม่ผีลต่อกระบวนการตดัสนิ

ใจท�าบญุออนไลน์ของคนไทยทีน่บัถอืพทุธศาสนา โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครือ่งมอืในการเกบ็รวบรวมข้อมลูจากกลุม่ตวัอย่าง ซึง่เป็นบคุคล

ทีม่สีญัชาตไิทยทีน่บัถอืศาสนาพุทธ และเคยท�าบญุผ่านทางออนไลน์ จ�านวน 400 คน ท�าการวเิคราะห์สถติิโดยใช้ การทดสอบที (Independent 

Sample t-test), การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) และ การวิเคราะห์ถดถอยเชิงเส้นพหุ (Multiple Linear 

Regression Analysis) ผลการศกึษาพบว่า 1) ปัจจยัทางด้านลักษณะประชากรศาสตร์ ได้แก่ เพศ อาย ุสถานภาพการสมรส ระดบัการศกึษา 

อาชีพ และรายได้เฉลี่ยต่อเดือนท่ีแตกต่างกันมีผลต่อกระบวนการตัดสินใจท�าบุญทางออนไลน์ของคนไทยที่นับถือพุทธศาสนาแตกต่างกัน

อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 2) ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ประกอบด้วย ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางการจัด

จ�าหน่าย ด้านบุคคล ด้านหลักฐานทางกายภาพ และด้านกระบวนการในการให้บริการ ส่งผลต่อการตัดสินใจท�าบุญทางออนไลน์ของกลุ่ม

ตัวอย่างคนไทยที่นับถือศาสนาพุทธและเคยท�าบุญทางออนไลน์อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 และด้านการส่งเสริมการตลาดมีนัย

ส�าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

ค�าส�าคัญ: การท�าบุญทางออนไลน์ ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด การตัดสินใจท�าบุญ

Abstract 

This research aimed to study demographic factors and marketing mix factors that influenced the decision of 

Thai people who were Buddhist to make merit online. By using a questionnaire as a tool to collect data from the 

sample group which was 400 people who held Thai nationality, were Buddhist and used to make merit online.  

Statistics were analyzed by using Independent Sample t-test, One-Way ANOVA, and Multiple Linear Regression. The 

results were as follows. (1) Different demographic factors which included gender, age, marital status, education level, 

occupation, and average monthly income influenced the decision of Thai people who were Buddhist to make merit 

online differently at the significant level of 0.01. (2) Marketing mix factors included product, price, the channel of  

distribution, person, physical evidence, and process of the service influenced the decision of Thai people who were 

Buddhist and used to make merit online at the significant level at 0.01 and influenced the promotion at the significant 

level of 0.05.

Keywords: Making Merit Online, Marketing Mix Factors, Decision to Make Merit

บทน�า 

ประเทศไทยมพีระพทุธศาสนาเป็นศาสนาประจ�าชาติ โดยมปีระชากรส่วนใหญ่ของประเทศนบัถอืศาสนาพุทธ ท�าให้พระพทุธศาสนา

เป็นศูนย์รวมจิตใจของคนไทย ซึ่งมีบทบาทส�าคัญต่อวิถีชีวิตของบุคคลในสังคม โดยมีวัดเป็นศูนย์รวมในการประกอบกิจกรรมต่าง ๆ เป็นต้น

ว่า การท�าบุญ การประกอบกิจกรรมทางศาสนา สถานพยาบาล สถานสังคมสงเคราะห์ นอกจากนี้วัดยังเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่สะท้อน

เอกลักษณ์ วัฒนธรรม และอารยะธรรมในด้านประวัติศาสตร์ ศิลปกรรม และสถาปัตยกรรม ตลอดจนเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ 

ศิลปะ วัฒนธรรม และประเพณี ของประเทศด้วย (ทินพันธุ์ นาคะตะ, 2543; พระมหาบุญพิเชษฐ์ จันทร์เมือง, 2553) 

1 นักศึกษา หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด, E-mail: sasiriporn@yahoo.com
2 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด, E-mail: opas.piansoongnern@stamford.edu
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จากการเปลี่ยนแปลงของสภาวการณ์ด้านเศรษฐกิจและสังคม ส่งผลกระทบให้เกิดปัญหาที่เกี่ยวข้องกับพระพุทธศาสนาในหลาก

หลายด้าน เป็นต้นว่า การขาดความเข้าใจและขาดจิตส�านึกต่อคุณูปการของพระพุทธศาสนา ส่งผลให้บุคคลจ�านวนมากขาดความตระหนัก

ในการปฏิบัติหน้าที่ที่ดีของชาวพุทธในด้านการศึกษาธรรม การปฏิบัติธรรม และการเผยแพร่ธรรม มีการประพฤติผิดศีลธรรม ไม่เกรงกลัว

ต่อบาป ไม่เชื่อกฎแห่งกรรม ประกอบกับการที่สื่อจ�านวนมากได้น�าเสนอข่าว เกี่ยวกับการปฏิบัติตนไม่เหมาะสมของพระภิกษุบางรูป ส่งผล

ให้บคุคลเกดิทศันคตด้ิานลบกับพระภกิษ ุก่อให้เกดิการนบัถอืเพยีงเฉพาะพระพทุธ และพระธรรมเท่านัน้ ท�าให้ไม่ครบองค์สามทีบ่รบิรูณ์ของ

พระรัตนตรัย ซึ่งถือว่าเป็นชาวพุทธที่ไม่สมบูรณ์แบบ ในขณะเดียวกัน สังคมทั่วโลกต้องเผชิญกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโค

วิด-19 เกิดเป็นวิกฤตเศรษฐกิจโลก ที่ส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจของทุกประเทศ ซ่ึงรวมถึงประเทศไทยที่ได้รับผลกระทบดังกล่าว 

ท�าให้เข้าสู่ภาวะเศรษฐกิจตกต�่า จากข้อมูลการส�ารวจความคิดเห็นของประชาชนทั่วประเทศของสวนดุสิตโพล (สวนดุสิตโพล, 2562)  

พบว่า ประชาชนร้อยละ 65.54 มีความเหน็ว่าปัญหาเศรษฐกจิทีป่ระสบมากทีส่ดุ คอื ปัญหาข้าวของแพง ค่าครองชพีสงู รองลงมาคือ ปัญหา

ภาวะเศรษฐกิจของประเทศย�่าแย่ ปัญหาการว่างงานตกงาน ปัญหารายได้ลดลงเงินไม่พอใช้ และปัญหาการส่งออกการค้าและการลงทุน  

คิดเป็นร้อยละ 39.19 31.76 25.68 17.48 ตามล�าดับ ส่งผลให้บุคคลในสังคมมีความรีบเร่งต่อการด�าเนินชีวิต ต้องต่อสู้ดิ้นรนท�างานหาเลี้ยงชีพ 

เพื่อความอยู่รอด จึงท�าให้บุคคลส่วนใหญ่ใช้เวลากับการท�างาน จนขาดการเข้าวัด ท�าบุญ และปฏิบัติธรรมตามสมควร (พระสมใจ แพงศรี, 

2557) ซึ่งท�าให้ขาดการพัฒนาจิตใจและปัญญาในทางพุทธของตนเอง อาจส่งผลทั้งทางตรงและทางอ้อมต่อสังคม

จะเห็นได้ว่า ปัญหาเศรษฐกิจและสภาพสังคมไทยในปัจจุบัน ส่งผลให้วิถีชีวิตของพุทธศาสนิกชนเปล่ียนแปลงไป มีการเข้าวัด 

เพื่อท�าบุญ ฟังธรรม ปฏิบัติธรรม ลดน้อยลง เนื่องจากต้องใช้เวลาในการท�ามาหาเลี้ยงชีพ ขาดทุนทรัพย์ในการท�าบุญกับทางวัด ตลอดจนไม่

สะดวกในการเดนิทาง ท�าให้เกดิแนวคดิในการน�าเทคโนโลยเีข้ามาช่วยในการท�าบญุรปูแบบใหม่ ซึง่เป็นการท�าบญุออนไลน์ เพือ่อ�านวยความ

สะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย ให้กับพุทธศาสนิกชน อาทิ เทคโนโลยีบล็อกเชน (Blockchain) และเหรียญแห่งชาวพุทธ (Buddhist coin) 

(Techsauce Team, 2562) นอกจากนี้ ยังมีบริการรับจัดงานบุญที่บ้าน สถานที่ท�างาน หรือสถานที่ต่าง ๆ ตามความสะดวกของผู้ใช้บริการ 

ซึ่งเป็นการรักษาด�ารงไว้ซึ่งประเพณี และพิธีการที่ถูกต้อง (กรุงเทพธุรกิจ มีเดีย จ�ากัด, 2563) 

ดังนั้น งานวิจัยนี้จึงได้ศึกษาปัจจัยด้านลักษณะประชากรศาสตร์ และปัจจัยทางการตลาด ที่ส่งผลต่อกระบวนการตัดสินใจท�าบุญ

ออนไลน์ของคนไทยที่นับถือพุทธศาสนา เพื่อน�าผลที่ได้จากการวิจัยเป็นแนวทางในการพัฒนารูปแบบการท�าบุญออนไลน์ อันก่อให้เกิดการ

ส่งเสริมการท�าบุญทางพระพุทธศาสนา และก่อให้เกิดประโยชน์แก่บุคคลในสังคมต่อไป

สมมุติฐานการวิจัย

 1.  ปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพการสมรส ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้เฉลี่ยต่อเดือนที่ 

แตกต่างกันมีผลต่อกระบวนการตัดสินใจท�าบุญทางออนไลน์ของคนไทยที่นับถือพุทธศาสนาแตกต่างกัน

 2.  ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ได้แก่ ด้านผลติภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางการจดัจ�าหน่าย ด้านการส่งเสริมการตลาด 

ด้านบคุคล ด้านหลกัฐานทางกายภาพ และด้านกระบวนการในการให้บรกิาร มีอทิธพิลต่อการตดัสนิใจท�าบญุทางออนไลน์ของคนไทยทีน่บัถอื

พุทธศาสนา
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กรอบแนวคิดการวิจัย

   ตัวแปรอิสระ     ตัวแปรตาม

รูปที่ 1 กรอบแนวคิดการวิจัย

การทบทวนวรรณกรรม

การท�าบุญออนไลน์  

การท�าบุญออนไลน์ หรือการท�าบุญอิเล็กทรอนิกส์ เป็นรูปแบบการท�าบุญในยุคดิจิทัล 4.0 ที่มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบให้เป็นการ

บริจาคหรือการท�าบุญผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งสอดคล้องกับพฤติกรรมการบริโภคของคนรุ่นใหม่ที่ต้องการความสะดวก รวดเร็วเพิ่มขึ้น 

และมกีารปฏบิตัตินตามรปูแบบชวีติวถิใีหม่ (New Normal) ช่วยให้ได้บญุโดยไม่จ�าเป็นต้องเดนิทางไปทีว่ดั สามารถท�าบญุได้ด้วยความสะดวก 

รวดเร็ว ประหยัดเวลา และปลอดภัย (Techsauce Team, 2562; ปัณณทัต กาญจนะวสิต, 2560) โ ดยที่การท�าบุญอาจอยู่ในรูปของการ

บรจิาคเงนิ บรจิาคสิง่ของ ซ่ึงสามารถท�าได้ด้วยการท�าธรุกรรมการเงนิ โดยใช้ช่องทางอนิเทอร์เนต็ในการค้นหาข้อมลู ตดิต่อสือ่สาร และโอน

เงินให้กับองค์กรที่รับบริจาคโดยตรง ช่วยให้เกิดความสะดวก รวดเร็ว และคุ้มค่า ไม่ต้องเสียเวลาและค่าใช้จ่ายในการเดินทาง นอกจากนี้ 

การท�าบุญยังรวมถึงกิจกรรมทางศาสนาออนไลน์ ในช่วงเทศกาลส�าคัญ เช่น ลอยกระทง เข้าพรรษา เวียนเทียน หรือในวาระโอกาสส�าคัญ 

เช่น วันเกิด วันขึ้นปีใหม่ ทั้งนี้ การท�าบุญทั้งในช่องทางดั้งเดิม และช่องทางออนไลน์นั้น มีหลักการเดียวกัน คือ การให้ทรัพย์ สิ่งของ 

หรือการลงแรง ซึ่งผู้ให้ต้องมีความปรารถนาดี มีจิตตั้งมั่นในขณะที่ให้ และมีจิตใจท่ีแน่วแน่หลังการให้ บุญจะมีความสมบูรณ์ในตัวเอง 

และท�าให้ผู้ให้ได้รับความสุข (อรรถภูมิ อองกุลนะ, 2559)

ส่วนประสมการตลาดส�าหรับธุรกิจการบริการ

ส่วนประสมทางการตลาดส�าหรบัธรุกจิการบรกิาร (Service Marketing Mix) หมายถงึ องค์ประกอบทีส่�าคญัขององค์กร ซึง่เปรยีบ

เสมือนเครื่องมือที่องค์กรเลือกใช้ในการท�าการตลาด เพื่อเสริมสร้างกลยุทธ์ทางการตลาดด้านบริการ เพื่อให้เกิดความพึงพอใจแก่กลุ่มลูกค้า

เป้าหมาย โดยมีการน�าส่วนประสมทางการตลาด (Marketing Mix) หรือ 7Ps มาประยุกต์ใช้ในการก�าหนดกลยุทธ์การตลาด (Armstrong, 

Adam, Denize, & Kotler, 2014) 

จ ากการศึกษาเอกสารงานวิจัยเก่ียวกับปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่ส่งผลต่อการท�าบุญออนไลน์ พบว่า ปัจจัยส่วนประสม

ทางการตลาดที่ส่งผลต่อการท�าบุญออนไลน์ ประกอบไปด้วย 7 ปัจจัย ได้แก่ ปัจจัยด้านสินค้า ปัจจัยด้านราคา ปัจจัยด้านช่องทางการจัด

จ�าหน่าย ปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาด ปัจจัยด้านบุคคล ปัจจัยด้านหลักฐานทางกายภาพ และปัจจัยด้านกระบวนการ (ประสพชัย 

พสุนนท์ และจักรกฤษ บ่วงราบ, 2557; พัชร์สิตา รัฐโชติพิริยกร, 2558; แพรวไพลิน พาทีทิน, 2562; ภาสกร โควินท์, 2553; ลาวัลย์ 

พุ่มพฤกษ์ และคณะ, 2556; วนิษา แก้วสุข, 2557; ศิวราช ห่อทอง และจิตพนธ์ ชุมเกตุ, 2560; ส�านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริม

สุขภาพ, 2556)
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วิธีด�าเนินการวิจัย 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง  

ประชากร ได้แก่ กลุ่มคนไทยที่นับถือศาสนาพุทธและเคยท�าบุญผ่านทางออนไลน์ และเป็นกลุ่มคนไทยที่ไม่สามารถทราบจ�านวน

ที่แน่นอน

กลุ่มตัวอย่าง เนื่องจากไม่สามารถทราบจ�านวนประชากรที่แน่นอน ผู้วิจัยจึงใช้การก�าหนดขนาดตัวอย่างของโคชราน (Cochran, 

1963) ก�าหนดความเชื่อม่ันท่ีระดับร้อยละ 95 และระดับความคลาดเคล่ือน ±5% ค�านวณได้ขนาดของกลุ่มตัวอย่างเท่ากับ 384.16  

เพือ่เป็นการป้องกนัความคลาดเคลือ่นของข้อมลู ผูว้จิยัจงึใช้ขนาดกลุม่ตวัอย่างจ�านวนทัง้สิน้ 400 ตัวอย่าง โดยใช้การสุม่ตัวอย่างตามสะดวก 

(Convenience Sampling) 

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ แบบสอบถามออนไลน์ (Online Questionnaire) แบ่งเป็น 4 ส่วน คือ 1) แบบสอบถามข้อมูล

ลักษณะประชากรศาสตร์ของผู้ตอบแบบสอบถาม ลักษณะของแบบสอบถามเป็นแบบส�ารวจรายการ (Check list) 2) แบบสอบถามข้อมูล

พฤตกิรรมการท�าบญุและการใช้สือ่สงัคมออนไลน์ ลกัษณะของแบบสอบถามเป็นแบบส�ารวจรายการ 3) แบบสอบถามความคดิเหน็ต่อปัจจยั

ส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการตัดสินใจท�าบุญทางออนไลน์ ลักษณะของแบบสอบถามเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating 

Scale) 5 ระดบั 4) แบบสอบถามระดบัการตดัสนิใจท�าบญุทางออนไลน ์ลักษณะของแบบสอบถามเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดบั

แบบสอบถามผ่านการตรวจสอบคุณภาพ ด้วยการทดสอบแบบสอบถามก่อนน�าไปใช้จรงิ โดยการน�าแบบสอบถามทีส่ร้างไปทดลอง

ใช้ (Tryout) กับประชากรที่มีบริบทสอดคล้องกับกลุ่มตัวอย่างของงานวิจัย จ�านวน 30 คน และหาค่าความเชื่อมั่น โดยใช้สูตรสัมประสิทธิ์

แอลฟาของครอนบาค (Cronbach, 1970) ได้ค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.799 ถึง 0.982 ซึ่งมีค่ามากกว่า 0.70 แสดงว่า แบบสอบถามมีความ

เชื่อมั่น เชื่อถือได้ สามารถใช้เป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลต่อไป (กัลยา วานิชย์บัญชา, 2561)

การเก็บรวบรวมข้อมูล

ผู้วิจัยส่งแบบสอบถามทางออนไลน์ให้กลุ่มคนไทยที่นับถือศาสนาพุทธและเคยท�าบุญผ่านทางออนไลน์ จ�านวน 414 ชุด ได้รับ

แบบสอบถามตอบกลับซึ่งผ่านการตรวจสอบความสมบูรณ์ของค�าตอบในแบบสอบถาม จ�านวน 400 ชุด คิดเป็นอัตราการตอบกลับของ

แบบสอบถาม 96.6% ซึ่งอยู่ในเกณฑ์ดีมาก (Baruch, 1999) 

การวิเคราะห์ข้อมูล 

- วิเคราะห์ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม โดยใช้ค่าความถี่และค่าร้อยละ 

- วิเคราะห์ความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามด้วย ค่าเฉล่ีย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และแปลความหมายของค่าเฉลี่ย 

ตามเกณฑ์ที่ก�าหนด ดังนี้

ค่าเฉลี่ย 4.21-5.00 หมายถึง ระดับความคิดเห็นมากที่สุด

ค่าเฉลี่ย 3.41-4.20 หมายถึง ระดับความคิดเห็นมาก

ค่าเฉลี่ย 2.61-3.40 หมายถึง ระดับความคิดเห็นปานกลาง

ค่าเฉลี่ย 1.81-2.60 หมายถึง ระดับความคิดเห็นน้อย

ค่าเฉลี่ย 1.00-1.80 หมายถึง ระดับความคิดเห็นน้อยที่สุด

- การวิเคราะห์ และทดสอบสมมุติฐาน โดยใช้ การทดสอบที (Independent Sample t-test), การวิเคราะห์ความแปรปรวนทาง

เดียว (One-way ANOVA) และ การวิเคราะห์ถดถอยเชิงเส้นพหุ (Multiple Linear Regression Analysis)

ผลการวิจัย 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลลักษณะประชากรศาสตร์  

กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศชาย มีอายุระหว่าง 20-40 ปี มีสถานภาพการสมรสโสด การศึกษาระดับปริญญาตรี ประกอบอาชีพ

พนักงานบริษัทหรือลูกจ้างเอกชน และมีรายได้ต่อเดือน 20,000-40,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 61.75 60.25 57.25 59.50 63.25 49.50 

ตามล�าดับ 
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ผลการวิเคราะห์พฤติกรรมในการท�าบุญ 

กลุม่ตวัอย่างส่วนใหญ่ท�าบญุให้วดัและศาสนสถาน เดอืนละ 1-2 ครัง้ ผ่านช่องทางทางออนไลน์ โดยบคุคลทีม่อีทิธพิลต่อการตดัสนิ

ใจท�าบุญมากที่สุดคือตนเอง และเป็นการท�าบุญเพื่อความสุขความสบายใจ ซึ่งเป็นการท�าบุญในประเภทของเงิน ที่เป็นการโอนผ่านบัญชี

ธนาคาร ในวงเงินหรือมูลค่าที่ท�าบุญต�่ากว่า 1,000 บาท และมีสื่อสังคมออนไลน์ที่นิยมใช้บ่อยที่สุดคือเฟสบุ๊ค คิดเป็นร้อยละ 64.00 50.50 

58.75 64.75 44.25 69.00 73.50 85.25 41.00 ตามล�าดับ

ผลการวิเคราะห์ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจท�าบุญทางออนไลน์

กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นเก่ียวกับปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจท�าบุญทางออนไลน์โดยรวมอยู่ในระดับ

มาก โดยมค่ีาเฉลีย่เท่ากบั 3.64 และมค่ีาเบีย่งเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.88 และเมือ่พจิารณาปัจจยัรายด้าน พบว่า กลุม่ตวัอย่างมคีวามคิดเห็น

ว่า ปัจจัยส่วนประสมการตลาดท่ีมีผลต่อการตัดสินใจท�าบุญออนไลน์มากที่สุด คือ ด้านหลักฐานทางกายภาพ โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.64  

รองลงมาคือ ด้านบุคคล ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านกระบวนการในการให้บริการ ด้านช่องทางการจัดจ�าหน่าย และด้านการส่งเสริม 

การตลาด โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.94 3.63 3.52 3.51 3.50 3.43 ตามล�าดับ

ผลการวิเคราะห์ระดับการตัดสินใจท�าบุญทางออนไลน์

กลุม่ตวัอย่างมรีะดับการตัดสินใจท�าบญุออนไลน์โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก โดยมค่ีาเฉล่ียเท่ากับ 4.12 และมค่ีาเบีย่งเบนมาตรฐาน

เท่ากับ 0.54 และเมื่อพิจารณาระดับการตัดสินใจรายข้อ พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีระดับการตัดสินใจมากที่สุดในการแนะน�าบอกต่อบุคคลอื่น

ท�าบุญผ่านทางออนไลน์ โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.46 รองลงมาคือ มีความเชื่อมั่นในการท�าบุญทางออนไลน์สามารถบรรลุวัตถุประสงค์  

มักจะท�าบุญผ่านทางออนไลน์อยู่เสมอ ใช้สื่อสังคมออนไลน์ในการตัดสินใจเเกี่ยวกับการท�าบุญหรือการบริจาคเงิน และเมื่อเห็นการขอรับ

บริจาคหรือเชิญชวนท�าบุญบนสื่อสังคมออนไลน์ หรือเว็บไซต์จะท�าบุญทันที โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.18 4.12 4.09 3.77 ตามล�าดับ

ผลการทดสอบสมมุติฐาน

 ผลการวเิคราะห์ความแตกต่างของปัจจยัลักษณะประชากรศาสตร์ทีม่ผีลต่อการตดัสินใจท�าบญุทางออนไลน์ พบว่า ปัจจยัทาง

ด้านลักษณะประชากรศาสตร์ ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพการสมรส ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้เฉลี่ยต่อเดือนที่แตกต่างกัน มีผลต่อ

กระบวนการตัดสินใจท�าบุญทางออนไลน์ของคนไทยที่นับถือพุทธศาสนาแตกต่างกันอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดยกลุ่มที่ส่งผล

ต่อการตัดสินใจท�าบุญทางออนไลน์มากที่สุด คือ เพศชาย อายุระหว่าง 20-40 ปี สถานภาพหม้าย/หย่าร้าง/แยกกันอยู่ มีระดับการศึกษาสูง

กว่าปรญิญาตร ีกลุม่ผูป้ระกอบการหรอืเจ้าของกจิการ และมรีายได้เฉลีย่ต่อเดอืนระหว่าง 40,001-60,000 บาท โดยมค่ีาเฉลีย่เท่ากบั 4.215 

4.199 4.571 4.620 4.553 4.777 ตามล�าดับ

 ผลการวิเคราะห์ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจท�าบุญทางออนไลน์ พบว่าค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ 

(R) มีค่าเท่ากับ 0.981 แสดงว่าตัวแปรปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจท�าบุญทางออนไลน์ของคนไทยที่นับถือพุทธ

ศาสนา อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ (Sig of F = 0.000) และเมื่อพิจารณาปัจจัยรายด้าน พบว่าปัจจัยด้านที่มีอิทธิพลมากที่สุด คือ ด้านหลัก

ฐานทางกายภาพ มีค่า Beta เท่ากับ 0.433 รองลงมาคือ ด้านบุคคล ด้านช่องทางการจัดจ�าหน่าย ด้านกระบวนการในการบริการ ด้านราคา 

ด้านผลิตภัณฑ์ และด้านการส่งเสริมการตลาด โดยมีค่า Beta เท่ากับ 0.331 0.201 0.057 0.048 0.047 0.025 ตามล�าดับ (ตารางที่ 1)
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ตารางที่ 1 ผลการวิเคราะห์ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจท�าบุญทางออนไลน์

Model

B

Unstandardized Coefficients Standardized 

Coefficients

t Sig.

Std. Error Beta

1 (Constant) 0.582 0.049 11.897  0.000**

ผลิตภัณฑ์ 0.027 0.006 0.047 4.245  0.000**

ราคา 0.027 0.006 0.048 4.361  0.000**

ช่องทางการจัดจ�าหน่าย 0.118 0.012 0.201 9.819  0.000**

การส่งเสริมการตลาด 0.012 0.006 0.025 2.267  0.024*

บุคคล 0.308 0.026 0.331 11.685  0.000**

หลักฐานทางกายภาพ 0.396 0.027 0.433 14.769  0.000**

กระบวนการในการบริการ 0.031 0.006 0.057 4.985  0.000**

R = 0.981, R2 = 0.962, Adj R2 = 0.961, Std Error of the Estimate = 0.108, Sig of F = 0.000

* มีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ** มีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01

อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

ปัจจัยทางด้านลักษณะประชากรศาสตร์ ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพการสมรส ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้เฉลี่ยต่อเดือนที่

แตกต่างกันมีผลต่อกระบวนการตัดสินใจท�าบุญทางออนไลน์ของคนไทยที่นับถือพุทธศาสนาแตกต่างกัน โดยที่ เพศชายมีระดับการตัดสินใจ

ท�าบุญทางออนไลน์มากที่สุด ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัยของ อรนิภา กุลสมบูรณ์สินธ์ และเจริญชัย เอกมาไพศาล (2560) ที่พบว่า เพศชาย

มีการตัดสินใจที่รวดเร็ว กล้าเผชิญความเสี่ยงมากกว่าเพศหญิง ท�าให้เมื่อเพศชายพบเห็นการเชิญชวนให้ท�าบุญทางออนไลน์จึงมีแนวโน้มที่

จะตัดสินใจร่วมท�าบุญได้อย่างรวดเร็ว ขณะท่ี กลุ่มบุคคลที่มีอายุระหว่าง 20-40 ปี ซึ่งอยู่ในช่วงวัยท�างาน มีรายได้มากกว่ากลุ่มอ่ืน  

เมือ่ต้องการท�าบญุจึงสามารถตดัสินใจในการท�าบญุมากทีส่ดุ เช่นเดยีวกบั กลุม่ทีม่สีถานภาพหม้าย/หย่าร้าง/แยกกนัอยู ่มกัจะไม่มภีาระทาง

ด้านครอบครัวมากนัก ท�าให้มีเงินพอเพียงส�าหรับการใช้จ่ายส�าหรับตนเอง และเป็นกลุ่มที่ต้องการท่ีพ่ึงทางใจ ต้องการความสบายใจ  

โดยใช้การท�าบุญตอบสนองความต้องการทางจิตใจของตนเอง ส่วนกลุ่มที่มีระดับการศึกษาที่สูงกว่าระดับปริญญาตรี มักจะมีความรู้  

ความสามารถในการสบืค้นหาข้อมลู ตรวจสอบความน่าเชือ่ถอืและข้อเทจ็จรงิได้อย่างสะดวก อกีทัง้ มกัจะมคีวามคดิเหน็ท่ีไม่ยดึตดิกบักรอบ

และวิธีการแบบเดิมท่ีการท�าบุญจะต้องไปด้วยตนเอง ท�าให้เมื่อมีสถานการณ์จ�าเป็น หรือไม่สะดวกในการเดินทางไปท�าบุญด้วยตนเอง  

จงึมกีารตดัสนิใจท�าบญุทางออนไลน์มากทีส่ดุ นอกจากนีย้งัพบว่า กลุม่ผูป้ระกอบการหรอืเจ้าของกจิการ เป็นกลุม่ทีม่ภีารกจิมากในการดแูล

บรหิารจดัการธรุกจิของตนเอง ท�าให้ไม่ค่อยมเีวลาไปท�ากิจกรรมท�าบญุยงัสถานทีว่ดัด้วยตนเอง จงึใช้ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยสีารสนเทศ

ที่สามารถโอนเงินท�าบุญไปยังวัดได้สะดวก รวดเร็ว และใช้แอปพลิเคชันจ�าหน่ายสินค้าเกี่ยวกับการท�าบุญที่ให้บริการได้สะดวก รวมถึงกลุ่ม

รายได้ระหว่าง 40,001-60,000 บาท ซึ่งเป็นกลุ่มที่มีรายได้เพียงพอต่อการยังชีพ และการท�าบุญเป็นการใช้จ่ายเงินที่ไม่มากนัก ไม่เกิดผลก

ระทบกับความเสี่ยงด้านเศรษฐกิจของตนเอง สอดคล้องกับผลการวิจัยของ จันทิมา พูลทรัพย์ (2559) ที่พบว่า เพศ สถานภาพการสมรส 

ระดับการศึกษา อาชีพ มีความสัมพันธ์กับปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจในการท�าบุญของพุทธศาสนิกชน

ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ได้แก่ ด้านผลติภณัฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางการจดัจ�าหน่าย ด้านการส่งเสรมิการตลาด ด้านบคุคล 

ด้านหลกัฐานทางกายภาพ และด้านกระบวนการในการให้บรกิาร มอีทิธิพลต่อการตดัสินใจท�าบุญทางออนไลน์ของคนไทยทีน่บัถอืพทุธศาสนา 

โดยทีปั่จจัยด้านหลกัฐานทางกายภาพ ได้แก่ การสร้างสิง่ก่อสร้างหรอืวตัถใุนศาสนสถาน การชีแ้จงผลการด�าเนนิการร่วมท�าบญุให้ทราบผ่าน

ทางเว็บไซต์หรือสื่อสังคมออนไลน์ ภาพประกอบในการท�ากิจกรรมที่ร่วมท�าบุญที่เผยแพร่ทางเว็บไซต์หรือสื่อสังคมออนไลน์ และวัตถุมงคล 

เครือ่งรางของขลงัมสีภาพด ีคงทน น่าเชือ่ถอื มอีทิธพิลต่อการตดัสนิใจท�าบญุทางออนไลน์มากทีส่ดุ ซึง่สอดคล้องกบัผลการวจิยัของ จนัทมิา 

พลูทรพัย์ (2559) ทีพ่บว่า ความนยิมในชือ่เสยีงของวดั กจิกรรมต่อชมุชน สภาพแวดล้อม ส่งผลต่อการตดัสนิใจในการท�าบญุ และสอดคล้อง

กับผลการวิจัยของ สมภพ มหาคีตะ (2557) ท่ีพบว่า สภาพแวดล้อมของสถานที่ของวัดที่มีความสงบร่มร่ืน มีความสะอาดเป็นระเบียบ 
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ความนิยมในชื่อเสียงของวัด โดยเป็นวัดท่ีเก่าแก่มีชื่อเสียง มีความสวยงาม และมีชื่อเสียงด้านพระพุทธรูป มีผลต่อการตัดสินใจท�าบุญของ

พุทธศาสนิกชน เช่นเดียวกับผลการวิจัยของ ศิวราช ห่อทอง และจิตพนธ์ ชุมเกตุ (2560) ที่พบว่า การสร้างและการน�าเสนอลักษณะทาง

กายภาพ มีชื่อเสียงน่าเชื่อถือ สร้างความไว้วางใจและความเชื่อมั่น มีผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าเพื่อท�าบุญ ขณะที่ ปัจจัยด้านบุคคลที่

มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจในการท�าบุญทางออนไลน์ ได้แก่ การแจ้งผลการด�าเนินการที่ชัดเจนผ่านทางออนไลน์แก่บุคคลที่ร่วมท�าบุญทาง

ออนไลน์ การจดัส่งสิง่ของกรณทีีต้่องการได้ถกูต้องไปยงัผูท้�าบญุโดยตรง และมกีารตอบข้อซกัถามทางออนไลน์ทีร่วดเรว็ ซึง่สอดคล้องกบัผล

การวจิยัของ จนัทมิา พลูทรพัย์ (2559) ทีพ่บว่า เหตุผลส่วนบคุคล และความศรัทธาในพระภกิษสุ่งผลต่อการตดัสินใจในการท�าบญุ สอดคล้อง

กับการวิจัยของ สมภพ มหาคีตะ (2557) ที่พบว่า ความศรัทธาในพระภิกษุที่ปฏิบัติตนอยู่ในพระธรรมวินัย มีอัธยาศัยไมตรี เป็นกันเองกับ

ชาวบ้านมีผลต่อการตัดสินใจท�าบุญของพุทธศาสนิกชน และสอดคล้องกับผลการวิจัยของ ศิวราช ห่อทอง และจิตพนธ์ ชุมเกตุ (2560)  

ทีพ่บว่า ด้านบุคคลทีม่คีวามใส่ใจมผีลต่อการตดัสนิใจเลอืกซือ้สนิค้าเพือ่ท�าบุญ นอกจากนี ้ปัจจัยด้านช่องทางการจดัจ�าหน่าย ได้แก่ สามารถ

จ่ายเงินท�าบุญได้หลายรูปแบบ เช่น การโอนเงินผ่านธนาคาร บัตรเครดิต บัตรเดบิต wallet เป็นต้น มีบริการจัดชุดสังฆทานและจัดส่งให้ถึง

สถานที่ที่ต้องการท�าบุญ เช่น การให้สั่งซื้อชุดสังฆทานจากซุปเปอร์มาเก็ตและมีบริการจัดส่งตามวัดที่ระบุ เป็นต้น มีช่องทางในการเช่าบูชา

เครือ่งรางของขลงั วตัถมุงคล พระเครือ่งได้หลายช่องทาง เช่น ผ่านร้านสะดวกซือ้ ไปรษณย์ี ธนาคาร เว็บไซต์ เป็นต้น มช่ีองทางในการท�าบญุ

ที่หลากหลาย เช่น ทางเว็บไซต์ สื่อสังคมออนไลน์ เป็นต้น และสามารถท�าบุญได้จากทุกที่ ทุกเวลา ซึ่งสิ่งเหล่านี้มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจ

ท�าบุญทางออนไลน์ด้วยเช่นกัน ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัยของ ประสพชัย พสุนนท์ และจักรกฤษ บ่วงราบ (2557) ที่พบว่า ช่องทางการจัด

จ�าหน่ายมีผลต่อกิจกรรมท�าบุญ และสอดคล้องกับผลการวิจัยของ ศิวราช ห่อทอง และจิตพนธ์ ชุมเกตุ (2560) ที่พบว่า ช่องทางการจัด

จ�าหน่ายมีผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าท�าบุญ

ในการวิจัยต่อไปนั้น ควรมีการศึกษาปัจจัยอื่นที่อาจจะมีผลต่อการตัดสินใจท�าบุญทางออนไลน์ เช่น ปัจจัยการยอมรับเทคโนโลยี 

ปัจจยัความส�าเรจ็ของเทคโนโลยสีารสนเทศ ปัจจยัคณุภาพการให้บรกิาร ปัจจยัความไว้วางใจ ปัจจยัการรบัรูค้วามเสีย่ง และควรท�าการศกึษา

วิจัยเชิงคุณภาพเพิ่มเติม ด้วยการสัมภาษณ์บุคคลที่เกี่ยวข้องกับการรับท�าบุญหรือรับบริจาคทางออนไลน์ เพื่อให้ได้ข้อมูลเชิงลึก และได้ผล

การศึกษาครอบคลุมในทุกบริบท ที่สามารถใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาระบบการท�าบุญหรือบริจาคทางออนไลน์ต่อไป
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บรรยากาศค่ายมวยไทยและพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีของนักมวยในจังหวัดมหาสารคาม

Thai Boxing Camp Climate and Citizenship Behavior of Boxers in 

Maha Sarakham Province

พงศธร สีชุบร่วง1 นัฐพงษ์ แสนค�า2 ธนกร แท่นประเสริฐ3 และ อุระวี ค�าพิชิต4

มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตมหาสารคาม

บทคัดย่อ 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา 1) เพื่อศึกษาบรรยากาศค่ายมวยไทยในจังหวัดมหาสารคาม 2) เพื่อศึกษาพฤติกรรมการ

เป็นสมาชิกที่ดีของนักมวยในจังหวัดมหาสารคาม ประชากรกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ นักมวยสังกัดค่ายมวยไทยในจังหวัด

มหาสารคาม จ�านวนท้ังหมด 80 คน เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย คือ แบบสอบถามออนไลน์ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ร้อยละ  

ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัยพบว่า 1) บรรยากาศค่ายมวยไทย ทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ ด้านโครงสร้าง ด้านเทคโนโลยี  

ด้านสภาพแวดล้อมภายนอก และด้านนโยบายและแนวทางการปฏิบัติ โดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับมากทุกด้าน และเมื่อพิจารณาเป็น

รายด้าน โดยเรียงล�าดบัค่าเฉลีย่จากมากไปหาน้อย 3 ล�าดบัแรก ดังนี ้ด้านเทคโนโลย ีด้านนโยบายและแนวทางปฏบัิต ิและด้านสภาพแวดล้อม

ภายนอก และ 2) พฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดี โดยรวมอยู่ในระดับมาก 

ค�าส�าคัญ: บรรยากาศค่ายมวยไทย, พฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดี

Abstract 

The objectives of this research were 1) to study the Thai boxing camp climate in Maha Sarakham Province,  

2) to study the citizenship behavior of boxers in Maha Sarakham Province. The population samples were 80 boxers of 

Thai boxing camp in Maha Sarakham Province. The research instrument was the online questionnaire. The statistics 

were percentage, mean, and standard deviation. The findings of this research were investigated that 1) overall of the 

Thai boxing camp climate were at the high level. When analyzing individual aspects, all four aspects were at the high 

level consist in technology aspect, and then policy and process aspect, and external environment aspect respectively. 

2) overall of citizenship behavior of boxers were at the high level.

Keywords: Thai Boxing Camp Climate, Citizenship Behavior

บทน�า 

ปัจจบุนัการด�าเนนิงานขององค์กรต่าง ๆ  จะต้องปรับตวั และพฒันาศกัยภาพขององค์กรให้ทนักบัส่ิงแวดล้อมภายนอกท่ีเปลีย่นแปลง 

อย่างรวดเร็ว ค่ายมวยไทยเป็นองค์กรหนึ่งที่จ�าเป็นจะต้องมีการปรับปรุงและพัฒนาศักยภาพของ ค่ายมวย เพื่อสร้างความได้เปรียบในการ

แข่งขนั หากค่ายมวยไทยมรีะบบการบรหิารจดัการทีด่ ีจะท�าให้ผลการด�าเนนิงานของค่ายมวยนัน้มปีระสทิธภิาพ ซึง่บรรยากาศค่ายมวยไทย

เป็นส่วนหนึง่ทีส่่งผลต่อพฤตกิรรมการเป็นสมาชกิทีดี่ของนกัมวย เพราะนกัมวยมคีวามเชือ่ว่า ค่ายมวยจะตอนแทนอย่างคุม้ค่าต่อความทุม่เท

ในการฝึกซ้อมของนกัมวย ทัง้นีอ้ยูบ่นพืน้ฐานของการแลกเปล่ียนระหว่างทัง้สองฝ่าย หากนกัมวยรบัรู้ว่าได้รบัการสนบัสนนุและการดแูลเอาใจ

ใส่เป็นอย่างดี จะท�าให้นักมวยรู้สึกว่าต้องตอบแทนค่ายมวยโดยการทุ่มเทในการฝึกซ้อม เพื่อให้ค่ายมวยบรรลุเป้าหมายตามที่ตั้งไว้ ซึ่งการที่
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นักมวยมีความรู้สึกส�านึกในบุญคุณของค่ายมวย จะท�าให้เกิดความผูกพันต่อค่ายมวย และเป็นแรงผลักดันให้เกิดความตั้งใจและความทุ่มเท

ในการฝึกซ้อมมากยิ่งข้ึน ดังนั้น การรับรู้ถึงการสนับสนุนจากค่ายมวยจึงถือเป็นปัจจัยหน่ึงที่มีความส�าคัญต่อความส�าเร็จของนักมวย อาทิ 

การดแูลเอาใจใส่ในชวีติและความเป็นอยูท่ีด่ขีองนกัมวย จะส่งเสรมิให้นกัมวยเกดิความรูส้กึเป็นส่วนหนึง่ของค่ายมวย ท�าให้นกัมวยให้ความ

ร่วมมอืโดยการตัง้ใจฝึกซ้อมหรอืท�าตามบทบาทหน้าทีข่องตนอย่างเตม็ความสามารถ โดยเฉพาะอย่างยิง่ปัจจยัด้านบรรยากาศของค่ายมวยไทย

ถือเป็นปัจจัยที่ส�าคัญอย่างย่ิงท่ีส่งผลต่อความส�าเร็จของค่ายมวย และยังส่งเสริมให้เกิดพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีของนักมวยในค่ายอีก

ด้วย (Litwin และ Stringer, 1968: 32) ค่ายมวยไทยในจังหวัดมหาสารคามมีมากกว่า 20 ค่าย เนื่องจากกีฬามวยไทยเป็นกีฬาที่ได้รับ  

ความนิยมอย่างสูงในจังหวัดมหาสารคาม โดยประชาชนในจังหวัดมหาสารคามมักจะส่งบุตรหลานไปฝึกซ้อมที่ค่ายมวยไทยตั้งแต่เด็ก  

เพือ่เป็นการออกก�าลงักายและฝึกฝนระเบียบวนิยัให้กบับตุรหลานอกีด้วย ซึง่ค่ายมวยไทยท่ีมชีือ่เสยีงในจงัหวดัมหาสารคามที ่ได้แก่ ค่ายดาบ

รันมหาสารคาม ค่ายศิษย์พนันเชิง ค่ายลูกกันทระ ค่าย ว.วิจิตรโปรโมชั่น และค่าย  บางบัวทองมอเตอร์ (ศิษย์ปานแดง) เป็นต้น (มวยไทย

ลิงค์, 2564)

พฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดี เป็นพฤติกรรมการร่วมมือกันของสมาชิกที่ให้ผลลัพธ์ในทางที่ดีต่อองค์กร โดยที่องค์กรไม่ได้ร้องขอ

หรือไม่ได้มีค่าตอบแทนให้ ซึ่งเป็นพฤติกรรมที่มีความส�าคัญอย่างยิ่งต่อองค์กร (Katz และ Kahn, 1978: 56) การที่ค่ายมวยไทยจะสามารถ

ดึงดูดนักมวยและรักษานักมวยในค่ายไว้ได้นั้น ค่ายมวยจะต้องท�าให้นักมวยในค่ายเกิด ความพึงพอใจ และท�าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายอย่าง

มีประสิทธิภาพ โดยค่ายมวยจะต้องกระตุ้นให้นักมวยมีพฤติกรรมเหล่านั้นเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ จึงจะท�าให้นักมวยท�าหน้าท่ีของตนได้

เหนอืกว่าความคาดหวงัของค่าย เพราะเมือ่นกัมวยเตม็ใจทีจ่ะปฏบิตัหิน้าทีข่องตนโดยไม่ได้คาดหวงัผลตอบแทน จะท�าให้เกดิพฤตกิรรมการ

เป็นสมาชิกที่ดีของนักมวย ซึ่งบรรยากาศค่ายมวยไทยเป็นส่วนหนึ่งที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีของนักมวยนั่นเอง

จากข้อมูลดังกล่าว ผู้วิจัยสนใจศึกษาบรรยากาศค่ายมวยไทยและพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีของนักมวยในจังหวัดมหาสารคาม 

เพื่อสามารถน�าไปเป็นแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาศักยภาพของค่ายมวยไทย เพื่อสร้างความได้เปรียบในการแข่งขัน

วัตถุประสงค์ของการวิจัย

1.  เพื่อศึกษาบรรยากาศค่ายมวยไทยในจังหวัดมหาสารคาม

2.  เพื่อศึกษาพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีของนักมวยในจังหวัดมหาสารคาม

กรอบแนวคิดการวิจัย
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1. เพ่ือศึกษาบรรยากาศค่ายมวยไทยในจังหวัดมหาสารคาม 
2. เพ่ือศึกษาพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีของนักมวยในจังหวัดมหาสารคาม 

 
 
 
 
 
 
กรอบแนวคิดการวิจัย 
        
 
 
 
 
 
 
 
 
3. วิธีการดําเนินงานวิจัย   
 3.1 ประชากรกลุ่มตัวอย่าง 
 ประชากรกลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัย คือ นักมวยสังกัดค่ายมวยไทยในจังหวัดมหาสารคาม ประกอบด้วย ค่าย
ดาบรันมหาสารคาม ค่ายศิษย์พนันเชิง ค่ายลูกกันทระ ค่าย ว.วิจิตรโปรโมชั่น และค่ายบางบัวทองมอเตอร์ (ศิษย์ปานแดง) 
จํานวนท้ังหมด85 คน ระหว่างวันท่ี 12-23 กรกฎาคม 2564 รวมเวลาท้ังสิ้น 12 วันโดยผู้วิจัยได้ดําเนินการส่ง

แบบสอบถามออนไลน์ไปยังประชากรกลุ่มตัวอย่างจํานวน 85 คน ซ่ึงได้รับแบบสอบถามฉบับสมบูรณ์ตอบกลับมาจํานวน 
80 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 94.12 ซ่ึงสอดคล้องกับ Aaker Kumar และ Day (2001) ได้เสนอว่าการส่งแบบสอบถามควรมี

อัตราการตอบกลับมาอย่างน้อยร้อยละ 20 จึงถือว่ายอมรับได้ว่ามีจํานวนกลุ่มตัวอย่างท่ีเพียงพอในการวิเคราะห์ข้อมูล 

 3.2 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย  
 เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็นแบบสอบถามออนไลน์ (Online Questionnaire) ซ่ึงได้สร้างตามวัตถุประสงค์

และกรอบแนวคิดท่ีกําหนดข้ึน โดยแบ่งออกเป็น 4ตอนดังนี้ ตอนท่ี 1 ข้อมูลท่ัวไปของนักมวยในจังหวัดมหาสารคาม 
จํานวน 4 ข้อ ลักษณะข้อคําถามเป็นแบบตรวจสอบรายการ (Checklist) ประกอบด้วย เพศ อายุ อาชีพ และระดับ
การศึกษา ตอนท่ี 2 ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับบรรยากาศค่ายมวยไทย ลักษณะของข้อคําถามเป็นแบบมาตราส่วน

ประมาณค่า (Rating Scale) ประกอบด้วย 4 ด้าน ได้แก่ ด้านโครงสร้าง จํานวน 4 ข้อ ด้านเทคโนโลยี จํานวน 4 ข้อ ด้าน 

บรรยากาศค่ายมวยไทย 
   1. ด้านโครงสร้าง 
   2. ด้านเทคโนโลยี 
   3. ด้านสภาพแวดล้อมภายนอก 
   4. ด้านนโยบายและแนวทางปฏิบัต ิ

 
พฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดี 

 

วิธีการด�าเนินงานวิจัย 

ประชากรกลุ่มตัวอย่าง

ประชากรกลุม่ตวัอย่างทีใ่ช้ในการวจิยั คอื นกัมวยสังกดัค่ายมวยไทยในจงัหวดัมหาสารคาม ประกอบด้วย ค่ายดาบรนัมหาสารคาม 

ค่ายศิษย์พนันเชิง ค่ายลูกกันทระ ค่าย ว.วิจิตรโปรโมชั่น และค่ายบางบัวทองมอเตอร์ (ศิษย์ปานแดง) จ�านวนทั้งหมด 85 คน ระหว่างวันที่ 

12-23 กรกฎาคม 2564 รวมเวลาทั้งสิ้น 12 วัน โดยผู้วิจัยได้ด�าเนินการส่งแบบสอบถามออนไลน์ไปยังประชากรกลุ่มตัวอย่างจ�านวน 85 คน 

ซึ่งได้รับแบบสอบถามฉบับสมบูรณ์ตอบกลับมาจ�านวน 80 ฉบับ คิดเป็น ร้อยละ 94.12 ซึ่งสอดคล้องกับ Aaker Kumar และ Day (2001) 

ได้เสนอว่า การส่งแบบสอบถามควรมีอัตราการตอบกลับมาอย่างน้อย ร้อยละ 20 จึงถือว่ายอมรับได้ว่ามีจ�านวนกลุ่มตัวอย่างที่เพียงพอใน

การวิเคราะห์ข้อมูล
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เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 

เครือ่งมอืทีใ่ช้ในการวจิยัครัง้นีเ้ป็นแบบสอบถามออนไลน์ (Online Questionnaire) ซึง่ได้สร้างตามวตัถปุระสงค์และกรอบแนวคดิ

ที่ก�าหนดขึ้น โดยแบ่งออกเป็น 4 ตอน ดังนี้ ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของนักมวยในจังหวัดมหาสารคาม จ�านวน 4 ข้อ ลักษณะข้อค�าถามเป็น

แบบตรวจสอบรายการ (Checklist) ประกอบด้วย เพศ อายุ อาชีพ และระดับการศึกษา ตอนที่ 2 ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับบรรยากาศ

ค่ายมวยไทย ลักษณะของข้อค�าถามเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) ประกอบด้วย 4 ด้าน ได้แก่ ด้านโครงสร้าง จ�านวน 

4 ข้อ ด้านเทคโนโลยี จ�านวน 4 ข้อ ด้าน สภาพแวดล้อมภายนอก จ�านวน 4 ข้อ และด้านนโยบายและแนวทางปฏิบัติ จ�านวน 4 ข้อ  

ตอนที่ 3 ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีของนักมวย ลักษณะของข้อค�าถามเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า  

(Rating Scale) จ�านวน 5 ข้อ

ผูว้จิยัได้ท�าการทดสอบความเทีย่งตรง และความเช่ือมัน่ โดยท�าการตรวจสอบความเทีย่งตรงจากการวเิคราะห์หาค่าอ�านาจจ�าแนก

เป็นรายข้อ (Discriminant Power) โดยใช้เทคนิค Item –total Correlation ของบรรยากาศค่ายมวยไทย ทั้ง 4 ด้าน มีค่าอ�านาจจ�าแนก 

(r) อยูร่ะหว่าง 0.471 - 0.757 และพฤตกิรรมการเป็นสมาชกิทีด่ขีองนกัมวย  มค่ีาอ�านาจจ�าแนก (r) อยู่ระหว่าง 0.472 - 0.715 ซึง่สอดคล้อง

กับสมบัติ ท้ายเรือค�า (2552: 90) ได้เสนอว่า เกณฑ์การพิจารณาค่าอ�านาจจ�าแนกของแบบสอบถาม 0.40 ขึ้นไป ถือว่ามีคุณภาพในระดับดี

มาก และหาค่าความเชื่อมั่นของเครื่องมือโดยใช้ค่าสัมประสิทธิ์แอลฟา (Alpha Coefficient Method) ตามวิธีของครอนบาค (Cronbach) 

ซึง่บรรยากาศค่ายมวยไทย มค่ีาสมัประสทิธ์ิแอลฟา อยูร่ะหว่าง 0.706 – 0.850 และพฤตกิรรมการเป็นสมาชกิทีด่ขีองนกัมวย  มค่ีาสัมประสทิธิ์

แอลฟา เท่ากับ 0.800 ซึ่งสอดคล้องกับ Nunnally และ Berstein (1994) ได้เสนอว่า การทดสอบ ค่า ความเชื่อมั่นของเครื่องมือเกินกว่า 

0.70 เป็นค่าที่ยอมรับได้ว่าเครื่องมือมีคุณภาพเพียงพอ แสดงให้เห็นว่าแบบสอบถามในงานวิจัยมีความเชื่อมั่นและความเที่ยงตรงในการเก็บ

รวบรวมข้อมูล ดังแสดงในตาราง 1 

ตาราง 1 ผลลัพธ์ของค่าน�้าหนักองค์ประกอบและค่าสัมประสิทธิ์แอลฟาของบรรยากาศค่ายมวยไทยและพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดี

ตัวแปร Item-total Correlation ค่าสัมประสิทธิ์แอลฟา

บรรยากาศค่ายมวยไทย ด้านโครงสร้าง 0.471-0.629 0.706

บรรยากาศค่ายมวยไทย ด้านเทคโนโลยี 0.634-0.757 0.850

บรรยากาศค่ายมวยไทย ด้านสภาพแวดล้อมภายนอก 0.527-0.724 0.788

บรรยากาศค่ายมวยไทย ด้านนโยบายและแนวทางปฏิบัติ 0.600-0.628 0.803

พฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดี 0.472-0.715 0.800

สถิติที่ใช้ในการวิจัย

ส�าหรับการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยท�าการวิเคราะห์ข้อมูลตามวัตถุประสงค์ของการวิจัยด้วยสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) 

โดยน�าข้อมูลที่รวบรวมได้มาวิเคราะห์หาค่าสถิติ ประกอบด้วย ร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

(Standard Deviation) โดยแปลความหมายของคะแนนที่ได้กล่าวมา ในส่วนของเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ซึ่งแบ่งระดับค่าเฉลี่ย ออกเป็น  

5 ระดับ ดังนี้ 

 4.51 – 5.00 มีระดับความส�าคัญอยู่ในระดับมากที่สุด 

 3.51 – 4.50 มีระดับความส�าคัญอยู่ในระดับมาก 

 2.51 – 3.50 มีระดับความส�าคัญอยู่ในระดับปานกลาง 

 1.51 – 2.50 มีระดับความส�าคัญอยู่ในระดับน้อย 

  1.00 – 1.50 มีระดับความส�าคัญอยู่ในระดับน้อยที่สุด

ผลการวิจัย 

  ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม พบว่า ประชากรกลุ่มตัวอย่าง จ�านวน 80 คน ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย  

จ�านวน 61 คน คิดเป็นร้อยละ 76.25 มีอายุระหว่าง 20-29 ปี จ�านวน 55 คน คิดเป็นร้อยละ 68.75 อาชีพนักเรียน/นักศึกษา จ�านวน  

64 คน คิดเป็นร้อยละ 80.00 และระดับการศึกษาปริญญาตรี จ�านวน 54 คน คิดเป็นร้อยละ 67.50 
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 ผลการศกึษาระดับความคดิเหน็เกีย่วกบับรรยากาศค่ายมวยไทย ทัง้ 4 ด้าน ประกอบด้วย ด้านโครงสร้าง ดา้นเทคโนโลยี ด้านสภาพ

แวดล้อมภายนอก และด้านนโยบายและแนวทางปฏิบัติ ดังแสดงในตาราง 2

ตาราง 2  ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับบรรยากาศค่ายมวยไทย โดยรวมและเป็นรายด้าน

บรรยากาศค่ายมวยไทย S.D. ระดับความคิดเห็น

ด้านโครงสร้าง 4.08 0.65 มาก

ด้านเทคโนโลยี 4.24 0.64 มาก

ด้านสภาพแวดล้อมภายนอก 4.19 0.63 มาก

ด้านนโยบายและแนวทางปฏิบัติ 4.23 0.59 มาก

โดยรวม 4.18 0.55 มาก
 

 จากตาราง 2 พบว่า ความคิดเห็นเกี่ยวกับบรรยากาศค่ายมวยไทย โดยรวม อยู่ระดับมาก ( = 4.18 , S.D.= 0.55) เมื่อพิจารณา

เป็นรายด้าน โดยเรียงล�าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย 3 ล�าดับแรก ดังนี้ ด้านเทคโนโลยี มีระดับความคิดเห็น อยู่ในระดับมาก ( = 4.24 , 

S.D.= 0.64) ด้านนโยบายและแนวทางปฏบิตั ิมรีะดบัความคดิเหน็ อยูใ่นระดบัมาก ( =4.23 , S.D.= 0.59) และด้านสภาพแวดล้อมภายนอก 

มีระดับความคิดเห็น อยู่ในระดับมาก ( =4.19 , S.D.= 0.63) และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ แสดงในตาราง 3-6 ดังนี้

ตาราง 3  ค่าเฉลีย่ และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ระดับความคิดเหน็เกีย่วกบับรรยากาศค่ายมวยไทย ด้านโครงสร้าง โดยรวมและเป็นรายข้อ

บรรยากาศค่ายมวยไทยด้านโครงสร้าง S.D. ระดับความคิดเห็น

ค่ายมวยมีการก�าหนดนโยบายและวัตถุประสงค์ที่ชัดเจน 3.74 0.95 มาก

ค่ายมวยมีการแบ่งแยกหน้าที่อย่างชัดเจน 4.19 0.94 มาก

ค่ายมวยมีขั้นตอนการฝึกซ้อมที่เหมาะสม 4.16 0.86 มาก

ค่ายมวยมีระบบการฝึกซ้อมที่มีระเบียบ 4.24 0.82 มาก

โดยรวม 4.08 0.65 มาก

จากตาราง 3 ความคิดเห็นเก่ียวกับบรรยากาศค่ายมวยไทย ด้านโครงสร้าง โดยรวมอยู่ในระดับมาก ( = 4.24, S.D. = 0.64)  

เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า มีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมากทุกข้อ โดยเรียงล�าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย 3 ล�าดับแรก ดังน้ี  

ค่ายมวยมีระบบการฝึกซ้อมท่ีมีระเบียบ ( = 4.24, S.D. = 0.82) ค่ายมวยมีการแบ่งแยกหน้าที่อย่างชัดเจน ( = 4.19, S.D. = 0.94)  

และค่ายมวยมีขั้นตอนการฝึกซ้อมที่เหมาะสม ( = 4.16, S.D. = 0.86) 

ตาราง 4 ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับบรรยากาศค่ายมวยไทย ด้านเทคโนโลยี โดยรวมและเป็นรายข้อ

บรรยากาศค่ายมวยไทยด้านเทคโนโลยี S.D. ระดับความคิดเห็น

ค่ายมวยมีอุปกรณ์ที่ทันสมัย 4.16 0.77 มาก

ค่ายมวยมีอุปกรณ์ที่หลากหลาย 4.20 0.79 มาก

ค่ายมวยมีอุปกรณ์ที่เพียงพอต่อการฝึกซ้อม 4.28 0.78 มาก

ค่ายมวยมีอุปกรณ์ที่เหมาะสมกับการฝึกซ้อม 4.31 0.72 มาก

โดยรวม 4.24 0.64 มาก
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จากตาราง 4 ความคิดเห็นเก่ียวกับบรรยากาศค่ายมวยไทย ด้านเทคโนโลยี โดยรวมอยู่ในระดับมาก ( = 4.24, S.D. = 0.64)  

เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า มีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมากทุกข้อ โดยเรียงล�าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย 3 ล�าดับแรก ดังน้ี  

ค่ายมวยมีอุปกรณ์ที่เหมาะสมกับการฝึกซ้อม ( = 4.31, S.D. = 0.72) ค่ายมวยมีอุปกรณ์ที่เพียงพอต่อการฝึกซ้อม ( = 4.28, S.D. = 0.78) 

และค่ายมวยมีอุปกรณ์ที่หลากหลาย ( = 4.20, S.D. = 0.79) 

ตาราง 5 ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับบรรยากาศค่ายมวยไทย ด้านสภาพแวดล้อมภายนอก โดยรวม

และเป็นรายข้อ

บรรยากาศค่ายมวยไทยด้านสภาพแวดล้อมภายนอก S.D. ระดับความคิดเห็น

การเดินทางไปค่ายมวยสะดวก 4.14 0.88 มาก

ค่ายมวยมีอากาศถ่ายเทได้สะดวก 4.20 0.72 มาก

ค่ายมวยมีสิ่งอ�านวยความสะดวกครบครัน 4.18 0.81 มาก

ค่ายมวยมีบรรยากาศที่ส่งเสริมการฝึกซ้อม 4.26 0.81 มาก

โดยรวม 4.19 0.63 มาก

จากตาราง 5 ความคิดเห็นเกี่ยวกับบรรยากาศค่ายมวยไทย ด้านสภาพแวดล้อมภายนอก โดยรวม อยู่ในระดับมาก ( = 4.19, S.D. 

= 0.63) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า มีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมากทุกข้อ โดยเรียงล�าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย 3 ล�าดับแรก 

ดังนี้ ค่ายมวยมีบรรยากาศที่ส่งเสริมการฝึกซ้อม ( = 4.26, S.D. = 0.81) ค่ายมวยมีอากาศถ่ายเทได้สะดวก ( = 4.20, S.D. = 0.72)  

และค่ายมวยมีสิ่งอ�านวยความสะดวกครบครัน ( = 4.18, S.D. = 0.81) 

ตาราง 6 ค่าเฉลีย่ และส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน ระดบัความคดิเหน็เกีย่วกบับรรยากาศค่ายมวยไทย ด้านนโยบายและแนวทางปฏบิตั ิโดยรวม

และเป็นรายข้อ

บรรยากาศค่ายมวยไทยด้านนโยบายและแนวทางปฏิบัติ S.D. ระดับความคิดเห็น

ค่ายมวยมีระบบบริหารจัดการที่ดี 4.19 0.76 มาก

ค่ายมวยให้การสนับสนุนนักมวยเป็นอย่างดี 4.34 0.71 มาก

ค่ายมวยมีการฝึกซ้อมเป็นไปตามขั้นตอน 4.23 0.69 มาก

ค่ายมวยมีนโยบายที่สอดคล้องกับหลักการมวยไทย 4.19 0.80 มาก

โดยรวม 4.23 0.59 มาก

จากตาราง 6 ความคิดเห็นเกี่ยวกับบรรยากาศค่ายมวยไทย ด้านนโยบายและแนวทางปฏิบัติ โดยรวมอยู่ในระดับมาก ( = 4.23, 

S.D. = 0.59) เมือ่พจิารณาเป็นรายข้อ พบว่า มรีะดบัความคดิเหน็อยูใ่นระดบัมากทีทุ่กข้อ โดยเรยีงล�าดบัค่าเฉลีย่จากมากไปหาน้อย 3 ล�าดบั

แรก ดังนี้ ค่ายมวยให้การสนับสนุนนักมวยเป็นอย่างดี ( = 4.34, S.D. = 0.71) ค่ายมวยมีการฝึกซ้อมเป็นไปตามข้ันตอน ( = 4.23,  

S.D. = 0.69) ค่ายมวยมีระบบการบริหารจัดการท่ีดี ( = 4.19, S.D. = 0.76) และค่ายมวยมีนโยบายที่สอดคล้องกับหลักการมวยไทย  

( = 4.19, S.D. = 0.80)

ผลการศึกษาระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดี ดังแสดงในตาราง 7
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ตาราง 7 ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดี โดยรวมและเป็นรายข้อ

พฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดี S.D. ระดับความคิดเห็น

ท่านเต็มใจเข้าร่วมกิจกรรมของค่ายมวย 4.08 0.94 มาก

ท่านปฏิบัติต่อผู้อื่นด้วยความสุภาพ 4.26 0.74 มาก

ท่านแสดงความห่วงใยต่อเพื่อนนักมวยด้วยความจริงใจ 4.20 0.82 มาก

ท่านปฏิบัติตามกฎระเบียบของค่ายมวยด้วยความเคร่งครัด 4.23 0.75 มาก

ท่านปฏิบัติหน้าที่ของตนด้วยความเต็มใจ 4.19 0.83 มาก

โดยรวม 4.19 0.64 มาก

จากตาราง 7 ความคิดเห็นเกี่ยวกับพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีของนักมวย โดยรวมอยู่ในระดับมาก ( = 4.19, S.D. = 0.64)  

เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า มีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมากทุกข้อ โดยเรียงล�าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย 3 ล�าดับแรก ดังน้ี  

ท่านปฏิบัติต่อผู้อื่นด้วยความสุภาพ ( = 4.26, S.D. = 0.74) ท่านปฏิบัติตามกฎระเบียบของค่ายมวยด้วยความเคร่งครัด ( = 4.23,  

S.D. = 0.75) และท่านแสดงความห่วงใยต่อเพื่อนนักมวยด้วยความจริงใจ ( = 4.20, S.D. = 0.82) 

อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ 

อภิปรายผล 

ผลการวิจัย เรื่อง บรรยากาศค่ายมวยไทยและพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีของนักมวยในจังหวัดมหาสารคาม พบว่า นักมวยใน

จังหวัดมหาสารคามมีความคิดเห็นเก่ียวกับบรรยากาศค่ายมวยไทย โดยรวมและเป็นรายด้าน ทั้ง 4 ด้าน อยู่ในระดับมาก และนักมวยใน

จงัหวดัมหาสารคามมคีวามคดิเหน็เกีย่วกบัพฤตกิรรมการเป็นสมาชกิทีด่ ีโดยรวม อยูใ่นระดบัมาก โดยมปีระเดน็ทีส่ามารถน�ามาอภิปรายผล 

ดังนี้

1)  บรรยากาศค่ายมวยไทย ด้านโครงสร้าง โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า มีระดับความคิดเห็นอยู่ใน

ระดับมากทุกข้อ โดยเรียงล�าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย 3 ล�าดับแรก ดังนี้ ค่ายมวยมีระบบการฝึกซ้อมที่มีระเบียบ ค่ายมวยมีการแบ่ง

แยกหน้าทีอ่ย่างชดัเจน และค่ายมวยมีขัน้ตอนการฝึกซ้อมทีเ่หมาะสม เนือ่งจากโครงสร้างองค์กรเป็นความชดัเจนในการก�าหนดหน้าทีค่วาม

รับผิดชอบ และขั้นตอนในการปฏิบัติงาน ตลอดจนวิธีการในการส่ือสารระหว่างบุคลากรในองค์กร (Dubrin, 1984 อ้างถึงใน สิมาภา  

จนัทร์หอมกลุ, 2552) ดงันัน้ เมือ่นกัมวยในค่ายมวยไทยรบัรูถ้งึบทบาทหน้าทีข่องตน ขัน้ตอนและวธิกีารในการฝึกซ้อม รวมทัง้วธิกีารสือ่สาร

ภายในค่ายมวย นักมวยก็จะสามารถปฏิบัติตนได้อย่างถูกต้องเหมาะสม หากเกิดปัญหาก็สามารถขอค�าแนะน�าและสามารถแก้ไขได้อย่างทัน

ท่วงที ท�าให้นักมวยรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของค่ายมวย ซึ่งจะส่งผลต่อพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีของนักมวย สอดคล้องกับงานวิจัยของ มาลินี 

ศรีไมตรี (2558) พบว่า การรับรู้บรรยากาศองค์กร ด้านโครงสร้าง มีความสัมพันธ์ในทางบวกกับพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีของกลุ่มเบบี้

บมูเมอร์ และกลุม่เจนเนอเรชัน่เอก็ซ์ สอดคล้องกบังานวจิยัของ สรยีา บุญธรรม (2558) พบว่า การรบัรูบ้รรยากาศขององค์กร ด้านโครงสร้าง

องค์กร มคีวามสมัพนัธ์กบัพฤตกิรรมการเป็นสมาชกิท่ีดขีององค์กร และสอดคล้องกบังานวจิยัของ ลดัดา พชัรวภิาส (2550) พบว่า บรรยากาศ

องค์กร ด้านโครงสร้าง มีผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของพนักงานชั่วคราว บริษัท ทรูคอปเปอเรชั่น ทั้งในด้านของความพึงพอใจใน

งาน ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน และแรงจูงใจในการท�างาน 

2)  บรรยากาศค่ายมวยไทย ด้านเทคโนโลยี โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า มีระดับความคิดเห็นอยู่ใน

ระดบัมากทกุข้อ โดยเรยีงล�าดบัค่าเฉล่ียจากมากไปหาน้อย 3 ล�าดบัแรก ดงันี ้ค่ายมวยมอีปุกรณ์ทีเ่หมาะสมกบัการฝึกซ้อม ค่ายมวยมอีปุกรณ์

ทีเ่พยีงพอต่อการฝึกซ้อม และค่ายมวยมอีปุกรณ์ทีห่ลากหลาย เนือ่งจาก เทคโนโลยใีนการปฏิบตังิานมอีทิธพิลในการสร้างบรรยากาศองค์กร 

ส่งเสริมให้เกิดความไว้วางใจกัน และมีความสร้างสรรค์สูง ตลอดจนมีความรับผิดชอบในการท�างานจนบรรลุเป้าหมายขององค์กร (Stees 

และ Porter, 1979) ดังน้ัน หากค่ายมวยไทยมีอุปกรณ์ที่เหมาะสมและเพียงพอในการฝึกซ้อม รวมทั้งมีอุปกรณ์ที่หลากหลายให้เลือก 

ท�าให้นักมวยมีความกระตือรือร้นท่ีจะฝึกซ้อม ซ่ึงจะก่อให้เกิดพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีของนักมวย สอดคล้องกับงานวิจัยของ มาลินี  

ศรีไมตรี (2558) พบว่า การรับรู้บรรยากาศองค์กร ด้านเทคโนโลยี มีความสัมพันธ์ในทางบวกกับพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีของกลุ่มเบบี้

บมูเมอร์ และสอดคล้องกับแนวคดิของ Likert และ Likert (1976) กล่าวว่า เทคโนโลยขีององค์กรเป็นการจัดวสัดแุละทรพัยากรทีใ่ช้ในองค์กร
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อย่างมีคุณภาพ มีการปรับปรุงเทคนิคต่าง ๆ ให้ทันกับสถานการณ์ ซึ่งช่วยเสริมสร้างความพึงพอใจให้กับบุคลากร ก่อให้เกิดประสิทธิภาพ

และประสิทธิผลในองค์กร 

3)  บรรยากาศค่ายมวยไทย ด้านสภาพแวดล้อมภายนอก โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า มีระดับความ

คิดเห็นอยู่ในระดับมากทุกข้อ โดยเรียงล�าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย 3 ล�าดับแรก ดังนี้ ค่ายมวยมีบรรยากาศที่ส่งเสริมการฝึกซ้อม  

ค่ายมวยมีอากาศถ่ายเทได้สะดวก และค่ายมวยมีสิ่งอ�านวยความสะดวกครบครัน เนื่องจากสภาพแวดล้อมภายนอกองค์กรจะส่งผลกระทบ

ต่อความรู้สึกของสมาชิกองค์กร ท�าให้เกิดแรงจูงใจและความรู้สึกม่ันคงในการท�างานของสมาชิก (Stees และ Porter, 1979) ดังนั้น  

หากค่ายมวยมีบรรยากาศที่ส่งเสริมในการฝึกซ้อม อากาศถ่ายเทได้สะดวก และมีส่ิงอ�านวยความสะดวกต่าง ๆ ครบครัน ก็จะส่งผลท�าให ้

นักมวยเกิดแรงจูงใจในการฝึกซ้อม และรับรู้ถึงความมั่นคงของค่ายมวย ซึ่งจะก่อให้เกิดพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีของนักมวย สอดคล้อง

กบังานวจิยัของ มาลนิ ีศรไีมตรี (2558) พบว่า การรบัรูบ้รรยากาศองค์กร ด้านสภาพแวดล้อมภายนอก มคีวามสัมพนัธ์ในทางบวกกบัพฤติกรรม

การเป็นสมาชิกที่ดีของกลุ่มเบบ้ีบูมเมอร์ และกลุ่มเจนเนอเรช่ันเอ็กซ์ และสอดคล้องกับแนวคิดของ Likert และ Likert (1976) กล่าวว่า 

องค์กรที่ใช้นโยบายเพื่อจัดการกับสภาพแวดล้อมและสังคมในการท�างานให้เหมาะสม จะสร้างแรงจูงใจในการท�างานให้กับสมาชิกได้ 

4)  บรรยากาศค่ายมวยไทย ด้านนโยบายและแนวทางการปฏิบัติ โดยรวมอยู่ในระดับมาก เม่ือพิจารณาเป็น รายข้อ พบว่า  

มรีะดบัความคดิเหน็อยูใ่นระดบัมากทกุข้อ โดยเรยีงล�าดบัค่าเฉลีย่จากมากไปหาน้อย 3 ล�าดบัแรก ดงันี ้ค่ายมวยให้การสนบัสนนุนกัมวยเป็น

อย่างดี ค่ายมวยมีการฝึกซ้อมเป็นไปตามข้ันตอน ค่ายมวยมีระบบการบริหารจัดการที่ดี และค่ายมวยมีนโยบายที่สอดคล้องกับหลักการ

มวยไทย เนื่องจากนโยบายและแนวทางการปฏิบัติเป็นการให้ข้อมูลย้อนกลับในการปฏิบัติงาน เพื่อเสริมสร้างบรรยากาศในการท�างานแบบ

มุง่ความส�าเรจ็ ซึง่จะท�าให้สมาชิกมคีวามรูส้กึรบัผดิชอบต่อเป้าหมายขององค์กรเพิม่มากขึน้ ดงันัน้ หากนกัมวยรบัรูถ้งึนโยบายการสนบัสนนุ

ของค่ายมวยไทย การมีแนวทางการฝึกซ้อมที่เป็นระบบ รวมถึงข้อมูลย้อนกลับ ก็จะท�าให้นักมวยเกิดความรู้สึกรับรับผิดชอบต่อเป้าหมาย

ของค่ายมวย ซึ่งจะผลต่อพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีของนักมวย (Stees และ Porter, 1979) สอดคล้องงานวิจัยของ ทิพย์สุดา เมธีพลกุล 

(2560) พบว่า การรับรู้บรรยากาศองค์กร ด้านนโยบายการบริหารงานของผู้บังคับบัญชามีความสัมพันธ์ในทางบวกกับการประเมินสุขภาพ

ตนเองของพยาบาลวิชาชีพ สอดคล้องกับงานวิจัยของ มาลินี ศรีไมตรี (2558) พบว่า การรับรู้บรรยากาศองค์กร ด้านนโยบายและแนวทาง

การปฏิบัติของฝ่ายบริหาร มีความสัมพันธ์ในทางบวกกับพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีของกลุ่มเบบี้บูมเมอร์ และกลุ่มเจนเนอเรชั่นเอ็กซ์  

และสอดคล้องกับงานวิจัยของ ลินดา อัญญธนากร (2550) พบว่า การรับรู้บรรยากาศขององค์กร ด้านนโยบายการบริหารทรัพยากรมนุษย์

ขององค์กร มีความสัมพันธ์ในทางบวกกับพฤติกรรมการท�างานตามบทบาทหน้าที่ของข้าราชการต�ารวจ 

5)  พฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดี โดยรวม อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า มีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก

ทุกข้อ โดยเรียงล�าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย 3 ล�าดับแรก ดังนี้ ท่านปฏิบัติต่อผู้อื่นด้วยความสุภาพ ท่านปฏิบัติตามกฎระเบียบของค่าย

มวยด้วยความเคร่งครัด และท่านแสดงความห่วงใยต่อเพื่อนนักมวยด้วยความจริงใจ เนื่องจากพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีเป็นพฤติกรรมที่

สมาชิกในองค์กรปฏิบัติเพื่อให้เกิดผลลัพธ์ท่ีดีต่อองค์กร ด้วยความสมัครใจและจิตส�านึกของสมาชิกองค์กรที่จะให้ความช่วยเหลือ และให้

ความร่วมมือในการปฏิบัติงานที่เป็นประโยชน์ต่อองค์กร (Organ และ Bateman, 1991) ดังนั้น เมื่อนักมวยรับรู้ถึงบรรยากาศค่ายมวยไทย 

จะท�าให้นักมวยเกิดจิตส�านึกในการเป็นสมาชิกที่ดีของค่ายมวย นักมวยก็จะแสดงพฤติกรรมด้วยความสุภาพ ปฏิบัติตามกฎระเบียบของค่าย

อย่างเคร่งครัด และแสดงความห่วงใยและใส่ใจต่อเพื่อนนักมวยด้วยกันอย่างจริงใจ สอดคล้องกับงานวิจัยของ มาลินี ศรีไมตรี (2558) พบว่า 

การรับรู้บรรยากาศองค์กร โดยรวม มีความสัมพันธ์ในทางบวกกับพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีของกลุ่มเจนเนอเรชั่นวาย สอดคล้องกับงาน

วิจัยของ สรียา บุญธรรม (2558) พบว่า การรับรู้บรรยากาศองค์กรมีความสัมพันธ์ทางบวกกับพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์กร  

และสอดคล้องกับงานวิจัยของ ภารดี กนิษฐานนท์ (2557) พบว่า การรับรู้บรรยากาศองค์กรมีความสัมพันธ์ทางบวกกับพฤติกรรมการเป็น

สมาชิกที่ดีขององค์กร โดยรวมและเป็นรายด้าน

ข้อเสนอแนะ 

จากผลการศึกษา ผู้วิจัยเสนอว่า ค่ายมวยไทยในจังหวัดมหาสารคาม ควรให้ความส�าคัญกับการสร้างบรรยากาศค่ายมวยไทย  

ทั้งในด้านโครงสร้าง โดยการก�าหนดหน้าที่ความรับผิดชอบ และขั้นตอนในการฝึกซ้อม ตลอดจนวิธีการในการสื่อสารระหว่างนักมวยในค่าย

ให้ชัดเจน ด้านเทคโนโลยี โดยการจัดวัสดุและทรัพยากรที่ใช้ในค่ายมวยอย่างมีคุณภาพ มีการปรับปรุงเทคนิคต่าง ๆ ให้ทันกับสถานการณ์ 

ก่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการฝึกซ้อมของนักมวย ด้านสภาพแวดล้อมภายนอก โดยจัดสภาพแวดล้อมภายนอกค่ายมวยให้

เกิดแรงจูงใจในการฝึกซ้อม และท�าให้นักมวยเกิดความรู้สึกมั่นคง และด้านนโยบายและแนวทางการปฏิบัติ โดยการก�าหนดนโยบายและ

แนวทางการปฏบิตัเิพือ่เป็นการให้ข้อมลูย้อนกลบัในการซ้อมของนกัมวย เสรมิสร้างบรรยากาศแบบมุง่ความส�าเรจ็ ท�าให้นกัมวยมคีวามรูส้กึ
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รับผิดชอบต่อเป้าหมายของค่ายมวยร่วมกัน เพื่อก่อให้เกิดพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดี ทั้งพฤติกรรมการให้ความช่วยเหลือ ความสุภาพ

อ่อนน้อม ความมีน�้าใจ การให้ความร่วมมือ และความส�านึกในหน้าที่ให้เกิดกับนักมวยในค่าย ซึ่งจะส่งผลต่อประสิทธิภาพและประสิทธิผล

ของค่ายมวยไทยในที่สุด
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Abstract 

The purpose of this study is to propose assumptions about the positive relationships between learning  

orientation and creativity performance. Additionally, a creative organizational climate is presented as a moderator to 

encourage more strong relationships between learning orientation and creativity performance. The data will be  

collected using a questionnaire from the samples that are the organizations of the automobile industry in Thailand. 

Furthermore, the structural equation model (SEM) will be tested to identify whether there is any significant difference 

between variables. The finding of the study, it will be expected to obtain theoretical and managerial contributions, 

and benefit to be future research directions. 

Keywords: learning orientation, creative organizational climate, creativity performance

บทคัดย่อ

การศึกษาน้ีมีวัตถุประสงค์เพื่อเสนอสมมติฐานความสัมพันธ์เชิงบวกระหว่างการมุ่งเน้นการเรียนรู้และประสิทธิภาพทางความคิด

สร้างสรรค์ นอกจากนี้ ยังน�าเสนอบรรยากาศองค์กรเชิงสร้างสรรค์ในฐานะตัวแปรก�ากับในการสนับสนุนความสัมพันธ์ที่มากขึ้นระหว่างการ

มุ่งเน้นการเรียนรู้และประสิทธิภาพทางความคิดสร้างสรรค์ การศึกษาน้ีจะด�าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างที่เป็นองค์กรภาค

อุตสาหกรรมยานยนต์ในประเทศไทยโดยใช้แบบสอบถาม นอกจากนี้ แบบจ�าลองสมการโครงสร้างยังใช้ในการทดสอบสมมติฐาน เพื่อชี้ให้

เห็นว่ามีความแตกต่างที่มีนัยส�าคัญระหว่างตัวแปรหรือไม่ ผลการวิจัยคาดว่าจะได้รับการสนับสนุนทางทฤษฎีและทางการบริหาร และเป็น

ประโยชน์ต่อทิศทางการวิจัยในอนาคต

ค�าส�าคัญ: การมุ่งเน้นการเรียนรู้ บรรยากาศองค์กรเชิงสร้างสรรค์ ประสิทธิภาพทางความคิดสร้างสรรค์

Introduction 

As creativity is an important source of organizational innovation effectiveness, survival, and competitive  

advantage thus organizations are increasingly seeking to promote individual creativity (Hirst, Van Knippenberg, & Zhou, 

2009). Creativity performance refers to the extent to which the employee develops ideas, methods, or products that 

are both original and useful to the organization. Creativity differs from innovation in that the former refers to ideas 

produced at the individual level, while the latter refers to the implementation of these ideas at the organization 

level (Anderson, Potočnik, & Zhou, 2014).

Additionally, creativity is closely related to the learning orientation of an organization (Jyoti & Dev, 2015). 

Learning orientation is expressed by a commitment to learning, shared vision, open-mindedness, and  

intraorganizational knowledge sharing (Calantone, Cavusgil, & Zhao, 2002). Likewise, learning orientation is considered 

a key construct to enhance an organization’s creativity performance (Tran, Nguyen, & Nguyen, 2018). 
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In the literature of creativity stream, researchers have acknowledged that the perceived creative  

organizational climate directly enhances creativity and innovation performance (Mutonyi, Slåtten, & Lien, 2020) and 

increases the organization’s competitive advantage (Samad, 2010). Nevertheless, there is still a lack of evidence by 

examining the role of the creative organizational climate as a moderator between the learning orientation and  

creativity performance.

 For these reasons, the purposes of this study are: (1) to propose the relationship between learning  

orientation and creativity performance; and (2) to present the creative organizational climate as a moderator of the 

relationships between employee learning orientation and creativity performance. Expected results from this study will 

offer both theoretical and practical contributions and be used as a guide for future research in this area.

Literature Review 

Theoretical Foundation 

 Social Exchange Theory (SET) 

 Social exchange theory (SET) is one of the most influential concept paradigms for understanding behavior 

that works and involves interaction as interdependent transactions that have the potential to create high-quality  

relationships. SET discusses employment as an exchange of efforts and loyalty for tangible benefits and social rewards 

(Rhoades & Eisenberger, 2002). When one person treats each other well, the norms of reciprocity are forced to return 

favorable treatment (Gouldner, 1960). As far as both employees and employers as the reciprocity norm in their 

relationships, favorable treatment received from both parties will be rewarded, which leads to beneficial outcomes 

for both. Voluntary assistance is an indication that donors truly value and respect recipients. Therefore, organizational 

rewards and favorable working conditions; such as payment, promotion, job enhancement, and the influence of the 

organization’s policies, contribute more to perceived organizational support if employees believe they are the result 

of the voluntary actions of the organization. Additionally, social exchange theory can also be referenced the 

relationship of organizational learning through the activities of knowledge exchange and knowledge sharing by the 

social interaction of people in the organization (Molm, 2001).

 Organizational Support Theory

 Organizational support theory (Eisenberger, Huntington, Hutchison, & Sowa, 1986) has explained the 

relationships between employers and employees that are based on social exchange theory and inference to the  

organization’s commitment to the employee and, finally, employees’ commitment toward the organization.  

Organizational support theory (Eisenberger, Stinglhamber, Vandenberghe, Sucharski, & Rhoades, 2002) assumes that to 

meet social needs and to determine the organization’s readiness to reward increased work efforts, employees  

develop global beliefs about the extent to which organizations values their participation and looks after their well- 

being (Kurtessis, Eisenberger, Ford, Buffardi, Stewart, & Adis, 2017). The organizational support theory also discusses 

the psychological processes that are based on the consequences of perceived organizational support (POS). POS is 

the value of ensuring that assistance from the organization is needed when performing tasks and dealing with stressful 

situations (George, Reed, Ballard, Colin, & Fielding, 1993). Therefore, employees demonstrate a consistent form of 

agreement with various statements relating to the extent to which the organization appreciates their contribution and 

will treat them well or badly in different situations (Shore & Wayne, 1993). Obviously, employees believe that the 

organization has a positive or negative direction towards them, which covers both awareness of participation and 

concern for their welfare. 
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 Creativity Performance

 Creativity performance has referred to the generating novel and useful ideas and innovation as the 

implementation of creative ideas (Amabile & Pratt, 2016) by an individual or by a group of individuals working  

together (Amabile, 1983). Creativity starts with recognizing the problems that lead to creating new ideas, products, 

services, or processes by individuals or groups (Tesluk, Farr, & Klein, 1997). Creativity is rather important in the  

perspective of corporate leaders as the most critical skill that employees needed to demonstrate (Coveney, 2008). 

According to Marshall Egan (2005), the fostering of creativity is a necessity, not an option, for most organizations  

interested in responding to advancing technology; a changing environment; changing organizational structures or  

strategies; overcoming competitors that improve their products, processes, and services; evolving customer desires; 

and evolving societies influenced increasingly by global issues and diversity.

 Learning Orientation

  Learning orientation has referred to the organization-wide activity of knowledge creation and usage 

to enhance competitive advantage, including obtaining and sharing information about customer needs, market  

changes, and competitor actions, as well as the development of new technologies to create new products that are 

superior to those of competitors (Hurley & Hult, 1998). Calantone et al. (2002) have categorized four dimensions of 

learning orientation: commitment to learning, shared vision, open-mindedness, and intraorganizational knowledge 

sharing. Wang (2008) has conceptualized learning orientation in two focuses: emphasizing concrete information 

generation and dissemination systems as the mechanism through which learning takes place, and considering firms as 

cognitive enterprises that call for the need for a shared mental model, a shared organizational vision, and an open- 

minded approach to problem-solving (Senge, 2014).

 Learning Orientation and Creativity Performance

 Learning orientation plays the role of a motivational process that may be engaged in learning activities, 

and result in creative outcomes (Dweck, 1986). Amabile (1996) has identified three building blocks of learning  

orientation necessary for individual creativity: domain-relevant skills, creativity-relevant skills, and intrinsic task  

motivation. The role of learning orientation concerning skills and knowledge acquisition promotes employees’  

creativity (Hirst et al., 2009). According to empirical evidence, learning orientation impacts performance that includes 

creativity and innovation performance (Huang & Wang, 2011). The study of Ahmed and others (2016), the finding is 

found that learning orientation in knowledge sharing of knowledge donation and collection positively influences  

creativity outcomes. In addition, Khedhaouria and colleagues (2017) has indicated that the learning orientation of 

members is positively related to creativity performance. Thus, this study proposes,

 Proposition 1: Learning orientation will positively affect the organization’s creativity performance. 

 The Moderating Role of Creative Organizational Climate on the Relationships between Learning Orientation 

and Creativity Performance

  Singh (2018) indicated that organizational climate has begun to study since 1973 by Kurt Lewin, and 

there is a constant focus on empirical research in recent. Organizational climate is often defined as the recurring  

patterns of behavior, attitudes, and feelings that characterize life in the organization (Isaksen & Ekvall, 2007) and exists 

independently of the perceptions and understandings of the members of the organization (Ekvall, 1996). Khasawneh 

(2018) assigned an organizational climate that can help organizations reach their goal because of its impact on many 

aspects of the workplace. Furthermore, a positive or creative organizational climate affects individual and group  

learning behaviors (Hult & Ferrell, 1997). Foxon (1994) has identified that organizational climate influences employees’ 

learning experiences and supportive organizational climate will encourage and reinforce to transfer of learning.



378

National Research Conference 2021: NRC 2021
“Business beyond the Pandemic”

21 สิงหาคม 2564

คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

  The creative climate refers to the organizational characteristics as perceived by its members and it 

encourages people to generate new ideas and helps the organization to grow and increase its efficiency (Samad, 2010). 

The study of Ismail (2005) specifies ten factors of creative climate stimulated organizational learning according to the 

concept of Ekvall et al. (1983) which consist of challenge/motivation, freedom, dynamism or liveliness, trust or  

openness, idea time, playfulness or humor, conflicts, debates, risk-taking. In another aspect, creative organizational 

climate is related to creativity performance. Coveney (2008) has presented six dimensions of organizational climates: 

organizational encouragement; supervisory encouragement; workgroup support; freedom, sufficient resources, and 

challenging work; workload pressures; organizational impediments that affect enabling creativity performance. Chiou 

(2006) has found seven main categories of creative organizational climate: organizational idea; working style; resource 

availability; teamwork operation; leadership efficacy; learning and progress; and environmental atmosphere facilitate 

or inhibit employee’s creativity performance. Furthermore, a meta-analysis study by Hunter, Bedell, and Mumford 

(2007) has investigated the relationships between organizational climate dimensions such as support and autonomy 

and various indicators of creative performance. Thus, this study proposes, 

 Proposition 2: Creative organizational climate will moderate the relationships between learning  

orientation and creativity performance of the organization.

Figure 1: Conceptual Framework

Research Methodology

Sample and Data Collection

For investigation, data will be collected using a questionnaire from the samples that are the organizations of 

the automobile industry in Thailand. The sample will be selected using a simple random sampling approach. 

Reliability and Validity

This study will be assessed the reliability of each construct to estimate, the degree of consistency between 

multiple measurements of a variable. The results for Cronbach’s alpha coefficients for all variables in this study should 

be expressed greater than 0.7 as recommended by Nunnally and Bernstein (1978). The thirty samples will be used in 

the pretest revealed that each item of all variables is loaded on only one factor, and the range of factor loadings 

should be greater than a cut-off score of 0.40 (Hair, Black, Babin, & Anderson, 2010) which indicates acceptable 

construct validity of all variables are assumed.

Measurements

The variables need to be examined include learning orientation, creative organizational climate, and  

creativity performance. Learning orientation will be measured by 6 items based on the study of Gong, Huang, and Farh 

(2002). Creative organizational climate will be assessed by 6 items based on Sundgren and colleagues (2005).  

Creativity performance will be measured by 8 item scale that is improved from Çekmecelioğlu and Günsel (2013).
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Data Analysis

For statistical analysis, the descriptive statistics such as mean, frequency, percentage, and standard deviation 

(S.D.) will be used. Inferential statistics such as correlation matrix, Structural Equation Model (SEM) will be tested to 

identify whether there is any significant difference between variables.

Discussion and Conclusion

Theoretical Contributions

The findings of the study will be expected to manifest the relationships of all proposed variables which are 

explained by the presented theories above. This study will theoretically contribute and extend the stream of literature 

involving learning orientation, creative organizational climate, and creativity performance which will present two 

important relationships. Firstly, learning orientation will affect creativity performance. Secondly, perceived creative 

organizational climate will encourage the relationships between learning orientation and creativity performance more 

strong. Furthermore, the results of the study will benefit be future research directions.

Managerial Contributions

  This study will obtain two practical implications for an organization leader. The first contribution, the 

investigation of the relationships between learning orientation and creativity performance, the executive of organization 

can focus on defining activities to encourage employee learning for creating their creativity performance. For another 

contribution, organizational leaders can formulate strategies to generate a creative climate in the organization to  

enhance learning and creativity for employees and organizations.
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บทคัดย่อ

วัตถุประสงค์ของกรอบแนวคิด คือ เพื่อเสนอสมมติฐานความสัมพันธ์ระหว่างการมุ่งเน้นความเป็นผู้ประกอบการ ความสามารถใน

การดูดซับความรู้ และผลการด�าเนินงานด้านนวัตกรรม นอกจากนี้ ความสามารถในการดูดซับความรู้ยังถูกน�าเสนอเป็นตัวแปรคั่นกลางใน

ความสัมพันธ์ระหว่างการมุ่งเน้นความผู้ประกอบการและผลการด�าเนินงานด้านนวัตกรรม ประชากรที่ศึกษาเป็นกลุ่มธุรกิจเทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสาร สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ ทดสอบ

สมมติฐานโดยใช้แบบจ�าลองสมการโครงสร้าง เพื่อทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างโครงสร้าง ดังนั้น ข้อเสนอของกรอบแนวคิดนี้สามารถน�าไป

ใช้เป็นการศึกษาเชิงประจักษ์ได้ในอนาคต โดยผู้วิจัยควรหาวิธีที่ถูกต้องในการศึกษาและยืนยันผลเชิงประจักษ์ให้เกิดประโยชน์มากขึ้น

ค�าส�าคัญ: การมุ่งเน้นการเป็นผู้ประกอบการ ผลการด�าเนินงานด้านนวัตกรรม ความสามารถในการดูดซับความรู้ 

Abstract 

The purpose of this proposed conceptual framework is to propose assumptions about the relationships  

between entrepreneurial orientation, absorptive capacity, and innovation performance. Besides, absorptive capacity 

was presented as a mediator in the relationship between entrepreneurial orientation and innovation performance. The 

study population is to be of Information and Communication Technology (ICT) businesses. For statistical analysis, data 

were analyzed using several statistical techniques such as Percentage, Frequency, Standard Deviation, Correlation 

Coefficient and analyzed to test hypotheses were conducted using Structural Equation Modeling (SEM) to test the 

relationships between the variables. Therefore, the proposal of this study can be applied as an empirical study in the 

future, and the researchers should find out the right way to study and confirm the empirical result to make more 

benefits.

Keywords: Entrepreneurial orientation, Innovation performance, Absorptive capacity, 

1. Introduction 

In the present day, the ability to innovate is increasingly importance to the success of firms. Firms need to 

establish value and maintain a competitive advantage in the increasingly complex and rapidly changing environment 

(Madhavan & Grover, 1998). With the increasing complexity and uncertainty of innovation, it becomes more difficult 

for firms to obtain all the information and knowledge needed for innovation within the organization (Escribano, 

Fosfuri, & Tribó, 2009). Therefore, the strategic status that enables a firm to embark on an entrepreneurial project is 

considered an essential catalyst to activating innovation capabilities (Messersmith & Wales, 2011).
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The entrepreneurial literature has proposed that the entrepreneurial orientation (EO) is a strategic orientation 

comprised of risk-taking, innovativeness, and proactiveness (Covin & Slevin, 1989; Lumpkin & Dess, 1996; Miller, 1983). 

In this sense, EO is considered as a potential factor that leverages knowledge sensing and seizing processes (Altimay 

& Wang, 2011). Therefore, having a high level of EO may enhance a firm’s absorptive capacity (ACAP) to absorb new 

required knowledge from other partners and translate it into innovations (Gellynck, Cárdenas, Pieniak, & Verbeke, 2015; 

Wales et al., 2013). This study adopts Zahra & George’s (2002) conceptualization of absorptive capacity (ACAP) as a set 

of dynamic organizational routines and processes by which firms acquire, assimilate, transform, and exploit knowledge.

The gap in this study: First, of the empirical research available, only a few investigate the relation between 

EO and ACAP and their cumulative effect on innovation capabilities (Aljanabi, 2018). Second, the complex interactions 

of different contextual factors and mechanisms on creating innovation performance remain opaque in innovation re-

search (Anderson, Potočnik, & Zhou, 2014). Third, despite the drastic increase of ACAP studies, yet the literature still 

lacks a better understanding regarding absorptive capacity as a mediator in the relationship between entrepreneurial 

orientation and innovation performance for ICT businesses contexts. This study answers the following research ques-

tions: (1) How does the entrepreneurial orientation influence absorptive capacity? (2) How does ACAP influence inno-

vation performance? (3) How does ACAP mediator the relationship between EO on innovation performance?

This study can help to the following contributions to theory. First, it contributes to extend the understanding 

of how entrepreneurial orientation enables absorptive capacity activities. Second, this study sheds light on the insights 

that firms can use externally generated knowledge as a mechanism to enhance their proactivity toward innovation. 

Third, it is a valuable contribution to place ACAP within the frame of EO for the innovation literature. Thus, they can 

be advantageous to more development in the innovation literature. In addition, this study contributes to practice 

because firms should devote themselves to raise innovation performance and be aware of the EO and ACAP for inno-

vation performance.

Literature Review 

Theoretical Foundation 

 Resource-Based View (RBV) 

 All resource acquisition techniques have one thing in common: entrepreneur seeks to discover effective 

ways of utilizing organizational resources (Bontis, 1999). Maintained competitive advantage results from a firm’s unique 

resources and capacities that consist of management skills, organizational process and skills, information, and  

knowledge (Barney, 1991). EO is equivalent to management skills for the entrepreneur and is a unique intangible 

resource that leads to competitive advantages (Runyan, Huddleston, & Swinney, 2006).

 Entrepreneurial orientation (EO)

 Entrepreneurial orientation (EO) has become one of the main concepts in entrepreneurship studies for 

the last three decades (Covin, Green, & Slevin, 2006), a broadly accepted way of enhancing firm innovation and  

performance (Huang & Wang, 2011). According to Miller (1983), EO is defined as “an entrepreneurial firm engages in 

product-market innovation, undertakes risky ventures, and is first to introduce proactive innovations in the market.” 

He proposes three dimensions to business characterized by “innovativeness,” “proactiveness,” and “risk-taking.” 

Furthermore, EO reflects “the organizational processes, methods, and styles that firms use to act entrepreneurially” 

(Lumpkin & Dess, 1996, p. 139). 

 Innovativeness is defined as the predisposition or tendency of a firm to engage in creativity and  

experimentation through the introduction of new products and services as well as technological leadership, research, 
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and development (R&D) in new processes (Lumpkin & Dess, 1996). Furthermore, proactiveness plays a strong pursuit 

by an organization to seek market opportunities and a keen focus on being a pioneer in innovation in an industry 

sector (Shirokova et al., 2016). Finally, risk-taking (RISK) reflects the firm’s willingness to take bold actions and devote 

resources to pursue opportunities with uncertain outcomes (Lisboa, Skarmeas, & Saridakis, 2016). 

Absorptive capacity (ACAP)

Absorptive capacity (ACAP) serves as an essential component of a manufacturer’s learning capabilities by 

creating a set of organizational routines and processes (Cohen & Levinthal, 1990; Zahra & George, 2002). Zahra and 

George (2002) define ACAP as “a set organization organizational routines and processes by which firms acquire,  

assimilate, transform and exploit knowledge to produce a dynamic organizational capability.” They provided another 

turn to this concept by classifying ACAP structure into two dimensions, viz: potential ACAP (the capability for knowledge 

acquisition and assimilation); and realized ACAP (the capability for knowledge transformation and exploitation) (Zahra 

& George, 2002) 

Considering the innovation capabilities context, this study employs the re-conceptualization that Zahra and 

George (2002) propose, which distinguishes four dimensions: acquisition, assimilation, transformation, and exploitation, 

and at the same time, classifies these into two components: “potential absorptive capacity” (PACAP) and “realized 

absorptive capacity” (RACAP). Acquisition and assimilation of PACAP initiates a firm’s capability to value and acquire 

external knowledge but does not guarantee the exploitation of this knowledge. The transformation and exploitation 

of RACAP reflect the firm’s capability to leverage the already absorbed knowledge (Zahra & George, 2002). These  

diverse capabilities help the organization achieve a competitive advantage that results in superior performance (Barney, 

1991). 

The relationship between entrepreneurial orientations on absorptive capacity 

Several researchers proved that EO reflects firms’ practices, namely working methods and other managerial 

practices (Lumpkin & Dess, 1996). Therefore, EO is essential for firms that want to thrive in increasingly competitive 

business environments (Monteiro et al., 2017). However, the literature suggested that EO is related to ACAP (Aljanabi, 

2018). EO could affect knowledge and crucial utilization of ACAP by determining the attitudes, threats, and  

opportunities to get full advantage from knowledge resources, leading to creating other new knowledge about current 

and potential products (Aljanabi, 2018). Entrepreneurial observe their external environment precisely in their  

endeavor to innovate new products, requiring a capability to learn and absorb the related knowledge (Dada & Fogg, 

2014). Thus, as EO increases, a pursuit of absorbing relevant knowledge will increase rapidly to develop new products 

and manufacturing processes (Kreiser, 2011; Tseng, 2013).  

Furthermore, Cohen and Levinthal (1990) suggested that previous knowledge of entrepreneurs influences the 

ACAP of their firms to gain new knowledge. EO allows generating ACAP from identifying and evaluating new  

opportunities (Teng, 2007; Qian & Acs, 2013). The researcher argued that EO may enable firms to enhance performance 

successfully within their ACAP (Wales et al., 2013). In addition, Gellynck et al. (2015) confirmed that possessing a  

higher level of EO results in a greater firm’s ACAP capacity. Based on the above, this leads to the following proposition:

Proposition 1: Entrepreneurial Orientation is positively related to absorptive capacity. 

The relationship between ACAP and innovation performance 

Zaltman, Duncan, and Holbeck (1973) define innovation as “an idea, practice, or material artifact perceived 

to be new by the relevant unit of adoption.” This study focuses on innovation that involves both product innovation 
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and process innovation. Produce innovation refers to introducing new products or services to meet external user or 

market needs (Damanpour, 1996). Process innovation refers to introducing new elements into the firm’s production 

or service process to produce better products or provide better services (Damanpour, 1996).  

There are some empirical studies on the relationship between absorptive capacity and innovation performance 

(Moura et al., 2019). The emergence of knowledge has therefore enhanced the reciprocity between innovation and 

knowledge in the sense that innovative efforts result from the firm’s endeavor and investment in knowledge (Prajogo 

& Ahmed, 2006). Furthermore, it has been considered a pivotal source of innovation success (Chang & Cho, 2008; 

Madhavan & Grover, 1998).

In addition, firms increasingly rely on external knowledge to promote innovation and supplement their  

performance (Lichtenthaler, 2009). ACAP is a dynamic capability in a knowledge-based competition that allows a firm 

to transform knowledge into novel products or processes to support firm innovation (Cepeda-Carrion, Cegarra‐ 
Navarro, & Jimenez‐Jimenez, 2012). Thus, firms with a strong absorptive capacity can absorb or acquire newly- 

generated knowledge, combine it with their prior related knowledge and use it in the innovation process. Based on 

the above, this leads to the following proposition:

Proposition 2: ACAP is positively related to innovation performance.

The mediating role of absorptive capacity (ACAP)

This study focuses on the mediating effect of ACAP in the influence of entrepreneurial orientation on 

innovation performance. Absorptive capacity may also a mediation on the relationship between EO and innovation 

performance. Knowledgeable firms know where to seek new opportunity and how to exploit it (Cohen & Levinthal, 

1990).

ACAP has been selected due to its relevance for firms, to survival, certain pressures are forced to recognize, 

assimilate and apply new knowledge, likewise ACAP as a key research topic in business strategy (Jansen et al., 2005). 

Hughes et al. (2018) stated that a firm possessing and acting on an EO automatically generates large amounts of new 

information in the course of its activities (e.g., Zahra, Wright, & Abdelgawad, 2014). ACAP could soften complicated 

problems and boosts firms’ abilities to determine and respond to new opportunities (Tsai, 2001). EO as a firm-level 

process could be facilitated based on a firm’s capabilities to acquire external knowledge (Tseng, 2013). 

The mediating effect of ACAP has been extensively analyzed in the literature, for example, Aljanabi (2018) 

found that TIC could be more effective with the availability of mechanisms for ACAP that elevate the effect of EO on 

innovation capabilities.; Hernández-Perlines (2018) shown that ACAP plays a mediating role in the relationship between 

IEO and international performance of family businesses, which takes into account the ACAP allows maximizing the 

potential of the model; Leal-Rodríguez, Roldán, Ariza-Montes, and Leal-Millán (2014) examined the ACAP in relation 

to the results of innovative capacity, RACAP fully mediates the influence of the PACAP on innovation outcomes. Fur-

thermore, the ACAP manages to improve performance when used in combination with innovation capacity (Tzokas, 

Kim, Akbar, & Al-Dajani, 2015). 

A particularly robust EO can result in generating various magnitude of new knowledge because of its bias 

towards proactive, innovative, and risky activity (Hughes et al., 2018). Besides, EO could be more effective only with 

the availability of mechanisms for ACAP to enhance the innovation of the firm (Sciascia et al., 2014). Based on the 

above, we believe that ACAP would enhance the effectiveness of EO in maximizing innovation performance. Hence, 

this leads to the following proposition:
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Proposition 2: ACAP mediates the relationship between EO and innovation performance.

Absorptive CapabilityEntrepreneurial Orientation Innovation Performance
P1

P2

P3

 Independent Variable Mediator Dependent Variable

Figure 1: Conceptual Framework

Research Method

Sample and Data Collection

In this study, data will be collected using a questionnaire from the samples that are the Information and 

Communication Technology (ICT) businesses in Thailand. The reason why ICT businesses are appropriate for this study 

is that the features of this business have involved innovation technology and new creation which requires knowledge 

development for work as well as new ways of working to drive greater productivity.

Measurement variables

This study relies on the existing scales that have been used in prior studies to operationalize and investigate 

the relationships between constructs proposed in this study. EO will be measured by a nine-item scale adapted from 

Covin and Slevin (1988); Miller and Friesen (1983). Absorptive capacity will be assessed by 14 items adapted from 

Jansen et al. (2005). Finally, innovation performance will be measured by six items adapted from Liu, Shen, Ding, and 

Zhao (2017).

Reliability and validity

To achieve valid results and conclusions for this research, reliability and validity were established such as 

Cronbach’s alpha and composite reliability (CR) values should be are greater than 0.70 (Nunnally & Bernstein, 1994). 

The average variance extracted (AVE) value must be greater than 0.5, it is acceptable (Fornell & Larcker, 1981).

Statistical Techniques

For statistical analysis, data were analyzed using several statistical techniques such as descriptive statistics 

(e.g. Frequency, Percentage, Mean (),Standard Deviation (S.D)), Confirmatory Factor Analysis (CFA) and analyzed to test 

hypotheses were conducted using Structural Equation Modeling (SEM) to test the relationships between the constructs 

and determine the predictive power of the model.

Discussion and Conclusion

Theoretical contributions 

This study can help to the following contributions to theory. First, it contributes to the value of the innovation 

literature by developing a theoretically grounded model that traces the path from entrepreneurial orientation to a 

firm’s innovation performance through the mediating role of absorptive capacity. Second, it contributes to extending 

our understanding of how entrepreneurial orientation enables absorptive capacity activities. Finally, for the innovation 

literature, it is a valuable contribution to placing ACAP within the frame of EO. Thus, they can be advantageous to 

more development in innovation literature.
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Managerial contributions

The findings offer important managerial contributions to inform managers that should devote themselves to 

raise innovation performance. Second, managers should be aware of the two dimensions of absorptive capacity (PACAP 

and RACAP) for innovation performance, which managers can use externally generated knowledge as a mechanism to 

enhance their proactivity toward innovation. Finally, firms can consider learning from other units and activities, to build 

up a kind of absorptive capacity iterative loop mechanism where knowledge is acquired, assimilated, transformed, and 

exploit knowledge to innovation performance.

Conclusion

This study is a result of a literature review from the previous evidence that appears about entrepreneurial 

orientation, absorptive capability, and innovation performance. Particularly, our study aims to fill this gap in identifying 

how absorptive capacity as a mediator in the relationship between EO and innovation performance. The proposal of 

this study can be applied as an empirical study in the future and the scholars should find out the right way to study 

and confirm the empirical result to make more benefit.
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The mediating role of effectual approach in the development of entrepreneurial intention 

through behavioral control: A proposed theoretical framework

Atthaphon Mumi1, Jintaporn Muangkhiew2 and Eakapoom Wongsahai3

Mahasarakham Business School, Mahasarakham University

Abstract

The entrepreneurial intention has been one of the prime domains of entrepreneurship research. Existing 

literature on entrepreneurial intention has been hitherto investigated with various determinants to shed light on the 

better understanding of entrepreneurship activities. Despite the vast interests regarding this area, the literature could 

benefit more from the theoretical combination that may provide crucial insights for the entrepreneurial intention. This 

study, therefore, draws from the theory of planned behavior (TPB) as well as the effectuation theory to propose the 

theoretical framework in highlighting the importance of both theory toward entrepreneurial intention. Specifically, this 

study proposes that the control behavior could influence the level of entrepreneurial intention through the effectual 

dimensions. The effectual dimensions—experimentation, affordable loss, pre-commitment, and flexibility—could be 

derived from the control aspect of planned behavior, and therefore, influence entrepreneurial intention. The  

relationship of two theories as well as the development of a proposed framework are discussed. 

Keywords: Entrepreneurial Intention; Theory of planned behavior; Effectuation theory; Perceived behavioral control; 

Theoretical framework.
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ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเลือกผู้ให้บริการด้านโลจิสติกส์ในบริบทของอุตสาหกรรมการผลิต

Factors Influencing the Selection of Logistics Service Providers  

in the Manufacturing Industry Context

ธัญนาฏ ญาณพิบูลย์1 กุสุมาลย์ ประหา2 ภานุมาส เรืองทิพย์3 และ กมลทิพย์ นวมโคกสูง4

Tanyanart Yanpiboon,1 Kusuman Praha,2 Panumas Ruangtip,3 and Kamontip Nuamkoksoong4

บทคัดย่อ 

สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กระทบต่อวีถีชีวิตและธุรกิจซ่ึงจ�าเป็นต้องมีการปรับตัวเพื่อความอยู่รอด

รวมถึงการขยายตัวของ E-Commerce ส่งผลให้ธุรกิจในอุตสาหกรรมโลจิสติกส์ไทยมีการเติบโตที่สูง ในขณะเดียวกันแนวโน้มความรุนแรง

ของการแข่งขันก็เพิ่มสูงขึ้น เพื่อสร้างความสามารถในการแข่งขัน งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาและระบุปัจจัยส�าคัญที่มีอิทธิพลต่อการ

เลือกผู้ให้บริการด้านโลจิสติกส์ (Logistics Service Providers: LSP) การวิจัยนี้เก็บข้อมูลด้วยแบบสอบถามจากลูกค้า จ�านวน 108 รายที่

เป็นเจ้าของวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อมของ LSP โดยใช้การวเิคราะห์ถดถอยโลจสิติกส์ ผลการวจิยัพบว่า 6 ปัจจยัทีส่�าคญัต่อการเลอืก 

LSP อย่างมีนัย คือ คุณภาพการติดต่อสื่อสารของพนักงาน ขั้นตอนการให้บริการ ความถูกต้องในการให้บริการ เงื่อนไขการให้บริการ  

การจัดการข้อผิดพลาดจากการให้บริการ และเวลาในการให้บริการ ในขณะที่ต้นทุนไม่ส่งผลกระทบอย่างมีนัยส�าคัญต่อการเลือก LSP  

การวจิยันีส้ามารถเป็นแนวทางในการปรบัปรงุและพฒันาคณุภาพการบรกิารทีส่ามารถตอบสนองความคาดหวงัของลกูค้าได้ เพือ่เพิม่โอกาศ

ในการส่งเสริมให้ลูกค้าตัดสินใจเลือกใช้บริการและสร้างความได้เปรียบในการแข่งขัน

 ค�าส�าคัญ: ผู้ให้บริการด้านโลจิสติกส์ คุณภาพการบริการโลจิสติกส์ การวิเคราะห์ถดถอยโลจิสติกส์ 

Abstract 

The epidemic situation of the Coronavirus 2019 has affected the way of life and business, which requires 

adaptation for survival, including the expansion of E-Commerce, resulting the Thai logistics industry has been growing, 

but at the same time, this industry is highly competitive. This research aims to study and identify the critical factors 

that affect the selection of logistics service providers (LSP). This research collected questionnaires from 108 customers 

who own small and medium-sized enterprises and the logistics regression analysis was employed to analyze the data. 

The results revealed that 6 factors that were significant in choosing an LSP were personnel contact quality, ordering 

Procedures, order accuracy, order condition, order discrepancy handling, and Timeliness while the cost is not significant. 

This research provides guidelines for improving and developing service quality that can meet customer expectations 

to encourage the customers’ decision-making in selecting LSP and creating a competitive advantage. 

Keywords: Logistics Service Provider, Logistics Service Quality, Logistics Regression Analysis
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องค์ประกอบของการบริหารงานวิชาการสู่ความเป็นเลิศของโรงเรียนมัธยมศึกษา 

ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิจิตร

Academic Administration Factors Towards Excellence Of Secondary School Under Phichit

Secondary Educational Service Area Office

ศิริวัฒน์ บุญโตนด1 และ ดร.สถิรพร เชาวน์ชัย2

Siriwat Boontonot1 and Dr.Sathiraporn Chaowachai

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสังเคราะห์องค์ประกอบและยืนยันองค์ประกอบของการบริหารงานวิชาการ สู่ความเป็นเลิศของ

โรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิจิตร เป็นการวิจัยเอกสารด�าเนินการ 2 ขั้นตอน คือ 1) ศึกษาเอกสาร

และงานวิจัยที่เก่ียวข้องกับการบริหารงานวิชาการสู่ความเลิศของโรงเรียนมัธยมศึกษา จ�านวน 5 แหล่ง โดยเลือกองค์ประกอบท่ีมีความถี่  

3 ข้ึนไป เพื่อสังเคราะห์องค์ประกอบของการบริหารงานวิชาการสู่ความเลิศของโรงเรียนมัธยมศึกษาจากแนวคิดของนักวิชาการศึกษา  

2) ยืนยันองค์ประกอบของการบริหารงานวิชาการสู่ความเลิศของโรงเรียนมัธยมศึกษา โดยผู้ทรงคุณวุฒิด้านการบริหารงานวิชาการ จ�านวน 

5 คน โดยใช้แบบประเมินความเหมาะสมขององค์ประกอบ มีลักษณะเป็นแบบตรวจสอบรายการ ผลการวิจัยพบว่า การบริหารงานวิชาการ

สู่ความเป็นเลิศของโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิจิตร มี 6 องค์ประกอบ 17 ตัวชี้วัด ได้แก่  

1) การบริหารและการพัฒนาหลักสูตร มี 3 ตัวชี้วัด 2) การจัดและพัฒนาการเรียนรู้ มี 3 ตัวช้ีวัด 3) การพัฒนาส่ือและแหล่งเรียนรู้  

มี 2 ตัวชี้วัด 4) การวัดและประเมินผล มี 3 ตัวชี้วัด 5) การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ มี 3 ตัวชี้วัด และ 6) การนิเทศการศึกษา มี 3 ตัวชี้วัด

ค�าส�าคัญ: องค์ประกอบ การบริหารงานวิชาการ ความเป็นเลิศ โรงเรียนมัธยมศึกษา

Abstract

This research the objective is to factor synthesis and confirmation the components of academic administration 

towards excellence of secondary school under Phichit Secondary Educational Service Area Office. This research based 

on document was conducted on 2 steps. The first step was literature review from 5 documents and research studies 

about academic administration towards excellence of secondary school. The academic administration components 

were selected with up to 3 frequency then synthesis with the idea and relate paper. The second step was verifying of 

the academic administration towards excellence of secondary school under Phichit Secondary Educational Service 

Area Office. The academic administration components were synthesis by 5 experts in academic administration using a 

check list assessment on the components. The questionnaire’s quality was checked by the validation of instrument 

quality. The research results indicated that academic administration towards excellence of secondary school under 

Phichit Secondary Educational Service Area Office consisted of 6 main 17 indicators components: 1) Curriculum  

development has 3 indicators 2) Learning Management and Development has 3 indicators 3) Media and Learning  

Resources Development 2 indicators 4) Measurement and Evaluation has 3 indicators 5) Research for Learning  

Development has 3 indicators and 6) Supervision has 3 indicators

Keywords: Components, Academic Administration, Excellence, Secondary School

1 นสิติสาขาการบรหิารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลยันเรศวร Educational Administration, Faculty of Education, Naresuan University, siriwatbo63
2 อาจารย์สาขาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร Educational Administration, Faculty of Education, Naresuan University,  

sathirapornc@nu.ac.th



393

National Research Conference 2021: NRC 2021
“Business beyond the Pandemic”

21 สิงหาคม 2564

คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

บทน�า 

การบรหิารงานวชิาการถอืเป็นภารกจิหลกัของผู้บรหิารสถานศกึษา มาตรฐานคณุภาพการศึกษาจะปรากฏส่งผลเด่นชดัเมือ่ผูบ้รหิาร

สามารถบริหารงานวชิาการได้อย่างมปีระสทิธิภาพ ผูบ้รหิารจะต้องใส่ใจและตระหนกั เหน็ความส�าคญัและพฒันาตนให้มคีวามรู ้ความเข้าใจ

ในงานวิชาการ ให้ก้าวหน้าทันต่อการจัดการศึกษาในยุคปัจจุบัน (จรุณี เก้าเอี้ยน, 2557) สอดคล้องกับ เอกชัย หมอกไชย (2558) ที่กล่าวว่า 

งานบริหารวิชาการถือเป็นงานหลักของผู้บริหารและสถานศึกษาเพราะจุดมุ่งหมายของสถานศึกษาคือการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพและ

มาตรฐาน คุณภาพและมาตรฐานของสถานศึกษาจึงอยู่ที่งานด้านวิชาการเป็นหลัก

จากผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของส�านักรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา(องค์การมหาชน) รอบที่ 3 

พบว่า โรงเรียนในสังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิจิตร จ�านวน 30 โรงเรียนนั้น ยังมีโรงเรียนที่ไม่ผ่านการประเมิน จ�านวน

ทั้งสิ้น 10 โรงเรียน และมีโรงเรียนที่ผ่านการประเมินทั้งสิ้น 20 โรงเรียน โดยจัดอยู่ในระดับพอใช้ 5 โรงเรียน และในระดับดี 15 โรงเรียน

และไม่พบว่ามโีรงเรียนทีม่ผีลการประเมนิอยูใ่นระดบัดมีาก แม้จะมีความพยายามในการส่งเสรมิสถานศึกษาเพือ่การขบัเคล่ือนนโยบายรฐับาล 

นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ และนโยบายส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานก็ตาม (ส�านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 

เขต 41, 2563) ดงันัน้ โรงเรยีนจะต้องบรหิารจัดการศกึษาให้มปีระสทิธภิาพ มุง่พฒันาผูเ้รยีนให้มคีณุภาพตามหลกัสตูรแกนกลาง พทุธศกัราช 

2551 และมาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2561 ทั้งด้านผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการและคุณลักษณะอันพึงประสงค์

จากเหตุผลดังกล่าวข้างต้น ผู้วิจัยจึงสนใจท่ีจะศึกษาองค์ประกอบการบริหารงานวิชาการสู่ความเป็นเลิศของโรงเรียนมัธยมศึกษา 

สงักดัส�านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษามธัยมศกึษพจิติร เพือ่น�าผลการวจัิยไปใช้เป็นสารสนเทศส�าหรบัก�าหนดนโยบายและแนวทางการพฒันาการ

บรหิารงานวชิาการสูค่วามเป็นเลศิของโรงเรียนมธัยมศกึษาให้มปีระสทิธภิาพและประสทิธผิลซ่ึงจะส่งผลต่อการพัฒนาคณุภาพและมาตรฐาน

ของสถานศึกษา และคุณภาพผู้เรียนต่อไป

วัตถุประสงค์ของการวิจัย

เพือ่สงัเคราะห์องค์ประกอบของการบรหิารงานวชิาการสูค่วามเป็นเลศิของโรงเรยีนมธัยมศกึษา  สงักดัส�านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษา

มัธยมศึกษาพิจิตร

เพื่อยืนยันองค์ประกอบของการบริหารงานวิชาการสู่ความเป็นเลิศของโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษา

มัธยมศึกษาพิจิตร

วิธีด�าเนินการวิจัย

การวิจัยครั้งนี้ใช้ระเบียบวิธีการวิจัยเอกสาร (Document Research) เพื่อศึกษาองค์ประกอบของการบริหารงานวิชาการสู่ความ

เป็นเลิศของโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิจิตร โดยมีขั้นตอนรายละเอียดของวิธีการ ด�าเนินการวิจัย 

2 ขั้นตอน ดังนี้

ขัน้ตอนที ่1 การศึกษาเอกสาร (Document Study) เพือ่ท�าการวเิคราะห์ และสงัเคราะห์องค์ประกอบของการบรหิารงานวิชาการ

สูค่วามเป็นเลศิ จากแนวคิดทฤษฎขีองนกัวชิาการและงานวจิยัทีเ่กีย่วข้อง โดยศกึษาจากเอกสารทีเ่ก่ียวข้องจ�านวน 5 แหล่ง ตามแนวคดิและ

งานวิจัยของนักวิชาการที่ได้ท�าการศึกษาเกี่ยวกับการบริหารงานวิชาการสู่ความเป็นเลิศ ดังนี้

(1) การศึกษาการบริหารงานวิชาการสู่ความเป็นเลิศตามแนวคิดของนักวิชาการและหน่วยงานทางการศึกษาในประเทศ 5 แหล่ง 

ได้แก่ กมล ภู่ประเสริฐ (2545), สมาน อัศวภูมิ (2551), ส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (2552), จิติมา วรรณศรี (2557)  

และปรียาภรณ์ ตั้งคุณานันต์ (2563) 

(2) การสังเคราะห์องค์ประกอบของการบริหารงานวิชาการสู่ความเป็นเลิศ โดยการแจกแจงความถี่จากหลายแหล่งข้อมูลและ 

สรุปผลโดยใช้เกณฑ์ค่าความถ่ีตั้งแต่ 3 ขึ้นไป ประกอบด้วย 1) การบริหารและการพัฒนาหลักสูตร  2) การจัดและพัฒนาการเรียนรู้  

3) การพัฒนาสื่อและแหล่งเรียนรู้ 4) การวัดและประเมินผล 5) การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ และ 6) การนิเทศการศึกษา ซึ่งผู้วิจัยได้น�า 

องค์ประกอบที่ได้จากการสังเคราะห์ในขั้นตอนที่ 1 ไปเสนอต่อผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อยืนยันองค์ประกอบในขั้นตอนที่ 2 ต่อไป

ขั้นตอนที่ 2 การยืนยันองค์ประกอบของการบริหารงานวิชาการสู่ความเป็นเลิศของโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่

การศึกษามัธยมศึกษาพิจิตร โดยผู้ทรงคุณวุฒิ จ�านวน 5 คน ซึ่งเป็นผู้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญทางการบริหารงานวิชาการ มีประสบการณ์

ทางการบริหารการศึกษาหรือผู้บริหารสถานศึกษา และมีผลงานวิจัยทางด้านการศึกษาที่เกี่ยวกับการบริหารงานวิชาการ เพื่อยืนยันองค์

ประกอบของการบริหารงานวิชาการสู่ความเป็นเลิศ ที่ได้จากสังเคราะห์ในขั้นตอนที่ 1 โดยการวิจัยในครั้งนี้ใช้แบบประเมินความเหมาะสม

ขององค์ประกอบ มีลักษณะเป็นแบบตรวจสอบรายการ
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ผลการวิจัย

ผลการสังเคราะห์องค์ประกอบของการบริหารงานวิชาการสู่ความเป็นเลิศของโรงเรียนมัธยมศึกษา

ผลการสังเคราะห์องค์ประกอบของการบริหารงานวิชาการสู่ความเป็นเลิศของโรงเรียนมัธยมศึกษา ซึ่งได้จากการศึกษาแนวคิด

ทฤษฎขีองนกัวชิาการและหน่วยงานทางการศกึษาทีเ่กีย่วข้องในประเทศ โดยผูวิ้จยัได้น�าเอาข้อมลูท่ีได้จากการสงัเคราะห์เนือ้หาจากเอกสาร

สู่ตารางการสังเคราะห์องค์ประกอบโดยแสดงในรูปความถี่และเลือกองค์ประกอบที่มีความถี่ตั้งแต่ 3 ขึ้นไป มาเป็นองค์ประกอบของการ

บริหารงานวิชาการสู่ความเป็นเลิศ พบว่าการบริหารงานวิชาการสู่ความเป็นเลิศ มี 6 องค์ประกอบ ได้แก่ 1) การบริหารและการพัฒนา

หลักสูตร มี 3 ตัวชี้วัด 2) การจัดและพัฒนาการเรียนรู้ มี 3 ตัวชี้วัด 3) การพัฒนาสื่อและแหล่งเรียนรู้ มี 2 ตัวชี้วัด 4) การวัดและประเมิน

ผล มี 3 ตัวชี้วัด 5) การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ มี 3 ตัวชี้วัด และ 6) การนิเทศการศึกษา มี 3 ตัวชี้วัด ดังแสดงในตารางที่ 1

ตารางที่ 1 การสังเคราะห์ความถี่ขององค์ประกอบการบริหารงานวิชาการสู่ความเป็นเลิศของโรงเรียนมัธยมศึกษา

การบริหารงานวิชาการสู่ความเป็นเลิศ
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1. การวางแผนงานวิชาการ / / 2

2. การบริหารและการพัฒนาหลักสูตร / / / / / 5

3. การพัฒนาสื่อและแหล่งการเรียนรู้ / / / 3

4. การจัดและพัฒนาการเรียนรู้ / / / / / 5

5. การวัดและประเมินผล / / / / 4

6. การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ / / / / 4

7. การนิเทศการศึกษา / / / / / 5

8. การพัฒนาบุคลากรทางวิชาการ / 1

9. การบริหารโครงการทางวิชาการอื่นๆ / 1

10. การบริหารระบบข้อมูลและสารสนเทศ / 1

11. การบริหารงานประเมินผลงานทางวิชาการ / / 2

12. การแนะแนวการศึกษา / / 2

13. การประกันคุณภาพการศึกษา / / 2

14. การส่งเสริมความรู้ด้านวิชาการแก่ชุมชน / 1

15. การประสานความร่วมมือกับสถานศึกษาอื่น / 1

16. การส่งเสริมสนับสนุนงานวิชาการแก่บุคคลองค์กรอื่นๆ ที่จัดการศึกษา / 1
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ผลการสงัเคราะห์เนือ้หาเกีย่วกบัองค์ประกอบของการบรหิารงานวชิาการสูค่วามเป็นเลศิของโรงเรยีนมธัยมศกึษา พบว่า การบรหิาร

งานวิชาการสู่ความเป็นเลิศของโรงเรียนมัธยมศึกษามี 6 องค์ประกอบ ได้แก่

1.  การบรหิารและการพฒันาหลกัสตูร ประกอบด้วย 3 ตัวชีว้ดั คอื การวางแผนจดัท�าหลกัสตูรสถานศกึษาทีมุ่ง่พฒันาผลสมัฤทธิ์

และคุณลักษณะของผู้เรียนให้สูงขึ้น หลักสูตรสถานศึกษามุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีผลการทดสอบระดับชาติ(O-NET) สูงกว่าระดับประเทศ  

และการนิเทศติดตามการใช้หลักสูตรเพื่อปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาให้มีคุณภาพ

2.  การจัดและพัฒนาการเรียนรู้ ประกอบด้วย 3 ตัวชี้วัด คือ การวางแผนการจัดการเรียนรู้ที่มุ่งพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการ

และคณุลกัษณะของผูเ้รยีนให้สงูขึน้ การออกแบบการจดัการเรยีนรูแ้ละการวดัผลประเมนิผลทีส่อดคล้องกับหลกัสตูรแกนกลางและมาตรฐาน

การศึกษา พ.ศ. 2561 และการปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับผลการทดสอบระดับชาติ(O-NET) ของผู้เรียน 

3.  การพัฒนาสื่อและแหล่งเรียนรู้ ประกอบด้วย 2 ตัวชี้วัด คือ การพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีอย่างเป็นระบบก่อนน�า

ไปใช้ และการใช้สื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีในการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์และคุณลักษณะของผู้เรียนให้สูงขึ้น 

4.  การวัดและประเมินผล ประกอบด้วย 3 ตัวชี้วัด คือ การก�าหนดวิธีการและเครื่องมือที่ใช้วัดประเมินผลคุณภาพผู้เรียนตาม

หลกัสตูรแกนกลางและมาตรฐานการศกึษา พ.ศ. 2561 การใช้เครือ่งมอืทีมี่คุณภาพในการวดัประเมนิผลสัมฤทธิท์างวชิาการและคณุลกัษณะ

ของผู้เรียน และการติดตามและประเมินผลการใช้เครื่องมือในการวัดประเมินผล 

5.  การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ ประกอบด้วย 3 ตัวชี้วัด คือ การใช้กระบวนการวิจัยในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามหลักสูตร

แกนกลางและมาตรฐานการศึกษา พ.ศ. 2561 การน�าผลการวิจัยมาปรับปรุงพัฒนาการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์และคุณลักษณะ

ของผูเ้รียนให้สงูกว่าเป้าหมายทีส่ถานศกึษาก�าหนด และการน�าผลการวิจยัมาพฒันาต่อยอดเป็นนวตักรรมเพือ่พฒันาผูเ้รยีนให้มผีลการทดสอบ

ระดับชาติ (O-NET) สูงกว่าระดับประเทศ

6.  การนิเทศการศึกษา ประกอบด้วย 3 ตัวชี้วัด คือ การก�าหนดแนวทางการนิเทศการศึกษาที่มุ ่งพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 

ตามหลักสูตรแกนกลางและมาตรฐานการศึกษา พ.ศ. 2561 การให้ความช่วยเหลือและแนะน�าการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธ์ิ 

และคุณลักษณะของผู้เรียนให้สูงข้ึน และการติดตามประเมินผลการนิเทศการศึกษาและน�าผลมาปรับปรุงพัฒนาการจัดการเรียนรู ้ 

ดังแสดงในตารางที่ 2

ตารางที่ 2 องค์ประกอบและตัวชี้วัดการบริหารงานวิชาการสู่ความเป็นเลิศของโรงเรียนมัธยมศึกษา

องค์ประกอบ นิยามการปฏิบัติ ตัวชี้วัด

1. การบริหารและการพัฒนา

หลักสูตร 

ผู้บริหารสถานศึกษาวางแผนการจัดท�าหลักสูตร

สถานศกึษา โดยก�าหนดจดุมุง่หมายตามมาตรฐาน 

การศกึษาระดับการศกึษาขัน้พืน้ฐาน พ.ศ. 2561 

มีการนิเทศติดตามการใช้หลักสูตร น�าผลการ

ประเมินมาปรับปรุงและพัฒนา

1. การวางแผนจดัท�าหลกัสตูรทีมุ่ง่พัฒนาผลสมัฤทธิแ์ละ

คุณลักษณะของผู้เรียนให้สูงขึ้น

2. หลักสูตรมุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีผลการทดสอบระดับ

ชาติ(O-NET) สูงกว่าระดับประเทศ

3. การนิเทศติดตามการใช้หลักสูตรเพื่อปรับปรุงและ

พัฒนาหลักสูตรให้มีคุณภาพ

2. การจัดและพัฒนาการ

เรียนรู้ 

ผูบ้รหิารสถานศกึษาส่งเสรมิให้ครผูู้สอนวางแผน

การจัดการเรียนรู้ที่ให้ความส�าคัญกับผลสัมฤทธ์ิ

ทางวิชาการและคุณลักษณะของผู้เรียน ด�าเนิน

การจดัการเรยีนรู ้และวดัประเมนิผลให้สอดคล้อง 

กับมาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้น

ฐาน พ.ศ. 2561 โดยมีการนิเทศ เพื่อปรับปรุง

การจัดการเรียนรู้

1. การวางแผนการจัดการเรียนรู้ที่มุ่งพัฒนาผลสัมฤทธิ์

ทางวชิาการและคณุลกัษณะของผูเ้รยีนของผูเ้รยีนให้สงู

ขึ้น

2. การออกแบบการจดัการเรยีนรูแ้ละการวดัผลประเมนิ

ผลท่ีสอดคล้องกบัหลกัสตูรแกนกลางและมาตรฐานการ

ศึกษา พ.ศ. 2561

3. การปรบัปรงุและพฒันาการจดัการเรยีนรูใ้ห้สอดคล้อง 

กับผลการทดสอบระดับชาติ(O-NET) ของผู้เรียน
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ตารางที่ 2 องค์ประกอบและตัวชี้วัดการบริหารงานวิชาการสู่ความเป็นเลิศของโรงเรียนมัธยมศึกษา (ต่อ)

องค์ประกอบ นิยามการปฏิบัติ ตัวชี้วัด

3. การพัฒนาสื่อและแหล่ง

เรียนรู้ 

ผู้บริหารสถานศึกษาส่งเสริมให้ครูผู้สอนเลือกใช้

สื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยี ที่พัฒนาขึ้นอย่าง

เป็นระบบก่อนน�าไปใช้ในการจัดการเรียนรู้ เพื่อ

พฒันาผูเ้รยีนให้มคีวามรูแ้ละคณุลกัษณะตรงตาม

มาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

พ.ศ. 2561 

1. การพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีอย่างเป็น

ระบบก่อนน�าไปใช้ 

2. การใช้สื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีในการจัดการ

เรยีนรูเ้พือ่พฒันาผลสมัฤทธิแ์ละคุณลกัษณะของผูเ้รยีน

ให้สูงขึ้น

4. การวัดและประเมินผล 

(Measurement and 

Evaluation)

ผู้บริหารสถานศึกษาส่งเสริมให้ครูผู้สอนก�าหนด

วิธีการ และเคร่ืองมือที่ใช ้ในการวัดผลและ

ประเมินผลที่มีคุณภาพไปใช้ในการประเมินผล

สัมฤทธิ์ทางวิชาการ และคุณลักษณะของผู้เรียน

ตามมาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาข้ันพื้น

ฐาน พ.ศ. 2561 รวมทัง้มกีารตดิตามประเมนิผล 

1. การก�าหนดวิธีการและเครื่องมือที่ใช้วัดประเมินผล

คุณภาพผู้เรียนตามหลักสูตรแกนกลางและมาตรฐาน

การศึกษา พ.ศ. 2561

2. การใช้เครื่องมือที่มีคุณภาพในการวัดประเมินผล

สัมฤทธิ์ทางวิชาการและคุณลักษณะของผู้เรียน 

3. การตดิตามและประเมนิผลการใช้เครือ่งมอืในการวดั

ประเมินผล

5. การวิจัยเพื่อพัฒนาการ

เรียนรู้ (Research for 

Learning Develop-

ment)

ผู้บริหารสถานศึกษาก�าหนดแนวทางและพัฒนา

ครูในการจัดท�าวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน เพื่อ

แก้ไขปัญหาในด้านความรู้ และคุณลักษณะของ

ผู้เรียนตามมาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษา

ขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2561 และน�าผลที่ได้จากการ

วิจัยมาศึกษาพัฒนาเป็นนวัตกรรมเพื่อแก้ไข

ปัญหาของผู้เรียน

1. การใช้กระบวนการวิจัยในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

ตามหลักสูตรแกนกลางและมาตรฐานการศึกษา พ.ศ. 

2561 

2. การน�าผลการวจิยัมาปรบัปรงุพฒันาการจดัการเรยีน

รูเ้พือ่พฒันาผลสัมฤทธิแ์ละคุณลักษณะของผูเ้รยีนให้สงู

กว่าเป้าหมายที่สถานศึกษาก�าหนด

3. การน�าผลการวิจัยมาพัฒนาต่อยอดเป็นนวัตกรรม

เพือ่พฒันาผูเ้รียนให้มผีลการทดสอบระดบัชาติ(O-NET) 

สูงกว่าระดับประเทศ

6. การนิเทศการศึกษา 

(Supervision)

ผู้บริหารสถานศึกษาวางแผนและมีส่วนร่วมใน

การนเิทศ ให้ความช่วยเหลอื แนะน�า พฒันาการ

จัดการเรียนรู้ของครูให้สามารถพัฒนาผู้เรียนให้

มคีวามรูแ้ละคณุลกัษณะตามมาตรฐานการศกึษา

ระดบัการศกึษาขัน้พืน้ฐาน พ.ศ. 2561 โดยมกีาร

ติดตามและประเมินผล น�าผลการนิเทศมา

ปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนรู ้ ติดต่อ

ประสานงานกับเขตพื้นที่การศึกษา

1. การก�าหนดแนวทางการนิเทศการศึกษาท่ีมุ่งพัฒนา

คุณภาพผู้เรียนตามหลักสูตรแกนกลางและมาตรฐาน

การศึกษา พ.ศ. 2561

2. การให้ความช่วยเหลือและแนะน�าการจัดการเรียนรู้

เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธ์ิและคุณลักษณะของผู้เรียนให้สูง

ขึ้น

3. การตดิตามประเมนิผลการนเิทศการศกึษาและน�าผล

มาปรับปรุงพัฒนาการจัดการเรียนรู้

 

2. ผลการยืนยันองค์ประกอบของการบริหารงานวิชาการสู่ความเป็นเลิศของโรงเรียนมัธยมศึกษา

 ผลการยืนยันองค์ประกอบของการบริหารงานวิชาการสู่ความเป็นเลิศของโรงเรียนมัธยมศึกษา เพื่อให้มีความเหมาะสมกับ

บริบทของโรงเรียนสังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิจิตร ซึ่งสรุปผลการประเมินของผู้ทรงคุณวุฒิในด้านความเป็นประโยชน์ 

ความเหมาะสม และความเป็นไปได้ พบว่า องค์ประกอบของการบรหิารงานวชิาการสูค่วามเป็นเลศิของโรงเรยีนมธัยมศกึษาม ี6 องค์ประกอบ

หลัก ได้แก่ (1) การบริหารและการพัฒนาหลักสูตร ประกอบไปด้วย 3 ตัวชี้วัด คือ การวางแผนจัดท�าหลักสูตรสถานศึกษาที่มุ่งพัฒนาผล

สมัฤทธิแ์ละคณุลกัษณะของผูเ้รยีนให้สงูข้ึน หลกัสตูรสถานศกึษามุง่พัฒนาผู้เรยีนให้มผีลการทดสอบระดับชาต(ิO-NET) สงูกว่าระดับประเทศ 
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และการนเิทศตดิตามการใช้หลกัสตูรเพือ่ปรบัปรงุและพฒันาหลกัสตูรสถานศกึษาให้มคีณุภาพ (2) การจดัและพฒันาการเรยีนรู ้ประกอบไป

ด้วย 3 ตัวชี้วัด คือ การวางแผนการจัดการเรียนรู้ที่มุ่งพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางวิชาการและคุณลักษณะของผู้เรียนให้สูงขึ้น การออกแบบ 

การจัดการเรียนรู้และการวัดผลประเมินผลท่ีสอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางและมาตรฐานการศึกษา พ.ศ. 2561 และการปรับปรุงและ

พัฒนาการจัดการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับผลการทดสอบระดับชาติ(O-NET) ของผู้เรียน (3) การพัฒนาส่ือและแหล่ง ประกอบไปด้วย  

2 ตัวชี้วัด คือ การพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีอย่างเป็นระบบก่อนน�าไปใช้ และการใช้สื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีในการจัดการ

เรียนรู้เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์และคุณลักษณะของผู้เรียนให้สูงขึ้น (4) การวัดและประเมินผล ประกอบด้วย 3 ตัวชี้วัด คือ การก�าหนดวิธีการ

และเครื่องมือที่ใช้วัดประเมินผลคุณภาพผู้เรียนตามหลักสูตรแกนกลางและมาตรฐานการศึกษา พ.ศ. 2561 การใช้เครื่องมือที่มีคุณภาพใน

การวัดประเมินผลสัมฤทธ์ิทางวิชาการและคุณลักษณะของผู้เรียน และการติดตามและประเมินผลการใช้เครื่องมือในการวัดประเมินผล  

(5) การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ ประกอบด้วย 3 ตัวชี้วัด คือ การใช้กระบวนการวิจัยในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามหลักสูตรแกนกลาง

และมาตรฐานการศึกษา พ.ศ. 2561 การน�าผลการวิจัยมาปรับปรุงพัฒนาการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์และคุณลักษณะของผู้เรียน

ให้สูงกว่าเป้าหมายที่สถานศึกษาก�าหนด และการน�าผลการวิจัยมาพัฒนาต่อยอดเป็นนวัตกรรมเพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้มีผลการทดสอบระดับ

ชาติ(O-NET) สูงกว่าระดับประเทศ และ(6) การนิเทศการศึกษา ประกอบไปด้วย 3 ตัวชี้วัด คือ การก�าหนดแนวทางการนิเทศการศึกษาที่ 

มุ่งพัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามหลักสูตรแกนกลางและมาตรฐานการศึกษา พ.ศ. 2561 การให้ความช่วยเหลือและแนะน�าการจัดการเรียนรู้ 

เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธ์ิและคุณลักษณะของผู้เรียนให้สูงขึ้น และการติดตามประเมินผลการนิเทศการศึกษาและน�าผลมาปรับปรุงพัฒนาการ

จัดการเรียนรู้ 

อภิปรายผลการวิจัย 

การศึกษาองค์ประกอบของการบริหารงานวิชาการสู่ความเป็นเลิศของโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดส�านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา

มัธยมศึกษาพิจิตร ในครั้งน้ีได้จากการสังเคราะห์เอกสารและการสัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิ เพื่อให้ได้องค์ประกอบและตัวชี้วัดการบริหาร 

งานวิชาการสู่ความเป็นเลิศ ท่ีสอดคล้องกับบริบทของโรงเรียนสังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิจิตร พบว่าการบริหารงาน

วิชาการสู่ความเป็นเลิศของโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิจิตร มีจ�านวน 6 องค์ประกอบหลัก ได้แก่ 

1. การบริหารและการพัฒนาหลักสูตร 2. การจัดและพัฒนาการเรียนรู้ 3. การพัฒนาส่ือและแหล่งเรียนรู้ 4. การวัดและประเมินผล 

5. การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ และ 6. การนิเทศการศึกษา รวมองค์ประกอบหลักของการบริหารงานวิชาการสู่ความเป็นเลิศ ที่มีความ

สอดคล้องกับบริบทของโรงเรียนสังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิจิตร จ�านวน 6 องค์ประกอบหลัก 17 ตัวชี้วัด 

ซึง่ผลการวิจยัทีอ่อกมาเช่นนี ้เนือ่งจากในการศกึษาเพือ่พฒันาตวัชีวั้ดของการบรหิารงานวชิาการสูค่วามเป็นเลศิ ผูว้จิยัท�าการศกึษา

ทบทวนแนวคิดทฤษฎีท่ีเก่ียวข้องกับการบริหารงานวิชาการสู่ความเป็นเลิศอย่างหลากหลาย และรัดกุม ร่วมกับสัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิ 

เพ่ือยืนยันองค์ประกอบและตัวบ่งชี้การบริหารงานวิชาการสู่ความเป็นเลิศที่ได้จากการสังเคราะห์เอกสารอีกครั้ง ซึ่งผู้ทรงคุณวุฒิได้ให้การ

ยนืยนัตามทีส่งัเคราะห์มาและมกีารเพิม่เตมิรายละเอยีดในประเดน็ตวับ่งชีบ้างตวัเพือ่ให้มีความชดัเจนมากขึน้ และสอดคล้องตามบรบิทของ

โรงเรียนในสังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิจิตรมากขึ้น 

 ดังน้ัน ผลการวิจัยจึงท�าให้องค์ประกอบและตัวชี้วัดการบริหารงานวิชาการสู่ความเป็นเลิศ เป็นไปตามที่ผู้วิจัยก�าหนดขึ้น 

สอดคล้องกบัส�านกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน (2552) ได้เสนอแนวคดิเกีย่วกบัองค์ประกอบการบรหิารงานวชิาการสูค่วามเป็น

เลิศ มี 11 องค์ประกอบ ดังน้ี การบริหารและการพัฒนาหลักสูตร การพัฒนาสื่อและแหล่งการเรียนรู้ การจัดและพัฒนาการเรียนรู้  

การวดัและประเมนิผล การวจิยัเพือ่พฒันาการเรยีนรู ้การนเิทศการศึกษา การแนะแนวการศึกษา การประกันคุณภาพการศึกษา การส่งเสรมิ

ความรู้ด้านวิชาการแก่ชุมชน การประสานความร่วมมือกับสถานศึกษาอื่น และการส่งเสริมสนับสนุนงานวิชาการแก่บุคคลองค์กรอ่ืนๆ 

ที่จัดการศึกษา จิติมา วรรณศรี (2557) ได้เสนอแนวคิดเกี่ยวกับองค์ประกอบการบริหารงานวิชาการสู่ความเป็นเลิศ มี 7 องค์ประกอบ ดังนี้ 

การวางแผนงานวิชาการ การบริหารและการพัฒนาหลักสูตร การพัฒนาสื่อและแหล่งการเรียนรู้ การจัดและพัฒนาการเรียนรู้ การวัดและ

ประเมินผล การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ และการนิเทศการศึกษา สอดคล้องกับ ปัญจรัศน์ แซ่ตัง (2557) ได้ท�าการวิจัยเรื่องรูปแบบการ

บริหารงานวิชาการโรงเรียนสู่ความเป็นเลิศ สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 พบว่า องค์ประกอบของการบริหารงาน

วิชาการสู่ความเป็นเลิศ มี 7 องค์ประกอบ ดังนี้ การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพ

การศึกษา การนิเทศการศึกษา การวัดประเมินผล การแนะแนวการศึกษา และการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถาน

ศึกษา สอดคล้องกับ อมลรดา พุทธินันท์ (2561) ได้ท�าการวิจัยเรื่องรูปแบบการบริหารงานวิชาการสู่ความเป็นเลิศของโรงเรียนสังกัดองค์กร



398

National Research Conference 2021: NRC 2021
“Business beyond the Pandemic”

21 สิงหาคม 2564

คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ปกครองส่วนท้องถิ่น พบว่า องค์ประกอบของการบริหารงานวิชาการสู่ความเป็นเลิศ มี 9 องค์ประกอบ ดังนี้ การพัฒนาหลักสูตร การพัฒนา

กระบวนการเรียนรู้ การพัฒนาแหล่งเรียนรู้ การพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา การนิเทศการศึกษา การวิจัยเพื่อพัฒนา

คุณภาพการศึกษา การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา การแนะแนวการศึกษา และการวัดผล ประเมินผล และเทียบโอนผลการเรียน 

สอดคล้องกับ ยงยุทธ เจริญวงค์ (2562) ได้ท�าการวิจัยเรื่องรูปแบบการบริหารงานวิชาการเพื่อการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนโรงเรียนการกุศล

ของวดัในพระพทุธศาสนา อ�าเภอเมอืง จงัหวดันครศรธีรรมราช พบว่า องค์ประกอบการบรหิารงานวชิาการสู่ความเป็นเลิศ มี 7 องค์ประกอบ 

ดังนี้ การบริหารจัดการหลักสูตร การจัดการเรียนรู้ การพัฒนาสื่อการเรียนรู้ แหล่งเรียนรู้ การวัดประเมินผล การนิเทศการศึกษา และการ

พัฒนาระบบประกันคุณภาพภายใน สอดคล้องกับ ปรียาภรณ์ ตั้งคุณานันต์ (2563) ได้เสนอแนวคิดเกี่ยวกับองค์ประกอบการบริหารงาน

วชิาการสูค่วามเป็นเลศิ ม ี8 องค์ประกอบ ดังน้ี การบรหิารและการพัฒนาหลกัสูตร การพฒันาสือ่และแหล่งการเรียนรู ้การจดัและพฒันาการ

เรยีนรู ้การวดัและประเมนิผล การวจิยัเพือ่พฒันาการเรยีนรู ้การนเิทศการศกึษา การแนะแนวการศกึษา และการประกนัคณุภาพการศกึษา 

และยังสอดคล้องกับ กันตวุฒิ กานดี (2564) ได้ท�าการวิจัยเรื่องแนวทางการบริหารงานวิชาการสู่ความเป็นเลิศของสถานศึกษาขนาดเล็กใน

สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 พบว่า องค์ประกอบของการบริหารงานวิชาการสู่ความเป็นเลิศ 

มี 4 องค์ประกอบ ดังนี้ การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา การจัดบรรยากาศสภาพแวดล้อมและแหล่งเรียนรู้ การจัดการเรียนรู้ และการมีส่วนร่วม

สรุปผลการวิจัย

ผลการศึกษาองค์ประกอบของการบริหารงานวิชาการสู่ความเป็นเลิศของโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษา

มัธยมศึกษาพิจิตร พบว่า การบริหารงานวิชาการสู่ความเป็นเลิศของโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา

พิจิตร มีจ�านวน 6 องค์ประกอบหลัก 17 ตัวชี้วัด ได้แก่ (1) การบริหารและการพัฒนาหลักสูตร ประกอบไปด้วย 3 ตัวชี้วัด คือ การวางแผน

จดัท�าหลกัสตูรสถานศึกษาทีมุ่ง่พฒันาผลสมัฤทธิแ์ละคณุลกัษณะของผูเ้รยีนให้สงูขึน้ หลกัสตูรสถานศกึษามุง่พฒันาผูเ้รยีนให้มผีลการทดสอบ

ระดับชาติ(O-NET) สูงกว่าระดับประเทศ และการนิเทศติดตามการใช้หลักสูตรเพื่อปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาให้มีคุณภาพ  

(2) การจัดและพัฒนาการเรียนรู้ ประกอบไปด้วย 3 ตัวช้ีวัด คือ การวางแผนการจัดการเรียนรู้ที่มุ ่งพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางวิชาการ 

และคณุลกัษณะของผูเ้รยีนให้สงูขึน้ การออกแบบการจดัการเรยีนรูแ้ละการวดัผลประเมนิผลทีส่อดคล้องกับหลกัสตูรแกนกลางและมาตรฐาน

การศึกษา พ.ศ. 2561 และการปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับผลการทดสอบระดับชาติ(O-NET) ของผู้เรียน 

(3) การพัฒนาสื่อและแหล่งเรียนรู้ประกอบไปด้วย 2 ตัวช้ีวัด คือ การพัฒนาส่ือ นวัตกรรม และเทคโนโลยีอย่างเป็นระบบก่อนน�าไปใช้  

และการใช้สือ่ นวตักรรม และเทคโนโลยใีนการจดัการเรยีนรู้เพือ่พฒันาผลสมัฤทธิแ์ละคณุลกัษณะของผูเ้รยีนให้สงูขึน้ (4) การวดัและประเมนิ

ผล ประกอบด้วย 3 ตัวชี้วัด คือ การก�าหนดวิธีการและเครื่องมือที่ใช้วัดประเมินผลคุณภาพผู้เรียนตามหลักสูตรแกนกลางและมาตรฐานการ

ศึกษา พ.ศ. 2561 การใช้เครื่องมือที่มีคุณภาพในการวัดประเมินผลสัมฤทธ์ิทางวิชาการและคุณลักษณะของผู้เรียน และการติดตามและ

ประเมินผลการใช้เครื่องมือในการวัดประเมินผล (5) การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ ประกอบด้วย 3 ตัวชี้วัด คือ การใช้กระบวนการวิจัยใน

การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามหลักสูตรแกนกลางและมาตรฐานการศึกษา พ.ศ. 2561 การน�าผลการวิจัยมาปรับปรุงพัฒนาการจัดการเรียน

รู้เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์และคุณลักษณะของผู้เรียนให้สูงกว่าเป้าหมายที่สถานศึกษาก�าหนด และการน�าผลการวิจัยมาพัฒนาต่อยอดเป็น

นวัตกรรมเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีผลการทดสอบระดับชาติ(O-NET) สูงกว่าระดับประเทศ และ(6) การนิเทศการศึกษา ประกอบไปด้วย  

3 ตวัชีว้ดั คอื การก�าหนดแนวทางการนเิทศการศกึษาทีมุ่ง่พฒันาคณุภาพผูเ้รยีนตามหลกัสตูรแกนกลางและมาตรฐานการศกึษา พ.ศ. 2561 

การให้ความช่วยเหลอืและแนะน�าการจดัการเรยีนรูเ้พ่ือพัฒนาผลสมัฤทธิแ์ละคุณลักษณะของผู้เรยีนให้สูงขึน้ และการติดตามประเมนิผลการ

นิเทศการศึกษาและน�าผลมาปรับปรุงพัฒนาการจัดการเรียนรู้
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ปัจจัยที่มีอิทธิพลในการปฏิบัติงานของพนักงานฝ่ายผลิต 

บริษัท ซัน เรย์ อินดัสทรีส์ (ประเทศไทย) จ�ากัด 

Factors Influencing the Performance of Production Workers of

Sun Ray Industries (Thailand) Co., Ltd.

เวณิกา แสนเสนาะ (Wenika Sansnoh )1 และ โอภาส เพี้ยนสูงเนิน (Opas Piansoongnern)2 

มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด

บทคัดย่อ 

การศึกษาครั้งน้ี มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาปัจจัยอิทธิพลท่ีมีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน และศึกษาประสิทธิภาพในการ

ปฏิบัติงานของพนักงานฝ่ายผลิต บริษัท ซัน เรย์ อินดัสทรีส์ (ประเทศไทย) จ�ากัด วิธีด�าเนินการวิจัยท�าการเก็บรวบรวมโดยใช้แบบสอบถาม 

จากกลุ่มตัวอย่างที่เป็นพนักงานฝ่ายผลิต บริษัท ซัน เรย์ อินดัสทรีส์ (ประเทศไทย) จ�ากัด ทั้งหมดจ�านวน 100 คน และท�าการสัมภาษณ์กลุ่ม

ตัวอย่าง จ�านวน 18 คน ผลการวิจัยพบว่า พนักงานฝ่ายผลิต ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุระหว่าง 31-35 ปี สถานภาพสมรส จบการศึกษา

ต�่างานกว่าปริญญาตรี มีต�าแหน่งงานคือ ระดับปฏิบัติงาน รายได้เฉลี่ยต่อเดือนระหว่าง 15,001-20,000 บาท และมีระยะเวลาในการปฏิบัติ

ต�่ากว่า 1 ปี มีระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยในการท�างาน โดยภาพรวม อยู่ในระดับเห็นด้วยมาก มีระดับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 

โดยภาพรวม อยู่ในระดับมาก ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานมีความแตกต่างกันเมื่อจ�าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล พบว่า เพศ และต�าแหน่ง

งาน มคีวามแตกต่างกนัอย่างมนียัส�าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 ปัจจยัในการท�างานส่งผลต่อประสทิธภิาพในการปฏบัิตงิาน โดยภาพรวม พบ

ว่า ด้านความรู้และความเข้าใจในงานที่ท�า และด้านขวัญและก�าลังใจในการท�างาน สามารถท�านายความสัมพันธ์ของปัจจัยในการท�างานกับ

ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงานฝ่ายผลิต ได้ร้อยละ 53.50 (R2 = 0.535) อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

ค�าส�าคัญ: ปัจจัย การปฏิบัติงาน พนักงานฝ่ายผลิต ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน

Abstract 

The objectives of this study were to study the influencing factors affecting the efficiency of work. The efficiency 

of the production staffs of Sun Ray Industries (Thailand) Co., Ltd. Research Methodology used in this study was  

questionnaires. The sample group was 100 employees of Sun Ray Industries (Thailand) Co., Ltd. and interviewed a 

sample of 18 people. Research findings were as follows: For production staffs, most of them are female, 31-35 years 

old, marital status, graduated below bachelor’s degree, had a job position as operational level staffs, average  

monthly was income between 15,001-20,000 baht and had a period of practice less than 1 year, the overall opinion 

level on working factors was strongly agree. There was a level of efficiency in overall performance at a very practical 

level. Operational efficiency there was different when classified according to personal factors, gender and job position. 

There was a statistically significant difference at 0.05 level. Factors in the work affected the efficiency of the overall 

performance. The knowledge and found that the knowledge and understanding of the had performed and the morale 

and morale of work a statistically significant relationship at 0.05 level between working factors and productivity of 

production workers at 53.50% (R2 = 0.535) 

Keywords: factors, Operations, Production Staff, Productivity
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บทน�า 

บรษัิท ซัน เรย์ อนิดสัทรส์ี (ประเทศไทย) จ�ากดั เป็นบรษิทัผลติผ้าคลมุรถแคมพ์และอปุกรณ์ส�าหรบัแคมป้ิงเพือ่ส่งออกไปยงัประเทศ

สหรัฐอเมริกา บริษัทจึงจ�าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีช่างเย็บผ้าที่มีฝีมือและช่างเทคนิคที่เข้าใจในการใช้เครื่องมือ และเครื่องจักร รวมทั้งทักษะ

ในการดูแพทเทิร์น ตลอดจนพนักงานที่มีความสามารถทางด้านการผลิตอย่างถ่องแท้ เพื่อให้กระบวนการท�างานมีประสิทธิภาพ ปัจจุบันได้

ประสบปัญหาด้านการผลติ เนือ่งจากมพีนกังานฝ่ายผลติลาออกเป็นจ�านวนมาก และพนักงานทีเ่หลือส่วนใหญ่ยงัขาดความรูค้วามเข้าใจเกีย่ว

กับระบบการท�างาน ขาดทักษะฝีมือในการเย็บผ้า รวมทั้งยังขาดความช�านาญเกี่ยวกับการใช้อุปกรณ์เครื่องจักรในการท�างาน นอกจากนี้ยัง

มปัีจจยัด้านสภาพแวดล้อมทีส่มัพนัธ์กบัประสทิธภิาพในการปฏบิติังาน เช่น การจ่ายค่าตอบแทนและสวัสดกิาร ความสัมพนัธ์ระหว่างหวัหน้า

กับพนักงาน และความ สัมพันธ์ระดับพนักงานกันเอง ซึ่งส่งผลโดยตรงกับพนักงานโดยเฉพาะพนักงานฝ่ายผลิต ไม่มีแรงจูงใจในการปฏิบัติ

งานส่งผลให้ประสทิธผิลในการปฏบิติังานมปีระสทิธภิาพลดลง งานไม่บรรลเุป้าหมาย หรอืวตัถปุระสงค์ทีบ่รษิทัฯ ได้ก�าหนดไว้ ท�าให้บรษิทัฯ 

กไ็ด้รบัผลกระทบโดยตรง คอื การสญูเสยีงบประมาณในการสรรหาพนกังานใหม่เพือ่เข้ามาทดแทน หวัหน้างานมภีาระในการสอนและฝึกงาน

ให้แก่พนักงานใหม่ ซึ่งสาเหตุของปัญหาที่เกิดขึ้นยังไม่แน่ชัดว่าเป็นปัจจัยด้านใดที่มีอิทธิพลต่อการลาออกของพนักงานฝ่ายผลิต การลาออก

ของพนักงานจึงถือได้ว่าเป็นส่วนต้นทุน เนื่องจากบริษัทฯ ได้มีการลงทุนพัฒนาพนักงานให้เกิดความช�านาญ มีทักษะในการผลิตเพิ่มขึ้น ซึ่ง

ได้ปฏิบตังิานกับบรษิทัฯ มาเป็นระยะเวลาหนึง่แล้วจงึเกดิการลาออก ค่าใช้จ่ายทีเ่กดิขึน้ย่อมมากกว่าผลตอบแทนทีบ่รษิทัฯ จะได้รบั นอกจาก

นี้เมื่อมีการรับบุคลากรเข้ามาใหม่ในแต่ละครั้ง จะเกิดต้นทุนในการสรรหา การฝึก อบรม เพื่อมาทดแทนพนักงานเดิมที่ลาออกไป และการ

ลาออกยังกระทบต่อขวัญและก�าลังใจของพนักงานท่ียังคงอยู่ในบริษัท รวมถึงพนักงานที่ปฏิบัติงานอยู่ต้องท�างานเพิ่มขึ้นมากกว่าเดิม และ

เป็นการสญูเสยีภาพพจน์ของบรษิทัฯ ต่อสาธารณะถ้าหากบรษิทัฯ มีอตัราการลาออกทีส่งู นอกจากการลาออกไปสู่บรษิทัทีเ่ป็นธรุกจิประเภท

อืน่แล้ว ยงัมปัีญหาในเรือ่งของการเคลือ่นย้ายก�าลงัคนของธรุกจิประเภทเดยีวกนั โดยพนกังานจะเกดิการเปรียบเทยีบค่าตอบแทน สวสัดกิาร 

และปัจจัยต่าง ๆ ของแต่ละบริษัท เพื่อตัดสินใจเลือกเข้าท�างานกับบริษัทใหม่ หรือลาออกจากบริษัทฯ ที่ท�าอยู่ในปัจจุบัน

 ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลในการปฏิบัติงานของพนักงานฝ่ายผลิต และประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน

ของพนกังานฝ่ายผลติของบรษิทั ซนั เรย์ อนิดสัทรส์ี (ประเทศไทย) จ�ากดั เพือ่น�าผลของการศกึษามาปรบัใช้ในการบรหิารงานภายในองค์กร 

และเพื่อสร้างแรงจูงใจให้กับพนักงาน โดยพัฒนาปัจจัยที่มีอิทธิพลด้านต่าง ๆ ที่ส่งผลต่อการปฏิบัติงานของพนักงานในบริษัทฯ สืบไป 

กระบวนการ/วิธีการด�าเนินงาน/วิธีการวิจัย 

รูปแบบการวิจัย

เป็นการวิจัยแบบผสมผสาน (Mixed Methods Research) ที่เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) ในรูปแบบการ

วิจัยเชิงส�ารวจ (Survey Research) โดยใช้วิธีเก็บข้อมูลด้วยแบบสอบถาม (Questionnaire) เป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลในการ

วิจยั ณ ช่วงเวลาใดเวลาหนึง่เพยีงครั้งเดียว (Cross Sectional Study) และเป็นการวิจยัเชงิคุณภาพ (Qualitative Research) โดยใช้วธิีเกบ็

ข้อมูลจากแบบสัมภาษณ์ (In-depth Interview)

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง

1. การวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research)

 ท�าการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยแบบสอบถาม (Questionnaire) โดยประชากรที่ใช้ในการศึกษาคร้ังนี้ คือ พนักงานฝ่ายผลิต 

บริษัท ซัน เรย์ อินดัสทรีส์ (ประเทศไทย) จ�ากัด ทั้งหมดจ�านวน 100 คน ซึ่งเป็นพนักงานที่ปฏิบัติงานอยู่ในช่วงปี 2564 ในฝ่ายผลิตเท่านั้น 

2. การวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research)

    ท�าการเก็บรวบรวมข้อมูลจากการสัมภาษณ์ (In-depth Interview) โดยกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ พนักงาน

ฝ่ายผลิต บริษัท ซัน เรย์ อินดัสทรีส์ (ประเทศไทย) จ�ากัด จ�านวน 18 คน ซึ่งเป็นพนักงานที่ปฏิบัติงานอยู่ในช่วงปี 2564 ในฝ่ายผลิตเท่านั้น 

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย

ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้จัดท�าเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยแบ่งออกเป็น 2 ส่วน ได้แก่

1. เครือ่งมอืทีใ่ช้ในการวจิยัเชงิปรมิาณ (Quantitative Research) เครือ่งมอืทีใ่ช้ในการวจัิยเชิงปรมิาณ ได้แก่ แบบสอบถาม 

(Questionnaire) เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากประชากร โดยมีรายละเอียดเกี่ยวกับการสร้างแบบสอบถาม แบ่งออก

เป็น 3 ส่วน ประกอบด้วย 
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 ส่วนที่ 1 เป็นแบบสอบถามข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ซึ่งลักษณะของค�าถามเป็นค�าถามปลายปิด (Close-ended 

Response Question) 

 ส่วนที ่2 ปัจจยัในการท�างานของพนกังาน บรษิทั ซนั เรย์ อนิดสัทรส์ี (ประเทศไทย) จ�ากดั เป็นค�าถามแบบมาตราส่วนประมาณ

ค่า (Rating Scale Method) 5 ระดับ ประกอบด้วย 5 ด้าน ได้แก่ ด้านความรู้ความเข้าใจในงานที่ท�า ด้านสภาพแวดล้อมในการท�างาน ด้าน

ความสัมพันธ์กับบุคคลในที่ท�างาน ด้านความมั่นคงก้าวหน้าในงาน และด้านขวัญและก�าลังใจในการท�างาน 

 ส่วนที่ 3 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับผลการประเมินประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน บริษัท ซัน เรย์ อินดัสทรีส์ (ประเทศไทย) 

จ�ากัด โดยลักษณะของค�าถามเป็นค�าถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale Method) โดยแบ่งค�าตอบออกเป็น 5 ระดับ ประกอบ

ด้วย 3 ด้าน ได้แก่ ด้านปริมาณ การผลิต ด้านคุณภาพงาน และด้านความรวดเร็วในการท�างาน 

2. เคร่ืองมอืทีใ่ช้ในการวจิยัเชงิคณุภาพ (Qualitative Research) เครือ่งมอืทีใ่ช้ในการวจิยัเชิงคณุภาพ ได้แก่ แบบสมัภาษณ์ 

(In-depth Interview) เพือ่ใช้เป็นเครือ่งมอืในการเกบ็รวบรวมข้อมลูจากกลุม่ตวัอย่าง โดยมรีายละเอียดเกีย่วกบัการสร้างแบบสมัภาษณ์ ดงั

ต่อไปนี้ 

การเก็บรวบรวมข้อมูล

1. ผู้วิจัยท�าการเก็บรวบรวมข้อมูลจากแบบสอบถาม จากพนักงานฝ่ายผลิต บริษัท ซัน เรย์ อินดัสทรีส์ (ประเทศไทย) จ�ากัด 

จ�านวน 100 คน และท�าการสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่าง จ�านวน 18 คน ที่ปฏิบัติงานอยู่ในช่วงปี 2564  ซึ่งเป็นช่วงเก็บรวบรวมข้อมูล และมีหลัก

เกณฑ์ในการเลือกกลุ่มตัวอย่าง คือ เลือกสัมภาษณ์ผู้ที่ปฏิบัติงานโดยใช้ระยะเวลาในการปฏิบัติในบริษัท ซัน เรย์ อินดัสทรีส์ (ประเทศไทย) 

จ�ากัด เป็นตัวก�าหนด ได้แก่ พนักงานที่มีระยะเวลาในการปฏิบัติงานต�่ากว่า 1 ปี จ�านวน 5 คน พนักงานที่มีระยะเวลาในการปฏิบัติงาน 1 ปี 

จ�านวน 5 คน พนักงานที่มีระยะเวลาในการปฏิบัติงาน 2 ปี จ�านวน 5 คน พนักงานที่มีระยะเวลาในการปฏิบัติงานมากกว่า 3 ปี จ�านวน 3 

คน รวมกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการสัมภาษณ์ทั้งสิ้น จ�านวน 18 คน

2. ผู้วิจัยน�าแบบสอบถาม และแบบสัมภาษณ์ที่ได้มาตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของข้อมูล และน�ามาตรวจให้คะแนนตาม

เกณฑ์ทีต่ัง้ไว้ จากนัน้จึงน�าข้อมูลทีไ่ด้มาพมิพ์ลงเครือ่งคอมพวิเตอร์เพือ่เตรยีมวเิคราะห์ข้อมลูโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ส�าเรจ็รปูทางสถติิ

ในการวิเคราะห์ผลการศึกษาต่อไป 

สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล

1. สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ได้แก่ ค่าความถี่ (Frequency) และค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) 

และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 

2. สถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) เพื่อเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่าง ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน จ�าแนกตาม

ปัจจัยส่วนบุคคล โดยค่าสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ t-test และ One Way ANOVA และเพื่อศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพ

ในการปฏบิตังิานของพนกังาน โดยค่าสถติทิีใ่ช้ในการวเิคราะห์ข้อมลู ได้แก่ การวเิคราะห์การถดถอย (Regression Analysis) โดยได้ก�าหนด

นัยส�าคัญทางสถิติไว้ที่ระดับ 0.05

3. การวิเคราะห์เชิงเนื้อหา (Content Analysis) จากการสัมภาษณ์พนักงาน บริษัท ซัน เรย์ อินดัสทรีส์ (ประเทศไทย) จ�ากัด 

ผลการด�าเนินงาน/ผลการวิจัย 

ตอนที่ 1 ข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม

พนกังานฝ่ายผลติ บรษิทั ซนั เรย์ อินดสัทรส์ี (ประเทศไทย) จ�ากดั ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มอีายรุะหว่าง 31-35 ปี สถานภาพสมรส 

ทัง้หมดจบการศกึษาต�า่กว่าปรญิญาตร ีมตี�าแหน่งงานคอืระดบัปฏบิตั ิรายได้เฉลีย่ต่อเดอืนระหว่าง 15,001-20,000 บาท มรีะยะเวลาในการ

ปฏิบัติงานเฉลี่ย 1 ปี 1 เดือน และส่วนใหญ่มีระยะเวลาในการปฏิบัติงานต�่ากว่า 1 ปี 

ตอนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับปัจจัยในการท�างานของพนักงานฝ่ายผลิต บริษัท ซัน เรย์ อินดัสทรีส์ (ประเทศไทย) จ�ากัด 

พนักงานฝ่ายผลิตมีระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยในการท�างาน โดยภาพรวม อยู่ในระดับเห็นด้วยมาก  ซึ่งปัจจัยในการท�างาน

ทีอ่ยูใ่นระดบัค่าเฉลีย่สงูสดุ คอื ด้านความสมัพนัธ์กบับุคคลในทีท่�างาน รองลงมา ได้แก่ ด้านความมัน่คงก้าวหน้าในงาน และด้านความรูค้วาม

เข้าใจในงานที่ท�า ด้านขวัญและก�าลังใจในการท�างาน และด้านสภาพแวดล้อมในการท�างาน 
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ตอนที่ 3 ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงานฝ่ายผลิต บริษัท ซัน เรย์ อินดัสทรีส์ (ประเทศไทย) จ�ากัด

พนักงานฝ่ายผลิต มีระดับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน โดยภาพรวม อยู่ในระดับปฏิบัติมาก ซึ่งประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 

โดยภาพรวม ที่มีระดับการปฏิบัติอยู่ในระดับปฏิบัติมากเรียงตามค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ด้านปริมาณการผลิต รองลงมาได้แก่ ด้านความรวดเร็ว

ในการท�างาน และด้านคุณภาพ ตามล�าดับ 

ตอนที่ 4 การทดสอบสมมติฐาน

ประสทิธภิาพในการปฏบิตังิานของพนกังานฝ่ายผลติ บรษิทั ซนั เรย์ อนิดสัทรส์ี (ประเทศไทย) จ�ากดั มคีวามแตกต่างกนัเมือ่จ�าแนก

ตามปัจจัยส่วนบุคคล พบว่า เพศ (ด้านปริมาณการผลิต และด้านคุณภาพ) และต�าแหน่งงาน (โดยภาพรวม ด้านปริมาณการผลิต และด้าน

ความรวดเร็วในการท�างาน) มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ส่วนอายุ สถานภาพ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน และระยะ

เวลาในการปฏิบัติงาน ไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ จึงเป็นการยอมรับสมมติฐานข้อที่ 1 ที่ตั้งไว้ว่า ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของ

พนักงานฝ่ายผลิต บริษัท ซัน เรย์ อินดัสทรีส์ (ประเทศไทย) จ�ากัด มีความแตกต่างกันเมื่อจ�าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล

ปัจจัยในการท�างานส่งผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงานฝ่ายผลิต บริษัท ซัน เรย์ อินดัสทรีส์ (ประเทศไทย) จ�ากัด 

โดยภาพรวม พบว่า ตัวแปร ด้านความรู้และความเข้าใจในงานที่ท�า และด้านขวัญและก�าลังใจในการท�างาน สามารถท�านายความสัมพันธ์

ของปัจจัยในการท�างานกับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงานฝ่ายผลิต บริษัท ซัน เรย์ อินดัสทรีส์ (ประเทศไทย) จ�ากัด ได้ร้อยละ 

53.50 (R2 = 0.535) อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

ปัจจัยในการท�างานส่งผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงานฝ่ายผลิต บริษัท ซัน เรย์ อินดัสทรีส์ (ประเทศไทย) จ�ากัด 

ด้านปริมาณการผลิต พบว่า ตัวแปร ด้านความรู้และความเข้าใจในงานที่ท�า และด้านขวัญและก�าลังใจในการท�างาน สามารถท�านายความ

สมัพนัธ์ของปัจจยัในการท�างานกบัประสทิธภิาพในการปฏิบตังิานของพนกังานฝ่ายผลิต บรษิทั ซนั เรย์ อนิดสัทรส์ี (ประเทศไทย) จ�ากดั ด้าน

ปริมาณการผลิต ได้ร้อยละ 51.40 (R2 = 0.514) อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

ปัจจัยในการท�างานส่งผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงานฝ่ายผลิต บริษัท ซัน เรย์ อินดัสทรีส์ (ประเทศไทย) จ�ากัด 

ด้านคุณภาพงาน พบว่า ตัวแปร ด้านขวัญและก�าลังใจในการท�างาน สามารถท�านายความสัมพันธ์ของปัจจัยในการท�างานกับประสิทธิภาพ

ในการปฏิบัติงานของพนักงานฝ่ายผลิต บริษัท ซัน เรย์ อินดัสทรีส์ (ประเทศไทย) จ�ากัด ด้านคุณภาพงาน ได้ร้อยละ 41.80 (R2 = 0.418) 

อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

ปัจจัยในการท�างานส่งผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงานฝ่ายผลิต บริษัท ซัน เรย์ อินดัสทรีส์ (ประเทศไทย) จ�ากัด 

ด้านความรวดเรว็ในการท�างาน พบว่า ตวัแปร ด้านความรูแ้ละความเข้าใจในงานทีท่�า และด้านขวญัและก�าลงัใจในการท�างาน สามารถท�านาย

ความสมัพันธ์ของปัจจัยในการท�างานกบัประสทิธภิาพในการปฏบิตังิานของพนกังานฝ่ายผลิต บรษิทั ซนั เรย์ อนิดสัทรส์ี (ประเทศไทย) จ�ากดั 

ด้านความรวดเร็วในการท�างาน ได้ร้อยละ 54.00 (R2 = 0.540) อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

ตอนที่ 5 ผลการสัมภาษณ์เกี่ยวกับปัจจัยในการท�างาน และประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงานฝ่ายผลิต บริษัท ซัน 

เรย์ อินดัสทรีส์ (ประเทศไทย) จ�ากัด

1.  ปัจจัยในการท�างาน

 พนักงานฝ่ายผลิต บริษัท ซัน เรย์ อินดัสทรีส์ (ประเทศไทย) จ�ากัด บางคนยังไม่มีความเข้าใจในระบบ ขั้นตอน หรือมาตรฐาน 

รวมทั้งการท�างานที่อยู่ในความรับผิดชอบ บางคร้ังผู้ปฏิบัติงานไม่สามารถอธิบายได้ถึงปัญหาหรือผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการท�างานที่ผิด

พลาด จึงท�าให้เกิดการสื่อสารในขั้นตอนการปฏิบัติงานหรือปัญหาที่เกิดขึ้น เกิดความคลาดเคลื่อน อาจท�าให้เกิดการหลีกเลี่ยงการรับรู้ การ

เปลี่ยน แปลงระบบ หรือขั้นตอนการท�างานใหม่ ๆ  จึงท�าให้กระบวนการผลิตอาจไม่เป็นไปตามที่ตั้งเป้าหมายไว้ ต้องการให้องค์กรมีอุปกรณ์

และเครื่องมือในการปฏิบัติงาน ที่เหมาะสม และเพียงพอกับการผลิต ที่ส�าคัญคือ อุปกรณ์เหล่านั้นจะต้องมีความพร้อมในการท�างาน พร้อม

ทัง้ควรจดัให้มรีะบบการป้องกนัอนัตรายจากเครือ่งจกัร อกีทัง้พืน้ทีใ่นการปฏบิตังิานจะต้องมคีวามสะอาด เป็นระเบยีบ และเรยีบร้อย อากาศ

ถ่ายเท และขั้นตอนในกระบวนการผลิตจะต้องเกิดความคล่องตัว ไม่เป็นอุปสรรคต่อการผลิตชิ้นงาน อีกทั้ง ความสัมพันธ์ของพนักงานฝ่าย

ผลติ มกีารแบ่งกลุม่ความสมัพนัธ์ในการสนทิสนมกนัระหว่างกลุม่ จงึอาจท�าให้เกดิปัญหาระหว่างเพือ่นร่วมงาน รวมทัง้ความสนทิสนม ความ

จริงใจ และความเป็นกันเองจากผู้บังคับบัญชา ซึ่งนอกเหนือจากงานในหน้าที่แล้ว ผู้บังคับบัญชายังให้ความช่วยเหลือในเรื่องส่วนตัวในบาง

ครั้ง มีความต้องการโอกาสในการได้เลื่อนต�าแหน่งที่สูงขึ้น และมีความต้องการโอกาสต�าแหน่งที่ก้าวหน้า เพื่อความมั่นคงในหน้าที่การงาน 

อกีทัง้มคีวามต้องการโอกาสจากทางองค์กรในการได้รบัการฝึกอบรมเพือ่เพิม่พนู ทกัษะ ความรูท้ีเ่กีย่วข้องกบัการปฏบิตังิาน และต้องการให้

มีการสร้างบรรยากาศในการท�างาน ให้เกิดความผ่อนคลาย จัดแบ่งภาระหน้าที่และกระจายงานอย่างเป็นธรรมให้กับพนักงานฝ่ายผลิตทุก
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คน รวมทั้งจัดมาตรฐานของค่าแรงพนักงานให้เกิดความเหมาะสมกับงานที่ปฏิบัติ และควรมีการจัดสวัสดิการให้เหมาะสมกับต�าแหน่งงาน 

และระดับหน้าที่ในการปฏิบัติงานของพนักงานฝ่ายผลิต

2.  ด้านประสิทธิภาพในการท�างาน

   พนักงานฝ่ายผลิต บริษัท ซัน เรย์ อินดัสทรีส์ (ประเทศไทย) จ�ากัด ต้องการให้มีการก�าหนดเป้าหมายจ�านวนการผลิตที่พอดี

ไม่มากเกินไป พนักงานสามารถท�างานได้ตามเป้าหมายที่วางไว้ชิ้นงานที่ผลิตออกมา จะได้มีจ�านวนตรงตามที่ต้องการและมีมาตรฐานตามที่

ก�าหนด ต้องการให้มีการควบคุมการท�างานท่ีมีมาตรฐาน พนักงานท�างานได้ตรงตามเป้าหมาย เพ่ือให้งานออกมามีคุณภาพดี ต้องการให้

องค์กรมกีารควบคมุการท�างานทีม่มีาตรฐานและองค์กรมนีโยบายการท�างานทีต่รงต่อเวลา ทัง้นีอ้งค์กรควรมกีารก�าหนดโครงสร้างองค์กร ใน

การควบคมุการท�างานให้มมีาตรฐาน และต้องการให้องค์กรมีการก�าหนดนโยบายเกี่ยวกบัเวลาในการท�างานใหเ้กดิการท�างานที่ตรงต่อเวลา 

เพือ่ให้พนกังานฝ่ายผลิตสามารถปฏบิตังิานได้ตรงตามระยะเวลาทีก่�าหนด และชิน้งานจะต้องได้มาตรฐานของเมือ่เทยีบกบัมาตรฐานทีต้่องการ 

อภิปรายผล สรุปและข้อเสนอแนะ 

ปัจจัยอิทธิพลที่มีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงานฝ่ายผลิต บริษัท ซัน เรย์ อินดัสทรีส์ (ประเทศไทย) จ�ากัด จาก

การศึกษาพบว่า พนักงานฝ่ายผลิตมีระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยในการท�างาน โดยภาพรวม อยู่ในระดับเห็นด้วยมาก ซึ่งปัจจัยในการ

ท�างานทีอ่ยูใ่นระดบัค่าเฉลีย่สงูสดุ คอื ด้านความสมัพนัธ์กบับคุคลในทีท่�างาน รองลงมา ได้แก่ ด้านความมัน่คงก้าวหน้าในงาน และด้านความ

รู้ความเข้าใจในงานที่ท�า ด้านขวัญและก�าลังใจในการท�างาน และด้านสภาพ แวดล้อมในการท�างาน อีกทั้งประสิทธิภาพในการปฏิบัติ งาน

ของพนักงานฝ่ายผลิต บริษัท ซัน เรย์ อินดัสทรีส์ (ประเทศไทย) จ�ากัด มีความแตกต่างกันเมื่อจ�าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล พบว่า เพศ (ด้าน

ปริมาณการผลิต และด้านคุณภาพ) และต�าแหน่งงาน (โดยภาพรวม ด้านปริมาณการผลิต และด้านความรวดเร็วในการท�างาน) มีความแตก

ต่างกันอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ส่วนอายุ สถานภาพ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน และระยะเวลาในการปฏิบัติงาน ไม่มีความแตกต่าง

กนัอย่างมนียัส�าคัญ ซึง่ขัดแย้งกบังานวจิยัของ เสาวลกัษณ์ สวุรรณสว่าง (2550) ได้ศกึษาวจิยัเกีย่วกบัปัจจยัทีม่ผีลต่อประสทิธภิาพการท�างาน

ของพนักงานบริษัทประกันชีวิตในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการวิจัยพบว่า ลักษณะประชากรของพนักงานบริษัทประกันชีวิต ได้แก่ อายุ 

สถานภาพสมรส รายได้เฉลี่ยต่อเดือน ประสบการณ์ การท�างาน และระดับการศึกษาแตกต่างกัน จะมีประสิทธิภาพการท�างานแตกต่างกัน

อย่างมีนัยส�าคัญ ทางสถิติที่ระดับ 0.05 และสอดคล้องกับงานวิจัยของ ธิดารัตน์ สินแสง (2556) ได้ท�าการศึกษาเรื่อง ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อ

ประสทิธภิาพในการปฏบิตังิานของพนกังาน TMB ในเขตธรุกจิสมทุรปราการ จากผลการศกึษาพบว่า ความแตกต่างกนัของปัจจยัส่วนบคุคล

ตวัแปรอสิระด้านเพศ ระดบัการศกึษา มผีลต่อประสทิธภิาพในการปฏิบตังิานของพนกังาน TMB ในเขตธรุกจิสมทุรปราการ อย่างมนียัส�าคญั

ทางสถิติ 0.05

ส�าหรับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงานฝ่ายผลิต บริษัท ซัน เรย์ อินดัสทรีส์ (ประเทศไทย) จ�ากัด จากผลการศึกษาพบ

ว่า พนกังานฝ่ายผลติ มรีะดบัประสทิธภิาพในการปฏบิตังิาน โดยภาพรวม อยูใ่นระดบัปฏบิตัมิาก ซึง่ประสทิธภิาพในการปฏบิตังิาน โดยภาพ

รวม ที่มีระดับการปฏิบัติอยู่ในระดับปฏิบัติมากเรียงตามค่าเฉล่ียสูงสุด คือ ด้านปริมาณการผลิต รองลงมาได้แก่ ด้านความรวดเร็วในการ

ท�างาน และด้านคณุภาพ ตามล�าดบั อีกทั้ง ปัจจัยในการท�างานส่งผลต่อประสทิธภิาพในการปฏบิัติงานของพนักงานฝ่ายผลติ บรษิัท ซนั เรย์ 

อนิดสัทรส์ี (ประเทศไทย) จ�ากดั โดยภาพรวม พบว่า ตวัแปร ด้านความรูแ้ละความเข้าใจในงานทีท่�า และด้านขวญัและก�าลงัใจในการท�างาน 

สามารถท�านายความสัมพันธ์ของปัจจัยในการท�างานกับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงานฝ่ายผลิต บริษัท ซัน เรย์ อินดัสทรีส์ 

(ประเทศไทย) จ�ากัด ได้ ร้อยละ 53.50 (R2 = 0.535) อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ตัวแปร ด้านความรู้และความเข้าใจในงานที่ท�า 

และด้านขวญัและก�าลงัใจในการท�างาน สามารถท�านายความสัมพนัธ์ของปัจจยัในการท�างานกบัประสิทธภิาพในการปฏิบตังิานของพนกังาน

ฝ่ายผลิต บริษัท ซัน เรย์ อินดัสทรีส์ (ประเทศไทย) จ�ากัด ด้านปริมาณการผลิต ได้ร้อยละ 51.40 (R2 = 0.514) อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่

ระดับ 0.05 ตัวแปรด้านขวัญและก�าลังใจในการท�างาน สามารถท�านายความสัมพันธ์ของปัจจัยในการท�างานกับประสิทธิภาพในการปฏิบัติ

งานของพนกังานฝ่ายผลติ บรษิทั ซนั เรย์ อนิดสัทรส์ี (ประเทศไทย) จ�ากดั ด้านคณุภาพงาน ได้ร้อยละ 41.80 (R2 = 0.418) อยา่งมนียัส�าคญั

ทางสถิติท่ีระดับ 0.05 และตัวแปร ด้านความรู้และความเข้าใจในงานท่ีท�า และด้านขวัญและก�าลังใจในการท�างาน สามารถท�านายความ

สมัพนัธ์ของปัจจยัในการท�างานกบัประสทิธภิาพในการปฏิบตังิานของพนกังานฝ่ายผลิต บรษิทั ซนั เรย์ อนิดสัทรส์ี (ประเทศไทย) จ�ากดั ด้าน

ความรวดเร็วในการท�างาน ได้ร้อยละ 54.00 (R2 = 0.540) อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ บรรพต กิติ

สุนทร (2562) ได้ท�าการศึกษาเรื่อง ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรโรงพยาบาลกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร 

จากผลการศกึษาพบว่า ปัจจยัทีส่่งผลต่อประสทิธภิาพการปฏบิตังิานของบคุลากร โรงพยาบาลกระทุม่แบน จงัหวดัสมทุรสาคร พบว่า ระดบั
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ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานภาพรวมอยู่ในระดับมาก และระดับประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน ภาพรวมอยู่ในระดับมาก ในการทดสอบ

สมมุติฐาน พบว่า ปัจจัยด้านงานมีผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากร โรงพยาบาลกระทุ่มแบน อ�าเภอกระทุ่มแบน จังหวัด

สมุทรสาคร ร้อยละ 67 อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.0001

ข้อเสนอแนะ

1.  พนักงานฝ่ายผลิต บริษัท ซัน เรย์ อินดัสทรีส์ (ประเทศไทย) จ�ากัด ควรได้รับการฝึกอบรม ก่อนที่จะลงมือปฏิบัติงานจริง เพื่อ

ให้เกิดประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน

2.  บริษัทฯ ควรมีเจ้าหน้าที่ดูแลความปลอดภัยประจ�าบริษัทฯ โดยตรง เช่น อาหาร น�้า ห้องสุขา ฯลฯ เพื่อให้เกิดความมั่นใจใน

สวัสดิภาพของพนักงาน

3.  บริษัทฯ ควรให้ความยุติธรรมกับพนักงานทุกคนภายใต้กฎระเบียบของบริษัทฯ เท่าเทียมกัน

4.  บริษัทฯ ควรให้โอกาสในการศึกษาต่อ มีการอบรม เพิ่มพูนความรู้และคุณวุฒิ ให้กับพนักงานฝ่ายผลิต เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ

และทักษะในการปฏิบัติงานให้กับพนักงาน

5.  บริษัทฯ ควรมีการจัดสวัสดิการให้กับพนักงานมากกว่าที่กฎหมายแรงงานก�าหนด เพื่อเป็นการสร้างขวัญและก�าลังใจในการ

ปฏิบัติงาน 
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The Role Of Destination Images In The Perception Of Tourist Satisfaction, 

Tourist Loyalty, Case Study In Siem Reap Angkor National Park, Cambodia

Sophanit Touch

Abstract

The main purpose of this research is aims to analyses of destination image on tourist satisfaction and tourist 

Loyalty. As well as the basic relationship among context of Angkor heritage site in order to improve tourist sector 

development in the world heritage site of Cambodia. The research also intended to observe the mediating role of 

satisfaction and moderating role of gender, past experience and tourist origin in the proposed model. The report  

provides an overview of the resulted that show the affective factor is more relevant to a heritage destination of an 

historical archaeological nature, satisfaction destination Loyalty formed by tourist development in Cambodia,  

Cambodia’s Tourism involving business opportunities are discussed, and recommendations are suggested for the impact 

of tourism industry. The destination Loyalty research model are proposed and hypothesis has derived. The empirical 

data collected base on mean of closed-end questionnaire to the international tourist aged 18 or over with a total 

number of 260 questionnaires will conduct through an online survey due to the current situation of pandemic crisis. 

All the data are analyzed using PLS SEM Methodology and secondary from the current realities research observation 

and survey. 

Keywords: (Destination Image, Tourist Satisfaction, Tourist Loyalty, Tourism Study, Role of Destination image, Tourist 

Perceptions)

Introduction 

Today tourism industries are the most crucial industry in the world, especially for both developing and  

developed countries. Tourism growing from the huge profit and advantage it brings to any host country. According to 

a report from the (Southeast Asian Globe, 2017) “ In Cambodia Tourism is a key to Cambodia’s economy, Contributing 

12.2% of GDP last year, once a destination popular with adventurous western visitors, but Cambodia’s government 

looks ahead nowadays to focus on increasingly placed on one nation is China market”. According to the report from 

(MINISTRY OF TOURISM, 2018) “ Cambodia are welcomed close to 830,000 Chinese travelers in 2016 only up almost 

twenty percent from the previous year and almost hit the government’s goal of attracting two million Chinese tourists 

yearly”. The dramatically of increasing the tourism sector in Cambodia give a lot of opportunity and benefit to the 

Country which leads the economics of the country booming with a foreign investor as well.

In this case of an archaeological heritage destination, such as Angkor wat the world heritage site which attract 

the most tourist for the whole country is the importantly area to study, it is necessary to analyze the image formed 

by tourist and how this influence in their positive satisfaction.

Research objectives 

Based on the discussion in chapter one, this study goal to contribute to the understanding of the antecedent 

of destination Loyalty and result of destination image on the satisfaction and Loyalty of tourist. In addition, this study 

additionally investigates the influences studied variable such as gender, past experienced and tourist origin on the 

tourist Loyalty. Therefore, this study is undertaken with the following objectives:

The specific objective to be explore are:

To identify the measurement the destination image of Angkor archaeological park in multi dimensions
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To measure tourists ‘satisfaction as well as tourists’ Loyalty

To measure the tourist ‘Loyalty with the destination and the interrelationship of destination image, tourist 

satisfaction, and tourist Loyalty.

The study also aim to analyze on the tourists’ demographic and trip characteristics as well as significant  

differences in their evaluations in order to help the destination marketers and planner better understand their cus-

tomer’s behavior.

Research Question 

Based on the given objectives, the following research question was constructed to guide this study. By  

answering these questions, the article aims to focus on the research to define the main objective and narrow the 

outcome to indicate the objective of the research:

What are the role of attributes destination image that can influence on tourist perception?

What are the role of tourist satisfaction that can influence on tourist loyalty perception?

How do the image of destination, satisfaction and loyalty of tourist influence each other? 

This research is committed to measure the destination image in Siem Reap city, tourist satisfaction, tourist 

loyalty and to investigate the relationship among them, as well as to measure empirically test the construct that are 

influence tourist loyalty. 

Literature review and Theoretical framework

A careful systematic review of the relevant literature is an incredible step in any successful investigate in this 

research. In this chapter all the related documents have been supplemented and discussed within the framework of 

the study objectives.

The theoretical framework of the study focused on the image of the tourist destination, tourist satisfaction 

and loyalty of the destination. So this chapter will start discussing the relevant terms used in the study and then the 

study will provide more comprehensive discussion on image of the destination and the tourist satisfaction  

measurement. The last two sections of this chapter describe the relationship between destination and tourist  

satisfaction as well as the relationship between destination image, tourist satisfaction and tourist loyalty.

Relevant definition 

This section briefly introduces and discusses the definition of the key terms used in this research including 

tourism destination attribute, tourism destination image, and satisfaction, and tourist loyalty.

Destination image

The image of the destination is a decisive factor for the perceptions and evaluation of tourist (Huete-Alcocer, 

Martinez-Ruiz, López-Ruiz and Izquiedo-Yusta, 2019). The image is a crucial in promoting the destination because the 

key to success is what set on destination apart from other. (Nuria Huete Alcocer, Víctor Raúl López Ruiz, 2019, p. 3; 

María M. Carballo, 2015). The destination image is defined as a part of the image characteristic of a destination that 

subsequently influence the tourist’s decision to visit a particular holiday destination (Lan Phau, 2010, p. 2; Nirundon 

Tapachai, 2000).

The relationship between destination image and tourist satisfaction

According to the previous research was found that the image of the destination is strongly and positively 

related to the satisfaction of tourist visiting a destination. (Milman, and Pizam, 1995; Baloglu and McCleary, 1999;  

Castro, Armario and Ruiz, 2007; Chen and Tsai, 2007; Phillips and Jang , 2008; Alcaniz, Sanchez and Blas, 2009; Phau, 

Shanka and Dhayan, 2010; Qu, Kim and Im, 2011; Molinillo, Liebana-Cabanillas, Anaya-Sanche and Buhalis, 2018; 
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Chaulagain,, Wiitala and Fu, 2019).Therefore, the image of the destination can have a significant influence on the  

subjective tourist evaluation of the destination, the resulting behavior and the choice of the destination. (Castro,  

Armario and Ruiz, 2007; Chen and Gursoy, 2001; Chi, 2011; Dogan Gursoy, Joseph S. Chen and Christina G. Chi, 2014). 

In addition, studies also suggest that there is a positive relationship between image and satisfaction as well as image 

and quality.

Tourist Satisfaction

Satisfaction is one of the most variables while analyzing tourist behavior, as it influences the choice of travel 

destination, the consumption products and services and the decision to return. (Jang, S. and Feng, R., 2007; Suhail 

Ahmad and Mushtaq Darzi, 2018). The previous studies have shown that destination images plays a fundamental role 

in determining tourist’s satisfaction (Chi, C.G.Q. and Qu, H., 2008; Prayag, 2009; Tasci, A.D. and Gartner, W.C., 2007; 

Weisheng Chiu,Shiheng Zeng and Philip Shao-Tung Cheng , 2016).

The relationship between tourist satisfaction and Tourist Loyalty

Customer satisfaction is a main determinant of customer Loyalty in the revisit intention. Basically in the  

tourism industry tourist satisfaction play an important role in provide the opportunity for the revisit intention to the 

customer, there are many reason to further know tourist satisfaction influence factors. Moreover, It was found by (Tsaur, 

S.H., Chiu, Y.C. and Huang, C.H., 2002; Suhail Ahmad Bhat and Mushtaq Ahmad Darzi, 2018) that exist high correlation 

between satisfaction with the hotel service and tourist Loyalty is the main factor to influence on satisfaction.

Tourist Loyalty

Tourist Loyalty is one of the commonly used in international-behavioral measure in tourism literature. While 

repeat visitation has been consider an important outcome of destination Loyalty, studies also suggest that loyalty 

result in positive WOM behaviors. (Chang, 2013; Chi, 2011; Prayag and Ryan, 2012; Medet Yolal , Christina Geng-Qing 

Chi , Ossi Pesämaa , 2017). In consumer behavior studies, loyalty research has tied into customer’s purchase behavior 

of specific brands and products. The underlying goal of studying consumer loyalty is to understand consumer’s need 

and wants, in order to secure repeat purchase of particular brands and products targeted by Loyalty marketers (Joseph 

S. Chen, Dogan Gursoy , 2001 ).

The relationship between tourist Loyalty to destination image and tourist satisfaction

The relationship between satisfaction and the future intention behavior has been well established in the 

tourist Loyalty literature, the study also added satisfied travelers have a higher probility of choosing the destination 

again, and they are more likely to engage in positive recommendations to other (Wang, C. Y. and Hsu, M. K., 2010; 

Pimtong Tavitiyaman & Hailin Qu, 2013). Therefore, in the tourism literature, the strong positive relationship  

between satisfaction and Loyalty has been widely studied and confirmed to have a correlation on each other and 

demonstrated the mediating role of satisfaction between concentrated variables and Loyalty by many scholars (Yoon, 

Y. and Uysal, M. , 2005; Chen and Tsai, 2007; Chi and Qu, 2008; Lee, S., Jeon, S. and Kim,, 2011; Prayag and Ryan, 2012; 

Erawan, 2020).

Method and technique

The study is carried out in the Siem Reap the land of World heritage site in Cambodia. The study is  

conducted a questionnaire survey method online. The questionnaire is designed to collect information data from 

visitors who has visited the temple site. The question included in the questionnaire base on a thorough review of 

the literature and the specific characteristics of the destination. This paper is an achievement to measure the  

destination image of Angkor, to examine on the influences of tourist satisfaction and tourist loyalty and to investigate 

the relationship among them as well as to empirically test the construct that are likely to influence tourist loyalty.
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Questionnaire Design 

The questionnaire was developed to collect information from visitors who have visited temple complex.  

The question contained in the questionnaire base on questionnaire on the target of image and satisfaction question 

on tourist. The main target of the questionnaire is conducted to inquire visitor perception on the image of the  

destination as well as satisfaction of tourist toward the destination of Angkor Wat.

Destination image Questionnaire Design

According to the image literature, destination image is divided into 4 parts:

The first part consists of questions about the respondent’s personal information such as nationality, age, 

gender and education.

The second part deal with the respondents’ journey

The third part contains 19 statements about Angkor Wat with multi choice questions asking visitor to rate the 

level of correspondence with the performance and important image of Angkor attribute images that can characterize 

Angkor National park, such as historical and cultural attraction, friendliness of the local people, peaceful atmosphere, 

the unique life style of the local people, good food, special customs, the staff and tourist service.

The four part contained two open-ended question that will help determent the visitor opinion about which 

attributes is the most important to the visitors and best suited to Angkor. Where first question was designed to get a 

freely answer from visitor opinion on the image of Angkor national park. In addition, the question design above  

mainly focus on the functional and psychological holistic image. Hence, the second question is try to gather the visitor’s 

identification of unique components which consider Angkor national park as uniqueness from other historical  

destination. At the end of the questionnaire the survey will also try to summarize the recommendation and suggestion 

of the respondent to improve the image of the Angkor national park.

Sample and data collection process 

The sample in this research is selected based on the actual number of visitors to the Angkor archaeological 

park around 300 visitors will be questionnaire. The survey is aimed at international and local tourists who come from 

across all the provinces in Cambodia, both gender male and female. However the age restrict of the sample is fixed 

as the questionnaire is surveyed to tourist aged 18 and above. In addition, the information is collected about the 

visitors through the characteristic of (Genders, Past experience, Tourist origin etc).

Sample size : N ≥ 50 + 8m

Where N = the minimum number of sample size 

  m = the number of predictor

 In the research, there are 3 independent variables:
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Hence, the second question is try to gather the visitor’s identification of unique components which 
consider Angkor national park as uniqueness from other historical destination. At the end of the 
questionnaire the survey will also try to summarize the recommendation and suggestion of the 
respondent to improve the image of the Angkor national park. 

3. Sample and data collection process  

The sample in this research is selected based on the actual number of visitors to the Angkor 
archaeological park around 300 visitors will be questionnaire. The survey is aimed at international and 
local tourists who come from across all the provinces in Cambodia, both gender male and female. 
However the age restrict of the sample is fixed as the questionnaire is surveyed to tourist aged 18 and 
above. In addition, the information is collected about the visitors through the characteristic of 
(Genders, Past experience, Tourist origin etc). 

Sample size : N ≥ 50 + 8m 
Where N = the minimum number of sample size  

  m = the number of predictor 

 In the research, there are 3 independent variables: 

 N ≥ 50 + 8 m  

 N ≥ 50 +8 (3)  

In this research has received the minimum sample size is 74, this research will be need 260 
respondents that allowed to determine the profile of the typical tourist visiting Angkor Wat, and  a 
pilot test conducted to analyses the questionnaire in order to make any necessary results. 

4. Result 
4.1 Measurement Instrument Assessment 

To find out the attribute on empirical tourism study, in this research will reveal out all the 
attribute that have been used such as: Cognitive image (COI), Affective image (AF), unique image (UI), 
tourist satisfaction (TS) and tourist Loyalty (TR), among all of those attribute are analyzed to evaluate 
the reliability and validity of the measurement model are planned, observed and finalizing the finding 
of the this paper and interpret the outcome based on the calculations. The important performance of 
the attribute analysis that used in this research is aim to find out the gaps between the important and 
performance of every single attribute which is the basis for the implications to improve the destination 
images. In this research the result of attribute that offers to visitor are relevant to all the tourists, 
therefore through the initial analysis of importance of Siem Reap Angkor national park attributes. The 

N ≥ 74 

In this research has received the minimum sample size is 74, this research will be need 260 respondents that 

allowed to determine the profile of the typical tourist visiting Angkor Wat, and a pilot test conducted to analyses the 

questionnaire in order to make any necessary results.
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Result

Measurement Instrument Assessment

To find out the attribute on empirical tourism study, in this research will reveal out all the attribute that have 

been used such as: Cognitive image (COI), Affective image (AF), unique image (UI), tourist satisfaction (TS) and tourist 

Loyalty (TR), among all of those attribute are analyzed to evaluate the reliability and validity of the measurement 

model are planned, observed and finalizing the finding of the this paper and interpret the outcome based on the 

calculations. The important performance of the attribute analysis that used in this research is aim to find out the gaps 

between the important and performance of every single attribute which is the basis for the implications to improve 

the destination images. In this research the result of attribute that offers to visitor are relevant to all the tourists, 

therefore through the initial analysis of importance of Siem Reap Angkor national park attributes. The result of this 

research is intended to provide useful information to the destination planners and marketers. In this research the 

important attribute to measure the destination image is conducted by a 4-level interval scale which range from (1 =” 

totally unimportant”) to ( 4 =” very important”).
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The reliability analysis is the most used case for tourism study, the reliability analysis is used to test the 

goodness of all variable with the use of Cronbach’s alpha coefficient. The measurement model of construct score that 

the Cronbach’s alpha use should be at least 0.7 to consider as the reliable results. However, in this study the value 

for each variable is above 0.70, so they are valid for the Analysis. (See in Table 3.5)

Throughout the initial analyze of tourist perceptions on the important attributes of destination image, this 

research provides a successful interest and useful information to the destination. Result from the data analysis 

indicated that CI (cognitive image), AF (affective image), UI (unique image), TS (tourist satisfaction), TR (tourist loyalty) 

which show the value of important level. Accordingly, the result also concluded that all attributes destination images 

are significant important to the visitors decision choosing their destination. Initially, assessment of visitors on the 

performance of attribute images also implemented the reliability test with Cronbach’s alpha coefficient is used in the 

satisfaction analysis showed that the value for each of every variable is above 0.80 providing that the variable are 

reliable,. The result of reliability analysis is given in the (Table 3.5).

Structural Model 
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PLS-SEM gives the coefficient of determination R-squared (R2) value to an independent variable that range 

from 0 to 100 percent in the structural model and the path coefficients. The result of R2 is given totally 30% of the 

variance in the tourist satisfaction that direct effect on independent variable. It dictated the strength of relationship 

between each dimension. The next calculation is using bootstrap to generate the statistical result in (Table 3.6), 

including standard error, beta, t-value, p –value (2 sided) it also provide the affect result that involved in path 

coefficient whether the result were accept or reject. 

In this empirically study the structure model result of hypothesis path show the accepted and rejects result 

(see in Table 3.6) as detailed:

Accept Hypothesis: H1A (β  = 0.22, t = 3.54) significant effect on tourist satisfaction, H1B (β = 0.044, t = 0.81) 

significant effect on tourist Loyalty, H2B (β  = 0.083, t = 0.76) significant effect on tourist Loyalty, H3B (β = - 0.40,

t = 0.69) significant effect on tourist satisfaction, H4 (β = 0.061, t = 1.78) significant effect on tourist Loyalty.

Reject Hypothesis: H2A (β = -0.31, t = -4.28) is not significant effect on tourist satisfaction, H3B (β  = -0.012,

t = -0.38) is not significant effect on tourist on tourist loyalty.

In summary, the research result confirmed that hypothesis cognitive image (CI), has a positive flounce factor 

effect on perception of tourist satisfaction and tourist Loyalty which indicated that (CI) has a strongly correlation to 

tourist satisfaction and tourist loyalty.  

The Result of structure analysis

According to the (Figure 3.6) below the result reveal that Affective image is an insignificant factor effect on 

tourist satisfaction toward the visit intention to Siem Reap Angkor national park. Yet the unique image is an insignificant 

factor that effect on tourist Loyalty toward the visit intention to Siem Reap Angkor national park as well. Nevertheless, 

all the variable have their own functional factor to influence such as: cognitive image got the influence factor impact 

on the perception of tourist satisfaction and tourist Loyalty, affective image got influence factor impact on the 

perception of tourist Loyalty, unique image got influence factor impact on tourist satisfaction, and tourist satisfaction 

got interrelation to tourist Loyalty.
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CONCLUSION AND RECOMMENDATION

In this chapter the author is going to conclude by summarizing the significant finding of this research, as well 

as recommendations for further research. In this research paper the significant is to study the role of destination image 

in perception tourist satisfaction and tourist Loyalty case study in Siem Reap Cambodia. This research using survey 

questionnaire method to collecting the data, the sample size that we got from respondent is 260 but only 242 is a 

valid data that have been used in this research. The period that we use to collecting the data is started from 24  

October 2020 to 14 November 2020. The data that have been collected in this research is analyze in quantitative 

methodology by using the Adanco program.

The influence factor that we found the most from the respondent is male, age between 18-30 year olds 

Bachelor degree background, full – time employees, domestic traveler, visit the destination site at least one time, 

traveling alone, traveling by car, stay at 3-4 star hotel, 3 night stayed, and the most influence factor on traveling 

decision to is social network, internet, and the main purpose of the travel is for holiday, and we got highly performance 

of 99% agreed by the visitor to recommend the destination site to other, which was indicated that the tourist Loyalty 

to the destination is highly positive to visitors mindset after visiting.
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การวางแผนการสื่อสารทางการตลาดแบบครบวงจร และการบริหารลูกค้าสัมพันธ์ 

ส�าหรับผู้ประกอบการธุรกิจแบตเตอรี่รถยนต์ กรณีศึกษาร้านตาต้าแบตเตอรี่ จังหวัดเชียงราย

Integrated Marketing Communication And Customer Relationship Management 

Planning For Car Batteries Business Case Study Of Tata Battery Store In Chiang-Rai

ฉัตรชนก จงพิทักษ์ธรรม1 และ อาจารย์ ดร.ปิยธิดา เพียรลุประสิทธิ์2

Chatchanok Jongphithaktham1 and Arjan Dr.Piyatida Pianluprasidh2

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

บทคัดย่อ

 การค้นคว้าน้ีมีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะทางประชากรศาสตร์ พฤติกรรมของผู้บริโภค การสื่อสาร 

การตลาดแบบครบวงจร การบริหารลูกค้าสัมพันธ์ และความจงรักภักดีของลูกค้าร้าน ตาต้าแบตเตอรี่ จังหวัดเชียงราย และวางแผนการ

สื่อสารทางการตลาดแบบครบวงจรและการบริหารลูกค้าสัมพันธ์ส�าหรับผู้ประกอบการธุรกิจแบตเตอรี่ กลุ่มตัวอย่าง คือ ผู้บริโภคสินค้า

ประเภทแบตเตอรี่ ลูกค้าของร้านตาต้าแบตเตอร่ีจ�านวน 400 คน เป็นงานวิจัยเชิงปริมาณ ใช้แบบสอบถามเก็บข้อมูล สถิติเชิงพรรณนา

วิเคราะห์ข้อมูล ทดสอบสมมติฐานด้วย T-test One-way Anova Chi-square เพื่อหาค่าความสัมพันธ์ของตัวแปร ระดับนัยส�าคัญทางสถิติ 

0.05 ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า 1) ปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ที่แตกต่างกัน ด้านเพศ ไม่มีผลต่อกัน แต่ปัจจัย ด้านอายุ มีผลต่อความ

จงรักภักดีอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 2) ด้านพฤติกรรมของผู้บริโภค มีผลต่อปัจจัยความจงรักภักดี อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ  

3) ด้านการสื่อสารทางการตลาดแบบครบวงจร มีผลต่อปัจจัยความจงรักภักดีของลูกค้าร้านตาต้าเมื่อพิจารณาระดับความสัมพันธ์ ในภาพ

รวมอยู่ในระดับสูง มีค่า 0.758 4) ด้านการบริหารลูกค้าสัมพันธ์ มีผลต่อปัจจัยความจงรักภักดีของลูกค้าร้านตาต้าแบตเตอรี่ มีความสัมพันธ์

เชงิบวกกบัความจงรกัภกัดขีองลกูค้า ทัง้ในด้านภาพรวม รายด้านอย่างมนียัส�าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 เมือ่พจิารณาระดบัความสมัพนัธ์ใน

ภาพรวม มีค่า 0.833

ค�าส�าคัญ: สื่อสารการตลาด, บริหารลูกค้าสัมพันธ์, แบตเตอรี่

Abstract

 This research aims to study the relationship between demographic characteristics, consumer behavior, 

Integrated Marketing Communications, Customer relationship management and Customer loyalty of Tata Battery in 

Chiang Rai. For Plan Integrated Marketing Communication and Customer Relationship Management for car battery 

entrepreneurs. The example is the people consumed car battery products, customer of Tata battery store in Chiang-rai 

400 people. This is a quantitative research and use questionnaire to collect data. Then use descriptive statistics to 

analyze the data. Statistical hypothesis was test with T-test, One-way Anova, Chi-Square. Finding the relationship  

between the two variables at the significance level 0.05. The results of hypothesis test showed that 1) Different  

demographic factors, gender, did not affect each other, but age factors on loyalty statistically significant 0.05 level. 

2) Customer behavior factors, affect the loyalty factor with statistical significance. 3) Integrated marketing  

communication affects the customer loyalty factor of the Tata Battery store and considering the level of correlation 

and the overall was at a high level with a value of 0.758. 4) Customer relationship management. Affects the customer 

loyalty factor of the Tata Battery store. There is a positive relationship with customer loyalty. Both in terms of overall 

each aspect were statistically significant at the 0.05 level when considering the overall relationship level with a value 

of 0.833.

Keywords: IMC, CRM, Car Battery
1 บรหิารธรุกจิมหาบณัฑติ สาขาวชิาบรหิารธรุกจิ มหาวทิยาลยัแม่ฟ้าหลวง Department of Management, Mae Fah Luang University, E-mail 6251203254@

lamduan.mfu.ac.th. 



418

National Research Conference 2021: NRC 2021
“Business beyond the Pandemic”

21 สิงหาคม 2564

คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

1. บทน�า

 การประกอบธรุกจิในปัจจบุนันัน้มอีย่างมากมาย ขึน้อยูก่บัผู้ประกอบการว่าจะเล็งเหน็ช่องทางหรอืโอกาสใด ทีจ่ะเป็นตวัขบัเคลือ่น

ธุรกิจ ให้บรรลุเป้าหมาย มีผลก�าไรหรือผลประกอบการที่ดี อีกทั้งประสบความส�าเร็จและอยู่รอดได้ในตลาดที่มีการแข่งขันที่สูงขึ้นอย่างต่อ

เนือ่ง อกีหนึง่อตุสาหกรรมทีย่งัคงได้รับความนยิม ไม่ว่าโลกจะมกีารเปลีย่นแปลงไปอย่างไร นัน่คอื อตุสาหกรรมยานยนต์ ทีย่งัคงได้รับความ

สนใจและมกีารปรบัปรงุพฒันาตามยคุตามสมยัอยูเ่สมอ จากข้อมลู รถทีจ่ดทะเบยีนสะสมประจ�าปี 2563 ข้อมลู ณ วนัที ่31 กรกฎาคม 2563

(รายงานสถิติการขนส่งประจ�าปี 2562, กรมการขนส่งทางบก กองแผนงานกลุ่มสถิติการขนส่ง) ระบุไว้ว่า รวมข้อมูลทั่วประเทศ มีรถจด

ทะเบียนมากถึง 41,094,113 คัน รวมทั่วภาคเหนืออยู่ที่ 7,190,009 คัน และ ในจังหวัดเชียงราย 764,424 คัน สถิติข้างต้น ท�าให้เห็นว่า

อตัราการใช้รถของประชาชนมอีตัราการเพิม่มากขึน้ จงึส่งผลให้เกดิธรุกจิเกีย่วกบัยานยนต์และอะไหล่รถยนต์มากขึน้ โดยเฉพาะอตุสาหกรรม

ประเภทแบตเตอรี่รถยนต์ที่ผู้บริโภคมีความต้องการเพิ่มขึ้นตามไปด้วย ซึ่งสอดคล้องกับ สถาบันยานยนต์แห่งประเทศไทย (2562) กล่าวไว้

ว่า ภาพรวมของอุตสาหกรรมยานยนต์มีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้นตั้งแต่ปี พ.ศ. 2561 กลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ยังมีการปรับตัวเพื่อเตรียมพร้อม

รับ Smart Mobility ค่ายรถยนต์หลายค่ายได้มีการผลิตรถยนต์ไฟฟ้า ผลิตรถไฮบริด, รถปล๊ักอินไฮบริด และรถไฟฟ้าพลังงานแบตเตอรี่  

อีกทั้งยังมีการส่งเสริมให้มีการผลิตแบตเตอรี่ส�าหรับรถยนต์ไฟฟ้า ซึ่งคาดว่าจะเริ่มผลิตตั้งแต่ปี 2562 เป็นต้นไป จากการเปลี่ยนแปลงของ

เทคโนโลยีในปัจจุบัน จึงส่งผลให้ตลาดยานยนต์ ตลาดแบตเตอรี่ เริ่มมีการวางแผนเปลี่ยนแปลงระบบ และสร้างมาตรฐานใหม่ๆในการผลิต

แบตเตอรี่รถยนต์ออกสู่ตลาด เช่น บริษัท จีเอส แบตเตอรี่มีการวางแผนเพิ่มการผลิต และเปิดโรงงานผลิตแบตเตอรี่ทั้งในประเทศและต่าง

ประเทศเพื่อเพิ่มยอดขาย อีกทั้งยังพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ๆเพื่อให้ตอบสนองกับความต้องการของรถไฟฟ้าพลังงานแบตเตอรี่ ปัจจุบันในพื้นที่

จงัหวดัเชยีงราย ต่างกม็ตีลาดธรุกจิแบตเตอรีร่ถยนต์เพิม่มากขึน้ ดงัจะเหน็ได้จากหลายพืน้ทีข่องจังหวดัเชยีงรายมร้ีานแบตเตอรีเ่กดิขึน้อย่าง

มากมาย มีการแข่งกันทางการตลาดที่สูงขึ้น อีกทั้งในปัจจุบันยังมีเรื่องของการผลิตรถยนต์พลังงานไฟฟ้า หรือ EV เข้ามา ซึ่งในอนาคตน่าจะ

ส่งผลกระทบต่อผู้ประกอบการแบตเตอรี่หรืออะไหล่รถยนต์เป็นอย่างมาก จากเหตุผลที่กล่าวมาข้างต้น ผู้วิจัยจึงเล็งเห็นความส�าคัญในการ

ศึกษาเรื่อง “การวางแผนการสื่อสารทางการตลาด และการบริหารลูกค้าสัมพันธ์ส�าหรับผู้ประกอบการธุรกิจแบตเตอรี่รถยนต์ กรณีศึกษา 

ร้านตาต้าแบตเตอรี ่จงัหวดัเชยีงราย” ว่ามปัีจจยัใดบ้างทีใ่ช้ประกอบการตดัสินใจ และผู้ประกอบการควรจะใช้เครือ่งมอืส่ือสารทางการตลาด

แบบครบวงจรหรือการบริหารลูกค้าสัมพันธ์ชนิดใดในการวางแผนกลยุทธ์เพื่อโฆษณาสินค้า และบริการเพื่อช่วยในการขยายช่องทางในด้าน

การติดต่อส่ือสาร และวางแผนการจัดจ�าหน่ายสินค้าให้เข้าถึงกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย อีกทั้งยังดึงดูดให้ลูกค้าเข้ามาใช้บริการธุรกิจแบตเตอรี่

รถยนต์กันมากขึ้น เพื่อเป็นการเพิ่มยอดขาย และผลก�าไรให้กับผู้ประกอบการแบตเตอรี่รถยนต์ในจังหวัดเชียงราย

 1.1  วัตถุประสงค์ของการวิจัย

  เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะทางประชากรศาสตร์ พฤติกรรมของผู้บริโภค การส่ือสารการตลาดแบบครบวงจร  

การบริหารลูกค้าสัมพันธ์ และความจงรักภักดีของลูกค้าร้าน ตาต้าแบตเตอรี่ จังหวัดเชียงราย

 1.2  สมมติฐานของการวิจัย

  1.  ปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ที่แตกต่างกันมีผลต่อปัจจัยด้านความจงรักภักดีของลูกค้าร้านตาต้าแบตเตอรี่ที่แตกต่าง

  2.  ปัจจัยด้านพฤติกรรมของผู้บริโภคที่แตกต่างกันมีผลต่อปัจจัยด้านความจงรักภักดีของลูกค้าร้านตาต้าแบตเตอรี่

  3.  ปัจจยัด้านการสือ่สารทางการตลาดแบบครบวงจร(IMC) มผีลต่อปัจจยัด้านความจงรกัภักดีของลูกค้าร้านตาต้าแบตเตอรี่

  4.  ปัจจัยด้านการบริหารลูกค้าสัมพันธ์ (CRM) มีผลต่อปัจจัยด้านความจงรักภักดีของลูกค้าร้านตาต้าแบตเตอรี่

 1.3  ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

  ท�าให้ทราบถึงปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ และพฤติกรรมของผู้บริโภค ประกอบการวิเคราะห์การตัดสินใจซื้อของผู้บริโภค 

เพื่อเป็นแนวทางในการวางแผนกลยุทธ์ทางการตลาด ส�าหรับผู้ประกอบการธุรกิจแบตเตอรี่รถยนต์ และท�าให้ทราบถึงการสื่อสารการตลาด

แบบครบวงจร (IMC) และการบริหารลูกค้าสัมพันธ์ (CRM) ที่มีผลต่อพฤติกรรมการเลือกซื้อแบตเตอรี่รถยนต์ สามารถเพิ่มยอดขายและ 

ผลก�าไรให้กับผู้ประกอบการธุรกิจแบตเตอรี่รถยนต์ได้ และเพื่อน�ามาปรับใช้ในการพัฒนาความสัมพันธ์ และรักษาความสัมพันธ์ระหว่าง 

ผู้ประกอบการธุรกิจแบตเตอรี่รถยนต์กับลูกค้าให้ยืนยาวที่สุด
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2.  การทบทวนวรรณกรรม

 ผู้วิจัยได้ศึกษาเนื้อหา ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องดังต่อไปนี้

 2.1  ทฤษฎีการสื่อสารทางการตลาดแบบครบวงจร

  การสื่อสารการตลาด (Marketing Communication) คือ รูปแบบของการสื่อสาร ที่มีผู้ส่งข่าวสาร นั่นคือ ผู้ผลิตสินค้าหรือ

บริการ ผู้จัดจ�าหน่ายสินค้า ฝ่ายโฆษณาของบริษัท พนักงานขาย จัดส่งข่าวสารในรูปแบบของสัญลักษณ์ ภาพ เสียง แสง การเคลื่อนไหว  

ตัวอักษร ค�าพูด เสียงเพลง และอื่นๆ ผ่านช่องทางการสื่อสารประเภทต่างๆ หรือส่งโดยตรงไปยังผู้รับสาร ซ่ึงเป็นกลุ่มเป้าหมายของผู้ส่ง

ข่าวสาร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้รับข่าวสารตอบสนองไปในทิศทางที่ต้องการ(ชื่นจิตต์: 2540, 4) กล่าวโดยสรุป การสื่อสารทางการตลาด

แบบครบวงจรเป็นการสื่อสารระหว่างผู้ขายและผู้ซื้อ โดยผ่านจุดติดต่อ หรือที่เรียกว่า Contact Point ผ่านสื่อหรือตัวกลาง ในหลายด้าน  

ดังต่อไปนี้ ด้านการโฆษณา ด้านการขายโดยพนักงาน ด้านการส่งเสริมการขาย ด้านการสื่อสาร ณ จุดซื้อ และด้านการบริการ ซึ่งตัวกลาง

เหล่านี้จะเป็นตัวแทนของผู้ขายที่ต้องการที่จะส่งผ่านข้อมูลหรือสื่อต่างๆสู่ผู้บริโภค ให้ผู้บริโภคมีความเข้าใจที่ตรงกัน และเกิดการซื้อขาย

สินค้าและบริการเกิดขึ้น โดยที่การสื่อสารการตลาดแบบครบวงจรหรือ IMC น้ันจะเป็นเครื่องมือ หรือเป็นตัวกลางในการสื่อสาร  

โดยส่วนมากในกลุ่มธุรกิจมักจะใช้เครื่องมือ IMC นี้เป็นตัวช่วยในการส่งผ่านข้อมูลไปยังกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย เพื่อให้เกิดการตอบสนองหรือ

การซื้อ-ขายสินค้าและบริการในที่สุด

 2.2  ทฤษฎีการบริหารลูกค้าสัมพันธ์

  Melinda Nykamp (2003) ให้ค�านิยาม CRM ไว้ว่า เป็นการมุ่งเน้นให้คุณค่าสูงสุดแก่ลูกค้า โดยผ่านวิธีการสื่อสารการตลาด 

วิธีการให้บริการ รวมถึงวิธีการแบบดั้งเดิม เช่น สินค้า ราคา การส่งเสริมการขาย และสถานที่จัดจ�าหน่าย ซึ่ง Pepper & Rogers(1993)  

ได้กล่าวถึง ความหมายของการบริหารลูกค้าสัมพันธ์ ไว้ว่า การบริหารลูกค้าสัมพันธ์ในการด�าเนินธุรกิจ หมายถึง การเปลี่ยนแนวคิด 

จากการหาลูกค้ามาสู่การรักษาลูกค้า และ ร.ศ.ชื่นจิตต์ แจ้งเจนกิจ (2546) กล่าวว่า CRM หรือ Customer Relationship Management 

คือ การบริหารลูกค้าสัมพันธ์ หมายถึงกิจกรรมทางการตลาดที่กระท�าต่อลูกค้า ซึ่งอาจจะเป็นลูกค้าผู้บริโภค หรือคนกลางในช่องทางการจัด

จ�าหน่ายแต่ละรายอย่างต่อเน่ือง โดยมุ่งให้ลูกค้าเกิดความเข้าใจมีการรับรู้ที่ดี ตลอดจนรู้สึกชอบบริษัทและสินค้าหรือบริการของบริษัท  

กล่าวโดยสรุป การบริหารลูกค้าสัมพันธ์ นั้นเป็นการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างผู้ประกอบการ ร้านค้า บริษัท กับลูกค้าหรือผู้ซื้อสินค้า และ

บริการ และเป็นเครื่องมือที่เหมาะสมที่จะน�ามาใช้เพื่อเป็นแนวทางในการวางแผน และการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีแก่ลูกค้า ซ่ึงเป็นปัจจัยท่ี

ส�าคัญส�าหรับนักธุรกิจท่ีจะต้องค�านึงถึงการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้า และการบริหารลูกค้าสัมพันธ์นั้นสามารถแบ่งได้ดังนี้ ด้านการ

ติดตามลูกค้า ด้านการบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้า ด้านการรักษาลูกค้า และ ด้านการเข้าใจความคาดหวังของลูกค้า

 2.3  ทฤษฎีและแนวคิดเรื่องความจงรักภักดี

  นักวิชาการได้ให้ความหมายความภักดีของลูกค้า โดยในช่วงแรก จะพิจารณาในมุมมองเชิงพฤติกรรม(Behavioral Loyalty) 

ซึง่ส่วนใหญ่ วดัจากความต่อเนือ่งของการซ้ือ ต่อมาได้ขยายมมุมองครอบคลมุไปยงัความภกัดเีชงิทศันคต ิ(Attitude loyalty) และการอธบิาย

ความหมายของความภักดีของลูกค้าในปัจจุบัน ได้น�าทั้งสองมุมมองมาพิจารณาร่วมกัน เป็นความภักดีในเชิงรวม (Composite loyalty)  

ซึ่งสามารถสรุป ค�านิยามเกี่ยวกับความภักดีของลูกค้าได้ ดังนี้ (สุมิตรา,2561)

  Kumar and Reinartz (2006) ได้ให้ค�านิยามไว้ว่า ลูกค้าที่จงรักภักดีต่อสินค้า หรือบุคคลที่มีความเชื่อมั่นและมีความศรัทธา

อย่างแรงกล้าว่า บริษัทนั้น ๆ จะสามารถตอบสนองความปรารถนาทั้ง Needs และ Wants ของพวกเขาได้ดีที่สุด ทั้งในปัจจุบัน และใน

อนาคต จนท�าให้บริษัทคู่แข่งไม่ถูกเลือกมาพิจารณาในการซื้อ และลูกค้ามีความเต็มใจที่จะใช้สินค้าอย่างต่อเนื่องในอนาคต รวมถึงมีความ

พร้อมทีจ่ะท�าหน้าทีเ่ปรยีบเสมอืนเป็นผูแ้ทนขององค์กร ในการประชาสมัพนัธ์เชญิชวนให้บคุคลใกล้ชดิ คนรูจ้กั รวมทัง้ญาตสินทิของพวกเขา

สุมิตรา ดีธรรม (2561) สรุปความภักดีในตราสินค้าไว้ว่า เป็นความชอบของผู้บริโภคที่ซื้อตราสินค้า เฉพาะเจาะจงในประเภทเดียวกันของ

ผลิตภัณฑ์เหนือตราสินค้าอื่น ๆ ท้ังหมด เป็นความชอบอย่างสูงที่ไม่เปล่ียนแปลง และมีทัศนคติเชิงบวก จากความเชื่อมั่น การนึกถึงหรือ 

ตรงใจผูบ้รโิภค ละเกดิการซือ้ซ�า้ต่อเนือ่งตลอดมา ซึง่เป็นความตัง้ใจ และพฤตกิรรมของลกูค้าทีม่คีวามผกูพนักับการซือ้สนิค้าอย่างสม�า่เสมอ  

รวมถึงพฤติกรรมการบอกต่อไปยังบุคคลอื่น และการมีส่วนร่วมในการปกป้องสินค้าที่ตนเองพึงพอใจ

3.  วิธีด�าเนินการวิจัย

  เป็นการวจิยัเชงิปรมิาณ (Quantitative Research) โดยใช้แบบสอบถาม (Questionnaire) เป็นเครือ่งมอืในการเกบ็รวบรวม

ขอ้มูล ประชากรทีใ่ช ้คือ ผูบ้ริโภคสนิค้าประเภทแบตเตอรี่รถยนต์ ลกูคา้ของรา้นตาตา้แบตเตอรี่ และผู้วิจยัได้ท�าการสุม่กลุ่มตวัอยา่งแบบไม่
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ใช้ความน่าจะเป็น (Nonprobability Sampling) (ที่ต้องใช้การสุ่มกลุ่มตัวอย่างแบบไม่ใช้ความน่าจะเป็น เพราะไม่ทราบจ�านวนประชากร

ที่แท้จริง ท�าให้ไม่สามารถใช้การเลือกหน่วยตัวอย่างโดยใช้ความน่าจะเป็นได้ อีกทั้งยังต้องค�านึงถึงความสะดวกทั้งทางด้านเวลา และวิธีการ

เกบ็รวบรวมข้อมลูเป็นหลกั จงึเลอืกการสุม่กลุม่ตัวอย่างแบบไม่ใช้ความน่าจะเป็น และเลือกหน่วยตวัอย่างแบบเจาะจงกลุ่มลูกค้า Purposive 

Sampling) ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% โดยให้ค่าผิดพลาดไม่เกิน 5% ใช้สูตรของคอแครน (Cochran,1977) ในการทดสอบค่าเครื่องมือที่ใช้

ในการเก็บข้อมูลประชากร ใช้ในกรณีที่ไม่ทราบขนาดของประชากรที่แน่นอน แต่ทราบว่าประชากรที่ต้องการส�ารวจนั้นมีจ�านวนมากกรณีที่

ไม่ทราบค่าสัดส่วนของประชากร หรือ p = 0.5 ใช้สูตร 
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ธุรกิจ หมายถึง การเปลี่ยนแนวคิด จากการหาลูกค้ามาสู่การรักษาลูกค้า และ ร.ศ.ช่ืนจิตต์ แจ้งเจนกิจ (2546) กล่าวว่า CRM 
หรือ Customer Relationship Management คือ การบริหารลูกค้าสัมพันธ์ หมายถึงกิจกรรมทางการตลาดที่กระทำต่อลูกค้า 
ซึ่งอาจจะเป็นลูกค้าผู้บริโภค หรือคนกลางในช่องทางการจัดจำหน่ายแต่ละรายอย่างต่อเนื่อง  โดยมุ่งให้ลูกค้าเกิดความเข้าใจมี
การรับรู้ที่ดี ตลอดจนรู้สึกชอบบริษัทและสินค้าหรือบริการของบริษัท  กล่าวโดยสรุป การบริหารลูกค้าสัมพันธ์ นั้นเป็นการ
สร้างความสัมพันธ์ระหว่างผู้ประกอบการ ร้านค้า บริษัท กับลูกค้าหรือผู้ซื้อสินค้า และบริการ และเป็นเครื่องมือที่เหมาะสมที่
จะนำมาใช้เพื่อเป็นแนวทางในการวางแผน และการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีแก่ลูกค้า ซึ่งเป็นปัจจัยที่สำคัญสำหรับนักธุรกิจที่
จะต้องคำนึงถึงการสร้างความสัมพันธ์ท่ีดีกับลูกค้า และการบริหารลูกค้าสัมพันธ์นั้นสามารถแบ่งได้ดังนี้ ด้านการติดตามลูกค้า 
ด้านการบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้า ด้านการรักษาลูกค้า และ ด้านการเข้าใจความคาดหวังของลูกค้า  

2.3 ทฤษฎีและแนวคิดเร่ืองความจงรักภักด ี
นักวิชาการได้ให้ความหมายความภักดีของลูกค้า โดยในช่วงแรก จะพิจารณาในมุมมองเชิงพฤติกรรม (Behavioral Loyalty) 
ซึ่งส่วนใหญ่ วัดจากความต่อเนื่องของการซื้อ ต่อมาได้ขยายมุมมองครอบคลุมไปยังความภักดีเชิงทัศนคติ (Attitude loyalty)  
และการอธิบายความหมายของความภักดีของลูกค้าในปัจจุบัน ได้นำทั้งสองมุมมองมาพิจารณาร่วมกัน เป็นความภักดีในเชิง
รวม (Composite loyalty) ซึ่งสามารถสรุป คำนิยามเกี่ยวกับความภักดีของลูกค้าได้ ดังนี้ (สุมิตรา,2561) 
Kumar and Reinartz (2006) ได้ให้คำนิยามไว้ว่า ลูกค้าที่จงรักภักดีต่อสินค้า หรือบุคคลที่มีความเชื่อมั่นและมีความศรัทธา
อย่างแรงกล้าว่า บริษัทนั้น ๆ จะสามารถตอบสนองความปรารถนาทั้ง Needs และ Wants ของพวกเขาได้ดีที่สุด ทั้งใน
ปัจจุบัน และในอนาคต จนทำให้บริษัทคู่แข่งไม่ถูกเลือกมาพิจารณาในการซื้อ และลูกค้ามีความเต็มใจที่จะใช้สินค้าอย่าง
ต่อเนื่องในอนาคต รวมถึงมีความพร้อมที่จะทำหน้าที่เปรียบเสมือนเป็นผู้แทนขององค์กร ในการประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้
บุคคลใกล้ชิด คนรู้จัก รวมทั้งญาติสนิทของพวกเขา 
สุมิตรา ดีธรรม (2561) สรุปความภักดีในตราสินค้าไว้ว่า เป็นความชอบของผู้บริโภคที่ซื้อตราสินค้า เฉพาะเจาะจงในประเภท
เดียวกันของผลิตภัณฑ์เหนือตราสินค้าอ่ืน ๆ ทั้งหมด เป็นความชอบอย่างสูงที่ไม่เปลี่ยนแปลง และมีทัศนคติเชิงบวก จากความ
เชื่อมั่น การนึกถึงหรือตรงใจผู้บริโภค ละเกิดการซื้อซ้ำต่อเนื่องตลอดมา ซึ่งเป็นความตั้งใจ และพฤติกรรมของลูกค้าที่มีความ
ผูกพันกับการซื้อสินค้าอย่างสม่ำเสมอ รวมถึงพฤติกรรมการบอกต่อไปยังบุคคลอื่น และการมีส่วนร่วมในการปกป้องสินค้าที่
ตนเองพึงพอใจ  
3. วิธีด าเนินการวิจยั 

เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดยใช้แบบสอบถาม(Questionnaire) เป็นเครื่องมือในการเก็บ
รวบรวมข้อมูล ประชากรที่ใช้ คือ ผู้บริโภคสินค้าประเภทแบตเตอรี่รถยนต์ ลูกค้าของร้านตาต้าแบตเตอรี่ และผู้วิจัยได้ทำการ
สุ่มกลุ่มตัวอย่างแบบไม่ใช้ความน่าจะเป็น (Nonprobability Sampling) (ที่ต้องใช้การสุ่มกลุ่มตัวอย่างแบบไม่ใช้ความน่าจะ
เป็น เพราะไม่ทราบจำนวนประชากรที่แท้จริง ทำให้ไม่สามารถใช้การเลือกหน่วยตัวอย่างโดยใช้ความน่าจะเป็นได้ อีกทั้งยัง
ต้องคำนึงถึงความสะดวกทั้งทางด้านเวลา และวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นหลัก จึงเลือกการสุ่มกลุ่มตัวอย่างแบบไม่ใช้ความ
น่าจะเป็น และเลือกหน่วยตัวอย่างแบบเจาะจงกลุ่มลูกค้า Purposive Sampling) ที ่ระดับความเชื ่อมั ่น 95% โดยให้ค่า
ผิดพลาดไม่เกิน 5% ใช้สูตรของคอแครน (Cochran,1977) ในการทดสอบค่าเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูลประชากร ใช้ใน
กรณีที่ไม่ทราบขนาดของประชากรที่แน่นอน แต่ทราบว่าประชากรที่ต้องการสำรวจนั้นมีจำนวนมาก  

กรณีที่ไม่ทราบค่าสัดส่วนของประชากร หรือ p = 0.5  ใช้สูตร 𝒏𝒏=
𝒁𝒁𝟐𝟐

𝟒𝟒𝟒𝟒𝟐𝟐 𝑛𝑛 = 384.16     385      คน คน จึงเลือกใช้กลุ่มตัวอย่างประชากรจ�านวน 

400 คน (จากการค�านวณขนาดของกลุม่ตวัอย่างทีใ่ช้ในการศึกษาครัง้นี ้ต้องใช้กลุ่มตวัอย่างไม่น้อยกว่า 385 คน โดยเพิม่จ�านวนกลุม่ตวัอย่าง

เป็นจ�านวนทั้งสิ้น 400 คน ใช้กลุ่มตัวอย่างประชากรจ�านวน 400 คน เนื่องจากเพื่อป้องกันความเสี่ยงในการเก็บข้อมูลที่ผิดพลาดที่อาจจะ

เกิดขึ้น) เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัยและท�าการเก็บรวบรวมข้อมูลในการวิจัยในครั้งนี้ คือ แบบสอบถาม (Questionnaire) โดยเป็นลักษณะ

ค�าถามแบบปลายปิด (Close ended question) ผู้วิจัยท�าการเก็บข้อมูล และวิเคราะห์ข้อมูล ด้วยสถิติ ดังต่อไปนี้

 3.1  สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistic)

  ส่วนท่ี 1 ข้อมูลเก่ียวกับข้อมูลท่ัวไป ด้านประชากรศาสตร์ของกลุ่มลูกค้าประเภทธุรกิจแบตเตอร่ีรถยนต์ในจังหวัดเชียงราย

วิเคราะห์โดยใช้สถิติพื้นฐาน โดยแสดงผลเป็นการแจกแจงค่าความถี่ (Frequency) โดยสรุปผลเป็นค่าร้อยละ

  ส่วนที่ 2 ข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมของผู้บริโภคประเภทธุรกิจแบตเตอรี่รถยนต์ในจังหวัดเชียงราย โดยแสดงผลเป็น ค่าเฉลี่ย 

(Mean) ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) แสดงผลตาราง Crosstabs เพื่อแสดงการกระจายของข้อมูล

 3.2 สถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistic)

  สมมติฐานท่ี 1 ปัจจัยด้านประชากรศาสตร์มีผลต่อปัจจัยด้านความจงรักภักดีของลูกค้าร้านตาต้าแบตเตอรี่ วิเคราะห์ข้อมูล

เปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ ใช้สถิติทดสอบสมมติฐานด้วย Independent sample T-test และสถิติ

การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) ระดับนัยส�าคัญที่ 0.05

  สมมตฐิานที ่2 ปัจจัยด้านพฤตกิรรมของผูบ้รโิภคทีแ่ตกต่างกันมีผลต่อปัจจยัด้านความจงรักภักดขีองลูกค้าร้านตาต้าแบตเตอรี่ 

วิเคราะห์ข้อมูลเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉล่ียปัจจัยด้านพฤติกรรมของผู้บริโภค โดยใช้สถิติทดสอบสมมติฐานด้วย Chi-Square 

สถิติการวิเคราะห์ทดสอบความสัมพันธ์ของตัวแปร ระดับนัยส�าคัญที่ 0.05

  สมมติฐานที่ 3 ปัจจัยด้านการสื่อสารทางการตลาดแบบครบวงจร (IMC) มีผลต่อปัจจัยด้านความจงรักภักดีของลูกค้าร้านตา

ต้าแบตเตอรี ่วเิคราะห์ความสมัพนัธ์เชงิเหตผุลตวัแปรอสิระ คอื การสือ่สารทางการตลาดแบบครบวงจร คอื การโฆษณา การขายโดยพนกังาน 

การส่งเสริมการขาย การสื่อสาร ณ จุดซื้อ และการบริการลูกค้าที่มีผลต่อตัวแปรตามปัจจัยด้านความจงรักภักดี คือ การตัดสินใจซื้อซ�้า 

การมคีวามผกูพันในระยะยาว และการแนะน�าต่อสนิค้าและบรกิาร โดยใช้สถิติทดสอบสมมตฐิานด้วย Chi-Square สถิติการวเิคราะห์ทดสอบ

ความสัมพันธ์ของตัวแปร ระดับนัยส�าคัญที่ 0.05 และการหาค่าความสัมพันธ์ของทั้งสองตัวแปรด้วย ค่า Correlation (R)

  สมมติฐานที่ 4 ปัจจัยด้านการบริหารลูกค้าสัมพันธ์ (CRM) มีผลต่อปัจจัยด้านความจงรักภักดีของลูกค้าร้านตาต้าแบตเตอรี่ 

วิเคราะห์ความสัมพันธ์เชิงเหตุผลตัวแปรอิสระ คือ ปัจจัยการบริหารลูกค้าสัมพันธ์ คือ ด้านการติดตามลูกค้า ด้านการสร้างความสัมพันธ์กับ

ลูกค้า ด้านการรักษาลูกค้า และด้านการเข้าใจความคาดหวังของลูกค้า ที่มีผลต่อตัวแปรตามปัจจัยด้านความจงรักภักดี คือ การตัดสินใจซื้อ

ซ�้า การมีความผูกพันในระยะยาว และการแนะน�าต่อสินค้าและบริการ โดยใช้สถิติทดสอบสมมติฐานด้วย Chi-Square สถิติการวิเคราะห์

ทดสอบความสัมพันธ์ของตัวแปร ระดับนัยส�าคัญที่ 0.05 และการหาค่าความสัมพันธ์ของทั้งสองตัวแปรด้วย ค่า Correlation (R)

4.  ผลการวิเคราะห์ข้อมูล

 ผลการทดสอบสมมติฐาน สมมติฐานท่ี 1 ปัจจยัด้านประชากรศาสตร์ทีแ่ตกต่างกนัมผีลต่อปัจจยัด้านความจงรกัภกัดขีองลกูค้าร้าน

ตาต้าแบตเตอรี่ ผลการทดสอบสมมติฐานด้วย T-test การวิเคราะห์ข้อมูลเปรียบเทียบความแตกต่างของการเปรียบเทียบปัจจัยด้านความ

จงรักภักดีของลูกค้า ร้านตาต้าแบตเตอรี่จ�าแนกตามเพศ พบว่า ปัจจัยในภาพรวม พบว่าไม่มีผลต่อกันอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

และผลการทดสอบสมมติฐานด้วย One Way Anova การวิเคราะห์เปรียบเทียบความแตกต่างของการเปรียบเทียบปัจจัยด้านความจงรัก

ภักดีของลูกค้าร้านตาต้าแบตเตอรี่ จ�าแนกตาม อายุ พบว่าปัจจัยในภาพรวมพบว่า มีผลต่อกันอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 เมื่อ

พิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านการตัดสินใจซื้อซ�้า การมีความผูกพันในระยะยาว และการบอกต่อ มีผลต่อกันอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ 

0.05
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คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

 สมมติฐานที่ 2 ปัจจัยด้านพฤติกรรมของผู้บริโภคมีผลต่อความจงรักภักดีของลูกค้าร้านตาต้าแบตเตอรี่การทดสอบสมมติฐานด้วย 

Chi-square สรุปผลการทดสอบได้ว่า ปัจจัยด้านพฤติกรรมของผู้บริโภคด้านประเภทรถยนต์ ขนาดของเครื่องยนต์ ยี่ห้อแบตเตอรี่ สิ่งส�าคัญ

ในการเลือกซื้อแบตเตอรี่ สถานท่ีในการเลือกซื้อแบตเตอรี่ บุคคลที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซ้ือ มีผลต่อปัจจัยด้านความจงรักภักดีในภาพ

รวม ด้านการตัดสินใจซื้อซ�้า และด้านการบอกต่อ อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ 0.05

 สมมติฐานที่ 3 ปัจจัยด้านการสื่อสารทางการตลาดแบบครบวงจร(IMC) มีผลต่อปัจจัยด้านความจงรักภักดีของลูกค้าร้านตาต้า

แบตเตอรี ่พบว่า ปัจจยัด้านการสือ่สารทางการตลาดแบบครบวงจร มคีวามสมัพนัธ์เชงิบวกกบัความจงรกัภกัดขีองลกูค้าร้านตาต้าแบตเตอรี่ 

ทั้งในด้านภาพรวมและรายด้านอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 เม่ือพิจารณาระดับความสัมพันธ์การส่ือสารทางการตลาดแบบครบ

วงจร (IMC) กับความจงรักภักดีของลูกค้าร้านตาต้าแบตเตอรี่ พบว่า ความสัมพันธ์ในภาพรวมอยู่ในระดับสูง มีค่า 0.758

 สมมติฐานท่ี 4 ปัจจัยด้านการบริหารลูกค้าสัมพันธ์ (CRM) มีผลต่อปัจจัยด้านความจงรักภักดีของลูกค้าร้านตาต้าแบตเตอรี่  

พบว่า ปัจจัยด้านการบริหารลูกค้าสัมพันธ์ มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับความจงรักภักดีของลูกค้าร้านตาต้าแบตเตอรี่ ทั้งในด้านภาพรวม  

และรายด้านอย่างมนียัส�าคญัทางสถิตทิีร่ะดบั 0.05 เม่ือพจิารณาระดบัความสัมพนัธ์การบรหิารลกูค้าสมัพนัธ์ (CRM) กับความจงรกัภกัดขีอง

ลูกค้าร้านตาต้าแบตเตอรี่ พบว่า ความสัมพันธ์ในภาพรวมอยู่ในระดับสูง มีค่า 0.833

5.  สรุปผลและอภิปรายผล

 สรุปผลการทดสอบสมมตฐิานข้อที ่1 ได้ว่า ปัจจยัด้านประชากรศาสตร์ทีแ่ตกต่างกัน ในด้านอายุ และระดับการศึกษามผีลต่อปัจจยั

ด้านความจงรักภักดีของลูกค้าร้านตาต้าแบตเตอรี่ แต่ปัจจัยด้านเพศ สถานภาพ อาชีพ รายได้เฉลี่ยที่แตกต่างกัน ไม่มีผลต่อปัจจัยด้านความ

จงรักภักดีของลูกค้าร้านตาต้าแบตเตอรี่ อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ 0.05 สอดคล้องกับ งานวิจัยของ วศิน สันหกรณ์ (2557) ศึกษาเรื่อง 

ลักษณะทางประชากร พฤติกรรมการเปิดรับสื่อและปัจจัยทางการตลาดที่มีผลต่อการซ้ืออะไหล่ประดับยนต์ในสินค้าประเภทหลอดไฟหน้า

รถยนต์ ที่กล่าวไว้ว่าปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ด้านเพศที่แตกต่างกัน จะมีปัจจัยในการตัดสินใจที่แตกต่างกัน สามารถอธิบายได้ว่าเพศชาย

จะให้ความส�าคญัต่อปัจจยัด้านผลติภณัฑ์มากกว่าเพศหญงิ สนิค้าประเภทประดบัยนต์รถยนต์เป็นสนิค้าทีจ่ดัอยูใ่นกลุม่ความสนใจของผูช้าย

กลุม่ตวัอย่างทีเ่ป็นผูช้ายจะมุง่เน้นคณุภาพของสนิค้า ความหลากหลายของผลติภณัฑ์ ลกัษณะด้านประชากรศาสตร์เป็นปัจจยัพืน้ฐานในการ

ก�าหนดกลุ่มของผู้บริโภค

 สรุปผลการทดสอบสมมติฐานข้อท่ี 2 ได้ว่า ปัจจัยด้านพฤติกรรมของผู้บริโภคท่ีแตกต่างกัน ในด้าน ประเภทรถยนต์ ขนาดของ

เครื่องยนต์ ยี่ห้อแบตเตอรี่ สิ่งส�าคัญในการเลือกซ้ือแบตเตอรี่ สถานที่ในการเลือกซื้อแบตเตอรี่ และบุคคลที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซ้ือ 

มีผลต่อปัจจัยด้านความจงรักภักดีของลูกค้าร้านตาต้าแบตเตอรี่ อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ 0.05 ดังที่ ไมโน (Mowen and Mino,1998:5) 

ให้ความหมายของพฤตกิรรมผูบ้รโิภคว่าเป็นการศกึษาในการซือ้ และกระบวนการแลกเปล่ียนทีเ่กีย่วข้องกบัการได้มาของการบรโิภคอันเกีย่ว

กบัสนิค้าบริการประสบการณ์ และ ดงัทีง่านวจิยัของ สริพิล ตนัตสินัตสิม (2557) เรือ่ง การสือ่สารทางการตลาดแบบบรูณาการท่ีมผีลต่อการ

ตัดสินใจซื้อสินค้าออนไลน์ของประชากรในเขตเทศบาลเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก กล่าวว่า พฤติกรรมการซ้ือของผู้บริโภคหมายถึง  

การที่บุคคลเกิดแรงจูงใจเพื่อให้เกิดการตัดสินใจที่จะท�าการซื้อ การใช้ การจ่ายสินค้า และบริการเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค

 สรุปผลการทดสอบสมมติฐานข้อที่ 3 ได้ว่า ปัจจัยด้านการสื่อสารทางการตลาดแบบครบวงจร (IMC) ในด้านการโฆษณา การขาย

โดยพนกังาน การส่งเสรมิการขาย การสือ่สาร ณ จดุซ้ือ และการบริการลูกค้า มผีลต่อปัจจยัด้านความจงรกัภกัดขีองลูกค้าร้านตาต้าแบตเตอรี่ 

อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ 0.05 ดังทฤษฎีที่ว่า ปัจจัยด้านการสื่อสารทางการตลาดแบบครบวงจร ด้านการขายโดยพนักงาน การมีพนักงาน

ที่มีความรู้ ความช�านาญในการขายแบตเตอรี่รถยนต์ และการมีพนักงานที่มีความกระตือรือร้น สุภาพ เป็นมิตร และเต็มใจให้บริการ มีผลต่อ

การตัดสินใจมาใช้บริการซ�้าในระดับมากที่สุด สอดคล้องกับ เหมสุดา สันติมิตร (2558) ได้ศึกษาเรื่อง กลยุทธ์การสื่อสารทางการตลาดแบบ

บรูณาการ (IMC) ส�าหรบัผูป้ระกอบการธรุกจิรถจกัรยานยนต์บิก๊ไบค์ในเขตกรงุเทพมหานคร ว่าปัจจยัทางด้านการสือ่สารทางการตลาดแบบ

บรูณาการ ด้านการขายโดยพนกังาน ด้านพนกังานมบุีคลกิภาพทีด่ ีแต่งกายด ีมคีวามสภุาพอ่อนน้อม ท�าให้ลูกค้าอยากพบปะคยุด้วย สมัพนัธ์

กับพฤติกรรมการเลือกซื้อรถจักรยานยนต์ประเภทบิ๊กไบค์มากที่สุด ปัจจัยด้านการสื่อสารทางการตลาดแบบครบวงจร ด้านการส่งเสริมการ

ขาย พบว่า การช�าระเงินหลากหลายช่องทาง เช่น บัตรเครดิต โอนเงินผ่าน QR Code และการให้ส่วนลด หรือของแถมแก่ลูกค้ามีผลต่อการ

ตดัสนิใจมาใช้บริการซ�า้อยูใ่นระดับมาก สอดคล้องกบั งานวจิยัของ นทัธมน ค�าสแีก้ว (2558) ศกึษาเรือ่ง การส่ือสารทางการตลาดทีม่อีทิธพิล

ต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการของรถยนต์เชฟโรเลตในจังหวัดร้อยเอ็ด ว่าด้านการส่งเสริมการขาย ธุรกิจมีการให้ส่วนลด ของแถมตรงกับ

ความต้องการ และความพอใจของลูกค้ามีระบบการซื้อเงินสด เงินผ่อนให้เลือกหลายรูปแบบ ปัจจัยด้านการสื่อสารทางการตลาดแบบครบ
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วงจร ด้านการสื่อสาร ณ จุดซื้อ พบว่า ป้ายหน้าร้านที่มีความโดดเด่น สามารถมองเห็นได้ชัดเจน และ ณ จุดซื้อพนักงานทุกคนสามารถให้ค�า

แนะน�าเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์แบตเตอรี่รถยนต์ได้ดี สอดคล้องกับงานวิจัยของ ณัฐพงษ์ นามวงค์ (2560) ศึกษาเรื่อง การสื่อสารทางการตลาดที่

มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซ้ือสลากออมทรัพย์ ธ.ก.ส. ในเขตเทศบาลเมืองแม่เหียะ อ�าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ว่า การต้ังแผ่นป้าย

ประชาสัมพันธ์บริเวณธนาคาร ธ.ก.ส. มองเห็นง่ายๆสะดุดตาพนักงานให้ค�าแนะน�าเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สลากออมทรัพย์ธ.ก.ส. และให้บริการ

ลูกค้าได้อย่างรวดเร็วมีผลอยู่ในระดับมากในด้านการสื่อสาร ณ จุดซ้ือ ปัจจัยด้านการส่ือสารทางการตลาดแบบครบวงจร ด้านการบริการ

ลกูค้ามผีลต่อการตดัสนิใจมาใช้บรกิารซ�า้อยูใ่นระดบัมากทีสุ่ด ได้แก่ การเคลมสินค้าได้เมือ่มปัีญหา การให้บรกิารเปล่ียนแบตเตอร่ีนอกสถาน

ที ่และการบรกิารหลงัการขายทีเ่หมาะสมเช่น การเตมิน�า้กลัน่แบตเตอรี ่การตรวจสอบระบบไฟ ไดชาร์จ สอดคล้องกบัแนวคดิของ Duncan 

(2008) การบริการลูกค้า เป็นกระบวนการในการบริหารประสบการณ์ที่ลูกค้ามีต่อตราสินค้า เป็นกระบวนการที่ออกแบบมาเพื่อดูแลความ

ต้องการในขณะที่ลูกค้าซื้อ และใช้สินค้า

 สรุปผลการทดสอบสมมติฐานข้อที่ 4 ได้ว่า ปัจจัยด้านการบริหารลูกค้าสัมพันธ์ (CRM) ในด้าน การติดตามลูกค้า การสร้างความ

สัมพันธ์กับลูกค้า การรักษาลูกค้า และการเข้าใจความคาดหวังของลูกค้า มีผลต่อปัจจัยด้านความจงรักภักดีของลูกค้าร้านตาต้าแบตเตอรี่

อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ 0.05 สอดคล้องกับงานวิจัยของ ปดิวรัดา จันดา (2558) เรื่อง การบริหารลูกค้าสัมพันธ์มีผลต่อความจงรักภักดี

ของลูกค้า กรณีศึกษา บริษัท อาซีฟา จ�ากัด(มหาชน) กล่าวไว้ว่า การบริหารลูกค้าสัมพันธ์ คือกระบวนการหรือกิจกรรมทางการตลาด 

ซึ่งเป็นกลยุทธ์ทางธุรกิจที่น�ามาใช้ปฏิบัติต่อลูกค้า ซึ่งน�ามาสู่การสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า เพื่อให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจในสินค้า 

และบริการ ตลอดจนการรักษาลูกค้าเพื่อให้ลูกค้าเกิดความจงรักภักดีในตราสินค้า และไม่เปลี่ยนแปลงไปซื้อหรือใช้บริการของคู่แข่ง 

ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ กิติยา ปลื้มจิตไพบูลย์ (2557) ศึกษาเรื่อง แนวทางในการพัฒนาการบริหารลูกค้าสัมพันธ์ส�าหรับลูกค้าองค์กร 

ของธุรกิจอินเทอร์เน็ต ว่าการบริหารลูกค้าสัมพันธ์นั้นไม่สามารถท�าได้เพียงแค่ส่วนใดส่วนหนึ่งเท่านั้น แต่จะต้องใช้ส่วนผสมการส่งเสริมการ

ตลาดทุกตวั ไม่ว่าจะเป็นการโฆษณา การส่งเสรมิการขาย การประชาสมัพนัธ์ การขายโดยบคุคล และการตลาดแบบเจาะจง เพือ่ให้การบรหิาร

ลูกค้าสัมพันธ์สัมฤทธ์ิผล จากการศึกษาสมมติฐานท้ัง 4 ข้อ สามารถสรุปวัตถุประสงค์ของการวิจัย ได้ว่าการศึกษาด้านประชากรศาสตร์ 

และการศึกษาด้านพฤติกรรมของผู้บริโภคของลูกค้าเป็นปัจจัยขั้นต้น ที่ผู้วิจัยควรศึกษา เข้าใจ และรับรู้ว่ากลุ่มลูกค้าของธุรกิจตนเอง 

เป็นกลุ่มลูกค้าแบบไหน ประเภทไหน มีความต้องการเป็นอย่างไร เป็นการศึกษาถึงปัจจัยขั้นพื้นฐานของผู้บริโภค เพื่อน�ามาคิดวิเคราะห์ 

ประกอบกับปัจจัยแวดล้อมอื่นๆที่ควรน�ามาวางแผนเพื่อการจัดการในการพัฒนาธุรกิจ เช่น การสื่อสารทางการตลาดแบบครบวงจร (IMC) 

และการบริหารลูกค้าสัมพันธ์ (CRM) ควรจะมีการปรับปรุงวางแผนพัฒนาปัจจัยต่างๆเหล่านี้อย่างไร เพื่อให้ตอบสนองความต้องการของ

ลูกค้าได้อย่างถูกต้อง เป็นการเพิ่มประสิทธิภาพให้กับร้านค้าหรือผู้ประกอบการ อีกทั้งยังเป็นการเพิ่มประสิทธิผลในด้านการท�าก�าไร 

และเพิ่มยอดขายให้กับผู้ประกอบการธุรกิจแบตเตอรี่รถยนต์

ตารางที่ 1  ตารางแสดงความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยด้านการสื่อสารทางการตลาดแบบครบวงจร (IMC) ที่มีผลต่อปัจจัยด้านความจงรักภักดี

ของลูกค้า

การสื่อสารทางการตลาดแบบครบวงจร (IMC)
ความจงรักภักดีของลูกค้าร้านตาต้าแบตเตอรี่

R Sig.

1. การโฆษณา 0.213 0.000c

2. การขายโดยพนักงาน 0.543 0.000c

3. การส่งเสริมการขาย 0.656 0.000c

4. การสื่อสาร ณ จุดซื้อ 0.575 0.000c

5. การบริการลูกค้า 0.684 0.000c

ภาพรวม 0.758 0.000c

***มีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
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ตารางที่ 2  ตารางแสดงความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยด้านการบริหารลูกค้าสัมพันธ์ (CRM) มีผลต่อปัจจัยด้านความจงรักภักดีของลูกค้า

การบริหารลูกค้าสัมพันธ์ (CRM)
ความจงรักภักดีของลูกค้าร้านตาต้าแบตเตอรี่

R Sig.

1. การติดตามลูกค้า 0.720 0.000c

2. การสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า 0.667 0.000c

3. การรักษาลูกค้า 0.765 0.000c

4. การเข้าใจความคาดหวังของลูกค้า 0.611 0.000c

ภาพรวม 0.833 0.000c

ตารางที่ 3  สรุปผลการทดสอบสมมติฐาน
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ตารางท่ี 3 สรุปผลการทดสอบสมมตฐิาน 
สมมติฐาน ตัวแปรต้น ต้วแปรตาม สถิติที่ใช ้ ค่านัยสำคัญ ผลการทดสอบ 

สมมติฐานที่ 1 1.เพศ 
ความ

จงรักภักด ี
ของลูกค้า 
ร้านตาตา้
แบตเตอรี ่

T-test 0.076 ปฏิเสธ 
2.อาย ุ Anova 0.002* ยอมรับ 
3.สถานภาพ Anova 0.130 ปฏิเสธ 
4.อาชีพ Anova 0.090 ปฏิเสธ 
5.รายได้เฉลีย่ Anova 0.193 ปฏิเสธ 
6.ระดับการศึกษา Anova 0.000* ยอมรับ 

สมมติฐานที่ 2 1.ประเภทรถยนต ์
ความ

จงรักภักด ี
ของลูกค้า 
ร้านตาตา้
แบตเตอรี ่

Chi-Square 0.005* ยอมรับ 
2.ขนาดเครื่องยนต ์ Chi-Square 0.000* ยอมรับ 
3.ยี่ห้อแบตเตอรี ่ Chi-Square 0.000* ยอมรับ 
4.สิ่งสำคัญในการซื้อ Chi-Square 0.013* ยอมรับ 
5.สถานท่ีในการเลือกซื้อ Chi-Square 0.000* ยอมรับ 
6.บุคคลที่มีอิทธิพล Chi-Square 0.029* ยอมรับ 

สมมติฐานที่ 3 1.การโฆษณา ความ
จงรักภักด ี
ของลูกค้า 
ร้านตาตา้
แบตเตอรี ่

R/Chi-Square 0.000* ยอมรับ 
2.การขายโดยพนักงาน R/Chi-Square 0.000* ยอมรับ 
3.การส่งเสริมการขาย R/Chi-Square 0.000* ยอมรับ 
4.การสื่อสาร ณ จดุซื้อ R/Chi-Square 0.000* ยอมรับ 
5.การบริการลูกค้า R/Chi-Square 0.000* ยอมรับ 

สมมติฐานที่ 4 1.การติดตามลูกค้า ความ
จงรักภักด ี
ของลูกค้า 
ร้านตาตา้
แบตเตอรี ่

R/Chi-Square 0.000* ยอมรับ 
2.การสรา้งความสมัพันธ์ R/Chi-Square 0.000* ยอมรับ 

3.การรักษาลูกคา้ R/Chi-Square 0.000* ยอมรับ 

4.การเข้าใจความคาดหวัง R/Chi-Square 0.000* ยอมรับ 
 

5. กิตติกรรมประกาศ  
การศึกษาการค้นคว้าอิสระฉบับนี้ จะไม่สำเร็จไปได้ด้วยดี ถ้าปราศจากบุคคลต่อไปนี้ ครอบครัว คณาจารย์ รุ่นพี่ 

เพื่อนๆ และขอขอบคุณ อาจารย์ ดร.ปิยธิดา  เพียรลุประสิทธ์ิ อาจารย์ที่ปรึกษา และ อาจารย์ สุพรรณิการ์ ขวัญเมือง ที่ได้
สละเวลาให้คำปรึกษา ช้ีแนะ และแนะนำให้ปรับปรุงแก้ไขในข้อผิดพลาดต่างๆ จนทำให้การค้นคว้าอิสระเรื่อง การวางแผน
การสื่อสารทางการตลาดแบบครบวงจร และการบริหารลูกค้าสัมพันธ์ สำหรับผู้ประกอบการธุรกิจแบตเตอรี่รถยนต์ 
กรณีศึกษา ร้านตาต้าแบตเตอรี่ จังหวัดเชียงราย ฉบับนี้สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี อีกทั้งยังขอขอบคุณคณาจารย์ทุกท่านท่ี  
ประสิทธิประสาทวิชาความรู้ และขอขอบคุณบุคลากรทุกท่านที่เกี่ยวข้อง ขอขอบคุณลูกค้าร้านตาต้าแบตเตอรี่ทุกท่านท่ี
สละเวลาในการตอบแบบสอบถาม และที่ขาดไม่ได้คือขอขอบคุณครอบครัวและบุคคลใกล้ชิด ที่เป็นทั้งกำลังใจ กำลังกาย
และกำลังทรัพย์ ในการช่วยเหลือทุกด้านมาโดยตลอด ทำให้ผู้วิจัยมีกำลังใจในการทำวิจั ยในครั้งนี้ ผู้วิจัยภูมิใจและตั้งใจ 
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5.  กิตติกรรมประกาศ

 การศึกษาการค้นคว้าอิสระฉบับน้ี จะไม่ส�าเร็จไปได้ด้วยดี ถ้าปราศจากบุคคลต่อไปนี้ ครอบครัว คณาจารย์ รุ่นพี่ เพื่อนๆ  

และขอขอบคุณ อาจารย์ ดร.ปิยธิดา เพียรลุประสิทธิ์ อาจารย์ที่ปรึกษา และ อาจารย์ สุพรรณิการ์ ขวัญเมือง ที่ได้สละเวลาให้ค�าปรึกษา 

ชี้แนะ และแนะน�าให้ปรับปรุงแก้ไขในข้อผิดพลาดต่างๆ จนท�าให้การค้นคว้าอิสระเรื่อง การวางแผนการสื่อสารทางการตลาดแบบครบวงจร 

และการบริหารลูกค้าสัมพันธ์ ส�าหรับผู้ประกอบการธุรกิจแบตเตอรี่รถยนต์ กรณีศึกษา ร้านตาต้าแบตเตอรี่ จังหวัดเชียงราย ฉบับนี้ส�าเร็จ

ลลุ่วงไปได้ด้วยด ีอกีทัง้ยงัขอขอบคณุคณาจารย์ทกุท่านที ่ประสทิธปิระสาทวชิาความรู ้และขอขอบคณุบคุลากรทุกท่านทีเ่กีย่วข้อง ขอขอบคณุ

ลูกค้าร้านตาต้าแบตเตอรี่ทุกท่านที่สละเวลาในการตอบแบบสอบถาม และที่ขาดไม่ได้คือขอขอบคุณครอบครัวและบุคคลใกล้ชิด ท่ีเป็นท้ัง

ก�าลังใจ ก�าลังกายและก�าลังทรัพย์ ในการช่วยเหลือทุกด้านมาโดยตลอด ท�าให้ผู้วิจัยมีก�าลังใจในการท�าวิจัยในครั้งนี้ ผู้วิจัยภูมิใจและตั้งใจ

ท�างานวิจัยฉบับนี้ เพื่อให้เป็นประโยชน์ แก่ผู้ที่มีความสนใจเกี่ยวกับ การสื่อสารทางการตลาดแบบครบวงจร และการบริหารลูกค้าสัมพันธ์ 

เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาธุรกิจ หากพบว่ามีข้อผิดพลาดประการใด ผู้วิจัยขออภัยมา ณ ที่นี้
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ความรู้ด้านผลิตภัณฑ์และส่วนประสมทางการตลาดที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์  

นมอัลมอนด์ของผู้บริโภคในจังหวัดเชียงใหม่

Product Knowledge and Marketing Mix Factors Affecting on Consumer’s Buying Decision  

of Almond Milk Product in Chiang Mai Province

นันธนันท์ เจียมตระกูล1 และ พรรณนุช ชัยปินชนะ2

Nantanan Chiamtrakool1 and Punnuch Chaipinchana2

คณะบริหารธุรกิจและวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพายัพ

บทคัดย่อ

 งานวจิยัครัง้น้ีมวีตัถุประสงค์เพือ่ศกึษาความรูด้้านผลติภณัฑ์และส่วนประสมทางการตลาดทีส่่งผลต่อการตัดสนิใจซือ้ผลติภณัฑ์นม

อัลมอนด์ของผู้บริโภคในจังหวัดเชียงใหม่ เก็บข้อมูลด้วยแบบสอบถามจากกลุ่มตัวอย่าง คือ ผู้บริโภค ที่เคยซื้อและเคยบริโภคผลิตภัณฑ์นม

อลัมอนด์ อายมุากกว่า 18 ปีขึน้ไปในจงัหวดัเชยีงใหม่ จ�านวน 400 คน โดยใช้วธิ ีการสุม่ตวัอย่างแบบเฉพาะเจาะจง วเิคราะห์ข้อมลูด้วยสถติิ

เชิงพรรณนาและสถิติเชิงอนุมานด้วยค่าสถิตสิัมประสิทธิ์ แบบเพยีร์สันและการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ ผลการศึกษาพบว่ากลุ่มตัวอย่าง

ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย อายุระหว่าง 29 – 38 ปี ประกอบอาชีพธุรกิจส่วนตัว รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 10,001 – 30,000 บาท สถานภาพโสด 

กลุ่มตัวอย่าง ส่วนใหญ่มีคะแนนความรู้ด้านผลิตภัณฑ์นมอัลมอนด์เฉล่ีย 8.580 จากคะแนนเต็ม 10 คะแนน และมีระดับความคิดเห็นต่อ

ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดในระดับมากท่ีสุด ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า ความรู้ด้านผลิตภัณฑ์และส่วนประสม ทางการตลาด 

ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์นมอัลมอนด์ของผู้บริโภคในจังหวัดเชียงใหม่ อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ ที่ 0.01 

ค�าส�าคัญ: ความรู้ด้านผลิตภัณฑ์ ส่วนประสมทางการตลาด การตัดสินใจซื้อ ผลิตภัณฑ์นมอัลมอนด์

Abstract 

 This research aims to study product knowledge and marketing mix factors that affect on consumer’s buying 

decision of almond milk product in Chiang Mai province. Questionnaires was used as research tools. The sample in 

this study is 400 people who over 18 years old that consume almond milk and residing in Chiang Mai province by 

using purposive sampling method. The data analysis was done by descriptive statistics and inferential statistics  

including Pearson’s correlation coefficient and multiple regression analysis. The results of the study showed that the 

most respondents are males, aged between 29 – 38 years old, having their own business, earn monthly 10,001 – 30,000 

baht and single. The results of product knowledge found that most of the respondents had an average knowledge 

score of 8.580 out of 10. The results of the opinion towards marketing was at the highest level. The result of  

hypothesis found that product knowledge and Marketing mix factors affect on consumer’s buying decision of almond 

milk product in Chiang Mai province with statistical significance at 0.01.

Keywords: Product Knowledge, Marketing Mix Factors, Consumer’s Buying Decision, Almond Milk Product
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การเปรียบเทียบปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อบัตรโดยสาร 

ของธุรกิจสายการบิน A และสายการบินไทย B ของผู้โดยสารชาวไทยเส้นทางบินภายในประเทศ

A Comparison of the Marketing-Mix Factors Affect Purchase Decision Making Ticket of A and B 

Airways in Domestic Fight of Thai Passengers.

ศิริลักษณ์ น�้าจันทร์เจริญ1 และ มณฑกานติ ชุบชูวงศ์2 

Sirilak Namchancharoen1 and Montakan Chubchuwong2

คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

บทคัดย่อ 

 การวจิยัครัง้นี ้ผูว้จิยัมคีวามสนใจในการศกึษาเปรยีบเทยีบปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดทีม่อีทิธพิลต่อการตดัสนิใจซือ้บตัรโดยสาร

ของธรุกจิสายการบิน A และสายการบนิไทย B ของผูโ้ดยสารชาวไทยเส้นทางบนิภายในประเทศ กลุม่ตวัอย่างคอื นกัท่องเทีย่วชาวไทยท่ีเคย

ใช้บริการสายการบิน A และ B จ�านวน 400 คน โดยวิธีการสุ่มแบบเจาะจง เครื่องมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลคือ แบบสอบถาม

อิเล็กทรอนิกส์ วิเคราะห์ข้อมูลด้วยค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ t-test 

 ผลการวจิยัพบว่า ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดทีม่อีทิธพิลต่อการตดัสนิใจซือ้บตัรโดยสารสายการบนิ A มากทีส่ดุคอื ผลติภณัฑ์

และบริการ รองลงมาคือ กระบวนการให้บริการ การส่งเสริมการตลาด บุคลากร ลักษณะทางกายภาพ ราคา และช่องทางการจัดจ�าหน่าย 

ตามล�าดบั และสายการบนิ B มากทีส่ดุคอื การส่งเสรมิการตลาด รองลงมาคอื บคุลากร ผลติภณัฑ์และบรกิาร กระบวนการให้บรกิาร ลกัษณะ

ทางกายภาพ ราคา และช่องทางการจัดจ�าหน่าย ตามล�าดับ และผู้โดยสารให้ความส�าคัญกับการตัดสินใจเลือกซื้อบัตรโดยของสายการบิน A 

และ B ด้านผลิตภัณฑ์และบริการ ด้านช่องทางการจัดจ�าหน่าย ด้านบุคลากร และด้านกระบวนการให้บริการ แตกต่างกันอย่างมีนัยส�าคัญ

ทางสถิติที่ระดับ .05 และด้านการส่งเสริมการตลาด ด้านลักษณะทางกายภาพ และในด้านราคา ไม่แตกต่างกัน ข้อเสนอแนะจากการวิจัย 

คอื ผู้ประกอบการสายการบนิควรมุง่เน้นการพฒันาและรกัษาคณุภาพการบรกิาร รกัษามาตรฐานการบรกิารของห้องพกัรบัรองกบัผูโ้ดยสาร 

ให้มีความสะดวกสบาย สะอาด ทันสมัย และคุ้มค่ากับเงินที่จ่ายไป เพื่อสามารถตอบสนองต่อความต้องการของผู้โดยสารกลุ่มต่าง ๆ ได้

ค�าส�าคัญ: ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด การตัดสินใจซื้อ บัตรโดยสาร สายการบิน ผู้โดยสารชาวไทย

Abstract 

 This research was interested to study a comparison of the marketing-mix factors affect purchase decision 

making ticket of A and B airways in domestic fight of Thai passengers. The sample group was 400 Thai tourists who had 

used airline A and B, using specific random sampling method. Research instrument are electronic questionnaire.  

Analyze data with averages, standard deviation and t-test.

  The results showed that marketing mix factors that influenced decision to purchase airline tickets the 

most were products and services, followed by service processes. Marketing promotion, personnel, physical characteristics, 

price and distribution channels, respectively, and airline B the most was marketing promotion, followed by personnel, 

products and services. service process physical characteristics, price and distribution channels, respectively. Passengers 

prioritize ticket purchasing decisions made by airlines A and B in products and services, distribution channels,  

personnel, and service processes were statistically significant difference at .05 level. While marketing promotion, 

physical appearance and price not different. Suggestions from this research werw that airline operators should focus 

on the development and maintenance of service quality. Maintain the service standards of the lounge with passengers. 

To be comfortable, clean, modern and worth the money paid. to be able to respond to the needs of different groups 

of passengers.

Keywords: Marketing-Mix Factors, Purchase Decision, Ticket, Airline, Thai Passengers
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1. บทน�า 

 1.1 ความเป็นมาและความส�าคัญของปัญหา

  ในปัจจบุนัสายการบนิทีใ่ห้บรกิารเส้นทางภายในประเทศมทีัง้สายการบนิทีใ่ห้บริการเตม็รปูแบบ (Full Service Airlines) สาย

การบินที่ให้บริการกึ่งเต็มรูปแบบ (Light Premium Airlines) และสายการบินที่ให้บริการแบบต้นทุนต�่า (Low Cost Airlines) จากข้อมูล

นักท่องเที่ยวที่เดินทางภายในประเทศในปี 2561 สายการบินที่มีส่วนแบ่งการตลาดมากเป็นอันดับ 1 ได้แก่ สายการบินบางกอกแอร์เวย์  

มีส่วนแบ่งทางการตลาด ร้อยละ 30 รองลงมาคือ สายการบินไทยสมายล์มีส่วนแบ่งทางการตลาด ร้อยละ 28 สายการบินไทย ร้อยละ 26 

และสายการบินไทยเวียตเจ็ท ร้อยละ 16 (บริษัท ท่าอากาศยานไทย จ�ากัด (มหาชน), 2561) จากข้อมูลข้างต้น สายการบินที่มีส่วนการครอง

ตลาดสูงเป็นอันดับ 1 และ 2 คือ สายการบินบางกอกแอร์เวย์ และสายการบินไทยสมายล์ ซึ่งท้ัง 2 สายการบินนี้อยู่กลุ่มผู้ให้บริการใน 

รูปแบบที่ใกล้เคียงกัน จึงท�าให้มีลูกค้ากลุ่มเป้าหมายท่ีเป็นกลุ่มเดียวกัน โดยสายการบินบางกอกแอร์เวย์ท�าการบินมาแล้วกว่า 50 ปี  

มคีวามสามารถในการสร้างรายได้จากการบนิในแต่ละปีกว่าหมืน่ล้านบาท โดยในช่วงหลงัสายการบนิบางกอกแอร์เวย์ มรีายได้ลดลงเลก็น้อย 

จากการทีม่สีายการบนิใหม่ ๆ  เกดิขึน้ และสายการบนิไทยสมายล์แอร์เวย์ทีก่่อตวัขึน้จากการเป็นหน่วยธุรกจิของสายการบนิไทย มกีารเตบิโต

ขึ้นมาเรื่อย ๆ ท�าให้เข้ามาเป็นคู่แข่งขันทางธุรกิจและเป็นส่วนแบ่งทางการตลาดที่ส�าคัญต่อสายการบินบางกอกแอร์เวย์ ซึ่งท�าให้ผู้โดยสาร

จะมีตัวเลือกส�าหรับการเดินทางเพิ่มมากขึ้น ถึงแม้ว่า สายการบินบางกอกแอร์เวย์ (สายการบิน A) และสายการบินไทยสมายล์ (สายการบิน 

B) จะมีรูปแบบการให้บริการ ที่แตกต่างกัน คือ สายการบิน A เป็นธุรกิจสายการบินในกลุ่ม “สายการบินที่ให้บริการเต็มรูปแบบ (Full  

Services Carrier)” และสายการบิน B จัดเป็นธุรกิจสายการบินในกลุ่มของ “สายการบินที่ให้บริการกึ่งเต็มรูปแบบ (Light Premium  

Airlines) แต่จากงานวจิยัทีผ่่านมาพบว่า ผูโ้ดยสารได้รบัการให้บรกิารของทัง้สองสายการบนิไม่แตกต่างกนั เช่น คณุภาพการบรกิาร สิง่อ�านวย

ความสะดวกทั้งภาคพื้นและภายในห้องโดยสาร จ�านวนเที่ยวบินที่มีเพียงพอต่อความต้องการ ตารางเวลาการบินที่มีความหลากหลาย ราคา

ของบัตรโดยสารท่ีมีให้เลือกอย่างหลากหลาย การส่งเสริมการจัดจ�าหน่ายของสายการบินที่มีอย่างต่อเนื่อง ซึ่งท�าให้ผู้โดยสารเองเกิดความ

ภักดีต่อสายการบินนั้น ๆ มีความพึงพอใจและส่งผลต่อการเลือกซื้อและเลือกใช้บริการซ�้า (กฤติกา ชินรัตน์, 2559) 

  ผู้วิจัยจึงมีความสนใจศึกษาการเปรียบเทียบปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อบัตรโดยสารของ

ธุรกิจสายการบิน A และสายการบินไทย B ของผู้โดยสารชาวไทยเส้นทางบินภายในประเทศ ซึ่งเป็น ผู้ให้บริการรูปแบบที่แตกต่างกันแต่มี

การให้บริการที่เหมือนกันในหลายประเด็นข้างต้น และจากทบทวนงานวิจัยที่มีผ่านมามีการศึกษาเรื่องปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้

สายการบินไทยสมายล์เส้นทางระหว่างประเทศของผู้โดยสารชาวไทย พบว่า อยู่ในระดับมากทั้งหมด โดยปัจจัยด้านพนักงานที่ให้บริการมี

ระดบัความคดิเหน็สงูทีส่ดุ และด้านสนิค้าและบรกิารมรีะดบัความคดิเหน็ต�า่ทีส่ดุ ซึง่ในงานวจิยัผ่านมานัน้มเีพยีงการศกึษาเกีย่วกบัการเลอืก

ซื้อเพียงสายการบินใดสายการบินหน่ึง โดยท่ียังไม่ได้มีการศึกษาในเชิงการเปรียบเทียบระหว่างสายการบินท่ีมีรูปแบบการบริการที่เหมือน

และแตกต่างกันแต่อย่างใด ดังนั้น ผู้วิจัยจึงสนใจศึกษาเปรียบเทียบว่าระหว่างสองสายการบินที่ให้บริการในรูปแบบที่ใกล้เคียงกันว่า ปัจจัย

ส่วนประสมทางการตลาดใดบ้างที่จะมีอิทธิพลต่อการซื้อของผู้โดยสาร อีกทั้งจะได้น�าข้อมูลที่ได้จากงานวิจัยมาพิจารณาถึงความสามารถใน

การแข่งขันในธุรกิจของท้ังสองสายการบิน เพื่อให้ได้เป็นข้อมูลที่เป็นประโยชน์กับสายการบินที่จะน�าไปใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาปัจจัย

ทางการตลาดในด้านต่าง ๆ ที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อของผู้โดยสาร รวมถึงเพิ่มโอกาสในการที่ผู้โดยสารจะกลับมาใช้บริการซ�้าอีกด้วย 

 1.2 วัตถุประสงค์การวิจัย

  1.2.1  เพือ่ศกึษาปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดทีม่อีทิธพิลต่อการตดัสนิใจซือ้บตัรโดยสารของผูโ้ดยสาร ชาวไทย ในเส้นทาง

ภายในประเทศ ของสายการบิน A และสายการบิน B

  1.2.2  เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซ้ือบัตรโดยสารของผู้โดยสาร

ชาวไทยในเส้นทางภายในประเทศ ระหว่างสายการบิน A และสายการบิน B

 

2. การทบทวนวรรณกรรม 

 2.1 แนวคิดเกี่ยวกับส่วนประสมทางการตลาด 

  Kotler (1997) ได้กล่าวว่า ส่วนประสมทางการตลาดเพื่อบริการ มีดังนี้ (1) ผลิตภัณฑ์ (Product) หมายถึง สิ่งของต่าง ๆ  

ไม่ว่าจะเป็นสินค้า บริการ ความคิด อาคาร สิ่งก่อสร้าง ที่น�าเสนอแก่ผู้บริโภค โดยสิ่งเหล่านี้ต้องมีคุณค่าและมีประโยชน์ในความคิดของ 

ผู้บริโภค (2) ราคา (Price) หมายถึง มูลค่าของบริการที่วัดค่าด้วยตัวเงิน ถ้าคุณภาพของบริการนั้นสูงกว่าราคา ผู้บริโภคจะเลือกซื้อบริการนั้น 

(3) การจัดจ�าหน่าย (Place) หมายถึง การขนย้ายสินค้าและบริการจากผู้ผลิตไปยังตลาด โดยมีการขนส่งเป็นตัวช่วยในการกระจายสินค้าไป
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ยังสถานที่ต่าง ๆ (4) การส่งเสริมการตลาด (Promotion) เป็นเครื่องมือในการประชาสัมพันธ์ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ให้กับผู้บริโภค

เพื่อให้ผู้บริโภคเกิดการรับรู้(5) บุคคล (People) คือ บุคคลที่มีความรู้ความสามารถและได้รับการฝึกอบรมเพื่อให้สามารถ แนะน�าข้อมูลให้

ความรู้และช่วยเหลือลูกค้าได้อย่างมืออาชีพ (6) ลักษณะทางกายภาพ (Physical Evidence) หมายถึง การสร้างระดับการให้บริการให้มี 

ความหลากหลาย เช่น การแต่งกายของพนกังาน การสือ่สารต้องสภุาพ หรอืผลประโยชน์ท่ีลกูค้าควรได้รบั เป็นต้น (7) กระบวนการ (Process) 

เป็นกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับระเบียบวิธีการในด้านการบริการที่น�าเสนอให้กับผู้ใช้บริการอย่างถูกต้องรวดเร็วและท�าให้เกิดความประทับใจ

ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ (2552) กล่าวว่า กระบวนการตัดสินใจซื้อนับตั้งแต่ขั้นต้น คือ ขั้นได้รับส่ิงเร้าไปจนกระทั่งถึงขั้นสุดท้ายคือ  

ขัน้พฤตกิรรมหลงัการซือ้ ตามปกตมิกัจะมผีูมี้ส่วนร่วมในการตดัสินใจเสมอ ผู้มบีทบาทในการตดัสินใจในกระบวนการซือ้สามารถจ�าแนกออก

ได้เป็น 5 จ�าพวก ดังนี้คือ

  1)  ผู้รเิริม่การซือ้ (Initiator) หมายถึง บคุคลผูใ้ห้ค�าแนะน�า หรอืให้ความคดิทีจ่ะซือ้สนิค้า และการบรกิารอย่างใดอยา่งหนึ่ง

โดยเฉพาะเป็นคนแรกที่ซื้อสินค้า

  2)  ผู้มีอิทธิพลต่อการซื้อ (Influencer) หมายถึง ผู้ที่มีส่วนในการเร่งเร้า แจ้งข่าว กระตุ้น หรือชักชวนให้ผู้ซื้อตัดสินใจใน

กระบวนการซื้อขั้นใดขั้นหนึ่ง ตัวอย่างผู้มีอิทธิพล เช่น หนังสือสาธิตหรือต�าราการใช้ผลิตภัณฑ์ทางโทรทัศน์ ซึ่งเพื่อนบ้านเคยซื้อสินค้ามาใช้

และรู้สึกพึงพอใจในยี่ห้อนั้น หรืออาจเป็นพนักงานขายเสนอแนะยี่ห้อใดยี่ห้อหนึ่งโดยเฉพาะ เป็นต้น จากการศึกษาค้นคว้าพบว่าผู้มีอิทธิพล

ต่อการซือ้มีบทบาทส�าคญัอย่างมากในการเลอืกผลติภณัฑ์และยีห้่อ การศึกษาในเรือ่งนีม้ปีระโยชน์ต่อผู้บรหิารการตลาด หรือ ประชาสมัพนัธ์

ไปยังผู้มีอิทธิพลเหล่านั้นให้มากเพื่อการด�าเนินงานการตลาดจะได้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

  3)  ผู้ตัดสินใจซื้อ (Decider) หมายถึง บุคคลผู้ซึ่งท�าการตัดสินใจซื้อ หรือเป็นผู้ช่วยการประกอบในการตัดสินใจซื้อ  

จะซื้อหรือไม่ซื้ออะไร ในขั้นใดขั้นหนึ่ง ซื้อที่ไหนหรือซื้ออย่างไร เป็นต้น ไม่ว่าการตัดสินใจซื้อจะประกอบด้วยบุคคลเพียงคนเดียวหรือหลาย

บุคคลก็ตาม ผู้ขายจะต้องหาทางในการจูงใจด้วยการโฆษณาไปยังบุคคลที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อมากที่สุด

  4)  ผู้ซ้ือ (Buyer) หมายถึง บุคคลผู้ซึ่งท�าการซื้อเองอย่างแท้จริง ตัวอย่างเช่น แผนกจัดซื้อในบริษัทท�าการจัดซื้อเอง  

แม่บ้านไปจ่ายตลาดตามรายการอาหารเอง เป็นต้น การโฆษณาก็จะต้องมุ่งเน้นผู้ท�าหน้าที่ซื้อและตัดสินใจซื้ออย่างแท้จริง

  5)  ผู ้ใช้ (User) บุคคลที่เป็นผู้ใช้การบริการและสินค้าโดยตรง ตัวอย่างเช่น คนงานในบ้านใช้ผงซักฟอกซักเสื้อผ้า  

พนักงานในองค์กรใช้เครื่องพิมพ์ในการพิมพ์งาน บุคคลเหล่านี้ไม่ได้เป็นผู้ซ้ือสินค้าด้วยตนเอง แต่ผู้อ่ืนเป็นผู้ซื้อมาให้ นักการตลาดจะต้อง

ถือว่าผู้ใช้มีความส�าคัญ การโฆษณาก็ควรมุ่งที่ผู้ใช้เพราะผู้ใช้จะเป็นผู้ตัดสินใจหรือเป็นผู้มีอิทธิพลในการซื้อในอนาคต

 2.2  งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

  จิตราพร ลดาดก (2559) ที่ศึกษาปัจจัยส่วนประสมการตลาดบริการ (7Ps) ที่มีผลต่อการเลือกใช้สายการบินต้นทุนต�่า ของ 

ผูโ้ดยสารชาวไทยทีใ่ช้บรกิาร ณ ท่าอากาศยานดอนเมอืง พบว่า กลุม่ตวัอย่างให้ความส�าคญัอยูใ่นระดบัส�าคญัมากในทกุด้าน คอื ความสะดวก

ในการช�าระค่าตั๋วโดยสาร ความสะดวกในการจองตั๋วโดยสาร ความสะดวกในการรับ-ส่งต๋ัวโดยสาร สถานที่จ�าหน่ายต๋ัวโดยสารกว้างขวาง 

สะอาด มกีารแจ้งเวลาเปิด-ปิดชดัเจน ท�าเลทีต่ัง้ของส�านกังานจ�าหน่ายตัว๋โดยสารสะดวก สามารถจองตัว๋โดยสารได้หลายช่องทางตามล�าดบั 

และผลการศกึษายังพบว่า การมสี�านกังานขายให้บรกิารครอบคลมุในหลายพืน้ทีม่ค่ีาคะแนนต�า่ทีส่ดุ อาจเป็นเพราะผูโ้ดยสารรู้สกึว่าไม่ได้รบั

ความพงึพอใจจากบรกิารของสายการบนิในประเดน็ต่าง ๆ  เช่น มสี�านกังานขายให้บรกิารไม่มากนกั ศนูย์ให้บรกิารลกูค้าทางโทรศพัท์โทรตดิ

ยาก

  วรปรีชา กมลาศน์ ณ อยุธยา (2560) ได้ศึกษาปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการเลือกใช้บริการเส้นทางบินทวีป

ยโุรปของผูโ้ดยสารชาวไทย บรษิทัการบนิไทย จ�ากดั (มหาชน) พบว่า ด้านสิง่แวดล้อมทางกายภาพทีม่อีทิธพิลต่อการตดัสนิใจเลอืกใช้บรกิาร

มากอันดับที่ 4 คิดเป็นค่าเฉลี่ย 3.72 ระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ห้องโดยสารมีความสะอาด สะดวกสบาย และมีการตกแต่ง

อย่างสวยงาม ส่งผลมากที่สุด รองลงมาคือ อุปกรณ์และสิ่งอ�านวยความสะดวกบนเครื่องบินมีความทันสมัย เช่น อินเตอร์เน็ต การดูหนังฟัง

เพลงส่วนบุคคล

  วิภาวดี ทูปิยะ (2561) ได้ศึกษากลยุทธ์ส่วนประสมการตลาดบริการของสายการบินต้นทุนต�่าในประเทศไทย กรณีศึกษาสาย

การบินไทยไลอ้อนแอร์สายการบนินกแอร์ สายการบนิแอร์เอเชยี พบว่า ด้านสิง่แวดล้อมทางกายภาพ ผูโ้ดยสารให้ความส�าคญักบับรรยากาศ

บนเครือ่งบนิ และความสะอาดของห้องโดยสาร และผลการศกึษายงัพบว่า เคาน์เตอร์สายการบนิโดดเด่น และมองเหน็ง่าย และความสวยงาม

ในการตกแต่งห้องพกัรบัรอง มค่ีาคะแนนต�า่ทีส่ดุ อาจเป็นเพราะสถานทีต่ัง้ของเคาน์เตอร์ของสายการบนิ A ตัง้อยูใ่นส่วนทีส่งัเกตเห็นได้ยาก 

มีการตกแต่งสีสันคล้าย กับสายการบินอื่น ๆ 
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3. วิธีการวิจัย 

 3.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง

  ประชากร คือ นักท่องเที่ยวชาวไทยที่เคยซื้อและใช้บริการในเส้นทางภายในประเทศกับทั้ง 2 สายการบิน คือสายการบิน A 

และสายการบิน B 

  กลุ่มตัวอย่าง คือ นักท่องเที่ยวชาวไทยที่เคยใช้บริการในเส้นทางภายในประเทศกับทั้ง 2 สายการบิน คือ สายการบิน A และ

สายการบิน B จ�านวน 400 คน โดยก�าหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างด้วยวิธีการของ Cochran,W. G. (1977) และใช้วิธีการเลือกกลุ่มตัวอย่าง

แบบเฉพาะเจาะจง 

 3.2 การเก็บรวบรวมข้อมูล

  เครื่องมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือ แบบสอบถามอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Questionnaire) แบบประเมินค่า 

(Rating Scale) ประกอบด้วย 5 ส่วน คอื 1) ส่วนที ่1 แบบสอบถามเกีย่วกบัข้อมลูทางประชากรศาสตร์ 2) ส่วนที ่2 ประกอบด้วยแบบสอบถาม

เกี่ยวกับพฤติกรรมการใช้บริการ 3) ตอนที่ 3 ประกอบด้วยแบบสอบถามเกี่ยวกับปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อบัตรโดยสารของ

สายการบิน A และสายการบิน B และ 4) ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพิ่มเติม

ในการเก็บข้อมูลโดยการแชร์ลิงก์ของแบบสอบถามผ่านสื่อสังคมออนไลน์ คือ www.facebook.com Line และ e-mail จ�านวน 200 ชุด 

และประสานขอความร่วมมอืจากบรษิทัตวัแทนจ�าหน่ายบตัรโดยสารภายในประเทศ 15 บรษิทั อกีจ�านวน 200 ชดุ และได้รบักลบัคืนมาร้อย

ละ 100 โดยผู้วิจัยด�าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลในเดือนสิงหาคม ถึงเดือนกันยายน 2563

 3.3 การวิเคราะห์ข้อมูล

  วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมส�าเร็จรูปทางสถิติด้วยค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ t-test

ผลการวิจัย 

  ผูว้จิยัได้น�าเสนอผลการวเิคราะห์ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดทีม่อีทิธพิลต่อการตดัสนิใจเลอืกซือ้บตัรโดยสารของผูโ้ดยสาร

ชาวไทย ของสายการบิน A และสายการบิน B ได้แก่ ด้านผลิตภัณฑ์และบริการ ด้านราคา ด้านช่องทางการจัดจ�าหน่าย ด้านการส่งเสริมการ

ตลาด ด้านบุคลากร ด้านลักษณะทางกายภาพ และด้านกระบวนการให้บริการ โดยหาค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ดังตารางที่ 1 

ตารางที่ 1  ค่าเฉลีย่และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดทีม่อีทิธพิลต่อการตดัสนิใจเลอืกซือ้บตัรโดยสารของผูโ้ดยสาร

ชาวไทย ของสายการบิน A และสายการบิน B ในภาพรวม

สายการบิน A
ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด

สายการบิน B

S.D. S.D.

4.08 .45 1. ด้านผลิตภัณฑ์และบริการ 4.00 .54

3.80 .61 2. ด้านราคา 3.80 .61

3.70 .64 3. ด้านช่องทางการจัดจ�าหน่าย 3.75 .69

4.01 .58 4. ด้านการส่งเสริมการตลาด 4.04 .60

3.99 .61 5. ด้านบุคลากร 4.04 .62

3.82 .65 6. ด้านลักษณะทางกายภาพ 3.84 .65

4.02 .58 7. ด้านกระบวนการให้บริการ 3.97 .59

3.92 .41 รวม 3.92 .44

  จากตารางที่ 1 พบว่า ผู้โดยสารชาวไทยให้ความส�าคัญในการตัดสินใจเลือกซื้อบัตรโดยสารของสายการบิน A ในภาพรวมอยู่

ในระดับมาก ( = 3.92) โดยผู้โดยสารให้ความส�าคัญในด้านผลิตภัณฑ์และบริการ มากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ยคะแนนความคิดเห็นอยู่ท่ีมาก 

( = 4.08) รองลงมาคือ ด้านกระบวนการให้บริการ มีค่าเฉลี่ยคะแนนความคิดเห็นอยู่ที่มาก ( = 4.02) ด้านการส่งเสริมการตลาด มีค่าเฉลี่ย

คะแนนความคิดเห็นอยู่ที่มาก ( = 4.01) ด้านบุคลากร มีค่าเฉล่ียคะแนนความคิดเห็นอยู่ที่มาก ( = 3.99) ด้านลักษณะทางกายภาพ  



430

National Research Conference 2021: NRC 2021
“Business beyond the Pandemic”

21 สิงหาคม 2564

คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

มีค่าเฉลี่ยคะแนนความคิดเห็นอยู่ที่มาก ( = 3.82) ด้านราคา มีค่าเฉลี่ยคะแนนความคิดเห็นอยู่ที่มาก ( = 3.80) และด้านช่องทางการจัด

จ�าหน่าย มีค่าเฉลี่ยคะแนนความคิดเห็นอยู่ที่มาก ( = 3.70) เป็นล�าดับสุดท้าย

  ผูโ้ดยสารชาวไทยให้ความส�าคญัในการตดัสนิใจเลอืกซือ้บตัรโดยสารของสายการบิน B ในภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก ( = 3.92) 

โดยผู้โดยสารใหค้วามส�าคญัในด้านการส่งเสรมิการตลาด และด้านบุคลากร มากทีสุ่ด โดยมคี่าเฉลี่ยคะแนนความคดิเห็นอยู่ที่มาก ( = 4.04) 

รองลงมาคือ ด้านผลิตภัณฑ์และบริการ มีค่าเฉลี่ยคะแนนความคิดเห็นอยู่ที่มาก ( = 4.00) ด้านกระบวนการให้บริการ มีค่าเฉลี่ยคะแนน

ความคิดเห็นอยู่ที่มาก ( = 3.97) ด้านลักษณะทางกายภาพ มีค่าเฉลี่ยคะแนนความคิดเห็นอยู่ที่มาก ( = 3.84) ด้านราคา มีค่าเฉลี่ยคะแนน

ความคิดเห็นอยู่ที่มาก ( = 3.80) และด้านช่องทางการจัดจ�าหน่าย มีค่าเฉลี่ยคะแนนความคิดเห็นอยู่ที่มาก ( = 3.75) เป็นล�าดับสุดท้าย

ตารางที่ 2  ค่าเฉลีย่และส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดทีม่อีทิธพิลต่อการตดัสนิใจเลอืกซือ้บตัรโดยสารของผูโ้ดยสาร

ชาวไทย ของสายการบิน A และสายการบิน B ด้านผลิตภัณฑ์และบริการ

สายการบิน A
ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ด้านผลิตภัณฑ์และบริการ

สายการบิน B

S.D. S.D.

3.86 .74 1. ความสะดวกสบายของเก้าอี้โดยสาร 4.04 .76

4.17 .75 2. การมีบริการอาหาร และเครื่องดื่มบนเครื่องบิน 4.05 .81

4.27 .84 3. การมีห้องพักรับรองระหว่างรอขึ้นเครื่อง 3.76 .98

4.05 .82 4. ความเหมาะสมของตารางบิน/เที่ยวบิน 4.16 .78

4.08 .45 รวม 4.00 .54

  จากตารางที่ 2 ผูโ้ดยสารชาวไทยให้ความส�าคญักบัการตดัสนิใจเลอืกซือ้บัตรโดยสารของสายการบนิ A ด้านผลติภณัฑ์และบรกิาร 

ในภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก ( = 4.08) โดยผูโ้ดยสารให้ความส�าคญักบัเรือ่ง การมห้ีองพกัรบัรองระหว่าง รอขึน้เครือ่งมากทีส่ดุ โดยมค่ีาเฉลีย่

คะแนนความคิดเห็นอยู่ที่มาก ( = 4.27) รองลงมาคือ การมีบริการอาหาร และเครื่องดื่มบนเครื่องบิน มีค่าเฉลี่ยคะแนนความคิดเห็นอยู่ที่

มาก ( = 4.17) ความเหมาะสมของตารางบิน/เที่ยวบิน มีค่าเฉลี่ยคะแนนความคิดเห็นอยู่ที่มาก ( = 4.05) และความสะดวกสบายของเก้าอี้

โดยสาร มีค่าเฉลี่ยคะแนนความคิดเห็นอยู่ที่มาก ( = 3.86) เป็นล�าดับสุดท้าย

  ผูโ้ดยสารชาวไทยให้ความส�าคญัในการตดัสินใจเลือกซือ้บตัรโดยสารของสายการบนิ B ด้านผลิตภัณฑ์และบรกิาร ในภาพรวม

อยูใ่นระดบัมาก ( = 4.00) โดยผูโ้ดยสารให้ความส�าคญักบัเรือ่ง ความเหมาะสมของตารางบนิ/เทีย่วบนิมากทีส่ดุ โดยมค่ีาเฉลีย่คะแนนความ

คิดเห็นอยู่ที่มาก ( = 4.16) รองลงมาคือ การมีบริการอาหาร และเครื่องดื่มบนเครื่องบิน มีค่าเฉลี่ยคะแนนความคิดเห็นอยู่ที่มาก ( = 4.05) 

ความสะดวกสบายของเก้าอี้โดยสาร มีค่าเฉลี่ยคะแนนความคิดเห็นอยู่ที่มาก ( = 4.04) และการมีห้องพักรับรองระหว่างรอขึ้นเครื่อง 

มีค่าเฉลี่ยคะแนนความคิดเห็นอยู่ที่มาก ( = 3.76) เป็นล�าดับสุดท้าย

ตารางที่ 3 ค่าเฉลีย่และส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดทีม่อีทิธพิลต่อการตดัสนิใจเลอืกซือ้บตัรโดยสารของผูโ้ดยสาร

ชาวไทย ของสายการบิน A และสายการบิน B ด้านราคา

สายการบิน A
ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ด้านราคา

สายการบิน B

S.D. S.D.

3.95 .820 1. ราคาบัตรโดยสารเหมาะสมกับคุณภาพการบริการ 3.97 .840

3.68 .808 2. ราคาบัตรโดยสารเหมาะสมกับเส้นทาง/ระยะทาง 3.87 .822

3.90 .764 3. ราคาบัตรโดยสารเหมาะสมกับสิ่งอ�านวยความสะดวกระหว่างการเดินทาง 3.94 .814

3.67 .930 4. การแจกแจงรายละเอียดของราคาบัตรโดยสารอย่างชัดเจน 3.73 .972

3.80 .612 รวม 3.80 .612
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  จากตารางที ่3 พบว่าผูโ้ดยสารชาวไทยให้ความส�าคัญในการตดัสินใจเลือกซือ้บตัรโดยสารของสายการบนิ A ด้านราคา ในภาพ

รวมอยู่ในระดับมาก ( = 3.80) โดยผู้โดยสารให้ความส�าคัญกับเรื่อง ราคาบัตรโดยสารเหมาะสมกับคุณภาพการบริการมากที่สุด โดยมีค่า

เฉลี่ยคะแนนความคิดเห็นอยู่ท่ีมาก ( = 3.95) รองลงมาคือ ราคาบัตรโดยสารเหมาะสมกับส่ิงอ�านวยความสะดวกระหว่างการเดินทาง  

มค่ีาเฉลีย่คะแนนความคดิเหน็อยูท่ี่มาก ( = 3.90) ราคาบตัรโดยสารเหมาะสมกบัเส้นทาง/ระยะทาง มค่ีาเฉลีย่คะแนนความคดิเหน็อยูท่ีม่าก  

( = 3.68) และการแจกแจงรายละเอียดของราคาบัตรโดยสารอย่างชัดเจน มีค่าเฉลี่ยคะแนนความคิดเห็นอยู่ที่มาก ( = 3.67) เป็นล�าดับ

สุดท้าย

  ผู้โดยสารชาวไทยให้ความส�าคัญในการตัดสินใจเลือกซื้อบัตรโดยสารของสายการบิน B ด้านราคา ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก 

( = 3.80) โดยผู้โดยสารให้ความส�าคัญกับเรื่อง ราคาบัตรโดยสารเหมาะสมกับคุณภาพการบริการมากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ยคะแนนความคิด

เห็นอยู่ที่มาก ( = 3.97) รองลงมาคือ ราคาบัตรโดยสารเหมาะสมกับสิ่งอ�านวยความสะดวกระหว่างการเดินทาง มีค่าเฉลี่ยคะแนนความคิด

เหน็อยูท่ีม่าก ( = 3.94) ราคาบตัรโดยสารเหมาะสมกบัเส้นทาง/ระยะทาง มค่ีาเฉล่ียคะแนนความคิดเหน็อยูท่ีม่าก ( = 3.87) และการแจกแจง

รายละเอียดของราคาบัตรโดยสารอย่างชัดเจน มีค่าเฉลี่ยคะแนนความคิดเห็นอยู่ที่มาก ( = 3.73) เป็นล�าดับสุดท้าย 

ตารางที่ 4  ค่าเฉลีย่และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดทีม่อีทิธพิลต่อการตดัสนิใจเลอืกซือ้บตัรโดยสารของผูโ้ดยสาร

ชาวไทย ของสายการบิน A และสายการบิน B ด้านช่องทางการจัดจ�าหน่าย

สายการบิน A
ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ด้านช่องทางการจัดจ�าหน่าย

สายการบิน B

S.D. S.D.

3.63 .902 1. การมีส�านักงานขายให้บริการครอบคลุมในหลายพื้นที่ 3.66 .944

3.67 .823 2. การที่มีศูนย์บริการลูกค้าทางโทรศัพท์ ให้บริการ 24 ชั่วโมง 3.76 .949

3.80 .856 3. มีตัวแทนจ�าหน่ายครอบคลุมทั้งตัวแทนจ�าหน่ายออนไลน์ และบริษัท

ตัวแทนจ�าหน่ายออฟไลน์

3.81 .886

3.71 .884 4. ความหลากหลายของช่องทางการช�าระเงินค่าบัตรโดยสาร 3.79 .915

3.70 .641 รวม 3.75 .696

  จากตารางที่ 4 พบว่าผู้โดยสารชาวไทยให้ความส�าคัญในการตัดสินใจเลือกซื้อบัตรโดยสารของสายการบิน A ด้านช่องทางการ

จดัจ�าหน่าย ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( = 3.70) โดยผู้โดยสารให้ความส�าคัญกับเรื่อง มีตัวแทนจ�าหน่ายครอบคลุมทั้งตัวแทนจ�าหน่าย

ออนไลน์ และบรษัิทตวัแทนจ�าหน่ายออฟไลน์มากทีส่ดุ โดยมค่ีาเฉล่ียคะแนนความคิดเหน็อยูท่ีม่าก ( = 3.80) รองลงมาคือ ความหลากหลาย

ของช่องทางการช�าระเงนิค่าบตัรโดยสาร มค่ีาเฉลีย่คะแนนความคดิเหน็อยูท่ีม่าก ( = 3.71) การทีม่ศีนูย์บรกิารลกูค้าทางโทรศพัท์ ให้บรกิาร 

24 ชั่วโมง มีค่าเฉลี่ยคะแนนความคิดเห็นอยู่ที่มาก ( = 3.67) และการมีส�านักงานขายให้บริการครอบคลุมในหลายพื้นที่มีค่าเฉลี่ยคะแนน

ความคิดเห็นอยู่ที่มาก ( = 3.63) เป็นล�าดับสุดท้าย

  ผู้โดยสารชาวไทยให้ความส�าคัญในการตัดสินใจเลือกซ้ือบัตรโดยสารของสายการบิน B ด้านช่องทางการจดัจ�าหน่าย ในภาพ

รวมอยูใ่นระดบัมาก ( = 3.75) โดยผูโ้ดยสารให้ความส�าคญักบัเรือ่งการมตีวัแทนจ�าหน่ายครอบคลมุทัง้ตวัแทนจ�าหน่ายออนไลน์ และบรษัิท

ตัวแทนจ�าหน่ายออฟไลน์ มากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ยคะแนนความคิดเห็นอยู่ที่มาก ( = 3.81) รองลงมาคือ ความหลากหลายของช่องทางการ

ช�าระเงินค่าบัตรโดยสาร มีค่าเฉลี่ยคะแนนความคิดเห็นอยู่ที่มาก ( = 3.79) การที่มีศูนย์บริการลูกค้าทางโทรศัพท์ ให้บริการ 24 ชั่วโมง  

มค่ีาเฉลีย่คะแนนความคดิเหน็อยูท่ีม่าก ( = 3.76) และการมสี�านกังานขายให้บรกิารครอบคลมุในหลายพืน้ที ่มค่ีาเฉลีย่คะแนนความคิดเห็น

อยู่ที่มาก ( = 3.66) เป็นล�าดับสุดท้าย
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ตารางที่ 5  ค่าเฉลีย่และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดทีม่อีทิธพิลต่อการตดัสนิใจเลอืกซือ้บตัรโดยสารของผูโ้ดยสาร

ชาวไทย ของสายการบิน A และสายการบิน B ด้านการส่งเสริมการตลาด

สายการบิน A
ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ด้านการส่งเสริมการตลาด

สายการบิน B

S.D. S.D.

4.03 .888 1. มีการส่งเสริมการขาย โดยการลดราคาบัตรโดยสาร 4.26 .844

4.09 .829 2. สิทธิในการสะสมไมล์จากการซื้อบัตรโดยสาร 4.13 .912

3.83 .851 3. การโฆษณาและประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่างๆ 3.71 .880

4.11 .876 4. การเพิ่มน�้าหนักสัมภาระโดยไม่เสียค่าธรรมเนียม 4.09 .951

4.01 .589 รวม 4.04 .602

  จากตารางที่ 5 พบว่า ผู้โดยสารชาวไทยให้ความส�าคัญในการตัดสินใจเลือกซื้อบัตรโดยสารของสายการบิน A ด้านการส่งเสรมิ

การตลาด ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( = 4.01) โดยผู้โดยสารให้ความส�าคัญกับเรื่อง โดยการเพิ่มน�้าหนักสัมภาระโดยไม่เสียค่าธรรมเนียม 

มากทีส่ดุ โดยมค่ีาเฉลีย่คะแนนความคดิเหน็อยูท่ีม่าก ( = 4.11) รองลงมาคือ สิทธใินการสะสมไมล์จากการซือ้บตัรโดยสาร มค่ีาเฉลีย่คะแนน

ความคดิเหน็อยูท่ีม่าก ( = 4.09) มกีารส่งเสรมิการขาย โดยการลดราคาบตัรโดยสาร มค่ีาเฉลีย่คะแนนความคดิเหน็อยูท่ีม่าก ( = 4.03) และ

การโฆษณาและประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่าง ๆ มีค่าเฉลี่ยคะแนนความคิดเห็นอยู่ที่มาก ( = 3.83) เป็นล�าดับสุดท้าย

  ผู้โดยสารชาวไทยให้ความส�าคัญในการตัดสินใจเลือกซื้อบัตรโดยสารของสายการบิน B ด้านการส่งเสรมิการตลาด ในภาพรวม

อยู่ในระดับมาก ( = 4.04) โดยผู้โดยสารให้ความส�าคัญกับเรื่องการมีการส่งเสริมการขาย โดยการลดราคาบัตรโดยสารมากที่สุด โดยมีค่า

เฉลี่ยคะแนนความคิดเห็นอยู่ที่มาก ( = 4.26) รองลงมาคือ สิทธิในการสะสมไมล์จากการซื้อบัตรโดยสาร มีค่าเฉลี่ยคะแนนความคิดเห็นอยู่

ที่มาก ( = 4.13) การเพิ่มน�้าหนักสัมภาระโดยไม่เสียค่าธรรมเนียม มีค่าเฉลี่ยคะแนนความคิดเห็นอยู่ที่มาก ( = 4.09) และการโฆษณาและ

ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่าง ๆ มีค่าเฉลี่ยคะแนนความคิดเห็นอยู่ที่มาก ( = 3.71) เป็นล�าดับสุดท้าย

ตารางที่ 6 ค่าเฉลีย่และส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดทีม่อีทิธพิลต่อการตดัสนิใจเลอืกซือ้บตัรโดยสารของผูโ้ดยสาร

ชาวไทย ของสายการบิน A และสายการบิน B ด้านบุคลากร

สายการบิน A
ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ด้านบุคลากร

สายการบิน B

S.D. S.D.

3.99 .793 1. ความรู้ความสามารถของพนักงานในการให้บริการ 3.99 .838

3.83 .806 2. ความสามารถในการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ให้กับผู้โดยสาร 3.79 .845

4.02 .766 3. พนักงานมีบุคลิกภาพดี สุภาพเรียบร้อย 4.21 .836

4.14 .745 4. พนักงานให้บริการด้วยความเต็มใจ และมีความกระตือรือร้น 4.20 .771

3.99 .610 รวม 4.04 .624

  จากตารางที ่6 พบว่า ผูโ้ดยสารชาวไทยให้ความส�าคญัในการตดัสนิใจเลอืกซือ้บตัรโดยสารของสายการบนิ A ด้านบคุลากร ใน

ภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( = 3.99) โดยผู้โดยสารให้ความส�าคัญกับเรื่องพนักงานให้บริการด้วยความเต็มใจ และมีความกระตือรือร้นมาก

ที่สุด โดยมีคา่เฉลี่ยคะแนนความคิดเห็นอยู่ที่มาก ( = 4.14) รองลงมาคือ พนกังานมีบุคลิกภาพดี สุภาพเรียบร้อย มีค่าเฉลี่ยคะแนนความคดิ

เห็นอยู่ที่มาก ( = 4.02) ความรู้ความสามารถของพนักงานในการให้บริการ มีค่าเฉลี่ยคะแนนความคิดเห็นอยู่ที่มาก ( = 3.99) และความ

สามารถในการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ให้กับผู้โดยสาร มีค่าเฉลี่ยคะแนนความคิดเห็นอยู่ที่มาก ( = 3.83) เป็นล�าดับสุดท้าย

  ผู้โดยสารชาวไทยให้ความส�าคัญในการตัดสินใจเลือกซื้อบัตรโดยสารของสายการบิน B ด้านบคุลากร ในภาพรวมอยู่ในระดับ

มาก ( = 4.04) โดยผู้โดยสารให้ความส�าคัญกับเรื่องพนักงานมีบุคลิกภาพดี สุภาพเรียบร้อย มากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ยคะแนนความคิดเห็นอยู่
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ที่มาก ( = 4.21) รองลงมาคือ พนักงานให้บริการด้วยความเต็มใจ และมีความกระตือรือร้น มีค่าเฉลี่ยคะแนนความคิดเห็นอยู่ท่ีมาก  

( = 4.20) ความรู้ความสามารถของพนักงานในการให้บริการ มีค่าเฉลี่ยคะแนนความคิดเห็นอยู่ที่มาก ( = 3.99) และความสามารถในการ

แก้ไขปัญหาต่าง ๆ ให้กับผู้โดยสาร มีค่าเฉลี่ยคะแนนความคิดเห็นอยู่ที่มาก ( = 3.79) เป็นล�าดับสุดท้าย

ตารางที่ 7  ค่าเฉลีย่และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดทีม่อีทิธพิลต่อการตดัสนิใจเลอืกซือ้บตัรโดยสารของผูโ้ดยสาร

ชาวไทย ของสายการบิน A และสายการบิน B ด้านลักษณะทางกายภาพ

สายการบิน A
ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ด้านลักษณะทางกายภาพ

สายการบิน B

S.D. S.D.

3.75 .992 1. เคาน์เตอร์สายการบินโดดเด่น และมองเห็นง่าย 3.72 1.051

3.80 .862 2. สิ่งอ�านวยความสะดวกบนเครื่องมีความทันสมัย 3.86 .837

3.92 .733 3. ความสะอาดภายในห้องโดยสาร เช่นเก้าอี้โดยสาร ห้องน�้า ทางเดิน

เป็นต้น

4.09 .750

3.83 .830 4. ความสวยงามในการตกแต่งห้องพักรับรอง 3.72 .975

3.82 .650 รวม 3.84 .657

 

  จากตารางที ่7 พบว่า ผูโ้ดยสารชาวไทยให้ความส�าคญัในการตดัสนิใจเลอืกซือ้บตัรโดยสารของสายการบนิ A ด้านลกัษณะทาง

กายภาพ ในภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก ( = 3.82) โดยผูโ้ดยสารให้ความส�าคญักับเรือ่งความสะอาดภายในห้องโดยสาร เช่นเก้าอีโ้ดยสาร ห้องน�า้ 

ทางเดินเป็นต้น มากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ยคะแนนความคิดเห็นอยู่ที่มาก ( = 3.92) รองลงมาคือ ความสวยงามในการตกแต่งห้องพักรับรอง  

มีค่าเฉลี่ยคะแนนความคิดเห็นอยู่ที่มาก ( = 3.83) สิ่งอ�านวยความสะดวกบนเครื่องมีความทันสมัย มีค่าเฉลี่ยคะแนนความคิดเห็นอยู่ที่มาก 

( = 3.80) และเคาน์เตอร์สายการบินโดดเด่น และมองเห็นง่าย มีค่าเฉลี่ยคะแนนความคิดเห็นอยู่ที่มาก ( = 3.75) เป็นล�าดับสุดท้าย

  ผูโ้ดยสารชาวไทยให้ความส�าคญัในการตัดสินใจเลือกซือ้บตัรโดยสารในเส้นทางภายในประเทศของสายการบนิ B ด้านลกัษณะ

ทางกายภาพ ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( = 3.84) โดยผู้โดยสารให้ความส�าคัญกับเรื่องความสะอาดภายในห้องโดยสาร เช่นเก้าอี้โดยสาร 

ห้องน�้า ทางเดินเป็นต้น มากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ยคะแนนความคิดเห็นอยู่ที่มาก ( = 4.09) รองลงมาคือ สิ่งอ�านวยความสะดวกบนเครื่องมี

ความทันสมัย มีค่าเฉลี่ยคะแนนความคิดเห็นอยู่ที่มาก ( = 3.86) เคาน์เตอร์สายการบินโดดเด่น และมองเห็นง่าย มีค่าเฉลี่ยคะแนนความคิด

เหน็อยูท่ีม่าก ( = 3.72) และความสวยงามในการตกแต่งห้องพกัรบัรอง มค่ีาเฉลีย่คะแนนความคดิเหน็อยูท่ีม่าก ( = 3.72) เป็นล�าดบัสดุท้าย

ตารางที่ 8  ค่าเฉลีย่และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดทีม่อีทิธพิลต่อการตดัสนิใจเลอืกซือ้บตัรโดยสารของผูโ้ดยสาร

ชาวไทย ของสายการบิน A และสายการบิน B ด้านกระบวนการให้บริการ

สายการบิน A
ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ด้านกระบวนการให้บริการ

สายการบิน B

S.D. S.D.

4.32 .696 1. ความตรงต่อเวลาของเที่ยวที่ให้บริการ 4.28 .783

3.97 .797 2. ความสะดวกรวดเร็วในขั้นตอนการซื้อบัตรโดยสาร 3.90 .839

3.87 .812 3. ความรวดเร็วในการให้บริการเช็คอิน 3.92 .845

3.93 .830 4. ความรวดเร็วในการให้ความช่วยเหลือและบริการ 3.81 .853

4.02 .583 รวม 3.97 .598

  จากตารางที ่8 พบว่า ผูโ้ดยสารชาวไทยให้ความส�าคัญในการตดัสินใจเลือกซือ้บตัรโดยสารของสายการบนิ A ด้านกระบวนการ

ให้บรกิารในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( = 4.02) โดยผู้โดยสารให้ความส�าคัญกับเรื่องความตรงต่อเวลาของเที่ยวที่ให้บริการ มากที่สุด  
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โดยมีค่าเฉลี่ยคะแนนความคิดเห็นอยู่ที่มาก ( = 4.32) รองลงมาคือ ความสะดวกรวดเร็วในขั้นตอนการซื้อบัตรโดยสาร มีค่าเฉลี่ยคะแนน

ความคิดเห็นอยู่ที่มาก ( = 3.97) ความรวดเร็วในการให้ความช่วยเหลือและบริการ มีค่าเฉล่ียคะแนนความคิดเห็นอยู่ที่มาก ( = 3.93)  

และความรวดเร็วในการให้บริการเช็คอิน มีค่าเฉลี่ยคะแนนความคิดเห็นอยู่ที่มาก ( = 3.87) เป็นล�าดับสุดท้าย

  ผูโ้ดยสารชาวไทยให้ความส�าคญัในการตดัสนิใจเลอืกซือ้บตัรโดยสารของสายการบนิ B ด้านกระบวนการให้บรกิาร ในภาพรวม

อยูใ่นระดบัมาก ( = 3.97) โดยผูโ้ดยสารให้ความส�าคญักบัเรือ่ง ความตรงต่อเวลาของเทีย่วทีใ่ห้บรกิาร มากทีส่ดุ โดยมค่ีาเฉลีย่คะแนนความ

คิดเห็นอยู่ที่มาก ( = 4.28) รองลงมาคือ ความรวดเร็วในการให้บริการเช็คอิน มีค่าเฉล่ียคะแนนความคิดเห็นอยู่ที่มาก ( = 3.92)  

ความสะดวกรวดเร็วในขั้นตอนการซื้อบัตรโดยสาร มีค่าเฉล่ียคะแนนความคิดเห็นอยู่ที่มาก ( = 3.90) และความรวดเร็วในการให้ความ 

ช่วยเหลือและบริการ มีค่าเฉลี่ยคะแนนความคิดเห็นอยู่ที่มาก ( = 3.81) เป็นล�าดับสุดท้าย

  ผลการเปรียบเทียบปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซ้ือบัตรโดยสารของผู้โดยสาร ชาวไทยในเส้น

ทางภายในประเทศ ระหว่างสายการบิน A และสายการบิน B โดย Paired Samples Test ดังตารางที่ 2

ตารางที่ 9 เปรียบเทียบปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อบัตรโดยสารของผู้โดยสารชาวไทย ของสาย

การบิน A และสายการบิน B

ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด
สายการบิน A สายการบิน B

Sig.

ด้านผลิตภัณฑ์และบริการ 4.08 4.00 .002*

ด้านราคา 3.80 3.80 -

ด้านช่องทางการจัดจ�าหน่าย 3.70 3.75 .010*

ด้านการส่งเสริมการตลาด 4.01 4.04 .179

ด้านบุคลากร 3.99 4.04 .020*

ด้านลักษณะทางกายภาพ 3.82 3.84 .248

ด้านกระบวนการให้บริการ 4.02 3.97 .029*

รวม 3.92 3.92 .681

หมายเหตุ * ระดับนัยส�าคัญทางสถิติ .05

  จากตารางที่ 9 ผู้โดยสารชาวไทยไม่ได้ให้ความส�าคัญกับการตัดสินใจเลือกซื้อบัตรโดยสารของสายการบิน A และสายการบิน 

B ในเรื่องปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดทั้ง 7 ด้าน ที่แตกต่างกัน ในภาพรวม (Sig. = .681) ในขณะที่ผู้โดยสารชาวไทยให้ความส�าคัญกับ

การตัดสินใจเลือกซื้อบัตรโดยสารของสายการบิน A และสายการบิน B ในด้านผลิตภัณฑ์และบริการ ด้านช่องทางการจัดจ�าหน่าย  

ด้านบุคลากร และด้านกระบวนการให้บริการ (Sig. = .002, .010, .020 และ .029 ตามล�าดับ) และไม่ได้ให้ความส�าคัญกับการตัดสินใจเลือก

ซื้อบัตรโดยสารในด้านการส่งเสริมการตลาด และด้านลักษณะทางกายภาพ ส�าหรับด้านราคามีค่าเฉลี่ยเท่ากันจึงไม่สามารถเปรียบเทียบโดย 

Paired Samples Test ได้

5. อภิปรายผล สรุปและข้อเสนอแนะ 

 5.1 อภิปรายผล

  ผู้โดยสารของสายการบิน A และสายการบิน B ให้ความส�าคัญต่อผลิตภัณฑ์และบริการ ในภาพรวมมาก โดยผู้โดยสารที่มีการ

ศึกษาระดับปริญญาโทและสูงกว่าให้ความส�าคัญต่อผลิตภัณฑ์และบริการของสายการบินมากกว่ากลุ่มที่มีระดับการศึกษาที่ต�่ากว่า  

อาจเป็นเพราะผูโ้ดยสารทีม่รีะดบัการศกึษาทีส่งูข้ึนจะมกีารเปิดรบัข้อมลูข่าวสารเพ่ือประกอบกาตดัสนิใจซ้ือสนิค้าและบรกิารต่าง ๆ  มากขึน้ 

ซึ่งสอดคล้องกับ วิภาวดี ทูปิยะ (2561) ได้กล่าวว่า กลุ่มตัวอย่างมีความเห็นต่อกลยุทธ์ส่วนประสมการตลาดบริการ (7Ps) ของสายการบิน
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ต้นทุนต�่าทุกปัจจัยอยู่ในระดับมาก ด้านผลิตภัณฑ์ มีเส้นทางการบินตรงต่อความต้องการ และความมีชื่อเสียงและภาพลักษณ์ที่ดี และความ

สะดวกสบายของเก้าอี้โดยสารมีค่าคะแนนต�่าที่สุด อาจเป็นเพราะผู้โดยสารอาจรู้สึกว่าเก้าอี้โดยสารแข็งเกินไปนั่งแล้วปวดหลัง 

ผู้โดยสารของสายการบิน A และสายการบิน B ให้ความส�าคัญต่อราคา ในภาพรวมมาก โดยผู้โดยสารที่มีการศึกษาระดับปริญญาโทและสูง

กว่าให้ความส�าคญัต่อราคาบตัรโดยสารมากกว่ากลุม่ทีม่รีะดบัการศกึษาทีต่�า่กว่า อาจเป็นเพราะกลุ่มผู้โดยสารท่ีมีการศกึษาสงูขึน้จะมมีมุมอง

ในการตัดสินใจซื้อบัตรโดยสารที่ละเอียดรอบครอบ และค�านึงถึงความคุ้มค่าของราคาที่ต้องจ่าย ซึ่งสอดคล้องกับ รุจิราภรณ์ เอ็นดู (2558) 

ได้กล่าวไว้ว่า ปัจจัยด้านราคามีอิทธิพลต่อการตัดสินใจใช้บริการสายการบินแอร์เอเชียของประชากรในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

ทั้งนี้ ผู้ใช้บริการมักเลือกใช้บริการสายบินต้นทุนต�่าที่มีราคาบัตรโดยสารต�่าที่สุดในบรรดาทางเลือกทั้งหมด 

  ผูโ้ดยสารสายการบนิ A และสายการบนิ B ให้ความส�าคญัต่อช่องทางการจดัจ�าหน่าย ในภาพรวมมาก โดยผูโ้ดยสารท่ีมอีาชพี

ธุรกิจส่วนตัวให้ความส�าคัญต่อช่องทางการจัดจ�าหน่ายมากกว่าผู้ที่มีอาชีพอื่น ๆ อาจเป็นเพราะผู้ที่มีอาชีพธุรกิจส่วนตัวมีการเดินทาง 

เพื่อติดต่อธุรกิจหรือประกอบอาชีพอยู่ตลอดเวลาและต้องการความสะดวกในการซื้อบัตรโดยสารได้หลายช่องทางที่ตนได้รับความสะดวก

สบาย ซึง่สอดคล้องกบั จติราพร ลดาดก (2559) ได้กล่าวไว้ว่า กลุม่ตัวอย่างให้ความส�าคญัอยูใ่นระดบัส�าคญัมากในทกุด้าน คอื ความสะดวก

ในการช�าระค่าตั๋วโดยสาร ความสะดวกในการจองตั๋วโดยสาร ความสะดวกในการรับ-ส่งต๋ัวโดยสาร สถานที่จ�าหน่ายต๋ัวโดยสารกว้างขวาง 

สะอาด มกีารแจ้งเวลาเปิด-ปิดชดัเจน ท�าเลทีต่ัง้ของส�านกังานจ�าหน่ายตัว๋โดยสารสะดวก สามารถจองตัว๋โดยสารได้หลายช่องทางตามล�าดบั

ผู้โดยสารสายการบิน A และสายการบิน B ให้ความส�าคัญกับการส่งเสริมการตลาด ในภาพรวมมาก โดยผู้โดยสารการบิน A ที่มีการศึกษา

ระดับปริญญาโทและสูงกว่าให้ความส�าคัญต่อการส่งเสริมการตลาดมากกว่ากลุ่มที่มีระดับการศึกษาที่ต�่ากว่า อาจเป็นเพราะผู้ที่การศึกษาที่

สูงขึ้นจะมีการศึกษา ค้นหาข้อมูล และมีการวิเคราะห์เปรียบเทียบข้อมูลบริการต่าง ๆ ก่อนการตัดสินใจมากกว่ากลุ่มที่มีการศึกษาน้อยกว่า 

ซึง่สอดคล้องกบั วรปรชีา กมลาศน์ ณ อยธุยา (2560) ได้กล่าวไว้ว่า ด้านการส่งเสรมิการตลาดทีม่อีทิธพิลต่อการตดัสนิใจเลอืกใช้บรกิารมาก 

ได้แก่ สิทธิพิเศษเกี่ยวกับน�้าหนักกระเป๋าเดินทางการไม่เสียค่าธรรมเนียมของสัมภาระใต้ท้องเครื่องบินส่งผลมากที่สุด 

  ผู้โดยสารสายการบิน A และสายการบิน B ให้ความส�าคัญกับบุคลากร ในภาพรวมมาก โดยผู้โดยสารสายการบิน A และสาย

การบิน B ที่มีอาชีพพนักงานบริษัทเอกชนให้ความส�าคัญกับบุคลากรมากกว่าผู้ที่มีอาชีพอื่น ๆ อาจเป็นเพราะผู้โดยสารที่มีอาชีพพนักงาน

บรษัิทเอกชนมพีืน้ฐานการท�างานในองค์กรทีม่กีระบวนการท�างานทีเ่ป็นระบบ งมองว่าบคุลากรทีใ่ห้บริการต้องมบีคุลกิภาพด ีสภุาพเรยีบร้อย 

ให้บรกิารด้วยความเตม็ใจ และมคีวามกระตือรอืร้นในการให้บรกิาร อนัจะท�าให้ผู้มารบับรกิารมคีวามสุขและพงึพอใจ ซึง่สอดคล้องกบั วรนชุ 

วรพิพัฒน์ (2559) ได้กล่าวไว้ว่า ผูใ้ช้บรกิารมคีวามคดิเหน็เกีย่วกบัการตดัสนิใจเลอืกใช้บรกิารของสายการบนิบางกอกแอร์เวย์เส้นทางเชยีงใหม่ 

– กรุงเทพ ในภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก เมือ่พจิารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านบคุลากร คอืพนกังานต้อนรบัภาคพืน้ดนิและบนเครือ่ง ให้บรกิาร

ด้วยความเต็มใจมากที่สุด

  ผู้โดยสารสายการบิน A และสายการบิน B ให้ความส�าคัญกับลักษณะทางกายภาพ ในภาพรวมมาก โดยผู้โดยสารสายการบิน 

A และสายการบิน B ที่มีรายได้ปานกลางถึงมาก คือ รายได้ 35,001-50,000 บาท ให้ความส�าคัญในเรื่องลักษณะทางกายภาพมากกว่าผู้ที่มี

รายได้สูงกว่า อาจเป็นเพราะกลุ่มผู้โดยสารที่มีรายได้ปานกลางถึงมากเป็นกลุ่ม วัยท�างานที่ต้องมีความรับผิดชอบในการดูแลตนเองและ

ครอบครัว และต้องเดินทางท�างานเป็นประจ�า จึงต้องค�านึงถึงความสะอาดและสุขภาพของตนเองและคนในครอบครัวก่อนเป็นอันดับแรก 

ซึ่งสอดคล้องกับ วรปรีชา กมลาศน์ ณ อยุธยา (2560) ได้กล่าวไว้ว่า ด้านสิ่งแวดล้อมทางกายภาพที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการ

มาก ได้แก่ ห้องโดยสารมคีวามสะอาด สะดวกสบาย และมกีารตกแต่งอย่างสวยงาม ส่งผลมากทีส่ดุ รองลงมาคอื อปุกรณ์และส่ิงอ�านวยความ

สะดวกบนเครื่องบินมีความทันสมัย เช่น อินเตอร์เน็ต การดูหนังฟังเพลงส่วนบุคคล

  ผูโ้ดยสารสายการบนิ A และสายการบนิ B ให้ความส�าคัญกบักระบวนการให้บริการ ในภาพรวมมาก โดยผู้โดยสารสายการบนิ 

A ที่มีอาชีพธุรกิจส่วนตัวให้ความส�าคัญกับกระบวนการให้บริการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องความสะดวกรวดเร็วในขั้นตอนการซื้อบัตรโดยสาร 

และผู้โดยสารสายการบิน B ให้ความส�าคัญกับความตรงต่อเวลาของเที่ยวที่ให้บริการ มากกว่าอาชีพอื่น ๆ  อาจเป็นเพราะผู้โดยสารที่มีอาชีพ

ธุรกิจส่วนตัวมีการเดินทางเป็นประจ�า และมีข้อจ�ากัดเกี่ยวกับระยะเวลาในการเดินทางที่จะต้องถึงจุดหมายปลายทางตามเวลาที่ก�าหนด 

เพื่อเจรจาธุรกิจหรือภารกิจอื่น ๆ ซึ่งสอดคล้องกับ รุจิราภรณ์ เอ็นดู (2558) ได้กล่าวว่า ปัจจัยด้านกระบวนการบริการมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจ 

ใช้บรกิาร สายการบินแอร์เอเชยีของประชากรในเขตกรงุเทพมหานครและปริมณฑล กระบวนการบรกิารทีม่คีวามรวดเรว็ไม่ว่าจะเป็นขัน้ตอน

การเช็คอิน การเตรียมความพร้อมของเครื่องบินก่อนออกเดินทางที่มีระยะเวลาสั้น ระยะเวลารอโหลดสัมภาระไม่นานจนเกินไป รวมไปถึง

เที่ยวบินท่ีมีความตรงต่อเวลาจะช่วยสร้างความน่าเช่ือถือและสร้างความประทับใจให้แก่ผู้ใช้บริการซ่ึงจะท่าให้มีการตัดสินใจใช้บริการกับ

สายการบินแอร์เอเชียได้
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 5.2 สรุป

  ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซ้ือบัตรโดยสารสายการบิน A มากที่สุดคือ ด้านผลิตภัณฑ์และ

บรกิาร และด้านช่องทางการจดัจ�าหน่ายน้อยทีส่ดุ และปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดทีม่อีทิธพิลต่อการตดัสินใจซือ้บตัรโดยสารสายการบิน 

B มากที่สุดคือ ด้านการส่งเสริมการตลาด และด้านช่องทางการจัดจ�าหน่ายน้อยที่สุด นอกจากนี้ ผู้โดยสารให้ความส�าคัญกับการตัดสินใจ

เลือกซ้ือบตัรกับสายการบนิ A และสายการบนิ B ในด้านผลติภณัฑ์และบรกิาร ด้านช่องทางการจัดจ�าหน่าย ด้านบคุลากร และด้านกระบวนการ

ให้บริการ แตกต่างกันอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ ท่ีระดับ .05 และด้านการส่งเสริมการตลาด ด้านลักษณะทางกายภาพ และในด้านราคา 

ไม่แตกต่างกัน

 5.3 ข้อเสนอแนะ

  5.3.1 ข้อเสนอแนะจากผลการวิจัย

    1)  ด้านผลิตภัณฑ์ ผลการวิจัยพบว่า ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้ มีความส�าคัญต่อการตัดสินใจเลือกซื้อบัตร

โดยสารของผูโ้ดยสารชาวไทย ดงันัน้ ผูป้ระกอบการสายการบนิควรมุง่เน้นการพฒันาและรกัษาคุณภาพการบรกิาร รักษามาตรฐานการบรกิาร

ของห้องพักรับรองกับผู้โดยสาร ให้มีความสะดวกสบาย สะอาด ทันสมัย และคุ้มค่ากับเงินที่จ่ายไป เพื่อสามารถตอบสนองต่อความต้องการ

ของผู้โดยสารกลุ่มต่าง ๆ ได้

    2)  ด้านราคา ผลการวจัิยพบว่า ระดบัการศกึษา มคีวามส�าคญัต่อการตดัสนิใจเลือกซือ้บตัรโดยสารของผู้โดยสารชาว

ไทย ดงันัน้ ผูป้ระกอบการสายการบนิควรมกีารระบรุาคาค่าต๋ัวโดยสาร และค่าอืน่ ๆ  ทีเ่กีย่วข้องอย่างชดัเจน เพือ่ไม่ให้ผูใ้ช้บรกิารสบัสนเรือ่ง

ราคาในขณะที่ท�าการจองตั๋วโดยสาร และการน�าเสนอราคาที่ต�่ากว่าสายการบินอื่น 

    3)  ด้านช่องทางการจัดจ�าหน่าย ผลการวิจัยพบว่า อาชีพมีความส�าคัญต่อการตัดสินใจเลือกซ้ือบัตรโดยสารของ 

ผู้โดยสารชาวไทย ดังน้ัน ผู้ประกอบการสายการบินควรเพิ่มช่องทางการจ�าหน่ายตั๋วโดยสารให้สามารถเข้าถึงผู้ใช้บริการได้สะดวกมากขึ้น 

เช่น ตัวแทนจ�าหน่าย ร้านสะดวกซื้อ ระบบออนไลน์ เว็บไซต์ เป็นต้น เนื่องจากกลุ่มอาชีพธุรกิจส่วนตัวซึ่งเป็นกลุ่มที่ให้ความส�าคัญในเรื่องนี้

ค่อนข้างมาก และเป็นกลุ่มที่ใช้บริการสายการบินเป็นประจ�า

    4) ด้านการส่งเสรมิการขาย ผลการวจิยัพบว่า ระดบัการศึกษา อาชพี และรายได้ มคีวามส�าคญัต่อการตดัสนิใจเลอืก

ซือ้บตัรโดยสารของผูโ้ดยสารชาวไทย ดงันัน้ ผูป้ระกอบการสายการบนิควรมกีารเพิม่จ�านวนบตัรราคาโปรโมชัน่ หรอืท�าโปรโมชัน่ในการดงึดดู

ลกูค้าใหม่ๆ รวมไปถงึจากการส�ารวจ กลุม่ตวัอย่างมคีวามต้องการให้สายการบนิเพิม่นโยบายการโหลดสมัภาระ และแก้ไขปัญหาความ รวดเรว็

ในการรอโหลดสัมภาระ 

    5)  ด้านบุคลากร ผลการวิจัยพบว่า ระดับการศึกษา และอาชีพ มีความส�าคัญต่อการตัดสินใจเลือกซื้อบัตรโดยสาร

ของผู้โดยสารชาวไทย ดังนั้นผู้ประกอบการสายการบินควรมีพนักงานบริการทั้งภาคพื้นและบนเครื่องบินให้เพียงพอต่อจ�านวนผู้ใช้บริการ 

    6)  ด้านลักษณะทางกายภาพ ผลการวิจัยพบว่า รายได้ต่อเดือน มีความส�าคัญต่อการตัดสินใจเลือกซื้อบัตรโดยสาร

ของผู้โดยสารชาวไทย ดังนั้น ผู้ประกอบการสายการบินควรเปิดเคาน์เตอร์ให้บริการเช็คอินที่เพียงพอกับผู้ใช้บริการในช่วงวัน เวลา ที่มีผู้ใช้

บริการจ�านวนมาก และพนักงานให้บริการต้องบริการอย่างรวดเร็วไม่ควรท�าให้ผู้โดยสารเสียเวลานาน 

    7)  ด้านกระบวนการให้บรกิาร ผลการวจิยัพบว่า อาชีพ และรายได้ มคีวามส�าคัญต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือบตัรโดยสาร

ของผูโ้ดยสารชาวไทย ดงันัน้ ผูป้ระกอบการสายการบนิควรมกีารพฒันาระบบการให้บรกิารจองตัว๋โดยสารอย่างต่อเนือ่ง ไม่ควรท�าให้ยุง่ยาก

ซับซ้อนซึ่งผู้ใช้บริการอาจจะท�ารายการผิดพลาดได้ 

  5.3.2  ข้อเสนอแนะในการท�าวิจัยครั้งต่อไป

    1)  ควรศกึษาพฤตกิรรมการซือ้ของกลุม่ลกูค้าเป้าหมายทัง้เก่า และใหม่ เพือ่ใช้พฒันาบรกิารด้านต่าง ๆ  ให้เกดิความ

พึงพอใจและการกลับมาใช้บริการซ�้าอีกในอนาคต

    2) ควรศกึษาถงึสิง่จงูใจในการเลอืกใช้บรกิารเส้นทางบนิภายในประเทศของผู้โดยสารสายการบิน A และสายการบนิ 

B ในเชิงลึกและเฉพาะด้านให้มากขึ้น เพื่อน�าผลการวิจัยไปใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงและวางแผนการตลาดที่เหมาะสมกับสถานการณ์

ปัจจุบันยิ่งขึ้น

    3)  ควรมีการใช้เครื่องมือในการวิเคราะห์ข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อให้ผลการวิเคราะห์มีความแม่นย่ามากยิ่งขึ้น เช่น การใช้

การสัมภาษณ์เชิงลึก (In-Depth Interview) หรือการสนทนากลุ่ม (Focus Group) เป็นต้น
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    4)  ควรมีการศึกษาเพิ่มเติมถึงปัจจัยอื่น ๆ ที่อาจส่งผลต่อการใช้บริการสายการบิน A และสายการบิน B เช่น ปัจจัย

ทางด้านจติวทิยา หรอืปัจจยัด้านธรุกจิอืน่ ๆ  เพือ่ให้สามารถน�าไปวเิคราะห์ผลได้หลากหลายมากยิง่ขึน้และผูป้ระกอบการยงัสามารถน�าไปใช้

ในการก�าหนดกลยุทธ์ให้องค์กรได้

เอกสารอ้างอิง 
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พฤติกรรมการเลือกซื้อสินค้าและใช้บริการของกลุ่มผู้บริโภคภายใต้การเปลี่ยนแปลงในสถานการณ์ COVID-19 

อ�าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

Consumer Behavior of Buying Selection Under Changes in COVID-19 Situation in Chiang Mai 

Province

รวิปรียา จิระนันทราพร 

Ravipreeya Jiranantharaporn 

ภาควิชาการตลาด คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น

บทคัดย่อ 

 การศกึษาวจิยัครัง้นีม้วีตัถปุระสงค์เพือ่ ศกึษาพฤตกิรรมการเลือกซือ้สินค้าและบรกิารของผู้บรโิภค ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด

ที่มีผลต่อการเลือกซื้อสินค้าและใช้บริการ และเพื่อเปรียบเทียบปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการเลือกซ้ือสินค้าและใช้บริการ 

ภายใต้การเปลี่ยนแปลงในช่วงสถานการณ์ COVID-19 อ�าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาคือ ประชาชนใช้บริการ

ในห้างสรรพสินค้าในอ�าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ จ�านวน 400 คน ใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล สถิติที่ใช้ในการ

วิเคราะห์ข้อมูลคือ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ทดสอบสมมติฐาน โดยใช้สถิติ t-test และ ANOVA

 ผลการศึกษาพบว่า เพศหญิง อายุ 21-30 ปี โสด การศึกษาระดับปริญญาตรี นิสิต/นักศึกษา รายได้ไม่เกิน 10,000 บาท ส่วนใหญ่

ไปซื้อสินค้าและใช้บริการประเภทอาหารและเครื่องดื่มโดย ผ่านแอปพลิเคชั่น สาเหตุที่ตัดสินใจซื้อสินค้ามากที่สุด คือ รสชาติ ซื้อวันจันทร์

ถึงศุกร์ ค่าใช้จ่ายในการซ้ือ 101-300 บาท ตัดสินใจซื้อผ่านแอปพลิเคชั่น และบุคคลที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้ามากที่สุด คือ  

ตนเอง ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ผู้บริโภคที่มีค่าใช้จ่ายเฉลี่ยในการซื้อสินค้าและบริการต่อครั้งแตกต่างกัน ให้ความส�าคัญกับปัจจัย

ส่วนประสมทางการตลาด แตกต่างกัน 2 ด้าน ได้แก่ ด้านผลิตภัณฑ์ และด้านส่งเสริมการตลาด อย่างไรก็ตามให้ความส�าคัญกับปัจจัยส่วน

ประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการเลือกซื้อสินค้าและใช้บริการไม่แตกต่างกัน

ค�าส�าคัญ: พฤติกรรมผู้บริโภค, การเลือกซื้อ, สถานการณ์ Covid-19

Abstract 

 This study aimed to investigate three factors included Purchasing behavior, Marketing mix factors and, compare 

the marketing mix factors that affecting the selection of goods and services of customer under changes during the 

Covid-19 situation in Mueang district, Chiang Mai province. The samples group in this study were 400 people who had 

used services in department stores in Mueang district, Chiang Mai province. The questionnaire was used for data  

collection and the statistics used for data analysis were frequency, percentage, mean and standard deviation. The 

hypothesis testing was used t-test and ANOVA.

 Result of the study in demographic factors revealed that most of the samples were female 21-30 years, single 

status, hold the bachelor’s degree, student/university student and most of them had income lower than 10,000 baht. 

Besides, the result of the study in purchasing behavior of goods and services revealed that most of the samples  

purchased food and beverage by themselves, ordered through the application, reason for purchasing was taste.  

Moreover, the study revealed that most of the sample purchased on Monday through Friday, average expense per 

time was 101-330 baht, sources of information used for decision-making was application, and the person who had 

most influence was themselves.

 Furthermore, hypothesis testing confirmed that customers had average expense of buying food and average 

per time were different. The respondents were focused on marketing mix factors that affecting the selection of goods 

and services under changes during the Covid-19 situation two significant different factors which are product and  

promotion. Moreover, marketing mix factors that affecting the selection of goods and services not significant different.

Keywords: Consumer Behavior, Buying selection, Social Changing During Covid-19 
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1. บทน�า 

 ในประวัติศาสตร์มีหลายเหตุการณ์ที่ท�าให้เกิดการปรับเปลี่ยนวิถีการด�าเนินชีวิต พฤติกรรม การเติบโตและอยู่รอด ทั้งการใช้ชีวิต

ของตนเอง การอยู่ร่วมกันเป็นชุมชนหรือแม้กระทั่งการอยู่ร่วมกันในโลกล้วนมีการเปลี่ยนแปลงครั้งส�าคัญต่างๆ โดยอาจจะเกิดจากหลาย

หลายมุมมอง วิกฤติส�าคัญท่ีส่งผลต่อกลไกการเติบโตของโลกโดยตรงจากทางด้านเศรษฐกิจ ไม่ว่าจะเป็นภาวะเงินฝืด วิกฤตการณ์ทางการ

เงิน ภาวะของตลาดหุ้น ค่าเงินหดตัว หรือภาวะวิกฤตการณ์ค่าเงินรูเบิลของรัสเซีย นอกจากนั้นทางด้านสังคม จากการโยกย้ายถ่ินฐาน 

พฤตกิรรมทีม่คีวามต้องการเปลีย่นไป การขยายถิน่ฐานทีอ่ยูอ่าศยัมกีารใช้พืน้ทีม่ากยิง่ขึน้ ในด้านสิง่แวดล้อม ส่วนมากเกดิจากการเปลีย่นแปลง

ตามฤดูกาลที่มีความแปรปรวน ซ่ึงเหตุผลหลักท่ีส่งผลให้ปัญหาเหล่านี้เกิดขึ้น ล้วนมีปัจจัยกระตุ้นส�าคัญจากกิจกรรมของมนุษย์และระบบ

นิเวศที่แปรผันต่างๆ นอกจากนั้นมีการปรับเปลี่ยนทางสังคม 

 ในช่วงปลายปี พ.ศ. 2562 จนถึงปัจจุบัน เกิดสถานการณ์ครั้งใหญ่เป็นการระบาด (Pandemic) ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 

หรอื COVID-19 ทีท่�าให้ความปลอดภัยด้านสขุภาพของประชากรทัว่โลกได้รบัผลกระทบ เนือ่งจากการพบผูติ้ดเช้ือไวรสัโคโรน่า เป็นรายแรก 

ที่เมืองอู่ฮั่น ประเทศจีน นับเป็นจุดเริ่มต้นของการแพร่ระบาดเชื้อไวรัส ส่วนหนึ่งมาจากนักท่องเที่ยวชาวจีนที่เดินทางไปทั่วโลก หนึ่งในนั้นก็

คือประเทศไทย 

 จากรายงานข่าวในประเทศไทยเมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2563 เหตุการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (Coronavirus) หรือ 

โควิด-19 (COVID-19) เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว ส่งผลกระทบอย่างรุนแรงทั้งในประเทศและระดับนานาชาติ ส่งผลกระทบทั้งทางด้านเศรษฐกิจ 

สังคม การด�ารงชีวิต ผลกระทบโดยตรงจากการหยุดชะงักของระบบการท�างานทางเศรษฐกิจ จะเห็นได้ว่าประเทศมหาอ�านาจหรือประเทศ

สมาชกิองค์การเพือ่ความร่วมมือและการพฒันาทางเศรษฐกจิ (OECD) ซึง่เป็นกลุม่ประเทศทีเ่ศรษฐกิจเจรญิก้าวหน้ามากทีส่ดุในโลก ประสบ

ปัญหาจากการเตบิโตของภาวะเศรษฐกจิจากการแพร่ระบาดของเขือ้ไวรสัโคโรนา จงึเป็นทีม่าของทางเลอืกหรอืทางรอดระหว่างการให้ความ

ส�าคญักบัเศรษฐกิจหรอืด้านสาธารณะสขุ นอกจากนัน้กจิกรรมทางเศรษฐกิจโลกทีห่ยดุนิง่และอตัราการเตบิโตทีม่กีารถดถอยลงอย่างต่อเนือ่ง 

จากสถานการณ์เหล่านี้ส่งให้ประเทศไทยได้รับผลกระทบโดยตรง โดยเฉพาะภาคการส่งออกสินค้าและการท่องเที่ยว ซึ่งเป็นเครื่องมือส�าคัญ

ที่ท�าให้อัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจไทยก้าวกระโดด (กรมควบคุมโรค, 2563) ปัจจุบันภาพรวมเศรษฐกิจของประเทศเติบโตอย่างค่อยเป็น

ค่อยไปจากการคาดการณ์ ผลิตภัณฑ์มวลรวมของประเทศ หรือ Gross Domestic Product (GDP) ในไตรมาส 2 ของปี 2563 ว่าติดลบ 

12.2% โดยสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) แต่อย่างไรก็ตามความรุนแรงของสถานการณ์ครั้งนี้ยังไม่รุนแรงเท่าช่วงวิกฤต

ต้มย�ากุง้ พ.ศ. 2540 จงึเป็นโอกาสและความท้าทายในการฉวยโอกาสทางเศรษฐกจิภายใต้การเปลีย่นแปลงของภาคประชาชนในสงัคม (สภา

พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.), 2563)

 ปัจจยัส�าคญัทีเ่หน็ได้ชัดเจน คอื พฤตกิรรมของคนไทยทีเ่กดิการเปลีย่นแปลงในหลายด้าน เช่น คนไทยส่วนใหญ่มกีารปรบัตัวอย่าง

เต็มรูปแบบในการใช้ชีวิตประจ�าวัน การท�างานจากที่บ้าน (Work from home) และการเว้นระยะห่างทางสังคม (Social distancing) ทั้งนี้

มาตรการของภาครัฐที่เข้ามาควบคุมและก�ากับดูแลจากการปิดเมืองและงดการเดินทางภายในพื้นท่ีสาธารณะกลับท�าให้ภาคธุรกิจท่ีเอ้ือต่อ

การเข้าถึงการใช้บริการโดยการบริการผ่านระบบออนไลน์และอีคอมเมิร์ซในการซื้อสินค้าและการบริการมากขึ้น 

 ดังนั้นจากสถานการณ์ดังกล่าวทางผู้วิจัยต้องการทราบถึงปัญหาที่จะเช่ือมโยงพฤติกรรมของกลุ่มผู้บริโภคที่เปล่ียนแปลงไปพร้อม

กบัสงัคม โดยเฉพาะเรือ่งพฤตกิรรมการเลอืกซ้ือสนิค้าและบรกิารของผู้บรโิภคภายใต้การเปลีย่นแปลงในสถานการณ์ COVID-19 อ�าเภอเมอืง 

จังหวัดเชียงใหม่ ข้อมูลดังกล่าวสามารถน�าผลลัพธ์ท่ีได้จากการวิจัยไปเป็นองค์ความรู้ที่เข้ากับสถานการณ์ในปัจจุบันและอนาคต อีกทั้งยัง

เป็นกรณีศึกษาให้แก่นักศึกษาคณะบริหารธุรกิจและบุคคลทั่วไป โดยทางผู้วิจัยได้มีการวางแผนเบื้องต้นในการบูรณาการกับราย วิชาการ

จัดการช่องทางการจัดจ�าหน่าย วิชาพฤติกรรมผู้บริโภคเพื่อให้นักศึกษาได้เข้ามามีส่วนร่วมในการเก็บข้อมูล

 1.1 วัตถุประสงค์การวิจัย 

  1.  ศกึษาพฤตกิรรมการเลอืกซือ้สนิค้าและบรกิารของผู้บรโิภคภายใต้การเปลีย่นแปลงในช่วงสถานการณ์ COVID-19 อ�าเภอ

เมือง จังหวัดเชียงใหม่

  2.  เพ่ือศกึษาปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดทีม่ผีลต่อการเลอืกซ้ือสนิค้าและใช้บรกิาร ภายใต้การเปลีย่นแปลงในสถานการณ์ 

COVID-19 ของผู้บริโภคในอ�าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

  3.  เพื่อเปรียบเทียบปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการเลือกซ้ือสินค้าและใช้บริการภายใต้การเปล่ียนแปลงใน

สถานการณ์ COVID-19 ของผู้บริโภคในอ�าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ จ�าแนกตามปัจจัยด้านประชากรศาสตร์และพฤติกรรมการเลือกซื้อ

สินค้าและบริการ 
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 1.2 ขอบเขตการวิจัย  

  1.  ขอบเขตพื้นที่

   กลุ่มผู้บริโภคในจังหวัดเชียงใหม่ คือ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้บริการในห้างสรรพสินค้าในอ�าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ เช่น 

เซ็นทรัลแอร์พอร์ต เชียงใหม่ เซ็นทรัลเฟสติวัล เชียงใหม่ เมญ่า และพรอมเมนาดา

  2.  ขอบเขตเนื้อหา

   ศึกษาปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด (7 P’s) ของกลุ่มตัวอย่าง ประกอบด้วย ด้านผลิตภัณฑ์ (Product) ด้านราคา 

(Price) ด้านช่องทางการจัดจ�าหน่าย (Place/Channel) ด้านการส่งเสริมการตลาด (Promotion) ด้านบุคคล (People) ด้านลักษณะทาง

กายภาย (Physical Evidence) และด้านกระบวนการ (Process)

  3.  ขอบเขตด้านเวลา 

   ระยะเวลาการด�าเนินวิจัย 1 ตุลาคม 2563 – 30 พฤษภาคม 2564

 1.3 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

  1.  น�าผลลพัธ์จากงานวจิยัไปพฒันาสนิค้าและบรกิารให้รองรับกับพฤตกิรรมของผู้บรโิภคในการเตรยีมความพร้อมผูป้ระกอบ

การหลังจากภาวะการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา – 19

  2.  ทราบถึงปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกซ้ือสินค้าและการบริการหลังจากภาวะการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา  

COVID-19 เพื่อน�าไปเป็นแนวทางและการปรับใช้ในการวางแผนธุรกิจส�าหรับผู้ประกอบการในระบบออนไลน์และออฟไลน์

  3.  บริการความรู้แก่นักเรียน นักศึกษาและอาจารย์ภาควิชาการตลาด ส�าหรับการน�าไปบูรณาการความรู้และขยายผลด้าน

การศกึษาทางการตลาดและสาขาทีม่คีวามเกีย่วข้องให้เกิดประโยชน์สงูสดุ พร้อมประยกุต์ใช้ตามความเหมาะสมกบัแนวโน้มธรุกจิในอนาคต

3. กระบวนการ/วิธีการด�าเนินงาน/วิธีการวิจัย 

 3.1 วิธีการด�าเนินงาน

  การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงปริมาณโดยการส�ารวจ (Survey Research) จากการเก็บแบบสอบถาม เพื่อศึกษาพฤติกรรม

การเลือกซื้อสินค้าและใช้บริการของกลุ่มผู้บริโภคภายใต้การเปลี่ยนแปลงในสถานการณ์ COVID-19 อ�าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย

  เครื่องมือที่ใช้เพื่อรวบรวมข้อมูลส�าหรับการท�าวิจัย เป็นแบบสอบถามปลายปิด (Close-End Response Question) โดยจะ

ใช้ค�าถามคัดกรอง (Screening Question) ผู้ตอบแบบสอบถามก่อน เพื่อความแม่นย�าในการเก็บข้อมูล

  ค�าถามคัดกรอง : ท่านเคยซื้อสินค้าบริการอาหาร เครื่องดื่มต่างๆ บนห้างสรรพสินค้าในอ�าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ผ่านฟู๊ด

เดลิเวอรี่หรือไม่ โดยจะท�าการเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างจ�านวน 400 ชุด ซ่ึงแบบสอบถามที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ แบ่งออกเป็น  

4 ส่วน ได้แก่ 

   ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้เฉลี่ยต่อ

เดือน เป็นค�าถามแบบปลายปิด

   ส่วนที่ 2 พฤติกรรมการเลือกซื้อสินค้าและใช้บริการ ประเภทอาหารและเครื่องดื่มของกลุ่มผู้บริโภค ภายใต้การ

เปลี่ยนแปลงในสถานการณ์ COVID-19

   ส่วนที่ 3 ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการเลือกซื้อสินค้าและใช้บริการ ประเภทอาหารและเครื่องดื่ม

   ส่วนที่ 4 ข้อเสนอแนะ

 3.2 การเก็บรวบรวมข้อมูล

  ในการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้เก็บรวบรวมข้อมูล โดยการใช้แบบสอบถามที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นสอบถามประชากรกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด 

จ�านวน 400 ชุด ข้อมูลและแหล่งข้อมูลในการวิจัยครั้งนี้ได้ศึกษาและรวบรวมจากแหล่งข้อมูลที่ส�าคัญ ประกอบไปด้วย 2 ส่วน ดังนี้

  1.  ข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) เป็นข้อมูลที่รวบรวมจากการส�ารวจโดยใช้แบบสอบถามกลุ่มตัวอย่างจ�านวน 400 ราย 

ที่เคยซื้อสินค้าและใช้บริการบนห้างสรรพสินค้าในอ�าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ เป็นข้อมูลที่รวบรวมได้จากการเก็บแบบสอบถามภาคสนาม

จากพื้นที่การศึกษา
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  2.  ข้อมลูทตุยิภมู ิ(Secondary Data) เป็นข้อมลูทีร่วบรวมจากการศกึษาค้นคว้าจากเอกสารต่างๆ ทีเ่กีย่วข้อง เช่น หนงัสอื 

วารสาร สิง่พมิพ์ และเอกสารอืน่ๆ เป็นข้อมลูทีอ่ยูใ่นรปูแบบของเอกสารบทความทางวชิาการ ข้อมลูจากหน่วยงานภาครฐั รวมไปถงึงานวจิยั

ที่เกี่ยวข้องและข้อมูลจากอินเตอร์เน็ต

 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล

 1.  การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพรรณนา (Descriptive Statistic)

  1.1 การแจกแจงความถี่ (Frequency) และค่าร้อยละ (Percentage) ใช้ในการอธิบายและวิเคราะห์

  1.2 ค่าเฉลี่ย (Mean) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (standard deviation) ใช้ในการอธิบายและวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับส่วน

ประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าและใช้บริการ

 2.  การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงอนุมาน (Inferential Statistic) 

  การทดสอบสมมติฐานใช้สถติ ิt-test ส�าหรบัทดสอบความแตกต่างระหว่างกลุ่มตวัอย่าง 2 กลุ่ม และวเิคราะห์ความแปรปรวน

ทางเดียว (One-Way ANOVA : Analysis of Variance) ส�าหรับทดสอบความแตกต่างระหว่างกลุ่มตัวอย่างมากกว่า 2 กลุ่ม โดยหากพบว่า 

มคีวามแตกต่างจะท�าการเปรยีบเทยีบเชงิซ้อนด้วยวธิ ีScheffe เพือ่เปรยีบเทยีบปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดทีม่ผีลต่อการเลอืกซือ้สนิค้า

และใช้บริการภายใต้การเปลี่ยนแปลงในสถานการณ์ COVID-19 ของผู้บริโภคในอ�าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ จ�าแนกตามปัจจัยด้าน

ประชากรศาสตร์ และพฤติกรรมการเลือกซื้อสินค้าและบริการ

3. ผลการด�าเนินงาน/ผลการวิจัย 

 ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศ หญงิ มอีาย ุ21-30 ปี สถานภาพโสด ระดบัการศกึษาปรญิญาตรีหรอืเทยีบเท่า มอีาชพีนสิติ/

นักศึกษา รายได้เฉลี่ยต่อเดือนไม่เกิน 10,000 บาท

 มีพฤติกรรมการเลือกซ้ือสินค้าและบริการภายใต้การเปล่ียนแปลงในสถานการณ์ Covid-19 ของผู้บริโภคในอ�าเภอเมือง  

จงัหวดัเชยีงใหม่ พบว่า ซือ้สนิค้าและใช้บรกิารประเภทอาหารและเครือ่งดืม่ด้วยตนเอง สาเหตทุีท่�าให้ตดัสนิใจซ้ือสนิค้ามากทีส่ดุ คือ รสชาติ 

ซื้อวันจันทร์ถึงศุกร์ ค่าใช้จ่ายในการซื้อต่อครั้ง 101-300 บาท ตัดสินใจซื้อผ่านแอปพลิเคชั่น และบุคคลที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้า

มากที่สุด คือ ตนเอง

 ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดทีม่ผีลต่อการเลอืกซือ้สนิค้าและใช้บรกิารภายใต้การเปลีย่นแปลงในสถานการณ์ Covid-19 พบว่า 

ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก เม่ือพิจารณาแต่ละด้านพบว่า อันดับที่หนึ่งคือ ด้านกระบวนการ รองลงมาคือด้านลักษณะทางกายภาพ  

ด้านราคา ด้านบุคคล ด้านส่งเสริมทางการตลาด ด้านช่องทางจัดจ�าหน่าย และด้านผลิตภัณฑ์ตามล�าดับ 

ตารางที่ 1  ค่าเฉลี่ย ( ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ของปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการเลือกซื้อสินค้าและใช้บริการ 

ภายใต้การเปลี่ยนแปลงในสถานการณ์ COVID-19 ของผู้บริโภคในจังหวัดเชียงใหม่

ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการเลือกซื้อ

สินค้าและใช้บริการภายใต้การเปลี่ยนแปลง 

ในสถานการณ์ COVID-19

S.D. ระดับความส�าคัญ

1. ด้านผลิตภัณฑ์ 4.06 0.600 มาก

2. ด้านราคา 4.16 0.665 มาก

3. ด้านช่องทางจัดจ�าหน่าย 4.09 0.643 มาก

4. ด้านส่งเสริมการตลาด 4.13 0.636 มาก

5. ด้านบุคคล 4.15 0.687 มาก

6. ด้านลักษณะทางกายภาพ 4.19 0.628 มาก

7. ด้านกระบวนการ 4.25 0.637 มากที่สุด

รวม 4.15 0.541 มาก
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 ผลการทดสอบสมมตฐิาน พบว่า ผูบ้รโิภคทีม่ค่ีาใช้จ่ายเฉลีย่ในการซือ้สนิค้าและบรกิารต่อครัง้แตกต่างกนั ให้ความส�าคญักบัปัจจยั

ส่วนประสมทางการตลาด แตกต่างกัน 2 ด้าน ได้แก่ ด้านผลิตภัณฑ์ และด้านส่งเสริมการตลาด อย่างไรก็ตามให้ความส�าคัญกับปัจจัยส่วน

ประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการเลือกซื้อสินค้าและใช้บริการไม่แตกต่างกัน

4. อภิปรายผล สรุปและข้อเสนอแนะ 

 จากการศึกษาเรื่อง พฤติกรรมการเลือกซ้ือสินค้าและบริการของผู้บริโภคภายใต้การเปลี่ยนแปลงในช่วงสถานการณ์ COVID-19 

อ�าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ สามารถอภิปรายผลการศึกษาโดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

 ภายใต้การเปลี่ยนแปลงในสถานการณ์ COVID-19 กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ไปซื้อสินค้าและใช้บริการประเภทอาหารและเครื่องดื่ม

ด้วยตนเอง รองลงมาคือ สั่งซื้อผ่านแอปพลิเคชั่น แสดงให้เห็นว่าแม้จะมีสถานการณ์ COVID-19 ผู้บริโภคยังคงไปซ้ือสินค้าและใช้บริการ

ประเภทอาหารและเคร่ืองดื่มด้วยตนเอง ท้ังน้ีอาจเน่ืองมาจากแม้จะไปซื้อด้วยตนเองแต่ก็มีการป้องกันด้วยการใส่หน้ากากอนามัย อย่างไร

ก็ตามยังพบว่า มีผู้บริโภคกลุ่มหน่ึงซ่ึงถือเป็นกลุ่มใหญ่ ที่ยังคงกังวลกับสถานการณ์ COVID-19 ประกอบกับพฤติกรรมที่ชอบความสะดวก

สบายในการซื้อสินค้า จึงสั่งซื้อผ่านแอปพลิเคชั่น เพื่อความปลอดภัยและสะดวกสบาย

 ผู้บริโภคให้ความส�าคัญกับปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการเลือกซื้อสินค้าและใช้บริการภายใต้การเปลี่ยนแปลงใน

สถานการณ์ COVID-19 ทั้ง 7 ด้านในระดับมากขึ้นไป ทั้งนี้อาจเพราะในสถานการณ์สถานการณ์ COVID-19 ผู้บริโภคยังกังวลผลกระทบที่

อาจเกิดขึ้นกับตนเอง อีกทั้งพฤติกรรมของผู้บริโภคท่ีเปลี่ยนแปลงไปตามรูปแบบการด�าเนินชีวิตวิถีใหม่ ที่มีการรักษาสุขอนามัยโดย  

สวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยก่อนออกจากบ้าน ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์หรือสบู่เป็นประจ�า นโยบายให้พนักงานท�างานที่บ้าน 

จัดการเรียนการสอนออนไลน์ การคัดกรองก่อนเข้าใช้บริการ การจัดโต๊ะที่นั่งในร้าน สามารถรับประทานได้โต๊ะละ 1-2 คน วางโต๊ะห่างกัน

อย่างน้อย 1 เมตร เพื่อเว้นระยะห่างทางสังคม มากไปกว่านั้นผู้บริโภคให้ความส�าคัญด้านกระบวนการ ผู้ประกอบการควรส่งเสริมการสั่ง

อาหารและเครื่องดื่ม Delivery และการใช้ธุรกรรมออนไลน์มากขึ้นรับเงิน โอนเงิน จ่ายเงิน ผ่านช่องทางแอปพลิเคชัน ให้ผู้บริโภคมีความ

สะดวกในการสั่งซื้อมากยิ่งข้ึน ลดความยุ ่งยากและซับซ้อนในการส่ังซ้ือ แต่ผู้บริโภคก็ยังต้องการความสะดวกสบายในการซื้อสินค้าและใช้

บริการ ดังนั้นจึงท�าให้ผุ้บริโภคให้ความส�าคัญกับปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ วิศิษฐ์ ฤทธิบุญไชย (2556) 

ศกึษา ปัจจยัส่วนประสมการตลาดบรกิารทีม่ผีลต่อการตดัสนิใจซือ้สนิค้าในร้านสะดวกซือ้ เซเว่นอเีลิฟ ผลการศกึษาพบว่า ปัจจยัด้านผลติภัณฑ์ 

ปัจจัยที่ส่งผล ได้แก่ สินค้ามีให้เลือกครบถ้วน เพียงพอต่อความต้องการ และมีผลิตภัณฑ์ใหม่มาน�าเสนออย่างต่อเนื่อง ส่วนปัจจัยด้านราคา 

ติดราคาไว้อย่างชัดเจน เหมาะสมกับก�าลังซื้อ และราคามีการปรับให้อย่างเหมาะสม ปัจจัยด้านช่องทางการจัดจ�าหน่าย สถานที่ตั้งร้านง่าย

ต่อการพบเห็น สะดวกต่อการเดิน และมีสาขารอบมหาวิทยาลัย ปัจจัยการส่งเสรมการขาย การสร้างแรงจูงใจในการซื้อสินค้าราคาถูก  

ชดุราคาประหยดั และการใช้แสตมป์ ปัจจยัด้านพนกังานบรกิาร ได้แก่ การสือ่สารทีด่ ีการเอาใจใส่ และความสภุาพของพนกังาน ปัจจยัด้าน

กระบวนการ ได้แก่ การท�างานอย่างถูกต้องเป็นระบบ และปัจจัยด้านลักษณะทางกายภาพ การเดินทางสะดวก การตกแต่งร้านอย่างเป็น

ระบบ ความสะอาดและบรรยากาศของร้าน ซ่ึงปัจจัยเหล่าน้ีล้วนมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซ้ือสินค้าในร้านสะดวกซ้ือ เซเว่นอีเลิฟเว่น  

ของนิสิตมหาวิทยาลัยบูรพาโดยตรง

 ผู้บริโภคที่มีค่าใช้จ่ายเฉลี่ยในการซื้อสินค้าและบริการต่อครั้งแตกต่างกันให้ความส�าคัญกับปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผล

ต่อการเลือกซื้อสินค้าและใช้บริการภายใต้การเปลี่ยนแปลงในสถานการณ์ COVID-19 แตกต่างกัน 2 ด้าน ได้แก่ ด้านผลิตภัณฑ์ และด้านส่ง

เสริมการตลาด ทั้งนี้เนื่องจากสถานการณ์ COVID-19 ที่มีผลกระทบท�าให้เศรษฐกิจในประเทศซบเซา จึงท�าให้ผู้บริโภคบางคนที่มีค่าใช้จ่าย

มากให้ความส�าคัญกับคุณภาพของสินค้าให้คุ้มค่ากับเงินที่จ่ายไป หรือผู้บริโภคบางคนต้องการส่วนลด หรือโปรโมชั่นต่าง ๆ เพื่อลดภาระค่า

ใช้จ่ายในการซื้ออาหารและเครื่องดื่มในสถานการณ์ COVID-19 ซึ่งผลการศึกษาสอดคล้องกับงานวิจัยของ อ�านาจ ศรีสมสุข (2557) ศึกษา

เรื่อง ปัจจัยส่วนประสมการตลาดและลักษณะส่วนบุคคลที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการใช้บริการสปา เพื่อสุขภาพของผู้ให้บริการในเขต

กรงุเทพมหานคร ผลการศกึษาพบว่า ค่าใช้จ่ายในการใช้บรกิารสปาเพือ่สขุภาพต่อครัง้และต่อเดอืนมคีวามสมัพนัธ์กบัความส�าคญัของปัจจยั

ส่วนประสมทางการตลาด

 อีกทั้ง ในปัจจุบัน เป็นยุคของ IOT ผู้บริโภคส่วนใหญ่สามารถเข้าถึงการใช้งานแอปพลิเคชั่นในการสั่งซื้ออาหารและเครื่องดื่มมาก

ยิ่งขึ้น ดังนั้น ผู้ประกอบการควรให้ความส�าคัญในด้านกระบวนการในการสั่งซื้ออาหารและเครื่องดื่ม เพื่อเพิ่มช่องทางในการจัดจ�าน่ายและ

เพิ่มโอกาสทางการตลาด ลดความยุ่งยากและเพิ่มความสะดวกในการสั่งซื้อสินค้าแก่ผู้บริโภคมากยิ่งขึ้น 
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5. ข้อเสนอแนะ

 5.1 ข้อเสนอแนะที่ได้จากงานวิจัย

  ภายใต้การเปลีย่นแปลงในสถานการณ์ COVID-19 กลุม่ตวัอย่างส่วนใหญ่ไปซือ้สนิค้าและใช้บรกิารประเภทอาหารและเครือ่ง

ดื่มด้วยตนเอง รองลงมาคือ สั่งซื้อผ่านแอปพลิเคชั่น ดังนั้นผู้ประกอบการร้านอาหารและเครื่องดื่มควรมีมาตรการการคัดกรองอย่างเข้มงวด 

เพื่อให้สอดคล้องกับรูปแบบการด�าเนินชีวิตวิถีใหม่ (New Normal) โดยการวัดอุณหภูมิทุกคนก่อนเข้าร้านค้า จัดเตรียมเจลแอลกอฮล์ให้แก่

ลกูค้ามกีารท�าความสะอาดร้านทกุวนั พนกังานทกุคนต้องสวมหน้ากากตลอดเวลา พนักงานบรกิารทีใ่กล้ชดิลูกค้าต้องสวม Face shield และ

สวมถุงมือ และมีมาตรการเข้มงวดพิเศษส�าหรับ Delivery man และควรต้องรักษาระยะห่าง 1-2 เมตรทุกจุด จัดคิวขณะรอและมีพื้นที่นั่ง

คอย ส�าหรับลกูค้า และ Delivery man นอกจากนีค้วรลดการสมัผสั (Touchless Experience) ส่งเสรมิการช�าระเงินผ่านทางอเิลก็ทรอนกิส์

  ผู้วิจัยจึงมีข้อเสนอแนะในการจัดส่วนประสมทางการตลาดแต่ละด้านเพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้บริโภคดังนี้ 

เนื่องจากผลการวิจัยพบว่าผู้บริโภคให้ความส�าคัญต่อส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าและบริการ อยู่ในระดับ 

มาก ทั้ง 7 ปัจจัย

  ด้านผลติภณัฑ์ ผูป้ระกอบการควรให้ความส�าคญักบัคณุภาพของอาหารและเครือ่งดืม่ทีม่คีวามสะอาดปลอดภยั ใช้ผลภิณัฑ์ที่

มคีณุภาพในการประกอบอาหารและเครือ่งดืม่ และควรมรีายการอาหารและเคร่ืองดืม่ให้เลอืกอย่างหลากหลาย เพือ่เป็นทางเลอืกให้ผูบ้รโิภค

เลือกได้เลือกตามความต้องการของตนเอง

  ด้านราคา ผูป้ระกอบการควรให้ความส�าคญักบัการระบรุาคาสนิค้าและบรกิารอย่างชดัเจน ทัง้ในร้านค้า และในแอพพลเิคชัน่ 

การตั้งราคาควรมีมาตรฐานไม่เปลี่ยนแปลงบ่อย อีกทั้งราคาควรมีความความเหมาะสมกับคุณภาพและปริมาณ

  ช่องทางจดัจ�าหน่าย ผูป้ระกอบการควรให้ความส�าคัญกบัช่องทางการเลือกซือ้อาหารและเครือ่งดืม่ทีห่ลากหลาย โดยควรเพิม่

สามารถช่องทางการสัง่ซือ้อาหารและเครือ่งดืม่ได้ทัง้ทางเวบ็ไซต์หรอืแอปพลเิคชนัได้โดยสะดวก เนือ่งจากประเดน็ดงักล่าวผูบ้รโิภคให้ความ

ส�าคัญเป็นอันดับแรก

  ด้านการส่งเสริมการตลาด ผู้ประกอบการควรมีการจัดโปรโมชั่น ส่วนลด ในการสั่งอาหารและเครื่องดื่ม

  ด้านบุคคล พนักงานร้านอาหารและเครื่องดื่มควรมีอัธยาศัยดี ยิ้มแย้มแจ่มใส พร้อมให้บริการแก่ลูกค้าด้วยความเต็มใจ  

สวมใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลา และล้างมือด้วยแอลกอฮอล์เป็นประจ�า

  ด้านลกัษณะทางกายภาพ ผูป้ระกอบการควรมทีีน่ั่งรองรบัลูกค้าอย่างเพยีงพอและเหมาะสม โดยควรต้องรกัษาระยะห่าง 1-2 

เมตรทุกจุด เพื่อให้สอดคล้องกับมาตรการป้องกันการระบาดของ COVID-19

  ด้านกระบวนการ ผู้ประกอบการควรให้ความส�าคัญกับการบริการลูกค้าที่มีความถูกต้องและรวดเร็ว ช่องทางการช�าระเงินที่

หลากหลาย เช่น การจ่ายโดยบตัรเครดิต การช�าระเงนิปลายทางการช�าระเงนิผ่านทางแอพลเิคช่ัน เป็นต้น รวมถงึมข้ัีนตอนในการสัง่ซือ้อาหาร

สะดวกง่าย และไม่ยุ่งยาก

 ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป

 1.  ควรศกึษาปัจจยัอืน่ๆ ทีค่าดว่าจะมผีลต่อการเลอืกซือ้สนิค้าและบริการของผูบ้รโิภคภายใต้การเปลีย่นแปลงในช่วงสถานการณ์ 

COVID-19 อ�าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ เช่น ปัจจัยด้านภาพลักษณ์ของตราสินค้า ปัจจัยด้านความไว้วางใจ ปัจจัยด้านค่านิยม เป็นต้น

 2.  ในการศกึษาครัง้ต่อไป ควรศกึษาความพงึพอใจต่อการใช้บรกิารร้านอาหารและเคร่ืองดืม่ของผู้บรโิภคภายใต้การเปลีย่นแปลง

ในช่วงสถานการณ์ COVID-19 เพือ่ผูป้ระกอบการสามารถน�าผลการศึกษามาปรบัปรงุและพฒันาการให้บรกิารให้สอดคล้องกบัความต้องการ

ของผู้บริโภคสูงสุด

เอกสารอ้างอิง 
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ส่วนประสมทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อการเลือกใช้บริการบริษัทขนส่งพัสดุ ในจังหวัดเชียงใหม่ 

The Influence of Marketing Mix Factor on the Selection Logistic Service Company  

in Chiang Mai Province

วีระพันธ์ อะนันชัยธวัช1*

Veerapun Anunchaitawat

สาขาวิชาการตลาด คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น

บทคัดย่อ 

 การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อการเลือกใช้บริการบริษัทขนส่งพัสดุในจังหวัด

เชียงใหม่ เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ โดยกลุ่มตัวอย่างเป็นผู้ใช้บริการขนส่งพัสดุในเขตจังหวัดเชียงใหม่ จ�านวน 400 ท่าน การคัดเลือกกลุ่ม

ตวัอย่างแบบเจาะจง ใช้การวเิคราะห์โปรแกรมคอมพวิเตอร์ส�าเรจ็รปูเพือ่หาค่าสถิตต่ิาง ๆ  ได้แก่ค่าความถี ่ค่าร้อยละ และค่าความคาดเคลือ่น

มาตรฐาน และใช้การวิเคราะห์ความถดถอยโลจิสติค แบบ Binary Logistic เพื่อทดสอบสมมติฐานการวิจัย ผลการศึกษาพบว่า  

ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เลือกใช้บริการของบริษัทขนส่งพัสดุ Kerry Express รองลงมาเป็นบริษัทไปรษณีย์ไทย จากผลการทดสอบ

สมมตฐิานจากการวเิคราะห์ความสมัพนัธ์ระหว่างตวัแปรอสิระ และตวัแปรตาม ในรปูแบบสมการถดถอยเชงิโลจสิตคิ (Logistic Regression) 

พบว่า ณ ระดบันยัส�าคญั 0.05 ม ีส่วนประสมทางการตลาดด้านคณุภาพการบรกิารมโีอกาสเกดิความสมัพนัธ์กบัการเลอืกใช้บรกิารของบรษิทั

ขนส่ง Flash expess ด้านราคามีโอกาสเกิดความสัมพันธ์กับการเลือกใช้บริการของบริษัทขนส่ง Kerry expess ด้านสถานที่ให้บริการ  

มโีอกาสเกดิความสมัพนัธ์กบัการเลอืกใช้บรกิารของบรษิทัขนส่ง Flash expess ด้านกระบวนการให้บรกิารมโีอกาสเกดิความสมัพันธ์กบัการ

เลือกใช้บริการของบริษัทขนส่ง ไปรษณีย์ไทย และบริษัท Kerry expess 

ค�าส�าคัญ: ส่วนประสมทางการตลาด การเลือกใช้บริการ บริษัทขนส่งพัสดุ จังหวัดเชียงใหม่

Abstract 

 The objective of this study was to study the effect of marketing mixed factors and the selection of logistic 

service company from users in Chiang Mai Province. The data collected by questionnaires from the selective sampling, 

400 respondents who have experienced on the service from logistic companies to deliver their parcels. The descriptive 

statistics were frequency, percentage, and Standard deviation. The binary logistic regression analysis was used to test 

the hypothesis. The result found that the user satisfaction on marketing mixed factors (Quality of Service, Price, Place, 

Promotion, People, Service process, and Environment) the quality of service was relatively effect to users to choose 

a service with Flash express company, the price was relatively effect to users to choose a service with Kerry express 

company, the place was relatively effect to users to choose a service with Flash express company, the service process 

was relatively effect to users to choose a service with Thailand post and Kerry express company

Keywords: Marketing Mix, The selection, Logistic Companies, Chiang Mai

1. บทน�า 

 เนื่องด้วยการระบาดของโรคโควิท 19 ที่ประเทศไทยก�าลังเผชิญอยู่นี้ ท�าให้ธุรกิจต่างๆ ต้องมีการปรับตัวเพื่อความอยู่รอด โดยใน

หลายๆ ธรุกจิได้มกีารพฒันารปูแบบการให้บรกิารเพือ่ตอบสนองความต้องการของผูบ้รโิภคทีม่กีารเปลีย่นแปลงไป ผูบ้รโิภคชอบความสะดวก

สบายมากขึ้น ชอบอยู่บ้าน ชอบการพักผ่อน ชอบซ้ือสินค้าหรือบริการผ่านรูปแบบการออนไลน์มากขึ้น ท�าให้มีธุรกิจการขนส่งพัสดุมีการ

เติบโตอย่างรวดเร็วตาม จากข้อมูลของนิตยสารออนไลน์มาเก็ตเธีย (2563) การตลาดขนส่งพัสดุในปี 2563 มีอัตราที่เพิ่มมากขึ้น และเติบโต

จากเดิมถึง 35% เป็นเงิน 6.6 หมื่นล้านบาท.การเติบโตต่อเนื่อง 3 ปีที่ผ่านมาขายตัวเฉลี่ย 40% ต่อปี จากปี 2017 ได้ 2.5 หมื่นล้านบาท 

ในปี 2018 ได้ 3.5 หมื่นล้านบาท ในปี 2019 ได้ 4.9 หมื่นล้านบาท แต่ในปี 2020 รายได้ทะลุถึง 6.6 หมื่นล้านบาท ผู้ที่ครองตลาดและเป็น

1* ผู้ช่วยศาสตร์จารย์ ดร. อาจารย์ประจ�าสาขาวิชาการตลาด, คณะบริหารธุรกิจ, มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น, 0910694224, E mail: veerapun@feu.edu
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ผู้น�าตลาดด้านการขนส่งในปี 2019 คือ ไปรษณีย์ ที่สูงสุด 55% รองลงมา คือ เคอรี่ เอ็กซ์เพรส 

 รูปแบบการให้บริการของแต่ละบริษัทก็จะพยายามตอบสนองความต้องการของประชากรแต่ละพื้นให้ได้มากที่ เน้นการบริการที่ดี 

การก�าหนดราคาที่เหมาะสม และการพยายามรักษาสินค้าที่ดีสุดก่อนถึงมือผู้บริโภค จากข้อมูลของเว็ปไซต์ มันนี่ บัฟฟาโล่ (2563) มีอัตรา

ค่าขนส่งพัสดุเริ่มต้นที่ 18 บาท ไปจนถึง 60 ผู้ให้บริการขนส่งพัสดุที่ให้บริการในปัจจุบันมีโอกาสเผชิญกับการแข่งขันจากผู้ให้บริการรับ-ส่ง

สินค้าตามความต้องการ (On-demand delivery) ซึ่งมีการให้บริการขนส่งพัสดุ ด่วนภายใน 1 ชั่วโมง และมีการให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง 

เช่น ลาลามูฟ ไลน์แมน แกร็บเอ็กซ์เพรส เป็นต้น การบริการขนส่งนี้มีการกระจายไปยังจังหวัดต่างๆ เพื่อให้ครอบคลุมทั่วประเทศ เพื่อตอบ

สนองความต้องการของลูกค้า อ�านวยความสะดวกในการขนส่งสินค้าส�าหรับแม่ค้าออนไลน์ หรือผู้ที่ต้องการส่งสินค้าจากอีกที่ไปยังอีกที่ได้ 

โดยใช้เวลาเพียงไม่กี่วัน ซึ่งท�าให้ผู้บริโภคเข้ามาใช้บริการอย่างต่อเนื่องได้ หลายๆ บริษัทต้องการพัฒนาทางด้านส่วนประสมทางการตลาด

ทั้ง 7 ด้าน ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ ราคา ช่องทางการจัดจ�าหน่าย การส่งเสริมการตลาด กระบวนการ บุคลากร และสภาพแวดล้อมขององค์กร  

เพ่ือให้ธุรกิจสามารถสามารถตอบสนองความต้องการของกลุ่มคนที่หลากหลาย กลุ่มคนเหล่านี้ได้เป็นลูกค้าของบริษัทอย่างยาวนาน  

และยั่งยืน (Kotler & Armstrong, 2016) ส่งผลให้เกิดการด�าเนินงานที่มีประสิทธิภาพ และมีประสิทธิผลต่อไป 

 โดยในจังหวัดเชียงใหม่น้ัน มีการด�าเนินธุรกิจการขนส่งพัสดุ เป็นจ�านวนมากท่ีเข้ามาให้บริการ เน่ืองจากเป็นเมืองท่ีมีประชากร

จ�านวนมาก โดยเป็นล�าดับที่ 5 ของประเทศไทย (ส�านักบริหารทะเบียน กรมการปกครอง, 2564) มีความนิยมสั่งสินค้าผ่านระบบออนไลน์

เป็นอย่างมาก มีการเลือกใช้บริการการขนส่งพัสดุของบริษัทต่างๆ ทุกวัน ดังจะเห็นได้จากที่มีรถบริการของบริษัทขนส่งต่างๆ ตามท้องถนน

ที่มีการขนส่งมีการเคลื่อนท่ีของพัสดุไปยังจุดหมายปลายทาง ตามที่ผู้บริโภคได้ก�าหนดสถานที่ไว้ และยังมีที่ตั้งศูนย์บริการรับฝากพัสดุตาม

จดุต่างๆ ทัง้ในตวัเมอืงและนอกเมอืงของจงัหวดัเชยีงใหม่ เพือ่ตอบสนองความต้องการของผูบ้รโิภค เหล่านัน้จงึการแข่งขนัในการทีพ่ฒันาการ

ให้บริการได้มีประสิทธิภาพมากที่สุด 

 1.1 วัตถุประสงค์ของการวิจัย

  เพื่อศึกษาส่วนประสมทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อการเลือกใช้บริการบริษัทขนส่งพัสดุในจังหวัดเชียงใหม่

 1.2  สมมติฐาน

  ส่วนประสมทางการตลาดมีอิทธิพลต่อการเลือกใช้บริการบริษัทขนส่งพัสดุในจังหวัดเชียงใหม่

 1.3 กรอบแนวความคิด

 ตัวแปรอิสระ ตัวแปรตาม

การเลือกใช้บริการบริษัทขนส่งพัสดุ

ของผู้บริโภคในจังหวัดเชียงใหม่

ส่วนประสมทางการตลาด

1. คุณภาพการให้บริการ

2. ราคา

3. สถานที่การให้บริการ

4. การส่งเสริมการตลาด

5. บุคลากร

6. กระบวนการให้บริการ

7. สิ่งแวดล้อม

2. กระบวนการ/วิธีการด�าเนินงาน/วิธีการวิจัย 

 2.1  ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง

  2.1.1 ประชากรท่ีใช้ในการศึกษา คือ บุคคลทั่วไปที่อาศัยอยู ่ในจังหวัดเชียงใหม่ ที่เคยใช้บริการบริษัทขนส่งพัสดุ  

เนื่องจากกลุ่มประชากรที่ใช้จ�าเป็นต้องมีวุฒิภาวะเพียงพอ เพื่อใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลแบบสอบถาม 

  2.1.2  กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัย เนื่องจากประชากรมีขนาดใหญ่และไม่ทราบจ�านวนประชากรที่แน่นอนดังนั้นขนาด  

ตัวอย่างสามารถค�านวณได้จากสูตรไม่ทราบขนาดตัวอย่างของ W.G. Cochran โดยก�าหนดระดับค่าความเชื่อมันร้อยละ 95 และระดับค่า

ความคลาดเคลื่อนร้อยละ 5 (กัลยา วาณิชย์บัญชา, 2549) ได้ค่าตัวอย่างของประชากรอยู่ที่อย่างน้อย 385 คน จึงจะสามารถประมาณค่า
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ร้อยละ โดยมีความผิดพลาด ไม่เกินร้อยละ 5 ที่ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 95 เพื่อความสะดวกในการประเมินผล และการ วิเคราะห์ข้อมูล 

ผู้วิจัยจึงใช้ขนาดกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด 400 ตัวอย่าง ซึ่งถือได้ว่าผ่านเกณฑ์ตามที่ เงื่อนไขก�าหนด คือไม่น้อยกว่า 385 ตัวอย่าง โดยเก็บข้อมูล

โดยใช้วิธีการสุ่มแบบเจาะจง (Purposive Sampling) โดยกลุ่มตัวอย่างเป็นผู้ที่เคยใช้บริการขนส่งพัสดุในเขตจังหวัดเชียงใหม่

 2.2  เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวมรวมข้อมูล

  เครือ่งมอืทีใ่ช้ในการเกบ็รวบรวมเพือ่การวจิยัครัง้นีค้อืแบบสอบถาม (Questionnaire) ท่ีมคี�าถามชนดิปลายปิด โดยแบ่งโครง

ค�าถามออกเป็น 3 ส่วน ได้แก่ 

  ส่วนที่ 1 ค�าถามเกี่ยวกับ ปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ  

รายได้ มีลักษณะเป็นค�าถามแบบเลือกตอบ (Check List)

  ส่วนท่ี 2 ค�าถามเก่ียวกับการตัดสินใจเลือกใช้บริการบริษัทขนส่งพัสดุ ซึ่งเป็นค�าถามที่ให้ผู้ตอบเลือกระดับความส�าคัญ  

ของปัจจัยที่ก�าหนดไว้โดยให้คะแนนตามล�าดับ (Rating Scale) ตามแบบลิเคิร์ท (Likert Scale) วิธีการแปลผลแบบสอบถามได้ใช้เกณฑ์การ

ให้ระดับค่าเฉลี่ย (วิชิต อู่อ้น , 2550) 

 2.3  เครื่องที่ใช้ในการวิจัย

  ขั้นตอนการสร้างเครื่องมือ ผู้วิจัยได้ด�าเนินการสร้างเครื่องมือตามล�าดับ ดังนี้ 

  1)  ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับส่วนประสมทางการตลาด การเลือกใช้บริการของผู้ประกอบการบริษัทขนส่ง

พัสดุ รวมทั้ง แนวคิดและผลงาน วิจัยที่เกี่ยวข้องกับตัวแปรที่จะศึกษา เพื่อเป็นแนวทางในการสร้าง แบบสอบถาม และแบบสอบถาม 

แบบมีโครงสร้าง 

  2)  รวบรวมสาระและเน้ือหาต่างๆ จากเอกสารงานวิจัย วารสาร และข้อมูลท่ีเผยแพร่ทาง อินเตอร์เน็ต เพื่อน�ามาสร้าง

แบบสอบถามเก่ียวกบัส่วนประสมทางการตลาดทีม่อีทิธพิลต่อการเลอืกใช้บรกิารบรษิทัขนส่งพสัดใุนเขตจงัหวดัเชยีงใหม่ โดยก�าหนดขอบเขต

และเนื้อหาให้ ครอบคลุมจุดมุ่งหมาย (วีระพันธ์ อะนันชัยธวัช และบรินดา สัณหฉวี, 2559)

  3)  สร้างแบบสอบถาม โดยแบ่งเป็น แบบสอบถามแบบมีโครงสร้าง ทั้งหมด 3 ตอน ได้แก่ ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของ 

ผู้ตอบแบบสอบถาม ส่วนที่ 2 ส่วนประสมทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อการเลือกใช้บริการบริษัทขนส่งพัสดุในเขตจังหวัดเชียงใหม่ ส่วนที่ 3 

ความน่าเชื่อถือของผู้ประกอบการขนส่งพัสดุในเขตจังหวัดเชียงใหม่

  4)  น�าแบบสอบถามและแบบสอบถามแบบมโีครงสร้างทีไ่ด้ปรบัปรงุแก้ไขแล้ว ไปให้ ผู้เช่ียวชาญ 2 ท่าน เพือ่ตรวจสอบความ

เที่ยงตรงเชิงพินิจ 

  5)  ปรับปรุงแบบสอบถามและแบบสอบถามแบบมีโครงสร้างตามข้อเสนอแนะของ ผู้เชี่ยวชาญ โดยท�าการตรวจสอบ IOC 

จ�านวน 3 ท่าน มีการเลือกข้อค�าถามที่มีคะแนนมากกว่า 0.5 ขึ้นไป มาใช้ในการสร้างแบบสอบถาม แล้วน�ามาแก้ไขให้ สมบูรณ์ก่อนน�าไป

ทดลองใช้ 

  6) น�าแบบสอบถามไปทดลองใช้ (Try Out) เพื่อหาคุณภาพที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง จ�านวน 30 คน เพื่อหาค่าความเชื่อมั่น 

(Reliability) โดยหาค่าสมัประสทิธิค์รอนบคัแอลฟ่า (Alpha Cronbach’s) (กลัยา วานชิย์บญัชา. 2549) โดยค่าสัมประสิทธ์ิครอนบคัแอลฟ่า 

(Alpha Cronbach’s) ต้องมีค่ามากกว่า 0.7 ขึ้นไป ถึงจะยอมรับว่าเป็นแบบสอบถามที่มีคุณภาพ สามารถน�าไปใช้ต่อได้ ซึ่งค่ามประสิทธิ์ค

รอนบัคแอลฟ่า (Alpha Cronbach’s) ของแบบสอบถามในรายงานวิจัยนี้ เท่ากับ 0.90

 2.4  สถิติและการวิเคราะห์ข้อมูล

  1)  การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) โดยใช้สถิติพื้นฐาน ได้แก่ ร้อยละ

ค่าเฉลี่ย (Mean) ค่าความคลาดเคลื่อน (Standard Deviation) การวิเคราะห์ถดถอยโลจิสติกส์ (Logistic Regression Analysis) 

  2)  การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) ซึ่งเป็นการศึกษาข้อมูลของกลุ่มตัวอย่างโดยใช้ โปรแกรม 

ส�าเร็จรูปทางสถิติ ในการทดสอบสมมติฐาน ของงานวิจัย โดยใช้วิธี Logistic Regression เพื่อทดสอบว่ามี ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด

ใดบ้างที่มีอิทธิพลต่อการเลือกใช้บริการขนส่งพัสดุในเขตจังหวัดเชียงใหม่ 

3. ผลการด�าเนินงาน/ผลการวิจัย 

 ผลการศึกษาการเลือกใช้บริการเลือกใช้บริการบริษัทขนส่งพัสดุในเขตจังหวัดเชียงใหม่ของผู้ตอบแบบสอบถามจ�านวน 400 ท่าน 

บรษัิทขนส่งพัสดทุีเ่ลอืกใช้ค่าเฉลีย่สงูสดุคอื Kerry Express เท่ากบั 49.8% รองลงมาไปรษณย์ี 26.3% ,Flash Express 14.5% ,J&T Express 
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6.8% ,DHL 2.0% ,Ninja van 0.5% ,SCG Express 0.3% ตามล�าดับ

 ในการวิเคราะห์ส่วนประสมทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อการเลือกใช้บริการบริษัทขนส่งพัสดุในเขตจังหวัดเชียงใหม่ นั้น จะท�าการ

วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรตามและตัวแปรอิสระ แล้วน�าสมการไปพยากรณ์ตัวแปรตาม โดยใช้วิธี Binary Logistic Regression 

คือ ตัวแปรตาม (Y) เป็นตัวแปรเชิงกลุ่มที่มีค่าได้เพียง 2 ค่า และ มีตัวแปรอิสระมากกว่า 1 ตัว

ตารางที่ 1  แสดงผลการวเิคราะห์ส่วนประสมทางการตลาดทีม่อีทิธพิลต่อความน่าเชือ่ถอืของผู้ประกอบการบรษิทัขนส่งพสัดใุนเขตจังหวดั

เชียงใหม่ โดยใช้แบบจ�าลองโลจิสติค

ค่า Sig.

ไปรษณีย์

ไทย

Kerry 

expess

Flash 

expess

DHL SCG 

expess

J&T 

expess
Ninja van

ตัวแปร

- ด้านคุณภาพการบริการ (Product) .225 .258 .035 .592 .998 .081 .186

- ด้านราคา (Price) .411 .038 .398 .386 .992 .574 .236

- ด้านสถานที่ให้บริการ (Place) .054 .833 .021 .982 .988 .531 .452

- ด้านการส่งเสริมการตลาด (Promotion) .642 .226 .065 .455 .997 .690 .414

- ด้านบุคลากร (People) .118 .422 .408 .532 .997 .576 .181

- ด้านกระบวนการให้บริการ (Process) .071 .005 .324 .310 .995 .072 .410

- ด้านสิ่งแวดล้อม (Physical evidience) .335 .819 .995 .652 .996 .293 .590

 จากตารางที่ 1 พบว่า ผลการวิเคราะห์สมการถดถอยโลจิสติค โดยการพิจารณาค่าแบบจ�าลองสามารถวิเคราะห์ค่าตัวแปรอิสระที่

อธิบายตัวแปรตาม ได้ถูกต้องที่คาดว่าจะมีอิทธิพลต่อเลือกใช้บริการบริษัทขนส่งพัสดุในเขตจังหวัดเชียงใหม่ ดังต่อไปนี้

 1)  ด้านคุณภาพการบริการ (Product) สามารถพยากรณ์ได้ว่า ส่วนประสมทางการตลาดด้านคุณภาพการบริการมีโอกาสเกิด

ความสัมพันธ์กับการเลือกใช้บริการของบริษัทขนส่ง Flash expess ในส่วนของบริษัทไปรษณีย์ไทย, Kerry expess, DHL, SCG expess, 

J&T expess, Ninja van พบว่า ส่วนประสมทางการตลาดด้านคุณภาพการบริการของบริษัทขนส่งพัสดุไม่มีความสัมพันธ์

 2) ด้านราคา (Price) สามารถพยากรณ์ได้ว่า ส่วนประสมทางการตลาดด้านราคามโีอกาสเกดิความสมัพนัธ์กบัการเลอืกใช้บรกิาร

ของบริษัทขนส่ง Kerry expess ในส่วนของบริษัทไปรษณีย์ไทย, Flash expess, DHL, SCG expess, J&T expess, Ninja van พบว่า  

ส่วนประสมทางการตลาดด้านคุณภาพการบริการของบริษัทขนส่งพัสดุไม่มีความสัมพันธ์

 3) ด้านสถานท่ีให้บริการ (Place) สามารถพยากรณ์ได้ว่า ส่วนประสมทางการตลาดด้านสถานท่ีให้บริการมีโอกาสเกิดความ

สัมพันธ์กับการเลือกใช้บริการของบริษัทขนส่ง Flash expess ในส่วนของบริษัทไปรษณีย์ไทย, Kerry expess, DHL, SCG expess, J&T 

expess, Ninja van พบว่า ส่วนประสมทางการตลาดด้านคุณภาพการบริการของบริษัทขนส่งพัสดุไม่มีความสัมพันธ์

 4) ด้านการส่งเสริมการตลาด (Promotion) สามารถพยากรณ์ได้ว่า ส่วนประสมทางการตลาดด้านการส่งเสริมการตลาดไม่มี

ความสัมพันธ์กับการเลือกใช้บริการของบริษัทขนส่ง

 5) ด้านบคุลากร (People) สามารถพยากรณ์ได้ว่า ส่วนประสมทางการตลาดด้านบคุลากรไม่มคีวามสมัพนัธ์กบัการเลอืกใช้บริการ

ของบริษัทขนส่ง

 6) ด้านกระบวนการให้บริการ (Process) สามารถพยากรณ์ได้ว่า ส่วนประสมทางการตลาดด้านกระบวนการให้บริการมีโอกาส

เกิดความสัมพันธ์กับการเลือกใช้บริการของบริษัทขนส่ง ไปรษณีย์ไทย และบริษัท Kerry expess ในส่วนของบริษัท Flash expess, DHL, 

SCG expess, J&T expess, Ninja van พบว่า ส่วนประสมทางการตลาดด้านคุณภาพการบริการของบริษัทขนส่งพัสดุไม่มีความสัมพันธ์

 7)  ด้านสิ่งแวดล้อม (Physical evidience) สามารถพยากรณ์ได้ว่า ส่วนประสมทางการตลาดด้านสิ่งแวดล้อมไม่มีความสัมพันธ์

กับการเลือกใช้บริการของบริษัทขนส่ง 
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4. อภิปรายผล สรุปและข้อเสนอแนะ 

 4.1 อภิปรายผล

  จากการวิเคราะห์ข้อมูลส่วนประสมทางการตลาดในการเลือกใช้บริการบริษัทขนส่งพัสดุของผู้บริโภคในเขตจังหวัดเชียงใหม่ 

โดยศกึษาจากตัวแปรทางด้านการตลาดของ Kotler & Armstrong (2016) ซึง่เป็นเครือ่งมอืทางการตลาดทีธ่รุกจิน�ามาใช้ร่วมกนัเพือ่ให้บรรลุ

วัตถุประสงค์ทางการตลาด ที่เป็นการท�าให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจ เป็นการสร้างกิจกรรมทางการตลาดที่สนองต่อความต้องการของลูกค้า 

ผู้ขายต้องสร้างรูปแบบของการท�าการตลาดเพื่อให้เกิดอิทธิพลทางต่อความคิดของผู้ซื้อ ให้สามารถท�าการตัดสินใจได้เร็วขึ้นซ่ึงก็คือ  

ส่วนประสมทางการตลาดทั้ง 7 หรือ 7Ps โดยจากผลการวิจัย พบว่า 

  1)  ด้านคุณภาพการบริการ (Product) สามารถพยากรณ์ได้ว่า ส่วนประสมทางการตลาดด้านคุณภาพการบริการมีโอกาส

เกิดความสัมพันธ์กับการเลือกใช้บริการของบริษัทขนส่ง Flash expess ซึ่งถ้าหากบริษัท Flash expess มีการพัฒนาด้านคุณภาพการให้

บริการ ทั้งบริการที่ตรงเวลา บริการด้วยความเร็วและถูกต้อง มีการให้ค�าแนะน�าที่เหมาะสม อาจท�าให้สามารถตอบสนองความต้องการของ

ผู้บริโภคได้ (Parasuraman, Ziethaml & Berry, 2013) สอดคล้องกับงานวิจัยของ ญาธิณี เหลืองทรัพย์ทวี (2560) พบว่า คุณภาพการให้

บริการด้านความเป็นรูปธรรมของการบริการและด้านคุณค่าซึ่ง สามารถร่วมกันพยากรณ์การตัดสินใจใช้บริการบริษัทขนส่งเอกชนเคอรี่ 

เอ็กซ์เพรส ในเขตอ�าเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา ที่ระดับนัยส�าคัญทางสถิติ.01

  2)  ด้านราคา (Price) สามารถพยากรณ์ได้ว่า ส่วนประสมทางการตลาดด้านราคามีโอกาสเกิดความสัมพันธ์กับการเลือกใช้

บริการของบริษัทขนส่ง Kerry expess บริษัทขนส่งพัสดุสามารถโดยระดับราคาต้องมีความเหมาะสม และสามารถ ตอบสนองต่อความ

ต้องการของผู้บริโภคที่แตกต่างกันได้ รวมถึงมีการแจ้งราคาชัดเจนด้วย (เอก ชุณหชัชราชัย, 2563) ให้กับลูกค้าอาจเป็นปัจจัยหนึ่งที่ท�าให้

ลูกค้าเลือกใช้บริการได้อย่างต่อเนื่องได้ 

  3)  ด้านสถานทีใ่ห้บรกิาร (Place) สามารถพยากรณ์ได้ว่า ส่วนประสมทางการตลาดด้านสถานทีใ่ห้บรกิารมโีอกาสเกดิความ

สัมพันธ์กับการเลือกใช้บริการของบริษัทขนส่ง Flash expess ซึ่งทางบริษัทควรท�าพัฒนาสถานที่ให้บริการ ให้ครอบคลุมตามความต้องการ

ของลูกค้า สอดคล้องกับงานวิจัยของ ทิพย์มณฑา เหล่ากสิการ และชิณโสณ์วิสิฐนิธิกิจา (2564) พบว่า ถ้าบริษัทขนส่ง ได้แก่ เจแอนด์ที 

เอ็กซ์เพรส ควรขยายสาขาเพื่อให้ ครอบคลุมการใช้งาน สรรหาพนักงาน จัดฝึกอบบรม พัฒนาด้านบุคลิกภาพ ทักษะการสื่อสาร เพื่อสร้าง

ความประทับใจในการใช้บริการ

  4)  ด้านการส่งเสริมการตลาด (Promotion) สามารถพยากรณ์ได้ว่า ส่วนประสมทางการตลาดด้านการส่งเสริมการตลาด

ไม่มคีวามสมัพนัธ์กบัการเลอืกใช้บรกิารของบรษิทัขนส่ง ซึง่ในบางครัง้ผูบ้รโิภคอาจรูส้กึว่า การท�าการส่งเสรมิการตลาดนัน้ ไม่สามารถชกัจงู

ใจ หรือโน้วน้าวใจในการใช้สินค้าหรือบริการได้ เพราะอาจเป็นรูปแบบของการส่งเสริมการตลาดที่ไม่ตรงตามความต้องการของผู้บริโภค  

ซึ่งการออกแบบกลยุทธ์ทางการส่งเสริมการตลาดส�าคัญมาก จะท�าให้ผู้บริโภคก่อเกิดแนวโน้มพฤติกรรมการซื้อได้ (Laurie & Mortimer, 

2019)

  5)  ด้านบคุลากร (People) สามารถพยากรณ์ได้ว่า ส่วนประสมทางการตลาดด้านบคุลากรไม่มคีวามสมัพนัธ์กบัการเลอืกใช้

บริการของบริษัทขนส่ง โดยพนักงานที่ให้บริการนั้นมีการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาการให้บริการให้เกิดความประทับใจกับลูกค้า รู้จักหน้าท่ีของ

ตนเองในการให้บริการ (Peterson, 2020) ซึ่งแต่ละบริษัทก็จะมีรูปแบบการให้บริการที่ลักษณะคล้ายๆ เพื่อให้ลูกค้าเกิดความประทับใจได้

  6) ด้านกระบวนการให้บริการ (Process) สามารถพยากรณ์ได้ว่า ส่วนประสมทางการตลาดด้านกระบวนการให้บริการมี

โอกาสเกิดความสัมพันธ์กับการเลือกใช้บริการของบริษัทขนส่ง ไปรษณีย์ไทย และบริษัท Kerry expess บริษัทต้องมีการให้ความส�าคัญกับ

กระบวนการให้บริการต้องมีความรวดเร็วถูกต้องแม่นย�าในการส่งสินค้าให้กับลูกค้าที่มาใช้บริการ สอดคล้องกับงานวิจัยของ กฤษฎา  

เครือชาลี (2563) ที่ระบุถึงกระบวนการให้บริการต้องมีความรู้เกี่ยวกับบริการและสามารถให้ข้อมูลได้อย่างถูกต้องชัดเจนมีความส�าคัญมาก

กับการให้บริการ

  7) ด้านสิ่งแวดล้อม (Physical evidience) สามารถพยากรณ์ได้ว่า ส่วนประสมทางการตลาดด้านสิ่งแวดล้อมไม่มีความ

สัมพันธ์กับการเลือกใช้บริการของบริษัทขนส่ง โดยบริษัทขนส่งส่วนใหญ่มีการจัดสภาพแวดล้อมที่คล้ายกัน มีจุดบริการต่างๆ ที่เหมือนกัน  

ผูเ้ข้าใช้บรกิารสามารถเข้าไปใช้บริการเป็นเวลาไม่ค่อยนาน เพือ่เป็นการเพิม่ประสิทธภิาพในการให้บรกิาร Yusuf, Muhammad & Suleiman 

(2020) ท�าให้สภาพแวดล้อมอาจไม่มีอิทธิพลต่อการเลือกให้บริการได้ 
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 สรุป

 ส่วนประสมทางการตลาดในการเลอืกใช้บรกิารบรษิทัขนส่งพสัดขุองผูบ้รโิภคในเขตจงัหวดัเชยีงใหม่ ด้านคณุภาพในการให้บรกิาร 

ด้านราคาให้บริการ ด้านสถานที่ให้บริการ ด้านกระบวนการให้บริการน้ันสามารถพยากรณ์ได้ว่า มีโอกาสเกิดความสัมพันธ์กับการเลือกใช้

บริการขนส่งพัสดุในจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งท�าให้ผู้ประกอบการด้านการขนส่งพัสดุที่เข้ามาประกอบกิจการในจังหวัดเชียงใหม่น้ันต้องให้ความ

ส�าคัญกับปัจจัยด้านการตลาดเหล่านี้ ทั้งรูปแบบการบริการที่อาจรวดเร็ว มีบริการแนะน�าการบริการ การก�าหนดราคาที่เหมาะสม  

สถานที่สะดวก สะอาดเรียบร้อย มีบริการที่จอดรถ มีบริการติดตามสินค้าที่ถูกต้องแม่นย�า มีการโทรหาลูกค้าก่อนส่งสินค้า พัสดุไม่เสียหาย

ระหว่างน�าส่งก็อาจท�าให้ตอบสนองความต้องการของลูกค้าที่อยู่ในจังหวัดเชียงใหม่ได้ และก่อให้เกิดความพึงพอใจในการใช้บริการต่อไปได้

 ข้อเสนอแนะในการท�าวิจัยครั้งต่อไป 

 1)  สามารถท�าการศกึษาเพิม่เตมิเกีย่วกบัปัจจยัทีม่ผีลต่อการใช้บรกิารขนส่งพสัดใุนจงัหวดัใกล้เคยีง เช่น ล�าปาง ล�าพูน เชยีงราย 

เพื่อเปรียบเทียบพฤติกรรมการใช้บริการบริษัทขนส่งพัสดุ

 2)  สามารถศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับปัจจัยอื่นๆ ที่นอกเหนือจากส่วนประสมทางการตลาด เช่น สิ่งกระตุ้นภายนอก ที่อาจมีผลต่อ

พฤติกรรมการเข้าใช้บริการบริษัทขนส่งพัสดุ
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ปัจจัยการรับรู้คุณค่าเชิงสุนทรียรส การรับรู้คุณค่าเชิงอรรถประโยชน์และแรงจูงใจ

ในการซื้อที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อบริการเพิ่มเติมด้วยการเติมเงินซื้อสินค้าในเกมแอปพลิเคชัน ในประเทศไทย

Perceived Hedonic Value, Perceived Utilitarian Value And Buying Motivation Influence 

To Purchasing Decision Making Through In Purchase Game Application In Thailand

ภวิกา ทองธรรมบท1 และ สุรัชดา เชิดบุญเมือง2 
Pawiga Tongthumbot1 and Suradchada Cherdbunmuang 2 

คณะบริหารธุรกิจ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ 

บทคัดย่อ 
วัตถุประสงค์การวิจัยเพื่อศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซ้ือบริการเพิ่มเติมด้วยการเติมเงินซ้ือสินค้าในเกมแอปพลิเคชัน  

ซึ่งเป็นการวิจัยเชิงปริมาณ มีตัวแปรอิสระ ได้แก่ การรับรู้คุณค่าเชิงสุนทรียรส การรับรู้คุณค่าเชิงอรรถประโยชน์ และแรงจูงใจในการซื้อ  
และตวัแปรตามเป็นการตดัสนิใจซือ้บริการเพิม่เตมิด้วยการเติมเงนิซือ้สนิค้าในเกมแอปพลเิคชนั ใช้แบบสอบถามเป็นเครือ่งมอืในการรวบรวม
ข้อมูล ซ่ึงผู้ตอบแบบสอบถามได้รับการคัดเลือกโดยใช้วิธีการสุ่มกลุ่มตัวอย่างแบบเป็นชั้นภูมิ เลือกกลุ่มตัวอย่างด้วยวิธีแบบเฉพาะเจาะจง 
และเลือกกลุ่มตัวอย่างจากการใช้วิธีการค�านึงถึงโอกาสในการถูกเลือก มีค�าถามคัดกรองเพื่อให้ได้กลุ่มที่มีคุณสมบัติเดียวกันจ�านวน 400 คน 
เป็นผู้มีประสบการณ์การซ้ือสินค้าด้วยการเติมเงินซ้ือสินค้าในเกมแอปพลิเคชัน การวิเคราะห์ข้อมูลใช้สถิติเชิงพรรณนา (ความถี่, ร้อยละ,  
ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน) และสถิติเชิงอนุมาน ได้แก่ การวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร และการวิเคราะห์
การถดถอยพหุคูณ ผลการวิจัยพบว่า ตัวแปรอิสระทั้งหมดมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซ้ือบริการเพิ่มเติมด้วยการเติมเงินซ้ือสินค้าในเกมแอป 
พลิเคชัน โดยคุณค่าท่ีผู้บริโภครับรู้ได้ในด้านสุนทรียรสมาจากมีความภูมิใจเมื่อได้ซื้อสินค้า ด้านอรรถประโยชน์มาจากสินค้าที่ซื้อมาช่วย
ประหยัดเวลาในการเล่นได้ และด้านแรงจูงใจมาจากข้อเสนอส่วนลดและสิทธิประโยชน์ที่จะได้รับ 
ค�าส�าคัญ: การรับรู้คุณค่าเชิงสุนทรียรส การรับรู้คุณค่าเชิงอรรถประโยชน์ แรงจูงใจในการซื้อ การตัดสินใจซื้อบริการเพิ่มเติมด้วยการเติม
เงินซื้อสินค้า บริการเพิ่มเติมในแอปพลิเคชันเกม

Abstract 
The objective of this research was to study the factors influencing to items purchasing decision making by in 

purchase of game application. this study is a quantitative study with independent variables including Perceived  
Hedonic value (PHV), Perceived Utilitarian Value (PUV) and Buying Motivation (BUM) and dependent variables is items 
Purchasing Decision Making (PDM) by in purchase of game application. This study used questionnaires as a tool to 
collect data. The respondents were selected by using a stratified random technique. The sample was selected using 
a specific method (Purposive Sampling) and select a sample from using the Probability Sampling method. There were 
screening questions for a group of 400 respondents with the similar qualifications like respondents who experienced 
items purchasing by in purchase of game application. Data analysis method are descriptive statistics (frequency,  
percentage, mean and standard deviation) and inferential statistics, including Pearson Correlation and Multiple  
Regression Analysis. The study results showed that all independent variables influence with items Purchasing Decision 
Making (PDM) by in purchase of game applications by Perceived Hedonic value is the pride of purchasing by in purchase 
of game application Perceived Utilitarian Vale is Time saving in playing game and Buying Motivation is sales promotion 
as sales discount and extra privilege.
Keywords: Perceived Hedonic value, Perceived Utilitarian value, Buying motivation, Purchasing decision making, In 

purchase application games
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บทน�า 

เกมแอปพลิเคชัน (Application games) ในยุคปัจจุบันได้เน้นเพื่อความบันเทิงและสนุกสนานในระยะเวลาใดเวลาหน่ึงแล้ว 

ผู้ประกอบการยังคงมุ่งเน้นให้ผู้เล่นได้ติดตามอย่างต่อเนื่องในระยะเวลาที่ยาวนานขึ้น ด้วยการผลิตเกมที่สามารถเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตได้

ท�าให้ผู้เล่นสามารถเข้าไปเล่นพร้อมกับผู้เล่นอื่น ๆ ได้ทุกเวลา และได้เพิ่มเรื่องราวใหม่ ๆ เข้าไปในเกมอยู่เสมอเพื่อการติดตามอย่างต่อเนื่อง 

ได้แก่ การเพิ่มระดับการเล่น (ด่าน) รูปแบบการเล่น ตัวละคร (การสร้างตัวตนให้แก่ผู้เล่น) อาวุธ เป็นต้น ผู้ผลิตเกมได้เพิ่มความสนุกและ

ความบันเทิง ด้วยการให้บริการเพิ่มเติมของเกมแอปพลิเคชันโทรศัพท์มือถือที่เรียกว่า GaaS (Games as a service) โดยมีวิธีการสร้างและ

จ�าหน่ายสินค้าที่ต้องซ้ือด้วยสกุลเงินพิเศษเฉพาะในเกมเท่านั้น โดยผู้เล่นต้องใช้เงินสดเติมเข้าไปในเกมเพื่อแลกเปล่ียนเป็นสกุลเงินในเกม  

ซึ่งระบบจะเปลี่ยนให้โดยอัตโนมัติ วิธีการเติมเงินเข้าไปในเกมจะท�าได้หลายช่องทาง ได้แก่ การซื้อบัตรเติมเงิน การใช้ ID Apple Store / 

Play Store (ซึ่งในการสมัครต้องมีการผูกไว้กับบัญชีธนาคาร) ในการเติมเงิน รวมถึงการเติมผ่านแอปพลิเคชันการเงิน เป็นต้น สกุลเงินใน

เกมสามารถใช้ซือ้สนิค้า หรอืใช้สุม่กาชา (การจบัสลากเพ่ือให้ได้รางวลั คล้ายกบัการสอยดาวจบัรางวลั) ซึง่เป็นวธิกีารเส่ียงดวงเพือ่ให้ได้สนิค้า

ที่หายาก และไม่มีจ�าหน่าย เปรียบเสมือนสิทธิประโยชน์พิเศษที่ผู้เล่นจะได้รับไม่เหมือนกัน (Thematter, 2017) นอกจากน้ี ผู้ผลิตยังได้

ออกแบบระบบแบทเทิ้ล พาส (Battle Pass) ที่เป็นระบบสะสมระดับของผู้เล่น โดยเมื่อเล่นเกมจนได้ถึงระดับตามที่ก�าหนด จะได้ของรางวัล

พเิศษหรอืของก�านลั ทีไ่ม่มจี�าหน่ายในเกมและร้านค้าสกลุเงนิพเิศษ (Gamemonday, 2019) กล่าวได้ว่า การบรกิารเพิม่เตมิเหล่านีไ้ด้ถกูน�า

มาใช้ในเกมที่มีลักษณะเป็น Free to play หมายถึงการโหลดเล่นได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย และ Buy to play หมายถึง การเสียค่าใช้จ่ายก่อน

โหลดมาเล่น สรุปได้ว่าการจัดท�าการบริการ GaaS ได้ส่งผลต่อการเติบโตของตลาดเกมโทรศัพท์มือถือทั่วโลก ซึ่งปัจจุบันมีมูลค่าประมาณ 

109,658 ล้านดอลล่าสหรัฐ (Statista, 2021, A) 

ในประเทศไทยธุรกิจเกมแอปพลิเคชันในโทรศัพท์มือถือเป็นหนึ่งในธุรกิจที่ได้รับความสนใจอย่างมาก (UTCC, 2019) ท�าให้ 

ผูป้ระกอบการต่าง ๆ  เป็นตวัแทนการน�าเข้าเกมต่าง ๆ  และได้ขยายบริการเพิม่เตมิในเกม ด้วยการออกแบบสินค้าทีม่ขีายเฉพาะในประเทศไทย

อย่างเดียว ตัวอย่างเช่น Skin (เสื้อผ้าหรือลวดลาย) ของตัวละคร “Raz” มีชุดมวยไทยในการสวมใส่ เป็นต้น ท�าให้ผู้เล่นสนใจซื้อสินค้าเพิ่ม

ข้ึน กล่าวได้ว่ามูลค่าตลาดเกมโทรศัพท์มือถือในประเทศไทยในปัจจุบันมีมูลค่าประมาณ 9,214 ล้านบาท เติบโตจากปี 2563  

ถึงร้อยละ 110 (4,381.75 ล้านบาท) ((Statista (2021, B), (Marketeer (2563))

จะเห็นได้ว่าการซื้อสินค้าจากบริการเพิ่มเติมในเกมแอปพลิเคชันในโทรศัพท์มือถือช่วยสร้างรายได้ให้กับผู้ประกอบการอย่างต่อ

เนื่อง รวมถึงเกมในลักษณะ Free to play จากการทบทวนวรรณกรรมพบว่าผู้บริโภคตัดสินใจซื้อสินค้าในเกมจากแอปพลิเคชัน มีสาเหตุมา

จากปัจจัยด้านการรับรู้คุณค่าเชิงสุนทรียรส ปัจจัยด้านการรับรู้คุณค่าเชิงอรรถประโยชน์ และปัจจัยด้านแรงจูงใจในการซื้อ ซึ่งปัจจัยเหล่านี้

จะเป็นตัวขับเคลื่อนการตัดสินใจซื้อบริการเพิ่มเติมด้วยการเติมเงินซื้อสินค้าในเกมจากแอปพลิเคชัน ดังนั้นผู้วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาอิทธิพล

จากปัจจัยทั้ง 3 ที่กล่าวมา โดยก�าหนดให้เป็นตัวแปรอิสระและการตัดสินใจซื้อบริการเพิ่มเติมด้วยการเติมเงินซื้อสินค้าในเกมจากแอปพลิเค

ชันเป็นตัวแปรตาม เพื่อน�าผลที่ได้มาพัฒนาแนวทางในการก�าหนดกลยุทธ์การตลาดของการบริการเพิ่มเติมในเกมแอปพลิเคชันต่อไป

วัตถุประสงค์ 

เพื่อศึกษาล�าดับความส�าคัญของปัจจัยด้านการรับรู้คุณค่าเชิงสุนทรียรส ปัจจัยด้านการรับรู้คุณค่าเชิงอรรถประโยชน์ ปัจจัยด้าน

แรงจูงใจในการซื้อ และการตัดสินใจซื้อบริการเพิ่มเติมด้วยการเติมเงินซื้อสินค้าในเกมแอปพลิเคชัน ในประเทศไทย 

เพ่ือศกึษาความสมัพนัธ์ระหว่างปัจจยัด้านการรบัรู้คณุค่าเชงิสนุทรยีรส ปัจจยัด้านการรบัรูคุ้ณค่าเชงิอรรถประโยชน์ ปัจจยัด้านแรง

จูงใจในการซื้อ และการตัดสินใจซื้อบริการเพิ่มเติมด้วยการเติมเงินซื้อสินค้าในเกมแอปพลิเคชัน ในประเทศไทย 

เพื่อศึกษาปัจจัยด้านการรับรู้คุณค่าเชิงสุนทรียรส ปัจจัยด้านการรับรู้คุณค่าเชิงอรรถประโยชน์ และปัจจัยด้านแรงจูงใจในการซื้อ 

ที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อบริการเพิ่มเติมด้วยการเติมเงินซื้อสินค้าในเกมแอปพลิเคชัน ในประเทศไทย

นิยามศัพท์เฉพาะ 

การซือ้บรกิารเพ่ิมเตมิด้วยการเตมิเงนิซือ้สนิค้าในเกมแอปพลเิคชนั (In purchase application games) หมายถงึ เป็นการบรกิาร

ต่อเนื่องในเกม หลังจากที่ได้ดาวน์โหลดเกมมาแล้ว เพื่อกระตุ้นให้ผู้เล่นอยากที่จะเล่นต่อไป ซึ่งผู้เล่นสามารถซื้อบริการเสริมต่าง ๆ เพื่อเพิ่ม

ความสามารถและสร้างความโดดเด่นให้แก่ตัวละครของผู้เล่นเองได้ โดยบริการเสริมจะอยู่ในรูปแบบของการเปล่ียนสกุลเงินจริงมาเป็นเงิน

สกุลในเกม กาชา (Gacha) และ แบทเทิ้ล พาส (Battle Pass)

การตัดสินใจซื้อบริการเพิ่มเติมด้วยการเติมเงินซื้อสินค้าในเกมแอปพลิเคชัน (Purchasing Decision Making) หมายถึง การกระ

ท�าเพื่อเลือกหรือเปรียบเทียบตัวเลือกต่าง ๆ จากองค์ความรู้หรือรสนิยมส่วนตัวของตนเองประกอบกับปัจจัยต่าง ๆ เพื่อให้ได้ตัวเลือกที่เติม

เต็มความต้องการของตนเองได้ ซึ่งได้แก่ ต้องการแสดงสถานะให้ผู้อื่น ต้องการเอาชนะคู่แข่ง และอยากได้รับประสบการณ์ใหม่ 
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ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง: ผู้ที่เคยมีประสบการณ์ในการซื้อบริการเสริมด้วยการเติมเงินซื้อสินค้าในเกมแอปพลิเคชัน ในการสุ่ม

ตัวอย่างในการวิจัยครั้งนี้ เนื่องจากทราบจ�านวนของประชากรที่แน่นอน ซึ่งมีผู้ที่เล่นเกมในไทยจ�านวน 27,800,000 ล้านคน (Peerpower, 

2563) จึงได้มีการค�านวณโดยใช้สูตรของ Taro Yamane เพื่อต้องทราบค่าสัดส่วนของประชากร เป็นจ�านวน 400 ราย เมื่อได้จ�านวนกลุ่ม

ตัวอย่างแล้ว จะใช้วิธีการสุ่มกลุ่มตัวอย่างแบบเป็นชั้นภูมิ (Stratified Random technique) ซึ่งจะแบ่งกลุ่มประชากรที่มีคุณสมบัติเหมือน

กัน (Homogeneous) จ�าแนกออกเป็นชั้นภูมิ ดังนี้ ชั้นภูมิที่ 1 เป็นผู้ที่เล่นเกมแอปพลิเคชันชั้นภูมิที่ 2 เป็นผู้ที่เล่นเกมแอปพลิเคชัน และได้

มีการเติมเงินเพื่อซื้อสินค้าในเกม จากนั้นจะท�าการเลือกจากกลุ่มตัวแทนโดยใช้วิธีแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive Sampling) เนื่องจากได้

มีค�าถามในการคัดกรองผู้ตอบแบบสอบถาม (ท่านเคยเติมเงินซื้อบริการเพ่ิมเติมด้วยการเติมเงินซื้อสินค้าในเกมแอปพลิเคชันหรือไม่)  

และเลือกกลุ่มตัวอย่างจากการใช้วิธีการค�านึงถึงโอกาสในการถูกเลือก (Probability Sampling) และมีโอกาสถูกเลือกอย่างเท่าเทียมกัน 

ท�าให้หาตัวแทนประชากรได้มากขึ้น 

เครื่องมือในการวิจัย: การศึกษาวิจัยครั้งนี้เป็นเชิงปริมาณ จึงใช้แบบสอบถามที่มาจากศึกษางานวิจัยต่าง ๆ ที่มีความเกี่ยวข้องกับ

ตวัแปรทีศ่กึษาจนได้เป็นข้อค�าถาม เพือ่ให้ครอบคลมุวตัถปุระสงค์ของงานวจิยัทีก่�าหนดไว้ โดยแบ่งออกเป็น 6 ส่วน คอื ส่วนที ่1 ข้อมลูทัว่ไป

ของผู้ตอบแบบสอบถาม ส่วนที่ 2 พฤติกรรมการซื้อบริการเพิ่มเติมด้วยการเติมเงินซื้อสินค้าในเกมแอปพลิเคชัน ส่วนที่ 3 ปัจจัยด้านการรับ

รู้คุณค่าเชิงสุนทรียรสในการซื้อบริการเพิ่มเติมด้วยการเติมเงินซ้ือสินค้าในเกมแอปพลิเคชัน ส่วนที่ 4 ปัจจัยด้านการรับรู้คุณค่าเชิงอรรถ

ประโยชน์ในการซื้อบริการเพิ่มเติมด้วยการเติมเงินซื้อสินค้าในเกมแอปพลิเคชัน ส่วนที่ 5 ปัจจัยด้านแรงจูงใจในการซื้อบริการเพิ่มเติมด้วย

การเติมเงินซื้อสินค้าในเกมแอปพลิเคชัน และส่วนที่ 6 ปัจจัยด้านการตัดสินใจซื้อบริการเพิ่มเติมด้วยการเติมเงินซื้อสินค้าในเกมแอปพลิเค

ชัน นอกจากนี้ตัวแบบสอบถามยังได้ ท�าการตรวจสอบเครื่องมือด้วยการทดสอบความเที่ยงตรงของเนื้อหา พบว่า ค่า IOC อยู่ระหว่าง 0.66 

– 1.00 และได้ท�าการทดลอง (Try out) กับผู้ทดสอบจ�านวน 30 ราย พบว่า ค่าความเชื่อมั่น (Reliability) ด้วยเกณฑ์สัมประสิทธิ์แอลฟ่า

ความเชื่อมั่นของครอนบราค (Croncach’s Alpha Coefficient) โดยมีค่าอยู่ระหว่าง 0.712 – 0.779 ซึ่งมีค่ามากกว่า 0.7 แสดงถึงคุณภาพ

ของแบบสอบถามเป็นท่ีเพียงพอในการด�าเนินวิจัยต่อไป (ณัฐฏาพร สถิต, 2559) โดยจะส่งแบบสอบถามให้กลุ่มตัวอย่างผ่านทางออนไลน์ 

เมือ่เกบ็ข้อมลูเสรจ็สิน้พบว่า มกีารตอบกลับจ�านวน 430 ราย ซึง่หลงัจากได้ท�าการคดักรองผูต้อบกลบัอกีครัง้จนเหลอืเพยีง จ�านวน 400 ราย 

การวิเคราะห์ข้อมูล: สถิติเพื่อบรรยาย ได้แก่ การแจกแจงความถี่ วิธีการคิดค่าร้อยละ การหาค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

สถิติการวิเคราะห์เชิงอนุมาน ได้แก่ การวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร และ การวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ

สรุปผลการวิจัย 

สรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูลโดยทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ร้อยละ 53.75  

อายุ 19-28 ปี ร้อยละ 49.75 ได้มีการสมรส ร้อยละ 53.0 จบปริญญาตรี ร้อยละ 52.00 มีอาชีพเป็นพนักงานบริษัทเอกชน ร้อยละ 37.75 

และมีรายได้ 10,001-20,000 บาท ร้อยละ 34.00

สรปุผลการวเิคราะห์ข้อมลูพฤตกิรรมการซือ้สนิค้าในเกมจากแอปพลเิคชนัโทรศพัท์มอืถอื ในประเทศไทย พบว่า ผูต้อบแบบสอบถาม

ส่วนใหญ่จะเติมเงินเพื่อซื้อสินค้า 2-4 ครั้งใน 1 เดือน คิดเป็นร้อยละ 57.50 โดยจะเติม 301-500 บาท ต่อ 1 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 39.00  

เพื่อซื้อ ไอเทมและอาวุธ / เสื้อผ้าและ Skin / ตัวละคร คิดเป็นร้อยละ 57.75 และจะเติมในเกมแนว Battle Royal คิดเป็นร้อยละ 40.25

สรุปผลการวิเคราะห์ระดับความส�าคัญของตัวแปร เพื่อใช้ในการตอบวัตถุประสงค์ที่ 1

 ปัจจัยด้านการรับรู้คุณค่าเชิงสุนทรียรส พบว่า ระดับความส�าคัญ 3 อันดับแรก ได้แก่ อันดับที่ 1 มีความภูมิใจเมื่อท่าน

ได้ซื้อสินค้าประเภทต่าง ๆ จากบริการเพิ่มเติมในเกมแอปพลิเคชันโทรศัพท์มือถือ เพื่อเล่นเกม (มีค่าเฉลี่ยที่ 1.994) อันดับที่ 2 ได้รับความ

เพลดิเพลนิ เมือ่ท่านได้ซือ้สนิค้าประเภทต่าง ๆ  จากบรกิารเพิม่เตมิในเกมแอปพลเิคชนัโทรศพัท์มอืถอื เพือ่เล่นเกม (มค่ีาเฉลีย่ที ่1.963) และ

อันดับที่ 3 เป็นผู้ที่ได้รับการยอมรับจากผู้เล่นคนอื่น ๆ ด้วยการซื้อสินค้าประเภทต่าง ๆ จากบริการเพิ่มเติมในเกมแอปพลิเคชันโทรศัพท์มือ

ถือ เพื่อเล่นเกม (มีค่าเฉลี่ยที่ 1.899)

 ปัจจัยด้านการรับรู้คุณค่าเชิงอรรถประโยชน์ พบว่า ระดับความส�าคัญ 3 อันดับแรก ได้แก่ อันดับที่ 1 การซื้อสินค้า

ประเภทต่าง ๆ จากบริการเพิ่มเติมด้วยการเติมเงินซื้อสินค้าในเกมแอปพลิเคชันนั้น จะสามารถท�าให้ท่านได้เลื่อน level ในการเล่นเกมได้

เร็วขึ้น ท�าให้ประหยัดเวลาในการก้าวผ่านแต่ละระดับในเกมได้ (มีค่าเฉลี่ยที่ 1.933) อันดับที่ 2 การซื้อสินค้าประเภทต่าง ๆ จากบริการเพิ่ม

เติมด้วยการเติมเงินซื้อสินค้าในเกมแอปพลิเคชันนั้น สามารถใช้งานง่าย ไม่สลับซับซ้อน (มีค่าเฉลี่ยที่ 1.895) และอันดับที่ 3 การซื้อสินค้า

ประเภทต่าง ๆ  จากบรกิารเพิม่เตมิด้วยการเตมิเงนิซือ้สนิค้าในเกมแอปพลิเคชนันัน้ จะช่วยให้ท่านมคีวามได้เปรยีบคู่แข่ง (มค่ีาเฉลีย่ที ่1.893)
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 ปัจจัยด้านแรงจูงใจในการซื้อ พบว่า ระดับความส�าคัญ 3 อันดับแรก ได้แก่ อันดับที่ 1 ได้รับแรงจูงใจจากการซื้อสินค้า

ประเภทต่าง ๆ จากบริการเพิ่มเติมด้วยการเติมเงินซื้อสินค้าในเกมแอปพลิเคชัน เนื่องมาจากการได้ส่วนลดและสิทธิประโยชน์ (มีค่าเฉลี่ยที่ 

1.946) อันดับที่ 2 ได้รับแรงจูงใจจากการซื้อสินค้าประเภทต่าง ๆ จากบริการเพิ่มเติมด้วยการเติมเงินซื้อสินค้าในเกมแอปพลิเคชัน เนื่องมา

จากการถกูชกัจงูจากคนรอบข้าง (มค่ีาเฉลีย่ที ่1.888) และอันดบัที ่3 ได้รบัแรงจงูใจจากการซือ้สนิค้าประเภทต่าง ๆ  จากบรกิารเพิม่เตมิด้วย

การเติมเงินซื้อสินค้าในเกมแอปพลิเคชัน เนื่องมาจากการออกแบบสินค้าที่สวยงามและมีลักษณะเฉพาะที่โดดเด่นของสินค้าประเภทต่าง ๆ 

(มีค่าเฉลี่ยที่ 1.886) 

 ปัจจยัด้านการตดัสนิใจซือ้บรกิารเพิม่เติมด้วยการเตมิเงนิซือ้สนิค้าในเกมแอปพลิเคชนั พบว่า ระดบัความส�าคญั 3 อนัดบั

แรก ได้แก่ อันดับที่ 1 เติมเงินเพื่อซื้อสินค้าต่าง ๆจากบริการเพิ่มเติมในเกมแอปพลิเคชัน เพราะต้องการเอาชนะคู่ต่อสู้หรือคู่แข่ง (มีค่าเฉลี่ย

ที่ 1.912) อันดับที่ 2 เติมเงินซื้อสินค้าต่าง ๆ จากบริการเพิ่มเติมในเกมแอปพลิเคชัน เพราะความชอบในสินค้านั้น ๆ เป็นพิเศษ แสดงถึง

รสนิยมของผู้เล่นได้เช่นกัน ได้แก่ ตัวละครต่าง ๆ เสื้อผ้า ธีม (แนวคิด) ของ Battle Pass เป็นต้น (มีค่าเฉลี่ยที่ 1.905) และอันดับที่ 3  

เติมเงินซื้อสินค้าต่าง ๆ จากบริการเพิ่มเติมในเกมแอปพลิเคชัน เพราะจะได้รับประสบการณ์ใหม่ให้กับตนเอง (มีค่าเฉลี่ยที่ 1.893)

 สรุปผลการวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร เพื่อใช้ในการตอบวัตถุประสงค์ที่ 2 ได้ผลวิเคราะห์ดังใน

ตาราง ต่อไปนี้

ตารางที่ 1 ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร

PHV PUV BUM PDM VIF

PHV 1 5.086

PUV 0.882* 1 5.992

BUM 0.849* 0.873* 1 4.767

PDM 0.820* 0.860* 0.845* 1 -

*ระดับนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

 จากตารางที่ 1 พิจารณาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระกับตัวแปรตาม คือ การรับรู้คุณค่าเชิงสุนทรียรส 

(PHV) การรับรู้คุณค่าเชิงอรรถประโยชน์ (PUV) และแรงจูงใจในการซื้อ (BUM) กับตัวแปรตาม คือ การตัดสินใจซื้อบริการเพิ่มเติมด้วยการ

เติมเงินซื้อสินค้าในเกมแอปพลิเคชัน (PDM) จากมากไปน้อย ได้แก่ การรับรู้คุณค่าเชิงอรรถประโยชน์ (r = 0.860) แรงจูงใจในการซื้อ  

(r = 0.845) และการรับรู้คุณค่าเชิงสุนทรียรส (r = 0.820) มีความสัมพันธ์ที่ระดับนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 จึงสรุปได้ว่าทุกตัวแปรมี

ความสัมพันธ์กัน นอกจากนี้ยังพบว่ามีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ในภาพรวมมากกว่า 0.8 ท�าให้พบปัญหา Multicollinearity จึงได้ท�าการ

ตรวจสอบอกีครัง้โดยพจิารณาจากค่า VIF (Variance inflation factor) หากมค่ีาตัง้แต่ 10 ขึน้ไปจะท�าให้พบปัญหา Multicollinearity อาจ

ท�าให้มีปัญหาต่อ Regression model ได้ จากการพิจารณาค่า VIF พบว่า ค่า VIF มี 4.767 - 5.992 ท�าให้ไม่พบปัญหา Multicollinearity 

(Black, 2006)

สรุปผลการวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุ เพื่อใช้ในการตอบวัตถุประสงคท่ี 3 ซ่ึงใช้วิธีการ Stepwise ได้ผลวิเคราะห์ดังในตาราง  

ต่อไปนี้
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ตารางที่ 2 ค่าสถิติที่ได้จากวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุคูณโดยใช้วิธีการ Stepwise

รูปแบบ

และตัวแปร

Unstandardized Coeffi-

cients

Standardized Coeffi-

cients t Sig.

B S.E. Beta

Constant 0.323 0.043 - 7.521 0.000

PUV 0.376 0.051 0.422* 7.341 0.000

BUM 0.306 0.045 0.346* 6.738 0.000

PHV 0.144 0.049 0.154* 2.915 0.004

 = 0.782 Adjust = 0.780 SEE = 0.10364 F = 8.498

*ระดับนัยส�าคัญที่ระดับ 0.05

 จากตารางที่ 2 ตัวแปรอิสระที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อบริการเพิ่มเติมด้วยการเติมเงินซื้อสินค้าในเกมแอปพลิเคชัน 

ได้แก่ การรับรู้คุณค่าเชิงอรรถประโยชน์ (Beta = 0.422) แรงจูงใจในการซื้อ (Beta = 0.346) และการรับรู้คุณค่าเชิงสุนทรียรส (Beta = 

0.154) ณ ระดับนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 จึงสรุปได้ว่า ตัวแปรอิสระทุกตัวมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อบริการเพิ่มเติมด้วยการเติมเงิน

ซื้อสินค้าในเกมแอปพลิเคชัน

อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

อภิปรายผล

การรับรู้คุณค่าเชิงสุนทรียรสมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อบริการเพิ่มเติมด้วยการเติมเงินซื้อสินค้าในเกมแอปพลิเคชัน โดยการรับ

รู้คุณค่าเชิงสุนทรียรสในการซื้อสินค้าในเกมแอปพลิเคชันมาจาก มีความภูมิใจเมื่อได้ซื้อสินค้าประเภทต่าง ๆ จากบริการเพิ่มเติมในเกมแอป

พลิเคชันซึ่งเป็นสิ่งที่ผู้เล่นให้ความส�าคัญเป็นอันดับแรกหลังจากที่ได้ซื้อมาเนื่องจากเสื้อผ้าของตัวละครและสินค้าต่าง ๆ ที่ต้องใช้เงินจริงซื้อ

จะมีบางสินค้าที่มีการขายจ�ากัดเวลาซึ่งอาจมีการขายเพียงครั้งเดียวเท่านั้นท�าให้เป็นสินค้าที่หายาก บางสินค้าจะมาในรูปแบบของการสุ่ม 

Loot boxes เท่านั้นบวกการขายที่จ�ากัดเวลาเข้าไปด้วยท�าให้ต้องเติมเงินเป็นจ�านวนมากเพื่อเสี่ยงดวงที่จะได้ครอบครองสินค้า และเมื่อถึง

เวลาเล่นผู้อื่นจะรับรู้ได้ว่าไอเทมที่สวมใส่นั้นเป็นสินค้าที่ขายในเวลาจ�ากัด ท�าให้ผู้ที่ได้เติมเงินซ้ือรู้สึกภูมิใจเพราะซ้ือทันในช่วงขายพอดี  

ยิ่งเป็นสินค้าที่ได้มาจากสุ่ม Loot boxes โดยเติมเงินเพื่อสุ่มเพียงน้อยครั้ง จะท�าให้รู้สึกภูมิใจพร้อมกับความรู้สึกที่ว่าตนเองเป็นคนที่โชคดี

มาก และยังสามารถใช้แสดงสถานะและอวดผู้เล่นอื่น ๆ ได้ โดยผลการวิจัยครั้งนี้มีความสอดคล้องกับงานวิจัยของ Pebrianti (2016) ที่ได้

ศึกษาเรื่อง Web attractiveness, hedonic shopping value and online buying decision ได้พบว่า การรับรู้คุณค่าทางจิตใจ 

(hedonic) ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าผ่านทางเว็บไซต์ เนื่องจากผู้บริโภครับรู้ได้จาก การออกแบบเว็บไซต์สามารถมาสร้างจุดเด่นให้กับ

ตัวสินค้าได้ ท�าให้ผู้บริโภครู้สึกว่า การเยี่ยมชมเว็บไซต์เป็นความบันเทิง เป็นเหมือนการซื้อสินค้าที่เป็นเรื่องสนุก และรู้สึกดีใจเมื่อเลือกได้มี

การเลือกชมสินค้าที่ได้น�าเสนอทางเว็บไซต์ เช่นเดียวกับงานวิจัยของ Chang, et al. (2019) ได้ท�าการศึกษาเรื่อง Hedonic, utilitarian, 

and social motivations for consumers purchase mobile in app content behavior พบว่า การรับรู้คุณค่าทางจิตใจ (hedonic) 

ส่งผลต่อการตัดสินใจซ้ือเกมในโทรศัพท์มือถือ เน่ืองจากผู้บริโภครับรู้ได้จาก ผู้เล่นรู้สึกว่าเกมที่ได้ซื้อมามีการออกแบบสวยงาม โดดเด่น  

และมีเสน่ห์ เกมที่ซื้อมานั้นสร้างเพลิดเพลินให้กับผู้เล่นได้ และบริการเพิ่มเติมในเกมสามารถสร้างความสนุกให้ผู้เล่นเพิ่มขึ้น

การรบัรูค้ณุค่าเชงิอรรถประโยชน์มอีทิธพิลต่อการตดัสินใจซือ้บรกิารเพิม่เตมิด้วยการเตมิเงนิซือ้สินค้าในเกมแอปพลิเคชนั โดยการ

รบัรู้คุณค่าเชงิอรรถประโยชน์ในการซือ้สนิค้าในเกมแอปพลิเคชนัมาจาก สินค้าทีซ่ือ้มาช่วยประหยดัเวลาในการเล่น ซึง่เป็นสิง่ทีผู่เ้ล่นให้ความ

ส�าคัญเป็นล�าดับแรก เน่ืองจากการพัฒนาตัวละครในเกมต้องใช้เวลานานเพ่ือให้ตัวละครมีความสามารถท่ีสูงขึ้น ท�าให้ผู้เล่นมองหาสินค้าที่

จะช่วยลดระยะเวลาในการพัฒนาตัวละครให้สั้นลง ซึ่งจะเลือกมองสินค้าที่จะท�าให้ได้รับประสบการณ์ (EXP = Experiences) สูงขึ้น 2 เท่า 

ท�าให้ตัวละครมีระดับ (Level) สูงขึ้นได้อย่างรวดเร็ว หากเป็นเกมประเภท Casual หรือประเภท RPG บางเกม ต้องใช้แต้มในการเข้าถึง 

(Access point) ในแต่ละด่าน หากใช้แต้มหมดต้องรอเวลาฟื้นแต้มกลับคืนมา ซึ่งบางเกมจะเพิ่มขึ้นทุก ๆ 5 นาที ท�าให้ใช้เวลานานในการ

รอเพื่อจะให้ได้แต้มในการเข้าถึงตามท่ีก�าหนดไว้ ท�าให้ผู้เล่นเลือกที่จะเติมเงินซื้อสินค้าที่สามารถท�าให้แต้มในการเข้าถึงกลับมาเต็มได้ทันที 
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เพื่อท�าให้ผ่านด่านได้เร็วกว่าผู้เล่นอื่นได้ โดยผลการวิจัยครั้งนี้มีความสอดคล้องกับงานวิจัยของ Davis, et al. (2013) ได้ศึกษาเรื่อง  

Modeling utilitarian-hedonic dual mediation (UHDM) in the purchase and use of games พบว่า คุณค่าของประโยชน์ที่ได้รับ

ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อเกม เนื่องจาก ผู้เล่นรู้สึกว่าเกมที่ได้ซ้ือมา เล่นง่าย ควบคุมคุมตัวละครได้ง่าย ไม่ต้องใช้ความพยายามในการเล่น  

มีวัตถุประสงค์ในการชนะที่ชัดเจน และง่ายต่อการที่จะเล่นจนช�านาญได้ เช่นเดียวกับ นฤบาล ยมะคุปต์ (2562) ได้ศึกษาเรื่อง การซื้อสินค้า

ออนไลน์บนโทรศัพท์เคลื่อนที่ของผู้บริโภคในจังหวัดสงขลา: ทัศนคติที่มีต่อการใช้ การรับรู้ประโยชน์ และ การรับรู้ว่าใช้งานง่าย พบว่า  

การรับรู ้ประโยชน์ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าผ่านทางโทรศัพท์มือถือ เนื่องจากระบบการซื้อขายท�าให้สามารถซื้อได้รวดเร็ว  

ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการซื้อสินค้าท�าให้ตัดสินใจซื้อได้เร็ว และสามารถซื้อสินค้าได้ตลอดทั้งวัน

แรงจูงใจในการซื้อมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อบริการเพิ่มเติมด้วยการเติมเงินซื้อสินค้าในเกมแอปพลิเคชัน ได้รับแรงจูงใจมาจาก 

ส่วนลดและสิทธิประโยชน์ เป็นสิ่งที่ผู้เล่นให้ความส�าคัญเป็นล�าดับแรก เนื่องจากผู้เล่นมองเป็นโอกาสที่จะช่วยให้เติมเต็มความต้องการของ

ตนเองได้ โดยการซื้อในช่วงที่มีการจัดท�าส่งเสริมการขายจะมีการมัดรวม (Bundle) ขายสินค้าต่าง ๆ รวมกัน ซึ่งสินค้าบางตัวหากซื้อแยก

เดี่ยวจะมีราคาที่สูง ท�าให้สินค้าน้ันมีราคาท่ีถูกลงพร้อมทั้งยังได้ไอเทมอื่น ๆ แถมมาอีก ซึ่งท�าให้ได้มีโอกาสได้ลองใช้ไอเทมใหม่ซึ่งจะสร้าง

ประสบการณ์การใหม่ ๆ ในการใช้งานให้กับผู้เล่นได้อีก โดยผลการวิจัยครั้งนี้มีความสอดคล้องกับงานวิจัยของ บุญสม รัศมีโชติ (2561) ได้

ศึกษาเรื่อง การซื้อสินค้าซ�้าผ่านทางการตลาดออนไลน์เว็บไซต์ Lazada ของผู้บริโภคในจังหวัดสมุทรสาคร พบว่า แรงจูงใจในการซื้อสินค้า

ส่งผลต่อการตัดสินใจซ้ือสินค้าผ่าน Lazada เน่ืองจากเว็บไซต์ Lazada สร้างแรงจูงใจทางอารณ์ให้แก่ผู้บริโภคได้ซึ่งมาจากสร้างความ

เพลิดเพลินให้การเลือกซื้อได้ และสร้างแรงจูงใจทางเหตุผลจากการที่สามารถท�าให้ผู้บริโภคประหยัดเวลาในการซื้อสินค้า เช่นเดียวกับงาน

วจิยัของ พสชนนัท์ บุญช่วย และ ธรีะวฒัน์ จนัทกึ (2561) ได้ศกึษาเรือ่ง ความสมัพนัธ์เชงิสาเหตดุ้านความสนใจทีส่่งผลต่อการตดัสนิใจเลอืก

ซือ้สนิค้าออนไลน์ของเจเนอเรชนั Y พบว่า แรงจงูใจในการซือ้สนิค้าส่งผลต่อการตดัสนิใจซือ้สนิค้าออนไลน์ เนือ่งจากมกีารน�าเสนอสนิค้าบน

เว็บไซต์มีความน่าสนใจ มีการออกแบบเว็บไซต์ท่ีสวยงาม และมีข้ันตอนการสั่งซื้อที่ง่ายและสะดวก ท�าให้ผู้บริโภคเกิดแรงกระตุ้นที่จะซื้อ

สินค้า

ข้อเสนอแนะ

ข้อเสนอแนะการน�าไปใช้: ผู้ประกอบการสามารถท�างานร่วมกับผู้ผลิตเกมได้ โดยการท�าสินค้าที่มีประโยชน์ต่อตัวผู้เล่น หรือมีการ

ออกแบบที่สวยงามแต่ยังคงบ่งบอกถึงผลิตภัณฑ์ของผู้ประกอบการได้ ซึ่งการจะได้รับสินค้า จะต้องซื้อผลิตภัณฑ์ของผู้ประกอบการจึงจะได้

รหัสที่ใช้ในการแลกสินค้าได้ เช่น หากผู้ประกอบการมีผลิตภัณฑ์เครื่องดื่ม ผู้ประกอบการควรท�าชุดเสื้อผ้าที่บ่งบอกเครื่องดื่มของตนเองได้ 

โดยอาจจะใช้สี หรือชื่อ ลงไปในลายของเสื้อผ้า เป็นต้น

ข้อเสนอแนะส�าหรับการวิจัยครั้งต่อไป: จะศึกษาโดยเน้นปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าเสมือนจริงในเกมที่ให้บริการแบบ 

Free to play เนือ่งจาก แม้ผูบ้รโิภคจะสามารถเล่นได้โดยไม่เสยีค่าใช้จ่ายแล้ว แต่เหตใุดถงึยงัอยากจะเตมิเงินเพือ่ซือ้สนิค้าในเกมอยู ่นอกจาก

นี้ต้องการที่จะศึกษาการเปรียบเทียบระหว่างกลุ่มในการตัดสินใจเติมเงินซื้อสินค้าในเกมของเพศชายกับเพศหญิงว่ามีเหตุผลในการตัดสินใจ

ซื้อต่างกันหรือไม่
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การเปรียบเทียบการตลาดผ่านสื่อสังคมออนไลน์และความตั้งใจในการซื้อสินค้าเพื่อสิ่งแวดล้อม

ของผู้บริโภคเจนเนอเรชัน วาย (Generation Y) ในจังหวัดกาฬสินธุ์

The Comparisons of Social Media Marketing and Purchase Intention Green Product

of Generation Y Consumer in Kalasin Province 

กรวรรณ โยธิเสน1, ชนม์นิภา หารโสภา2, อุมาพร ดุพงษ์3 และ นันทพัทธ์ โนนศรีเมือง4 

Korawan Yothisean1, Chonnipha Hansopha2, Umaporn Dupong3 and Nanthaphat Nonsrimueang4

คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์

บทคัดย่อ 

 การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ 2 ประการ คือ 1) เปรียบเทียบการตลาดผ่านสื่อสังคมออนไลน์ของผู้บริโภคเจนเนอเรชั่น วาย ในจังหวัด

กาฬสินธุ์ ตามลักษณะด้านประชากรศาสตร์ และ 2) เปรียบเทียบความตั้งใจในการซ้ือสินค้าเพื่อส่ิงแวดล้อมของผู้บริโภคเจนเนอเรชัน  

วาย ในจังหวัดกาฬสินธุ์ ตามลักษณะด้านประชากรศาสตร์ โดยเก็บข้อมูลจากลุ่มตัวอย่างผู้บริโภคเจนเนอเรชัน วาย ในจังหวัดกาฬสินธุ์ 

จ�านวน 302 ชุด ด้วยแบบสอบถามออนไลน์ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ F-teat (ANOVA) ผลการวิจัยพบว่า 1) ผู้บริโภคเจอเนอเร

ชันวายในจังหวัดกาฬสินธุ์ ที่มีเพศ อายุ และระดับการศึกษาต่างกันมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการตลาดผ่านส่ือสังคมออนไลน์แตกต่างกัน  

อย่างมีนัยส�าคัญที่ระดับ 0.05 และ 2) ผู้บริโภคเจอเนอเรชันวายในจังหวัดกาฬสินธุ์ ที่มีเพศ และระดับการศึกษาต่างกันมีความคิดเห็นเกี่ยว

กับความตั้งใจในการซื้อสินค้าเพื่อสิ่งแวดล้อมแตกต่างกัน อย่างมีนัยส�าคัญที่ระดับ 0.05

ค�าส�าคัญ: การตลาดผ่านสื่อสังคมออนไลน์, ความตั้งใจในการซื้อ, เจนเนอเรชัน วาย

Abstract 

 The Purposes of this research were to 1) to compare the social media marketing of Generation Y consumer in 

Kalasin province divided by demographics and 2) to compare the purchase intention green product of Generation Y 

consumer in Kalasin province divided by demographics. An online questionnaire was used to collect data from 302 

Generation Y consumer. The statistics used for analyzing the collected data were F-teat (ANOVA). The results  

indicated that the 1) Generation Y consumer in Kalasin province with different gender, ages and educational level 

agreed differently with having social media marketing in the aspect of efficiency (p < 0.05) and 2) Generation Y  

consumer in Kalasin province with different gender and educational level agreed differently with having purchase  

intention green product in the aspect of efficiency (p < 0.05)

Keywords: Social Media Marketing, Purchase Intention, Generation Y

1. บทน�า 

 1.1 ความส�าคัญของปัญหา

  ความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยสีารสารเทศด้านการสือ่สารในปัจจบุนั ส่งผลให้การสือ่สารผ่านสือ่สงัคมออนไลน์ (Social Media) 

มบีทความส�าคญัอย่างยิง่ในทกุองค์กร ซึง่ผูใ้ช้สือ่สงัคมออนไลน์ได้มกีารสร้างเครอืข่ายทางสังคม (Social Network) เพือ่ใช้ในการแลกเปลีย่น

ข้อมูล เหตุการณ์ เรื่อง ภาพ หรือเพื่อสร้างความสัมพันธ์ในสังคม (Social Relation) (สุรีรักษ์ วงษ์ทิพย์, 2561) ทั้งนี้จากความก้าวหน้าทาง

เทคโนโลยสีารสนเทศด้านการสือ่สารมผีลต่อพฤตกิรรมผูบ้ริโภค จากทีน่ยิมซือ้สนิค้าทีร้่านค้าหรอืห้างสรรพสนิค้าเปลีย่นมาเป็นการซือ้สนิค้า

ผ่านสือ่สงัคมออนไลน์ซึง่ผูบ้รโิภคสามารถซือ้ได้ทกุที ่ทกุเวลา ซึง่ช่วยให้ผูบ้ริโภคมคีวามสะดวก สบาย และประหยดัเวลามากยิง่ข้ึน นอกจาก

นัน้ผูบ้รโิภคยงัใช้สือ่สงัคมออนไลน์ในการค้นหาข้อมลูเพือ่ประกอบการตดัสินใจซือ้สนิค้า (Wang and Kim, 2017) จากข้อมลูสถติดิจิทิลัของ

123 นักศึกษาคณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ Student of Faculty of Administrative Science, Kalasain University
4 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ Assistant Professor of Faculty of Administrative Science, Kalasain University
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ประเทศไทย ประจ�าปี พ.ศ. 2563 พบว่า ประเทศไทยมีผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ต จ�านวน 52 ล้านคน โดยเพิ่มขึ้นจากปี พ.ศ. 2562 จ�านวน 

1 ล้านคน มีจ�านวนผู้ใช้สื่อสังคมออนไลน์เพิ่มขึ้นจากปี พ.ศ. 2562 จ�านวน 2.3 ล้านคน และคนไทยใช้งานอินเทอร์เน็ตมากถึง 9 ชั่วโมงต่อ

วัน สื่อสังคมออนไลน์ที่เป็นที่นิยมมากที่สุด 3 อันดับแรก คือ Facebook รองลงมา คือ Youtube LINE ตามล�าดับ (We are Social & 

Hootsuite, 2020) ดังนั้นสื่อสังคมออนไลน์จึงมีความส�าคัญในการสื่อสารและให้ข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าหรือบริการของธุรกิจ และยังเป็นช่อง

ทางในการสอบถามความคิดเห็นของลูกค้าท่ีมีต่อสินค้าและบริการของธุรกิจ ตลอดจนเป็นช่องการการจัดกิจกรรมทางการตลาดของธุรกิจ

เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการและพฤติกรรมผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไปในปัจจุบัน

  ดังนั้น การตลาดผ่านสื่อสังคมออนไลน์ (Social Media Marketing) จึงถูกใช้เป็นกลยุทธ์ด�าเนินกิจกรรมทางการตลาดด้วย

การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อสร้างปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้า คู่ค้า รวมไปถึงผู้มีส่วนได้เสียกับธุรกิจ (จุฬารัตน์ ขันแก้ว, 2562) ซึ่งการ

ตลาดผ่านสือ่สงัคมออนไลน์นบัเป็นช่องทางการสือ่สารการตลาดทีอ่งค์กรหรอืธรุกจิส่วนใหญ่ให้ความส�าคญั เนือ่งจากช่องทางดงักล่าวมต้ีนทุน

ในการสือ่สารการตลาดเพือ่โฆษณาและประชาสมัพนัธ์เพือ่ให้ข้อมลูสนิค้าและบรกิารทีต่�า่ (สรุรีกัษ์ วงษ์ทพิย์, 2561) จากเหตผุลดงักล่าวท�าให้

นักการตลาดในยุคดิจิทัลจ�าเป็นต้องหาวิธีการในการสร้างคุณค่าให้กับลูกค้าและมุ่งแสวงหาผลก�าไรให้กับธุรกิจให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

การบูรณาการเครื่องมือทางการตลาดในรูปแบบดิจิทัลและการใช้ส่ือสังคมออนไลน์มาช่วยในการด�าเนินธุรกิจจึงกลายเป็นกลยุทธ์การตลาด

ผ่านสือ่สงัคมออนไลน์ ผูป้ระกอบการและนกัการตลาดจ�านวนมาก เริม่ให้ความส�าคญักับการด�าเนนิการตลาดผ่านสือ่สงัคมออนไลน์ เนือ่งจาก

รูปแบบการตัดสินใจซื้อของกลุ่มลูกค้ามีการเปลี่ยนแปลงไป ลูกค้าในปัจจุบันให้ความส�าคัญต่อการใช้อินเทอร์เน็ตและสื่อสังคมออนไลน์เป็น

แหล่งในการค้นหาข้อมูลประกอบการตัดสินใจซื้อสินค้าและบริการ (อารีรัตน์ ปานศุภวัชร และคณะ, 2563) โดยเฉพาะสินค้าท่ีมีกลุ่ม 

เป้าหมายคือผู้บริโภคเจนเนอเรชันวาย ที่มีพฤติกรรมในการใช้สื่อออนไลน์ในการค้นหาข้อมูลเพื่อประกอบการตัดสินใจซื้อสินค้าและบริการ 

สินค้าเพื่อสิ่งแวดล้อมก็เป็นอีกประเภทสินค้าที่หันมาเจาะกลุ่มลูกค้าเจอเนเรชันวาย เนื่องจากเป็นคนกลุ่มใหญ่ในสังคมและวิถีชีวิตและ

พฤติกรรมด้านการรับสื่อ ตลอดจนให้ความส�าคัญกับการบริโภคสินค้าเพื่อสิ่งแวดล้อม และมีความตั้งใจในการซื้อสินค้าเพื่สิ่งแวดล้อม 

 จากเหตุผลดังกล่าวผู้วิจัยจึงจนใจศึกษาเปรียบเทียบการเปรียบเทียบการตลาดผ่านส่ือสังคมออนไลน์และความตั้งใจในการซื้อ

สินค้าเพื่อสิ่งแวดล้อมของผู้บริโภคเจนเนอเรชัน วาย (Generation Y) ในจังหวัดกาฬสินธุ์ โดยผลลัพธ์ที่ได้จากการศึกษาจะเป็นข้อมูล 

เพื่อประกอบการตัดสินใจในการลงทุนส�าหรับธุรกิจที่สนใจผลิตสินค้าเพื่อสิ่งแวดล้อม 

 1.2 วัตถุประสงค์ในการวิจัย

  1.2.1 เปรียบเทียบการตลาดผ่านสื่อสังคมออนไลน์ของผู้บริโภคเจนเนอเรชันวาย ในจังหวัดกาฬสินธุ์ ตามลักษณะ 

ด้านประชากรศาสตร์ 

  1.2.2 เปรยีบเทยีบความตัง้ใจในการซ้ือสนิค้าเพือ่ส่ิงแวดล้อมของผู้บรโิภคเจนเนอเรชันวาย ในจงัหวดักาฬสินธุ ์ตามลกัษณะ

ด้านประชากรศาสตร์

 1.3 สมมติฐานในการวิจัย

  1.3.1 ผูบ้รโิภคเจนเนอเรชันวาย ในจงัหวดักาฬสนิธุที์ม่ลีกัษณะด้านประชากรศาสตร์แตกต่างกนัมีความคดิเหน็เกีย่วกบัการ

ตลาดผ่านสื่อสังคมออนไลน์แตกต่างกัน

  1.3.2 ผูบ้รโิภคเจนเนอเรชนัวาย ในจงัหวดักาฬสนิธุท่ี์มลัีกษณะด้านประชากรศาสตร์แตกต่างกนัมคีวามตัง้ใจในการซ้ือสนิค้า

เพื่อสิ่งแวดล้อมแตกต่างกัน

2. การทบทวนวรรณกรรม

 2.1 แนวคิดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อม

  ผลิตภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อม (Green product) หมายถึง สินค้าหรือผลิตภัณฑ์ที่มีคุณสมบัติพิเศษกว่าผลิตภัณฑ์อื่นในด้านการ

อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม (อกณิษฐ์ ชัยเฉลิทศักดิ์, 2559) ซึ่งสอดคล้องกับ รัตติยา ศรีศิริรุ่ง (2555) ที่กล่าวว่า ผลิตภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อม  

คือ ผลิตภัณฑ์ที่มุ ่งสนองความต้องการของลูกค้าโดยไม่ส่งผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม โดยผลิตภัณฑ์เพื่อส่ิงแวดล้อมมีลักษณะ ดังนี้  

(อกณิษฐ์ ชัยเฉลิทศักดิ์, 2559)

  1) เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตให้พอดีกับความต้องการของผู้บริโภคโดยปราศจากความฟุ้งเฟือย

  2) เป็นผลิตภัณฑ์ที่ไม่ใช้สารพิษที่เป็นอันตรายต่อมนุษย์และสัตว์

  3) เป็นผลิตภัณฑ์ที่สามารถน�ากลับมาหมุนเวียนใช้ใหม่ได้อีก ไม่ว่าจะเป็นการประดิษฐ์จากวัสดุเดิมหรือกรรมวิธีย่อยสลาย
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แล้วดัดแปลงมาใช้ใหม่

  4) เป็นผลิตภัณฑ์ท่ีอนุรักษ์พลังงานธรรมชาติแล้วต้องไม่เปลืองพลังงานเริ่มตั้งแต่การผลิต การใช้ไปถึงการสิ้นสภาพ  

การบวนการผลิตจะไม่ท�าให้เสียสินค้าโดยไม่จ�าเป็นหรือเมื่อผลิตออกมาเป๋นสินค้าแล้วควรจะมีอายุการใช้งานนาน สามารถเพิ่มหรือเติม

พลังงานเข้าไปใหม่ได้

  5) เป็นผลิตภัณฑ์ที่ใช้ภาชนะหีบห่อน้อยที่สุด การออกแบบกล่องหรือหีบบรรจุต้องไม่ฟุ่มเฟือย

  6) กระบวนการผลิตสินค้าในโรงงานต้องไม่ท�าลายส่ิงแวดล้อม ไม่ว่าจะเป็นการน�าทรัพยากรมาใช้หรือท้ิงของเสียลงสู่

ธรรมชาติ

  7) ห้ามทารุนกรรมสัตว์ โดยการน�าสัตว์ไปทดลองเพื่อวิจัยผลการผลิตสินค้า

  8) ห้ามน�าสัตว์สงานพันธ์มาผลิตเป็นสินค้า หรือมีการท�าลายชีวิตสัตว์เหล่านั้นทางอ้อม

กล่าวโดยสรุป ผลิตภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อม จะประกอบด้วยหลัก 4R คือ การลดของสัย (Reduce) การใช้ซ�้า (Reuse) การน�ามาปรับใช้ใหม่ 

(Recycle) และการซ่อมบ�ารุง (Repair) 

 2.2 แนวคิดเกี่ยวกับตลาดผ่านสื่งสังคมออนไลน์

  การตลาดผ่านสื่อสังคมออนไลน์ (Social media marketing) เป็นวิธีวิธีที่องค์กรสามารถใช้ในการโต้ตอบกับตลาดเป้าหมาย

ผ่านทางอินเทอร์เน็ต ด้วยเครือข่ายสังคมออนไลน์ต่างๆ โดยการเชื่อมต่อโดยใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ ได้แก่ เครื่องคอมพิเตอร ์

(Computer) โน้ตบุค้ (Notebook) โทรศพัท์เคลือ่นที ่(Mobile Phone) และเครือ่งช่วยงานส่วนบุคคลแบบดจิิทลั (นธกฤต วนัต๊ะเมล์, 2557) 

นอกจากนี้สื่อสังคมออนไลน์ยังช่วยนักการตลาดพัฒนาโอกาสทางธุรกิจในการเข้าถึง กลุ่มลูกค้า สร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าได้เป็นอย่างดี 

ยิ่งไปกว่านั้นสื่อสังคมออนไลน์เป็นหนทางในการสร้างเนื้อหาทางการตลาดของแบรนด์ด้วยการสร้างสรรค์ กระจายหรือน�าสื่อไปถึงผู้บริโภค 

เป็นเครื่องมือประเภทหน่ึงท่ีสร้างภาพลักษณ์ตราสินค้าและนักการตลาดนิยมใช้ในการสร้างการตลาด (Godey et al., 2016) นอกจากนี้ 

Pham and Gammoh (2015) ได้กล่าวว่า การตลาดสื่อสังคมออนไลน์ คือ กระบวนการของธุรกิจในการสร้างและส่งเสริมกิจกรรมทางการ

ตลาดผ่านช่องทางออนไลน์บนแพลตฟอร์มสื่อสังคมออนไลน์เพื่อเสนอคุณค่าให้กับผู้มีส่วนได้เสีย ซึ่งสอดคล้องกับ Tuten and Solomon 

(2016) ได้กล่าวว่า การตลาดสื่อสังคมออนไลน์ คือ การใช้เทคโนโลยีสื่อสังคมออนไลน์ ช่องทาง ซอฟต์แวร์ส�าหรับการสร้างสื่อ การสื่อสาร 

และการส่งมอบ ในการน�าเสนอคุณค่าสินค้าและบริการต่อผู้มีสาวนได้เสียขององค์กร โดยการตลาดสื่อสังคมออนไลน์จะก่อให้เกิดบอกต่อ

สินค้าและบริการ ความภักดี และเพิ่มความตั้งใจในการซ้ือสินค้าของธุรกิจได้ด้วย (Choi et al., 2016) และสอดคล้องกับ Yadav and 

Rahman (2017) ได้กล่าวว่า การตลาดสือ่สงัคมออนไลน์ เป็นกระบวนการทีธ่รุกจิสร้างการสือ่สารและน�าเสนอข้อมลูทางการตลาดผ่านช่อง

ทางสื่อสังคมออนไลน์เพื่อสร้างและรักษาความสัมพันธ์ต่อลูกค้าและเพิ่มคุณค่าให้กับลูกค้าโดยอาศัยการโต้ตอบข้อมูล การแบ่งปันข้อเสนอ

แนะ การเสนอการซื้อสินค้าและบริการ และการสร้างการบอกต่อในหมู่ลูกค้าและผู้มีส่วนได้เสียของธุรกิจเกี่ยวกับสินค้าและบริการ

  การตลาดผ่านสื่อสังคมออนไลน์ถือเป็นความนิยมรูปแบบใหม่ เป็นรูปแบบของการสร้างเครื่องมือทางการตลาดบนโลก

อินเทอร์เน็ต โดยการใช้สื่อออนไลน์ในการกระจาย และสร้างมูลค่าทางการตลาด โดยการสร้างการติดต่อสื่อสาร และสร้างตราสินค้าเพื่อให้

บรรลุวัตถุประสงค์ที่ต้องการ การกระจายเนื้อหาเหล่านั้นไป ยังผู้บริโภคสามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้ง่าย นอกจากนี้การตลาดผ่านสังคม

ออนไลน์ยังสามารถพัฒนา ช่องทางที่หลากหลายในการเข้าถึงกลุ่มผู้บริโภคที่ต้องการได้หลากหลายรูปแบบและกิจกรรมเช่น อีเมล์หรือ  

การโฆษณาออนไลน์บนเว็ปไซต์เป็นต้น (Kaur, 2016) สังคมออนไลน์เป็นเครื่องมือประเภทหนึ่งที่สร้าง ภาพลักษณ์ตราสินค้า และนักการ

ตลาดนิยมชมชอบในการใช้สร้างการตลาด (Godey, et al.,2016) ชี้ให้เห็นว่ากลยุทธ์การสื่อสารการตลาดผ่านสื่อสังคมออนไลน์มีทั้งหมด  

5 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านความบันเทิง 2) ด้านการมีปฏิสัมพันธ์ 3) ด้านกระแสนิยม 4) ด้านการสนองความต้องการเฉพาะ 5) ด้านการบอกต่อ

ทางอิเล็กทรอนิกส์

 2.3 ความตั้งใจในการซื้อ

  ความตัง้ใจในการซ้ือ (Purchase Intention) หมายถงึ การทีผู่บ้รโิภคมคีวามมุง่มัน่ทีจ่ะใช้สนิค้าและบรกิารนัน้ๆ เป็นตวัเลอืก

แรก ซึ่งสามารถเกิดขึ้นได้จากหลายปัจจัยรวมกัน เช่น ความโดดเด่นของสินค้าและบริการ ภาพลักาณ์ ความน่าเชื่อถือ และความสามารถ

ทางเศรษฐกิจของลูกค้าเอง (อารีรัตน์ ปานศุภวัชร และคณะ, 2563) สอดคล้องกับ อภิชยากรณ์ ชุณหเวชสุกล และคณะ (2562) กล่าวว่า 

ความตั้งใจในการซื้อสินค้าและบริการของผู้บริโภคเป็นปัจจัยที่ส�าคัญที่ท�าให้นักการตลาดสามารถที่จะคาดเดาการจับจ่ายสินค้าหรือบริการ

ของผู้บริโภคได้ นักการตลาดสามารถน�ามาพัฒนารูปแบบของเนื้อหาการตลาดให้ตรงกับความสนใจของผู้บริโภค จนเข้าไปกระตุ้นความ

ต้องการของผู้บริโภค และท�าให้ผู้บริโภคหันมาซื้อหรือใช้จ่ายสินค้าหรือบริการของตนเอง สอดคล้องกับ จันทร์เพ็ญ วรรณารักษ์ และคณะ 
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(2559) กล่าวว่า ความตั้งใจในการซื้อ เป็นการแสดงถึงการเลือกใช้สินค้าและบริการนั้นๆ เป็นตัวเลือกแรก ความตั้งใจซื้อเป็นปัจจัยที่ท�าให้ 

ผู้บริโภคเกิคความตั้งใจซื้อสินค้า ซึ่งอาจจะขึ้นอยู่กับช่วงเวลาและประสบการณ์ นอกจากนี้ องค์ประกอบด้านพฤติกรรมในส่วนทัศนคติ  

จะสามารถวัดได้จากความตั้งใจในการซื้อของผู้บริโภคได้แสดงออกมา ซึ่งถ้าหากสามารถเข้าใจในความตั้งใจซ้ือของผู้บริโภคก็จะสามารถ

เข้าใจพฤติกรรมการใช้จ่ายของผู้บริโภคได้มากขั้น (อภิชยากรณ์ ชุณหเวชสุกล และคณะ, 2562)

  ในปัจจุบันพบว่าผู้บริโภคมีการจับจ่ายสินค้าและบริการตามความชอบ ความสนใจ ของตนเองมากขึ้นโดยเปิดรับสื่อใหม่หรือ

สือ่อนิเทอร์เนต็มากขึน้ และเข้าใช้บรกิารเวบ็ไซต์เครอืข่ายออนไลน์เป็นจ�านวนมาก ท�าให้ผู้บรโิภคสามารถทีจ่ะเพิม่หรอืลบตวัเลือกสนิค้าของ

ตนเองได้ในระหว่างการประเมินเลือกซ้ือสินค้าและหลังจากซื้อสินค้าและบริการแล้วนักการตลาดยังสามารถสร้างความสัมพันธ์กับผู้บริโภค

ผ่านทางเวบ็ไซต์เครอืข่ายสงัคมออนไลน์ได้อกีด้วย จากแนวคิดนีส้ามารถกล่าวได้ว่าการตลาดผ่านส่ือสังคมออนไลน์มคีวามเกีย่วข้องกบัความ

ตั้งใจซื้อของผู้บริโภค (Young, 2010 อ้างถึงใน อภิชยากรณ์ ชุณหเวชสุกล และคณะ, 2562)

 

 3. วิธีการด�าเนินการวิจัย

  3.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง

  ประชากร (Population) ที่ใช้ในการศึกษาในครั้งนี้ คือ ผู้บริโภคเจนเนอเรชันวาย ในจังหวัดกาฬสินธุ์ ที่มีอายุระหว่าง 18 – 34 ป ี

ที่อยู่อาศัยในจังหวัดกาฬสินธุ์ จ�านวน 207,990 คน (ส�านักงานสถิติจังหวัดกาฬสินธุ์, 2564)

  กลุ่มตัวอย่าง (Sample) ที่ใช้ในการวิจัย คือ ผู้บริโภคเจนเนอเรชันวาย ในจังหวัดกาฬสินธุ์ จ�านวน 384 คน โดยการเปิดจาก

ตาราง Krejcie และ Morgan (จันทร์แรม เรือนแป้น, 2561) โดยใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างตามสะดวก (Convenience Sampling) ซึ่งผู้ตอบ

แบบสอบถามเป็นผู้ยินดีเข้ามาตอบตามความสะดวกและความสมัครใจ

  ในการเก็บรวบรวมข้อมูลผู้ศึกษาใช้แบบสอบถามออนไลน์ผ่าน Google Form ต่อจากนั้นด�าเนินการค้นหาสื่อสังคมออนไลน์

และชุมชนออนไลน์ของจังหวัดกาฬสินธุ์ ที่มีสมาชิกติดตาม รวมถึงแชร์ผ่านสื่อวังคมออนไลน์ เช่น เฟซบุ๊ก ไลน์ เพื่อขอความอนุเคราะห์ใน

การตอบข้อมูล โดยท�าการเก็บข้อมูลตั้งแต่วันที่ 5 กรกฎาคม 2564 – 19 กรกฎาคม 2564 รวมระยะเวลา 15 วัน ได้แบบสอบถามทั้งสิ้น 

302 ชุด คิดเป็นร้อยละ 78.65 ของข้อมูลที่ต้องการ

  3.2 การวัดคุณลักษณะของตัวแปร

  ในการศึกษาในครั้งนี้ได้ใช้แบบสอบถาม (Questionnaire) เป็นเครื่องมือในการวิจัย ซึ่งสร้างขึ้นตามวัตถุประสงค์ในการวิจัย 

โดยแบบสอบถามประกอบด้วย 3 ตอน ดงันี ้ตอนที ่1 ข้อมลูทัว้ไปของผูบ้รโิภคเจนเนอเรชันวาย ในจงัหวดักาฬสนิธ์ุ ลกัษณะเป็นแบบสอบถาม

แบบตรวจสอบรายการ (Checklist) จ�านวน 4 ข้อ คือ เพศ อายุ สถานภาพ และระดับการศึกษา ตอนที่ 2 ความคิดเห็นเกี่ยวกับการตลาด

ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ จ�านวน 4 ด้าน จ�านวน 16 ข้อค�าถาม ลักษณะแบบสอบถามเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale)  

และตอนท่ี 3 ความคดิเห็นเกีย่วกบัความตัง้ใจในการซือ้สนิค้าเพ่ือส่ิงแวดล้อม จ�านวน 4 ข้อค�าถาม ลักษณะแบบสอบถามเป็นแบบมาตราส่วน

ประมาณค่า (Rating Scale)

  3.3 การทดสอบคุณภาพของเครื่องมือ

   การทดสอบความเชื่อมั่นของเครื่องมือ (Reliability Test) ผู้ศึกษาได้น�าแบบสอบถามจ�านวน 30 ชุด ไปเก็บข้อมูลจาก

นักศึกษาคณะบริหารศาสตร์ ท่ีเป็นกลุ่มเจอเนอเรชันวายที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง จ�านวน 30 ชุด เพื่อหาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟา (Alpha  

Coefficient) ตามวิธีของครอนบาค (Cronbach) และหาค่าอ�านาจจ�าแนกเป็นรายข้อ(Discriminant Power) โดยใช้เทคนิค Item - total 

Correlation ได้ผลดังตารางที่ 1 ดังนี้
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ตารางที่ 1 ค่าความเชื่อมั่นของเครื่องมือวิจัย

ตัวแปร ค่าสัมประสิทธิ์แอลฟา ค่าอ�านาจจ�าแนกเป็นรายข้อ

การตลาดผ่านสื่อสังคมออนไลน์

	ด้านความบันเทิง 0.919 0.783	–	0.852

	ด้านการปฏิสัมพันธ์ 0.907 0.742	–	0.816

	ด้านกระแสความนิยม 0.918 0.774	–	0.838

	ด้านการตอบสนองเฉพาะบุคคล 0.923 0.803	–	0.843

ความตั้งใจในการซื้อ 0.906 0.784	–	0.794

  จากตารางที ่1 แสดงถงึตวัแปรทัง้หมด มค่ีาสมัประสทิธแิอลฟา อยูร่ะหว่าง 0.906 – 0.923 ซึง่ค่าสมัประสทิธิแอลฟามากกว่า 

0.7 ถือว่าแบบสอบถามมีความเช่ือม่ันในระดับท่ียอมรับได้ (อารีรัตน์ ปานศุภวัชร และคณะ, 2563) และค่าอ�านาจจ�าแนกเป็นรายข้อ  

อย่างระหว่าง 0.742 – 0.852 ซึ่งค่าค่าอ�านาจจ�าแนกมีค่ามากกว่า 0.4 ถือว่าแบบสอบถามมีความเชื่อมั่นในระดับที่ยอมรับได้ (นันทพัทธ์ 

โนนศรีเมือง และคณะ, 2562)

4. ผลการวิจัย

ตารางที่ 2 การเปรยีบเทยีบความคิดเหน็เก่ียวกบัการตลาดผ่านสือ่สงัคมออนไลน์ของผูบ้รโิภคเจนเนอเรชันวาย จงัหวดักาฬสนิธุ ์ตามลกัษณะ

ประชากรศาสตร์

ลักษณะประชากรศาสตร์ F-test Sig.

เพศ 10.404 0.000*

อายุ 3.493 0.016*

สถานภาพ 1.580 0.208

ระดับการศึกษา 13.888 0.000*

*ระดับนัยส�าคัญ 0.05

 

 จากตารางที่ 2 พบว่า ผู้บริโภคเจอเนอเรชันวายในจังหวัดกาฬสินธุ์ ที่มีเพศ อายุ และระดับการศึกษาต่างกันมีความคิดเห็นเกี่ยว

กบัการตลาดผ่านสือ่สังคมออนไลน์แตกต่างกนั อย่างมนียัส�าคญัทีร่ะดบั 0.05 ส่วนผู้บรโิภคเจอเนอเรชนัวายในจงัหวัดกาฬสินธุ ์ทีม่สีถานภาพ 

แตกต่างกันความคิดเห็นเกี่ยวกับการตลาดผ่านสื่อสังคมออนไลน์ไม่แตกต่างกัน โดยผู้วิจัยได้แสดงความสัมพันธ์รายคู่ ดังตารางที่ 3 4 และ 5

ตารางที่ 3  ความสมัพนัธ์รายคูข่องความคดิเหน็เกีย่วกบัการตลาดผ่านสือ่สังคมออนไลน์ ของผู้บรโิภคเจนเนอเรชนัวายทีม่อีาย ุแตกต่างกัน

เพศ ชาย หญิง LGBTQ

ชาย

หญิง

LGBTQ

3.73 4.05 3.85

3.73

4.05

3.85

- 0.32*

-

0.12

0.20

-

* มีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

 

 จากตารางที่ 3 พบว่า ผู้บริโภคเจอเนอเรชันวายที่มีเพศชายมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการตลาดผ่านส่ือสังคมออนไลน์แตกต่างจาก 

เพศหญิง อย่างมีนัยส�าคัญที่ระดับ 0.05
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ตารางที่ 4  ความสัมพันธ์รายคู่ของความคิดเห็นเกี่ยวกับการตลาดผ่านสื่อสังคมออนไลน์ ของผู้บริโภคเจนเนอเรชันวายที่มีเพศแตกต่างกัน

อายุ 15 – 20 ปี 21 – 25 ปี 26 – 30 ปี 30 – 34 ปี

15	–	20	ปี

21	–	25	ปี

26	–	30	ปี

30	–	34	ปี

3.76 3.92 3.95 4.09

3.76

3.92

3.95

4.09

- 0.16

-

0.19

0.03

-

0.33*

0.17

0.14

-

* มีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

 

 จากตารางที่ 4 พบว่า ผู้บริโภคเจอเนอเรชันวายที่มีอายุ 15 – 20 ปี มีความคิดเห็นเกี่ยวกับการตลาดผ่านสื่อสังคมออนไลน์แตก

ต่างจากอายุ 30 – 34 ปี อย่างมีนัยส�าคัญที่ระดับ 0.05

ตารางที่ 5  ความสัมพันธ์รายคู่ของความคิดเห็นเกี่ยวกับการตลาดผ่านสื่อสังคมออนไลน์ ของผู้บริโภคเจนเนอเรชันวายที่มีระดับการศึกษา 

แตกต่างกัน

ระดับการศึกษา ต�่ากว่าระดับ

ปริญญาตรี

ปริญญาตรี สูงกว่าปริญญาตรี

ต�่ากว่าระดับปริญญาตรี

ปริญญาตรี

สูงกว่าปริญญาตรี

3.73 4.06 4.20

3.73

4.06

4.20

- 0.33*

-

0.47

0.14

-

* มีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

 จากตารางที่ 5 พบว่า ผู้บริโภคเจอเนอเรชันวายที่มีระดับการศึกษาต�่ากว่าระดับปริญญาตรีมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการตลาดผ่าน

สื่อสังคมออนไลน์แตกต่างจากระดับปริญญาตรี อย่างมีนัยส�าคัญที่ระดับ 0.05

ตารางที่ 6  การเปรียบเทียบความตั้งใจในการซ้ือสินค้าเพื่อสิ่งแวดล้อมของผู้บริโภคเจนเนอเรชันวาย ในจังหวัดกาฬสินธุ์ตามลักษณะ

ประชากรศาสตร์

ลักษณะประชากรศาสตร์ F-test Sig.

เพศ 6.557 0.002*

อายุ 0.743 0.527

สถานภาพ 0.335 0.716

ระดับการศึกษา 7.290 0.001*

*ระดับนัยส�าคัญ 0.05

 

 จากตารางที่ 6 พบว่า ผู้บริโภคเจอเนอเรชันวาย ที่มีเพศ และระดับการศึกษาต่างกันมีความคิดเห็นเกี่ยวกับความตั้งใจในการซื้อ

สินค้าเพื่อสิ่งแวดล้อมแตกต่างกัน อย่างมีนัยส�าคัญที่ระดับ 0.05 ส่วนผู้บริโภคเจอเนอเรชันวายในจังหวัดกาฬสินธุ์ ที่มีอายุ และสถานภาพ

แตกต่างกันมีความคิดเห็นเกี่ยวกับความตั้งใจในการซื้อสินค้าเพื่อสิ่งแวดล้อมไม่แตกต่างกัน โดยผู้วิจัยได้แสดงความสัมพันธ์รายคู่ ดังตาราง

ที่ 7 และ 8
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ตารางที่ 7  ความสัมพันธ์รายคู่ของความคิดเห็นเก่ียวกับความตั้งใจในการซื้อสินค้าเพื่อส่ิงแวดล้อม ของผู้บริโภคเจนเนอเรชันวาย ที่มีเพศ

แตกต่างกัน

เพศ ชาย หญิง LGBTQ

ชาย

หญิง

LGBTQ

3.66 3.91 3.73

3.66

3.91

3.73

- 0.25*

-

0.07

0.18

-

* มีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

 จากตารางที ่7 พบว่า ผูบ้รโิภคเจอเนอเรชันวาย เพศชายมีความคดิเหน็เกีย่วกบัความตัง้ใจในการซือ้สนิค้าเพือ่สิง่แวดล้อมแตกต่าง

จากเพศหญิง อย่างมีนัยส�าคัญที่ระดับ 0.05

ตารางที่ 8  ความสมัพนัธ์รายคู่ของความคดิเหน็เกีย่วกบัความตัง้ใจในการซือ้สนิค้าเพือ่สิง่แวดล้อม ของผูบ้รโิภคเจนเนอเรชนัวาย ท่ีมรีะดบั

การศึกษา แตกต่างกัน

ระดับการศึกษา ต�่ากว่าระดับ

ปริญญาตรี

ปริญญาตรี สูงกว่าปริญญาตรี

ต�่ากว่าระดับปริญญาตรี

ปริญญาตรี

สูงกว่าปริญญาตรี

3.76 3.90 4.16

3.76

3.90

4.16

- 0.14*

-

0.40

0.26

-

* มีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

 

 จากตารางท่ี 8 พบว่า ผู้บริโภคเจอเนอเรชันวายที่มีระดับการศึกษาต�่ากว่าระดับปริญญาตรีมีความคิดเห็นเกี่ยวกับความตั้งใจ 

ในการซื้อสินค้าเพื่อสิ่งแวดล้อมแตกต่างจากระดับปริญญาตรี อย่างมีนัยส�าคัญที่ระดับ 0.05

5. สรุปและอภิปรายผล 

 จากการศกึษาพบว่า ผูบ้รโิภคเจอเนอเรชนัวายในจงัหวดักาฬสนิธุ ์ทีม่เีพศ อาย ุและระดบัการศกึษาต่างกนัมคีวามคดิเหน็เกีย่วกบั

การตลาดผ่านสื่อสังคมออนไลน์แตกต่างกัน เนื่องจาก การตลาดผ่านส่ือสังคมออนไลน์เป็นการท�าการตลาดในส่ือออนไลน์ มีวัตถุประสงค์

เพื่อท�าให้สินค้าเป็นที่รู้จักเพิ่มมากขึ้น โดยใช้วิธีต่างๆ ในการขายสินค้าและบริการ ที่จะน�าสินค้าไปเผยแพร่ตามสื่ออนไลน์ เพื่อให้เกิดการรับ

รู้และเกิดความสนใจซ่ึงผู้บริโภคเจอเนอเรชันวาย เป็นกลุ่มผู้บริโภคที่มีอัตราการใช้งานอินเทอร์เน็ตสูงที่สุด การท�าการตลาดผ่านสื่อสังคม

ออนไลน์ของธุรกิจจึงมีผลกระทบกับผู้บริโภคกลุ่มนี้มากที่สุดเช่นกัน สอดคล้องกับ วรินทร์ทิพย์ ก�าลังแพทย์ (2559) กล่าวว่า ผู้บริโภค Gen 

Y เป้นกลุ่มคนที่ทันสมัย ไม่ตกยุค และมักเบื่อง่าย เป็นกลุ่มที่ทันโลกทันเทคโนโลยีสามารถใช้อุปกรณ์และเครื่องมือทันสมัย อาทิ อุปกรณ์

ดจิทิลัต่างๆ ได้อย่างคล่องแคล่ว คนกลุ่มนีจ้งึมีลกัษณะด้านหนึง่ทีค่่อนข้างหวือหวา มคีวามกล้าแสดงออก มคีวามเป็นตวัเองสูง ตดิเพือ่น ชอบ

ท�าหลายๆ อย่างพร้อมกัน และเป็นกลุ่มผู้บริโภคที่ก�าลังเข้าสู่วัยแรงงาน และอยู่ในวัยแรงงาน จากสาเหตุดังกล่าว จึงส่งผลให้ผู้บริโภคที่อยู่

ในช่วงเจนวายมลีกัษณะการซือ้สนิค้าผ่านช่องทางออนไลน์แตกต่างกนั เนือ่งจากมรีะดบัรายได้ และระดบัการศกึษาต่างต่างกนั และสอดคล้อง

กับ จิตติมา จารุวรรณ์ (2555) พบว่า ผู้บริโภคที่มี เพศ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้แตกต่างกันมีใช้สื่อสังคมออนไลน์แตกต่างกัน

 ผูบ้ริโภคเจอเนอเรชนัวายในจงัหวดักาฬสนิธุ ์ทีม่เีพศ และระดบัการศึกษาต่างกนัมคีวามคดิเหน็เกีย่วกบัความตัง้ใจในการซือ้สนิค้า

เพื่อสิ่งแวดล้อมแตกต่างกัน เนื่องจากเนื่องจากผลิตภัณฑ์เพื่อส่ิงแวดล้อมเป็นผลิตภัณฑ์ที่ตอบสนองต่อความต้องการของผู้บริโภคท่ีมีความ

สนใจหรือให้ความส�าคัญกับปัญหาสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นเร่ืองปกติที่จะมีผู้บริโภคบางคนยังไม่ให้ความส�าคัญกับประเด็นเรื่องสิ่งแวดล้อมเป็น

ปัจจัยหลักในการซื้อสินค้าและบริการ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ เบญจมาพร เจริญศรี (2550) ซึ่งพบว่า เจนเนเรชันวาย ที่เพศแตกต่าง

กนัมคีวามชอบต่องานทางด้านการตลาดเพือ่สงัคมแตกต่างกนั โดยเพศหญงิจะมคีวามชอบต่อการตลาดเพือ่สงัคมมากกว่าเพศชาย ซึง่บ่งบอก
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ได้ว่าจากพืน้ฐานการสนใจหรอืชอบงานหรอืกจิกรรมการตลาดเพือ่สงัคมย่อมส่งผลให้เกดิความตัง้ซ้ือผลติภัณฑ์เพือ่สิง่แวดล้อม ซึง่สอดคล้อง

กับ ปัญจพร ร่มฟ้าไทย (2556) พบว่า ผู้บริโภคที่มีระดับการการศึกษาแตกต่างกันมีแนวโน้มพฤติกรรมการซื้อสินค้าที่มีฉลากคาร์บอนแตก

ต่างกนั สอดคล้องกบั กรณัย์พฒัน์ อิม่ประเสรฐิ และอมรา รตัตากร (2559) กล่าวว่า ปัจจุบันผูบ้รโิภคสเีขยีวหรอืผูบ้รโิภคสนิค้าเพือ่สิง่แวดล้อม

ได้เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องส่งผลให้ผู้ผลิตสินค้าด้วยระบวนการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมีมากขึ้น 
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การศึกษาปัจจัยที่สัมพันธ์ต่อการตัดสินใจเลือกใช้สนามฟุตบอลหญ้าเทียม จังหวัดมหาสารคาม

Study of factors related to the decision to choose the artificial grass football field, 

Maha Sarakham Province.

ชยกร พาลสิงห์1, ภานุ หุ่นดี2 และ ประเวท เกษกัน3

Chayakorn Phalsing1, Panu Hundee2 and Pravet Ketkan3 

คณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตมหาสารคาม

บทคัดย่อ 

 การศึกษาปัจจัยที่สัมพันธ์ต่อการตัดสินใจในการเลือกใช้สนามฟุตบอลหญ้าเทียม กลุ่มตัวอย่างเป็นเพศชาย อายุระหว่าง 18 – 50 ป ี

ทีม่าใช้บรกิารสนามฟตุบอลหญ้าเทยีมในเขตอ�าเภอเมอืง จังหวดัมหาสารคาม โดยการเลือกแบบเจาะจง จ�านวน 30 คน เคร่ืองมอืท่ีใช้ในการ

เกบ็รวบรวมข้อมลู เป็นแบบสอบถามปัจจยับางประการทีส่มัพนัธ์กบัการตดัสินใจในการเลอืกใช้สนามฟตุบอลหญ้าเทยีม จงัหวดัมหาสารคาม 

วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติเชิงพรรณนา ส�าหรับสถิติเชิงอนุมานเพื่อใช้ในการทดสอบสมมติฐาน ประกอบด้วย (One-way ANOVA) และ  

(Pearson Coefficient Correlation)

 ผลการศึกษาพบว่า ลักษณะทางประชากรศาสตร์ด้านอายุ ระดับการศึกษา ลักษณะอาชีพ มีการตัดสินใจเลือกใช้สนามฟุตบอล

หญ้าเทียมไม่แตกต่างกัน ความสัมพันธ์ของปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการ ด้านการส่งเสริมการตลาด ด้านราคา ด้านช่องทางจัด

จ�าหน่ายไม่มคีวามสมัพนัธ์กบัการตดัสนิใจเลอืกใช้สนามฟตุบอลหญ้าเทยีม แต่ด้านผลิตภัณฑ์มคีวามสัมพนัธ์อย่างมนียัส�าคัญทางสถติทิีร่ะดบั 

.05 ด้านบุคคากรที่ให้บริการ ด้านบุคคากรที่ให้บริการ ด้านลักษณะทางกายภาพมีความสัมพันธ์อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ปัจจัย

ทีส่มัพนัธ์กบัการตดัสนิใจเลอืกใช้สนามฟตุบอลหญ้าเทยีม ด้านสภาพแวดล้อมทางกายภาพ ด้านการตอบสนองความต้องการของผูร้บับริการ 

ด้านความไว้วางใจ ไม่มีความสมัพนัธ์กับการตดัสนิใจเลอืกใช้ แต่ปัจจยัด้านความน่าเชือ่ถอืและด้านเข้าถงึจติใจมีความสมัพนัธ์อย่างมนียัส�าคญั

ทางสถิติที่ระดับ .01

ค�าส�าคัญ: สนามฟุตบอลหญ้าเทียม, ปัจจัยบางประการ, การตัดสินใจ

Abstract

 Study of some factors related to the decision to choose the artificial turf football field The sample was male, 

aged between 18-50 years who came to use the artificial turf football field in Muang district. Maha Sarakham Province 

by selecting a specific number of 30 people, the tools used to collect the data, it was a questionnaire on some factors 

related to the decision to choose the artificial grass football field. Data were analyzed with descriptive statistics. For 

inferential statistics for hypothesis testing, there are (One-way ANOVA) and (Pearson Coefficient Correlation).

 The results showed that Demographic characteristics of age Education level, occupation, there were no  

differences in the decision to use the artificial turf football field. Relationship of service marketing mix factors In terms 

of marketing promotion, price, and distribution channel, there was no relationship with the decision to use the artificial 

turf football field. But the product aspect was statistically significant at the .05 level. Service personnel In terms of 

physical characteristics, there was a statistically significant correlation at the .01 level. Some factors related to the 

decision to use the artificial turf football field. Physical environment responding to the needs of service recipient’s 

trust there was no statistical correlation at the .05 level, but the reliability and accessibility factors were statistically 

correlated at the .01 level.

Keywords: Artificial grass football field, some factors, Decision
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1. บทน�า 

 ประเทศไทยธุรกิจการให้บริการสนามฟุตบอลหญ้าเทียมได้เริ่มมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2530 แต่ในช่วงนั้นยังไม่ได้รับความนิยมเนื่องจาก

มีปัญหาผู้เล่นได้รับบาดเจ็บจากกการใช้สนามฟุตบอลหญ้าเทียม ต่อมาบริษัทผู้ผลิตหญ้าเทียมได้มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ใกล้เคียงกับหญ้า

จริงมากที่สุดและช่วยลดการบาดเจ็บในการเล่น จึงเกิดการนิยมอย่างแพร่หลายในโซนประเทศยุโรป ซ่ึงมีสภาวะทางอากาศเป็นเขตหนาว 

หิมะตกท�าให้หมดปัญหาในการดูแลรักษาหญ้าจริงและปัญหา การปลูกหญ้าไม่ขึ้น ซึ่งหญ้าเทียมสามารถขจัดปัญหาดังกล่าวได้ทั้งหมด 

ในประเทศไทยที่มีภูมิประเทศเป็นเขตร้อนชื้นฝนตกชุก ได้รับความนิยมในการติดตั้งหญ้าเทียมเช่นกัน เพราะปัญหาการดูแลรักษาหญ้าจริง

มีค่าใช้จ่ายสูงและใช้เวลาพักฟื้นสนามยาวนานส�าหรับผู้ประกอบการธุรกิจสนามฟุตบอลหญ้าเทียมสามารถตอบโจทย์ได้อย่างตรงประเด็น 

ประโยชน์ของสนามฟุตบอลหญ้าเทียมที่ผู้ประกอบการธุรกิจสนามฟุตบอลได้รับ (วิวิธ เสนาวัตร, 2555)

 การซื้อสินค้านั้นประกอบไปด้วยขั้นตอนต่าง ๆ หลายขั้นตอน ผู้ซื้อจะต้องผ่านขั้นตอนต่างๆ ดังกล่าวอันจะน�าไปสู่การตัดสินใจซื้อ 

ขัน้ตอนเหล่านีม้ทีัง้หมด 5 ข้ันตอน โดยกระบวนการซือ้เร่ิมต้นก่อนทีก่ารซือ้จรงิจะเกิดขึน้นานทเีดยีวและกเ็กดิตดิต่อกนัไปอกีนาน ซึง่ผูบ้รโิภค

อาจจะด�าเนินกิจกรรมทั้ง 5 ขั้นตอน ถ้าเป็นเช่นนั้นเราเรียกการด�าเนินกิจกรรมในท�านองนี้ว่า “ทุ่มเทความพยายามสูง” แต่ทว่าในการซื้อ

ชนิดเป็น “กิจวัตร” ผู้บริโภคมักข้ามบางขั้นตอน หรือไม่ก็สลับขั้นตอน เช่น ไม่หาข่าวสารจากแหล่งภายนอก ซื้อสินค้าก่อนประเมินทีหลัง 

รีบเร่งซื้อไม่หาข่าวสาร และไม่ประเมินสินค้า เป็นต้น บางทีอาจเป็นเพราะเป็นสินค้าที่ใช้การทุ่มเทความพยายามต�่า ซึ่งผู้ซื้อจึงข้ามขั้นตอน

บางตอนไปท�าการซื้อ อดุลย์ จาตุรงคกุล (2543) อย่างไรก็ตามส่วนประสมทางการตลาดบริการ ถือว่าเป็นขั้นตอนในการตัดสินใจซื้ออย่าง

เป็นล�าดับขั้นตอนในการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภค ซึ่งพบว่าผู้บริโภคผ่านกระบวนการ 7 ขั้นตอน ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางการ

จดัจ�าหน่าย ด้านการส่งเสรมิทางการตลาด ด้านบคุคล ด้านสร้างและน�าเสนอลกัษณะทางกายภาพและด้านกระบวนการ (ศริวิรรณ เสรรีตัน์, 

ปรญิ ลกัษติานนท์ และศภุร เสรรัีตน์, 2541) อกีทัง้ยงัจะต้องมปัีจจยัทีม่ผีลีต่อพฤตกิรรมการซือ้ของผูบ้ริโภคกเ็ป็นสิง่ทีส่�าคญั เช่น ปัจจยัทาง

วัฒนธรรมซึ่ง เป็นปัจจัยขั้นพื้นฐานที่สุดในการก�าหนดความต้องการและพฤติกรรมของมนุษย์ ปัจจัยทางสังคม เป็นปัจจัยที่เกี่ยวข้องในชีวิต

ประจ�า วันและมีอิทธิพลต่อพฤตกิรรมการซื้อ ปัจจัยส่วนบุคคล การตัดสินใจของผู้ซื้อมักได้รับอิทธิพลจากคุณสมบัติส่วนบุคคลต่างๆ ปัจจัย

ทางจิตวิทยาการเลือกซื้อของบุคคลได้รับอิทธิพลจากปัจจัยทางจิตวิทยา (ศิริวรรณ เสรีรัตน์, 2550) 

 จากข้อมูลดงักล่าวในข้างต้น ท�าให้ผูว้จัิยมคีวามสนใจในการศกึษาเรือ่ง ปัจจยัทีส่มัพนัธ์ต่อการตัดสินใจในการเลอืกใช้สนามฟตุบอล

หญ้าเทียม และส่วนประสมทางการตลาดบริการ ท่ีมีความสัมพันธ์ต่อการตัดสินใจในการเลือกใช้สนามฟุตบอลหญ้าเทียม เพื่อน�าไปสู่การ

ตดัสนิใจของนกัลงทนุในการด�าเนนิธรุกจิสนามฟตุบอลหญ้าเทยีมในเขตอ�าเภอเมอืง จงัหวดัมหาสารคาม ตลอดจนการปรบัปรงุสนามฟตุบอล

หญ้าเทียมในเขตอ�าเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม ที่มีอยู่เดิมให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้บริการ เสริมสร้างความพึงพอใจและ 

ให้ผู้ใช้บริการเลือกใช้บริการสนามฟุตบอลหญ้าเทียมดังกล่าวต่อไป

 1.1 วัตถุประสงค์ 

  1.1.1  การศึกษาปัจจัยที่สัมพันธ์ต่อการตัดสินใจในการเลือกใช้สนามฟุตบอลหญ้าเทียม จังหวัดมหาสารคาม

  1.1.2  การศึกษาปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาดบริการที่มีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจในการเลือกใช้สนามฟุตบอล

หญ้าเทียม จังหวัดมหาสารคาม 

 1.2 สมมติฐานการวิจัย

  1.2.1  ลักษณะทางประชากรศาสตร์ที่แตกต่างกันมีผลต่อการตัดสินใจในการเลือกใช้สนามฟุตบอลหญ้าเทียมแตกต่างกัน

  1.2.2  ปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาดบริการมีความสัมพันธ์ต่อการตัดสินใจในการเลือกใช้สนามฟุตบอลหญ้าเทียม

 1.3 ขอบเขตด้านประชากร

  ประชากรท่ีใช้ในการวิจัยครั้งน้ี ได้แก่ ประชากร เพศชายอายุระหว่าง 18 – 50 ปี ที่มาเลือกใช้สนามฟุตบอลหญ้าเทียม  

Happy Football Club, Major Arena Club และ The Goal Football ในเขตอ�าเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม จากจ�านวนประชากร

ทั้งหมด 237 คน โดยการเลือกแบบเจาะจงได้ขนาดของกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย 30 คน ที่มีจ�านวนช่วงอายุแต่ละช่วงใกล้เคียงกัน

 1.4 ตัวแปรที่ใช้ศึกษา

  1.4.1 ตัวแปรที่ใช้ในการศึกษา  

  1.4.2 ตัวแปรอิสระ แบ่งเป็น 

  ปัจจัยด้านลักษณะทางประชากรศาสตร์ ได้แก่ 1) อายุ 2) ระดับการศึกษา 3) อาชีพ
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  ปัจจัยที่สัมพันธ์ต่อการตัดสินใจในการเลือกใช้สนามฟุตบอลหญ้าเทียมในเขตอ�าเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม ได้แก ่

1) ด้านสภาพแวดล้อมทางกายภาพ 2) ด้านการตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการ 3) ด้านความน่าเช่ือถือของการบริการ  

4) ด้านความไว้วางใจของผู้รับบริการ 5) ด้านการเข้าถึงจิตใจ

  ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการ ได้แก่ 1) ผลิตภัณฑ์ 2) ราคา 3) ช่องทางจัดจ�าหน่าย 4) การส่งเสริมการตลาด  

5) บุคลาการที่ให้บริการ 6) ระบบการให้บริการ และ7) ลักษณะทางกายภาพ

  ตัวแปรตาม คือ การตัดสินใจในการเลือกใช้สนามฟุตบอลหญ้าเทียมในเขตอ�าเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม 

2. การทบทวนวรรณกรรม

 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับส่วนประสมการตลาดบริการ 

 ฉัตยาพร เสมอใจ (2549) ได้อธิบายแนวคิดส่วนประสมการตลาดบริการ หรือ 7Ps ตามแนวคิดของ Zeithaml and Bitner  

โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 1. ผลิตภัณฑ์ (Product) 2. ราคา (Price) 3. การจัดจ�าหน่าย (Place) 4. การส่งเสริมการตลาด (Promotion) 

5. บุคคล (People) 6. กระบวนการ (Process) 7. หลักฐานทางกายภาพ (Physical Evidence) 

 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกบัพฤติกรรมผ้บูริโภค

 อดุลย์ จาตุรงคกุล (2543) อธิบายว่า พฤติกรรมผู้บริโภค เป็นปฏิกิริยาของบุคคลที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการได้รับและการให้สินค้า

และบริการทางเศรษฐกิจรวมถึง กระบวนการตัดสินใจซื้อซึ่งเกิดขึ้นก่อนและเป็นตัวก�าหนดปฏิกิริยาต่างๆ เหล่านั้น

3. กระบวนการ/วิธีการด�าเนินงาน/วิธีการวิจัย 

 การศึกษาปัจจัยที่สัมพันธ์ต่อการตัดสินใจในการเลือกใช้สนามฟุตบอลหญ้าเทียม จังหวัดมหาสารคาม มีขั้นตอนการด�าเนินการดัง

ต่อไปนี้

 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง

 ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ ประชากร เพศชายอายุระหว่าง 18 – 50 ปี ที่มาลือกใช้สนามฟุตบอลหญ้าเทียม Happy 

Football Club Major Arena Club และ The Goal Football ในเขตอ�าเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม จากจ�านวนประชากรทั้งหมด 237 

คน โดยการเลือกแบบเจาะจงได้ขนาดของกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย 30 คน ที่มีจ�านวนช่วงอายุแต่ละช่วงใกล้เคียงกัน

 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 

 ส่วนที่ 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับลักษณะด้านประชากรศาสตร์ลักษณะของแบบสอบถามเป็นรูปแบบตรวจสอบรายการ (Rating 

scale) ซึ่งสามารถเลือกได้เพียง 1 ค�าตอบจากตัวเลือกทั้งหมด ได้แก่ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รวมจ�านวน 3 ข้อ

 ส่วนที ่2 แบบสอบถามเกีย่วกับปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดบรกิาร มลีกัษณะแบบสอบถามเป็นแบบมาตราส่วน (Rating scale) 

ประกอบไปด้วย ค�าถาม 7 ด้าน ได้แก่ 1) ผลิตภัณฑ์ 2) ราคา 3) ช่องทางจัดจ�าหน่าย 4) การส่งเสริมการตลาด 5) บุคลาการที่ให้บริการ  

6) ระบบการให้บริการ และ7) ลักษณะทางกายภาพ โดยแบ่งออกเป็นด้านละ 3 ข้อ รวมจ�านวนทั้งสิ้น 21 ข้อ ซึ่งแต่ละค�าถามมีค�าตอบให้

เลือกตามระดับปัจจัยการเลือกใช้สนามหญ้าเทียม 5 ระดับ มีค่าความเที่ยงตรงใช้ได้ (IOC) เท่ากับ 0.75

 ส่วนที่ 3 แบบสอบถามเก่ียวกับปัจจัยบางประการที่สัมสัมกับการตัดสินใจใช้บริการสนามฟุตบอลหญ้าเทียมในเขตอ�าเภอเมือง 

จังหวัดมหาสารคาม ได้แก่ 1) ด้านสภาพแวดล้อมทางกายภาพ 2) ด้านการตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการ 3) ด้านความน่าเชื่อถือ

ของการบริการ 4) ด้านความไว้วางใจของผู้รับบริการ 5) ด้านการเข้าถึงจิตใจ มีลักษณะแบบสอบถามเป็นแบบมาตราส่วน (Rating scale) 

โดยแบ่งออกเป็นด้านละ 5 ข้อ รวมจ�านวนท้ังสิ้น 25 ข้อ ซึ่งแต่ละค�าถามมีค�าตอบให้เลือกตามระดับปัจจัยการเลือกใช้สนามหญ้าเทียม  

5 ระดับ มีค่าความเที่ยงตรงใช้ได้ (IOC) เท่ากับ 0.67

 วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล

 ผู้วิจัยด�าเนินเก็บรวบรวมข้อมูลงานวิจัยตามขั้นตอนดังนี้ 

  1.  ขอหนังสือจากมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตมหาสารคาม เพื่อขออนุญาตเก็บข้อมูลวิจัยกับหน่วยงานที่กี่ยว

ข้อง คือ สนามฟุตบอลหญ้าเทียม Happy Football Club, Major Arena Club และ The Goal Football 

  2.  ผูว้จิยัได้แจกแบบสอบถามไปยงัประชากรเพศชายอายรุะหว่าง 18 – 50 ปี ทีม่าใช้บรกิารสนามฟตุบอลหญ้าเทียมในเขต

อ�าเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม 
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  3. เม่ือผู้วิจัยด�าเนินการเก็บข้อมูลและรวบรวมแบบสอบถามได้ทั้งหมดแล้วจึงมีการน�ามาท�าการตรวจสอบความถูกต้อง

สมบูรณ์ของแบบสอบถาม ถ้าแบบสอบถามไม่มีความสมบูรณ์ก็จะคัดออกและไปเก็บข้อมูลให้ครบ จากนั้นน�ามาวิเคราะห์ข้อมูลตามขั้นตอนต่อไป

 วิธีการวิจัยและสถิติที่ใช้ในการวิจัย

 วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติเชิงพรรณนา ประกอบด้วย จ�านวน (Frequency) ร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยง

เบนมาตรฐาน (Standard Deviation: S.D.) ส�าหรบัสถติเิชงิอนมุานเพือ่ใช้ในการทดสอบสมมตฐิาน ประกอบด้วยการวเิคราะห์ความแปรปรวน

ทางเดยีว (One-way ANOVA) และค่าสมัประสทิธิส์หสมัพนัธ์ของเพยีร์สนั (Pearson Coefficient Correlation) ใช้เพือ่ทดสอบความสมัพนัธ์

ระหว่างตัวแปร 2 ตัว โดยหากค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ (r) มีค่าเป็นบวกแสดงว่าตัวแปรทั้งสองมีความสัมพันธ์กันไปในทิศทางเดียวกัน  

และหาก r มีค่าเป็นลบ แสดงว่าตัว

 แปรทั้งสองมีความสัมพันธ์กันไปในทิศทางตรงกันข้าม โดยใช้เกณฑ์ของ Hinkle D. E. (1998)

4. ผลการด�าเนินงาน/ผลการวิจัย 

 การศกึษาปัจจยับางประการทีส่มัพนัธ์กบัการตดัสนิใจในการเลอืกใช้สนามฟตุบอลหญ้าเทยีม จังหวัดมหาสารคาม ในคร้ังน้ีเป็นการ

วิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดยได้ท�าการวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถาม ที่เก็บได้จากกลุ่มตัวอย่างของการวิจัยและผ่าน

การตรวจสอบแล้วว่ามีความครบถ้วนสมบูรณ์ รวมทั้งสิ้น 30 ชุด และน�าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลดังต่อไปนี้

 ส่วนที่ 1 วิเคราะห์ลักษณะด้านประชากรศาสตร์ทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยการตัดสินใจใช้บริการสนามฟุตบอลหญ้าเทียม 

ในจังหวัดมหาสารคาม

ตารางที่ 1  ผลการทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลีย่การตดัสนิใจใช้บรกิารสนามฟตุบอลหญ้าเทยีม จ�าแนกตามลกัษณะทางประชากรศาสตร์

ด้านอายุ

อายุ n S.D. F p

18-25 ปี 7 4.06 0.54 2.626 .072

26-30 ปี 7 4.00 0.35

31-35 ปี 6 4.17 0.39

36-40 ปี 5 4.12 0.11

41-50 ปี 5 3.96 0.68

*p<.05

 จากตารางที ่1 แสดงผลการทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลีย่การตดัสนิใจใช้บรกิารสนามฟตุบอลหญ้าเทยีม จ�าแนกตามลกัษณะ

ทางประชากรศาสตร์ด้านอายุ ด้วยสถิติการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) พบว่า อายุที่ต่างกันมีผลต่อการตัดสินใจ 

ใช้บริการสนามฟุตบอลหญ้าเทียมไม่แตกต่างกัน 

ตารางที่ 2  ผลการทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลีย่การตดัสนิใจใช้บรกิารสนามฟตุบอลหญ้าเทยีม จ�าแนกตามลกัษณะทางประชากรศาสตร์

ด้านระดับการศึกษา

ระดับการศึกษา n S.D. F p

ต�่ากว่ามัธยมศึกษา 3 1.00 0.00 .786 .513

มัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า 4 2.25 0.50

อนุปริญญา 6 2.67 1.51

ปริญญาตรี 8 2.38 1.06

ปริญญาโท 6 3.67 1.21

ปริญญาเอก 3 5.00 0.00

*p<.05
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 จากตารางที ่2 แสดงผลการทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลีย่การตดัสนิใจใช้บรกิารสนามฟตุบอลหญ้าเทยีม จ�าแนกตามลกัษณะ

ทางประชากรศาสตร์ด้านระดบัการศกึษา ด้วยสถิตกิารวเิคราะห์ความแปรปรวนทางเดยีว (One-way ANOVA) พบว่า ระดับการศกึษาทีต่่าง

กันมีผลต่อการตัดสินใจใช้บริการสนามฟุตบอลหญ้าเทียมไม่แตกต่างกัน

ตารางที่ 3  ผลการทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลีย่การตดัสนิใจใช้บรกิารสนามฟตุบอลหญ้าเทยีม จ�าแนกตามลกัษณะทางประชากรศาสตร์

ด้านอาชีพ

ลักษณะอาชีพ n S.D. F p

นักเรียน/นักศึกษา 13 2.31 1.49 1.542 .221

ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ/เจ้าหน้าที่รัฐ 9 3.78 1.30

พนักงานบริษัทเอกชน/ลูกจ้างทั่วไป 5 2.20 0.84

เจ้าของกิจการ/ธุรกิจส่วนตัว 3 3.00 1.00

 *p<.05

 จากตารางที ่3 แสดงผลการทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลีย่การตดัสนิใจใช้บรกิารสนามฟตุบอลหญ้าเทยีม จ�าแนกตามลกัษณะ

ทางประชากรศาสตร์ด้านลกัษณะอาชพี ด้วยสถติกิารวเิคราะห์ความแปรปรวนทางเดยีว (One-way ANOVA) พบว่า ลักษณะอาชพีทีต่่างกัน

มีผลต่อการตัดสินใจใช้บริการสนามฟุตบอลหญ้าเทียมไม่แตกต่างกัน

 ส่วนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการกับการตัดสินใจใช้บริการสนามฟุตบอลหญ้าเทียม

ตารางที่ 4  ผลการทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาดบริการกับการตัดสินใจใช้บริการสนามฟุตบอลหญ้า

เทียม

ปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาด

บริการ

การตัดสินใจใช้บริการสนามฟุตบอลหญ้าเทียม

r p

ด้านผลิตภัณฑ์ .431* .017

ด้านราคา .257 .171

ด้านช่องทางจัดจ�าหน่าย .228 .226

ด้านการส่งเสริมการตลาด .322 .083

ด้านบุคคากรที่ให้บริการ .659** .000

ด้านระบบการให้บริการ .605** .000

ด้านลักษณะทางกายภาพ .780** .000

 *p< .05

 **p< .01 

 จากตารางที่ 4 แสดงผลการทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการกับการตัดสินใจใช้บริการ 

สนามฟุตบอลหญ้าเทียม ด้วยสถิติการวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน (Pearson Coefficient Correlation) พบว่า  

ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการ ด้านราคา ด้านช่องทางจัดจ�าหน่าย ด้านการส่งเสริมการตลาด 

 ไม่มีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจใช้บริการสนามฟุตบอลหญ้าเทียมอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 แต่พบว่า ปัจจัยด้าน

ผลติภณัฑ์มคีวามสมัพนัธ์กบัการตดัสนิใจใช้บรกิารสนามฟตุบอลหญ้าเทยีมอย่างมนียัส�าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 และยงัพบว่า ด้านบคุคากร

ที่ให้บริการ ด้านระบบการให้บริการ ด้านลักษณะทางกายภาพมีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจใช้บริการสนามฟุตบอลหญ้าเทียมอย่างมี 

นัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .01
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 ส่วนที่ 3 แบบสอบถามเก่ียวกับปัจจัยบางประการที่สัมสัมกับการตัดสินใจใช้บริการสนามฟุตบอลหญ้าเทียมในเขตอ�าเภอเมือง 

จังหวัดมหาสารคาม

ตารางที่ 5  ผลการทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยด้านการตัดสินใจใช้บริการสนามฟุตบอลหญ้าเทียมในเขตอ�าเภอเมือง จังหวัด

มหาสารคาม

ปัจจัย
การตัดสินใจใช้บริการสนามฟุตบอลหญ้าเทียม

r p

ด้านสภาพแวดล้อมทางกายภาพ .270 .149

ด้านการตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการ -.092 .630

ด้านความน่าเชื่อถือ .607** .000

ด้านความไว้วางใจ .037 .844

ด้านเข้าถึงจิตใจ .680** .000

**p<.01

 จากตารางท่ี 5 แสดงผลการทดสอบความสัมพันธ์ปัจจัยด้านการตัดสินใจใช้บริการสนามฟุตบอลหญ้าเทียมในเขตอ�าเภอเมือง  

จังหวัดมหาสารคาม ด้วยสถิติการวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน (Pearson Coefficient Correlation) พบว่า ปัจจัยด้าน

การตัดสินใจใช้บริการสนามฟุตบอลหญ้าเทียม ด้านสภาพแวดล้อมทางกายภาพ ด้านการตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการ  

ด้านความไว้วางใจไม่มีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจใช้บริการสนามฟุตบอลหญ้าเทียมอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 แต่ปัจจัยด้าน

ความน่าเชื่อถือและด้านเข้าถึงจิตใจมีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจใช้บริการสนามฟุตบอลหญ้าเทียมอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

5. อภิปรายผล สรุปและข้อเสนอแนะ 

 จากการศึกษาลักษณะทางประชากรศาสตร์ด้านอายุ ระดับการศึกษา ลักษณะอาชีพ พบว่า อายุ ระดับการศึกษา ลักษณะอาชีพ 

ที่ต่างกันไม่มีผลต่อการตัดสินใจใช้บริการสนามฟุตบอลหญ้าเทียมที่ต่างกัน แสดงให้เห็นว่าอาจจะเกิดจากการตัดสินใจคล้ายกัน ซึ่งศิริวรรณ 

เสรีรัตน์ (2550) อธิบายว่า พฤติกรรมผู้บริโภค เป็นพฤติกรรมซึ่งบุคคลท�าการค้นหา การซื้อ การใช้ การประเมินผลและการใช้จ่ายในผลติ

ภัณฑ์และบริการโดยคาดว่าจะตอบสนองความต้องการของเขาได้โดยปัจจัยส่วนบุคคล ถือเป็นการตัดสินใจของผู้ซื้อมักได้รับอิทธิพลจาก

คุณสมบัติส่วนบุคคลต่างๆ เช่น อายุ อาชีพ สภาวการณ์ทางเศรษฐกิจ การศึกษา รูปแบบการด�าเนินชีวิต วัฏจักรชีวิตครอบครัว

 จากการศกึษาความสมัพนัธ์ระหว่างปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดบรกิารกบัการตดัสนิใจเลอืกใช้บรกิารสนามฟตุบอลหญ้าเทยีม 

แสดงให้เห็นว่าผู้ที่มาใช้บริการสนามหญ้าเทียมในเขตอ�าเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม ให้ความส�าคัญกับปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ ด้านบุคคากร

ที่ให้บริการ ด้านระบบการให้บริการ ด้านลักษณะทางกายภาพ สอดคล้องกับ 

อนิรุทธ์ วุฒิเนตร (2560) ได้ศึกษาปัจจัยท่ีมีผลต่อการตัดสินใจใช้บรกิารสนามฟุตบอลหญ้าเทียมในเขตอ�าเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา  

พบว่า ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดบรกิาร ด้านผลติภัณฑ์ มคีวามสัมพนัธ์ทางบวกกบัการตดัสินใจใช้บรกิารสนามฟตุบอลหญ้าเทยีมอย่าง

มนียัส�าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01 และศภุกาญจน์ แก้วมรกต (2558) ได้ศึกษาแนวทางการพัฒนาคุณภาพบรกิารธรุกจิสนามฟตุบอลหญ้าเทยีม

ในจงัหวดัชลบรุ ีโดยพบว่า การจดัล�าดบัความส�าคญัของความต้องการจ�าเป็นของผู้ใช้บรกิารต่อคุณภาพบรกิารธรุกจิสนามฟตุบอลหญ้าเทยีม

ในจงัหวดัชลบรุทีีต้่องการปรับปรงุมากทีสุ่ดเรยีง คอืด้านสภาพแวดล้อมทางกายภาพของสนาม และยงัสอดคล้องกบั อนริทุธ์ วฒิุเนตร. (2560). 

ได้ศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจใช้บริการสนามฟุตบอลหญ้าเทียมในเขตอ�าเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา พบว่า ปัจจัยส่วนประสม

ทางการตลาดบริการ ด้านผลิตภัณฑ์มีความสัมพันธ์ทางบวกกับการตัดสินใจใช้บริการสนามฟุตบอลหญ้าเทียมอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่

ระดับ .01

 จากการศึกษาความสัมพันธ์ปัจจัยด้านการตัดสินใจใช้บริการสนามฟุตบอลหญ้าเทียมในเขตอ�าเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม  

แสดงให้เห็นว่าผู้ที่มาใช้บริการสนามหญ้าเทียมในเขตอ�าเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม ให้ความส�าคัญกับปัจจัยด้านความน่าเชื่อถือและ 

ด้านเข้าถึงจิตใจ ศุภกาญจน์ แก้วมรกต (2558) ได้ศึกษาแนวทางการพัฒนาคุณภาพบริการธุรกิจสนามฟุตบอลหญ้าเทียมในจังหวัดชลบุรี 
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โดยพบว่า ความต้องการจ�าเป็นทีต้่องการปรบัปรงุมากทีส่ดุเรียงตามล�าดบัจากมากไปหาน้อย คอืด้านสภาพแวดล้อมทางกายภาพของสนาม 

ด้านบริการอ�านวยความสะดวก ด้านราคา การช�าระเงินและส่งเสริมการขาย ด้านความเชื่อมั่นในการท�าหน้าที่และพฤติกรรมของเจ้าหน้าที่

ประจ�าสนาม ด้านความสะดวกในการเข้าถึงและด้านความเชื่อถือ/ความไว้วางใจในการจัดระบบการจัดการสนาม ตามล�าดับ

 ข้อเสนอแนะในการวจิยัครัง้ต่อไป ควรมกีารศึกษาในกลุ่มประชากรทีม่ากขึน้เพือ่เปรยีบเทยีบข้อมลูด้านประชากรศาสตร์และการ

วิจัยในครั้งต่อไปอาจศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการสนามฟุตบอลหญ้าเทียมในพื้นที่อื่นๆ เพิ่มเติม

6. กิตติกรรมประกาศ 

 การวิจยัครัง้นีส้�าเรจ็ได้ด้วยดีและได้รบัค�าแนะน�าสนบัสนนุจากบคุคลต่างๆ มากมายซ่ึงอาจจะไม่สามารถกล่าวทัง้หมด โดยข้าพเจ้า

จะขอกล่าวขอบคุณบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์การกีฒาและสุขภาพ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตมหาสารคาม ไว้ ณ ที่นี้  

เพื่อเป็นการร�าลึกถึงบุคคลทั้งหลายที่มีส่วนช่วยเหลือในการศึกษาครั้งนี้ 
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ปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกซื้อรองเท้ากีฬาของนักกีฬาวอลเลย์บอล

มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

Factors Affecting the Selection of Sports Shoes of Volleyball Players of Thailand National 

Sports University Northeast Campus
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บทคัดย่อ 

 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา	 1)	 เพื่อศึกษาศึกษาข้อมูลทั่วไปของนักกีฬาวอลเล่ย์บอล	 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ	

วทิยาเขตภาคตะวนัออกเฉยีงเหนือ	2)	เพือ่ศกึษาระดบัความส�าคัญของปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาดทีม่ผีลต่อการเลือกซือ้รองเท้ากฬีา

ของนักกีฬาวอลเลย์บอล	มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ	วิทยาเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้	คือ	นักกีฬา

วอลเลย์บอล	มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ	วิทยาเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือจ�านวน	92	คน	ซึ่งได้จากการสุ่มแบบสะดวก	เครื่องมือที่ใช้

ในการวิจัย	 คือ	 แบบสอบถามออนไลน์	 สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล	 ได้แก่	 ร้อยละ	 ค่าเฉล่ีย	 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน	 ผลการวิจัยพบว่า	 

ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด	ทั้ง	 4	ด้าน	 ได้แก่	 ด้านผลิตภัณฑ์	 ด้านราคา	ด้านช่องทางการจัดจ�าหน่าย	และด้านการส่งเสริมการตลาด	 

โดยรวมและรายด้านอยู่ระดับมาก	และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้านโดยเรียงตามล�าดับความส�าคัญ	ดังนี้	ด้านผลิตภัณฑ์	มีระดับความส�าคัญอยู่

ในระดับมาก	( =4.50	,	S.D.=	0.47)	ด้านราคา	มีระดับความส�าคัญอยู่ในระดับมาก	( =4.20	,	S.D.=	0.66)	ด้านช่องทางการจัดจ�าหน่าย	 

มีระดับความส�าคัญอยู่ในระดับมาก	 ( =4.07	 ,	S.D.=	0.84)	และด้านการส่งเสริมการตลาด	มีระดับความส�าคัญอยู่ในระดับมาก	 ( =4.00,	

S.D.=	0.74)	

ค�าส�าคัญ: ส่วนประสมทางการตลาด รองเท้ากีฬา

Abstract 

 The objectives of this research were 1) to study general information of volleyball players of Thailand  

National Sports University Northeast Campus, 2) to study the level of importance of marketing factors that affects 

purchasing decisions of volleyball players of Thailand National Sports University Northeast Campus. The samples were 

92 volleyball players. The research instrument was the questionnaire. The statistics were percentage, mean, and 

standard deviation. The findings of this research revealed that the overall marketing factors were at the high level. 

When analyzing individual aspects, four aspects were at the high level. Product was the highest aspect, and then price, 

place and promotion respectively.

Keywords: Marketing mix, Sports shoes
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1. บทน�า 

 ในประเทศไทยมีกีฬาที่นิยมอยู่หลายประเภทด้วยกัน กีฬาประเภทหน่ึงที่เป็นที่นิยมอย่างมากคือกีฬาวอลเลย์บอลเป็นกีฬาที่

ประชาชนชาวไทยให้ความนิยมทั้งในการติดตามข่าวคราวความเคลื่อนไหวของนักกีฬาทีมชาติ หรือสโมสรวอลเลย์บอลบอลต่างๆ ปัจจุบันมี

หลายสโมสรทัง้ทีอ่ยูม่อียูม่านานและพึง่ก่อต้ังข้ึน สะท้อนให้เห็นถงึกระแสของกีฬาวอลเลย์บอลในประเทศไทยเป็นอย่างด ีเป็นแรงขบัเคลือ่น

เศรษฐกจิให้ดขีึน้ในระยะเวลาหลายปีทีก่ฬีาวอลเลย์บอลได้รบัความนยิมจากประชาชนชาวไทยท�าให้ปัจจบุนักฬีาวอลเลย์บอลในประเทศไทย

มกีารพฒันาอย่างรวดเรว็ เพราะมกีารตระหนกัถงึคุณค่าและมลูค่าทีจ่ะเกดิขึน้ในการลงทนุกบักฬีาวอลเลย์บอล ท�าให้กฬีาวอลเลย์บอลมกีาร

พัฒนาเป็นระบบ โดยมีลีกอาชีพท�าให้นักกีฬามีรายได้ท่ีแน่นอนรวมไปถึงได้รับทุนการศึกษาเล่าเรียนท้ังในระดับปริญญาตรีและปริญญาโท 

เพราะนอกจากจะลงแข่งขันให้กับทีมต้นสังกัดในการแข่งขันลีกแล้วยังรับใช้สถาบันการศึกษาที่ตนเป็นนักศึกษาอยู่ในการแข่งขันกีฬา

มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ถือเป็นการสร้างระบบการศึกษาและสร้างสรรค์กีฬาวอลเลย์บอลในประเทศไทยอย่างยั่งยืน ซึ่งหลายปีที่ผ่าน

มาสโมสรแต่ละสโมสรมกีารบรหิารจัดการอย่างเป็นระบบมสีปอนเซอร์สนบัสนนุค่าใช้จ่าย มหีลายสโมสรทีพ่ยายามพฒันาหรอืได้รบัเงนิลงทนุ

จากผูส้นบัสนนุหลกัทีม่องเหน็โอกาสและผลก�าไรในอนาคตจากการสร้างทมีเพือ่เข้าร่วมการแข่งขนั เพราะว่ากีฬาวอลเลย์บอลนัน้เป็นทีน่ยิม

เป็นอย่างมากสามารถสร้างมูลค่าได้มากมายพอสมควร สโมสรสามารถสร้างรายได้หลายทาง ไม่ว่าจะเป็นตั๋วการเข้าชมแต่ละการแข่งขัน 

อาหารและเครื่องดื่มที่ขายในสนาม สินค้าที่ระลึกต่างๆ และสิ่งส�าคัญที่ขาดไม่ได้ก็คือรองเท้ากีฬา (อุทัยวรรณ แก่นสิงห์ และ ชิณโสณ์ 

วิสิฐนิธิกิจา, 2560)

 รองเท้ากีฬานั้นมีบทบาทเข้ามาในหลายๆ ด้าน เพราะกิจกรรมออกก�าลังกายหรือการเล่นกีฬาล้วนแล้วจ�าเป็นต้องสวมใส่รองเท้า

กีฬาด้วยกันทั้งนั้น เนื่องด้วยเพื่อเพิ่มความสะดวกสบาย สนุกสนาน คล่องแคล่ว และการป้องกันอาการบาดเจ็บจากการออกก�าลังกายหรือ

การเล่นกีฬา รองเท้ากีฬานอกจากจะช่วยลดอาการบาดเจ็บจากการออกก�าลังกายหรือการเล่นกีฬาแล้วยังมีส่วนช่วยเพิ่มสมรรถภาพในการ

ออกก�าลังกายเพื่อเป็นการยืดระยะเวลาในการออกก�าลังกายหรือการเล่นกีฬาได้นาน เนื่องจากเท้าเป็นส่วนส�าคัญในการเคลื่อนไหวพื้นฐาน

ของร่างกาย ถ้ามีรองเท้าที่มีคุณภาพจะช่วยป้องกันการบาดเจ็บของร่างกายได้ดีและช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการออกก�าลังกายในรูปแบบที่

แตกต่างกนัออกไปและยงัช่วยเพิม่สมรรถนะนกักีฬา (ธนัวาพล จนัทร์จนี, 2559) ดงันัน้นกักฬีาวอลเลย์บอลจ�าเป็นต้องเลอืกรองเท้าทีใ่ส่สบาย

และเคลื่อนไหวได้สะดวก ซึ่งปัจจุบันมีรองเท้าวอลเลย์บอลมากมายในท้องตลาด นักกีฬาจึงสามารถเลือกรุ่นที่เหมาะสมกับตนเองได้ และ

รองเท้าวอลเลย์บอลท่ีสมบูรณ์แบบจะช่วยสนับสนุนความสามารถในการแข่งขันได้ดีที่สุดและมีประสิทธิภาพที่สุด (จอมพล ศรีสุข, 2563) 

จากข้อมลูดงักล่าวจะเหน็ได้ว่ากฬีาวอลเลย์บอลเป็นหนึง่ในกีฬายอดฮติ ท�าให้มกีารพฒันากีฬาวอลเลย์บอลมาอย่างต่อเนือ่ง และได้รบัความ

สนใจอย่างมากจากนักเรียน นักศึกษา และจากการศึกษางานวิจัยในอดีตที่ผ่านมายังมีการศึกษาเกี่ยวกับรองเท้ากีฬาวอลเล่ย์บอลค่อนข้าง

น้อย ดังนั้นผู้วิจัยจึงสนใจศึกษาถึงปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกซื้อรองเท้ากีฬาของนักกีฬาวอลเลย์บอลมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติวิทยาเขต

ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เพื่อสามารถน�าไปเป็นแนวทางในการวางกลยุทธ์ทางการตลาด ให้ตรงตามความต้องการของผู้บริโภคที่เป็น

นักกีฬาและนักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาต่าง ๆได้มากยิ่งขึ้น

2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย

 1. เพื่อศึกษาข้อมูลทั่วไปของนักกีฬาวอลเล่ย์บอล มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

 2.  เพือ่ศกึษาระดบัความส�าคัญของปัจจยัด้านส่วนประสมทางการตลาดทีม่ผีลต่อการเลือกซือ้รองเท้ากฬีาของนกักีฬาวอลเลย์บอล 

มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

 กรอบแนวคิด

ปัจจัยส่วนประสมทางการการตลาด

1.	ผลิตภัณฑ์	(Product)

2.	ราคา	(Price)	

3.	ช่องทางการจัดจ�าหน่าย	(Place)

4.	การส่งเสริมการตลาด	(Promotion)

ข้อมูลทั่วไปของนักกีฬาวอลเล่ย์บอล

	1.เพศ

	2.อายุ

	3.รายได้เฉลี่ยต่อเดือน

	4.ชั้นปีที่ศึกษา

	5.	สังกัดคณะวิชา
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3. วิธีการด�าเนินงานวิจัย 

 3.1  ประชากรกลุ่มตัวอย่าง

  ประชากรกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ นักกีฬาวอลเลย์บอลทั้งทีมชายและทีมหญิงของมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ 

วิทยาเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4 วิทยาเขตประกอบไปด้วย วิทยาเขตมหาสารคาม วิทยาเขตอุดรธานี วิทยาเขตชัยภูมิ และวิทยาเขต

ศรีสะเกษ จ�านวนทั้งหมด 116 คน (มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตมหาสารคาม, 2564) และผู้วิจัยได้ด�าเนินการส่งแบบสอบถาม

ออนไลน์ไปยังประชากรกลุ่มตัวอย่างจ�านวน 116 คน โดยส่งข้อมูลไปยังหัวหน้าทีมของแต่ละวิทยาเขต เริ่มเก็บข้อมูลในระหว่างวันที่ 1 - 15 

กรกฏาคม 2564 รวมทัง้สิน้เป็นระยะเวลา 15 วนั ซึง่ได้รบัแบบสอบถามกลบัมาจ�านวน 92 ฉบบัทีส่มบรูณ์ คดิเป็นร้อยละ 79.31 ซึง่สอดคล้อง

กับ Aaker Kumar และ Day (2001) ได้เสนอว่าการส่งแบบสอบถาม ควรมีอัตราการตอบกลับมาอย่างน้อยร้อยละ 20 จึงถือว่ายอมรับได้ว่า

มีจ�านวนขนาดตัวอย่างที่เพียงพอในการวิเคราะห์ข้อมูล

 3.2  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 

  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็นแบบสอบถาม (Questionnaire) ซ่ึงได้สร้างตามวัตถุประสงค์และกรอบแนวคิดท่ีก�าหนด

ขึ้น โดยแบ่งออกเป็น 3 ขั้นตอนดังนี้ ตอนที่ 1 เป็นข้อมูลทั่วไปของนักกีฬาวอลเล่ย์บอล มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตภาคตะวัน

ออกเฉียงเหนือ จ�านวน 5 ข้อ ลักษณะข้อค�าถามเป็นแบบตรวจสอบรายการ (Checklist) ประกอบด้วย เพศ อายุ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน  

ชัน้ปีทีศ่กึษา และสงักดัคณะวชิา ตอนที ่2 เป็นระดับความส�าคัญเกีย่วกบัส่วนประสมทางการตลาด ลักษณะของข้อค�าถามเป็นแบบมาตราส่วน

ประมาณค่า (Rating Scale) ประกอบด้วย 4 ด้าน คือ ด้านผลิตภัณฑ์ จ�านวน 10 ข้อ ด้านราคา จ�านวน 3 ข้อ ด้านช่องทางการจัดจ�าหน่าย 

จ�านวน 3 ข้อ และด้านการส่งเสริมการตลาด จ�านวน 10 ข้อ และตอนที่ 3 เป็นข้อเสนอแนะอื่นๆ

  ผู้วิจัยได้ท�าการทดสอบความเที่ยงตรง และความเชื่อมั่น โดยท�าการตรวจสอบความเที่ยงตรงจากการวิเคราะห์หาค่าอ�านาจ

จ�าแนกเป็นรายข้อ (Discriminant Power) โดยใช้เทคนิค Item –total Correlation ซ่ึงปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดทั้ง 4 ด้าน  

มีค่าอ�านาจจ�าแนก (r) อยู่ระหว่าง 0.579 - 0.837 ซึ่งสอดคล้องกับสมบัติ ท้ายเรือค�า (2552:90) ได้เสนอว่า เกณฑ์การพิจารณาค่าอ�านาจ

จ�าแนกของแบบสอบถาม 0.40 ขึ้นไป ถือว่ามีคุณภาพในระดับดีมาก และหาค่าความเชื่อมั่นของเครื่องมือโดยใช้ค่าสัมประสิทธิ์แอลฟา 

(Alpha Coefficient Method) ตามวิธีของครอนบาค (Cronbach) ซึ่งปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดมีค่าสัมประสิทธิ์แอลฟา อยู่ระหว่าง 

0.803 – 0.931ซึ่งสอดคล้องกับ Nunnally และ Berstein (1994) ได้เสนอว่าการทดสอบค่าความเชื่อมั่นของเครื่องมือเกินกว่า 0.70 เป็น

ค่าที่ยอมรับได้ว่าเครื่องมือมีคุณภาพเพียงพอ แสดงให้เห็นว่าแบบสอบถามในงานวิจัยมีความเช่ือม่ันและความเที่ยงตรงในการเก็บรวบรวม

ข้อมูล  ดังแสดงในตารางที่ 1

ตารางที่ 1 ผลลัพธ์ของค่าน�้าหนักองค์ประกอบและค่าสัมประสิทธิ์แอลฟา

ตัวแปร Item-total Correlation ค่าสัมประสิทธิ์แอลฟา

ด้านผลิตภัณฑ์ 0.657-0.837 0.931

ด้านราคา 0.579-0.767 0.803

ด้านช่องทางการจัดจ�าหน่าย 0.595-0.768 0.812

ด้านการส่งเสริมการตลาด 0.621-0.817 0.908

 3.3  สถิติที่ใช้ในการวิจัย

  ส�าหรบัการวจิยัครัง้นี ้ผูว้จิยัท�าการวเิคราะห์ข้อมลูตามวตัถปุระสงค์ของการวจัิยประกอบด้วย สถติเิชงิพรรณนา (Descriptive 

Statistic) โดยน�าข้อมูลที่รวบรวมได้มาวิเคราะห์หาค่าสถิติ ประกอบด้วย ร้อยละ ค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard 

Deviation) โดยแปลความหมายของคะแนนที่ได้กล่าวมา ในส่วนของเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ซึ่งแบ่งระดับค่าเฉลี่ย ออกเป็น 5 ระดับ ดังนี้ 

(บุญเรียง ขจรศิลป์, 2549)

   4.51 – 5.00 มีระดับความส�าคัญอยู่ในระดับมากที่สุด 

   3.51 – 4.50 มีระดับความส�าคัญอยู่ในระดับมาก 

   2.51 – 3.50 มีระดับความส�าคัญอยู่ในระดับปานกลาง 
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   1.51 – 2.50 มีระดับความส�าคัญอยู่ในระดับน้อย 

   1.00 – 1.50 มีระดับความส�าคัญอยู่ในระดับน้อยที่สุด

4.  ผลการวิจัย 

 4.1  ผลการวเิคราะห์ข้อมลูทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม พบว่า จากกลุ่มตวัอย่างทีท่�าการส�ารวจจ�านวน 92 คน ส่วนใหญ่เป็นเพศ

ชาย จ�านวน 58 คน คิดเป็นร้อยละ 63.04 มีอายุระหว่าง 19-20 ปี จ�านวน 43คน คิดเป็นร้อยละ 46.73 รายได้เฉลี่ยต่อเดือน ต�่ากว่า 3,000 

บาท จ�านวน 53 คน คิดเป็นร้อยละ 57.60 ศึกษาอยู่ชั้นปีที่ 1 จ�านวน 30 คน คิดเป็นร้อยละ 32.60 สังกัดคณะศึกษาศาสตร์ จ�านวน 46 คน 

คิดเป็นร้อยละ 50.00 

 4.2  ผลการศกึษาระดบัความส�าคญัเกีย่วกบัปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ทัง้ 4 ด้าน ประกอบไปด้วย ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา  

ด้านช่องทางการจัดจ�าหน่าย และด้านการส่งเสริมการตลาด ของนักกีฬาวอลเล่ย์บอล มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตภาคตะวันออก 

เฉียงเหนือ ดังแสดงในตารางที่ 2

ตารางที่ 2 ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับความส�าคัญเกี่ยวกับปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดของนักกีฬาวอลเล่ย์บอล 

มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยภาพรวมและรายด้าน

ปัจจัยส่วนประสมการตลาด ระดับความส�าคัญ

S.D. แปลผล

ด้านผลิตภัณฑ์	 4.50 0.47 มาก

ด้านราคา	 4.20 0.66 มาก

ด้านช่องทางการจัดจ�าหน่าย	 4.07 0.84 มาก

ด้านการส่งเสริมการตลาด	 4.00 0.74 มาก

รวม 4.19 0.67 มาก

   จากตารางที ่ 2 พบว่าปัจจยัส่วนประสมการตลาด ทัง้ 4 ด้าน ได้แก่ ด้านผลติภณัฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางการจัดจ�าหน่าย  

และด้านการส่งเสริมการตลาด โดยรวมอยูร่ะดับมาก ( = 4.09 , S.D.= 0.67) และเม่ือพจิารณาเป็น  รายด้านโดยเรยีงตามล�าดบัค่าเฉลีย่จากมากไป

หาน้อย ดงันี ้ ด้านผลติภณัฑ์ มรีะดบัความส�าคญัอยูใ่นระดบัมาก ( =4.50 , S.D.= 0.47) ด้านราคา มรีะดบัความส�าคญัอยู่ในระดบัมาก ( =4.20, 

S.D.= 0.66) ด้านช่องทางการจดัจ�าหน่าย มรีะดบัความส�าคญัอยูใ่นระดบัมาก ( =4.07 , S.D.= 0.84) และด้านการส่งเสรมิการตลาด มรีะดบัความ

ส�าคญัอยูใ่นระดบัมาก ( =4.00 , S.D.= 0.74) และเมือ่พจิารณาเป็นรายข้อ ดงัแสดงในตารางที ่3 - 6 ดงันี้
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ตารางที่ 3 ค่าเฉลีย่ และส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน ระดบัความส�าคญัเกีย่วกบัปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดด้านผลิตภณัฑ์ของนกักฬีาวอลเล่ย์

บอล มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เป็นรายข้อ

ปัจจัยส่วนประสมการตลาด ด้านผลิตภัณฑ์ ระดับความส�าคัญ

S.D. แปลผล

ตราสินค้าที่มีชื่อเสียง 4.34 0.73 มาก

มีคุณภาพมีความทนทาน 4.61 0.63 มากที่สุด

มีรูปแบบให้เลือกที่หลากหลาย 4.46 0.70 มาก

มีสีสันลวดลายและรูปลักษณ์ที่สวยงาม 4.42 0.75 มาก

วัสดุที่ใช้ท�ารองเท้า 4.59 0.65 มากที่สุด

มีความทันสมัย 4.53 0.60 มากที่สุด

มีน�้าหนักเบา 4.42 0.75 มาก

สวมใส่สบายกระชับเท้า 4.67 0.60 มากที่สุด

มีการระบายอากาศได้ดี 4.56 0.60 มากที่สุด

มีนวัตกรรมการป้องกันการกระแทก 4.42 0.70 มาก

โดยรวม 4.50 0.47 มาก

  จากตารางที ่3 ปัจจัยส่วนประสมการตลาด ด้านผลติภณัฑ์ โดยรวมอยูร่ะดบัมาก เมือ่พจิารณาเป็นรายข้อพบว่า มรีะดบัความ

ส�าคัญอยู่ในระดับมากที่สุดจ�านวน 5 ข้อ โดยเรียงตามล�าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย 3 ล�าดับแรก ดังนี้ สวมใส่สบายกระชับเท้า ( =4.67, 

S.D.= 0.60) มีคุณภาพมีความทนทาน ( =4.61, S.D.= 0.63) และวัสดุที่ใช้ท�ารองเท้า ( =4.59, S.D.= 0.65) และมีระดับความส�าคัญอยู่ใน

ระดับมาก จ�านวน 5 ข้อ โดยเรียงตามล�าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย ดังนี้ มีรูปแบบให้เลือกที่หลากหลาย ( =4.46, S.D.= 0.70) มีสีสัน

ลวดลายและรูปลักษณ์ที่สวยงาม ( =4.42, S.D.= 0.75) มีน�้าหนักเบา ( =4.42, S.D.= 0.75) มีนวัตกรรมการป้องกันการกระแทก ( =4.42, 

S.D.= 0.70) และตราสินค้าที่มีชื่อเสียง ( =4.34, S.D.= 0.73) 

ตารางที่ 4 ค่าเฉลีย่ และส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน ระดบัความส�าคญัเกีย่วกบัปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ด้านราคา ของนกักฬีาวอลเล่ย์บอล 

มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เป็นรายข้อ

ปัจจัยส่วนประสมการตลาด ด้านราคา ระดับความส�าคัญ

S.D. แปลผล

ราคามีความเหมาะสมกับคุณภาพ 4.52 0.65 มากที่สุด

ราคามีความเหมาะสมกับรายได้ของผู้ซื้อ 4.22 0.85 มาก

ราคาถูกกว่ายี่ห้ออื่น 3.87 0.90 มาก

โดยรวม 4.20 0.66 มาก

  จากตารางที่ 4 ปัจจัยส่วนประสมการตลาด ด้านราคา โดยรวมอยู่ระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า  มีระดับความ

ส�าคัญอยู่ในระดับมากที่สุดจ�านวน 1 ข้อ คือ ราคามีความเหมาะสมกับคุณภาพ ( =4.52, S.D.= 0.65) และมีระดับความส�าคัญอยู่ในระดับมาก 

จ�านวน 2 ข้อ โดยเรียงตามล�าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย ดังน้ี ราคามีความเหมาะสมกับรายได้ของผู้ซ้ือ ( =4.22, S.D.= 0.85)  

ราคาถูกกว่ายี่ห้ออื่น ( = 3.87, S.D.= 0.90) 
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ตารางที่ 5 ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับความส�าคัญเกี่ยวกับปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ด้านช่องทางการจัดจ�าหน่าย 

ของนักกีฬาวอลเล่ย์บอล มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เป็นรายข้อ

ปัจจัยส่วนประสมการตลาด ด้านช่องทางการจัดจ�าหน่าย ระดับความส�าคัญ

S.D. แปลผล

มีสถานที่จัดจ�าหน่ายอยู่ใกล้และทั่วถึง 3.98 1.02 มาก

มีความสะดวกในการเดินทางไปซื้อสินค้า 3.83 1.19 มาก

มีช่องทางการจัดจ�าหน่ายที่หลากหลาย 4.41 0.76 มาก

โดยรวม 4.07 0.84 มาก

  จากตารางที่ 5 ปัจจัยส่วนประสมการตลาด ด้านช่องทางการจัดจ�าหน่าย โดยรวมอยู่ระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า 

มีระดับความส�าคัญอยู่ในระดับมาก โดยเรียงตามล�าดับค่าเฉล่ียจากมากไปหาน้อย ดังนี้ มีช่องทางการจัดจ�าหน่ายท่ีหลากหลาย ( =4.41, 

S.D.= 0.76) มสีถานทีจ่ดัจ�าหน่ายอยูใ่กล้และทัว่ถึง ( = 3.98, S.D.= 1.02)  มีความสะดวกในการเดนิทางไปซือ้สนิค้า ( = 3.83, S.D.= 1.19)

ตารางที่ 6 ค่าเฉลี่ย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ระดับความส�าคัญเกี่ยวกับปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ด้านการส่งเสริมการตลาด 

ของนักกีฬาวอลเล่ย์บอล มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เป็นรายข้อ

ปัจจัยส่วนประสมการตลาด ด้านการส่งเสริมการตลาด ระดับความส�าคัญ

S.D. แปลผล

มีกิจกรรมส่งเสริมการขายอยู่เสมอ	เช่น	ลด	แลก	แจก	แถม 4.23 0.83 มาก

มีตัวอย่างสินค้าให้ทดลองสวมใส่ 3.90 1.13 มาก

มีพนักงานผู้เชี่ยวชาญคอยแนะน�าสินค้าให้ท่าน 4.13 0.90 มาก

มีการประกันความพอใจและเปลี่ยนสินค้าโดยไม่มีเงื่อนไข 3.94 0.97 มาก

มีการรีวิวสินค้าที่ดึงดูดน่าสนใจ 4.03 0.81 มาก

มีบริการหลังการขายที่น่าพอใจ 3.96 0.95 มาก

มีการให้การสนับสนุนสโมสรกีฬาชื่อดัง 3.88 1.10 มาก

มีนักกีฬาที่มีชื่อเสียงเป็นพรีเซนเตอร์ 3.90 1.10 มาก

โดยรวม 4.00 0.74 มาก

  จากตารางที่ 6 ปัจจัยส่วนประสมการตลาด ด้านการส่งเสริมการตลาด โดยรวมอยู่ระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า 

มีระดับความส�าคัญอยู่ในระดับมาก โดยเรียงตามล�าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย 3 ล�าดับแรก ดังนี้ มีกิจกรรมส่งเสริมการตลาดอยู่เสมอ 

เช่น ลด แลก แจก แถม ( =4.23, S.D.= 0.83) มีพนักงานผู้เชี่ยวชาญคอยแนะน�าสินค้าให้ท่าน ( = 4.13, S.D.= 0.90) และ มีการรีวิวสินค้า

ที่ดึงดูดน่าสนใจ ( = 4.03, S.D.= 0.81)

5.  อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ 

 5.1 อภิปรายผล 

  ผลการศึกษาของงานวิจัยชี้ให้เห็นว่านักกีฬาวอลเล่ย์บอล มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

ให้ความส�าคัญกับปัจจัยส่วนประสมการตลาด ทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางการจัดจ�าหน่าย และด้านการส่งเสริม

การตลาด โดยมีประเด็นที่สามารถน�ามาอภิปรายผล ดังต่อไปนี้
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  1) ด้านผลติภณัฑ์ พบว่า โดยรวมอยูร่ะดบัมาก เมือ่พจิารณาเป็นรายข้อพบว่า มรีะดบัความส�าคญัอยูใ่นระดบัมากทีส่ดุ ได้แก่ 

สวมใส่สบายกระชับเท้า มีคุณภาพมีความทนทาน และวัสดุที่ใช้ท�ารองเท้า และมีระดับความส�าคัญอยู่ในระดับมาก ได้แก่ มีรูปแบบให้เลือก

ที่หลากหลาย มีสีสันลวดลายและรูปลักษณ์ที่สวยงาม มนี�า้หนกัเบา มนีวตักรรมการป้องกนัการกระแทก และตราสินค้าที่มีชื่อเสียง เนื่องจาก

รองเท้ากีฬาคือสิ่งส�าคัญต่อนักกีฬาในการสนับสนุนความคล่องตัว การกระโดด ซึ่งเป็นสิ่งจ�าเป็นส�าหรับนักกีฬาวอลเล่ย์บอลที่ต้องการความ

คล่องตัวและความกระชับ อีกทั้งรองเท้ากีฬายังเป็นส่วนส�าคัญในการดูแลข้อเท้าของนักกีฬา เมื่อต้องรับแรงกระแทกจากการกระโดด หรือ

วิ่งรับลูกบอล และในปัจจุบันรองเท้ากีฬาเพื่อการแข่งขันก็มีการออกแบบรูปลักษณ์ที่สวยงาม ทั้งรูปแบบ และสีสัน ให้นักกีฬาสามารถเลือก

ซือ้ได้ตามความชอบ นอกเหนอืจากฟังก์ชนัหลกัทีต้่องการในการดแูลสุขภาพเท้าและป้องกนัการบาดเจบ็ของนกักฬีาดงัทีก่ล่าวมา สอดคล้อง

กับการศึกษาของอารีวรรณ ภู่แสนสอาด และคณะ (2562) ที่ศึกษาปัจจัยการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อรองเท้าวิ่งของผู้บริโภค ในเขต

กรุงเทพมหานคร พบว่า ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ มีอิทธิพลในการซื้อรองเท้าวิ่งของผู้บริโภคมากที่สุด โดยสนใจในเรื่องของคุณภาพ ผลิตภัณฑ์

สวมใส่สบาย และสอดคล้องกับการศึกษาของชฎาพร อรชุน (2557) ได้ท�าการศึกษาเกี่ยวกับความคาดหวังในองค์ประกอบของผลิตภัณฑ์ที่

ส่งผลต่อการตัดสินใจซ้ือรองเท้ากีฬาของผู้บริโภคในเขตอ�าเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี ซึ่งผลการศึกษาพบว่า ผู้บริโภคให้ความส�าคัญในด้าน

ประโยชน์พืน้ฐานหรอืประโยชน์หลกั เช่น การรองรบั การกระแทก การกระจายน�า้ หนกัไปสูส่่วน ต่างๆของร่างกาย การห่อหุม้เท้าเพือ่ป้องกนั

การบาดเจ็บ และการเพิ่มสมรรถนะอื่นๆ ในการออกก�าลังกายในระดับมากที่สุด และด้านรูปลักษณ์ผลิตภัณฑ์ ประกอบด้วยการใช้วัสดุที่นุ่ม 

มีหลากหลายรูปแบบให้เลือกซึ่งผู้บริโภคให้ ความส�าคัญในระดับมากที่สุดเช่นกัน

  2) ด้านราคา พบว่า โดยรวมอยู่ระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่ามีระดับความส�าคัญอยู่ในระดับมากที่สุดจ�านวน 

1 ข้อ คือ ราคามีความเหมาะสมกับคุณภาพ และมีระดับความส�าคัญอยู่ในระดับมาก จ�านวน 2 ข้อ คือ ราคามีความเหมาะสมกับรายได้ของ

ผู้ซื้อ และราคาถูกกว่ายี่ห้ออื่น เนื่องจากนักกีฬาส่วนใหญ่ยังเป็นนักศึกษา ดังนั้นจึงมีข้อจ�ากัดเรื่องงบประมาณ เพื่อให้สามารถรองรับความ

ปลอดภัยของนักกีฬาและเพิ่มศักยภาพของนักกีฬามากขึ้นจึงจ�าเป็นต้องพิจารณาราคาที่สามารถซื้อได้และต้องมีคุณภาพ สอดคล้องกับการ

ศึกษาอารีวรรณ ภู่แสนสอาด และคณะ (2562) ซึ่งได้ ท�าการศึกษาถึงพฤติกรรมการเลือกซื้อรองเท้าของผู้บริโภคในเขต กรุงเทพมหานคร 

พบว่าส�าหรับปัจจัยด้านราคา โดย ราคาต้องเหมาะสมกับคุณภาพอยู่ในระดับมาก และยังสอดคล้องกับธีระภัทร ปิยะรัมย์ (2555) ได้ศึกษา

เรือ่ง ปัจจยัทีม่ผีลต่อการเลอืกซือ้รองเท้ายีห้่อ Converseของนกัศกึษา คณะเศรษฐศาสตร์มหาวิทยาลยัเชยีงใหม่ พบว่าปัจจยัด้านราคา สนิค้า

ต้องมีราคาที่เหมาะสมกับคุณภาพของสินค้า และยังสอดคล้องกับรุ่งอรุณ ศรธนู(2554) ได้ศึกษาเรื่อง ปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ที่ส่งผลต่อ

ส่วนประสมทางการตลาดผู้ซ้ือ รองเท้าในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่าส่วนใหญ่ผู้บริโภคจะค�านึงถึงราคาของสินค้าที่มีความเหมาะสมกับ

คุณภาพสินค้ามากที่สุด รองลงมาคือราคาสินค้าที่เหมาะสมกับรายได้ผู้ซื้อ 

  3) ด้านช่องทางการจดัจ�าหน่าย พบว่า โดยรวมอยู่ระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า มีระดับความส�าคัญอยู่ในระดับ

มาก คือ มีช่องทางการจัดจ�าหน่ายที่หลากหลาย มีสถานที่จัดจ�าหน่ายอยู่ใกล้และทั่วถึง มีความสะดวกในการเดินทางไปซื้อสินค้า สอดคล้อง

กับการศึกษาของอุบล ไม้พุ่ม (2564) ศึกษาเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดกับกระบวนการตัดสินใจซื้อรองเท้า

กฬีาของลกูค้าผู้สงูอายใุนกรงุเทพมหานคร พบว่าลูกค้าให้ความส�าคญักบัด้านช่องทางการจดัจ�าหน่ายโดยให้ความส�าคัญกบัสถานทีจ่ดัจ�าหน่าย

ที่กระจายตัว เดินทางสะดวก มีสิ่งอ�านวยความสะดวกมากมาย และมีช่องทางการจัดจ�าหน่ายทางออนไลน์ และยังสอดคล้องกับเพ็ญนิภา 

พลูสวสัดิ ์(2562) ศกึษาเรือ่งพฤตกิรรมการเลอืกซือ้รองเท้ากีฬาในเขตกรงุเทพมหานครและปรมิณฑล พบว่า ระดบัพฤตกิรรมทีส่่งผลต่อการ

เลือกซื้อรองเท้ากีฬา ด้านช่องทางการจัดจ�าหน่าย โดยลูกค้าให้ความส�าคัญกับความน่าเชื่อถือของสถานที่วางจัดจ�าหน่าย สถานที่มีการวาง

ขายรองเท้ากีฬาตรงกับกลุ่มผู้บริโภค ความสะดวกในการเลือกซื้อรองเท้ากีฬา และมีการขายผ่านอินเทอร์เน็ต อยู่ในระดับมาก

  4)  ด้านการส่งเสรมิการตลาด โดยรวมอยูร่ะดบัมาก เมือ่พจิารณาเป็นรายข้อพบว่า มีระดบัความส�าคัญอยูใ่นระดบัมาก ดงันี้ 

มีกิจกรรมส่งเสริมการตลาดอยู่เสมอ เช่น ลด แลก แจก แถม มีพนักงานผู้เชี่ยวชาญคอยแนะน�าสินค้าให้ท่าน และ มีการรีวิวสินค้าที่ดึงดูดน่า

สนใจ ซึง่สอดคล้องกับผลการศกึษาของ อธิพร หวงัเสรีกลุ (2553) ที่ศกึษาเรื่องการวเิคราะห์ปัจจยัทีม่ผีลต่อการซือ้รองเทา้กีฬาของผูบ้ริโภค

ในอ�าเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย พบว่าลูกค้าให้ความส�าคัญในระดับมากคือ มีโปรโมชั่นอยู่เสมอ และยังสอดคล้องกับเพ็ญนิภา พูลสวัสดิ์ 

(2562) ศึกษาเรื่องพฤติกรรมการเลือกซื้อรองเท้ากีฬาในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล พบว่า ระดับพฤติกรรมที่ส่งผลต่อการเลือกซื้อ

รองเท้ากีฬา โดยลูกค้าให้ความส�าคัญกับการที่ลูกค้าสามารถลองสินค้าได้ก่อนตัดสินใจ พนักงานขายมีความรู้เกี่ยวกับรองเท้ากีฬา มีการ

โฆษณา ประชาสัมพันธ์รองเท้ากีฬาในนิตยสารและสื่อสิ่งพิมพ์ ใช้กลยุทธ์การลดราคา มีการแจกของขวัญหรือของท่ีระลึกในวาระพิเศษใช้

กลยุทธ์การแจกของแถม และมีการใช้นักกีฬาหรือดาราที่เป็นที่นิยมในการโฆษณาอยู่ในระดับมาก
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 5.2  ข้อเสนอแนะ 

  จากผลการศกึษาครัง้นี ้ผูว้จิยัเสนอว่าผูป้ระกอบการรองเท้ากฬีาส�าหรบัลูกค้ากลุ่มนกักฬีาจ�าเป็นต้องม ี การวางแผนและปรบั

กระบวนการในการผลิตสินค้าให้สามารถตอบสนองกับการใช้งานในความเฉพาะเจาะจของกลุ่มลูกค้า โดยเฉพาะนักกีฬาที่ยังเป็นนักศึกษา

ในสถาบนัอดุมศกึษาต่างๆ โดยต้องเน้นการปรบัปรงุการผลิต การปรบัรปูแบบและการออกแบบทีส่อดคล้องกบัการใช้งานของกลุ่มลกูค้ามาก

ทีส่ดุ แต่ยงัคงรักษาคุณภาพ ความสวยงามไว้ เนือ่งจากพฤตกิรรมของลูกค้ากลุ่มนีม้กัจะเลือกซือ้สินค้าด้วยเหตผุลและความคุม้ค่า ซ่ึงประเดน็

หลักของนักกีฬาวอลเล่ย์บอลคือ สวมใส่สบาย กระชับเท้า และป้องกันการกระแทก นอกจากนั้นราคาก็ควรมีการก�าหนดราคาที่นักศึกษา

สามารถจับต้องได้ และในส่วนของช่องทางการจดัจ�าหน่ายควรมกีารขายในช่องทางออนไลน์เพิม่มากขึน้ และยงัควรให้ความส�าคญักบัการส่ง

เสริมการตลาดโดยเฉพาะการมีโปรโมชั่น และการมีพนักงานขายที่สามารถอธิบาย แนะน�าสินค้าให้ลูกค้าได้
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ส่วนประสมการตลาด บริการและพฤติกรรมการสั่งอาหารแบบเดลิเวอรี่ผ่านแอพพลิเคชั่น 

ในอ�าเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี

Marketing Mix and Consumer Behavior of Food Delivery via Application

in Surat Thani Muang District

ณัฐกานต์ นวลไทย1 และ วันเพ็ญ จันทร์คง2 

Natthakan Nuanthai1 and Wanpen Jankong2

มหาวิทยาลัยตาปี

บทคัดย่อ 

 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ (1) เพื่อศึกษาปัจจัยด้านประชากรศาสตร์กับการตัดสินใจใช้บริการสั่งอาหารแบบเดลิเวอรี่ผ่านแอพ

พลิเคชั่น (2) เพื่อศึกษาปัจจัยด้านส่วนประสมการตลาดกับการตัดสินใจใช้บริการส่ังอาหารแบบเดลิเวอรี่ผ่านแอพพลิเคช่ัน (3) เพื่อศึกษา

พฤติกรรมของผู้บริโภคในการตัดสินใจใช้บริการสั่งอาหารแบบเดลิเวอรี่ในอ�าเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่อง

มือในการเก็บรวบรวมข้อมูล กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ผู้บริโภคทั้งเพศหญิงและเพศชายในพื้นที่อ�าเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี  

มีจ�านวน 400 ราย การวิจัยนี้ใช้ระเบียบวิธีวิจัยแบบเชิงปริมาณ และวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ส�าเร็จรูปทางสถิติ เพื่อหาค่า

สถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่าสถิติเพียร์สันไคสแควร์ 

 ผลการวจิยัพบว่า ลกัษณะประชากรศาสตร์ด้านเพศ อาย ุอาชพี รายได้ และการศกึษามผีลต่อการพฤตกิรรมการใช้บรกิารสัง่อาหาร

แบบเดลิเวอรี่ผ่านแอพพลิเคชั่น และปัจจัยการตลาดต่อการตัดสินใจใช้บริการมีระดับความพึงพอใจรวมทุกด้านอยู่ในระดับมาก เมื่อจ�าแนก

เป็นรายด้าน 4 ด้าน ได้แก่ ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางการจัดจ�าหน่าย ด้านการส่งเสริมการขาย พบว่า มีความพึงพอใจในระดับ

มากทั้งหมด ซึ่งมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมของผู้บริโภคในการตัดสินใจใช้บริการสั่งอาหารแบบเดลิเวอรี่

ค�าส�าคัญ: ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด, พฤติกรรมผู้บริโภค, แอพพลิเคชั่นสั่งอาการเดลิเวอรี่

Abstract 

 The objectives of this research (1) were to study the demographic factors and the decision to use the food 

ordering service via the app, and (2) to study the factors of marketing mix and the decision to use the ordering service. 

Food delivery through an application (3) to study consumer behavior in decision to use food delivery service in Muang 

district. Surat Thani Province by using questionnaires as a tool to collect data The samples used in the research were 

both female and male consumers in Muang District. Surat Thani Province, there are 400 cases. This research uses a 

quantitative methodology. and analyzing the data by statistical ready-made computer programs. To find descriptive 

statistics such as frequency, percentage, mean, standard deviation. and Pearson Kai Square statistic

 The results showed that Demographic characteristics of gender, age, occupation, income, and education  

influence behaviors of using food delivery service via app. And the marketing factor for the decision to use the service 

was at a high level of overall satisfaction in all aspects. When classified into 4 aspects, namely, products, prices, and 

distribution channels. In terms of sales promotion, it was found that all satisfaction was at a high level. which is  

related to consumer behavior in deciding to use food delivery service.

Keywords: Marketing Mix, Consumer Behavior, Food Delivery Application
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1. บทน�า 

 ปัจจุบันการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา สายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) ได้สร้างความวุ่นวายให้กับทุกประเทศทั่วโลกเป็นอย่าง

มากทั้ง ด้านเศรษฐกิจ สาธารณสุข และสังคม ซึ่งประเทศไทยก็ได้รับผลกระทบไม่ต่างจาก ประเทศอื่น ๆ ทั่วโลก สถานการณ์ไวรัสโคโรนา 

สายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) เริ่มทวีความรุนแรงมากขึ้น มียอดผู้ป่วยเพิ่มขึ้นทุกวันและมีแนวโน้มว่าตัวเลขจะสูงขึ้นเรื่อย ๆ ท�าให้ผู้คนมี

ความระมัดระวังในการใช้ชีวิตมากขึ้น ส่งผลให้วิถีชีวิตความเป็นอยู่ด้านการรับประทานอาหารต้องเปลี่ยนไป จากเดิมท่ีสามารถออกไปรับ

ประทานอาหารตามร้านต่าง ๆ ได้อย่างอิสระ กลับต้องรับประทานอาหารที่บ้านเป็นส่วนใหญ่เนื่องจากผู้คนเกิดความหวาดกลัวที่จะออกไป

รบัประทานอาหารทีร้่าน และต้องค�านงึถงึมาตรการเว้นระยะห่างในสังคมด้วย จึงท�าให้ผูค้นส่วนใหญ่หนัมาใช้บรกิารสัง่อาหารแบบเดลเิวอรี่

ผ่านแอพพลิเคชั่นมากขึ้น

 การแข่งขันในธุรกิจฟู้ดเดลิเวอรี่ปี 2563 ต่อเนื่องถึงปี 2564 มีการเติบโตที่รวดเร็วมาก ในประเทศไทยพบว่า ในปี 2563 ที่ผ่านมา

มีมูลค่าตลาดรวมจะอยู่ที่ 68,000 ล้านบาท ประเมินว่าปี 2564 จะมีมูลค่าเพิ่มเป็น 74,000 ล้านบาท โดยจ�านวนครั้งของการบริการจัดส่ง

อาหารแบบส่งถึงที่ (Food Delivery) ในปี 2563 สูงกว่า 66-68 ล้านครั้งหรือโตจากปีก่อนหน้า 78-84% ปัจจุบันในวงการ Food Delivery 

ของประเทศไทย มีผู้ประกอบการใหญ่ ๆ อยู่ 4 รายส�าคัญ ได้แก่ LINE MAN Wongnai, Grab, Food Panda และ Gojek รวมถึง  

Robinhood แพลตฟอร์มทางเลือกน้องใหม่

 การบริการจัดส่งอาหารแบบส่งถึงที่ (Food Delivery) ผ่านแอพพลิเคชั่นในจังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้รับความนิยมมาก เนื่องจาก

สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคที่ท�าให้ผู้คนออกรับประทานอาหารที่ร้านอาหารน้อยลง และใช้บริการบริการจัดส่งอาหารแบบส่งถึงท่ี 

(Food Delivery) มากขึ้น ท�าให้มีผู้ประกอบการที่พัฒนาแอพพลิเคชั่นต่าง ๆ ที่บริการจัดส่งอาหารแบบส่งถึงที่ (Food Delivery) เข้ามามี

บทบาทในจังหวัดหลายราย ได้แก่ Food Panda, Surat Delivery, Grab Food, Food Man, Weserve, KFC Delivery, Pizza Hut, 

Pizza Company เป็นต้น ซึ่งแต่ละแอพพลิเคชั่นจะมีลักษณะการใช้งานที่คล้ายกัน แต่จะมีความแตกต่างกันในด้าน ค่าบริการส่งอาหาร 

วิธีการช�าระเงิน วิธีการสมัคร เมนูการใช้งาน และการส่งเสริมการขายหรือโปรโมชั่นต่าง ๆ

 วัตถุประสงค์ของการวิจัย

 1. เพื่อศึกษาปัจจัยด้านประชากรศาสตร์กับการตัดสินใจใช้บริการสั่งอาหารแบบเดลิเวอรี่ผ่านแอพพลิเคชั่น 

 2. เพื่อศึกษาปัจจัยด้านส่วนประสมการตลาดกับการตัดสินใจใช้บริการสั่งอาหารแบบเดลิเวอรี่ผ่านแอพพลิเคชั่น

 3. เพื่อศึกษาพฤติกรรมการของผู้บริโภคในการตัดสินใจใช้บริการสั่งอาหารแบบเดลิเวอรี่ในอ�าเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี

2. กระบวนการ/วิธีการด�าเนินงาน/วิธีการวิจัย 

 2.1 วิธีวิจัย

  2.1.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง

    ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งน้ี เป็นผู้บริโภคทั้งเพศหญิงและเพศชาย ในพื้นที่อ�าเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

เนือ่งจากจงัหวดัสรุาษฎร์ธานเีป็นพืน้ทีท่ี่มอีตัราการเตบิโตทางเศรษฐกจิสงู อกีทัง้ภายในจงัหวดัยงัมคีวามหลากหลายทางด้านประชากรศาสตร์

เนือ่งจากมปีระชากรจ�านวนมากทีเ่ข้ามาท�างาน และเข้ารบัการศกึษา ท�าให้ในเขตอ�าเภอเมอืง มธีรุกจิร้านอาหารเกดิขึน้จ�านวนมาก เนือ่งจาก

ขนาดของประชากรท่ีใช้ในการวิจัยมีขนาดใหญ่ไม่ทราบจ�านวนประชากรที่แน่นอน จึงก�าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างด้วยสูตรของ Cochran 

(1977 อ้างถึงใน ธีรวุฒิ เอกะกุล, 2543) และก�าหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่าง ณ ระดับความเชื่อมั่น 95% และค่าความคลาดเคลื่อนจากการ

สุ่มตัวอย่าง 5% ดังนี้
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2. กระบวนการ/วิธีการดําเนินงาน/วิธีการวิจัย 

2.1 วิธีวิจัย 
2.1.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

ประชากรที่ใช้ในการศึกษาคร้ังนี้ เป็นผู้บริโภคทั้งเพศหญิงและเพศชาย ในพื้นท่ีอําเภอเมือง จังหวัดสุ

ราษฎร์ธานี เนื่องจากจังหวัดสุราษฎร์ธานีเป็นพ้ืนท่ีท่ีมีอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจสูง อีกทั้งภายในจังหวัดยังมีความ

หลากหลายทางด้านประชากรศาสตร์เนื่องจากมีประชากรจํานวนมากท่ีเข้ามาทํางาน และเข้ารับการศึกษา ทําให้ในเขต

อําเภอเมือง มีธุรกิจร้านอาหารเกิดขึ้นจํานวนมาก เนื่องจากขนาดของประชากรท่ีใช้ในการวิจัยมีขนาดใหญ่ไม่ทราบจํานวน

ประชากรที่แน่นอน จึงกําหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างด้วยสูตรของ Cochran (1977 อ้างถึงใน ธีรวุฒิ เอกะกุล, 2543) และ
กําหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่าง ณ ระดับความเชื่อม่ัน 95% และค่าความคลาดเคล่ือนจากการสุ่มตัวอย่าง 5% ดังน้ี 

 n  
 เม่ือ n แทนขนาดของกลุ่มตัวอย่าง 
 P แทนสัดส่วนของประชากรท้ังหมดท่ีผู้วิจัยต้องการสุ่ม คือ 50% หรือ 0.50 

  Zแทนระดับความเชื่อม่ันท่ีผู้วิจัยกําหนดไว้ คือ 95% หรือเท่ากับ 1.96 
 e แทนค่าเปอร์เซ็นต์ของความคลาดเคลื่อนท่ีเกิดข้ึน คือ 5%  

n = (0.5) (1-0.5) (1.96) 2 
0.05 2

 

= 384.16 

 ≈  384 
 ดังนั้นกําหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยการคํานวณจากสูตร ทําให้ได้ขนาดกลุ่มตัวอย่างเท่ากับ 384 (ใช้

แบบสอบถาม 400 ชุด) และใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบบังเอิญ (Accidental sampling) 
2.1.2 การสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 

 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลคร้ังนี้เป็นแบบสอบถาม (Questionnaire) ซ่ึงสร้างตามกรอบแนวคิดจาก

การทบทวนงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องมาประยุกต์ใช้ โดยแบบสอบถามแบ่งออกเป็น 3 ส่วน ดังนี้ 
 ส่วนที่ 1 ข้อมูลส่วนตัวของผู้ตอบแบบสอบถามจํานวน 5 ข้อ 
 ส่วนที่ 2 ส่วนประสมการตลาดต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการสั่งอาหารแบบเดลิเวอร่ีผ่านแอพพลิเคชั่น

จํานวน 21 ข้อ 
 ส่วนที่ 3 พฤติกรรมการใช้บริการสั่งอาหารแบบเดลิเวอรี่ผ่านแอพพลิเคชั่น จํานวน 6 ข้อ 

 ซ่ึงมีเกณฑ์ในการกําหนดค่านํ้าหนักของการประเมินเป็น 5 ระดับตามวิธีของลิเคิร์ท (Likert) ได้ดังนี้  
ระดับความพึงพอใจค่านําหนักคะแนน 

 น้อยท่ีสุด เท่ากับ 1 คะแนน 
 น้อย เท่ากับ 2 คะแนน 
 ปานกลาง   เท่ากับ 3 คะแนน 
 มาก เท่ากับ 4 คะแนน 
 มากที่สุด เท่ากับ 5 คะแนน 

 เมื่อ  n แทนขนาดของกลุ่มตัวอย่าง

  P แทนสัดส่วนของประชากรทั้งหมดที่ผู้วิจัยต้องการสุ่ม คือ 50% หรือ 0.50

    Z แทนระดับความเชื่อมั่นที่ผู้วิจัยก�าหนดไว้ คือ 95% หรือเท่ากับ 1.96

    e แทนค่าเปอร์เซ็นต์ของความคลาดเคลื่อนที่เกิดขึ้น คือ 5% 
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0.05 2

 

= 384.16 

 ≈  384 
 ดังนั้นกําหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยการคํานวณจากสูตร ทําให้ได้ขนาดกลุ่มตัวอย่างเท่ากับ 384 (ใช้

แบบสอบถาม 400 ชุด) และใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบบังเอิญ (Accidental sampling) 
2.1.2 การสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 

 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลคร้ังนี้เป็นแบบสอบถาม (Questionnaire) ซ่ึงสร้างตามกรอบแนวคิดจาก

การทบทวนงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องมาประยุกต์ใช้ โดยแบบสอบถามแบ่งออกเป็น 3 ส่วน ดังนี้ 
 ส่วนที่ 1 ข้อมูลส่วนตัวของผู้ตอบแบบสอบถามจํานวน 5 ข้อ 
 ส่วนที่ 2 ส่วนประสมการตลาดต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการสั่งอาหารแบบเดลิเวอร่ีผ่านแอพพลิเคชั่น

จํานวน 21 ข้อ 
 ส่วนที่ 3 พฤติกรรมการใช้บริการสั่งอาหารแบบเดลิเวอรี่ผ่านแอพพลิเคชั่น จํานวน 6 ข้อ 

 ซ่ึงมีเกณฑ์ในการกําหนดค่าน้ําหนักของการประเมินเป็น 5 ระดับตามวิธีของลิเคิร์ท (Likert) ได้ดังนี้  
ระดับความพึงพอใจค่านําหนักคะแนน 

 น้อยท่ีสุด เท่ากับ 1 คะแนน 
 น้อย เท่ากับ 2 คะแนน 
 ปานกลาง   เท่ากับ 3 คะแนน 
 มาก เท่ากับ 4 คะแนน 
 มากที่สุด เท่ากับ 5 คะแนน 
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=

 
384.16

    ≈
 384

    ดังนั้นก�าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยการค�านวณจากสูตร ท�าให้ได้ขนาดกลุ่มตัวอย่างเท่ากับ 384 (ใช้แบบสอบถาม 

400 ชุด) และใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบบังเอิญ (Accidental sampling)

  2.1.2 การสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย

    เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลครั้งนี้เป็นแบบสอบถาม (Questionnaire) ซึ่งสร้างตามกรอบแนวคิดจากการ

ทบทวนงานวิจัยที่เกี่ยวข้องมาประยุกต์ใช้ โดยแบบสอบถามแบ่งออกเป็น 3 ส่วน ดังนี้

    ส่วนที่ 1 ข้อมูลส่วนตัวของผู้ตอบแบบสอบถามจ�านวน 5 ข้อ

    ส่วนที่ 2 ส่วนประสมการตลาดต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการสั่งอาหารแบบเดลิเวอรี่ผ่านแอพพลิเคชั่น จ�านวน 21 ข้อ

    ส่วนที่ 3 พฤติกรรมการใช้บริการสั่งอาหารแบบเดลิเวอรี่ผ่านแอพพลิเคชั่น จ�านวน 6 ข้อ

    ซึ่งมีเกณฑ์ในการก�าหนดค่าน�้าหนักของการประเมินเป็น 5 ระดับตามวิธีของลิเคิร์ท (Likert) ได้ดังนี้ 

ระดับความพึงพอใจ ค่าน�าหนักคะแนน

      น้อยที่สุด  เท่ากับ  1 คะแนน

      น้อย  เท่ากับ 2 คะแนน

      ปานกลาง  เท่ากับ 3 คะแนน

      มาก  เท่ากับ 4 คะแนน

      มากที่สุด  เท่ากับ 5 คะแนน

 

 เกณฑ์การแปลความหมายเพื่อจัดระดับคะแนนเฉลี่ยค่าความพึงพอใจก�าหนดเป็นช่วงคะแนนดังต่อไปนี้

ค่าเฉลี่ย หมายความว่า

      1.00 – 1.49 มีความพึงพอใจอยู่ในระดับน้อยที่สุด

      1.50 – 2.49 มีความพึงพอใจอยู่ในระดับน้อย

      2.50 – 3.49 มีความพึงพอใจอยู่ในระดับปานกลาง

      3.50 – 4.49 มีความพึงพอใจมอยู่ในระดับมาก

      4.50 – 5.00 มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด

  2.1.3 สถิติที่ใช้ในการการวิเคราะห์ข้อมูล

    ในการวิเคราะห์ข้อมูลครั้งนี้ ผู้วิจัยได้น�าหลักสถิติมาใช้ในการวิเคราะห์จากแบบสอบถาม ประกอบด้วย

    1.  ใช้สถิติในการวิเคราะห์คุณภาพเครื่องมือ หาความเชื่อมั่น โดยใช้ค่าสัมประสิทธิ์แอลฟ่า (Alpha Coefficient)  

ของครอนบาค

    2.  ใช้สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistic) โดยข้อมูลส่วนบุคคลและพฤติกรรมการใช้บริการส่ังอาหารแบบ 

เดลิเวอรี่ผ่านสื่อออนไลน์ จะถูกวิเคราะห์และรายงาน ได้แก่ ค่าความถี่ (Frequency) และค่าร้อยละ (Percentage) เพื่ออธิบายถึงลักษณะ

ส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ เพศ อายุ อาชีพ รายได้ และการศึกษา มีความสัมพันธ์กับความพึงพอใจของผู้ที่ใช้บริการสั่งอาหารแบบ

เดลเิวอรีผ่่านแอพพลเิคชัน่ ในอ�าเภอเมอืงจงัหวดัสรุาษฎร์ธาน ีส่วนค่าเฉลีย่ (Mean) และค่าส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 

เพื่อวิเคราะห์ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ ได้แก่ 1. ผลิตภัณฑ์ (Product) 2. ราคา (Price) 3. ช่องทางการจัดจ�าหน่าย (Place)  

4. การส่งเสริมการตลาด (Promotion) 
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 2.2 กรอบแนวคิด

      ตัวแปรต้น ตัวแปรตาม

 

ส่วนประสมทางการตลาด

1. ด้านผลิตภัณฑ์

2. ด้านราคา

3. ด้านช่องทางการจัดจ�าหน่าย

4. ด้านการส่งเสริมการขาย

พฤติกรรมการใช้บริการ

1. ประเภทของสินค้าที่สั่งซื้อ

2. แอพพลิเคชั่นที่เลือกใช้บริการสั่งอาหาร

3. ช่วงเวลาที่ใช้บริการสั่งอาหาร

4. ความถี่ในการใช้บริการสั่งอาหาร

5. ค่าใช้จ่ายโดยเฉลี่ยในการสั่งซื้อต่อครั้ง

6. เหตุผลที่ใช้บริการสั่งอาหาร

ลักษณะทางประชากรศาสตร์

1. เพศ 

2. อายุ  

3. อาชีพ

4. รายได้

5. การศึกษา

3.  ผลการด�าเนินงาน/ผลการวิจัย

 3.1 ผลการวิจัย

   3.1.1  การวิเคราะห์ลักษณะส่วนบุคคลของ ผู้ใช้บริการสั่งอาหารแบบเดลิเวอรี่ในอ�าเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี

 แผนภูมิ 1 แสดงค่าร้อยละ ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการสั่งอาหารแบบเดลิเวอรี่ในอ�าเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
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บการศึกษา

ชั่นใน

อาหารแบบ

1 
” 
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รูปที่ 1 แผนภูมิแสดงสถานภาพส่วนบุคคล

    ผลการวิเคราะห์ลักษณะส่วนบุคคลของผู ้ที่ใช้บริการสั่งอาหารแบบเดลิเวอรี่ผ่านแอพพลิเคชั่นในอ�าเภอเมือง 

จงัหวดัสรุาษฎร์ธาน ีพบว่า ส่วนใหญ่เป็นเพศหญงิ คดิเป็นร้อยละ 59.50 มอีายรุะหว่าง 20-30 ปี คดิเป็นร้อยละ 43 อาชพีนกัเรยีน/ลกูศึกษา 

คิดเป็นร้อยละ 37.80 มีรายได้ตั้งแต่ 10,000-20,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 48.00 ระดับการศึกษาต�่าปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 76.50
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  3.1.2 การวิเคราะห์ส่วนประสมการตลาดต่อการใช้บริการสั่งอาหารแบบเดลิเวอรี่ผ่านแอพพลิเคชั่น ในอ�าเภอเมือง 

จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

 แผนภูมิ 2 แสดงระดับค่าเฉลี่ยของส่วนประสมการตลาดต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการสั่งอาหารแบบเดลิเวอรี่ผ่านแอพพลิเคชั่น

ในอ�าเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
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รูปที่ 2 แผนภูมิแสดงส่วนประสมการตลาด

    ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเก่ียวกับส่วนประสมการตลาดต่อการเลือกใช้บริการสั่งอาหารแบบเดลิเวอรี่ผ่านแอพพลิเคชั่น

ในอ�าเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี พบว่า ระดับความพึงพอใจรวมทุกด้าน อยู่ในระดับมาก ( = 4.32) จ�าแนกเป็นรายด้าน 4 ด้านได้ดังนี้ 

    1.  ด้านผลิตภัณฑ์ (Product) มีความพึงพอใจโดยรวม อยู่ในระดับมาก ( = 4.29) และเมื่อแยกเป็นรายข้อ พบว่า 

มีความพึงพอใจในระดับมาก ได้แก่ ชื่อเสียงของร้านอาหาร ( = 4.21) ความสดสะอาดของอาหาร 

( = 4.40) วัตถุดิบที่ใช้ ( = 4.37) ความหลากหลายของรายการอาหาร ( = 4.36) รูปแบบของรายการอาหาร ( = 4.22) และบรรจุภัณฑ์ที่

ใช้ใส่อาหาร ( = 4.20) ตามล�าดับ

    2.  ด้านราคา (Price) มีความพึงพอใจโดยรวม อยู่ในระดับมาก ( = 4.20) และเมื่อแยกเป็นรายข้อ พบว่า อยู่ในระดับ

มาก ได้แก่ ความเหมาะสมของราคาอาหารเม่ือเทียบกับคุณภาพอาหาร ( = 4.33) ความเหมาะสมของราคาอาหารเม่ือเทียบกับปริมาณ

อาหาร ( = 4.29) ความเหมาะสมของราคาอาหารเมื่อเทียบกับรสชาติอาหาร ( = 4.35) มีป้ายแสดงราคาอาหารชัดเจน ( = 4.29) และไม่

จ่ายค่าบริการส่งอาหาร ( = 4.13) ตามล�าดับ

    3.  ด้านช่องทางการจัดจ�าหน่าย (Place) มีความพึงพอใจโดยรวม อยู่ในระดับมาก ( = 4.39) และเมื่อแยกเป็นรายข้อ 

พบว่า อยู่ในระดับมาก ได้แก่ มีความสะดวกในการสั่งซื้อ ( = 4.60) ช�าระเงินได้ง่าย ( = 4.58) ตรวจสอบความคืบหน้าของการสั่งซื้อได้ 

( = 4.32) ส่งอาหารตรงเวลา ( = 4.31) และใกล้ที่ท�างาน/ใกล้ที่พักอาศัย ( = 4.12) ตามล�าดับ

    4.  ด้านการส่งเสริมการขาย (Promotion) มีความพึงพอใจโดยรวม อยู่ในระดับมาก ( = 4.31) และเมื่อแยกเป็นราย

ข้อ พบว่า มีความพึงพอใจในระดับมาก ได้แก่ โฆษณาผ่านสื่อต่าง ๆ ( = 4.42) ส่วนลดในการสั่งซื้อ ( = 4.24) การสะสมแต้มเพื่อแลกของ

สมนาคุณ ( = 4.05) มารยาทของพนักงานในการให้บริการส่งอาหาร ( = 4.39) และบุคลิกภาพของพนักงานในการให้บริการส่งอาหาร  

( = 4.43) ตามล�าดับ

  3.1.3  การวเิคราะห์พฤตกิรรมการใช้บรกิารสัง่อาหารแบบเดลิเวอรีผ่่านแอพพลเิคชัน่ในอ�าเภอเมอืงจงัหวดัสรุาษฎร์ธานี 

 แผนภมู ิ3 แสดงค่าร้อยละของพฤตกิรรมการใช้บริการสัง่อาหารแบบเดลิเวอรีผ่่านแอพพลเิคช่ันในอ�าเภอเมอืง จงัหวัดสรุาษฎร์ธานี 
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 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับส่วนประสมการตลาดต่อการเลือกใช้บริการสั่งอาหารแบบเดลิเวอรี่ผ่าน

แอพพลิเคชั่นในอําเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี พบว่า ระดับความพึงพอใจรวมทุกด้าน อยู่ในระดับมาก ( X = 4.32)
จําแนกเป็นรายด้าน 4ด้านได้ดังนี้      

 1. ด้านผลิตภัณฑ์ (Product) มีความพึงพอใจโดยรวม อยู่ในระดับมาก ( X = 4.29) และเม่ือแยกเป็น

รายข้อ พบว่า มีความพึงพอใจในระดับมาก ได้แก่ ชื่อเสียงของร้านอาหาร ( X =4.21)  ความสดสะอาดของอาหาร  
( X = 4.40) วัตถุดิบท่ีใช้ ( X =4.37) ความหลากหลายของรายการอาหาร ( X = 4.36) รูปแบบของรายการอาหาร ( X
= 4.22) และบรรจุภัณฑ์ท่ีใช้ใส่อาหาร ( X = 4.20) ตามลําดับ 

 2. ด้านราคา(Price) มีความพึงพอใจโดยรวม อยู่ในระดับมาก ( X = 4.20) และเม่ือแยกเป็นรายข้อ 
พบว่า อยู่ในระดับมาก ได้แก่ ความเหมาะสมของราคาอาหารเม่ือเทียบกับคุณภาพอาหาร ( X = 4.33) ความเหมาะสม

ของราคาอาหารเมื่อเทียบกับปริมาณอาหาร ( X = 4.29) ความเหมาะสมของราคาอาหารเม่ือเทียบกับรสชาติอาหาร ( X
= 4.35) มีป้ายแสดงราคาอาหารชัดเจน ( X = 4.29) และไม่จ่ายค่าบริการส่งอาหาร ( X = 4.13)  ตามลําดับ 

 3. ด้านช่องทางการจัดจําหน่าย (Place)มีความพึงพอใจโดยรวม อยู่ในระดับมาก ( X = 4.39) และ
เม่ือแยกเป็นรายข้อ พบว่า อยู่ในระดับมากได้แก่ มีความสะดวกในการสั่งซ้ือ ( X = 4.60) ชําระเงินได้ง่าย ( X = 4.58) 
ตรวจสอบความคืบหน้าของการสั่งซ้ือได้ ( X = 4.32) ส่งอาหารตรงเวลา ( X = 4.31) และใกล้ท่ีทํางาน/ใกล้ท่ีพักอาศัย (
X = 4.12) ตามลําดับ 

 4. ด้านการส่งเสริมการขาย (Promotion) มีความพึงพอใจโดยรวม อยู่ในระดับมาก ( X = 4.31) และ
เม่ือแยกเป็นรายข้อ พบว่า มีความพึงพอใจในระดับมาก ได้แก่ โฆษณาผ่านสื่อต่าง ๆ ( X = 4.42) ส่วนลดในการสั่งซ้ือ (
X = 4.24) การสะสมแต้มเพ่ือแลกของสมนาคุณ ( X = 4.05) มารยาทของพนักงานในการให้บริการส่งอาหาร ( X = 
4.39) และบุคลิกภาพของพนักงานในการให้บริการส่งอาหาร ( X =4.43) ตามลําดับ 

 3.1.3 การวิเคราะห์พฤติกรรมการใช้บริการส่ังอาหารแบบเดลิเวอรี่ผ่านแอพพลิเคชั่นในอําเภอเมืองจังหวัด
สุราษฎร์ธานี 

 แผนภูมิ 3 แสดงค่าร้อยละของพฤติกรรมการใช้บริการสั่งอาหารแบบเดลิเวอร่ีผ่านแอพพลิเคชั่นใน

อําเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี   
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รูปที่ 2 แผนภูมิแสดงส่วนประสมการตลาด 

รูปที่ 3 แผนภูมิแสดงพฤติกรรมการใช้บริการ

    

    ผลการวิเคราะห์ข้อมูลด้านลักษณะพฤติกรรมการใช้บริการส่ังอาหารแบบเดลิเวอรี่ผ่านแอพพลิเคช่ันในอ�าเภอเมือง 

จังหวัดสุราษฎร์ธานี พบว่า ส่วนใหญ่ใช้บริการสั่งสินค้าประเภทอาหารตามสั่ง คิดเป็นร้อยละ 34.0 แอพพลิเคชั่นที่เลือกใช้บริการสั่งอาหาร 

คอืแอพพลิเคชัน่ฟูด้แพนด้า คิดเป็นร้อยละ 45.0 ช่วงเวลาทีใ่ช้บรกิารสัง่อาหาร 12.01-15.00 น. คิดเป็นร้อยละ 38.0 ความถีใ่นการใช้บรกิาร

สั่งอาหารสัปดาห์ละ 2-3 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 47.0 ค่าเฉลี่ยในการใช้บริการต่อครั้ง 101-200 บาท คิดเป็นร้อยละ 43.0 เหตุผลที่ใช้บริการ

สั่งอาหารแบบเดลิเวอรี่ คือ มีโปรโมชั่น/ส่วนลดค่าจัดส่ง คิดเป็นร้อยละ 24.0 

  3.1.4  การวเิคราะห์ข้อมูลเพือ่ทดสอบสมมติฐานความแตกต่างระหว่างลกัษณะของลกูค้ากบัปัจจยัการตลาดต่อการให้บรกิาร

สั่งอาหารแบบเดลิเวอรี่ในอ�าเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี

    จากผลการวิจัย พบว่า ปัจจัยลักษณะส่วนบุคคลในส่วนของ เพศ อายุ อาชีพ รายได้ และการศึกษา มีความสัมพันธ์

กบัปัจจยัการตลาดต่อการให้บรกิารสัง่อาหารแบบเดลเิวอรีผ่่านแอพพลเิคชัน่ในอ�าเภอเมอืง จงัหวดัสรุาษฎร์ธาน ีอย่างมนียัส�าคญัทางสถติท่ีิ

ระดับ 0.05

4. อภิปรายผล สรุปและข้อเสนอแนะ

 4.1 อภิปรายผล

  4.1.1  อภปิรายผลข้อมลูส่วนบคุคลของผูใ้ช้บรกิารสัง่อาหารแบบเดลเิวอรีผ่่านแอพพลเิคชัน่ในอ�าเภอเมือง จงัหวดัสรุาษฎร์ธานี 

    ข้อมลูส่วนบคุคลของผูท้ีใ่ช้บรกิารสัง่อาหารแบบเดลเิวอรีผ่่านแอพพลเิคชัน่ในอ�าเภอเมอืง จงัหวดัสรุาษฎร์ธาน ีประกอบ

ด้วย เพศ อายุ อาชีพ รายได้ และการศึกษา พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุระหว่าง 20-30 ปี อาชีพนักเรียน/

นกัศกึษา มรีายได้ตัง้แต่ 10,000-20,000 บาท ระดบัการศกึษาต�า่กว่าปรญิญาตร ีซึง่ไม่สอดคล้องกบังานวจิยัของ สขุุมาภรณ์ ปานมาก (2560) 

ได้ท�าการศึกษา เรื่อง การตัดสินใจใช้บริการร้านอาหารแบบส่งถึงที่ของผู้บริโภคจังหวัดชลบุรี ที่พบว่าผู้ใช้บริการส่วนใหญ่มีรายได้ต�่ากว่า 

10,000 บาท และมรีะดบัการศึกษาอยูใ่นระดับปริญญาตร ีทัง้นี้ ผู้วจิยัตัง้ขอ้สังเกตว่า เนือ่งจากในอ�าเภอเมือง จงัหวัดสรุาษฎร์ธาน ีมจี�านวน

นกัเรยีน/นกัศกึษาทีท่�างานพารท์ไทม์ และธรุกจิออนไลน์เพิม่มากขึน้ ซึง่เป็นเหตผุลทีท่�าให้นกัเรยีน/นกัศกึษามรีายได้ 10,000-20,000 บาท 

และมีระดับการศึกษาต�่ากว่าปริญญาตรี 

  4.1.2 อภิปรายผลส่วนประสมการตลาดต่อการเลือกใช้บริการสั่งอาหารแบบเดลิเวอรี่ผ่านแอพพลิเคชั่นในอ�าเภอเมือง 

จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

    ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการส่ังอาหารแบบเดลิเวอร่ีผ่านแอพพลิเคชั่นในอ�าเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

พบว่า ระดับความพึงพอใจรวมทุกด้าน อยู่ในระดับมาก เมื่อจ�าแนกเป็นรายด้าน 4 ด้าน ได้แก่ 1. ด้านผลิตภัณฑ์ (Product) 2. ด้านราคา 

(Price) 3. ด้านช่องทางการจัดจ�าหน่าย (Place) 4. ด้านการส่งเสรมิการขาย (Promotion) พบว่าผูใ้ช้บรกิารสัง่อาหารแบบเดลเิวอรีผ่่านแอพ
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พลิเคชั่น จังหวัดสุราษฎร์ธานี มีความพึงพอใจในระดับมากทั้งหมด ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ สุขุมาภรณ์ ปานมาก (2560) ได้ท�าการ

ศึกษา เรื่อง การตัดสินใจใช้บริการร้านอาหารแบบส่งถึงที่ของผู้บริโภคจังหวัดชลบุรี ที่พบว่าผลของการวิจัยในด้านปัจจัยการตลาดต่อการ

ตัดสินใจใช้บริการร้านอาหารแบบส่งถึงที่มีความพึงพอใจทุกด้านอยู่ในระดับมาก

  4.1.3  อภปิรายผลพฤตกิรรมการใช้บรกิารส่ังอาหารแบบเดลิเวอรีผ่่านแอพพลิเคชัน่ในอ�าเภอเมอืง จงัหวดัสรุาษฎร์ธานี 

    ลักษณะพฤติกรรมการใช้บริการสั่งอาหารแบบเดลิเวอรี่ผ่านแอพพลิเคชั่นในอ�าเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี  

พบว่า ส่วนใหญ่ใช้บริการสั่งสินค้าประเภทอาหารตามสั่ง แอพพลิเคชั่นในการสั่งอาหารแบบเดลิเวอรี่ คือ ฟู้ดแพนด้า ช่วงเวลาที่ใช้บริการสั่ง

อาหารแบบเดลเิวอรี่บ่อยทีสุ่ด คอื 12.01-15.00 น. ความถี่ในการใชบ้ริการสัง่อาหารสปัดาห์ละ 2-3 ครั้ง ค่าใชจ่้ายโดยเฉลีย่ในการใช้บรกิาร

ต่อครั้งอยู่ที่ 101-200 บาท และเหตุผลที่ใช้บริการสั่งอาหารแบบเดลิเวอรี่ผ่านแอพพลิเคชั่น คือ มีโปรโมชั่น/ส่วนลดค่าจัดส่ง ซึ่งสอดคล้อง

กับงานวิจัยของ สุขุมาภรณ์ ปานมาก (2560) ได้ท�าการศึกษา เรื่อง การตัดสินใจใช้บริการร้านอาหารแบบส่งถึงที่ของผู้บริโภคจังหวัดชลบุรี 

ที่พบว่าเหตุผลของผู้ใช้บริการส่วนใหญ่เลือกใช้บริการร้านอาหารแบบส่งถึงที่ คือ มีโปรโมชั่น/ส่วนลดค่าจัดส่ง

  4.1.4  ความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพของลูกค้ากับส่วนประสมการตลาดต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการสั่งอาหารแบบ

เดลิเวอรี่ผ่านแอพพลิเคชั่นในอ�าเภอเมืองจังหวัดสุราษฎร์ธานี

    ความสมัพนัธ์ระหว่างปัจจยัลกัษณะส่วนบคุคลในส่วนของ เพศ อาย ุอาชพี รายได้ และระดบัการศกึษา มคีวามสมัพนัธ์

กบัคณุภาพการให้บรกิารสัง่อาหารแบบเดลเิวอรีผ่่านแอพพลิเคช่ันในอ�าเภอเมือง จงัหวดัสุราษฎร์ธาน ีอย่างมนียัส�าคัญทางสถิตทิีร่ะดบั 0.05 

ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ สุขุมาภรณ์ ปานมาก (2560) ได้ท�าการศึกษา เรื่อง การตัดสินใจใช้บริการร้านอาหารแบบส่งถึงที่ของผู้บริโภค 

จังหวัดชลบุรี ที่พบว่า ปัจจัยส่วนบุคคลด้านเพศ อายุ และอาชีพ มีความสัมพันธ์ต่อการเลือกใช้บริการร้านอาหารแบบส่งถึงที่ ของผู้บริโภค 

จังหวัดชลบุรี

 4.2  สรุปผลการวิจัย

  การวิจัย เร่ือง ปัจจัยการตลาดและพฤติกรรมการใช้บริการส่ังอาหารแบบเดลิเวอรี่ผ่านแอพพลิเคช่ันในอ�าเภอเมือง จังหวัด

สุราษฎร์ธานี ครั้งนี้มีจุดมุ่งหมาย (1) เพื่อศึกษาปัจจัยทางด้านประชากรศาสตร์ที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจใช้บริการสั่งอาหารแบบเดลิเวอรี่

ผ่านแอพพลเิคชัน่ (2) เพือ่ศกึษาปัจจยัส่วนประสมการตลาดทีม่ผีลต่อการตดัสนิใจใช้บรกิาร (3) เพ่ือศกึษาพฤตกิรรมการของผูบ้ริโภคในการ

ตัดสินใจใช้บริการสั่งอาหารแบบเดลิเวอรี่ใน อ�าเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานีโดยใช้แบบสอบถามในการเก็บข้อมูล จ�านวน 400 ราย และ

วิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ส�าเร็จรูปทางสถิติ เพื่อหาค่าสถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าความเบี่ยง

เบนมาตรฐาน และค่าสถิติเชิงอนุมาน คือ Chi-square ที่ระดับนัยส�าคัญ 0.05 ผลการวิจับ พบว่า ผู้ใช้บริการสั่งอาหารแบบเดลิเวอรี่ผ่าน

แอพพลิเคชั่นในอ�าเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุระหว่าง 20-30 ปี มีอาชีพนักเรียน/นักศึกษา รายได้ 10,000-

20,000 บาท ระดบัการศกึษาต�า่กว่าปรญิญาตร ีโดยส่วนประสมการตลาดต่อการตดัสนิใจเลอืกใช้บรกิารสัง่อาหารแบบเดลเิวอรีผ่่านแอพพลิ

เคชั่นในอ�าเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี มีระดับความพึงพอใจโดยรวมทุกด้านอยู่ในระดับมาก เมื่อจ�าแนกเป็นรายด้าน มีความพึงพอใจใน

ระดบัมากทัง้หมด โดยเรยีงล�าดบัได้ดงันี ้คอื ด้านช่องทางการจดัจ�าหน่าย ด้านส่งเสรมิการขาย ด้านผลติภณัฑ์ และด้านราคา ทัง้นีพ้ฤตกิรรม

การใช้บริการสั่งอาหารแบบเดลิเวอรี่ผ่านแอพพลิเคชั่นในอ�าเภอเมืองนั้นมีการเลือกใช้บริการสั่งอาหารประเภทอาหารตามสั่ง แอพพลิเคชั่

นที่ใช้ในการสั่งอาหาร คือ ฟู้ดแพนด้า ช่วงเวลาที่ใช้บริการสั่งอาหารบ่อยที่สุด คือ 12.01-15.00 น. ความถี่ในการใช้บริการสั่งอาหารสัปดาห์

ละ 2-3 ครั้ง ค่าบริการเฉลี่ยในการใช้บริการต่อครั้งอยู่ที่ 101-200 บาท เหตุผลที่เลือกใช้บริการสั่งอาหารแบบเดลิเวอรี่ผ่านแอพพลิเคชั่นคือ 

มีโปรโมชั่น/ส่วนลดค่าจัดส่ง 

  เมื่อทดสอบสมมุติฐาน 

  สมมติฐานที่ 1 ลักษณะทางประชากรศาสตร์ส่งผลต่อพฤติกรรมการใช้บริการส่งอาหารแบบเดลิเวอรี่ผ่านแอพพลิเคชั่น 

ผลการทดสอบสมมติฐาน = ยอมรับ

  สมมตฐิานที ่2 ส่วนประสมทางการตลาดส่งผลต่อพฤตกิรรมการใช้บรกิารส่งอาหารแบบเดลเิวอรีแ่อพพลเิคชัน่ ผลการทดสอบ

สมมติฐาน = ยอมรับ

 4.3  ข้อเสนอแนะ

  การศึกษาส่วนประสมการตลาดและพฤติกรรมการใช้บริการส่ังอาหารแบบเดลิเวอรี่ผ่านแอพพลิเคชั่นในอ�าเภอเมือง 

จังหวัดสุราษฎร์ธานี ร้านอาหารอาจพิจารณากลุ่มผู้บริโภค ที่มีอายุระหว่าง 15-40 ปี เป็นกลุ่มเป้าหมายของธุรกิจ เนื่องจากผลการวิจัยพบ

ว่ากลุม่ผูบ้ริโภคในช่วงอายดุงักล่าวมโีอกาสตัดสนิใจใช้บริการส่ังอาหารแบบเดลิเวอรีผ่่านแอพพลิเคชัน่ โดยอาจให้ความส�าคัญกบักลุม่ผูบ้รโิภค
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ที่มีอายุ 20-30 ปี เป็นกลุ่มเป้าหมายหลัก

 ร้านอาหารทีใ่ห้บรกิารสัง่อาหารแบบเดลเิวอรี ่ควรให้ความส�าคญักบัการใช้แอพพลเิคชัน่ในการสือ่สารกบักลุม่เป้าหมาย เนือ่งจาก

ผลการวิจัยพบว่าผู้บริโภคที่มีพฤติกรรมการเปิดรับสื่อออนไลน์มีโอกาสที่จะตัดสินใจใช้บริการสั่งอาหารแบบเดลิเวอรี่ผ่านแอพพลิเคช่ัน  

โดยเนื้อหาที่จะสื่อสารผ่านแอพพลิเคชั่นนั้น ๆ ต้องมีความเหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมายของธุรกิจ
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แนวทางการพัฒนากลยุทธ์การตลาดธุรกิจแฟรนไชส์ประเภทอาหารและเครื่องดื่ม

ในเขตเทศบาลเมืองนครพนม 

Marketing strategy development for franchise of food and beverages 

in the municipality of Nakhon Phanom
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บทคัดย่อ 

 การวิจัยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้ 1. เพื่อศึกษาความต้องการของผู้บริโภคต่อกลยุทธ์การตลาดของธุรกิจแฟรนไชส์ประเภทอาหารและ

เครือ่งดืม่ ในเขตเทศบาลเมอืงนครพนม 2. เพือ่ศกึษาลกัษณะของธรุกจิแฟรนไชส์ประเภทอาหารและเครือ่งดืม่ ในเขตเทศบาลเมอืงนครพนม 

3. เพื่อก�าหนดแนวทางการพัฒนากลยุทธ์การตลาดของธุรกิจแฟรนไชส์ประเภทอาหารและเครื่องดื่ม ในเขตเทศบาลเมืองนครพนม เป็นงาน

วิจัยเชิงปริมาณ กลุ่มตัวอย่าง คือ ลูกค้าที่ใช้บริการในร้าน แฟรนไชส์อาหารและเครื่องดื่มในเขตเทศบาลเมืองนครพนม จ�านวน 384 คน  

และผู้ประกอบการธุรกิจแฟรนไชส์ประเภทอาหารและเครื่องดื่ม จ�านวน 8 ร้าน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบสอบถาม วิเคราะห์ข้อมูล

โดยใช้สถิติเชิงพรรณนา และสถิติเชิงอนุมาน 

 ผลการวิจัย พบว่า ผู้บริโภคมีความต้องการด้านกลยุทธ์การตลาดธุรกิจแฟรนไชส์ประเภทอาหารและเครื่องดื่มระดับมาก ได้แก่ 

ด้านผลิตภัณฑ์และบริการ ด้านราคา ด้านสถานท่ี ด้านการส่งเสริมการตลาด ด้านบุคลากร ด้านกระบวนการ และด้านลักษณะกายภาพ 

ลักษณะของธุรกิจแฟรนไชส์ประเภทอาหารและเครื่องดื่มส่วนใหญ่เปิดด�าเนินการในห้างสรรพสินค้า การด�าเนินธุรกิจส่วนใหญ่มีท้ังกิจการ

เจ้าของคนเดียว หรือห้างหุ้นส่วนจ�ากัด บริษัทจ�ากัด มีระยะเวลาในการด�าเนินการไม่เกิน 5 ปี จ�านวนพนักงานตั้งแต่ 3 – 8 คน กลุ่มลูกค้า

เป็นกลุ่มวัยรุ่นและวัยท�างาน แนวทางการพัฒนา กลยุทธ์การตลาดของธุรกิจแฟรนไชส์ประเภทอาหารและเครื่องดื่ม ผู้ประกอบการควรมุ่ง

เน้น 1) ความต้องการของผู้บริโภค และคุณภาพของวัตถุดิบ 2) ราคา 3) ความสะดวกในการใช้บริการ 4) มีกิจกรรมส่งเสริมการตลาดหลาก

หลายรูปแบบ 5) พนักงานที่มีคุณภาพ 

ค�าส�าคัญ: การพัฒนากลยุทธ์การตลาด , ธุรกิจแฟรนไชส์

Abstract 

 Objectives of the research are 1. Studying the consumer demand on the marketing strategy of food and  

beverage franchise business in Nakhon Phanom municipality. 2. Studying the characteristics of food and beverage 

franchise business in the municipality of Nakhon Phanom. 3. Framing the guidelines for the development of marketing 

strategies for food and beverage franchise business in Nakhon Phanom municipality. It is a quantitative research. The 

sample group is 384 customers who use the service food and beverage franchisees and 8 food and beverage franchisees 
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in Nakhon Phanom municipality. A research tool is a questionnaire. Data were analyzed by using descriptive statistics 

and inferential statistics

 The results of the research revealed that consumers have a high level of demand for food and beverage 

franchise marketing strategies such as products and services, price, location, marketing promotion, personnel, process 

and physical aspects. Appearances of food and beverage franchises are mostly operated in department stores. Business 

mostly operated by sole proprietorships or a limited partnership, a limited company, for a period of not more than  

5 years. The number of employees are between 3-8 people. The customers are juveniles and working people.  

Development guidelines of Marketing strategy of food and beverage franchise business Entrepreneurs should focus on 

1) consumer needs and quality of raw materials 2) price 3) service convenience 4) variety of marketing promotion 

activities 5) quality employees

Keywords: Marketing strategy development, Franchise business

1.  บทน�า  

 1.1  บทน�า

  ในปัจจุบันธุรกิจแฟรนไชส์น้ันถือเป็นหน่ึงในสาขาธุรกิจที่ส�าคัญท่ีมีการเติบโตในประเทศ เนื่องจากเป็นธุรกิจที่สามารถสร้าง

มลูค่าทางเศรษฐกจิและช่วยให้ธรุกจิสามารถพฒันาและขยายธรุกจิได้อย่างรวดเรว็ ทัง้ยงัสามารถลดข้อจ�ากัดและสร้างความได้เปรยีบในด้าน

แหล่งทนุและบคุลากรทีจ่ะมาร่วมสร้างความเจรญิเตบิโตให้กบัองค์กร และสร้างผูป้ระกอบการรายใหม่ให้มโีอกาสประสบความส�าเรจ็มากกว่า

และเร็วกว่าการเริ่มต้นธุรกิจด้วยตนเองอีกด้วย ส�าหรับประเทศไทยจากตัวเลขด้านการลงทุน พบว่าตลาดแฟรนไชส์ไทย มีมูลค่า  

1.85 แสนล้านบาท โดยร้อยละ 95 เป็นแฟรนไชส์ไทยและอีกร้อยละ 5 เป็นแฟรนไชส์ในต่างประเทศ ซึ่งคาดว่า 3-5 ปีข้างหน้า ผู้ประกอบ

การต่างชาติจะเข้ามามีสัดส่วนเพิ่มเป็นร้อยละ 10 เนื่องจากผู้ประกอบการไทยซื้อแบรนด์ต่างประเทศเข้ามาในประเทศไทยเพิ่มขึ้น 

(ไทยแฟรนไชส์   เซ็นเตอร์, 2560)

  ธรุกจิแฟรนไชส์ เป็นสาขาบรกิารจดัจ�าหน่ายทีอ่ยูภ่ายใต้ความตกลงว่าด้วยบรกิารของอาเซยีน (AFAS : Asean Frameworks 

Agreement on Service) ธุรกิจแฟรนไชส์ แบ่งออกเป็นธุรกิจค้าปลีก ธุรกิจบริการ ธุรกิจอาหารและเครื่องด่ืม ธุรกิจความงามและสปา  

และธุรกิจการศึกษา โดยในปี 2564 พบว่า ธุรกิจแฟรนไชส์ประเภทเครื่องดื่มและไอศกรีม มีผู้ประกอบการมากที่สุด ร้อยละ 23.78 รองลง

มา คือ ธุรกิจอาหาร ร้อยละ 23.61 ธุรกิจการศึกษา ร้อยละ 16.86 ธูรกิจเบเกอรี่ ร้อยละ 8.6 ธุรกิจบริการ ร้อยละ 7.93 ธุรกิจค้าปลีก  

ร้อยละ 6.07 และธุรกิจอื่น ๆ ร้อยละ 13.16 (ไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์, 2564)

 1.2  ความเป็นมาและความส�าคัญของปัญหา

  จากการเปิดสะพานมติรภาพแห่งที ่3 ของจงัหวดันครพนมและการเปิดเป็นจงัหวัดเขตเศรษฐกจิพเิศษท�าให้เศรษฐกจิในจังหวดั

นครพนมขยายตวัเป็นอย่างมาก มกีารเปิดธรุกจิค้าปลกีขนาดใหญ่ เช่น เทสโก้โลตสั แมคโคร บิก๊ซ ี  เมกาโฮม โกลบอลเฮาส์ หรอืร้านสะดวก

ซื้ออย่างเซเว่นอีเลฟเว่นขึ้นมากมายท�าให้เกิดการจ้างงานในท้องถิ่นเพิ่มมากขึ้น แรงงานจากต่างถิ่นอพยพเข้ามาในจังหวัดนครพนม 

ท�าให้เกิดความต้องการในการบริโภคสินค้าต่าง ๆ เพิ่มสูงขึ้นรวมทั้งสินค้าประเภทอาหาร และเครื่องดื่ม 

     จากเหตผุลทีก่ล่าวมาผูว้จิยัจงึต้องการทีจ่ะศึกษาแนวทางการพฒันากลยทุธ์การตลาดธรุกจิแฟรนไชส์ประเภทอาหารและเครือ่ง

ดืม่ในเขตเทศบาลเมอืงนครพนม เพือ่ท�าให้ทราบถงึความต้องการของผูบ้ริโภคต่อกลยทุธ์การตลาดและลกัษณะของธรุกจิแฟรนไชส์ประเภท

อาหารและเครื่องดื่ม เพื่อให้ผู้ประกอบการน�ามาเป็นแนวทางการประกอบธุรกิจและน�าข้อมูลมาปรับใช้กับกลยุทธ์ของร้าน ให้ตรง กับความ

ต้องการของกลุ่มเป้าหมายต่อไป

 1.3  วัตถุประสงค์

     1.  เพือ่ศกึษาลกัษณะและแนวทางการจดัการของธรุกิจแฟรนไชส์ประเภทอาหารและเครือ่งด่ืมในเขตเทศบาลเมอืงนครพนม

     2.  เพือ่ศกึษาความต้องการของผูบ้รโิภคต่อกลยทุธ์การตลาดของธรุกจิแฟรนไชส์ประเภทอาหารและเครือ่งดืม่ในเขตเทศบาล

เมืองนครพนม 

     3.  เพื่อก�าหนดแนวทางการพัฒนากลยุทธ์การตลาดของธุรกิจแฟรนไชส์ประเภทอาหารและเครื่องดื่มในเขตเทศบาลเมือง

นครพนม 
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2.  การทบทวนวรรณกรรม 

 การทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วยประเด็นหลัก คือ การศึกษาแนวทางการพัฒนากลยุทธ์การตลาดของธุรกิจแฟรน

ไชส์ประเภทอาหารและเครื่องดื่ม 

 กลยุทธ์การตลาด หมายถึง การก�าหนดวิธีการใช้เครื่องมือทางการตลาดในการวิเคราะห์สถานการณ์ทางการตลาด เพื่อสนองตอบ

ความต้องการของตลาดเป้าหมายหรอืวตัถปุระสงค์ท่ีต้ังไว้ ซึง่ขัน้ตอนการก�าหนดกลยทุธ์ทางการตลาดเป็นการวเิคราะห์สถานการณ์ทางการ

ตลาด การก�าหนดตลาด และพฤติกรรมของตลาด รวมถึงการก�าหนดกลยุทธ์ส่วนประสมทางการตลาด ซึ่งประกอบด้วยการวิเคราะห์โอกาส

ทางการตลาด (Analyzing Marketing Opportunities) และการออกแบบกลยุทธ์ทางการตลาด (Designing Marketing Strategy or 

Marketing Mix Strategy) โดยกลยุทธ์ทางการตลาดที่มีอิทธิพลในการสร้างความต้องการซื้อผลิตภัณฑ์โดยทั่วไปนิยมแบ่งเป็นผลิตภัณฑ์ 

(Product) การก�าหนดราคา (Price) การจัดจ�าหน่าย (Place) และการส่งเสริมการตลาด (Promotion) (ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ, 2546 

: 41)

 ธุรกิจแฟรนไชส์ หมายถึง กลยุทธ์ทางธุรกิจหรือตลาดในการกระจายสินค้าหรือบริการสู่ผู้บริโภคโดยหน่วยธุรกิจซ่ึงประสบความ

ส�าเรจ็ และต้องการขยายการจ�าหน่ายสนิค้าหรอืบรกิารของตน (บรษิทัแม่) โดยผ่านหน่วยค้าปลีก (บรษิทัสมาชิก) ซึง่เป็นผูป้ระกอบการอสิระ

และทั้งสองฝ่ายได้ท�าสัญญาหรือข้อตกลงร่วมกัน ภายใต้เครื่องหมายการค้าหรือบริการ เทคนิคการตลาดและอ�านาจของบริษัทแม่  

ในการควบคุมหน่วยธรุกจิน้ันเพือ่แลกกบัการได้รบัช�าระค่าธรรมเนยีม และค่ารอยลัตี ้(royalty) จากบรษัิทสมาชกิดงักล่าว (ธรุกิจแฟรนไชส์, 

2559 : ออนไลน์)

 ความต้องการของผู้บริโภคที่มีต่อกลยุทธ์การตลาด หมายถึง สภาวะความรู้สึกของผู้บริโภคที่มีต่อร้านอาหารและเครื่องดื่มในด้าน

ผลติภณัฑ์/บรกิาร ราคา สถานที/่ช่องทางการจดัจ�าหน่าย การส่งเสรมิการตลาด บคุลากร กระบวนการและด้านลกัษณะทางกายภาพ ประกอบ

ด้วย 1) ด้านผลิตภัณฑ์/บริการ หมายถึง รสชาติของอาหารและเคร่ืองดื่ม การมีความหลากหลายของอาหารและเครื่องดื่ม คุณภาพของ

วัตถุดิบ บรรจุภัณฑ์ที่ใส่อาหารและเครื่องดื่ม และมีเมนูใหม่ๆ 2) ด้านราคา หมายถึง ราคาที่เหมาะสมเมื่อเทียบกับปริมาณและคุณภาพของ

สินค้า มีการแสดงราคาไว้อย่างชัดเจน 3) ด้านสถานที่ หมายถึง สถานที่ที่ใช้ในการจัดจ�าหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม ซึ่งจะมีส่วนประกอบใน

ด้านความสะดวกสบายของท�าเลท่ีตั้งของร้านหาง่าย มีหลายสาขา ลูกค้ามองเห็นหรือใช้บริการได้อย่างสะดวก มีหลายช่องทางในการให้

บริการ เช่น เดลิเวอรี่ 4) ด้านการส่งเสริมการตลาด หมายถึง การลด แลก แจก แถมสินค้า การบริการหลังการขาย การให้ข้อมูลที่ถูกต้อง 

รวมถงึการโฆษณาประชาสมัพนัธ์ต่างๆเพือ่สือ่สารถงึผูบ้รโิภค 5) ด้านบคุลากร หมายถงึ พนกังานผูใ้ห้บรกิารขององค์กร ทีต้่องมคีวามสามารถ

มีความกระตือรือร้นในการให้บริการ พูดจาสุภาพ แต่งกายสะอาด มีทัศนคติที่สามารถตอบสนองต่อผู้ใช้บริการ มีความคิดริเริ่ม  

มีความสามารถในการแก้ไขปัญหา สามารถสร้างค่านิยมให้กับองค์กร 6) ด้านกระบวนการ หมายถึง เป็นกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับระเบียบวิธี

การและงานปฏิบัติในด้านการบริการที่น�าเสนอให้กับผู้ใช้บริการ เพื่อมอบการให้บริการอย่างถูกต้องรวดเร็ว และท�าให้ผู้ใช้บริการเกิดความ

ประทับใจ 7) ด้านลักษณะทางกายภาพ เป็นการสร้างและน�าเสนอลักษณะทางกายภาพให้กับลูกค้า โดยพยายามสร้างคุณภาพโดยรวม 

ทัง้ทางด้านกายภาพและรปูแบบหารให้บรกิารเพือ่สร้างคณุค่าให้กบัลูกค้า ไม่ว่าจะเป็นด้านบรรยากาศการตกแต่งภายในร้าน การมทีีใ่ห้ลกูค้า

พักรออาหารและเครื่องดื่ม การจัดระบบความปลอดภัยเมื่อมีเหตุฉุกเฉิน หรือผลประโยชน์อื่นๆที่ลูกค้าควรได้รับ

3.  กระบวนการ/วิธีการด�าเนินงาน/วิธีการวิจัย 

 3.1  ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง

  ประชากรที่ใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย 2 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มที่ 1 ผู้ประกอบการธุรกิจแฟรนไชส์ประเภทอาหารและเครื่องดื่ม

ในเขตเทศบาลเมืองนครพนม ซึ่งทราบจ�านวนประชากรแน่นอน จากการค้นหาข้อมูล พบว่าธุรกิจแฟรนไชส์ประเภทอาหารและเครื่องดื่มใน

เขตเทศบาลเมืองนครพนม มีจ�านวน 8 แห่ง และกลุ่มที่ 2 ผู้บริโภคที่ใช้บริการในร้านอาหารและเครื่องดื่มประเภทธุรกิจแฟรนไชส์ ในเขต

เทศบาลเมืองนครพนม โดยประชากรในเขตเทศเมืองนครพนม มีจ�านวน 26,263 คน (กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น, 21 ตุลาคม 2563)

กลุม่ตวัอย่างทีใ่ช้ในการวจิยั ประกอบด้วย 2 กลุม่ ได้แก่ กลุม่ที ่1 ผูป้ระกอบการธรุกจิแฟรนไชส์ประเภทอาหารและเครือ่งดืม่ในเขตเทศบาล

เมืองนครพนม จ�านวน 8 แห่ง และกลุ่มที่ 2 ผู้บริโภคที่ใช้บริการในร้านแฟรนไชส์ประเภทอาหารและเครื่องดื่ม ที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป ในเขต

เทศบาลเมืองนครพนม เนื่องจากผู้บริโภคกลุ่มนี้เป็นผู้มีอ�านาจในการซ้ือด้วยตนเอง ท�าการก�าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจงโดยใช้

ตารางส�าเร็จรูปของ Krejcie และ Morgan ได้ขนาดกลุ่มตัวอย่างจ�านวน 377 ตัวอย่าง แต่ผู้วิจัยได้ท�าการแจกแบบสอบถามเพื่อเก็บข้อมูล

จ�านวน 384 ชุด โดยใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบตามความสะดวก (Convenience Sampling) 
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 3.2 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย การวิจัยครั้งน้ี ผู้วิจัยได้ท�าการสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยโดยออกแบบแบบสอบถามแบบมี

โครงสร้าง และแบบสอบถาม โดยจัดล�าดับเนื้อหาให้ครอบคลุมข้อมูลที่ต้องการแบ่งออกดังนี้

  เนือ้หาของแบบสอบถามแบบมโีครงสร้าง แบ่งออกเป็น 4 ส่วน คอื ส่วนที ่1 ข้อมลูทัว่ไปของผู้บรโิภค ได้แก่ ชือ่ร้าน สถานภาพ

ในสถานประกอบการ ระยะเวลาในการทางาน ส่วนที่ 2 รูปแบบการด�าเนินธุรกิจของร้านอาหารและเครื่องดื่มในเขตเทศบาลเมืองนครพนม 

ได้แก่ ประวัติความเป็นมาของร้าน ประเภทของสถานประกอบการ ระยะเวลาในการเปิดกิจการ จ�านวนพนักงานภายในร้าน ประเภทของ

สินค้าภายในร้าน กลุ่มลูกค้าและคู่แข่งขัน และการให้บริการในรูปแบบอื่นๆ ส่วนที่ 3 แนวทางการประกอบธุรกิจของร้านอาหารและเครื่อง

ดื่มในเขตเทศบาลเมืองนครพนม ได้แก่ ด้านผลิตภัณฑ์/บริการ ด้านราคา ด้านสถานที่ และด้านการส่งเสริมการตลาด ด้านบุคลากร  

ด้านกระบวนการ ด้านลกัษณะทางกายภาพ ส่วนที ่4 แนวทางการประกอบธรุกจิในอนาคตของร้านอาหารและเครือ่งดืม่ในเขตเทศบาลเมอืง

นครพนม ได้แก่ ด้านผลิตภัณฑ์/บริการ ด้านราคา ด้านสถานที่ และด้านการส่งเสริมการตลาด ด้านบุคลากร ด้านกระบวนการ ด้านลักษณะ

ทางกายภาพ

  เนื้อหาของแบบสอบถาม แบ่งออกเป็น 3 ส่วน คือ ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้บริโภค เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลส่วน

บุคคลของผู้บริโภค ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษาสูงสุด อาชีพ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน และสถานภาพ ส่วนที่ 2 พฤติกรรมการซื้ออาหารและ

เครื่องดื่มธุรกิจแฟรนไชส์ของผู้บริโภค ได้แก่ ลักษณะการรับประทานอาหารในร้านอาหาร โอกาสในการรับประทานอาหารในร้านอาหาร 

ความถี่ในการรับประทานอาหารและเครื่องดื่ม ประเภทของร้านอาหารและเครื่องดื่มที่ใช้บริการบ่อยที่สุด เหตุผลในการเลือกประเภทของ

ร้านอาหารและเครือ่งดืม่ทีใ่ช้บรกิาร สถานทีต่ัง้ของร้านอาหารและเครือ่งดืม่แฟรนไชส์ ค่าใช้จ่ายโดยเฉลีย่ในการซือ้อาหารและเครือ่งดืม่ ส่วน

ที่ 3 ความต้องการของผู ้บริโภคต่อกลยุทธ์การตลาดของธุรกิจแฟรนไชส์ร้านอาหารและเครื่องดื่มในเขตเทศบาลเมืองนครพนม  

เป็นแบบสอบถามท่ีใช้วัดระดับความต้องการของผู้บริโภคในด้านผลิตภัณฑ์/บริการ ด้านราคา ด้านสถานที่ และด้านการส่งเสริมการตลาด 

ด้านบุคลากร ด้านกระบวนการ ด้านลักษณะทางกายภาพ 

 3.3 การเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยได้ด�าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลตามขั้นตอน ดังนี้ 1) วางแผนการเก็บรวบรวมข้อมูล  

จัดท�าหนังสือขอความร่วมมือไปยังร้านอาหารและเครื่องดื่มที่เป็นกลุ่มตัวอย่างในการเก็บรวบรวมข้อมูลของผู้ประกอบการ 2) ขอความร่วม

มือจากผู้ประกอบการและผู้บริโภคท่ีเคยใช้บริการร้านอาหารและเครื่องดื่ม เพื่อขอความร่วมมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลและตอบ

แบบสอบถาม 3) ผู้วิจัยเตรียมแบบสอบถามและแบบสอบถามแบบมีโครงสร้าง ให้เพียงพอกับจ�านวนกลุ่มตัวอย่าง และ 4) น�าแบบสอบถาม

ซึ่งวัดคุณภาพแล้วไปให้กลุ่มตัวอย่างที่ศึกษาให้ข้อมูล

 3.4  การวิเคราะห์ข้อมูล 

  1. เมื่อรวบรวมแบบสอบถามตามความต้องการแล้ว ผู้วิจัยจะต้องตรวจสอบความถูกต้องและสมบูรณ์ของ

แบบสอบถามและแบบสอบถามแบบมีโครงสร้าง 

  2.  น�าข้อมูลท่ีได้จากแบบสอบถามแบบมีโครงสร้างทั้ง 4 ส่วน มาสังเคราะห์รวมกันเป็นภาพรวมของผู้ประกอบการ 

โดยท�าการสรุปทีละส่วน เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการก�าหนดแนวทางการพัฒนากลยุทธ์การตลาดของร้านอาหารและเครื่องดื่มต่อไป

  3.  น�าแบบสอบถามมาท�าการลงรหัส (Coding) แล้วน�าข้อมูลมาบันทึกลงในคอมพิวเตอร์ เพื่อประมวลผลด้วยโปรแกรม 

SPSS (Statistical Package for Social Sciences) For Windows มีรายละเอียด ดังนี้

   3.3.1  วิเคราะห์ข้อมูลเชิงพรรณา (Descriptive Analysis) 

     1)  ข้อมูลทั่วไป ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษาสูงสุด อาชีพ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน สถานภาพ และพฤติกรรม

การใช้บริการร้านอาหารและเครื่องดื่มแฟรนไชส์ โดยใช้สถิติแจกแจงความถี่และค่าร้อยละ (Percentage)

     2) ข้อมูลความต้องการของผู้บริโภคต่อกลยุทธ์ทางการตลาดของร้านอาหารและเครื่องดื่ม ในด้านผลิตภัณฑ์ 

ราคา สถานที่ และการส่งเสริมการตลาด ด้านบุคลากร ด้านกระบวนการ ด้านลักษณะทางกายภาพ ใช้มาตรวัดแบบ Likert Scale และใช้

ระดับการวัดข้อมูลประเภทอันตรภาคชั้น (Interval Scale) ซึ่งก�าหนดค่าระดับคะแนนความต้องการ ดังนี้

      ระดับความต้องการ ค่าน�้าหนักคะแนน

      มากที่สุด  5

      มาก   4

      ปานกลาง  3

      น้อย   2

      น้อยที่สุด  1
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      เกณฑ์เฉลีย่ระดบัความต้องการของผูบ้รโิภคทีม่ต่ีอกลยทุธ์การตลาดของธรุกจิแฟรนไชส์ร้านอาหารและเคร่ือง

ดื่มในเขตเทศบาลเมืองนครพนม ใช้สูตรค�านวณช่วงกว้างของชั้น ดังนี้ (มัลลิกา บุนนาค. 2542 : 29)

      ความกว้างของอันตรภาคชั้น  = คะแนนสูงสุด – คะแนนต�่าสุด

      ช่วงคะแนน

      = 5 – 1  = 0.80

      5

      ซึ่งสามารถแปลความหมายได้ดังนี้

      4.21 – 5.00 หมายความว่า ผู้บริโภคมีความต้องการในระดับมากที่สุด

      3.41 – 4.20 หมายความว่า ผู้บริโภคมีความต้องการในระดับมาก

      2.61 – 3.40 หมายความว่า ผู้บริโภคมีความต้องการในระดับปานกลาง

      1.81 – 2.60 หมายความว่า ผู้บริโภคมีความต้องการในระดับน้อย

      1.00 – 1.80 หมายความว่า ผู้บริโภคมีความต้องการในระดับน้อยที่สุด

   3.3.2  การวิเคราะห์ด้วยสถิติเชิงอนุมาน (Inferential Analysis) โดยใช้ทดสอบสมมติฐาน ดังนี้ ผู้บริโภคที่มีปัจจัยส่วน

บุคคลในด้านเพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน และสถานภาพสมรส ที่แตกต่างกัน มีความต้องการต่อกลยุทธ์การตลาด

แตกต่างกัน จะทดสอบกับแบบสอบถามส่วนที่ 2 โดยจะใช้สถิติ Independent Sample t – Test One-Way ANOVA และการทดสอบ

ความแตกต่างเป็นรายคู่ โดยวิธี LSD ที่ระดับนัยส�าคัญทางสถิติ 0.05

4.  ผลการด�าเนินงาน/ผลการวิจัย 

 1.  การวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้บริโภค

    ผู้บริโภคส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ�านวน 229 คน คิดเป็นร้อยละ 59.6 มีอายุ 21-30 ปี จ�านวน 137 คน คิดเป็นร้อยละ 35.7 

มีระดับการศึกษาสูงสุดในระดับต�่ากว่าหรือเท่ากับมัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. จ�านวน 185 คน คิดเป็นร้อยละ 48.2 มีอาชีพนักเรียน/

นักศึกษา จ�านวน 132 คน คิดเป็นร้อยละ 34.4 มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 15,000 บาท จ�านวน 153 คน คิดเป็นร้อยละ 39.8 และมีสถานภาพ

โสด จ�านวน 204 คน คิดเป็นร้อยละ 53.1

       2. การวิเคราะห์พฤติกรรมการซื้ออาหารและเครื่องดื่มประเภทแฟรนไชส์

    ผูบ้รโิภคส่วนใหญ่นยิมรบัประทานอาหารกบัเพือ่น จ�านวน 297 คน คดิเป็นร้อยละ 77.3 โอกาสในการรบัประทานอาหาร คือ 

เลี้ยงสังสรรค์กับเพื่อน จ�านวน 239 คน คิดเป็นร้อยละ 62.2 ความถี่โดยเฉลี่ยในการรับประทานอาหารและเครื่องดื่ม น้อยกว่าหรือเท่ากับ  

2 ครั้ง/สัปดาห์ คิดเป็นร้อยละ 50

       3.  การวิเคราะห์ความต้องการของผู้บริโภคต่อกลยุทธ์ทางการตลาดของร้านอาหารและเครื่องดื่มประเภท แฟรนไชส์

    ด้านผลิตภัณฑ์/บริการ ผูบ้รโิภคส่วนใหญ่มรีะดบัความต้องการต่อกลยทุธ์ทางการตลาดของร้านอาหารและเครือ่งดืม่ประเภท

แฟรนไชส์อยู่ในระดับมากโดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.17 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ผู้บริโภคส่วนใหญ่มีระดับความต้องการระดับมากใน

ประเด็นย่อยด้านรสชาติของอาหารและเครื่องดื่ม โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.43

    ด้านราคา ผูบ้รโิภคส่วนใหญ่มรีะดบัความต้องการต่อกลยทุธ์ทางการตลาดของร้านอาหารและเครือ่งดืม่ประเภทแฟรนไชส์อยู่

ในระดบัมาก โดยมค่ีาเฉลีย่เท่ากบั 4.32 เมือ่พจิารณาเป็นรายข้อพบว่า ผู้บรโิภคส่วนใหญ่มรีะดบัความต้องการระดบัมากในประเดน็ย่อยด้าน

รสชาติที่ได้รับคุ้มค่ากับเงินที่จ่ายไป โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.39

   ด้านสถานที่ ผู้บริโภคส่วนใหญ่มีระดับความต้องการต่อกลยุทธ์ทางการตลาดของร้านอาหารและเครื่องดื่มประเภทแฟรนไชส์

อยู่ในระดับมากโดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.07 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ผู้บริโภคส่วนใหญ่มีระดับความต้องการระดับมากในประเด็นย่อย

ลูกค้าสามารถเห็นร้านได้อย่างชัดเจน โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.19

    ด้านการส่งเสริมการตลาด ผู้บริโภคส่วนใหญ่มีระดับความต้องการต่อกลยุทธ์ทางการตลาดของร้านอาหารและเครื่องดื่ม 

ประเภทแฟรนไชส์อยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.08 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ผู้บริโภคส่วนใหญ่มีระดับความต้องการ 

ระดับมากในประเด็นย่อยมีรูปภาพตัวอย่างสินค้าแสดงให้เห็นอย่างชัดเจน โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.20
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    ด้านบคุลากร ผูบ้รโิภคส่วนใหญ่มรีะดบัความต้องการต่อกลยทุธ์ทางการตลาดของร้านอาหารและเครือ่งดืม่ประเภทแฟรนไชส์

อยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.08 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ผู้บริโภคส่วนใหญ่มีระดับความต้องการระดับมากในประเด็นย่อย

พนักงานความรู้เรื่องอาหารและเครื่องดื่ม โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.20

  ด้านกระบวนการ ผู้บริโภคส่วนใหญ่มีระดับความต้องการต่อกลยุทธ์ทางการตลาดของร้านอาหารและเครื่องดื่มประเภทแฟ

รนไชส์อยูใ่นระดบัมาก โดยมค่ีาเฉลีย่เท่ากบั 4.34 เมือ่พจิารณาเป็นรายข้อพบว่า ผูบ้รโิภคส่วนใหญ่มรีะดบัความต้องการระดบัมากในประเดน็

ย่อยความรวดเร็วในการปรุงอาหารและเครื่องดื่ม และข้อการค�านวณค่าบริการอย่างถูกต้อง โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.36

    ด้านลักษณะกายภาพ ผู้บริโภคส่วนใหญ่มีระดับความต้องการต่อกลยุทธ์ทางการตลาดของร้านอาหารและเครื่องดื่มประเภท

แฟรนไชส์อยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.29 เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ผู้บริโภคส่วนใหญ่มีระดับความต้องการระดับมากใน

ประเด็นย่อยมีที่ส�าหรับให้ลูกค้าพักรออาหารและเครื่องดื่ม โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.34

 4.  การสังเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากผู้ประกอบการ

    ผูใ้ห้สมัภาษณ์ส่วนใหญ่เป็นเจ้าของกจิการ หรอืผูจ้ดัการร้านทีม่อี�านาจและสทิธิข์าดในการตดัสนิใจของร้านอาหารและเครือ่ง

ดื่มแห่งนั้น ๆ ระยะเวลาในการท�างานตั้งแต่ 3 ปีข้ึนไป มีรูปแบบการด�าเนินธุรกิจของธุรกิจแฟรนไชส์ประเภทอาหารและเคร่ืองดื่มในเขต

เทศบาลเมืองนครพนม โดยส่วนใหญ่เปิดในห้างสรรพสินค้าในจังหวัด เช่น Big C และ Lotus แต่มีบางแห่งที่ตั้งอยู่โดดเดี่ยวในย่านการค้า

ของจังหวัด เช่น ร้านชาบูอินดี้ หรือร้านจุดสามจุด โดยการด�าเนินธุรกิจมีทั้งรูปแบบกิจการเจ้าของคนเดียว หรือห้างหุ้นส่วนจ�ากัด บริษัท

จ�ากัด มีระยะเวลาในการเปิดกิจการไม่นาน คือไม่เกิน 5 ปี ตามการขยายเศรษฐกิจของจังหวัด จ�านวนพนักงานในร้านจะมีตั้งแต่ 3 – 8 คน 

ประเภทของสินค้าและบริการภายในร้านจะเป็นกลุ่มอาหารและเครื่องดื่มโดยเป็นรายการที่ก�าหนดโดยเจ้าของสิทธิ์ทางการค้า กลุ่มลูกค้า

ของร้านอาหารและเครื่องดื่มแฟรนไชส์ จะแบ่งเป็นกลุ่มวัยรุ่นไปจนถึงบุคลคลทั่วไป และครอบครัว โดยมีการให้บริการในรูปแบบอื่น เช่น 

บางกิจการเป็น Pizza จะมีบริการสั่งทาง Online หรือมีการส่งสินค้าตามที่อยู่ของลูกค้า

  แนวทางการประกอบธุรกิจของแฟรนไชส์ประเภทอาหารและเครื่องดื่ม ได้แก่ 1) ด้านผลิตภัณฑ์และบริการผู้ประกอบการจะ

ต้องด�าเนนิการภายใต้เจ้าของสทิธ์ิ โดยมรีายการอาหารและบรกิารมาจากเจ้าของสทิธิ ์จะไม่มกีารเพิม่เตมิได้โดยอสิระ แต่จะสามารถวางแผน

ในการจัดซื้อวัตถุดิบที่จะใช้ในการจ�าหน่ายได้ โดยต้องพยากรณ์ยอดขายหรือความต้องการของลูกค้าประกอบการตัดสินใจวางแผน 2) ด้าน

ราคา ด�าเนินการด้านราคาโดยใช้ราคาจ�าหน่ายจากเจ้าของสิทธิ์ 3) ด้านช่องทางการจัดจ�าหน่าย เน้นในห้างสรรพสินค้าท�าให้สอดคล้องกับ

กลุ่มเป้าหมายหรือตั้งอยู่ในย่านการค้า โดยต้องจัดตกแต่งร้านที่ให้ความสะดวกสบายในการเข้าไปใช้บริการ และสถานที่จอดรถ การจราจร 

ค่าออกแบบ ค่าตกแต่งร้าน เครื่องมืออุปกรณ์ ระบบไฟฟ้า น�้า เครื่องปรับอากาศเป็นส่วนของผู้ซื้อสิทธิ์ 4) ด้านการส่งเสริมการตลาด 

ผู ้รับสิทธิ์หรือเจ้าของร้านไม่ต้องด�าเนินการเพียงแต่เจ้าของธุรกิจจะต้องจ่ายเงินสมทบเข้าเป็นค่าการตลาดให้กับเจ้าของสิทธิ์ด้วย  

5) ด้านบุคลากร จ�านวนพนักงานในร้านส่วนใหญ่จะมีประมาณ 3 – 8 คน และในการบริหารด้านบุคลากรจะได้รับการอบรมและแนวทาง

จากเจ้าของสิทธิ์ ส่วนการคัดเลือกบุคลากรเข้ามาท�างาน เจ้าของกิจการจะเป็นผู้คัดเลือกเองที่สาขา 6) ด้านกระบวนการ ร้านอาหารและ

เครื่องดื่มที่เป็นแฟรนไชส์ส่วนมาจะต้องปฏิบัติตามสัญญาที่เจ้าของสิทธิ์มีให้ เช่น การอบรมพนักงาน การส่ังซ้ือวัตถุดิบ การจัดรายการส่ง

เสริมการตลาด บางร้านจะต้องจัดพร้อมกันทุกสาขาร่วมกับส่วนกลาง 7) ด้านลักษณะทางกายภาพ การประกอบธุรกิจแฟรนไชส์ประเภท

อาหาร จาการส�ารวจข้อมูลในปัจจุบันจะพบว่าผู้บริโภคส่วนใหญ่ให้ความส�าคัญกับที่ตั้ง และลักษณะการจัดร้านให้มีความสะดวกสบาย  

ทั้งที่จอดรถ บรรยากาศภายในร้านที่เย็นสบายให้ความรู้สึกผ่อนคลายและมีภาพพจน์ที่ดี

   แนวทางการประกอบธุรกิจในอนาคตของแฟรนไชส์ประเภทอาหารและเครื่องดื่ม ได้แก่ 1) ด้านผลิตภัณฑ์และบริการ  

เน้นที่ความต้องการของผู้บริโภคเป็นหลักโดยใส่ใจในเรื่องคุณภาพของวัตถุดิบมากขึ้นตามความต้องการของผู้บริโภค 2) ด้านราคา ส่วนมาก

ใช้ราคาจากเจ้าของสิทธิ์ที่วางไว้แล้ว 3) ด้านสถานที่ เน้นที่ความสะดวกสบายของการเข้ามาใช้บริการ จุดจอดรถ การเดินทางสะดวก  

4) ด้านการส่งเสริมการตลาด โดยมากร้านอาหารและเครื่องดื่มจะเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการตลาดกับเจ้าของสิทธิ์ แต่บางร้านจะมีการส่ง

เสริมการตลาดเพิม่เตมิในรปูแบบอืน่ เช่น การใช้บตัรสะสม การแจกใบปลวิ และการเน้นให้บรกิารทีด่ขีองพนกังาน 5) ด้านบคุลากร โดยมาก

จะเน้นการรบัพนกังานทีม่คีณุภาพ รกังานบรกิาร และจะต้องมกีารจดัอบรมพนกังานอยูต่ลอดเวลา 6) ด้านกระบวนการ การด�าเนนิส่วนใหญ่

จะท�าตามสัญญา ในเรื่องการซื้อวัตถุดิบ การร่วมกิจกรรมการส่งเสริมการตลาด การอบรมพนักงาน

 5.  การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อทดสอบสมมติฐาน

    สมมติฐาน คือ ผู้บริโภคที่มีปัจจัยส่วนบุคคลในด้านเพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้ต่อเดือนและสถานภาพการสมรส

ที่แตกต่างกัน มีความต้องการต่อกลยุทธ์การตลาดแตกต่างกัน โดยสรุปจ�าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล ดังนี้
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คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

  5.1  ด้านเพศ และอายุ จากการวิเคราะห์สรุปได้ว่า ผู้บริโภคที่มีปัจจัยส่วนบุคคลในด้านเพศ และด้านอายุที่แตกต่างกัน  

มคีวามต้องการต่อกลยทุธ์การตลาดในด้านผลติภณัฑ์/บรกิาร ด้านราคา ด้านสถานที ่ด้านการส่งเสรมิการตลาด ด้านบคุลากร ด้านกระบวนการ 

และด้านลักษณะทางกายภาพ ไม่แตกต่างกัน

  5.2  ด้านระดบัการศกึษาสงูสดุ จากการวเิคราะห์สรปุได้ว่า ผูบ้รโิภคทีม่ปัีจจยัส่วนบคุคลในด้านระดบัการศกึษาท่ีแตกต่างกนั 

มคีวามต้องการต่อกลยทุธ์การตลาดในด้านผลตภิณัฑ์/บรกิาร ด้านราคา ด้านสถานที ่ด้านการส่งเสรมิการตลาด ด้านบคุลากร ด้านกระบวนการ 

และด้านลักษณะทางกายภาพ ไม่แตกต่างกนั ส่วนผูบ้รโิภคทีม่ปัีจจยัส่วนบคุคลในด้านระดับการศกึษาทีแ่ตกต่างกนั มคีวามต้องการต่อกลยทุธ์

การตลาดในด้านบุคลากรแตกต่างกัน อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งได้น�าไปทดสอบความแตกต่างเป็นรายคู่ด้วยวิธีของ Schef-

fe ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเปรียบเทียบความต้องการของผู้บริโภคที่มีต่อกลยุทธ์การตลาดด้านบุคลากร พบว่า ผู้บริโภคที่มีปัจจัยส่วนบุคคล

จ�าแนกตามระดับการศึกษาสูงสุดระดับต่าง ๆ มีความต้องการต่อกลยุทธ์การตลาดด้านบุคลากร ไม่แตกต่างกัน

  5.3  ด้านอาชพี และด้านรายได้เฉลีย่ จากการวเิคราะห์สรปุได้ว่า ผูบ้รโิภคทีม่ปัีจจยัส่วนบคุคลในด้านอาชพี และด้านรายได้ท่ี

แตกต่างกัน มีความต้องการต่อกลยุทธ์การตลาดในด้านผลติภัณฑ์/บริการ ด้านราคา ด้านสถานที่ ด้านการส่งเสริมการตลาด ด้านบุคลากร 

ด้านกระบวนการ และด้านลักษณะทางกายภาพ ไม่แตกต่างกัน

   5.4 ด้านสถานภาพการสมรส จากการวเิคราะห์สรปุได้ว่า ผูบ้รโิภคทีม่ปัีจจยัส่วนบุคคลในด้านสถานภาพการสมรสทีแ่ตกต่าง

กัน มีความต้องการต่อกลยุทธ์การตลาดที่แตกต่างกันอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ในด้านการส่งเสริมการตลาด และด้านลักษณะ

ทางกายภาพ ซึ่งได้น�าไปทดสอบความแตกต่างเป็นรายคู่ด้วยวิธีของ Scheffe ผลการทดสอบความแตกต่างของความต้องการของผู้บริโภคที่

มีต่อกลยุทธ์การตลาดด้านการส่งเสริมการตลาด จ�าแนกตามสถานภาพการสมรสของผู้บริโภคเป็นรายคู่ พบว่า สถานภาพการสมรสของ 

ผูบ้รโิภคกลุม่ต่าง ๆ  มคีวามต้องการต่อกลยทุธ์การตลาดด้าน การส่งเสรมิการตลาด แตกต่างกันอย่างมีนยัส�าคญัทางสถติริะดบั 0.05 จ�านวน 

1 คู ่ได้แก่ กลุม่ทีม่สีถานภาพการสมรส หม้าย/หย่าร้าง/แยกกนัอยู ่มคีวามต้องการต่อกลยทุธ์ทางการตลาดด้านการส่งเสรมิการตลาดมากกว่า 

กลุม่ทีม่สีถานภาพการสมรสโสดและผลการวเิคราะห์ผลการทดสอบความแตกต่างของความต้องการของผูบ้รโิภคทีมี่ต่อกลยทุธ์การตลาดด้าน

ลกัษณะกายภาพ จ�าแนกตามสถานภาพการสมรสของผูบ้รโิภคเป็นรายคู ่พบว่า สถานภาพการสมรสของผูบ้รโิภคกลุม่ต่าง ๆ  มคีวามต้องการ

ต่อกลยุทธ์การตลาดด้านลักษณะกายภาพ แตกต่างกันอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติระดับ 0.05 จ�านวน 1 คู่ ได้แก่ กลุ่มที่สมรสแล้ว  

มีความต้องการต่อกลยุทธ์ทางการตลาดด้านการส่งเสริมการตลาดมากกว่ากลุ่มที่มีสถานภาพโสด

5.  อภิปรายผล สรุปและข้อเสนอแนะ 

 จากผลการวิจัย อภิปรายผลได้ดังนี้ 

       1.  ผลจากการวิเคราะห์ข้อมูลท่ัวไปของผู้บริโภค พบว่า ผู้บริโภคส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุระหว่าง 21–30 ปี มีระดับการ

ศกึษาสงูสดูในระดบัต�า่กว่าหรอืเทยีบเท่ามธัยมศกึษาตอนปลาย/ปวช. อาชีพนกัเรยีน/นกัศกึษา มรีายได้เฉลีย่ต่อเดอืน 15,000 และมสีถานภาพ

โสด ซึ่งผลการศึกษาสอดคล้องกับงานวิจัยของณัฐธิชา ชาญวิทย์การ (2562) ศึกษาเรื่อง การศึกษาปัจจัยส่วนผสมทางการตลาดในมุมมอง

ของผู้บริโภค และปัจจัยคุณค่าตราสินค้าที่มีผลต่อความจงรักภักดีในตราสินค้าของผู้บริโภคกาแฟแฟรนไชส์ในกรุงเทพมหานคร ผลการวิจัย 

พบว่า ผู้สอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีช่วงอายุอยู่ในช่วง Generation Y ซึ่งมีระดับการศึกษาระดับปริญญาตรี เป็นพนักงาน

เอกชน และมีรายได้ 30,001 - 40,000 บาท

 2. จากผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมการซื้ออาหารและเครื่องดื่มแฟรนไชส์ พบว่า ผู้บริโภคส่วนใหญ่ไปรับประทาน

อาหารและเครื่องดื่มในร้านกับเพื่อนในโอกาสเลี้ยงสังสรรค์ ความถี่โดยเฉล่ียในการรับประทานอาหารและเครื่องดื่มน้อยกว่าหรือเท่ากับ 2 

ครั้งต่อสัปดาห์ ประเภทของร้านอาหารและเครื่องดื่มท่ีเข้าไปใช้บริการ คือร้านอาหารและเครื่องดื่มแฟรนไชส์ในประเทศไทยโดยเหตุผลใน

การเลือกประเภทของร้านอาหารและเครื่องดื่มมากที่สุดคือ ราคา รองลงมาคือ เมนูอาหารที่เหมาะกับตนเอง สถานที่ตั้งของร้านอาหารและ

เครือ่งดืม่ทีเ่ลอืกใช้บรกิาร คอื ร้านแฟรนไชส์ในห้างสรรพสนิค้าซ่ึงผลการศกึษาสอดคล้องกับงานวจิยัของณัฐธดิา ชาญวทิย์การ (2562) ศกึษา

เรื่อง การศึกษาปัจจัยส่วนผสมทางการตลาดในมุมมองของผู้บริโภค และปัจจัยคุณค่า ตราสินค้าที่มีผลต่อความจงรักภักดีในตราสินค้าของ 

ผูบ้รโิภคกาแฟแฟรนไชส์ในกรงุเทพมหานคร พบว่า ความถีใ่นการใช้บรกิารกาแฟ 2-3 ครัง้ต่อสปัดาห์ โดยส่วนใหญ่ใช้บรกิารเวลาช่วง 06.00 

- 09.00 น. ซึ่งมีค่าใช้จ่ายโดยเฉลี่ย 51-70 บาท 
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 3.  จากผลการวิเคราะห์ความต้องการของผู้บริโภคต่อกลยุทธ์ทางการตลาดของร้านอาหารและเครื่องดื่ม   แฟรนไชส์ พบว่า 

  ด้านผลติภณัฑ์/บริการ ผูต้อบแบบสอบส่วนใหญ่มคีวามต้องการในด้านผลติภณัฑ์/บรกิารในระดบัมากในประเดน็ย่อยรสชาติ

อาหารและเครื่องดื่ม รองลงมาคือคุณภาพของวัตถุดิบ เนื่องจากการเลือกรับประทานอาหารและเครื่องดื่มของผู้บริโภคในปัจจุบันนอกจาก

จะค�านึงถึงรสชาติเป็นหลักแล้วยังค�านึงถึงเรื่องคุณภาพของวัตถุดิบด้วย คือ วัตถุดิบที่มีคุณภาพ สด สะอาด ปลอดภัย ซึ่งผลการศึกษา

สอดคล้องกับงานวิจัยของสว่างพงษ์ แซ่จึง (2559) ได้ศึกษาเรื่อง ปัจจัยแห่งความส�าเร็จในการประกอบธุรกิจแฟรนไชส์ร้านอาหาร ผลการ

วิจัยพบว่า ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกบริโภคอาหารจากร้านอาหารแฟรนไชส์จะประกอบไปด้วย ด้านผลิตภัณฑ์ ประกอบด้วย 

ความสะอาดของอาหาร รสชาติของอาหารอร่อย รสชาติอาหารที่มีมาตรฐาน และสอดคล้องกับงานวิจัยของรุ่งโรจน์ เจือสนิท (2563)  

ได้ศกึษาเรือ่ง การพัฒนางานบรกิารในธรุกจิแฟรนไชส์ร้านอาหารซานตาเฟ่ สเตก็ ในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการศกึษา พบว่า เหตผุลทีล่กูค้า

เลือกมาเข้ารับบริการที่ร้าน เพราะชอบในรสชาติของอาหารมากที่สุด และสอดคล้องกับงานวิจัยของสิตานันท์ วงสกุลไพศาล (2559) เรื่อง 

ส่วนประสมทางการตลาด คุณค่าตราสินค้า และ การรับรู้ที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อเครื่องดื่มตราชอบชาของผู้บริโภคกรุงเทพมหานครและ

ปริมณฑล ผลการศึกษา พบว่าผู้บริโภคให้ความส�าคัญกับปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดด้านผลิตภัณฑ์ ที่สุด โดยปัจจัยส�าคัญที่สุดที่ท�าให้

เลือกซื้อผลิตภัณฑ์ตราชอบชาคือรสชาติเครื่องดื่ม คิดเป็นร้อยละ 45.00

  ด้านราคา ผู้บริโภคส่วนใหญ่มีความต้องการด้านราคาในระดับมาก ในประเด็นย่อยรสชาติที่ได้รับคุ้มค่ากับเงินที่จ่ายไป  

ซึง่ผูบ้รโิภคได้ให้ความส�าคญักับรสชาต ิและยนิดีจ่ายเงนิเพือ่บรโิภคอาหารและเครือ่งดืม่ทีม่รีสชาตทิีด่ ีซึง่ผลการศกึษาสอดคล้องกบังานวิจยั

ของนิยมาภรณ์ ช่วยชูหนู (2559) ได้ศึกษาเรื่อง ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซ้ือสินค้าผ่านทางสังคมออนไลน์ ผลการศึกษาพบว่า 

การวิเคราะห์ระดับปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซ้ือสินค้าผ่านสังคมออนไลน์ ด้านราคา ประเด็นย่อย มีราคาเหมาะสมกับคุณภาพสินค้า  

มีระดับความคิดเห็นมากที่สุด 

  ด้านสถานที่ ผู้บริโภคส่วนใหญ่มีความต้องการด้านสถานที่ในระดับมาก ในประเด็นย่อย ลูกค้าสามารถมองเห็นร้านได้อย่าง

ชัดเจน ซึ่งผู้บริโภคส่วนใหญ่ตัดสินใจเรื่องสถานท่ีจากภาพพจน์/ภาพลักษณ์ของสถานที่ที่ดูดีและมองเห็นได้อย่างชัดเจน ซึ่งผลการศึกษา

สอดคล้องกับงานวิจัยของวรรณวจี ดิสกะประกาย (2561) ได้ศึกษาเรื่องปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าของผู้บริโภคเครื่องดื่ม 

All Café ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ผลการศึกษา พบว่า ส่วนประสมทางการตลาดด้านสถานที่ ประเด็นย่อย สถานที่จัดจ�าหน่าย

สามารถเดินทางไปได้สะดวก มีระดับความคิดในระดับมาก ค่าเฉล่ีย 4.04 และสอดคล้องกับงานวิจัยของศิรประภา นพชยยา (2558)  

ศึกษาเรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อกาแฟจากร้านคาเฟ่ อเมซอน ในสถานีบริการน�้ามัน ปตท. ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร

และปรมิณฑล ผลการวจิยั พบว่า ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดทีม่ผีลต่อการตดัสนิใจซือ้กาแฟจากร้านคาเฟ่อเมซอน ในสถานบีรกิารน�า้มนั 

ปตท. ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล คือ สถานที่ตั้งร้านสามารถหาได้ง่าย คิดเป็นร้อยละ 29 

  ด้านการส่งเสรมิการตลาด ผูบ้รโิภคส่วนใหญ่มีความต้องการด้านการส่งเสริมการตลาดในระดบัมาก ในประเด็นย่อยมรีปูภาพ

ตัวอย่างสินค้าแสดงให้เห็นอย่างชัดเจน เนื่องจากในการตัดสินใจสั่งซื้ออาหารและเครื่องดื่ม ผู้บริโภคมักชอบดูภาพของอาหารและเครื่องดื่ม

ประกอบเสมอเนื่องจากปัจจุบันร้านอาหารและเครื่องดื่มมีเมนูอาหารและเครื่องดื่มใหม่ ๆ ออกมาเสมอ ดังนั้น รูปภาพจึงมีส่วนให้ตัดสิน

ใจง่ายขึ้น 

  ด้านบุคลากร ด้านกระบวนการ และด้านลักษณะทางกายภาพ ผู้บริโภคส่วนใหญ่มีความต้องการทั้ง 3 ด้านในระดับมาก  

โดยด้านบคุลากรมคีวามต้องการระดบัมากในประเดน็ย่อยพนกังานมคีวามรูเ้รือ่งอาหารและเครือ่งดืม่ ท�าให้ผู้บรโิภคได้รบัค�าแนะน�าอย่างถกู

ต้อง เพียงพอจากพนักงานได้ ด้านกระบวนการมีความต้องการระดับมากในประเด็นย่อยความรวดเร็วในการปรุงอาหารและเครื่องดื่ม  

และด้านลกัษณะทางกายภาพมคีวามต้องการระดบัมาก ในประเดน็ย่อย มทีีส่�าหรบัให้ลกูค้าพกัรออาหารและเคร่ืองดืม่ ซ่ึงสอดคล้องกบังาน

วิจัยของอัฏฐมา บุญปาลิต (2561) ศึกษาเรื่อง กลยุทธ์การตลาดที่เหมาะสมกับร้านอาหาร/ภัตตาคารในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการศึกษา  

พบว่า ด้าน บุคลากร พนักงานผู้ให้บริการในร้านอาหาร/ภัตตาคาร ถือเป็นหัวใจส�าคัญที่ท�าให้กระบวนการให้บริการด�าเนินไปได้อย่างราบ

รื่น พนักงานควรได้รับการอบรมในการบริการเพื่อให้สามารถให้บริการได้อย่างถูกต้องรวดเร็ว ดูแล ลูกค้าทันทีที่ลูกค้าเข้ามาใช้บริการและ

บริการได้ดีอย่างสม�่าเสมอ ร้านอาหาร/ภัตตาคารควรจัดให้พนักงานสวมเครื่องแบบที่สะอาดเรียบร้อยรวมถึงปลูกฝังให้บริการท่ีมีไมตรีจิต 

ยิ้มแย้มแจ่มใส ด้านกระบวนการให้บริการ ควรมีบริการที่เต็ม รูปแบบ ตั้งแต่ก้าวเข้ามาในร้านต้องมีการรับค�าสั่งอาหาร เสิร์ฟอาหาร 

โดยมีมาตรฐานบริการที่ดี รวดเร็ว ถูกต้อง ด้านลักษณะทางกายภาพ มีบริเวณโดยรอบที่สะอาด สามารถเห็นวิวภายนอกได้ดี 
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 ข้อเสนอแนะที่ได้จากงานวิจัย

 1.  ผู้ประกอบการควรเน้นรูปแบบของสินค้าให้ตอบสนองกับความต้องการของกลุ่มผู้บริโภค เหมาะกับสตรี มีความทันสมัย  

โดดเด่น แปลกตา 

 2.  ผู้ประกอบการควรให้ความส�าคัญในการตกแต่งร้านให้มีความทันสมัย สะดวกสบาย มีบรรยากาศที่ดี ให้เหมาะสมกับความ

ต้องการที่เป็นคนสมัยใหม่แต่เน้นราคาให้เหมาะสมไม่แพงเกินไป

 3.  ผูป้ระกอบการควรให้ความส�าคญัในเรือ่งของรสชาตขิองอาหารและเครือ่งดืม่ เมนอูาหารต้องมรีปูภาพแสดงให้เหน็ชัดเจนและ

สวยงาม และควรเน้นทักษะการให้ค�าแนะน�าในการสัง่อาหารและเครือ่งดืม่แก่พนกังานรวมทัง้บรรยากาศภายในร้านควรมคีวามสะดวกสบาย

น่าเข้าไปใช้บริการ
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แนวทางการเพิ่มจ�านวนการเปิดใช้บริการบัตรเดบิตของ

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขานาน้อย

The Approach to Increase Debit Card Usage of 

Bank for Agriculture and Agricultural Cooperatives, Na Noi Branch

สุพรรณิการ์ เกียรติอนันต์1 

Supannikar Kiatanant¹

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขานาน้อย 

บทคัดย่อ

 การศึกษาวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ทราบถึงสาเหตุและปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลกับการไม่ใช้บัตรเดบิต ธ.ก.ส. 

และเพื่อพัฒนาคุณภาพการบริการรวมถึงประสิทธิภาพในการท�างาน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ 1) กลุ่มลูกค้ามีบัญชีกับ ธ.ก.ส. 

สาขานาน้อย แต่ไม่มบีตัรเดบติ ธ.ก.ส. จ�านวน 200 คนและ 2) กลุม่ลกูค้าไม่มบีญัชกีบั ธ.ก.ส. สาขานาน้อย และไม่มบีตัรเดบติ ธ.ก.ส. จ�านวน 

100 โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บข้อมูล สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน เพื่ออธิบายข้อมูลเบื้องต้นของกลุ่มตัวอย่าง จากผลการศึกษาพบว่า สาเหตุที่ลูกค้าไม่สมัครใช้บัตรเดบิต ธ.ก.ส. ส�าหรับกรณีลูกค้า

มีบัญชีกับ ธ.ก.ส. สาขา นาน้อย แต่ไม่มีบัตรเดบิต ธ.ก.ส. คือลูกค้ากลุ่มนี้ไม่มีความรู้เกี่ยวกับบัตรเดบิต ธ.ก.ส. ดังนั้น ธ.ก.ส. สาขานาน้อย 

ควรสร้างความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับข้อมูลบัตรเดบิตในช่องทางการสื่อสารต่าง ๆ ส�าหรับกรณีลูกค้าไม่มีบัญชีกับ ธ.ก.ส. สาขา นาน้อย  

และไม่มบีตัรเดบติ ธ.ก.ส. คอืลกูค้ากลุม่นีม้คีวามไม่แน่ใจในการสมคัรบตัรเดบติ ธ.ก.ส. ซึง่หากอยากให้ลกูค้าสนใจในการใช้บรกิารบตัรเดบติ

ต้องสร้างความน่าสนใจ เช่น ค่าธรรมเนียมของบัตรเดบิต 

ค�าส�าคัญ: ธ.ก.ส. บัตรเดบิต ลูกค้า และส่วนประสมการตลาดบริการ

Abstract

 The objectives of this research were to find the causes and Service Marketing Mix factors effected to the 

problems why customers do not apply for BAAC debit card and to improve service quality and performance. The 

sample groups were 1) 200 Customers who have BAAC accounts of Na Noi branch without BAAC debit card and, 2) 100 

Customers who do not have BAAC accounts of Na Noi branch with BAAC debit card. Data were collected by using 

questionnaires. The statistics used for data analysis were frequency, percentage, mean, standard deviation to explain 

the basic data of the sample. The findings revealed that the reason why customers do not apply for BAAC debit card 

in case customers have BAAC account because they don’t have knowledge about BAAC debit card. Therefore, Na Noi 

Branch should provide knowledge and understanding about debit card information in various communication channels. 

In case the customer does not have an account with BAAC Na Noi branch and does not have a BAAC debit card. These 

customers are uncertain whether they should apply for a BAAC debit card. If BAAC would like customers to be  

interested in debit card services, BAAC must attract them by offering a reasonable debit card fee. 

Keyword: BAAC, Debit card, Customer and Service Marketing Mix

1. บทน�า

 การเปลีย่นแปลงทางเทคโนโลยอีย่างรวดเรว็ส่งผลให้พฤตกิรรมของลกูค้าเปลีย่นแปลงไปใช้บรกิาร Online มากขึน้ ท�าให้ธนาคาร

พาณชิย์ต้องปรบัตวัธรุกิจธนาคารให้มบีรกิารผลติภณัฑ์ทางการเงนิทีต่อบโจทย์ลกูค้ามากยิง่ขึน้ โดยเฉพาะบรกิารบตัรเดบติท่ีให้บริการมคีวาม

หลากหลายเพ่ือให้ตอบโจทย์ลกูค้าแต่ละกลุม่เป้าหมาย และในปัจจบุนัพบว่าลูกค้ามแีนวโน้มทีจ่ะใช้จ่ายผ่านบตัรเดบติสูงขึน้ เนือ่งจากนโยบาย

1 ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขานาน้อย Bank for Agriculture and Agricultural Cooperatives, Na Noi Branch 
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ของรฐัทีไ่ด้กระตุ้นให้ประชาชนมกีารใช้จ่ายผ่านบตัร เดบติ ภาพรวมการใช้บตัรอเิล็กทรอนกิส์ในประเทศไทย พบว่า จ�านวนบตัรอเิลก็ทรอนกิส์ 

(บัตรเครดิต บัตรเดบิต และบัตร ATM) ณ สิ้นปี 2562 มีจ�านวนบัตรรวมทั้งสิ้น 104.1 ล้านใบ เพิ่มขึ้นร้อยละ 2.2 จากปีก่อน โดยบัตรเดบิต

และบัตรเครดิตมีจ�านวน 64.8 ล้านใบ และ 24.0 ล้านใบ เติบโตขึ้นร้อยละ 4.4 และร้อยละ 7.3 ตามล�าดับ จากปี 2561 ในขณะที่บัตร ATM 

มจี�านวน 15.3 ล้านใบลดลงจากปีก่อนหน้าร้อยละ 11.9 การลดลงของบตัร ATM ส่วนหนึง่เกดิจากประชาชนบางส่วนเปลีย่นไปสมคัรใช้บตัร

เดบิตแทนเพราะมีคุณสมบัติเพิ่มเติมท่ีสามารถใช้ช�าระค่าสินค้าและบริการทั้งจุดรับช�าระหรือร้านค้า และผ่านช่องทางออนไลน์ได้ รวมถึง

สิทธิประโยชน์พิเศษต่าง ๆ และความนิยมท่ีเพิ่มข้ึนในการถอนเงินสดโดยไม่ใช้บัตรหรือการถอนเงินผ่าน Mobile Application (รายงาน

ระบบการรับช�าระเงิน ปี 2562, 2563: ออนไลน์)

 ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เป็นสถาบนัการเงินเฉพาะกจิในสังกัดระทรวงการคลงั โดยมผีลติภณัฑ์หลกั 

คอื ผลิตภณัฑ์ด้านสนิเชือ่ และผลติภณัฑ์ด้านเงนิฝาก มช่ีองทางการให้บรกิารทีห่ลากหลายทัง้ Offline และ Online ธ.ก.ส. ได้พฒันาผลติภณัฑ์

บตัรเดบติส�าหรับใช้ถอนเงนิและรดูซ้ือสนิค้า ภายใต้ชือ่ผลติภณัฑ์ A Debit เพือ่ตอบสนองนโยบายสังคมไร้เงนิสด (Cashless society) ธ.ก.ส. 

มีคู่แข่งทางตรงคือธนาคารด้วยกันเอง ได้แก่ ธนาคารออมสิน ซึ่งเป็นธนาคารของรัฐและธนาคารพาณิชย์ต่าง ๆ  ซึ่งมีการแข่งขันที่สูงมากตาม

ความต้องการของลกูค้าทีเ่พิม่ขึน้ ทัง้ในเรือ่งของการบรกิาร ผลติภณัฑ์ทางการเงนิท่ีมคีวามหลากหลาย สิทธปิระโยชน์ทีต่รงกบัไลฟ์สไตล์ของ

ลกูค้าแล้ว ค่าธรรมเนยีมกเ็ป็นอีกปัจจยัหนึง่ทีมี่ส่วนท�าให้ลกูค้าตดัสนิใจว่าจะใช้บรกิารบตัรเดบติหรอืไม่ ธ.ก.ส. พึง่เริม่ให้บรกิารบตัรเดบติได้

ไม่นานในขณะที่ธนาคารคู่แข่งอื่น ๆ มีผลิตภัณฑ์บัตรเดบิตมานานมากแล้ว ท�าให้ ธ.ก.ส. มีส่วนแบ่งการตลาดที่น้อยตามไปด้วย อีกทั้งยังพบ

ว่าการตอบรับมีค่อนข้างน้อย เม่ือเทียบกับสัดส่วนปริมาณบัตรทั้งหมด ในขณะที่เมื่อดูข้อมูลของสาขาก็มีปริมาณการเปิดใช้งานท่ีน้อยมาก 

และในบางเดอืนไม่มกีารเปิดใช้บตัรเลย หากจะแข่งขนักบัธนาคารอืน่ในเรือ่งของความทนัสมยั ธ.ก.ส. นบัว่าเสยีเปรียบการแข่งขันเป็นอย่าง

มาก (ข้อมูลเกี่ยวกับ ธ.ก.ส., 2562: แฟ้มข้อมูล)

 ธ.ก.ส. สาขานาน้อย ตัง้อยูใ่นสงักัดของส�านกังาน ธ.ก.ส. จงัหวดัน่าน รบัผดิชอบดแูลพืน้ทีแ่ละให้บรกิารลกูค้าในเขตอ�าเภอนาน้อย 

จ�านวน 7 ต�าบล 68 หมู่บ้าน จ�านวนประชากร 10,280 ครัวเรือน มีประชากรทั้งหมด 30,081 คน (แผนธุรกิจ ธ.ก.ส. สาขานาน้อย, 2563 : 

แฟ้มข้อมูล) จากฐานข้อมูลพบว่าลูกค้า ธ.ก.ส. สาขานาน้อยขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวเทคโนโลยีบัตรเดบิตที่จะเข้ามาเปลี่ยนพฤติกรรม 

ผูบ้รโิภค และผลกระทบจากยอดการสมคัรใช้บตัรเดบติต�า่กว่าเป้าหมายทีค่วรจะเป็นมาโดยตลอด และส่งผลให้การด�าเนนิงานของสาขาด้าน

รายได้จากค่าธรรมเนียมและค่าบริการการเงิน (Free Base Income) ลดลง ผู้ศึกษาจึงสนใจศึกษาแนวทางการเพิ่มยอดการใช้บริการบัตร

เดบิต กรณีศึกษา ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขานาน้อย เพื่อให้ทราบถึงสาเหตุและปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่

มีผลกับการไม่ใช้บัตรเดบิต ธ.ก.ส. สามารถน�าข้อมูลผลการศึกษาไปใช้เป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหา และเพิ่มยอดผู้ใช้บริการบัตร  

เดบิต ธ.ก.ส. ทุกประเภทต่อไป และสามารถน�าข้อมูลที่ได้ไปก�าหนดแนวทางในการปรับปรุงและก�าหนด กลยุทธ์ในการด�าเนินงานให้บริการ 

เพื่อพัฒนาคุณภาพการบริการรวมถึงประสิทธิภาพในการท�างาน ส่งผลให้ธนาคารมีรายได้และค่าธรรมเนียมเพิ่มขึ้น

2.  การทบทวนวรรณกรรม

 2.1 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับพฤติกรรมผู้บริโภค

  Kotler, 2003, หน้า 172 คิดค้นโมเดลพฤติกรรมผู้บริโภค (Consumer Behavior Model) ที่ศึกษาเกี่ยวกับเหตุจูงใจที่ท�าให้

เกิดการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ โดยมีจุดเริ่มต้นจากการท่ีเกิดส่ิงกระตุ้น (Stimulus) ที่ท�าให้เกิดการความต้องการ ส่ิงกระตุ้นผ่านเข้ามาใน

ความรูส้กึนกึคดิของผูซ้ือ้ (Buyer’s Black Box) แล้วจะมีการตอบสนองของผูซ้ือ้ (Buyer’s Response) หรอื การตดัสินใจของผูซ้ือ้ (Buyer’s 

Purchase Decision) ฉะนัน้ การศกึษาถงึพฤตกิรรมผูซ้ื้อจงึเกีย่วข้องกบักระบวนการตดัสินใจซือ้ และปัจจยัต่าง ๆ  ทีมี่อทิธพิลต่อกระบวนการ

ตัดสินใจดังกล่าว ซึ่งปัจจัยต่าง ๆ นั้น เราสามารถแยกพิจารณาได้ 2 ประเภท คือ ปัจจัยภายใน (Internal Variable) และปัจจัยภายนอก 

(External Variable)

 2.2  แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการตัดสินใจซื้อ

  Kotler and Keller, 2012 หน้า 188 ได้กล่าวว่ากระบวนการการตัดสินใจประกอบด้วยขั้นตอนส�าคัญ 5 ขั้นตอน คือ  

(1) การเล็งเห็นถึงปัญหาหรือตระหนักถึงความต้องการ (Need Recognition) (2) การแสวงหาข่าวสาร (Search for information)  

(3) การประเมนิค่าทางเลอืกก่อนการซือ้ (Pre-Purchase Alternative Evaluation) (4) การซือ้ (Purchase) และ (5) การประเมนิทางเลอืก

หลังการซื้อ (Post-Purchase Alternative Evaluation)
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 2.3  แนวคิดและทฤษฎีส่วนประสมทางการตลาดบริการ

Kotler (2000) ได้กล่าวไว้ว่าส่วนประสมทางการตลาด ประกอบด้วย 4 ปัจจัย คือ ผลิตภัณฑ์ (Product) ราคา (Price) การจัดจ�าหน่าย 

(Place) และการส่งเสริมการตลาด (Promotion) Zeithama and Bitner (2003) ได้เสนอแนวคิดใหม่ในเรื่องส่วนประสมทางการตลาด

ส�าหรับการบริการโดยเฉพาะ ซึ่งประกอบด้วยส่วนประสมทางการตลาดดั้งเดิม หรือ 4P’s (Product, Price, Place และ Promotion)  

รวมทัง้องค์ประกอบอกี 3P’s ทีเ่พิม่เข้ามา ได้แก่ บคุคล (People) กระบวนการ (Process) และ หลกัฐานทางกายภาพ (Physical Evidence) 

เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์การตลาดในตลาดเป้าหมายหรือเป็นส่วนประกอบส�าคัญของกลยุทธ์การตลาดที่ธุรกิจต้องใช้ร่วมกนเพื่อตอบสนอง

ความต้องการของตลาดเป้าหมาย

3.  กระบวนการ/วิธีด�าเนินงาน/วิธีการวิจัย

 3.1  ขอบเขตเนื้อหา

  การศึกษาครั้งนี้มุ่งเน้นศึกษาปัจจัยส่วนประสมการตลาดบริการทั้ง 7 ด้าน ได้แก่ ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางการ

จัดจ�าหน่าย ด้านการส่งเสริมทางการตลาด ด้านบุคคล ด้านสภาพแวดล้อม และด้านกระบวนการให้บริการ ที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้

บตัรเดบติ ธ.ก.ส. และศกึษาหาสาเหตขุองการทีล่กูค้ายงัไม่ใช้บรกิารบตัรเดบติ ธ.ก.ส. เพือ่ท่ีจะเป็นแนวทางในการเพิม่ยอดการใช้บรกิารบตัร

เดบิต ธ.ก.ส. ทุกประเภทต่อไป

 3.2  ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง

  ประชากรของการวิจัยในครั้งนี้มีประชากรทั้งหมด 30,081 คน (แผนธุรกิจ ธ.ก.ส. สาขานาน้อย, 2563 : แฟ้มข้อมูล) แต่สืบ

เนื่องมาจากสถานการณ์ในปัจจุบันที่มีปัญหาเกี่ยวกับโรคระบาดโควิด-19 และระยะเวลาในการเก็บข้อมูลที่กระช้ันชิด ดังน้ันจ�านวนกลุ่ม

ตวัอย่างในการศกึษาในครัง้นีม้จี�านวน 300 ราย โดยแบ่งเป็นกลุม่ลกูค้ามบีญัชกีบั ธ.ก.ส. สาขานาน้อย แต่ไม่มบีตัรเดบติ ธ.ก.ส. จ�านวน 200 

ราย และ กลุ่มลูกค้าไม่มีบัญชีกับ ธ.ก.ส. สาขานาน้อย และไม่มีบัตรเดบิต ธ.ก.ส. จ�านวน 100 ราย โดยกลุ่มตัวอย่างทั้งสองกลุ่มได้จากการ

สุ่มแบบไม่อาศัยความน่าจะเป็น วิธีการเลือกสุ่มตัวอย่างตามสะดวก (Convenience Sampling)

 3.3  เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา

  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ แบบสอบถามที่อ้างอิงจากการศึกษาเอกสาร ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง  

โดยมีแบบสอบถามจ�านวน 2 ชุด ได้แก่ ฉบับที่ 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับความคิดเห็น กรณีลูกค้ามีบัญชีกับ ธ.ก.ส. สาขาน้อย แต่ไม่มีบัตร

เดบิต ธ.ก.ส. แบบสอบถามแบ่งเป็น 4 ส่วน ดังนี้ ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ส่วนที่ 2 การรับรู้เกี่ยวกับบริการบัตรเดบิต 

ส่วนที่ 3 ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บัตรเดบิต ส่วนที่ 4 ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับบัตรเดบิต และฉบับที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับความคิด

เห็น กรณีลูกค้าไม่มีบัญชีกับ ธ.ก.ส. สาขาน้อย และไม่มีบัตรเดบิต ธ.ก.ส. แบบสอบถามแบ่งเป็น 5 ส่วน ดังนี้ ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบ

แบบสอบถาม ส่วนที่ 2 ข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมการเลือกใช้บัตรเดบิต ส่วนที่ 3 การรับรู้เกี่ยวกับ ธ.ก.ส. และการบริการ ส่วนที่ 4 ปัจจัยที่

มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บัตรเดบิต ส่วนที่ 5 ความคิดเห็นเกี่ยวกับบัตรเดบิต

 3.4  การวิเคราะห์ข้อมูล

  ข้อมูลที่รวบรวมได้จากแบบสอบถามผู้วิจัยจะน�ามาวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมส�าเร็จรูป SPSS for Windows โดยใช้วิธิ

การ คือ สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ประกอบด้วย ค่าความถี่ (Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean)  

และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)
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4.  ผลการด�าเนินงาน/ผลวิจัย

ตารางที่ 1 ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บัตรเดบิตของผู้ตอบแบบสอบถามท่ีมีบัญชีกับธ.ก.ส. สาขาน้อย แต่ไม่มีบัตรเดบิต ธ.ก.ส.  

(N = 200)

 ปัจจัยส่วนประสมการตลาดบริการ
ความคิดเห็น

ค่าเฉลี่ย S.D. แปลผล

ด้านผลิตภัณฑ์ 4.06 0.721 มาก

ด้านราคา 3.85 0.739 มาก

ด้านช่องทางการจัดจ�าหน่าย 4.08 1.026 มาก

ด้านการส่งเสริมการตลาด 3.71 0.883 มาก

ด้านกระบวนการให้บริการ 3.95 0.743 มาก

ด้านพนักงาน/บุคลากร 4.41 0.613 มากที่สุด

ด้านลักษณะทางกายภาพ 4.48 0.631 มากที่สุด

 จากการศกึษาพบว่า ผูต้อบแบบสอบถามให้ความส�าคญักบัปัจจยัส่วนประสมการตลาดบรกิาร ดงันี ้ด้านผลติภณัฑ์ พบว่า โดยรวม

อยู่ในระดับส�าคัญมาก ด้านราคา พบว่า โดยรวมอยู่ในระดับส�าคัญมาก ด้านช่องทางการจัดจ�าหน่าย พบว่า โดยรวมอยู่ในระดับส�าคัญมาก 

ด้านช่องทางการจดัจ�าหน่าย พบว่า โดยรวมอยูใ่นระดบัส�าคัญมาก ด้านการส่งเสรมิการตลาด โดยรวมอยูใ่นระดบัส�าคญัมาก ด้านกระบวนการ

ให้บริการ พบว่า โดยรวมอยู่ในระดับส�าคัญมาก ด้านพนักงาน/บุคลากร พบว่า โดยรวมอยู่ในระดับส�าคัญมากที่สุด และด้านลักษณะทาง

กายภาพ พบว่า โดยรวมอยู่ในระดับส�าคัญมากที่สุด

ตารางที่ 2  จ�านวนและร้อยละจ�าแนกของผูต้อบแบบสอบถามทีม่บัีญชกีบัธ.ก.ส. สาขาน้อย แต่ไม่มบีตัรเดบติ ธ.ก.ส. (N = 200) ตามสาเหตุ

ที่ไม่ต้องการใช้บัตรเดบิต ธ.ก.ส.

การรับรู้ของลูกค้า ทราบ ไม่ทราบ ไม่แน่ใจ

บัตรเดบิต ธ.ก.ส. สามารถใช้ถอนเงินและช�าระค่าสินค้าและบริการได้ 31 151 18

บัตรเดบิต ธ.ก.ส. สามารถใช้ฝากเงินสดเข้าบัญชีของผู้ถือบัตรได้ที่เครื่องฝากเงินของ ธ.ก.ส. 31 151 18

บัตรเดบิต ธ.ก.ส. สามารถใช้ช�าระค่าบริการและซื้อสินค้าออนไลน์ได้ 15 167 18

บัตรเดบิต ธ.ก.ส. เป็นการใช้วงเงินในบัญชีที่ผูกกับบัตร 20 164 16

บัตรเดบิต ธ.ก.ส. ใช้โอนเงินระบบพร้อมเพย์ได้ 14 167 19

บัตรเดบิต ธ.ก.ส. สามารถเบิกถอนเงินได้สูงสุด 60,000 บาท/วัน ส�าหรับบัตรธรรมดา และ 120,000 บาท/

วัน ส�าหรับบัตรทอง
10 169 21

บัตรเดบิต ธ.ก.ส. สามารถใช้โอนเงินภายในธนาคารได้สูงสุด 60,000 บาท/วัน ส�าหรับบัตรธรรมดา และ 

120,000 บาท/วัน ส�าหรับบัตรทอง
10 169 21

บัตรเดบิต ธ.ก.ส. สามารถใช้โอนเงินระหว่างธนาคารได้สูงสุด 60,000 บาท/วัน ส�าหรับบัตรธรรมดา และ 

120,000 บาท/วัน ส�าหรับบัตรทอง
10 168 22

 จากการศกึษาพบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ การรบัรูข้องลกูค้าไม่ทราบว่าบตัรเดบติ ธ.ก.ส. สามารถใช้ถอนเงนิและช�าระค่า

สินค้าและบริการได้ ไม่ทราบว่าบัตรเดบิต ธ.ก.ส. สามารถใช้ฝากเงินสดเข้าบัญชีของผู้ถือบัตรได้ที่เครื่องฝากเงินของ ธ.ก.ส. ไม่ทราบว่าบัตร

เดบติ ธ.ก.ส. สามารถใช้ช�าระค่าบรกิารและซือ้สนิค้าออนไลน์ได้ ไม่ทราบว่า บตัรเดบติ ธ.ก.ส. เป็นการใช้วงเงนิในบญัชทีีผ่กูกบับตัร ไม่ทราบ

ว่าบัตรเดบิต ธ.ก.ส. ใช้โอนเงินระบบพร้อมเพย์ได้ ไม่ทราบว่าบัตรเดบิต ธ.ก.ส. สามารถเบิกถอนเงินได้สูงสุด 60,000 บาท/วัน ส�าหรับบัตร

ธรรมดา และ 120,000 บาท/วัน ส�าหรับบัตรทอง ไม่ทราบว่าบัตรเดบิต ธ.ก.ส. สามารถใช้โอนเงินภายในธนาคารได้สูงสุด 60,000 บาท/วัน 
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ส�าหรับบตัรธรรมดา และ 120,000 บาท/วัน ส�าหรับบตัรทอง ไม่ทราบว่าบตัรเดบติ ธ.ก.ส. สามารถใช้โอนเงนิระหว่างธนาคารได้สูงสดุ 60,000 

บาท/วัน ส�าหรับบัตรธรรมดา และ 120,000 บาท/วัน ส�าหรับบัตรทอง อีกทั้งมีสาเหตุที่ไม่ต้องการใช้บัตรเดบิต ธ.ก.ส. คือ ยังขาดความรู้

ความเข้าในในการใช้บัตรเดบิต

ตารางที่ 3  ปัจจยัทีม่ผีลต่อการตดัสนิใจเลอืกใช้บตัรเดบติของผูต้อบแบบสอบถามทีไ่ม่มบีญัชกีบั ธ.ก.ส. สาขาน้อย และไม่มบีตัรเดบติ ธ.ก.ส. 

(N = 100)

ปัจจัยส่วนประสมการตลาดบริการ
ความคิดเห็น

ค่าเฉลี่ย S.D. แปลผล

ด้านผลิตภัณฑ์ 4.14 0.709 มาก

ด้านราคา 3.99 0.701 มาก

ด้านช่องทางการจัดจ�าหน่าย 4.20 0.855 มาก

ด้านการส่งเสริมการตลาด 3.88 0.803 มาก

ด้านกระบวนการให้บริการ 4.01 0.729 มาก

ด้านพนักงาน/บุคลากร 4.38 0.590 มากที่สุด

ด้านลักษณะทางกายภาพ 4.38 0.565 มากที่สุด

 

 จากการศึกษาพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามให้ความส�าคัญกับปัจจัยส่วนประสมการตลาดบริการ ดังนี้ ด้านผลิตภัณฑ์ พบว่า  

โดยรวมอยูใ่นระดบัส�าคัญมาก ด้านราคา พบว่า โดยรวมอยูใ่นระดบัส�าคัญมาก ด้านช่องทางการจดัจ�าหน่าย พบว่า โดยรวมอยูใ่นระดบัส�าคญั

มาก ด้านการส่งเสริมการตลาด พบว่า โดยรวมอยู่ในระดับส�าคัญมาก  ด้านกระบวนการให้บริการ พบว่า โดยรวมอยู่ในระดับส�าคัญมาก  

ด้านพนักงาน/บุคลากร พบว่า โดยรวมอยู่ในระดับส�าคัญมากที่สุด และด้านลักษณะทางกายภาพ พบว่า โดยรวมอยู่ในระดับส�าคัญมากที่สุด 

ตารางที่ 4 แสดงจ�านวนความสนใจของผูต้อบแบบสอบถาม จ�าแนกตามปัจจยัทีท่�าให้สนใจเลอืกใช้บรกิารบตัรเดบติ ของผูต้อบแบบสอบถาม

ที่ไม่มีบัญชีกับ ธ.ก.ส. สาขาน้อย และไม่มีบัตรเดบิต ธ.ก.ส. (N = 100)

ความสนใจ
จ�านวน (คน)

รวม
สนใจ ไม่สนใจ ยังไม่แน่ใจ

แสดงจ�านวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามเก่ียวกับความสนใจเม่ือ ธ.ก.ส. มีบัตร

เดบิตที่สามารถใช้ถอนเงินสด โอนเงิน และช�าระค่าสินค้าผ่านบัตรได้ โดยมีค่าธรรมเนียม

แรกเข้าถูกที่สุดเพียง 100 บาท ค่าธรรมเนียมรายปี 150 บาท

40 12 48 100

แสดงจ�านวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับการสมัครบัตรเดบิต เมื่อ ธ.ก.ส. 

อ�านวยความสะดวกในการสมัครใช้บัตรเดบิตนอกสถานที่
36 10 54 100

 จากการศึกษาพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามจ�านวนมากที่สุดยังไม่แน่ใจเมื่อธ.ก.ส. มีบัตรเดบิตที่สามารถใช้ถอนเงินสด โอนเงิน และ

ช�าระค่าสินค้าผ่านบัตรได้ โดยมีค่าธรรมเนียมแรกเข้าถูกที่สุดเพียง 100 บาท ค่าธรรมเนียมรายปี 150 บาท จ�านวน 48 คน รองลงมาคือ 

สนใจ จ�านวน 40 คน และไม่สนใจ จ�านวน 12 คน ตามล�าดับ อีกทั้งผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ยังไม่แน่ใจที่จะสมัครบัตรเดบิต เมื่อ ธ.ก.ส. 

อ�านวยความสะดวกในการสมัครใช้บัตรเดบิตนอกสถานที่ จ�านวน 54 คน รองลงมาคือ สมัคร จ�านวน 36 คน และไม่สมัคร จ�านวน 10 คน 

ตามล�าดับ



506

National Research Conference 2021: NRC 2021
“Business beyond the Pandemic”

21 สิงหาคม 2564

คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

5.  อภิปรายผล สรุปและข้อเสนอแนะ

 5.1  อภิปรายผลของการศึกษา

  ผลการศึกษาเรื่อง แนวทางการเพ่ิมจ�านวนการเปิดใช้บริการบัตรเดบิตของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 

สาขานาน้อย พบว่า กลุม่ตวัอย่างทัง้ 2 กลุม่ ปัจจยัส่วนประสมการตลาดบรกิารทีผู้่ตอบแบบสอบถามให้ความส�าคัญเป็นอนัดบัแรก มค่ีาเฉลีย่

ของความคิดเห็นในระดับส�าคัญมากที่สุด ได้แก่ ด้านพนักงาน/บุคลากร และ ด้านลักษณะทางกายภาพ รองลงมาคือ มีค่าเฉลี่ยของความคิด

เห็นในระดับส�าคัญมาก ได้แก่ ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางการจัดจ�าหน่าย ด้านการส่งเสริมการตลาด และด้านกระบวนการให้

บริการ เนื่องจากการศึกษาในครั้งนี้เป็นการศึกษาธุรกิจรูปแบบเดียวกัน และประเภทสินค้าเหมือนกัน จึงสอดคล้องกับผลการศึกษาของ 

ระพพีร วฒุพินัธุ ์(2559) ทีศ่กึษาเรือ่งพฤตกิรรมของเจเนอเรชัน่เอม็ในอ�าเภอเมอืงเชยีงใหม่ต่อก�ารใช้บตัรเดบติ พบว่า ส่วนประสมการตลาด

บริการด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางการจัดจ�าหน่าย ด้านการส่งเสริมการตลาด มีค่าเฉล่ียของความคิดเห็นในระดับส�าคัญมาก  

ภาวณิ ีอสิสระเสร ี(2559) ทีศ่กึษาเรือ่งพฤตกิรรมของผูบ้รโิภคเจเนอเรชัน่วายในอ�าเภอเมอืงเชยีงใหม่ต่อการใช้บตัรเดบิตของธนาคารพาณชิย์ 

พบว่า ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางการจัดจ�าหน่าย ด้านการส่งเสริมการตลาด มีค่าเฉลี่ยของความคิดเห็นในระดับส�าคัญมาก นุจริ

นทร์ หน่อสุวรรณ (2556) ที่ศึกษาเรื่องส่วนประสมการตลาดที่มีผลต่อลูกค้าธนาคารออมสินอ�าเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ในการสมัคร

ใช้บัตรวีซ่า เดบิต สมาร์ต ไลฟ์ พบว่า ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางการจัดจ�าหน่าย ด้านการส่งเสริมการตลาด มีค่าเฉลี่ยของความ

คิดเห็นในระดับส�าคัญมาก

 5.2  สรุปผลการศึกษา

  5.2.1  การรบัรูเ้กีย่วกบับรกิารบตัรเดบติของผูต้อบแบบสอบถามทีม่บีญัชกีบั ธ.ก.ส. สาขาน้อย แต่ไม่มบัีตรเดบติ ธ.ก.ส. 

(N = 200)

     จากการศกึษาพบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ ไมเ่คยใชบ้รกิาร ธ.ก.ส. สาขานาน้อย การรับรูเ้กี่ยวกับ ธ.ก.ส. และ

การบรกิาร ผูต้อบแบบสอบเหน็ด้วย ดงันี ้ธ.ก.ส. เป็นธนาคารของรฐัทีม่คีวามมัน่คง เชือ่ถอืได้ ธ.ก.ส. คอืธนาคารทีใ่ห้บรกิารแก่ลกูค้าเกษตรกร

เท่านั้น การไปใช้บริการท่ี ธ.ก.ส. ต้องรอนาน ธ.ก.ส. มีสาขาของธนาคารที่ครอบคลุมทุกพื้นท่ีโดยเฉพาะในต่างจังหวัด ปัจจุบัน ธ.ก.ส.  

มีผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่หลากหลายมากขึ้น เช่น บัตรเดบิต, แอพพลิเคชัน A-Mobile เป็นต้น แต่ไม่เห็นด้วยว่า ธ.ก.ส. มีภาพลักษณ์ของ

ธนาคารที่ดูไม่ทันสมัย 

  5.2.2  ความสนใจของผู้ตอบแบบสอบถาม จ�าแนกตามปัจจัยท่ีท�าให้สนใจเลือกใช้บริการบัตรเดบิต ของผู้ตอบ

แบบสอบถามที่ไม่มีบัญชีกับ ธ.ก.ส. สาขาน้อย และไม่มีบัตรเดบิต ธ.ก.ส. (N = 100)

    ผู้ตอบแบบสอบถามยังไม่แน่ใจที่จะใช้สมัครบัตรเดบิตเมื่อ ธ.ก.ส. มีบัตรเดบิตที่สามารถใช้ถอนเงินสด โอนเงิน และ

ช�าระค่าสนิค้าผ่านบตัรได้ โดยมค่ีาธรรมเนยีมแรกเข้าถกูทีสุ่ดเพยีง 100 บาท ค่าธรรมเนยีมรายปี 150 บาท และไม่แน่ใจทีจ่ะสมคัรบตัรเดบติ 

เมื่อ ธ.ก.ส. อ�านวยความสะดวกในการสมัครใช้บัตรเดบิตนอกสถานที่

  5.2.3  ปัจจัยส่วนประสมการตลาดบริการที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บัตรเดบิต (N = 300)

    จากการศึกษาพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามให้ความส�าคัญกับปัจจัยส่วนประสมการตลาดบริการ ดังนี้ ความส�าคัญเป็น

อันดับแรก มีค่าเฉลี่ยของความคิดเห็นในระดับส�าคัญมากที่สุด ได้แก่ ด้านพนักงาน/บุคลากร และ ด้านลักษณะทางกายภาพ รองลงมาคือ  

มีค่าเฉลี่ยของความคิดเห็นในระดับส�าคัญมาก ได้แก่ ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางการจัดจ�าหน่าย ด้านการส่งเสริมการตลาด และ

ด้านกระบวนการให้บริการ

 5.3  ข้อเสนอแนะ

  จากการศึกษาแนวทางการเพิ่มจ�านวนการเปิดใช้บริการบัตรเดบิตของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขา

นาน้อย มีข้อเสนอแนะดังนี้ (1) ส�าหรับลูกค้ามีบัญชีกับ ธ.ก.ส. สาขาน้อย แต่ไม่มีบัตรเดบิต ธ.ก.ส. ผลการศึกษาพบว่ากลุ่มลูกค้ากลุ่มนี้ไม่มี

ความรู้เกี่ยวกับบัตรเดบิต ธ.ก.ส. ดังน้ัน ธ.ก.ส. สาขาน้อย ควรสร้าง Awareness เกี่ยวกับข้อมูลบัตรเดบิตในช่องทางการสื่อสารต่าง ๆ 

ที่ ธ.ก.ส. สาขาน้อยมี เพื่อเป็นการให้ความรู้กับกลุ่มลูกค้า (2) ส�าหรับลูกค้าไม่มีบัญชีกับ ธ.ก.ส. สาขาน้อย และไม่มีบัตรเดบิต ธ.ก.ส. ผลการ

ศึกษาพบว่ากลุ่มลูกค้ากลุ่มน้ีมีความไม่แน่ใจในการสมัครบัตรเดบิต ธ.ก.ส. ซึ่งหากอยากให้ลูกค้าสนใจในการใช้บริการบัตรเดบิตต้องสร้าง

ความน่าสนใจในเรื่องการบริการที่หลากหลาย ความปลอดภัย มีตู้เอทีเอ็มพบเห็นง่าย ค่าธรรมเนียมของบัตรเดบิต และโปรโมชั่นต่าง ๆ
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คุณภาพการบริการที่มีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจใช้บริการสนามฟุตบอล 

119 Soccer Club จังหวัดสมุทรปราการ

The quality of service that related to the customer decision to rent

119 Soccer Club stadiums, Samut Prakan

ชนิสรา เซ็นพานิช1 และ สมศักดิ์ ตันตาศนี2 

Chanissara Zenpanich1 and Somsak Tantasanee2 

Thonburi University

บทคัดย่อ 

 การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ (1) ศึกษาคุณภาพการบริการของสนามฟุตบอล 119 Soccer Club จังหวัดสมุทรปราการ (2) ศึกษา

การตัดสินใจใช้บริการสนามฟุตบอล 119 Soccer Club จังหวัดสมุทรปราการ และ (3) ศึกษาคุณภาพการบริการที่มีความสัมพันธ์กับการ

ตัดสินใจใช้บริการสนามฟุตบอล 119 Soccer Club จังหวัดสมุทรปราการ โดยกลุ่มตัวอย่างมีจ�านวน 400 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็น

แบบสอบถาม ผลทดสอบค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ 0.95 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ การแจกแจงความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย 

ส่วนเบีย่งเบนมาตราฐาน และการวเิคราะห์ค่าสมัประสทิธ์สหสมัพนัธ์ของสเปียร์แมน (Spearman - rank correlation coefficient) ผลการ

ศกึษา พบว่า (1) คุณภาพการบรกิาร ภาพรวมมค่ีาเฉลีย่อยูใ่นระดบัมาก เมือ่พจิารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านทีมี่ความคดิเหน็เป็นล�าดบัแรก 

คอื ด้านความเข้าใจ และการรบัรู้ความต้องการ รองลงมา คอื ด้านความเป็นรปูธรรม และล�าดบัสดุท้าย คอื ด้านการตอบสนองความต้องการ 

ตามล�าดบั (2) การตดัสนิใจใช้บรกิาร ภาพรวมมค่ีาเฉลีย่อยูใ่นระดบัมาก เมือ่พจิารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านทีม่คีวามคดิเหน็เป็นล�าดบัแรก 

คือ ด้านการประเมินทางเลือก รองลงมา คือ ด้านการตัดสินใจใช้บริการ และล�าดับสุดท้าย คือ ด้านการรับรู้ถึงปัญหา ตามล�าดับ และ 

(3) คุณภาพการบริการมีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจใช้บริการสนามฟุตบอล 119 Soccer Club จังหวัดสมุทรปราการ อย่างมีนัยส�าคัญ

ทางสถิติที่ระดับ 0.05 

ค�าส�าคัญ: คุณภาพการบริการ, การตัดสินใจซื้อ, สนามฟุตบอล

Abstract 

 The purposes of this research were to (1) study service quality of 119 Soccer Club Samut Prakan (2) study 

customer’s decision of 119 Soccer Club Samut Prakan (3) study the relationship between service quality and  

customer’s decision of 119 Soccer Club The sample group was consisted of 400 companies. An instrument used in 

the study was a questionnaire, with its reliability of 0.95 The statistics used for data analysis consisted of frequency, 

percentage, mean, standard deviation, and the statistical procedure used for analyzing data was Pearson Correlation. 

The findings revealed that (1) service quality showed the mean overall at a high level. When considering from each 

aspect, it found that the first was empathy, followed by assurance and the last was responsiveness, respectively.  

(2) customer’s decision showed the mean overall at a high level, when considering from each aspect, it found that 

the first was evaluation of alternatives, followed by purchase decision and the last was problem/need recognition. 

And (3) service quality related to customer’s decision of 119 Soccer Club with statistical significance level of 0.06.

Keywords: service quality, customer, stadiums 

บทน�า 

 เนื่องจากธุรกิจสนามฟุตบอลได้มีการเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่อง ประกอบกับสภาวะการแข่งขันที่รุนแรง การศึกษาถึงคุณภาพการ

บริการที่มีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจใช้บริการสนามฟุตบอล 119 Soccer Club จังหวัดสมุทรปราการ เพื่อต้องการศึกษาถึงคุณภาพการ
1 หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธนบุรี  
2 หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธนบุรี  
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บรกิารซึง่ประกอบด้วย 1) ความเป็นรูปธรรมของการบริการ เช่น สนามปหูญ้าทีม่าตรฐาน ห้องน�า้สะอาด และมห้ีองอาบน�า้ไว้คอยให้บรกิาร 

มีอุปกรณ์ในการให้บริการ และสิ่งอ�านวยความสะดวก ให้เลือกหลายประเภท 2) ความน่าเชื่อถือ เช่น ผู้ให้บริการมีการให้บริการที่น่าเชื่อถือ 

และมคีวามซือ่สตัย์ น่าไว้วางใจ 3) การตอบสนองความต้องการ เช่น พนกังานสามารถบรกิาร หรอืตอบสนองความต้องการของผู้มาใช้บรกิาร

ได้อย่างรวดเร็ว 4) การให้ความเชื่อมั่น เช่น การที่ผู ้มาใช้บริการได้รับการบริการที่ดีมีประสิทธิภาพจนเกิดเป็นความเชื่อมั่น และ 

5) ความเข้าใจและรับรู้ความต้องการ เช่น การให้ค�าแนะน�าของพนักงานมีความชัดเจน และเป็นที่เข้าใจได้อย่างดี และด้านการตัดสินใจใช้

บรกิาร ซึง่ประกอบด้วย 1) การรบัรูปั้ญหา เช่น ถ้าลกูฟตุบอลในสนามแตกขาด หรอือปุกรณ์ในการเล่นเสยีหายพนกังานทีด่แูลสนามฟุตบอล

ควรมีอุปกรณ์ส�ารองไว้คอยบริการ และควรมีความรู้ความเข้าใจในการแนะน�ากติกาในการเล่น และแก้ไขสถาณการณ์เฉพาะหน้าได้  

2) การแสวงหาข้อมูล เช่น ผู้ที่ต้องการมาใช้บริการสามารถหาข้อมูลของสนามได้จากสื่อต่าง ๆ ทั้งทางอินเตอร์เน็ต หรือสามารถโทรติดต่อ

สอบถามได้ 3) การประเมนิทางเลอืก เช่น การให้ค�าแนะน�าของพนกังานทีม่คีวามชดัเจนเป็นทีเ่ข้าใจได้เป็นอย่างด ีมกีารให้เงือ่นไขพเิศษเมือ่

เป็นสมาชิกของสนามเมื่อเปรียบเทียบกับคู่แข่งขัน 4) การตัดสินใจซื้อ เช่น ราคามีความเหมาะสมกับคุณภาพของสนาม ลูกค้าสามารถเลือก

เป็นสมาชิกได้ตามความเหมาะสม และ5) พฤติกรรมภายหลังการซื้อ เกิดขึ้นก็ต่อเมื่อผู้มาใช้บริการที่สนามฟุตบอลแล้วเกิดความประทับใจ 

หรือไม่ประทับใจวัดได้จากการกลับมาใช้บริการซ�้า หรือการบอกต่อชักชวนคนอื่นมาใช้บริการด้วย 

 ดังนั้นการศึกษาเรื่องคุณภาพการบริการที่มีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจใช้บริการสนามฟุตบอล 119 Soccer Club จังหวัด

สมุทรปราการ จึงเป็นแนวทางในการพัฒนาปรับปรุงคุณภาพการบริการแนวทางอันดีแนวทางหนึ่งในการศึกษาไปพร้อมกับบริหารความ

สัมพันธ์ ซึ่งจะท�าให้ผู้ใช้บริการเกิดความประทับใจ และรู้สึกดีต่อการบริการ วัตถุประสงค์

 1. เพื่อศึกษาคุณภาพการบริการสนามฟุตบอล 119 Soccer Club จังหวัดสมุทรปราการ

 2. เพื่อเพื่อศึกษาการตัดสินใจใช้บริการสนามฟุตบอล	119	Soccer	Club	จังหวัดสมุทรปราการ

	 3.	 เพือ่ศกึษาคณุภาพการบรกิารทีม่คีวามสมัพนัธ์กบัการตดัสนิใจใช้บรกิารสนามฟุตบอล	119	Soccer	Club	จงัหวัดสมทุรปราการ

 สมมติฐานการวิจัย

 คุณภาพการบริการที่มีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจใช้บริการสนามฟุตบอล 119 Soccer Club จังหวัดสมุทรปราการ

 กรอบแนวคิด

 การศกึษาเรือ่งคณุภาพการบรกิารทีม่คีวามสมัพนัธ์กบัการตัดสินใจใช้บรกิารสนามฟตุบอล 119 Soccer Club จงัหวดัสมทุรปราการ 

ผู้วิจัยได้ใช้แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับคุณภาพการบริการของ Parasuraman, Zeithaml and Berry (1998) ประกอบด้วย 5 ด้าน ได้แก่ 

ความเป็นรูปธรรม ความน่าเช่ือถือ การตอบสนองความต้องการ การให้ความเช่ือม่ัน และความเข้าใจ และการรับรู้ความต้องการ 

รวมทั้งแนวคิด และทฤษฎีการตัดสินใจซื้อของ Kotler and Keller (2012) ประกอบด้วย 5 ด้าน ได้แก่ การรับรู้ปัญหา การแสวงหาข้อมูล 

การประเมินทางเลือก การตัดสินใจซื้อ และพฤติกรรมภายหลังการซื้อ ดังนี้ 
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1.3 กรอบแนวคิด 
การศึกษาเร่ืองคุณภาพการบริการท่ีมีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจใช้บริการสนามฟุตบอล 119 Soccer Club 

จังหวัดสมุทรปราการ ผู้วิจัยได้ใช้แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับคุณภาพการบริการของParasuraman, Zeithaml and Berry 
(1998) ประกอบด้วย 5 ด้านได้แก่ ความเป็นรูปธรรม ความน่าเชื่อถือ การตอบสนองความต้องการ การให้ความเชื่อม่ัน 
และความเข้าใจ และการรับรู้ความต้องการ รวมท้ังแนวคิด และทฤษฎีการตัดสินใจซ้ือของ Kotler and Keller (2012) 
ประกอบด้วย 5 ด้าน ได้แก่ การรับรู้ปัญหา การแสวงหาข้อมูล การประเมินทางเลือก การตัดสินใจซ้ือ และพฤติกรรม

ภายหลังการซ้ือ ดังนี้    
ตัวแปรอิสระ  ตัวแปรตาม 

คุณภาพการบริการของสนามฟุตบอล 119 
Soccer Club 

 การตัดสนิใจเลือกใช้บริการสนามฟุตบอล 119 
Soccer Club 

1. ความเป็นรูปธรรม   1. การรับรู้ปัญหา 
2. ความน่าเชื่อถือ   2. การแสวงหาข้อมูล  
3. การตอบสนองความต้องการ  
4. การให้ความเชื่อม่ัน 
5. ความเข้าใจและการรับรู้ความต้องการ 
 
ท่ีมา : Parasuraman, Zeithaml and Berry 
(1998) 

 3. การประเมินทางเลือก 
4. การตัดสินใจซ้ือ 
5. พฤติกรรมภายหลังการซ้ือ 
 
ท่ีมา : Kotler and Keller (2012) 

 
  

                         ภาพประกอบที่ 1.3 กรอบแนวคิดการวิจัย 
 
2. แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เก่ียวข้อง 

2.1 แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับคุณภาพการบริการ 
ความหมายของคุณภาพการบริการ หมายถึง ความสามารถในการตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการ 

การเสนอคุณภาพการให้บริการที่ตรงกับต้องการของผู้รับบริการเป็นสิ่งท่ีต้องกระทําเป็นอย่างย่ิงเพราะถ้าผู้รับบริการเกิด

พอใจเมื่อได้รับบริการในรูปแบบที่ต้องการจะนํามาซ่ึงความประทับใจ และการกลับมารับบริการซ้ํา 
Aaker (2004)กล่าวว่า คุณภาพการบริการ หมายถึง ความสามารถ โดยทั่วไปในการส่ือสาร หรือส่งมอบการบริการใน

ระดับท่ีลูกค้าคาดหวังจะได้รับความคาดหวังน้ีลูกค้าได้มีการแบ่งตามระดับ   ต่าง ๆ ระหว่างความต้องการของลูกค้า  
โดยคิดหลงัจากการซ้ือ หรือรับบริการสินค้าน้ันไปแล้ว ระดับความความหวังต่อบริการแยกออกเป็น 2 ระดับได้แก่ 

2.1.1 ระดับบริการที่ปรารถนา (Desired Service) คือ ผู้บริโภคมีระดับของความคาดหวังที่ ต้องการในจิตใจ

ว่าต้องการ หรืออยากจะได้รับบริการต่าง ๆ จากผู้ให้บริการสูงสุดมากน้อยอย่างไร 
2.1.2  ระดับท่ีเพียงพอหรือยอมรับได้ (Adequate Service) คือ การท่ีผู้บริโภคใช้ดุลพินิจต่อระดับของความ

ต้องการท่ีคาดหวังบริการต่าง ๆ จากผู้ให้บริการในลักษณะท่ีการให้บริการนั้น ว่าต้องมีเป็นอย่างน้อย หรือข้ันตํ่าสุด และ
ความแตกต่างกันระหว่างระดับบริการที่ปรารถนากับระดับท่ีเพียงพอ คือช่วงท่ียอมรับได้ 

2.2แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับกระบวนการตัดสินใจ 

  

ภาพประกอบที่ 1.3 กรอบแนวคิดการวิจัย
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2. แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

 2.1 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับคุณภาพการบริการ 

  ความหมายของคุณภาพการบริการ หมายถึง ความสามารถในการตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการการเสนอคุณภาพ

การให้บริการที่ตรงกับต้องการของผู้รับบริการเป็นสิ่งที่ต้องกระท�าเป็นอย่างยิ่งเพราะถ้าผู้รับบริการเกิดพอใจเมื่อได้รับบริการในรูปแบบที่

ต้องการจะน�ามาซึ่งความประทับใจ และการกลับมารับบริการซ�้า

  Aaker (2004) กล่าวว่า คุณภาพการบริการ หมายถึง ความสามารถ โดยทั่วไปในการสื่อสาร หรือส่งมอบการบริการในระดับ

ที่ลูกค้าคาดหวังจะได้รับความคาดหวังน้ีลูกค้าได้มีการแบ่งตามระดับ   ต่าง ๆ ระหว่างความต้องการของลูกค้า โดยคิดหลังจากการซื้อ 

หรือรับบริการสินค้านั้นไปแล้ว ระดับความความหวังต่อบริการแยกออกเป็น 2 ระดับ ได้แก่ 

ระดับบริการที่ปรารถนา (Desired Service) คือ ผู้บริโภคมีระดับของความคาดหวังที่ ต้องการในจิตใจว่าต้องการ หรืออยากจะได้รับบริการ

ต่าง ๆ จากผู้ให้บริการสูงสุดมากน้อยอย่างไร 

  ระดับที่เพียงพอ หรือยอมรับได้ (Adequate Service) คือ การที่ผู้บริโภคใช้ดุลพินิจ ต่อระดับของความต้องการที่คาดหวัง

บรกิารต่าง ๆ  จากผู้ให้บริการในลกัษณะทีก่ารให้บรกิารนัน้ ว่าต้องม ีเป็นอย่างน้อย หรอืขัน้ต�า่สดุ และความแตกต่างกนัระหว่างระดบับรกิาร

ที่ปรารถนากับระดับที่เพียงพอ คือ ช่วงที่ยอมรับได้

 2.2   แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับกระบวนการตัดสินใจ

   การตัดสินใจเป็นกระบวนการที่ผู้บริโภคตัดสินใจว่าจะซื้อผลิตภัณฑ์ หรือบริการใด โดยมีปัจจัย คือ ข้อมูลเกี่ยวกับตัวสินค้า 

สังคม และกลุ่มทางสังคม ทัศนคติของผู้บริโภค เวลา และโอกาสความตั้งใจ ความสนใจ ความปรารถนา และการกระท�า ทั้งนี้มีนักวิชาการ

หลายท่านได้กล่าวถึง กระบวนการตัดสินใจไว้หลากหลาย ดังนี้ 

  Johnston (2013) กล่าวว่า กระบวนการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภคเป็นกระบวนการก่อนที่ ผู้บริโภคจะซื้อสินค้า หรือบริการ

ผู้ประกอบการต้องท�าความเข้าใจเก่ียวกับขั้นตอนการตัดสินใจซ้ือของผู้บริโภคซ่ึงการตัดสินใจซ้ือไม่เพียงแต่เป็นส่ิงที่ส�าคัญมากส�าหรับ 

ผู้ประกอบการแต่ยังช่วยให้องค์กรสามารถปรับกลยุทธ์การขายตามกระบวนการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภคได้อีกด้วย

 2.3 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับพฤติกรรมผู้บริโภค

  พฤตกิรรม (Performance) คอื ลกัษณะทีเ่กดิขึน้ของบคุคลทีแ่สดงออกถงึความชอบ หรอืไม่ชอบต่อกจิกรรมทีส่ามารถสงัเกต

ได้พฤติกรรมจึงเป็นสิ่งต่าง ๆ ที่บุคคลแสดงออก โดยที่ผู้อื่นสามารถสังเกตได้ เช่น กิริยาอาการทั่วไป ได้แก่ การพูด การยิ้ม การเดิน การวิ่ง 

หรอือาจเป็นการแสดงออกทีส่งัเกตได้ยากต้องมเีครือ่งมอืช่วย เช่น การเต้นของหวัใจพฤตกิรรมทกุอย่างทีบ่คุคลแสดงออกนัน้มาจากการเลอืก

ปฏิกิริยาตอบสนองที่เห็นว่าเหมาะสมท่ีสุดตามสถานการณ์น้ัน ๆ Mowen and Minor (1998) กล่าวว่า พฤติกรรมผู้บริโภค หมายถึง 

การศึกษาถึงความต้องการ และกระบวนการแลกเปล่ียนที่เกี่ยวกับการได้รับมาการบริโภค และการจ�ากัดอันเกี่ยวกับสินค้า บริการ 

ประสบการณ์ และความคิด 

3. วิธีการด�าเนินการวิจัย 

 3.1  ประชากรและกลุม่ตวัอย่างท่ีใช้ในการศกึษาครัง้นี ้ได้แก่ ประชาชนทัว่ไปท่ีใช้บรกิารสนามฟตุบอล 119 Soccer Club จงัหวดั

สมทุรปราการ กลุม่ตวัอย่างทีใ่ช้ในการศกึษาครัง้นี ้คือ ผูท้ีเ่คยใช้บรกิารสนามฟตุบอล 119 Soccer Club จงัหวดัสมทุรปราการ แต่เนือ่งจาก

ไม่ทราบถงึจ�านวนประชากรทีแ่น่นอนของผูท้ีม่าใช้บรกิารจงึได้ใช้การก�าหนดขนาดกลุม่ตัวอย่างจากการค�านวณ โดยใช้สตูรการค�านวณแบบ

ไม่ทราบจ�านวนประชากรของ W.G. Cochran (1953) โดยใช้ระดับความเชื่อมั่นที่ร้อยละ 95 และยอมให้เกิดความคาดเคลื่อนในการเลือก

ตัวอย่างร้อยละ 5 ได้จ�านวนกลุ่มตัวอย่างส�าหรับงานวิจัยครั้งนี้เท่ากับ 400 คน โดยการสุ่มแบบสะดวกจากผู้ใช้บริการ

 3.2 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาเป็นแบบสอบถาม ประกอบด้วย 4 ส่วน ดังนี้

  3.2.1  ส่วนที่ 1 แบบสอบถามปัจจัยส่วนบุคคล เป็นข้อค�าถามเกี่ยวกับ เพศ อายุ สถานภาพการสมรส ระดับการศึกษา 

อาชีพ และรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 

  3.2.2 ส่วนที่ 2 แบบสอบถามคุณภาพการให้บริการ ประกอบด้วย 5 ด้าน ได้แก่ (1) ความเป็นรูปธรรม (2) ความน่าเชื่อถือ 

(3) การตอบสนองความต้องการ (4) การให้ความเชื่อมั่น และ (5) ความเข้าใจและการรับรู้ความต้องการ

  3.2.3 ส่วนที่ 3 แบบสอบถามกระบวนการตัดสินใจเข้าใช้บริการ ประกอบด้วย 5 ด้าน ได้แก่ (1) การรับรู้ปัญหา 

(2) การแสวงหาข้อมูล (3) การประเมินทางเลือก (4) การตัดสินใจซื้อ และ (5) พฤติกรรมภายหลังการซื้อ
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    โดยในส่วนที่ 2 และ 3 ข้อค�าถามเกี่ยวกับคุณภาพการให้บริการ จ�านวน 5 ด้าน ส่วนข้อค�าถามเกี่ยวกับกระบวนการ

ตัดสินใจใช้บริการ จ�านวน 5 ด้าน มีระดับการวัดอันตราภาคชั้น (Interval Scale) โดยก�าหนดระดับความคิดเห็นไว้ 5 ระดับ ดังนี้

     คะแนน 5 หมายถึง มีระดับความส�าคัญมากที่สุด

     คะแนน 4 หมายถึง มีระดับความส�าคัญมาก

     คะแนน 3 หมายถึง มีระดับความส�าคัญปานกลาง

     คะแนน 2 หมายถึง มีระดับความส�าคัญน้อย

     คะแนน 1 หมายถึง มีระดับความส�าคัญน้อยที่สุด

  3.2.4  ส่วนที่ 4 แบบสอบถามเป็นแบบปลายเปิดเกี่ยวกับการแสดงความคิดเห็น และข้อเสนอแนะเพิ่มเติม

 3.3  การตรวจสอบคณุภาพเครือ่งมอื แบบสอบถามเป็นเครือ่งมอืในการเกบ็รวบรวมข้อมลู โดยน�าแบบสอบถามไปทดลองใช้ (Try 

Out)แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยน�าแบบสอบถามไปทดลองใช้ (Try Out) จ�านวน 30 ชุด เพื่อตรวจสอบความ

เที่ยงของเครื่องมือ (Validity) มีค่าสัมประสิทธิ์ความเชื่อมั่น (Cornbrash’s alpha) ทั้งฉบับเท่ากับ 0.95

 3.4  วิธีวิเคราะห์ข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูลผู้วิจัยน�าข้อมูลที่ได้จากแบบสอบถามมาประมวลผล โดยใช้สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ 

ดังนี้

           3.4.1  การวิเคราะห์สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Analysis) ประกอบด้วย 3 ส่วน ดังนี้

    ส่วนที่ 1 ปัจจัยส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ เพศ อายุ สถาณภาพการสมรส ระดับการศึกษาอาชีพ และรายได้

เฉลี่ยต่อเดือน สถิติที่ใช้คือการแจกแจงความถี่ และร้อยละ

    ส่วนที่ 2 ค�าถามเกี่ยวกับคุณภาพการบริการของสนามฟุตบอล 119 Soccer Club จังหวัดสมุทรปราการ จ�านวน 

5 ด้าน ประกอบด้วย 1. ด้านความเป็นรูปธรรม 2. ด้านความน่าเชื่อถือ 3. ด้านการตอบสนองความต้องการ 4. ด้านการให้ความเชื่อมั่น  

และ 5. ด้านความเข้าใจและการรับรู้ความต้องการ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ คือ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

    ส่วนที ่3 ค�าถามเกีย่วกบัการตดัสนิใจใช้บรกิารสนามฟตุบอล 119 Soccer Club จงัหวดัสมทุรปราการ จ�านวน 5 ด้าน 

ประกอบด้วย 1. การรับรู้ถึงปัญหา 2. การแสวงหาข้อมูล 3. การประเมินทางเลือก  4. การตัดสินใจซื้อ และ 5. พฤติกรรมภายหลังการซื้อ 

สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ คือ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

    โดยในส่วนที่ 2 และ 3 ใช้สถิติค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) โดยมีเกณฑ์ใน

การพิจารณาระดับค่าคะแนนเฉลี่ยของตัวแปร แบ่งระดับคะแนนออกเป็น 5 ระดับ ดังนี้ 

     ค่าเฉลี่ย 4.21 – 5.00 หมายถึง มีระดับความส�าคัญมากที่สุด

     ค่าเฉลี่ย 3.41 – 4.20 หมายถึง มีระดับความส�าคัญมาก

     ค่าเฉลี่ย 2.61 – 3.40 หมายถึง มีระดับความส�าคัญปานกลาง

     ค่าเฉลี่ย 1.81 – 2.60 หมายถึง มีระดับความส�าคัญน้อย

    ค่าเฉลี่ย 1.00 – 1.80 หมายถึง มีระดับความส�าคัญน้อยที่สุด

  3.4.2  การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) 

           เพื่อใช้ในการทดสอบสมมติฐาน และท�าการทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระ คือ คุณภาพการบริการของ

สนามฟุตบอล 119 Soccer Club จังหวัดสมุทรปราการ กับตัวแปรตาม คือ การตัดสินใจใช้บริการเช่าสนามฟุตบอล 119 Soccer Club 

จังหวัดสมุทรปราการมีระดับนัยส�าคัญทางสถิติ 0.05

              ค่า (r)        ระดับของความสัมพันธ์

      0.91 - 1.00 หมายถึง            มีความสัมพันธ์สูงมาก

         0.71 - 0.90 หมายถึง            มีความสัมพันธ์สูง

         0.51 - 0.70 หมายถึง                มีความสัมพันธ์ปานกลาง

         0.31 - 0.50 หมายถึง            มีความสัมพันธ์ต�่า

    0.00 - 0.30 หมายถึง            มีความสัมพันธ์ต�่ามาก
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4. ผลการวิจัย 

 4.1 ข้อมูลเกี่ยวกับประชากรศาสตร์ ผลการศึกษา พบว่า ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย จ�านวน 400 คน คิดเป็นร้อยละ 100.00 อายุ

ระหว่าง 26 - 30 ปี จ�านวน 119 คน คิดเป็นร้อยละ 29.80 รองลงมา คือ อายุระหว่าง 21 - 25 ปี จ�านวน 103 คน คิดเป็นร้อยละ 25.80 

สถานภาพการสมรส สมรส จ�านวน 211 คน คิดเป็นร้อยละ 52.80 รองลงมา คือ โสด จ�านวน  170 คน คิดเป็นร้อยละ 42.50 ระดับการ

ศึกษาสูงสุดระดับอนุปริญญาหรือเทียบเท่า จ�านวน 158 คน คิดเป็นร้อยละ 39.50 รองลงมา คือ ปริญญาตรี จ�านวน 125 คน คิดเป็นร้อย

ละ 31.30 อาชีพพนักบริษัท จ�านวน 278 คน คิดเป็นร้อยละ 69.50 รองลงมา คือ นักเรียน/นักศึกษาจ�านวน 54 คน คิดเป็นร้อยละ 13.50 

คน รายได้เฉลี่ยต่อเดือน ระหว่าง15,001 – 20,000 บาท จ�านวน 148 คน คิดเป็นร้อยละ 37.00 รองลงมา คือ 20,001 – 25,000 บาท 

จ�านวน 148 คน คิดเป็นร้อยละ 37.00

 4.2  ข้อมูลเก่ียวกับคุณภาพการบริการ ผลการศึกษา พบว่า ภาพรวมมีค่าเฉล่ียอยู่ในระดับมาก ( = 4.11, S.D. = 0.53) 

เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ด้านที่มีความคิดเห็นเป็นล�าดับแรก คือ ด้านความเข้าใจและการรับรู้ความต้องการ มค่ีาเฉลีย่อยูใ่นระดบัมาก 

( = 4.18, S.D. = 0.55) รองลงมา คือ ด้านความเป็นรูปธรรม มีค่าเฉลี่ยอยูใ่นระดบัมาก ( = 4.13, S.D. = 0.51) และล�าดับสดุท้าย คือ 

ด้านการให้ความเชื่อมั่น มีค่าเฉลี่ยอยูใ่นระดบัมาก ( = 4.09, S.D. = 0.53) ตามล�าดับ

 4.3 ข้อมูลเกี่ยวกับการตัดสินใจใช้บริการ ผลการศึกษา พบว่า การตัดสินใจใช้บริการสนามฟุตบอล 119 Soccer Club จังหวัด

สมุทรปราการ ภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ( = 4.18, S.D. = 0.53) เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ด้านที่มีความคิดเห็นเป็นล�าดับแรก 

คือ ด้านการประเมินทางเลือก มค่ีาเฉลีย่อยูใ่นระดบัมากทีส่ดุ ( = 4.31, S.D. = 0.51) รองลงมา คือ ด้านการตัดสินใจซื้อ มีค่าเฉลี่ยอยู่ใน

ระดับมากที่สุด ( = 4.22, S.D. = 0.49) และล�าดับสุดท้าย คือ ด้านการรับรู้ปัญหา มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ( = 4.10, S.D. = 0.55)  

ตามล�าดับ

 4.4  การทดสอบสมมติฐาน พบว่า ความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพการบริการกับการตัดสินใจใช้บริการสนามฟุตบอล 119 Soccer 

Club จังหวัดสมุทรปราการ มีความสัมพันธ์ในระดับ สูง 

คุณภาพการบริการ
การตัดสินใจใช้บริการ

ระดับความสัมพันธ์
r p-value

ด้านความเป็นรูปธรรม 0.59* 0.00 ปานกลาง

ด้านความน่าเชื่อถือ 0.62* 0.00 ปานกลาง

ด้านการตอบสนองความต้องการ 0.60* 0.00 ปานกลาง

ด้านการให้ความเชื่อมั่น 0.69* 0.00 ปานกลาง

ด้านความเข้าใจและการรับรู้ความต้องการ 0.66* 0.00 ปานกลาง

ภาพรวม 0.77* 0.00 สูง
*มีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

5. อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

 การศกึษาเรือ่งคณุภาพการบรกิารทีม่คีวามสมัพนัธ์กบัการตดัสนิใจใช้บรกิารสนามฟุตบอล 119 Soccer Club จงัหวดัสมทุรปราการ 

ได้แบ่งการอภิปรายผลตามวัตถุประสงค์ ดังนี้

 5.1. ผลการศึกษาคุณภาพการบริการพบว่า ภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ( = 4.11, S.D. = 0.53) เมื่อพิจารณาคุณภาพการ

บรกิารซึ่งสอดคลอ้งกบังานวิจยัของจิรศักดิ ์ชาพรมมา (2560) ท�าการศกึษาเรือ่งปัจจยัที่มอีิทธพิลต่อการตดัสินใจใช้บริการฟิต เนสเซ็นเตอร์ 

ที่เปิดให้บริการ 24 ชั่วโมง ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการศึกษา พบว่า เพศ อายุ ระดับการศึกษา และรายได้เฉลี่ยต่อเดือนที่

แตกต่างกันไม่ส่งผลต่อการตัดสินใจใช้บริการฟิต เนสเซ็นเตอร์ที่เปิดให้บริการ 24 ชั่วโมง ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

  5.1.1 ผลการศึกษาการตัดสินใจใช้บริการสนามฟุตบอล 119 Soccer Club จังหวัดสมุทรปราการ ภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ใน

ระดับมาก ( = 4.18, S.D. = 0.53) ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของจิริฒิพา เรืองกล (2558) ท�าการศึกษาเรื่องส่วนประสมทางการตลาด  

และคณุภาพในการให้บรกิารทีม่อีทิธพิลต่อความพงึพอใจของลกูค้าสนามฟตุบอลหญ้าเทยีมกรงุเทพมหานคร ผลการศกึษา พบว่า (1) ตวัแปร
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ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด มีอิทธิพลต่อความพึงพอใจของลูกค้า กรุงเทพมหานคร อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยปัจจัย

ด้านราคา (Price) มีค่าขนาดอิทธิพลต่อความพึงพอใจของลูกค้าสนามฟุตบอลหญ้าเทียมกรุงเทพมหานครมากที่สุด รองลงมา ได้แก่ ปัจจัย

ด้านสนิค้าผลิตภณัฑ์ (Product) และ (2) ตวัแปรปัจจยัคุณภาพในการให้บรกิารมอีทิธพิลต่อความพงึพอใจของลูกค้าสนามฟตุบอลหญ้าเทยีม

กรงุเทพมหานคร อย่างมนียัส�าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 โดยปัจจยัด้านความสามารถในการตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้า (Respon-

siveness) มค่ีาขนาดอทิธพิลต่อความพงึพอใจของลกูค้าสนามฟตุบอลหญ้าเทยีมกรงุเทพมหานครมากทีสุ่ด รองลงมา ได้แก่ ปัจจยัด้านความ

แน่นอน (Assurance) และปัจจัยด้านความเข้าใจลูกค้า (Empathy) ตามล�าดับ ส่วนความพึงพอใจของลูกค้าสนามฟุตบอลหญ้าเทียม

กรงุเทพมหานคร อยูใ่นระดบัพงึพอใจมาก (ค่าเฉลีย่ = 3.41) ดงันัน้ จงึเสนอให้สนามฟตุบอลหญ้าเทยีมในกรงุเทพมหานคร ควรสร้างกลยทุธ์

ใหม่ ๆ เพื่อให้ลูกค้าที่มาใช้บริการเกิดความพึงพอใจเกินกว่าที่ตั้งเป้าหมายเอาไว้โดยค�านึงถึงความเหมาะสมด้านราคาที่ลูกค้าต้องจ่ายกับ

คณุภาพทีไ่ด้รบัจากการใช้บรกิารว่ามคุีณค่าเพยีงพอท่ีจะท�าให้ลกูค้าเกดิความพงึพอใจได้ หรอืไม่ และควรน�าเอาข้อแนะน�าข้อตชิมของลกูค้า

มาปรับปรุง แก้ไข พัฒนาเปลี่ยนแปลงการให้บริการแก่ลูกค้า เพื่อสามารถตอบสนองต่อความต้องการอันแท้จริงของ

  5.1.2  จากการทดสอบสมมติฐาน พบว่า คุณภาพการบริการมีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจใช้บริการสนามฟุตบอล 119 

Soccer Club จงัหวดัสมทุรปราการ อย่างมนียัส�าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 ซึง่สอดคล้องกบังานวจิยัของฉกาชาต สขุโพธิเ์พช็ร์ (2558) ท�าการ

ศึกษาเรื่องปัจจัยที่ส ่งผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการสนามฝึกซ้อมกอล์ฟออลสตาร์กอล์ฟ คอมเพล็กซ์ ผลการศึกษา พบว่า  

ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชาย มีระดับการศึกษาในระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า ประกอบอาชีพธุรกิจส่วนตัว และส่วนใหญ่มี

รายได้เฉลี่ยต่อเดือนอยู่ในช่วง 60,001 – 70,000 บาท ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการสนามฝึกซ้อม

กอล์ฟออลสตาร์กอล์ฟ คอมเพล็กซ์ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก 

 5.2  ข้อเสนอแนะ 

  5.2.1 ข้อเสนอแนะในการน�าผลการวิจัยไปใช้

    ปัจจยัด้านความเข้าใจและการรบัรูค้วามต้องการ มสัีมพนัธ์ต่อการตดัสินใจใช้บรกิารเป็นอนัดบัแรก จะเหน็ได้ว่าผูท้ีม่า

ใช้บริการให้ความส�าคัญกับการที่มีพนักงานสามารถตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการได้อย่างทันท่วงที พนักงานสามารถเข้าใจความ

ต้องการของผูท้ีม่าใช้บรกิารอย่างชดัเจน คอยเอาใจใส่บรกิารดแูลอย่างทัว่ถงึจะสามารถสร้างความประทบัใจให้ผูบ้ริโภคเป็นอย่างดขียายผล

ต่อด้วยการการกลับมาใช้บริการซ�้าแนะน�าและบอกต่อให้มาใช้บริการสนามฟุตบอล 119 Soccer Club จังหวัดสมุทรปราการ

      ปัจจัยด้านความเป็นรูปธรรม เป็นอันดับรองลงมา ดังนั้นผู้ให้บริการควรให้ความส�าคัญกับสิ่งอ�านวยความสะดวกทาง

กายภาพที่สามารถจับต้องได้เพื่อให้ผู้ที่มาใช้บริการนั้นรับรู้ว่าถึงความตั้งใจในการให้บริการพนักงานควรให้บริการด้วยความสุภาพ และต้อง

รกัษาสนามฟตุบอลให้มคีวามสะอาดเป็นระเบยีบ มอีปุกรณ์กฬีาไว้ให้บรกิารอย่างเพยีงพอต่อความต้องการ ซึง่การบรกิารสามารถสร้างความ

ประทับใจให้กับผู้รับบริการได้เป็นอย่างดี

  5.2.2 ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป

    ในการศกึษาครัง้ต่อไปควรศกึษาถงึเรือ่งการลงทนุท�าธรุกจิสนามฟตุบอลการประกอบธรุกจิให้เช่าสนามฟตุบอลนัน้จดั

เป็นธรุกจิด้านบรกิารทีม่คีูแ่ข่งมาก ดงันัน้จงึควรมกีารศกึษาทางด้านการเงนิควบคูไ่ปกบัการศกึษาทางด้านการให้บรกิารเพือ่จะได้สามารถตัง้

ราคาค่าบริการได้อย่างเหมาะสม

        ในการศึกษาครั้งต่อไปผู้ที่สนใจควรศึกษาถึงปัจจัยอื่น ๆ ที่ส่งผลต่อการเลือกใช้บริการ เช่น การบริหารจัดการลูกค้า

สมัพนัธ์ การศกึษาพฤตกิรรมของผูท้ีจ่ะมาใช้บรกิารทีค่าดว่าเป็นปัจจัยส�าคญัทีส่่งผลเพิม่เตมิเพือ่ให้ได้ข้อมลูครบถ้วน และเป็นประโยชน์มาก

ที่สุดเพื่อน�าผลการวิจัยมาวิเคราะห์ เปรียบเทียบ พร้อมทั้งวางแผนกลยุทธ์ทางการตลาดในภาวะที่มีการแข่งขันสูงได้อย่างมีประสิทธิภาพ
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 การศึกษาปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดในการเข้าชมการแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอลในประเทศไทย

The Study of Marketing Mix Factors of Visiting Volleyball Games in Thailand
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บทคัดย่อ 

 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1.) เพื่อศึกษาข้อมูลทั่วไปของผู้เข้าชมการแข่งขันกีฬาวอลเล่ย์บอลในประเทศไทย 2.) เพื่อศึกษา

ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดของการเข้าชมการแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอลในประเทศไทย กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ ผู้ที่เข้าชม

การแข่งขนักฬีาวอลเลย์บอลในประเทศไทย จ�านวน 400 คน ซ่ึงได้จากการสุ่มแบบสะดวก เครือ่งมอืทีใ่ช้ในการวจิยั คือ แบบสอบถามออนไลน์ 

สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ทั้ง 7 ด้าน 

โดยรวมอยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน 7 ด้าน อยู่ในระดับมาก โดยด้านผลิตภัณฑ์ มีความส�าคัญมากที่สุด รองลงมาคือ  

ด้านสภาพแวดล้อมทางกายภาพ ด้านสถานที่ ด้านบุคลากร ด้านการส่งเสริมการตลาด ด้านกระบวนการ และด้านราคา ตามล�าดับ

ค�าส�าคัญ: ส่วนประสมทางการตลาด การแข่งขันกีฬาวอลเล่ย์บอล

Abstract 

 The objectives of this research were 1) to study general information of the audience of volleyball games in 

Thailand, 2) to study the importance of marketing mix factors of watching volleyball games in Thailand. The samples 

were 400 audiences by convenience sampling. The research instrument was the online questionnaires. The statistics 

were percentage, mean, and standard deviation. The findings of this research were investigated that overall the  

marketing mix factors were at the high level. When analyzing individual aspects, seven aspects were at the high level. 

Product was the highest aspect, and then physical evidence, place, people, promotion, process, and price respectively. 

Keywords: Marketing mix Volleyball games
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1. บทน�า 

 การจดัการแข่งขนักีฬาทัง้ระดบัชาตแิละนานาชาต ิเช่น กฬีาโอลิมปิก กฬีาเอเชีย่นเกมส์ กฬีาซเีกมส์ กฬีาแห่งชาต ิกฬีามหาวทิยาลยั 

กฬีาเยาวชนแห่งชาต ิกฬีานกัเรยีน แม้กระทัง้กฬีาภายในสถานศกึษา เป็นต้น การแข่งขนักฬีาในแต่ละครัง้นัน้ช่วยปรบัปรงุและส่งเสริมบคุคล

ให้มีการพัฒนาทางด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญา เพ่ือให้ด�ารงอยู่ในสังคมได้อย่างมีประสิทธิภาพและปกติสุขให้ทุกคน

แสดงออกซึ่งความสามารถทางทักษะภายใต้ขอบเขตของกฎกติกาการแข่งขัน (อธิปวัฒน์ ฉัตรกมลธรรม เทพประสิทธิ์ กุลธวัชวิชัย  

และสาริษฐ์ กุลธวัชวิชัย, 2562)

 กีฬาวอลเลย์บอลเป็นหนึ่งในกีฬาที่ได้รับความนิยม มีการจัดการแข่งขันเป็นอันดับสองรองจากกีฬาฟุตบอล จึงท�าให้มีการพัฒนา

กีฬาวอลเลย์บอลอย่างต่อเนื่อง เนือ่งจากทีมวอลเลย์บอลหญิงของไทยเราสามารถแสดงทักษะความสามารถได้ดีอย่างต่อเนื่อง สร้างชื่อเสยีง

ให้กับประเทศและเป็นท่ียอมรับในระดับนานาชาติ โดยสามารถเข้าร่วมการแข่งขันวอลเลย์บอลชิงแชมป์โลกเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ 

ในปี 2541 ได้รับสิทธิ์เข้าร่วมการแข่งขันเวิลด์กรังด์ปรีซ์ ในโควตาของทวีปเอเชียต้ังแต่ ปี 2545 มาจนถึงปัจจุบัน สามารถคว้าอันดับ 3  

จากการแข่งขันวอลเลย์บอลชิงแชมป์เอเชียใต้ได้ถึง 2 ครั้ง และคว้าแชมป์วอลเลย์บอลหญิงของทวีปเอเชียได้เป็นครั้งแรก ในปี 2552  

ทีมวอลเลย์บอลหญิงของไทย ได้พัฒนาการเล่นมาโดยตลอดจนก้าวขึ้นเป็นทีมระดับแนวหน้าของทวีปเอเชีย ในปี พ.ศ 2556 การแข่งขัน

วอลเลย์บอล ชิงแชมป์เอเชีย ที่ประเทศไทย สามารถคว้าแชมป์การแข่งขันรายการนี้ได้อีกครั้ง นับเป็นการคว้าแชมป์เอเชียครั้งที่ 2 ได้สิทธิ์

ไปแข่งขันวอลเลย์บอลเวิลด์แกรนด์แชมป์เปี้ยนคัพ ที่ประเทศญี่ปุ่น ในฐานะแชมป์ของทวีปเอเชีย โดยสร้างผลงานคว้าอันดับ 5 มาครอง 

ในปี 2014 วอลเลย์บอลหญงิทมีชาตไิทยได้สร้างประวตัศิาสตร์อกีครัง้ โดยชนะทมีชาตญิีปุ่น่ในรอบชงิอนัดบัที ่3 ในการแข่งขนัเอเชีย่นเกมส์ 

2014 ที่อินชอน ประเทศเกาหลีใต้ ซึ่งเป็นเหรียญทองแดงของทีมวอลเลย์บอลหญิงไทย และในปี 2018 ทีมวอลเลย์บอลหญิงไทยผ่านเข้าชิง

เหรียญทอง ในการแข่งขันเอเชี่ยนเกมส์ 2018 ที่ประเทศอินโดนีเซีย กีฬาวอลเลย์บอลเป็นกีฬาที่ได้รับความสนใจและมีความคาดหวังอย่าง

สงูจากประชาชนชาวไทยและองค์กรทีเ่กีย่วข้อง ซึง่ปัจจบุนักฬีาวอลเลย์บอลเป็นชนดิกฬีาหนึง่ทีถ่กูก�าหนดให้มีการพฒันาไปสูก่ฬีาเพือ่ความ

เป็นเลิศและกีฬาอาชีพตามยุทธศาสตร์การพัฒนากีฬาแห่งชาติโดยนักกีฬาที่เป็นทีมชาติ หรือเป็นนักกีฬาที่จะพัฒนาขึ้นไปสู่กีฬาอาชีพและ

น�าไปสู่ความส�าเร็จตามเป้าหมายของแผนยุทธศาสตร์การพัฒนากีฬาแห่งชาติ (กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา, 2560)

 จากเหตผุลดงักล่าวข้างต้น ผูว้จิยัจงึมคีวามสนใจและน�าศาสตร์ทางด้านการตลาดโดยเฉพาะเรือ่งส่วนประสมทางการตลาด (7 P’s 

Marketing Mix) ได้แก่ ด้านผลิตภัณฑ์หรือบริการ (Product and Service) ด้านราคา (Price) ด้านสถานที่ (Place) ด้านการส่งเสริมการ

ตลาด (Promotion) ด้านบุคลากร (People) ด้านกระบวนการ (Process) และด้านสภาพแวดล้อมทางกายภาพ (Physical Evidence) 

(ธีรกิติ นวรัตน์ ณ อยุธยา, 2547) ซึ่งเป็นเครื่องมือทางการตลาดที่สามารถควบคุมได้เข้ามาศึกษาให้เห็นถึงส่วนประสมทางการตลาดที่ส่งผล

ต่อการตัดสินใจเข้าชมการแข่งขันกีฬาวอลเล่ย์บอล เนื่องจากส่วนประสมทางการตลาดนั้น สามารถท�าให้เราเห็นถึงความต้องการที่แตกต่าง

กนัของผูช้มและน�าไปพฒันาแนวทางทางการตลาด และมุง่หวงัทีจ่ะก่อให้เกดิประโยชน์ต่อการกระตุน้และจงูใจให้ผู้ชมเข้าชมการแข่งขนักีฬา

วอลเล่ย์บอลเพิ่มมากขึ้น และเป็นประโยชน์ต่อวงการวอลเล่ย์บอลในประเทศไทย เพื่อให้เกิดการพัฒนาไปสู่กีฬาอาชีพที่สมบูรณ์มากยิ่งขึ้น 

โดยสามารถน�าไปพฒันากลยทุธ์ทางการตลาดเพือ่จดัหารายได้อกีช่องทางหนึง่ให้กับทมีกฬีาวอลเลย์บอล และยงัเป็นการกระตุน้และจงูใจให้

ผู้ชมเข้าชมการแข่งขันกีฬาวอลเล่ย์บอลเพิ่มมากขึ้น นอกจากนั้นยังเป็นการสร้างความพึงพอใจในการเข้าชมเพื่อสร้างฐานแฟนคลับให้กับ

นักกีฬาและทีมกีฬาในอนาคตต่อไป 

2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย

 1.  เพื่อศึกษาข้อมูลทั่วไปของผู้เข้าชมการแข่งขันกีฬาวอลเล่ย์บอลในประเทศไทย

 2.  เพื่อศึกษาระดับความส�าคัญของปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดในการเข้าชมการแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอลในประเทศไทย

3.  วิธีการด�าเนินงานวิจัย 

 3.1  ประชากรกลุ่มตัวอย่าง

  ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ผู้เข้าชมกีฬาวอลเล่ย์บอลในสนามที่มีการจัดแข่งขันในประเทศไทย 

ซึ่งไม่ทราบจ�านวนประชากรที่แน่ชัด จึงใช้การค�านวณโดยใช้สูตรการค�านวณของ Cochran (กัลยา วาณิชบัญชา, 2549) ที่ระดับความเชื่อ

มั่นร้อยละ 95 และค่าความคลาดเคลื่อนร้อยละ 5 และเมื่อค�านวณตามสูตรได้จ�านวนกลุ่มตัวอย่างคือ 384 คน จึงจะสามารถประมาณค่า

ร้อยละ โดยมีความผิดพลาด ไม่เกินร้อยละ 5 ที่ระดับความเชื่อมั่น ร้อยละ 95 เพื่อความสะดวกในการประเมินผล และการวิเคราะห์ข้อมูล 
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ผู้วิจัยจึงใช้ขนาดกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด 400 ตัวอย่าง ซึ่งถือได้ว่าผ่านเกณฑ์ตามที่เงื่อนไขก�าหนด คือไม่น้อยกว่า 384 ตัวอย่าง และใช้วิธีการ

สุม่แบบสะดวก(Convenience Sampling) โดยเริม่เกบ็ข้อมลูผ่านเฟสบุค๊ของผูว้จัิยซึง่เป็นนกักฬีาวอลเล่ย์บอลทมีชาตไิทยและสังกัดสโมสร 

ในช่วงระหว่างวนัที ่1 - 15 กรกฏาคม 2564 รวมทัง้สิน้เป็นระยะเวลา 15 วนั ซึง่ได้รบัการตอบกลบัตามจ�านวนทีต้่องการและมคีวามสมบรูณ์

สามารถน�าไปวิเคราะห์ผลได้

 3.2  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 

  เครือ่งมอืทีใ่ช้ในการวจิยัครัง้นีเ้ป็นแบบสอบถามออนไลน์ (Online Questionnaire) ซึง่ได้สร้างตามวตัถปุระสงค์และประยกุต์

ใช้กรอบแนวคิดของ อธิปวัฒน์ ฉัตรกมลธรรม เทพประสิทธิ์ กุลธวัชวิชัย และสาริษฐ์ กุลธวัชวิชัย (2562) โดยแบ่งออกเป็น 3 ขั้นตอนดังนี้ 

ตอนที่ 1 เป็นข้อมูลทั่วไปของผู้เข้าชมกีฬาวอลเล่ย์บอล จ�านวน 3 ข้อ ลักษณะข้อค�าถามเป็นแบบตรวจสอบรายการ (Checklist) ประกอบ

ด้วย เพศ อาย ุและอาชพี ตอนที ่2 เป็นระดับความส�าคญัเก่ียวกบัปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ลักษณะของข้อค�าถามเป็นแบบมาตราส่วน

ประมาณค่า (Rating Scale) ประกอบด้วย 7 ด้าน คือ ด้านผลิตภัณฑ์ จ�านวน 6 ข้อ ด้านราคา จ�านวน 5 ข้อ ด้านสถานที่ จ�านวน 3 ข้อ  

ด้านการส่งเสริมการตลาด จ�านวน 8 ข้อ ด้านบุคลากร จ�านวน 7 ข้อ ด้านกระบวนการ จ�านวน 5 ข้อ และด้านสภาพแวดล้อมทางกายภาพ 

จ�านวน 9 ข้อ และตอนที่ 3 เป็นข้อเสนอแนะอื่นๆ 

  ผู้วิจัยได้ท�าการทดสอบความเที่ยงตรง และความเชื่อมั่น โดยท�าการตรวจสอบความเที่ยงตรงจากการวิเคราะห์หาค่าอ�านาจ

จ�าแนกเป็นรายข้อ (Discriminant Power) โดยใช้เทคนิค Item –total Correlation ซ่ึงปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดทั้ง 7 ด้าน  

มีค่าอ�านาจจ�าแนก (r) อยู่ระหว่าง 0.430 - 0.773 ซึ่งสอดคล้องกับสมบัติ ท้ายเรือค�า (2552:90) ได้เสนอว่า เกณฑ์การพิจารณาค่าอ�านาจ

จ�าแนกของแบบสอบถาม 0.40 ขึ้นไป ถือว่ามีคุณภาพในระดับดีมาก และหาค่าความเชื่อมั่นของเครื่องมือโดยใช้ค่าสัมประสิทธิ์แอลฟา 

(Alpha Coefficient Method) ตามวิธีของครอนบาค (Cronbach) ซึ่งปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดมีค่าสัมประสิทธิ์แอลฟา อยู่ระหว่าง 

0.749 – 0.878 ซึ่งสอดคล้องกับ Nunnally และ Berstein (1994) ได้เสนอว่าการทดสอบค่าความเชื่อมั่นของเครื่องมือเกินกว่า 0.70 เป็น

ค่าที่ยอมรับได้ว่าเครื่องมือมีคุณภาพเพียงพอ แสดงให้เห็นว่าแบบสอบถามในงานวิจัยมีความเช่ือม่ันและความเที่ยงตรงในการเก็บรวบรวม

ข้อมูล 

 3.3 สถิติที่ใช้ในการวิจัย

  ส�าหรบัการวจิยัครัง้นี ้ผูว้จิยัท�าการวเิคราะห์ข้อมลูตามวตัถุประสงค์ของการวจัิยประกอบด้วย สถติเิชงิพรรณนา (Descriptive 

Statistic) โดยน�าข้อมูลที่รวบรวมได้มาวิเคราะห์หาค่าสถิติ ประกอบด้วย ร้อยละ ค่าเฉลี่ย (Mean) และ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard 

Deviation) โดยแปลความหมายของคะแนนที่ได้กล่าวมา ในส่วนของเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ซึ่งแบ่งระดับค่าเฉลี่ย ออกเป็น 5 ระดับ ดังนี้ 

(บุญเรียง ขจรศิลป์, 2549)

   4.51 – 5.00 มีระดับความส�าคัญอยู่ในระดับมากที่สุด 

   3.51 – 4.50 มีระดับความส�าคัญอยู่ในระดับมาก 

   2.51 – 3.50 มีระดับความส�าคัญอยู่ในระดับปานกลาง 

   1.51 – 2.50 มีระดับความส�าคัญอยู่ในระดับน้อย 

    1.00 – 1.50 มีระดับความส�าคัญอยู่ในระดับน้อยที่สุด

4.  ผลการวิจัย 

 1.  ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม พบว่า จากกลุ่มตัวอย่างที่ท�าการส�ารวจจ�านวน 400 คน ส่วนใหญ่เป็น

เพศหญิง จ�านวน 263 คน คิดเป็นร้อยละ 65.75 มีอายุระหว่าง 20-30 ปี จ�านวน 304 คนคิดเป็นร้อยละ 76.00 อาชีพ นักเรียน/นักศึกษา 

จ�านวน 276 คน คิดเป็นร้อยละ 69.00 

 2. ผลการวิเคราะห์ระดับความส�าคัญของปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ทั้ง 7 ด้าน ตามความคิดเห็นของผู้เข้าชมกีฬาวอลเล่ย์

บอลในสนามที่มีการจัดแข่งขันในประเทศไทย จ�านวน 400 คน ดังแสดงในตาราง ที่ 1
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ตาราง 1:  ค่าเฉลีย่ และส่วนเบีย่งเบนมาตรฐานของระดบัความส�าคญัของปัจจยัด้านส่วนประสมทางการตลาดในการเข้าชมการแข่งขนักีฬา

วอลเลย์บอลในประเทศไทย โดยภาพรวมและรายด้าน

ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดในการเข้าชมการแข่งขันกีฬา

วอลเลย์บอลในประเทศไทย

ระดับการความส�าคัญ

S.D. แปลผล

ด้านผลิตภัณฑ์ 4.56 0.42 มากที่สุด

ด้านราคา	 4.35 0.57 มาก

ด้านสถานที่ 4.45 0.53 มาก

ด้านการส่งเสริมการตลาด	 4.44 0.50 มาก

ด้านบุคลากร 4.45 0.49 มาก

ด้านกระบวนการ 4.44 0.52 มาก

ด้านสภาพแวดล้อมทางกายภาพ 4.47 0.50 มาก

รวม 4.45 0.42 มาก

 จากตารางที่ 1 พบว่าปัจจัยส่วนประสมการตลาด ทั้ง 7 ด้าน ได้แก่ ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านสถานที่ ด้านส่งเสริมการตลาด 

ด้านบุคลากร ด้านกระบวนการ และด้านสภาพแวดล้อมทางกายภาพ โดยรวมอยู่ระดับมาก ( = 4.45 , S.D.= 0.42) และเมื่อพิจารณาเป็น

รายด้านมรีะดบัความส�าคญัอยูใ่นระดับมากทีส่ดุจ�านวน 1 ข้อ คอื ด้านผลติภณัฑ์ ( =4.56 , S.D.= 0.42) และมีระดบัความส�าคัญอยูใ่นระดบั

มาก จ�านวน 6 ข้อ โดยเรียงตามล�าดบั ค่าเฉลีย่จากมากไปหาน้อย 3 ล�าดบัแรก ดงันี ้ด้านสภาพแวดล้อมทางกายภาพ ( =4.47 , S.D.= 0.50) 

ด้านสถานที่ ( =4.45 , S.D.= 0.53) และด้านบุคลากร ( =4.45 , S.D.= 0.49) และด้านการส่งเสริมการตลาด ( =4.44 , S.D.= 0.50)  

และ ด้านกระบวนการ ( =4.44 , S.D.= 0.52) และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ ดังแสดงในตารางที่ 2 - 8 ดังนี้

ตารางที่ 2: ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับความส�าคัญของปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาดใน การเข้าชมการแข่งขัน

กีฬาวอลเลย์บอลในประเทศไทย ด้านผลิตภัณฑ์ เป็นรายข้อ

ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดในการเข้าชมการแข่งขันกีฬา

วอลเลย์บอลในประเทศไทย ด้านผลิตภัณฑ์

ระดับความส�าคัญ

S.D. แปลผล

ระดับของการแข่งขันได้รับความนิยม 4.68 0.55 มากที่สุด

มีนักกีฬาที่ท่านชื่นชอบลงการแข่งขัน 4.52 0.63 มากที่สุด

มีนักกีฬาที่ท่านชื่นชอบสไตล์การเล่น	(เช่น	การรับบอล	การรุก	การเสิร์ฟที่

แม่นย�า	)	ลงแข่งขัน
4.47 0.63 มาก

มีนักกีฬาที่มีชื่อเสียงเข้าร่วมการแข่งขัน 4.54 0.66 มากที่สุด

มีนักกีฬาวอลเลย์บอลในทีมชาติไทยเข้าร่วมการแข่งขัน 4.43 0.69 มาก

ช่วงเวลาการแข่งขันมีความเหมาะสม 4.52 0.64 มากที่สุด

โดยรวม 4.56 0.42 มากที่สุด

 จากตารางท่ี 2 ปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาดในการเข้าชมการแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอลในประเทศไทย ด้านผลิตภัณฑ์  

โดยรวมอยู่ระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า มีระดับความส�าคัญอยู่ในระดับมากที่สุดจ�านวน 4 ข้อ โดยเรียงตามล�าดับค่าเฉลี่ย

จากมากไปหาน้อย 3 ล�าดับแรก ดังน้ี ระดับของการแข่งขันได้รับความนิยม ( =4.68, S.D.= 0.55) และมีนักกีฬาที่มีชื่อเสียงเข้าร่วม 

การแข่งขัน ( =4.54, S.D.= 0.66) และมีนักกีฬาที่ท่านชื่นชอบลง การแข่งขัน ( =4.52, S.D.= 0.63) และช่วงเวลาในการแข่งขันมีความ
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เหมาะสม ( =4.52, S.D.= 0.64) และมีระดับความส�าคัญอยู่ในระดับมาก จ�านวน 2 ข้อ โดยเรียงตามล�าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย ดังนี้ 

มนีกักฬีาทีท่่านชืน่ชอบสไตล์การเล่น (เช่น การรบับอล การรกุ การเสร์ิฟทีแ่ม่นย�า) ลงแข่งขนั ( =4.47, S.D.= 0.63) และมนีกักีฬาวอลเลย์บอล

ในทีมชาติไทยเข้าร่วมการแข่งขัน ( =4.43, S.D.= 0.69) 

ตารางที่ 3: ค่าเฉล่ีย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับความส�าคัญของปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาดใน การเข้าชมการแข่งขัน

กีฬาวอลเลย์บอลในประเทศไทย ด้านราคา เป็นรายข้อ

ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดในการเข้าชมการแข่งขันกีฬา

วอลเลย์บอลในประเทศไทย ด้านราคา

ระดับความส�าคัญ

S.D. แปลผล

ราคาบัตรเข้าชมอยู่ในระดับที่เหมาะสม 4.38 0.74 มาก

มีบัตรราคาพิเศษส�าหรับผู้เข้าชมการแข่งขันทั้งฤดูกาล 4.35 0.69 มาก

มีบัตรราคาพิเศษส�าหรับผู้ที่เข้าชมเป็นหมู่คณะ 4.20 0.78 มาก

มีบัตรราคาพิเศษส�าหรับผู้พิการ 4.41 0.80 มาก

มีบัตรราคาพิเศษส�าหรับเด็กและเยาวชน 4.43 0.74 มาก

โดยรวม 4.35 0.57 มาก

 จากตารางที่ 3 ปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาดในการเข้าชมการแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอลในประเทศไทย ด้านราคา โดยรวม

อยูร่ะดบัมาก เมือ่พิจารณาเป็นรายข้อพบว่ามรีะดบัความส�าคญัอยูใ่นระดับมากทุกข้อ โดยเรยีงตามล�าดบัค่าเฉลีย่จากมากไปหาน้อย 3 ล�าดบั

แรก ดังนี้ มีบัตรราคาพิเศษส�าหรับเด็กและเยาวชน ( =4.43, S.D.= 0.74)มีบัตรราคาพิเศษส�าหรับผู้พิการ ( =4.41, S.D.= 0.80) และราคา

บัตรเข้าชมอยู่ในระดับที่เหมาะสม ( =4.38, S.D.= 0.74) 

ตารางที่ 4: ค่าเฉล่ีย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับความส�าคัญของปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาดใน การเข้าชมการแข่งขัน

กีฬาวอลเลย์บอลในประเทศไทย ด้านสถานที่ เป็นรายข้อ

ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดในการเข้าชมการแข่งขันกีฬา

วอลเลย์บอลในประเทศไทย ด้านสถานที่

ระดับความส�าคัญ

S.D. แปลผล

สถานที่จัดการแข่งขันเดินทางสะดวก 4.55 0.61 มากที่สุด

สถานที่จัดการแข่งขัน	สามารถเดินทางโดยรถโดยสารสาธารณะได้ 4.40 0.66 มาก

สถานที่จัดการแข่งขันอยู่ในบริเวณที่สามารถเดินทางไปชมได้ง่าย	 (ทางเข้า

สนามไม่ซับซ้อน	และเข้าถึงได้ง่าย)
4.41 0.67 มาก

โดยรวม 4.45 0.53 มาก

 จากตารางที ่4 ปัจจยัด้านส่วนประสมทางการตลาดในการเข้าชมการแข่งขนักฬีาวอลเลย์บอลในประเทศไทย ด้านสถานที ่โดยรวม

อยูร่ะดบัมาก เมือ่พจิารณาเป็นรายข้อพบว่ามรีะดบัความส�าคญัอยูใ่นระดบัมากทีส่ดุ 1 ข้อ คอื สถานทีจ่ดัการแข่งขนัเดนิทางสะดวก ( =4.51, 

S.D.= 0.61) และมีระดับความส�าคัญอยู่ในระดับมาก 2 ข้อ โดยเรียงตามล�าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย ดังนี้ สถานที่จัดการแข่งขันอยู่ใน

บริเวณที่สามารถเดินทางไปชมได้ง่าย (ทางเข้าสนามไม่ซับซ้อน และเข้าถึงได้ง่าย) ( =4.41, S.D.= 0.67) และสถานที่จัดการแข่งขัน  

สามารถเดินทางโดยรถโดยสารสาธารณะได้ ( =4.40, S.D.= 0.66) 
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ตารางที่ 5: ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับความส�าคัญของปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาดใน การเข้าชมการแข่งขัน

กีฬาวอลเลย์บอลในประเทศไทย ด้านการส่งเสริมการตลาด เป็นรายข้อ

ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดในการเข้าชมการแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอลใน

ประเทศไทย ด้านการส่งเสริมการตลาด

ระดับความส�าคัญ

S.D. แปลผล

มีการโฆษณา	ประชาสัมพันธ์การแข่งขันผ่านสื่อหลายประเภท	 เช่น	 โทรทัศน์	 เฟสบุ๊ค	 IG	

เป็นต้น
4.61 0.61 มากที่สุด

มีป้ายโฆษณา	ประชาสัมพันธ์ในหลายสถานท่ี	 เช่น	 ในสนามวอลเล่ย์บอล	ป้ายตามถนน	

เป็นต้น
4.38 0.73

มาก

มีนักกีฬาวอลเล่ย์บอล	ดารา	หรือผู้ที่มีชื่อเสียงโฆษณาเชิญชวนให้เข้าชมการแข่งขัน 4.34 0.69 มาก

มีการจัดกิจกรรมพิเศษเพื่อรับบัตรชมการแข่งขันโดยไม่มีค่าใช้จ่าย 4.42 0.79 มาก

มีการจัดแถลงข่าวการแข่งขันในแต่ละแมตซ์การแข่งขัน 4.35 0.75 มาก

การจัดการแข่งขันมีการร่วมมือกับผู้สนับสนุนเพื่อเป็นส่วนลดค่าบัตรเข้าชม 4.46 0.71 มาก

มีการท�าการตลาดภายในสนามได้น่าดึงดูด	(เช่นการจัดกิจกรรมรอบๆ	สนาม	เป็นต้น) 4.38 0.70 มาก

มีช่องทางการสื่อสารกับแฟนคลับ	หรือแฟนบอลวอลเลย์ทั่วไปที่เข้าถึงได้ง่าย	เช่น	Face-

book	,	Instagram	,	TikTok
4.56 0.61 มากที่สุด

โดยรวม 4.44 0.50 มาก

 จากตารางท่ี 5 ปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาดในการเข้าชมการแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอลในประเทศไทย ด้านการส่งเสริม 

การตลาด โดยรวมอยู่ระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่ามีระดับความส�าคัญอยู่ในระดับมากที่สุด 2 ข้อ โดยเรียงตามล�าดับค่าเฉลี่ย

จากมากไปหาน้อย คือ มีการโฆษณา ประชาสัมพันธ์การแข่งขันผ่านส่ือหลายประเภท เช่น โทรทัศน์ เฟสบุ๊ค IG เป็นต้น ( =4.61,  

S.D.= 0.61) และมีช่องทางการส่ือสารกับแฟนคลับ หรือแฟนบอลวอลเลย์ทั่วไปที่เข้าถึงได้ง่าย เช่น Facebook , Instagram , TikTok 

( =4.56, S.D.= 0.61) และมีระดับความส�าคัญอยู่ในระดับมาก โดยเรียงตามล�าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย 3 ล�าดับแรก ดังนี้ การจัดการ

แข่งขันมีการร่วมมือกับผู้สนับสนุนเพื่อเป็นส่วนลดค่าบัตรเข้าชม ( = 4.46, S.D.= 0.71) มีการจัดกิจกรรมพิเศษเพื่อรับบัตรชมการแข่งขัน

โดยไม่มีค่าใช้จ่าย ( = 4.42, S.D.= 0.79) และ มีการท�าการตลาดภายในสนามได้น่าดึงดูด (เช่นการจัดกิจกรรมรอบๆ สนาม เป็นต้น) 

( =4.38, S.D.= 0.70)และมีป้ายโฆษณา ประชาสัมพันธ์ในหลายสถานที่ เช่น ในสนามวอลเล่ย์บอล ป้ายตามถนน เป็นต้น ( =4.38,  

S.D.= 0.73) 

ตารางที่ 6: ค่าเฉล่ีย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับความส�าคัญของปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาดใน การเข้าชมการแข่งขัน

กีฬาวอลเลย์บอลในประเทศไทย ด้านบุคลากร เป็นรายข้อ

ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดในการเข้าชมการแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอลใน

ประเทศไทย ด้านบุคลากร

ระดับความส�าคัญ

S.D. แปลผล

เจ้าหน้าที่ให้บริการภายในสนาม	มีบุคลิกภาพที่ดี 4.47 0.66 มาก

เจ้าหน้าที่ให้บริการมีความรู้ในการให้บริการ	(เช่น	การแนะน�าการเดินไปยังโซนที่นั่ง) 4.41 0.68 มาก

เจ้าหน้าที่ให้บริการมีจ�านวนเพียงพอต่อการบริการ	และอ�านวยความสะดวกในการเข้าชม 4.34 0.68 มาก

เจ้าหน้าที่ฝ่ายจัดการแข่งขันมีทักษะและความช�านาญ 4.45 0.64 มาก

คณะกรรมการผู้ตัดสินมีทักษะและความช�านาญ 4.43 0.62 มาก

มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยที่เป็นมืออาชีพ 4.48 0.66 มาก

มีฝ่ายแพทย์และพยาบาลประจ�าสนาม 4.55 0.62 มากที่สุด

โดยรวม 4.45 0.49 มาก
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 จากตารางท่ี 6 ปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาดในการเข้าชมการแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอลในประเทศไทย ด้านบุคลากร 

โดยรวมอยูร่ะดบัมาก เมือ่พจิารณาเป็นรายข้อพบว่ามีระดบัความส�าคญัอยูใ่นระดบัมากทีสุ่ด 1 ข้อ คือ มีฝ่ายแพทย์และพยาบาลประจ�าสนาม 

( =4.55, S.D.= 0.62) และมีระดับความส�าคัญอยู่ในระดับมาก โดยเรียงตามล�าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย 3 ล�าดับแรก ดังนี้ มีเจ้าหน้าที่

รักษาความปลอดภัยท่ีเป็นมืออาชีพ ( =4.48, S.D.= 0.66) เจ้าหน้าที่ให้บริการภายในสนาม มีบุคลิกภาพที่ดี ( =4.47, S.D.= 0.66)  

และ เจ้าหน้าที่ฝ่ายจัดการแข่งขันมีทักษะและ ความช�านาญ ( =4.45, S.D.= 0.64) 

ตารางที่ 7: ค่าเฉล่ีย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับความส�าคัญของปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาดใน การเข้าชมการแข่งขัน

กีฬาวอลเลย์บอลในประเทศไทย ด้านกระบวนการ เป็นรายข้อ

ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดในการเข้าชมการแข่งขันกีฬา

วอลเลย์บอลในประเทศไทย ด้านกระบวนการ

ระดับความส�าคัญ

S.D. แปลผล

มีระบบการจ�าหน่ายบัตรที่สะดวกและรวดเร็ว 4.49 0.66 มาก

มีระบบการเข้าออกสนามการแข่งขันที่สะดวก	รวดเร็วและปลอดภัย 4.41 0.66 มาก

มีระบบการจัดการแข่งขันที่ดี	เป็นไปตามโปรแกรมที่ก�าหนด 4.34 0.68 มาก

มีการรายงานผลการแข่งขันที่ถูกต้องรวดเร็วและชัดเจน 4.52 0.64 มากที่สุด

มีการจัดการแฟนบอลอย่างมีระบบ(การตรวจสิ่งของต่างๆ	 และการปล่อย

แฟนบอลเข้าในสนาม	มีประสิทธิภาพ	)
4.44 0.65 มาก

โดยรวม 4.44 0.52 มาก

 จากตารางที่ 7 ปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาดในการเข้าชมการแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอลในประเทศไทย ด้านกระบวนการ 

โดยรวมอยู่ระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่ามีระดับความส�าคัญอยู่ในระดับมากที่สุด 1 ข้อ คือ การรายงานผลการแข่งขันที่ถูกต้อง

รวดเร็วและชัดเจน ( =4.52, S.D.= 0.64) และมีระดับความส�าคัญอยู่ในระดับมาก โดยเรียงตามล�าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย 3 ล�าดับ

แรก ดังนี้ มีระบบการจ�าหน่ายบัตรที่สะดวกและรวดเร็ว ( =4.49, S.D.= 0.66) มีการจัดการแฟนบอลอย่างมีระบบ (การตรวจสิ่งของต่างๆ 

และการปล่อยแฟนบอลเข้าในสนาม มปีระสทิธิภาพ ) ( =4.44, S.D.= 0.65) และมรีะบบการเข้าออกสนามการแข่งขันทีส่ะดวก รวดเรว็และ

ปลอดภัย ( =4.413, S.D.= 0.66)

ตารางที่ 8: ค่าเฉล่ีย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับความส�าคัญของปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาดใน การเข้าชมการแข่งขัน

กีฬาวอลเลย์บอลในประเทศไทย ด้านสภาพแวดล้อมทางกายภาพ เป็นรายข้อ

ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดในการเข้าชมการแข่งขันกีฬา

วอลเลย์บอลในประเทศไทย ด้านสภาพแวดล้อมทางกายภาพ

ระดับความส�าคัญ

S.D. แปลผล

สถานที่จัดการแข่งขันมีการตกแต่งอย่างเหมาะสม 4.53 0.65 มากที่สุด

ห้องน�้ามีความสะอาดและเพียงพอ 4.42 0.66 มาก

มีป้ายแสดงผลการแข่งขันอย่างชัดเจน 4.42 0.60 มาก

สนามที่จัดการแข่งขันมีแสงสว่างเพียงพอ 4.56 0.59 มากที่สุด

สนามมีมาตรฐาน	และมีการแบ่งโซนระหว่างกองเชียร์ชัดเจน	 4.39 0.67 มาก

บรรยากาศการเชยีร์วอลเลย์บอลในสนามมสีร้างความตืน่เต้น	และสร้างความ

บันเทิงในการเข้าชม
4.55 0.66 มากที่สุด

สถานที่จัดการแข่งขันมีความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สิน 4.41 0.69 มาก

สถานที่จัดการแข่งขันมีพื้นที่จอดรถเพียงพอ 4.46 0.71 มาก

สถานที่จัดการแข่งขันมีที่นั่งชมสะดวกสบาย 4.46 0.72 มาก

โดยรวม 4.47 0.50 มาก
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 จากตารางที่ 8 ปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาดในการเข้าชมการแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอลในประเทศไทย ด้านสภาพแวดล้อม

ทางกายภาพ โดยรวมอยูร่ะดบัมาก เมือ่พจิารณาเป็นรายข้อพบว่ามรีะดบัความส�าคญัอยูใ่นระดบัมากทีส่ดุ 3 ข้อ โดยเรยีงตามล�าดบัค่าเฉลีย่

จากมากไปหาน้อย ดังนี้ สนามที่จัดการแข่งขันมีแสงสว่างเพียงพอ ( =4.56, S.D.= 0.59) บรรยากาศการเชียร์วอลเลย์บอลในสนามมีสร้าง

ความตื่นเต้น และสร้างความบันเทิงในการเข้าชม ( =4.55, S.D.= 0.66) และสถานที่จัดการแข่งขันมีการตกแต่งอย่างเหมาะสม ( =4.53, 

S.D.= 0.65) และมรีะดบัความส�าคญัอยูใ่นระดบัมาก โดยเรยีงตามล�าดบัค่าเฉลีย่จากมากไปหาน้อย 3 ล�าดับแรก ดงันี ้สถานทีจ่ดัการแข่งขนั

มพีืน้ทีจ่อดรถเพยีงพอ ( =4.46, S.D.= 0.71) และสถานทีจ่ดัการแข่งขันมทีีน่ัง่ชมสะดวกสบาย ( =4.46, S.D.= 0.72) ห้องน�า้มีความสะอาด

และเพียงพอ ( =4.42, S.D.= 0.66) และ มีป้ายแสดงผลการแข่งขันอย่างชัดเจน ( =4.42, S.D.= 0.60) และสถานที่จัดการแข่งขันมีความ

ปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สิน ( =4.41, S.D.= 0.69)

5. อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ

 5.1  อภิปรายผล 

  ผลการศึกษาของงานวิจัยชี้ให้เห็นว่าผู้เข้าชมการแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอลในประเทศไทยให้ความส�าคัญกับปัจจัยด้านส่วน

ประสมทางการตลาดในการเข้าชมการแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอล ทั้ง 7 ด้าน ดังนี้

  ด้านผลติภณัฑ์ เป็นปัจจยัทีใ่ห้ความส�าคญัในการเข้าชมอยูใ่นระดบัมากทีส่ดุ โดยผู้เข้าชมให้ความส�าคญัคอื ความนยิมในระดบั

ของการแข่งขัน นักกีฬาท่ีมีชื่อเสียงเข้าร่วมการแข่งขัน ความชื่นชอบในบุคคลที่ลงแข่งขัน และช่วงเวลาในการแข่งขันมีความเหมาะสม 

เนือ่งจากผูเ้ข้าชมให้ความส�าคญักบันกักฬีาทีต่นเองชืน่ชอบ โดยเฉพาะนกักฬีาทีม่ชีือ่เสยีงในสโมสรต่าง ๆ  นกักฬีาทมีชาตซิึง่มแีฟนคลบัคอย

ติดตาม สอดคล้องกับการศึกษาของณัฐภัทร เนืองสุชาติ (2563) ที่ศึกษาปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่ส่งผลต่อความพึงพอใจในการเข้า

ชมวอลเลย์บอลไทยแลนด์ลีก พบว่าปัจจัยที่ผู้เข้าชมให้ความส�าคัญคือทีมสโมสรที่เข้าร่วมการแข่งขันเป็นทีมที่มีชื่อเสียงมีความเป็นมืออาชีพ

เป็นที่ชื่นชอบและสามารถท�าผลงานได้ดี อีกทั้งความสามารถของนักกีฬาแสดงศักยภาพท�าผลงานได้ดี และรูปแบบในการจัดการแข่งขันมี

ความสนุกสนาน สร้างความตื่นเต้นในการเข้าชมและการติดตามของผู้ชม

  ด้านราคา เป็นปัจจัยท่ีให้ความส�าคัญในการเข้าชมอยู่ในระดับมาก โดยผู้เข้าชมให้ความส�าคัญคือ มีบัตรราคาพิเศษส�าหรับ

เดก็และเยาวชน ผูพ้กิาร และราคาบตัรเข้าชมในส่วนพืน้ทีต่่าง ๆ  อยูใ่นระดับทีเ่หมาะสม เนือ่งจากราคาบตัรเข้าชมการแข่งขนัในระดบัสโมสร 

ราคาบัตรเข้าชมไม่ได้สูงมากนัก และในบางรายการนักเรียน นักศึกษา และคนพิการจะเข้าชมฟรี จึงท�าให้ผู้เข้าชมอาจให้ความส�าคัญน้อย

กว่าปัจจัยด้านอื่น ๆอีก 6 ด้าน ซึ่งสอดคล้องกับ ปิยะ ลิ้มปิยารักษ์ (2558) เรื่องปัจจัยที่ส่งผลต่อการเข้าชมฟุตบอลลึกของสโมสรที่มีสนาม

แข่งขันในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยด้านราคามีระดับความส�าคัญต่อการเข้าชมฟุตบอลลีก และควรมีการ

แบ่งระดบัราคาของบตัรให้เหมาะสมกบักลุม่ผูเ้ข้าชม เช่น ราคาส�าหรบัผู้ชมทัว่ไป ราคานกัเรยีน-นกัศึกษา และราคาส�าหรบัผู้สูงอาย ุการปรบั

ราคาของที่ระลึกลงให้เหมาะสมส�าหรับกลุ่มแฟนคลับ มีราคาที่ทุกคนสามารถจับต้องได้ ปรับลดราคาของอาหารและเครื่องดื่มบริเวณหน้า

สนามแข่งขัน 

  ด้านสถานท่ี เป็นปัจจยัทีใ่ห้ความส�าคญัในการเข้าชมอยูใ่นระดบัมาก โดยผูเ้ข้าชมให้ความส�าคัญคือ สถานทีจ่ดัการแข่งขนัเดนิ

ทางสะดวกสามารถเดินทางไปชมได้ง่าย และมีการให้บริการโดยรถโดยสารสาธารณะ เนื่องจากผู้ชมการแข่งขันโดยส่วนใหญ่เป็นกลุ่มแฟน

คลับที่มักจะเดินทางไปชมการแข่งขันในต่างจังหวัด ดังนั้นในบางครั้งไม่ได้เดินทางโดยรถยนต์ส่วนบุคคล จึงให้ความส�าคัญกับสถานที่ในการ

จัดการแข่งขัน สอดคล้องกับการศึกษาของ ณัฐภัทร เนืองสุชาติ (2563) ศึกษาเรื่องปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่ส่งผลต่อความพึงพอใจ

ในการเข้าชมวอลเลย์บอลไทยแลนด์ลีก พบว่า ผู้ชมให้ความส�าคัญกับ ท�าเล ที่ตั้ง ของสนามที่ใช้ในการจัดการแข่งขันมีความเหมาะสม  

สนามแข่งขันตั้งอยู่ในจุดท่ีสามารถเดินทางไปได้อย่างสะดวก และเดินทางได้หลากหลายวิธี มีพื้นที่จอดรถที่เพียงพอต่อปริมาณของผู้ชม 

และสนามที่ใช้ในการแข่งขันมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

  ด้านการส่งเสริมการตลาด เป็นปัจจัยที่ให้ความส�าคัญในการเข้าชมอยู่ในระดับมาก โดยผู้เข้าชมให้ความส�าคัญคือ ควรมีการ

โฆษณา ประชาสมัพนัธ์การแข่งขนัผ่านช่องทางสือ่หลากหลายเข้าถงึได้ง่าย มกีารร่วมมอืกบัผู้สนบัสนนุ และจดักจิกรรมพเิศษ สร้างการตลาด

ดงึดดูต่อการเข้าชม สอดคล้องกบัการศกึษาของ อทุยัวรรณ แก่นสิงห์ (2560) ศึกษาเรือ่ง ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดทีม่ผีลต่อพฤตกิรรม

การเลอืกซือ้ของทีร่ะลึกของสโมสรวอลเลย์บอลสพุรมีชลบุรพีบว่า แฟนคลับสโมสรวอลเลย่บ์อลจะให้ความส�าคญักบัการประชาสมัพนัธ์การ

แข่งขนัผ่านสือ่ทีห่ลากหลายช่องทางอย่างทัว่ถงึ สโมสรและฝ่ายจดัการแข่งขนัควรน�าเสนอภาพลักษณ์ทีด่ต่ีอสังคม และคนในพืน้ที ่ควรมช่ีอง

ทางการสื่อสารกับแฟนคลับ สามารถเข้าถึงได้ง่าย โดยมีการน�าเสนอข้อมูลข่าวสารการแข่งขันได้อย่างชัดเจน ทั้งเรื่อง วัน เวลา และสนาม

แข่งขัน มีการแจกอุปกรณ์ในการเชียร์ หรือสิ่งของที่ระลึกจากสโมสรหรือสปอนเซอร์รวมถึงการจัดกิจกรรมในสนามที่น่าสนใจ
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  ด้านบุคลากร เป็นปัจจัยที่ให้ความส�าคัญในการเข้าชมอยู่ในระดับมาก โดยผู้เข้าชมให้ความส�าคัญคือ ควรมีการจัดฝ่ายแพทย์

และพยาบาล เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจ�าสนาม และเจ้าหน้าที่ฝ่ายจัดการแข่งขันมีทักษะและความช�านาญการการด�าเนินการ

จัดการ เน่ืองจากส่วนส�าคัญในการจัดการแข่งขันท่ีท�าให้ผู้ชมรู้สึกมั่นใจ และมีมาตรฐานในการแข่งขันคือ บุคลากรที่มีส่วนเก่ียวข้องในการ

แข่งขนั ได้แก่ ฝ่ายแพทย์และพยาบาลประจ�าสนาม และเจ้าหน้าทีฝ่่ายจดัการแข่งขนัทีม่ทีกัษะและความช�านาญสอดคล้องกบัการศึกษาของ 

อธิปวัฒน์ ฉัตรกมลธรรม เทพประสิทธิ์ กุลธวัชวิชัย และสาริษฐ์ กุลธวัชวิชัย (2562) เรื่อง ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่ส่งผลต่อการ

ตัดสินใจเข้าชมบาสเกตบอลไทยแลนด์ลีก 2016 พบว่า การเข้าชมการแข่งขันบาสเกตบอลไทยแลนด์ ลีก 2016 ผู้เข้าชมให้ความส�าคัญด้าน

บุคลากรเป็นปัจจัยในการเข้าชมอยู่ในระดับมากเช่นกัน

  ด้านกระบวนการ เป็นปัจจัยที่ให้ความส�าคัญในการเข้าชมอยู่ในระดับมาก โดยผู้เข้าชมให้ความส�าคัญคือ ควรมีการรายงาน

ผลการแข่งขันที่ถูกต้องรวดเร็วและชัดเจน มีระบบช่องทางการเข้า-ออก สนามการแข่งขันที่สะดวกปลอดภัย และจัดระบบการจ�าหน่ายบัตร

ที่สะดวกและรวดเร็ว สอดคล้องกับ ณัฐภัทร เนืองสุชาติ (2563) ที่ศึกษาปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่ส่งผลต่อความพึงพอใจในการเข้า

ชมวอลเลย์บอลไทยแลนด์ลีก พบว่า ผู้เข้าชมให้ความส�าคัญในเรื่องของการจัดการผู้เข้าชมเข้า - ออกสนามอย่างเป็นระบบ เพิ่มช่องทางใน

การขายบัตรเข้าชมและตรวจสอบสิ่งของในช่วงเวลาที่มีผู้ชมเข้ามาในสนามจ�านวนมาก เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการเข้าชม มีการชี้แจ้ง

เรื่องระบบความปลอดภัยในกรณีท่ีเกิดเหตุฉุกเฉิน เช่น การแจ้งทางออกฉุกเฉินในการอพยพผู้ชมออกจากสนาม มีการจัดการเวลาในการ

แข่งขันที่ดีเป็นไปตามระยะเวลาที่ก�าหนดในแต่ละคู่ และมีระบบการรายงานคะแนนผลการแข่งขันมีความรวดเร็วและแม่นย�า

  ด้านสภาพแวดล้อมทางกายภาพ เป็นปัจจัยที่ให้ความส�าคัญในการเข้าชมอยู่ในระดับมาก โดยผู้เข้าชมให้ความส�าคัญคือ  

การจัดสนามการแข่งขัน ที่นั่ง ห้องน�้า ที่จอดรถเพียงพอต่อการเข้าชม มีป้ายแสดงผลการแข่งขันอย่างชัดเจน และสถานที่จัดการแข่งขันมี

ความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สิน สอดคล้องกับการศึกษาของ ณัฐภัทร เนืองสุชาติ (2563) ที่ศึกษาปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่ส่ง

ผลต่อความพึงพอใจในการเข้าชมวอลเลย์บอลไทยแลนด์ลีก พบว่า ผู้เข้าชมให้ความส�าคัญกับสนามแข่งขันที่ควรมีป้ายบอกทางเข้ามายัง

สนามได้อย่างชดัเจน มทีีน่ัง่เพยีงพอ สะดวกสบาย สามารถมองเหน็นกักฬีาและเกมการแข่งขนัได้อย่างชดัเจน มจี�านวนห้องน�า้ทีเ่พยีงพอต่อ

ความต้องการของผู้เข้าชมและควรจะมีการแบ่งโซนกองเชียร์ทั้ง 2 ทีมอย่างชัดเจน

 ข้อเสนอแนะ 

 จากผลการศกึษาครัง้นี ้ผูว้จิยัคาดว่าจะเป็นประโยชน์ส�าหรบัสโมสรกฬีาวอลเล่ย์บอล สโมสรการกฬีาชนดิอืน่ๆหรอืมหาวทิยาลยัท่ี

จัดการเรียนการสอนเกี่ยวกับกีฬา ซึ่งเป็นมุมมองเชิงการตลาด โดยสามารถน�าผลการวิจัยที่ได้ไปใช้ เพื่อเป็นแนวทางในวางแผนการจัดการ

แข่งขนักฬีาเชงิธรุกจิ และสามารถเลอืกการสือ่สารทางการตลาด ในมมุมองทีผู้่เข้าชมให้ความส�าคัญ และส่งผลต่อการตดัสินใจเข้าชมได้อย่าง

สูงที่สุด ซึ่งควรให้ความส�าคัญเกี่ยวกับปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดทั้ง 7 ด้าน ในประเด็นต่างๆ เช่น การจัดการแข่งขันควรน�านักกีฬาที่

มีชื่อเสียงเข้าร่วมการแข่งขัน ควรมี การก�าหนดราคาบัตรเข้าชมในส่วนพื้นที่ต่าง ๆ อยู่ในระดับที่เหมาะสม สถานที่จัดการแข่งขันเดินทาง

สะดวกสามารถเดินทางไปชมได้ง่าย และมีการให้บริการโดยรถโดยสารสาธารณะ ควรมีการโฆษณา ประชาสัมพันธ์การแข่งขันผ่านช่องทาง

สื่อหลากหลายเข้าถึงได้ง่าย มีการร่วมมือกับผู้สนับสนุน มีเจ้าหน้าท่ีฝ่ายจัดการแข่งขันที่มีทักษะและความช�านาญในการด�าเนินการจัดการ

แข่งขัน มีระบบการรายงานผลการแข่งขันที่ถูกต้องรวดเร็วและชัดเจน และมีการจัดสนามการแข่งขัน ที่นั่ง ห้องน�้า ที่จอดรถเพียงพอต่อการ

เข้าชม ทั้งนี้สามารถน�าผลการศึกษาไปใช้ในการวางแผนเพื่อเพิ่มรายได้ให้กับองค์กรทางการกีฬา ทั้งนี้เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อองค์กรสูงสุด
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การพัฒนาช่องทางการจัดจ�าหน่ายของกลุ่มสมุนไพรบ้านเชียงเหียน 

ต�าบลเขวา อ�าเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม

Development Distribution Channels of Ban Chiang Hian Herbal Group, 

Tambon Khwa, Amphoe Mueang, Maha Sarakham Province.

พรสวรรค์ ปาลสาร1, กิตติชัย เจริญชัย2 และ นุชนาถ มีนาสันติรักษ์2

Pornsawun Palasan1, Kittichai Jaroenchai1 and Nutchanad Meenasantirak2

บทคัดย่อ

 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อวิเคราะห์สถานการณ์ปัจจุบันเกี่ยวกับช่องทางการจัดจ�าหน่ายของกลุ่มสมุนไพรบ้านเชียง

เหียน 2) เพื่อศึกษาความแตกต่างของลักษณะทางประชากรศาสตร์ ที่มีความคิดเห็นเกี่ยวกับช่องทางการจัดจ�าหน่ายของกลุ่มสมุนไพร 

บ้านเชียงเหียน และ 3) เพื่อพัฒนาช่องทางการจัดจ�าหน่ายของกลุ่มสมุนไพรบ้านเชียงเหียน ต�าบลเขวา อ�าเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม 

โดยใช้ระเบียบวิธีการวิจัยแบบผสานวิธี (Mixed Method Research Design) เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือ แบบสัมภาษณ์ 

และแบบสอบถาม พบว่า 1) ช่องทางการจดัจ�าหน่ายของกลุม่สมนุไพรบ้านเชยีงเหยีน มส่ีวนต้องพฒันาเพือ่ผลติสนิค้าได้สม�า่เสมอ และเพยีง

พอ 2) ช่องทางการจัดจ�าหน่ายของกลุ่มสมุนไพรบ้านเชียงเหียน ภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ( =4.48, S.D.= 0.27) และ 3) แนวทางการ

พัฒนาช่องทางการ จัดจ�าหน่ายของกลุ่มสมุนไพรบ้านเชียงเหียน คือ ด้านคนกลาง ควรมีการคัดเลือกคนกลางให้ตรงกับประเภทสินค้าและ

เพิ่มบทบาทในการใช้คนกลางเพื่อเชื่อมต่อกับผู้บริโภคคนสุดท้าย

ค�าส�าคัญ : ช่องทางการจัดจ�าหน่าย

Abstract

 This research aims to 1) To analyze the current situation regarding the Distribution Channels of Ban Chiang 

Hian Herbal Group 2) To study the differences in demographic characteristics the Distribution Channels of Ban Chiang 

Hian Herbal Group and 3) To the Distribution Channels of Ban Chiang Hian Herbal Group, Tambon Khwa, Amphoe 

Mueang, Maha Sarakham Province. The Mixed Method Research Design. The tools used for data collection were  

interview forms and questionnaires. The findings were as follows: 1) Distribution channels of Ban Chiang Hian Herbal 

Group has to be developed to produce consistent and sufficient products. 2) entrepreneur have opinions about the 

Distribution Channels of Ban Chiang Hian Herbal Group was at the highest level ( =4.48, S.D.= 0.27) and 3) The approach 

to developing distribution channel of the Ban Chiang Hian Herbal Group is Intermediaries should be selected to match 

the product category and increase the role of intermediaries to connect with the end consumers.

Keywords : Distribution Channels

1. บทน�า 

 ปัจจุบันมีประชาชนมาลงทะเบียนเป็นผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ในปี พ.ศ. 2562 มากถึง 80,141 ราย 129,269 ผลิตภัณฑ์ 

รายการสนิค้าประเภทอาหารจ�านวน 25,503 รายการ ประเภทเครือ่งดืม่ 4,564 รายการ ผ้าและเครือ่งแต่งกาย 33,047 รายการ ของใช้และ

เคร่ืองประดับตกแต่ง 54,957 รายการ สมนุไพรทีไ่ม่ใช่อาหารจ�านวน 11,198 รายการ และผลิตภัณฑ์ได้รบัการยกระดบัคุณภาพและมาตรฐาน

ให้สูงขึ้น ซึ่งมีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ตามกลุ่มผลิตภัณฑ์ เช่น การสร้างกลุ่มศิลปิน OTOP การพัฒนากลุ่มผลิตภัณฑ์จักสาน ย่านลิเภา ใบไม้สี

ทอง เป็นต้น รวมทั้งมีการด�าเนินงาน โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ตามข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี โดยผลจากการพัฒนาท�าให้ยอดจ�าหน่ายในปี 

2561 มีมากกว่า 193,000 ล้านบาท (ไทยต�าบล ดอทคอม, 2563 : เว็บไซด์ สืบค้นเมื่อวันที่ 1 กันยายน 2563)

1 นักศึกษาระดับปริญญาตรีหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
2 อาจารย์ประจ�าหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
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จังหวัดมหาสารคาม มีข้อมูลผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP จ�านวน 1,474 ราย/กลุ่ม จ�านวนผลิตภัณฑ์ 2,478 ผลิตภัณฑ์ และเพื่อเป็นการ 

ส่งเสริมสนับสนุนให้กลุ่มผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ได้มีโอกาสพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP ให้มีคุณภาพมาตรฐาน เป็นที่ยอมรับแก่บุคคล

ทั่วไป มีจ�านวนรวมทั้งสิ้น 429 ผลิตภัณฑ์ แยกเป็น 5 ประเภท ได้แก่ 1. ประเภทผ้าและเครื่องแต่งกาย จ�านวน 162 ผลิตภัณฑ์ 2. ประเภท

ของใช้ ของตกแต่ง ของที่ระลึก จ�านวน 183 ผลิตภัณฑ์ 3. ประเภทอาหาร จ�านวน 60 ผลิตภัณฑ์ 4. ประเภทเครื่องดื่ม จ�านวน 5 ผลิตภัณฑ์ 

5. ประเภทสมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร จ�านวน 15 ผลิตภัณฑ์ (ส�านักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดมหาสารคาม, 2563 : เว็บไซด์ สืบค้นเมื่อวันที่  

1 กันยายน 2563)

 ส�าหรับปัญหาในปัจจุบันที่กลุ่มสมุนไพรบ้านเชียงเหียน คือ ในด้านคนกลางเพื่อกระจายสินค้าและเพิ่มยอดขายให้กลุ่มผู้ประกอบ

การ (บทสมัภาษณ์ผูใ้ห้ข้อมลู ผูใ้หญ่สมพงษ์ รตันพลแสน บ้านเชยีงเหยีน ต�าบลเขวา อ�าเภอเมอืง จงัหวดัมหาสารคาม เมือ่วนัที ่27 กนัยายน 

พ.ศ. 2563) สามารถอธบิายประเดน็ปัญหาได้ดงันี ้ด้านคนกลาง กลุ่มสมนุไพรบ้านเชยีงเหยีนยงัไม่มคีนกลางในการจดัจ�าหน่ายในแต่ละพืน้ที่ 

ท�าให้การจ�าหน่ายสินค้ายังไม่ทั่วถึง ด้านตัวแทนจ�าหน่าย ยังไม่มีช่องทางการในการจ�าหน่ายสินค้าที่หลากหลาย ใช้เพียงร้านค้า OTOP 

ชุมชนเป็นสถานที่จ�าหน่ายสินค้า ด้านพ่อค้าคนกลาง มีปริมาณสมุนไพรที่จ�ากัด เนื่องจากสภาพอากาศในการเพาะปลูกและเครื่องอบแห้งที่

มีไม่เพียงพอ จึงยังไม่มีพ่อค้าคนกลางมารับสินค้าไปจ�าหน่าย ด้านสถาบันการเงิน สถานการณ์การเงินในปัจจุบันถือว่าซบเซามาก จากผลก

ระทบโคโรนาไวรัส ท�าให้ไม่มียอดสั่งซื้อและการส่งสินค้าไปจ�าหน่าย 

 จากความส�าคัญของปัญหาที่เกิดขึ้นท�าให้ผู้วิจัยสนใจที่จะศึกษาเกี่ยวกับการพัฒนาช่องทางการจัดจ�าหน่ายของกลุ่มสมุนไพรบ้าน

เชียงเหียน ต�าบลมะค่า อ�าเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม เพื่อน�าความรู้ที่ได้มาเป็นแนวทางในการพัฒนาช่องทางการจัดจ�าหน่ายให้มี

ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น แล้วยังสามารถน�าผลการวิจัยไปปรับปรุงและพัฒนาการด�าเนินงานต่อไป

2.  วัตถุประสงค์การวิจัย

 1.  เพื่อวิเคราะห์สถานการณ์ปัจจุบันเกี่ยวกับช่องทางการจัดจ�าหน่ายของกลุ่มสมุนไพรบ้านเชียงเหียน ต�าบลเขวา อ�าเภอเมือง 

จังหวัดมหาสารคาม

 2.  เพือ่ศกึษาความแตกต่างของลกัษณะทางประชากรศาสตร์ ทีม่คีวามคดิเหน็เกีย่วกบัช่องทางการจดัจ�าหน่ายของกลุม่สมนุไพร

บ้านเชียงเหียน ต�าบลเขวา อ�าเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม

 3.  เพื่อพัฒนาช่องทางการจัดจ�าหน่ายของกลุ่มสมุนไพรบ้านเชียงเหียน ต�าบลเขวา อ�าเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม

3.  สมมติฐานการวิจัย 

 ผูป้ระกอบการทีม่เีพศ อาย ุสถานภาพ ระดบัการศึกษา รายได้ต่อเดอืน แตกต่างกัน มคีวามคิดเหน็เกีย่วกบัช่องทางการจดัจ�าหน่าย

ของกลุ่มสมุนไพรบ้านเชียงเหียน ต�าบลเขวา อ�าเภอเมือง จังหวัดมหาสารคามแตกต่างกัน

4.  แนวคิดทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

 4.1 ความหมายช่องทางการจัดจ�าหน่าย มีนักวิชาการหลายท่านได้ให้ความหมายของค�าดังกล่าวต่อไปนี้

  วิทวัส รุ่งเรืองผล (2556 :185-200) กล่าวได้ว่าช่องทางการจัดจ�าหน่าย (Channel of Distribution) หมายถึงกระบวนการ

ในการจัดการเก่ียวกับการเลื่อนย้ายสิทธิในตัวผลิตภัณฑ์จากผู้ผลิตไปยังผู้บริโภค กระบวนการดังกล่าว มีผู้ผลิตอยู่ต้นทางของกระบวนการ

และผู้บริโภคหรือปลายทางเคลื่อนย้ายสิทธิอนุพันธ์โดยในระหว่างทางของกระบวนการนี้อาจมีตัวกลาง (Marketing Intermediaries)  

มาเป็นตัวเชื่อมผู้ผลิตและผู้บริโภคเพื่อให้กระจายสินค้าและผลิตภัณฑ์มี ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

  ระมิด ฝ่ายรีย์ (2530:195) กล่าวได้ว่าช่องทางการจัดจ�าหน่าย (Channel of Distribution) ผู้ผลิตทุกแห่งต้องการที่จะเชื่อม

โยงกับคนกลางทางการตลาด เพื่อจะท�าให้วัตถุประสงค์ของบริษัทประสบความส�าเร็จ คนกลางทางการตลาดเรียกว่า ช่องทางการตลาด  

บางทีก็เรียกว่าช่องทางการค้าหรือช่องทางการจัดจ�าหน่ายช่องทางการตลาด หมายถึง ช่องทางการจัดจ�าหน่ายผลิตภัณฑ์ตลอดจนสิทธิบน

ผลติภณัฑ์จากผูผ้ลติสู่ผูบ้รโิภคในระบบเศรษฐกิจปัจจุบนัผูผ้ลติส่วนมากไม่ได้จ�าหน่ายสนิค้าแก่ผูใ้ช้ควรสดุท้ายโดยตรงแต่ผ่านคนกลางทางการ

ตลาดและเรียกกันในหลายชื่อ เช่นพ่อค้าส่ง พ่อค้าปลีกเรียกรวมกันว่าพ่อค้าคนกลางคนกลางทางการค้า

  ธงชัย สันติวงษ์ (2528:225) กล่าวได้ว่าช่องทางการจัดจ�าหน่าย (Channel of Distribution) หมายถึงกลไกที่เกี่ยวข้องกับ

การท�าให้สนิค้าไหลผ่านผูผ้ลติไปยงัผูบ้รโิภคช่องทางต่างๆเหล่านีป้ระกอบด้วยสถาบนั กลางต่างๆ เช่น ผู้ค้าส่ง ผู้ค้าปลีกเคล่ือนย้ายสนิค้าจาก

ผู้ผลิตไปยังผู้ใช้สินค้าและผู้บริโภคคนสุดท้าย
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  ศิริวรรณ เสรีรัตน์และคณะ (2541:144) กล่าวได้ว่าช่องทางการจัดจ�าหน่าย Channel of Distribution หมายถึงกลุ่มของ

บคุคลและธรุกจิทีเ่กีย่วข้องกับการเคลือ่นย้ายกรรมสทิธิใ์นสนิค้าหรอืบรกิารจากผู้ผลิตไปยงัผู้บรโิภคขัน้สุดท้ายหรอืผูใ้ช้ทางธรุกจิหรอืผูใ้ช้ทาง

อุตสาหกรรมในช่องทางการจัดจ�าหน่ายอาจประกอบด้วย3กลุ่มคือ(1)ผู้ผลิต(2)คนกลางที่เกี่ยวข้องในช่องทางการจ�าหน่าย(3)ผู้บริโภคขั้น

สุดท้ายหรือผู้ใช้ทางธุรกิจหรือผู้ใช้ทางอุตสาหกรรม

  สรุปได้ว่า ช่องทางการจัดจ�าหน่าย (Distribution Channel) คือกลุ่มบุคคลหรือองค์กรที่สัมพันธ์ระหว่างกันในกระบวนการ

เคลือ่นย้ายผลติภณัฑ์ต่างๆจากผูผ้ลติไปยงัผูบ้รโิภคคนสดุท้ายหรอืผูใ้ช้ในงานอตุสาหกรรม โดยทัว่ไปแล้วผูผ้ลติส่วนใหญ่ไม่ได้จ�าน่ายสินค้าให้

ผูบ้รโิภคโดยตรง แต่จะมกีลุม่คนกลางทางการตลาดเข้ามาท�าหน้าทีต่่างๆในการเคลือ่นย้ายผลิตภณัฑ์จากผูผ้ลติไปยงัผูบ้รโิภคคนสดุท้ายหรอื

ผู้ใช้ท�าให้ผู้ซื้อได้รับผลิตภัณฑ์ตามเวลาและสถานท่ีท่ีต้องการคนกลางทางการตลาดเข้ามาช่วยท�าหน้าที่ต่างๆแทนผู้ผลิตหรือผู้ประกอบการ 

เรียกว่า ช่องทางการจัดจ�าหน่ายหรือช่องทางการค้า

 4.2  ความส�าคัญกลยุทธ์ช่องทางการจัดจ�าหน่าย

  พ่อค้าคนกลางท�าให้สนิค้าแพงขึน้จรงิหรอืไม่ควรตอบว่าใช่ เพราะคนกลางจ�าเป็นต้องบวกก�าไรเข้าไปในต้นทนุสนิค้าท่ีเขารับ

มาจ�าหน่าย ยิ่งผ่านคนกลางหลายต่อก�าไรของคนกลางแต่ละฝ่ายครูวัวเข้ามาหลายทอดท�าให้สินค้าราคาสูงขึ้นเราอาจซ้ือทุเรียนจากสวน

โดยตรงทีจ่นัทบรุไีด้ในราคาต�า่กว่าจากแม่ค้าตลาดใกล้บ้านแต่ถ้าถงึค่าเดนิทางค่าเสียเวลาแล้วค่าใช้จ่ายทีเ่ราเสยีไปในการไปซือ้ทเุรียน(วทิวสั 

รุง่เรอืงผล, 2556 :185-200) ธรุกจิจ�าหน่ายสนิค้าอตุสาหกรรมมกัจะขายสนิค้าให้กบัลกูค้าจ�านวนไม่มากนกัและมกัจะใช้วธิกีารขายโดยติดต่อ

ลกูค้าเหล่านีโ้ดยตรงซึง่งานทางการตลาดทีช่่องทางการจดัจ�าหน่ายต้องท�ากค็อืการเคลือ่นย้ายสนิค้าและบรกิารอย่างทนุการผลติไปยงัลกูค้า

อยู่ช่องทางการจัดจ�าหน่ายช่วยลดระยะทางและเวลาส�าหรับลูกค้าผู้ใช้สินค้าเมื่อเขาต้องการเท่านั้นสมาชิกภายในช่องทางการจัดจ�าหน่าย

เป็นผู้กระท�ากิจกรรมต่างๆ(ระมิด ฝ่ายรีย์, 2530:195) ความเป็นจริงนั้นช่องทางการจัดจ�าหน่ายนับว่ามีหน้าที่ส�าคัญหลายประการที่มากไป

กว่าการเคลือ่นย้ายสนิค้าเท่านัน้ ผูค้้าส่งกม็ุง่หาผูค้้าปลกีทีด่เีพือ่จะขายสินค้าในปรมิาณมากๆโดยมกี�าไรด้วยขณะเดยีวกันผู้ค้าปลีกกท็�าหน้าท่ี

ศกึษาและเข้าใจถงึอปุนสิยัการซือ้ของผูบ้รโิภคและจะแสวงหาร้านค้าตวัแทนขายทีเ่ป็นทีท่ีซ่ึง่ผู้บรโิภคจะมุง่ไปหาซือ้กล่าวโดยสรปุกล่าวได้ว่า

ทุกฝ่ายที่อยู่ในช่องทางการจัดจ�าหน่ายต่างก็แสวงหาผู้ซื้อผลิตภัณฑ์ของตนเพื่อให้สามารถขายสินค้าที่มีอยู่ได ้(ธงชัย สันติวงษ์, 2528:225). 

ช่องทางการจัดจ�าหน่ายหรือช่องทางการตลาดเป็นเสมือนล�าธารสายใหญ่ที่เป็นช่องทางผ่านในการเคล่ือนย้ายของผลิตภัณฑ์กรรมสิทธิ์ใน

ผลิตภัณฑ์การสื่อสารการเงินและการช�าระเงินค่าซื้อผลิตภัณฑ์และความเส่ียงต่างๆไปสู่ผู้บริโภครายสุดท้ายรวมถึงช่วยอ�านวยความสะดวก

ต่างๆให้เกิดขึ้นเพื่อน�าผลิตภัณฑ์ที่ถูกต้อง Right product ไปสู่สถานที่ที่ถูกต้อง Ring Place และในเวลาที่ถูกต้อง Right Time (ภาวิณี 

กาญจนาภา, 2554:205) ความต้องการของลูกค้าเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และเมื่อฝ่ายการผลิตได้ผลิตภัณฑ์ (product) ออกมาให้สอดคล้องกับ

ความต้องการนัน้แล้วธรุกจิต้องตัง้ราคาสนิค้า(Price) นัน้ให้เหมาะสมและจ�าเป็นต้องน�าสนิค้านัน้ออกสูต่ลาดเป้าหมายเรยีกว่าการจดัจ�าหน่าย 

(Distribution) ซึง่งานทีเ่กีย่วข้องกบัการน�าผลติภณัฑ์ออกสูต่ลาดเป้าหมายประกอบด้วย 2 หน้าทีคื่องานทีเ่กีย่วข้องกบัช่องทางการจดัจ�าหน่าย

และการกระจายตัวสินค้ากระบวนการเคลื่อนที่ผลิตภัณฑ์จากผู้ผลิตไปยังผู้บริโภคหรือผู้ซื้อซึ่งอาจจะมีหลายขั้นตอนและมีส่วนร่วมจากแบบ

หลายบริษัทดังนั้นการจ�าหน่ายจึงประกอบด้วยโครงสร้างของช่องทาง (สถาบันและกิจกรรม) ดังนี้ (1) เป็นกิจกรรมการน�าผลิตภัณฑ์ออกสู่

ตลาดเป้าหมาย (2) เป็นโครงสร้างของช่องทางซึ่งประกอบด้วยสถาบันการตลาด(Marketing Institute) ประกอบด้วย คนกลางธุรกิจการก

ระจายตัวสินค้า ธุรกิจให้บริการทางการตลาด รวมทั้งสถาบันการเงิน (ศิริวรรณ เสรีรัตน์, 2541:143).

  สรุปได้ว่า ช่องทางการจัดจ�าหน่าย หรือ คนกลางทางการตลาด จะเข้ามาท�าหน้าที่ต่าง ๆ ในกระบวนการที่จะน�าสินค้าและ

บรกิารไปสูก่ารบรโิภค เพือ่แก้ปัญหาความหลากหลายทางด้าน สถานที ่เวลา การเคล่ือนย้ายสินค้าในระหว่างผู้ผลิตกบัผู้บรโิภค กระบวนการ

ทางการตลาดที่ผู้ผลิตสินค้าจะท�าให้สินค้าของตัวเองไปสู่ผู้บริโภค หรือท�าให้ผู้บริโภค หาซื้อสินค้าได้อย่างสะดวก

 4.3  องค์ประกอบของกลยุทธ์ช่องทางการจัดจ�าหน่าย

  ผูว้จิยัใช้ทฤษฎ ีศริวิรรณ เสรรีตัน์ (2541:144) กล่าวว่า องค์ประกอบของช่องทางการจดัจ�าหน่ายซึง่ประกอบไปด้วยคนกลาง

ธุรกิจการกระจายตัวสินค้าธุรกิจให้บริการทางการตลาดและธุรกิจการเงินมีรายละเอียดดังนี้ 

  1.  คนกลาง หมายถึงบุคคลท่ีท�าธุรกิจอิสระที่ด�าเนินงานเป็นตัวเชื่อมระหว่างผู้ผลิตและผู้บริโภคคนสุดท้ายหรือผู้ใช้ทาง

อุตสาหกรรมคนกลาง

   2. ตวัแทนจ�าหน่าย คอืพ่อค้าคนกลางทีช่่วยด�าเนนิกจิกรรมทางการตลาดและบริการโดยไม่มกีรรมสทิธิใ์นสินค้าทีเ่ขาด�าเนนิ

การเช่นตัวแทนผู้ผลิตนายหน้า 

   3. พ่อค้าคนกลาง คือคนกลางที่มีกรรมสิทธิ์ในสินค้าที่เขาด�าเนินการเช่นพ่อค้าส่งพ่อค้าปลีกและพ่อค้าขาย
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  4. สถาบันทางการเงิน คือบริษัทต่างๆที่ช่วยจัดหาเงินและประกันภัยความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการขายสินค้าได้แก่ธนาคาร

บริษัทเงินทุนบริษัทประกันภัย 

4.4 กรอบแนวคิดการวิจัย

 การศกึษาวจิยัครัง้นี ้ผูว้จัิยได้ศกึษาทบทวนวรรณกรรม เอกสาร และงานวจิยัทีเ่กีย่วข้องกับแนวทางการพัฒนากลยทุธ์ช่องทางการ

จัดจ�าหน่ายของกลุ่มสมุนไพรบ้านเชียงเหียน ต�าบลเขวา อ�าเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม เพ่ือทบทวนองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องท่ีจะ

ศึกษาทั้งหมด โดยองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับ กลยุทธ์ช่องทางการจัดจ�าหน่าย โดยมีส่วนประกอบดังนี้ 

 ขั้นตอนการวิจัยระยะที่ 1      ขั้นตอนการวิจัยระยะที่ 2        ขั้นตอนการวิจัยระยะที่ 3

ช่องทางการจัดจ�าหน่าย

(Channel	of	Distribution)	

1.	ด้านคนกลาง	(Middle)

2.	ด้านตัวแทนจ�าหน่าย	

(Distribution	agent)	

3.	ด้านพ่อค้าคนกลาง

(Merchant	Middlemen)	

4.	ด้านสถาบันทางการเงิน

(Facilitators)

การพัฒนาช่องทาง

การจัดจ�าหน่ายของกลุ่ม

สมุนไพรบ้านเชียงเหียน

ต�าบลเขวา	อ�าเภอเมือง

จังหวัดมหาสารคาม

ลักษณะทางประชากรศาสตร์ ประกอบด้วย

เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา รายได้ต่อเดือน

วิเคราะห์สถานการณ์

ปัจจุบันเกี่ยวกับช่องทางการ

จัดจ�าหน่ายของกลุ่ม

สมุนไพร

บ้านเชียงเหียน

5. วิธีด�าเนินการ

 การวิจัยครั้งนี้ใช้ระเบียบวิธีการวิจัยแบบผสานวิธี (Mixed Method Research Design) ประกอบด้วย การศึกษาเชิงคุณภาพและ

การศึกษาเชิงปริมาณ โดยมีวิธีการด�าเนินการวิจัยแบ่งออกเป็นขั้นตอนการวิจัย 3ระยะ ดังนี้

 ขัน้ตอนการวจิยัระยะที ่1 การวเิคราะห์สถานการณ์ปัจจบุนัเกีย่วกบัช่องทางการจดัจ�าหน่ายของกลุม่สมนุไพรบ้านเชยีงเหยีน ต�าบล

เขวา อ�าเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม เพื่อศึกษาข้อมูลพื้นฐานที่ไม่เข้าใจสถานการณ์ปัจจุบันเกี่ยวกับกลยุทธ์ช่องทางการจัดจ�าหน่ายของ

กลุ่มสมุนไพรบ้านเชียงเหียน ต�าบลเขวา อ�าเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม

 วิธีการวิจัย การวิจัยขั้นตอนนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ

 ผู้ให้ข้อมูล คือ ผู้ใหญ่สมพงษ์ รัตนพลแสน บ้านเชียงเหียน ต�าบลเขวา อ�าเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม สัมภาษณ์เมื่อวันที่  

27 กันยายน 2563 ณ ศูนย์เรียนรู้สมุนไพรไทยกลุ่มสมุนไพรบ้านเชียงเหียน ต�าบลเขวา อ�าเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม

 เครื่องมือการวิจัย คือ แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง (Structured Interview) เป็นการสัมภาษณ์ที่มีค�าถามแน่นอนตายตัว  

ผู้วิจัยได้ใช้ข้อค�าถามแบบปลายเปิด (Open-ended Questions) ในการสัมภาษณ์เฉพาะประเด็นที่ส�าคัญๆ คือสภาพการณ์ปัจจุบันเกี่ยวกับ

ช่องทางการจัดจ�าหน่ายของกลุ่มสมุนไพรบ้านเชียงเหียน ต�าบลเขวา อ�าเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม

 การเก็บข้อมูล เพื่อให้ได้ข้อมูลท่ีเจาะลึกมีความถูกต้องและครบถ้วนสมบูรณ์ โดยข้ันแรกได้เริ่มด�าเนินการเก็บข้อมูลจากเอกสาร

จากนั้นจะใช้วิธีการเก็บข้อมูลจากกลุ่มผู้ให้ข้อมูลโดยการสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง (Structured Interview) เป็นวิธีการหลักในการเก็บ

รวบรวมข้อมูล
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 การวเิคราะห์ข้อมลู การวเิคราะห์ข้อมลูการสมัภาษณ์แบบมโีครงสร้าง (Structured Interview) ใช้การวเิคราะห์เนือ้หา (Content 

Analysis) เพื่อจัดหมวดหมู่ของเนื้อหา (Category) จากนั้นน�ามาสังเคราะห์ เพื่อหาประเด็นหลักและอธิบายเนื้อหา

  ขั้นตอนการวิจัยระยะท่ี 2 ศึกษาความแตกต่างของลักษณะทางประชากรศาสตร์ ที่มีความคิดเห็นเกี่ยวกับช่องทางการจัด

จ�าหน่ายของกลุ่มสมุนไพรบ้านเชียงเหียน ต�าบลเขวา อ�าเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม มีรายละเอียดดังนี้

  วิธีการวิจัย การวิจัยขั้นตอนนี้เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ

 กลุ่มตัวอย่าง คือ ผู ้ประกอบการหรือสมาชิกกลุ่มสมุนไพรบ้านเชียงเหียน ต�าบลเขวา อ�าเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม  

จ�านวนประชากรที่ทราบจ�านวนที่แน่นอน จ�านวน 28 คน

 เครื่องมือการวิจัย คือ แบบสอบถาม (Questions) เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูลที่ผู้วิจัยประยุกต์ขึ้นจากการสัมภาษณ์แบบ

มีโครงสร้าง และความรู้ที่ได้จากการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง

 การตรวจสอบคณุภาพของเครือ่งมือ ผูว้จิยัตรวจสอบความเทีย่งตรงของเนือ้หา (Content Validity) โดยวธิกีารหาความสอดคล้อง

ระหว่างข้อค�าถามกบัวัตถุประสงค์ (Index of Congruence : IOC) เลือกค�าถามทีม่ค่ีา IOC ตัง้แต่ 0.67 ขึน้ไป จากนกัวชิาการและผูเ้ชีย่วชาญ 

3 ท่าน และวิเคราะห์ค่าความน่าเชื่อถือของแบบสอบถาม (Reliability) เพื่อพิจารณาค่าสัมประสิทธิ์อัลฟาของครอนบาคส์ (Cronbach’s 

Alpha) ของมาตรวัดโดยรวมมีค่า 0.903 และทุกข้อค�าถามมีค่าเกิน 0.70 ซึ่งเป็นค่าที่ยอมรับได้ (Hair et al., 2006)

 การเก็บข้อมูล ผู้วิจัยได้น�าเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบสอบถาม (Questionnaire) ที่ได้มีการตรวจสอบคุณภาพของเครื่อง

มือการวิจัยแล้วไปด�าเนินการวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลจากผู้ประกอบการของกลุ่มสมุนไพรบ้านเชียงเหียน ต�าบลเขวา อ�าเภอเมือง จังหวัด

มหาสารคาม

 การวิเคราะห์ข้อมลู ในการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถติเิชงิพรรณนา (Descriptive Analysis) น�าเสนอในรปูของความถี ่(Frequency) 

ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลีย่ (Arithmetic Mean) และค่าเบีย่งเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) และการวเิคราะห์ความแปรปรวน

ทางเดียว (One-Way ANOVA)

 ขั้นตอนการวิจัยระยะที่ 3 พัฒนาช่องทางการจัดจ�าหน่ายของกลุ ่มสมุนไพรบ้านเชียงเหียน ต�าบลเขวา อ�าเภอเมือง 

จังหวัดมหาสารคาม มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

 วิธีการวิจัย การวิจัยขั้นตอนนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ

 ผู้ให้ข้อมูล คือ ประกอบด้วย ผู้ใหญ่สมพงษ์ รัตนพลแสน และนักวิชาการจ�านวน 2 คน

 เครื่องมือการวิจัย คือ แบบบันทึกข้อมูลสนทนากลุ่มซึ่งประกอบไปด้วยแนวทางปลายเปิดในการสนทนากลุ่มที่พัฒนาขึ้นเพื่อใช้

ตรวจสอบการพัฒนาช่องทางการจัดจ�าหน่ายของกลุ่มสมุนไพรบ้านเชียงเหียน ต�าบลเขวา อ�าเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม

 การเก็บข้อมูล ข้ันตอนน้ีใช้การศึกษาเชิงคุณภาพโดยใช้วิธีการสนทนากลุ่ม (Focus Group-Discussion) ในการระดมความคิด

เห็นเพื่อพัฒนาช่องทางการจัดจ�าหน่ายของกลุ่มสมุนไพรบ้านเชียงเหียน ต�าบลเขวา อ�าเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม

 การวเิคราะห์ข้อมลู เพือ่พัฒนาช่องทางการจัดจ�าหน่ายของกลุม่สมนุไพรบ้านเชยีงเหียน ต�าบลเขวา อ�าเภอเมอืง จังหวดัมหาสารคาม 

โดยการสนทนากลุ่มของผู้ใหญ่สมพงษ์ รัตนพลแสน และนักวิชาการ ประกอบด้วย การจัดระเบียบข้อมูล การแสดงข้อมูล สรุป และตรวจ

ความถูกต้องของผลวิจัย

6.  ผลการศึกษา 

 1. สรุปผลข้อค้นพบตามวัตถุประสงค์การวิจัยท่ี 1 เพื่อวิเคราะห์สถานการณ์ปัจจุบันเกี่ยวกับช่องทางการจัดจ�าหน่ายของ

กลุ่มสมุนไพรบ้านเชียงเหียน ต�าบลเขวา อ�าเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม พบว่า 1) ด้านคนกลาง กลุ่มสมุนไพรบ้านเชียงเหียนยังไม่มี

คนกลางในการจดัจ�าหน่ายในแต่ละพืน้ที ่ท�าให้การจ�าหน่ายสินค้ายงัไม่ทัว่ถงึ และเข้าถงึกลุ่มลกูค้าเป้าหมายได้ไม่มาก 2) ด้านตวัแทนจ�าหน่าย 

ยังไม่มีช่องทางการในการจ�าหน่ายสินค้าที่หลากหลาย ใช้เพียงร้านค้า OTOP ชุมชนเป็นสถานที่จ�าหน่ายสินค้า 3) ด้านพ่อค้าคนกลาง  

ทางกลุ่มสมุนไพรบ้านเชียงเหียน มีปริมาณสมุนไพรที่จ�ากัด เน่ืองจากสภาพอากาศในการเพาะปลูกและเครื่องอบแห้งที่มีไม่เพียงพอ  

จึงยังไม่มีพ่อค้าคนกลางมารับผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรไปจ�าหน่าย และ 4) ด้านสถาบันการเงิน สถานการณ์การเงินในปัจจุบันถือว่าซบเซามาก 

จากผลกระทบโคโรนาไวรัส ท�าให้ไม่มียอดสั่งซื้อและการส่งสินค้าไปจ�าหน่าย 



529

National Research Conference 2021: NRC 2021
“Business beyond the Pandemic”

21 สิงหาคม 2564

คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

 2.  สรุปผลข้อค้นพบตามวัตถุประสงค์การวิจัยที่ 2 เพื่อศึกษาความแตกต่างของลักษณะทางประชากรศาสตร์ ที่มีความคิด

เห็นเกี่ยวกับช่องทางการจัดจ�าหน่ายของกลุ ่มสมุนไพรบ้านเชียงเหียน ต�าบลเขวา อ�าเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม พบว่า  

พบว่าผู้ประกอบการของกลุ่มสมุนไพรบ้านเชียงเหียน ต�าบลเขวา อ�าเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงจ�านวน 20 คน  

คิดเป็นร้อยละ 71.40 และเพศชายจ�านวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 28.60 โดยส่วนใหญ่อยู่ในช่วงอายุ 41-50 ปี 11 คน คิดเป็นร้อยละ 39.30 

ช่วงอายุ 21-30 ปี จ�านวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 28.60 ช่วงอายุ 51-60 ปี จ�านวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 14.30 ช่วงอายุ 31-40 ปี จ�านวน 

3 คน คิดเป็นร้อยละ 10.70 และช่วงอายุ 60 ปีขึ้นไป 2 คน คิดเป็นร้อยละ 7.10 ซึ่งมีสถานภาพสมรส 11 คน คิดเป็นร้อยละ 39.30 อื่นๆ 

จ�านวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 10.70 สถานภาพหม้าย จ�านวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 7.10 และสถานภาพแยกกันอยู่ จ�านวน 2 คน คิดเป็น

ร้อยละ 7.10 โดยมีระดับการศึกษาที่ประถมศึกษา 11 คน คิดเป็นร้อยละ 39.30 ระดับการศึกษาปริญญาตรี 9 คน คิดเป็นร้อยละ 32.10 

ระดับการศึกษามัธยมศึกษาตอนต้น จ�านวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 17.90 และระดับการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย, ปวช จ�านวน 3 คน คิด

เป็นร้อยละ 10.70 และส่วนใหญ่มีรายได้ 5,000-10,000 บาท ต่อเดือน 10 คน คิดเป็นร้อยละ 35.70 รายได้ต�่ากว่า 5,000 บาทต่อเดือน 

จ�านวน 9 คน คิดเป็นร้อยละ 32.10 รายได้ 10,001-20,000 บาทต่อเดือน จ�านวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 28.60 และรายได้ 20,001-30,000 

บาทต่อเดือน จ�านวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 3.60

  ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ผู้ผลิตที่มีเพศ ช่วงอายุ สถานภาพ การศึกษา และรายได้ต่อเดือน ที่แตกต่างกัน มีความคิด

เหน็เกีย่วกบัช่องทางการจดัจ�าหน่ายของกลุม่สมนุไพรบ้านเชยีงเหยีน ต�าบลเขวา อ�าเภอเมอืง จงัหวดัมหาสารคาม ไม่แตกต่างกนั อย่างมนียั

ส�าคัญทางสถิติที่ 0.05

 3. สรุปผลข้อค้นพบตามวัตถุประสงค์การวิจัยที่ 3 เพื่อพัฒนาช่องทางการจัดจ�าหน่ายของกลุ่มสมุนไพรบ้านเชียงเหียน  

ต�าบลเขวา อ�าเภอเมอืง จงัหวดัมหาสารคาม พบว่า กลุ่มสมนุไพรบ้านเชียงเหยีน ควรมกีารพฒันาช่องทางการจดัจ�าหน่าย คือ ด้านคนกลาง 

ควรมีการคัดเลือกคนกลางให้ตรงกับประเภทสินค้าและเพิ่มบทบาทในการใช้คนกลางเพื่อเชื่อมต่อกับผู้บริโภคคนสุดท้าย 

7. อภิปรายผลการวิจัย 

 ผู้วิจัยอภิปรายผลการวิจัยดังนี้ 

 1.  เพื่อศึกษาช่องทางการจัดจ�าหน่ายของกลุ่มสมุนไพรบ้านเชียงเหียน ต�าบลเขวา อ�าเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม  

พบว่าผู้ประกอบการของกลุ่มสมุนไพรบ้านเชียงเหียน มีคิดเห็นเก่ียวกับช่องทางการจัดจ�าหน่ายโดยมีภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( =4.48, 

S.D.= 0.27) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านเรียงค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อยดังนี้ด้านสถาบันการเงิน ( =4.55, S.D.= 0.35) ด้านพ่อค้าคนกลาง 

( =4.52, S.D.= 0.28) ด้านตัวแทนจ�าหน่าย ( =4.47, S.D.= 0.34) ด้านคนกลาง ( =4..40, S.D.= 0.34) ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ  

ตรัสวิน วงศ์ประเมษฐ์ และคณะ (2557, 34 – 43 ) ได้ท�าการศึกษาวิจัยเรื่องการพัฒนาการจัดจ�าหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชนด้วยระบบพาณิชย์

อิเล็กทรอนิกส์ กรณีศึกษา องค์การบริหารส่วนต�าบลเมืองแก อ�าเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เนื่องจากกลยุทธ์ช่อง

ทางการจัดจ�าหน่ายหมายถึงกระบวนการในการจัดการเกี่ยวกับการเคลื่อนย้ายสิทธิในตัวผลิตภัณฑ์ จากผู้ผลิตไปถึงผู้บริโภคซึ่งกระบวนการ

ส�าหรับต้นทางและปลายทาง เน่ืองจากธุรกิจมีเทคโนโลยีในการผลิตและมีการตั้งราคาตลอดจนการส่งเสริมทางการตลาดที่ไม่แตกต่างกัน 

(โชติมา ไชยวงศ์เกียรติ, 2556:183)

 2.  เพือ่พฒันาช่องทางการจดัจ�าหน่ายของกลุม่สมนุไพรบ้านเชยีงเหยีน พบว่า ช่องทางการจดัจ�าหน่ายของกลุม่สมนุไพรบ้านเชยีง

เหยีน ทีต้่องพัฒนาเป็นอนัดบัแรกคอื ด้านคนกลาง ควรมกีารคัดเลือกคนกลางให้ตรงกบัประเภทสินค้าและเพิม่บทบาทในการใช้คนกลางเพือ่

เชื่อมต่อกับผู้บริโภคคนสุดท้ายซึ่งไม่สอดคล้องกับงานวิจัยของ ดวงใจ ธรรมนิภานนท์(2557,64-72) ได้ท�าการศึกษาเรื่อง กลยุทธ์การตลาด

ผลิตภัณฑ์ความงามผ่านช่องทางการค้าแบบดิจิทัล พบว่า หากเรียงล�าดับความส�าคัญตามค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย ปัจจัยช่องทางการจัด

จ�าหน่ายด้านผลติภณัฑ์มคีวามส�าคญัล�าดบัสดุท้าย เนือ่งจากพ่อค้าคนกลางคอืมพ่ีอค้าส่ง พ่อค้าปลกี และคนกลางรวมกนัเป็นตวัเชือ่มระหว่าง

สินค้าคือการที่ผู้ผลิตสินค้า ผู้น�าเข้าสินค้า ขายสินค้าโดยผ่านบุคคลอื่น ก่อนที่จะถึงผู้บริโภคนั้นมีความส�าคัญกว่ามาก (รุ่งศักดิ์ วิลามาศ, 2547: 1)

8. สรุปและข้อเสนอแนะ 

 สรุปและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการพัฒนาช่องทางการจัดจ�าหน่ายของกลุ่มสมุนไพรบ้านเชียงเหียนส�าหรับผู้ประกอบการคือ 

 1.  ด้านคนกลาง กลุ่มสมุนไพรบ้านเชียงเหียนควรมีการคัดเลือกคนกลางให้ตรงกับประเภทสินค้าเพ่ือเชื่อมต่อกับผู้บริโภค 

คนสุดท้าย เช่น การคัดเลือกคนกลางที่รู้จักช่องทางของตลาด ในการที่จะกระจายสินค้าไปยังผู้บริโภคคนสุดท้ายให้ได้มากที่สุด 
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 2.  ด้านตัวแทนจ�าหน่าย ตัวแทนจ�าหน่ายและกลุ่มสมุนไพรบ้านเชียงเหียนควรมีการท�าการสร้างข้อปฏิบัติร่วมกันท่ีเป็นธรรม  

เพื่อที่ตัวแทนจ�าหน่ายจะได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขท่ีตกลงกันอย่างชัดเจน เช่น การเซ็นสัญญาร่วมกันในการท�าธุรกิจ รวมไปถึงผลตอบแทนท่ี

ตัวแทนจะได้รับ

 3. ด้านพ่อค้าคนกลาง กลุม่สมนุไพรบ้านเชยีงเหยีนต้องมกีารมอบสทิธิใ์นตวัสนิค้าให้แก่พ่อค้าคนกลางเพือ่ทีจ่ะได้มคีวามสะดวก

ในการขายสินค้า เช่น มีสิทธิ์ในการตัดสินใจในการขายสินค้าให้แก่ผู้บริโภค

 4.  ด้านสถาบันการเงิน กลุ่มสมุนไพรบ้านเชียงเหียนควรมีการจัดการบริหารการเงินท่ีเหมาะสมในแต่ละด้าน ให้มีเงินฝากเป็น 

ระยะๆ เพื่อที่จะได้ใช้ในเวลาที่จ�าเป็นและมีเงินมาบริหารธุรกิจ เช่น การขายหุ้นให้กับสมาชิก 
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คุณภาพของอาหารและบริการที่มีความสัมพันธ์ต่อการตัดสินใจใช้บริการ

ร้านอาหารกิมมี่ เดอะ ฟาร์ม 

Quality of food and service related to decision making of choosing Gimme the Farm

ลลิต์ภัทร ศรีวิราช1, สมศักดิ์ ตันตาศนี2 และ ฉัตรธาร ลิ้มอุปถัมภ์3

Laliphat Sriwiraj1, Somsak Tantasanee2 and Chattharn Limuppathum3

มหาวิทยาลัยธนบุรี

บทคัดย่อ 

 งานวิจัยน้ีมีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาคุณภาพของอาหารและบริการของร้านอาหารกิมม่ี เดอะ ฟาร์ม (2) ศึกษาการตัดสินใจ 

ใช้บริการร้านอาหารกิมมี่ เดอะ ฟาร์ม และ(3) ศึกษาคุณภาพของอาหารและบริการที่มีความสัมพันธ์ต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการ 

ร้านอาหารกิมมี่ เดอะ ฟาร์ม กลุม่ตวัอย่าง ได้แก่ ประชนชนทัว่ไปทีเ่คยใช้บรกิารบรกิารร้านอาหารกมิมี ่เดอะ ฟาร์ม จ�านวน 400 คน เครือ่งมอื

ทีใ่ช้ในการเก็บข้อมูล คือ แบบสอบถาม ค่าความเชื่อมั่นของเครื่องมือทั้งฉบับเท่ากับ 0.963 ส่วนการวิเคราะห์ข้อมูลใช้ ความถี่ ค่าร้อยละ 

ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบสเปียร์แมน ผลการศึกษา พบว่า (1) คุณภาพอาหาร

และบริการ ภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านที่มีความคิดเห็นล�าดับแรก คือ ด้านคุณภาพทาง

ประสาทสัมผัส รองลงมา คือ ด้านความปลอดภัยต่ออาหาร ด้านคุณภาพทางกายภาพ และล�าดับสุดท้าย คือ ด้านคุณค่าทางโภชนาการ  

ตามล�าดับ (2) การตัดสินใจใช้บริการร้านอาหารกิมมี่ เดอะ ฟาร์ม ภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า 

ด้านที่มีความคิดเห็นล�าดับแรก คือ ด้านพฤติกรรมหลังการซื้อ รองลงมา คือ ด้านการตัดสินใจซื้อ ด้านการค้นหาข้อมูล ด้านการรับรู้ถึงความ

ต้องการ และล�าดับสุดท้าย คือ ด้านการประเมินทางเลือกในการตัดสินใจซ้ือ ตามล�าดับ และ (3) คุณภาพอาหารและบริการของ 

ร้านอาหารกิมมี่ เดอะ ฟาร์ม อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

ค�าส�าคัญ: คุณภาพของอาหารและบริการ,	การตัดสินใจใช้บริการ,	ร้านกิมมี่	เดอะ	ฟาร์ม

Abstract 

 The objectives of this research were (1) to study the quality of food and service of Gimme The Farm (2) to 

study the decision to use the Gimme The Farm and (3) to study the quality. of food and services that were related to 

the decision to use the Gimme The Farm. The sample of the study consisted of 400 people. The research instrument 

was a questionnaire. The results of the whole test were equal to 0.95. The statistics used in the data analysis were 

mean, percentage, standard deviation. and Spear-rank correlation coefficient analysis. The results showed that (1) food 

and service quality The overall average was at the highest level. When considering each aspect, it was found that the 

aspect with the first opinion was sensory quality, followed by food safety. physical quality and lastly, the nutritional 

value, respectively. (2) The decision to use the Gimme The Farm. The overall average was at the highest level. When 

considering each aspect, it was found that the aspect with the first opinion was the behavior after the purchase, 

followed by the purchase decision. information search Perceived needs and (3) the quality of food and service of 

Gimme The Farm. statistically significant at the 0.05 level 
Keywords: Quality of food and service, decision making, Kimmy The Farm 
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1. บทน�า 

 ปี 2563 ธุรกิจร้านอาหารต้องเผชิญกับวิกฤตโรคโควิด – 19 และได้รับผลกระทบเน่ืองจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด – 19  

มีผลท�าให้ผู้บริโภคหลีกเลี่ยงการรับประทานอาหารนอกบ้าน ภาวะการจ้างงานท่ีมีแนวโน้มชะลอตัวท�าให้ผู้บริโภคขาดรายได้ หรือมีรายได้

ลดลง จึงจ�าเป็นต้องประหยัดค่าใช้จ่าย และหันมาท�าอาหารรับประทานเองมากขึ้น หรือลดจ�านวนครั้งในการท�าอาหาร และการออกไปรับ

ประทานอาหารนอกบ้านลดน้อยลง (ศนูย์วจิยักสกิรไทย, 2563) น�ามาซึง่ความจ�าเป็นในการวเิคราะห์ถงึความต้องการของผูบ้รโิภคท่ีมผีลต่อ

การตัดสินใจใช้บริการร้านอาหาร ความต้องการของผู้บริโภคที่เลือกซื้ออาหารฮาลาล ซึ่งบางร้านอาหารประกอบอาหารถูกต้องตามหลักฮา

ลาล และบางร้านอาหารไม่ถูกต้องตามหลักฮาลาล และเป็นสิ่งที่ท�าให้ผู้บริโภคเกิดความกังวลใจในการใช้บริการร้านอาหาร โดยคุณภาพ

อาหารเป็นตัวชี้วัดที่ส�าคัญในการตัดสินใจในการใช้บริการของผู้บริโภค คุณภาพของอาหารเป็นลักษณะในด้านต่าง ๆ ของอาหารที่มีผลต่อ

ความต้องการของผู้บริโภค คุณภาพอาหารประกอบไปด้วย 1. คุณภาพทางกายภาพ 2. คุณภาพทางประสาทสัมผัส 3. คุณค่าทางโภชนาการ 

และ 4. ความปลอดภัยต่ออาหาร (พิมพ์เพ็ญ พรเฉลิมพงศ์ และนิธิยา รัตนาปนนท์, 2556) โดยกระบวนการตัดสินใจใช้บริการของผู้บริโภค 

ได้แก่ 1. การรบัรูถ้งึความต้องการ 2. การค้นหาข้อมลู 3. การประเมนิทางเลอืกในการตดัสนิใจใช้บรกิาร 4. การตดัสนิใจซือ้ และ 5. พฤตกิรรม

หลังการซือ้ (Kotler and Keller, 2012) จากปัญหาดงักล่าว ผูว้จิยัจงึมคีวามสนใจทีจ่ะศกึษาเร่ืองคณุภาพอาหารและบรกิารทีมี่ความสมัพนัธ์

ต่อการตดัสนิใจใช้บรกิารร้านอาหารกมิมี ่เดอะ ฟาร์ม เพือ่ประโยชน์แก่ผูป้ระกอบธุรกจิร้านอาหารในการใช้เป็นข้อมลูส�าหรบัการพฒันา และ

เพิ่มศักยภาพของธุรกิจซึ่งจะส่งผลให้เกิดผลประกอบการที่ดีเลิศ และยั่งยืน โดยการให้ความส�าคัญกับคุณภาพอาหาร เพื่อให้ลูกค้าจดจ�าทั้ง

รปูแบบการบรกิาร และคณุภาพอาหารของทางร้านทีส่ามารถตอบสนองความต้องการของผูบ้รโิภคได้ดขีึน้ เพือ่น�าไปสูก่ารพฒันาการบรกิาร

และคุณภาพของอาหารให้ถกูใจและน่าจดจ�าของผูบ้รโิภคต่อไป การวจิยัในครัง้นนีม้วีตัถปุระสงค์เพือ่ (1) เพือ่ศกึษาคณุภาพอาหารและบรกิาร

ของร้านอาหารกิมมี่ เดอะ ฟาร์ม (2) เพื่อศึกษาการตัดสินใจใช้บริการร้านอาหารกิมมี่ เดอะ ฟาร์ม (3) เพื่อศึกษาคุณภาพอาหารและบริการ

ที่มีความสัมพันธ์ต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการร้านอาหารกิมมี่ เดอะ ฟาร์ม

 1.1 สมมติฐานการวิจัย 

  คุณภาพอาหารและบริการมีความสัมพันธ์ต่อการตัดสินใจใช้บริการร้านอาหารกิมมี่ เดอะ ฟาร์ม 

  1.2 กรอบแนวคิด  

  ในการศึกษาเรื่องคุณของภาพอาหารและบริการท่ีมีความสัมพันธ์ต่อการตัดสินใจใช้บริการร้านอาหาร กิมมี่ เดอะ ฟาร์ม  

ผู้วิจัยได้ใช้แนวคิด และแนวคิดคุณภาพอาหารของพิมพ์เพ็ญ พรเฉลิมพงศ์ และนิธิยา รัตนาปนนท์ (2556) ประกอบด้วย 1. คุณภาพทาง

กายภาพ 2. คุณภาพทางประสาทสัมผัส 3. คุณค่าทางโภชนา และ 4. ความปลอดภัยต่ออาหาร รวมทั้งแนวคิด และทฤษฎีการตัดสินใจใช้

บริการร้านอาหาร กิมมี่ เดอะ ฟาร์ม ของ Kotler and Keller (2012) ประกอบด้วย 5 ด้าน ได้แก่ 1. การรับรู้ถึงความต้องการ 2. การค้นหา

ข้อมูล 3. การประเมินทางเลือกในการตัดสินใจซื้อ 4. การตัดสินใจซื้อ และ 5. พฤติกรรมหลังการซื้อ ดังนี้ 

 ตัวแปรอิสระ ตัวแปรตาม

กระบวนการการตัดสินใจใช้บริการ

1. การรับรู้ถึงความต้องการ

2. การค้นหาข้อมูล

3. การประเมินทางเลือกในการตัดสินใจซื้อ

4. การตัดสินใจซื้อ

5. พฤติกรรมหลังการซื้อ

ที่มา : Kotler and Keller (2012)

คุณภาพอาหารและบริการ

1. คุณภาพทางกายภาพ

2. คุณภาพทางประสาทสัมผัส

3. คุณค่าทางโภชนาการ

4. ความปลอดภัยต่ออาหาร

ที่มา : พิมพ์เพ็ญ พรเฉลิมพงศ์ และ

นิธิยา รัตนาปนนท์ (2556)

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิด
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2. แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 2.1 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับคุณภาพอาหาร  

  พิมพ์เพ็ญ พรเฉลิมพงศ์ และนิธิยา รัตนาปนนท์ (2556) กล่าวว่า คุณภาพอาหาร หมายถึง ลักษณะในด้านต่าง ๆ ของอาหาร

ที่มีผลต่อความต้องการของ ผู้บริโภค และสอดคล้องกับมาตรฐานที่กฎหมายก�าหนด ประกอบไปด้วย 4 ด้าน ได้แก่

  2.1.1  คุณภาพทางกายภาพ คือ ขนาด รูปร่าง ต�าหนิ ปริมาตร น�้าหนักสุทธิ เป็นต้น

  2.1.2  คุณภาพทางประสาทสัมผัส คือ คุณภาพที่สามารถรับรู้ได้ด้วยมนุษย์โดยใช้การประเมินทางประสาทสัมผัสซึ่งส่งผล

ต่อการยอมรับในตัวสินค้าของผู้บริโภค ได้แก่

    2.1.2.1  ลักษณะปรากฏที่ประเมินด้วยตา เช่น สี ขนาด และรูปร่าง เป็นต้น

    2.1.2.2  กลิ่นรส เช่น รสเปรี้ยว รสหวาน รสเค็ม และกลิ่นหอม เป็นต้น

    2.1.2.3  เนื้อสัมผัส เช่น ความแข็ง ความกรอบ ความเหนียว และความนุ่ม เป็นต้น

  2.1.3  คุณค่าทางโภชนาการ คือ ชนิด และปริมาณของส่วนประกอบทางเคมีซึ่งมีผลต่อคุณค่าทางโภชนาการ และการเก็บ

รักษา

  2.1.4  ความปลอดภยัต่ออาหาร เป็นสิง่ทีส่�าคญัทีส่ดุต่อความปลอดภยัของผูบ้รโิภคประกอบไปด้วยอนัตราย 3 ประเภท คอื

    2.1.4.1 อันตรายทางชีววิทยา คือ แบคทีเรีย ปรสิต เชื้อรา และไวรัส ซึ่งเกิดขึ้นได้ในอาหารที่ผ่านการจัดการที่ไม่ดี 

หรือผ่านทางการปนเปื้อนจากแหล่งภายนอก

    2.1.4.2 อันตรายทางเคมี คือ สารอันตราย เช่น ยาฆ่าแมลง น�้ามันเครื่อง โลหะที่สลายตัวหรือสารปรุงแต่งอาหาร

จ�านวนมากเกินพอดี อันตรายเหล่านี้อยู่ในทุกขั้นตอนของการเตรียมอาหาร

    2.1.4.3 อันตรายทางร่างกาย คือ วัตถุต่าง ๆ ที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของอาหาร และไม่ได้จะท�าเป็นอาหารแต่เข้าไปอยู่ใน

อาหารได้ด้วยสาเหตุบางอย่าง เช่น เศษ แก้ว โลหะ ไม้จิ้มฟัน และเครื่องประดับ

 2.2 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับคุณภาพบริการ  

  ยวุด ีมพีรปัญญาทวโีชค (2553) ได้ให้ความหมายว่า คณุภาพการบรกิาร คอื ประสบการณ์ทัง้หมดของลกูค้าทีส่ามารถประเมนิ

ออกมาได้ ซึง่เป็นสิง่ส�าคญัเพราะเป็นการล่วงรู้ถงึสิง่ทีล่กูค้าต้องการอย่างแท้จรงิสิง่ทีล่กูค้ามคีวามชอบ และสิง่ทีล่กูค้าชืน่ชมการให้ความเชือ่

มัน่ต่อลกูค้าเป็นลกัษณะทีผู่ใ้ห้บรกิารมทีกัษะความรูค้วามสามารถในการบรกิาร และตอบสนองความต้องการของผูร้บับรกิารด้วยความสภุาพ 

มีกิริยาท่าทาง และมารยาทที่ดีในการบริการ 

 2.3  แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการตัดสินใจ

  Kotler and Keller (2012) กล่าวว่า กระบวนการตัดสินใจของผู้บริโภค 5 ขั้นตอน ได้แก่

  2.3.1 การรบัรูถ้งึความต้องการ (Problem recognition) การทีผู้่บรโิภคได้ตระหนกัถงึปัญหา หรอืถกูกระตุน้ให้เกดิความ

ต้องการต่อสิ่งกระตุ้นความต้องการของผู้บริโภคอาจเป็นสิ่งที่กระตุ้นภายในร่างกาย หรือนักการตลาดสามารถสร้างสิ่งกระตุ้นทางการตลาด 

เพื่อกระตุ้นให้ผู้บริโภคเกิดความต้องการสินค้าขึ้นได้

  2.3.2  การค้นหาข้อมูล (Information search) ผู้บริโภคเกิดความต้องการสินค้าแล้วก็จะมีการแสวงหาข้อมูลที่เกี่ยวกับ

สินค้า แหล่งข้อมูลของผู้บริโภคแบ่งเป็น 4 กลุ่ม ได้แก่ (1) แหล่งบุคคล (2) แหล่งการค้า (3) แหล่งสารธารณะ และ (4) แหล่งทดลอง

  2.3.3 การประเมินทางเลือกในการตัดสินใจซื้อ (Evaluation of alternatives) เมื่อผู้บริโภคได้รับข้อมูลข่าวสารก็จะน�า

ข้อมูลมาใช้ให้เป็นประโยชน์ในการเลือกผลติภัณฑ์ทีไ่ด้รบัข้อมลูมาท�าการเปรยีบเทยีบข้อด ีข้อเสยีของแต่ละยีห้่อ และเปรยีบเทยีบคณุสมบตัิ

ของผลิตภัณฑ์ที่ตนตั้งไว้ ก่อนที่จะตัดสินใจเลือกตรายี่ห้อที่ตรงกับความต้องการมากที่สุด 

  2.3.4 การตัดสินใจซื้อ (Purchase decision) เมื่อผ่านขั้นตอนของการประเมินทางเลือกต่าง ๆ แล้วผู้บริโภคจะได้สินค้า

ตรายี่ห้อที่ตรงกับความต้องการของตนเองมากที่สุดที่ตั้งใจจะซื้อ คือ ผู้บริโภคจะเกิดความตั้งใจที่จะซื้อ (Purchase Intention)

  2.3.5  พฤติกรรมหลังการซื้อ (Post purchase behavior) พฤติกรรมหลังการซื้อ และความรู้สึกหลังการซื้อของผู้บริโภค 

หากผูบ้รโิภคซือ้สนิค้าไปใช้แล้วเกดิความพงึพอใจในตวัสนิค้ากจ็ะมกีารซือ้ซ�า้แต่ในทางตรงกนัข้ามหากใช้แล้วไม่พอใจสนิค้ามปัีญหาผูบ้รโิภค

จะเกิดทัศนคติที่ไม่ดีต่อตัวสินค้า และเลิกใช้สินค้าในที่สุด
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3. วิธีการด�าเนินการวิจัย 

 3.1 ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ ได้แก่ ประชาชนทั่วไปที่เคยใช้บริการร้านอาหารกิมมี่ เดอะ ฟาร์ม จ�านวน 400 คน 

 3.2  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย เป็นแบบสอบถาม ประกอบด้วย 4 ส่วน ดังนี้

  3.2.1 ส่วนที่ 1 ข้อค�าถามเกี่ยวกับปัจจัยส่วนบุคคล ประกอบด้วย เพศ อายุ สภานภาพสมรส ระดับการศึกษา อาชีพ และ

รายได้เฉลี่ยต่อเดือน

  3.2.2  ส่วนท่ี 2 ข้อค�าถามเกีย่วกบัคณุอาหารและบรกิาร ประกอบด้วย 4 ด้าน ได้แก่ (1) คณุภาพทางกายภาพ (2) คณุภาพ

ทางประสาทสัมผัส (3) คุณค่าทางโภชนาการ และ (4) ความปลอดภัยต่ออาหาร

  3.2.3  ส่วนที่ 3 ข้อค�าถามเกี่ยวกับการตัดสินใจใช้บริการ ประกอบด้วย 5 ด้านประกอบด้วย ได้แก่ (1) ด้านการรับรู้ความ

ต้องการ (2) ด้านการค้นหาข้อมูล (3) ด้านการประเมินทางเลือกในการตัดสินใจซื้อ (4) ด้านการตัดสินใจซื้อ และ (5) ด้านพฤติกรรมหลังการ

ซื้อ

  3.2.4  ในส่วนที่ 2 และ 3 ข้อค�าถามเกี่ยวกับคุณของอาหารและบริการ จ�านวน 4 ด้าน ส่วนข้อค�าถามเกี่ยวกับการตัดสินใจ

ใช้บริการ จ�านวน 5 ด้าน ใช้มาตรวัดประมาณค่า Rating scale) โดยก�าหนดระดับความคิดเห็นไว้ 5 ระดับ คือ 5 - มากที่สุด, 4 - มาก,  

3 - ปานกลาง, 2 - น้อย, 1 – น้อยที่สุด

  3.2.5  ส่วนที่ 4 แบบสอบถามเกี่ยวกับอเสนอแนะ และความคิดเห็นเพิ่มเติม

 3.3 การตรวจสอบคณุภาพเครือ่งมอื แบบสอบถามเป็นเครือ่งมอืในการเกบ็รวบรวมข้อมลู โดยน�าแบบสอบถามไปทดลองใช้ (Try 

Out) จ�านวน 30 ชุด เพื่อตรวจสอบความเที่ยงของเครื่องมือ (Content Validity) มีค่าสัมประสิทธิ์ความเชื่อมั่น (Reliability Analysis)  

ทั้งฉบับเท่ากับ 0.95

 3.4  การวิเคราะห์ข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูลผู้วิจัยน�าข้อมูลที่ได้จากแบบสอบถามมาประมวลผล โดยใช้สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ 

ดังนี้

  3.4.1  การวิเคราะห์สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Analysis) ประกอบด้วย 3 ส่วน ดังนี้

   ส่วนที่ 1 ปัจจัยส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่าง ทั้งหมด 6 ข้อ ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา อาชีพ  

และค่าใช้จ่ายในการซื้ออาหาร สถิติที่ใช้คือ ค่าความถี่ (Frequency) และร้อยละ (Percentage) 

   ส่วนที่ 2 ค�าถามเกี่ยวกับคุณภาพอาหารและบริการ ประกอบด้วย ข้อมูล 4 ด้าน ได้แก่ 1. ด้านคุณภาพทางกายภาพ  

2. ด้านคุณภาพทางประสาทสัมผัส 3. ด้านคุณค่าทางโภชนาการ และ 4. ด้านความปลอดภัยต่ออาหาร

   ส่วนที่ 3 ค�าถามเกี่ยวกับการตัดสินใจใช้บริการ จ�านวน 5 ด้าน ประกอบด้วย 1. การรับรู้ถึงความต้องการ 2. การค้นหา

ข้อมูล 3. การประเมินทางเลือกในการตัดสินใจซื้อ 4. การตัดสินใจซื้อ และ 5. พฤติกรรมหลังการซื้อ

   ส่วนท่ี 2 และ 3 ใช้สถติค่ิาเฉลีย่ (Mean) และส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) โดยมเีกณฑ์ในการพจิารณา

ระดับค่าคะแนนเฉลี่ยของตัวแปร แบ่งระดับคะแนนออกเป็น 5 ระดับ ดังนี้ 

     ค่าเฉลี่ย 4.21 – 5.00 หมายถึง มีความคิดเห็นด้วยในระดับมากที่สุด

     ค่าเฉลี่ย 3.41 – 4.20 หมายถึง มีความคิดเห็นด้วยในระดับมาก

     ค่าเฉลี่ย 2.61 – 3.40 หมายถึง มีความคิดเห็นด้วยในระดับปานกลาง

     ค่าเฉลี่ย 1.81 – 2.60 หมายถึง มีความคิดเห็นด้วยในระดับน้อย

     ค่าเฉลี่ย 1.00 – 1.80 หมายถึง มีความคิดเห็นด้วยในระดับน้อยที่สุด

  3.4.2 การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics)

    เพื่อใช้ในการทดสอบสมมติฐานและท�าการทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระ คือ คุณภาพอาหารและบริการ 

กับตัวแปรตาม คือ กระบวนการตัดสินใจใช้บริการร มีระดับนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยแปรผลค่า r ตามเกณฑ์ของ Hinkle D.E., 

1998 โดยค่า r จะแสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร ดังนี้

     ค่า (r)    ระดับของความสัมพันธ์

     0.91 – 1.00    มีความสัมพันธ์สูงมาก

     0.71 – 0.90   มีความสัมพันธ์สูง

     0.51 – 0.70    มีความสัมพันธ์ปานกลาง
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     0.31 – 0.50     มีความสัมพันธ์ต�่า

     0.00 – 0.30     มีความสัมพันธ์ต�่ามาก

4. ผลการวิจัย 

 4.1  ปัจจัยส่วนบุคคล	พบว่า	ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย	จ�านวน	240	คน	คิดเป็นร้อยละ	60	นับถือศาสนาอิสลาม	จ�านวน	240	คน	 

คิดเป็นร้อยละ	60	 เลือกทานอาหารฮาลาลเพราะรสชาติ	จ�านวน	173	คน	คิดเป็นร้อยละ	43.30	ระดับการศึกษาสูงสุด	ระดับปริญญาตรี	

จ�านวน	237	คน	คิดเป็นร้อยละ	59.30	อาชีพพนักงานบริษัทเอกชนจ�านวน	147	คน	คิดเป็นร้อยละ	36.80	ค่าใช้จ่ายในการซื้ออาหารหรือ

การรับประทานอาหารแต่ระครั้ง	ระหว่าง	ต�่ากว่า	100	บาท	จ�านวน	126	คน	คิดเป็นร้อยละ	31.40

	 4.2		ระดับความคิดเห็นคุณภาพอาหารและบริการร้านอาหารกิมมี่ เดอะ ฟาร์ม ภาพรวมมค่ีาเฉลีย่อยูใ่นระดบัมาก ( = 4.52, S.D. 

= 0.34) เมือ่พิจารณารายด้าน พบว่า ด้านทีม่คีวามคดิเหน็ล�าดบัแรก คอื ด้านคณุภาพทางประสาทสมัผสั มค่ีาเฉลีย่อยูใ่นระดบัมากทีส่ดุ ( =4.53, 

S.D. = 0.33) รองลงมา คอื ด้านความปลอดภยัต่ออาหาร มค่ีาเฉลีย่อยูใ่นระดบัมากทีส่ดุ ( = 4.53, S.D. = 0.36) ด้านคณุภาพทางกายภาพ มค่ีา

เฉลีย่อยูใ่นระดบัมากท่ีสดุ (= 4.52, S.D. = 0.35) และล�าดบัสดุท้าย คอื ด้านคณุค่าโภชนาการ มีค่าเฉลีย่อยู่ในระดบัมากทีส่ดุ ( = 4.50,  

S.D. = 0.34) ตามล�าดบั

 4.3  ระดับการตัดสินใจใช้บริการร้านอาหารกิมมี่ เดอะ ฟาร์ม ภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด ( = 4.49, S.D. = 0.37)  

เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่าข้อที่มีความคิดเห็นล�าดับแรก คือ ด้านพฤติกรรมหลังการซื้อ มีค่าเฉลี่ยอยูใ่นระดบัมากทีส่ดุ ( = 4.56, 

S.D. = 0.38) รองลงมา คือ ด้านการตัดสินใจซื้อ มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด  ( = 4.52, S.D. = 0.36) ด้านการค้นหาข้อมูล มีค่าเฉลี่ย

อยู่ในระดับมากที่สุด ( = 4.49, S.D. = 0.39) ด้านการรับรู้ความต้องการ มีค่าเฉล่ียอยู่ในระดับมากที่สุด ( = 4.46, S.D. = 0.36) และ

ล�าดับสุดท้าย คือ ด้านการประเมินทางเลือกในการตัดสินใจซื้อ มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ( = 4.43, S.D. = 0.36) ตามล�าดับ

 4.4  การทดสอบสมมติฐาน พบว่า คุณภาพของอาหารและบริการที่มีความสัมพันธ์ต่อการตัดสินใจใช้บริการร้านอาหารกิมมี่  

เดอะ ฟาร์ม มีความสัมพันธ์ในระดับต�่า อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 (ตารางท่ี 1) 

ตารางที่ 1 สรุปการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพของอาหารและบริการกับการตัดสินใจใช้บริการร้านอาหารกิมมี่ เดอะ ฟาร์ม

คุณภาพของอาหารและบริการ
การตัดสินใจใช้บริการ

 ระดับความสัมพันธ์
  r

s
p-value

ด้านคุณภาพทางกายภาพ 0.55* 0.00 ปานกลาง

ด้านความปลอดภัยต่ออาหาร 0.50* 0.00 ต�่า

ด้านคุณค่าทางโภชนาการ 0.48* 0.00 ต�่า

ด้านคุณภาพทางประสาทสัมผัส 0.44* 0.00 ต�่า

ภาพรวม 0.49* 0.00 ต�่า

* มีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

5. อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ

 5.1  การศึกษาเรื่องคุณภาพของอาหารและบริการที่มีความสัมพันธ์ต่อการตัดสินใจใช้บริการร้านอาหารกิมมี่ เดอะ ฟาร์ม 

ได้แบ่งการอภิปรายผลตามวัตถุประสงค์ ดังนี้

  5.1.1 ผลการศึกษาคุณภาพของอาหารและบริการ พบว่า ภาพรวมมีค่าเฉล่ียอยู่ในระดับมากที่สุด ซ่ึงสอดคล้องกับวิจัย 

ของเกอ ซ่ง (2559) ท�าการศึกษาเรื่อง คุณภาพอาหาร คุณภาพบริการ สภาพแวดล้อมทางกายภาพ และความใส่ใจในสุขภาพที่ส่งผลต่อการ

ตัดสินใจเลือกใช้บริการร้านอาหารไทยของนักท่องเท่ียวชาวจีน ในกรุงเทพมหานครผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ปัจจัยสภาพแวดล้อม

ทางกายภาพส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการร้านอาหารไทยของนักท่องเที่ยวชาวจีนในกรุงเทพมหานคร 
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  5.1.2 ผลการศกึษาการตดัสนิใจใช้บรกิารร้านอาหารกมิมี ่เดอะ ฟาร์ม ภาพรวมมค่ีาเฉลีย่อยูใ่นระดบัมากทีส่ดุ ซึง่สอดคล้อง

กบัวจิยัของจารชุา เหมไพบลูย์ (2562) ท�าการศกึษาเรือ่งการตดัสนิใจใช้บรกิารร้านอาหารยกยอรมิคลองจงัหวดัสมุทรสาครพบว่า ด้านราคา 

ด้านส่งเสริมทางการตลาด ด้านบุคลากร ด้านกระบวนการให้บริการ และด้านลักษณะทางกายภาพมีผลต่อการตัดสินใจใช้บริการร้านอาหาร

ยกยอริมคลองสมุทรสาคร 
  5.1.3  ผลการศึกษาคุณภาพของอาหารและบริการที่มีความสัมพันธ์ต่อการตัดสินใจใช้บริการร้านอาหารกิมม่ี เดอะ ฟาร์ม  

ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของสุภาพร เขียวชู และคณะ (2564) ท�าการศึกษาเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพอาหารสดกับกระบวนการ

ตัดสินใจเลือกซื้อผ่านแอปพลิเคชันออนไลน์ภายใต้บรรทัดฐานใหม่ ผลการศึกษา พบว่า ระดับความส�าคัญของคุณภาพอาหารสดที่มีต่อการ

ตดัสนิใจในการเลอืกซือ้อาหารสดผ่านทางแอปพลเิคชันออนไลน์ภายใต้บรรทดัฐานใหม่โดยภาพรวมและรายด้านอยูใ่นระดบัมากทีส่ดุทกุด้าน 

และผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพอาหารสดกับกระบวนการตัดสินใจเลือกซื้ออาหารสดผ่านแอปพลิเคชันออนไลน์ภายใต้

บรรทดัฐานใหม่ โดยภาพรวม พบว่า อยูใ่นระดบัปานกลาง และมคีวามสมัพนัธ์ในทศิทางเดยีวกัน เมือ่พจิารณารายด้าน พบว่า มคีวามสมัพนัธ์

ในระดับปานกลาง และเป็นไปในทิศทางเดียวกัน เรียงล�าดับจากน้อยไปมาก ดังน้ี ด้านความปลอดภัยต่อการบริโภค ด้านคุณภาพทาง 

ประสามสัมผัส และด้านคุณภาพทางกายภาพ

 5.2  ข้อเสนอแนะ

  5.2.1  ข้อเสนอแนะในการน�าผลการวิจัยไปใช้

    ปัจจยัคณุภาพทางกายภาพสมัพนัธ์ต่อการตดัสินใจใช้บรกิารเป็นอนัดบัแรก ของผู้บรโิภคทีเ่ข้าใช้บรกิารร้านอาหารกมิ

มี่ เดอะ ฟาร์ม ผู้ประกอบการควรใส่ใจเรื่อง ปริมาณ รูปร่าง ต�าหนิ และขนาดของอาหารอยู่สม�่าเสมอเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภค

และท�าให้ผู้บริโภคเกิดการซื้อซ�้าและบอกต่อ 

    ปัจจัยด้านพฤติกรรมหลังการซ้ือ ต่อการตัดสินใจใช้บริการเป็นอันดับรองลงมา เมื่อผู้บริโภคเข้าใช้บริการร้านอาหา

รกิมมี่ เดอะ ฟาร์ม เกิดความประทับใจในคุณภาพของอาหารและบริการผู้บริโภคจะมีการกลับมาซื้อซ�้าและบอกต่อ

  5.2.2  ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป

    ในการศึกษาครั้งต่อไปควรขยายของเขตในการศึกษาด้านอื่น ๆ เช่น ความภักดีในตราสินค้า  กลยุทธ์ทางการตลาด 

การบริหารองค์กร เป็นต้น เพื่อน�าผลวิจัยมาวิเคราะห์ เปรียบเทียบ พร้อมทั้งวางแผนในการบริหารจัดการทรัพยากรได้อย่างคุ้มค่าและการ

ปรับตัวกับคู่แข่งขันได้อย่างเหมาะสม

    เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถามออนไลน์ซ่ึงเป็นตัวช้ีวัดในการศึกษาและเป็นแนวทางในการสร้าง

แบบสอบถามครั้งต่อไป
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ความสัมพันธ์ระหว่างภาพลักษณ์องค์กรกับความจงรักภักดีของลูกค้าธนาคารออมสิน 

: กรณีศึกษาธนาคารออมสินสาขาบางบอน (ตลาดปิ่นทอง) กรุงเทพมหานคร

 The relationship between corporate image and customer’s loyalty of government saving bank : 

A case study of Pin Tong Market branch, Bangkok

รวิสรา เย็นวารี1 และ ผศ.ดร. สมศักดิ์ ตันตาศนี2 

 Rawisara Yenwaree1, and Asst Prof Dr. Somsak Tantasanee2 

Thonburi University

บทคัดย่อ 

 การวจิยันีม้วีตัถปุระสงค์เพือ่ (1) เพือ่ศกึษาภาพลกัษณ์องค์กรของธนาคารออมสนิสาขาบางบอน (ตลาดป่ินทอง) กรงุเทพมหานคร 

(2) เพือ่ศกึษาความจงรกัภกัดขีองลกูค้าธนาคารออมสนิสาขาบางบอน (ตลาดป่ินทอง) กรงุเทพมหานคร (3) เพือ่ศกึษาความสมัพนัธ์ระหว่าง

ภาพลักษณ์องค์กรกับความจงรักภักดีของลูกค้าธนาคารออมสินสาขาบางบอน (ตลาดปิ่นทอง) เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถาม 

และการทดสอบหาค่าความเชือ่มัน่ของแบบสอบถามโดยวธิหีาค่าสมัประสทิธิแ์อลฟาของครอนบาคมค่ีาเท่ากบั 0.98 สถติทิีใ่ช้ในการวเิคราะห์

ข้อมูลได้แก่ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธ์สหสัมพันธ์ของสเปียร์แมน (Spearman – rank correlation 

coefficient) ผลการศึกษาพบว่า (1) ภาพลักษณ์องค์กร ภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านที่มีความ

คิดเห็นเป็นล�าดับแรก คือ ภาพลักษณ์ตรายี่ห้อ รองลองมา คือ ภาพลักษณ์ผลิตภัณฑ์หรือบริการ และล�าดับสุดท้าย คือ ภาพลักษณ์ของ

สถาบนัหรอืองค์กร ตามล�าดบั (2) ความจงรกัภกัดขีองลกูคาธนาคาออมสนิสาขาบางบอน (ตลาดป่ินทอง) จงัหวดักรงุเทพมหานคร ภาพรวม

มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านที่มีความคิดเห็นเป็นล�าดับแรก คือ ลักษณะตราสินค้าของผู้บริโภค รองลงมา 

คอื บคุลกิตราสนิค้า รองลงมา คอื คณุสมบตับิรษิทั และล�าดบัสดุท้าย คอื ความไว้วางใจในตราสนิค้า ตามล�าดบั และ (3) ภาพลกัษณ์องค์กร

มีความสัมพันธ์กับความจงรักภักดีของลูกค้าธนาคารออมสินสาขาบางบอน (ตลาดปิ่นทอง) กรุงเทพมหานคร อย่างมีนัยส�าคัญที่ระดับ 0.05

ค�าส�าคัญ: ภาพลักษณ์องค์กร , ความจงรักภักดีของลูกค้าธนาคารออมสินสาขาบางบอน (ตลาดปิ่นทอง) 

Abstract

 The objectives of this research were (1) to study the corporate image of the Government Savings Bank  

Bangbon Branch. (Pinthong Market), Bangkok (2) to study customer loyalty of the Government Savings Bank Bang Bon 

branch. (Pinthong Market), Bangkok (3) to study the relationship between corporate image and customer loyalty of the 

Government Savings Bank Bangbon branch. (Pinthong Market), Bangkok The research tool was a questionnaire. Test 

results by Cronbach’s alpha coefficient method The confidence value of the whole questionnaire must be  

greater than 0.98 The statistics used in the data analysis were mean, standard deviation, and Spearman-rank correlation 

coefficient analysis. The analysis results shown that (1) Corporate Image had the highest mean value. When  

considering in each aspect, the mean value of brand image was the highest, following by the image of a product or 

service, and then the image of the institution or organization (2) the loyalty of the customers of the Government  

Savings Bank, Bang Bon branch. (Pinthong Market), Bangkok Overall, the average was at a high level. When considering 

each aspect, it was found that the aspect that had opinions first was brand characteristics of consumers, followed by 

brand personality, followed by company properties. and lastly, brand trust, respectively; and (3) corporate image is 

related to customer loyalty of the Government Savings Bank Bangbon branch. (Pinthong Market), Bangkok significantly 

at the 0.05 level

ค�าส�าคัญ: Corporate Image, Loyalty at Govermrnt Saving Bank branch Bang Bon Market (Pinthong Market) Bangkok, 

Govermrnt Saving Bank branch Bang Bon Market (Pinthong Market) Bangkok
1 หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธนบุรี
2 หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธนบุรี



538

National Research Conference 2021: NRC 2021
“Business beyond the Pandemic”

21 สิงหาคม 2564

คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

1. บทน�า 

 การแพร่ระบาดของไวรสัโควดิ-19 ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกจิอย่างมากในปัจจุบนั ท�าให้การจบัจ่ายใช้สอย และก�าลงัซือ้ของประชาชน

ลดลงรวมทั้งหลายธุรกิจในภาคอุตสาหกรรม และบริการต้องหยุดชะงัก แม้จะมีมาตรการเข้ามาช่วยเหลือให้ผู้ประกอบการสามารถด�าเนิน

ธุรกิจต่อไป แต่มาตรการส่วนใหญ่เป็นเพียงมาตรการระยะสั้น ซึ่งผู้ประกอบการจ�าเป็นที่จะต้องปรับกลยุทธ์เพื่อให้ธุรกิจอยู่รอด ซึ่งการแพร่

ระบาดของไวรัสโควิด-19 เป็นปัจจัย “เร่ง” ให้พฤติกรรมของผู้บริโภคเปล่ียนแปลงไป รวมถึงท�าให้โลกดิจิทัลกลายเป็น New Normal  

ในชีวิตประจ�าวัน ข้อมูลจากบริษัทนีลเส็น (Nielsen) ระบุว่าช่วงสถานการณ์ไวรัสโควิด-19 ส่งผลให้ผู้บริโภคคุ้นชินกับการใช้เทคโนโลยีมาก

ขึ้น ผู้บริโภคใช้โซเชียลมีเดีย เเละแอปพลิเคชันเป็นช่องทางหลักเพื่อรับข่าวสารมากขึ้น (ธนาคารแห่งประเทศไทย, 2563) ซึ่งแอปพลิเคชันก็

เป็นตัวที่ส่งผลต่อภาพลักษณ์ของธนาคาร เนื่องจากภาพในใจที่เกิดขึ้นแตกต่างกันออกไปของแต่ละบุคคลที่มีต่อธนาคาร ไม่ว่าจะเป็น  

1) ภาพลกัษณ์ผลติภณัฑ์หรอืบรกิาร (Product or Service Image) 2) ภาพลกัษณ์ตรายีห้่อ (Brand Image) และ 3) ภาพลกัษณ์ของสถาบนั

หรือองค์กร 

 โดยภาพที่เกิดข้ึนมานั้นสามารถเป็นได้ทั้งภาพที่แสดงออกมาในด้านบวก และภาพที่แสดงออกมาในด้านลบ โดยภาพลักษณ์ของ

ธนาคารออมสินในสายตาของบุคคลภายนอกน้ันยังติดอยู่กับบทบาทของการเป็นธนาคารรับฝากเงินส�าหรับเด็ก และการขายสลากออมสิน 

พิเศษส�าหรับผู้สูงอายุ รวมถึงเป็นธนาคารท่ีปล่อยสินเช่ือส�าหรับประชาชนระดับรากหญ้าเท่านั้น ท�าให้ฐานลูกค้าของธนาคารออมสินยังไม่

ทั่วถึง การประกอบธุรกิจประเภทการบริการนั้นถือว่าความพึงพอใจของลูกค้าเป็นสิ่งส�าคัญต่อการด�าเนินธุรกิจทั้งในปัจจุบัน และในอนาคต

ซึง่ความพงึพอใจของลกูค้านัน้ไม่ได้หมายถงึความพงึพอใจขณะทีใ่ช้บรกิารเพยีงเท่านัน้ แต่รวมไปถึงความพงึพอใจก่อน และหลงัการใช้บรกิาร

ทีล่กูค้าได้รบัไปแล้วประกอบเข้าด้วยกนัจนกลายเป็นความจงรกัภกัดขีองลกูค้าต่อองค์กรหรอืต่อตราสนิค้า (ธนาคารออมสนิ, 2563) ปัจจบุนั

ธนาคารออมสนิถอืว่าเป็นธนาคารทีด่�าเนนิธรุกจิมาแล้วกว่า 107 ปี ซึง่ได้มกีารพฒันาปรบัปรงุบรกิารและผลติภณัฑ์ธนาคารให้สอดคล้องกบั

ทุกยุคทุกสมัยที่เปลี่ยนไปโดยตลอด ซึ่งปัญหาในแต่ละยุคสมัยนั้นก็มีความแตกต่างกันออกไป แต่ละองค์กรจึงต้องสร้างแผนกลยุทธ์ทางการ

ตลาดให้สอดคล้องกบัความต้องการของลกูค้าในขณะนัน้ รวมถงึแผนกลยทุธ์ทางการตลาดขององค์กรจะต้องมกีารปรับปรงุ และพฒันาอย่าง

ต่อเนื่อง เพราะความต้องการของลูกค้าสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา การพัฒนาองค์กรจะช่วยให้การด�าเนินงานขององค์กรมี

ประสิทธิภาพ และได้เปรียบในการแข่งขันกับองค์กรอื่นมากขึ้น (ประเวศน์ มหารัตน์สกุล, 2551)

 ในการศึกษาวิจัยครั้งน้ีผู้วิจัยได้เล็งเห็นถึงความส�าคัญของเรื่องภาพลักษณ์องค์กรและความจงรักภักดีของผู้ใช้บริการต่อธนาคาร

ออมสินสาขาบางบอน(ตลาดปิ่นทอง)เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานให้ตอบสนองความต้องการของผู้ใช้บริการให้มากที่สุด รวมถึงเป็น

แนวทางในการปรับปรุงแก้ไขภาพลักษณ์ขององค์กรในด้านต่าง ๆ ให้มีประสิทธิภาพสามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้มากที่สุด 

รวมถึงน�าข้อเสนอแนะหรือข้อติชมมาปรับปรุงแก้ไขให้สอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบัน เพื่อสร้างความเช่ือม่ัน และความรู้สึกท่ีดีท่ีผู้ใช้

บริการมีต่อธนาคารออมสินสาขาบางบอน (ตลาดปิ่นทอง) อันเป็นปัจจัยที่ส�าคัญมุ่งสู่ความจงรักภักดีต่อธนาคารออมสินสาขาบางบอน  

(ตลาดปิ่นทอง) ในที่สุด

 1.1 วัตถุประสงค์  

  1.1.1 เพื่อศึกษาภาพลักษณ์องค์กรของธนาคารออมสินสาขาบางบอน (ตลาดปิ่นทอง) กรุงเทพมหานคร

  1.1.2 เพื่อศึกษาความจงรักภักดีของลูกค้าธนาคารออมสินสาขาบางบอน (ตลาดปิ่นทอง) กรุงเทพมหานคร

  1.1.3 เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างภาพลักษณ์องค์กรกับความจงรักภักดีของลูกค้าธนาคารออมสินสาขาบางบอน 

(ตลาดปิ่นทอง) กรุงเทพมหานคร  

 1.2 สมมติฐานการวิจัย 

  ภาพลกัษณ์องค์กรมีความสมัพนัธ์กบัความจงรกัภักดขีองลูกค้าธนาคารออมสินสาขาบางบอน (ตลาดป่ินทอง) กรงุเทพมหานคร 

กรอบแนวคิด 

  ในการศึกษาเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างภาพลักษณ์องค์กรกับความจงรักภักดีของลูกค้าธนาคารออมสิน : กรณีศึกษาธนาคาร

ออมสนิสาขาบางบอน (ตลาดป่ินทอง) กรงุเทพมหานคร ผูว้จัิยได้ใช้แนวคดิ และทฤษฎเีกีย่วกบัภาพลกัษณ์องค์กรของ Kotler (2012) ประกอบ

ด้วย 3 ด้าน ได้แก่ ภาพลักษณ์ผลิตภัณฑ์หรือบริการ ภาพลักษณ์ตรายี่ห้อ และภาพลักษณ์ของสถาบันหรือองค์กร รวมทั้งแนวคิด และทฤษฎี

เกี่ยวกับความจงรักภักดีของ Lau (1999) ประกอบด้วย 4 ด้าน ได้แก่ บุคลิกของตราสินค้า คุณสมบัติของบริษัท ลักษณะตราสินค้า 

ของผู้บริโภค และความไว้วางใจในตราสินค้า
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ตลอดเวลา การพัฒนาองค์กรจะช่วยให้การดําเนินงานขององค์กรมีประสิทธิภาพและได้เปรียบในการแข่งขันกับองค์กรอื่น

มากขึ้น (ประเวศน์ มหารัตน์สกุล, 2551) 
ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้เล็งเห็นถึงความสําคัญของเรื่องภาพลักษณ์องค์กรและความจงรักภักดีของ

ผู้ใช้บริการต่อธนาคารออมสินสาขาบางบอน(ตลาดปิ่นทอง)เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานให้ตอบสนองความต้องการ

ของผู้ใช้บริการให้มากที่สุด รวมถึงเป็นแนวทางในการปรับปรุงแก้ไขภาพลักษณ์ขององค์กรในด้านต่าง ๆ ให้มีประสิทธิภาพ

สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้มากท่ีสุด รวมถึงนําข้อเสนอแนะหรือข้อติชมมาปรับปรุงแก้ไขให้สอดคล้องกับ

สถานการณ์ในปัจจุบัน เพ่ือสร้างความเชื่อม่ัน และความรู้สึกท่ีดีท่ีผู้ใช้บริการมีต่อธนาคารออมสินสาขาบางบอน (ตลาดปิ่น

ทอง) อันเป็นปัจจัยที่สําคัญมุ่งสู่ความจงรักภักดีต่อธนาคารออมสินสาขาบางบอน (ตลาดปิ่นทอง) ในท่ีสุด 
1.1 วัตถุประสงค์ 

1.1.1เพ่ือศึกษาภาพลักษณ์องค์กรของธนาคารออมสินสาขาบางบอน (ตลาดปิ่นทอง) กรุงเทพมหานคร 
1.1.2 เพ่ือศึกษาความจงรักภักดีของลูกค้าธนาคารออมสินสาขาบางบอน (ตลาดปิ่นทอง) กรุงเทพมหานคร 

 1.1.3 เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างภาพลักษณ์องค์กรกับความจงรักภักดีของลูกค้าธนาคารออมสินสาขาบาง

บอน (ตลาดปิ่นทอง) กรุงเทพมหานคร 
1.2 สมมติฐานการวิจัย 

ภาพลักษณ์องค์กรมีความสัมพันธ์กับความจงรักภักดีของลูกค้าธนาคารออมสินสาขาบางบอน (ตลาดปิ่นทอง) 
กรุงเทพมหานคร 

1.3 กรอบแนวคิด  
ในการศึกษาเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างภาพลักษณ์องค์กรกับความจงรักภักดีของลูกค้าธนาคารออมสิน : 

กรณีศึกษาธนาคารออมสินสาขาบางบอน (ตลาดปิ่นทอง) กรุงเทพมหานคร ผู้วิจัยได้ใช้แนวคิด และทฤษฎีเกี่ยวกับ

ภาพลักษณ์องค์กรของ Kotler (2012)ประกอบด้วย 3 ด้าน ได้แก่ ภาพลักษณ์ผลิตภัณฑ์หรือบริการ ภาพลักษณ์ตราย่ีห้อ 
และภาพลักษณ์ของสถาบันหรือองค์กร รวมท้ังแนวคิด และทฤษฎีเกี่ยวกับความจงรักภักดีของ Lau (1999) ประกอบด้วย 
4 ด้าน ได้แก่ บุคลิกของตราสินค้า คุณสมบัติของบริษัท ลักษณะตราสินค้าของผู้บริโภคและความไว้วางใจในตราสินค้า 
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ภาพลักษณ์องค์กร (Corporate Image) 
1. ภาพลักษณ์ผลิตภัณฑ์หรือบริการ 
(Product or Service Image)  
2. ภาพลักษณ์ตราย่ีห้อ (Brand Image) 
3. ภาพลักษณ์ของสถาบันหรือองค์กร 
(Institutional Image) 
ท่ีมา : Kotler (2012) 

ความจงรักภักดีของลูกค้าธนาคารออมสิน 
 สาขาบางบอน (ตลาดปิ่นทอง)  

จังหวัดกรุงเทพมหานคร 
1. บุคลิกของตราสินค้า (Brand Characteristics) 
2. คุณสมบัติของบริษัท (Company 
Characteristics) 
3. ลักษณะตราสินค้าของผู้บริโภค (Consumer – 
Brand Characteristics) 
4. ความไว้วางใจในตราสินค้า (Trust in Brand) 
ท่ีมา : Lau (1999) 

2. แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 2.1 แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับภาพลักษณ์องค์กร

  Morley (1998) ได้กล่าวว่า ภาพลักษณ์องค์กรเป็นค่าที่นิยมเรียกกันในแวดวงวิชาการจนเป็นที่ยอมรับโดยทั่วไป หรืออีกนัย

หนึ่งนั้น หมายถึง กิตติศัพท์ขององค์กร (Corporate Reputation) ภาพลักษณ์องค์กร (Corporate Image) หมายถึง ภาพที่แสดงออกมา

ได้ทั้งด้านบวก และด้านลบขึ้นอยู่กับความรู้สึกนึกคิดของผู้พบเห็นที่แตกต่างกันออกไป ซึ่งเป็นส่ิงส�าคัญที่สุดที่จะสร้างความแตกต่างของ

องค์กรให้อยู่เหนือกว่าคู่แข่งขันรายอื่นได้ ซึ่งในการศึกษาครั้งนี้ภาพลักษณ์องค์กร (Corporate Image) ประกอบไปด้วย 

  2.1.1  ภาพลกัษณ์ผลติภณัฑ์หรอืบริการ (Product or Service Image) คือ ภาพทีเ่กดิขึน้ในใจของผู้ใช้บรกิารทีม่ต่ีอผลติภณัฑ์

หรือบริการขององค์กรเพียงอย่างเดียว

  2.1.2  ภาพลักษณ์ตรายี่ห้อ (Brand Image) คือ ภาพที่เกิดขึ้นในใจของผู้ใช้บริการที่มีต่อตราสินค้าใดตราสินค้าหนึ่ง หรือ

เครื่องหมายทางการค้า

  2.1.3  ภาพลักษณ์ของสถาบันหรือองค์กร (Institutional Image) คือ ภาพที่เกิดขึ้นในใจของผู้ใช้บริการที่มีต่อองค์การหรือ

สถาบันซึ่งเน้นเฉพาะภาพของตัวสถาบันหรือองค์กรเพียงส่วนเดียว 

 2.2  แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับความจงรักภักดี

  Lau (1999) ได้กล่าวว่า นักการตลาดควรให้ความสนใจในแนวคิดด้านความจงรักภักดีเนื่องจากความจงรักภักดีในตราสินค้า

สามารถดึงดูดใจให้ลูกค้ามาใช้บริการขององค์กรได้นอกจากนี้ยังเป็นประโยชน์ต่อการซื้อสินค้าหรือกลับมาใช้บริการซ�้า

  2.2.1  บุคลิกของตราสินค้า (Brand Characteristics) หรือลักษณะของตราสินค้า มักจะเกิดข้ึนก่อนความเชื่อมั่นใน 

ตราสินค้า ซึ่งบุคลิกของตราสินค้านั้นจะสะท้อนให้เห็นถึงตัวตนขององค์กรนั้น

  2.2.2  คุณสมบัติของบริษัท (Company Characteristics) คือ ความสามารถที่หยั่งถึงระดับที่มีต่อลูกค้าที่ไว้วางใจต่อ 

ตราสินค้า ความรู้ของลูกค้าเกี่ยวกับบริษัทภายใต้ตราสินค้านั้น ๆ

  2.2.3  ลกัษณะตราสนิค้าของผูบ้รโิภค (Consumer – Brand Characteristics) ไม่ใช่แค่เพยีงความคล้ายคลึงกนัระหว่างแนว

ความคิดของลูกค้า และบุคลิกของตราสินค้าเท่านั้นความชอบในตราสินค้า ความพึงพอใจในตราสินค้า ประสบการณ์ที่ได้รับจากตราสินค้า 

และการได้รับการสนับสนุนจากตราสินค้า ก็เป็นสิ่งที่ส่งผลต่อความไว้วางใจของลูกค้าในตราสินค้าด้วยเช่นกัน 

  2.2.4  ความไว้วางใจในตราสินค้า จากเหตุผลที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้น จะส่งผลให้ลูกค้าเกิดความไว้วางใจในตราสินค้า  

และน�ามาซึ่งพฤติกรรมที่เป็นผลดีต่อองค์กร 
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3. วิธีด�าเนินการวิจัย 

 3.1 ประชากรในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ลูกค้าที่เคยใช้บริการธนาคารออมสินมา

แล้ว 5 ปีขึ้นไป ซึ่งในการศึกษาครั้งนี้ไม่ทราบจ�านวนประชากรที่แน่นอน ดังนั้น ผู้ศึกษาวิจัยจึงท�าการก�าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้สูตร

ค�านวณในระดับความเชื่อมั่น 95% และที่ระดับนัยส�าคัญทางสถิติ 0.05 จึงเป็นขนาดตัวอย่างจากการค�านวณทั้งสิ้น 385 ตัวอย่าง จากการ

แจกแบบสอบถามจ�านวน 400 ชุด

  การก�าหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างที่ระดับความเชื่อมั่น 95%

     

  ก�าหนดให้ n = ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง

     Z = ระดับความเชื่อมั่น

     e = ค่าความคลาดเคลื่อนสูงสุดที่ยอมรับได้

     p = ค่าเปอร์เซ็นต์ที่คาดหวัง

     q = 1 – p

  ส�าหรับกรณีไม่ทราบค่า p และ q มีค่าสูงสุดเมื่อ p = 0.5 และ q = 0.5

  ก�าหนดให้ α = 0.05 จะได้ Z = 0.95 มีค่าเท่ากับ 1.96

     e = 0.05 หรือ 5%

  แทนค่าในสูตร

     n = (1.96)2 (0.5) (0.5)

      (0.05)2

       = 0.9604 

         0.0025

      = 385 ตัวอย่าง

 3.2  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย เป็นแบบสอบถาม ประกอบด้วย 4 ส่วน ดังนี้

  3.2.1  ส่วนที่ 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับปัจจัยส่วนบุคคล ประกอบด้วย เพศ อายุ อาชีพ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน ระดับการ

ศึกษา และสถานภาพ ลักษณะค�าถามเป็นแบบตรวจสอบรายการ (Checklist)

  3.2.2 ส่วนที่ 2 เป็นค�าถามเกี่ยวกับภาพลักษณ์ของธนาคารออมสิน (Brand Image) สาขาบางบอน (ตลาดปิ่นทอง) 

จังหวัดกรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็นการวัดระดับทัศนคติของลูกค้าที่ตอบแบบสอบถามที่มีต่อภาพลักษณ์ของธนาคาร ทั้งหมด 3 ด้าน คือ

1. ภาพลักษณ์ผลิตภัณฑ์หรือบริการ (Product or Service Image) 2. ภาพลกัษณ์ตรายี่ห้อ (Brand Image) และ 3. ภาพลกัษณ์ของสถาบนั

หรือองค์กร (Institutional Image)

  3.2.3  ส่วนที ่3 เป็นค�าถามเกีย่วกบัความจงรกัภกัดขีองลกูค้าธนาคารออมสนิ ประกอบด้วยค�าถามปลายปิด Likert Scale 

Questions โดยลักษณะค�าถามมีค�าตอบให้ผู้ตอบแบบสอบถามเลือก ซึ่งเป็นการวัดความจงรักภักดีต่อธนาคารออมสินทั้งหมด 4 ด้าน คือ 

(1) บุคลิกของตราสินค้า (Brand Characteristics) (2) คุณสมบัติของบริษัท (Company Characteristics ) (3) ลักษณะตราสินค้า 

ของผู้บริโภค (Consumer – Brand Characteristics) และ (4) ความไว้วางใจในตราสินค้า (Trust in Brand) 

  3.2.4  ส่วนที ่4 เป็นแบบสอบถามข้อเสนอแนะอืน่ ๆ  เพิม่เตมิ ลักษณะค�าถามเป็นแบบปลายเปิด (Open-ended question)

 3.3  การตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือ แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยน�าแบบสอบถามไป ทดลองใช้ 

(Try Out) จ�านวน 30 ชุด เพื่อตรวจสอบความเที่ยงของเครื่องมือ (Validity) มีค่าสัมประสิทธิ์ความเชื่อมั่น (Cornbrash’s alpha) ทั้งฉบับ 

เท่ากับ 0.95

 3.4 การวิเคราะห์ข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูลผู้วิจัยน�าข้อมูลที่ได้จากแบบสอบถามมาประมวลผล โดยสถิติ ที่ใช้ในการวิเคราะห์ 

ดังนี้
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  3.4.1 การวิเคราะห์สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Analysis) ประกอบด้วย 4 ส่วน ดังนี้

    เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็นแบบสอบถามโดยแบ่งแบบสอบถามออกเป็น 4 ส่วน

    ส่วนที่ 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับปัจจัยส่วนบุคคล ประกอบด้วย เพศ อายุ อาชีพ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน ระดับการศึกษา 

และสถานภาพ ลักษณะค�าถามเป็นแบบตรวจสอบรายการ (Checklist)

     ส่วนที ่2 เป็นค�าถามเกีย่วกบัภาพลักษณ์ของธนาคารออมสนิ (Brand Image) สาขา  บางบอน (ตลาดป่ินทอง) จงัหวดั

กรงุเทพมหานคร ซึง่เป็นการวดัระดบัทศันคตขิองลกูค้าทีต่อบแบบสอบถามทีม่ต่ีอภาพลกัษณ์ของธนาคาร ทัง้หมด 3 ด้าน คอื (1) ภาพลกัษณ์

ผลิตภัณฑ์หรือบริการ (Product or Service Image) (2) ภาพลักษณ์ตรายี่ห้อ (Brand Image) และ (3) ภาพลักษณ์ของสถาบันหรือองค์กร 

(Institutional Image) ประกอบด้วยค�าถามแบบปลายปิดแบบ Likert Scale Questions แบบเลอืกตอบในข้อท่ีตรงกบัระดบัความเหน็มาก

ที่สุด โดยให้ผู้ตอบค�าถามเลือกตอบได้เพียงค�าตอบเดียว 

    ส่วนที่ 3 เป็นค�าถามเกี่ยวกับความจงรักภักดีของลูกค้าธนาคารออมสิน ประกอบด้วยค�าถามปลายปิด Likert Scale 

Questions โดยลักษณะค�าถามมีค�าตอบให้ผู้ตอบแบบสอบถามเลือก ซึ่งเป็นการวัดความจงรักภักดีต่อธนาคารออมสินทั้งหมด 4 ด้าน คือ 

(1) บุคลิกของตราสินค้า (Brand Characteristics) (2) คุณสมบัติของบริษัท (Company Characteristics) (3) ลักษณะตราสินค้า 

ของผู้บริโภค (Consumer – Brand Characteristics) และ (4) ความไว้วางใจในตราสินค้า (Trust in Brand)

ส่วนที่ 4 เป็นแบบสอบถามข้อเสนอแนะอื่น ๆ เพิ่มเติม ลักษณะค�าถามเป็นแบบปลายเปิด (Open-ended question)

  3.4.2  การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics)

    เครือ่งมอืในการวเิคราะห์ คอื แบบสอบถาม โดยการเกบ็รวบรวมข้อมลู และตรวจสอบความถกูต้องของแบบสอบถาม

ทัง้ 400 ชดุ และประมวลผลโดยใช้โปรแกรมส�าเรจ็รปู SPSS (Statistical Package for the Social Science) ก�าหนดระดบัความมนียัส�าคญั

ที่ระดับ 0.50 วิเคราะห์ข้อมูล โดยใช้รูปแบบตารางซึ่งใช้สถิติอย่างง่ายเปรียบเทียบค่าร้อยละ (Percentage of Frequency) ค�านวณหาค่า

เฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) เป็นรายด้าน และโดยรวม ซึ่งสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ความสัมพันธ์

ระหว่างภาพลกัษณ์องค์กรกบัความจงรกัภักด ีโดยใช้ค่าสมประสทิธสิหสมัพนัธ์ของเพยีร์สนั (Pearson Correlation Coefficient) เพือ่ใช้ใน

การทดสอบสมมตุฐิาน และท�าการทดสอบความสมัพนัธ์ระหว่างตวัแปรอิสระ คอื ภาพลักษณ์องค์กรกบัตวัแปรตาม คอื ความจงรกัภกัดีความ

จงรักภักดีของลูกค้าธนาคารออมสินสาขาบางบอน (ตลาดปิ่นทอง) จังหวัดกรุงเทพมหานคร จะใช้ตัวเลขเป็นการหาความสัมพันธ์ระหว่าง

ตัวแปร 2 ตัวที่อยู่ในมาตรการวัดระดับ Ordinal Scale โดยปกติจะมีค่าอยู่ระหว่าง -1.00 ถึง 1.00

4. ผลการวิจัย 

 4.1  ปัจจัยส่วนบุคคล พบว่า ผู้ใช้บริการส่วนใหญ่ไม่ใช้บริการแอปพลิเคชันมายโม จ�านวน 400 คน คิดเป็นร้อยละ 100.00 อายุ

ระหว่าง 21 – 30 ปี จ�านวน 109 คน คิดเป็นร้อยละ 27.30 สถานภาพสมรส จ�านวน 180 คน คิดเป็นร้อยละ 45.00 ส่วนมากใช้บริการซื้อ

สลากดิจิทัลผ่านแอปพลิเคชันมายโม จ�านวน 170 คน คิดเป็นร้อยละ 42.50 อาชีพอื่น ๆ  จ�านวน 147 คน คิดเป็นร้อยละ 36.80 รายได้เฉลี่ย

ต่อเดือนระหว่าง 10,001 – 20,000 บาท จ�านวน 139 คน คิดเป็นร้อยละ 34.80

 4.2 ข้อมลูเกีย่วกบัภาพลกัษณ์ขององค์กร ภาพรวมมค่ีาเฉลีย่อยูใ่นระดบัมาก เมือ่พจิารณาภาพลกัษณ์องค์กร จ�าแนกตามรายด้าน 

พบว่า ด้านที่มีความคิดเห็นล�าดับแรก คือ ภาพลักษณ์ตรายี่ห้อ มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด (ค่าเฉลี่ย 4.30) รองลงมา คือ ภาพลักษณ์

ผลิตภัณฑ์หรือบริการ มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 4.16) และล�าดับสุดท้าย คือ ภาพลักษณ์ของสถาบันหรือองค์กร มีค่าเฉลี่ยอยู่ใน

ระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 4.14) ตามล�าดับ (ตารางที่ 1)

ตารางที่ 1  ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานระดับความคิดเห็นภาพลักษณ์องค์กรระดับความคิดเห็นของ

ล�าดับ ภาพลักษณ์องค์กร ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน แปลผล อันดับ

1 ภาพลักษณ์ผลิตภัณฑ์หรือบริการ 4.16 0.53 มาก 2

2 ภาพลักษณ์ตรายี่ห้อ 4.30 0.46 มากที่สุด 1

3 ภาพลักษณ์ของสถาบันหรือองค์กร 4.14 0.49 มาก 3

ค่าเฉลี่ยรวม 4.20 0.49 มาก
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 4.3  ความจงรักภักดีของลูกค้าธนาคารออมสินสาขาบางบอน (ตลาดปิ่นทอง) จังหวัดกรุงเทพมหานคร ภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ใน

ระดับมาก เมื่อพิจารณาความจงรักภักดีของลูกค้าธนาคารออมสินสาขาบางบอน (ตลาดปิ่นทอง) จังหวัดกรุงเทพมหานคร จ�าแนกตามราย

ด้าน พบว่า ด้านที่มีความคิดเห็นล�าดับแรก คือ ลักษณะตราสินค้าของผู้บริโภค มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด (ค่าเฉลี่ย 4.72) รองลงมา คือ 

บุคลิกตราสินสินค้า มีค่าเฉลี่ยอยู่ในล�าดับมาก (ค่าเฉลี่ย 4.14) รองลงมา คือ คุณสมบัติบริษัท มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 4.12)  

และล�าดับสุดท้าย คือ ความไว้วางใจในตราสินค้า มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 3.84) ตามล�าดับ (ตารางที่ 2)

ตารางที่ 2 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานระดับความคิดเห็นความจงรักภักดีของลูกค้าธนาคารออมสินสาขาบางบอน (ตลาดปิ่นทอง 

จังหวัดกรุงเทพมหานคร

ล�าดับ ความจงรักภักดีของลูกค้าธนาคารออมสิน

สาขาบางบอน (ตลาดปิ่นทอง) จังหวัด

กรุงเทพมหานคร

ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน

แปลผล อันดับ

1 บุคลิกของตราสินค้า 4.14 0.47 มาก 2

2 คุณสมบัติของบริษัท 4.12 0.54 มาก 3

3 ลักษณะตราสินค้าของผู้บริโภค 4.72 0.46 มากที่สุด 1

4 ความไว้วางใจในตราสินค้า 3.84 0.73 มาก 4

ค่าเฉลี่ยรวม 4.20 0.55 มาก

           

 4.4 การทดสบสมมุติฐาน พบว่า ภาพลักษณ์องค์กรมีความสัมพันธ์กับความจงรักภักดีของลูกค้าธนาคารออมสินสาขาบางบอน 

(ตลาดปิ่นทอง) กรุงเทพมหานคร ที่ระดับนัยส�าคัญทางสถิติ 0.05 (ตารางที่ 3)

ตารางที่ 3 การวิเคราะห์ภาพลักษณ์องค์กรมีความสัมพันธ์กับความจงรักภักดีของลูกค้าธนาคารออมสินสาขาบางบอน (ตลาดปิ่นทอง) 

กรุงเทพมหานคร

ภาพลักษณ์องค์กร

ความจงรักภักดีของลูกค้าธนาคารออมสิน
สาขาบางบอน (ตลาดปิ่นทอง) 

กรุงเทพมหานคร   ระดับความสัมพันธ์

    r
s

p-value

ภาพลักษณ์ผลิตภัณฑ์หรือบริการ 0.60* 0.00 ปานกลาง

ภาพลักษณ์ตรายี่ห้อ 0.54* 0.00 ปานกลาง

ภาพลักษณ์ของสถาบันหรือองค์กร 0.53*    0.00 ปานกลาง

ภาพรวม 0.55* 0.00 ปานกลาง

*มีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

5. อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ

 5.1  การศึกษาเร่ืองความสัมพันธ์ระหว่างภาพลักษณ์องค์กรกับความจงรักภักดีของลูกค้าธนาคารออมสิน : กรณีศึกษาธนาคาร

ออมสินสาขาบางบอน (ตลาดปิ่นทอง) กรุงเทพมหานคร ได้แบ่งการอภิปรายผลตามวัตถุประสงค์ ดังนี้

  5.1.1  ผลการศึกษาภาพลักษณ์องค์กร พบว่า ภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด (ค่าเฉลี่ย 4.20) เมื่อพิจารณาภาพ

ลกัษณ์องค์กรจ�าแนกตามรายด้าน พบว่า ด้านทีม่คีวามเหน็ล�าดบัแรก คือ ภาพลักษณ์ตรายีห้่อ มีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัมากทีสุ่ด (ค่าเฉลีย่ 4.30) 

รองลงมา คอื บคุลกิตราสนิค้า มค่ีาเฉลีย่อยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉลีย่ 4.16) และล�าดับสดุท้าย คือ ภาพลกัษณ์ของสถาบนัหรอืองค์กร มค่ีาเฉลีย่
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อยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 4.14) ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ นันทมน ไชยโคตร (2557) ท�าการศึกษาเรื่องภาพลักษณ์องค์กรและคุณภาพ

การให้บริการที่ส่งผลต่อความจงรักภักดีของลูกค้าธนาคารออมสินในเขตบางแค ผลการศึกษา พบว่า เพศ อายุ ระดับการศึกษา และรายได้

เฉลี่ยต่อเดือนที่แตกต่างกันไม่ส่งผลต่อความจงรักภักดีของลูกค้าธนาคารออมสินในเขตบางแค

  5.1.2 ผลการศึกษาความจงรักภักดีของลูกค้าธนาคารออมสินสาขาบางบอน (ตลาดปิ่นทอง) จังหวัดกรุงเทพมหานคร  

ภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 4.20) เม่ือพิจารณาความจงรักภักดีของลูกค้าธนาคารออมสินสาขาบางบอน (ตลาดปิ่นทอง) 

จงัหวดักรงุเทพมหานคร จ�าแนกตามรายด้าน พบว่า ด้านทีม่คีวามคิดเหน็ล�าดับแรก คอื ลกัษณะตราสนิค้าของผู้บรโิภค มค่ีาเฉลีย่อยูใ่นล�าดบั

มากที่สุด (ค่าเฉลี่ย 4.72) รองลงมา คือ บุคลิกตราสินค้า มีค่าเฉลี่ยอยู่ในล�าดับมาก (ค่าเฉลี่ย 3.14) รองลงมา คือ คุณสมบัติของบริษัท  

มีค่าเฉลี่ยอยู่ในล�าดับมาก (ค่าเฉลี่ย 4.12) และล�าดับสุดท้าย คือ ความไว้วางใจในตราสินค้า มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 3.84)  

ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ กีรติ บันดาลสิน (2558) ท�าการศึกษาเรื่องการรับรู้คุณภาพบริการที่ส่งผลต่อความจงรักภักดีในการใช้บริการ

ของลูกค้าธนาคารออมสินสาขาส�านักราชด�าเนิน ผลการศึกษาพบว่า (1) ตัวแปรความเป็นรูปธรรมของการบริการส่งผลต่อความจงรักภักดี

ของลูกค้า อย่างมีนัยส�าคัญที่ระดับ 0.05 (2) ตัวแปรความไว้วางใจหรือความน่าเชื่อถือ ส่งผลต่อความจงรักภักดีของลูกค้า อย่างมีนัยส�าคัญ

ที่ระดับ 0.05 รองมาได้แก่ ความใส่ใจลูกค้า การให้ความมั่นใจแก่ลูกค้า และล�าดับสุดท้าย คือ การตอบสนองลูกค้า ควรสร้างการรับรู้คุณ

ภาพและการบริการใหม่ ๆ เพื่อให้ลูกค้าที่มาใช้บริการเกิดความจงรักภักดีต่อตัวองค์กร และสามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้

อย่างแท้จริง

  5.1.3  จากการทดสอบสมมตุฐิาน พบว่า ภาพลกัษณ์องค์กรมคีวามสมัพันธ์ทีส่่งผลต่อความจงรักภกัดขีองลกูค้าธนาคารออมสนิ

สาขาบางบอน (ตลาดป่ินทอง) จงัหวัดกรงุเทพมหานคร อย่างมนัียส�าคญัทางสถติิที ่0.05 ซึง่สอดคล้องกบังานวิจยัของ ปภาวี บญุกลาง (2560) 

ท�าการศึกษาเรื่องภาพลักษณ์องค์กรที่ส่งผลต่อความจงรักภักดีของลูกค้าธนาคารเพื่อการเกษตร และสหกรณ์การเกษตร กรณีศึกษา สาขา

ในเขตอ�าเภอด่านขนุทด จงัหวดันครราชสมีา พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนมากเป็นเพศชาย อายอุยูใ่นช่วงระหว่าง 40 ปีขึน้ไป มรีะดบัการ

ศกึษา ต�า่กว่ามธัยมศกึษาตอนปลาย สถานภาพสมรส ประกอบอาชีพ เกษตรกร และส่วนมากมรีายได้เฉลีย่ต่อเดอืนในช่วง 10,000 – 20,000 

บาท ปัจจัยทางด้านภาพลกัษณ์องค์กร ภาพรวมอยูใ่นล�าดบัมาก เรยีงล�าดบัจากค่าเฉลีย่จากมากไปหาน้อย ได้ดงันี ้ด้านเอกลกัษณ์ขององค์กร 

ด้านชื่อเสียง ด้านการติดต่อระหว่างบุคคล ด้านการให้บริการ และด้านสภาพแวดล้อมทางกายภาพ โดยด้านที่ส่งผลต่อความจงรักภักดีของ

ลูกค้า คือ ชื่อของธนาคารสามารถจดจ�าได้ง่าย สีและเอกลักษณ์มีความโดดเด่นสังเกตง่าย ธนาคารเป็นผู้น�าด้านการให้บริการทางการเงิน 

และธนาคารช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกรรายย่อย โดยด้านที่ส่งผลต่อความจงรักภักดีมากที่สุด คือ ชื่อของธนาคารสามารถจดจ�า

ได้ง่าย

 5.2  ข้อเสนอแนะ

  5.2.1  ข้อเสนอแนะในการน�าผลการวิจัยไปใช้

    ด้านภาพลักษณ์ตรายี่ห้อ มีความสัมพันธ์ต่อความจงรักภักดีของลูกค้าธนาคารออมสินสาขาบางบอน (ตลาดปิ่นทอง) 

จงัหวดักรุงเทพมหานครเป็นอนัดบัแรก จะเห็นได้ว่าลกูค้าทีม่าใช้บรกิารให้ความส�าคัญกบัการทีภ่าพลกัษณ์ตรายีห้่อสามารถตอบสนองความ

ต้องการของลกูค้าได้อย่างเหมาะสม ภาพลกัษณ์สามารถตอบโจทย์ของลกูค้าได้หลากหลายด้าน จงึส่งผลทีต่่อความจงรกัภกัดขีองลกูค้าท่ีจะ

ใช้บริการกับทางธนาคารออมสินสาขาบางบอน (ตลาดปิ่นทอง) จังหวัดกรุงเทพมหานคร ต่อไป

    ด้านภาพลักษณ์ผลิตภัณฑ์หรือบริการ เป็นอันดับรองลงมา ดังนั้นทางธนาคารออมสินสาขาบางบอน (ตลาดปิ่นทอง) 

จังหวัดกรุงเทพมหานคร ควรให้ความส�าคัญกับการบริการที่เท่าเทียม รวมไปถึงการปรับปรุงแก้ไขในส่วนที่บกพร่อง ซึ่งสามารถสร้างความ

ประทับใจให้ลูกค้าได้เป็นอย่างดี

  5.2.2  ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป

    ในการศึกษาครั้งต่อไปควรศึกษาถึงเรื่องการสร้างความประทับใจในการให้บริการลูกค้าของธุรกิจธนาคารให้มากขึ้น 

เพราะธุรกิจธนาคารจัดเป็นธุรกิจที่มีคู่แข่งขันค่อนข้างมาก ดังนั้น จึงควรมีการศึกษาด้านการให้บริการควบคู่กันไป

     ในการศึกษาครั้งต่อไปผู้ท่ีสนใจควรศึกษาถึงปัจจัยอื่น ๆ ท่ีส่งผลต่อความจงรักภักดี เช่น การจัดการลูกค้าสัมพันธ์  

การศึกษาพฤติกรรมของผู้ใช้บริการหรือปัจจัยอื่น ๆ ที่คาดว่าจะเป็นปัจจัยส�าคัญที่ส่งผลเพิ่มเติมเพื่อให้ได้ข้อมูลครบถ้วน และเป็นประโยชน์

มากที่สุด เพื่อน�าผลการวิจัยมาวิเคราะห์ เปรียบเทียบ พร้อมทั้งวางแผนกลยุทธ์ในสถานการณ์ที่มีการแข่งขันสูงได้อย่างมีประสิทธิ
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ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่ส่งผลต่อความจงรักภักดีของลูกค้าธุรกิจร้านค้าปลีก-ส่งแห่งหนึ่ง 

ในจังหวัดร้อยเอ็ด

Marketing Mix Factors Affecting Customer Loyalty of Retail and Wholesale Stores in Roi Et 

Province

ณัฐริณีย์ มโนรัตน์1 และ นิติพล ภูตะโชติ2

Nuttarinee Manorat1 and Nitipon Phutachote2

วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

บทคัดย่อ

 การวจิยันีม้วีตัถปุระสงค์เพือ่ศกึษาพฤตกิรรมการซือ้สนิค้าของลกูค้า และปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดทีส่่งผลต่อความจงรกัภกัดี

ของลูกค้าต่อธุรกิจร้านค้าปลีก-ส่งแห่งหน่ึง ในจังหวัดร้อยเอ็ด กลุ่มตัวอย่าง คือ ลูกค้าธุรกิจร้านค้าปลีก-ส่งแห่งหน่ึง ในจังหวัดร้อยเอ็ด  

จ�านวน 400 คน เครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูล คือ แบบสอบถาม ซึ่งมีค่าความเชื่อมั่น เท่ากับ 0.98 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 

ได้แก่ ร้อยละ, ค่าเฉลี่ย, ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน, t-test, One Way ANOVA และการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณ ผลการศึกษา พบว่า ลูกค้า

ส่วนใหญ่ซื้อสินค้าเพื่อนาไปจาหน่าย โดยซื้อสินค้าอุปโภคและบริโภค ขนมขบเคี้ยว เครื่องดื่มไร้แอลกอฮอล์ บุหรี่ และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 

เหตุผลที่สาคัญที่ทาให้เลือกซื้อเนื่องจากมีสินค้าให้เลือกหลากหลาย ความพึงพอใจของลูกค้าที่มีต่อปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดโดยรวม

อยูใ่นระดบัมาก ลกูค้าทีม่อีาย ุอาชพี และรายได้ต่อเดอืน แตกต่างกนั มคีวามพงึพอใจต่อปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด แตกต่างกนั ปัจจยั

ส่วนประสมทางการตลาดในด้านผลติภณัฑ์ ด้านพนกังานให้บรกิาร ด้านประสิทธภิาพและคุณภาพการให้บรกิารส่งผลต่อความจงรกัภกัดขีอง

ลูกค้า อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยตัวแปรปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดสามารถร่วมกันทานายความจงรักภักดีของลูกค้า 

ได้ร้อยละ 39.1

ค�าสาคัญ: ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ความจงรักภักดีของลูกค้า ร้านค้าปลีกและค้าส่งแบบดั้งเดิม

Abstract

 This research aimed to study the customer behavior and the marketing mix factors affecting customer loyalty 

of retail and wholesale stores in Roi Et province. The samples were 400 customers. The tool was questionnaire, that 

had Cronbach’s alpha equal to 0.98. Percentage, mean, standard deviation, t-test, One Way ANOVA and multiple  

linear regression were applied for data analysis. The results showed that most consumers from sampling group bought 

product for resale, thy bought consumer goods, snacks, non-alcoholic beverages, cigarettes and alcoholic beverages. 

The reason for buying was that there were various types of products. The customers satisfaction towards the total of 

marketing mix was at the high level. The customers had the difference of age, occupation and monthly income, they 

were no differences of the satisfaction of the marketing mix. The marketing mix in product, people, and productivity 

and quality aspects affected customer loyalty of retail and wholesale stores in Roi Et province. These marketing mix 

variables could predict the purchasing intention of second-hand shoes by 51.1%.

Keywords: Marketing mix factors, Customer loyalty, Traditional retail store
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1. บทน�า

 1.1  ความเป็นมาและความสาคัญของปัญหา

  ธรุกจิค้าปลกีค้าส่งเป็นธรุกจิทีม่คีวามเกีย่วข้องกบัการดาเนนิชวีติของประชากรมากทีสุ่ด โดยมลัีกษณะของ การซือ้มา-ขายไป 

ของสินค้าอุปโภคบริโภค เพื่อนาไปใช้ส่วนบุคคล ภายในครอบครัวหรือจาหน่ายปลีกต่อไปยังผู้ซื้อ จึงเป็นตัวกลางทาหน้าที่เชื่อมโยงการกระ

จายสนิค้าจากผูผ้ลติไปสูผู่บ้รโิภคอย่างทัว่ถงึผ่านกลไกของการตลาดทีม่ผีูเ้ข้ามามส่ีวนร่วมจานวนมาก ทัง้นี ้สินค้าทีข่ายในธรุกิจค้าปลกีค้าส่ง

ส่วนใหญ่สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นของใช้ในชีวิตประจาวัน ได้แก่ ข้าวสาร เครื่องปรุง อาหารกึ่งสาเร็จรูป น้าเปล่า น้าอัดลม ขนมขบเคี้ยว 

สบู่ ยาสระผม ผงซักฟอก เครื่องดื่มไร้แอลกอฮอล์ เป็นต้น (สมาคมผู้ค้าปลีกไทย, 2562) ซึ่งส่ิงเหล่านี้เป็นส่ิงจาเป็นในชีวิตประจาวันของ 

ผูบ้รโิภคทีต้่องมกีารซือ้เพือ่นาไปใช้ ทัง้นี ้จากการแข่งขนัของธรุกจิค้าปลกีค้าส่งทีร้่านค้าปลกีแบบดัง้เดมิ และร้านค้าปลกีสมยัใหม่ (Modern 

Trade) เช่น ร้านสะดวกซื้อ ห้างสรรพสินค้า ซูเปอร์เซ็นเตอร์ ซุปเปอร์มาร์เก็ต เป็นต้น ทาให้มีการแข่งกันกันที่รุนแรงมากขึ้น การหาลูกค้า

ใหม่มีค่าใช้จ่ายที่สูงกว่าการรักษาฐานลูกค้าเก่ามากถึง 5 เท่า ดังนั้น ความจงรักภักดีของลูกค้าเป็นปัจจัยหลักสาคัญที่ส่งผลให้กาไรงอกเงย

ยิ่งขึ้น โดยอัตราความจงรักภักดีของลูกค้าเพียงร้อยละ 5 ส่งผลให้มีกาไรเติบโตสูงขึ้นถึงร้อยละ 85 ธุรกิจ จึงให้ความสาคัญกับการเสริมสร้าง

ความจงรักภักดีของลูกค้า เพื่อให้ธุรกิจเติบโตอย่างยั่งยืน (พันแสง วีระประเสริฐ, 2558)

  ความจงรกัภกัดขีองลกูค้า (Customer Loyalty) เป็นส่ิงทีแ่สดงให้เหน็ถงึธรุกจิทีป่ระสบความสาเรจ็อย่างสูง ธรุกจิใดทีส่ามารถ

สร้างความพึงพอใจสูงสุดให้แก่ลูกค้าจนกลายเป็นลูกค้าที่มีความจงรักภักดี จะทาให้ลูกค้าซื้อซ้า บอกต่อ หรือเป็นผู้สนับสนุนแนะนาธุรกิจ 

อีกทั้งเป็นเร่ืองลาบากท่ีคู่แข่งขันจะเข้าไปแย่งลูกค้าท่ีมีความจงรักภักดีไปได้ จากรูปแบบและพฤติกรรมของลูกค้าที่เกิดความจงรักภักดีจะ

เป็นปัจจัยสาคัญที่ผลักดันการเติบโตของธุรกิจบริการ โดยธุรกิจไม่สามารถเติบโตอย่างมีผลกาไรได้หากปราศจากความจงรักภักดีของลูกค้า 

โดยการแนะนาบอกต่อถือเป็นหนึ่งในตัวชี้วัดความจงรักภักดีของลูกค้าได้ดีที่สุด ซึ่งส่วนหนึ่งของการสร้างความจงรักภักดีของลูกค้าเกิดจาก

การบริหารส่วนประสมทางการตลาดและสร้างความสัมพันธ์อันดีกับลูกค้าได้ (Nooranii, 2019)

  ธุรกิจร้านค้าปลีก-ส่งแห่งหนึ่ง เริ่มก่อตั้งปี พ.ศ.2520 ตั้งอยู่ในอาเภออาจสามารถ จังหวัดร้อยเอ็ด เปิดบริการวันจันทร์ถึงวัน

อาทิตย์ ตั้งแต่เวลา 06.000 น. ถึง 18.00 น. มีพนักงานทั้งหมด 3 คน ซึ่งการแข่งขันในพื้นที่อาเภออาจสามารถ จังหวัดร้อยเอ็ด ที่มีลักษณะ

การค้าปลีก-ส่ง เช่นเดียวกันและร้านเป็นค้าปลีกสมัยใหม่ ในพื้นที่ทั้งหมด 3 ราย ซึ่งเป็นการแข่งขันที่มีค่อนข้างมีรุนแรงเพื่อแย่งชิงส่วนแบ่ง

ลูกค้า ธุรกิจร้านค้าปลีก-ส่งแห่งหนึ่ง เป็นธุรกิจที่มีความสาคัญจาหน่ายสินค้าที่จาเป็นต้องใช้ในชีวิตประจาวัน แต่เนื่องจากมีคู่แข่งขันเข้ามา

ในธรุกจิ และมแีนวโน้มทีจ่ะเพิม่ขึน้ในอนาคต ย่อมส่งผลต่อยอดขาย หากลูกค้าเปล่ียนไปซือ้สินค้ากับร้านอืน่ ๆ  ซึง่เป็นปัญหาของธุรกจิทีต้่อง

เผชญิ ร้านจงึตระหนกัถงึการสร้างความจงรกัภักดขีองลกูค้าด้วยการบรหิารส่วนประสมทางการตลาดทีต่รงใจลกูค้า ย่อมนามาซึง่ผลกาไรใน

ระยะยาวของการดาเนินธุรกิจร้านค้าปลีก-ส่ง นี้ ผู้ศึกษาซึ่งเป็นทายาทธุรกิจจึงต้องการศึกษาด้านประชากรศาสตร์ในการตัดสินใจซื้อสินค้า 

พฤติกรรมการซื้อสินค้าของลูกค้าที่ซ้ือสินค้า และความพึงพอใจต่อปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดของธุรกิจร้านค้าปลีก-ส่งแห่งหนึ่ง  

อาเภออาจสามารถ จังหวัดร้อยเอ็ด เพื่อนาไปสู่แนวทางการตลาดที่สร้างความจงรักภักดีของลูกค้าร้านการค้าปลีก-ส่งได้ต่อไป

 1.2  วัตถุประสงค์ของการวิจัย

  1.2.1 เพื่อศึกษาพฤติกรรมการซื้อสินค้าของลูกค้าที่ซ้ือสินค้ากับธุรกิจร้านค้าปลีก-ส่งแห่งหน่ึง อาเภออาจสามารถ จังหวัด

ร้อยเอ็ด

  1.2.2  เพือ่ศกึษาความพงึพอใจต่อปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดทีส่่งผลต่อความจงรกัภกัดขีองลกูค้าต่อธรุกจิร้านค้าปลกี-

ส่งแห่งหนึ่ง อาเภออาจสามารถ จังหวัดร้อยเอ็ด

2.  การทบทวนวรรณกรรม

 2.1  พฤติกรรมผู้บริโภค

  ชูชัย สมิทธิไกร (2561) ได้อธิบายเกี่ยวกับพฤติกรรมผู้บริโภค ว่าเป็นการศึกษาเพื่อทาการค้นหาการตัดสินใจซื้อสินค้าของ 

ผู้บริโภค โดยใช้หลัก 6W1 ดังนี้ 1) ใครคือผู้บริโภคซึ่งเป็นกลุ่มเป้าหมาย 2) สิ่งที่ซื้อคืออะไร 3) เพราะเหตุใดผู้บริโภคจึงซื้อ 4) ใครมีส่วนร่วม

ในกระบวนการตัดสินใจซื้อ 5) ผู้บริโภคซื้อ 6) ผู้บริโภคซื้อที่ไหน 7) ผู้บริโภคซื้ออย่างไร เพื่อให้ได้คาตอบเกี่ยวกับกระบวนการหรือขั้นตอน

ในการตัดสินใจซื้อ
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 2.2  ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด

  พนติสภุา ธรรมประมวล (2563) ได้อธบิายว่าส่วนประสมทางการตลาด หมายถงึ ตวัแปรทางการตลาดทีอ่ยูภ่ายในองค์กรและ

องค์กรสามารถควบคุมได้ มีดังนี้

  2.2.1 ผลิตภัณฑ์ (Product)

    ผลิตภัณฑ์ หมายถึง สิ่งใดๆ ที่ได้เสนอให้แก่ตลาดหรือผู้บริโภค เพื่อดึงดูดความสนใจให้เกิดความต้องการเป็นเจ้าของ 

เพือ่ให้เกดิการใช้และเพือ่การบรโิภคโดยทีส่ามารถตอบสนองความต้องการของผูบ้ริโภคได้ รวมถงึกลุม่ของคณุลกัษณะต่างๆ ทางกายภาพท่ี

มีหน้าที่ให้ผลประโยชน์ทางที่จับต้องได้ และจับสามารถต้องไม่ได้

  2.2.2  ราคา (Price)

    ราคา หมายถึง คุณค่าของผลิตภัณฑ์ในรูปของตัวเงิน ซึ่งเป็นต้นทุนที่ลูกค้าต้องจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งคุณค่าหรือ

อรรถประโยชน์ที่ต้องการ ลูกค้าจะมีการเปรียบเทียบระหว่างคุณค่าของผลิตภัณฑ์กับราคาที่จ่ายให้กับผลิตภัณฑ์ ถ้าคุณค่าของผลิตภัณฑ์สูง

กว่าราคา ลูกค้าก็จะมีโอกาสที่จะทาการตัดสินใจซื้อมากกว่า

  2.2.3 ช่องทางการจัดจาหน่าย (Place)

    ช่องทางการจัดจาหน่าย หมายถึง กิจกรรมต่าง ๆ ที่มีความเก่ียวข้องกับการนาผลิตภัณฑ์และบริการออกสู่ตลาด 

เพื่อเสนอต่อลูกค้าโดยการจัดหาสถานท่ีจาหน่ายหรือใช้บุคคลผู้เชี่ยวชาญทางด้านการตลาดที่สัมพันธ์และเก่ียวข้องกับลูกค้าเพื่อช่วยในการ

นาเสนอและบริการนาเสนอผลิตภัณฑ์และบริการไปสู่ลูกค้าในเวลาและสถานที่ที่เหมาะสม

  2.2.4  การส่งเสริมการตลาด (Promotion)

    การส่งเสรมิการตลาด เป็นกจิกรรมทางการตลาดที่ธรุกจิจะตดิต่อสือ่สารกบัลกูค้าทีค่าดหวงั เพื่อเป็นการแจง้ข่าวสาร 

รวมทัง้จงูใจผูซ้ือ้ให้เกดิความต้องการและตดัสนิใจซือ้ในทีสุ่ด โดยการมุง่สร้างทศันคตแิละภาพพจน์ทีด่ใีห้เกดิขึน้กบักจิการและผลติภณัฑ์ของ

กิจการ เพื่อกระตุ้นให้ ผู้บริโภคซื้อสินค้า รวมทั้งเชิญชวนให้เกิดการทดลองซื้อ

  2.2.5  ด้านพนักงาน (People)

    พนักงาน หมายถึง ผู้ที่ทาหน้าที่เสนอขายสินค้า เพื่อทาให้เกิดการขายผลิตภัณฑ์และสร้างความสัมพันธ์อันดีกับลูกค้า 

ซึง่ผูท้ีไ่ด้รบัการคดัเลอืกมาท�าหน้าทีเ่สนอผลติภณัฑ์ กระตุน้จงูใจช่วยแก้ปัญหาและตอบสนองความต้องการของลกูค้าเพือ่ให้ลกูค้าเกดิความ

พึงพอใจมากที่สุดรวมท้ังมีการติดต่อหลังการขายด้วยความสุภาพวางตัวเหมาะสมมีบุคลิกภาพที่น่าเช่ือถือมีมนุษย์สัมพันธ์เป็นมิตรกับลูกค้า

มีความกระตือรือร้นในการทางานมีความสนใจจริงใจในการให้ความช่วยเหลือลูกค้ามีความรู้เก่ียวกับสินค้าและสามารถตอบข้อซักถามของ

ลูกค้าได้อย่างถูกต้อง

  2.2.6  กระบวนการ (Process)

    กระบวนการ หมายถึง วธิกีารนาเสนอผลติภัณฑ์และบรกิารให้กบัลูกค้าอย่างเป็นระบบและออกแบบให้มขีัน้ตอนท่ีอา

นวยความสะดวกให้กับลูกค้าเพื่อให้เกิดความพึงพอใจมากที่สุดซึ่งการจัดระบบของ การบริการส่งผลให้เกิดการปฏิบัติงานบริการแก่ลูกค้า 

ต้องเป็นกระบวนการที่มีความคล่องตัว และสามารถสนองตอบความต้องการลูกค้าของธุรกิจได้อย่างมีคุณภาพ เชื่อถือได้ ถูกต้องปลอดภัย 

และรวดเร็ว

  2.2.7 ลักษณะทางกายภาพ (Physical Evidence)

    ลกัษณะทางกายภาพ หมายถงึ สิง่ทีน่าเสนอเป็นหลักฐานเสรมิให้กบัผลิตภัณฑ์และบรกิารทีจ่บัต้องไม่ได้ทาให้เห็นเป็น

รปูประธรรมทัง้ภายนอกและภายในกจิการทีส่มัผสัได้แสดงถงึการออกแบบรปูแบบการตกแต่งการจดัวางการให้สกีารจดัแบ่งพืน้ทีเ่ป็นสดัส่วน

ทีม่กีารใช้งาน รวมถงึสิง่อานวยความสะดวกปกรณ์เครือ่งมอืเครือ่งใช้ต่างๆ ทีม่ไีว้ในร้าน เพือ่ดงึดดูใจลกูค้าทาให้มองเหน็ภาพลกัษณ์ได้อย่าง

ชัดเจน

  2.2.8  ประสิทธิภาพและคุณภาพการให้บริการ (Productivity and Quality)

การเพิ่มประสิทธิภาพการทางานให้ได้ผลดีน้ัน จะทาให้องค์กรสามารถลดต้นทุนการผลิตได้ ซ่ึงคุณภาพการบริการสามารถสร้างความแตก

ต่างกับคู่แข่งขัน และสร้างความภักดีต่อสินค้าได้ ดังนั้น ธุรกิจบริการจึงจาเป็นต้องมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเพิ่มขึ้นของต้นทุน  

และการเพิม่ขึน้ของรายได้ การสร้างความแตกต่างหรอืคณุภาพการให้บรกิารจากผูใ้ห้บรกิารอืน่ๆ ซึง่ถอืเป็นสิง่จาเป็นในการให้บรกิารในการ

สร้างความแตกต่างจากคู่แข่ง
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 2.3 ความจงรักภักดีของลูกค้า

  Kotler and Keller (2015) ได้ให้ความหมายว่า ความจงรักภักดี หมายถึง ความรู้สึกที่เกิดขึ้นหลังจากการซื้อ เมื่อสินค้านั้น

ตอบสนองความต้องการของลกูค้าจนเกดิ ความพงึพอใจสงูสดุได้ จะส่งผลให้ลกูค้ากลบัมาซ้ือซ้า การสร้างความจงรกัภกัดขีองลกูค้าผ่านสนิค้า

และกลยุทธ์การกาหนดราคา โดยการสร้างมูลค่า (Value) เพื่อให้บรรลุเป้าหมายบริษัทที่ต้องการได้รับความจงรักภักดีจากลูกค้า ซึ่งการวัด

ความจงรักภักดี The Net Promoter Score ของ Reichheld (2003) การวัดผลความจงรักภักดีของลูกค้าใช้วิธีคานวณคะแนนวัดผลระดับ

การเป็นผู้สนับสนุนองค์กร ด้วยการตั้งคาถามว่าคุณจะแนะนา ธุรกิจของพวกเราให้กับเพื่อนหรือเพื่อนร่วมงานของคุณ อย่างไรโดยวัดจาก

คะแนน 0 ถึงคะแนนเต็ม 10 หลังจากนั้น จัดหมวดการให้คะแนนดังนี้ 9-10 ผู้สนับสนุน เป็นผู้ที่มีความจงรักภักดีกระตือรือร้นและช่วยสร้าง

ผลกาไรทางธรุกจิด้วยการบอกต่อปากต่อปาก ให้ผูอ้ืน่มาใช้บรกิาร กลบัมาใช้บรกิารซ้า คะแนน 7-8 ผูว้างเฉยรูส้กึพงึพอใจแต่ไม่กระตอืรอืร้น 

ที่จะบอกต่อหรือสนับสนุน คะแนน 0 ถึง 6 ผู้ไม่ส่งเสริมหรือสนับสนุน เป็นกลุ่มที่ไม่พึงพอใจและจะให้ข้อมูลที่ไม่สร้างสรรค์แบบปากต่อปาก 

หลังจากคานวณคะแนนวัดผลระดับการเป็นผู้สนับสนุนองค์กรลบจานวนอัตราส่วนร้อยละของผู้ไม่ส่งเสริมออกจากจานวนอัตราส่วนร้อยละ

ของผู้สนับสนุน (พันแสง วีระประเสริฐ, 2558)

3.  วิธีการวิจัย

 3.1  ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง

  ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ ได้แก่ ลูกค้าร้านค้าปลีก-ส่ง ตาบลอาจสามารถ อาเภออาจสามารถ จังหวัดร้อยเอ็ด 

ซึ่งไม่ทราบจานวนประชากร จึงกาหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างโดยใช้สูตรของ Cochran (1977) ที่ระดับค่าความคลาดเคล่ือนร้อยละ 5 

ได้กลุ่มตัวอย่างเท่ากับ 384 เพื่อความสะดวกและป้องกันความผิดพลาดจากการเก็บข้อมูล ผู้ศึกษาจึงก�าหนดกลุ่มตัวอย่าง 400 คน 

ซึ่งครอบคลุมกลุ่มตัวอย่างที่คานวณได้ โดยทาการสุ่มแบบสอบถามตามสะดวก (Convenience Sampling)

 3.2 เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา

  เครื่องมือใช้ในการศึกษา เป็นแบบสอบถามโดยแบ่งออกเป็น 4 ส่วน ดังนี้ ส่วนที่ 1 ข้อมูลด้านประชากรศาสตร์ ประกอบด้วย 

เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้ต่อเดือน ซึ่งมีลักษณะเป็นแบบสอบถามปลายปิด มีจานวน 5 ข้อ ส่วนที่ 2 ข้อมูลเกี่ยวกับ

พฤติกรรมการซื้อสินค้าจากร้านค้าปลีก-ส่ง ซึ่งมีลักษณะเป็นแบบสอบถามปลายปิด มีจานวน 10 ข้อ ส่วนที่ 3 ข้อมูลเกี่ยวกับความพึงพอใจ

ต่อปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดของร้านค้าปลีก-ส่ง มีเกณฑ์การให้คะแนนความพึงพอใจ 5 ระดับ คือ 5 มากที่สุด 4 มาก 3 ปานกลาง 2 

น้อย 1 น้อยทีส่ดุ แบบสอบถามส่วนนีค่้าความเชือ่มัน่ เท่ากบั 0.98 ซึง่มากกว่า 0.70 (บญุชม ศรสีะอาด, 2560) แสดงให้เหน็ว่าแบบสอบถาม

สามารถนามาใช้เก็บข้อมูลได้ ส่วนที่ 4 ความจงรักภักดีของลูกค้าร้านค้าปลีก-ส่ง ด้วยการวัดระดับการเป็นผู้สนับสนุนของลูกค้า 11 ระดับ

 3.3 การเก็บรวบรวมข้อมูล

  ผู้วิจัยเก็บรวบรวมข้อมูล 2 วิธี คือ 1) การแจกแบบสอบถามให้ลูกค้าที่มาซื้อสินค้าที่ร้านด้วยตนเอง และ 2) ทาแบบสอบถาม

ออนไลน์ใน Google form แล้วส่งให้กลุ่มลูกค้าของธุรกิจร้านค้าปลีก-ส่งแห่งหนึ่ง อาเภออาจสามารถ จังหวัดร้อยเอ็ด จนครบจานวน 400 

คน ระยะเวลาในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือ เดือนมีนาคมถึงเดือนเมษายน พ.ศ. 2564

 3.4  การวิเคราะห์ข้อมูล

  สถติทิีใ่ช้ในการวิเคราะห์ข้อมลู ได้แก่ ร้อยละ, ค่าเฉลีย่, ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน, t-test, One Way ANOVA และการวเิคราะห์

ถดถอยพหุคูณ

4.  ผลการวิจัย

 4.1  ปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ของลูกค้าที่ซื้อสินค้ากับธุรกิจร้านค้าปลีก-ส่งแห่งหนึ่ง อาเภออาจสามารถ จังหวัดร้อยเอ็ด 

  ลกูค้าส่วนใหญ่เป็นเพศหญงิ (ร้อยละ 61.75) อาย ุ20 - 30ปี (ร้อยละ 38.50) ระดบัการศกึษาปรญิญาตรขีึน้ไป (ร้อยละ 34.75) 

อาชีพค้าขาย / ธุรกิจส่วนตัว (ร้อยละ 41.75) และมีรายได้ต่อเดือนต่ากว่า 15,000 บาท (ร้อยละ 45.50)

 4.2  พฤติกรรมการซื้อสินค้าของลูกค้าที่ซื้อสินค้ากับธุรกิจร้านค้าปลีก-ส่งแห่งหนึ่ง อาเภออาจสามารถ จังหวัดร้อยเอ็ด

  ลกูค้าส่วนใหญ่มเีหตผุลสาคญัทีท่าให้ซือ้สนิค้ากบัธุรกจิร้านค้าปลกี-ส่งแห่งหนึง่ เนือ่งจากมสีนิค้าให้เลือกหลากหลาย (ร้อยละ 

79.75) ทาเลทีต่ัง้ร้านใกล้บ้านหรอืทีท่างาน (ร้อยละ 62.25) มสีนิค้าทีต้่องการอย่างครบครนั (ร้อยละ 62.00) มสีนิค้าทีต้่องการอย่างครบครนั

(ร้อยละ 55.50) และพนักงานขายมีความเป็นกันเอง (ร้อยละ 52.50) โดยซื้อประเภทสินค้าอุปโภค เช่น ผงซักฟอก ยาสระผม สบู่ แปรงสีฟัน 
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ยาสีฟัน น้ายาล้างจาน เป็นต้น (ร้อยละ 82.00) สินค้าบริโภค เช่น น้ามัน เครื่องปรุง บะหมี่กึ่งสาเร็จรูป น้าตาลทราย ปลากระป๋อง เป็นต้น 

(ร้อยละ 81.00) สินค้าประเภทขนมอบกรอบ ขนมขบเคี้ยว (ร้อยละ 80.25) เครื่องดื่มไร้แอลกอฮอล์ เช่น น้าเปล่า น้าอัดลม นม น้าผลไม้ 

เป็นต้น (ร้อยละ 75.25) บุหรี่และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ (ร้อยละ 56.50) วัตถุประสงค์ในการซื้อสินค้า คือ ซื้อเพื่อนาไปจาหน่าย (ร้อยละ 

51.25) วันที่สะดวกซื้อสินค้าไม่แน่นอน (ร้อยละ 34.00) ความถี่ในการซื้อ 2 - 3 ครั้งต่อสัปดาห์ (ร้อยละ 59.75) ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อครั้ง 

2,001 บาทขึ้นไป (ร้อยละ 42.75) บุคคลที่เป็นผู้ที่ตัดสินใจซื้อ คือ ตัวเอง (ร้อยละ 73.75)

 4.3  ความพึงพอใจต่อปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่ส่งผลต่อความจงรักภักดีของลูกค้าต่อธุรกิจร้านค้าปลีก-ส่งแห่งหนึ่ง 

อาเภออาจสามารถ จังหวัดร้อยเอ็ด

  ระดับความพึงพอใจของลูกค้าต่อปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดธุรกิจร้านค้าปลีก-ส่งแห่งหนึ่ง อาเภออาจสามารถ จังหวัด

ร้อยเอด็ ในภาพรวมอยูใ่นระดับมาก เมือ่พจิารณารายด้าน เรยีงลาดบัตามค่าเฉลีย่จากมากไปน้อย พบว่า ด้านทีม่คีวามพงึพอใจในระดบัมาก

ที่สุด ได้แก่ ด้านผลิตภัณฑ์ (ค่าเฉลี่ย 4.70) ด้านพนักงานให้บริการ (ค่าเฉลี่ย 4.66) ด้านกระบวนการให้บริการ (ค่าเฉลี่ย 4.65) และด้านที่มี

ความพึงพอใจในระดับมาก ได้แก่ ด้านช่องทางการจัดจาหน่าย (ค่าเฉลี่ย 4.47) ด้านราคา (ค่าเฉลี่ย 4.46) ด้านประสิทธิภาพและคุณภาพ

การให้บริการ (ค่าเฉลี่ย 4.41) ด้านหลักฐานทางกายภาพ (ค่าเฉลี่ย 4.28) ด้านการส่งเสริมการตลาด (ค่าเฉลี่ย 3.75)

 4.4  การเปรยีบเทยีบปัจจยัประชากรศาสตร์ของลกูค้ากบัระดบัความพงึพอใจต่อปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดของธรุกิจร้านค้า

ปลีก-ส่งแห่งหนึ่ง อาเภออาจสามารถ จังหวัดร้อยเอ็ด

  ลกูค้าทีม่อีาย ุอาชีพ และรายได้ต่อเดอืน แตกต่างกนั มคีวามพงึพอใจต่อปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด แตกต่างกัน (P<0.05) 

ส่วนเพศ และระดับการศึกษา มีความพึงพอใจต่อปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ไม่แตกต่างกัน (P>0.05) ดังตารางที่ 1

ตารางที่ 1 การเปรียบเทียบปัจจัยประชากรศาสตร์ของลูกค้ากับระดับความพึงพอใจต่อปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด
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4.3 ความพึงพอใจต่อปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดท่ีส่งผลต่อความจงรักภักดีของลูกค้าต่อธุรกิจร้านค้าปลีก-
ส่งแห่งหนึ่ง อ าเภออาจสามารถ จังหวัดร้อยเอ็ด 

ระดับความพึงพอใจของลูกค้าต่อปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดธุรกิจร้านค้าปลีก-ส่งแห่งหนึ่ง อ าเภออาจ
สามารถ จังหวัดร้อยเอ็ด ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก เม่ือพิจารณารายด้าน เรียงล าดับตามค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อย พบว่า 
ด้านที่มีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด ได้แก่ ด้านผลิตภัณฑ์ (ค่าเฉลี่ย 4.70) ด้านพนักงานให้บริการ (ค่าเฉลี่ย 4.66) ด้าน
กระบวนการให้บริการ (ค่าเฉลี่ย 4.65) และด้านที่มีความพึงพอใจในระดับมาก ได้แก่ ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย 
(ค่าเฉลี่ย 4.47) ด้านราคา (ค่าเฉลี่ย 4.46) ด้านประสิทธิภาพและคุณภาพการให้บริการ (ค่าเฉลี่ย 4.41) ด้านหลักฐานทาง
กายภาพ (ค่าเฉลี่ย 4.28) ด้านการส่งเสริมการตลาด (ค่าเฉลี่ย 3.75)  

4.4 การเปรียบเทียบปัจจัยประชากรศาสตร์ของลูกค้ากับระดับความพึงพอใจต่อปัจจัยส่วนประสมทาง
การตลาดของธุรกิจร้านค้าปลีก-ส่งแห่งหนึ่ง อ าเภออาจสามารถ จังหวัดร้อยเอ็ด 

ลูกค้าที่มีอายุ อาชีพ และรายได้ต่อเดือน แตกต่างกัน มีความพึงพอใจต่อปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด 
แตกต่างกัน (P<0.05) ส่วนเพศ และระดับการศึกษา มีความพึงพอใจต่อปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ไม่แตกต่างกัน 
(P>0.05) ดังตารางที่ 1 
 

ตารางท่ี 1 การเปรียบเทียบปัจจัยประชากรศาสตร์ของลูกค้ากับระดับความพึงพอใจต่อปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด  
 เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้ต่อเดือน 
สถิติทดสอบ t-test = 0.996 F-test = 6.851* F-test = 0.992 F-test =3.572* F-test =3.573* 
P-value 0.160 0.001 0.397 0.004 0.014 

* P<0.05 
 

4.5 ความจงรักภักดีของลูกค้าต่อธุรกิจร้านค้าปลีก-ส่งแห่งหนึ่ง อ าเภออาจสามารถ จังหวัดร้อยเอ็ด 
ลูกค้ากลุ่มตัวอย่างที่ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นผู้ที่มีความภักดี (ร้อยละ 70.00) รองลงมา คือ ผู้วางเฉย 

(ร้อยละ 20.75) และผู้ไม่ส่งเสริมหรือสนับสนุน (ร้อยละ 9.25) 
4.6 ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดท่ีส่งผลต่อความจงรักภักดีของลูกค้าต่อธุรกิจร้านค้าปลีก-ส่งแห่งหนึ่ง 

อ าเภออาจสามารถ จังหวัดร้อยเอ็ด 
ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดในด้านผลิตภัณฑ์ ด้านพนักงานให้บริการ ด้านประสิทธิภาพและคุณภาพ  

การให้บริการส่งผลต่อความจงรักภักดีของลูกค้า (P<0.05) โดยตัวแปรปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดสามารถร่วมกัน
ท านายความจงรักภักดีของลูกค้า ได้ร้อยละ 39.1 ดังตารางที่ 2  

 
 
 
 
 
 
 
 

 4.5 ความจงรักภักดีของลูกค้าต่อธุรกิจร้านค้าปลีก-ส่งแห่งหนึ่ง อาเภออาจสามารถ จังหวัดร้อยเอ็ด

  ลูกค้ากลุ่มตัวอย่างที่ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นผู้ที่มีความภักดี (ร้อยละ 70.00) รองลงมา คือ ผู้วางเฉย (ร้อยละ 20.75) 

และผู้ไม่ส่งเสริมหรือสนับสนุน (ร้อยละ 9.25)

 4.6  ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดท่ีส่งผลต่อความจงรักภักดีของลูกค้าต่อธุรกิจร้านค้าปลีก-ส่งแห่งหนึ่ง อาเภออาจสามารถ 

จังหวัดร้อยเอ็ด

  ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดในด้านผลติภณัฑ์ ด้านพนกังานให้บรกิาร ด้านประสทิธภิาพและคณุภาพ การให้บรกิารส่งผล

ต่อความจงรักภักดีของลูกค้า (P<0.05) โดยตัวแปรปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดสามารถร่วมกันทานายความจงรักภักดีของลูกค้า 

ได้ร้อยละ 39.1 ดังตารางที่ 2

ตารางที่ 2 ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่ส่งผลต่อความจงรักภักดีของลูกค้า
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ตารางท่ี 2 ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่ส่งผลต่อความจงรักภักดีของลูกค้า 
ตัวแปรตาม 

ตัวแปรต้น 
ความจงรักภักดีของลูกค้าต่อธุรกิจร้านค้าปลีก-ส่งแห่งหนึ่ง 

B SE β t-test Sig. VIF 
(Constant) 1.138 1.012  1.124 0.262  
ด้านผลิตภัณฑ์ 1.423 0.290 0.335 4.903* 0.000 2.174 
ด้านพนักงานให้บริการ 0.827 0.293 0.191 2.822* 0.005 2.138 
ด้านประสิทธิภาพและคุณภาพ 
การให้บริการ 

0.722 0.179 0.240 4.044* 0.000 1.638 

F= 23.371,  Sig<0.001,  R = 0.629,  R2= 0.396,  Adjusted R2 = 0.391,  * P<0.05 
 
5. อภิปรายผล สรุป และข้อเสนอแนะ  

5.1 สรุปและอภิปรายผล 
 จากผลการศึกษาข้อมูลประชากรศาสตร์ลูกค้าส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุ 20 – 30 ปี ระดับการศึกษาปริญญา

ตรีขึ้นไป อาชีพค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว และมีรายได้ต่อเดือนต ่ากว่า 15,000 บาท พฤติกรรมการซ้ือสินค้าของลูกค้า พบว่า 
ลูกค้าส่วนใหญ่ซื้อสินค้าเพื่อน าไปจ าหน่าย โดยซื้อสินค้าอุปโภคและบริโภค ขนมขบเคี้ยว เครื่องดื่มไร้แอลกอฮอล์ บุหรี่ 
และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เหตุผลที่ส าคัญที่ท าให้เลือกซ้ือเน่ืองจากมีสินค้าให้เลือกหลากหลาย ท าเลที่ตั้งร้านใกล้บ้านหรือที่
ท างาน มีสินค้าที่ต้องการอย่างครบครัน และมีสินคา้ที่ต้องการอย่างครบครัน วันที่สะดวกซื้อสินค้าไม่แน่นอน ความถี่ใน
การซ้ือ 2 - 3 ครั้งต่อสัปดาห์ ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อครั้ง 2,001 บาทขึ้นไป บุคคลที่เป็นผู้ที่ตัดสินใจซ้ือ คือ ตัวเอง สอดคล้องกับ
งานวิจัยของ ธิราภรณ์ พริ้งเพราะ และคณะ (2561) พบว่า ผู้บริโภคส่วนใหญ่เลือกซื้อสินค้าในร้านค้าปลีกด้วยตนเอง 
เพราะมีความสะดวก สถานที่ร้านค้าใกล้ที่อยู่อาศัย สินค้าที่ซ้ือ ได้แก่ ของใช้ในครัวเรือน และขนมขบเคี้ยว และสอดคล้อง
กับงานวิจัยของกนกรัตน์ ดวงพิกุล และลัดดาวัลย์ นันปลิว (2563) พบว่า ความถี่ในการซ้ือประมาณ 3-5 ครั้ง ต่อสัปดาห์  

ระดับความพึงพอใจของลูกค้าต่อปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดธุรกิจร้านค้าปลีก-ส่งแห่งหนึ่ง อ าเภออาจ
สามารถ จังหวัดร้อยเอ็ด ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก เม่ือพิจารณารายด้าน พบว่า ด้านที่มีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด 
ได้แก่ ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านพนักงานให้บริการ ด้านกระบวนการให้บริการ และด้านที่มีความพึงพอใจในระดับมาก ได้แก่ 
ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย ด้านราคา ด้านประสิทธิภาพและคุณภาพการให้บริการ ด้านหลักฐานทางกายภาพ และด้าน
การส่งเสริมการตลาด ลูกค้าที่มีอายุ อาชีพ และรายได้ต่อเดือน แตกต่างกัน มีความพึงพอใจต่อปัจจัยส่วนประสมทาง
การตลาด แตกต่างกัน (P<0.05) ส่วนเพศ และระดับการศึกษา มีความพึงพอใจต่อปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ไม่
แตกต่างกัน (P>0.05) สอดคล้องกับงานวิจัยของ กฑลี ศุภปฐม (2561) พบว่า ผู้บริโภคที่มีรายได้เฉลี่ยแตกต่างกันมีความ
จงรักภักดีของลูกค้าที่ใช้บริการ แตกต่างกัน 

ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดในด้านผลิตภัณฑ์ ด้านพนักงานให้บริการ ด้านประสิทธิภาพและคุณภาพการ
ให้บริการส่งผลต่อความจงรักภักดีของลูกค้า (P<0.05) ส่วนด้านราคา ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย ด้านส่งเสริมการตลาด 
ด้านกระบวนการ และด้านลักษณะทางกายภาพ ไม่ส่งผลต่อความจงรักภักดีของลูกค้า สอดคล้องกับงานวิจัยของ ไชยพศ 
รื่นมล (2558)  พบว่า ปัจจัยส่วนประสมการตลาดที่ส่งผลต่อความจงรักภักดีในการใช้บริการคาร์แคร์ของผู้บริโภคใน
กรุงเทพมหานคร ได้แก่ ปัจจัยด้านบุคลากรที่ให้บริการ และสอดคล้องกับงานวิจัยของภัทรพร วันพิรัตน์ (2559) พบว่า 
ปัจจัยคุณภาพบริการ อิทธิพลต่อความจงรักภักดีของผู้ใช้บริการ ห้างสรรพสินค้า และสอดคล้องกับงานวิจัยของจักรพันธ์ 
กิตตินรรัตน์ และอรณัฏฐ์ นครศรี (2560) พบว่า ด้านคุณภาพบริการเป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อความจงรักภักดีของลูกค้า และ
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5.  อภิปรายผล สรุป และข้อเสนอแนะ

 5.1 สรุปและอภิปรายผล

  จากผลการศกึษาข้อมลูประชากรศาสตร์ลูกค้าส่วนใหญ่เป็นเพศหญงิ อาย ุ20 – 30 ปี ระดบัการศึกษาปริญญาตรขีึน้ไป อาชพี

ค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว และมีรายได้ต่อเดือนต่ากว่า 15,000 บาท พฤติกรรมการซื้อสินค้าของลูกค้า พบว่า ลูกค้าส่วนใหญ่ซื้อสินค้าเพื่อนาไป

จาหน่าย โดยซือ้สนิค้าอปุโภคและบรโิภค ขนมขบเคีย้ว เครือ่งดืม่ไร้แอลกอฮอล์ บุหรี ่และเครือ่งดืม่แอลกอฮอล์ เหตผุลทีส่าคญัท่ีทาให้เลอืก

ซือ้เนือ่งจากมสิีนค้าให้เลอืกหลากหลาย ทาเลท่ีตัง้ร้านใกล้บ้านหรอืทีท่างาน มสีนิค้าท่ีต้องการอย่างครบครัน และมสิีนค้าทีต้่องการอย่างครบ

ครัน วันที่สะดวกซื้อสินค้าไม่แน่นอน ความถี่ในการซื้อ 2 - 3 ครั้งต่อสัปดาห์ ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อครั้ง 2,001 บาทขึ้นไป บุคคลที่เป็นผู้ที่ตัดสิน

ใจซื้อ คือ ตัวเอง สอดคล้องกับงานวิจัยของ ธิราภรณ์ พริ้งเพราะ และคณะ (2561) พบว่า ผู้บริโภคส่วนใหญ่เลือกซื้อสินค้าในร้านค้าปลีก

ด้วยตนเอง เพราะมคีวามสะดวก สถานทีร้่านค้าใกล้ทีอ่ยูอ่าศยั สนิค้าทีซ่ือ้ ได้แก่ ของใช้ในครวัเรอืน และขนมขบเคีย้ว และสอดคล้องกบังาน

วิจัยของกนกรัตน์ ดวงพิกุล และลัดดาวัลย์ นันปลิว (2563) พบว่า ความถี่ในการซื้อประมาณ 3-5 ครั้ง ต่อสัปดาห์

  ระดับความพึงพอใจของลูกค้าต่อปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดธุรกิจร้านค้าปลีก-ส่งแห่งหนึ่ง อาเภออาจสามารถ จังหวัด

ร้อยเอด็ ในภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก เมือ่พจิารณารายด้าน พบว่า ด้านทีม่คีวามพงึพอใจในระดบัมากทีส่ดุ ได้แก่ ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านพนกังาน

ให้บรกิาร ด้านกระบวนการให้บรกิาร และด้านทีม่คีวามพงึพอใจในระดบัมาก ได้แก่ ด้านช่องทางการจดัจาหน่าย ด้านราคา ด้านประสทิธภิาพ

และคุณภาพการให้บริการ ด้านหลักฐานทางกายภาพ และด้านการส่งเสริมการตลาด ลูกค้าที่มีอายุ อาชีพ และรายได้ต่อเดือน แตกต่างกัน 

มคีวามพงึพอใจต่อปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด แตกต่างกัน (P<0.05) ส่วนเพศ และระดบัการศกึษา มคีวามพงึพอใจต่อปัจจัยส่วนประสม

ทางการตลาด ไม่แตกต่างกัน (P>0.05) สอดคล้องกับงานวิจัยของ กฑลี ศุภปฐม (2561) พบว่า ผู้บริโภคที่มีรายได้เฉลี่ยแตกต่างกันมีความ

จงรักภักดีของลูกค้าที่ใช้บริการ แตกต่างกัน

  ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดในด้านผลิตภัณฑ์ ด้านพนักงานให้บริการ ด้านประสิทธิภาพและคุณภาพการให้บริการส่งผล

ต่อความจงรกัภกัดขีองลกูค้า (P<0.05) ส่วนด้านราคา ด้านช่องทางการจดัจาหน่าย ด้านส่งเสรมิการตลาด ด้านกระบวนการ และด้านลกัษณะ

ทางกายภาพ ไม่ส่งผลต่อความจงรักภักดีของลูกค้า สอดคล้องกับงานวิจัยของ ไชยพศ รื่นมล (2558) พบว่า ปัจจัยส่วนประสมการตลาดที่

ส่งผลต่อความจงรักภักดีในการใช้บริการคาร์แคร์ของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร ได้แก่ ปัจจัยด้านบุคลากรที่ให้บริการ และสอดคล้องกับ

งานวจิยัของภทัรพร วนัพริตัน์ (2559) พบว่า ปัจจยัคุณภาพบรกิาร อิทธพิลต่อความจงรกัภกัดขีองผู้ใช้บรกิาร ห้างสรรพสินค้า และสอดคล้อง

กบังานวจิยัของจกัรพนัธ์ กติตนิรรตัน์ และอรณฏัฐ์ นครศร ี(2560) พบว่า ด้านคณุภาพบรกิารเป็นปัจจยัทีส่่งผลต่อความจงรกัภกัดขีองลกูค้า 

และสอดคล้องกบังานวจิยัของ Othman, Harun, Rashid, Nazeer, Kassim and Kadhim (2019) พบว่า ด้านผลติภณัฑ์ และด้านพนกังาน 

มีอิทธิพลเชิงบวกอย่างมีนัยสาคัญต่อความจงรักภักดีของลูกค้า

 5.2 ข้อเสนอแนะ

  จากปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดในด้านผลติภณัฑ์ ด้านพนกังานให้บรกิาร ด้านประสทิธภิาพและคณุภาพการให้บรกิารส่ง

ผลต่อความจงรกัภกัดขีองลกูค้า เพือ่นาไปใช้พฒันาโดยการเพิม่ยอดขายหรอืเพิม่อานาจทางการแข่งจากปัจจยัส่วนผสมทางการตลาดท่ีมผีล

ต่อความจงรักภักดี จึงนามาเสนอแนะได้ดังนี้

  5.2.1  ด้านผลติภณัฑ์ ร้านค้าปลกีและค้าส่งควรมสีนิค้าหลากหลายของประเภทสนิค้า ทัง้สินค้าอปุโภคบรโิภค มคีวามหลาก

หลายยี่ห้อและขนาดสินค้า เลือกสินค้ามีสภาพดี และไม่หมดอายุมาจาหน่าย โดยต้องมีการวางแผนปริมาณสินค้าที่เพียงพอกับการขายให้

กับลูกค้า รวมทั้งมีสินค้าตามโอกาส และเทศกาลขาย เพื่อกระตุ้นยอดขายในช่วงเทศกาล ทั้งนี้ร้านควรมีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ เพื่อนามา

วางขายในร้าน

  5.2.2  ด้านพนักงานให้บริการ พนักงานและเจ้าของร้านควรมีความสุภาพ อัธยาศัยที่ดี ความกระตือรือร้น และรวดเร็ว 

พนักงานและเจ้าของร้าน มีการให้บริการท่ีดีกับลูกค้า โดยพนักงานและเจ้าของร้าน มีความรู้เกี่ยวกับตัวสินค้าและความสามารถให้ข้อมูล

สินค้าให้กับลูกค้าได้เป็นอย่างดี เมื่อลูกค้าเกิดข้อซักถาม หรือต้องการให้ช่วยหาสินค้าให้

  5.2.3  ด้านประสิทธิภาพและคุณภาพการให้บริการ ร้านควรมีความสาคัญกับการสร้างความพึงพอใจใน การให้บริการแก่

ลกูค้า ความสามารถในการแก้ไขปัญหาให้กบัลกูค้า เพือ่ให้เกดิความผดิพลาดในการให้บรกิารต่า และมข้ีอร้องเรยีนจากลูกค้าต่า เพือ่เป็นการ

รักษาประสิทธิภาพและคุณภาพการให้บริการที่ตรงใจลูกค้า ทาให้ลูกค้าเกิดความจงรักภักดี และกลับมาซื้อซ้าต่อไป

  5.2.4  ร้านค้าปลกี-ค้าส่ง ควรมกีารศกึษาครัง้ต่อไปเกีย่วกบัการพฒันาผลติภณัฑ์ใหม่ ซึง่ประกอบด้วย กลยทุธ์ของผลติภัณฑ์

ใหม่ สร้างสรรค์ไอเดยี คดักรองไอเดยี ทดสอบแนวคดิ วิเคราะห์โอกาสทางธรุกจิ พฒันาผลติภณัฑ์ ทดสอบตลาด โฆษณาและประชาสมัพนัธ์ 

โดยใช้หลักการเหล่านี้ไปประยุกต์ใช้กับธุรกิจค้าส่ง-ค้าปลีกต่อไป
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 การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ของผู้ใช้บริการสินเชื่อ 2) เพื่อศึกษาพฤติกรรมการใช้บริการ

สนิเชือ่ของผูใ้ช้บรกิารสนิเชือ่ 3) เพือ่ศกึษาปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดในการตดัสนิใจเลอืกใช้บรกิารสนิเชือ่ ของธนาคารเพือ่การเกษตร

และสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) สาขาบ้านแพง จังหวัดนครพนม โดยท�าการเก็บรวบรวมข้อมูลจากลูกค้าที่ใช้บริการสินเช่ือกับ ธ.ก.ส.  

สาขาบ้านแพง จ�านวน 400 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือ แบบสอบถาม การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติร้อยละ ค่าเฉลี่ย 

ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การวิเคราะห์สถิติที และการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว ผลการศึกษาพบว่า ส่วนใหญ่มีวัตถุประสงค์ในการ

ขอสินเชื่อเพื่อใช้ลงทุนในการท�าการเกษตร ผู้ที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจใช้บริการสินเชื่อกับธนาคาร คือ ตัดสินใจด้วยตัวเอง แหล่งข้อมูลที่

ท�าให้เข้าถึงข้อมูลสินเชื่อของ ธ.ก.ส. ได้แก่ สมาชิกในกลุ่ม ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดในการตัดสินใจเลือกใช้บริการสินเชื่อกับธนาคาร

เพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาบ้านแพง จังหวัดนครพนม พบว่า ลูกค้าให้ความส�าคัญในระดับ มากที่สุดในด้านพนักงาน  

และลกูค้าให้ความส�าคญัในระดบัมากในด้านประสทิธภิาพและคุณภาพการให้บรกิาร ด้านผลติภณัฑ์ ด้านกระบวนการให้บรกิาร ด้านลักษณะ

ทางกายภาพ ด้านราคา ด้านช่องทางการจัดจ�าหน่าย และด้านการส่งเสริมการตลาด

ค�าส�าคัญ: ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด บริการสินเชื่อ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.)

Abstract 

  The objectives of this study were 1) to study the demographic factors of loan users, 2) to study loan service 

behavior, and 3) to study the factors of marketing mix in deciding to use loan services of the Bank for Agriculture and 

Agricultural Cooperatives (BAAC), Banphaeng Branch, Nakhon Phanom Province. Data were collected 400 customers. 

The tool used to collect data were the questionnaires. The statistics used were frequency, percentage, mean, standard 

deviation, t-test and One Way ANOVA. The results showed that most of them had the purpose of obtaining loans for 

investment in agriculture. The person who has an influence on the decision to use the loan service with the bank is 

the decision for yourself. Resources that allow access to loan information of BAAC include members of the group. The 

marketing mix factors in deciding to use loan services from BAAC, Banphaeng Branch, Nakhon Phanom Province found 

that the customers had the highest priority in terms of people. And customers had the high priority in aspects of  

productivity and quality, product, process, physical evidence, price, place, and promotion. 

Keywords: Marketing mix factors, Loan services, Agriculture and Agricultural Cooperatives (BAAC)

1. บทน�า 

 1.1 ความเป็นมาและความส�าคัญของปัญหา

  ประเทศไทยเป็นประเทศเกษตรกรรม ประชาชนส่วนใหญ่เป็นเกษตรกร โดยมปีระชากรอายมุากกว่า 15 ปี ขึน้ไป ท่ีเป็นก�าลงั

แรงงานของประเทศที่มีงานท�า ร้อยละ 28.01 ประกอบอาชีพอยู่ในภาคเกษตรกรรม จ�านวน 10.58 ล้านคน จาก 37.74 ล้านคน (ส�านักงาน
1 วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น College of Graduate Study in Management, Khon Kaen University, E-mail Kanjanawan@kkumail.com
2 คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยขอนแก่น Khon Kaen Business School, Khon Kaen University, saengdaedp@gmail.com
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สถิติแห่งชาติ, 2562) โดยเกษตรกรมีการปลูกพืช เลี้ยงสัตว์ รับจ้างในภาคเกษตร และจ�าหน่ายผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรเพื่อหารายได้ในการ

ยังชีพและเลี้ยงครอบครัว โดยพืชเศรษฐกิจที่ส�าคัญได้แก่การปลูกข้าว อ้อย มันส�าปะหลังและยางพารา การท�าการเกษตรส่วนใหญ่เป็นการ

ผลิตแบบรายย่อยภายในครัวเรือน เน้นการผลิตท่ีพึ่งพาปัจจัยทางธรรมชาติเป็นหลัก หากเกิดภัยธรรมชาติ เช่น ภัยแล้งหรือน�้าท่วม  

จะส่งผลกระทบต่อผลผลติทางการเกษตรลดน้อยลง ท�าให้เกดิการขาดทนุ หรอืบางปีทีผ่ลผลติออกสูต่ลาดจ�านวนมากพร้อมกนักท็�าให้ประสบ

ปัญหาเร่ืองสนิค้าเกษตรราคาถูก ประกอบกบัการท�าเกษตรในปัจจบุนัทีเ่กษตรกรหนัมาใช้ปุย๋เคม ียาฆ่าหญ้า และเคร่ืองจกัรกลทางการเกษตร

ต่าง ๆ  เพือ่ความสะดวกสบาย จงึส่งผลให้ต้นทนุในการผลติสูงขึน้ ต้นทนุในการผลิตสูงขึน้ ประกอบกบัการทีเ่กษตรกรมรีายได้จากการจ�าหน่าย

ผลผลิตทางการเกษตรลดลง ท�าให้มีปัญหาเรื่องเงินทุนในการปลุ^กพืชหรือท�าการเกษตรในฤดูกาลถัดไป เกษตรกรจึงจ�าเป็นที่จะต้องมีการ

กู้ยืมเงินทุนจากสถาบันการเงินต่าง ๆ มาใช้ในการท�าเกษตรกรรม ซึ่งธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรเป็นสถาบันทางการเงิน

หนึ่งที่เป็นตัวกลาง ในการให้กู้ยืมเงินทุนแก่เกษตรกร

  ธนาคารเพือ่การเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เป็นธนาคารเฉพาะกจิของรฐัสงักดักระทรวงการคลงั ได้จัดตัง้ขึน้ตาม 

พระราชบัญญัติธนาคารเพื่อการเกษตร และสหกรณ์การเกษตร ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2509 มีวัตถุประสงค์ให้ความช่วยเหลือทางด้านการเงินแก่

เกษตรกร กลุ่มเกษตรกร และสหกรณ์การเกษตร ส�าหรับการประกอบอาชีพเกษตรกรรมหรืออาชีพที่เกี่ยวเนื่องกับเกษตรกรรม เพื่อเพิ่มราย

ได้หรอืพัฒนาคณุภาพชวีติของเกษตรกรหรอืครอบครวัของเกษตรกร จากวสัิยทศัน์ “เป็นธนาคารพฒันาชนบททีย่ัง่ยนื มุง่สนบัสนนุการพฒันา

เศรษฐกจิฐานราก เพือ่ยกระดบัคณุภาพชวีติของคนในชนบท” ท�าให้มพีนัธกิจ ดงันี ้1) เป็นศนูย์กลางทางการเงนิทีใ่ห้บรกิารทางการเงนิครบ

วงจรและทันสมัยในภาคชนบท 2) พัฒนาการบริหารและจัดการทรัพยากร เพื่อมุ่งสู่การเป็นองค์กรประสิทธิภาพสูงอย่างมีธรรมาภิบาล 

3) ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน เพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนและเพิ่มรายได้ของคนใน

ชนบท 4) สนบัสนนุให้เกดิกจิกรรมทางเศรษฐกจิในชมุชน โดยให้ความรูแ้ละเงนิทนุทีค่�านงึถงึคณุค่าร่วมทีส่มดลุด้านเศรษฐกจิ สงัคม และสิง่

แวดล้อม โดยท�าหน้าทีก่ารให้บรกิารสนิเชือ่แก่เกษตรกรเป็นหลัก โดยมผีลิตภัณฑ์และบรกิารด้านสินเช่ือส�าหรบัลูกค้าบคุคล ลูกค้าผูป้ระกอบ

การ และลูกค้าสหกรณ์ กลุ่ม องค์กร (ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร, 2563)

  ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาบ้านแพง จังหวัดนครพนม ตั้งอยู่ที่ 134 ถนนสิงห์ชัยศรี ต�าบลบ้านแพง 

อ�าเภอบ้านแพง จังหวัดนครพนม เปิดให้บริการเม่ือ 9 กุมภาพันธ์ 2532 มีพนักงานทั้งหมด 15 คน มีพื้นที่ให้บริการทั้งหมด 6 ต�าบล  

75 หมูบ้่าน จากการให้บรกิารด้านสนิเชือ่ของสาขาซึง่ในปัจจบัุนทางสาขาประสบปัญหาเรือ่งการจ่ายสนิเชือ่ทางภาคการเกษตรท่ีไม่สามารถ

ขยายตัวได้ตามเป้าหมายที่ส�านักงานใหญ่ก�าหนดให้ เห็นได้จากการก�าหนดเป้าหมายของเพิ่มยอดสินเชื่อของสาขาบ้านแพง ใน ปี 2562  

ได้รับการตั้งเป้าหมายอ�านวยสินเชื่อ 550 ล้านบาท สาขาปล่อยสินเชื่อได้ 579.12 ล้านบาท ในขณะที่ ปี 2563 ได้รับการตั้งเป้าหมายอ�านวย

สินเชื่อเพิ่มเป็น 575 ล้านบาท แต่สาขาปล่อยสินเชื่อได้เพียง 241.73 ล้านบาท ซึ่งการปล่อยสินเชื่อไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่ส�านักงานใหญ่

ก�าหนดให้ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ปี 2563 ที่ยอดสินเชื่อลดลงถึงร้อยละ 58.26 เมื่อเทียบกับยอดปล่อยสินเชื่อ ปี 2562 (ธนาคารเพื่อการเกษตร

และสหกรณ์การเกษตร สาขาบ้านแพง, 2564) ดังนั้น ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาบ้านแพง จึงต้องการศึกษาปัจจัย

ส่วนประสมทางการตลาดในการตัดสินใจเลือกใช้บริการสินเชื่อ เพื่อน�าข้อมูลมาใช้ในการเพิ่มยอดสินเชื่อของธนาคารเพื่อการเกษตรและ

สหกรณ์การเกษตร 

  จากความเป็นมาและความส�าคัญของปัญหาที่ได้กล่าวมานั้น ผู้ศึกษาซึ่งเป็นพนักงานของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์

การเกษตร สาขาบ้านแพง จงึต้องการศกึษาพฤตกิรรมการใช้บรกิารสินเชือ่และปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดในการตดัสินใจเลือกใช้บรกิาร

สินเชื่อกับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

 1.2 วัตถุประสงค์ของการวิจัย

  1.2.1  เพื่อศึกษาปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ของผู้ใช้บริการสินเช่ือกับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร  

สาขาบ้านแพง จังหวัดนครพนม

  1.2.2  เพื่อศึกษาพฤติกรรมการใช้บริการสินเชื่อของผู้ใช้บริการสินเชื่อกับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร  

สาขาบ้านแพง จังหวัดนครพนม

  1.2.3  เพือ่ศกึษาปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดในการตดัสนิใจเลอืกใช้บรกิารสนิเชือ่กบัธนาคารเพือ่การเกษตรและสหกรณ์

การเกษตร สาขาบ้านแพง จังหวัดนครพนม
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 1.3 สมมติฐานของการวิจัย

  ปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ของผู้ใช้บริการสินเชื่อที่แตกต่างกันมีความคิดเห็นต่อปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดในการตัดสินใจ 

เลือกใช้บริการสินเชื่อกับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาบ้านแพง จังหวัดนครพนม แตกต่างกัน

2. วิธีการวิจัย 

 2.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง

  ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ ได้แก่ ลูกค้าที่ใช้บริการสินเช่ือของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร  

สาขาบ้านแพง จ�านวน 5,230 ราย (ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาบ้านแพง, 2564) จึงก�าหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่าง

โดยใช้สูตรของ Yamane (1973) ที่ระดับค่าความคลาดเคลื่อนร้อยละ 5 ได้กลุ่มตัวอย่างเท่ากับ 371.58 คน ผู้ศึกษาจึงเก็บตัวอย่างเพิ่มเป็น 

400 คน เพื่อให้ครอบคลุมกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย และค�านวณได้ง่ายขึ้น 

 2.2 เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา

  เครื่องมือใช้ในการศึกษา เป็นแบบสอบถามโดยแบ่งออกเป็น 4 ส่วน ดังนี้ แบบสอบถามส่วนท่ี 1 ข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบ

แบบสอบถาม เพื่อสอบถามข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ลักษณะแบบสอบถามเป็นแบบปลายปิด (Close Ended) มีหลายค�าตอบ

ให้เลือก (Multiple Questions) จ�านวน 6 ข้อ เพื่อสอบถามเกี่ยวกับเพศ อายุ ระดับการศึกษา ประเภทการเกษตร พื้นที่การเกษตร  

และรายได้ต่อปี ส่วนที่ 2 พฤติกรรมการใช้บริการสินเชื่อ เพื่อสอบถามข้อมูลพฤติกรรมการใช้สินเชื่อธุรกิจ ลักษณะแบบสอบถามเป็นแบบ

ปลายปิด (Close Ended) มีหลายค�าตอบให้เลือก (Multiple Questions) โดยประยุกต์ใช้ค�าถามเพื่อหาพฤติกรรมผู้บริโภค (6W1H) ได้แก่ 

ใครคือผู้ซื้อ ซื้อสินค้าและบริการอะไร ซื้อท�าไม ใครเกี่ยวข้องกับการซื้อ ซื้ออย่างไร ซื้อเมื่อใด และซื้อที่ไหน ส่วนที่ 3 ปัจจัยส่วนประสม

ทางการตลาดในการตดัสนิใจเลอืกใช้บรกิารสนิเชือ่กบัธนาคารเพือ่การเกษตรและสหกรณ์การเกษตร เพือ่เป็นการสอบถามการให้ความส�าคญั

กบัปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดในการตดัสนิใจเลอืกใช้บรกิารสนิเชือ่กบัธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ได้แก่ ด้านผลิตภณัฑ์ 

ด้านราคา ด้านช่องทางการจัดจ�าหน่าย ด้านการส่งเสริมการตลาด ด้านพนักงาน ด้านกระบวนการให้บริการ ด้านลักษณะทางกายภาพ และ

ด้านประสิทธิภาพและคุณภาพบริการ โดยมีลักษณะค�าถามแบบส่วนประเมินค่า 5 ระดับ ตามรูปแบบของ Likert’s Scale 5 ระดับ คือ 5 

มากที่สุด 4 มาก 3 ปานกลาง 2 น้อย 1 น้อยที่สุด แบบสอบถามส่วนนี้ค่าความเชื่อมั่น เท่ากับ 0.91 ซึ่งมากกว่า 0.80 (Sekaran and  

Bougie, 2016) นั่นคือ แบบสอบถามอยู่ในเกณฑ์ยอมรับได้และคุณภาพดี แบบสอบถามสามารถน�ามาใช้เก็บข้อมูลได้ 

 2.3 การเก็บรวบรวมข้อมูล

  ผู้วิจัยเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยการแจกแบบสอบถามให้ลูกค้าที่ใช้บริการสินเช่ือกรอกด้วยตนเอง วิธีการสุ่มโดยท�าการแจก

แบบสอบถามโดยวิธีการสุ่มแบบสะดวก (Convenience Sampling) กับลูกค้าที่ใช้บริการสินเช่ือของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์

การเกษตร สาขาบ้านแพง 

 2.4 การวิเคราะห์ข้อมูล

  สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ร้อยละ, ค่าเฉลี่ย, ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน, สถิติ t-test, และความแปรปรวนทางเดียว 

(One Way ANOVA) 

3. ผลการวิจัย 

 ปัจจยัด้านประชากรศาสตร์ของผูใ้ช้บรกิารสนิเช่ือกบัธนาคารเพือ่การเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาบ้านแพง จงัหวดันครพนม

ข้อมูลทั่วไปส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง การศึกษาระดับประถมศึกษา ประกอบอาชีพหลักทางการเกษตร คือ ท�านา ขนาดพื้นที่ท�าการเกษตร 

6-10 ไร่ รายได้ของครอบครัวต่อปีต�่ากว่า 50,000 บาท

 พฤติกรรมการใช้บริการสินเชื่อของผู้ใช้บริการสินเช่ือกับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาบ้านแพง จังหวัด

นครพนม

 ข้อมูลการใช้บริการ ธกส. ของผู้ใช้บริการสินเชื่อส่วนใหญ่มีอายุของการเป็นลูกค้าของ ธ.ก.ส. 6-10 ปี รองลงมา คือ 1-5 ปี 21  

ปีขึ้นไป จ�านวนหนี้สินกับ ธ.ก.ส. 100,000-200,000 รองลงมา คือน้อยกว่า 100,000 บาท เหตุผลที่เลือกใช้บริการสินเชื่อกับ ธ.ก.ส. คือ  

ชื่อเสียงและความมั่นคงของธนาคาร รองลงมา คือ พนักงานดูแลเอาใจเป็นอย่างดี ธนาคารตั้งอยู่ใกล้บ้าน หรือที่ท�างาน การให้บริการที่

รวดเร็ว และวงเงินที่ได้รับการพิจารณาอนุมัติสูง วัตถุประสงค์ในการขอสินเชื่อเพื่อใช้ลงทุนในการท�าการเกษตร หลักประกันที่ใช้ค�้าประกัน
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วงเงินสินเชื่อคือ ที่ดิน ผู้ที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจใช้บริการสินเชื่อกับธนาคารคือ ตัดสินใจด้วยตัวเอง แหล่งข้อมูลที่ท�าให้เข้าถึงข้อมูล 

สินเชื่อของ ธ.ก.ส. ได้แก่ สมาชิกในกลุ่ม

 ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดในการตัดสินใจเลือกใช้บริการสินเช่ือกับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร  

สาขาบ้านแพง จังหวัดนครพนม

 ระดับความส�าคัญปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดในการตัดสินใจเลือกใช้บริการสินเชื่อกับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์

การเกษตร ภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า มีความส�าคัญในระดับมากที่สุด ได้แก่ ด้านพนักงาน และมีความส�าคัญใน

ระดับมาก ได้แก่ ด้านประสิทธิภาพและคุณภาพการให้บริการ ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านกระบวนการให้บริการ ด้านลักษณะทางกายภาพ  

ด้านราคา ด้านช่องทางการจัดจ�าหน่าย และด้านการส่งเสริมการตลาด ดังตารางที่ 1 

ตารางที่ 1 ระดับความส�าคัญปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดในการตัดสินใจเลือกใช้บริการสินเช่ือกับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์

การเกษตร

ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน แปลผล

ด้านผลิตภัณฑ์ 4.11 0.51 มาก

ด้านราคา 3.66 0.64 มาก

ด้านช่องทางการจัดจ�าหน่าย 3.64 0.71 มาก

ด้านการส่งเสริมการตลาด 3.64 0.70 มาก

ด้านพนักงาน 4.29 0.55 มากที่สุด

ด้านกระบวนการให้บริการ 4.03 0.60 มาก

ด้านลักษณะทางกายภาพ 3.92 0.63 มาก

ด้านประสิทธิภาพและคุณภาพการให้บริการ 4.14 0.60 มาก

ภาพรวม 3.93 0.49 มาก

 จากตารางที ่1 พบว่า ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดในการตดัสินใจเลือกใช้บรกิารสินเชือ่กบัธนาคาร เพือ่การเกษตรและสหกรณ์

การเกษตร ด้านพนักงาน (ค่าเฉลี่ย 4.29) ให้ความส�าคัญระดับมากที่สุด รองลงมา คือ ด้านประสิทธิภาพและคุณภาพการให้บริการ  

(ค่าเฉลี่ย 4.14) และด้านผลิตภัณฑ์ (ค่าเฉลี่ย 4.11) ให้ความส�าคัญระดับมาก 

 เมื่อพิจารณารายข้อพบว่ามีหัวข้อท่ีให้ความส�าคัญระดับมากที่สุด ได้แก่ ภาพลักษณ์และชื่อเสียงของธนาคาร พนักงานมีจิตใจ 

ในการให้บริการ ดูแลเอาใจใส่ลูกค้าและมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี พนักงานมีบุคลิกน่าเชื่อถือ และไว้ใจได้ พนักงานมีความรู้ความสามารถ และมี

ความเป็นมืออาชีพ พนักงานสามารถให้ค�าปรึกษาและแนะน�าเกี่ยวกับสินเชื่อได้ และลูกค้ามีความพึงพอใจในการบริการสูง 

 โดยมหีวัข้อทีใ่ห้ความส�าคญัระดบัมาก ได้แก่ ประเภทสินเชือ่หลากหลายตรงกบัความต้องการ จ�านวนวงเงนิกูท้ีธ่นาคารให้เพยีงพอ

กับความต้องการ ระยะเวลาผ่อนช�าระมีความเหมาะสมกับวงเงินสินเชื่อ อัตราดอกเบี้ยเงินกู้มีความเหมาะสม อัตราค่าธรรมเนียมต่าง ๆ  

มคีวามเหมาะสม ค่าใช้จ่ายในการประเมนิหลกัทรพัย์เหมาะสม อตัราค่าปรบัผดิสญัญาในการช�าระหนีม้คีวามเหมาะสม ท�าเลทีต่ัง้ของธนาคาร

เดินทางตดิต่อได้สะดวก ทีต่ัง้ของธนาคารอยูใ่กล้บ้าน สถานทีก่ว้างขวางสะอาด สถานทีจ่อดรถเพยีงพอ ธนาคารมกีารโฆษณาและแจ้งข้อมลู

ข่าวสารผ่านสื่อต่าง ๆ เช่น แผ่นพับ วิทยุ การให้สิทธิพิเศษแก่ลูกค้าที่มีประวัติการช�าระหนี้ดี 

 นอกจากนี้การให้รายละเอียดสินเชื่อและแจ้งอัตราอัตราดอกเบี้ยอย่างชัดเจน มีกระบวนการให้บริการตามล�าดับคิว ขั้นตอนและ

เอกสารที่ใช้ในการอนุมัติสินเชื่อไม่ยุ่งยากซับซ้อน มีระยะเวลาที่ใช้ในการพิจารณาอนุมัติที่รวดเร็ว ความรวดเร็วในการอนุมัติและรับเงินสิน

เชือ่ มป้ีายค�าแนะน�าการใช้บรกิารชดัเจน พนกังานมเีครือ่งแบบเป็นเอกลกัษณ์ทีช่ดัเจน ธนาคารมทีีน่ัง่รบัรองลกูค้าทีเ่พยีงพอ ธนาคารมรีะบบ

รักษาความปลอดภัยที่ดี การให้บริการที่ได้รับมีความถูกต้องและแม่นย�า พนักงานมีความสามารถในการแก้ไขปัญหาให้กับลูกค้าเป็นอย่างดี 

สามารถให้บริการได้ตรงตามเวลาที่ก�าหนด ผู้ใช้บริการสินเชื่อให้ความส�าคัญระดับมากเช่นเดียวกัน
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 การเปรียบเทียบปัจจัยประชากรศาสตร์ของลูกค้ากับปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดในการตัดสินใจเลือกใช้บริการสินเชื่อกับ

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

 การเปรียบเทียบปัจจัยประชากรศาสตร์ของลูกค้ากับปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดในการตัดสินใจเลือกใช้บริการสินเชื่อกับ

ธนาคารเพือ่การเกษตรและสหกรณ์การเกษตร พบว่า ลกูค้าทีม่อีาชพี และรายได้ของครอบครวัต่อปี แตกต่างกนัมปัีจจยัส่วนประสมทางการ

ตลาดในการตดัสนิใจเลอืกใช้บรกิารสนิเชือ่กบัธนาคารเพือ่การเกษตรและสหกรณ์การเกษตรทีแ่ตกต่างกนั (P<0.05) ส่วนลกูค้าทีม่เีพศ อายุ 

และระดบัการศกึษา แตกต่างกนัมปัีจจยัส่วนประสมทางการตลาดในการตดัสินใจเลือกใช้บรกิารสินเช่ือกับธนาคารเพือ่การเกษตรและสหกรณ์

การเกษตรไม่แตกต่างกัน (P>0.05) ดังตารางที่ 2

ตารางที่ 2 การเปรียบเทียบปัจจัยประชากรศาสตร์ของลูกค้ากับปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดในการตัดสินใจเลือกใช้บริการสินเชื่อ

เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้ของ

ครอบครัวต่อปี

สถิติทดสอบ t-test = 0.453 F-test = 0.255 F-test = 1.089 F-test =4.525* F-test =3.870*

P-value 0.325 0.858 0.338 0.004 0.009

* P<0.05

4. อภิปรายผล สรุป และข้อเสนอแนะ 

 4.1 สรุปและอภิปรายผล

  จากผลการศึกษาเหตุผลที่เลือกใช้บริการสินเชื่อกับ ธ.ก.ส. คือ ชื่อเสียงและความมั่นคงของธนาคาร รองลงมา คือ พนักงาน

ดูแลเอาใจเป็นอย่างดี ธนาคารตั้งอยู่ใกล้บ้าน หรือที่ท�างาน การให้บริการที่รวดเร็ว และวงเงินที่ได้รับการพิจารณาอนุมัติสูง วัตถุประสงค์ 

ในการขอสินเชื่อเพื่อใช้ลงทุนในการท�าการเกษตร รองลงมา คือ อื่น ๆ เช่น สร้างบ้านหรือต่อเติมบ้าน ซื้อรถยนต์ ลงทุนค้าขาย และเพื่อน�า

ไปช�าระหนี้นอกระบบ หลักประกันที่ใช้ค�้าประกันวงเงินสินเชื่อคือ ที่ดิน รองลงมา คือ เพื่อนสมาชิกในกลุ่ม ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง และ 

สิ่งปลูกสร้าง มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจใช้บริการสินเชื่อกับธนาคารคือ ตัดสินใจด้วยตัวเอง รองลงมา คือ สมาชิกในครอบครัว ญาติ เพื่อน 

และพนกังานสนิเชือ่ แหล่งข้อมลูทีท่�าให้เข้าถึงข้อมลูสนิเชือ่ของ ธ.ก.ส. ได้แก่ สมาชกิในกลุม่ รองลงมา คอื พนกังานธนาคาร โทรทศัน์ สมาชกิ

ในครอบครวั แผ่นพบั อนิเทอร์เนต็ ซึง่สอดคล้องกบังานวจิยัของ วรรธนพงศ์ เสมยีนคดิ (2558) ศกึษาความพงึพอใจของลกูค้าในการพฒันาการ

บริการด้านสินเชื่อของหน่วยงานพัฒนาธุรกิจ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาชุมพลบุรี จังหวัดสุรินทร์ พบว่า  

ด้านพฤติกรรมการใช้บรกิารลกูค้าส่วนใหญ่เลอืกใช้บรกิารสินเช่ือเพือ่เป็นค่าใช้จ่ายในการประกอบอาชีพเกษตรกรรม แหล่งทีรู่จ้กัสนิเชือ่รูม้า

จากพนกังานธนาคาร ทีด่นิทางการเกษตร คือ หลกัทรัพย์ใช้ค�า้ประกนั เหตผุลในการเลอืกใช้บรกิารสนิเชือ่เพราะวงเงนิสนิเชือ่ทีไ่ด้รบัเหมาะสม

ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดในการตัดสนิใจเลอืกใช้บรกิารสนิเชือ่กบัธนาคารเพือ่การเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาบ้านแพง จงัหวดั

นครพนม พบว่าให้ความส�าคัญในระดับมากที่สุดกับหัวข้อภาพลักษณ์และชื่อเสียงของธนาคาร พนักงานมีจิตใจในการให้บริการ ดูแลเอาใจ

ใส่ลูกค้าและมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี พนักงานมีบุคลิกน่าเชื่อถือ และไว้ใจได้ พนักงานมีความรู้ความสามารถ และมีความเป็นมืออาชีพ พนักงาน

สามารถให้ค�าปรกึษาและแนะน�าเกีย่วกบัสนิเชือ่ได้ และลูกค้ามคีวามพงึพอใจในการบรกิารสูง หัวข้อทีใ่ห้ความส�าคญัระดบัมาก ได้แก่ ประเภท

สนิเชือ่หลากหลายตรงกบัความต้องการ จ�านวนวงเงนิกูท้ีธ่นาคารให้เพยีงพอกบัความต้องการ ระยะเวลาผ่อนช�าระมคีวามเหมาะสมกบัวงเงนิ

สนิเชือ่ อตัราดอกเบีย้เงนิกูม้คีวามเหมาะสม อตัราค่าธรรมเนยีมต่าง ๆ  มคีวามเหมาะสม ค่าใช้จ่ายในการประเมนิหลกัทรพัย์เหมาะสม อตัรา

ค่าปรับผิดสัญญาในการช�าระหนี้มีความเหมาะสม ท�าเลที่ตั้งของธนาคารเดินทางติดต่อได้สะดวก ที่ตั้งของธนาคารอยู่ใกล้บ้าน สถานที่กว้าง

ขวางสะอาด สถานทีจ่อดรถเพียงพอ ธนาคารมกีารโฆษณาและแจ้งข้อมลูข่าวสารผ่านสือ่ต่าง ๆ  เช่น แผ่นพบั วทิย ุการให้สทิธพิเิศษแก่ลกูค้า

ที่มีประวัติการช�าระหนี้ดี การให้รายละเอียดสินเชื่อและแจ้งอัตราอัตราดอกเบี้ยอย่างชัดเจน มีกระบวนการให้บริการตามล�าดับคิว ขั้นตอน

และเอกสารที่ใชใ้นการอนุมตัิสนิเชื่อไม่ยุ่งยากซับซอ้น มรีะยะเวลาที่ใชใ้นการพิจารณาอนมุัตทิี่รวดเรว็ ความรวดเรว็ในการอนมุัตแิละรบัเงนิ

สินเชื่อ มีป้ายค�าแนะน�าการใช้บริการชัดเจน พนักงานมีเครื่องแบบเป็นเอกลักษณ์ที่ชัดเจน ธนาคารมีที่นั่งรับรองลูกค้าที่เพียงพอ ธนาคารมี

ระบบรักษาความปลอดภัยท่ีดี การให้บริการท่ีได้รับมีความถูกต้องและแม่นย�า พนักงานมีความสามารถในการแก้ไขปัญหาให้กับลูกค้าเป็น

อย่างดี สามารถให้บริการได้ตรงตามเวลาที่ก�าหนด สอดคล้องกับงานวิจัยของ นิรันดร์ พิสิฐเสนีย์ (2555) ศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจ
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ใช้บริการสินเชื่อเพื่อการเกษตรของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรสาขาเชียงใหม่ พบว่า ปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกใช้บริการ

สินเชื่อมากที่สุด ได้แก่ ความรู้ความสามารถของพนักงาน และสอดคล้องกับงานวิจัยของ จันทร์เพ็ญ พาอ่อน (2560) ศึกษาส่วนประสม

ทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการ ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรสาขาในจังหวัดกรุงเทพฯ พบว่า  

กลุม่ตวัอย่างมรีะดบัความคดิเหน็ทีใ่ช้ในการตดัสนิใจใช้บรกิารธนาคารเพือ่การเกษตรและสหกรณ์การเกษตรภาพรวมของการตดัสนิใจอยูใ่น

ระดับเห็นด้วยมากที่ คือ ด้านราคา และด้านลักษณะทางกายภาพ

  การเปรยีบเทยีบปัจจยัประชากรศาสตร์ของลกูค้ากบัปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดในการตัดสนิใจเลอืกใช้บรกิารสนิเชือ่กบั

ธนาคารเพือ่การเกษตรและสหกรณ์การเกษตร พบว่า ลกูค้าทีม่อีาชพี และรายได้ของครอบครวัต่อปี แตกต่างกนัมปัีจจยัส่วนประสมทางการ

ตลาดในการตดัสนิใจเลอืกใช้บรกิารสินเชือ่กบัธนาคารเพือ่การเกษตรและสหกรณ์การเกษตรทีแ่ตกต่างกัน ส่วนลกูค้าทีม่เีพศ อาย ุและระดบั

การศกึษา แตกต่างกนัมปัีจจยัส่วนประสมทางการตลาดในการตดัสนิใจเลือกใช้บรกิารสินเชือ่กบัธนาคารเพือ่การเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

ไม่แตกต่างกัน ทั้งนี้อาจเน่ืองจากเพศ อายุ และระดับการศึกษา ให้ความส�าคัญต่อปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดในการตัดสินใจเลือกใช้

บริการสินเชื่อในระดับมากเช่นเดียวกัน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ วรรธนพงศ์ เสมียนคิด (2558) ศึกษาความพึงพอใจของลูกค้าในการ

พัฒนาการบริการด้านสินเชื่อของหน่วยงานพัฒนาธุรกิจ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาชุมพลบุรี จังหวัดสุรินทร์  

พบว่า การศึกษาเปรียบเทียบปัจจัยส่วนบุคคลเพศ และระดับการศึกษา ไม่มีผลต่อความพึงพอใจรวมของลูกค้าที่มาใช้บริการสินเชื่อ และ

สอดคล้องกับงานวิจัยของ จันทร์เพ็ญ พาอ่อน (2560) ศึกษาส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการ ธนาคาร 

เพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรสาขาในจังหวัดกรุงเทพฯ พบว่า ลักษณะทางประชากรศาสตร์ ได้แก่ อาชีพ และรายได้ส่งผลต่อการ

ตัดสินใจเลือกใช้บริการแตกต่างกัน

 4.2 ข้อเสนอแนะ

  4.2.1 ธนาคารควรสร้างภาพลักษณ์และช่ือเสียงของธนาคารให้ทันสมัย แสดงถึงการให้บริการสินเช่ือที่หลากหลายมากข้ึน 

ลูกค้ากลุ่มอาชีพอื่น ๆ นอกจากเกษตรกร สามารถมาใช้บริการสินเช่ือได้ โดยมีการพิจารณาจ�านวนวงเงินกู้ที่ธนาคารให้เพียงพอกับความ

ต้องการของผู้กู้ ระยะเวลาผ่อนช�าระมีความเหมาะสมกับวงเงินสินเชื่อ

  4.2.2 ธนาคารควรสร้างการมีจิตใจในการให้บริการให้กับพนักงาน ดูแลเอาใจใส่ลูกค้าและมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี พนักงานมี

บุคลิกน่าเชื่อถือ และไว้ใจได้ พนักงานมีความรู้ความสามารถ และมีความเป็นมืออาชีพ พนักงานสามารถให้ค�าปรึกษาและแนะน�าเกี่ยวกับ

สินเชื่อได้ รวมทั้งพนักงานมีความสามารถในการแก้ไขปัญหาให้กับลูกค้าเป็นอย่างดี สามารถให้บริการได้ตรงตามเวลาที่ก�าหนด

  4.2.3 ธนาคารควรให้ความส�าคัญกับบริการที่ยอดเยี่ยม บริการลูกค้าอย่างมีประสิทธิภาพและคุณภาพการให้บริการ 

เพื่อท�าให้ลูกค้ามีความพึงพอใจในการบริการสูงขึ้น

  4.2.4 ธนาคารควรมีการให้รายละเอียดสินเชื่อและแจ้งอัตราอัตราดอกเบ้ียอย่างชัดเจน โดยมีอัตราดอกเบี้ยเงินกู ้ อตัราค่า

ธรรมเนยีมต่าง ๆ ค่าใช้จ่ายในการประเมนิหลกัทรพัย์ และอตัราค่าปรบัผดิสญัญาในการช�าระหนี ้อย่างเหมาะสม

  4.2.5 ธนาคารควรมีขั้นตอนและเอกสารที่ใช้ในการอนุมัติสินเช่ือไม่ยุ่งยากซับซ้อน มีระยะเวลาที่ใช้ในการพิจารณาอนุมัติท่ี

รวดเร็ว และความรวดเร็วในการอนุมัติและรับเงินสินเชื่อ

  4.2.6 ธนาคารควรมีที่นั่งรับรองลูกค้าที่เพียงพอ มีการเว้นระยะห่างระหว่างลูกค้า เพื่อป้องกันการระบาดของโรคโควิด-19 

และธนาคารควรมีระบบรักษาความปลอดภัยที่ดี

   4.2.7 ธนาคารสามารถน�าข้อมูลพฤติกรรมการใช้บริการสินเชื่อและปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดในการตัดสินใจเลือกใช้

บริการสินเชื่อกับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ไปใช้ในการวางแผนกลยุทธ์เพื่อเพิ่มยอดสินเชื่อได้

  4.2.8 ในการศึกษาครั้งต่อไปควรมีการศึกษาเกี่ยวกับคุณภาพการให้บริการด้านสินเชื่อ เพื่อน�ามาพัฒนาการให้บริการที่สร้าง

ความพึงพอใจให้กับลูกค้า

เอกสารอ้างอิง 
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แนวทางการพัฒนากลยุทธ์การออกแบบบรรจุภัณฑ์ของกลุ่มเพาะเห็ดบ้านหินลาด 

ต�าบลแวงน่าง อ�าเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม  

Guidelines for Packaging Design of Ban Hin Lad Mushroom Group, Tambon Wang Naeng,

Amphoe Mueang, Maha Sarakham Province.

พีระพัฒน์ ค�าแดง1, สุทรียา สะน�้าเที่ยง, กิตติชัย เจริญชัย2 และ ณิชาภา พิมลศิริ2

Peerapat Kamdang1, Sutriya Sanamtaing1, Kittichai Jaroenchai2 and Nichapha Pimolsiri2

บทคัดย่อ

 การวจิยัคร้ังน้ีมีวัตถปุระสงค์เพ่ือ 1) เพือ่วิเคราะห์สถานการณ์ปัจจบุนัเกีย่วกบัการออกแบบบรรจภุณัฑ์ของกลุม่เพาะเหด็บ้านหนิลาด 

2) เพื่อออกแบบบรรจุภัณฑ์ของกลุ่มเพาะเห็ดบ้านหินลาด 3) เพื่อศึกษาความแตกต่างของลักษณะทางประชากรศาสตร์ ที่มีความคิดเห็น

เกี่ยวกับการออกแบบบรรจุภัณฑ์ของกลุ่มเพาะเห็ดบ้านหินลาด 4) เพื่อพัฒนาบรรจุภัณฑ์ของกลุ่มเพาะเห็ดบ้านหินลาด ต�าบลแวงน่าง  

อ�าเภอเมอืง จงัหวดัมหาสารคาม โดยใช้ระเบยีบวธิกีารวจิยัแบบผสานวธิ ี(Mix Method Research Design) เคร่ืองมอืทีใ่ช้ในการเกบ็รวบรวม

ข้อมลู คอืแบบสมัภาษณ์และแบบสอบถาม พบว่า 1) ผลติภณัฑ์ของกลุม่เพาะเหด็บ้านหนิลาด ยงัไม่มบีรรจภุณัฑ์ทีแ่น่ชดัและให้ลกูค้าสามารถ

จดจ�าได้ 2) มีการออกแบบบรรจุภัณฑ์เป็นรูปทรงเป็นรูปสีเหลี่ยมผืนผ้า ซีลสามด้าน มีลักษณะพื้นผิวเรียบ สีใสเหมาะส�าหรับบรรจุอาหาร  

3) ผู้ประกอบการมีความคิดเห็นเกี่ยวกับบรรจุภัณฑ์ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( =4.34,SD=0.24) และ 4) บรรจุภัณฑ์ควรพัฒนาด้าน

เส้น โดยจะมีการออกแบบที่สมบูรณ์ เพิ่มลวดลายให้ดูสวยสะดุดตาให้แก่ผู้บริโภค และเพิ่มยอดขายและความสวยงามให้กับบรรจุภัณฑ์

ค�าส�าคัญ: การออกแบบบรรจุภัณฑ์

Abstract

 This research aims to1) To analyze the current situation regarding the Packaging Design of Ban Hin Lad  

Mushroom Group 2) To design a package of Ban Hin Lad Mushroom Group 3) To study the differences in  

demographic characteristics the Packaging Design of Ban Hin Lad Mushroom Group and 4) To develop a packaging of 

Ban Hin Lad Mushroom Group, Tambon Wang Naeng, Amphoe Mueang, Maha Sarakham Province. The mixed method 

research design was used in this study. The tools used to collect data were interview forms and questionnaires. The 

findings were as follows: 1) Product of Ban Hin Lad Mushroom Group There is no exact packaging that customers can 

remember. 2) The packaging is designed in a polygonal shape with a three-sided seal with a smooth texture Clear color 

suitable for food packaging 3) The entrepreneurs have opinions about the package of the community enterprise of 

Ban Hin Lad Mushroom Group was at the high level ( =4.34, SD=0.24) and 4) Packaging should develop a fine line. It 

will have a complete design. Add patterns to look beautiful and eye-catching to consumers And increase sales and 

beauty of the packaging.

Keywords : Packaging

1. บทน�า

 ในปัจจบุนัมผีูผ้ลติสนิค้าหนึ่งต�าบล หนึง่ผลิตภณัฑ์ (OTOP) ภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอื จากข้อมลูล่าสดุ ผลติภณัฑ ์OTOP ผ่านการ

คดัสรรล่าสดุปี 2560-2562 ประเทศไทย มทีัง้หมด 8,592 รายการ โดยแยกเป็นแต่ละประเภทได้ดังน้ี ประเภทอาหาร จ�านวน 2,728 รายการ 

ประเภทเครือ่งดืม่ จ�านวน 293 รายการ ประเภทผ้าเครือ่งแต่งกาย จ�านวน 1,802 รายการ ประเภทของใช้ของประดบัตกแต่ง จ�านวน 3,518 

รายการ รายการประเภทสมุนไพรไม่ใช่อาหาร จ�านวน 251 รายการ (ไทยต�าบลดอท คอม : ระบบออนไลน์ สืบค้นเมื่อวันที่ 20 มิถุนายาน 

2562
1 นักศึกษาระดับปริญญาตรีหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการตลาด คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม
2 อาจารย์ประจ�าหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการตลาด คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม
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 ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2561 - 2564) ว่าด้วย ข้อ 5 กลุ่มจังหวัดภาคตะวัน

ออกเฉยีงเหนอืตอนกลาง ได้ก�าหนดแผนยทุธศาสตร์การพฒันากลุม่จงัหวดั พ.ศ. 2561 - 2564 เพือ่ใช้เป็นกรอบแนวทางของการพฒันากลุม่

จังหวัด ภายใต้ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม ศักยภาพ บริบทของการพัฒนาที่ผ่านมาและในอนาคต รวมทั้งสภาพของปัญหาและความ

ต้องการของประชาชน เพื่อก้าวไปสู่วิสัยทัศน์และการพัฒนากลุ่มจังหวัดที่พึงปรารถนาในระยะยาว 4 ปี จึงได้ก�าหนดเป้าหมายหลักในการ

พัฒนากลุ่มจังหวัดไว้ดังนี้เพิ่มผลิตภาพการผลิตพืชเศรษฐกิจหลักให้ได้มาตรฐาน เพิ่มมูลค่าการค้า การบริการและแปรรูปพืชเศรษฐกิจหลัก

เพิม่รายได้จากการท่องเทีย่วกลุม่จังหวดั (ส�านกังานจงัหวดัมหาสารคามกลุ่มงานยทุธศาสตร์และข้อมลูเพือ่การพฒันาจังหวดั : ระบบออนไลน์) 

สืบค้นวันที่ 22 กรกฎาคม 2563 

 บ้านหนิลาด หมู ่2 ต�าบลแวงน่าง อ�าเภอเมอืง จงัหวดัมหาสารคาม ตัง้อยูห่่างจากตวัจงัหวดัมหาสารคามไปทางทศิใต้ 11 กโิลเมตร 

ห่างจากอ�าเภอเมือง 11 กิโลเมตร ตั้งอยู่ริมถนนสายมหาสารคาม – ร้อยเอ็ด บ้านหินลาดเป็นหมู่บ้านท่ีอยู่ใกล้พื้นที่ท�าการเกษตร  

บ้านหินลาด บริเวณรอบ ๆ หมู่บ้านจะเป็นทุ่งนา ที่ราบลุ่มกว้างใหญ่ คือ หมู่ที่ 2 ประชากรท�านาเป็นอาชีพหลัก เพาะเห็ดและแปรรูปขาย

เป็นอาชพีเสรมิ อาศยัน�า้ฝนในการท�านาและปลกูพชื บ้านหนิลาดเป็นหมูบ้่านเก่าแก่หมูบ้่านหนึง่และมกีารจดัตัง้การท�าโครงการ 10 ปีมาแล้ว 

โดยมีผู้น�าหรือประธานกลุ่มในกลุ่ม คือ คุณพ่อพิชิต รัตนเจริญ รองประธานคือคุณพ่อทองล้วน ไชยทิพา และคุณพ่อสมบัติ อุดม กรรมการ

เงินและบัญชีคือคุณพ่อวชิราภรณ์ สุพวงแก้ว ฝ่ายปฏิคมคือคุณแม่บานเย็น รัตนเจริญ เลขานุการคือคุณแม่สุพรม อุทัยกรุง ประมาณ 20 คน 

มาตั้งกลุ่ม เพาะเห็ด ครั้งแรกที่คุ้มบ้านหินลาด เรียกว่า กลุ่มบ้านหินลาด

 ส�าหรับกลุ่มเพาะเห็ดบ้านหินลาด ต�าบลแวงนาง อ�าเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม ซึ่งชาวบ้านในพื้นที่ประกอบเพาะเห็ดเป็นราย

ได้เสริม และสามารถน�ามาแปรรูปเป็น อาหารได้หลายอย่าง เช่น เห็ดนางฟ้าสมุนไพร น�้าพริกเห็ดนางฟ้า ข้าวเกรียบเห็ดนางฟ้า แหนมเห็ด 

เป็นต้น (บทสมัภาษณ์ของนางพรรณ ีป้องสงคราม,วชิราภรณ์ สพุวงแก้ว สมัภาษณ์เมือ่วนัที ่12 เดอืน กนัยายน พ.ศ.2563)ซึง่ปัจจบุนัประสบ

ปัญหาใน ด้าน การออกแบบบรรจุภัณฑ์ สามารถอธิบายได้ดังน้ี ด้านสี ยังไม่มีสีสันของบรรจุภัณฑ์ที่สวยงามและเด่นชัด ด้านขนาด  

ขนาดของบรรจุภณัฑ์มีความต้องการให้เหมาะสมกับตวัผลติภณัฑ์และเหมาะสมกับราคา ด้านเส้น ลวดลายของบรรจภุณัฑ์ยงัไม่มแีบบท่ีแน่ชดั

ที่สามารถให้ผู้บริโภคจดจ�าได้ง่ายมากขึ้น และ ด้านรูปทรง รูปทรงของบรรจุภัณฑ์ยังไม่มีแบบที่แน่ชัด

 จากความส�าคัญของปัญหาท่ีเกิดขึ้นท�าให้ผู้วิจัยสนใจที่จะศึกษาถึงแนวทางการพัฒนากลยุทธ์การออกแบบบรรจุภัณฑ์ ของกลุ่ม

เพาะเห็ดบ้านหินลาด ต�าบลแวงนาง อ�าเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม เพื่อน�าความรู้ที่ได้มาเป็นแนวทางในการพัฒนาบรรจุภัณฑ ์

ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น แล้วยังสามารถน�าผลการวิจัยไปปรับปรุงและพัฒนาการด�าเนินการต่อไป

2.  วัตถุประสงค์การวิจัย

 1.  เพื่อวิเคราะห์สถานการณ์ปัจจุบันเก่ียวกับกลยุทธ์การออกแบบบรรจุภัณฑ์ของกลุ่มเพาะเห็ดบ้านหินลาด ต�าบลแวงน่าง  

อ�าเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม

 2.  เพื่อออกแบบบรรจุภัณฑ์ของกลุ่มเพาะเห็ดบ้านหินลาด ต�าบลแวงน่าง อ�าเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม

 3.  เพื่อศึกษาความแตกต่างของลักษณะทางประชากรศาสตร์ ที่มีความคิดเห็นเกี่ยวกับกลยุทธ์การออกแบบบรรจุภัณฑ์  

กลุ่มเพาะเห็ดบ้านหินลาด ต�าบลแวงน่าง อ�าเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม

 4.  เพื่อพัฒนากลยุทธ์การออกแบบบรรจุภัณฑ์ของกลุ่มเพาะเห็ดบ้านหินลาด ต�าบลแวงน่าง อ�าเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม

3. สมมติฐานการวิจัย

 ผู้ประกอบการที่มีเพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา รายได้ต่อเดือน แตกต่างกัน มีความคิดเห็นการออกแบบบรรจุภัณฑ ์

ของกลุ่มเพาะเห็ดบ้านหินลาด ต�าบลแวงน่าง อ�าเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม แตกต่างกัน

4. แนวคิดและทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 4.1  ความหมายของการออกแบบบรรจุภัณฑ์ มีนักวิชาการหลายท่านได้ให้ความหมายของค�าดังกล่าว ต่อไปนี้

  ศุภร เสรีรัตน์ และศิริวรรณ เสรีรัตน์ (2538:37) ได้กล่าวว่า กิจกรรมในการออกแบบ และผลิตสิ่งภาชนะบรรจุหรือสิ่งห่อหุ้ม

สินค้า การบรรจุหีบห่อมีความสัมพันธ์อย่างใกล้ชิดกับป้ายฉลาก กล่าวคือ ป้ายฉลากจะเป็นสิ่งที่ปรากฎบนหีบห่อบรรจุ 
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  สุดาดวง เรืองรุจิระ (2540:173) ได้กล่าวว่า การบรรจุภัณฑ์คือกิจกรรมต่างๆ ท่ีเกิดขึ้นตลอดกระบวนการการตลาด  

ในการใช้วัสดุชนิดใดชนิดหนึ่งมาสรรสร้างภาชนะบรรจุ หรือหีบห่อให้กับผลิตภัณฑ์ เพื่อปกป้องความเสียหายของผลิตภัณฑ์รักษาคุณภาพ 

เกิดความสะดวกในการใช้สอย สะดวกในการขนส่ง และเพื่อการสื่อสารต่างๆ

  ดารกิา เสาร่ม (2543:32) ได้กล่าวว่า การบรรจภุณัฑ์คอื กจิกรรมทีเ่กดิขึน้ในการออกแบบการใช้วสัดชุนดิใดชนดิหนึง่มาสร้าง

เป็นภาชนะ หรือหีบห่อให้กับผลิตภัณฑ์ เพื่อให้เกิดความสะดวกในการใช้งานใช้สอยและรักษาคุณภาพ

  ชัยรัตน์ อัศวางกูร (2548:10) ได้กล่าวว่า การออกแบบบรรจุภัณฑ์คือ กลยุทธ์ส�าคัญในการตอบโจทย์การตลาดกระแสหลัก 

เพือ่สร้างประสบการณ์และอารมณ์ร่วมระหว่างผลติภณัฑ์กบัผู้บรโิภค กระตุน้ให้ผู้บรโิภคกระหายทีจ่ะได้เป้นเจ้าของสร้างความผุกพนัจนเป็น

พันธสัญญา อันเจะน�าไปสู่การเป็น ”แบรนด์” ในดวงใจผู้บริโภค

  สุมารี ทองรุ่งโรจน์ (2555:9) ได้กล่าวว่า การบรรจุคือ กระบวนการขั้นตอนต่างๆ ที่ใช้ในการผลิตภาชนะบรรจุและบรรจุ

ผลิตภัณฑ์ลงในภาชนะบรรจุ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อน�าผลิตภัณฑ์นั้นไปถึงผู้บริโภคในสภาพสมบูรณ์

  อิทธิพล สิงห์ค�า (2555:1) ได้กล่าวว่า การออกแบบคือ การประดิษฐ์สิ่งของ อุปกรณ์ เครื่องมือ หรือผลิตภัณฑ์(Product)  

เพือ่ช่วยอ�านวยความสะดวกต่อการด�ารงชีวติตามวตัถปุระสงค์ของการใช้งานหลากหลายประเภท ซึง่ผลติภณัฑ์บางชนดิอาจสามารถออกแบบ

และผลิตโดยผู้ออกแบบเพียงคนเดียว แต่ในผลิตภัณฑ์ท่ีซับซ้อน อาจจ�าเป็นต้องอาศัยผู้เชี่ยวชาญในสาขาอื่นๆ ร่วมปรับปรุงและพัฒนา

ผลิตภัณฑ์ด้วย

   กติตมิา เก่งเขตรกจิ (2561:7) ได้กล่าวว่า การออกแบบ (packaging design) คอื การสร้างสรรค์ส่ิงใหม่ หรอืปรบัปรงุดดัแปลง

สิ่งที่มีอยู่ให้ดีขึ้น และมีรูปแบบที่เปลี่ยนไปจากเดิม การถ่ายทอดรูปแบบจากความคิดออกมาเป็นผลงาน ที่ผู้อื่นสามารถมองเห็น รับรู้ หรือ

สัมผัสได้ 

  สรปุได้ว่า การออกแบบผลติภณัฑ์สิง่ภาชนะบรรจ ุหรอืสิง่ห่อหุม้ตราสนิค้าหรอืหบีห่อให้กบัผลติภณัฑ์เพือ่ป้องกันการเสยีหาย

ของผลิตภัณฑ์รักษาคุณภาพ เกิดความสะดวกในการใช้สอย สะดวกในการขนส่งและเพื่อการสื่อสารต่างๆ

 4.2  ความส�าคัญของการออกแบบบรรจุภัณฑ์ 

  ความส�าคัญของการออกแบบบรรจุภัณฑ์ เพื่อบรรจุและป้องกันสินค้า เพื่อใช้งานได้สะดวก เพื่อการติดต่อสื่อสารไปยังกลุ่ม 

ผู้บริโภค เพ่ือเป็นการวางแผนพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ เพื่อการแบ่งแยกทางการตลาด (ผศ.ศุภร เสรีรัตน์, รศ.ศิริวรรณ เสรีรัตน์ 2538:37)  

ในหน้าทีส่�าคญัของบรรจภุณัฑ์ คอื ป้องกนัรกัษาผลติภณัฑ์ให้คงสภาพ ตามทีต้่องการจนว่าจะน�าไปใช้งาน สร้างความสะดวกสบายในการใช้

งานผลิตภัณฑ์นั้นๆ ช่วยสื่อสารข้อมูลต่างๆได้ ท�าให้ผู้ซื้อสร้างรายละเอียดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และแหล่งต่างๆ และปัจจุบันใช้ประโยชน์มาก 

คือการส่งเสริมการตลาดให้สะดุดตา สร้างอารมณ์ จูงใจ ให้มีการซื้อเพิ่มมากขึ้น (สุดาดวง เรืองรุจิระ 2540:173) ในบรรจุภัณฑ์เป็นส่วนหนึ่ง

ของตัวผลิตภัณฑ์ ที่มีหน้าที่ที่ท�าให้ตัวสินค้ารวมเป็นกลุ่มได้ สะดวกในการขนส่ง ส่งมอบ เก็บรักษาป้องกันตัวสินค้าไม่ให้เสียหายได้ ปัจจุบัน 

บรรจุภัณฑ์หรือหีบห่อมีบทบาทมากในการตลาด เพราะการแข่งขันในด้านผลิตภัณฑ์ในด้านผลิตภัณฑ์ดีมาก (ดาริกา เสาร่ม 2543:32)

  การบรรจุภัณฑ์เปรียบเสมือนพนักงานขาย ที่ท�าหน้าที่ส่งเสริมการขายในห้างสรรพสินค้า และเป็นองค์ประกอบส�าคัญอย่าง

ยิ่งต่อความส�าเร็จหรือล้มเหลวของธุรกิจ (ชัยรัตน์ อัศวางกูร 2548:9) และหน้าที่อันส�าคัญของบรรจุภัณฑ์มีจุดมุ่งหมาย 6 ประการคือ  

1.เพื่อการรับรองสินค้า 2.เพื่อช่วยถนอมอาหาร 3.เพื่อป้องกันทางกายภาพ 4.เพื่อให้ความปลอดภัย 5.เพื่อสื่อข้อความ 6.เพื่อความสะดวก 

(สุมารี ทองรุ่งโรจน์ 2555:12) ในกระบวนการประดิษฐ์ค้นคิดผลิตภัณฑ์ มีขั้นตอนที่เกี่ยวข้องสามารถแยกเป็นงานหลักๆสองส่วน คือ  

ส่วนงานออกแบบละส่วนงานผลติ ส่วนทีเ่กีย่วข้องกบัการออกแบบอาจเริม่ตัง้แต่การวเิคราะห์ข้อมลู การออกแบบเบือ้งต้น และการปรบัปรุง

แก้ไขข้อบกพร่องต่างๆ จนได้ผลติภณัฑ์สมบรูณ์แบบ (อทิธพิล สิงห์ค�า 2555:1)ในการเขยีนออกแบบเป็นการออกแบบเป็นการส่ือความหมาย

ของนักออกแบบ สถาปนิก วิศวกรโยธาส่วนมากคืองานท่ีเป็นแบบอย่างส�าหรับน�าไปปฏิบัติในขั้นตอนอื่นต่อไป เช่น เมื่อนักเขียนแบบ  

นกัออกแบบต้องการสร้างงาน1ชิน้ เมือ่ร่างแบบหรอืออกแบบได้ตามความคดิและจินตนาการของตนเองกไ็ม่สามารถสร้างงานหรอืปฏบิตังิาน

ให้เกิดผลงานได้จริง (กิตติมา เก่งเขตรกิจ 2561:7) 

  สรุปได้ว่า บรรจุภัณฑ์ส�าคัญต่อตัวผลิตภัณฑ์อย่างมาก เพราะช่วยป้องกันตัวผลิตภัณฑ์ไม่ให้เสียหาย หรือช�ารุดขณะขนส่ง  

เพื่อให้ไปถึงผู้บริโภค และเพิ่มยอดขายและก�าไรให้กับตัวผลิตภัณฑ์อีกด้วย

 4.3 องค์ประกอบของบรรจุภัณฑ์ 

  ผู้วิจัยได้ใช้ทฤษฎีของ ศุภร เสรีรัตน์ และศิริวรรณ เสรีรัตน์(2538:32) ได้กล่าวว่า การออกแบบบรรจุภัณฑ์มีดังน้ี ด้านสี 

(Color) ด้านขนาด (Size) ด้านเส้น (Line) และด้านรูปทรง (Form) เป็นทฤษฎีเพื่อท�าการวิจัยครั้งนี้
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 4.4 กรอบแนวความคิดงานวิจัย

  การศึกษาวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ศึกษาทบทวนวรรณกรรม เอกสาร และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับแนวทางการพัฒนาการออกแบบ

บรรจุภัณฑ์ของกลุ่มเพาะเห็ดบ้านหินลาด ต�าบลแวงน่าง อ�าเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม เพื่อทบทวนองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับทฤษฎีการ

ออกแบบบรรจภุณัฑ์โดยมอีงค์ประกอบดงันีด้้านส(ีColor) ด้านขนาด(Size) ด้านเส้น(Line) ด้านรปูทรง(Form) น�าไปสูก่ารก�าหนดกรอบแนว

ความคิดดังนี้
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 ผู้วิจัยได้ใช้ทฤษฎีของศุภร เสรีรัตน์ และศิริวรรณ เสรีรัตน์(2538:32) ได้กล่าวว่า การออกแบบบรรจุภัณฑ์มีดังนี้ 
ด้านสี(Color) ด้านขนาด(Size)  ด้านเส้น(Line) และด้านรูปทรง(Form) เป็นทฤษฎีเพ่ือทําการวิจัยครั้งนี้ 
4.4 กรอบแนวความคิดงานวิจัย 
  การศึกษาวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ศึกษาทบทวนวรรณกรรม เอกสาร และงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับแนว

ทางการพัฒนาการออกแบบบรรจุภัณฑ์ของกลุ่มเพาะเห็ดบ้านหินลาด ตําบลแวงน่าง อําเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม เพ่ือ

ทบทวนองค์ความรู้ท่ีเก่ียวข้องกับทฤษฎีการออกแบบบรรจุภัณฑ์โดยมีองค์ประกอบดังนี้ด้านสี(Color) ด้านขนาด(Size)  
ด้านเส้น(Line) ด้านรูปทรง(Form) นําไปสู่การกําหนดกรอบแนวความคิดดังนี้ 

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดงานวิจัย 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
5.วิธีดําเนินการวิจัย 
 การวิจัยครั้งนี้ใช้ระเบียบวิธีการวิจัยแบบผสานวิธี (Mixed Method Research Design) ประกอบด้วยการศึกษา

เชิงคุณภาพและการศึกษาเชิงปริมาณ โดยวิธีดําเนินการวิจัยแบ่งออกเป็น ขั้นตอนการวิจัย 4 ระยะ ดังนี้ 
 ขั้นตอนการวิจัยระยะที่ 1  การวิเคราะห์สถานการณ์ปัจจุบันเก่ียวกับการออกแบบบรรจุภัณฑ์ของกลุ่มเพาะ
เห็ดบ้านหินลาด ตําบลแวงน่าง อําเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม 
 วิธีการวิจัย การวิจัยขั้นตอนนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ(Qualitative Research) 
 ผู้ให้ข้อมูล คือ คุณพรรณี ป้องสงคราม และคุณวชิราภรณ์ สุพวงแก้วสัมภาษณ์เม่ือวันท่ี 12 เดือน กันยายน พ.ศ.
2563  

วิเคราะห์สถานการณ์ปัจจุบันเกี่ยวกับการออกแบบบรรจุภัณฑ์ของกลุ่มเพาะเห็ดบ้านหินลาด ขั้นตอนการวิจัยระยะท่ี 1 

การออกแบบบรรจุภัณฑ์ของกลุ่มเพาะเห็ดบ้านหินลาด ขั้นตอนการวิจัยระยะท่ี 2 

การออกแบบบรรจุภัณฑ์ 

 ด้านสี(Color)  
 ด้านขนาด(Size)   
 ด้านเส้น(Line)  
 ด้านรูปทรง(Form) 

ขั้นตอนการวิจัยระยะท่ี 3 ลักษณะทางประชากรศาสตร์ 

 เพศ  
 อายุ  
 สถานภาพ  
 ระดับการศึกษา  
 รายได้ต่อเดือน 

การพัฒนาบรรจุภัณฑ์ของกลุ่มเพาะเห็ดบ้านหินลาด ขั้นตอนการวิจัยระยะท่ี 4 
 

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดงานวิจัย

5. วิธีด�าเนินการวิจัย

 การวิจัยครั้งนี้ใช้ระเบียบวิธีการวิจัยแบบผสานวิธี (Mixed Method Research Design) ประกอบด้วยการศึกษาเชิงคุณภาพและ

การศึกษาเชิงปริมาณ โดยวิธีด�าเนินการวิจัยแบ่งออกเป็น ขั้นตอนการวิจัย 4 ระยะ ดังนี้

 ขั้นตอนการวิจัยระยะที่ 1 การวิเคราะห์สถานการณ์ปัจจุบันเกี่ยวกับการออกแบบบรรจุภัณฑ์ของกลุ่มเพาะเห็ดบ้านหินลาด 

ต�าบลแวงน่าง อ�าเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม

 วิธีการวิจัย การวิจัยขั้นตอนนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research)

 ผู้ให้ข้อมูล คือ คุณพรรณี ป้องสงคราม และคุณวชิราภรณ์ สุพวงแก้ว สัมภาษณ์เมื่อวันที่ 12 เดือน กันยายน พ.ศ.2563 

 เครื่องมือการวิจัย คือ การสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง (Structured Interview) โดย รูปแบบการสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง  

เป็น การก�าหนดประเด็นโครงสร้างข้อค�าถามที่มีค�าถาม แน่นอนตายตัว ผู้วิจัยได้ใช้ข้อค�าถามแบบปลายเปิด (Open-ended Questions) 

ในสัมภาษณ์เฉพาะประเด็นท่ีส�าคัญๆ คือ สภาพการณ์ปัจจุบันเก่ียวกับการออกแบบบรรจุภัณฑ์ของกลุ่มเพาะเห็ดบ้านหินลาด ต�าบลแวงน่าง 

อ�าเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม

 การเก็บข้อมูล เพื่อให้ได้ข้อมูลที่เจาะลึกมีความถูกต้องและครบถ้วนสมบูรณ์ โดยขั้นแรก จะเริ่มด�าเนินการเก็บข้อมูลจากเอกสาร

จากนั้นจะใช้วิธีการเก็บข้อมูลจากกลุ่มผู้ให้ข้อมูล โดยการสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง (Structured Interview) เป็นวิธีการหลักในการเก็บ

รวบรวมข้อมูล 

 การวิเคราะห์ข้อมูล ใช้วิธีการวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) เพื่อจัดหมวดหมู่ ของเนื้อหา (Category) จากน้ันน�ามา

สังเคราะห์เชิงระบบ (Systematic synthesis) เพื่อหาประเด็น ร่วมหรือประเด็นหลักและอธิบายเนื้อหา
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 ขั้นตอนการวิจัยระยะท่ี 2 การออกแบบบรรจุภัณฑ์ของกลุ่มเพาะเห็ดบ้านหินลาด ต�าบลแวงน่าง อ�าเภอเมือง จังหวัด

มหาสารคาม

 วิธีการวิจัย การวิจัยขั้นตอนนี้เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research)

 กลุ่มตัวอย่าง คือ ผู้ประกอบการหรือสมาชิกกลุ่มเพาะเห็ดบ้านหินลาด ต�าบลแวงน่าง อ�าเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม จ�านวน 

40 ราย

 เครื่องมือการวิจัย คือ คือ แบบสอบถาม (Questionnaire) เรื่อง การออกแบบบรรจุภัณฑ์เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวม

ข้อมูลที่ผู้วิจัยประยุกต์ขึ้นจากการสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้างและรูปที่ได้จากการทบทวน วรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง

 วธีิการเกบ็ข้อมลู ผูว้จิยัจะน�าเครือ่งมอืทีใ่ช้ในการวจิยั คอื แบบสอบถาม (Questionnaire) ทีไ่ด้มกีารตรวจสอบคณุภาพของเครือ่ง

มือการวิจัยแล้ว ไปด�าเนินการส�ารวจข้อมูล เพื่อเก็บข้อมูลจากสมาชิกของผู้ประกอบการของกลุ่มเพาะเห็ดบ้านหินลาด จ�านวน 40 ราย

 การวิเคราะห์ข้อมูล ในวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Analysis) น�าเสนอในรูปของจ�านวน (Frequency) 

และค่าร้อยละ (Percentage)

 ขั้นตอนการวิจัยระยะที่ 3 ศึกษาความแตกต่างของลักษณะทางประชากรศาสตร์ ที่มีความคิดเห็นเกี่ยวกับการออกแบบบรรจุ

ภัณฑ์ของกลุ่มเพาะเห็ดบ้านหินลาด ต�าบลแวงน่าง อ�าเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม

 วิธีการวิจัย การวิจัยขั้นตอนนี้เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research)

 ผู้ให้ข้อมูล คือ ผู้ประกอบการของกลุ่มเพาะเห็ดบ้านหินลาด ต�าบลแวงน่าง อ�าเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม จ�านวน 40 ราย โดย

ใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง

 เครื่องมือการวิจัย คือ แบบสอบถาม (Questionnaire) เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บ รวบรวมข้อมูลที่ผู้วิจัยประยุกต์ขึ้นจากการ

สัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง และความรู้ที่ได้จากการทบทวน วรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง

 การตรวจสอบคณุภาพของเครือ่งมอืการวิจยั ผูว้จิยัตรวจสอบความเทีย่งตรงตาม เนือ้หา (Content Validity) โดยวธิกีารหาความ

สอดคล้องระหว่างข้อค�าถามกับวัตถุประสงค์ (Index of Congruence : IOC) เลือกค�าถามที่มีค่า IOC ตั้งแต่ 0.67 ขึ้นไป จากนักวิชาการ

และผู้เชี่ยวชาญ 3 ท่าน และวิเคราะห์ค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม (Reliability Analysis) เพื่อพิจารณาค่าสัมประสิทธิ์อัลฟาของครอ

นบาคส์ (Cronbach’s Alpha) ของแบบสอบถามโดยรวมมีค่า .745 และ ทุกข้อค�าถามมีค่าเกิน 0.70 ซึ่งเป็นค่าที่ยอมรับได้ (Hair et al., 

2006)

 การเก็บข้อมูล ผู้วิจัยจะน�าเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบสอบถาม (Questionnaire) ที่ได้มีการตรวจสอบคุณภาพของเครื่อง

มือการวิจัยแล้ว ไปด�าเนินการส�ารวจข้อมูล เพื่อเก็บข้อมูลจากผู้ประกอบการของกลุ่มเพาะเห็ดบ้านหินลาด 

 การวเิคราะห์ข้อมลู ในวเิคราะห์ข้อมลูโดยใช้สถิตเิชงิพรรณนา (Descriptive Analysis) น�าเสนอในรปูของค่าร้อยละ (Percentage) 

ค่าเฉลี่ย (Arithmetic Mean) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) และการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-way 

ANOVA)

 ขั้นตอนการวิจัยระยะที่ 4 แนวทางการพัฒนากลยุทธ์การแบบบรรจุภัณฑ์ ของกลุ่มเพาะเห็ดบ้านหินลาด ต�าบลแวงน่าง อ�าเภอ

เมือง จังหวัดมหาสารคาม

 วิธีการวิจัย การวิจัยขั้นตอนนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research)

 ผู้ให้ข้อมูล คือ ประกอบด้วย ประธานกลุ่มเพาะเห็ดบ้านหินลาด และนักวิชาการ จ�านวน 2 คน 

 เครื่องมือการวิจัย คือ แบบบันทึกข้อมูลสนทนากลุ่มซึ่งประกอบไปด้วยแนวทาง ปลายเปิดในการสนทนากลุ่มที่พัฒนาขึ้นเพื่อใช้

พัฒนาการออกแบบบรรจุภัณฑ์ของกลุ่มเพาะเห็ดบ้านหินลาด 

 การเก็บข้อมูล ขั้นตอนนี้ใช้วิธีการการสนทนากลุ่ม (Focus Group Discussion) เพื่อ น�าไปสู่การพัฒนาการออกแบบบรรจุภัณฑ์

ของกลุ่มเพาะเห็ดบ้านหินลาด 

 การวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อพัฒนาการออกแบบบรรจุภัณฑ์ของกลุ ่มเพาะเห็ดบ้านหินลาด ต�าบลแวงน่าง อ�าเภอเมือง  

จังหวัดมหาสารคาม โดยการสนทนากลุ่มเพาะเห็ดบ้านหินลาด และนักวิชาการ ประกอบด้วย การจัดระเบียบข้อมูล การแสดงข้อมูล  

สรุป และตรวจสอบความถูกต้อง ของผลวิจัย 
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6. ผลการศึกษา

 1. สรุปผลข้อค้นพบตามวัตถุประสงค์การวิจัยที่ 1 เพื่อวิเคราะห์สถานการณ์ปัจจุบันเกี่ยวกับการออกแบบบรรจุภัณฑ์ของ

กลุ่มเพาะเห็ดบ้านหินลาด ต�าบลแวงน่าง อ�าเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม 

  พบว่า สถานการณ์ปัจจุบันและความส�าคัญในกลยุทธ์การออกแบบบรรจุภัณฑ์ของกลุ่มเพาะเห็ดบ้านหินลาด ต�าบลแวงน่าง 

อ�าเภอเมอืง จังหวดัมหาสารคาม ม ีกลยทุธ์การออกแบบบรรจภุณัฑ์ สภาพการณ์ปัจจบุนัและความส�าคัญในกลยทุธ์การออกแบบบรรจภุณัฑ์

ของกลุ่มเพาะเห็ดบ้านหินลาด ต�าบลแวงน่าง อ�าเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม มีการจ�าหน่ายผลิตภัณฑ์แปรรูปอาหารจากเห็ดนางฟ้า 

ของกลุ่มเพาะเห็ดบ้านหินลาด ต�าบลแวงน่าง อ�าเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม ยังไม่มีบรรจุภัณฑ์ที่แน่ชัดและให้ลูกค้าสามารถจดจ�าได้ 

ด้านส(ีColor)กลุม่เพาะเหด็บ้านหนิลาด ยงัไม่มสีสีนัของบรรจภุณัฑ์ทีส่วยงามและเด่นชดั ด้านขนาด(Size)ขนาดของบรรจภุณัฑ์มคีวามต้องการ

ให้เหมาะสมกบัตวัผลติภณัฑ์และเหมาะสมกบัราคา ด้านเส้น(Line)ลวดลายของบรรจภุณัฑ์ยงัไม่มีแบบทีแ่น่ชดัทีส่ามารถให้ผูบ้รโิภคจดจ�าได้

ง่ายมากขึ้น ด้านรูปทรง(Form)รูปทรงของบรรจุภัณฑ์ยังไม่มีแบบที่แน่ชัด 

 2. สรุปผลข้อค้นพบตามวัตถุประสงค์การวิจัยที่ 2 เพื่อออกแบบบรรจุภัณฑ์ของกลุ่มเพาะเห็ดบ้านหินลาด ต�าบลแวงน่าง 

อ�าเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม

  ผู้ประกอบการส่วนใหญ่มีการเลือกบรรจุภัณฑ์ที่เป็นถุงสูญญากาศ ดังภาพข้างล่าง

  ลักษณะของรูปทรงของบรรจุภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์มีรูปทรงเป็นรูปสีเหลี่ยมผืนผ้า ซีลสามด้าน มีลักษณะพื้นผิวเรียบ สีใสเหมาะ

ส�าหรับบรรจุอาหาร ชา อาหารแห้ง ผลไม้แห้ง ยา เนื้อ โดยวิธีปิดผนึกแบบสูญญากาศ

 3.  สรุปผลข้อค้นพบตามวัตถุประสงค์การวิจัยที่ 3 เพื่อศึกษาความแตกต่างของลักษณะทางประชากรศาสตร์ ที่มีความคิด

เห็นเกี่ยวกับการออกแบบบรรจุภัณฑ์ของกลุ่มเพาะเห็ดบ้านหินลาด ต�าบลแวงน่าง อ�าเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม พบว่า ผู้ประกอบ

การของกลุ่มเพาะเห็ดบ้านหินลาด ต�าบลแวงน่าง อ�าเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม มีความคิดเห็นเกี่ยวกับกลยุทธ์การออกแบบบรรจุภัณฑ์

โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (=4.34,SD=0.24) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อย ดังนี้ ด้านสี (=4.30,SD=0.34) ด้านขนาด 

(=4.44,SD=0.36) ด้านเส้น (=4.28,SD=0.40) และด้านรูปทรง (=4.36,SD=0.37) พบว่าผู้ประกอบการมีเพศ อายุ สถานภาพ ระดับการ

ศึกษา และรายได้ที่แตกต่างกัน มีระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับการออกแบบบรรจุภัณฑ์ของกลุ่มเพาะเห็ดบ้านหินลาด ต�าบลแวงน่าง 

อ�าเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม แตกต่างกัน อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ 0.05

 4.  สรปุผลข้อค้นพบตามวตัถปุระสงค์การวิจยัท่ี 4 เพือ่พฒันาบรรจภุณัฑ์ของกลุม่เพาะเห็ดบ้านหนิลาด ต�าบลแวงน่าง อ�าเภอ

เมือง จังหวัดมหาสารคาม พบว่า การออกแบบบรรจุภัณฑ์ของกลุ่มเพาะเห็ดบ้านหินลาด ต�าบลแวงน่าง อ�าเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม 

ที่ต้องพัฒนาเป็นอันดับแรกคือ ด้านเส้น โดยจะมีการออกแบบที่สมบูรณ์ เพิ่มลวดลายให้ดูสวยสะดุดตาให้แก่ผู้บริโภค และเพ่ิมยอดขาย

และความสวยงามให้กับบรรจุภัณฑ์
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7.  อภิปรายผลการวิจัย

 เพื่อศึกษากลยุทธ์การออกแบบบรรจุภัณฑ์ของกลุ่มเพาะเห็ดบ้านหินลาด ต�าบลแวงน่าง อ�าเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม พบว่า  

ผู ้ประกอบการของกลุ่มเพาะเห็ดบ้านหินลาด มีความคิดเห็นเกี่ยวกับกลยุทธ์การออกแบบบรรจุภัณฑ์โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก 

(=4.34,SD=0.24) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อย ดังนี้ ด้านสี (=4.30,SD=0.34) ด้านขนาด(=4.44,SD=0.36) ด้านเส้น 

(=4.28,SD=0.40) และด้านรูปทรง (=4.36,SD=0.37) ซึ่ง สอดคล้องกัน ณัฎวลิณคล เศรษฐปราโมทย,วรรณา อัมมวรรธน(2557) ได้ท�าการ

ศกึษาเรือ่ง การออกแบบบรรจภุณัฑ์และศกึษาอายเุกบ็รกัษาของผลติภณัฑ์ สบัปะรดกวนของวสิาหกจิชมุชนแปรรปูสบัปะรดบ้านห้วยหลวง 

พบว่า การออกแบบบรรจุภัณฑ์และศึกษาอายุเก็บรักษาของผลิตภณัฑ์ สับปะรดกวนของวิสาหกิจชุมชนแปรรูปสับปะรดบ้านห้วยหลวง โดย

รวมอยูใ่นระดบัมาก เนือ่งจาก การออกแบบบรรจภุณัฑ์คอื กลยทุธ์ส�าคญัในการตอบโจทย์การตลาดกระแสหลกั เพือ่สร้างประสบการณ์และ

อารมณ์ร่วมระหว่างผลิตภัณฑ์กับผู้บริโภค กระตุ้นให้ผู้บริโภคกระหายที่จะได้เป็นเจ้าของสร้างความผูกพันจนเป็นพันธสัญญา อันจะน�าไปสู่

การเป็น ”แบรนด์” ในดวงใจผู้บริโภค (ชัยรัตน์ อัศวางกูร2548:10)

8. สรุปและข้อเสนอแนะ

 1. ด้านเส้น ควรมีการศึกษาเกี่ยวกับการออกแบบบรรจุภัณฑ์ ที่แน่ชัดในการท�าลวดลายลงบนกล่องบรรจุภัณฑ์ เพื่อให้สะดุดตา

ผู้บริโภค และให้ผู้บริโภคจดจ�าได้ว่าเป็นผลิตภัณฑ์ของกลุ่มเพาะเห็ดบ้านหินลาด ต�าบลแวงน่าง อ�าเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม

 2. ด้านส ีควรมกีารศกึษาเกีย่วกบักบัสสีนัและการออกแบบบรรจภัุณฑ์ทีแ่ปลกใหม่ แปลกตาของกล่องบรรจภัุณฑ์ ของกลุม่เพาะ

เห็ดบ้านหินลาด ต�าบลแวงน่าง อ�าเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม

 3. ด้านรูปทรง ควรมีการศึกษาเกี่ยวกับขนาดที่พอดีกับผลิตภัณฑ์ที่อยู่ข้างในกล่องบรรจุภัณฑ์ เพื่อให้เหมาะสมกับราคา 

และมีรูปทรงใหม่ๆที่แปลกตาและสวยงาม
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กลยุทธ์คุณภาพการบริการของโรงน�้าแข็งสแควร์ไอซ์โปรดักส์ จ�ากัด

High quality strategy of Square Ice Products Co., Ltd.

นายพงษ์กิจ โพธิ์งาม

บทคัดย่อ 

 การศึกษาเรื่องกลยุทธ์คุณภาพการบริการของโรงน�้าแข็งสแควร์ไอซ์โปรดักส์ จ�ากัด วัตถุประสงค์ 1) ศึกษากลยุทธ์คุณภาพการ

บรกิารของโรงน�า้แขง็สแควร์ไอซ์โปรดกัส์จ�ากดั และ 2) ศกึษาความแตกต่างของลกัษณะทางประชากรศาสตร์ทีม่คีวามคดิเหน็เกีย่วกบักลยทุธ์

คณุภาพการบรกิารของโรงน�า้แขง็สแควร์ไอซ์โปรดกัส์ จ�ากดั กลุม่ตวัอย่างคอืกลุม่ลูกค้าของโรงงานสแควร์ไอซ์โปรดักส์ในจงัหวดัร้อยเอด็ 205 

ตัวอย่าง สถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน วิเคราะห์เชิงปริมาณทดสอบความแตกต่างสถิติ T-Test 

และ F – Test ทดสอบค่าเฉลี่ยรายคู่ LSD ประมวลผลโปรแกรมส�าเร็จรูปทางสถิติ 

 ผลวิจัยปัจจัยลักษณะส่วนบุคคลเป็นเพศหญิงมากกว่าเพศชาย อายุ 31 - 60 ปี การศึกษาปริญญาตรี รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 9,000 

- 12,000 บาท อาชีพลูกจ้างพนักงานบริษัท วัตถุประสงค์ซื้อผลิตภัณฑ์ไปใช้เองรองลงมาซื้อผลิตภัณฑ์ไปแช่ของ บุคคลมีอิทธิพลต่อการซื้อ

คอืตวัเอง สถานทีซ่ือ้คอืห้างสรรพสนิค้ารองลงมาตลาดและมคีวามคดิเหน็ต่อคณุภาพการบรกิารของโรงงานน�า้แข็งสแควร์ไอซ์โปรดกัส์ จ�ากัด

ระดับมาก สูงสุดด้านการตอบสนอง รองลงมา ด้านการดูแลเอาใจใส่เป็นรายบุคคล ด้านสิ่งที่สัมผัสได้ ด้านการให้ความมั่นใจหรือรับประกัน 

และด้านความน่าเช่ือถือ ตามล�าดับ ผลทดสอบสมมติฐานพบว่าความแตกต่างปัจจัยลักษณะทางประชากรศาสตร์ด้านเพศ การศึกษา 

วัตถุประสงค์การซื้อและบุคคลมีอิทธิพลในการซื้อมีผลต่อคุณภาพการบริการของโรงน�้าแข็งสแควร์ไอซ์โปรดักส์ จ�ากัด แตกต่างกัน 

ค�าส�าคัญ: กลยุทธ์คุณภาพบริการ โรงน�้าแข็ง 

Abstract 

 A Study of Service Quality Strategies of Square Ice Products Co., Ltd. Objectives 1) To study the service  

quality strategy of Square Ice Products Co., Ltd. and 2) to study the differences of demographic characteristics with 

opinions about the service quality strategy of Square Ice Products Co., Ltd. The sample group was customers of Square 

Ice Products Factory in Roi Et Province. 205 examples of descriptive statistics: frequency Percentage Mean Standard 

Deviation Quantitative analysis, statistical difference test, T-Test and F-Test, paired mean test, LSD, statistical package 

processing.

 The research findings on personal characteristics factors were females more than males, aged 31 - 60 years. 

Bachelor’s degree Average monthly income 9,000 - 12,000 baht Occupation employee company employee The  

objective is to buy the product for your own use, followed by the purchase of the product to soak. The person  

influencing the purchase is himself. The place of purchase is the department store, followed by the market and there 

are opinions. to the service quality of Square Ice Products Factory very limited The highest aspect was the response, 

followed by the individual care. of things that can be touched Assurance or warranty and reliability, respectively. The 

hypothesis testing revealed that differences in demographic factors, gender, education, purchasing objectives, and 

personal influence on purchasing had different effects on the service quality of Square Ice Products Co., Ltd. Different.

Keywords: Service Quality Strategy,	ice	plant

บทน�า 

 ความเป็นมาและความส�าคัญของปัญหา

 ประเทศชาติก�าลังเผชิญปัญหาวิกฤตทางเศรษฐกิจ และประชาชนทุกระดับประสบปัญหาต่างๆ ปัญหาหนึ่งท่ีประชาชนที่ตกงาน 

ซึ่งเป็นคนกลุ่มใหญ่ของประเทศถูกรุมเร้าคือปัญหาการว่างงาน หรือตกงาน (กรมการจัดหางานในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ; ออนไลน์) 
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ซึ่งสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. ๒๕๖๐–๒๕๖๔) ที่ได้จัดท�าขึ้นบนพื้นฐานของยุทธศาสตร์ชาติ  

20 ปี (พ.ศ.2561-2580) โดยได้ก�าหนดประเด็นการพัฒนาพร้อมทั้งแผนงาน/โครงการส�าคัญที่ต้องด�าเนินการให้เห็นผลเป็นรูปธรรมในช่วง 

๕ ปีแรกของการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติเพื่อเตรียมความพร้อมคน สังคม และระบบเศรษฐกิจของประเทศให้สามารถปรับตัวรองรับผลก

ระทบจากการเปลี่ยนแปลงได้อย่างเหมาะสม ขณะเดียวกันยังได้ก�าหนดแนวคิดและกลไกการขับเคลื่อนและติดตามประเมินผลที่ชัดเจนเพื่อ

ก�ากับให้การพัฒนาเป็นไปอย่างมีทิศทางและเกิดประสิทธิภาพน�าไปสู่การพัฒนาเพื่อประโยชน์สุขที่ยั่งยืนของสังคมไทย โดยได้น้อมน�า

หลัก“ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” มาเป็นปรัชญาน�าทางในการพัฒนาประเทศต่อเนื่องจากแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๙–๑๑ เพื่อเสริมสร้าง

ภมูคิุม้กนัและช่วยให้สงัคมไทยสามารถยนืหยดัอยูไ่ด้อย่างมัน่คงเกดิภมูคิุม้กนั และมกีารบรหิารจดัการความเส่ียงอย่างเหมาะสม ส่งผลให้การ

พัฒนาประเทศสู่ความสมดุลและยั่งยืน (ส�านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ส�านักนายกรัฐมนตรี; ออนไลน์)  

ซึง่สอดคล้องกบัแผนพฒันาและต่อยอดธรุกจิ ยทุธศาสตร์ที ่2 ด้านการเพิม่ขดีความสามารถในการแข่งขนั แผนปฏรูิปประเทศ ประเดน็ปฏิรปู

ด้านเศรษฐกิจ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับ ที่ 12 และยุทธศาสตร์ที่ 3 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้

อย่างยั่งยืนโดยมีโรงงานน�้าแข็งต่างๆเข้าร่วมแผนปฏิบัติการส่งเสริมของ SME (ส�านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.)

 ปัจจุบันโรงน�้าแข็งในภาคตะวันออกเฉียงเหนือปัจจุมีโรงงานน�้าแข็งในภาคตะวันออกเฉียงเหนือทั้งหมดจ�านวน 503 โรง (กรม

โรงงานอตุสาหกรรม,ออนไลน์)และในเขตชมุชนนัน้จะเสริมสร้างอาชพี สร้างรายได้ให้แก่ ประชาชน หรอืคนในชุมชนนัน้เป็นอย่างมากแต่กระ

บวณการผลติเยอะมากแต่ยอดขายได้น้อยกว่าทีค่�านวณจากการผลติทัง้หมด (โรงน�า้แขง็สแควร์ไอซ์โปรดกัส์ร้อยเอด็ , บญัช ี) หรอืเป็นเพราะ

การบรหิารลกูค้าสมัพนัธ์ไม่มคีณุภาพพอเช่นส่งน�า้แขง็ไม่ทนัพดูกบัลูกค้าไม่ดร้ีานค้าเลยไม่ซือ้ด้วยเพราะการแข่งขนัทางธรุกจิสูงเค้าเลยไปเอา

กับเจ้าอื่นดังนั้นน�้าแข็งจะนับว่าเป็นสิ่งที่เป็นที่นิยม และมีบทบาทในชีวิตประจ�าวันเป็นอย่างมาก ไม่ว่าจะเป็นการน�ามาใส่กับเครื่องดื่ม 

เพื่อให้เครื่องดื่มเย็นสดชื่น ในช่วงอากาศร้อนๆ ถือว่าเป็นตัวช่วยที่ยอดเยี่ยมเลยทีเดียว หรือจะเป็นการรักษาสภาพอาหารสดโดยการแช่เย็น 

เนือ่งจากประเทศไทยมอีากาศร้อนน�า้แขง็จงึมบีทบาทท่ีช่วยคลายความร้อนได้เป็นอย่างด ีจะเหน็ได้ว่าธรุกจิโรงงานผลติน�า้แข็งสามารถขยาย

ธุรกิจเพิ่มได้เพราะในแต่ละพื้นที่ที่ประชากรเพิ่มขึ้นจ�านวนมากขึ้น (ประชากรโลก สถิติแห่งชาติ ,ออนไลน์ ) เนื่องจากการเกิดการย้ายถิ่นที่

อยู่อาศัยท�าให้ความต้องการบริโภคน�้าแข็งเพิ่มจ�านวนข้ึนโดยเฉพาะพื้นที่มีความเจริญของชุมชนดังนั้นโรงงานน�้าแข็งในภาคตะวันออกเฉียง

เหนอืต้องเป็นสนิค้าทีถ่กูควบคุมโดยกระทรวงสาธารณสขุก�าหนดให้การผลิตต้องได้ตามมาตรฐานความปลอดภัยด้านอาหารทีเ่รยีกว่า Good 

Manufacturing Practice (G.M.P.) (วี กี พีเดีย,G.P.M. ,ออนไลน์ ) ของกระทรวงสาธารณสุขจึงต้องท�าการแข่งขันทางธุรกิจมากขึ้น 

เพือ่ผลผลติและก�าไรทีม่ากขึน้ทางการตลาดเร่ืองความสะอาดความมัน่ใจในกลยุทุธ์คณุภาพการบรกิารของแต่ละโรงงานน�า้แขง็ในจงัหวดัร้อยเอด็

 จากที่ได้กล่าวมาข้างต้นจะเห็นได้ว่ากลยุทธ์คุณภาพการบริการของโรงน�้าแข็งสแควร์ไอซ์โปรดักส์ จ�ากัด เป็นโรงน�้าแข็งในจังหวัด

ร้อยเอด็ ต้องปรบัตวัสูก่ารพฒันาการแข่งขันทางธรุกจิเพิม่ขึน้ เพราะผู้ประกอบการทางธรุกจิมากขึน้ในปี64 (ส�านักงานส่งเสริมวสิาหกจิขนาด

กลางและขนาดย่อม(สสว.) ให้เป็นที่เชื่อถือเป็นที่ยอมรับและสร้างความมั่นใจให้กับผู้บริโภคในการเลือกซื้อน�้าแข็งของเราและ มุ่งเน้นให้เกิด

การพัฒนาอย่างยั่งยืน เพื่อยกระดับคุณภาพให้เป็นไปตามมาตรฐานที่ก�าหนดจากประเด็นปัญหาดังกล่าวข้างต้น ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะ

ศึกษากลยุทธ์คุณภาพการบริการของโรงน�้าแข็งสแควร์ไอซ์โปรดักส์จ�ากัดเพื่อน�าไปเป็นองค์ความรู้

 วัตถุประสงค์การวิจัย

 1.1 เพือ่ศกึษาความแตกต่างของลกัษณะทางประชากรศาสตร์ ทีม่คีวามคดิเหน็เกีย่วกบักลยทุธ์คณุภาพการบรกิารของโรงน�า้แขง็

สแควร์ไอซ์โปรดักส์ จ�ากัด

 2.2 เพื่อก�าหนดกลยุทธ์คุณภาพการบริการของโรงงานน�้าแข็งสแควร์ไอซ์โปรดักส์ จ�ากัดที่สามารถตอบสนองความต้องการของ

ลูกค้าและท�าให้ธุรกิจมีความเข้มแข็งและเติบโตอย่างยั่งยืน

 สมมติฐานการวิจัย 

 ปัจจัยลักษณะส่วนบุคคลมีผลต่อคุณภาพการบริการของโรงงานน�้าแข็งสแควร์ไอซ์โปรดักส์ จ�ากัด แตกต่างกัน 

การทบทวนวรรณกรรม 

  การให้บริการแก่ผู้ซื้อสินค้าและรับบริการถือเป็นหัวใจส�าคัญของหน่วยงานที่เป็นการบริการ เช่นหน่วยงานราชการ ธนาคาร 

หรือศูนย์บริการต่างๆ และการบริการถือว่าเป็นเป็นทัศนคติที่ผู้รับบริการ สะสมข้อมูลความคาดหวังไว้วาจะได้รับจากบริการ ซึ่งหากอยู่ใน

ระดับที่ยอมรับได้ ผู้รับบริการก็จะมีความพึงพอใจในการให้บริการตามองค์ประกอบความพึงพอใจคุณภาพบริการของแต่ละคนท่ีมีความ 

พึงพอใจแตกต่างกัน ความหมายของคุณภาพการบริการการให้บริการที่มีคุณภาพเป็นหนทางหนึ่งที่ท�าให้การบริการประสบความส�าเร็จ 
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โดยเฉพาะองค์กรท่ีมีรูปแบบการให้บริการท่ีคล้ายคลึงกัน ทั้งนี้น้ีเพราะคุณภาพในการบริการนั้นได้กลายเป็นข้อกาหนดหนึ่งที่ต้องน�ามา

พจิารณาในการเลือกรบับรกิาร องค์กรต่างๆ และได้มนีกัวชิาการหลายท่านได้ใความหมายแนวคดิและปัจจยัทีเ่กีย่วกบคณุภาพการให้บรกิาร 

ดงันีL้ewis and Bloom (1983:238) ได้ให้ค�านยิามของคณุภาพการให้บรกิารว่าเป็นสิง่ทีช่ีว้ดัถงึระดบัของการบรกิารทีส่่งมอบโดยผูใ้ห้บริการ

ต่อลูกค้าหรือผู้รับบริการวาสอดคล้องกับความต้องการของเขาได้ดีเพียงใด การส่งมอบบริการที่มีคุณภาพ (delivering service quality)  

จงึหมายถงึการตอบสนองต่อผูร้บับรกิารบนพืน้ฐานความคาดหวงัของผู้รบับรกิารงานวจิยันีไ้ด้ท�าการสรปุจากงานวจิยัการรวมรวมข้อมลูและ

ทบทวนแนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับคุณภาพบริการ Ziethaml, Parasuraman, and Berry (1988) ที่กล่าวว่า ปัจจัยคุณภาพการให้บริการ

เป็นการให้บรกิารทีม่ากกว่าหรอืตรงกบัความคาดหวงัของผูร้บับรกิาร เป็นเรือ่งของการประเมนิหรือการแสดงความคดิเห็นเกีย่วกบัความเป็น

เลิศของการบริการในลักษณะของภาพรวมส่งผลต่อมิติของการรับรู้ ทางด้าน Cordupleski, Rust, and Zahorik (1993) ที่กล่าวว่าคุณภาพ

การให้บริการเป็นกลยุทธ์ส่วนขยายของบริการกระบวนการบริการและองค์กรท่ีให้บริการท่ีสามารถตอบสนองหรือท�าให้เกิดความพึงพอใจ

ในความคาดหวังของบุคคล Parasuraman, Zeithaml and Berry (1990) ได้พัฒนาและสร้างเครื่องมือในการประเมินคุณภาพการบริการ

เรียกว่า Servqual (Service Quality) ประกอบด้วย 5 ด้าน ได้แก่ สิ่งที่สัมผัสได้ (Tangible), ความเชื่อถือและไว้วางใจได้ (Reliability),  

การตอบสนองของพนักงาน (Responsiveness), การรับประกัน (Assurance) และการเอาใจใส่ลูกค้าเป็นรายบุคคล (Empathy) 

Zeithaml and Bitner (2000:15-16) ได้แบ่งปัจจัยที่เป็นองค์ประกอบที่ผู้รับบริการจะใช้ วัดคุณภาพการส่งมอบบริการของผู้ให้บริการไว้

ทั้งหมด 5 ข้อ 

 1)  สิ่งที่สัมผัสได้ T-Tangibles หมายถึง สภาพแวดล้อมทั่วไปณ บริเวณสถานที่ที่การส่งมอบบริการนั้น ๆ เกิดขึ้น ไม่วาจะเป็น 

การตกแต่ง บรรยากาศ ที่จอดรถ ของสถานที่นั้นๆ ยังรวมไป ถึงการแต่งกาย และบุคลิกภาพของพนักงานที่ท�าการส่งมอบบริการนั้นด้วย 

 2) ความเชื่อถือไว้วางใจได้ R-Reliability หมายถึง ผู้รับบริการมีความเชื่อถือ และ ไว้วางใจผู้ให้บริการ ว่าสามารถที่จะการ

ตอบสนองความต้องการของผูร้บับรกิารได้ซึง่ ความ น่าเชือ่ถอื และไว้วางใจของผู้ให้บรกิารแต่ละคนย่อมไม่เท่ากนั ซึง่วดัได้จากประสบการณ์

ที่เคย ลองใช้บริการหรืออาจวัดจากความรู้สึกที่สัมพันธ์ได้ครั้งแรกของผู้รับบริการ 

 3) ความรวดเร็ว R-Responsiveness หมายถึง ช่วงเวลาที่ผู้ให้บริการสามารถที่จะตอบสนอง ความต้องการของผู้รับบริการ 

ความรวดเร็วคือความตั้งใจที่จะบริการ โดยที่ผู้ให้บริการ บริการอย่าง กระตือรือร้น ซึ่งส่วนใหญ่การบริการที่รวดเร็วมาจากความพร้อมของ

พนักงาน และกระบวนการบริหาร การบริการจากภายในองค์กร 

 4)  การรับประกัน A-Assurance หมายถึง การที่สถานบริการนั้นมีหลักประกันว่าสามารถส่งมอบบริการที่มีคุณภาพแก่ผู้รับ

บริการได้ โดยพนักงานมีความรู้ ความสามารถ ไม่ ก้าวร้าว และยังรวมถึงมาตรฐานต่างๆ ของสถานที่บริการ การรับประกันผู้รับบริการอาจ

จะวัด คุณภาพจากรางวัลต่าง ๆ ท่ีทางผู้ให้บริการเคยได้รับ อย่างเช่น TAXI ในอนาคตผู้ขับจะต้องมี ประสบการณ์ขับรถอย่างน้อย 5 ปี  

และต้องมีใบอนุญาตขับขี่ ถือเป็นการรับประกนอย่างหนึ่ง ผู้รับบริการจะรู้สึกถึงความปลอดภัย 

 5) การเอาใจใส่ลูกค้าเป็นรายบุคคล E-Empathy หมายถึงการที่ผู้รับบริการต้องการ ได้รับความรู้สึก ตนนั้นมีความส�าคัญใน

สถานบริการ และผู้ให้บริการดูแลเอาใจใส่ผู้รับบริการอย่างตั้งอกตั้งใจ สามารถบริการ แกปัญหาต่างๆ ให้แก่ผู้บริการได้เป็นรายบุคคล และ

มกีารสือ่สารกบั ลกูค้าได้เป็นอยางด ีทีส่�าคญัควรเอาใจใส ต่อผูร้บับรกิารแต่ละคนเท่าๆ กนัZeithaml and Bitner (2003:57) ปัจจยัก�าหนด

คุณภาพการบริการใน SERVQUAL ประกอบด้วยปัจจัย 5 ด้าน ดังต่อไปนี้ 

  1)  ลักษณะทางกายภาพ (Tangibles) ลักษณะที่ปรากฏให้เห็นหรือสิ่งที่จับต้องได้ เช่น วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือ อาคาร

สถานที่ บุคคล 

  2)  ความเชือ่ถือได้ (Reliability) ความสามารถทีจ่ะแสดงผลงานและให้บริการทีส่ญัญา ไว้อยางมคีณุภาพและถกูต้องแม่นย�า

   3)  การตอบสนองอยางรวดเร็ว (Responsiveness) ความเต็มใจที่จะช่วยเหลือและให้บริการ ผู้ใช้หรือลูกค้าอยางทัน

ท่วงที 

  4)  ความไว้วางใจได้ (Assurance) ความรู้และมนุษย์สัมพันธ์ของผู้ให้บริการที่แสดงออกท�าให้ผู้ใช้บริการมีความเชื่อมัน

ในบริการที่ได้รับ (เป็นการรวมปัจจัยด้านความสามารถความมีมารยาท ความน่าศรัทธา และความปลอดภัยเข้าด้วยกัน) 

  5)  ความเข้าใจและความเหน็อกเหน็ใจ (Empathy) การดแูลเอาใจใส่และความวนใจที ่ผูใ้ห้บรกิารมต่ีอผูใ้ช้บรกิารเป็นการ

รวมปัจจัยด้านการเข้าถึงบริการการสื่อสารและความเข้าใจเข้าด้วยกัน
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กรอบแนวคิดงานวิจัย

 ตัวแปรอิสระ ตัวแปรตาม

กลยุทธ์คุณภาพการบริการของ

โรงน�้าแข็งสแควร์ไอซ์โปรดักส์จ�ากัด

(Service Quality)

-	 สิ่งที่สัมผัสได้	(Tangible)

-	 ความเชื่อถือและไว้วางใจได้	(Reliability)

-	 การตอบสนอง	(Responsiveness)

-	 การให้ความมันใจ		(Assurance)

-	 การดูแลเอาใจใส่	(Empathy)

ปัจจัยลักษณะส่วนบุคคล

-	 เพศ	

-	 อายุ	

-	 ระดับการศึกษา	

-	 ระดับรายได้เฉลี่ยต่อเดือน	

-	 อาชีพ	

-	 วัตถุประสงค์ในการซื้อ	

ส่วนประสมทางการตลาด

-		 บุคคลที่มีอิทธิพลต่อการซื้อ

-	 สถานที่ในการซื้อ

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดงานวิจัย

ระเบียบวิธีการวิจัย

 งานวจิยักลยทุธ์คณุภาพการบรกิารของโรงน�า้แขง็สแควร์ไอซ์โปรดกัส์ จ�ากดั ระเบยีบวธิวีจิยัเป็นงานวจิยัเชงิปรมิาณ (Quantitative 

Research) เป็นการศึกษาเชิงส�ารวจ (Survey research) มีขั้นตอนการวิเคราะห์ข้อมูลระเบียบวิธีงานวิจัยดังมีรายละเอียดต่อไปนี้

ขอบเขตการวิจัย

 งานวจิยักลยทุธ์คณุภาพการบรกิารของโรงน�า้แขง็สแควร์ไอซ์โปรดกัส์ จ�ากดั ระเบยีบวธิวีจิยัเป็นงานวจิยัเชงิปรมิาณ (Quantitative 

Research) เป็นการศึกษาเชิงส�ารวจ (Survey research) มีขอบเขตงานวิจัยดังนี้

 1. ขอบเขตด้านเน้ือหา ในงานวิจัยน้ีได้ใช้แนวคิดทฤษฎีเก่ียวกับกลยุทธ์คุณภาพการบริการของโรงน�้าแข็งสแควร์ไอซ์โปรดักส์ 

จ�ากัด แนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับคุณภาพ จากการทบทวนวรรณกรรม ของนักวิชาการหลายท่าน อาทิเช่น Zeithaml and Bitner (2000) ; 

Parasuraman (1990) ขวญัชนก เทพปัน (2560) ; อไุรวรรณ จนัท์เจรญิวงษ์ (2555) และภมร พงษ์ศกัดิ ์(2554) โดยใช้เครือ่งมอื SERVQUAL 

5 ด้าน ได้แก่ สิ่งที่สัมผัสได้ (Tangible), ความเชื่อถือและไว้วางใจได้ (Reliability), การตอบสนองของพนักงาน (Responsiveness), การ

รับประกัน(Assurance) และการเอาใจใส่ลูกค้าเป็นรายบุคคล (Empathy)

 2. ขอบเขตด้านประชากร ประชากรทีใ่ช้ในการวจิยัครัง้นี ้คือ กลุ่มลูกค้าของโรงน�า้แข็งสแควร์ไอซ์โปรดกัส์จ�ากดัในจงัหวดัร้อยเอด็ 

จ�านวน 205 ร้านค้า (โรงงานน�้าแข็งสแควร์ไอซ์โปรดักส์ วันที่ 21 ก.พ.2564)

 3. ขอบเขตด้านพื้นที่ การศึกษาในพื้นที่ลูกค้าหรือร้านค้าในจังหวัดร้อยเอ็ด

 4. ขอบเขตด้านระยะเวลา ระยะเวลาในการเก็บข้อมูลระหว่างเดือนมกราคม 2564 – กุมภาพันธ์ 2564

 5. ขอบเขตด้านตัวแปร ในงานวิจัยตัวแปรที่ท�าการศึกษาตัวแปรงานวิจัยตัวแปรอิสระ (Independent variable) คือ ปัจจัย

ลักษณะส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา ระดับรายได้เฉลี่ยต่อเดือน อาชีพ วัตถุประสงค์ในการซื้อ บุคคลที่มีอิทธิพลต่อการซื้อ 

และสถานที่ในการซื้อ ตัวแปรตาม (Dependent variable) คือ คุณภาพการบริการของโรงงานน�้าแข็งสแควร์ไอซ์โปรดักส์ จ�ากัด ประกอบด้วย 

ด้านความน่าเชื่อถือ ด้านการตอบสนอง ด้านการให้ความมั่นใจหรือรับประกัน ด้านการดูแลเอาใจใส่เป็นรายบุคคล และด้านสิ่งที่สัมผัสได้

 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง

 1.  ประชากร (Population) กลุ่มที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ กลุ่มลูกค้าของโรงงานสแควร์ไอซ์โปรดักส์ในจังหวัดร้อยเอ็ด จ�านวน 

205 ร้านค้า ซึ่งทราบจ�านวนสมาชิกในกลุ่มร้านค้าที่แน่นนอน (โรงงานน�้าแข็งสแควร์ไอซ์โปรดักส์ วันที่ 21 ก.พ.2564)

 2.  กลุ่มตัวอย่าง(Sample group) กลุ่มตัวอย่างในการวิจัยครั้งนี้ จากประชากรที่ใช้ในการวิจัย พิจารณาจากกลุ่มตัวอย่างแบบ

เฉพาะเจาะจง (Purposive Sampling)ในการเก็บข้อมูลผู้วิจัยที่ได้จากการทราบจ�านวนร้านค้าที่แน่นอน คือ 205 ดังนั้นจึงก�าหนดขนาด
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ตัวอย่างโดยใช้สูตรของ Taro Yamane ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% และระดับความคลาดเคลื่อน ±5% ได้จ�านวนกลุ่มตัวอย่าง 205 ราย 

(Taro Yamane,1973) เพือ่ป้องกนัความผดิพลาดและการแจกแจงข้อมลูทีด่ยีิง่ขึน้ ผูว้จิยัขอก�าหนดกลุม่ตวัอย่างในการวจัิยครัง้นีเ้ป็นจ�านวน 

205 ราย โดยใช้สูตรการค�านวณ (อ้างในธานินทร์ ศิลป์จารุ, 2557 : 49) ดังนี้เมื่อได้ขนาดกลุ่มตัวอย่างตามข้อตกลง ผู้วิจัยได้ท�าการเลือก

กลุ่มตัวอย่าง แบบเฉพาะเจาะจง (Purposive Sampling) ในการเก็บข้อมูลผู้วิจัยเลือก โดยผู้วิจัยเป็นผู้แจกแบบสอบถามด้วยตนเอง  

และขอความร่วมมือจากลูกค้าในจังหวัดร้อยเอ็ดในการแจกแบบสอบถาม

 เครื่องมือที่ใช้ในงานวิจัย

 เครื่องมือวิจัยเป็นแบบสอบถาม ผู้วิจัยได้สร้างเครื่องมือโดยอาศัยข้อมูลจากเอกสาร ต�ารา และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ให้ครอบคลุม

กรอบแนวคดิการวจิยั และวตัถุประสงค์ทีก่�าหนดไว้เป็นเครือ่งมอืทีใ่ช้ในการครัง้นีคื้อแบบสอบถาม 2 ส่วน ได้แก่ ส่วนที ่1 แบบสอบถามเกีย่ว

กับปัจจัยลักษณะส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา ระดับรายได้เฉลี่ยต่อเดือน อาชีพ วัตถุประสงค์ในการซื้อ บุคคลที่มีอิทธิพลต่อ

การซือ้ สถานทีใ่นการซือ้ เป็นค�าถามปลายปิด (Close Ended) แบบให้เลือกตอบเพยีงข้อเดยีว รวมข้อค�าถามจ�านวน 8 ข้อ เป็นค�าถามปลาย

เปิด ส่วนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับคุณภาพการบริการของโรงงานน�้าแข็งสแควร์ไอซ์โปรดักส์ จ�ากัด ประกอบด้วย 5 ปัจจัย ประกอบด้วย 

ด้านความน่าเชื่อถือ ด้านการตอบสนอง ด้านการให้ความมั่นใจหรือรับประกัน ด้านการดูแลเอาใจใส่เป็นรายบุคคล ด้านส่ิงที่สัมผัสได้  

เป็นค�าถามปลายปิด (Close Ended) แบบให้ผู้ตอบเลือกตอบเพียงข้อเดียว โดยใช้มาตรวัดแบบ Liker Scale ที่มีค�าตอบให้เลือก 5 ระดับ 

ได้แก่ มากที่สุด,มาก,ปานกลาง,น้อย,น้อยที่สุด รวมข้อค�าถาม 25 ข้อ

 การตรวจสอบเครื่องมือ

 การทดสอบความน่าเช่ือถือของเครื่องมือตามแนวคิดของครอนบัค (Cronbach Alpha Formula) จ�านวน 30 ตัวอย่าง  

ได้ผลทดสอบความน่าเชื่อถือเครื่องมือที่ 0.937 และได้ผลการทดสอบค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่างเนื้อหา (IOC) เท่ากับ 0.889

 การเก็บรวบรวมข้อมูล

 ในงานวิจัยได้มีการเก็บรวบรวมข้อมูลแบ่งเป็น 2 ประเภทมีรายละเอียดดังนี้

 ข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) ได้แก่ข้อมูลจากการค้นคว้าและรวบรวมจากเอกสารหนังสือ รายงาน แนวความคิดทฤษฎีเกี่ยว

กับคุณภาพการบริการ ข้อมูลเก่ียวกับโรงน�้าแข็งสแควร์ไอซ์โปรดักส์ จ�ากัด ตลอดจนจากการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองและวิทยานิพนธ์ท่ี

เกี่ยวข้องหรือใกล้เคียง

 ข้อมลูปฐมภมู ิ(Primary Data) ได้แก่ ข้อมลูจากแบบสอบถามทีต่อบโดยกลุ่มตวัอย่างทีไ่ด้สุ่มตวัอย่างแบบเจาะจงจากกลุม่ตวัอย่าง

หรือกลุ่มลูกค้าของโรงงานสแควร์ไอซ์โปรดักส์ ในจังหวัดร้อยเอ็ด จ�านวน 205 ตัวอย่าง จะให้ผู้ตอบแบบสอบถามท�าการตอบแบบสอบถาม

ด้วยการกรอกด้วยตนเองและน�าข้อมูลเข้าเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อประมวลผล โดยใช้โปรแกรมทางสถิติส�าหรับงานวิจัย 

 วิเคราะห์ผลและสถิติในการวิจัย

 สถิติที่ใช้ในการวิจัยเพื่อการวิเคราะห์ข้อมูลประกอบด้วยสถิติในการวิเคราะห์ดังนี้

 1.  การวเิคราะห์โดยใช้สถิตเิชงิพรรณนา (Descriptive Statistic) อธบิายผลการวเิคราะห์เชิงพรรณนาโดยใช้สถติ ิได้แก่ การแจง

ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน

 2.  การวิเคราะห์โดยใช้สถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) วิเคราะห์ค่าสถิติในการทดสอบความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ย 

2 ประชากรหรือกลุ่มโดยสุ่มตัวอย่างจากแต่ละกลุ่มเป็นอิสระต่อกัน (Independent – Sample T-Test) โดยใช้สถิติแบบ T – test ค่าสถิติ

ในการทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่างตั้งแต่ 3 กลุ่มขึ้นไปโดยใช้สถิติวิเคราะห์ค่าความแปรปรวนทางเดียว (One way 

analysis of variance : One way ANOVA) โดยใช้ค่าสถิติแบบ F – Test และเมื่อยอมรับสมมติฐานอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติจึงน�ามา

ทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยเป็นรายคู่ (Multiple Comparison) โดยวิธีการทดสอบ Least Significant Difference (LSD) test 

ก�าหนดอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ 0.05

ผลการวิจัย

 จากผลการวิเคราะห์ข้อมูลน�ามาสรุปผลงานวิจัยดังมีรายละเอียดต่อไปนี้

 1. ผลวิเคราะห์ข้อมูลด้านปัจจัยลักษณะส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่าง ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ร้อยละ 62.44 และเพศชาย ร้อยละ 

37.56 ด้านอายุ พบว่า อายุ 31 - 60 ปี มากสุด ร้อยละ 28.78 รองลงมา อายุ 25 - 30 ปี น้อยสุด ต�่ากว่า 18 ปี ร้อยละ 4.88 มีระดับการ

ศึกษาปริญญาตรี มากสุด ร้อยละ 38.44 รองลงมา มัธยมศึกษาตอนต้น ร้อยละ 26.34 น้อยสุด สูงกว่าปริญญาตรี ร้อยละ 3.90 โดยมีระดับ
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รายได้เฉลี่ยต่อเดือน มากสุด 9,000 - 12,000 บาท ร้อยละ 25.37 รองลงมา 15,001 - 18,000 บาท ร้อยละ 22.44 น้อยสุด ต�่ากว่า 9,000 

บาท ร้อยละ 3.90 ส่วนมากมีอาชีพเป็นลูกจ้าง /พนักงานบริษัท ร้อยละ 55.61 รองลงมา พนักงานรัฐวิสาหกิจ ร้อยละ 23.41 มีวัตถุประสงค์

ในการซื้อเพราะซื้อผลิตภัณฑ์ไปใช้เอง มากสุด ร้อยละ 39.02 รองลงมา ซื้อผลิตภัณฑ์ไปแช่ของ ร้อยละ 37.57 ซื้อผลิตภัณฑ์ไปจ�าหน่ายต่อ 

ร้อยละ 20.00 และซือ้ผลติภณัฑ์ไปแยกขาย ร้อยละ 3.41 คคลทีม่อีทิธพิลต่อการซือ้ มากสดุตวัเอง ร้อยละ 36.59 รองลงมา คนในครอบครวั 

ร้อยละ 33.17 และเพื่อนสนิท ร้อยละ 16.58 สถานที่ในการซื้อ มากสุด ห้างสรรพสินค้า ร้อยละ 35.12 รองลงมา ตลาด ร้อยละ 33.66 และ 

ร้านช�า/ขายส่ง ร้อยละ 20.00 ตามล�าดับ

 2.  ผลวเิคราะห์ข้อมลูคุณภาพการบรกิารของโรงงานน�า้แขง็สแควร์ไอซ์โปรดกัส์ จ�ากดั มคีวามคดิเหน็ในระดบัมาก ค่าเฉลีย่ 4.06 

ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.51 สูงสุด ด้านการตอบสนอง รองลงมา ด้านการดูแลเอาใจใส่เป็นรายบุคคล ด้านสิ่งที่สัมผัสได้ ด้านการให้ความ

มั่นใจหรือรับประกัน และด้านความน่าเชื่อถือ ตามล�าดับ สรุปเป็นรายด้านได้ดังนี้

  2.1 ด้านความน่าเชื่อถือมีความคิดเห็นในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 3.95 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.70 โดยสูงสุด “แนะน�าลูกค้า

ถึงความใส่ใจในกระบวนการผลิต” มีค่าเฉลี่ย 4.04 รองลงมา “ได้น�าน�้าแข็งไปตรวจสาธารณสุขปีต่อปีเพื่อประเมินค่าของน�้าแข็งว่าผ่าน

มาตรฐานหรือป่าว”, “ให้ค�าปรึกษาและตรวจสอบถังน�้าแข็งให้เดือนละครั้ง”, “มีการอธิบายว่าน�้าแข็งของเรามีกระบวนการผลิตมาอย่างไร

ก่อนจะน�ามาแพ็คและส่งลูกค้า” และ “เอาใบรับรองของอุตสาหกรรมให้ลูกค้าดูว่าอุตสาหกรรมได้เข้ามาตรวจเช็ดเครื่องจักรทุกๆปี” 

  2.2  ด้านการตอบสนอง มีความคิดเห็นในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 4.16 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.61 มีความคิดเห็นอยู่ในระดับ

มากทีส่ดุในประเดน็ “มคีวามแปลกใหม่ในรปูลกัษณ์ในผลิตภัณฑ์เปล่ียนจากหลอดกลมเป็นหลอดส่ีเหล่ียมมขีนาดเส้นผ่าศูนย์กลางเท่ากันแต่

หน้าตาต่างกนั” มค่ีาเฉลีย่ 4.32 และมคีวามคดิเหน็ในระดบัมาก ได้แก่ “ลกูค้าสามารถเปลีย่นได้ถ้าน�า้แขง็ไม่สะอาดหรอืแตกหกั”, “มคีวาม

เตม็ใจในการให้บรกิารลกูค้าแบบกัลยาณมิติร”, “อธบิายราคาให้ลกูค้าฟังและราคานัน้เป็นทีน่่าพอใจกบัลกูค้า”และ “ความเตม็ใจให้บริการ

และอธิบายถึงลักษณะของโปรดักส์มีรูปทรงไม่เหมือนที่อื่นๆ สร้างเป็นรูปทรงสี่เหลี่ยมเป็นแบรนด์ของตัวเอง” 

  2.3  ด้านการให้ความมัน่ใจหรอืรบัประกนั มคีวามคดิเห็นในระดบัมาก มค่ีาเฉล่ีย 3.97 ค่าเบีย่งเบนมาตรฐาน 0.61 โดยสงูสดุ 

“ดแูลตัง้แต่วนัแรกจนตลอดการบรกิาร” มค่ีาเฉลีย่ 4.00 รองลงมา “มกีารส่งน�า้แขง็ตรงต่อเวลาทกุวัน”, “หมัน่ตรวจถงัน�า้แขง็ให้ลกูค้าอย่าง

สม�่าเสมอ”, “จัดประชุมพนักงานขับรถให้ท�าตามกฎจราจรอย่างเคร่งครัดและใส่ใจในการบริการ” และ “ถังช�ารุดทางโรงงานจะเปลี่ยนให้

ใหม่เสมอ” 

  2.4 ด้านการดูแลเอาใจใส่เป็นรายบุคคล มีความคิดเห็นในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 4.13 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.60 โดยมีค่า

เฉลีย่สงูสดุ “ให้ค�าแนะน�าปรกึษาลกูค้าเรือ่งถงัน�า้แขง็และวธีิการรกัษา” มค่ีาเฉลีย่ 4.18 รองลงมา “การตดิต่อประสานงานให้มคีวามสอดคล้อง

กับหน้าที่ความรับผิดชอบ”, “อธิบายหลักการท�างานชัดเจนไม่คลุมเครือมีเหตุมีผลใช้ค�าพูดสุภาพ”, “ให้ความส�าคัญพร้อมให้ความร่วมมือ

กันท�างานและดูแลลูกค้า” และ “ให้ผ่อนจ่ายได้ตามสัญญาที่ท�าขึ้นมาผ่อนจ่ายเป็นอาทิตย์ละครั้งลูกค้าประจ�า” 

  2.5 ด้านสิง่ทีส่มัผสัได้ มคีวามคดิเหน็ในระดบัมาก มค่ีาเฉลีย่ 4.08 ค่าเบีย่งเบนมาตรฐาน 0.62 มค่ีาเฉลีย่สงูสุด “มกีารลงพืน้

ทีส่อบถามลกูค้าสม�า่เสมอเรือ่งพนกังานในองค์กรเรือ่งปฏบิตัหิน้าที”่ และ “ราคาของโรงน�า้แขง็ทีอ่อกไปส่งมรีาคาชดัเจนและลกูค้าพอใจกบั

ราคาของโรงงาน”มีค่าเฉลี่ย 4.10 รองลงมา “พนักงานทุกคนได้ปฏิบัติตามเป้าหมายกฎเกณฑ์วัตถุประสงค์ของลูกค้าอย่างสม�่าเสมอ”, 

“พนกังานทกุคนมีมาตรฐานการผลติสนิค้าให้มคีณุภาพอย่างสม�า่เสมอ” และ “พนกังานทกุคนควบคมุน�า้เครือ่งจกัรผลผลิตทีไ่ด้อย่างสม�า่เสมอ

เพื่อเพิ่มผลผลิตในโรงงาน” 

 3.  ผลวิเคราะห์การทดสอบสมมติฐานงานวิจัยเพื่อศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อคุณภาพการบริการของโรงงานน�้าแข็งสแควร์ไอซ์โป

รดักส์ จ�ากัด สรุปผลวิจัยได้ดังนี้

  สมมติฐานที่ 1 ปัจจัยลักษณะส่วนบุคคลมีผลต่อคุณภาพการบริการของโรงงานน�้าแข็งสแควร์ไอซ์โปรดักส์ จ�ากัด แตกต่างกัน 

  สมมติฐานย่อย 1.1 ปัจจัยลักษณะส่วนบุคคล ด้านเพศ ที่ต่างกัน มีผลต่อคุณภาพการบริการของโรงงานน�้าแข็งสแควร์ไอซ์โป

รดักส์ จ�ากัด แตกต่างกัน โดยกลุ่มผู้ใช้บริการเพศชายจะมีความคิดเห็นต่อคุณภาพการบริการของโรงงานน�้าแข็งสแควร์ไอซ์โปรดักส์ จ�ากัด 

สูงกว่า กลุ่มผู้ใช้บริการเพศหญิง ระดับนัยส�าคัญทางสถิติที่ 0.05

  สมมติฐานย่อย 1.2 ปัจจัยลักษณะส่วนบุคคล ด้านอายุ ที่ต่างกัน มีผลต่อคุณภาพการบริการของโรงงานน�้าแข็งสแควร์ 

ไอซ์โปรดักส์ จ�ากัด ไม่แตกต่างกัน ที่ระดับนัยส�าคัญทางสถิติ 0.05 

  สมมติฐานย่อย 1.3 ปัจจัยลักษณะส่วนบุคคล ด้านระดับการศึกษา ที่ต่างกัน มีผลต่อคุณภาพการบริการของโรงงานน�้าแข็ง 

สแควร์ไอซ์โปรดกัส์ จ�ากดั แตกต่างกนั โดยมค่ีาเฉลีย่ความแตกต่างกบัปัจจยัด้านระดบัการศกึษา จ�านวน 5 คู ่ได้แก่ 1) กลุม่ผูใ้ช้บรกิารระดบั
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การศึกษาประถมศึกษาจะมีความคิดเห็นต่อคุณภาพการบริการในภาพรวม ต�่ากว่า กลุ่มผู้ใช้บริการระดับการศึกษามัธยมศึกษาตอน

ต้น,มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช., อนุปริญญา/ปวส.,ปริญญาตรี และสูงกว่าปริญญาตรี, 2) กลุ่มผู้ใช้บริการระดับการศึกษามัธยมศึกษาตอน

ต้นจะมีความคิดเห็นต่อคุณภาพการบริการ ในภาพรวม สูงกว่ากลุ่มระดับการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. และต�่ากว่ากลุ่มระดับการ

ศกึษาสงูกว่าปรญิญาตร,ี 3) กลุม่ผูใ้ช้บรกิารระดบัการศกึษามธัยมศกึษาตอนปลาย/ปวช.จะมีความคดิเหน็ต่อคณุภาพการบริการในภาพรวม 

ต�า่กว่า กลุม่ผูใ้ช้บรกิารระดบัการศกึษาอนปุรญิญา/ปวส.,ปรญิญาตร ีและสงูกว่าปรญิญาตร,ี 4) กลุม่ผูใ้ช้บรกิารระดับการศกึษาอนปุรญิญา/

ปวส. จะมีความคิดเห็นต่อคุณภาพการบริการในภาพรวม ต�่ากว่า กลุ่มผู้ใช้บริการระดับการศึกษาสูงกว่าปริญญาตรี และ 5) กลุ่มผู้ใช้บริการ

ระดับการศึกษาปริญญาตรีจะมีความคิดเห็นต่อคุณภาพการบริการในภาพรวม ต�่ากว่า กลุ่มผู้ใช้บริการระดับการศึกษาสูงกว่าปริญญาตรี

  สมมติฐานย่อย 1.4 ปัจจัยลักษณะส่วนบุคคล ด้านรายได้เฉลี่ยต่อเดือน ที่ต่างกัน มีผลต่อคุณภาพการบริการของโรงงานน�้า

แข็งสแควร์ไอซ์โปรดักส์ จ�ากัด ไม่แตกต่างกัน ที่ระดับนัยส�าคัญทางสถิติ 0.05

  สมมติฐานย่อย 1.5 ปัจจัยลักษณะส่วนบุคคล ด้านอาชีพ ที่ต่างกัน มีผลต่อคุณภาพการบริการของโรงงานน�้าแข็งสแควร์ไอซ์

โปรดักส์ จ�ากัด ไม่แตกต่างกัน ที่ระดับนัยส�าคัญทางสถิติ 0.05

  สมมติฐานย่อย 1.6 ปัจจัยลักษณะส่วนบุคคล ด้านวัตถุประสงค์ในการซื้อที่ต่างกัน มีผลต่อคุณภาพการบริการของโรงงานน�้า

แขง็สแควร์ไอซ์โปรดกัส์ จ�ากดั แตกต่างกนั ทีร่ะดบันยัส�าคญัทางสถติ ิ0.05 โดยมค่ีาเฉลีย่ความแตกต่างกบัด้านวตัถปุระสงค์ในการซือ้ จ�านวน 

3 คู่ ได้แก่ 1) กลุ่มผู้ใช้บริการวัตถุประสงค์ในการซื้อผลิตภัณฑ์ไปใช้เองจะมีความคิดเห็นต่อคุณภาพการบริการในภาพรวม ต�่ากว่า กลุ่มผู้ใช้

บริการวัตถุประสงค์ในการซ้ือผลิตภัณฑ์ไปจ�าหน่ายต่อ, 2) กลุ่มผู้ใช้บริการวัตถุประสงค์ในการซื้อผลิตภัณฑ์ไปแช่ของจะมีความคิดเห็นต่อ

คุณภาพการบริการในภาพรวม ต�่ากว่า กลุ่มผู้ใช้บริการวัตถุประสงค์ในการซื้อผลิตภัณฑ์ไปจ�าหน่ายต่อและซ้ือผลิตภัณฑ์ไปแยกขาย และ  

3) กลุม่ผู้ใช้บรกิารวตัถปุระสงค์ในการซือ้ผลติภณัฑ์ไปจ�าหน่ายต่อจะมคีวามคิดเหน็ต่อคุณภาพการบรกิารในภาพรวม สูงกว่า กลุ่มผูใ้ช้บรกิาร

วัตถุประสงค์ในการซื้อผลิตภัณฑ์ไปแยกขาย

  สมมตฐิานย่อย 1.7 ปัจจยัลกัษณะส่วนบคุคล ด้านบคุคลทีม่อีทิธพิลในการซือ้ทีต่่างกนั มผีลต่อคุณภาพการบรกิารของโรงงาน

น�้าแข็งสแควร์ไอซ์โปรดักส์ จ�ากัด แตกต่างกัน ที่ระดับนัยส�าคัญทางสถิติ 0.05 โดยมีค่าเฉลี่ยความแตกต่างกับด้านบุคคลที่มีอิทธิพลในการ

ซือ้จ�านวน 2 คู ่ได้แก่ 1) กลุม่ผูใ้ช้บรกิารบคุคลทีม่อีทิธพิลในการซือ้คือบุคคลในครอบครวัจะมคีวามคิดเหน็ต่อคุณภาพการบรกิารในภาพรวม

ต�่ากว่า กลุ่มผู้ใช้บริการที่บุคคลที่มีอิทธิพลในการซื้อคือพนักงานขาย และ 2) กลุ่มผู้ใช้บริการบุคคลที่มีอิทธิพลในการซื้อคือตัวเองจะมีความ

คิดเห็นต่อคุณภาพการบริการในภาพรวมต�่ากว่า กลุ่มผู้ใช้บริการที่บุคคลที่มีอิทธิพลในการซื้อเพื่อนสนิท,เพื่อนที่ท�างานและพนักงานขาย

สมมติฐานย่อย 1.8 ปัจจัยลักษณะส่วนบุคคล ด้านสถานที่ในการซื้อ ที่ต่างกัน มีผลต่อคุณภาพการบริการของโรงงานน�้าแข็งสแควร์ไอซ์โป

รดักส์ จ�ากัด ไม่แตกต่างกัน ที่ระดับนัยส�าคัญทางสถิติ 0.05

อภิปรายผล

 จากผลการวิจัยกลยุทธ์คุณภาพการบริการของโรงน�้าแข็งสแควร์ไอซ์โปรดักส์ จ�ากัด น�ามาอภิปรายผลตามสมมติฐานงานวิจัยได้

ดังนี้

 1.  จากผลวิจัยปัจจัยลักษณะส่วนบุคคล ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงมากกว่าเพศชาย อายุ 31 - 60 ปี มีระดับการศึกษาปริญญาตรี  

มีระดับรายได้เฉลี่ยต่อเดือน มากสุด 9,000 - 12,000 บาท โดยส่วนมากมีอาชีพเป็นลูกจ้าง /พนักงานบริษัท รองลงมา พนักงานรัฐวิสาหกิจ 

มีวัตถุประสงค์ในการซ้ือ เพราะซ้ือผลิตภัณฑ์ไปใช้เอง มากสุด รองลงมา ซ้ือผลิตภัณฑ์ไปแช่ของ โดยบุคคลที่มีอิทธิพลต่อการซ้ือ มากสุด  

ตัวเอง รองลงมา คนในครอบครัว สถานที่ในการซื้อ มากสุด ห้างสรรพสินค้า รองลงมา ตลาด และ ร้านช�า/ขายส่ง ตามล�าดับ 

 2. จากวตัถปุระสงค์เพือ่ศกึษากลยทุธ์คณุภาพการบรกิารของโรงงานน�า้แขง็สแควร์ไอซ์โปรดกัส์ จ�ากดั พบว่า ผูใ้ช้บริการมคีวาม

คดิเหน็ต่อคณุภาพการบรกิารของโรงงานน�า้แขง็สแควร์ไอซ์โปรดกัส์ จ�ากดั มคีวามคดิเหน็ในระดบัมาก โดยสงูสดุ ด้านการตอบสนอง รองลง

มา ด้านการดแูลเอาใจใส่เป็นรายบุคคล ด้านสิง่ทีส่มัผสัได้ ด้านการให้ความมัน่ใจหรอืรบัประกัน และด้านความน่าเชือ่ถอื ตามล�าดบั สอดคล้อง

กับแนวคิด Ziethaml, Parasuraman, and Berry (1988) ที่กล่าวว่า ปัจจัยคุณภาพการให้บริการเป็นการให้บริการที่มากกว่าหรือตรงกับ

ความคาดหวังของผูร้บับรกิาร เป็นเรือ่งของการประเมนิหรอืการแสดงความคดิเหน็เกีย่วกบัความเป็นเลศิของการบรกิารในลกัษณะของภาพ

รวมส่งผลต่อมิติของการรับรู้ ซึ่งผลวิจัยพบว่าในด้านความน่าเชื่อถือสูงสุดแนะน�าลูกค้าถึงความใส่ใจในกระบวนการผลิต ด้านการตอบสนอง

สูงสุดในด้านมีความแปลกใหม่ในรูปลักษณ์ในผลิตภัณฑ์เปล่ียนจากหลอดกลมเป็นหลอดส่ีเหล่ียมมีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางเท่ากันแต่หน้าตา

ต่างกัน ด้านการให้ความม่ันใจหรือรับประกันสูงสุด ดูแลตั้งแต่วันแรกจนตลอดการบริการ ด้านการดูแลเอาใจใส่เป็นรายบุคคลสูงสุดให้ค�า
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แนะน�าปรกึษาลกูค้าเรือ่งถงัน�า้แขง็และวธีิการรกัษา และด้านสิง่ทีส่มัผสัได้สงูสดุมกีารลงพืน้ทีส่อบถามลกูค้าสม�า่เสมอเรือ่งพนกังานในองค์กร

เรื่องปฏิบัติหน้าที่และราคาของโรงน�้าแข็งที่ออกไปส่งมีราคาชัดเจนและลูกค้าพอใจกับราคาของโรงงาน สอดคล้องกับแนวคิด Cronin,	and	

Taylor,	1992;	Oliver,	1993;	ที่กล่าวว่าคุณภาพการให้บริการเป็นกลยุทธ์ส่วนขยายของบริการกระบวนการบริการและองค์กรที่ให้บริการ

ที่สามารถตอบสนองหรือท�าให้เกิดความพึงพอใจในความคาดหวังของบุคคล

 3.  จากวตัถปุระสงค์เพือ่ศกึษาความแตกต่างของลกัษณะทางประชากรศาสตร์ ทีม่คีวามคดิเหน็เกีย่วกบักลยทุธ์คณุภาพการบรกิาร

ของโรงน�า้แข็งสแควร์ไอซ์โปรดกัส์ จ�ากดั พบว่า ความแตกต่างของปัจจัยลกัษณะทางประชากรศาสตร์ในด้านเพศ ระดบัการศกึษา วตัถปุระสงค์

ในการซื้อและบุคคลที่มีอิทธิพลในการซื้อมีผลต่อคุณภาพการบริการของโรงงานน�้าแข็งสแควร์ไอซ์โปรดักส์ จ�ากัด แตกต่างกัน สอดคล้อง

แนวคดิ ศริวิรรณ เสรรีตัน์ (2560) ทีก่ล่าวว่าลกัษณะทางด้านประชากรศาสตร์ เป็นลักษณะทีส่�าคัญ สามารถช่วยในการวเิคราะห์และก�าหนด

กลุม่เป้าหมาย โดยผลวจิยัพบว่า กลุม่ผูใ้ช้บริการเพศชายจะมีความคดิเหน็ต่อคณุภาพการบรกิารของโรงงานน�า้แขง็สแควร์ไอซ์โปรดักส์ จ�ากดั 

สูงกว่า กลุ่มผู้ใช้บริการเพศหญิง ด้านระดับการศึกษาพบว่ากลุ่มผู้ใช้บริการระดับการศึกษาประถมศึกษาจะมีความคิดเห็นต่อคุณภาพการ

บริการ ต�่ากว่า กลุ่มผู้ใช้บริการระดับการศึกษามัธยมศึกษาตอนต้น,มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช., อนุปริญญา/ปวส.,ปริญญาตรี และสูงกว่า

ปรญิญาตรี กลุม่ผูใ้ช้บรกิารระดบัการศกึษามธัยมศกึษาตอนต้นจะมคีวามคิดเหน็ต่อคุณภาพการบรกิารสูงกว่ากลุ่มระดบัการศึกษามธัยมศกึษา

ตอนปลาย/ปวช. และต�่ากว่ากลุ่มระดับการศึกษาสูงกว่าปริญญาตรี กลุ่มผู้ใช้บริการระดับการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช.จะมีความ

คิดเห็นต่อคุณภาพการบริการ ต�่ากว่า กลุ่มผู้ใช้บริการระดับการศึกษาอนุปริญญา/ปวส.,ปริญญาตรี และสูงกว่าปริญญาตรี กลุ่มผู้ใช้บริการ

ระดับการศึกษาอนุปริญญา/ปวส. จะมีความคิดเห็นต่อคุณภาพการบริการ ต�่ากว่า กลุ่มผู้ใช้บริการระดับการศึกษาสูงกว่าปริญญาตรี  

และ ลุม่ผูใ้ช้บริการระดบัการศกึษาปรญิญาตรจีะมคีวามคดิเหน็ต่อคณุภาพการบรกิารในภาพรวม ต�า่กว่า กลุม่ผูใ้ช้บรกิารระดับการศึกษาสงู

กว่าปรญิญาตรี ด้านวตัถปุระสงค์ในการซือ้ พบว่า กลุม่ผูใ้ช้บรกิารวตัถปุระสงค์ในการซือ้ผลติภณัฑ์ไปใช้เองจะมคีวามคดิเหน็ต่อคณุภาพการ

บริการในภาพรวม ต�่ากว่า กลุ่มผู้ใช้บริการวัตถุประสงค์ในการซื้อผลิตภัณฑ์ไปจ�าหน่ายต่อ กลุ่มผู้ใช้บริการวัตถุประสงค์ในการซื้อผลิตภัณฑ์

ไปแชข่องจะมีความคิดเหน็ตอ่คณุภาพการบรกิารในภาพรวม ต�า่กวา่ กลุม่ผู้ใชบ้รกิารวัตถุประสงค์ในการซือ้ผลติภณัฑ์ไปจ�าหนา่ยตอ่และซือ้

ผลติภณัฑ์ไปแยกขาย และกลุม่ผูใ้ช้บรกิารวตัถปุระสงค์ในการซือ้ผลิตภัณฑ์ไปจ�าหน่ายต่อจะมคีวามคดิเหน็ต่อคุณภาพการบรกิารในภาพรวม 

สูงกว่า กลุ่มผู้ใช้บริการวัตถุประสงค์ในการซ้ือผลิตภัณฑ์ไปแยกขาย และด้านบุคคลที่มีอิทธิพลในการซื้อ พบว่ากลุ่มผู้ใช้บริการบุคคลที่มี

อทิธพิลในการซ้ือคอืบคุคลในครอบครวัจะมคีวามคดิเห็นต่อคณุภาพการบรกิารต�า่กว่า กลุ่มผูใ้ช้บรกิารทีบ่คุคลทีม่อีทิธิพลในการซือ้คอืพนกังาน

ขาย และกลุ่มผู้ใช้บริการบุคคลท่ีมีอิทธิพลในการซ้ือคือตัวเองจะมีความคิดเห็นต่อคุณภาพการบริการต�่ากว่า กลุ่มผู้ใช้บริการที่บุคคลท่ีมี

อิทธิพลในการซื้อเพื่อนสนิท,เพื่อนที่ท�างานและพนักงานขาย

ข้อเสนอแนะ

 ข้อเสนอแนะในงานวิจัยครั้งนี้

 1.  จากผลวิจัยผู้ใช้บริการมีความคิดเห็นต่อคุณภาพการบริการของโรงงานน�้าแข็งสแควร์ไอซ์โปรดักส์ จ�ากัด มีความคิดเห็นใน

ระดับมาก โดยสูงสุด ด้านการตอบสนอง ดังนั้นจึงควรให้ความส�าคัญในการตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้า ควรให้ความส�าคัญต่อ

กระบวนการผลิตน�้าแข็งท่ีมีคุณภาพและสะอาดอย่างได้มาตรฐานการผลิต การใช้บริการอุปกรณ์และที่ทันสมัยและมีคุณภาพและได้รับ

มาตรฐาน ตลอดจนการให้ความส�าคัญในการพัฒนากระบวนการผลิตน�้าแข็งให้ได้มาตรฐานสากลโดยเฉพาะมาตรฐานความปลอดภัยทาง

อาหารเพื่อให้เป็นที่ยอมรับของลูกค้าระดับสูง

 2.  จากผลวจิยัพบว่าความแตกต่างของปัจจยัลักษณะทางประชากรศาสตร์ในด้านเพศ ระดบัการศึกษา มผีลต่อคุณภาพการบรกิาร

ของโรงงานน�้าแข็งสแควร์ไอซ์โปรดักส์ จ�ากัด แตกต่างกัน ดังนั้นจึงควรให้ความส�าคัญต่อการพัฒนาคุณภาพการให้บริการให้มีบริการเสริมที่

หลากหลายให้กับลูกค้า เช่น ให้บริการถังเก็บน�้าแข็ง การให้บริการส่งน�้าแข็งตรงต่อเวลาทุกวัน รวมไปถึงการหมั่นตรวจถังน�้าแข็งให้ลูกค้า

อย่างสม�่าเสมอ

 3.  จากผลวิจัยพบว่าความแตกต่างของวัตถุประสงค์ในการซื้อและบุคคลท่ีมีอิทธิพลในการซื้อมีผลต่อคุณภาพการบริการของ

โรงงานน�า้แขง็สแควร์ไอซ์โปรดกัส์ จ�ากดั แตกต่างกัน ดงันัน้จงึควรให้ความส�าคญัต่อการการพฒันาคณุภาพน�า้แขง็สแควร์ไอซ์โปรดักส์ จ�ากดั 

ให้มคีวามแตกต่างกบัคูแ่ข่งขนัโดยให้ความส�าคญักบัการผลติน�า้แขง็มคีวามใส สะอาด และถกูสขุลกัษณะอนามัยมากกว่าผูผ้ลติรายอืน่ การน�า

เสนอรูปลักษณ์น�้าแข็งที่แตกต่าง โดยน�าเสนอความแปลกใหม่ในรูปลักษณ์ในผลิตภัณฑ์เปลี่ยนจากหลอดกลมเป็นหลอดสี่เหลี่ยม
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 ข้อเสนอแนะในวิจัยครั้งต่อไป

 1.  การศกึษาครัง้ต่อไปควรจะมกีารศกึษาเชงิเปรยีบเทยีบความพงึพอใจต่อคณุภาพการบรกิารของโรงน�า้แขง็สแควร์ไอซ์โปรดกัส์ 

จ�ากดั จ�าแนกตามประเภทผูใ้ช้บรกิารในแต่ละพืน้ที ่เพือ่รบัทราบถงึความพงึพอใจของผูใ้ช้บรกิารในแต่ละพืน้ทีว่่ามคีวามแตกต่างในลกัษณะ 

เพื่อผลการศึกษาจะใช้เป็นแนวทางในการพัฒนารูปแบบการให้บริการโรงน�้าแข็งสแควร์ไอซ์โปรดักส์ จ�ากัด ให้สอดคล้องกับความต้องการ

ของผู้ใช้บริการมากที่สุด

 2.  การศึกษาคร้ังต่อไปความคิดเห็นและทัศนคติที่มีต่อความพึงพอใจในการใช้บริการของโรงน�้าแข็งสแควร์ไอซ์โปรดักส์ จ�ากัด 

เพื่อเป็นประโยชน์ในการ ปรับปรุงระบบการให้บริการและวางแผนกิจกรรมทางการตลาดการให้บริการของโรงน�้าแข็งสแควร์ไอซ์โปรดักส์ 

จ�ากัด ให้สอดคล้องกับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการมากยิ่งขึ้น

เอกสารอ้างอิง

กรมการจัดหางานในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ; สืบค้นจาก https://www.doe.go.th/lmi-ne/

(ส�านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ส�านักนายกรัฐมนตรี; สืบค้นจาก

https://www.nesdc.go.th/main.php?filename=index

(กรมโรงงานอุตสาหกรรมจังหวัด. สืบค้นจาก https://www.diw.go.th/hawk/content.php?mode=data1search

โรงน�้าแข็งสแควร์ไอซ์โปรดักส์ร้อยเอ็ด,สืบค้นจากแผนกบัญชีที่โรงงานน�้าแข็งสแควร์ไอซ์โปรดักส์จ�ากัด

ประชากรโลก,สถิติแห่งชาติจังหวัดร้อยเอ็ด.สืบค้นจากhttp://service.nso.go.th/nso/nsopublish/districtList/page1.htm

วี กี พีเดีย,G.P.M. สืบค้นจาก https://www.chi.co.th/article/article-1212/

(ส�านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม(สสว.)) สืบค้นจาก https://www.egov.go.th/th/government-agency/75/

ส�ารวจอุตสาหกรรมจังหวัด สืบค้นจาก https://roiet.industry.go.th/th

Zeithaml and Bitner (2003:57) ทฤษฎีของคุณภาพการให้บริการ สืบค้นจาก

http://narinet.sut.ac.th:8080/xmlui/bitstream/handle/123456789/357/RMUTI_Kanyaphat_Thes156.pdf?sequence=1&is-
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book_topic.php?pageid=4&bookID=1285
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แนวทางการพัฒนากลยุทธ์เทคนิคการขายของกลุ่มเพาะเห็ดบ้านหินลาด

ต�าบลแวงน่าง อ�าเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม

Guidelines for Developing Salesmanship Strategies of Ban Hin Lad Mushroom Group, Tambon 

Wang Naeng, Amphoe Mueang, Maha Sarakham Province

สุวรรณา ศรีแพงมล1, กิตติศักดิ์ ศรีบูรณ์1, กิตติชัย เจริญชัย2 และ ลักขณา ศิริจ�าปา2 

Suwanna Sriphangmol1, Kittisak Seiboon1, Kittichai Jaroenchai2 and Lakkhana Sirichampa2

บทคัดย่อ

 การวจิยัครัง้นีม้วีตัถปุระสงค์เพ่ือ 1) เพือ่วเิคราะห์สถานการณ์ปัจจบุนัเกีย่วกบักลยทุธ์เทคนคิการขายของกลุม่เพาะเหด็บ้านหนิลาด 

2) เพื่อศึกษาความแตกต่างของลักษณะทางประชากรศาสตร์ ที่มีความคิดเห็นเกี่ยวกับกลยุทธ์เทคนิคการขายของกลุ่มเพาะเห็ดบ้านหินลาด 

3) เพื่อพัฒนากลยุทธ์เทคนิคการขายของกลุ่มเพาะเห็ดบ้านหินลาด ต�าบลแวงน่าง อ�าเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม โดยใช้ระเบียบวิธีการ

วิจัยแบบผสานวิธี (Mixed Method Research Design) เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือ แบบสัมภาษณ์ และแบบสอบถาม  

พบว่า 1) เนื่องจากทางกลุ่มเพาะเห็ดยังไม่มีความช�านาญในด้านการขายสินค้า จึงท�าให้ขาดเทคนิคในการขายสินค้า 2) กลยุทธ์การสร้าง

ความได้เปรียบทางการแข่งขันของกลุ่มเพาะเห็ดบ้านหินลาด โดยมีภาพรวมอยู่ในระดับมาก (=3.84,S.D=0.33) และ 3) แนวทางการพัฒนา

กลยทุธ์เทคนคิการขายของกลุม่เพาะเหด็บ้านหนิลาด คอื ด้านการแสวงหาลกูค้ามุง่หวงั เนือ่งจากกลุม่เพาะเหด็บ้านหนิลาด มจี�านวนสมาชกิ

ในกลุ่มจ�านวนที่จ�ากัด ไม่เพียงพอต่อการน�าสินค้าเพื่อไปจ�าหน่ายเอง จึงได้มีการสรรหาลูกค้ามุ่งหวังส่วนใหญ่เป็นกลุ่มพ่อค้าส่งเพื่อมารับ

สินค้าไปจัดจ�าหน่ายครั้งละมากๆ

ค�าส�าคัญ: กลยุทธ์เทคนิคการขาย

Abstract 

 The purpose of this research was to 1) to analyze the current situation regarding the salesmanship strategy of 

Ban Hin Lad Mushroom Group. 2) To study the differences in demographic characteristics the salesmanship strategy of 

Ban Hin Lad Mushroom Group. 3) To develop the salesmanship strategy of Ban Hin Lad Mushroom Group, Tambon 

Wang Naeng, Amphoe Mueang, Maha Sarakham Province. The mixed method research design was used in this study. 

The tools used to collect data were interview forms and questionnaires. The findings were as follows: 1) because the 

Ban Hin Lad Mushroom Group does not have expertise in selling products Therefore, there is a lack of techniques in 

selling products. 2) Competitive Advantage Strategies of Ban Hin Lad Mushroom Group with a high overall level ( =3.84,S.

D=0.33) and 3) Guidelines for the development of sales techniques of the Ban Hin Lad Mushroom Group is the aspect 

of seeking prospective customers because of the Ban Hin Lad Mushroom Group There is a limited number of members 

in the group. not enough to bring the product to sell itself Therefore, most of the prospective customers were 

recruited as a group of wholesalers to pick up products for distribution in large quantities at a time.

Keywords: Salesmanship Strategy

1. บทน�า

 ในภาวะที่เศรษฐกิจของประเทศต่างก�าลังแข่งขันกันอย่างมากทั้งด้านการค้า การลงทุน และการสื่อสาร ท่ามกลางบรรยากาศของ

กระแสโลกาภิวัตน์และความก้าวหน้าของวิทยาการแขนงต่างๆ การพัฒนาเพื่อการส่งออกผลิตภัณฑ์ OTOP นับเป็นกลไกในการขับเคลื่อน

เศรษฐกิจของประเทศอีกทางหน่ึงท่ีสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของไทยในตลาดโลก“หนึ่งต�าบล 

หนึ่งผลิตภัณฑ์” เป็นแนวทางประการหน่ึง ท่ีจะสร้างความเจริญแก่ชุมชนให้สามารถยกระดับฐานะความเป็นอยู่ของคนในชุมชนให้ดีขึ้น  

โดยการผลติหรือจดัการทรพัยากรทีม่อียูใ่นท้องถิน่ ให้กลายเป็นสินค้าทีม่คุีณภาพ มจีดุเด่นเป็นเอกลกัษณ์ของตนเองที ่สอดคล้องกับวฒันธรรม

ในแต่ละท้องถิ่น สามารถจ�าหน่ายในตลาดทั้งภายในและต่างประเทศ (กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย, 2562 : เว็บไซด์ )  

1 นักศึกษาระดับปริญญาตรีหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการตลาด คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม
2อาจารย์ประจ�าหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการตลาด คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม
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แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) ยุทธศาสตร์ที่ 3 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้

อย่างยัง่ยนื ข้อ 3.2 การพฒันาภาคการเกษตร ยกระดบัการผลติสนิค้าเกษตรและอาหารเข้าสู่ระบบมาตรฐานและสอดคล้อง กบัความต้องการ

ของตลาดและการบริโภคอาหารเพื่อสุขภาวะ( แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ:ระบบออนไลน์) สืบค้นเมื่อวันที่ 10 กันยายน 2563

 ยทุธศาสตร์การพฒันาภาคตะวันออกเฉยีงเหนอืตอนกลาง ฉบบัที ่9 (พ.ศ. 2560 - 2564) ว่าด้วย ข้อ 3 ว่าด้วยเรือ่งสภาพเศรษฐกิจ

และรายได้ 3.2 เศรษฐกิจรายสาขาภาคเกษตร 1) เป็นแหล่งผลิตพืชเศรษฐกิจหลักของประเทศ แต่รูปแบบการผลิตยังอาศัย น�้าฝนเป็นหลัก

จงึมผีลติภาพต�า่โดยในปี 2558 ผลติภณัฑ์ภาคเกษตรมมีลูค่า 275,920 ล้านบาท พชืหลกัของ ภาคได้แก่ ข้าว อ้อยโรงงาน และ มนัส�าปะหลงั 

(ส�านักบริหารยุทธศาสตร์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน1, 2562: เว็บไซด์ ) สืบค้นเมื่อวันที่ 10 กันยายน 2563

 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมจังหวัดมหาสารคาม (2560-2564) ประเด็นที่ 3 ยุทธศาสตร์โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP  

ด้วยการตลาด การเพิม่มลูค่าในการผลติสนิค้ารองรบัเป็นนโยบายหลกัในการพฒันาผูป้ระกอบการของประเทศเพือ่สร้างขดีความสามารถใน

การแข่งขันใหสู้งขึน้ในเวทกีารค้าโลก (ส�านักงานจังหวัดมหาสารคาม กลุ่มงานยุทธศาสตร์การพฒันาจังหวัด , 2562: เวบ็ไซด์ ) สบืค้นเมื่อวัน

ที่ 10 กันยายน 2563

 ส�าหรับกลุ่มเพาะเห็ดบ้านหินลาดเป็นผู้ผลิตสินค้า OTOP ประเภทอาหาร ของจังหวัดมหาสารคาม ซึ่งปัจจุบันพบปัญหาหลักใน

ด้านด้านการแสวงหาลูกค้ามุ่งหวัง เนื่องจากกลุ่มเพาะเห็ดบ้านหินลาด มีจ�านวนสมาชิกในกลุ่มจ�านวนที่จ�ากัด ไม่เพียงพอต่อการน�าสินค้า 

เพื่อไปจ�าหน่ายเอง จึงท�าให้ขาดฐานลูกค้าท�าให้ยอดขายสินค้าของกลุ่มเพาะเห็ดจึงยังมีไม่มาก (บทสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูล ผู้ใหญ่คุณพ่อพิชิต 

รตันเจรญิ ประธานกลุม่เพาะเหด็บ้านหนิลาด ต�าบลแวงน่าง อ�าเภอเมอืง จงัหวดัมหาสารคาม เมือ่วันที ่27 ตลุาคม พ.ศ. 2563) และสามารถ

อธิบายประเด็นปัญหาได้ดังนี้ ด้านการแสวงหาลูกค้ามุ่งหวัง ควรมีการคัดเลือกและเพิ่มบุคลากรที่ลงพื้นที่ในการแสวงหาลูกค้าใหม่ๆ  

ด้านการเตรียมตัวก่อนเข้าพบ ควรมีการเตรียมข้อมูลก่อนเข้าพบลูกค้า ด้านการเข้าพบลูกค้ามุ่งหวัง ควรมีการเพิ่มเทคนิคให้กับสมาชิก

เพือ่ใช้ในการให้ข้อมลูให้แก่ลกูค้า ด้านการขจดัข้อโต้แย้ง ควรมกีารจดัเตรียมข้อมลูเพือ่ท่ีจะสามารถตอบค�าถามหรอืข้อสงสยัให้กบัลกูค้าได้ 

ด้านการปิดการขาย ขาดเทคนิคในการพูดโน้มชักจูงใจให้เกิดความต้องการในตัวสินค้า ด้านการติดตามผล ไม่สามารถติดต่อดูแลหลังการ

ขายให้แก่ลูกค้าได้ทั้งหมด

 จากความส�าคัญของปัญหาที่เกิดขึ้นท�าให้ผู้วิจัยสนใจที่จะศึกษาเก่ียวกับแนวทางการพัฒนากลยุทธ์เทคนิคการขายของกลุ่มเพาะ

เห็ดบ้านหินลาด ต�าบลแวงน่าง อ�าเภอเมือง จังหวัดมหาสารคามเพื่อน�าความรู้ที่ได้มาเป็นแนวทาง ในการพัฒนาการเพิ่มและขยายและเพิ่ม

เทคนคิด้านการขายให้สามารขายสนิค้าและบรกิารได้ยอดขายเพิม่มากยิง่ขึน้ แล้วยงัสามารถน�าผลการวจิยัไปปรบัปรงุและพฒันาการด�าเนนิ

งานต่อไป

2. วัตถุประสงค์การวิจัย

 1.  เพื่อวิเคราะห์สถานการณ์ปัจจุบันเกี่ยวกับกลยุทธ์เทคนิคการขายของกลุ่มเพาะเห็ดบ้านหินลาด ต�าบลแวงน่าง อ�าเภอเมือง 

จังหวัดมหาสารคาม

 2.  เพื่อศึกษาความแตกต่างของลักษณะทางประชากรศาสตร์ที่มีความคิดเห็นเกี่ยวกับกลยุทธ์เทคนิคการขายของกลุ่มเพาะเห็ด

บ้านหินลาด ต�าบลแวงน่าง อ�าเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม 

 3.  เพื่อพัฒนากลยุทธ์เทคนิคการขายของกลุ่มเพาะเห็ดบ้านหินลาด ต�าบลแวงน่าง อ�าเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม

3.  สมมติฐานการวิจัย 

 ผู้ประกอบการที่มี เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา รายได้ต่อเดือน แตกต่างกัน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับ กลยุทธ์เทคนิคการ

ขายของกลุ่มเพาะเห็ดบ้านหินลาด ต�าบลแวงน่าง อ�าเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม ไม่แตกต่างกัน
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4. แนวคิดทฤษฎีและงานวิจันที่เกี่ยวข้อง

 ผู้วิจัยได้ศึกษาแนวคิดทฤษฎีกลยุทธ์เทคนิคการขายจากนักวิชาการหลายท่านดังต่อไปนี้

 4.1  ความหมายกลยุทธ์เทคนิคการขาย มีนักวิชาการหลายท่านได้ให้ความหมายของค�าดังกล่าว ต่อไปนี้

  วารินทร์ สินสูงสุด (2525:7) กล่าวว่า กลยุทธ์เทคนิคการขาย เป็นกระบวนการขายเป็นการให้บริการ ชักจูงใจ เป็นการติดต่อ

สื่อสาร การแก้ปัญหา หรือสนองความต้องการให้เกิดความพึงพอใจ และการให้ศึกษา

  สุวิทย์ เปียผ่อง (2530:93) กลยุทธ์เทคนิคการขาย หมายถึง เป็นกระบวนที่ใช้บุคคล หรือมิได้ใช้บุคคลเข้าช่วยหรือชักจูง 

ผู้ที่อาจเป็นลูกค้า ให้ซื้อสินค้าหรือบริการและท�าให้การเปลี่ยนแปลงความเป็นเจ้าของเกิดขึ้น 

  มหาวิทยาลัยรามค�าแหง (2532:222) กล่าวว่า กลยุทธ์เทคนิคการขาย เป็นขั้นตอนต่าง ๆ ในการด�าเนินการขายนับตั้งแต่เริ่ม

แรกไปจนถึงสิ้นสุดการขาย ที่นักขายจะต้องปฏิบัติให้เป็นผลส�าเร็จ

  จุฑา เทียนไทย (2533:80) กล่าวว่า กลยุทธ์เทคนิคการขาย หมายถึง เทคนิคการขายนั้นถือเป็นเรื่องที่เน้นหนักไปทางด้าน

เชิงปฏบิตัขิองพนกังานขายส่วนบคุคลหรอืวธีิการทีเ่กดิขึน้จรงิเสียมากกว่า ซ่ึงเป็นเหตกุารณ์ท่ีพนักงานจะต้องประสบและด�าเนนิการอยูเ่สมอ

ในแต่ละวัน เพื่อโน้มน้าวให้เกิดการซื้อขายสินค้า

  ทินวัฒน์ มฤคพิทักษ์ (2543:39) กล่าวว่า กลยุทธ์เทคนิคการขาย หมายถึง กระบวนการการวิเคราะห์ความจ�าเป็นและความ

ต้องการของผูมุ้ง่หวงั และช่วยให้เขาค้นพบว่า ความจ�าเป็นและความต้องการของเขา จะได้รบัการตอบสนองอย่างพงึพอใจด้วยการซือ้สนิค้า 

บริการ หรือความคิดที่นักขายเสนอ

  ส�าอางค์ งามวิชา (2539:424) กล่าวว่า กลยุทธ์เทคนิคการขาย หมายถึง ขั้นตอนที่พนักงานขายใช้ เพื่อให้การขายประสบ

ความส�าเร็จอย่างเป็นขั้นเป็นตอนและมีศิลปะ

  อนุวัฒน์ มลายอริศูนย์ (2543:7) กล่าวว่า กลยุทธ์เทคนิคการขาย หมายถึง การที่เราพยายามจะโน้มน้าวจิตใจของลูกค้าให้

ซื้อสินค้า/บริการของเรา เพื่อตอบสนองความต้องการของเขา 

  สุปัญญา ไชยชาญ (2536:2) กล่าวว่า กลยุทธ์เทคนิคการขาย หมายถึง การวางแผน การสั่งงาน การครอบคลุมการขายด้วย

ตัวบุคคล ซึ่งรวมถึง การสรรหาพนักงานขาย การคัดเลือกพนักงานขาย การฝึกอบรมพนักงานขาย การจ่ายค่าตอบแทนพนักงานขาย  

และการจูงใพนักงานขาย

  สมชาติ กิตยรรยง (2543:1) กลยุทธ์เทคนิคการขาย หมายถึง การวางแผน การส่ังงาน การครบคุมการขายด้วยตัวบุคคล  

ซึ่งรวมถึงการสรรหาพนักงานขาย การคัดเลือก การฝึกอบรม การมอบหมายงาน การก�าหนดเส้นทางขาย การควบคุม การจ่ายค่าตอบแทน 

และการจูงใจพนักงานขาย

  ศรินทิพย์ ไตรเกษม (2560:10) กลยุทธ์เทคนิคการขาย หมายถึง การวางแผน การสั่งงาน การครบคุมการขายด้วยตัวบุคคล 

ซึ่งรวมถึงการสรรหาพนักงานขาย การคัดเลือก การฝึกอบรม การมอบหมายงาน การก�าหนดเส้นทางขาย การควบคุม การจ่ายค่าตอบแทน 

และการจูงใจพนักงานขาย

  สรุปได้ว่า กลยุทธ์เทคนิคการขาย หมายถึง เทคนิคการขายนั้นถือเป็นเรื่องที่เน้นหนักไปทางด้านเชิงปฏิบัติของพนักงานขาย

ส่วนบุคคลหรือวิธีการท่ีเกิดข้ึนจริงเสียมากกว่าเป็นศิลปะการชักจูงใจ ให้คนอื่นเห็นด้วยหรือกระท�าตามความคิดของเรา โดยมุ่งที่จะชักจูง

และช่วยเหลือให้ผู้บริโภคที่เป็นลูกค้ามุ่งหวังให้ได้ซื้อสินค้า/บริการ 

 4.2  ความส�าคัญของเทคนิคการขาย

  วตัถปุระสงค์ของความพยายามทางการขายทางการตลาดกเ็พือ่ทีจ่ะเพิม่ก�าไรจากการขาย โดยท�าให้ตลอดผูซ้ือ้ได้รบัความพงึ

พอใจมากที่สุด (สุวิทย์ เปียผ่อง, 2530:93) งานด้านการขายจัดว่าเป็นงานที่ต้องอาศัยทั้งศาสตร์และศิลป์ กล่าวคือผู้ที่ท�างานด้านการขาย

ต้องมีวิชาความรู้ด้านต่างๆ ที่จะสนับสนุนงานด้านการขาย ซึ้งเรียกว่า “ศาสตร์” และต้องมีความสามารถที่จะพูด ท�ากิจกรรม ท�าการสาธิต

การเสนอขาย การตอบโต้แย้ง การโน้มน้าวใจ การจูงใจการจักจูงใจ ผู้ที่คาดว่าจะเป็นลูกค้าและลูกค้าเป้าหมายให้เกิดความต้องการในสิ่งที่

เสนอแก่ตลาดนัน้ (อริาวฒัน์ ชมระกา, 2542:หน้า 40) เมือ่ลูกค้าซือ้ไปแล้ว พนกังานขายไม่ควรขาดการตดิต่อ ต้องแวะเยีย่มลูกค้าตามโอกาส

อันควร เพ่ือความมันใจว่าระดับความพึงพอใจท่ีลูกค้ามีต่อการบริโภคผลิตภัณฑ์ในระดับสูง และเพื่อขยายผลหาลูกค้าใหม่ต่อไป (สุปัญญา 

ไชยชาย,2530:หน้า 34) กจิกรรมทางการตลาดทีก่ระตุน้การซือ้ของผูบ้รโิภค และกจิกรรมทีก่ระตุน้ให้ร้านค้าท�าการขายอย่างมปีระสทิธภิาพ

ยิง่ข้นนอกจากกจิกรรมการขายโดยบคุคล การโฆษณา และการประชาสมัพนัธ์และความพยายามในการขายแบบต่างๆทีน่อกเหนอืจากกจิกรรม

การด�าเนินงานตามปกติ (มหาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2533:หน้า 723)
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  สรุปได้ว่า เป็นกระบวนการการตัดสินความจ�าเป็นและความต้องการของผู้ที่จะเป็นลูกค้า (Prospective Customer) 

และด�าเนินการสนองสินหรือสินค้าหรือบริการ หรือความคิด โดยการจูงใจให้เขาตัดสินใจเองด้วยความพึงพอใจ 

 4.3  องค์ประกอบเทคนิคการขาย

   จุฑา เทียนไทย (2533:80) กล่าวว่า กลยุทธ์เทคนิคการขาย ประกอบด้วย ดังนี้ 1) การสรรหาผู้คาดหวัง 2) การเตรียมตัว 

เพื่อการเข้าหาผู้คาดหวัง 3) การเข้าพบผู้คาดหวัง 4) ข้อโต้แย้งทางการขาย 5) การปิดการขาย และ 6) การติดตามผล

 4.4 กรอบแนวความคิดงานวิจัย

  การศึกษาครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ศึกษาทบทวนวรรณกรรม เอกสาร และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับกลยุทธ์เทคนิคการขายของกลุ่มเพาะ

เห็ดบ้านหนิลาด ต�าบลแวงน่าง อ�าเภอเมอืง จงัหวัดมหาสารคาม เพือ่ทบทวนองค์ความรูท้ีเ่กีย่วข้องกบัเรือ่งทีจ่ะศกึษาทัง้หมด โดยองค์ความ

รู้ที่เกี่ยวข้องกับ การสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขัน โดยมีส่วยประกอบดังนี้ การสรรหาผู้คาดหวัง,การเตรียมตัวเพื่อการเข้าหาผู้คาด

หวัง,การเข้าพบผู้คาดหวัง,ข้อโต้แย้งทางการขาย,การปิดการขาย,การติดตามผล

 

 ขั้นตอนการวิจัยระยะที่ 1 ขั้นตอนการวิจัยระยะที่ 2  ขั้นตอนการวิจัยระยะที่ 3

เทคนิคการขาย

•	 การสรรหาผู้คาดหวัง

•	 การเตรียมตัวเพื่อการเข้าหาผู้คาดหวัง

•	 การเข้าพบผู้คาดหวัง

•	 ข้อโต้แย้งทางการขาย

•	 การปิดการขาย

•	 การติดตามผล

แนวทางการพัฒนา	กลยุทธ์

เทคนิคการขายของกลุ่มเพาะ

เห็ดบ้านหินลาด	ต�าบลแวงน่าง	

อ�าเภอเมือง	จังหวัด

มหาสารคาม

เพศ	อายุ	สถานภาพ	ระดับการศึกษา	รายได้ต่อเดือน

วิเคราะห์สถานการณ์

ปัจจุบันเกี่ยวกับ

กลยุทธ์เทคนิคการขายของ

กลุ่มเพาะเห็ดบ้านหินลาด	

ต�าบลแวงน่าง	อ�าเภอเมือง	

จังหวัดมหาสารคาม

5. วิธีด�าเนินการ

 การวิจัยครั้งนี้ใช้ระเบียบวิธีการวิจัยแบบผสานวิธี (Mixed Method Research Design) ประกอบด้วยการศึกษาเชิงคุณภาพและ

การศึกษาเชิงปริมาณ โดยวิธีด�าเนินการวิจัยแบ่งออกเป็น ขั้นตอนการวิจัย 3 ระยะ ดังนี้

 ขั้นตอนการวิจัยระยะที่ 1 การวิเคราะห์สถานการณ์ปัจจุบันเกี่ยวกับกลยุทธ์เทคนิคการขายของกลุ่มเพาะเห็ดบ้านหินลาด  

ต�าบลแวงน่าง อ�าเภอเมอืง จงัหวดัมหาสารคาม เพ่ือศกึษาให้เข้าใจสถานการณ์ปัจจบุนัเกีย่วกบักลยทุธ์เทคนคิการขายของกลุ่มเพาะเห็ดบ้าน

หินลาด ต�าบลแวงน่าง อ�าเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

 วิธีการวิจัย การวิจัยขั้นตอนนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research)

 ผู้ให้ข้อมูล ผู้ใหญ่พิชิต รัตนเจริญ ประธานกลุ่มเพาะเห็ดบ้านหินลาด ต�าบลแวงน่าง อ�าเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม สัมภาษณ์

เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม พ.ศ. 2563 ณ ที่ท�าการผู้ใหญ่บ้านหินลาด ต�าบลแวงน่าง อ�าเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม

 เครื่องมือการวิจัย คือ การสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง (Structured Interview) โดย รูปแบบการ

 สมัภาษณ์แบบมโีครงสร้าง เป็นการก�าหนดประเดน็โครงสร้างข้อค�าถามทีม่คี�าถาม แน่นอนตายตวั ผูว้จิยัได้ใช้ข้อค�าถามแบบปลาย

เปิด (Open-ended Questions) ในสัมภาษณ์เฉพาะ ประเด็นที่ส�าคัญๆ คือ สภาพการณ์ปัจจุบันเกี่ยวกับกลยุทธ์เทคนิคการขายของกลุ่ม

เพาะเห็ดบ้านหินลาด ต�าบลแวงน่าง อ�าเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม

 การเก็บข้อมูล เพื่อให้ได้ข้อมูลที่เจาะลึกมีความถูกต้องและครบถ้วนสมบูรณ์ โดยขั้นแรก จะเริ่มด�าเนินการเก็บข้อมูลจากเอกสาร

จากนั้นจะใช้วิธีการเก็บข้อมูลจากกลุ่มผู้ให้ข้อมูล โดยการสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง (Structured Interview) เป็นวิธีการหลักในการเก็บ

รวบรวมข้อมูล 
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 การวิเคราะห์ข้อมูล ใช้วิธีการวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) เพื่อจัดหมวดหมู่ ของเนื้อหา (Category) จากน้ันน�ามา

สังเคราะห์เชิงระบบ (Systematic synthesis) เพื่อหาประเด็น ร่วมหรือประเด็นหลักและอธิบายเนื้อ

 ขั้นตอนการวิจัยระยะที่ 2 ศึกษาความแตกต่างของลักษณะทางประชากรศาสตร์ ที่มีความคิดเห็นเกี่ยวกับกลยุทธ์เทคนิคการขาย

ของกลุ่มเพาะเห็ดบ้านหินลาด ต�าบลแวงน่าง อ�าเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม มีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

 วิธีการวิจัย การวิจัยขั้นตอนนี้เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ (Qualitative Research)

กลุ่มตัวอย่าง คือ ผู้ประกอบการกลุ่มเพาะเห็ดบ้านหินลาด ต�าบลแวงน่าง อ�าเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม ที่ทราบจ�านวนสมาชิกผู้ประกอบ

การที่แน่นอน ในการก�าหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างด้วยทฤษฎีแบบเจาะจง ได้จ�านวน 40 คน

 เครื่องมือการวิจัย คือ แบบสอบถาม (Questionnaire) เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บ รวบรวมข้อมูลที่ผู้วิจัยประยุกต์ขึ้นจากการ

สัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง และความรู้ที่ได้จากการทบทวน วรรณกรรมที่เกี่ยวข้องการตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือการวิจัย ผู้วิจัยตรวจ

สอบความเที่ยงตรงตาม เน้ือหา (Content Validity) โดยวิธีการหาความสอดคล้องระหว่างข้อค�าถามกับวัตถุประสงค์ (Index of  

Congruence : IOC) เลือกค�าถามที่มีค่า IOC ตั้งแต่ 0.67 ขึ้นไป จากนักวิชาการและผู้เชี่ยวชาญ 3 ท่าน และวิเคราะห์ค่าความเชื่อมั่นของ

แบบสอบถาม (Reliability Analysis) เพื่อพิจารณาค่าสัมประสิทธิ์อัลฟาของครอนบาคส์ (Cornbrash’s Alpha) ของแบบสอบถามโดยรวม

มีค่า .837 และทุกข้อค�าถามมีค่าเกิน 0.70 ซึ่งเป็นค่าที่ยอมรับได้ (Hair et al., 2006) 

 การเก็บข้อมูล ผู้วิจัยจะน�าเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบสอบถาม (Questionnaire) ที่ได้มีการตรวจสอบคุณภาพของเครื่อง

มือการวิจัยแล้ว ไปด�าเนินการส�ารวจข้อมูล เพื่อเก็บข้อมูลจาก ผู้ประกอบการกลุ่มเพาะเห็ดบ้านหินลาด ต�าบลแวงน่าง อ�าเภอเมือง จังหวัด

มหาสารคาม

 การวเิคราะห์ข้อมลู ในวเิคราะห์ข้อมลูโดยใช้สถิตเิชงิพรรณนา (Descriptive Analysis) น�าเสนอในรปูของค่าร้อยละ (Percentage) 

ค่าเฉลี่ย (Arithmetic Mean) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) และการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-way 

ANOVA)

 ขั้นตอนการวิจัยระยะที่ 3 พัฒนากลยุทธ์เทคนิคการขายของกลุ่มเพาะเห็ดบ้านหินลาด ต�าบลแวงน่าง อ�าเภอเมือง จังหวัด

มหาสารคาม มีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

 วิธีการวิจัย การวิจัยขั้นตอนนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research)

 ผู้ให้ข้อมูล คือ ประกอบด้วย ประธานกลุ่มเพาะเห็ดบ้านหินลาด จ�านวน 1 คน และนักวิชาการ จ�านวน 2 คน 

 เครื่องมือการวิจัย คือ แบบบันทึกข้อมูลสนทนากลุ่มซ่ึงประกอบไปด้วยแนวทาง ปลายเปิดในการสนทนากลุ่มท่ีพัฒนาขึ้น 

เพื่อใช้พัฒนากลยุทธ์เทคนิคการขายของกลุ่มเพาะเห็ดบ้านหินลาด ต�าบลแวงน่าง อ�าเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม

 การเก็บข้อมูล ขั้นตอนนี้ใช้วิธีการการสนทนากลุ่ม (Focus Group Discussion) เพื่อ น�าไปสู่การพัฒนากลยุทธ์เทคนิคการขาย

ของกลุ่มเพาะเห็ดบ้านหินลาด ต�าบลแวงน่าง อ�าเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม การวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อพัฒนากลยุทธ์เทคนิคการขายของ

กลุ่มเพาะเห็ดบ้านหินลาด ต�าบลแวงน่าง อ�าเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม โดยการสนทนากลุ่มของสมาชิกกลุ่มเพาะเห็ดบ้านหินลาด  

และ นักวิชาการประกอบด้วย การจัดระเบียบข้อมูล การแสดงข้อมูล สรุป และตรวจสอบความถูกต้อง ของผลวิจัย

6. ผลการศึกษา 

 ผู้วิจัยสรุปข้อค้นพบตามวัตถุประสงค์การวิจัย ดังนี้

 1.  สรปุผลข้อค้นพบตามวตัถุประสงค์การวจิยัท่ี 1 เพือ่วเิคราะห์สถานการณ์ปัจจบุนัเกีย่วกบักลยทุธ์เทคนคิการขายของกลุ่ม

เพาะเห็ดบ้านหินลาด ต�าบลแวงน่าง อ�าเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม พบว่า สถานการณ์ปัจจุบันเกี่ยวกับเทคนิคการขายของกลุ่มเพาะ

เห็ดบ้านหินลาด ต�าบลแวงน่าง อ�าเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม ประกอบด้วย ด้านการแสวงหาลูกค้ามุ่งหวัง ควรมีการคัดเลือกและเพิ่ม

บคุลากรทีล่งพืน้ทีใ่นการแสวงหาลกูค้าใหม่ๆ ด้านการเตรยีมตวัก่อนเข้าพบ ควรมกีารเตรยีมข้อมลูก่อนเข้าพบลกูค้า ด้านการเข้าพบลกูค้า

มุ่งหวัง ควรมีการเพิ่มเทคนิคให้กับสมาชิกเพื่อใช้ในการให้ข้อมูลให้แก่ลูกค้า ด้านการขจัดข้อโต้แย้ง ควรมีการจัดเตรียมข้อมูลเพ่ือท่ีจะ

สามารถตอบค�าถามหรือข้อสงสัยให้กับลูกค้าได้ ด้านการปิดการขาย ขาดเทคนิคในการพูดโน้มชักจูงใจให้เกิดความต้องการในตัวสินค้า  

ด้านการติดตามผล ไม่สามารถติดต่อดูแลหลังการขายให้แก่ลูกค้าได้ทั้งหมด

 2.  สรุปผลข้อค้นพบการศึกษากลยุทธ์เทคนิคการขายของกลุ่มเพาะเห็ดบ้านหินลาด ต�าบลแวงน่าง อ�าเภอเมือง จังหวัด

มหาสารคาม พบว่า ผู้ประกอบการของกลุ่มเพาะเห็ดบ้านหินลาด มีคิดเห็นเกี่ยวกับกลยุทธ์เทคนิคการขายโดยมีภาพรวมอยู่ในระดับมาก 
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( =3.84,S.D=0.33) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านเรียงค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย ดังนี้ ด้านการเตรียมตัวก่อนการเข้าพบ ( =3.89,S.D=0.39) 

ด้านการปิดการขาย ( =3.86,S.D=0.41) ด้านการเข้าพบลูกค้ามุ่งหวัง ( =3.83,S.D=0.45) ด้านการขจัดข้อโต้แย้ง ( =3.83,S.D=0.37)  

ด้านการติดตามผล ( =3.82,S.D=0.46) ด้านการแสวงหาลูกค้ามุ่งหวัง( =3.81,S.D=0.45) และผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ผู้ประกอบ

การที่มี เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา และรายได้ต่อ ที่แตกต่างกัน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับกลยุทธ์เทคนิคการขายของกลุ่มเพาะเห็ด

บ้านหินลาด ต�าบลแวงน่าง อ�าเภอเมือง จังหวัดมหาสารคามไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

 3.  สรุปผลข้อค้นพบแนวทางการพัฒนากลยุทธ์เทคนิคการขายของกลุ่มเพาะเห็ดบ้านหินลาด ต�าบลแวงน่าง อ�าเภอเมือง 

จังหวัดมหาสารคาม พบว่า กลุ่มเพาะเห็ดบ้านหินลาด ต�าบลแวงน่าง อ�าเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม ควรมีการพัฒนากลยุทธ์เทคนิคการ

ขาย โดยเรียงล�าดับดังนี้ 

  1.  ด้านการแสวงหาลูกค้ามุ่งหวัง (Prospecting) เนื่องจากกลุ่มเพาะเห็ด ซึ่งส่วนใหญ่เป็นกลุ่มพ่อค้าส่งเพื่อมารับสินค้าไป

จ�าหน่ายเป็นครั้งๆ จึงท�าให้มีฐานลูกค้ามุ่งหวังไว้ไม่เยอะ ยอดขายสินค้าของกลุ่มเพาะเห็ดจึงยังมีไม่มาก

  2.  ด้านการเตรยีมตวัก่อนเข้าพบ ควรมกีารมกีารจดัหาและมกีารจดัเตรยีมข้อมลู และผลติภณัฑ์ของกลุม่เพือ่น�าเสนอให้แก่

ลูกค้าได้ดู

  3.  ด้านการเข้าพบลูกค้ามุ่งหวัง ควรมีการเพิ่มเทคนิคการขายให้แก่สมาชิก เนื่องจากสมาชิกในกลุ่มเพาะเห็ดยังขาดเทคนิค

ในการให้ข้อมูล ท�าให้ลูกค้าได้รับสารที่บิดเบือน ได้รับข้อมูลไม่ครบ

  4.  ด้านการขจัดข้อโต้แย้ง ควรมกีารมกีารศกึษาข้อมลูให้ครบถ้วน เพือ่เตรยีมตัวให้พร้อมในการให้ค�าตอบลกูค้าในสิง่ทีล่กูค้า

สงสัย และสามารถตอบค�าถามได้ชัดเจน

  5.  ด้านการปิดการขาย ควรมีการเพิ่มเทคนิคในการชักชูงใจ เนื่องจากสมาชิกยังขาดเทคนิคในการพูดโน้มชักจูงใจ 

ในการท�าให้ลูกค้าเห็นถึงความจ�าเป็นของสินค้า และเกิดความต้องการในตัวสินค้า

  6.  ด้านการติดตามผล ควรมีการติดตามผล และสอบถามความพึงพอใจของลูกค้าถึงผลที่ได้รับหลังจากที่มีการซื้อสินค้า  

และบริโภคสินค้า

7.  อภิปรายผลการวิจัย

 ผู้วิจัยอภิปรายผลการวิจัย ดังนี้

 1.  เพื่อศึกษาเทคนิคการขายของกลุ่มเพาะเห็ดบ้านหินลาด ต�าบลแวงน่าง อ�าเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม พบว่า ผู้ประกอบ

การของกลุม่เพาะเหด็บ้านหนิลาด ต�าบลแวงน่าง อ�าเภอเมอืง จงัหวดัมหาสารคาม มคีดิเหน็เกีย่วกบัเทคนคิการขายโดยมภีาพรวมอยูใ่นระดบั

มาก ( =3.84,S.D=0.33) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านเรียงค่าเฉล่ียจากมากไปหาน้อย ดังน้ี ด้านการเตรียมตัวก่อนการเข้าพบ ( =3.89, 

S.D=0.39) ด้านการปิดการขาย ( =3.86,S.D=0.41) ด้านการเข้าพบลูกค้ามุ่งหวัง ( =3.83,S.D=0.45) ด้านการขจัดข้อโต้แย้ง ( =3.83, 

S.D=0.37) ด้านการติดตามผล ( =3.82,S.D=0.46) ด้านการแสวงหาลูกค้ามุ่งหวัง ( =3.81,S.D=0.45) ซึ่งไม่สอดคล้องกับงานวิจัยของ สุ

รัตน์ธิดา กาญจนนพวงศ์ (2559)ได้ท�าการศึกษา เรื่องผลการเรียนรู้แบบผสมผสานโดยใช้โปรแกรมบทเรียนแบบสถานการณ์จ�าลอง กับการ

เรยีนแบบปกต ิทีส่่งเสรมิความคดิสร้างสรรค์ เรือ่งเทคนคิการขาย ระดบัชัน้ประกาศนยีบตัรวชิาชพี (ปวช.) พบว่า หลงัเรยีนด้วยกระบวนการ

จดัการเรยีนรูแ้บบผสมผสานโดยใช้โปรแกรมบทเรยีนทีผู่วิ้จยั สร้างขึน้ ผูเ้รยีนมคีวามพงึพอใจโดยเฉลีย่เท่ากบั 4.70 โดยภาพรวมอยูใ่นระดบั

พึงพอใจมากที่สุด เนื่องจาก เทคนิคการขายนั้นถือเป็นเรื่องที่เน้นหนักไปทางด้านเชิงปฏิบัติของพนักงานขายส่วนบุคคลหรือวิธีการที่เกิดขึ้น

จริงเสียมากกว่า ซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่พนักงานจะต้องประสบและด�าเนินการอยู่เสมอในแต่ละวัน (จุฑา เทียนไทย, 2533:80)  

 2. การพฒันากลยทุธ์เทคนคิการขายของกลุม่เพาะเหด็บ้านหนิลาด ต�าบลแวงน่าง อ�าเภอเมอืง จังหวดัมหาสารคาม พบว่ากลยทุธ์

เทคนิคการขายของกลุ่มเพาะเห็ดบ้านหินลาด ต�าบลแวงน่าง อ�าเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม ที่ต้องพัฒนาอันดับแรกคือ ด้านการแสวงหา

ลกูค้ามุง่หวงั ( =3.81,S.D=0.45) เมือ่พจิารณาการพฒันาเป็นอนัดบัแรกทีต้่องพฒันา คอื 1)ผูป้ระกอบการมกีารแสวงหากลุม่ลกูค้าใหม่ เพือ่

เป็นการเพิ่มยอดขายสินค้าในอนาคต 2) ควรมีการให้ความส�าคัญกับการแสวงหาลูกค้าเพิ่มมากยิ่งขึ้น 3)รวบรวมรายชื่อของลูกค้า เพื่อที่จะ

ช่วยให้สามารถท�าการขายสนิค้าได้อย่างครบถ้วน ซึง่ไม่สอดคล้องกบังานวจิยัของ ดวงใจ ธรรมนภิานนท์(2557, 64-72) ได้ท�าการศึกษาเรือ่ง 

กลยุทธ์การตลาดผลิตภัณฑ์ความงามผ่านช่องทางการค้าแบบดิจิทัล พบว่า หลังเรียนด้วยกระบวนการจัดการเรียนรู้แบบผสมผสานโดยใช้

โปรแกรมบทเรียนที่ผู้วิจัย สร้างขึ้น ผู้เรียนมีความพึงพอใจโดยเฉล่ียเท่ากับ 4.70 โดยภาพรวมอยู่ในระดับพึงพอใจมากที่สุด เนื่องจาก  

การแสวงหาลูกค้ามุ่งหวัง หมายถึง พนักงานขายประเภทนี้จะต้องเสาะแสวงหาผู้ที่คาดว่าจะเป็นลูกค้าใหม่ เข้าพบกระตุ้นให้ลูกค้าเกิดความ

ต้องการสินค้าของบริษัท ให้พิจารณาสั่งซื้อ ในปัจจุบันหรือในอนาคตอันใกล้ (สุวิทย์ เปียผ่อง, 2530:93) 
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8.  สรุปและข้อเสนอแนะ

 สรุปและข้อเสนอแนะเก่ียวกบักลยทุธ์เทคนคิการขายของกลุม่เพาะเหด็บ้านหนิลาด ต�าบลแวงน่าง อ�าเภอเมอืง จงัหวดัมหาสารคาม

 1.  เนื่องจากกลุ่มเพาะเห็ดบ้านหินลาด มีจ�านวนสมาชิกในกลุ่มจ�านวนที่จ�ากัด ไม่เพียงพอต่อการน�าสินค้าเพื่อไปจ�าหน่ายเอง  

จึงได้มีการสรรหาลูกค้ามุ่งหวังส่วนใหญ่เป็นกลุ่มพ่อค้าส่งเพื่อมารับสินค้าไปจัดจ�าหน่ายครั้งละมากๆ

 2.  ควรมีการมีการจัดหาและมีการจัดเตรียมข้อมูล วัสดุอุปกรณ์ และผลิตภัณฑ์ของกลุ่มเพื่อน�าเสนอให้แก่ลูกค้าได้ดู

 3.  ควรมีการเพิ่มเทคนิคการขายให้แก่สมาชิก เนื่องจากสมาชิกในกลุ่มเพาะเห็ดยังขาดเทคนิคในการให้ข้อมูล ท�าให้ลูกค้าได้รับ

สารที่บิดเบือน ได้รับข้อมูลไม่ครบ

 4.  ควรมีการมีการศึกษาข้อมูลให้ครบถ้วน เพื่อเตรียมตัวให้พร้อมในการให้ค�าตอบลูกค้าในสิ่งที่ลูกค้าสงสัย และสามารถตอบ

ค�าถามได้ชัดเจน

 5.  ควรมีการเพิ่มเทคนิคในการชักชูงใจ เนื่องจากสมาชิกยังขาดเทคนิคในการพูดโน้มชักจูงใจ ในการท�าให้ลูกค้าเห็นถึงความ

จ�าเป็นของสินค้า และเกิดความต้องการในตัวสินค้า

 6.  ควรมีการติดตามผล และสอบถามความพึงพอใจของลูกค้าถึงผลที่ได้รับหลังจากที่มีการซื้อสินค้า และบริโภคสินค้า
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อิทธิพลของการบอกต่อที่มีต่อทัศนคติและความตั้งใจเรียน MBA

Influence of WOM on Attitude towards Intention to study MBA

ปาลิตา ปรีชาเดชเจริญ 

1Palita Preechadechcharern

บทคัดย่อ

 งานวิจัยน้ีมีวัตถุประสงค์ในการศึกษาเก่ียวกับอิทธิพลของการบอกต่อแบบปากต่อปาก (WOM) ท่ีมีต่อทัศนคติและความตั้งใจ 

ในการเลือกเรียน MBA โดยมีขอบเขตการศึกษาอยู่ในประเทศไทย และมีพื้นฐานจากทฤษฎีพฤติกรรมตามแผน (Theory of Planned  

Behavior: TPB) จากการทบทวนวรรณกรรมพบว่างานวิจัยส่วนใหญ่อยู่ในภาคธุรกิจการท่องเที่ยวและบริการ ผู้วิจัยจึงเห็นช่องว่าง 

ในงานวิจัยจึงได้น�ามาประยุกต์เป็นกรอบแนวคิดวิจัยดังนี้ เพื่อเป็นประโยชน์ต่อธุรกิจการศึกษาของมหาวิทยาลัยในอนาคต

ค�าส�าคัญ: การบอกต่อ ทัศนคติ ความตั้งใจ บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต

Abstract

 This paper studied the impact of the word of mouth (WOM) which influenced the determination and attitude 

of the students towards doing an MBA degree in Thailand. The study confined a search delimitation within Thailand 

and utilized the Theory of Planned Behavior (TPB) as a research tool. After several literature reviews, we found that 

many WOM researches were mainly focused in tourism sector, which left gaps in many other field of studies. As a 

result, the author adopted several WOM studies inside the study framework with the hope that this paper would 

benefit the university’s educational business in the future to come.

Keywords: word of mouth, attitude, intention, MBA

บทน�า

 เมื่อใบปริญญาเปรียบเสมือนใบเบิกทางส�าหรับสังคมไทยที่จะช่วยให้มีอนาคตที่ดีขึ้น หางานท�าได้ง่ายข้ึน และปริญญาตรีอาจไม่

เพียงพอ การเรียนต่อในระดับปริญญาโทจึงเป็นอีกทางเลือกหนึ่งของเด็กจบใหม่ และผู้ที่ท�างานแล้วต้องการเพิ่มพูนทักษะของตน การเรียน 

MBA (Master of business Administration) หรือปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต เป็นหลักสูตรที่เน้นให้ผู้ศึกษามีความรู้ความสามารถ

ในสายงานธุรกิจและการบริหารในหลายๆด้าน อีกทั้งผู้ที่จบจากสาขาวิชาอื่นก็สามารถเรียนต่อได้ จึงท�าให้ MBA ได้รับความนิยมเป็นอันดับ

ต้นๆ มหาวิทยาลัยทั้งภาครัฐและเอกชนต่างเปิดหลักสูตร MBA เพื่อหารายได้เข้ามหาวิทยาลัย แต่เมื่อยุคสมัยและสถานการณ์ทางเศรษฐกิจ

มีการเปลี่ยนแปลง ตลาดแรงงานมีความต้องการผู้เชี่ยวชาญมากขึ้น (ทิวา ดอนลาว, สมพร เฟื่องจันทร์, เพ็ญศรี ฉิรินัง และวิวัฒน์ กรมดิษฐ์, 

2021) ค่านิยมของวุฒิการศึกษาลดลง ไม่ยึดติดใบปริญญา(thaipost,2561) ส่งผลให้ทัศนคติต่อการเรียน MBA เปลี่ยนไป ท�าให้เกิดความ

ไม่สมดุลระหว่างตลาด จากที่เคยเป็นอุปสงค์ส่วนเกิน (Over Demand) กลายมาเป็นอุปทานส่วนเกิน (Over Supply) 

 จ�านวนของนักศึกษาระดับปริญญาโทในสถานศึกษาของรัฐบาลและเอกชน ช่วงปีการศึกษา 2558-2562 มีแนวโน้มลดลงอย่างต่อ

เนื่อง ในปี 2558 จ�านวน 159,165 คน ปี 2559 จ�านวน 147,510 คน ปี 2560 จ�านวน 127,999 คน ปี 2561 จ�านวน 109,268 คน  

และในปี 2562 เพียง 95,461 คน (ส�านักงานสถิติแห่งชาติ, 2563) ในช่วงปีการศึกษา 2557-2559 มีผู้ส�าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทกว่า 

30,000 คน ต่อปี ซึง่ MBA เป็นสาขาทีม่ากทีส่ดุ คดิเป็นร้อยละ 20 ของผูจ้บการศกึษาระดบัปรญิญาโท (ส�านกังานคณะกรรมการอุดมศึกษา, 

2560) และโครงสร้างประชากรไทยได้เปลี่ยนแปลงเข้าสู่ยุคเกิดน้อย อายุยืน หรือสังคมสูงอายุ (Aging Society) พบว่าในปี 2523 ประชากร

วัยเด็กลดลงลดเหลือ 38.3% ปี 2553 19.2% และคาดว่าในอีก 20 ปีข้างหน้า ลดลงถึง 16% (กองทุนประชากรแห่งสหประชาชาติ, 2558) 

รวมถงึ Digital disruption ทีเ่ทคโนโลยเีข้ามามีบทบาท ท�าให้ผูค้นสามารถเข้าถงึการเรยีนรูใ้นรปูแบบต่างๆนอกห้องเรยีนได้อย่างอสิระมาก

ขึน้ (อานนท์ ศกัดิว์รวชิญ์, 2563) ซ่ึงจากทีก่ล่าวมามผีลกระทบโดยตรงต่อมหาวทิยาลัย ท�าให้ต้องมปีรบัตวัและพร้อมรบัมอืกบัปัญหาดงักล่าว
 

1 นิสิตระดับปริญญาโท หลักสูตรบริหารธุริกจมหาบัณฑิต คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
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 ท่ามกลางสถานการณ์การแข่งขันที่รุนแรงมากขึ้น จากการเปลี่ยนแปลงของหลายๆปัจจัย สถานศึกษาต่างหากลยุทธ์ต่างๆ มาใช้ 

เช่น การลดค่าธรรมเนียมการศึกษา การปรับหลักสูตรให้มีความทันสมัย และเจาะจงในแต่ละสาขาวิชา เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของ

ผู้ศึกษามากขึ้น หรือกระทั่งการโฆษณาในรูปแบบต่างๆ ซ่ึงในปัจจุบันผู้บริโภคเช่ือถือและไว้ใจข่าวสารจากโฆษณาลดลงอย่างเห็นได้ชัด 

แต่การบอกต่อแบบปากต่อปาก (WOM) กลับสามารถสร้างความน่าเช่ือถือให้แก่กลุ่มผู้บริโภคได้เป็นอย่างดี ซึ่งถือเป็นเรื่องส�าคัญและเป็น

ประโยชน์อย่างมาก (Jalilvand & Samiei, 2012) มีการวิจัยพบว่าคนเพียง 14% เท่านั้นที่เชื่อข้อมูลจากสื่อโฆษณา และที่น่าแปลกใจคือ

ทุกๆ 9 ใน 10 คน ของผู้บริโภคจะเชื่อถือข้อมูลจากคนที่มีความสัมพันธ์กัน อย่างเพื่อน หรือเพื่อนร่วมงาน เนื่องจากเป็นกลุ่มคนที่ไม่มีส่วน

ได้ส่วนเสียจากสินค้าหรือการบริการนั้น (Nakhaee & Kheiri, 2012) แสดงให้เห็นว่าการบอกต่อ (WOM) มีอิทธิพลมากกว่าวิธีการสื่อสาร

แบบอืน่อย่างการโฆษณา ซึง่อธบิายเป็นเหตเุป็นผลได้ว่าข้อมลูทีน่่าเชือ่ถอืได้มาจากการสือ่สารโดยการบอกต่อ (Mauri and Minazzi, 2013; 

Browning and Sparks, 2011) การบอกต่อจึงเป็นเครื่องมือการตลาดที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดทางหนึ่ง (Bansal&Voyer, 2000)

 จากที่กล่าวมาข้างต้นผู้วิจัยจึงสนใจศึกษาเกี่ยวกับผลกระทบของการบอกต่อ (WOM) ที่ส่งผลต่อทัศนคติ (attitude) และความ

ตัง้ใจศกึษา MBA (Intention to do MBA) ของผูบ้รโิภค ซึง่งานวจิยันีจ้ะเป็นประโยชน์ต่อคณะบรหิารธรุกจิบณัฑติ (MBA) ของมหาวทิยาลยั

น�าปรับใช้เป็นกลยุทธ์เพื่อความได้เปรียบในการแข่งขัน ซึ่งในงานวิจัยนี้ศึกษาจากมุมมองของ นักศึกษาบริหารธุรกิจบัณฑิต ในประเทศไทย

 วัตถุประสงค์ในการวิจัย

 เพื่อศึกษาความสัมพันธ์และผลกระทบระหว่างการบอกต่อและทัศนคติต่อการเรียน MBA

 เพื่อศึกษาความสัมพันธ์และผลกระทบระหว่างทัศนคติต่อการเรียน MBA และความตั้งใจเรียน MBA

 เพื่อเปรียบเทียบปัจจัยทางด้านประชากรศาสตร์ที่มีผลต่อการบอกต่อ และทัศนคติที่ส่งผลต่อความตั้งใจในการเรียนMBA

2. การทบทวนวรรณกรรมและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง

 2.1 การบอกต่อ (Word of mouth)

  การบอกต่อ เป็นลักษณะการสื่อสารแบบปากต่อปากระหว่างบุคคล โดยการพูดถึงแบรนด์ สินค้า หรือบริการ (Arndt, 1967) 

เป็นได้หลายรปูแบบ ทัง้การให้ข้อมลู การแสดงความคิดเหน็ การรวบรวมความคดิเหน็ และการส่งต่อความคดิเหน็ ซึง่การส่งต่อความคิดเห็น

อาจส่งผลกระทบทั้งในเชิงบวกและเชิงลบต่อธุรกิจได้อย่างรวดเร็ว (Shankar et al., 2020) ซึ่งถ้าเป็นเชิงบวก ก็จะสามารถช่วยบริษัทลดค่า

ใช้จ่ายในการท�าการตลาด (Singh and Pandya, 1991) และดึงดูดลูกค้าใหม่ได้เป็นอย่างดี แต่ถ้าเป็นเชิงลบจะมาในลักษณะของการร้อง

เรียน (Buttle, 1997) ซึ่งส่งผลให้ความน่าเชื่อถือของบริษัทที่โฆษณาไว้ลดลงได้ (Reichheld and Sasser, 1990) 

  Walsh, Moorhouse, Dunnett and barry (2015); Harahap, Hurriyati, Gaffar and Amanah (2018) ศึกษาเกี่ยวกับ

การบอกต่อในบริบทการเลือกสถานที่เรียน พบว่า การบอกต่อ หลักสูตรและชื่อเสียงของมหาวิทยาลัยมีผลต่อการเลือกที่เรียน แต่ค่าใช้จ่าย

ในการศึกษากลับไม่มีผลต่อการเลือกที่เรียน 

  การบอกต่อ (WOM) มีอิทธิพลต่อผู้บริโภคในการเลือกซื้อสินค้าและบริการ อีกทั้งยังใช้เป็นการอ้างอิงหรือการแนะน�า  

เพราะโดยปกติผู้บริโภคจะตัดสินเองได้ยาก ถ้ายังไม่ได้มีการซ้ือสินค้าน้ันมาก่อน การบอกต่อจึงมีบทบาทในการสร้างความภักดี ทัศนคติ  

และพฤติกรรมผู้บริโภค ตลอดจนเป็นการลดความเสี่ยงในการซื้อสินค้า (Harahap et al., 2018; Liu and Park, 2015; Bronner and de 

Hoog, 2011; Zhang et al., 2010)

 2.2 ทัศนคติต่อMBA (Attitude towards MBA)

   MBA เป็นสาขาทีรู่จ้กักนัเป็นอย่างดสี�าหรบัการเรยีนในระดบัปรญิญาโท ซึง่หลกัสูตรออกแบบส�าหรบัคนทีม่คีวามต้ังใจท�างาน

ด้านการบริหารและการจัดการ โดยมีการสอนเกี่ยวกับทักษะต่างๆที่จ�าเป็นส�าหรับการเป็นผู้บริหาร (Baruch, 1996) นอกจากความรู้ที่ได้

จากการเรยีน MBA ยงัได้สร้างมลูค่าเพิม่ให้กบัตนเองคือมศีกัยภาพในการมรีายได้ทีส่งูขึน้และการยอมรบัจากสงัคม (Simpson, Wood and 

Altman, 2005). มีงานวิจัยในอดีตมากมายศึกษาเกี่ยวกับทัศนคติของนักศึกษาที่เกี่ยวกับปัจจัยในการเรียน MBA

  Sidin, Hussin and Soon (2003) ศึกษาเกี่ยวกับเกณฑ์ที่นักศึกษาใช้ตัดสินใจในการเรียนปริญญาโท ได้แก่คุณภาพทางด้าน

วิชาการ อุปกรณ์อ�านวยความสะดวกต่าง สภาพแวดล้อมของสถานศึกษา และปัจจัยส่วนบุคคล ซึ่งพบว่ารายได้มีผลต่อการตัดสินใจ  

และปัจจัยด้าน ค่าใช้จ่าย ระยะเวลาในการเรียน และคุณภาพการศึกษา เป็นเรื่องส�าคัญในการพิจารณาส�าหรับนักศึกษาและครอบครัว

  Simpson et al. (2005) เพศที่ต่างกัน จะมองเห็นถึงประโยชน์ที่ได้จากการเรียน MBA แตกต่างกัน เพศชายมองว่ามีความ

มัน่ใจเพิม่ขึน้จากการมทีกัษะทีส่งูขึน้ ในขณะท่ีเพศหญงิมีความมัน่ใจเพิม่ขึน้จากความรูส้กึมคีณุค่าในตนเอง และยงัพบว่าเพศชายมุง่เน้นเรือ่ง
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การลดการควบคุมและบงการ แต่ส�าหรับเพศหญิงมุ่งเน้นในเรื่องของการมีสิทธิ์มีเสียงในองค์กรมากขึ้น

  Mihail and Elefterie (2006) ศึกษาเกี่ยวกับการรับรู้ของผู้ที่เรียนจบ MBA หลักสูตรใหม่ของ ประเทศกรีซ พบว่าหลังจาก

เรยีนจบ MBA สามารถหางานใหม่ทีด่ขีึน้กว่าเดมิได้ และยงัมทีกัษะการจดัการทีด่ขีึน้ Ng, Burke and Fiksenbaum (2008) พบว่านกัศึกษา

ส่วนใหญ่ที่ตั้งใจเลือกเรียน MBA เนื่องจากต้องการพัฒนาตนเอง และคาดหวังจะได้งานที่ดี และมั่งคั่งขึ้น

ความตั้งใจ (Intention) 

  ความตั้งใจเป็นตวัแปรทีอ่ธบิายมาจากทฤษฎีพฤตกิรรมตามแผน (Theory of Planned Behavior: TPB) โดย Ajzen (1991) 

ได้อธิบายว่าพฤติกรรม (Behavior) ที่แสดงออก เป็นผลมาจากความตั้งใจ (Intention) ซึ่งมีปัจจัยหลัก 3 ประการ ที่ก่อให้เกิดความตั้งใจ 

ประกอบด้วย 1. ทัศนคติต่อพฤติกรรม (Attitude toward Behavior) 2.การคล้อยตามกลุ่มอ้างอิง (Subjective Norm) และ 3. การรับรู้

ความสามารถในการควบคุมพฤติกรรม (Perceived Behavioral Control) โดยมีโครงสร้างตามรูปที่ 1 อธิบายได้ว่าพฤติกรรมของมนุษย์จะ 

เกิดขึ้นต่อเมื่อมีความเชื่อ ซึ่งจะส่งผลต่อทัศนคติ และต่อความตั้งใจ 

รูปที่ 1 Theory of planned Behavior (Ajzen,2002)

ที่มา: https://www.researchgate.net/figure/Theory-of-Planned-Behavior-Ajzen-2002_fig1_333514820

 สมมุติฐานการวิจัย

 H1: การบอกต่อมีผลกระทบเชิงบวกต่อทัศนคติ

 H2: ทัศนคติมีผลต่อการตั้งใจเลือกเรียน MBA

3. สรุป

 งานวิจัยอธิบายถึงการบอกต่อ ซึ่งเป็นเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพมากเมื่อเทียบกับเครื่องมือการสื่อสารรูปแบบแบบอื่น ซึ่งสามารถ

สร้างความน่าเชือ่ถอืของข้อมลูให้กบัผูบ้รโิภคมากกว่าการโฆษณา อกีทัง้ยงัมกีารวจิยัว่ามผีูบ้รโิภคเพยีง 14% ท่ีเชือ่ถอืในข้อมลูของการโฆษณา 

จากการทบทวนวรรณกรรมจึงเห็นประโยชน์ของการบอกต่อที่ซึ่งอาจมีผลต่อทัศนคติของผู้บริโภค อีกทั้งการวิจัยเกี่ยวกับการบอกต่อใน 

อุตสหกรรมการศึกษาในประเทศไทยยังมีน้อย จึงสรุปกรอบแนวคิดได้ดังนี้

 

 กรอบแนวคิดวิจัย

WOM Attitude towards MBA Intention to study MBA
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Expectation Vs Reality Of A Travel Destination: 

A Case Of Nepalese Tourist Visiting Thailand

Sumedh Shakya

Abstract

This study aims to adopt ‘service quality’ in studying how the Expectation vs. Perceived Factors influences 

satisfaction which leads to re-visit intention of the Nepalese Tourists for Thailand. Factors of this study consist of  

expectation from the destination and perceived performance from the destination. These destination-based elements 

that derive the service quality are accommodation, hospitality service, service of activities and facilities and facilities 

in the airport, which are also the major touchpoints while experiencing a new destination which help to construct a 

level of satisfaction from the destination, resulting in possibility of revisit intention. SPSS program was used to analyze 

the data using a quantitative approach. To collect the data from the respondents, a convenience sampling strategy 

was used, which targeted the Nepalese travelers visiting Thailand.

The customers entertain the product with a pre-purchase expectation and have a certain result anticipated 

(Brady, 2001). The standard of the product is then solidified with their expectation. This means that when the  

customer entertains the product, they will always compare the service with the expectation that they had had. If their 

expectation matches their experience then confirmation theory occurs but in case it does not then that gap births the 

disconfirmation theory (Oliver, 1977;1980). Conceptual framework is accordingly derived to from disconfirmation  

theory. 

According to the results of the demographic analysis, most of the respondents were age group 39 to 53 years 

old male who travelled to Thailand for Leisure purposes and stayed in Thailand between 6 to 10 days. From the 

hypothesis testing, it was found that only expected accommodation, expected attributed of Thailand, and the perceived 

performance had a significant relationship with satisfaction. Only these factors had the highest influence towards  

satisfaction from a destination, whereby, the factor of perceived performance from hospitality had the strongest impact 

on satisfaction. Based on this, it is recommended that travel agents should emphasize improving the perceived  

performance of their destination to increase destination satisfaction.

Keywords: Tourism, Perceived Performance, Expectation, Service Quality of Destination, Satisfaction, Re-visit Intention.

Introduction

Background of the research

The tourism industry is constantly evolving with the establishment of digital technologies, people are now 

able to travel to places with a lot more convenience than before (Stipanuk, 1993). Nonetheless, with added pros of 

modern technology, quality of services, and availability of resources from one provider to another, the tourism  

industry has turned into one cut-throat competitive environment. The tourism and travel industry has evolved  

throughout the years, turning into something universal, popular, and a promising industry that has a substantial impact 

on the global market (Ivanov, 2007). With an extremely unpredictable and ever dynamic industry, it has led to a  

revolution and modernization of the human experience. The industry itself has contributed significantly to the current 

economic layout which prompts socio-cultural aspects to prosper, by allowing itself to become a benefactor and 

positive force in modernization and globalization (Sugiyarto, 2003). Ever since the age of technology people have been 

able to access a large pool of information just by the click of a button and as a result has become more  



588

National Research Conference 2021: NRC 2021
“Business beyond the Pandemic”

21 สิงหาคม 2564

คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

knowledgeable of their global destination choices giving them access to the myriad of technological developments 

by enabling OTA, which has led to an introduction for low budget airlines that have given access to greater travelling 

avenues which has resulted in a better-connected world or a “Global Village” if you will (Bramwell, 2003). This  

facility, however, still contains challenges that affect the long-term growth of the Travel and Tourism sectors which 

continue to have a strong presence. This study aims to evaluate the expectations that Nepalese tourist travellers in 

specific hold about destinations (Thailand) and then evaluate the perceived value using destination images to get a 

better understanding of the expectations held from services at varying levels of available commodities. As the market 

has seen rapid growth in the industry with new travel agencies entering the market followed by travellers wanting to 

visit Thailand (Prasain, 2021) . The purpose of this dissertation, therefore, is to have an overall image creation of Thailand 

through the use of a destination image by the researcher Beerly & Martin, (2004), along with the use of attributes using 

Expectancy Disconfirmation Theory by Oliver (1997). Additionally, the primary framework utilized in this paper is  

disconfirmation theory, adopted and supported by the concept of destination service quality. The purpose of using 

this framework is because, it provides an adequate knowledge between the relationship of expectation, perceived 

performance, and satisfaction (Johnson et al., 1996). Furthermore, the managers can use the findings of this paper to 

better understand the perspective of travels and their expectations of the destination.

Research Scope 

Tourism is an industry that has seen a global boom, specifical tourism between Thailand and other countries 

has been sparking interest with its attribute to increased tourism. Moreover, Thailand saw an all-time high visitor in 

2019 of 39.8 million international visitors (Statista, 2020). Furthermore, the study aims to refer to the existing literature 

on the topic such as the disconfirmation theory to better understand the general research regarding tourist attitudes 

before building a framework designed to address the research objectives of this specific study. Moreover,  

disconfirmation theory is used to examine the relationship between the expectations of tourists from the destination 

in comparison with the perceived performances from the destination. Evaluating the two stages helps to understand 

the significance of these two stages towards satisfaction from the destination. Likewise, allowing us to examine further 

possibilities of revisit. As there is a conspicuous gap in existing literature regarding Nepalese tourists, a study on the 

attitudes and perceptions of this population could potentially provide important information about tourism locations 

within Asia (due to proximity purposes). Especially those who hope to attract this increasing demographic as  

consumers, particularly the tourism industry in Thailand has much to benefit from the results. The research is designed 

more specifically in the case of Nepalese tourists and Thailand as a destination spot as the researcher has  

professionally been working in destination management company based in Thailand with its core business focus on 

Nepalese tourist. The findings can prove to be widely useful for most tourist destinations in understanding how  

tourist perceptions shape their decisions and what it means for the business prospects of the tourist industry. Taking 

further notice within this regard, the researcher is interested in investigating the attitudes and perceptions of Nepalese 

tourists due to there being a distinct literature gap in this aspect.

Research objectives

This research aims to adopt ‘service quality factors in studying how the Expectation vs. Perceived Factors 

influences satisfaction which leads to re-visit intention of the Nepalese Tourists for Thailand. To study this, the  

objectives of the research are stated as:

 1. To examine the relationship between expectation from destination and satisfaction 

 2. To examine the relationship between perceived platform from destination and satisfaction

 3. To examine the relationship between Satisfaction and revisit intention
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Literature Review 

 Theoretical Background 

 The Disconfirmation Theory

 The disconfirmation theory is a concept that measures the satisfaction of the customers depending upon 

the perceived quality of products or services. The disconfirmation theory has two factors, the expectation or the desire 

of the customer and the perceived performance or the actual first- hand experience of the customer (Bakri, 2012). The 

disconfirmation theory takes place when there is a significant contrast between the expectation and the outcome of 

the service (Zeithaml, 1996). 

Figure 3: Disconfirmation Theory Model

Adapted from Wahid, A., Mohaidin, Z., & Ojatta, D. O. (2018).

 Service Quality

 Every product one attains comprises an intangible value within further enhance the value of the product 

itself. Service can be interpreted as such a critical component of the product that defines the impeccability of the 

product. A way of determining the performance of the service offered with the product is understood to be Service 

Quality. Better service quality, a higher degree fulfilment of the expectation of the users.

 Service Quality in Travel Destination 

  Service Quality of Accommodation

  Accommodation is an important aspect of the experience of a tourist. The natural surroundings of 

the area of the hotel, the relevant traditional sculptures that harmonize with the surroundings and share a strong 

characteristic of the locality fall under accommodation alongside strong security. Likewise, the buildings’ physical 

facilities fall under this category as well (Fuentes-Fuentes, 2007). A wide space with nice lighting and a fully 

functional room is an example of good accommodation (Hallstrom,2017). Different demographic of customers has a 

different expectation regarding the accommodation of a hotel such that the target senior travellers expect to have a  

comforting environment and well-equipped room whereas the adults with children are drawn more to child-friendly 

amenities (Hallstrom,2017).

  Service Quality of Local Transport

  The destination is required to either have all the necessary entities around a walking distance, if not 

the destination is required to have a good form of transport options. The tourist if needed to visit someplace will not 

always prefer the walking option (Haghkhah, 2011). Past studies have shown that the efficiency and interconnection 

between public transport and the tourist wanting to go to the desired location are particularly important (Latiff, 2015). 
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The reputation of Thailand, one would have an expectation of busy roads but easily accessible transport options such 

as minivans, taxis, trains alongside cheap fare (Halim, 2020). 

  Cleanliness of Services

  Cleanliness is an essential aspect for tourists travelling from abroad as they live a certain lifestyle 

which is for maximum tourists hygienic. The resources supplied to tourists in the hotel room and restaurants should 

be ensured to be clean and hygienic (Rimmington and Yuksel, 1998). The customers have always put a strong  

emphasis on choosing areas that are clean and accommodations that look and feel neat and hygienic with the  

expectation to get self-care and services (Lounsburry & Hoopes, 1985; Lacobucci, 2001). The tourists’ perception was 

the same as they had expected, the 3–4-star hotels did not care much about the individual cleanliness as much as 

they did about the overall cleanliness of their hotel or restaurants (Lacobucci, 2001). 

  Hospitality of the services

  Hospitality in any country showcases the morals and values of the people of that country. This is an 

essential factor as basic courtesy is a must for tourists and not mocking them and respecting them is vital (Brady & 

Cronin’s, 2001). The expected factor of hospitality and friendliness of the staff and people is significantly high in  

Thailand (4.40). With Thai identifying as friendly people and the country having a slogan “Thailand, land of smile” the 

expectation with the behaviour of people is very much high (Akbaba, 2006). 

  Activities and Facilities

  The activities and facilities are the prominent factors to garner the tourists as they come to view the 

locations such as museums, galleries, and different historical landmarks. Past studies show that the area that has the 

most activities such as hiking, nightlife, and good restaurants gets the most tourist flow (Kozak & Rimmington, 2000). 

They expect to move around the city that offers entertainment all day and can keep them hooked all the time  

(Darajat, 2018). The tourists won’t feel entertained or even be obligated to come back again if there is not much to 

do in that area or not many factors to feel entertained for (Seyidov, 2016).

  Language and Communication

  The people that provide the service to the tourists are the first point of interaction that they have. 

English being an international language is a form of communication that most prefer good (Bitner, 1990). The past 

studies show that the language and communication gap is an issue among the tourists and the sense of being mocked 

and ridiculed comes from the lack of understanding of communication (Gilber & Wanhill, 1993). With the proper skill 

set of communication, the tourists feel more welcomed and feel more in touch with the culture and history of the 

place and it influences them to come back again (Victorino, 2005).

  Service Quality at the Airport

  The airports are the first and last places visited by tourists. This marks their arrival and sums up their 

stay. The facilities of the airport, the communication with the guards, the treatment of workers to the tourists are what 

map the service quality of the airport The efficiency of the airport is very crucial for the tourists (Whipple and Thach, 

1988). Similarly, the airports of Thailand are very much advanced and well enough to cater to the needs of the  

tourists. The staff working in all the airports are well behaved and are well trained to communicate well with the 

tourists (Widarsyah, 2013).

Customer satisfaction and revisit intention 

Customer satisfaction from destinations is often attributed to the destination’s ability to fulfil the customer’s 

need for service quality if it is within the expectation and perceived quality and if it has met them. The intentions to 

revisit are the goals and aims of any destination that has successfully satisfied its customers. This is about the study 
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by (Wisniewski, 2001) which states that satisfaction allows for the possibility of return visits which allow for customers 

to not only come once but several times. The ability to earn revisits is what drives the tourism industry to seek out 

new ways to attain customer loyalty as loyalty leads to the willingness to return. As mentioned by (Kamble and 

Sarangdhar, 2015), customer loyalty is best earned by reaching customer satisfaction and giving the impression to the 

customer that the destination can do much more than what is advertised (Islam, 2013). Similarly, the degree of 

loyalty that can be derived from this is determined by the ability to instil loyalty among tourists, however, to achieve 

this the destination must sustain the same aspects that have made it attractive in the first place (Salleh et al., 2019). 

Hence, tourists must be observed, and the destination must not only maintain its image pre-visit but post-visit as well, 

which allows for the follow up of revisiting intentions of customers.

Conceptual Framework of the Research

Reviewing the above dimension, it can be stated that, under the disconfirmation framework, the satisfaction 

and revisit intention are influenced. It would further be stated as service quality factors, that includes the

Accommodation (ACC), Hospitality (HOS), Activities (ACT), Airport Facility (AF) are the key elements reviewed (with 

variables like cleanliness and language and communication removed after the Cronbach’s test). Following the literature 

review, the following conceptual framework has been adopted for this paper:

Figure 4: Conceptual Framework of the Report

Provided the above conceptual framework, the following hypotheses are tested:

 H1 Expectation from Accommodation Service positively affect Satisfaction.

 H2 Expectation from Hospitality Service positively affect Satisfaction.

 H3 Expectation from Services of Activities and Facilities positively affect Satisfaction.

 H4 Expectation from Airport Facility services positively affect Satisfaction.

 H5 Expectation from services of Attributes of Thailand positively affect Satisfaction.

 H6 Perceived Performance from Accommodation Service positively affect Satisfaction.

 H7 Perceived Performance from Hospitality Service positively affect Satisfaction.

 H8 Perceived Performance from Services of Activities and Facilities positively affect Satisfaction.

 H9 Perceived Performance Airport Facility Services positively affect Satisfaction. 

 H10 Perceived Performance from Services of Attributes of Thailand positively affect Satisfaction.
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 H11 Satisfaction from the travel destination positively affect revisit intention.

Methodology 

The study conducted by the scholar comprises the research methodological model of Saunders et al., (2007) 

and Bryman (2012). Furthermore, the quantitative research method is used, where convenience sampling was employed 

in this paper. It allowed the researcher to conveniently connect to the respondents, with one screening process, which 

resulted in the population of this research to only include the respondents those who are travelling and have  

previously travelled to Thailand. Sample size was considered using Taro Yamane’s (Yamane,1967) formula, where there 

were 52,000 Nepalese tourist visited Thailand in the year 2019 (Thai Ministry of Tourism and Sports, 2019), proposing 

the sample size to be minimum of 400 sample respondents. The researcher distributed the respective survey  

questionnaire to travel agents in Nepal and collected the survey within 1 month, resulting in a total of 417 samples 

established to conduct the study.

Result

The findings are guided by firstly performing a general finding, followed by the assessment of Pearson’s  

correlation and multiple regression analysis to test the hypothesis. SPSS has been used in this paper to further test 

the congruency of the hypothesis developed.

Age	Group

Frequency Percent Valid	Percent Cumulative	Percent

Valid 18	to	23 22 5.3 5.3 5.3

24	to	38 135 32.4 32.4 37.6

39	to	53 201 48.2 48.2 85.9

54	to	72 59 14.1 14.1 100.0

Total 417 100.0 100.0
Table	4.1:	Age	group	of	Respondents	[Author’s	Calculation]

The age group of the respondents indicated that most of the respondents were between the age of 39 to 53 

years old, comprising 48.2%. Following that, the respondents comprised of age group 24 to 38, 54 to 72, and 18 to 23 

years old.

Gender

Frequency Percent Valid	Percent Cumulative	Percent

Valid Male 258 61.9 61.9 61.9

Female 159 38.1 38.1 100.0

Total 417 100.0 100.0
Table 4.2: Gender of Respondents [Author’s Calculation]

Considering the Gender differences, it was seen that, the male group of respondents comprised 61.9%, and 

38.1% comprise females
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Purpose	of	Visitor	Thailand

Frequency Percent Valid	Percent Cumulative	Percent

Valid Leisure 200 48.0 48.0 48.0

Business 123 29.5 29.5 77.5

Conference 81 19.4 19.4 96.9

Medical 13 3.1 3.1 100.0

Total 417 100.0 100.0
Table 4.3: Purpose of Visit in Thailand [Author’s Calculation]

The purpose of visit in Thailand was mainly 48% comprising of 200 respondents who visited for Leisure  

purposes. Following that, 123 respondents (29.5%) and 81 respondents (19.4%) travelled to Thailand for Business and 

Conferencpurposesse respectively. Finally, those travelling for medical purposes were 3.1%. 

Duration	of	Stay	in	Thailand

Frequency Percent Valid	Percent Cumulative	Percent

Valid 3	Days	or	Less 31 7.4 7.4 7.4

3-5	Days 148 35.5 35.5 42.9

6-10	Days 163 39.1 39.1 82.0

11-15	Days 59 14.1 14.1 96.2

Above	15	Days 16 3.8 3.8 100.0

Total 417 100.0 100.0
Table	4.4:	Duration	of	Stay	in	Thailand	[Author’s	Calculation]

The duration of Thailand for the respondents was at majority between 6 to 10 days which is 39.1%. Following 

such, was 148 respondents or 35.5% staying between 3 to 5 days. Those with 3 days or less above 15 days  

ccomprise7.4% and 3.8% respectively.

Correlations

Revisit Intention Satisfaction Expectation Perceived 

Performance

Revisit Intention Pearson 1

Sig.

Satisfaction Pearson .072 1

Sig. .143

Expectation Pearson -.095 -.411*** 1

Sig. .052 .000

Perceived Performance Pearson -.471*** -.039 -.242*** 1

Sig. .000 .423 .000

***. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).
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Table 4.5: Pearson’s Correlation Analysis [Author’s Calculation]

Model	Summary	of	Expectation	of	Service	Quality	

Model R R	Square Adjusted	R	Square Std.	Error	

1 .426a .181 .171 .35874

a.	Predictors:	(Constant),	EACC,	EHOS,	EACT,	EAF,	EAOT

Table 4.6: Model Summary for Expectation of Service Quality [Author’s Calculation]

Model	Summary	of	Perceived	Performance	of	Service	Quality

Model R R	Square Adjusted	R	Square Std.	Error	

1 .134a .018 .006 .39295

a.	Predictors:	(Constant),	PPACC,	PPHOS,	PPACT,	PPAF,	PPAOT

Table 4.7: Model Summary for Perceived Performance of Service Quality [Author’s Calculation]

Expectation	Coefficients

Model

B

Unstandardized	Coeffi-

cients

Standardized	

Coefficients

t Sig.

Remarks
Std.	Error Beta

1 (Constant) 3.974 .107 37.062 .000

EACC -.178 .055 -.177 -3.269 .001 Significant

EHOS -.076 .045 -.095 -1.696 .091 Not	Significant

EACT -.041 .045 -.053 -.917 .360 Not	Significant

EAF -.037 .042 -.047 -.874 .383 Not	Significant

EAOT -.192 .051 -.196 -3.722 .000 Significant

a. Dependent Variable: Satisfaction

Table 4.8: Regression Coefficient of Expectation Coefficients [Author’s Calculation]

 

Model

Tolerance

Collinearity	Statistics

VIF

EACC .678 1.475

EHOS .630 1.587

EACT .605 1.652

EAF .689 1.452

EAOT .722 1.386

Table 4.9: Collinearity Statistics of Expectation Factors [Author’s Calculation]

Perceived	Performance	Coefficients
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Model

B

Unstandardized	Coeffi-

cients

Standardized	

Coefficients

t Sig.

Remarks

Std.	Error Beta

1 (Constant) 3.057 .125 24.361 .000

PPAAC .069 .039 .105 1.760 .079 Not	Significant

PPHOS -.089 .044 -.128 -2.040 .042 Significant

PPACT .057 .043 .081 1.329 .184 Not	Significant

PPAF -.040 .040 -.060 -1.014 .311 Not	Significant

PPAOT -.029 .038 -.041 -.744 .457 Not	Significant

a.	Dependent	Variable:	Satisfaction
Table 4.10: Regression Coefficient of Perceived Performance [Author’s Calculation]

Model

Tolerance

Collinearity	Statistics

VIF

PPAAC .675 1.482

PPHOS .606 1.649

PPACT .640 1.562

PPAF .691 1.447

PPAOT .790 1.266

Table 4.11: Collinearity Statistics for Perceived Performance [Author’s Calculation]

Hypothesis Path Beta T-Value Significance Results

H1 EACC		SAT -.177 -3.269 .001 Significant

H2 EHOS	SAT -.095 -1.696 .091 Not	Significant

H3 EACT	SAT -.053 -.917 .360 Not	Significant

H4 EAF		SAT -.047 -.874 .383 Not	Significant

H5 EAT	SAT -.196 -3.722 .000 Significant

H6 PPACC		SAT .105 1.760 .079 Not	Significant

H7 PPHOSP	SAT -.128 -2.040 .042 Significant

H8 PPACT	SAT .081 1.329 .184 Not	Significant

H9 PPAF		SAT -.060 -1.014 .311 Not	Significant

H10 PPAT	SAT -.041 -.744 .457 Not	Significant

H11 SAT		RI 0.072 N/A 0.143 Not	Significant

Table 4.12: Regression Coefficient of Perceived Performance [Author’s Calculation]
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Hypothesis	Output Remarks

H1:	Expectation	from	Accommodation	Service	positively	affect	Satisfaction Accepted

H2:	Expectation	from	Hospitality	Service	positively	affect	Satisfaction Not	Accepted

H3:	Expectation	from	Services	of	Activities	and	Facilities	positively	affect	Satisfaction Not	Accepted

H4:	Expectation	from	Airport	Facility	services	positively	affect	Satisfaction Not	Accepted	

H5:	Expectation	from	services	of	Attributes	of	Thailand	positively	affect	Satisfaction Accepted

H6:	Perceived	Performance	from	Accommodation	Service	positively	affect	Satisfaction Not	Accepted

H7:	Perceived	Performance	from	Hospitality	Service	positively	affect	Satisfaction Accepted

H8:	Perceived	Performance	from	Services	of	Activities	and	Facilities	positively	affect	Satisfaction Not	Accepted

H9:	Perceived	Performance	Airport	Facility	Services	positively	affect	Satisfaction Not	Accepted

H10:	Perceived	Performance	from	Services	of	Attributes	of	Thailand	positively	affect	Satisfaction Not	Accepted	

H11:	Satisfaction	from	the	travel	destination	positively	affects	revisit	intention. Not	Accepted

Table	4.13:	Summary	of	the	Hypothesis

The study consists of 11 hypothesis which relates to factors such as Satisfaction, perceived performance, and 

expectation. That said, findings from the study conclude that Hypothesis 1 5, and 7 have significance in the study and 

are accepted. However, hypotheses 2, 3, 4, 6, 8, 9, 10, and 11 do not have signed the study and are not accepted. 

Conclusion and Suggestion 

In conclusion, the study resulted in the expectation of service Quality having a positive significant relationship 

with satisfaction from the destination while, the perceived performance of service Quality does not have a positive 

significant relationship with satisfaction from the destination, Satisfaction from the destination, and re-visit intention 

are positively related. The report found out that Expectation of service Quality has a positive significant relationship 

with satisfaction from the destination, Perceived performance of service Quality does not have a positive significant 

relationship with satisfaction from the destination, Satisfaction from destination and re-visit intention are positively 

related. The customer satisfaction from the destination was dependent 17.1% towards the expectations that the  

customer had from the destination, the relationship between which was figured out using the constants  

Accommodation, Hospitality, Activities & Facilities, Airport Facility, and Attributes of the Country. The findings also found 

out that only Accommodation and Attributes of the country were significant to the correlation among the chosen 

constants. The report also found that there was a positive but not highly significant correlation between Satisfaction 

and the intention to re-visit among the customers, the correlation was found to be .072, which shows a low correlation 

between the two variables. The report also found out that there was a correlation among the selected variables 

perceived performance and intention to re-visit i.e., -0.471. This could indicate an unsatisfactory experience which 

could lead to a negative indication for the tourists travelling to Thailand. Following the findings, the recommendations 

from this paper are provided in the following section of the report. For future studies, marketers are recommended 

to create an expectation driving marketing strategy with visual cues through travel shows, travel bloggers and travel 

snippets through social medial platforms to build expectation. Likewise, travel companies and Tourism Associations 

should ensure that Destination Marketing should largely focus on building a great level of satisfaction from the  

destination as it was found to be significant with revisit intention. The findings of the study can be used to understand 
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the expectations of Nepalese tourists/travelers while traveling to Thailand. This can be further used by businesses in 

the marketing and tourism industry to enhance their performance while providing a better experience to their  

consumers.
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ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่ส่งผลกระทบต่อความพึงพอใจในการใช้บริการศูนย์วิทยาศาสตร์ทางการกีฬา 

(ฟิตเนส) มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตมหาสารคาม

Marketing Mix Factors Affect the Satisfaction of Using Sports Science Center (Fitness) 

of Thailand National Sports University MahaSarakham Campus

พิพรรธ ค�าผาย ธวัชชัย เรืองโสม 

 พงษ์สิทธิ์ สุล�านาจ 

 อุระวี ค�าพิชิต 

มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตมหาสารคาม

บทคัดย่อ 

 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา 1) เพื่อศึกษาศึกษาปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดของศูนย์วิทยาศาสตร์ทางการกีฬา 

(ฟิตเนส) มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตมหาสารคาม 2) เพื่อทดสอบความสัมพันธ์และผลกระทบของปัจจัยส่วนประสมทางการ

ตลาดทีส่่งผลต่อความพงึพอใจในการใช้บรกิารศนูย์วทิยาศาสตร์ทางการกฬีา (ฟิตเนส) มหาวทิยาลัยการกฬีาแห่งชาต ิวทิยาเขตมหาสารคาม 

กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ ผู้ใช้บริการศูนย์วิทยาศาสตร์ทางการกีฬา (ฟิตเนส) มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขต

มหาสารคาม จ�านวน 83 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบสอบถามออนไลน์ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย 

ส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน การวเิคราะห์สหสมัพนัธ์แบบพหคูุณ และการวเิคราะห์การถดถอยแบบพหุคณู ผลการวจิยั พบว่า ปัจจยัส่วนประสม

ทางการตลาด ด้านกระบวนการ มีความสัมพันธ์และผลกระทบเชิงบวกกับความพึงพอใจในการใช้บริการศูนย์วิทยาศาสตร์ทางการกีฬา 

(ฟิตเนส) มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตมหาสารคาม 

ค�าส�าคัญ: ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด, ศูนย์วิทยาศาสตร์ทางการกีฬา

Abstract 

 The objectives of this research were 1) to study marketing mix factors of sports science center (fitness) in 

Thailand National Sports University MahaSarakham Campus, 2) to study marketing mix factors relate and affect the 

satisfaction of using sports science center (Fitness) of Thailand National Sports University MahaSarakham Campus. The 

samples were 83 users of sports science center (fitness) in Thailand National Sports University MahaSarakham Campus. 

The research instrument was the online questionnaire. The statistics were percentage, mean, standard deviation,  

multiple correlation analysis and multiple regression analysis. The findings of this research were investigated that 

marketing mix in process factor had positively relationships in using sports science center (Fitness) of Thailand 

National Sports University MahaSarakham Campus.

Keywords: Marketing Factors, Sports Science Center

บทน�า 

 จากแนวโน้มพฤติกรรมของคนไทยในปัจจุบันที่หันมาดูแลสุขภาพร่างกายและรูปร่างของตนเองมากยิ่งข้ึน จะเห็นได้จากกระแส

ความนิยมในการออกก�าลังกายทั้งการวิ่งมาราธอน มินิมาราธอน การปั่นจักรยาน รวมถึงการเข้าฟิตเนสที่เติบโตเป็นอย่างมาก ท�าให้ตลาด

ธรุกจิสนิค้าและบรกิารเกีย่วกับสขุภาพมอีตัราการเตบิโตแบบก้าวกระโดดและมกีารแข่งขนักนัอย่างรุนแรง โดยมสีนิค้าและบรกิารทีเ่กีย่วกบั

สุขภาพเพิ่มมากขึ้นอย่างแพร่หลายในท้องตลาด ไม่ว่าจะเป็นธุรกิจเกี่ยวกับอาหารเพื่อสุขภาพและผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร โดยเฉพาะอย่างยิ่ง

วติามนิ อาหารเสรมิ เวย์โปรตนี ทีช่่วยเสรมิกล้ามเนือ้ หรอืธรุกจิทีใ่ห้บรกิารเกีย่วกบัสุขภาพ เช่น สปอร์ตคลับ สปา ฟิตเนส เป็นต้น โดยปัจจยั

ทีส่่งผลให้คนมาใส่ใจดแูลสขุภาพ นอกจากการทีม่สีขุภาพทีด่ ีและร่างกายแขง็แรงแล้ว ยงัต้องการรปูลักษณ์ภายนอกทีด่ดู ีรปูร่างสมส่วนด้วย 

อีกทั้งยังเป็นแฟชั่นการท�าตามเทรนด์ของกลุ่มอ้างอิง ไม่ว่าจะเป็นเพื่อน ดารา นักแสดง นักร้อง หรือเน็ตไอดอล จึงท�าให้คนไทยหันมาออก

กาลังกายเพิ่มมากขึ้น ส่งผลให้ธุรกิจเกี่ยวกับสุขภาพในประเทศไทย อาทิ ฟิตเนส อุปกรณ์กีฬา เช่น รองเท้าวิ่ง รองเท้าส�าหรับปั่นจักรยาน 

ธุรกิจแฟชั่น เช่น ชุดออกกาลังกาย กระเป๋า ยังมีแนวโน้มการเติบโตได้อีกมาก (ฐานเศรษฐกิจ, 2560)
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 ข้อมูลจากกรมพฒันาธรุกจิการค้าทีม่สีถติว่ิานบัตัง้แต่ปี 2559 – 2561 รายงานว่า มลูค่าทนุจดทะเบยีนธรุกจิ ออกก�าลังกายฟิตเนส

ในประเทศไทยมีการเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะปี 2561 มีจ�านวนมูลค่าทุนจดทะเบียนจ�านวน 377 ล้านบาทเพิ่มขึ้น 87 ล้านบาทคิด

เป็นเพิ่มขึ้น 30% แสดงให้เห็นถึงการลงทุนที่เพิ่มขึ้นในธุรกิจฟิตเนส ซึ่งสอดคล้องกับการเพิ่มขึ้นของธุรกิจจัดตั้งใหม่ โดยธุรกิจฟิตเนสส่วน

ใหญ่ตั้งอยู่ในกรุงเทพมหานครจ�านวน 340 รายคิดเป็น 41.67 % รองลงมา คือ ภาคใต้ 174 รายคิดเป็น 21.32% และในภูมิภาคอื่น ๆ  

พบว่า มีการกระจายตัวอยู่ในจังหวัดใหญ่ เช่น ภูเก็ตจ�านวน 82 ราย ชลบุรี จ�านวน 54 ราย และเชียงใหม่ จ�านวน 37 ราย ตามล�าดับ  

ซึง่เป็นพืน้ทีท่ีป่ระชากรมคีวามหนาแน่นมกี�าลงัซือ้เป็นศนูย์กลางการท่องเทีย่วและการคมนาคมสนบัสนนุการใช้บรกิารของกลุ่มผูบ้รโิภคและ

นกัท่องเทีย่ว ส�าหรบัรายได้รวมของกลุม่ธรุกจิฟิตเนส ในปี 2558-2560 เพิม่สูงขึน้อย่างต่อเนือ่ง โดยมอีตัราการเจรญิเตบิโตเฉล่ียถงึ 12.40% 

ต่อปี ซึง่เป็นทีน่่าสงัเกตว่าธรุกิจฟิตเนสขนาดเลก็ มรีายได้รวมเพิม่ขึน้ในอตัราทีก้่าวกระโดดถงึ 37.88% และ 38.83% ในปี 2559 และ 2560 

ตามล�าดบั ซึง่สอดคล้องกบัแนวโน้มของธรุกจิทีม่ฟิีตเนสรายย่อยเปิดตวัมากขึน้และกระจายตวัในย่านชุมชน เพือ่จับกลุ่มลูกค้าทีต้่องการออก

ก�าลังกายใกล้บ้านไม่ต้องเสียเวลาเดินทาง ส่วนธุรกิจขนาดกลาง เริ่มมีผลการด�าเนินการที่กลับมาเป็นบวกในปี 2560 ในขณะที่ธุรกิจขนาด

ใหญ่ ก็ยังคงมีรายได้เติบโตอย่างต่อเนื่อง คิดเป็น 30.46% ในปี 2558 และอัตราเติบโตชะลอตัวลงเหลือ 5.56% ในปี 2560 จึงถือได้ว่าธุรกิจ

ฟิตเนสขนาดเล็กที่ตั้งอยู่ในย่านชุมชนยังมีโอกาสทางการตลาดได้อีก และยังเป็นตลาดที่มีศักยภาพอีกด้วย (ออนไลน์, 2563)

 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตมหาสารคาม เป็นมหาวิทยาลัยที่ผลิตบัณฑิตด้านการกีฬา ได้แก่ ครู พลศึกษา สุขศึกษา 

นักวิทยาศาสตร์การกีฬา ผู้ฝึกสอนกีฬา และนักบริหารจัดการกีฬา ในปัจจุบันได้เปิดสอนในสาขาวิชา พลศึกษา สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การ

ออกก�าลังกายและการกีฬา และสาขาวิชาการบริหารจัดการกีฬา นอกจากการจัดการศึกษาแล้วมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขต

มหาสารคาม ยังเปิดให้บริการอาคารสถานท่ี สนามกีฬาต่าง ๆ รวมทั้งศูนย์วิทยาศาสตร์ทางการกีฬา (ฟิตเนส) เพื่อให้บริการแก่บุคลากร 

นักศึกษา รวมทั้งประชาชนท่ัวไปอีกด้วย โดยเฉพาะอย่างยิ่งศูนย์วิทยาศาสตร์ทางการกีฬา (ฟิตเนส) มีการให้บริการเครื่องออกก�าลังกาย 

บริการเต้นแอโรบิค บริการฟิตเนสมวยไทย บริการห้องอบซาวนาร์ และบริการอ่างจากุชชี่ เป็นต้น รวมทั้งตั้งอยู่ในท�าเลที่เหมาะสม จึงท�าให้

มีผู้มาใช้บริการให้ความสนใจมาใช้บริการเป็นจ�านวนมาก 

 จากข้อมูลดังกล่าวผู้วิจัยจึงสนใจศึกษาปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่ส่งผลกระทบต่อความพึงพอใจในการใช้บริการศูนย์

วทิยาศาสตร์ทางการกฬีา (ฟิตเนส) มหาวทิยาลยัการกีฬาแห่งชาต ิวิทยาเขตมหาสารคาม เพือ่สามารถน�าไปเป็นแนวทางในการก�าหนดกลยทุธ์

ทางการตลาดให้สอดคล้องกบัความต้องการของผูใ้ช้บรกิารศูนย์วทิยาศาสตร์ทาง การกฬีา (ฟิตเนส) มหาวทิยาลัยการกฬีาแห่งชาต ิวิทยาเขต

มหาสารคาม

 วัตถุประสงค์ของการวิจัย

 1.  เพือ่ศกึษาปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดของศนูย์วิทยาศาสตร์ทางการกฬีา (ฟิตเนส) มหาวทิยาลัยการกฬีาแห่งชาต ิวิทยาเขต

มหาสารคาม 

 2.  เพื่อทดสอบความสัมพันธ์และผลกระทบของปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่ส่งผลต่อความพึงพอใจในการใช้บริการศูนย์

วิทยาศาสตร์ทางการกีฬา (ฟิตเนส) มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตมหาสารคาม 

 กรอบแนวคิดการวิจัย

  

ความพึงพอใจในการใช้บริการ

(SAT)

ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด

1.	ผลิตภัณฑ์	(P1)

2.	ราคา	(P2)

3.	ช่องทางการจัดจ�าหน่าย	(P3)

4.	การส่งเสริมการตลาด	(P4)

5.	บุคลากร	(P5)

6.	กระบวนการ	(P6)

7.	ลักษณะทางกายภาพ	(P7)
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3.  วิธีการด�าเนินงานวิจัย 

 3.1  ประชากรกลุ่มตัวอย่าง

  ประชากรกลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัย ได้แก่ ผู้ใช้บริการศูนย์วิทยาศาสตร์ทางการกีฬา (ฟิตเนส) มหาวิทยาลัยการกีฬา 

แห่งชาติ จ�านวน 83 คน เก็บข้อมูลระหว่างวันที่ 12-23 กรกฎาคม 2564 รวมระยะเวลาในการเก็บข้อมูล 10 วัน (เปิดให้บริการวันจันทร์ถึง

วันศุกร์ และในวันที่ 26 กรกฎาคม 2564 เป็นต้นไป ปิดให้บริการชั่วคราว เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19)  

โดยผูว้จิยัได้ด�าเนนิการส่งแบบสอบถามออนไลน์ไปยงัประชากรกลุม่ตวัอย่าง จ�านวน 84 คน ซึง่ได้รบัแบบสอบถามฉบบัสมบรูณ์ตอบกลบัมา 

จ�านวน 83 ฉบับ คิดเป็น ร้อยละ 98.81 ซึ่งสอดคล้องกับ Aaker Kumar และ Day (2001) ได้เสนอว่า การส่งแบบสอบถาม ควรมีอัตราการ

ตอบกลับมาอย่างน้อย ร้อยละ 20 จึงยอมรับได้ว่ามีจ�านวนของกลุ่มตัวอย่างที่เพียงพอในการวิเคราะห์ข้อมูล

 3.2 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 

  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็นแบบสอบถามออนไลน์ (Online Questionnaire) ซึ่งได้สร้างตามวัตถุประสงค์และกรอบ

แนวคิดที่ก�าหนดข้ึน โดยแบ่งออกเป็น 4 ตอน ดังน้ี ตอนที่ 1 เป็นข้อมูลทั่วไปของผู้ใช้บริการศูนย์วิทยาศาสตร์ทางการกีฬา (ฟิตเนส) 

มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตมหาสารคาม จ�านวน 4 ข้อ ลักษณะข้อค�าถามเป็นแบบตรวจสอบรายการ (Checklist) ประกอบ

ด้วย เพศ อายุ อาชีพ และระดับการศึกษา ตอนที่ 2 เป็นระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ลักษณะของข้อค�าถาม

เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) ประกอบด้วย 7 ด้าน ได้แก่ ด้านผลิตภัณฑ์ จ�านวน 5 ข้อ ด้านราคา จ�านวน 4 ข้อ ด้าน

ช่องทางการจัดจ�าหน่าย จ�านวน 4 ข้อ ด้านการส่งเสริมการตลาด จ�านวน 5 ข้อ ด้านบุคลากร จ�านวน 6 ข้อ ด้านกระบวนการ จ�านวน 4 ข้อ 

และด้านลักษณะทางกายภาพ จ�านวน 5 ข้อ และตอนที่ 3 เป็นระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับความพึงพอใจในการใช้บริการศูนย์วิทยาศาสตร์

ทางการกีฬา (ฟิตเนส) ของมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตมหาสารคาม ลักษณะของข้อค�าถามเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 

(Rating Scale) จ�านวน 5 ข้อ และตอนที่ 4 เป็นข้อเสนอแนะอื่น ๆ

  ผู้วิจัยได้ท�าการทดสอบความเที่ยงตรง และความเชื่อมั่น โดยท�าการตรวจสอบความเที่ยงตรงจากการวิเคราะห์หาค่าอ�านาจ

จ�าแนกเป็นรายข้อ (Discriminant Power) โดยใช้เทคนิค Item –total Correlation ซึ่งปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดทั้ง 7 ด้าน มีค่า

อ�านาจจ�าแนก (r) อยูร่ะหว่าง 0.491 - 0.836 และความพงึพอใจในการใช้บรกิารศูนย์วทิยาศาสตร์ทางการกฬีา (ฟิตเนส) โดยรวม มค่ีาอ�านาจ

จ�าแนก (r) อยู่ระหว่าง 0.584 - 0.717 ซึ่งสอดคล้องกับ  สมบัติ ท้ายเรือค�า (2552: 90) ได้เสนอว่า เกณฑ์การพิจารณาค่าอ�านาจจ�าแนกของ

แบบสอบถาม 0.40 ข้ึนไป ถือว่าเครือ่งมอืมคีณุภาพในระดบัดมีาก และหาค่าความเชือ่มัน่ของเครือ่งมอืโดยใช้ค่าสมัประสทิธิแ์อลฟา (Alpha 

Coefficient Method) ตามวธิขีองครอนบาค (Cronbach) ซึง่ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดทัง้ 7 ด้าน มค่ีาสัมประสิทธิแ์อลฟา อยูร่ะหว่าง 

0.841 – 0.924 และความพึงพอใจในการใช้บริการศูนย์วิทยาศาสตร์ทางการกีฬา (ฟิตเนส) โดยรวม มีค่าสัมประสิทธิ์แอลฟา เท่ากับ 0.860 

ซึ่งสอดคล้องกับ Nunnally และ Berstein (1994) ได้เสนอว่า การทดสอบค่าความเชื่อมั่นของเครื่องมือเกินกว่า 0.70 เป็นค่าที่ยอมรับได้ว่า

เครื่องมือมีคุณภาพเพียงพอ แสดงให้เห็นว่าแบบสอบถามในงานวิจัยมีความเชื่อมั่นและความเที่ยงตรงในการเก็บรวบรวมข้อมูล ดังแสดงใน

ตาราง 1

ตาราง 1 ผลลัพธ์ของค่าน�้าหนักองค์ประกอบและค่าสัมประสิทธิ์แอลฟา

ตัวแปร Item-total Correlation ค่าสัมประสิทธิ์แอลฟา

ด้านผลิตภัณฑ์ 0.491-0.761 0.866

ด้านราคา 0.632-0.749 0.841

ด้านช่องทางการจัดจ�าหน่าย 0.680-0.805 0.881

ด้านการส่งเสริมการตลาด 0.782-0.836 0.924

ด้านบุคลากร 0.611-0.782 0.881

ด้านกระบวนการ 0.704-0.770 0.876

ด้านลักษณะทางกายภาพ 0.768-0.832 0.924

ความพึงพอใจในการใช้บริการ 0.584-0.717 0.860
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 3.3  สถิติที่ใช้ในการวิจัย

  ส�าหรบัการวจิยัครัง้นี ้ผูว้จิยัท�าการวเิคราะห์ข้อมลูตามวตัถปุระสงค์ของการวจิยั ประกอบด้วย สถติเิชงิพรรณนา (Descriptive 

Statistics) โดยน�าข้อมลูทีร่วบรวมได้มาวเิคราะห์หาค่าสถติ ิประกอบด้วย ร้อยละ (Percentage) ค่าเฉล่ีย (Mean) และส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน 

(Standard Deviation) โดยแปลความหมายของคะแนนที่ได้กล่าวมา ในส่วนของเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ซ่ึงแบ่งระดับค่าเฉลี่ยออกเป็น  

5 ระดับ ดังนี้ 

   4.51 – 5.00  มีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมากที่สุด 

   3.51 – 4.50  มีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก 

   2.51 – 3.50  มีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับปานกลาง 

   1.51 – 2.50  มีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับน้อย 

   1.00 – 1.50  มีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับน้อยที่สุด
  ผู้วิจัยได้ใช้การวิเคราะห์ความถดถอยแบบพหุคูณ ในการทดสอบความสัมพันธ์และผลกระทบของปัจจัยส่วนประสมทางการ
ตลาดที่มีต่อความพึงพอใจในการใช้บริการศูนย์วิทยาศาสตร์ทางการกีฬา (ฟิตเนส) มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตมหาสารคาม  
ซึ่งเขียนสมการได้ ดังนี้ 
  สมการ SAT = β

0 
+β

1
P1+β

2
P2+β

3
P3+β

4
P4+β

5
P5+β

6
P6+β

7
P7+ε

  เมื่อ   SAT แทน ความพึงพอใจในการใช้บริการ โดยรวม

    P1 แทน ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ด้านผลิตภัณฑ์

    P2 แทน ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ด้านราคา

    P3 แทน ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ด้านช่องทางการจัดจ�าหน่าย

    P4 แทน ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ด้านการส่งเสริมการตลาด

    P5 แทน ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ด้านบุคลากร

    P6 แทน ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ด้านกระบวนการ

    P7 แทน ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ด้านลักษณะทางกายภาพ

4.  ผลการวิจัย 

 4.1  ผลการวเิคราะห์ข้อมลูทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม พบว่า จากประชากรกลุม่ตวัอย่าง จ�านวน 83 คน ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย 

จ�านวน 61 คน คิดเป็น ร้อยละ 73.49 อายุระหว่าง 20-29 ปี จ�านวน 51 คน คิดเป็น ร้อยละ 61.45 อาชีพนักเรียนนักศึกษา จ�านวน 76 คน 

คิดเป็น ร้อยละ 91.57 และระดับการศึกษาปริญญาตรี จ�านวน 44 คน คิดเป็น ร้อยละ 53.01

 4.2  ผลการศึกษาระดบัความคดิเหน็เกีย่วกบัปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท้ัง 7 ด้าน ประกอบไปด้วย ด้านผลติภณัฑ์ ด้านราคา 

ด้านช่องทางการจดัจ�าหน่าย ด้านการส่งเสรมิการตลาด ด้านบคุลากร ด้านกระบวนการ และด้านลักษณะทางกายภาพ ของศูนย์วทิยาศาสตร์

ทางการกีฬา (ฟิตเนส) มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตมหาสารคาม ดังแสดงในตาราง 2

ตาราง 2 ความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดของศูนย์วิทยาศาสตร์ทางการกีฬา (ฟิตเนส) มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ 

วิทยาเขตมหาสารคาม โดยรวมและเป็นรายด้าน

ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด S.D. ระดับความคิดเห็น

ด้านผลิตภัณฑ์	 4.22 0.69 มาก

ด้านราคา 3.97 0.79 มาก

ด้านช่องทางการจัดจ�าหน่าย 4.08 0.88 มาก

ด้านการส่งเสริมการตลาด 3.94 0.94 มาก

ด้านบุคลากร 4.30 0.65 มาก

ด้านกระบวนการ 4.25 0.77 มาก

ด้านลักษณะทางกายภาพ 4.32 0.75 มาก

โดยรวม 4.16		 0.67 มาก



603

National Research Conference 2021: NRC 2021
“Business beyond the Pandemic”

21 สิงหาคม 2564

คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

   จากตาราง 2 พบว่า ความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดทั้ง 7 ด้าน ได้แก่ ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา 
ด้านช่องทางการจัดจ�าหน่าย ด้านการส่งเสริมการตลาด ด้านบุคลากร ด้านกระบวนการ และด้านลักษณะทางกายภาพ โดยรวมอยู่ในระดับ
มาก ( = 4.16 , S.D. = 0.67) และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้านอยู่ในระดับมากทุกด้าน โดยเรียงตามล�าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย 3 ล�าดับ
แรก ดังนี้ ด้านลักษณะทางกายภาพ มีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก (= 4.32 , S.D. = 0.75) ด้านบุคลากร มีระดับความคิดเห็นอยู่ใน
ระดับมาก (= 4.30 , S.D. = 0.65) และด้านกระบวนการ มีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก (= 4.25 , S.D. = 0.77) 

 4.3  ผลการศึกษาระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับความพึงพอใจในการใช้บริการศูนย์วิทยาศาสตร์ทางการกีฬา (ฟิตเนส) มหาวิทยาลัย

การกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตมหาสารคาม ดังแสดงในตาราง 3

ตาราง 3  ความคิดเห็นเก่ียวกับความพึงพอใจในการใช้บริการศูนย์วิทยาศาสตร์ทางการกีฬา (ฟิตเนส) มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ 

วิทยาเขตมหาสารคาม โดยรวม

ความพึงพอใจในการใช้บริการ S.D. ระดับ 

ความคิดเห็น

โดยรวม 4.14 0.70 มาก

  จากตาราง 3 พบว่า ความคดิเหน็เกีย่วกบัความพงึพอใจในการใช้บรกิารศูนย์วทิยาศาสตร์ทางการกฬีา (ฟิตเนส) มหาวทิยาลยั
การกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตมหาสารคาม โดยรวมอยู่ในระดับมาก ( = 4.14 , S.D.= 0.70) 

 4.4  ผลการวิเคราะห์สหสัมพันธ์ของปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดกับความพึงพอใจในการใช้บริการศูนย์วิทยาศาสตร์ทาง 

การกีฬา (ฟิตเนส) มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตมหาสารคาม โดยรวม ดังแสดงในตาราง 4

ตาราง 4  การวิเคราะห์สหสัมพันธ์ของปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดกับความพึงพอใจในการใช้บริการศูนย์วิทยาศาสตร์ ทางการกีฬา 

(ฟิตเนส) มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตมหาสารคาม โดยรวม

ตัวแปร SAT P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 VIFs

4.137 4.221 3.969 4.084 3.940 4.304 4.247 4.316

S.D 0.699 0.691 0.793 0.884 0.937 0.650 0.774 0.754

SAT - 0.655** 0.632** 0.708** 0.651** 0.750** 	0.752** 	0.735**

P1 - 0.744** 0.708** 0.671** 0.682** 	0.538** 	0.690** 3.307

P2 - 0.639** 0.630** 0.563** 0.556** 	0.603** 2.558

P3 - 0.724** 0.850** 0.763** 	0.792** 4.801

P4 - 0.663** 	0.627** 	0.605** 2.513

P5 - 	0.857** 	0.839** 6.522

P6 - 	0.828** 4.762

P7 - 4.637
**มีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01

  จากตาราง 4 พบว่า ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดแต่ละด้านมคีวามสมัพนัธ์กบัความพงึพอในการใช้บรกิารศนูย์วทิยาศาสตร์

ทางการกีฬา (ฟิตเนส) มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตมหาสารคาม โดยรวม มีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่าง 0.632 - 0.752 

และตัวแปรอิสระปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดแต่ละด้านมีความสัมพันธ์กัน ซึ่งอาจก่อให้เกิดปัญหา Multicollinearity ดังนั้น ผู้วิจัยจึง

ท�าการทดสอบ Multicollinearity โดยใช้ค่า VIFs ปรากฏว่าค่า VIFs ของตัวแปรอิสระปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดแต่ละด้าน มีค่าตั้งแต่ 

2.513 – 4.801 ซึ่งมีค่าน้อยกว่า 10 แสดงว่า ตัวแปรอิสระมีความสัมพันธ์กันแต่ไม่มีนัยส�าคัญ (Black, 2006)



604

National Research Conference 2021: NRC 2021
“Business beyond the Pandemic”

21 สิงหาคม 2564

คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

 4.5  การทดสอบความสัมพันธ์และผลกระทบของปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีต่อความพึงพอใจในการใช้บริการศูนย์

วิทยาศาสตร์ทางการกีฬา (ฟิตเนส) มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตมหาสารคาม โดยรวม ดังแสดงในตาราง 5

ตาราง 5  การทดสอบความสมัพนัธ์และผลกระทบของปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดทีม่ต่ีอความพงึพอใจในการใช้บรกิารศูนย์วทิยาศาสตร์

ทางการกีฬา (ฟิตเนส) มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตมหาสารคาม โดยรวม 

ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด

ความพึงพอใจในการใช้บริการโดยรวม 

(SAT) t p-value

สัมประสิทธิ์ถดถอย ความ 

คลาดเคลื่อนมาตรฐาน

ค่าคงที่	(a) 0.439 0.354 1.241 0.218

ด้านผลิตภัณฑ์	(P1) 	0.083			 0.122 0.680 0.499

ด้านราคา	(P2) 0.146 0.093 1.569 0.121

ด้านช่องทางการจัดจ�าหน่าย	(P3) 	-0.027			 0.114 -0.237 0.813

ด้านการส่งเสริมการตลาด	(P4) 0.100 0.078 1.281 0.204

ด้านบุคลากร	(P5) 0.200 0.181 1.102 0.274

ด้านกระบวนการ	(P6) 0.257 0.130 1.979 0.050*

ด้านลักษณะทางกายภาพ	(P7) 0.124 0.132 0.937 0.352

F	=	22.059	p>0.0001	Adj	R2	=	0.643

*มีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

  จากตาราง 5 พบว่า ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ด้านกระบวนการ มีความสัมพันธ์และผลกระทบเชิงบวกกับความพึง

พอใจในการใช้บริการศูนย์วิทยาศาสตร์ทางการกีฬา (ฟิตเนส) มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตมหาสารคาม และปัจจัยส่วนประสม

ทางการตลาด ด้านผลติภณัฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางการจดัจ�าหน่าย ด้านการส่งเสรมิการตลาด ด้านบคุลากร และด้านลกัษณะทางกายภาพ 

ไม่มคีวามสมัพนัธ์และผลกระทบเชงิบวกกบัความพงึพอใจในการใช้บรกิารศูนย์วทิยาศาสตร์ทางการกฬีา (ฟิตเนส) มหาวทิยาลัยการกฬีาแห่ง

ชาติ วิทยาเขตมหาสารคาม

5.  อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ 

 5.1  อภิปรายผล 

  การวจิยั เรือ่ง ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดทีส่่งผลกระทบต่อความพงึพอใจในการใช้บรกิารศนูย์วทิยาศาสตร์ทางการกฬีา 

(ฟิตเนส) มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตมหาสารคาม ผลการวิจัย พบว่า

  1)  ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ด้านกระบวนการ มีความสัมพันธ์และผลกระทบเชิงบวกกับความพึงพอใจในการใช้

บริการศูนย์วิทยาศาสตร์ทางการกีฬา (ฟิตเนส) มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตมหาสารคาม เนื่องจากกระบวนการให้บริการ  

เป็นระบบการปฏบิตังิานบรกิารทีเ่ป็นไปโดยราบรืน่ สามารถตอบสนองความต้องการตามคณุภาพทีลู่กค้าคาดหวงัได้ ซึง่กระบวนการในการน�า

เสนอบริการจะส่งผลต่อประสบการณ์ของลูกค้า และท�าให้เกิดความคล่องตัวในการบริการ (Kotler, 2006) และสอดคล้องกับแนวคิดของ 

MaGrath (1986) กล่าวว่า กระบวนการ เป็นวิธีการที่ปฏิบัติด้านการบริการที่ออกแบบมาส�าหรับผู้ใช้บริการ เพื่อมอบการให้บริการอย่างถูก

ต้องและมีประสิทธิภาพ ส่งผลให้ผู้ใช้บริการเกิดความประทับใจ ดังนั้น การที่ศูนย์วิทยาศาสตร์ทางการกีฬา (ฟิตเนส) มหาวิทยาลัยการกีฬา

แห่งชาต ิวทิยาเขตมหาสารคาม มกีระบวนการให้บรกิาร ด้านขัน้ตอนการให้บรกิารทีไ่ด้มาตรฐาน การแจ้งข้อมลูข่าวสารแก่ผูใ้ช้บรกิารเสมอ 

ความสะดวกและรวดเรว็ในการให้บรกิาร รวมทัง้การรบัฟังความคดิเห็นจากผูใ้ช้บรกิารด้วยความเตม็ใจ ท�าให้ผูใ้ช้บรกิารได้รบัความพึงพอใจ

ในการใช้บริการเพิ่มมากขึ้น สอดคล้องกับงานวิจัยของ พรประทาน พาทีทิน (2561) พบว่า ส่วนประสมการตลาด ด้านกระบวนการมีความ
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ส�าคัญอยู่ในระดับมากต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการฟิตเนสของผู้บริโภคในเขต ห้วยขวาง จังหวัดกรุงเทพมหานคร สอดคล้องกับงานวิจัย

ของ ทินกร โรงค�า (2558) พบว่า กระบวนการให้บริการที่มีมาตรฐานและปลอดภัยมีผลต่อผู้บริโภคเจนเนอเรชันวายในการเลือกฟิตเนสใน

อ�าเภอเมืองเชียงใหม่ สอดคล้องกับงานวิจัยของ จิราภา พึ่งบางกรวย (2557) พบว่า ปัจจัยกระบวนการ ด้านการใช้บริการสะดวก มีผลต่อ

การตัดสินใจไปใช้บริการใน ฟิตเนสเซ็นเตอร์ 

 2) ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ด้านผลิตภัณฑ์และด้านลักษณะทางกายภาพ ไม่มีความสัมพันธ์และผลกระทบกับความพึง

พอใจในการใช้บริการศูนย์วิทยาศาสตร์ทางการกีฬา (ฟิตเนส) มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตมหาสารคาม สอดคล้องกับแนวคิด

ของ Antoniedes และ Van Raaij (1998) กล่าวว่า การรบัรูค้ณุภาพของสนิค้าหรอืบรกิารเกิดจากความคาดหวงัของลกูค้า สนิค้าหรอืบรกิาร

จะมีคุณภาพสูงก็ต่อเมื่อความต้องการของลูกค้าตรงกับ ความคาดหวังที่ตั้งไว้ สินค้าหรือบริการจะมีคุณภาพเมื่อลูกค้าได้ท�าการเปรียบเทียบ

การรับรับรู้จริงกับความคาดหวังของลูกค้า แต่เน่ืองจากศูนย์วิทยาศาสตร์ทางการกีฬา (ฟิตเนส) มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขต

มหาสารคาม เป็นหน่วยงานราชการทีใ่ห้บริการโดยไม่มุง่หวงัก�าไร ดงันัน้ ผูม้าใช้บรกิารจงึไม่ได้คาดหวังในคณุภาพของผลิตภณัฑ์หรอือปุกรณ์

ฟิตเนสของศนูย์วทิยาศาสตร์ทางการกีฬาไว้สงูมากนกั ดงันัน้ ปัจจยัด้านผลติภณัฑ์และด้านลกัษณะทางกายภาพจงึไม่มคีวามสมัพนัธ์กบัความ

พึงพอใจในการใช้บริการศูนย์วิทยาศาสตร์ทางการกีฬา (ฟิตเนส) มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตมหาสารคาม 

 3)  ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ด้านราคาและด้านการส่งเสริมการตลาด ไม่มีความสัมพันธ์และผลกระทบกับความพึงพอใจ

ในการใช้บริการศูนย์วิทยาศาสตร์ทางการกีฬา (ฟิตเนส) มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตมหาสารคาม สอดคล้องกับแนวคิดของ  

ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ (2546) กล่าวว่า ราคาเป็นจ�านวนเงินที่บุคคลจ่ายเพื่อซื้อสินค้าหรือบริการ ซึ่งแสดงเป็นมูลค่าที่ผู้บริโภคจ่าย 

เพื่อแลกเปลี่ยนกับผลประโยชน์ที่จะได้รับจากสินค้าหรือบริการ และการส่งเสริมการตลาดเป็นการติดต่อส่ือสารระหว่างผู้ขายกับผู้ซื้อ 

เพือ่สร้างทศันคตแิละพฤตกิรรมการซ้ือ โดยเลอืกใช้เครือ่งมอืส่ือสารได้หลากหลายรปูแบบ ขึน้อยูก่บัผลิตภัณฑ์ ลูกค้า และคู่แข่ง แต่เนือ่งจาก

ศนูย์วทิยาศาสตร์ทางการกฬีา (ฟิตเนส) มหาวทิยาลยัการกีฬาแห่งชาต ิวทิยาเขตมหาสารคาม เปิดให้บรกิารฟรสี�าหรบันกัศกึษาและบคุลากร 

ดังนั้น ผู้มาใช้บริการส่วนใหญ่จึงเป็นนักศึกษาและบุคลากร ท�าให้ปัจจัยด้านราคาและด้านการส่งเสริมการตลาดไม่มีความสัมพันธ์กับความ

พึงพอใจในการใช้บริการศูนย์วิทยาศาสตร์ทางการกีฬา (ฟิตเนส) มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตมหาสารคาม 

 4)  ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ด้านช่องทางการจัดจ�าหน่าย ไม่มีความสัมพันธ์และผลกระทบกับ ความพึงพอใจในการใช้

บริการศูนย์วิทยาศาสตร์ทางการกีฬา (ฟิตเนส) มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตมหาสารคาม สอดคล้องกับแนวคิดของ อดุลย์  

จาตรุงคกลุ (2545) กล่าวว่า ช่องทางการจดัจ�าหน่ายเป็นกลยุทธ์ในการท�าให้มีผลิตภณัฑ์ไว้พร้อมจ�าหน่ายอยูเ่สมอ หากผลิตภัณฑม์ีจ�าหน่าย

แพร่หลายและหาซือ้ได้ง่ายจะมอีทิธิพลต่อผูบ้รโิภคในด้านการรบัรูภ้าพพจน์ของผลิตภัณฑ์ แต่เนือ่งจากศนูย์วทิยาศาสตร์ทางการกฬีา (ฟิตเนส) 

มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตมหาสารคาม เปิดให้บริการเพียงแห่งเดียวในจังหวัดมหาสารคาม ดังนั้น ปัจจัยด้านช่องทางการจัด

จ�าหน่ายจงึไม่มคีวามสมัพันธ์กบัความพึงพอใจในการใช้บรกิารศนูย์วทิยาศาสตร์ทางการกฬีา (ฟิตเนส) มหาวทิยาลัยการกีฬาแห่งชาต ิวิทยาเขต

มหาสารคาม

 5)  ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ด้านบุคลากร ไม่มีความสัมพันธ์และผลกระทบกับความพึงพอใจในการใช้บริการศูนย์

วิทยาศาสตร์ทางการกีฬา (ฟิตเนส) มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตมหาสารคาม สอดคล้องกับแนวคิดของ Kotler (2001) กล่าว

ว่า บุคลากรเป็นผู้ให้บริการหรือผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดในการน�าเสนอสินค้าและบริการ ซ่ึงมีอิทธิพลต่อการรับรู้ของลูกค้า ได้แก่ บุคลิกภาพ  

การแต่งกาย ทัศนคติ และพฤติกรรมของพนักงาน ย่อมมีอิทธิพลต่อการรับรู้ในการบริการแก่ลูกค้า แต่เนื่องจากศูนย์วิทยาศาสตร์ทางการ

กีฬา (ฟิตเนส) มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตมหาสารคาม ด�าเนินการโดยบุคลากรของคณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ  

ท�าให้มบีคุลากรทีใ่ห้บริการมจี�านวนจ�ากดั ดงันัน้ ปัจจยัด้านบคุลากรจึงไม่มคีวามสมัพนัธ์กบัความพงึพอใจในการใช้บรกิารศนูย์วทิยาศาสตร์

ทางการกีฬา (ฟิตเนส) มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตมหาสารคาม

 5.2  ข้อเสนอแนะ 

  จากผลการวจิยั ผูว้จิยัขอเสนอว่า ศนูย์วทิยาศาสตร์ทางการกฬีา (ฟิตเนส) มหาวทิยาลยัการกฬีาแห่งชาต ิวทิยาเขตมหาสารคาม 

นอกจากจะให้ความส�าคญักับขัน้ตอนการให้บรกิารทีไ่ด้มาตรฐาน การแจ้งข้อมลูข่าวสารแก่ผูใ้ช้บรกิารเสมอ ความสะดวกและรวดเรว็ในการ

ให้บริการ รวมทั้งการรับฟังความคิดเห็นจากผู้ใช้บริการด้วยความเต็มใจแล้ว ควรให้ความส�าคัญกับกระบวนการให้บริการท่ีปลอดภัย  

ความสะดวกในการใช้บรกิาร ท้ังในด้านของความสะดวกในการเดนิทาง การมทีีจ่อดรถเพยีงพอต่อผูม้าใช้บรกิาร รวมทัง้ข้ันตอนการใช้บรกิาร

ที่สะดวกและไม่ซับซ้อน มีการวางระบบการบริการที่ดี เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของกระบวนการให้บริการ ซึ่งจะท�าให้ความพึงพอใจของผู้ใช้

บริการของศูนย์วิทยาศาสตร์ทางการกีฬา (ฟิตเนส) มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตมหาสารคาม เพิ่มมากขึ้น 
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ที่มาของคุณค่าแบรนด์รักษ์โลกและผลกระทบที่มีต่อความตั้งใจในการซื้อ

The Antecedent of Green Brand Equity and Impact on Purchase Intention 

ทัศนีย์ สวนฉิมพลี1, นิรมาลย์ งามเหมาะ2, กนต์ณัฐ ปู่เกตุแก้ว3 และ อัญชลี สุขขีวัฒน์4
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3คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
4คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

บทคัดย่อ

วตัถปุระสงค์ของบทความนี ้คอื การแสดงกรอบความคิดของความสัมพนัธ์ทีพ่ฒันาขึน้จากมติขิองคุณค่าแบรนด์ในมมุมองของลกูค้า 

(Consumer-based brand equity: CBBE) ในบริบทการตลาดสีเขียว นอกจากนี้ ยังแสดงถึงความสัมพันธ์ในผลกระทบของคุณค่าแบรนด์

รักษ์โลก (Green brand equity) ท่ีมีต่อความตั้งใจในการซื้อ (Purchase intention) ทั้งทางตรงและทางอ้อมผ่านทัศนคติของแบรนด์ 

(brand attitude) ประชากรทีศ่กึษาจะเป็นลกูค้าจากร้านเลมอนฟาร์มและร้านรฟิีลในประเทศไทย โดยใช้สถติเิบือ้งต้นในการวิเคราะห์ข้อมลู 

และทดสอบสมมติฐานโดยใช้แบบจ�าลองสมการโครงสร้าง เพื่อทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างโครงสร้าง ดังนั้น ข้อเสนอของกรอบแนวคิด

นีเ้ป็นประโยชน์ทางทฤษฎเีพือ่ขยายความเข้าใจในมติขิองคุณค่าแบรนด์ในมุมมองของลูกค้า (CBBE) ในมมุมองการตลาดสีเขยีว และรากฐาน

ทางทฤษฎีของแบรนด์สีเขียวที่มีประโยชน์ต่อผู้ปฏิบัติงานในธุรกิจสีเขียวและนักวิจัยเพื่อศึกษาต่อในอนาคต

ค�าส�าคัญ: คุณค่าแบรนด์ในมุมมองของลูกค้า คุณค่าแบรนด์รักษ์โลก ทัศนคติของแบรนด์ ความตั้งใจในการซื้อ 

Abstract 

The purpose of this article is to illustrate the conceptual framework of relationships developed from the 

consumer-based brand equity (CBBE) dimensions in a green marketing context. Moreover, this also shows the  

correlation in the impact of green brand equity on purchase intention both directly and indirectly through brand  

attitude. The study population will be customers from Lemon Farm and Refill stores in Thailand. Preliminary statistics 

were used to analyzing the data and test the hypothesis using Structural Equation Modeling (SEM) to test the  

relationship between the structures. Therefore, the proposal of this conceptual framework is theoretically useful to 

expand the understanding of the CBBE dimension from a green market perspective. Additional, this will be the  

theoretical foundation of green brands that are useful to green business practitioners and researchers to study in the 

future.

Keywords: CBBE dimensions, Green brand equity, Brand attitude, Purchase intention 
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ลกัษณ์และสร้างความประทบัใจให้กับลกูค้าจะเช่ือมโยงกบัแนวคิดด้านความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibility: CSR) 

ซึ่งหมายถึงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมขององค์กร  โดยคณะกรรมาธิการยุโรปก�าหนดแนวคิดด้านความรับผิดชอบต่อสังคม 

(CSR) เป็นแนวคิดที่บริษัทค�านึงถึงปัญหาทางสังคมและสิ่งแวดล้อมในการด�าเนินธุรกิจและในการโต้ตอบกับผู้มีส่วนได้เสียโดยสมัครใจ 

(Lai, 2015)

ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมในปัจจุบันเป็นประเด็นที่ถกเถียงกันมากขึ้น ท�าอย่างไรจึงจะท�าให้เกิดความสมดุลด้านการเติบโต  

ทางเศรษฐกิจและขณะเดียวกันก็สามารถรักษาสิ่งแวดล้อมที่ดีของโลกไว้ได้ ในการด�าเนินกลยุทธ์การตลาดเพื่อสิ่งแวดล้อม บริษัทควรมีการ

ด�าเนินการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม จึงท�าให้ธุรกิจมีแนวโน้มใช้การตลาดสีเขียวอย่างยั่งยืน (Rajput et al., 2013) จากการพัฒนาที่ยั่งยืน 

บริษัทควรได้รับการจัดตั้งขึ้นตามรูปแบบที่รวมการพัฒนามิติทางสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม (Chow & Chen, 2012) เนื่องจากสภาพ

สิ่งแวดล้อมที่เป็นที่นิยมมากขึ้นในโลกการขายผลิตภัณฑ์สีเขียวจึงเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วในปัจจุบัน ดังนั้น ผู้บริโภคจึงมีความต้องการที่จะจ่าย

ราคาผลิตภัณฑ์สีเขียวที่สูงขึ้น (Chen, 2008b) กลยุทธ์ผลิตภัณฑ์ที่เน้นการรักษ์โลก (Green-based product strategies) ประกอบด้วย 

การรีไซเคิลหรือรวมกัน การลดลงของวัสดุบรรจุภัณฑ์ การบริโภคซ�้า ผลิตภัณฑ์ไม่พึ่งพาการท�าลายทรัพยากรธรรมชาติ (Dematerializing 

the products) การใช้แหล่งวัตถุดิบท่ียั่งยืน การท�าผลิตภัณฑ์ที่ทนทานมากขึ้น การออกแบบผลิตภัณฑ์ที่สามารถปรับปรุงซ่อมแซมได้  

ท�าผลิตภัณฑ์ที่ปลอดภัยส�าหรับการก�าจัดไม่มีสารตกค้างไปยังสิ่งแวดล้อม การท�าผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ที่สามารถย่อยสลายได้ และการ

ท�าให้ผลิตภัณฑ์ปลอดภยัและน่าใช้ยิง่ขึน้ (Kinoti, 2011) อย่างไรกต็าม บรษิทัส่วนใหญ่อาจไม่มีความสามารถเพียงพอท่ีจะท�าการตลาดสเีขยีว 

ให้กับผูบ้ริโภคได้ หากบรษิทัต้องการประสบความส�าเรจ็ด้านนี ้แนวคดิด้านสิง่แวดล้อมควรอยูใ่นทกุการตดัสนิใจด้านของการตลาด (Ottman, 

1992)

การศึกษาด้านการตลาดสีเขียวยังมีจ�านวนไม่มากที่ศึกษาเกี่ยวกับคุณค่าแบรนด์รักษ์โลก (Green brand equity) การศึกษา 

ส่วนใหญ่ให้ความสนใจกับบางมิติของคุณค่าแบรนด์ในมุมมองของลูกค้า (CBBE) ของ Aaker (1991) ตัวอย่างเช่น การศึกษาของ Chain 

(2010) และ Bekk et al. (2016) ได้ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่าง ภาพลักษณ์ของแบรนด์รักษ์โลก (Green brand image) ความพึงพอใจ

จากการรักษ์โลก (Green satisfaction) และความไว้วางใจจากการรักษ์โลก (Green trust) ต่อคุณค่าแบรนด์รักษ์โลก นอกจากนี้  

Chang and Chen (2014) ได้ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่าง คุณภาพที่รับรู้ถึงการรักษ์โลก (Green perceived quality) กับการรับรู้แบรนด์

สีเขียว (Green brand awareness) ต่อคุณค่าแบรนด์รักษ์โลก นอกจากน้ียังไม่มีการศึกษาเกี่ยวกับคุณค่าแบรนด์รักษ์โลกกับความตั้งใจ 

ในการซื้อ (Purchase intention)

นอกจากน้ี การศึกษาถึงคุณค่าแบรนด์รักษ์โลกกับความตั้งใจในการซื้อของผู้บริโภคคนไทยยังมีการศึกษาที่น้อย มีการศึกษาของ 

ณัฐณิชา นิสัยสุข (2556) ด้านปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และอัจฉราพรรณ ณรงค์, ศิริรัตน์ โกศกา

ริกา และ ยุพาวรรณ วรรณวาณิชย์ (2563) ที่ศึกษาถึงการรับรู้ ทัศนคติ และกระบวนการตัดสินใจซื้อสินค้าแฟชั่นรักษ์โลก ดังนั้นการศึกษา

นีจ้งึมจีดุมุง่หมายเพือ่อธบิายช่องว่างนี ้และส�ารวจความสมัพนัธ์ระหว่าง มติขิองคณุค่าแบรนด์ในมุมมองของลกูค้า (CBBE) ของ Aaker (1991) 

กบัคณุค่าแบรนด์รกัษ์โลกทีม่ผีลกระทบต่อความตัง้ใจในการซือ้ ประการทีส่อง การศกึษานีจ้ะตรวจสอบทศันคติของแบรนด์ (Brand attitude) 

เป็นตัวแปรกลางระหว่างความสัมพันธ์ของคุณค่าแบรนด์รักษ์โลกและความตั้งใจซื้อ ในบริบทของประเทศไทย 

การทบทวนวรรณกรรมและกรอบแนวคิด 

1. การตลาดสีเขียว (Green Marketing) 

 การตลาดสเีขียว (Green marketing) หมายถงึ แนวคดิทีค่รอบคลมุกิจกรรมทางการตลาดทัง้หมดทีพ่ฒันาขึน้เพือ่กระตุน้และ

สนับสนุนทัศนคติและพฤติกรรมท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมของผู้บริโภค (Jain & Kaur 2004) เนื่องจากการเพิ่มขึ้นของกิจกรรม 

ด้านการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมและผลกระทบจากภัยพิบัติทางอุตสาหกรรมได้รับการเปิดเผยต่อสาธารณชนเป็นที่แพร่หลายมากข้ึนในช่วง 

สองทศวรรษที่ผ่านมาขณะที่ผู้บริโภคตระหนักถึงปัญหาสิ่งแวดล้อมในโลก (Mclntosh, 1991) ในที่สุด ผู้บริโภคก็มีความเต็มใจที่จะซื้อ

ผลติภณัฑ์ทีเ่ป็นมติรกบัสิง่แวดล้อม (Green products) มากขึน้ (Krause, 1993) บรษิทัสามารถใช้ความคิดของการตลาดสเีขยีว เพือ่อ�านวย

ความสะดวกในกลยุทธ์การสร้างความแตกต่างของตน เพื่อตอบสนองความต้องการหรือความปรารถนาด้านสิ่งแวดล้อมของลูกค้าท่ีน่า 

พึงพอใจ (Polonsky, 1994)

2. คุณค่าแบรนด์ในมุมมองของลูกค้า (Consumer-based Brand Equity) หรือ CBBE

  Aaker (1991) ได้ระบุ มิติของคุณค่าแบรนด์ในมุมมองของลูกค้า (CBBE) ไว้ห้ามิติ คือ (1) การรับรู้แบรนด์ (Brand aware-
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ness); (2) ความเชื่อมโยงหรือภาพลักษณ์ของแบรนด์ (Brand association/image); (3) ความภักดีในแบรนด์ (Brand loyalty);  

(4) การรับรู้คุณภาพ (Perceived quality) และ (5) สินทรัพย์ที่เป็นกรรมสิทธิ์อื่นๆ (Proprietary assets)

 จากการทบทวนวรรณกรรม สี่มิติแรกมักถูกระบุว่าเป็นส่วนประกอบของคุณค่าแบรนด์ (Brand equity) ในบริบทและ

วัฒนธรรมที่ต่างกัน (Atilgan et al., 2005; Cobb-Walgren et al., 1995; Kim and Kim, 2004; Sinha et al., 2000; Sinha & Pappu, 

1998; Yoo et al., 2000; Yoo & Donthu, 2001) ดังนั้นการศึกษานี้ใช้ การรับรู้แบรนด์ การรับรู้คุณภาพ ภาพลักษณ์ของแบรนด์  

และความภักดีในแบรนด์ เป็นที่มาของคุณค่าแบรนด์รักษ์โลก (Green brand equity) 

3. ความสัมพันธ์ระหว่างที่มาของคุณค่าแบรนด์รักษ์โลกและคุณค่าแบรนด์รักษ์โลก

 3.1 คุณค่าแบรนด์รักษ์โลก (Green Brand Equity)

  Aaker (1991) นิยาม มิติของคุณค่าแบรนด์ในมุมมองของลูกค้า (CBBE) เป็นแนวคิดแบบหลายมิติ (Multidimensional 

concept) ซึ่งเป็น ชุดของสินทรัพย์และหนี้สิน (พันธะผูกพัน) ของแบรนด์ ที่เชื่อมโยงกับแบรนด์ในชื่อและสัญลักษณ์ของแบรนด์ที่เพิ่มหรือ

หักล้างจากคุณค่าที่ได้จากผลิตภัณฑ์หรือบริการต่อบริษัท และ/หรือต่อผู้บริโภคของบริษัทนั้น ค�าจ�ากัดความของ CBBE โดย Keller (1993) 

มุง่เน้นไปทีก่ารตลาดโดยอธบิายคณุค่าแบรนด์ (brand equity) เป็นผลแตกต่างของความรูข้องลูกค้าเกีย่วกบัแบรนด์เฉพาะเกีย่วกบัการตอบ

สนองต่อกิจกรรมทางการตลาดและโปรแกรมต่าง ๆ ของแบรนด์ดังกล่าว

  ภายใต้ยุคของการค�านึงถึงสิ่งแวดล้อมที่ปรากฎเพิ่มขึ้นมา Chen (2010) เสนอแนวคิดใหม่ “Green brand equity” 

และนิยามให้เป็น “ชุดของสนิทรพัย์และหนีส้นิของแบรนด์เกีย่วกับภาระผกูพนัทางสิง่แวดล้อมและความกังวลด้านสิง่แวดล้อมทีเ่ชือ่มโยงกบั

แบรนด์ ชื่อและสัญลักษณ์ของแบรนด์ที่เพิ่มหรือลบออก มาจากคุณค่าที่ให้โดยผลิตภัณฑ์หรือบริการนั้น” 

 3.2 การรับรู้แบรนด์รักษ์โลก (Green Brand Awareness)

  การรับรู้ถึงแบรนด์ หมายถึงว่า ผู้บริโภคสามารถระลึก (recall) รู้จักจดจ�าได้ (recognize) หรือตระหนักถึงแบรนด์ได้

หรือไม่ (Huang & Sarigöllü, 2012; Keller, 2008) การรับรู้ถึงแบรนด์มีผลต่อกระบวนการตัดสินใจของผู้บริโภคและแบรนด์ที่ระบุมีแนว

โน้มที่จะรวมอยู่ในการพิจารณาของผู้บริโภคและเพิ่มทางเลือก (Huang & Sarigöllü, 2012; MacDonald & Sharp, 2000) Chang  

และ Chen (2014) นิยาม Green brand awareness และอ้างถึง Aaker (1991) ว่าเป็นความสามารถของผู้ซื้อในการรับรู้จดจ�าและระลึก

ถึงแบรนด์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

  การรับรู้ถึงแบรนด์ในระดับสูงจะช่วยเพิ่มความน่าจะเป็นของการเลือกแบรนด์และสร้างความภักดีของลูกค้ามากขึ้น 

(Keller, 1993) ดงันัน้การสร้างการรบัรูถ้งึตราสนิค้าถอืเป็นองค์ประกอบส�าคญัของกลยทุธ์การสร้างแบรนด์ส�าหรบับรษิทั (Munoz & Kumar 

2004) มันมีแนวโน้มว่า การรับรู้ถึงแบรนด์แสดงบทบาทพิเศษในการผลักดันให้เกิด Brand equity (Davis et al., 2008) การรับรู้ถึงแบรนด์

มีอิทธิพลอย่างมากต่อกิจกรรมด้านการตลาดที่เกี่ยวข้องกับแบรนด์ ดังน้ันจึงเป็นหน่ึงในมิติพื้นฐานของ Brand equity (Keller, 1993)  

มันเป็นที่ยอมรับกันอย่างแพร่หลายว่า การรับรู้แบรนด์มีความสัมพันธ์เชิงบวกต่อคุณค่าแบรนด์ (Keller, 1993; Kim et al., 2008) นอกจากนี ้

Chang และ Chen (2014) พบว่า การรับรู้แบรนด์รักษ์โลก มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับ คุณค่าแบรนด์รักษ์โลก การเชื่อมโยงแนวคิดเรื่อง 

Brand awareness กับ Brand equity ในบริบทการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม การศึกษาครั้งนี้เสนอข้อเสนอต่อไปนี้ คือ

   ข้อเสนอที่ 1: การรับรู้แบรนด์รักษ์โลกมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับคุณค่าแบรนด์รักษ์โลก

 3.3 การรับรู้คุณภาพแบรนด์รักษ์โลก (Green Perceived Quality)

  Zeithaml (2000) ระบุการรับรู้คุณภาพเป็นส่วนประกอบของคุณค่าแบรนด์ Aaker (1991) และ Keller (2003) นิยาม 

คณุภาพทีร่บัรู ้ในบรบิทการสร้างแบรนด์ว่า เป็นการรบัรูข้องผูบ้รโิภคเกีย่วกบัคณุภาพโดยรวมหรอืความเหนอืกว่าของผลติภณัฑ์หรอืบรกิาร

ทีเ่กีย่วกบัวตัถปุระสงค์ทีต่ัง้ใจไว้ของผลติภณัฑ์หรอืบรกิารและความรูส้กึโดยรวมเกีย่วกบัแบรนด์ Chang and Chen (2014) นยิาม “Green 

perceived quality” ‘ และอ้างถึง Zeithaml (1988) ว่าเป็นการตัดสนิของลกูค้าเกีย่วกบัความเป็นเลศิด้านสิง่แวดล้อมโดยรวมของแบรนด์ 

(หรือผลิตภัณฑ์) บนพื้นฐานของประเด็นนี้ การรับรู้คุณภาพผลักดันผลการด�าเนินงานของตลาดผ่านกลไกสองข้อ คือ (1) จะช่วยลดต้นทุน

ด้านข้อมูลผู้บริโภค และ (2) ลดความเสี่ยงในการรับรู้ (Erdem & Swait, 1998)

  ดังนั้น การซื้อแบรนด์ที่มีคุณภาพสูงจึงเชื่อมโยงกับ brand equity ที่เพิ่มขึ้นส�าหรับผู้บริโภค จึงมีความสัมพันธ์เชิงบวก

ระหว่างการรับรู้คุณภาพกับคุณค่าแบรนด์ (Brand equity) (Kim et al., 2008; Pappu & Quester, 2006) มีการศึกษากับบางบริษัทที่มี
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การสือ่สารถึงผลติภัณฑ์ใหม่ และโอ้อวดคณุภาพผลติภณัฑ์ด้านสิง่แวดล้อมเกินจรงิ ก่อให้เกดิความเข้าใจผดิและสร้างความสบัสนให้แก่ลกูค้า 

ส่งผลให้ลูกค้าไม่เต็มใจที่จะสนับสนุนผลิตภัณฑ์ของบริษัทอีกต่อไป (Kalafatis & Pollard, 1999) ท�าให้เห็นว่าการรับรู้ของลูกค้าถึงการรักษ์

โลกของผลติภณัฑ์หรอืแบรนด์ส่งผลถึงคณุค่าแบรนด์ นอกจากนี ้Chang และ Chen (2014) พบว่า การรบัรูค้ณุภาพแบรนด์รกัษ์โลก (Green 

perceived quality) มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับคุณค่าแบรนด์รักษ์โลก (Green brand equity) ดังนั้น การศึกษาครั้งนี้เสนอการเชื่อมโยง

แนวคิดเรื่องการรับรู้คุณภาพกับคุณค่าแบรนด์ในบริบทสิ่งแวดล้อม ดังข้อเสนอต่อไปนี้ คือ 

   ข้อเสนอที่ 2: การรับรู้คุณภาพแบรนด์รักษ์โลก มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับ คุณค่าแบรนด์รักษ์โลก

 3.4 ภาพลักษณ์ของแบรนด์รักษ์โลก (Green Brand Image)

  ค�าว่าภาพลกัษณ์แบรนด์ (Brand image) และการเชือ่มโยงแบรนด์ (Brand association) ใช้สลบักนัได้ สามารถใช้แทน

กันได้ (Hsu et al., 2011) การเชื่อมโยงแบรนด์เป็นแนวคิดที่สร้างความสัมพันธ์กับความจ�าของผู้บริโภคด้วยชื่อแบรนด์เฉพาะ (Keller & 

Lehmann, 2006; Romaniuk & Nenycz-Thiel, 2013) ผู้บริโภคมักตัดสินใจเลือกซื้อภาพลักษณ์ของบริษัท (Kim & Kim, 2005) Chen 

(2010) นิยาม “ Green Brand Image “ ว่า เป็นชุดของการรับรู้แบรนด์ในใจของผู้บริโภคซึ่งเชื่อมโยงกับข้อผูกพันด้านสิ่งแวดล้อมและ 

ความกังวลด้านสิ่งแวดล้อม

  Esmaeilpour และ Barjoei (2016) พบว่า ความรบัผิดชอบต่อสังคมขององค์กรมผีลกระทบโดยตรงและเชงิบวกต่อภาพ

ลักษณ์ขององค์กร และภาพลักษณ์ที่ดีของแบรนด์ Chen (2010) และ Bekk et al. (2016) พบว่า คุณค่าแบรนด์รักษ์โลก (Green brand 

equity) จะได้รับอิทธิพลเชิงบวกจาก 3 ตัวขับเคลื่อน ได้แก่ ภาพลักษณ์ของแบรนด์รักษ์โลก (Green brand image) ความพึงพอใจของ 

ผู้บริโภคต่อการรักษ์โลก (Green satisfaction) และ ความไว้วางใจในการรักษ์โลก (Green trust) นั่นคือ ภาพลักษณ์ของแบรนด์รักษ์โลกที่

เป็นบวกมากขึ้น ความพึงพอใจของผู้บริโภคต่อการรักษ์โลกที่แข็งแกร่ง และความไว้วางใจในการรักษ์โลกมากขึ้นกับแบรนด์ คุณค่าแบรนด์

รกัษ์โลกก็จะสงูข้ึน ดงัน้ัน การศกึษาครัง้นีเ้สนอการเชือ่มโยงแนวความคดิของภาพลกัษณ์ของแบรนด์กบัคณุค่าแบรนด์ในบรบิทด้านสิง่แวดล้อม 

ด้วยข้อเสนอดังต่อไปนี้ คือ

    ข้อเสนอที่ 3: ภาพลักษณ์ของแบรนด์รักษ์โลกมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับคุณค่าแบรนด์รักษ์โลก

 3.5 ความภักดีต่อแบรนด์รักษ์โลก (Green Brand Loyalty) 

  ความภักดีต่อแบรนด์ (Brand loyalty) คือ ความผูกพันที่ผู้บริโภคมีต่อแบรนด์ (Aaker, 1991) Reicbbeld (1996)  

แสดงให้เหน็ว่าผูบ้รโิภคทีภ่กัดต่ีอแบรนด์ยนิดทีีจ่ะจ่ายเงนิเพิม่ขึน้ส�าหรบัแบรนด์ดังกล่าว ดงันัน้ ความภกัดต่ีอแบรนด์ทีส่งูขึน้สามารถเพิม่ผล

การด�าเนินงานของแบรนด์และปรับปรุงผลลัพธ์ที่เกี่ยวข้องกับการขาย (Chaudhuri & Holbrook, 2001) ตามการศึกษาของ Dick และ 

Basu (1994) และ Martínez (2015) ได้นิยาม “Green loyalty” เป็น ความมุ่งมั่นของผู้บริโภคในการซื้อหรือใช้แบรนด์รักษ์โลกต่อไป 

  จากการศึกษาของ Kang และ Hur (2012) พบว่า ความภักดีต่อแบรนด์รักษ์โลก (Green brand loyalty) มีอิทธิพล

อย่างมากต่อ คุณค่าแบรนด์รักษ์โลก (Green brand equity) ดังนั้น การศึกษาครั้งนี้เสนอการเชื่อมโยงแนวคิดเรื่องความภักดีต่อแบรนด์กับ

คุณค่าแบรนด์ในบริบทด้านสิ่งแวดล้อม ดังข้อเสนอต่อไปนี้ คือ

   ข้อเสนอที่ 4: ความภักดีต่อแบรนด์รักษ์โลกมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับคุณค่าแบรนด์รักษ์โลก

4. ความสัมพันธ์ระหว่างคุณค่าแบรนด์รักษ์โลกและความตั้งใจในการซื้อ (Purchase Intention) 

 Kim และ Kim (2004) นยิาม ความตัง้ใจซือ้ (Purchase intention) เป็นแนวโน้มของผูบ้รโิภคทีมี่จดุมุง่หมายในการซือ้สนิค้า 

ซึ่งโดยปกติแล้วจะมีการวัดในแง่ของการซื้อจริง นอกจากนี้ นอกจากนี้ Dodds et al. (1991) อธิบายว่าความตั้งใจซื้อมี ความหมาย เช่น

เดียวกับความเต็มใจซื้อของผู้บริโภค ความตั้งใจซื้อจะเกิดขึ้นเมื่อผู้บริโภควางแผนที่จะซื้อ สินค้าหรือบริการในอนาคต

 Aaker (1991) ให้ความส�าคัญกับผลกระทบของคุณค่าแบรนด์ที่มีต่อความตั้งใจซื้อ โดยระบุว่าเมื่อผลิตภัณฑ์มี คุณค่าแบรนด์ 

(Brand equity) สงู ผูบ้รโิภคมกัจะซือ้สนิค้านัน้ด้วยราคาทีส่งูขึน้หรอืบ่อยครัง้ ความเป็นจรงินีบ่้งชีถ้งึความสมัพนัธ์ทีด่รีะหว่างคณุค่าแบรนด์
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และความตั้งใจในการซ้ือ Wang และ Li (2012) พบว่าทุกมิติของคุณค่าแบรนด์ในมุมมองของลูกค้า (CBBE) (การรับรู้แบรนด์ การรับรู้ 

คณุภาพ ภาพลกัษณ์ของแบรนด์ และความภกัดต่ีอแบรนด์) มผีลต่อความตัง้ใจในการซือ้บรกิารเสรมิของโทรศพัท์มอืถอื (Mobile value-added 

services) Liu et al. (2017) พบว่า มิติของคุณค่าแบรนด์ในมุมมองของลูกค้า (CBBE) (การรับรู้คุณภาพ ภาพลักษณ์ และความภักดีต่อ

แบรนด์) มีผลต่อความตั้งใจในการซื้อ นอกจากนี้ หลักฐานเชิงประจักษ์ยังแสดงให้เห็นว่า Brand equity ส่งผลในเชิงบวกต่อความชอบของ

ผู้บริโภค ความตั้งใจในการซื้อ และการเลือกแบรนด์ (Chang & Liu, 2009; Irshad, 2012) ยิ่งไปกว่านั้น Vahdahi และ Mousavi Nejad 

(2016) ยืนยันว่า คุณค่าแบรนด์ส่งผลในเชิงบวกอย่างมีนัยส�าคัญต่อความตั้งใจซื้อของลูกค้า ดังนั้น การศึกษาครั้งนี้เสนอความสัมพันธ์ดังข้อ

เสนอต่อไปนี้ คือ

   ข้อเสนอที่ 5: คุณค่าแบรนด์รักษ์โลกมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับความตั้งใจซื้อของผู้บริโภค

5. บทบาทการเป็นตัวแปรกลางของทัศนคติของแบรนด์ (Brand Attitude) 

 ทฤษฎด้ีานพฤตกิรรมผูบ้รโิภค อย่างเช่น ทฤษฎีพฤตกิรรมการวางแผน (Theory of planned behavior) ของ Ajzen (1991) 

สมมุติฐานว่า พฤติกรรมบางอย่างได้รับอิทธิพลจากทัศนคติและเจตนารมณ์ที่มีอยู่ ในมุมมองของ Armstrong และ Kotler (2009) ทัศนคติ 

คือ การประเมินค่า แนวโน้ม และความรู้สึกที่น่าพอใจหรือไม่น่าพอใจที่มากขึ้นของบุคคลที่มีต่อส่ิงของหรือการกล่าวประกาศ ดังนั้น  

เพือ่กระตุน้ทศันคตขิองผูบ้รโิภคทีจ่ะเปลีย่นจากการซือ้ผลิตภัณฑ์แบบเดมิไปซือ้ผลิตภัณฑ์ทีเ่ป็นมติรต่อส่ิงแวดล้อม ข้อความจากโฆษณาต้อง 

น่าเชื่อถือพอที่จะสร้างความมุ่งมั่นและทัศนคติด้านการตลาดที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (Tan, 2011) โดย Suciarto et al. (2015) ชี้ให้เห็นว่า 

ทัศนคติของผู้บริโภคมีอิทธิพลอย่างมากต่อความตั้งใจในการซื้อผลิตภัณฑ์รักษ์โลก 

 ทศันคตขิองแบรนด์ (Brand attitude) คอื การแสดงออกของการประเมนิแบรนด์และทศันคตขิองแบรนด์ทีแ่สดงออกในความ

ชอบและทางเลอืกของผูบ้รโิภค (Chang & Liu, 2009) เป็นแนวคดิทีส่�าคญัอย่างยิง่ในการวจิยัด้านการตลาด เนือ่งจากช่วยให้ผู้จดัการพฒันา

กลยทุธ์การตลาดทีม่ปีระสทิธภิาพมากขึน้ เช่น การให้ข้อมลูเชิงลึกเกีย่วกบัพฤตกิรรมของผูบ้รโิภคต่อสนิค้าหรือบรกิาร (Mitchell & Olson, 

1981) หมายถึง การประเมินโดยรวมของแบรนด์ (Wilkie 1986) ในส่วนที่เกี่ยวกับสินค้าหรือบริการ (Eagly and Chaiken 1993)

 Buil et al. (2013) พบว่า คุณค่าแบรนด์ (Brand equity) มีผลเชิงบวกต่อการตอบสนองของผู้บริโภค เช่น ความชอบ 

ในแบรนด์ (Brand preference) และความตัง้ใจซือ้ นอกจากนี ้มผีลการวจิยัว่า คณุค่าแบรนด์ในตวัแปรด้านสิง่แวดล้อม เช่น ภาพลกัษณ์แบรนด์ 

รักษ์โลก (Green brand image) หรือ ความพึงพอใจแบรนด์ (Green satisfaction) มีอิทธิพลในเชิงบวกต่อทัศนคติของผู้บริโภค (Huang 

et al. 2014; Jeong et al. 2014; Nazari et al. 2015) Bekk et al. (2016) พบว่า คุณค่าแบรนด์รักษ์โลก ที่สูงขึ้นมีความสัมพันธ์เชิงบวก

อย่างแข็งแกร่งกับทัศนคติของแบรนด์ แม้ว่างานวิจัยจะระบุบทบาทของทัศนคติของแบรนด์ (Liu et al., 2012; O’Cass & Weerawardena, 

2010; Sattler et al., 2010) แต่การเป็นตัวแปรกลางของทัศนคติแบรนด์ ระหว่าง คุณค่าแบรนด์ในมุมมองของลูกค้าและความตั้งใจซื้อ 

ยังไม่ได้รับการตรวจสอบที่แน่ชัด ซึ่งการศึกษาส่วนใหญ่จะเน้นถึงความส�าคัญของทัศนคติของแบรนด์ในกระบวนการตัดสินใจของผู้บริโภค 

(Lee et al., 2014; Simonin & Ruth, 1998) แต่ก็ยังมีผลการศึกษาของ Liu et al. (2017) ที่พบอิทธิพลการส่งผ่าน (mediating effect) 

ของ Brand attitude ทีม่ต่ีอองค์ประกอบของคณุค่าแบรนด์ในมมุมองของลกูค้าทัง้หมดกบัความตัง้ใจซือ้ของผูบ้รโิภคในการให้บรกิารโรงแรม

หรู ดังนั้น การศึกษาครั้งนี้เสนอความสัมพันธ์ดังข้อเสนอต่อไปนี้ 

   ข้อเสนอที่ 6: ทัศนคติของแบรนด์เป็นตัวกลางระหว่างคุณค่าแบรนด์รักษ์โลกและความตั้งใจซื้อของผู้บริโภค

จากสมมติฐานทั้งหมดที่กล่าวมา จึงขอเสนอกรอบแนวคิดของการศึกษาครั้งนี้ดังแสดงในรูปที่ 1



612

National Research Conference 2021: NRC 2021
“Business beyond the Pandemic”

21 สิงหาคม 2564

คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

รูปที่ 1 กรอบแนวคิด (Conceptual Framework)

วิธีการวิจัย 

กลุ่มตัวอย่างและการเก็บข้อมูล

กลุ่มตัวอย่าง คือ ลูกค้าที่ซื้อสินค้าจากร้านเลมอนฟาร์ม (Lemon Farm) ในประเทศไทยที่มีทั้งหมด 14 สาขาในกรุงเทพฯและ

ปริมณฑล โดยในร้าน Lemon Farm จะมีแบรนด์ Lemon Farm และแบรนด์อื่น ๆ ที่มีผลิตภัณฑ์ที่มีความเป็นธรรมชาติและเป็นมิตรต่อ

สิ่งแวดล้อม และลูกค้าจาก ร้านรีฟิล ที่เน้นการลดขยะจากบรรจุภัณฑ์ 14 ร้าน โดยการเลือกวิธีการเลือกกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ความน่าจะเป็นใน

การเลอืก (Probability Sampling) โดยวธิกีารสุม่แบบแบ่งกลุ่ม (Cluster Sampling) โดยแต่ละกลุ่มมคีวามคล้ายคลึงกนัทีเ่ป็นลูกค้าทีเ่ข้าไป

ซื้อสินค้าในร้านด ังกล่าว โดยจ�านวนกลุ่มตัวอย่างไม่ต�่ากว่า 150 คน (Muthén & Muthén, 2002) และเก็บข้อมูลด้วยแบบสอบถาม

การวัดความตรงและความน่าเชื่อถือ

เพื่อให้ได้ผลลัพธ์และข้อสรุปที่ถูกต้องส�าหรับการศึกษานี้ ได้ด�าเนินการการประเมินโมเดลการวัด (Measurement Model)

ด้วยการวัดความตรง (Validity) โดยพิจารณาจากความตรงเชิงโครงสร้าง (Construct Validity) ในการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน 

(Confirmatory Factor Analysis: CFA) เพื่อท�าการวิเคราะห์องค์ประกอบ (Factor Loading) โดยค่าควรมากกว่า 0.7 (Hair et al., 2010) 

นอกจากนี้ ค่าความน่าเชื่อถือเชิงองค์ประกอบ (Composite Reliability) ควรมากกว่า 0.70 (Nunnally & Bernstein, 1994) ค่าความ

เที่ยงตรงภายใน (convergent validity) พิจารณาได้จากค่า Average variance extracted evaluation (AVE) ค่าที่ยอมรับได้ของความ

เที่ยงตรงชนิดนี้ คือ ต้องมากกว่า 0.5 ซึ่งเป็นที่ยอมรับได้ (Fornell & Larcker, 1981)

ระเบียบวิธีทางสถิติ

สถิติที่ใช้ในการวิเคระห์ข้อมูล ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ทดสอบสมมติฐานโดยใช้โมเดลสมการโครงสร้าง 

(Structural Equation Model: SEM) เพื่อตรวจสอบความสอดคล้องของแบบจ�าลองสมมติฐานการวิจัยกับข้อมูลเชิงประจักษ์

การอภิปรายและการสรุปผล

สรุปผล

การศึกษาครั้งนี้แสดงให้เห็นถึงที่มาหรือปัจจัยเหตุของ Green brand equity และศึกษาผลกระทบของ Green brand equity 

ต่อความตั้งใจซื้อ โดยมีทัศนคติของแบรนด์เป็นตัวแปรกลาง โดยผู้เขียนเสนอวิธีการวิจัยโดยแนะน�ากลุ่มตัวอย่างในงานวิจัย คือ ลูกค้าจาก

ร้านเลมอนฟาร์มและร้านรีฟิลในประเทศไทย ซึ่งเป็นร้านค้าที่มีแบรนด์รักษ์โลกและผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ในร้านก็เป็นแบบรักสุขภาพ (Organic) 

และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

ประโยชน์ที่ได้ในทางทฤษฎี

แนวความคดินีใ้ห้การค้นพบทีช่ดัเจนในทีม่าหรือปัจจยัเหตขุอง Brand equity ในบรบิทด้านการอนรุกัษ์ส่ิงแวดล้อม และผลกระทบ

ของ Green brand equity ที่มีต่อความตั้งใจในการซื้อ โดยมีทัศนคติของแบรนด์เป็นตัวแปรกลางหรือตัวแปรส่งผ่านอิทธิพลของ Green 

brand equity ที่มีต่อความตั้งใจในการซื้อ เพื่อขยายความเข้าใจในมิติของ CBBE ในมุมมองการตลาดสีเขียว และรากฐานทางทฤษฎีของ

แบรนด์สีเขียวหรือแบรนด์รักษ์โลก
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ประโยชน์ที่ได้ในทางปฏิบัติ

กรอบแนวคดินีม้ปีระโยชน์ต่อผูป้ฏบิตังิานในธรุกจิสีเขยีวส�าหรบัเป็นแนวทางในการวางกลยทุธ์การตลาดสีเขยีว และเป็นประโยชน์

ต่อนักวิจัยเพื่อการศึกษาเชิงประจักษ์ต่อไปในอนาคต
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ทัศนคติ การรับรู้คุณค่า และการตัดสินใจเลือกซื้อเครื่องดื่มน�้าผลไม้ผสมวิตามินซีของผู้บริโภค

ในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล

Attitude, Perceived Values and Consumers’ Decision to Buy Fruit Juice with Added Vitamin C

in Bangkok Metropolitan Region  

วิลาวัลย์ แก้วปัตตะ1 และ คุณาลัย พลอยดนัย2 

Wilawan Kaewpatta1 and Kunalai Ploydanai2

ภาควิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรุงเทพฯ 10900
2 corresponding author

บทคัดย่อ 

งานวจิยันีม้วีตัถุประสงค์เพือ่ศกึษาทศันคต ิการรบัรูค้ณุค่า และการตดัสนิใจเลอืกซือ้ FJ-VitC ของผูบ้รโิภคในเขตกรงุเทพมหานคร

และปรมิณฑล โดยใช้เทคนคิการสมัภาษณ์เชงิคณุภาพด้วยค�าถามแบบล�าดบัขัน้ (Laddering Interview) เพือ่ส�ารวจผูบ้รโิภคจ�านวน 20 คน 

ต่อFJ-VitC 4 ยี่ห้อที่มีส่วนแบ่งตลาดสูงสุด ผลวิจัยพบว่า 3 ปัจจัยแรกที่ผู้บริโภคให้ความส�าคัญ คือ 1).รสชาติ 2). ฉลากของบรรจุภัณฑ์  

3). สีของบรรจุภัณฑ์ ทั้งนี้ผู้บริโภคไม่เห็นความแตกต่างของประโยชน์ FJ-VitC ทุกยี่ห้อ เนื่องจากมีวิตามินซี 200%เท่ากัน ผลวิจัยนี้ช่วยเพิ่ม

ความเข้าใจเชิงลึก และเป็นแนวทางในการสร้างและสื่อสารคุณค่าของ FJ-VitC ให้มีเอกลักษณ์เพื่อตอบสนองต่อผู้บริโภคได้ดีขึ้น

ค�าส�าคัญ: เครื่องดื่มน�้าผลไม้ผสมวิตามินซี, ผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล, การรับรู้คุณค่า, การตัดสินใจเลือกซื้อ, ค�าถาม

แบบล�าดับขั้น

Abstract 

the market of Fruit Juice with Added Vitamin C, FJ-VitC is more competitive but lacksThe objective of this 

research is to study attitudes, perceived value and decision to buy FJ-VitC of consumers in Bangkok Metropolitan 

Region by using a qualitative interview technique called Laddering Interview. Twenty-Consumers attritutes towards 4 

top brands of FJ-VitC were investigated. The research found that the first 3 factors that consumers pay attention to 

are 1). Taste, 2). Product label, 3). The color of the packaging. Apart from these, consumers do not see a difference in 

the benefits of all brands of FJ-VitC because they have the same 200% vitamin C.The results of this research enhance 

insights. and is a way to create and communicate the value of FJ-VitC uniquely to better respond to consumers. 

Keywords: Fruit Juice with Added Vitamin C, Consumers in Bangkok Metropolitan Region, Perceived Value, Purchasing 

Decision, Hierarchical Laddering Technique

บทน�า 

พฤตกิรรมของผูบ้รโิภคในปัจจบุนัทีห่นัมาสนใจอาหารเพ่ือสขุภาพ และต้องการความสะดวกสบายในการด�ารงชวีติส่งเสรมิให้ตลาด

เครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ (Functional Drink) มีการขยายตัวมากขึ้น ในกลุ่มเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพนี้ ตลาดน�้าผักผลไม้รวมเสริมวิตามิน เช่น 

วิตามินซี (FJ-VitC) เป็นตลาดที่เติบโตอย่างมากอย่างต่อเนื่องโดยเพิ่มมูลค่าจาก 933 ล้านบาท (ปี 2562) เป็น 1,375 ล้านบาท ในปี 2563 

(ลงทนุแมน, 2020) นอกจากนีต้ลาดยงัมแีนวโน้มทีจ่ะเตบิโตอย่างต่อเนือ่ง เนือ่งจากเป็นกลุม่ของเครือ่งดืม่ทีม่ส่ีวนเพิม่ภมูคิุม้กัน และมนี�า้ตาล

น้อย ซึ่งตอบสนองต่อสถานการณ์โรคโควิดระบาด และแนวโน้มการบริโภคที่ส�าคัญในปี 2021 ท�าให้ดึงดูดคู่แข่งจ�านวนมากในตลาดของ

ผลิตภัณฑ์กลุ่มนี้ ทั้งนี้แม้ผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มน�้าผลไม้เสริมวิตามินซีในตลาดจะมีหลากหลายยี่ห้อ แต่ผลิตภัณฑ์เหล่าน้ีมีความคล้ายคลึงกัน

1 คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ Department of ofAgro-Industry Technology, Faculty of Agro-Industry, Kasetsart University, 

Wilawan.kae@ku.th
2 คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ Department of ofAgro-Industry Technology, Faculty of Agro-Industry, Kasetsart University, 

kunalai.p@ku.th 
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มาก ทั้งในด้านลักษณะภายนอกของผลิตภัณฑ์ เช่น สีของเครื่องดื่ม ลักษณะและขนาดของขวดบรรจุ คุณประโยชน์ที่แสดงบนฉลาก เช่น  

มีปริมาณ “วิตามินซี 200%” การโฆษณา การใช้พรีเซนต์เตอร์สร้างจุดขาย รวมถึงการส่งเสริมการขายด้วยโปรโมชั่นต่าง ๆ ความคล้ายคลึง

และขาดเอกลักษณ์ของผลิตภัณฑ์ที่เข้าสู่ตลาดมากยิ่งขึ้นอาจเป็นสาเหตุให้ผู้บริโภคเลือกซื้อผลิตภัณฑ์จากราคาขาย หรือโปรโมชั่นเป็นหลัก 

ท�าให้บริษัทไม่สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มได้ นอกจากนี้อาจยังมีแนวโน้มท�าให้เกิดความสับสันระหว่างยี่ห้อ ท�าให้ส่วนแบ่งตลาดมีความผันผวน 

ไม่มีความยั่งยืนเนื่องจากมีสินค้ายี่ห้อใหม่เกิดขึ้นในตลาดน�้าผลไม้เสริมวิตามินตลอด

ปัญหาของการแข่งขันดังกล่าวเป็นความวิตกกังวลของบริษัทผลิตน�้าผลไม้เสริมวิตามินเป็นอย่างมาก จึงมีการพัฒนาเพิ่มและปรับ

เปลีย่นสตูรอยูเ่สมอโดยเน้นท่ีคณุประโยชน์และรสชาติทีผู่บ้รโิภคชืน่ชอบ ซึง่การพฒันานีเ้ป็นเพยีงการพฒันาคุณลกัษณะพืน้ฐานของผลติภัณฑ์ 

ทีผ่่านมาการพฒันาผลติภณัฑ์ส่วนมากเป็นการศกึษาปัจจยัทางการตลาดโดยเน้นด้านผลติภณัฑ์ ราคา ช่องทางการจดัจ�าหน่าย และโปรโมชัน่ 

แต่การศึกษาวิจัยในเรื่องคุณค่าของผลิตภัณฑ์ด้านอื่นๆ เช่น ด้านอารมณ์ ความรู้สึก ด้านประสบการณ์ในการบริโภค รวมทั้งทัศนคติของ 

ผูบ้รโิภคต่อน�า้ผลไม้เสรมิวติามนิซขีองยีห้่อต่าง ๆ  รวมถึงอทิธพิลของคณุค่าเหล่านัน้ต่อการตดัสนิใจซือ้ผลติภณัฑ์ของผูบ้รโิภคยงัไม่ได้รบัการ

ศึกษามากนัก 

เพื่อให้เข้าใจทัศนคติของผู้บริโภคต่อผลิตภัณฑ์น�้าผลไม้เสริมวิตามินซีในตลาดดียิ่งขึ้น งานวิจัยนี้ประยุกต์ใช้ทฤษฎีล�าดับขั้นทาง

จิตวิทยา เพื่อศึกษาทัศนคติ การรับรู้คุณค่า และปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อเครื่องดื่มน�้าผลไม้เสริมวิตามินซีของผู้บริโภคที่เคยและ

ไม่เคยดืม่เครือ่งดืม่น�า้ผลไม้ผสมวติามนิซ ีในเขตกรงุเทพมหานครและปรมิณฑล ด้วยวธิกีารสมัภาษณ์แบบล�าดบัขัน้ (Laddering Interviews) 

ความรู้ความเข้าใจเชิงลึกในปัจจัยและคุณค่าท่ีผู้บริโภคใช้ตัดสินความแตกต่างของผลิตภัณฑ์ โดยเฉพาะคุณค่าทางด้านอารมณ์ และคุณค่า

ด้านอื่น ๆ  ที่เหนือกว่าด้านคุณประโยชน์ รวมถึงอิทธิผลของปัจจัยเหล่านั้นต่อทัศนคติและการตัดสินใจซื้อสามารถเป็นแนวทางในการพัฒนา

และสร้างเอกลกัษณ์แก่ผลติภณัฑ์น�า้ผลไม้เสริมวิตามนิซ ีให้ตรงกบัคณุค่าทีผู่บ้ริโภคต้องการ และอาจช่วยแก้ปัญหาท่ีบริษทัวติกกงัวลในเรือ่ง

ความเหมือนของตราสินค้าต่าง ๆ ได้

การทบทวนวรรณกรรม 

แนวคิดทฤษฎีล�าดับขั้นทางจิตวิทยา (Mean-end chains) 

ทฤษฎีล�าดับขั้นทางจิตวิทยา (Means-end chains) กล่าวถึงรูปแบบโครงสร้างของการรับรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ของผู้บริโภค 

(Consumers’ cognitive) โดยเน้นที่ความสัมพันธ์การเชื่อมโยงระหว่างคุณลักษณะของผลิตภัณฑ์ (Attribute) กับผลลัพธ์ของการบริโภค 

(Consequence) ที่เกิดจากคุณลักษณะของผลิตภัณฑ์ ซึ่งสามารถตอบสนองต่อคุณค่าที่ผู้บริโภคคาดหวังจากผลิตภัณฑ์หรือเป้าหมายส่วน

บุคคล (Value; Olson, 1989; Reynolds and Gutman, 1988) 

ใน Means-end chains คณุลกัษณะ (Attributes) หมายถงึ ข้อมลูอธบิายเกีย่วกบัสินค้าและบริการ คณุสมบตั ิหรอืลกัษณะเฉพาะ 

(Gutman, 1982) ซึง่อาจถูกกล่าวในแบบรปูธรรม ท่ีเป็นลกัษณะทีป่รากฏขึน้จรงิในตัวผลติภณัฑ์ หรอืเชงินามธรรม ซึง่เป็นลกัษณะทีไ่ม่ปราก

ฎขึ้นจริง เช่น ความประทับใจ บรรยากาศ เป็นต้น

ผลลพัธ์ของการบรโิภค (Consequences) หมายถงึ ผลหรอืประโยชน์ทีไ่ด้จากคณุลกัษณะ ซึง่เป็นแนวคดิทีเ่ป็นนามธรรมมากกว่า

คณุลกัษณะ โดยอาจเป็น 1). ผลลพัธ์ทางกายภาพ (Functional Consequences) ทีไ่ด้มาจากการรบัรูลั้กษณะทางกายภาพ หรือประสบการณ์

ที่จับต้องได้โดยตรง เช่น เวลาที่ใช้ หรือเงินที่เสียไป หรือ 2). ผลลัพธ์ที่เกี่ยวกับอารมณ์ ความรู้สึก หรือสังคม (Psychosocial Consequences) 

เป็นผลที่เกิดมาจากผลลัพธ์ทางกายภาพ และสามารถน�าไปสู่ระดับที่สูงขึ้นไปได้อีก 

คุณค่า (Values) หมายถึง เป็นลักษณะของความต้องการและความเชื่อที่เกี่ยวข้องกับของการรับรู้ โดยใช้อารมณ์ความรู้สึกเป็น

หลัก เช่น ความสุข สนุกสนาน ความปลอดภัย โดยคุณค่าเกิดขึ้นจากความเชื่อมโยงระหว่างผลลัพธ์ของการบริโภค (Consequence) และ

คุณค่าส่วนบุคคล (Personal Values System) สามารถสะท้อนให้เห็นถึงเหตุผลที่แท้จริงในการเลือกซื้อสินค้าของผู้บริโภคได้ (Reynolds 

and Gutman, 1988)

การศึกษากระบวนการตัดสินใจของผู้บริโภคตามทฤษฎี Mean-end chains สามารถท�าการศึกษาด้วยวิธีการสัมภาษณ์แบบล�าดับขั้น 

(Laddering Interview) รูปแบบโครงสร้างความสัมพันธ์ล�าดับขั้นทางจิตวิทยา ได้ถูกพัฒนาหลากหลาย โดยภายหลังมีการเสนอโครงสร้าง

ความสัมพันธ์มาตรฐานแบบ โมเดล 4 ล�าดับขั้นที่เหมาะสมกับการใช้ในทางธุรกิจ ซึ่งเป็นโมเดลที่แสดงถึงผลลัพธ์ทางกายภาพ (Functional 

consequence) และผลลัพธ์ทางอารมณ์ (Psychosocial consequence) ดังแสดงในรูปที่ 1 
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กับผลลัพธ์ของการบริโภค(Consequence) ท่ีเกิดจากคุณลักษณะของผลิตภัณฑ์ซ่ึงสามารถตอบสนองต่อคุณค่าท่ีผู้บริโภค

คาดหวังจากผลิตภัณฑ์หรือเป้าหมายส่วนบุคคล(Value;Olson, 1989; Reynolds andGutman, 1988) 
ใน Means-endchainsคุณลักษณะ (Attributes) หมายถึง ข้อมูลอธิบายเกี่ยวกับสินค้าและบริการ คุณสมบัติ 

หรือลักษณะเฉพาะ (Gutman, 1982) ซ่ึงอาจถูกกล่าวในแบบรูปธรรม ท่ีเป็นลักษณะท่ีปรากฏข้ึนจริงในตัวผลิตภัณฑ์ หรือ

เชิงนามธรรม ซ่ึงเป็นลักษณะท่ีไม่ปรากฎขึ้นจริง เช่น ความประทับใจ บรรยากาศ เป็นต้น 
ผลลัพธ์ของการบริโภค (Consequences)หมายถึง ผลหรือประโยชน์ท่ีได้จากคุณลักษณะ ซ่ึงเป็นแนวคิดท่ีเป็น

นามธรรมมากกว่าคุณลักษณะ โดยอาจเป็น1). ผลลัพธ์ทางกายภาพ (Functional Consequences) ท่ีได้มาจากการรับรู้

ลักษณะทางกายภาพ หรือประสบการณ์ท่ีจับต้องได้โดยตรง เช่น เวลาที่ใช้ หรือเงินท่ีเสียไป หรือ 2).ผลลัพธ์ท่ีเกี่ยวกับ

อารมณ์ ความรู้สึก หรือสังคม (Psychosocial Consequences) เป็นผลท่ีเกิดมาจากผลลัพธ์ทางกายภาพ และสามารถ
นําไปสู่ระดับที่สูงขึ้นไปได้อีก  

คุณค่า (Values)หมายถึง เป็นลักษณะของความต้องการและความเชื่อท่ีเกี่ยวข้องกับของการรับรู้ โดยใช้อารมณ์

ความรู้สึกเป็นหลัก เช่น ความสุข สนุกสนาน ความปลอดภัยโดยคุณค่าเกิดข้ึนจากความเชื่อมโยงระหว่างผลลัพธ์ของการ

บริโภค (Consequence) และคุณค่าส่วนบุคคล (Personal Values System)สามารถสะท้อนให้เห็นถึงเหตุผลที่แท้จริงใน

การเลือกซ้ือสินค้าของผู้บริโภคได้ (Reynoldsand Gutman, 1988) 
การศึกษากระบวนการตัดสินใจของผู้บริโภคตามทฤษฎี Mean-end chains สามารถทําการศึกษาด้วยวิธีการ

สัมภาษณ์แบบลําดับขั้น (Laddering Interview) รูปแบบโครงสร้างความสัมพันธ์ลําดับข้ันทางจิตวิทยา ได้ถูกพัฒนา

หลากหลาย โดยภายหลังมีการเสนอโครงสร้างความสัมพันธ์มาตรฐานแบบ โมเดล 4 ลําดับขั้นท่ีเหมาะสมกับการใช้ในทาง

ธุรกิจ ซ่ึงเป็นโมเดลท่ีแสดงถึงผลลัพธ์ทางกายภาพ (Functional consequence) และผลลัพธ์ทางอารมณ์ (Psychosocial 
consequence) ดังแสดงในรูปท่ี 1 

 

 
รูปที่1 Standard Means-End Chain 

ท่ีมา: Olson &Reynolds (2001) 
  

2.2 เทคนิคการสัมภาษณ์ด้วยคําถามลําดับขั้นแบบตัวต่อตัว(Laddering Interview) 
การสัมภาษณ์แบบลําดับขั้น เป็นการใช้เทคนิคในการสัมภาษณ์เชิงลึกแบบตัวต่อตัว มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้เข้าใจ

ถึงทัศนคติและแรงจูงใจท่ีทําให้ผู้บริโภคเลือกซ้ือ เพ่ือทําความเข้าใจว่าผู้บริโภคมีการตีความคุณลักษณะของผลิตภัณฑ์ และ
มีการเชื่อมโยงคุณลักษณะของผลิตภัณฑ์ซ่ึงมีความหมายหรือคุณค่ากับตนเองตามทฤษฎีMeans-ends อย่างไร (Gutman, 
1982)เม่ือทราบเหตุผลหรือสิ่งท่ีผู้บริโภคคาดหวัง จะเป็นแนวทางให้สามารถกําหนดกรอบของคุณประโยชน์เพ่ือสนองความ

ต้องการของผู้บริโภคได้อย่างแท้จริง การสัมภาษณ์ด้วยคําถามแบบลําดับข้ัน(Laddering Interview) จะใช้คําถาม

ปลายเปิด ผู้ถูกสัมภาษณ์สามารถตอบคําถามได้อย่างอิสระตามความคิดเห็น หรืออารมณ์ความรู้สึกไม่มีคําตอบท่ีถูกหรือผิด 
การสัมภาษณ์จะมีโครงสร้างท่ีแน่นอนเป็นลําดับขั้นตอน ซ่ึงคําสําคัญในคําถาม คือ “ทําไมสิ่งนั้นจึงมีความหมายสําหรับ

คุณลักษณะ  
(Attributes). 

คุณค่า 
(Values or 

Goals). 

ผลลัพธ์ทางกายภาพ 
(Functional Consequence) 

ผลลัพธ์ทางอารมณ์ความรู้สึก

สังคม (Psychosocial 
Consequences) 

รูปที่1 Standard Means-End Chain

ที่มา: Olson & Reynolds (2001)

  

เทคนิคการสัมภาษณ์ด้วยค�าถามล�าดับขั้นแบบตัวต่อตัว (Laddering Interview)

การสมัภาษณ์แบบล�าดบัขัน้ เป็นการใช้เทคนคิในการสมัภาษณ์เชงิลกึแบบตวัต่อตวั มวีตัถุประสงค์เพือ่ให้เข้าใจถงึทศันคตแิละแรง

จูงใจที่ท�าให้ผู้บริโภคเลือกซ้ือ เพื่อท�าความเข้าใจว่าผู้บริโภคมีการตีความคุณลักษณะของผลิตภัณฑ์ และมีการเชื่อมโยงคุณลักษณะของ

ผลิตภัณฑ์ซึ่งมีความหมายหรือคุณค่ากับตนเองตามทฤษฎี Means-ends อย่างไร (Gutman, 1982) เมื่อทราบเหตุผลหรือสิ่งที่ผู้บริโภคคาด

หวงั จะเป็นแนวทางให้สามารถก�าหนดกรอบของคณุประโยชน์เพือ่สนองความต้องการของผู้บรโิภคได้อย่างแท้จรงิ การสัมภาษณ์ด้วยค�าถาม

แบบล�าดับขัน้ (Laddering Interview) จะใช้ค�าถามปลายเปิด ผูถ้กูสมัภาษณ์สามารถตอบค�าถามได้อย่างอสิระตามความคดิเหน็ หรอือารมณ์

ความรู้สกึไม่มคี�าตอบทีถู่กหรือผดิ การสมัภาษณ์จะมโีครงสร้างทีแ่น่นอนเป็นล�าดบัขัน้ตอน ซึง่ค�าส�าคญัในค�าถาม คอื “ท�าไมสิง่นัน้จงึมีความ

หมายส�าหรับคุณ” “สิ่งนั้นให้ประโยชน์อะไรกับคุณบ้าง” เป็นต้น จากนั้นจะมีการทวนค�าถามลักษณะเดิมไปเรื่อยๆ จนกระทั่งสามารถรู้ถึง

ความสัมพันธ์ของ Attributes, Consequences และ Values ของผู้บริโภคที่มีต่อผลิตภัณฑ์ได้ ซึ่งข้อมูลจากการสัมภาษณ์แบบล�าดับขั้นดัง

กล่าวจะเป็นข้อมูลเชิงลึก และมุ่งประเด็นมากกว่าการสัมภาษณ์แบบอื่น (Reynolds and Olson, 2001)

งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

งานวิจัยในอดีตได้ศึกษาความคาดหวังของผู้บริโภคต่อเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ เช่น เครื่องดื่มผสมวิตามินซีน�้าตาลน้อย (สาริศา และ 

มณีรัตน์, 2558) และศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อ หรือพฤติกรรมการซื้อเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ เช่น เครื่องดื่มน�้าสมุนไพร (ชุตินันท์ 

และ วรัญญา, 2560; น�้าผลไม้ พรพิมล, 2562) เครื่องดื่มน�้าผักผลไม้รวม100% (เกศินี, 2554) เครื่องดื่มฟังก์ชันนัล (เกศรา, 2558) แต่การ

ศึกษาเหล่านี้เป็นการศึกษาเชิงปริมาณ โดยศึกษาถึงปัจจัยที่ผู้บริโภคให้ความส�าคัญในการตัดสินใจซื้อเครื่องดื่มน�้าเพื่อสุขภาพ ซึ่งได้แสดงให้

เหน็ถงึปัจจยัทางการตลาด เช่น 4Ps และ 7Ps ทัง้ด้านผลติภัณฑ์ ราคา โปรโมชัน่ และปัจจยัอืน่ๆ ต่อการตดัสนิใจซือ้เครือ่งดืม่ แต่ไม่ได้ศึกษา

ถึงการเชื่อมโยงของปัจจัยเหล่านั้นต่อผลลัพธ์หรือคุณค่าของผลิตภัณฑ์ที่ผู้บริโภครับรู้

ซึ่งในภายหลังได้มีการน�าทฤษฎีล�าดับขั้นทางจิตวิทยามาใช้ศึกษาพฤติกรรมผู้บริโภคชาวไทยต่อธุรกิจทางด้านอาหารเพิ่มมากขึ้น 

เช่น ธุรกิจร้านคาเฟ่ขนมวาน (ศตพุทธิ์, 2559) และธุรกิจคอฟฟี่ช็อปและคาเฟ่ (ณัฐพร, 2560) ซึ่งงานวิจัยดังกล่าวได้ยืนยันถึงความส�าคัญ

ของปัจจัยด้านส่วนผสมทางการตลาด 7Ps เช่น การบริการ ต่อผลลัพธ์ทั้งทางกายภาพ เช่น ความสะดวกสบาย ประหยัดเวลา และเชื่อมโยง

ต่อคุณค่า เช่น ความสุข ความพึงพอใจ และความตั้งใจกลับไปใช้บริการซ�้า เป็นต้น (ณัฐพร, 2560; ศตพุทธิ์, 2559) ซึ่งการใช้การสัมภาษณ์

ด้วยค�าถามล�าดับขั้นท�าให้ผู้วิจัยสามารถเข้าใจเชิงลึกถึงเหตุผลและความส�าคัญของปัจจัยต่างๆต่อพฤติกรรมของผู้บริโภคได้ดียิ่งขึ้น 

กระบวนการ/วิธีการด�าเนินงาน/วิธีการวิจัย 

งานวิจัยนี้เป็นงานวิจัยเชิงคุณภาพ โดยเก็บข้อมูลด้วยการสัมภาษณ์ออนไลน์ (Online) แบบตัวต่อตัว (Face to Face Interview) 

มจี�านวน 20 คน มอีาย ุ18 - 49 ปี อาศยัอยูใ่นพืน้ทีก่รงุเทพมหานครและปรมิณฑล และเป็นผูท้ีด่ืม่เคร่ืองดืม่เพือ่สขุภาพ (Functional drink) 

ในชีวิตประจ�าวัน เนื่องจากกลุ่มนี้คือกลุ่มผู้บริโภคเป้าหมายของผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มน�้าผลไม้ผสมวิตามินซี ใช้การสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง 

(Purposive sampling) ในกลุ่มตัวอย่างจะเป็นผู้ที่เคยดื่มและไม่เคยดื่มน�้าผลไม้ผลไม้เสริมวิตามินซี กลุ่มละ 10 คน

การสัมภาษณ์ใช้โปรแกรม Zoom ค�าถามในการสัมภาษณ์ประกอบไปด้วย 3 ส่วน คือ 1). ข้อมูลประชากรศาสตร์ และพฤติกรรม

การบริโภคทั่วไป 2). ค�าถามเกี่ยวกับความรู้จัก ทัศนคติ และพฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่มน�้าผลไม้เสริมวิตามินซีในอดีต 3). ความคิดเห็น และ

ทัศนคติเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์น�้าผลไม้เสริมวิตามินซียี่ห้อดัง 4 ยี่ห้อที่มีส่วนแบ่งตลาดสูงสุด โดยลักษณะของผลิตภัณฑ์คือน�้าผลไม้ผสมวิตามิน

ซี รสเลมอน บรรจุในขวดแก้ว และเป็นสินค้าที่วางจ�าหน่ายในชั้นวางสินค้าเดียวกัน บริเวณเดียวกันในร้านสะดวกซื้อ (หลังจากได้เห็นและ

ทดลองชิมผลิตภัณฑ์จริง) ตามความสัมพันธ์ของทฤษฎีแบบล�าดับขั้น 
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วิธีการสัมภาษณ์ ในส่วนที่ 1 – 2 จะเป็นการถามตอบตามค�าถามที่เตรียมมาอย่างมีขั้นตอน (Semi-structure interview) ในส่วน

ที่ 3 กลุ่มตัวอย่างจะได้มีโอกาสทดลองชิมและพิจารณาผลิตภัณฑ์ (โดยด�าเนินการส่งผลิตภัณฑ์อุปกรณ์ทดสอบไปให้กลุ่มตัวอย่าง หรือให้

กลุ่มตัวอย่างจัดหาเองจากค่าใช้จ่ายที่มอบให้) โดยเปรียบเทียบทีละ 3 ยี่ห้อ แบบพบกันหมด (Full factorial design ได้ 4 ชุดผลิตภัณฑ์) 

ซึ่งล�าดับในการทดสอบผลิตภัณฑ์จะเป็นแบบสุ่ม ในการชิมตัวอย่างออนไลน์ ผู้วิจัยจะค่อยๆช้ีแนะการชิมตัวอย่างอย่างละเอียด โดยมีการ

ตรวจสอบล�าดับกลุ่มตัวอย่างที่กลุ่มตัวอย่างแสดงให้ดูทางกล้องจาก VDO Call เทคนิคการสัมภาษณ์แบบขั้นบันไดถูกใช้เพื่อศึกษาถึงความ

สัมพันธ์ของปัจจัยที่ส่งผลต่อการประเมินและตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มน�้าผลไม้ผสมวิตามินซี กลุ่มตัวอย่างจะถูกถามให้เปรียบเทียบ

ผลิตภัณฑ์ที่ต่างจากพวกในกลุ่ม 3 ยี่ห้อ ซึ่งกลุ่มตัวอย่างจะระบุถึงคุณสมบัติที่ท�าให้ผลิตภัณฑ์ยี่ห้อหนึ่งต่างกับอีก 2 ยี่ห้อ และคุณสมบตัิทีอ่ีก 

2 ยี่ห้อเหมือนกัน (Attribute) จากน้ันกลุ่มตัวอย่างจะถูกถามเกี่ยวกับความส�าคัญหรือประโยชน์ที่ได้จากคุณลักษณะนั้น ค�าตอบที่ได้คือ 

ผลลัพธ์ (Consequence) เช่น ความเชื่อในคุณภาพ/ ความเป็นธรรมชาติของวัตถุดิบ รู้สึกว่าพรีเมียม/ พิเศษ และผู้ให้สัมภาษณ์จะถามถึง

ความส�าคัญของสิ่งที่กลุ่มตัวอย่างพูดออกมา จนค�าตอบสุดท้ายที่ได้ คือ คุณค่า (Value) ที่ผู้ให้สัมภาษณ์คิดว่าจะได้จากน�้าผลไม้ผสมวิตามิน

ซี เช่น ความชอบ/ ความพึงพอใจ ความมีสุขภาพที่ดี การมีภาพลักษณ์ที่ต้องการ

การวิเคราะห์ข้อมูล การแปรผลจะอ้างอิงจากค�าที่ผู้บริโภคพูดขึ้นมาเองจากการสัมภาษณ์ แล้วท�าการจัดหมวดหมู่ของค�าเหล่านั้น

กับคุณลักษณะ ผลลัพธ์ รวมทั้งชนิดของคุณค่า ปัจจัยทางการตลาด หรือตัวแปรอื่นๆที่เกี่ยวข้องตามทฤษฏีทางการตลาดอีกครั้งหนึ่ง แล้วจึง

หาความสัมพันธ์ของปัจจัยเหล่าน้ันต่อการตัดสินใจซ้ือผลิตภัณฑ์น�้าผลไม้เสริมวิตามินซีเพื่อความเข้าใจเชิงลึก ตัวแปรอิสระอ่ืนท่ีสนใจ  

คอื การเคยหรอืไม่เคยดืม่น�า้ผลไม้เสรมิวติามนิซ ีลกัษณะประชากรศาสตร์ ท้ังเพศ อาย ุรายได้ วถิกีารด�าเนนิชวิีต และตวัแปรตาม คือ ทัศนคติ 

ความพึงพอใจ อารมณ์ ประสบการณ์ที่ผู้บริโภคกล่าวถึงผลิตภัณฑ์ยี่ห้อต่าง ๆ

ผลการด�าเนินงาน/ผลการวิจัย 

1. ข้อมูลประชากรศาสตร์ และพฤติกรรมการบริโภคโดยทั่วไปผู้บริโภคเครื่องดื่มน�้าผลไม้เสริมวิตามิน

 ข้อมูลประชากรศาสตร์ กลุ่มผู้ให้สัมภาษณ์ที่เคยดื่มน�้าผลไม้เสริมวิตามินซี (เคยดื่ม FJ-VitC) จ�านวน 10 คน มีเพศหญิง 80% 

เพศชาย 20% ส่วนใหญ่มสีถานะโสด (70%) มรีะดบัการศึกษาปรญิญาตรมีากทีสุ่ด (70%) รองลงมาคือ ปรญิญาเอก (20%) มอีาชพีพนกังาน

เอกชน 60% และลองลงมา คือ นักเรียนนักศึกษา 30% ครึ่งหนึ่งของกลุ่มตัวอย่างมีรายได้ 15,000 – 50,000 บาท/เดือน (50%) กลุ่มผู้ให้

สมัภาษณ์ทีไ่ม่เคยดืม่น�า้ผลไม้เสรมิวติามนิซ ี(ไม่เคยดืม่ FJ-VitC) จ�านวน 10 คน มีเพศหญงิ 70% เพศชาย 30% ส่วนใหญ่มีสถานะโสด (70%) 

มีระดับการศึกษาปริญญาตรีมากที่สุด (70%) รองลงมาคือ ปริญญาโท (20%) ส่วนใหญ่มีอาชีพพนักงานเอกชน (60%) และลองลงมา คือ 

นักเรียนนักศึกษา (20%) กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีรายได้ 15,000 – 50,000 บาท/เดือน (70%)

 พฤติกรรมการบริโภคอาหารและเครื่องดื่ม กลุ่มตัวอย่างทั้งกลุ่มเคยดื่มและไม่เคยดื่ม FJ-VitC มีลักษณะการบริโภคอาหารที่

คล้ายคลึงกัน คือส่วนใหญ่บริโภคอาหารปกติ แต่จะมีการหลีกเลี่ยงอาหารและเครื่องดื่มบางอย่างบ้างเพื่อสุขภาพ โดยการบริโภค 3 อันดับ

แรกในกลุ่มผู้ให้สัมภาษณ์ที่เคยดื่ม FJ-VitC คือ เน้นบริโภคอาหารประเภทโปรตีน (30%) หลีกเลี่ยงการบริโภคแป้ง (20%) และหลีกเลี่ยง

การบรโิภคน�า้ตาล (20%) นอกจากนีเ้กอืบทัง้หมดของกลุม่ตวัอย่างกลุม่นีย้งัสนใจจะควบคมุน�า้ตาลในเครือ่งดืม่ (90%) ในขณะเดียวกนักลุม่

ผู้ให้สัมภาษณ์ที่ไม่เคยดื่ม FJ-VitC มีพฤติกรรมการบริโภคอาหารส่วนใหญ่ คือ เน้นรับประทานอาหารประเภทโปรตีน (30%) หลีกเลี่ยงการ

บริโภคแป้ง (20%) และสนใจรับประทานอาหารเสริม (20%) และเลือกดื่มเครื่องดื่มน�้าตาลน้อย (20%) แรงบันดาลใจในการบริโภคอาหาร

และเครื่องดื่มของผู้บริโภคกลุ่มตัวอย่าง พบว่าแรงบันดาลใจที่ส�าคัญและพบมากที่สุดในการบริโภคอาหารและเครื่องดื่ม คือ การควบคุมน�้า

หนัก (40% ในกลุ่มผู้ที่เคยดื่ม และ 50% ในกลุ่มที่ไม่เคยดื่ม) ในด้านวิถีชีวิตของผู้บริโภคกลุ่มตัวอย่าง พบว่าผู้บริโภคกลุ่มที่เคยดื่ม FJ-VitC 

ส่วนใหญ่จะออกก�าลังกายหลังเลิกงานเป็นประจ�า (40%) ส่วนกลุ่มไม่เคยดื่ม FJ-VitC ส่วนใหญ่จะเล่นโทรศัพท์มือถือ (50%) ลองลงมาคือ

การออกก�าลังกายหลังเลิกงาน (40%)

2. ความรู้จัก ทัศนคติ และพฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่มน�้าผลไม้เสริมวิตามินซีในอดีต

 เมื่อถามความคิดเห็นเกี่ยวกับ FJ-VitC กลุ่มตัวอย่างที่เคยดื่มเครื่องดื่ม FJ-VitC ส่วนใหญ่จะกล่าวถึง FJ-VitC ในเรื่องรสชาติ

มากที่สุด (90%) โดยกล่าวถึง รสชาติเปรี้ยวน�ารสหวานของน�้าผลไม้ตามระดับจากน�้าผลไม้ ท�าให้รู้สึกด่ืมน�้าเลมอนแท้จากธรรมชาติ  

รู้สึกสดชื่นหลังดื่ม อร่อย ดื่มง่าย และคุณลักษณะที่ถูกกล่าวถึงรองลงมา คือ คุณประโยชน์ ร้อยละ (10%) โดยกล่าวว่า วิตามินซีมีส่วนช่วย

ดดูซมึคอลลาเจน และท�าให้สขุภาพผวิดดู ีพฤติกรรมการบรโิภคเครือ่งดืดั่งกล่าวนี ้ผูบ้รโิภคส่วนใหญ่นยิมบริโภคเครือ่งดืม่เพือ่สขุภาพรสชาติ 

โดยกลุม่นีส่้วนใหญ่ จะดืม่ FJ-VitC ด้วยความถีม่ากกว่า 2 ครัง้ต่อสัปดาห์ (70%) โดยบรโิภคช่วงเวลากลางวนั ในโอกาสทีต้่องการความสดชืน่
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ระหว่างวัน ท�าให้รีเฟรช ไม่ง่วง (37.5%) รองลงมาคือการดื่มเพื่อดับกระหาย (25%) และบรรเทาอาการเหนื่อย อ่อนเพลีย (18.8%) ยี่ห้อที่

กลุ่มตัวอย่างที่เคยดื่มเครื่องดื่ม FJ-VitC ซื้อมาดื่มมากที่สุด คือ ยี่ห้อซีวิต (61.5%) รองลงมา คือ ยี่ห้อวิตอะเดย์ (15.4%) และดับเบิลซี 

(15.4%) ซึ่งกลุ่มตัวอย่างกลุ่มนี้ได้รู้จักผลิตภัณฑ์ FJ-VitC ร้านสะดวกซื้อเซเว่นอีเลเว่นมากที่สุด (50%) รองลงมาคือผ่านทางโฆษณาในทีวี 

(50%) และ เวปไซต์ (10%)

 ด้านกลุ่มตัวอย่างท่ีไม่ดื่มเครื่องดื่ม FJ-VitC ส่วนใหญ่จะรู้จักและเคยได้ยินเกี่ยวกับ FJ-VitC โดยบางคนอาจเคยชิมบ้าง  

แต่สาเหตุที่ไม่ดื่ม FJ-VitC คือ เพราะต้องการหลีกเลี่ยงน�้าตาลที่มีใน FJ-VitC (60%) รองลงมา คือ คิดว่าได้การกินผลไม้สดให้ประโยชน์

มากกว่า (30%) และอีกส่วนได้รับวิตามินซีจากวิตามินซีเม็ด (10%) ซึ่งโดยทั่วไปกลุ่มตัวอย่างกลุ่มนี้ส่วนใหญ่จะดื่มเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพอื่น 

ๆ (50%) รองลงมา นิยมดื่มน�้าเปล่า (40%) และเครื่องดื่มชูก�าลังร้อยละ (10%) ตามล�าดับ ทั้งนี้กลุ่มตัวอย่างแสดงทัศนคติเกี่ยวกับ FJ-VitC 

ที่เคยรู้จัก โดยพูดเกี่ยวกับประโยชน์ของวิตามินซีที่ช่วยสร้างภูมิคุ้มกัน (ช่วยสร้างภูมิคุ้มกัน ป้องกันไข้หวัด ท�าให้สุขภาพแข็งแรง ปลอดภัย

จากโรคภัยไข้เจ็บ) มากที่สุด (50%) และคุณลักษณะที่ถูกกล่าวถึงรองลงมา คือ ความสดชื่น ร้อยละ (40%) โดยกล่าวว่า มีความรู้สึกสดชื่น

หลังดื่มเครื่องดื่มวิตามินซี เมื่อถามถึงความตั้งใจอยากทดลองดื่ม ผู้บริโภคส่วนมากอยากทดลองดื่มยี่ห้อซีวิตมากที่สุด (40.9%) วู้ดดี้ซีล็อค 

(27.3%) วิตอะเดย์ (22.7%) และ ดับเบิลซี (9.1%) ตามล�าดับ4.3 ความคิดเห็น และทัศนคติเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์น�้าผลไม้เสริมวิตามินซี

ยี่ห้อดัง 4 ยี่ห้อ 

 จากการสัมภาษณ์ด้วยค�าถามแบบล�าดับขั้น ท�าให้เข้าใจถึงคุณลักษณะ(Attribute) ผลลัพธ์ของการบริโภค (Consequence) 

และคุณค่า (Value) ที่ผู้บริโภคมองเห็นในผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มน�้าผลไม้ผสมวิตามินซี ดังนี้

คุณลักษณะ (Attribute)

 คุณลักษณะของผลิตภัณฑ์ FJ-VitC ที่ผู้บริโภคกล่าวถึง คือ รสชาติ (ถูกกล่าวถึง 393 ครั้ง) ซึ่งจะมีทั้งบรรยายถึงรสเปรี้ยว  

รสเปรีย้วน�าหวาน หรอืรสชาตทิีม่รีะดบัเกีย่วข้องกบัความรูสึ้ก หรอืเกีย่วกบัผลิตภัณฑ์อืน่ เช่น รสเหมอืนยาน�า้เด็ก รสเหมอืนเครือ่งดืม่ชกู�าลงั 

หรือเป็นการตัดสิน เช่น รสดี รสแปลก หรือรสอร่อย เป็นต้น คุณลักษณะล�าดับถัดมาที่ถูกกล่าวถึงมาก คือ ฉลาก (ถูกกล่าวถึง 251 ครั้ง)  

ซึ่งรวมถึงการออกแบบฉลาก ข้อมูลที่ปรากฏบนฉลาก รวมทั้งตราสินค้าบนฉลาก เป็นต้น ดังตัวอย่างค�าให้สัมภาษณ์ต่อไปนี้

 “ของ A รสชาติจัดสุด เปรี้ยวหวานมันชัดมากสุด” ผู้ทดสอบอายุ 48 ปี

 “ภาพลักษณ์รูปลักษณ์ของขวด C มันเด่นชัด ถ้าระหว่างคนไม่รู้อะไรเลยเป็นพี่พี่เลือก C เพราะดูแค่Detail ในนี้ label  

มันดูชัดเจน มีแล้วก็มันแอทแทคทีฟกว่า” ผู้ทดสอบอายุ 48 ปี

ผลลัพธ์ของการบริโภค (Consequence)

พบว่าผลลัพธ์ของการบริโภคที่ถูกกล่าวถึงบ่อย คือ ความเชื่อในคุณภาพ/ ความเป็นธรรมชาติของวัตถุดิบ ซึ่งจะมีความเชื่อมโยง

เป็นผลมาจากคุณลักษณะด้านรสชาติ กลิ่น กลิ่นรส สีของผลิตภัณฑ์ รวมทั้งข้อมูลบนฉลาก นอกจากนี้ความดึงดูดใจ ก็เป็นผลลัพธ์ที่มีการ

กล่าวถึงอย่างมาก ซึ่งเป็นผลจากทั้งการออกแบบฉลาก พรีเซนเตอร์ รวมทั้งสีของบรรจุภัณฑ์

 “ส�าคัญยังไง กินแล้วอร่อยไง ท�าให้ซื้อซ�้า” ผู้ทดสอบอายุ 48 ปี

 “ใช้พรีเซนเตอร์ราคาแพง ท�าให้ดูมีความน่าเชื่อถือ” ผู้ทดสอบอายุ 48 ปี

คุณค่า (Value)

คุณค่าที่ผู้บริโภคเชื่อมโยงกับผลลัพธ์ของผลิตภัณฑ์จะมีทั้งด้านความชอบ/ ความพึงพอใจ คุณค่าด้านความน่าเชื่อถือ ไว้วางใจได้ 

ความปลอดภัย การมีสุขภาพที่ดี รวมถึงภาพลักษณ์ของเพศหญิง เพศชายที่สะท้อนออกมาจากภาพลักษณะของพรีเซนเตอร์และความรู้สึก

ที่ได้รับจากการเห็นพรีเซนเตอร์นั้น ๆ

“ยี่ห้อนี้มีเครื่องหมายคุณภาพ น�าเข้าจากยุโรป UK ญี่ปุ่น ท�าให้ดูมีความน่าเชื่อถือ” ผู้ทดสอบอายุ 48 ปี

“ท�าให้รับรู้ว่าเครื่องดื่มประเภทนี้กินแล้วให้วิตามินซีสูง แล้วก็ดูดีเหมือนพรีเซนเตอร์” ผู้ทดสอบอายุ 48 ปี

อภิปรายผล สรุปและข้อเสนอแนะ 

ผลการวิจัยพบว่า 3 ปัจจัยแรกที่ผู้บริโภคให้ความส�าคัญ โดยดูจากค�าที่ถูกกล่าวถึงมากที่สุด คือ 1).รสชาติ ซึ่งจะเชื่อมโยงกับการ

ท�าให้รู้สึกสดชื่น รวมทั้งความเชื่อในคุณภาพ/ ความเป็นธรรมชาติของวัตถุดิบ และความพึงพอใจ 2). ฉลากของบรรจุภัณฑ์ซึ่งส่งผลต่อความ

ดึงดูดใจ และความเช่ือในคุณภาพ/ ความเป็นธรรมชาติของวัตถุดิบ 3). สีของบรรจุภัณฑ์ ซึ่งสีโปร่งแสงเพิ่มความรู้สึกไว้ใจในผลิตภัณฑ์  

ในขณะสีทึบ เพิ่มภาพลักษณ์แปลกใหม่ ดึงดูดใจ และน�ามาซึ่งความเชื่อถือในการถนอมปริมาณของวิตามินซีภายใน นอกจากนี้ส่วนผสมอื่น 
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พรีเซนเตอร์ ยี่ห้อ โฆษณา และโปรโมชั่นก็มีความส�าคัญต่อความสนใจดื่ม ทั้งนี้ผู้บริโภคจ�านวนน้อยที่พูดถึงความแตกต่างของประโยชน์ของ 

FJ-VitC แต่ละยีห้่อ เนือ่งจากมวีติามนิซ ี200%เท่ากนั ซ่ึงเชือ่ว่าบ�ารงุผวิ และสร้างภมูคิุม้กนัของร่างกาย ผลวจิยันีช่้วยเพ่ิมความเข้าใจเชงิลกึ 

และเป็นแนวทางในการสร้างและสื่อสารคุณค่าของผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มน�้าผลไม้ผสมวิตามินซีให้มีเอกลักษณ์และตอบสนองต่อผู้บริโภคได้ดี

ขึ้น 

ทั้งนี้งานวิจัยน้ีมีข้อจ�ากัดเน่ืองจากการเก็บข้อมูลเน้นที่ผู้บริโภคที่อาศัยอยู่ในพื้นที่จังหวัดกรุงเทพมหานครและปริมณฑลเท่านั้น  

เพือ่ปรบัปรงุให้สมบรูณ์ทีส่ดุเป็นการต่อยอดและยนืยนัแนวทางการพฒันาท่ีมปีระสทิธภิาพมากขึน้ควรท�าการเก็บรวบรวมข้อมลูกบัผูบ้รโิภค

พื้นที่จังหวัดอื่นเพิ่มเติม

กิตติกรรมประกาศ 

งานวิจัยฉบับนี้สามารถส�าเร็จลุล่วงไปได้ด้วยความเมตตาช่วยเหลืออย่างดียิ่ง และค�าแนะน�าต่างๆ จากหลากหลายฝ่าย ทางผู้วิจัย

ต้องขอขอบคุณบุคคลและองค์กรต่างๆ ที่ได้ให้ความสนับสนุนและช่วยเหลือในงานวิจัยครั้งน้ี โดยเฉพาะ ผศ.ดร. รวิพิมพ์ ฉวีสุข  

และขอขอบคุณผู้ให้สัมภาษณ์ทุกท่านที่ยินดีให้ร่วมมือตลอดหลายเดือนที่ผ่านมาจนท�าให้งานวิจัยนี้ส�าเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี 
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Factors Affecting Of Millennials’ House-Purchase Intention:

A Case Of Phnom Penh, Cambodia

Chhengsreyneath Lim1

Abstract 

This research aims to determine the significant factors which have an effect on Generation Y’s purchase  

intention toward house purchasing in Phnom Penh, Cambodia. This empirical study is applied an existing research 

theory to developed an extended theory of planned behavior included attitude, subjective norm, and perceived 

behavior control. An additional factor consists of financial attribute, location attribute and environment attribute to 

predict the consumers (Gen Y) purchase behavior in Phnom Penh. The author has used the quantitative method by 

distributing the questionnaires to 250 respondents in Phnom Penh. The result was calculated by an advanced program 

called “Adanco”. In terms of both reliability and validity, Adanco will be generated effective results to support each 

construct whether they are accepted or rejected by using the PLS-SEM method. The final result showed that all factors 

have a significant effect on purchase intention toward used house-purchasing. The findings of this study have  

contributed a good information for consumers, marketers, Developer, government sector, and another researcher. The 

findings from this research are useful for marketing strategy purposes. Hypotheses are proven to be supported. Attitude 

toward purchase intention, social norm, perceived behavioral control, financial attribute, location attribute and  

environment attribute positively affect to house purchase intention among generation Y. In the end, the author also 

highlights in detail the importance and discussion of the finding, the results of both theoretical and managerial  

implications, limitations, and future research in the last chapter of this research. 

Keyword: House purchasing, Purchase Intention, Market, Customer, Analysis

Introduction 

Cambodia has a strong sustainable of economic growth in these two decades which is average 7.6% GDP 

FROM 1994 to 2015 and 7.0% from 2017 onward. The fastest growth transformed Cambodia from one of the world’s 

poorest countries to a lower middle-income country 2016 (B2B,2019). Phnom Penh, the nation’s capital, is a center of 

economic, social, and cultural activity. It attracts migration from other provinces, promising employment and growth 

in the garment, construction, tourism and educational sectors. According to (National Institute of Statistic, 2019), the 

provisional result of the 2019 Census, sets the total de facto population at 15.3 million and population growth rate 

1.4%. Among the Provinces Phnom Penh has the highest population at 2,129,371 (13.9% of total population), male 

1,039,192 and woman 1,090,179. Phnom Penh has the highest population density at 3,136 persons per square  

kilometer.

Cambodia is also one of best countries for investment on real estate opportunity Cambodia real estate  

continues to develop with commercial building, apartment, housing (Borey) being built in all around the country and 

especially high extended in Phnom Penh City. Since the housing industrial is in rapid growth as unexpected in Phnom 

Penh, it has more than 40 constructions on real estate companies working on build and sell houses (Borey) (Housing 

Development Association of Cambodia,2019). 

1 Department of Business Administration, Faculty of International College, Panyapiwat Institute of Management, Email: limchhengsrey-

neath@gmail.com
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 Phnom Penh also has a big number of housing record data only in 2017 which is reported yearly as  

increasing 377.000 Units. (CEIC, 2019). However, there are approximately number of 3488 high- end residential luxury 

units of condominiums and apartments were added to housing market in 2017 in city (East Asia Forum, 2018). Because 

of the rapid growth of housing bubble in Phnom Penh is showing result in an oversupply and overpriced which makes 

primary concern of Cambodian people to purchase a house with low income and poor city lower (East Asia Forum, 

2018). In additional, homeownership is big life goal for people to secure their living and start a small family.

According to World meter (2019), the Cambodian population in ages gap of 15-24 has 17.88% and from 25-54 

has 39.72% of total population. So that is why these two-group people have production and financial capacity to 

purchase of house. This index represents the youth dependency ratio of 49.2 percent of the total dependency ratio. 

These millennial groups (a.k.a. Generation Y) can earn high income as energetic generation through their challenging 

life in this era (Sheith, 2019). Plus, the young buyers are key person who has strong potential in purchase  

accommodation to start up their small or life planning. Young buyers also have complicated on their change preference 

through time and a lot comparation from their current one. In dealing of their house preference, young buyer also 

experience the housing affordability of their financial capacity limited. This study focusses on young buyer’s housing 

choice and their payment method to buy a house for quality living environment.

Research Objective 

The main study of this research is to study about the decision making of young buyer’s preference on their 

house. This study also aims to find out what is the key impact and the obstacle for young buyer to purchase a house. 

This study will examine of buyer in Gen Y, Education and Income which will be influence to buyer’s decision or 

changing of their housing preference and buyer’s financial management. This study is also to seeking out the real 

problem facing of customer in real estate industrial. 

The significant of the research 

This study will be beneficial for understanding of buyer conceptual for seller (Real estate) and financial  

institute. As a part of real estate, the preference and financial of buyer is key leading to meet our potential customer. 

And Companies (Real Estate) know exactly which is demand of each type of customer and easily to convince them 

into any project that suits with their lifestyle.

And this study will be providing information of financial capacity of buyer, so that the financial institute can 

revise or repackage their loan product due to buyers’ affordability in housing market.

Literature Review 

The goal of this research is to identify TPB elements in psychological process which lead to specify the buyer 

of generation X and Y in buying housing intention, Specifically, This study intends to determine through theorical study 

of TPB influence whether attribute toward behavior,, subjective norm, perceived behavioral control, location attribute, 

financial attribute and environment have significant relationship with housing purchasing intention in Cambodia. 

Introduction of the relevant variable

Purchase Intention 

Purchase intention can be defined as a plan to purchase a particular good or service in the future (Gaik-Fhei 

Ho & Ting, 2019)It can also be defined as a consumer’s attitude towards a product, specifically referring to the person’s 

belief, feeling and purchase intentions for the product. Ajzen (1991) corroborate that a person’s behavior is determined 

by his/her intention to perform that behavior. Intention represents the motivation of a person’s conscious plans and 
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decisions. Theory of Planned Behavior (TPB) was extensively employed to clarify and examine purchase intention. 

According to this TPB, human action is guided by three types of considerations, namely, behavioral, normative and 

control beliefs (Ajzen, 1991). Behavioral beliefs produce a favorable or unfavorable attitude towards behavior. Norma-

tive beliefs result in perceived social pressure or subjective norm (Ajzen, 1991). Moreover, control beliefs are related 

to perceived behavioral control (Ajzen, 1991). These variables form a behavioral intention towards a certain action in 

this study, which is the intention to purchase affordable housing. Given its successful prediction of intentions, TPB has 

been used by many researchers for the past decades (Gaik-Fhei Ho & Ting, 2019). Generally, if a person’s attitude is in 

favor of the affordable housing if purchasing an affordable house is the perceived social norm and the person accepts 

the behavior of buying an affordable house as easy or accessible, then the person’s intention to purchase an  

affordable house must increase. TPB allowed for adjustment by including additional indicators and modifying the paths 

in the model, presuming that the modified model could be the strong extent of the variation in the behavioral  

intention and actual. Generally, if a person’s attitude is in favor of the affordable housing if purchasing an affordable 

house is the perceived social norm and the person accepts the behavior of buying an affordable house as easy or 

accessible, then the person’s intention to purchase an affordable house must increase. TPB allowed for adjustment 

by including additional indicators and modifying the paths in the model, presuming that the modified model could be 

the strong extent of the variation in the behavioral intention and actual behavior in the traditional TPB model (Ajzen, 

1991). 
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the person’s intention to purchase an affordable house must increase.TPB allowed for adjustment by 
including additional indicators and modifying the paths in the model, presuming that the modified 
model could be the strong extent of the variation in the behavioral intention and actual behavior in 
the traditional TPB model (Ajzen, 1991).  
 
 
 
 
 
 
 
Figure1: Theory of planned behavior(AJZEN, 1991) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.1.2 Attitude toward behavior, Subjective norm, Perceived behavioral control 
Ajzen (1991) contends that people will reinforce a positive attitude towards a conduct if they 

have confidence that the demonstration of that particular conduct will build a decent result. Attitude 
toward behavior is also able to predict the buyer uprooted lifestyle (S & H, 2018). According to 
previous research, attitude, subjective norm, perceived behavioral control and locational attribute 
positively affect the affordable housing purchase intention among the Generation Y. subjective norm 
positively affects the affordable housing purchase intention. Penang young people are likely being 
influenced by family members in purchasing an affordable house (Gaik-Fhei Ho & Ting, 2019) the 
opinions of these family members become significant to them, especially towards purchasing an 
affordable house. The relationship between perceived behavioral control and affordable housing 
purchase intention is affirmed to be positively significant. The following hypothesis: H1: Attitude 
towards purchase intention positively affects the purchase intention of buying house. H2: Subjective 
norm positively affects the purchase intention of buying house. H3: Perceived behavioral control 
positively affects the purchase intention of buying house. 
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Figure1: Theory of planned behavior (AJZEN, 1991)

Attitude toward behavior, Subjective norm, Perceived behavioral control 

Ajzen (1991) contends that people will reinforce a positive attitude towards a conduct if they have confidence 

that the demonstration of that particular conduct will build a decent result. Attitude toward behavior is also able to 

predict the buyer uprooted lifestyle (S & H, 2018). According to previous research, attitude, subjective norm, perceived 

behavioral control and locational attribute positively affect the affordable housing purchase intention among the 

Generation Y. subjective norm positively affects the affordable housing purchase intention. Penang young people are 

likely being influenced by family members in purchasing an affordable house (Gaik-Fhei Ho & Ting, 2019) the opinions 

of these family members become significant to them, especially towards purchasing an affordable house. The  

relationship between perceived behavioral control and affordable housing purchase intention is affirmed to be  

positively significant. The following hypothesis: H1: Attitude towards purchase intention positively affects the purchase 

intention of buying house. H2: Subjective norm positively affects the purchase intention of buying house. H3: Perceived 

behavioral control positively affects the purchase intention of buying house.
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Location attribute, financial attribute and Environment 

Location attribute is related to the distance of travelling. In many previous researches, distance from the house 

to the workplace and amenities is one of the highest considerations when choosing to buy or invest on a property. 

Few researchers have proven that locational attribute plays an important role when deciding to buy a property (Md 

Razak et al., 2013; Saw & Tan, 2014). Other than location, financing is also one of the main factors the property buyers 

must consider. The financial attribute includes house price, mortgage interest rates and mortgage instalment scheme, 

which play an important role in the decision making of the property buyer (Saw & Tan, 2104). Similar findings from 

research have corroborated that financial attribute has positive and significant influence on house purchasing intention 

(Kupke, 2008). According to previous research of (Gaik-Fhei Ho & Ting, 2019) locational attribute positively affects the 

affordable housing purchase intention. house buyers will look into certain criteria, such as access to retail centers, 

shops, schools and work places before deciding to purchase an affordable house. Therefore, the locational attribute 

is important to provide a decent environment for families and for the improvement of the quality of life, especially 

in the city areas. There are many previous researches about real estate in the past, but also have variety studies about 

housing business, how to meet preference of buyer, buyer’s behavior, and impact of their financial statement on 

purchasing a house. That is an idea of study to review theories in purchasing house by using local residential market 

theory and mortgage of Paloma Taltavull de La Paz (2003) and Christopher Gan (2014), Home buyer’s preference by 

Amy Soon (2019), Anastasia Njo, Narsa I. Made (2017). The following hypothesis: H4: Financial attribute positively affects 

the purchase intention of buying house. H5: Locational attribute positively affects the purchase intention of buying 

house. H6: Environment concern positively affects the purchase intention of buying house.

Local residential market 

According to Paloma Taltavull de La Paz (2003), p 110, local residential market is to generate an impulse in 

the housing price and fixed supply to people’s demand base on economic in-house area and the level income of that 

area. The housing price have different between dynamic area than other as occur in cities. However, the essential of 

people capacity of buying house is depending on mainly three factors of house unit selection process (Taltavull de 

La Paz, 2003). First, is possibility to obtain a mortgage. Household income is one important factor for accessing to 

housing loan application and with higher levels of income have a lower rejection rates for housing loan (Ariccia et al., 

2008). Second, is the capital asset available to pay for the difference between the price of house plus transaction cost 

and nominal fee of mortgage. Third, is the capacity to afford the monthly repayments plus the interest derived from 

mortgage and whole family will have to maintain during one period.

Customer’s preference on purchasing house

As stated by Amy Soon (2019), Housing affordable and housing’ preference (size, design, accessity, interior, 

payment and environment) recognize the needs of buyer that have income are not sufficient in purchasing house in 

market price. Becoming a house ownership is a goal for family to live for their lifespan. So, the housing preference is 

one of element that buyer will take into consideration before they make decision. Buyer always tends make a complex 

purchasing when they buy expensive product, as like house buyers want to purchase a better house that better than 

the present one by changing their preference. House buyers’ behavior is always complicated due to people’s  

demography, culture, location, and their income. (Sadiq and Ishaq, 2014).
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2.1.5 Customer’s preference on purchasing house 
As stated by Amy Soon (2019), Housing affordable and housing’ preference (size, design, 

accessity, interior, payment and environment) recognize the needs of buyer that have income are not 
sufficient in purchasing house in market price. Becoming a house ownership is a goal for family to live 
for their lifespan. So, the housing preference is one of element that buyer will take into consideration 
before they make decision. Buyer always tends make a complex purchasing when they buy expensive 
product, as like house buyers want to purchase a better house that better than the present one by 
changing their preference. House buyers’ behavior is always complicated due to people’s demography, 
culture, location, and their income. (Sadiq and Ishaq, 2014). 
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Figure2: Proposed Conceptual Framework

Methodology

The unit of analysis of this study presents the research methodology about research design, population,  

sample selection, measurement constructs, pilot test, questionnaire design, and data analysis. It is to analyze the 

consumer behavior of each independent variable toward the purchase intention of house purchasing individually from 

generation Y. Also, the quantitative method will be applied in this research to analyze both dependent and  

independent variables whether they support or reject the conceptual model. This approach will be designed and 

distribute the questionnaire survey to a large number of respondents via the online platform as a convenient way.

Research Design

The main purpose of this research is to investigate the significant relationship between each dimension in the 

case of house purchasing in Phnom Penh, Cambodia. The research does the quantitative method to collect data from 

Cambodian respondents. The questionnaires will divide into eight sections according to each dimension to determine 

the intention of purchasing house. In addition, the researcher reformed and designed the queries from previous research 

papers. It consists of demographic, attitude, subjective norm, perceived behavior control, financial attribute, location 

attribute and environment attribute and purchase intention toward purchase house. The first part is related to  

demographic queries, including gender, age, education, monthly income, employment, main objectives and reasons 

for purchase a house. All respondents require to rate with a 5-point Likert scale, while it uses to measure those  

dimensions from strongly disagree to strongly agree from part two to part eight. The 5-point Likert scale is designed 

to avoid mid-point so that it will indicate the respondents’ perspective well. The final questionnaire has 29 queries to 

survey on 30 respondents for the pilot study test to ensure the reliability and validity of this research. After that, the 

questionnaires will send to 250 respondents if there is no more amendment. In this case study, the researcher will 

send surveys via social media to the right respondents. The estimated time is less than 5 minutes to complete all parts 
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when they start doing it. The partial least square structural equation model (PLS-SEM) will be introduced to analyze 

the data and predict all the constructs with advanced software. The partial least square structural equation modeling 

(PLSSEM) is an effective method to calculate the sample size of this research study in order to determine the effect 

size to represent the population (Burmeister, 2012).

Sample Selected

The sample of this study is selected from 250 respondents of generation Y who lived in Phnom Penh,  

Cambodia. As suggested by Green (1991). Due to respondents are located in business areas around Phnom Penh, the 

sample sizes are selected randomly through an electronic paper called “Google Survey”. Additionally, the  

questionnaires will be designed into two different versions, both Khmer and English. Even though most of the  

Cambodian people use English as a second language for their daily life activities, the Khmer version will be proposed 

for the additional material in order to prevent any misunderstanding from the real object from this present research. 

Hence, the minimum sample size is 98, and the researcher will be proposed to collect data from 250 respondents. 

The survey will be conducted in Phnom Penh, Cambodia.

Data Analysis 

In this research, the partial least square structural equation modeling (PLS-SEM) analysis using Adanco program 

(version 2.2.1) to analyze the data and structural model of all respondents from different demographic in order to 

investigate the correlations whether it is affected or unaffected to each latent variable in next chapter. The descriptive 

analysis was obtained in data interpreting for a better understanding in order to ensure that the numbers are  

consistent with the actual result generated the outcomes by advanced statistic program. According to (Jorg, 2017), 

there are two sets to be used in order to ensure that both models - measurement model and structural model. To 

include in this PLS, the measurement model (a.k.a. the outer model) is a choice to specifies the relationship between 

each construct and indicators, whereas the structural model (a.k.a. inner model) can give a better assume to latent 

variables path in the data analysis. Therefore, the author’s calculation can determine the reliability and validity of the 

relationship between constructs whether correlated or uncorrelated. However, there are some steps to be followed 

in the PLS path modeling algorithm (Jorg, 2017). All the imported data should be zero missing value, otherwise, the 

researcher can give bias opinions in this research. The first start dragging all the sub-questions into each construct so 

the program will automatically calculate loading factors on each sub-question. The next step is to click on a run item 

to choose the random imputation by generating once time only. The last step is to use bootstrapping and assess the 

model fit by clicking another generate bottom a time only before clicking save and run the calculation. By the way, if 

the loading factors are not exceeded 0.7, they will be deleted from the constructs (Jorg, 2017). Reliability of construct 

score is to reflect on multiple indicators such as Cronbach’s alpha (a), and average variance extracted (AVE). While 

validity is to measure on discriminant validity – the Fornell-Larcker Criterion. Furthermore, the standard bootstrap 

results were generated the standard error, t-value, p-value (2sided) by using 999 bootstrap samples. Therefore, the 

author can demonstrate that the result is accepted or rejected based on the author’s calculation.

Result 

In this chapter of this research paper, we conduct a survey which is consisted with eight parts of question. It 

is equivalent to 29 sub-questions. This survey was conducted in informal way. It was sent link to all respondents who 

is currently live in Phnom Penh City via online platform. Moreover, the researcher stated the objectives of this survey 

was for academic purpose to fulfill iMBA program. The requirement of this survey is to collect the data of 250  

respondents in Phnom Penh City. So, the total samples were 250 (n=250). The outcomes of Cronbach’s Alpha  

Coefficient of seven factors in this present research is shown as details: Attitude toward purchase intention 0.6742, 



630

National Research Conference 2021: NRC 2021
“Business beyond the Pandemic”

21 สิงหาคม 2564

คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

Social norm 0.8252, Perceived behavioral control 0.7649, Financial attribute 0.7065, Environment Attribute 0.6511 and 

Purchase Intention 0.6922. These factors are indicating an acceptable level of reliability and validity was 0.6 to 0.7 and 

0.8 is a very good level. In this below is the analytic from all respondents’ information and including the interpretation 

based on the advanced program (ADANCO) to calculate those values. 

Measurement Instrument Assessment 

The constructs of this research in this empirical study are consisted with Attitude toward Purchase intention 

(API), Social Norm (SN), Perceived Behavioral Control (PBC), Financial Attribute (FA), Location Attribute (LA), Environment 

Attribute (EA), and Purchase Intention (PI). These were analyzed to evaluated the reliability and validity of the  

measurement model which are planned, finalize, analyze, finding and it interpret the outcomes by author’s calculation. 

The result outcomes will show in table 4.11 below.

The measurement model of construct score shows that Cronbach’s alpha values are exceeded 0.6, and  

considered as a reliable result. The Cronbach’s alpha is in the range of 0.6511 to 0.8252. Also, the AVE value is  

exceeded 0.5 which is acceptable level. However, the AVE value of square root is author calculation by having square 

root on the value of AVE (e.g., √0.6054 = 0.7780). In this research, all the variables are validity and reliable due to the 

value of AVE are exceeded 0.5, Cronbach’s alpha are exceeded 0.6, and factor loading are exceeded 0.7.

Table 1: The measurement Model (n=250)

Constructs Items   Factor Loading CR Cronbach’s Alpha AVE

Attitude toward purchasing intention 

(API)

Subjective Norm (SN)

Perceived Behavioral

Control (PBC)

Financial Attribute (FA)

Location Attribute 

(LA)

Environment (EA)

Purchase Intention (PI)

API1

API2

API3

SN1

SN2

SN3

PBC1

PBC2

FA1

FA2

FA3

LA1

LA2

LA3

EA1

EA2

PI1

PI2

PI3

0.779

0.793

0.762

0.819

0.872

0.889

0.872

0.924

0.732

0.850

0.799

0.805

0.774

0.773

0.785

0.922

0.771

0.768

0.818

0.6754

0.8380

0.7977

0.7052

0.6869

0.7482

0.6949

0.6742

0.8252

0.7649

0.7065

0.6866

0.6511

0.6922

0.6054

0.7403

0.8074

0.6324

0.6149

0.7326

0.6178

Note: Calculation by using Adanco program. Author’s calculation
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Table 2: Discrimination Validity: Fornell-Larcker Criterion

Constructs API   SN PBC FA LA EA PI

API

SN

PBC

FA

LA

EA

PI

0.7780

0.0960

0.2365

0.0965

0.2228

0.0959

0.1860

0.8604

0.0600

0.2373

0.0758

0.1849

0.1262

0.8985

0.1253

0.1391

0.0632

0.2311

0.7952

0.0783

0.2061

0.2716

0.7841

0.1819

0.1674

0.8559

0.1857 0.7860

Note: Attitude toward Purchase intention (API), Social Norm (SN), Perceived Behavioral Control (PBC), Financial 

Attribute (FA), Location Attribute (LA), Environment Attribute (EA), and Purchase Intention (PI). The square root of AVE 

is in the diagonal (bold), and correlation among constructs are in the off-diagonal. Author’s calculation. The  

discrimination validity shows the square roots of AVE which each construct has to be greater than the squared  

correlations with all the constructs in the model. By looking at table 4.12, the squared correlations and squared  

inter-construct correlations of all constructs in this model achieve this condition because the author calculates the 

result by using “Mode A consistent”. Thus, the author can proceed to the next procedure in order to cross-check 

between the constructs and indicators values on reliability and validity in this present research.

Structural Model

PLS-SEM gives the coefficient of determination R-Squared (R2 ) value to an independent variable that ranges 

from 0 to 100 percent in the structural model and the path coefficients. The result of R2 is given 43.4 percent of the 

variance in the purchase intention (PI) that direct effect on independent variables. It indicated the strength of the 

relationships between each dimension. Next, the author is calculated by using bootstrap to generate the statistical 

result below in Table 4.13, including standard error, beta, t-value, and P-value (2 sided). It provides the effect of the 

result that involved in path coefficients whether the results were accepted or rejected.

Table 3: Summary of Structural Model Results

Hypothesis Path Std.

Error

Beta t-value P-Value

(2sided)

Result

H1 API PI 0.0596 0.1203*** 2.0185 0.0438 Accepted

H2 SN PI 0.0645 0.0257*** 0.3985 0.6904 Accepted

H3 PBC PI 0.0567 0.2338** 4.1207 0.0000 Accepted

H4 FA PI 0.0635 0.2916*** 4.5905 0.0000 Accepted

H5 LA PI 0.0686 0.1159** 1.6894 0.0457 Accepted

H6 EA PI 0.0787 0.1420* 1.8036 0.0358 Accepted

Note: R2 for PI is 43.4 percent. Author’s calculation

In this empirical study, the structural model results of hypothesized paths show the accepted results in Table 

4.13 as detailed: 
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• Accepted: H1 (b=0.1203; t=2.0185); H2 (b=0.0257; t=3985); H3 (b=0.2338; t=4.1207); H4 (b=0.2916; t=4.5905); 

H5 (b=0.1159; t=1.6894); H6 (0.1420; t=1.8036. There are significant effects on purchase intention toward house 

purchasing in Cambodia market. 
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of R2 is given 43.4 percent of the variance in the purchase intention (PI) that direct effect on 
independent variables. It indicated the strength of the relationships between each dimension. Next, 
the author is calculated by using bootstrap to generate the statistical result below in Table 4.13, 
including standard error, beta, t-value, and P-value (2 sided). It provides the effect of the result that 
involved in path coefficients whether the results were accepted or rejected. 
 
Table 3: Summary of Structural Model Results 
Hypothesis Path Std. 

Error 
Beta t-value 

 
P-Value 
(2sided) 

Result 

H1 API PI 0.0596 0.1203*** 2.0185 0.0438 Accepted 
H2 SN PI  0.0645 0.0257*** 0.3985 0.6904 Accepted 
H3 PBC PI 0.0567 0.2338** 4.1207 0.0000 Accepted 
H4 FA PI 0.0635 0.2916*** 4.5905 0.0000 Accepted 
H5 LA PI 0.0686 0.1159** 1.6894 0.0457 Accepted 
H6 EA PI 0.0787 0.1420* 1.8036 0.0358 Accepted 
Note: R2 for PI is 43.4 percent. Author’s calculation 

In this empirical study, the structural model results of hypothesized paths show the accepted 
results in Table 4.13 as detailed:  
• Accepted: H1 (b=0.1203; t=2.0185); H2 (b=0.0257; t=3985); H3 (b=0.2338; t=4.1207); H4 (b=0.2916; 

t=4.5905); H5 (b=0.1159; t=1.6894); H6 (0.1420; t=1.8036. There are significant effects on purchase 
intention toward house purchasing in Cambodia market. 

 
Figure3: Graphical representation of the model. Author’s calculation 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5. Conclusion and Suggestion  
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Figure3: Graphical representation of the model. Author’s calculation

Conclusion and Suggestion 

This last chapter will give an intention to highlight the importance and discussion of the finding, the results 

into both theoretical and managerial implications, limitations, and future research in this research paper. The research 

on the significant effect on purchase intention toward owned a house in Phnom Penh city. The survey research is used 

questionnaire to collect the information. The sample size is 250 and the research is analyzed in quantitative  

methodology by using Adanco program.

According to response from all 250 respondents, the majority group of respondents is male, age between 26 

to 35 years old, hold postgraduate degree for education background, have monthly income below US$600, private 

employee, and owned zero and at least one house per household. And the most influence factor of interesting in 

purchase a house is from themselves, price. The most main objective of purchase a house is for both living and doing 

business. (Table 4.1 to 4.10). 

Findings

This study has identified the numerous finding related to the relationship of the study variables. According to 

purpose structural framework, there were six hypotheses in study and investigate the significant affects to purchase 

intention of owned house in Phnom Penh. Surprisingly, all six hypotheses are proven to be supported. Individually, 

attitude toward purchase intention, social norm, perceived behavioral control, financial attribute, location attribute 

and environment attribute positively affect to house purchase intention among generation Y. Attitude towards purchase 

intention positively affects the purchase intention of buying house, supported by hypothesis 1. Attitude is the  

expression of people showing about their favorable of like and dislike on a thing. This similar finding is also in study 

by (Gaik-Fhei Ho & Ting, 2019)). According to result of responses showed that people in Phnom Penh is highly interest 

in owned a house. There are more positive on their favorable on housing that they will likely purchase a house as 

soon as they can.

In this research, social norm affects the purchase intention of buying house is positively supported by  

hypothesis 2. Generation Y is being influence by their family, friends and on their own decision. Generation Y considered 
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the social norm on owned a house is the consistent with stability and sustainability for long life time. By the way, 

based on the analyzed number, the influenced from family is playing a significant role for generation Y affects to their 

purchase intention. Moreover, for hypothesis 3, Perceived behavioral control positively affects the purchase intention 

of buying house. The respondents showed the potential of favorable on buying a house if there is opportunity for 

them, and they are confident to have enough resource, time to purchase a house for their family. In the hypothesis 

4 of financial attribute and purchase intention is positively affects is supported. People higher consider to purchase a 

house if they are having enough capacity om their financial management. Through generation Y in Phnom Penh city, 

they are willing to buy a house in case they are sufficient on budget and able to pay down installment or mortgage 

loan which are the most crucial factor to their decision. Because buying a house is likely to put themselves on long 

time investment, payment and dept. In hypothesis 5, Locational attribute positively affects the purchase intention of 

buying house. Location is also important factor that can influence to buyer decision because of their different  

preference. People want to choose a resident which is giving them convenience, peace, moderate life and it could be 

a good investment on that area development too. Surprisingly is that hypothesis 6 is supported. Environment attribute 

positively affects the purchase intention of buying house. In this relation, we study about the concerning about  

environment. The respondents are concerning about the damaging environment through the development. It also 

takes place on their choice to buy a resident property on those impacted area.

Managerial implications

To summary the result of this research, managerial is to explore shaping the consumers’ intention and  

promoting the housing purchasing in Cambodia market. From this research, there are several implications have drawn 

in approaching on this study, The findings of this study have contributed a good information for consumers, marketers, 

Developer, government sector, and other researcher. The findings from this research are useful for marketing strategy 

purposes. In Cambodia, consumers purchase a house is based on their budge and financial support. In this study, there 

are also pro and con for house purchasing on attitude, social influence, and perceived which is shaped consumer 

perception on awareness and negatively on house purchasing. Base on the research showed that consumer is  

consider on price of house which is given them ana affordable to purchase. Consumer compared many conventional 

of house location and price. These two factors of price perception and location perception are the main key to give 

a deep impression on considering on purchasing for positive score. Most people are interesting on house which is able 

to doing business and living at once. This is lead to high majority on affecting their influence and thinking. Base on 

research analyze, people gave a big favorable on villa and house Borey where is located in ideal place that could have 

increase the price after their investment and buying. Buying a house is became a trend in social norm which people 

believe that owned a house could give a stable life and sustainable for long life and heritage to next generation. The 

social influence is similar factor to marketing, people will share their opinion on lifestyle and their experience on house 

purchase and consumer will be influenced by people surrounding that buying a house is a need, asset and the best 

investment for future. Although, buying a house is determined for stable household, but they are over 40 percentage 

of respondent in generation Y is not able owned a house base on their financial capacity. So, the budget will be 

limited on buying and they will take risk to do investment on house by choosing mortgage and loan which is  

becoming a new trend in Cambodia. According to result of this research, Consumer also concern about environment 

on damage over development. But it is still not affected to their purchase intention.

However, resident property is a competitive business in every society. In other to create a successful project, 

we need to know about Cambodia people trend and their decision influenced by which factors. They need to focus 

on marketing, price and financial support, location and their social influence, and risk management. It is to decrease 

the risk factor to develop the strengthen business for future interventions.
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Limitations and future research

According to the finding of this research, there are some suggestions for the future research on this topic. This 

research is conducting for respondents in generation Y, and the result may be different if the future researcher conduct 

study on another generation. Secondly, the future researcher should focus on financial risk and location attribute on 

a significant affect to their purchase intention in the future. Next, Author highly recommend for future researcher to 

figure out more dimension and apply another theory to extend the research model. Furthermore, they can apply this 

study to other sector which is related to residential, land property, home supply and etc. In the marketing, future 

researcher can apply this marketing concept to analyze and develop it in the future on consumer satisfaction and 

repurchase intention. These are beneficial suggestion for extend knowledge for next generation.

Conclusion 

The goal of this research is to identify TPB elements in psychological process which lead to specify the buyer 

of generation X and Y in buying housing intention, Specifically, this study intends to determine through theorical study 

of TPB influence whether attribute toward behavior, subjective norm, perceived behavioral control, location attribute, 

financial attribute and environment have significant relationship with housing purchasing intention in Cambodia. 
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Development of distribution channels for bags from reeds of the reed mat weaving group, 

Nanuan Subdistrict, Phanom Phrai District, Roi Et Province
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 คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฎร้อยเอ็ด

บทคัดย่อ

การวิจัยการพัฒนาช่องทางการจัดจ�าหน่ายกระเป๋าจากกก ของกลุ่มทอเสื่อกก ต�าบลนานวล อ�าเภอพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด  

เป็นเครื่องมือที่ส�าคัญในการประเมินความต้องการพัฒนาช่องทางในการจัดจ�าหน่าย การวิจัยคร้ังนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษารูปแบบ 

ช่องทางการจัดจ�าหน่าย ความต้องการและเปรียบเทียบพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑ์ กระเป๋าจากกก ของกลุ่มทอเสื่อกก ต�าบลนานวล  

อ�าเภอพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด โดยการวิจัยในครั้งน้ี คณะผู้วิจัยได้เก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างจ�านวน 210 คน ในการวิเคราะห์

ข้อมูลที่เป็นเชิงปริมาณนั้น ใช้โปรแกรมส�าเร็จรูปทางสถิติ ส่วนการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพใช้การวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) 

และน�าเสนอในรูปของความถี่ ร้อยละ T-test และ F-test  

จากผลการวิจัย พบว่ามีความคิดเห็นเก่ียวกับช่องทางการจัดจ�าหน่ายออนไลน์ ที่มีผลต่อการเลือกซื้อสินค้ากระเป๋าจากกก  

ของกลุม่ทอเสือ่กก ต�าบลนานวล อ�าเภอพนมไพร จงัหวดัร้อยเอด็ มคีวามคดิเหน็ด้วยเกีย่วกับช่องทางการจัดจ�าหน่ายออนไลน์ ด้านจดหมาย

อิเล็กทรอนิกส์ แตกต่างกัน มีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ส่วนด้านอื่นๆ ไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยส�าคัญนัยทางสถิติที่ P>0.05   

ค�าส�าคัญ: การพัฒนา, ช่องทางการจัดจ�าหน่าย

Abstract

 Research on the development of distribution channels for bags from reeds of the reed mat weaving group, 

Nanuan Subdistrict, Phanom Phrai District, Roi Et Province. It is an important tool for assessing the need to develop 

distribution channels. The purpose of this research was to study the distribution channel model, demand and compare 

the purchasing behavior of bags from reeds mat weaving group, Nanuan Subdistrict, Phanom Phrai District, Roi Et  

Province. By this research The researchers collected data from a sample of 210 people. In the analysis of quantitative 

data using statistical software packages The qualitative data analysis was used Content Analysis and presented in the 

form of frequency, percentage, T-test and F-test.

 Research results Found that there are opinions about online distribution channels. that affects the selection 

of bags from reeds of the reed mat weaving group, Nanuan Subdistrict, Phanom Phrai District, Roi Et Province.  

Comments on online distribution channels The electronic mail aspect was different with statistical significance at the 

0.05 level. no different statistically significant at P>0.05

Keywords: aaaaa, bbbbb, ccccc (up to 5 words)
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บทคัดย่อ 

งานวจิยัครัง้นีก้ารจดัท�าโครงงานครัง้นีม้วีตัถปุระสงค์ 1) เพือ่พฒันาระบบแจ้งซ่อมอปุกรณ์และสือ่การเรยีนการสอน คณะวทิยาการ

จัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 2) เพื่อประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้งานระบบแจ้งซ่อมอุปกรณ์และสื่อการเรียนการสอน คณะวิทยาการ

จัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยคือ ระบบแจ้งซ่อมอุปกรณ์และสื่อการเรียนการสอน และแบบสอบถามความพึง

พอใจของผู้ใช้งานระบบ มีกลุ่มตัวอย่างคือผู้ดูแลระบบ จ�านวน 30 คน และผู้ใช้ทั่วไป จ�านวน 368 คน และผู้เชี่ยวชาญ จ�านวน 5 ท่าน 

ใช้เครื่องมือเป็นแบบประเมินความพึงพอใจ โดยใช้ความถี่ ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ที่มีต่อ

ระบบพบว่า ผู้ใช้ระบบความพึงพอใจในภาพรวมอยู่ในเกณฑ์มาก มีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 4.23 และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D) เท่ากับ 0.29 

ประกอบด้วยด้านการออกแบบหน้าของระบบมีความพึงพอใจอยู่ในเกณฑ์มาก มีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 4.25 และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D) 

เท่ากับ 0.37 และด้านประสิทธิภาพของระบบมีความพึงพอใจอยู่ในเกณฑ์มาก มีค่าเฉล่ีย เท่ากับ 4.22 และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D) 

เท่ากับ 0.45

ค�าส�าคัญ: ระบบแจ้งซ่อม อุปกรณ์และสื่อการเรียนการสอน

Abstract 

The objectives of this research were 1) to develop a notification system for repairing equipment and teaching 

media for faculty of management science Loei Rajabhat University and 2) to evaluate the quality of the system by 

using the satisfaction of the users. The research tools are the repair notification system for equipment and materials 

education and user satisfaction questionnaire. The sample group was 30 administrators, 368 general users, and 5 experts 

who used the tool as a satisfaction assessment—using frequency, mean, and standard deviation. The evaluation results 

with the system found that overall satisfaction system users had a mean of 4.23 and a standard deviation (SD) of 0.29. 

Consequently, the front-end design had a high level of satisfaction with a mean of 4.25, and the standard deviation 

was 0.37, and the system performance was very satisfactory, with a mean of 4.22 and a standard deviation (SD) of 0.45.

Keywords: Repair notification system, Teaching equipment and materials

บทน�า 

เทคโนโลยีสารสนเทศเป็นสิ่งท่ีจ�าเป็นและเป็นที่ยอมรับในยุคปัจจุบันและเป็นยุคท่ีหน่วยงานต่าง ๆ เห็นถึงความจ�าเป็นท่ีจะน�า

เทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการด�าเนินงาน การบริหารงานและการตัดสินใจ ซึ่งในหลายหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนทั้งในวงการธุรกิจ 

อตุสาหกรรมและการศกึษา จ�าเป็นต้องมข้ีอมลูสารสนเทศทีด่ ีโดยมกีระบวนการจดัการผ่านระบบคอมพวิเตอร์ เพือ่ให้เกดิประสทิธภิาพ นบั

ตั้งแต่การผลิต การจัดเก็บ การประมวลผล การเรียกใช้และการสื่อสารสารสนเทศ รวมทั้งการแลกเปลี่ยนและการใช้ทรัพยากรสารสนเทศ

1  Department of digital business computer, Faculty of management science, Loei Rajabhat University, nuengnoblesse@outlook.co.th
2  Department of digital business computer, Faculty of management science, Loei Rajabhat University, bighirun1998@gmail.com
3  Department of digital business computer, Faculty of management science, Loei Rajabhat University, maikam.tan@lru.ac.th
4  Department of digital business computer, Faculty of management science, Loei Rajabhat University, charinya.wan@lru.ac.th
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ร่วมกันให้เกิดประโยชน์อย่างเต็มท่ี การท่ีเทคโนโลยีสารสนเทศและความก้าวหน้าทางด้านวิทยาศาสตร์ได้เข้ามามีบทบาทต่อชีวิตและ 

ความเป็นอยูข่องคนในยคุปัจจบุนันัน้ท�าให้การด�ารงชวีติเป็นไปด้วยความสะดวกสบาย มกีารสือ่สารทีร่วดเรว็ การคมนาคมทีด่ขีึน้และพฒันา

คุณภาพชีวิตในทุกด้านอย่างรวดเร็ว เพราะเทคโนโลยีมีการพัฒนาอยู่ตลอดเวลาเพื่อตอบสนองความต้องการของมนุษย์ที่มีอยู่อย่างไม่จ�ากัด

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ตั้งอยู่ที่อาคารปฏิบัติการสหวิทยาการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา อาคาร 19 

มหาวทิยาลยัราชภฏัเลย ดแูลอปุกรณ์สือ่การเรยีนการสอนภายในคณะวทิยาการจดัการ เมือ่มอีปุกรณ์ช�ารดุสามารถแจ้งซ่อมอปุกรณ์และสือ่

การเรยีนการสอน ได้โดยวธิกีารเข้าไปยงัเวบ็ไซต์ของทางคณะวทิยาการจดัการ มหาวทิยาลยัราชภัฏเลย และกดเข้าไปกรอกแบบฟอร์มทีท่าง

คณะวิทยาการจัดการได้จัดท�าไว้ ซึ่งระบบแจ้งซ่อมเดิมยังไม่สะดวกและครอบคลุมต่อการแจ้งซ่อมอุปกรณ์และสื่อการเรียนการสอน 

จากปัญหาดังกล่าวทางผู้พัฒนาจึงมีแนวคิดที่จะพัฒนาระบบแจ้งซ่อมอุปกรณ์และส่ือการเรียนการสอน คณะวิทยาการจัดการ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย โดยพัฒนาระบบสารสนเทศ เพื่อง่ายต่อการใช้งานมากขึ้น สะดวกต่อผู้เข้าใช้ระบบ ช่วยในการเก็บข้อมูลต่าง ๆ  

ให้มีความรวดเร็วและข้อมูลไม่สูญหาย มีการแจ้งซ่อมผ่านคิวอาร์โค้ด เพื่อเพิ่มความรวดเร็วในการเข้าสู่ระบบในขั้นตอนการแจ้งซ่อม  

ท�าให้ผู้ใช้งานสามารถใช้งานได้สะดวกมากยิ่งขึ้น

วัตถุประสงค์

1)  เพื่อพัฒนาระบบแจ้งซ่อมอุปกรณ์และสื่อการเรียนการสอน คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

2) เพือ่ประเมนิความพงึพอใจของผูใ้ช้งานระบบแจ้งซ่อมอปุกรณ์และสือ่การเรยีนการสอน คณะวทิยาการ จดัการ มหาวทิยาลยั

ราชภัฏเลย

งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

โอบนิธิ วชิรานุวงศ์ (2561) ได้ศึกษาปัจจัยด้านการยอมรับเทคโนโลยีการช�าระเงินผ่านระบบคิวอาร์โค้ด (QR Code) ของผู้บริโภค 

ในจังหวัดกรุงเทพมหานคร โดยศึกษาจากกลุ่มตัวอย่างที่ใช้บริการช�าระเงินผ่านระบบคิวอาร์โค้ด และอาศัย ท�างานหรือศึกษา อยู่ในจังหวัด

กรุงเทพมหานคร โดยผลการวิจัยในครั้งนี้สามารถน�าไปใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุง หรือพัฒนาต่อยอด บริการช�าระเงินผ่านระบบคิวอาร์

โค้ด รวมถึงบริการอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ส�าหรับหน่วยงานของทางภาครัฐ หรือ ธนาคารพาณิชย์ต่าง ๆ และผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ตอบสนองความ

ต้องการของผู้บริโภคหรือผู้ใช้บริการในวงกว้างต่อไป 

ภัทรพงษ์ อักษร (2561) ได้พัฒนาระบบแจ้งซ่อมออนไลน์ของส�านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏ

มหาสารคาม ความส�าคญัของการพัฒนาระบบแจ้งซ่อมนี ้โดยใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ เข้ามาช่วยในการบรหิารจดัการองค์ความรูแ้ละเครือ่ง

มือที่ใช้ประเมินคือแบบสอบถามความพึงพอใจ โดยผลการพัฒนาระบบพบว่าผู้ใช้มีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด โดยพิจารณาพบว่า 

ด้านการรับรู้ประโยชน์และการใช้งานฯมีความพึงพอใจสูงสุด

จิรภรณ์ มิตรแสง (2559) ได้พัฒนาระบบการจัดการอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ด้วยคิวอาร์โค้ด ในการบันทึกรายละเอียดข้อมูลของ

อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ท่ีเป็นทรัพย์สินของบริษัทจัดเก็บในระบบฐานข้อมูลเดียวกัน ซึ่งสามารถเรียกดูโดยผ่านระบบเครือข่าย ตลอดจนน�าา

ระบบคิวอาร์โค้ด (QR Code) ประยุกต์ใช้งานร่วมกับเว็บแอพพลิเคชั่น เพื่อเพิ่มความสะดวก รวดเร็วในการตรวจสอบข้อมูลครุภัณฑ์

คอมพิวเตอร์ประจ�าปี โดยรับค่าการสแกนคิวอาร์โค้ด ผ่านสมาร์ทโฟนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ สามารถเพิ่ม ลบ บันทึก แก้ไขข้อมูล

ต�าแหน่งที่ตั้งของอุปกรณ์ได้

วิธีการด�าเนินงาน 

การศึกษาครั้งนี้เป็นการวิจัยและพัฒนา (Research and development) มีการก�าหนดขอบเขตและวิธีการด�าเนินงานวิจัย ดังนี้

ขอบเขตงานวิจัย

1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง

 ประชากรทีใ่ช้ในการศกึษาครัง้นีไ้ด้แก่ บคุลากรในคณะวทิยาการจดัการ จ�านวน 76 คน และนกัศกึษาในคณะวทิยาการจดัการ 

จ�านวน 1,419 คน กลุ่มตัวอย่างคือ ผู้ดูแลระบบ และผู้ใช้งานทั่วไป ทั้งหมด 398 คน

 การก�าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่าง โดยใช้สมการของ ทาโร ยามาเน่ (Yamane, 1973 อ้างใน ธีรวุฒิเอกะกุล, 2543) ซึ่งมีสูตร

ดังนี้
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โดยผ่านระบบเครือข่าย ตลอดจนนําาระบบคิวอาร์โค้ด (QR Code) ประยุกต์ใช้งานร่วมกับเว็บแอพพลิเคชั่น เพ่ือเพ่ิมความ

สะดวก รวดเร็วในการตรวจสอบข้อมูลครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ประจําปี โดยรับค่าการสแกนคิวอาร์โค้ด ผ่านสมาร์ทโฟน

ระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ สามารถเพิ่ม ลบ บันทึก แก้ไขข้อมูลตําแหน่งท่ีตั้งของอุปกรณ์ได้ 
 
3. วิธีการดําเนินงาน 

 การศึกษาคร้ังนี้เป็นการวิจัยและพัฒนา (Research and development)มีการกําหนดขอบเขตและวิธีการ

ดําเนินงานวิจัย ดังนี้ 
3.1 ขอบเขตงานวิจัย 

3.1.1  ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
ประชากรที่ใช้ในการศึกษาคร้ังนี้ได้แก่บุคลากรในคณะวิทยาการจัดการ จํานวน 76 คน และนักศึกษา

ในคณะวิทยาการจัดการ จํานวน 1,419 คน กลุ่มตัวอย่างคือผู้ดแูลระบบ และผู้ใช้งานท่ัวไป ท้ังหมด 398 คน 

การกําหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้สมการของ ทาโร ยามาเน่(Yamane, 1973 อ้างใน  
ธีรวุฒิเอกะกุล, 2543) ซ่ึงมีสูตรดังนี้  

� � 𝑁𝑁
1 � 𝑁𝑁�� 

 
  โดย  n = ขนาดของกลุ่มตัวอย่างท่ีต้องการ 
   e =  ระดับความคลาดเคล่ือนของการสุ่มตัวอย่างท่ียอมให้เกิดขึ้นได้ 
   N =  ขนาดของประชากร 

3.1.2  เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
เครื่องมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือ แบบสอบถามความพึงพอใจในการใช้ระบบแจ้งซ่อมอุปกรณ์

และสื่อการเรียนการสอน คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลยโดยเก็บรวบรวมข้อมูลจากผู้ดูแลระบบหรือผู้ใช้

ท่ัวไปจํานวน 398 คน 
 3.1.3  เครื่องมือในการพัฒนาระบบ 
  เครื่องมือในการพัฒนาระบบประกอบด้วย 1) Adobe Photoshop ใช้สําหรับตกแต่งรูปภาพ2) 
Adobe Illustrator  ใช้สําหรับตกแต่งรูปภาพและออกแบบเทมเพลต (Template)3) Xamppเป็นโปรแกรมเว็บเซิร์ฟเวอร์

ท่ีประกอบด้วยเคร่ืองมือดังนี้phpMyAdmin ใช้สําหรับบริหารจัดการฐานข้อมูล MySQL, PHP ภาษาท่ีใช้พัฒนาระบบ, 
MySQL ใช้สําหรับเป็นฐานข้อมูล  

3.2 ขั้นตอนการออกแบบและพัฒนาระบบ  
 นักวิจัยได้ศึกษาตามทฤษฎีวงจรการพัฒนาระบบ(System Development Life Cycle: SDLC) (กิตติ 

ภักดีวัฒนะกุล, 2551 : 20) ดังนี้ 
 3.2.1การค้นหาปัญหาของงานวิจัย (Problem Recognition)ผู้วิจัยได้ศึกษาสภาพปัญหาและรวบรวม

ความต้องการจากผู้ใช้ระบบ โดยการรวบรวมข้อมูลแจ้งซ่อมอุปกรณ์และสื่อการเรียนการสอน คณะวิทยาการจัดการ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 

  โดย  n = ขนาดของกลุ่มตัวอย่างที่ต้องการ

      e =  ระดับความคลาดเคลื่อนของการสุ่มตัวอย่างที่ยอมให้เกิดขึ้นได้

      N =  ขนาดของประชากร

2. เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล

 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือ แบบสอบถามความพึงพอใจในการใช้ระบบแจ้งซ่อมอุปกรณ์และสื่อการเรียนการ

สอน คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย โดยเก็บรวบรวมข้อมูลจากผู้ดูแลระบบหรือผู้ใช้ทั่วไปจ�านวน 398 คน 

3. เครื่องมือในการพัฒนาระบบ

 เครือ่งมือในการพฒันาระบบประกอบด้วย 1) Adobe Photoshop ใช้ส�าหรบัตกแต่งรูปภาพ 2) Adobe Illustrator ใช้ส�าหรับ

ตกแต่งรูปภาพและออกแบบเทมเพลต (Template) 3) Xampp เป็นโปรแกรมเว็บเซิร์ฟเวอร์ที่ประกอบด้วยเครื่องมือดังนี้ phpMyAdmin 

ใช้ส�าหรับบริหารจัดการฐานข้อมูล MySQL, PHP ภาษาที่ใช้พัฒนาระบบ, MySQL ใช้ส�าหรับเป็นฐานข้อมูล 

ขั้นตอนการออกแบบและพัฒนาระบบ 

นักวิจัยได้ศึกษาตามทฤษฎีวงจรการพัฒนาระบบ (System Development Life Cycle: SDLC) (กิตติ ภักดีวัฒนะกุล, 2551 : 

20) ดังนี้ 

1. การค้นหาปัญหาของงานวจิยั (Problem Recognition) ผูวิ้จยัได้ศกึษาสภาพปัญหาและรวบรวมความต้องการจากผู้ใช้ระบบ 

โดยการรวบรวมข้อมูลแจ้งซ่อมอุปกรณ์และสื่อการเรียนการสอน คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

2. การวิเคราะห์ระบบ (System Analysis) ผู้วิจัยได้ใช้เครื่องมือแบบจ�าลองของระบบ (Process Modeling) โดยใช้แผนภาพ

กระแสข้อมูล (Data Flow Diagram : DFD) และแบบจ�าลองข้อมูล (Data Modeling) เพื่อใช้ในการออกแบบและวิเคราะห์ความต้องการ

ของผู้ใช้งานระบบแจ้งซ่อม ตัวอน่างดังรูป

รูปที่ 1 แผนภาพจ�าลอง ER diagram

3. การออกแบบระบบ (Design) ผู้วิจัยได้ออกแบบและพัฒนาระบบแจ้งซ่อมอุปกรณ์และสื่อการเรียนการสอน คณะวิทยาการ

จัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย มีการออกแบบหน้าจอและการจัดวางองค์ประกอบของเมนูต่างๆ
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4. การพัฒนาโปรแกรมและทดสอบ (Implementation) เป็นระยะของการเขียนโปรแกรมและทดสอบโปรแกรมร่วมกับ 

ผู้เชี่ยวชาญ และจัดเตรียมคู่มือการติดตั้งและการใช้งาน

5. การติดตั้งระบบ (System installation) เป็นขั้นตอนของการน�าระบบแจ้งซ่อมอุปกรณ์และสื่อการเรียนการสอน ไปใช้งาน

จริงผ่านกลุ่มผู้ใช้งานและติดตามผลการใช้งาน 

การเก็บรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล

การด�าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลแบบสอบถามความพึงพอใจของผู้ใช้ จะใช้วิธีการแจกแบบสอบถามโดยเลือกจากกลุ่มตัวอย่าง 

คือ ผู้ดูแลระบบหรือผู้ใช้ท่ัวไป โดยวิธีการสุ่มตัวอย่างโดยบังเอิญ รวมทั้งหมด 398 คน การวิเคราะห์ข้อมูลโดยน�าข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ 

ความพึงพอใจเพื่อส�ารวจความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบ โดยสถิติที่ใช้ในการศึกษาได้แก่ 

ค่าเฉลี่ยเลขคณิต (arithmetic mean) ค�านวณได้จากสูตร  

ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ค�านวณได้จากสูตร 
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วิเคราะห์ข้อมูล โดยน�าข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ความพึงพอใจเพื่อส�ารวจความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบ น�าแบบส�ารวจความพึงพอใจ 

มาให้ค่าคะแนนตามเกณฑ์ ดังนี้ 

      พึงพอใจมากที่สุด  ค่าคะแนนเท่ากับ 5     

     พึงพอใจมาก  ค่าคะแนนเท่ากับ 4 

     พึงพอใจปานกลาง ค่าคะแนนเท่ากับ 3

     พึงพอใจน้อย  ค่าคะแนนเท่ากับ 2     

     พึงพอใจน้อยที่สุด ค่าคะแนนเท่ากับ 1

หาค่าเฉลี่ยและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน โดยรวมทั้งรายด้านและรายข้อ แล้วน�าค่าเฉลี่ยมาเปรียบเทียบกับเกณฑ์ประเมิน ดังนี้ 

(ธานินทร์ ศิลป์จารุ, 2551) 

   ค่าเฉลี่ย 4.21–5.00 หมายถึง ระดับมากที่สุด 

   ค่าเฉลี่ย 3.41–4.20 หมายถึง ระดับมาก 

   ค่าเฉลี่ย 2.61 –3.40 หมายถึง ระดับปานกลาง 

   ค่าเฉลี่ย 1.81–2.60 หมายถึง ระดับน้อย 

   ค่าเฉลี่ย 1.00 – 1.80 หมายถึง ระดับน้อยที่สุด

ผลการวิจัย 

ผู้วิจัยได้ด�าเนินการพัฒนาระบบแจ้งซ่อม ตามขั้นตอนการวิจัย ได้ผลการวิจัยดังนี้ 

1. ระบบแจ้งซ่อมอุปกรณ์และสื่อการเรียนการสอน

 การพฒันาระบบแจ้งซ่อมอปุกรณ์และสือ่การเรยีนการสอน คณะวทิยาการจัดการ มหาวทิยาลัยราชภัฏเลย ได้แบ่งการท�างาน

ออกเป็น 2 ส่วน ได้แก่ ผู้ดูแลระบบ และผู้ใช้งานท่ัวไป โดยมีองค์ประกอบดังนี้ ผู้ดูแลระบบสามารถเข้าสู่ระบบ จัดการข้อมูลห้องเรียน  

จัดการข้อมูลห้องเรียนของคณะ และจัดการรายงานแจ้งซ่อมในคณะ แสดงผลดังรูปที่ 2 – 9
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วิเคราะห์ข้อมูล โดยนําข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ความพึงพอใจเพ่ือสํารวจความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบนําแบบสํารวจ

ความพึงพอใจ มาให้ค่าคะแนนตามเกณฑ์ ดังนี้  

     พึงพอใจมากที่สุด  ค่าคะแนนเท่ากับ 5      

     พึงพอใจมาก  ค่าคะแนนเท่ากับ 4  

     พึงพอใจปานกลาง  ค่าคะแนนเท่ากับ 3 

     พึงพอใจน้อย  ค่าคะแนนเท่ากับ 2      

     พึงพอใจน้อยท่ีสุด  ค่าคะแนนเท่ากับ 1 

    5.2.2 หาค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน โดยรวมท้ังรายด้านและรายข้อ แลว้นําค่าเฉลี่ย

มาเปรียบเทียบกับเกณฑ์ประเมิน ดังนี้ (ธานินทร์ ศิลป์จาร,ุ 2551)  

    ค่าเฉลี่ย 4.21–5.00 หมายถึง ระดับมากท่ีสุด  

    ค่าเฉลี่ย 3.41–4.20 หมายถึง ระดับมาก  

    ค่าเฉลี่ย 2.61 –3.40 หมายถึง ระดับปานกลาง  

    ค่าเฉลี่ย 1.81–2.60หมายถึง ระดับน้อย  

    ค่าเฉลี่ย 1.00 – 1.80 หมายถึง ระดับน้อยท่ีสุด 

4. ผลการวิจัย  
 ผู้วิจัยได้ดําเนินการพัฒนาระบบแจ้งซ่อม ตามข้ันตอนการวิจัย ได้ผลการวิจัยดังนี้ 
 4.1 ระบบแจ้งซ่อมอุปกรณ์และส่ือการเรียนการสอน 
 การพัฒนาระบบแจ้งซ่อมอุปกรณ์และสื่อการเรียนการสอน คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลยได้

แบ่งการทํางานออกเป็น 2 ส่วน ได้แก่ ผู้ดูแลระบบ และผู้ใช้งานท่ัวไป โดยมีองค์ประกอบดังนี้ ผู้ดูแลระบบสามารถเข้าสู่

ระบบ จัดการข้อมูลห้องเรียน จัดการข้อมูลห้องเรียนของคณะ และจัดการรายงานแจ้งซ่อมในคณะแสดงผลดังรูปท่ี 2–9 

 
รูปที่2หน้าจอแสดงหน้าเมนูหลักของระบบหลังบ้าน 

 

รูปที่ 2 หน้าจอแสดงหน้าเมนูหลักของระบบหลังบ้าน



641

National Research Conference 2021: NRC 2021
“Business beyond the Pandemic”

21 สิงหาคม 2564

คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

รูปที่ 3 หน้าจอแสดงข้อมูลห้องเรียนและคิวอาร์โค้ดส�าหรับผู้ดูแลระบบ

รูปที่ 4 หน้าจอแสดงเพิ่มข้อมูลห้องเรียน และคิวอาร์โค้ดส�าหรับผู้ดูแลระบบ

รูปที่ 5 หน้าจอแสดงรายงานแจ้งซ่อมในคณะส�าหรับผู้ดูและระบบ

รูปที่ 6 แสดงหน้าจอแก้ไขข้อมูลการแจ้งซ่อมส�าหรับผู้ดูแลระบบ
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รูปที่ 7 แสดงหน้าจอเว็บไซต์ส�าหรับผู้ใช้งานทั่วไป

รูปที่ 8 แสดงหน้าจอแบบฟอร์มแจ้งซ่อมอุปกรณ์ในคณะส�าหรับผู้ใช้งานทั่วไป

รูปที่ 9 แสดงหน้าจอรายงานแจ้งซ่อมอุปกรณ์ในคณะส�าหรับผู้ใช้งานทั่วไป

2. ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้

ตารางที่ 1 สรุปผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ดูแลระบบ

เนื้อหา S.D. ระดับความพึงพอใจ

1.ด้านการออกแบบหน้าจอของระบบ 4.07 0.27 มาก

2.ด้านประสิทธิภาพของระบบ 4.16 0.23 มาก

3.ด้านความปลอดภัยของระบบ 4.24 0.32 มาก

รวม 4.16 0.17 มาก
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จากตารางที ่1 สรปุผลการประเมนิความพงึพอใจการพฒันาระบบแจ้งซ่อมอปุกรณ์และสือ่การเรยีนการสอน คณะวทิยาการจดัการ 

มหาวทิยาลยัราชภฏัเลย พบว่าความพงึพอใจในภาพรวม อยูใ่นระดับทีมี่ค่าเฉลีย่ เท่ากบั 4.16 ค่าส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน (S.D) เท่ากบั 0.17 

มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก

ตารางที่ 2 สรุปผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้งานทั่วไป

เนื้อหา S.D. ระดับความพึงพอใจ

1.ด้านการออกแบบหน้าของระบบ 4.25 0.37 มาก

2.ด้านประสิทธิภาพของระบบ 4.22 0.45 มาก

รวม 4.23 0.29 มาก

จากตารางที ่2 สรปุผลการประเมนิความพงึพอใจการพฒันาระบบแจ้งซ่อมอปุกรณ์และสือ่การเรยีนการสอน คณะวทิยาการจดัการ 

มหาวทิยาลยัราชภฏัเลย พบว่าความพงึพอใจในภาพรวม อยูใ่นระดบัทีม่ค่ีาเฉลีย่ เท่ากบั 4.23 ค่าส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน (S.D) เท่ากบั 0.29 

มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก

อภิปรายผล สรุปและข้อเสนอแนะ 

อภิปรายผล

ระบบแจ้งซ่อมอุปกรณ์และสื่อการเรียนการสอนคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย พบว่าความพึงพอใจในภาพรวม

อยู่ในเกณฑ์มาก สอดคล้องกับประพาพร มั่นคงและมานิตย์ อาษานอก (2559 : 4) ได้ศึกษาความพึงพอใจเรื่อง ประเมินประสิทธิภาพและ

ความพึงพอใจ ต่อระบบสารสนเทศเพื่อการติดตามวิทยานิพนธ์ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม สามารถอภิปรายผลเป็นราย

ด้าน ได้ดังนี้

ด้านการออกแบบหน้าจอของระบบพบว่า ผลการประเมินความพึงพอใจที่มีต่อการใช้งานระบบด้านการออกแบบหน้าจอ

ประสิทธิภาพมีความพึงพอใจสูงสุดเป็นอันดับหนึ่ง อยู่ในเกณฑ์มากที่สุด ขนาดตัวอักษร และรูปแบบตัวอักษร อ่านได้ง่ายและสวยงาม  

ความสวยงาม ความทันสมัย และน่าสนใจของระบบ การจัดวางเมนูและรูปแบบง่ายต่อการอ่านและการใช้งานระบบ ความเหมาะสมของ

ปริมาณข้อมูลที่น�าเสนอแต่ละหน้าจอ ลักษณะของสีสันและพื้นหลังมีความเหมาะสม ซึ่งสอดคล้องกับ บุญช่วย ศรีธรรมศักดิ์ (2561 : 17) 

ได้ศกึษาวจิยัเร่ืองการพัฒนาระบบสารสนเทศการบนัทกึข้อมลูและแผนผังการตดิตัง้เครือ่งคอมพวิเตอร์ เพือ่ช่วยบ�ารงุรกัษาเครือ่งคอมพวิเตอร์

ส�าหรับระบบสารสนเทศโรงพยาบาลศิริราช

ด้านประสิทธิภาพของระบบพบว่า ผลการประเมินความพึงพอใจที่มีต่อการใช้งานระบบด้านประสิทธิภาพของระบบ มีความพึง

พอใจสูงสุดเป็นอันดับสอง อยู่ในเกณฑ์มาก สามารถอธิบายได้ว่าระบบมีความง่ายและสะดวกในการเข้าถึงเพื่อใช้งาน ระบบมีการประมวล

ผลที่ถูกต้อง ข้อมูลมีความถูกต้อง ครบถ้วน และเชื่อถือได้ มีการแบ่งหมวดหมู่เมนูและข้อมูลชัดเจนและเข้าใจง่าย มีระยะเวลาในการเข้าถึง

ข้อมลูรวดเรว็ ซึง่สอดคล้องกบัมนญัญา ไชยทองศร ีและปราโมทย์ ก่ัวเจรญิ (2559) ซึง่กล่าวไว้ในการวจิยั การพฒันาระบบจดัการสารสนเทศ

ซ่อมบ�ารุงคอมพิวเตอร์บนโทรศัพท์มือถือแอนดรอยน์ และพบว่ามีข้อมูลในระบบตอบสนองตรงตามความต้องการของผู้ใช้ และมีความพึง

พอใจในภาพรวมต่อประสิทธิภาพการใช้งานระบบ 

ด้านความปลอดภัยของระบบพบว่า ผลการประเมินความพึงพอใจอยู่ในเกณฑ์มาก สามารถอธิบายได้ว่าระบบสามารถ การเข้าใช้

งานของผู้ดูแลระบบมีความปลอดภัย ผู้ใช้งานสามารถเข้าใช้งานระบบได้เฉพาะในส่วนของตนเองเท่านั้น ข้อมูลในระบบมีความปลอดภัย  

ซึ่งสอดคล้องกับภัทรพงษ์ อักษร (2560 : 133) ได้ศึกษาองค์ประกอบเว็บไซต์ต้นแบบส�าหรับหน่วยงานและบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏ

มหาสารคาม กล่าวว่า ผู้ไม่ได้รับอนุญาตไม่สามารถเข้าถึงได้ เพื่อป้องกันข้อมูลรั่วไหลไปสู่ภายนอก

สรุปผลการวิจัย

งานวจิยัเรือ่งการพฒันาระบบแจ้งซ่อมอปุกรณ์และสือ่การเรยีนการสอน คณะวทิยาการจดัการ มหาวทิยาลยัราชภฏัเลย ได้พฒันา

ระบบสารสนเทศ ด้วยภาษา PHP และเก็บข้อมูลลงในฐานข้อมูล MySQL เพื่อง่ายต่อการใช้งานมากขึ้น สะดวกต่อผู้เข้าใช้ระบบ ช่วยในการ

เก็บข้อมูลต่าง ๆ ให้มีความรวดเร็ว และข้อมูลไม่สูญหาย และมีการแจ้งซ่อมผ่านคิวอาร์โค้ด เพื่อเพิ่มความรวดเร็วในการเข้าสู่หน้าแจ้งซ่อม

ท�าให้สามารถแจ้งซ่อมอุปกรณ์ได้ครอบคลุมมากยิ่งขึ้น และผู้ใช้งานสามารถใช้งานได้สะดวกมากยิ่งขึ้น
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ข้อเสนอแนะ

ข้อเสนอแนะส�าหรับการวิจัยครั้งต่อไป ควรพัฒนาให้มีแอปพลิเคชันให้สามารถเชื่อมต่อกับระบบช่องแชท (Open chat) เพื่อให้ 

ผู้ใช้และผู้ดูแลระบบติดต่อสื่อสารกันได้ในรูปแบบเรียลไทม์ (Real time) และเพิ่มช่องทางให้สามารถแจ้งซ่อมอุปกรณ์ของมหาวิทยาลัยได้
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การประยุกต์ใช้เทคนิคการท�าเหมืองข้อมูลส�าหรับพยากรณ์ปริมาณน�้า

ในเขื่อนภูมิพล จังหวัดตาก

Applying Data Mining Techniques to Forecast the Amount of Water

in Bhumibol Dam, Tak Province

จิรโรจน์ ตอสะสุกุล1 และ สุพิชชา ขัดธิพงษ์2

Jiraroj Tosasukul1 and Supitcha Kuttipong2

ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร พิษณุโลก 65000 

บทคัดย่อ 

งานวจิยัชิน้นีมี้วตัถปุระสงค์เพือ่สร้างตวัแบบส�าหรบัการพยากรณ์ปรมิาณน�า้ในเขือ่นภมูพิล จงัหวดัตาก ด้วยการประยกุต์ใช้เทคนคิ

การท�าเหมืองข้อมูลและการเปรียบเทียบประสิทธิภาพหาตัวแบบเหมาะสมท่ีสุดส�าหรับการพยากรณ์ ข้อมูลที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้คือ  

ข้อมูลรายวันจากรายงานสถานภาพน�้าในเขื่อนและข้อมูลทางอุตุนิยมวิทยา จากคลังข้อมูลน�้าแห่งชาติและสถานีกรมอุตุวิทยาภาคเหนือ  

ตัง้แต่วนัที ่1 มกราคม พ.ศ. 2554 ถึง 28 กมุภาพนัธ์ พ.ศ. 2564 จ�านวนทัง้ส้ิน 3,712 รายการ โดยท�าการวเิคราะห์ตามกระบวนการมาตรฐาน

ในการท�าเหมืองข้อมูล ซ่ึงเทคนิคการท�าเหมืองข้อมูลที่น�ามาใช้ในการพยากรณ์ประกอบด้วย 4 วิธี ได้แก่ เทคนิคโครงข่ายประสาทเทียม 

เทคนิคจ�าลองต้นไม้เอ็มไฟว์พี เทคนิคเพื่อนบ้านใกล้ที่สุด และเทคนิคซัพพอร์ตเวกเตอร์แมชชีน โดยผลการวิจัยพบว่า เทคนิคแบบจ�าลองต้น

ไม้เอ็มไฟว์พีเป็นเทคนิคท่ีเหมาะสมท่ีสุดในการสร้างตัวแบบการพยากรณ์ปริมาณน�้าในเขื่อนภูมิพล เพราะให้ค่าความคลาดเคลื่อนสัมบูรณ์

เฉลี่ย และค่ารากที่สองของค่าคลาดเคลื่อนก�าลังสองเฉลี่ยต�่าที่สุด เท่ากับ 481.8613 และ 795.2309 ตามล�าดับ โดยตัวแบบการพยากรณ์

ทีไ่ด้นีส้ามารถน�าไปใช้ประโยชน์ในการประกอบการตดัสนิใจและก�าหนดนโยบายในการบรหิารการจัดการระบายน�า้และการจดัการใช้น�า้ท้าย

เขื่อนให้เหมาะสม เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดทั้งในการท�าการเกษตร การอุปโภคและบริโภค ทั้งยังเป็นข้อมูลที่ช่วยในการจัดการระบบ

นิเวศ ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รวมไปถึงการจัดหาพันธุ์พืชเชิงเศรษฐกิจให้สอดคล้องกับปริมาณน�้าในเขื่อนต่อไปได้

ค�าส�าคัญ: เทคนิคการท�าเหมืองข้อมูล เทคนิคโครงข่ายประสาทเทียม เทคนิคจ�าลองต้นไม้เอ็มไฟว์พี เทคนิคเพื่อนบ้านใกล้ที่สุด เทคนิค

ซัพพอร์ตเวกเตอร์แมชชีน

Abstract 

This research aimed to construct a reasonable model to forecast water volume in Bhumibol Dam, Tak province 

by applying Data Mining techniques and comparing efficiency to find out the most suitable model for forecasting. The 

data used in this study were daily data from dam water status reports and meteorological data from the National 

Hydroinformatics Data Center (NHC) and the Northern Meteorological Center from the date of January 1, 2011 to 

February 28, 2021, with a total of 3,712 items were analyzed according to the standard processes in data mining 

(Cross-Industry Standard Process for Data Mining or CRISP-DM). The Data Mining techniques used in forecasting were 

consisted of 4 techniques. There were Artificial Neural Networks techniques (ANN), Model Tree: M5P techniques (M5P), 

K-Nearest Neighbor Algorithm techniques (K-NN), and Support Vector Machines techniques (SVM). The results of the 

research found that the Model Tree: M5P techniques was the most suitable techniques for modeling water volume 

forecasting in the Bhumibol Dam. It gave the lowest mean absolute error (MAE) and root mean squared error (RMSE) 

at 481.8613 and 795.2309, respectively. The resulting forecast model could be used for decision-making and  

policy-making in drainage management and downstream water management accordingly, in order to bring in maximum 
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benefits to both agriculture consumption and consumption. It was also the information that helped in the ecosystem 

management, nature and environment including the supply of economic plant species in accordance with the amount 

of water in the next dam.

Keywords: Data Mining techniques, Artificial Neural Networks techniques, Model Tree: M5P techniques,  K-Nearest 

Neighbor Algorithm techniques, Support Vector Machines techniques 
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ระบบการจองคิวรถตู้โดยสาร

Van Queue Booking System
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บทคัดย่อ 

โครงงานนี้จัดท�าขึ้นเพื่อศึกษาขั้นตอนการจองตั๋วรถตู้ผ่านเว็บแอปพลิเคชัน และเพื่อออกแบบระบบการจองคิวรถตู้ผ่านเว็บ 

แอปพลิเคชัน ระบบการจองคิวรถตู้อ�านวยความสะดวกให้ผู้ใช้งานสามารถจองรถตู้โดยสารผ่านเว็บแอปพลิเคชันได้สะดวก รวดเร็ว  

เพื่อลดปัญหาการที่จะต้องเดินทางมาซื้อตั๋วด้วยตนเอง และในส่วนเจ้าหน้าที่สามารถจัดการข้อมูลของระบบได้อย่างรวดเร็ว ประหยัดเวลา  

และมีประสิทธิภาพ ช่วยลดข้ันตอนและความซับซ้อนในการประมวลผลข้อมูลในแต่ละครั้ง ระบบนี้ได้มีการออกแบบโดยใช้ Use Case  

Diagram, ER-Diagram และ Data Dictionary ในการอธบิายความสัมพนัธ์ของข้อมลู จากนัน้จงึน�าความสัมพนัธ์ของข้อมลูต่าง ๆ  มาออกแบบ

ฐานข้อมูล อีกทั้งใช้โปรแกรม MarvelApp ในการออกแบบหน้าจอการท�างานของระบบประกอบด้วย หน้าค้นหาเที่ยวรถ การเลือกเที่ยวรถ 

เลือกที่นั่ง และสามารถช�าระเงินด้วยการสแกน QR Code อีกทั้งยังไม่ต้องใช้ตั๋วที่เป็นกระดาษ เจ้าหน้าที่เช็คตั๋วในโทรศัพท์ได้ซึ่งเว็บ 

แอปพลิเคชั่นระบบการจองคิวรถตู้ออกแบบมาเพื่อความสะดวกสบายในการใช้งานของผู้ใช้บริการแล้วเจ้าหน้าที่

ค�าส�าคัญ: เว็บแอปพลิเคชัน, การจองตั๋ว, รถตู้โดยสาร

Abstract 

The purposes of this project were to study process of the van booking system and to design system via a web 

application. The van booking system facilitated to users to make bookings for passenger vans via web applications 

conveniently and quickly. This system reduces the problem of having to buy tickets by themselves. Furthermore, the 

staff can manage system information quickly, saving time and efficiency. It was simplified the process and complexity 

of each processing data. This system was designed using Use Case Diagram, ER-Diagram and Data Dictionary to describe 

data relationships. Then the relationship of various data is used to design the database. In addition, MarvelApp was a 

program that used to design the screen of this system. It consists of search page, selecting timetable, choosing a seat 

and paying by scanning QR Code. This eliminates the need for paper tickets. The staff could check tickets on the phone 

which van booking system via web application to designed for the convenience of the user and the staff.

Keywords: web application, ticket booking, passenger van 
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Dormitory Basic Room Inspection System at Mahasarakham University
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บทคัดย่อ

 โครงงานวิจัยนี้จัดท�าขึ้นเพื่อศึกษาขั้นตอนของตัวแอปพลิเคชันตรวจสอบห้องพักเบื้องต้นหอพักในมหาวิทยาลัยมหาสารคาม  

การด�าเนินงานมีการวางแผนและวิเคราะห์ถึงสถานการณ์ในปัจจุบันจึงได้ท�าการออกแบบระบบโดยอธิบายหลักการท�างานด้วยการใช้  

Use Case, ER-Diagram และData Dictionary ในการอธิบายความสัมพันธ์ของข้อมูลและใช้โปรแกรม Figma ในการออกแบบหน้าจอการ

ท�างานของระบบและเพือ่อ�านวยความสะดวกให้หอพกัในมหาวิทยาลยัมหาสารคาม ในปัจจบุนัมปัีญหาในการจดัการหอพกั การจดัเกบ็ข้อมลู 

การค้นหาข้อมูลห้องพัก การแจ้งย้ายเข้า/ย้ายออก ซึ่งยากต่อการค้นหาหรือแก้ไขข้อมูลในบางครั้งอาจเกิดความผิดพลาดขึ้นได้ โดยแอปพลิเคชัน 

ตรวจสอบห้องพักเบื้องต้นหอพักในมหาวิทยาลัยมหาสารคาม สามารถเก็บข้อมูลผู้เช่า ห้องพัก หอพัก การแจ้งย้าย ในรูปแบบของแอปพลิเคชัน 

ซึ่งท�าให้การท�างานง่ายขึ้น และลดความผิดพลาดในการท�างาน ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพให้สามารถตรวจสอบและแก้ไขข้อมูลได้ตลอดเวลา

ค�าส�าคัญ: แอปพลิเคชัน, หอพัก

Abstract

 This research project was created to study the procedures of the dormitory preliminary room inspection  

application at Mahasarakham University. The operation is planned and analyzed in the current situation, so the system 

is designed by explaining the principles of operation by using use cases, ER-Diagrams and Data Dictionary. To explain 

the relationship of information and use the Figma program to design the operation screen of the system and to  

facilitate dormitories at Mahasarakham University. Currently, there are problems managing dormitories, storing data, 

searching for room information. Move-in/out notifications that are difficult to find or correct sometimes occur. The 

basic room inspection application is a dormitory in Mahasarakham University. Can store tenant information, rooms 

Relocation notices in the form of applications, which simplify operation and reduce work errors. Enhances data 

monitoring and editing at any time.

Keywords: Application, dormito

บทน�า 

เนื่องจากปัจจุบันได้เกิดการระบาดระลอกใหม่ของโควิด-19 ที่เริ่มต้นขึ้นเมื่อเดือนธันวาคม ปี พ.ศ.2563 ที่ผ่านมา ก่อให้เกิดความ

วิตกกังวลจากการระบาดของโรคและผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคมที่จะตามมาในภายหลัง ซึ่งการระบาดระลอกใหม่ของโควิด-19 

มคีวามแตกต่างจากระลอกแรก เริม่จากมจี�านวนผูต้ดิเชือ้มากขึน้และมกีารกระจายเชือ้โรคไปหลายจงัหวดั และได้มมีาตรการป้องกนัเกดิขึน้

ไม่ว่าจะเป็นการล้างมือ การเว้นระยะทางสังคม และการกักตัว ท้ังในจ�านวนมาตรการและขนาดของพ้ืนที่ควบคุม บ้าน และสถานที่ต่างๆ 
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ท�าให้เรารู้สึกสบายใจเหมือนได้พักผ่อนและไม่อยากให้มีการเกิดปัญหาขึ้นแต่อย่างใด ซึ่งแอปพลิเคชันตรวจสอบห้องพักเบื้องต้นหอพักใน

มหาวทิยาลยัมหาสารคามเป็นแอปพลเิคชนัทีท่�าหน้าท่ีเป็นสือ่กลางในการอ�านวยความสะดวกตดิต่อสือ่สารระหว่างนสิิตและเจ้าหน้าทีใ่นการ

ตดิต่อขอดขู้อมลูเบือ้งต้น ประกอบไปด้วยข้อมลูหอพัก ข้อมลูเพือ่นร่วมหอ ข้อมลูห้องว่าง/ไม่ว่าง ข้อมลูการแจ้งย้าย และข้อมลูการช�าระเงิน 

ซึง่ปัจจบุนัหอพกัในมหาวทิยาลยัมหาสารคาม มจี�านวนเพิม่ขึน้เป็นไปตามความต้องการและความจ�าเป็นของนสิิตทีต้่องการทีพั่กทีอ่ยูบ่ริเวณ

มหาวิทยาลัย ซึ่งใกล้ที่เรียน เดินทางสะดวกรวดเร็ว แก้ปัญหาการเดินทางจากบ้านที่อยู่ไกล หรือต่างจังหวัด หอพักในมหาวิทยาลัยพบว่าจะ

มกีารตดิต่อห้องพักไว้ล่วงหน้า ท�าให้นกัศกึษาทีย่งัไม่มหีอพกัหรอืต้องการย้ายห้องไม่สามารถทราบข้อมลูล่วงหน้าเก่ียวกบัหอพกัแต่ละหอได้

อย่างละเอียดและครอบคลุมทุกหอพัก ท�าให้เสียเวลาในการค้นหาข้อมูล งานวิจัยนี้จึงน�าเว็บแอปพลิเคชันมาพัฒนาระบบให้ใช้งานได้ตรง

ตามความต้องการของผู้ใช้ สามารถค้นหาข้อมูลเบื้องต้นของหอพักได้ ลดเวลาและค่าใช้จ่ายในการหาหอพักที่ต้องการช่วยแก้ไขปัญหาการ

เดินส�ารวจหาหอพักและสามารถเลือกหอพักที่ต้องการได้จากระบบที่พัฒนาขึ้น

ดงันัน้ผูจ้ดัท�าได้มองเหน็ถงึความส�าคญัของระบบตรวจสอบห้องพกัเบือ้งต้นหอพกัในมหาวทิยาลยัมหาสารคามเพือ่ควบคมุการเกดิ

โรคและเพือ่ลดการแพร่ระบาดของเชือ่โควดิ-19 จงึได้ท�าการออกแบบระบบนีข้ึน้มาเพือ่อ�านวยความสะดวกให้แก่นสิิตทีต้่องการดูข้อมลูหรอื

แจ้งย้ายได้และเพื่อลดการสัมผัสและลดการแพร่กระจายของเชื้อโควิด-19

วัตถุประสงค์

1.   เพื่อศึกษา ระบบการเช่าหอพักในมหาวิทยาลัยมหาสารคาม

2.  เพื่อออกแบบระบบการเช่าหอพักในมหาวิทยาลัยมหาสารคาม

การทบทวนวรรณกรรม

ปัจจบุนัได้มกีารน�าเทคโนโลยต่ีางๆ เข้ามาประยกุต์ใช้กบัหน่วยงาน หรอืสถานประกอบการต่างๆ เพือ่ให้สามารถรองรบัการใช้งาน

ของผู้ใช้ และอ�านวยความสะดวกในด้านต่างๆ เช่น การค้นหาข้อมูล การแก้ไขข้อมูล การแจ้งย้าย เป็นต้น เพื่อให้การออกแบบและพัฒนา

ระบบหอพักเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ผู้วิจัยจึงได้ศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

นฤมล ทองอนันต์ (2559) ศึกษาเรื่อง ระบบการจัดการนักศึกษาหอพักในวิทยาลัย โดยใช้ระบบการเช็คชื่อของวิทยาลัยเทคโนโลยี

พายัพและบริหารธุรกิจ เป็นการศึกษาความพึงพอใจท่ีผู้ปกครองให้ความสนใจโดยมีการเช็คช่ือเข้าหอพักเป็นการเคารพกฎ กติกา การอยู่

ร่วมกัน และเพื่อความปลอดภัยในการเดินทางกลับเข้าหอพักในยามวิกาล ซึ่งมีเจ้าหน้าที่คอยดูแลอย่างใกล้ชิด หากนักศึกษากลับเข้าหอพัก

ไม่ตรงเวลาในการเช็คชื่อ เจ้าหน้าที่จะฟังเหตุผลก่อนที่จะมีการลงโทษตามกฎ กติกา ที่แจ้งต่อผู้ปกครองของนักศึกษาไว้ในเบื้องต้น

กันตพงศ์ พูนอุย และธีระศักดิ์ ไชยยะ (2561) ศึกษาเรื่อง ระบบการจัดการบริหารงานหอพักกรณีศึกษา : ตึกผู้ใหญ่ระ ในปัจจุบัน

มีปัญหาในการบริหารจัดการหอพักท่ียังมีการบันทึกข้อมูลของผู้เช่าด้วยลายมือและจัดเก็บในรูปแบบเอกสาร ซึ่งยากต่อการแก้ไขข้อมูลใน

บางครัง้อาจจะท�าให้เกดิข้อผดิพลาดข้ึนได้ โดยระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการผูใ้หญ่ระสามารถจดัเกบ็ข้อมลูห้องเช่า ข้อมลูผูเ้ช่า ตรวจสอบ

การค้างช�าระ และการแจ้งซ่อมบ�ารุง ในรูปแบบของคอมพิวเตอร์ซึ่งส่งผลต่อการท�างานที่ง่ายขึ้นและลดความผิดพลาดในการท�างานอีกด้วย

นนัท์ณภสั ถิรสริเิมธกีลุ และไตรรตัน์ จารทัุศน์ (2564) ศกึษาเรือ่ง สภาพการอยู่อาศยัของนสิติจฬุาฯท่ีอยูห่อพกัโดยรอบจฬุาลงกรณ์

มหาวิทยาลัย เป็นการศึกษาปัจจัยในการตัดสินใจเช่าหอพักและอพาร์ทเม้นท์ของนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ซึ่งพบว่านิสิตส่วนใหญ่มี

ภมูลิ�าเนามาจากต่างจงัหวดั ซ่ึงส่วนมากมีความต้องการทีจ่ะเช่าหอพกัของทางมหาวทิยาลัยแต่มีปริมาณไม่เพยีงพอต่อความต้องการของนสิติ 

จงึจ�าเป็นต้องอยูห่อพกัทีอ่ยูร่อบนอกมหาวทิยาลัย เพือ่ความสะดวกในการเดนิทาง และค�านงึถงึปัจจยัในด้านอืน่ๆ เช่น ราคา ความปลอดภยั 

และสิ่งอ�านวยความสะดวกของที่พักอาศัย เป็นต้น

วิธีการด�าเนินงาน 

1. ขั้นตอนการด�าเนินการวิจัย ดังนี้ 

 วิธีการด�าเนินระบบตรวจสอบห้องพักเบื้องต้นหอพักในมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ซึ่งประกอบด้วย 6 ขั้นตอน ดังนี้

รูปที่ 1 : แสดงขั้นตอนการออกแบบและพัฒนาระบบ



650

National Research Conference 2021: NRC 2021
“Business beyond the Pandemic”

21 สิงหาคม 2564

คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

จากรูปที่ 1 ขั้นตอนการออกแบบและพัฒนาระบบ ผู้พัฒนาได้ท�าการรวบรวมปัญหาที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติงานจริง เก็บข้อมูล

กระบวนการท�างานจริงทั้งหมดของหอพัก เมื่อได้ข้อมูล และทราบถึงปัญหา จึงได้ท�าการศึกษาความเป็นไปได้ในการพัฒนาระบบจัดการ

หอพัก เมื่อน�ามาพัฒนาแล้วสามารถตอบสนองความต้องการทั้งในส่วนของนิสิตและเจ้าหน้าที่ได้หรือไม่ หลังจากน้ันจึงน�าข้อมูลมาท�าการ

วิเคราะห์เพื่อออกแบบและพัฒนาระบบจัดการหอพักให้สอดคล้องกับสภาพการใช้งานจริง 

เครื่องมือการวิจัย 

แอปพลิเคชันตรวจสอบห้องพักเบื้องต้นหอพักในมหาวิทยาลัยมหาสารคาม

แบบสัมภาษณ์

กลุ่มเป้าหมาย

นิสิตที่พักอาศัยอยู่หอพักในมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้จากการเลือกแบบเจาะจง โดยมีคุณสมบัติ คือ การศึกษาระดับปริญญา

ตรี ระดับปริญญาโท และระดับปริญญาเอก

ผลการด�าเนินงาน

ระบบตรวจสอบห้องพักเบื้องต้นหอพักในมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ผู้วิจัยได้ด�าเนินการออกแบบโดยใช้เครื่องมือ Use Case 

Diagram ในการอธิบายขั้นตอนการท�างาน ดังนี้

รูปที่ 2 Use Case Diagram เข้าหอพัก

รูปที่ 3 Use Case Diagram ย้ายออกหอพัก
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การออกแบบฐานข้อมลูแบบรวม ระบบตรวจสอบห้องพกัเบือ้งต้นหอพกัในมหาวทิยาลัยมหาสารคาม ผู้วจิยัได้ด�าเนนิการออกแบบ

โดยใช้เครื่องมือ ER-Diagram ในการอธิบายขั้นตอนการท�างานในภาพรวม ดังนี้

รูปที่ 4 แสดงภาพรวมของ ER-Diagram

รออกแบบหน้าจอการใช้งานของระบบตรวจสอบห้องพกัเบือ้งต้นหอพกัในมหาวทิยาลยัมหาสารคาม ผูวิ้จยัได้ด�าเนนิการออกแบบ

ตัวระบบ ซึ่งได้พัฒนาการออกแบบให้เป็นระบบที่สามารถใช้ได้จริงและง่ายต่อการใช้งาน แสดงดังภาพที่ 5-8 ดังนี้
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รูปที่ 5 แสดงหน้าจอการเข้าสู่ระบบของนิสิตและเจ้าหน้าที่

               

รูปที่ 6 แสดงการล็อกอินเข้าสู่ระบบของนิสิต          รูปที่ 7 แสดงหน้าจอ เมนูหลัก

       

รูปที่ 8 แสดงหน้าจอข้อมูลหอพัก
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อภิปรายผล สรุปและข้อเสนอแนะ

1. สรุปผลการด�าเนินงาน

 จากการศกึษาการออกแบบระบบตรวจสอบหอ้งพกัเบือ้งต้นหอพกัในมหาวทิยาลยัมหาสารคาม เปน็ระบบทีช่ว่ยแก้ไขปัญหา

ต่างๆ ภายในหอพกั และลดความเสีย่งเพือ่ป้องกนัการแพร่ระบาดของโรคโควดิ-19 ซึง่ระบบตรวจสอบห้องพกัเบือ้งต้นหอพกัในมหาวทิยาลยั

มหาสารคามสามารถตอบโจทย์ให้กับผู้ใช้งาน โดยระบบจะมีข้อมูลให้เลือก เช่น ข้อมูลผู้เช่า ห้องพัก หอพัก การแจ้งย้าย เป็นต้น ระบบนี้

ออกแบบมาเพื่อการใช้งานให้กับนิสิตนักศึกษาใหม่ที่เข้ามาศึกษาต่อในมหาวิทยาลัย ไม่ต้องเสียเวลาเดินทางมาดูหอพัก เนื่องจากช่วงนี้เป็น

ช่วงสถานะการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 เพื่อลดการแพร่กระจายเชื้อ และป้องกันโรค ระบบตรวจสอบห้องพักเบื้องต้นหอพักใน

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม สามารถลดการสัมผัส และลดการกระจายเชื้อได้ระบบนี้จึงสามารถตอบโจทย์ให้กับผู้ใช้งานได้

2. ข้อเสนอแนะ

    จากการวิเคราะห์ออกแบบระบบตรวจสอบห้องพักเบื้องต้นหอพักในมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะเกี่ยวกับ

การท�างานของระบบ โดยควรมีการพัฒนาฟังก์ชันการท�างานเพิ่ม คือ

   1.  ควรเพิ่มในส่วนของระบบให้จองห้องพักได้ และมีสถานะของการจองห้องบอกด้วย  

   2.  ระบบทีจ่ดัท�าเป็นส่วนของปัจจบุนัยงัไม่ได้ท�าไปถงึอนาคต ถ้าจะท�าในอนาคตต้องไปเพิม่ในส่วนของตารางประเภทหอพกั 

และประเภทห้องพัก เพื่อใช้ในการจัดเก็บข้อมูล

   3.  ควรออกแบบระบบให้ใช้งานง่ายและไม่ซับซ้อน

เอกสารอ้างอิง

นฤมล ทองอนันต์ (2559) “ระบบการจัดการนักศึกษาหอพักในวิทยาลัย โดยเช็คชื่อของวิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพและบริหารธุรกิจ”  

ภาควิชาภาษาอาหรับ วิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพและบริหารธุรกิจ 

วรรณพร สารภกัดิ ์และพรทพิย์ ทววีรรณกจิ (2559) “การพฒันาแอปพลเิคชนัตดิตามกลุม่บคุคล” คณะเทคโนโลยสีารสนเทศ มหาวทิยาลยั

ราชภัฏมหาสารคาม

พรศิลป์ บัวงาม, สุภาภรณ์ แววดวงแก้ว ,สุลิสา มูสาลี ,และอุทุมพร ศรีโยม. (2560) “ระบบจัดการหอพักหญิงสุวรรณดี” คณะศิลปะศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

อทุมุพร ศรโียม และพรศลิป์ บวังาม (2560) “ระบบจดัการหอพักออนไลน์” สาขาวชิาคอมพวิเตอร์ธรุกจิ คณะวทิยาการ จดัการ มหาวทิยาลยั

ราชภัฏนครศรีธรรมราช

กนัตพงศ์ พนูอยุ และธรีะศกัดิ ์ไชยยะ (2561) “ระบบการจดัการบรหิารงานหอพกักรณศึีกษา : ตกึผู้ใหญ่ระ” ภาควชิาวทิยาการคอมพวิเตอร์ 

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม

นันท์ณภัส ถิรสิริเมธีกุล และไตรรัตน์ จารุทัศน์ (2564) “สภาพการอยู่อาศัยของนิสิตจุฬาฯที่อยู่หอพักโดยรอบจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย” 

ภาควิชาเคหการ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
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การพัฒนาเว็บไซต์จ�าหน่ายอุปกรณ์ไฟฟ้าออนไลน์ กรณีศึกษาร้านเจ๊หงส์การไฟฟ้า

The Development of a website electrical equipment shopping online 

 Case Study Je Hong Electric Shop

ทัศนาวลัย วงศ์น้อย1, กรรณิการ์ ลิขิตกาญจน์2, วิสุตร์ เพชรรัตน์3 และ เตชิตา สุทธิรักษ์4

Thasanawalai Wongnoi1, Kannika Likhitkan2, Wisut petcharat3 and Taechita Sutthirak4

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

บทคัดย่อ

งานวิจัยฉบับนี้ มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์จ�าหน่ายอุปกรณ์ไฟฟ้าออนไลน์ร้านเจ๊หงส์การไฟฟ้า  

2) เพื่อประเมินความพึงพอใจการใช้งานเว็บไซต์จ�าหน่ายอุปกรณ์ไฟฟ้าร้านเจ๊หงส์การไฟฟ้า 

ผลการวิจัยพบว่า การพัฒนาเว็บไซต์จ�าหน่ายอุปกรณ์ไฟฟ้าออนไลน์ร้านเจ๊หงส์การไฟฟ้า ออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์ตามวงจร

การพัฒนาระบบ (System Development Life Cycle : SDLC) ใช้เครื่องมือเวิร์ดเพรสและอัพโหลดเว็บไซต์ขึ้นสู่เว็บโฮสติ้งภายใต้โดเมน

เนม https://jehongshop.com เมือ่ประเมนิความพงึพอใจด้วยแบบสอบถามความพงึพอใจทีมี่ต่อการใช้งานเวบ็ไซต์จากกลุม่ตวัอย่างจ�านวน 

30 คน พบว่าเว็บไซต์ที่พัฒนาขึ้นเปน็อีกช่องทางหนึ่งในการขายสินค้าและมีความสะดวกในการเลือกและสั่งซื้อสินค้าแบบออนไลน์ โดยมีผล

การประเมินสูงสุด 3 อันดับ ดังนี้ 1) ภาพรวมของระบบ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.42 (S.D = 0.50) อยู่ในระดับมาก 2) การสั่งซื้อสินค้าใช้งานได้

สะดวก ระบบสามารถแสดงรายละเอยีดสนิค้าชดัเจน มีค่าเฉลีย่เท่ากบั 4.40 (S.D = 0.52) อยูใ่นระดบัมาก 3) ความรวดเร็วในการตอบสนอง

ของระบบ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.33 (S.D = 0.47) อยู่ในระดับมาก 

ค�าส�าคัญ: จ�าหน่ายอุปกรณ์ไฟฟ้าออนไลน์ พัฒนาเว็บไซต์ เวิร์ดเพรส

Abstract

This research Objectives 1) to design and develop a website for Shopping online of electrical equipment at 

Je Hong Electric Shop 2) to assess the satisfaction of using the website for selling electrical equipment at Je Hong 

Electric Shop.

The results showed the Development of a website for Shopping for electrical equipment online at Je Hong 

Electric Shop. Design and develop websites according to the System Development Life Cycle (SDLC) and Use WordPress 

tools and upload your website to your web hosting under the domain name. https://jehongshop.com When assessing 

their satisfaction with the website satisfaction questionnaire from a sample of 30 people, it was found that the website 

developed is another channel to sell products and it is convenient to choose and order products online. with the 

highest rating of 3 rating 1) System overview of the system is at a high -level ( = 4.42, S.D = 0.50) 2) Ordering is  

convenient and The system can clearly display product details at a high – level ( = 4.40, S.D = 0.52) 3) System response 

speed at a high – level ( = 4.33, S.D = 0.47 )

Keywords: shopping online, website development, wordpress

บทน�า 

ความเป็นมาและความส�าคัญของปัญหา

ปัจจบุนัจากสภาวะของเศรษฐกจิและสงัคมมกีารแข่งขนัทีสู่งข้ึน โดยเฉพาะเรือ่งของการท�าธรุกจิซึง่นบัเป็นเรือ่งหนึง่ทีม่กีารแข่งขนั

กันอย่างมาก จึงส่งผลให้บริษัท ห้างร้านต่างๆให้ความสนใจและตื่นตัว ในการที่จะด�าเนินธุรกิจให้อยู่รอดในสภาวะเศรษฐกิจท่ีถดถอย 

ด้วยเหตุน้ีการท�าธุรกิจให้ดีได้นั้นจะต้องมีการน�าเทคโนโลยีเข้ามาช่วยในติดต่อส่ือสารเพื่อเพิ่มช่องทางในการขายสินค้าให้สะดวกมากยิ่งขึ้น

1,2 Program in Business Computer, Faculty of Management Science, Nakhon Si Thammarat Rajabhat University, E-mail 6111317007@nstru.ac.th
3,4 Program in Business Computer, Faculty of Management Science, Nakhon Si Thammarat Rajabhat University, E-mail wisut_pet@nstru.ac.th
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ปัจจุบันเป็นที่ทราบกันดีว่าการท�าธุรกิจการค้าขายออนไลน์ก�าลังเป็นที่นิยมมากข้ึนเรื่อย ๆ ซึ่งส่วนประกอบส�าคัญที่สุดที่ท�าให้ธุรกิจนี้แตก

ต่างจากการท�าธุรกิจแบบเดิม การน�าเอาเทคโนโลยีเข้ามาปรับใช้กับการค้าขายหรือการใช้ระบบอินเทอร์เน็ต เพื่อช่วยเพิ่มความสะดวกใน

การท�าธุรกิจ ทั้งการโปรโมทขายสินค้า และการสั่งซื้อสินค้าของลูกค้า ด้วยเทคโนโลยีที่ก้าวหน้าของโลกยุคใหม่ท�าให้การน�าเสนอและเผย

แพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ไม่ว่าจะเป็นภาพและเสียงเป็นไปได้อย่างง่ายดาย ท�าให้ผู้บริโภครู้สึกว่าตนเองก�าลังเลือกซ้ือสินค้าด้วยตนเองในห้าง

สรรพสินค้า ช่วยให้ผู้ขายไม่ต้องขายหน้าร้านและลดการจ้างพนักงาน สามารถขายสินค้าได้ 24 ชั่วโมง ไม่มีขอบเขตจ�ากัด จึงท�าให้ผู้บริโภค

สามารถค้นหาสินค้าได้ตลอดเวลา และเลือกซื้อสินค้าได้อย่างง่ายดาย (ศุภมาส ผกากาศ, 2560)

ร้านเจ๊หงส์การไฟฟ้า เป็นร้านทีต่ัง้อยูใ่นอ�าเภอเมอืง จงัหวดันครศรธีรรมราช เริม่เปิดกจิการในปี พ.ศ. 2552 จากการเกบ็ข้อมลูพบ

ว่าในปัจจบุนัร้านเจ๊หงส์การไฟฟ้ายงัใช้การบนัทกึลงสมดุบนัทกึและยงัไม่มีระบบขายอปุกรณ์ไฟฟ้าออนไลน์การท่ีลกูค้าต้องการจะทราบข้อมลู

สนิค้าซ้ือสนิค้าจ�าเป็นต้องเดนิทางมาทีร้่านเท่านัน้โดยไม่รูว่้าสนิค้าท่ีตนเองต้องการนัน้มหีรือไม่ท�าให้ลกูค้าไม่ได้รบัความสะดวกเท่าทีค่วรและ

ท�าให้เสียเวลาเสียค่าใช้จ่ายในการเดินทาง

จากปัญหาและความส�าคัญดังกล่าว คณะผู้วิจัยจึงได้ออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์จ�าหน่ายอุปกรณ์ไฟฟ้าออนไลน์ร้านเจ๊หงส์การ

ไฟฟ้าเพ่ือเป็นการเพิม่ช่องทางการขายสนิค้าให้กับทางร้านเจ๊หงส์การไฟฟ้า และยงัเพิม่ความสะดวกในการเลอืกและสัง่ซือ้อปุกรณ์ไฟฟ้าผ่าน

ทางเว็บไซต์ได้

วัตถุประสงค์ของการวิจัย

1. เพื่อออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์จ�าหน่ายอุปกรณ์ไฟฟ้าออนไลน์ร้านเจ๊หงส์การไฟฟ้า

2. เพื่อประเมินความพึงพอใจการใช้งานเว็บไซต์จ�าหน่ายอุปกรณ์ไฟฟ้าร้านเจ๊หงส์การไฟฟ้า

วิธีการวิจัย

ผู้วิจัยได้ออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์ตามวงจรการพัฒนาระบบ (System Development Life Cycle : SDLC) เพื่อให้ได้เว็บไซต์

ที่ตรงกับความต้องการและมีประสิทธิภาพโดยมีขั้นตอนดังต่อไปนี้ (เกียรติพงษ์ อุดมธนะธีระ, 2562)

1.  การค้นหาปัญหาขององค์กร (Problem Recognition) ท�าการศึกษารวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับอุปกรณ์ไฟฟ้า ก�าหนดปัญหา 

และศึกษาความเป็นไปได้ในการพัฒนาระบบ ท�าการลงพื้นที่จริงสอบถามความต้องการจาก ร้านเจ๊หงส์การไฟฟ้า

2.  การศึกษาความเหมาะสม (Feasibility Study) น�าข้อมูลที่ได้จากการศึกษาเกี่ยวกับปัญหาแล้วมาวิเคราะห์ระบบ ประกอบ

การศึกษารวบรวมวิเคราะห์ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา 

3.  การวเิคราะห์ (Analysis) น�าข้อมลูทีไ่ด้จากการศึกษาและการวเิคราะห์ระบบในขัน้ตอนการศึกษาความเหมาะสม มาประกอบ

ในการออกแบบ

4.  การออกแบบ (Design) น�าข้อมลูทีไ่ด้มาออกแบบเวบ็ไซต์จ�าหน่ายอปุกรณ์ไฟฟ้าออนไลน์ โดยน�าผลการวเิคราะห์มาออกแบบ

เป็นแนวคิด (Logical Design) DFD ER และออกแบบรายละเอียดคุณลักษณะอุปกรณ์ที่ใช้ เทคโนโลยีที่ใช้ ชนิดฐานข้อมูลการออกแบบ 

ลักษณะของการน�าข้อมูลเข้า ลักษณะรูปแบบรายงานที่เกิด และผลลัพธ์ที่ได้ (กฤติยาภรณ์ สมศิริ, 2560)

5.  การพฒันาและทดสอบ (Development & Test) พฒันาระบบจ�าหน่ายอปุกรณ์ไฟฟ้าออนไลน์ น�าไปทดลองใช้กบักลุม่ตวัอย่าง 

เพื่อศึกษาความพึงพอใจที่มีต่อระบบจ�าหน่ายอุปกรณ์ไฟฟ้าออนไลน์โดยใช้แบบสอบถามความพึงพอใจ 5 ระดับของลิเคิร์ท (Likert Scale) 

ดังนี้ (K.Pair, 2561)

  ช่วงคะแนน 4.50-5.00 มากที่สุด

  ช่วงคะแนน 3.50-4.49 มาก

  ช่วงคะแนน 2.50-3.49 ปานกลาง

  ช่วงคะแนน 1.50-2.49 น้อย

  ช่วงคะแนน 1.00-1.49 น้อยที่สุด

 6.  การตดิตัง้ (Implementation) น�าผลทีไ่ด้จากการทดลองมาใช้ มาค�านวณทางสถติ ิโดยใช้ค�าเฉลีย่และส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน 

สรุปผล

 7.  การซ่อมบ�ารุงระบบ (System Maintenance) ท�าการติดตั้งระบบโดยท�าการติดตั้งอัพโหลดเว็บไซต์ขึ้นสู่เว็บโฮสติ้งภายใต ้

โดเมนเนม https://jehongshop.com และมกีารเริม่ใช้งานระบบ ผูศ้กึษาต้องดแูลระบบและบ�ารงุรกัษาระบบ ศึกษาข้อผดิพลาดของระบบ

และท�าการแก้ไข ตามความต้องการของผู้ใช้งาน (Phalconhost, 2559)
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ผลการวิจัย 

เมื่อผู้วิจัยได้ออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์จ�าหน่ายอุปกรณ์ไฟฟ้าออนไลน์ร้านเจ๊หงส์การไฟฟ้าแล้วท�าให้ได้เว็บไซต์โดยสามารถ

แบ่งการท�างานออกเป็น 2 ส่วน ได้ดังต่อไปนี้

รูปที่ 1 หน้าแสดงจัดการสินค้า

1. ส่วนของผู้ดูแลระบบ สามารถล็อกอินเข้าสู่ระบบ แก้ไขข้อมูลสมาชิก แก้ไขโปรโมชั่นสินค้า แก้ไขข้อมูลส่วนตัว แก้ไขข้อมูล

สนิค้า แก้ไขข้อมลูตดิต่อเรา แก้ไขข้อมลูสัง่ซือ้สนิค้า แก้ไขข้อมลูช่องทางการส่ังซือ้สินค้า แก้ไขแจ้งหลักฐานการช�าระเงนิ แก้ไขหมายเลขพสัดุ 

แก้ไขข้อมูลผู้ดูแลระบบ

รูปที่ 2 หน้าแสดงจัดการ Order
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รูปที่ 3 หน้าแสดงจัดการสมาชิก

2. ผูใ้ช้ทัว่ไปและสมาชกิ สามารถเข้าดขู้อมลูสมคัรสมาชกิ ข้อมลูโปรโมชัน่สนิค้า ข้อมูลเกีย่วกับเรา ข้อมลูสนิค้า ข้อมลูตดิต่อเรา 

สั่งซื้อสินค้า ข้อมูลช่องทางการขนส่ง แจ้งหลักฐานการช�าระเงิน หมายเลขพัสดุ สถานการณ์สั่งซื้อสินค้า

 สมาชิก สามารถล็อกอินเข้าสู่เว็บไซต์ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว สามารถดูโปรโมชั่นสินค้า ข้อมูลเกี่ยวกับเรา ข้อมูลสินค้า ข้อมูล

ติดต่อเรา สั่งซื้อสินค้า ข้อมูลช่องทางการขนส่ง แจ้งหลักฐานการช�าระเงิน หมายเลขพัสดุ สถานะการสั่งซื้อสินค้า 

รูปที่ 4 หน้าแสดงสินค้า
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รูปที่ 5 หน้าแสดงตะกร้าสินค้า

รูปที่ 6 หน้าแสดงแจ้งช�าระเงิน

 

อภิปรายผล สรุปและข้อเสนอแนะ 

ผลการพัฒนาระบบจ�าหน่ายอุปกรณ์ไฟฟ้าผู้วิจัยได้แบ่งผู้ใช้งานออกเป็น 2 ส่วน คือ ส่วนของผู้ดูแลระบบ ส่วนของผู้ใช้ทั่วไป

และส่วนของสมาชิก 

ดังแสดงตารางที่ 1 แสดงผลการประเมินความพึงพอใจต่อการใช้งานเว็บไซต์จ�าหน่ายอุปกรณ์ไฟฟ้าออนไลน์ร้านเจ๊หงส์การไฟฟ้า 

รายการประเมินความพึงพอใจ ค่าเฉลี่ย S.D แปลความหมาย

1. การสั่งซื้อสินค้าใช้งานได้สะดวก 4.40 0.52 มาก

2. การจัดรูปแบบในเว็บไซต์มีความสวยงามและเหมาะสม 4.00 0.47 มาก

3. ตัวอักษรและขนาดตัวอักษรมีความสวยงามและเหมะสม 3.70 0.48 มาก

4. ระบบสามารถแสดงรายละเอียดสินค้าชัดเจน 4.40 0.52 มาก

5. ข้อมูลถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ 4.30 0.48 มาก

6. ความรวดเร็วในการตอบสนองของระบบ 4.33 0.47 มาก

7. ภาพรวมของระบบ 4.42 0.50 มาก

คะแนนเฉลี่ยรวมทั้งหมด 4.22 0.29 มาก
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จากตารางที ่1 พบว่า ผูใ้ช้งานมีความพึงพอใจต่อการใช้งานเวบ็ไซต์จ�าหน่ายอุปกรณ์ไฟฟ้าออนไลน์เจ๊หงส์การไฟฟ้าอยู่ในระดบัมาก 

ซึ่งมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.42 โดยเรียงผลการประเมินสูงสุด 3 อันดับ ดังนี้ 1) ภาพรวมของระบบ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.42 อยู่ในระดับมาก  

2) การสั่งซื้อสินค้าใช้งานได้สะดวก ระบบสามารถแสดงรายละเอียดสินค้าชัดเจน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.40 อยู่ในระดับมาก 3) ความรวดเร็ว

ในการตอบสนองของระบบ มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.33 อยู่ในระดับมาก การเลือกด้านความพึงพอใจในด้านต่างๆเพราะอยากทราบถึงระบบ

เว็บไซต์ว่ามีส่วนไหนที่ต้องปรับปรุงหรือต้องพัฒนาให้เหมาะกับผู้ใช้มากที่สุด จากผลการประเมินความพึงพอใจของกลุ่มตัวอย่าง คือ  

เป็นลูกค้าของทางร้านและบุคคลทั่วไปที่ซื้อผ่านระบบออนไลน์ จ�านวน 30 คน สามารถน�าไปใช้เป็นช่องทางหนึ่งในการอ�านวยความสะดวก

ให้กับลูกค้าและผู้ที่สนใจในอุปกรณ์ไฟฟ้า ซึ่งท�าให้การซื้อสินค้าสามารถท�าได้สะดวก และง่ายขึ้น 

บทสรุปและอภิปรายผลการวิจัย 

ผลการพัฒนาเว็บไซต์จ�าหน่ายอุปกรณ์ไฟฟ้าออนไลน์ร้านเจ๊หงส์การไฟฟ้าโดยใช้วงจรการพัฒนาระบบ SDLC ท�าให้ได้ระบบที่มี

ประสิทธิภาพ ระบบความสอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้ระบบ ตอบสนองความต้องการในด้านการซื้อขายสินค้าผ่านทางออนไลน์  

ท�าให้การซื้อขายสินค้าออนไลน์เป็นเรื่องท่ีสะดวกยิ่งข้ึน มีความสะดวกรวดเร็ว และประหยัดเวลา ดังผลการประเมินความพึงพอใจต่อการ 

ใช้งานเว็บไซต์ที่พัฒนามีความพึงพอใจในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 4.22 และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.29

ข้อเสนอแนะ

ควรเพิ่มการให้ข้อมูลและราคาสินค้าเป็นภาษาอังกฤษเพื่อเพิ่มโอกาสการจ�าหน่ายสินค้าให้กับกลุ่มชาวต่างประเทศและออกแบบ

ส่วนของตดิต่อผูใ้ช้ให้เหมาะสมและสวยงาม น�าเวบ็ไซต์ไปประยกุต์ใช้ในด้านของการท�าให้ร้านเป็นทีรู่จ้กัมากข้ึนและเป็นช่องทางหนึง่ทีส่ามารถ

สร้างรายได้เพิ่มขึ้นให้กับทางร้าน

กิตติกรรมประกาศ 

งานวิจัยนี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาวิชา โครงงานคอมพิวเตอร์ 1 และ โครงงานคอมพิวเตอร์ 2 ซึ่งได้น�าข้อมูลทั้งหมดมาจัดเรียบ

เรียงและเพื่อให้ผู ้ท่ีสนใจน�าไปศึกษาและประยุกต์ใช้และขอขอบคุณอาจารย์ที่ปรึกษาและสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจที่สนับสนุน  

รวมทั้งเจ้าของกิจการร้านเจ๊หงส์การไฟฟ้า ที่ให้ข้อมูลและให้ความรู้น�ามาใช้ในการพัฒนาเว็บไซต์จ�าหน่ายสินค้าออนไลน์
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การพัฒนาระบบเช็คกิจกรรมนักศึกษา

กรณีศึกษา สโมสรนักศึกษา คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

The Development of Student Activity Checking System

Case Study : Student Club Business and Accountancy Faculty

of Roi Et Rajabhat University.

ญาณกร เขตศิริสุข1, สุริยาวุธ ธรณี2, ตรีธิดา บุญทศ3, สุเทพ มีเมตตา4, และ อนุชล แสงเมือง5

Yanagon ่etsirisu่1, Suriyawut Toranee2, Treetida Boontos3, Sutep Meemedta4 And Anuchol Sangmuang5

คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยราขภัฏร้อยเอ็ด

บทคัดย่อ

การวิจัยเร่ือง การพัฒนาระบบเช็คกิจกรรมนักศึกษา กรณีศึกษา สโมสรนักศึกษา คณะบริหารธุรกิจและการบัญชีมหาวิทยาลัย

ราชภัฏร้อยเอ็ด มีวัตถุประสงค์ 1. เพื่อพัฒนาการพัฒนาระบบเช็คกิจกรรมนักศึกษา 2. เพื่อประเมินประสิทธิภาพของการพัฒนาระบบเช็ค

กจิกรรมนกัศกึษา และ 3. เพือ่วเิคราะห์ความพงึพอใจของผูใ้ช้งานระบบเชค็กจิกรรมนกัศกึษา ซึง่ได้ท�าการศกึษาระบบงานและน�ามาพฒันา

โปรแกรม โดยพัฒนาระบบด้วยภาษาพีเฮชพี ร่วมกับระบบฐานข้อมูล มายเอสคิวแอล ข้อมูลที่พัฒนาโดยน�าข้อมูลตัวอย่างมาจากสโมสร

นักศึกษา คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ผลการวิจัยครั้งนี้ 1) ระบบเช็คกิจกรรมนักศึกษา กรณีศึกษา สโมสร

นักศึกษา คณะบริหารธุรกิจและการบัญชีมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ที่พัฒนาขึ้นสามารถใช้งานได้จริง คิดเป็นร้อยละ 100% 2) ระบบเช็ค

กจิกรรมนกัศกึษากรณศีกึษา สโมสรนกัศกึษา คณะบริหารธรุกจิและการบญัช ีมหาวทิยาลยัราชภฏัร้อยเอด็ร้อยเอด็ ทีพ่ฒันาขึน้โดยภาพรวม

จากผูเ้ชีย่วชาญมปีระสทิธภิาพอยูใ่นระดบัเหมาะสมมาก (ค่าเฉลีย่เท่ากบั 4.30 และค่า S.D. เท่ากบั 0.54) และ 3) ระบบเชค็กจิกรรมนกัศกึษา 

กรณีศึกษา สโมสรนักศึกษา คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด โดยรวมอยู่ในระดับพึงพอใจมาก (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 

4.36 และ ค่า S.D เท่ากับ 0.54)

ค�าส�าคัญ: ระบบเช็คกิจกรรม, กิจกรรมนักศึกษา ,สโมสรนักศึกษา, คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี

Abstract

Research subject Developing a system to check student activities, case studies, student clubs Faculty of  

Business Administration and Accounting Roi Et Rajabhat University The objectives are 1. to develop the development 

of student activity monitoring system; 2. to assess the efficiency of student activity monitoring system development; 

and 3. to analyze the satisfaction of users of the student activity monitoring system. which has studied the work system 

and used to develop the program by developing the system with the PHP language Together with the MySQL database 

system, the data developed by taking sample data from the student club. Faculty of Business Administration and 

Accounting Roi Et Rajabhat University Results of this research 1) Student activity check system, case study, student 

club Faculty of Business Administration and Accounting Roi Et Rajabhat University developed that can actually be used 

100% percent 2) Student activity check system, case study, student club Faculty of Business Administration and 

Accounting Roi Et Rajabhat University overall developed by experts, the efficiency is at a very reasonable level. 

( = 4.30 and S.D. = 0.54) and 3) student activity check system, case study, student club Faculty of Business  

1 คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี Digital Technology Business, Business and Accountancy Faculty, Roi Et Rajabhat University,yanagon.baac@
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3 คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี Innovation Service, Business and Accountancy Faculty, Roi Et Rajabhat University, treetida.baac@reru.ac.th
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Administration and Accounting Roi Et Rajabhat University overall, it was at a very satisfied level. (  = 4.36 and 

S.D = 0.54)

keywords: Activity Check System, Student Activities ,Student Club, Faculty of Business Administration and Accounting

บทน�า

ปัจจุบันมหาวิทยาลัยต่างๆได้มีการเช็คชื่อกิจกรรมหลายแบบ เช่น การแจกคูปอง การลงทะเบียน การประทับตรา การเช็คช่ือ

กิจกรรมนักศึกษาลงในกระดาษ เป็นต้น ดังนั้นการเก็บข้อมูลเหล่านี้ลงในกระดาษ อาจจะท�าให้เกิดการสูญหาย ได้ง่ายและยากต่อการตรวจ

สอบเกิดข้อผิดพลาดและสิ้นเปลืองทรัพยากรและ เสียเวลาเช็คชื่อ ดังนั้น จึงจัดท�าเว็บไซต์นี้ขึ้นมาจึงมีประโยชน์ภายในองค์กร เพื่อความ

สะดวกรวดเร็วในการ ท�างานต่างๆ นักศึกษาบางคนอาจเอาเปรียบนักศึกษาคนอื่นๆ โดยการให้เพื่อนที่เข้าร่วมกิจกรรมเช็คให้หรือ แอบเอา

คูปองมาให้หรือรอเวลาที่จะมาเข้าร่วมกิจกรรม จึงเกิดเห็นความไม่ส�าคัญของการเช็คชื่อนักศึกษาที่เข้า ร่วมกิจกรรมจึงท�าให้นักศึกษาไม่เข้า

ร่วมกจิกรรม จงึสร้างระบบนีข้ึน้มาเพือ่เพิม่ความส�าคญัในการเช็คช่ือ นกัศึกษาทีเ่ข้าร่วม กจิกรรม อย่างละเอยีด และเข้มงวดสโมสรนักศกึษา 

คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ปัจจุบันได้มีการเช็คชื่อกิจกรรมแบบ การลงทะเบียนและแจกคูปอง จึงท�าให้

เกดิปัญหา การท�าคปูองสญูหายและการโกงลงทะเบียน ให้เพือ่น บางทีอ่าจจะลมืกรอกรหสัจึงท�าให้หมดเวลาหรอืหมดอาย ุหรอืบางท่ีคูปอง

อาจหมด จึงท�าให้นักศึกษา บางคนไม่ได้คูปองจึงท�าให้คูปองไม่พอหรือไม่ท่ัวถึงนักศึกษาเพราะมีนักศึกษาบางคนเอาคูปองมาเกินจ�านวน 

เพราะไม่ได้มกีารเชค็และจ�านวนนกัศกึษาจากทีก่ล่าวมาข้างต้นคณะผูจ้ดัท�าจงึต้องการท�าระบบเชค็ชือ่กจิกรรมนกัศกึษาแบบการแสกนรหัส 

แท่งหรือแสกนคิวอาร์โค้ด เพื่อง่ายต่อการเช็คช่ือกิจกรรมนักศึกษา เพื่อความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย ไม่มี การสูญหายและเข็มงวด

จึงท�าให้การเช็คชื่อกิจกรรมนักศึกษาเกิดการส�าคัญกับการเข้าร่วมกิจกรรม

การทบทวนวรรณกรรม

ครั้งนี้ทางผู้จัดท�าได้เล็งเห็นความส�าคัญของ ระบบเช็คกิจกรรมนักศึกษา กรณีศึกษา สโมสรนักศึกษา คณะบริหารธุรกิจและการ

บญัช ีมหาวทิยาลยัราชภฏัร้อยเอด็ ได้มกีารท�างานล่าช้า ขาดความถกูต้องและเกดิความผดิพลาดจากคณะผูว้จิยัจงึได้จดัท�าการพฒันาระบบ

เช็คกิจกรรมนักศึกษา กรณีศึกษา สโมสรนักศึกษา คณะบริหารธุรกิจและการบัญชีมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด เพื่อน�าเอาโปรแกรมท่ีได้

พัฒนามาใช้ในการจัดการ กิจกรรมของนักศึกษา คณะผู้วิจัยได้น�าเอาทฤษฎีที่เกี่ยวข้องมาใช้เป็นแนวทางเพื่อให้ระบบจัดการฐานข้อมูลของ

การพัฒนาระบบเช็คกิจกรรมนักศึกษามาใช้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงได้ศึกษาทฤษฎีที่เกี่ยวข้องดังต่อไปนี้

ทฤษฎีการพัฒนาระบบ ADDIE Model ซึ่งคณะผู้วิจัยได้น�างานวิจัยของ พิสุทธา อารีราษฎร์ (2551 : 64) กล่าวว่ารูปแบบ ADDIE 

เป็นรูปแบบการพัฒนาท่ีได้รับการยอมรับกันกว้างขวางในการน�ามาใช้ในการพัฒนาระบบ โดยรอดเดอริค ซิมส์ (Roderic Sims) 

แห่งมหาวิทยาลัยซิดนีย์ (Universityof Technology Sydney) ได้น�ารูปแบบ ADDIE มาปรับปรุงขั้นตอนให้เป็นข้ันตอนการพัฒนาสื่อ

คอมพิวเตอร์โดยครอบคลุมสาระส�าคัญในการออกแบบระบบทั้งหมดรูปแบบ ADDIE ในการศึกษาในครั้งนี้ผู้ศึกษา ได้พัฒนาระบบแจ้งซ่อม

ออนไลน์ โดยใช้ ADDIE Model เพื่อให้มีความเหมาะสมต่อการพัฒนาระบบให้มีประสิทธิภาพต่อไปแสดงดังภาพที่ 1.1

 

 

National Research Conference 2021 : NRC 2021 

“Business beyond the Pandemic” 

21 สิงหาคม 2564 

 

3 

 

คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  

2. การทบทวนวรรณกรรม  

ครั้งนี้ทางผู[จัดทำได[เล็งเห็นความสำคัญของ ระบบเช็คกิจกรรมนักศึกษา กรณีศึกษา สโมสรนักศึกษา คณะ

บริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏร[อยเอ็ด ได[มีการทำงานลkาช[า ขาดความถูกต[องและเกิดความผิดพลาดจาก 

คณะผู[วิจัยจึงได[จัดทำการพัฒนาระบบเช็คกิจกรรมนักศึกษา กรณีศึกษา สโมสรนักศึกษา คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี 

มหาวิทยาลัยราชภัฏร[อยเอ็ด เพื่อนำเอาโปรแกรมที่ได[พัฒนามาใช[ในการจัดการ กิจกรรมของนักศึกษา คณะผู[วิจัยได[นำเอา

ทฤษฎีที่เกี่ยวข[องมาใช[เปoนแนวทางเพื่อให[ระบบจัดการฐานข[อมูลของการพัฒนาระบบเช็คกิจกรรมนักศึกษามาใช[อยkางมี

ประสิทธิภาพ จึงได[ศึกษาทฤษฎีที่เกี่ยวข[องดังตkอไปนี้ 

  2.1 ทฤษฎีการพัฒนาระบบ ADDIE Model ซึ่งคณะผู[วิจัยได[นำงานวิจัยของ พิสุทธา อารีราษฎร^( 2551 : 64) 

กลkาววkารูปแบบ ADDIEเปoนรูปแบบการพัฒนาที่ได[รับการยอมรับกันกว[างขวางในการนำมาใช[ในการพัฒนาระบบ โดยรอด

เดอริค ซิมส^ (Roderic Sims) แหkงมหาวิทยาลัยซิดนีย^ (University of Technology Sydney) ได[นำรูปแบบ ADDIE  มา

ปรับปรุงขั้นตอนให[เปoนขั้นตอนการพัฒนาสื่อคอมพิวเตอร^โดยครอบคลุมสาระสำคัญในการออกแบบระบบทั้งหมดรูปแบบ 

ADDIE ในการศึกษาในครั้งนี้ผู[ศึกษา ได[พัฒนาระบบแจ[งซkอมออนไลน^  โดยใช[ ADDIE  Model  เพื่อให[มีความเหมาะสมตkอ

การพัฒนาระบบให[มีประสิทธิภาพตkอไปแสดงดังภาพที่ 1.1  

 
รูปที่ 1 ขั้นตอนการพัฒนาระบบตามรูปแบบ ADDIE 

ที่มา : พิสุทธา  อารีราษฎร^. (2551 : 64-70) 

 จากภาพที่ 1.1 จะเห็นวkารูปแบบ  ADDIE  ประกอบด[วยขั้นตอนทั้งหมด  5  ขั้น  ได[แกkขั้นวิเคราะห^ (Analysis)  และ

ขั้นออกแบบ (Design)  ขั้นพัฒนา (Development)  ขั้นทดลองใช[ (Implementation)  และขั้นประเมินผล (Evaluation)  

และได[นำอักษรตัวแรกของแตkละขั้นมาจัดเรียงตkอกันเปoนชื่อของรูปแบบ คือ ‘A’ ‘D’ ‘D’ ‘T’ ‘E’ รายละเอียดของแตkขั้น  

อธิบายได[ดังนี้ 

  1. ขั้นการวิเคราะหK (Analysis) ถือเปoนขั้นวางแผนหรือเตรียมการสื่อตkาง ๆ ที่จำเปoนตkอการพัฒนาให[มี

ประสิทธิภาพและสามารถนำไปใช[ได[จริงโดยประเด็นตkาง ๆ ที่จะต[องวิเคราะห^ คือ ประเด็นแรก  คือการนิยามข[อขัดแย[ง  

หมายถึง  การศึกษาเกี่ยวกับข[อขัดแย[งหรือปxญหาที่เกิดขึ้น  รวมทั้งความต[องการตkางๆ เพื่อหาวิธีแก[ไขปxญหาดังกลkาวซึ่ง

เปoนวิธีหนึ่งในการหาเหตุผลสำหรับการออกแบบระบบ เพื่อใช[แก[ปxญหาหรือแก[ไขข[อขัดแย[งที่อาจจะเกิดขึ้นได[  และลำดับ

ตkอไปผู[ออกแบบจะต[องดำเนินงานอีก 4 ด[าน โดยผู[ออกแบบจะดำเนินงานใดกkอนหรือหลังก็ได[   

  2.  ขั้นการออกแบบ (Design) เปoนขั้นที่นำข[อมูลตkาง ๆ ที่ได[วิเคราะห^มาไว[เปoนข[อมูลพื้นฐานในการออกแบบ

โดยมีประเด็นตkาง ๆ ที่ต[องออกแบบตามลำดับ 

   3.  ขั้นการพัฒนา (Development) เปoนขั้นที่นำสิ่งตkาง ๆ ที่ได[ออกแบบไว[มาพัฒนาโดยมีประเด็นที่จะต[อง

พัฒนาตามลำดับ   

รูปที่ 1 ขั้นตอนการพัฒนาระบบตามรูปแบบ ADDIE

ที่มา : พิสุทธา อารีราษฎร์. (2551 : 64-70)
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จากภาพที่ 1.1 จะเห็นว่ารูปแบบ ADDIE ประกอบด้วยขั้นตอนทั้งหมด 5 ขั้น ได้แก่ขั้นวิเคราะห์ (Analysis) และขั้นออกแบบ 

(Design) ขัน้พฒันา (Development) ข้ันทดลองใช้ (Implementation) และขัน้ประเมนิผล (Evaluation) และได้น�าอกัษรตวัแรกของแต่ละ

ขั้นมาจัดเรียงต่อกันเป็นชื่อของรูปแบบ คือ ‘A’ ‘D’ ‘D’ ‘T’ ‘E’ รายละเอียดของแต่ขั้นอธิบายได้ดังนี้

1.  ขัน้การวเิคราะห์ (Analysis) ถอืเป็นขัน้วางแผนหรอืเตรยีมการส่ือต่าง ๆ  ทีจ่�าเป็นต่อการพฒันาให้มปีระสิทธิภาพและสามารถ

น�าไปใช้ได้จรงิโดยประเดน็ต่าง ๆ  ทีจ่ะต้องวเิคราะห์ คอื ประเดน็แรก คอืการนยิามข้อขดัแย้งหมายถึง การศกึษาเกีย่วกบัข้อขดัแย้งหรอืปัญหา

ทีเ่กดิข้ึน รวมท้ังความต้องการต่างๆ เพือ่หาวิธแีก้ไขปัญหาดงักล่าวซึง่เป็นวธิหีนึง่ในการหาเหตผุลส�าหรบัการออกแบบระบบ เพือ่ใช้แก้ปัญหา

หรอืแก้ไขข้อขดัแย้งทีอ่าจจะเกดิขึน้ได้ และล�าดบัต่อไปผูอ้อกแบบจะต้องด�าเนนิงานอกี 4 ด้าน โดยผูอ้อกแบบจะด�าเนนิงานใดก่อนหรอืหลงั

ก็ได้

2.  ขั้นการออกแบบ (Design) เป็นขั้นที่น�าข้อมูลต่าง ๆ ที่ได้วิเคราะห์มาไว้เป็นข้อมูลพื้นฐานในการออกแบบโดยมีประเด็นต่าง ๆ

ที่ต้องออกแบบตามล�าดับ

3.  ขั้นการพัฒนา (Develp็ment) เป็นขั้นที่น�าสิ่งต่าง ๆ ที่ได้ออกแบบไว้มาพัฒนาโดยมีประเด็นที่จะต้องพัฒนาตามล�าดับ

4.  ขั้นการทดลองใชa (Implementatin็) เป็นขั้นที่น�าระบบการซ่อมออนไลน์ที่พัฒนาขึ้นและที่มีองค์ประกอบครบสมบูรณ์

มาทดลองใช้ เพื่อหาประสิทธิภาพของระบบ ขั้นตอนต่าง ๆ ในการทดลองใช้

5.  ขั้นการประเมินผล (Evaluatin็) ถือเป็นขั้นตอนสุดท้ายของรูปแบบ ADDIE โดยการน�าผลการทดลองที่ได้มาสรุปผล

วิธีการด�าเนินงาน

การวิจัยเรื่องนี้เป็นการวิจัยและพัฒนา ซึ่งผู้วิจัยได้เก็บรวบรวมข้อมูลพ้ืนฐานจากนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจและการบัญชี 

มหาวิทยาลัยราขภักร้อยเอ็ด โดยคณะผู้วิจัยได้ก�าหนดเทคนิคและวิธีการเลือกกลุ่มตัวอย่างโดยใช้สูตรของทาโรยามาเน (Tara Yamane, 

1973 p. 125) และน�ามาพัฒนาระบบเช็คกิจกรรมนักศึกษาซึ่งมีขั้นตอนด�าเนินการตามวิธีการพัฒนาระบบ 5 ขั้นตอน ได้แก่ การวิเคราะห์ 

การออกแบบ การพัฒนา การทดลองใช้ และการประเมินผล ดังภาพที่

กรอบแนวคิดและขั้นตอนการด�าเนินงาน
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  4.  ขั ้นการทดลองใชa (Implementation) เปoนขั ้นที ่นำระบบการซkอมออนไลน^ที ่พ ัฒนาขึ ้นและที ่มี

องค^ประกอบครบสมบูรณ^มาทดลองใช[ เพื่อหาประสิทธิภาพของระบบ ขั้นตอนตkาง ๆ ในการทดลองใช[ 

  5.  ขั้นการประเมินผล (Evaluation) ถือเปoนขั้นตอนสุดท[ายของรูปแบบ ADDIE  โดยการนำผลการทดลองที่

ได[มาสรุปผล    

 

3. วิธีการดำเนินงาน  

การวิจัยเรื่องนี้เปoนการวิจัยและพัฒนา ซึ่งผู[วิจัยได[เก็บรวบรวมข[อมูลพื้นฐานจากนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจและ

การบัญชี มหาวิทยาลัยราขภํกร[อยเอ็ด โดยคณะผู[วิจัยได[กำหนดเทคนิคและวิธีการเลือกกลุkมตัวอยkางโดยใช[สูตรของทาโร 

ยามาเน (Tara Yamane, 1973 p. 125) และนำมาพัฒนาระบบเช็คกิจกรรมนักศึกษาซึ่งมีขั้นตอนดำเนินการตามวิธีการ

พัฒนาระบบ 5 ขั้นตอน ได[แกk การวิเคราะห^  การออกแบบ  การพัฒนา  การทดลองใช[  และการประเมินผล  ดังภาพที่ 

1.2 กรอบแนวคิดและขั้นตอนการดำเนินงาน 

 
รูปที่ 2 กรอบแนวคิดและขั้นตอนการดำเนินงาน 

 

เครื่องมือการวิจัย 

1. ระบบเช็คกิจกรรมนักศึกษา  

2. แบบประเมินคุณภาพระบบเช็คกิจกรรมนักศึกษา  

3. แบบสอบถามความพึงพอใจของผู[ใช[ระบบเช็คกิจกรรมนักศึกษา 

กลุiมเปjาหมาย/ ประชาการและกลุiมตัวอยiาง  

 กลุkมเปèาหมายคือ นักศึกษคณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏร[อยเอ็ด จำนวน 680 คน 

สถิติที่ใชaในการวิจัย ได[แกk คkาเฉลี่ย คkาร[อยละ สkวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และเปรียบเทียบคkาสถิต ิ(Dependent t-test) 

โดยนำผลที่ได[เทียบกับเกณฑ^การประเมิน (พิสุทธา อารีราษฎร^, 2550) ดังนี้  

    คkาเฉลี่ยเทkากับ 4.50 – 5.00 หมายความวkา ระดับมากที่สุด    

    คkาเฉลี่ยเทkากับ 3.50 – 4.49 หมายความวkา ระดับมาก    

    คkาเฉลี่ยเทkากับ 2.50 – 3.49 หมายความวkา ระดับปานกลาง    

    คkาเฉลี่ยเทkากับ 1.50 – 2.49 หมายความวkา ระดับน[อย    

    คkาเฉลี่ยเทkากับ 1.00 – 1.49 หมายความวkา ระดับน[อยที่สุด  

4. ผลการดำเนินงาน 

รูปที่ 2 กรอบแนวคิดและขั้นตอนการด�าเนินงาน

เครื่องมือการวิจัย

1.  ระบบเช็คกิจกรรมนักศึกษา

2.  แบบประเมินคุณภาพระบบเช็คกิจกรรมนักศึกษา

3.  แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบเช็คกิจกรรมนักศึกษา

กลุ่มเป้าหมาย/ ประชาการและกลุ่มตัวอย่าง

กลุม่เป้าหมายคอื นกัศกึษคณะบรหิารธรุกจิและการบญัช ีมหาวทิยาลัยราชภัฏร้อยเอด็ จ�านวน 680 คน สถติทิีใ่ช้ในการวจิยั ได้แก่ 

ค่าเฉลี่ย ค่าร้อยละ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และเปรียบเทียบค่าสถิติ (Dependent t-test)
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โดยน�าผลที่ได้เทียบกับเกณฑ์การประเมิน (พิสุทธา อารีราษฎร์, 2550) ดังนี้

 ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.50 – 5.00 หมายความว่า ระดับมากที่สุด

 ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.50 – 4.49 หมายความว่า ระดับมาก

 ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.50 – 3.49 หมายความว่า ระดับปานกลาง

 ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 1.50 – 2.49 หมายความว่า ระดับน้อย

 ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 1.00 – 1.49 หมายความว่า ระดับน้อยที่สุด

ผลการด�าเนินงาน

1.  ระบบเชค็กิจกรรมนกัศกึษา กรณศีกึษา สโมสรนกัศกึษา คณะบรหิารธรุกจิและการบญัช ีมหาวทิยาลยัราชภฏัร้อยเอ็ดท่ีพฒันา

ขึ้นสามารถใช้งานได้จริง คิดเป็นร้อยละ 100% ซึ่งผู้วิจัยได้ด�าเนินการพัฒนาตามขั้นตอนการวิจัย ดังรูปที่ 3
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1. ระบบเช็คกิจกรรมนักศึกษา กรณีศึกษา สโมสรนักศึกษา คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏร[อยเอ็ด 

ที่พัฒนาขึ้นสามารถใช[งานได[จริง คิดเปoนร[อยละ 100% ซึ่งผู[วิจัยได[ดำเนินการพัฒนาตามขั้นตอนการวิจัย ดังรูปที่ 3 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 3 หน[าระบบสมัครเรียนออนไลน^ 
 จากรูปที ่ 3 ระบบเช็คกิจกรรมนักศึกษา กรณีศึกษา สโมสรนักศึกษา คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี 

มหาวิทยาลัยราชภัฏร[อยเอ็ด ซึ่งจะประกอบไปด[วยข[อมูล 2 สkวน คือสkวนหน[าที่เปoนระบบเช็คกิตกรรม ของนักศึกษา สkวนที่ 

2 จะเปoนผู[ที่ดูแลระบบ ซึ่งมีหน[าที่ในการจัดการข[อมูลตkางๆ ภายในระบบ 

 
2. ผลการศึกษาประเมินระบบเช็คกิจกรรมนักศึกษา กรณีศึกษา สโมสรนักศึกษา คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี 

มหาวิทยาลัยราชภัฏร[อยเอ็ด จากผู[เชี่ยวชาญจำนวน 9 ทkาน จากอาจารย^ฝ”ายพัฒนานักศึกษาและศิลปวัฒนธรรม คณะ

บริหารธุรกิจและการบัญชี  ซึ่ง จากนั้นนำผลการเรียนรู[มาวิเคราะห^ด[วยคkาสถิติพื้นฐานเทียบกับเกณฑ^และสรุปผลแสดงดัง

ตารางที่ 1 

ตารางที ่1 ผลการประเมินคุณภาพระบบเช็คกิจกรรมนักศึกษา 

รายการประเมิน คiาเฉลี่ย S.D การแปลความหมาย 

1. ดaานเนื้อหา 

   1.1 ลำดับขั้นตอนในการนำเสนอเนื้อหา 

    1.2 ปริมาณของเนื้อหาในแตkละเมนู 

      1.3 การวางรูปแบบเนื้อหานkาสนใจ 

      1.4 ความเหมาะสมของเนื้อหากับระดับของผู[ใช[ระบบ 

      1.5 ระบบสkวนหน[ามีความเหมาะสม 

      1.6 ระบบสkวนหลังมีความเหมาะสม 

 

4.23 

4.34 

4.23 

4.56 

4.25 

4.12 

 

0.67 

0.64 

0.61 

0.63 

0.66 

0.62 

 

มาก 

มาก 

มาก 

มาก 

มาก 

มาก 

คiาเฉลี่ยรวมรายดaาน 4.29 0.64 มาก 

2. ดaานตัวอักษรและสี 

   2.1 รูปแบบของตัวอักษรที่ใช[ในโปรแกรม 

   2.2 ขนาดของตัวอักษรที่ใช[ 

 

4.32 

4.25 

 

0.54 

0.56 

 

มาก 

มาก 

รูปที่ 3 หน้าระบบสมัครเรียนออนไลน์

 จากรูปที่ 3 ระบบเช็คกิจกรรมนักศึกษา กรณีศึกษา สโมสรนักศึกษา คณะบริหารธุรกิจและการบัญชีมหาวิทยาลัยราชภัฏ

ร้อยเอ็ด ซึ่งจะประกอบไปด้วยข้อมูล 2 ส่วน คือส่วนหน้าที่เป็นระบบเช็คกิตกรรม ของนักศึกษา ส่วนที่ 2 จะเป็นผู้ที่ดูแลระบบ ซึ่งมีหน้าที่

ในการจัดการข้อมูลต่างๆ ภายในระบบ

2.  ผลการศึกษาประเมินระบบเช็คกิจกรรมนักศึกษา กรณีศึกษา สโมสรนักศึกษา คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัย

ราชภัฏร้อยเอ็ด จากผู้เช่ียวชาญจ�านวน 9 ท่าน จากอาจารย์ฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิลปวัฒนธรรม คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี 

ซึ่งจากนั้นน�าผลการเรียนรู้มาวิเคราะห์ด้วยค่าสถิติพื้นฐานเทียบกับเกณฑ์และสรุปผลแสดงดังตารางที่ 1



664

National Research Conference 2021: NRC 2021
“Business beyond the Pandemic”

21 สิงหาคม 2564

คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ตารางที่ 1 ผลการประเมินคุณภาพระบบเช็คกิจกรรมนักศึกษา
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   2.3 สีของตัวอักษร โดยภาพรวม 

   2.4 สีของพื้นหลังของโปรแกรมโดยภาพรวม 

4.14 

4.46 

0.53 

0.56 

มาก 

มาก 

คiาเฉลี่ยรวมรายดaาน 4.29 0.55 มาก 

3. ดaานการวัดและประเมินผล 

  3.1 จำนวนของเมนูมีความครอบคลุมตามขอบเขตการศึกษา 

  3.2 ความสอดคล[องของเมนูกับเนื้อหา 

  3.3 ความเหมาะสมของการจัดรูปแบบ 

 

4.28 

4.37 

4.53 

 

0.51 

0.55 

0.53 

 

มาก 

มาก 

มากที่สุด 

คiาเฉลี่ยรวมรายดaาน 4.39 0.53 มาก 

4. ดaานการจัดการโปรแกรม  

  4.1 การออกแบบโปรแกรมโดยภาพรวม 

  4.2 ความนkาสนใจชวนให[ใช[โปรแกรม 

  4.3 การจัดโปรแกรมโดยภาพรวม 

 

4.32 

4.17 

4.38 

 

0.47 

0.46 

0.43 

 

มาก 

มาก 

มาก 

คiาเฉลี่ยรวมรายดaาน 4.24 0.45 มาก 

 จากตารางที่ 1.1 แสดงให[เห็นวkา จากการประเมินระบบเช็คกิจกรรมนักศึกษา ผู[เชี่ยวชาญมีความเห็นโดยรวม

ในระดับเหมาะสมมาก โดยคkาเฉลี่ย เทkากับ 4.30  และคkา S.D. เทkากับ 0.54  เมื่อพิจารณารายด[านพบวkา 

 ด[านเนื้อหา  ผู[เชี่ยวชาญมีความเห็นโดยรวมในระดับเหมาะสมมากโดยคkาเฉลี่ยเทkากับ 4.29  และคkา S.D. 

เทkากับ 0.64 ด[านตัวอักษรและสี  ผู[เชี่ยวชาญมีความเห็นโดยรวมในระดับเหมาะสมมาก โดยคkาเฉลี่ยเทkากับ 4.29 และคkา 

S.D. เทkากับ 0.55 ด[านการวัดและประเมินผล ผู[เชี่ยวชาญมีความเห็นโดยรวมในระดับเหมาะสมมาก โดยคkาเฉลี่ยเทkากับ 

4.39  และคkา S.D. เทkากับ 0.53  และด[านการจัดการระบบ  ผู[เชี่ยวชาญมีความเห็นโดยรวมในระดับเหมาะสมมาก โดย

คkาเฉลี่ยเทkากับ 4.24 และคkา S.D. เทkากับ 0.45 

 

3. ผลการศึกษาวิเคราะหค̂วามพึงพอใจของผู[ใช[ระบบเช็คกิจกรรมนักศึกษา ซึ่งประกอบด[วยคณะกรรมการสโมสรนักศึกษาและ

นักศึกษาคณะบริหารธุรกิจและการบัญชี  จำนวน 380 คน ที่มีตkอระบบระบบเช็คกิจกรรมนักศึกษา ปรากฏดังตารางที่ 2  

 

ตารางที่ 2 ผลการวิเคราะห^ความพึงพอใจของของผู[ใช[ระบบเช็คกิจกรรมนักศึกษา จำนวน 380  คน ที่มีตkอระบบ ระบบเช็ค

กิจกรรมนักศึกษา 

รายการประเมิน คiาเฉลี่ย  S.D. ระดับความ

พึงพอใจ 

1. ลำดับขั้นตอนในการนำเสนอเนื้อหา 4.24 0.42 มาก 

2. ปริมาณของเนื้อหาในแตkละเมนู 4.43 0.51 มาก 

3. การวางรูปแบบเนื้อหานkาสนใจ 4.50 0.59 มากที่สุด 

4. ความเหมาะสมของเนื้อหากับระดับของผู[ใช[โปรแกรม 4.17 0.58 มาก 

5. รูปแบบของตัวอักษรที่ใช[ในโปรแกรม 4.37 0.43 มาก 

  6. ขนาดของตัวอักษรที่ใช[ 4.27 0.63 มาก 

  7. สีของตัวอักษร โดยภาพรวม 4.50 0.61 มากที่สุด 

  8. สีของพื้นหลังของโปรแกรมโดยภาพรวม 4.44 0.60 มาก 

 

 

National Research Conference 2021 : NRC 2021 

“Business beyond the Pandemic” 

21 สิงหาคม 2564 

 

5 
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1. ระบบเช็คกิจกรรมนักศึกษา กรณีศึกษา สโมสรนักศึกษา คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏร[อยเอ็ด 

ที่พัฒนาขึ้นสามารถใช[งานได[จริง คิดเปoนร[อยละ 100% ซึ่งผู[วิจัยได[ดำเนินการพัฒนาตามขั้นตอนการวิจัย ดังรูปที่ 3 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 3 หน[าระบบสมัครเรียนออนไลน^ 
 จากรูปที ่ 3 ระบบเช็คกิจกรรมนักศึกษา กรณีศึกษา สโมสรนักศึกษา คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี 

มหาวิทยาลัยราชภัฏร[อยเอ็ด ซึ่งจะประกอบไปด[วยข[อมูล 2 สkวน คือสkวนหน[าที่เปoนระบบเช็คกิตกรรม ของนักศึกษา สkวนที่ 

2 จะเปoนผู[ที่ดูแลระบบ ซึ่งมีหน[าที่ในการจัดการข[อมูลตkางๆ ภายในระบบ 

 
2. ผลการศึกษาประเมินระบบเช็คกิจกรรมนักศึกษา กรณีศึกษา สโมสรนักศึกษา คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี 

มหาวิทยาลัยราชภัฏร[อยเอ็ด จากผู[เชี่ยวชาญจำนวน 9 ทkาน จากอาจารย^ฝ”ายพัฒนานักศึกษาและศิลปวัฒนธรรม คณะ

บริหารธุรกิจและการบัญชี  ซึ่ง จากนั้นนำผลการเรียนรู[มาวิเคราะห^ด[วยคkาสถิติพื้นฐานเทียบกับเกณฑ^และสรุปผลแสดงดัง

ตารางที่ 1 

ตารางที่ 1 ผลการประเมินคุณภาพระบบเช็คกิจกรรมนักศึกษา 

รายการประเมิน คiาเฉลี่ย S.D การแปลความหมาย 

1. ดaานเนื้อหา 

   1.1 ลำดับขั้นตอนในการนำเสนอเนื้อหา 

    1.2 ปริมาณของเนื้อหาในแตkละเมนู 

      1.3 การวางรูปแบบเนื้อหานkาสนใจ 

      1.4 ความเหมาะสมของเนื้อหากับระดับของผู[ใช[ระบบ 

      1.5 ระบบสkวนหน[ามีความเหมาะสม 

      1.6 ระบบสkวนหลังมีความเหมาะสม 

 

4.23 

4.34 

4.23 

4.56 

4.25 

4.12 

 

0.67 

0.64 

0.61 

0.63 

0.66 

0.62 

 

มาก 

มาก 

มาก 

มาก 

มาก 

มาก 

คiาเฉลี่ยรวมรายดaาน 4.29 0.64 มาก 

2. ดaานตัวอักษรและสี 

   2.1 รูปแบบของตัวอักษรที่ใช[ในโปรแกรม 

   2.2 ขนาดของตัวอักษรที่ใช[ 

 

4.32 

4.25 

 

0.54 

0.56 

 

มาก 

มาก 

 จากตารางท่ี 1.1 แสดงให้เห็นว่า จากการประเมินระบบเช็คกิจกรรมนักศึกษา ผู้เชี่ยวชาญมีความเห็นโดยรวมในระดับ

เหมาะสมมาก โดยค่าเฉลี่ย เท่ากับ 4.30 และค่า S.D. เท่ากับ 0.54 เมื่อพิจารณารายด้านพบว่าด้านเนื้อหา ผู้เชี่ยวชาญมีความเห็นโดยรวม

ในระดบัเหมาะสมมากโดยค่าเฉลีย่เท่ากับ 4.29 และค่า S.D. เท่ากบั 0.64 ด้านตวัอกัษรและส ีผูเ้ชีย่วชาญมคีวามเหน็โดยรวมในระดับเหมาะ

สมมาก โดยค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.29 และค่า S.D. เท่ากับ 0.55 ด้านการวัดและประเมินผล ผู้เชี่ยวชาญมีความเห็นโดยรวมในระดับเหมาะสม

มาก โดยค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.39 และค่า S.D. เท่ากับ 0.53 และด้านการจัดการระบบ ผู้เชี่ยวชาญมีความเห็นโดยรวมในระดับเหมาะสมมาก 

โดยค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.24 และค่า S.D. เท่ากับ 0.45

3.  ผลการศึกษาวิเคราะห์ความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบเช็คกิจกรรมนักศึกษา ซ่ึงประกอบด้วยคณะกรรมการสโมสรนักศึกษา

และนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจและการบัญชี จ�านวน 380 คน ที่มีต่อระบบระบบเช็คกิจกรรมนักศึกษา ปรากฏดังตารางที่ 2
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ตารางที ่2 ผลการวิเคราะห์ความพงึพอใจของของผูใ้ช้ระบบเชค็กิจกรรมนกัศกึษา จ�านวน 380 คน ทีม่ต่ีอระบบ ระบบเช็คกจิกรรมนกัศกึษา
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9. การออกแบบโปรแกรมโดยภาพรวม 4.35 0.57 มาก 

  10. ความนkาสนใจชวนให[ใช[โปรแกรม 4.35 0.57 มาก 

  1.1 การจัดโปรแกรมโดยภาพรวม 4.32 0.48 มาก 

1.2 ลำดับขั้นตอนในการนำเสนอเนื้อหา 4.35 0.57 มาก 

คiาเฉลี่ยรวม 4.36 0.54 มาก 

จากตารางที่ 1.2  พบวkา  ผู[ใช[ระบบ ระบบเช็คกิจกรรมนักศึกษา โดยรวมอยูkในระดับมาก มีคkาเฉลี่ยเทkากับ 

4.36  และ คkา S.D  เทkากับ 0.54  

4. อภิปรายผล สรุปและข้อเสนอแนะ    

 ระบบเช็คกิจกรรมนักศึกษา กรณีศึกษา สโมสรนักศึกษา คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยราชภฏั

ร[อยเอ็ด ซึ่งจะประกอบไปด[วยข[อมูล 2 สkวน คือสkวนหน[าที่เปoนระบบซึ่งเปoนสkวนของนักศึกษา เข[าใช[งาน สkวนที่ 2 จะเปoนผู[

ที่ดูแลระบบ ซึ่งมีหน[าที่ในการจัดการข[อมูลตkางๆ ภายในระบบ ทั้งนี้เนื่องจากระบบมีองค^ประกอบครบถ[วน จึงสkงผลให[การ

พัฒนาระบบระบบเช็คกิจกรรมนกัศึกษา ให[มีประสิทธิภาพและสามารถนำระบบไปใช[งานได[จริงสอดคล[องกับ ป•ยศักดิ์ ถี

อาสนา (2559) ได[วิจัย การพัฒนาระบบเช็คชื่อผู[เรียนด[วยเทคโนโลยี Barcode scanning  พบวkา 1. ระบบเช็คชื่อผู[เรียน

ด[วยเทคโนโลยี Barcode scanning สามารถใช[งานได[ตรงตามความต[องการ ประกอบด[วย 10 สkวน ได[แกk ระบบเช็คชื่อ

ระบบล็อกอิน ระบบนาเข[าข[อมูลผ[ูเรียน ระบบสรุปการเข[าเรียน ระบบตรวจสอบการเรียน ระบบบันทึกคะแนน ระบบเพิม่

ข[อมูลผู[เรียน ระบบยืนยันตัวตน ระบบสkงออกข[อมูล ผ[ูเรียน และระบบออกจากระบบ และ 2. ผลการประเมิน

ประสิทธิภาพจากผู[เชี่ยวชาญมีผลการประเมินโดยรวมอยูkในระดับดีมาก (𝑥𝑥𝑥 = 4.71, S.D. = 0.50) 

 จากการหาคุณภาพของระบบเช็คกิจกรรมนักศึกษา กรณีศึกษา สโมสรนักศึกษา คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี 

มหาวิทยาลัยราชภัฏร[อยเอ็ดที่ผู[จัดทำพัฒนาขึ้น ผู[เชี่ยวชาญมีความคิดเห็นโดยรวมในระดับเหมาะสมมาก มีคkาเฉลี่ยเทkากับ 

4.30 และคkาเบี่ยงเบนมาตรฐานเทkากับ 0.54 เหตุที่เปoนเชkนนี้เพราะวkา ผู[ศึกษาได[ศึกษาเอกสาร ตำรา ที่เกี่ยวกับการสร[าง

แบบประเมินมีการกำหนดกรอบที่ประเมินให[มีความสอดคล[องกับระบบซึ่งมีความสอดคล[องกับงานวิจัยของ จักรพนัธ^ หวา

จ[อย (2560) ได[ทำการวิจัยเรื่อง การพัฒนาระบบสารสนเทศด[านกิจกรรมนักศึกษา คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัย

ราชภัฏกำแพงเพชร พบวkา เจ[าหน[าที่สามารถเข[าไปจัดการข[อมูลนักศึกษา ข[อมูลกิจกรรม ข[อมูลสาขาวิชา และข[อมูลการ

เข[ารkวมกิจกรรม ได[นักศึกษา สามารถตรวจสอบข[อมูลการเข[ารkวมกิจกรรมได[ ซึ่งแสดงวkาการพัฒนาระบบสารสนเทศด[าน

กิจกรรม นักศึกษา คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชรสามารถสนับสนุนให[งานด[านกิจกรรมนักศึกษา 

มี ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

 ความพึงพอใจของผู[ใช[ระบบ คือ สโมสรนักศึกษาและนักศึกษาที่เข[าใช[งานระบบเช็คกิจกรรมนักศึกษา ผู[ศึกษาใช[

วิธีการสุkม จำนวน 380 คน ที่มีตkอความพึงพอใจในการใช[ระบบ เรื่อง ระบบเช็คกิจกรรมนักศึกษา กรณีศึกษา สโมสร

นักศึกษา คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยราชภฏัร[อยเอ็ด ที่ผู[ศึกษาพัฒนาขึ้น มีความพึงพอใจโดยรวมอยูkใน

ระดับมากที่สุด มีคkาเฉลี่ยเทkากับ 4.36 คkาสkวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทkากับ 0.54 เนื่องจากผู[วิจัยได[พัฒนาระบบ โดยอาศัย

หลักการใช[สิ่งเร[าเพือ่ให[เกิดการตอบสนอง   มีการนำเสนอเนื้อหา ซึ่งสอดคล[องกับงานวิจัยวัฒนพล ชุมเพชร (2560)ได[ทำ

วิจัยเรื่อง เรื่องการพัฒนาระบบเช็คชื่อเพื่อการตดิตามพฤตกิรรมการเข[าเรียนของนักศึกษา แบบมีสkวนรkวมผkานระบบ

ออนไลน^  ผลกาวิจัยพบวkา ระบบที่พัฒนาขึ้นสามารถนาไปใช[ในการติดตามพฤติกรรมการเข[าเรียนของนักศึกษาได[ คkาเฉลี่ย 

ของกลุkมตัวอยkางผู[สอนและอาจารย^ที่ปรึกษา ในภาพรวมมีความพึงพอใจในการใช[ระบบออนไลน^ที่เรียกใช[งานผkานเว็บเบรา 

เซอร^อยูkในระดับมากที่สุด(X=4.37, S.D.=.16) และผkานแอพพลิเคชั่นมีความพึงพอใจอยูkในระดับมากที่สุด(X=4.33, 

S.D.=.10) คkาเฉลี่ยของกลุkมตัวอยkางนักศึกษาและผู[ปกครอง ในภาพรวมมีความพึงพอใจในการเรียกใช[งานผkานเว็บเบรา
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   2.3 สีของตัวอักษร โดยภาพรวม 

   2.4 สีของพื้นหลังของโปรแกรมโดยภาพรวม 

4.14 

4.46 

0.53 

0.56 

มาก 

มาก 

คiาเฉลี่ยรวมรายดaาน 4.29 0.55 มาก 

3. ดaานการวัดและประเมินผล 

  3.1 จำนวนของเมนูมีความครอบคลุมตามขอบเขตการศึกษา 

  3.2 ความสอดคล[องของเมนูกับเนื้อหา 

  3.3 ความเหมาะสมของการจัดรูปแบบ 

 

4.28 

4.37 

4.53 

 

0.51 

0.55 

0.53 

 

มาก 

มาก 

มากที่สุด 

คiาเฉลี่ยรวมรายดaาน 4.39 0.53 มาก 

4. ดaานการจัดการโปรแกรม  

  4.1 การออกแบบโปรแกรมโดยภาพรวม 

  4.2 ความนkาสนใจชวนให[ใช[โปรแกรม 

  4.3 การจัดโปรแกรมโดยภาพรวม 

 

4.32 

4.17 

4.38 

 

0.47 

0.46 

0.43 

 

มาก 

มาก 

มาก 

คiาเฉลี่ยรวมรายดaาน 4.24 0.45 มาก 

 จากตารางที่ 1.1 แสดงให[เห็นวkา จากการประเมินระบบเช็คกิจกรรมนักศึกษา ผู[เชี่ยวชาญมีความเห็นโดยรวม

ในระดับเหมาะสมมาก โดยคkาเฉลี่ย เทkากับ 4.30  และคkา S.D. เทkากับ 0.54  เมื่อพิจารณารายด[านพบวkา 

 ด[านเนื้อหา  ผู[เชี่ยวชาญมีความเห็นโดยรวมในระดับเหมาะสมมากโดยคkาเฉลี่ยเทkากับ 4.29  และคkา S.D. 

เทkากับ 0.64 ด[านตัวอักษรและสี  ผู[เชี่ยวชาญมีความเห็นโดยรวมในระดับเหมาะสมมาก โดยคkาเฉลี่ยเทkากับ 4.29 และคkา 

S.D. เทkากับ 0.55 ด[านการวัดและประเมินผล ผู[เชี่ยวชาญมีความเห็นโดยรวมในระดับเหมาะสมมาก โดยคkาเฉลี่ยเทkากับ 

4.39  และคkา S.D. เทkากับ 0.53  และด[านการจัดการระบบ  ผู[เชี่ยวชาญมีความเห็นโดยรวมในระดับเหมาะสมมาก โดย

คkาเฉลี่ยเทkากับ 4.24 และคkา S.D. เทkากับ 0.45 

 

3. ผลการศึกษาวิเคราะหค̂วามพึงพอใจของผู[ใช[ระบบเช็คกิจกรรมนักศึกษา ซึ่งประกอบด[วยคณะกรรมการสโมสรนักศึกษาและ

นักศึกษาคณะบริหารธุรกิจและการบัญชี  จำนวน 380 คน ที่มีตkอระบบระบบเช็คกิจกรรมนักศึกษา ปรากฏดังตารางที่ 2  

 

ตารางที่ 2 ผลการวิเคราะห^ความพึงพอใจของของผู[ใช[ระบบเช็คกิจกรรมนักศึกษา จำนวน 380  คน ที่มีตkอระบบ ระบบเช็ค

กิจกรรมนักศึกษา 

รายการประเมิน คiาเฉลี่ย  S.D. ระดับความ

พึงพอใจ 

1. ลำดับขั้นตอนในการนำเสนอเนื้อหา 4.24 0.42 มาก 

2. ปริมาณของเนื้อหาในแตkละเมนู 4.43 0.51 มาก 

3. การวางรูปแบบเนื้อหานkาสนใจ 4.50 0.59 มากที่สุด 

4. ความเหมาะสมของเนื้อหากับระดับของผู[ใช[โปรแกรม 4.17 0.58 มาก 

5. รูปแบบของตัวอักษรที่ใช[ในโปรแกรม 4.37 0.43 มาก 

  6. ขนาดของตัวอักษรที่ใช[ 4.27 0.63 มาก 

  7. สีของตัวอักษร โดยภาพรวม 4.50 0.61 มากที่สุด 

  8. สีของพื้นหลังของโปรแกรมโดยภาพรวม 4.44 0.60 มาก 

 จากตารางที่ 1.2 พบว่า ผู้ใช้ระบบ ระบบเช็คกิจกรรมนักศึกษา โดยรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.36 และ ค่า S.D 

เท่ากับ 0.54

อภิปรายผล สรุปและข้อเสนอแนะ

ระบบเชค็กจิกรรมนกัศกึษา กรณศีกึษา สโมสรนกัศกึษา คณะบริหารธรุกจิและการบัญช ีมหาวทิยาลยัราชภฏัร้อยเอด็ ซึง่จะประกอบ

ไปด้วยข้อมูล 2 ส่วน คือส่วนหน้าที่เป็นระบบซึ่งเป็นส่วนของนักศึกษา เข้าใช้งาน ส่วนที่ 2 จะเป็นผู้ที่ดูแลระบบ ซึ่งมีหน้าที่ในการจัดการ

ข้อมูลต่างๆ ภายในระบบ ทั้งนี้เนื่องจากระบบมีองค์ประกอบครบถ้วน จึงส่งผลให้การพัฒนาระบบระบบเช็คกิจกรรมนักศึกษา 

ให้มีประสิทธิภาพและสามารถน�าระบบไปใช้งานได้จริงสอดคล้องกับ ปัยศักดิ์ ถีอาสนา (2559) ได้วิจัย การพัฒนาระบบเช็คชื่อผู้เรียนด้วย

เทคโนโลยี Barcd็e scanning พบว่า 1. ระบบเช็คชื่อผู้เรียนด้วยเทคโนโลยี Barcd็e scanning สามารถใช้งานได้ตรงตามความต้องการ 

ประกอบด้วย 10 ส่วน ได้แก่ ระบบเช็คชื่อระบบล็อกอิน ระบบนาเข้าข้อมูลผู้เรียน ระบบสรุปการเข้าเรียน ระบบตรวจสอบการเรียน 

ระบบบนัทกึคะแนน ระบบเพิม่ข้อมลูผูเ้รยีน ระบบยนืยนัตวัตน ระบบส่งออกข้อมลู ผู้เรียน และระบบออกจากระบบ และ 2. ผลการประเมนิ

ประสิทธิภาพจากผู้เชี่ยวชาญมีผลการประเมินโดยรวมอยู่ในระดับดีมาก ( = 4.71, S.D. = 0.50) จากการหาคุณภาพของระบบเช็คกิจกรรม

นักศึกษา กรณีศึกษา สโมสรนักศึกษา คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดที่ผู้จัดท�าพัฒนาขึ้น ผู้เชี่ยวชาญมีความ

คิดเห็นโดยรวมในระดับเหมาะสมมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.30 และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.54 เหตุที่เป็นเช่นนี้เพราะว่า ผู้ศึกษาได้

ศึกษาเอกสาร ต�ารา ที่เกี่ยวกับการสร้างแบบประเมินมีการก�าหนดกรอบที่ประเมินให้มีความสอดคล้องกับระบบซึ่งมีความสอดคล้องกับงาน

วจิยัของ จกัรพันธ์ หวาจ้อย (2560) ได้ท�าการวจิยัเรือ่ง การพฒันาระบบสารสนเทศด้านกจิกรรมนกัศึกษา คณะวิทยาการจัดการ มหาวทิยาลยั

ราชภัฏก�าแพงเพชร พบว่า เจ้าหน้าที่สามารถเข้าไปจัดการข้อมูลนักศึกษา ข้อมูลกิจกรรม ข้อมูลสาขาวิชา และข้อมูลการเข้าร่วมกิจกรรม 

ได้นักศึกษา สามารถตรวจสอบข้อมูลการเข้าร่วมกิจกรรมได้ ซึ่งแสดงว่าการพัฒนาระบบสารสนเทศด้านกิจกรรม นักศึกษา คณะวิทยาการ

จัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชรสามารถสนับสนุนให้งานด้านกิจกรรมนักศึกษามี ประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึนความพึงพอใจของผู้ใช้

ระบบ คือ สโมสรนักศึกษาและนักศึกษาที่เข้าใช้งานระบบเช็คกิจกรรมนักศึกษา ผู้ศึกษาใช้วิธีการสุ่ม จ�านวน 380 คน ที่มีต่อความพึงพอใจ

ในการใช้ระบบ เรื่อง ระบบเช็คกิจกรรมนักศึกษา กรณีศึกษา สโมสรนักศึกษา คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 

ที่ผู้ศึกษาพัฒนาขึ้น มีความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.36 ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.54 เนื่องจาก
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ผู้วิจัยได้พัฒนาระบบ โดยอาศัยหลักการใช้สิ่งเร้าเพื่อให้เกิดการตอบสนอง มีการน�าเสนอเนื้อหา ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยวัฒนพล ชุมเพชร 

(2560) ได้ท�าวิจัยเรื่อง เรื่องการพัฒนาระบบเช็คชื่อเพื่อการตดิตามพฤตกิรรมการเข้าเรียนของนักศึกษา แบบมีส่วนร่วมผ่านระบบออนไลน์ 

ผลกาวจิยัพบว่า ระบบทีพั่ฒนาข้ึนสามารถนาไปใช้ในการตดิตามพฤตกิรรมการเข้าเรยีนของนกัศกึษาได้ ค่าเฉลีย่ของกลุม่ตวัอย่างผูส้อนและ

อาจารย์ทีป่รึกษา ในภาพรวมมคีวามพงึพอใจในการใช้ระบบออนไลน์ทีเ่รยีกใช้งานผ่านเวบ็เบราเซอร์อยูใ่นระดบัมากทีสุ่ด (X=4.37, S.D.=.16) 

และผ่านแอพพลิเคชั่นมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด (X=4.33, S.D.=.10) ค่าเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่างนักศึกษาและผู้ปกครอง ในภาพ

รวมมีความพึงพอใจในการเรียกใช้งานผ่านเว็บเบราเซอร์อยู่ในระดับมากที่สุด (X =4.38, S.D.=.16) และผ่านแอพพลิเคชั่นมีความพึงพอใจ

อยูใ่นระดบัมากทีสุ่ด (X =4.57, S.D.=.06) สาหรบัการประเมนิความเรว็ของระบบทีเ่รยีกใช้งานผ่านเวบ็เบราเซอร์มคีวามเรว็ทีสู่งกว่าบนแอพ

พลิเคชั่น โดยเฉลี่ย .95 ต่อ 1.91 วินาที หรืออัตราส่วนประมาณ 1:2

ข้อเสนอแนะ

ในการพัฒนาระบบเช็คกิจกรรมนักศึกษาในครั้งนี้ ควรรวบรวมข้อมูลที่ต้องการให้ได้มากกว่านี้ อย่างเช่น ข้อมูลของกิจกรรมต่างๆ 

ในคณะบริหารธุรกิจและการบัญชี และกิจกรรมของแต่ละสาขา ให้ได้ข้อมูลที่ครบถ้วนก่อนน�ามาเก็บข้อมูล จัดการวางแผนการใช้งานของ

ระบบให้มกีารใช้งานทีห่ลากหลายกว่านีใ้ห้พร้อมในการค้นหาข้อมลู ควรจะมกีารเชือ่มโยงข้อมลูต่างๆของกจิกรรมนกัศกึษากบัการทะเบยีน 
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ระบบการจองชุดเครื่องแบบนิสิต

Student Uniform Reservation System.

รภีภรณ์ หินซุย1, ศิริลักษณ์ ไกยวินิจ2, ยงยุทธ รัชตเวชกุล3 และ ณัฐอาภา สัจจวาที4 

Rapeeporn Hinsui1, Sirilak Kaiwinit2, Yongyut Ratchatawetchakul3 and Natarpha Satchawatee4

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

บทคัดย่อ 

ชโครงงานวจัิยนีม้วีตัถุประสงค์เพือ่ศกึษาระบบในการสัง่จองชุดเครือ่งแบบนสิติ เพือ่ลดความผดิพลาดและความล่าช้าของผูส้ัง่จอง 

และเพื่อออกแบบระบบสั่งจองชุดเครื่องแบบนิสิตให้สามารถใช้งานได้ความสะดวกและประหยัดเวลาในการมาจองชุด โดยเครื่องมือที่ใช้ใน

การออกแบบเพื่ออธิบายการท�างานของระบบประกอบไปด้วย Use Case Diagram ER-Diagram และ Data Dictionary ใช้ในการอธิบาย

ความสมัพันธ์ของข้อมลู โปรแกรมทีใ่ช้ในการออกแบบหน้าจอคอื โปรแกรม MarvelApp เป็นส่วนประกอบในการท�างานเพ่ือให้เหน็ภาพและ

การใช้งานทีช่ดัเจนมากข้ึน การออกแบบระบบการสัง่จองชดุเคร่ืองแบบนสิิต ประกอบไปด้วยการออกแบบหน้าจอการใช้งาน และการออกแบบ

ฐานข้อมูล โดยระบบจะออกแบบให้สามารถใช้งานได้จริง โดยการเลือกหยิบสินค้าที่ต้องการ จากนั้นท�าการลองชุดโดยการถ่ายรูปภาพหรือ

เพิ่มรูปภาพ ระบบจะท�าการค�านวณยอดรวมในการสั่งจองและจัดส่งไปยังผู้สั่งจอง เปรียบเสมือนการสั่งสินค้าออนไลน์ ท�าให้สะดวกและไม่

เสียเวลาเดินทางไปที่ร้าน สามารถเลือกมหาลัยให้ตรงกับความต้องการ เพื่อลดข้อผิดพลาดต่างๆ ระบบมีตัวอย่างการแต่งกายที่ถูกต้องของ

แต่ละมหาวิทยาลัย ระบบออกแบบให้สามาถารถใช้งานได้ง่าย เป็นอีกทางเลือกหนึ่งให้กับผู้ใช้งานที่ไม่อยากมาสั่งจองชุดเครื่องแบบที่ร้าน

ค�าส�าคัญ: การจองชุด,เว็บไซต์

Abstract 

ชThis research project aims to study the system for ordering student uniforms. to reduce errors and delays of 

booking and to design a system for booking student uniforms to be able to use conveniently and save time in booking 

a uniform The tools used in the design to describe the operation of the system include Use Cases, ER-Diagrams, and 

Data Dictionary to describe data relationships. The program used to design the screen is Marvelapp. It is a working 

component in order to see and use it more clearly. Designing a system for booking student uniforms It consists of the 

design of the user interface. and database design The system is designed to be able to be used in practice. by select-

ing the desired product Then try on the dress by taking a picture or adding a picture. The system will calculate the 

total amount of the reservation and deliver it to the booking person. Advantage online ordering clerk Make it  

convenient and don’t waste time traveling to the shop. You can choose a university that meets your needs. to reduce 

errors The system has an example of the correct dress code for each university. The system is designed to be easy to 

use. It is another option for users who do not want to order uniforms at the store.

Keywords: Reservation, website
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การพัฒนาเว็บไซต์สินค้าโอทอปขนมไทยบ้านคุณครู

Website Development OTOP products of Thai Dessert Ban Kun Kru

ธนภรณ์ โมกศึก1, วนิสา ชัยวิจาล2 และ ศิวพร นาคอุดม3

Tanaporn Moksuik1, Wanisa Chaiwijal2 and Siwaporn Nakudom3

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

บทคัดย่อ 

เว็บไซต์สินค้าโอทอปขนมไทยบ้านคุณครู มีจุดมุ่งหมายของการศึกษาเพื่อ 1) พัฒนาเว็บไซต์ส�าหรับจ�าหน่ายสินค้าโอทอปใน 

รูปแบบออนไลน์ 2) เพื่อเพิ่มช่องทางในการจัดจ�าหน่ายสินค้าโอทอปขนมไทยบ้านคุณครู และ 3) ประเมินคุณภาพและความพึงพอใจของ

เว็บไซต์ส�าหรับจ�าหน่ายสินค้าโอทอปบ้านคุณครู ในรูปแบบออนไลน์

การเก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้วิธีการสัมภาษณ์เพื่อเก็บรวบรวมความต้องการของผู้ใช้ เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย 

1) แบบสัมภาษณ์เพื่อเก็บรวบรวมความต้องการของผู้ใช้ 2) แบบประเมินประสิทธิภาพด้านการออกแบบของเว็บไซต์สินค้าโอทอปขนมไทย

บ้านคุณครู 3) แบบประเมินความพึงพอใจของเว็บไซต์สินค้าโอทอปขนมไทยบ้านคุณครู และ 4) เว็บไซต์สินค้าโอทอปขนมไทยบ้านคุณครู 

การวิเคราะห์ข้อมูลจากการวิจัยในครั้งนี้ ใช้สถิติขั้นพื้นฐาน ได้แก่ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

ผลการวิจัยพบว่าเว็บไซต์สินค้าโอทอปขนมไทยบ้านคุณครูมีความสอดคล้องกับความต้องการใช้งานของผู้ใช้ระบบ สามารถน�าไป

ใช้ในการบริการแก่ผู้ใช้งานในรูปแบบการสั่งซื้อสินค้าออนไลน์ สามารถท�าการสั่งซื้อได้จริง และเว็บไซต์ที่พัฒนาขึ้นสามารถค้นหาสินค้าได้ดี 

เหมาะแก่การสัง่ซือ้สนิค้า โดยผลการประเมนิคณุภาพของระบบด้านการออกแบบของเว็บไซต์สนิค้าโอทอปขนมไทยบ้านคุณคร ูของผูเ้ชีย่วชาญ 

จ�านวน 3 ท่าน อยู่ในระดับมากมีค่าเฉลี่ยรวมเท่ากับ 4.22 และผลการประเมินความพึงพอใจของเว็บไซต์สินค้าโอทอปขนมไทยบ้านคุณครู 

ของผู้ใช้ทดลองใช้เว็บไซต์ จ�านวน 30 ท่าน อยู่ในระดับมากมีค่าเฉลี่ยรวมเท่ากับ 4.37

ค�าส�าคัญ: เว็บไซต์ พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ สินค้าโอทอป

Abstract 

OTOP products website, Thai desserts Ban Kru The objectives of the study were 1) to develop a website for 

selling OTOP products in an online format, 2) to increase distribution channels for OTOP products, Thai dessert Ban 

Kru, and 3) to assess the quality and satisfaction of the website. For selling OTOP products at Teacher’s House in 

online format Data collection using interview methods to collect user needs The tools used in the research consisted 

of 1) An interview form to collect user needs, 2) an evaluation form for the design efficiency of a website for OTOP 

Thai desserts Ban Kru, 3) a satisfaction assessment form for an OTOP product website from a Thai dessert Ban Kru, and 

4). OTOP products website, Thai desserts, Ban Kru Analysis of data from this research Use basic statistics such as mean 

and standard deviation.

 The results of the research showed that the website of OTOP Thai dessert Ban Kru, was consistent with 

the user’s needs. Can be used to provide services to users in the form of online purchases. can actually place an 

order And the developed website can find good products. suitable for ordering The results of the quality assessment 

of the design system of the OTOP product website, Thai dessert Ban Kru. of 3 experts At a high level with a total  

average of 4.22 and the satisfaction assessment results of the website of the Thai dessert OTOP products, Baan Kru. 

Of the 30 website trial users, it was at a high level with a total average of 4.37.

Keywords: Website,Electronic commerce,Local products
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บทน�า 

โอทอปเป็นโครงการหนึง่ต�าบลหนึง่ผลติภณัฑ์ เป็นโครงการกระตุน้ธรุกจิผูป้ระกอบการท้องถิน่โดยมเีป้าหมายสนบัสนนุผลติภัณฑ์

ลกัษณะเฉพาะทีผ่ลติและจ�าหน่ายในท้องถ่ินแต่ละต�าบล โดยรับแรงบนัดาลใจมาจากโครงการหนึง่หมูบ้่านหนึง่ผลติภณัฑ์ทีจ่ะสร้างความเจริญ

แก่ชุมชน ให้สามารถยกระดับฐานะความเป็นอยู่ของคนในชุมชนให้ดีขึ้น โดยการผลิตหรือจัดการทรัพยากรท่ีมีอยู่ในท้องถิ่น ให้กลายเป็น

สินค้าที่มีคุณภาพ มีจุดเด่นเป็นเอกลักษณ์ของตนเองที่สอดคล้องกับวัฒนธรรมในแต่ละท้องถิ่น

ร้านป้าจิ๋ว เป็นร้านจ�าหน่ายสินค้าโอทอป โดยมี นางรัตนา พัลพัฒน์ เป็นเจ้าของธุรกิจ ตั้งอยู่บ้านเลขที่ 147 หมู่ที่ 1 ต�าบลนาสาร 

อ�าเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000 ทางร้านป้าจิ๋วจ�าหน่ายสินค้าหลากหลายประเภท ไม่ว่าจะเป็นขนมทองม้วน กล้วยฉาบ 

มนั รังนก ทางร้านจงึได้ไปจดทะเบยีนเป็นสนิค้า โอทอปและได้ตดัสนิใจตัง้กลุม่ขนมไทยบ้านคณุครขูึน้มา ปัญหาของทางร้านทีพ่บในปัจจบุนั

คอืทางร้านได้มกีารขายผ่านช่องทางเดยีว คอื ขายผ่านทางเพจเฟสบุค๊ และยงัไม่มเีวบ็ไซต์ในการขายสนิค้าหรอืประชาสมัพนัธ์ข้อมลูข่าวสาร 

ท�าให้ช่องทางการกระจายข่าวสารได้น้อย การบรหิารจดัการจงึจ�าเป็นอย่างยิง่ทีผู่ป้ระกอบการจะต้องมกีารพฒันารปูแบบการบริหารจดัการ

ธุรกิจให้ได้มาตรฐาน โดยเฉพาะมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนเพื่อสร้างความมั่นคงยั่งยืนแก่ธุรกิจและความเข้มแข็งของเศรษฐกิจชุมชน

คณะผูจ้ดัท�าจงึเลง็เหน็ถงึความส�าคญัของปัญหาทีจ่ะพฒันาเวบ็ไซต์นีข้ึน้มาเพ่ือตอบสนองความต้องการของลกูค้าและสนิค้าโอทอ

ปร้านป้าจิว๋ให้ได้มากยิง่ขึน้ และเพิม่ช่องทางในการขายสนิค้าโอทอปให้มีความน่าเชือ่มากกว่าเดมิ จึงได้พฒันาเวบ็ไซต์ส�าหรบัจ�าหน่ายสนิค้า

โอทอปในรูปแบบออนไลน์ขึ้นมา

วัตถุประสงค์

1. พัฒนาเว็บไซต์ส�าหรับจ�าหน่ายสินค้าโอทอปในรูปแบบออนไลน์

2. เพื่อเพิ่มช่องทางในการจัดจ�าหน่ายสินค้าโอทอปขนมไทยบ้านคุณครู

3. ประเมินคุณภาพและความพึงพอใจของเว็บไซต์ส�าหรับจ�าหน่ายสินค้าโอทอปบ้านคุณครู ในรูปแบบออนไลน์

การทบทวนวรรณกรรม

นยิามของการพาณชิย์อเิลก็ทรอนกิส์ ความหมายของการพาณิชย์อเิลก็ทรอนกิส์ (E-Commerce) ทีแ่ท้จรงิแล้วหมายถงึการค้าทกุ

ประเภทที่กระท�าผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ไม่ว่าจะเป็นด�าเนินธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการซื้อขายสินค้าหรือการบริการ โดยมีรูปแบบการช�าระค่า

สินค้า หรือบริการ และการส่งสินค้า ตามที่ตกลงกันไว้ ซึ่งกระท�าผ่านคอมพิวเตอร์และระบบสื่อสารโทรคมนาคมในขณะที่หลาย ๆ  คนนึกถึง

เพียงแค่การค้าบนเว็บเพียงอย่างเดียวแต่จริงๆ แล้วการค้าขายโดยผ่านทางเครื่องโทรสาร โดยเราส่งโทรสารเอกสารขายตรงออกไป  

และลูกค้าก็ส่งโทรสารใบสั่งซื้อเข้ามา

1. ความรูเ้บือ้งต้นเกีย่วกบั E-Commerce พาณชิย์อเิลก็ทรอนกิส์ กล่าวไว้ว่า: ความรูท้ัว่ไปเกีย่วกบัอคีอมเมร์ิซ (E-commerce) 

การค้าขายผ่านทางเครือข่ายอนิเตอร์เนต็ อนิเตอร์เนต็จะเปลีย่นวถิทีางการด�ารงชวีติของทกุคน อนิเตอร์เนต็ จะเปลีย่นวธิกีารศกึษาหาความ

รู ้อนิเตอร์เนต็จะเปลีย่นวธิกีารท�ามาค้าขายอนิเตอร์เนต็จะเปลีย่นวธิกีารหาความสขุสนกุสนาน อินเตอร์เนต็จะเปลีย่นทกุสิง่ทกุอย่างและทกุ

สิ่งทุกอย่างจะรวมกันเข้ามาหาอินเตอร์เน็ต กล่าวกันว่าในปัจจุบันนี้ถ้าบริษัทห้างร้านใดไม่มีหน้าโฮมเพจในอินเตอร์เน็ตบริษัทห้างร้านนั้นก็

ไม่มีตัวตน นั่นคือไม่มีใครรู้จัก เมื่อไม่มีใครรู้จักก็ไม่มีใครท�ามาค้าขายด้วย แล้วถ้าไม่มีใครท�ามาค้าขายด้วยก็อยู่ไม่ได้ต้องล้มหายตายจากไป 

ว่ากนัว่าอนิเตอร์เนต็คอืแหล่งข้อมูลข่าวสาร และข้อมลูข่าวสารอย่างหนึง่ก็คอื ข้อมลูเกีย่วกบัราคาสนิค้าข้อมลูรายละเอยีดเกีย่วกบัสนิค้านัน้ 

ๆ และข้อมูลเกี่ยวกับผู้ขายผู้ผลิต ซ่ึงในปัจจุบันผู้บริโภคมีทางเลือกในการท่ีจะซื้อสินค้ากันมากขึ้น เช่น การเข้าไปเลือกซื้อจากในเว็บไซต ์

มีการเข้าไปเปรียบเทียบราคาสินค้าก่อนที่จะซื้อหากจะกล่าวว่า “ข่าวสาร” คืออ�านาจในปัจจุบันนี้ผู้บริโภคก็ได้รับการติดอาวุธอย่างใหม่ที่มี

อ�านาจมากพอที่จะต่อรองกับผู้ผลิต และผู้จ�าหน่ายสินค้าได้ผลดีที่สุดเท่าที่เคยมีมาและพฤติกรรมของผู้บริโภคทั่วโลกก็เปลี่ยนแปลงไปอย่าง

สิ้นเชิง ในการท�าอีคอมเมิร์ซนั้นไม่ใช่เพียงแค่เป็นเว็บเพจหรือช่องทางการจ�าหน่ายสินค้า แต่อีคอมเมิร์ซยังมีความหมายรวมไปถึงการน�า

เทคโนโลยีมาใช้ในกระบวนการทาง ธุรกิจเพ่ือลดค่าใช้จ่ายลดเวลาท่ีต้องสูญเสียไปโดยเปล่าประโยชน์และยังช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพในการ

ด�าเนินธุรกิจ รวมไปถึงการพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างเจ้าของกับผู้บริโภค และผู้ค้าส่ง(ปริษา ปั้นดี 2561)

2. โปรมแกรม WordPress กล่าวไว้ว่า : เป็นระบบจัดการเนื้อหาแบบโอเพ่นซอร์ส (Content Management System: CMS) 

ที่ใช้ PHP และ MySQLฟรี เป็น CMS ที่ได้รับความนิยมมากที่สุดถึง 65% ของผู้ใช้งานทั่วโลกและมีความสามารถในการสร้างเว็บไซต์ได้ทุก

รูปแบบตั้งแต่การเริ่มต้นเขียนบล็อกโพสต์ไปจนถึงการสร้างร้านค้าออนไลน์ โดยไม่จ�าเป็นที่ต้องรู้เกี่ยวกับการเขียนโปรแกรม(พันธรัตน ์

ศิริภูมิชัย 2560)
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วิธีการวิจัย 

ในการศึกษาครั้งนี้เป็นการพัฒนาเว็บไซต์สินค้าโอทอปขนมไทยบ้านคุณครู มีขอบเขตดังนี้

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง

ประชากร คือ ประชาชนในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช 

กลุม่ตวัอย่างทีใ่ช้ในการวจิยัครัง้น้ี ผูเ้ชีย่วชาญด้านการพฒันาเวบ็ไซต์เพือ่จ�าหน่ายสนิค้าออนไลน์ จ�านวน 3 คน และผูใ้ช้งานเวบ็ไซต์ 

โดยใช้วิธีการเลือกแบบเจาะจงเฉพาะกลุ่มที่มีประวัติการซื้อออนไลน์จ�านวน 30 คน

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 

แบบสัมภาษณ์เพื่อเก็บรวบรวมความต้องการของผู้ใช้

แบบประเมินประสิทธิภาพด้านการออกแบบของเว็บไซต์สินค้าโอทอปขนมไทยบ้านคุณครู

แบบประเมินความพึงพอใจของเว็บไซต์สินค้าโอทอปขนมไทยบ้านคุณครู

เว็บไซต์สินค้าโอทอปขนมไทยบ้านคุณครู

การเก็บรวบรวมข้อมูล 

ศึกษาทฤษฎีที่ใช้ในการออกแบบและพัฒนาระบบ พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ และเทคโนโลยีที่ใช้ในการพัฒนา

สร้างแบบสัมภาษณ์เพื่อเก็บรวบรวมความต้องการของผู้ใช้

สมัภาษณ์เจ้าของธรุกิจและผูร่้วมจดัท�าสนิค้าโอทอปขนมไทยบ้านคณุคร ูเพือ่วเิคราะห์ถงึปัญหาทีเ่กดิขึน้ และรวบรวมข้อมลูความ

ต้องการ ข้อมูลสินค้า รายละเอียดสินค้า และภาพถ่ายสินค้า

สร้างแบบประเมินประสิทธิภาพด้านการออกแบบของเว็บไซต์สินค้าโอทอปขนมไทยบ้านคุณครู จากน้ันน�าแบบประเมินเสนอ 

ผู้เชี่ยวชาญจ�านวน 3 ท่าน เพื่อพิจารณาตรวจสอบความเที่ยงตรงของเนื้อหาโดยใช้วิธีการหาค่า IOC (Index of Item Objective 

Congruence) ในค�าถามแต่ละข้อ และท�าการปรับปรุงแก้ไขให้เป็นแบบประเมินคุณภาพฉบับสมบูรณ์

วิเคราะห์ ออกแบบ และพัฒนาเว็บไซต์สินค้าโอทอปขนมไทยบ้านคุณครู ตามความต้องการของทางร้านและตามหลักทฤษฎีการ

ออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์

พัฒนาเว็บไซต์สินค้าโอทอปขนมไทยบ้านคุณครู โดยใช้โปรแกรมส�าเร็จรูปเวิร์ดเพลส(WordPress) ในการพัฒนาเว็บไซต์ และใช้

มายเอสควิเอล (MySQL) ส�าหรบัจดัท�าฐานข้อมลูเพือ่จดัเก็บข้อมลูลกูค้าและข้อมูลสนิค้า ซ่ึงเป็นเครือ่งมอืทีส่ามารถช่วยให้การบรหิารจดัการ

เนื้อหาบนเว็บไซต์ หรือบริหารจัดการสินค้าได้สะดวก รวดเร็วและง่ายต่อการใช้งาน 

น�าเว็บไซต์สินค้าโอทอปขนมไทยบ้านคุณครูไปให้ผู้เชี่ยวชาญ จ�านวน 3 ท่าน ท�าการพิจารณาตรวจสอบตามรายการแบบประเมิน

คุณภาพด้านการออกแบบของเว็บไซต์

ทดสอบเว็บไซต์ด้วยการจ�าลองการซ้ือขายสินค้าผ่านเว็บไซต์บนเครื่องคอมพิวเตอร์จากนั้นน�าไปขึ้นเซิร์ฟเวอร์เพื่อใช้ในการจัด

จ�าหน่ายจริง โดยจดโดเมนเนมในชื่อ https://jiewotop.com

ให้ผู้ใช้งานเว็บไซต์ โดยใช้วิธีการเลือกแบบเจาะจงเฉพาะกลุ่มที่มีประวัติการซื้อออนไลน์จ�านวน 30 คน ท�าแบบประเมินความ 

พึงพอใจในการใช้งานเว็บไซต์สินค้าโอทอปขนมไทยบ้านคุณครู

ท�าการวิเคราะห์และสรุปผลจากแบบประเมินความพึงพอใจของเว็บไซต์สินค้าโอทอปขนมไทยบ้านคุณครู โดยใช้ค่าเฉลี่ยและ 

ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

การวิเคราะห์ข้อมูล

การวิเคราะห์ข้อมูลจากการวิจัยในครั้งนี้ ใช้สถิติขั้นพื้นฐาน ได้แก่ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การแปลผลการวิเคราะห์

ข้อมูลและได้น�าเสนอตามตารางประกอบการบรรยายดังนี้

ค่าเฉลี่ย (Mean) เป็นการหาค่ากลางจากการน�าข้อมูลทั้งหมดมารวมกันแล้วหารด้วยจ�านวนข้อมูล บางทีเรียกค่าเฉลี่ยว่า ตัวกลาง

เลขคณิต (Arithmetic Mean) การหาค่าเฉลี่ยเหมาะส�าหรับข้อมูลที่วัดในระดับอันตรภาคขึ้นไป และมีการแจกแจงเป็นปกติหรือใกล้เคียง

กับปกติ ส�าหรับสูตรการหาค่าเฉลี่ยส�าหรับประชากร (ไพศาล วรค�า, 2559, 323) คือ 
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 มากที่สุด  มีค่าคะแนนเท่ากับ 5

 มาก   มีค่าคะแนนเท่ากับ 4
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ค่าเฉลี่ยที่ค�านวณได้น�ามาแปลความหมายได้ ดังนี้ (ไพศาล วรคา, 2559, 413-414)

 4.50 – 5.00  หมายความว่า มีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด

 3.50 – 4.49  หมายความว่า มีความพึงพอใจในระดับมาก

 2.50 – 3.49  หมายความว่า มีความพึงพอใจในระดับปานกลาง

 1.50 – 2.49  หมายความว่า มีความพึงพอใจในระดับน้อย 

 1.00 – 1.49  หมายความว่า มีความพึงพอใจในระดับน้อยที่สุด

ผลการวิจัย 

ผลการพัฒนาเว็บไซต์สินค้าโอทอปขนมไทยบ้านคุณครู

จากการพฒันาเวบ็ไซต์สนิค้าโอทอปขนมไทยบ้านคณุคร ูการจดัท�าในครัง้นีเ้ป็นการศึกษาระบบการพฒันาเวบ็ไซต์ส�าหรบัขายสนิค้า

ออนไลน์ โดยการใช้คอมพวิเตอร์เข้ามาช่วยในการเพิม่ประสทิธภิาพในการท�างานและเพิม่ช่องทางในการจัดจ�าหน่าย พบว่าได้เวบ็ไซต์ท่ีพฒันา

ขึ้นโดยมีระบบฐานข้อมูลส�าหรับร้านจ�าหน่าย แบ่งขอบเขตออกเป็น 3 ส่วน ได้ดังต่อไปนี้

  ส่วนของผู้ดูแลระบบ (Admin) เป็นผู้ใช้ระดับสูงที่สุดในระบบ มีหน้าที่ในการจัดการข้อมูลพื้นฐานให้กับระบบ ได้แก่  

ข้อมูลสินค้า ข้อมูลเกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของเจ้าของธุรกิจ ข้อมูลช่องทางการขนส่ง ข้อมูลช่องทางการช�าระเงิน ข้อมูลแจ้งช�าระเงิน 

ข้อมูลสรุปยอดการสั่งซื้อ รวมทั้งช่องทางการติดต่อ

  ส่วนของผู้ใช้ทั่วไป (User) เป็นผู้ใช้ระบบทั่วไปสามารถสั่งซื้อสินค้าได้ ดูข้อมูลช่องทางการช�าระเงินได้ ดูข้อมูลช่องทางการ

ช�าระเงินได้ ดูข้อมูลติดต่อเราได้ ดูข้อมูลเกี่ยวทางร้านได้ 

  ส่วนของสมาชกิ (Member) เป็นสมาชกิสามารถดรูายละเอยีดข้อมลูสนิค้าได้ สัง่ซือ้สนิค้าได้ ดขู้อมลูช่องทางการช�าระเงินได้ 

ข้อมูลช่องทางการขนส่งได้ ข้อมูลสถานะการสั่งซื้อได้ ดูหมายเลขพัสดุได้แจ้งหลักฐานการช�าระเงินได้ ดูข้อมูลติดต่อเรา ดูข้อมูลเกี่ยวกับทาง

ร้าน และดูข้อมูลสมาชิกได้

ตารางที่ 1 ผลการประเมินคุณภาพของระบบด้านการออกแบบของเว็บไซต์สินค้าโอทอปขนมไทยบ้านคุณครู

เรื่องที่ประเมิน
ระดับคุณภาพด้านเนื้อของเว็บไซต์

ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน แปลผล

1. การจัดรูปแบบในเว็บไซต์ง่ายต่อการใช้งาน 4.33 0.47 มาก

2. มีความสวยงาม มีความทันสมัย น่าสนใจ 4.33 0.47 มาก

3. ความถูกต้องในการเชื่อมโยงภายในเว็บไซต์ 4.33 0.47 มาก

4. สีพื้นหลังกับสีตัวอักษรมีความเหมาะสม 4.00 0.82 มาก

5. มีความเร็วในการแสดงภาพ ตัวอักษร และข้อมูล 4.33 0.47 มาก

6. ภาพประกอบสามารถสื่อความหมายได้ 4.00 0.82 มาก

คะแนนเฉลี่ยรวมทั้งหมด 4.22 0.59 มาก

จากตารางที ่1 ผลการวจิยั พบว่าผลการประเมนิคุณภาพของระบบด้านการออกแบบของเวบ็ไซต์สินค้าโอทอปขนมไทยบ้านคณุครู 

ของผูเ้ชีย่วชาญ จ�านวน 3 ท่าน อยูใ่นระดับมากมค่ีาเฉลีย่รวมเท่ากบั 4.22 เมือ่พจิารณาเป็นรายด้าน พบว่า ค่าเฉลีย่ 4.33 มอียู ่4 ด้าน ได้แก่ 

1) ด้านการจัดรูปแบบในเว็บไซต์ง่ายใช้งาน 2) ด้านมีความสวยงาม มีความทันสมัย น่าสนใจ 3) ด้านความถูกต้องในการเชื่อมโยงภายใน

เวบ็ไซต์ 4) ด้านมคีวามเรว็ในการแสดงภาพ ตัวอกัษร และข้อมลู และค่าเฉลีย่ 4.00 มอียู ่2 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านสีพืน้หลงักบัสตัีวอกัษรมคีวาม

เหมาะสม 2) ด้านภาพประกอบสามารถสือ่ความหมายได้ ตามล�าดบั 3) ผลการประเมนิความพงึพอใจของเวบ็ไซต์สนิค้าโอทอปขนมไทยบ้าน

คุณครู
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ตารางที่ 2 ผลการประเมินความพึงพอใจของเว็บไซต์สินค้าโอทอปขนมไทยบ้านคุณครู

เรื่องที่ประเมิน
ระดับความพึงพอใจ

ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน แปลผล

1. การจัดรูปแบบในเว็บไซต์ง่ายต่อการใช้งาน 4.33 0.48 มาก

2. มีความสวยงาม มีความทันสมัย น่าสนใจ 4.67 0.48 มากที่สุด

3. ความถูกต้องในการเชื่อมโยงภายในเว็บไซต์ 4.27 0.52 มาก

4. สีพื้นหลังกับสีตัวอักษรมีความเหมาะสม 4.50 0.51 มากที่สุด

5. มีความเร็วในการแสดงภาพ ตัวอักษร และข้อมูล 4.17 0.46 มาก

6. ภาพประกอบสามารถสื่อความหมายได้ 4.30 0.53 มาก

คะแนนเฉลี่ยรวมทั้งหมด 4.37 0.20 มาก

จากตารางที่ 2 ผลการวิจัย พบว่าผลการประเมินความพึงพอใจของเว็บไซต์สินค้าโอทอปขนมไทยบ้านคุณครู ของผู้ใช้ทดลองใช้

เวบ็ไซต์ จ�านวน 30 ท่าน อยูใ่นระดบัมากมค่ีาเฉลีย่รวมเท่ากบั 4.37 เมือ่พจิารณาเป็นรายด้าน พบว่า ค่าเฉลีย่ทีอ่ยูใ่นระดบัมากทีส่ดุคอื 4.67 

ได้แก่ ด้านมคีวามสวยงาม มคีวามทนัสมยั น่าสนใจ มค่ีาเฉลีย่รองลงมาคอื 4.50 ได้แก่ ด้านสพีืน้หลงักบัสตีวัอกัษรมคีวามเหมาะสม ค่าเฉลีย่

ทีอ่ยูใ่นระดบัมากคอื 4.33 ได้แก่ ด้านการจดัรูปแบบในเวบ็ไซต์ง่ายต่อการใช้งาน ค่าเฉล่ียรองลงมาคือ 4.30 ได้แก่ ด้านภาพประกอบสามารถ

สื่อความหมายได้ ค่าเฉลี่ย 4.27 ได้แก่ ด้านความถูกต้องในการเชื่อมโยงภายในเว็บไซต์ และค่าเฉลี่ย 4.17 ได้แก่ ด้านมีความเร็วในการแสดง

ภาพ ตัวอักษร และข้อมูล ตามล�าดับ
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รูปที่ 1หน้าแรกของเว็บไซต์สินค้าโอทอปขนมไทยบ้านคุณคร ู
6. อภิปรายผล  
 เว็บไซต์สินค้าโอทอปขนมไทยบ้านคุณครู พัฒนาระบบข้ึนให้มีความสอดคล้องกับความต้องการใช้งานของ

ผู้ใช้ระบบ สามารถนําไปใช้ในการบริการแก่ผู้ใช้งานในรูปแบบการส่ังซ้ือสินค้าออนไลน์ สามารถทําการส่ังซ้ือได้จริง และ
เว็บไซต์ท่ีพัฒนาข้ึนสามารถค้นหาสินค้าได้ดี เหมาะแก่การสั่งซ้ือสินค้า และรวมไปถึงกระบวนการสั่งซ้ือภายในเว็บจะ

ประกอบไปด้วยเมนูต่าง ๆ ดังนี้ ข้อมูลประวัติความเป็นมาของเจ้าของธุรกิจ รายละเอียดของสินค้า ช่องทางในการขนส่ง 
ช่องทางในการชําระเงิน การแจ้งชําระเงิน การติดต่อทางร้าน สามารถใชง้านได้อย่างสะดวก ง่ายต่อการสั่งซ้ือสินค้าโดยการ
ประเมินคุณภาพของระบบด้านการออกแบบของเว็บไซต์ อยู่ในระดับมากมีค่าเฉลี่ยรวมเท่ากับ 4.22 (S.D.=0.59) และการ
ประเมินความพึงพอใจของเว็บไซต์ อยู่ในระดับมากมีค่าเฉลี่ยรวมเท่ากับ 4.37(S.D.=0.20) 

7. สรุปผลการวิจัย 
 การออกแบบพัฒนาเว็บไซต์สินค้าพ้ืนโอทอปที่พัฒนาระบบข้ึนมีความสอดคล้องกับความต้องการใช้งาน

ของผู้ใช้ระบบ สามารถนําไปให้บริการแก่ผู้ใช้งานในรูปแบบการสั่งซ้ือสินค้าออนไลน์ที่เป็นประโยชน์ต่อผู้ใช้งานได้เกิดความ

สะดวกในการเข้าใช้เพ่ือทําการสั่งชื้อสินค้าตามตวามต้องการ และเป็นประโยชนต่อผู้เข้าใช้งานได้เป็นอย่างดี 
 
 

รูปที่ 1 หน้าแรกของเว็บไซต์สินค้าโอทอปขนมไทยบ้านคุณครู 
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อภิปรายผล 

เว็บไซต์สินค้าโอทอปขนมไทยบ้านคุณครู พัฒนาระบบขึ้นให้มีความสอดคล้องกับความต้องการใช้งานของผู้ใช้ระบบ สามารถน�า

ไปใช้ในการบรกิารแก่ผูใ้ช้งานในรปูแบบการสัง่ซือ้สนิค้าออนไลน์ สามารถท�าการสัง่ซ้ือได้จรงิ และเวบ็ไซต์ทีพ่ฒันาขึน้สามารถค้นหาสนิค้าได้

ดี เหมาะแก่การสั่งซื้อสินค้า และรวมไปถึงกระบวนการสั่งซื้อภายในเว็บจะประกอบไปด้วยเมนูต่าง ๆ ดังนี้ ข้อมูลประวัติความเป็นมาของ

เจ้าของธุรกิจ รายละเอียดของสินค้า ช่องทางในการขนส่ง ช่องทางในการช�าระเงิน การแจ้งช�าระเงิน การติดต่อทางร้าน สามารถใช้งานได้

อย่างสะดวก ง่ายต่อการสั่งซื้อสินค้า โดยการประเมินคุณภาพของระบบด้านการออกแบบของเว็บไซต์ อยู่ในระดับมากมีค่าเฉลี่ยรวมเท่ากับ 

4.22 (S.D.=0.59) และการประเมินความพึงพอใจของเว็บไซต์ อยู่ในระดับมากมีค่าเฉลี่ยรวมเท่ากับ 4.37(S.D.=0.20)

สรุปผลการวิจัย

การออกแบบพฒันาเว็บไซต์สนิค้าพืน้โอทอปทีพ่ฒันาระบบขึน้มคีวามสอดคล้องกบัความต้องการใช้งานของผูใ้ช้ระบบ สามารถน�า

ไปให้บรกิารแก่ผูใ้ช้งานในรปูแบบการสัง่ซือ้สนิค้าออนไลน์ทีเ่ป็นประโยชน์ต่อผูใ้ช้งานได้เกดิความสะดวกในการเข้าใช้เพือ่ท�าการสัง่ชือ้สนิค้า

ตามตวามต้องการ และเป็นประโยชนต่อผู้เข้าใช้งานได้เป็นอย่างดี

ข้อเสนอแนะ

1. ทางเว็บไซต์สินค้าโอทอปขนมไทยบ้านคุณครูควรเพิ่มให้มี 2 ภาษาเพื่อที่จะให้ลูกค้าต่างประเทศได้ซื้อสินค้าของทางร้านได้

2. เว็บไซต์ขนมไทยบ้านคุณครูควรจะมีการโฆษณาประชาสัมพันธ์ในรูปแบบสื่อต่างๆ

กิตติกรรมประกาศ

งานวจิยัฉบบันีส้�าเรจ็ลงได้ด้วยด ีเนือ่งจากได้รบัความกรณุาอย่างสงูจาก อาจารย์ศวิพร นาคอดุม อาจารย์ทีป่รกึษางานวจัิย ทีก่รณุา

ให้ค�าแนะน�าปรกึษา ตลอดจนปรบัปรงุแก้ไขข้อบกพร่องต่าง ๆ  ด้วยความเอาใจใส่อย่างดยีิง่ ผู้วจิยัตระหนกัถึง ความตัง้ใจจรงิและความทุม่เท

ของอาจารย์และขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงไว ้ณ ที่นี้

ขอขอบพระคุณ คุณนางรัตนา พัลพัฒน์ เป็นเจ้าของธุรกิจ จังหวัดนครศรีธรรมราช ร้านขนมไทยบ้านคุณครูที่ให้ความอนุเคราะห์

ให้พวกเราได้ศึกษาท�าวิจัยเกี่ยวกับร้านขนมไทยบ้านคุณครูและยังให้ข้อมูลต่างๆและยังเอื้อเฟื้อต่อการท�าวิจัยและขอขอบคุณ คุณรัตนาที่ให้

ความร่วมมือในการสอบถามจนท�าให้งานวิจัยนี้ส�าเร็จลุล่วงด้วยดี

อนึง่ ผูว้จิยัหวงัว่า งานวจิยัฉบบันีจ้ะมปีระโยชน์อยูไ่ม่น้อย จงึขอมอบส่วนด ีทัง้หมดนี ้ให้แก่เหล่าอาจารย์ทีไ่ด้ประสิทธ์ิประสาทวชิา

จนท�าให้ผลงานวิจัยเป็น ประโยชน์ต่อผู้ท่ีเก่ียวข้อง และขอมอบความกตัญญูกตเวทิตาคุณ แค่บิดา มารดา และผู้มีพระคุณทุกท่าน  

ส�าหรับข้อบกพร่องต่าง ๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นนั้น ผู้วิจัยขอน้อมรับผิดเพียง ผู้เดียว และยินดีที่จะรับฟังค�าแนะน�าจากทุกท่านที่ได้เข้ามาศึกษา 

เพื่อเป็นประโยชน์ใน การพัฒนางานวิจัยต่อไป
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 การพัฒนาเว็บไซต์ประชาสัมพันธ์และจองที่พัก กรณีศึกษา เจ.ที. รีสอร์ท รับตะวัน 

Website Development Public Relation and Online Booking, 

Case Study of J.T. Resort (Rubtawan)

ประภาศรี กลิ่นดี1, ศิวดล ศิริสุข2,  วิสุตร์ เพชรรัตน์3 และ เตชิตา สุทธิรักษ์4

Praphasri Klindee1, Siwadol Sirisuk2, Wisut Petcharat3 and Taechita Sutthirak4

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

บทคัดย่อ 

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์ประชาสัมพันธ์และจองท่ีพัก เจ.ที. รีสอร์ท รับตะวัน และเพื่อประเมิน

ความพึงพอใจการใช้งานเว็บไซต์ประชาสัมพันธ์และจองที่พัก เจ.ที. รีสอร์ท รับตะวัน โดยเว็บไซต์แบ่งการท�างานออกเป็น 2 ส่วน 1) ผู้ดูแล

ระบบ สามารถจัดการข้อมูลในการจองที่พักออนไลน์ ข้อมูลผู้เข้าพัก การอนุมัติ แก้ไขและยกเลิกการจองที่พักออนไลน์ 2) ผู้ใช้ทั่วไปและ

สมาชิก จองที่พักออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ ยกเลิกการจองที่พัก ดูข้อมูลการประชาสัมพันธ์ 

ผลการวิจัยพบว่า ผู้เข้าใช้บริการจ�านวน 30 คน ส่วนใหญ่เป็นผู้หญิงคิดเป็นร้อยละ 66.67 และอยู่ในช่วงอายุ 16-25 ปี คิดเป็น 

ร้อยละ 56.67 ความพึงพอใจการใช้งานระบบในภาพรวมอยู่ในระดับมีความพึงพอใจระดับมากมีค่าเฉลี่ย 3.71 เว็บไซต์สามารถรองรับการ

จองทีพ่กัในรปูแบบออนไลน์ได้จากผลการประเมนิความสะดวกในการจองทีพ่กัแบบออนไลน์อยูใ่นระดบัมคีวามพงึพอใจระดบัมากมค่ีาเฉลีย่ 

4.20 การออกแบบเวบ็ไซต์สามารถรองรบัการประชาสมัพนัธ์แหล่งท่องเทีย่วได้จากผลการประเมนิความพงึพอใจรายละเอยีดแหล่งท่องเทีย่ว

ถูกต้องสมบูรณ์มีความพึงพอใจระดับมากมีค่าเฉลี่ย 3.98

ค�าส�าคัญ : เจ.ที.รีสอร์ท รับตะวัน,เว็บไซต์

Abtract

This research aims to design and develop a website for public relations and accommodation booking for J.T. 

Resort Rab Tawan and to assess the satisfaction of using the website for public relations and accommodation of J.T. 

Resort Rab Tawan. The website is divided into 2 functions. Section 1) Admin can manage information for booking online 

accommodation. Guest Information, Approval, Editing, and Canceling of Accommodations Online 2) Guest and Members 

Book accommodation online through the website. cancel the accommodation View publicity information 

The results showed that The service users were 30 people, mostly women representing 66.67% and in the 

age range of 16-25 years representing 56.67%. Their overall satisfaction with using the system was at a high level of 

satisfaction. Average 3.71. The website can support online accommodation booking from the assessment of the  

convenience of booking online is at a high level of satisfaction with an average of 4.20. The website design can support 

the promotion of tourist attractions from the assessment results. Satisfaction, the attraction description was  

completely correct, there was a high level of satisfaction with an average of 3.98.

Keywords : J.T. Resort Rub Tawan, website

1,2 Programe in Business Computer , Faculty of Management Science, Nakhon Si Thammarat Rajabhat University, E-mail 6111317022@nstru.

ac.th
3,4 Programe in Business Computer , Faculty of Management Science, Nakhon Si Thammarat Rajabhat University, E-mail wisut_petch@nstru.
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บทน�า

ความเป็นมาและความส�าคัญของปัญหา

จากข้อมูลส�านักงานสถิติจังหวัดนครศรีธรรมราชนักท่องเที่ยวตั้งแต่ปี 2559 – 2562 มีอัตราการเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องส�าหรับปี 

2562 มีจ�านวนนักท่องเที่ยว 3,999,779 คน เพิ่มขึ้นจากปี 2561 ร้อยละ 2 และจ�านวนรายได้จากนักท่องเที่ยวในปี 2562 มีจ�านวน 17,219 

ล้านบาทเพิ่มขึ้นจากปี 2561 จ�านวน 83 ล้านบาท(ส�านักงานสถิติจังหวัดนครศรีธรรมราช,2562) จากข้อมูลจะเห็นได้ว่าจ�านวนนักท่องเที่ยว

และรายได้จากนักท่องเท่ียวเพิ่มข้ึนในทุกปีและในยุคท่ีเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารเข้ามามีบทบาทอย่างมากในทุกๆด้าน การท่อง

เที่ยวก็เช่นเดียวต้องอาศัยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ตั้งแต่การน�าระบบการจองโดยคอมพิวเตอร์มาใช้กับสายการบิน การพัฒนา

ระบบการจดัจ�าหน่ายผ่านอนิเทอร์เนต็ท�าให้ผูป้ระกอบการและลูกค้าได้รบัประโยชน์มากขึน้ เช่น การประชาสัมพนัธ์ การจองทีพ่กัผ่านระบบ

อินเทอร์เน็ตและเว็บไซต์(อรุณี อินทรไพโรจน์,2560)

 เจ.ที.รีสอร์ท รับตะวัน เป็นรีสอร์ทหนึ่งที่ให้บริการแบบโฮมสเตย์ ตั้งอยู่ ณ อ.สิชล จ.นครศรีธรรมราช มีห้องพักทั้งหมด 6 ห้อง 

แต่ละห้องจะมีสิ่งอ�านวยความสะดวกอย่างครบครัน มีชายทะเลอยู่ด้านหน้ารีสอร์ท นักท่องเที่ยวมีที่พักผ่อนอยู่บริเวณชายทะเลเสาเภา 

ซึ่งเป็นชายทะเลฝั่งอ่าวไทยที่ถือว่าเป็นที่นิยมในการท่องเที่ยวของ อ.สิชล จ.นครศรีธรรมราช เนื่องจากมีชายหาดที่สวยงาม และทอดยาวไป

จนถงึเขาพรายด�า บรเิวณชายทะเลเสาเภานัน้มสีภาพแวดล้อมน่าอยูเ่ป็นอย่างมาก และยงัมสีถานทีท่่องเทีย่วส�าคัญห่างจากชายทะเลเสาเภา

ทางด้านทิศเหนือประมาณ 6 กิโลเมตร มีหาดหิดงามและห่างออกไปอีก 3 กิโลเมตรก็จะพบกับ เขาพรายด�า เป็นสถานที่ท่องเที่ยวส�าคัญอีก

เช่นกัน ทางทิศตะวันตกของหาดเสาเภาประมาณ 7 กิโลเมตร ก็คือ วัดเจดีย์ (วัดไอ้ไข่) ซึ่งก�าลังมีชื่อเสียงโด่งดังเป็นอย่างมาก (อนุชสรา 

เรืองมาก, 2559) ถึงแม้จะอยู่ในท�าเลที่ดีดังกล่าวแต่ เจ.ที.รีสอร์ท รับตะวัน ยังไม่มีเว็บไซต์ประชาสัมพันธ์และการจองที่พักผ่านระบบ

อนิเทอร์เนต็ ท�าให้ไม่เป็นทีรู่จ้กัของลกูค้ามากนกั และท�าให้ลกูค้าเสยีเวลาในการค้นหาช่องทางการตดิต่อและจองท่ีพกั ซึง่มผีลกระทบโดยตรง

กับ เจ.ที.รีสอร์ท รับตะวัน

จากปัญหาและความส�าคญัดงักล่าว ผูว้จิยัจงึมแีนวคิดในการออกแบบและพฒันาเวบ็ไซต์ประชาสัมพนัธ์และจองทีพ่กั เจ.ท.ีรสีอร์ท 

รบัตะวนั เพือ่ช่วยให้เกดิความสะดวกรวดเรว็แก่ลกูค้า ในการจองทีพ่กัและยงัเป็นอกีช่องทางหนึง่ในการประชาสมัพนัธ์สถานทีท่่องเทีย่วและ 

เจ.ที.รีสอร์ท รับตะวัน อีกด้วย

วัตถุประสงค์

1. เพื่อออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์ประชาสัมพันธ์และจองที่พัก เจ.ที. รีสอร์ท รับตะวัน

2. เพื่อประเมินความพึงพอใจการใช้งานเว็บไซต์ประชาสัมพันธ์และจองที่พัก เจ.ที. รีสอร์ท รับตะวัน

วิธีการวิจัย

ในการจัดท�า เว็บไซต์ประชาสัมพันธ์และจองที่พัก เจ.ที. รีสอร์ท รับตะวัน ผู้วิจัยได้ด�าเนินการวิจัยโดยแบ่งเป็น 2 ส่วนหลัก ดังนี้

1. ผู้วิจัยได้ออกแบบและพัฒนาระบบตามวงจรการพัฒนาระบบ (System Development Life Cycle : SDLC) วงจร

พฒันาระบบ คอื การแบ่งขัน้ตอนกระบวนการพฒันาระบบงานซึง่สามารถแสดงกระบวนการและขัน้ตอนต่างๆ ของการท�างาน โดยมขีัน้ตอน

การด�าเนินงาน ดังนี้ (เกียรติพงษ์ อุดมธนะธีระ,2562)

 1.1 การค้นหาปัญหาขององค์กร (Problem Recognition) โดยท�าการท�าการศึกษารวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับรีสอร์ทและการ

จองที่พักรวมถึงสถานท่ีท่องเท่ียวต�าบลสิชลจากน้ัน ก�าหนดปัญหาและศึกษาความเป็นไปได้ในการพัฒนาระบบ โดยการการสัมภาษณ์เป็น

วิธีการที่รวบรวมข้อมูลได้อย่างละเอียด สามารถซักถามเพื่อให้เกิดความ เข้าใจในปัญหา โดยสัมภาษณ์จากเจ้าของรีสอร์ท เพื่อน�าข้อมูลดัง

กล่าวมาสร้างเว็บไซต์ ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

 1.2 การศึกษาความเหมาะสม (Feasibility Study) น�าข้อมูลที่ได้จากการศึกษาเกี่ยวกับปัญหาแล้วมาศึกษาและหาความ

เหมาะสมที่จะพัฒนาโดยเลือกเอาการประชาสัมพันธ์และการจองที่พัก

 1.3  การวเิคราะห์ (Analysis) น�าข้อมลูทีไ่ด้จากการค้นหาปัญหาและศกึษาความเหมาะสมมาประกอบในการวเิคราะห์ระบบ 

จากนั้นน�าผลการศึกษาและวิเคราะห์มาเขียนเป็นแผนภาพผังงานระบบ (System Flowchart) และทิศทางการไหลของข้อมูล (Data Flow 

Diagram)

 1.4  การออกแบบ (Design) ได้ท�าการออกแบบตามความต้องการของผู้ใช้ประกอบไปด้วย หน้าของเว็บไซต์จะประกอบไป

ด้วยเมนูต่างๆ ได้แก่ หน้าแรก สถานที่ท่องเที่ยวใกล้เคียง สมัครสมาชิก เข้าสู่ระบบ โปรไฟล์ การจองห้องพัก ช�าระเงิน ออกจากระบบ
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 1.5 การพัฒนาและทดสอบ (Development & Test) ข้อมูลที่ได้จากการออกแบบ มาพัฒนาระบบการพัฒนาเว็บไซต์

ประชาสัมพันธ์และจองที่พัก กรณีศึกษา เจ.ที.รีสอร์ท รับตะวัน 

 1.6  การติดตั้ง (Implementation) โดยการ Export ฐานข้อมูลเก่า อัพโหลดไฟล์ Wordpress และสร้างฐานข้อมูลจากนั้น 

Import ไฟล์ฐานข้อมูลจากนั้นก็ท�าการลงทะเบียนกับผู้ให้บริการโดเมนในชื่อ http://jtresortbooking.com

 1.7  การซ่อมบ�ารงุระบบ (System Maintenance) ท�าการตดิตัง้ระบบเสรจ็และมกีารเริม่ใช้งานระบบ ผู้ศกึษาต้องดแูลระบบ

และบ�ารุงรักษาระบบ ศึกษาข้อผิดพลาดของระบบและท�าการแก้ไข ตามความต้องการของผู้ใช้งาน

2. ประเมินความพึงพอใจ

 แบบสอบถามความพงึพอใจเพือ่ประเมนิความพงึพอใจของเวบ็ไซต์ จากกลุม่ตวัอย่างเป็นผูท่ี้เข้าใช้บรกิารทีพ่กัจ�านวน 30 คน 

ซึ่งประกอบด้วย แบบประเมินจ�านวน 2 ตอน 

  ตอนที ่1 ข้อมลูทัว่ไปของผูต้อบแบบประเมนิ เป็นข้อค�าถามเกีย่วกบัข้อมูลส่วนตวัของผูต้อบแบบประเมนิลกัษณะค�าถามเป็น

แบบให้เลือกตอบ โดยสอบถามเกี่ยวกับ เพศ อายุ ระดับการศึกษา และอาชีพ

  ตอนที่ 2 ความพึงพอใจ ต่อสิ่งสนับสนุสการเรียนรู้และบริการ เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ  

ตามแนวคิดของ Likert (ธนายุทธ สิรินุตานนท์,2561) และท�าการแปลผลจากค่าเฉลี่ย 5 ระดับโดยวัดระดับความส�าคัญ (K.Pair, 2561) ดังนี้ 

   ค่าเฉลี่ยระหว่าง 4.50-5.00 หมายถึง มีความพึงพอใจมากที่สุด

   ค่าเฉลี่ยระหว่าง 3.50-4.49 หมายถึง มีความพึงพอใจมาก

  ค่าเฉลี่ยระหว่าง 2.50-3.4 9 หมายถึง มีความพึงพอใจปานกลาง

   ค่าเฉลี่ยระหว่าง 1.50-2.49 หมายถึง มีความพึงพอใจน้อย

   ค่าเฉลี่ยระหว่าง 1.00-1.49 หมายถึง ไม่พึงพอใจหรือควรปรับปรุง

ผลการวิจัย

1. ผลการพัฒนาระบบโดยจะแบ่งออกเป็น 2 ส่วนได้แก่

  1.1  ผู้ดูแลระบบ สามารถจัดการข้อมูลในการจองที่พักออนไลน์ ข้อมูลผู้จอง รวมไปถึงการอนุมัติ แก้ไขและยกเลิกการจอง

ที่พักผ่านระบบแบบออนไลน์

รูปที่ 1 หน้าจัดการข้อมูลที่พักของผู้ดูแลระบบ
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รูปที่ 2 หน้าจัดการข้อมูลการจองที่พักของผู้ดูแลระบบ

รูปที่ 3 หน้าจัดการข่าวประชาสัมพันธ์ของผู้ดูแลระบบ

 1.2  ผู้ใช้ทั่วไปและสมาชิก สามารถเข้าสู่ระบบ จองที่พักออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ ยกเลิกการจองที่พัก แก้ไขข้อมูลส่วนตัว 

ดูรายละเอียดต่างๆรีสอร์ท สามารถตรวจสอบสถานการณ์จองที่พักได้ผ่านอีเมลล์ของรีสอร์ท สามารถยกเลิกการจองที่พักและสามารถแจ้ง

หลักฐานการช�าระเงิน/ดูหลักฐานการช�าระเงินได้ 
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รูปที่ 4 หน้าแรก 

รูปที่ 5 หน้าจองที่พักออนไลน์
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รูปที่ 6 หน้าประชาสัมพันธ์สถานที่ท่องเที่ยว

 1.2 ผลการประเมินความพึงพอใจ

ตารางที่ 1 ตารางแสดงเพศ ของผู้ตอบแบบประเมินความพึงพอใจ

เพศ จ�านวน ร้อยละ

ชาย 10 33.33

หญิง 20 66.67

รวม 30 100

 จากตารางที่ 1 พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามประเมินความพึงพอใจเว็บไซต์ประชาสัมพันธ์และจองที่พัก เจ.ที. รีสอร์ท รับตะวัน 

จ�านวน 30 คน ประกอบไปด้วย เพศชายจ�านวน 10 คน คิดเป็นร้อยละ 33.33 เพศหญิงจ�านวน 20 คน คิดเป็นร้อยละ 66.67

ตารางที่ 2  ตารางแสดงช่วงอายุ ของผู้ตอบแบบประเมินความพึงพอใจ

อายุ จ�านวน ร้อยละ

น้อยกว่า 15 - -

16-25 17 56.67

26-35 6 20

36-45 3 10

45-55 3 10

56 ปีขึ้นไป 1 3.33

รวม 30 100
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 จากตารางที่ 2 พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามประเมินความพึงพอใจเว็บไซต์ประชาสัมพันธ์และจองที่พัก เจ.ที. รีสอร์ท รับตะวัน 

จ�านวน 30 คน ประกอบไปด้วย ช่วงอายุ 16-25 ปีจ�านวน 17 คน คิดเป็นร้อยละ 56.67 ช่วงอายุ 26-35 ปีจ�านวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 20 

ช่วงอายุ 36-45 ปีจ�านวน 3 คนคิดเป็นร้อยละ 10 ช่วงอายุ 45-55 ปีจ�านวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 10 ช่วงอายุ 56 ปีขึ้นไปจ�านวน 1 คน  

คิดเป็นร้อยละ 3.33 รวมทั้งสิ้น 30 คน 

ตารางที่ 3 ตารางแสดงความพึงพอใจต่อการใช้งานเว็บไซต์ประชาสัมพันธ์และจองที่พัก เจ.ที. รีสอร์ท รับตะวัน

รายการประเมินความพึงพอใจ ค่าเฉลี่ย S.D. ผลการประเมิน

1.หน้าเว็บไซต์มีความสวยงาม ทันสมัย น่าสนใจ 3.98 0.61 มาก

2.รายการห้องพักมีความถูกต้องชัดเจน 4.26 0.59 มาก

3.ความสะดวกในการจองที่พักแบบออนไลน์ 4.20 0.69 มาก

4.ความสะดวกในการแจ้งช�าระเงิน 4.20 0.75 มาก

5.รายละเอียดแหล่งท่องเที่ยวถูกต้องสมบูรณ์ 4.46 0.72 มาก

6.ภาพรวมของเว็บไซต์ 4.36 0.73 มาก

คะแนนเฉลี่ยรวมทั้งหมด 3.71 4.66 มาก  

 

 จากตารางที่ 3 ผลการประเมินความพึงพอใจของกลุ่มตัวอย่างจ�านวน 30 คน พบว่าผลการประเมินความพึงพอใจ 3 อันดับ

สูงสุด ดังนี้ 1) รายละเอียดแหล่งท่องเที่ยวถูกต้องสมบูรณ์ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.46 อยู่ในระดับมาก 2) รายการห้องพักมีความถูกต้องชัดเจน

มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.26 อยู่ในระดับมาก 3)ความสะดวกในการจองที่พักแบบออนไลน์มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.20 อยู่ในระดับมาก เท่ากับ  

ความสะดวกในการแจ้งช�าระเงินมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.20 อยู่ในระดับมาก และภาพรวมของเว็บไซต์ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.36 อยู่ในระดับมาก 

โดยที่ผลประเมินความพึงพอใจเฉลี่ยทั้งหมดมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.71 อยู่ในระดับมาก

บทสรุปและผลการอภิปรายวิจัย

จากผลการวิจยัเรือ่งการพัฒนาเวบ็ไซต์ประชาสมัพนัธ์และจองทีพ่กั กรณศีกึษา เจ.ท.ี รสีอร์ท รบัตะวนัเวบ็ไซต์ทีพ่ฒันาขึน้สามารถ

แบ่งการท�างานออกเป็น 2 ส่วน 1) ผู้ดูแลระบบ สามารถจัดการข้อมูลในการจองที่พักออนไลน์ ข้อมูลผู้เข้าพัก การอนุมัติ แก้ไขและยกเลิก

การจองทีพ่กัออนไลน์ 2) ผูใ้ช้ทัว่ไปและสมาชิก สามารถจองทีพ่กัออนไลน์ผ่านเวบ็ไซต์ ยกเลกิการจองทีพ่กั ดขู้อมลูการประชาสมัพนัธ์แหล่ง

ท่องเที่ยว และการประเมินความพึงพอใจของระบบประชาสัมพันธ์และจองที่พัก เจ.ที. รีสอร์ท รับตะวัน จากกลุ่มตัวอย่าง เป็นกลุ่มผู้ที่เข้า

ใช้บริการที่พักและบุคคลทั่วไปจ�านวน 30 คน ส่วนใหญ่เป็นผู้หญิงคิดเป็นร้อยละ 66.67 และอยู่ในช่วงอายุ 16-25 ปี คิดเป็นร้อยละ 56.67 

ความพึงพอใจการใช้งานระบบในภาพรวมอยู่ในระดับมีความพึงพอใจระดับมากมีค่าเฉล่ีย 3.71 เว็บไซต์สามารถรองรับการจองที่พักใน 

รูปแบบออนไลน์ได้จากผลการประเมินความสะดวกในการจองที่พักแบบออนไลน์อยู่ในระดับมีความพึงพอใจระดับมากมีค่าเฉลี่ย 4.20  

การออกแบบเว็บไซต์สามารถรองรับการประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวได้จากผลการประเมินความพึงพอใจรายละเอียดแหล่งท่องเท่ียว 

ถูกต้องสมบูรณ์มีความพึงพอใจระดับมากมีค่าเฉลี่ย 3.98 

กิตติกรรมประกาศ

งานวิจัยนี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาวิชาโครงงานคอมพิวเตอร์เพื่อธุรกิจและได้น�าข้อมูลทั้งหมดมาเรียบเรียงและน�าเสนอและ 

เพื่อให้ผู้ที่สนใจน�าไปศึกษาและประยุกต์ใช้และขอขอบคุณอาจารย์ที่ปรึกษาและสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจที่สนับสนุน รวมทั้งได้รับความ

อนุเคราะห์จากเจ้าของกิจการ เจ.ที. รีสอร์ท รับตะวัน ที่ได้ให้ข้อมูลและอ�านวยความสะดวกในการวิจัยในครั้งนี้

ข้อเสนอแนะ

1. ควรเพิ่มข้อมูลแหล่งท่องเที่ยวและออกแบบหน้าเว็บไซต์มีความสวยงามให้มากขึ้นเพื่อให้เกิดความน่าสนใจมากยิ่งขึ้น

2. ควรเพิ่มความสะดวกในการจองที่พักแบบออนไลน์ให้มากขึ้นกว่าเดิม
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ระบบจองคิวร้านเสริมสวย กรณีศึกษา ร้านชมพูบิวตี้ ต�าบลขามเรียง อ�าเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม

Beauty Salon Queue Reservation System, Case Study, Chompoo Beauty Shop, Kham Riang 

Subdistrict, Kantharawichai District Maha Sarakham Province

นวภรณ์ วงษ์ค�าอุด1 ศิริลักษณ์ ไกยวินิจ2 ยงยุทธ รัชตเวชกุล3 และณัฐอาภา สัจจวาที4 

Nawaporn Wongkham-aut1, Sirilak Kaiwinit2, Yongyut Ratchatawetchakul3, Natarpha Satchawatee4

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

บทคัดย่อ 

โครงงานนีม้วีตัถุประสงค์เพือ่ออกแบบระบบจองควิร้านเสรมิสวยและเพือ่ลดการรอคอยของผูม้ารบับรกิารโดยเคร่ืองมอืทีใ่ช้ในการ

ออกแบบประกอบไปด้วย Use Case Diagram ,ER-Diagram และ Data Dictionary ในการอธิบายความสัมพันธ์ของข้อมูล โปรแกรมที่ใช้

ในการออกแบบหน้าจอ คือ โปรแกรม Marvel App การออกแบบระบบจองคิวร้านเสริมสวยมีการออกแบบหน้าจอการใช้งานการออกแบบ

ฐานข้อมูล และการออกแบบรายงานการท�างานของระบบจะมีหน้าจอข้อมูลบริการ ลูกค้าสามารถจองคิวและเลือกวันเวลาที่ลูกค้าสะดวก

จากนั้นรอเข้าใช้บริการตามที่ได้จองคิวไว้และระบบสามารถออกรายงานจ�านวนการเข้าใช้บริการต่างๆภายในร้านซ่ึงระบบจองคิวร้านเสริม

สวยออกแบบมาเพื่อเพิ่มความสะดวกในการใช้บริการของลูกค้ามากยิ่งขึ้น

ค�าส�าคัญ: จองคิว , ร้านเสริมสวย 

Abstract 

The purpose of this project is to design a beauty salon queue booking system and to reduce the wait of  

customers. The tools used in the design include Use Case Diagram, ER-Diagram and Data Dictionary to describe the 

relationship of the data. The program used to design the screen is Marvel App. Designing a beauty salon booking 

system has a screen design, use of a database design. And the design of the system operation report will have a service 

information screen. Customers can reserve the queue and choose the date and time that the customer is convenient 

for, then wait to use the service as they have reserved the queue and the system can issue reports on the number of 

visits to various services within the shop. The salon queue reservation system is designed to increase the convenience 

of more customer service

Keywords: Book an appointment, Beauty salon
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การศึกษาขั้นตอนการแจ้งซ่อมผ่านแอปพลิเคชันเพื่อออกแบบแอปพลิเคชันในการซ่อมแซมบ้าน

The study of process of application based repairing notification system process to design 

housing  repairing system application

ลักษณ์ฑิณี สิงกาโม้1, ศิริลักษณ์ ไกยวินิจ2, ยงยุทธ รัชตเวชกุล3 และ ณัฐอาภา สัจจวาที4 

Laktinee Singkamo, Sirilak Kaiwinit2, Yongyut Ratchatawetchakul3 and Natarpha Satchawatee4

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

บทคัดย่อ 

โครงการนีม้วีตัถปุระสงค์เพือ่ศกึษาขัน้ตอนการแจ้งซ่อมผ่านแอปพลเิคชนัและเพือ่ออกแบบแอปพลเิคชนัในการซ่อมแซมบ้านและ

ใช้แบบสมัภาษณ์ในการด�าเนนิงานมกีารวางแผนและวเิคราะห์สถานการ์ในปัจจบุนัจงึได้ท�าการออกแบบระบบโดยอธบิายการท�างานโดยการ

ใช้ Use Case ER-Diagram และ Data Dictionary ในการอธิบายความสัมพันธ์ของข้อมูล อีกทั้งใช้โปรแกรม Fagma ในการออกแบบหน้า

จอการท�างานของระบบจะมีหน้าแจ้งซ่อม หน้าแสดงรายละเอียดข้อมูลการแจ้งซ่อมเลือกประเภทการแจ้ง เลือกช่างได้ และยังเลือกวันที่ที่

เราสะดวกในการใช้บริการรวมไปถึงการติดตามสถานะการท�างานของช่างได้และยังสะดวกในการช�าระเงินผ่านช่องทางพร้อมเพย์  

หน้าผลการรายงานจ�านวนครัง้ท่ีผูใ้ช้บริการแจ้งมายงัช่างและยงัสามารถรวีวิการท�างานของช่างแต่ละคนได้ซึง่แอปพลเิคชนัแจ้งซ่อมออกแบบ

มาเพื่อความสะดวกสบายในการใช้งานติดต่อช่างยิ่งขึ้น

ค�าส�าคัญ: แอปพลิเคชัน, ซ่อม,บ้าน

Abstract 

The project aims to study the process of repair notification through the application and to design applications 

for home repair and use interviews in the current planning and analysis of the facility, so the system is designed by 

explaining the operation by using use case ER-Diagram and data dictionary to describe the data relationship. The page 

details repair notification information, select the notification type. You can also choose the date we are comfortable 

using the service, including tracking the status of the technician and also convenient to pay via PromptPay. The  

reporting results page of the number of times the user has notified the technician and can also review the work of 

each technician, which the repair notification application is designed for the convenience of contacting the technician.

Keywords: Application, Repair,Home
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การออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์จ�าหน่ายผลิตภัณฑ์กลุ่มทอหางอวน

The Development of Website for selling products online of Hang-Oun

กฤชสร ยีสมัน1, ศศิพัชร บุญขวัญ2 และ นิภารัตน์ นักตรีพงศ์3

Kritchasorn Yeesaman1, Sasipat Boonkwan2 and Niparat Nuktreepong3

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

บทคัดย่อ

งานวจิยันีม้จีดุประสงค์เพือ่พฒันาระบบการซือ้ขายสนิค้าของวสิาหกจิชมุชนหางอวนบ้านหน้าทบั เพือ่ตอบสนองความต้องการของ

ผูซ้ือ้ ทีป่รับเปลีย่นวธิกีารซือ้สนิค้าตามตลาดหรอืห้างสรรพสินค้ามาเป็นการสัง่ซือ้สินค้าแบบออนไลน์ อกีท้ังยงัเพิม่ช่องทางในการจดัจ�าหน่าย

สินค้าและประชาสัมพันธ์ของวิสาหกิจชุมชน โดยงานวิจัยนี้แบ่งออกเป็น 3 ขั้นตอน คือขั้นตอนที่ 1 ศึกษาและออกแบบ โดยเริ่มจากการ

รวบรวมงานวจิยัทีเ่กีย่วข้องและลงพืน้ทีจ่รงิเพือ่เกบ็รวบรวมข้อมลู จากนัน้น�าข้อมลูทีไ่ด้ไปพฒันาระบบต่อในขัน้ตอนต่อไป ขัน้ตอนที ่2 พฒันา

ระบบซือ้ขายสนิค้าของวสิาหกจิชมุชนผ่านเวบ็แอปพลเิคชนั โดยใช้วฏัจกัรการพฒันาระบบแบบ SDLC ในการพฒันาระบบและใช้โปรแกรม 

WordPress ซึ่งเป็นโปรแกรมส�าเร็จรูปในกลุ่ม CMS และใช้ WooCommerce ซึ่งเป็นปลั๊กอินที่รองรับการซื้อขายสินค้าออนไลน์ และมีการ

แบ่งกลุ่มผู้ใช้งานเป็น 2 กลุ่ม คือ ผู้ดูแลระบบและผู้ใช้ทั่วไป(ลูกค้า) ขั้นตอนที่ 3 ประเมินความพึงพอใจในประสิทธิภาพของระบบจากผู้ใช้

งานระบบ โดยผลลัพธ์ที่ได้จากการประเมินนั้นอยู่ในระดับมาก (=4.18) สามารถสรุปจากผลลัพธ์ที่ได้นี้ว่า เว็บไซต์ซื้อขายสินค้าออนไลน์ของ

กลุ่มทอหางอวนนี้ สามารถตอบสนองแก่ความต้องการให้แก่ผู้ใช้งานได้

ค�าส�าคัญ : เวิร์ดเพรส วิสาหกิจชุมชน ซีเอ็มเอส วูคอมเมิร์ช เอสดีเอลซี

Abstract 

The objective of this research is to develop an online product sales system of Hang-Oun Ban Na Thap  

Community Enterprise. To meet the needs of buyers that has changed the way of buying products in markets or  

department stores to order products online. It also increases distribution channels products and public relations of 

community enterprises. This research is divided into 3 steps: Step 1, Study and Design, starting from gathering relevant 

research and going to the real area to collect data. Then use the information obtained to develop the system in the 

next step. Step 2, Develop a selling products system for community enterprises through web applications. By using 

the SDLC system development cycle in to develop the system, use WordPress which is a packaged program in the 

CMS group, and use WooCommerce which is a plugin that supports online shopping. And there are two groups of 

users, administrators and general users (customers). Step 3, evaluating the satisfaction of system users, which the 

evaluation result at a high level is (=4.18). In conclusion, Website for selling products online of Hang-Oun can respond 

to needs of users as well.

Keywords: WordPress, Community Enterprise, CMS, WooCommerce, SDLC

บทน�า 

ผูบ้ริโภคในยคุปัจจบุนั มแีนวโน้มการเปลีย่นแปลงอยูแ่ทบจะตลอดเวลา เพราะกลุม่คนเหล่านี ้สามารถเข้าถงึเทคโนโลย ีการสือ่สาร

ต่างๆ ได้มากขึ้น จึงนับเป็นโอกาสท่ีเจ้าของผลิตภัณฑ์จะสามารถใช้ช่องทางออนไลน์ เพื่อตอบสนองความต้องการด้านรสนิยมและวิถีชีวิตที่

สะท้อนถึงตัวตนของผู้บริโภคที่แตกต่างกันได้ ซึ่งในยุคไทยแลนด์ 4.0 น้ัน สินค้าจะต้องมุ่งท�าการตลาดแบบเจาะลึกเฉพาะรายบุคคล  

1,2 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

 Business Administration Program in Business Computer, Faculty of Management Sciences, Nakhon Si Thammarat Rajabhat University, 
3 หลักสูตรเศรษฐศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

 Economics Program, Faculty of Management Sciences, Nakhon Si Thammarat Rajabhat University sasipat_boo@nstru.ac.th



686

National Research Conference 2021: NRC 2021
“Business beyond the Pandemic”

21 สิงหาคม 2564

คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

หรือเฉพาะกลุม่ให้มากขึน้ สามารถตอบสนองสิง่ทีผู่บ้รโิภคต้องการ ต้องมกีารน�าเทคโนโลยเีข้ามาใช้ในการจดัเกบ็ข้อมลู และสามารถให้ข้อมลู

ข่าวสารที่เป็นประโยชน์

ปัจจบุนัการพฒันาผลติภณัฑ์และยกระดบัผลติภณัฑ์ของวสิาหกจิชมุชนสามารถน�าเทคโนโลยสีารสนเทศเข้ามาประยกุต์ใช้เพือ่ตอบ

สนองแก่ผู้บริโภคได้ในรูปแบบต่าง ๆ เช่น การซื้อขายออนไลน์ การประชาสัมพันธ์ผ่านทางเว็บไซต์ เป็นต้น ซ่ึงผลจากความก้าวหน้าของ

เทคโนโลยีท�าให้การซื้อขายกันแบบปกติลดน้อยลงวิสาหกิจชุมชนหางอวนบ้านหน้าทับ จึงได้เล็งเห็นความส�าคัญของผลที่เกิดขึ้นและได้หัน

มาศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับหางอวน เพ่ือน�าไปพัฒนา ให้เหมาะสมกับการน�าแปรรูปผลิตภัณฑ์ให้มีคุณภาพ เนื่องจากวิสาหกิจชุมชนหางอวน

บ้านหน้าทับ ยังไม่มีช่องทางในการประชาสัมพันธ์และซื้อขายออนไลน์ท�าให้กลุ่มลูกค้าที่สนใจผลิตภัณฑ์ไม่สามารถรับรู้ข่าวสารได้อย่างทั่ว

ถงึ อกีทัง้เป็นการเพิม่ช่องทางการตดิต่อและการสัง่ซือ้ จงึได้น�าเทคโนโลยเีข้ามาประยกุต์ใช้เพือ่อ�านวยความสะดวกเพือ่ตอบสนองกลุม่ลกูค้า

จากปัญหาท่ีกล่าวมาข้างต้นผู้วิจัยจึงเล็งเห็นความส�าคัญ ในด้านการซื้อขายสินค้าแบบออนไลน์ จึงมีแนวคิดในการออกแบบและ

พฒันาระบบการซือ้ขายสนิค้าออนไลน์ให้กับวสิาหกจิชมุชนหางอวนบ้านหน้าทบั ต�าบล   ท่าศาลา อ�าเภอท่าศาลา จงัหวดันครศรธีรรมราช  

เพือ่ความสะดวกในการประชาสมัพนัธ์ข่าวสาร ข้อมลูการตดิต่อ ข้อมลูของสนิค้า และเพิม่ช่องทางในการจดัจ�าหน่ายอกีด้วย ผูว้จิยัได้มุง่หวงั

ให้เว็บไซต์มีประสิทธิภาพในการใช้ได้งานอย่างสมบูรณ์ และสามารถตอบสนองความต้องการของกลุ่มลูกค้าและผู้ใช้งานได้อย่างครบถ้วน

วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อประชาสัมพันธ์และเพิ่มช่องทางการจัดจ�าหน่ายสินค้ากลุ่มผลิตภัณฑ์หางอวนบ้านหน้าทับ

2. เพื่อออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์ กลุ่มผลิตภัณฑ์หางอวนบ้านหน้าทับ

3. เพื่อประเมินความพึงใจผู้ใช้งานเว็บไซต์ซื้อขายสินค้าออนไลน์ ของกลุ่มผลิตภัณฑ์หางอวนบ้านหน้าทับ

กระบวนการ/วิธีการด�าเนินงาน/วิธีการวิจัย 

จากวัตถุประสงค์ของงานวิจัยนี้ คือ เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ขายและลูกค้าโดยการพัฒนาเว็บไซต์การซื้อขายสินค้าให้มี

ระบบการซื้อขายแบบออนไลน์ ของกลุ่มผลิตภัณฑ์หางอวนบ้านหน้าทับ อ�าเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช และศึกษาความพึงพอใจ

ของผู้ใช้งานระบบ โดยมีวิธีด�าเนินการวิจัยประกอบด้วยขั้นตอนดังนี้

1. การออกแบบและพัฒนาระบบ

 ในการออกแบบและพัฒนาระบบการซื้อขายสินค้าออนไลน์ของกลุ่มผลิตภัณฑ์หางอวนบ้านหน้าทับ ใช้กระบวนการพัฒนา

ตามวงจรการพัฒนาระบบ (System Development Life Cycle : SDLC) ภายในวงจรนี้จะแบ่งกระบวนการพัฒนาออกเป็น 5 ขั้นตอน 

ได้แก่ การรวบรวมข้อมลู การวเิคราะห์ การออกแบบ การพฒันาระบบ และการบ�ารงุรักษาระบบ ในการรวบรวมข้อมลูผูว้จิยัได้รวบรวมข้อมลู

พื้นฐานของ กลุ่มผลิตภัณฑ์หางอวนบ้านหน้าทับ และความต้องการของผู้ใช้ระบบโดยการลงพื้นที่จริง โดยข้อมูลที่เก็บรวบรวมมีดังนี้ คือ 

ข้อมูลสินค้า เช่น ประเภทของสินค้า ชนิดของสินค้า ราคา ข้อมูลของสินค้า ข้อมูลผู้ดูแลระบบ ข้อมูลลูกค้า ข้อมูลรายรับรายจ่าย ข้อมูลการ

ติดต่อ เป็นต้น

 เมื่อท�าการเก็บรวบรวมข้อมูลต่าง ๆ แล้วผู้วิจัยน�าข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์และออกแบบระบบ โดยเริ่มจากการวิเคราะห ์

ความต้องการของผู้ใช้ ซึ่งผู้ใช้ต้องการเว็บไซต์ที่ตอบสนองความต้องการในด้านการจัดเก็บข้อมูลและแสดงผลข้อมูลสินค้าได้ตามหมวดหมู่  

ผู้วิจัยก�าหนดขอบเขตของการพัฒนาและฟังก์ชันการท�างานต่าง ๆ ของระบบโดยการน�าความต้องการแบบที่เป็นหน้าที่หลัก (Functional 

Requirement) ซึ่งบ่งบอกถึงความสามารถท่ีผู้ใช้สามารถเรียกใช้จากระบบ มาแปลงเป็นรูปแบบความต้องการของผู้ใช้งาน ซึ่งจะใช้ Use 

Case Diagram และค�าอธิบายยูสเคส (Use Case Description) เพื่ออธิบายการท�างานของแต่ละฟังก์ชันและการไหลของข้อมูลและผู้ที่

เก่ียวข้องกับข้อมูลน้ัน จากน้ันผู้วิจัยมีการปรับแต่งโครงสร้างหน้าตาเว็บไซต์ปรับแต่งการเข้าถึงข้อมูลในเว็บไซต์ และเขียนเนื้อหาในเป็นไป

ตามความต้องการของ กลุ่มลูกค้า (King, D.,2017) 

ผลการด�าเนินงาน/ผลการวิจัย 

จากการพัฒนาระบบการซื้อขายสนิคา้ออนไลนข์องกลุ่มผลิตภณัฑ์หางอวนบา้นหน้าทบั มีวตัถุประสงค์คอื 1) เพือ่ตอบสนองความ

ต้องการของผู้ขายและลูกค้าโดยการพัฒนาเว็บไซต์การซื้อขายสินค้ากลุ่มผลิตภัณฑ์หางอวนบ้านหน้าทับให้มีระบบการซื้อขายแบบออนไลน์ 

2) เพือ่ศกึษาความพงึพอใจของผูใ้ช้งานระบบเวบ็ไซต์ซือ้ขายสนิค้าออนไลน์ของกลุม่ผลติภณัฑ์หางอวนบ้านหน้าทบั ซึง่ผูว้จิยัได้พฒันาเวบ็ไซต์

การซื้อขายออนไลน์โดยแบ่งสิทธิ์ของผู้ใช้งานออกเป็น 2 ส่วน ได้แก่ ผู้ดูแลระบบและลูกค้า ซึ่งผู้ใช้จะเข้าใช้งานฟังก์ชันได้ตามสิทธิ์ของผู้ใช้

ในแต่ละส่วนดงันี ้คอื ผูด้แูลระบบ สามารถเข้าเว็บไซต์เพือ่ เพิม่ลบแก้ไข และจดัการข้อมลูสนิค้าในระบบ ประเภท ชนดิ ราคา ข้อมลูพืน้ฐาน
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ของกลุ่ม จัดการข้อมูลการสั่งซ้ือออนไลน์ ออกรายงานรายรับ รายจ่าย ประจ�าปีลูกค้า สามารถเพิ่มและดู ข้อมูลสินค้าในระบบประเภท 

ชนิด ราคา ข้อมูลพื้นฐานของกลุ่ม สั่งซื้อสินค้าออนไลน์ รายละเอียดการจ่ายเงินออนไลน์

1. การออกแบบส่วนติดต่อผู้ใช้

 ส่วนน้ีผู้วิจัยหน้าจอโดยใช้รูปแบบของเวิร์ดเพรสส์ เพื่อให้ได้หน้าจอตามรูปแบบที่ต้องการตามภาพ เช่น หน้าแสดงสินค้า 

แสดงสินค้า แสดงรายละเอียดสินค้า หน้าการสั่งซื้อสินค้า หน้าสรุปการสั่งซื้อ โดยแสดงภาพสินค้า ชื่อสินค้า ราคาสินค้า และมีปุ่มกดเป็นรูป

ตะกร้าสินค้าให้ลูกค้ากดเมื่อต้องสนใจและต้องการสั่งซื้อสินค้า

รูปที่ 1 แสดงสินค้าและรายละเอียดสินค้า

รูปที่ 2 แสดงรายละเอียดสินค้า

รูปที่ 3 สรุปการสั่งซื้อสินค้า
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 จากรูปที่ 1 เป็นหน้าแสดงสินค้าที่มีในเว็บไซต์ โดยแสดงรายละเอียด รูปสินค้า ราคา และปุ่มเลือกสินค้า เมื่อลูกค้าคลิกปุ่ม

เลือกสินค้า จะแสดงดังรูปที่ 2 จะเป็นหน้าแสดงรายละเอียดสินค้าที่เลือกมาจาก รูปที่ 1 จะแสดงค�าอธิบายสินค้า รวมถึงราคาของสินค้า 

เมื่อลูกค้าสนใจสินค้าก็สามารถคลิกหยิบใส่ตะกร้า และเมื่อลูกค้าเลือกสินค้าได้ครบตามที่ต้องการ ก็สามารถคลิกปุ่มดูตะกร้าสินค้า 

เพื่อดูข้อมูลสรุปรายการสินค้าที่เลือกไว้ ดังรูปที่ 3 ซึ่งในหน้านี้จะมีรายละเอียดของสินค้า คือ ภาพสินค้า ชื่อสินค้า จ�านวนสินค้า ราคาสินค้า 

และราคาสินค้าที่คูณด้วยจ�านวนชิ้นเรียบร้อยแล้ว รวมถึงราคารวมสุทธิที่ลูกค้าต้องช�าระ

2. การประเมินความพึงพอใจผู้ใช้ระบบ

 ในส่วนของแบบประเมนิความพงึพอใจของผู้ใช้งานระบบ ผู้วจิยัมจุีดประสงค์เพือ่ศกึษาความพงึพอใจของผูใ้ช้ซอฟต์แวร์ระบบ

การซื้อขายออนไลน์ของวิสาหกิจชุมชนกลุ่มทอหางอวน โดยใช้ประชากรกลุ่มตัวอย่าง คือ ลูกค้าที่เข้ามาสั่งซื้อสินค้าออนไลน์ผ่านเว็บไซต์

จ�านวน 204 คน โดยใช้การสุ่มตัวอย่างแบบ Accidental sampling และระยะเวลาในการเก็บข้อมูลจ�านวน 3 เดือน ซึ่งมีการก�าหนดค่า

คะแนนแบบประเมิน 5 ระดับตามวิธีของ ลิเคิร์ท โดยมีช่วงระดับคะแนนที่ใช้ประเมินตามตารางดังต่อไปนี้

ตารางที่ 1 เกณฑ์การประเมินผลของการประเมินครับเพิ่งพอใจของผู้ใช้ที่มีต่อระบบ

ช่วง ระดับคะแนน แปลผล

5 4.51 - 5.00 พอใจมากที่สุด

4 3.51 - 4.50 พอใจมาก

3  2.51 - 3.50 พอใจปานกลาง

2 1.51 - 2.00 พอใจน้อย

1 1.00 - 1.50 พอใจน้อยที่สุด

ตาราง 2 ระดับความพึงพอใจของผู้ตอบแบบสอบถาม

ประเด็นค�าถาม
ความพึงพอใจร้อยละแบ่งตามช่วงคะแนน

S.D.
ระดับความ

พึงพอใจ1 2 3 4 5

1. เนื้อหามีความชัดเจน ถูกต้อง น่า

เชื่อถือ

0

(0.00)

0

(0.00)

20

(9.80)

124

(60.78)

60

(29.41)

4.20 0.60 มาก

2. การประชาสัมพันธ์ข้อมูล

ผลิตภัณฑ์ภาพในเว็บไซต์มีความ

เหมาะสมน่าสนใจ

0

(0.00)

1

(0.49)

31

(15.20)

110

(53.92)

62

(30.39)

4.14 0.68 มาก

3. ปริมาณเนื้อหามีเพียงพอกับ

ความต้องการ

0

(0.00)

4

(1.96)

22

(10.78)

113

(55.39)

65

(31.86)

4.17 0.69 มาก

4. มีการจัดล�าดับเนื้อหาเป็นหมวด

หมู่ง่ายต่อการค้นหาและท�าความ

เข้าใจ

0

(0.00)

2

(0.98)

25

(12.25)

103

(50.49)

74

(36.27)

4.22 0.69 มาก

5. มีความน่าเชื่อถือสามารถท�าการ

ซื้อขายได้

0

(0.00)

3

(1.47)

20

(9.80)

110

(53.92)

71

(34.80)

4.22 0.68 มาก

6. การจัดรูปแบบเว็บไซต์ง่ายต่อ

การใช้งาน

0

(0.00)

5

(2.45)

29

(14.22)

104

(50.98)

66

(32.35)

4.13 0.74 มาก

7. หน้าโฮมเพจมีความสวยงามทัน

สมัยน่าสนใจ

0

(0.00)

2

(0.98)

35

(17.16)

101

(49.51)

66

(32.35)

4.13 0.72 มาก
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ประเด็นค�าถาม
ความพึงพอใจร้อยละแบ่งตามช่วงคะแนน

S.D.
ระดับความ

พึงพอใจ1 2 3 4 5

8. สีพื้นหลังกับสีอักษรมีความ

เหมาะสมต่อการอ่าน

0

(0.00)

0

(0.00)

32

(15.69)

104

(50.98)

68

(33.33)

4.18 0.68 มาก

9. ภาพกับเนื้อหามีความสอดคล้อง

กันและสามารถสื่อความหมายได้

0

(0.00)

0

(0.00)

33

(16.18)

111

(54.41)

60

(29.41)

4.13 0.66 มาก

10. เมนูต่าง ๆ ในเว็บไซต์ใช้งานง่าย 0

(0.00)

2

(0.98)

37

(18.14)

98

(48.04)

67

(32.84)

4.13 0.73 มาก

11. ขั้นตอนการซื้อขายเข้าใจง่าย 0

(0.00)

1

(0.49)

35

(17.16)

112

(54.90)

56

(27.45)

4.09 0.68 มาก

12. เนื้อหามีประโยชน์ต่อผู้ใช้งาน

และสามารถน�าไปพัฒนาทาง

ธุรกิจได้

0

(0.00)

0

(0.00)

19

(9.31)

114

(55.88)

71

(34.80)

4.25 0.61 มาก

13. สามารถเป็นแหล่งความรู้ได้ 0

(0.00)

2

(0.98)

20

(9.80)

113

(55.39)

69

(33.82)

4.22 0.65 มาก

14. เป็นช่องทางในการ

ประชาสัมพันธ์และการขาย

สินค้าออนไลน์

0

(0.00)

1

(0.49)

19

(9.31)

114

(55.88)

70

(34.31)

4.24 0.63 มาก

ความพึงพอใจเฉลี่ยรวมทุกข้อ 4.18 0.67 มาก

จากตารางที่ 2 ความพึงพอใจเฉลี่ยรวมทุกข้อ เท่ากับ 4.18 อยู่ในเกณฑ์ระดับความพึงพอใจระดับมาก และ S.D. รวมเฉลี่ยทุกข้อ 

0.67 ซึง่พบว่าค่าคะแนนเฉล่ียความพงึพอใจในด้านเนือ้หามปีระโยชน์ต่อผูใ้ช้งานและสามารถน�าไปพฒันาทางธรุกจิได้ มากทีสุ่ด เท่ากบั 4.25 

อยู่ในเกณฑ์ของระดับความพึงพอใจระดับมาก รองลงมา ด้านการเป็นช่องทางในการประชาสัมพันธ์และการขายสินค้าออนไลน์ มีค่าเฉลี่ย

เท่ากับ 4.24 อยู่ในเกณฑ์ของระดับความพึงพอใจระดับมาก ด้านมีการจัดล�าดับเนื้อหาเป็นหมวดหมู่ง่ายต่อการค้นหาและท�าความเข้าใจ  

ด้านมีความน่าเชื่อถือสามารถท�าการซ้ือขายได้ และด้านสามารถเป็นแหล่งความรู้ได้ มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.22 อยู่ในเกณฑ์ของระดับความ 

พึงพอใจระดับมาก ด้านเนื้อหามีความชัดเจน ถูกต้อง น่าเช่ือถือ มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.20 อยู่ในเกณฑ์ของระดับความพึงพอใจระดับมาก  

ด้านสีพื้นหลังกับสีอักษรมีความเหมาะสมต่อการอ่าน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.18 อยู่ในเกณฑ์ของระดับความ พึงพอใจระดับมาก ด้านปริมาณ

เนื้อหามีเพียงพอกับความต้องการ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.17 อยู่ในเกณฑ์ของระดับความพึงพอใจระดับมาก ด้านการประชาสัมพันธ์ข้อมูล

ผลติภณัฑ์ภาพในเวบ็ไซต์มคีวามเหมาะสมน่าสนใจ มค่ีาเฉล่ียเท่ากบั 4.14 อยูใ่นเกณฑ์ของระดบัความพงึพอใจระดบัมาก ด้านการจัดรปูแบบ

เว็บไซต์ง่ายต่อการใช้งาน ด้านหน้าโฮมเพจมีความสวยงามทันสมัยน่าสนใจ ด้านภาพกับเน้ือหามีความสอดคล้องกันและสามารถสื่อความ

หมายได้ และด้านเมนูต่าง ๆ ในเว็บไซต์ใช้งานง่าย มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.13 อยู่ในเกณฑ์ของระดับความพึงพอใจระดับมาก และด้านขั้นตอน

การซื้อขายเข้าใจง่าย มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.09 อยู่ในเกณฑ์ของระดับความพึงพอใจระดับมาก

อภิปรายผล สรุปและข้อเสนอแนะ 

จากวัตถุประสงค์การวิจัย ในการออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์จ�าหน่ายผลิตภัณฑ์กลุ่มทอหางอวนแบบ คณะผู้วิจัยได้ออกแบบและ

พัฒนาระบบ โดยวเิคราะห์ข้อมูลจากความต้องการของผูใ้ช้ ซึง่พฒันาเป็นเวบ็แอปพลิเคชนัโดยใช้โปรแกรมส�าเรจ็รปูในกลุ่ม WordPress และ

ใช้ปลั๊กอิน WooCommerce ที่รองรับการซื้อขายออนไลน์ ซึ่งได้ผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากผู้ใช้งานเว็บไซต์จ�าหน่ายผลิตภัณฑ์กลุ่มทอหาง

อวน ดังนี้ ระบบที่พัฒนาขึ้นมีเนื้อหามีประโยชน์ต่อผู้ใช้งานและสามารถน�าไปพัฒนาทางธุรกิจได้ เป็นช่องทางในการประชาสัมพันธ์และการ

ขายสินค้าออนไลน์
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มีการจัดล�าดับเน้ือหาเป็นหมวดหมู่ง่ายต่อการค้นหาและท�าความเข้าใจ มีความน่าเชื่อถือสามารถท�าการซื้อขายได้ สามารถเป็น

แหล่งความรู้ได้ สอดคล้องกับ (วัชระ ชนาชน และคณะ, 2563) และ (Kuo, H. M., & Chen, C. W.,2011) ที่กล่าวว่าข้อมูลที่น�าเสนอต้องมี

ความถูกต้อง ครบถ้วน เข้าใจง่าย

เอกสารอ้างอิง 

วัชระ ชนาชน, วรวิทย์ แสงพรหม, ศศิพัชร บุญขวัญ, และนิภารัตน์ นักตรีพงศ์. (2563) การพัฒนาเว็บไซต์เพื่อหน่ายผลิตภัณฑ์เห็ดหลินจื

อออนไลน์ กรณีศึกษาวิสาหกิจชุมชนหนานตาทองฟาร์ม. การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 30 ประจ�าปี 

2563 และการประชุมวิชาการระดับชาติ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ครั้งที่ 1 (น. 1458-1464). สถาบันวิจัยและพัฒนา 

มหาวิทยาลัยทักษิณ.

King, D. (2017). The Complete Website Planning Guide: A step by step guide for website owners and agencies on how 

to create a practical and successful scope of works for your next web design project. Ireckon Publishing.

Kuo, H. M., & Chen, C. W. (2011). Application of quality function deployment to improve the quality of Internet shop-

ping website interface design. International Journal of Innovative Computing, Information and Control, 7(1), 

253-268.
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การพัฒนาระบบบันทึกข้อมูลลงใน Google Form แบบอัตโนมัติ โดยใช้วิธีการของ RPA 

(Robotic Process Automation) 

Developing an automated system for saving data into Google Forms

นพดล สิทธิเลิศ1 และ ดร.สมจัย นามวงษา2  

Noppadon Sittilears1 and Dr. Somjai Namwongsa2

สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจดิจิทัล คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธนบุรี

บทคัดย่อ 

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อการพัฒนาระบบบันทึกข้อมูลลงใน Google Form แบบอัตโนมัติิ ที่ใช้เทคโนโลยีประมวลผลแบบ

อัตโนมัติที่เรียกว่า RPA (Robotic Process Automation) ซึ่งสามารถสร้างหุ่นยนต์หรือ AutoBot ขึ้นมาท�างาน ตาม Pattern ที่ก�าหนด

เอาไว้ได้ โดย AutoBot แต่ละตัวท่ีสร้างขึ้นมาจะท�างานได้ตาม Pattern ที่ถูกก�าหนดเอาไว้แตกต่างกัน เพื่อน�าไปใช้ในการท�างานซ�้าๆ  

งานที่มีกระบวนการเกิดข้ึนซ�้า ๆ เช่นการกรอกข้อมูลเข้าสู่ระบบ การกรอกข้อมูลลงเว็บไซด์ เป็นต้นผู้วิจัยได้ศึกษาและสร้าง Pattern 

ที่สามารถน�าข้อมูลจากไฟล์ที่อยู่ในรูปแบบของ CSV(Common Separated Value) มาบันทึกลงใน Google Form แบบอัตโนมัติ  

จากการสร้าง Pattern เพื่อให้ AutoBot ท�างานตาม Pattern และได้ทดสอบกับข้อมูลจ�านวน 100 Record

ผลการวิจัย พบว่า AutoBot สามารถท�าการน�าข้อมูลจากไฟล์ที่อยู่ในรูปแบบของ CSV(Common Separated Value) มาบันทึก

ลงใน Google Form ได้อย่างรวดเร็วและต่อเนื่อง โดยเฉลี่ยเวลาที่ใช้ในการบันทึกข้อมูลของ AutoBot อยู่ที่ใช้เวลาประมาณ 6.8 วินาที  

เมือ่เปรยีบเทยีบกบับคุลากรทัว่ไปใช้เวลาประมาณ 27.00 วนิาท ีทัง้นีป้ระสทิธภิาพของ AutoBot นัน้ ขึน้อยูกั่บความเรว็ของหน่วยประมวล

ผล หน่วยความจ�าของเครื่องคอมพิวเตอร์ที่น�ามาใช้งาน และความเร็วของระบบอินเทอร์เน็ต

ค�าส�าคัญ: บันทึกข้อมูลแบบอัตโนมัติ, RPA 

Abstract 

This research aims to develop a system to automatically save data into Google Forms. That uses an  

automated processing technology known as RPA (Robotic Process Automation), which can create a robot or AutoBot 

to perform various tasks according to a specified pattern. Each AutoBot created will work according to the pattern. 

that have been set differently to be used in repetitive work Tasks with repetitive processes, such as filling in login 

information Filling out information on the website, etc. These tasks are all using personnel to work. The researcher has 

developed a system. To work instead of personnel who have to do that work.

The researchers studied and created a pattern that could take data from a CSV (Common Separated Value) 

file and automatically save it in a Google Form. The pattern was created so that AutoBot would follow the pattern 

and tested it on 100 data. Record found that AutoBot was able to quickly and seamlessly capture data from CSV 

(Common Separated Value) files into Google Forms. The average AutoBot recording time is approximately 6.8 seconds, 

compared to 27.00 seconds for an average worker. AutoBot’s performance depends on the processor speed. used 

computer memory and the speed of the internet as well

Keywords: Automatic data recording, RPA
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บทน�า 

จากกระบวนการด้านการจัดการข้อมูลเป็นภาระของหลายๆ องค์กร เนื่องจากกระบวนการเหล่านี้ที่ต้องเกิดขึ้นซ�้าๆ เป็นรายวัน, 

รายสัปดาห์ หรือรายเดือนนั้นถือเป็นงานที่ผิดพลาดไม่ได้ และปริมาณข้อมูลที่มากขึ้น ตามการเติบโตของธุรกิจ แต่ด้วยปกติของพนักงาน

ความผดิพลาดในการป้อนข้อมลูนีก้เ็กดิขึน้ได้ และด้วยข้อมลูปรมิาณมหาศาล กบัข้อจ�ากัดทางด้านเวลาในการท�างาน กท็�าให้ความเครยีดใน

การท�างานเกิดขึ้น มีความผิดพลาดมากขึ้น และความสุขในการท�างานน้อยลง (STelligence, 2019) 

จากปัญหาดังกล่าวผู้วิจัย ได้มีการศึกษา ระบบ RPA ย่อจาก Robotic Process Automation ซึ่ง วิไลพร ทวีลาภพันทอง (2560) 

ได้กล่าวไว้ว่า วิวัฒนาการ ของระบบอัตโนมัติ เก่ียวกับ “กระบวนการท�างานแบบอัตโนมัติ (Robotic Process Automation: RPA)”  

(วิไลพร-ทวีลาภพันทอง, 2560) เป็นระบบซอฟต์แวร์ที่มีความสามารถในการจัดการ ข้อมูลจ�านวนมาก ใช้งบประมาณในการลงทุนไม่มาก 

และใช้งานง่าย มีองค์กรภาคธุรกิจลงทุนน�า RPA ไปใช้ในการด�าเนินธุรกิจ ซึ่งเป็นระบบที่สามารถท�างานได้อย่างอัตโนมัติ ท�างานได้อย่างต่อ

เนือ่ง และสามารถท�างานแทนบคุลากรได้ ผูว้จิยัได้พฒันา Robot หรอื AutoBot ขึน้มาเพือ่มาใช้ทดสอบการท�างานโดยอัตโนมตัใินการบนัทกึ

ข้อมูลลงใน Google Form แบบอัตโนมัติ ให้ถูกต้องและมีประสิทธิภาพ โดยระบบที่ได้พัฒนาขึ้นจะท�างานร่วมกับฐานข้อมูล รูปแบบตาราง

งาน(Excel) 

วัตถุประสงค์ 

เพือ่พฒันา AutoBot ทีส่ามารถน�าข้อมลูจากไฟล์ทีอ่ยูใ่นรปูแบบของ CSV (Common Separated Value) มาบนัทกึลงใน Goog-

le Form ที่สามารถบันทึกข้อมูลและท�างานแทนพนักงานได้ 

ขอบเขตของการวิจัย

1. โปรแกรม Microsoft Excel สร้างฐานข้อมูลที่เก็บข้อมูลที่จะกรอกลงใน Google Form 

2. โปรแกรม UIPath Studio สร้าง Pattern ให้โปรแกรมท�างานแบบอัตโนมัติ 

3. โปรแกรม Google Form ใช้สร้าง Form เพื่อใช้ในการกรอกข้อมูล

การทบทวนวรรณกรรม 

1. RPA (Robotic Process Automation) 

 RPA (Robotic Process Automation) (STelligence-Team, 2015)ก็คอืโปรแกรมทีช่่วยสามารถสร้างหุน่ยนต์หรอื Bot ขึน้

มาท�างานต่างๆ ตาม Pattern ที่ก�าหนดเอาไว้ได้ โดย Bot แต่ละตัวที่สร้างขึ้นมานั้นก็จะท�างานได้ตาม Pattern ที่ถูกก�าหนดเอาไว้แตกต่าง

กันไป เพื่อน�าไปใช้ในการท�างานซ�้าๆ ในรูปแบบที่แตกต่างกัน ท�าให้แทนที่พนักงานจะต้องท�างานนั้น ๆ ด้วยตนเอง ก็เรียกใช้งาน AutoBot 

ให้ท�างานนั้น ๆ แทนตนเองได้

 จาก RPA Thailand ได้กล่าวว่า ระบบการท�างานอัตโนมัติแบบหุ่นยนต์ หรือ RPA ไม่ได้เป็นเทคโนโลยีใหม่อะไรมากมาย

เท่ากับที่มันเป็นแอพพลิเคชั่นส�าหรับกลุ่มปัญหาใหม่ ๆ ในอดีตเทคโนโลยีสารสนเทศถูกน�ามาใช้ส�าหรับการประมวลผล การส่งและควบคุม

ข้อมูลอยู่แล้ว ส่วนการน�าเข้าข้อมูล การวัดผล และการตรวจสอบข้อมูลทั้งก่อนและหลังการประมวลผล โดยปกติแล้วจะท�าโดยมนุษย์  

ซึ่งจะเห็นได้ว่าไม่ว่าจะเป็นการยืนต่อแถวในธนาคาร หรือแถวที่เคาน์เตอร์ตั๋วเครื่องบินที่สนามบิน หรือแถวจ่ายเงินในร้านสะดวกซื้อ ก็ยังคง

มีพนักงานหลายล้านคนทั่วโลกที่ต้องใช้เวลาในแต่ละวันของตัวเองยืนอยู่หน้าจอคอมพิวเตอร์และช่วยให้เกิดการประมวลผลข้อมูล RPA นั้น

เป็นได้มากกว่าแค่การลดต้นทนุ เพราะมนัช่วยให้องค์กรต่าง ๆ  สามารถปรบัการจดัวางบคุลากรการท�างานใหม่ ให้ท�างานทีม่มีลูค่าเพิม่สงูขึน้ 

ซึง่เป็นงานทีต้่องการการตดัสนิใจ ความเข้าอกเข้าใจผูอ้ืน่ และความสามารถในการคดิ โดยงานเหล่านีเ้ป็นงานทีเ่ครือ่งจกัรต่าง ๆ  ยงัไม่พร้อม

ที่จะท�า ประโยชน์ของการใช้ RPA ไม่กระทบกับการท�างานของระบบปัจจุบัน ไม่จ�าเป็นต้องปรับรื้อระบบใหม่ ไม่กระทบกับการควบคุม 

รายงาน การตรวจสอบ และงานอื่น ๆ ที่ท�าอยู่ในปัจจุบัน ปรับปรุงการท�างานได้ในทันที น�าระบบไปใช้ได้ช้า/เร็วตามที่บริษัทต้องการ

 RPA ย่อมาจาก Robotic Process Automation (PRAThai, 2020) เป็นระบบซอฟต์แวร์ทีเ่ปรยีบเสมอืนเป็นหุน่ยนต์ซอฟต์แวร์ 

(Robot) ท�าหน้าทีแ่ทนมนษุย์ มคีวามสามารถในการบริหารจดัการข้อมลูทีม่รูีปแบบต่างๆจ�านวนมาก และประเภทงานทีต้่องท�าซ�า้ๆ ด้วยรปู

แบบเหมอืนเดมิ ซึง่ได้น�ามาใช้ในการด�าเนนิงานและเปลีย่นแปลงข้อมลูพืน้ฐาน เช่น เอกสารใบวางบลิ (Billing Note), ใบก�ากบัภาษ ี(Tax-In-

voice) และการตรวจสอบการบันทึกต่างๆ รวมไปถึงงานเอกสาร อาทิเช่น Word, Excel เป็นต้น

 กล่าวได้ว่า RPA เป็นกระบวนการท�างานแบบอัตโนมัติ ที่สามารถเข้ามาท�างานที่เกิดขึ้นซ�้าๆ เช่น งานกรอกข้อมูลลงระบบ

ต่างๆ หรืองานที่ท�ากับระบบคอมพิวเตอร์แบบซ�้าๆ มีกระบวนการเหมือนเดิมทุกครั้ง สามารถที่จะออกแบบกระบวนการท�างานเพื่อให้  

หุ่นยนต์ซอฟต์แวร์ (Robot) ท�างานแทน 
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2. UiPATH 

 UIPATH (gorpa_admin, 2019) เป็นซอฟต์แวร์ตัวหนึ่งที่ใช้งานได้ แม้ไม่มีความรู้ด้าน Programer หรือ มีความรู้เรื่อง

คอมพิวเตอร์ไม่มาก ก็สามารถใช้งานโปรแกรมนี้ได้ เพราะการท�างานหลักในหน้า Design ของ โปรแกรม UiPath เป็นการ Drag and Drop 

Activities มาในหน้า Design สามารถใช้งานได้ และมีใช้ค�าสั่งที่น้อย UiPath ก็เป็นผู้น�าทางด้าน RPA องค์กรที่น�า RPA ไปใช้ได้อย่างมี

ประสิทธิภาพจะสามารถวางก�าลังบุคลากรใหม่ในบทบาทของงานท่ีเพิ่มมูลค่าได้ ซึ่งจะสามารถเพิ่ม ROI ความพึงพอใจของพนักงาน และ

ความพึงพอใจของลูกค้า RPA เป็นสิ่งจ�าเป็นต่อองค์กรในการพยายามท�าให้ Machine Learning (ML) และ Artificial Intelligence (AI) 

เกดิประโยชน์สงูสดุในอนาคต ส่วนเรือ่งการสัง่งานหรอืควบคมุการท�างานของ RPA และความพยายามในการใช้ AI จะถกูกล่าวถงึในภายหลงั

 AutoBot จาก UiPath (RPA.Thailand, 2559) ได้รับการออกแบบมาเพื่อติดตั้งบน Windows desktops และ Servers  

ที่ซึ่ง AutoBot เหล่าน้ันสามารถน�าเอางานทีปกติท�าบนหน้าจอนั้นมาท�าเอง โดย AutoBot เหล่านี้ถูกควบคุมโดยอีกโพรเซส คือ  

Orchestrator ซึ่งจะสั่งให้ AutoBot ตอบสนองต่อเหตุการณ์ต่าง ๆ UiPath นั้นก�าลังขยายตัวอย่างรวดเร็วไปสู่ปัญญาประดิษฐ์ (Artificial 

Intelligence) และก็ก�าลังเน้นไปที่เครื่องมือ แมชชีนวิชั่น ที่สามารถดึงเอาข้อมูลออกมาจากรูปภาพหรือสกรีนช็อต ซึ่งส่วนใหญ่จะเน้นไปที่

การการแปลงไฟล์ภาพเป็นตวัอกัษร (Optical Character Recognition) เพือ่แปลงตวัอกัษรและตวัเลขให้อยูใ่นรปูแบบทีค่อมพวิเตอร์สามารถ

เข้าใจได้

 กล่าวได้ว่า UiPATH เป็นโปรแกรมที่สามารถสร้างรูปแบบหรือ Pattern ออกมาเป็นขั้นตอนการท�างานของระบบ ที่สามารถ

ก�าหนดเหตุการณ์ให้กับระบบได้ว่า แต่ละขั้นตอนต้องท�าอะไรอย่าง และสามารถก�าหนดล�าดับของขั้นตอนได้ว่าขั้นตอนใดควรท�าก่อน 

เมื่อท�าการพัฒนาระบบแล้วสามารถสั่งให้ระบบท�างานได้ทันที ระบบจะท�างานแบบอัตโนมัติไปจนกว่าจะมีการสั่งให้หยุดจากผู้ใช้งานระบบ 

หรือหยุดเมื่อระบบได้ท�างานกับข้อมูลในฐานข้อมูลจนครบทุกแถว 

3. Google Form 

 Google Form (Technology.Land.Bangkok, 2019) เป็นส่วนหนึ่งในบริการของกลุ่ม Google Docs ที่ช่วยให้เราสร้าง

แบบสอบถามออนไลน์ หรือใช้ส�าหรับรวบรวมข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว โดยที่ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย ในการใช้งาน Google Form ผู้ใช้สามารถน�า

ไปปรับประยุกต์ใช้งานได้หลายรูปแบบอาทิ เช่น การท�าแบบฟอร์มส�ารวจความคิดเห็น การท�าแบบฟอร์มส�ารวจความพึงพอใจ การท�าแบบ

ฟอร์มลงทะเบียน และการลงคะแนนเสียง เป็นต้น

4. ไมโครซอฟท์ เอ็กซ์เซล (อังกฤษ: Microsoft Excel 2016) 

 ไมโครซอฟท์ เอ็กซ์เซล (ไมโครซอฟต์, 2564)เป็นโปรแกรมประเภทตารางการค�านวณ (สเปรดชีต) พัฒนาโดยบริษัทไมโคร

ซอฟท์ และเป็นโปรแกรมหนึง่ในชดุไมโครซอฟท์ ออฟฟิศ ส�าหรบัจดัการและค�านวณข้อมลูในรปูแบบตาราง อกีทัง้สามารถจดัท�ากราฟ แผนภมูิ

เพื่อแสดงผลข้อมูลได้ โดยเวอร์ชันล่าสุดคือ ไมโครซอฟท์ เอกซ์เซล 2016 (Microsoft Excel 2016) ไมโครซอฟท์ เอกซ์เซล เป็นโปรแกรม

ที่ได้รับความนิยมในด้านการการค�านวณทางคณิตศาสตร์โดยใช้ฟังก์ชันพื้นฐาน บวก ลบ คูณ หาร ยกก�าลัง รวมถึงฟังก์ชันทางคณิตศาสตร์

ระดับสูง เช่น Modulo, ตรีโกณมิติ (Sin Cos Tan) ฟังก์ชันทางสถิติ เช่น ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ฟังก์ชันทางการเงิน เช่น การคิดค่าเสื่อม

ราคา, การค�านวณค่าปัจจุบัน ฟังก์ชันในการตัดต่อค�า

 ผูว้จิยัได้ใช้โปรแกรม ไมโครซอฟท์ เอ็กซ์เซล มาใช้ในการจดัเกบ็ข้อมลูเป็นฐานข้อมลู เป็นโปรแกรมทีน่ยิมใช้งานอย่างแพร่หลาย 

วิธีการด�าเนินงาน 

1. ศึกษาข้อมูลในการท�าวิจัย

 โปรแกรม UiPath Studio เป็นระบบการท�างานแบบ อัตโนมัติ โดยการใช้ AutoBot ในที่นี้ หมายถึง (Software Robot)  

ซึ่งช่วยเพิ่ม ประสิทธิภาพ ในการท�างาน ให้มากขึ้น อีกทั้งยังช่วยประหยัด ทรัพยากร ทั้งคน และเวลา ได้น�าโปรแกรมนี้มาสร้าง Pattern 

เพื่อให้ AutoBot ท�างานตาม Pattern ที่ได้สร้างไว้ โดยจะให้ AutoBot ท�าตามล�าดับที่ได้ก�าหนดไว้ เมื่อ AutoBot ท�าตามล�าดับจนครบ  

ก็จะย้อนกลับไปเริ่มต้นใหม่ ดังรูปที่ 1
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รูปที่ 1 แสดง Pattern การท�างานของ AutoBot

 โดยผู้วิจัยได้ท�าการทดสอบระบบกับข้อมูลดังต่อไปนี้ 1. Full Name เป็นชื่อ – สกุล 2. Mobile เป็น หมายเลขโทรศัพท์ 

3. University Name เป็นสภาบันที่สังกัด 4. Email Id เป็น อีเมล 5. Degee เป็นสาขาที่จบ และมีตัวอย่างข้อมูล ดังรูปที่ 2

รูปที่ 2 แสดงตัวอย่างข้อมูลที่ใช้ในการทดสอบระบบ

2. วิเคราะห์ระบบ

 ผู้วิจัยด�าเนินการวิเคราะห์ขั้นตอน ที่จะให้ AutoBot ท�าตามค�าสั่ง คือ น�า File ข้อมูลที่อยู่ในรูปแบบของ CSV (Common 

Separated Value) เป็นข้อมูลที่จะน�ามาบันทึกลงใน Google Form น�าเข้ามาในระบบให้ AutoBot ท�าการอ่านข้อมูล AutoBot น�าข้อมูล

ที่ได้จากการอ่าน File มาบันทึกลงใน Google Form จนครบทุกแถวข้อมูลใน File นั้น AutoBot ก็จะหยุดท�างานทันที

3. การท�างานของ AutoBot

 การออกแบบขอบเขตของฟังก์ชนัของ AutoBot มขีัน้ตอนท�างานดงันี ้เร่ิม AutoBot จากนัน้ AutoBot ท�าการอ่าน file CSV 

แล้ว AutoBot ท�าการเปิด Browser Google Form ท�าการตรวจสอบว่า CSV อ่าน Record สุดท้ายหรือไม่ ถ้าไม่ใช่ AutoBot จะท�าการ

กรอกข้อมูลลงใน Form แล้วท�าการบันทึกข้อมูลลงฐานข้อมูล Google Form แล้ว AutoBot กลับไปอ่าน File CSV แต่อ่าน File CSV 

ทั้งหมดแล้ว AutoBot จะหยุดท�างานทันที (Edureka, 2017) ดังรูปที่ 3
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รูปที่ 3 แสดงขั้นตอนการท�างานของ AutoBot

ผลการด�าเนินงาน 

ผู้วิจัยได้ท�าการสร้าง Form เพื่อใช้ในการกรอกข้อมูล ดังรูปที่ 4

รูปที่ 4 แสดงหน้า FORM ที่ใช้ในการกรอกข้อมูล

 ในรปูที ่4 แสดงหน้าจอทีจ่ะต้องท�าการกรอกข้อมลูลงไปประกอบด้วย Full Name , Mobile Number , University Name, 

Email ID และ Degree โดย Autobot จะท�าการกรอกข้อมูลรายชื่อ ทีละ 1 รายชื่อ ผู้วิจัยได้ทดสอบกับข้อมูลจ�านวน 100 รายชื่อ 

พบว่า AutoBot สามารถท�าการน�าข้อมูลจากไฟล์ที่อยู่ในรูปแบบของ CSV(Common Separated Value) มาบันทึกลงใน Google Form 
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ได้อย่างรวดเร็วและต่อเน่ือง โดยเฉลี่ยเวลาท่ีใช้ในการบันทึกข้อมูลของ AutoBot อยู่ที่ประมาณ 6.8 วินาที เมื่อเปรียบเทียบกับพนักงาน

ทั่วไปใช้เวลาเฉลี่ยประมาณ 27.00 วินาที ท้ังน้ีประสิทธิภาพการท�างานของ AutoBot นั้นขึ้นอยู่กับความเร็วของหน่วยประมวลผล 

หน่วยความจ�าของเครื่องคอมพิวเตอร์ที่น�ามาใช้งาน และความเร็วของระบบอินเทอร์เน็ตด้วย ดังรูปที่ 5 แสดงการเปรียบเทียบการท�างาน

รูปที่ 5 แสดงการเปรียบเทียบการท�างาน

อภิปรายผล สรุป

จากผลการทดสอบให้ Autobot จะท�าการกรอกข้อมูล โดยทดสอบกับข้อมูลจ�านวน 100 Record จะได้ว่า Autobot สามารถ

ท�าการกรอกข้อมูลได้อย่างรวดเรว็และถกูต้อง สามารถท�างานได้อย่างต่อเนือ่งตลอดเวลา ไม่มกีารหยดุพกั และสามารถท�างานแทนบคุคลใน

การกรอกข้อมลูได้ เนือ่งจากเป็นระบบคอมพวิเตอร์สามารถท�างานตลอด 24 ชัว่โมงไม่มกีารหยดุพกั ระบบนีจ้งึเหมาะกบังานทีเ่กดิขึน้เหมอืน

กันและมีการท�าซ�้าๆ

ข้อเสนอแนะ

งานวิจัยนี้สามารถน�าไปใช้ประโยชน์ในการกรอกข้อมูล โดยเฉพาะธุรกิจที่ต้องมีกรอกข้อมูลลงสู่ระบบ สามารถปรับใช้ได้ อีกทั้งยัง

สามารถปรับใช้กับฐานข้อมูลอื่นๆ ที่ไม่ใช่ Microsoft Excel หรือสามารถน�าแนวคิด ไปสร้างเป็นระบบอัตโนมัติที่มีการท�างานซ�้าๆ ได้
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การพัฒนาโมบายแอปพลิเคชันประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยว อ�าเภอท่าลี่ จังหวัดเลย

Mobile Application Development for Public Tourist Attractions in Tha Li, Loei

นัจนันท์ อักษร1, กิติยากร วันทอง2, วัชรีภรณ์ ดีสุทธิ3, ภัทรณัฐสุดา จารุธีรพันธุ์4

Natchanan Aksorn1, Kitiyakorn Wuntong2, Watchareeporn Deesutti3, 

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจดิจิทัล คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

บทคัดย่อ 

ปัจจุบันความนิยมในการเข้าถึงสื่อประชาสัมพันธ์ได้ปรับเปล่ียนรูปแบบจากเดิมที่อยู่ในรูปแบบของสื่อส่ิงพิมพ์ มาเป็นรูปแบบ

ออนไลน์ โดยโทรศัพท์เคลื่อนท่ีได้เป็นอุปกรณ์หลักในการค้นหาข้อมูล และเข้าถึงส่ือประสาสัมพันธ์ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ดังนั้นการ

ประชาสมัพนัธ์แหล่งท่องเทีย่วจงึจ�าเป็นต้องปรบัให้อยูใ่นรปูแบบทีท่นัสมยัและสามารถเข้าถงึได้ง่าย งานวจิยันีม้วีตัถปุระสงค์เพือ่การพฒันา

โมบายแอปพลิเคชันประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยว อ�าเภอท่าลี่ จังหวัดเลย และเพื่อศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้งาน โดยงานวิจัยครั้งนี้ใช้

กลุม่ตวัอย่างคอืนกัท่องเทีย่วและคนในชมุชน จ�านวน 120 คน ซึง่ผลการวจิยัพบว่า 1) โมบายแอปพลิเคชัน ทีพ่ฒันาบนระบบปฏิบตักิารแอน

ดรอยด์ สามารถแสดงข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว แสดงข้อมูลร้านอาหาร แสดงข้อมูลที่พัก แสดงข้อมูลสินค้า แสดงข้อมูลข่าวประชาสัมพันธ์จาก

เวบ็ไชต์ และค้นหาสถานทีต่่างๆได้ 2) ผลการศกึษาด้านความพงึพอใจจากผู้ใช้พบว่า มรีะดับความพงึพอใจในระดบัมาก โดยมค่ีาเฉลีย่เท่ากบั 

4.44 และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.34 ซึ่งอยู่ในเกณฑ์ที่มาก

ค�าส�าคัญ: โมบายแอปพลิเคชัน ประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยว การท่องเที่ยวชุมชน

Abstract 

Currently, the popularity of access to public relations media has changed from print media to online  

applications. The mobile phone can be the primary device for searching for information and access to media through 

the internet. Therefore, tourism promotion needs to be adapted to be modern and easily accessible. This research 

aims to develop a mobile application to publicize tourist attractions in Thali District, Loei Province, and study user 

satisfaction. There were 120 samples of tourists and people in the community. The research results were as follows: 

1) the mobile application for tourist attractions in Thali District has been designed and developed to be a mobile-based 

application to increase customer service potential. The system shows information consist of restaurants,  

accommodations, public information, and community products. 2) The study results on satisfaction had a high level 

of overall satisfaction with a mean of 4.44, the standard deviation of 0.34 is very high.

Keywords: Mobile Application, Public Tourist Attractions, Community-Based Tourism

บทน�า 

ปัจจบุนัมนษุย์ได้มกีารพฒันาเทคโนโลยหีลายด้านทีเ่ข้ากบัยคุสมยั เช่น การพฒันาโมบายแอปพลิเคชนั ท่ีใช้งานบนโทรศพัท์เคลือ่นที่

เพือ่รองรบัความสะดวกสบาย ความรวดเรว็ในการสือ่สาร มกีารคดิค้นและพฒันาให้เข้ากบัความต้องการ ความก้าวหน้าของเทคโนโลยที�าให้

ข้อมูลข่าวสารและความรู้ซึ่งประกอบกันเป็น “สารสนเทศ” นั้น สามารถลื่นไหลได้สะดวกรวดเร็ว จนประยุกต์ใช้ได้อย่างกว้างขวาง ตั้งแต่

ระดับบุคคลขึ้นไปถึงระดับองค์กร อุตสาหกรรม ภาคสังคม ตลอดจนในระดับประเทศและระหว่างประเทศ จนกระทั่งภาวะ “ไร้พรมแดน” 

อนัเนือ่งมาจากอทิธพิลของเทคโนโลยสีารสนเทศดงักล่าว อนัเนือ่งมาจากอทิธพิลของเทคโนโลยสีารสนเทศดงักล่าว จงึได้เกดิการเรยีนรูแ้ละ

พัฒนาระบบโมบายแอปพลิเคชั่นเพื่อตอบสนองต่อการใช้งานในรูปแบบต่างๆ (ไพรัช ธัชยพงษ์และพิเชษ ดุรงคเวโรจน์, 2558)

1 Department of digital business computer, Faculty of management science, Loei Rajabhat University, Frem0992094813@gmail.com
2 Department of digital business computer, Faculty of management science, Loei Rajabhat University, kikiwt03@gmail.com
3 Department of digital business computer, Faculty of management science, Loei Rajabhat University, watchareeporn.dee@lru.ac.th
4 Department of digital business computer, Faculty of management science, Loei Rajabhat University, phatnutsooda.jar@lru.ac.th
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การสือ่สารปัจจบัุนประชากรส่วนใหญ่จะใช้สมาร์ทโฟนหรอืโทรศัพท์เคลือ่นทีใ่นการสือ่สารไม่ว่าจะเป็นการสือ่สารทางด้าน การส่ง

ข้อความ การส่งรูปภาพ การโทรศัพท์หรือวิดีโอคอลแบบเห็นหน้า ประชากรส่วนใหญ่ใช้อินเทอร์เน็ตเพื่อกิจกรรมด้าน สื่อสังคมออนไลน์ 

(Social Network) ประกอบด้วย เฟสบุ๊ค (Facebook), ทวิตเตอร์ (Twitter), กูเกิล พลัส (Google Plus), ไลน์ (LINE) และอินสตาแกรม 

(Instagram) เพือ่ใช้ในการดาวน์โหลด รปูภาพ หนงั วดีโีอ เพลง เกม ดหูนงัฟังเพลง และอพัโหลดข้อมลูต่างๆ บนเวบ็ไซต์ นอกจากนีป้ระชากร

ส่วนใหญ่ใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่เพื่อใช้บริการฟังก์ชันและใช้บริการข้อมูล Internet เช่น อีเมล (e-mail), สื่อสังคม (social media) เป็นต้น 

อ�าเภอท่าลี่ จังหวัดเลย มีค�าขวัญประจ�าอ�าเภอที่กล่าวว่าท่าลี่คือ “ดินแดนแห่งสัจจะและไมตรี” ซึ่งมีพระธาตุสัจจะที่ประดิษฐาน

อยู่ที่วัดลาดปู่ทรงธรรม ถือเป็นเมืองแห่งธรรมะ มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองที่นอกจากจะมีสถานที่ท่องเที่ยวที่มีความสวยงาม และมีความ

ส�าคัญ ภายในอ�าเภอ เช่น สะพานมิตรภาพ ไทย-ลาว ที่ข้ามล�าน�้าเหือง บ้านนากะเซ็ง หรือบรรยากาศแบบขุนเขาและสายน�้าพรมแดนไทย-

ลาว อย่าง “แก่งโตน” นอกจากนั้นยังมีแหล่งท่องเที่ยวอื่นๆ ที่มีความน่าสนใจและเหมาะแก่การท่องเที่ยวอีกเป็นจ�านวนมาก

จากการศกึษาข้อมลูท�าให้ทราบว่า ในการประชาสมัพนัธ์แหล่งท่องเทีย่วอ�าเภอท่าลี ่จงัหวดัเลย ยงัเป็นการประชาสมัพนัธ์แบบป้าย 

และการค้นหาผ่านสื่อต่างๆ ในอินเทอร์เน็ต การสืบค้นแหล่งท่องเที่ยว อ�าเภอท่าลี่ จังหวัดเลย ยังขาดรูปแบบของการสืบค้นบนโมบายแอป

พลเิคชนั ดงันัน้ผูพ้ฒันาจงึมแีนวคดิทีจ่ะพฒันาโมบายแอปพลเิคชนัประชาสมัพนัธ์แหล่งท่องเท่ียว อ�าเภอท่าลี ่จงัหวดัเลย ขึน้มาเพือ่เป็นฐาน

ข้อมลูรวบรวมแหล่งท่องเทีย่ว ร้านอาหาร และทีพ่กั เพือ่ให้มกีารใช้โมบายแอปพลเิคชนัเข้ามาใช้อ�านวยความสะดวกในการสบืค้นให้มคีวาม

สะดวกรวดเร็วมากยิ่งขึ้น

งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

วิภาวี สมศิริ (2554 : 2) ได้ท�าวิจัยเรื่อง การพัฒนาฐานข้อมูลส�าหรับจัดการเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาระบบ มีวัตถุประสงค์ 

เพื่อให้ระบบสารสนเทศจัดเก็บเอกสารและเครื่องมือช่วยในการจัดเก็บเอกสารโดยการพัฒนาเป็นเว็บแอปพลิเคชั่นเพื่อให้เกิดความถูกต้อง

รวดเร็วและมีมาตรฐานโดยใช้ภาษา JAVA HTML ฐานข้อมูล MySQL

วณีา เนตรสว่าง และ สรุตันา สงัข์หนนุ (2555 : 17) ได้ท�าวจิยัเรือ่ง การพฒันาโปรแกรมระบบฐานข้อมลูการจดัเกบ็เอกสารส�าหรับ

หน่วยงานการศึกษา มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารงานเอกสารเพิ่มประสิทธิภาพระบบการจัดเก็บเอกสารงานสารบรรณ 

การรับหนังสือ การส่งหนังสือ การเก็บเอกสาร การสืบค้นข้อมูลเอกสารรวมทั้งเพิ่มขีดความสามารถในการจัดการงานด้านเอกสารให้มีความ

สะดวกรวดเร็วลดปัญหาการสูญหายของข้อมูล ซึ่งผลจากการวิเคราะห์ ออกแบบโครงสร้างและระบบงานการจัดเก็บเอกสารแบบใหม่ให้มี

ลักษณะการท�างานคล้ายกับการ จัดเก็บเอกสารระบบเดิม เพื่อให้ผู้ใช้งานสามารถเรียนรู้ และเข้าใจระบบได้ง่ายขึ้นส�าหรับข้อมูล 

นันท์นภัส สุจิมา และ ชวลิต เตริยาภิรมย์ (2556 :1) ได้ท�าวิจัยเรื่อง การพัฒนาและประชาสัมพันธ์ฐานข้อมูลและเว็บไซต์การท่อง

เที่ยวเชิงบ�าเพ็ญประโยชน์ ในการศึกษาวิจัยโดยแบ่งออกเป็น 3 ประเด็นหลัก ประเด็นที่ 1 คือ ส�ารวจ ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยวเชิงบ�าเพ็ญ

ประโยชน์ของภาคเหนือตอนบน ประเด็นที่ 2 คือ คัดสรรแหล่งท่องเที่ยวเชิงบ�าเพ็ญ ประโยชน์ที่ผ่านเกณฑ์องค์ประกอบของแหล่งท่องเที่ยว

และผลติภณัฑ์การท่องเทีย่ว (5A’s) และพร้อมต่อการเผยแพร่ เพือ่พฒันาฐานข้อมลูและเวบ็ไซต์ให้เป็นระบบโดยทีช่มุชนและผูมี้ส่วนเกีย่วข้อง

สามารถเข้าไปใช้ประโยชน์จากฐาน ข้อมูลนั้นได้ประเด็นที่ 3 คือ ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อสิ่งพิมพ์ และสื่อออนไลน์ เพื่อส่งเสริมชุมชน และการ

ท่องเที่ยว 

ชินวัจน์ งามวรรณากร (2562) ได้พัฒนาแอปพลิเคชันสื่อการเรียนรู้บนอุปกรณ์เคลื่อนที่เรื่อง ภาษาอังกฤษส�าหรับนักสารสนเทศ 

โดยใช้ทรัคคาเบิล (Thunkable) เป็นเครื่องมือสร้างโมบายแอปพลิเคชัน จากการต่อบล็อกค�าส่ังที่มีอยู่ในโปรแกรม โดยมีผลการประเมิน

คุณภาพของแอปพลิเคชันอยู่ในระดับดีมากในด้านคุณภาพทางเทคนิคและเนื้อหาของแอปพลิเคชัน

วิธีการด�าเนินงาน 

การศึกษาครั้งนี้เป็นการวิจัยและพัฒนา (Research and development) มีการก�าหนดขอบเขตและวิธีการด�าเนินงานวิจัย ดังนี้

ขอบเขตงานวิจัย

1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง

 ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ได้แก่ นักท่องเที่ยวและบุคคลที่สนใจสืบค้นข้อมูลข่าวสารการแหล่งท่องเที่ยวอ�าเภอท่าลี่ 

จังหวัดเลย กลุ่มตัวอย่างคือ นักท่องเที่ยวหรือบุคคลที่สนใจ จ�านวน 120 คน 
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 การก�าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่าง โดยใช้สมการของ ทาโร ยามาเน่ (Yamane, 1973 อ้างใน ธีรวุฒิเอกะกุล, 2543) ซึ่งมีสูตร

ดังนี้ 

  

โดย n = ขนาดของกลุ่มตัวอย่างที่ต้องการ

  e = ระดับความคลาดเคลื่อนของการสุ่มตัวอย่างที่ยอมให้เกิดขึ้นได้

  N = ขนาดของประชากร 

2. ตัวแปรที่ใช้ในการวิจัย

 ตัวแปรต้น ได้แก่ โมบายแอปพลิเคชันประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยว อ�าเภอท่าลี่ จังหวัดเลย

 ตัวแปรตาม ได้แก่ ประสิทธิภาพของโมบายแอปพลิเคชันเพื่อการบริการ และความพึงพอใจของผู้ใช้โมบายแอปพลิเคชัน

ประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยว อ�าเภอท่าลี่ จังหวัดเลย

3. เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล

 เครือ่งมอืทีใ่ช้ในการเกบ็รวบรวมข้อมลู คอื แบบสอบถามความพงึพอใจในการใช้โมบายแอปพลเิคชนัประชาสมัพนัธ์แหล่งท่อง

เที่ยว อ�าเภอท่าลี่ จังหวัดเลย โดยเก็บรวบรวมข้อมูลจากนักท่องเที่ยวและคนในชุมชนที่สนใจจ�านวน 120 คน 

ขั้นตอนการออกแบบและพัฒนาระบบ 

นักวิจัยได้ศึกษาตามทฤษฎีวงจรการพัฒนาระบบ (System Development Life Cycle: SDLC) ดังนี้ 

1. การวางแผน (Planning) ผู้วิจัยได้ศึกษาสภาพปัญหาและรวบรวมความต้องการจากผู้ใช้ระบบ โดยการรวบรวมข้อมูล

ประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยว อ�าเภอท่าลี่ จังหวัดเลย จากการลงพื้นที่ของนักวิจัยสอบถามข้อมูลจากหัวหน้าชุมชนและน�าข้อมูลมาจาก

เว็บไซต์ประชาสัมพันธ์ของชุมชน โดยรูปแบบการจัดเก็บข้อมูล มีหลากหลายวิธีได้แก่ แบบสัมภาษณ์เพื่อให้ได้ข้อมูลการประชาสัมพันธ์ 

แบบสอบถาม และรวบรวมข้อมูลจากสื่อเก่า (สื่อสิ่งพิมพ์เดิม) รวมไปถึงการรวบรวมข้อมูลใหม่ จากการถ่ายภาพสถานที่ท่องเที่ยวที่ทันสมัย 

เป็นต้น

2. การวิเคราะห์และออกแบบระบบ (System Analysis) ผู้วิจัยได้ใช้เคร่ืองมือแบบจ�าลองของระบบ (Process Modeling)  

โดยใช้แผนภาพกระแสข้อมูล (Data Flow Diagram : DFD) และแบบจ�าลองข้อมูล (Data Modeling) เพื่อใช้ในการออกแบบและวิเคราะห์

ความต้องการของผู้ใช้งานโมบายแอปพลิเคชัน 

3. การออกแบบ (Design) ผู้วิจัยได้ออกแบบและพัฒนาโมบายแอปพลิเคชันประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเท่ียว อ�าเภอท่าลี่  

จังหวัดเลย มีการออกแบบหน้าจอและการจัดวางองค์ประกอบของเมนูต่างๆ

4. การพัฒนาโปรแกรม (Implementation) เป็นระยะของการเขียนโปรแกรมและทดสอบโปรแกรม ร่วมกับผู้เชี่ยวชาญ  

และจัดเตรยีมคูม่อืการตดิตัง้และการใช้งาน โดย ผูพ้ฒันาได้เลอืกเคร่ืองมอืทรคัคาเบลิ (Thunkable) เป็นเครือ่งมอืสร้างโมบายแอปพลเิคชนั 

เนื่องจาก ใช้งานง่ายและสามารถสร้างโมบายแอปพลิเคชันที่มีความสวยงามสามารถท�างานได้หลายแพลตฟอร์ม แทนที่การเขียนโปรแกรม

ในอดีตด้วยภาษา Java, Objective-C หรือ C++ ในการสร้างแอปพลิเคชัน

5. การบ�ารุงรักษา (Maintenance) เป็นขั้นตอนของการน�าโมบายแอปพลิเคชันประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยว อ�าเภอท่าลี่ 

ไปใช้งานจริงผ่านกลุ่มผู้ใช้งานและติดตามผลการใช้งาน 

การเก็บรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล

การด�าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลแบบสอบถามความพึงพอใจของผู้ใช้ จะใช้วิธีการแจกแบบสอบถามโดยเลือกจากกลุ่มตัวอย่าง 

คือ นักท่องเที่ยวหรือบุคคลที่สนใจ โดยวิธีการสุ่มตัวอย่างโดยบังเอิญ รวมทั้งหมด 120 คน 

การวิเคราะห์ข้อมูลโดยน�าข้อมูลท่ีได้มาวิเคราะห์ความพึงพอใจเพื่อส�ารวจความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบ โดยสถิติท่ีใช้ในการศึกษา

ได้แก่ 

ค่าเฉลี่ยเลขคณิต (arithmetic mean) ค�านวณได้จากสมการ  

ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ค�านวณได้จากสมการ 
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การวิเคราะห์ข้อมูล โดยน�าข้อมูลท่ีได้มาวิเคราะห์ความพึงพอใจเพื่อส�ารวจความพึงพอใจของผู ้ใช้ระบบ น�าแบบส�ารวจ 

ความพึงพอใจ มาให้ค่าคะแนนตามเกณฑ์ ดังนี้ 

      พึงพอใจมากที่สุด  ค่าคะแนนเท่ากับ 5     

     พึงพอใจมาก  ค่าคะแนนเท่ากับ 4 

     พึงพอใจปานกลาง  ค่าคะแนนเท่ากับ 3

     พึงพอใจน้อย  ค่าคะแนนเท่ากับ 2     

     พึงพอใจน้อยที่สุด  ค่าคะแนนเท่ากับ 1

  หาค่าเฉลี่ยและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน โดยรวมทั้งรายด้านและรายข้อ แล้วน�าค่าเฉลี่ยมาเปรียบเทียบกับเกณฑ์ประเมิน ดังนี้ 

(ธานินทร์ ศิลป์จารุ, 2551) 

   ค่าเฉลี่ย 4.21–5.00 หมายถึง ระดับมากที่สุด 

   ค่าเฉลี่ย 3.41–4.20 หมายถึง ระดับมาก 

   ค่าเฉลี่ย 2.61 –3.40 หมายถึง ระดับปานกลาง 

   ค่าเฉลี่ย 1.81–2.60 หมายถึง ระดับน้อย 

   ค่าเฉลี่ย 1.00 – 1.80 หมายถึง ระดับน้อยที่สุด

ผลการด�าเนินงาน 

การจัดท�าวิจัยคร้ังนี้ เป็นการพัฒนาโมบายแอปพลิเคชันประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวอ�าเภอท่าล่ี จังหวัดเลย พัฒนาขึ้นมา 

เพื่อให้การประชาสัมพันธ์ครอบคลุมและกว้างขวางมากยิ่งขึ้น เมื่อมีโมบายแอปพลิเคชัน จึงช่วยให้การประชาสัมพันธ์กว้างขวางมากขึ้น  

และสะดวกสบายต่อผู้ที่มาเยี่ยมชมและการเข้าถึงง่ายยิ่งขึ้น โดยมีเนื้อหาหลักๆ ดังนี้ 

1. ผลการประเมินความพึงพอใจของแอปพลิเคชัน

2. ผลการท�างานและรายละเอียดของแอปพลิเคชัน ส่วนของผู้ดูแลระบบ

3.  ผลการท�างานและรายละเอียดของแอปพลิเคชัน ส่วนของผู้ใช้ทั่วไป

1. ผลการประเมินความพึงพอใจของแอปพลิเคชัน

 1.1  แบบสอบถามผู้ใช้ทั่วไป

ตารางที่ 1 ความพึงพอใจผู้ใช้งานด้านการออกแบบส่วนของภาพของกลุ่มตัวอย่าง

เนื้อหา S.D ระดับความพึงพอใจ

สีและการออกแบบของรูปภาพมีความเหมาะสม 4.80 0.68 มากที่สุด

การวางต�าแหน่งภาพประกอบเหมาะสม 4.63 0.74 มากที่สุด

การออกแบบแอปพลิเคชันมีความสวยงาม 4.49 0.88 มาก

ภาพที่ใช้สวยงามเหมาะสม 4.27 1.06 มาก

รวม 4.47 0.54 มากที่สุด

 จากตารางที่ 1 สรุปประเมินความพึงพอใจผู้ใช้ ด้านการออกแบบส่วนของภาพพบว่า ผู้ใช้มีความพึงพอใจภาพรวมมีค่าเฉลี่ย 

เท่ากับ 4.47 ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตฐาน (S.D.) เท่ากับ 0.54 อยู่ในเกณฑ์ที่มากที่สุด



702

National Research Conference 2021: NRC 2021
“Business beyond the Pandemic”

21 สิงหาคม 2564

คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ตารางที่ 2 ความพึงพอใจผู้ใช้งานด้านการออกแบบเนื้อหาของกลุ่มตัวอย่าง

เนื้อหา S.D ระดับความพึงพอใจ

เนื้อหาชัดเจน อ่านง่าย 4.07 1.22 มาก

เนื้อหาสอดคล้องกันกับแอปพลิเคชัน 4.16 1.60 มาก

การจัดวางต�าแหน่งของเนื้อหาเหมาะสม 4.37 1.05 มากที่สุด

การจัดหมวดหมู่ของเนื้อหามีความชัดเจน 4.04 1.23 มาก

รวม 4.53 0.45 มากที่สุด

จากตารางที ่2 สรปุประเมนิความพงึพอใจผูใ้ช้ ด้านการออกแบบเนือ้หา พบว่า ผูใ้ช้มคีวามพึงพอใจภาพรวมมค่ีาเฉลีย่ เท่ากบั 4.53 

ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตฐาน (S.D.) เท่ากับ 0.45 อยู่ในเกณฑ์ที่มากที่สุด

ตารางที่ 3  ความพึงพอใจผู้ใช้งานด้านการเชื่อมโยงแอปพลิเคชันและโปรแกรม ของกลุ่มตัวอย่าง

เนื้อหา S.D ระดับความพึงพอใจ

ความรวดเร็วในการแสดงผลของแอปพลิเคชัน 3.93 1.25 ปานกลาง

ความถูกต้องในการเชื่อมโยงภายในแอปพลิเคชัน 4..92 0.40 มากที่สุด

การออกแบบหน้าแอปพลิเคชันเชื่อมโยงกับข้อมูล 4.81 0.56 มากที่สุด

การออกแบบสอดคล้องกับรูปแบบของแอปพลิเคชันแหล่งท่องเที่ยวท่าลี่ 4.85 0.49 มากที่สุด

การเชื่อมโยงสะดวกต่อการเข้าถึงข้อมูลที่ต้องการ 4.43 1.02 มากที่สุด

รวม 4.30 0.33 มากที่สุด

จากตารางที่ 3 สรุปประเมินความพึงพอใจผู้ใช้ ด้านการเชื่อมโยงแอปพลิเคชันและโปรแกรม พบว่า ผู้ใช้มีความพึงพอใจภาพรวม

มีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 4.30 ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตฐาน (S.D.) เท่ากับ 0.33 อยู่ในเกณฑ์ที่มากที่สุด

ตารางที่ 4 ความพึงพอใจผู้ใช้งานคุณภาพด้านความสมบูรณ์และความถูกต้องของเนื้อหาของกลุ่มตัวอย่าง

เนื้อหา S.D ระดับความพึงพอใจ

เนื้อหาครบถ้วน 4.17 0.38 มาก

เนื้อหามีความถูกต้องและสมบูรณ์ 4..49 0.50 มากที่สุด

ความหนาแน่นของเนื้อหาในแอปพลิเคชันถูกต้อง 4.33 0.58 มากที่สุด

เนื้อหามีความชัดเจน 4.14 0.57 มาก

รวม 4.44 0.34 มากที่สุด

จากตารางที ่4 สรปุประเมนิความพงึพอใจผูใ้ช้ ด้านความสมบรูณ์และความถกูต้องของเนือ้หา พบว่า ผูใ้ช้มคีวามพงึพอใจภาพรวม

มีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 4.44 ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตฐาน (S.D.) เท่ากับ 0.34 อยู่ในเกณฑ์ที่มากที่สุด
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ตารางที่ 5 สรุปผลประเมินความพึงพอใจผู้ใช้งานทั่วไป

สรุปผลประเมินความพึงพอใจผู้ใช้งานทั่วไป S.D ระดับความพึงพอใจ

การออกแบบส่วนของภาพ 4.47 0.54 มากที่สุด

ด้านการออกแบบตัวหนังสือ 4..62 0.41 มากที่สุด

การออกแบบเนื้อหา 4.17 0.70 มาก

การเชื่อมโยงแอปพลิเคชันและโปรแกรม 2.83 0.82 น้อย

คุณภาพด้านความสมบูรณ์และความถูกต้องของเนื้อหา 4.3 0.68 มาก

รวม 4.44 0.34 มากที่สุด

จากตารางที ่5 สรปุประเมนิความพงึพอใจผูใ้ช้ ด้านความพงึพอใจผู้ใช้งานทัว่ไปพบว่า ผู้ใช้มคีวามพงึพอใจภาพรวมมค่ีาเฉลีย่ เท่ากบั 

4.44 ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตฐาน (S.D.) เท่ากับ 0.34 อยู่ในเกณฑ์ที่มากที่สุด

จากการวิเคราะห์ผลเพิ่มเติมพบว่าความพึงพอใจภาพรวมของผู้ใช้งาน เมื่อแยกตามช่วงอายุ ผู้ตอบแบบสอบถามที่มีอายุระหว่าง 

21-25, 26-30, 31-35 และ 36-40 มีความพึงพอใจต่อการใช้งานระบบผ่านโมบายแอปพลิเคชันภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ส่วนช่วงอายุ 

41-45 มีความพึงพอใจภาพรวมในการใช้งานในระดับปานกลาง

เนื่องจากกลุ่มนี้ ไม่ถนัดใช้โมบายแอปพลิเคชันในการอ่านและค้นข้อมูล

แบบสอบถามผู้เชี่ยวชาญ

ตารางที่ 6 สรุปผลประเมินความพึงพอใจผู้เชี่ยวชาญ

สรุปผลประเมินความพึงพอใจผู้เชี่ยวชาญ S.D ระดับความพึงพอใจ

ด้านประสิทธิภาพของแอปพลิเคชัน 4.08 0.71 มาก

ด้านความเหมาะสมในการใช้งานและการแสดงผล 4.53 0.46 มากที่สุด

รวม 4.30 0.57 มากที่สุด

จากตารางที ่6 สรปุประเมนิความพงึพอใจผูใ้ช้ ด้านความพงึพอใจผู้เชีย่วชาญ พบว่า ผู้ใช้มคีวามพงึพอใจภาพรวมมค่ีาเฉลีย่ เท่ากบั 

4.30 ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตฐาน (S.D.) เท่ากับ 0.57 อยู่ในเกณฑ์ที่มากที่สุด

2. ผลการท�างานและรายละเอียดของแอปพลิเคชัน ส่วนของผู้ดูแลระบบ

 ผลการพัฒนาโมบายแอปพลิเคชัน ประกอบด้วยการท�างาน 2 ส่วนหลัก ได้แก่ หน้าจอส่วนของผู้ดูแลระบบ และหน้าจอของ

ผู้ใช้งานทั่วไป โดยตัวอย่างหน้าจอการท�างานของผู้ดูแลระบบ แสดงในรูปที่ 1 ข่าวประชาสัมพันธ์ และ รูปที่ 2 การจัดการข้อมูลท่องเที่ยว 

ดังนี้

 

  รูปที่ 1 แสดงข่าวประชาสัมพันธ์    รูปที่ 2 จัดการข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว 
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3. ผลการท�างานและรายละเอียดของแอปพลิเคชัน ส่วนของผู้ใช้ทั่วไป

 ผลการพฒันาโมบายแอปพลเิคชนั ในส่วนของผูใ้ช้งานทัว่ไป ประกอบด้วย หน้าแรกประชาสมัพนัธ์ หน้าจอแสดงรายละเอียด

ร้านอาหาร หน้าแสดงที่พัก หน้าแสดงรายละเอียดที่พัก ดังรูปที่ 3-6

    

 รูปที่ 3 หน้าแรก     รูปที่ 4 แสดงรายละเอียดร้านอาหาร

    

รูปที่ 5 แสดงหน้าที่พัก     รูปที่ 6 แสดงรายละเอียดที่พัก

อภิปรายผล สรุปและข้อเสนอแนะ 

อภิปรายผล

การพฒันาโมบายแอปพลเิคชนัประชาสมัพนัธ์แหล่งท่องเทีย่วอ�าเภอท่าลี ่จงัหวดัเลย โดยผูจ้ดัท�าวจิยัได้เลง็เหน็ถงึความส�าคัญของ

เทคโนโลยีนี้ จึงได้จัดท�าแอปพลิเคชันประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวอ�าเภอท่าลี่ จังหวัดเลยด้วย ทรัคคาเบิล (Thunkable) ซึ่งเป็นเครื่องมือ

ในการสร้างโมบายแอปพลิเคชัน เพื่อติดตั้งบนโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่ใช้ระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ (Android) และไอโอเอส (iOS) เพื่อให้การ

ประชาสมัพนัธ์ครอบคลมุและกว้างมากยิง่ขึน้ เมือ่มโีมบายแอปพลเิคชนั จงึช่วยให้การประชาสมัพนัธ์กว้างขวางมากขึน้ และสะดวกสบายต่อ

ผู้ที่มาเยี่ยมชมและการเข้าถึงง่ายยิ่งขึ้น แอปพลิเคชันบนมือถือซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่ใช้งานได้ ซึ่งง่ายต่อการประชาสัมพันธ์โดยผ่านมือถือได้

อย่างสะดวกรวดเร็ว ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ จณัตว์ บรรยง และคณะ (2562) ที่ท�าการวิจัยเรื่อง การพัฒนาแอปพลิเคชันเลยโฮมสเตย์ 
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บนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ ผลการพัฒนาพบว่า แอปพลิเคชันที่พัฒนาขึ้นมีการใช้งานที่สะดวกสบาย โดยเป็นการเปิดรับข้อมูลข่าวสาร

แบบเคลือ่นที ่เปิดได้ทกุทีท่กุเวลาและมคีวามรวดเรว็ในการโหลดข้อมลู หน้าจอมคีวามสวยงาม มเีมนกูารใช้งานง่ายไม่ซบัซ้อน การออกแบบ

หน้าจอสีและตัวอักษรมีความเหมาะสม ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ บุษกร แก้วมาก และคณะ (2561) ที่ท�าวิจัยเรื่อง Loei Travel Guide 

บนระบบปฏบิตักิารแอนดรอยด์ ผลการพฒันาพบว่าแอปพลิเคชนัทีพ่ฒันามคีวามทนัสมยัและน่าสนใจ การวางรปูแบบและสีตวัอักษรมคีวาม

สวยงาม อ่านง่าย จึงท�าให้มีความง่ายต่อการใช้งานเป็นต้น

สรุปผลการวิจัย

งานวิจัยเรื่องการพัฒนาโมบายแอปพลิเคชันประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวอ�าเภอท่าลี่ จังหวัดเลย จัดท�าขึ้นเพื่อช่วยให้การ

ประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวอ�าเภอท่าลี่ จังหวัดเลย กว้างขวางและสะดวกสบายมากยิ่งขึ้น นักท่องเที่ยวสามารถเข้าถึงข้อมูลได้ง่ายยิ่งขึ้น

ผ่านแอปพลิเคชันบนมือถือซ่ึงเป็นเทคโนโลยีท่ีใช้งานได้สะดวกรวดเร็ว ง่ายต่อการประชาสัมพันธ์โดยผ่านโทรศัพท์เคล่ือนที่ ทั้งนี้จึงได้จัด

ท�าการพัฒนาโมบายแอปพลิเคชันประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวอ�าเภอท่าล่ี จังหวัดเลย สรุปประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้งานภาพรวม 

มีระดับความพึงพอใจอยู่ในเกณฑ์ที่มากที่สุด ประกอบด้วย เนื้อหาด้านการออกแบบส่วนของภาพ ด้านการออกแบบตัวหนังสือ ด้านการ

ออกแบบเนื้อหา ด้านการเชื่อมโยงแอปพลิเคชันและโปรแกรม และคุณภาพด้านความสมบูรณ์และความถูกต้องของเนื้อหา 

ข้อเสนอแนะ

การใช้งานแอปพลิเคชนันี ้ผูว้จิยัมข้ีอเสนอแนะดงันี ้ควรพฒันาให้สามารถตดิตัง้และใช้งานได้บนระบบปฏิบตักิาร IOS เพิม่ขึน้ และ

ควรพฒันาให้มกีารใส่ฟังก์ชนัการค้นหาข้อมลู เพือ่ท่ีจะได้สามารถค้นหาข้อมลูต่างๆได้ง่ายกว่าเดมิ นอกจากนีค้วรออกแบบและพฒันาเวบ็ไซต์ 

ให้สามารถแสดงผลได้อย่างเหมาะสมบนอุปกรณ์ที่แตกต่างกันได้ สอดคล้องกับหลักการของ Responsive Web Design และควรอัพเดต

เนื้อหาให้ทันสมัย ครอบคลุมเนื้อหาการท่องเที่ยวเรื่องที่พัก ร้านอาหาร ของอ�าเภอท่าลี่ จังหวัดเลย
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การพัฒนาระบบสารสนเทศแหล่งท่องเที่ยว อ�าเภอท่าลี่ จังหวัดเลย

Tourism Information System Development in Tha Li, Loei 

ภูชิชย์ เอบุญมา1, สุมนชาติ บุสนาม2, ณิชนันทน์ จงใจสิทธิ์3 และ ไหมค�า ตันติปทุม4 

Puchit Aboonma1, Sumonchat Butsanam2, Nitchanan Chongchaisit3 and Maikam Tantipatum4

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจดิจิทัล คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

บทคัดย่อ

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อจัดท�าระบบสารสนเทศจัดเก็บข้อมูลแหล่งท่องเท่ียวอ�าเภอท่าลี่ จังหวัดเลย และ เพื่อศึกษา 

ความพงึพอใจของผูใ้ช้งาน มกีลุม่ตวัอย่าง ประกอบด้วย ผูใ้ช้งาน จ�านวน 30 คน พบว่า จากการศกึษาผูใ้ช้งานทัว่ไปมคีวามพงึพอใจภาพรวม 

อยู่ในระดับที่มีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 4.59 ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตฐาน (S.D.) เท่ากับ 0.14 อยู่ในเกณฑ์มากที่สุด และด้านความเหมาะสมในการใช้

งานและแสดงผลมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.69 ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.19 อยู่ในเกณฑ์มากที่สุด รองลงมาคือด้านความปลอดภัยของ

ระบบ มีค่าเฉล่ีย เท่ากับ 4.54 ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรเท่ากับ 0.34 อยู่ในเกณฑ์มากที่สุด และด้านประสิทธิภาพของระบบมีค่าเฉลี่ย  

เท่ากับ 4.53 ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.18 อยู่ในเกณฑ์มากที่สุด 

ค�าส�าคัญ: ระบบสารสนเทศ ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว

Abstract 

The objective of this research is to develop a tourism information system of Tha Li, Loei and study user 

satisfaction. There was a sample group consisting of 30 users. The results of the satisfaction evaluation of the  

information system for collecting tourist attractions in Thali District, Loei concluded that the satisfaction assessment 

of 30 general users found that sample users are satisfied overall at the high with the mean of 4.59, the standard  

deviation (S.D.) of 0.14. Regarding suitability for usability and appearance, the mean was 4.69, the standard deviation 

of 0.19 was the most criterion. Next, the mean of the system’s security is 4.54, and the standard deviation is 0.34. In 

terms of system efficiency, the mean was 4.53, the standard deviation of 0.18 was the highest.

Keywords: Information System for Tourist

บทน�า 

เทคโนโลยสีารสนเทศ ใช้จดัการข้อมลูเพือ่ให้ได้สารสนเทศทีต้่องการโดยอาศยัเทคโนโลยทีางด้านคอมพวิเตอร์ทัง้ฮาร์ดแวร์ซอฟต์แวร์

เครือข่ายคอมพิวเตอร์ในการรวบรวมการจัดเก็บข้อมูล การประมวลผลการพิมพ์การสร้างรายงาน เป็นต้น ซึ่งรวมเรียกว่าการประมวลผล

ข้อมูลได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และสมบูรณ์ ถูกต้อง ท�าให้สามารถจัดการและการเผยแพร่อย่างมีประสิทธิภาพ มีความถูกต้อง ความแม่นย�า

และความรวดเร็วทันต่อการน�ามาใช้ประโยชน์สามารถเผยแพร่สารสนเทศและข้อมูล ต่างๆ เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารระหว่างองค์กรทั้ง

ภายในและภายนอกได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

อ�าเภอท่าลี่ตั้งอยู่ทางตะวันตกของจังหวัดเลย มีอาณาเขตติดต่อกับอ�าเภอข้างเคียงดังต่อไปนี้ ทิศเหนือ ติดต่อกับแขวงไชยบุรี 

ประเทศลาว ทิศตะวันออก ติดต่อกับอ�าเภอเชียงคานและอ�าเภอเมืองเลยทิศใต้ ติดต่อกับอ�าเภอภูเรือทิศตะวันตก ติดต่อกับแขวงไชยบุรี 

ประเทศลาวอ�าเภอท่าลี่มีสถานที่ท่องเที่ยวที่มีความน่าสนใจหลายแห่ง เช่น น�้าตกห้วยไค้ น�้าตกผาค้อ แก่งตาดข่า ผาซ�าทอง ประเพณีแห่ต้น

ดอกไม้บ้านอาฮี หมู่บ้านวัฒนธรรมอาฮี ปากน�้าเหือง แปลงเกษตรทางเลือก บ้านสวัสดิ์พัฒนา เป็นต้น โดยส�านักงานพื้นที่พิเศษ 5 (อพท.5) 

1 Department of digital business computer, Faculty of management science, Loei Rajabhat University, koonfrank39@gmail.com
2  Department of digital business computer, Faculty of management science, Loei Rajabhat University, gut2542@gnail.com
3  Department of digital business computer, Faculty of management science, Loei Rajabhat University, nitchanan.cho@lru.ac.th
4  Department of digital business computer, Faculty of management science, Loei Rajabhat University, maikam.tan@lru.ac.th
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องค์การบรหิารการพฒันาพืน้ทีพ่เิศษเพือ่การท่องเทีย่วอย่างยัง่ยนื (องค์การมหาชน) มหีน้าทีบ่รหิารและพฒันาพืน้ทีเ่พือ่การท่องเทีย่วในเชงิ

บูรณาการ เป็นองค์กรกลางท�าหน้าท่ีก�าหนดนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ และประสานงานกับท้องถิ่นหรือพื้นที่ที่เป็นแหล่งท่องเที่ยว  

หรือส่งเสริมและพัฒนาพื้นที่ที่มีศักยภาพในการท่องเที่ยวให้มีการบริหารจัดการพื้นที่เพื่อการท่องเที่ยวในเชิงคุณภาพ

จากการศึกษาข้อมูลท�าให้ทราบว่า ส�านักงานพื้นที่พิเศษ 5 (อพท.5) ยังไม่มีระบบสารสนเทศจัดเก็บข้อมลูแหล่งท่องเที่ยว  

อ�าเภอท่าลี่ จังหวัดเลย ระบบเดิมยังใช้การบันทึกข้อมูลลงบนกระดาษ หรือแฟ้มเอกสาร ซึ่งท�าให้เกิดความยุ่งยากในการจัดเก็บและค้นหา 

อีกทั้งยังเกิดความล่าช้า และข้อมูลอาจผิดพลาดได้จึงต้องการระบบสารสนเทศเข้ามาใช้ในการอ�านวยความสะดวกและแก้ปัญหาต่าง ๆ  

ให้เกิดความสะดวกรวดเร็วขึ้น (กนกวรรณ แก้วเกาะสะบ้า และ ถนอม ห่อวงศ์สกุล, 2562 : 133)

ดงัทีก่ล่าวมาข้างต้นท�าให้ผูพ้ฒันาระบบได้เลง็เหน็ความส�าคญัของปัญหาทีเ่กดิขึน้ในการจัดเกบ็ข้อมลูแหล่งท่องเทีย่วใน อ�าเภอท่าลี่ 

จงัหวดัเลย จงึได้น�าระบบสารสนเทศมาประยกุต์ใช้ในการจดัเกบ็ข้อมลู โดยพฒันาขึน้ในรปูแบบเวบ็แอพพลิเคชัน่และเก็บข้อมลูในฐานข้อมลู 

MySQL เพื่อให้จัดเก็บและค้นหาได้ง่ายสามารถน�าไปใช้ประโยชน์ได้ตรงตามความต้องการ (วัจนา ขาวฟ้า, 2561 : 10) 

วัตถุประสงค์

1.  เพื่อจัดท�าระบบสารสนเทศแหล่งท่องเที่ยวอ�าเภอท่าลี่ จังหวัดเลย

2.  เพือ่ศกึษาความพงึพอใจของผูใ้ช้ระบบสารสนเทศจดัเก็บข้อมลูแหล่งท่องเทีย่ว อ�าเภอท่าล่ี จงัหวดัเลยในส�านกังานพืน้ทีพ่เิศษ 

5 (อพท.5)

วิธีการด�าเนินงาน 

การศึกษาครั้งนี้เป็นการวิจัยและพัฒนา (Research and development) มีการก�าหนอดขอบเขตและวิธีการด�าเนินงานวิจัย ดังนี้ 

ขอบเขตงานวิจัย 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง

ประชากรคอื เจ้าหน้าทีใ่นส�านกังานพ้ืนทีพ่เิศษ 5 ต�าบลกดุป่อง อ�าเภอเมอืง จงัหวดัเลย เนือ่งจากงานวจิยันีเ้ป็นระบบทีใ่ช้ภายในองค์กร 

จงึมกีลุม่ประชากรเป็นเจ้าหน้าทีใ่นส�านกังาน และกลุม่ตัวอย่าง คอื เจ้าหน้าที ่ ทีร่บัผดิชอบงานระบบสารสนเทศแหล่งท่องเท่ียว จ�านวน 35 คน  

และผู้เชีย่วชาญในด้านการท�าระบบ จ�านวน 5 คน คอือาจารย์ผูเ้ชีย่วชาญในการออกแบบและพฒันาเวบ็ไซต์ ฐานข้อมลูสารสนเทศ การก�าหนดขนาด

กลุม่ตวัอย่าง โดยใช้สมการของ ทาโร ยามาเน่(Yamane, 1973 อ้างใน ธรีวฒิุ เอกะกลุ, 2543) ซึง่มสีตูรดงันี้

โดย n = ขนาดของกลุ่มตัวอย่างที่ต้องการ

e = ระดับความคลาดเคลื่อนของการสุ่มตัวอย่างที่ยอมให้เกิดขึ้นได้

N = ขนาดของประชากร

ตัวแปรที่ใช้ในการวิจัย

ตัวแปรต้น ได้แก่ ระบบสารสนเทศแหล่งท่องเที่ยว อ�าเภอท่าลี่ จังหวัดเลย

ตัวแปรตาม ได้แก่ ประสิทธิภาพของระบบสารสนเทศเพื่อการบริการ และความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบสารสนเทศจัดเก็บข้อมูล

แหล่งท่องเที่ยว อ�าเภอท่าลี่ จังหวัดเลย

เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล

เครื่องมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือ แบบสอบถามความพึงพอใจในการใช้ระบบสารสนเทศจัดเก็บข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว 

อ�าเภอท่าลี่ จังหวัดเลย โดยเจ้าหน้าที่เข้ามาทดลองใช้ระบบสารสนเทศจัดเก็บข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว อ�าเภอท่าลี่ จังหวัดเลย จ�านวน 30 คน 

ขั้นตอนการออกแบบและพัฒนาระบบ 

นักวิจัยได้ศึกษาตามทฤษฎีวงจรการพัฒนาระบบ (System Development Life Cycle: SDLC) สอดคล้องกับงานวิจัยของ  

โอภาส เอี่ยมสิริวงศ์ (2558 : 50) ดังนี้ 

1. การวางแผน (Planning) ผู้วิจัยได้ศึกษาสภาพปัญหาและรวบรวมความต้องการจากผู้ใช้ระบบ โดยการรวบรวมข้อมูล 

แหล่งท่องเที่ยว อ�าเภอท่าลี่ จากเอกสารที่ได้จากทางส�านักงานพื้นที่พิเศษ 5 (อพท.5) 
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2. การวิเคราะห์และออกแบบระบบ (System Analysis) ผู้วิจัยได้ใช้เคร่ืองมือแบบจ�าลองของระบบ (Process Modeling)  

โดยใช้แผนภาพกระแสข้อมูล (Data Flow Diagram : DFD) และแบบจ�าลองข้อมูล (Data Modeling) เพื่อใช้ในการออกแบบและวิเคราะห์

ความต้องการของผู้ใช้งานระบบสารสนเทศจัดเก็บข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว อ�าเภอท่าลี่ จังหวัดเลย 

3. การออกแบบ (Design) ผูว้จิยัได้ออกแบบระบบสารสนเทศจดัเกบ็ข้อมลูแหล่งท่องเทีย่ว อ�าเภอท่าล่ี จงัหวดัเลย มกีารออกแบบ

หน้าจอและการจัดวางองค์ประกอบของเมนูต่างๆ

4. การพัฒนาโปรแกรม (Implementation) เป็นระยะของการเขียนโปรแกรมและทดสอบโปรแกรม ร่วมกับผู้เชี่ยวชาญ  

และจัดเตรียมคู่มือการติดตั้งและการใช้งาน 

5. การบ�ารุงรักษา (Maintenance) เป็นขั้นตอนของการน�าระบบสารสนเทศจัดเก็บข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว อ�าเภอท่าลี่  

จังหวัดเลย ไปใช้งานจริงผ่านกลุ่มผู้ใช้งานและติดตามผลการใช้งาน 

การเก็บรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล

การด�าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลแบบสอบถามความพึงพอใจของผู้ใช้ จะใช้วิธีการแจกแบบสอบถามโดยเลือกจากกลุ่มตัวอย่าง 

คือ เจ้าหน้าที่ จ�านวน 30 คน โดยวิธีแบบเจาะจง รวมทั้งหมด 30 ชุด

ขั้นตอนในการประเมินผลระบบกระท�าโดยใช้แบบสอบถามจากกลุ่มตัวอย่างและ วิเคราะห์แบบสอบถามโดยใช้สถิติคือ ค่าเฉล่ีย 

(Mean) เพือ่ใช้แปลความหมายของการทดสอบและค่า เบีย่งเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) เพือ่ใช้แปลความหมายของข้อมลู (ธานนิทร์ 

ศิลป์จารุ 2553: 163) 
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การทดสอบและประเมนิ ระบบสารสนเทศจดัเกบ็ข้อมลูแหล่งท่องเท่ียว อ�าเภอท่าลี ่จงัหวดัเลย ได้ทดสอบระบบโดยใช้แบบประเมนิ

ประสิทธิภาพของระบบว่าสามารถท�างานได้ตามวัตุประสงค์ และมีระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับปานกลางขึ้นไป โดยประสิทธิภาพการ

พัฒนาระบบแบ่งเป็น 1) ด้านการออกแบบระบบ 2) ด้านประสิทธิภาพของระบบ และ 3) ด้านความปลอดภัยของระบบ

ผู้ประเมินระบบได้ประเมินความพึงพอใจ จากนั้นน�าผลที่ได้มาวิเคราะห์และสรุปผล ดังนี้ 

1)  น�าแบบวัดความพึงพอใจ มาให้คะแนนตามเกณฑ์ ดังนี้

 พึงพอใจมากที่สุด  ให้ค่าคะแนน  5

 พึงพอใจมาก  ให้ค่าคะแนน  4

 พึงพอใจปานกลาง  ให้ค่าคะแนน 3

 พึงพอใจน้อย  ให้ค่าคะแนน  2

 พึงพอใจน้อยที่สุด  ให้ค่าคะแนน 1

2)  หาค่าเฉลี่ยและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ทั้งโดยรวมรายด้านและรายข้อ แล้ว ค่าเฉล่ียมาเปรียบเทียบกับเกณฑ์และประเมิน 

ดังนี้

 พึงพอใจมากที่สุด  ให้ค่าคะแนน  4.51-5.00

 พึงพอใจมาก   ให้ค่าคะแนน 3.51-4.50 

 พึงพอใจปานกลาง  ให้ค่าคะแนน 2.51-3.50 

 พึงพอใจน้อย   ให้ค่าคะแนน 1.51-2.50

 พึงพอใจน้อยที่สุด  ให้ค่าคะแนน  1.00-150 

ผลการวิจัย 

การพัฒนาระบบสารสนเทศจัดเก็บข้อมูลแหล่งท่องเที่ยวอ�าเภอท่าลี่ จังหวัดเลย ได้ถูกพัฒนาขึ้นด้วยภาษา PHP โดยใช้โปรแกรม 

Visual Studio Code ในการเขียนโปรแกรม เก็บข้อมูลในฐานข้อมูล MySQL และจ�าลองเว็บเซิร์ฟเวอร์ด้วยโปรแกรม Appserv จากนั้น

ท�าการพัฒนาตามขั้นตอนวิธีการพัฒนาระบบ SDLC โดยมีเนื้อหาประกอบด้วย หน้าเข้าสู่ระบบ หน้าหลักของระบบ หน้าเพิ่มข้อมูลแหล่ง
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คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ท่องเที่ยว หน้าแสดงข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว หน้าแสดงแก้ไขข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว หน้าเพิ่มข้อมูลที่พัก หน้าแสดงข้อมูลที่พัก หน้าแสดงแก้ไข

ข้อมูลที่พัก หน้าเพิ่มประเภทสินค้าโอทอป หน้าแสดงข้อมูลประเภทสินค้าโอทอป หน้าแสดงแก้ไขข้อมูลประเภทสินค้าโอทอป หน้าเพิ่มสิน

ค้าโอทอป หน้าแสดงข้อมูลสินค้าโอทอป หน้าแก้ไขข้อมูลสินค้าโอทอป หน้าเพิ่มผู้ใช้งาน หน้าแสดงข้อมูลผู้ใช้งานทั้งหมด หน้าแสดงแก้ไข

ข้อมูลผู้ใช้งาน หน้ารายงาน หน้าพิมพ์รายงานและหน้าแก้ไขข้อมูลส่วนตัว

การจดัท�าวจิยัครัง้นีไ้ด้น�าผลจากการประเมนิผลและข้อเสนอจากผูใ้ช้งานน�ามาวเิคราะห์และสรปุเป็นข้อมลูเชงิคณุภาพและปริมาณ

ซึ่งแบ่งออกเป็น 2 ส่วนได้แก่ โครงสร้างและรายละเอียดของระบบสารสนเทศจัดเก็บข้อมูลแหล่งท่องเที่ยวอ�าเภอท่าลี่ จังหวัดเลย และสรุป

ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้เชี่ยวชาญและผู้ใช้งานทั่วไป ของระบบสารสนเทศจัดเก็บข้อมูลแหล่งท่องเที่ยวอ�าเภอท่าลี่ จังหวัดเลย

โครงสร้างและรายละเอียดของระบบสารสนเทศจัดเก็บข้อมูลแหล่งท่องเที่ยวอ�าเภอท่าลี่ จังหวัดเลย

ผลการพัฒนาระบบและรายละเอียดของระบบสารสนเทศจัดเก็บข้อมูลแหล่งท่องเที่ยวอ�าเภอท่าล่ี จังหวัดเลย แบ่งออกเป็น 2 

สถานะคือ สถานะผู้ดูแลระบบและสถานะเจ้าหน้าที่หรือผู้ใช้งาน โดยการแสดงหน้าจอระบบจะแสดงผลดังรูปที่ 1-6

  

 รูปที่ 1 หน้าเข้าสู่ระบบ   รูปที่ 2 หน้าจอหลักของระบบ

  

 รูปที่ 3 หน้าจอแสดงข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว  รูปที่ 4 หน้าจอแสดงข้อมูลที่พัก

  

 รูปที่ 5 หน้าจอแสดงข้อมูลสินค้าโอทอป  รูปที่ 6 หน้าจอพิมพ์รายงาน

 

2. สรุปผลการประเมินความพึงพอใจของผู้เชี่ยวชาญและผู้ใช้งานทั่วไป ของระบบสารสนเทศจัดเก็บข้อมูลแหล่งท่องเที่ยวอ�าเภอ

ท่าลี่ จังหวัดเลย

 2.1  สรปุผลการประเมนิความพงึพอใจของผูเ้ชีย่วชาญ ของระบบสารสนเทศจดัเกบ็ข้อมลูแหล่งท่องเทีย่วอ�าเภอท่าลี ่จงัหวดั

เลย
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ตารางที่ 1 สรุปผลประเมินความพึงพอใจผู้เชี่ยวชาญ

สรุปผลประเมินความพึงพอใจผู้เชี่ยวชาญ S.D. ระดับความพึงพอใจ

1.ด้านประสิทธิภาพของระบบ 4.46 0.13 มาก

2.ด้านความเหมาะสมในการใช้งานและแสดงผล 4.26 0.48 มาก

3.ด้านความปลอดภัยของระบบ 4.40 0.43 มาก

รวม 4.37 0.32 มาก

จากตารางที่ 1 สรุปประเมินความพึงพอใจผู้เชี่ยวชาญ 5 คน พบว่า ผู้เชี่ยวชาญมีความพึงพอใจภาพรวมมีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 4.37 

ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตฐาน (S.D.) เท่ากับ 0.32 อยู่ในเกณฑ์ที่มาก และด้านประสิทธิภาพของระบบ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.46 ค่าส่วนเบี่ยงเบน

มาตฐานเท่ากับ 0.13 อยู่ในเกณฑ์ที่มาก รองลงมาคือด้านความปลอดภัยของระบบ มีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 4.40 ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตร เท่ากับ 

0.43 อยูใ่นเกณฑ์ทีม่าก และด้านความเหมาะสมในการใช้งานและแสดงผล เท่ากบั 4.26 ค่าส่วนเบีย่งเบนมาตฐาน เท่ากบั 0.48 อยูใ่นเกณฑ์

ที่มาก 

 สรปุผลการประเมนิความพงึพอใจของผูใ้ช้งานทัว่ไป ประกอบด้วย เจ้าหน้าทีท่ัว่ไปและผูด้แูลระบบสารสนเทศจดัเกบ็ข้อมลูแหล่ง

ท่องเที่ยว อ�าเภอท่าลี่ จังหวัดเลย

ตารางที่ 2 สรุปผลประเมินความพึงพอใจผู้ใช้งานทั่วไป

สรุปผลประเมินความพึงพอใจผู้ใช้งานทั่วไป S.D. ระดับความพึงพอใจ

1. ด้านความเหมาะสมในการใช้งานและแสดงผล 4.69 0.19 มากที่สุด

2. ด้านประสิทธิภาพของระบบ 4.53 0.18 มากที่สุด

3. ด้านความปลอดภัยของระบบ 4.54 0.34 มากที่สุด

รวม 4.59 0.14 มากที่สุด

จากตารางที่ 2 สรุปประเมินความพึงพอใจผู้ใช้งานทั่วไป 30 คน พบว่า ผู้ใช้งานทั่วไปมีความพึงพอใจภาพรวม อยู่ในระดับที่มีค่าเฉลี่ย 

เท่ากับ 4.59 ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตฐาน (S.D.) เท่ากับ 0.14 อยู่ในเกณฑ์ที่ มากที่สุด และด้านความเหมาะสมในการใช้งานและแสดงผล 

มีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 4.69 ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตฐาน เท่ากับ 0.19 อยู่ในเกณฑ์ท่ี มากที่สุด รองลงมาคือด้านความปลอดภัยของระบบ  

มีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 4.54 ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตร เท่ากับ 0.34 อยู่ในเกณฑ์ที่ มากท่ีสุด และด้านประสิทธิภาพของระบบ เท่ากับ 4.53  

ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตฐาน เท่ากับ 0.18 อยู่ในเกณฑ์ที่ มากที่สุด ซึ่งเป็นไปตามที่ก�าหนดไว้ทุกหัวข้อ
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รูปที่ 7 เปรียบเทียบระดับความพึงพอใจด้านประสิทธิภาพของระบบ ด้านความเหมาะสมในการใช้งานและแสดงผลและ

ด้านความปลอดภัยของ 

5. อภิปรายผล สรุปผลการวิจัยและข้อเสนอแนะ  
 5.1 อภิปรายผล 
   ระบบสารสนเทศจัดเก็บข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว อําเภอท่าลี่ จังหวัดเลย โดยผู้พัฒนาได้เล็งเห็นถึง

ความสําคัญของระบบสารสนเทศ จึงได้จัดทํา โดยพัฒนาข้ึนในรูปแบบเว็บเซิร์ฟเวอร์และเก็บข้อมูลในฐานข้อมูล MySQL 
เพ่ือให้จัดเก็บและค้นหาได้ง่ายสามารถนําไปใช้ประโยชน์ได้ตรงตามความต้องการ ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของ วิภาวี สมศ
ริ (2554 : 2) ได้ทําวิจัยเรื่อง การพัฒนาฐานข้อมูลสําหรับจัดการเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาระบบ มีวัตถุประสงค์ 
เพ่ือให้ระบบสารสนเทศจัดเก็บเอกสารและเคร่ืองมือช่วยในการจัดเก็บเอกสารโดยการพัฒนาเป็นเว็บแอปพลิเคชันเพ่ือให้

เกิดความถูกต้องรวดเร็วและมีมาตรฐานโดยใช้ภาษา JAVA HTML ฐานข้อมูล MySQL การประเมินความพึงพอใจของ

ระบบทําการประเมินโดยกลุ่มตัวอย่างซ่ึงเป็นกลุ่มตัวอย่างผู้ใช้ระบบจํานวน 20 คนจากผลการประเมินความพึงพอใจพบว่า

ความพึงพอใจในด้านความสามารถทํางานตามความต้องการมีค่าเฉลี่ยอยู่ท่ี 4.0 ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานอยู่ท่ี 0.31 ความ
พึงพอใจในด้านการใชง้านระบบมีค่าเฉลี่ยอยู่ท่ี 4.26 และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานอยู่ท่ี 0.31 และความพึงพอใจในด้าน

ความปลอดภัยของระบบมีค่าเฉล่ียอยู่ท่ี 4.0 และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานอยู่ท่ี 0.42 ซ่ึงสรุปได้ว่าระบบที่พัฒนาข้ึนมี

ประสิทธิภาพในการใช้งานอยู่ในระดับดีเป็นไปตามสมมุติฐานที่กําหนดไว้ และงานวิจัยของ วีณา เนตรสว่าง และ สุรัตนา 
สังข์หนุน (2555 : 17) ได้ทําวิจัยเรื่อง การพัฒนาโปรแกรมระบบฐานข้อมูลการจัดเก็บเอกสารสําหรับหน่วยงานการศึกษา 
มีวัตถุประสงค์ เพ่ือใช้เป็นเคร่ืองมือในการบริหารงานเอกสารเพิ่มประสิทธิภาพระบบการจัดเก็บเอกสารงานสาร บรรณ 
การรับหนังสือ การส่งหนังสือ การเก็บเอกสาร การสืบค้นข้อมูลเอกสารรวมทั้งเพ่ิมขีด ความสามารถในการจัดการงานด้าน

เอกสารให้มีความสะดวกรวดเร็วลดปัญหาการสูญหายของ เอกสารลดการใช้แฟ้มกระดาษ ลดพ้ืนท่ีการใช้ตู้ในการจัดเก็บ

เอกสาร ลดการสิ้นเปลืองทรัพยากร กระดาษ และลดข้ันตอนการทํางานท่ีซํ้าซ้อนในระบบงานเอกสารแบบเดิมซ่ึงผลจาก

การวิเคราะห์ ออกแบบโครงสร้างและระบบงานการจัดเก็บเอกสารแบบใหม่ให้มีลักษณะการทํางานคล้ายกับการ จัดเก็บ
เอกสารระบบเดิม เพ่ือให้ผู้ใช้งานสามารถเรียนรู้ และเข้าใจระบบได้ง่ายข้ึนสําหรับข้อมูล เอกสารท่ีใช้ในการวิจัยคร้ังนี้เป็น

ข้อมูลเอกสารภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  ผล
การประเมินประสิทธิภาพของโปรแกรมจากผู้ใช้งานมีความพึงพอใจในระดับดีมาก 

4.46

4.26

4.4

4.53

4.69

4.54

4 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 4.7 4.8

ด้านประสิทธิภาพของระบบ

ด้านความเหมาะสมในการใช้งานและแสดงผล

ด้านความปลอดภัยของระบบ

(𝑥𝑥 ̅) 

ผู้ใช้งานทั่วไป ผู้เชี่ยวชาญ

รูปที่ 7 เปรียบเทียบระดับความพึงพอใจด้านประสิทธิภาพของระบบ ด้านความเหมาะสมในการใช้งานและแสดงผลและด้านความ

ปลอดภัยของ

อภิปรายผล สรุปผลการวิจัยและข้อเสนอแนะ 

อภิปรายผล

ระบบสารสนเทศจัดเก็บข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว อ�าเภอท่าลี่ จังหวัดเลย โดยผู้พัฒนาได้เล็งเห็นถึงความส�าคัญของระบบสารสนเทศ 

จึงได้จัดท�า โดยพัฒนาข้ึนในรูปแบบเว็บเซิร์ฟเวอร์และเก็บข้อมูลในฐานข้อมูล MySQL เพื่อให้จัดเก็บและค้นหาได้ง่ายสามารถน�าไปใช้

ประโยชน์ได้ตรงตามความตอ้งการ ซึง่สอดคลอ้งกับงานวิจัยของ วิภาวี สมศริ (2554 : 2) ได้ท�าวจิัยเรื่อง การพัฒนาฐานขอ้มูลส�าหรับจดัการ

เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาระบบ มีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ระบบสารสนเทศจัดเก็บเอกสารและเครื่องมือช่วยในการจัดเก็บเอกสารโดย

การพัฒนาเป็นเว็บแอปพลิเคชันเพื่อให้เกิดความถูกต้องรวดเร็วและมีมาตรฐานโดยใช้ภาษา JAVA HTML ฐานข้อมูล MySQL การประเมิน

ความพึงพอใจของระบบท�าการประเมินโดยกลุ่มตัวอย่างซึ่งเป็นกลุ่มตัวอย่างผู้ใช้ระบบจ�านวน 20 คนจากผลการประเมินความพึงพอใจ 

พบว่าความพึงพอใจในด้านความสามารถท�างานตามความต้องการ มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 4.0 ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานอยู่ที่ 0.31 ความพึงพอใจ

ในด้านการใช้งานระบบมีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 4.26 และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานอยู่ที่ 0.31 และความพึงพอใจในด้านความปลอดภัยของระบบมี

ค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 4.0 และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานอยู่ที่ 0.42 ซึ่งสรุปได้ว่าระบบที่พัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพในการใช้งานอยู่ในระดับดีเป็นไป

ตามสมมุติฐานที่ก�าหนดไว้ และงานวิจัยของ วีณา เนตรสว่าง และ สุรัตนา สังข์หนุน (2555 : 17) ได้ท�าวิจัยเรื่อง การพัฒนาโปรแกรมระบบ

ฐานข้อมูลการจัดเก็บเอกสารส�าหรับหน่วยงานการศึกษา มีวัตถุประสงค์ เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารงานเอกสารเพ่ิมประสิทธิภาพ

ระบบการจดัเกบ็เอกสารงานสาร บรรณ การรบัหนงัสอื การส่งหนงัสือ การเกบ็เอกสาร การสืบค้นข้อมลูเอกสารรวมทัง้เพิม่ขดี ความสามารถ

ในการจัดการงานด้านเอกสารให้มีความสะดวกรวดเร็วลดปัญหาการสูญหายของ เอกสารลดการใช้แฟ้มกระดาษ ลดพื้นที่การใช้ตู้ในการจัด

เก็บเอกสาร ลดการสิ้นเปลืองทรัพยากร กระดาษ และลดขั้นตอนการท�างานที่ซ�้าซ้อนในระบบงานเอกสารแบบเดิมซึ่งผลจากการวิเคราะห์ 

ออกแบบโครงสร้างและระบบงานการจัดเก็บเอกสารแบบใหม่ให้มีลักษณะการท�างานคล้ายกับการ จัดเก็บเอกสารระบบเดิม เพื่อให้ผู้ใช้งาน

สามารถเรียนรู ้ และเข้าใจระบบได้ง ่ายขึ้นส�าหรับข้อมูล เอกสารที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็นข้อมูลเอกสารภาควิชาคณิตศาสตร์  

คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ผลการประเมินประสิทธิภาพของโปรแกรมจากผู้ใช้งานมี

ความพึงพอใจในระดับดีมาก 

 สรุปผลการวิจัย

ผู้พัฒนาจึงได้จัดท�าโดยพัฒนาขึ้นในรูปแบบเว็บเซิร์ฟเวอร์และเก็บข้อมูลในฐานข้อมูล MySQL เพื่อให้จัดเก็บและค้นหาได้ง่าย

สามารถน�าไปใช้ประโยชน์ได้ตรงตามความต้องการ จากกรณีศึกษาได้พัฒนาขึ้นด้วยภาษา PHP โดยใช้โปรแกรม Visual Studio Code  

ในการเขียนโปรแกรม เก็บข้อมูลในฐานข้อมูล MySQL และจ�าลองเว็บเซิร์ฟเวอร์ด้วยโปรแกรม Appserv คน โดยผลการประเมิน 

ความพึงพอใจของระบบสารสนเทศจัดเก็บข้อมูลแหล่งท่องเที่ยวอ�าเภอท่าล่ี จังหวัดเลย สรุปประเมินความพึงพอใจผู้ใช้งานทั่วไป 30 คน  
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พบว่า ผู้ใช้งานทั่วไปมีความพึงพอใจภาพรวมของระบบอยู่ในระดับที่มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.59 อยู่ในเกณฑ์มากที่สุด โดยระบบสารสนเทศนี้

สามารถใช้งานได้จริงและบรรลุวัตถุประสงค์ที่ก�าหนด

 ข้อเสนอแนะ 

 ข้อเสนอแนะในการน�าผลการวิจัยไปใช้ 

  1. ดงัน้ันจึงควรพฒันาระบบน้ีให้สามารถก�าหนดสทิธิข์องการเข้าถงึข้อมลูให้สามารถเปิดข้อมลูทีต้่องการ ไปสูน่กัท่องเทีย่ว 

และบุคคลในชุมชนต่อไปได้

  2. ควรมีการพัฒนาระบบสารสนเทศจัดเก็บข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว อ�าเภอท่าลี่ จังหวัดเลย ให้ทันสมัยและตรงตามความ

ต้องการของผู้ใช้งาน อย่างต่อเนื่อง

  3. ควรมีการป้องกันข้อมูลมากกว่านี้

  4. สามารถน�าไปพัฒนาต่อได้

ข้อเสนอแนะส�าหรับการวิจัยครั้งต่อไป 

  1. ควรศกึษาเกีย่วกบัเวบ็ไซต์อย่างต่อเนือ่งเพือ่พฒันาการเขยีนเวบ็ต่อไป เพือ่ให้เกดิ ประโยชน์แก่ผู้ศกึษาระบบเพือ่ความ

เข้าใจและมีแนวคิดในการพัฒนาเว็บไซต์ให้สมบูรณ์มากยิ่งขึ้น

  2. ในส่วนของเนื้อหาที่น�าเสนอ ควรมีการเพิ่มเนื้อหา ซึ่งจะเป็นการพัฒนา อันเป็นประโยชน์ในครั้งต่อไป

  3. ควรพัฒนาต่อไปเป็นเว็บไซต์ที่มีเนื้อหาเพิ่มขึ้นและครอบคลุมทั้งจังหวัดเลย
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การพยากรณ์การเกิดฝุ่นละออง PM2.5 ในเขตพื้นที่อ�าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

โดยประยุกต์ใช้เทคนิคการท�าเหมืองข้อมูล 

Data mining techniques for forecasting PM2.5 concentration level in Chiang Mai

จิรโรจน์ ตอสะสุกุล1 และ สรณ สังฆวิสุทธิ์2

Jiraroj Tosasukul1 and Sarana Sangkhawisut2

ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 65000 ประเทศไทย

บทคัดย่อ 

วัตถุประสงค์ของการวิจัยครั้งนี้คือ การสร้างตัวแบบส�าหรับการพยากรณ์การเกิดฝุ่นละออง PM2.5 ในเขตพื้นที่อ�าเภอเมือง  

จงัหวดัเชยีงใหม่ โดยการประยกุต์ใช้เทคนคิการท�าเหมอืงข้อมลู ซึง่ข้อมลูทีใ่ช้ในการวจิยัมาจากกรมควบคมุมลพษิและกรมอตุนุยิมวทิยาของ

จังหวัดเชียงใหม่ โดยเป็นข้อมูลรายวันที่รายงานค่าฝุ่นละออง PM2.5 และสภาพอากาศ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2561 ถึงวันท่ี  

31 ธันวาคม พ.ศ. 2563 จ�านวน 1,095 รายการ และ 13 แอตทริบิวต์ จากนั้นท�าการวิเคราะห์ตามกระบวนการมาตรฐานในการท�าเหมือง

ข้อมูล ซึ่งเทคนิคที่ใช้ในสร้างตัวแบบส�าหรับการพยากรณ์ครั้งนี้มี 5 เทคนิค ได้แก่ การเรียนรู้เชิงลึก เทคนิคแผนภาพต้นไม้เพื่อการตัดสินใจ 

เทคนิคเพื่อนบ้านใกล้ท่ีสุด เทคนิคโครงข่ายประสาทเทียม และเทคนิคเชิงเส้นโดยนัยทั่วไป ผลการวิจัยพบว่า เทคนิคในการสร้างตัวแบบ

ส�าหรับการพยากรณ์การเกิดฝุ่นละออง PM2.5 ท่ีเหมาะสมที่สุด คือ เทคนิคการเรียนรู้เชิงลึก ที่ให้ค่าความคลาดเคล่ือนของการจ�าแนก

ประเภท (Classification Error) ต�า่ท่ีสดุเท่ากับ 15.8% ค่าความถกูต้อง (Accuracy) และค่าความครบถ้วน (Recall) สูงทีสุ่ดเท่ากบั 84.20% 

และ 77.42% ตามล�าดับ ซ่ึงตัวแบบส�าหรับการพยากรณ์ที่ได้จากการวิจัยครั้งนี้นั้นสามารถน�าไปใช้เพื่อประกอบการก�าหนดนโยบายและ

กลยุทธ์ในการควบคุมการเกิดฝุ่นละออง PM2.5 และเพื่อวางแผนจัดการความเสี่ยงต่อสุขภาพของประชาชน ผลกระทบทางเศรษฐกิจและ

ธุรกิจที่เกี่ยวกับการท่องเที่ยว รวมทั้งจัดการกับปัญหาการบดบังทัศนวิสัยในการจราจรทั้งทางบกและทางอากาศในจังหวัดเชียงใหม่ต่อไป

ค�าส�าคัญ: ฝุ่นละออง PM2.5 การพยากรณ์ เทคนิคการท�าเหมืองข้อมูล 

Abstract 

The objective of this research was to create a model for forecasting PM2.5 concentration level in the Muang 

district, Chiang Mai province by applying data mining techniques. The data used in the research came from the  

Pollution Control Department and the Meteorological Department of Chiang Mai Province. It was a part of daily data 

that were being used to report particulate matter PM2.5 and climate values from 1 January 2018 to 31 December 2020 

for 1,095 items and with 13 attributes. There were five techniques which were used to model this forecast. They were 

Deep Learning, Decision Trees, K-Nearest Neighbors (K-NN), Artificial Neural Network (ANN) and Generalized Linear 

Model (GLM). After that, they were analyzed according to Cross-industry standard process for the data mining. The 

results showed that the most suitable modeling technique for forecasting PM2.5 particulate matter was the Deep 

Learning technique that provided Classification Error. It was the lowest at 15.8%, the Accuracy and the Recall were the 

highest at 84.20% and 77.42%, respectively. The model for forecasting derived from this research can be applied to 

form policies and strategies to control PM2.5 particulate matter and to plan for managing public health risks.  

Economic and business impact on tourism as well as to deal with the problem of obscuring visibility in both land and 

air traffic in Chiang Mai further.

Keywords: PM2.5 concentration, Forecasting, Data mining techniques
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การออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์จ�าหน่ายน�้าพริกปูแบรนด์เจ้าลอย

Website design and development Distributor Chao Loi Brand Crab Chili Paste

ซัลวา สุปราณี สากีเราะ1, ยะโก๊ะ2, ศศิพัชร บุญขวัญ3 และ นิภารัตน์ นักตรีพงศ์4

Sulwa Supranee1, Sakiroh Yakoh2, Sasipat Boonkwan3 and Niparat Nuktreepong4

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

บทคัดย่อ

ร้านน�้าพริกปูแบรนด์เจ้าลอยเป็นร้านจ�าหน่ายน�้าพริก ที่ใช้วัตถุดิบจากปูมาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ เช่น น�้าพริกไข่ปู น�้าพริก

เนื้อปู น�้าพริกมันปู ที่เกิดจากภูมิปัญญาของชาวบ้าน โดยการขายสินค้าจะมีขายเฉพาะหน้าร้านหรือขายตามตลาดเท่านั้นท�าให้ขายสินค้าได้

น้อย ดงันัน้คณะผูว้จิยัจงึได้พฒันาเวบ็ไซต์ซือ้ขายออนไลน์ให้กบัร้านน�า้พรกิป ู แบรนด์เจ้าลอย เพือ่เพิม่ช่องทางในการขายสินค้าของร้านและ

เพื่อประชาสัมพันธ์ร้านน�้าพริกปูแบรนด์เจ้าลอยให้เป็นที่รู้จักมากขึ้น โดยใช้โปรแกรมเวิร์ดเพรสซ่ึงเป็นโปรแกรมส�าเร็จรูปในกลุ่มซีเอ็มเอส

(CMS) และใช้วัฏจักรของการพัฒนาระบบแบบ เอสดีเอลซี (SDLC) ในการพัฒนาระบบ เริ่มตั้งแต่การเก็บข้อมูลที่เกี่ยวกับร้านและสินค้า  

การวิเคราะห์และออกแบบระบบ การพัฒนาและทดสอบระบบ งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อออกแบบและพัฒนาระบบจ�าหน่าย

ผลติภณัฑ์น�า้พรกิปแูบรนด์เจ้าลอย 2) เพือ่ประชาสมัพนัธ์และเพิม่ช่องทางการจดัจ�าหน่ายผลิตภัณฑ์น�า้พรกิปแูบรนด์เจ้าลอย 3) เพือ่ประเมนิ

ความพงึใจผูใ้ช้งานเว็บไซต์จ�าหน่ายสนิค้าออนไลน์ สรุปผลได้ว่าการพัฒนาระบบขายสินค้าออนไลน์ของร้านน�้าพริกปูแบรนด์เจ้าลอยสามารถ

ตอบสนองความต้องการของผู้ใช้งานทั้งผู้ซื้อและผู้ขาย ท�าให้ผลการประเมินความพึงใจระบบซื้อขายสินค้าออนไลน์โดยรวมอยู่ในระดับมาก 

( =4.13)

ค�าส�าคัญ : เวิร์ดเพรส ซีเอ็มเอส เอสดีเอลซี 

Abstract 

A Chao Loi brand crab chili paste shop is selling chili paste. That uses raw materials from crabs to be processed 

into various products such as crab egg chili paste, crab meat chili paste, crab oil chili paste is born from the wisdom 

of the villagers. Selling products will be sold only in-store or in the market only, resulting in less sales. Therefore, the 

research team has developed an online trading website for Chao Loi brand crab chili paste shop. To increase the 

channel to sell the products of the shop and to promote the Chao Loi brand crab chili paste shop to be more known. 

Using the WordPress program, which is a ready-made program in the CMS group and use the SDLC system development 

cycle to develop the system. Starting from collecting information about the store and products, system analysis and 

design, system development and system testing. The objectives of this research are 1) to design and develop a  

distribution system for Chao Loi brand crab chili paste products, 2) To publicize and increase distribution channels for 

Chao Loi brand crab chili paste products, 3) To assess user satisfaction of online shopping websites. In conclusion, the 

development of the online sales system of the Chao Loi brand crab chili paste shop can meet the needs of users, 

both buyers and sellers. As a result, the overall satisfaction rating of the online shopping system was at a high level is 

( =4.13). 

Keywords: WordPress, CMS, SDLC

1,2,3หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
1,2,3Business Administration Program in Business Computer, Faculty of Management Sciences, Nakhon Si Thammarat Rajabhat University, 

sasipat_boo@nstru.ac.th
4 หลักสูตรเศรษฐศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
4 Economics Program, Faculty of Management Sciences, Nakhon Si Thammarat Rajabhat University
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บทน�า 

น�า้พริกป“ูแบรนด์เจ้าลอย” ของอ�าเภอท่าศาลา มมีานานถึง 30 ปีแล้ว โดยเริม่ต้นจากการท�าแพปู แล้วหลงัจากนัน้จงึหนัมาแปรรปู

จากสิง่ทีม่อียู่เพือ่ทีจ่ะให้เกดิมลูค่ามากยิง่ขึน้ โดยเกดิจากภมูปัิญญาของชาวบ้านทีเ่ป็นผูร้เิริม่แปรรปูเป็นผลติภัณฑ์จากสิง่ทีม่ ีจงึได้ท�าน�า้พรกิ

ไข่ปูขายและได้ผลตอบรับเป็นที่น่าพอใจจึงหันมาสนใจในการท�าน�้าพริกอื่น ๆ เช่น น�้าพริกเนื้อปูและน�้าพริกมันปู ปัจจุบันทางร้านได้มีการ

ขายสินค้าหน้าร้านหรือขายตามตลาดเท่านั้น ถ้าหากมีผู้สนใจติดต่อสินค้าของทางร้านจะติดต่อผ่านเบอร์โทรศัพท์ ซึ่งจะท�าให้เกิดการ  

เสียเวลาแก่ผูท้ีต้่องการสัง่สนิค้าหรอืสอบถามรายละเอยีดอืน่ ๆ  ซ่ึงปัจจบุนัแนวโน้มการซ้ือสนิค้าของผู้บรโิภคเปล่ียนแปลงไปเป็นการสัง่สินค้า

ออนไลน์มากขึ้น โดยสามารถสั่งสินค้ากี่โมงก็ได้ หากผู้บริโภคสนใจสินค้าตัวไหนก็สามารถเลือกสินค้าและและเลือกช่องทางการช�าระเงินได้

โดยไม่ต้องรอ ผู้ดูแลระบบตอบ แต่เนื่องจากทางร้านน�้าพริกปู“แบรนด์เจ้าลอย” ยังไม่มีช่องทางในการประชาสัมพันธ์และซื้อขายออนไลน์

ท�าให้กลุ่มลูกค้าที่สนใจผลิตภัณฑ์ไม่สามารถรับรู้ข่าวสารได้อย่างทั่วถึง อีกทั้งเป็นการเพิ่มช่องทางการติดต่อและการสั่งซื้อ ท่ีจะเพิ่มความ

สะดวกในการสั่งซื้อ

ดังนั้น คณะผู้วิจัยจึงเล็งเห็นปัญหาน้ี จึงได้น�าเทคโนโลยีเข้ามาประยุกต์ใช้เพื่ออ�านวยความสะดวกเพื่อตอบสนองกลุ่มลูกค้า  

ด้านการซื้อขายสินค้า ออนไลน์ จึงได้มีการออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์ให้กับน�้าพริกปูแบรนด์เจ้าลอย ที่สามารถตอบสนองความต้องการ

ของกลุม่ลกูค้าและผูใ้ช้งานได้อย่างครบถ้วน ตัง้แต่การประชาสัมพนัธ์น�า้พริกปใูห้เป็นทีรู่จ้กัมากขึน้ และเพือ่รองรบัการซือ้ขายสินค้าออนไลน์

ส�าหรับอ�านวยความสะดวกแก่ผู้บริโภคที่ต้องการสั่งซื้อผลิตภัณฑ์น�้าพริกปูแบรนด์เจ้าลอย 

วัตถุประสงค์  

1. เพื่อออกแบบและพัฒนาระบบจ�าหน่ายผลิตภัณฑ์น�้าพริกปูแบรนด์เจ้าลอย

2. เพื่อประชาสัมพันธ์และเพิ่มช่องทางการจัดจ�าหน่ายผลิตภัณฑ์น�้าพริกปูแบรนด์เจ้าลอย

3. เพ่ือประเมนิความพงึใจผูใ้ช้งานเวบ็ไซต์จ�าหน่ายสนิค้าออนไลน์ ของกลุม่ผลติภณัฑ์น�า้พรกิปแูบรนด์เจ้าลอย

กระบวนการ/วิธีการด�าเนินงาน/วิธีการวิจัย 

จากวตัถปุระสงค์ของงานวจิยันี ้คอื เพือ่พฒันาเวบ็ไซต์ซือ้ขายสนิค้าออนไลน์เพือ่ให้ผู้ซือ้และผูข้ายให้มรีะบบการซือ้ขายผลติภัณฑ์

น�้าพริกปูแบรนด์เจ้าลอย อ�าเภอท่าศาลาจังหวัดนครศรีธรรมราช เพื่อประชาสัมพันธ์และเพ่ิมช่องทางการจัดจ�าหน่ายผลิตภัณฑ์น�้าพริกปู

แบรนด์เจ้าลอย และเพือ่ประเมนิความพงึใจผูใ้ช้งานเวบ็ไซต์จ�าหน่ายสนิค้าออนไลน์ โดยมีวิธีด�าเนินการวิจัยประกอบด้วยขั้นตอนดังนี้

กรอบการวิจัย
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รูปที่ 1 กรอบการวิจัย 

 ในการออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์จําหน่ายสินค้าออนไลน์ผลิตภัณฑ์น้ําพริกปูแบรนด์เจ้าลอย ใช้วงจรการพัฒนา

แบบ SDLC (System Development Life Cycle) ภายในวงจรน้ีจะแบ่งกระบวนการพัฒนาออกเป็น 5 ขั้นตอน ได้แก่ 
การรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ การออกแบบ การพัฒนาระบบ และการบํารุงรักษาระบบ(King, D.,2017) ในการรวบรวม

ข้อมูลผู้วิจัยได้ รวบรวมข้อมูลพ้ืนฐานของร้านน้ําพริกปูแบรนด์เจ้าลอยไว้ดังนี้ คือ ข้อมูลสินค้า เช่น ชนิดของน้ําพริก

รายละเอียดน้ําพริกแต่ละชนิดขนาด/น้ําหนัก และราคาในการจําหน่าย รวมถึงส่วนประกอบต่าง ๆ ข้อมูลผู้ดูแลระบบ 
ข้อมูลรายรับ รายจ่าย ข้อมูลของสมาชิก ข้อมูลของรางวัลท่ีทางร้านไปประกวดมา 
  ผู้วิจัยนําข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์และออกแบบระบบตามความต้องการของผู้ใช้ ซ่ึงมีการวิเคราห์ข้อมูลโดยใช้แผ่น

ภาพ Use Case และคําอธิบายยูสเคส (Use Case Description) เพ่ืออธิบายการทํางานของแต่ละฟังก์ชันและการไหลของ

ข้อมูลและผู้ท่ีเกี่ยวข้องกับข้อมูลนั้น จากนั้นผู้วิจัยมีการ ปรับแต่งโครงสร้างหน้าตาเว็บไซต์ ปรับแต่งการเข้าถึงข้อมูลใน

เว็บไซต์ และเขียนเนื้อหาให้เป็นไปตามความต้องการของเว็บ Search Engine เพ่ือท่ีจะทําให้เว็บอยู่อันดับต้น ๆ 

3. ผลการดําเนินงาน/ผลการวิจัย 
จากวัตถุประสงค์ของงานวิจัยการออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์จําหน่ายนํ้าพริกปูแบรนด์เจ้าลอย คือ 1)เพ่ือ

ออกแบบและพัฒนาระบบจําหน่ายผลิตภัณฑ์น้ําพริกปูแบรนด์เจ้าลอยสําหรับตอบสนองความต้องการของผู้ขายและลูกค้า

ให้สามารถซ้ือขายสินค้าได้ทุกท่ีทุกเวลา 2) เพ่ือประชาสัมพันธ์และเพิ่มช่องทางการจัดจําหน่ายผลิตภัณฑ์น้ําพริกปูแบรนด์

เจ้าลอย สําหรับเป็นช่องทางในการเผยแพร่ข้อมูลน้ําพริกปูให้เป็นท่ีรู้จักมากข้ึน และ 3) เพ่ือประเมินความพึงใจผู้ใช้งาน

เว็บไซต์จําหน่ายสินค้าออนไลน์ ของกลุ่มผลิตภัณฑ์น้ําพริกปูแบรนด์เจ้าลอย ดังนั้น ผู้วิจัยจึงได้พัฒนาเว็บไซต์การซ้ือขาย

ออนไลน์โดยแบ่งสิทธิ์ของผู้ใช้งานออกเป็น 2 สิทธิ์ ได้แก่ ผู้ดูแลระบบและลูกค้า ซ่ึงการเข้าใช้งานระบบจะเข้าใช้ได้ตามสิทธ์ิ 
ดังนี้ คือ ผู้ดูแลระบบ สามารถล็อกอินเข้าสู่ระบบ เพื่อ เพ่ิมลบแก้ไข ข้อมูลในระบบรวมถึงจัดการข้อมูลสินค้าในระบบ 
ประเภท ชนิด ราคา และรายละเอียดต่าง ๆ ของสินค้า จัดการข้อมูลการสั่งซ้ือ ออกรายงานรายรับ รายจ่าย ประจําปี และ
สิทธ์ของลูกค้า คือ สามารถดู ข้อมูลสินค้าในระบบประเภท ชนิด ราคา รายละเอียดต่าง ๆ ของสินค้า สั่งซ้ือสินค้าออนไลน์ 
รายละเอียดการจ่ายเงินออนไลน์ได้รวมถึงระบบ สามารถออกรายงานยอดขายรายวัน รายงานยอดขายรายเดือนรายงาน

ยอดขายรายปี หรือตามช่วงเวลาท่ีต้องการได้ 

3.1การออกแบบและพัฒนาระบบ 
 ในการพัฒนาระบบผู้วิจัยเลือกใช้ ระบบการจัดการเนื้อหา (CMS) ด้วยแพลตฟอร์มWordPress เพราะเป็น

แพลตฟอร์มท่ีมีคุณสมบัติการติดต้ังง่าย มีธีมให้เลือกเยอะ มีแหล่งการเรียนรู้มากมายและชุมชนยอดเย่ียม และปลั๊กอิน

- WordPress 
- WooCommerce 

เว็บไซต์จําหน่ายสินค้าออนไลน์ผลิตภัณฑ์

น้ําพริกปูแบรนด์เจ้าลอย 

- ข้อมูลพ้ืนฐานของร้านน้ําพริกปู 

แบรนด์เจ้าลอย 
- งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

รูปที่ 1 กรอบการวิจัย

ในการออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์จ�าหน่ายสินค้าออนไลน์ผลิตภัณฑ์น�้าพริกปูแบรนด์เจ้าลอย ใช้วงจรการพัฒนาแบบ SDLC 

(System Development Life Cycle) ภายในวงจรนี้จะแบ่งกระบวนการพัฒนาออกเป็น 5 ขั้นตอน ได้แก่ การรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ 

การออกแบบ การพัฒนาระบบ และการบ�ารุงรักษาระบบ (King, D.,2017) ในการรวบรวมข้อมูลผู้วิจัยได้ รวบรวมข้อมูลพื้นฐานของร้านน�้า

พรกิปแูบรนดเ์จ้าลอยไว้ดงันี้ คือ ขอ้มลูสินค้า เช่น ชนดิของน�า้พริก รายละเอยีดน�า้พริกแตล่ะชนิด ขนาด/น�้าหนัก และราคา ในการจ�าหน่าย 

รวมถึงส่วนประกอบต่าง ๆ ข้อมูลผู้ดูแลระบบ ข้อมูลรายรับ รายจ่าย ข้อมูลของสมาชิก ข้อมูลของรางวัลที่ทางร้านไปประกวดมา 

ผู้วิจัยน�าข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์และออกแบบระบบตามความต้องการของผู้ใช้ ซึ่งมีการวิเคราห์ข้อมูลโดยใช้แผ่นภาพ Use Case 

และค�าอธิบายยูสเคส (Use Case Description) เพื่ออธิบายการท�างานของแต่ละฟังก์ชันและการไหลของข้อมูลและผู้ที่เกี่ยวข้องกับข้อมูล
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นั้น จากนั้นผู้วิจัยมีการ ปรับแต่งโครงสร้างหน้าตาเว็บไซต์ ปรับแต่งการเข้าถึงข้อมูลในเว็บไซต์ และเขียนเนื้อหาให้เป็นไปตามความต้องการ

ของเว็บ Search Engine เพื่อที่จะท�าให้เว็บอยู่อันดับต้น ๆ 

ผลการด�าเนินงาน/ผลการวิจัย 

จากวัตถุประสงค์ของงานวิจัยการออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์จ�าหน่ายน�้าพริกปูแบรนด์เจ้าลอย คือ 1) เพื่อออกแบบและพัฒนา

ระบบจ�าหน่ายผลิตภัณฑ์น�้าพริกปูแบรนด์เจ้าลอย ส�าหรับตอบสนองความต้องการของผู้ขายและลูกค้าให้สามารถซื้อขายสินค้าได้ทุกท่ีทุก

เวลา 2) เพื่อประชาสัมพันธ์และเพิ่มช่องทางการจัดจ�าหน่ายผลิตภัณฑ์น�้าพริกปูแบรนด์เจ้าลอย ส�าหรับเป็นช่องทางในการเผยแพร่ข้อมูลน�้า

พริกปูให้เป็นที่รู้จักมากขึ้น และ 3) เพื่อประเมินความพึงใจผู้ใช้งานเว็บไซต์จ�าหน่ายสินค้าออนไลน์ ของกลุ่มผลิตภัณฑ์น�้าพริกปูแบรนด์เจ้า

ลอย ดังนั้น ผู้วิจัยจึงได้พัฒนาเว็บไซต์การซื้อขายออนไลน์ โดยแบ่งสิทธิ์ของผู้ใช้งานออกเป็น 2 สิทธิ์ ได้แก่ ผู้ดูแลระบบและลูกค้า ซึ่งการเข้า

ใช้งานระบบจะเข้าใช้ได้ตามสิทธิ์ ดังนี้ คือ ผู้ดูแลระบบ สามารถล็อกอินเข้าสู่ระบบ เพื่อ เพิ่มลบแก้ไข ข้อมูลในระบบ รวมถึงจัดการข้อมูล

สินค้าในระบบ ประเภท ชนิด ราคา และรายละเอียดต่าง ๆ ของสินค้า จัดการข้อมูลการส่ังซื้อ ออกรายงานรายรับ รายจ่าย ประจ�าปี  

และสิทธ์ของลูกค้า คือ สามารถดู ข้อมูลสินค้าในระบบ ประเภท ชนิด ราคา รายละเอียดต่าง ๆ  ของสินค้า สั่งซื้อสินค้าออนไลน์ รายละเอียด

การจ่ายเงินออนไลน์ได้ รวมถึงระบบ สามารถออกรายงานยอดขายรายวัน รายงานยอดขายรายเดือน รายงานยอดขายรายปี หรือตามช่วง

เวลาที่ต้องการได้

การออกแบบและพัฒนาระบบ

ในการพัฒนาระบบผูว้จิยัเลอืกใช้ ระบบการจดัการเนือ้หา (CMS) ด้วยแพลตฟอร์ม WordPress เพราะเป็นแพลตฟอร์มทีม่คีณุสมบตัิ

การติดตั้งง่าย มีธีมให้เลือกเยอะ มีแหล่งการเรียนรู้มากมายและชุมชนยอดเยี่ยม และปลั๊กอิน WooCommerce ที่รองรับการซื้อขายสินค้า

ออนไลน์ ในส่วนการออกแบบส่วนติดต่อผู้ใช้ ผู้วิจัยใช้รูปแบบของเวิร์ดเพรสส์ เพื่อให้ได้หน้าจอตามรูปแบบที่ต้องการตามภาพ เช่น  

หน้าแสดงสินค้า แสดงสินค้า แสดงรายละเอียดสินค้า หน้าการสั่งซื้อสินค้า หน้าสรุปการสั่งซื้อ โดยแสดงภาพสินค้า ชื่อสินค้า ราคาสินค้า 

และมีปุ่มกดเป็นรูปตะกร้าสินค้าให้ลูกค้ากดเมื่อต้องสนใจและต้องการสั่งซื้อสินค้า

รูปที่ 2 แสดงสินค้าและรายละเอียดสินค้า รูปที่ 3 แสดงรายละเอียดสินค้า
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รูปที่ 4 สรุปการสั่งซื้อสินค้า

จากรูปที่ 2 เป็นหน้าแสดงสินค้าที่มีในเว็บไซต์ โดยแสดงรายละเอียด รูปสินค้า ราคา และปุ่มเลือกรูปแบบ เมื่อลูกค้าคลิกปุ่มเลือก

รูปแบบ จะแสดงดังรูปท่ี 3 จะเป็นหน้าแสดงรายละเอียดสินค้าที่เลือกมาจากรูปที่ 2 จะแสดงค�าอธิบายสินค้า ขนาดสินค้าให้เลือก  

รวมถงึราคาในแต่ละขนาด เมือ่ลกูค้าสนใจสนิค้าขนาดเท่าไหร่ กส็ามารถคลกิหยบิใส่ตะกร้า และเมือ่ลกูค้า เลอืกสนิค้าได้ครบตามทีต้่องการ 

ก็สามารถคลิกปุ่มตะกร้าสินค้า เพื่อดูข้อมูลสรุปรายการสินค้าที่เลือกไว้ ดังรูปที่ 4 ซ่ึงในหน้านี้จะมีรายละเอียดของสินค้า คือ ภาพสินค้า 

ชื่อสินค้า จ�านวนสินค้า ราคาสินค้า และราคาสินค้าที่คูณด้วยจ�านวนชิ้นเรียบร้อยแล้ว รวมถึงราคารวมสุทธิที่ลูกค้าต้องช�าระ

การประเมินความพึงพอใจผู้ใช้ระบบ

การประเมนิความพงึพอใจของผูใ้ช้งานเวบ็ไซต์จ�าหน่ายสินค้าออนไลน์ ของกลุ่มผลิตภณัฑ์น�า้พรกิปแูบรนด์เจ้าลอย ใช้เป็นแบบสอบถาม

ออนไลน์ สอบถามจากกลุม่ประชากรกลุม่ตวัอย่าง คอื ลกูค้าทีเ่ข้ามาสัง่ซือ้สนิค้าออนไลน์ผ่านเวบ็ไซต์จ�านวน 102 คน และการประเมนิมกีาร

ก�าหนดค่าคะแนนแบบประเมิน 5 ระดับตามวิธีของ ลิเคิร์ท โดยมกีารก�าหนดเป็นช่วงคะแนนเป็น 5 ช่วง จาก 1 – 5 และมคี่าคะแนนเฉลี่ยใน

แต่ละช่วงดังนี้

การก�าหนดช่วงคะแนนและเกณฑ์ระดับความพึงพอใจมีเกณฑ์ดังนี้

ช่วงคะแนน 1 ค่าเฉลี่ย 1.00-1.50 หมายถึง ระดับความพึงพอใจ น้อยที่สุด

ช่วงคะแนน 2 ค่าเฉลี่ย 1.51-2.50 หมายถึง ระดับความพึงพอใจ น้อย

ช่วงคะแนน 3 ค่าเฉลี่ย 2.51-3.50 หมายถึง ระดับความพึงพอใจ ปานกลาง

ช่วงคะแนน 4 ค่าเฉลี่ย 3.51-4.50 หมายถึง ระดับความพึงพอใจ มาก

ช่วงคะแนน 5 ค่าเฉลี่ย 4.51-5.00 หมายถึง ระดับความพึงพอใจ มากที่สุด
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ตาราง 1 ความพึงพอใจของผู้ตอบแบบสอบถาม

ประเด็นค�าถาม
ความพึงพอใจร้อยละแบ่งตามช่วงคะแนน

S.D.
ระดับความ

พึงพอใจ1 2 3 4 5

1. เนื้อหามีความชัดเจน ถูกต้อง 

น่าเชื่อถือ

0

(0.0)

0

(0.0)

14

(13.7)

68

(66.7)

20

(19.6)

4.06 0.58 มาก

2. การประชาสัมพันธ์ข้อมูล

ผลิตภัณฑ์ภาพในเว็บไซต์มีความ

เหมาะสมน่าสนใจ

0

(0.0)

0

(0.0)

10

(9.8)

74

(72.5)

18

(17.6)

4.08 0.52 มาก

3. ปริมาณเนื้อหามีเพียงพอกับ

ความต้องการ

0

(0.0)

0

(0.0)

11

(10.8)

68

(66.7)

23

(22.5)

4.12 0.57 มาก

4. มีการจัดล�าดับเนื้อหาเป็นหมวด

หมู่ง่ายต่อการค้นหาและ

ท�าความเข้าใจ

0

(0.0)

0

(0.0)

6

(5.9)

74

(72.5)

22

(21.6)

4.16 0.50 มาก

5. มีความน่าเชื่อถือสามารถท�าการ

ซื้อขายได้

0

(0.0)

0

(0.0)

9

(0.8)

69

(67.6)

24

(23.5)

4.15 0.55 มาก

6. การจัดรูปแบบเว็บไซต์ง่ายต่อ

การใช้งาน

0

(0.0)

0

(0.0)

3

(2.9)

79

(77.5)

20

(19.6)

4.17 0.45 มาก

7. หน้าโฮมเพจมีความสวยงามทัน

สมัยน่าสนใจ

0

(0.0)

0

(0.0)

11

(10.8)

70

(68.6)

21

(20.6)

4.10 0.55 มาก

8. สีพื้นหลังกับสีอักษรมีความ

เหมาะสมต่อการอ่าน

0

(0.0)

0

(0.0)

7

(6.9)

69

(67.6)

26

(25.5)

4.19 0.54 มาก

9. ภาพกับเนื้อหามีความสอดคล้อง

กันและสามารถสื่อความหมาย

ได้

0

(0.0)

0

(0.0)

9

(8.8)

67

(65.7)

26

(25.5)

4.17 0.56 มาก

10.เมนูต่าง ๆ ในเว็บไซต์ใช้งานง่าย 0

(0.0)

0

(0.0)

8

(7.8)

71

(69.6)

23

(22.5)

4.15 0.53 มาก

11.ขั้นตอนการซื้อขายเข้าใจง่าย 1

(1.0)

0

(0.0)

7

(6.9)

66

(64.7)

28

(27.5)

4.18 0.64 มาก

12.เนื้อหามีประโยชน์ต่อผู้ใช้งาน

และสามารถน�าไปพัฒนาทาง

ธุรกิจได้

0

(0.0)

0

(0.00)

5

(4.9)

76

(74.5)

21

(20.6)

4.16 0.48 มาก

13.สามารถเป็นแหล่งความรู้ได้ 0

(0.0)

1

(1.0)

12

(11.8)

65

(63.7)

24

(23.5)

4.10 0.62 มาก

14.เป็นช่องทางในการ

ประชาสัมพันธ์และการขาย

สินค้าออนไลน์

0

(0.0)

0

(0.0)

13

(12.7)

68

(66.7)

21

(20.6)

4.08 0.58 มาก

ความพึงพอใจเฉลี่ยรวมทุกข้อ 4.13 0.55 มาก
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จากตารางที่ 1 ความพึงพอใจเฉลี่ยรวมทุกข้อ เท่ากับ 4.13 อยู่ในเกณฑ์ระดับความพึงพอใจระดับมาก และ S.D. รวมเฉลี่ยทุกข้อ 

0.55 ซึง่พบว่าค่าคะแนนเฉลีย่ความพงึพอใจในด้านสพีืน้หลงักบัสีอกัษรมีความเหมาะสมต่อการอ่าน มากทีส่ดุ เท่ากบั 4.19 อยูใ่นเกณฑ์ของ

ระดบัความพงึพอใจระดบัมาก รองลงมา ด้านขัน้ตอนการซือ้ขายเข้าใจง่าย มค่ีาเฉลีย่เท่ากบั 4.18 อยูใ่นเกณฑ์ของระดบัความพงึพอใจระดบั

มาก ด้านการจัดรูปแบบเว็บไซต์ง่ายต่อการใช้งาน และภาพกับเนื้อหามีความสอดคล้องกันและสามารถสื่อความหมายได้ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 

4.17 อยู่ในเกณฑ์ของระดับความพึงพอใจระดับมาก ด้านมีการจัดล�าดับเนื้อหาเป็นหมวดหมู่ง่ายต่อการค้นหาและท�าความเข้าใจ และด้าน

เนื้อหามีประโยชน์ต่อผู้ใช้งานและสามารถน�าไปพัฒนาทางธุรกิจได้ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.16 อยู่ในเกณฑ์ของระดับความพึงพอใจระดับมาก 

ด้านมีความน่าเชื่อถือสามารถท�าการซื้อขายได้ และด้านเมนูต่าง ๆ ในเว็บไซต์ใช้งานง่าย มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.15 อยู่ในเกณฑ์ของระดับความ 

พึงพอใจระดับมาก ด้านปริมาณเนื้อหามีเพียงพอกับความต้องการ มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.12 อยู่ในเกณฑ์ของระดับความพึงพอใจระดับมาก 

ด้านหน้าโฮมเพจมีความสวยงามทันสมัยน่าสนใจ และด้านสามารถเป็นแหล่งความรู้ได้ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.10 อยู่ในเกณฑ์ของระดับความ

พงึพอใจระดบัมาก ด้านการประชาสมัพนัธ์ข้อมลูผลติภณัฑ์ภาพในเวบ็ไซต์มคีวามเหมาะสมน่าสนใจ และด้านเป็นช่องทางในการประชาสมัพนัธ์

และการขายสินค้าออนไลน์ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.08 อยู่ในเกณฑ์ของระดับความพึงพอใจระดับมาก และด้านเนื้อหามีความชัดเจน ถูกต้อง  

น่าเชื่อถือ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.06 อยู่ในเกณฑ์ของระดับความพึงพอใจระดับมาก

อภิปรายผล สรุปและข้อเสนอแนะ 

จากวตัถปุระสงค์การวจิยัในออกแบบและพฒันาระบบจ�าหน่ายผลติภณัฑ์น�า้พรกิปแูบรนด์เจ้าลอย ส�าหรบัตอบสนองความต้องการ

ของผู้ขายและลูกค้าให้สามารถซื้อขายสินค้าได้ทุกที่ทุกเวลา คณะผู้วิจัยได้ออกแบบและพัฒนาระบบ โดยวิเคราะห์ข้อมูลจากความต้องการ

ของผู้ใช้และจากข้อมูลท่ีได้ ซ่ึงการออกแบบและพัฒนาเป็นเว็บแอปพลิเคชันโดยใช้โปรแกรมส�าเร็จรูปในกลุ่ม WordPress และใช้ปลั๊กอิน 

WooCommerce ท่ีมีฟังก์ชันรองรับการซ้ือขายออนไลน์ ซึ่งได้ผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากลูกค้าท่ีใช้งานเว็บไซต์จ�าหน่ายน�้าพริกปูแบรนด์ 

เจ้าลอย ดังนี้ ระบบที่พัฒนาขึ้นมี การจัดรูปแบบเว็บไซต์ง่ายต่อการใช้งาน สีพื้นหลังกับสีอักษรมีความเหมาะสมต่อการอ่าน ขั้นตอนการซื้อ

ขายเข้าใจง่าย มีการจัดล�าดับเน้ือหาเป็นหมวดหมู่ง่ายต่อการค้นหาและท�าความเข้าใจ สอดคล้องกับ (รุ่งนภา แซ่เฮง และคณะ, 2563)  

และ (Ganguly, B. et al., 2010) ที่กล่าวว่า เว็บไซต์ต้องมีรูปแบบที่เข้าใจง่าย สวยงาม ง่ายต่อการค้นหา

ข้อเสนอแนะเพื่อการศึกษาวิจัยครั้งต่อไป ควรเพิ่มเติมเรื่อง เช่น Web Analytics, SEO, SEM, ROI, Social Media Ads, 

Responsive web design เป็นต้น เพื่อท�าให้ระบบมีความสมบรูณ์มากขึ้น

เอกสารอ้างอิง 

รุ่งนภา แซ่เฮง, อมราพร ฤทธิพันธ์, ศศิพัชร บุญขวัญ, และนิภารัตน์ นักตรีพงศ์. (2563) การพัฒนาเว็บไซต์ขายสินค้าออนไลน์ของร้านจันทร์

เจ้าเฮิร์บแอนด์บิวตี้. การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 30 ประจ�าปี 2563 และการประชุมวิชาการระดับ
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Ganguly, B., Dash, S. B., Cyr, D., & Head, M. (2010). The effects of website design on purchase intention in online  
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การพัฒนาสื่อประชาสัมพันธ์การ์ตูนแอนิเมชัน 2 มิติ เรื่อง ประเพณีบุญบั้งไฟล้าน

 ต�าบลผาอินทร์แปลง อ�าเภอเอราวัณ จังหวัดเลย

Development of 2D Animation Public Relations Media 

for Boon Bang Fai Lan Traditional at Phainplaeng, Erawan, Loei

อดุลวิทย์ ศรีบุรินทร์1, อนันตชา จันสุข2, ปฐมาวดี ค�าทอง3 และ วรกร พิมพาคุณ4

Adulwit Sriburin1, Anuntacha Jansuk2, Patamawadee Khamthong3 and Warakorn Pimpakun4

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจดิจิทัล คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

บทคัดย่อ 

ประเพณบีญุบัง้ไฟล้านเป็นประเพณขีองจงัหวดัเลย เดิมมกีารถ่ายทอดเรือ่งราวประเพณใีนรปูแบบสือ่ประชาสมัพนัธ์ประเภทแผ่น

พับและโปสเตอร์เท่านั้น ซึ่งปัจจุบันนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ควรเข้าถึงข้อมูลในรูปแบบสื่อประชาสัมพันธ์อื่นที่น่าสนใจเช่น สื่อแอนิเมชัน  

ดังนั้นงานวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงค์เพื่อการพัฒนาสื่อการ์ตูนแอนิเมชัน 2 มิติ เรื่อง ประเพณีบุญบั้งไฟล้าน เทศบาลต�าบลผาอินทร์แปลง  

อ�าเภอเอราวัณ จังหวัดเลย และเพื่อประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ส่ือประชาสัมพันธ์แอนิเมชัน 2 มิติ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในงานวิจัยคือ  

บุคคลทั่วไปในจังหวัดเลย จ�านวน 384 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิเคราะห์ผล คือ แบบประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้การ์ตูนแอนิเมชัน 2 มิติ 

เรือ่ง ประเพณบีญุบัง้ไฟล้าน เทศบาลต�าบลผาอนิทร์แปลง อ�าเภอเอราวณั จงัหวัดเลย สถติิทีใ่ช้ คือ ค่าเฉลีย่ ค่าร้อยละและค่าเฉลีย่เบีย่งเบน

มาตรฐาน ผลการศึกษาพบว่า ผู้ใช้สื่อการ์ตูนแอนิเมชัน 2 มิติ เรื่อง ต�านานพระธาตุศรีสองรัก มีความพึงพอใจภาพรวมอยู่ในระดับมาก  

โดยม ี( = 4.44) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D = 0.05)

ค�าส�าคัญ: แอนิเมชัน 2 มิติ ประเพณี สื่อประชาสัมพันธ์

Abstract 

Boon Bang Fai Lan is a tradition of Loei Province. In the past, traditions were only conveyed in the form of 

brochures and posters. Nowadays, most tourists are interested in other forms of public relations media such as  

animation media. This research aimed to develop a 2D animated cartoon on the theme of Boon Bang Fai Lan Tradition, 

Pha In Plaeng, Erawan District at Loei province, and to evaluate the satisfaction of users of 2D animation. The sample 

size was 384 general people in Loei Province. The instrument used for the analysis was the user satisfaction evaluation. 

The statistics were average and standard deviation. The results showed that the overall satisfaction of this media was 

high, with ( = 4.44) and standard deviation (S.D = 0.05). We were concluding that the system developed at a high 

level and can be used.

Keywords : 2D animation , Thai tradition and culture, Public relations media

บทน�า 

การท่องเที่ยวประเทศไทยได้รับความนิยมอย่างสูง มีความส�าคัญต่อระบบเศรษฐกิจ มีอัตราการเติบโตอย่างต่อเน่ืองและเป็นราย

ได้หลกัของประเทศ (การท่องเทีย่วแห่งประเทศไทย, 2562) และในปัจจบุนัเทคโนโลยด้ีานคอมพวิเตอร์กราฟิกและวงการดจิทิลัมเีดยีมอัีตรา

การเติบโตอย่างรวดเร็ว ท�าให้สื่อดิจิทัลได้เข้ามามีบทบาทในชีวิตมากขึ้น โดยสื่อแอนิเมชันเป็นสื่อหนึ่งที่ได้รับความนิยมอย่างสูงในช่วงเวลา

ที่ผ่านมา (ชุติพงศ์ พันธุ์สมบัติ, 2559) ซึ่งในปัจจุบันคอมพิวเตอร์ได้เข้ามามีอิทธิพลอย่างมากในการติดต่อสื่อสารและในงานประชาสมพันธ์ 

การประชาสมพันธ์โดยใช้สื่อผสมได้รับความนิยมอย่างกว้างขวางเพราะเป็นสื่อที่สามารถดึงดูดความสนใจได้เป็นอย่างดี เนื่องจากให้ทั้งภาพ

1 Department of digital business computer, Faculty of management science, Loei Rajabhat University, anuntachaaom@gmail.com
2 Department of digital business computer, Faculty of management science, Loei Rajabhat University, ood0861374@gmail.com
3 Department of digital business computer, Faculty of management science, Loei Rajabhat University, Patamawadee.kha@lru.ac.th
4  Department of digital business computer, Faculty of management science, Loei Rajabhat University, warakorn.pim@lru.ac.th
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เคลือ่นไหวและเสยีงทีส่มจรงิเป็นธรรมชาตแิละผูร้บัยงัสามารถมส่ีวนร่วมและตอบสนองต่อส่ือดงักล่าวได้ นอกจากนีใ้นยคุโลกไร้พรมแดนการ

สื่อสารประชาสัมพันธ์ผ่านระบบอินเตอร์เน็ตจึงมีความส�าคัญมากขึ้น (ปรพล แก้วชาติ, 2563; เนติรัฐ วีระนาคินทร์, 2560)

จากการลงพื้นที่สอบถามเจ้าหน้าที่เทศบาลต�าบลผาอินแปลง อ�าเภอเอราวัณ จังหวัดเลย พบว่า มีการจัดประเพณีบุญบั้งไฟล้าน

ขึน้เป็นประจ�าทกุปีเป็นการส่งเสรมิประเพณวีฒันธรรมอนัดงีามของท้องถิน่ รวมทัง้เป็นการประชาสมัพนัธ์งานประเพณบีญุบัง้ไฟล้านให้เป็น

ที่รู้จักและส่งเสริมการท่องเที่ยวของเทศบาลต�าบลผาอินทร์แปลง ทางเทศบาลได้จัดเก็บข้อมูลประวัติความเป็นมาการละเล่นของประเพณี

บุญบั้งไฟล้านอยู่ในรูปแบบของเอกสาร มีรูปภาพประกอบเมื่อน�าไปเผยแพร่ท�าให้ไม่ค่อยน่าสนใจเท่าที่ควร และมีการประชาสัมพันธ์งาน

ประเพณีผ่านทางโปสเตอร์ทั้งแบบออนไลน์และออฟไลน์ไม่ค่อยดึงดูดใจนักท่องเที่ยวเท่าที่ควร ทางเทศบาลจึงอยากได้สื่อประชาสัมพันธ์ใน

รปูแบบแอนเิมชนัในการถ่ายทอดเรือ่งราวประเพณบีญุบัง้ไฟล้านให้น่าสนใจเป็นทีรู่จ้กั อกีทัง้ใช้เป็นส่ือประชาสัมพนัธ์ให้นกัท่องเทีย่วมาเทีย่ว

ในการจัดประเพณีบุญบั้งไฟล้านเพิ่มมากขึ้น 

ดังนั้นผู้จัดท�าได้เล็งเห็นความส�าคัญของปัญหาจึงได้พัฒนาสื่อประชาสัมพันธ์แอนิเมชัน 2 มิติ เรื่อง ประเพณีบุญบ้ังไฟล้าน  

ต�าบลผาอินทร์แปลง อ�าเภอเอราวัณ จังหวัดเลย ขึ้นมาในลักษณะการจ�าลองสถานการณ์สร้างการ์ตูนแอนิเมชัน 2 มิติ ประกอบด้วย  

รปูภาพ ข้อความ เสยีง ภาพเคลือ่นไหว เพือ่ประชาสมัพนัธ์ถ่ายทอดภมูปัิญญาของปราชญ์ชาวบ้านและเผยแพร่เรือ่งราวประวตัคิวามเป็นมา

ประเพณบีญุบัง้ไฟล้านและความเชือ่ทีป่ฏบิตัสิบืทอดกนัมาจากบรรพบรุษุทกุปีให้อยูใ่นรปูธรรมเพือ่ให้ผู้สนใจได้เข้าใจเรือ่งราว เป็นมรดกแก่

ลูกหลานและเป็นการอนุรักษ์สืบสานประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามให้อยูในท้องถิ่นให้อยู่คู่กับเทศบาลต�าบลผาอินทร์แปลงสืบต่อไป อีกทั้งส่ง

เสริมการท่องเที่ยวของเทศบาลต�าบลผาอินทร์แปลง

วัตถุประสงค์

1.  พัฒนาสือ่ประชาสมัพนัธ์แอนิเมชัน 2 มิต ิเรือ่ง ประเพณบีญุบัง้ไฟล้าน เทศบาลต�าบลผาอนิทร์แปลง อ�าเภอเอราวณั จงัหวดัเลย

2.  เพื่อประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้สื่อประชาสัมพันธ์แอนิเมชัน 2 มิติ เรื่อง ประเพณีบุญบั้งไฟล้าน เทศบาลต�าบลผาอินทร์

แปลง อ�าเภอเอราวัณ จังหวัดเลย

เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

เนติรัฐ วีระนาคินทร์ ได้ศึกษาและพัฒนาวีดิทัศน์เพื่อการศึกษาโดยใช้กระบวนการออกแบบแบบมีส่วนร่วม เรื่อง การเลี้ยงกระบือ

ตามหลักเกษตรทฤษฎีใหม่ ส�าหรับเกษตรกรผู้เลี้ยงกระบือในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ผลการใช้วีดิทัศน์เพื่อการศึกษา พบว่า 

1) กลุ่มตัวอย่างต้องการรูปแบบรายการสารคดี และใช้ภาษาราชการและภาษาท้องถิ่น ผสมผสานกันในรายการ 2) ผลการออกแบบวีดิทัศน์

เพื่อการศึกษาต้นแบบ ประกอบด้วย 4 องค์ประกอบ ได้แก่รูปแบบรายการ เนื้อหา การน�าเสนอ และเทคนิคการผลิต 3) กลุ่มทดลองมี 29 

ความก้าวหน้าทางการเรยีนคดิเป็นร้อยละ 64.69 5) ความพงึพอใจของกลุ่มทดลองทีม่ต่ีอวดิีทศัน์เพือ่การศึกษา โดยรวมอยูใ่นระดับมากทีส่ดุ

ชตุพิงศ์ พนัธุส์มบตั ิได้วิจยัและพฒันาสือ่การ์ตูนแอนเิมชนั 2 มติ ิโดยใช้เทคนคิการน�าเสนอแบบเล่านทิานเป็นฐาน เรือ่งการบรโิภค

อาหาร ส�าหรบัเดก็ปฐมวัยกลุม่ตวัอย่าง คอื นกัเรยีนชัน้อนบุาลปีที ่2 ภาคเรยีนที ่2 ปีการศกึษา 2558 โรงเรียนอนบุาลสกลนคร อ�าเภอเมอืง 

จังหวัดสกลนคร จ�านวน 4 ห้อง รวม 120 คน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในงานวิจัยครั้งนี้ ได้มาด้วยการสุ่มอย่างง่าย (Simple Random Sampling) 

โดยใช้ห้องเรียนเป็นหน่วยในการสุ่ม จ�านวน 30 คน เครื่องมือที่ใช้ คือ แบบส�ารวจความสนใจรูปแบบการ์ตูนที่นักเรียนระดับอนุบาลชื่นชอบ 

แบบสอบถามรูปแบบการ์ตูนที่เด็กชื่นชอบสื่อการ์ตูนแอนิเมชันที่สร้างจากรูป แบบการ์ตูนแอนิเมชันที่เด็กชื่น

วิธีการด�าเนินงาน 

ในการจัดการท�าวิจัยครั้งนี้เรื่องการพัฒนาสื่อประชาสัมพันธ์แอนิเมชัน 2 มิติ เรื่อง ประเพณีบุญบั้งไฟล้าน เทศบาลต�าบลผาอินทร์

แปลง อ�าเภอเอราวัณ จังหวัดเลย เป็นการวิจัยและพัฒนา มีการก�าหนดวิธีการศึกษาตามล�าดับขั้นตอนดังนี้

ขอบเขตงานวิจัย

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง

ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ได้แก่ บุคคลทั่วไปในจังหวัดเลย กลุ่มตัวอย่างคือ บุคคลทั่วไปในจังหวัดเลย จ�านวน 384 คน 

ตัวแปรที่ใช้ในการวิจัย

ตัวแปรต้น ได้แก่ สื่อประชาสัมพันธ์แอนิเมชัน 2 มิติ เรื่อง ประเพณีบุญบั้งไฟล้าน เทศบาลต�าบลผาอินทร์แปลง อ�าเภอเอราวัณ 

จังหวัดเลย
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ตวัแปรตาม ได้แก่ ความพงึพอใจของบคุคลทัว่ไปใช้สือ่ประชาสมัพนัธ์แอนเิมชนั 2 มติ ิเรือ่ง ประเพณบีญุบัง้ไฟล้าน เทศบาลต�าบล

ผาอินทร์แปลง อ�าเภอเอราวัณ จังหวัดเลย

เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล

แบบสอบถามความพึงพอใจส�าหรับผู้เชี่ยวชาญ สื่อประชาสัมพันธ์การ์ตูนแอนิเมชัน 2 มิติ เรื่อง ประเพณีบุญบั้งไฟ เทศบาลต�าบล

ผาอินทร์แปลง อ�าเภอเอราวัณ จังหวัดเลย โดยเก็บรวบรวมข้อมูลจากบุคคลทั่วไปจ�านวน 384 คน 

ขั้นตอนการออกแบบและพัฒนาระบบ 

หลังจากศึกษาปัญหาข้อมูลจากเจ้าหน้าที่ต�าบลผาอินทร์แปลง อ�าเภอเอราวัณ จังหวัดเลย ได้รวบรวม ข้อมูลเบ้ืองต้นสามารถ 

แบ่งเนื้อหาของการพัฒนาสื่อประชาสัมพันธ์แอนิเมชัน 2 มิติ เรื่องประเพณีบุญบั้งไฟล้าน โดยมีเนื้อหาดังต่อไปนี้ 

 1. การออกแบบและพฒันา จากการออกแบบสามารถเขยีนแผนผงัพฒันาสือ่ประชาสมัพนัธ์แอนเิมชนั 2 มติ ิเรือ่งประเพณี

บุญบั้งไฟล้าน โดยมีเนื้อหาได้ดังนี้      

 2. การวิเคราะห์และออกแบบ ( System Analysis ) ผู้วิจัยได้ออกแบบเนื้อเรื่องและตัวละคร สตอรี่บอร์ดจ�านวน 23 ฉาก

 3.  การออกแบบ ( Design ) ผู้วิจัยได้ออกแบบสร้างตัวละครโดยให้สอดคล้องกับเนื้อหา 

 4. การพัฒนาสื่อการ์ตูนแอนิเมชัน ( Implementation ) ผู้วิจัยได้พัฒนาเนื้อเรื่อง ประวัติความเป็นมา ความเชื่อเกี่ยวกับ

บุญบั้งไฟล้าน

 5. การบ�ารุงรักษา ( Maintenance ) เป็นขั้นตอนของการน�าสื่อประชาสัมพันธ์ไปใช้งานจริง

การเก็บรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล

การด�าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลแบบสอบถามความพึงพอใจของผู้ใช้ จะใช้วิธีการแจกแบบสอบถามโดยเลือกจากกลุ่มตัวอย่าง 

คือ บุคคลทั่วไปในจังหวัดเลย โดยวิธีการสุ่มตัวอย่างโดยบังเอิญ รวมทั้งหมด 384 คน 

การวเิคราะห์ข้อมลูโดยน�าข้อมลูทีไ่ด้มาวเิคราะห์ความพงึพอใจเพือ่ส�ารวจความพงึพอใจของผูใ้ช้สือ่ประชาสมัพนัธ์ โดยสถติทิีใ่ช้ใน

การศึกษาได้แก่ 

การหาค่าเฉลี่ยของคะแนน ค�านวณจากสูตร ค�านวณได้จากสูตร  

ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ค�านวณได้จากสูตร 

วิเคราะห์ข้อมูล โดยการน�าข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ความพึงพอใจเพื่อส�ารวจความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบ ดังนี้

      พึงพอใจมากที่สุด  ให้ค่าคะแนน 5

   พึงพอใจมาก  ให้ค่าคะแนน 4

   พึงพอใจปานกลาง ให้ค่าคะแนน 3

   พึงพอใจน้อย  ให้ค่าคะแนน  2

   พึงพอใจน้อยที่สุด ให้ค่าคะแนน 1

หาค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานโดยรวมทั้งรายด้านและรายข้อ และน�าค่าเฉล่ียมาเปรียบเทียบกับเกณฑ์ประเมิน ดังนี้ 

(ธานินทร์ ศิลป์จารุ, 2555)

   ค่าเฉลี่ย  4.50 - 5.00 หมายถึงพึงพอใจมากที่สุด

   ค่าเฉลี่ย  3.50 – 4.49 หมายถึงพึงพอใจมาก

   ค่าเฉลี่ย  2.50 – 3.49 หมายถึงพึงพอใจปานกลาง

   ค่าเฉลี่ย  1.50 – 2.49 หมายถึงพึงพอใจน้อย

   ค่าเฉลี่ย  0.50 – 1.49 หมายถึงพึงพอใจน้อยทื่สุด

ผลการวิจัย 

ผลการวิจัยเรื่องการพัฒนาสื่อประชาสัมพันธ์การ์ตูนแอนิเมชัน 2 มิติ เรื่อง ประเพณีบุญบั้งไฟล้าน ผู้วิจัยได้แบ่งผลการวิจัย  

ออกเป็น 2 ส่วนดังนี้ ได้แก่ ผลความพึงพอใจของผู้ใช้ที่มีต่อการพัฒนาสื่อประขาสัมพันธ์ เรื่อง ประเพณีบุญบั้งไฟล้าน ด้านเนื้อหาและการ

ด�าเนินเรื่อง ด้านภาพและเสียง และการน�าไปใช้ และสื่อประชาสัมพันธ์การ์ตูนแอนิเมชัน 2 มิติ เรื่อง ประเพณีบุญบั้งไฟล้าน
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ผลความพึงพอใจของผู้ใช้ที่มีต่อการพัฒนาสื่อประขาสัมพันธ์การ์ตูนแอนิเมชัน

ตารางที่ 1 ค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของผู้ตอบแบบสอบถามด้านเนื้อหาและการด�าเนินเรื่อง

หัวข้อการประเมิน S.D. ระดับความเห็น

ด้านเนื้อหาและการด�าเนินเรื่อง

1.เนื้อหามีในการจัดล�าดับต่อเนื่องสอดคล้องกัน 4.57 0.58 มากที่สุด

2.เนื้อหาในการน�าเสนอเข้าใจง่าย 4.56 0.49 มากที่สุด

3.เนื้อหาของเรื่องมีความน่าสนใจ 4.54 0.50 มากที่สุด

4.ความเหมาะสมของเวลาที่ใช้ในการน�าเสนอ 4.45 0.52 มากมากที่สุด

รวม 4.52 0.26 มากที่สุด

จากตารางที่ 1 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามความพึงพอใจด้านเน้ือหาและการด�าเนินเรื่องภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด โดยมีค่า

เฉลีย่เท่ากบั 4.52 ส่วนเบีย่งเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.26 เมือ่พจิารณาเป็นรายการ อันดบัแรกพบว่า เนือ้หามใีนการจดัล�าดบัต่อเนือ่งสอดคล้อง

กนั อยูใ่นระดบั มากทีส่ดุ รองลงมา เน้ือหาในการน�าเสนอเข้าใจง่าย อยูใ่นระดบัมากทีส่ดุ โดยมค่ีาเฉลีย่เท่ากบั 4.56 ส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน

เท่ากับ 0.49 เนื้อหาของเรื่องมีความน่าสนใจ อยู่ในระดับมากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.54 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.50 และ 

ความเหมาะสมของเวลาที่ใช้ในการน�าเสนอ อยู่ในระดับมากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.45 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.52

 ตารางที่ 2 ค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของผู้ตอบแบบสอบถามด้านภาพ

หัวข้อการประเมิน S.D. ระดับความเห็น

ด้านภาพ

1.การออกแบบฉากมีความเหมาะสม 4.34 0.52 มาก

2.การออกแบบตัวละครมีความเหมาะสม 4.46 0.55 มาก

3.ความชัดเจนของภาพ 4.53 0.50 มากที่สุด

4.ความสวยงามของการ์ตูนในภาพรวมมีความเหมาะสม 4.48 0.50 มาก

รวม 4.45 0.25 มาก

จากตารางที่ 2 ผู้ตอบแบบสอบถามความถึงพอใจด้านภาพ ภาพรวมอยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.45 ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐานเท่ากับ 0.25 อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายการ อันดับแรกพบว่า ความชัดเจนของภาพ อยู่ในระดับ มากมี่ที่สุด โดยมีค่า

เฉลี่ยเท่ากับ 4.53 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.50 รองลงมาความสวยงามของการ์ตูนในภาพรวมมีความเหมาะสม อยู่ในระดับมาก 

โดยมค่ีาเฉลีย่เท่ากบั 4.48 ส่วนเบีย่งเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.50 การออกแบบตวัละครมคีวามเหมาะสม อยูใ่นระดบัมาก โดยมค่ีาเฉลีย่เท่ากับ 

4.46 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.55 และ การออกแบบฉากมีความเหมาะสม อยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.34 ส่วนเบี่ยง

เบนมาตรฐานเท่ากับ 0.52
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ตารางที่ 3 ค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของผู้ตอบแบบสอบถามด้านเสียง

หัวข้อการประเมิน S.D. ระดับความเห็น

ด้านเสียง

1.ระดับความดังของเสียงบรรยายเหมาะสม 4.42 0.50 มาก

2.ความชัดของเสียง 4.38 0.48 มาก

3.ความเหมาะสมของเสียงดนตรีประกอบ 4.36 0.54 มาก

รวม 4.38 0.35 มาก

จากตารางท่ี 3 ผู้ตอบแบบสอบถามความถึงพอใจด้านเสียง ภาพรวมอยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.38 ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐานเท่ากับ 0.35 อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายการ อันดับแรกระดับความความดังของเสียงบรรยายเหมาะสม มาก โดยมีค่า

เฉลี่ยเท่ากับ 4.42 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.50 รองลงมา ความชัดของเสียง อยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ4.38 ส่วนเบี่ยง

เบนมาตรฐานเท่ากบั 0.48 ความเหมาะสมของเสยีงดนตรปีระกอบ อยูใ่นระดบัมาก โดยมค่ีาเฉลีย่เท่ากบั 4.36 ส่วนเบีย่งเบนมาตรฐานเท่ากบั 

0.54

ตารางที่ 4 ค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของผู้ตอบแบบสอบถามด้านการน�าไปใช้

หัวข้อการประเมิน S.D. ระดับความเห็น

ด้านการน�าไปใช้

1.ผู้ชมมีความเข้าใจเนื้อหาของการ์ตูนฯ 4.41 0.50 มาก

2.ผู้ชมดูสื่อประชาสัมพันธ์แล้วอยากมาเที่ยวประเพณีบุญบั้งไฟล้าน 4.37 0.57 มาก

รวม 4.39 0.41 มาก

จากตารางที่ 4 ผู้ตอบแบบสอบถามความถึงพอใจด้านการน�าไปใช้ ภาพรวมอยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.39 ส่วนเบี่ยง

เบนมาตรฐานเท่ากับ 0.41 อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายการ อันดับแรกผู้ชมมีความเข้าใจเน้ือหาของการ์ตูนฯ มากที่สุด  

โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.41 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.50 รองลงมา ผู้ชมดูสื่อประชาสัมพันธ์แล้วอยากมาเที่ยวประเพณีบุญบั้งไฟล้าน 

อยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.37 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.57

ตารางที่ 5  ค่าเฉล่ีย และค่าเบีย่งเบนมาตรฐานภาพรวมความพงึพอใจของกลุม่ตวัอย่างทีม่ต่ีอสือ่ประชาสัมพนัธ์การ์ตนูแอนเิมชนั 2 มติ ิเรือ่ง

ประเพณีบั้งไฟล้าน

หัวข้อการประเมิน S.D. ระดับคุณภาพ

1.ด้านเนื้อหาและการด�าเนินเรื่อง 4.52 0.26 มากที่สุด

2.ด้านภาพ 4.45 0.25 มาก

3.ด้านเสียง 4.38 0.35 มาก

4.ด้านการน�าไปใช้ 4.39 0.41 มาก

รวม 4.43 0.13 มาก

 
จากตารางที่ 5 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามความพึงพอใจด้านการใช้สื่อประชาสัมพันธ์การ์ตูนแอนิเมชัน 2 มิติ เรื่อง ประเพณีบุญ

บั้งไฟล้าน ภาพรวมอยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.45 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.13 อยู่ในระดับมาก ด้านเนื้อหาและการ

ด�าเนินเรื่อง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.52 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.66 อยู่ในระดับมากที่สุด ด้านภาพมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.45 ส่วนเบี่ยงเบน
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มาตรฐาน 0.25 อยู่ในระดับมาก ด้านเสียงมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.38 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.35 ด้านการน�าไปใช้โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.39 

ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.41 อยู่ในระดับมาก

 สื่อประชาสัมพันธ์การ์ตูนแอนิเมชัน 2 มิติ เรื่อง ประเพณีบุญบั้งไฟล้าน

 

รูปที่ 1 ชื่อสื่อประชาสัมพันธ์    รูปที่ 2 หมู่บ้านเอราวัณ

รูปที่ 3 ชมขบวนแห่บั้งไฟ    รูปที่ 4 ถามประเพณีบุญบั้งไฟล้าน

รูปที่ 5 พญาแถน โกรธแค้นโลกมนุษย์มาก  รูปที่ 6 สัตว์ประชุม

อภิปรายผล สรุปและข้อเสนอแนะ 

ผลการอภิปรายผลตามวัตถุประสงค์ข้อที่ 1 เพื่อพัฒนาสื่อประชาสัมพันธ์แอนิเมชัน 2 มิติ เรื่อง ประเพณีบุญบั้งไฟล้าน 

เนื้อหาประกอบ ประวัติความเป็นมา ความเชื่อ กิจกรรมในงานประเพณีบุญบั้งไฟล้านซึ่งเป็นการสืบทอดขนบธรรมเนียมประเพณีของให้คง

คูช่าวจงัหวดัเลยสบืต่อไปผูท้ีส่นใจสามารถเข้าไปเรยีนรูไ้ด้ และเป็นการประชาสมัพนัธ์ให้นกัท่องเทีย่วมาเทีย่วในงานประเพณ ีบญุบัง้ไฟล้าน 

เทศบาลต�าบลผาอนิทร์แปลง อ�าเภอเมอืง จงัหวัดเลย สอดคล้องกบังานวจิยัของ เนตริฐั วีระนาคนิทร (2562) ผลการอภิปรายตามวัตถปุระสงค์ 

ข้อ 2 เพื่อประเมินความพึงพอใจของผู้ที่ใช้สื่อการ์ตูนแอนิเมชัน 2 มิติ เรื่อง ประเพณีบุญบั้งไฟล้าน เทศบาลต�าบลผาอินทร์แปลง อ�าเภอ

เอราวัณ จังหวัดเลย ผลความพึงพอใจด้านการใช้สื่อประชาสัมพันธ์ภาพรวมอยู่ในระดับมาก ผู้ใช้มีความพึงพอใจด้านการน�าไปใช้มากที่สุด 

สามารถเป็นแหล่งเรยีนรูไ้ด้ สอดคล้องกบังานวจิยัของ กรรณภทัร กนัแก้ว (2558) กล่าวว่า ศกึษาเรือ่ง ความคาดหวงัและความพงึพอใจของ
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ผู้โดยสารกับการบริการสายการบิน : กรณีศึกษาสายการบินที่ให้บริการเต็มรูปแบบในประเทศ ไทย โดยใช้การวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้โดยการ

ใช้สถิติเชิง พรรณนารวมกับการใช้เทคนิค (Importance-performance Analysis หรือ IPA) จากผลการ วิเคราะห์ข้อมูลพบว่า  

ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เห็นว่าปัจจัยในการบริการอยู่ในระดับมาก

จากผลการการออกแบบและพัฒนาสื่อแอนิเมชันการ์ตูน 2 มิติ เรื่อง ประเพณีบุญบั้งไฟล้าน ต�าบลผาอินทร์แปลง อ�าเภอเอราวัณ 

จังหวัดเลย มีเนื้อหาเน้นถึงการอธิบายให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของประเพณีบุญบ้ังไฟล้านและ ความเชื่อท่ีปฏิบัติ

สืบทอดกันมาจากบรรพบุรุษทุกปีให้อยู่ในรูปธรรมเพื่อให้ผู้สนใจได้เข้าใจเรื่องราว และ ถ่ายทอดภูมิปัญญาของปราชญ์ชาวบ้าน ซึ่งเป็นการ

เผยแพร่และอนุรักษ์วัฒนธรรมของชุมชน จังหวัดเลย ซึ่งผลการประเมินความพึงพอใจภาพรวมของผู้ใช้งานต่อสื่อแอนิเมชันพบว่ามีค่าอยู่ใน

ระดับมาก ซึ่งเมื่อเทียบกับการประชาสัมพันธ์แบบเดิมคือแผ่นพับและโปสเตอร์ที่มีข้อจ�ากัดสามารถเผยแพร่เฉพาะในพื้นที่อ�าเภอและการ

ท่องเที่ยวภายในจังหวัดเท่านั้น ท�าให้สื่อแอนิเมชันการ์ตูน 2 มิติ ที่น�าเทคโนโลยีทางด้านคอมพิวเตอร์กราฟิกมาพัฒนาส่งผลให้ผู้ชมสามารถ

เข้าถึงสื่อได้ง่ายในทุกสถานที่และเวลา เป็นช่องทางการเข้าถึงสื่อประชาสัมพันธ์ที่ดีในยุคปัจจุบัน

ข้อเสนอแนะในการน�าผลการวจิยัไปใช้ ส�าหรบัการสร้างการ์ตนูแอนเิมชนั นกัท่องเทีย่วต้องมสีมาร์ทโฟนทีเ่ชือ่มต่ออนิเทอร์เนต็ได้

เพื่อรับชมสื่อประชาสัมพันธ์แอนิเมชัน ผู ้พัฒนาควรปรึกษาและขอค�าแนะน�าจากผู ้เชี่ยวชาญ ทั้งด้านเนื้อหาและเทคนิคการผลิต  

ตลอดจนปรับแก้ไขเนื้อหาให้ทันสมัย เพื่อท�าให้การ์ตูนแอนิเมชัน ที่ผลิตออกมามีประสิทธิภาพและข้อเสนอแนะส�าหรับการวิจัยครั้งต่อไป 

ควรพัฒนาการ์ตูนในรูปแบบ 3D Animation เพื่อท�าให้มีความน่าสนใจและสมจริง มากยิ่งขึ้น  
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การพัฒนาเว็บไซต์ประชาสัมพันธ์: กรณีศึกษาบ้านสวนอุ่นรักฮักแพง อ�าเภอเชียงคาน จังหวัดเลย 

Development of Public Relations Website: A case study of 

 Ban Suan Unruk Hug Phaeng, Chiang Khan District, Loei Province.

ยุทธการ ซาจันทร์1, สิทธิศักดิ์ พิณธุวัน2, ชวลิต ยศสุนทร3 และ ชรินทร์ญา หวังวัชรกุล4

Yuttakan chajan1, Sittisak Pintuvun2, Chawalit Yossunthon3 and Charinya Wangwatcharakul4

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจดิจิทัล คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

บทคัดย่อ 

งานวจิยัครัง้นีมี้วตัถปุระสงค์เพือ่พฒันาเวบ็ไซต์ประชาสัมพนัธ์บ้านสวนอุน่รกัฮกัแพง อ�าเภอเชยีงคาน จงัหวัดเลย และเพือ่ประเมนิ

ความพึงพอใจของผู้ใช้เว็บไซต์ประชาสัมพันธ์บ้านสวนอุ่นรักฮักแพง อ�าเภอเชียงคาน จังหวัดเลย จากกลุ่มตัวอย่าง 384 คน ผลการวิจัยพบว่า 

1) เวบ็ไซต์ประชาสมัพนัธ์บ้านสวนอุน่รกัฮกัแพง อ�าเภอเชยีงคาน จงัหวดัเลย บนเวบ็ไซต์ สามารถแสดงข้อมลูเอกสาร แสดงข้อมลูผลติภัณฑ์ 

แสดงข้อมูลกิจกรรมการเรียนรู้ แสดงข้อมูลการจอง แสดงข้อมูลข่าวประชาสัมพันธ์จากเว็บไชต์ และค้นหาข้อมูลต่างๆได้ 2) ผลการศึกษา

ความพงึพอใจต่อการใช้งานเวบ็ไซต์ประชาสมัพนัธ์บ้านสวนอุน่รกัฮักแพง อ�าเภอเชยีงคาน จงัหวดัเลย มคีวามพงึพอใจในภาพรวมอยูใ่นระดบั

มาก มีค่าเฉลี่ย 4.09 และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.24

ค�าส�าคัญ: เว็บไซต์ ประชาสัมพันธ์

Abstract 

The objective of this research was to create a public relations website for Baan Suan Unrak Huk Phaeng. Chiang 

Khan District, Loei Province, and to assess the satisfaction of users of the Ban Suan Unrak Huk Phaeng public relations 

website. Chiang Khan District, Loei Province, from a sample of 384 people. The research results were as follows:  

1) Baan Suan Unrak Huk website can show complete information. The contents consist of information on learning 

activities, products, booking, public information, and searching function. 2) The study results on user satisfaction of the 

website had a high level with a mean of 4.09 and a standard deviation of 0.24.

Keywords: Website, Public relations

บทน�า 

ปัจจบุนัมกีารใช้งานอนิเทอร์เนต็อย่างหลากหลายในองค์กรหรอืหน่วยงานต่างๆ ทัง้ทางด้านประชาสมัพนัธ์ ตดิต่อสือ่สาร หรอืทาง

ธุรกิจผ่านเว็บไซต์ ซ่ึงถือได้ว่าเป็นเครื่องมือส�าคัญในการด�าเนินกิจกรรมต่างๆ ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตดังนั้นหลายๆ องค์กรเริ่มพัฒนา

เทคโนโลยีเว็บไซต์เพื่อให้มีความก้าวหน้ามากขึ้น (ดิชิตชัย เมตตาริกานนท์, 2558)

“การประชาสัมพันธ์”(Public Relations) มีความส�าคัญต่อองค์กรทั้งภาครัฐและภาคเอกชนการประชาสัมพันธ์มีบทบาทส�าคัญ

ด้วยรูปแบบของการด�าเนินงานที่แตกต่างกันตามลักษณะขององค์กร แต่โดยทั่วไปแล้วงานประชาสัมพันธ์เป็นงานเชิงสร้างสรรค์ที่ก่อให้เกิด

ความรู้ ความเข้าใจแก่ประชาชนด้วยการสร้างความสัมพันธ์ที่ดี พัฒนาส่งเสริมความเข้าใจที่ถูกต้องร่วมกันก่อให้เกิดการรู้จักเกิดความรู้สึกที่ด ี

เกิดความน่าเชื่อถือ รวมทั้งการรับรู้ภาพลักษณ์ที่ดีสร้างความราบรื่นระหว่างองค์กรกับสาธารณชน (วิรัช ลภิรัตนกุล อ้างถึงใน อภิชัจ 

พุกสวัสดิ์, 2556)
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2 Department of digital business computer, Faculty of management science, Loei Rajabhat University, thelastone2567@hotmail.com
3 Department of digital business computer, Faculty of management science, Loei Rajabhat University, chawalit.yos@lru.ac.th
4 Department of digital business computer, Faculty of management science, Loei Rajabhat University, charinya.wan@lru.ac.th
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บ้านสวนอุน่รกัเป็นศนูย์การเรยีนรูใ้นการขยายผลโครงการอนัเนือ่งมาจากพระราชด�าร ิอ�าเภอเชียงคาน จงัหวัดเลย มกีารเผยแพร่

ข้อมูลแหล่งเรียนรู้ให้กับบุคคลท่ีสนใจมาศึกษา เพ่ือเป็นแนวทางในการด�าเนินชีวิตที่แสดงให้เห็นถึงแนวทางการบริหารจัดการพื้นที่ท�ากิน 

โดยใช้หลักเกษตรทฤษฎีใหม่ควบคู่กับเทคโนโลยีสมัยใหม่ เพื่อลดต้นทุนการผลิตและเพิ่มช่องทางการตลาดของสินค้าชุมชน เน้นทางด้าน

เกษตรกรรมปศสุตัว์และแปรรปูผลผลติทางการเกษตร โดยใช้วถิทีางธรรมชาตร่ิวมกบัวธิกีารอืน่ๆ ทีป่ลอดภัยเพือ่ทดแทนการใช้สารเคม ีพร้อม

สร้างเครือข่ายปราชญ์ชุมชนทุกศาสตร์วิชาร่วมรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สร้างสมดุลและความสุขในพื้นที่ชุมชน ซึ่งรูปแบบ

การประชาสมัพันธ์เดิมยงัไม่ข้อจ�ากดัในการเผยแพร่ข้อมลู เนือ่งจากใช้สือ่โซเชยีลมเีดยี (Facebook) เท่านัน้ ซึง่จะเหมาะกบัการประชาสมัพนัธ์

ข้อมูล ข่าวสารทีมีปริมาณไม่มากนัก จึงมีข้อจ�ากัดกรณีมีข้อมูลที่อยู่ในรูปแบบโครงการ และมีสื่อประกอบเป็นจ�านวนมาก ดังนั้นทางชุมชน

จงึต้องการช่องทางในการประชาสมัพนัธ์ข้อมลูผ่านทางอนิเทอร์เนต็เพิม่ขึน้ซึง่รปูแบบของเวบ็ไซต์ประชาสมัพนัธ์ เป็นสือ่สมัยใหม่และเข้าถงึ

ได้ง่ายนอกจากนี้ผู้พัฒนาได้ศึกษาและออกแบบเว็บไซต์ด้วยแนวคิดใหม่ ที่จะท�าให้เว็บไซต์ สามารถแสดงผลได้อย่างเหมาะสมบนอุปกรณ์ที่

แตกต่างกัน (Responsive web design) ซึ่งได้ใช้เทคนิคการออกแบบเว็บไซต์แบบใหม่ ซึ่งจะมีการปรับเปลี่ยนขนาดของเว็บไซต์ให้เหมาะ

สบกับการแสดงผลบนหน้าจอขนาดต่างๆ และความละเอียดของหน้าจอในอุปกรณ์ที่แตกต่างกัน เช่น คอมพิวเตอร์ โน้ตบุ๊ค โทรศัพท์มือถือ 

แท็บเล็ต เป็นต้น ดังนั้น ผู้วิจัยจึงได้รับโจทย์จากชุมชนในการพัฒนาเว็บไซต์เพื่อการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของบ้านสวนอุ่นรักฮักแพง

ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

วัตถุประสงค์

1)  เพื่อพัฒนาเว็บไซต์ประชาสัมพันธ์บ้านสวนอุ่นรักฮักแพง อ�าเภอเชียงคาน จังหวัดเลย

2)  เพื่อประเมินความพึงพอใจของผู้เชี่ยวชาญ

3)  เพื่อประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้เว็บบ้านสวนอุ่นรักฮักแพง

งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

นันท์นภัส สุจิมา และ ชวลิต เตริยาภิรมย์ (2556 :1) ได้ท�าวิจัยเรื่อง การพัฒนาและประชาสัมพันธ์ฐานข้อมูลและเว็บไซต์การท่อง

เที่ยวเชิงบ�าเพ็ญประโยชน์ ในการศึกษาวิจัยโดยแบ่งออกเป็น 3 ประเด็นหลัก ประเด็นที่ 1 คือ ส�ารวจ ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยวเชิงบ�าเพ็ญ

ประโยชน์ของภาคเหนือตอนบน ประเด็นที่ 2 คือ คัดสรรแหล่งท่องเที่ยวเชิงบ�าเพ็ญ ประโยชน์ที่ผ่านเกณฑ์องค์ประกอบของแหล่งท่องเที่ยว

และผลิตภัณฑ์การท่องเที่ยว (5A’s) ประเด็นที่ 3 คือ ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อสิ่งพิมพ์ และสื่อออนไลน์ เพื่อส่งเสริมชุมชนและการท่องเที่ยว 

ซึ่งผลการพัฒนาเว็บไซต์การท่องเที่ยวนี้ มีผลความพึงพอใจอยู่ในระดับดีมาก

ววิฑัฒน์ สมตน (2560) ได้พฒันาเวบ็ไซต์ประชาสมัพนัธ์ พพิธิภณัฑ์ภมูปัิญญาไทย มหาวิทยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ เพือ่ช่วยแก้ปัญหา

การเข้าถึงข้อมูลในปัจจุบันและ เพื่อประชาสัมพันธ์พิพิธภัณฑ์ภูมิปัญญาไทย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ให้เป็นแหล่งเรียนรู้อีกแนวทาง

หนึ่ง งานวิจัยนี้ได้ศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้เว็บไซต์ ผลการวิจัย พบว่า การพัฒนาเว็บไซต์ประชาสัมพันธ์ พิพิธภัณฑ์ภูมิปัญญาไทยนี้ มีผล

การประเมินคณุภาพจากผู้เชีย่วชาญด้านเนือ้หา และจากผูเ้ชีย่วชาญด้านเทคโนโลย ีการศกึษาอยูใ่นระดบัดีมาก และผูใ้ชม้คีวามพงึพอใจต่อ

เว็บไซต์ประชาสัมพันธ์อยู่ในระดับดีมาก

วิธีการด�าเนินงาน 

การศึกษาครั้งนี้เป็นการวิจัยและพัฒนา (Research and development) มีการก�าหนอดขอบเขตและวิธีการด�าเนินงานวิจัย ดังนี้

ขอบเขตงานวิจัย

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง

ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ได้แก่ ผู้ที่เข้าใช้เว็บไซต์ประชาสัมพันธ์บ้านสวนอุ่นรักฮักแพง อ�าเภอเชียงคาน จังหวัดเลย  

กลุ่มตัวอย่างคือ ผู้ใช้งานแบบสมาชิก จ�านวน 204 คน และ ผู้ใช้งานแบบทั่วไป จ�านวน 180 คน รวมทั้งหมด จ�านวน 384 คน การเลือก 

กลุ่มตัวอย่าง แบบไม่ทราบจ�านวนประชากร (W.G.Cochran, 1953) ได้ใช้การเลือกสุ่มตัวอย่างแบบเฉพาะเจาะจงโดยพิจารณาจาก

สูตร 
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สิ่งพิมพ์ และสื่อออนไลน์ เพ่ือส่งเสริมชุมชนและการท่องเที่ยว ซ่ึงผลการพัฒนาเว็บไซต์การท่องเท่ียวนี้ มีผลความพึงพอใจอยู่

ในระดับดีมาก 
 วิวัฑฒน์ สมตน (2560) ได้พัฒนาเว็บไซต์ประชาสัมพันธ์ พิพิธภัณฑ์ภูมิปัญญาไทย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
เพ่ือช่วยแก้ปัญหาการเข้าถึงข้อมูลในปัจจุบันและ เพ่ือประชาสัมพันธ์พิพิธภัณฑ์ภูมิปัญญาไทย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
ให้เป็นแหล่งเรียนรู้อีกแนวทางหน่ึง งานวิจัยนี้ได้ศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้เว็บไซต์ ผลการวิจัย พบว่า การพัฒนาเว็บไซต์

ประชาสัมพันธ์ พิพิธภัณฑ์ภูมิปัญญาไทยน้ี มีผลการประเมินคุณภาพจากผู้เชี่ยวชาญด้านเนื้อหา และจากผู้เชี่ยวชาญด้าน

เทคโนโลยี การศึกษาอยู่ในระดับดีมาก และผู้ใช้มีความพึงพอใจต่อเว็บไซต์ประชาสัมพันธ์อยู่ในระดับดีมาก 
 
3. วิธีการดําเนินงาน 

 การศึกษาครั้งนี้เป็นการวิจัยและพัฒนา (Research and development)มีการกําหนอดขอบเขตและวิธีการ

ดําเนินงานวิจัย ดังนี้ 
3.1 ขอบเขตงานวิจัย 

3.1.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
ประชากรที่ใช้ในการศึกษาคร้ังนี้ได้แก่ผู้ท่ีเข้าใช้เว็บไซต์ประชาสัมพันธ์บ้านสวนอุ่นรักฮักแพง อําเภอ

เชียงคาน จังหวัดเลยกลุ่มตัวอย่างคือผู้ใช้งานแบบสมาชิก จํานวน 204 คน และ ผู้ใช้งานแบบท่ัวไป จํานวน 180 คน รวม
ท้ังหมด จํานวน 384 คนการเลือกกลุ่มตัวอย่าง แบบไม่ทราบจํานวนประชากร (W.G.Cochran, 1953) ได้ใช้การเลือกสุ่ม
ตัวอย่างแบบเฉพาะเจาะจงโดยพิจารณาจาก 

สูตร    
เม่ือ n แทน ขนาดตัวอย่าง, P แทน สัดส่วนของประชากรท่ีผู้วิจัยกําลังสุ่ม.50, Z แทน ระดับความ

เชื่อม่ันท่ีผู้วิจัยกําหนดไว้ Z มีค่าเท่ากัน 1.96 ท่ีระดับความเชื่อม่ัน ร้อยละ 95(ระดับ0.5), E แทน ค่าความผิดพลาดสูงสุดท่ี

เกิดขึ้น=.05 
3.1.2 เครื่องมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 

เครื่องมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือ แบบสอบถามความพึงพอใจในการใช้เว็บไซต์ประชาสัมพันธ์

บ้านสวนอุ่นรักฮักแพง อําเภอเชียงคาน จังหวัดเลยโดยเก็บรวบรวมข้อมูลจากผู้ใช้เว็บไซต์ผู้ใช้งานแบบสมาชิกและผู้ใช้งาน

แบบท่ัวไปจํานวน 384 คน 
3.2 ขั้นตอนการออกแบบและพัฒนาระบบ  

 นักวิจัยได้ศึกษาตามทฤษฎีวงจรการพัฒนาระบบ (System Development Life Cycle: SDLC) ดังน้ี 
3.2.1การวางแผน (Planning) ผู้วิจัยได้ศึกษาสภาพปัญหาและรวบรวมความต้องการจากผู้ใช้ระบบ โดยการ

รวบรวมข้อมูลประชาสัมพันธ์บ้านสวนอุ่นรักฮักแพง จากเอกสารที่ได้จากทางบ้านสวนอุ่นรักฮักแพงและจากเพจเฟสบุ๊ค

ของบ้านสวนอุ่นรักอักแพง 
3.2.2 การวิเคราะห์และออกแบบระบบ (System Analysis) ผู้วิจัยได้ใช้เครื่องมือแบบจําลองของระบบ 

(ProcessModeling) โดยใช้แผนภาพกระแสข้อมูล (Data Flow Diagram : DFD) และแบบจําลองข้อมูล (Data 
Modeling) เพ่ือใช้ในการออกแบบและวิเคราะห์ความต้องการของผู้ใช้งานเว็บไซต์ประชาสัมพันธ์ดังตัวอย่างรูปท่ี 1 

เมื่อ n แทน ขนาดตัวอย่าง, P แทน สัดส่วนของประชากรที่ผู้วิจัยก�าลังสุ่ม.50, Z แทน ระดับความเชื่อมั่นที่ผู้วิจัยก�าหนดไว้ Z 

มีค่าเท่ากัน 1.96 ที่ระดับความเชื่อมั่น ร้อยละ 95(ระดับ0.5), E แทน ค่าความผิดพลาดสูงสุดที่เกิดขึ้น=.05
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เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล

เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือ แบบสอบถามความพึงพอใจในการใช้เว็บไซต์ประชาสัมพันธ์บ้านสวนอุ่นรักฮักแพง 

อ�าเภอเชียงคาน จังหวัดเลย โดยเก็บรวบรวมข้อมูลจากผู้ใช้เว็บไซต์ผู้ใช้งานแบบสมาชิก และผู้ใช้งานแบบทั่วไปจ�านวน 384 คน 

ขั้นตอนการออกแบบและพัฒนาระบบ 

นักวิจัยได้ศึกษาตามทฤษฎีวงจรการพัฒนาระบบ (System Development Life Cycle: SDLC) ดังนี้ 

1. การวางแผน (Planning) ผู้วิจัยได้ศึกษาสภาพปัญหาและรวบรวมความต้องการจากผู้ใช้ระบบ โดยการรวบรวมข้อมูล

ประชาสัมพันธ์บ้านสวนอุ่นรักฮักแพง จากเอกสารที่ได้จากทางบ้านสวนอุ่นรักฮักแพงและจากเพจเฟสบุ๊คของบ้านสวนอุ่นรักอักแพง

2. การวิเคราะห์และออกแบบระบบ (System Analysis) ผู้วิจัยได้ใช้เครื่องมือแบบจ�าลองของระบบ (Process Modeling)  

โดยใช้แผนภาพกระแสข้อมูล (Data Flow Diagram : DFD) และแบบจ�าลองข้อมูล (Data Modeling) เพื่อใช้ในการออกแบบและวิเคราะห์

ความต้องการของผู้ใช้งานเว็บไซต์ประชาสัมพันธ์ดังตัวอย่างรูปที่ 1
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รูปที่ 1 แผนภาพData Flow DiagramและContext Diagram 

 
3.2.3 การออกแบบ (Design)ผู้วิจัยได้ออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์ประชาสัมพันธ์บ้านสวนอุ่นรักฮักแพง 

อําเภอเชียงคาน จังหวัดเลยมีการออกแบบหน้าจอและการจัดวางองค์ประกอบของเมนูต่างๆ 
3.2.4 การพัฒนาโปรแกรม(Implementation) เป็นระยะของการเขียนโปรแกรมและทดสอบโปรแกรม 

ร่วมกับผู้เชี่ยวชาญ และจัดเตรียมคู่มือการติดต้ังและการใช้งาน 
3.2.5 การบํารุงรักษา (Maintenance) เป็นข้ันตอนของการนําเว็บไซต์ประชาสัมพันธ์บ้านสวนอุ่นรักฮักแพง 

อําเภอเชียงคาน จังหวัดเลยไปใช้งานจริงผ่านกลุ่มผูใ้ช้งานและติดตามผลการใช้งาน 
  

3.3 การเก็บรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล 
การดําเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลแบบสอบถามความพึงพอใจของผู้ใช้ จะใช้วิธีการแจกแบบสอบถามโดยเลือก

จากกลุ่มตัวอย่าง คือ ผู้ใช้งานแบบสมาชิก 204 คน เลือกแบบเฉพาะเจาะจง และผู้ใช้งานแบบทั่วไป 180 คน โดยวิธีการ
สุ่มตัวอย่างโดยบังเอิญ รวมทั้งหมด 384 ชุดการวิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือสํารวจความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบ โดยสถิติท่ีใช้ใน

การศึกษาได้แก่  
 ค่าเฉลี่ยเลขคณิต (arithmetic mean)คํานวณได้จากสูตร𝑋𝑋� = ∑��  

 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) คํานวณได้จากสูตรS.D. = ��∑���∑��������  

 
การวิเคราะห์ข้อมูล โดยนําข้อมูลท่ีได้มาวิเคราะห์ความพึงพอใจเพ่ือสํารวจความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบ นําแบบ

สํารวจความพึงพอใจ มาให้ค่าคะแนนตามเกณฑ์ ดังนี้  

     พึงพอใจมากที่สุด  ค่าคะแนนเท่ากับ 5      

     พึงพอใจมาก  ค่าคะแนนเท่ากับ 4  

     พึงพอใจปานกลาง  ค่าคะแนนเท่ากับ 3 

     พึงพอใจน้อย  ค่าคะแนนเท่ากับ 2      

     พึงพอใจน้อยท่ีสุด  คา่คะแนนเท่ากับ 1 

หาค่าเฉล่ียและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน โดยรวมท้ังรายด้านและรายข้อ แล้วนําค่าเฉลี่ยมาเปรียบเทียบกับเกณฑ์

ประเมิน ดังนี้ (ธานินทร์ ศิลป์จารุ, 2551)  

รูปที่ 1 แผนภาพ Data Flow Diagram และContext Diagram

3. การออกแบบ (Design) ผู้วิจัยได้ออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์ประชาสัมพันธ์บ้านสวนอุ่นรักฮักแพง อ�าเภอเชียงคาน  

จังหวัดเลยมีการออกแบบหน้าจอและการจัดวางองค์ประกอบของเมนูต่างๆ

4. การพัฒนาโปรแกรม (Implementation) เป็นระยะของการเขียนโปรแกรมและทดสอบโปรแกรม ร่วมกับผู้เชี่ยวชาญ  

และจัดเตรียมคู่มือการติดตั้งและการใช้งาน

5. การบ�ารุงรักษา (Maintenance) เป็นขั้นตอนของการน�าเว็บไซต์ประชาสัมพันธ์บ้านสวนอุ่นรักฮักแพง อ�าเภอเชียงคาน 

จังหวัดเลย ไปใช้งานจริงผ่านกลุ่มผู้ใช้งานและติดตามผลการใช้งาน 

 

การเก็บรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล

การด�าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลแบบสอบถามความพึงพอใจของผู้ใช้ จะใช้วิธีการแจกแบบสอบถามโดยเลือกจากกลุ่มตัวอย่าง 

คือ ผู้ใช้งานแบบสมาชิก 204 คน เลือกแบบเฉพาะเจาะจง และผู้ใช้งานแบบทั่วไป 180 คน โดยวิธีการสุ่มตัวอย่างโดยบังเอิญ รวมทั้งหมด 

384 ชุดการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อส�ารวจความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบ โดยสถิติที่ใช้ในการศึกษาได้แก่ 

ค่าเฉลี่ยเลขคณิต (arithmetic mean) ค�านวณได้จากสูตร = 
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3.2.3 การออกแบบ (Design)ผู้วิจัยได้ออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์ประชาสัมพันธ์บ้านสวนอุ่นรักฮักแพง 

อําเภอเชียงคาน จังหวัดเลยมีการออกแบบหน้าจอและการจัดวางองค์ประกอบของเมนูต่างๆ 
3.2.4 การพัฒนาโปรแกรม(Implementation) เป็นระยะของการเขียนโปรแกรมและทดสอบโปรแกรม 

ร่วมกับผู้เชี่ยวชาญ และจัดเตรียมคู่มือการติดต้ังและการใช้งาน 
3.2.5 การบํารุงรักษา (Maintenance) เป็นข้ันตอนของการนําเว็บไซต์ประชาสัมพันธ์บ้านสวนอุ่นรักฮักแพง 

อําเภอเชียงคาน จังหวัดเลยไปใช้งานจริงผ่านกลุ่มผูใ้ช้งานและติดตามผลการใช้งาน 
  

3.3 การเก็บรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล 
การดําเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลแบบสอบถามความพึงพอใจของผู้ใช้ จะใช้วิธีการแจกแบบสอบถามโดยเลือก

จากกลุ่มตัวอย่าง คือ ผู้ใช้งานแบบสมาชิก 204 คน เลือกแบบเฉพาะเจาะจง และผู้ใช้งานแบบทั่วไป 180 คน โดยวิธีการ
สุ่มตัวอย่างโดยบังเอิญ รวมทั้งหมด 384 ชุดการวิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือสํารวจความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบ โดยสถิติท่ีใช้ใน

การศึกษาได้แก่  
 ค่าเฉลี่ยเลขคณิต (arithmetic mean)คํานวณได้จากสูตร𝑋𝑋� = ∑��  

 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) คํานวณได้จากสูตรS.D. = ��∑���∑��������  

 
การวิเคราะห์ข้อมูล โดยนําข้อมูลท่ีได้มาวิเคราะห์ความพึงพอใจเพ่ือสํารวจความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบ นําแบบ

สํารวจความพึงพอใจ มาให้ค่าคะแนนตามเกณฑ์ ดังน้ี  

     พึงพอใจมากที่สุด  ค่าคะแนนเท่ากับ 5      

     พึงพอใจมาก  ค่าคะแนนเท่ากับ 4  

     พึงพอใจปานกลาง  ค่าคะแนนเท่ากับ 3 

     พึงพอใจน้อย  ค่าคะแนนเท่ากับ 2      

     พึงพอใจน้อยท่ีสุด  คา่คะแนนเท่ากับ 1 

หาค่าเฉล่ียและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน โดยรวมท้ังรายด้านและรายข้อ แล้วนําค่าเฉลี่ยมาเปรียบเทียบกับเกณฑ์

ประเมิน ดังนี้ (ธานินทร์ ศิลป์จารุ, 2551)  

ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ค�านวณได้จากสูตร 
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หาค่าเฉล่ียและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน โดยรวมท้ังรายด้านและรายข้อ แล้วนําค่าเฉลี่ยมาเปรียบเทียบกับเกณฑ์

ประเมิน ดังนี้ (ธานินทร์ ศิลป์จารุ, 2551)  

การวเิคราะห์ข้อมูล โดยน�าข้อมูลท่ีได้มาวิเคราะห์ความพงึพอใจเพือ่ส�ารวจความพงึพอใจของผูใ้ช้ระบบ น�าแบบส�ารวจความพงึพอใจ 

มาให้ค่าคะแนนตามเกณฑ์ ดังนี้ 
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      พึงพอใจมากที่สุด  ค่าคะแนนเท่ากับ 5     

     พึงพอใจมาก  ค่าคะแนนเท่ากับ 4 

     พึงพอใจปานกลาง ค่าคะแนนเท่ากับ 3

     พึงพอใจน้อย  ค่าคะแนนเท่ากับ 2     

     พึงพอใจน้อยที่สุด ค่าคะแนนเท่ากับ 1

หาค่าเฉลี่ยและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน โดยรวมทั้งรายด้านและรายข้อ แล้วน�าค่าเฉลี่ยมาเปรียบเทียบกับเกณฑ์ประเมิน ดังนี้ 

(ธานินทร์ ศิลป์จารุ, 2551) 

   ค่าเฉลี่ย 4.21–5.00 หมายถึง ระดับมากที่สุด 

   ค่าเฉลี่ย 3.41–4.20 หมายถึง ระดับมาก 

   ค่าเฉลี่ย 2.6 –3.40 หมายถึง ระดับปานกลาง 

   ค่าเฉลี่ย 1.81–2.60 หมายถึง ระดับน้อย 

   ค่าเฉลี่ย 1.00 – 1.80 หมายถึง ระดับน้อยที่สุด

ผลการวิจัย 

ผู้วิจัยได้ด�าเนินการพัฒนาเว็บไซต์ประชาสัมพันธ์บ้านสวนอุ่นรักฮักแพง ตามขั้นตอนการวิจัยได้ผลการวิจัยดังนี้

ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้

สรุปการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ทั่วไป พบว่า ส่วนมากเป็นเพศชาย จ�านวน 204 คน มีค่าเฉลี่ยร้อยละ 53.1 และ เพศหญิง 

จ�านวน 180 คน มีค่าเฉลี่ยร้อยละ 46.9 ตามล�าดับ ด้านอายุ ส่วนมากมีอายุ น้อยกว่า 20ปี จ�านวน 166 คน มีค่าเฉลี่ยร้อยละ 43.2 อายุ 

21-25 ปี มีจ�านวน 81 คน มีค่าเฉลี่ยร้อยละ 48.8 อายุ 31-35 ปี จ�านวน 37 คน มีค่าเฉลี่ยร้อยละ 22.3 อายุ 36-40 ปี จ�านวน 30 คน  

มีค่าเฉลี่ยร้อยละ 18.1 และ อายุ 26-30 ปี มีจ�านวน 29 มีค่าเฉลี่ยร้อยละ 17.5 อายุ 41-45 ปี จ�านวน 26 คน มีค่าเฉลี่ยร้อยละ 15.7  

46-50 ปี มีจ�านวน 14 คน มีค่าเฉลี่ยร้อยละ 8.4 อายุ 51-55 ปี มีจ�านวน 1 ร้อยละ 0.6 ด้านอาชีพ พบว่าผู้ตอบแบบส�ารวจส่วนมากเป็น

ค้าขาย จ�านวน 110 คน คิดเป็นร้อยละ 28.6 รองลงมาคือ ข้าราชการ จ�านวน 80 คน คิดเป็นร้อยละ 20.8 เกษตรกรรม จ�านวน 60 คน  

คิดเป็นร้อยละ 15.6 พนักงานเอกชน จ�านวน 50 คน คิดเป็นร้อยละ 13.0 นักเรียน/นักศึกษา จ�านวน 30 คน คิดเป็นร้อยละ 7.8 ธุรกิจส่วน

ตัว จ�านวน 30 คน ร้อยละ 7.8 และ อื่นๆ จ�านวน 24 คิดเป็นร้อยละ 6.3

ตารางที่ 1 ผลการประเมินด้านข้อมูลและเนื้อหาเว็บไซต์ ของกลุ่มตัวอย่าง

ด้านข้อมูลและเนื้อหาเว็บไซต์ S.D. ระดับความพึงพอใจ

1.เนื้อหาสาระ/กิจกรรมมีความเหมาะสม 4.04 0.55 มาก

2.การประชาสัมพันธ์ข่าวสารภาพในเว็บไซต์มีความเหมาะสม น่าสนใจ 4.08 0.54 มาก

3.เนื้อหามีความชัดเจน ถูกต้อง น่าเชื่อถือ 4.11 0.58 มาก

4.การจัดล�าดับเนื้อหาเป็นหมวดหมู่ ง่ายต่อการค้นหาและท�าความเข้าใจ 4.17 0.59 มาก

5.ความสะดวกในการเชื่อมโยงข้อมูลภายในเว็บไซต์ 4.06 0.64 มาก

6.ความรวดเร็วในการเข้าถึงเนื้อหาของเว็บไซต์ 4.12 0.52 มาก

7.ความถูกต้องครบถ้วนของข้อมูล 4.07 0.53 มาก

เฉลี่ยรวม 4.09 0.33 มาก

จากตารางที่ 1 แสดงข้อมูลผลการส�ารวจความพึงพอใจด้านข้อมูลและเนื้อหาของเว็บไซต์บ้านสวนอุ่นรักฮักแพง อ�าเภอเชียงคาน 

จังหวัดเลย ในภาพรวมมีค่าเฉลี่ย 4.09 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.33 อยู่ในระดับมาก
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ตารางที่ 2 จ�านวน ร้อยละ ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ด้านการออกแบบและจัดรูปแบบของเว็บไซต์

ด้านการออกแบบและจัดรูปแบบของเว็บไซต์ S.D. ระดับความพึงพอใจ

1.สีพื้นหลังกับสีตัวอักษรมีความเหมาะสมต่อการอ่าน 4.02 0.54 มาก

2.ภาพประกอบสื่อความหมายได้ชัดเจน 4.10 0.54 มาก

3.รูปแบบขนาด สีของตัวอักษร มีความเหมาะสมและสวยงาม อ่านได้ง่าย 4.02 0.62 มาก

4.รูปแบบการใช้งานระบบง่ายในการใช้งาน 4.09 0.53 มาก

5.การออกแบบเมนูสามารถให้ใช้งานง่ายไม่ซับซ้อน 3.99 0.62 มาก

เฉลี่ยรวม 4.03 0.36 มาก

จากตารางที่ 2 แสดงข้อมูลผลการส�ารวจความพึงพอใจด้านการออกแบบและจัดรูปแบบของเว็บไซต์ สวนอุ่นรักฮักแพง  

อ�าเภอเชียงคาน จังหวัดเลย ในภาพรวมมีค่าเฉลี่ย 4.03 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.36 อยู่ในระดับมาก

ตารางที่ 3 จ�านวน ร้อยละ ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ด้านประโยชน์และการน�าไปใช้งาน

ด้านประโยชน์และการน�าไปใช้งาน S.D. ระดับความพึงพอใจ

1.รายละเอียดผลิตภัณฑ์ถูกต้อง 4.10 0.54 มาก

2.เนื้อหามีประโยชน์ต่อผู้ใช้งานและสามารถน�าไปประยุกต์ให้เกิดประโยชน์ 4.10 0.53 มาก

3.เว็บไซต์สามารถเป็นแหล่งความรู้ได้ 4.21 0.68 มาก

4.เว็บไซต์สามารถตอบสนองความต้องการในการใช้งาน 4.16 0.44 มาก

5.เว็บไซต์สามารถจองวันไปอบรมดูงานได้ 4.28 0.46 มาก

รวม 4.17 0.27 มาก

จากตารางท่ี 3 แสดงข้อมลูผลการส�ารวจความพงึพอใจด้านประโยชน์และการน�าไปใช้งานเวบ็ไซต์ สวนอุน่รกัฮกัแพง อ�าเภอเชยีงคาน 

จังหวัดเลย ในภาพรวมมีค่าเฉลี่ย 4.17 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.27 อยู่ในระดับมาก

ตารางที่ 4 สรุปผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ที่ใช้งานโดยรวม

เนื้อหา S.D. ระดับความพึงพอใจ

1.ด้านข้อมูลและเนื้อหาเว็บไซต์ 4.09 0.33 มาก

2.ด้านการออกแบบและจัดรูปแบบของเว็บไซต์ 4.03 0.36 มาก

3.ด้านประโยชน์และการน�าไปใช้งาน 4.17 0.27 มาก

ผลรวมการประเมิน 4.09 0.24 มาก

จากตารางที ่4 แสดงข้อมูลผลสรปุผลการเมนิความพงึพอใจลูกค้าทีใ่ช้งานโดยรวมแต่ละด้านในเวบ็ไซต์บ้านสวนอุน่รกัฮักแพงอ�าเภอ

เชียงคาน จากกลุ่มตัวอย่าง 384 คน ในภาพรวมมีค่าเฉลี่ย 4.09 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.24 อยู่ในระดับมาก

การพัฒนาเว็บไซต์ประชาสัมพันธ์บ้านสวนอุ่นรักฮักแพง

การท�างานของเว็บไซต์แบ่งออกเป็น 3 ส่วน ได้แก่ ผู้ดูแลระบบ สมาชิก และผู้ใช้ทั่วไป โดยมีองค์ประกอบของระบบดังนี้  

ผู้ดูแลระบบสามารถล็อกอินเข้าใช้ระบบ เพิ่ม ลบ แก้ไขข้อมูลสมาชิกได้ ผู้ดูแลระบบล็อกอินเข้าใช้ระบบ เพิ่ม ลบ แก้ไขข้อมูลข้อมูลข่าว  

ข้อมูลผลิตภัณฑ์ ข้อมูลการจอง ข้อมูลกิจกรรมการเรียนรู้ ข้อมูลเอกสาร และผู้ใช้ทั่วไปสามารถดูข้อมูลข่าว ข้อมูลผลิตภัณฑ์ ข้อมูลกิจกรรม

การเรียนรู้ ข้อมูลการจอง ข้อมูลเอกสาร ติดต่อเราได้ แสดงผลดังรูปที่ 2–7
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รูปที่ 2 หน้าจอเข้าสู่ระบบ

รูปที่ 3 หน้าจอสมัครสมาชิก

 
รูปที่ 4 หน้าแรกและเมนูต่างๆ

รูปที่ 5 หน้าจอแสดงผลิตภัณฑ์
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รูปที่ 6 หน้าจอแสดงหน้าของผู้ดูแลระบบ

รูปที่ 7 หน้าจอแก้ไขข้อมูลส่วนตัว

อภิปรายผล สรุปและข้อเสนอแนะ

 อภิปรายผล

ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้เว็บไซต์ประชาสัมพันธ์ พบว่า ด้านข้อมูลและเนื้อหาเว็บไซต์ มีความพึงพอใจสูงสุด ในเรื่อง

ของ การจัดล�าดับเนื้อหาเป็นหมวดหมู่ง่ายต่อการค้นหาและท�าความเข้าใจ สอดคล้องกับงานวิจัยของ กิตติพงษ์ จ�ารูญ (2551 : 3) ที่เห็นว่า

เวบ็ไซต์บนเครอืข่ายอนิเทอร์เนต็มศีกัยภาพในการน�าเสนอเนือ้ทีน่่าสนใจและเช่ือถอืได้และยงัเป็นส่ือทีส่่งเสรมิการใช้เทคโนโลยกีารศกึษาจน

สามารถตอบสนองความต้องการในการสืบค้นข้อมูลต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ด้านการออกแบบและจัดรูปแบบของเว็บไซต์ มีความ 

พึงพอใจสูงสุดในเรื่องของ ภาพประกอบสื่อความหมายได้ชัดเจน สอดคล้องกับนารีรัตน์ โสติถิมานนท์ (2556 : 114) ที่วิจัยเรื่องแนวทาง 

เพือ่พฒันาเวบ็ไซต์ในการประชาสมัพนัธ์ของส�านกังานคณะกรรมการการอดุมศึกษาทีส่รปุว่า ด้านออกแบบเวบ็ไซต์ประกอบด้วยภาพประกอบ 

มีการใช้ไอคอนแสดงอารมณ์ที่เป็น มาตรฐาน และมีการใช้ภาพที่สื่อความหมายกับเนื้อหาที่น่าสนใจตัวอักษรมีการใช้ตัวอักษรสีโทนเข้ม  

บนพ้ืนสีอ่อน และตัวอักษรสีโทนอ่อนบนพื้นสีเข้ม รวมท้ังมีการใช้ขนาดของตัวอักษรที่ชัดเจนและอ่าน ง่าย และมีความแตกต่างกันเพื่อ

ต�าแหน่งล�าดับความส�าคัญการจัดรูปแบบ มีการจัดรูปแบบเว็บไซต์ที่ เรียบง่ายมีความเป็นสากลองค์ประกอบส่วนต่างๆ ในหน้าเว็บเพจเป็น

ในทิศทางเดียวกันการออกแบบหน้าเว็บท่ีโดดเด่นสะดุดตาและมีการใช้สีสัญลักษณ์เพื่อสร้างความแตกต่างเน้นจุดส�าคัญในเนื้อหา 

ด้านประโยชน์และการน�าไปใช้งาน มีความพึงพอใจสูงสุดในเร่ืองของ เว็บไซต์สามารถจองวันไปอบรมดูงานได้ สอดคล้องกับรัตนทิพย์ 

รัตนชัย (2553 : 68) ที่ได้วิจัยศึกษาเรื่องสร้างเว็บไซต์โดยใช้กระบวนการพัฒนาระบบแบบพลวัต เป็นการพัฒนารูปแบบการท�างานของ

เว็บไซต์ให้มีลักษณะอ�านวยความสะดวกให้กับผู้ใช้งานซึ่งเป็นผู้ดูแลข้อมูลของวัดให้สามารถบันทึกและปรับปรุงเนื้อหาข้อมูลตามปฏิทิน

กิจกรรมด้วยตนเองได้ตลอดเวลา

 สรุปผลงานวิจัยและข้อเสนอแนะ 

การสร้างเวบ็ไซต์ประชาสมัพนัธ์บ้านสวนอุน่รกัฮกัแพง อ�าเภอเชยีงคาน จงัหวดัเลย โดยมข้ัีนตอนดงันี ้1) การศกึษาและเกบ็รวบรวม

ข้อมลู 2) การออกแบบและสร้างเวบ็ไซต์ประชาสมัพนัธ์บ้านสวนอุน่รกัฮักแพง ผู้จดัท�าโครงงานได้พฒันาเวบ็ไซต์ออนไลน์นีข้ึน้โดยใช้ โปรแกรม 

Visual Studio โปรแกรม MYSQL เป็นฐานข้อมูลและปลั๊กอินต่างๆ เข้ามาช่วยในเรื่องของการยืนยันการจองปฏิทินดูงาน การสมัครสมาชิก
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ออนไลน์ชุดแทบการสร้างบทความและระบบการจองวันดูงาน เนื้อหาง่ายๆ ไม่ซับซ้อน มีการอัพเดทข่าวสารใหม่ๆ ตลอดเวลาผู้จัดท�าโครง

งานสร้างเว็บไซต์เพื่อให้เว็บไซต์ประชาสัมพันธ์บ้านสวนอุ่นรักฮักแพง ให้ออกมามีประสิทธิภาพและประสิทธิผลที่สุดเพื่อตอบสนองความ

ต้องการของผู้ใช้ให้เข้าถึงข้อมูลสารสนเทศสามารถดูรายละเอียดผลิตภัณฑ์วันเวลาดูงานบทความต่างๆ ได้ง่ายๆ โดยใช้งานผ่านทาง

อินเทอร์เน็ต การสร้างเว็บไซต์ตามข้ันตอนดังกล่าว ส่งผลให้ได้เว็บไซต์ประชาสัมพันธ์บ้านสวนอุ่นรักฮักแพง อ�าเภอเชียงคาน จังหวัดเลย 

สามารถใช้งานได้ท่ี https://www.bansuanchiangkhan.com ดังนั้นเว็บไซต์ประชาสัมพันธ์บ้านสวนอุ่นรักฮักแพง อ�าเภอเชียงคาน  

จังหวัดเลย สามารถน�าไปใช้งานได้จริงและมีประสิทธิภาพ
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การพัฒนาแอปพลิเคชั่นส�าหรับจัดการการอบรมของบุคลากร คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

The Development Of Training Management Application For Faculty Of Business

Administration , Maejo University

สุธีรา หมื่นแสน1*, ฉัตร ชูชื่น2 และ จิราพร ชัยเขตร์3

Sutheera Munsaen1*, Chat Chuchuen2 and Jiraporn Chaikhat3

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

บทคัดย่อ

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการปรับปรุงกระบวนการด้านบริหารทรัพยากรบุคคล ของคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยแม่

โจ้ ซึ่งในปัจจุบันกระบวนการเสนอขออนุมัติเข้าร่วมประชุม/อบรม/สัมมนาของบุคลากร ใช้ระยะเวลาในการเสนอหนังสือเฉลี่ยประมาณ 10 

วันท�าการ จึงท�าให้การเสนอเอกสารในกระบวนการค่อนข้างล่าช้าจนท�าให้การสมัครการเข้าร่วมอบรมของบุคลากรไม่ทันระยะเวลาที่หน่วย

งานที่จัดก�าหนด ฉะน้ันการศึกษาน้ีเป็นแนวทางหน่ึง โดยการพัฒนาแอปพลิเคชั่นส�าหรับจัดการการอบรมของบุคลากร โดยการเก็บข้อมูล 

ด้วยวิธีการส�ารวจข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง คือ จ�านวนบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ และบุคลากรสายวิชาการ จากนั้นพัฒนาระบบตาม

แนวคดิ Agile Development เพือ่พฒันาแอปพลเิคชัน่ส�าหรบัจดัการการอบรมของบคุลากร เพือ่การท�างานทีม่กีระบวนการท�างานทีร่วดเรว็

และได้ระบบงานที่ตรงกับความต้องการของผู้ใช้งาน ผลการศึกษาพบว่า การพัฒนาแอปพลิเคชั่นด้านบุคลากรส�าหรับจัดการการอบรมของ

บุคลากร ภายใต้แพลตฟอร์มเว็บแอปพลิเคชั่น โดย สารสนเทศด้านบุคลากร โครงสร้างการใช้งานตามกลุ่มผู้ใช้งาน 3 ส่วน ดังนี้ เจ้าหน้าที่

ผู้รับผิดชอบข้อมูลด้านบุคลากร , บุคลากร และ หัวหน้างาน สารสนเทศด้านบุคลากร สามารถจัดการขั้นตอนการอบรมของบุคลากร  

เพื่อลดขั้นตอนในรูปแบบเอกสาร พร้อมทั้งให้ บุคลากรสามารถติดตามสถานะการอนุมัติค�าร้อง ในรูปแบบออนไลน์ได้ 

ค�าส�าคัญ : การเข้าร่วมสัมมนา , การเข้าร่วมอบรม , การจัดการทรัพยากรมนุษย์ , การพัฒนาตนเอง , ระบบบริหารบุคคล.

Abstract

This study aims to explore developmental process in human resource management of Faculty of Business 

Administration, Maejo University as the average day in approval for participating in training and seminar is 10 days. 

Therefore, the application aims toreduce participating-requested process to conference, to training and seminar of 

business administration personnel. Data collection was self-administered questionnaires from both supporting and 

teaching staff; then develop agile system to utilize with faculty information system in approval process. The system 

would fasten the process and be consistent with users’ requirement. The results show that request application under 

the platform web-application by information technology in personnel aspect be able to manage related information 

in requesting to participate in training, seminar effectively. Apart from that, personnel can check for progression status 

online. During the research process, the system has been implemented and evaluated for the satisfaction and found 

that the system can reduce the requesting process, protect the error from paper misplacing during the requesting 

process.

keyword : Seminar attendance , Training , Human Resource Management , Self Development , Human Resource  

Management System. 

บทน�า

มหาวทิยาลยัแม่โจ้มนีโยบายด้านการพฒันาบุคลากร โดยมุง่เน้นผลผลติด้านทรพัยากรบคุคลทีม่ปีระสทิธภิาพเพ่ือรองรบัการพฒันา

มหาวิทยาลัยและคณะฯ โดยมีกลยุทธ์ในการเพิ่มขีดความสามารถของบุคลากรเพื่อพัฒนาทักษะและระบบการบริหารงานบุคคลให้มี

ประสทิธภิาพ จงึมีความจ�าเป็นทีจ่ะต้องมกีารพฒันาบคุลากรอย่างต่อเนือ่งทรพัยากรบคุคลถอืเป็นทรพัยากรทีม่คีณุค่าของคณะบรหิารธรุกจิ 

ด้วยความเจริญก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยสีารสนเทศในยคุปัจจบุนั หากยงัคงด�าเงนิงานแบบเดมิๆ การจดัท�าเอกสารและเสนอโดยใช้กระดาษ
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เพียงอย่างเดียวโดยไม่มีการพัฒนารูปแบบวิธีการด�าเนินงานให้ทันสมัย ท�าให้เกิดความล่าช้า และการตรวจสอบ ดังนั้น เพื่อให้สามารถก้าว

ทันกับการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ในปัจจุบัน มีการรองรับ Digital Disruption การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการอ�านวยความสะดวก 

รวดเร็ว ในการด�าเนินงานจึงมีความเหมาะสมในการประยุกต์ในกระบวนการจัดการการอบรมของบุคลากร คณะบริหารธุรกิจ ปัจจุบันใช้

ระยะเวลาในการเสนอหนังสือเฉลี่ยประมาณ 10 วันท�าการ จึงท�าให้การเสนอเอกสารในกระบวนการค่อนข้างล่าช้าจนท�าให้การสมัครเข้า

ร่วมอบรมของบคุลากรไม่ทนัระยะเวลาทีห่น่วยงานทีจ่ดัก�าหนด ฉะนัน้การศกึษานีเ้ป็นแนวทางหนึง่ทีจ่ะท�าให้กระบวนการดงักล่าวเกิดความ

สะดวก รวดเร็ว ลดข้ันตอนการท�างานด้านบุคคล สามารถให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายสามารถตรวจสอบได้ และส่งผลให้คณะบริหารธุรกิจ  

มีการพัฒนาไปในทางที่ดีขึ้นต่อไป

วัตถุประสงค์ของการวิจัย (Objectives)

1. ศกึษาและวเิคราะห์ปัญหาทีเ่กิดข้ึนในกระบวนการส�าหรบัจดัการการอบรมของบคุลากรคณะบรหิารธรุกิจ เพือ่ปรบัลดขัน้ตอน

ของงาน

2.  เพื่อวิเคราะห์และพัฒนาแอปพลิเคชั่นที่ช่วยส�าหรับจัดการการอบรมของบุคลากรคณะบริหารธุรกิจ

กระบวนการ/วิธีการด�าเนินงาน/วิธีการวิจัย 

การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงประยุกต์ (Applied Research) เพื่อศึกษา วิเคราะห์กระบวนการและข้อมูลในการเสนอขออนุมัติ

เข้าร่วมประชุม/อบรม/สัมมนา ของบุคลากร เพื่อพัฒนาแอปพลิเคชั่นส�าหรับจัดการการอบรมของบุคลากร ได้รับทุนสนับสนุนงานวิจัยจาก

คณะบรหิารธรุกจิ มหาวทิยาลยัแม่โจ้ ผูว้จิยัได้มกีารเกบ็รวบรวมข้อมลูจากกลุ่มตวัอย่างทัง้ 2 กลุ่ม ประกอบด้วยบคุลากรสายสนบัสนนุวชิาการ 

จ�านวน 20 คน และบคุลากรสายวชิาการ จ�านวน 41 คน จากนัน้อาศยัการพฒันาระบบในรปูแบบ Agile Development โดยสามารถท�าการ

ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อลดขั้นตอนการปฏิบัติงานด้านการขออนุมัติเข้าร่วมอบรม ประชุม และสัมมนาส�าหรับบุคลากร 

คณะบริหารธุรกิจ สามารถด�าเนินการตามขั้นตอน 4 ส่วน ดังนี้

ขั้นตอนที่ 1 : การศึกษาความเป็นไปได้ในการพัฒนาแอปพลิเคชั่น

 เก็บรวบรวมข้อมูลความต้องการของผู้เกี่ยวข้องของทัศนคติขั้นตอนการปฏิบัติงานด้านการขออนุมัติเข้าร่วมอบรม ประชุม 

และสัมมนาส�าหรับบุคลากร และปัญหาต่าง ๆ จากผู้ที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งศึกษาความเป็นไปได้ด้านต่างๆ 

ขั้นตอนที่ 2 : การวิเคราะห์และออกแบบระบบ 

 วิเคราะห์ระบบงานของแอปพลิเคช่ันส�าหรับบุคลากร ได้น�าเอาความต้องการของระบบ (Requirement) มาวิเคราะห์  

ในแต่ละขั้นตอนโดยแบ่งงานออกเป็นโมดูลเพื่อให้ได้งานที่รวดเร็วและตรงกับความความต้องการของผู้ใช้ตามหลักการท�างาน Agile  

Development ซึ่งได้มีการแบ่งการพัฒนาออกเป็น 3 โมดูลหลักและในแต่ละโมดูลก็จะมีการแบ่งงงานย่อยๆ ลงไปอีกที และการออกแบบ

สารสนเทศส�าหรับบุคลากร 

ขั้นตอนที่ 3 : การพัฒนาแอปพลิเคชั่น

 พัฒนาสารสนเทศส�าหรับบุคลากร โดยส่วนระบบจัดการข้อมูลหลักดังต่อไปนี้

  ระบบจัดการข้อมูลค�าร้องข้อมูลการขออนุมัติเข้าร่วมอบรม ประชุม และสัมมนา ส�าหรับบุคลากรฯ

  ระบบน�าเสนอข้อมูลสมรรถนะในการพัฒนาบุคลากร ของแต่ละต�าแหน่ง

  ระบบน�าเสนอข้อมูลการพัฒนาบุคลากร รายบุคคล และ หน่วยงาน

ขั้นตอนที่ 4 : การทดสอบและการน�าไปใช้งาน 

 ทดสอบและน�าระบบไปใช้งาน มีการท�าการทดสอบตามหลักทฤษฎีอย่างเป็นระบบดังจะกล่าวในส่วนของผลการศึกษา  

และได้ท�าการติดตั้งระบบเพื่อใช้งานจริงพร้อมทั้งมีช่องทางในการสนับสนุนการใช้งานให้กับผู้ใช้งาน และกระบวนการบ�ารุงรักษาระบบ 

หลงัจากได้รวบรวมปัญหาท่ีเกดิขึน้จากการท�างานด้วยระบบเดิมของขัน้ตอนการขออนมุติัเข้าร่วมอบรมประชมุ และใช้แบบสอบถาม 

เพื่อรับฟังข้อคิดเห็นของกลุ่มบุคลากรของคณะฯ แสดงกรอบแนวคิดการท�างานของระบบ ซ่ึงออกแบบเทคโนโลยีโดยใช้หลักของ Agile 

Development ดังภาพที่ 1 
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ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดการท�างานของเว็บแอปพลิเคชั่นส�าหรับจัดการการอบรมของบุคลากรฯ

ท�าการพฒันาแอปพลเิคชัน่ข้อมลูระบบจดัการข้อมลูขออนมุตัเิข้าร่วมอบรม ประชมุ และสมัมนาส�าหรบับคุลากร คณะบรหิารธรุกจิ 

มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ภายใต้ระบบที่รองรับการใช้งานทั้ง Web Application รูปแบบ Web Responsive ที่สามารถยืดหยุ่นต่อการแสดงผล

ในอปุกรณ์ได้ทกุรปูแบบ และเพือ่ความสะดวกและรวดเร็วในการใช้งานของผู้ใช้งานกลุ่มต่างๆ โดยระบบมกีารแบ่งการท�างานออกเป็นหน้าที่

ต่าง ๆ ดังนี้

 ระบบจัดการข้อมูลค�าร้องการขออนุมัติเข้าร่วมอบรม ประชุม และสัมมนา ส�าหรับบุคลากรฯ

 ระบบจัดการข้อมูลกลุ่มบุคลากรท่ีมีหน้าที่ลงนามอนุมัติค�าร้องข้อมูลการขออนุมัติเข้าร่วมอบรม ประชุม และสัมมนาของ

บุคลากร

 ระบบน�าเสนอข้อมูลสมรรถนะในการพัฒนาบุคลากร ของแต่ละต�าแหน่ง

 ระบบแสดงข้อมูลบันทึกข้อความการขออนุมัติเข้าร่วมอบรม ประชุมและสัมมนาส�าหรับบุคลากร

 ระบบน�าเสนอข้อมูลการพัฒนาบุคลากร รายบุคคล และ หน่วยงาน

ผลการด�าเนินงาน/ผลการวิจัย

การพัฒนาแอปพลเิคช่ันด้านบุคลากรเพือ่เพ่ิมประสิทธิภาพในปฏบิตังิานด้านการขออนมุตัเิข้าร่วมอบรม ประชมุ และสัมมนาส�าหรบั

บคุลากร คณะบรหิารธรุกจิ มหาวทิยาลยัแม่โจ้ จะเป็นแนวทางหนึง่ทีจ่ะท�าให้การเสนอขออนมุตั ิเข้าร่วมประชุม/อบรม/สัมมนาของบคุลากร

คณะบริหารธุรกิจ พัฒนาภายใต้ระบบที่รองรับการใช้งานทั้ง Web Application แบบ Web Responsive ที่สามารถยืดหยุ่นต่อการแสดง

ผลในอปุกรณ์ได้ทกุรปูแบบ โดยใช้ภาษาเอชทเีอม็แอล(HTML) และภาษาพเีอชพี(PHP) มกีารจัดการฐานข้อมูลด้วยมายเอสควิแอล (MySQL) 

และการแจ้งเตอืนผ่านแอปพลเิคชัน่ไลน์โดยใช้ Line Notify โดยมหีน้าจอการท�างานของระบบ ดงัภาพที ่2 โดยส่วนระบบจดัการข้อมลูหลกั

แบ่งเป็นกระบวนการจัดการข้อมูลดังต่อไปนี้

ภาพที่ 2 องค์ประกอบของเว็บแอปพลิเคชั่นส�าหรับจัดการการอบรมของบุคลากร คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
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ภาพที่ 3 แผนภาพแสดงความสัมพันธ์ของข้อมูล ER Diagram 

ส่วนของเจ้าหน้าทีผู่ร้บัผดิชอบข้อมลูด้านบคุลากร เป็นส่วนผู้ใช้หลกัของระบบสารสนเทศด้านบคุลากร ซึง่ในส่วนนี ้สามารถจดัการ

ข้อมูลพื้นฐานระบบ ได้แก่ ข้อมูลกลุ่มบุคลากร , ข้อมูลรายชื่อผู้ลงนามอนุมัติค�าร้องขออนุมัติเข้าร่วมประชุม/อบรม/สัมมนา ดังภาพที่ 4 

ภาพที่ 4 หน้าจอข้อมูลค�าร้องขออนุมัติเข้าร่วมประชุม/สัมมนา/ฝึกอบรม

 

ข้อมูลรายงานการพัฒนาตนเองของบุคลากร และสามารถรายงานการพัฒนาตนเอง ตามสมรรถนะหลัก , สมรรถนะประจ�ากลุ่ม

งาน เพื่อให้เจ้าหน้าท่ีผู้รับผิดชอบข้อมูลด้านบุคลากรสามารถติดตามสมรรถนะการพัฒนาตนเองของบุคลากร ทั้งที่ได้พัฒนาตนเองแล้ว  

และยงัไม่ได้รบัการพฒันาในสมรรถนะแต่ละส่วน เพือ่ให้เจ้าหน้าทีส่ามารถสรปุข้อมลูในการวางแผนในด้านการจดัท�าแผนพฒันาบคุลากรได้ 

ดังภาพที่ 6 

ภาพที่ 5 หน้าจอแสดงการแจ้งเตือนผ่านแอปพลิเคชันไลน์การบันทึกข้อมูลค�าร้องขออนุมัติเข้าร่วมฯ

มีการแจ้งเตือนผ่านแอปพลิเคชันไลน์เม่ือมีบุคลากรบันทึกข้อมูลค�าร้องขออนุมัติเข้าร่วมประชุม/สัมมนา/ฝึกอบรม ผ่านระบบฯ 

ดังภาพที่ 5
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ภาพที่ 6 หน้าจอข้อมูลสรุปการพัฒนาตนเองตามสมรรถนะ

ส่วนของบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนวิชาการ สามารถบันทึกข้อมูลค�าร้องขออนุมัติเข้าร่วมประชุม/สัมมนา/ฝึกอบรม 

พร้อมทั้งสามารถติดตามสถานะข้อมูลค�าร้องฯ ผ่านระบบได้ ดังภาพที่ 7 

ภาพที่ 7 หน้าจอข้อมูลค�าร้องขออนุมัติเข้าร่วมประชุม/สัมมนา/ฝึกอบรม

 ข้อมูลรายงานการพัฒนาตนเองของบุคลากร ตามสมรรถนะหลัก , สมรรถนะประจ�ากลุ่มงาน และ สมรรถนะทางการบริหาร 

เพื่อให้บุคลากรสามารถติดตามสมรรถนะของตนเองได้ พร้อมทั้งสามารถวางแผนการพัฒนาตนเอง ดังภาพที่ 8

ภาพที่ 8 หน้าจอข้อมูลสรุปการพัฒนาตนเองตามสมรรถนะบุคลากร

ส่วนของหวัหน้าส่วนงาน/ประธานหลกัสตูร หรอื ผูท้ีไ่ด้รบัสทิธอินมุตัฟิอร์มการขออนมุตัเิข้าร่วมประชุม/อบรม/สมัมนา ซึง่ในส่วน

นีส้ามารถบนัทกึข้อมลูค�าร้องฯ พร้อมทัง้สามารถแสดงมมุมองพมิพ์เอกสารบนัทกึข้อความ และแสดงรายงานการพฒันาตนเอง , รายงานการ

พฒันาตนเอง ตามสมรรถนะหลกั , สมรรถนะประจ�ากลุม่งาน และ สมรรถนะทางการบรหิาร พร้อมทัง้สามารถตดิตามสถานะค�าร้องขออนมุตัิ

เข้าร่วมประชุม/อบรม/สัมมนา ในรูปแบบออนไลน์ได้ ดังภาพที่ 9

ภาพที่ 9 หน้าจอข้อมูลค�าร้องขออนุมัติเข้าร่วมประชุม/สัมมนา/ฝึกอบรมของอาจารย์ในหลักสูตร
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ตารางที่ 1 ผลการประเมินความพึงพอใจในการใช้งานแอปพลิเคชั่นส�าหรับบุคลากรฯ

ข้อ เกณฑ์การพิจารณา ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยนเบนมาตรฐาน ระดับ

ด้านการใช้งานระบบ

1. แสดงรูปแบบรายงานได้ตามต้องการ 3.27 0.47 ปานกลาง

2. ความเหมาะสมของมิติที่ใช้แสดงผลรายงาน 3.18 0.40 ปานกลาง

3. การเรียนดูข้อมูลท�าได้ง่ายและสะดวก 3.55 0.93 ดี

4. การแสดงผลรายงานที่รวดเร็ว 3.36 0.92 ปานกลาง

ด้านความถูกต้องของข้อมูล

1. ความถูกต้องครบถ้วนของข้อมูล 3.18 0.40 ปานกลาง

2. แสดงรูปแบบรายงานได้ตามความต้องการ 3.18 0.40 ปานกลาง

3. ข้อมูลมีความสอดคล้องกับล�าดับชั้น 3.82 0.95 ดี

จากข้อมูลส่วนใหญ่อยู่ในระดับปานกลาง โดยพบว่า ค่าเฉลี่ยของกลุ่มผู้ใช้งานในด้านความพึงพอใจในการใช้งานระบบสารสนเทศ

ส�าหรับบุคลากรฯ ค่าเฉลี่ยอันดับที่ 1 ข้อมูลมีความสอดคล้องกับล�าดับชั้น ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.82 อันดับที่ 2 การเรียนดูข้อมูลท�าได้ง่ายและ

สะดวก ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.55 อันดับสุดท้าย คือ ความเหมาะสมของมิติที่ใช้แสดงผลรายงาน, ความถูกต้องครบถ้วนของข้อมูล และ  

แสดงรูปแบบรายงานได้ตามความต้องการ ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.18 

อภิปรายผล สรุปและข้อเสนอแนะ

การพัฒนาแอปพลิเคชั่นด้านบุคลากรเพื่อใช้ส�าหรับในกระบวนการเสนอขอนุมัติเข้าร่วมประชุม/อบรม/สัมมนาของบุคลากรคณะ

บริหารธุรกิจ สามารถใช้งานในด้านการขออนุมัติเข้าร่วมประชุม/อบรม/สัมมนานี้ ซึ่งในส่วนนี้ สามารถจัดการข้อมูลพื้นฐานระบบ พร้อมทั้ง

แสดงข้อมูลรายงานการพัฒนาตนเอง และรายงานการพัฒนาตนเอง ตามสมรรถนะหลัก , สมรรถนะประจ�ากลุ่มงาน เพื่อให้เจ้าหน้าที่ผู้รับ

ผดิชอบข้อมลูด้านบคุลากรสามารถตดิตามสถานะค�าร้องขออนมุตัเิข้าร่วมประชุม/อบรม/สมัมนา ในรปูแบบออนไลน์ โดยผลวจิยัได้สอดคล้อง

กับการศึกษาของ (ภคมน อุสุย และ อรรถพล สมุทคุปติ์ , 2560 : วรรณอนง พิพัฒนอารยกุล และ สุเมต ชื่นชู , 2561) ซึ่งได้พบว่า ในการ

ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในกระบวนการต่าง ๆ ขององค์กร จ�าเป็นต้องพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยเน้นถึงกลุ่มเป้าหมายให้

สามารถเข้าถึงระบบสารสนเทศได้ง่าย เพื่อให้บุคลากรสามารถเข้าถึงข้อมูลสารสนเทศในด้านการพัฒนาตนเองมากขึ้น 

จากการน�าไปใช้จริงกลุ่มผู้ใช้งานตัวอย่าง คือ บุคลากร คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยแม่โจ้พร้อมทั้งส�ารวจความพึงพอใจการใช้

แอปพลิคช่ัน จากผลการวิเคราะห์ข้อมูลการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อลดขั้นตอนการปฏิบัติงานด้านการขออนุมัติเข้าร่วมอบรม 

ประชุม และสัมมนาส�าหรับบุคลากร พบว่า มีความสะดวก รวดเร็ว และถูกต้องแม่นย�า ลดขั้นตอนการท�างานด้านบุคคล ผลความผิดพลาด

ด้านการสญูหายของเอกสารระหว่างขัน้ตอนการเสนอขออนมุตัเิข้าร่วมฯ กลุม่ผูใ้ช้งานทัว่ไปสามารถเรยีนดูข้อมลูเองได้ง่ายและสะดวกอยูใ่น

ค่าเฉลี่ยระดับดี ด้านข้อมูลอยู่ในค่าเฉลี่ย ระดับดี ผู้ประเมินบางส่วนเห็นว่าการแสดงผลความเหมาะสมของมิติที่ใช้แสดงผลรายงาน ในด้าน

การพัฒนาตนเอง และมิติของกระบวนการของการขออนุมัติเข้าร่วมประชุม/อบรม/สัมมนา ยังคงต้องใช้กระบวนการด้านเอกสารในบางขั้น

ตอนเท่านั้น แสดงผลดังตารางที่ 1 และสามารถลดระยะเวลาในการเสนอหนังสือในปัจจุบันเฉลี่ย 7-8 วันท�าการ 
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การเปรียบเทียบประสิทธิภาพส�าหรับการคัดกรองผู้ป่วยโควิด-19 จากภาพเอกซเรย์ทรวงอก 

โดยใช้เทคนิคการจ�าแนกประเภทข้อมูลภาพ

Comparison of efficacy for COVID-19 screening from Chest X-ray 

using Image Classification Techniques
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บทคัดย่อ 

การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิภาพส�าหรับการคัดกรองผู้ป่วยโควิด-19 จากภาพเอกซเรย์ทรวงอก 

โดยใช้เทคนคิการจ�าแนกประเภทข้อมลูภาพ ซึง่ข้อมลูทีใ่ช้ในการศกึษาครัง้นีเ้ป็นข้อมลูภาพภาพเอกซเรย์ทรวงอก ปี พ.ศ.2564 จ�านวน 5,144 

ภาพ อยู่ในรูปแบบไฟล์ภาพนามสกุล .jpg ซึ่งได้จากแหล่งข้อมูลได้จากเว็บไซต์ www.kaggle.com โดยแบ่งข้อมูลออกเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ 

ผูป่้วยโควดิ-19 ผูป่้วยโรคปอดอกัเสบ และคนปกต ิจากนัน้ใช้เทคนคิการท�าเหมอืงข้อมลู (Data Mining) มาวเิคราะห์โดยใช้เทคนคิการจ�าแนก

ประเภทข้อมูลภาพ 4 เทคนิค ได้แก่ เทคนิคต้นไม้การตัดสินใจ (Decision Tree), เทคนิคแรนดอมฟอร์เรส (Random Forest), เทคนิคโครง

ข่ายประสาท (Neural Network) และเทคนิคโหวตแบบรวม (Vote Ensemble) ด้วยโปรแกรม RapidMiner Studio ผลการวิเคราะห์หา

ค่าประสทิธภิาพการจ�าแนกประเภทข้อมลูภาพทัง้ 4 เทคนคิ พบว่า เทคนคิแรนดอมฟอร์เรส (Random Forest) ให้ค่าการทดสอบประสทิธภิาพ

ของการจ�าแนกประเภทข้อมูลดีที่สุด โดยให้ค่าการทดสอบประสิทธิภาพค่าความแม่นย�า (Accuracy) เท่ากับ 82.23% ซ่ึงเป็นเทคนิคที ่

เหมาะส�าหรับการสร้างแบบจ�าลองการจ�าแนกข้อมูลภาพจากภาพเอกซเรย์ทรวงอก เพื่อส�าหรับการคัดกรองผู้ป่วยโควิด-19 ได้อย่างแม่นย�า

และรวดเร็วยิ่งขึ้น

ค�าส�าคัญ: การจ�าแนกประเภทข้อมูลภาพ การเปรียบเทียบประสิทธิภาพ คัดกรองผู้ป่วยโควิด-19

Abstract 

The purpose of this study was to comparison of efficacy for COVID-19 screening from X-ray film using Image 

Classification Techniques. The data used in this study was 5,144 chest X-ray film images in 2021 formatted with the 

extension .jpg, which were obtained from the website www.kaggle.com, later divided into 3 groups: patients with 

COVID-19 Data Mining analyzed by using 4 image classification techniques, namely Decision Tree, Random Forest, 

Neural Network, and Vote Ensemble using RapidMiner Studio. With the data classification of all 4 techniques, It was 

found that Random Forest gave the best data classification performance test values. The efficacy Accuracy was 82.23%, 

an ideal technique for constructing visual classification models from chest X-ray images. for screening of COVID-19 

patients more precisely and faster

Keywords: Image Classification, Performance Comparison, COVID-19 screening

1 สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม Email 61010912559@msu.ac.th
2 อาจารย์ประจ�าสาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
3 อาจารย์ประจ�าสาขาวิชาการบริหารการเงิน คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
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ปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อมูลค่าการส่งออกน�้าตาลทรายดิบของประเทศไทย

Factors affecting export value of raw sugar in Thailand

กัญญาพร หงษ์สาหัส1 และ คมกริช วงศ์แข2

Kanyaphon Hongsahat1 and Komkrit Wongkhae2

คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

บทคัดย่อ

อุตสาหกรรมน�้าตาลเป็นอุตสาหกรรมที่ส่งผลต่อหลายภาคส่วนของประเทศไทย ทั้งเกษตรกรชาวไร่อ้อยและอุตสาหกรรมอื่นๆ 

ทีเ่กีย่วข้อง โดยประเทศไทยเป็นหนึง่ในผูส่้งออกน�า้ตาลรายใหญ่ของโลก แต่เนือ่งจากการเพิม่ขึน้ของจ�านวนคูแ่ข่ง พร้อมทัง้ความสามารถใน

การแข่งขันของประเทศมีการเปลี่ยนแปลงไปตามภาวะเศรษฐกิจโลก ท�าให้การส่งออกน�้าตาลโดยเฉพาะน�้าตาลทรายดิบของไทยมีความ

ผนัผวน การศกึษาครัง้นีม้วีตัถปุระสงค์เพือ่ศกึษาปัจจยัทีส่่งผลต่อมูลค่าการส่งออกน�า้ตาลทรายดบิของประเทศไทยโดยใช้ข้อมลูอนกุรมเวลา

รายเดือน ระหว่างปี พ.ศ. 2561-2563 จ�านวนทั้งหมด 36 เดือน ซึ่งก�าหนดให้มูลค่าการส่งออกน�้าตาลทรายดิบเป็นตัวแปรตาม ราคาน�้าตาล

ทรายดิบตลาดนิวยอร์ก อัตราเงินเฟ้อ อัตราแลกเปลี่ยน และอัตราดอกเบี้ยนโยบายเป็นตัวแปรอิสระ นอกจากนี้ได้ท�าการวิเคราะห์ตัวแปร

หุ่น (Dummy variables) คือ การแยกเดือนที่น�าเข้าน�้าตาลทรายดิบของทวีปอเมริกาจากไทย เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาคือ การวิเคราะห์

สมการเชิงซ้อน (Multiple regression analysis) ผลการศึกษาพบว่า ปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อมูลค่าการส่งออกน�้าตาลทรายดิบของ

ประเทศไทย ได้แก่ อัตราเงินเฟ้อ และอัตราดอกเบ้ียนโยบาย อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ จากผลการศึกษาผู้มีส่วนในการก�าหนดนโยบาย

สามารถน�าไปพิจารณาในการส่งเสริมการส่งออกน�้าตาลทรายดิบได้ 

ค�าส�าคัญ: การส่งออก น�้าตาลทรายดิบ

Abstract

Sugar industry is one of important sector that affect Thai sugar cane farmer and the related industries. Thailand 

is one of the major sugar exporter in the world. However, the increasing competitors as well as changing in competi-

tiveness competition have led to the volatility in Thailand raw sugar export. The purpose of this study was to study 

the factors affecting the export value of raw sugar in Thailand using monthly time series data from 2018-2020 in total 

of 36 months. Export volume of raw sugar is dependent variable. Raw sugar price in New York market, inflation,  

exchange rate and interest rate policy of Thailand are independent variables. In addition, dummy variables were  

analyzed to separation of months in which raw sugar of the Americas was imported in Thailand. The tools used in the 

study was multiple regression analysis). Factors affecting the export value of raw sugar in Thailand are inflation and 

the policy interest rate statistically significant. From the results, policy makers could consider as policy to promote raw 

sugar export of Thailand.

Keywords: Export, Raw Sugar

  

บทน�า

1.	 ที่มาและความส�าคัญ

 หลายปีก่อนอุตสาหกรรมอ้อยและน�้าตาลอยู่ในกลุ่มสินค้าและพืชเกษตรที่น่าสนใจ โดยเฉพาะอ้อยที่มีระบบแบ่งปันผล

ประโยชน์ระหว่างชาวไร่อ้อยและโรงงานน�า้ตาลท่ีชดัเจน และเป็นพืชเกษตรทีม่รีาคาดมีาอย่างต่อเนือ่ง เป็นแรงจงูใจให้เกษตรกรนบัแสนครวั

เรอืนทีก่ระจายอยูต่ามภาคต่างๆ ทัว่ประเทศ แห่ปลกูอ้อยกนัจ�านวนมาก ขณะทีร่าคาน�า้ตาลในตลาดโลกกม็แีรงหนนุทีด่ ีจากการบรโิภคของ

โลกที่สูงขึ้น โดยไทยยืนอยู่ในสถานะที่ได้เปรียบเพราะเป็นผู้ส่งออกน�้าตาลเบอร์ 2 ของโลกรองจากบราซิล

1,2  คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม Mahasarakham Business School, Mahasarakham University, 61010913006@msu.ac.th
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 วิจัยกรุงศรีคาดว่าปี 2564-2566 อุตสาหกรรมน�้าตาลของไทยจะกระเตื้องขึ้นตามการฟื้นตัวของเศรษฐกิจและความต้องการ

จากอุตสาหกรรมต่อเนื่องโดยเฉพาะอาหารและเครื่องดื่ม ภูมิอากาศที่เอื้ออ�านวยจะท�าให้ผลผลิตอ้อยและน�้าตาลเพิ่มขึ้น ด้านปัจจัยท้าทาย

ของอตุสาหกรรมมาจากสตอ็กน�า้ตาลส่วนเกนิในตลาดโลกทีเ่พิม่ขึน้กดดนัราคาน�า้ตาล การปรบัขึน้ภาษคีวามหวานในหลายประเทศ กระแส

รักสุขภาพทั่วโลก และความไม่แน่นอนของกฎระเบียบภาครัฐ โดยเฉพาะการปรับแก้ พรบ.อ้อยและน�้าตาลทรายที่อาจกระทบต่อผลก�าไร

ของอุตสาหกรรม

 คาดว่าปี 2564 ผลผลิตน�้าตาลโลกจะอยู่ที่ 188 ล้านตัน เพิ่มขึ้น 13.2% (ประมาณการโดย USDA) ขณะที่ปี 2565-2566  

คาดว่าผลผลิตน�้าตาลโลกจะเพิ่มขึ้นเฉลี่ย (CAGR) 10% ต่อปี (คาดการณ์โดยวิจัยกรุงศรี) โดยผลผลิตน�้าตาลจากบราซิลจะเพิ่มขึ้นถึง 32% 

สู่ระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ที่ 39.3 ล้านตันในปี 2564 และมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นในอีก 2 ปีถัดไป ด้านราคาน�้าตาลทรายดิบโลกจะเฉลี่ยอยู่ที่ 

310-340 ดอลลาร์สหรัฐฯ/ตัน (14.0-15.5 เซนต์/ปอนด์) จาก 284.1 ดอลลาร์สหรัฐฯ/ตัน (12.9 เซนต์/ปอนด์) ในปี 2563 

 ปี 2564 ผลผลิตน�้าตาลในประเทศจะอยู่ที่ 7.4 ล้านตัน หดตัว 10.2% จากปัญหาภัยแล้งรุนแรงที่สุดในรอบ 40 ปี ในปี 2563 

ส่งผลให้พื้นที่ปลูกอ้อยลดลง และ “อ้อยตอ” (อ้อยท่ีตัดแล้วแต่ยังมีตอไว้ให้เติบโต) เสียหายจ�านวนมาก อย่างไรก็ตาม ปี 2565-2566  

คาดว่าผลผลติน�า้ตาลจะเพิม่ขึน้สูร่ะดบั 9-10 ล้านตนัต่อปี หรอืเพิม่ขึน้เฉลีย่ 10.0% ต่อปี ปัจจยัหนนุจากการเข้าสูภ่าวะ La Nina ท�าให้คาด

ว่าจะมีปริมาณน�้าฝนและน�้าเพื่อการเกษตรมากขึ้น ด้านราคาอ้อยคาดว่าจะอยู่ที่ระดับเฉลี่ยตันละ 800-875 บาท เพิ่มขึ้นเฉลี่ย 4.0-7.0% 

ต่อปี จาก +7.3% ในปี 2563 

 การศึกษานี้จึงได้ท�าการศึกษาปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อมูลค่าการส่งออกน�้าตาลทรายดิบของประเทศไทย เพื่อพยากรณ์มูลค่า

การส่งออกน�้าตาลทรายดิบ และเพื่อให้ประเทศมีการบริหารจัดการกับปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อมูลค่าการส่งออกน�้าตาลทรายดิบให้มี

ประสิทธิภาพมากขึ้น

2.	 วัตถุประสงค์ในการศึกษา

 เพื่อศึกษาปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อมูลค่าการส่งออกน�้าตาลทรายดิบของประเทศไทย

การทบทวนวรรณกรรม

1.	 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

  ในการศึกษาครั้งน้ีเสนองานวิจัยท่ีเก่ียวข้องกับ ปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อมูลค่าการส่งออกน�้าตาลทรายดิบของประเทศไทย 

พิริยะ เคี้ยนสมบูรณ์, อรุณ เกียระสาร (2551) ศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่ออัตราดอกเบี้ยนโยบายในประเทศไทยพบว่า ในระยะยาวอัตรา

เงินเฟ้อพื้นฐาน อัตราดอกเบ้ียเงินกู้ระหว่างธนาคารพาณิชย์ และอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ของธนาคารพาณิชย์ มีผลกระทบเป็นบวกต่ออัตรา

ดอกเบี้ยนโยบาย แต่อัตราดอกเบี้ยธนาคารกลางสหรัฐอเมริกา อัตราเงินเฟ้อทั่วไป และอัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์ กลับมีผลกระทบ

ทางลบ ส่วนในระยะสั้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายได้รับผลกระทบจากปัจจัยต่าง ๆ เช่นเดียวกับระยะยาวยกเว้นอัตราดอกเบี้ยธนาคารกลาง

สหรัฐอเมริกา 

2. รายงานพื้นที่ปลูกอ้อย	ปีการผลิต	2556/57

 สถานการณ์พื้นที่ปลูกอ้อย ในปีการผลิต 2556/57 มีพื้นที่เพาะปลูกอ้อยในเขตพื้นที่ส�ารวจรวม 48 จังหวัด จ�านวน 10,078,025 ไร่ 

แบ่งเป็นพื้นที่ปลูกอ้อยส่งโรงงาน 9,234,253 ไร่ และพื้นที่ปลูกอ้อยท�าพันธุ์ 843,772 ไร่ โดยมีพื้นที่เพิ่มขึ้นจากปีการผลิต 2555/56 จ�านวน 

590,705 ไร่ หรือร้อยละ 6.23 เนื่องจากมีปัจจัยสนับสนุนด้านราคาอ้อยที่มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น ตลอดจนปริมาณน�้าฝนและสภาพภูมิอากาศ

ทีเ่อือ้อ�านวย ต่อการเพิม่ผลผลติอ้อยอย่างต่อเนือ่งตลอดระยะเวลาการเกบ็เกีย่วอ้อยส่งโรงงาน คณะกรรมการอ้อยและน�า้ตาลทรายได้ก�าหนด

ราคาอ้อยขั้นต้นปีการผลิต 2556/57 ตันละ 900 บาท (ที่ 10 ซีซีเอส) บวกเงินช่วยเหลือค่าอ้อยขั้นต้น 160 บาท/ตัน ให้แก่ชาวไร่อ้อย  

รวมเป็น 1,060 บาท สูงกว่าราคาอ้อยขั้นสุดท้าย และผลตอบแทนการผลิตและจ�าหน่ายน�้าตาลทรายขั้นต้น ราคาตันละ 385.71 บาทต่อตัน

อ้อย ส่วนผลตอบแทนการผลิตและจ�าหน่ายน�้าตาลทรายขั้นสุดท้าย ที่ตันละ 428.23 บาทต่อตันอ้อย เป็นปัจจัยส�าคัญที่ท�าให้มีสถานการณ์

พื้นที่เพาะปลูกอ้อยฤดูการผลิตปี 2556/57 เพิ่มขึ้นกว่าปีที่ผ่านมา (ส�านักงานคณะกรรมการอ้อยและน�้าตาลทราย,2559)

 3.		วิธีการด�าเนินงาน

 ข้อมูลที่ใช้ในการศึกษาเป็นข้อมูลอนุกรมเวลารายเดือน จากปี พ.ศ.2561-2563 จ�านวนทั้งหมด 36 เดือน เมื่อ Wiess (1995, 

537) ได้น�าเสนอว่า ขนาดของกลุ่มตัวอย่างจะเท่าใดก็ได้เพียงแต่มีการแจกแจงแบบปกติหรือใกล้เคียงก็ใช้ได้โดยที่ไม่ทราบความแปรปรวน

ของประชากร ดังนั้นในการทดสอบค่าทีจึงใช้ค่าความแปรปรวนของกลุ่มตัวอย่างแทน ถ้า n มีขนาดใหญ่แล้วการแจกแจงของค่าที่ใกล้เคียง
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กับค่าซี ดังนั้นในบางครั้งอาจใช้ค่าที่แทนค่าชีได้ในกรณีที่ n>30 โดยก�าหนดให้มูลค่าการส่งออกน�้าตาลทรายดิบ (Sugar export value : 

SUG) เป็นตัวแปรตาม ราคาน�้าตาลทรายดิบตลาดนิวยอร์ก (New York Market Raw Sugar Prices : PRI) อัตราเงินเฟ้อ (Inflation : INF) 

อัตราแลกเปลี่ยน (Exchange rate : EXC) และอัตราดอกเบี้ยนโยบาย (Policy interest rate : POL) เปน็ตัวแปรอิสระ นอกจากนี้ไดท้�าการ

วิเคราะห์ตัวแปรหุ่น (Dummy variables) คือ มูลค่าการน�าเข้าน�้าตาลทรายดิบของทวีปอเมริกาจากไทย (Value of importing raw  

sugar America from Thailand : IMP) ซ่ึงก�าหนดให้เดอืนทีไ่ม่ได้น�าเข้าเป็นตวัแปรอ้างอิง (Reference variable) โดยใช้ข้อมลูจากส�านกังาน

คณะกรรมการอ้อยและน�้าตาลทราย และธนาคารแห่งประเทศไทย ท�าการวิเคราะห์แบบจ�าลองโดยการประมาณค่าด้วยวิธีการสร้างแบบ

จ�าลองการปรับตัวระยะสั้น (Error correction model: ECM) และการสร้างแบบจ�าลองประมาณค่าด้วยวิธีก�าลังสองน้อยที่สุด (Ordinary 

Least Squares: OLS) พร้อมทั้งมีการตรวจสอบความเหมาะสมของแบบจ�าลองด้วยวิธีทาง เศรษฐมิติ โดยมีแบบจ�าลองที่ใช้ในการศึกษาคือ 

Log-Log model เพื่อแก้ Misspecification ของแบบจ�าลองที่ไม่มีความสัมพันธ์ของตัวแปรในเชิงเส้นตรง (Linearity model) ตั้งแต่แรก 

และสร้างแบบจ�าลองได้ดังนี้

ผลการด�าเนินงาน

ตารางที่	1	 การตรวจสอบปัญหา Multicollinearity โดยใช้ค่า Correlation ในการทดสอบ

Variable LogSUG LogPRI INF LogEXC POL IMP

LogSUG

LogPRI

INF

LogEXC

POL

IMP

1

-0.3923

 0.0329**

0.3985

 -0.0525**

0.2415

1

-0.1047

-0.6582

-0.5892

-0.1007

1

-0.3999

 0.6410

-0.1762

1

 0.0392**

0.1160

1

-0.2456 1

การตรวจสอบปัญหา Multicollinearity จากค่าสหสัมพนัธ์ (Correlation) โดยค่าสัมประสิทธิส์หสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระต้อง

มีค่าไม่เกิน 0.8 จากตารางพบว่า ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระแต่ละคู่มีค่าไม่เกิน 0.8 ทั้งหมด ดังน้ันจึงไม่เกิดปัญหา  

Multicollinearity ณ นัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 เมื่อ Devore and Peck (1993, 129) ได้แนะน�าเกี่ยวกับขนาดของสหสัมพันธ์ไว้ว่า 

ถ้าสมัพนัธ์กนัสงู ค่าสหสมัพนัธ์จะมค่ีาน้อยกว่า -0.80 หรอืมค่ีามากกว่า 0.80 ถ้าสมัพนัธ์กนัปานกลาง ค่าสหสมัพนัธ์จะมค่ีาอยูร่ะหว่าง -0.50 

ถึง -0.80 หรือ 0.50 ถึง 0.80 และสัมพันธ์กันต�่า ค่าสหสัมพันธ์ควรมีค่าอยู่ระหว่าง -0.50 ถึง 0.50

ตารางที่	2 การทดสอบความนิ่งของข้อมูล (Unit Root Test) โดยวิธี Augmented Dickey-Fuller

Variable

Augmented Dickey-Fuller

Level 1st difference 2nd difference

t-test Prob t-test Prob t-test Prob

LogSUG

LogPRI

INF

LogEXC

POL

IMP

-0.8508

-0.5722

-1.8090

-1.2754

-1.7414

-4.2817

0.7917

0.8639

0.3699

0.6295

0.4021

 0.0018**

-5.6161

-3.7748

-3.8379

-4.0706

-2.8305

-8.0000

0.0000**

0.0071**

0.0060**

0.0034**

 0.0646

0.0000**

-5.6571

-5.7446

-8.9576

-5.6231

-4.1760

-5.4626

0.0001**

0.0000**

0.0000**

0.0001**

0.0027**

0.0001**
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จากตารางข้างต้นพบว่า การทดสอบความมีเสถียรภาพของข้อมูล (Stationary) ได้ท�าการทดสอบ Unit Root Test โดยวิธีของ 

Augmented Dickey-Fuller Test พบว่าตัวแปรทุกตัวเป็นข้อมูลนิ่งที่ระดับ2nd difference ณ นัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

ตารางที่ 3 การตรวจสอบปัญหา Autocorrelation โดยใช้ค่า Durbin-Watson stat

Variable Unstandardized Coefficients t-test P-Value

Coefficient Std. Error

(Constant)

LogPRI

INF

LogEXC

POL

IMP

11.0759

-1.2850

0.1168

3.2226

-0.5385

0.0734

13.5899

0.5903

0.0439

3.4550

0.1854

0.2057

0.8150

-2.1769

2.6622

0.9327

-2.9037

0.3571

0.4215

 0.0375**

 0.0124**

0.3584

 0.0069**

0.7235

F-stat=4.3457 Prob=0.0042 R2=0.4200 AdjR2=0.3233 D.W.=1.0427

ส�าหรับเกณฑ์ท่ีใช้วัดค่า Durbin-Watson (D.W.)  คือ ค่าอยู่ในช่วง 1.5-2.5 แสดงว่ามีความเป็นอิสระ ค่าอยู่ในช่วง 2.6-4.0  

แสดงว่ามีความสัมพันธ์กันในทิศทางลบ และค่าอยู่ในช่วง 0-1.4 แสดงว่ามีความสัมพันธ์กันในทิศทางบวก จากตารางพบว่า ค่า Durbin- 

Watson เท่ากับ 1.0427 ซึ่งอยู่ในช่วงที่เกิดปัญหา Autocorrelation ทดสอบ ณ นัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ดังนั้น จะท�าการแก้ปัญหา

ดังกล่าว ดังตารางที่ 4

ตารางที่	4	การแก้ปัญหา Autocorrelation โดยวิธีการ Autoregressive Process of Order 1 : AR

Variable Unstandardized Coefficients t-test P-Value

Coefficient Std. Error

(Constant)

LogSUG(-1)

LogPRI

INF

LogEXC

POL

IMP

-1.2761

0.7358

-0.8993

0.0819

2.6543

-0.4063

-0.2423

11.2316

0.1666

0.4808

0.0357

2.7581

0.1501

0.1785

-0.1136

4.4161

-1.8640

2.2948

0.9623

-2.7062

-1.3573

0.9103

 0.0001**

0.0728

 0.0294**

0.3441

 0.0115**

0.1855

F-stat=8.9878 Prob=0.0000 R2=0.6582 AdjR2=0.5849 D.W.=1.9740

จากตารางข้างต้นเป็นการแก้ปัญหา Autocorrelation โดยวิธีการ Autoregressive Process of Order 1 : AR ณ นัยส�าคัญทาง

สถิติที่ระดับ 0.05 โดยการ Lag 1 Period พบว่า ค่า Durbin-Watson เท่ากับ 1.9740 ซึ่งอยู่ระหว่างช่วงที่ไม่เกิดปัญหา Autocorrelation 

ค่า F-stat, Prob, R-squared และ adjust R-squared เท่ากับ 8.9878, 0.0000, 0.6582 และ 0.5849 ตามล�าดับแสดงว่าแบบจ�าลองนี้

สามารถน�าไปพยากรณ์มูลค่าการส่งออกน�้าตาลทรายดิบของประเทศไทยได้ 58.49% และสามารถแสดงแบบจ�าลองด้วยวิธีก�าลังสองน้อย

ที่สุด (Ordinary Least Squares: OLS) ได้ดังนี้

จากแบบจ�าลองข้างต้น อธิบายได้ว่า เม่ืออัตราเงินเฟ้อเปล่ียนแปลงเพิ่มขึ้น 1% จะท�าให้มูลค่าการส่งออกน�้าตาลทรายดิบของ

ประเทศไทยเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้น 0.0819% ในทิศทางเดียวกัน อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และเมื่ออัตราดอกเบี้ยนโยบาย
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เปลี่ยนแปลงลดลง 1% จะท�าให้มูลค่าการส่งออกน�้าตาลทรายดิบของประเทศไทยเปล่ียนแปลงเพิ่มขึ้น 0.4063% ในทิศทางตรงกันข้าม  

อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยค่า adjust R-squared เท่ากับ 0.5849 แสดงว่าแบบจ�าลองนี้สามารถน�าไปพยากรณ์มูลค่าการ

ส่งออกน�้าตาลทรายดิบของประเทศไทยได้ 58.49% ที่เหลือ 41.51% อาจเกิดจากปัจจัยอื่นที่ไม่ได้น�ามาใส่ในแบบจ�าลอง

ตารางที่	5  ผลการทดสอบความสัมพันธ์เชิงดุลยภาพระยะยาว (Cointegration) โดยวิธี Engle and Granger

Variable

Augmented Dickey-Fuller

Level 1st difference

t-test Prob t-test Prob

t

1. Intercept

2. Trend and intercept

3. None

-3.0324

-2.9045

-3.0984

0.0416

0.1734

 0.0029**

-6.2075

-6.1697

-6.2788

0.0000**

0.0001**

0.0000**

 

จากตารางที่ 5 ผลการทดสอบความสัมพันธ์เชิงดุลยภาพระยะยาว (Cointegration) โดยวิธี Engle and Granger ณ นัยส�าคัญ

ทางสถิติที่ระดับ 0.05 พบว่า ตัวแปร error term เป็นข้อมูลที่นิ่ง (Stationary) ที่ระดับ 1st difference แสดงว่าแบบจ�าลองนี้เกิดความ

สัมพันธ์เชิงดุลยภาพระยะยาว (Cointegration relationship) ซึ่งสามารถน�ามาสร้างแบบจ�าลองการปรับตัวระยะสั้นของตัวแปรเพื่อเข้าสู่

ดุลยภาพระยะยาวได้ ดังตารางที่ 6

ตารางที่	6	ผลการประมาณค่าแบบจ�าลองการปรับตัวระยะสั้น (Error correction model: ECM)

Variable Coefficient Std. Error t-test P-Value

(Constant)

D(LogPRI)

D(INF)

D(LogEXC)

D(POL)

IMP

ERROR(-1)

0.0295

-1.9002

0.0190

-3.9360

0.1576

-0.0445

-0.6730

0.0987

0.8677

0.0622

5.4384

0.3125

0.1538

0.1858

0.2988

-2.189

0.3065

-0.7237

0.5043

-0.2893

-3.6218

0.7673

 0.0370**

0.7615

0.4752

0.6180

0.7745

 0.0011**

F-stat=2.7600 Prob=0.0309 R2=0.3716 AdjR2=0.2369 D.W.=1.5913

จากตารางข้างต้น ผลการประมาณค่าแบบจ�าลองการปรับตัวระยะสั้น (Error correction model: ECM) ณ นัยส�าคัญทางสถิติที่

ระดับ 0.05 พบว่า ค่า Durbin-Watson เท่ากับ 1.5913 ซึ่งอยู่ในช่วงที่ไม่เกิดปัญหา Autocorrelation แต่ค่า adjust R-squared  

ยังต�่าเกินไป คือเท่ากับ 0.2369 ดังนั้น จะท�าการแก้ปัญหาดังกล่าว ดังตารางที่ 7
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ตารางที่	7	 การแก้ปัญหา Autocorrelation โดยวิธีการ Autoregressive Process of Order 1 : AR
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ตารางท่ี 7 การแก้ปัญหา Autocorrelation โดยวิธีการ Autoregressive Process of Order 1 : AR 
Variable Unstandardized  Coefficients t-test P-Value 

Coefficient Std. Error 
(Constant) 

D(LogSUG(-1)) 
D(LogSUG(-2)) 
D(LogSUG(-3)) 
D(LogSUG(-4)) 

D(LogPRI) 
D(INF) 

D(LogEXC) 
D(POL) 

IMP 
ERROR(-1) 

0.1723 
0.1743 
0.3214 
0.3219 
0.5356 
-2.9639 
0.0530 

-10.1282 
0.2662 
-0.2340 
-0.9617 

0.1114 
0.2012 
0.1830 
0.1778 
0.1805 
1.0522 
0.0648 
6.3159 
0.2986 
0.1849 
0.2044 

1.5468 
0.8660 
1.7559 
1.8107 
2.9672 
-2.8166 
0.8173 
-1.6035 
0.8916 
-1.2654 
-4.7032 

0.1376 
0.3967 
0.0944 
0.0852 

  0.0070** 
   0.0107** 

0.4233 
0.1245 
0.3832 
0.2203 

  0.0001** 

F-stat=2.8998  Prob=0.0204  R2=0.5918  AdjR2=0.3877  D.W.=2.50 

 จากตารางข้างต้น เป็นการแก้ปัญหา Autocorrelation โดยวิธีการ Autoregressive Process of Order 1 : AR 
โดยการ Lag 4 period ณ นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 พบว่า ค่า Durbin-Watson เท่ากับ2.50 ซ่ึงอยู่ระหว่างช่วงท่ีไม่

เกิดปัญหา Autocorrelation และจากการประมาณค่าแบบจําลองการปรับตัวระยะส้ัน หลังแก้ปัญหา Autocorrelation 
พบว่า ค่า adjust R-squaredเท่ากับ 0.3877 แสดงว่าแบบจําลองนี้สามารถนําไปพยากรณ์มูลค่าการส่งออกน้ําตาลทราย

ดิบของประเทศไทยได้ 38.77% จากการประมาณค่าอธิบายได้ว่า การเปลี่ยนแปลงของราคาน้ําตาลทรายดิบตลาดนิวยอร์ก 
มีผลต่อมูลคา่การส่งออกน้ําตาลทรายดิบของประเทศไทยในทิศทางตรงกันข้าม อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 หรือ

กล่าวได้ว่า เม่ือเกิดเหตุการณ์หรือภาวะใดๆ ท่ีทําให้มูลค่าการส่งออกน้ําตาลทรายดิบของประเทศไทยในระยะยาวออกจาก

ดุลยภาพ การปรับตัวกลับเข้าสู่ดุลยภาพนั้นจะถูกปรับลดลงในแต่ละช่วงเวลาด้วยขนาด -0.9617 หรือเป็นค่าสัมประสิทธิ์

ความเร็วในการปรับตัวของมูลค่าการส่งออกน้ําตาลทรายดิบของประเทศไทยเพื่อเข้าสู่ดุลยภาพในระยะยาวมีค่าเท่ากับ -
0.9617 ดังนั้นจึงสามารถสร้างแบบจําลองนี้เพ่ือนําไปพยากรณ์ได้ ดังนี ้

ΔLogSUG 0.1723 2.9639ΔLogPRI U  
 
5.  อภิปรายผล สรุปและข้อเสนอแนะ 
 จากการศึกษา ปัจจัยท่ีส่งผลกระทบต่อมูลค่าการส่งออกน้ําตาลทรายดิบของประเทศไทย โดยใช้แบบจําลองทาง

เศรษฐมิติในการสร้างแบบจําลองและตรวจสอบปัญหาตัวแปรอิสระมีความสัมพันธ์กันสูง (Multicollinearity) การทดสอบ

ความนิ่งของข้อมูล (Unit Root test) การตรวจสอบปัญหาค่าความคลาดเคลื่อนมีความสัมพันธ์กัน (Autocorrelation) 
แล้วสร้างแบบจําลองการประมาณค่าสมการด้วยวิธีกําลังสองน้อยท่ีสุด (Ordinary Least Squares: OLS) การทดสอบ

ความสัมพันธ์เชิงดุลยภาพระยะยาว (Cointegration test) และการสร้างแบบจําลองการปรับตัวระยะสั้น (Error 
correction model: ECM) พบว่า จากการตรวจสอบปัญหา Multicollinearity ไม่มีข้อมูลคู่ใดท่ีนํามาใช้มีความสัมพันธ์

กันสูง แสดงให้เห็นว่าแบบจําลองนี้ไม่เกิดปัญหา Multicollinearity การทดสอบความน่ิงของข้อมูลได้ทําการทดสอบ Unit 

จากตารางข้างต้น เป็นการแก้ปัญหา Autocorrelation โดยวิธีการ Autoregressive Process of Order 1 : AR โดยการ Lag 4 

period ณ นัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 พบว่า ค่า Durbin-Watson เท่ากับ 2.50 ซึ่งอยู่ระหว่างช่วงที่ไม่เกิดปัญหา Autocorrelation 

และจากการประมาณค่าแบบจ�าลองการปรับตัวระยะสั้น หลังแก้ปัญหา Autocorrelation พบว่า ค่า adjust R-squared เท่ากับ 0.3877 

แสดงว่าแบบจ�าลองนีส้ามารถน�าไปพยากรณ์มลูค่าการส่งออกน�า้ตาลทรายดบิของประเทศไทยได้ 38.77% จากการประมาณค่าอธบิายได้ว่า 

การเปลี่ยนแปลงของราคาน�้าตาลทรายดิบตลาดนิวยอร์ก มีผลต่อมูลค่าการส่งออกน�้าตาลทรายดิบของประเทศไทยในทิศทางตรงกันข้าม 

อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 หรือกล่าวได้ว่า เมื่อเกิดเหตุการณ์หรือภาวะใดๆ ที่ท�าให้มูลค่าการส่งออกน�้าตาลทรายดิบของ

ประเทศไทยในระยะยาวออกจากดลุยภาพ การปรบัตัวกลบัเข้าสูด่ลุยภาพนัน้จะถกูปรบัลดลงในแต่ละช่วงเวลาด้วยขนาด -0.9617 หรอืเป็น

ค่าสมัประสทิธิค์วามเรว็ในการปรบัตวัของมลูค่าการส่งออกน�า้ตาลทรายดบิของประเทศไทยเพือ่เข้าสูด่ลุยภาพในระยะยาวมค่ีาเท่ากับ -0.9617 

ดังนั้น จึงสามารถสร้างแบบจ�าลองนี้เพื่อน�าไปพยากรณ์ได้ ดังนี้ 
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ตารางท่ี 7 การแก้ปัญหา Autocorrelation โดยวิธีการ Autoregressive Process of Order 1 : AR 
Variable Unstandardized  Coefficients t-test P-Value 

Coefficient Std. Error 
(Constant) 

D(LogSUG(-1)) 
D(LogSUG(-2)) 
D(LogSUG(-3)) 
D(LogSUG(-4)) 

D(LogPRI) 
D(INF) 

D(LogEXC) 
D(POL) 

IMP 
ERROR(-1) 

0.1723 
0.1743 
0.3214 
0.3219 
0.5356 
-2.9639 
0.0530 

-10.1282 
0.2662 
-0.2340 
-0.9617 

0.1114 
0.2012 
0.1830 
0.1778 
0.1805 
1.0522 
0.0648 
6.3159 
0.2986 
0.1849 
0.2044 

1.5468 
0.8660 
1.7559 
1.8107 
2.9672 
-2.8166 
0.8173 
-1.6035 
0.8916 
-1.2654 
-4.7032 

0.1376 
0.3967 
0.0944 
0.0852 

  0.0070** 
   0.0107** 

0.4233 
0.1245 
0.3832 
0.2203 

  0.0001** 

F-stat=2.8998  Prob=0.0204  R2=0.5918  AdjR2=0.3877  D.W.=2.50 

 จากตารางข้างต้น เป็นการแก้ปัญหา Autocorrelation โดยวิธีการ Autoregressive Process of Order 1 : AR 
โดยการ Lag 4 period ณ นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 พบว่า ค่า Durbin-Watson เท่ากับ2.50 ซ่ึงอยู่ระหว่างช่วงท่ีไม่

เกิดปัญหา Autocorrelation และจากการประมาณค่าแบบจําลองการปรับตัวระยะส้ัน หลังแก้ปัญหา Autocorrelation 
พบว่า ค่า adjust R-squaredเท่ากับ 0.3877 แสดงว่าแบบจําลองนี้สามารถนําไปพยากรณ์มูลค่าการส่งออกน้ําตาลทราย

ดิบของประเทศไทยได้ 38.77% จากการประมาณค่าอธิบายได้ว่า การเปลี่ยนแปลงของราคาน้ําตาลทรายดิบตลาดนิวยอร์ก 
มีผลต่อมูลคา่การส่งออกน้ําตาลทรายดิบของประเทศไทยในทิศทางตรงกันข้าม อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 หรือ

กล่าวได้ว่า เม่ือเกิดเหตุการณ์หรือภาวะใดๆ ท่ีทําให้มูลค่าการส่งออกน้ําตาลทรายดิบของประเทศไทยในระยะยาวออกจาก

ดุลยภาพ การปรับตัวกลับเข้าสู่ดุลยภาพนั้นจะถูกปรับลดลงในแต่ละช่วงเวลาด้วยขนาด -0.9617 หรือเป็นค่าสัมประสิทธิ์

ความเร็วในการปรับตัวของมูลค่าการส่งออกน้ําตาลทรายดิบของประเทศไทยเพื่อเข้าสู่ดุลยภาพในระยะยาวมีค่าเท่ากับ -
0.9617 ดังนั้นจึงสามารถสร้างแบบจําลองนี้เพ่ือนําไปพยากรณ์ได้ ดังนี ้

ΔLogSUG 0.1723 2.9639ΔLogPRI U  
 
5.  อภิปรายผล สรุปและข้อเสนอแนะ 
 จากการศึกษา ปัจจัยท่ีส่งผลกระทบต่อมูลค่าการส่งออกน้ําตาลทรายดิบของประเทศไทย โดยใช้แบบจําลองทาง

เศรษฐมิติในการสร้างแบบจําลองและตรวจสอบปัญหาตัวแปรอิสระมีความสัมพันธ์กันสูง (Multicollinearity) การทดสอบ

ความนิ่งของข้อมูล (Unit Root test) การตรวจสอบปัญหาค่าความคลาดเคลื่อนมีความสัมพันธ์กัน (Autocorrelation) 
แล้วสร้างแบบจําลองการประมาณค่าสมการด้วยวิธีกําลังสองน้อยท่ีสุด (Ordinary Least Squares: OLS) การทดสอบ

ความสัมพันธ์เชิงดุลยภาพระยะยาว (Cointegration test) และการสร้างแบบจําลองการปรับตัวระยะสั้น (Error 
correction model: ECM) พบว่า จากการตรวจสอบปัญหา Multicollinearity ไม่มีข้อมูลคู่ใดท่ีนํามาใช้มีความสัมพันธ์

กันสูง แสดงให้เห็นว่าแบบจําลองนี้ไม่เกิดปัญหา Multicollinearity การทดสอบความน่ิงของข้อมูลได้ทําการทดสอบ Unit 

อภิปรายผล	สรุปและข้อเสนอแนะ

จากการศึกษา ปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อมูลค่าการส่งออกน�้าตาลทรายดิบของประเทศไทย โดยใช้แบบจ�าลองทางเศรษฐมิติในการ

สร้างแบบจ�าลองและตรวจสอบปัญหาตัวแปรอิสระมีความสัมพันธ์กันสูง (Multicollinearity) การทดสอบความนิ่งของข้อมูล (Unit Root 

test) การตรวจสอบปัญหาค่าความคลาดเคลื่อนมีความสัมพันธ์กัน (Autocorrelation) แล้วสร้างแบบจ�าลองการประมาณค่าสมการด้วยวิธี

ก�าลงัสองน้อยทีส่ดุ (Ordinary Least Squares: OLS) การทดสอบความสมัพนัธ์เชงิดลุยภาพระยะยาว (Cointegration test) และการสร้าง

แบบจ�าลองการปรับตัวระยะสั้น (Error correction model: ECM) พบว่า จากการตรวจสอบปัญหา Multicollinearity ไม่มีข้อมูลคู่ใดที่น�า

มาใช้มีความสัมพันธ์กันสูง แสดงให้เห็นว่าแบบจ�าลองน้ีไม่เกิดปัญหา Multicollinearity การทดสอบความน่ิงของข้อมูลได้ท�าการทดสอบ 

Unit Root Test โดยวิธีของ Augmented Dickey-Fuller Test พบว่า ตัวแปรทุกตัวเป็นข้อมูลนิ่ง ที่ระดับ2nd difference ส่วนการตรวจ

สอบปัญหา Autocorrelation พบว่า ข้อมูลท่ีน�ามาใช้เกิดปัญหาดังกล่าว จึงท�าการแก้ปัญหาด้วยวิธีการ Autoregressive Process of 

Order 1 : AR โดยการ Lag 1 Period รวมไปถึงการสร้างแบบจ�าลองประมาณค่าแบบจ�าลองด้วยวิธีก�าลังสองน้อยที่สุด (OLS) และจากการ

ศึกษาความสัมพันธ์ข้างต้นพบว่า ตัวแปรอิสระบางตัวไม่ได้อยู่ในความสัมพันธ์เชิงเส้นตรง โดยจะใช้ Log-Log Model มาใช้ในการพยากรณ์ 

การทดสอบความสัมพันธ์เชิงดุลยภาพระยะยาว (Cointegration) โดยวิธี Engle and Granger พบว่า ตัวแปร error term เป็นข้อมูลที่นิ่ง 
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(Stationary) ท่ีระดับ 1st difference แสดงว่าแบบจ�าลองนี้เกิดความสัมพันธ์เชิงดุลยภาพระยะยาว (Cointegration relationship)  

ซึง่สามารถน�ามาสร้างแบบจ�าลองการปรบัตวัระยะสัน้ (ECM) จากการประมาณค่าแบบจ�าลองพบว่า เกดิปัญหา Autocorrelation จึงท�าการ

แก้ปัญหาด้วยวิธีการ Autoregressive Process of Order 1 : AR โดยการ Lag 4 period ท�าให้ได้ค่าสัมประสิทธิ์ความเร็วในการปรับตัว

ของมูลค่าการส่งออกน�้าตาลทรายดิบของประเทศไทยเพื่อเข้าสู่ดุลยภาพในระยะยาว สรุปผลการศึกษาครั้งนี้คือ อัตราเงินเฟ้อมีอิทธิพลต่อ

มูลค่าการส่งออกน�้าตาลทรายดิบของประเทศไทยในทิศทางเดียวกัน อัตราดอกเบี้ยนโยบายมีอิทธิพลต่อมูลค่าการส่งออกน�้าตาลทรายดิบ

ของประเทศไทยในทิศทางตรงกันข้าม อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งสอดคล้องกับ Mankiw (2002) ที่อธิบายว่า ภาวะเงินเฟ้อ

ช่วยรักษาอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางให้มากกว่าศูนย์ ดังนั้นธนาคารกลางจึงสามารถลดอัตราดอกเบี้ยเวลาจ�าเป็นเพื่อท่ีจะกระตุ้น

เศรษฐกิจ

ข้อเสนอแนะ 

จากการศึกษาปัจจัยท่ีส่งผลกระทบต่อมูลค่าการส่งออกน�้าตาลทรายดิบของประเทศไทย ครั้งนี้คือ รัฐบาลควรมีนโยบายกระตุ้น

เศรษฐกิจ โดยใช้การลดอตัราดอกเบีย้นโยบาย รวมถงึรกัษาระบบอตัราเงินเฟ้อ เพือ่สร้างแรงจงูใจให้ประชาชนเกดิการจับจ่ายและการลงทนุ 

ในขณะเดียวก็จะเป็นการส่งเสริมให้มูลค่าการส่งออกน�้าตาลทรายดิบมีมากขึ้น นั้นถือเป็นประโยชน์ต่อระบบเศรษฐกิจ 
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บทคัดย่อ

ปัจจุบันการเติบโตทางเศรษฐกิจของไทยส่งผลให้ภาคเศรษฐกิจต่างๆ ใช้พลังงานโดยเฉพาะพลังงานน�้ามันมีแนวโน้มท่ีจะเพิ่มขึ้น

กว่า 70% ของพลงังานถกูใช้ไปใน 2 สาขา ได้แก่ สาขาอตุสาหกรรม และสาขาการขนส่ง โดยทัง้สองสาขามีแนวโน้มทีจ่ะใช้พลังงานในสดัส่วน

ที่สูงมาโดยตลอด การศึกษาในคร้ังน้ีผู้วิจัยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาถึงปัจจัยที่ส่งผลต่อการใช้น�้ามันเช้ือเพลิงในประเทศไทย ในปี 2563  

โดยใช้ข้อมูลภาคตัดขวางปริมาณการใช้พลังงานรายจังหวัดจ�านวน 77 จังหวัดและใช้ตัวแปรหุ่น (Dummy Variables) ในการแยกภูมิภาค

ในประเทศไทย เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา คือ การประมาณค่าก�าลังสองน้อยที่สุด (Ordinary Least Square: OLS) ผลการศึกษาพบว่า 

จ�านวนยานพาหนะ จ�านวนโรงงานอตุสาหกรรม และดชันรีาคาผูบ้รโิภครายจงัหวดัเป็นปัจจยัทีส่่งผลต่อการใช้น�า้มนัเชือ้เพลงิในประเทศไทย

และมีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ 0.05 จากผลการศึกษาสามารถน�าไปสู่นโยบายการก�าหนดราคาและการ

ส�ารองพลังงานเพื่อยั่งยืนและเหมาะสมกับพื้นที่เศรษฐกิจของประเทศ

ค�าส�าคัญ: การใช้พลังงาน เศรษฐกิจรายจังหวัด อุปสงค์น�้ามันเชื้อเพลิง 

Abstract

Nowadays, the economic growth of Thailand has resulted in various economic sectors. Energy use, especially 

oil energy tends to increase, more than 70% of the energy is spent in two fields, industry and transportation. And both 

economic activities tend to consume a high percentage of energy. In this study, the researcher aims to study factors 

affecting fuel consumption in Thailand in 2020 by using cross-sectional data on energy consumption by provinces in 

77 provinces and using dummy variables for separating regions in Thailand. The tool used in the study was the  

least-squares estimation. The number of vehicles number of industrial plants and provincial consumer price index is 

factors that affect fuel consumption in Thailand and have a statistically significant relationship in the same direction 

at 0.05. From research findings, suitable pricing and reserving energy policy for sustainability at the provincial level can 

be conducted.

Keywords: Energy usage, provincial economy, fuel demand

 

บทน�า

ปัจจุบันการใช้พลังงานก�าลังเป็นประเด็นส�าคัญมากของประเทศไทย ราคาน�้ามันดิบในตลาดโลกอยู่ที่ระดับ 61.30 ดอลลาร ์

ต่อบาร์เรล (ข้อมูล ณ วันท่ี 2 เมษายน 2564) ซ่ึงเป็นราคาที่สูง ปัจจุบันประเทศไทยต้องใช้เงินตราต่างประเทศในการน�าเข้าน�้ามันดิบ 

เพิ่มขึ้น 80% จากมูลค่าเดิมประมาณ 3 แสนล้านบาทในแต่ละปี กว่า 5 แสนล้านบาท ซึ่งคิดเป็นกว่า 10% ของมูลค่าการน�าเข้าทั้งหมด 

การใช้พลังงานในสาขาเศรษฐกิจต่างๆ กว่า 70% ของพลังงานถูกใช้ไปใน 2 สาขา คือ สาขาอุตสาหกรรม และสาขาการขนส่ง โดยทั้งสอง

สาขามีแนวโน้มที่จะใช้พลังงานในสัดส่วนท่ีสูงมาโดยตลอด ซึ่งสาขาเศรษฐกิจที่ใช้พลังงานมากที่สุด คือ สาขาขนส่ง โดยกว่า 60%  

ของผลิตภัณฑ์น�้ามันถูกใช้ไปในสาขาการขนส่ง และสัดส่วนนี้มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นโดยตลอด กว่าครึ่งหนึ่งของพลังงานที่ใช้ในการขนส่งอยู่ใน 

รูปของน�้ามันดีเซล ส่วนน�้ามันเบนซินมีความส�าคัญรองลงมา และมีการใช้มากเป็น 25% ของพลังงานที่ใช้ทั้งหมด โครงสร้างการใช้น�้ามัน 

โดยรวมของประเทศไทยในช่วงปี 2525 -2546 จะเห็นได้ว่ากว่าครึ่งหนึ่งของน�้ามันใช้ไปในการขนส่ง และสัดส่วนการใช้น�้ามันก็มีแนวโน้ม 

1,2 คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม Department of Business Economics, Mahasarakham Business School, Mahasarakham 

University, 61010913039@msu.ac.th
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สูงขึ้นด้วย สาขาการผลิตที่ใช้น�้ามันมากรองลงมาคือ อุตสาหกรรม (ประมาณ 13%) และเกษตรกรรม (ประมาณ 10%) ซึ่งอุตสาหกรรม

อโลหะ มีสัดส่วนการใช้พลังงานที่ผันผวนอยู่ระหว่าง 23% และ 30% อุตสาหกรรมที่เพิ่มสัดส่วนการใช้พลังงานอย่างรวดเร็ว ได้แก่ 

อุตสาหกรรมเคมีภัณฑ์ และอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์โลหะ ส่วนอุตสาหกรรมสิ่งทอ มีสัดส่วนการใช้พลังงานที่ลดลงอย่างต่อเนื่อง  

การเปลี่ยนแปลงสัดส่วนเหล่านี้น่าจะสะท้อนให้เห็นการเปล่ียนแปลงโครงสร้างการผลิตในสาขาอุตสาหกรรมได้ในระดับหนึ่ง อุตสาหกรรม

อโลหะ เป็นอุตสาหกรรมที่มีการใช้พลังงานอย่างเข้มข้นมากที่สุด โดยเฉลี่ยแล้วการผลิตผลิตภัณฑ์อโลหะที่มีมูลค่าเพิ่ม 1 ล้านบาท ต้องใช้

พลังงานเทียบเท่าประมาณ 90 ตันน�้ามันดิบ เทียบกับค่าเฉลี่ยของทุกอุตสาหกรรมโดยรวมที่ระดับประมาณ 15 ตันน�้ามันดิบ (พรายพล  

คุ้มทรัพย์, 2560) จากข้อมูลสถานการณ์การใช้น�้ามันของไทย ในปี 2563 พบว่าการใช้เชื้อเพลิงในภาคขนส่งทางบก อยู่ที่ 25,141 พันตัน

เทยีบเท่าน�า้มนัดบิ ลดลง 4.9% จากปีก่อน โดยการใช้เชือ้เพลงิในภาคขนส่งทางบกลดลงในทกุกลุม่เช้ือเพลงิ (ไม่รวมไฟฟ้า) ทัง้นี ้ณ สิน้เดอืน

ธันวาคม 2563 ประเทศไทยมีรถจดทะเบียนสะสมที่อยู่ในระบบทั้งสิ้นประมาณ 41.5 ล้านคัน โดยมีรถจดทะเบียนใหม่สะสมของปี 2563  

อยู่ที่ประมาณ 2.6 ล้านคันโดยมีรถจดทะเบียนใหม่เฉล่ียประมาณ 2.2 แสนคันต่อเดือน (ส�านักงานนโยบายและแผนพลังงาน, 2563)  

จากปริมาณการใช้พลังงานท่ีเพิ่มข้ึนอย่างต่อเน่ือง ประกอบกับสถานการณ์การผลิตพลังงานของประเทศไทยยังมีจ�ากัด งานวิจัยนี้จึงมี

วตัถปุระสงค์การศกึษาเพือ่ศกึษาปัจจยัทีส่่งผลต่อการใช้น�า้มนัเชือ้เพลงิในประเทศไทย ซึง่จะน�าไปสูน่โยบายการก�าหนดราคาและการส�ารอง

พลังงานเพื่อยั่งยืนและเหมาะสมกับพื้นที่เศรษฐกิจของประเทศต่อไป

วัตถุประสงค์

1)  เพื่อศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการใช้น�้ามันเชื้อเพลิงในประเทศไทย ปี 2563

การทบทวนวรรณกรรม

จากการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับตัวแปรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ พบว่างานวิจัยที่เกี่ยวข้องได้แก่ การใช้น�้ามันเชื้อเพลิงของ

รถกระบะบรรทกุห้องเยน็ ศุจนิธร ทรงสทิธเิดช และสนุทรี จนัทร์ศร ี(2563) ผลจากการศกึษา พบว่า อตัราการบรโิภคเช้ือเพลงิของรถกระบะ

บรรทกุห้องเยน็หนึง่คนั มค่ีาเฉลีย่ 0.40 ลติรต่อกโิลเมตร หรอื 1,383.94 ลติรตอ่เดือน และคดิเปน็ต้นทนุเชือ้เพลิง 31,263.53 บาทต่อเดอืน 

โดยปัจจัยเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมมีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด ปัจจัยเกี่ยวกับตัวผู้ขับขี่มีค่าเฉลี่ยปานกลาง และปัจจัยเกี่ยวกับยานพาหนะมีค่าเฉลี่ยต�่า

สุด

วรรณวิภา พ่วงเจริญ และวรนันท์ กิตติอัมพานนท์ (2550) ได้ศึกษา ลดการใช้น�้ามันเชื้อเพลิงช่วยชาติได้จริงหรือ? จากการศึกษา

พบว่า ความสมัพนัธ์เป็นแบบสองทศิทางทัง้ในภาคเศรษฐกจิรวมและสาขาอตุสาหกรรม ส่วนในระยะยาวเป็นความสมัพนัธ์แบบทิศทางเดยีว

ทั้งในระดับภาคเศรษฐกิจรวม สาขาคมนาคมขนส่ง และสาขาอุตสาหกรรม ผลการศึกษาชี้นัยว่านโยบายการอนุรักษ์พลังงานที่เน้นเพียงลด

การใช้น�้ามันจะไม่เป็นผลดีต่อการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจระยะยาว แต่รัฐบาลควรค�านึงถึงการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้น�้ามันด้วย

เดชรัต สุขก�าเนิด (2551) ได้ศึกษา สถานการณ์และศักยภาพการพัฒนาเชื้อเพลิงชีวภาพในประเทศไทย จากการศึกษาพบว่า การ

เพิม่ขึน้ของราคาน�า้มนัเชือ้เพลงิ ส่งผลให้มีการพฒันาน�า้มันเชือ้เพลงิชวีภาพในประเทศไทยเป็นไปอย่างรวดเรว็จนเกิดความห่วงใยในผลกระ

ทบทีจ่ะเกดิขึน้กับความมัน่คงทางอาหาร บทความนีท้บทวนและวเิคราะห์สถานการณ์และศกัยภาพการผลติน�า้มันเชือ้เพลงิชวีภาพและวตัถุดิบ 

การวิเคราะห์พบว่าประเทศไทยมีศักยภาพในการผลิตเอทานอลถึงระดับร้อยละ 20 ของการใช้น�้ามันเบนซินโดยไม่ต้องเพิ่มพื้นที่เพาะปลูก 

แต่ปัจจุบันยังมีปัญหาโครงสร้างราคาที่ไม่จูงใจ ส่วนไบโอดีเซลมีปัญหาด้านศักยภาพวัตถุดิบและจ�าเป็นต้องมีการขยายพื้นที่เพาะปลูกปาล์ม

น�้ามัน การพัฒนาเชื้อเพลิงชีวภาพที่เป็นอยู่ในประเทศไทยยังไม่ส่งผลกระทบชัดเจนต่อการผลิตอาหารและราคาอาหาร แต่อาจจะส่งผลกระ

ทบมากขึ้นในอนาคตอันใกล้หากมิได้มีการเตรียมการรับมือที่ดีพอ

 

วิธีการวิจัย

ข้อมูลที่ใช้ในการศึกษาเป็นข้อมูลภาคตัดขวางของปริมาณการใช้น�้ามันในแต่ละจังหวัดของประเทศไทย ในปี 2563 จ�านวน  

77 จังหวัด ให้เป็นตัวแปรตาม ซึ่งเป็นผลรวมของน�้ามันแก๊สโซฮอล์อี 10 ออกเทน 91 น�้ามันแก๊สโซฮอล์อี 10 ออกเทน 95 น�้ามันแก๊สโซฮอล์

อี 10 ออกเทน 95 (ชนิดพิเศษ) น�้ามันแก๊สโซฮอล์อี 20 น�้ามันแก๊สโซฮอล์อี 85 น�้ามันเบนซิน ออกเทน 91 น�้ามันเบนซิน ออกเทน 95 น�้ามัน

เบนซิน น�้ามันดีเซลหมุนเร็วน�้ามันดีเซลหมุนเร็ว (ชนิดพิเศษ) น�้ามันดีเซลหมุนเร็ว (ชนิดพิเศษ) ยูโร 5 น�้ามันดีเซลหมุนเร็ว บี 5 น�้ามันดีเซล

หมุนเร็ว บี 10 น�้ามันดีเซลหมุนเร็ว บี 20 น�้ามันดีเซลประมงชายฝั่ง น�้ามันดีเซลพื้นฐาน น�้ามันดีเซลพื้นฐาน (10 PPM) น�้ามันดีเซลพื้นฐาน 

(50 PPM) น�้ามันดีเซลก�ามะถันสูง น�้ามันดีเซลเขตต่อเนื่อง (น�้ามันเขียว) น�้ามันดีเซลหมุนช้า น�้ามันเตา ก๊าซแอลพีจี โปรเพน และบิวเทน 
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ตวัแปรอสิระ ได้แก่ น�า้มนัเชือ้เพลงิ (Fuel) รายได้ (Income) ประชากร (Population) ค่าใช้จ่ายในการบรโิภคน�า้มนัเชือ้เพลงิ (Expenditure) 

โรงงานอุสาหกรรม (Industrys) ยานพาหนะที่ใช้น�้ามัน (Vehicles) และดัชนีผู้บริโภค (Consumer Price Index : CPI) และมีตัวแปรหุ่น 

(Dummy Variables) ได้แก่ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (Northeast) ภาคเหนือ (North) ภาคใต้ (South) เป็นการแบ่งตามภูมิภาคของการ

ท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย โดยใช้หลักเกณฑ์สอดคล้องกับการแบ่งภาคของกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ซึ่งแบ่งออกเป็น 4 ภาค

และให้ภาคกลาง (Central) เป็นตัวแปรอ้างอิง (Reference Variable) และท�าการวิเคราะห์แบบจ�าลองโดยใช้การประมาณค่าแบบก�าลัง

สองน้อยที่สุด พร้อมทั้งมีการตรวจสอบความเหมาะสมของแบบจ�าลองด้วยวิธีทางเศรษฐมิติ 

ผลการวิจัย

จากกรณีศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการใช้น�้ามันเชื้อเพลิงในประเทศไทย ปี 2563 ผู้วิจัยได้ตรวจสอบข้อมูลและน�าวิธีการทางเศรษฐ

มิติมาใช้ในการก�าหนดรูปแบบสมการพยากรณ์ให้มีประสิทธิภาพในการพยากรณ์ จากการทดสอบความสัมพันธ์ของสมการพยากรณ์ข้างต้น 

โดยได้ท�าการวิเคราะห์การประมาณค่าก�าลังสองน้อยที่สุด (Ordinary Least Squares: OLS) และได้ท�าการตรวจสอบปัญหาที่จะส่งผลกระทบ 

ของการประมาณค่าที่ได้ คือ ปัญหาที่ตัวแปรอิสระมีความสัมพันธ์กันสูง (multicollinearity) และปัญหาความแปรปรวนของค่าความคลาด

เคลื่อนมีค่าไม่คงที่ (Heteroscedasticcity) โดยใช้โปรแกรม Eviews ในการศึกษาครั้งนี้

ตารางที่	1 การตรวจสอบปัญหาที่ตัวแปรอิสระมีความสัมพันธ์กันสูง (Multicollinearity) ของแบบจ�าลอง

Correlation INC POP EXP IND VEH CPI

INC 1.000000

POP 0.203863* 1.000000

EXP 0.889388*** 0.266952** 1.000000

IND 0.317402*** 0.277245** 0.385993*** 1.000000

VEH 0.295355*** 0.835701*** 0.334952*** 0.172007 1.000000

CPI -0.077548 -0.261802** -0.093991 -0.168005 -0.240720** 1.000000
 ***มีระดับนัยส�าคัญที่ 0.01, **มีระดับนัยส�าคัญที่ 0.05, *มีระดับนัยส�าคัญที่ 0.1

จากตารางที่ 1 การตรวจสอบปัญหาที่ตัวแปรอิสระมีความสัมพันธ์กันสูง (Multicollinearity) โดยดูจากค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ 

(Correlation) ทีท่�าการตรวจสอบระหว่าตวัแปรอสิระกบัตวัแปรอสิระ ซึง่ค่าสมัประสทิธิส์หสมัพนัธ์ระหว่างตวัแปรอสิระต้องมค่ีาไม่เกนิ 0.8 

หรือ -0.8 พบว่า ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อครัวเรือน (EXP) กับตัวแปรรายได้เฉลี่ยต่อครัวเรือน (INC) มีความสัมพันธ์

กันสูง ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์อยู่ที่ 0.889388 และความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรจ�านวนประชากร (POP) กับตัวแปรจ�านวนยานพาหนะ 

(VEH) มีความสัมพันธ์กันสูง มีค่าสัมประสิทธิ์อยู่ที่ 0.835701 จากตารางที่ 1 พบว่าตัวแปรค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อครัวเรือน (EXP) กับตัวแปรราย

ได้เฉลี่ยต่อครัวเรือน (INC) มีความสัมพันธ์กันสูงที่สุด จึงท�าการรวบตัวแปร โดยให้ตัวแปรค่าใช้จ่ายเฉล่ียต่อครัวเรือน (EXP) เป็นตัวหาร  

และท�าการตรวจสอบปัญหาที่ตัวแปรอิสระมีความสัมพันธ์กันสูง (Multicollinearity) อีกครั้ง ได้ผลการทดสอบดังตารางที่ 2

ตารางที่	2  การตรวจสอบปัญหาที่ตัวแปรอิสระมีความสัมพันธ์กันสูง (Multicollinearity) หลังการแก้ไขปัญหา

Correlation INC POP IND VEH CPI

INC 1.000000

POP -0.118223 1.000000

IND -0.124762 0.277245** 1.000000

VEH -0.060317 0.835701*** 0.172007 1.000000

CPI 0.023778 -0.261802** -0.168005 -0.240720** 1.000000
 ***มีระดับนัยส�าคัญที่ 0.01, **มีระดับนัยส�าคัญที่ 0.05
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จากตารางที ่2 เป็นการตรวจสอบปัญหาทีต่วัแปรอสิระมคีวามสมัพันธ์กนัสงู (Multicollinearity) อกีครัง้ เพือ่เป็นการแก้ไขปัญหา

ตัวแปรอิสระมีความสัมพันธ์กันสูง (Multicollinearity) หลังจากการแก้ปัญหา ที่น�าตัวแปรค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อครัวเรือน (EXP) ไปหารเป็น 

Per Capita พบว่า ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรจ�านวนประชากร (POP) กับตัวแปรจ�านวนยานพาหนะ (VEH) มีความสัมพันธ์กันสูง  

มีค่าสัมประสิทธิ์อยู่ที่ 0.835701 จึงท�าการรวบตัวแปรอีกครั้ง โดยให้ตัวแปรจ�านวนยานพาหนะ (VEH) เป็นตัวหาร และท�าการตรวจสอบ

ปัญหาที่ตัวแปรอิสระมีความสัมพันธ์กันสูง (Multicollinearity) อีกครั้ง ได้ผลการทดสอบดังตารางที่ 3

ตารางที่	3 การตรวจสอบปัญหาที่ตัวแปรอิสระมีความสัมพันธ์กันสูง (Multicollinearity) หลังการแก้ไขปัญหา

Correlation INC POP IND CPI

INC 1.000000

POP -0.064127 1.000000

IND -0.124762 0.292640** 1.000000

CPI 0.023778 0.095494 -0.168005 1.000000
 **มีระดับนัยส�าคัญที่ 0.05

จากตารางที ่3 เป็นการตรวจสอบปัญหาทีต่วัแปรอสิระมคีวามสมัพนัธ์กนัสงู (Multicollinearity) อกีครัง้ เพือ่เป็นการแก้ไขปัญหา

ตัวแปรอิสระมีความสัมพันธ์กันสูง (Multicollinearity) หลังจากการแก้ปัญหาที่น�าตัวแปรจ�านวนยานพาหนะ (VEH) ไปหารเป็น Per  

Capita พบว่า ตัวแปรอิสระที่มีความสัมพันธ์กันสูง (Multicollinearity) ได้ถูกแก้ปัญหา

ตารางที่	4 การประมาณค่าก�าลังสองน้อยที่สุด (Ordinary Least Squares: OLS)

Variable
Unstandardized	Coefficients

t - statistic p - value
B Std. Error

Constant -7372343. 3820569. -1.929645 0.0579

INC -21.94220 18.77240 -1.168854 0.2466

POP 0.242716 0.152586 1.590680 0.1164

EXP 50.55617 24.24215 2.085466 0.0408**

IND 4,820.150 1064.792 4.526846 0.0000***

VEH 8.400336 0.937971 8.955860 0.0000***

CPI 66690.46 36940.63 1.805342 0.0755*

NET -300843.2 180785.2 -1.664092 0.1008*

NOR -70852.68 162174.8 -0.436891 0.6636

SOU -50971.30 155224.4 -0.328372 0.7437
 ***มีระดับนัยส�าคัญที่ 0.01, **มีระดับนัยส�าคัญที่ 0.05, *มีระดับนัยส�าคัญที่ 0.1

R2 = 0.899, Adj. R2 = 0.886, F – stat = 66.92203, p – value = 0.000 D.W. = 2.066

จากตารางที่ 4 การประมาณค่าก�าลังสองน้อยที่สุด (Ordinary Least Squares: OLS) พบว่า ค่า Adjusted R-squared มีค่า

เท่ากบั 0.886 แสดงว่าแบบจ�าลองนีส้ามารถน�าไปพยากรณ์ ปัจจยัทีส่่งผลต่อการใช้น�า้มนัเชือ้เพลงิในประเทศไทย ปี 2563 ได้ร้อยละ 88.64 

จากการประมาณค่าอธิบายสามารถได้ว่า จ�านวนยานพาหนะและจ�านวนโรงงานอุตสาหกรรม เป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อการใช้น�้ามันเชื้อเพลิงใน

ประเทศไทยที่มีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 หมายความว่า ถ้าจ�านวนโรงงานอุตสาหกรรมเพิ่มขึ้น 

1 โรงงาน จะส่งผลต่อการใช้น�้ามันเชื้อเพลิงในประเทศเพิ่มขึ้น 4820.150 พันลิตร และถ้าจ�านวนยานพาหนะเพิ่มขึ้น 1 คัน จะส่งผลต่อการ
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ใช้น�้ามันเชื้อเพลิงในประเทศเพิ่มขึ้น 8.400 พันลิตร ค่าใช้จ่ายต่อครัวเรือนเป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อการใช้น�้ามันเชื้อเพลิงในประเทศไทยมีความ

สมัพนัธ์ในทศิทางเดยีวกนัอย่างมนียัส�าคัญทางสถติท่ีิระดบั 0.05 หมายความว่า ถ้าค่าใช้จ่ายต่อครวัเรอืนเพิม่ข้ึน 1% จะส่งผลต่อการใช้น�า้มนั

เชื้อเพลิงในประเทศเพิ่มขึ้น 50.55617 พันลิตร ดัชนีราคาผู้บริโภคเป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อการใช้น�้ามันเชื้อเพลิงในประเทศไทยมีความสัมพันธ์

ในทิศทางเดยีวกันอย่างมนียัส�าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.1 หมายความว่า ถ้าดชันรีาคาเพิม่ขึน้ 1% จะส่งผลต่อการใช้น�า้มนัเชือ้เพลงิในประเทศ

เพิ่มขึ้น 66690.46 พันลิตร การใช้น�้ามันเชื้อเพลิงในภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีความแตกต่างจากการใช้น�้ามันในภาคกลางอย่างมีนัยส�าคัญ

ทางสถิติที่ระดับ 0.1 การใช้น�้ามันเชื้อเพลิงในภาคเหนือและภาคใต้ไม่มีความแตกต่างจากการใช้น�้ามันเชื้อเพลิงในภาคกลาง

ตารางที่	5 การตรวจสอบปัญหาความแปรปรวนของค่าความคลาดเคลื่อนมีค่าไม่คงที่ (Heteroscadesticity) โดยวิธีของ White

Variable
Unstandardized	Coefficients

t - statistic p - value
B Std. Error

Constant -5066020. 3777709. -1.341030 0.1844

INC -268171.0 350376.1 -0.765380 0.4467

POP 1126.927 1502.629 0.749970 0.4559

EXP 20.83683 15.33873 1.358445 0.1789

IND 5328.288 1027.382 5.186276 0.0000***

VEH 9.792580 0.536982 18.23633 0.0000***

CPI 48279.12 36466.29 1.323939 0.1900

NET -145688.3 157846.9 -0.922973 0.3593

NOR -31827.55 163574.2 -0.194576 0.8463

SOU -7360.757 157880.7 -0.046622 0.9630

F-statistic  119.3589   Prob.	F	(48,	28)  0.0000

Obs*R-squared 76.62551  Prob.	Chi-Square	(48) 0.0054

Scaled explained SS 1021.316 Prob.	Chi-Square	(48) 0.0000

R2 = 0.896074, Adj. R2 = 0.882114, F – stat = 64.18790, p – value = 0.000000, D.W. = 2.030361

 สมมติฐานการเกิด	Heteroscadesticity

  H
0
: Homoscedasticity

  H
1
: Heteroscedasticity

 จากตารางที่ 5 พบว่า ค่า nR2 ที่ค�านวณได้มีค่าต�่ากว่าค่าวิกฤติ ณ ระดับความเชื่อมั่นที่ 95% (Prob. ) ดังนั้น จึงปฏิเสธ

สมมติฐานหลัก (H
0
) หรือยอมรับสมมติฐานรอง (H

1
) แสดงว่า สมการถดถอยของแบบจ�าลองนี้เกิดปัญหา Heteroscedasticity ดังนั้น 

จึงต้องท�าการแก้ปัญหา Heteroscedasticity โดยการใช้จ�านวนโรงงานอุตสาหกรรม (IND) ในการถ่วงน�้าหนัก ซ่ึงจะได้ผลการแก้ปัญหา 

ดังตารางที่ 6
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ตารางที่	6 การแก้ปัญหา Heteroscedasticity

Variable
Unstandardized	Coefficients

t - statistic p - value
B Std. Error

Constant -407115.6 540472.8 -0.753258 0.4539

INC 30802.95 46846.55 0.657529 0.5131

POP 2012.408 810.8818 2.481752 0.0156**

EXP 11.70286 1.578547 7.413694 0.0000***

IND 3650.303 884.9542 4.124850 0.0001***

VEH 8.872825 0.482022 18.40752 0.0000***

CPI 1027.774 5456.007 0.188375 0.8512

NET -70233.22 23501.32 -2.988479 0.0039**

NOR -5068.516 15918.31 -0.318408 0.7512

SOU -45339.18 14055.68 -3.225685 0.0019***

F-statistic  0.937725   Prob.	F	(46,	30)  0.5856

Obs*R-squared 45.41473   Prob.	Chi-Square	(46)  0.4967

Scaled explained SS 100.9182  Prob.	Chi-Square	(46)  0.0000

R2 = 0.926071, Adj. R2 = 0.916140, F – stat = 93.25236, p – value = 0.585601, D.W. = 1.900592

Weighted mean dep. = 125066.9

	 สมมติฐานการเกิด	Heteroscadesticity

  H
0
: Homoscedasticity

  H
1
: Heteroscedasticity

จากตารางที่ 6 พบว่า หลังการแก้ไขปัญหา ค่า nR2 ที่ค�านวณได้มีค่ามากกว่าค่าวิกฤติ ณ ระดับความเชื่อมั่นที่ 95% (Prob. )  

ดังนั้น จึงยอมรับสมมติฐานหลัก (H
0
) หรือปฏิเสธสมมติฐานรอง (H

1
) แสดงว่า แบบจ�าลองนี้ไม่เกิดปัญหา Heteroscedasticity

อภิปรายผล	สรุปและข้อเสนอแนะ

การศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการใช้น�้ามันเชื้อเพลิงในประเทศไทย ปี 2563 โดยใช้ข้อมูลภาคตัดขวาง 77 จังหวัด จากผลการศึกษา

พบว่า ตรวจสอบปัญหาที่ตัวแปรอิสระมีความสัมพันธ์กันสูง (Multicollinearity) พบว่า ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อครัว

เรือน (EXP) กับตัวแปรรายได้เฉลี่ยต่อครัวเรือน (INC) มีความสัมพันธ์กันสูง ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์อยู่ที่ 0.889388 และความสัมพันธ์

ระหว่างตัวแปรจ�านวนประชากร (POP) กับตัวแปรจ�านวนยานพาหนะ (VEH) มีความสัมพันธ์กันสูง มีค่าสัมประสิทธิ์อยู่ที่ 0.835701 จึงได้

ท�าการแก้ปัญหาโดยการการรวบตัวแปรโดยให้ตัวแปรค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อครัวเรือน (EXP) เป็นตัวหาร แต่ยังพบความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร

จ�านวนประชากร (POP) กับตัวแปรจ�านวนยานพาหนะ (VEH) มีความสัมพันธ์กันสูง มีค่าสัมประสิทธิ์อยู่ที่ 0.835701 จึงท�าการรวบตัวแปร

อีกครั้ง โดยให้ตัวแปรจ�านวนยานพาหนะ (VEH) เป็นตัวหาร และหลังจากแก้ปัญหา ก็ไม่มีตัวแปรอิสระตัวใดที่มีความสัมพันธ์กันสูง ในส่วน

ของการประมาณค่าก�าลังสองน้อยที่สุด (Ordinary Least Squares: OLS) พบว่า ค่า Adjusted R - squared มีค่าเท่ากับ 0.886448 แสดง

ว่าแบบจ�าลองนี้สามารถน�าไปพยากรณ์ ปัจจัยที่ส่งผลต่อการใช้น�้ามันเชื้อเพลิงในประเทศไทย ปี 2563 ได้ร้อยละ 88.64 จากการประมาณ

ค่าอธิบายสามารถได้ว่า จ�านวนยานพาหนะและจ�านวนโรงงานอุตสาหกรรม เป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อการใช้น�้ามันเช้ือเพลิงในประเทศไทยท่ีมี

ความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ค่าใช้จ่ายต่อครัวเรือนเป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อการใช้น�า้มันเชื้อเพลิงใน

ประเทศไทยมคีวามสมัพนัธ์ในทศิทางเดยีวกันอย่างมนียัส�าคัญทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 ดชันรีาคาผู้บรโิภคเป็นปัจจยัทีส่่งผลต่อการใช้น�า้มนัเชือ้

เพลงิในประเทศไทยมีความสมัพนัธ์ในทศิทางเดยีวกนัอย่างมนียัส�าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.1 การใช้น�า้มนัเชือ้เพลงิในภาคตะวนัออกเฉยีงเหนือ
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มีความแตกต่างจากการใช้น�้ามันในภาคกลางอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.1 และการใช้น�้ามันเชื้อเพลิงในภาคเหนือและภาคใต้ไม่มี

ความแตกต่างจากการใช้น�้ามันเช้ือเพลิงในภาคกลาง และการตรวจสอบปัญหาความแปรปรวนของค่าความคลาดเคลื่อนมีค่าไม่คงที ่ 

(Heteroscadesticity) โดยวิธีของ White พบว่า ค่า nR2 ที่ค�านวณได้มีค่าต�่ากว่าค่าวิกฤติ ณ ระดับความเชื่อมั่นที่ 95% (Prob. ) ดังนั้น  

จึงปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H
0
) หรือยอมรับสมมติฐานรอง (H

1
) แสดงว่า แบบจ�าลองนี้เกิดปัญหา Heteroscedasticity ดังนั้น จึงต้องท�าการ

แก้ปัญหา Heteroscedasticity โดยการใช้จ�านวนโรงงานอุตสาหกรรม (IND) ในการถ่วงน�้าหนัก หลังจากการแก้ปัญหา พบว่า ค่า nR2  

ที่ค�านวณได้มีค่ามากกว่าค่าวิกฤติ ณ ระดับความเชื่อมั่นที่ 95% (Prob. ) ดังนั้น จึงยอมรับสมมติฐานหลัก (H
0
) หรือปฏิเสธสมมติฐานรอง 

(H
1
) แสดงว่า แบบจ�าลองนี้ไม่เกิดปัญหา Heteroscedasticity

ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย จากการศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการใช้น�้ามันเชื้อเพลิงในประเทศไทย ปี 2563 พบว่า จ�านวนยานพาหนะ 

จ�านวนโรงงานอตุสาหกรรม ค่าใช้จ่ายต่อครัวเรือนและดชันรีาคาผูบ้ริโภค ส่งผลต่อการใช้น�า้มนัเชือ้เพลงิในทศิทางเดยีวกนั ซึง่น�า้มนัเชือ้เพลงิ

เป็นแหล่งพลังงานที่มีความส�าคัญและมีบทบาทต่อสังคมมนุษย์เป็นอย่างยิ่ง ทั้งในด้านการคมนาคมขนส่ง การผลิตกระแสไฟฟ้า และใน

กระบวนการอุตสาหกรรมต่างๆ (พงศธร นันทธเนศ และสุนทร ภูรีปรีชาเลิศ, 2553) การใช้น�ามันเชื้อเพลิงมากเกินไป ก็จะส่งผลกระทบต่อ

สิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อมในด้านต่างๆ ได้ ซึ่งผลกระทบส่วนใหญ่ที่เกิดขึ้นก็คือการเกิดมลภาวะทางอากาศซึ่งเป็นผลกระทบที่เกิดจากการใช้

น�า้มนัเชือ้เพลงิต่างๆ เนือ่งจากการเผาไหม้ของน�า้มนัเชือ้เพลิงจะท�าให้สารต่างๆ ทีป่นอยูใ่นน�า้มนัระเหยออกมาได้ และหากเครือ่งยนต์มกีาร

เผาไหม้ไม่สมบูรณ์ก็จะก่อให้เกิดเขม่าควัน และแก๊สที่เป็นอันตราย (บ้านจอมยุทธ, 2543) ทั้งนี้ควรส่งเสริมนโยบายที่ได้เสนอดังต่อไปนี้

 1. การส่งเสริมในโรงงานอุตสาหกรรมหันมาใช้พลังงานธรรมชาติ เช่น พลังงานน�้า พลังงานลม เพื่อเป็นลดการใช้น�้ามันเชื้อ

เพลิงที่เป็นพลังงานใช้แล้วหมดไป แต่การเปลี่ยนมาใช้พลังงานธรรมชาติก็อาจจะมีต้นทุนที่สูง ดังนั้น รัฐบาลควรมีนโยบายสนับสนุนการใช้

พลงังานธรรมชาต ิเช่น การสนบัสนนุเงนิทนุในการตดิตัง้ เป็นการช่วยโรงงานอตุสาหกรรมในอกีทางหนึง่ ในการลดมลพษิทีอ่าจจะเกดิปัญหา

ในอนาคตได้

 2. การให้ประชาชนหันมาใช้รถยนต์ที่เป็น EV หรือ Electric Vehicle คือ ยานพาหนะที่ขับเคลื่อนโดยมอเตอร์ไฟฟ้าแทนการ

ใช้เครือ่งยนต์ทีม่กีารเผาไหม้แบบสนัดาป ซึง่จะใช้พลงังานจากไฟฟ้าแทนการใช้น�า้มนัหรือพลังงานอืน่ๆ (สถาบนัวจิยัและพฒันาพลงังานนคร

พิงค์, 2563) เพื่อเป็นการลดใช้น�้ามันเชื้อเพลิงที่จะมีแนวโน้มในการหมดไปเรื่อยๆ โดยรัฐบาลต้องสนับสนุนให้ประชาชนมาซื้อรถยนต์ชนิดนี้

เพิ่มมากขึ้น เช่น ออกนโยบายรถยนต์คันแรกท่ีเป็นรถยนต์ประเภท EV หรือการน�ารถยนต์ประเภทรถยนต์ท่ีใช้น�้ามันเชื้อเพลิงมาแลกกับ

รถยนต์ประเภท EV แต่เป็นการให้ส่วนลดในการซื้อแทนตามสภาพของรถยนต์ เป็นต้น เพื่อเป็นการลดการน�าเข้าน�้ามันเชื้อเพลิงได้อีกด้วย
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แนวทางแก้ไขปัญหายอดสินเชื่อที่มีแนวโน้มลดลงของธนาคารออมสินสาขาบิ๊กซีตาก

An approach solution for the problem in a fall in credit balance of the Government Savings 

Bank,	Big	C	Tak	Branch’s	customers

เปมิกา ศรีอุบลมาศ1

Pemika Sriubolmas1 

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการเงิน มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

บทคัดย่อ	

การศึกษาวิจัยครั้งน้ีก�าหนดวัตถุประสงค์เพื่อ ศึกษาสาเหตุและหาแนวทางแก้ไขปัญหายอดสินเชื่อที่มีแนวโน้มลดลงของธนาคาร

ออมสนิสาขาบิก๊ซตีาก โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครือ่งมอืรวบรวมข้อมลูจากกลุม่ตวัอย่าง จ�านวน 400 คน และสมัภาษณ์เชงิลกึพนกังานของ

ธนาคารออมสนิสาขาบิก๊ซตีาก จ�านวน 3 คน น�ามาวเิคราะห์ด้วยค่าความถ่ี ร้อยละ ค่าเฉลีย่ ส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน หาแนวทางแก้ไขปัญหา

ด้วยการวิเคราะห์ SWOT Analysis และ TOWS Matrix ผลการศึกษาพบว่า สาเหตุของปัญหาคือภาพลักษณ์ของธนาคารออมสินยังดูไม่ทัน

สมัยเมื่อเทียบกับธนาคารพาณิชย์ในสายตาลูกค้า การเข้าถึงลูกค้ายังท�าได้ไม่เพียงพอ และมีเวลาในการปฏิบัติงานที่จ�ากัด แนวทางในการ

แก้ไขปัญหาจงึควรใช้กลยทุธ์เชงิรกุออกประชาสมัพนัธ์ผลติภณัฑ์สนิเชือ่และให้บรกิารด้านสนิเชือ่และเงินฝากในแหล่งชมุชน เพือ่สร้างความ

ใกล้ชิดระหว่างธนาคารและประชาชน และท�าให้มองเหน็ถงึโอกาสในการเสนอผลติภัณฑ์ทีต่รงกบัความต้องการของลกูค้า โดยมเีป้าหมายใน

การรักษาฐานลูกค้าเดิมและขยายฐานลูกค้าใหม่ เพื่อเพิ่มโอกาสความส�าเร็จในการส่งเสริมการขายผลิตภัณฑ์สินเชื่อ

ค�าส�าคัญ:	สินเชื่อที่มีแนวโน้มลดลง, การเข้าถึงลูกค้า, ประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์สินเชื่อ

Abstract 

Objectives of this research are to study causes and solutions for the problem in a fall in credit balance of the 

Government Savings Bank, Big C Tak Branch’s customers. A survey was used as a tool to collect data from 403 people, 

including in-depth interviews from 3 people of managers and employees of Government Savings Bank, Big C Tak Branch 

and Questionnaires from 400 customers. Frequency, percentage, mean and standard deviation were analyzed. SWOT 

Analysis and TOWS Matrix were analyzed to solve the problem. Results showed that a cause of the problem is that 

the Government Savings Bank’s corporate image is still out of date in customer’s mind, compared to other commercial 

banks. Deficient customer assessment and limited working hours are additional. An approach solution could be  

proactive PR on promoting credit products and provide credit and deposit services in community. These could result 

in building a close relationship between the bank and its customers and seeing opportunity to offer products that 

meet customer needs. Moreover, a goal of this solution is to retain existing customers and to expand new customer 

base of Government Saving Bank that may increase the chance of successful credit products promoting.

Keywords:	Reduced trending credit, reaching customers, Promote credit products

บทน�า	

ในปัจจุบันการขอสินเช่ือกับธนาคารเป็นหนทางหนึ่งในการต่อยอดแนวคิดและพัฒนาธุรกิจ เพราะธุรกิจจ�าเป็นต้องใช้เงินทุนหมุนเวียน 

โดยธนาคารออมสินเล็งเห็นถึงความส�าคัญของแหล่งเงินทุนในการด�าเนินธุรกิจ จึงได้ให้การสนับสนุนในด้านสินเชื่อแก่ประชาชนผู้ต้องการ

เงินลงทุน เพื่อการพัฒนาประเทศให้มีการเติบโตทางเศรษฐกิจและเกิดการพัฒนาทางด้านธุรกิจอย่างต่อเนื่อง 

ตวัชีว้ดัความส�าเรจ็ของผลด�าเนนิงานด้านสนิเช่ือคือยอดอนมุติัด้านสินเช่ือในแต่ละปี โดยธนาคารออมสินสาขาบิก๊ซีตากมยีอดอนมุตัิ

ด้านสนิเชือ่ลดลง เมือ่เทียบตัง้แต่ปี 2560-2563 ไม่เป็นไปตามตัวชีว้ดัความส�าเรจ็ของผลด�าเนนิงานของธนาคารออมสนิภาค7 ผลด�าเนนิงาน

1 หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการเงิน มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย Department of Finance, Faculty of Business, University of the Thai 

Chamber of Commerce, Email: Bow_aimee@hotmail.com
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ของสาขาได้ล�าดบัที ่56 จากทัง้หมด 57 สาขา โดยยอดเป้าหมายของธนาคารออมสนิสาขาบิก๊ซีตากในปี 2563 คอื 26.6 ล้านบาท แต่สามารถ

ท�าได้ 12.64 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 47.51 จ�านวนสินเชื่อคงเหลือมีทิศทางลดลง เทียบระหว่างปี 2560 จ�านวนสินเชื่อคงเหลือเท่ากับ 

585.60 ล้านบาท กับปี 2563 จ�านวนสินเชื่อคงเหลือเท่ากับ 542.23 ล้านบาท มีจ�านวนสินเชื่อคงเหลือลดลงถึง 43.37 ล้านบาท  

(ฝ่ายสนบัสนนุบริการสนิเชือ่, 2563) ส่งผลกระทบต่อการประเมินผลงานของสาขา คือการน�าล�าดบัทีไ่ด้มาคิดค�านวณส่วนแบ่งของงบประมาณ

สนับสนุนสาขาในปีต่อไป ในส่วนของพนักงานสาขาใช้ในการประเมินขึ้นเงินเดือน รวมถึงการประเมินผลงานการด�าเนินงานระดับเขต  

ระดับภาค ซึ่งยอดอนุมัติด้านสินเชื่อมีผลต่อการบริหารงานกิจการของสาขาบิ๊กซีตากในอนาคตอย่างมาก 

จากการศึกษางานวิจัยที่ผ่านมาเรื่องปัญหาการใช้บริการสินเชื่อโครงการธนาคารประชาชนที่ลดลงของธนาคารออมสินสาขาเทิง 

จังหวัดเชียงราย (วรรณ ปราศรัย, 2562) พบว่าด้านคุณสมบัติของผู้ขอสินเชื่อเป็นปัจจัยหลักที่ท�าให้ไม่สามารถปล่อยกู้สินเชื่อได้ ปัจจัยส่วน

ประสมทางการตลาดมผีลต่อปัญหาการใช้บรกิารสนิเชือ่ ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ ช่องทางการจดัจ�าหน่าย การส่งเสรมิการตลาด พนกังานให้บรกิาร

สินเชื่อโครงการธนาคารประชาชน ลักษณะทางกายภาพ กระบวนการและราคา ตามล�าดับ ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดและปัญหาการ

วิเคราะห์สินเชื่อ (6Cs) มีอิทธิพลต่อความตั้งใจใช้บริการสินเชื่ออย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

ผู ้วิจัยจึงได้ท�าการศึกษาวิจัยแนวทางในการแก้ไขปัญหายอดสินเชื่อที่มีแนวโน้มลดลงของธนาคารออมสิน สาขาบิ๊กซีตาก  

โดยการใช้กลยุทธ์เชิงรุกออกประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์สินเช่ือและให้บริการด้านสินเชื่อและเงินฝากในแหล่งชุมชน เพื่อสร้างความใกล้ชิด

ระหว่างธนาคารและประชาชน และท�าให้มองเห็นถึงโอกาสในการเสนอผลิตภัณฑ์ที่ตรงกับความต้องการของลูกค้า โดยมีเป้าหมายในการ

รักษาฐานลูกค้าเดิมและขยายฐานลูกค้าใหม่ เพื่อเพิ่มโอกาสความส�าเร็จในการส่งเสริมการขายผลิตภัณฑ์สินเชื่อ

วัตถุประสงค์ของการวิจัย

1.  เพื่อศึกษาสาเหตุของปัญหายอดสินเชื่อที่มีแนวโน้มลดลงของธนาคารออมสิน สาขาบิ๊กซีตาก

2.  เพื่อศึกษาแนวทางแก้ไขปัญหายอดสินเชื่อที่มีแนวโน้มลดลงของธนาคารออมสิน สาขาบิ๊กซีตาก

การทบทวนวรรณกรรม

ทฤษฎีการวิเคราะห์	SWOT	Analysis

 เครื่องมือเพื่อค้นหาจุดแข็ง จุดอ่อน รวมถึงโอกาส และอุปสรรคในการด�าเนินการขององค์กร เพื่อน�าพาองค์กรไปสู่เป้าหมาย

ที่วางไว้ SWOT เป็นตัวย่อของ ค�า 4 ค�า ที่มีความหมายดังนี้ (ธีระชัย เนียมหลวง, 2557)

  S  ย่อมาจาก Strengths ลักษณะเด่นขององค์กรที่เป็นปัจจัยเอื้อต่อความส�าเร็จ (จุดแข็ง)

  W  ย่อมาจาก Weaknesses ลักษณะด้อยขององค์กรเป็นอุปสรรคต่อความส�าเร็จ (จุดอ่อน)

 O  ย่อมาจาก Opportunities ปัจจัยภายนอกที่เอื้อต่อความส�าเร็จ (โอกาส)

  T  ย่อมาจาก Threats ปัจจัยภายนอกที่คุกคามหรือท�าให้เกิดปัญหาต่อความส�าเร็จ (อุปสรรค) 

  หลักส�าคัญของการวิเคราะห์ SWOT Analysis คือการวิเคราะห์โดยการส�ารวจสภาพการณ์ (Situation Analysis) ทั้ง  

2 ด้าน คือ สภาพการณ์ภายใน (จุดแข็งและจุดอ่อน) และสภาพการณ์ภายนอก (โอกาสและอุปสรรค) จากสิ่งที่เกิดขึ้นหรือมีแนวโน้มในการ

เปลี่ยนแปลงในอนาคต เพื่อให้รู้จักองค์กรของตนเอง และรู้จักสภาพภายนอกอย่างชัดเจน

ทฤษฎีการวิเคราะห์	TOWS	MATRIX

 TOWS Matrix คือเครื่องมือทางธุรกิจที่ได้จากต่อยอดกระบวนการวิเคราะห์ปัจจัยสภาพแวดล้อมภายนอกและภายในของ

องค์กรที่ได้มาจากการวิเคราะห์สวอท (SWOT Analysis) แล้วมาท�าการจับคู่เข้าด้วยกันเพื่อใช้หาความสัมพันธ์กันเพื่อท�าสร้างกลยุทธ์  

(Strategy) ที่เหมาะกับสถานการณ์นั้นเพื่อมาใช้ในองค์กร (Think about Wealth, 2564) 

งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

 วิลาวัณย์ เตโช (2558) ได้ศึกษาแนวทางแก้ไขปัญหาลูกค้ายื่นสินเชื่อไม่ผ่านการพิจารณา บมจ.ธนาคารกรุงไทย  

สาขาหน้าพระลานจังหวัดสระบุรี ผลการศึกษาพบว่า ปัญหาที่พบมากที่สุดได้แก่ ประวัติที่มีการผิดนัดช�าระหนี้และค้างช�าระ ความชัดเจน

หรือที่มาของรายได้ แนวทางการแก้ไขปัญหาคือการแนะน�าลูกค้าให้มีความเข้าใจในการช�าระหนี้

 รุง่ธดิา บญุพงศ์ (2558) ได้ศกึษาปัจจยัทีม่ผีลต่อกระบวนการตดัสินใจเลือกใช้บรกิารสินเช่ือเพือ่ทีอ่ยูอ่าศัยกบัธนาคารพาณชิย์ 

ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการศึกษาพบว่า ปัจจัยด้านวงเงินสินเชื่อมีความส�าคัญต่อการเลือกใช้บริการสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยมาก 

ส่วนอาชีพที่แตกต่างกันมีกระบวนการตัดสินใจเลือกใช้บริการสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยที่แตกต่างกันทุก ๆ ขั้นตอนการตัดสินใจ นอกจากนี ้
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พบว่าปัจจัยด้านวงเงินสินเชื่อ ด้านอัตราดอกเบี้ย ด้านค่าธรรมเนียม ด้านระยะเวลาผ่อนช�าระ และด้านการให้บริการ มีความสัมพันธ ์

ในทิศทางเดียวกันกระบวนการตัดสินใจเลือกใช้บริการสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย

 จรัสพร รมุชเนาว์ (2561) ได้ศกึษาส่วนประสมการตลาดบรกิารเพือ่แก้ไขปัญหายอดสนิเช่ือท่ีมหีลกัประกนั กรณศึีกษา ธนาคาร

ออมสินเขตราชวัตร พบว่าปัจจัยส่วนประสมการตลาดบริการมีความส�าคัญต่อพฤติกรรมการเลือกใช้บริการสินเชื่อที่มีหลักประกันมากที่สุด

คือ ด้านพนักงานบริการ การศึกษาปัจจัยส่วนบุคคลกับพฤติกรรมการเลือกใช้บริการสินเชื่อที่มีหลักประกัน คือ ด้านความประสงค์จะขอกู้

สินเชื่อที่มีหลักประกันแต่ละครั้งที่แตกต่างกัน มีความคิดเห็นต่อปัจจัยส่วนประสมการตลาดบริการที่แตกต่างกัน ที่นัยส�าคัญ 0.05 สาเหตุที่

ลูกค้าไม่เลือกสินเชื่อที่มีหลักประกันของธนาคารออมสินเขตราชวัตร คืออัตราดอกเบี้ย ค่าธรรมเนียมสินเชื่อ ไม่จูงใจให้เลือกใช้บริการ

 สิทธิพล เพ็งแจ่ม (2562) ได้ศึกษาแนวทางการเพิ่มยอดสินเช่ือรายย่อยธนาคารออมสินเขตราชวัตร ผลการศึกษาพบว่า  

สาเหตุของปัญหายอดสินเชื่อรายย่อยมากที่สุดด้านปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด คือด้านผลิตภัณฑ์และบริการ แนวทางแก้ไขปัญหาคือ

การเพิ่มยอดสินเชื่อรายย่อย โดยใช้กลยุทธ์ด้านการตลาดหลัก 7P’s ด้วยเหตุผลน�าไปใช้เป็นกลยุทธ์เชิงรุก เชิงแก้ไข และเชิงป้องกัน

 อัญชลี อัครชาญชยา (2562) ได้ศึกษาแนวทางการเพิ่มยอดสินเช่ือธนาคารประชาชนของธนาคารออมสิน สาขาท่าแพ  

จงัหวดัเชยีงใหม่ ผลการศกึษาพบว่า สาเหตุทีท่�าให้ยอดสนิเชือ่ไม่เป็นไปตามเป้าหมายเน่ืองจากอตัราดอกเบีย้สงู ลกูค้ากูส้นิเชือ่มากกว่าหนึง่

แห่งและมีหนี้ค้างช�าระมากกว่า 150 งวด ท�าให้ไม่สามารถกู้สินเชื่อเพิ่มได้ แนวทางการแก้ไขปัญหาคือให้ธนาคารปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงิน

กู้ น�าเสนอสินเชื่อที่ไม่ต้องใช้หลักประกัน

กระบวนการ/วิธีการด�าเนินงาน/วิธีการวิจัย	

กลุ่มตัวอย่าง

 กลุม่ตวัอย่างคอื 1) ลกูค้าสนิเชือ่ปัจจบุนัของธนาคารออมสนิสาขาบิก๊ซตีาก จ�านวน 200 คน และ2) บคุคลอืน่ ๆ  ทีไ่ม่ใช่ลกูค้า

สินเชื่อปัจจุบันของธนาคารออมสินสาขาบ๊ิกซีตาก จ�านวน 200 คน จากการค�านวณขนาดกลุ่มตัวอย่าง ด้วยวิธีการของ W.G. Cochran 

(1953)ที่มีระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 95 ขนาดกลุ่มตัวอย่างเท่ากับ 400 คน

การเก็บรวบรวมข้อมูล

 ใช้วิธีการเก็บข้อมูล 2 วิธี ประกอบด้วย 1) ออกแบบสอบถาม โดยถามเกี่ยวกับการใช้บริการสินเชื่อจากลูกค้า โดยแบ่งเป็น

ลกูค้าสินเชือ่ปัจจบุนั และลกูค้าทีไ่ม่ท�าสนิเชือ่ปัจจบุนัของธนาคารออมสินสาขาบิก๊ซตีาก 2) สัมภาษณ์เชงิลึกผู้บรหิารและพนกังานของธนาคาร

ออมสินสาขาบิ๊กตาก 

เครื่องมือเก็บรวบรวมข้อมูล

 เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษามี 3 อย่าง ประกอบด้วย 

 1)  แบบสอบถามการใช้บรกิารสนิเชือ่จากลูกค้าส้ินเช่ือปัจจบัุนของธนาคารออมสนิ สาขาบิก๊ซตีาก โดยชดุแบบสอบถามแบ่ง

ออกเป็น 4 ส่วน คอืปัจจยัส่วนบคุคลของผูต้อบแบบสอบถามเป็นค�าถามแบบเลอืกตอบ พฤตกิรรมการใช้บรกิารสนิเชือ่เป็นค�าถามแบบเลอืก

ตอบ ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดในการเลือกใช้บริการสินเชื่อ และปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการประเมินและการพิจารณาสินเชื่อเป็นค�าถาม

แบบเลอืกตอบ และค�าถามแบบปลายปิด โดยมาตราล�าดบัความส�าคญั และสดุท้ายความคดิเหน็และข้อเสนอแนะเป็นค�าถามแบบปลายเปิด 

 2)  แบบสอบถามการใช้บริการสินเช่ือจากบุคคลอ่ืน ๆ ที่ไม่ใช่ลูกค้าสินเชื่อปัจจุบันของธนาคารออมสิน สาขาบิ๊กซีตาก  

โดยชุดแบบสอบถามแบ่งออกเป็น 4 ส่วน คือปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถามเป็นค�าถาม

  แบบเลือกตอบ พฤตกิรรมการใช้บริการสนิเชือ่เป็นค�าถามแบบเลอืกตอบ ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดในการเลอืกใช้

บริการสินเชื่อเป็นค�าถามแบบเลือกตอบ และค�าถามแบบปลายปิด โดยมาตราล�าดับความส�าคัญ และสุดท้ายความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ

เป็นค�าถามแบบปลายเปิด 

 3)  บทสัมภาษณ์เชิงลึกผู้บริหารและพนักงานของธนาคารออมสินสาขาบ๊ิกซีตาก จ�านวน 3 คน ด้วยค�าถาม 10 ข้อ  

เพื่อการวิเคราะห์สถานการ์ปัจจุบัน จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค

 การวิเคราะห์ข้อมูล

  การวเิคราะห์ข้อมลูเชงิคณุภาพท่ีเป็นข้อมลูปฐมภูมทิีไ่ด้รบัจากการสัมภาษณ์เชงิลึกประกอบกับข้อมลูทตุยิภมิูทีไ่ด้รบัจาก

การค้นคว้าเอกสารต่าง ๆ โดยแบ่งออกเป็น 2 ขั้นตอน ดังนี้
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  ขั้นที่ 1 น�าข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์เชิงลึกมาจัดล�าดับความส�าคัญและคุณลักษณะของข้อมูล

  ขัน้ที ่2 น�าข้อมลูจากการสมัภาษณ์ทีจ่ดัล�าดบัความส�าคญัแล้ว น�ามาเปรยีบเทยีบกบัข้อมลูงานวจัิยที ่เกีย่วข้อง เพือ่ท่ีจะ

ทราบถึงลักษณะที่คล้ายคลึงกันและความแตกต่างกันของข้อมูล (Categorical Data Analysis, 2564)

  การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณซึ่งเป็นข้อมูลปฐมภูมิที่ได้รับจากแบบสอบถามจ�านวน 400 ชุด น�ามาท�า

การประมวลผลโดยใช้โปรแกรมส�าเร็จรูป ด้วยวิธีการทางสถิติ ส่วนการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพรรณนา ที่ได้จากการวิเคราะห์สภาพ

แวดล้อมภายในและภายนอก (SWOT Analysis) จัดท�า TOWS Matrix เขียนพรรณนาอธิบายถึงความสอดคล้อง เชื่อมโยงและเกี่ยวเนื่อง

กันของสภาพแวดล้อมภายในและภายนอก เพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหายอดสินเช่ือที่มีแนวโน้มลดลงของธนาคารออมสิน สาขาบิ๊กซีตาก 

ต่อไป

ผลการด�าเนินงาน/ผลการวิจัย	

ลักษณะประชากรศาสตร์ของกลุ่มตัวอย่าง

ลูกค้าสินเชื่อปัจจุบันของธนาคารออมสินสาขาบิ๊กซีตากส่วนใหญ่เป็นผู้หญิง คิดเป็นร้อยละ 61 อายุอยู่ระหว่าง 31-40 ปี คิดเป็น

ร้อยละ 51 ระดับการศึกษาสูงสุดคือปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 77.5 ส่วนใหญ่มีอาชีพข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ คิดเป็นร้อยละ 31.5 รายได้อยู่

ทีป่ระมาณ 20,001-30,000 บาทต่อเดอืน คดิเป็นร้อยละ 31 ใช้บรกิารสนิเชือ่นโยบายรฐั คดิเป็นร้อยละ 61 มวีตัถปุระสงค์เพือ่ใช้จ่ายในการ

อุปโภคบริโภค คิดเป็นร้อยละ 53.5 เหตุผลที่ตัดสินใจใช้บริการคืออัตราดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียม คิดเป็นร้อยละ 49 ในขณะที่บุคคลอื่น ๆ 

ที่ไม่ใช่ลูกค้าสินเชื่อปัจจุบันของธนาคารออมสินสาขาบิ๊กซีตากส่วนใหญ่มีอาชีพพนักงานบริษัท คิดเป็นร้อยละ 34 รายได้อยู่ที่ประมาณ 

10,001-20,000 บาทต่อเดือน คิดเป็นร้อยละ 41 ใช้บริการสินเชื่อธุรกิจ ส่วนใหญ่เป็นสินเชื่อของธนาคารกสิกรไทย คิดเป็นร้อยละ 28 

มีวัตถุประสงค์เพื่อประกอบการค้าการลงทุน คิดเป็นร้อยละ 39.5 ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดในการเลือกใช้บริการสินเชื่อมีความ 

แตกต่างจากลกูค้าสนิเชือ่ปจัจบุนัของธนาคารออมสนิสาขาบิก๊ซตีาก ในด้านผลติภณัฑ์ S.D. = 0.559 ช่องทางการจดัจ�าหน่าย S.D. = 0.685  

การส่งเสริมการตลาด S.D. = 0.547บุคคลและด้านกระบวนการ S.D. = 0.580 ส่วนปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการประเมินและพิจารณาสินเชื่อ 

ในด้านคณุสมบตัคิอืรายรบัคงเหลอืสทุธหิลงัหกัค่าใช้จ่าย S.D. = 0.687 ด้านความสามารถในการช�าระหนีค้อืกระแสเงนิสดสทุธ ิS.D. = 0.633 

ด้านเงินทุนคือหนี้สิน S.D. = 0.450 ด้านหลักประกันคือราคาประเมิณที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง S.D. = 0.411 ด้านสภาพเศรษฐกิจและสังคม

คือการแพร่ระบาดของโรคต่างๆ S.D. = 0.987 

ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระและตัวแปรตาม

ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระและตัวแปรตามของลูกค้าสินเชื่อปัจจุบันของธนาคารออมสินบิ๊กซีตาก และบุคคลอื่น ๆ ที่ไม่ใช่

ลูกค้าสินเชื่อปัจจุบันของธนาคารออมสินสาขาบ๊ิกซีตากมีความแตกต่างกัน แสดงให้เห็นถึงปัจจัยส่วนบุคคล ปัจจัยส่วนผสมทางการตลาด

บริการสินเชื่อ ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการประเมินและการพิจารณาสินเชื่อ มีความสัมพันธ์อย่างมีนัยส�าคัญต่อพฤติกรรมการใช้บริการสินเชื่อ 

โดยปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดในการเลือกใช้บริการสินเชื่อ มีความแต่ต่างกันในด้านผลิตภัณฑ์ ช่องทางการจัดจ�าหน่าย การส่งเสริม

การตลาด บุคคลและด้านกระบวนการ ส่วนปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการประเมินและพิจารณาสินเชื่อ ของกลุ่มตัวอย่างลูกค้าสินเชื่อปัจจุบันของ

ธนาคารออมสินบิ๊กซีตาก ในด้านคุณสมบัติคือรายรับคงเหลือสุทธิหลังหักค่าใช้จ่าย ด้านความสามารถในการช�าระหนี้คือกระแสเงินสดสุทธิ 

ด้านเงินทุนคือหนี้สิน ด้านหลักประกันคือราคาประเมินที่ดินและสิ่งปลูกสร้างและด้านสภาพเศรษฐกิจ และสังคมคือการแพร่ระบาดของโรค

ต่าง ๆ 

การวิเคราะห์ SWOT Analysis

ผลการศึกษาจากการวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากแบบสอบถามและสัมภาษณ์เชิงลึก พบว่า จุดแข็งของธนาคารออมสินสาขาบิ๊กซีตาก 

คือเวลาที่เปิดให้บริการ 7 วัน ตั้งแต่เวลา 10.00 น.- 19.00 น. ท�าให้ลูกค้าสามารถเข้ามาใช้งานนอกเวลาราชการได้ นอกจากนี้ธนาคาร

ออมสินยังมีผลิตภัณฑ์สินเชื่อ และบริการทางการเงินที่หลายหลาย ครอบคลุมทุกประเภทกลุ่มลูกค้า รวมถึงมีเครือข่ายสาขาที่มากพอที่จะ

ท�าให้ลูกค้าสะดวกต่อการใช้บริการ รวมท้ังอัตราดอกเบี้ย อัตราค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่าง ๆ นั้นเก็บในราคาที่น้อยกว่าธนาคารอ่ืน  

รวมถึงยังมีภาพลักษณ์ที่ดีในเรื่องการออม และเป็นธนาคารที่อยู่คู่ประเทศไทยมายาวนาน จึงท�าให้ลูกค่ามีความเชื่อมั่น 

จุดอ่อนของธนาคารออมสินสาขาบ๊ิกซีตาก คือภาพลักษณ์ของธนาคารออมสินที่ไม่ดูทันสมัยเมื่อเทียบกับธนาคารพาณิชย์  

การบริการยังใช้ระบบการท�างานเดิม ท�าให้มีความล่าช้า และช่องทางการส่ือสารทางการตลาดยังไม่เข้มแข็งพอ ไม่ครอบคลุมถึงกลุ่ม 

เป้าหมายใหม่ และมีการใช้เอกสารที่ใช้ในการท�าธุรกรรมมีจ�านวนมากและหลายขั้นตอน อีกทั้งผลิตภัณฑ์บางส่วนของธนาคารยังเป็นเพียง
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ตัวแทนในการให้บริการเท่านั้น รวมถึงระยะเวลาในการท�างานหลังปิดบริการสาขาบิ๊กซีตากมีเวลาจ�ากัด เนื่องด้วยห้างสรรพสินค้ามีก�าหนด

ปิดบริการ 21.00 น. และจ�านวนพนักงานด้านสินเชื่อที่มีจ�านวนน้อยเมื่อเทียบปริมาณงานสินเชื่อ ท�าให้เกิดความล่าช้าในการท�างานและส่ง

ผลต่อความรวดเร็วในการพิจารณาอนุมัติสินเชื่อ 

โอกาสของธนาคารออมสินสาขาบิ๊กซีตาก จากสถานการณ์แพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา (โควิด – 19) ท�าให้ลูกค้าประสบปัญหา

ทางการเงิน มีการกู้สินเชื่อเพิ่มมากขึ้น รัฐบาลมีนโยบายช่วยเหลือเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากการแพ่ระบาดดังกล่าว ซ่ึงท�าให้ธนาคาร

ออมสนิสาขาบิก๊ซตีากมผีูเ้ข้าร่วมมาตราการช่วยเหลอืจ�านวนมาก และการเตมิโตของเทคโนโลยทีางการเงนิ ซึง่ท�าให้สามารถท�าธรุกรรมผ่าน

โทรศัพท์มือถือเป็นเรื่องง่าย ท�าให้มีลูกค้ามีความสนใจที่จะเข้ามาติดต่อสมัครใช้บริการการท�าธุรกรรมผ่านโทรศัพท์มือถือมากขึ้น 

อุปสรรคของธนาคารออมสินสาขาบิ๊กซีตาก คือ จากนโยบายความเป็นส่วนตัวของลูกค้า ท�าให้ทางธนาคารไม่สามารถติดต่อลูกค้า

ได้หลงัเวลา 20.00 น. ส่งผลท�าให้การตดิต่อลกูค้าสนิเชือ่ของธนาคารออมสนิสาขาบิก๊ซตีากหลงัจากธนาคารปิดท�าการ มเีวลาเพยีง 1 ชัว่โมง 

และ การแข่งขันด้านสินเชื่อกับสถาบันการเงินอื่น มีการแข่งขันกันน�าเสนอผลิตภัณฑ์สินเชื่อที่หลากหลาย ท�าให้ประชาชนมีทางเลือกในการ

ใช้บริการด้านสินเชื่อมากขึ้น มีการเปรียบเทียบอัตราดอกเบี้ย ค่าธรรมเนียมจากการใช้บริการระหว่างสถาบันการเงินมากขึ้น 

การวิเคราะห์ TOWS Matrix

เมื่อน�าปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอกท่ีได้จากการวิเคราะห์ SWOT Analysis มาจับคู่กัน จะท�าให้เกิดเป็นการวิเคราะห์ของ 

TOWS Matrix (Bluebik, 2564)ได้ออกมาเป็นกลยุทธ์ 4 รูปแบบด้วยกัน ได้แก่

1.  กลยุทธ์เชิงรุก (SO) เป็นการจับคู่ระหว่าง Strength และ Opportunity (ใช้จุดแข็งร่วมกับโอกาส)

2.  กลยุทธ์เชิงแก้ไข (WO) เป็นการจับคู่ระหว่าง Weakness และ Opportunity (ใช้โอกาสลดจุดอ่อน) 

3.  กลยุทธ์เชิงป้องกัน (ST) เป็นการจับคู่ระหว่าง Strength และ Threat (ใช้จุดแข็งรับมืออุปสรรค)

4.  กลยุทธ์เชิงรับ (WT)เป็นการจับคู่ระหว่าง Weakness และ Threat (แก้ไขจุดอ่อนและเลี่ยงอุปสรรค)

เมื่อน�าผลที่ได้จากการวิเคราะห์มาสรุป เพื่อหาแนวทางในการก�าหนดกลยุทธ์ในการแก้ไขปัญหาสินเชื่อที่มีแนวโน้มลดลง  

จะได้เกณฑ์ในการพิจารณาหาแนวทางเลือกดังนี้ 

- สินเชื่อที่ลูกค้าใช้บริการคือสินเชื่อธุรกิจ ดังนั้นต้องมุ่งเน้นการน�าเสนอสินเชื่อธุรกิจ

- วัตถุประสงค์ในการขอสินเชื่อคือการค้าการลงทุน ดังนั้นต้องมุ่งเน้นสินเชื่อเพื่อการลงทุน

- สิ่งลูกค้าให้ความส�าคัญคือความสะดวกสบาย ดังนั้นธนาคารจะต้องอ�านวยความสะดวกในการใช้บริการให้ลูกค้าถึงที่อาศัย

- ลกูค้าต้องการความเอาใจใส่ ดแูลให้ค�าแนะน�า ดงันัน้ทางธนาคารต้องมกีารอบรมส่งเสรมิทกัษะทางการพดู การดแูลบรกิารลกูค้า

ตารางที่	1 แสดงการวิเคราะห์ในรูปแบบความสัมพันธ์แบบเมทริกซ์

 ปัจจัยภายใน

ปัจจัยภายนอก

จุดแข็ง S

1. เปิดให้บริการ 7 วัน 

2.  ผลติภณัฑ์สนิเชือ่และบริการทางการเงนิท่ีหลาก

หลาย 

3. อัตราดอกเบี้ย อัตราค่าธรรมเนียม และค่าใช้

จ่ายต่าง ๆ น้อยกว่าเมื่อเทียบกับธนาคารอื่น

4. ธนาคารมีชื่อเสียงและภาพลักษณ์ที่ดี

จุดอ่อน W

1. ภาพลักษณ์ไม่ทันสมัยเมื่อเทียบกับธนาคารพาณิชย์

2.  ผลิตภัณฑ์บางส่วนเป็นเพียงตัวแทนในการให้บริการ

3.  ระยะเวลาในการท�างานหลังปิดบริการมีเวลาจ�ากัด

4.  การรวบรวมเอกสารการขอกู้สินเชื่อมีความจ�าเป็นต้อง

ครบถ้วนสมบูรณ์

5.  จ�านวนพนักงานด้านสินเชื่อท่ีมีจ�านวนน้อยเมื่อเทียบกับ

ปริมาณงานสินเชื่อ

โอกาส O

1. ความต้องการกู้สินเชื่อมีเพิ่มมากขึ้นจาก

สถานการณ์แพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 

2. เกิดการเปล่ียนแปลงด้านพฤติกรรมและ

ทัศนคติในการท�าธุรกรรมทางการเงิน

3. เทคโนโลยทีางการเงนิเข้ามามบีทบาทมาก

ขึ้น

กลยุทธ์เชิงรุก (SO Strategy) 

1. การเจาะตลาด การออกพ้ืนทีเ่ชญิชวนประชาสมัพนัธ์ 

ผลิตภัณฑ์สินเชื่อ ในแหล่งชุมชน

2. การพฒันาการบรกิารด้านสนิเชือ่ทีท่นัสมยั เช่น

การยื่นค�าขอกู้ผ่านโทรศัพท์มือถือ

กลยุทธ์เชิงแก้ไข (WO Strategy)

1. การเพ่ิมประสิทธภิาพในการให้บริการโดยเทคโนโลยดีจิทิลั

ที่ทันสมัยเช่นการตรวจอบเอกสารผ่านแอพพลิเคชั่นของ

ธนาคาร
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อุปสรรค T

1. การติดต่อลูกค้าสินเชื่อหลังปิดบริการ

สาขามีเวลาเพียง 1 ชั่วโมง 

2.  การแข่งขันด้านสนิเชือ่ท่ีรนุแรงกับสถาบัน

การเงินอื่น

กลยุทธ์เชิงป้องกัน (ST Strategy) 

1. การพัฒนาการเข้าถึงข้อมูลลูกค้าให้มีความ

รวดเร็ว สะดวกสบาย มากยิ่งขึ้น

 

 กลยุทธ์เชิงรับ (WT Strategy)

1. การพฒันาและเพิม่ศกัยภาพการท�างานของพนักงานสาขา

  

อภิปรายผล	สรุปและข้อเสนอแนะ	

อภิปรายผลการวิจัย

วตัถปุระสงค์ที	่1 เพือ่ศกึษาสาเหตขุองปัญหายอดสนิเชือ่ทีม่แีนวโน้มลดลงของธนาคารออมสนิสาขาบิก๊ซตีาก ผลการศกึษาพบว่า 

สาเหตุของปัญหาคือภาพลักษณ์ของธนาคารออมสินยังดูไม่ทันสมัย การบริการที่ไม่เข้าถึงกลุ่มลูกค้าเมื่อเทียบกับธนาคารพาณิชย์ในสายตา

ลกูค้า ผลติภณัฑ์บางส่วนของธนาคารยงัเป็นเพยีงตวัแทนในการให้บรกิารเท่านัน้ การเข้าถงึลูกค้ายงัท�าได้ไม่เพยีงพอ และมเีวลาในการปฏบิตัิ

งานทีจ่�ากดั เอกสารทีใ่ช้ในการพจิารณาสนิเชือ่มหีลายส่วนซึง่ส่วนมากไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ ซ่ึงเสียเวลาในการรวบรวมใหม่ประกอบกบัจ�านวน

พนักงานด้านสินเชื่อที่มีจ�านวนน้อยเมื่อเทียบกับปริมาณงานสินเชื่อ ส่งผลต่อยอดการอนุมติมีจ�านวนน้อย 

วัตถุประสงค์ที่	2 เพื่อศึกษาแนวทางแก้ไขปัญหายอดสินเชื่อที่มีแนวโน้มลดลงของธนาคารออมสิน สาขาบิ๊กซีตาก น�าผลที่ได้จาก

การวเิคราะห์ TOWS Matrix มาสร้างเป็นกลยทุธ์เพือ่หาแนวทางส�าหรบัการแก้ไขปัญหายอดสนิเชือ่ทีม่แีนวโน้มลดลง สรปุคอื น�าเทคโนโลยี

ทีท่นัสมยัเข้ามาใช้ในการประชาสัมพนัธ์และอ�านวยความสะดวกให้แก่ลูกค้า น�าเสนอผลติภณัฑ์สินเช่ือทีต่รงกบัความต้องการ การพฒันาและ

เพิ่มศักยภาพในการให้บริการลูกค้าถึงที่อาศัย 

ดัชนีชี้วัดความส�าเร็จ 

สามารถวัดได้จากยอดสินเชื่อก่อนและหลังการใช้แนวทางแก้ไขปัญหา ระหว่างปี 2563 กับปี 2564 ที่ธนาคารออมสินบิ๊กซีตาก

สามารถท�าได้ ก�าหนดเป็นยอดเป้าหมายปี 2564 ดังนี้ 

 1.  จ�านวนยอดสนิเชือ่ คอืการวัดจ�านวนยอดสนิเชือ่ทีธ่นาคารออมสนิสาขาบิก๊ซตีากสามารถท�าได้ว่ามจี�านวนมากน้อยเท่าไร 

เป็นการช้ีวัดความส�าเร็จของสาขา ในกรณีท่ีต้องการชี้วัดความส�าเร็จรายบุคคล สามารถวัดได้จากจ�านวนครั้งในการออกพื้นที่เชิญชวน

ประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์สินเชื่อและการให้บริการด้านสินเชื่อในแหล่งชุมชนของพนักงานสาขาแต่ละบุคคล รวมกับจ�านวนยอดสินเชื่อที่

สามารถท�าได้หรือจ�านวนผู้ใช้บริการ โดยตั้งเป้าหมายที่ยอดเพิ่มขึ้นร้อยละ 50 จากปี 2563

  2. งบประมาณในการประชาสัมพันธ์และให้บริการสินเช่ือเต็มรูปแบบนอกสถานที่ตามแหล่งชุมชนว่ามีจ�านวนเท่าไร 

มากหรือน้อยกว่าที่ต้ังไว้ เม่ือน�ามาเปรียบเทียบกับยอดสินเชื่อที่เพิ่มขึ้นกับงบประมาณที่ใช้ไปจะท�าให้เห็นผลส�าเร็จว่ามีความคุ้มค่าหรือไม่ 

โดยตั้งเป้าหมายที่ ไม่เกิน ร้อยละ 80 ของงบประมาณที่ตั้งไว้

สรุปผลการวิจัย

แนวทางทีใ่ช้ในการแก้ปัญหายอดสินเชือ่ทีม่แีนวโน้มลดลงของธนาคารออมสินสาขาบิก๊ซตีาก คอื การประชาสัมพนัธ์และให้บรกิาร

สินเชื่อเต็มรูปแบบนอกสถานที่ตามแหล่งชุมชน เนื่องจากเป็นแนวที่ที่ใช้งบประมาณในการด�าเนินงานต�่าที่สุด คืองบประมาณ 57,600 บาท

ต่อปี และมปีระสทิธภิาพสอดคล้องกบัผลการวเิคราะห์จากแบบสอบถาม โดยการมองหากลุม่ลกูค้าใหม่ทีจ่ะมาเป็นลกูค้าด้านสนิเชือ่ มุง่เน้น

ไปที่อาชีพเกษตรกร ค้าขาย และรับจ้างทั่วไป เพื่อสนับสนุนตามนโยบายของทางรัฐบาล น�าเสนอผลิตภัณฑ์สินเชื่อใหม่ให้เป็นที่รู้จักเพิ่มมาก

ขึ้น ในกลุ่มบุคคลอื่นที่ไม่ใช่ลูกค้าปัจจุบันของธนาคาร ส่วนใหญ่มีวัตถุประสงค์การกู้สินเชื่อเพื่อประกอบการค้าการลงทุน ทางธนาคารต้อง

ก�าหนดเป้าหมายกลุ่มลูกค้าใหม่ เพื่อเป็นการเพิ่มฐานลูกค้าจากสถาบันการเงินอื่นให้มาเป็นลูกค้าของธนาคารออมสิน และการท่ีพนักงาน

สาขาออกพ้ืนที่เชิญชวนประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์สินเชื่อและให้บริการด้านสินเช่ือแบบเต็มรูปแบบ จะส่งผลให้ประชาชนมีความรู้สึกท่ีดีต่อ

ธนาคารออมสิน เป็นการแสดงให้เห็นถึงความใส่ใจดูแลน�าผลประโยชน์ที่ประชาชนควรได้รับมาน�าเสนอถึงที่ สามารถยื่นขอกู้สินเชื่อ ช�าระ

เงนิสนิเชือ่และฝากเงนิได้ง่าย ท�าให้รูส้กึเข้าถึงได้ง่ายมากขึน้กว่าการมาท�าใช้บริการทีส่าขา นอกจากนีส้ามารถมองเหน็ถึงโอกาสในการเสนอ

ผลิตภัณฑ์ที่ตรงกับความต้องการของลูกค้า เนื่องจากได้สัมผัสความเป็นอยู่การด�ารงชีพของประชาชนที่มีความต้องการทางด้าน
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ข้อเสนอแนะ

จากการศึกษาพบว่า สินเชื่อธนาคารมีหลายประเภทขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ที่ทางลูกค้าต้องการว่าจะยื่นกู้สินเชื่อประเภทใด  

ซึ่งการขอกู้สินเชื่อนั้นผู้ประสงค์จะขอกู้ต้องเตรียมตัวและข้อมูลที่ใช้ในการพิจารณาอนุมัติสินเชื่อ อาทิเช่นเอกสารรายรับรายจ่าย งบกระแส

เงินสดของกิจการ งบก�าไรขาดทุน และประวัติข้อมูลส่วนตัวให้พร้อม เพราะล้วนแต่มีความส�าคัญในการพิจารณาสินเช่ือทั้งสิ้น ถึงแม้จะ

ประกอบไปด้วยปัจจัยท้ังภายในและภายนอกต่าง ๆ ถ้าผู้กู้มีคุณสมบัติตามเกณฑ์ที่ธนาคารก�าหนดหรือสอดคล้องกับสินเชื่อประเภทนั้น  

เชื่อว่าในการขอกู้ลูกค้าแต่ละรายจะไม่มีปัญหาในการพิจารณาสินเชื่ออย่างแน่นอน 
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บทคัดย่อ	

การศึกษาครัง้นีม้วัีตถปุระสงค์เพือ่ศึกษาปัจจยัท่ีมผีลต่อการจ่ายเงนิปันผลของบรษิทัจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย 

กรณศีกึษา กลุม่อตุสาหกรรมบรกิาร ธรุกจิการแพทย์ กลุม่ตวัอย่างทีใ่ช้ในการศกึษาครัง้นี ้ได้แก่ บรษิทัจดทะเบยีนในกลุม่อุตสาหกรรมบรกิาร 

ธุรกิจการแพทย์ ปี 2546-2562 จ�านวน 20 บริษัท ส่วนการวิเคราะห์สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ใช้ค่าเฉล่ีย (Mean)  

ส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) และการวเิคราะห์สมการถดถอยเชงิพหคูุณ (Multiple Regression Analysis) ผลการศกึษา 

พบว่า ขนาดของบริษัท และความสามารถในการท�าก�าไรของบริษัท มีผลในทิศทางเดียวกันกับการจ่ายเงินปันผลของบริษัทจดทะเบียนกลุ่ม

อตุสาหกรรมบรกิาร ธรุกจิการแพทย์ อย่างมนียัส�าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 ส่วนตวัแปรอืน่ ๆ  ได้แก่ สดัส่วนหนีส้นิ และอตัราการเตบิโตของ

บริษัท ไม่มีผลต่อการจ่ายเงินปันผลของบริษัทจดทะเบียนกลุ่มอุตสาหกรรมบริการ ธุรกิจการแพทย์

ค�าส�าคัญ: การจ่ายเงินปันผล ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กลุ่มอุตสาหกรรม ธุรกิจการแพทย์ 

Abstract 

The purposes of this study were to study the determinants of dividend payout of listed companies in Stock 

Exchange of Thailand : Evidence from health care sector of service industry. The sample group was consisted of 20 

companies in the health care sector of year 2003-2019. The descriptive statistics analysis was based on mean, 

standard deviation, and the statistical procedure used for analyzing data was multiple regression analysis. The results 

of this study showed that size and profitability had positively affected the dividend payout at 0.05 level of significance. 

For other variables, leverage and growth rate of the company did not affect the dividend payout of listed companies 

in the health care sector of service industry.

Keywords:	Dividend payout, Stock Exchange of Thailand (SET), Health Care Sector of Service Industry

บทน�า	

การจ่ายเงินปันผลเป็นเรื่องที่ทางด้านการเงินมีการถกเถียงกันอย่างต่อเน่ือง ซ่ึงทางบริษัทต้องมีการก�าหนดนโยบายการจ่าย

เงินปันผลที่เหมาะสม เน่ืองจากการตัดสินใจจ่ายเงินปันผลของบริษัทจะส่งผลกระทบต่อมูลค่าของบริษัท และผลการด�าเนินงานในอนาคต 

โดยผู้ถือหุ้นมีความต้องการเงินปันผลของบริษัท ในช่วงที่ผ่านมาได้มีนักวิจัยหลายท่านท�าการวิจัยในเรื่องนี้ และในประเทศต่าง ๆ  แต่จากผล

การศกึษาทีผ่่านมามคีวามแตกต่างเชิงประจกัษ์เกีย่วกบันโยบายการจ่ายเงนิปันผล เพราะบรษิทัของแต่ละประเทศ อาจจะมนีโยบายการจ่าย

เงนิปันผลทีแ่ตกต่างกนั รวมทัง้อาจจะมคีวามแตกต่างของสภาพแวดล้อม เศรษฐกจิมหภาค การพฒันาเศรษฐกจิ กฎระเบยีบ และระบบภาษี 

ที่ผ่านมามีการศึกษาทั้งในประเทศพัฒนาแล้ว และประเทศก�าลังพัฒนา รวมทั้งประเทศในตลาดเกิดใหม่ เช่น การศึกษาของ Putri Kartika 

Sari and Sigit Handoyo (2013), Claudiu Botoc and Marilen Pirtea (2014), Bahaa Awad (2015), Bassam Jaara, Hikmat 

Alashhab, and Osama Omar Jaara (2018) และ Yusuf (2019) ส�าหรับในประเทศไทยในช่วงที่ผ่านมาอัตราผลตอบแทนจากเงินปันผล
1 หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต, Faculty of Business Administration, Thonburi University, E-mail : nuthatai.ounok@gmail.com 
2 หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต, Faculty of Business Administration, Thonburi University, E-mail : soonl197@hotmail.com
3 นักวิชาการอิสระ, E-mail : chattharn@hotmail.com
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จากตลาดหลักทรัพย์ในประเทศไทยปรับตัวเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยในปี 2560 อัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลเท่ากับร้อยละ 2.70 และ

ในปี 2563 อัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลเท่ากับร้อยละ 3.32 (ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย, 2564) ซึ่งมีความน่าสนใจส�าหรับการ

ลงทุนของนกัลงทนุ ดังนัน้ผูวิ้จยัเหน็ว่าประเทศไทยในบรบิทของประเทศตลาดเกดิใหม่มคีวามสนใจทีจ่ะท�าการศกึษาเกีย่วกบัการจ่ายเงนิปันผล 

โดยในการศึกษาครั้งนี้มุ่งศึกษาในเรื่องของปัจจัยที่มีผลต่อการจ่ายเงินปันผลของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  

กรณีศึกษา กลุ่มอุตสาหกรรมบริการ ธุรกิจการแพทย์ เนื่องจากในช่วงที่ผ่านมาเป็นช่วงที่สถานการณ์ปกติ ยังไม่มีการระบาดของโรคไวรัส 

โควิด 19 ประกอบกับแนวโน้มการเติบโตของธุรกิจการให้บริการด้านสุขภาพ

วัตถุประสงค์	

การวจัิยครัง้นีม้วีตัถุประสงค์เพือ่ศกึษาปัจจัยทีม่ผีลต่อการจ่ายเงนิปันผลของบรษิทัจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย 

กรณีศึกษา กลุ่มอุตสาหกรรมบริการ ธุรกิจการแพทย์ ปี 2546-2562

การทบทวนวรรณกรรม	

ในการวิจัยครั้งนี้มีงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง และแบบจ�าลองในการวิจัย ดังนี้

งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

มกีารศกึษาหลากหลายทีเ่กีย่วข้องกบัการจ่ายเงนิปันผล โดยมท้ัีงในประเทศทีพ่ฒันาแล้ว หรอืประเทศก�าลังพฒันา รวมทัง้ประเทศ

เกิดใหม่ ซึ่งได้ผลการศึกษาที่แตกต่างกันไปตามบริบทของแต่ละประเทศ ดังนี้

Putri Kartika Sari and Sigit Handoyo (2013) ท�าการศึกษาเรื่องอิทธิพลของความสามารถในการท�าก�าไร สภาพคล่อง และหนี้

สินที่มีต่ออัตราส่วนการจ่ายเงินปันผลในบริษัทผู้ผลิตท่ีจดทะเบียนในตลาดหุ้นอินโดนีเซียในปี 2551-2553 กลุ่มตัวอย่างมีจ�านวน 102  

บรษัิท โดยไม่รวมบรษิทัการเงนิ ธนาคาร และประกนัภยั วธิกีารวเิคราะห์โดยใช้สมการถดถอยพหุคูณ ผลการศึกษาเมือ่แยกเป็นแต่ละตวัแปร 

พบว่า ความสามารถในการท�าก�าไรมอีทิธพิลเชิงบวกต่ออตัราการจ่ายเงนิปันผล อย่างมนียัส�าคญัทางสถติ ิโดยทีค่วามสามารถในการท�าก�าไร

ที่เพิ่มขึ้น จะท�าให้มีอัตราส่วนการจ่ายเงินปันผลเพิ่มขึ้นด้วย ในขณะที่สภาพคล่อง และหนี้สินไม่มีผลต่ออัตราการจ่ายเงินปันผล อย่างมีนัย

ส�าคญัทางสถติ ิแต่เมือ่รวมตวัแปรทัง้ 3 ตวัแปร พบว่า ความสามารถในการท�าก�าไร สภาพคล่อง และหนีส้นิมีผลต่ออตัราส่วนการจ่ายเงนิปันผล

ในบริษัทผู้ผลิตที่จดทะเบียนในตลาดหุ้นอินโดนีเซีย ต่อจากนั้นทางด้าน Claudiu Botoc and Marilen Pirtea (2014) ท�าการศึกษาเรื่อง

การจ่ายเงินผล ตัวขับเคลื่อนนโยบาย : หลักฐานจากประเทศเกิดใหม่ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพิจารณาตัวขับเคล่ือนของนโยบายการจ่าย

เงินปันผล เป็นการวิเคราะห์พฤติกรรมของบริษัท 2,636 บริษัท จาก 16 ประเทศเกิดใหม่ ตั้งแต่ปี 2546-2554 ใช้วิธีการประมาณค่า OLS 

และ GMM ผลการศึกษา พบว่า อัตราการจ่ายเงินปันผลเฉล่ียอยู่ที่ร้อยละ 3.22 โดยที่ประเทศอินเดียมีอัตราการจ่ายเงินปันผลต�่าที่สุด  

ร้อยละ 1.80 และประเทศซาอุดิอาระเบียสูงที่สุด ร้อยละ 5.96 ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า สภาพคล่องมีผลกระทบเชิงบวกต่อการจ่าย

เงินปันผล ในขณะที่ความต้องการเงินสดมีผลกระทบเชิงลบ โดยความต้องการเงินสดมีอิทธิพลอย่างมากต่อการจ่ายเงินปันผล และกระแส

เงินสดมีความส�าคัญกับบริษัท และจะสร้างความแตกต่างระหว่างความส�าเร็จและความล้มเหลวของบริษัทได้ เนื่องจากหากความต้องการ

เงินสดมากขึ้น บริษัทมีแนวโน้มที่จะจ่ายเงินปันผลน้อยลง ส่วนขนาดและการก�ากับดูแลกิจการมีผลต่อการจ่ายเงินปันผลที่สูงขึ้น การเติบโต

ของกิจการมีสัญญาณทางลบ และความสามารถในการท�าก�าไรมีสัญญาณทางบวก ในขณะที่วงจรชีวิต ความเสี่ยง และอัตราส่วนหนี้สินไม่มี

ผลกระทบต่อนโยบายการจ่ายเงินปันผล ซึ่งผลที่ได้สนับสนุนทฤษฎีกระแสเงินสด ต้นทุนตัวแทน และทฤษฎีส่งสัญญาณ ในขณะที่ตรงข้าม

กับทฤษฎีวงจรชีวิต โดยจะเห็นได้ว่าทฤษฎีกระแสเงินสดที่มีผลต่อการจ่ายเงินปันผล เนื่องมาจากสภาพคล่อง และการจัดการเงินสด  

ทั้งนี้ภาพรวมบริษัทจากประเทศเกิดใหม่มีรูปแบบการจ่ายเงินปันผลที่ค่อนข้างคล้ายคลึงกับบริษัทในประเทศที่พัฒนาแล้ว

นอกจากนี้ Bahaa Awad (2015) ท�าการศึกษาเรื่องปัจจัยที่ส่งผลต่อนโยบายการจ่ายเงินปันผลของตลาดหลักทรัพย์ในประเทศ

คูเวต โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยที่ก�าหนดนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทในตลาดหลักทรัพย์คูเวต (KSE) ซึ่งใช้ข้อมูลบริษัทที่

อยู่ในตลาดหลักทรัพย์ระหว่างปี 2554-2557 จ�านวน 56 บริษัท และท�าการวิเคราะห์ข้อมูลโดยสมการถดถอยเชิงพหุคูณ ผลการศึกษา 

พบว่า ปัจจัยที่มีผลต่อนโยบายการจ่ายเงินปันผลมาจากความสามารถในการท�าก�าไร สัดส่วนหนี้สิน ระดับความเสี่ยง และขนาดของบริษัท 

ผลการศึกษา พบว่า สนับสนุนทฤษฎีความสามารถในการท�าก�าไร และทฤษฎีต้นทุนตัวแทน ดังนั้นในการศึกษาครั้งนี้สามารถน�าไปประยุกต์

ใช้กับตลาดที่ก�าลังพัฒนาได้ ต่อจากนั้นมี Bassam Jaara, Hikmat Alashhab, and Osama Omar Jaara (2018) ท�าการศึกษาเรื่องปัจจัย

ที่ก�าหนดนโยบายการจ่ายเงินปันผลส�าหรับบริษัทที่ไม่ใช่สถาบันการเงินในประเทศจอร์แดน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยที่ก�าหนด

นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทจ�านวน 100 บริษัท ในช่วงปี 2548-2559 ผลการศึกษา พบว่า ขนาดของบริษัท และอัตราผลตอบแทน
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ของส่วนผู้ถือหุ้น มีผลทางบวกและมีนัยส�าคัญทางสถิติต่อการจ่ายเงินปันผล รวมทั้งบริษัทที่มีความสามารถในการท�าก�าไรสูง สามารถจ่าย

เงนิปันผลได้มากกว่า นอกจากนีก้ารจ่ายเงนิปันผลทีผ่่านมา มผีลทางบวก และมนียัส�าคญัทางสถติ ิซึง่มแีนวโน้มทีก่ารจ่ายเงนิปันผลมทีศิทาง

ทีด่ขีึน้กว่าทีเ่คยจ่าย ส่วนความเสีย่งมีผลทางลบต่อการจ่ายเงนิปันผล ทัง้นีผ้ลทีไ่ด้จากการศกึษาครัง้นีข้ึน้กบัทฤษฎทีีเ่กีย่วกบัเงนิปันผล ทฤษฎี

เงินในมือ ทฤษฎีล�าดับขั้น ปัญหาตัวแทน และทฤษฎีส่งสัญญาณ และยังมี Yusuf (2019) ท�าการศึกษาเรื่องปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อนโยบายการ

จ่ายเงินปันผลของบริษัทที่อยู่ในตลาดหลักทรัพย์ประเทศไนจีเรีย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจจ่ายเงินปันผล

ของบริษัทจดทะเบียนในประเทศไนจีเรีย จ�านวน 299 บริษัท ซึ่งท�าการเปรียบเทียบการตัดสินใจจ่ายเงินปันผลในช่วงก่อนวิกฤต วิกฤต และ

หลังวิกฤต ใช้การวิเคราะห์สหสัมพันธ์และการวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุคูณ โดยท�าการศึกษารวมระยะเวลา 13 ปี ตั้งแต่ปี 2545-2557 

ผลการศกึษา พบว่า สภาพคล่องและโอกาสในการเตบิโต ส่งผลต่อการจ่ายเงนิปันผลของทัง้ 3 ช่วง ซึง่ผลการศึกษาดงักล่าวเป็นการสนบัสนนุ

ทฤษฎีตัวแทน ทฤษฎีล�าดับขั้น และทฤษฎีการส่งสัญญาณ 

แบบจ�าลองที่ใช้ในการวิจัย 

การวิจัยครั้งน้ีผู้วิจัยได้น�าแนวคิดและทฤษฎีตัวแทน (Agency Theory) ของ Jensen and Meckling (1976) ทฤษฎีล�าดับ 

ขั้น (The Pecking Order Theory) ของ Myers (1984) และ Myers and Majluf (1984) และทฤษฎีการส่งสัญญาณ (Signal Theory) 

ของ Miller and Modigliani (1961) รวมทั้งงานวิจัยที่เกี่ยวข้องมาสร้างแบบจ�าลอง ดังนี้
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โดยตัวแปรตาม ได้แก่ 

 Dividend Yield คือ อตัราผลตอบแทนจากเงนิปันผล (ร้อยละ) วดัจากอตัราส่วนระหว่างมลูค่าเงนิปันผลต่อหุน้หารด้วยราคา

ซื้อขายต่อหุ้น คูณ 100 

ตัวแปรอิสระ ได้แก่ 

 Leverage คือ สัดส่วนหนี้สินของบริษัท (เท่า) วัดจากอัตราส่วนหนี้สินรวมต่อสินทรัพย์รวม 

 Size คือ ขนาดของบริษัท วัดจาก Natural Logarithm สินทรัพย์รวม 

 Profitability คอื ความสามารถในการท�าก�าไรของบรษิทั (ร้อยละ) วดัจากอตัราผลตอบแทนต่อสนิทรพัย์ (Return on Assets: 

ROA) มาจากก�าไรสุทธิหารด้วยสินทรัพย์รวม คูณ 100 

 Growth คือ อัตราการเติบโตของบริษัท (ร้อยละ) วัดจากอัตราการเปลี่ยนแปลงของยอดขายในปีปัจจุบันลบด้วยยอดขายใน

ปีก่อนหน้า หารด้วยยอดขายในปีก่อนหน้า คูณ 100 

 b คือ ค่าสัมประสิทธิ์ (Coefficient) ของตัวแปรจากสมการ 

 i คือ ล�าดับบริษัทของข้อมูล 

 t คือ ล�าดับปีของข้อมูล 

	 α คือ ค่าความคลาดเคลื่อน

วิธีการด�าเนินงาน	

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กลุ่มอุตสาหกรรมบริการ ธุรกิจการ

แพทย์ ตั้งแต่ปี 2546-2562 จ�านวน 24 บริษัท ส่วนกลุ่มตัวอย่างในการศึกษาครั้งนี้ คือ บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ 

กลุ่มอุตสาหกรรมบริการ ธุรกิจการแพทย์ และเป็นบริษัทที่มีการจ่ายเงินปันผลในรูปแบบของเงินสดเท่าน้ัน ซ่ึงท�าการตัดบริษัทในกลุ่ม

อุตสาหกรรมบริการ ธุรกิจการแพทย์ออกไป จ�านวน 4 บริษัท เนื่องจากเข้าตลาดหลักทรัพย์เพียงแค่ 1-2 ปี ท�าให้มีข้อมูลไม่เพียงพอส�าหรับ

การวิเคราะห์ ดังนั้นการศึกษาครั้งนี้เหลือกลุ่มตัวอย่างเพียง 20 บริษัทเท่านั้น 

การวิเคราะห์ข้อมูล 

ในการศึกษาครั้งนี้ผู้วิจัยแบ่งการวิเคราะห์ข้อมูลออกเป็น 2 ส่วน ดังนี้ 1. การวิเคราะห์สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) 

เป็นการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) เพื่อให้ทราบถึงลักษณะข้อมูลทางการ

เงินของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่อยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรมบริการ ธุรกิจการแพทย์ รวมทั้งข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับ

ตัวแปรแต่ละตัวที่จะน�าไปใช้ในการวิเคราะห์ขั้นต่อไป และ 2. การวิเคราะห์สถิติเชิงปริมาณ (Quantitative Analysis) ท�าการทดสอบ

สมมติฐาน โดยใช้การวิเคราะห์สมการถดถอยเชิงพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) ก�าหนดนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
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การเก็บรวบรวมข้อมูล 

การศึกษาครั้งนี้ใช้วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) โดยเก็บรวบรวมข้อมูลท่ีได้ทั้งหมดจากฐานข้อมูล 

SETSMART จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) ปี 2546-2562 รวม 17 ปี ที่อยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรมบริการ ธุรกิจการแพทย ์

ซึง่มีขัน้ตอนในการเกบ็รวบรวมข้อมูลตวัแปรในแบบจ�าลอง ดงันี ้1. พจิารณาข้อมลูของตวัแปรต่าง ๆ  ทีอ่ยูใ่นแบบจ�าลอง ส่วนใหญ่เป็นข้อมลู

ทางด้านการเงนิทีค่าดว่าจะมผีลต่อการจ่ายเงนิปันผล ได้แก่ สินทรพัย์รวม สดัส่วนหนีส้นิของบรษัิท อตัราผลตอบแทนต่อสินทรพัย์ และอตัรา

ผลตอบแทนจากเงินปันผล และ 2. หลังจากที่ได้ข้อมูลด้านการเงินครบถ้วนท้ัง 261 ค่าสังเกต ผู้วิจัยท�าการพิจารณาข้อมูลบางค่าสังเกต 

(Observations) ที่มีค่าผิดปกติ (Outlier) เนื่องจากจะท�าให้การวิเคราะห์ข้อมูลมีความเอนเอียง ดังนั้นผู้วิจัยได้ท�าการตัดข้อมูลในส่วนที่เกิด

ค่าผิดปกติออกไปจ�านวน 23 ค่าสังเกต ท�าให้สุดท้ายแล้วจะเหลือค่าสังเกตทั้งหมด 238 สังเกต 

ผลการวิจัย	

ลักษณะข้อมูลทางการเงินของกลุ่มตัวอย่าง 

กลุม่ตวัอย่างมสีนิทรพัย์รวมเฉลีย่ จ�านวน 7,399.55 ล้านบาท สดัส่วนหนีสิ้นเฉล่ีย เท่ากบั 0.85 เท่า อตัราผลตอบแทนต่อสนิทรพัย์

เฉลี่ยร้อยละ 11.97 และอัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลเฉลี่ยร้อยละ 1.97

การทดสอบสมมติฐาน 

ในการศกึษาครัง้นีไ้ด้ท�าการตรวจสอบข้อตกลงเบือ้งต้นในเรือ่งค่าความคลาดเคล่ือนของตวัแปรเป็นอสิระต่อกัน และการตรวจสอบ

ในภาวะร่วมเส้นตรงพหุ (Multicollinearity) พบว่า ตัวแปรอิสระทั้ง 4 ตัวแปรเป็นไปตามภาวะร่วมเส้นตรงพหุ เมื่อพิจารณาจากค่าของ 

Tolerance และ VIF พบว่า มีค่า Tolerance > 0.1 และ VIF < 10 ซึ่งผ่านข้อตกลงเบื้องต้นนี้

ส่วนผลการทดสอบสมมติฐาน ด้วยแบบจ�าลองสมการถดถอยเชิงพหุคูณ พบว่า ตัวแปรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้สามารถอธิบายการ

จ่ายเงินปันผลได้ร้อยละ 39.30 โดยความสามารถในการท�าก�าไรของบริษัท และขนาดของบริษัท มีผลในทิศทางเดียวกับการจ่ายเงินปันผล

ของบรษิทัจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย กลุม่อตุสาหกรรมบรกิาร ธรุกจิการแพทย ์อย่างมนียัส�าคญัทางสถติิที่ระดบั 0.05 

ส่วนตวัแปรอืน่ ๆ  ได้แก่ สดัส่วนหนีส้นิ และอตัราการเตบิโตของบรษิทั ไม่มผีลต่อการจ่ายเงนิปันผลของบรษิทัจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย์

แห่งประเทศไทย กลุ่มอุตสาหกรรมบริการ ธุรกิจการแพทย์

ตารางที่	1 การวิเคราะห์เชิงปริมาณ โดยใช้แบบจ�าลองสมการถดถอยเชิงพหุคูณ 

ตัวแปรพยากรณ์ Coefficient Std. Error t-test p-value Collinearity Statistics

Tolerance VIF

ค่าคงที่ (Constant) 3.06 3.01 1.02 0.31

สัดส่วนหนี้สิน (Leverage) -0.48 0.75 -0.63 0.53 0.73 2.36

ขนาดของบริษัท (Size) 0.16 0.22 0.72* 0.04 0.69 2.37

ความสามารถในการท�าก�าไรของบริษัท 

(Profitability)

0.18 0.05 4.02* 0.00 0.86 2.16

อัตราการเติบโตของบริษัท (Growth) -0.02 0.02 -1.22 0.22 0.98 2.02

R2 = 0.528, Adj R2 = 0.393 

* มีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

ตัวแปรอิสระ คือ อัตราผลตอบแทนจากเงินปันผล

อภิปรายผล	และข้อเสนอแนะ	

การศึกษาเรื่องปัจจัยท่ีมีผลต่อการจ่ายเงินปันผลของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กรณีศึกษา 

กลุม่อตุสาหกรรมบรกิาร ธุรกจิการแพทย์ พบว่า ความสามารถในการท�าก�าไรของบรษิทั และขนาดของบรษิทั มผีลต่อการจ่ายเงนิปันผลของ

บริษัท อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ เมื่อพิจารณาค่าสัมประสิทธิ์ของความสามารถในการท�าก�าไร
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ของบรษัิท มค่ีาเป็นบวก หมายความว่า ความสามารถในการท�าก�าไรของบรษิทัมผีลในทศิทางเดยีวกบัการจ่ายเงนิปันผลของบรษิทัจดทะเบยีน

ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กลุ่มอุตสาหกรรมบริการ ธุรกิจการแพทย์ อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 แสดงให้เห็นว่าบริษัท

ทีม่คีวามสามารถในการท�าก�าไรสงู จะมกีารจ่ายเงนิปันผลได้มากกว่าบริษทัทีม่คีวามสามารถในการท�าก�าไรต�า่ ส่วนค่าสมัประสทิธิข์องขนาด

ของบริษัท มีค่าเป็นบวก หมายความว่า ขนาดของบริษัทมีผลในทิศทางเดียวกับการจ่ายเงินปันผลของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์

แห่งประเทศไทย กลุ่มอุตสาหกรรมบริการ ธุรกิจการแพทย์ อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 แสดงให้เห็นว่าบริษัทที่มีขนาดใหญ่ 

จะมีการจ่ายเงินปันผลได้มากกว่าบริษัทที่มีขนาดเล็ก ทั้งนี้ความสามารถในการท�าก�าไรมีผลในทิศทางเดียวกับการจ่ายเงินปันผล สอดคล้อง

กับงานวิจัยของ Putri Kartika Sari and Sigit Handoyo (2013) Claudiu Botoc and Marilen Pirtea (2014) และ Bassam Jaara, 

Hikmat Alashhab, and Osama Omar Jaara (2018) ซึ่งผลการศึกษาที่ผ่านมา พบว่า ความสามารถในการท�าก�าไรส่งผลต่อการจ่าย

เงินปันผลในทิศทางบวก ส่วนขนาดของบริษัทมีผลในทิศทางเดียวกับการจ่ายเงินปันผล สอดคล้องกับงานวิจัยของ Claudiu Botoc and 

Marilen Pirtea (2014) และ Bassam Jaara, Hikmat Alashhab, and Osama Omar Jaara (2018) ซึ่งผลการศึกษาที่ผ่านมา พบว่า 

ขนาดของบริษัทส่งผลต่อการจ่ายเงินปันผลในทิศทางบวก

ส่วนตวัแปรอืน่ ๆ  ได้แก่ สดัส่วนหนีส้นิของบริษทั และอัตราการเตบิโตของบรษิทัไม่มผีลต่อการจ่ายเงนิปันผลของบรษิทัจดทะเบยีน

ในตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย กลุม่อตุสาหกรรมบรกิาร ธรุกจิการแพทย์ ส�าหรบัการศึกษาครัง้นีพ้บว่าสดัส่วนหนีส้นิของบริษัทมผีลใน

ทิศทางลบกับการจ่ายเงินปันผล สอดคล้องกับการศึกษาของ Putri Kartika Sari and Sigit Handoyo (2013) ส่วนอัตราการเติบโตของ

บริษัท มีผลในทิศทางลบกับการจ่ายเงินปันผล สอดคล้องกับการศึกษาของ Myers (1984), Myers and Majluf (1984) 

จากผลการศึกษาในครัง้นีส้อดคล้องกบัทฤษฎตัีวแทน ทฤษฎลี�าดบัขัน้ และทฤษฎกีารส่งสญัญาณ ซึง่จะเหน็ได้ว่าผลการศึกษาท่ีได้

เหมือนและคล้ายคลึงกับการศึกษาที่ผ่านมา แต่ยังมีบางตัวแปรที่ไม่มีผลต่อการจ่ายเงินปันผล ได้แก่ สัดส่วนหนี้สินของบริษัท และอัตราการ

เตบิโตของบรษัิท อาจจะเป็นปัจจยัในการจ่ายเงนิปันผลของบรษิทัจดทะเบยีนอืน่ ๆ  แต่ยงัไม่ใช่บรบิทในประเทศไทย และไม่ใช่บริษัทในกลุม่

อุตสาหกรรมบริการ ธุรกิจการแพทย์

ข้อเสนอแนะ

1.		 ข้อเสนอแนะส�าหรับการน�าไปประยุกต์ใช้

 จากผลการศกึษาจะเหน็ได้ความสามารถในการท�าก�าไรของบรษิทั และขนาดของบรษิทั มผีลต่อการจ่ายเงนิปันผลของบรษัิท 

ซึ่งหากนักลงทุนต้องการลงทุนในกลุ่มอุตสาหกรรมบริการ ธุรกิจการแพทย์ สามารถพิจารณาจากทั้งสองปัจจัยนี้ได้ในเบื้องต้น แต่อย่างไร

ก็ตามนักลงทุนจะต้องศึกษาเพิ่มเติมนอกเหนือจากปัจจัยพื้นฐานที่กล่าวมาข้างต้น อันได้แก่ ปัจจัยทางเทคนิค เพื่อให้ได้การลงทุนที่มีความ

เหมาะสมในจังหวะเวลา

 นอกจากนีจ้ากผลการศกึษาจะเหน็ได้ว่าสดัส่วนหนีส้นิของบรษิทั และอตัราการเตบิโตของบรษิทัไม่มผีลต่อการจ่ายเงินปันผล

ของบรษัิทจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย กลุ่มอตุสาหกรรมบรกิาร ธรุกจิการการแพทย์กต็าม แต่ค่าสัมประสิทธิข์องตวัแปร

สัดส่วนหนี้สิน และอัตราการเติบโตของบริษัทมีทิศทางตรงกันข้ามกับการจ่ายเงินปันผล โดยนักลงทุนควรที่จะต้องศึกษาภาระหน้ีสินของ

บริษัทในหุ้นกลุ่มอุตสาหกรรมบริการ ธุรกิจการแพทย์ด้วย ถ้าหากเงินลงทุนของบริษัทมีไม่เพียงพอก็อาจจะมีการก่อหนี้จากภายนอกได้  

จะส่งผลต่อการจ่ายเงินปันผลในอนาคตด้วยเช่นกนั ส�าหรบัอตัราการเตบิโตของบรษิทั ไม่มผีลต่อการจ่ายเงนิปันผลของบรษิทัจดทะเบยีนใน

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กลุ่มอุตสาหกรรมบริการ ธุรกิจการแพทย์ โดยถ้าบริษัทมีอัตราการเติบโตมากขึ้น บริษัทอาจจะเพิ่มการ

ลงทุนในอนาคต จึงมีโอกาสที่บริษัทจะจ่ายเงินปันผลลดลง เนื่องจากหากมีการขยายธุรกิจในอนาคต เงินลงทุนที่ใช้ในการลงทุนของบริษัทที่

อยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรมบริการ ธุรกิจการแพทย์นี้จะค่อนข้างอยู่ในระดับสูง และอาจจะมีผลต่อการจ่ายเงินปันผลของบริษัท 

2.		 ข้อเสนอแนะส�าหรับการท�าวิจัยต่อไป

 ในการศึกษาครั้งต่อไป ควรมีการศึกษาตัวแปรอ่ืน ๆ ที่อาจจะส่งผลต่อการจ่ายเงินปันผล เช่น กระแสเงินสดในบริษัท  

การกระจายส่วนของเจ้าของ มูลค่าตามราคาตลาด อัตราผลตอบแทนส่วนของผู้ถือหุ้น เงินปันผลในปีที่แล้ว ความเสี่ยง เป็นต้น หรือจะเป็น

ปัจจยัทางด้านเศรษฐกจิทีส่�าคญั เช่น อตัราการขยายตวัทางเศรษฐกจิ (GDP) ราคาน�า้มนั อตัราเงนิเฟ้อ ค่าเงนิบาท และอตัราดอกเบีย้ เป็นต้น 

นอกจากน้ีควรจะท�าการศึกษาในกลุ่มอื่น ๆ ท่ีมีอยู่ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย นอกเหนือจากกลุ่มอุตสาหกรรมบริการ ธุรกิจการ

แพทย์ เนื่องจากอาจจะได้ผลการศึกษาที่อาจจะเหมือนหรือแตกต่างจากงานวิจัยครั้งนี้ รวมทั้งตัวแปรตามมีหลายวิธีในการค�านวณ เพื่อเป็น

ตัวแทนการจ่ายเงินปันผล โดยในการศึกษาครั้งนี้ใช้อัตราผลตอบแทนจากเงินปันผล ในการศึกษาครั้งต่อไปควรที่ใช้วิธีอื่น ๆ เช่น อัตราการ

จ่ายเงินปันผล หรือการจ่ายปันผลที่เป็นหุ้นไม่ใช่ตัวเงิน เป็นต้น ซึ่งผลการศึกษาที่ได้อาจจะเหมือนหรือแตกต่างจากการใช้วิธีในการวิจัยครั้งนี้
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บทบาทของการเติบโตทางเศรษฐกิจต่อการก่อหนี้สาธารณะของประเทศไทย

Role of economic growth on public debt of Thailand 
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บทคัดย่อ

การก่อหนี้สาธารณะเป็นเครื่องมือทางการคลังที่รัฐบาลใช้ในการแก้ปัญหาเศรษฐกิจ รัฐบาลจะก่อหนี้จากการตั้งงบประมาณราย

จ่ายที่มากกว่าหลายได้ ซึ่งการก่อหนี้ควรเป็นปัจจัยที่ก�าหนดการเติบโตทางเศรษฐกิจ อย่างไรก็ตามความสัมพันธ์ในทิศทางตรงข้ามสามารถ

เกิดขึ้นได้ในกรณีที่ประเทศมีข้อจ�ากัดทางการคลัง โดยการการศกึษาบทความวจิยัเรือ่ง บทบาทของการเตบิโตทางเศรษฐกจิต่อการก่อหนี้

สาธารณะของประเทศไทยมวัีตถปุระสงค์เพ่ือศกึษาบทบาทหนีส้าธารณะของประเทศไทย ใช้ข้อมลูรายเดอืนต้ังแต่ปี 2553 ถงึปี 2563 เป็นจ�านวน 

132 เดอืน โดยเคร่ืองมอืทีใ่นการทดสอบ ประกอบด้วย การทดสอบปัญหา Multicollinearity โดยใช้สถติ ิCorrelation การทดสอบความนิง่ของ

ตวัแปร โดยใช้ Unit Root Test การทดสอบความสมัพนัธ์เชงิดลุยภาพในระยะยาว (Cointegration Test) โดยวธิ ีJohansen test การทดสอบ

ความสมัพนัธ์ระยะสัน้ (ECM) และการทดสอบจากการประมาณค่าสมการแบบจ�าลองด้วยวิธีก�าลังสองน้อยที่สุด(OLS) ผลหลงัจากการศกึษา

พบว่า อตัราการเตบิโตของผลติภณัฑ์มวลรวมภายในประเทศไทยมอีทิธพิลต่อการเปล่ียนแปลงหนีส้าธารณะของประเทศไทยในทศิทางเดยีวกนั 

อย่างมนียัส�าคญัทางสถิต ิณ ระดบั 0.05 ส่วนปัจจยัอืน่ไม่มอีทิธพิลต่อการเปล่ียนแปลงหนีส้าธารณะ จากผลการศกึษากรณปีระเทศไทยการเตบิโต

ทางเศรษฐกจิเป็นตวัแปรน�าการก่อหนีส้าธารณะ

ค�าส�าคัญ	: การเติบโตทางเศรษฐกิจ หนี้สาธารณะ

Abstract

Public debt is tool of fiscal policy that government adopts to solve economic problems. Public debt is  

traditionally occurred when government expenditure greater than income which should act as independent variable 

to economic growth. However, the phenomenal may be happen in country with budget constraint. This research  

focuses on the role of economic growth in Thailand’s public debt. The objective of this study was to study the role 

of public debt in Thailand. The data from 2010 - 2020 for each month is 132 months. The testing tool consists of 

problem testing of multicollinearity using Correlation statistics, Variable stability test using Unit Root Test, Long-term 

equilibrium relationship Cointegration Test by Johansen test, short-term correlation test of Error Correction Model 

(ECM) and tests from estimating model equations using least squares method (OLS). The results after the study showed 

that the growth rate of GDP in Thailand has a positive direction influence on the change in Thailand’s public debt. 

Other factors have no influence on the change in public debt. Therefore in Thailand, economic growth was considered 

as leading indicator to public debt.

Keywords: Economic growth, Public Debt

1.		บทน�า

ประเทศไทยเป็นระบบเศรษฐกิจแบบเปิด ส่งผลให้การเจรญิเตบิโตทางด้านเศรษฐกจิมคีวามมัง่ค่ัง รวมไปถงึประชาชนคนในประเทศ

มีชีวิตความเป็นอยู่ท่ีดีด้วยเหตุผลเหล่าน้ีถือเป็นหน้าท่ีของรัฐบาลที่จะต้องบริหารดูแลคนและระบบเศรษฐกิจในประเทศ ซึ่งในการดูแลให้ดี

นัน้รฐับาลจะต้องท�าให้บรรลเุป้าหมายหรอืประสบความส�าเรจ็ในด้านการบรหิาร เช่น การจดัสรรงบประมาณและทรพัยากรให้มปีระสทิธภิาพ 

การกระจายได้ให้อย่างเท่าเทียม การรักษาเสถียรภาพและการสร้างความเจริญเติบโตทางด้านเศรษฐกิจ โดยรัฐจะต้องมีมาตรการทางด้าน

1,2  คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม Department of Business Economics, Faculty of Mahasarakham Business School, 

Mahasarakham University, 61010913049@msu.ac.th
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ค่าใช้จ่าย ด้านรายได้ ของรฐับาลทีต้่องมกีารจดัการ เพือ่ให้เกดิประโยชน์แก่ทัง้ประชาชนและประเทศอย่างมาก ทัง้นีก้ารกูย้มืเงนิของรฐับาล

เมื่อรัฐบาลมีรายได้ไม่เพียงพอกับรายจ่าย จึงจ�าเป็นต้องกู้เงินมาใชจ่าย แต่เดิมมักมีความรู้สึกเกี่ยวกับการก่อนหนี้ไปในทางที่ไม่ดี ใครมีหนี้

มากแสดงว่าฐานะทางการเงินไม่ดี ประเทศใดมีหนี้สินมากแสดงว่าฐานะทางเศรษฐกิจไม่มั่นคงและอาจล้มละลายได้ ปัจจุบันแนวคิดเหล่านี้

เริ่มเปลี่ยนไป ผู้ที่ด�าเนินธุรกิจเพียงเท่าที่มีทุนอยู่ ธุรกิจอาจไม่เจริญก้าวหน้า แต่ถ้ากู้เงินมาลงทุนขยายกิจการอย่างรอบคอบแล้วกิจการอาจ

เจริญก้าวหน้าจนสามารถช�าระหนี้คืนและขยายกิจการให้กว้างขวางยิ่งขึ้น ประเทศชาติก็เช่นกัน รัฐบาลของประเทศนั้นๆอาจมีความจ�าเป็น

ต้องใช้จ่ายเงินเพ่ือพัฒนาประเทศ การก่อหนี้สาธารณะของรัฐบาลจึงมีผลต่อเศรษฐกิจส่วนรวมของประเทศ (ส�านักบริหารหน้ีสาธารณะ : 

2564)

การใช้งบประมาณของรัฐบาลไทยมีรายได้ของรัฐบาลในปี พ.ศ. 2563 มูลค่า 2,731,000 ล้านบาท ส่วนรายจ่ายของรัฐบาล มูลค่า 

3,200,000 ล้านบาท แสดงว่ารัฐบาลมีการใช้จ่ายมากกว่ารายได้หรือเรียกว่า “งบประมาณขาดดุล” มาโดยตลอดเรื่อย ๆ จึงจ�าเป็นต้องน�า

รายรับจากเงินกู้ชดเชยการขาดดุล หรือรัฐบาลก่อหนี้สาธารณะมาใช้จ่าย ท�าให้ระดับหนี้สาธารณะหรือหนี้ที่เกิดจากการกู้ยืมของรัฐบาลใน

ประเทศไทยเพิ่มขึ้นทุกๆ ปี ซึ่งในปี พ.ศ. 2563 มีการก่อหนี้สูงที่สุดกว่าทุกปี มูลค่าถึง 7,848,155 ล้านบาท อีกทั้งในปี พ.ศ. 2563 อาจเกิด

จากสถานการณ์ โควิด 19 ท�าให้รัฐบาลต้องจ�าเป็นต้องก่อหนี้เพื่อที่จะรักษาสภาพคล่องจากสภาวะเศรษฐกิจถดถอยหรือมีมาตรการท่ีเกิด

ผลกระทบจากโควิด และจะเห็นได้ว่าประเทศไทยก�าลังเผชิญกับการเป็นเพิ่มขึ้นของหนี้สาธารณะอย่างต่อเนื่องทุกๆ ปี และมีแนวโน้มสูงขึ้น

ในอนาคตบวกกับประเทศไทยก�าลังเผชิญกับปัญหาหรือสถานการณ์ต่างๆที่จะส่งผลประทบต่อระบบเศรษฐกิจและการจัดสรรงบประมาณ

ของรฐับาลทีท่�าให้หนีส้าธารณะเพิม่ข้ึนเพือ่ทีจ่ะช่วยให้ประเทศขบัเคลือ่นและพฒันาให้เตบิโตและเกดิประโยชน์ทางเศรษฐกจิและสงัคมอย่าง

มีประสิทธิภาพ 

ดังนั้น จากสถานการณ์ที่ท�าให้รัฐบาลต้องก่อหนี้สาธารณะเกิดจากปัจจัยทางด้านใดที่เป็นตัวก�าหนดเพื่อให้หายข้อสงสัยจากการที่

กล่าวมาข้างต้นท�าให้ผู้ท�าการวิจัยมีความสนใจท่ีจะศึกษาถึงบทบาทของการเติบโตทางเศรษฐกิจต่อการก่อหนี้สาธารณะของประเทศไทย  

เพือ่ทีจ่ะได้รูแ้นวโน้มการต่อหนีส้าธารณะต่อไปในอนาคต เพือ่จะได้รูว่้าการก่อหนีส้าธารณะของประเทศไทยมผีลอย่างไรต่อประเทศท่ีจะก่อ

ให้เกิดการท�างานของรัฐบาลได้อย่างมีประสิทฺธิภาพต่อไป

วัตถุประสงค์

เพื่อศึกษาบทบาทหนี้สาธารณะของประเทศไทย

งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

ในการศึกษาคร้ังนี้เสนองานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับ บทบาทของการเติบโตทางเศรษฐกิจต่อการก่อหน้ีสาธารณะของประเทศไทย  

กัญญ์สุดา นิ่มอนุสสรณ์กุล, ชัยวัฒน์ นิ่มอนุสสรณ์กุล, อนัสปรีย์ ไชยวรรณ, กาญจนา โชคถาวร (2556) ศึกษาเกี่ยวกับการวิเคราะห์ผลกระทบ 

ของหนี้สาธารณะต่ออัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจด้วยวิธีการถดถอยแบบควอนไทล์ พบว่า หนี้สาธารณะมีผลกระทบทางลบต่ออัตรา

การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจในทุกกลุ่มประเทศ แต่บางกลุ่มประเทศอาจมีผลกระทบแค่บางช่วงของอัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ 

ด้วยวิธีการถดถอยโดยท่ัวไปแสดงให้เห็นขนาดของผลกระทบของหนี้สาธารณะต่ออัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ ไม่ได้ขึ้นอยู่กับระดับ

หนี้สาธารณะที่มีอยู่ของกลุ่มประเทศนั้น โดยกลุ่มประเทศที่มีผลกระทบมากที่สุด 3 อันดับแรก คือ กลุ่มประเทศอุตสาหกรรมใหม่  

กลุ่มประเทศเครือรัฐเอกราชและมองโกเลีย และกลุ่มประเทศที่มีผลกระทบรองลงมาอีก (อันดับที่ 3) คือ กลุ่มประเทศยุโรปกลางและตะวัน

ออก (กัญญ์สุดา นิ่มอนุสสรณ์กุล, 2556) 

มนูเีร๊าะ เจ๊ะอุมา, พนิจิ ดวงจนิดา (2558) ศกึษาเกีย่วกบัการบรหิารจดัการหนีส้าธารณะของรฐับาลไทย.” พบว่า ปัจจยัมีก่�าหนดการ

ก่อหนี้สาธารณะของรัฐบาลไทย ใช้ข้อมูลทุติยภูมิแบบอนุกรมเวลา ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2543 ถึงปี 2553 เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ 

ศกึษาความสมัพันธ์ใรรูปสมการถดถอย ปัญหา Autocorrelation ปัญหา Multicollinearity ทดสอบ Unit root tast ทดสอบ Cointegration 

และทดสอบ error-correction model ดังน้ันผลการทดสอบแสดงให้เห็นว่า รายจ่ายด้านการบริหารชุมชนและสังคม รายจ่ายประจ�า 

มีผลต่อการก่อหนี้สาธารณะของรัฐบาลไทย และมีความสัมพันธ์ระดับสูงกับการบริหารเศรษฐกิจ การจ่ายช�าระคืนต้นเงินกู้ และการจ่ายเงิน

เพือ่ลงทนุ ชีใ้ห้เหน็ว่ารฐับาล ให้ความส�าคญัในระบบสวสัดกิาร ระบบคุม้ครองสงัคม และรายจ่ายลงทนุในระยะยาว เพือ่ทีจ่ะท�าให้การเจรญิ

เติบโตทางด้านเศรษฐกิจและสังคม (ดวงจินดา, 2558)
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ข้อมูลและวิธีการศึกษา

จากข้อมูลผู้วิจัยได้ท�าการศึกษาเป็นข้อมูลอนุกรมเวลา (Time Series Data) ของการเปลี่ยนแปลงหนี้สาธารณะของประเทศไทย 

ซึ่งเป็นข้อมูลแบบทุติยภูมิ (Secondary Data) โดยกลุ่มตัวอย่างที่น�ามาศึกษาตั้งแต่ปี 2553 - 2563 ของแต่ละรายเดือน เป็นจ�านวน 132 

เดอืน โดยก�าหนดให้หนี้สาธารณะ(PuD) เป็นตัวแปรตาม ทีถู่กก�าหนดโดยตวัแปรอสิระ ได้แก่ อัตราการเติบโตของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายใน

ประเทศไทย(GRT) อตัราดอกเบีย้นโยบาย(PoD) อตัราแลกเปลีย่น(Exc) รายได้ของรฐับาล(Rev) ดชันกีารลงทนุภาคเอกชน(PII) และรายจ่าย

ของรัฐบาล(Gov) เพื่อศึกษาว่าปัจจัยที่น�ามาศึกษานั้นมีอิทธิพลต่อการเปลี่ยนแปลงหนี้สาธารณะหรือไม่และส่งผลมากน้อยขนาดไหน ดังนั้น

ผู้วิจัยได้วิเคราะห์ตัวแปรหุ่น (Dummy Variables) โดยให้กลุ่มตัวอย่างเป็นชุดรัฐบาลในการบริหารประเทศแต่ละเดือน ได้แก่ รัฐบาลชุด

อภิสทิธิ์ เวชชาชีวะ(AS) รัฐบาลชดุของยิ่งลักษณ์ ชนิวัตร(YL ) และจะก�าหนดใหเ้ดือนที่รัฐบาลชุดของพลเอกประยทุธ์ จันโอชาด�ารงต�าแหน่ง

เป็นตวัแปรอ้างองิ (Reference Variable) ท�าการวเิคราะห์แบบจ�าลองโดยการประมาณค่าแบบก�าลงัสองน้อยทีส่ดุ โดยมแีบบจ�าลองท่ีใช้ใน

การศึกษาคือ Log-Log model

ผลการศึกษา

การวเิคราะห์ข้อมลูด้วยวธิกีารตรวจสอบปัญหา Multicollinearit หรอืปัญหาตวัแปรอิสระมีความสัมพนัธ์กนัสงูเกนิไป การทดสอบ

ความนิ่งของข้อมูล (Unit Root Test) การทดสอบความสัมพันธ์ระยะยาว (Cointegration Test) การทดสอบความสัมพันธ์ระยะสั้น (Error 

Correction Model) การตรวจสอบปัญหา Autocorrelation และการทดสอบจากการประมาณค่าสมการแบบจ�าลองด้วยวธิกี�าลงัสองน้อย

ที่สุด(OLS) โดยใช้โปรแกรมส�าเร็จรูป EViews ในการวิเคราะห์ครั้งนี้

ตารางที่	1 การตรวจสองปัญหา Multicollinearity โดยใช้สถิติ Correlation ในการทดสอบ

Correlation LNPuD lnGRT lnPoD LNExc LNRev LNPII LNGov

LNPuD 1

lnGRT 0.6858** 1

lnPoD -0.6667** -0.7363** 1

LNExc 0.2337** 0.2325** -0.2288** 1

LNRev 0.4185** 0.2259** -0.1767** 0.1558 1

lnPII 0.6030** 0.2832** -0.0545 0.1483 0.4021** 1

LNGov 0.4888** 0.2998** -0.3105** 0.1436 0.2897** 0.5894** 1

**มีนัยส�าคัญทางสถิติ	ณ	ระดับ	0.05

จากตารางที ่1 พจิารณาค่าสมัประสทิธ์สมัพนัธ์ Correlation ระหว่างตวัแปรต้องไม่เกนิค่าตัง้แต่ +0.80 หรอืตัง้แต่ -0.80 ซึง่หาก

ค่าตัวแปรเกนิตามค่าดงักล่าวนีแ้สดงว่าตวัแปรมคีวามสัมพันธ์กนัสูงเกิดปัญหา Multicollinearity ดงันัน้จากข้อมลูข้างต้นพบว่า อตัราการเตบิโต

ของผลติภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศไทยกบัหนีส้าธารณะ ขนาดความสมัพนัธ์ 68.58% มคีวามสมัพันธ์ทศิทางเดยีวกนั อตัราดอกเบีย้นโยบาย

กบัหนีส้าธารณะ ขนาดความสัมพนัธ์ -66.67% มคีวามสมัพันธ์ทศิทางตรงข้ามกนั อตัราแลกเปล่ียนกบัหน้ีสาธารณะ ขนาดความสัมพนัธ์ 23.37% 

มคีวามสมัพันธ์ทศิทางเดียวกัน รายได้ของรฐับาลกบัหนีส้าธารณะ ขนาดความสัมพนัธ์ 41.85% มคีวามสัมพนัธ์ทศิทางเดยีวกนั ดชันกีารลงทนุ

ภาคเอกชนกบัหนีส้าธารณะ ขนาดความสมัพนัธ์ 60.30% มคีวามสมัพนัธ์ทศิทางเดยีวกนั และรายจ่ายของรฐับาลกับหนีส้าธารณะ ขนาดความ

สมัพันธ์ 48.88% มคีวามสมัพนัธ์ทศิทางเดยีวกนั ซ่ึงตรวจสอบทีร่ะดบันยัส�าคัญทางสถติ ิณ ระดบั 0.05 จากขนาดความสัมพนัธ์ข้างแสดงให้

เหน็ว่าตวัแปรอสิระมคีวามสมัพนัธ์ต�า่กว่า 80% จงึไม่เกินปัญหา Multicollinearit และสามารถตรวจสอบความนิง่ของตวัแปรเพือ่น�าไปศกึษา

ความสมัพันธ์ด้วยวธิดี�าลงัสองน้อยทีส่ดุ(OLS) ในขัน้ตอนต่อไป
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ตารางที่	2 การตรวจสอบความนิ่งของตัวแปร โดยใช้ Unit Root Test

ตัวแปร
ADF Statistic at level ADF Statistic at 1 diff

t-Statistic Prob. t-Statistic Prob.

LNPuD 0.026210 0.9586 -10.59811 0.0000**

LNGRT 1.891636 0.9998 -8.787263 0.0000**

LNPoD -0.830721 0.8066 -3.904584 0.0027**

LNExc -1.638229 0.4602 -9.987312 0.0000**

LNRev -2.423136 0.1376 -15.47770 0.0000**

LNPII -3.682019 0.0055** -3.088700 0.0301

LNGov -1.451140 0.5549 -10.19756 0.0000**

AS -2.475324 0.1238 -11.40175 0.0000**

YL -1.633009 0.4629 -11.31371 0.0000**

**มีนัยส�าคัญทางสถิติ ณ ระดับ 0.05

จากตารางที่ 2 พบว่า การตรวจสอบความนิ่งของตัวแปร ดัชนีการลงทุนภาคเอกชน(LNPII) มีความนิ่งของข้อมูลที่ระดับ Level 

ส่วนหนี้สาธารณะ(LNPuD) อัตราการเติบโตของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศไทย(LNGRT) อัตราดอกเบี้ยนโยบาย(LNPoD) อัตราแลก

เปลี่ยน(LNExc) รายได้ของรัฐบาล(LNRev) และรายจ่ายของรัฐบาล(LNGov) ความนิ่งของข้อมูลที่ระดับ 1st difference จึงสามารถน�าแบบ

จ�าลองไปศึกษาความสัมพันธ์ด้วยวิธีก�าลังสองน้อยที่สุดได้(OLS)

ตรวจสอบความสัมพันธ์เชิงดุลยภาพในระยะยาว (Cointegration Test) โดยวิธี Johansen test

ตารางที่	3 การวิเคราะห์ความสัมพันธ์เชิงดุลยภาพในระยะยาว (Cointegration Test)

 Hypothesized No. of CE(s) Trace statistic

(P-value)

Max- Eigen statistic

(P-value)

 None *

 At most 1*

 At most 2*

 

 At most 3*

 At most 4*

 At most 5*

 At most 6*

256.5480

(0.000)

173.1639

(0.000)

98.4109

(0.0001)

39.9728

(0.2235)

22.2544

(0.2846)

7.5799

(0.5113)

0.2856

(0.5930)

83.3840

(0.000)

74.7530

(0.000)

58.4380

(0.0000)

17.7183

(0.5187)

14.6744

(0.3187)

7.2942

(0.4549)

0.2856

(0.5930)

**มีนัยส�าคัญทางสถิติ ณ ระดับ 0.05
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จากตาราง 3 พบว่า แบบจ�าลองทีป่ระมาณค่าโดยวธีิ Johansen test ซึง่ดจูากสถติ ิTrace Statistic และ Maximum Eigenvalue 

เพือ่ทดสอบความสมัพนัธ์ระยะยาว (Cointegration) พบว่า None มค่ีา statistic เท่ากบั 256.5480 และ 83.3840 ค่า Prob เท่ากบั 0.0000 

และ 0.0000 ตามล�าดบัซึง่น้อยกว่าค่านยัส�าคญัทางสถติ ิณ ระดบั 0.05 แสดงว่า ปฎเิสธสมมตฐิาน หรือมคีวามสัมพนัธ์ในระยะยาวและยอมรบั

สมมตฐิานรอง ดงันัน้ อตัราการเตบิโตของผลติภณัฑ์มวลรวมภายในประเทศไทย อตัราดอกเบีย้นโยบาย อตัราแลกเปล่ียน รายได้ของรฐับาล 

ดชันกีารลงทนุภาคเอกชน และรายจ่ายของรฐับาลกบัหนีส้าธารณะของประเทศไทยมคีวามสัมพนัธ์กนัเชิงดลุยภาพในระยะยาว 2 ความสมัพนัธ์

ตรวจสอบความสัมพันธ์ระยะสั้น	(Error	Correction	Model)

ตารางที่	4 การทดสอบความสัมพันธ์ระยะสั้น (Error Correction Model)

ตัวแปร Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.

D(LNGRT) 0.824164 0.032586 25.29222 0.0000**

D(LNPoD) 0.014929 0.005928 2.518408 0.0131**

D(LNExc) 0.015021 0.023350 0.643290 0.5213

D(LNRev) 0.000624 0.000986 0.632246 0.5284

D(LNPII) -0.004065 0.005087 -0.798954 0.4259

D(LNGov) 0.000664 0.001228 0.540642 0.5898

Error(-5) -0.011406 0.004954 -2.302381 0.0231**

C 0.003866 0.000398 9.704023 0.0000**
 = 0.8241, = 0.8504, S.E. = 0.0044, F-statistic = 103.3724, Prob =0.0000, D.W. = 1.8328

**มีนัยส�าคัญทางสถิติ ณ ระดับ 0.05

จากตารางที่ 4 พบว่า อัตราการเติบโตของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศไทย มีค่า Prob เท่ากับ 0.0000 และอัตราดอกเบี้ย

นโยบาย มีค่า Prob เท่ากับ 0.0131 ซึ่งน้อยกว่าค่านัยส�าคัญทางสถิติ ณ ระดับ 0.05 แสดงว่า มีความสัมพันธ์กับการหนี้สาธารณะของ

ประเทศไทยในระยะสั้น ที่มีค่า Error(-5) มีค่าเท่ากับ-0.011406 เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงของอัตราการเติบโตของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายใน

ประเทศไทยและอตัราดอกเบีย้นโยบาย มกีารปรบัตวัออกจากดลุยภาพในระยะยาวและมกีารปรบัตวักลบัดลุยภาพอกีครัง้ และตรวจสอบค่า 

Durbin-Watson stat เท่ากับ 1.8328 ซึ่งมีค่ามากกว่า dL=1.5868 และ dU=1.8292 ซึ่งตกในพื้นที่ท�าให้ไม่เกิดปัญหา Autocorrelation

ตารางที่	5 การทดสอบจากการประมาณค่าสมการแบบจ�าลองด้วยวิธีก�าลังสองน้อยที่สุด(Ordinary Least Squares : OLS)

Vanable Coefficient Std. Error. t-Satistic Porb.

LNGRT 0.129939 0.160302 0.810587 0.4192

LNPoD -0.163208 0.022478 -7.260801 0.0000**

LNExc -0.663387 0.104189 -6.367144 0.0000**

LNRev 0.026671 0.017637 1.512200 0.1330

LNPII 0.241575 0.067868 3.559499 0.0005**

LNGov -0.005167 0.020833 -0.248009 0.8045

AS -0.331662 0.022792 -14.55148 0.0000**

YI -0.161090 0.017874 -9.012640 0.0000**

c 16.11000 0.763413 21.10259 0.0000**
 = 0.9221, = 0.9170, F-statistic = 182.0161, Prob =0.0000, D.W. = 0.5307

**มีนัยส�าคัญทางสถิติ ณ ระดับ 0.05
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จากตารางที่ 5 พบว่า จากการทดสอบจากการประมาณค่าสมการแบบจ�าลองด้วยวิธีก�าลังสองน้อยที่สุด ตัวแปรอิสระที่มีอิทธิต่อ

การเปลี่ยนแปรหนี้สาธารณะ ได้แก่ อัตราดอกเบ้ียนโยบาย อัตราแลกเปลี่ยน มีค่า Prob เท่ากับ 0.000 และดัชนีการลงทุนภาคเอกชน  

มีค่า Prob เท่ากับ 0.0005 ส่วนตัวแปรหุ้น ได้แก่ รัฐบาลชุดอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ(AS) รัฐบาลชุดของยิ่งลักษณ์ ชินวัตร(YL) มีค่า Prob เท่ากับ 

0.0000 เป็นตัวแปรอ้างอิง ค่า R-squared เท่ากับ 0.9221 ค่า Adjust R- R-squared เท่ากับ 0.9170 ค่า F-statistic เท่ากับ 182.0161 

และค่า Prob เท่ากับ 0.000 แต่อย่างไรก็ตามพบว่า ค่า Durbin-Watson stat มีค่าเท่ากับ 0.5307 ซึ่งท�าให้เกิดปัญหา Autocorrelation 

เนือ่งจากมค่ีา D.W. ต�า่มากๆ จงึแก้ไขปัญหานีโ้ดยการ Lag ตวัแปรตาม คือ LNPuD(-1) และท�าการ Different ตวัแปรอสิระได้แก่ D(LNGRT) 

D(LNPoD) D(LNExc) D(LNRev) D(LNPII) และD(LNGov)

ตารางที่	6  การทดสอบจากการประมาณค่าสมการแบบจ�าลองด้วยวธิกี�าลังสองน้อยทีสุ่ด(Ordinary Least Squares : OLS) และตรวจสอบ

ค่า Durbin-Watson stat

Vanable Coefficient Std. Error. t-Satistic Porb.

LNPuD(-1) 0.979203 0.018306 53.48945 0.0000

D(LNGRT) 0.070287 0.032524 2.161080 0.0327**

D(LNPoD) -0.005615 0.005442 -1.031737 0.3043

D(LNExc) -0.015763 0.024394 -0.646179 0.5194

D(LNRev) 0.001781 0.003607 0.493625 0.6225

D(LNPII) -0.010661 0.014610 -0.729677 0.4670

D(LNGov) -0.002615 0.004227 -0.618675 0.5373

AS -0.006549 0.007628 -0.858544 0.3923

YI 0.003527 0.004752 0.742162 0.4594

C 0.186496 0.335552 0.555788 0.5794

 = 0.9967, = 0.9965, F-statistic = 4141.195, Prob =0.0000, D.W. = 1.9442

จากตารางที่ 6 พบว่า R-squared เท่ากับ 0.9967 ค่า Adjusted R-squared เท่ากับ 0.9965 ค่า F-statistic เท่ากับ 4141.195 

ค่า Prob เท่ากับ 0.000 และค่า Durbin-Watson stat เท่ากับ 1.9442 จึงไม่เกิดปัญหา Autocorrelation อีกแล้วท�าให้ใช้สมการจากการ

ประมาณค่านี้ได้ว่า อัตราการเติบโตของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศไทยมีอิทธิพลต่อการเปลี่ยนแปลงหนี้สาธารณะของประเทศไทย

เดียวกัน อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ ณ ระดับ 0.05 อธิบายผลได้ดังนี้ ถ้าอัตราการเติบโตของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศไทย เพิ่มขึ้น 

1% จะส่งผลท�าให้หนี้สาธารณะของประเทศไทย เพิ่มขึ้น 0.0702%

สรุปอภิปรายผล

จากการศึกษาบทบาทของการเติบโตทางเศรษฐกิจต่อการก่อหนี้สาธารณะของประเทศไทย โดยจะใช้แบบจ�าลองทางเศรษฐมิติใน

การสร้างแบบจ�าลองในการตรวจสอบปัญหา Multicollinearit ได้แก่ อัตราการเติบโตของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศไทย อัตรา

ดอกเบี้ยนโยบาย อัตราแลกเปลี่ยน รายได้ของรัฐบาล ดัชนีการลงทุนภาคเอกชน และรายจ่ายของรัฐบาล ไม่เกิดปัญหาตัวแปรอิสระมีความ

สมัพนัธ์กนัสงูเกนิไป การตรวจสอบความนิง่ของตวัแปร โดยใช้ Unit Root Test ได้แก่ ดชันกีารลงทนุภาคเอกชนมคีวามนิง่ของข้อมลูทีร่ะดับ 

Level ส่วนหนี้สาธารณะ อัตราการเติบโตของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศไทย อัตราดอกเบี้ยนโยบาย อัตราแลกเปลี่ยน รายได้ของ

รัฐบาล และรายจ่ายของรัฐบาล ความนิ่งของข้อมูลที่ระดับ 1st difference ที่ระดับนัยส�าคัญทางสถิติ ณ ระดับ 0.05 จึงน�าไปตรวจสอบ

ความสัมพันธ์เชิงดุลยภาพในระยะยาว (Cointegration Test) โดยวิธี Johansen test ได้แก่ อัตราการเติบโตของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายใน

ประเทศไทย อตัราดอกเบีย้นโยบาย อตัราแลกเปลีย่น รายได้ของรฐับาล ดชันกีารลงทนุภาคเอกชน และรายจ่ายของรฐับาล พบว่าค่า Prob** 

= 0.0000 ซึ่งน้อยกว่าค่านัยส�าคัญทางสถิติ ณ ระดับ 0.05 แสดงว่าตัวแปรอิสระทั้งหมดกับหนี้สาธารณะของประเทศไทยมีความสัมพันธ์กัน
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เชิงดุลยภาพในระยะยาว 2 ความสัมพันธ์ การทดสอบความสัมพันธ์ระยะสั้น (Error Correction Model) พบว่า ค่า Error(-5) มีค่าเท่ากับ 

-0.011406 มีตัวแปรสามารถปรับตัวสู่ดุลยภาพ เม่ือมีการเปล่ียนแปลงของอัตราการเติบโตของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศไทยและ

อตัราดอกเบีย้นโยบาย มกีารปรบัตวัออกจากดลุยภาพในระยะยาวและมกีารปรบัตวักลบัดลุยภาพอกีครัง้ การตรวจสอบปัญหา Autocorrelation 

พบว่าค่า Durbin-Watson stat เท่ากับ 1.8328 ซึ่งมีค่ามากกว่า dL=1.5868 และ dU=1.8292 จึงท�าไม่ให้เกิดปัญหา Autocorrelation 

และการประมาณค่าสมการแบบจ�าลองด้วยวธิกี�าลงัสองน้อยทีส่ดุ(OLS) เพือ่หาความสมัพนัธ์ของตวัแปร พบว่า ตวัแปรอสิระทีม่อีทิธต่ิอการ

เปลี่ยนแปรหนี้สาธารณะ ได้แก่ อัตราดอกเบี้ยนโยบาย อัตราแลกเปลี่ยน และดัชนีการลงทุนภาคเอกชน ส่วนตัวแปรหุ้น ได้แก่ รัฐบาลชุด

อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ รัฐบาลชุดของยิ่งลักษณ์ ชินวัตร มีความสัมพันธ์กัน แต่เกิดปัญหา Autocorrelation จึงแก้ไขโดยการ Lag ตัวแปรตาม 

และท�าการ Different ตัวแปรอิสระ จึงไม่เกิดปัญหา Autocorrelation จึงท�าให้ใช้สมการจากการประมาณค่านี้ได้ว่า ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อ

การเปลีย่นแปลงหนีส้าธารณะของประเทศไทย ได้แก่ อตัราการเตบิโตของผลติภณัฑ์มวลรวมภายในประเทศไทยมอีทิธพิลท�าให้หนีส้าธารณะ

เปลี่ยนแปลงในทิศทางเดี่ยวกัน

ข้อเสนอแนะ 

จากการศกึษาในครัง้นีท้�าให้เหน็ว่าการบรหิารหน้ีสาธารณะของรฐับาลไทยเป็นอทิธพิลทีเ่กิดจากอัตราการเตบิโตของผลติภณัฑ์มวล

รวมภายในประเทศ เมื่อประเทศเติบโตมากขึ้นการก่อหน้ีสาธารณะก็จะเพิ่มมาขึ้น เพราะรัฐบาลจะต้องกู้เงินเพื่อไปใช้ในการส่งเสริมใน 

ด้านต่างๆ เช่น ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของคนในประเทศ ด้านการศึกษา ด้านการแพทย์ ด้านความม่ังคงของประเทศ  

ด้านเศรษฐกจิ ด้านการลงทนุ และด้านอืน่ๆ เพือ่ทีน่�าเงนิทีกู่ม้าพฒันาประเทศให้เตบิโตมากขึน้ การก่อหนีใ้นลักษณะแบบนีม้ผีลดีต่อประเทศ 

แต่ทั้งนี้ก็ยังท�าให้เกิดผลเสียตามมาด้วยเพราะท�าให้เกิดภาวะเงินเฟ้อ การใช้จ่ายของรัฐที่ไม่ก่อประโยชน์ และผลักภาระให้แก่ประชาชนมาก

ขึน้ ดงันัน้รฐับาลควรมนีโยบายในการก่อหนีส้าธารณะอย่างมปีระสทิธภิาพ เช่น ลดการใช้จ่ายท่ีไม่จ�าเป็นและผลกัดนัให้ประเทศหลุดพ้นจาก

รายได้ปานกลางสู่ระดับที่มีรายได้มากขึ้นเพื่อที่จะลดการก่อหนี้สาธารณะ
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Factors affecting the Satisfaction of participate project Khon La Khrueng of the government
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บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อความพึงพอใจในการเข้าร่วมโครงการคนละครึ่งของรัฐบาล กลุ่มตัวอย่างที่

ใช้ในการศึกษาครั้งนี้คือ ประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครฯ จ�านวน 400 ราย ด้วยการใช้แบบสอบถามในการเก็บข้อมูล สถิตที่ใช้ในการ

วิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ การวิเคราะห์การถดถอยแบบพหุคูณ ผลการศึกษาพบว่า ปัจจัยทัศนคติ ปัจจัยการน�านโยบายไปปฏิบัติ และปัจจัย

พฤติกรรมผู้บริโภคส่งผลต่อความพึงพอใจของการเข้าร่วมโครงการคนละครึ่งของรัฐบาล อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ

ค�าส�าคัญ	:	คนละครึ่ง, โควิด-19, ความพึงพอใจ

Abstract

The objective of this research was to study the factors affecting satisfaction in the project Khon La Khrueng 

of the government. The sample group used in this study were 400 people in Bangkok by using questionnaires to collect 

data. Statistics used in data analysis that is Multiple Regression Analysis. The results showed that attitude factor, the 

policy of implementation factors and consumer behavior factors affect satisfaction of participating in the project Khon 

La Khrueng of the government, statistically significant.

Keywords	:	Khon La Khrueng, Covid-19, Satisfaction

บทน�า

ที่มาและความส�าคัญของปัญหา

ในช่วงที่ผ่านมา จากการแพร่ระบาดอย่างรวดเร็วของโรคโควิด 19 กลายเป็นมหาวิกฤติทางสาธารณสุขโลก ท�าให้ภาครัฐในหลาย

ประเทศต้องใช้มาตรการล็อกดาวน์ครั้งใหญ่เพื่อจ�ากัดการแพร่ระบาด ส่งผลกระทบต่อการใช้ชีวิตของผู้คนและท�าให้กิจกรรมทางเศรษฐกิจ

ของประเทศต่าง ๆ  ทัว่โลกหยดุชะงกัพร้อมกัน กิจกรรมการผลติทีห่ยดุชะงักพร้อมกับรายได้และก�าลงัซ้ือทีล่ดลงรนุแรงท�าให้ลกุลามเป็นวกิฤติ

ทางเศรษฐกิจทั่วโลก ซึ่งในครั้งนี้มีลักษณะพิเศษคือเป็นวิกฤติคู่ทั้งด้านอุปทานและอุปสงค์พร้อมกัน กองทุนการเงินระหว่างประเทศ 

(International Monetary Fund: IMF) ประเมนิว่าเศรษฐกจิโลกปี 2563 จะหดตวัทีร้่อยละ 3 โดยจะต�า่สดุในไตรมาสที ่2 และเลวร้ายทีส่ดุ

นับแต่ Great Depression ในคริสต์ทศวรรษ 1930 และถือเป็นครั้งแรกที่ทั้งประเทศเศรษฐกิจหลักและประเทศก�าลังพัฒนาเข้าสู่ภาวะ

ถดถอยพร้อมกัน ประเมินมูลค่าความเสียหายต่อเศรษฐกิจโลกในปี 2563 และ 2564 ไว้สูงถึงกว่า 9 ล้านล้านดอลลาร์ สรอ. ซึ่งใหญ่กว่า

เศรษฐกิจของญี่ปุ่นและเยอรมนีรวมกัน ขณะที่องค์การการค้าโลก (World Trade Organization: WTO) ประเมินว่าปริมาณการค้าโลกจะ

หายไปถึง 1 ใน 3 เทียบกับปีก่อน ท�าให้รัฐบาลในหลายประเทศทั่วโลกต้องเร่งอัดมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจเพื่อบรรเทาผลกระทบจากโรค

โควิด 19(เสาวณี จันทะพงษ์ และ ทศพล ต้องหุ้ย, ม.ป.ป)

ปัจจบุนั เศรษฐกจิประเทศไทยเริม่ชะลอตวัตัง้แต่ครึง่หลงัของปีพ.ศ. 2562 เนือ่งจากภาวะสงครามการค้า เหน็ได้จากการปิดโรงงาน 

สถานการณ์ภยัแล้งทีส่่งผลต่อภาคเกษตรกรรมอย่างต่อเนือ่ง รวมถงึงบประมาณปี 2563 ทีอ่นมุตัล่ิาช้ากว่าปกต ิส่งผลให้งบลงทนุต่างๆ ล่าช้า

ไปด้วย ในส่วนวกิฤตไวรสัโควดิ 19 จากทีเ่ศรษฐกจิไทยพึง่พาเศรษฐกจิต่างประเทศค่อนข้างมาก จงึส่งกระทบต่อเศรษฐกจิไทยใน 3 ประเดน็

หลักๆด้วยกัน ได้แก่ 1) ภาคการท่องเที่ยว 2) ภาคการส่งออก 3) มาตรการเว้นระยะห่างทางสังคม(ยรรยง ไทยเจริญ, 2563) 

1  นกัศกึษาสาขาวชิาเศรษฐศาสตร์, คณะบรหิารธรุกจิและเทคโนโลยสีารสนเทศ, มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลตะวนัออก, kodchaporn.koo@rmutto.ac.th
2  อาจารย์ประจ�าสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์, คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก, apinan_ph@rmutto.ac.th
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ดังนั้น จากการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ประเมินว่าเศรษฐกิจไทยปี 2563 จะหดตัวที่ร้อยละ 

5.3 โดยยังมีความเสี่ยงท่ีเศรษฐกิจไทยจะหดตัวมากกว่านี้ รัฐบาลจึงอนุมัติมาตรการส�าคัญที่จะช่วยกระตุ้นการจับจ่ายในประเทศ  

โดยใช้มาตรการ คนละครึง่ กระตุน้การใช้จ่าย โดยทีโ่ครงการ “คนละครึง่” มวีตัถุประสงค์เพือ่ฟ้ืนฟเูศรษฐกจิระดบัฐานราก ส�าหรับผูป้ระกอบ

การรายย่อยโดยเฉพาะกลุ่มหาบเร่ แผงลอย เพื่อให้มีรายได้จากการขายสินค้าเพิ่มขึ้น โดยภาครัฐร่วมจ่ายค่าอาหาร เครื่องดื่ม และสินค้า

ทั่วไปผ่านฝ่ายของผู้ซื้อร้อยละ 50 โดยไม่เกิน 150 บาทต่อคนต่อวัน หรือไม่เกิน 3,000 บาท ต่อคนตลอดระยะเวลาโครงการ เป็นวงเงินรวม 

30,000 ล้านบาท (ไทยรัฐ, 2563)

ผู้วิจัยจึงมีความประสงค์ท่ีจะศึกษาปัจจัยท่ีส่งผลต่อความพึงพอใจของการเข้าร่วมโครงการคนละครึ่งของรัฐบาล เพ่ือเป็นข้อมูล

ประกอบการตัดสินใจของประชาชนท่านอื่น

วัตถุประสงค์งานวิจัย

ศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อความพึงพอใจของการเข้าร่วมโครงการคนละครึ่งของรัฐบาล 

การทบทวนวรรณกรรม

การศึกษาวิจัยนี้คณะผู้วิจัยได้น�าแนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องมาประยุกต์ใช้ เพื่อก�าหนดกรอบการวิจัย ดังต่อไปนี้

แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับพฤติกรรมผู้บริโภค

พฤติกรรมผู้บริโภค หมายถึง พฤติกรรมของบุคคลท่ีเกี่ยวข้องกับการซื้อและ การใช้สินค้าหรือบริการ โดยผ่านกระบวนการแลก

เปลีย่นทีบ่คุคลต้องมกีารตดัสนิใจทัง้ก่อนและ หลงัการกระท�าต่าง ๆ  ทัง้นีข้ึน้อยูกั่บความพอใจและความต้องการของบคุคลดงันัน้จงึเรยีกแบบ

จ�าลองนี้ว่า S-R theory โดยมี รายละเอียดของทฤษฎี ดังนี้

1.  สิ่งกระตุ้น (Stimulus)สิ่งกระตุ้นนั้นมีทั้งสิ่งกระตุ้นจากปัจจัยภายในและสิ่งกระตุ้นจากปัจจัย ภายนอก ซึ่งหากต้องการให้ 

ผู้บริโภคเกิดความสนใจในผลิตภัณฑ์นั้นๆ องค์กรแต่ละองค์กรต้องจัด สิ่งกระตุ้นภายนอกให้แก่ผู้บริโภค

2.  กล่องด�าหรือความรู้สึกนึกคิดของผู้ซื้อ (Buyer’s black box) ผู้ผลิตหรือผู้ขายไม่สามารถรู้ถึง ความคิดของผู้บริโภคได้  

ดังนั้นความคิดของผู้บริโภคจึงเปรียบเสมือนกล่องด�าที่ไม่มีใครล่วงรู้ แต่ความคิด นี้จะได้รับอิทธิพลจาก 2 ลักษณะด้วยกัน คือ

 1)  ลักษณะของผู้ซื้อ (Buyer Characteristics) เช่น กระบวนการตัดสินใจของผู้ซื้อ (Buyer Decision Process) มีขั้นตอน

ดังนี้การรับรู้การค้นหาข้อมูล การประเมินผลทางเลือกการตัดสินใจซื้อและพฤติกรรมหลังการซื้อ

 2)  การตอบสนองของผู้ซื้อ (Buyer’s response) ผู้ซ้ือหรือผู้บริโภคจะท�าการตัดสินใจใน ประเด็นต่างๆ ดังนี้ การเลือก

ผลิตภัณฑ์ การเลือกตราสินค้า การเลือกผู้ขายในการซื้อ และการเลือกปริมานการซื้อ(ฤทัยภัทร ท�าว่อง,2557)

แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับความพึงพอใจ 

ความพึงพอใจ (Satisfaction) หมายถึง ภาวะของอารมณ์ ความรู้สึกร่วม ของบุคคลที่มีต่อการเรียนรู้ประสบการณ์ที่เกิดจากแรง

จูงใจซึ่งเป็น พลังภายในของแต่ละบุคคล อันเป็นความสัมพันธ์ ระหว่างเป้าหมายที่คาดหวังและความต้องการ ด้านจิตใจน�าไปสู่การค้นหา 

สิ่งที่ต้องการมาตอบสนอง เมื่อได้รับการตอบสนองความต้องการ แล้วจะเกิดความรู้สึกมีความสุข กระตือรือร้น มุ่งม่ัน เกิดขวัญก�าลังใจ  

ก่อให้เกิดประสิทธิภาพและ ประสิทธิผลของการกระท�ากิจกรรมที่น�าไปสู่เป้าหมายนั้นส�าเร็จตามที่ก�าหนดไว้ อีกนัยหนึ่งความพึงพอใจ เป็น

ความรู้สกึในเชงิการประเมนิค่า อนัเป็นองค์ประกอบทีส่�าคญัในการเรยีนรูท้ีส่มัพนัธ์กบัผลสมัฤทธิข์องการเรยีน ประสบการณ์ของแต่ละบคุคล

สรุปได้ว่า ความพึงพอใจ หมายถึง สิ่งที่เกิดจากแรงจูงใจซึ่งเป็นพฤติกรรมภายในที่ผลักดันให้เกิด ความรู้สึกชอบ ไม่ชอบ เห็นด้วย 

ไม่เหน็ด้วย ยนิด ีไม่ยนิด ีเมือ่ได้รบัการตอบสนองความต้องการ และความคาดหวงั ทีเ่กดิจากการประมาณค่า อนัเป็นการเรยีนรู้ประสบการณ์

จากการกระท�ากิจกรรม เพื่อให้เกิดการตอบสนองความต้องการตามเป้าหมายของแต่ละบุคคล(พัฒนา พรหมณี และคณะ, 2563)

แนวคิดเกี่ยวกับการน�านโยบายไปปฏิบัติ

การน�านโยบายไปปฏิบัติหมายถึงกระบวนการเป็นผลต่อเนื่องมาจากขั้นตอน การก�าหนดนโยบาย โดยต้องอาศัยองค์กรที่รับผิดชอบ 

ท�าความเข้าใจหรอืศกึษาว่า ท�าอย่างไรองค์กรหรอืบคุคลทีม่หีน้าทีร่บัผดิชอบในการปฏบิตั ิจะสามารถน�าและผลดนั ให้ทรพัยากรการบรหิาร

ปฏิบัติงานเกิด ผลส�าเร็จได้และสามารถประสานกิจกรรมให้บรรลุผลส�าเร็จตามวัตถุประสงค์ของนโยบาย รวมทั้งสามารถ หลีกเลี่ยงปัญหาที่

เป็นอุปสรรคต่อการบรรลุผลส�าเร็จของนโยบาย(วชิรวัชร งามละม่อม, ม.ป.ป) 
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วิธีการวิจัย

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง

ประชากรในการศึกษาครั้งนี้คือ ประชาชนทั่วไปในเขตกรุงเทพมหานคร คณะผู้วิจัยจึงได้ลงพื้นที่เก็บรวบรวมข้อมูลในระหว่างวัน

ที่ 23 ตุลาคม 2563 ไปจนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2563 และค�านวณขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้สูตรของทาโรยามาเน่ พบว่า ขนาดกลุ่มตัวอย่าง

ที่เหมาะสมเท่ากับ 400 ตัวอย่าง โดยท�าการสุ่มตัวอย่างแบบสะดวก (Convenience Sampling) โดยมีประชาชนทั่วให้ความร่วมมือในการ

ตอบแบบสอบถามจ�านวน 400 ราย 

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย

เครื่องมือท่ีใช้ในการรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถาม ซึ่งประกอบด้วยซึ่งประกอบด้วย 4 ส่วน ได้แก่ ส่วนที่ 1 ข้อมูลด้าน

ประชากรศาสตร์ ส่วนที่ 2 ความพึงพอใจในการตัดสินใจเข้าร่วมโครงการคนละครึ่ง ส่วนที่ 3 เหตุผลในการเข้าร่วมและไม่เข้าร่วมโครงการ

คนละครึ่ง และส่วนที่ 4 ข้อเสนอแนะ

การวัดคุณภาพของเครื่องมือ

การตรวจสอบคณุภาพของเครือ่งมอื ด้านความตรงหรอืความถกูต้อง (Validity) โดยผูว้จิยัได้น�าแบบสอบถามทีส่ร้างขึน้ทดสอบกบั

กลุ่มตัวอย่างและเสนอให้กับอาจารย์ที่ปรึกษาตรวจสอบความถูกต้องและสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่ต้องการศึกษา พบว่าค่า IOC เท่ากับ 

0.8 ด้านความเทีย่งหรอืความน่าเชือ่ถอื (Reliability) น�าแบบสอบถามไปทดสอบใช้กลับกลุ่มตวัอย่างทัง้หมด 30 คน และค�านวณหาค่าความ

เชื่อมั่นของแบบสอบถามโดยใช้สูตรสัมประสิทธ์ิแอลฟาของครอนบาค (Cronbach’s Alpha Coefficient) มีค่าเท่ากับ 0.86 แสดงถึง

แบบสอบถามมีความเชื่อถือได้ว่าผ่านเกณฑ์ส�าหรับมาตรวัดที่ได้มาตรฐาน 

สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล

คณะผู้วิจัยได้ใช้การวิเคราะห์การถดถอยแบบพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) ซึ่งเขียนสมการได้ ดังนี้

Y = B
0
 + B

1
X

1
+ B

2
X

2 
+ B

3
X

3
 + e

โดยที่ Y แทน ความพึงพอใจในการเข้าร่วมโครงการคนละครึ่ง

  X
1
 แทน ทัศนคติ

  X
2
 แทน การน�านโยบายไปปฏิบัติ 

  X
3
 แทน พฤติกรรมผู้บริโภค 

  e แทน ค่าความคลาดเคลื่อน

ผลการวิจัย

ตารางที่	1	 แสดงค่าสมัประสทิธิข์องสมการถดถอยพหคุณูในการวิเคราะห์ปัจจยัทีส่่งผลต่อความพงึพอใจของการเข้าร่วมโครงการคนละครึง่

ของรัฐบาล

ตัวแปรอิสระ(ตัวพยากรณ์) b t-value p value

ค่าคงที่(Constant) - 0.353 -5.735 0.000

X
1 0.648 18.251 0.000

X
2

0.329 9.637 0.000

X
3

0.113 3.250 0.000

R2 = 0.934 F = 1877.296

จากตารางที่ 1 สามารถเขียนสมการพยากรณ์ ดังต่อไปนี้

Y = - 0.353 + 0.648 (X
1
) + 0.329 (X

2
) + 0.113 (X

3
)

จากตารางที ่2 การศกึษาปัจจยัท่ีสามารถร่วมกนัท�านายความพงึพอใจในการเข้าร่วมโครงการคนละครึง่ของรฐับาล พบว่ามตีวัแปร 

ทัศนคติ การน�านโยบายไปปฏิบัติ พฤติกรรมผู้บริโภค ที่ร่วมกันท�านายความพึงพอใจในการเข้าร่วมโครงการคนละครึ่งของรัฐบาลได้อย่างมี

นัยส�าคัญทางสถิติ ซึ่งตัวแปรทั้งสามสามารถอธิบายการผันแปรความพึงพอใจได้ร้อยละ 93.4 (R2= 0.934) สามารถแปลผลได้ดังนี้
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ด้านทัศนคติ มีสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ถดถอย เท่ากับ 0.648 หมายความว่า หากทัศนคติมีการเปลี่ยนแปลง 1 หน่วย จะส่งผลให้

เกิดความพึงพอใจเพิ่มขึ้น 0.139 หน่วย

ด้านการน�านโยบายไปปฏิบัติ มีสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ถดถอย เท่ากับ 0.329 หมายความว่า หากการน�านโยบายไปปฏิบัติมีการ

เปลี่ยนแปลง 1 หน่วย จะส่งผลให้เกิดความพึงพอใจเพิ่มขึ้น 0.329 หน่วย

ด้านพฤติกรรมผู้บริโภค มีสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ถดถอย เท่ากับ 0.113 หมายความว่า หากพฤติกรรมผู้บริโภคมีการเปลี่ยนแปลง 

1 หน่วย จะส่งผลให้เกิดความพึงพอใจเพิ่มขึ้น 0.113 หน่วย

สรุปผลและข้อเสนอแนะ

ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ที่ส่งผลกระทบในวงกว้าง ทั้งด้านเศรษฐกิจและวิถีชีวิตของประชาชน  

รฐับาลจงึต้องออกมาตรการการแก้ไขปัญหาและเยยีวยาประชาชน ทีไ่ด้รบัผลกระทบซึง่จากการศกึษาถงึปัจจยัทส่ีงผลต่อความพงึพอใจของ

โครงการคนละคร่ึงพบว่าตัวแปรอิสระทุกตัวมีนัยส�าคัญทางสถิติได้แก่ ปัจจัยทัศนคติ ปัจจัยการน�านโยบายไปปฏิบัติ และปัจจัยพฤติกรรม 

ผู้บริโภค 

ข้อเสนอแนะ

จากผลการศึกษาน�าไปสู่ข้อเสนอแนะดังน้ี เมื่อพิจารณาตัวแปรทั้ง 3 ตัว พบว่า ตัวแปรทัศนคติส่งผลต่อความพึงพอใจมากที่สุด 

โดยหน่วยงานภาครัฐควรเร่งประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบข้อมูลในการใช้โครงการคนละครึ่ง เพื่อให้เกิดทัศนคติที่ดีต่อโครงการ  

รวมถึงเข้าถึงการใช้งานที่สะดวกและถูกต้องตามเงื่อนไขของโครงการดังกล่าว
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ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

The Fundamental Analysis Of Case Set Of Energy And Utilities Sector Index

สสิน แซ่เตีย1 และ รัชพันธุ์ เชยจิตร2
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บทคัดย่อ

งานวจิยัฉบบันีม้วีตัถปุระสงค์เพือ่วเิคราะห์อัตราผลตอบแทนและความเส่ียงของหลกัทรพัย์กลุม่โรงไฟฟ้า หมวดธรุกจิพลงังานและ

สาธารณูปโภค ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ทั้งสิ้น 6 หลักทรัพย์ โดยใช้ข้อมูลทุติยภูมิรายเดือน ตั้งแต่เดือนมกราคม ปี 2560  

ถึงเดือนธันวาคม ปี 2563 ซึ่งมีวิธีด�าเนินการวิจัยด้วยการอ้างอิงแบบจ�าลองมูลค่าหลักทรัพย์ (CAPM) และมาตรวัดความเสี่ยงทั้ง 3 ประเภท 

ได้แก่ มาตรวดัความเสีย่ง Sharpe, Treynor และ Jensen’ alpha โดยศึกษาในระยะส้ันและระยะยาว เปรยีบเทยีบกบัตลาดและอตุสาหกรรม 

จากผลการศกึษาพบว่า ทกุหลกัทรพัย์มค่ีามาตรวดัความเส่ียง Sharpe สูงกว่าตลาด ในขณะที ่มเีพยีงหลักทรพัย์ BPP และ RATCH ทีม่คีวาม

เสี่ยงต�่ากว่าอุตสาหกรรม และหลักทรัพย์ EA, GPSC และ SUPER มีค่ามาตรวัดความเสี่ยง Treynor และ Jensen’ alpha สูงกว่าตลาดและ

อุตสาหกรรม ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว ในขณะที่ หลักทรัพย์อื่นมีค่ามาตรวัดความเสี่ยงต�่ากว่าตลาดทั้งสิ้น

ค�าส�าคัญ:	ชาร์ป เรโช, เทรเนอร์ เรโช, เจนเซ่น อัลฟ่า เรโช

Abstract

This research aimed to analyze the rate of return and risk of investment in the group of 6 energy & utilities 

securities, by using monthly time series data from January 2017 until December 2020. This was done in order to  

calculate the rate of return and risk of securities based on Capital Asset Pricing Model theory (CAPM) and Sharpe, 

Treynor, and Jensen’alpha ratio both in the short-run and long-run, to compare market and industry. With the study 

of Sharpe ratio was found out that all stocks were higher than the market, but only stock BPP and RATCH were lower 

than the industry. Using Treynor and Jensen’ alpha ratio measurement were found out that the stocks EA, GPSC and 

SUPER were higher than the industry and market but all other stocks were lower.

Keywords:	Sharpe ratio, Treynor ratio, Jensen’ alpha ratio

บทน�า

“การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจลงทุน” ค�ากล่าวข้างต้นสะท้อนมุมมองการลงทุนได้เป็นอย่างดี 

เนือ่งด้วยความผนัผวนในระบบเศรษฐกจิ ยากต่อการคาดการณ์ ไม่เว้นแม้แต่นกัลงทนุทีมี่ประสบการณ์ เพราะการพยากรณ์ของนกัวเิคราะห์

หรือนักเศรษฐศาสตร์ ก็เป็นเพียงการคาดการณ์จากข้อมูลในอดีตเท่านั้น ในขณะที่ ระบบเศรษฐกิจมีตัวแปรมากกว่าในแบบจ�าลอง หากแต่

วิธีการใดที่สามารถคาดการณ์ได้ใกล้เคียงมากกว่าเทคโนโลยีและความรู้ในปัจจุบัน คงมีเพียงการศึกษาค้นคว้าอย่างต่อเนื่อง เพื่อความเที่ยง

ตรงของแบบจ�าลองและการวเิคราะห์มากยิง่ข้ึน ทัง้ในปัจจบุนัและอนาคต โดยส�าหรบัรปูแบบการวเิคราะห์หลกัทรพัย์ของนกัลงทนุ สามารถ

จ�าแนกได้ 2 วธิกีารหลกั ได้แก่ 1.การวเิคราะห์ทางเทคนคิ ซึง่เป็นการวเิคราะห์โดยอาศยัราคาและปรมิาณการซือ้ขายในอดตี เพือ่คาดการณ์

แนวโน้มราคาและปริมาณการซื้อขายในอนาคต (ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย, 2558a) และ 2.การวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐาน เป็นแนวคิด

ที่มุ่งเน้นการศึกษาปัจจัยทางเศรษฐกิจ ภาวะอุตสาหกรรม ตลอดจนผลการด�าเนินงานรายบริษัท ซึ่งเป็นปัจจัยที่ก�าหนดอัตราผลตอบแทน 

ความเสี่ยง และมูลค่าของหลักทรัพย์ที่พิจารณา (ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย, 2558b)

1 นิสิตปริญญาโท คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ,Faculty of Economics, Srinakharinwirot University
2 อาจารย์ประจ�า คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ,Faculty of Economics, Srinakharinwirot University
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ในช่วงปี 2560 ถึงปี 2563 เกิดปัญหาการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 ซึ่งส่งผลให้เกิดความผันผวนหรือความเสี่ยงในระบบ

เศรษฐกิจเพิ่มสูงขึ้นทุกภาคส่วน การพิจารณาหลักทรัพย์อย่างรอบคอบเพื่อลดความเส่ียงดังกล่าว จึงเป็นสิ่งที่นักลงทุนควรศึกษา ค้นคว้า 

และวิจัยอย่างสม�่าเสมอ ซึ่งกล่าวได้ว่า ผลกระทบของปัจจัยทางเศรษฐกิจ ล้วนส่งผลต่อความผันผวนของดัชนีตลาดหลักทรัพย์แต่ละหน่วย 

ทั้งด้านราคาและปริมาณการซื้อขาย ตามองค์ประกอบและปัจจัยสัมพันธ์กับหลักทรัพย์นั้น ๆ ดังนั้น ระบบเศรษฐกิจโดยรวม จึงเป็นปัจจัย

แวดล้อมที่ส�าคัญประการหนึ่งส�าหรับการลงทุนทางการเงิน ผู้ลงทุนจึงควรเข้าใจความส�าคัญและความสัมพันธ์ของปัจจัยแวดล้อมเหล่านี้ 

(ศูนย์ส่งเสริมการพัฒนาความรู้ตลาดทุน, 2561, น.4)

ความมุ่งหมายของงานวิจัย 

เพือ่น�าเสนอกระบวนการวเิคราะห์เปรยีบเทยีบอัตราผลตอบแทนและความเสีย่งของหลกัทรพัย์กลุม่โรงไฟฟ้า หมวดธรุกจิพลงังาน

และสาธารณูปโภค ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ด้วยแบบจ�าลองมูลค่าหลักทรัพย์และมาตรวัดความเส่ียง Sharpe, Treynor  

และ Jensen’ alpha

ขอบเขตการศึกษา 

การวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐาน หลักทรัพย์กลุ่มโรงไฟฟ้า ดัชนีราคารายหมวดธุรกิจพลังงานและสาธารณูปโภค ในตลาดหลักทรัพย ์

แห่งประเทศไทยครั้งนี้ เป็นการวิเคราะห์ข้อมูลทุติยภูมิแบบอนุกรมเวลา รายเดือน ตั้งแต่เดือนมกราคม ปี 2560 ถึงเดือนธันวาคม ปี 2563 

รวมทั้งสิ้น 48 เดือน
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1. บทนํา 
“การลงทุนมีความเสี่ยงผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจลงทุน” คํากล่าวข้างต้นสะท้อนมุมมองการ

ลงทุนได้เป็นอย่างดี เนื่องด้วยความผันผวนในระบบเศรษฐกิจ ยากต่อการคาดการณ์ ไม่เว้นแม้แต่นักลงทุนท่ีมี

ประสบการณ์ เพราะการพยากรณ์ของนักวิเคราะห์หรือนักเศรษฐศาสตร์ ก็เป็นเพียงการคาดการณ์จากข้อมูลในอดีตเท่านั้น 
ในขณะท่ี ระบบเศรษฐกิจมีตัวแปรมากกว่าในแบบจําลอง หากแต่วิธีการใดท่ีสามารถคาดการณ์ได้ใกล้เคียงมากกว่า

เทคโนโลยีและความรู้ในปัจจุบัน คงมีเพียงการศึกษาค้นคว้าอย่างต่อเนื่อง เพ่ือความเท่ียงตรงของแบบจําลองและการ

วิเคราะห์มากย่ิงขึ้น ท้ังในปัจจุบันและอนาคต โดยสําหรับรูปแบบการวิเคราะห์หลักทรัพย์ของนักลงทุน สามารถจําแนกได้ 
2 วิธีการหลัก ได้แก่ 1.การวิเคราะห์ทางเทคนิค ซ่ึงเป็นการวิเคราะห์โดยอาศัยราคาและปริมาณการซื้อขายในอดีต เพื่อ

คาดการณ์แนวโน้มราคาและปริมาณการซ้ือขายในอนาคต (ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย, 2558a) และ 2.การ
วิเคราะห์ปัจจัยพ้ืนฐานเป็นแนวคิดท่ีมุ่งเน้นการศึกษาปัจจัยทางเศรษฐกิจ ภาวะอุตสาหกรรม ตลอดจนผลการดําเนินงาน

รายบริษัท ซ่ึงเป็นปัจจัยท่ีกําหนดอัตราผลตอบแทนความเสี่ยง และมูลค่าของหลักทรัพย์ท่ีพิจารณา (ตลาดหลักทรัพย์แห่ง

ประเทศไทย, 2558b) 
ในช่วงปี 2560 ถึงปี 2563 เกิดปัญหาการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 ซ่ึงส่งผลให้เกิดความผันผวนหรือ

ความเสี่ยงในระบบเศรษฐกิจเพิ่มสูงข้ึนทุกภาคส่วน การพิจารณาหลักทรัพย์อย่างรอบคอบเพ่ือลดความเสี่ยงดังกล่าว จึง
เป็นสิ่งท่ีนักลงทุนควรศึกษา ค้นคว้า และวิจัยอย่างสม่ําเสมอซ่ึงกล่าวได้ว่า ผลกระทบของปัจจัยทางเศรษฐกิจ ล้วนส่งผลต่อ
ความผันผวนของดัชนีตลาดหลักทรัพย์แต่ละหน่วย ท้ังด้านราคาและปริมาณการซ้ือขาย ตามองค์ประกอบและปัจจัย

สัมพันธ์กับหลักทรัพย์นั้น ๆ ดังนั้น ระบบเศรษฐกิจโดยรวม จึงเป็นปัจจัยแวดล้อมท่ีสําคัญประการหนึ่งสําหรับการลงทุน

ทางการเงิน ผู้ลงทุนจึงควรเข้าใจความสําคัญและความสัมพันธ์ของปัจจัยแวดล้อมเหล่านี้ (ศูนย์ส่งเสริมการพัฒนาความรู้

ตลาดทุน, 2561, น.4) 
1.1 ความมุ่งหมายของงานวิจัย 

เพื่อนําเสนอกระบวนการวิเคราะห์เปรียบเทียบอัตราผลตอบแทนและความเสี่ยงของหลักทรัพย์กลุ่มโรงไฟฟ้า 
หมวดธุรกิจพลังงานและสาธารณูปโภค ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ด้วยแบบจําลองมูลค่าหลักทรัพย์และมาตรวัด

ความเสี่ยง Sharpe, Treynor และ Jensen’ alpha 
1.2 ขอบเขตการศึกษา 

การวิเคราะห์ปัจจัยพ้ืนฐาน หลักทรัพย์กลุ่มโรงไฟฟ้า ดัชนีราคารายหมวดธุรกิจพลังงานและสาธารณูปโภค ใน
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยคร้ังนี้ เป็นการวิเคราะห์ข้อมูลทุติยภูมิแบบอนุกรมเวลา รายเดือน ตั้งแต่เดือนมกราคม ปี 
2560 ถึงเดือนธันวาคม ปี 2563รวมท้ังสิ้น 48 เดือน 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 1กรอบแนวคิดการวิจัย 

ดัชนีตลาดหลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

ดัชนีราคารายหมวดอุตสาหกรรมทรัพยากร 

อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาล 
อายุ 1 ปีและ 5 ปี 

อัตราผลตอบแทนของหลักทรัพย์

วิเคราะห์ SML และมาตรวัดความเสี่ยง 
Sharpe, Treynorและ Jensen’ alpha 

ประเมินและเปรียบเทียบ  
อัตราผลตอบแทนและความเสี่ยง 

รูปที่	1 กรอบแนวคิดการวิจัย

การทบทวนวรรณกรรม

กาญจนา คงแฟง (ม.ป.ป.) ศึกษาเรื่อง การวิเคราะห์อัตราผลตอบแทนและความเสี่ยงของหลักทรัพย์ หมวดพลังงานและ

สาธารณูปโภค โดยใช้แบบจ�าลอง CAPM รายวัน ตั้งแต่วันที่ 2 มกราคม 2557 ถึงวันที่ 28 ธันวาคม 2561 โดยผลการวิจัย พบว่า ตลาดมี

อัตราผลตอบแทนและความเสี่ยงสอดคล้องตามทฤษฎีตลาดทุน ซึ่งการพิจารณาค่ามาตรวัดความเส่ียง Jensen’ alpha ของหลักทรัพย์ 

SUPER, PTG, EGCO, IRPC, PTT, BAFS, TOP, LANNA และ RATCH สูงกว่าตลาด ในขณะที่ หลักทรัพย์ PTTEP ต�่ากว่าตลาด

ขนิษฐา ดวงผนุมาตย์ (2556) ศกึษาเรือ่ง การวเิคราะห์อตัราผลตอบแทนและความเสีย่งของหลกัทรพัย์ในกลุม่ธรุกจิเกษตร โดยใช้

แบบจ�าลอง CAPM ในช่วงเดอืนมกราคม ถงึเดอืนธนัวาคม ปี 2554 โดยผลการวจิยั พบว่า ตลาดมอีตัราผลตอบแทนและความเสีย่งสอดคล้อง

ตามทฤษฎีตลาดทุน กล่าวคือ เส้น SML ของตลาดมีความชันเป็นบวก โดยหลักทรัพย์ที่ศึกษา ได้แก่ ASIAN, CHOTI, CM, CPF, EE, GFPT, 

LEE, STA, TLUXE, TRUBB, UPOIC และ UVAN มีอัตราผลตอบแทนสูงกว่าตลาดทั้งสิ้น ในขณะที่ ความเสี่ยงที่เป็นระบบของหลักทรัพย์ 

GFPT CHOIT ASAIN TLUXE และEE มีลักษณะเป็น Aggressive Stock และหลักทรัพย์อื่น ๆ มีลักษณะเป็น Defensive Stock

บดินทร์เดช แก้วสีเคน, นารี ผากา, มัลลิกา สีหาไชย, รัตนากร ผุดผ่อง, และนัชชา โยธานัก (2562, น. 41-48) ได้ศึกษา เรื่อง  

การศึกษาผลตอบแทนท่ีปรับความเสี่ยงของหุ ้นสามัญของการลงทุนในหุ้นสามัญในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) และ

ตลาดหลกัทรพัย์ เอม็ เอ ไอ (mai) โดยมาตรวัด Jensen’s Alpha รายปี ตัง้แต่ปี 2557 ถงึปี 2561 โดยผลการวจิยั พบว่า กลุม่ธรุกจิกระดาษ

และวสัดกุารพมิพ์, กลุม่พฒันาอสงัหารมิทรพัย์, กลุม่การแพทย์, กลุม่พาณชิย์ และ กลุม่พลงังานและสาธารณปูโภค มอีตัราผลตอบแทนส่วน

เกินอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ ตามล�าดับ และการทดสอบตลาด mai พบว่า มีเพียงกลุ่มอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้างที่มีอัตรา

ผลตอบแทนส่วนเกิน
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ปรียศ ทับสมบัติ (2557) ได้ศึกษา เรื่อง การวิเคราะห์อัตราผลตอบแทนและความเส่ียงของการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์แห่ง

ประเทศไทย หมวดบริการรับเหมาก่อสร้าง โดยใช้แบบจ�าลองราคาหลักทรัพย์ CAPM อ้างอิงข้อมูลรายสัปดาห์ตั้งแต่ 29 พ.ย. 2556 ถึง 21 

พ.ย. 2557 โดยผลการวิจัย พบว่า ตลาดมีอัตราผลตอบแทนและความเสี่ยงสอดคล้องตามทฤษฎีตลาดทุน โดยหลักทรัพย์ CK, EMC, ITD, 

PREB, SEAFCO, STEC, STPI, SYNTEC, TPOLY, TRC และ UNIQ อยู่เหนือเส้น SML ตามล�าดับ และหลักทรัพย์ BJCHI, CNT, PAE, PLE, 

SRICHA, TTCL และ NWR อยู่ใต้เส้น SML ในขณะที่ การพิจารณามาตรวัดความเสี่ยง Sharpe พบว่า หลักทรัพย์ SYNTEC, PREB, TPOLY, 

SEAFCO, EMC และ TRC มีค่าสูงกว่าตลาด ตามล�าดับ การพิจารณามาตรวัดความเสี่ยง Treynor พบว่า หลักทรัพย์ TPOLY, EMC, PREB, 

SYNTEC, UNIQ, ITD, SEAFCO, CK, TRC, STEC และ STPI มีค่าสูงกว่าตลาด ตามล�าดับ และการพิจารณามาตรวัดความเสี่ยง Jensen’ 

alpha พบว่า หลักทรัพย์ TPOLY, SYNTEC, EMC, STEC, TREB, ITD, UNIQ, SEAFCO, CK, TRC และ STPI มีค่าสูงกว่าตลาด ตามล�าดับ

อรอุมา ใจห้าว (2555, น. 128-147) ได้ศึกษา เรื่อง การวิเคราะห์อัตราผลตอบแทนและความเสี่ยงจากการลงทุนในหลักทรัพย์ 

กลุม่ทรพัยากรพลงังานและสาธารณปูโภค โดยใช้แบบจ�าลองการตัง้ราคาหลกัทรพัย์ CAPM : กรณศีกึษาหลกัทรพัย์ EASTW, EGCO, ESSO, 

GLOW, GUNKUL และ IRPC รายวัน ตั้งแต่ 4 ม.ค. 2554 ถึง 28 ธันวาคม 2555 โดยผลการวิจัย พบว่า หลักทรัพย์ EASTW, EGCO, GLOW 

และ GUNKUL มีราคาต�่ากว่ามูลค่าที่แท้จริง (Undervalued) ในขณะที่ หลักทรัพย์ ESSO และ IRPC มีราคาสูงกว่ามูลค่าท่ีแท้จริง  

(Overvalued)

วิธีการวิจัย 

ด�าเนนิการเกบ็รวบรวมข้อมลูราคาหลกัทรพัย์ อตัราผลตอบแทนพนัธบตัรรฐับาลอาย ุ1 ปีและ 5 ปี (อัตราผลตอบแทนท่ีปราศจาก

ความเสีย่ง) ดชันอีตุสาหกรรมทรพัยากร และดชันตีลาดหลักทรพัย์แห่งประเทศไทย รายเดอืน ตัง้แต่เดอืนมกราคม ปี 2560 ถงึเดอืนธนัวาคม 

ปี 2563 และค�านวณหาอัตราผลตอบแทน ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (ความเสี่ยงทั้งระบบ) และค่าความเบต้า แล้วจึงค�านวณมาตรวัดความ

เสี่ยงทั้ง 3 ประเภท โดยมีสมการ ดังนี้
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3. วิธีการวิจัย 
ดําเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลราคาหลักทรัพย์ อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลอายุ 1 ปีและ 5 ปี (อัตรา

ผลตอบแทนท่ีปราศจากความเส่ียง) ดัชนีอุตสาหกรรมทรัพยากร และดัชนีตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รายเดือน 
ตั้งแต่เดือนมกราคม ปี 2560 ถึงเดือนธันวาคม ปี 2563 และคํานวณหาอัตราผลตอบแทน ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
(ความเสี่ยงทั้งระบบ) และค่าความเบต้าแล้วจึงคํานวณมาตรวัดความเสี่ยงทั้ง 3 ประเภท โดยมีสมการ ดังน้ี 

คํานวณอัตราผลตอบแทน  Ri =
Pit-Pit-1

Pit-1
 x 100 

    โดยท่ี Ri คือ อัตราผลตอบแทนของตลาด, อุตสาหกรรม, หรือหลักทรัพย์ 
     Pit คือ ดัชนีของตลาด, อุตสาหกรรม,หรือราคาหลักทรัพย์ ณ ช่วงเวลา t 
     Pit-1 คือ ดัชนีของตลาด, อุตสาหกรรม,หรือราคาหลักทรัพย์ ณ ช่วงเวลา t-1 

คํานวณค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน σ = �∑ (Ri-R̅i)
2n

i=1

n-1
 

     โดยท่ี Ri คือ อัตราผลตอบแทนของหลักทรัพย์i 
      R̅i คือ อัตราผลตอบแทนเฉลี่ยของหลักทรัพย์i 
      n คือ จํานวนข้อมูล 

คํานวณค่าเบต้า    β = 
∑ (Rm-R̅m)

2n
i=1

n-1

∑ (Ri-R̅i)(Rm-R̅m)n
i=1

 

     โดยท่ี Ri คือ อัตราผลตอบแทนของหลักทรัพย์i 
      R̅i คือ อัตราผลตอบแทนเฉลี่ยของหลักทรัพย์i 
      Rm คือ อัตราผลตอบแทนของตลาดหรืออุตสาหกรรม 
      R̅m คือ อัตราผลตอบแทนเฉลี่ยของตลาดหรืออุตสาหกรรม 
      n คือ จํานวนข้อมูล 

มาตรวัดความเสี่ยง Sharpe  S   =
Ri-Rf

σi
 

     โดยท่ี Ri คือ อัตราผลตอบแทนของหลักทรัพย์i 
      Rf คือ อัตราผลตอบแทนที่ปราศจากความเสี่ยง 
      σi คือ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของหลักทรัพย์i 

มาตรวัดความเสี่ยง Treynor  T =
Ri-Rf

βi
 

     โดยท่ี Ri คือ อัตราผลตอบแทนของหลักทรัพย์i 
      Rf คือ อัตราผลตอบแทนที่ปราศจากความเสี่ยง 
      βi คือ ค่าเบต้าของหลักทรัพย์ i 
มาตรวัดความเสี่ยงJensen  J   = Ri – [Rf + βi (Rm- Rf)] 
     โดยท่ี Ri คือ อัตราผลตอบแทนของหลักทรัพย์i 

 



784

National Research Conference 2021: NRC 2021
“Business beyond the Pandemic”

21 สิงหาคม 2564

คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

 

 

National Research Conference 2021 :NRC 2021 
“Business beyond the Pandemic” 

21 สิงหาคม 2564 

 

4 
 

คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลยัมหาสารคาม 

3. วิธีการวิจัย 
ดําเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลราคาหลักทรัพย์ อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลอายุ 1 ปีและ 5 ปี (อัตรา

ผลตอบแทนท่ีปราศจากความเส่ียง) ดัชนีอุตสาหกรรมทรัพยากร และดัชนีตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รายเดือน 
ตั้งแต่เดือนมกราคม ปี 2560 ถึงเดือนธันวาคม ปี 2563 และคํานวณหาอัตราผลตอบแทน ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
(ความเสี่ยงทั้งระบบ) และค่าความเบต้าแล้วจึงคํานวณมาตรวัดความเสี่ยงทั้ง 3 ประเภท โดยมีสมการ ดังน้ี 

คํานวณอัตราผลตอบแทน  Ri =
Pit-Pit-1

Pit-1
 x 100 

    โดยท่ี Ri คือ อัตราผลตอบแทนของตลาด, อุตสาหกรรม, หรือหลักทรัพย์ 
     Pit คือ ดัชนีของตลาด, อุตสาหกรรม,หรือราคาหลักทรัพย์ ณ ช่วงเวลา t 
     Pit-1 คือ ดัชนีของตลาด, อุตสาหกรรม,หรือราคาหลักทรัพย์ ณ ช่วงเวลา t-1 

คํานวณค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน σ = �∑ (Ri-R̅i)
2n

i=1

n-1
 

     โดยท่ี Ri คือ อัตราผลตอบแทนของหลักทรัพย์i 
      R̅i คือ อัตราผลตอบแทนเฉลี่ยของหลักทรัพย์i 
      n คือ จํานวนข้อมูล 

คํานวณค่าเบต้า    β = 
∑ (Rm-R̅m)

2n
i=1

n-1

∑ (Ri-R̅i)(Rm-R̅m)n
i=1

 

     โดยท่ี Ri คือ อัตราผลตอบแทนของหลักทรัพย์i 
      R̅i คือ อัตราผลตอบแทนเฉลี่ยของหลักทรัพย์i 
      Rm คือ อัตราผลตอบแทนของตลาดหรืออุตสาหกรรม 
      R̅m คือ อัตราผลตอบแทนเฉลี่ยของตลาดหรืออุตสาหกรรม 
      n คือ จํานวนข้อมูล 

มาตรวัดความเสี่ยง Sharpe  S   =
Ri-Rf

σi
 

     โดยท่ี Ri คือ อัตราผลตอบแทนของหลักทรัพย์i 
      Rf คือ อัตราผลตอบแทนที่ปราศจากความเสี่ยง 
      σi คือ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของหลักทรัพย์i 

มาตรวัดความเสี่ยง Treynor  T =
Ri-Rf

βi
 

     โดยท่ี Ri คือ อัตราผลตอบแทนของหลักทรัพย์i 
      Rf คือ อัตราผลตอบแทนที่ปราศจากความเสี่ยง 
      βi คือ ค่าเบต้าของหลักทรัพย์ i 
มาตรวัดความเสี่ยงJensen  J   = Ri – [Rf + βi (Rm- Rf)] 
     โดยท่ี Ri คือ อัตราผลตอบแทนของหลักทรัพย์i 

 

 
 

 

 
 
 
4. ผ

4

 
ผลตอบ

ข้างต้น

หลักท

หลักท

4

ผลการ

คํานวณ

SBPP 
SEA 
SEGCO 
SGPSC 
SRATCH 
SSUPER 
Sm 
  
  
  
-0.422
ค่าเฉลี่

Sharp

คณะกา

    
    
    

ผลการดําเนินงา
4.1 ผลการวิเค

จากภาพข

บแทนและควา

น หากพิจารณ

รัพย์ท่ีอยู่เหนือ

รัพย์ BPP, EGC
4.2 ผลการวิเค

ร

ณ 2560 

-0.0745 
0.3127 
-0.2505 
0.2182 
-0.2703 
-0.4786 
-0.3273 

*สีเขียว ห
*สีแดง  ห
จากตารา

23 และ -0.54
ลี่ย 4 ปีท่ี -0.303
pe ของอุตสาห

ารบญัชีและการจ

 
 
 

าน/ผลการวิจยั
ราะห์ Securit

รูปท่ี 
ข้างต้น แสดงลั
มเสี่ยงในทิศทา

าเปรียบเทียบกั

 SML ได้แก่ ห
CO และ RATC
ราะห์มาตรวัดค

ตารางที่ 
เปรียบเที

2561 2

-0.4809 -0
0.0293 -0
-0.1178 0
-0.0725 0
-1.1018 0
-0.2138 -0
-0.4223 -0

หมายถึง ค่ามาต
หมายถึง ค่ามาต
งข้างต้น มาตร

479 ตามลําดับ

39ซ่ึงทุกหลักทร

หกรรมคงระดับท

จัดการ มหาวิทย

Rm คือ

Rf คอื

βi คือ

ย 
y Market Lin

2การวิเคราะห์
ลักษณะ SML 
างตรงกันข้าม โ
กับตลาดหรืออุ

หลักทรัพย์ EA, 
H ตามลําดับ 
ความเสี่ยง Sha
1ผลการวิเครา
ยบกับตลาด 

563 2563 

0.5479 -0.030
0.2713 0.026
0.3440 -0.256
0.2788 -0.046
0.2842 -0.191
0.2507 0.230
0.5479 -0.110

รวัดความเสี่ยง 
ตรวัดความเสี่ยง

วัดความเสี่ยง S
 และปี 2563 
รัพย์มีค่ามาตรวั

ท่ี -0.1100 ใน

ยาลยัมหาสารคา

อ อัตราผลตอบ
อ อัตราผลตอบ
อ ค่าเบต้าของห

ne 

ห์หลักทรัพย์ด้วย

ท่ีมีความชันเ

ดยไม่สอดคล้อง

ตสาหกรรม สา
GPSC และ 

arpe 
าะห์เปรียบเทียบ

2560-
2563 

03 -0.2423 
68 -0.0083 
69 -0.1534 
61 0.0497 
19 -0.2112 
03 -0.0753 
03 -0.3039 

Sharpe ของห
ง Sharpe ของห
Sharpe ของตล
มาตรวัด Shar

วัดความเสี่ยง S
นช่วงปี 2560-25

Nat

าม 

บแทนของตลาด

บแทนท่ีปราศจา

หลักทรัพย์ i 

ย Security Ma
เป็นลบ ซ่ึงตลา
งกับทฤษฎีในส

ามารถจําแนกห

SUPER  แล

บมาตรวัดความ

เ

2560 25

-0.0745 -0.
0.3127 0.
-0.2505 -0.
0.2182 -0.
-0.2703 -1.
-0.4786 -0.
-0.1127 -0.

หลักทรัพย์สูงกวา่

หลักทรัพย์ต่ํากว

ลาด มีการปรับต

rpe ปรับตัวสูง

Sharpe สูงกว่าต
561 ในปีถัดมา

tional Research
“Bus

หรืออุตสาหกรร

กความเสี่ยง 

 
rket Line 
ดข้างต้นจะมีค

ถานการณ์ปกติ

หลักทรัพย์ได้ 2
ละ 2.กลุ่มหลักท

เสี่ยง Sharpe 
เปรียบเทียบกับอุต

561 2563 

.4809 -0.5479

.0293 -0.2713

.1178 0.3440

.0725 0.2788

.1018 0.2842

.2138 -0.2507

.1114 -0.3397

าตลาด 
ว่าตลาด 
ตัวลดลงในช่วงปี

ขึ้นท่ี -0.1103 
ตลาดโดยเฉลี่ยข

า ค่ามาตรวัดคว

h Conference 2
iness beyond 

2

รม 

วามสัมพันธ์ระ

ติ อย่างไรก็ตาม
2 ประเภท 
ทรัพย์ท่ีอยู่ใต้ S

ตสาหกรรม 

2563 

9 -0.0303 
3 0.0268 
0 -0.2569 
8 -0.0461 
2 -0.1919 
7 0.2303 
7 -0.0682 

ปี 2560-2562 
แต่ยังคงตํ่ากว

ขณะที่ มาตรวัด
วามเสี่ยง Shar

2021 :NRC 202
the Pandemic
21 สิงหาคม 256

5 

หว่างอัตรา

 จากข้อมูล
คือ 1.กลุ่ม
ML ได้แก่ 

2560-
2563 
-0.2423 
-0.0083 
-0.1534 
0.0497 
-0.2112 
-0.0753 
-0.1648 

ท่ี -0.3273 
ว่า 0 โดยมี

ดความเสี่ยง 
pe ปรับตัว

1 
” 
4 

ผลการด�าเนินงาน/ผลการวิจัย	

ผลการวิเคราะห์	Security	Market	Line

 

 
 

 

 
 
 
4. ผ

4

 
ผลตอบ

ข้างต้น

หลักท

หลักท

4

ผลการ

คํานวณ

SBPP 
SEA 
SEGCO 
SGPSC 
SRATCH 
SSUPER 
Sm 
  
  
  
-0.422
ค่าเฉลี่

Sharp

คณะกา

    
    
    

ผลการดําเนินงา
4.1 ผลการวิเค

จากภาพข

บแทนและควา

น หากพิจารณ

รัพย์ท่ีอยู่เหนือ

รัพย์ BPP, EGC
4.2 ผลการวิเค

ร

ณ 2560 

-0.0745 
0.3127 
-0.2505 
0.2182 
-0.2703 
-0.4786 
-0.3273 

*สีเขียว ห
*สีแดง  ห
จากตารา

23 และ -0.54
ลี่ย 4 ปีท่ี -0.303
pe ของอุตสาห

ารบญัชีและการจ

 
 
 

าน/ผลการวิจยั
ราะห์ Securit

รูปท่ี 
ข้างต้น แสดงลั
มเสี่ยงในทิศทา

าเปรียบเทียบกั

 SML ได้แก่ ห
CO และ RATC
ราะห์มาตรวัดค

ตารางที่ 
เปรียบเที

2561 2

-0.4809 -0
0.0293 -0
-0.1178 0
-0.0725 0
-1.1018 0
-0.2138 -0
-0.4223 -0

หมายถึง ค่ามาต
หมายถึง ค่ามาต
งข้างต้น มาตร

479 ตามลําดับ

39ซ่ึงทุกหลักทร

หกรรมคงระดับท

จัดการ มหาวิทย

Rm คือ

Rf คอื

βi คือ

ย 
y Market Lin

2การวิเคราะห์
ลักษณะ SML 
างตรงกันข้าม โ
กับตลาดหรืออุ

หลักทรัพย์ EA, 
H ตามลําดับ 
ความเสี่ยง Sha
1ผลการวิเครา
ยบกับตลาด 

563 2563 

0.5479 -0.030
0.2713 0.026
0.3440 -0.256
0.2788 -0.046
0.2842 -0.191
0.2507 0.230
0.5479 -0.110

รวัดความเสี่ยง 
ตรวัดความเสี่ยง

วัดความเสี่ยง S
 และปี 2563 
รัพย์มีค่ามาตรวั

ท่ี -0.1100 ใน

ยาลยัมหาสารคา

อ อัตราผลตอบ
อ อัตราผลตอบ
อ ค่าเบต้าของห

ne 

ห์หลักทรัพย์ด้วย

ท่ีมีความชันเ

ดยไม่สอดคล้อง

ตสาหกรรม สา
GPSC และ 

arpe 
าะห์เปรียบเทียบ

2560-
2563 

03 -0.2423 
68 -0.0083 
69 -0.1534 
61 0.0497 
19 -0.2112 
03 -0.0753 
03 -0.3039 

Sharpe ของห
ง Sharpe ของห
Sharpe ของตล
มาตรวัด Shar

วัดความเสี่ยง S
นช่วงปี 2560-25

Nat

าม 

บแทนของตลาด

บแทนท่ีปราศจา

หลักทรัพย์ i 

ย Security Ma
เป็นลบ ซ่ึงตลา
งกับทฤษฎีในส

ามารถจําแนกห

SUPER  แล

บมาตรวัดความ

เ

2560 25

-0.0745 -0.
0.3127 0.
-0.2505 -0.
0.2182 -0.
-0.2703 -1.
-0.4786 -0.
-0.1127 -0.

หลักทรัพย์สูงกวา่

หลักทรัพย์ต่ํากว

ลาด มีการปรับต

rpe ปรับตัวสูง

Sharpe สูงกว่าต
561 ในปีถัดมา

tional Research
“Bus

หรืออุตสาหกรร

กความเสี่ยง 

 
rket Line 
ดข้างต้นจะมีค

ถานการณ์ปกติ

หลักทรัพย์ได้ 2
ละ 2.กลุ่มหลักท

เสี่ยง Sharpe 
เปรียบเทียบกับอุต

561 2563 

.4809 -0.5479

.0293 -0.2713

.1178 0.3440

.0725 0.2788

.1018 0.2842

.2138 -0.2507

.1114 -0.3397

าตลาด 
ว่าตลาด 
ตัวลดลงในช่วงปี

ขึ้นท่ี -0.1103 
ตลาดโดยเฉลี่ยข

า ค่ามาตรวัดคว

h Conference 2
iness beyond 

2

รม 

วามสัมพันธ์ระ

ติ อย่างไรก็ตาม
2 ประเภท 
ทรัพย์ท่ีอยู่ใต้ S

ตสาหกรรม 

2563 

9 -0.0303 
3 0.0268 
0 -0.2569 
8 -0.0461 
2 -0.1919 
7 0.2303 
7 -0.0682 

ปี 2560-2562 
แต่ยังคงตํ่ากว

ขณะที่ มาตรวัด
วามเสี่ยง Shar

2021 :NRC 202
the Pandemic
21 สิงหาคม 256

5 
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 จากข้อมูล
คือ 1.กลุ่ม
ML ได้แก่ 
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2563 
-0.2423 
-0.0083 
-0.1534 
0.0497 
-0.2112 
-0.0753 
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ว่า 0 โดยมี

ดความเสี่ยง 
pe ปรับตัว
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” 
4 

รูปที่	2 การวิเคราะห์หลักทรัพย์ด้วย Security Market Line

จากภาพข้างต้น แสดงลักษณะ SML ที่มีความชันเป็นลบ ซึ่งตลาดข้างต้นจะมีความสัมพันธ์ระหว่างอัตราผลตอบแทนและความ

เสีย่งในทศิทางตรงกนัข้าม โดยไม่สอดคล้องกบัทฤษฎใีนสถานการณ์ปกต ิอย่างไรกต็าม จากข้อมลูข้างต้น หากพจิารณาเปรียบเทยีบกบัตลาด

หรืออุตสาหกรรม สามารถจ�าแนกหลักทรัพย์ได้ 2 ประเภท คือ 1.กลุ่มหลักทรัพย์ที่อยู่เหนือ SML ได้แก่ หลักทรัพย์ EA, GPSC และ SUPER 

และ 2.กลุ่มหลักทรัพย์ที่อยู่ใต้ SML ได้แก่ หลักทรัพย์ BPP, EGCO และ RATCH ตามล�าดับ

ผลการวิเคราะห์มาตรวัดความเสี่ยง	Sharpe
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คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ตารางที่	1 ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบมาตรวัดความเสี่ยง Sharpe

ผลการ

ค�านวณ

เปรียบเทียบกับตลาด เปรียบเทียบกับอุตสาหกรรม

2560 2561 2563 2563 2560-2563 2560 2561 2563 2563 2560-2563

S
BPP

-0.0745 -0.4809 -0.5479 -0.0303 -0.2423 -0.0745 -0.4809 -0.5479 -0.0303 -0.2423

S
EA

0.3127 0.0293 -0.2713 0.0268 -0.0083 0.3127 0.0293 -0.2713 0.0268 -0.0083

S
EGCO

-0.2505 -0.1178 0.3440 -0.2569 -0.1534 -0.2505 -0.1178 0.3440 -0.2569 -0.1534

S
GPSC

0.2182 -0.0725 0.2788 -0.0461 0.0497 0.2182 -0.0725 0.2788 -0.0461 0.0497

S
RATCH

-0.2703 -1.1018 0.2842 -0.1919 -0.2112 -0.2703 -1.1018 0.2842 -0.1919 -0.2112

S
SUPER

-0.4786 -0.2138 -0.2507 0.2303 -0.0753 -0.4786 -0.2138 -0.2507 0.2303 -0.0753

S
m

-0.3273 -0.4223 -0.5479 -0.1103 -0.3039 -0.1127 -0.1114 -0.3397 -0.0682 -0.1648
*สีเขียว  หมายถึง ค่ามาตรวัดความเสี่ยง Sharpe ของหลักทรัพย์สูงกว่าตลาด

*สีแดง  หมายถึง ค่ามาตรวัดความเสี่ยง Sharpe ของหลักทรัพย์ต�่ากว่าตลาด

จากตารางข้างต้น มาตรวัดความเสี่ยง Sharpe ของตลาด มีการปรับตัวลดลงในช่วงปี 2560-2562 ที่ -0.3273 -0.4223  

และ -0.5479 ตามล�าดับ และปี 2563 มาตรวัด Sharpe ปรับตัวสูงขึ้นที่ -0.1103 แต่ยังคงต�่ากว่า 0 โดยมีค่าเฉล่ีย 4 ปีที่ -0.3039  

ซึ่งทุกหลักทรัพย์มีค่ามาตรวัดความเสี่ยง Sharpe สูงกว่าตลาดโดยเฉลี่ย ขณะที่ มาตรวัดความเสี่ยง Sharpe ของอุตสาหกรรมคงระดับที่ 

-0.1100 ในช่วงปี 2560-2561 ในปีถัดมา ค่ามาตรวัดความเสี่ยง Sharpe ปรับตัวลดลงที่ -0.3397 ในขณะที่ ปี 2563 มาตรวัด Sharpe  

ปรับตัวสูงขึ้นที่ -0.0682 แต่ยังคงต�่ากว่า 0 โดยมีค่าเฉลี่ย 4 ปีที่ -0.1648 ซึ่งหลักทรัพย์ GPSC, EA, SUPER และ EGCO มีค่ามาตรวัด 

ความเสี่ยงสูงกว่าอุตสาหกรรม ตามล�าดับ ในขณะที่ หลักทรัพย์ RATCH และ BPP มีค่ามาตรวัดความเสี่ยงต�่ากว่าอุตสาหกรรม

ผลการวิเคราะห์มาตรวัดความเสี่ยง	Treynor

ตารางที่	2 ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบมาตรวัดความเสี่ยง Treynor

ผลการ

ค�านวณ

เปรียบเทียบกับตลาด เปรียบเทียบกับอุตสาหกรรม

2560 2561 2563 2563 2560-2563 2560 2561 2563 2563 2560-2563

T
BPP

-0.2469 -2.9585 -2.4983 -0.5824 -2.4548 -0.4540 -4.7393 -3.6352 -0.5272 -2.6444

T
EA

3.2318 0.1946 -1.3463 -6.9158 -0.1851 18.4681 0.2390 -1.9455 0.4092 -0.0975

T
EGCO

-2.0842 -1.3173 2.8010 -76.5782 -7.9095 -2.0176 -2.0530 3.6209 -3.5574 -1.4823

T
GPSC

0.5561 -0.5587 2.0453 -2.6596 0.9241 0.9078 -0.6963 2.6047 -0.6448 0.5134

T
RATCH

-3.4037 -10.8582 2.0329 -12.3402 -5.6689 -1.8572 -19.0192 2.7277 -2.8543 -2.1841

T
SUPER

9.1189 -1.4764 -1.1047 11.2346 -1.4540 -12.1332 -2.5685 -1.6711 4.3207 -0.9963

T
m

-0.5500 -1.7018 -1.9945 -1.0697 -1.6613 -0.2924 -0.6441 -1.7184 -0.8770 -1.2153
*สีเขียว  หมายถึง ค่ามาตรวัดความเสี่ยง Treynor ของหลักทรัพย์สูงกว่าตลาด

*สีแดง  หมายถึง ค่ามาตรวัดความเสี่ยง Treynor ของหลักทรัพย์ต�่ากว่าตลาด

จากตารางข้างต้น มาตรวัดความเสี่ยง Treynor ของตลาด ปรับตัวลดลงในช่วงปี 2560-2562 ที่ -0.5500 -1.7018 และ -1.9945 

ตามล�าดับ ในขณะที่ ช่วงปี 2563 ปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นที่ -1.0697 แต่ยังคงต�่ากว่า 0 โดยมีค่าเฉลี่ย 4 ปีที่ -1.6613 ซึ่งหลักทรัพย์ GPSC, EA 

และ SUPER มค่ีามาตรวดัความเสีย่งสงูกว่าตลาด ตามล�าดบั และ หลักทรพัย์ BPP, RATCH และ EGCO มค่ีามาตรวดัความเส่ียงต�า่กว่าตลาด 
ในขณะที่ มาตรวัดความเสี่ยง Treynor ของอุตสาหกรรม ปรับตัวลดลงในช่วงปี 2560-2562 ที่ -0.2924 -0.6441 และ -1.7184 ตามล�าดับ 

และปี 2563 ปรับตัวสูงขึ้นที่ -0.8770 แต่ยังคงต�่ากว่า 0 โดยมีค่าเฉลี่ย 4 ปีที่ -1.2153 ซึ่งหลักทรัพย์ GPSC, EA และ SUPER มีค่ามาตรวัด

ความเสี่ยงสูงกว่าอุตสาหกรรม ตามล�าดับ ในขณะที่ หลักทรัพย์ EGCO, RATCH และ BPP มีค่ามาตรวัดความเสี่ยงต�่ากว่าอุตสาหกรรม
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ผลการวิเคราะห์มาตรวัดความเสี่ยง	Jensen’	alpha

ตารางที่	3 ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบมาตรวัดความเสี่ยง Jensen’ alpha

ผลการ

ค�านวณ

เปรียบเทียบกับตลาด เปรียบเทียบกับอุตสาหกรรม

2560 2561 2563 2563 2560-2563 2560 2561 2563 2563 2560-2563

J
BPP

0.6916 -1.1440 -0.7989 0.3769 -0.7271 -0.2005 -2.3271 -2.0888 0.2989 -1.2156

J
EA

2.9123 5.1406 1.1579 0.2689 0.7980 2.5281 1.9488 -0.2807 1.0000 1.1475

J
EGCO

-0.6356 0.1603 2.5222 -3.5925 -0.9701 -0.7383 -0.3769 2.1724 -2.7451 -0.2212

J
GPSC

4.8581 1.8288 6.0040 -0.4488 1.7545 3.2290 -0.0670 5.0452 0.2704 2.1117

J
RATCH

-0.4977 -2.0955 2.6210 -1.8605 -0.9052 -0.5002 -2.4008 2.1565 -1.4112 -0.5680

J
SUPER

-3.7480 0.7155 1.3163 6.4893 0.1874 -3.4497 -3.5101 0.0463 7.1279 0.2889

J
m

0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000

  *สีเขียว  หมายถึง ค่ามาตรวัดความเสี่ยง Jensen’ alpha ของหลักทรัพย์สูงกว่าตลาด

  *สีแดง  หมายถึง ค่ามาตรวัดความเสี่ยง Jensen’ alpha ของหลักทรัพย์ต�่ากว่าตลาด

หลักทรัพย์ GPSC EA และ SUPER มีค่ามาตรวัดความเสี่ยงสูงกว่าตลาดและอุตสาหกรรม ตามล�าดับ ในขณะที่ หลักทรัพย์ BPP, 

RATCH และ EGCO มีค่ามาตรวัดความเสี่ยงต�่ากว่าตลาด และหลักทรัพย์ EGCO, RATCH และ BPP มีค่ามาตรวัดความเสี่ยงต�่ากว่า

อุตสาหกรรม ตามล�าดับ

อภิปรายผล	สรุปและข้อเสนอแนะ

อภิปรายผลการวิจัย

การวิเคราะห์อัตราผลตอบแทนและความเสี่ยงของหลักทรัพย์กลุ ่มโรงไฟฟ้า อุตสาหกรรมพลังงานและสาธารณูปโภค 

ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในช่วงปี 2560 ถึงปี 2563 พบว่า Security Market Line ของตลาดและอุตสาหกรรมมีความชันเป็น

ลบ กล่าวคือ หากความเสี่ยงเปลี่ยนแปลงไป อัตราผลตอบแทนของหลักทรัพย์เปลี่ยนแปลงไปในทิศทางตรงกันข้าม ซึ่งขัดแย้งกับงานวิจัย

ของ กาญจนา คงแฟง (ม.ป.ป.), ขนิษฐา ดวงผุนมาตย์ (2556), ปรียศ ทับสมบัติ (2557), และ อรอุมา ใจห้าว (2555, น. 128-147) ที่พบว่า 

Security Market Line ของตลาดมีความชันเป็นบวก หรือสอดคล้องตามทฤษฎีตลาดทุน อย่างไรก็ดี สถานการณ์ข้างต้น สามารถเกิดขึ้นได้

ในช่วงภาวะเศรษฐกิจชะลอตัวหรือถดถอย ในขณะที่ ความเสี่ยงที่ไม่เป็นระบบนั้นเป็นปัจจัยหลักที่ส่งผลกระทบต่อหลักทรัพย์ ซึ่งขัดแย้งกับ

งานวิจัยของ บดินทร์เดช แก้วสีเคน, นารี ผากา, มัลลิกา สีหาไชย, รัตนากร ผุดผ่อง, และนัชชา โยธานัก (2562) โดยผลการศึกษา 

พบว่า ความเสี่ยงที่เป็นระบบหรือความเสี่ยงที่เกิดจากปัจจัยทางเศรษฐกิจนั้น เป็นปัจจัยหลักที่ส่งผลกระทบต่อหลักทรัพย์

สรุปผลการวิจัย

จากข้อมูลข้างต้น Security Market Line ของตลาดและอุตสาหกรรมมีความชันเป็นลบ ซึ่งแสดงให้เห็นว่า เมื่อความเสี่ยง

เปลีย่นแปลงไป อตัราผลตอบแทนจะเปลีย่นแปลงในทศิทางตรงกันข้าม โดยสถานการณ์ข้างต้นนี ้มโีอกาสเกดิขึน้เมือ่ตลาดอยูใ่นแนวโน้มขา

ลง โดยหลักทรัพย์ที่อยู่เหนือ SML ทั้งตลาดและอุตสาหกรรม ได้แก่ หลักทรัพย์ EA, GPSC และ SUPER ในขณะที่ หลักทรัพย์ BPP, EGCO 

และ RATCH อยู่ต�่ากว่า SML ทั้งสิ้น

แนวโน้มการปรบัตวัของมาตรวดัความเสีย่ง Sharpe ของหลกัทรพัย์ แสดงให้เหน็ว่า โดยหลกัทรพัย์ BPP, EA, GPSC และ SUPER 

ปรับตัวสอดคล้องกับทิศทางของตลาด ซึ่งมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นโดยเฉล่ีย ในขณะที่ หลักทรัพย์ EGCO และ RATCH มีการเปลี่ยนแปลงท่ี

ผันผวน อย่างไรก็ดี ในระยะยาว ทุกหลักทรัพย์ ได้แก่ GPSC, EA, SUPER, EGCO, RATCH และ BPP มีอัตราผลตอบแทนต่อหนึ่งความเสี่ยง

ทั้งระบบสูงกว่าตลาดทั้งสิ้น ตามล�าดับ ในขณะเดียวกัน เมื่อเปรียบเทียบกับอุตสาหกรรม พบว่า หลักทรัพย์ SUPER เพียงหลักทรัพย์เดียวที่

มีแนวโน้มสอดคล้องกับอุตสาหกรรม และหลักทรัพย์ BPP, EA และ EGCO ที่มีการปรับตัวใกล้เคียงกับอุตสาหกรรม ในขณะที่ หลักทรัพย์ 

GPSC และ RATCH ปรับตัวในทิศทางตรงกันข้ามกับอุตสาหกรรม อย่างไรก็ตาม ในระยะยาว พบว่า หลักทรัพย์ RATCH และ BPP มีอัตรา

ผลตอบแทนต่อหนึ่งความเสี่ยงต�่ากว่าอุตสาหกรรมที่ -0.2112 และ -0.2423 ในขณะที่ หลักทรัพย์ GPSC, EA, SUPER และ EGCO มีอัตรา

ผลตอบแทนต่อหนึ่งความเสี่ยงทั้งระบบสูงกว่าอุตสาหกรรม ตามล�าดับ
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แนวโน้มการปรับตัวของมาตรวัดความเสี่ยง Treynor ของหลักทรัพย์ แสดงให้เห็นว่า โดยหลักทรัพย์ BPP, RATCH และ EGCO 

มีอัตราผลตอบแทนต่อหน่ึงความเสี่ยงท่ีเป็นระบบค่อนข้างผันผวน ซึ่งเป็นแนวโน้มการปรับตัวลดลงโดยเฉลี่ยในระดับต�่ากว่าตลาดและ

อุตสาหกรรม ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว ในขณะท่ี หลักทรัพย์ GPSC มีแนวโน้มการปรับตัวผันผวน ส่วนหลักทรัพย์ EA และ SUPER 

มีการปรับตัวลดลงโดยเฉลี่ย อย่างไรก็ดี ในระยะยาว หลักทรัพย์ GPSC, EA และ SUPER มีอัตราผลตอบแทนต่อหนึ่งความเสี่ยงที่เป็นระบบ

ในระดับสูงกว่าตลาดและอุตสาหกรรมทั้งสิ้น

แนวโน้มการปรับตัวของมาตรวัความเสี่ยง Jensen’ alpha ของหลักทรัพย์ แสดงให้เห็นว่า หลักทรัพย์ BPP, EA, EGCO, GPSC 

และ RATCH มีการปรับตัวที่ผันผวน ในขณะที่ หลักทรัพย์ SUPER ปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง หากเปรียบเทียบกับตลาดแล้ว พบว่า 

หลกัทรพัย์ BPP, RATCH และ EGCO มอีตัราผลตอบแทนทีเ่กดิขึน้จริงต�า่กว่าอตัราผลตอบแทนทีค่าดหวงั ในขณะที ่GPSC, EA และ SUPER 

มีอัตราผลตอบแทนสูงกว่าตลาด ตามล�าดับ ขณะที่เปรียบเทียบกับอุตสาหกรรม พบว่า หลักทรัพย์ RATCH, EGCO และ BPP มีอัตราผล

ตอบแทนทีเ่กดิขึน้จรงิต�า่กว่าอตัราผลตอบแทนทีค่าดหวงั ตามล�าดบั ส่วนหลกัทรพัย์อืน่ ๆ  ท่ีพจิารณาสอดคล้องกบัการแนวโน้มและค่าเฉลีย่

เปรียบเทียบกับตลาดทั้งสิ้น

ข้อเสนอแนะ

ข้อเสนอแนะงานวิจัยในครั้งนี้

การพิจารณา SML พบว่า หลักทรัพย์ที่มีอัตราผลตอบแทนและความเสี่ยงเหนือ SML ได้แก่ หลักทรัพย์ EA, GPSC และ SUPER 

กล่าวคอื ราคาต�า่กว่าทีค่วรจะเป็น (Undervalue) ราคาจะปรบัตวัสงูขึน้เข้าสูร่ะดบัเดยีวกบัตลาด ควรพจิารณา “ซ้ือ” ในขณะที ่หลกัทรพัย์ 

BPP, EGCO และ RATCH มีอัตราผลตอบแทนและความเสี่ยงต�่ากว่า SML หรือ ราคาสูงกว่าที่ควรจะเป็น (Overvalue) ราคาจะปรับตัวลด

ลงเข้าสู่ระดับเดียวกับตลาด ควรตัดสินใจ “ขาย” หลักทรัพย์

การพิจารณามาตรวัดความเสี่ยง Sharpe เปรียบเทียบกับตลาด พบว่า หลักทรัพย์ BPP, EA, EGCO GPSC, RATCH และ SUPER 

มมีาตรวดัความเสีย่งสงูกว่าตลาดทัง้สิน้ ในขณะที ่หลกัทรพัย์ EA, EGCO, GPSC และ RATCH มมีาตรวดัความเสีย่งสงูกว่าอตุสาหกรรม ส่วน

หลักทรัพย์ BPP และ RATCH อยู่ในระดับต�่ากว่าอุตสาหกรรม ส่วนมาตรวัดความเสี่ยง Treynor และ Jensen’ alpha พบว่า หลักทรัพย์ 

EA, GPSC และ SUPER มีมาตรวัดความเสี่ยงสูงกว่าตลาดและอุตสาหกรรม ในขณะที่ หลักทรัพย์ BPP, EGCO และ RATCH อยู่ในระดับต�่า

กว่าตลาดและอุตสาหกรรม ดังนั้น หลักทรัพย์ที่มีค่ามาตรวัดความเสี่ยงสูงกว่าตลาดหรืออุตสาหกรรมควรพิจารณา “ซื้อ” ขณะที่หลักทรัพย์

ที่มีมาตรวัดความเสี่ยงต�่ากว่าตลาดหรืออุตสาหกรรมควรตัดสินใจ “ขาย” หลักทรัพย์นั้น

ข้อเสนอแนะการวิจัยในครั้งต่อไป

งานวจิยัฉบบันีใ้ช้ข้อมลูรายเดอืน อ้างองิช่วงเวลาทีเ่กดิวกิฤต ซึง่เป็นเพยีงการวเิคราะห์กลุม่ธรุกจิเดยีว งานวจิยัครัง้ต่อไป สามารถ

ใช้ข้อมูลรายปี รายสัปดาห์ หรือรายวัน หรือเปรียบเทียบระหว่างช่วงสถานการณ์ปกติกับวิกฤต รวมไปถึงการเปรียบเทียบหลักทรัพย์ต่าง

อุตสาหกรรม เพื่อให้ได้ข้อมูลที่แตกต่างหรือสอดคล้องกับวัตถุประสงค์การวิจัย
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เหมาก่อสร้างโดยใช้แบบจ�าลองราคาหลักทรัพย์ CAPM. กรุงเทพฯ: มหาวิยาลัยกรุงเทพ

ศูนย์ส่งเสริมการพัฒนาความรู้ตลาดทุน. (2561). ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการเงินและการลงทุน. กรุงเทพฯ: บุญศิริการพิมพ์.

อรอมุา ใจห้าว. (2555). การวเิคราะห์อตัราผลตอบแทนและความเสีย่งจากการลงทนุในหลักทรัพย์กลุม่ทรพัยากรพลงังานและสาธารณปูโภค 

โดยใช้แบบจ�าลองการตัง้ราคาหลกัทรพัย์ CAPM:	กรณศึีกษาหลักทรัพย์ EASTW,	EGCO,	ESSO,	GLOW, GUNKUL และ IRPC. 

วารสารสังคมศาสตร์วิจัย, 3(1), 128-147.
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การทดสอบทฤษฎีพฤติกรรมตามแผนต่อการวางแผนทางการเงินของนิสิตระดับปริญญาตรี

กรณีศึกษา	มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

A	Test	of	the	Theory	of	Planning	Behavior	in	financial	Planning	Among

Undergraduate	Students:	A	Case	Study	of	Mahasarakham	University

บุญวัฒน์ รังสีสิริวัฒน์1 และ แพรวไพลิน จันทรโพธิ์ศรี2

Bunyawat Rangseesiriwat1 and Praewpailin Janposri2

คณะการบัญชีละการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

บทคัดย่อ

การวางแผนทางการเงินเป็นแนวคิดที่ท�าให้เราเตรียมความพร้อมและน�าชีวิตไปสู่ความม่ันคงทางการเงินในอนาคต หากมีการ

วางแผนการใช้เงนิทีด่กีจ็ะส่งผลให้มเีงนิไว้ใช้จ่ายตลอดทกุช่วงเวลาของชวีติโดยไม่เกดิปัญหา งานวจิยันีจ้งึได้ท�าการทดสอบทฤษฎพีฤตกิรรม

ตามแผนต่อการวางแผนทางการเงนิของนสิติระดบัปรญิญาตร ีมหาวิทยาลยัมหาสารคาม โดยอ้างองิจากทฤษฎพีฤตกิรรมตามแผน (Theory 

of Planned Behavior: TPB) ผลการวจิยัตามแนวคดิทฤษฎพีฤตกิรรมตามแผน (Theory of Planned Behavior: TPB) พบว่าด้านทัศนคติ

ต่อพฤติกรรม (Attitude Toward the Behavior : ATB) ทางการเงิน ด้านคล้อยตามกลุ่มอ้างอิง (Subjective Norm : SN) และด้านการ

รบัรูค้วามสามารถในการควบคมุพฤตกิรรม (Perceived Behavioral Control : PBC) ส่งผลให้นสิิตเกดิเจตนาแสดงพฤตกิรรม (Behavioral 

Intention : BI) ทางการเงิน ส่วนด้านการรับรู้ความสามารถในการควบคุมพฤติกรรม (Perceived Behavioral Control : PBC) ทางการ

เงิน และเจตนาแสดงพฤติกรรม (Behavioral Intention : BI) ทางการเงิน สามารถคาดการณ์การเกิดพฤติกรรมการวางแผนทางการเงิน 

(Financial Planning Behavior :FPB) ของนิสิตระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

ค�าส�าคัญ	: พฤติกรรมการวางแผนทางการเงิน, ทฤษฎีพฤติกรรมตามแผน, นิสิตระดับปริญญาตรี

Abstract

Financial planning is a concept that helps people prepare and lead life towards financial stability in the future. 

Therefore, financial planning and financial behavior are considered as an important key of financial management along 

life span. This study aims to test financial behavior through the theory of planned behavior (TPB) towards financial 

planning of undergraduate students at Mahasarakham University. The results of this study based on the Theory of 

Planned Behavior (TPB) found that three key variables that are Attitude Toward the Behavior (ATB) in finance,  

Subjective Norm (SN), and Perceived Behavioral Control (PBC) in finance created a significant impact on Behavioral 

Intention (BI) in financial behavior among students. While Perceived Behavioral Control (PBC) and Behavioral Intention 

(BI) can predict the occurrence of Financial Planning Behavior (FPB) among students. 

Keywords: Financial Planning Behavior, Theory of Planned Behavior (TPB), Undergraduate Students

1 คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม,std60010913257@acc.msu.ac.th
2 อาจารย์ประจ�าสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม,praewpailin.j@acc.msu.ac.th
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การจัดสรรสินทรัพย์ที่เหมาะสมที่สุดของการลงทุนในกองทุนรวม

โดยใช้แบบจ�าลองค่า	Sharpe	Ratio	ที่ดีที่สุด

The	Optimal	Asset	Allocation	of	Mutual	Funds	Investment	

by Using the Sharpe Ratio Portfolio Optimization.

บัณฑิตา ศุภกิจเรืองโรจน์1 และ พงษ์สุทธิ พื้นแสน2 

Banthita Suphagitroungrote1 and Pongsutti Phuensane2 

คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยขอนแก่น

บทคัดย่อ	

งานวิจัยน้ีมีวัตถุประสงค์เพื่อทดสอบประสิทธิภาพของการลงทุนในกองทุนรวมโดยใช้แบบจ�าลองค่า Sharpe Ratio ที่ดีที่สุด 

(Sharpe Ratio Portfolio Optimization) โดยศึกษาในช่วงวันที่ 6 มกราคม พ.ศ. 2560 ถึง 29 ธันวาคม พ.ศ. 2563 โดยศึกษาการจัดสรร

สินทรัพย์ 4 ประเภท ได้แก่ หุ้นสามัญ (SET) ตราสารหนี้ (Mark-to-Market Government Bond Index : MTM) กองทุนทองค�า (RSDR) 

กองทุนน�้ามัน (DBO) ซึ่งด�าเนินการทดลองโดยการจัดแบ่งนโยบายการลงทุนออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่ นโยบายไม่มีข้อจ�ากัดน�้าหนักของ

หลักทรัพย์ประเภทใดประเภทหนึ่ง และนโยบายก�าหนดข้อจ�ากัดในการลงทุนในหลักทรัพย์ใด ๆ ไม่เกิน 30% ของเงินลงทุน โดยในแต่ละ

นโยบายจะมกีารทบทวนสดัส่วนการลงทนุในช่วงระยะเวลาทีแ่ตกต่างกนัโดยใช้วธีิ Sharpe Ratio Portfolio Optimization เพือ่แก้ไขสดัส่วน

ของสินทรัพย์ในช่วงระยะเวลาที่แตกต่างกัน คือ ทบทวนทุก 1 ปี และไม่มีการทบทวนปรับสัดส่วนการลงทุน

ผลการวิจัยพบว่า การจ�ากัดการลงทุนในหลักทรัพย์ใด ๆ ไม่เกิน 30% และไม่มีการทบทวนปรับสัดส่วนการลงทุนเป็นกลยุทธ์ที่ดี

ทีส่ดุทีใ่ห้ผลตอบแทนสงูสดุที ่12.21% ดงัน้ันการศกึษากลยทุธ์นีใ้นช่วงเวลาทีศ่กึษาจงึให้ผลตอบแทนในการลงทนุทีด่กีว่าการลงทนุในสนิทรพัย์

ทั้ง 4 ชนิดในสัดส่วนการลงทุนท่ีเท่ากัน และให้ผลตอบแทนที่ดีกว่าการลงทุนในสินทรัพย์ทรัพย์ชนิดเดียวได้แก่ หุ้นสามัญ ตราสารหนี ้

และกองทุนน�้ามัน ยกเว้นการลงทุนในทองค�า

ค�าส�าคัญ: การลงทุนโดยใช้พอร์ตการลงทุนที่เหมาะสมที่สุด การกระจายการลงทุน การเลือกสินทรัพย์ลงทุน

Abstract 

This research aims to test the efficiency of portfolio investment using the Sharpe Ratio Portfolio Optimization 

method. The main research conducted by studying the asset allocation of various types of assets such as common 

stock (SET), Mark-to-Market Government Bond Index (MTM), the gold fund (RSDR), oil fund (DBO). The research was 

studied during 6th January 2017 and 29th December 2020. which conducted in two investment policies which are; 

1) the policy has no restriction on the weight of any particular type of securities and 2) the policy stipulates restriction 

on investment in any securities not exceeding 30% of the total investment In each policy. Then, the Sharpe Ratio 

Portfolio Optimization is used to revise the proportion of assets in different frequencies such as 1-year, and holding 

for the whole period.

The results show that the restriction on investing in any securities not exceeding 30% and weight revision at 

once was the best strategy that offers the highest returns at 12.21% for a three-year investment period. Therefore, 

studying this strategy provides better returns during the time length of studying this strategy than the diversification 

investment in common stock, fixed income, gold fund, and oil fund in equal proportions.

Keywords: Sharpe Ratio Portfolio Optimization, Investment Diversification, Asset Allocation

1 นักศึกษาปริญญาโท Department of Finance, Faculty of Business Administration and Accountancy, Khon Kaen University, E-mail: first_ban@

kkumail.com
2 อาจารย์ Department of Finance, Faculty of Business Administration and Accountancy, Khon Kaen University, E-mail: pongphu@kku.ac.th
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บทน�า	

การจัดกลุ่มหลักทรัพย์การลงทุนที่เหมาะสมเพื่อเป็นการกระจายความเสี่ยงเป็นสิ่งที่ส�าคัญในการรับมือกับสถานการณ์ที่คาดไม่ถึง 

อนัเนือ่งมาจากการเกดิวกิฤตเิศรษฐกิจต่าง ๆ  ซ่ึงมกัจะเกดิข้ึนโดยทีไ่ม่สามารถคาดการณ์ได้และการจดัการสดัส่วนการลงทนุในสนิทรพัย์ต่าง 

ๆ ทีด่จีะเป็นเครือ่งมอืทีช่่วยกระจายความเสีย่งในการเคลือ่นไหวของหลกัทรพัย์แต่ละประเภททีม่กีารเปลีย่นแปลงตามภาวะเศรษฐกจิทีแ่ตก

ต่างกัน จากการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องพบว่าทองค�าเป็นสินทรัพย์ที่นักลงทุนมักเลือกลงทุนเพื่อเป็นการป้องกันความเสี่ยงและเป็นที่

สินทรัพย์ปลอดภัยส�าหรับตลาดหุ้นหลักในยุโรปและสหรัฐอเมริกา ในกรณีที่เกิดวิกฤติต่างๆ นอกจากนี้ยังให้เหตุผลว่าทองค�าอาจท�าหน้าที่

เป็นตัวสร้างเสถียรภาพให้กับระบบการเงินได้อีกด้วยยังคงพบว่าทองค�าเป็นท่ีสินทรัพย์ปลอดภัยที่ดีส�าหรับตลาดที่พัฒนาแล้วส่วนใหญ่  

โดยเฉพาะในช่วงวกิฤตกิารเงนิทีผ่่านมา(Baur & McDermott, 2010) ซึง่แสดงให้เหน็ว่าการมสิีนทรพัย์ปลอดภัยร่วมในกลุ่มหลักทรพัย์ลงทนุ

จะช่วยลดความผันผวนของผลตอบแทนในการลงทุนได้ 

ในช่วงวิกฤติเศรษฐกิจนักลงทุนสามารถย้ายเงินทุนของตนไปลงทุนในสินทรัพย์ปลอดภัยได้ แต่ทั้งนี้วิกฤติเศรษฐกิจเป็นเหตุการณ์

ที่คาดการณ์ได้ยากดังนั้นการคาดการณ์และโยกย้ายเงินทุนของตนเองไปลงทุนในสินทรัพย์ปลอดภัยในเวลาที่เหมาะสมและทันท่วงทีจึงเป็น

สิ่งท่ีปฏิบัติได้ยาก ด้วยเหตุน้ีการจัดกลุ่มหลักทรัพย์การลงทุนโดยมีสินทรัพย์ที่หลากหลายรวมทั้งสินทรัพย์ที่มีความปลอดภัยยามวิกฤติร่วม

ด้วยนัน้ อาจเป็นวธิกีารทีจ่ะช่วยป้องกนัความเสีย่งและลดการสญูเสยีได้ดีในช่วงเวลาทีเ่กดิวกิฤต ิโดยในปัจจบุนัได้เกดิวกิฤตโิรคระบาดโควดิ 

19 ท่ีส่งผลกระทบให้สภาวะเศรษฐกิจหยุดชะงักและส่งผลกระทบต่อระดับผลตอบแทนของการลงทุนในตลาดทุนรวมทั้งสินทรัพย์ประเภท

ต่างๆ ดงันัน้การกระจายความเสีย่งไปยงัสนิทรพัย์ท่ีหลากหลายในช่วงวกิฤตจิงึเป็นสิง่จ�าเป็น และปัจจบุนัยงัคงมงีานวจัิยทีศ่กึษาการจดักลุม่

หลักทรัพย์การลงทุนที่เหมาะสมในสถานะการณ์การเกิดวิกฤติโควิด 19 ไม่มากนัก โดยงานวิจัยชิ้นนี้มีวัตถุประสงค์ที่จะท�าการศึกษาการจัด

กลุม่หลกัทรพัย์หลายประเภทด้วยวธิ ีSharpe Ratio Portfolio Optimization ซึง่ในช่วงเวลาทีศ่กึษามช่ีวงเวลาทีน่กัลงทนุได้ประสบกบัช่วง

เวลาที่เกิดวิกฤติโควิด 19 ซึ่งทางองค์การอนามัยโลกได้ประกาศว่าเป็นวิกฤติโรคระบาดในวันที่ 11 มีนาคม 2563 เป็นต้นไป ซึ่งจะสามารถ

สะท้อนให้เห็นถึงประสิทธิภาพของการด�าเนินการดังกล่าวในช่วงเวลาที่เกิดวิกฤติร่วมด้วย โดยในการศึกษานี้ได้ก�าหนดเงื่อนไขการลงทุนใน

การจ�ากดัสดัส่วนแต่ละสนิทรพัย์เป็น 2 นโยบายได้แก่ 1. นโยบายท่ีไม่มกีารก�าหนดข้อจ�ากดัในสดัส่วนการลงทนุในสนิทรพัย์ชนดิใดชนดิหนึง่ 

และ 2. นโยบายก�าหนดข้อจ�ากัดในการลงทุนในสินทรัพย์ใดสินทรัพย์หนึ่งไม่เกินร้อยละ 30 ของเงินลงทุนทั้งหมด โดยในแต่ละนโยบาย

เงื่อนไขผู้วิจัยได้ทดลองใช้ Sharpe Ratio Portfolio Optimization เพื่อทบทวนสัดส่วนการลงทุนในความถี่ที่แตกต่างกัน คือ ทบทวนการ

ลงทนุทกุ 1 ปีและไม่ทบทวนการลงทนุหรอืมกีารจดัท�า Sharpe Ratio Portfolio Optimization เพยีงครัง้เดยีวและน�าผลทีไ่ด้ไปด�าเนนิการ

ลงทุนในช่วงเวลาที่เกิดวิกฤติ โควิด 19 เพื่อศึกษาประสิทธิภาพส�าหรับการจัดกลยุทธ์การลงทุนในช่วงวิกฤติ 

วัตถุประสงค์ของการศึกษา

1. เพือ่ศกึษาเปรยีบเทยีบความแตกต่างของอตัราผลตอบแทนระหว่างกลุม่สนิทรพัย์ทีม่ ีหุน้สามญั ตราสารหนี ้กองทนุดชันีทองค�า

และกองทุนดัชนีน�้ามัน ที่ได้จากการจัดกลุ่มหลักทรัพย์โดย วิธี Sharpe Ratio on Based Portfolio Optimization กับ อัตราผลตอบแทน

ของตลาด ได้แก่ สนิทรพัย์รายตวั เช่น หุน้สามญั ตราสารหนี ้กองดชันทีองค�าและกองทนุดชันนี�า้มนั รวมทัง้การกระจายการลงทนุในสินทรพัย์

ข้างต้นในสัดส่วนที่เท่ากัน

2. เพื่อศึกษาการจัดกลุ่มหลักทรัพย์ด้วยวิธี Sharpe Ratio Portfolio Optimization โดยมีการจ�ากัดสัดส่วนในการลงทุนของ

แต่ละสินทรัพย์มีผลต่ออัตราผลตอบแทนในช่วงเวลาที่เกิดวิกฤติหรือไม่

 3. เพื่อศึกษาประสิทธิภาพการลงทุนด้วยวิธี Sharpe Ratio Portfolio Optimization ที่มีการทบทวนปรับสัดส่วนการลงทุนใน

ความถี่แตกต่างกันมีผลต่ออัตราผลตอบแทนในช่วงเวลาที่เกิดวิกฤติหรือไม่

การทบทวนวรรณกรรม	

การศึกษากองทุนทองค�า

จากการศึกษาเปรียบเทียบอัตราผลตอบแทนจากการลงทุนผ่านกองทุนทองค�าและกองทุนน�้ามันภายในประเทศที่มีนโยบายการ

ลงทุนผ่านกองทุนทองค�าและกองทุนน�้ามันในต่างประเทศไม่น้อยกว่า 80% โดยใช้กองทุนทองค�าของไทยจ�านวน 4 กองทุนในการศึกษา  

น�ามาค�านวณเปรียบเทียบผลตอบแทนด้วยวิธีตัวแบบชาร์ป กับ กองทุนเอสพีดีอาร์(SPDR Gold) พบว่ามีความสัมพันธ์ไปในทิศทางเดียวกัน

ในระดบัสงู(สนัตภิาพ เพยีรวนชิ และบรรเจดิ ศกัดิส์ณัหภกัด,ี 2557) เมือ่พจิารณาถงึช่วงวกิฤตทีเ่ฉพาะเจาะจง ได้พบว่าทองค�าเป็นทีส่นิทรพัย์
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ปลอดภัยที่ดีส�าหรับตลาดท่ีพัฒนาแล้วส่วนใหญ่ในช่วงวิกฤตการเงินท่ีผ่านมา(Baur & McDermott, 2010) กองทุนทองค�าเป็นสินทรัพย์

ประเภทหนึ่งที่ช่วยป้องกันความเสี่ยงได้และทองค�านั้นยังสามารถท�าหน้าที่เป็นสินทรัพย์ปลอดภัย นอกจากนี้พบว่าหากลงทุนในกลุ่มหลัก

ทรพัย์ทีผ่สมระหว่างสกลุเงนิดอลลาร์สหรฐัและทองค�าจะสามารถกระจายความเสีย่งและการลดความเสีย่งส�าหรบักลุม่หลกัทรพัย์การลงทุน

ได้(Reboredo, 2013) ทัง้นีพ้นัธบัตรรฐับาลอาจเป็นทางเลือกทีด่ใีนการเลือกเป็นสินทรพัย์ปลอดภัย แต่ทองค�าสามารถเป็นสินทรพัย์ปลอดภยั

ได้ดีกว่า(P. Nguyen & Liu, 2017) งานวิจัยกล่าวว่าสัดส่วนการลงทุนที่เหมาะสมระหว่างกลุ่มหลักทรัพย์ที่ประกอบไปด้วยหุ้นสามัญ หุ้นกู้

และทองค�าคือ มีสัดส่วนของหุ้นสามัญที่ร้อยละ 40 มีสัดส่วนของหุ้นกู้ที่ร้อยละ 40 และมีสัดส่วนของทองค�าที่ร้อยละ 20 (Estrada, 2016) 

สอดคล้องกับงานวิจัยที่กล่าวว่าสัดส่วนที่สามารถป้องกันความเสี่ยงให้กลุ่มหลักทรัพย์ได้ควรมีสัดส่วนของทองค�าที่ร้อยละ 1 – 30 (Bredin 

et al., 2017)

การศึกษากองทุนน�้ามัน 

การศกึษาเปรยีบเทยีบอตัราผลตอบแทนจากการลงทนุผ่านกองทนุทองค�าและกองทนุน�า้มันภายในประเทศท่ีมนีโยบายการลงทุน

ผ่านกองทุนทองค�าและกองทุนน�้ามันในต่างประเทศไม่น้อยกว่า 80% โดยใช้กองทุนทองค�าของไทยจ�านวน 4 กองทุนในการศึกษา น�ามา

ค�านวณเปรยีบเทยีบผลตอบแทนด้วยวธิตีวัแบบชาร์ปกบักองทนุเอสพดีอีาร์(SPDR Gold) พบว่ามคีวามสัมพนัธ์ไปในทศิทางเดยีวกนัในระดบั

สูง(สันติภาพ เพียรวนิช และบรรเจิด ศักดิ์สัณหภักดี, 2557) จากการทบทวนงานในต่างประเทศพบว่า มีความสัมพันธ์ในเชิงบวกและมีนัย

ส�าคัญระหว่างทองค�าและน�้ามันซึ่งจะบ่งชี้ว่าทองค�าไม่สามารถป้องกันความเสี่ยงจากการเคลื่อนไหวของราคาน�้ามันได้(Smiech & Papiez, 

2017) แต่ก็มีความเป็นอิสระระหว่างกันระหว่างสองตลาดซึ่งบ่งชี้ว่าทองค�าสามารถท�าหน้าที่เป็นสินทรัพย์ปลอดภัยที่มีประสิทธิภาพต่อการ

เคลื่อนไหวของราคาน�้ามันที่รุนแรงได้ (Reboredo, 2013) จากการเกิดขึ้นของวิกฤติโควิด 19 นั้นได้ส่งผลเชิงลบต่อราคาน�้าน�้ามันและหุ้น

เป็นในช่วงทีเ่กดิวกิฤตขิึน้เป็นอย่างมากและมผีลกระทบเชงิลบมากกว่าในช่วงก่อนประกาศเป็นวกิฤตเิมือ่เปรยีบเทยีบกับหลงัประกาศ ซึง่ผลก

ระทบนั้นมาจากการตื่นตระหนกของนักลงทุนที่มาจากความไม่มั่นใจในแนวทางการด�าเนินการของรัฐ(Salisu et al., 2020)

การศึกษาพันธบัตรรัฐบาล 

การศกึษาผลตอบแทน ความเสีย่งและผลการด�าเนนิงานของกองทนุรวมตราสารหนีใ้นประเทศไทยจ�านวน 21 กองทนุผลการศกึษา

พบว่า ทุกกองทุนที่ศึกษาท้ัง 21 กองทุน มีผลตอบแทนเฉล่ียเคล่ือนไหวที่เป็นไปในทิศทางเดียวกับดัชนีราคาพันธบัตรรัฐบาล (กชพร  

ทศันบรสิทุธิ,์ 2552 ) จากการศกึษา นพดล อดุมวิศวกลุ,อภญิญา วนเศรษฐ์ และสุนย์ี ศลีพพิฒัน์(2555) ผลการวเิคราะห์ด้วยมาตรวดัทางการ

เงินประกอบกับความเสี่ยงในช่วงเวลาดังกล่าวพบว่าอัตราผลตอบแทนที่ปรับด้วยความเสี่ยงของตราสารหนี้ตราสารทุนและตราสารอนุพันธ์

มีความแตกต่างกันพบว่าตราสารหน้ีให้อัตราผลตอบแทนสูงกว่า ตราสารทุนและตราสารทุนให้อัตราผลตอบแทนสูงกว่าตราสารอนุพันธ์  

จากงานวจิยัของศนูย์วเิคราะห์เศรษฐกิจธนาคารทหารไทย (2560) ได้วเิคราะห์ถงึผลตอบแทนของสินทรพัย์เส่ียง เช่น หุน้ โดยอ้างอิงกบัดชันี

ตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทยและสนิทรพัย์ปลอดภยั เช่น พนัธบตัรรฐับาล โดยอ้างองิ พนัธบตัรรฐับาลสหรฐัฯ อาย ุ10ปี (UST10Y) และ

ค่าเงนิเยน หากเมือ่มปัีจจยัทีก่่อให้เกดิความเสีย่งต่างๆ เกดิขึน้เช่น ความเสีย่งจากสงครามหรอืความเสีย่งจากวกิฤตทิางการเงิน แสดงให้เห็น

ว่านักลงทุนมักจะมีพฤติกรรมลดความเสี่ยงในการลงทุน โดยหันไปลงทุนในสินทรัพย์ปลอดภัยจะส่งผลให้ เช่น ค่าเงินแข็งค่าข้ึนและอัตรา

ตอบแทนของตราสารหนี้ลดต�่าลงหรือราคาตราสารหนี้สูงขึ้น แต่หลังจากการเกิดวิกฤติทางการเงิน ธนาคารกลางมักจะมีนโยบายการเงินให้

ลดอตัราดอกเบีย้และเมือ่นกัลงทนุคลายความกงัวลต่อความเสีย่งดงักล่าวลง นกัลงทนุกพ็ร้อมทีจ่ะเปิดรบัความเสีย่งโดยไปถอืสนิทรพัย์เสีย่ง 

อาทิ หุ้น เพิ่มมากขึ้น ราคาของสินทรัพย์เสี่ยงนั้นก็จะเพิ่มมากขึ้นท�าให้ผลตอบแทนของหุ้นเป็นบวก

การศึกษาการลงทุนหุ้นสามัญในภาวะวิกฤติ 

จากการศกึษาพบว่าวกิฤตเิศรษฐกจิทีเ่กดิจากโรคระบาดเช่น เชือ้โควดิ 19 นีส่้งผลให้มกีารตอบสนองทีร่นุแรงกว่าวกิฤตจิากโรคระ

บาดอื่นๆ ที่ผ่านมา เนื่องจากมีค�าสั่งจากรัฐบาลให้มีมาตรการหยุดด�าเนินการทางเศรษฐกิจ(Baker et al., 2020) ทั้งนี้ตัวเลขของผู้เสียชีวิต

จากโรคระบาดกส่็งผลเชงิลบต่อราคาของหุน้อกีด้วย(Al-Awadhi et al., 2020) วกิฤตเิศรษฐกิจเป็นปัจจยัส�าคัญทีส่่งผลกระทบต่อผลตอบแทน

ของหุ้นสามัญ ซึ่งวิกฤตินั้นอาจจะมาจากวิกฤติทางเศรษฐกิจหรือวิกฤติอื่นๆได้เช่น ในปี ค.ศ. 2014-2016 ที่เกิดวิกฤติจากโรคอีโบลาน้ัน  

ได้ส่งผลให้หุน้สามญัของบรษิทัทีล่งทนุในพืน้ทีท่ีเ่กดิโรคระบาดกระทบในเชงิลบ(Ichev & Marinc, 2018) และการลดลงของราคาหุน้ในช่วง

วิกฤติการณ์นี้ก็มีความสัมพันธ์กับจ�านวนผู้ติดเชื้อ ผู้เสียชีวิตและการแพร่กระจายอีกด้วย(Senol & Zeren, 2020) แสดงให้เห็นว่ายิ่งตัวเลข

ผู้เสียชีวิตจากโควิด 19 มากขึ้นยิ่งส่งผลกระทบต่อตลาดทุน แม้ในช่วงวิกฤติเศรษฐกิจจะมีการลดลงของหุ้นสามัญ แต่การลงทุนในหุ้นสามัญ

กย็งัเป็นทางเลอืกอกีทางหนึง่ในการลงทนุในภาวะวกิฤต ิโดยในช่วงภาวะวกิฤตนิกัลงทนุเริม่ให้ความสนใจในพืน้ฐานของบรษิทัมากขึน้(Singh, 

2020) ทั้งนี้บางกลุ่มอุตสาหกรรมก็ได้รับผลกระทบเชิงบวกจากวิกฤติการณ์เชื้อโควิด 19 (Tashanova et al., 2020) ดังนี้การกระจายการ
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ลงทุนที่ดีก่อนช่วงวิกฤติน้ันจะสามารถช่วยให้ได้รับผลตอบแทนที่ดีกว่าการลงทุนในตลาดหุ้นใดหุ้นหนึ่งหรือสินทรัย์ประเภทใดประเภทหนึ่ง

เพียงอย่างเดียว(Kovacs et al., 2011)

การหากลุ่มหลักทรัพย์ที่มีประสิทธิภาพด้วยวิธีของมาร์โควิตซ์และชาร์ป	(Sharpe	Ratio	and	Markowitz	Optimization)	

การคัดเลือกหลักทรัพย์ด้วยวิธีการจัดการกลุ่มหลักทรัพย์การลงทุนในทฤษฎีการจัดการกลุ่มหลักทรัพย์สมัยใหม่ (Modern-Port-

folio Theory) คือกระบวนการที่ผู้ลงทุนน�าข้อมูลในอดีต เช่น อัตราผลตอบแทนและความเสี่ยง เข้ามาด�าเนินการผ่านกระบวนการหาจุด

สมดุลภายใต้ข้อจ�ากัด (Optimization) เพื่อจัดสรรน�้าหนักไปในหลักทรัพย์ต่างๆ ภายใต้เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงที่เหมาะสม  

โดยมีแนวทางหลักในการด�าเนินการดังกล่าวคือ การจัดการกลุ่มหลักทรัพย์แบบมาร์โควิชและแบบชาร์ป โดย ณัฐณิชา กลีบบัวบาน และส

วงค์ เศวต วัฒนา (2562) ทั้งนี้ในงานวิจัยที่ผ่านมาการสร้างกระบวนการหาจุดสมดุลภายใต้ข้อจ�ากัดของกลุ่มหลักทรัพย์ได้แก้ไข ข้อจ�ากัดดัง

กล่าวโดยการประยุกต์ใช้มูลค่าความเสี่ยง (Value at risk: VAR) มาใช้ร่วมด้วย ส่งผลให้กระบวนการวิเคราะห์กลุ่มหลักทรัพย์มีความน่าเชื่อ

ถอืเพิม่มากยิง่ขึน้(Deng et al., 2013) ได้ท�าการทดสอบประสิทธภิาพในการเลอืกหลกัทรพัย์เปรยีบเทยีบทัง้สองวธิกีาร พบว่าไม่มคีวามแตก

ต่างกันอย่างมีนัยส�าคัญในประสิทธิภาพในการเลือกกลุ่มหลักทรัพย์และการลงทุนของทั้งสองวิธี และการเลือกหลักทรัพย์โดยวิธีการหาจุด

สมดุลภายใต้ข้อจ�ากดัสามารถสร้างผลตอบแทนได้ดกีว่าการกระจายการลงทนุในหลกัทรัพย์ประเภต่างๆอย่างเท่าเทยีมกนั (Farinelli et al., 

2008)

แบบจ�าลอง	Sharpe	Ratio	Portfolio	Optimization	

 แบบจ�าลองของ Sharpe เป็นแบบจ�าลองทีส่ะท้อนถงึประสทิธภิาพของการลงทนุ โดยค่า Sharpe มค่ีามากสะท้อนถงึผลตอบแทน

ส่วนเกนิจากการลงทนุมค่ีาสงูเมือ่ปรบัด้วยความเสีย่ง สะท้อนว่าเป็นการลงทนุทีม่ค่ีาชาร์ปสูงเป็นการลงทนุทีม่ปีระสิทธภิาพมาก วธิ ีSharpe 

Ratio Portfolio Optimization (Vijayalakshmi Pai,2020) โดยมีแบบจ�าลองดังนี้ 
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 3.5การหากลุ่มหลักทรัพย์ที่มีประสิทธิภาพด้วยวิธีของมาร์โควิตซ์และชาร์ป (Sharpe Ratio and 
Markowitz Optimization)  
 การคัดเลือกหลักทรัพย์ด้วยวิธีการจัดการกลุ่มหลักทรัพย์การลงทุนในทฤษฎีการจัดการกลุ่มหลักทรัพย์สมัยใหม่ 
(Modern-Portfolio Theory)  คือกระบวนการที่ผู้ลงทุนนําข้อมูลในอดีต เช่น อัตราผลตอบแทนและความเสี่ยง เข้ามา
ดําเนินการผ่านกระบวนการหาจุดสมดุลภายใต้ข้อจํากัด (Optimization) เพ่ือจัดสรรน้ําหนักไปในหลักทรัพย์ต่างๆ ภายใต้
เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงที่เหมาะสม  โดยมีแนวทางหลักในการดําเนินการดังกล่าวคือ การจัดการกลุ่มหลักทรัพย์

แบบมาร์โควิชและแบบชาร์ป โดย ณัฐณิชา กลีบบวับาน และสวงค์ เศวต วัฒนา (2562) ท้ังนี้ในงานวิจัยที่ผ่านมาการสร้าง

กระบวนการหาจุดสมดุลภายใต้ข้อจํากัดของกลุ่มหลักทรัพย์ได้แก้ไข ข้อจํากัดดังกล่าวโดยการประยุกต์ใช้มูลค่าความเสี่ยง 
(Value at risk: VAR) มาใช้ร่วมด้วย ส่งผลให้กระบวนการวิเคราะห์กลุ่มหลักทรัพย์มีความน่าเชื่อถือเพิ่มมากย่ิงข้ึน(Deng 
et al., 2013)ได้ทําการทดสอบประสิทธิภาพในการเลือกหลักทรัพย์เปรียบเทียบทั้งสองวิธีการ พบว่าไม่มีความแตกต่างกัน

อย่างมีนัยสําคัญในประสิทธิภาพในการเลือกกลุ่มหลักทรัพย์และการลงทุนของทั้งสองวิธี และการเลือกหลักทรัพย์โดย

วิธีการหาจุดสมดุลภายใต้ข้อจํากัดสามารถสร้างผลตอบแทนได้ดีกว่าการกระจายการลงทุนในหลักทรัพย์ประเภต่างๆอย่าง

เท่าเทียมกัน(Farinelli et al., 2008) 
3.6แบบจําลอง Sharpe Ratio Portfolio Optimization  
แบบจําลองของ Sharpe เป็นแบบจําลองท่ีสะท้อนถึงประสิทธิภาพของการลงทุน โดยค่า Sharpe มีค่ามาก

สะท้อนถึงผลตอบแทนส่วนเกินจากการลงทุนมีค่าสูงเมื่อปรับด้วยความเสี่ยง สะท้อนว่าเป็นการลงทุนท่ีมีค่าชาร์ปสูงเป็น

การลงทุนท่ีมีประสิทธิภาพมาก วิธี Sharpe Ratio Portfolio Optimization (Vijayalakshmi Pai,2020)โดยมีแบบจําลอง

ดังนี้  
 ����∑ �𝑤𝑤�𝜇𝜇�� �  𝑅𝑅�����

�∑ ∑ 𝑤𝑤�𝑤𝑤�𝜎𝜎����
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Subject to  
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  0 �  𝑤𝑤 �  𝐿𝐿  

โดยท่ี 𝜇𝜇�   คือ อัตราผลตอบแทนของหลักทรัพย์ท่ี i 
𝑤𝑤�คือ สัดส่วนการลงทุน 
𝑅𝑅�คือ อัตราผลตอบแทนที่ปราศจากความเสี่ยง 
𝐿𝐿คือ สัดส่วนสูงสุดท่ีสามารถลงทุนได้ในสินทรัพย์ชนิดใดชนิดหน่ึง 
 การวัดอัตราผลตอบแทนจากการลงทุนตามแบบจําลองของSharpe Ratio เป็นการวัดอัตราผลตอบแทน

ส่วนเกินเม่ือเทียบกับความเสี่ยงรวม 1 หน่วย โดยมีสมมติฐานว่า ตลาดท่ีผู้บริหารกลุ่มหลักทรัพย์เข้าไปลงทุนเป็นตลาดท่ีไม่

มีประสิทธิภาพ (Inefficient Market) ดังนั้นผู้บริหารกลุ่มหลักทรัพย์จึงสามารถกระจายความเส่ียงจากการลงทุน เพ่ือลด

ความเสี่ยงที่ไม่เป็นระบบลงได้ ดังนั้นแบบจําลองของชาร์ป จึงใช้ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของอัตราผลตอบแทนในการวัด

ความเสี่ยงรวม(𝜎𝜎) 

การวัดอัตราผลตอบแทนจากการลงทุนตามแบบจ�าลองของ Sharpe Ratio เป็นการวัดอัตราผลตอบแทนส่วนเกินเมื่อเทียบกับ

ความเสี่ยงรวม 1 หน่วย โดยมีสมมติฐานว่า ตลาดที่ผู้บริหารกลุ่มหลักทรัพย์เข้าไปลงทุนเป็นตลาดที่ไม่มีประสิทธิภาพ (Inefficient Market) 

ดงันัน้ผูบ้รหิารกลุม่หลกัทรพัย์จงึสามารถกระจายความเสีย่งจากการลงทนุ เพือ่ลดความเส่ียงทีไ่ม่เป็นระบบลงได้ ดงันัน้แบบจ�าลองของชาร์ป 

จึงใช้ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของอัตราผลตอบแทนในการวัดความเสี่ยงรวม()          

วิธีการด�าเนินงาน	

การด�าเนินงานในการศึกษาครั้งนี้ ใช้แบบจ�าลองการหากลุ่มหลักทรัพย์ลงทุนด้วยแบบจ�าลอง Sharpe Ratio Portfolio Optimi-

zation โดยศึกษาการลงทุนในหลักทรัพย์จ�านวน 4 ประเภท คือ หุ้นสามัญโดยใช้ดัชนีตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเป็นตัวแทน (SET) 
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ตราสารหนี้ โดยใช้ดัชนีพันธบัตรรัฐบาลอายุคงเหลือ 1 ถึง 3 ปีของประเทศไทยเป็นตัวแทน (Mark-to-Market Government Bond Index 

: MTM) กองทุนทองค�า (RSDR) ซึ่งเป็นกองทุนหลักที่กองทุนทองค�าในประเทศไทยใช้เป็นกองทุนหลักในการลงทุน กองทุนน�้ามัน (DBO)  

ซึง่เป็นกองทนุหลกัทีก่องทุนน�า้มนัในประเทศไทยใช้เป็นกองทนุหลกัในการลงทนุ และอตัราผลตอบแทนทีป่ราศจากเสีย่งใช้ค่าเฉลีย่ดอกเบีย้

เงินฝากประจ�า 3 ปีของธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทย โดยศึกษาในระยะเวลา 4 ปี ตั้งแต่ ตั้งแต่ 6 มกราคม 2560 ถึง 31 ธันวาคม 2563 

ซึ่งครอบคลุมช่วงเวลาที่เกิดวิกฤติโควิด 19 ซึ่งองค์การอนามัยโลกประกาศให้เป็นวิกฤติโรคระบาดเมื่อ 11 มีนาคม 2563 โดยการศึกษามี

กระบวนการศึกษาทั้งสิ้น 7 ขั้นตอนดังนี้ 

 ขั้นตอนที่ 1 : เก็บข้อมูลเพื่อใช้ในการวิเคราะห์และใช้เป็นช่วงทดสอบการลงทุนจริงทั้งหมด 4 ปีต้ังแต่ 6 มกราคม 2560  

ถงึ 31 ธนัวาคม 2563 และค�านวณอตัราผลตอบแทนรวมรายวนัจากข้อมลูดชันผีลตอบแทนรวมของแต่ละหลกัทรพัย์โดยน�าข้อมลูผลตอบแทน

รวมของวนัท�าการตามวนัทีด่ชันผีลตอบแทนรวมตลาดหลกัทรัพย์เปิดท�าการและค�านวณอตัราการเปล่ียนแปลงของผลตอบตอบแทนระหว่าง

วันเพื่อให้ได้ข้อมูลอัตราผลตอบแทนของแต่ละหลักทรัพย์

 ขั้นตอนที่ 2 : ก�าหนดนโยบายการลงทุนทั้งหมด 2 นโยบายเพื่อเปรียบเทียบหานโยบายที่ดีที่สุดได้แก่ 1. นโยบายไม่จ�ากัด

สัดส่วนของสินทรัพย์แต่สินทรัพย์ในการลงทุน และ 2. นโยบายจ�ากัดสัดส่วนการลงทุนทุกสินทรัพย์ในกลุ่มหลักทรัพย์ไม่เกินร้อยละ 30

 ขั้นตอนที่ 3 : แบ่งชุดข้อมูลออกเป็น 2 ชุดคือ ข้อมูลที่จะน�าไปวิเคราะห์(In - sample)ใช้ข้อมูล 1ปี และข้อมูลที่จะท�าไป

ทดสอบการลงทุน(Out - Sample)ใช้ข้อมูล 3 ปี

 ขั้นตอนที่ 4 : วิเคราะห์ข้อมูล(In - Sample)โดยวิธี Sharpe Ratio Portfolio Optimization และน�าไปทดสอบการลงทุน

(Out – Sample) โดยมีการทบทวนและปรับสัดส่วนการลงทุนใหม่ในความถี่ที่แตกต่างกันตามที่แสดงในรูปที่ 1

 รูปที่ 1 การทบทวนและปรับสัดส่วนการลงทุนใหม่ในความถี่ที่แตกต่างกัน

 ขัน้ตอนที ่5 : ค�านวณผลตอบแทนจากการลงทนุในเงินต้นจ�านวน 1,000,000 บาท โดยวธิทีบต้นทกุนโยบายตลอดระยะเวลา

การลงทุนทั้งหมด 3 ปี

 ขั้นตอนที่ 6 : วิเคราะห์ความแตกต่างระหว่างผลการด�าเนินงานของกลุ่มหลักทรัพย์การลงทุนที่ดีที่สุด Sharpe Ratio  

Portfolio Optimization ในแต่ละนโยบายการลงทนุทีม่กีารทบทวนการลงทนุทีแ่ตกต่างกนั กบั ผลตอบแทนของกลุม่หลกัทรพัย์ท่ีลงทุนใน

สนิทรพัย์ทัง้ 4 สนิทรพัย์ทีร้่อยละ 25 ผลตอบแทนของการลงทนุในหุน้สามัญเพยีงอย่างเดยีว, ผลตอบแทนของการลงทนุในตราสารหนีเ้พยีง

อย่างเดียว,ผลตอบแทนของการลงทุนในกองทุนทองค�าเพียงอย่างเดียวและผลตอบแทนของกองทุนน�้ามันเพียงอย่างเดียว

 ขั้นตอนที่ 7 : วิเคราะห์ผลและสรุปผลการวิจัย 



795

National Research Conference 2021: NRC 2021
“Business beyond the Pandemic”

21 สิงหาคม 2564

คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ผลการด�าเนินงาน/ผลการวิจัย	

ตารางที่	1	แสดงผลตอบแทนเปรียบเทียบกับอัตราผลตอบแทนเกณฑ์เปรียบเทียบ

อัตราผลตอบแทน 

ที่ได้จากการลงทุน (ร้อยละ)
อัตราผลตอบแทนเกณฑ์เปรียบเทียบ (ร้อยละ)

ไม่ปรับตลอด 3 ปี
ปรับทุก 

 1 ปี

สินทรัพย์ละ 

25%

หุ้น

สามัญ 100%

ตราสารหนี้ 

100%

กองทุน

ทองค�า 

100%

กองทุน

น�้ามัน 

100%

ไม่จ�ากัดสัดส่วน -1.26 -18.96

9.96 -8.58 7.18 42.52 -1.26จ�ากัดส่วนส่วน

ไม่เกินร้อยละ 30
12.21 8.94

การเปรยีบเทยีบผลตอบแทนการลงทนุด�าเนนิการเปรียบเทยีบโดยการค�านวณอตัราผลตอบแทนแบบทบต้นของแต่ละนโยบายการ

ลงทุนกับเกณฑ์เปรียบเทียบ เพื่อสะท้อนประสิทธิภาพของผลตอบแทนจากการลงทุนของนักลงทุนในช่วงเวลาที่ศึกษาในการลงทุนอย่าง

ชัดเจน การเลือกหลักทรัพย์ด้วยวิธี Sharpe Ratio Portfolio Optimization โดยวิธีที่ดีที่สุดคือกลยุทธ์การลงทุนที่ก�าหนดนโยบายจ�ากัด

สัดส่วนการลงทุนที่ไม่เกินร้อยละ 30 และไม่มีการปรับการลงทุนตลอดการลงทุนในระยะเวลา 3 ปีโดยให้ผลตอบแทนรวมตลอดการลงทุน

ทั้ง 3 ปี คือร้อยละ 12.21 สามารถสร้างผลตอบแทนที่ดีกว่าเกณฑ์เปรียบเทียบทั้ง 4 ประเภทได้แก่ 1.อัตราผลตอบแทนของกลุ่มหลักทรัพย์

ที่มีสัดส่วนการลงทุนในสินทรัพย์ทุกประเภทเท่ากันคือ หุ้นสามัญร้อยละ 25 ลงทุนในตราสารหนี้ร้อยละ 25 ลงทุนในกองทุนทองค�าร้อยละ 

25 และลงทุนในกองทุนน�้ามันร้อยละ 25 ที่ให้อัตราผลตอบแทนที่ร้อยละ 9.69 2.อัตราผลตอบแทนของหุ้นสามัญตลอดเวลาที่ศึกษาที่ให้

อตัราผลตอบแทนขาดทนุทีร้่อยละ 8.58 3.อตัราผลตอบแทนของตราสารหนีต้ลอดเวลาท่ีศกึษาทีใ่ห้อตัราผลตอบแทนทีร้่อยละ 7.18 4.อตัรา

ผลตอบแทนของกองทุนน�้ามันตลอดเวลาที่ศึกษาที่ให้อัตราผลตอบแทนที่ขาดทุนร้อยละ 1.26 แต่ไม่สามารถสร้างผลตอบแทนได้ดีกว่าการ

อัตราผลตอบแทนของกองทุนน�้ามันตลอดเวลาที่ศึกษาที่ให้อัตราผลตอบแทนที่ ร้อยละ 42.52 ในช่วงเวลาการลงทุนตั้งแต่วันที่ 6 มกราคม 

พ.ศ. 2561 ถึง 29 ธันวาคม 2563 ดังนั้นการก�าหนดนโยบายการลงทุนในสินทรัพย์ไม่เกินร้อยละ 30 และ ไม่ทบทวนปรับสัดส่วนการลงทุน

ดังกล่าวนักลงทุน สามารถน�ากลยุทธ์นี้ไปจัดสรรการลงทุนเพื่อหลีกเลี่ยงผลตอบแทนที่ผันผวนในช่วงที่สภาวะตลาดทุนเกิดวิกฤติได้อีกด้วย

อภิปรายผล	สรุปและข้อเสนอแนะ	

ผลการศึกษาพบว่าการก�าหนดสัดส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์หลักทรัพย์หนึ่งไม่เกินร้อยละ 30 และมีการจัดท�า Sharpe Ratio 

based Portfolio Optimization เพียงครั้งเดียวตลอดช่วงเวลาที่ศึกษา เป็นกลยุทธ์การเลือกหลักทรัพย์ลงทุนที่ให้ผลตอบแทนสูงที่สุดคือ 

ให้ผลตอบแทนตลอดสามปีคือร้อยละ 12.21 และการจ�ากัดสัดส่วนลงทุนร้อยละ 30 แบบข้างต้น ซึ่งสอดคล้องกับงานของ Bredin et al.

(2017) ที่กล่าวว่าสัดส่วนของสินทรัพย์ปลอดภัยในช่วงวิกฤติควรอยู่ระหว่างร้อยละ 1-30 ซึ่งในกลุ่มหลักทรัพย์ที่ถูกเลือกในช่วงระยะเวลา 

ดังกล่าวมีทองค�าที่เป็นสินทรัพย์ปลอดภัยอยู่ร้อยละ 30 และงานของ Estrada(2016) ที่กล่าวว่าควรมีตราสารหนี้อยู่ในกลุ่มหลักทรัพย์ด้วย 

ซึ่งมีตราสารหนี้อยู่ร้อยละ 30 ในกลุ่มหลักทรัพย์ที่ถูกเลือกเช่นกันและการทบทวนการลงทุนทุก 1 ปี ให้ผลตอบแทนรองลงมาคือ  

ให้ผลตอบแทนตลอดสามปีคอืร้อยละ 8.94 ส่วนผลตอบแทนทีต่�า่ทีส่ดุนัน้ คือ การไม่ก�าหนดสัดส่วนขัน้สูงของน�า้หนกัการลงทนุและการปรบั

หรือทบทวนการลงทุนทุก 1 ปี โดยให้ผลขาดทุนร้อยละ 18.96 ตลอดสามปี สะท้อนให้เห็นว่าการก�าหนดสัดส่วนการลงทุนให้มีการลงทุนใน

หลักทรัพย์ใดหลักทรัพย์หนึ่งไม่เกินร้อยละ 30 จะให้ผลตอบแทนที่ดีกว่าการไม่ก�าหนดสัดส่วนสูงสุดในการลงทุน และการปรับสัดส่วนการ

ลงทุนบ่อยคร้ังไม่สามารถให้ผลตอบแทนที่ดีกว่าการไม่ปรับสัดส่วนการลงทุนตลอดช่วงระยะเวลาที่ท�าการลงทุน โดยในการลงทุนที่มี

ประสิทธิภาพนั้นควรก�าหนดสัดส่วนสูงสุดในการลงทุนในหลักทรัพย์ใดหลักทรัพย์หนึ่ง และไม่ควรปรับการลงทุนบ่อยครั้ง 

ทั้งนี้ในช่วงเวลาที่ศึกษาการเลือกหลักทรัพย์ลงทุนด้วยวิธีนี้ สามารถให้ผลตอบแทนที่ดีกว่าการกระจายสัดส่วนการลงทุนไปในหุ้น 

ตราสารหนี้ กองทุนรวมทองค�าและกองทุนรวมน�้ามันในสัดส่วนที่เท่ากัน กล่าวคือหากกระจายการลงทุนไปในสินทรัพย์ต่าง ๆ ในสัดส่วนที่
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เท่ากันให้ผลตอบแทนตลอดสามปีคือร้อยละ 9.96 ซึ่งให้ผลตอบแทนที่ดีกว่าการลงทุนในหลักทรัพย์ เช่น หุ้น ที่มีผลตอบแทนตลอดสามปี

ขาดทนุร้อยละ 8.5836 ตราสารหนีก้�าไรร้อยละ 7.72 และกองทนุน�า้มนัทีม่ผีลตอบแทนขาดทนุร้อยละ 1.26 แต่ไม่สามารถสร้างผลตอบแทน

ที่ดีกว่าการลงทุนในกองทุนทองค�าที่ให้ผลตอบแทนตลอดสามปีร้อยละ 42.52 โดยช่วงเวลาที่ศึกษาเป็นช่วงเวลาที่เกิดวิกฤติโควิด 19 ด้วย 

ซึ่งผลการศึกษาดังกล่าวได้สะท้อนให้เห็นว่า วิธี Sharpe Ratio based Portfolio Optimization นั้นสามารถใช้เลือกหลักทรัพย์เพื่อสร้าง

ผลตอบแทนที่ดีในช่วงเวลาที่เกิดวิกฤติได้อีกด้วย

ดงันัน้ในการศกึษาครั้งนีเ้พือ่ศกึษาประสทิธภิาพของการเลอืกหลักทรัพยด้์วยวธิ ีSharpe Ratio based Portfolio Optimization 

พบว่า วิธีดังกล่าวเป็นวิธีที่สามารถสร้างผลตอบแทนที่ดีให้แก่นักลงทุนได้ โดยเฉพาะในกรณีที่มีการก�าหนดสัดส่วนการลงทุนในแต่ละหลัก

ทรัพย์ไว้ไม่เกินร้อยละ 30 และมีการทบทวนการลงทุนน้อยครั้ง ในตลอดระยะเวลาที่ลงทุน ทั้งนี้ช่วงเวลาที่ศึกษาได้ครอบคลุมเหตุการณ์

วิกฤติโรคระบาดโควิด 19 ซึ่งผลการลงทุนสามารถสร้างผลตอบแทนที่ดีกว่าเกณฑ์เปรียบเทียบ ซ่ึงแสดงให้เห็นว่า วิธีการเลือกหลักทรัพย์

ลงทุนดังกล่าวยังสามารถใช้เพื่อคัดเลือกหลักทรัพย์ลงทุนในภาวะวิกฤติเพื่อสร้างผลตอบแทนที่ดีได้อีกด้วย

ข้อเสนอแนะในการศึกษาครั้งต่อไป

การศกึษาในครั้งนี้เป็นการศึกษาในชว่งเวลาสามป ีและในการค�านวณมีสนิทรพัยจ์�านวน 4 สินทรัพย ์ทั้งนี้เนือ่งด้วย ผู้วจิยัต้องการ

ศึกษาการเลือกหลักทรัพย์การลงทุนที่เหมาะสมในสินทรัพย์หลักที่มีความนิยมในการลงทุนได้แก่ หุ้นสามัญ ตราสารหนี้ กองทุนทองค�า และ

กองทนุน�า้มนั ซึง่ผูท้ีต้่องการศกึษาเพิม่เตมิอาจเพิม่จ�านวนสนิทรพัย์เพือ่ให้สามารถคดัเลอืกหลกัทรพัย์ได้ดยีิง่ขึน้ รวมทัง้สามารถเพิม่ช่วงระยะ

เวลาที่ศึกษาเพิ่มเติมเพื่อให้ได้ผลการศึกษาที่สามารถศึกษาได้ในทุกสภาวะได้ดียิ่งขึ้น
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การวิเคราะห์อัตราส่วนทางการเงินที่ส่งผลต่ออัตราเงินปันผลตอบแทนของบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์

แห่งประเทศไทย	กลุ่มดัชนี	SETHD	

Analysis	of	the	financial	ratios	affecting	the	dividend	yield	ratio

of the listed companies on stock exchange of Thailand in SETHD index

เทพดนัย กลิ่นบานชื่น1 และ นัทธ์หทัย อือนอก 

Thepdanai Klinbanchuen1 and Nuthatai Ounok2

 Thonburi University

บทคัดย่อ	

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาอัตราส่วนทางการเงินที่ส่งผลต่ออัตราเงินปันผลตอบแทนของบริษัทที่จดทะเบียนในตลาด 

หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กลุ่มดัชนี SETHD ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

กลุ่มดัชนี SETHD จ�านวน 30 บริษัท (ข้อมูล ณ เดือนมกราคม – มิถุนายน 2564) โดยใช้ข้อมูลทางการเงินของบริษัทที่ท�าการศึกษารวม 10 ป ี

เริ่มตั้งแต่ปี พ.ศ. 2554 - พ.ศ. 2563 ซึ่งเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยการสืบค้นจากระบบข้อมูลตลาดหลักทรัพย์และตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า 

(SETSMART) สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือสถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ ค่าสูงสุด ค่าต�่าสุด ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สถิติเชิง

อนมุานใช้การวเิคราะห์การถดถอยเชงิพห ุผลการศกึษา พบว่า อตัราส่วนทางการเงนิ ได้แก่ อตัราผลตอบแทนต่อเงนิลงทนุ อตัราส่วนหนีส้นิ

รวมและอตัราก�าไรสทุธ ิส่งผลต่ออตัราเงนิปันผลตอบแทนผลในทศิทางเดยีวกนั อย่างมีนยัส�าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 ส่วนอตัราส่วนทางการ

เงิน ได้แก่ อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของเจ้าของ ส่งผลต่ออัตราเงินปันผลตอบแทนในทิศทางตรงกันข้าม อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ 

0.05

ค�าส�าคัญ:	อัตราส่วนทางการเงิน, อัตราเงินปันผลตอบแทน, กลุ่มดัชนี SETHD

Abstract 

The purpose of this research was to study the financial ratios affecting the dividend yield ratio of the listed 

companies on the stock exchange of Thailand in SETHD index. (data of Jan – Jun 2021) The population of 30  

companies listed on the Stock Exchange of Thailand in SETHD Index was used in this study. The financial information 

of the companies has been conducted for ten years from 2011 to 2020. The data were collected from the database 

of SETSMART (Market Analysis and Reporting Tools). The statistical methods used in the study consisted of descriptive 

statistics to study the maximum-minimum mean and standard deviation, inferential statistics using the multiple  

regression analysis. The results showed positive relationships between dividend yield and return on assets, total debt 

ratios and net profit margin, with statistical significant level of 0.05. The results also showed negative associations 

between dividend yield and return on equity significant effect, with statistical significant level of 0.05.

Keywords:	Financial ratios, Dividend yield ratio, SETHD index

บทน�า	

ในปัจจุบันตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (Stock Exchange of Thailand : SET) ได้จัดท�าดัชนีราคาหลักทรัพย์ต่าง ๆ ได้แก่ 

SET, SET50, SET100 และ SETHD เพื่อสะท้อนภาพรวมของตลาดว่าเป็นไปในทิศทางใดซึ่งเป็นประโยชน์ต่อนักลงทุน ดัชนี SETHD คือ 

ดัชนีหุ้นที่จัดท�าขึ้นมาโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยจากการจัดกลุ่ม 30 หุ้นปันผลสูงสุด จากหุ้นที่มีอัตราผลตอบแทนเงินปันผลและ

สภาพคล่องสงูในตลาดหุน้ไทย ซึง่นอกเหนอืจากนกัลงทนุทีเ่ป็นประชาชนทัว่ไปทีล่งทนุในตลาดหลกัทรพัย์แล้วยงัมนัีกลงทนุประเภทสถาบนั

การเงิน และกองทุนทั้งในประเทศ และต่างประเทศที่มาลงทุนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยอีกด้วย ซึ่ง SETHD นั้น เป็นกลุ่มบริษัทที่
1 นักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธนบุรี
2 อาจารย์ประจ�าหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธนบุรี
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มเีงนิปันผลสงูสดุ โดยเงนิปันผลเป็นค่าตอบแทนทีบ่รษิทัจ่ายให้แก่ผู้ถอืหุน้ซึง่ถอืเป็นการกระจายก�าไรทีไ่ด้จากการด�าเนินงานสู่เจ้าของ ดังนัน้ 

อตัราการจ่ายเงนิปันผลจงึเป็นปัจจยัหนึง่ทีน่กัลงทุนใช้ในการพจิารณาเลือกลงทนุในบรษิทัใดบรษิทัหนึง่ และการจ่ายเงนิปันผลนัน้ยงัเป็นการ

เพิ่มมูลค่าให้แก่กิจการจากการลดความไม่เท่าเทียมกันของข้อมูล (Asymmetric Information) ระหว่างผู้บริหารกับผู้ถือหุ้น ท�าให้ผู้ถือหุ้น

มีความเข้าใจในทิศทางเดียวกับที่ผู้บริหารต้องการ ปัจจุบันมีผู้สนใจในการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยจึงมองหาแนวทางหรือ

วิธีการวิเคราะห์งบการเงิน การวิเคราะห์คุณภาพก�าไรและการจ่ายเงินปันผล เพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจลงทุน ปัจจุบันก็มีเครื่องมือในการ

วัดมูลค่าของข้อมูลในงบการเงินมากมายที่จะให้ทราบถึงการจ่ายเงินปันผลตอบแทน เช่น อัตราผลตอบแทนต่อเงินลงทุน อัตราส่วนหนี้สิน

รวมและอตัราก�าไรสทุธ ิแต่กย็งัไม่สามารถ บอกได้ว่างบการเงนินัน้เชือ่ถอืได้มากน้อยเพยีงใด เนือ่งจากบางครัง้ฝ่ายบรหิารอาจยงัไม่ได้ส่งงบ

การเงินงวดล่าสุดออกมาจากการสรุปยอดขายหรือยอดส่ังซื้อล่วงหน้าอันอาจก่อให้เกิดความคลาดเคล่ือนต่องบการเงินท่ีน�าเสนอ ประกอบ

กับสถานการณ์โควิดซึ่งมีผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงระบบการท�างานภายในบริษัท (กนกพร ห้าวเจริญ, 2559 หน้า 11)

จากปัญหาดังกล่าว นักลงทุนที่อาจเลือกลงทุนในหลักทรัพย์ที่ผิดพลาด จึงเป็นสาเหตุท�าให้ทางผู้วิจัยต้องการศึกษาว่ามีปัจจัยใด

บ้างทีส่่งผลกระทบต่อการจ่ายเงนิปันผลของตลาดหลกัทรพัย์ ในการศกึษาครัง้นีมุ้ง่ศกึษากลุม่หลกัทรพัย์ทีม่อีตัราการจ่ายเงนิปันผลท่ีสงูกว่า

หลกัทรพัย์อืน่ในตลาด ซึง่ได้แก่หลกัทรพัย์ทีถ่กูจดัอนัดบัในกลุม่ SET High Dividend (SETHD) โดยจะท�าการศกึษาข้อมลูย้อนหลงัของบรษิทั

ดังกล่าวเป็นเวลา 10 ปี เพื่อให้นักลงทุนสามารถน�าข้อมูลไปใช้ประกอบการตัดสินใจลงทุนนอกเหนือจากการวิเคราะห์จากงบก�าไรขาดทุน

ของบริษัทและสภาวะทางเศรษฐกิจต่าง ๆ ในปัจจุบัน เพื่อเพิ่มทางเลือกให้แก่นักลงทุนและเพื่อให้กลุ่มบริษัท SETHD สามารถระดมทุนได้

มากขึ้นและส่งผลให้กลุ่มบริษัทนี้เติบโต ซึ่งจะเป็นผลดีต่อตัวบริษัทเองและต่อเศรษฐกิจของประเทศต่อไปตามล�าดับ

วัตถุประสงค์

1. เพื่อศึกษาอัตราส่วนทางการเงินของบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กลุ่มดัชน ีSETHD

2. เพื่อศึกษาอัตราเงินปันผลตอบแทนของบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กลุ่มดัชน ีSETHD

3. เพือ่ศกึษาอัตราส่วนทางการเงินทีส่่งผลต่ออตัราเงนิปันผลตอบแทนของบรษิทัท่ีจดทะเบยีนในตลาดหลักทรพัย์แห่งประเทศไทย 

กลุ่มดัชนี SETHD

สมมติฐาน

อัตราส่วนทางการเงินมีความสัมพันธ์และส่งผลต่ออัตราเงินปันผลตอบแทนของบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่ง

ประเทศไทย กลุ่มดัชนี SETHD

การทบทวนวรรณกรรม	

สาริยา นวลถวิล (2562) ท�าการศึกษาเรื่องอัตราส่วนทางการเงินที่ส่งผลต่อการจ่ายเงินปันผลของบริษัทที่จดทะเบียนใน

ตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย กลุม่ดัชน ีsSET โดยการจ่ายเงนิปันผลศกึษาจากอตัราเงนิปันผลตอบแทน และอตัราการจ่ายเงินปันผล ผล

การศึกษา พบว่า อัตราส่วนทางการเงินที่มีอิทธิพลอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติต่ออัตราเงินปันผลตอบแทนในทิศทางเดียวกัน ได้แก่ อัตราส่วน

เงนิทนุหมนุเวยีน และอตัราส่วนหนีส้นิต่อสินทรพัย์ โดยอตัราส่วนทางการเงนิทีม่อิีทธพิล อย่างมีนยัส�าคญัทางสถติต่ิออตัราเงนิปันผลตอบแทน

ในทิศทางตรงกนัข้าม ได้แก่ อตัราการเตบิโตของยอดขาย และอตัราส่วนราคาหุน้ต่อราคาตามบัญช ีในขณะทีก่ารศกึษาอตัราการจ่ายเงินปันผล

นั้น พบว่า อัตราส่วนทางการเงินที่ส่งผลในทิศทางเดียวกัน ได้แก่ อัตราส่วนเงินทุนหมุนเวียน และอัตราส่วนหนี้สินต่อสินทรัพย์

ไชยศักดิ์ พรก�่าศุภะไพศาล (2562) ท�าการศึกษาเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างโครงสร้างความเป็นเจ้าของกับอัตราการจ่ายเงินปันผล

ของบริษัทประกันชีวิตที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ผลการศึกษา พบว่า อัตราส่วนความเป็นเจ้าของของผู้ถือหุ้นราย

ใหญ่ ก�าไรต่อหุน้ อตัราผลตอบแทนจากสนิทรพัย์ และอตัราการเตบิโตของยอดขายมผีลต่ออตัราการจ่ายเงนิปันผล อย่างมนียัส�าคญัทางสถติิ

ภาณพุนัธ์ อดุมพล (2561) ท�าการศกึษาเร่ืองปัจจยัทีม่อีทิธพิลต่ออตัราการจ่ายเงนิปันผลของบรษิทัจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย์

แห่งประเทศไทย : กรณศีกึษาบรษิทัในกลุม่หุน้สามญัขนาดใหญ่ในตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย ตวัแปรอสิระทีใ่ช้ในการศกึษานีป้ระกอบ

ด้วย ผลตอบแทนต่อส่วนผูถื้อหุน้ ผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ อตัราส่วนสภาพคล่อง อตัราส่วนหนีส้นิต่อส่วนของผู้ถอืหุน้ สนิทรพัย์รวม กระแส

เงนิสดจากการด�าเนนิงานต่อสนิทรพัย์รวม อตัราการเตบิโตของยอดขาย และการกระจายการถอืหุน้โดยผูถ้อืหุน้รายย่อย และตวัแปรตามคอื 

การจ่ายเงินปันผล ผลการศึกษาพบว่า ผลตอบแทนต่อส่วนผู้ถือหุ้น ผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ และ อัตราการเติบโตของยอดขายเป็นปัจจัยที่

มีอิทธิพลต่อการอัตราการจ่ายเงินปันผลอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ
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กนกพร ห้าวเจริญ (2559) ท�าการศึกษาเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพก�าไรกับการจ่ายเงินปันผลของบริษัทที่จดทะเบียนใน

ตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย กลุม่อุตสาหกรรมอสงัหารมิทรพัย์และก่อสร้าง ตวัแปรอสิระทีใ่ช้ในการศึกษานีป้ระกอบด้วย คณุภาพก�าไร 

อายุของบริษัท ขนาดของบริษัท อัตราผลตอบแทนต่อส่วนผู้ถือหุ้น สัดส่วนหนี้สินรวมต่อส่วนของผู้ถือหุ้น กระแสเงินสดอิรสะและอัตราการ

เติบโตของยอดขาย โดยตัวแปรตามคือ อัตราการจ่ายเงินปันผล ผลการศึกษาพบว่า สัดส่วนหนี้สินรวมต่อส่วนของผู้ถือหุ้น กระแสเงินสดอิ

รสะและอตัราการเตบิโตของยอดขาย มีความสมัพนัธ์ในทศิทางเดยีวกนักบัอตัราเงนิปันผลตอบแทนอย่างมนียัส�าคญัทางสถติ ิในขณะท่ี อายุ

ของบริษัท ขนาดของบริษัทและอัตราผลตอบแทนต่อส่วนผู้ถือหุ้น มีความสัมพันธ์ในทิศทางตรงกันข้ามกับอัตราเงินปันผลตอบแทนอย่างมี

นัยส�าคัญทางสถิติ

อรทชิา อนิทาปัจ (2559) ท�าการศกึษาเรือ่งปัจจยัทีก่�าหนดการจ่ายเงินปันผลของบรษิทัจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ 

โดยมีมาตราวัดการจ่ายเงินปันผล 2 ตัว ได้แก่ อัตราเงินปันผลตอบแทนและอัตราการจ่ายเงินปันผล จากการศึกษา พบว่า อัตราส่วนเงิน

ทนุหมนุเวยีน อตัราส่วนหนีส้นิต่อสนิทรพัย์ อตัราส่วนกระแสเงนิสดจากการด�าเนนิงาน มคีวามสมัพนัธ์ในทศิทางเดยีวกนักบัอตัราเงินปันผล

ตอบแทนอย่างมนียัส�าคญัทางสถติ ิในขณะทีอ่ตัราส่วนระหว่างราคาหุน้กบัมลูค่าทางบญัชีของกิจการมคีวามสัมพนัธ์ในทศิทางตรงกนัข้ามกบั

อัตราเงินปันผลตอบแทนอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ

กรอบแนวคิด

ในการศกึษาครัง้นีผู้ว้จิยัได้ใช้แนวคดิและทฤษฎเีกีย่วกบัการออมและการลงทนุของ John Maynard Keynes (1930 อ้างใน ฐสษิฐ์ 

สวโรจน์กิจเตโช, 2558) แนวคิดและทฤษฎีอัตราส่วนทางการเงินของนพดล สังข์ลาย (2559) แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการจ่ายเงินปันผล

ของอรทิชา อินทาปัจ (2559), กนกพร ห้าวเจริญ (2559) และภาณุพันธุ์ อุดมผล (2560) และจากการศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับอัตรา

เงินปันผลตอบแทน มาสร้างเป็นกรอบแนวคิด ดังนี้

วิธีการด�าเนินงานวิจัย	

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง

การวิจัยครั้งน้ีมุ่งศึกษาเรื่องอัตราส่วนทางการเงินท่ีส่งผลต่ออัตราเงินปันผลตอบแทนของบริษัทท่ีจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์

แห่งประเทศไทย กลุ่มดัชนี SETHD โดยใช้ข้อมูลทุติยภูมิ ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ บริษัทที่จดทะเบียนในตลาดลักทรัพย์แห่ง

ประเทศไทยซึ่งจัดอันดับอยู่ในกลุ่ม SETHD จ�านวน 30 บริษัท (ข้อมูล ณ เดือนมกราคม – มิถุนายน 2564)

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย

ในการศึกษานี้ได้ใช้แบบจ�าลองเพื่อศึกษาอัตราส่วนทางการเงินที่ส่งผลต่ออัตราเงินปันผลตอบแทนของบริษัทที่จดทะเบียนใน

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กลุ่มดัชนี SETHD โดยมีแบบจ�าลองในการศึกษาดังนี้ 

 DY = C + b
1
(ROA)+ b

2
(ROE) + b

3
(DR) + b

4
(NPM)

 โดยที่ C  คือ ค่าคงที่  

 b  คือ ค่าสัมประสิทธิ์ของตัวแปรอิสระ

 DY  คือ อัตราเงินปันผลตอบแทน (Dividend Yield) (หน่วยเป็นร้อยละ)

 ROA คือ อัตราผลตอบแทนต่อเงินลงทุน (ROA) (หน่วยเป็นร้อยละ)

 ROE คือ อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของเจ้าของ (ROE) (หน่วยเป็นร้อยละ)

 DR  คือ อัตราส่วนหนี้สิน (Debt Ratios) (หน่วยเป็นเท่า)

 NPM คือ อัตราก�าไรสุทธิ (Net Profit Margin) (หน่วยเป็นร้อยละ)

การเก็บรวบรวมข้อมูล

ข้อมลูทีใ่ช้ในการศึกษาครัง้นีเ้ป็นข้อมลูทตุยิภมู ิ(Secondary Data) ทีไ่ด้รวบรวมจากข้อมลูสถติย้ิอนหลงัของดชันีตลาดหลกัทรพัย์

แห่งประเทศไทย (SET INDEX) โดยสืบค้นจากระบบข้อมูลตลาดหลักทรัพย์และตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (SETSMART) ซึ่งเป็นข้อมูลที่

ด�าเนินการโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2554 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563 เป็นระยะเวลา 10 ปี
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วิธีวิเคราะห์ข้อมูล

สถิติที่น�ามาใช้วิจัยครั้งนี้ แบ่งเป็น 2 ส่วน คือ 

การวิเคราะห์สถิติเชิงพรรณนา	(Descriptive	Statistics)

เป็นการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าต�่าสุดและค่าสูงสุด (Minimum and Maximum) ค่าเฉลี่ยเลขคณิต (Mean) และส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน (Standard Deviation) เพือ่ให้ทราบถงึลกัษณะข้อมูลอตัราส่วนทางการเงนิและอตัราเงนิปันผลตอบแทนของบรษิทัทีจ่ดทะเบยีน

ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กลุ่มดัชนี SETHD รวมทั้งข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับตัวแปรแต่ละตัวเพื่อจะน�าไปใช้ในการวิเคราะห์ขั้นต่อไป 

การวิเคราะห์สถิติเชิงปริมาณ	(Quantitative	Analysis)

ผู้วิจัยท�าการทดสอบสมมติฐานโดยใช้การวิเคราะห์สมการถดถอยเชิงพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) ก�าหนดนัยส�าคัญ

ทางสถิติที่ระดับ 0.05

ผลการวิจัย	

การวิเคราะห์ข้อมูลสถิติเชิงพรรณนา	(Descriptive	statistics)

 อัตราเงินปันผลตอบแทน (DY) ทั้ง 30 บริษัท มีค่าเฉลี่ยเท่ากับร้อยละ 4.54 มีค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 1.58 อัตรา

ผลตอบแทนจากเงินปันผลมีค่าสูงสุดเท่ากับร้อยละ 29.72 และอัตราเงินปันผลตอบแทนมีค่าต�่าสุดเท่ากับร้อยละ 0.17

 อัตราผลตอบแทนต่อเงินลงทุน (ROA) มีค่าเฉลี่ยเท่ากับร้อยละ 6.43 มีค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 5.06 โดยอัตราผล

ตอบแทนต่อเงินลงทุนมีค่าสูงสุดเท่ากับร้อยละ 25.93 และอัตราผลตอบแทนต่อเงินลงทุนมีค่าต�่าสุดเท่ากับร้อยละ 1.00

 อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของเจ้าของ (ROE) มีค่าเฉลี่ยเท่ากับร้อยละ 15.89 มีค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 8.15  

โดยอตัราผลตอบแทนต่อส่วนของเจ้าของมค่ีาสงูสดุเท่ากบัร้อยละ 51.93 และอตัราผลตอบแทนต่อส่วนของเจ้าของมค่ีาต�า่สดุเท่ากบัร้อยละ 

7.85

 อตัราส่วนหนี้สนิรวม (DR) มีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 0.58 เทา่ มีค่าสว่นเบีย่งเบนมาตรฐานเทา่กบั 0.21 โดยอัตราสว่นหนีส้ินรวมมค่ีา

สูงสุดเท่ากับ 0.91 เท่า และอัตราส่วนหนี้สินรวมมีค่าต�่าสุดเท่ากับ 0.16 เท่า

 อัตราก�าไรสุทธิ (NPM) มีค่าเฉลี่ยเท่ากับร้อยละ 21.00 มีค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 15.62 โดยอัตราก�าไรสุทธิมีค่า

สูงสุดเท่ากับร้อยละ 58.94 และอัตราก�าไรสุทธิมีค่าต�่าสุดเท่ากับร้อยละ 1.53 (ตารางที่ 1)

ตารางที่	1	การวิเคราะห์ข้อมูลอัตราส่วนทางการเงินด้วยสถิติเชิงพรรณนา

ตัวแปร ตัวย่อ หน่วย Minimum Maximum Mean Std. Deviation

Dividend Yield DY ร้อยละ 1.05 7.92 4.54 1.58

Return On Assets ROA ร้อยละ 1.00 25.93 6.43 5.06

Return on Equity ROE ร้อยละ 7.82 51.93 15.89 8.15

Debt Ratios DR เท่า 0.16 0.91 0.58 0.21

Net Profit Margin NPM ร้อยละ 1.53 58.94 21.00 15.62

การวิเคราะห์ข้อมูลสถิติเชิงปริมาณ (Quantitative Analysis)

 การทดสอบสมมติฐาน ด้วยสมการถดถอยเชิงพหุคูณ โดยการตรวจสอบข้อตกลงเบื้องต้นในเรื่องค่าความคลาดเคลื่อนของ

ตัวแปรเป็นอิสระต่อกัน และการตรวจสอบในภาวะร่วมเส้นตรงพหุ (Multicollinearity) พบว่าตัวแปรอิสระทั้ง 4 ตัวแปรเป็นไปตามภาวะ

ร่วมเส้นตรงพหุ เมื่อพิจารณาจากค่าของ Tolerance และ VIF พบว่า มีค่า Tolerance > 0.1 และ VIF <10 ซึ่งผ่านข้อตกลงเบื้องต้นนี้ 

 การวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (Correlation) ระหว่างตัวแปรอิสระ พบว่า ตัวแปรอิสระแต่ละตัวมีค่าน้อยกว่า 0.7 

จึงสามารถสรุปได้ว่าไม่เกิดปัญหา Multicollinearity ได้ผลการวิเคราะห์ดังตารางที่ 2
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ตารางที่	2	การวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระ

DY ROA ROE DR NPM

DY 1.000 0.292** 0.253** 0.087** 0.0273**

ROA 1.000 0.638** -0.359** 0.427**

ROE 1.000 0.073** 0.563**

DR 1.000 0.177**

NPM 1.000

**มีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

ส�าหรับผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระและตัวแปรตาม โดยใช้การทดสอบสมมติฐานด้วยวิธีการวิเคราะห์การ

ถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) พบว่า Adjusted R-Square มีค่าเท่ากับ 0.175 แสดงว่าสมการถดถอยที่ได้จากการ

ประมาณสามารถอธิบายความแปรผันในอัตราเงินปันผลตอบแทนได้ร้อยละ 17.50 ส่วนท่ีเหลืออีกร้อยละ 82.50 น้ันเกิดจากอิทธิพลของ

ตวัแปรอ่ืน ๆ  ทีน่อกเหนอืจากตวัแปรอสิระ โดยอตัราผลตอบแทนต่อเงนิลงทนุ อตัราส่วนหนีส้นิรวมและอตัราก�าไรสทุธมิผีลในทศิทางเดยีวกนั

กบัอตัราเงนิปันผลตอบแทน อย่างมนียัส�าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 ส่วนอตัราผลตอบแทนต่อส่วนของเจ้าของมผีลในทศิทางตรงข้ามกบัอตัรา

เงินปันผลตอบแทน อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 (ตารางที่ 3)

ตารางที่	3	ผลการวิเคราะห์การถดถอยของอัตราเงินปันผลตอบแทน (DY) ด้วยวิธี Enter

Variables Coefficients Std. Error Beta t Sig.
Collinearity Statistics

Tolerance VIF

ค่าคงที่ (Constant) 1.095 0.471 2.326** 0.021

อตัราผลตอบแทนต่อเงนิลงทุน 
(ROA)

0.395 0.067 0.891 5.866** 0.000 0.120 8.353

อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของ
เจ้าของ (ROE)

-0.149 0.035 -0.617 -4.255** 0.000 0.131 7.616

อัตราส่วนหนี้สินรวม (DR) 4.352 0.863 0.423 5.042** 0.000 0.393 2.547

อัตราก�าไรสุทธิ (NPM) 0.025 0.010 0.165 2.561** 0.011 0.663 1.508

R2 = 0.186, Adj. R2 = 0.175, F = 16.845

**มีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

ตัวแปรตาม คือ อัตราเงินปันผลตอบแทน (DY)

 

เมื่อพิจารณาค่าสัมประสิทธิ์ของแต่ละตัวแปร พบว่า 

 1. ค่าสัมประสิทธิ์ของอัตราผลตอบแทนต่อเงินลงทุน (ROA) เท่ากับ 0.395 หมายความว่า อัตราผลตอบแทนต่อเงินลงทุน 

ปรับตัวเพิ่มขึ้น 1 หน่วย จะท�าให้อัตราเงินปันผลตอบแทนปรับตัวเพิ่มขึ้น 0.395 หน่วย 

 2.  ค่าสัมประสิทธิ์ของอัตราผลตอบแทนต่อส่วนของเจ้าของ (ROE) เท่ากับ -0.149 หมายความว่า หากอัตราผลตอบแทน

ต่อส่วนของเจ้าของ ปรับตัวเพิ่มขึ้น 1 หน่วย จะท�าให้อัตราเงินปันผลตอบแทนปรับตัวลดลง 0.149 หน่วย 

 3.  ค่าสัมประสิทธิ์ของอัตราส่วนหนี้สินรวม (DR) เท่ากับ 4.352 หมายความว่า หากอัตราส่วนหนี้สินรวม ปรับตัวเพิ่มขึ้น 1 

หน่วย จะท�าให้อัตราเงินปันผลตอบแทนปรับตัวเพิ่มขึ้น 4.352 หน่วย

 4.  ค่าสัมประสิทธิ์ของอัตราก�าไรสุทธิ (NPM) เท่ากับ 0.025 หมายความว่า หากอัตราก�าไรสุทธิ ปรับตัวเพิ่มขึ้น 1 หน่วย 

จะท�าให้อัตราเงินปันผลตอบแทนปรับตัวเพิ่มขึ้น 0.025 หน่วย
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ส�าหรับผลการวิเคราะห์อิทธิพลของตัวแปรอิสระแต่ละตัวที่มีต่ออัตราเงินปันผลตอบแทน (DY) สามารถเขียนในรูปสมการได้ ดังนี้

DY = 1.095 + 0.395(ROA) – 0.149(ROE) + 4.352(DR) + 0.025(NPM)

อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ

อภิปรายผล

อัตราส่วนทางการเงิน

อัตราผลตอบแทนต่อเงินลงทุน (ROA) มีค่าเฉลี่ยเท่ากับร้อยละ 6.43 และมีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 5.06 โดยบริษัทที่มีอัตรา

ผลตอบแทนต่อเงินลงทุนมากที่สุด คือ บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จ�ากัด (มหาชน) (INTUCH) มีค่าเท่ากับร้อยละ 25.93 และบริษัทที่มีอัตราผล

ตอบแทนต่อเงินลงทุนน้อยที่สุด คือ ธนาคารกรุงไทย จ�ากัด (มหาชน) (KTB) มีค่าเท่ากับร้อยละ 1.00

อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของเจ้าของ (ROE) มีค่าเฉลี่ยเท่ากับร้อยละ 15.89 และมีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 8.15 โดยบริษัท

ที่มีอัตราผลตอบแทนต่อส่วนของเจ้าของมากที่สุด คือ บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จ�ากัด (มหาชน) (INTUCH) มีค่าเท่ากับร้อยละ 51.93 และ

บริษัทที่มีอัตราผลตอบแทนต่อส่วนของเจ้าของน้อยที่สุด คือ บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จ�ากัด (มหาชน) (BCP) มีค่าเท่ากับร้อยละ 7.85

อตัราส่วนหนีส้นิรวม (DR) มค่ีาเฉลีย่เท่ากบั 0.58 เท่า และมค่ีาเบีย่งเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.21 โดยบรษัิททีม่อีตัราส่วนหนีส้นิรวม

มากที่สุด คือ ธนาคารกรุงไทย จ�ากัด (มหาชน) (KTB) มีค่าเท่ากับ 0.91 เท่า และบริษัทที่มีอัตราส่วนหนี้สินรวมน้อยที่สุด คือ บริษัท ฮานา 

ไมโครอิเล็คโทรนิคส จ�ากัด (มหาชน) (HANA) มีค่าเท่ากับ 0.16 เท่า

อัตราก�าไรสุทธิ (NPM) มีค่าเฉลี่ยเท่ากับร้อยละ 21.00 และมีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 15.62 โดยบริษัทที่มีอัตราก�าไรสุทธิ

มากที่สุด คือ บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จ�ากัด (มหาชน) (INTUCH) มีค่าเท่ากับร้อยละ 58.94 และบริษัทที่มีอัตราก�าไรสุทธิน้อยที่สุด คือ บริษัท 

บางจาก คอร์ปอเรชั่น จ�ากัด (มหาชน) (BCP) มีค่าเท่ากับร้อยละ 1.53

อัตราเงินปันผลตอบแทน

อตัราเงนิปันผลตอบแทน (DY) มค่ีาเฉลีย่เท่ากบัร้อยละ 4.54 และมค่ีาเบีย่งเบนมาตรฐานเท่ากบั 1.58 โดยบรษิทัทีม่อีตัราเงนิปันผล

ตอบแทนเฉลี่ยมากที่สุด คือ บริษัท ทีพีไอ โพลีน เพาเวอร์ จ�ากัด (มหาชน) (TPIPP) มีค่าเท่ากับร้อยละ 7.92 โดยปี พ.ศ. 2563 จะมีอัตรา

เงินปันผลตอบแทนสูงท่ีสุดคือ ร้อยละ 9.35 และบริษัทที่มีอัตราเงินปันผลตอบแทนเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จ�ากัด 

(มหาชน) (GUNKUL) มีค่าเท่ากับร้อยละ 1.05 โดยปี พ.ศ. 2558 จะมีอัตราเงินปันผลตอบแทนน้อยที่สุดคือ ร้อยละ 0.09

อัตราส่วนทางการเงินที่ส่งผลต่ออัตราเงินปันผลตอบแทน

อัตราผลตอบแทนต่อเงินลงทุน (ROA) มีความสัมพันธ์ในทิศทางบวกต่ออัตราเงินปันผลตอบแทนเน่ืองจากเมื่อบริษัทได้รับผล

ตอบแทนที่เพิ่มขึ้นจะท�าให้บริษัทมีความสามารถที่จะจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นได้เพิ่มขึ้นสอดคล้องกับงานวิจัยของภาณุพันธ์ อุดมพล 

(2560) ท�าการศกึษาเรือ่งปัจจยัทีม่อีทิธพิลต่ออัตราการจ่ายเงนิปันผลของบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย : กรณศีกึษา

บริษทัในกลุม่หุน้สามญัขนาดใหญ่ในตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย ผลการศกึษา พบว่า อตัราผลตอบแทนต่อเงนิลงทนุมคีวามสมัพนัธ์ใน

ทิศทางบวกต่อการจ่ายเงินปันผลของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์

อตัราผลตอบแทนต่อส่วนของเจ้าของ (ROE) มคีวามสัมพนัธ์ในทศิทางตรงข้ามต่ออตัราเงินปันผลตอบแทน เนือ่งจากบรษิทัมคีวาม

น่าสนใจจากผู้ลงทุนอยู่แล้วจึงไม่จ�าเป็นต้องจ่ายเงินปันผลเพิ่มข้ึนสอดคล้องกับงานวิจัยของ กนกพร ห้าวเจริญ (2559) ท�าการศึกษาเรื่อง 

ความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพก�าไรกับการจ่ายเงินปันผลของบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กลุ่มอุตสาหกรรม

อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง ผลการศึกษาพบว่าอัตราผลตอบแทนส่วนของเจ้าของมีความสัมพันธ์ในทิศทางตรงข้ามต่อการจ่ายเงินปันผล

ของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์

อัตราส่วนหนี้สิน (Debt Ratios) มีความสัมพันธ์ในทิศทางบวกต่ออัตราเงินปันผลตอบแทน เนื่องจากบริษัทที่มีหนี้สินเพิ่มขึ้นส่วน

ใหญ่จะมีผลก�าไรที่ลดลง จึงท�าให้นักลงทุนไม่ม่ันใจในผลการด�าเนินงานของกิจการ กิจการจึงจะต้องจ่ายเงินปันผลเพ่ิมขึ้นเพื่อจูงใจให้นัก

ลงทนุยงัคงลงทนุกบักจิการต่อไป ดงันัน้กิจการจึงจะต้องกู้ยมืเพิม่ขึน้เพือ่ให้มเีงนิเพยีงพอทีจ่ะจ่ายเงนิปันผลให้กบันกัลงทนุสอดคล้องกบังาน

วิจัยของสาริยา นวลถวิล (2562) ท�าการศึกษาเรื่องอัตราส่วนทางการเงินที่ส่งผลต่อการจ่ายเงินปันผลของบริษัทที่จดทะเบียนใน

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กลุ่มดัชนี sSET และ อรทิชา อินทาปัจ (2559) ท�าการศึกษาเรื่องปัจจัยที่ก�าหนดการจ่ายเงินปันผลของ

บรษัิทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัย์ เอม็ เอ ไอ ผลการศึกษา พบว่า อตัราส่วนหนีส้นิรวมมคีวามสมัพนัธ์ในทิศทางบวกต่อการจ่ายเงนิปันผล

ของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งอาจเป็น
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อัตราก�าไรสุทธิ (Net Profit Margin) มีความสัมพันธ์ในทิศทางบวกต่ออัตราเงินปันผลตอบแทนเนื่องจากบริษัทได้รับก�าไรที่เพิ่ม

ขึ้นจะท�าให้บริษัทมีความสามารถท่ีจะจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นได้เพิ่มขึ้นสอดคล้องกับงานวิจัยของไชยศักดิ์ พรก�่าศุภะไพศาล (2562) 

ท�าการศึกษาเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างโครงสร้างความเป็นเจ้าของกับอัตราการจ่ายเงินปันผลของบริษัทประกันชีวิตที่จดทะเบียนใน

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ผลการศึกษา พบว่า อัตราก�าไรสุทธิมีความสัมพันธ์ในทิศทางบวกต่อการจ่ายเงินปันผล 

จากผลการวิเคราะห์ท่ีได้ท�าให้ผู้วิจัยพบประเด็นส�าคัญที่น่าสนใจคือ กิจการที่มีอัตราผลตอบแทนต่อส่วนของเจ้าของเพิ่มขึ้นจะมี

การจ่ายปันผลที่น้อยลง ในขณะท่ีหากอัตราหน้ีสินต่อสินทรัพย์รวมเพิ่มขึ้นจะท�าให้การจ่ายเงินปันผลเพิ่มขึ้น ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่าการที่

กจิการเตบิโตขึน้ และมผีลประกอบการทีด่ข้ึีนนัน้ จะส่งผลให้กจิการมคีวามน่าสนใจจากผูล้งทนุอยูแ่ล้วจงึไม่จ�าเป็นต้องจ่ายเงนิปันผลเพ่ิมขึน้ 

แตกต่างจากกิจการที่มีผลประกอบการไม่ดี ที่จ�าเป็นจะต้องจ่ายเงินปันผลในอัตราที่สูงขึ้นเพื่อทดแทนข้อบกพร่องของกิจการ และดึงดูดให้

นักลงทุนเข้ามาลงทุนในบริษัทเพิ่มขึ้น หรือรักษานักลงทุน ที่ได้ลงทุนกับกิจการให้คงอยู่ต่อไป (สาริยา นวลถวิล, 2562 และ อรทิชา  

อินทาปัจ, 2559)

ข้อเสนอแนะ

ข้อเสนอแนะที่ได้จากผลการวิจัย

จากผลการศึกษานัน้พบว่าบรษิทัทีม่กีารจ่ายเงินปันผลเพิม่ขึน้ไม่ได้หมายความว่า บรษิทันัน้จะมผีลประกอบการหรือผลการด�าเนนิ

งานทีด่เีสมอไป เหน็ได้จากอตัราผลตอบแทนต่อส่วนของเจ้าของ (ROE) มีความสัมพนัธ์ในทศิทางตรงข้ามต่ออตัราผลตอบแทนจากเงินปันผล 

เนื่องจากตัวแปรนี้หากมีค่าที่สูงจะหมายความว่ามีผลประกอบที่ดีขึ้น ซึ่งน่าจะมีความสามารถในการจ่ายเงินปันผลเพิ่มขึ้นตามไปด้วย แต่ผล

การศึกษากลับพบว่าการเปลี่ยนแปลงของอัตราส่วนน้ีนั้น ส่งผลในทิศทางตรงกันข้ามกับการจ่ายเงินปันผล นั้นคือหากกิจการมีอัตราผล

ตอบแทนต่อส่วนของเจ้าของที่เพิ่มขึ้น ก็จะมีการจ่ายเงินปันผลที่ลดลง นอกจากนี้ยังพบว่าอัตราส่วนที่ควรจะส่งผลในทิศทางตรงกันข้ามกับ

การจ่ายเงินปันผล อย่างอัตราหนี้สินต่อสินทรัพย์รวมกลับส่งผลในทิศทางเดียวกันกับการจ่ายเงินปันผล ดังนั้นในการลงทุน นักลงทุน หรือ 

ผู้ที่เกี่ยวข้องกับกิจการควรจะศึกษากิจการในด้านอื่น ๆประกอบด้วยก่อนที่จะตัดสินใจลงทุน หรือท�ากิจกรรมใด ๆ ร่วมกับกิจการ และไม่

ควรท่ีจะดูเพียงการจ่ายเงินปันผลเพียงอย่างเดียว เพราะการวิเคราะห์เพียงการจ่ายเงินปันผลของกิจการนั้นไม่สามารถบ่งบอกได้ว่ากิจการ

นั้นน่าลงทุน หรือกิจการนั้นจะมีสามารถจ่ายเงินปันผลให้กับนักลงทุนหรือร่วมด�าเนินกิจกรรมต่าง ๆ ได้อย่างยั่งยืน

ข้อเสนอแนะส�าหรับการวิจัยครั้งต่อไป

ในการศึกษานี้ได้ใช้ข้อมูลเป็นรายปี ระหว่างปี 2554 - 2563 รวมทั้งหมด 10 ปี จ�านวน 30 บริษัท ท�าให้ได้จ�านวนข้อมูลไม่มาก 

ดังนั้นการศึกษาครั้งต่อไปควรน�าข้อมูลในรายเดือน มาใช้ในการวิเคราะห์

ข้อมูลที่น�ามาใช้ในการวิเคราะห์ คือบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กลุ่มดัชนี SETHD ซึ่งแต่ละบริษัทจะ

อยูต่่างกลุม่อุตสาหกรรมกนั ท�าให้ค่าตวัแปรอสิระของแต่ละบรษิทัแตกต่างกนัมาก ดงันัน้ควรจะศกึษาบรษิทัทีอ่ยูใ่นกลุม่อตุสาหรรมเดยีวกนั

ซึ่งจะได้ผลที่ดีกว่า
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ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเช่าพื้นที่เพื่อท�าการค้าของผู้ประกอบการภายหลังจากการผ่อนคลายมาตรการ

ในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19	รอบแรก	กรณีศึกษาตลาดนัดจัตุจักร

Factors	Influencing	Space	Renting	for	Commerce	of	Entrepreneurs	after	Lifting	the	Lockdown	

from	First	Covid-19	Pandemic:	A	Case	Study	of	Chatuchak	Weekend	Market
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สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก

บทคัดย่อ

การวจิยัครัง้นีม้วีตัถปุระสงค์เพือ่ศกึษาปัจจยัทีม่อีทิธิพลต่อการเช่าพืน้ทีเ่พือ่ท�าการค้าของผูป้ระกอบการภายหลงัจากการผ่อนคลาย

มาตรการในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 รอบแรก กรณีศึกษาตลาดนัดจัตุจักร กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งน้ีคือ 

ผู้ประกอบการท่ีเช่าพื้นที่เพื่อท�าการค้าในตลาดนัดจตุจักร จ�านวน 400 ราย ด้วยการใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการรวบรวมข้อมูล  

สถิตที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ การวิเคราะห์สหสัมพันธ์แบบพหุคูณ และการวิเคราะห์การถดถอยแบบพหุคูณ ผลการศึกษาพบว่า  

การบริหารความเสี่ยง และการรับรู้ส่วนปัจจัยส่วนประสมทางตลาด มีอิทธิพลเชิงบวกต่อการตัดสินใจเช่าพื้นที่เพื่อท�าการค้าของผู้ประกอบ

การ ผลลพัธ์ทีไ่ด้จากการศกึษานีส้ามารถเป็นแนวทางในการพฒันากลยทุธ์การด�าเนนิธรุกจิให้กบัหน่วยงานให้เช่าพืน้ท่ีตลาดหรอืเจ้าของตลาด 

และผู้ประกอบการที่เช่าพื้นที่ตลาด ทั้งในระหว่างและภายหลังสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 

ค�าส�าคัญ:	การตัดสินใจเช่า การบริหารความเสี่ยง โควิด-19 ตลาดนัดจตุจักร การรับรู้ส่วนประสมทางการตลาด

Abstract

This research aims to study factors influencing commercial space for rent after lifting the lockdown from first 

Covid-19 pandemic: a case study of Chatuchak weekend market (Bangkok, Thailand). Questionnaires are used to collect 

data from 400 entrepreneurs who rent commercial space in the market’s area. Multiple correlation analysis and  

multiple regression analysis are used to analysis data. The results show that risk management, and perception of 

market mix (7P’s) have positive influence on decision to making process to rent the commercial space. We recommend 

to adapt these findings as the guidelines for strategic developments in the future; during the new waves of the  

pandemic and its recedes.

Keywords:	Decision to Rent, Risk Management, Covid-19, Chatuchak Weekend Market

บทน�า

ที่มาและความส�าคัญของปัญหา

นับตั้งแต่ในช่วงต้นปี พ.ศ. 2563 สถานการณ์การแพร่ระบาดของติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ได้ทวีความรุนแรงและขยายขอบเขตไปใน

หลายประเทศทั่วโลกอย่างรวดเร็ว จนท�าให้เมื่อวันที่ 11 มีนาคม พ.ศ. 2563 องค์การอนามัยโลก (World Health Organization: WHO) 

ประกาศให้เป็นการแพร่ระบาดครัง้ใหญ่ (Pandemic) ซึง่ได้ส่งผลกระทบรุนแรงต่อเศรษฐกจิโลกในภาพรวมและก่อให้เกิดความผนัผวนรนุแรง

ในตลาดการเงินโลก ท�าให้เศรษฐกิจในหลายประเทศในช่วงไตรมาสแรกของปี พ.ศ. 2563 หดตัวต่อเนื่องจนเข้าสู่ภาวะเศรษฐกิจถดถอย 

ส�าหรับเศรษฐกิจไทยได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ที่รุนแรงมากขึ้น เช่นเดียวกับประเทศอื่น ๆ ทั่วโลก ดังจะ

เห็นได้จากเศรษฐกิจไทยในไตรมาสแรกของปี พ.ศ. 2563 ลดลงร้อยละ 1.8 ตามการลดลงของจ�านวนนักท่องเที่ยวต่างชาติที่ลดลงร้อยละ 

38.0 ส่งผลให้ภาคบริการท่องเท่ียวและธุรกิจท่ีเก่ียวเน่ืองได้รับผลกระทบรุนแรงจากการด�าเนินมาตรการควบคุมการระบาดที่เข้มงวดและ

1 นักศึกษาสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์, คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก, paweena.chi@rmutto.ac.th
2 อาจารย์ประจ�าสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์, คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก, ratthakorn_po@rmutto.

ac.th
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จ�ากัดการเดินทางระหว่างประเทศ ในขณะเดียวกันภาคการส่งออกยังได้รับผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจถดถอยของเศรษฐกิจประเทศคู่ค้า

ส�าคัญ และการปิดเส้นทางขนส่งในบางประเทศและการหยุดชะงักของห่วงโซ่การผลิต การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ยังส่งผลกระ

ทบต่อเนื่องท�าให้สภาพคล่องทางธุรกิจประสบปัญหา การผลิตและการลงทุนลดลง และส่งผลกระทบต่อภาคการจ้างงานและรายได้ของครัว

เรอืน ซึง่ท�าให้ก�าลงัซ้ือภายในประเทศปรบัตวัลดลง ในขณะเดยีวกนัการใช้จ่ายภายในประเทศยงัได้รบัผลกระทบอกีทางจากการเปลีย่นแปลง

พฤติกรรมของผู้บริโภค และมาตรการควบคุมและป้องกันการระบาดโดยการปิดสถานประกอบการต่าง ๆ (คณะกรรมการกลั่นกรองการใช้

จ่ายเงินกู้, 2563 : 1) 

ด้วยมาตรการของรัฐบาลเกีย่วกบัการปิดสถานประกอบการต่าง ๆ  เพือ่ป้องกันการระบาดของเชือ้ไวรสัโควดิ-19 ท�าให้กรงุเทพมหานคร 

ต้องปิดสถานประกอบการหลาย ๆ แห่งโดยเฉพาะสถานที่ที่ประชากรมีการรวมตัวหรือแหล่งท่องเท่ียว ซึ่งรวมถึงตลาดที่อยู่ในก�ากับดูแล

จ�านวน 11 แห่ง ส่งผลให้ผู้ประกอบการที่เช่าพื้นที่ในตลาดเหล่านั้นต้องปิดท�าการในช่วงเดือนมีนาคมถึงเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2563 และ

ตามมาด้วยรัฐบาลมีมาตรการเยียวยาเกี่ยวการงดจ่ายค่าเช่าหรือลดค่าเช่าให้กับผู้ประกอบการที่เช่าพื้นที่ในตลาดในเขตกรุงเทพมหานคร 

อย่างไรก็ตามในช่วงต้นเดือนพฤษภาคมของปี พ.ศ. 2563 หลาย ๆ ตลาดในกรุงเทพมหานครได้กลับมาเปิดท�าการอีกรอบ ท�าให้ผู้ประกอบ

การที่เช่าพื้นที่สามารถที่ด�าเนินธุรกิจได้ แต่ยังต้องมีการควบคุมและป้องกันการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 อยู่เช่นเดิม โดยหนึ่งในตลาดที่

ประชาชนในกรุงเทพมหานครให้ความสนใจคือ ตลาดนัดจตุจักร หรือ JJ Market ซึ่งเป็นตลาดขนาดใหญ่มีผู้ประกอบการที่เช่าพื้นที่ด�าเนิน

ธุรกิจเป็นจ�านวนกว่า 10,000 ราย เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ประชาชนเข้าถึงเดินทางได้ง่าย และมีการซื้อ-ขายสินค้าหรือบริการที่หลากหลาย

ประเภท จงึเป็นประเดน็ให้คณะผูว้จิยัสนใจศกึษาวจัิยเกีย่วกบัความคดิเหน็ของผูป้ระกอบการทีเ่ช่าพืน้ทีใ่นตลาดนดัจตจุกัรว่าเหตใุดพวกเขา

ยังคงเช่าพื้นที่ในตลาดนัดจตุจักรและยังคงด�าเนินธุรกิจต่อไปได้

ดังนั้นคณะผู้วิจัยสนใจศึกษาวิจัย เรื่อง ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเช่าพ้ืนท่ีเพ่ือท�าการค้าของผู้ประกอบการภายหลังจากการผ่อน

คลายมาตรการในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 รอบแรก กรณีศึกษาตลาดนัดจัตุจักร โดยประยุกต์แนวคิดและทฤษฎีมาใช้

เพื่อเป็นกรอบในการศึกษาวิจัยเรื่องน้ี ท้ังส่วนประสมทางการตลาด การบริหารความเสี่ยง การคาดการณ์อุปสงค์ และการตัดสินใจ  

ผลลัพธ์ที่ได้จากการศึกษาน้ีจะเป็นข้อมูลให้หน่วยงานให้เช่าพื้นที่ตลาดหรือเจ้าของตลาด และผู้ประกอบการที่เช่าพื้นท่ีตลาดเพื่อท�าการค้า 

พัฒนากลยุทธ์การด�าเนินธุรกิจได้ทั้งในระหว่างและภายหลังสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

วัตถุประสงค์การวิจัย

เพือ่ศกึษาปัจจยัทีม่อีทิธพิลต่อการเช่าพืน้ทีเ่พือ่ท�าการค้าของผูป้ระกอบการภายหลงัจากการผ่อนคลายมาตรการในการป้องกนัการ

แพร่ระบาดของโรคโควิด-19 รอบแรก กรณีศึกษาตลาดนัดจัตุจักร

การทบทวนวรรณกรรม

การศึกษาวิจัยนี้คณะผู้วิจัยได้น�าแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องมาประยุกต์ใช้ เพื่อก�าหนดกรอบการวิจัย ดังต่อไปนี้ 

แนวคิดส่วนประสมทางการตลาด 

ส่วนประสมทางการตลาด (Marketing Mix) หมายถงึ ตวัแปรหรอืเครือ่งมอืทางการตลาดทีส่ามารถควบคุมได้ เพือ่ตอบสนองความ

พึงพอใจและความต้องการของลูกค้าที่เป็นกลุ่มเป้าหมาย (มรกต จันทร์กระพ้อ, 2560) โดยมีองค์ประกอบ 7 ด้าน ดังนี้

1)  ด้านผลิตภัณฑ์ (Product) หมายถึง สินค้าหรือการบริการ

2)  ราคา (Price) หมายถึง มูลค่าของสินค้าหรือการบริการ

3)  สถานที่ (Place) หมายถึง พื้นที่ที่ใช้ในการขายสินค้าหรือให้บริการ

4)  การส่งเสริมการขาย (Promotion) หมายถึง กิจกรรมทางการตลาดที่จะช่วยเพ่ิมปริมาณการขายสินค้าและ/หรือบริการ  

ให้มากขึ้น โดยใช้วิธีการต่าง ๆ

5)  บคุลากร (People) หมายถงึ ผูใ้ห้บรกิารทุกคนของสถานประกอบการหรอืหน่วยงานต่าง ๆ เพือ่ผลกัดนัธรุกจิให้สามารถด�าเนนิ

ได้อย่างราบรื่น

6)  กระบวนการ (Process) หมายถึง กระบวนการให้บริการที่ก�าหนดขึ้นเพื่อให้ผู้ให้บริการหรือเครื่องมือที่ใช้ในการให้บริการ

สามารถด�าเนินหน้าที่บริการได้อย่างราบรื่น เพื่ออ�านวยความสะดวกในด้านต่าง ๆ

7)  องค์ประกอบทางกายภาพ (Physical Evidence) หมายถึง ส่วนที่ลูกค้าจะสัมผัสได้จากสินค้าและการบริการ
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แนวคิดการบริหารความเสี่ยง 

การบริหารความเสี่ยง ความหมาย กระบวนการที่ใช้ในการบรหิารจัดการใหโ้อกาสที่จะเกดิเหตุการณ์ความเสีย่งลดลง หรอืผลกระ

ทบของความเสียหายจากเหตุการณ์ความเสี่ยงลดลงอยู่ในระดับที่องค์กรยอมรับได้ ซึ่งการจัดการความเส่ียงมีหลายวิธี (นายนิวัฒน์ อิโน, 

2559) ดังนี้ 

1)  การยอมรับความเสี่ยง (Risk Acceptance) เป็นการยอมรับความเสี่ยงที่เกิดขึ้น เนื่องจากไม่คุ้มค่า ในการจัดการควบคุมหรือ

ป้องกันความเสี่ยง

2) การลดหรือการควบคุมความเสี่ยง (Risk Reduction) เป็นการปรับปรุงระบบการท�างานหรือการออกแบบวิธีการท�างานใหม่

เพื่อลดโอกาสที่จะเกิด หรือลดผลกระทบให้อยู่ในระดับที่องค์กรยอมรับได้

3)  การกระจายความเส่ียง หรอืการโอนความเสีย่ง (Risk Sharing) เป็นการกระจายหรอืถ่ายโอนความเสีย่งให้ผูอ้ืน่ช่วยแบ่งความ

รับผิดชอบไป

4)  การเลีย่งความเสีย่ง (Risk Avoidance) เป็นการจดัการความเสีย่งทีอ่ยูใ่นระดบัสงูมากและหน่วยงานไม่อาจยอมรบัได้ จงึต้อง

ตัดสินใจยกเลิกโครงการหรือกิจกรรมนั้น

การคาดการณ์อุปสงค์

อุปสงค์ (Demand) หมายถึง ปริมาณความต้องการซื้อสินค้าหรือรับบริการในช่วงระยะเวลาหนึ่ง ณ ระดับราคาต่าง ๆ ซึ่งความ

ต้องการที่สามารถซื้อสินค้าและบริการได้จริงนั้นต้องมาจากความต้องการ ความเต็มใจจะจ่าย และความสามารถที่จะสามารถจ่ายได ้

(ภาณุทัศน์ ตันติวิชยางกูร, 2559 : 5) การคาดการณ์อุปสงค์ของผู้ประกอบการจะท�าให้เกิดประโยชน์ต่อการจัดการธุรกิจ เช่น ท�าให้ทราบ

จ�านวนสินค้าและบริการที่ผลิตเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคได้อย่างถูกต้อง ทราบถึงปัจจัยที่เป็นตัวก�าหนดอุปสงค์ ทราบถึง

สถานการณ์หรือภาวะของตลาดที่แข่งขันในปัจจุบัน นโยบายของรัฐบาลที่เกี่ยวกับการกระตุ้นการบริโภคให้กับประชาชน เป็นต้น

แนวคิดการตัดสินใจ

การตัดสินใจ (Decision Making) หมายถึง กระบวนการเลือกทางเลือกใดทางเลือกหนึ่งจากหลาย ๆ ทางเลือกที่ได้พิจารณา หรือ

ประเมินอย่างดีแล้วว่าเป็นทางเลือกท่ีบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายขององค์กรได้ (ศิริวรรณ เสรีรัตน์, 2546) การตัดสินใจสามารถไว้ 

3 ประเภทตามสถานการณ์ที่เกิดขึ้น (วิชัย โถสุวรรณจินดา, 2535 : 185-186) ดังนี้     

1)  ประเมินสถานการณ์ตลอดเวลา หมายถึง เป็นการตัดสินใจที่อยู่บนพื้นฐานของผลลัพธ์ที่คาดหมายไว้แล้วโดยเกิดขึ้นได ้

เมื่อผู้ตัดสินใจมีข้อมูลเพียงพอ

2)  การตัดสินใจภายใต้สถานการณ์ที่แน่นอน หมายถึง การตัดสินใจที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานของผลลัพธ์ที่แน่นอนน้อยกว่า การตัดสิน

ใจภายใต้สถานการณ์ที่แน่นอน

3)  การตัดสินใจภายใต้สถานการณ์ที่ไม่แน่นอน หมายถึง เป็นการตัดสินใจที่ไม่สามารถคาดการณ์ผลลัพธ์หรือความน่าจะเป็นที่

จะเกิดขึ้นได้เลย

งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

ผลการศึกษาวิจัยที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย 1) ศิริพงศ์ พฤทธิพันธุ์ (2562) พบว่า ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ด้านผลิตภัณฑ์ 

ด้านราคา และด้านการส่งเสริมการตลาดมีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจเลือกเช่าร้านค้าพื้นที่ร้านค้าตลาดนัดจตุจักร 2) ปริญญ์ ศุกรีเขตร 

และมรกต จันทร์กระพ้อ (2560) พบว่า ปัจจัยส่วนประสมการตลาดบริการ ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านพนักงาน ด้านช่องทางการจัดจ�าหน่าย  

ด้านสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ และด้านกระบวนการให้บริการ มีผลต่อการการตัดสินใจเช่าพื้นที่ค้าขายของผู้ค้าในตลาดนัดจตุจักร  

3) ศรีอร สมบูรณ์ทรัพย์ และอภิรัตน์ บุรุษวยากรณ์ (2560) พบว่า ปัจจัยทางการตลาด ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านสถานที่ ด้านการ 

ส่งเสริมการตลาด ด้านกระบวนการ และด้านลักษณะทางกายภาพ มีผลต่อการตัดสินใจเช่าพื้นที่ตลาดนัดของผู้ประกอบการร้านค้าปลีก 

ในอ�าเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 4) กมลมาลย์ พลโยธา และคณะ (2559) พบว่า การรับรู้ความเสี่ยงมีความสัมพันธ์ทางอ้อมกับการตัดสินใจ

เลอืกซือ้สนิค้าจากร้านค้าออนไลน์ ของนสิติระดบัปรญิญาตรมีหาวทิยาลยับรูพา และ 5) ปารชิาต ประภาสยั (2559) พบว่า การรับรูถ้งึความ

เสี่ยง ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์อาหารเสริมเพื่อสุขภาพของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร

กรอบแนวความคิดและสมมุติฐานการวิจัย

จากการทบทวนวรรณกรรมทีเ่ก่ียวข้องคณะผูว้จิยัได้ก�าหนดตวัแปรต้นไว้ ได้แก่ การรบัรูส่้วนปัจจยัส่วนประสมทางตลาดของตลาด

นดัจตจุกัรของผูป้ระกอบการท่ีเช่าพืน้ที ่การบริหารความเสีย่งของผูป้ระกอบการทีเ่ช่าพืน้ที ่และการคาดการณ์อปุสงค์ในมมุมองของผูป้ระกอบ
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การที่เช่าพื้นที่ ส�าหรับตัวแปรตามคือ การตัดสินใจเช่าพื้นที่เพื่อท�าการค้าของผู้ประกอบการ โดยสามารถแสดงกรอบแนวคิดการวิจัยได ้

ดังรูปที่ 1
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และการคาดการณ์อุปสงค์ในมุมมองของผู้ประกอบการที่เช่าพ้ืนท่ี สําหรับตัวแปรตามคือ การตัดสินใจเช่าพ้ืนท่ีเพ่ือทํา

การค้าของผู้ประกอบการโดยสามารถแสดงกรอบแนวคิดการวิจัยได้ ดังรูปท่ี 1 
 

 
รูปที่ 1กรอบแนวคิดการวิจัย 

 
จากกรอบแนวคิดการวิจัยในรูปท่ี 1 จึงกําหนดสมมุติฐานการวิจัย 3 ประการดังนี้ 

  H1: การรับรู้ส่วนปัจจัยส่วนประสมทางตลาดของตลาดนัดจตุจักรของผู้ประกอบการท่ีเช่าพ้ืนท่ีมี

ความสัมพันธ์และอิทธิพลกับการตัดสินใจเช่าพ้ืนท่ีเพ่ือทําการค้าของผู้ประกอบการ 
  H2: การบริหารความเสี่ยงของผู้ประกอบการท่ีเช่าพ้ืนท่ี มีความสัมพันธ์และอิทธิพลกับการตัดสินใจเช่า

พ้ืนท่ีเพ่ือทําการค้าของผู้ประกอบการ 
  H3: การคาดการณ์อุปสงค์ในมุมมองของผู้ประกอบการท่ีเช่าพ้ืนท่ีมีความสัมพันธ์และอิทธิพลกับการ

ตัดสินใจเช่าพ้ืนท่ีเพ่ือทําการค้าของผู้ประกอบการ 
 
3. วิธีการวิจัย 
 3.1   ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
   ประชากรในการศึกษาครั้งนี้คือ ผู้ประกอบการที่มาเช่าพ้ืนท่ีประกอบธุรกิจในตลาดนัดจตุจักร ซ่ึงไม่ทราบ

จํานวนท่ีแน่ชัด คณะผู้วิจัยจึงได้ลงพ้ืนท่ีเก็บรวบรวมข้อมูลในระหว่างวันท่ี20-21กุมภาพันธ์ 2564 และทําการสุ่มตัวอย่าง

1) ปัจจัยส่วนประสมทางตลาด (7 P’s) 
- สินค้าหรือการบริการ (Product) 
- ราคา (Price) 
-สถานที ่(Place) 
- การส่งเสริม (Promotion) 
- บุคลากร(People) 
- กระบวนการ (Process) 
- องค์ประกอบทางกายภาพ (Physical Evidence) 

3) ทฤษฎีการคาดการณ์อุปสงค ์
- การปรับราคและปริมาณ 
-การคาดการณ์จํานวนลูกค้า 
-  มาตรการของรัฐ 

2) ทฤษฎีการบริหารความเสี่ยง 
- ความเสี่ยงที่เป็นอุปสรรคหรืออันตราย 
- ความเสี่ยงที่เป็นความไม่แน่นอน 
- การยอมรับความเสี่ยง 
-  การลดหรือการควบคุมความเสี่ยง 

การตัดสินใจเช่าพ้ืนที่ของผู้ประกอบการ 
-การประเมินสถานการณ์ตลอดเวลา  
-การตัดสินใจภายใต้สถานการณืความเสี่ยง      
- การตดัสินใจภายใตส้ถานการณ์ไม่แน่นอน

H1 

H2 

H3 

รูปที่	1 กรอบแนวคิดการวิจัย

จากกรอบแนวคิดการวิจัยในรูปที่ 1 จึงก�าหนดสมมุติฐานการวิจัย 3 ประการ ดังนี้

  H
1
: การรบัรูส่้วนปัจจยัส่วนประสมทางตลาดของตลาดนดัจตจุกัรของผู้ประกอบการทีเ่ช่าพืน้ที ่มคีวามสัมพนัธ์และอทิธพิล

กับการตัดสินใจเช่าพื้นที่เพื่อท�าการค้าของผู้ประกอบการ

  H
2
: การบริหารความเสี่ยงของผู้ประกอบการที่เช่าพื้นที่ มีความสัมพันธ์และอิทธิพลกับการตัดสินใจเช่าพื้นที่เพื่อท�าการ

ค้าของผู้ประกอบการ

  H
3
: การคาดการณ์อุปสงค์ในมุมมองของผู้ประกอบการที่เช่าพื้นท่ี มีความสัมพันธ์และอิทธิพลกับการตัดสินใจเช่าพื้นที่

เพื่อท�าการค้าของผู้ประกอบการ

วิธีการวิจัย

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง

ประชากรในการศึกษาครั้งน้ีคือ ผู้ประกอบการที่มาเช่าพื้นที่ประกอบธุรกิจในตลาดนัดจตุจักร ซึ่งไม่ทราบจ�านวนท่ีแน่ชัด  

คณะผู้วิจัยจึงได้ลงพื้นท่ีเก็บรวบรวมข้อมูลในระหว่างวันที่ 20-21 กุมภาพันธ์ 2564 และท�าการสุ่มตัวอย่างแบบสะดวก (Convenience 

Sampling) โดยมีผู้ประกอบการท่ีให้ความร่วมมือตอบแบบสอบถามจ�านวน 420 ราย ส�าหรับแบบสอบถามที่มีข้อมูลสมบูรณ์มีจ�านวน  

400 รายที่สามารถน�าไปวิเคราะห์ข้อมูลต่อไปได้ 

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย

เครื่องมือท่ีใช้ในการรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถาม (Questionnaire) ซึ่งประกอบด้วย 6 ส่วน ได้แก่ ส่วนที่ 1 ข้อมูลด้าน

ประชากรศาสตร์ของกิจการ จ�านวน 10 ข้อ ส่วนที่ 2 ความคิดเห็นเกี่ยวกับการรับรู้ส่วนประสมทางการตลาดของตลาดนัดจตุจักรในมุมมอง

ของผู้ประกอบการที่เช่าพื้นที่ จ�านวน 7 ข้อ ส่วนที่ 3 ความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงของผู้ประกอบการที่เช่าพื้นที่ จ�านวน 4 ข้อ 
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ส่วนที่ 4 ความคิดเห็นเกี่ยวกับการคาดการณ์อุปสงค์ในมุมมองของผู้ประกอบการที่เช่าพื้นที่ จ�านวน 3 ข้อ ส่วนที่ 5 ความคิดเห็นเกี่ยวกับ

การตัดสินใจเช่าพื้นที่เพื่อท�าการค้าของผู้ประกอบการ จ�านวน 4 ข้อ และส่วนที่ 6 ข้อเสนอแนะ โดยในข้อค�าถามของแบบสอบถามในส่วน

ที่ 2 ถึงส่วนที่ 5 คณะผู้วิจัยได้วัดระดับความคิดเห็นของผู้ตอบบสอบถามด้วยการใช้มาตรวัดของลิเคิร์ท (Likert Scale)

การวัดคุณภาพของเครื่องมือ

คณะผูว้จิยัได้ท�าการทดสอบความเทีย่งตรงของเครือ่งมอืผ่านการพจิารณาเนือ้หาข้อค�าถามจากผูเ้ชีย่วชาญและหาค่าอ�านาจจ�าแนก

เป็นรายข้อ การหาค่าอ�านาจจ�าแนกเป็นรายข้อ (Discriminant Power) โดยใช้เทคนิค Item-total Correlation ซึ่งการรับรู้ส่วนประสม

ทางการตลาดของตลาดนัดจตุจักรของผู้ประกอบการที่เช่าพื้นที่มีค่าอ�านาจจ�าแนก (r) อยู่ระหว่าง 0.658-0.809 การบริหารความเสี่ยงของ

ผู้ประกอบการที่เช่าพื้นที่มีค่าอ�านาจจ�าแนก (r) อยู่ระหว่าง 0.719-0.816 การคาดการณ์อุปสงค์ในมุมมองของผู้ประกอบการที่เช่าพื้นที่มีค่า

อ�านาจจ�าแนก (r) อยู่ระหว่าง 0.356-0.781 และการตัดสินใจเช่าพื้นที่เพื่อท�าการค้าของผู้ประกอบการมีค่าอ�านาจจ�าแนก (r) อยู่ระหว่าง 

0.389-0.483 สอดคล้องกบั Nunally และ Bernstein (1994) ทีเ่สนอว่า การทดสอบค่าอ�านาจจ�าแนกเกนิกว่า 0.30 ถอืเป็นค่าอ�านาจจ�าแนก

ที่ยอมรับได้ และได้หาค่าความเชื่อมั่นของเครื่องมือเป็นรายตัวแปร (Reliability Test) โดยใช้ค่าสัมประสิทธิ์แอลฟา (Alpha Coefficient) 

ตามวิธีของ Cronbach โดยการรับรู้ส่วนประสมทางการตลาดของตลาดนัดจตุจักรของผู้ประกอบการที่เช่าพื้นที่มีค่าสัมประสิทธิ์แอลฟาอยู่

ที่ 0.915 การบริหารความเสี่ยงของผู้ประกอบการท่ีเช่าพื้นที่มีค่าสัมประสิทธิ์แอลฟาอยู่ที่ 0.901 การคาดการณ์อุปสงค์ในมุมมองของ 

ผู้ประกอบการที่เช่าพื้นท่ีมีค่าสัมประสิทธิ์แอลฟาอยู่ที่ 0.779 และการตัดสินใจเช่าพื้นที่เพื่อท�าการค้าของผู้ประกอบการมีค่าสัมประสิทธิ์

แอลฟาอยูท่ี ่0.623 สอดคล้องกบั Nunally และ Bernstein (1994 : 256) ทีเ่สนอว่า การทดสอบค่าความเชือ่มัน่ของเครือ่งมอืเกินกว่า 0.70 

เป็นค่าที่ยอมรับได้

สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล

คณะผู้วิจัยได้ใช้สถิติในการทดสอบคุณลักษณะของตัวแปร ได้แก่ การทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระ (Multicolline-

arity Test) โดยการใช้ Variance Inflation Factors (VIFs) และสถิติที่ใช้ในการตรวจสอบสมมุติฐาน ได้แก่ การวิเคราะห์สหสัมพันธ์แบบ

พหุคูณ (Multiple Correlation Analysis) การวิเคราะห์การถดถอยแบบพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) ซึ่งเขียนสมการได้ ดังนี้

DEC = B
0
 + B

1
MKM + B

2
RISK + B

3
DEM + e

โดยที่ DEC แทน ค่าเฉลี่ยคะแนนความคิดเห็นเกี่ยวกับการตัดสินใจเช่าพื้นที่โดยรวม

  MKM แทน ค่าเฉลี่ยคะแนนความคิดเห็นเกี่ยวกับการรับรู้ส่วนประสมทางตลาดโดยรวม

  RISK แทน ค่าเฉลี่ยคะแนนความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงโดยรวม

  DEM แทน ค่าเฉลี่ยคะแนนความคิดเห็นเกี่ยวกับการคาดการณ์อุปสงค์โดยรวม

  e แทน ค่าความคลาดเคลื่อน

ผลการวิจัย	

การทดสอบคุณลักษณะของตัวแปร และการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระและตัวแปรตาม แสดงได้ดังตารางที่ 1

ตารางที่	1 การวิเคราะห์สหสัมพันธ์

ตัวแปร DEC MKM RISK DEM VIFs

ค่าเฉลี่ย 3.69 3.38 3.69 3.50

ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.64 1.14 1.21 1.32

DEC - 0.645* 0.704* 0.775*

MKM - 0.807* 0.837* 3.619

RISK - 0.877* 4.687

DEM - 5.466

* มีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
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จากตารางที่ 1 พบว่า ตัวแปรอิสระ ได้แก่ การรับรู้ส่วนปัจจัยส่วนประสมทางตลาด (MKM) การบริหารความเสี่ยง (RISK) และการ

คาดการณ์อุปสงค์ (DEM) มีความสัมพันธ์กัน ซึ่งอาจก่อให้เกิดปัญหา Multicollinearity คณะผู้วิจัยจึงได้ท�าการทดสอบ Multicollinearity 

โดยใช้ค่า VIFs ที่ได้แสดงให้เห็นว่า ค่า VIFs ของตัวแปรอิสระมีค่าระหว่าง 3.619-5.466 ซึ่งมีค่าน้อยกว่า 10 แสดงว่าตัวแปรอิสระมีความ

สัมพันธ์กันแต่ไม่ก่อให้เกิดปัญหา Multicollinearity (Black, 2006) ส�าหรับค่าสหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรต้นทุกตัวแปรกับตัวแปรตามแสดง

ให้เห็นถึงความสัมพันธ์กันในเชิงบวก โดยมีค่าระหว่าง 0.645 – 0.775 ต่อมาจึงท�าการทดสอบอิทธิพลของตัวแปรอิสระต่อตัวแปรตาม 

ซึ่งแสดงดังตารางที่ 2 

ตารางที่	2	การทดสอบอิทธิพลของตัวแปรอิสระต่อตัวแปรตาม

ตัวแปรอิสระ

การตัดสินใจเช่าพื้นที่ (DEC)

t p-valueสัมประสิทธิ์

ถดถอย

ความคลาดเคลื่อนมาตรฐาน

ค่าคงที่ (B
0
) 2.350 0.067 34.879 0.000**

การรับรู้ส่วนประสมทางตลาด (MKM) 0.062 0.036 1.720 0.086*

การบริหารความเสี่ยง (RISK) 0.338 0.036 9.524 0.000**

การคาดการณ์อุปสงค์ (DEM) -0.022 0.034 -0.659 0.511

F = 200.848 p-value = 0.000 adj.R2 = 0.600

* มีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.1 และ ** มีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

จากตารางที่ 2 พบว่า 1) การรับรู้ส่วนประสมทางตลาด (MKM) มีอิทธพิลเชงิบวกกับการตัดสินใจเชา่พื้นที่ (DEC) อย่างนัยมีส�าคัญ

ทางสถิติที่ระดับ 0.1 (สนับสนุนสมมุติฐานที่ 1 (H
1
)) 2) การบริหารความเส่ียง (RISK) มีอิทธิพลเชิงบวกกับการตัดสินใจเช่าพื้นท่ี (DEC)  

อย่างนัยมีส�าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 (สนับสนุนสมมุติฐานที่ 2 (H
2
)) และ 3) การคาดการณ์อุปสงค์ (DEM) มีอิทธิพลเชิงลบกับการตัดสิน

ใจเช่าพื้นที่ (DEC) แต่ไม่มีนัยส�าคัญ

อภิปรายผล	สรุปและข้อเสนอแนะ

อภิปรายผลการวิจัย

จากผลการทดสอบอิทธิพลของตัวแปรอิสระต่อตัวแปรตาม สามารถอภิปรายผลลัพธ์ได้ 2 ประเด็น ดังนี้

1. การบริหารความเสี่ยง มีอิทธิพลเชิงบวกกับการตัดสินใจเช่าพื้นที่ เนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ท�าให้

เกิดความเสี่ยงในการประกอบธุรกิจในการขาดทุนหรือได้ก�าไรที่ต�่า ผู้ประกอบการจึงต้องค�านึงถึงการบริหารความเสี่ยงในด้านการเปิดธุรกิจ 

รวมทั้งต้องมีการยอมรับความเสี่ยงในทุก ๆ ด้านที่อาจจะเกิดขึ้นในสถานการณ์ไม่แน่นอน ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดมงคล กิตติวุฒิไกร และ

มนัสดา ชัยสวนียากรณ์ (2558 : 107) กล่าวว่า การบริหารความเสี่ยงเป็นสิ่งที่ทุกธุรกิจในปัจจุบันให้ความสนใจเป็นอย่างมาก เห็นได้จาก

หลายธรุกจิได้ให้ความส�าคญัในด้านการบรหิารความเสีย่งมากยิง่ขึน้ เพราะการทีธ่รุกจิลงทนุในสิง่ใดแล้วผลทีธ่รุกจิต้องการกค็อืผลตอบแทน

สงูสดุหรอืมกี�าไรสงูสดุ แต่การทีธ่รุกจิจะมกี�าไรสงูสดุหรอืมผีลตอบแทนสงูสดุ เท่านัน้ยงัคงไม่พอแต่ยงัต้องรวมถงึผลการด�าเนนิงานท่ีออกมา

แล้วไม่เป็นไปดังที่คาดเอาไว้ด้วยนั้น แสดงว่าการคาดการณ์ของธุรกิจมีความเสี่ยงเกิดขึ้นแล้ว 

2. การรับรู้ส่วนประสมทางตลาด มีอิทธิพลเชิงบวกกับการตัดสินใจเช่าพื้นที่ เนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคโควิด-19 

ท�าให้หลาย ๆ ตลาดได้มีการปิดท�าการลงส่งผลให้ผู้ประกอบการเกิดความกังวลเกี่ยวกับต้นทุนค่าเช่าพื้นที่เพื่อการด�าเนินธุรกิจ ซึ่งตลาด

จตุจักรยังคงสามารถตอบสนองต่อความต้องการหรือความกังวลของผู้ประกอบการให้เชื่อมั่นได้ ไม่ว่าจะเป็นทางด้านชื่อเสียง ความสะดวก

สบายทางการเดินทาง การบริการที่ดีของพนักงาน และกระบวนการของผู้ให้บริการ ท�าให้ผู้ประกอบการยังคงตัดสินใจเช่าสถานที่ตลาดนัด

จตจุกัรในการด�าเนนิธรุกจิ ซึง่สอดคล้องกบัแนวความคดิของ มรกต จนัทร์กระพ้อ และปรญิญ์ ศกุรเีขตร (2560 : 128 ) กล่าวว่า ส่วนประสม

ทางตลาดส่งผลต่อการตดัสนิใจเช่าพืน้ทีค้่าขายในตลาดนดัจตุจกัรในทางด้านผลติภณัฑ์เนือ่งจากตลาดนดัจตจุกัรได้รบัความนยิมจากคนไทย

และนักท่องเที่ยวต่างชาติท�าให้สามารถพบปะกับผู้บริโภคได้เป็นจ�านวนมาก โดยเฉพาะในด้านช่องทางการจัดจ�าหน่าย เนื่องจากมีสถานที่
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ตั้งเดินทางได้อย่างสะดวก ติดกับถนนสายหลักกับมีสถานีรถไฟท�าให้สามารถเดินทางได้หลากหลายช่องทาง ส่วนด้านพนักงานที่มีพนักงาน

ทีใ่ห้บริการจากหน่วยงานต่าง ๆ  เพ่ือความสะดวกและด้านความปลอดภยัแก่ผูบ้ริโภค และด้านกระบวนการทีผู่ใ้ห้บรกิารได้มกีารส่งมอบพืน้ที่

เช่าตามกฎระเบียบของตลาด เพราะพื้นที่ให้เช่าบริการมีจ�านวน 30 โครงการ และมีการแจ้งเตือนก�าหนดการช�าระค่าเช่าพื้นที่ให้ผู้ค้าทราบ

ล่วงหน้า

สรุป	และข้อเสนอแนะ

ผลการศึกษาสามารถสรุปได้ว่า การบริหารความเส่ียง และการรับรู้ส่วนประสมทางตลาด เป็นปัจจัยที่มีอิทธิพลเชิงบวกต่อการ

ตดัสนิใจเช่าพืน้ทีเ่พือ่ท�าการค้าของผูป้ระกอบการ ภายหลงัจากการผ่อนคลายมาตรการในการป้องกนัการแพร่ระบาดของโรคโควดิ-19 รอบ

แรก กรณศึีกษาตลาดนดัจตัจุกัร ผลลพัธ์ทีไ่ด้นีส้ามารถเป็นแนวทางแก่ผูใ้ห้เช่าพืน้ทีใ่นตลาดหรอืเจ้าของตลาดก�าหนดกระบวนการการอ�านวย

ความสะดวกต่าง ๆ  ให้กบัผูเ้ช่าพืน้ทีเ่พือ่ลดความเสีย่งจากการแพร่ระบาดของโรคโควดิ-19 และพฒันาวธิกีารสร้างการรบัรูส่้วนประสมทางการ

ตลาดในอนาคต ขณะเดียวกันผู้ประกอบการท่ีเช่าพื้นที่เพื่อท�าการค้าในตลาดจตุจักรควรมีการติดตามและวิเคราะห์ปัจจัยด้านความเสี่ยงที่

เกี่ยวข้องกับกิจการอย่างสม�่าเสมอ เพ่ือการปรับปรุงกลยุทธ์การบริหารความเสี่ยงของกิจการได้ทันต่อสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอด

เวลาได้ ส�าหรับการศึกษาวิจัยในอนาคตควรศึกษาเกี่ยวผลกระทบและการปรับตัวของผู้ประกอบการในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค

โควิด-19 ณ ตลาดนัดจตุจักร และควรเพิ่มระยะเวลาในการเก็บข้อมูลให้มากยิ่งขึ้น เพื่อให้ได้จ�านวนกลุ่มตัวอย่างที่เพิ่มขึ้น
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สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก

บทคัดย่อ

งานวจิยันีม้วีตัถปุระสงค์เพือ่ศกึษาผลกระทบจากการใช้ปัญญาประดิษฐ์ในโรงงานอตุสาหกรรม และส�ารวจการปรับตวัของแรงงาน

ในโรงงานอุตสาหกรรมโดยศึกษาจากสถิติการน�าเข้าเคร่ืองจักรและหุ่นยนต์ เปรียบเทียบกับการจ้างงานของไทยโดยเลือกพื้นท่ีสมุทรสาคร

เป็นพืน้ท่ีศกึษา เนือ่งจากจงัหวดัสมทุรสาครเป็นเมอืงอตุสาหกรรมทีม่โีรงงานอตุสาหกรรมอยูเ่ป็นจ�านวนมาก งานวจิยันีจ้ะพจิารณาจากผลก

ระทบจากการใช้ปัญญาประดิษฐ์ในโรงงานอุตสาหกรรม จังหวัดสมุทรสาคร ด้วยการรวบรวมข้อมูลจากแบบสอบถามกับพนักงานในจังหวัด

สมุทรสาครจ�านวน 400 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ ผลการวิจัยพบว่า แรงจูงใจใน

การท�างานเป็นปัจจยัทีแ่รงงานมคีวามคดิเหน็ว่ามผีลกระทบมากทีสุ่ด โดยมีคะแนนเท่ากบั 3.50 ขณะทีแ่นวคิดเกีย่วกบัการปรบัตวัเป็นปัจจยั

ทีแ่รงงานมคีวามคดิเหน็ว่ามผีลกระทบน้อยทีส่ดุ โดยมคีะแนนเท่ากับ 3.29 ขณะทีก่ารวเิคราะห์การถดถอยพหคุณูแบบขัน้ตอน พบว่า ตวัแปร

ที่มีอิทธิพลมากที่สุด คือ การเพิ่มผลผลิตมีสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ถดถอย เท่ากับ 0.139 รองลงมา คือ สภาพแวดล้อมในการท�างานมี

สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ถดถอย เท่ากับ 0.130 งานวิจัยนี้มีข้อเสนอแนะให้ผู้ประกอบการจัดการอบรมแก่แรงงานให้มีความรู้ทางด้านปัญญา

ประดิษฐ์มากขึ้นและปรับตัวเพื่อท�างานร่วมกับระบบปัญญาประดิษฐ์ที่พัฒนาอย่างต่อเนื่องในอนาคต

ค�าส�าคัญ	:	ระบบปัญญาประดิษฐ์ โรงงานอุตสาหกรรม การปรับตัวของแรงงาน

Abstract 

 This research aims to study the effects of artificial intelligence (AI) in industrial factories and to explore the 

adaptation of industrial workers by reviewing the statistics of importing machinery and robots, which are compared 

with the employment of workers in Thailand. Samutsakhon was chosen as the study area because it is an industrial 

city with a large number of industrial factories. This research examined the impact of artificial intelligence in industrial 

plants in Samutsakhon province by collecting data from a questionnaire with 400 employees in Samutsakhon province. 

The instrument used in the research was a 5-level scale questionnaire with a total confidence value of 0.894 based 

on the alpha coefficient of confidence. The results showed that work motivation was a factor that workers were rated 

as having the greatest effect, with a score of 3.50 whereas the concept of adaptation was the least impactful factor 

among workers, with a score of 3.29. While the stepwise multiple regression analysis revealed that the most influential 

variable which was to increase productivity with a regression correlation coefficient of 0.139, followed by a working 

environment with a regression correlation coefficient of 0.130. This research suggests that entrepreneurs should provide 

training to workers for more knowledge of AI and increase their adaptation to working with AI systems that are  

continuously developed in the future.

Keywords:	Aartificial Intelligence, Industrial Factories, Worker Adaptation,
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2 อาจารย์ ดร., สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก



814

National Research Conference 2021: NRC 2021
“Business beyond the Pandemic”

21 สิงหาคม 2564

คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

บทน�า

เมือ่โลกก้าวสูย่คุแห่งการปฏวิตัอุิตสาหกรรมความก้าวหน้าของเทคโนโลยที�าให้ ระบบปัญญาประดษิฐ์(Artificial intelligence: AI) 

กลายมาเป็น อีกหนึ่งตัวเลือกในการท�างานแทนที่มนุษย์ ซึ่งในหลายๆประเทศที่พัฒนาแล้วมีการน�าระบบปัญญาประดิษฐ์ เข้ามาใช้เพิ่มมาก

ขึ้นในปัจจุบันระบบปัญญาประดิษฐ์ ได้ถูกน�าไปประยุกต์ใช้แล้วในกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่ แพร่หลายท�าให้เกิดผลกระทบต่อตลาดแรงงาน

และการจ้างงานซึง่มแีนวโน้มว่าการเข้ามาของระบบปัญญาประดษิฐ์ จะท�าให้แรงงาน ทีป่รบัตวักบัสถานการณ์ไม่ทนัอาจจะตกงานเป็นจ�านวน

มาก โดยส�านักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) เปิดเผยว่า AI จะช่วยให้ GDP ของประเทศพัฒนาแล้วขยายตัวเพิ่มขึ้น 1.7 เท่าในปี 2578 และ

จะช่วยเพิ่ม ผลิตภาพแรงงาน ของโลกได้ประมาณ 30-40% จะช่วยให้ผลก�าไรเพิ่มขึ้นในทุกสาขาการผลิตโดยในหมวดการศึกษา ที่พักอาศัย

และการก่อสร้างนั้นจะท�าให้แรงงานไร้ทักษะในอาเซียน ประมาณ 100 ล้านคนมีความเสี่ยงจะตกงาน ในอีก 20 ปีข้างหน้า (รุจน์ รฐนนท์ 

,2562)

อย่างไรกต็ามการใช้ระบบปัญญาประดษิฐ์ในภาคอตุสาหกรรมไม่ใช่เรือ่งใหม่ส�าหรบัผู้ประกอบการไทย โดยอตุสาหกรรมทีใ่ช้ระบบ

ปัญญาประดิษฐ์จ�านวนมาก ได้แก่อุตสาหกรรมรถยนต์ อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ ข้อมูลที่ได้จากการ สัมภาษณ์ผู้ประกอบการ และข้อมูล

ทางสถิติสอดคล้องกันว่า ผู้ประกอบการไทยตื่นตัวในการน�าระบบปัญญาประดิษฐ์มาใช้ราว 5 - 10 ปีแล้ว และจ�านวนระบบปัญญาประดิษฐ์

ในภาคอุตสาหกรรมของไทยปัจจุบันอยู่ในอันดับที่ 10 ของโลก โดยตัวเลข มูลค่าการน�าเข้าเครื่องจักรและระบบปัญญาประดิษฐ์ของไทยนั้น

เพิม่สงูขึน้อย่างมากในช่วงปี 2552-2555 โดยเฉพาะ ปี 2555 ทีก่ารน�าเข้าพุง่สงูขึน้เนือ่งจากเหตกุารณ์น�า้ท่วมใหญ่ในปี 2554 ท�าให้ผูป้ระกอบ

การต้องลงทนุในเครือ่งจกัรใหม่ เพือ่ทดแทนในส่วน ทีเ่สยีหายและยงัคงมแีนวโน้มการน�าเครือ่งจกัรและระบบปัญญาประดษิฐ์เข้ามาทดแทน

แรงงานมากขึ้น ในช่วงปี 2556-2561 ยังคงมีการน�าเข้าเครื่องจักรและระบบปัญญาประดิษฐ์อย่างต่อเนื่อง (อุทัยวรรณ สิริวัฒนกุล , 2562)

อย่างไรกต็ามผลกระทบจากการใช้ปัญญาประดิษฐ์ในโรงงานอตุสาหกรรมทีใ่ช้ในการผลิตสินค้าและบรกิารของ โรงงานอตุสาหกรรม

ทีค่นส่วนใหญ่มกันกึถึงเป็นอนัดบัแรก คอื ผลกระทบทีเ่กดิขึน้กบัแรงงานโดยเฉพาะ ผลกระทบต่อการจ้างงานในนคิมอตุสาหกรรมในหลายๆ

จงัหวดัยกตวัอย่าง เช่น ในจงัหวดัสมทุรสาคร เป็นจงัหวดัทีม่ศีกัยภาพเอือ้ต่อการประกอบการธรุกจิอตุสาหกรรม เนือ่งจากอยูใ่นเขตปรมิณฑล

กรุงเทพฯ มีการ คมนาคมขนส่งที่สะดวกและรวดเร็ว ประกอบกับมีโครงสร้างพ้ืนฐานและปัจจัยการผลิตที่เหมาะสมต่อการลงทุน  

จงึมผีูป้ระกอบการด้านธรุกจิอตุสาหกรรมให้ความสนใจ มาลงทนุ ตัง้โรงงานอตุสาหกรรมในเขตจงัหวัดสมทุรสาคร เป็นจ�านวนมากประกอบ

กับก�าลังแรงงานท่ีมีอยู่เป็นจ�านวนมากจึงท�าให้นักลงทุนมีโอกาสเลือกท่ีจะน�าเข้าเครื่องจักรและระบบปัญญาประดิษฐ์มาใช้ในกระบวนการ

ผลิตมากกว่าการจ้างแรงงานที่ด้อยคุณภาพสถิติจาก (ส�านักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสาคร, 2561)

ดงันัน้ ผูว้จิยัจึงมคีวามสนใจทีจ่ะศกึษาวจัิยเกีย่วกบัผลกระทบจากการใช้ปัญญาประดษิฐ์ในโรงงานอตุสาหกรรม โดยใช้ตวัแปรตาม

เป็นแนวคิดเกี่ยวกับการปรับตัว หัวข้อเรื่องผลกระทบจากการใช้ปัญญาประดิษฐ์ในโรงงานอุตสาหกรรม กรณีศึกษาโรงงานอุตสาหกรรมใน

จงัหวดัสมทุรสาคร โดยมคีวามเชือ่มัน่ว่างานวจิยันีจ้ะให้ข้อมลูทีเ่ป็นประโยชน์แก่หน่วยงานภาครฐั ภาคเอกชน และสาธารณชน ในการน�าไป

ออกมาตรการช่วยเหลือแรงงานที่จะถูกทดแทนด้วยระบบปัญญาประดิษฐ์ ในโอกาสต่อไป

วัตถุประสงค์ของการวิจัย

เพื่อศึกษาผลกระทบจากการใช้ปัญญาประดิษฐ์ในโรงงานอุตสาหกรรมที่มีต่อการปรับตัวของแรงงาน

ระเบียบวิธีวิจัย

พื้นที่เป้าหมาย

งานวิจัยครั้งนี้มีพ้ืนที่ศึกษาอยู่ใน อ�าเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร ซ่ึงเป็นศูนย์กลางด้านอุตสาหกรรมของจังหวัด

สมุทรสาคร ภายในเขตอ�าเภอที่ผู้วิจัยเลือกมาเป็นพื้นที่วิจัยที่มีการตั้งตัวของนิคมอุตสาหกรรมเป็นจ�านวนมากจาก อ�าเภอเมืองสมุทรสาคร 

ซึง่หมายถงึมกีารกระจกุตวัของประชากรแรงงานในภาคอตุสาหกรรมอยูเ่ป็นจ�านวนมาก โดยพจิารณาจากสถติสิ�านกังานอตุสาหกรรมจงัหวดั

สมุทรสาคร ซ่ึงการขยายตัวของจ�านวนประชากรแรงงานภายในอ�าเภอ รวมไปถึงการขยายตัวของจ�านวนโรงงานอุตสาหกรรมภายในพื้นท่ี 

เป็นต้น (ส�านักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสาคร, 2561) 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง

กลุ่มตัวอย่างเป็นกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive sampling) แล้วน�ามาจ�าแนกในการสุ่มด้วยสูตรค�านวณกลุ่มตัวอย่างของ

ยามาเน่เพื่อแบ่งสัดส่วน (Yamane, 1973) ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ แรงงานในจังหวัดสมุทรสาคร ตามระบบส�านักงาน

อุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสาคร ที่มีอายุตั้งแต่ 20 ปีขึ้นไป ในปี 2561 มีจ�านวนประชากรแรงงาน 342,273 คน ขณะที่กลุ่มตัวอย่างนั้นผู้วิจัย
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ได้เลือกกลุ่มตัวอย่างจากประชากรที่มีอายุตั้งแต่ 20 ปีขึ้นไป โดยอาศัยข้อมูลจากอ�าเภอเมืองสมุทรสาครที่น�าเสนอไปแล้วในหัวข้อท่ี 3.1

โดยผลก�าหนดกลุ่มตัวอย่างการวิจัยซึ่งใช้การค�านวณของยามาเน่ เพื่อหาจ�านวนกลุ่มตัวอย่างโดยก�าหนดค่าความคลาดเคลื่อนไว้ที่ร้อยละ 5 

ซึ่งผลการค�านวณเท่ากับ 399.53 คน ท�าการปัดเศษให้สะดวกแก่การรวบรวมข้อมูลเท่ากับจ�านวน 400 คน 

วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล

ผู้วิจัยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยแบบสอบถามแบ่งเป็น 2 ส่วน ได้แก่ ส่วนที่ 1 เป็นแบบสอบถาม

ที่เกี่ยวกับลักษณะประชากรศาสตร์ของผู้ตอบแบบสอบถาม ซึ่งเกี่ยวกับ เพศ อายุ ระดับการศึกษา รายได้ ต�าแหน่งงาน ส่วนที่ 2 เป็น

แบบสอบถามความคิดเห็นของพนักงานที่มีต่อผลกระทบจากการใช้ปัญญาประดิษฐ์ในโรงงานอุตสาหกรรม กรณีศึกษาโรงงานอุตสาหกรรม

ในจังหวัดสมุทรสาคร โดยใช้มาตรวัดแบบประมาณค่า (Likert Scale) เป็นการวัดแบบเรียงล�าดับ (Ordinal Scale) แบ่งเป็น 5 ระดับ ทั้งนี้ 

ผู้วิจัยได้ท�าการทดสอบความเท่ียงของแบบสอบถามผ่านการท�าการทดสอบข้อค�าถามก่อนวิจัย (Pre-Test) กับประชากรแรงงานในจังหวัด

ชลบุรี จ�านวน 40 คน โดยใช้วิธีการวัดความสอดคล้องภายในแบบ Cronbach’s Alpha ข้อค�าถามที่มีค่าความเชื่อมั่นตั้งแต่ 0.70 ขึ้นไป

ซึ่งถือว่ามีความเชื่อถือได้ค่อนข้างสูง จากการทดสอบได้ค่าความเชื่อมั่น เท่ากับ 0.85 ซึ่งถือว่าเชื่อถือได้จึงน�าแบบสอบถามไปใช้ในการเก็บ

รวบรวมข้อมูล

การวิเคราะห์ข้อมูล	

การวิเคราะห์ในส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา รายได้ต่อเดือน ต�าแหน่งงาน อายุงาน และส่วนที่ 2 คือ 

ความคิดเห็นของพนักงานที่มีต่อผลกระทบจากการใช้ปัญญาประดิษฐ์ในโรงงานอุตสาหกรรม กรณีศึกษาโรงงานอุตสาหกรรมในจังหวัด

สมุทรสาคร ซึ่งสถิติที่น�ามาใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ยค่าร้อยละ ค่าสูงสุด ค่าต�่าสุด และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เมื่อได้ข้อมูล

จากท้ัง 2 ส่วนแล้วนัน้ข้ันตอนต่อไปจะท�าการวเิคราะห์ข้อมลูโดยหาค่าความสมัพนัธ์ของปัจจยัทีม่อีทิธพิล โดยใช้การวเิคราะห์สมการถดถอย

พหุคูณแบบเป็นขั้นตอน (stepwise multiple regression analysis) ดังภาพที่ 1

 

ภาพที่	1	กรอบแนวคิดการวิจัย

แนวคิด	ทฤษฎี	งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง	และการสกัดตัวแปร

แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการปรับตัว	ความหมายของการปรับตัว หมายถึง การที่บุคคล สามารถปรับตนเองให้เข้ากับสภาวะ

แวดล้อมในการท�างาน ไม่ว่าจะเป็นทางร่างกาย หรือทางจิตใจ เพื่อให้ตนเองพึงพอใจในงานที่ท�าอยู่และสามารถประสบความส�าเร็จในการ

ท�างานได้ (พัทธ์ธิดา วัตตธรรม, 2557)
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	 การสกัดตัวแปร : จากการท่ีแนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการปรับตัว ผู้วิจัยจึงท�าการสกัดตัวแปรเป็น ตัวแปรการปรับตัว 

เพื่อเข้าท�างาน ตัวแปรสาเหตุที่ท�าให้ต้องปรับตัว ตัวแปรการการปรับตัวเพื่อองค์กร และ ตัวแปรการปรับตัวส่วนบุคคล เพื่อวิเคราะห์

การตัดสินใจปรับตัวส�าหรับการจ้างงานในยุค4.0

ทฤษฎีเส้นผลผลิตและเส้นต้นทุนเท่ากัน	(Isoquant	and	Isocost) คือการวิเคราะห์พฤติกรรมการผลิตโดยเส้นผลผลิตเท่ากัน

แสดงถงึการใช้ปัจจยัการผลติ 2 ชนดิในการผลติสนิค้าหรอืบรกิาร ณ ระดบัต่าง ๆ  ทีใ่ห้ผลผลิตทีเ่ท่ากนัและเส้นต้นทนุเท่ากนั จะได้จดุดุลยภาพ

ของผู้ผลิต ซึ่งท�าให้ผู้ผลิตเสียต้นทุนต�่าที่สุด (ปิยะนันท์ ปิงวงค์, 2560)

เส้นผลผลิตเท่ากัน	 (Isoquant) คือ เส้นท่ีจะแสดงให้เห็นถึง จ�านวนต่างๆ ของส่วนผสมของปัจจัยการผลิต 2 ชนิด ซึ่งทุกๆ  

ส่วนประกอบของการใช้ปัจจัยการผลิตทั้งสองชนิดนั้นให้ผลผลิตของสินค้าชนิดหนึ่งจ�านวนเท่ากัน (นิติพงษ์ ส่งศรีโรจน์, 2556)

  การสกัดตัวแปร : จากการที่เส้นผลผลิตเท่ากันเป็นขั้นตอนการค�านวณหาการใช้ปัจจัยการผลิตสองชนิดทดแทนกันเพื่อเพิ่ม

ผลผลิตที่ได้รับ ผู้วิจัยจึงท�าการสกัดตัวแปรเป็น ตัวแปรการเพิ่มผลผลิต

อัตราหน่วยสุดท้ายของการทดแทนกันของปัจจัยการผลิตสองชนิด	 (Marginal	 Rate	 of	 technical	 Substitution	 หรือ	

MRTS) หมายถึง ผูผ้ลติจะเลอืกใช้ปัจจยัการผลติเพิม่ขึน้ 1 หน่วย เพือ่ ทดแทนปัจจยัการผลติอกีชนดิหนึง่ทีล่ดลง 1 หน่วย โดยได้รบัผลผลติ

เท่าเดิมอัตราหน่วยสุดท้ายของการ ทดแทนกันของปัจจัยการผลิตสองชนิด (นิติพงษ์ ส่งศรี โรจน์, 2556)

	 การสกัดตัวแปร : จากการท่ีเส้นผลผลิตเท่ากันเป็นขั้นตอนการเลือกใช้ปัจจัยการผลิตเพื่อทดแทนกัน ผู้วิจัยจึงท�าการสกัด

ตัวแปรเป็น ตัวแปรการใช้ปัจจัยทางเลือก

เส้นต้นทุนเท่ากัน	(Isocost) เป็นเส้นที่แสดงถึงปริมาณการใช้ปัจจัยการผลิตสอง ชนิดในการผลิตสินค้าและบริการ ซึ่งไม่ว่าส่วน

ประกอบจะเป็นเช่นใดจะเสียต้นทุนเท่ากัน (นิติพงษ์ ส่งศรีโรจน์,2557)

	 การสกัดตัวแปร : จากการท่ีเส้นต้นทุนเท่ากันเป็นขั้นตอนการค�านวณหาการใช้ปัจจัยการผลิตสองชนิดทดแทนกันเพื่อลดตุ้

นทุนที่ใช้ในการผลิต ผู้วิจัยจึงท�าการสกัดตัวแปรเป็น ตัวแปรการลดต้นทุน

ดุลยภาพผู้ผลิต คือ จุดที่เส้นต้นทุนเท่ากันสัมผัสกับเส้นผลผลิตเท่ากันซึ่งเป็นจุดที่ ท�าให้ผู้ผลิตได้รับผลผลิตสูงสุดโดยที่เสียต้นทุน

ต�่าสุดและมากที่สุดอย่างมีจ�ากัด (ปิยะนันท์ ปิงวงค์, 2560)

		 การสกัดตัวแปร : จากการที่ดุลยภาพผู้ผลิตเป็นการค�านวณหาจุดที่มีการได้รับผลผลิตที่สูงที่สุด ผู้วิจัยจึงท�าการสกัดตัวแปร

เป็น ตัวแปรการได้รับผลผลิตสูงสุด

แนวความคิดและทฤษฎีเก่ียวกับการจ้างงาน หมายถึง การจ้างงานโดยอุปสงค์และอุปทานแรงงานระดับการจ้างงานเพิ่มสูงขึ้น

ตามระดับการผลิตก็จะเพิ่มตามไปด้วยหรือระดับการจ้างงานลดลงระดับการผลิตก็ลดลงด้วย คือระบบผลิตจะขึ้นอยู่ที่ระดับการจ้างงาน

เท่านั้น (วิไลลักษณ์ สกุลเขมฤทัย, 2551)

อุปสงค์แรงงาน	 (Demand	 for	 Labor) หมายถึง จ�านวนความต้องการแรงงานในทิศทางตรงกันข้ามกับอัตราค่าจ้างที่แท้จริง 

เช่น ถ้าระดับอัตราค่าจ้างสูง ผู้ผลิตมีอุปสงค์แรงงานน้อย (วิไลลักษณ์ สกุลเขมฤทัย, 2557)

	 การสกดัตวัแปร : จากการทีอ่ปุสงค์แรงงานเป็นขัน้ตอนกระบวนการตดัสนิใจ ผูว้จิยัจึงท�าการสกดัตวัแปรเป็น ตวัแปรอปุสงค์

แรงงาน

อุปทานแรงงาน	(Supply	of	Labor) หมายถึง จ�านวนชั่วโมงท�างานทั้งหมดของแรงงานในช่วงเวลาใดตรงกับอัตราค้าจ้างที่แท้

จริง (วิไลลักษณ์ สกุลเขมฤทัย, 2557)

	 การสกัดตวัแปร : จากการทีอ่ปุทานแรงงานเป็นกระบวนการตดัสินใจ ผู้วจิยัจงึท�าการสกดัตวัแปรเป็น ตวัแปรอปุทานแรงงาน

ความต้องการถือเงินเพ่ือใช้จ่ายในชีวิตประจ�าวัน	 หมายถึงแรงงานจะได้รับค่าจ้างเพียงจ�านวนเท่าที่จ�าเป็นในการเลี้ยงดูตัวเอง

และครอบครัวให้สามารถมีลูกหลานที่จะเป็นแรงงานในอนาคตเท่านั้น (ศูนย์์บริหารข้อมูลตลาดแรงงานภาคกลาง, 2562)

	 การสกัดตัวแปร : จากการที่ค่าจ้างพอประทังชีพ เป็นการได้รับค่าจ้างเพียงจ�านวนเท่าที่จ�าเป็นในการเล้ียงดูตัวเองและ

ครอบครัว ผู้วิจัยจึงท�าการสกัดตัวแปรเป็น ตัวแปรความต้องการถือเงินเพื่อใช้จ่ายในชีวิตประจ�าวัน

กองทุนค่าจ้าง	หมายถึงการเปลี่ยนแปลงของระดับค่าจ้างทั่วไป จะสูงขึ้นก็ต่อเม่ือมีการลดจ�านวนแรงงานหรือมีการเพิ่มกองทุน 

(ศูนย์์บริหารข้อมูลตลาดแรงงานภาคกลาง, 2562)

	 การสกัดตัวแปร : จากการที่กองทุนค่าจ้าง เป็นขั้นตอนการเปลี่ยนแปลงของระดับค่าจ้างทั่วไป ผู้วิจัยจึงท�าการสกัดตัวแปร

เป็น ตัวแปรเปลี่ยนแปลงค่าจ้าง
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ผลติผลหน่วยสดุท้ายของแรงงาน	หมายถงึนายจ้างยงัคงจ้างแรงงานเพิม่มากขึน้จนถงึหน่วยสดุท้ายซึง่มลูค่าของผลผลติทีไ่ด้จาก

แรงงานที่จ้างเพิ่มขึ้น นั้นมีค่าเท่ากับค่าจ้างแรงงานหรือ ค่าจ้างที่แรงงานได้รับขึ้นอยู่กับผลผลิตที่แรงงานผลิตได้ (จินตนา สมสวัสดิ์, 2551)

	 การสกัดตัวแปร : จากการที่ผลิตผลหน่วยสุดท้ายของแรงงาน เป็นขั้นตอนการค�านวณหาจ�านวนแรงงานสูงสุดที่ท�าการจ้าง

แล้วได้รีบผลผลิตสูงสุด ผู้วิจัยจึงท�าการสกัดตัวแปรเป็น ตัวแปรจ�านวนแรงงานสูงสุด

แนวความคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับแรงจูงใจในการท�างาน หมายถึง แรงผลักดันหรือเงื่อนไขต่าง ๆ ที่มีอยู่ภายในและ ภายนอกตัว

บุคคลที่กระตุ้นให้เกิดพฤติกรรมการท�างาน ท�าให้แรงงานเกิดความกระตุ้นให้สามารถท�างาน ได้ตามเป้าหมายที่ตนได้ตั้งไว้ดังนั้นแรงจูงใจ 

จึงเป็นกระบวนการทางจิตใจที่เกิดจากการปฏิสัมพันธ์ ระหว่างบุคคลและสภาพแวดล้อม (Craig C. Pinder, 1998)

	 การสกัดตัวแปร : จากการที่แนวความคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับแรงจูงใจในการท�างาน เป็นขั้นตอนกระบวนการตัดสินใจ ผู้วิจัย

จึงท�าการสกัดตัวแปรเป็น ตัวแปรแรงผลักดันในการท�างาน ตัวแปรพฤติกรรมในการท�างาน และ ตัวแปรสภาพแวดล้อมในการท�างาน

ผลการวิจัยและอภิปรายผล

ข้อมูลส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่าง

พบว่าจากกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด 400 คน พบว่า จ�านวนประชากรกลุ่มตัวอย่างที่ท�าการตอบแบบสอบถามมากที่สุด เป็นเพศหญิง 

220 คน คิดเป็นร้อยละ 55.0เมื่อท�าการตรวจสอบช่วงอายุของกลุ่มตัวอย่าง พบว่า จ�านวนของกลุ่มช่วงอายุที่ท�าการตอบแบบสอบถามมาก

ทีส่ดุ คอืช่วงอาย ุ31-40 ปี จ�านวน 221 คน คิดเป็นร้อยละ 53.3เมือ่ท�าการส�ารวจถงึระดบัการศกึษาของกลุม่ตวัอย่างพบว่า ระดบัการศึกษา

ที่ท�าการตอบแบบสอบถามมากที่สุด คือระดับปริญญาตรี จ�านวน 190 คน คิดเป็นร้อยละ 47.5เมื่อท�าการสอบถามถึงรายได้ต่อเดือนพบว่า 

แรงงานที่มีรายได้ต่อเดือนที่ท�าการตอบแบบสอบถามมากที่สุด คือรายได้15,001 – 25,000 บาท จ�านวน 187 คน คิดเป็นร้อยละ 46.8เมื่อ

ท�าการสอบถามถึงต�าแหน่งงานของกลุ่มตัวอย่างต�าแหน่งงานที่ท�าการตอบแบบสอบถามมากที่สุด เป็นเป็นพนักงานทั่วไป จ�านวน 82 คน 

คิดเป็นร้อยละ 20.5และเมื่อท�าการสอบถามถึงอายุในการท�างงานพบว่า แรงงานที่มีอายุงานช่วง 3 – 6 ปี จ�านวน 132 คน คิดเป็นร้อนละ 

33.00 

ผลการวิจัย	ความคิดเห็นจากการใช้ปัญญาประดิษฐ์ในโรงงานอุตสาหกรรม

1. ผลการวิจัยความคิดเห็นจากการใช้ปัญญาประดิษฐ์ในโรงงานอุตสาหกรรม

  จากการส�ารวจผลกระทบจากการใช้ปัญญาประดิษฐ์ในโรงงานอุตสาหกรรม พบว่า

ตารางที่	1	ความคิดเห็นจากการใช้ปัญญาประดิษฐ์ในโรงงานอุตสาหกรรม n=400

ปัจจัย คะแนน SD การแปลผล

ผลผลิตและต้นทุน 3.41 4.214 ความคิดเห็นจากการใช้ปัญญาประดิษฐ์ในโรงงานอุตสาหกรรมส่งผลให้เกิดผลผลิต

และต้นทุนในระดับมาก

แนวคดิเกีย่วกับการจ้าง

งาน

3.42 5.37 ความคดิเหน็จากการใช้ปัญญาประดษิฐ์ในโรงงานอตุสาหกรรมส่งผลให้เกิดการจ้าง

งานในระดับมาก

แรงจูงใจในการท�างาน 3.50 3.12 ความคิดเห็นจากการใช้ปัญญาประดิษฐ์ในโรงงานอุตสาหกรรมส่งผลให้เกิดแรงจูง

ในการท�างานในระดับมาก

แนวคิดเกี่ ยวกับการ

ปรับตัว

3.29 4.317 ความคดิเหน็จากการใช้ปัญญาประดษิฐ์ในโรงงานอุตสาหกรรมส่งผลให้เกดิการปรับ

ตัวในระดับปานกลาง

ที่มา: จากการส�ารวจและค�านวณ

จากการส�ารวจความคิดเห็นจากการใช้ปัญญาประดิษฐ์ในโรงงานอุตสาหกรรมพบว่า แรงจูงใจในการท�างานเป็นปัจจัยที่แรงงานมี

ความคิดเห็นว่ามีผลกระทบมากท่ีสุด โดยมีคะแนนเท่ากับ 3.50 ขณะท่ีแนวคิดเก่ียวกับการปรับตัวเป็นปัจจัยที่แรงงานมีความคิดเห็นว่าม ี

ผลกระทบน้อยท่ีสุด โดยมีคะแนนเท่ากับ 3.29 จากการที่แรงงานแสดงความคิดเห็นในประเด็นแนวคิดเกี่ยวกับการปรับตัวเป็นปัจจัยที่มี 

ผลกระทบน้อยที่สุดนิรนัยได้ว่าแรงงานคิดว่าการใช้ปัญญาประดิษฐ์ไม่สามารถส่งผลให้แรงงานต้องมีการปรับตัวได้มากนัก แต่ขณะเดียวกัน
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แรงงานก็แสดงความคิดเห็นในประเด็นแรงจูงใจในการท�างานที่มีคะแนนมากที่สุดสะท้อนภาพว่า การมีปัญญาประดิษฐ์ในการท�างานภาค

อุตสาหกรรมเป็นแรงจูงใจให้แรงงานต้องปรับตัวและพัฒนาความรู้ความสามารถเพิ่มขึ้น 

ผลการวิจัยผลกระทบจากการใช้ปัญญาประดิษฐ์ในโรงงานอุตสาหกรรม

การวจิยัในส่วนนีจ้ะเป็นการวเิคราะห์ผลกระทบจากการใช้ปัญญาประดษิฐ์ในโรงงานอตุสาหกรรมโดยการพยากรณ์ซึง่น�าปัจจยัด้าน

ผลผลิตและต้นทุน ด้านการจ้างงาน ด้านแรงจูงใจ หรือตัวแปรอิสระ X
7 
– X

18 
มาเป็นตัวแปรอิสระ ขณะที่ตัวแปรตาม (Y) จะท�าการรวม

ตัวแปรด้านการปรับตัว ทั้งหมด (ตัวแปร Y
1 
– Y

4
)
 
แล้วหาค่าเฉลี่ยเพื่อน�ามาใช้เป็นตัวแปรตามในการพยากรณ์แบบ Stepwise Regression 

ดังภาพที่ 1

ผลการวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัด้านผลผลติและต้นทนุ ด้านการจ้างงาน ด้านแรงจงูใจ หรอืตวัแปรอสิระ X
7 
– X

18 
และ

การปรับตัว (Y) โดยจากการทดสอบพบว่าผลกระทบจากการใช้ปัญญาประดิษฐ์ในโรงงานอุตสาหกรรมมีความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยส�าคัญ

ทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดยมีค่าความสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์อยู่ระหว่าง 0.217 – 0.494 ตัวแปรที่มีค่าความสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์สูงที่สุด 

คือ การเพิ่มผลผลิต โดยมีค่าความสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เท่ากับ 0.494 แต่ขณะกันเดียวตัวแปรที่มีค่าความสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ต�่าที่สุด 

คือ ด้านจ�านวนแรงงานสูงสุด โดยมีค่าความสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เท่ากับ 0.217

ผลการวิเคราะห์และสร้างสมการพยากรณ์ของผลกระทบจากการใช้ปัญญาประดิษฐ์ในโรงงานอุตสาหกรรมประกอบด้วย ปัจจัย

ด้านผลผลติและต้นทนุ ด้านการจ้างงาน ด้านแรงจงูใจ โดยใช้การวเิคราะห์การถดถอยพหคูุณแบบขัน้ตอน (stepwise multiple regression 

analysis) ผู้วิจัยได้วิเคราะห์ปัจจัยด้านผลผลิต ด้านแรงงาน ด้านแรงจูงใจ หรือตัวแปรอิสระ X
7 
– X

18 
เพื่อน�ามาสร้างสมการพยากรณ์ผลก

ระทบจากการใช้ปัญญาประดิษฐ์ในโรงงานอุตสาหกรรม โดยผลการวิเคราะห์ แสดงดังตารางที่ 3

ตารางที่	2  สมการพยากรณ์ของผลกระทบจากการใช้ปัญญาประดิษฐ์ในโรงงานอุตสาหกรรม โดยใช้การวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณแบบ 

ขั้นตอน (stepwise multiple regression analysis)

โมเดล ตัวพยากรณ์ R R2 ร้อยละ

1 X
7

0.494 0.244 24.40

8 X
7
 X

18 
X

11 
X

9 
X

13 
X

15 
X

16 
X

10
0.728 0.530 53.00

จากตารางที่	2 แสดงให้เห็นว่าสมการพยากรณ์ผลกระทบจากการใช้ปัญญาประดิษฐ์ในโรงงานอุตสาหกรรม ประกอบด้วยปัจจัย

ด้านผลผลติและต้นทนุ ด้านการจ้างงาน ด้านแรงจูงใจ โดยใช้การวเิคราะห์การถดถอยพหคูุณแบบขัน้ตอน (stepwise multiple regression 

analysis) พบว่า การเพิม่ผลผลติ X
7 
เป็นตวัแปรแรกท่ีเข้าสมการ และสามารถอธบิายความผนัแปรของผลกระทบจากการใช้ปัญญาประดษิฐ์

ในโรงงานอุตสาหกรรม ได้ร้อยละ 24.40 (R2= 0.244)

ตัวแปรที่เข้าสมการเป็นล�าดับสุดท้าย ได้แก่ด้านการเพิ่มผลผลิต X
7 
สภาพแวดล้อมในการท�างาน X

18 
อุปสงค์แรงงาน X

11
  

การใช้ปัจจัยทางเลือก X
9 
ความต้องการถือเงินเพื่อใช้จ่ายในชีวิตประจ�าวัน X

13 
จ�านวนแรงงานสูงสุด X

15 
แรงผลักดันในการท�างาน X

16  

การได้รับผลผลิตสูงสุด X
10 

สามารถอธิบายผลกระทบจากการใช้ปัญญาประดิษฐ์ในโรงงานอุตสาหกรรมได้ ร้อยละ 53.00 (R2= 0.530)

ตารางที่	3 แสดงค่าความแปรปรวนในการพยากรณ์ผลกระทบจากการใช้ปัญญาประดิษฐ์ในโรงงานอุตสาหกรรม

แหล่งความแปรปรวน SS DF MS F P

สมการถดถอย 124.962 8 15.620 55.219 0.00

ความคลาดเคลื่อน 110.606 391 0.283

* p< 0.05

จากตารางท่ี	 3	 แสดงให้เห็นว่าความแปรปรวนในการพยากรณ์ผลกระทบจากการใช้ปัญญาประดิษฐ์ในโรงงานอุตสาหกรรม  

พบว่า ตัวแปรด้านการเพิ่มผลผลิต X
7 
สภาพแวดล้อมในการท�างาน X

18 
อุปสงค์แรงงาน X

11
 การใช้ปัจจัยทางเลือก X

9 
ความต้องการถือเงิน

เพื่อใช้จ่ายในชีวิตประจ�าวัน X
13 

จ�านวนแรงงานสูงสุด X
15 

แรงผลักดันในการท�างาน X
16 

การได้รับผลผลิตสูงสุด X
10
 สามารถอธิบายความ

ผันแปรของผลกระทบจากการใช้ปัญญาประดิษฐ์ในโรงงานอุตสาหกรรม ได้อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
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ตารางที่	4 แสดงค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอน ของตัวแปร พยากรณ์ที่ใช้พยากรณ์ผลกระทบจากการใช้ปัญญา

ประดิษฐ์ในโรงงานอุตสาหกรรม

ตัวแปรพยากรณ์ b S.E.B B t p

ตัวแปรด้านการเพิ่มผลผลิต X
7

0.139 0.028 0.202 4.960 0.000

สภาพแวดล้อมในการท�างาน X
18

0.130 0.029 0.174 4.440 0.000

อุปสงค์แรงงาน X
11

0.106 0.029 0.151 3.680 0.000

การใช้ปัจจัยทางเลือก X
9

0.088 0.029 0.124 3.004 0.003

ความต้องการถือเงินเพื่อใช้จ่ายในชีวิตประจ�าวัน X
13

0.105 0.032 0.136 3.321 0.001

จ�านวนแรงงานสูงสุด X
15

0.093 0.028 0.129 3.363 0.001

แรงผลักดันในการท�างาน X
16

0.100 0.031 0.130 3.252 0.001

ค่าคงที่ 0.73

*p< 0.05

จากตารางที่	4 แสดงให้เห็นว่า สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ถดถอยพหุคูณแบบ ขั้นตอนของตัวแปรพยากรณ์ที่ใช้พยากรณ์ผลกระทบ

จากการใช้ปัญญาประดิษฐ์ในโรงงานอุตสาหกรรม พบว่า 

ตัวแปรด้านการเพิ่มผลผลิต (X
7
) มีสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ถดถอย เท่ากับ 0.139 หมายความว่า หากการเพิ่มผลผลิตมีการ

เปลี่ยนแปลง 1 หน่วย จะส่งผลให้แรงงานเกิดการปรับตัว 0.139 หน่วย

ด้านสภาพแวดล้อมในการท�างาน (X
18
) มีสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ถดถอย เท่ากับ 0.130 หมายความว่า หากสภาพแวดล้อมในการ

ท�างานมีการเปลี่ยนแปลง 1 หน่วย จะส่งผลให้แรงงานเกิดการปรับตัว 0.130 หน่วย

ด้านอุปสงค์แรงงาน (X
11
) มีสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ถดถอย เท่ากับ 0.106 หมายความว่า หากอุปสงค์แรงงานมีการเปลี่ยนแปลง 1 

หน่วย จะส่งผลให้แรงงานเกิดการปรับตัว 0.106 หน่วย

ด้านการใช้ปัจจัยทางเลือก (X
9
) มีสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ถดถอย เท่ากับ 0.088 หมายความว่า หากการใช้ปัจจัยทางเลือกมีการ

เปลี่ยนแปลง 1 หน่วย จะส่งผลให้แรงงานเกิดการปรับตัว 0.088 หน่วย

ด้านความต้องการถือเงินเพื่อใช้จ่ายในชีวิตประจ�าวัน (X
13

) มีสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ถดถอย เท่ากับ 0.105 หมายความว่า  

หากความต้องการถือเงินเพื่อใช้จ่ายในชีวิตประจ�าวันมีการเปลี่ยนแปลง 1 หน่วย จะส่งผลให้แรงงานเกิดการปรับตัว 0.105 หน่วย

ด้านจ�านวนแรงงานสูงสุด (X
15
) มีสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ถดถอย เท่ากับ 0.093 หมายความว่า หากจ�านวนแรงงานสูงสุดมีการ

เปลี่ยนแปลง 1 หน่วย จะส่งผลให้แรงงานเกิดการปรับตัว 0.093 หน่วย

ด้านแรงผลักดันในการท�างาน (X
16
) มีสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ถดถอย เท่ากับ 0.100 หมายความว่า หากแรงผลักดันในการท�างาน

มีการเปลี่ยนแปลง 1 หน่วย จะส่งผลให้แรงงานเกิดการปรับตัว 0.100 หน่วย โดยมีสมการพยากรณ์ในรูปคะแนนดิบ คือ

ý = 0.73 + 0.139 (การเพิ่มผลผลิต) + 0.130 (สภาพแวดล้อมในการท�างาน) + 0.106 (อุปสงค์แรงงาน) + 0.088 (การใช้ปัจจัย

ทางเลือก) + 0.105 (ความต้องการถือเงินเพื่อใช้จ่ายในชีวิตประจ�าวัน) + 0.093 (จ�านวนแรงงานสูงสุด) + 0.100 (แรงผลักดันในการท�างาน) 

หรือ

ý = 0.73 + 0.139 (X
7
) + 0.130 (X

18
) + 0.106 (X

11
) + 0.088 (X

9
) + 0.105 (X

13
) + 0.093 (X

15
) + 0.100 (X

16
)

ข้อเสนอแนะ

จากผลการวิจัยเก่ียวกับผลกระทบจากการใช้ปัญญาประดิษฐ์ในโรงงานอุตสาหกรรม ในเขตนิคมอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสาคร 

ผลการส�ารวจพบว่าความคิดเห็นของแรงงานที่มีต่อผลกระทบจากการใช้ปัญญาประดิษฐ์ ปัจจัยผลผลิตและต้นทุน แนวคิดเกี่ยวกับการจ้าง

งาน แรงจูงใจในการท�างาน ที่ได้ค่า R2 อยู่ที่ 0.530 หรือคิดเป็นร้อยละ 53.00 ซึ่งแสดงให้เห็นว่าการพัฒนาของระบบปัญญาประดิษฐ์ส่งผล

ต่อการปรับตัวของแรงงานในโรงงานอุตสาหกรรม ในเขตนิคมอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสาคร ดังนั้นหน่วยงานของภาครัฐรวมถึง แรงงาน
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หรือผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องควรน�าผลการวิจัยไปปรับใช้โดย

1. ผลผลติและต้นทนุ เป็นปัจจยัทีส่่งผลต่อรายได้ของโรงงานซึง่การทีผู้่ประกอบการต้องการทีจ่ะเพ่ิมผลิตด้วยการน�าระบบปัญญา

ประดษิฐ์เข้ามาใช้ในการท�างานเพือ่ทดแทนแรงงานไร้ทกัษะ รฐับาลและหน่วยงานทีเ่กีย่วข้องควรออกมาตรการพฒันาทกัษะของแรงงานให้

สามารถท�างานร่วมกับระบบปัญญาประดิษฐ์ได้ เพื่อลดปัญหาการว่างงานที่มีแนวโน้มที่จะเพิ่มสูงขึ้น

2. รฐับาลหรอืหน่วยงานทีเ่กีย่วข้องออกมาตรการเพือ่ส่งเสรมิการฝึกอบรมให้ความรูแ้ก่แรงงานในทกัษะด้านการปฏบิติังานร่วม

กับระบบปัญญาประดิษฐ์ เพื่อให้แรงงานมีความรู้ในการใช้ระบบปัญญาประดิษฐ์และสามารถน�ามาใช้ในการประกอบอาชีพ

3. ค่าจ้างแรงงานและสวัสดิการเป็นหนึ่งในแรงจูงใจในการท�างานของกิจการที่ส�าคัญ ดังนั้นการที่รัฐบาลปรับอัตราค่าจ้างขั้นต�่า

ให้ สูงขึ้นจึงมีผลกระทบโดยตรงต่อผู้ประกอบการที่อยู่ในอุตสาหกรรมที่ใช้แรงงานจ�านวนมาก สุดท้ายแล้วอาจเป็นผลท�าให้แรงงานดังกล่าว

ถูกเลิกจ้างได้ เนื่องจากผู้ประกอบการไม่มีก�าลังจ่าย ค่าจ้างแรงงานและท้ายที่สุดอาจต้องล้มเลิกกิจการได้ ดังนั้นรัฐบาลควรรปรับโครงสร้าง

ของค่าจ้างให้ เหมาะสมตามทักษะความสามารถของแรงงาน

สอดคล้องกับงานวิจัยของ อาภาพร ผลมี ที่กล่าวไว้ว่า รัฐบาลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวของควรเร่งพัฒนาทักษะของแรงงานให้ตรงกับ

ความต้องการของสถาน ประกอบการมากยิ่งขึ้น เพื่อลดปัญหาการว่างงานที่มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นในยุคประเทศไทย 4
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การพัฒนาสื่อมัลติมีเดียเสมือนจริงเพื่อการท่องเที่ยวเชิงศิลปวัฒนธรรม : 

กรณีศึกษาภาพจิตรกรรมฝาผนังภายในอุโบสถวัดบวรสถานสุทธาวาส

The development of Virtual Multimedia Media for Cultural Tourism : 

A Case Study of Mural Painting in the Chapel of Wat Bowon Sathan- Sutthawat

พัชร์ญา ดาวเรือง1

Pachaya Daorueang

มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

บทคัดย่อ 

การวจิยันีเ้ป็นวิจยัเชงิทดลอง มวีตัถปุระสงค์เพือ่1) พฒันาสือ่มลัตมิเีดยีเสมอืนจรงิเพือ่การท่องเทีย่วเชิงศิลปวฒันธรรม : กรณศึีกษา

ภาพจิตรกรรมฝาผนังภายในอุโบสถวัดบวรสถานสุทธาวาส 2) เพื่อประเมินคุณภาพของส่ือการเรียนรู้เสมือนจริง 3) เพื่อประเมินความ 

พึงพอใจของสื่อการเรียนรู้เสมือนจริงการพัฒนาสื่อมัลติมีเดียเสมือจริง โดยด�าเนินการตามหลักการของ ADDIE MODEL ซึ่งประกอบด้วย  

5 ขั้นตอน ดังนี้ 1) ขั้นวิเคราะห์ 2) ขั้นการออกแบบ 3) ขั้นการพัฒนา 4) ขั้นการด�าเนินการ 5) ขั้นการประเมินผล เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย

ในครัง้นี ้ประกอบไปด้วยสือ่มลัตมิเีดยีการเรยีนรูเ้สมอืนจริงในรปูแบบออนไลน์ แบบประเมนิคณุภาพสือ่โดยผูเ้ชีย่วชาญด้านเทคนคิ ผูเ้ช่ียวชาญ

ด้านเนื้อหา และแบบประเมินความพึงพอใจโดยกลุ่มตัวอย่าง กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยคือ ประชาชนทั่วไป จ�านวน 30 คน คัดเลือกด้วย

วิธีการสุ่มอย่างง่าย (Simple Random Sampling)

ผลการวจิยัพบว่าสือ่การเรยีนรูม้ลัติมเีดยีเสมอืนจรงิเพือ่การท่องเทีย่วเชงิศลิปวฒันธรรม : กรณศีกึษาภาพจิตรกรรมฝาผนงัภายใน

อุโบสถวัดบวรสถานสุทธาวาส ผ่านการประเมินความเหมาะสมโดยผู้เชี่ยวชาญด้านเนื้อหาในระดับมาก ( = 4.06, S.D. = 0.59)  

และผู้เชี่ยวชาญด้านเทคนิคประเมินความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก ( = 4.18, S.D. = 0.66 ) และกลุ่มตัวอย่าง (ประชาชนทั่วไป)  

จ�านวน 30 คน ได้ผลการประเมินความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ( = 4.49, S.D. = 0.55 )

ค�าส�าคัญ: สื่อมัลติมีเดีย เสมือนจริง

Abstract 

This research is an experimental research. The Objectives of this research were: 1) to development of Virtual 

Multimedia Media for Cultural Tourism : A Case Study of Mural Painting in the Chapel of Wat Bowon Sathan- Sutthawat 

2) to find the quality of Virtual Multimedia Media 3) to study the satisfaction survey of Virtual Multimedia Media.  

The research methodology using the ADDIE model, consisted of 5 steps: 1) analysis 2) design 3) development  

4) implementation 5) evaluation. The research instruments consisted of Virtual Multimedia Media (web-learning),  

quality evaluation form by content expert, technical expert and satisfaction evaluation form. The Sample group, 

selected using Simple Random Sampling by 30 person.

The findings were shown as follows: 1) The developed media, evaluated by content experts was at good 

level ( = 4.06, S.D. = 0.59 ) and evaluated by technical experts was at good level ( = 4.18, S.D. = 0.66 ). The satisfaction 

of people after using the developed media, evaluated by 30 person was at good level ( = 4.49, S.D. = 0.55 ).

Keywords: Multimedia, Virtual Reality

1 ภาควิชาคอมพิวเตอร์ คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าพระนครเหนือ, Email: maypachaya@gmail.com
2 Department of Computer Education, Faculty of Technical Education, King Mongkut’s University of Technology North Bangkok 
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บทน�า 

ความเป็นมาและความส�าคัญของปัญหา 

ยุคแห่งเทคโนโลยีที่ก�าลังมาแรงที่เราปฏิเสธไม่ได้ว่า เทคโนโลยีจะเข้ามาเปลี่ยนและพัฒนาการศึกษา คือ เทคโนลยี Virtual Reality 

หรือ VR คือการจ�าลองสภาพแวดล้อมจริงและสภาพแวดล้อมจากจินตนาการ เช่น วิดิโอ ภาพ เสียง ผ่านระบบเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 

เทคโนโลยี VR ถูกน�ามาใช้ประโยชน์อย่างกว้างขวางทางด้านการศึกษา เพื่อช่วยในการจัดเรียนการสอน ช่วยสร้างประสบการณ์ผู้เรียนให้

สามารถเข้าถงึเนือ้หาทีเ่ข้าใจยากได้แบบเสมอืนจรงิ นอกจากนีส้ามารถน�าเทคโนโลยมีาสร้างห้องเรยีนจ�าลองเสมอืนจรงิและสร้างบรรยากาศ

รอบๆ ให้เหมือนอยู่ในห้องเรียนจริงซึ่งเป็นอีกทางเลือกหน่ึงส�ารับผู้เรียนที่ต้องการเรียนรู้แบบนอกต�าราและเป็นห้องเรียนที่ปลอดภัยกว่า

เนือ่งจากผูเ้รยีนไม่ได้ไปหยบิจับส่ิงของจรงิ และสามารถน�าไปประยกุต์ใช้ร่วมกบัเทคโนโลยอีืน่ๆทีเ่กีย่วข้องได้อกีมากมาย โดยเฉพาะเทคโนโลยี

เครือข่ายไร้สาย ในระบบ wifi 

จากเทคโนโลยีสื่อมัลติมีเดียเสมือนจริงน้ี ผู้วิจัยมีความตั้งใจที่จะพัฒนางานภาพจิตรกรรมฝาผนังให้เป็นส่ือการเรียนรู้เสมือนจริง 

360 องศา ผ่านทางเว็บไซต์ออนไลน์ เนื่องจากได้มีการศึกษาประเด็นปัญหาและความต้องการ ดังนี้ จิตรกรรมฝาผนังมีคุณค่าเทียบเท่ากับ

โบราณสถาน ไม่ใช่มีแต่ความสวยงาม แต่ยังเป็นการบอกเล่าเรื่องราวทางประวัติศาสตร์สมัยนั้น มีประวัติศาสตร์ความเป็นมาที่ส�าคัญ 

บอกเล่าเรื่องราวของสังคม ประเพณี วิถีการด�าเนินชีวิตของคนในสมัยนั้น รวมถึงประวัติทางพระพุทธศาสนา ซึ่งมักถูกมองข้าม เนื่องจาก

ขาดสื่อการน�าเสนอข้อมูลที่น่าสนใจ

ผู้วิจัยได้ศึกษาและเลือกภาพจิตรกรรมฝาผนังภายในอุโบสถวัดบวรสถานสุทธาวาส หรือ เรียกอีกช่ือหนึ่งว่าวัดพระแก้ววังหน้า  

เป็นวัดประจ�าพระบรมมหาราชวัง เช่นเดียวกับ วัดพระศรีรัตนศาสดารามในพระบรมมหาราชวัง แต่มีภาพจิตรกรรมฝาผนังที่มีคุณค่ายิ่ง 

เป็นจติรกรรมในสมยัรชักาลที ่4 เขยีนโดยฝีมอืครชู่างหลายท่าน ภาพจติรกรรมฝาผนงัภายในอโุบสถวดับวรสถานสทุธาวาส มกีารเขยีนภาพ

ซึง่มกีารใช้กลวธีิเขยีนภาพทัง้แบบจติรกรรมไทยประเพณแีละกลวธิใีนการเขยีนภาพสมยัใหม่แบบสมจรงิปะปนกนัอยูต่ามอทิธพิลวฒันะรรม

สมัยใหม่ที่หลั่งไหลเข้ามาสู่สังคมไทยในสมัยน้ัน ซ่ึงเร่ืองราวของภาพจิตรกรรมในอุโบสถแห่งนี้มุ่งเน้นในเรื่องของอดีตพระพุทธเจ้าทั้ง 

28 องค์ ผู้วิจัยจึงได้หยิบยกเรื่องนี้มาท�าการวิจัย นับว่าเป็นแหล่งเรียนรู้ข้อมูลทางด้านจิตรกรรมไทยอย่างสมบูรณ์ แต่ในปัจจุบันมิได้เปิดให้

ประชาชนทั่วไปได้เข้าชม เน่ืองจากอยู่ในการดูแลรับผิดชอบของส่วนใน และใช้ส�าหรับในการประกอบพิธีต่างๆ เท่านั้น อาทิเช่น พิธีทาง

ศาสนาส�าคัญในพระบรมมหาราชวัง เป็นต้น

ข้อมลูดงักล่าว ผูว้จิยัสามารถน�ามาพฒันาสือ่มลัตมิเีดยีเสมอืนจรงิ เรือ่ง ภาพจติรกรรมฝาผนงัภายในอโุบสถวดับวรสถานสทุธาวาส 

ในรูปแบบสือ่การเรยีนรูอ้อนไลน์ 360 องศา ลงบนเวบ็ไซต์ โดยมุง่เน้นให้ความรูท้างด้านประวตัคิวามเป็นมา และความหมายของภาพจติรกรรม

เรือ่งราวอดตีพระพทุธเจ้า 28 พระองค์ ภายในอโุบสถวดับวรสถานสุทธาวาส ทีม่คีณุค่าย่ิง ในการบอกเล่าเรือ่งราวรากฐาน ให้ผู้ศกึษาสามารถ

ศึกษาและเรียนรู้ด้วยตนเองได้

วัตถุประสงค์งานวิจัย 

 1. เพือ่การพฒันาสือ่มลัตมิเีดยีเสมอืนจรงิเพือ่การท่องเทีย่วเชงิศลิปวฒันธรรม : กรณศีกึษาจติรกรรมฝาผนงัภายในอุโบสถ

วัดบวรสถานสุทธาวาส 

 2. เพื่อประเมินคุณภาพของสื่อมัลติมีเดียเสมือนจริงเพื่อการท่องเที่ยวเชิงศิลปวัฒนธรรม : กรณีศึกษาจิตรกรรมฝาผนัง

ภายในอุโบสถวัดบวรสถานสุทธาวาส 

 3. เพื่อประเมินความพึงพอใจของสื่อมัลติมีเดียเสมือนจริงเพื่อการท่องเที่ยวเชิงศิลปวัฒนธรรม : กรณีศึกษาจิตรกรรมฝา

ผนังภายในอุโบสถวัดบวรสถานสุทธาวาส 

กระบวนการ/วิธีการด�าเนินงาน/วิธีการวิจัย 

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาสื่อมัลติมีเดียเสมือนจริงเพื่อการท่องเที่ยวเชิงศิลปวัฒนธรรม : กรณีศึกษาจิตรกรรมฝาผนัง

ภายในอุโบสถวัดบวรสถานสุทธาวาส และหาความเหมาะสมของสื่อโดยผู้เชี่ยวชาญด้านเนื้อหา ด้านเทคนิค รวมทั้งศึกษาความพึงพอใจจาก

สื่อการเรียนรู้เสมือนจริง โดยกลุ่มตัวอย่าง ผู้วิจัยด�าเนินงานวิจัยตามขั้นตอน ADDIE Model 5 ขั้นตอนดังนี้ต่อไปนี้ 

Analysis (การวิเคราะห์) 

1. วิเคราะห์ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ ประชากรทั่วไป จากการสุ่ม อย่างง่าย (Simple 

Random Sampling) โดยสุ่มจ�านวน 30 คน
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2. วิเคราะห์ข้อมูลภาพจิตรกรรมฝาผนังภายในอุโบสถวัดบวรสถานสุทธาวาส จากหนังสือภาพจิตรกรรมฝาผนังวัดบวรสถาน

สุทธาวาส และจากกลุ่มอนุรักษ์จิตรกรรมและประติมากรรม กรมศิลปากร

3. วิเคราะห์เครื่องมือในการด�าเนินงานวิจัย โดยได้ศึกษาเครื่องมือดังต่อไปนี้

 3.1 ศึกษาวิธีการถ่ายภาพด้วยกล้อง DSLR เพื่อบันทึกภาพจิตรกรรมฝาผนังภายในอุโบสถโดยรอบ

 3.2 ศึกษาเทคนิคการท�าภาพ 360 องศา ด้วยโปรแกรม Kolor autopano giga และ โปรแกรม Kolor Panotour Pro 

  3.3 ศึกษาการท�าสื่อการเรียนรู้ออนไลน์ด้วยซอฟแวร์ Wordpress

Design (การออกแบบ) 

2. ออกแบบสื่อการเรียนรู้เสมือนจริง 

 2.1 ผูว้จิยัได้ออกแบบสือ่การเรยีนรูเ้สมอืนจรงิด้วยผงัการน�าเสนอข้อมลูบนเวบ็ไซต์ ประกอบด้วยหน้าหลกัประวตัคิวามเป็น

มา, ลักษณะสถาปัตยกรรม, สื่อการเรียนรู้จิตรกรรมฝาผนังเสมือนจริง, คลังข้อมูลและรูปภาพ และคู่มือการใช้งาน

 2.2 รปูแบบการน�าชมสือ่การเรยีนรูจ้ติรกรรมฝาผนงัเสมอืนจรงิ น�าเสนอด้วยภาพจติรกรรมฝาผนังภายในอโุบสถวดับวรสถาน

สุทธาวาสในรูปแบบ 360 องศา ผู้ใช้งานสามารถเดินชมในสภาพแวดล้อมการจ�าลองเสมือนจริง โดยไม่จ�าเป็นต้องไปสถานที่จริง ด้วยแถบ

เครื่องมือการน�าชม ระบบได้น�าเสนอข้อมูลด้วยรูปภาพ ค�าบรรยาย และคลิปเสียง เมื่อผู้ใช้งานเดินไปตามจุดต่างๆ ก็จะสามารถคลิกไอคอน

เพื่อดูรูปภาพและรับฟังข้อมูลในส่วนที่ต้องการได้

ออกแบบเครื่องมือวัด 

หลังจากที่ได้ออกแบบเว็บไซต์น�าเสนอข้อมูลเป็นที่เรียบร้อย ผู้วิจัยได้ออกแบบประเมินความพึงพอใจจากผู้ใช้งานในการรับชมสื่อ

การเรียนรู้เสมือนจริง และได้ผลการประเมินในระดับมาก

 Development (การพัฒนา)

 ขัน้ตอนการสร้างสือ่สือ่การเรยีนรูเ้สมอืนจรงิภาพจติรกรรมฝาผนงัภายในอุโบสถวดับวรสถานสุทธาวาส ผู้วจิยัได้ด�าเนนิการพฒันา 

ดังนี้

 ผู ้วิจัยได้สร้างแบบประเมินความต้องการพัฒนาสื่อมัลติมีเดียเสมือนจริงโดยเจ้าหน้าที่กรมศิลปากร และประชาชนท่ัวไป 
ผลการประเมินโดยเจ้าหน้าที่กรมศิลปากรอยู่ในระดับมากที่สุด ( =4.51) และจากประชาชนทั่วไปอยู่ในระดับมาก ( =4.32)

 วิเคราะห์เน้ือหาภาพจิตรกรรมฝาผนังภายในอุโบสถวัดบวรสถานสุทธาวาส ผู้วิจัยได้เลือกน�าเสนอเรื่องราวอดีตพระพุทธเจ้า 

28 พระองค์ ซึ่งเป็นแก่นส�าคัญของภาพจิตรกรรมฝาผนังภายในอุโบสถแห่งนี้ 

 บันทึกภาพจิตรกรรมฝาผนังโดยรอบอุโบสถด้วยกล้อง DSLR ด้วยความละเอียดสูง และปรับค่าแสงให้เหมาะสมเพื่อความ

เสมือนจริงของรูปภาพ และน�าภาพที่ได้มาเข้าโปรแกรม Kolor autopano giga เพื่อใช้ส�าหรับท�าภาพพาโนรามา 

 น�าภาพพาโนรามาท่ีได้มาสร้างระบบการเรียนรู้เสมือนจริงด้วยโปรแกรม Kolor autopano giga โดยใส่รูปแบบการน�าชม 

360 องศา ด้วยแถบเครื่องมือที่เชื่อมโยงไปยังจุดต่างๆ พร้อมด้วยไอคอนการดูรูปภาพ, ข้อมูล และสามารถกดฟังคลิปเสียงการบรรยายตาม

จุดที่ผู้ใช้งานต้องการได้ 

 สร้างส่ือการเรียนรู ้เสมือนจริงภาพจิตรกรรมฝาผนังภายในอุโบสถวัดบวรสถานสุทธาวาสในรูปแบบเว็บไซต์ออนไลน์  

ด้วยซอฟแวร์ Wordpress

 ตรวจสอบโดยผูเ้ชีย่วชาญ เพือ่หาความเหมาะสมของสือ่มลัตมิเีดยีเสมอืนจรงิเพ่ือการท่องเท่ียวเชงิศลิปวฒันธรรม : กรณศีกึษา

จิตรกรรมฝาผนังภายในอุโบสถวัดบวรสถานสุทธาวาส ก่อนที่จะน�าไปเผยแพร่ต้องผ่านการประเมินความเหมาะสมของส่ือโดยผู้เช่ียวชาญ 

ผู้วิจัยได้ด�าเนินการแต่งตั้งผู้เชี่ยวชาญจ�านวน 6 ท่าน โดยแบ่งเป็น ผู้เชี่ยวชาญด้านเนื้อหา 3 ท่าน และด้านเทคนิค 3 ท่าน จากนั้นน�าผลการ

มาแก้ไข และปรับปรุงต่อไป

Public (การเผยแพร่)

การพัฒนาสื่อมัลติมีเดียเสมือนจริงเพื่อการท่องเที่ยวเชิงศิลปวัฒนธรรม: กรณีศึกษาจิตรกรรมฝาผนังภายในอุโบสถวัดบวรสถาน

สุทธาวาส เผยแพร่ผ่านทางระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต ผู้ใช้งานสามารถเข้าถึงส่ือการเรียนรู้เสมือนจริงในรูปแบบเว็บไซต์ออนไลน ์

โดยไม่ต้องติดตั้งอะไรเพิ่มเติม
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Evaluation (การประเมินผล)

 สร้างแบบประเมินความเหมาะสมของสื่อมัลติมีเดียเสมือนจริงโดยผู้เชี่ยวชาญด้านเนื้อหาและผู้เชี่ยวชาญด้านเทคนิค

  สร้างแบบประเมินความพึงพอใจของสื่อมัลติมีเดียเสมือนโดยกลุ่มตัวอย่าง (ประชาชนทั่วไป)

 น�าแบบทดสอบไปประเมินผล โดยหาค่าเฉลี่ย ( ) และส่วนเบี่ยงเบน มาตรฐาน (S.D.)

ผลการด�าเนินงาน/ผลการวิจัย 

 ผลการพัฒนาสื่อมัลติมีเดียเสมือนจริงเพื่อการท่องเที่ยวเชิงศิลปวัฒนธรรม : กรณีศึกษาภาพจิตรกรรมฝาผนังภายในอุโบสถ

วัดบวรสถานสุทธาวาส

สื่อการเรียนรู้เสมือนจริงภาพจิตรกรรมฝาผนังอุโบสถวัดบวรสถานสุทาวาส หน้าหลักเว้บไซต์ประกอบไปด้วยข้อมูลประวัต ิ

ความเป็นมา ลักษณะสถาปัตยกรรม ระบบภาพจิตรกรรมเสมือนจริง รวมทั้งข้อมูลรูปภาพ

รูปที่ 1 หน้าเว็บไซต์สื่อการเรียนรู้เสมือนจริงภาพจิตรกรรมฝาผนังภายในอุโบสถวัดบวรสถานสุทาวาส 

รูปที่ 2 ระบบเสมือนจริงสื่อการเรียนรู้เสมือนจริงภาพจิตรกรรมฝาผนังภายในอุโบสถวัดบวรสถานสุทาวาส

ผลการประเมนิคณุภาพสือ่มลัตมิเีดยีเสมอืนจรงิเพือ่การท่องเท่ียวเชิงศลิปวัฒนธรรม : กรณศีกึษาภาพจติรกรรมฝาผนงัภายใน

อุโบสถวัดบวรสถานสุทธาวาส

ผลการประเมินความเหมาะสมของสื่อการเรียนรู้เสมือนจริงโดยผู้เชี่ยวชาญด้านเนื้อหา 3 ท่าน 
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ตารางที่ 1 ผลการประเมินความเหมะสมของสื่อการเรียนรู้เสมือนจริงโดยผู้เชี่ยวชาญด้านเนื้อหา 3 ท่าน

ข้อ หัวข้อพิจารณา

คะแนนรวม

S.D. แปลผล1 2 3

1 ภาพและภาษา 4.5 3.5 3.75 3.92 0.79 เหมาะสมมาก

2 การออกแบบเนื้อหา 4 4 3.5 3.83 0.41 เหมาะสมมาก

3 การใช้งาน 4 5 3.67 4.22 0.67 เหมาะสมมาก

4 รูปแบบการน�าเสนอ 3.75 4.75 3.5 4.00 0.74 เหมาะสมมาก

5 โปรแกรมน�าเสนอ 4 5 4 4.33 0.49 เหมาะสมมาก

4.08 0.66 เหมาะสมมาก

 จากตารางที่ 1 ผลการประเมินความเหมาะสมของสื่อการเรียนรู้เสมือนจริงเพื่อการท่องเที่ยวเชิงศิลปวัฒนธรรม : กรณีศึกษา

ภาพจิตรกรรมฝาผนังภายในอุโบสถวัดบวรสถานสุทธาวาสโดยผู้เชี่ยวชาญด้านเนื้อหา 3 ท่าน ได้ระบผลการประเมินในระดับเหมาะสมมาก 

( =4.08, S.D.=0.66)

 ผลการประเมินความเหมาะสมของสื่อการเรียนรู้เสมือนจริงโดยผู้เชี่ยวชาญด้านเทคนิค 3 ท่าน

ตารางที่ 2 ผลการประเมินความเหมะสมของสื่อการเรียนรู้เสมือนจริงโดยผู้เชี่ยวชาญด้านเทคนิค 3 ท่าน

ข้อ หัวข้อพิจารณา

คะแนนรวม

S.D. แปลผล1 2 3

1 ภาพและภาษา 4.25 4.25 5 4.50 0.52 เหมาะสมมาก

2 การออกแบบเว็บไซต์ 4.5 4.5 4.5 4.50 0.55 เหมาะสมมาก

3 รูปแบบการใช้งาน 4.33 4.33 3.33 4.00 0.71 เหมาะสมมาก

4 โปรแกรมน�าเสนอ 4.5 4 3.5 4.00 0.60 เหมาะสมมาก

5 ระบบเสมือนจริง 4 4.25 3.5 3.92 0.67 เหมาะสมมาก

4.16 0.64 เหมาะสมมาก

 

 จากตารางที่ 2 ผลการประเมินความเหมาะสมของสื่อการเรียนรู้เสมือนจริงเพื่อการท่องเที่ยวเชิงศิลปวัฒนธรรม : กรณีศึกษา

ภาพจิตรกรรมฝาผนังภายในอุโบสถวัดบวรสถานสุทธาวาสโดยผู้เชี่ยวชาญด้านเทคนิค 3 ท่าน ได้รับผลการประเมินในระดับเหมาะสมมาก  

( =4.16, S.D.=0.64)

 ผลการประเมินความพึงพอใจของสื่อการเรียนรู้เสมือนจริงโดยกลุ่มตัวอย่าง 30 ท่าน
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ตารางที่ 3 ผลการประเมินความพึงพอใจของสื่อการเรียนรู้เสมือนจริงโดยกลุ่มตัวอย่าง 30 ท่าน

หัวข้อพิจารณา S.D. แปลผล

1. การใช้งาน 4.59 0.52 พึงพอใจมากที่สุด

2. การน�าเสนอสื่อการเรียนรู้ 4.39 0.58 พึงพอใจมาก

3. ภาษา 4.45 0.62 พึงพอใจมาก

4. เสียงบรรยาย 4.27 0.64 พึงพอใจมาก

5. ภาพประกอบ 4.63 0.49 พึงพอใจมากที่สุด

6. รูปแบบการน�าเสนอ 4.58 0.53 พึงพอใจมากที่สุด

4.51 0.56 พึงพอใจมากที่สุด

จากตารางท่ี3 ผลการประเมินความพึงพอใจของส่ือการเรียนรู้เสมือนจริงเพ่ือการท่องเท่ียวเชิงศิลปวัฒนธรรม : กรณีศึกษาภาพ

จิตรกรรมฝาผนังภายในอุโบสถวัดบวรสถานสุทธาวาสโดยกลุ่มตัวอย่าง 30 ท่าน ได้รับผลการประเมินในระดับพึงพอใจมากที่สุด ( =4.51, 

S.D.=0.56)

อภิปรายผล สรุปและข้อเสนอแนะ 

สรุปผลการวิจัย

ผลการประเมินความเหมาะสมจากผู้เชี่ยวชาญ ผู้เช่ียวชาญด้านเนื้อหาประเมินความเหมาะสมของส่ือมัลติมีเดียเสมือนจริงเพื่อ

การท่องเที่ยวเชิงศิลปวัฒนธรรม : กรณีศึกษาภาพจิตรกรรมฝาผนังภายในอุโบสถวัดบวรสถานสุทธาวาส ในระดับเหมาะสมมาก (𝑥̅=4.06, 

S.D.=0.59) และผู้เชี่ยวชาญด้านเทคนิคประเมินความเหมาะสมของสื่อมัลติมีเดียเสมือนจริง ในระดับเหมาะสมมาก (𝑥̅=4.18, S.D.=0.66) 

แสดงให้เห็นว่าสื่อการเรียนรู้มัลติมีเดียเสมือนจริงนี้มีความเหมาะสม และสามารถน�าไปใช้เป็นสื่อการเรียนรู้ที่ดี

 ผลการประเมนิความพงึพอใจจากผูใ้ช้งานทีม่ต่ีอสือ่การเรยีนรูม้ลัตมิเีดยีเสมอืนจรงิ ผลการประเมนิความพงึพอใจจากผูใ้ช้งาน

อยูใ่นระดบั ความพงึพอใจมาก (𝑥̅=4.49, S.D.=0.55) แสดงให้เหน็ว่าสือ่การเรยีนรูเ้สมอืนจรงิมคีวามน่าสนใจ ผูใ้ช้งานสามารถศึกษาได้ด้วย

ตัวเองในสภาวะเสมือนจริง เนื่องจากภาพและเนื้อหามีความชัดเจน กระตุ้นให้ผู้ใช้งานเกิดการเรียนรู้เป็นอย่างดี

 อภิปรายผลการศึกษา

 จากการออกแบบและพฒันาสือ่มลัตมิเีดยีเสมือยจรงิเพือ่การท่องเทีย่วเชงิศลิปวฒันธรรม : กรณศีกึษาภาพจติรกรรมฝาผนงัภายใน

อุโบสถวัดบวรสถานสุทธาวาส ผู้เชี่ยวชาญด้านเนื้อหาได้ประเมินความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่ (𝑥̅=4.06, S.D.=0.59) และผู้เชี่ยวชาญ

ด้านเทคนิคได้ประเมินความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่ (𝑥=̅4.18, S.D.=0.66) แสดงให้เห็นว่าเว็บไซต์สื่อมัลติมีเดียเสมือนจริงมีความน่า

สนใจต่อการศึกษา มีเนื้อหาที่ส�าคัญครบถ้วน สะดวกต่อการใช้งาน ภาพประกอบสื่อมีความน่าสนใจ และผลประเมินความพึงพอใจจากผู้ใช้

งาน ได้ประเมินความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่ (𝑥̅=4.49, S.D.=0.55) แสดงให้เห็นว่าภาพประกอบสื่อมัลติมีเดียเสมือนจริงสื่อความหมาย

ชัดเจน มีรายละเอียดที่ครบถ้วนสมบูรณ์ สามารถศึกษาข้อมูลได้อย่างถูกต้อง และสามารถศึกษาได้ด้วยตัวเอง

ข้อเสนอแนะ 

 ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งถัดไปจากผู้เชี่ยวชาญด้านเนื้อหา คือ

    เพิ่มเติมเนื้อหาเรื่องราวของจิตรกรรมฝาผนังส่วนอื่นให้ครบถ้วนจะครบถ้วนยิ่งขึ้น

    ในเมนูคลังข้อมูล ควรจะมีแผนผังต�าแหน่งของภาพจิตรกรรม เพื่อผู้ชมจะได้เข้าใจมากขึ้น

 ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งถัดไปจากผู้เชี่ยวชาญด้านเทคนิค คือ

    ปรับสัญลักษณ์ไอคอนการฟังเสียงบรรยายให้ระดับเสียงบรรยายให้อยู่ในท�านองเดียวกัน

  ทุกจุดที่วางหากเลื่อนเม้าส์ผ่าน ควรมีหัวข้อว่าเป็นเรื่องใดท�าให้ง่ายส�าหรับผู้ใช้
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การพัฒนาโลชั่นบ�ารุงผิวเสริมสารสกัดเมล็ดมะละกอ

The Development of Papaya seed body lotion
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วิทยาลัยพณิชยการบางนา สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพ1-3 

บทคัดย่อ 

การวิจัยในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาสูตรที่เหมาะสมในการท�าโลชั่นบ�ารุงผิวเสริมสารสกัดเมล็ดมะละกอ 2) เพื่อศึกษา

ประสิทธิภาพการการใช้งานของผลิตภัณฑ์ และ 3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้กลุ่มอย่างที่มีต่อผลิตภัณฑ์ กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ได้แก่  

ครู บุคลากร นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยพณิชยการบางนา จ�านวน 100 คน ได้มาโดยการเลือกอย่างเจาะจง เครื่องมือมี่ใช้ในการวิจัย

แบบสอบถามความพึงพอใจ สถิติที่ใช้ในการวิจัยเป็น ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน

ผลการวจิยั พบว่า 1) สตูรที ่3 ประกอบด้วย สารสร้างเนือ้ครมี 300 กรัม กลเีซอรนี 300 กรมั สารสกดัเมลด็มะละกอ 300 มลิลิลติร 

เป็นสูตรที่เหมาะสมส�าหรับการท�าโลชั่นบ�ารุงผิวเสริมสารสกัดเมล็ดมะละกอ 2) สภาพผิว ทั้ง 2 แบบ ได้แก่ แบบผิวแห้ง และแบบผิวมันหลัง

ใช้โลชั่นบ�ารุงผิวเสริมสารสกัดเมล็ดมะละกอ ปรากฏว่า สภาพผิวทั้ง 2 แบบ นั้นไม่แห้ง ไม่เป็นขุย มีความชุ่มชื่น 3) ความพึงพอใจของกลุ่ม

ตัวอย่างที่ใช้ ท�าโลชั่นบ�ารุงผิวเสริมสารสกัดเมล็ดมะละกอ ความพึงพอใจเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด 

ค�าส�าคัญ: โลชั่นบ�ารุงผิว เมล็ดมะละกอ

Abstract 

The objectives of this research were to 1) study the appropriate formula for making skin lotion supplemented 

with papaya seed extract 2) study the efficacy of the product 3) study the satisfaction of the samples with papaya 

seed body lotion. The samples used in the study were 100 students and teachers of Bangna Commercial College.  

The tools used in the study were satisfaction studies. Performance record the statistics used in this research are mean 

and standard deviation. 

The results showed that.1) Formula 3 contains 300 g of cream building agent, 300 g of glycerin, and 300 ml 

of papaya seed extract. It is suitable formula for making papaya seed extract skin care lotion. 2) Both skin types are 

dry skin. and oily skin after using skin care lotion supplemented with papaya seed extract, it appeared that both skin 

types were not dry, flaky, and moist. Make a body lotion supplemented with papaya seed extract. 3) The average 

satisfaction level was at the highest level.

Keywords: Body lotion, Papaya seed 

บทน�า 

พืชผลไม้สมุนไพรนับว่าเป็นท่ีนิยมและสนใจอย่างมากท้ังใช้เพ่ือเป็นยารักษาโรคเป็องค์ประกอบส�าคัญหรือเป็นสารออกฤทธิ์ใน

ผลิตภัณฑ์เครื่องส�าอางพืชสมุนไพรของไทยนอกจากเป็นสินค้าภายในประเทศ ยังมีแนวโน้มที่จะเป็นสินค้าส่งออกที่ส�าคัญ ปัจจัยหนึ่งที่หนุน

ศกัยภาพการแข่งขนัของผลติภณัฑ์เครือ่งส�าอางจากพชืสมนุไพรได้แก่ การทีป่ระเทศไทยมพีชืสมนุไพรท่ีสามารถพฒันาเป็นวตัถดิุบได้อีกมาก 

(กนัญารัตน์, 2550) แต่การท่ีจะสามารถพฒันาเป็นสนิค้าได้ยงัมปัีจจยัทีเ่ป็นอปุสรรคอยูห่ลายประการ เช่น เทคโนโลยกีารผลติทีเ่กีย่วกบัสตูร

ผสมต่างๆยงัไม่พฒันาเท่าทีค่วรปัญหาด้านการวจิยัและพฒันาทรพัยากรธรรมชาตใินประเทศเพือ่น�ามาผลติเป็นวตัถดุบิส�าหรบัการผลติเครือ่ง

ส�าอางอย่างเป็นระบบและก�าลังซื้อของผู้บริโภค เป็นต้น เนื่องจากมนุษย์มีค่านิยมในสังคมที่ให้ความส�าคัญกับภาพลักษณ์ผลิตภัณฑ์ต่อต้าน

ริว้รอยและผลติภัณฑ์ช่วยบ�ารงุเป็นเครือ่งส�าอางทีไ่ด้รบัความนยิม ในปัจจบุนัส่วนประกอบของผลติภณัฑ์เหล่านีม้กัเป็นสารธรรมชาตจิากพืช

ที่แสดงฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระได้แก่สารกลุ่ม flavonoids,phenylpropanoids (สุธิรา, 2559) หรือสารที่มีฤทธิ์ยับยั้งเอนไซม์ไทโรซิเนสซึ่ง

เกี่ยวข้องการสร้างเม็ดสีของผิวหนัง เช่น สารจ�าพวก phenolic compounds (จันทิมา, 2556) เป็นต้น
1 วิทยาลัยพณิชยกสนบางนา การพัฒนาโลชั่นบ�ารุงผิวเสริมสารสกัดเมล็ดมะละกอ, E-mail judyroong@gmail.com
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ในประเทศไทยมกีารปลกูมะละกอเพือ่การบรโิภคแบบผลดบิและผลสกุ ตลาดมะละกอสกุมตีลาดค่อนข้างจ�ากดัและเฉพาะเจาะจง 

เกษตรกรที่สนใจปลูกมะละกอผลสุก ควรมีตลาดรองรับที่แน่นอน เพื่อขายผลผลิตได้ในราคาสูง ควรวางแผนผลิตให้ต้นมะละกอออกดอกใน

ช่วงฤดูแล้ง เป็นช่วงผลไม้อ่ืนๆ ในท้องตลาดมีน้อย ท�าให้มะละกอผลสุกสามารถขายได้ราคาสูง มะละกอรับประทานดิบ เกษตรกรท่ีปลูก

มะละกอในสวน สามารถเกบ็ผลผลติส่งขายในตลาดค้าปลกีในท้องถิน่ หรอืเก็บมะละกอผลดบิส่งขายร้านขายส้มต�าใกล้บ้าน ตลาดห้างสรรพ

สินค้า ชาวสวนมะละกอส่วนใหญ่อยากผลิตมะละกอส่งขายห้างสรรพสินค้า เพราะขายสินค้าได้ล็อตใหญ่ แต่การเจาะตลาดนี้ไม่ใช่เรื่องง่าย

เพราะคนที่ท�าธุรกิจกับห้าง ในฐานะซัพพลายเออร์ ต้องมีความพร้อมในหลายด้าน กว่าจะได้เงินค่าสินค้าต้องเสียเวลารอนานกว่า 15-20 วัน 

(เทคโนโลยชีาวบ้าน,2560) ซึง่ในการบรโิภคมะละกอในรปูแบบต่างๆหรอืในส่วนของอตุสาหกรรมแปรรปูมะละกอ นัน้ ท�าให้มเีมลด็เหลอืท้ิง

เป็นจ�านวนมาก สารในเมล็ดผลไม้เช่น มะขาม, มะม่วง, ขนุน มะละกอ และ ล�าไย มีสารต้านอนุมูลอิสระ flavonoids, phenolic (Soong 

และ Barlow, 2004) ฟลาโวนอยด์ ถอืว่าเป็นวิตามนิทีม่โีครงสร้างโมเลกุลเหมอืนกบัฮอร์โมนเพศหญงิ หรอืเอสโตรเจน จึงเป็นอกีหนึง่ตวัช่วย

เพิ่มความชุ่มชื้น ความเต่งตึงให้แก่ผิวพรรณ อีกทั้ง ยังมีคุณสมบัติเป็นสารต้านอนุมูลอิสระ (antioxidant) ช่วยลดระดับคลอเลสเตอรอลใน

กระแสเลือด ช่วยให้เม็ดเลือดไม่จับตัวเป็นก้อนจนอุดตัน ป้องกันการเกิดมะเร็ง เป็นสารต้านจุลินทรีย์ได้ (วิภพ สุทธนะ,2556)

 จากข้อมูลดังกล่าวข้างต้นผู้วิจัยจึงสนใจที่จะน�าเมล็ดมะละกอซึ่งมีคุณสมบัติช่วยเพิ่มความชุ่มชื้น ความเต่งตึงให้แก่ผิวพรรณ

และสารต้านอนุมูลอิสระ มาสกัดเพื่อน�าไปพัฒนาเป็นโลชั่นที่มีส่วนผสมของเมล็ดมะละกอเพื่อใช้ในการบ�ารุงผิว และช่วยเพิ่มมูลค่าให้กับ

มะละกอท�าให้คนไทยหันกลับมาสนใจรู้จักและนิยมมะละกอมากขึ้นจนสามารถผลักดันให้มะละกอกลายเป็นพืชเศรษฐกิจในอนาคตต่อไป

การทบทวนวรรณกรรม 

การวิจัย เรื่อง การพัฒนาโลชั่นบ�ารุงผิวเสริมสารสกัดเมล็ดมะละกอ ได้ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และเอกสารที่เกี่ยวข้อง เพื่อเป็นพื้น

ฐานและแนวทางในการศึกษา โดยมีสาระส�าคัญ ดังนี้

 มะละกอแขกด�า

 สาร ฟลาโวนอยด์ (flavonoid)

 ประเภทของเครื่องส�าอาง

 กลีเซอรีล

 การบรรจุกระป๋องสเปรย์

2.1 มะละกอแขกด�า

รูปที่ 1 มะละกอแขกด�า

ที่มา : https://www.ifit4health.com/wp-content/uploads/2015/10.jpg

 

ชื่อสามัญ Papaya ชื่อวิทยาศาสตร์ Carica papaya L. จัดอยู่ในวงศ์มะละกอ (CARICACEAE) ลักษณะทางกายภาพ มะละกอเป็น

ผลไม้เพื่อสุขภาพที่มีต้นก�าเนิดจากอเมริกากลาง เป็นผลไม้อีกชนิดหนึ่ง ที่นิยมรับประทานมากในบ้านเรา ด้วยการรับประทานสด ๆ หรือน�า

มาประกอบอาหาร เช่น ส้มต�า แกงส้ม หรือน�าไปแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ก็ได้ มะละกอนั้นจัดว่าเป็นไม้ล้มลุก (หลาย ๆ คนมักเข้าใจผิด

ว่าเป็นไม้ยืนต้น)

สรรพคุณเป็นทั้งยารักษาโรค โดยสรรพคุณมะละกอก็เช่น ใช้เป็นยาระบาย ยาขับปัสสาวะ ช่วยรักษาโรคลักปิดลักเปิด เป็นต้น  

และยังมีวิตามินและแร่ธาตุที่มีประโยชน์ต่อร่างกาย เช่น วิตามินซี วิตามินเอ วิตามินบี 1 วิตามินบี 2 วิตามินบี 3 ธาตุแคลเซียม ธาตุโซเดียม 

ธาตุฟอสฟอรัส ธาตุเหล็ก โปรตีน เป็นต้น
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 ประโยชน์ของมะลอ มะละกอมสีารต่อต้านอนมุลูอสิระอยูห่ลายชนดิ ซึง่ช่วยให้สุขภาพของคุณแขง็แรง ช่วยบ�ารงุผิวพรรณให้เปล่ง

ปะกลัง่สดใสอยูเ่สมอ ช่วยในการชะลอวยั ลดเลอืน และป้องกนัการเกดิริว้รอยต่าง ๆ  ช่วยเสรมิสร้างระบบภูมคุ้ิมกนัให้แขง็แรงยิง่ข้ึน สามารถ

น�ามาใช้เป็นทรีตเมนต์ท�าหน้าให้หน้าใสได้อีกด้วย ด้วยการน�ามะละกอสุกผสมกับ เมล็ดมะละกอ มีสารฟลาโวนอยด์ ถือว่าเป็นวิตามินที่มี

โครงสร้างโมเลกุลเหมือนกับฮอร์โมนเพศหญิง หรือเอสโตรเจน จึงเป็นอีกหนึ่งตัวช่วยเพิ่มความชุ่มชื้น ความเต่งตึงให้แก่ผิวพรรณ

สารฟลาโวนอยด์ (flavonoid)

ฟลาโวนอยด์ (flavonoid) เป็นสารประกอบฟินอล (phenolic compounds) ประเภทพอลฟีินอล (polyphenol) มสีตูรโครงสร้าง

ทางเคมเีป็นวงแหวนแอโรมาตกิ (aromatic ring) ทีม่จี�านวนหมูไ่ฮดรอกซลิ (hydroxyl group) รวมอยูใ่นโมเลกลุ ตัง้แต่ 2 วงขึน้ไป สามารถ

ละลายในน�า้ได้ ส่วนใหญ่มกัพบอยูร่วมกบัน�า้ตาล ในรปูของสารประกอบไกลโคไซด์ (glycoside) สารประกอบ flavonoids ได้แก่ flavonol, 

flavonone, flavone, isoflavone, flavonol catechin และ anthocyanins Flavonoid สารฟลาโวนอยด์ที่พบในพืช naringin เป็นสาร

ในกลุ่มฟลาโวนอยด์ที่ให้รสขมในเปลือกของผลไม้พืชตระกูลส้ม (citrus fruit)catechin พบในใชชาพบมากในชาเขียว

สารในกลุ่มฟลาโวนอยด์ จดัเป็น nutraceutical มสีมบตัเิป็นสารต้านอนมุลูอสิระ (antioxidant) โดยท�าหน้าทีใ่นการหน่วงเหนีย่ว

หรือเป็นสารต้านปฏิกิริยาออกซิเดชัน (oxidation) จึงช่วยหยุดปฏิกิริยาลูกโซ่ของอนุมูลอิสระได้ มีฤทธิ์ในการต้านการอักเสบ ป้องกันเชื้อ

แบคทเีรยี ดดูซบัความช้ืน ช่วยชะลอความร่วงโรยแห่งวยัได้ นยิมน�ามาใช้เป็นส่วนผสมของผลติภณัฑ์บ�ารงุผวิ ช่วยในการเตมิเต็มความชุม่ช้ืน

ให้แก่ผิว ฟื้นฟูความอ่อนเยาว์ กระตุ้นการสร้างคอลลาเจน ปรับสภาพผิวให้เต่งตึง ริ้วรอยแห่งวัย และริ้วรอยร่องลึกแลดูตื้นขึ้น ให้ผิวแลดูมี

สุขภาพดี และช่วยบ�ารุงเส้นผมให้ผมนุ่ม แข็งแรง แหล่งของอาหารที่พบฟลาโวนอยด์มาก ได้แก่ พืช ผักและผลไม้ เช่น ยอ ถั่วเหลือง กระชายด�า 

สารสกัดจากเมล็ดองุ่น รวมทั้งเครื่องดื่มต่างๆ เช่น ชา ไผ่ และไวน์ เป็นต้นในบทร้อยกรองส�าหรับเด็กเรื่อง แจ็กบีนิมเบิล (Jack Be Nimble) 

และในเกมคลูเอโด (Cluedo) ทั้งยังปรากฏเป็นตัวละครชื่อ ลูมีแยร์ (Lumiere) ในภาพยนตร์แอนิเมชันเรื่อง โฉมงามกับเจ้าชายอสูร (Beauty 

and the Beast) นอกจากน้ี เม่ือแสดงเปียโน ลิเบอราชี (Liberace) นักดนตรีชาวอเมริกัน มักตั้งเชิงเทียนไว้บนเปียโนหลังใหญ่  

ส่วนในภาพยนตร์เรื่อง บุลเดอแรม (Bull Durham) นั้น ขณะประชุมกันเป็นการรีบด่วนระหว่างแข่งขันเบสบอล ตัวละครชื่อ แลร์รี (Larry) 

ซึ่งโรเบิร์ต วอห์ล (Robert Wuhl) แสดง ก็ได้แนะน�าให้ใช้เชิงเทียนเป็นขันหมาก

ประเภทของเครื่องส�าอาง

จากการวเิคราะห์ความเส่ียงและประเมนิความปลอดภยัของผลติภณัฑ์เครือ่งส�าอางแล้ว ได้จดัแบ่งเครือ่งส�าอางออกเป็น 3 ประเภท 

คือ 

เครื่องส�าอางควบคุมพิเศษ เป็นเครื่องส�าอางที่มีความเสี่ยงสูงต่อการเกิดอันตรายกับผู้บริโภค เนื่องจากพิษภัยหรือจากเคมีภัณฑ์ 

ที่เป็นส่วนผสม การก�ากับดูแลจึงเข้มงวดที่สุด ด้วยการให้มาขึ้นทะเบียนต�ารับ เมื่อได้รับใบส�าคัญการขึ้นทะเบียนต�ารับเครื่องส�าอางควบคุม

พิเศษเรียบร้อยแล้ว จึงจะผลิตหรือน�าเข้ามาจ�าหน่ายได้ ให้สังเกต เลขทะเบียนในกรอบ อย. อย่างเครื่องส�าอางควบคุมพิเศษ ได้แก่ ยาสีฟัน 

น�้ายาบ้วนปาก ไหมขัดฟันที่มีส่วนผสมของ ฟลูออไรด์ น�้ายาบ้วนปาก

เครื่องส�าอางควบคุม เป็นเครื่องส�าอางที่มีผลกระทบ หรือมีความเสี่ยงต่อการเกิดอันตรายบ้าง การก�ากับดูแลจึงไม่เข้มงวดเท่า

เครือ่งส�าอางควบคมุพเิศษ ผูป้ระกอบธรุกจิเพยีงมาแจ้งรายละเอยีดต่อหน่วยงานของรฐั ภายในเวลาไม่น้อยกว่า 15 วนั ก่อนผลติหรอืน�าเข้า

มาจ�าหน่ายในราชอาณาจักร ดังนั้นเครื่องส�าอางควบคุม จะไม่มีเลขทะเบียนในกรอบ อย. ก�าหนดเครื่องส�าอางควบคุม มี 2 ลักษณะ คือ 2.1 

ก�าหนดประเภทของเครื่องส�าอาง 4 ประเภท เป็นเครื่องส�าอางควบคุม ได้แก่ ผ้าอนามัย ทั้งชนิดแผ่น และชนิดสอด ผ้าเย็นหรือกระดาษใน

ภาชนะบรรจุที่ปิด แป้งฝุ่นโรยตัว แป้งน�้า 2.2 ก�าหนดสารควบคุม ดังนั้นเครื่องส�าอางที่มีส่วนผสมของสารควบคุม จะจัดเป็นเครื่องส�าอาง

ควบคุม 

เครื่องส�าอางทั่วไป ได้แก่เครื่องส�าอางที่ไม่มีส่วนผสมของสารควบคุมพิเศษ หรือสารควบคุม ดังนั้นเครื่องส�าอางทั่วไปจะไม่มีเลข

ทะเบยีนในกรอบ อย. แต่มข้ีอก�าหนดในการผลติหรอืน�าเข้า ดงันี ้3.1 เครือ่งส�าอางท่ีผลติในประเทศ สามารถผลติได้โดยไม่ต้องมาแจ้งกับอย. 

เพยีงแต่จดัท�าฉลากภาษาไทย ให้มข้ีอความอนัจ�าเป็น ครบถ้วน ชดัเจน (ส่วนข้อความอืน่ๆบนฉลากต้องเป็นความจรงิและมเีอกสารหลกัฐาน

พร้อมที่จะพิสูจน์ได้) 3.2 เครื่องส�าอางที่น�าเข้ามาจากต่างประเทศ ต้องส่งมอบหลักฐานประกอบการ น�าเข้า และจัดท�าฉลากภาษาไทยให้มี

ข้อความอันจ�าเป็นให้ ครบถ้วนภายใน 30 วัน หลังจากได้รับการตรวจปล่อยให้น�าเข้าฯ 

กลีเซอรีล

กลีเซอรีน (Glycerin) หรือ กลีเซอรอล (Glycerol) เป็นของเหลวที่ไม่มีสี มีความหนืด และมีรสหวาน สูตรทางเคมี C3H8O3 

สามารถละลายน�้าได้ดีในแอลกอฮอล์และน�้า แต่ไม่ละลายในไขมันได้ เนื่องจากกลีเซอรีน มีคุณสมบัติเคมีที่หลากหลาย จึงสามารถน�าไปใช้
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เป็นสารตั้งต้นในการสังเคราะห์สารเคมีอื่น ๆ  ได้ เป็นตัวช่วยในกระบวนการผลิตเครื่องส�าอาง ผลิตภัณฑ์ในห้องน�้าและสุขอนามัยส่วนบุคคล 

อาหาร ยาสีฟัน ยาสระผม และนิยมใช้มากในอุตสาหกรรมสบู่ เพราะกลีเซอรีนเป็นส่วนช่วยหล่อลื่นเหมือน มอยซ์เจอร์ไรเซอร์ เพื่อปกป้อง

ผิวไม่ให้แห้งและดูดซับความชื้นเมื่อสัมผัสกับอากาศซึ่งจะท�าให้รู้สึกว่าผิวมีความชุ่มชื้น อ่อนโยนต่อผิว ขจัดความสกปรกที่ฝังแน่น ไม่ท�าให้

อุดตันรูขุมขน รวมทั้งปลอดภัยต่อผิวหนังใช้ จึงนิยมน�ามาใช้เป็นส่วนประกอบของผลิตภัณฑ์ที่ต้องการความนุ่ม ความยืดหยุ่น และเป็นครีม 

เช่น อุตสาหกรรมพลาสติกเพื่อให้มีความอ่อนตัว และยืดหยุ่นได้ดีใช้เป็นส่วนผสมของผลิตภัณฑ์เพื่อท�าหน้าท่ีเป็น Thickening agent  

หรือ Bodying agent เพราะสามารถให้ความหนดืได้ด ีใช้เป็นส่วนผสมส�าหรบัผลติภณัฑ์เพือ่รกัษาความชุม่ชืน้ เช่น น�า้ยาบ้วนปาก, ยาสฟัีน, 

สบู่ เป็นต้น ใช้เป็นส่วนผสมในผลิตภัณฑ์เครื่องส�าอาง เป็นสารอิมัลชัน (Emulsion) ในผลิตภัณฑ์ครีม และเป็นสารที่ท�าหน้ารักษาความชุ่ม

ชื้นทั้งในส่วนผสมของผลิตภัณฑ์แก่ผิว

การบรรจุกระป๋องสเปรย์

การผลิตสินค้าบรรจุกระป๋องสเปรย์จะบรรจุสาร 2 ชนิดคือ ผลิตภัณฑ์ (product) เช่น 2 สารขับดันเป็นสารที่ท�าหน้าที่ผลักดัน

ผลิตภัณฑ์ออกจากกระป๋อง สียาระงับกลิ่นกาย ยาฆ่าแมลง ฯลฯ ซึ่งผลิตภัณฑ์ ต้องมีจุดเดือดสูงกว่าอุณหภูมิห้อง และสารขับดันวิธีท�าให้

ของเหลวถูกฉีดพ่นออกมาจากกระป๋อง มี 2 วิธีวิธีแรกใช้การอัดก๊าซความดันสูงลงในกระป๋อง โดยตรง ดังนั้นสารขับดันจะยังคงสถานะก๊าซ

ในกระป๋อง เมื่อผู้ใช้กดหัวฉีดลงเพื่อเปิดวาล์ว ก๊าซความดันสูงใน กระป๋องจะดันผลิตภัณฑ์ให้ไหลขึ้นไปตามท่อพลาสติก ขนาดเล็ก ผ่านปาก

หัวฉีด และพุ่งกระจายตัวออกเป็นละอองฝอย การอัดสารขับดันซึ่งอยู่ในสถานะก๊าซ ณ อุณหภูมิห้อง ด้วยความดันสูงให้เป็นของเหลวก่อน

บรรจุกระป๋องสเปรย์ ซึ่งก๊าซที่ถูกอัดจนกลาย เป็นของเหลวนี้เรียกว่า ก๊าซของเหลว (liquid gas) และด้วยเหตุที่กระป๋องเป็นภาชนะปิดไม่มี

พื้นที่ว่างสินค้าที่ฉีดออกมาแล้วมีลักษณะเนื้อโฟม เช่น วิปครีม ครีมโกนหนวด ระหว่างการฉีดผลิตภัณฑ์ สารขับดันที่ละลายอยู่ในผลิตภัณฑ์

จะขยายตัวกลายเป็นก๊าซ ซึ่งช่วยให้ผลิตภัณฑ์แตกตัวเป็นละอองละเอียดขึ้น อย่างไร ก็ตามสินค้าบรรจุกระป๋องสเปรย์หลายชนิด เมื่อผู้ใช้

กดหัวฉีด สารขับดันจะเปลี่ยนสถานะกลายเป็นฟอง ก๊าซแทรกอยู่ในเนื้อผลิตภัณฑ์ ช่วยให้ผลิตภัณฑ์ที่ถูก ฉีดออกมามีลักษณะเป็นเนื้อโฟม

กระบวนการ/วิธีการด�าเนินงาน/วิธีการวิจัย 

การพัฒนาโลชั่นบ�ารุงผิวเสริมสารสกัดเมล็ดมะละกอ มีขั้นตอนดังนี้ 

 น�าเมล็ดมะละกอสุก บดให้ละเอียด แช่ในสารละลายเอทิลแอลกอฮอล์ ในภาชนะที่ปิดสนิท ทิ้งไว้ 7 วัน กรองเอาส่วนน�้า  

แล้วบบีสารละลายออกจากกาก น�าไประเหยเอทลิแอลกอฮอล์ออก หลงัจากนัน้น�าไปหมนุเหวีย่งเพือ่แยกตะกอนออกจากสารละลาย น�าสาร

สกัดเมล็ดมะละกอที่ได้ผสมกับสารสร้างเนื้อครีม (Base) กลีเซอรีน ตามปริมาณ ที่ก�าหนดในสูตร กวนส่วนผสมทั้งหมดให้เป็นเนื้อเดียวกัน 

หลังจากนั้นน�าส่วนเนื้อโลชั่นที่ได้บรรจุในกระป๋องสเปรย์ โดยผ่านการอัดด้วยเครื่องอัดกระป๋องสเปรย์

 ศึกษาประสิทธิภาพการใช้งานของโลชั่นบ�ารุงผิวเสริมสารสกัดเมล็ดมะละกอ น�าโลช่ันบ�ารุงผิวเสริมสารสกัดเมล็ดมะละกอ 

ที่ได้จากการหาสูตรที่เหมาะสม ท�าการศึกษาประสิทธิภาพ โดยการทดลองใช้ผลิตภัณฑ์กับผิวกาย 2 แบบ ได้แก่ แบบผิวแห้ง กับ แบบผิวมัน 

 ศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้ที่กลุ่มตัวอย่างที่มีต่อโลช่ันบ�ารุงผิวเสริมสารสกัดเมล็ดมะละกอ โดยให้กลุ่มตัวอย่างทดลองใช้

โลชั่นบ�ารุงผิวเสริมสารสกัดเมล็ดมะละกอ แบบพกพาสอบถามระดับความพึงพอใจของผู้ใช้หลังการใช้โลช่ันบ�ารุงผิวเสริมสารสกัดเมล็ด

มะละกอ น�าข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์หาค่าเฉลี่ย แล้วน�ามาเทียบกับเกณฑ์

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

 ประชากร ได้แก่ ครู บุคลากร นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยพณิชยการบางนา 

 กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ได้แก่ ครู บุคลากร นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยพณิชยการบางนา จ�านวน 100 คน โดยการคัดเลือกอย่าง

เจาะจง

เครื่องมือในการวิจัยและการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ คือ แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้ใช้กลุ่มตัวอย่างที่มีต่อโลช่ันบ�ารุง

ผิวเสริมสารสกัดเมล็ดมะละกอ จ�านวน 3 ตอน ตอนที่ 1 สภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม ตอนที่ 2 ความคิดเห็นต่อคุณภาพการใช้งานโลชั่น

บ�ารงุผวิเสรมิสารสกดัเมลด็มะละกอ และตอนที ่3 ข้อเสนอแนะ การหาคุณภาพแบบสอบถามความพงึพอใจของผู้ใช้กลุ่มตวัอย่างทีม่ต่ีอโลชัน่

บ�ารุงผิวเสริมสารสกัดเมล็ดมะละกอ ด�าเนินการหาค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อค�าถามและวัตถุประสงค์ (IOC = 0.87)

เก็บข้อมูลความพึงพอใจต่อคุณภาพการใช้งานผลิตภัณฑ์ ด�าเนินการโดยใช้กลุ่มตัวอย่างทดลองใช้และตอบแบบสอบถาม

การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติท่ีใช้ วิเคราะห์ความพึงพอใจของผู้ใช้กลุ่มตัวอย่างที่มีต่อโลชั่นบ�ารุงผิวเสริมสารสกัดเมล็ดมะละกอ 

โดยการหา ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เพื่อเทียบกับเกณฑ์ 
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ผลการด�าเนินงาน/ผลการวิจัย 

ผลการพัฒนาโลชั่นบ�ารุงผิวเสริมสารสกัดเมล็ดมะละกอ น�าเสนอผลการวิจัย ดังนี้

 ผลการศึกษาศึกษาสูตรที่เหมาะสมการท�าโลชั่นบ�ารุงผิวเสริมสารสกัดเมล็ดมะละกอ พบว่า สูตรท่ี 3 สามารถบ�ารุงผิว

ให้ผิวไม่แห้ง ไม่เป็นขุย มีความชุ่มช่ืน มีความเหมาะสมต่อการน�ามาใช้งานมากที่สุด รองลงมาคือสูตรที่ 2 ผิวแห้ง,ไม่เป็นขุย,ไม่ชุ่มชื่น

และน้อยที่สุดคือสูตรที่ 1 ผิวแห้ง,เป็นขุย,ไม่ชุ่มชื่น

 การเปรียบเทียบประสิทธิภาพ โลชั่นบ�ารุงผิวเสริมสารสกัดเมล็ดมะละกอ กับ โลชั่นบ�ารุงผิวแบบธรรมดา ปรากฏว่า เมื่อใช้

โลชัน่บ�ารุงผวิเสรมิสารสกัดเมลด็มะละกอ ผวิไม่แห้ง,ไม่เป็นขยุ,มคีวามชุ่มชืน่ และหลงัการใช้โลชัน่บ�ารงุผวิแบบธรรมดาปรากฏว่า ผวิแห้ง,เป็น

ขุย,ไม่ชุ่มชื้น ดังตารางที่ 2

ตารางที่ 1 แสดงผลการเปรียบเทียบประสิทธิภาพ การใช้งานโลชั่นบ�ารุงผิวเสริมสารสกัดเมล็ดมะละกอ กับโลชั่นบ�ารุงผิวแบบธรรมดา

ประเภทผิว ผลการเปรียบเทียบประสิทธิภาพ

โลชั่นบ�ารุงผิวแบบธรรมดา โลชั่นบ�ารุงผิวเสริมสารสกัดเมล็ดมะละกอ

ผิวแห้ง ผิวแห้ง,เป็นขุย,ไม่ชุ่มชื่น ผิวไม่แห้ง,ไม่เป็นขุย,มีความชุ่มชื่น

ผิวมัน  เป็นขุย,ไม่ชุ่มชื่น    ผิวไม่แห้ง,ไม่เป็นขุย,มีความชุ่มชื่น

 จากตารางที่ 2 การเปรียบเทียบประสิทธิภาพ โลช่ันบ�ารุงผิวเสริมสารสกัดเมล็ดมะละกอ กับ โลช่ันบ�ารุงผิวแบบธรรมดา 

ปรากฏว่า เมื่อใช้โลชั่นบ�ารุงผิวเสริมสารสกัดเมล็ดมะละกอ ผิวไม่แห้ง,ไม่เป็นขุย,มีความชุ่มชื่น และหลังการใช้โลชั่นบ�ารุงผิวแบบธรรมดา

ปรากฏว่า ผิวแห้ง,เป็นขุย,ไม่ชุ่มชื้น

รูปที่ 2 โลชั่นบ�ารุงผิวเสริมสารสกัดเมล็ดมะละกอ

 ผลการศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้กลุ่มตัวอย่างที่มีต่อโลช่ันบ�ารุงผิวเสริมสารสกัดเมล็ดมะละกอ เม่ือน�าโลช่ันบ�ารุงผิวเสริม

สารสกัดเมล็ดมะละกอ ไปให้กลุ่มตัวอย่าง จ�านวน 100 คน ทดลองใช้แล้วให้กลุ่มตัวอย่างท�าแบบสอบถามประเมินความพึงพอใจคุณภาพ

การใช้งานผลิตภัณฑ์ แสดงผลดังตารางที่ 2

ตารางที่ 2 ระดับความพึงพอใจของกลุ่มตัวอย่างต่อคุณภาพการใช้งาน โลชั่นบ�ารุงผิวเสริมสารสกัดเมล็ดมะละกอ

ข้อ ความพึงพอใจของกลุ่มตัวอย่างต่อคุณภาพการใช้งาน

 โลชั่นบ�ารุงผิวเสริมสารสกัดเมล็ดมะละกอ

S.D. ระดับความพึงพอใจ

1 ลักษณะรูปทรงของบรรจุภัณฑ์ 4.40 0.56 มาก

2 วัตถุดิบที่เป็นส่วนประกอบของผลิตภัณฑ์ 4.73 0.45 มากที่สุด

3 ความสามารถในการบ�ารุงผิว 4.63 0.56 มากที่สุด

4 สีสันของบรรจุผลิตภัณฑ์ 4.63 0.56 มากที่สุด

5 ความสวยงามของบรรจุภัณฑ์ 4.23 0.43 มาก

6 กลิ่นของผลิตภัณฑ์ 4.53 0.51 มากที่สุด

7 ความรู้สึกหลังใช้โลชั่นบ�ารุงผิวเสริมสารสกัดเมล็ดมะละกอ 4.50 0.50 มาก

เฉลี่ย 4.56 0.51 มากที่สุด
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 จากตารางที่ 2 การประเมินความพึงพอใจต่อคุณภาพการใช้งาน ในการใช้โลช่ันบ�ารุงผิวเสริมสารสกัดเมล็ดมะละกอ 

พบว่า ระดับความพึงพอใจของครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียนและนักศึกษา วิทยาลัยพณิชยการบางนา ปีการศึกษา 2563 ที่มีต่อโลชั่น

บ�ารุงผิวเสริมสารสกัดเมล็ดมะละกอ โดยภาพรวมมีระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณารายข้อพบว่า ข้อ 2 วัตถุดิบที่เป็น

ส่วนประกอบของผลิตภัณฑ์ มีความพึงพอใจสูงสุดอยู่ในระดับมากที่สุด รองลงมาได้แก่ ข้อ 3 ความสามารถในการบ�ารุงผิว, ข้อ 4 สีสันของ

ผลติภณัฑ์ มคีวามพงึพอใจอยูใ่นระดบัมากทีส่ดุ , ข้อ 6 กลิน่ของผลติภณัฑ์ มคีวามพึงพอใจอยูใ่นระดบัมากทีส่ดุ ข้อ 7 ความรูส้กึหลงัใช้โลชัน่

บ�ารุงผิวเสริมสารสกัดเมล็ดมะละกอ มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก และ ข้อ 1 ลักษณะรูปทรงของบรรจุภัณฑ์ มีความพึงพอใจอยู่ในระดับ

มาก ข้อที่มีค่าเฉลี่ยต�่าสุดคือ ข้อ 5 ความสวยงามของบรรจุภัณฑ์ 

อภิปรายผล สรุปและข้อเสนอแนะ 

สรุปผล

 สูตรที่ 3 ประกอบด้วย สารสร้างเนื้อครีม 300 กรัม กลีเซอรีน 300 กรัม สารสกัดเมล็ดมะละกอ 300 มิลลิลิตร เป็นสูตรที่

เหมาะสมส�าหรับการท�าโลชั่นบ�ารุงผิวเสริมสารสกัดเมล็ดมะละกอ

 สภาพผิว ทั้ง 2 แบบ ได้แก่ แบบผิวแห้ง และแบบผิวมันหลังใช้โลชั่นบ�ารุงผิวเสริมสารสกัดเมล็ดมะละกอ ปรากฏว่า สภาพผิว

ทั้ง 2 แบบ นั้นไม่แห้ง ไม่เป็นขุย มีความชุ่มชื่น 

 ประสิทธิภาพการใช้งานโลชั่นบ�ารุงผิวเสริมสารสกัดเมล็ดมะละกอ ปรากฏว่า สามารถท�าให้ ผิวไม่แห้ง ไม่เป็นขุย มีความชุ่ม

ชื่น โลชั่นบ�ารุงผิวแบบธรรมดา ผิวไม่ชุ่มชื่น 

 กลุม่ตวัอย่างมรีะดบัความพงึพอใจต่อโลชัน่บ�ารงุผวิเสรมิสารสกดัเมลด็มะละกอ อยูใ่นระดบัมากท่ีสดุ เมือ่พจิารณารายข้อพบ

ว่า ข้อ 2 วัตถุดิบที่เป็นส่วนประกอบของผลิตภัณฑ์ มีความพึงพอใจสูงสุดอยู่ในระดับมากที่สุด รองลงมาได้แก่ ข้อ 3 ความสามารถในการ

บ�ารุงผิว , ข้อ 4 สีสันของผลิตภัณฑ์ มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก, ข้อ 6 กลิ่นของผลิตภัณฑ์ มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด  

ข้อ 7 ความรู้สึกหลังใช้โลชั่นบ�ารุงผิวเสริมสารสกัดเมล็ดมะละกอ มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก และ ข้อ 1 ลักษณะรูปทรงของบรรจุภัณฑ์ 

มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ข้อที่มีค่าเฉลี่ยต�่าสุดคือ ข้อ 5 ความสวยงามของบรรจุภัณฑ์ 

อภิปรายผลการทดลอง

 สตูรโลชัน่บ�ารงุผวิเสรมิสารสกดัเมลด็มะละกอ ทีเ่หมาะสมต่อการใช้งาน คอื สตูรที ่3 น�า้สกดัจากเมลโ็มะละกอ (ปรมิาณ 300 

มลิลลิติร) เนือ่งจากสตูรดงักล่าวสามารถท�าให้ผวิไม่แห้ง ไม่เป็นขยุ มคีวามชุ่มช้ืน ซึง่เป็นคุณสมบตัทิีส่�าคัญของผลิตภัณฑ์ประเภทนี ้เนือ่งจาก

สูตรที่ 3 มีความเข้มข้นของน�้าสกัดจากเมล็ดมะละกอ ในปริมาณที่มาก ท�าให้ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพสูงในการช่วยบ�ารุงผิว ท�าให้ผิวชุ่มชื่น

 สภาพผิว ท้ัง 2 แบบ ได้แก่ แบบผิวแห้ง และแบบผิวมัน หลังใช้โลชั่นบ�ารุงผิวเสริมสารสกัดเมล็ดมะละกอ ปรากฏว่า 

สภาพผิวทั้ง 2 แบบ นั้นสามารถท�าให้ผิวไม่แห้ง ไม่เป็นขุย มีความชุ่มชื่น สรุปได้ว่าโลชั่นบ�ารุงผิวเสริมสารสกัดเมล็ดมะละกอ มีประสิทธิภาพ

ในบ�ารุงผิวทุกสภาพผิว

 ประสิทธิภาพการใช้โลชั่นบ�ารุงผิวเสริมสารสกัดเมล็ดมะละกอ ปรากฏว่าสามารถ ท�าให้ ผิวไม่แห้ง ไม่เป็นขุย มีความชุ่มชื่น 

เนื่องจากมีผลิตภัณฑ์มีส่วนผสมของสารสกัดจากเมล็ดมะละกอ ช่วยในการบ�ารุงผิว

 ความพึงพอใจของกลุ่มตัวอย่างที่ใช้โลชั่นบ�ารุงผิวเสริมสารสกัดเมล็ดมะละกอ ในด้านลักษณะรูปทรงของบรรจุภัณฑ์ วัตถุดิบ

ทีเ่ป็นส่วนประกอบของโลช่ันบ�ารงุผวิเสรมิสารสกดัเมลด็มะละกอ ความสามารถในการบ�ารงุผวิ สสีนัของผลติภณัฑ์ ความสวยงาม ของบรรจุ

ภัณฑ์ กลิ่นของผลิตภัณฑ์ ความรู้สึกหลังใช้ผิวโลชั่นบ�ารุงผิวเสริมสารสกัดเมล็ดมะละกอ พบว่าความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด ทั้งนี้อาจ

เนือ่งมากจากโลชัน่บ�ารงุผวิเสรมิสารสกดัเมลด็มะละกอท่ีผลิตข้ึนมานัน้เป็นผลิตภัณฑ์ทีผ่ลิตจากวัตถดุบิทางธรรมชาต ิมใีนท้องถิน่และสามารถ

บ�ารุงผิวได้ 

ข้อเสนอแนะในการน�าผลการวิจัยไปใช้

ในการใช้ผลิตภัณฑ์ ควรใช้ตามคู่มือวิธีการใช้งาน เพราะจะท�าให้ผลิตภัณฑ์สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ข้อเสนอแนะในการท�าวิจัยครั้งต่อไป 

 1.  ควรน�าโลชั่นบ�ารุงผิวเสริมสารสกัดเมล็ดมะละกอ ที่ผลิตขึ้นน�าไปให้ผู้ทดลองภายนอกสถานศึกษาใช้  

 2.  ควรศึกษาวัตถุดิบจากธรรมชาติท่ีมีในท้องถ่ินที่มีคุณสมบัติใกล้เคียงกันน�ามาท�าเป็นผลิตภัณฑ์เพื่อเพิ่มมูลค่าเพิ่มให้กับ

ชุมชน
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การพัฒนาผลิตภัณฑ์ลบรอยเปื้อนจากมะม่วงหาวมะนาวโห่แบบพกพา

 The Development of Carissa Cleaning Stick

รุ่งนภา ทิพย์สุวรรณ1

Roongnapa Thipsuwan 1

วิทยาลัยพณิชยการบางนา สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพ1

บทคัดย่อ 

การวิจัยในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาสูตรที่เหมาะสมในการท�าผลิตภัณฑ์ลบรอยเปื้อนจากมะม่วงหาวมะนาวโห่แบบพกพา 

2) เพื่อศึกษาประสิทธิภาพการการใช้งานของผลิตภัณฑ์ และ 3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้กลุ่มอย่างที่มีต่อผลิตภัณฑ์ กลุ่มตัวอย่าง 

ได้แก่ ได้แก่ ครู บุคลากร นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยพณิชยการบางนา จ�านวน 100 คน ได้มาโดยการเลือกอย่างเจาะจง เครื่องมือมี่ใช้ใน

การวิจัยแบบสอบถามความพึงพอใจ สถิติที่ใช้ในการวิจัยเป็น ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน

ผลการวิจัย พบว่า 1) สูตรที่ประกอบด้วย สบู่ซักผ้า 300 กรัม เบคกิ้งโซดา 300 กรัม น�้ามะม่วงหาวมะนาวโห่ 300 มิลลิลิตร 

เป็นสูตรที่เหมาะสมส�าหรับการท�าผลิตภัณฑ์ 2) คราบรอยเปื้อนทั้ง 4 ชนิด ได้แก่ คราบซอสพริก กาแฟ อาหาร (ผัดฉ่า) ลิปสติก 

หลังใช้ผลิตภัณฑ์ลบรอยเปื้อนจากมะม่วงหาวมะนาวโห่แบบพกพา ปรากฏว่า คราบรอยเปื้อนจากซอสพริก กาแฟ อาหาร (ผัดฉ่า) นั้นจาง

ไปโดยไม่ทิง้คราบทีฝั่งในเนือ้ผ้า ส่วนคราบรอยเป้ือน ลปิสตกิ ยงัมสีีของลิปสตกิค่อนข้างจางตดิอยูท่ีเ่นือ้ผ้า 3) ความพงึพอใจของกลุม่ตวัอย่าง

ที่ใช้ผลิตภัณฑ์ลบรอยเปื้อนจากมะม่วงหาวมะนาวโห่แบบพกพาโดยเฉลี่ย ความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด

ค�าส�าคัญ: ผลิตภัณฑ์ลบรอยเปื้อน มะม่วงหาวมะนาวโห่

Abstract 

The purposes of this study were: 1) to find out the suitable method to make the Carissa cleaning stick.  

2) to study the efficiency of Carissa fruit cleaning stick; 3) to explore the satisfy of the sample group that used Carissa  

cleansing stick. The samples consisted of 100 in Bangna Commercial College were teachers, staff and students.  

The tools were used in the research of satisfaction questionnaires. The statistics used in this research are percentage, 

mean and standard deviation. The results of the study were as follows : 1) The suitable methods of making the  

product concluded laundry soap 300 grams, baking soda 300 grams, Carissa juice 300 grams. 2) There were four stains 

of experiment that were chili sauce stain, coffee stain, spicy stir fry stain and lipstick stain. After using the product with 

the stains found that chili sauce stain, coffee stain, coffee stain and spicy stir fry stain were disappear. The stain of 

lipstick was least in the clothes. 3) The satisfied average of the sample group that used the product was the most 

satisfied.

Keywords : Cleaning Stick Carissa fruit

บทน�า 

ปัจจุบันสารซักฟอกหรือสารท�าความสะอาด ที่ใช้ส�าหรับการซักผ้าและท�าความสะอาดเครื่องใช้ในบ้าน มีอยู่หลายประเภท ขึ้นอยู่

กบัจุดประสงค์ของการท�าความสะอาดเครือ่งใช้หรอืเสือ้ผ้าชนดิใดบ้าง หรอืลกัษณะของความสกปรกหรอืคราบเป้ือนทีเ่กิดขึน้กบัสิง่ของเครือ่ง

ใช้หรอืเส้ือผ้าทีส่วมใส่ โดยปกตเิราจะซกัผ้าหรอืท�าความสะอาดขจดัคราบสกปรกทีต่ดิกบัเสือ้ผ้าทีบ้่าน อาจจะท�าให้คราบสกปรกนัน้ตดิแน่น

หรอืฝังลกึกบัเส้นใยผ้า ผลติภัณฑ์ลบคราบเป้ือนในปัจจบุนั มกีระบวนการผลติโดยใช้กระบวนการทางเคมซีึง่มส่ีวนผสมประกอบด้วยสารเคมี 

ได้แก่ สารจ�าพวก ลดแรงตึงผิว สารฟอกขาว ฟีนอล (Phcnncl) เครซอล (Cresol) คลอรอกซ์ (Chlorox) ด่างทับทิม (KMnO
4
) ซึ่งสารบาง

ตัวเหล่านี้อาจส่งผลกระทบต่อการแพ้สารของร่างกาย และส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ดังเช่น สารฟีนอล ที่เกิดจากการระบายของเสียจาก

ภาคอตุสาหกรรมสูส่ภาพแวดล้อม หากมกีารปนเป้ือนจะท�าให้เกดิอนัตรายต่อคน สตัว์ ระบบนเิวศ และสิง่แวดล้อม และเมือ่ได้รบัสารฟีนอล
1 วิทยาลัยพณิชยกสนบางนา การพัฒนาโลชั่นบ�ารุงผิวเสริมสารสกัดเมล็ดมะละกอ, E-mailjudyroong@gmail.com 
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เป็นเวลานานจนเกิดการสะสมในร่างกายระยะยาวแล้วเริ่มปรากฏอาการ เช่น ท้องร่วง เบื่ออาหาร ตับวาย และอาจก่อให้เกิดโรคมะเร็ง 

จากการศึกษาข้อมูลเก่ียวกับสมบัติของสารก�าจัดคราบรอยเปื้อนที่ได้จากธรรมชาตินั้น พบว่า กรดซิตริก ซ่ึงพบได้ในผลไม้ที่มีรส

เปรี้ยว มีคุณสมบัติที่สามารถใช้ประโยชน์ได้ในหลายอย่าง นิยมใช้ในอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม เพื่อเป็นสารให้กลิ่น รส ในผลิตภัณฑ์

อาหาร ส่วนการใช้ประโยชน์ในด้านการท�าความสะอาด กรดซิตริกมีคุณสมบัติแก้น�้ากระด้าง ซ่ึงกรดซิตริกจะจับกับโลหะหนักในน�้า

โดยกระบวนการแลกเปลี่ยน อิออนกลายเป็นตะกอน Citric Complex นอกจากนี้ กรดซิตริกยังมีคุณสมบัติในการขัดคราบสนิม และคราบ

สกปรกที่พื้นและผนัง มีสมบัติเด่นในการขจัดคราบสกปรกและคราบสนิมเหล็ก คุณสมบัติดังกล่าว จึงนิยมน�ามาใช้ในการท�าสบู่ น�้ายาล้าง

จาน และผลิตภัณฑ์ท�าความสะอาด 

คณะผูจ้ดัท�าจงึมแีนวคดิในการจดัท�าผลติภณัฑ์ลบรอยเป้ือนหรอืคราบสกปรกบนเสือ้ผ้าแบบพกพา โดยใช้ส่วนผสมกรดซติรกิของ

ผลไม้ทีม่รีสเปรีย้วจากธรรมชาตเิป็นส่วนประกอบ คอื มะม่วงหาวมะนาวโห่ ซึง่ในชมุชนทีอ่ยูอ่าศยัมกีารปลกูต้นมะม่วงหาวมะนาวโห่ไว้อย่าง

แพร่หลาย ด้วยเหตุคณะผูจั้ดท�าจงึสนใจทีจ่ะน�าผลมะม่วงหาวมะนาวโห่ มาแปรรปูเป็นส่วนผสมในการท�าผลติภณัฑ์ลบรอยเป้ือนจากมะม่วง

หาวมะนาวโห่แบบพกพา เป็นการช่วยเพิ่มมูลค่าให้กับมะม่วงหาวมะนาวโห่ ท�าให้คนไทยหันกลับมาสนใจรู้จักและนิยมมะนาวโห่มากขึ้น

จนสามารถผลักดันให้มะนาวโห่กลายเป็นพืชเศรษฐกิจในอนาคตต่อไป

การทบทวนวรรณกรรม 

การวจิยั เรือ่ง การพฒันาผลติภณัฑ์ลบรอยเป้ือนจากมะม่วงหาวมะนาวโห่แบบพกพา ได้ศกึษาแนวคดิ ทฤษฎ ีและเอกสารท่ีเกีย่วข้อง 

เพื่อเป็นพื้นฐานและแนวทางในการศึกษา โดยมีสาระส�าคัญ ดังนี้

  มะม่วงหาวมะนาวโห่

 สารซักฟอก และ สารท�าความสะอาด 

 กรดซิตริก

  โซเดียมไบคาร์บอเนต

มะม่วงหาวมะนาวโห่

รูปที่ 1 มะม่วงหาวมะนาวโห่

ที่มา : www.medthai.com

ชื่อวิทยาศาสตร์ : Carissa carandas L. วงศ์ : APOCYNACEAE ชื่อสามัญ : Carunda, Christ’s Thorn ชื่ออื่น ต้นหนามแดง 

(ภาคกลาง) มะนาวไม่รู้โห่ (ภาคกลาง) มะนาวโห่ (ภาคใต้) หนามขี้แฮด (เชียงใหม่)ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ ลักษณะทั่วไป : ไม้พุ่มขนาด

กลาง ล�าต้นตั้งตรง แตกกิ่งก้านจ�านวนมาก ล�าต้นและกิ่งก้านมีหนามแหลมยาว 2-4 เซนติเมตร ทุกส่วนของต้นมีน�้ายางสีขาว ใบ : ใบเดี่ยว 

เรียงตรงข้าม ใบรูปไข่ กว้าง 2-4 เซนติเมตร ยาว 4-9 เซนติเมตร ปลายใบมนเว้าตื้น โคนใบมน ขอบใบเรียบ ผล : ผลสดแบบมีเนื้อ ทรงกลม

รี ผลอ่อนสีขาวอมชมพูและมีน�้ายางมาก ผลสุกสีม่วงด�า มีเมล็ดจ�านวนมาก สีน�้าตาล

สารซักฟอก และ สารท�าความสะอาด

สารซักฟอก และสารท�าความสะอาดสามารถแบ่งออกได้ 3 ประเภทคอื 1. สารซกัฟอกเส้ือผ้า ทีใ่ช้กบัเครือ่งซักผ้า ได้แก่ สบู ่(soap) 

ผงซักฟอก (Synthetic detergent) น�้ายาซักแห้ง (Dry cleaning solution) 2. สารลบรอยเปื้อนเสื้อผ้า ได้แก่ ตัวท�าละลายรอยเปื้อนที่ไม่มี

ไขมัน ตัวท�าละลายรอยเปื้อนท่ีมีไขมัน สารซักฟอกเสื้อผ้า ท่ีใช้กับเครื่องซักผ้าสารซักฟอกที่ท�าหน้าที่ช่วยก�าจัดคราบสกปรกในการซักล้าง 

มักรวมเรียกว่า Detergent ในส่วนที่สิ่งสกปรกเปรอะเปื้อนเสื้อผ้า ถ้วยจาน คราบสกปรก จะถูกก�าจัดออกด้วยการซักล้าง ซึ่งต้องอาศัยน�้า 

สารซักฟอก แรงขยี้ หรือการขัดถู แต่สวนมากคราบสกปรกมักมีสารไขมันปนอยู่ จึงต้องอาศัยสารซักฟอกเข้าช่วย สารเคมีที่ใช้ในการซักล้าง 
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ท�าหน้าที่ 2 ส่วนคือ ส่วนที่ดึงดูดน�้าได้ (Hydrophilic group) และส่วนที่ไม่ดูดน�้า แต่ชอบดึงดูดไขมัน (Hydrophobic หรือ oleophilic 

group) เมือ่ผวิหน้าของผ้าหรอืภาชนะทีม่สีิง่สกปรกเปรอะเป้ือนมไีขมนัตดิอยูจ่ะมแีรงตงึผวิสูง น�า้ไม่สามารถซ่ึงผ่านเข้าไป ท�าให้เปียกได้และ

ไม่สามารถก�าจัดคราบสกปรกออกได้โดยง่าย สารซักฟอกจะช่วยลดแรงตึงผิวทั้งส่วนที่เป็นน�้าและไขมัน โดยแทรกผ่านส่ิงสกปรกเข้าไป 

เพือ่การซกัล้าง ขบวนการซกัล้างจะเป็นไปอย่างรวดเรว็หากมกีารขยี ้เขย่า หรอืขดัถรู่วมด้วยขบวนการนีเ้กดิขึน้เพราะโมเลกลุของสารซกัฟอก 

เช่น สบู่ ผงซักฟอก ใช้ส่วนHydrophobic ดึงดูดคราบสกปรกที่เป็นไขมันขณะเดียวกันก็ใช้ส่วนที่เป็น Hydrophobic จับกับโมเลกุลน�้าที่อยู่

รอบๆ สิง่สกปรก เพือ่ดงึดดูสิง่สกปรกให้หลดุออกจากเสือ้ผ้าหรอืภาชนะ แล้วแขวนลอยอยูใ่นน�า้ โดยไม่ย้อนกลบัไปตกค้างทีผ้่าอกีฉะนัน้สาร

ซักฟอกจึงท�าหน้าที่ที่ผิวหน้าของผ้าหรือภาชนะที่สกปรก จึงเรียกได้ว่าเป็น สาร Surface active agent หรือเรียกว่า “Surfactant”

กรดซิตริก

กรดซิตริกเป็นกรดอ่อนใช้ประโยชน์เพื่อการถนอมอาหารโดยมีบทบาทส�าคัญ ในการเพิ่มรสชาติให้กับอาหารให้มีรสเปรี้ยว  

และมีกลิ่นหอมชวนรับประทาน ได้รับการยอมรับโดยทั่วไปว่ามีความปลอดภัยในการบริโภค สามารถเติมลงไปในอาหารโดยไม่เกิดอันตราย 

และสามารถย่อยสลายได้ง่ายและไม่เป็นพิษต่อส่งแวดล้อม กรดซิตริกพบได้ตามธรรมชาติโดยทั่วไปในผักและผลไม้ที่มีรสเปรี้ยว โดยเฉพาะ

พืชตระกูลมะนาว สัปปะรด และส้ม ส่วนใหญ่กรดซิติกถูกน�าไปใช้ในอุตสาหกรรมเครื่องดื่มอยู่ที่ร้อยละ 50 ใช้ในอุตสาหกรรมอาหารแปรรูป

ร้อยละ 20 ใช้ในอุตสาหกรรมซักฟอกและทาความสะอาดร้อยละ 20 และใช้ในอุตสาหกรรมเครื่องส�าอางร้อยละ 10 กรดซิตริกมีคุณสมบัติ

ทีส่ามารถใช้ประโยชน์ได้ในหลายทาง นยิมใช้ในอุตสาหกรรมอาหารและเครือ่งดืม่ เพือ่เป็นสารให้กล่ิน รส ในผลติภณัฑ์อาหารแปรรปู นอกจาก

นั้นยังใช้เป็นสารลดความฝาด ลดการตกผลึกของน้าผลไม้ และสามารถควบคุมระดับค่า pH ในผลิตภัณฑ์อาหารทาให้จุลินทรีย์ที่เป็นโทษไม่

สามารถเติบโตได้ จึงเป็นที่นิยมใช้เพื่อการถนอมอาหารและเครื่องดื่ม กรดซิตริกยังมีคุณสมบัติแก้น้ากระด้าง โดยกรดซิตริกจะจับกับโลหะ

หนัก ในน�้าโดยกระบวนการแลกเปลี่ยนอิออน กลายเป็นตะกอน Citric Complex ด้วยคุณสมบัติดังกล่าว จึงนิยมนามาใช้ในการท�าสบู่ และ

น�า้ยาล้างจาน และกรดซิตรกิยงัมคีณุสมบตัใินการขดัคราบสนมิ และคราบสกปรกทีพ่ืน้และผนงั จงึนยิมน�ามาใช้ขัดสนมิในอปุกรณ์วสัดเุหลก็

ในภาคอุตสาหกรรมต่าง ๆ ด้วย การผลิตกรดซิตริกจากมะนาว

โซเดียมไบคาร์บอเนต

อังกฤษ:Sodium bicarbonate) (NaHCO3), หรือโซเดียมไฮโดรเจนคาร์บอเนตรู้จักทั่วไปในชื่อ เบคกิ้งโซดา และ ไบคาร์บอเนต

ออฟโซดามีลักษณะเป็นผลึกสีขาวที่ละลายน�้า ได้ดีมีความเป็นด่างเล็กน้อย สารนี้จะสลายตัวได้เมื่อได้รับความร้อน มีค่าเป็นด่าง และมีข้อ

เสียคือจะมีสารตกค้าง ถ้าใช้มากเกินไปจะท�าให้เกิดรสเฝือนได้ แต่สามารถแก้ไขได้โดยเติมกรดลงไปในสูตรขนมอาหารลงไปเพ่ือท�าให้สาร

ตกค้างหมดไปได้ ตัวอย่างเช่น การเติมนมเปรี้ยว หรือโยเกิร์ต เป็นต้น เบกกิ้งโซดารูปแบบนี้เราจะนิยมน�ามาใช้กับขนมที่มีโกโก้หรือกาแฟ

เป็นส่วนผสม เพราะท้ังโกโก้และกาแฟต่างก็มีค่าเป็นด่าง และเบกกิ้งโซดาก็มีค่าเป็นด่าง จึงท�าให้เข้ากันได้ดี ประโยชน์ของเบกกิ้งโซดา  

1. โซเดยีมไบคาร์บอเนตสามารถน�ามารบัประทานเพือ่ช่วยในการลดกรดในกระเพาะอาหารได้ 2. โซเดยีมไบคาร์บอเนตยงัน�าใช้ในการท�าความ

สะอาดสุขภัณฑ์ เครื่องครัวเรือนและเสื้อผ้า

กระบวนการ/วิธีการด�าเนินงาน/วิธีการวิจัย 

การพัฒนาผลิตภัณฑ์ลบรอยเปื้อนจากมะม่วงหาวมะนาวโห่แบบพกพา มีขั้นตอนดังนี้ 

ศกึษาสตูรทีเ่หมาะสมในการท�าผลติภณัฑ์ลบรอยเป้ือนจากมะม่วงหาวมะนาวโห่แบบพกพา มขีัน้ตอนในการศกึษา คือ น�าผลมะม่วง

หาวมะนาวโห่ดิบมาล้างท�าความสะอาด ผ่าครึ่งแล้วแคะเมล็ดออกแล้วเติมน�้าในอัตรา 1 ต่อ 1 น�ามาปันให้ละเอียดกรองเอากากออก  

น�าน�้ามะม่วงหาวมะนาวโห่ที่ได้ผสมกับสบู่ซักผ้า เบคกิ้งโซดา ตามปริมาณที่ก�าหนดในสูตร ดังตารางที่ 1 น�าส่วนผสมตั้งไฟอ่อน ๆ  จนสารทุก

อย่างละลายเป็นเนื้อเดียวกัน แล้วเทใส่พิมพ์ รอให้แข็งตัว
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ตารางที่ 1 ศึกษาสูตรในการท�าผลิตภัณฑ์ลบรอยเปื้อนจากมะม่วงหาวมะนาวโห่แบบพกพา

สูตร

ปริมาณส่วนผสม

สบู่ซักผ้า

(กรัม)

เบคกิ้งโซดา

(กรัม)

น�้ามะม่วงหาวมะนาวโห่

(มิลลิลิตร)

สูตรที่ 1

สูตรที่ 2

สูตรที่ 3

300

300

300

300

300

300

200

250

300

 ศึกษาประสิทธิภาพการใช้งานของผลิตภัณฑ์ลบรอยเปื้อนจากมะม่วงหาวมะนาวโห่แบบพกพา โดยการน�าผลิตภัณฑ์ลบรอย

เปื้อนจากมะม่วงหาวมะนาวโห่แบบพกพา ที่ได้จากการหาสูตรที่เหมาะสม ท�าการศึกษาประสิทธิภาพ โดยการทดลองใช้ผลิตภัณฑ์กับคราบ

รอยเปื้อน 4 ชนิด ได้แก่ คราบ ซอส กาแฟ อาหาร(ผัดฉ่า) และลิปสติก น�าผลิตภัณฑ์ลบรอยเปื้อนจากมะม่วงหาวมะนาวโห่แบบพกพา  

เปรียบเทียบประสิทธิภาพการใช้งานกับผลิตภัณฑ์ลบรอยเปื้อนแบบธรรมดา 

 ศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้ท่ีกลุ่มตัวอย่างท่ีมีต่อผลิตภัณฑ์ลบรอยเปื้อนจากมะม่วงหาวมะนาวโห่แบบพกพา โดยให้กลุ่ม

ตัวอย่างทดลองใช้ผลิตภัณฑ์ลบรอยเปื้อนจากมะม่วงหาวมะนาวโห่แบบพกพาสอบถามระดับความพึงพอใจของผู้ใช้หลังการใช้ผลิตภัณฑ์

ลบรอยเปื้อนจากมะม่วงหาวมะนาวโห่แบบพกพาน�าข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์หาค่าเฉลี่ย แล้วน�ามาเทียบกับเกณฑ์

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

 ประชากร ได้แก่ ครู บุคลากร นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยพณิชยการบางนา 

 กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ได้แก่ ครู บุคลากร นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยพณิชยการบางนา จ�านวน 100 คน โดยการคัดเลือกอย่าง

เจาะจง

เครื่องมือในการวิจัยและการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ คือ แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้ใช้กลุ่มตัวอย่างที่มีต่อผลิตภัณฑ์

ลบรอยเป้ือนจากมะม่วงหาวมะนาวโห่แบบพกพา จ�านวน 3 ตอน ตอนที ่1 สภาพของผูต้อบแบบสอบถาม ตอนที ่2 ความคดิเหน็ต่อคุณภาพ

การใช้งานผลิตภัณฑ์ลบรอยเปื้อนจากมะม่วงหาวมะนาวโห่แบบพกพา และตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะ การหาคุณภาพแบบสอบถามความพึง

พอใจของผู้ใช้กลุ่มตัวอย่างที่มีต่อผลิตภัณฑ์ลบรอยเปื้อนจากมะม่วงหาวมะนาวโห่แบบพกพา ด�าเนินการหาค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่าง

ข้อค�าถามและวัตถุประสงค์ (IOC = 0.87)

เก็บข้อมูลความพึงพอใจต่อคุณภาพการใช้งานผลิตภัณฑ์ ด�าเนินการโดยใช้กลุ่มตัวอย่างทดลองใช้และตอบแบบสอบถาม

การวเิคราะห์ข้อมลูและสถิตทิีใ่ช้ วเิคราะห์ความพงึพอใจของผูใ้ช้กลุม่ตวัอย่างทีม่ต่ีอผลติภณัฑ์ลบรอยเป้ือนจากมะม่วงหาวมะนาว

โห่แบบพกพา โดยการหา ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เพื่อเทียบกับเกณฑ์ 

ผลการด�าเนินงาน/ผลการวิจัย 

ผลการพัฒนาผลิตภัณฑ์ลบรอยเปื้อนจากมะม่วงหาวมะนาวโห่แบบพกพา น�าเสนอผลการวิจัย ดังนี้

 ผลการศกึษาศกึษาสตูรทีเ่หมาะสมการท�าผลติภณัฑ์ลบรอยเป้ือนจากมะม่วงหาวมะนาวโห่แบบพกพา พบว่า สตูรที ่3 สามารถ

ลบรอยเปื้อน โดยคราบรอยเปื้อนตกค้างมีสีจางและตัวผลิตภัณฑ์ไม่เกาะติดเป็นก้อนบนบริเวณเนื้อผ้า มีความเหมาะสมต่อการน�ามาใช้งาน

มากที่สุด รองลงมาคือสูตรท่ี 2 คราบรอยเปื้อนตกค้างมีสีจางลง และตัวผลิตภัณฑ์เป็นก้อนเกาะติดเนื้อผ้า และน้อยที่สุดคือสูตรที่ 1  

คราบรอยเปื้อนตกค้างเห็นได้ชัด และตัวผลิตภัณฑ์เป็นก้อนเกาะติดเนื้อผ้า

 ผลการศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิภาพการใช้งานผลิตภัณฑ์ลบรอยเปื้อนจากมะม่วงหาวมะนาวโห่แบบพกพากับผลิตภัณฑ์

ลบรอยเปื้อนแบบธรรมดา ดังตารางที่ 2
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ตารางที่ 2 แสดงผลการเปรียบเทียบประสิทธิภาพ การใช้งานผลิตภัณฑ์ลบรอยเปื้อนจากมะม่วงหาวมะนาวโห่แบบพกพากับ

ผลิตภัณฑ์ลบรอยเปื้อนแบบธรรมดา

คราบรอยเปื้อน
ผลการเปรียบเทียบประสิทธิภาพ

ผลิตภัณฑ์ลบรอยเปื้อนแบบธรรมดา ผลิตภัณฑ์ลบรอยเปื้อนจากมะม่วงหาวมะนาวโห่แบบพกพา

คราบซอสพริก คราบเปื้อนจางลง มีคราบฝังอยู่ในเนื้อผ้า คราบเปื้อนจางไป ไม่มีคราบฝังอยู่ในเนื้อผ้า

คราบกาแฟ คราบเปื้อนจางลง มีคราบฝังอยู่ในเนื้อผ้า คราบเปื้อนจางไป ไม่มีคราบฝังอยู่ในเนื้อผ้า

คราบอาหาร (ผัดฉ่า) คราบเปื้อนจางลง มีคราบฝังอยู่ในเนื้อผ้า คราบเปื้อนจางไป ไม่มีคราบฝังอยู่ในเนื้อผ้า

คราบลิปสติก คราบเปื้อนไม่จางลง มีคราบฝังอยู่เนื้อผ้า คราบเปื้อนจางไป มีคราบฝังอยู่ในเนื้อผ้าค่อนข้างจาง

จากตารางที ่2 การเปรยีบเทยีบประสทิธภิาพ การใช้งานผลติภณัฑ์ลบรอยเป้ือนจากมะม่วงหาวมะนาวโห่แบบพกพา กบั ผลติภณัฑ์

ลบรอยเป้ือนแบบธรรมดา ปรากฏว่า เมือ่ใช้ผลติภณัฑ์ลบรอยเป้ือนจากมะม่วงหาวมะนาวโห่แบบพกพา คราบรอยเป้ือนจางไปโดยไม่ทิง้คราบ

ทีฝั่งในเนือ้ผ้า ส่วนคราบรอยเป้ือน ลปิสตกิ ยงัมสีขีองลปิสตกิค่อนข้างจางตดิอยูท่ีเ่นือ้ผ้า และหลังการใช้ผลิตภัณฑ์ลบรอยเป้ือนแบบธรรมดา 

ปรากฏว่า คราบรอยเปื้อนทั้ง 4 ชนิด มีคราบฝังอยู่ในเนื้อผ้า

รูปที่ 2 ผลิตภัณฑ์ลบรอยเปื้อนจากมะม่วงหาวมะนาวโห่แบบพกพา

ผลการศกึษาความพงึพอใจของผูใ้ช้กลุม่ตวัอย่างทีม่ต่ีอผลิตภัณฑ์ลบรอยเป้ือนจากมะม่วงหาวมะนาวโห่แบบพกพา เมือ่น�าผลติภัณฑ์

ลบรอยเป้ือนจากมะม่วงหาวมะนาวโห่แบบพกพา ไปให้กลุ่มตวัอย่าง จ�านวน 100 คน ทดลองใช้แล้วให้กลุ่มตวัอย่างท�าแบบสอบถามประเมนิ

ความพึงพอใจคุณภาพการใช้งานผลิตภัณฑ์ แสดงผลดังตารางที่ 3

ตารางที่ 3  ระดบัความพงึพอใจของกลุม่ตวัอย่างต่อคุณภาพการใช้งาน ผลติภณัฑ์ผลติภณัฑ์ลบรอยเป้ือนจากมะม่วงหาวมะนาวโห่แบบพกพา

รายการ S.D. ระดับความพึงพอใจ

1. ลักษณะรูปทรงของบรรจุภัณฑ์ 4.40 0.56 มาก

2. วัตถุดิบที่เป็นส่วนประกอบของผลิตภัณฑ์ลบรอยเปื้อน 4.73 0.45 มากที่สุด

3. ความสามารถในการลบรอยเปื้อนบนเสื้อผ้า 4.63 0.56 มากที่สุด

4. สีสันของผลิตภัณฑ์ 4.63 0.56 มากที่สุด

5. ความสวยงามของบรรจุภัณฑ์ 4.23 0.43 มาก

6. กลิ่นของผลิตภัณฑ์ 4.53 0.51 มากที่สุด

7. ความรู้สึกหลังใช้ผลิตภัณฑ์ลบรอยเปื้อนจากมะม่วงหาวมะนาวโห่แบบพกพา 4.50 0.50 มาก

เฉลี่ย 4.54 0.51 มากที่สุด
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จากตารางท่ี 4 การประเมินความพึงพอใจต่อคุณภาพการใช้งาน ในการใช้ผลิตภัณฑ์ลบรอยเปื้อนจากมะม่วงหาวมะนาวโห่แบบ

พกพา โดยภาพรวมมีระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณารายข้อพบว่า ข้อ 2 วัตถุดิบที่เป็นส่วนประกอบของผลิตภัณฑ์  

มีความพึงพอใจสูงสุดอยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย รองลงมาได้แก่ ข้อ 3 ความสามารถในการท�าความลบรอยเปื้อนบนเสื้อผ้า, ข้อ 4 สีสัน

ของผลติภณัฑ์ มคีวามพงึพอใจอยูใ่นระดบัมากทีส่ดุ ข้อ 6 กลิน่ของผลติภณัฑ์ มคีวามพึงพอใจอยูใ่นระดบัมากทีส่ดุ ความรูส้กึหลงัใช้ผลติภณัฑ์

ลบรอยเป้ือนจากมะม่วงหาวมะนาวโห่แบบพกพา มคีวามพึงพอใจอยูใ่นระดบัมาก และ ข้อ 1 ลักษณะรปูทรงของบรรจภุณัฑ์ มคีวามพงึพอใจ

อยู่ในระดับมาก ข้อที่มีค่าเฉลี่ยต�่าสุดคือ ข้อ 5 ความสวยงามของบรรจุภัณฑ์ 

อภิปรายผล สรุปและข้อเสนอแนะ 

สรุปผล

จากผลการทดลองหาสูตรที่เหมาะสม พบว่า สูตรที่ 3 ประกอบด้วย สบู่ซักผ้า 300 กรัม เบคกิ้งโซดา 300 กรัม น�้ามะม่วงหาว

มะนาวโห่ 300 มิลลิลิตร เป็นสูตรที่เหมาะสมส�าหรับการท�าผลิตภัณฑ์ลบรอยเปื้อนจากมะม่วงหาวมะนาวโห่แบบพกพา 

คราบรอยเปื้อนทั้ง 4 ชนิด ได้แก่ คราบซอสพริก กาแฟ อาหาร (ผัดฉ่า) ลิปสติก หลังใช้ผลิตภัณฑ์ลบรอยเปื้อนจากมะม่วงหาว

มะนาวโห่แบบพกพา ปรากฏว่า คราบรอยเปื้อนจากซอสพริก กาแฟ อาหาร (ผัดฉ่า) นั้นจางไปโดยไม่ทิ้งคราบที่ฝังในเนื้อผ้า ส่วนคราบรอย

เปื้อน ลิปสติก ยังมีสีของลิปสติกค่อนข้างจางติดอยู่ที่เนื้อผ้า สรุปได้ว่าผลิตภัณฑ์ลบรอยเปื้อนจากมะม่วงหาวมะนาวโห่แบบพกพา 

มีประสิทธิภาพในการลบคราบซอสพริก คราบกาแฟ คราบอาหาร (ผัดฉ่า) ได้ดีกว่าคราบลิปสติก 

ประสิทธิภาพการใช้งานผลิตภัณฑ์ลบรอยเปื้อนจากมะม่วงหาวมะนาวโห่แบบพกพา ปรากฏว่า สามารถลบคราบรอยเปื้อน 

ทั้ง 4 ชนิด จางไปโดยไม่ทิ้งคราบที่ฝังในเนื้อผ้า ส่วน ผลิตภัณฑ์ลบรอยเปื้อนแบบธรรมดา คราบรอยเปื้อนยังคงมีคราบฝังแน่นอยู่ที่เนื้อผ้า

กลุ่มตัวอย่างมีระดับความพึงพอใจต่อผลิตภัณฑ์ลบรอยเปื้อนจากมะม่วงหาวมะนาวโห่แบบพกพาอยู่ในระดับมากที่สุด 

อภิปรายผล

ผลการทดสอบประสิทธิภาพ พบว่า ประสิทธิภาพการใช้งานผลิตภัณฑ์ลบรอยเปื้อนจากมะม่วงหาวมะนาวโห่แบบพกพา 

ปรากฏว่า สามารถลบคราบรอยเปื้อน ทั้ง 4 ชนิด เนื่องจากมีส่วนผสมของมะม่วงหาวมะนาวโห่ที่ได้ผสมกับสบู่ซักผ้า เบคกิ้งโซดา

ความพึงพอใจของกลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ผลิตภัณฑ์ลบรอยเปื้อนจากมะม่วงหาวมะนาวโห่แบบพกพา ในด้านลักษณะรูปทรงของบรรจุ

ภัณฑ์ วัตถุดิบที่เป็นส่วนประกอบของผลิตภัณฑ์ลบรอยเปื้อน ความสามารถในการลบรอยเปื้อนบนเสื้อผ้า สีสันของผลิตภัณฑ์ ความสวยงาม 

ของบรรจุภัณฑ์ กลิ่นของผลิตภัณฑ์ ความรู้สึกหลังใช้ผลิตภัณฑ์ลบรอยเปื้อนจากมะม่วงหาวมะนาวโห่แบบพกพา พบว่าความพึงพอใจอยู่ใน

ระดับมากที่สุด ทั้งนี้อาจเนื่องมากจากผลิตภัณฑ์ลบรอยเปื้อนจากมะม่วงหาวมะนาวโห่แบบพกพา ที่ผลิตขึ้นมานั้นเป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจาก

วตัถดุบิทางธรรมชาต ิมีในท้องถิน่และสามารถลบคราบสกปรกบนเนือ้ผ้าได้ โดยใช้เวลารวดเรว็ ไม่ต้องอาศยัการซกัและสามารถพกพาตดิตวั

ไปได้ในทุกที่

ข้อเสนอแนะ

1) ควรน�าผลิตภัณฑ์ลบรอยเปื้อนที่ผลิตขึ้นน�าไปให้ผู้ทดลองภายนอกสถานศึกษาใช้   

2) ควรศึกษาวัตถุดิบจากธรรมชาติที่มีในท้องถิ่นที่มีคุณสมบัติใกล้เคียงกันน�ามาท�าเป็นผลิตภัณฑ์เพื่อเพิ่มมูลค่าเพิ่มให้กับชุมชน 
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จากเมล็ดพืชตระกูลส้มท่ีปลูกในประเทศไทย, อาหาร, 32(4):300-307. กันญารัตน์ ภิรมย์มั่น. (2550). ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ 

และปริมาณสารประกอบฟีนอลรวมของส่วนสกัดจากต้นกระทือป่า และว่านริดสีดวง. ปริญญานิพนธ์วิทยาศาสตรบัณฑิต  

ภาควิชาชีวเคมี คณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยบูรพา.

https://il.mahidol.ac.th/emedia/plants/webcontent3/interactive_key/key/describ/malako.htm



842

National Research Conference 2021: NRC 2021
“Business beyond the Pandemic”

21 สิงหาคม 2564

คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

แป้งจัดแต่งทรงผมเสริมสารสกัดจากใบไผ่

Bamboo Leaf Styling Powder 

อรุณี ยาสาร1 และ รุ่งนภา ทิพย์สุวรรณ2 

Arunee Yasan1 and Roongnapa Thipsuwan2 

วิทยาลัยพณิชยการบางนา สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพ

บทคัดย่อ 

 การวิจัยในครั้งน้ี มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาสูตรที่เหมาะสมในการท�าแป้งจัดแต่งทรงผมเสริมสารสกัดจากใบไผ่ 2) เพ่ือศึกษา

ประสิทธิภาพการการใช้งานของแป้งจัดแต่งทรงผมเสริมสารสกัดจากใบไผ่ และ 3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของกลุ่มตัวอย่างที่มีต่อแป้งจัด

แต่งทรงผมเสริมสารสกัดจากใบไผ่

 ผลการวิจัย พบว่า 1) สูตรที่ 3 ประกอบด้วย ผงเกลือทะเล 300 กรัม โพลิไวนิลไพโรลิโดน (PVP) 300 กรัม น�้าสกัดใบไผ่ 300 

มิลลิลิตร เป็นสูตรที่เหมาะสมส�าหรับการท�าแป้งจัดแต่งทรงผมเสริมสารสกัดจากใบไผ่ 2) ทรงผม ทั้ง 2 แบบ ได้แก่ แบบผมสั้น และแบบผม

ยาว หลังใช้แป้งจัดแต่งทรงผมเสริมสารสกัดจากใบไผ่ ปรากฏว่า ทรงผม ทั้ง 2 แบบ นั้นสามารถจัดทรงให้แข็งตัว ตามทรงที่ต้องการจัดแต่ง 

3) ความพึงพอใจของกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ แป้งจัดแต่งทรงผมเสริมสารสกัดจากใบไผ่ ความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด

ค�าส�าคัญ: ใบไผ่ ผงเกลือทะเล โพวิโดน สารฟลาโวนอยด์

Abstract 

 The purposes of this study were 1) to study the suitable formula for making hair styling powder with bamboo 

leaf extract, 2) to study the effectiveness of the use of hair styling powder with bamboo leaf extract in order and 3) 

to study the satisfaction of the samples on the hair styling powder supplemented with bamboo leaf extract. The results 

of the research are as follows: 1) Formula 3 consists of 300 grams of sea salt powder, polyvinylpyrrolidone (PVP) 300 

grams, 300 ml of bamboo leaf extract. The formula is suitable for making styling powder, adding bamboo leaf extract. 

2) Hair styles in both styles, which are short hair and long hair, after using styling powder to enhance the extract of 

bamboo leaves. 3) The average satisfaction level was at the highest level.

Keywords: Bamboo, Crystal Sea Salt, PVP, Flavonoid

บทน�า 

 ในปัจจบุนั การดแูลทรงผม ไม่ได้มแีต่ผูห้ญงิเท่านัน้ทีส่นใจดแูลเส้นผมและทรงผมแต่ผูช้ายหลายคนกใ็ห้ความสนใจและหันมาใส่ใจ

ดแูลเส้นผมของตวัเองกนัมากขึน้ สิง่ส�าคญักค็อืเส้นผมควรต้องมคีวามสะอาดอยูเ่สมอเพราะถ้าหากผมจดัทรงง่ายขึน้และไม่มปัีญหาเรือ่งกลิน่

ที่อาจจะท�าให้คนอื่นรังเกียจหรือเกิดการสะสมของฝุ่นหรือเหงื่อต่างๆที่อาจจะเป็นอุปสรรคต่อการจัดแต่งทรงผมและผมที่หอมสะอาดย่อม

จะสร้างความประทับใจต่อคนที่อยู่รอบข้างหรือคนใกล้ตัว ส่งเสริมบุคลิกที่ดีและเพิ่มเสน่ห์ ผลิตภัณฑ์จัดแต่งทรงผมในปัจจุบัน (all things 

hair, เคล็ดลับและแรงบันดาลใจจากผู้เชี่ยวชาญด้านผมยูนิลีเวอร์, 2563) ได้แก่ รูปแบบของเจล (Gel) โฟม (Foam) แวกซ์ (Wax) สเปรย์ 

(Spray) รูปแบบของเจลนั้นเหมาะส�าหรับผู้ชายที่ต้องการให้ผมชี้ตั้งอยู่ทรงตลอดวัน การใช้เจลจัดแต่งทรงผม จึงเหมาะกับผู้ชายผมสั้น ด้วย

คณุสมบตัท่ีิเหนยีวและจดัแต่งง่าย รปูแบบโฟมเป็นตวัช่วยส�าหรบัผู้ชายทีม่กัเจอปัญหายุง่ยากกบัการจดัแต่งทรงผมเพราะไม่ว่าจะผมตรงหรือ

ผมดัดลอน กส็ามารถเลือกโฟมทีเ่หมาะกบัผมของแต่ละแบบได้ ไม่ว่าจะเป็นปัญหาผมฟไูร้น�า้หนกั ผมแห้งกระด้างขาดความชุม่ชืน้ ก็สามารถ

จบัเส้นผมให้โค้งเว้าไปตามทศิทางท่ีต้องการ รูปแบบแวกซ์เป็นส่วนผสมจากขีผ้ึง้ ช่วยให้เส้นผมอยูท่รงแบบธรรมชาติ ไม่ว่าจะผมสัน้หรอืยาว

กส็ามารถเซต็เป็นทรงได้ด ีผลติภณัฑ์จดัแต่งทรงผมในรปูแบบของสเปรย์นัน้จะนยิมใช้ในขัน้ตอนสุดท้ายของการจดัแต่งทรงผม เพราะจะช่วย

เสรมิให้ผมอยูท่รงได้นานตลอดวนั แต่ส�าหรบัคนทีต้่องการความรวดเรว็ กส็ามารถฉดีใส่ผมแล้วหวไีปตามทางทีต้่องการได้เช่นกนั โดยไม่ต้อง

1 วิทยาลัยพณิชยการบางนา แป้งจัดแต่งทรงผมเสริมสารสกัดจากใบไผ่, E-mail khea_arun@hotmail.com
2 วิทยาลัยพณิชยการบางนา แป้งจัดแต่งทรงผมเสริมสารสกัดจากใบไผ่, E-mail judyroong@gmail.com
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จัดทรงก่อน ซึ่งสารที่เป็นส่วนประกอบส�าคัญของผลิตภัณฑ์จัดแต่งทรงผม ท่ีวางจ�าหน่ายในปัจจุบัน ได้แก่ ผงเกลือทะเล น�้ามันมะพร้าว 

Silica Silylate (ศูนย์ดูแลสุขภาพผมจีวา, 2560) เพิ่มความฝืดของเส้นผม

 จากการศึกษาข้อมูลเก่ียวกับสมบัติของสารบ�ารุงเส้นผมที่ได้จากธรรมชาตินั้น พบว่า สารฟลาโวนอยด์ (Flavonoid) (คณาทิพย์ 

สงิห์สาย อภิษฎา ศักดาวโิรจน์, กนกพชิญ์ เวชพาณชิย์กจิกลุ และ อสมาภรณ์ หมนุสมัย, 2563) พบในสารสกัดจากใบไผ่ (Bamboo Extracts) 

ที่มีฤทธิ์ในการต้านการอักเสบ ป้องกันเชื้อแบคทีเรีย ดูดซับความชื้น และมีคุณสมบัติในการต่อต้านอนุมูลอิสระและช่วยชะลอความร่วงโรย

แห่งวัยได้ นิยมน�ามาใช้เป็นส่วนผสมของผลิตภัณฑ์บ�ารุงผิว ช่วยในการเติมเต็มความชุ่มชื้นให้แก่ผิว ฟื้นฟูความอ่อนเยาว์ กระตุ้นการสร้าง

คอลลาเจน ปรบัสภาพผวิให้เต่งตงึ ริว้รอยแห่งวยั และริว้รอยร่องลกึแลดตูืน้ขึน้ ให้ผวิแลดมูสีขุภาพด ีและช่วยบ�ารงุเส้นผมให้ผมนุม่ แขง็แรง 

(เทคโนโลยีชาวบ้าน, 2560) 

 คณะผู้วิจัย จึงมีแนวคิดในการจัดท�าแป้งจัดแต่งทรงผมเสริมสารสกัดจากใบไผ่ โดยใช้สารฟลาโวนอยด์ (Flavonoid) ที่มีอยู่ใน

ธรรมชาติ มาเป็นส่วนผสม คือ น�้าสกัดจากใบไผ่ ซึ่งในชุมชนที่อยู่อาศัยมีการปลูกต้นไผ่ไว้อย่างแพร่หลาย ส่วนของต้นไผ่นั้น มีการน�ามาใช้

ประโยชน์กันอย่างแพร่หลาย แต่ส่วนของใบไผ่ ไม่มีการน�ามาใช้ประโยชน์ จึงได้น�าใบไผ่มาแปรรูปเป็นส่วนผสมในการท�าแป้งจัดแต่งทรงผม

เสริมสารสกัดจากใบไผ่ เป็นการช่วยเพิ่มมูลค่าให้กับต้นไผ่ ท�าให้คนไทยหันกลับมาสนใจ รู้จักและนิยมต้นไผ่มากขึ้น จนสามารถผลักดันให้

ต้นไผ่กลายเป็นพืชเศรษฐกิจในอนาคตต่อไป

การทบทวนวรรณกรรม 

การวิจัย เรื่อง แป้งจัดแต่งทรงผมเสริมสารสกัดจากใบไผ่ ได้ศึกษาแนวคิด และเอกสารที่เกี่ยวข้อง เพื่อเป็นพื้นฐานและแนวทางใน

การศึกษา โดยมีสาระส�าคัญ ดังนี้

ไผ่

ผงเกลือทะเล 

PVP

สาร ฟลาโวนอยด์ (flavonoid)

ไผ่

รูปที่ 1 ไผ่

(ที่มา : เว็บไซต์ http://library.rsu.ac.th/bamboo_Cannabis/bamboo.html)

 ชื่อวิทยาศาสตร์ : Bambusa bambos (L.) Voss วงศ์ : POACEAE ชื่ออื่น : ไผ่หนาม, (ภาคกลาง), ซางหนาม, ชาน (ภาคเหนือ) 

ลกัษณะทางพฤกษศาสตร์ลักษณะทัว่ไป : ไม้พุม่ขนาดกลาง ล�าต้นตัง้ตรง แตกก่ิงก้านจ�านวนมาก ล�าต้นและกิง่ไผ่ขนาดใหญ่ กอแน่น มหีนาม 

และมีแขนงรกแน่น โดยเฉพาะตรงบริเวณโคน สูงประมาณ 10-24 ม. เส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 15-18 ซม. ปล้องยาวประมาณ 20-40 ซม. 

เนื้อหนา 1-5 ซม. ล�าอ่อนมีสีเขียว ล�าแก่จะมีสีเขียวเหลือง ข้อมีลักษณะบวมเล็กน้อย รูกระบอกเล็ก
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ผงเกลือทะเล 

 องค์ประกอบของเกลอืทะเล กเ็หมอืนน�า้ทะเลเมือ่ระเหยเอาน�า้ H2O (Hydrogen กบั Oxygen) ออกไปแล้วบางส่วน ก็ยงัมแีร่ธาตุ

ที่ส�าคัญอีกหลายตัวที่ยังคงอยู่เพราะว่าไม่ได้ระเหยไปด้วย ยกตัวอย่างแค่บางส่วนที่มีปริมาณมากๆ คือ โซเดียม กับ คลอไรด์ (NaCl), 

แมกนีเซียม (Mg), ซัลเฟอร์ (S), โพรแทสเซียม(K), แคลเซียม(Ca), โบรไมด์ (Br) เกลือสมุทรหรือเกลือทะเลที่ผลิตด้วยวิธีธรรมชาติ มีคุณ

ประโยชน์ต่อการดแูลรกัษาผวิ ซึง่ได้มกีารน�าเอาเกลอืมาใช้ในอตุสาหกรรมความงามกนัอย่างแพร่หลายโดยเฉพาะจากทะเลสาบเดดซ ีซึง่เป็น

ทะเลสาบทีน่�า้ทะเลมคีวามเข้มข้นสงู ดังนัน้จงึมแีร่ธาตใุนปรมิาณทีส่งูด้วย โดยเฉพาะแมกนเีซยีมคลอไรด์ค่อนข้างสงู ในประเทศไทย บรเิวณ

จังหวัด สมุทรสงคราม และจังหวัดเพชรบุรี ก็น�าดอกเกลือ มาใช้ส�าหรับท�าผลิตภัณฑ์ดูแลผิวพรรณด้วย ในจังหวัดสมุทรสงครามยังน�าเอา

เกลือจืดซึ่งมีแคลเซียมซัลเฟต มาใช้ท�าเป็นแป้ง ซ่ึงซัลเฟอร์นี้มีคุณสมบัติช่วยเยียวยาสิวได้ อย่างไรก็ดีเกลือก็สามารถช่วยยับย้ังการเจริญ

เติบโตแบคทีเรียอันเป็นสาเหตุหนึ่งของการเกิดสิวได้อยู่แล้ว แต่ยังไม่เห็นการน�าดีเกลือ ซึ่งมี MgSO4 สูงมาใช้ในวงการเสริมความงาม

PVP

Polyvinylpyrididone (PVP) คุณสมบัติผลิตภัณฑ์ ส่วนใหญ่จะใช้เป็นสารก่อฟิล์ม แต่ยังเป็นสารท�าให้หยาบ น�้าหนักโมเลกุลเป็น

ตัวก�าหนดการตั้งค่าและสมบัติการยึดเกาะของโพลิเมอร์ PVP น�้าหนักโมเลกุลสูงขึ้นการตั้งค่ามากขึ้น เหมาะอย่างยิ่งส�าหรับการใช้งานที่ใช้

น�า้ซึง่ต้องมคีวามชดัเจนสงูในผลติภณัฑ์ส�าเรจ็รปู (เช่นเจล) ส�าหรบัการจดัแต่งทรงผม ละลายน�า้ได้ในทีม่คีวามเข้มข้นสงูเพือ่สร้างสารละลาย

ทีช่ดัเจน มคีวามสามารถในการดดูซบัน�า้สงู ผสมกบั polyacrylates, polyquats, เกลอื, กรดและเบสเป็นไปได้; มคีวามเข้ากนัได้สงูกบัส่วน

ผสมเครื่องส�าอางอื่น ๆ อีกมากมาย

การประยกุต์ใช้งานเจลผมโดยเฉพาะอย่างยิง่เจลเปียก, พายผม, สเปรย์ป๊ัม, การเตรยีมการตัง้ค่าสภาพคล่องของเหลว Sunlydone 

K30: ส�าหรับผลิตภัณฑ์ที่มีการยึดตามปกติซึ่งมีความหนืดต�่า (สเปรย์ egpump) Sunlydone K90: ส�าหรับผลิตภัณฑ์ที่มีความแข็งแรงและ

มีความหนืดสูง (eghair gels and hair mousse)

สารฟลาโวนอยด์ (flavonoid)

ฟลาโวนอยด์ (flavonoid) เป็นสารประกอบฟินอล (phenolic compounds) ประเภทพอลฟีินอล (polyphenol) มสีตูรโครงสร้าง

ทางเคมเีป็นวงแหวนแอโรมาตกิ (aromatic ring) ทีม่จี�านวนหมูไ่ฮดรอกซลิ (hydroxyl group) รวมอยูใ่นโมเลกลุ ตัง้แต่ 2 วงขึน้ไป สามารถ

ละลายในน�า้ได้ ส่วนใหญ่มกัพบอยูร่วมกบัน�า้ตาล ในรปูของสารประกอบไกลโคไซด์ (glycoside) สารประกอบ flavonoids ได้แก่ flavonol, 

flavonone, flavone, isoflavone, flavonol catechin และ anthocyanins Flavonoid สารฟลาโวนอยด์ที่พบในพืช naringin เป็นสาร

ในกลุ่มฟลาโวนอยด์ที่ให้รสขมในเปลือกของผลไม้พืชตระกูลส้ม (citrus fruit) catechin พบในใบชา พบมากในใบชาเขียว สารในกลุ่มฟลา

โวนอยด์ จดัเป็น nutraceutical มสีมบตัเิป็นสารต้านอนมุลูอสิระ (antioxidant) โดยท�าหน้าทีใ่นการหน่วงเหนีย่วหรอืเป็นสารต้านปฏกิริิยา

ออกซิเดชัน (oxidation) จึงช่วยหยุดปฏิกิริยาลูกโซ่ของอนุมูลอิสระได้ มีฤทธิ์ในการต้านการอักเสบ ป้องกันเชื้อแบคทีเรีย ดูดซับความชื้น 

ช่วยชะลอความร่วงโรยแห่งวัยได้ นิยมน�ามาใช้เป็นส่วนผสมของผลิตภัณฑ์บ�ารุงผิว ช่วยในการเติมเต็มความชุ่มชื้นให้แก่ผิว ฟื้นฟูความอ่อน

เยาว์ กระตุ้นการสร้างคอลลาเจน ปรับสภาพผิวให้เต่งตึง ริ้วรอยแห่งวัย และริ้วรอยร่องลึกแลดูตื้นขึ้น ให้ผิวแลดูมีสุขภาพดี และช่วยบ�ารุง

เส้นผมให้ผมนุ่ม แข็งแรง แหล่งของอาหารที่พบ ฟลาโวนอยด์มาก ได้แก่ พืช ผักและผลไม้ เช่น ยอ ถั่วเหลือง กระชายด�า สารสกัดจากเมล็ด

องุ่น รวมทั้งเครื่องดื่มต่างๆ เช่น ชา ไผ่ และไวน์ เป็นต้น

กระบวนการ/วิธีการด�าเนินงาน/วิธีการวิจัย 

 แป้งจัดแต่งทรงผมเสริมสารสกัดจากใบไผ่ มีขั้นตอนดังนี้

  ศกึษาสูตรทีเ่หมาะสมในการท�าแปง้จดัแต่งทรงผมเสรมิสารสกัดจากใบไผ่ ขัน้ตอนในการศกึษา คอื น�าใบไผ่ตากแหง้ หั่นเปน็

ชิ้นเล็ก แช่ในสารละลายเอทิลแอลกอฮอล์ ในภาชนะที่ปิดสนิท ทิ้งไว้ 7 วัน หลังจากนั้นกรองเอาส่วนน�้า แล้วบีบสารละลายออกจากกาก น�า

ไประเหยเอทิลแอลกอฮอล์ออก แล้วน�าไปหมุนเหวี่ยงเพื่อแยกตะกอนออกจากสารละลาย น�าสารสกัดใบไผ่ที่ได้ผสมกับผงเกลือทะเล โพลิไว

นิลไพโรลิโดน (PVP) น�้ามันหอมระเหย ตาม ปริมาณที่ก�าหนดในสูตรดังตารางที่ 1 น�าไปอบแห้งโดยใช้ตู้อบลมร้อนที่อุณหภูมิ 60 องศา

เซลเซียสเป็นเวลา 6 ชั่วโมง
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ตารางที่ 1 ส่วนผสมในการท�าแป้งจัดแต่งทรงผมเสริมสารสกัดจากใบไผ่

สูตร
ปริมาณส่วนผสม

ผงเกลือทะเล (กรัม) PVP (กรัม) น�้าสกัดใบไผ่ (มิลลิลิตร)

สูตรที่ 1 300 300 200

สูตรที่ 2 300 300 250

สูตรที่ 3 300 300 300

 ศึกษาประสิทธิภาพการใช้งานของแป้งจัดแต่งทรงผมเสริมสารสกัดจากใบไผ่ ขั้นตอนในการศึกษา คือ น�าแป้งจัดแต่งทรงผม

เสรมิสารสกดัจากใบไผ่ ทีไ่ด้จากการหาสตูรทีเ่หมาะสม ท�าการศึกษาประสิทธภิาพ โดยการทดลองใช้ผลิตภัณฑ์กบัทรงผม 2 แบบ ได้แก่ แบบ

ผมสั้นกับแบบผมยาว

 ศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้ที่กลุ่มตัวอย่างที่มีต่อแป้งจัดแต่งทรงผมเสริมสารสกัดจากใบไผ่ ขั้นตอนในการศึกษา คือ ให้กลุ่ม

ตวัอย่างทดลองใช้แป้งจดัแต่งทรงผมเสรมิสารสกดัจากใบไผ่ สอบถามระดับความพงึพอใจของผู้ใช้หลงัการใช้แป้งจดัแต่งทรงผมเสรมิสารสกดั

จากใบไผ่ น�าข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์หาค่าเฉลี่ย แล้วน�ามาเทียบกับเกณฑ์

 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง

 1)  ประชากร ได้แก่ ครู บุคลากร นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยพณิชยการบางนา 

 2)  กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ได้แก่ ครู บุคลากร นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยพณิชยการบางนา จ�านวน 100 คน โดยการคัดเลือก

อย่างเจาะจง

เครือ่งมอืในการวจิยัและการตรวจสอบคณุภาพเครือ่งมอื แบบสอบถามความพงึพอใจของผู้ใช้กลุม่ตวัอย่างทีม่ต่ีอผลิตภณัฑ์แป้งจัด

แต่งทรงผมเสริมสารสกัดจากใบไผ่ จ�านวน 3 ตอน ตอนที่ 1 สภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม ตอนที่ 2 ความคิดเห็นต่อคุณภาพการใช้งาน

ผลิตภัณฑ์แป้งจัดแต่งทรงผมเสริมสารสกัดจากใบไผ่ และตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะ การหาคุณภาพแบบสอบถามความพึงพอใจของผู้ใช้กลุ่ม

ตวัอย่างทีม่ต่ีอผลติภัณฑ์แป้งจดัแต่งทรงผมเสรมิสารสกัดจากใบไผ่ ด�าเนนิการหาค่าดชันคีวามสอดคล้องระหว่างข้อค�าถามและวตัถปุระสงค์ 

(IOC = 0.90)

 การเกบ็รวบรวมข้อมลู เกบ็ข้อมลูความพงึพอใจต่อคุณภาพการใช้งานผลติภัณฑ์ ด�าเนนิการโดยใช้กลุ่มตวัอย่างทดลองใช้และตอบ

แบบสอบถาม

 การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้ วิเคราะห์ความพึงพอใจของผู้ใช้กลุ่มตัวอย่างที่มีต่อผลิตภัณฑ์แป้งจัดแต่งทรงผมเสริมสารสกัด

จากใบไผ่ โดยการหา ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และร้อยละ เพื่อเทียบกับเกณฑ์

ผลการด�าเนินงาน/ผลการวิจัย

ผลการวิจัยแป้งจัดแต่งทรงผมเสริมสารสกัดจากใบไผ่ น�าเสนอผลการวิจัย ดังนี้

1. ผลการศึกษาสูตรที่เหมาะสมการท�าแป้งจัดแต่งทรงผมเสริมสารสกัดจากใบไผ่ ดังตารางที่ 2

ตารางที่ 2 สูตรที่เหมาะสมการท�าแป้งจัดแต่งทรงผมเสริมสารสกัดจากใบไผ่

สูตร
ลักษณะของ

ผลิตภัณฑ์

ชนิดของทรง

ผม
ผลหลังการทดลองใช้ผลิตภัณฑ์

สูตรที่ 1 น�้าสกัดใบไผ่ 200 มิลลิลิตร เป็นผงนุ่มหนืด ผมสั้น ผมแข็ง จัดทรงยาก ไม่อยู่ทรง ผมแห้งไม่มีความมัน

สูตรที่ 2 น�้าสกัดใบไผ่ 250 มิลลิลิตร เป็นผงนุ่มหนืด ผมสั้น ผมแข็ง จัดทรงยาก อยู่ทรง ผมแห้งไม่มีความมัน

สูตรที่ 3 น�้าสกัดใบไผ่ 300 มิลลิลิตร เป็นผงนุ่มหนืด ผมสั้น ผมแข็ง จัดทรงง่าย อยู่ทรง ผมแห้งไม่มีความมัน
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 จากตารางที่ 2 พบว่า สูตรที่ 3 สามารถจัดแต่งทรงผม ให้อยู่ทรงได้ง่าย ผมแห้ง ไม่มีความมัน มีความเหมาะสมต่อการน�ามา

ใช้งานมากที่สุด รองลงมา คือ สูตรที่ 2 ผมแข็ง จัดทรงยาก อยู่ทรงผมแห้งไม่มีความมัน และน้อยที่สุดคือสูตรที่ 1 ผมแข็ง จัดทรงยาก ไม่อยู่

ทรงผมแห้งไม่มีความมัน

 ประสิทธิภาพการใช้งานของแป้งจัดแต่งทรงผมเสริมสารสกัดจากใบไผ่

 พบว่า ทรงผม ทั้ง 2 แบบ ได้แก่ แบบผมสั้นและแบบผมยาว หลังใช้แป้งจัดแต่งทรงผมเสริมสารสกัดจากใบไผ่ ปรากฏว่าทรง

ผมทั้ง 2 แบบ นั้นสามารถจัดทรงให้แข็งตัว ตามทรงที่ต้องการจัดแต่ง

รูปภาพที่ 2 แป้งจัดแต่งทรงผมเสริมสารสกัดจากใบไผ่

 ผลการศึกษาความพึงพอใจของกลุ่มตัวอย่างที่มีต่อแป้งจัดแต่งทรงผมเสริมสารสกัดจากใบไผ่ ดังตารางที่ 3

ตารางที่ 3  ระดับความพึงพอใจของครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียนและนักศึกษา วิทยาลัยพณิชยการบางนา ที่มีต่อแป้งจัดแต่งทรงผม

เสริมสารสกัดจากใบไผ่ (N = 100)

รายการ S.D. ระดับความพึงพอใจ

1. ลักษณะรูปทรงของบรรจุภัณฑ์ 4.42 0.57 มาก

2. วัตถุดิบที่เป็นส่วนประกอบของผลิตภัณฑ์ 4.75 0.46 มากที่สุด

3. ความสามารถในการจัดแต่งทรงผม 4.64 0.57 มากที่สุด

4. สีสันของบรรจุผลิตภัณฑ์ 4.62 0.56 มากที่สุด

5. ความสวยงามของบรรจุภัณฑ์ 4.20 0.40 มาก

6. กลิ่นของผลิตภัณฑ์ 4.56 0.53 มากที่สุด

7. ความรู้สึกหลังใช้แป้งจัดแต่งทรงผมเสริมสารสกัดจากใบไผ่ 4.52 0.52 มาก

ค่าเฉลี่ย 4.58 0.55 มากที่สุด

 จากตารางที่ 3 พบว่า ระดับความพึงพอใจของครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียนและนักศึกษา วิทยาลัยพณิชยการบางนา 

ปีการศกึษา 2562 ทีม่ต่ีอแป้งจดัแต่งทรงผมเสรมิสารสกดัจากใบไผ่ โดยภาพรวมมรีะดบัความพงึพอใจอยูใ่นระดบัมากทีสุ่ด เมือ่พิจารณาราย

ข้อ พบว่า วัตถุดิบที่เป็นส่วนประกอบของผลิตภัณฑ์มีความพึงพอใจสูงสุดอยู่ในระดับมากที่สุด รองลงมา ได้แก่ ความสามารถในการท�าจัด

แต่งทรงผม สสีนัของผลิตภณัฑ์ มคีวามพงึพอใจอยูใ่นระดบัมากทีส่ดุ กลิน่ของผลติภัณฑ์ มคีวามพงึพอใจอยูใ่นระดบัมากทีส่ดุ ความรูส้กึหลงั

ใช้แป้งจดัแต่งทรงผมเสรมิสารสกัดจากใบไผ่ มคีวามพงึพอใจอยูใ่นระดบัมาก และลักษณะรปูทรงของบรรจภัุณฑ์ มคีวามพงึพอใจอยูใ่นระดบั

มาก ข้อที่มีค่าเฉลี่ยต�่าสุด คือ ความสวยงามของบรรจุภัณฑ์
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อภิปรายผล สรุปและข้อเสนอแนะ 

สรุปผล 

1. จากผลการทดลองหาสูตรที่เหมาะสม พบว่าสูตรที่ 3 ประกอบด้วย ผงเกลือทะเล 300 กรัม โพลิไวนิลไพโรลิโดน (PVP) 300 

กรัม น�้าสกัดใบไผ่ 300 มิลลิลิตร เป็นสูตรที่เหมาะสมส�าหรับการท�าแป้งจัดแต่งทรงผมเสริมสารสกัดจากใบไผ่

2. ประสทิธภิาพการใช้งานแป้งจดัแต่งทรงผมเสรมิสารสกดัจากใบไผ่ ปรากฏว่า ทรงผมทัง้แบบส้ัน และแบบยาว สามารถจดัทรง

ให้แข็งตัว ตามทรงที่ต้องการจัดแต่ง

3. กลุ่มตัวอย่างมีระดับความพึงพอใจต่อแป้งจัดแต่งทรงผมเสริมสารสกัดจากใบไผ่ อยู่ในระดับมากที่สุด 

อภิปรายผลการทดลอง

1. ผลการทดสอบประสิทธิภาพ พบว่า ประสิทธิภาพการใช้งานแป้งจัดแต่งทรงผมเสริมสารสกัดจากใบไผ่ ปรากฏว่า ทรงผมทั้ง

แบบสั้น และแบบยาว สามารถจัดทรงให้แข็งตัว ตามทรงที่ต้องการจัดแต่ง เนื่องจากมีส่วนผสมจากผงเกลือทะเล โพลิไวนิลไพโรลิโดน น�้า

สกัดใบไผ่

2. ความพึงพอใจของกลุ่มตัวอย่างที่ใช้แป้งจัดแต่งทรงผมเสริมสารสกัดจากใบไผ่ในด้านลักษณะรูปทรงของบรรจุภัณฑ์ วัตถุดิบ

ทีเ่ป็นส่วนประกอบของแป้งจัดแต่งทรงผมเสรมิสารสกดัจากใบไผ่ ความสามารถในการจดัแต่งทรงผม สสีนัของผลติภณัฑ์ ความสวยงาม ของ

บรรจุภัณฑ์ กลิ่นของผลิตภัณฑ์ ความรู้สึกหลังใช้แป้งจัดแต่งทรงผมเสริมสารสกัดจากใบไผ่ พบว่าความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด ทั้งนี้

อาจเนื่องมากจากแป้งจัดแต่งทรงผมเสริมสารสกัดจากใบไผ่ ที่ผลิตขึ้นมานั้นเป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากวัตถุดิบทางธรรมชาติ มีในท้องถิ่นและ

สามารถจัดแต่งทรงผมได้ โดยใช้เวลารวดเร็ว

ข้อเสนอแนะในการน�าผลการวิจัยไปใช้

ในการใช้ผลิตภัณฑ์ ควรใช้ตามคู่มือวิธีการใช้งาน เพราะจะท�าให้ผลิตภัณฑ์สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ข้อเสนอแนะในการท�าวิจัยครั้งต่อไป

1.  ควรน�าแป้งจัดแต่งทรงผมเสริมสารสกัดจากใบไผ่ ที่ผลิตขึ้นน�าไปให้ผู้ทดลองภายนอกสถานศึกษาใช้

2.  ควรศึกษาวัตถุดิบจากธรรมชาติที่มีในท้องถิ่นที่มีคุณสมบัติใกล้เคียงกันน�ามาท�าเป็นผลิตภัณฑ์เพื่อเพิ่มมูลค่าเพิ่มให้กับชุมชน 

เอกสารอ้างอิง
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Development Product Local Community-Based for Dried Banana  

in Tumbol Khongkoi area, Pakkred District, Nonthaburi Province 
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บทคัดย่อ 

บทความน้ีมุ่งน�าเสนอการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนท้องถิ่นส�าหรับกล้วยอบในเขตพื้นที่ต�าบลคลองข่อย อ�าเภอปากเกร็ด  

จังหวัดนนทบุรี การแปรรูปกล้วยอบแบบมีส่วนร่วมของคนในชุมชน รวมถึงการท�าแผนธุรกิจเพื่อชุมชน เพื่อการเสริมสร้างอาชีพ  

และยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในชุมชน

ค�าส�าคัญ: การพัฒนาผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น ผลิตภัณฑ์กล้วยอบ จังหวัดนนทบุรี

Abstract 

This paper gives insights into the Development of Community-Based Dried Banana Product in Tumbol  

Khongkoi area, Pakkred District, Nonthaburi Province. Dried banana manufacturing process with community participation. 

Including, Doing business plan for community for enhancing professional and elevating the quality of life.

Keywords: Development of Community-Based, Product Dried Banana Product Nonthaburi Province

บทน�า 

มหาวิทยาลัยราชภัฏได้ถูกจัดให้อยู่ในกลุ่มพัฒนาชุมชนท้องถิ่นหรือชุมชนอื่นซึ่งกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏมีพันธกิจหลักและ

ยทุธศาสตร์ทีมุ่ง่สูก่ารพฒันาชมุชนท้องถิน่ และชมุชนทีม่วัีตถปุระสงค์หรอืประโยชน์ร่วมกนั การเป็นแหล่งเรยีนรูถ่้ายทอดความรูแ้ละเทคโนโลยี

เพือ่สร้างความเข้มแขง็ให้แก่ชมุชน และการให้ประชาชนมโีอกาสเรยีนรูต้ลอดชวีติจะน�าไปสูก่ารพฒันาทีย่ัง่ยนืต้องเน้นการพฒันาชมุชนท้อง

ถิน่และการสร้างศกัยภาพให้สถานศกึษา องค์กรในชมุชนและประชาชน มคีวามเข้มแขง็ในการพฒันาการศึกษา เศรษฐกจิและสังคมในชมุชน 

(การจัดกลุ่มสถาบันอุดมศึกษา, 2564, หน้า 3) สอดคล้องโครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น 20 ปี พ.ศ. 

2559 – 2579 โดยมุ่งเน้นยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาชุมชนเชิงพื้นที่ให้ประชาชนในชุมชนมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาความต้องการ รวมถึง

การจัดท�างานวิจัยเชิงพื้นที่ (Area-based Collaborative Research: ABC) การจัดการสอนการเรียนเพื่อพัฒนาทุนมนุษย์มหาวิทยาลัย

ราชภฏัพระนครในฐานะมหาวทิยาลยัราชภฏั 1 ใน 38 แห่ง มภีารกจิในการบรกิารวชิาการตามโครงการยทุธศาสตร์มหาวิทยาลยัราชภัฏเพือ่

การพัฒนาท้องถิ่นระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 - 2579) มีพื้นที่ในการบริการวิชาการ ได้แก่ จังหวัดนนทบุรี จังหวัดนครนายก จังหวัดลพบุรี 

เฉพาะอ�าเภอชัยบาดาล และกรุงเทพมหานครตอนบน (กองนโยบายและแผน, 2564, ออนไลน)์ 

ชุมชนบ้านสามวา หมู่ท่ี 11 หน่ึงในหมู่บ้านที่อยู่ภายใต้การปกครองขององค์การบริหารส่วนต�าบลคลองข่อย อ�าเภอปากเกร็ด  

จังหวัดนนทบุรี พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบลุ่ม มีคูคลองธรรมชาติ และระยะทางยาวเชื่อมต่อกัน เป็นแหล่งน�้าเอื้อต่อการเกษตรในพื้นที่ต่าง ๆ 

กอปรกับลักษณะดินท่ัวไปเป็นดินเหนียว จึงมีการระบายน�้าเหลว ดินกลุ่มนี้มีปริมาณร้อยละ 58 ของพื้นที่มีความอุดมสมบูรณ์เหมาะกับ

การเกษตรกรรม โดยเฉพาะการปลูกข้าวและท�าสวนผลไม้ ประชากรส่วนใหญ่มีพื้นที่ในการท�าเกษตรกรรมในครัวเรือน ซึ่งสอดคล้องกับการ

พฒันาเศรษฐกจิตามแนวพระราชด�ารพิระบาทสมเดจ็พระมหาภูมพิลอดลุยเดชมหาราช บรมนาถบพติรฯ (ข้อมลูสภาพทัว่ไป, 2564, ออนไลน์) 
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ผู้เขียนและนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครได้ลงพื้นที่เพื่อส�ารวจความต้องการ ความต้องการของชุมชนท้องถิ่นด้วย การสนทนากลุ่ม 

(Focus group) พบว่า ชุมชนชาวบ้านมีพื้นที่การเกษตรเป็นส่วนใหญ่ต้องการที่จะมีอาชีพเสริม เพิ่มรายได้ และใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ 

คนในชุมชนยังคงเน้นการค้าขาย โดยการค้าขายอย่างค่อยเป็นค่อยไป โดยการน�าทรัพยากรที่มีอยู่ในท้องถิ่นมาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์สร้าง

รายได้ให้กับครอบครัว (สุภารัตน์ หนูหน่าย, การสัมภาษณ์, 8 มีนาคม 2564) จากการส�ารวจพบว่าร้อยละ 90 มีการปลูกกล้วยทุกครัวเรือน

มีการน�าหน่อกล้วยมาปลูกในพื้นที่ตนเองเมื่อมีการออกผลของกล้วยมีการจัดจ�าหน่ายส่งออกตลาด เม่ือมีผลผลิตจ�านวนมากไม่สามารถ

จ�าหน่ายได้ทันเนื่องจากกล้วยมีจ�านวนมาก จ�าเป็นต้องทิ้งเนื่องจาก กล้วยเน่าเสีย หรือกล้วยช�้า หรือกล้วยโดนศัตรูพืชกัดกินการส่งเสริมให้

มีการแปรรูปผลิตผลทางการเกษตรถือเป็นสิ่งที่ท�าให้เกิดมูลค่าเพิ่มของผลผลิตลดการสูญเสีย สิ่งส�าคัญประการหนึ่ง คือ การเพิ่มการมีงาน

เพือ่รองรบัแรงงานคนืถิน่ส่วนหนึง่ และช่วยแก้ปัญหาการว่างงานแอบแฝงในชมุชนให้ลดลงด้วย นอกจากนีก้ารแปรรปูผลผลิตทางการเกษตร

ยังเป็นการสร้างสินค้าชนิดใหม่ ๆ เป็นการกระตุ้นช่วยให้ปริมาณความต้องการของ

ด้วยเหตุนี้จึงท�าให้กลุ่มชาวบ้านช่วยกันคิดว่าจะท�าการแปรรูปโดยการน�ากล้วยมาอบเพื่อพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์เพื่อยกระดับรายได้

พัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนในการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนแบบพึ่งตนเอง ต้องอาศัยการรวมตัวของชุมชน ปัจจัยหลักที่เกี่ยวข้องกับ

คุณภาพของกล้วยอบข้ึนอยู่กับความชื้น กระบวนการเก็บรักษากล้วยเพื่อรักษาคุณภาพผลิตภัณฑ์ซึ่งเป็นปัจจัยส�าคัญหลักที่ต้องพิจารณา  

และเนื่องจากกล้วยแต่ละชนิดแต่ละสายพันธุ์มีลักษณะเฉพาะตัวส�าหรับผลิตภัณฑ์นั้น ๆ ที่แตกต่างกัน โดยวัตถุประสงค์การด�าเนินการ คือ 

1. เพื่อศึกษาสภาพและความต้องการของชุมชนเกี่ยวกับการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากกล้วยในชุมชนบ้านสามวา หมู่ที่ 11 2. เพ่ือศึกษาการ

วางแผนการตลาดผลิตภัณฑ์ชุมชนบ้านสามวา หมู่ที่ 11 เกี่ยวกับการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากกล้วย

วรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง

แนวคิดเก่ียวกับผลิตภัณฑ์ หลักการออกแบบผลิตภัณฑ์และการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน ผลิตภัณฑ์ หมายถึง สิ่งที่จับต้องได้ 

(ตัวผลิตภัณฑ์) ที่ตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคโดยมีเกณฑ์จ�าแนกประเภทของผลิตภัณฑ์ (วรรณพรรธน์ ริมผดี, 2554, หน้า 22) 

ประกอบด้วย 1. เกณฑ์อายุใช้งาน จ�าแนกได้ 2 ประเภท คือ ผลิตภัณฑ์คงทนและผลิตภัณฑ์ไม่คงทน 2. เกณฑ์ทางกายภาพ จ�าแนกได ้ 

2 ประเภท คือ ผลิตภัณฑ์ที่จับต้องได้และผลิตภัณฑ์ที่จับต้องไม่ได้ 3. เกณฑ์ผู้ใช้ จ�าแนกได้ 2 ประเภท คือ ผลิตภัณฑ์เกษตรกรรม ผลิตภัณฑ์

อุตสาหกรรมการพัฒนาผลิตภัณฑ์ หมายถึง การปรับปรุงและพัฒนาผลิตภัณฑ์ ด้านรูปแบบ ด้านบรรจุภัณฑ์ด้านคุณภาพผลิตภัณฑ์ เพื่อการ

เพิ่มมูลค่าให้มีโอกาสทางการตลาดมากขึ้น โดยการน�าภูมิปัญญาท้องถิ่นและเทคโนโลยีที่เหมาะสมมาประยุกต์ใช้ในการปรับปรุงและพัฒนา

ผลิตภัณฑ์ประกอบด้วย 1. การพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ 2. การพัฒนาบรรจุภัณฑ์ 3. การพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์ 4. การพัฒนาลักษณะ

ของผลิตภัณฑ์ 5. การพัฒนาด้านภูมิปัญญา 6. การพัฒนาเรื่องราวของผลิตภัณฑ์ 

 แนวคดิและทฤษฎเีกีย่วกบัการวเิคราะห์สถานการณ์ (SWOT) เป็นการวเิคราะห์สภาพแวดล้อมของกิจการ จดุแข็ง จดุอ่อน โอกาส 

และอุปสรรค โดยพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างผลการประเมิน สภาพแวดล้อมภายในระหว่าง จุดแข็งและจุดอ่อน และการประเมินสภาพ

แวดล้อมภายนอกระหว่าง โอกาส และอุปสรรค ว่ามีความโน้มเอยีงไปในทศิทางใดเพือ่น�าไปสูก่ารก�าหนดกลยทุธ์ทางการตลาด (สมยศ นาวกีาร, 

2551, หน้า 40) 1) จุดแข็ง (Strength)  คือ ปัจจัยสภาพแวดล้อมภายในชุมชนที่ท�าให้กิจการได้เปรียบในการแข่งขัน เช่น จุดแข็งด้านส่วน

ประสมการตลาด (4Ps) จดุแข็งทางด้านการเงนิ จดุแขง็ทางด้านการผลติ จดุแขง็ทางด้านการบรหิารองค์การ เป็นต้น 2) จดุอ่อน (Weakness) 

คือ ปัจจัยจากสภาพแวดล้อมภายในชุมชนท่ีท�าให้กิจการเสียเปรียบการแข่งขัน 3) โอกาส (Opportunity) คือ ปัจจัยจากสภาพแวดล้อม

ภายนอกชุมชนที่เอื้อต่อการประกอบกิจการ 4) อุปสรรค (Threat) คือ ปัจจัยจากสภาพแวดล้อมภายนอกบริษัทที่ท�าให้กิจการเสียเปรียบ 

ซึ่งชุมชนจ�าเป็นต้องปรับกลยุทธ์เพื่อขจัดอุปสรรคต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น

 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด (4Ps) Philip Kotler (2003, pp. 15-17) ส่วนประสมทางการตลาด 

“Marketing Mix” หมายถึง เครื่องมือทางการตลาดที่สามารถควบคุมได้ ซึ่งกิจการผสมผสานเครื่องมือเหล่านี้ให้สามารถตอบสนองความ

ต้องการ และสร้างความพึงพอใจให้แก่กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย ส่วนประสมการตลาด ประกอบด้วยทุกส่ิงทุกอย่างที่กิจการใช้เพื่อให้มีอิทธิพล

โน้มน้าวความต้องการผลิตภัณฑ์ของกิจการ ส่วนประสมการตลาดแบ่งออกเป็น กลุ่มได้ 4 กลุ่ม ดังที่รู้จักกันว่าคือ “4Ps” โดยมีรายละเอียด

ดังนี้

 1.  ผลติภณัฑ์ (Product) หมายถงึ สิง่ทีผู่ข้ายเสนอขายเพือ่ตอบสนองความจ�าเป็นของลกูค้าให้เกดิ ความพงึพอใจ อาจมตีวั

ตนหรือไม่มีตัวตนก็ได้ เช่น บรรจุภัณฑ์ สี ราคา คุณภาพ ตราสินค้า บริการ และชื่อเสียงของผู้ขาย เป็นต้น 
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 2.  ราคา (Price) หมายถึง จ�านวนเงินหรือสิ่งอื่นๆ ที่มีความจ�าเป็นต้องจ่ายเพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ โดย ลูกค้าสามารถเปรียบ

เทียบระหว่างคุณค่า (Value) ของผลิตภัณฑ์กับราคา (Price) ของผลิตภัณฑ์นั้น ถ้าคุณค่าสูง กว่าราคา ลูกค้าจึงจะตัดสินใจซื้อ ดังนั้น  

ก�าหนดราคาควรมีความเหมาะสมกับระดับการให้บริการชัดเจน และง่าย ต่อการแยกบริการที่ต่างกัน 

 3.  การจดัจ�าหน่าย (Place หรอื Distribution) หมายถงึ ช่องทางทีใ่ช้เพือ่เคล่ือนย้ายสินค้าและบรกิาร จากองค์กรไปสูล่กูค้า

ส่งผลต่อการรับรู้ของลูกค้า ในคุณค่าและคุณประโยชน์ของการบริการที่น�าเสนอ 

 4.  การส่งเสริมการตลาด (Promotion) หมายถึง เครื่องมือที่มีความส�าคัญในการติดต่อสื่อสารระหว่าง ผู้ขายกับผู้ซื้อ 

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแจ้งข้อมูลข่าวสารหรือชักจูง เพื่อสร้างทัศนคติและพฤติกรรมการซื้อ (Philip Kotler, 2003, pp. 15-17) สรุปส่วน

ประสมทางการตลาด หมายถงึ เครือ่งมอืทางการตลาดทีอ่งค์กรสามารถก�าหนด หรอืควบคมุได้ และน�ามาใช้ร่วมกนัเพือ่ให้เกดิความพงึพอใจ

ต่อลูกค้า ประกอบด้วย ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา การจัดจ�าหน่าย และการส่งเสริมการตลาด

วิธีการด�าเนินงาน 

รูปแบบการด�าเนิน  การพฒันาผลติภณัฑ์ชมุชนท้องถิน่ส�าหรบักล้วยอบในเขตพืน้ทีต่�าบลคลองข่อย อ�าเภอปากเกรด็ จงัหวดันนทบรุี 

ประกอบด้วย

การเลือกกลุ่มประชากรใช้วิธีการเลือกแบบเจาะจงเพื่อให้สอดคล้องตามวัตถุประสงค์ ดังนี้

 กลุ่มที่ด�าเนินการการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนท้องถิ่น

  คนในชุมชน และชุมชนใกล้เคียง ได้แก่ ผู้ผลิตอาหารแปรรูปที่ท�าจากกล้วย รวมทั้งสิ้น 82 คน

  นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ได้แก่ นักศึกษาสาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และนักศึกษาสาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ คณะวิทยาการจัดการ รวมทั้งสิ้น 28 คน

  คณาจารย์มหาวิทยาราชภัฏพระนคร รวมทั้งสิ้น 10 คน

การด�าเนินการครั้งเป็นการด�าเนินการแบบผสมผสานทั้งเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ โดยข้อมูลที่ในการด�าเนินการ ได้แก่

  ข้อมลูเชิงคณุภาพเป็นข้อมลูทีไ่ด้มาจากการภาคสนามโดยการสนทนากลุม่ การสมัภาษณ์โดยใช้แบบสมัภาษณ์กึง่โครงสร้าง 

รวมถึงการท�าแผนธุรกิจเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์กล้วยอบ

  ข้อมูลเชิงปริมาณ เป็นข้อมูลที่ได้จากการสอบถามการพัฒนาผลิตภัณฑ์กล้วยอบ

การลงพื้นจัดกิจกรรมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการในการพัฒนาผลิตภัณฑ์กล้วยอบ

  การวางแผนและพฒันาแบบมส่ีวนร่วมระหว่างผูเ้ขยีนและคณะกบัชมุชน การวเิคราะห์ศกัยภาพชมุชนโดยการวเิคราะห์

จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค (SWOT Analysis) จากกลุ่มผู้ให้ข้อมูล ได้แก่ คนในชุมชนชุมชนบ้านสามวา หมู่ที่ 11 

  การพัฒนาผลิตภณัฑ์ชุมชน จากการลงพืน้ที ่ส�ารวจข้อมลู สนทนากลุม่ และสมัภาษณ์ผูท้ีเ่กีย่วข้องในพืน้ทีพ่บว่า ผลติภณัฑ์

ที่ต้องการพัฒนาคือ ผลิตภัณฑ์กล้วยอบ

   การถ่ายทอด และพฒันาผลติภณัฑ์ คนในชมุชนน�าผลผลิตจากสวน หรอืจากทรพัยากรทีต่นเองมารวมกันจากนัน้วทิยากร

ผูเ้ชีย่วชาญทางด้านอาหารให้ความรูเ้กีย่วกบัการแปรรปูอาหาร การใช้อปกุรณ์เพือ่การแปรรปูอาหาร ในทีน่ีไ้ด้รับการอภนินัทนาการจากภาค

เอกชนในการมอบตูอ้บอเนกประสงค์จ�านวน 1 ตู้ จากบริษทัเอกชนแห่งหนึง่ในจังหวดันนทบรุ ีเพือ่เป็นการสาธติต้นแบบผลติภณัฑ์กล้วยอบ

ให้กับคนในชุมชน 

  การปฏิบัติจริง และผลลัพธ์ท่ีได้ คนในชุมชนร่วมกันพัฒนาผลิตภัณฑ์กล้วยอบ และมีผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการมีส่วนร่วม

ของทุกคนในชุมชนเพื่อก่อเกิดรายได้ ความภาคภูมิใจในตัวผลิตภัณฑ์โดยคนในชุมชนได้ทดลองน�าไปจ�าหน่ายสามารถน�าไปจ�าหน่ายได้จริง 

ท�าให้ก่อเกิดรายได้

การลงพื้นที่จัดกิจกรรมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการในการวางแผนการตลาดผลิตภัณฑ์

 การจดัการทางการตลาดให้แกนน�าชมุชนได้รวมตวัสมาชิกเพือ่ถ่ายทอดความรูเ้กีย่วกบัการตลาด และการจดัการ ความรูเ้กีย่ว

กับส่วนประสมทางการตลาด ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ ราคา ช่องทางการจัดหน่าย การส่งเสริม การขาย โดยเน้นที่ผลิตภัณฑ์กล้วยอบที่ชุมชนร่วม

กันพัฒนาขึ้น นอกจากนี้ให้ความรู้เกี่ยวกับคุณภาพของผลิตภัณฑ์ ที่มีความต้องการจ�าเป็นในการพัฒนาขีดความสามารถให้ถึงผลิตภัณฑ์ที่มี

มาตรฐานรองรับซึ่งได้ให้ความรู้เกี่ยวกับมาตรฐานผลิตภัณฑ์เพื่อให้คนในชุมชนร่วมกันพัฒนา และเพิ่มคุณภาพให้กับผลิตภัณฑ์
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  การท�าแผนธรุกิจเพือ่ชมุชน มกีารสนทนากลุ่ม เพือ่ให้คนในชมุชนได้มส่ีวนร่วมในการพฒันา แผนธรุกจิเพือ่ชุมชน เพือ่ให้เป็น

แนวทางต้นแบบในการพัฒนาธุรกิจของชุมชน

 

ผลการด�าเนินงาน 

ผลการด�าเนินงานสามารถสรุปได้ ดังนี้

จากการลงพื้นที่จัดกิจกรรมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการในการพัฒนาผลิตภัณฑ์กล้วยอบ สามารถสรุป  ผลการด�าเนินงาน ดังนี้

จากการลงพื้นที่เพื่อศึกษาสภาพและความต้องการของคนในชุมชน พบว่า คนในชุมชนส่วนใหญ่เห็น พ้องต้องกันว่าหลังจากการ

วิเคราะห์ SWOT Analysis พบว่า จุดแข็ง ข้ันตอนการผลิตไม่ยุ่งยาก ผลิตภัณฑ์สามารถเก็บไว้ได้นาน สถานที่ประกอบการอยู่ในชุมชน

สามารถกระจายสินค้าได้ง่าย จุดอ่อน ผลิตภัณฑ์ไม่ผ่านการรับรอง การบรรจุหีบห่อเป็นแบบง่าย ๆ  ไม่สวยงามชวนซื้อ โอกาส มหาวิทยาลัย

ราชภัฏพระนครสามารถช่วยเหลือในการพัฒนาการบรรจุหีบห่อให้สวยงามสะดุดตาเป็นที่ต้องการของตลาด มีการพัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์

อื่น ๆ โดยการน�าผัก ผลไม้มาอบเพื่อจ�าหน่าย อุปสรรค ฤดูกาลมีผลต่อการผลิตหากเป็นช่วงฤดูแล้วผลผลิตไม่สามารถผลิตได้ ใช้เงินทุนสูง

ในการสร้างโรงเรอืนต้นแบบ ไม่มเีงนิทนุหมนุเวยีนมาก หลงัจากนัน้ได้มกีารสนทนากลุม่คนในชมุชน พบว่า มคีวามต้องการแปรรปูจากกล้วย

เนือ่งจากทกุครวัเรอืนมกีารปลกูร้อยละ 90 เมือ่มกีารการปลกูเป็นจ�านวนมากท�าให้ผลผลติล้นจ�าหน่ายไม่ทนัท�าให้กล้วยเสีย กล้วยช�า้ เป็นต้น 

นอกจากนีเ้ป็นการเสรมิสร้างอาชีพแปรรปูกล้วยเพือ่ยกระดับคณุภาพชวีติคนในชมุชนท้องถิน่ เมือ่มกีารพฒันาผลิตภณัฑ์กล้วยอบให้สอดคล้อง

กบัมาตรฐานโดยคนในชุมชนมีส่วนร่วม กระบวนการอบแห้งถอืเป็นการแปรรปูอาหารเพือ่ยดึอายกุารเกบ็รกัษาโดยลดปรมิาณน�า้ในกล้วยให้

เหลือในระดับที่ท�าให้จุลินทรีย์ท่ีไม่สามารถเจริญเติบโตในอาหาร และท�าให้เกิดการเน่าเสียได้ และช่วยลดการเกิดปฏิกิริยาทางเคมีที่เป็น

สาเหตุการเสื่อมสภาพของอาหาร 

จากการลงพื้นที่เพื่อศึกษาการวางแผนการตลาดผลิตภัณฑ์ชุมชนบ้านสามวา หมู่ที่ 11 เก่ียวกับการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากกล้วย  

พบว่า คนในชุมชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาแผนการตลาด มีการทดลองน�าผลิตภัณฑ์แปรรูปจากกล้วยไปจ�าหน่ายซึ่งเป็นในลักษณะการฝาก

ขาย และน�าผลิตภัณฑ์จ�าหน่ายเอง ส่วนใหญ่ผู้บริโภคชอบรสชาติ และไม่ใส่สารปรุงแต่งรส หรือสารกันบูด การเพิ่มมูลค่าให้มีโอกาสทางการ

ตลาดมากขึ้น โดยการน�าภูมิปัญญาท้องถิ่นและเทคโนโลยีที่เหมาะสมมาประยุกต์ใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาผลิตภัณฑ์

อภิปรายผล สรุปและข้อเสนอแนะ 

จากผลสรปุสามารถอภปิรายได้ ดงันี ้การเพิม่มลูค่าผลติภณัฑ์กล้วยโดยการแปรรูปเป็นทางเลอืกหนึง่ในการลดการสญูเสยีเกดิจาก

การเน่าเสีย คนในชุมชนส่วนใหญ่เห็นพ้องต้องกันว่า ต้องการพัฒนากล้วยอบ ทั้งนี้อาจเป็นเพราะกล้วยเป็นวัตถุดิบภายในท้องถิ่นที่สามารถ

หาได้ง่ายและราคาถูก (นพเกล้า ดวงหิรัญภักดี, 2551) หลังจากการวิเคราะห์ SWOT Analysis สามารถน�าไปกลยุทธ์ได้ คือ พัฒนาบรรจุ

ภัณฑ์ให้มีความสวยงามทันสมัยให้มีความเหมาะสมในการเป็น ของที่ระลึก ทั้งนี้เพื่อเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ผลิตภัณฑ์กล้วยอบ รวมถึง

การที่ชุมชนมีความร่วมแรงสามัคคี ทั้งนี้อาจเป็นเพราะในชุมชนให้ความส�าคัญกับการพัฒนาชุมชนของตนเองเพื่อให้ก่อเกิดรายได้ และยก

ระดบัคุณภาพชีวติ รวมถึงสามารถท�าให้กลุม่มอี�านาจทีแ่ท้จรงิในการก�าหนดราคาขาย โดยก�าหนดราคาขายให้เป็นราคาเดียวกนัในผลติภณัฑ์

เดียวกัน และขอความร่วมมือกับสาธารณสุขจังหวัดต�าบลคลองข่อย เพื่อพัฒนากระบวนการผลิตให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ สะอาดถูกสุข

อนามัย ได้มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน รวมถึงผลิตภัณฑ์สามารถพัฒนาเพื่อตอบโจทย์คนรุ่นใหม่ใส่ใจสุขภาพทั้งนี้คนในชุมชนอาจต้องพัฒนา

ผลิตภัณฑ์ที่ไม่ใส่สารปรุงแต่งใด ๆ เพื่อให้มีรสชาติของผลิตภัณฑ์ที่เป็นธรรมชาติมากที่สุด มีความต้องการแปรรูปจากกล้วย อนาคตชุมชน

สามารถต่อยอดน�าผกั ผลไม้มาอบเพือ่จ�าหน่าย ทัง้นีอ้าจเป็นเพราะคนในชมุชนส่วนใหญ่ท�าไร่ท�าสวนบนพืน้ทีก่ารเกษตรตนเอง การวางแผน

การตลาดผลิตภัณฑ์ชุมชนบ้านสามวา หมู่ที่ 11 เกี่ยวกับการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากกล้วย พบว่า คนในชุมชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาแผนการ

ตลาด เนือ่งจากในการท�าแผนพฒันาธรุกจิจ�าเป็นอย่างทีต้่องใช้คนมากกว่า 1 คน หรอืกลุม่คนในการด�าเนนิการเพือ่ผลประโยชน์ร่วมกนัของ

กลุ่ม

 

สรุปและข้อเสนอแนะ

การด�าเนินการเป็นการสาธิตต้นแบบผลิตภัณฑ์กล้วยอบโดยมีการคนในชุมชนน�าผลผลิตจากสวน หรือจากทรัพยากรที่ตนเองมา

รวมกัน คนในชุมชนครัวเรือนอื่น ๆ อาจจะต้องลงทุนในการซื้อตู้อบซึ่งเมื่อลงทุนก็เกิดความเสี่ยงว่าจะจ�าหน่ายได้หรือไม่ วิธีการแก้ไขคือให้

ครวัเรอืนต้นแบบได้ผลติและจ�าหน่ายน�าร่องเพือ่สร้างฐานลกูค้าก่อนจากนัน้สร้างเครอืข่ายคนในกลุม่ให้เรยีนรู ้และถ่ายทอดต่อไปในอนาคต
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รวมถึงการจัดท�าระบบบัญชี ข้อมูลที่ได้เป็นการประมาณ ได้แก่ ข้อมูลด้านต้นทุนการผลิต แรงงาน รายได้ ปริมาณการผลิต จ�านวนวันผลิต 

เป็นต้น
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การพัฒนาสื่อการเรียนรู้เสมือนจริง วัดช้างล้อมอุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัย

The Development of Virtual Reality Learning Media 

for Wat Chang Lom Si Satchanalai Historical Park

ตรีชฎา แสนศรีชัย1

Treechada Sansrichai

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

บทคัดย่อ

การวจิยัในครัง้นีม้วีตัถปุระสงเพือ่ 1) เพือ่พฒันาส่ือการเรยีนรูเ้สมอืนจรงิ วดัช้างล้อม อทุยานประวตัศิาสตร์ศรีสัชนาลัย 2) เพือ่ประเมนิ

คุณภาพของสื่อการเรียนรู้เสมือนจริง 3) เพื่อประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้งานที่มีต่อสื่อการเรียนรู้เสมือนจริง ในการพัฒนาสื่อการเรียนรู้

ในงานวิจัยนี้ ได้น�าเทคโนโลยีความเป็นจริงเสมือนมาใช้พัฒนาสื่อ เพื่อให้สื่อมีความน่าสนใจ และกระตุ้นให้เกิดการเรียนรู้ โดยเครื่องมือที่ใช้

ในการวจิยัในครัง้นีป้ระกอบด้วย สือ่การเรยีนรูเ้สมอืนจรงิ แบบประเมนิความพงึพอใจสือ่การเรยีนรูเ้สมือนจริง กลุม่ตวัอย่างได้แก่ ประชากร

ที่อาศัยอยู่ในประเทศไทยที่สนใจด้านประวัติศาสตร์ จากการเลือกแบบเจาะจง ( Purposive sampling ) จ�านวน 20 คน และนักท่องเที่ยว

ที่มาเที่ยวอุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัย จากการสุ่มแบบบังเอิญ (Accidental sampling) จ�านวน 30 คน ด�าเนินการตามขั้นตอนการ

วิจัยตามรูปแบบของ ADDIE ประกอบด้วย 5 ขั้นตอนคือ การวิเคราะห์ การออกแบบ การพัฒนา การน�าไปใช้ และการประเมินผล

ผลการวิจัยพบว่า คุณภาพของสื่อการเรียนรู้เสมือนจริงที่พัฒนาขึ้น มีคุณภาพอยู่ในระดับเหมาะสมที่สุด และผลการประเมนิความ

พึงพอใจของผูใ้ช้งานสือ่อยูใ่นระดบัพงึพอใจมากทีส่ดุ (= 4.67, S.D. = 0.52) สรปุได้ว่า สือ่การเรยีนรูเ้สมอืนจรงิที่พัฒนาขึ้น มีความน่าสนใจ ช่วย

กระตุ้นให้เกิดการเรียนรู้ และสามารถน�าไปใช้เป็นสื่อการเรียนรู้ เพื่อศึกษาข้อมูลด้านประวัติศาสตร์ 

ค�าส�าคัญ : สื่อการเรียนรู้เสมือนจริง, วัดช้างล้อม, อุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัย 

Abstract

The purposes of this research were 1) to develop Virtual Reality Learning Media for Wat Chang Lom Si  

Satchanalai Historical Park. 2) to assess the quality of Virtual Reality Learning Media for Wat Chang Lom Si Satchanalai 

Historical Park. 3) to assess user satisfaction with Virtual Reality Learning Media for Wat Chang Lom Si Satchanalai  

Historical Park. Development of learning media in this research has used virtual reality technology to develop media 

for make the media interesting and stimulate learning. The tools use in this research consist of Virtual Reality Learning 

Media and Satisfaction assessment form for virtual Reality learning media. The sample group includes 20 people living 

in Thailand interested in history Purposive sampling and 30 tourists visiting Si Satchanalai Historical Park Accidental 

Sampling. The research methodology using the ADDIE model, consisted of 5 steps: analysis, design, development, 

implementation and evaluation

The finding indicated that the quality of virtual reality learning media developed the quality is at the most 

appropriate level. And the satisfaction assessment results of media users were at the most satisfy level. In conclusion, 

Developed virtual reality learning media interesting help promote learning and can use as a learning media to study 

historical information.

Keyword: Virtual Reality Learning Media, Wat Chang Lom, Si Satchanalai Historical Park
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บทน�า

ความเป็นมาและความส�าคัญของปัญหา

เทคโนโลยคีอมพวิเตอร์มกีารพฒันาอย่างรวดเร็ว ท�าให้เข้ามามีบทบาทกบัมนษุย์เป็นอย่างมาก โดยจะถกูน�ามาผสมผสานกับศาสตร์

หลายแขนง เพือ่เพ่ิมประสทิธภิาพในการท�างานในปัจจบุนัสามารถส่ือสารได้หลายช่องทาง มคีวามสะดวกและรวดเร็ว จงึท�าให้ง่ายต่อการเข้า

ถงึข้อมลู การเรยีนรูใ้นยคุนีก้ม็กีารเปลีย่นแปลงต่างจากยคุทีผ่่านมา ปัจจบัุนนัน้สามารถเรียนรู้ได้จากทุกทีท่ีม่อิีนเตอร์เนต็ เทคโนโลยเีสมอืนจริง

หรือความเป็นจริงเสมือน (Virtual Reality: VR) เป็นเทคโนโลยทีีจ่�าลองสภาพแวดล้อมจากสภาพแวดล้อมจรงิหรอืจากจินตนาการ โดยผ่าน

อปุกรณ์ทางด้านฮาร์ดแวร์รวมกับการใช้ซอฟต์แวร์ต่าง ๆ ทีส่ามารถสร้างประสบการณ์เสมอืนอยูใ่นเหตกุารณ์ 

แหล่งเรียนรู้อุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัย ตั้งอยู่ในจังหวัดสุโขทัย เป็นแหล่งเรียนรู้ที่มีความส�าคัญทางประวัติศาสตร์  

และโบราณคดี ในปัจจุบันยังคงเหลือไว้ซ่ึงซากปรักหักพัง ยากท่ีจะจินตนาการได้ว่ามีสถาปัยกรรมอย่างไร เรื่องราวทางประวัติศาสตร์ส่วน

ใหญ่จะถูกบันทึกเป็นตัวอักษร อาจท�าให้ข้อมูลทางประวัติศาสตร์ได้รับความสนใจน้อยลง 

ดังนั้นผู้จัดท�าเล็งเห็นว่า การน�าเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้กับแหล่งเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์ เพื่อสร้างประสบการณ์สมจริง 

และปฏสิมัพนัธ์แก่ผูใ้ช้ สามารถช่วยกระตุน้ให้เกดิความสนใจเรือ่งราวความเป็นมาทางประวตัศิาสตร์ได้มากขึน้ และแสดงรปูแบบสนันษิฐาน 

3 มิติเพื่อให้เห็นได้ชัดขึ้นว่าในอดีตนั้นมีรูปแบบอย่างไร และผู้ที่สนใจสามารถเรียนรู้ประวัติได้ทุกที่ทุกเวลาตามความต้องการ

วัตถุประสงค์งานวิจัย

1. เพื่อพัฒนาสื่อการเรียนรู้เสมือนจริง วัดช้างล้อม อุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัย 

2. เพื่อประเมินคุณภาพของสื่อการเรียนรู้เสมือนจริง วัดช้างล้อม อุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัย

3. เพ่ือประเมนิความพงึพอใจของผูใ้ช้งานทีม่ต่ีอส่ือการเรยีนรูเ้สมือนจรงิ วดัช้างล้อม อทุยานประวตัศิาสตร์ศรสัีชนาลัย

บททบทวนวรรณกรรม

1. ประวัติวัดช้างล้อม อุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัย

 วัดช้างล้อม เป็นโบราณสถานส�าคัญของเมืองศรีสัชนาลัยตั้งอยู่จังหวัดสุโขทัย โดยมีโบราณสถานท่ีอยู่ภายในวัดช้างล้อม  

คือ เจดีย์ประธาน, วิหารประธาน, โบราณสถานหมายเลข 3 ,โบราณสถานหมายเลข 4, ก�าแพงแก้ว,ก�าแพงวัด (กรมศิลปากร, 2530)

2. ความหมายสื่อการเรียนรู้

 สือ่การเรยีนรู ้หมายถงึ ทกุสิง่ทกุอย่างทีอ่ยูร่อบตวั ทีช่่วยให้เกิดการเรยีนรู ้รวมถงึเหตกุารณ์ หรือ แนวความคดิ โดยมุง่เน้นส่งเสรมิ

การค้นคว้า หรือ การแสวงหาความรูด้้วยตนเอง ช่วยให้ผูเ้รยีนสามารถเรยีนรูไ้ด้อย่างต่อเนือ่งตลอดชวีติ (กรมวชิาการ, 2545)

3. เทคโนโลยีเสมือนจริง (Virtual Reality: VR)

 เทคโนโลยีเสมือนจริง (Virtual Reality) เป็นเทคโนโลยีที่จ�าลองสภาพแวดล้อมจากสภาพล้อมจริงหรือจากจินตนาการ  

โดยผ่านอุปกรณ์ทางด้านฮาร์ดแวร์ร่วมกับการใช้ซอฟต์แวร์ต่าง ๆ ที่สามารถสร้างประสบการณ์สมจริงเสมือนอยู่ในเหตุการณ์

4. ทฤษฎีพื้นฐานเบื้องต้นในการสร้างภาพ 3 มิติ

 ภาพ 3 มิติ คือ กระบวนการทางคณิตศาสตร์ในโปรแกรมคอมพิวเตอร์ เพื่อแสดงผลให้เห็นบนพื้นผิว 3 มิติ คือมีมิติในแนว

นอน แนวตั้ง และแนวลึก หรือเรียกกว่า โมเดล 3 มิติ (3D Model) สามารถมองเห็นได้รอบด้าน 360 องศา

5. งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

 กติตธิชั (2562) ได้ศกึษาเรือ่ง สนุทรยีใหม่ ในโลกความเป็นจรงิเสมือน จากการศกึษานีพ้บว่า เทคโนโลยคีวามเป็นจรงิเสมอืน 

หรือ Virtual Reality (VR) เข้ามา ท�าให้ผู้รับสารสามารถเลือกเองได้อย่างอิสระ ซึ่งสุนทรียะใหม่นี้ แตกต่างจากเดิม ที่ผู้ส่งสารเป็นผู้ก�าหนด

เนื้อหาของสาร

 วรลักษณ์ (2558) ได้ศึกษาเรื่อง การพัฒนาสื่อการสอนมัลติมีเดียเสมือนจริง เรื่องประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรมอยุธยา :  

กรณศีกึษาวดัพระราม พบว่าสือ่มข้ีอมลูเพยีงพอต่อการสร้างความเข้าใจ และมเีนือ้หาเหมาะสม กลุ่มตวัอย่างมคีวามพงึพอใจอยูใ่นระดบัมาก 

สามารถศึกษาได้ด้วยตนเอง

 Moturi (2557) ได้ศึกษาเรื่อง ทัวร์เสมือนจริง เครื่องมือส�าหรับการปรับปรุงการตลาด จากการศึกษาพบว่า ทัวร์เสมือนจริง

เป็นวิธีที่ยอดเยี่ยมในการส่งเสริมการตลาด สามารถเพิ่มรายได้ให้กับภาคส่วนต่างๆ ได้มากมาย รวมถึงการท่องเที่ยว 
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กระบวนการ/วิธีการด�าเนินงาน/วิธีการวิจัย

การวิจัยในครั้งนี้ผู้วิจัยด�าเนินการตามขั้นตอน ADDIE Model 5 ขั้นตอน (วรลักษณ์, 2558) คือ การวิเคราะห์ การออกแบบ  

การพัฒนา การน�าไปใช้ และการประเมินผล ดังนี้ต่อไปนี้

1. การวิเคราะห์ (Analysis)

 1.1 วิเคราะห์ข้อมูล

  ผู้จัดท�าได้ท�าการ ศึกษาข้อมูลทางประวัติศาสตร์ วัดช้างล้อม จากหนังสือและเว็บไซต์ด้านประวัติศาสตร์ ศึกษารูปแบบ

สันนิษฐานวัดช้างล้อมจากภาพสันนิษฐานของท่าน ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.สันติ เล็กสุขุม 

 1.2 การวิเคราะห์เครื่องมือ

ที่ใช้ในการสร้างสื่อการเรียนรู้เสมือนจริง วัดช้างล้อม อุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัย โดยผู้จัดท�าได้ใช้โปรแกรมได้แก ่

  1) โปรแกรม Kolor Autopano Giga เป็นซอฟแวร์สร้างภาพ Panorama

  2) Kolor Panotour Pro โปรแกรมส�าหรับพัฒนาระบบน�าชมเสมือนจริง 

  3) 3D MAX และ Blender เป็นซอฟแวร์ที่น�ามาสร้างโมเดลรูปแบบสันนิษฐาน 3 มิติ

  4) จูมล่า (Joomla) เป็นซอฟแวร์สร้างเว็บ 

2. การออกแบบ (Design)

 2.1 การออกแบบสื่อการเรียนรู้

  1) การออกแบบหน้าเวบ็ไซต์ ประกอบด้วยเมน ูประวตั,ิ โบราณสถาน, ระบบเสมอืนจรงิ, รปูแบบสนันษิฐานเจดย์ีประธาน 

และคู่มือการใช้งาน

  2) ระบบน�าชมเสมือนจริง ได้จ�าลองสภาพแวดล้อมจากสถานที่จริง ให้เห็นสภาพแวดล้อมปัจจุบันของวัดช้างล้อม 

 2.2  การออกแบบเครื่องมือวัด

  การออกแบบเครื่องมือวัด คือแบบประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้งานที่มีต่อสื่อการเรียนรู้เสมือนจริง โดยผู้วิจัยศึกษาวิธี

การสร้างแบบประเมินความพึงพอใจ โดยใช้เกณฑ์การประเมินของ ลิเคอร์ท (Likert) 

3. การพัฒนา (Development)

 การพัฒนาสื่อการเรียนรู้เสมือนจริง วัดช้างล้อม อุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัย มีขั้นตอนการพัฒนาดังนี้

 3.1 ขั้นตอนการสร้างสื่อการเรียนรู้เสมือนจริง วัดช้างล้อม อุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัย

  1) สร้างภาพพาโนรามา น�าภาพถ่าย 360 องศา ท่ีได้มาต่อและแก้ไขภาพ เพือ่ให้ได้ภาพพาโนรามา

  2) การพฒันาระบบเสมอืนจรงิ สร้างการเชือ่มโยงระหว่างภาพพาโนรามาแต่ล่ะจดุ ทัง้ภายในและภายนอก 

  3) สร้างโมเดลรปูแบบสนันษิฐาน 3 มติ ิและท�าการส่งออก (Export) ไฟล์ภาพ 3 มติ ิให้อยูใ่นรปูแบบของ HTML 5

  4) สร้างสือ่ในรปูแบบเวบ็ไซต์ โดยการสร้างเนือ้หา และท�าการสร้างเมนใูนการเชือ่มโยงเนือ้หาต่างๆ

 3.2 ตรวจสอบโดยผู้เชี่ยวชาญ

  หาความเหมาะสมของสื่อการเรียนรู้เสมือนจริง ประเมินโดยผู้เชี่ยวชาญด้านเนื้อหาจ�านวน 3 ท่าน และด้านเทคนิค  

จ�านวน 3 ท่าน จากนั้นจึงน�าข้อเสนอแนะไปแก้ไขและปรับปรุง ก่อนน�าไปทดลองใช้

 เกณฑ์การประเมินเพื่อวัดระดับคุณภาพของสื่อ 5 ระดับ คือ

 ระดับที่ 5 หมายถึง มากที่สุด ระดับที่ 4 หมายถึง มาก  ระดับที่ 3 หมายถึง ปานกลาง 

 ระดับที่ 2 หมายถึง น้อย  ระดับที่ 1 หมายถึง ควรปรับปรุง

 เมื่อแปลความหมายค่าเฉลี่ยของคะแนนจากการประเมินโดยผู้เชี่ยวชาญ แบ่งเป็น 5 ระดับ ดังนี้ 

 ค่าเฉลี่ย 4.51 -5.00 หมายถึง เหมาะสมที่สุด  ค่าเฉลี่ย 3.51 -4.50 หมายถึง เหมาะสมดี

 ค่าเฉลี่ย 2.51 -3.50 หมายถึง เหมาะสมปานกลาง ค่าเฉลี่ย 1.51 -2.50 หมายถึง เหมาะสมน้อย

 ค่าเฉลี่ย 1.00 -1.50 หมายถึง ควรปรับปรุง
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การน�าไปใช้ (Implementation)

ก�าหนดประชากรและกลุ่มตัวอย่าง

1)  ประชากร คือประชากรท่ีอาศัยอยู่ในประเทศไทยที่สนใจด้านประวัติศาสตร์ และนักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวอุทยานประวัติ

ศรีสัชนาลัย

2)  กลุ่มตัวอย่าง คือ ประชากรท่ีอาศัยอยู่ในประเทศไทยที่สนใจด้านประวัติศาสตร์ จากการเลือกแบบเจาะจง (Purposive  

sampling) จ�านวน 20 คน และนักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวอุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัย จากการสุ่มแบบบังเอิญ (Accidental sampling) 

จ�านวน 30 คน

น�าไปเผยแพร่

ในขั้นตอนน้ีผู้วิจัยได้น�าสื่อการเรียนรู้เสมือนจริง ไปใช้ในการเผยแพร่บนระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต ให้ผู้ท่ีมีความสนใจในด้าน

ประวตัศิาสตร์ และนกัท่องเทีย่วทีม่าเทีย่วอทุยานประวตัศิาสตร์ศรสีชันาลยั ได้ศกึษา แล้วท�าการประเมนิความพงึพอใจ

เกณฑ์การประเมนิเพือ่วดัระดบัคณุภาพของสือ่ 5 ระดบั คอื

 ระดับที่ 5 หมายถึง มากที่สุด ระดับที่ 4 หมายถึง มาก  ระดับที่ 3 หมายถึง ปานกลาง 

 ระดับที่ 2 หมายถึง น้อย  ระดับที่ 1 หมายถึง ควรปรับปรุง

เมื่อแปลความหมายค่าเฉลี่ยของคะแนนจากการประเมินโดยผู้ใช้งานสื่อ แบ่งเป็น 5 ระดับ ดังนี้ 

 ค่าเฉลี่ย 4.51 -5.00 หมายถึง พึงพอใจมากที่สุด  ค่าเฉลี่ย 3.51 -4.50 หมายถึง พึงพอใจมาก

 ค่าเฉลี่ย 2.51 -3.50 หมายถึง พึงพอใจปานกลาง  ค่าเฉลี่ย 1.51 -2.50 หมายถึง พึงพอใจน้อย

 ค่าเฉลี่ย 1.00 -1.50 หมายถึง ควรปรับปรุง

การประเมินผล (Evaluation)

 ขั้นตอนการประเมินคุณภาพสื่อการเรียนรู้เสมือนจริง

 ประเมินคุณภาพสื่อโดยผู้เชี่ยวชาญ และน�าผลการประเมินมาวิเคราะห์ความเหมาะสมของสื่อ หากมีข้อเสนอแนะหรือ 

ข้อบกพร่อง ให้ท�าการปรับปรุงสื่อก่อนน�าไปทดลองใช้

 ขั้นตอนการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้งานที่มีต่อสื่อการเรียนรู้เสมือนจริง

 การประเมินผลโดยหลังจากน�าสื่อการเรียนรู้เสมือนจริง เผยแพร่บนระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต ได้วิเคราะห์ความพึงพอใจ

ของผู้ใช้งานสื่อการเรียนรู้เสมือนจริง โดยหาค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)

ผลการด�าเนินงาน/ผลการวิจัย

ผลการพัฒนาการพัฒนาสื่อการเรียนรู้เสมือนจริง วัดช้างล้อม อุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัย 

สื่อการเรียนรู้เสมือนจริง วัดช้างล้อม อุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัย ประกอบไปด้วย หน้าเพจข้อมูลประวัติวัดช้างล้อม 

และโบราณสถานในบริเวณวัดช้างล้อม ระบบเสมือนจริง และรูปแบบสันนิษฐานเจดีย์ประธาน 3 มิติ

รูปที่ 2 สื่อการเรียนรู้เสมือนจริง วัดช้างล้อม อุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัย

ผลการประเมินคุณภาพข้อมูลสื่อการเรียนรู้เสมือนจริง วัดช้างล้อม อุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัย

 ผลการประเมินคุณภาพข้อมูลสื่อการเรียนรู้เสมือนจริง โดยผู้เชี่ยวชาญด้านเนื้อหา 3 ท่าน
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ตารางที ่1 ผลการประเมินประเมนิคณุภาพข้อมลูสือ่การเรยีนรูเ้สมอืนจรงิ โดยผู้เชี่ยวชาญด้านเนื้อหา 3 ท่าน

ข้อ หัวข้อพิจารณา
ผลการประเมิน

S.D. แปลผล
1 2 3

1. เนื้อหา 4 4.5 5 4.50 0.67 เหมาะสมที่สุด

2. ภาษา 4.00 4.00 5.00 4.33 0.71 เหมาะสมดี

3. ภาพ และภาพ 3 มิติ 5.00 5.00 4.50 4.83 0.39 เหมาะสมที่สุด

4. รูปแบบและการใช้งาน 5.00 4.67 4.33 4.67 0.50 เหมาะสมที่สุด

4.60 0.59 เหมาะสมที่สุด

 จากตารางที ่1 ผลการประเมนิคณุภาพของสือ่การเรยีนรูเ้สมอืนจรงิ พบว่าผูเ้ชีย่วชาญด้านเนือ้หาประเมนิคณุภาพของสือ่การ

เรียนรู้เสมือนจริงในระดับเหมาะสมที่สุด ( = 4.60, S.D. = 0.59) 

 ผลการประเมินคุณภาพของสื่อการเรียนรู้เสมือนจริง โดยผู้เชี่ยวชาญด้านเทคนิค 3 ท่าน

ตารางที่ 2 ผลการประเมินคุณภาพของสื่อการเรียนรู้เสมือนจริง โดยผู้เชี่ยวชาญ ด้านเทคนิค 3 ท่าน

ข้อ หัวข้อพิจารณา
ผลการประเมิน

S.D. แปลผล
1 2 3

1. ภาพ ภาษา และเสียง  5 5 4 4.67 0.49 เหมาะสมที่สุด

2. การออกแบบ 4 4.67 4.33 4.33 0.50 เหมาะสมดี

3. ภาพ 3 มิติ 5 4.5 4.5 4.67 0.52 เหมาะสมที่สุด

4. รูปแบบการน�าเสนอ 4.5 4 4 4.17 0.41 เหมาะสมดี

5. การใช้งาน 5 4.33 5 4.78 0.44 เหมาะสมที่สุด

4.56 0.50 เหมาะสมที่สุด

 จากตารางที ่2 ผลการประเมนิคณุภาพของส่ือการเรยีนรูเ้สมอืนจรงิ พบว่าผูเ้ชีย่วชาญด้านเทคนคิประเมนิคุณภาพของสือ่การ

เรียนรู้เสมือนจริงในระดับเหมาะสมที่สุด ( = 4.65, S.D. = 0.50) 

 ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้งานสื่อ จากประชากรที่สนใจด้านประวัติศาสตร์

ตารางที่ 3 ตาราง ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้งานสื่อ จากประชากรที่สนใจด้านประวัติศาสตร์ 

หัวข้อพิจารณา S.D. แปลผล

1. ภาพ ภาษา และเสียง 4.65 0.52 พึงพอใจมากที่สุด

2. การออกแบบ 4.68 0.54 พึงพอใจมากที่สุด

3. รูปแบบการน�าเสนอ 4.65 0.52 พึงพอใจมากที่สุด

4. การใช้งาน 4.65 0.48 พึงพอใจมากที่สุด

 4.66 0.51 พึงพอใจมากที่สุด
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 จากตารางที่ 3 ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้งานที่มีต่อสื่อ จากประชากรที่สนใจด้านประวัติศาสตร์ พบว่าผู้ใช้งานมี

ความพึงพอใจมากที่สุดในการใช้สื่อการเรียนรู้เสมือนจริง ( = 4.66, S.D. = 0.51)

 ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้งานสื่อจากนักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวอุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัย

ตารางที่ 4  ตาราง ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้งานสื่อ จากนักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวอุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัย

หัวข้อพิจารณา S.D. แปลผล

1. ภาพ ภาษา และเสียง 4.68 0.47 พึงพอใจมากที่สุด

2. การออกแบบ 4.73 0.51 พึงพอใจมากที่สุด

3. รูปแบบการน�าเสนอ 4.61 0.57 พึงพอใจมากที่สุด

4. การใช้งาน 4.69 0.55 พึงพอใจมากที่สุด

 4.68 0.53 พึงพอใจมากที่สุด

จากตารางที ่ 4 ผลการประเมนิความพงึพอใจของผูใ้ช้งานทีม่ต่ีอสือ่ จากนกัท่องเทีย่วทีม่าเทีย่วอทุยานประวตัศิาสตร์ศรสีชันาลยั  

พบว่าผูใ้ช้งานมคีวามพงึพอใจมากทีส่ดุ ( = 4.68, S.D. = 0.53)

อภิปรายผล สรุปและข้อเสนอแนะ

สรุปผล 

จากการประเมินคุณภาพของสื่อ โดยผู้เชี่ยวชาญด้านเนื้อหา อยู่ในระดับเหมาะสมที่สุด (= 4.60, S.D. = 0.59) และผู้เชี่ยวชาญ

ด้านเทคนิค สื่ออยู่ในระดับเหมาะสมท่ีสุด (= 4.56, S.D. = 0.50) ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่ก�าหนดไว้ จากท่ีก�าหนดไว้คุณภาพสื่ออยู่ในระดับด ี

และประเมินความพึงพอใจจากประชาการที่สนใจด้านประวัติศาสตร์ พบว่ามีความพึงพอใจมากที่สุด ( = 4.66, S.D. = 0.51) และจาก 

นักท่องเท่ียวที่มาเที่ยวอุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัยมีความพึงพอใจมากที่สุด ( = 4.68, S.D. = 0.53) ซ่ึงสูงกว่าเกณฑ์ที่ก�าหนดไว้  

จากที่ก�าหนดไว้ความพึงพอใจของผู้ใช้อยู่ในระดับมาก

อภิปรายผล

จากการพัฒนาสื่อการเรียนรู้เสมือนจริง วัดช้างล้อม การประเมินคุณภาพของสื่อ โดยผู้เชี่ยวชาญด้านเนื้อหา และผู้เชี่ยวชาญ 

ด้านเทคนิคอยู่ในระดับเหมาะสมที่สุด พบว่าสื่อการเรียนรู้เสมือนจริง มีข้อมูลที่ถูกต้อง ภาพมีความชัดเจนและสอดคล้องกับเนื้อหา 

เพียงพอต่อการสร้างความเข้าใจเก่ียวกับวัดช้างล้อม เนื่องจากการประเมินของผู้เชี่ยวชาญด้านเนื้อหา มีความเห็นต่อสื่อในด้านเนื้อหา  

อยู่ในระดับความเหมาะที่สุด และสื่อการเรียนรู้เสมือนจริง มีรูปแบบในการน�าเสนอที่น่าสนใจ เนื่องจากการประเมินของผู้เชี่ยวชาญด้าน

เทคนิค มีความเห็นต่อสื่อในด้านการใช้งาน และด้าน ภาพ 3 มิติ อยู่ในระดับความเหมาะที่สุด และประเมินความพึงพอใจจากกลุ่มตัวอย่าง 

ทั้งประชาการที่สนใจด้านประวัติศาสตร์ และนักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวอุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัย พบว่าผู้ใช้งานมีความพึงพอใจในการ

ใช้งานสื่อ พึงพอใจมากที่สุด พบว่าการน�าเสนอสื่อในรูปแบบระบบน�าชมเสมือนจริง มีความน่าสนใจ เนื่องจากผู้ใช้งานมีความพึงพอใจด้าน

รปูแบบการน�าเสนอสือ่โดยใช้เทคโนโลยคีวามเป็นจรงิเสมอืน ทีช่่วยกระตุน้ให้เกดิการเรียนรู ้อยูใ่นระดบัมากทีส่ดุ สามารถควบคมุสือ่ได้ด้วย

ตนเอง เนื่องจากผู้ใช้งานมีความพึงพอใจด้านการใช้งาน อยู่ในระดับมากที่สุด และการมีเสียงบรรยายที่ชัดเจนน่าสนใจ ช่วยให้ผู้ใช้งานสื่อ 

สามารถรับชมได้อย่างมีอรรถรถเพิ่มขึ้น เนื่องจากผู้ใช้งานมีความพึงพอใจด้านภาพ ภาษา และเสียง อยู่ในระดับมากที่สุด

เอกสารอ้างอิง

ภาษาไทย
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ปัจจัยที่ส่งผลต่อองค์กรแห่งนวัตกรรม บริบทกรมบัญชีกลาง

ปวีณ ฉายจิต1 

Paweena Chaijit1

บทคัดย่อ 

ในยุคปัจจุบันการตระหนักต่อการเปล่ียนแปลงของสภาพแวดล้อมที่เกิดขึ้นเป็นส่ิงที่ควรให้ความส�าคัญเป็นอย่างยิ่ง เนื่องจากการ

เปลีย่นแปลงดงักล่าวมกัจะส่งผลกระทบต่อการด�าเนนิงานขององค์กร ไม่ว่าจะเป็นภาครฐัหรอืเอกชน นวัตกรรมจงึเป็นสิง่หนึง่ทีห่ลายองค์กร

น�ามาใช้เพื่อสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันกับคู่แข่ง บทความนี้เป็นการศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อองค์กรแห่งนวัตกรรม บริบทกรมบัญชี

กลาง โดยการทบทวนวรณณกรรมจากแหล่งต่างๆ เช่น บทความวิจัย บทความวิชาการ ต�ารา เพ่ือน�าเสนอองค์ประกอบขององค์กรแห่ง

นวัตกรรม ประกอบด้วย 1) การมีวิสัยทัศน์ร่วม ภาวะผู้น�า และความตั้งใจท่ีจะมุ่งไปสู่นวัตกรรม 2) การมีส่วนร่วมในการสร้างนวัตกรรม  

3) ทีมงานที่มีประสิทธิภาพ 4) บรรยากาศที่ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ 5) การขยายการสื่อสาร 6) การขยายการสื่อสาร และ 7) องค์กรแห่ง

การเรียนรู้ อีกทั้งปัจจัยท่ีส่งผลต่อองค์กรแห่งนวัตกรรม ได้แก่ 1) ภาวะผู้น�าการเปลี่ยนแปลง 2) การจัดการความรู้ และ 3) เทคโนโลยี

สารสนเทศ พร้อมทั้งได้ศึกษาปัจจัยท่ีส่งผลต่อองค์กรแห่งนวัตกรรม บริบทกรมบัญชีกลาง เพื่อเป็นประโยชน์ในการน�าแนวคิดดังกล่าวไป

ประยุกต์ใช้ภายในองค์กร และเกิดประสิทธิภาพในการให้บริการแก่ประชาชนมากยิ่งขึ้น

ค�าส�าคัญ: ภาวะผู้น�าการเปลี่ยนแปลง การจัดการความรู้ เทคโนโลยีสารสนเทศ องค์กรแห่งนวัตกรรม

บทน�า 

ในศตวรรษที ่21 เกดิการเปลีย่นแปลงอย่างรวดเรว็ของระบบเศรษฐกจิ เทคโนโลยสีารสนเทศ วฒันธรรม ความรู ้และสภาพแวดล้อม

ต่างๆ ส่งผลให้องค์กรภาครัฐและเอกชนต่างต้องปรับตัวให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว ด้วยการขับเคลื่อนโดยใช้นวัตกรรมเป็นหลัก 

ประกอบกับการใช้ทรัพยากรอันทรงคุณค่าให้เกิดประโยชน์สูงสุด ไม่ว่าจะเป็นบุคลากร ความรู้ และความสามารถขององค์กร เพื่อปรับปรุง

ระบบการท�างานให้มีประสทิธภิาพมากยิง่ข้ึน ค้นหาแนวทางในการด�าเนนิงานใหม่ๆ ในการสร้างสรรค์ผลิตภณัฑ์และบรกิารให้มคีวามทนัสมยั 

และสามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้า และสามารถสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขัน (Porter, 1991) ปัจจุบันองค์กรภาครัฐได้

ให้ความส�าคัญกับการน�านวัตกรรมมาปรับใช้ในกระบวนการท�างานอย่างต่อเนื่อง เช่นเดียวกันกับกรมบัญชีกลาง สังกัดกระทรวงการคลัง  

ที่มีภารกิจหลักเกี่ยวกับการควบคุมดูแลการใช้จ่ายเงินของแผ่นดินและหน่วยงานภาครัฐ ให้เป็นไปโดยถูกต้อง มีวินัย คุ้มค่า โปร่งใส 

และสามารถตรวจสอบได้ (กรมบัญชีกลาง, 2564) ผ่านระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (Government Fiscal 

Management Information System: GFMIS) เพื่อให้การเบิกจ่ายเงินของภาครัฐเป็นไปได้อย่างคล่องตัวมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้กรมบัญชี

กลางได้จัดประกวดรางวัลต่อเนื่องทุกปี เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรเกิดความคิดสร้างสรรค์ ค้นหากระบวนการหรือแนวทางปฏิบัติงานใหม่ๆ  

เพื่อลดขั้นตอนในการท�างาน รวมทั้งให้บริการแก่ประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

การทบทวนวรรณกรรม

การศึกษาครั้งนี้ได้ศึกษาแนวคิดทฤษฎีที่สามารถใช้เป็นกรอบในการอธิบายองค์กรแห่งนวัตกรรม บริบทกรมบัญชีกลาง ดังนี้ 

ทฤษฎีฐานทรัพยากร (Resource based view theory: RBV) 

ทฤษฎีฐานทรัพยากร เป็นทฤษฎีที่ใช้ในการประเมินศักยภาพทรัพยากรที่องค์กรสามารถควบคุมได้ เช่น สินทรัพย์ บุคลากร  

ความรู้ แนวปฏิบัติในการท�างาน เป็นต้น เพื่อตอบรับต่อการเปลี่ยนแปลงและสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขัน (Porter, 1991: 95-117) 

เป็นแหล่งที่อุดมไปด้วยความสามารถของธุรกิจ (Zablah et al., 2004) โดย Barney (1991) ได้น�าเสนอแนวคิดคุณลักษณะที่ส�าคัญของ

ทรัพยากรทั้งหมด 4 ประการ ได้แก่ ความมีคุณค่าของทรัพยากร (Value resources) การหาได้ยากของทรัพยากร (Rare resources) 

ทรัพยากรไม่สามารถลอกเลียนแบบได้ (Imitability resources) และการไม่สามารถทดแทนได้ (Non substitutable) ดังนั้น ทรัพยากรจึง

เป็นสิ่งที่ส�าคัญในการน�าไปใช้เพื่อสร้างความได้เปรียบต่อคู่แข่งขัน โดยต้องมีการพัฒนาและเรียนรู้ภายในองค์กรอยู่เสมอ เพ่ือสร้างความ

1 นิสิตระดับปริญญาโท หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม,

 E-mail: 63010984001@msu.ac.th
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แข็งแกร่งและยั่งยืนในการด�าเนินการขององค์กรต่อไป

ภาวะผู้น�าการเปลี่ยนแปลง (Transformation leadership)

ภาวะผูน้�าการเปลีย่นแปลง หมายถงึ พฤตกิรรมของผูน้�าทีพ่ยายามจดัการกระบวนการท�างาน เพือ่กระตุน้ให้ผู้ตามมคีวามพยายาม

ให้เกดิผลงานทีด่ยีิง่ขึน้ และพฒันาศกัยภาพของผูต้ามให้อยูใ่นระดบัสูงขึน้กว่าเดมิ เพือ่ให้บรรลุตามวตัถปุระสงค์และเป็นประโยชน์ต่อองค์กร 

และได้รบัการเคารพนบัถือจากผูต้าม (Burns, 1978; Bass, 1985; Bass and Avolio, 1994; Yukl, 2006) ทฤษฎีภาวะผูน้�าการเปลีย่นแปลง 

เริม่ต้นในปี ค.ศ. 1985 โดย Bernard M. Bass ได้พัฒนาแนวคิดจากทฤษฎีภาวะผู้น�าแบบแลกเปลี่ยน (Transaction Leadership) ของ 

James MacGregor Burns และอธบิายลกัษณะของผูน้�าการเปล่ียนแปลง ได้แก่ ท�าให้ผู้ตามเกดิความไว้วางใจ (Trust) เคารพ (Admiration) 

จงรกัภกัด ี(Loyalty) และยอมรบัในตวัผูน้�า (Respect toward the leader) (Bass, 1985; Yukl, 2006 อ้างองิใน เกรกิเกยีรต ิต่อกจิไพบูลย์, 

2558) และได้แบ่งองค์ประกอบของภาวะผู้น�าการเปลี่ยนแปลงไว้ 3 องค์ประกอบ ได้แก่ การมีบารมี (Charisma) การกระตุ้นทางปัญญา 

(Intellectual stimulation) และการค�านึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล (Individual consideration) ต่อมาได้มีการพัฒนาแนวคิดทฤษฎีดัง

กล่าวและได้มีการเพิ่ม 1 องค์ประกอบ คือ การสร้างแรงบันดาลใจ (Inspirational motivation) จึงเรียกชื่อย่อทั้ง 4 องค์ประกอบว่า 4I’s 

(Bass and Avolio, 1994) ได้แก่ 1) การมีอิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์ (Idealized influence) หมายถึง ผู้น�าที่ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดี

ของผู้ตาม ได้รับการไว้วางใจ มีอุดมการณ์ และวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลที่สามารถถ่ายทอดให้ผู้ตามประพฤติปฏิบัติเพื่อให้บรรลุตามวัตถุตาม

ประสงค์ 2) การสร้างแรงบันดาลใจ หมายถึง ผู้น�าที่สามารถกระตุ้นให้ผู้ตามเกิดแรงบันดาลใจในการท�างาน สร้างแรงจูงใจจากภายในของ 

ผู้ตามด้วยความท้าทายในงาน และสร้างเจตคติที่ดีในการท�างานให้เกิดความผูกพันและทุ่มเทกับงาน 3) การกระตุ้นทางปัญญา หมายถึง  

ผูน้�าทีส่ามารถกระตุน้ผูต้ามเกดิความคดิสร้างสรรค์ การคิดเชิงนวตักรรม และการตระหนกัถึงปัญหาทีเ่กดิขึน้ในองค์กร เพือ่ให้เกดิกระบวนการ 

แนวคิด หรือวิธีการท�างานใหม่ๆ 4) การค�านึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล หมายถึง ผู้น�าที่เอาใจใส่ผู้ตามอย่างทั่วถึง สนับสนุนในการท�างาน

และเป็นที่ปรึกษาเพื่อช่วยพัฒนาศักยภาพของผู้ตามให้สูงยิ่งขึ้น รวมทั้งสร้างบรรยากาศที่ดีในการท�างานภายในองค์กร ดังนั้นภาวะผู้น�าการ

เปลี่ยนแปลงมีส่วนส�าคัญในการน�าพาองค์กรให้สามารถบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ได้ สรุปได้ว่า

ข้อเสนอแนะการวิจัยที่ 1: ภาวะผู้น�าการเปลี่ยนแปลงส่งผลต่อการเป็นองค์กรแห่งนวัตกรรม

การจัดการความรู้ (Knowledge management)

อาจกล่าวได้ว่าความรู้เปรียบเสมือนสินทรัพย์ที่มีคุณค่ากับองค์ก ที่สามารถน�าไปสู่ความได้เปรียบทางการแข่งขัน โดยความรู้  

หมายถึง สิ่งที่สั่งสมมาจากการศึกษาเล่าเรียน การค้นคว้า หรือประสบการณ์ รวมทั้งความสามารถเชิงปฏิบัติและทักษะ รวมทั้งความเข้าใจ

หรือสารสนเทศที่ได้รับมาจากประสบการณ์ (ราชบัณฑิตยสถาน, 2564: เว็บไซต์) และเป็นความสามารถที่น�าไปสู่การเพิ่มประสิทธิภาพของ

องค์กร (Senge, 1990) Nonaka and Takeuchi (1995) ได้จ�าแนกความรู้ออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่ 1) ความรู้ชัดแจ้ง (Explicit knowledge) 

เป็นความรู้ท่ีสามารถจับต้องได้ที่เกิดจากการวบรวมและถ่ายทอดได้ด้วยวิธีการต่างๆ เช่น การบันทึก หนังสือ คู่มือ ทฤษฎี เป็นต้น  

2) ความรู้ที่อยู่ในตัวบุคคล (Tacit knowledge) เป็นความรู้ที่เกิดจากประสบการณ์ ความช�านาญของแต่ละบุคคลในการเข้าใจสิ่งต่างๆ  

และสามารถถ่ายทอดออกมาได้ยาก เช่น ทักษะในการท�างาน ดังนั้น ความรู้จึงเป็นองค์ประกอบที่ส�าคัญที่จะช่วยให้เกิดการพัฒนาองค์กรให้

ดียิ่งขึ้นเกิดจากการสร้างความรู้และจัดการความรู้ท่ีหลากหลายให้เป็นระบบ น�าไปสู่การเป็นองค์กรแห่งนวัตกรรมท่ีมีประสิทธิภาพ  

เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ร่วมกันทั้งองค์กร

การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการท�างานเป็นสิ่งหนึ่งที่มีความส�าคัญ และก่อให้เกิดการสร้างความรู้ใหม่ๆ อันเป็นประโยชน์ต่อองค์กร 

และสามารถเพิ่มประสิทธิภาพในการท�างานของบุคลากรให้ดียิ่งขึ้น โดย Nonaka and Takeuchi (1995) ได้เสนอแนวคิดกระบวนการสร้าง

ความรู้ หรือโมเดลเซกิ (SECI model) ไว้ว่า เป็นการแสดงความสัมพันธ์ของการรวบรวมความรู้ภายในองค์กรให้เป็นระบบระหว่างความรู้

ชัดแจ้งและความรู้ที่อยู่ในตัวบุคคล เพื่อยกระดับความรู้ให้สูงขึ้นอย่างต่อเนื่องและเกิดการเรียนรู้ทั่วทั้งองค์กร ใน 4 ขั้นตอน (Nonaka and 

Takeuchi, 1995 อ้างอิงใน ทับทิม เป็งมล, 2561) ได้แก่ 1) การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (Socialization) เป็นการอธิบายความสัมพันธ์ทางสังคม

ในการส่งต่อความรูท่ี้อยูใ่นตวับคุคลไปสูค่วามรูท้ีอ่ยูต่วับคุคล ในรปูแบบการแบ่งปันประสบการณ์ เช่น การประชมุ การระดมสมอง การเรยีน

รู้จากประสบการณ์ของแต่ละบุคคล เป็นต้น 2) การสกัดความรู้ออกจากตัวคน (Externalization) เป็นการอธิบายความสัมพันธ์ในการส่งต่อ

ความรู้ที่อยู่ในตัวบุคคลไปสู่ความรู้ชัดแจ้ง กล่าวคือ เป็นการส่งต่อความรูจ้ากภายในสูภ่ายนอก ในรปูแบบลายลกัษณ์อกัษรท�าให้เกดิการเรยีนรู้

และสามารถเข้าใจได้ง่ายยิง่ขึน้ เช่น การน�าเสนอแนวคดิ บทความทีต่พีมิพ์ คูม่อืการปฏบิตังิาน เป็นต้น 3) การควบรวมความรู ้(Combination) 

เป็นการอธิบายความสัมพันธ์การรวมกันของความรู้ชัดแจ้ง ในรูปแบบลายลักษณ์อักษร เกิดจากการรวบรวมความรู้จากเอกสารภายในและ

ภายนอกองค์กร น�ามาพัฒนาปรับปรุงกระบวนการท�างานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และเผยแพร่ให้กับบุคลากร 4) และการผนึกฝังความ
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รู้ (Internalization) เป็นการอธิบายความสัมพันธ์ภายในของการส่งต่อความรู้ชัดแจ้งสู่ความรู้ที่อยู่ในตัวบุคคล ในรูปแบบการลงมือปฏิบัติ 

ครอบคลุมถึงการเรียนรู้และลงมือท�าฝังลึกเข้าไปในบุคคล อันจะกลายเป็นสินทรัพย์ที่มีค่าขององค์กร นอกจากกระบวนการสร้างความรู้ที่มี

ความส�าคัญแล้ว องค์กรต้องน�าความรู้ดังกล่าวไปใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างเป็นระบบมากยิ่งขึ้นด้วยการจัดการความรู้ภายในองค์กร

การจดัการความรู ้หมายถงึ การรวบรวมความรูท้ีก่ระจัดกระจายอยูใ่นตัวบคุคลหรอืเอกสาร มาพฒันาให้เป็นระบบเพือ่ให้ทกุคนใน

องค์การสามารถเข้าถงึความรูแ้ละพฒันาตนเองให้เป็นผูรู้ ้อนัส่งผลให้องค์กรมคีวามสามารถในการแข่งขันสงู (ส�านกังานคณะกรรมการพฒันา

ระบบราชการ, 2550) รวมทั้งก่อให้เกิดความรู้ใหม่ๆ ภายในองค์กร (Toyama, 2002) ดังนั้น องค์กรจ�าเป็นต้องมีกระบวนการจัดการความ

รู้ที่จะช่วยให้องค์กรเข้าใจถึงขั้นตอนที่ท�าให้เกิดขึ้นภายในองค์กรอย่างระบบ ประกอบด้วย 7 ขั้นตอน ดังนี้ 1) การบ่งชี้ความรู้ (Knowledge 

identification) 2) การสร้างและแสวงหาความรู้ (Knowledge creation and acquisition) 3) การจัดความรู้ให้เป็นระบบ (Knowledge 

organization) 4) การประมวลและกลั่นกรองความรู้ (Knowledge codification and refinement) 5) การเข้าถึงความรู้ (Knowledge 

access) 6) การแบ่งปันแลกเปลีย่นความรู้ (Knowledge sharing) 7) การเรยีนรู ้(Learning) (ส�านักงานคณะกรรมการพฒันาระบบราชการ, 

2564) ดังนั้น การจัดการความรู้มีส่วนส�าคัญที่ช่วยให้องค์กรสามารถขับเคลื่อนสู่การเป็นองค์กรแห่งนวัตกรรมได้ สรุปได้ว่า

ข้อเสนอแนะการวิจัยที่ 2: การจัดการความรู้ส่งผลต่อการเป็นองค์กรแห่งนวัตกรรม

เทคโนโลยีสารสนเทศ (Information technology)

ปัจจุบันเทคโนโลยีสารสนเทศ นับว่ามีบทบาทที่ส�าคัญกระบวนการในการขับเคล่ือนขององค์กรภาครัฐและเอกชนในการเพิ่ม

ประสทิธภิาพในการท�างานและสร้างความได้เปรยีบทางการแข่งขนั โดยเทคโนโลยสีารสนเทศ หมายถงึ กระบวนการอตัโนมตัใินการประมวล

ผล จัดเก็บ และถ่ายทอดสารสนเทศในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ เน้นให้ความส�าคัญกับผู้ใช้งานเป็นหลัก (Zorkoezy, 1984; Lucas, 1997) 

และเป็นการสร้างมลูค่าเพิม่ให้กบัสารสนเทศเพือ่เป็นประโยชน์ในการตดิต่อส่ือสารกนัได้อย่างไร้ขดีจ�ากดั (กมลรฐั อนิทรทศัน์, 2550) การน�า

เทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกต์ใช้ในการท�างาน ถือเป็นปัจจัยส�าคัญที่จะช่วยส่งเสริมองค์กรให้เกิดนวัตกรรม และหากองค์กรสร้างสรรค์

นวตักรรมเพิม่ขึน้อย่างต่อเนือ่งจะน�าไปสูก่ารเป็นองค์กรแห่งนวตักรรม (บดนิทร์ วจิารณ์, 2550; พยตั วฒุริงค์, 2553ก) สอดคล้องกบัแนวคดิ

ของพรรณี สวนเพลง (2552) ที่กล่าวว่า การจะเป็นองค์กรแห่งนวัตกรรม จะต้องพัฒนาความทุกระดับภายในองค์กร โดยเฉพาะความรู้ด้าน

เทคโนโลย ีนอกจากนีย้งัพบว่า การใช้เทคโนโลยสีารสนเทศขององค์กรมอิีทธพิลต่อการเป็นองค์กรแห่งนวตักรรม (วรธรรม พงษ์สชีมพ,ู 2558; 

กุศล ทองวัน, 2553) จึงสรุปได้ว่า 

ข้อเสนอแนะการวิจัยที่ 3: เทคโนโลยีสารสนเทศส่งผลต่อการเป็นองค์กรแห่งนวัตกรรม

องค์กรแห่งนวัตกรรม (Innovative Organization)

นวตักรรม หมายถงึ การรวบรวม หรอืการสร้างสรรค์ความรูท้ีไ่ม่เคยมมีาก่อนสามารถเพิม่คณุค่าให้กบัผลติภณัฑ์ กระบวนการหรอื

บริการใหม่ และมีมูลค่าทางเศรษฐกิจ น�าไปสู่ความได้เปรียบทางการแข่งขัน และเพิ่มศักยภาพขององค์กร (Schumpeter, 1975; Porter, 

1990; Katz, 2003) การจ�าแนกประเภทของนวัตกรรมสามารถแบ่งได้ตามลักษณะและขอบเขตของการน�าไปใช้ ประกอบด้วย 3 ลักษณะ 

ดังนี้ 1) การจ�าแนกตามเป้าหมายของนวัตกรรม (The target of innovation) ได้แก่ นวัตกรรมผลิตภัณฑ์ (Product Innovation)  

และ นวัตกรรมกระบวนการ (Process innovation) 2) การจ�าแนกตามระดับของการเปล่ียนแปลง (The degree of change) ได้แก่ 

นวัตกรรมในลักษณะเฉียบพลัน (Radical innovation) และ นวัตกรรมในลักษณะค่อยเป็นค่อยไป (Incremental innovation) 

3) การจ�าแนกตามขอบเขตของผลกระทบ (The area of impact) ได้แก่ นวัตกรรมทางเทคโนโลยี (Technological innovation)  

และนวัตกรรมทางการบริหาร (Administrative innovation) (สมนึก เอื้อจิระพงษ์พันธ์, 2553)  

องค์กรแห่งนวัตกรรม หมายถึง องค์กรท่ีมีศักยภาพในการสร้างสรรค์นวัตกรรม ด้วยการบูรณาการและบริหารจัดการทรัพยากร

ต่างๆ ได้อย่างเป็นระบบ พร้อมทัง้กระตุน้ให้เกดิความคดิสร้างสรรค์และสนบัสนนุการสร้างนวตักรรมให้เกดิขึน้ภายในองค์กร เพือ่ให้เกดิการ

เรียนรู้ทั่งทั้งองค์กร และสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขัน (วุฒิพงษ์ ภักดีเหลา, 2554; Brady 1996; Tidd, Bessant and Pavitt, 2001) 

อาจกล่าวได้ว่า องค์กรแห่งนวัตกรรมเป็นแนวคิดท่ีใช้ในการบริหารองค์กรรูปแบบใหม่ในการปรับเปล่ียนคุณลักษณะขององค์กร หรือปรับ

เปลี่ยนพฤติกรรมองค์กรองค์กร ซึ่งไม่เคยได้ปรับเปลี่ยนมาก่อน เพื่อตอบสนองการเปลี่ยนแปลงของโลกาภิวัตน์ และสร้างความพึงพอใจให้

กับลูกค้า (กีรติ ยศยิ่ง, 2552) Tidd, Bessant and Pavitt (2001 อ้างถึงใน มรกต จันทร์กระพ้อ, 2562) ได้แบ่งองค์กรแห่งนวัตรรมไว้  

10 องค์ประกอบ ได้แก่ 1) การมีวิสัยทัศน์ร่วม ภาวะผู้น�า และความตั้งใจที่จะมุ่งไปสู่นวัตกรรม (Shared vision, leadership and the will 

to innovate) 2) โครงสร้างองค์กรที่เหมาะสม (Appropriate organization structure) 3) บุคลากรที่มีความส�าคัญ (Key individual)  

4) การฝึกอบรมและพัฒนา (Stretching training and development) 5) การมีส่วนร่วมในการสร้างนวัตกรรม (High involvement in 
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innovation) 6) ทีมงานที่มีประสิทธิภาพ (Effective team working) 7) บรรยากาศที่ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ (Creative climate) 

8) มุมมองจากภายนอกองค์การ (External focus) 9) การขยายการสื่อสาร (Extensive communication) และ 10) องค์กรแห่งการเรียน

รู้ (The learning organization)

บทความนี ้ผูเ้ขียนได้ก�าหนดองค์ประกอบขององค์กรแห่งนวตักรรมในบรบิทกรมบญัชกีลาง ออกเป็นทัง้หมด 7 องค์ประกอบ ได้แก่ 

1) การมีวิสัยทัศน์ร่วม ภาวะผู้น�า และความตั้งใจที่จะมุ่งไปสู่นวัตกรรม 2) การมีส่วนร่วมในการสร้างนวัตกรรม 3) ทีมงานที่มีประสิทธิภาพ 

4) บรรยากาศที่ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ 5) การขยายการสื่อสาร 6) การขยายการสื่อสาร และ 7) องค์กรแห่งการเรียนรู้ ในส่วนของ  

3 องค์ประกอบ ได้แก่บุคลากรที่มีความส�าคัญ การฝึกอบรมและพัฒนา และโครงสร้างองค์กรที่เหมาะสม มีความเหมาะสมส�าหรับการเป็น

องค์กรแห่งนวัตกรรม เนื่องจากกรมบัญชีกลางเป็นหน่วยงานที่ก�ากับดูแลในด้านการเงินและการคลังภาครัฐ และให้ค�าปรึกษาแนะน�าเกี่ยว

กับกฎระเบียบด้านการเงินการคลังทั้งในระดับส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค (ส�านักงานคลังจังหวัด) จึงจ�าเป็นต้องมีการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มพูน

ทักษะและองค์ความรู้ของบุคคลากรอยู่เสมอ ไม่ว่าจะเป็นในรูปแบบของการเรียนออนไลน์ (e-learning) หรือการฝึกอบรมผ่านช่องทาง

ออนไลน์ในระเบยีบและกฎหมายทีม่คีวามเกีย่วข้องกบัการเงนิการคลงัภาครฐั (กรมบญัชีกลาง, 2564) นอกจากนีก้รมบญัชกีลางยงัมภีารกจิ

ในการจัดการฝึกอบรมให้ความรู้แก่บุคลากรภาครัฐทั้งภายในและภายนอก

กรอบแนวคิด 
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4. สรุป อภิปรายผล 
องค์กรแห่งนวัตกรรมเป็นองค์กรท่ีมีศักยภาพในการสร้างสรรค์นวัตกรรม ด้วยการบูรณาการและบริหารจัดการ

ทรัพยากรต่างๆ ได้อย่างเป็นระบบในรูปแบบใหม่ๆ หรือการปรับเปลี่ยนกระบวนการทํางานภายในองค์กร เพื่อกระตุ้นให้

เ กิ ดคว ามคิ ดส ร้ า งส รรค์ และสนั บส นุนการส ร้ า งนวั ตกรรม ให้ เ กิ ด ข้ึ นกา ร เ รี ยน รู้ ท่ั ง ท้ั ง อ งค์ ก ร  นํ า ไปสู่ 
การสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขัน และเกิดความพึงพอใจกับลูกค้าหรือผู้รับบริการ (กีรติ  ยศย่ิง, 2552; วุฒิพงษ์ 
ภักดีเหลา, 2554; Brady 1996; Tidd, Bessant and Pavitt, 2001)ในบริบทของกรมบัญชีกลาง สามารถแบ่ง

องค์ประกอบขององค์กรแห่งนวัตกรรมได้ 7 องค์ประกอบ ได้แก่ 1) การมีวิสัยทัศน์ร่วม ภาวะผู้นํา และความตั้งใจท่ีจะมุ่ง

ไปสู่นวัตกรรม 2) การมีส่วนร่วมในการสร้างนวัตกรรม 3) ทีมงานท่ีมีประสิทธิภาพ 4) บรรยากาศท่ีส่งเสริมความคิด

สร้างสรรค์ 5) การขยายการสื่อสาร 6) การขยายการสื่อสาร และ 7) องค์กรแห่งการเรียนรู้ ซ่ึงการนําไปสู่องค์กรแห่ง

นวัตกรรมได้นั้น ต้องอาศัยปัจจัยต่างๆ ได้แก่ ภาวะผู้นําการเปลี่ยนแปลงการจัดการความรู้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
ภาวะผู้นําการเปลี่ยนแปลง นับเป็นปัจจัยท่ีมีความสําคัญต่อการกําหนดทิศทางการทํางานขององค์กร 

ซ่ึงเป็นพฤติกรรมของผู้นําท่ีพยายามจัดการกระบวนการทํางาน เพ่ือกระตุ้นให้ผู้ตามมีความพยายามให้เกิดผลงานที่ดีย่ิงขึ้น 
และพัฒนาศักยภาพของผู้ตามให้อยู่ในระดับสูงขึ้นกว่าเดิม เพ่ือให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป็นประโยชน์ต่อองค์กร และ

ภาวะผู้นําการเปลีย่นแปลง  
(Transformational leadership) 

- การมีอิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์ (Idealized influence) 
- การสร้างแรงบันดาลใจ (Inspirational motivation) 
- การกระตุ้นทางปัญญา (Intellectual stimulation) 
- การคํานงึถงึความเป็นปัจเจกบคุคล (Individual consideration) 

การจัดการความรู้  
(Knowledge management) 

- การบ่งชี้ความรู้ (Knowledge identification) 
- การสร้างและแสวงหาความรู้ (Knowledge creation and 
acquisition)  
- การจัดความรู้ให้เป็นระบบ (Knowledge organization)  
- การประมวลและกลั่นกรองความรู้ (Knowledge codification 
and refinement) 
- การเข้าถึงความรู้ (Knowledge access) 
- การแบ่งปันแลกเปล่ียนความรู้ (Knowledge sharing) 
- การเรียนร้ (Learning)

องค์กรแหง่นวัตกรรม  
(Innovative Organization) 

- การมีวิสัยทัศน์ร่วม ภาวะผู้นํา และความต้ังใจที่ 
  จะมุ่งไปสู่นวัตกรรม (Shared vision, leadership    
  and the will to innovate)  
- การมีส่วนร่วมในการสร้างนวัตกรรม  
  (High involvement in innovation)  
- ทีมงานที่มีประสิทธิภาพ (Effective team working) 
- บรรยากาศที่ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์  
  (Creative climate)  
- มุมมองจากภายนอกองค์การ (External focus)  
- การขยายการส่ือสาร (Extensive communication) 
- องค์กรแห่งการเรียนรู้ (The learning organization) 

เทคโนโลยีสารสนเทศ  
(Information technology) 

P1 

P2 

P3 

สรุป อภิปรายผล

องค์กรแห่งนวัตกรรม เป็นองค์กรที่มีศักยภาพในการสร้างสรรค์นวัตกรรม ด้วยการบูรณาการและบริหารจัดการทรัพยากรต่างๆ 

ได้อย่างเป็นระบบในรปูแบบใหม่ๆ หรอืการปรบัเปลีย่นกระบวนการท�างานภายในองค์กร เพือ่กระตุน้ให้เกดิความคดิสร้างสรรค์และสนบัสนนุ

การสร้างนวตักรรมให้เกดิข้ึนการเรยีนรู้ทัง่ทัง้องค์กร น�าไปสู่การสร้างความได้เปรยีบทางการแข่งขัน และเกดิความพงึพอใจกบัลกูค้าหรอืผูร้บั
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บริการ (กีรติ ยศยิ่ง, 2552; วุฒิพงษ์ ภักดีเหลา, 2554; Brady 1996; Tidd, Bessant and Pavitt, 2001) ในบริบทของกรมบัญชีกลาง 

สามารถแบ่งองค์ประกอบขององค์กรแห่งนวัตกรรมได้ 7 องค์ประกอบ ได้แก่ 1) การมีวิสัยทัศน์ร่วม ภาวะผู้น�า และความตั้งใจที่จะมุ่งไปสู่

นวัตกรรม 2) การมีส่วนร่วมในการสร้างนวัตกรรม 3) ทีมงานที่มีประสิทธิภาพ 4) บรรยากาศที่ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ 5) การขยายการ

สื่อสาร 6) การขยายการสื่อสาร และ 7) องค์กรแห่งการเรียนรู้ ซ่ึงการน�าไปสู่องค์กรแห่งนวัตกรรมได้น้ัน ต้องอาศัยปัจจัยต่างๆ ได้แก่  

ภาวะผู้น�าการเปลี่ยนแปลง การจัดการความรู้ เทคโนโลยีสารสนเทศ

ภาวะผู้น�าการเปลี่ยนแปลง นับเป็นปัจจัยที่มีความส�าคัญต่อการก�าหนดทิศทางการท�างานขององค์กร ซึ่งเป็นพฤติกรรมของผู้น�าที่

พยายามจัดการกระบวนการท�างาน เพือ่กระตุน้ให้ผูต้ามมคีวามพยายามให้เกดิผลงานทีด่ยีิง่ขึน้ และพฒันาศกัยภาพของผูต้ามให้อยูใ่นระดบั

สูงขึ้นกว่าเดิม เพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป็นประโยชน์ต่อองค์กร และได้รับการเคารพนับถือจากผู้ตาม (Burns, 1978; Bass, 1985; 

Bass and Avolio, 1994; Yukl, 2006) การจะเป็นผู้น�าการเปล่ียนแปลงอย่างสมบูรณ์ ต้องประกอบไปด้วย 4 องค์ประกอบ ได้แก่  

1) การมีอิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์ สามารถเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับผู้ตามได้ 2) การสร้างแรงบันดาลใจ เพื่อกระตุ้นให้เกิดการท้าทายใหม่ๆ 

3) การกระตุ้นทางปัญญา เพื่อให้เกิดการคิดอย่างสร้างสรรค์ที่ดีต่อการท�างาน 4) การค�านึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล ที่ให้การสนับสนุนและ

ให้ค�าปรึกษาแก่ผู้ตามอยู่เสมอ

กระบวนการจดัการความรูเ้ป็นสิง่หนึง่ทีจ่ะช่วยให้องค์กรเข้าใจถงึขัน้ตอนทีท่�าให้เกดิขึน้ภายในองค์กรอย่างระบบ ซึง่ประกอบด้วย 

7 ขัน้ตอน ดงันี ้1) การบ่งชีค้วามรู ้(Knowledge identification) 2) การสร้างและแสวงหาความรู ้(Knowledge creation and acquisition) 

3) การจัดความรู้ให้เป็นระบบ (Knowledge organization) 4) การประมวลและกลั่นกรองความรู้ (Knowledge codification and  

refinement) 5) การเข้าถึงความรู้ (Knowledge access) 6) การแบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู้ (Knowledge sharing) 7) การเรียนรู้  

(Learning) (ส�านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ, 2564)

เทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นกระบวนการอัตโนมัติในการประมวลผล จัดเก็บ และถ่ายทอดสารสนเทศในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์  

เน้นให้ความส�าคัญกับผู้ใช้งานเป็นหลัก (Zorkoezy, 1984; Lucas, 1997) และเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสารสนเทศเพื่อเป็นประโยชน์

ในการติดต่อสื่อสารกันได้อย่างไร้ขีดจ�ากัด (กมลรัฐ อินทรทัศน์, 2550) จากการศึกษาพบว่า การน�าเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกต์ใช้ใน

การท�างานทกุระดบัภายในองค์กร ถอืเป็นปัจจยัส�าคญัทีจ่ะช่วยส่งเสรมิองค์กรให้เกดินวตักรรมทีส่ามารถน�าไปสู่องค์กรแห่งนวตักรรม (บดนิทร์ 

วิจารณ์, 2550; พรรณี สวนเพลง 2552; กุศล ทองวัน, 2553; พยัต วุฒิรงค์, 2553ก; วรธรรม พงษ์สีชมพู, 2558)

เอกสารอ้างอิง 

ภาษาไทย 

กมลรัฐ อินทรทัศน์. (2550). เทคโนโลยีสารสนเทศและทฤษฎีการสื่อสาร. กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดอีดูเคชั่น

กรมบัญชีกลาง. (2564). แผนปฏิบัติราชการของกรมบัญชีกลาง 2564

เกริกเกียรติ ต่อกิจไพบูลย์. (2558). ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้น�าการเปลี่ยนแปลง ความพึงพอใจในงานกับพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดี

ขององค์การ โดยมีทุนทางจิตวิทยาด้านบวกเป็นตัวแปรก�ากับ. วิทยานิพนธ์ปริญญาศิลปศาสตร์มหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัย

ธรรมศาสตร์

ทับทิม เป็งมล. (2561). การจัดการองค์ความรู้ทางวัฒนธรรม เพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน. วารสารการบริหารการปกครองและนวัตกรรม

ท้องถิ่น : ปีที่ 2 ฉบับที่ 3 (2561) : กันยายน-ธันวาคม

บดินทร์ วิจารณ์. (2553). การพัฒนาองค์การแห่งการเรียนรู้. พิมพครั้งที่ที่ 7. กรุงเทพฯ : เอ็กซเปอร์เน็ท

มรกต จันทร์กระพ้อ. (2562). การสร้างองค์การแห่งนวัตกรรมเพื่อขับเคลื่อนสู่ความเป็นเลิศขององค์การ. วารสารนักบริหาร

วรธรรม พงษ์สชีมพ.ู (2558). อทิธพิลของการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศขององค์กรรฐัวสิาหกจิ ทีม่ต่ีอการเป็นองค์กรแห่งการเรยีนรูแ้ละองค์กร

แห่งนวัตกรรม. วารสารสหวิทยาการวิจัย: ฉบับบัณฑิตศึกษา ปีที่ 4 ฉบับที่ 3 (2015) 

วุฒิพงษ์ ภักดีเหลา. (2554). การศึกษาคุณลักษณะขององค์การนวัตกรรม: กรณีศึกษาองค์การที่ได้รับรางวัลด้านนวัตกรรม. วิทยานิพนธ์

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต. สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์.

สมนึก เอ้ือจิระพงษ์พันธ์. (2553). รูปแบบการพัฒนาความสามารถในการจัดการความรู้ของผู้ประกอบการท่ีมีนวัตกรรมในประเทศไทย. 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย/กรุงเทพฯ

ส�านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ. (2564). การจัดการความรู้. เข้าถึงได้ https://www.opdc.go.th/content/NDg2Mg 



865

National Research Conference 2021: NRC 2021
“Business beyond the Pandemic”

21 สิงหาคม 2564

คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ภาษาอังกฤษ

Barney, J. (1991). Firm Resources and Sustained Competitive Advantage. Journal of Management

Bass, B.M. (1985), Leadership and Performance beyond Expectations, 1st ed., Free Press, New York.

Bass, B. M., and Avolio, B. J. (1994). Transformational Leadership Development. Pola Alto, California: Consulting 

Psychologists

Burns, J. M. (1978). Leadership. New York: Harper and Row.

Lucas, H. (1997). Information Technology for Management. New York: McGraw-Hill.

Nonaka, I. and Takeuchi, H. (1995). The Knowledge-Creating Company: How Japanese Companies Create the Dynamics 

of Innovation. Oxford University Press, New York.

Porter, M.E. (1990). The competitive advantage of nations. Harvard Business Review. Vol. 68. 73-93.

Porter, M.E. (1991). “Towards a Dynamic Theory of Strategy”, Strategic Management Journal, 12 (Special Issue: 

Fundamental Research Issues in Strategy and Economics): 95-117.

Senge, P.M. (1990). The Fifth Discipline: The Art and Practice of the Learning Organization. New York: Doubleday

Tidd, J., Bessant, J., & Pavitt, K. (2001). Managing innovation: Integrating technological market and organizational change. 

Chicester: Wiley.

Toyama, R. (2002). The Importance of leadership in knowledge management: Knowledge Management for corporate 

innovation. Tokyo: APO. 

Yukl, G. (2006). Leadership in Organizations, 6th ed, New York: Pearson Educational.

Zablah, A.R., Bellenger, D. and Johnston, W.J. (2004) An Evaluation of Divergent Perspectives on Customer Relationship 

Management: Towards a Common Understanding of an Emerging Phenomenon. Industrial Marketing 

Management, 33, 475-489.

Zorkoezy, P. (1984). Information Technology: An Introduction. New York: Van Nostrand Reinhold.



866

National Research Conference 2021: NRC 2021
“Business beyond the Pandemic”

21 สิงหาคม 2564

คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

การศึกษาแนวคิดการพลิกผันทางนวัตกรรม: กระบวนการเปลี่ยนแปลงและการปรับตัว

A study of Disruptive Innovation: Process of Change and Adaptation 

สุธิษา เชญชาญ1 และ สุรยุทธ ทองค�า2 

Sutisa Chenchan1 and Surayut Tongkum2 

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

บทคัดย่อ 

องค์กรในปัจจบุนัทัง้หน่วยงานภาครฐัและเอกชนมกีารเปลีย่นแปลงอย่างรวดเรว็ ทีเ่กดิจากความต้องการการเปลีย่นแปลงเองหรอื

การถูกบังคับให้เปลี่ยนแปลง ทั้งหมดมาจากกระแสของการพลิกผันทั้งจากการพลิกผันทางเทคโนโลยีและการพลิกผันทางนวัตกรรม ดังนั้น

ก่อนที่จะปรับเปลี่ยนควรจะเข้าใจที่มาของแนวคิดและรูปแบบการปรับเปลี่ยน เพื่อให้ทันต่อกระแสการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว บทความ

นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อน�าเสนอแนวคิดการพลิกผันทางนวัตกรรม ของ เคลย์ตัน เอ็ม คริสเตนเซน โดยการศึกษาจากบทความและหนังสือท่ี

เกี่ยวข้อง ซึ่งผลสรุปที่ได้คือ ควรปรับวิธีคิดของคนในองค์กรให้มีวิธีคิดแบบดิจิทัล ส่วนธุรกิจขนาดเล็ก สามารถใช้ Disruptive Innovation 

Model มาวิเคราะห์เพื่อหาช่องว่างทางการตลาดใหม่ๆ ที่ธุรกิจรายใหญ่ยังไม่ได้ให้ความสนใจมากนัก และจะได้เข้าไปในตลาดอย่างรวดเร็ว 

ค�าส�าคัญ: การพลิกผัน นวัตกรรม

Abstract

Today’s organizations, both public and private sectors, are changing rapidly. Because of the need for change 

or being forced to change. It all comes from a stream of disruption, both from technological disruption and innovative 

disruption. Therefore, before modifying, one should understand the origin of the concept and the modification style. 

to keep up with the rapid changes.

The purpose of the article aims to present Clayton M. Christensen’s concept of disruptive innovation by 

studying related articles and books. Which results in changing the way people think in the organization to have a dig-

ital mindset. For small businesses, The Disruptive Innovation Model can be used to analyze new market gaps. The 

Market leader has not paid much attention and will be able to enter the market quickly. 

Keywords: disruptive, innovation

บทน�า 

นบัตัง้แต่มกีารปฏวิตัอิตุสาหกรรม ครัง้ที ่3 ในปี 1969 ทีเ่ทคโนโลย ีIT เริม่เป็นพลงัส�าคญัในการเปลีย่นแปลง วธิกีารด�ารงชวีติของ

ผู้คนเปลี่ยนไป วิวัฒนาการของเทคโนโลยีก็ไปไม่หยุด จนถึงยุคปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่ 4 ในปัจจุบันที่มีการผสมผสานของเทคโนโลยีต่าง ๆ  

โดยมี IT คอมพิวเตอร์และวิทยาศาสตร์สาขาต่าง ๆ เป็นแกนน�า ปัจจุบันมีค�าเรียกบรรดาเทคโนโลยีที่เกิดขึ้นใหม่นี้ว่า disruptive  

technologies 

โดยค�าว่า Disrupt หมายถงึ ขัด ขวาง กดีขวาง หรอืเปล่ียนแปลงอย่างรนุแรงให้เปลีย่นไปจากสภาวะทีด่�ารงอยู ่การเรยีกเทคโนโลยี

ใหม่ๆ ว่า disruptive technologies มไิด้ถอืว่าเป็นสิง่ทีไ่ม่ด ีเพยีงแต่เป็นเทคโนโลยทีีท่�าให้หลายส่ิงเปล่ียนแปลงไปจากทีเ่คยเป็นอยู ่ประการ

ส�าคัญก็คือกระทบต่อการประกอบอาชีพ ธุรกิจ การด�าเนินชีวิตของผู้คน ฯลฯ

การปรับเปลีย่นสูด่จิิทลัเป็นการใช้เทคโนโลยดีจิทิลัสมยัใหม่ทีเ่ป็นตวัช่วยส�าคญัในการปรบัเปลีย่นการด�าเนนิงานธรุกจิและมอิีทธพิล

ต่อทกุแง่มมุของชวีติผูบ้รโิภค ซึง่อาจเรยีกได้ว่าการปรบัเปลีย่นสูด่จิทิลั ซึง่เป็นกลยทุธ์หรอืกระบวนการทีส่�าคญัในการขบัเคลือ่นและผลกัดนั

การปรับเปลี่ยนองค์กรให้เป็นองค์กรดิจิทัลที่มีการน�าเทคโนโลยีดิจิทัล ไม่ว่าจะเป็นInternet of things, Cloud Computing, Big data, 

Artificial Intelligence/ Machine learning, Security, Blockchain, และ Social mediaหรือ Mobile technologiesเข้ามาใช้ในทุกกร

1 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตร ีFaculty of Management Science, Thepsatri Rajabhat University, imat.tur@gmail.com 

2 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตร ีFaculty of Management Science, Thepsatri Rajabhat University, surayut.t@gmail.com
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ะบวนการทั้งภายในและภายนอก มีการปรับโครงสร้างพื้นฐานต่างๆเปลี่ยนแปลงวิธีการด�าเนินงาน รูปแบบการแข่งขัน การปฏิสัมพันธ์และ

การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมลูกค้า รวมถึงความคาดหวังของผู้ใช้ปลายทางทั้งนี้ลักษณะส�าคัญที่องค์กรดิจิทัลจะต้องมีคือการมีความสามารถ

ด้านดิจิทัล (Digita Capability)และ ความช�านาญด้านดิจิทัล(Digital Dexterity) (จันทร์จิรา เหลาราช, 2564, น. 236–237)

ซึ่ง พรชัย ชุนหจินดา (2562, น. 260) ได้แสดงความเห็นว่า ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีท�าให้ระบบนิเวศทางธุรกิจเปลี่ยนแปลง

ไปอย่างรวดเร็ว การเปลี่ยนผ่านสู่ดิจิทัลจึงเป็นสิ่งที่ต้องด�าเนินการอย่างต่อเนื่อง หากองค์กรใดล้มเหลวในการปรับตัว ธุรกิจเกิดใหม่ก็จะเข้า

มาทดแทน ด้วยการพลิกโฉมธุรกิจ (Disruption) ได้เสมอ ส่วน ลั่นทม จอนจวบทรง และ ณธภร ธรรมบุญวริศ (2562, น. 218) เสนอว่า 

ธุรกิจดิจิทัลใหม่ที่เข้ามาได้รวมความเป็นศูนย์รวมของธุรกิจนั้นๆ ได้ด้วยระบบการสร้างธุรกิจแบบเป็นแพลตฟอร์ม (Platform) หรือพื้นที่ใน

การน�าเสนอสนิค้าและบรกิารให้ถึงลกูค้าในรปูแบบท่ีตรงกบัความต้องการของลกูค้าได้ แพลตฟอร์มจงึเป็นสิง่ส�าคญัของการเกิดรปูแบบธรุกจิ

ใหม่ หรือธุรกิจดิจิทัล

ดงันัน้เมือ่ต้องปรบัเปลีย่นสูย่คุดจิทิลั ทีเ่กดิการพลิกผัน(disrupt) อย่างมากมายทัง้ทางเทคโนโลยแีละนวตักรรม ซึง่จะส่งผลต่อการ

ด�าเนินธุรกิจและชีวิตประจ�าวัน จึงควรเข้าใจที่มาและความหมาย รวมถึงรูปแบบของการพลิกผันทางนวัตกรรมให้ดีขึ้น บทความนี้จึงจะน�า

เสนอเกี่ยวกับแนวคิดการพลิกผัน (disrupt) ของอุตสาหกรรมและธุรกิจ โดยน�าเสนอแนวคิดของ Clayton M. Christensen ที่นิยมน�ามา

วิเคราะห์การปรับเปลี่ยนทางนวัตกรรมและเทคโนโลยี 

บทวิเคราะห์

Clayton M. Christensen ได้พูดถึงค�าว่า Disruptive Innovation หรือ การพลิกผันทางนวัตกรรมเป็นครั้งแรกในบทความที่ชื่อ 

Disruptive Technologies: Catching the Wave (Bower & Christensen, 1995) กล่าวโดยสรุปได้ว่า Disruptive Innovation  

เป็นกระบวนการที่ธุรกิจขนาดเล็กที่มีทรัพยากรที่น้อยกว่า สามารถพัฒนาสินค้าหรือบริการในรูปแบบใหม่ๆ ที่ท้าทายธุรกิจขนาดใหญ่ที่เป็น

ผู้ครอบครองตลาด ซึ่งธุรกิจขนาดเล็กเข้าใจและตอบสนองความต้องการของลูกค้าตลาดระดับล่าง(low end) ที่ไม่ได้รับการใส่ใจจากธุรกิจ

รายใหญ่ โดยพัฒนาให้สนิค้าใช้ง่ายกว่าเดมิ ลดฟังก์ชนัทีไ่ม่จ�าเป็นลงบางส่วน ท�าให้ต้นทนุลดลงและสามารถขายในราคาทีถ่กูลงได้ จนสามารถ

ครอบครองตลาดล่าง(low end) ได้ และค่อยๆ พัฒนาสินค้าเข้าไปครอบครองทั้งตลาดบน (high end) ตลาดหลัก (mainstream market) 

และตลาดล่าง (low end) ซึ่งเป็นการท�าลายธุรกิจขนาดใหญ่เดิมลงได้ 

รูปที่ 1.1 The Disruptive Innovation Model

ที่มา : Clayton M. Christensen, Michael Raynor, and Rory Mcdonald. (2015) 

ในรูป 1.1 จะแสดงให้เห็นวิถีของบริษัทใหญ่ท่ีเป็นเจ้าตลาด (Incumbent’s sustaining trajectory) ที่มีการขยายตลาดจาก

ตลาดหลัก (mainstream market) เข้าไปสู่ส่วนแบ่งตลาดที่มีมูลค่าสูงขึ้นของผลิตภัณฑ์ (incumbent product) โดยการเพิ่มฟังก์ชั่นการ

ใช้งานมากขึ้นและเพิ่มราคาขายสูงขึ้น ซึ่งประสิทธิภาพของสินค้าเกินความต้องการของลูกค้าตลาดล่างและลูกค้าตลาดหลักจ�านวนมาก 

เปิดช่องให้ผู้ประกอบการรายใหม่เข้ามา (Entrant’s disruptive trajectory) โดยจะเริ่มเข้าสู่ตลาดล่าง (low end) ที่รายใหญ่ไม่สนใจ  

และค่อยๆ รุกคืบเข้าสู่ตลาดกระแสหลัก ที่เคยถูกครองโดยเจ้าตลาดเดิม และพยายามพัฒนาอย่างก้าวกระโดดเพื่อเข้าครอบครองตลาดทั้ง 

3 ระดับ คือตลาดบน (high end) ตลาดหลัก (mainstream market) และตลาดล่าง (low end)
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ต่อมาในปี 1997 Clayton M. Christensen ได้ขยายแนวคิดของ Disruptive Innovation ในหนังสือเรื่อง The Innovator’s 

Dilemma: When New Technologies Cause Great Firms to Fail (Clayton Christensen, 1997) แนวคิดของหนังสือเล่มนี้ เริ่มโดย

การตั้งค�าถามว่า ท�าไมบริษัทขนาดใหญ่ถึงถูก disrupt ได้ ทั้งที่ด�าเนินกลยุทธ์อย่างถูกต้อง พยายามท�าความเข้าใจความต้องการของลูกค้า 

และพัฒนาสินค้าอย่างต่อเนื่อง ซึ่ง Clayton อธิบายว่า กระบวนการตัดสินใจและการบริหารจัดการที่ดี กลายเป็นตัวขัดขวางการพัฒนา

นวัตกรรมแบบก้าวกระโดด นี่จึงเป็นที่มาของชื่อทฤษฎี Innovators’ Dilemma ซึ่งขยายความได้ดังนี้ 

บริษัทขนาดใหญ่พัฒนาสินค้าให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง เพิ่มประสิทธิภาพและฟังก์ชั่นต่าง ๆ ส�าหรับลูกค้าที่มีก�าลังซื้อและเป็นกลุ่ม

ลูกค้าขนาดใหญ่ ท�าให้อาจละเลยกลุ่มลูกค้าขนาดย่อยที่ต้องการใช้แค่ประโยชน์พื้นฐานของสินค้า ซึ่งบริษัทขนาดใหญ่ไม่ได้ตอบสนองลูกค้า

กลุ่มนี้มากนัก ท�าให้บริษัทขนาดเล็กเห็นช่องว่างที่เกิดขึ้น และเข้ามาจับกลุ่มลูกค้าที่ไม่ได้รับการตอบสนองอย่างเพียงพอ โดยเริ่มลงทุนผลิต

สินค้าต้นทุนที่ต�่ากว่า โดยตัดฟังก์ชั่นบางอย่างท่ีผู้บริโภครู้สึกว่าล้นเกินออกไป ท�าให้สามารถขายสินค้าได้ในราคาที่ถูกลง ได้ก�าไรลดลง 

และพยายามพฒันานวตักรรมใหม่แบบก้าวกระโดด (disruptive innovations) และมีคณุภาพทีด่ขีึน้เรือ่ยๆ ท�าให้ต้นทนุต�า่ลง สามารถแข่งขนั

กับบริษัทใหญ่ จนสามารถแย่งส่วนแบ่งการตลาดเกือบทั้งหมดมาจากบริษัทขนาดใหญ่ได้ ซ่ึงบริษัทขนาดใหญ่ต้องรักษาฐานลูกค้าเดิมและ

ต้องพยายามเพิ่มยอดขายตลอดทุกปี ท�าให้ไม่กล้าเสี่ยงที่จะเปลี่ยนเป็นเทคโนโลยีแบบใหม่ จึงไม่สามารถแข่งกับบริษัทขนาดเล็กได้ จึงเป็น

สภาวะที่มีความย้อนแย้งอยู่ในตัวเองของบริษัทขนาดใหญ่

โดยแนวคิดของ Disruptive Innovation การเข้าสู่ตลาดสามารถแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ Low-end Disruption  

และ New-market Disruption 

 1.  Low-end disruption หมายถึง การเจาะเข้าสู่ลูกค้าตลาดระดับล่างและน�าเสนอสินค้าที่มีคุณสมบัติเพียงพอต่อการใช้

งานพื้นฐาน โดยการน�าเสนอสินค้าทีใช้งานง่าย ลดความสามารถของสินค้าที่เกินความต้องการของลูกค้าออกไป ตั้งราคาที่ถูกกว่า โดยยอม

มีก�าไรน้อยกว่าบริษัทขนาดใหญ่ และเมื่อสามารถเจาะตลาดระดับล่างได้ก็จะพัฒนานวัตกรรมตัวสินค้าและเข้าสู่ตลาดระดับบนต่อไป 

เมื่อครอบครองตลาดได้ก็จะส่งผลต่อก�าไรที่เพิ่มขึ้นด้วย 

  ตวัอย่างทีเ่หน็ได้ชดัในปัจจุบันคือ ตลาดมอืถอื ทีเ่จ้าตลาดรายใหญ่อย่างไอโฟนและซมัซงุ พยายามเพิม่ความสามารถของ

สมาร์ทโฟนให้มคีวามก้าวหน้าทางเทคโนโลยขีึน้ไปเรือ่ยๆ เพือ่จบัตลาดลูกค้ากลุ่มบน แต่มองอกีมมุหนึง่ก็จะเกนิความต้องการการใช้งานของ

ลูกค้ากลุ่มหลักไป รวมทั้งการมีราคาที่แพงขึ้น ท�าให้เกิดช่องว่างของลูกค้าตลาดหลักและลูกค้าตลาดล่าง ท�าให้สมาร์ทโฟนจากประเทศจีน

อย่างเช่น หวัเหว่ยและเสีย่วหมีเ่ข้ามาสูต่ลาดนีไ้ด้ด้วยราคาทีไ่ม่แพงมาก และเริม่จากฟังก์ชัน่พืน้ฐานและพฒันานวตักรรมให้ก้าวกระโดดใกล้

เคียงกับเจ้าตลาดในราคาที่ถูกกว่า 

 2.  New-market disruption เป็นการน�าเสนอสินค้าใหม่ท่ีมคีณุสมบตัเิพยีงพอต่อการใช้งานพืน้ฐาน คล้ายกบัวธิ ีLow-end 

disruption เป็นการเข้าสู่ตลาดใหม่ เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าที่ยังไม่มีคู่แข่งรายใดตอบมาสนอง

  ข้อแตกต่างระหว่าง Disruptive Innovation ทั้ง 2 ประเภท ก็คือ Low-end disruption จะมุ่งเน้นไปที่ลูกค้าที่ไม่ได้

ต้องการสินค้าที่มีฟังก์ชันการใช้งานที่มากเกินไป (overserved customers) ส่วน New-market disruption จะมุ่งเน้นไปที่ลูกค้าที่ยังไม่ได้

รับการตอบสนอง (underserved customers) 

 

ข้อเสนอแนะ

เมือ่กระแสของการปรบัเปลีย่นทางนวตักรรมเกดิขึน้อย่างรวดเรว็ องค์กรต่าง ๆ  ต้องมกีรปรบัตวัให้เข้ากบัคลืน่ของการเปลีย่นแปลง 

โดยการปรับตัวนั้นต้องปรับตัวที่บุคลากรขององค์กรและการปรับตัวในภาพรวมขององค์กร ดังนี้ 

1.  สร้างวิธีการคิดแบบดิจิทัล( Digital Mindset) ให้กับคนในองค์กร เพื่อให้พร้อมปรับตัวให้เข้ากับยุคดิจิทัล โดย

 วิธีคิดแบบดิจิทัลคือ การสร้างวิธีคิดให้เข้ากับบริบทที่เปลี่ยนไป รู้จักที่จะเลือกใช้เครื่องมือในการแก้ปัญหา เป็นการเปลี่ยนวิธี

คิดของคนก่อนที่จะเลือกใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ hardware หรือ software มาเป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการ

2.  องค์กรอาจจะตั้งบริษัทลูกหรือทีมงานขนาดย่อม ส�าหรับพัฒนานวัตกรรมให้บริษัทแม่โดยเฉพาะ โดยการมอง

 หาเทคโนโลยแีละนวตักรรมใหม่ๆ ทีจ่ะส่งผลกระทบต่อบรษิทั รวมทัง้การเข้าไปลงทนุกบัธรุกิจใหม่ๆ ทีม่อีนาคต โดยต้องคิดถงึ

รูปแบบทางธุรกิจใหม่ๆ (business model) ไม่เอาไปปนกับหน่วยงานปัจจุบัน

3.  ธรุกจิขนาดเลก็ สามารถใช้ Disruptive Innovation Model มาวเิคราะห์เพือ่หาช่องว่างทางการตลาดใหม่ๆ ทีธ่รุกจิรายใหญ่

ยังไม่ได้ให้ความสนใจมากนัก และจะได้เข้าไปในตลาดอย่างรวดเร็ว
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Lifelong Learning Skills That Effectively Support Classroom Technology Integration

Jakraphan Riamliw1

University of the Thai Chamber of Commerce

Abstract 

This paper presents an autoethnographic study of lifelong learning skills that effectively support technology 

integration in language classroom instruction. The author’s lifelong learning practices at university-level EFL classrooms 

were examined using an analysis framework developed from a set of lifelong learning skills proposed by several  

scholars and institutions. The findings reveal that classroom technology instruction would never have been  

ultimately successful without the teacher’s belief in and passion for technology integration and lifelong learning skills, 

especially self-directed learning, critical thinking, creative thinking, problem-solving, risk-taking, research, collaboration, 

and communication skills. In addition, achievement is significantly influenced by support from available resources, 

including the Internet, training centers, friends, colleagues, and students.

Keywords: Lifelong learning skills, technology integration, teacher self-development

Introduction 

Over the years, technology integration has been vital in teaching foreign languages. It is even more important 

than ever for language teachers in the “new normal” during the COVID-19 pandemic. However, apart from external 

factors like the pandemic and the pace of transition to the digital age, my beliefs in language and literacy instruction 

are among the main reasons for my integrating technology into the language classroom. First, I believe that  

technology can make my lessons more engaging. In addition, I am confident that technology can help make my  

classroom teaching more effective. Moreover, I am convinced that technology is a vast and diverse learning resource 

from which I can expand my professional skills and knowledge. Based on these ideas, I was determined to examine 

and reflect on my lifelong learning practices and lifelong learning skills in classroom technology integration in the 

university-level EFL classes that I have taught over the last five years. 

Regarding the purpose of the study, the research questions are developed and presented as follows: 

- What technologies did I implement in my teaching?

- Which lifelong learning skills were used, and where did these skills initially come from?

- What were the obstacles or difficulties that hindered success of technology integration?

In this way, this research study is entangled with these concepts: autoethnography, lifelong learning skills, 

teacher self-development, and technology integration. 

Review of Literature

Autoethnography could mean different things to different people (Chang, 2008). However, regardless of the 

chosen definition, characterization, or criterion, it is accepted as a research method capable of powerful examinations 

of the relationships between the self and others from the perspective of the self (Starr, 2010). Therefore,  

autoethnography undoubtedly suits the context of classroom teaching and learning, where teachers can implement 

it as a potential tool to reflect on the strengths, weaknesses, and suggestions for improvement of their instructional 

1 Department of English, School of Humanities, University of the Thai Chamber of Commerce, 
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practices over a period of time. To support this, Loo (2017), whose autoethnographic study of a shift in English  

teaching professionals, reflects that using autoethnography to explore his professional trajectory was liberating, as this 

approach gave him a voice for experiences that he would typically tone down or silence. In addition, it allowed him 

to create a discourse space where he could validate his own subjectivities and his own identities as an English  

speaker, an English teaching professional, and researcher. 

As presented above, it has been seen that the benefits of autoethnography are closely related to teacher 

self-development, which, according to Djoub (2021), refers to possessing personal strengths and characteristics that 

aid teachers in defining and making sense of their teaching practices and of themselves as individuals. Self-development 

can be done in a variety of ways, such as self-observation, peer assessment, out-of-service training undertaken of one’s 

own initiative, participation in various projects or competitions, gaining new teaching experiences, reading articles and/

or books, conducting research and presenting the results at conferences, and using technology (Doghonadze, 2016). 

When taking a closer look at these relationships, self-observation (e.g., teacher journals or diaries, filed notes, video 

recordings of one’s classes and their analysis) is related to the autoethnography approach, and using technology  

pertains to technology integration, one of the key aspects of this study.

Technology integration as the effective use of digital learning tools in the classroom can increase student 

engagement, help teachers improve their lesson plans, and facilitate personalized learning (American University’s 

School of Education Online, 2020). It also helps connect students and teachers, support differentiated instruction, and 

encourage teamwork and collaboration among students (GoGuardian Team, 2019). However, many factors influence 

the success of integrating technology in the classroom, and I believe that the lifelong learning skills of the teacher are 

the main factor affecting achievement. Therefore, this study aims to examine lifelong learning skills and their impact 

on my practices of technology integration in English as a foreign language (EFL) classes. An analysis framework is  

developed based on a set of lifelong learning skills collected from several scholars, institutions, and research studies, 

such as Wabisabi Learning (2021), Pintrich et al. (1993), Duncan and McKeachie (2005), Mahajan et al. (2016), and Dağgö 

(2017). These lifelong learning skills include critical thinking, elaboration, metacognitive self-regulation, self-directed 

learning, self-monitoring, reflection, courage, collaboration, organization, research, creative thinking, problem-solving, 

risk-taking, evaluation, curiosity, adaptability, leadership, and communication.

Methods

The data for this autoethnographic study is derived from my teaching experience at university-level EFL class-

es between 2016 and 2020. The courses were oriented toward business English and obligatory for second-year students 

from any school in the university. In other words, they were compulsory English courses that every student had to 

enroll in to complete their program of study. Each class consisted of 40–50 students, whom I considered learners of 

the digital era. Information on classroom practices focusing on technology integration was recalled and reflected upon 

in the form of field notes from each semester throughout the last five years. A list of lifelong learning skills, presented 

in the previous section, is used to be a framework in analyzing the data. In addition, artifacts (e.g., teaching materials, 

technological tools, students’ work, and records from training or workshops) are compiled for the data analysis.  

Thematic coding, which involves identifying and categorizing a common theme or idea among texts or images, is also 

used in this autoethnographic qualitative research. Then, narrative techniques are used to convey the research findings. 
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Findings

1. Multiple types of technologies were used, but they needed to fit each teaching and learning situation. 

Based on the first research question about what technologies I integrated into my classroom teaching, it was found 

that I used several types of technologies in my teaching, presented in Table 1. 

Table 1 Types of Technologies Integrated into the Classroom

Technologies Used Purposes/Activities

Microsoft Word To create lesson worksheets and tables.

Microsoft Excel To create grade sheets, calculate grades, and make graphs.

Microsoft PowerPoint To present classroom lessons, create audio files for pronunciation practice, and make videos for 

student self-study.

Facebook To create study groups and student contact.

iTunes U To create online classes.

Moodle/VLE group 

(e-classroom)

To create online classes.

Google Drive

Google Forms

Google Docs

To store and share files online.

To create pretests and posttests, exercises, quizzes, and surveys.

To share work for joint projects/tasks online.

Google Translate To help translate unknown words.

Google Search Engine To solve different types of difficulties (e.g., searching for information, pictures, maps).

YouTube To search for videos for student listening practice and pronunciation.

iPad To access search engines and educational applications, take pictures and share them with the 

class, make video projects, and give presentations.

Apple TV/AirPlay To give presentations via an iPad.

Camtasia/Camtasia Studio To create videos.

Audio CD To practice listening and to be used in the listening tests.

Smartphone To access search engines and educational applications, take pictures, and create videos.

Online dictionary To look up the meaning of a word and check the pronunciation.

Web-based games

- Kahoot!

- Quizizz

To review lessons via interactive games and create a fun atmosphere.

Educational applications

- LINE

- WeChat

To contact students, share lessons, assign tasks, and record clips for listening practice.

Cloud-based video conferencing 

platforms

- Cisco Webex

- Zoom

- MS Teams

To teach online, assign tasks, administer exams, and arrange meetings.

Email To contact students and request them to submit assignments.
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 Before implementing each type of technology in the classroom, the process of analyzing and evaluating 

its potential advantages and/or its appropriateness emerged both accidentally and intentionally, and that type of 

technology was not used the next time if it was later found to be impractical or to not work for the planned 

activity. Regarding how I learned about and gained knowledge of implementing those technological tools, it was found 

that my lifelong learning skills were the source. My lifelong learning skills, in other words, resulted in that knowledge. 

2.  Lifelong learning skills affected the achievement of integrating technology into the classroom, but they 

underpin the two major factors: belief in and passion for technology integration. The lifelong learning skills I used most 

were research, self-directed learning, critical thinking, creative thinking, problem-solving, risk-taking, evaluation, 

collaboration, and communication. Nevertheless, I would say that if I had not had my belief in and passion for 

technology integration, the achievement would never have been possible. As presented in the introduction, my beliefs 

in language and literacy instruction include the idea that technology can make my lessons more engaging and more 

effective and can be a vast and diverse learning resource with which I can expand my professional skills and knowledge. 

My passion for technology integration in this context reflects a strong feeling of wanting to make my classroom more 

engaging, more interesting, more lively and enjoyable, and more effective both in terms of the learning content and 

the teaching approaches. I measure this achievement from the positive feedback of students, the observation of 

students’ satisfaction and enjoyment, the large number of technologies that were implemented after being chosen 

to fit each teaching and learning activity, and my being asked for help or being able to give consultations to colleagues. 

Most of all, I felt comfortable integrating technologies into the classroom, and it did not cause me any suffering.

Figure 1 Factors That Underpin Lifelong Learning Skills

 Apart from the passion and lifelong learning skills of the teacher, which influenced the success of

classroom technology integration, it was found that support from available resources is also a significant factor. In my 

practice, external resources included supportive resources such as the training center, the Internet (e.g., technological 

websites, YouTube), friends, colleagues, and students. I tried to search for or study information on the Internet myself 

first, and when I faced a problem (i.e., I could not find what I wanted to know), I asked for help from friends, colleagues, 

or the training center or learned from the suggestions of students during problems in the classroom. In addition, if my 

schedule allowed, I did not hesitate to join technological training sessions organized by the institution’s training center.
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Figure 2 External Factors Influencing the Achievement of Technology Integration

3.  There are obstacles or difficulties on the path to every achievement. The obstacles or difficulties that I 

faced while implementing technology in the classroom included the uncertainty of my passion for and belief in 

technology integration, losing patience and self-discipline, and lacking support for some technological programs or 

training from the institution. Belief and passion are changeable, not static; accordingly, in some semesters, I found I 

had no passion for using new technologies in my teaching. Instead, I wanted to go “back to the basics,” where 

teaching and learning were very simple and did not include a lot of technology, and this hindered me from 

implementing technologies into the classroom. Similarly, sometimes when I encountered difficulties, such as in using 

some programs, like Camtasia, to create videos, I gave up. I lost my patience and had no self-discipline to learn more. 

This negative performance was the same as when I could not find the technological programs or applications that I 

wanted to use from the institution’s training center or when the staff of the training center could not provide me with 

the information that I was looking for.

Conclusion and Recommendations 

Based on this hands-on experience, I am convinced that my achievement of technology integration is related 

to my passion for and belief in classroom teaching. It also underpins important factors like lifelong learning skills, 

wherein I take responsibility for my own learning, and their impact reflects the statement of Valamis (2021) that 

“whether [we are] pursuing personal interests and passions or chasing professional ambitions, lifelong learning can 

help us to achieve personal fulfillment and satisfaction. It recognizes that humans have a natural drive to explore, 

learn, and grow and encourages us to improve our own quality of life and sense of self-worth by paying attention to 

the ideas and goals that inspire us.” 
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เชิงเทียน 2 IN 1

Candlestick 2 IN 1

รักพงษ์ ขอลือ1, กุฎาพร วัฒนสินไพศาล2 และ นิตยา เทพนิมิตร3 

Rakphong Kholue 1, Kudaporn Wattanasinphaisan2 and Nittaya Thepnimit3

วิทยาลัยพณิชยการบางนา สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพ1-2, วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวกรุงเทพ 

บทคัดย่อ

การวจัิยครัง้นีม้วีตัปุระสงค์เพือ่ 1) ศกึษาประสทิธภิาพการการใช้งานของเชงิเทยีน 2 IN 1 2) ศึกษาความพงึพอใจของกลุม่ตวัอย่าง

ที่มีต่อเชิงเทียน 2 IN 1 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ นักเรียนนักศึกษาและครูของวิทยาลัยพณิชยการบางนา จ�านวนรวม 100 คน 

โดยการเลอืกแบบเจาะจง เครือ่งมอืทีใ่ช้ในการศกึษา ได้แก่ แบบสอบถามความพงึพอใจ แบบบนัทกึประสทิธภิาพการใช้งาน สถติท่ีิใช้ในงาน

วิจัย ได้แก่ ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน

ผลการวิจัยพบว่า คุณภาพของเชิงเทียน 2 IN 1 พบว่าในภาพรวมผู้ประเมินเห็นว่าคุณภาพของเชิงเทียน 2 IN 1 มีค่าเฉลี่ยอยู่ใน

ระดับมาก โดยค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ด้านการออกแบบ รองลงมา คือ ด้านโครงสร้างทั่วไป และด้านการใช้งาน ตามล�าดับ และความพึงพอใจ

ของกลุ่มตัวอย่างที่ใช้เชิงเทียน 2 IN 1 ในด้านลักษณะรูปทรงของเชิงเทียน 2 IN 1 การน�าไปใช้ประโยชน์ได้จริง ความรู้สึกหลังใช้เชิงเทียน 

2 IN 1 พบว่าความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด

ค�ำส�ำคัญ: เชิงเทียน 2 IN 1 การโรงแรม 

Abstract

The objectives of this research were to 1) study the efficacy of using 2 IN 1 candlestick 2) study the satisfaction 

of the sample with 2 IN 1 candlestick. The samples used in the study were 100 students and teachers of Bangna 

Commercial College. The tools used in the study were satisfaction studies. Performance record the statistics used in 

this research are mean and standard deviation. 

The research finding revealed that the quality of 2 IN 1 candlestick was found that, overall, the assessor saw 

that the quality of 2 IN 1 candlestick was at a high level. The highest average was the design, followed by the general 

structure. And usage, respectively. And the satisfaction of the samples using 2 IN 1 candlestick in terms of the shape 

of the 2 IN 1 candlestick. The feeling after using the 2 IN 1 candlestick found that the satisfaction was at the highest 

level.

Keywords: Candlestick 2 IN 1, Hotel

บทน�ำ 

เทียนเป็นอุปกรณ์ให้แสงสว่าง ที่ถูกใช้กันมานาน เพราะใช้ง่าย จะพกไปจุดให้สว่างที่ไหนก็ได้ และที่ส�าคัญยังช่วยสร้างบรรยากาศ

ให้ดอูบอุน่และโรแมนตกิได้ง่าย ๆ  อกีด้วย แต่เมือ่เราน�าเทียนมาจดุใช้เพือ่สร้างบรรยากาศ กม็กัจะพบกบัปัญหาทีแ่สนจะกวนใจเวลาจดุเทยีน

ก็คือ น�้าตาเทียนที่ไหลหยดลงมากองกัน ท�าให้โต๊ะและพื้นดูสกปรกและเลอะเทอะ แถมในการท�าความสะอาดก็ค่อนข้างที่จะยากล�าบากอีก

ด้วย จุดนี้เป็นปัญหาที่ท�าให้หลายโรงแรมรู้สึกเอือมระอาที่จะจุดเทียน น�ามาใช้ในการสร้างบรรยากาศ 

อุปกรณ์ที่น�ามาช่วยแก้ปัญหาในเรื่องของน�้าตาเทียนที่ไหลหยดลงมาก็คือ เชิงเทียน อย่างไรก็ตามแม้จะมีเชิงเทียนที่คอยช่วยแก้

ปัญหาแล้วนัน้ น�า้ตาเทยีนทีไ่หลหยดลงมากย็งัท�าให้เชงิเทยีนสกปรกและท�าความสะอาดยากอยูด่ ีทีส่�าคญัเทยีนเป็นสิง่ทีใ่ช้แล้วหมดไป ต้อง

ซื้ออันใหม่มาใช้อยู่ตลอด

คณะผูว้จิยัจงึมแีนวคดิในการจดัท�าเชงิเทยีน ทีส่ามารถน�าน�า้ตาเทยีนกลบัมาใช้ใหม่ได้เพือ่ให้เกดิความสะดวกต่อผูใ้ช้ และไม่ท�าให้

โต๊ะอาหารหรอืพืน้สกปรกเลอะเทอะจากน�า้ตาเทยีน สะดวกต่อการใช้งาน โดยใช้วสัดุหลกัในการจดัท�าคอื สแตนเลส ซึง่มคีวามแขง็แรง และ

ทนทานต่อการใช้งาน ซึ่งนวัตกรรมเชิงเทียน 2 IN 1 คือเชิงเทียนที่สามารถน�าน�้าตาเทียนที่เกิดจากการจุดเผาไหม้แล้วกลับมาใช้ใหม่ได้อีก
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ครั้ง ซึ่งแตกต่างจากเชิงเทียนที่เราใช้อยู่ในปัจจุบันที่ไม่สามารถน�าน�้าตาเทียนกลับมาใช้ได้ และเชิงเทียน 2 IN 1 สามารถแก้ไขปัญหาที่กล่าว

ข้างต้นและสามารถพัฒนาปรับปรุงสู่เชิงพาณิชย์ต่อไปได้

กำรทบทวนวรรณกรรม 

การวิจัย เรื่อง เชิงเทียน 2 IN 1 ได้ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และเอกสารที่เกี่ยวข้อง เพื่อเป็นพื้นฐานและแนวทางในการศึกษา 

โดยมีสาระส�าคัญ ดังนี้

เทียน

เชิงเทียน 

การเผาไหม้ของเทียน

เทียน
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1. บทนํา  
เทียนเป็นอุปกรณ์ให้แสงสว่าง ท่ีถูกใช้กันมานาน เพราะใช้ง่าย จะพกไปจุดให้สว่างที่ไหนก็ได้ และที่สําคัญยังช่วย

สร้างบรรยากาศให้ดูอบอุ่นและโรแมนติกได้ง่าย ๆ อีกด้วย แต่เม่ือเรานําเทียนมาจุดใช้เพื่อสร้างบรรยากาศ ก็มักจะพบกับ

ปัญหาท่ีแสนจะกวนใจเวลาจุดเทียนก็คือ น้ําตาเทียนท่ีไหลหยดลงมากองกัน ทําให้โต๊ะและพื้นดูสกปรกและเลอะเทอะ 
แถมในการทําความสะอาดก็ค่อนข้างท่ีจะยากลําบากอีกด้วย จุดนี้เป็นปัญหาท่ีทําให้หลายโรงแรมรู้สึกเอือมระอาที่จะจุด

เทียน นํามาใช้ในการสร้างบรรยากาศ 
อุปกรณ์ท่ีนํามาช่วยแก้ปัญหาในเร่ืองของนํ้าตาเทียนท่ีไหลหยดลงมาก็คือ เชิงเทียน อย่างไรก็ตามแม้จะมีเชิง

เทียนท่ีคอยช่วยแก้ปัญหาแล้วนั้น น้ําตาเทียนท่ีไหลหยดลงมาก็ยังทําให้เชิงเทียนสกปรกและทําความสะอาดยากอยู่ดีท่ี

สําคัญเทียนเป็นสิ่งท่ีใช้แล้วหมดไป ต้องซ้ืออันใหม่มาใช้อยู่ตลอด 
 คณะผู้วิจัยจึงมีแนวคิดในการจัดทําเชิงเทียน ท่ีสามารถนําน้ําตาเทียนกลับมาใช้ใหม่ได้เพ่ือให้เกิดความสะดวกต่อ

ผู้ใช้ และไม่ทําให้โต๊ะอาหารหรือพ้ืนสกปรกเลอะเทอะจากน้ําตาเทียน สะดวกต่อการใช้งาน โดยใช้วัสดุหลักในการจัดทําคือ 
สแตนเลส ซ่ึงมีความแข็งแรง และทนทานต่อการใช้งาน ซ่ึงนวัตกรรมเชิงเทียน 2 IN 1 คือเชิงเทียนท่ีสามารถนําน้ําตาเทียน

ท่ีเกิดจากการจุดเผาไหม้แล้วกลับมาใช้ใหม่ได้อีกครั้ง ซ่ึงแตกต่างจากเชิงเทียนที่เราใช้อยู่ในปัจจุบันท่ีไม่สามารถนํา

น้ําตาเทียนกลับมาใช้ได้ และเชิงเทียน 2 IN 1 สามารถแก้ไขปัญหาท่ีกล่าวข้างต้นและสามารถพัฒนาปรับปรุงสู่เชิงพาณิชย์

ต่อไปได้ 
2. การทบทวนวรรณกรรม  

การวิจัย เรื่อง เชิงเทียน 2 IN 1 ได้ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และเอกสารท่ีเกี่ยวข้อง เพ่ือเป็นพ้ืนฐานและแนวทางใน

การศึกษา โดยมีสาระสําคัญ ดังนี้ 
  2.1 เทียน 
  2.2 เชิงเทียน  
  2.3 การเผาไหม้ของเทียน 
2.1 เทียน 

 
รูปที่ 1เทียน 

ท่ีมา : www.instazu.com/media/1974455052009854282 
 เทียนไข หรือ เทียนเป็นวัสดุให้แสงสว่างที่ประกอบด้วยแท่งไข, ขี้ผึ้ง, หรือพาราฟิน ท่ีด้านในฝังไส้เทียน เอาไว้ 

ซ่ึงเม่ือนําไฟไปจุดท่ีไส้ จะทําให้ไขละลายซึมไปตามไส้ ระเหยเป็นก๊าซและติดไฟ ทําให้เกิดเปลวไฟท่ีให้แสงสว่างการใช้งาน

เทียนไขส่วนใหญ่มักจะเป็นการให้แสงสว่างหรือความร้อน และสมัยโบราณก่อนจะมีนาฬิกา ยังมีการใช้เทียนไขจับเวลาอีก

ด้วย 
ในสมัยก่อนประวัติศาสตร์ มนุษย์ยังไม่มีการรู้จักใช้ไฟรู้จักเพียงแต่ความมืดในเวลากลางคืน และความสว่างในเวลา

กลางวันต่อมาเริ่มรู้จักการใช้ไม้มาเสียดสีกันให้ได้ความร้อน แล้วเกิดเป็นเปลวไฟเกิดข้ึนและเริ่มใช้ไฟมาหุงหาอาหาร ให้

รูปที่ 1 เทียน

ที่มา : www.instazu.com/media/1974455052009854282

เทยีนไข หรอื เทยีน เป็นวสัดใุห้แสงสว่างทีป่ระกอบด้วยแท่งไข, ขีผึ้ง้, หรอืพาราฟิน ทีด้่านในฝังไส้เทยีน เอาไว้ ซึง่เมือ่น�าไฟไปจดุ

ที่ไส้ จะท�าให้ไขละลายซึมไปตามไส้ ระเหยเป็นก๊าซและติดไฟ ท�าให้เกิดเปลวไฟที่ให้แสงสว่างการใช้งานเทียนไขส่วนใหญ่มักจะเป็นการให้

แสงสว่างหรือความร้อน และสมัยโบราณก่อนจะมีนาฬิกา ยังมีการใช้เทียนไขจับเวลาอีกด้วย

ในสมัยก่อนประวัติศาสตร์ มนุษย์ยังไม่มีการรู้จักใช้ไฟ รู้จักเพียงแต่ความมืดในเวลากลางคืน และความสว่างในเวลากลางวันต่อมา

เริ่มรู้จักการใช้ไม้มาเสียดสีกันให้ได้ความร้อน แล้วเกิดเป็นเปลวไฟเกิดขึ้นและเริ่มใช้ไฟมาหุงหาอาหาร ให้แสงสว่าง และป้องกันภัยจากสัตว์

ร้ายต่าง ๆ  และววิฒันาการก็ได้เริม่พฒันาการอย่างต่อเนือ่ง เริม่มกีารใช้คบเพลิง เพือ่เป็นการให้แสง ส่องสว่าง มกีารประยกุต์น�ามาใช้เป็นการ

ติดต่อสื่อสารในระยะไกล จะเห็นได้จากไฟในประภาคาร ที่มีการติดต่อสื่อสารระหว่างยามฝั่งกับเรือ และให้สัญญาณต่าง ๆ ระหว่างภูเขา

แต่ละลูกโดยมีรหัสที่เข้าใจตามแต่จะตกลงกันในสมัยนั้นจะเห็นได้ว่ามนุษย์ได้มีการใช้ไฟเข้ามาเกี่ยวข้องกับชีวิตประจ�าวันและต่อมาในสมัย

ศตวรรษที่ 19 ได้มีการน�าเทียนเข้ามาเกี่ยวข้องกับพิธีกรรมเป็นอย่างมาก เนื่องจากไฟ มีเป็นสัญลักษณ์ของการเผาผลาญ และความโชติช่วง

ชัชวาลย์และมนุษย์บางเผ่าในสมัยนั้นนับถือให้เป็นเทพไฟมีการบวงสรวงและประกอบพิธีกรรมทาง ศาสนาหรือตามแต่ความเชื่อ จะเห็นได้

จาก พิธีการแต่งงาน ซ่ึงมีความหมายของการเร่ิมต้นแสงแห่งเปลวเทียนจะน�าทางไปสู่ความสว่างไสวในชีวิตคู่ชาวอเมริกันนิยมน�าเทียนมา

ประดบัประดาบนโต๊ะอาหารแสดงถงึฐานะ ความภมูฐิาน และมรีสนยิม และเพือ่ให้เกดิความสว่างไสวอกีทัง้แสงสว่างของเทยีน สามารถสร้าง

บรรยากาศ และดสูวยงามอกีด้วยในปัจจบุนัได้มีการประยกุต์ให้นอกจากเทยีนมคีวามสวยงามแล้วยงัมีการน�ากลิน่หอม หรอืน�า้มนัหอมละเหย

มาผสมเพือ่ให้ได้กลิน่ตามต้องการและนอกจากนี ้กลิน่น�า้มนัหอมละเหยนี ้มคุีณสมบตัพิเิศษซึง่แตกต่างกนัออกไป เช่นบางชนดิสามารถท่ีจะ

รกัษาโรคได้ แก้อาการเครยีด และท�าให้ร่างกายผ่อนคลายกลิน่บางชนดิ สามารถไล่ยงุได้ ในปัจจบุนัเทยีนไขกย็งัคงเป็นอปุกรณ์ทีใ่ห้แสงสว่าง

แก่มนุษย์อยู่ดี ถึงแม้ว่าวิวัฒนาการจะก้าวหน้ามากขึ้นอย่างรวดเร็ว และมนุษย์มีไฟฟ้าใช้ แต่ในยามที่ไฟฟ้าดับ เทียนไขเพื่อนยากก็เป็นที่พึ่ง

ที่คอยส่องแสงสว่างสุกใสให้แก่มนุษย์ นอกจากเทียนไขจะให้แสงสว่างในบ้านในยามไม่มีแสงสว่างจากไฟฟ้าแล้ว 

ส่วนประกอบของเทียน

ไส้เทียน เป็นส่วนประกอบที่ส�าคัญมาก ท�าจากเส้นด้าย (ฝ้ายหรือป่าน) ฟั่นเป็นเกลียว ท�าหน้าที่เป็นแหล่งเชื้อเพลิงและตัวดูดซับ

ขีผ้ึง้เหลวหรอืพาราฟินเหลวให้ขึน้ไปตามตวัไส้เทยีน เพือ่ให้เกดิการเผาไหม้อย่างต่อเนือ่ง ไส้เทยีนต้องชบุสารป้องกนัไฟ เพือ่ไม่ให้ถกูเผาไหม้

เร็วเกินไป และต้องเคลือบสารติดไฟง่ายเพื่อให้จุดไฟติดด้วย
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เนือ้เทยีน ท�าจากพาราฟิน หรอืขีผ้ึง้ พาราฟินเป็นผลติภณัฑ์ทีเ่หลอืจากกระบวนการแยกน�า้มนัดบิ หรอืก๊าซธรรมชาต ิในพาราฟิน

มีสารประกอบไฮโดรคาร์บอนหลายชนิด ชาวบ้านมักเรียกว่าขี้ผึ้งน�้ามันหรือขี้ผึ้งถ้วย ตามรูปร่างที่มีจ�าหน่ายในท้องตลาด

ขี้ผึ้ง คือ ไขที่ผึ้งขับออกมา เพื่อน�าไปใช้สร้างและซ่อมแซมรังผึ้ง ขี้ผึ้งเป็นของผสมของสารต่าง ๆ เช่น สารไฮโดรคาร์บอน สารโม

โนเอสเทอร์ สารไดเอสเทอร์ และอื่น ๆ อีกหลายชนิด เนื้อขี้ผึ้งมีความเหนียวและอ่อนตัวได้ง่ายเมื่อได้รับความร้อนไม่มากนัก น�ามาเปลี่ยน

รูปร่างได้ง่าย เมื่อใช้ในการฟั่นเทียน ก็เพียงแค่คลึงก้อนขี้ผึ้งรอบไส้ เวลาจุดเทียนขี้ผึ้ง จะมีกลิ่นหอมอ่อนๆ จากขี้ผึ้งด้วยแต่ขี้ผึ้งในธรรมชาติ

มน้ีอยลงเรือ่ย ๆ  ราคากส็งูมาก จงึต้องน�าพาราฟินมาหลอมและหล่อเป็นเทยีน ทีต้่องใช้วธิหีล่อเพราะขีผ้ึ้งพาราฟินแข็งและเปราะ ไม่สามารถ

น�ามาฟั่นด้วยมือได้ เทียนส�าหรับแกะสลักลวดลายจึงต้องผสมขี้ผึ้งธรรมชาติ เพื่อเพิ่มความเหนียว

เมื่อเราจุดเทียน ไส้เทียนจะลุกไหม้ ความร้อนของเปลวไฟท�าให้เนื้อเทียนไขบริเวณโคนไส้เทียนเกิดการหลอมเหลว และถูกดูดซับ

เข้าไปในตวัไส้เทยีน บางส่วนทีถ่กูดดูซบัจะระเหยกลายเป็นไอ เนือ่งจากความร้อนจากเปลวไฟ และบางส่วนจะถกูเผาไหม้ไปพร้อมกบัไส้เทยีน 

เปลวเทียนที่เกิดขึ้นเป็นการเผาไหม้ของเนื้อเทียน ไม่ได้เกิดจากการเผาไหม้ของไส้เทียนโดยตรง

เชิงเทียน 

เชิงเทียน เป็นเครื่องตั้งเทียนหนึ่งเล่มหรือกว่านั้นเพื่อประโยชน์ในการให้แสงสว่าง ประกอบพิธีกรรม หรือประดับตกแต่ง ก่อนมี

ไฟฟ้า เทยีนตัง้ไว้ในห้องนอนโดยใช้เชงิเทียนซึง่สัน้กว่าเชงิทัว่ไปและมีถาดกว้างไว้รองรบัน�า้ตาเทยีน ครัน้แสงไฟฟ้าเข้าแทนแสงเทยีนในหลาย

ภาคส่วนของโลก เทียนก็ยังใช้ประดับในบางโอกาส อนึ่ง เทียนยังมักใช้ในศาสนพิธีและใช้เพื่อประโยชน์ทางจิตวิญญาณ เช่น เชิงเทียนยาว

และตะเกียงสักการะนั้นพบได้ในวัดคริสต์ทั่วไป ขณะที่ชาวยิวมักตั้งเทียนสองเล่มไว้ในบ้าน ณ คืนวันศุกร์เพื่อบ่งบอกถึงวันธรรมสวนะ ชาว

ยิวยังใช้เชิงเทียนพิเศษอีกหลายชนิด คือ ฮานูเกียห์ (Hanukiah) ซึ่งมีเชิงตั้งแต่แปดเชิง รวมถึงชนิดฮานุกกาห์ (Hanukkah) และเมโนราห์ 

(menorah) ส่วนประเทศอิสราเอลนั้นใช้สัตภัณฑ์ (seven-branched candelabra) ที่เรียกว่า “เมโนราห์” (Menorah) เป็นสัญลักษณ์

ประจ�าชาติ สื่อถึงสัตภัณฑ์ที่เคยนิยมใช้กัน ณ วัดในกรุงเยรูซาเลม เชิงเทียนยังปรากฏในวัฒนธรรมสมัยนิยมหลายครั้ง เป็นว่า ได้รับการเอ่ย

ถึงในบทร้อยกรองส�าหรับเด็กเรื่อง แจ็กบีนิมเบิล (Jack Be Nimble) และในเกมคลูเอโด (Cluedo) ทั้งยังปรากฏเป็นตัวละครชื่อ ลูมีแยร์ 

(Lumiere) ในภาพยนตร์แอนเิมชนัเรือ่ง โฉมงามกบัเจ้าชายอสรู (Beauty and the Beast) นอกจากนี ้เมือ่แสดงเปียโน ลเิบอราช ี(Liberace) 

นักดนตรีชาวอเมริกัน มักตั้งเชิงเทียนไว้บนเปียโนหลังใหญ่ ส่วนในภาพยนตร์เรื่อง บุลเดอแรม (Bull Durham) นั้น ขณะประชุมกันเป็นการ

รีบด่วนระหว่างแข่งขันเบสบอล ตัวละครชื่อ แลร์รี (Larry) ซึ่งโรเบิร์ต วอห์ล (Robert Wuhl) แสดง ก็ได้แนะน�าให้ใช้เชิงเทียนเป็นขันหมาก

กำรเผำไหม้ของเทียน

ขี้ผึ้งมีส่วนผสมของสารต่าง ๆ เช่น สารไฮโดรคาร์บอน สารโมโนเอสเทอร์ (monoesters) สารไดเอสกอร์ (diesters) และอื่น ๆ 

อีกหลาขอย่าง ส่วนขี้ตั้งก็มีส่วนผสมของสารประกอบไฮโครคาร์บอนหลายชนิด ทั้งขี้ผึ้งแท้และขี้ผึ้งพาราฟินจึงมีไอระเหยที่คิดไฟได้ง่าย

ส่วนประกอบส�าคัญในการติดไฟของเทียน คือไส้เทียนน่ันเอง ไส้เทียนท�าจากเส้นด้ายที่ท�ามาจากฝ้ายซ่ึงเป็นวัสดุธรรมชาดิน�ามา

ฟั่นเป็นเกลียว ตัวไส้เทียนท�าหนาที่เป็นแหล่งเชื้อเพลิง โคยต้องมี สมบัติของการเป็นตัวดูดชับ (absorbent) ที่ดีด้วย เพราะขณะที่ไส้เทียน

ตดิไฟนัน้ ไส้เทยีนจะดูดซับขีผ้ึง้เหลวหรอืพาราฟินเหลว ให้ข้ึนไปตามตวัไส้เทยีน เพือ่ให้เกดิการเผาไหม้อย่างต่อเนือ่ง การดดูชบัน�า้เทยีนเหลว

นี้ เกิดจากแรงดึงผิวตามปรากภูการณ์ที่เรียกว่า “การซึมตามรูเล็ก (capillary action)” ซึ่งเป็นการเคลื่อนที่ของของเหลวขึ้นไปตามท่อหรือ

หลอดขนาคเล็ก ๆ

เมื่อเราจุดเทียน ไส้เทียนจะลุกไหม้ ความร้อนของเปลวไฟ ท�าให้เนื้อเทียนบริเวณโคนไส้เทียนเกิดการหลอมเหลว และถูกดูดซับ

เข้าไปในตัวไส้เทียนโดยแรงซึมตามรูเล็ก (capillary foree) เนื้อเทียนที่ถูกดูดเข้าไปในตัวไส้เทียน บางส่วนจะระเหยกลายเป็นไอด้วยความ

ร้อนจากเปลวไฟ และบางส่วนจะถกูเผาไหม้ไปพร้อมกบัไส้เทยีน ขณะเทยีนตดิอยูสั่งเกตเหน็ว่า ไส้เทยีนถกูเผาไหม้ช้ากว่าการน�าเส้นด้ายแบบ

เดียวกันมาจุดไฟมาก ตามอุณหภูมิได้ดังรูป
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รูปที่ 2  แสดงโซนอุณภูมิของเปลวเทียน

ที่มา : http://fieldtrip.ipst.ac.th/backend/images

เหตุผลท่ีไส้เทียนเผาไหม้ช้านั้น เกิดจากเนื้อท่ีขนที่ก�าลังหลอมเหลวดึงความร้อนออกจากไส้เทียนมาใช้ในการเผาไหม้ตัวเอง  

และใช้ในการเปลีย่นสถานะของพาราฟิน หรอืขีผ้ึง้จากของเหลวให้กลายเป็นแก๊สระเหยออกไป เปลวเทยีนในสภาวะเกิดการเผาไหม้ทีอ่ณุหภมูิ

ห้อง ความดัน 1 บรรยากาศ ภายใต้สนามความโน้มถ่วงปกติจะมีรูปร่างคล�้ายหยดน�้าแบ่งเป็นชั้น ๆ ดังภาพที่ 2.3

 Zone 1 อุณหภูมิ 800 องศาเซลเซียส

 Zone 2 อุณหภูมิ 1,000 องศาเซลเซียส เรียกว่า Primary Reaction Zone

 Zone 3 อุณหภูมิ 1,200 องศาเซลเซียส เรียกว่า Luminous Zone

 Zone 4 อุณหภูมิ 1,400 องศาเซลเซียส เรียกว่า Main Reaction Zone

รูปที่ 3  ลักษณะเปลวเทียนที่เผาไหม้อยู่

ที่มา : https://cityshin.ru/wp-content/uploads/2019/8f253.jpg

เมือ่จดุเทยีนบนโลกความร้อนจะท�าให้ไขละลายเป็นของเหลว ไขเหลวจะถกูดงึขึน้ไปตลอดความยาวของไส้เทยีนด้วยกระบวนการ

ทีเ่รยีกว่า Capillary ไขเหลวนีะ้ถกูท�าให้ร้อนขึน้ไปอกีจนกลายเป็นไอ เมือ่เข้าไปใกล้ปลายซึง่เป็นจดุศนูย์รวมอณุหภมูสิงู ออกชเิจนในอากาศ

จะผสมกบัไอดงักล่าว ผนวกกบัอยูใ่นทีซ่ึง่มอีณุหภมูสิงูขึน้ข้างบนตามหลกัแรงลอยตวั (buoyancy) อากาศทีเ่ยน็กว่าจะข้ามาแทนท่ี เป็นการ

เติมออกชิเจนให้กับการผาไม้อย่างต่อเนื่องก๊าซร้อนที่ลอยสูงขึ้นจะพาความร้อน (convection) และไอเทียนขึ้นไปด้วย การเผาไม้ก็จะลอย

สูงขึ้นตามไปผลที่ปรากฎออกมาท�าให้เห็นเปลวเทียนมีรูปคล�้ายหยดน�้า

กระบวนกำร/วิธีกำรด�ำเนินงำน/วิธีกำรวิจัย

การสร้างเชิงเทียน 2 IN 1 ด�าเนินการเริ่มจากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องสร้างเป็นเชิงเทียน 2 IN 1 หลังจากกนั้น

ประเมินคุณภาพและทดสอบการใช้งานเพื่อประเมินประสิทธิภาพไปให้กลุ่มตัวอย่างใช้เพื่อสอบถามความพึงพอใจ
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ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง

   1) ประชากร ได้แก่ ครู บุคลากร นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยพณิชยการบางนา

    2) กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ครู บุคลากร นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยพณิชยการบางนา จ�านวน 100 คน ได้มาโดยการ 

คัดเลือกแบบเจาะจง

ตำรำงที่ 1 แสดงจ�านวนกลุ่มตัวอย่าง

กลุ่มตัวอย่าง จ�านวน (คน)

1. ครู

2. บุคลากรทางการศึกษา

3. นักเรียน นักศึกษา

30

10

60

รวม 100

 

การสร้างและหาคุณภาพเครื่องมือในการวิจัย เครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูล ประกอบด้วย แบบสอบถามความพึงพอใจ  

แบบบันทึกประสิทธิภาพการใช้งาน

การเกบ็รวบรวมข้อมลู เริม่จากการหาประสิทธภิาพของเชงิเทยีน 2 IN 1 ทดลองใช้เพือ่หาประสิทธภิาพการการใช้งานของเชงิเทยีน 

2 IN 1 และสอบถามความพึงพอใจของผู้ใช้เชิงเทียน 2 IN 1

การวิเคราะห์ข้อมูลและสรุปผล

1)  คุณภาพของเชิงเทียน 2 IN 1 พิจารณาด้านโครงสร้างทั่วไป ด้านการออกแบบและด้านการใช้งาน การแปลความหมายของ

ประสิทธิภาพ ใช้เกณฑ์ดังนี้

   4.50 – 5.00 หมายถึง มีคุณภาพในระดับมากที่สุด

   3.50 – 4.49 หมายถึง มีคุณภาพในระดับมาก

   2.50 – 3.49 หมายถึง มีคุณภาพในระดับปานกลาง

   1.50 – 2.49 หมายถึง มีคุณภาพในระดับน้อย

   1.00 – 1.50 หมายถึง มีคุณภาพในระดับน้อยที่สุด

2)  ความพึงพอใจของผู้ใช้ที่มีต่อเชิงเทียน 2 IN 1 หลังจากการทดลองใช้งาน ซ่ึงวัดได้จากแบบสอบถามความพึงพอใจท่ี 

คณะผู้วิจัยสร้างขึ้น ใน 7 หัวข้อ เป็นแบบมาตราส่วนประเมินค่า 5 ระดับ โดยใช้เกณฑ์พิจารณา ดังนี้

   4.50 – 5.00 หมายถึง พึงพอใจในระดับมากที่สุด

   3.50 – 4.49 หมายถึง พึงพอใจในระดับมาก

   2.50 – 3.49 หมายถึง พึงพอใจในระดับปานกลาง

   1.50 – 2.49 หมายถึง พึงพอใจในระดับน้อย

   1.00 – 1.50 หมายถึง พึงพอใจในระดับน้อยที่สุด

สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ สถิติค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน

ผลกำรด�ำเนินงำน/ผลกำรวิจัย 

เชิงเทียน 2 IN 1 ที่สร้างขึ้นมีลักษณะดังรูปที่ 4
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รูปที่ 4 เชิงเทียน 2 IN 1

เชิงเทียน 2 IN 1 ท�าด้วยสแตนเลส ประกอบด้วย

  1) ฐานรอง  

  2) กระบอกรองน�้าตาเทียน

  3) แท่นเสียบเทียน  

  4) ตัวล็อคเชือก

 วิธีการใช้งานเชิงเทียน 2 IN 1

  1. น�าไส้เทียนใส่ในกระบอก แล้วน�าเทียนขนาดที่ต้องการปักไว้บนเชิงเทียน จุดใช้งานตามปกติ 

  2. เม่ือเทียนท่ีจุดใช้ละลายหมดจนน�้าตาเทียนเต็มกระบอก ให้แกะกระบอกตรงกลางออกจากฐานเพื่อน�าเทียนข้างใน

ออกมาใช้ต่อ

ผลการประเมินคุณภาพของเชิงเทียน 2 IN 1 แบ่งการประเมินออกเป็น 3 ด้าน ได้แก่ ด้านโครงสร้างทั่วไป ด้านการออกแบบ  

และด้านการใช้งาน ผลการประเมินปรกฏดังตารางที่ 1

ตำรำงที่ 2 การประเมินคุณภาพของเชิงเทียน 2 IN 1  

รายการประเมิน S.D. ผลการประเมิน

1. ด้านโครงสร้างทั่วไป

2. ด้านการออกแบบ

3. ด้านการใช้งาน

4.40

4.63

4.09

.56

.45

.50

มาก

มากที่สุด

มาก

ค่าเฉลี่ย 4.37 .50 มาก

จากตารางที ่1 แสดงค่าเฉลีย่ผลการประเมนิคณุภาพของเชงิเทยีน 2 IN 1 พบว่าในภาพรวมผูป้ระเมนิเหน็ว่าคณุภาพของเชงิเทียน 

2 IN 1 มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก โดยค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ด้านการออกแบบ รองลงมา คือ ด้านโครงสร้างทั่วไป และด้านการใช้งาน ตามล�าดับ

ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้เชิงเทียน 2 IN 1
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ตำงรำงที่ 3 แสดงค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงแบนมาตรฐานความพึงพอใจของผู้ใช้เชิงเทียน 2 IN 1

รายการประเมิน S.D. ผลการประเมิน

1. มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในผลงาน

2. เชิงเทียน 2 IN 1 สามารน�าไปใช้ประโยชน์ได้จริง

3. ความสามารถในการน�าน�้าตาลเทียนกลับมาใช้ใหม่

4. ผลงานมีความชัดเจน ตรงประเด็นแสดงถึงความเข้าใจ

5. ลักษณะรูปทรงของเชิงเทียน 2 IN 1

6. ความเป็นไปได้ในการต่อยอดเชิงพาณิชย์

7. ความรู้สึกหลังใช้เชิงเทียน 2 IN 1

4.40

4.73

4.63

4.63

4.23

4.53

4.50

.56

.45

.56

.56

.43

.51

.50

มาก

มากที่สุด

มากที่สุด

มากที่สุด

มาก

มากที่สุด

มาก

ค่าเฉลี่ย 4.51 .51 มากที่สุด

จากตารางที่ 2 แสดงค่าเฉลี่ยความพึงพอใจผู้ใช้เชิงเทียน 2 IN 1 พบว่าในภาพรวมผู้ใช้มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากท่ีสุด  

โดยค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ เชิงเทียน 2 IN 1 สามารน�าไปใช้ประโยชน์ได้จริง รองลงมาคือ ความสามารถในการน�าน�้าตาลเทียนกลับมาใช้ใหม่,  

ผลงานมีความชัดเจน ตรงประเด็นแสดงถึงความเข้าใจ และ ลักษณะรูปทรงของเชิงเทียน 2 IN 1 มีค่าเฉลี่ยต�่าสุด

อภิปรำยผล สรุปและข้อเสนอแนะ 

อภิปรำยผล

คณุภาพของเชิงเทียน 2 IN 1 .ในด้านการออกแบบ ด้านโครงสร้างทัว่ไป และด้านการใช้งานพบว่ามคีวามเหน็สอดคล้องกนัทกุด้าน

มค่ีาเฉลีย่อยูใ่นระดับมาก ส่วนในด้านของการใช้งานผลการประเมนิค่าเฉล่ียนน้อยกว่าด้านอืน่ ๆ  เกดิจากการแกะน�าน�า้เทยีนทีอ่ยูใ่นเชงิเทยีน

ออกมาค่อนข้างที่จะยากล�าบาก และต้องใช้เทียนจ�านวนมากกว่าที่น�้าตาเทียนจะเต็มกระบอก

ความพึงพอใจของผู้ใช้เชิงเทียน 2 IN 1 พบว่า ผู้ใช้มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด โดยเชิงเทียน 2 IN 1 สามารน�าไปใช้

ประโยชน์ได้จริงอยู่ในระดับมากที่สุด รองลงมาคือ ความสามารถในการน�าน�้าตาลเทียนกลับมาใช้ใหม่ , ผลงานมีความชัดเจน ตรงประเด็น

แสดงถึงความเข้าใจ และลักษณะรูปทรงของเชิงเทียน 2 IN 1 มีค่าเฉลี่ยต�่าสุด

ข้อเสนอแนะ

ข้อเสนอแนะให้เห็นว่าผลจากการวิจัยสามารถน�าไปประยุกต์ใช้ได้อย่างมีเหตุผล เป็นข้อเสนอแนะที่สามารถน�าไปใช้ในการใช้งาน

หรือวิจัยครั้งต่อไป

1)  ควรน�าเชิงเทียน 2 IN 1 ที่ผลิตขึ้นน�าไปให้ผู้ทดลองภายนอกสถานศึกษาใช้

2)  ควรศึกษาวัสดุที่น�ามาใช้ในการท�าเชิงเทียนที่ราคาไม่สูง และมีคุณสมบัติใกล้เคียงกันน�ามาท�าเป็นผลิตภัณฑ์เพื่อให้สามารถ

ใช้ได้ทุกครัวเรือน

3)  ปรับปรุงลักษณะของรูปทรงเชิงเทียน 2 IN 1 ที่หลากหลาย
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องค์ประกอบกำรจัดกำรเรียนกำรรู้เชิงรุกของครูผู้สอน  

สังกัดส�ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำนครสวรรค์ เขต 3

 Active Learning of Teachers under the Office of Nakhon Sawan Primary Educational Service 

Area Office 3

สุนิสา ดวงชตา1 และดร.สถิรพร เชาวน์ชัย2

Sunisa Duangchata1, and Sathiraporn Chaowacha Ed.D.2 

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

บทคัดย่อ 

การวิจัยคร้ังน้ีมีวัตถุประสงค์เพื่อสังเคราะห์องค์ประกอบและยืนยันองค์ประกอบการจัดการเรียนรู้เชิงรุกของครูผู้สอน สังกัด

ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์เขต 3 เป็นการวิจัยเอกสารด�าเนินการ 2 ขั้นตอน คือ 1) ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่

เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนรู้เชิงรุกของครูผู้สอน จ�านวน 6 แหล่ง โดยเลือกองค์ประกอบที่มีความถ่ีตั้งแต่ 2 ข้ึนไป เพื่อสังเคราะห์องค์

ประกอบการจดัการเรยีนรูเ้ชงิรกุของครผููส้อน และงานวจิยัทีเ่กีย่วข้อง 2) ยนืยนัองค์ประกอบการจดัการเรยีนรูเ้ชิงรกุของครผูู้สอน โดยผูท้รง

คุณวุฒิทางการการศึกษาจ�านวน 5 คน โดยใช้แบบประเมินความเหมาะสมขององค์ประกอบมีลักษณะเป็นแบบตรวจสอบรายการ 

ผลการวจิยัพบว่า การจดัการเรยีนรูเ้ชงิรกุของครผูู้สอน สังกดัส�านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศึกษานครสวรรค์เขต 3 ม ี6 องค์

ประกอบ ได้แก่ (1) การออกแบบการเรียนรู้เชิงรุก ประกอบด้วย 3 ตัวชี้วัด (2) การจัดกิจกรรมการเรียนรู้เชิงรุก ประกอบด้วย 3 ตัวชี้วัด  

(3) การเรียนรู้ผ่านประสบการณ์จริง ประกอบด้วย 3 ตัวชี้วัด (4) การมีบรรยากาศการเรียนรู้เชิงรุก ประกอบด้วย 3 ตัวชี้วัด (5) การใช้สื่อ

นวัตกรรมและเทคโนโลยีในการเรียนรู้เชิงรุก ประกอบด้วย 3 ตัวชี้วัด และ (6) ด้านการวัดและประเมินผลการจัดการเรียนรู้เชิงรุก ประกอบ

ด้วย 3 ตัวชี้วัด

ค�ำส�ำคัญ: การจัดการเรียนรู้ การเรียนรู้เชิงรุก ครูผู้สอน 

Abstract

The purpose of this study was to synthesize the active learning instructional elements of teachers under the 

Office of Nakhon Sawan Primary Educational Service Area Office 3. This documentary research was conducted in two 

stages: 1) study the documents and researches related to active learning instruction of teachers from six sources by 

selecting elements with frequencies from two onwards to synthesize the active learning instructional elements of 

teachers and related research and 2) confirm the active learning instructional elements of teachers from five  

academic dignitaries by using the suitability assessment of elements checklist.

The result of the study showed that the active learning instruction of teachers under the Office of Nakhon 

Sawan Primary Educational Service Area Office 3 had six elements: (1) the active learning design consisted of three 

indicators (2) the active learning activity consisted of three indicators (3) the experiential learning consisted of three 

indicators (4) the active learning environment consisted of three indicators the use of innovation and technology in 

active learning consisted of three indicators and (6) the measurement and assessment of the active learning consisted 

of three indicators.

Keywords: Instructional Active Learning Teachers
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บทน�ำ 

การจดัการศกึษามุง่พฒันาคนไทยให้เป็นมนษุย์ทีส่มบรูณ์ทัง้ร่างกาย จิตใจ สตปัิญญา ความรูแ้ละคณุธรรม มีจรยิธรรมและวฒันธรรม

ในการด�ารงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข การจัดการศึกษาต้องยึดหลักว่า ผู้เรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และพัฒนา

ตนเองได้ และถือว่าผู้เรียนมีความส�าคัญที่สุด กระบวนการจัดการศึกษาต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและศักยภาพ  

การจัดการเรียนรู้จะต้องค�านึงถึงความแตกต่างของผู้เรียน และเชื่อว่าการเรียนรู้เกิดขึ้นได้ทุกที่ ทุกเวลา การจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็น

ส�าคัญ ครูหรือผู้จัดการเรียนรู้ควรมีความเชื่อพื้นฐานอย่างน้อย 3 ประการ คือ ประการแรก เชื่อว่าผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้ ประการที่ 2  

ทุกคนมีความแตกต่างกัน และประการที่ 3 เชื่อว่า การเรียนรู้เกิดขึ้นได้ทุกที่ทุกเวลา (กระทรวงศึกษาธิการ, 2551) กระทรวงศึกษาธิการมี 

นโยบายทีเ่น้นปรบัการเรยีนเปลีย่นการสอนระดบัปฏบิตักิาร เพือ่ส่งเสรมิให้ผูเ้รยีนคดิวเิคราะห์ได้ ด้วยกจิกรรมกระตุน้และส่งเสรมิพฒันาการ

ของสมองให้โอกาส เด็กมีส่วนร่วมในการเรียนรู้จากการตั้งค�าถาม การค้นพบค�าตอบด้วยตนเองและการฝึกใช้ทักษะในการสื่อสาร น�าเสนอ

สิ่งที่คิดและรู้สึกโดยอาศัยบทบาทของครูขับเคลื่อนนโยบาย ขณะที่ส�านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (2551) 

ประเทศไทยมีความพยายามในการปฏิรูปการศึกษา เพ่ือให้สอดคล้องกับกระแสการเปล่ียนแปลงดังกล่าว เนื่องจากการศึกษาถือเป็นกลไก

ส�าคัญในการพัฒนาคุณภาพของคนไทยให้มีคุณลักษณะ ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 

การจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) เป็นกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมและด�าเนินกิจกรรม

ต่าง ๆ โดยเปิดโอกาสให้ผู้เรียนมีปฏิสัมพันธ์กับครูผู้สอนและเพื่อนร่วมชั้นเรียน มีการสร้างองค์ความรู้จากสิ่งที่ปฏิบัติระหว่างการเรียนการ

สอนผ่านการฟัง พูด อ่าน เขียนและการอภิปรายเพื่อสะท้อนความคิด โดยเน้นกระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดกระบวนการคิดขั้นสูง ด้วยการวิเคราะห์ 

สังเคราะห์และประเมินค่า สอดคล้องกับส�านักงานวิชาการและมาตรฐานการศึกษา ส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (2560)  

ได้กล่าวว่า เป็นกระบวนการทีเ่ปิดโอกาสให้นกัเรยีนมส่ีวนร่วมด�าเนนิการในกจิกรรมการเรยีนรูเ้พือ่สร้างความเข้าใจทีล่กึซึง้ด้วยการเชือ่มโยง

นักเรียนกับเนื้อหาในองค์ความรู้ทั้งที่เป็นข้อเท็จจริง แนวความคิด และทักษะผ่านกิจกรรมที่นักเรียนได้ปฏิบัติหรือลงมือท�าชิ้นงานและใช้

กระบวนการคิด ค้นคว้า แสวงหาความรู้ ไตร่ตรอง สะท้อนความคิด การอภิปราย การแลกเปลี่ยนความคิดเห็น (Think Hard) 

ส�านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษานครสวรรค์ เขต 3 ซึง่เป็นองค์กรทางการศกึษาทีอ่ยูภ่ายใต้การก�ากบั ดแูลของกระทรวง

ศึกษาธิการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ท�าหน้าที่ในการสนับสนุน นิเทศ ก�ากับและติดตามการจัดการศึกษา พบว่า บริบทการจัดการเรียนรู้เชิงรุกข

องครูผู้สอน สังกัดส�านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 3 ยังไม่ประสบความส�าเร็จในเชิงปฏิบัติเท่าที่ควร เนื่องจาก 

ผู้สอนยังมีความเคยชินกับการสอนแบบเก่าที่ยึดครูเป็นศูนย์กลาง (Teacher centered) ร่วมกับการขาดความรู้ความเข้าใจในการสอนแบบ

ใหม่ที่เหมาะสมกับผู้เรียนส�าหรับยุคศตวรรษที่ 21 ที่มีองค์ความรู้ใหม่เกิดขึ้นมากมายในทุกวินาที การสอนแบบเดิมจะไม่สามารถพัฒนาให้ 

ผู้เรียนน�าความรู้ที่ได้จากการเรียนไปปฏิบัติได้ดี และอาจไม่ส่งเสริมต่อสมรรถนะที่ส�าคัญของผู้เรียนในยุคศตวรรษที่ 21 ส�านักงานเขตพื้นที่

การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 3 มีนโยบายการขับเคลื่อนการด�าเนินงานโครงการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ Active 

Learning ร่วมกับภาคีเครือข่าย เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนทุกคนในสังกัด ได้รับการพัฒนาทักษะในศตวรรษที่ 21 ผ่านกิจกรรมการเรียนรู้แบบ 

Active Learning (กลุ่มนโยบายและแผน สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 3, 2564) 

จากเหตผุลดงักล่าวข้างต้นผูว้จิยัจงึสนใจทีจ่ะศกึษาองค์ประกอบการจดัการเรยีนรูเ้ชิงรกุของครผูู้สอน สงักดัส�านกังานเขตพืน้ทีก่าร

ศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์เขต 3 ซึ่งสามารถพัฒนาครูผู้สอนให้มีการจัดการเรียนรู้เชิงรุกให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

วัตถุประสงค์ของกำรวิจัย

เพื่อสังเคราะห์องค์ประกอบการจัดการเรียนรู้เชิงรุกของครูผู้สอน สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์เขต 3

เพื่อยืนยันองค์ประกอบการจัดการเรียนรู้เชิงรุกของครูผู้สอน สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์เขต 3

วิธีกำรด�ำเนินกำรวิจัย

การวิจัยครั้งน้ีใช้ระเบียบวิธีวิจัยเอกสาร (Document Research) เพื่อศึกษาองค์ประกอบการจัดการเรียนรู้เชิงรุกของครูผู้สอน 

สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์เขต 3 โดยมีขั้นตอนวิธีด�าเนินการวิจัย 2 ขั้นตอน ดังนี้

ขั้นตอนที่ 1 การศึกษาเอกสาร (Document Study) เพื่อการวิเคราะห์และสังเคราะห์องค์ประกอบการจัดการเรียนรู้เชิงรุกของ 

ครูผู้สอน จากแนวคิดทฤษฎีของนักวิชาการและงานวิจัยที่เก่ียวข้อง โดยศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้องจ�านวน 6 แหล่ง ตามแนวคิดและ 

งานวิจัยของนักวิชาการและนักวิจัย ดังนี้
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1.  การศึกษาการจัดการเรียนรู้เชิงรุกของครูผู้สอน ตามแนวคิดของนักวิชาการต่างประเทศ 2 แหล่งดังนี้ Meyers and Jones 

(1993), Fink (1999) 

2.  การศึกษาการจัดการเรียนรู้เชิงรุกของครูผู้สอน ตามแนวคิดของนักวิชาการในประเทศ 4 แหล่งดังนี้ สุพิษ ชัยมงคล (2556), 

อันธิกา ฉลาดธัญญา (2556), นนทลี พรธาดาศิลป์ (2561), เฉลิมพล สุปัญญาบุตร (2562)

3.  การสังเคราะห์องค์ประกอบการจัดการเรียนรู้เชิงรุกของครูผู้สอน แจกแจงความถ่ีจากหลายแหล่งข้อมูลและสรุปผลโดยใช้

เกณฑ์ค่าความถี่ตั้งแต่ 2 ขึ้นไปซึ่งเท่ากับหรือมากกว่าร้อยละ 30 ของความถี่ทั้งหมด ประกอบด้วย 6 องค์ประกอบ ได้แก่ (1) การออกแบบ

การเรียนรู้เชิงรุก (2) การจัดกิจกรรมการเรียนรู้เชิงรุก (3) การเรียนรู้ผ่านประสบการณ์จริง (4) การมีบรรยากาศการเรียนรู้เชิงรุก (5) การใช้

สื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีในการเรียนรู้เชิงรุก และ (6) ด้านการวัดและประเมินผลการจัดการเรียนรู้เชิงรุก ซึ่งผู้วิจัยได้น�าองค์ประกอบที่

ได้จากการสังเคราะห์ในขั้นตอนที่ 1 ไปเสนอต่อผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อยืนยันองค์ประกอบในขั้นตอนที่ 2 ต่อไป

ขั้นตอนที่ 2 การยืนยันองค์ประกอบของการจัดการเรียนรู้เชิงรุกของครูผู้สอนที่มีความเหมาะสมกับบริบทของโรงเรียนสังกัด

ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์เขต 3 โดยผู้ทรงคุณวุฒิจ�านวน 5 คน ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านการจัดการเรียนรู้เชิง

รุกมีประสบการณ์ทางด้านการจัดการเรียนรู้เชิงรุกและมีผลงานวิจัยทางด้านการศึกษาที่เกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้เชิงรุกของครูผู้สอน 

เพือ่ยนืยนัองค์ประกอบของการจดัการเรยีนรูเ้ชงิรกุของครผูู้สอนทีไ่ด้จากสังเคราะห์ในขัน้ตอนที ่1 โดยการวจิยัในครัง้นีใ้ช้แบบประเมนิความ

เหมาะสมขององค์ประกอบ มีลักษณะเป็นแบบตรวจสอบรายการ

ผลกำรวิจัย

ผลกำรสังเครำะห์องค์ประกอบของกำรจัดกำรเรียนรู้เชิงรุกของครูผู้สอน

ผลการสงัเคราะห์องค์ประกอบของการจดัการเรยีนรู้เชงิรกุของครผููส้อนซึง่ได้จากการศึกษาแนวคดิทฤษฎขีองนกัวชิาการและงาน

วจิยัทีเ่กีย่วข้องทัง้ในประเทศและต่างประเทศ โดยผูว้จิยัได้น�าเอาข้อมลูทีไ่ด้จากการสังเคราะห์ เนือ้หาจากเอกสารสู่ตารางการสังเคราะห์องค์

ประกอบ โดยแสดงในรูปความถี่และเลือกองค์ประกอบที่มีความถี่ตั้งแต่ 2 ขึ้นไป ซ่ึงเท่ากับหรือมากกว่าร้อยละ 30 ของความถี่ทั้งหมด 

มาเป็นองค์ประกอบของภาวะผู้น�าเชิงสร้างสรรค์ พบว่า การจัดการเรียนรู้เชิงรุกของครูผู้สอน ประกอบด้วย 6 องค์ประกอบ ได้แก่  

(1) การออกแบบการเรียนรู้เชิงรุก (2) การจัดกิจกรรมการเรียนรู้เชิงรุก (3) การเรียนรู้ผ่านประสบการณ์จริง (4) การมีบรรยากาศการเรียนรู ้

เชิงรุก (5) การใช้สื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีในการเรียนรู้เชิงรุก และ (6) ด้านการวัดและประเมินผลการจัดการเรียนรู้เชิงรุก



886

National Research Conference 2021: NRC 2021
“Business beyond the Pandemic”

21 สิงหาคม 2564

คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ตำรำงที่ 1 การสังเคราะห์ความถี่ขององค์ประกอบการจัดการเรียนรู้เชิงรุกของครูผู้สอน

ขั้นตอน
การจัดการเรียนรู้เชิงรุก
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ถี่

1. การออกแบบการเรียนรู้เชิงรุก      5

2. การมีความสามารถทางวิชาการของครูผู้สอน  1

3. การพัฒนาตนเองของครูผู้สอน  1

4. การจัดกิจกรรมการเรียนรู้เชิงรุก      5

5. การมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างการเรียนรู้  1

6. การเรียนรู้ผ่านประสบการณ์จริง    3

7. การมีบรรยากาศการเรียนรู้เชิงรุก   2

8. การเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้วิพากษ์ วิจารณ์  1

9. การจัดการเรียนรู้ที่มีสถานการณ์  1

10. การใช้สื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีในการเรียนรู้เชิงรุก    3

11. การแลกเปลี่ยนประสบการณ์เรียนรู้  1

12. การวัดและประเมินผลการจัดการเรียนรู้เชิงรุก    3

 

 ผลการสังเคราะห์เน้ือหาเก่ียวกับองค์ประกอบการจัดการเรียนรู ้เชิงรุกของครูผู ้สอนพบว่ามี 6 องค์ประกอบ ได้แก่  

(1) การออกแบบการเรียนรู้เชิงรุก ประกอบไปด้วย 3 ตัวชี้วัด คือ 1. การวางแผนการจัดการเรียนรู้ 2. การเตรียมสื่อ อุปกรณ์และแหล่งเรียนรู้  

3. การออกแบบการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับผู้เรียน

 (2) การจัดกิจกรรมการเรียนรู้เชิงรุก ประกอบไปด้วย 3 ตัวชี้วัด คือ 1. การจัดกิจกรรมการเรียนรู้มุ่งเน้นการมีส่วนร่วมของ 

ผู้เรียน 2. การสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเองของผู้เรียน 3. การเกิดกระบวนการคิดขั้นสูง

 (3) การเรียนรู้ผ่านประสบการณ์จริง ประกอบไปด้วย 3 ตัวช้ีวัด คือ 1. การได้รับประสบการณ์จริง 2. การลงมือปฏิบัต ิ

ด้วยตนเอง 3. การค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเอง

 (4) การมีบรรยากาศการเรียนรู้เชิงรุก ประกอบไปด้วย 3 ตัวชี้วัด คือ 1. การไม่จ�ากัดการเรียนรู้ 2. การจัดสภาพแวดล้อมที่

เอื้อต่อการท�างานร่วมกับผู้อื่น 3. การสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างผู้สอนกับผู้เรียน

 (5) การใช้สื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีในการเรียนรู้เชิงรุก ประกอบไปด้วย 3 ตัวชี้วัด คือ 1. การมีความรู้ความเข้าใจในการ

เลือกใช้สื่อเทคโนโลยี 2. การสร้างนวัตกรรมทางการศึกษา 3. การใช้วิจารณญาณในการใช้สื่อที่เหมาะสม

 (6) การวัดและประเมินผลการจัดการเรียนรู้เชิงรุก ประกอบไปด้วย 3 ตัวชี้วัด คือ 1. การตรวจสอบผลการเรียนรู้ด้วยวิธีที่

หลากหลาย 2. การวัดและประเมินผลสอดคล้องกับความสามารถที่แท้จริงของผู้เรียน 3. การปรับปรุงการเรียนการสอนให้ผู้เรียนบรรลุผล

ตามคุณภาพการศึกษาท่ีก�าหนดไว้ เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อหน่วยงานหรือองค์กรและการเรียนรู้สิ่งต่าง ๆ ได้อย่างรวดเร็ว โดยสังเคราะห์

เนื้อหาองค์ประกอบ ดังแสดงในตารางที่ 2
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ตำรำงที่ 2 องค์ประกอบและตัวชี้วัดการจัดการเรียนรู้เชิงรุกของครูผู้สอน

องค์ประกอบ นิยำมศัพท์เฉพำะ ตัวชี้วัด

การออกแบบการเรียนรู้

เชิงรุก

การวางแผนการจดัการเรยีนรูอ้ย่างเป็นระบบ โดยการวเิคราะห์หลักสูตร

และมาตรฐานการเรียนรู้ วิเคราะห์ผู้เรียน จัดท�าแผนการเรียนรู้ เตรียม

สื่อ อุปกรณ์และแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย ออกแบบการเรียนรู้ที่เหมาะ

สมกับผู้เรียน เพื่อให้ผู้เรียนบรรลุเป้าประสงค์ของการเรียนรู้อย่างมี

ประสิทธิภาพ

1. การวางแผนการจัดการเรียนรู้

2. การเตรียมสื่อ อุปกรณ์และ

แหล่งเรียนรู้

3. การออกแบบการเรียนรู้ที่

เหมาะสมกับผู้เรียน

การจัดกิจกรรมการเรียนรู้

เชิงรุก

การจดักจิกรรมการเรยีนรูท้ีส่่งเสรมิให้ผู้เรยีนมส่ีวนร่วมในทกุกจิกรรมการ

เรียนรู้ จัดกิจกรรมที่หลากหลายและสร้างบรรยากาศที่ส่งเสริมการเรียน

รู้เชิงรุก ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีการสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเองหรือร่วมกับ

เพื่อนผ่านการลงมือปฏิบัติและแลกเปลี่ยนประสบการณ์เรียนรู้ จนเกิด

กระบวนการคิดขั้นสูง

1. การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่มุ่ง

เน้นการมีส่วนร่วมของผู้เรียน

2. การสร้างองค์ความรู้ด้วย

ตนเองของผู้เรียน

3. การเกิดกระบวนการคิดขั้นสูง

การเรียนรู้ผ่าน

ประสบการณ์จริง

การจดักจิกรรมการเรยีนรูท้ีก่ระตุน้ ส่งเสรมิให้ผูเ้รยีนได้รบัประสบการณ์

จริงผ่านกระบวนการลงมือปฏิบัติด้วยตนเอง ตั้งแต่กระบวนการคิด 

ค้นคว้าหาความรู้ จนเกิดการเรียนรู้ด้วยตนเองทั้งทางตรงและทางอ้อม 

โดยครูผู้สอนมีบทบาทช่วยเอื้ออ�านวยให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้

1. การได้รับประสบการณ์จริง

2. การลงมือปฏิบัติด้วยตนเอง

3. การค้นคว้าหาความรู้ด้วย

ตนเอง

การมีบรรยากาศการเรียน

รู้เชิงรุก

การจดับรรยากาศการเรยีนรูท้ีไ่ม่จ�ากดัเฉพาะการเรียนรูภ้ายในห้องเรยีน 

ผูเ้รยีนสามารถเรยีนรูไ้ด้ในทกุสถานการณ์ จดัสภาพแวดล้อมทีเ่อือ้ต่อการ

ท�างานร่วมกับผู้อื่น ท�าให้ผู้เรียนเกิดความรู้สึกสนุกสนาน ไม่น่าเบื่อ เกิด

ความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างผู้เรียนและครูผู้สอน มีการเสริมแรง คอยให้ค�า

ปรึกษาทั้งเรื่องเรียนและเรื่องส่วนตัว 

1. การไม่จ�ากัดการเรียนรู้

2. การจัดสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อ

การท�างานร่วมกับผู้อื่น

3. การสร้างความสัมพันธ์ที่ดี

ระหว่างผู้สอนกับผู้เรียน

การใช้สื่อ นวัตกรรมและ

เทคโนโลยีในการเรียนรู้

เชิงรุก

การมคีวามรูค้วามเข้าใจในการเลือกใช้สือ่ นวตักรรมและเทคโนโลยอีย่าง

เหมาะสมกบัเนือ้หาและกิจกรรมการเรยีนรู ้มกีารแสวงหาแหล่งเรยีนรูท้ี่

หลากหลาย สามารถสร้างนวัตกรรมทางการศึกษา ผลิตส่ือนวัตกรรม

เทคโนโลยสีารสนเทศ และส่งเสรมิให้ผูเ้รยีนมวีจิารณญาณในการเลอืกใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียน

1. การมีความรู้ความเข้าใจในการ

เลือกใช้สื่อเทคโนโลยี

2. การสร้างนวัตกรรมทางการ

ศึกษา

3. การใช้วิจารณญาณในการใช้

สื่อที่เหมาะสม

การวัดและประเมินผล

การจัดการเรียนรู้เชิงรุก

การตรวจสอบผลการเรียนรู้และพัฒนาการต่าง ๆ ของผู้เรียน ด้วยวิธีที่

หลากหลากหลายตามมาตรฐานการเรียนรู้ของหลักสูตรในสภาพที่

สอดคล้องกบัความสามารถทีแ่ท้จรงิของผู้เรยีน เพือ่น�าผลไปปรับปรงุการ

เรียนการสอนให้ผู้เรียนบรรลุผลตามคุณภาพการศึกษาที่ก�าหนดไว้และ

ใช้เป็นข้อมูลส�าหรับตัดสินผลการเรียน

1. การตรวจสอบผลการเรียนรู้

ด้วยวิธีที่หลากหลาย

2. การวัดและประเมินผล

สอดคล้องกับความสามารถ

ที่แท้จริงของผู้เรียน

3. การน�าผลไปปรับปรุงการเรียน

การสอนให้ผู้เรียนบรรลุผลตาม

คุณภาพการศึกษาที่ก�าหนดไว้

 

ผลกำรยืนยันองค์ประกอบของกำรจัดกำรเรียนรู้เชิงรุกของครูผู้สอน

ผลการยนืยนัองค์ประกอบของการจดัการเรยีนรูเ้ชงิรกุของครผูู้สอน เพือ่ให้มคีวามเหมาะสมกบับรบิทของโรงเรยีนสังกดัส�านกังาน

เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 3 สรุปผลการประเมินจากแบบประเมินความเหมาะสมขององค์ประกอบของผู้ทรงคุณวุฒิ 

พบว่า การจัดการเรียนรู้เชิงรุกของครูผู้สอน ประกอบด้วย 6 องค์ประกอบ ได้แก่ (1) การออกแบบการเรียนรู้เชิงรุก ประกอบไปด้วย  
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3 ตวัชีว้ดั คอื การจดักจิกรรมการเรียนรูมุ้ง่เน้นการมส่ีวนร่วมของผู้เรยีน การสร้างองค์ความรูด้้วยตนเองของผู้เรียน และการเกดิกระบวนการ

คิดขั้นสูง (2) การจัดกิจกรรมการเรียนรู้เชิงรุก ประกอบไปด้วย 3 ตัวชี้วัด คือ การได้รับประสบการณ์จริง การลงมือปฏิบัติด้วยตนเอง และ

การค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเอง (3) การเรียนรู้ผ่านประสบการณ์จริง ประกอบไปด้วย 3 ตัวชี้วัด คือ การได้รับประสบการณ์จริง การลงมือ

ปฏิบัติด้วยตนเอง และการค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเอง (4) การมีบรรยากาศการเรียนรู้เชิงรุก ประกอบไปด้วย 3 ตัวชี้วัด คือ การไม่จ�ากัด

การเรียนรู้ การจัดสภาพแวดล้อมท่ีเอื้อต่อการท�างานร่วมกับผู้อื่น และการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างผู้สอนกับผู้เรียน (5) การใช้สื่อ 

นวัตกรรมและเทคโนโลยีในการเรียนรู้เชิงรุก ประกอบไปด้วย 3 ตัวชี้วัด คือ การมีความรู้ความเข้าใจในการเลือกใช้สื่อเทคโนโลยี การสร้าง

นวตักรรมทางการศกึษา และการใช้วจิารณญาณในการใช้ส่ือทีเ่หมาะสม และ (6) ด้านการวดัและประเมนิผลการจดัการเรียนรูเ้ชิงรกุ ประกอบ

ไปด้วย 3 ตวัชีว้ดั คือ การตรวจสอบผลการเรยีนรูด้้วยวธิทีีห่ลากหลาย การวดัและประเมนิผลสอดคล้องกบัความสามารถทีแ่ท้จรงิของผูเ้รยีน 

และการปรับปรุงการเรียนการสอนให้ผู้เรียนบรรลุผลตามคุณภาพการศึกษาที่ก�าหนดไว้ ดังแสดงในภาพที่ 1

ภำพที่ 1 โมเดลองค์ประกอบการจัดการเรียนรู้เชิงรุกของครูผู้สอน
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อภิปรำยผลกำรวิจัย

การศึกษาองค์ประกอบการจัดการเรียนรู้เชิงรุกของครูผู้สอนในสังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์เขต 3 

ในครั้งนี้ ได้จากการสังเคราะห์เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องและการสัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อให้ได้องค์ประกอบและตัวช้ีวัดการจัดการ

เรยีนรูเ้ชงิรกุของครผููส้อนทีส่อดคล้องกบับรบิทของส�านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษานครสวรรค์เขต 3 พบว่า การจดัการเรยีนรู้เชงิ

รุกของครูผู้สอนในสังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์เขต 3 มีจ�านวน 6 องค์ประกอบหลัก ดังนี้ (1) การออกแบบ

การเรียนรู้เชิงรุก (2) การจัดกิจกรรมการเรียนรู้เชิงรุก (3) การเรียนรู้ผ่านประสบการณ์จริง (4) การมีบรรยากาศการเรียนรู้เชิงรุก (5) การใช้

สื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีในการเรียนรู้เชิงรุก และ (6) ด้านการวัดและประเมินผลการจัดการเรียนรู้เชิงรุก และมี 18 ตัวชี้วัด เนื่องจากใน

การศึกษาเพื่อพัฒนาตัวชี้วัดของการจัดการเรียนรู้เชิงรุกของครูผู้สอนซึ่งผู้วิจัยท�าการศึกษาทบทวนแนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวกับการจัดการเรียน

รู้เชิงรุกของครูผู้สอนอย่างหลากหลายรวมถึงการสัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อยืนยันองค์ประกอบและตัวชี้วัดการจัดการเรียนรู้เชิงรุกของ 

ครผููส้อน ซึง่ผูท้รงคณุวฒุไิด้ให้การยนืยนัตามทีส่งัเคราะห์มาและมกีารเพิม่เตมิรายละเอยีดในประเดน็ตวัชีว้ดับางตวัเพือ่ให้มคีวามชดัเจนมาก

ขึน้และสอดคล้องกบัส�านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษานครสวรรค์เขต 3 ดังนัน้ท�าให้ได้องค์ประกอบและตวัชีว้ดั เป็นไปตามท่ีผูว้จิยั

ก�าหนดขึน้ซึง่สอดคล้องกบัอนัธกิา ฉลาดธญัญกจิ (2555) ได้ท�าวจิยัเรือ่งการวเิคราะห์องค์ประกอบความสามารถในการจดัการเรยีนรูเ้ชงิรกุข

องครูผู้สอน สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 ผลการศึกษาพบว่า องค์ประกอบความสามารถในการจัดการ

เรียนรู้เชิงรุกของครูผู้สอน สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 ประกอบด้วย 8 องค์ประกอบ คือ องค์ประกอบ

ด้านการเตรียมการสอน ด้านความสามารถทางวิชาการ ด้านการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ด้านการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นส�าคัญ  

ด้านการจัดหลักสูตร ด้านการพัฒนาตนเอง ด้านการสร้างแรงจูงใจ ด้านการวัดและประเมินผล สอดคล้องกับสุพิษ ชัยมงคล (2556) ได้ท�า

วิจัยเรื่องกลยุทธ์การพัฒนาสมรรถนะการจัดการเรียนรู้เชิงรุกของครูผู้สอนระดับประถมศึกษาในพื้นที่สูงพบว่า ตัวชี้วัดสมรรถนะการจัดการ

เรียนรู้เชิงรุกของครูผู้สอนประกอบด้วย 4 องค์ประกอบ 49 ตัวชี้วัด คือ การออกแบบและจัดท�าแผนการเรียนรู้เชิงรุก การจัดกิจกรรมการ

เรียนรู้เชิงรุก การใช้สื่อเทคโนโลยีในการจัดการเรียนรู้เชิงรุก การวัดและประเมินผลการจัดการเรียนรู้เชิงรุก สอดคล้องกับเฉลิมพล สุปัญญา

บุตร (2562) ได้ท�าวิจัยเรื่อง การพัฒนาโปรแกรมเสริมสร้างสมรรถนะครูด้านการจัดการเรียนรู้เชิงรุกสังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษา

มธัยมศกึษา เขต 24 พบว่า 1. สภาพปัจจบุนัของการจดัการเรยีนรูเ้ชงิรกุโดยรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง และสภาพทีพ่งึประสงค์ของการจดัการ

เรยีนรูเ้ชงิรกุโดยรวมอยูใ่นระดบัมากทีส่ดุ 2. โปรแกรมเสรมิสร้างสมรรถนะครดู้านการจดัการเรยีนรูเ้ชงิรกุ สงักดัส�านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษา

มัธยมศึกษา เขต 24 ประกอบด้วย 1) หลักการ 2) วัตถุประสงค์3) เนื้อหา 4) วิธีการ พัฒนา และ 5) การวัดและประเมินผล มี4 โมดูล คือ 

การออกแบบการเรียนรู้ การจัดการเรียนรู้ผ่าน กระบวนการคิดและการลงมือปฏิบัติ การใช้และพัฒนาสื่อนวัตกรรมเทคโนโลยีเพื่อการเรียน

รู้และ การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ตามสภาพจริง

สรุปผลกำรวิจัย 

 ผลการศึกษาองค์ประกอบการจัดการเรียนรู้เชิงรุกของครูผู้สอนสังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์

เขต 3 พบว่าองค์ประกอบการจัดการเรียนรู้เชิงรุกของครูผู้สอน มีจ�านวน 6 องค์ประกอบหลัก 18 ตัวชี้วัด ได้แก่(1) การออกแบบการเรียน

รู้เชิงรุก ประกอบไปด้วย 3 ตัวชี้วัด คือ การวางแผนการจัดการเรียนรู้ การเตรียมสื่อ อุปกรณ์และแหล่งเรียนรู้ การออกแบบการเรียนรู้ที่

เหมาะสมกับผู้เรียน (2) การจัดกิจกรรมการเรียนรู้เชิงรุก ประกอบไปด้วย 3 ตัวช้ีวัด คือ จัดกิจกรรมการเรียนรู้มุ่งเน้นการมีส่วนร่วมของ 

ผู้เรียน การสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเองของผู้เรียน การเกิดกระบวนการคิดขั้นสูง 3. การเรียนรู้ผ่านประสบการณ์จริง ประกอบไปด้วย  

3 ตัวชี้วัด คือ ได้รับประสบการณ์จริง การลงมือปฏิบัติด้วยตนเอง การค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเอง (4) การมีบรรยากาศการเรียนรู้เชิงรุก 

ประกอบไปด้วย 3 ตัวช้ีวัด คือ การไม่จ�ากัดการเรียนรู้ การจัดสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการท�างานร่วมกับผู้อื่น การสร้างความสัมพันธ์ที่ดี

ระหว่างผู้สอนกับผู้เรียน (5) การใช้สื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีในการเรียนรู้เชิงรุก ประกอบไปด้วย 3 ตัวชี้วัด คือ การมีความรู้ความเข้าใจ

ในการเลือกใช้สื่อเทคโนโลยี การสร้างนวัตกรรมทางการศึกษา การใช้วิจารณญาณในการใช้สื่อที่เหมาะสม (6) การวัดและประเมินผลการ

จัดการเรียนรู้เชิงรุก ประกอบไปด้วย 3 ตัวชี้วัด คือ ตรวจสอบผลการเรียนรู้ด้วยวิธีที่หลากหลาย การวัดและประเมินผลสอดคล้องกับความ

สามารถที่แท้จริงของผู้เรียน การปรับปรุงการเรียนการสอนให้ผู้เรียนบรรลุผลตามคุณภาพการศึกษาที่ก�าหนดไว้
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บทคัดย่อ 

การวจิยัครัง้นีม้วีตัถปุระสงค์เพือ่ประเมนิความต้องการจ�าเป็นและเสนอแนวทางส�าหรบัการพฒันาการท�าวจัิยปฏบิตักิารในชัน้เรยีน

ของครูโรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิจิตร ปีการศึกษา 2564 เป็นวิจัยเชิงปฏิบัติการ

(Action Research) จากการสัมภาษณ์และสนทนากลุ่ม โดยกลุ่มทดลองที่สนใจอาสาเข้าร่วมการวิจัยจ�านวน 16 คน มีวิธีด�าเนินการวิจัย 

2 ขั้นตอน คือ 1) การระบุความต้องการจ�าเป็น 2) การก�าหนดแนวทางการแก้ไขจัดล�าดับความส�าคัญด้วยการ์ด 

ผลการวิจัยพบว่า ความต้องการจ�าเป็นในล�าดับสูงสุด ส�าหรับการพัฒนาการท�าวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียนตามกระบวนการ PAOR 

คือ 1) การเตรียมแผนสู่การปฏิบัติ 2) การให้ผู้ที่เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาของ การสร้างเครื่องมือและตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ 

และ 4) การเปิดโอกาสให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการวิจัยร่วมกันอภิปรายผลและวิพากษ์วิจารณ์งานวิจัยเพื่อให้เกิดการเรียนรู้ในสิ่งที่วิจัย 

ส�าหรับแนวทางการพัฒนาการท�าวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน พบว่ามีแนวทางพัฒนาที่ส�าคัญ คือ การอบรมทบทวนวิธีการ ขั้นตอน 

จากผูเ้ชีย่วชาญหรือจากผูท้ีล่งมอืปฏบิตั ิรวมทัง้สร้างทมีงานในการขบัเคลือ่น วางรปูแบบการด�าเนนิการวจิยัเป็นขัน้ตอนให้กบัคร ูปรบัเจตคติ

และมุมมองในการท�าวิจัย คือ การพัฒนาการเรียนรู้ และแก้ปัญหาผู้เรียนโดยการรวมกลุ่มในการแก้ปัญหาร่วมกัน 

ค�ำส�ำคัญ: การประเมินความต้องการจ�าเป็น วิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน

Abstract 

The purpose of this research was to assess the need and to purpose guidelines for the development of  

classroom action research (CAR) among of Bangmunnakphoomiwitthayakhom School under The Secondary Education 

Service Area office Phichit in academic year 2021, there were 16 teachers interested in volunteering to participate in 

the research by interviewing and group discussion. There are two steps of research methods: 1) identifying the  

necessary needs 2) formulating the solution and 3) priority with cards.

The results showed that needs are in the highest priority of CAR according to PAOR process : 1) preparation 

of an implementation plan, 2) involvement in the student’s problem solving, and 3) creation of tools and quality 

checks. and 4) the opportunity for those involved in the research to jointly discuss the results and criticize the research 

in order to learn about the research.

For solution to develop CAR, it was found that using the operational training, reviewing methods, procedures 

from experts or from specialists who actually practiced by conducting process of CAR step-by-step, and transforming 

attitudes and perspectives in doing research is to improve learning and solve student problems by teachers team.

Keywords: Needs Assessment, Solution, Classroom Action Research 
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บทน�ำ 

การปฏิรูปการเรียนรู้ด้วยกระบวนการวิจัยน้ัน เป็นแนวทางส�าคัญของปฏิรูปการเรียนรู้ในช้ันเรียน จะเห็นได้จากพระราชบัญญัติ

การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3 ) พ.ศ. 2553 ได้ให้ความส�าคัญกับการวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียนของครู โดยส่งเสริม

ให้ผู ้สอนสามารถจัดบรรยากาศสภาพแวดล้อม สื่อการเรียน และอ�านวยความสะดวกเพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้และมีความรอบรู้  

รวมทัง้สามารถใช้การวจิยัเป็นส่วนหนึง่ของกระบวนการเรยีนรู ้และใช้วจิยัเพือ่พฒันาการเรยีนรูท้ีเ่หมาะสมกบัผูเ้รยีนในแต่ละระดบัการศกึษา 

(กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ, 2545) สอดคล้องกับ วิจารณ์ พานิช (2562 หน้า 4-5) ได้กล่าวว่า การวิจัยปฏิบัติการศึกษาตนเอง (Self 

study research) ทีค่รทู�าวจิยัโดยชัน้เรยีนทีต่นสอนเป็น “สนามวจิยั” โดยทีเ่ป้าหมายสุดท้ายของการวจิยัคือการสร้างทฤษฎีเล็ก ๆ  ทีม่าจาก

การปรับปรุงปฏิบัติการในชั้นเรียนที่ตนเองรับผิดชอบ เป็น “ทฤษฎีจากการปฏิบัติ” ซึ่งผลของงานวิจัยนี้มองจากมุมของนักเรียนจะช่วยให้

นกัเรยีนได้เรยีนรูอ้ย่างมคีวามสขุ และบรรลผุลลพัธ์การเรียนรูด้ขีึน้กว่าเดมิ มองจากมมุของครผูู้วจิยัเป็นกระบวนการพฒันาคร ู(profession-

al development) หรือการพัฒนาตนเอง (self - development) ถือว่าเป็นมาตรการยกระดับคุณภาพครูผ่านการพัฒนาทักษะชั้นเรียน 

(classroom skills) จะเห็นได้ว่า การด�าเนินการวิจัยในชั้นเรียนเป็นเรื่องที่ส�าคัญ และจ�าเป็นที่ครูทุกคนจะต้องด�าเนินการวิจัยในชั้นเรียน 

การที่จะพัฒนาครูให้สามารถท�าการวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน ขั้นตอนหนึ่ง ที่มีความส�าคัญอย่างมากและเป็นขั้นตอนแรกในการ

วางแผนการพฒันาบคุลากร คอื การประเมนิความต้องการจ�าเป็น (Needs Assessment) เป็นกระบวนการประเมนิสิง่ทีต้่องการและจ�าเป็น

ต้องท�าให้เกิด หากไม่ได้รับจะอยู่ในสภาวะที่ไม่พึงประสงค์ เพื่อสามารถระบุแนวทางการแก้ปัญหาซึ่งจะเป็นสิ่งทดลอง (treatment) ที่ควร

น�ามาใช้ในการท�าวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน ตามบริบทความต้องการจ�าเป็นของคนในกลุ่ม น�าผลที่ได้มาวิเคราะห์ ท�าให้ได้ข้อมูลท่ีน�าไปสู่

การเปลี่ยนแปลงกระบวนการจัดการศึกษาหรือการเปลี่ยนแปลงส่ิงที่เกิดขึ้นปลายทาง การเปล่ียนแปลงอันเนื่องมาจากการประเมินความ

ต้องการจ�าเป็น จึงเป็นการเปลี่ยนแปลงในเชิงสร้างสรรค์และเป็นการเปลี่ยนแปลงทางบวก (สุวิมล ว่องวาณิช, 2562) สอดคล้องกับโรงเรียน

บางมูลนากภูมิวิทยาคมมีการรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) ปีการศึกษา 2562 ที่มีแนวทางการส่งเสริมให้ครูเห็นความ

ส�าคัญของการจัดการเรียนรู้โดยเน้นผู้เรียนเป็นส�าคัญการจัดท�าวิจัยในชั้นเรียนเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้สามารถเรียนรู้ได้เต็มศักยภาพ 

ดังนั้น ผู้วิจัยเห็นความส�าคัญของการท�าวิจัยในชั้นเรียนว่าเป็นเครื่องมือในการแก้ปัญหา ในชั้นเรียน และช่วยพัฒนาการจัดการ

เรียนการสอนในการส่งเสริมศักยภาพนักเรียน จึงมีความสนใจและต้องการพัฒนาครูให้มีความสามารถท�าวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน ท�าให้มี

การประเมินความต้องการจ�าเป็นส�าหรับการพัฒนาการท�าวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียนของครูตามบริบทความต้องการจ�าเป็นของคนในกลุ่ม 

เพื่อน�ามาเป็นกรอบในการสร้างแนวทางและคู่มือการพัฒนาการวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียนของครูโรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม สังกัด

ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิจิตรในครั้งนี้ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าผลการศึกษาจะเป็นแนวทางในการพัฒนาในการวิจัยในชั้นเรียน 

ให้แก่ครู ผู้บริหาร สถานศึกษาอื่นเพื่อสร้างวัฒนธรรมการเรียนรู้ เป็นพลังขับเคลื่อนในการพัฒนาคุณภาพด้านการศึกษา

วัตถุประสงค์ของกำรวิจัย

เพื่อประเมินความต้องการจ�าเป็นส�าหรับการพัฒนาการท�าวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียนของครู

เพื่อเสนอแนวทางในการพัฒนาการวิจัยในชั้นเรียนให้แก่ครูผู้สอน และผู้บริหารสถานศึกษา

วิธีกำรด�ำเนินกำรวิจัย 

การวิจัยครั้งนี้ เพื่อการประเมินความต้องการจ�าเป็นในการพัฒนาการท�าวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียนของครูโรงเรียนบางมูลนากภูมิ

วิทยาคม สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิจิตร โดยมีขั้นตอนวิธีด�าเนินการวิจัย 2 ขั้นตอน ดังนี้

 ขัน้ที ่1 การระบคุวามต้องการจ�าเป็น (Need Identification) เป็นการค้นหาความต้องการจ�าเป็นด้วยการมส่ีวนร่วมของกลุม่

เป้าหมายเพื่อก�าหนดขอบเขตของความต้องการ ใช้เก็บรวบรวมข้อมูล เป็นรูปแบบผสมผสาน โดยใช้กระบวนการกลุ่ม (group process 

procedure) อาศัยเทคนิคการใช้วิธีการสัมภาษณ์ ร่วมกับ การจัดสนทนากลุ่ม ของครูโรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม สังกัดส�านักงานเขต

พืน้ทีก่ารศกึษามัธยมศกึษาพจิติร ปีการศกึษา 2564 โดยกลุม่ทดลองทีส่นใจอาสาเข้าร่วมวจิยัเชงิปฏบิตักิาร(Action Research) การพฒันาการ

ท�าวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน ในครั้งนี้จ�านวน 16 คน และ การวิเคราะห์ความต้องการจ�าเป็น (Need Analysis) โดยการวิเคราะห์เนื้อหา 

(content analysis)ตามประเด็นที่ก�าหนดไว้ จ�าแนกตามแต่ละขั้นตอนของการวิจัย

 ขั้นที่ 2 การก�าหนดแนวทางการแก้ไข (Need Solution) เป็นการจัดล�าดับความส�าคัญ (Priority setting)โดยวิธีการจัดเรียง

ล�าดับความส�าคัญด้วยการ์ด (Card Sort) ในกระบวนการกลุ่ม ซึ่งให้ผู้ร่วมสนทนากลุ่ม แต่ละบุคคลรับการ์ดข้อรายการในแต่ละประเด็นตาม

ขั้นตอนการวิจัยตามกรอบแนวคิดของ Stephen Kemmis โดยจัดกองกลุ่มของความต้องการจ�าเป็นออกเป็นกอง ตามความต้องการจ�าเป็น

ในการพัฒนาการท�าวิจัยในชั้นเรียนตามข้อรายการ มีเกณฑ์การก�าหนดระดับคะแนน ดังนี้
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  กอง 5 คะแนน หมายถึง ความต้องการจ�าเป็นข้อรายการนั้นมากที่สุด

  กอง 4 คะแนน หมายถึง ความต้องการจ�าเป็นข้อรายการนั้นมาก

  กอง 3 คะแนน หมายถึง ความต้องการจ�าเป็นข้อรายการนั้นปานกลาง

  กอง 2 คะแนน หมายถึง ความต้องการจ�าเป็นข้อรายการนั้นน้อย

  กอง 1 คะแนน หมายถึง ความต้องการจ�าเป็นข้อรายการนั้นน้อยที่สุด

พิจารณาล�าดับความต้องการจ�าเป็น 3 อันดับ จ�าแนกตามแต่ละขั้นตอนของการวิจัย เพื่อน�ามาเป็นกรอบในการการสร้างแนวทาง

และคู่มือการพัฒนาการวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียนของครูโรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา

พิจิตร พร้อมทั้งรายงานผลการวิเคราะห์ความต้องการจ�าเป็นให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียให้ทราบ คือ ครูผู้ร่วมการพัฒนาการท�าวิจัยปฏิบัติการใน

ชั้นเรียน ในครั้งนี้ จ�านวน 16 คน และผู้อ�านวยการสถานศึกษา เพื่อขับเคลื่อนสู่การปฏิบัติในการเข้าร่วมโครงการพัฒนาการท�าวิจัยปฏิบัติ

การในชั้นเรียน

ผลกำรวิจัย 

 ผลการประเมินความต้องการจ�าเป็นส�าหรับการพัฒนาการท�าวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียนของครู

 ผลการประเมินความต้องการจ�าเป็นจากการจัดการสนทนากลุ่มเพื่อจัดล�าดับความต้องการจ�าเป็นในการพัฒนาการท�าวิจัย

ปฏบิตักิารในชัน้เรยีนของครโูรงเรยีนบางมลูนากภมูวิทิยาคม โดยน�ามาจดัเรยีงล�าดบัความส�าคญัด้วยการ์ด (Card Sort) โดยเลอืกล�าดบัความ

ต้องการจ�าเป็น 3 ล�าดับ ซึ่งจ�าแนกตามแต่ละขั้นตอนของการวิจัย ดังนี้

 1)  ความต้องการจ�าเป็นในการวางแผน (Plan) คือ การเตรียมแผนสู่การปฏิบัติ รองลงมา คือ การพัฒนานวัตกรรมใหม่ ๆ 

มาใช้ในการแก้ปัญหา และการวิเคราะห์สภาพปัญหาเพื่อมาก�าหนดประเด็นการวิจัย ตามล�าดับ ดังแสดงในตารางที่ 1

ตำรำงที่ 1  แสดงผลการวิเคราะห์ความต้องการจ�าเป็น โดยวิธีการจัดเรียงล�าดับความส�าคัญด้วยการ์ด (Card Sort) ขั้นการวางแผน (Plan) 

ตามกรอบแนวคิดของ Stephen Kemmis

ขั้นการวางแผน (Plan) ผลรวมคะแนน Need อันดับ

1. การเตรียมแผนสู่การปฏิบัติ 35 1

2. การพัฒนานวัตกรรมใหม่ ๆ มาใช้ในการแก้ปัญหา 15 2

3. การวิเคราะห์สภาพปัญหาเพื่อมาก�าหนดประเด็นวิจัย 15 2

4. การออกแบบการวิจัย 05 4

5. การศึกษาข้อมูล เอกสารที่เกี่ยวข้องกับประเด็นปัญหาวิจัย

จากแหล่งข้อมูลที่หลากหลาย

84 5

6. การวิเคราะห์หาสาเหตุของปัญหาเพื่อหาแนวทางแก้ไข 64 6

7. การวิเคราะห์ความต้องการของผู้เรียนเป็นรายบุคคล 44 7

8. การจัดล�าดับความส�าคัญก่อนหลังของปัญหา 34 8

9. การตั้งค�าถามเกี่ยวกับปัญหา 14 9

10. ก�าหนดขอบเขตของปัญหา 04 01

11. ส�ารวจสภาพปัญหาและระบุปัญหาที่เกิดขึ้นจริงในชั้นเรียน 93 11

 

 2)  ความต้องการจ�าเป็นในการปฏิบัติ (Action) คือ การให้ผู้ที่เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาของผู้เรียน รองลงมา คือ 

การด�าเนินการวิจัยตามแผนและให้เป็นส่วนหนึ่งของการวิจัย และการปรับปรุงการท�าวิจัยในทุกระยะอย่างต่อเนื่อง ตามล�าดับ ดังแสดงใน

ตารางที่ 2
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ตำรำงที่ 2 แสดงผลการวิเคราะห์ความต้องการจ�าเป็น โดยวิธีการจัดเรียงล�าดับความส�าคัญด้วยการ์ด (Card Sort)ขั้นการปฏิบัติ (Action) 

ตามกรอบแนวคิดของ Stephen Kemmis

ขั้นการปฏิบัติ (Action) ผลรวมคะแนน Need อันดับ

1. การให้ผู้ที่เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาของผู้เรียน 74 1

2. การด�าเนินการวิจัยตามแผนและให้เป็นส่วนหนึ่งของการวิจัย 64 2

3. การปรับปรุงการท�าวิจัยในทุกระยะอย่างต่อเนื่อง 34 3

4. การปรับแผนการท�าวิจัยให้มีความยืดหยุ่น 73 4

 3)  ความต้องการจ�าเป็นในการสังเกตผล (Observation) คือ การสร้างเครื่องมือและตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ รองลงมา 

คอื การบนัทกึรายละเอยีดเกีย่วกบัการวิจยัในแต่ละขัน้ตอนและผลทีเ่กดิขึน้ตามความเป็นจรงิ และ การน�าเสนอข้อมลูทีไ่ด้จากการวเิคราะห์

ในรูปแบบที่ชัดเจนกะทัดรัด และเข้าใจง่าย ตามล�าดับ ดังแสดงในตารางที่ 3

ตำรำงที่ 3  แสดงผลการวิเคราะห์ความต้องการจ�าเป็น โดยวิธีการจัดเรียงล�าดับความส�าคัญด้วยการ์ด (Card Sort) ขั้นการสังเกตผล 

(Observation) ตามกรอบแนวคิดของ Stephen Kemmis

ขั้นการสังเกตผล (Observation) ผลรวมคะแนน Need อันดับ

1. การสร้างเครื่องมือและการตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ 35 1

2. การบันทึกรายละเอียดเกี่ยวกับการวิจัยในแต่ละขั้นตอนและ

ผลที่เกิดขึ้นตามความเป็นจริง

15 2

3. การน�าเสนอข้อมูลที่ได้จากการวิเคราะห์ในรูปแบบที่ชัดเจน กะทัดรัด และเข้าใจง่าย 05 3

4. การตรวจสอบผลการวิจัยเป็นระยะ เพื่อวัดพัฒนาการที่เกิดกับผู้เรียน 74 4

5. การวิเคราะห์ข้อมูล 74 4

6. การบันทึกประเด็นที่ต้องแก้ไขเพื่อน�าไปปรับปรุงในการปฏิบัติครั้งต่อไป 44 6

7. การเก็บรวบรวมข้อมูลจากแหล่งข้อมูลที่หลากกหลาย 43 7

8. การเก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้เป็นปกติในกิจกรรมการเรียนการสอน 35 8

 4)  ความต้องการจ�าเป็นในการสะท้อนผลการปฏิบัติ (Reflection) คือ การเปิดโอกาสให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการวิจัยร่วม

กันอภิปรายผลและวิพากษ์วิจารณ์งานวิจัยเพื่อให้เกิดการเรียนรู้ในสิ่งที่วิจัย รองลงมา คือ การน�าประเด็นที่ต้องการแก้ไขและข้อเสนอแนะ

จากผูท้ีเ่ก่ียวข้องมาปรบัปรุงการปฏบิตัใินครัง้ต่อไป โดยท�าเป็นวงจรต่อเนือ่งจนสามารถแก้ปัญหาของผูเ้รยีนได้ และ การประเมนิสิง่ทีด่�าเนนิ

การหรือข้อค้นพบ โดยพิจารณาจากความส�าเร็จในการแก้ปัญหาผู้เรียน ตามล�าดับ ดังแสดงในตารางที่ 4
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ตำรำงที่ 4  แสดงผลการวิเคราะห์ความต้องการจ�าเป็น โดยวธิกีารจดัเรยีงล�าดบัความส�าคัญด้วยการ์ด (Card Sort) ขัน้สะท้อนผลการปฏบิตัิ 

(Reflection) ตามกรอบแนวคิดของ Stephen Kemmis

ขั้นกำรสะท้อนผลกำรปฏิบัติ (Reflection) ผลรวมคะแนน Need อันดับ

1. การเปิดโอกาสให้ผูท้ีม่ส่ีวนเกีย่วข้องในการวจิยัร่วมกนัอภิปรายผลและวิพากษ์วจิารณ์

งานวิจัยเพื่อให้เกิดการเรียนรู้ในสิ่งที่วิจัย

15 1

2. การน�าประเดน็ทีต้่องการแก้ไขและข้อเสนอแนะจากผูท้ีเ่กีย่วข้องมาปรบัปรงุการปฏบิตัิ

ในครั้งต่อไป โดยท�าเป็นวงจรต่อเนื่องจนสามารถแก้ปัญหาของผู้เรียนได้

94 2

3. การประเมินส่ิงท่ีด�าเนินการหรือข้อค้นพบ โดยพิจารณาจากความส�าเร็จในการแก้

ปัญหาผู้เรียน

64 3

4. การน�าประสบการณ์ ปัญหาและอปุสรรค มาแลกปลีย่นเรยีนรูก้บัผูท้ีเ่กีย่วข้องเพือ่ช่วย

ขยายความคิดในข้อค้นพบจากการวิจัย

44 4

5. การน�าผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ในการจัดการเรียนการสอน 34 5

6. การน�ากระบวนการและข้อค้นพบท่ีได้จากการวิจัยมาเขียนเป็นรายงานการวิจัยเพื่อ

เผยแพร่แก่ผู้ที่มีเกี่ยวข้อง

93 6

แนวทางการพัฒนาการท�าวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน จากการสนทนากลุ่มของครูโรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม สังกัดส�านักงาน

เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิจิตร ปีการศึกษา 2564 ที่สนใจอาสาเข้าร่วมวิจัยเชิงปฏิบัติการ(Action Research) การพัฒนาการท�าวิจัย

ปฏิบัติการในชั้นเรียน ในครั้งนี้จ�านวน 16 คน พบว่า มีแนวทางดังนี้ 

1)  ควรมีการอบรม ทบทวนวิธีการ ขั้นตอน จากผู้เชี่ยวชาญหรือจากผู้ที่ลงมือปฏิบัติจริง ในการท�าวิจัยปฏิบัติการในช้ันเรียน  

รวมทั้งสร้างทีมงานในการขับเคลื่อน วางรูปแบบการด�าเนินการวิจัยเป็นขั้นตอนให้กับครู

2)  ควรให้ครเูหน็ว่าการท�าวจิยัเป็นเรือ่งทีม่ปีระโยชน์และง่ายต่อการท�า มกีารสร้างความเข้าใจ ใหม่เกีย่วกบัการวจิยั ว่าไม่ใช่งาน

เอกสาร วิจัยนั้นยุ่งยาก ขั้นตอนซับซ้อน จากงานสร้างเอกสาร มาเป็นการหาวิธีการแก้ปัญหา แล้วน�ามาขยายผล 

 3)  ควรมีการรวมกลุ่มในการแก้ปัญหาร่วมกัน “เสมือนมีคลังในการแก้ปัญหา” สร้างพื้นที่ในการแลกเปลี่ยนของครู บางสิ่งบาง

อย่างท�าคนเดยีวไม่ได้ ต้องอาศยัถามคนอืน่ เนือ่งจากเวลาท�าจ�ากดั ควรมคู่ีทีป่รึกษา เพือ่แบ่งปันความคิดเพราะเจอปัญหาร่วมกันน่าจะท�าให้

มีทางออกในการแก้ปัญหาที่หลากหลาย การแลกเปลี่ยนกัน จะช่วยเพิ่มแนวทางในการท�าวิจัยได้มากขึ้น 

อภิปรำยผล สรุปและข้อเสนอแนะ

อภิปรำยผล

การวจิยัปฏบิตักิารในชัน้เรยีน (Classroom action research) มคีวามจ�าเป็นต่อการพฒันากระบวนการเรยีนรูข้องครแูละนักเรยีน 

ข้อค้นพบเมื่อพิจารณาจากการประเมินความต้องการจ�าเป็นส�าหรับการพัฒนาการท�าวิจัยปฏิบัติการในช้ันเรียนของครูโรงเรียนบางมูลนาก

ภูมิวิทยาคม สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิจิตร ซึ่งจ�าแนกตามแต่ละขั้นตอน มีประเด็นที่น�ามาอภิปรายผล ดังนี้ 

1)  ความต้องการจ�าเป็นในการวางแผน (Plan) คือ การเตรียมแผนสู่การปฏิบัติ ซึ่งผู้วิจัยเห็นว่าคุณครูยังขาดความเข้าใจที่คลาด

เคลือ่นในการท�าวจิยัปฏบิตักิารในชัน้เรยีน ว่ามกีารด�าเนนิกจิกรรมเป็นแบบแผนตาย มกีารก�าหนดแผนล่วงหน้าและด�าเนนิการตามแผนอย่าง

เคร่งครัด สอดคล้องกับ วิจารณ์ พานิช (2562 น.70) กล่าวว่าวิจัยปฏิบัติการ ไม่ใช่กิจกรรมที่ด�าเนินการได้ตามแบบแผนตายตัว เส้นทางการ

วจิยักไ็ม่อาจเป็นขัน้ตอนเริม่ต้น กลางทางและจดุสิน้สดุ เพราะจดุจบของโครงการอาจน�าไปสูป่ระเดน็วจิยัใหม่ กล่าวได้ว่าการวจิยัปฏิบตักิาร

มีลักษณะเป็น “เกลียวสว่าน” ที่ไม่มีจุดจบ รองลงมา คือ การพัฒนานวัตกรรมใหม่ ๆ มาใช้ในการแก้ปัญหา ทั้งนี้ เนื่องจากปัญหาในการ

จัดการเรียนการสอนจะแตกต่างกันไป แนวทางแก้ไขครูผู้สอนจึงต้องคิดหานวัตกรรมทั้งในรูปของสื่อการสอน วิธีสอนใหม่ ๆ เพื่อแก้ปัญหา

ที่เกิดขึ้นในชั้นเรียน สอดคล้องกับที่สุวิมล ว่องวานิช (2549) กล่าวว่า งานวิจัยของครูที่ผ่านมาใช้เวลาในการด�าเนินการนานมาก สิ่งที่ครูค้น

พบไม่สามารถน�าไปใช้ได้ทันเหตุการณ์ และการวิเคราะห์สภาพปัญหาเพื่อมาก�าหนดประเด็นการวิจัย สอดคล้องกับ วรรณดี สุทธินรากร 

(2563 น.69) กล่าวว่า มุมมองต่อปัญหาที่เกิดขึ้นมีผลต่อการขึ้นโจทย์การวิจัย ปัญหาของการศึกษาในหลายพื้นที่พบว่า ครูจัดการเรียนการ
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สอนโดยไม่เคยมองชีวิตข้างหลังของผู้เรียน เมื่อครูมองว่าผู้เรียนคงมีสภาพที่เหมือนกัน การจัดการเรียนรู้จึงเป็นการส่งสารในคลื่นความถี่

เดียวกันหากเครื่องรับคลื่นได้ไม่เท่ากัน ปัญหาที่เกิดขึ้นจะเป็นปัญหาของเครื่องรับไม่ใช่ปัญหาของเครื่องส่ง ท�าให้การแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นของ

ครูจึงเป็นเสมือนยาขมที่ครูคิดว่าผู้เรียนต้องกิน แต่ผู้เรียนไม่ได้ชอบเพียงแต่ไม่อาจปฏิเสธแนวคิดของครู กรอบแนวในการมองโลกของครูจึง

มีความหมายต่อการแกะโจทย์ของตนเอง 

2)  ความต้องการจ�าเป็นในการปฏบิตั ิ(Action) คือ การให้ผู้ทีเ่กีย่วข้องมส่ีวนร่วมในการแก้ปัญหาของผู้เรยีน สอดคล้องกบั วจิารณ์ 

พาณชิ (2562 น.177) กล่าวว่า เนือ่งจากการปรับปรงุการเรยีนการสอนจะเกดิขึน้ง่าย หากมกีารปรกึษาหารอืเรือ่งนีใ้นหลากหลายฝ่าย ไม่ใช่

ครูคิดเองคนเดียว สอดคล้องกับ วรรณดี สุทธินรากร (2563 น.142) กล่าวถึงกระบวนทัศน์ในการวิจัยใหม่ที่การมีส่วนร่วมของผู้เรียนจึงเป็น

สิ่งส�าคัญเพราะมีความหมายต่อการสร้างการเปลี่ยนแปลง ด้วยเหตุนี้ผู ้เรียนจึงสามารถมีสถานะของผู้วิจัยร่วมได้ (Co-researcher)  

ขณะที่การวิจัยในแบบเดิมไม่สามารถออกแบบเช่นนี้ได้ 

3)  ความต้องการจ�าเป็นในการสังเกตผล (Observation) คือ การสร้างเครื่องมือและตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ สอดคล้องกับ

งานวิจัยของอุมาพร ปานโท้และสวนีย์ เสริมสุข (2561) ที่พบว่า ความต้องการจ�าเป็นมากที่สุด คือ การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือที่ใช้ใน

การวจิยั ทัง้นีอ้าจเนือ่งมาจากเครือ่งมือส่วนใหญ่ทีค่รใูช้ประเมนิคณุภาพผูเ้รยีนเป็นแบบทดสอบ ครยูงัขาดความรูค้วามเข้าใจและต้องใช้ระยะ

เวลาในการหาคุณภาพ รวมทั้งมีขั้นตอนที่ซับซ้อนในการตรวจสอบคุณภาพ รองลงมา คือ การบันทึกรายละเอียดเกี่ยวกับการวิจัยในแต่ละ

ขั้นตอนและผลที่เกิดขึ้นตามความเป็นจริง เนื่องจาก จะเป็นเครื่องมือช่วยในการแก้ปัญหาชั้นเรียน สอดคล้องกับ วิจารณ์ พาณิช (2562 น.

73) กล่าวว่าวิธีการใคร่ครวญสะท้อนคิดให้มีพลังเริ่มจากการมีสมุดบันทึก Reflection in action บันทึกเรื่องราวและการสะท้อนคิดคร่าว ๆ

ตอนนั้นแล้วค่อยน�ามาอ่านทบทวนและไตร่ตรองสะท้อนคิดอย่างละเอียดและมองจากหลากหลายมุม 

4)  ความต้องการจ�าเป็นในการสะท้อนผลการปฏิบัติ (Reflection) คือ การเปิดโอกาสให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการวิจัยร่วมกัน

อภิปรายผลและวิพากษ์วิจารณ์งานวิจัยเพื่อให้เกิดการเรียนรู้ในสิ่งที่วิจัย ดังข้อค้นพบของ Goodnough (2001) ที่กล่าวว่า เพื่อนครูเป็นผู้ที่

มส่ีวนส�าคญัอย่างยิง่ทีจ่ะช่วยให้การท�าวจิยัในช้ันเรยีนของครสู�าเรจ็ลงได้ ซึง่การไม่ได้รบัความร่วมมอืจากเพือ่นครนูีอ้าจเกดิมาจากการท่ีเพือ่น

ครูไม่มีความรู้ในการวิจัย การไม่มีเวลา หรือการไม่เห็นความส�าคัญของการวิจัย สอดคล้องกับข้อค้นพบของ Gilbert & Smith (2003) ที่พบ

ว่า ครูส่วนใหญ่ไม่มีการแบ่งปันข้อมูลเนื่องจากผลจากการวิจัยมักถูกมองข้าม ไม่เห็นความส�าคัญ จึงท�าให้ครูไม่มีการเชิญผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง

เข้ารบัฟังการปฏบิตังิานและไม่มกีารสะท้อนผลการวจิยัตามมา รองลงมา คือ การน�าประเดน็ทีต้่องการแก้ไขและข้อเสนอแนะจากผูท้ีเ่กีย่วข้อง

มาปรับปรุงการปฏิบัติในครั้งต่อไป โดยท�าเป็นวงจรต่อเนื่องจนสามารถแก้ปัญหาของผู้เรียนได้ สอดคล้องกับสุวิมล ว่องวาณิช (2549 น.69 

) กล่าวว่า ครสู่วนใหญ่ยงัไม่เหน็ความส�าคญัและขาดความรูค้วามเข้าใจทีถ่กูต้องเกีย่วกับการสะท้อนผลการวจิยั การสะท้อนผลเป็นกระบวน

การท่ีท�าให้ผู้วิจัยเกิดการเรียนรู้ร่วมกันจากการวิจัยท�าให้ผู้มีส่วนร่วมในกระบวนการได้มีโอกาสแลกเปล่ียนประสบการณ์การเรียนรู้กับผู้อ่ืน

ทีม่ส่ีวนร่วม มกีารวพิากษ์วจิารณ์งานวจิยั ซึง่สามารถน�าไปปรบัปรงุแก้ไขกระบวนการวจัิยหรอืน�าผลไปใช้ในประโยชน์ต่อการพฒันาการเรียน

การสอนต่อไป

ส�าหรบัแนวทางการพฒันาการท�าวจิยัปฏบิตักิารในชัน้เรยีน พบว่า มแีนวทางพฒันาทีส่�าคัญ คอื การอบรมทบทวนวธิกีาร ข้ันตอน 

จากผูเ้ชีย่วชาญหรือจากผูท้ีล่งมอืปฏบิตั ิรวมทัง้สร้างทมีงานในการขบัเคล่ือน วางรปูแบบการด�าเนนิการวจิยัเป็นขัน้ตอนให้กบัคร ูปรับเจตคติ

และมุมมองในการท�าวิจัย คือ การพัฒนาการเรียนรู้ และแก้ปัญหาผู้เรียนโดยการรวมกลุ่มในการแก้ปัญหาร่วมกัน ผลการวิจัยดังกล่าว 

สอดคล้องกบัการเปลีย่นแปลงด้านการเรยีนรูข้องคนในยคุ“สงัคมแห่งการเรยีนรู”้ (Learning society ซึง่ครูจะต้องปรบัเปลีย่นบทบาทและ

พัฒนาตนเองผ่านการเรียนรู้จากการปฏิบัติงาน (Learning on the job) โดยเฉพาะการเรียนรู้ทางวิชาชีพ และใช้การแลกเปลี่ยนเรียนรู้  

โดยใช้ “ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ” (Professional Learning Communities : PLC) เป็นเครื่องมือส�าคัญในการพัฒนาครูอย่างต่อเนื่อง

โดย PLC เป็นการยกระดับความรู้ ความเข้าใจ ทักษะเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน และงานอื่น ๆ ของครูให้ดียิ่งขึ้นก่อให้เกิดการ

เปลี่ยนแปลงต่อครูทุกคนในโรงเรียนทั้งการเปลี่ยนแปลงด้านทักษะ และด้านความรู้ และด้านพฤติกรรม(วิริยะ วรายุ และ อนุชา กอนพ่วง, 

2560 น.248) 

สรุปผล

ความต้องการจ�าเป็นในล�าดับสูงสุด ส�าหรับการพัฒนาการท�าวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียนตามกระบวนการ PAOR คือ 1) การเตรียม

แผนสู่การปฏิบัติ 2) การให้ผู้ท่ีเก่ียวข้องมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาของผู้เรียน 3) การสร้างเครื่องมือและตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ  

และ 4) การเปิดโอกาสให้ผู้ทีม่ส่ีวนเกีย่วข้องในการวจิยัร่วมกนัอภิปรายผลและวพิากษ์วิจารณ์งานวจิยัเพ่ือให้เกิดการเรยีนรูใ้นสิง่ท่ีวจัิย ส�าหรบั
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แนวทางการพัฒนาการท�าวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน พบว่ามีแนวทางพัฒนาที่ส�าคัญ คือ การอบรม ทบทวนวิธีการ ขั้นตอน จากผู้เชี่ยวชาญ

หรอืจากผูท้ีล่งมอืปฏบิติั รวมทัง้สร้างทมีงานในการขบัเคลือ่น วางรปูแบบการด�าเนนิการวจิยัเป็นขัน้ตอนให้กบัครู ปรบัเจตคตแิละมมุมองใน

การท�าวิจัย คือ การพัฒนาการเรียนรู้ และแก้ปัญหาผู้เรียน โดยการรวมกลุ่มในการแก้ปัญหาร่วมกัน 

ข้อเสนอแนะ

จากผลการประเมินความต้องการจ�าป็น โรงเรียนควรการอบรม ทบทวนวิธีการ ขั้นตอน ตามความต้องการจ�าเป็นและน�าแนวทาง

การพฒันาการท�าวจิยัปฏบิตักิารในชัน้เรยีนของครใูนการรวมกลุม่ในการแก้ปัญหาร่วมกนัโดยใช้กระบวนการชมุชนวชิาชพีแห่งการเรยีนรูใ้น

การขับเคลื่อน พร้อมทั้งถอดบทเรียนความส�าเร็จ
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แนวทำงกำรจัดกำรห่วงโซ่อุปทำนเพื่อกำรท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมมวยในชุมชนบ้ำนขำม 

ต�ำบลบ้ำนขำม อ�ำเภอน�้ำพอง จังหวัดขอนแก่น

Boxing Cultural Tourism Supply Chain Management for Bankham Community, 

Tambon Bankham, Amphoe Nampong, Changwat Khon Kaen

วันชัย ทิพนัส1 และ จินณพัษ ปทุมพร2

Wanchai Tippanas1 and Jinnapas Pathumporn2

คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยขอนแก่น

บทคัดย่อ

การวจิยัเรือ่ง แนวทางการจดัการห่วงโซ่อุปทานเพือ่การท่องเทีย่วเชิงวฒันธรรมมวยในชุมชนบ้านขาม ต�าบลบ้านขาม อ�าเภอน�า้พอง 

จังหวัดขอนแก่น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาพฤติกรรมการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวที่มีความสนใจด้านการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม

มวย 2) ศึกษาความคิดเห็นเก่ียวกับปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมมวยในชุมชนบ้านขาม ผลการวิจัยพบว่า 

กลุ่มนักท่องเที่ยวที่เคยมีประสบการณ์เก่ียวกับมวยไทยส่วนใหญ่ มีความชื่นชอบแหล่งท่องเที่ยวเชิงผจญภัย มีวัตถุประสงค์ในการเดินทาง

ท่องเทีย่วเพ่ือพักผ่อนในวนัหยดุ มรีะยะเวลาในการเดนิทางท่องเทีย่วเฉลีย่ 3-4 วนั และให้ค่าเฉลีย่ความส�าคัญต่อปัจจยัด้านผลติภณัฑ์ทางการ

ท่องเที่ยวเป็นหลัก รองลงคือปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาด ปัจจัยด้านการจัดจ�าหน่าย ปัจจัยด้านราคา ขณะที่กลุ่มนักท่องเที่ยวที่ไม่เคยมี

ประสบการณ์เกี่ยวกับมวยไทยส่วนใหญ่ มีความชื่นชอบแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม มีวัตถุประสงค์ในการเดินทางท่องเที่ยวเพื่อพักผ่อนใน

วันหยุด มีระยะเวลาในการเดินทางท่องเที่ยวเฉลี่ย 2-3 วัน และให้ค่าเฉลี่ยความส�าคัญต่อปัจจัยด้านราคาเป็นหลัก รองลงมาคือปัจจัยด้าน

ผลิตภัณฑ์ทางการท่องเที่ยว ปัจจัยด้านการจัดจ�าหน่าย และปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาดตามล�าดับ โดยจากผลการวิจัยทั้ง 2 ประเด็น

สามารถน�ามาเป็นข้อมูลพื้นฐานในจัดกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมมวยในชุมชนบ้านขามให้มีความสอดคล้องกับพฤติกรรมของ 

นักท่องเที่ยวมากยิ่งขึ้น 

ค�ำส�ำคัญ: การจัดการห่วงโซ่อุปทานการท่องเที่ยว, การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม, วัฒนธรรมมวย 

ABSTRACT

Research on “Boxing Cultural Tourism Supply Chain Management for Bankham Community, Tambon Ban Kham, 

Amphoe Nampong, Changwat Khonkaen” The objectives are to 1) Study tourism behaviors of travelers who has who 

are interested in Muay Thai cultural tourism. 2) Study opinions about which factors affected decision to travel to Muay 

Thai cultural tourism in Ban Kham. The study suggested that most of travelers with prior experience about Muay Thai 

are satisfied with adventure tourism. The purpose of their travelling is to relax. They have average 3-4 days for  

travelling and they significantly take factor about tourism products as the priority, the secondary factors are promotion 

and marketing, distribution of products, and pricing, respectively. Meanwhile, most of travelers with no experience 

about Muay Thai are satisfied with cultural tourism. The purpose of their travelling is also to relax. They have average 

2-3 days for travelling and they see factor about pricing as priority, the secondary factors are tourism products,  

distribution of products and promotion and marketing, respectively. Accord to these 2 points of study, the result can 

be used as main information for organizing tourism event for Muay Thai Boxing in Baan Kham Village to be more  

suitable for traveler behaviors.

Keyword: Tourism Supply Chain Management, Cultural Tourism, Boxing Cultural

1,2 คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี Department of Tourism, Faculty of Business Administration and Accountancy, KhonKaen University,

    E-mail: wanchaikku51@gmail.com,jinnapas_p@hotmail.com
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บทน�ำ

การท่องเทีย่วได้เข้ามามบีทบาทส�าคญัต่อการพฒันาระบบเศรษฐกจิของประเทศไทยเป็นอย่างมาก เนือ่งจากในปัจจุบนัการท่องเทีย่ว 

เป็นอุตสาหกรรมหลักที่สร้างรายได้ให้กับประเทศไทย และเป็นอุตสาหกรรมที่ส่งเสริมให้เกิดการกระจายรายได้และความเจริญเติบโตไปสู่

ภูมิภาคต่าง ๆ โดยเป็นการกระจายรายได้ไปยังอุตสาหกรรมอื่นที่มีส่วนเกี่ยวข้อง อาทิ ธุรกิจบริการอาหารเครื่องดื่ม ธุรกิจของที่ระลึก ธุรกิจ

สถานที่พักแรม และสถานประกอบการอื่น ๆ  ที่มีส่วนเกี่ยวข้องด้านอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว โดยธุรกิจต่าง ๆ  ที่มีความสัมพันธ์กับการท่อง

เที่ยวถือเป็นองค์ประกอบที่ช่วยสนับสนุนส่งเสริมอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเช่นเดียวกัน เพราะถ้าหากการท่องเที่ยวขยายตัวไปยังภูมิภาค

ต่าง ๆ ทั้งทางตรงและทางอ้อม ถือเป็นการสร้างการกระจายรายได้ให้กับประชาชนภายในประเทศ (การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย, 2562) 

การท่องเทีย่วเป็นอตุสาหกรรมทีม่ขีนาดใหญ่และมกีารเจรญิเตบิโตอย่างต่อเนือ่ง โดยเป็นอตุสาหกรรมทีมี่ความมัน่คงทีส่ดุในโลก ซึง่ในขณะ

ที่ทั่วโลกเผชิญกับภาวะเศรษฐกิจถดถอยและผลกระทบจากปัญหาการเผยระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา (COVID-19) ท�าให้ส่งผลต่อ

ความเป็นอยู่ของมนุษย์รวมท้ังสุขภาพร่างกายและจิตใจ จึงเป็นสาเหตุที่ท�าให้มนุษย์ต้องหาสิ่งที่ยึดเหนี่ยวจิตใจและการท�ากิจกรรมต่าง ๆ 

เพื่อให้เกิดความผ่อนคลาย และเยียวยาการเหน่ือยล้า โดยเฉพาะการออกก�าลังกายและการท่องเที่ยวเพื่อความผ่อนคลายทางจิตใจและได้

พบสิ่งแปลกใหม่ท่ีมีความแตกต่างจากชีวิตประจ�าวัน ดังนั้นจึงเกิดการท่องเท่ียวอีกหนึ่งรูปแบบ คือการท่องเที่ยวเชิงกีฬา ท่ีสามารถท�าให้

มนุษย์เดินทางท่องเท่ียวและเล่นกีฬาในช่วงเวลาเดียวกัน ซ่ึงถือเป็นกิจกรรมการท่องเที่ยวที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวได้เป็นจ�านวนมาก และช่วย

สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับการท่องเที่ยว เพราะจากการส�ารวจพบว่ากลุ่มนักท่องเที่ยวเชิงกีฬามักใช้จ่ายสูงกว่ากลุ่มนักท่องเที่ยวอื่น 3-4 เท่า อาทิ 

การใช้จ่ายในส่วนของที่พัก อุปกรณ์กีฬา อาหาร รวมถึงของที่ระลึกด้วย ขณะเดียวกันยังใช้เป็นโอกาสประชาสัมพันธ์ สถานที่ที่ใช้ในการจัด

กิจกรรมให้กลายเป็นแหล่งท่องเที่ยว (กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา, 2563) จากในอดีตการท่องเที่ยวรูปแบบนี้มักกระจุกตัวเพียงนักท่อง

เทีย่วเฉพาะกลุม่ทีเ่ป็นนกักฬีามอือาชพี แต่ในปัจจบุนัการท่องเทีย่วเชงิกฬีามกีารเปิดกว้างและได้รบัความนยิมอย่างแพร่หลาย โดยเปิดโอกาส

ให้ทั้งนักกีฬามืออาชีพและนักกีฬาสมัครเล่นได้มีส่วนร่วมในกิจกรรม (Active Sport Tourism) เช่น กิจกรรมวิ่งมาราธอน มากไปกว่านั้นยัง

มนีกัท่องเทีย่วเฉพาะกลุม่ทีเ่ดนิทางท่องเทีย่วชมกีฬาหรอืผู้เล่นกฬีาทีช่ืน่ชอบ (Sport Event Tourism) และอกีหนึง่กลุ่มนกัท่องเทีย่วเชงิกฬีา

ที่น่าสนใจคือกลุ่มนักท่องเที่ยวที่สนใจท่องเที่ยวแหล่งที่เป็นต้นก�าเนิดของกีฬา (Nostalgia Sport Tourism) เพื่อซึมซับวัฒนธรรมและเรียน

รู้ประวัติศาสตร์ของกีฬาที่ชื่นชอบด้วยซึ่งนักท่องเที่ยวกลุ่มนี้จะมีการใช้จ่ายสูงกว่ากลุ่มอื่นเนื่องจากมีความสนใจเฉพาะพิเศษและสถานที่ต้น

ก�าเนดิมเีพยีงหนึง่เดยีวเท่านัน้ อาท ิกฬีามวยไทยทีม่ต้ีนก�าเนดิจากประเทศไทย มีอตัลักษณ์ของความเป็นไทยและเป็นกฬีาทีม่ช่ืีอเสยีงทัว่โลก 

ท�าให้ชาวต่างชาติจ�านวนมากนิยมเดินทางมาเรียนรู้มวยไทยในประเทศไทยทั้งในรูปแบบของนักท่องเที่ยวและการเรียนรู้เพื่อเป็นนักมวยมือ

อาชีพ (ธนาคารเพื่อการส่งออกและน�าเข้าแห่งประเทศไทย, 2561) 

จังหวัดขอนแก่นถือเป็นอีกจังหวัดหน่ึงท่ีมีความพร้อมทางด้านทรัพยากรการท่องเที่ยวและสถานที่ท�ากิจกรรมด้านการกีฬา 

โดยจังหวัดขอนแก่นได้รับการยอมรับให้เป็นเมือง MICE CITY และเป็นศูนย์กลางการแข่งขันกีฬาระดับประเทศหลายครั้ง อีกทั้งยังเป็นศูนย์

รวมของวฒันธรรม ประเพณ ีและมรดกภมูปัิญญาท้องถ่ินอสีาน และทีส่�าคญัทีส่ดุจงัหวดัขอนแก่นมชีือ่เสยีงด้านนกัมวยโอลมิปิก ซึง่เป็นภาพ

ลกัษณ์ทีด่ขีองจงัหวดัขอนแก่นและสอดคล้องกบัค�าขวญัประจ�าจงัหวดัขอนแก่นในประโยคทีว่่า “สดุเท่เหรยีญทองแรกมวยโอลมิปิก” ดงันัน้

จะเหน็ได้ว่าจงัหวดัขอนแก่นมชีือ่เสยีงด้านมวยไทยมาตัง้แต่อดตีและมคีวามเหมาะสมเป็นอย่างมากทีจ่ะพฒันาการจดักจิกรรมการท่องเทีย่ว

มวยไทยในจังหวัดขอนแก่นให้มีชื่อเสียงและมีความพร้อมที่ดียิ่งขึ้น (กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา, 2563) ซึ่งหนึ่งในพื้นที่ที่มีชื่อเสียงด้าน

มวยไทย และมกีารอนรัุกษ์มวยไทยท้องถิน่ คือพืน้ทีบ้่านขาม ต�าบลบ้านขาม อ�าเภอน�า้พอง จงัหวดัขอนแก่น โดยเป็นพืน้ทีท่ีม่แีหล่งท่องเทีย่ว

ทางด้านประวัติศาสตร์ท่ีส�าคัญของจังหวัดขอนแก่น เน่ืองจากเป็นสถานที่ประดิษฐานขององค์พระธาตุขามแก่น ซึ่งเป็นพระธาตุศักดิ์สิทธิ์คู่

บ้านคู่เมืองของจังหวัดขอนแก่น จึงส่งผลให้นักท่องเที่ยวนิยมเดินทางไปในพื้นที่บ้านขามเพื่อสักการะและบูชาองค์พระธาตุขามแก่นเป็น

จ�านวนมาก (ส�านักงานพัฒนาชุมชนอ�าเภอน�้าพอง, 2560) นอกจากนี้แล้วพื้นที่บ้านขามได้มีการน�าอัตลักษณ์มวยไทยท้องถิ่นที่มีการสืบสาน

จากรุ่นบรรพบรุษมาจัดกิจกรรมมวยในชุมชนท้องถิ่นเพื่อเป็นส่งเสริมกิจกรรมการท่องเที่ยวภายในชุมชนและเป็นกิจกรรมต่อต้านยาเสพติด

เพื่อเยาวชน โดยมีการพัฒนามาเรื่อย ๆ  ซึ่งเป็นแรงผลักดันขององค์การบริหารส่วนต�าบลบ้านขาม จากนั้นจึงน�าเสนอกิจกรรมเพื่อขอรับการ

สนบัสนนุจากส�านกังานการท่องเทีย่วและกีฬาจงัหวดัขอนแก่น และได้ด�าเนนิการจดักจิกรรมการท่องเทีย่วมวยไทยบ้านขามขึน้ภายใต้กจิกรรม

ส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดขอนแก่น ในนามกิจกรรมสนับสนุนมวยไทยขอนแก่นสู่นานาชาติ มากไปกว่านั้นหน่วยงานที่รับผิดชอบยังมี

การอนรุกัษ์และจดักจิกรรมการท่องเทีย่วมวยไทยบ้านขามขึน้ทกุปีด้วย เพือ่เป็นการสืบสานศิลปวฒันธรรมประเพณท้ีองถิน่ (องค์การบรหิาร

ส่วนต�าบลบ้านขาม, 2562) 
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จากความส�าคญัดงักล่าวจะเหน็ได้ว่าพ้ืนทีบ้่านขาม ต�าบลบ้านขาม อ�าเภอน�า้พอง จงัหวัดขอนแก่น เป็นพืน้ทีท่ีม่คีวามพร้อมในด้าน

การจัดกิจกรรมการท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมมวยเป็นอย่างมาก แต่จากการส�ารวจทรัพยากรทางการท่องเที่ยวพบว่า พื้นที่ชุมชนบ้านขามมี

ปัญหาในเรื่องการบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยวที่ดี ในด้านการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว และด้านการจัดกิจกรรมการท่องเที่ยว โดยจากการ

ศึกษาข้างต้นผู้วิจัยจึงมีแนวความคิดท่ีจะศึกษาพฤติกรรมการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวที่มีความสนใจด้านการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมมวย 

และศกึษาความคดิเหน็เก่ียวกบัปัจจยัทีส่่งผลต่อการตดัสินใจท่องเทีย่วเชงิวฒันธรรมมวยในชุมชนบ้านขาม เพือ่น�ามาเป็นข้อมลูพ้ืนฐานในจดั

กิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมมวยในชุมชนบ้านขามให้มีความสอดคล้องกับพฤติกรรมทางการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวมากยิ่งขึ้น

วัตถุประสงค์ของกำรวิจัย

1.  เพื่อศึกษาพฤติกรรมการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวที่มีความสนใจด้านการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมมวย

2. เพื่อศึกษาความคิดเห็นเก่ียวกับปัจจัยท่ีส่งผลต่อการตัดสินใจท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมมวยในชุมชนบ้านขาม ต�าบลบ้านขาม 

อ�าเภอน�้าพอง จังหวัดขอนแก่น

กำรทบทวนวรรณกรรม 

3.1 พฤติกรรมการท่องเที่ยว

 พฤตกิรรมนกัท่องเทีย่วเป็นการแสดงออกของการกระท�ากจิกรรมใด ๆ  กต็ามทีม่คีวามคลายคลึงกนับ่อยครัง้จนกลายเป็นนสิยั

หรือเอกลักษณ์ของบุคคล ซ่ึงพฤติกรรมจะมีการแสดงออกมาผ่านอารมณ์ อาการ การปฏิบัติตัว และคุณสมบัติของแต่ละบุคคล (สุรีรัตน์  

เตชะเทวีวรรณ, 2558) มีความสอดคล้องกับ ชวัลนุช อุทยาน (2558) และ ปวริศา สิทธิสาร (2555) ที่ได้นิยามความหมายพฤติกรรมนักท่อง

เที่ยวว่า พฤติกรรมเป็นการกระท�าของบุคคลท่ีมีการแสดงผ่านออกมาทางอารมณ์ไม่ว่าจะเป็นการแสดงออกมาโดยตั้งใจหรือไม่ตั้งใจก็ตาม 

ซึ่งถูกแบ่งออกเป็นพฤติกรรมภายนอก (Tourist’s Overt Behavior) เป็นพฤติกรรมที่บุคคลอื่นสามารถสังเกตได้ง่ายด้วยการอาศัยประสาท

สัมผัส และส่วนของพฤติกรรมภายใน (Tourist’s Covert Behavior) เป็นการท�างานของระบบต่าง ๆ ภายในร่างกาย รวมถึงเป็นอารมณ์

และความรู้สึกที่ถูกควบคุมอยู่ภายใน ซึ่งโดยส่วนใหญ่แล้วพฤติกรรมที่อยู่ภายในจะเป็นตัวก�าหนดพฤติกรรมที่อยู่ภายนอกภายนอก เป็นต้น 

ขณะที่ ฉลองศรี พิมลสมพงศ์ (2557) และ Schiffman et al. (2012) ได้นิยามความหมายของพฤติกรรมนักท่องเที่ยวว่า พฤติกรรมคือ

ลกัษณะของบคุคลทีม่กีารแสดงออกมาจากนสิยัของแต่ละบคุคล ซึง่บคุคลจะมคีวามต้องการสินค้าและบรกิารด้านการท่องเทีย่วทีม่คีวามแตก

ต่างกันออกไป จะขึ้นอยู่กับลักษณะนิสัยส่วนตัว รวมถึงมีกระบวนการตัดสินใจกับกิจกรรมที่ให้ความสนใจ โดยประกอบด้วยการประเมินผล 

(Evaluation) การจัดหา (Acquiring) การใช้ (Using) และการใช้จ่าย (Disposing) กับสินค้าและบริการที่บุคคลนั้นมีความต้องการ โดย  

ฉลองศรี พิมลสมพงศ์ (2557) ได้น�าเสนอรูปแบบพฤติกรรมนักท่องเที่ยวที่ส�าคัญไว้ 5 ประการ ดังนี้ 1) นักท่องเที่ยวแบบนันทนาการ  

2) นักท่องเที่ยวแบบปลีกตัวหาความเพลิดเพลิน 3) นักท่องเที่ยวมุ่งหาประสบการณ์ 4) นักท่องเที่ยวชอบทดลอง 5) นักท่องเที่ยวแบบคนท้องถิ่น

3.2  แรงจูงใจในการเดินทางท่องเที่ยว

 แรงจูงใจเป็นแรงผลักดันที่สามารถชักน�าให้นักท่องเที่ยวแสดงพฤติกรรม ความต้องการ เพื่อที่จะตอบสนองความต้องการนั้น

และเกิดความพึงพอใจในที่สุด ซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่สามารถสังเกตเห็นได้ เพราะเป็นแรงผลักดันจากภายใน อีกทั้งการตอบสนองความต้องมีการ

ก�าหนดที่ชัดเจนเพื่อส่งผลต่อการตอบสนองทางพฤติกรรม (ปณิศา มีจินดา, 2556) สอดคล้องกับ Hudman (1980) ที่กล่าวว่าแรงจูงใจใน

การท่องเที่ยวเกิดจาก 2 ปัจจัย ได้แก่ ปัจจัยผลักดัน (Pull Factor) คือการกระตุ้นตามเงื่อนไขที่ท�าให้เกิดแรงผลักดันภายในตัวนักท่องเที่ยว

ให้เกิดการตัดสินใจอยากออกเดินทางท่องเที่ยว เนื่องจากสาเหตุความอยากรู้อยากลองในส่ิงต่าง ๆที่ตนยังไม่เคยรู้ อยากเสริมสร้าง

ประสบการณ์เรียนรู้ใหม่ ๆ สร้างความประทับใจ แสวงหาความสุข และความพึงพอใจให้กับตนเองปัจจัยดึงดูด (Pull Factor) คือการกระ

ตุ้นตามเงื่อนไขจากภายนอกที่ดึงดูดให้นักท่องเที่ยวออกเดินทางมาท่องเที่ยว ได้แก่ แหล่งท่องเที่ยวที่สวยงาม สภาพอากาศที่เย็นสบาย

วฒันธรรมทีโ่ดดเด่น สนิค้าทีม่รีาคาถูก เป็นต้น ในขณะที ่การท่องเทีย่วแห่งประเทศไทย (2557) ได้น�าทฤษฎคีวามต้องการเพือ่ด�ารงชวีติของ

มาสโลว์มาประยกุต์ใช้กับขัน้ตอนและพฒันาการของแรงจงูใจในการท่องเทีย่ว โดยสามารถสรปุรายละเอยีดของผลประยกุต์ทีใ่ช้ทฤษฎคีวาม

ต้องการเพื่อด�ารงชีวิตของมาสโลว์ในการอธิบายพัฒนาการของแรงจูงใจด้านการเดินทางท่องเที่ยวได้แต่ละขั้นตอนดังนี้ 1) แรงจูงใจในการ

ท่องเที่ยวเที่ยวเพื่อการพักผ่อนทางกายภาพ 2) แรงจูงใจที่ต้องการความมั่นใจด้านความปลอดภัย 3) แรงจูงใจที่ต้องการแสวงหาความมั่งคง

ทางด้านความรักและความสัมพันธ์ 4) แรงจูงใจที่ต้องการแบ่งปันเพื่อแสวงหาความยอมรับนับถือ 5) แรงจูงใจในการแสวงหาตัวตน 
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วิธีกำรวิจัย

1. ประชำกรที่ใช้ในกำรวิจัย คือกลุ่มนักท่องเที่ยวที่มีความสนใจด้านการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมมวย โดยผู้วิจัยใช้การค�านวณ

หากลุ่มตัวอย่างในกรณีที่ไม่ทราบจ�านวนประชากรที่แน่นอน ซึ่งใช้วิธีตามแนวคิดของ W.G. Cochran (1953) ที่ระดับความเชื่อมัน 95% 

ความคาดเคลื่อนที่เกิดขึ้นได้ 5% ดังนั้นจ�านวนตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยเท่ากับ 385 คน แต่ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ป้องกันการคลาดเคลื่อน

ของการเก็บข้อมูลจึงได้ก�าหนดกลุ่มตัวอย่างเป็น 400 คน 

2. เครื่องมือที่ใช้ในกำรวิจัย การวิจัยเรื่อง แนวทางการจัดการห่วงโซ่อุปทานเพื่อการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมมวยในชุมชนบ้าน

ขาม ต�าบลบ้านขาม อ�าเภอน�้าพอง จังหวัดขอนแก่น เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดยใช้เครื่องมือที่การวิจัยคือ

แบบสอบถาม (Questionnaire) ซึง่มรีปูแบบค�าถามเป็นชนดิค�าถามปลายปิด (Close-ended Questions) และค�าถามปลายเปิด (Open-end-

ed Questions) เพื่อให้นักท่องเที่ยวได้แสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ซึ่งแบบสอบถามนี้จะแจกให้กับนักท่องเที่ยวที่มีความสนใจด้านการท่อง

เที่ยวเชิงวัฒนธรรมมวย โดยผู้วิจัยแบ่งค�าถามออกเป็น 5 ประเด็น ดังต่อไปนี้

  ประเด็นที่ 1 ค�าถามเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม

  ประเด็นที่ 2 ค�าถามเกี่ยวกับประสบการณ์ด้านมวยไทย

  ประเด็นที่ 3 ค�าถามเกี่ยวกับพฤติกรรมการท่องเที่ยว

  ประเด็นที่ 4 ค�าถามเกี่ยวกับความคิดเห็นด้านปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมมวย 

  ประเด็นที่ 5 ค�าถามเกี่ยวกับความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพิ่มเติมเกี่ยวกับการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมมวย

3. กำรวิเครำะห์ข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูลในการวิจัยครั้งนี้ใช้โปรแกรมส�าเร็จรูปส�าหรับการวิจัยทางสังคมศาสตร์ (SPSS)  

ซึ่งผู้วิจัยได้ใช้การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยวิธีการพรรณนา (Descriptive Method) จะแสดงผลการวิเคราะห์ในรูปของตารางประกอบค�าอธิบาย

เหตผุล ซ่ึงสถติทิีใ่ช้กคื็อ การแจกแจงความถีแ่สดงผลเป็นค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลีย่ (Mean) และส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน (Standard 

Deviation) โดยใช้การวิเคราะห์ข้อมูลดังต่อไปนี้

   1)  การวเิคราะห์ข้อมลูทางด้านประชากรศาสตร์ ข้อมลูเกีย่วกบัประสบการณ์ด้านมวยไทย และข้อมลูเกีย่วกบัพฤตกิรรมการ

ท่องเที่ยว เป็นการวิเคราะห์โดยใช้ค่าสถิติร้อยละ และการแจกแจงความถี่

 2)  การวิเคราะห์ความคิดเห็นเก่ียวกับปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมมวยในชุมชนบ้านขาม เป็นการ

วิเคราะห์โดยใช้ค่าสถิติร้อยละ และการแจกแจงความถี่

 3)  การวิเคราะห์ข้อมูลความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพิ่มเติมเกี่ยวกับการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมมวยในชุมชนบ้านขาม 

เป็นการวิเคราะห์โดยใช้วิธีการวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) โดยจับประเด็นที่มีความคล้ายคลึงกันมาจัดเป็นกลุ่มเดียวกัน  

เพื่อมาก�าหนดค่าความถี่

ผลกำรวิจัย

จากผลการวจัิยสามารถแบ่งนกัท่องเทีย่วออกเป็น 2 กลุ่มหลกั ประกอบด้วย กลุม่นกัท่องเทีย่วทีเ่คยมปีระสบการณ์เกีย่วกบัมวยไทย 

และกลุม่นกัท่องเทีย่วทีไ่ม่เคยมปีระสบการณ์เกีย่วกบัมวยไทย โดยจากผลการศกึษาพฤตกิรรมการท่องเทีย่วของนกัท่องเทีย่วท่ีมคีวามสนใจ

ด้านการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมมวยพบว่า กลุ่มนักท่องเที่ยวที่เคยมีประสบการณ์เกี่ยวกับมวยไทย ส่วนใหญ่เป็นเพศชายมากกว่าเพศหญิง 

มอีายรุะหว่าง 21-30 ปี มสีถานภาพโสด มรีะดบัการศกึษาปรญิญาตร ีมอีาชพีนกัเรยีน/นกัศกึษาและอาชพีอสิระ มรีะดบัรายได้เฉลีย่ 10,000-

15,000 บาท มภีมูลิ�าเนาอยูใ่นภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอื มคีวามช่ืนชอบแหล่งท่องเทีย่วเชิงผจญภัยและแหล่งท่องเทีย่วเชงิกฬีา มีวตัถปุระสงค์

ในการเดินทางท่องเที่ยวเพื่อการพักผ่อนในวันหยุดและเพื่อกีฬา/ความบันเทิง มีผู้ร่วมเดินทางท่องเที่ยวเป็นเพื่อน มียานพาหนะที่ใช้ในการ

เดนิทางท่องเทีย่วเป็นรถยนต์ส่วนบคุคล มรีะยะเวลาในการเดนิทางท่องเท่ียวเฉลีย่ 3-4 วนั มปัีจจยัในการเลือกแหล่งท่องเทีย่วเป็นกจิกรรม/

โปรแกรมการท่องเทีย่ว มช่ีองทางการค้นหาข้อมลูด้านการท่องเทีย่วผ่านสือ่บคุคล มพีฤตกิรรมการชืน่ชอบออกก�าลงักาย แต่ไม่ได้ออกก�าลงั

กายในระหว่างการท่องเที่ยว มีประสบการณ์เดินทางท่องเที่ยวเกี่ยวกับมวยไทย ซึ่งขณะที่กลุ่มนักท่องเที่ยวที่ไม่เคยมีประสบการณ์เกี่ยวกับ

มวยไทยส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงมากกว่าเพศชาย มีอายุระหว่าง 21-30 ปี มีสถานภาพโสด มีระดับการศึกษาปริญญาตรี มีอาชีพนักเรียน/

นักศึกษา มีระดับรายได้ไม่เกิน 10,000 บาท มีภูมิล�าเนาอยู่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีความชื่นชอบแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและ
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แหล่งท่องเที่ยวเชิงผจญภัย มีวัตถุประสงค์ในการเดินทางท่องเที่ยวเพื่อการพักผ่อนวันหยุดและเพื่องานอดิเรก มีผู้ร่วมเดินทางท่องเที่ยวเป็น

เพื่อนและครอบครัว มียานพาหนะที่ใช้ในการเดินทางท่องเที่ยวเป็นรถโดยสารประจ�าทางและรถยนต์ส่วนบุคคล มีระยะเวลาในการเดินทาง

ท่องเที่ยวเฉลี่ย 2-3 วัน มีปัจจัยในการเลือกแหล่งท่องเที่ยวเป็นความสะดวกในการเดินทางเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยว มีช่องทางการค้นหาข้อมูล

ด้านการท่องเท่ียวผ่านสือ่ออนไลน์ มพีฤตกิรรมการชืน่ชอบออกก�าลงักาย แต่ไม่ได้ออกก�าลงักายในระหว่างการท่องเทีย่ว ไม่เคยมปีระสบการณ์

เดินทางท่องเที่ยวเกี่ยวกับมวยไทย ตามล�าดับ 

ผลการศกึษาความคดิเหน็เกีย่วกบัปัจจยัทีส่่งผลต่อการตดัสินใจท่องเทีย่วเชิงวฒันธรรมมวยในชมุชนบ้านขาม ต�าบลบ้านขาม อ�าเภอ

น�า้พอง จงัหวดัขอนแก่น พบว่ากลุม่นกัท่องเทีย่วทีเ่คยมปีระสบการณ์เกีย่วกบัมวยไทยส่วนใหญ่ให้ค่าเฉลีย่ความส�าคญัต่อปัจจยัด้านผลติภณัฑ์

ทางการท่องเทีย่ว (Tourism Product) เป็นล�าดบัแรก ในระดบัค่าเฉลีย่มากท่ีสดุ โดยที ่( = 4.75 ค่าส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน (S.D.) = 0.475) 

เมือ่พจิารณาโดยละเอยีดพบว่าข้อทีค่่าเฉลีย่มากทีส่ดุคอื กจิกรรมการแสดงศลิปะมวยไทยกลองยาว กจิกรรมเชดิชอูตัลกัษณ์มวยไทยท้องถิน่ 

กิจกรรมการแสดงศิลปะมวยไทยฮีตสิบสองอีสาน กิจกรรมการฝึกซ้อมมวยไทยเพื่อเพิ่ม กิจกรรมการเรียนรู้มวยไทยพร้อมกับการเชื่อมโยง

แหล่งท่องเที่ยวใกล้เคียง และกิจกรรมแข่งขันมวยไทยตามล�าดับ รองลงมาคือปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาด (Promotion) ในระดับค่า

เฉลี่ยมากที่สุด โดยที่ ( = 4.73 ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) = 0.531) เมื่อพิจารณาโดยละเอียดพบว่าข้อที่ค่าเฉลี่ยมากที่สุดคือ การ

โฆษณาประชาสัมพันธ์ในรูปแบบวีดีโอผ่านส่ือสังคมออนไลน์ การจัดกิจกรรมพิเศษในช่วงเทศกาลต่าง ๆ การจัดท�าโปรโมช่ันด้านการท่อง

เทีย่ว/ทีพ่กั ผ่านเวบ็ไซต์ทีเ่กีย่วข้อง การโฆษณาประชาสมัพนัธ์ผ่านสือ่สิง่พมิพ์และส่ือสงัคมออนไลน์ และการโฆษณาประชาสมัพนัธ์ผ่านช่อง

ทางหน่วยงาน/องค์กรต่าง ๆ ตามล�าดับ ปัจจัยด้านการจัดจ�าหน่าย (Place) ในระดับค่าเฉลี่ยมากที่สุด โดยที่ ( = 4.71 ค่าส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน (S.D.) = 0.539) เมื่อพิจารณาโดยละเอียดพบว่าข้อที่ค่าเฉลี่ยมากที่สุดคือ มีช่องทางในการติดต่อสอบถามข้อมูลหลากหลายช่อง

ทาง การให้บริการข้อมลูและการประชาสมัพนัธ์ การเผยแพร่ข้อมลูการท่องเทีย่วผ่านสือ่สงัคมออนไลน์ และมช่ีองทางการจอง/ส�ารองกจิกรรม/

ทีพ่กัหลากหลายช่องทางตามล�าดบั และปัจจยัด้านราคา (Price) ในระดบัค่าเฉลีย่มากทีส่ดุ โดยที ่( = 4.56 ค่าส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน (S.D.) 

= 0.549) เมื่อพิจารณาโดยละเอียดพบว่าข้อที่ค่าเฉลี่ยมากที่สุดคือ ราคาของกิจกรรมการท่องเที่ยวมีความเหมาะสมกับคุณภาพที่ได้รับ รอง

ลงมาคือราคาอาหารมีความเหมาะสมกับคุณภาพท่ีได้รับ ราคาสินค้าของที่ระลึกและผลิตภัณฑ์ชุมชนมีความเหมาะสมกับคุณภาพที่ได้รับ 

และค่าใช้จ่ายในการท่องเที่ยวตลอดการเดินทางมีความเหมาะสม ตามล�าดับ ดังตารางที่ 1 

ตำรำงที่ 1  แสดงค่าเฉลีย่ความคดิเหน็เกีย่วกบัปัจจยัทีส่่งผลต่อการตดัสนิใจท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมมวยในชุมชนบ้านขาม ของกลุม่นกัท่องเทีย่ว 

ที่เคยมีประสบการณ์เกี่ยวกับมวยไทย

ปัจจัยที่ส่งผลต่อกำรตัดสินใจท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมมวย

ในชุมชนบ้ำนขำม

(Mean) S.D. ระดับควำมคิดเห็น

1. ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ทางการท่องเที่ยว (Tourism Product) 4.75 0.475 มากที่สุด

2. ปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาด (Promotion) 4.73 0.531 มากที่สุด

3. ปัจจัยด้านการจัดจ�าหน่าย (Place) 4.71 0.539 มากที่สุด

4. ปัจจัยด้านราคา (Price) 4.56 0.549 มากที่สุด

กลุ่มนักท่องเที่ยวที่เคยมีประสบการณ์เกี่ยวกับมวยไทยส่วนใหญ่ให้ค่าเฉลี่ยความส�าคัญต่อปัจจัยด้านราคา (Price) เป็นล�าดับแรก 

ในระดับค่าเฉลี่ยมากที่สุด โดยที่ ( = 4.63 ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) = 0.474) เมื่อพิจารณาโดยละเอียดพบว่าข้อที่ค่าเฉลี่ยมากที่สุด

คือ ราคาสินค้าของที่ระลึกและผลิตภัณฑ์ชุมชนมีความเหมาะสมกับคุณภาพที่ได้รับ ราคาของกิจกรรมการท่องเที่ยวมีความเหมาะสมกับ

คณุภาพทีไ่ด้รบั ราคาอาหารมคีวามเหมาะสมกบัคณุภาพทีไ่ด้รบั และค่าใช้จ่ายในการท่องเทีย่วตลอดการเดนิทางมคีวามเหมาะสมตามล�าดบั 

รองลงมาคอืปัจจยัด้านผลติภณัฑ์ทางการท่องเทีย่ว (Tourism Product) ในระดับค่าเฉล่ียมากท่ีสดุ โดยที ่( = 4.31 ค่าส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน 

(S.D.) = 0.508) เมื่อพิจารณาโดยละเอียดพบว่าข้อท่ีค่าเฉล่ียมากท่ีสุดคือ กิจกรรมเชิดชูอัตลักษณ์มวยไทยท้องถิ่น กิจกรรมการฝึกซ้อม

มวยไทยเพื่อเพิ่มกล้ามเนื้อ กิจกรรมการเรียนรู้มวยไทยพร้อมกับการเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวใกล้เคียง กิจกรรมการแสดงศิลปะมวยไทยฮีต

สบิสองอีสาน กจิกรรมการแสดงศลิปะมวยไทยกลองยาว และกจิกรรมแข่งขนัมวยไทยตามล�าดบั ปัจจยัด้านการจดัจ�าหน่าย (Place) ในระดบั

ค่าเฉลี่ยมากที่สุด โดยที่ ( = 4.23 ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) = 0.531) เม่ือพิจารณาโดยละเอียดพบว่าข้อที่ค่าเฉล่ียมากท่ีสุดคือ  

การให้บริการข้อมลูและการประชาสมัพนัธ์ มช่ีองทางการจอง/ส�ารองกจิกรรม/ท่ีพกัหลากหลายช่องทางมช่ีองทางในการตดิต่อสอบถามข้อมลู
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หลากหลายช่องทาง และการเผยแพร่ข้อมลูการท่องเทีย่วผ่านสือ่สงัคมออนไลน์ตามล�าดบั และปัจจยัด้านการส่งเสรมิการตลาด (Promotion) 

ในระดับค่าเฉลี่ยมากที่สุด โดยที่ ( = 4.05 ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) = 0.584) เมื่อพิจารณาโดยละเอียดพบว่าข้อที่ค่าเฉลี่ยมากที่สุด

คอื การจดัท�าโปรโมช่ันด้านการท่องเทีย่ว/ทีพ่กั ผ่านเวบ็ไซต์ทีเ่กีย่วข้อง การจดักจิกรรมพเิศษในช่วงเทศกาลต่าง ๆ  การโฆษณาประชาสมัพนัธ์

ในรูปแบบวิดีโอผ่านสื่อสังคมออนไลน์ การโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อสิ่งพิมพ์และสื่อสังคมออนไลน์ และการโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่าน

ช่องทางหน่วยงาน/องค์กรต่าง ๆ ตามล�าดับ ดังตารางที่ 2 

ตำรำงที่ 2  แสดงค่าเฉลีย่ความคดิเหน็เกีย่วกบัปัจจยัทีส่่งผลต่อการตดัสนิใจท่องเทีย่วเชงิวฒันธรรมมวยในชมุชนบ้านขาม ของกลุม่นกัท่อง

เที่ยวที่ไม่เคยมีประสบการณ์เกี่ยวกับมวยไทย

ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมมวย

ในชุมชนบ้านขาม (Mean)

S.D. ระดับความคิดเห็น

1. ปัจจัยด้านราคา (Price) 4.63 0.474 มากที่สุด

2. ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ทางการท่องเที่ยว (Tourism Product) 4.31 0.508 มากที่สุด

3. ปัจจัยด้านการจัดจ�าหน่าย (Place) 4.23 0.531 มากที่สุด

4. ปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาด (Promotion) 4.05 0.584 มากที่สุด

อภิปรำยผลกำรศึกษำ

ผลการศึกษาพฤติกรรมการท่องเท่ียวของนักท่องเที่ยวท่ีมีความสนใจด้านการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมมวย สรุปได้ว่ากลุ่มนักท่อง

เที่ยวที่เคยมีประสบการณ์เกี่ยวกับมวยไทยส่วนใหญ่ มีความชื่นชอบแหล่งท่องเที่ยวเชิงผจญภัยและแหล่งท่องเที่ยวเชิงกีฬา มีวัตถุประสงค์

ในการเดนิทางท่องเท่ียวเพือ่การพกัผ่อนในวนัหยดุและเพือ่การกฬีา มผีูร่้วมเดนิทางท่องเทีย่วเป็นเพ่ือน มยีานพาหนะทีใ่ช้ในการเดนิทางท่องเทีย่ว 

เป็นรถยนต์ส่วนบุคคล มีระยะเวลาในการเดินทางท่องเท่ียวเฉล่ีย 3-4 วัน มีปัจจัยในการเลือกแหล่งท่องเที่ยวเป็นโปรแกรมการท่องเท่ียว  

มช่ีองทางการค้นหาข้อมูลด้านการท่องเทีย่วผ่านส่ือบุคคล ซึง่สอดคล้องกบังานวจิยัของ เตชติา ไทยอ่อน (2557) ผลการวจิยัพบว่า นักท่องเทีย่ว 

ส่วนใหญ่มคีวามชืน่ชอบแหล่งท่องเทีย่วเชงิกฬีา มวีตัถปุระสงค์ในการเดนิทางท่องเทีย่วเพือ่การกฬีาร่วมกบัการพกัผ่อน มผีูร่้วมเดนิทางเป็น

เพื่อนร่วมงาน และให้คาดหวังกับคุณภาพการบริการของค่ายมวย ได้แก่ ด้านการเอาใจใส่ ด้านการให้ความมั่นใจ และด้านการตอบสนอง

ความต้องการ ขณะเดียวกันมีความสอดคล้องกับ ฉลองศรี พิมลสมพงศ์ (2557) และ Schiffman et al. (2012) ที่ได้กล่าวว่าพฤติกรรมคือ

ลกัษณะของบคุคลทีม่กีารแสดงออกมาจากนสิยัของแต่ละบคุคล ซึง่บคุคลจะมคีวามต้องการสินค้าและบรกิารด้านการท่องเทีย่วทีม่คีวามแตก

ต่างกันออกไป จะข้ึนอยู่กับลักษณะนิสัยส่วนตัว รวมถึงมีกระบวนการตัดสินใจกับกิจกรรมที่ให้ความสนใจ ซึ่งขณะที่กลุ่มนักท่องเที่ยวที่ไม่

เคยมปีระสบการณ์เกีย่วกบัมวยไทยส่วนใหญ่ มคีวามชืน่ชอบแหล่งท่องเทีย่วเชงิวฒันธรรมและแหล่งท่องเทีย่วเชงิผจญภยั มวีตัถุประสงค์ใน

การเดินทางท่องเที่ยวเพื่อการพักผ่อนวันหยุด มีผู้ร่วมเดินทางท่องเที่ยวเป็นเพื่อน มียานพาหนะที่ใช้ในการเดินทางท่องเที่ยวเป็นรถโดยสาร

ประจ�าทางและรถยนต์ส่วนบคุคล มรีะยะเวลาในการเดนิทางท่องเทีย่วเฉลีย่ 2-3 วนั มปัีจจยัในการเลอืกแหล่งท่องเทีย่วเป็นความสะดวกใน

การเดินทางเข้าถึงแหล่งท่องเท่ียว มีช่องทางการค้นหาข้อมูลด้านการท่องเที่ยวผ่านสื่อออนไลน์ ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของ นปภัสร์ 

ชูสุวรรณ (2560) ผลการวิจัยพบว่า นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่มีความชื่นชอบแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม มีวัตถุประสงค์ในการเดินทางเพื่อพัก

ผ่อน/งานอดิเรก และให้ความส�าคัญกับการส่งเสริมการตลาดมากที่สุด ได้แก่ การสร้างส่ิงจูงใจพิเศษเพ่ือดึงดูดนักท่องเที่ยว การโฆษณา  

การสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับค่ายมวย ขณะเดียวกันมีความสอดคล้องกับ ชวัลนุช อุทยาน (2558) และ ปวริศา สิทธิสาร (2555) ที่ได้กล่าวว่า 

ลกัษณะพฤติกรรมนกัท่องเทีย่วเป็นการกระท�าของบคุคลทีม่กีารแสดงผ่านออกมาทางอารมณ์ ไม่ว่าจะเป็นการแสดงออกมาโดยตัง้ใจหรอืไม่

ตั้งใจก็ตาม ซึ่งถูกแบ่งออกเป็นพฤติกรรมภายนอก (Tourist’s Overt Behavior) เป็นพฤติกรรมที่บุคคลอื่นสามารถสังเกตได้ง่ายด้วยการ

อาศัยประสาทสัมผัส และส่วนของพฤติกรรมภายใน (Tourist’s Covert Behavior) เป็นการท�างานของระบบต่าง ๆ ภายในร่างกาย รวมถึง

เป็นอารมณ์และความรู้สึกที่ถูกควบคุมอยู่ภายใน ซึ่งเช่นเดียวกันกับการชื่นชอบแหล่งท่องเที่ยวหรือรสนิยมการท่องเที่ยวเป็นลักษณะความ

ชืน่ชอบภายในตวันกัท่องเทีย่วทีแ่สดงออกมาผ่านรปูแบบการท่องเทีย่วและการท�ากจิกรรมการท่องเทีย่วทีต่นเองมคีวามชืน่ชอบและมคีวาม

สนใจ 

ผลการศกึษาความคดิเหน็เกีย่วกบัปัจจยัทีส่่งผลต่อการตดัสินใจท่องเทีย่วเชิงวฒันธรรมมวยในชมุชนบ้านขาม ต�าบลบ้านขาม อ�าเภอ

น�้าพอง จังหวัดขอนแก่น พบว่าด้านปัจจัยผลักดัน (Push Factor) ที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเดินทางท่องเที่ยวคือ ความสนใจในกิจกรรมอัต
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ลกัษณ์มวยไทยท้องถ่ิน ซ่ึงนกัท่องเทีย่วจะมีความสนใจเข้าร่วมกจิกรรมทีต่นเองต้องการ เช่น มคีวามต้องการเข้าไปเป็นส่วนหนึง่ของการเล่น

กีฬา และความต้องการในการเดินทางไปชมการแข่งขันกีฬาก็ถือว่าเป็นประสบการณ์ที่แปลกใหม่ส�าหรับนักท่องเที่ยว ซึ่งมีความสอดคล้อง

กับ Hudman (1980) และ Gibson (2004) ที่กล่าวว่า การท่องเที่ยวเป็นการเดินทางเพื่อส�ารวจและเรียนรู้สิ่งต่าง ๆที่ตนยังไม่เคยรู้ เช่น  

การจัดกิจกรรมแข่งขันมวยไทยท้องถิ่น ด้านปัจจัยดึงดูด (Pull Factor) ที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเดินทางท่องเที่ยวคือ กิจกรรมการท่องเที่ยว

ของแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมมวยในชุมชนบ้านขามมีความโดดเด่น และมีชื่อเสียงด้านนักมวยเหรียญทองเอเชียเกมส์ โดยปัจจุบันแหล่ง

ท่องเทีย่วมกีารเปิดสอนกิจกรรมด้านอตัลกัษณ์มวยไทยท้องถ่ิน พร้อมกับเช่ือมโยงเส้นทางท่องเทีย่วกบัสถานทีท่่องเทีย่วส�าคญัๆในพืน้ท่ีต�าบล

บ้านขาม ซึ่งสอดคล้องกับ Maier and Weber (1993) และ Hudman (1980) ที่กล่าวว่า การจัดกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงกีฬาสามารถแบ่ง

ออกเป็น 2 รูปแบบคือ การใช้กีฬาเป็นกิจกรรมหลักและการท่องเที่ยวเป็นกิจกรรมเสริม การใช้การท่องเที่ยวเป็นหลักและกีฬาเป็นกิจกรรม

เสริม โดยเป็นการดึงดูดนักท่องเที่ยวเข้ามาท่องเที่ยวในพื้นที่เพื่อเรียนรู้กิจกรรมและเปิดประสบการณ์ที่แปลกใหม่ 

ข้อเสนอแนะจำกกำรวิจัย

จากผลการศึกษาตามวัตถุประสงค์ของแนวทางการจัดการห่วงโซ่อุปทานเพื่อการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมมวยในชุมชนบ้านขาม 

ต�าบลบ้านขาม อ�าเภอน�้าพอง จังหวัดขอนแก่น ผู้วิจัยสามารถสรุปข้อเสนอแนะจากการวิจัยได้ดังนี้

1)  ด้านการบรหิารจดัการแหล่งท่องเทีย่ว โดยหน่วยงานทีม่ส่ีวนเกีย่วข้องควรมกีารจดัตัง้กลุม่ดา้นการท่องเทีย่ว โดยอาศยัความ

ร่วมมือจากชาวบ้านที่อาศัยอยู่ในชุมชนบ้านขาม เพื่อร่วมก�าหนดแนวทางการบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยว การท่องเที่ยวโดยชุมชนร่วมกัน 

และควรมีการแบ่งบทบาทหน้าที่ในการท�างานที่ชัดเจน เพื่อด�าเนินการบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมมวยในชุมชนบ้านขามให้

มีความพร้อมและมีประสิทธิภาพในการจัดกิจกรรมการท่องเที่ยวเพื่อรองรับนักท่องเที่ยว และเพื่อประโยชน์ของประชาชนภายในชุมชน 

2)  ด้านการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว โดยพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและความพร้อมของแหล่งท่องเที่ยว ประกอบด้วย สถานท่ีท�า

กิจกรรมมวยไทย อุปกรณ์มวยไทย เครื่องออกก�าลังกายและการกีฬา สิ่งอ�านวยความสะดวกต่างๆ ภายในแหล่งท่องเที่ยว อาทิ ห้องเปลี่ยน

ชุด ห้องสุขาสาธารณะ ลานจอดรถ และพื้นที่พักผ่อนเพื่อให้บริการนักท่องเที่ยว 

3)  ด้านกิจกรรมการท่องเทีย่ว โดยน�ากิจกรรมการท่องเทีย่วท่ีเป็นอตัลกัษณ์ของชมุชนท้องถิน่ อาทิ การแสดงศลิปะมวยไทยกลอง

ยาว การแสดงศลิปะมวยไทยฮตีสบิสองอสีาน และการแสดงกจิกรรมเชดิชอูตัลกัษณ์มวยไทยท้องถิน่มาพัฒนาและประยกุต์เป็นกิจกรรมการ

ท่องเที่ยวให้มีความสอดคล้องและตรงตามความต้องการของนักท่องเที่ยว 

4)  ด้านการประชาสมัพนัธ์และด้านการสือ่ความหมาย ควรมกีารพฒันาส่ือประชาสัมพนัธ์เพือ่สร้างการรบัรูใ้ห้กบันกัท่องเทีย่วทัง้

ช่องทางออนไลน์และออฟไลน์ ประกอบด้วย สื่อโซเซียลมีเดีย Facebook fan page, Line, Instagram, YouTube โปสเตอร์ แผ่นพับ

ประชาสัมพันธ์ และป้ายสื่อความหมาย เป็นต้น 
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กำรพัฒนำผลิตภัณฑ์ชุมชนจำกต้นไหล กลุ่มกระติบข้ำว บ้ำนโคกสว่ำง

ต�ำบลโคกสว่ำง อ�ำเภอพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด

Community Product Development Khok Sawang Village, 

Khok Sawang Sub-District, Phanom Phrai District, Roi Et Province

สิทธิศักดิ์ เตียงงา1 กนกวรรณกรณ์ หลวงวังโพธิ์2 และพรรณภา สังฆมณี3 

Sittisak Thiang-nga1 Kanokwannakorn Loungwangpho 2 and Pannapar Sangkamanee3 

คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

บทคัดย่อ 

การวิจัยมีวัตถุประสงค์ 1)เพื่อศึกษาเรียนรู้ประวัติความเป็นมาผลิตภัณฑ์ของชุมชนบ้านโคกสว่าง 2)ประเมินศักยภาพการพัฒนา

ผลิตภัณฑ์ของชุมชนบ้านโคกสว่าง 3)เพื่อพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์ชุมชนบ้านโคกสว่าง ต�าบลโคกสว่าง อ�าเภอพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด 

โดยการสัมภาษณ์ การจัดประชุมกลุ่มย่อย เพื่อประเมินศักยภาพการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของชุมชน การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ 

ผลการวิจัย พบว่า บ้านโคกสว่างจัดตั้งกลุ่มสานกระติบข้าวใช้เองมาตั้งแต่โบราณแต่ก่อนใช้ไม้ไผ่ในการจักสาน ส่วนกกไหลและผื

อน�ามาทอเสื่อ ต่อมาในปี พ.ศ. 2548 จึงได้มีการทดลองน�าไหลมาจักสานเป็นกระติบข้าวและของใช้ในครัวเรือนซึ่งชาวบ้านมีความต้องการ

มากท�าให้มีการสานกระติบข้าวเป็นอาชีพเพื่อจ�าหน่ายและมีการรวมกลุ่มกันเมื่อปี พ.ศ. 2555 ชื่อ “กลุ่มจักสานกระติบข้าว” ปัจจุบันกลุ่มมี

การพัฒนาลวดลายและขนาดหลายรูปแบบตามความต้องการของลูกค้า เอกลกัษณ์จดุเด่นของผลติภณัฑ์เป็นสินค้าทีผ่ลติด้วยมอืฝีมอืประณตี 

มีเอกลักษณ์ ได้แก่ ลายมัดหมี่ ผลิตภัณฑ์ที่เป็นเอกลักษณ์และความภาคภูมิใจของกลุ่ม คือ ก่องข้าวจะมีตีนก่องข้าวเป็นรูปทรงกากบาทใช้

วัสดุและวัสดุจากธรรมชาติ วัตถุดิบมาจากชุมชนแรงงานพึ่งพาอาศัยซ่ึงกันและกันมีการแบ่งงานกันท�าสมาชิกกลุ่มฝีมือแรงงาน คือ  

คนในชุมชนอย่างแท้จริงถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่นจึงท�าให้คนในชุมชน ผลการประเมินคะแนนศักยภาพของผลิตภัณฑ์ชุมชน คะแนนเฉลี่ย 75 

เกณฑ์ศักยภาพดีพอใช้เกรด C การวิเคราะห์กลุ่มผลิตภัณฑ์ชุมชนกลุ่มจักสานกระติบข้าว บ้านโคกสว่าง ต�าบลโคกสว่าง อ�าเภอพนมไพร 

จงัหวัดร้อยเอด็ และได้พฒันาผลติภณัฑ์ใหม่ทีย่งัคงใช้ต้นไหลเป็นวตัถดุบิและภมิูปัญญาในการจกัสาน โดยพฒันาเป็นชดุถาดมงคลและแจกนั

เพื่อให้ผลิตภัณฑ์มีความหลากหลายมากยิ่งขึ้น

ข้อเสนอแนะ หน่วยงานทีร่บัผดิชอบควรเข้าไปสนบัสนนุการแก้ไขปัญหาการเป็นเชือ้รา เช่น การอบหรอืกระบวนการทีไ่ม่ท�าให้เกดิ

เช้ือราในผลติภณัฑ์และยกระดบัพฒันาฝีมอืในการจกัสานกระตบิให้กบัคนในชมุชนรวมท้ังสร้างความเป็นมาตรฐานของสนิค้าทีเ่ป็นเอกลกัษณ์

และเพิ่มลวดลาย เพิ่มช่องทางการจัดจ�าหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน และสนับสนุนวัสดุ อุปกรณ์และเครื่องจักร พัฒนาตราสินค้า สร้างเครือข่าย 

สร้างเรื่องราวและเอกลักษณ์ ให้น่าสนใจตลอดจนงบประมาณเพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนในกลุ่ม 

ค�ำส�ำคัญ: การพัฒนา ผลิตภัณฑ์ชุมชน

Abstract 

This research has a purpose 1. To learn how to make the original products of Ban Khok Sawang community 

2. Assess the product development potential of Ban Khok Sawang community and 3. To develop the product model 

of Ban Khok Sawang Community, Khok Sawang Sub-district, Phnom Prai District, Roi Et Province. By evaluating the 

potential of community product development. For the research process in-depth interviews, group discussion

The results showed that Ban Khok Sawang formed a group of rice krab weaves for their own use since ancient 

times, but before using bamboo for weaving. The reeds flow and weave the mats. Later, in 2548, there was an  

experiment to bring the flow to the rice krab. And household items, which are very demanding by the villagers, make 

rice krab weaving a profession for sale. In 2555, the group was named “Rice Krab Wicker Group”. Currently, the group 

1 สาขาวิชานวัตกรรมการบริการและการท่องเที่ยว, คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี, มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
2 สาขาวิชานวัตกรรมการบริการและการท่องเที่ยว, คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี, มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
3 สาขาวิชาการตลาด, คณะบริหารธุรกิจและการบัญช,ี มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
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has developed many patterns and sizes according to customer requirements The unique features of the product are 

handmade products, exquisite crafts manship Namely, “Matmee” Unique products and group pride I mean, the rice 

masonry will strike the rice bird in the shape of a cross, using natural materials and materials. The raw materials come 

from the labor community, relying on each other, there is a real division of labor with people in the community from 

generation to generation, it makes people in the community. Evaluation of community product potential scores,  

average score of 75 The potential threshold is good enough to use grade C. Community Product Group Analysis Of 

Rice Krathum Wicker Group Ban Khok Sawang, Khok Sawang, Phanomprai, Roi Et and it has developed a new product 

that continues to use flow trees as raw materials and wisdom in weaving. It has been developed into a series of  

auspicious trays and vases to make the product more versatile.

Recommendations: Responsible agencies should support the solution to the problem of mold. Such as  

baking or non-molding processes in the product. And enhance the skill of wickering for the people in the community. 

It also creates a standard of unique products and adds patterns. Increase community product distribution channels 

and support materials, equipment and machinery, develop brands, build networks. Create stories and identities to be 

interesting as well as budgets to fund working in the group.

Keywords : Product Development  Community Products

บทน�ำ 

ปัจจุบันรัฐบาลได้ด�าเนินโครงการหนึ่งต�าบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ (One Tambon One Product : OTOP) เพื่อช่วยแก้ไขปัญหาความ

ยากจนของประชาชน โดยมุง่ให้ความส�าคญัต่อการน�าภมูปัิญญาชาวบ้านและทรพัยากรทีม่อียูใ่นท้องถิน่มาพฒันาและสร้างมลูค่าของผลิตภัณฑ์

ให้เพิ่มขึ้น รวมทั้งยังเป็นการส่งเสริมจุดเด่นและเอกลักษณ์ของผลิตภัณฑ์ชุมชน ซึ่งจะเป็นการพัฒนาท้องถิ่นและเสริมสร้างชุมชนให้มีความ

เข้มแขง็ สามารถพึง่พาตนเองได้ ตลอดจนเป็นการสร้างงานและสร้างรายได้ให้แก่ประชาชน เนือ่งจากผลติภณัฑ์ชมุชนเป็นสนิค้าทีม่เีอกลกัษณ์

เฉพาะตวั และมกีารน�าภมูปัิญญาท้องถิน่มาใช้ในการผลติ อกีทัง้ยงัถอืเป็นงานหตัถกรรมพืน้บ้านทีใ่ช้วสัดธุรรมชาตทิีม่อียูใ่นท้องถิน่มาพฒันา 

โดยมากเป็นชิ้นงานที่ท�าด้วยมือ (Hand Made) และผู้ผลิตชุมชนมีความเชี่ยวชาญเฉพาะในการผลิตสินค้า นอกจากนั้นผลิตภัณฑ์ของชุมชน

ยังมีความหลากหลายสามารถตอบสนองลูกค้าได้หลายระดับ แต่อย่างไรก็ตามผลิตภัณฑ์ชุมชนก็ยังขาดประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ 

การไม่สามารถควบคุมผลิตภัณฑ์ให้เป็นไปตามมาตรฐาน อีกทั้งมีการจัดการด้านวัตถุดิบไม่ดีพอ ส่งผลให้สินค้ามีคุณภาพไม่คงที่ จึงท�าให้ไม่

สามารถแข่งขันกับผู้ประกอบการโรงงานได้ การด�าเนินธุรกิจให้ได้รับมาตรฐานจึงเป็นส่ิงจ�าเป็นในการพัฒนาศักยภาพของผู้ประกอบการ

อตุสาหกรรมทกุองค์กรให้มกีารเพิม่ขดีความสามารถในการผลติชิน้งานทีม่คีณุภาพ จนเป็นทีย่อมรบัของตลาดทัง้ในประเทศและการส่งออก

ไปยงัต่างประเทศ แต่ยงัมผีูป้ระกอบการอตุสาหกรรมอกีเป็นจ�านวนมากทีย่งัถกูละเลย จงึไม่ได้รบัการส่งเสรมิให้สามารถผลิตสินค้ามคีณุภาพ

เป็นที่ยอมรับของตลาด โดยเฉพาะอย่างยิ่งผลิตภัณฑ์ชุมชนหรือผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น ซึ่งถือเป็นภาคอุตสาหกรรมระดับพื้นฐานของไทยที่กลาย

เป็นช่องว่างของการพัฒนามาตรฐานสินค้าของประเทศ ถึงแม้ว่าผู้ประกอบการในท้องถิ่นจะสามารถน�า “ภูมิปัญญาท้องถิ่น” มาช่วยสร้าง

คุณค่าให้แก่สินค้าได้ แต่ในด้านคุณภาพและความเชื่อถือหรือการยอมรับจากผู้บริโภคนั้นยังไม่ดีพอ งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อศึกษา

เรียนรู้วิธีการท�าผลิตภัณฑ์รูปแบบเดิมของชุมชนบ้านโคกสว่าง และเพื่อประเมินศักยภาพการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของชุมชนบ้านโคกสว่าง  

อ�าเภอพนมไพร จงัหวดัร้อยเอด็ ซึง่จะก่อให้เกดิองค์ความรูใ้หม่คอื ได้รปูแบบผลติภณัฑ์ชมุชนบ้านโคกสว่าง อ�าเภอพนมไพร จงัหวดัร้อยเอด็ 

เป็นลักษณะชุดพานมงคลและแจกันมหาลาภ โดยสามารถน�ามาใช้ในการพัฒนาและสนับสนุนงานกลุ่มอาชีพชุมชนของคนในพื้นที่ได้  

งานวิจัยนี้มีการบูรณาการความรู้ร่วมกับกลุ่มชุมชนบ้านโคกสว่าง ต�าบลโคกสว่าง อ�าเภอพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด ดังนั้น โครงการวิจัยนี้จะ

ก่อให้เกิดประโยชน์ทางวิชาการคือ ได้เรียนรู้วิธีการท�าผลิตภัณฑ์รูปแบบต่างๆ ของชุมชนบ้านโคกสว่าง ส่วนประโยชน์เชิงชุมชนและสังคม

คือ สินค้าและบริการมีความทันสมัยและสะดวกต่อการน�าไปใช้งานได้เพิ่มมากขึ้น ส่วนประโยชน์เชิงเศรษฐกิจคือ ได้ช่วยพัฒนารูปแบบ

ผลิตภัณฑ์ชุมชนบ้านโคกสว่าง อ�าเภอพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด อีกทั้งช่วยเสริมความม่ันใจของคนในชุมชนที่มีต่อการน�าสินค้าและบริการ

ทางการท่องเทีย่วไปจดัจ�าหน่ายแก่ผูบ้รโิภคทีมี่ความต้องการผลติภณัฑ์ทีห่ลากหลายแบบเพิม่ข้ึน ส่งผลท�าให้ช่วยขบัเคลือ่นสงัคมและประเทศ

ชาติให้หลุดพ้นกับดักรายได้ปานกลางและความเหลื่อมล�้าด้านรายได้ของประชาชนในประเทศไทยต่อไป
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ดังนั้น คณะผู้วิจัยมีความตระหนักและสนใจปัญหาดังกล่าว จึงได้ท�าการศึกษาวิจัยเพื่อให้มีการพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์ชุมชนจาก

ต้นไหลของกลุม่จกัสานกระตบิข้าวบ้านโคกสว่าง อ�าเภอพนมไพร จงัหวดัร้อยเอด็ เพ่ือให้ประชาชนในชมุชนอยูด่กีนิด ีสามารถท�าให้การด�ารง

ชีวิตอยู่ในปัจจุบัน มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ตลอดจนศึกษาถึงปัญหาและข้อเสนอแนะของผู้ผลิตในชุมชน เพื่อเป็นแนวทางในการก�าหนดแผน

งานส่งเสริมและพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน อันจะน�าไปสู่การยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชนให้มีความน่าเช่ือถือแก่ผู้บริโภค และตอบสนองความ

ต้องการของตลาดได้อย่างเหมาะสม

กำรทบทวนวรรณกรรม (ถ้ำมี) 

 ควำมหมำยของกำรพัฒนำผลิตภัณฑ์ 

 Fuller, G.W. (1994) ได้ให้ความหมายว่า การพัฒนาผลิตภัณฑ์ มีวัตถุประสงค์มากมายและ มีลักษณะครอบคลุมกว้างขวาง 

แต่มีจุดมุ่งหมายเดียวกันคือ ต้องการผลิตภัณฑ์ใหม่ที่สร้างผลก�าไร และเพื่อความอยู่รอดของบริษัท โดยทั่วไปสามารถรวบรวมความหมาย

ของค�าว่า ผลิตภัณฑ์ใหม่ ออกเป็น 7 ประเภท ดังนี้ 

 1.  ผลิตภัณฑ์ที่เกิดจากการขยายสายการผลิต โดยใช้กระบวนการผลิตที่มีอยู่ (line extensions) 

 2.  การสร้างแนวคิดใหม่ในผลิตภัณฑ์เดิม (repositioned existing product) เป็นการปรับ ผลิตภัณฑ์ที่มีอยู่ในแง่ของการ

ใช้งาน โดยไม่ได้เปลี่ยนแปลงคุณสมบัติหลัก ซึ่งบางครั้งเป็นไปตาม ข้อเสนอของผู้บริโภค 

 3.  ผลิตภัณฑ์ที่มีอยู่เดิมแต่ปรับเปลี่ยนรูปแบบใหม่ (new form of existing products) 

 4.  ผลิตภัณฑ์ใหม่ที่เกิดจากการปรับปรุงสูตรที่มีอยู่แล้ว (reformulation of existing products) 

 5.  ผลิตภัณฑ์ใหม่ในบรรจุภัณฑ์ใหม่ (new packaging of existing products) 

 6.  ผลิตภัณฑ์ที่เป็นนวัตกรรม (innovative products/ make changes in an existing product) เป็นการเปลี่ยนแปลง

เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์แปลกใหม่ที่แตกต่างจากผลิตภัณฑ์ที่มีอยู่เดิม 

 7.  ผลิตภัณฑ์ที่เกิดจากความคิดสร้างสรรค์ (creative product/ bring into existence, the rare, never before-seen 

product) 

 นอกจากนี้ สุดาดวง เรืองรุจิระ (2538) ยังได้ให้ความเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ใหม่ว่าเป็น ผลิตภัณฑ์ใดๆ ที่กิจการน�าเสนอต่อตลาด

แล้วท�าให้ตลาดมีโอกาสเลือกเพิ่มขึ้น ผลิตภัณฑ์ใหม่อาจเป็น ผลิตภัณฑ์ใหม่ที่ยังไม่เคยมีผู้ผลิตมาก่อน เริ่มมีผู้ผลิตรายแรกของโลกจัดเป็น

นวตักรรม (Innovation) หรอือาจเป็นผลติภณัฑ์ใหม่ของกจิการทีเ่พิง่น�าออกจ�าหน่ายเป็นครัง้แรก หรอือาจดัดแปลงปรบัปรงุ จากผลติภณัฑ์

ที่เคยจ�าหน่ายอยู่เดิม การพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่มีเหตุผลและความส�าคัญ ดังนี้ 

 1.  เพือ่รกัษาสถานภาพการแข่งขนั ปัจจบุนัสถานการณ์การแข่งขนัในตลาดธุรกจิมคีวาม รนุแรงมากขึน้อย่างต่อเนือ่งจากคู่

แข่งทีเ่พิม่ขึน้ได้ส่งผลติภณัฑ์ใหม่ๆ ออกสูต่ลาด ซึง่ส่งผลต่อส่วนแบ่ง ทางการตลาดทีถ่กูช่วงชงิไป การออกผลติภณัฑ์ใหม่สูต่ลาดจะช่วยรกัษา

ฐานการแข่งขันและส่วนแบ่ง ตลาดไว้ได้ 

 2.  เพื่อทดแทนผลิตภัณฑ์เดิม วัฏจักรวงจรชีวิตผลิตภัณฑ์ โดยทั่วไปจะมีช่วงเวลาที่สั้นเมื่อ ผลิตภัณฑ์เริ่มเข้าสู่ช่วงท้ายของ

วงจรชีวิต หมายความว่า ผลิตภัณฑ์นั้นไม่ก่อประโยชน์หรือมียอดขายที่ตกลง การออกผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ สู่ตลาดเพื่อทดแทนผลิตภัณฑ์เก่าจะ

ช่วยรักษาชื่อเสียงของบริษัท ทดแทนปริมาณขายก�าไรของผลิตภัณฑ์เดิมและสามารถน�าทรัพยากรจากผลิตภัณฑ์เดิมมาใช้ให้เกิดประโยชน์

ได้ 

 3.  เพื่อใช้สมรรถนะส่วนเกินให้เกิดประโยชน์ การพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อใช้สมรรถนะทาง การตลาด การขายและการผลิตที่

เหลือให้เกิดประโยชน์ เหตุผลส�าคัญ คือ การกระจายต้นทุนคงที่ไป ยังจ�านวนผลิตที่มากขึ้น เพื่อให้ต้นทุนรวมต่อหน่วยท้ังผลิตภัณฑ์เดิม  

และผลิตภัณฑ์ใหม่ลดลงมาก พอที่จะเสนอราคาขายที่ต�่ากว่าคู่แข่งและมีก�าไรที่มากขึ้น 

 4.  เพือ่ปรบัการเคลือ่นไหวเนือ่งจากฤดกูาลให้น้อยลง ฤดกูาลทีแ่ปรผนัอาจส่งผลต่อ ทรพัยากรต่างๆ ของธรุกจิทีอ่าจไม่เพยีง

พอ หรืออาจเหลือใช้การเพิ่มผลิตภัณฑ์ใหม่ที่สามารถขายหรือ ผลิตได้เมื่อพ้นฤดูกาลไปแล้วย่อมท�าให้การผันแปรต่างๆ ลดลง และเป็นการ

ใช้ทรัพยากรของกิจการ ให้เกิดประโยชน์สูงสุด 

 5.  เพื่อลดการเสี่ยงภัย เช่น ผลิตภัณฑ์ล้าสมัย ลูกค้าเสื่อมความนิยม ปริมาณขายไม่มากพอ กิจการมีผลิตภัณฑ์จ�าหน่ายใน

ตลาดน้อย เป็นต้น สภาวการณ์เหล่านี้อาจส่งผลให้เกิดภาวะขาดทุนการ เพิ่มผลิตภัณฑ์ที่มีความแปลกใหม่ การเพิ่มปริมาณการขายให้

ครอบคลุมตลาด ย่อมช่วยกระจายความ เสี่ยงภัยจากความผันผวนในตลาดที่มีความเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา 
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 6.  เพื่อการใช้ผลพลอยได้ให้เกิดประโยชน์ สินค้าใหม่ที่พัฒนาจากผลพลอยได้หรือของที่ทิ้ง แล้วในธุรกิจ อาจน�ามาซึ่งยอด

ขายหรือก�าไรที่เพิ่มขึ้น 

 7.  เพื่อโอกาสใหม่ จากการท่ีธุรกิจเสนอผลิตภัณฑ์ใหม่ออกสู่ตลาด อาจท�าให้เกิดความ ต้องการผลิตภัณฑ์จากผู้บริโภค  

จนกิจการสามารถผลิตและด�าเนินงานการตลาด และความต้องการ เช่นนี้ จึงถือเป็นโอกาสอันดีที่ธุรกิจจะเข้าไปตอบสนองความต้องการ 

ด้วยผลิตภัณฑ์ของตนเอง น�ามา ซึ่งก�าไรและส่วนครองตลาดที่มากขึ้น 

 พรสนอง วงศ์สิงห์ทอง (2545) กล่าวว่า การพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ หรือการเปลี่ยนแปลง ผลิตภัณฑ์ที่มีอยู่เดิม จะเริ่มต้นด้วย

ความคิดที่ไขว้เขว ความคิดอาจมาจากใครก็ได้ในองค์กรที่ไม่ได้มี ความรับผิดชอบต่อความคิดใหม่ๆเลย แต่นักออกแบบผลิตภัณฑ์ที่ด ี

มักจะมีแนวโน้มที่จะเป็นผู้ที่มี ความคิดใหม่ๆ บ่อยครั้งเหมือนกันที่ความคิดมาจากนอกองค์กร เช่น เมื่อนักคิดค้นเขามาเสนอขาย ความคิด

ให้กับบริษัท ความคิดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ใหม่ บางทีอาจเกิดขึ้นในงานวิจัยผลิตภัณฑ์นั้นเอง และบ่อยครั้งเป็นผลพลอยได้ของการวิจัยเพื่อ

วัตถุประสงค์อย่างอื่น 

 จากการทบทวนวรรณกรรมข้างต้นสามารถสรุปแนวคิดการพัฒนาผลิตภัณฑ์ได้ว่า การพัฒนา ผลิตภัณฑ์ หมายถึง  

ความต้องการของผู้ผลิตท่ีต้องการสร้างผลิตภัณฑ์ท่ีมีอยู ่เดิมให้มีการเปล่ียนแปลง มากยิ่งขึ้นที่สามารถต่อยอดให้กับผลิตภัณฑ์เดิม 

เป็นการสร้างผลก�าไรให้กับบริษัทเพิ่มมากขึ้น เพื่อ เป็นการสร้างสถานภาพการแข่งขัน ลดการเสี่ยงภัยทางการตลาดที่ลูกค้าเสื่อมความนิยม

ลง เป็นการ สร้างโอกาสใหม่ในการขยายช่องทางการตลาดมากยิ่งขึ้น

ควำมหมำยของหนึ่งต�ำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP)

หนึ่งต�าบล หน่ึงผลิตภัณฑ์เป็นหน่ึงในการพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ของชุมชน โดยให้แต่ละชุมชนมีผลิตภัณฑ์ดีเด่นอย่างน้อย 

1 ผลิตภัณฑ์ โดยเป็นผลิตภัณฑ์ที่อยู่บนพื้นฐานภูมิปัญญาท้องถิ่น วัฒนธรรม ประเพณีและการใช้ทรัพยากรในท้องถิ่น เพื่อเสริมสร้างความ

เป็นเอกลักษณ์ของชุมชน หรือต�าบลนั้น แนวคิดนี้เป็นการเน้นกระบวนการสร้างรายได้จากผลิตภัณฑ์มาพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ และบริการ

คุณภาพที่มีจุดเด่นและมูลค่าเพิ่มเป็นที่เป็นที่ต้องการของตลาด สอดคล้องกับวัฒนธรรม และวิถีชีวิตของท้องถิ่น โดยยึดหลักการพึ่งตนเอง

ของชุมชนและพัฒนาคุณภาพการผลิตของชุมชนให้ได้มาตรฐานตรงกับความต้องการของตลาดสากล อันจะส่งผลให้รากฐานของเศรษฐกิจ

ชุมชนมีความเข้มแข็งต่อไป (ธวัชชัย กฤติยาภิชาตกุล, 2547 : 71) ขบวนการนี้พยายามที่จะเพิ่มคุณภาพของ ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณลักษณะของ

ท้องถิ่นเป็นหลักให้เข้าสู่มาตรฐานสากล เพื่อจะขยายขอบเขตตลาด ไปสู่ตลาดโลก โครงการหนึ่งต�าบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ เป็นแนวทางอันหนึ่ง

ทีจ่ะสร้างความเจรญิให้แก่ชมุชน และสามารถยกระดบัความเป็นอยูข่องชุมชนให้ดขีึน้ได้ โดยการผลิตหรอืการจดัการทรพัยากรทีม่อียูใ่นท้อง

ถิน่ให้กลายเป็นสินค้าทีม่คีณุภาพ มจุีดเด่น และจุดขาย และสอดคล้องกบัวฒันธรรมในแต่ละท้องถิน่เพือ่ให้รูจ้กัแพร่หลายไปทัว่ประเทศและ

ทั่วโลก โดยโครงการหนึ่งต�าบล หนึ่งผลิตภัณฑ์นี้มีหลักการพื้นฐาน 3 ประการ 

1.  ภมูปัิญญาท้องถิน่สูส่ากล (Local yet Global) ผลติสนิค้าและบรกิารทีใ่ช้ภมูปัิญญาและวฒันธรรมท้องถิน่ให้เป็นท่ียอมรบัใน

ระดับสากล 

2.  การพึ่งพาตนเองและคิดอย่างสร้างสรรค์ (Self - Reliance – Creativity) สร้างกิจกรรมที่อาศัยศักยภาพของท้องถิ่นคิดค้น

พัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ได้สิ่งที่ดีที่สุด เป็นเอกลักษณ์เฉพาะของชุมชนไม่ซ�้าแบบกันและเป็นที่ยอมรับทั่วไป 

3.  การสร้างทรัพยากรมนุษย์ (Human Resource Development) สร้างบุคลากรที่มี ความคิดกว้างไกล มีความรู้ทักษะความ

สามารถในการผลิตและบริการมีจิตวิญญาณแห่งการ สร้างสรรค์ หลักการดังกล่าวเน้นการพึ่งตนเองของชุมชน โดยภาครัฐเป็นเพียงผู้ให้การ

สนับสนุนด้าน ความรู้ เทคโนโลยีที่จะพัฒนาคุณภาพมาตรฐานผลิตภัณฑ์ ตลอดจนด้านการประชาสัมพันธ์และช่องทางการจ�าหน่ายสินค้าสู่

ตลาดต่างๆ เพื่อไปสู่เป้าหมายหลัก 3 ประการ ได้แก่ มีมาตรฐาน ผลิตภัณฑ์คุณภาพระดับสากล มีเอกลักษณ์เป็นที่ลือช่ือเพียงหนึ่งเดียว  

และการพัฒนาทรัพยากร มนุษย์และปรับปรุงเทคโนโลยี 

วิธีกำรด�ำเนินงำน 

ประชากรและกลุ ่มตัวอย่าง สมาชิกในกลุ ่มอาชีพชุมชนบ้านโคกสว่าง ต�าบลโคกสว่าง ต�าบลโคกสว่าง อ�าเภอพนมไพร  

จังหวัดร้อยเอ็ดและการสัมภาษณ์ผู้น�าชุมชนและตัวแทนกลุ่มอาชีพ จ�านวน 10 คน

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย งานวิจัยในครั้งนี้เป็นการวิจัยแบบผสมผสาน

ขัน้ตอนที ่1 เกบ็ข้อมลูโดยการสมัภาษณ์และการประชมุกลุม่ย่อยเพือ่ศกึษาประวตัคิวามเป็นมาและองค์ความรูข้องผลติภณัฑ์ชมุชน

และอัตลักษณ์ของผลิตภัณฑ์จากสมาชิกกลุ่มอาชีพ
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ขั้นตอนที่ 2 ประเมินศักยภาพการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของชุมชนบ้านโคกสว่าง ต�าบลโคกสว่าง อ�าเภอพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด  

โดยประเมนิบรบิทชมุชมและประเมนิการตลาดผลติภณัฑ์ชมุชนซึง่ปรบัมาจากแบบประเมนิของธนาคารพฒันาวสิาหกิจขนาดกลางและขนาด

ย่อมแห่งประเทศไทย, 2562

ขั้นตอนที่ 3 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการโดยเชิญวิทยากรมาให้ความรู้แนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑ์และร่วมกันออกแบบผลิตภัณฑ์

ต้นแบบของชุมชนโดยยังคงรักษาอัตลักษณ์ของผลิตภัณฑ์ชุมชน

กำรเก็บรวบรวมข้อมูล

ข้อมูลที่ได้การประชุมกลุ่ม (Focus group) สมาชิกในกลุ่มอาชีพชุมชนบ้านโคกสว่าง ต�าบลโคกสว่าง ต�าบลโคกสว่าง อ�าเภอพนม

ไพร จังหวัดร้อยเอ็ด รวมท้ังการประเมินศักยภาพการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของชุมชนบ้านโคกสว่าง ต�าบลโคกสว่าง อ�าเภอพนมไพร 

จังหวัดร้อยเอ็ด     

ข้อมูลที่ได้จากการส�ารวจและสังเกตการณ์ ซึ่งเป็นข้อมูลสภาพทั่วไปของชุมชน กระบวนการผลิต ขั้นตอนการผลิต 

ผลกำรด�ำเนินงำน/ผลกำรวิจัย 

ชุมชนบ้านโคกสว่างมีการสืบทอดใช้ภูมิปัญญาวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของท้องถิ่น เช่น การละเล่นกลองยาว การเส็งกลอง

กลองกิ่ง การสืบสานวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นและวันส�าคัญ การขับร้องสรภัญญะท�านองอีสาน การท�าต้นปราสาทผ้ึง การร�าวงย้อนยุค 

เป็นต้น

บรรพบุรุษบ้านโคกสว่างสานกระติบข้าวใช้เองมาตั้งแต่โบราณแต่ก่อนใช้ไม้ไผ่ในการจักสาน ส่วนกกไหลและ   ผือน�ามาทอเสื่อ  

ต่อมาในปี พ.ศ. 2548 จึงได้มีการทดลองน�าไหลมาจักสานเป็นกระติบข้าวและของใช้ในครัวเรือนซึ่งชาวบ้านมีความต้องการมากท�าให้มีการ

สานกระตบิขา้วเป็นอาชีพเพือ่จ�าหนา่ยและมีการรวมกลุม่กนัเมื่อปี พ.ศ. 2555 ชือ่ “กลุ่มจกัสานกระตบิข้าว” สมาชิกแรกเริม่ 40 คนสมาชกิ

ปัจจุบัน 43 คนปัจจุบันกลุ่มมีการพัฒนาลวดลายและขนาดหลายรูปแบบตามความต้องการของลูกค้า

เอกลักษณ์จุดเด่นของผลิตภัณฑ์เป็นสินค้าท่ีผลิตด้วยมือฝีมือประณีตมีเอกลักษณ์ของความเป็นชุมชนที่เป็นเอกลักษณ์ของชาติ 

ได้แก่ ลายมัดหมี่ (เหมือนลายผ้าไหม) สะท้อนภูมิปัญญาท้องถิ่นการเกษตรมีความละเอียดและพิถีพิถันให้เกิดความสวยงาม คือ ผลิตภัณฑ์

ที่เป็นเอกลักษณ์และความภาคภูมิใจของกลุ่ม ได้แก่ก่องข้าว ซึ่งมีความสวยงามมากและปัจจุบันที่ต้องการของตลาดสังเกตดูง่ายๆ ว่าเป็น

ผลิตภัณฑ์ของโคกบ้านสว่าง คือ ก่องข้าวจะมีตีนก่องข้าวเป็นรูปทรงกากบาทใช้วัสดุและวัสดุจากธรรมชาติ วัตถุดิบมาจากชุมชนแรงงาน

พึง่พาอาศยัซึง่กนัและกนัมกีารแบ่งงานกนัท�าหน้าทีท่�าการกลุม่และบ้านสมาชกิกลุม่ฝีมอืแรงงานคอืคนในชมุชนอย่างแท้จรงิถ่ายทอดจากรุน่

สูรุ่่นจงึท�าให้คนในชมุชนมคีวามผกูพันเหมอืนญาตพิีน้่องมกีารรวมกลุม่เกีย่วกบัมนัให้ได้รบัความรูค้วามเข้าใจให้ตรงกนัในการพัฒนาภมิูปัญญา

ภูมิปัญญาชาวบ้าน ท้องถิ่นเกี่ยวกับทักษะอาชีพต่าง ๆ บ้านโคกสว่าง หมู่ 3 ต�าบลโคกสว่าง อ�าเภอพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด ชาว

บ้านมีทักษะด้านการละเล่นกลองยาว การเส็งกลองกลองกิ่ง การสืบสานวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น การขับร้องสรภัญญะท�านองอีสาน การ

ท�าต้นปราสาทผึ้ง การร�าวงย้อนยุค รวมทั้งการสานกระติบข้าว ซึ่งมีลายที่เป็นอัตลักษณ์ของตนเอง ที่เรียกว่าลายข้าวหลามตัด สีแดงคาดสี

เขียวและส่วนฐานจะเป็นไม้ท�าให้มีความแข็งแรงและทนทาน 

 ผลการประเมินบริบทกลุ่มผลิตภัณฑ์ชุมชน คะแนนรวมได้ 74 คะแนน แสดงว่า กลุ่มผลิตภัณฑ์ชุมชนกลุ่มจักสานกระติบข้าว 

บ้านโคกสว่าง ต�าบลโคกสว่าง อ�าเภอพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด เป็นแหล่งผลิตผลิตภัณฑ์ชุมชนที่มีระดับศักยภาพทางบริบทอยู่ในเกณฑ์ดี

พอใช้

ผลการประเมินการตลาดผลิตภัณฑ์ชุมชน คะแนนรวมได้ 76 คะแนน แสดงว่า ผลิตภัณฑ์ชุมชนกลุ่มจักสานกระติบข้าว บ้านโคก

สว่าง ต�าบลโคกสว่าง อ�าเภอพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด เป็นแหล่งผลิตผลิตภัณฑ์ชุมชนที่มีระดับศักยภาพทางการตลาดอยู่ในเกณฑ์ดีพอใช้

ผลการประเมินคะแนนศักยภาพผลิตภัณฑ์ชุมชน OTOP

ผลการประเมนิคะแนนศกัยภาพของผลติภัณฑ์ชมุชน คะแนนเฉลีย่ 75 เกณฑ์ศกัยภาพดพีอใช้เกรด C การวเิคราะห์กลุม่ผลติภณัฑ์

ชมุชนกลุม่จกัสานกระตบิข้าว บ้านโคกสว่าง ต�าบลโคกสว่าง อ�าเภอพนมไพร จงัหวดัร้อยเอด็ จากคะแนนการประเมนิศักยภาพตวัแบบคะแนน

ศักยภาพผลิตภัณฑ์ชุมชน



911

National Research Conference 2021: NRC 2021
“Business beyond the Pandemic”

21 สิงหาคม 2564

คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

รูปที่ 1 ผลิตภัณฑ์เดิมและผลิตภัณฑ์จากการพัฒนา ต้นแบบ ชุดถาดมงคล แจกันจากไหล

อภิปรำยผล สรุปและข้อเสนอแนะ 

ด้านคุณค่าของกลุม่ผลติภณัฑ์ชมุชน พบว่า กลุม่ผลติภัณฑ์ชมุชนกลุม่จกัสานกระตบิข้าว บ้านโคกสว่าง ต�าบลโคกสว่าง อ�าเภอพนม

ไพร จงัหวดัร้อยเอด็ ลกัษณะเด่นในตวัเองและมวีถีิชีวติ ซึง่สอดคล้องกบังานวจิยัอมรรตัน์ อนนัต์วราพงษ์ (2557) ได้ศกึษารูปแบบการพฒันา

ผลติภณัฑ์ชมุชนบางหวัเสอื จงัหวดัสมทุรปราการ ตามแนวคิดพระราชด�ารเิศรษฐกิจพอเพยีง พบว่า ผลิตภัณฑ์ชุมชนโดยใช้วตัถดุบิทีม่ใีนท้อง

ถิน่และสามารถน�าไปจ�าหน่ายให้กบัลกูค้าท่ีมาใช้บรกิาร อกีทัง้ยงัสามารถน�าองค์ความรูท้ีไ่ด้รบัไปเป็นวทิยากรการศกึษานอกระบบ ถ่ายทอด

ให้กับชุมชนอื่นที่สนใจ เป็นการแบ่งปันระหว่างชุมชน และ สร้างเครือข่ายเพื่อการความยั่งยืนต่อไป ด้านความสะดวกในการเข้าถึง พบว่า 

เส้นทางจากตวัเมอืงเข้าถึงสะดวก ระยะเวลาจากตัวเมอืงไปยงักลุม่ผลติภณัฑ์ชมุชน มรีะยะเวลาทีเ่หมาะสม มป้ีายบอกทางให้ถกูต้องและตดิ

ตั้งเป็นระยะ ห่างจากตัวอ�าเภอพนนมไพร 5 กิโลเมตร   ด้านระบบบริหารจัดการกลุ่มผลิตภัณฑ์ชุมชน การปฏิบัติตามกฎระเบียบและ 

รปูแบบของชมุชน และมผีูน้�าทีม่ศีกัยภาพและการรวมกลุม่ตวักนัของชมุชนเข้มแขง็เกดิจากการร่วมตวัตัง้แต่ปี 2555 ด้านสิง่อ�านวยความสะดวก 

พบว่า ไม่มีที่พัก ร้านอาหารเป็นเพียงร้านค้าขนาดเล็กในชุมชน เป็นเพียงร้านอาหารขนาดเล็ก แต่ชุมชนเองมีระบบไฟฟ้า ประปา โทรศัพท์ 

ที่มีความสะดวกและชุมชนรักษาความปลอดภัยเป็นอย่างดี ด้านความสามารถในการรองรับลูกค้า พบว่า ยังไม่สามารถรองรับลูกค้าได้มาก

นกั ภายในชมุชนไม่มทีีพ่กั ไม่สามารถในการผลติผลติภณัฑ์ได้ตลอดปี ท�าได้เพยีงหลงัจากฤดทู�านาและประสบปัญหาไหลจะเป็นเชือ้ราในฤดู

ฝน ท�าให้ผลติภณัฑ์ชมุชนไม่สามารถรบัค�าสัง่ซือ้ได้ตลอดปี ด้านสภาพแวดล้อม พบว่า สภาพอากาศด ีอากาศถ่ายเทได้สะดวก ชมุชนไม่ท�าลาย

สิง่แวดล้อม การด�าเนนิชีวติยงัคงวถิชีวิีตแบบดัง่เดมิ อยูก่บัธรรมชาต ิบรรยากาศท้องทุง่และพึง่พาอาศยัซึง่กนัและกนั ด้านความมชีือ่เสยีงใน

ปัจจุบัน พบว่า ผลิตภัณฑ์กลุ่ม เป็นที่รู้จักของกลุ่มลูกค้าในระดับหนึ่งมีพ่อค้ามารับซื้อถึงหมู่บ้าน และก็น�าไปแสดงตามงานของอ�าเภอพนม

ไพร ควรเพิม่เตมิการประชาสมัพนัธ์และน�าเสนอผลติภัณฑ์ชมุชนสูภ่ายนอก ด้านกจิกรรมการผลติผลติภณัฑ์ชมุชน พบว่า มคีวามหลากหลาย

ของกจิกรรมการผลติ มกีารสร้างการเรยีนรูค้วามเข้าใจในวถิชีวีติและวัฒนธรรมของชมุชน การสร้างจติส�านกึในการอนรุกัษ์ทรพัยากรธรรมชาติ

และวัฒนธรรม และการสร้างองค์ความรู้ในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและวัฒนธรรม ด้านการมีส่วนร่วมของชุมชน พบว่า สมาชิกใน

ชุมชนมีส่วนร่วมทั้งการคิด ร่วมกิจกรรม ร่วมติดตามประเมินผล ท�าให้ชุมชนเกิดการเรียนรู้ร่วมกัน และรับประโยชน์ร่วมกันซึ่งสอดคล้องกับ

มณฑล เอกอดุลย์พันธ์ (2553) ได้ศึกษาวิจัยการมีส่วนร่วมของประชาชนในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม กรณีศึกษา ตลาดน�้าตลิ่งชัน เขตตลิ่งชัน 

กรุงเทพมหานคร พบว่า การมีส่วนร่วมของประชาชนในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมบริเวณตลาดน�้าตลิ่งชันในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง  

และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงาน มีค่าเฉลี่ยอยู่ ในระดับมาก ส่วนด้านอื่นๆ อยู่ในระดับปานกลาง

ทุกด้าน เรียงตามล�าดับดังนี้ คือ ด้านการมีส่วนร่วมในการศึกษาปัญหา ด้านการมีส่วนร่วมในการติดตามประเมินผล และด้านการมีส่วนร่วม

ในการบ�ารุงรักษา และปรับปรุงแก้ไข ตามล�าดับ ด้านการสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจของชุมชน พบว่า ผลิตภัณฑ์ชุมชน

เป็นรายได้เสรมิทีส่ามารถน�ารายได้นัน้ไปด�ารงชวีติได้ โดยทีค่นในชมุชนยงัคงด�ารงวถิชีวีติแบบดัง้เดมิ สร้างอาชพีเสริม สร้างงานให้กบัชมุชน 

หรอืเป็นการสร้างทางเลอืกเรือ่งรายได้ให้กบับางครอบครัว แต่จดัสรรรายได้มาสนบัสนนุการพฒันาชุมชนบางส่วน มเีพยีงการจดัสรรผลก�าไร

บางส่วนเข้ากลุ่ม

ผลการประเมินการตลาดผลิตภัณฑ์ชุมชน จะได้จากปัจจัยการตลาด 7 ประการคือ ด้านผลิตภัณฑ์ พบว่า ผลิตภัณฑ์ชุมชน  

กลุ่มจักสานกระติบข้าว บ้านโคกสว่าง ต�าบลโคกสว่าง อ�าเภอพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด มีรูปแบบผลิตภัณฑ์คงอัตลักษณ์รูปแบบวิถีชีชุมชน

ควบคู่กับวิถีชีวิตของคนในชุมชน และผลิตภัณฑ์ชุมชนมีรูปแบบเฉพาะตัว แต่ต้องพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนต้องคิดค้นหรือพัฒนาผลิตภัณฑ์
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ชุมชนตนเองให้มีความหลากหลายและต้องประชาสัมพันธ์มากยิ่งขึ้น ด้านราคา พบว่า ราคามีความเหมาะสมคุณค่า (Value) ราคามีความ

ชดัเจนและโปร่งใส แต่มทีางเลอืกให้ลกูค้าสามารถเลอืกซือ้ผลติภัณฑ์ได้หลากหลายตามขนาดของกระติบข้าว เช่น ขนาดใหญ่จะไปใช้ในงาน

กฐนิกส็ามารถขายได้ในราคาสงูแต่กม็ไีม่มากหนกั ด้านช่องทางการจดัจ�าหน่าย พบว่า การแนะน�าทางมายงัแหล่งจ�าหน่ายมกีารสร้างกระตบิ

ข้าวขนาดใหญ่บรเิวณทางเข้าหมูบ้่านแสดงความเป็นเอกลกัษณ์ของหมูบ้่านชัด เริม่มกีารขายผ่านออนไลน์โดยใช้ชือ่ เฟสบคุ กระตบิข้าวแฮน

เมด เป็นการขายโดยบอกปากต่อปากจากลกูค้าเอง และพ่อค้ามารบัซือ้ถงึหมูบ้่านซึง่ชมุชนควรมกีารประชาสัมพนัธ์ขายให้มคีวามหลากหลาย 

ควรจัดแสดงสินค้าตามงานนิทรรศการต่าง ๆ มากขึ้น ด้านส่งเสริมการตลาด พบว่า ไม่มีเว็บไซต์ให้สืบค้นท�าให้หาข้อมูลผลิตภัณฑ์ภายใน

ชุมชนได้ยาก มีการประชาสัมพันธ์กลุ่มอาชีพชุมชนและผลิตภัณฑ์ชุมชนต่างๆ ผ่านช่องทางสื่อสาร Social Media เฟสบุค กระติบข้าวแฮน

เมด และผ่านทางด้านเฟสบุค๊ส่วนตวัของผูป้ระกอบการเองและการพฒันาผลิตภัณฑ์ชุมชนอย่างยัง่ยนืโดยทกุฝ่ายจากความร่วมมอืจากหน่วย

งานที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเน่ือง ด้านบุคคล พบว่า สมาชิกในกลุ่มมีการอบรมและพัฒนาเพื่อยกระดับมาตรฐานการผลิตผลิตภัณฑ์ชุมชน  

ซึ่งชุมชนมีเพียงภูมิปัญญาชาวบ้าน มีทั้งผู้สูงอายุและวัยกลางคนอยู่ในกลุ่ม และมีลายกระติบที่เป็นเอกลักษณ์ คือ ลายมัดหมี่ โดยผู้น�าชุมชน

และชาวบ้านสามารถท�างานร่วมกันได้เป็นอย่างดี สามารถแก้ไขปัญหาและสร้างค่านิยมให้กับชุมชนได้ ด้านการสร้างและน�าเสนอลักษณะ

ทางกายภาพ พบว่า ชุมชนมีความสะอาดมีการคัดแยกขยะในชุมชนและเป็นอาชีพเสริมและอัตลักษณ์ผลิตภัณฑ์เป็นแบบธรรมชาติตามวิถี

ชีวิตชุมชน อาคารบ้านเรือนโดยส่วนใหญ่ยังคงไว้ซึ่งวิถีชีวิตชาวบ้าน ด้านกระบวนการ พบว่า กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับระเบียบวิธีการในด้าน

การบริการชัดเจนและถูกต้อง สร้างความประทับใจให้ลูกค้า และมีระบบความปลอดภัยในการผลิตที่สะอาดมีคุณภาพ เหมาะสม   

ข้อเสนอแนะ ผลิตภัณฑ์ชุมชน กลุ่มจักสานกระติบข้าว บ้านโคกสว่าง ต�าบลโคกสว่าง อ�าเภอพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด มีการผลิต

หลงัจากเสรจ็สิน้การท�านาจงึท�าให้ไม่สามารถผลติได้เพยีงพอกบัความต้องการของตลาดทีม่ตีลอดจะประสบปัญหาในช่วงฤดฝูนวตัถดุบิหลกั

จะเป็นเชือ้ราต้องหาวตัถดุบิเพิม่เตมิทดแทนและกระตบิข้าวทีผ่ลติเสรจ็แล้วจะขึน้ราท�าให้เสยีหาย เมือ่ถงึฤดกูาลท�านาสมาชกิในกลุม่จะหยดุ

ไปท�านา หน่วยงานภาครฐัควรเข้าไปสนบัสนนุการแก้ไขปัญหาการเป็นเชือ้รา เช่น การอบหรอืกระบวนการทีไ่ม่ท�าให้เกดิเชือ้ราในผลติภัณฑ์

และยกระดบัพฒันาฝีมอืในการจกัสานกระตบิให้กบัคนในชมุชนรวมทัง้สร้างความเป็นมาตรฐานของสนิค้าทีเ่ป็นเอกลกัษณ์และเพ่ิมลวดลาย 

เพิ่มช่องทางการจัดจ�าหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน และสนับสนุนวัสดุ อุปกรณ์และเครื่องจักร ตลอดจนงบประมาณเพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนใน

กลุ่ม และควรมีการพัฒนาตราสินค้า สร้างเครือข่าย สร้างเรื่องราวและเอกลักษณ์ ตลอดจนพัฒนาให้มีรูปแบบที่แปลกใหม่ทันสมัยกับการ

ใช้สอยในปัจจุบัน เพิ่มช่องทางการจัดจ�าหน่ายสินค้า พัฒนากระบวนการผลิตให้ได้มาตรฐานและลดการเกิดเชื้อราท�าให้สามารถผลิตได้ทุก

ฤดูกาลเป็นการสร้างรายได้ให้กับผลิตภัณฑ์ชุมชน กลุ่มจักสานกระติบข้าว บ้านโคกสว่าง ต�าบลโคกสว่าง อ�าเภอพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด

กิตติกรรมประกำศ 

งานวิจัยในครั้งนี้ได้รับทุนสนับสนุนจากคณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ผู้วิจัยขอขอบพระคุณ ชุมชน

บ้านโคกสว่าง ต�าบลโคกสว่าง อ�าเภอพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด ที่คอยช่วยเหลือสนับสนุนให้ความอนุเคราะห์และความสะดวกในการเก็บ

ข้อมูลเพื่อการวิจัยเป็นอย่างดี   
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องค์ประกอบของวัฒนธรรมคุณภำพของโรงเรียนมัธยมศึกษำ  

สังกัดส�ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำน่ำน

Quality Cultures’ Elements In Secondary Schools In The Secondary Educational  

Service Area Office Nan
 

สิงหวัฒน์ สารถ้อย1 และ ดร.สถิรพร เชาวน์ชัย2

Singhawat Sarntoy1 and Sathiraporn Chaowachai Ed.D.2 

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

บทคัดย่อ 

การวจิยัครัง้นีม้วีตัถปุระสงค์เพือ่สงัเคราะห์และยนืยนัองค์ประกอบของวฒันธรรมคณุภาพของโรงเรยีนมธัยมศกึษา สงักดัส�านกังาน

เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาน่าน เป็นการวิจัยเอกสาร ด�าเนินการ 2 ขั้นตอน ได้แก่ ขั้นตอนที่ 1 การศึกษาเอกสารเกี่ยวกับวัฒนธรรม

คุณภาพ จ�านวน 9 แหล่ง โดยเลือกองค์ประกอบท่ีมีความถี่ 5 ขึ้นไป เพื่อสังเคราะห์องค์ประกอบของวัฒนธรรมคุณภาพของโรงเรียน

มัธยมศึกษา จากแนวคิดและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง และขั้นตอนที่ 2 การยืนยันองค์ประกอบของวัฒนธรรมคุณภาพของโรงเรียนมัธยมศึกษา  

ที่มีความเหมาะสมกับบริบทของโรงเรียน สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาน่าน โดยผู้ทรงคุณวุฒิ ด้านการบริหารการศึกษา 

จ�านวน 5 คน เพื่อยืนยันองค์ประกอบของวัฒนธรรมคุณภาพของโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาน่าน 

ทีไ่ด้จากการสงัเคราะห์ในข้ันตอนที ่1 โดยการวจิยัในครัง้นีใ้ช้แบบตรวจสอบคณุภาพเครือ่งมอืการวจิยัในการประเมนิเพือ่ยืนยนัองค์ประกอบ 

โดยแบบประเมินความเหมาะสมขององค์ประกอบ มีลักษณะเป็นแบบตรวจสอบรายการ

ผลการวจิยัพบว่า องค์ประกอบของวฒันธรรมคณุภาพของโรงเรยีนมธัยมศกึษา สงักดัส�านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษามธัยมศกึษาน่าน 

ม ี6 องค์ประกอบหลกั ได้แก่ 1) ภาวะผูน้�าด้านคณุภาพ ประกอบดว้ย 3 ตวัชีว้ดั 2) การท�างานเป็นทมี ประกอบด้วย 3 ตวัชีว้ดั 3) การพฒันา

ทักษะของบุคลากร ประกอบด้วย 3 ตัวชี้วัด 4) การให้ขวัญและก�าลังใจ ประกอบด้วย 3 ตัวชี้วัด 5) การมีส่วนร่วมของบุคลากร ประกอบด้วย 

3 ตัวชี้วัด และ 6) การให้อ�านาจในการปฏิบัติงาน ประกอบด้วย 3 ตัวชี้วัด

ค�ำส�ำคัญ: วัฒนธรรมคุณภาพ, โรงเรียนมัธยมศึกษา

Abstract

The purpose of this research was to analysis the factors of quality culture in secondary schools of The  

Secondary Educational Service Area Office Nan. This documentary research was conducted in two stages. First step, 

study the documents and research related to quality culture from 9 sources. 

The elements were selected with frequencies from five onwards for analysis the factor of quality culture of 

secondary schools. Second step, authenticate the factors of quality culture in secondary schools of The Secondary 

Educational Service Area Office Nan from five school administrators by using the suitable assessment of elements 

checklist. 

 The results were summarized as follows: the quality culture components in secondary schools of The 

Secondary Educational Service Area Office Nan have 7 factors: 1) Quality leadership includes 3 indicators, 2) Teamwork 

consist of 3 indicators, 3) Staff development comprise of 3 indicators, 4) Motivation includes 3 indicators, 5) Staff 

participation consist of 3 indicators 6) Delegation work has 3 indicators.

Keywords: Quality culture, Secondary schools
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บทน�ำ 

วัฒนธรรม เป็นวิถีการด�าเนินชีวิต ความคิด ความเชื่อ ค่านิยม จารีตประเพณี พิธีกรรม และภูมิปัญญา ซึ่งกลุ่มชนและสังคมได้ร่วม

สร้างสรรค์ สั่งสม ปลูกฝัง สืบทอด เรียนรู้ ปรับปรุง และเปลี่ยนแปลง เพื่อให้เกิดความเจริญงอกงามทั้งด้านจิตใจและวัตถุ อย่างสันติสุขและ

ยั่งยืน (พระราชบัญญัติ วัฒนธรรมแห่งชาติ, 2553) การด�าเนินการใด ๆ เกี่ยวกับเรื่องวัฒนธรรมจึงจ�าเป็นต้องเข้าใจบริบทและเงื่อนไขสิ่ง

แวดล้อม ศักยภาพของมนุษย์ ตลอดจนสิ่งใหม่ ๆ ที่เกิดขึ้นเพื่อปรับปรุงวิถีชีวิตให้เหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงที่ไม่หยุดยั้ง (ส�านักงานคณะ

กรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ, 2544) โดยจะเห็นว่าวัฒนธรรมเป็นรากฐานที่ก�าหนดทัศนคติและพฤติกรรมของมนุษย์ในสังคม และเป็นหลัก

ในการด�ารงชีวิตประจ�าวันของมนุษย์ (วันชัย มีชาติ, 2556)

การมีวัฒนธรรมคุณภาพในองค์กรนั้นเป็นสิ่งส�าคัญ ซึ่งการที่องค์กรมีวัฒนธรรมคุณภาพ จะก่อให้เกิดค่านิยมร่วมและแบบแผนใน

การท�างานร่วมกนัของทกุคนในองค์กร ทีจ่ะน�ามาใช้เป็นแนวทางและเกณฑ์ส�าหรบัตดัสินใจในการท�างานประจ�าวนัและการแก้ไขปัญหาต่างๆ 

ที่มีคุณภาพ เหมาะสม (วีรพจน์ ลือประสิทธ์สกุล, 2550) การสร้างวัฒนธรรมคุณภาพ จะเกิดขึ้นได้ผู้บริหารต้องให้ความใส่ใจ สนับสนุน  

ผู้บริหารหรือผู้น�ามีส่วนส�าคัญเป็นอย่างมากเพราะเป็นผู้ที่จะสร้างให้เกิดวัฒนธรรมใหม่ ในองค์การผู้บริหารต้องเป็นตัวอย่างที่ดี มีความคิด

สร้างสรรค์ท�าตัวเป็นตัวอย่างการเปลี่ยนแปลงและสร้างความศรัทธาให้เกิดขึ้นกับผู้ปฏิบัติในองค์การ ผู้บริหารต้องสร้างวิสัยทัศน์ การตัดสิน

ใจและวางแนวทางเพื่อขับเคลื่อนองค์กรให้มีวัฒนธรรมตามที่ต้องการ (Lussier and Achua, 2007) โดยผู้บริหารต้องเป็นผู้น�าในการสร้าง

วัฒนธรรมการเรียนรู้ให้เกิดขึ้นในองค์กร (ธนัตถ์ภัทร ดิรธนัชดิลก, 2558,) นอกจากนี้ในการบริหารจัดการพี่จะน�าไปสู่เป้าหมายที่ต้องการให้

เกิดคุณภาพมาตรฐานตามที่ก�าหนดได้นั้น ผู้บริหารจะต้องมีความรู้ความสามารถ มีภาวะผู้น�าที่เหมาะสมสามารถน�าองค์กรไปสู่จุดมุ่งหมาย

ส�านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาน่าน เป็นองค์กรทางการศึกษาที่มีหน้าที่ในการสนับสนุน นิเทศ ก�ากับและติดตามการ

จัดการศึกษา มีวิสัยทัศน์ คือ การขับเคลื่อนการศึกษาให้มีคุณภาพตามาตรฐานสากล สู่สังคมที่ยั่งยืน และเน้นการวัฒนธรรมขององค์กรของ

โรงเรียนในสังกัด คือ “น่าดู น่าอยู่ น่าเรียน” ซึ่งจะเห็นได้ว่าส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาน่าน ได้เน้นการบริหารจัดการสถาน

ศึกษาที่เหมาะสมกับผู้เรียนส�าหรับยุคศตวรรษที่ 21 ที่มีองค์ความรู้ใหม่เกิดขึ้นมากมายในทุกวินาที และเป็นการสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่มี

คุณภาพ อีกท้ังส�านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาน่านมีเป้าประสงค์ที่จะบริหารจัดการแบบบูรณาการ เน้นการมีส่วนร่วม กระจาย

อ�านาจไปสูส่หวทิยาเขตเครอืข่ายส่งเสรมิประสทิธภิาพมธัยมศึกษาตอนปลายและเครอืข่ายโรงเรยีนขนาดเล็กโดยมุง่ผลสัมฤทธิอ์ย่างมคีณุภาพ 

(แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2563-2565 สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาน่าน) 

จากเหตุผลดังกล่าวข้างต้นผู้วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาองค์ประกอบของวัฒนธรรมคุณภาพของโรงเรียนมัธยมศึกษา 

สงักดัส�านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษามัธยมศกึษานา่น เพื่อเป็นข้อมลูให้ผู้บรหิารสถานศกึษาหรือครูใช้ประกอบการวางแผนตัดสนิใจ

ในพัฒนาสถานศึกษาให้มีคุณภาพยิ่งขึ้นต่อไป

วัตถุประสงค์ของกำรวิจัย

เพื่อสังเคราะห์องค์ประกอบของวัฒนธรรมคุณภาพของโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาน่าน 

เพื่อยืนยันองค์ประกอบของวัฒนธรรมคุณภาพของโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาน่าน 

วิธีกำรด�ำเนินกำรวิจัย

การวิจัยครั้งนี้ใช้ระเบียบวิธีวิจัยเอกสาร (Document Research) เพื่อศึกษาองค์ประกอบของวัฒนธรรมคุณภาพของโรงเรียน

มัธยมศึกษา สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาน่าน โดยมีขั้นตอนวิธีการด�าเนินการวิจัย2 ขั้นตอน ดังนี้

 ขั้นตอนที่ 1 การศึกษาเอกสาร (Document Study) เพื่อการวิเคราะห์และสังเคราะห์องค์ประกอบของวัฒนธรรมคุณภาพ

ของโรงเรยีนมธัยมศกึษา สงักดัส�านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษามธัยมศกึษาน่าน จากแนวคดิ ทฤษฎขีองนักวชิาการ และงานวจิยัทีเ่กีย่วข้อง โดย

ศึกษาเอกสารที่เก่ียวข้องจ�านวน 9 แหล่ง ที่มีเนื้อหาครบถ้วนและครอบคลุมเกี่ยวกับองค์ประกอบของวัฒนธรรมคุณภาพของโรงเรียน

มัธยมศึกษา สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาน่าน ตามแนวคิดและงานวิจัยของนักวิชาการและนักวิจัย ดังนี้

 1.  การศกึษาองค์ประกอบของวฒันธรรมคุณภาพของโรงเรยีนมธัยมศึกษา ตามแนวคิดของนกัวชิาการต่างประเทศ 3 แหล่ง 

ดังนี้ Batten (1992), Gryna (2001), Towers Perin (2009) 

  2.  การศึกษาองค์ประกอบของวัฒนธรรมคุณภาพของโรงเรียนมัธยมศึกษา ตามแนวคิดของนักวิชาการในประเทศ 6 แหล่ง 

ดงันี ้วฑิรูย์ สมิะโชคด ี(2550), สมศกัดิ ์คลประสทิธิ ์(2550), นจิฉัย ชาตชิวนชม (2552), สรรเพชญ พนสับด ี(2552), สุพล จนัต๊ะคาด (2560), 

สุเขตร์ ศรีบุญเรือง (2561) 
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 3.  การสงัเคราะห์องค์ประกอบของวฒันธรรมคณุภาพของโรงเรยีนมธัยมศกึษา สังกดัส�านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษมธัยมศกึษา

น่าน โดยแจกแจงความถี่จากหลายแหล่งข้อมูลและสรุปผลโดยเลือกตัวความถี่ 5 ขึ้นไป ซึ่งผู้วิจัยได้น�าองค์ประกอบที่ได้จากการสังเคราะห์

ขั้นตอนที่ 1 ไปเสนอต่อผู้ทรงคุณวุฒิ เพื่อยืนยันองค์ประกอบในขั้นตอนที่ 2 ต่อไป

ขัน้ตอนที ่2 การยนืยนัองค์ประกอบของวฒันธรรมคณุภาพของโรงเรยีนมธัยมศกึษา สงักดัส�านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษามธัยมศกึษา

น่าน ที่มีความเหมาะสมกับบริบทของโรงเรียน โดยผู้ทรงคุณวุฒิจ�านวน 5 คน ซึ่งเป็นผู้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญในด้านการบริหารการศึกษา 

มปีระสบการณ์ทางการบรหิารการศกึษาหรอืผูบ้รหิารสถานศึกษา รวมทัง้มผีลงานวจิยัทางด้านการบรหิารการศึกษา เพือ่ยนืยนัองค์ประกอบ

ของวัฒนธรรมคุณภาพของโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาน่าน ที่ได้จากการสังเคราะห์ในขั้นตอนที่ 1 

โดยการวจัิยในครัง้นีใ้ช้แบบตรวจสอบคณุภาพเครือ่งมอืการวจิยัในการประเมนิเพือ่ยนืยนัองค์ประกอบ โดยแบบประเมนิความเหมาะสมของ

องค์ประกอบ มีลักษณะเป็นแบบตรวจสอบรายการ และวิเคราะห์ด้วยความถี่และค่าร้อยละ โดยพิจารณาเป็นรายข้อค�าถาม เพื่อพิจารณา

องค์ประกอบและตัวชี้วัดที่ผู้ทรงคุณวุฒิมีความคิดเห็นยืนยันร้อยละ 80 ขึ้นไป

ผลกำรวิจัย

ผลกำรสงัเครำะห์องค์ประกอบของวัฒนธรรมคณุภำพของโรงเรยีนมธัยมศกึษำ สงักดัส�ำนกังำนเขตพ้ืนทีก่ำรศกึษำมัธยมศกึษำน่ำน

ผลการสังเคราะห์องค์ประกอบของวฒันธรรมคณุภาพของโรงเรยีนมธัยมศกึษา สังกัดส�านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษามธัยมศกึษาน่าน 

ซึ่งได้จากการศึกษาแนวคิด ทฤษฎีของนักวิชาการและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยผู้วิจัยได้น�าเอาข้อมูลที่ได้จาก

การสังเคราะห์เนื้อหาจากเอกสาร สู่ตารางการสังเคราะห์องค์ประกอบโดยแสดงในรูปของความถี่และเลือกองค์ประกอบที่มีความถี่ 5 ขึ้นไป 

มาเป็นองค์ประกอบของวฒันธรรมคณุภาพของโรงเรยีนมธัยมศึกษา สังกดัส�านกังานเขตพืน้ท่ีการศึกษามธัยมศึกษาน่าน พบว่า องค์ประกอบ

ของวัฒนธรรมคุณภาพของโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาน่าน มี 6 องค์ประกอบ ได้แก่ 1) ภาวะผู้น�า

ด้านคุณภาพ 2) การท�างานเป็นทีม 3) การพัฒนาทักษะของบุคลากร 4) การให้ขวัญและก�าลังใจ 5) การมีส่วนร่วมของบุคลากร และ  

6) การให้อ�านาจในการปฏิบัติงาน ดังแสดงในตาราง 1 

ตำรำง 1  การสงัเคราะห์องค์ประกอบของวฒันธรรมคุณภาพของโรงเรยีนมธัยมศึกษา สังกดัส�านกังานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามธัยมศกึษาน่าน

องค์ประกอบของวัฒนธรรมคุณภำพของโรงเรียน
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1. ภาวะผู้น�าด้านคุณภาพ          9

2. การท�างานเป็นทีม        7

3. การก�าหนดเป้าหมาย     4

4. การพัฒนาทักษะของบุคลากร         8

5. การมอบอ�านาจ      5

6. การให้ขวัญและก�าลังใจ      5

7. การมีส่วนร่วมของบุคลากร      5

8. การปรับปรุงองค์การอย่างต่อเนื่อง     4

9. ระบบการท�างานที่มีประสิทธิภาพ   2

10. การพัฒนาในระยะยาว   2

11. เน้นความพึงพอใจของผู้รับบริการ     4

12. การบริหารจัดการแบบองค์รวม   2

13. การมีจิตส�านึกที่ดีด้านคุณภาพ   2
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ตำรำง 2  องค์ประกอบและตัวช้ีวัดของของวัฒนธรรมคุณภาพของโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดส�านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา

น่าน

องค์ประกอบ นิยำมศัพท์เฉพำะ ตัวชี้วัด

1. ภาวะผู้น�าด้าน

คุณภาพ

การที่ผู้บริหารสถานศึกษาสามารถตั้งเป้าหมายของ

โรงเรียนอย่างชัดเจน เป็นรูปธรรม บริหารจัดการอย่าง

เป็นระบบ สร้างแรงจูงใจ กระตุ้นการปฏิบัติงานของ

บุคลากร 

ให้บรรลุเป้าหมายของโรงเรียนอย่างมีประสิทธิภาพ

1. การตั้งเป้าหมายของโรงเรียนอย่างชัดเจน เป็นรูป

ธรรม 

2. การบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ

3. การสร้างแรงจูงใจ กระตุ้นการปฏิบัติงานของ

บุคลากร

2. การท�างานเป็น

ทีม

การที่บุคลากรทุกคนในโรงเรียนร่วมคิด ร่วมท�า 

ประสานงานกันอย่างเป็นระบบ มีการก�าหนดต�าแหน่ง 

หน้าที่ความรับผิดชอบที่ชัดเจน มีสัมพันธภาพที่ดี

ระหว่างเพื่อนร่วมงาน และให้ความส�าคัญในการท�างาน

เป็นทีมเพื่อน�าไปสู่การบรรลุเป้าหมายของโรงเรียน

1. การประสานงานกันอย่างเป็นระบบ

2. การก�าหนดต�าแหน่ง หน้าที่ความรับผิดชอบ 

ที่ชัดเจน

3. การสร้างสัมพันธภาพที่ดีระหว่างเพื่อนร่วมงาน 

3. การพัฒนาทักษะ

ของบุคลากร

การที่ผู้บริหารสถานศึกษาสถานศึกษาส่งเสริม 

สนับสนุน การฝึกอบรมเพื่อพัฒนาให้บุคลากรใน

โรงเรียน มีความรู้และทักษะที่จ�าเป็นในการปฏิบัติงาน

อย่างต่อเนื่องและมีคุณภาพ สามารถน�าเทคนิควิธีการ

ปฏิบัติงานที่ได้จากการพัฒนาตนเอง มาปรับประยุกต์

ใช้ให้เกิดประสิทธิภาพและสร้างสรรค์

1. การฝึกอบรมพัฒนาทักษะที่จ�าเป็นอย่างต่อเนื่อง

2. การน�าเทคนิควิธีการปฏิบัติงานมาประยุกต์ใช้

3. การส่งเสริม สนับสนุนให้บุคลากรพัฒนาตนเองอย่าง

สม�่าเสมอ

4. การให้ขวัญและ

ก�าลังใจ 

การที่ผู้บริหารสถานศึกษาส่งเสริมและเปิดโอกาสให้

บุคลากรในโรงเรียนมีความเจริญก้าวหน้าในหน้าที่การ

งาน เห็นคุณค่าและยอมรับในความรู้ความสามารถใน

การปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ โดยยกย่อง ชมเชย 

มอบรางวัลอย่างสม�่าเสมอ เพื่อสร้างแรงจูงใจ ความ

ภูมิใจในการปฏิบัติงานแก่บุคลากร

1. การเปิดโอกาสให้บุคลากรในโรงเรียนมีความเจริญ

ก้าวหน้าในหน้าที่การงาน

2. การยอมรับในความรู้ความสามารถ

3. การยกย่อง ชมเชย อย่างสม�่าเสมอ

5. การมีส่วนร่วม

ของบุคลากร

การที่ผู้บริหารสถานศึกษาเปิดโอกาสให้บุคลากรใน

โรงเรียนได้มีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็น ให้ข้อเสนอ

แนะในกระบวนการวางแผน ตัดสินใจ บริหารจัดการ 

การใช้ทรัพยากร ติดตามและประเมินผล การปฏิบัติ

งานของโรงเรียนอย่างเต็มที่ และแสดงความคิดเห็นได้

หลากหลายช่องทาง

1. การเปิดโอกาสให้บุคลากรในโรงเรียนได้มีส่วนร่วม

แสดงความคิดเห็นในการบริหารงาน

2. การร่วมกันติดตามและประเมินผล การปฏิบัติงาน

ของโรงเรียน

3. การเปิดโอกาสให้แสดงความคิดเห็นได้หลากหลาย

ช่องทาง

6. การให้อ�านาจใน

การปฏิบัติงาน

การที่ผู้บริหารสถานศึกษาก�าหนดภาระหน้าที่  

ความรับผิดชอบในการปฏิบัติงานของโรงเรียนเป็นไป

ตามล�าดับสายการบังคับบัญชา มอบอ�านาจการตัดสิน

ใจในการด�าเนินงานของโรงเรียนแก่บุคลากร ตลอดจน

การเปิดโอกาสให้บุคลากรได้ใช้ความรู้ความสามารถที่มี

อยู่อย่างเต็มที่และเป็นอิสระในการปฏิบัติงาน 

1. การก�าหนดภาระหน้าที่ ความรับผิดชอบในการ

ปฏิบัติงานของโรงเรียนเป็นไปตามล�าดับสายการ

บังคับบัญชา 

2. การมอบอ�านาจการตัดสินใจในการด�าเนินงานของ

โรงเรียนแก่บุคลากร 

3. การเปิดโอกาสให้บุคลากรได้ใช้ความรู้ความสามารถ

ที่มีอยู่อย่างเต็มที่และเป็นอิสระ
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ผลกำรยืนยันองค์ประกอบของวัฒนธรรมคุณภำพของโรงเรียนมัธยมศึกษำ สังกัดส�ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำมัธยมศึกษำ

น่ำน

ผลการยืนยันองค์ประกอบของวัฒนธรรมคุณภาพของโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดส�านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาน่าน  

เพื่อให้มีความเหมาะสมกับบริบทของโรงเรียน สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาน่าน ซึ่งสรุปผลการประเมินของผู้ทรงคุณวุฒิ

ในด้านความเหมาะสม การใช้เป็นประโยชน์ และความเป็นไปได้ พบว่า องค์ประกอบของวัฒนธรรมคุณภาพของโรงเรียนมัธยมศึกษา  

สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาน่าน มี 6 องค์ประกอบหลัก ได้แก่ 1) ภาวะผู้น�าด้านคุณภาพ ประกอบด้วย 3 ตัวชี้วัด คือ  

การตั้งเป้าหมายของโรงเรียนอย่างชัดเจน เป็นรูปธรรมการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ และ การสร้างแรงจูงใจ กระตุ้นการปฏิบัติงานของ

บุคลากร 2) การท�างานเป็นทีม ประกอบด้วย 3 ตัวชี้วัด คือ การประสานงานกันอย่างเป็นระบบ การก�าหนดต�าแหน่ง หน้าที่ความรับผิดชอบ

ที่ชัดเจน และการสร้างสัมพันธภาพที่ดีระหว่างเพื่อนร่วมงาน 3) การพัฒนาทักษะของบุคลากร ประกอบด้วย 3 ตัวชี้วัด คือ การฝึกอบรม

พัฒนาทักษะที่จ�าเป็นอย่างต่อเนื่อง การน�าเทคนิควิธีการปฏิบัติงานมาประยุกต์ใช้ และการส่งเสริม สนับสนุนให้บุคลากรพัฒนาตนเองอย่าง

สม�่าเสมอ 4) การให้ขวัญและก�าลังใจประกอบด้วย 3 ตัวชี้วัด คือ การเปิดโอกาสให้บุคลากรในโรงเรียนมีความเจริญก้าวหน้าในหน้าที่การ

งาน การยอมรับในความรู้ความสามารถ และการยกย่อง ชมเชยอย่างสม�่าเสมอ 5) การมีส่วนร่วมของบุคลากร ประกอบด้วย 3 ตัวชี้วัด คือ 

การเปิดโอกาสให้บุคลากรในโรงเรียนได้มีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นในการบริหารงาน การร่วมกันติดตามและประเมินผลารปฏิบัติงานของ

โรงเรียน และการเปิดโอกาสให้แสดงความคิดเห็นได้หลากหลายช่องทาง 6) การให้อ�านาจในการปฏิบัติงาน ประกอบด้วย 3 ตัวชี้วัด คือ  

การก�าหนดภาระหน้าทีค่วามรบัผดิชอบในการปฏิบตังิานของโรงเรยีนเป็นไปตามล�าดบัสายการบงัคบับญัชา การมอบอ�านาจการตดัสนิใจใน

การด�าเนนิงานของโรงเรยีนแก่บคุลากร และการเปิดโอกาสให้บคุลากรได้ใช้ความรูค้วามสามารถทีม่อียูอ่ย่างเตม็ทีแ่ละเป็นอสิระ ดงัแสดงใน

ตาราง 2

อภิปรำยผลกำรวิจัย

การสังเคราะห์องค์ประกอบของวัฒนธรรมคุณภาพของโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดส�านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาน่าน 

ในครั้งนี้ ได้จากการสังเคราะห์เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องและการสัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อให้ได้องค์ประกอบและตัวชี้วัดของของ

วฒันธรรมคณุภาพของโรงเรยีนมธัยมศึกษา ทีส่อดคล้องกบับรบิทของสังกดัส�านกังานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามธัยมศึกษาน่าน พบว่า องค์ประกอบ

วัฒนธรรมคุณภาพของโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาน่าน มีจ�านวน 6 องค์ประกอบหลัก ดังนี้ ได้แก่ 

1) ภาวะผู้น�าด้านคุณภาพ 2) การท�างานเป็นทีม 3) การพัฒนาทักษะของบุคลากร 4) การให้ขวัญและก�าลังใจ 5) การมีส่วนร่วมของบุคลากร 

และ 6) การให้อ�านาจในการปฏิบัติงาน และมี 18 ตัวชี้วัด เนื่องจากในการศึกษาองค์ประกอบและตัวชี้วัดของของวัฒนธรรมคุณภาพของ

โรงเรยีนมธัยมศกึษา ซึง่ผู้วจิยัท�าการศกึษาทบทวนแนวคดิทฤษฎทีีเ่กีย่วกบัการวัฒนธรรมในสถานศกึษาครผููส้อนอย่างหลากหลายรวมถงึการ

ให้ผูท้รงคณุวุฒเิพ่ือยนืยนัองค์ประกอบและตวัชีว้ดั ซึง่ผูท้รงคณุวฒุไิด้ให้การยนืยนัตามทีส่งัเคราะห์มาและมกีารเพิม่เติมรายละเอียดในประเดน็

ตัวชี้วัดบางตัว เพื่อให้มีความชัดเจนมากข้ึนและสอดคล้องกับสังกัดส�านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาน่าน ทั้งน้ีเพราะองค์ประกอบ

วัฒนธรรมคุณภาพของสถานศึกษาทั้ง 6 องค์ประกอบ ล้วนส่งผลต่อการสร้างค่านิยมร่วม ความเชื่อ เจตคติ และบรรทัดฐาน ของบุคลากร

ในสถานศึกษาทีเ่ก่ียวข้องกับการปฏบัิตงิานในทุกกระบวนการและทกุกจิกรรมของสถานศกึษา เพ่ือให้เกดิการยอมรบัว่าการปฏบิตัใิดทีบ่คุลากร

ในสถานศกึษายึดถอืเป็นแบบแผนหรอืแนวทางปฏิบตังิานร่วมกนัจนเกดิเป็นรปูแบบพฤตกิรรมการปฏบิตัเิฉพาะในสถานศกึษา เพือ่ให้บรรลุ

ตามเป้าหมาย และวิสัยทัศน์ในการท่ีจะพัฒนาสถานศึกษาไปในทิศทางเดียวกัน โดยเริ่มจากการสร้างภาวะผู้น�าด้านคุณภาพ ของผู้บริหาร

สถานศึกษาที่จ�าเป็นต้องมี ได้แก่ การมีภาวะผู้น�าด้านคุณภาพ มีการตั้งเป้าหมายของโรงเรียนอย่างเป็นรูปธรรม การบริหารจัดการสถาน

ศึกษาอย่างเป็นระบบ สามารถสร้างแรงจูงใจ กระตุ้นการปฏิบัติงานของบุคลาการในสถานศึกษาได้เป็นอย่างดี มุ่งเน้นการพัฒนาทักษะของ

บุคลากรอย่างต่อเนื่อง ส่งเสริมให้มีการพัฒนาตนเองอย่างสม�่าเสมอ ยกย่องชมเชยและเปิดโอกาสให้บุคลากรในโรงเรียนมีความก้าวหน้าใน

หน้าที่การงาน การมอบอ�านาจการตัดสินใจในการด�าเนินงานของโรงเรียนแก่บุคลากร เปิดโอกาสให้บุคลากรได้ใช้ความรู้ความสามารถที่มี

อยู่อย่างเต็มที่และเป็นอิสระ และการท�างานเป็นทีมของบุคลากรในสถานศึกษา ที่มีการประสานงานกันอย่างเป็นระบบ ก�าหนดต�าแหน่ง

หน้าทีก่ารท�างานอย่างชดัเจน มสีมัพนัธภาพทีด่รีะหว่างเพือ่นร่วมงาน มคีวามคดิรเิริม่ ส่ือสารกนัอย่างมปีระสทิธภิาพ และการร่วมกนัตดิตาม

และประเมนิผล การปฏบิตังิานของโรงเรยีนอย่างสม�า่เสมอ ซึง่จะก่อให้เกดิผลลัพธ์ทีด่ขีึน้ ได้แก่ ผู้เรยีนมคุีณภาพมาตรฐานและตรงตามความ

ต้องการของสังคมและประเทศชาติ ผู้มีส่วนเก่ียวข้องมีความพึงพอใจต่อการบริหารจัดการและการจัดกระบนการเรียนรู้ ผู้บริหาร ครูและ

บุคลากรทางการศึกษามีจิตส�านึกในคุณภาพ ซ่ึงสอดคล้องกับ มนูญ เศษแอ (2560) ได้ท�าวิจัยเรื่องการวิเคราะห์องค์ประกอบวัฒนธรรม
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คุณภาพของสถานศึกษารางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ผลการศึกษาพบว่า องค์ประกอบ

วฒันธรรมคณุภาพของสถานศกึษารางวัลพระราชทาน ระดบัการศึกษาขัน้พืน้ฐานในสามจงัหวดัชายแดนภาคใต้ ประกอบด้วย 7 องค์ประกอบ 

คือ 1) การเน้นการปฏิบัติงานที่ต่อเนื่อง 2) การสื่อสารอย่างเป็นกัลยาณมิตร 3) การพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่อง 4) การให้ความส�าคัญกับ

ผูม้ส่ีวนได้ส่วนเสยี 5) ทีมคุณภาพ 6) การสร้างแรงจงูใจในการปฏบิตังิาน และ 7) การมวีสัิยทศัน์ร่วม สอดคล้องกบั สุเขตร์ ศรบีญุเรอืง (2561) 

ได้ท�าวิจัยเรื่อง การพัฒนาตัวบ่งชี้วัฒนธรรมคุณภาพสถานศึกษา ระดับมัธยมศึกษา สังกัดส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  

ผลการวิจัยพบว่า ตัวบ่งชี้วัฒนธรรมคุณภาพของสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษา สังกัดส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานที่พัฒนา

ขึ้นมี 8 องค์ประกอบ ประกอบด้วยตัวบ่งชี้ย่อย 45 ตัวบ่งชี้ ได้แก่ 1) องค์ประกอบด้านความมุ่งมั่นของผู้น�าและภาวะผู้น�าด้านคุณภาพ  

7 ตัวบ่งชี้ 2) ด้านการวางแผนกลยุทธ์คุณภาพ 6 ตัวบ่งชี้ 3) ด้านการมุ่งเน้นผู้ใช้บริการ 5 ตัวบ่งชี้ 4) ด้านการท�างานเป็นทีม 5 ตัวบ่งชี้  

5) ด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 7 ตัวบ่งชี้ 6) ด้านการเสริมสร้างพลังอ�านาจ 5 ตัวบ่งซี้ 7) ด้านการยกย่องและการให้รางวัล 5 ตัวบ่งชี้ 

และ 8) ด้านการปรับปรุงการท�างานอย่างต่อเนื่อง 5 ตัวบ่งชี้ และสอดคล้องกับ สุพล จันต๊ะคาด (2558) ได้ท�าวิจัยเรื่องรูปแบบการส่งเสริม

วฒันธรรมคณุภาพของสถานศกึษา สงักดัส�านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษา พบว่า องค์ประกอบวฒันธรรมคณุภาพของสถานศกึษา 

สังกัดส�านักงานที่การศึกษาประถมศึกษา จ�าแนกออกเป็น 8 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านการวางแผนจัดการ 2) ด้านการก�าหนดแนวปฏิบัติที่ดี 

3) ด้านการวัดและประเมินคุณภาพการด�าเนินงาน 4) ด้านการพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง 5) ด้านผลผลิตและความมุ่งหวังของสังคม 

6) ด้านความมุ่งมั่นด้านคุณภาพของผู้บริหาร 7) ด้านการพัฒนาบุคลากรปฏิบัติงาน และ 8) ด้านค่านิยมร่วมและการเป็นต้นแบบ 
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กลยุทธ์เพื่อกำรพัฒนำสมรรถนะครูของโรงเรียนรังษีวิทยำ

สังกัดมูลนิธิแห่งสภำคริสตจักรในประเทศไทย

Strategies for Teacher Competency Development of Rangsee Vittaya School Under 

The Church of Christ in Thailand

กาญจนา รัตนไพบูลย์1 

สาขาวิชาการบริหารการศึกษา, คณะครุศาสตร์, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย, oilkanjana2522@gmail.com

บทคัดย่อ 

การวิจัยครั้งน้ีเพื่อสร้าง กลยุทธ์เพื่อการพัฒนาสมรรถนะครูของโรงเรียนรังษีวิทยาสังกัดมูลนิธิแห่งสภาคริสตจักรในประเทศไทย 

ใช้ระเบียบวิธีวิจัยแบบผสมผสาน (Multiple Mixed Methods) ซึ่งขั้นตอนที่ 1 ศึกษาสภาพปัจจุบันและสภาพที่พึงประสงค์สมรรถนะของ

ครูในการพฒันาสมรรถนะตามล�าดบัความส�าคญั ขัน้ตอนที ่2 สร้างกลยทุธ์เพือ่พฒันาสมรรถนะครตูามความส�าคัญ 3 ล�าดบัแรกของสมรรถนะ

หลกัและสมรรถนะประจ�าสายงาน ประชากรและกลุม่ผูใ้ห้ข้อมลู ได้แก่ ผู้บรหิาร 7 คน หวัหน้า 12 คน .ครผูู้สอน จ�านวน 15 คน คณะกรรมการ

สถานศึกษา จ�านวน 3 คน ผู้ปกครองจ�านวน 3 คน นักเรียน จ�านวน 3 คน ผู้น�าชุมชนจ�านวน 3 คน รวม 46 คน เครือ่งมอืในการเกบ็รวบรวม

ข้อมลู ได้แก่ แบบสอบถาม , การประชุมเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม โดยก�าหนดเป็นวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย กลยุทธ์หลัก กลยุทธ์ 

รอง โครงการ และผู้รับผิดชอบโครงการ เพื่อพัฒนาสมรรถนะครูของโรงเรียนรังษีวิทยา สถิติที่ใช้วิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย  

ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่า PNI จัดล�าดับความส�าคัญ

ผลการวิจัยพบว่า 

1.  สภาพปัจจบัุนและสภาพทีพ่งึประสงค์พจิารณาตามสมรรถนะหลักและสมรรถนะประจ�าสายงาน พบว่า สมรรถนะหลกั 5 ด้าน 

ที่มีล�าดับความส�าคัญเรียงล�าดับจากระดับมากที่สุดไปหาน้อยที่สุด 3 ล�าดับแรก ได้แก่ 1. สมรรถนะด้านจริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ

ครู 2. สมรรถนะด้านการพัฒนาตนเอง 3. สมรรถนะด้านการท�างานเป็นทีม ส�าหรับสมรรถนะประจ�าสายงาน 6 ด้าน ที่มีล�าดับความส�าคัญ

เรียงล�าดับจากระดับมากที่สุดไปหาน้อยที่สุด 3 ล�าดับแรก ได้แก่ 1. สมรรถนะด้านภาวะผู้น�าครู 2. สมรรถนะด้านการบริหารหลักสูตรและ

การจัดการเรียนรู้ 3. สมรรถนะด้านการบริหารจัดการชั้นเรียน 

2.  กลยุทธ์เพือ่การพฒันาสมรรถนะครขูองโรงเรียนรงัษวีทิยาสังกดัมลูนธิแิห่งสภาครสิตจกัรในประเทศไทย จากการวจิยัได้ก�าหนด

เป็นกลยุทธ์หลัก 6 กลยุทธ์เพื่อพัฒนาสมรรถนะครูตามล�าดับความส�าคัญ ประกอบด้วย กลยุทธ์หลักที่ 1 การพัฒนาด้านคุณธรรมจริยธรรม

และจรรยาบรรณวิชาชีพครู กลยุทธ์หลักที่ 2 การพัฒนาภาวะผู้น�าครูอย่างมีประสิทธิภาพ กลยุทธ์หลักที่ 3 การพัฒนาตนเองสร้างองค์ความ

รู้และนวัตกรรมในการพัฒนาวิชาชีพอย่างมีคุณภาพ กลยุทธ์หลักที่ 4 การพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้โดยเน้นผู้เรียนเป็นส�าคัญ 

กลยุทธ์หลักที่ 5 ส่งเสริมและพัฒนาเพื่อสร้างสัมพันธภาพที่ดีในการท�างานเป็นทีม และกลยุทธ์หลักที่ 6 พัฒนาการบริการจัดการชั้นเรียน

อย่างมีประสิทธิภาพ กลยุทธ์รอง 13 กลยุทธ์ และโครงการ จ�านวน 23 โครงการ ข้อเสนอแนะ คือ ผู้บริหารสามารถน�าผลการวิจัยนี้เป็น

แนวทางวางแผนพัฒนาและปรบัปรงุการพฒันาสมรรถนะคร ูตลอดจนวางแผนพฒันาคุณภาพการศึกาษและยกระดบัมาตรฐานด้านสมรรถนะ

ครู เพื่อตอบสนองนักเรียน ผู้ปกครอง และ ชุมชน ให้พึงพอใจต่อการปฏิบัติหน้าที่ของครูและการให้บริการทางการศึกษาของโรงเรียน

ค�ำส�ำคัญ: กลยุทธ์ พัฒนา สมรรถนะ ครู 

Abstract 

Typing abstract from here This research aims to create Strategies for Teacher Competency Development of 

Rangsee Vittaya School, Under The Church of Christ in Thailand. By using multiplple mixed methods. Step 1 Study the 

current and desirable conditions of teachers’ competency in developing competency according to priorities. Step  

2 Create a strategy to develop teacher competency based on the top 3 priorities of core competencies and line  

competencies. Population and informants were 7 administrators, 12 leaders, 15 teachers, 3 school board members, 

3 parents, 3 students, 3 community leaders, total 46 people. Data collection tools include questionnaires, participant 

1 สาขาวิชาการบริหารการศึกษา, คณะครุศาสตร์, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย, oilkanjana2522@gmail.com
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workshops. It is defined as vision, mission, goal, main strategy, secondary strategy, project, and project responsible 

person. To develop teacher competency of Rangsee Vittaya School The statistics used to analyze the data were  

percentage, mean, standard deviation, and PNI.

The results showed that

1.  Current and desirable conditions based on core competencies and line competencies. It was found that 

the 5 core competencies ranked in order from highest to lowest in the top 3 were: 1. Ethical competence and  

professional ethics. 2. Self-development competence. 3. Teamwork competency. The top three competencies were 

ranked from highest to lowest in order of importance to six areas of competency: 1. Teacher leadership competency 

2. Curriculum management competency and learning management competence 3. Class Management Competencies

2.  Strategies for developing teacher competency at Rangsee Vittaya School Under The Church of Christ in 

Thailand From the research, 6 main strategies have been identified to develop teacher competency in order of 

importance as follows: Strategy 1 Development of morality, ethics and professional ethics of teachers. Strategy 2  

Developing Teacher Leadership Effectively Strategy 3 Self-development, knowledge creation and innovation for  

quality professional development Strategy 4 Curriculum development and learning management with a student- 

centered focus Strategy 5 Promote and develop to build good relationships in teamwork; and The main strategy 6 is 

to develop effective classroom management services, 13 secondary strategies and 23 projects. Suggestions are that 

administrators can use this research as a guideline for planning, developing and improving teacher competency  

development. as well as planning to improve the quality of education and raise the standards of teacher competence 

To respond to students, parents and communities to be satisfied with the performance of teachers and the provision 

of educational services at the school.

Keywords: Strategies, Development, Competency, Teacher 
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การเปรียบเทียบและการตรวจสอบไฟล์ภาพต้นฉบับ และไฟล์ภาพที่ได้รับผ่านแอปพลิเคชันโซเชียล

Detection Comparison Between original file and received image file 

via social application 

ธนัสสรณ์ พงษ์สุวรรณ และ รองศาสตราจารย์ พล.ต.ท.ดร.ณรงค์ กุลนิเทศ

Thanassorn Pongsuwan and Assoc.Prof.Pol.Lt.Gen Narong Kulnides, Ph.D.

ภาควิชานิติวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

บทคัดย่อ

ปัจจุบันเทคโนโลยีสื่อสังคมออนไลน์มีการเติบโตอย่างต่อเนื่องและรวดเร็ว อาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์ที่แฝงตัวเข้ามาหาผล

ประโยชน์จงึเพ่ิมมากข้ึนด้วย งานตรวจพสิจูน์พยานหลกัฐานทางอเิล็กทรอนกิส์เป็นงานทีจ่�าเป็นต้องตรวจพสิจูน์หาเอกลักษณ์ ทีส่ามารถบอก

ได้ว่าไฟล์ภาพทีไ่ด้รบัจากการส่งตรวจนัน้เป็นไฟล์ต้นฉบบัหรอืไม่ หรือไฟล์ภาพดงักล่าวถกูส่งผ่านโดยใช้แอปพลิเคช่ัน Line หรอื Messenger 

Facebook งานวจิยันีจ้งึมจีดุประสงค์เพือ่เปรยีบเทยีบความแตกต่างของข้อมลูในไฟล์ภาพนิง่ต้นฉบบั และข้อมลูของไฟล์ปลายทางท่ีเกดิขึน้

หลังจากการส่งผ่านแอปพลิเคชั่นดังกล่าว โดยศึกษาข้อมูลโครงสร้างที่อยู่ในไฟล์ภาพ ที่ประกอบด้วย ความละเอียดของภาพ, ชื่อภาพ, 

โครงสร้าง, ต�าแหน่งที่ใช้ในการจัดเก็บข้อมูล และขนาดของภาพ พร้อมทั้งระบุความแตกต่างของไฟล์ต้นฉบับและไฟล์ปลายทางได้ จากนั้น

น�าข้อมูลมาวิเคราะห์ทางสถิติโดยใช้การวิเคราะห์ความแปรปรวนสองทาง พบว่า ไฟล์ภาพนิ่งต้นฉบับและไฟล์ปลายทางมีความแตกต่างกัน

อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 และข้อมูลไฟล์ปลายทางมีความแตกต่างจากไฟล์ต้นฉบับอย่างมีเอกลักษณ์ จึงสามารถน�ามาระบุพ

ยานหลักฐานทางอิเล็กทรอนิกส์ในกระบวนการปฏิบัติงานได้

ค�ำส�ำคัญ : พยานหลักฐานทางดิจิทัล แอปพลิเคชั่น 

Abstract

Nowadays social media technology is growing steadily and rapidly , computer crimes that disguise themselves 

for their benefits are on the rise. Digital forensic works in task that requires evidence identification whether the image 

file received from the Line and Messenger facebook is an original file or not. The purpose of This research is compare 

the difference data between original and received files. This research aims to studies resolution, name, structure, path 

and size of images. The result of this research showed that can be specify difference raw data between original and 

received file, was analyze by variance two way ANNOVA at 0.05 significant statistic. The unique identity that this research 

have been found can be apply to use in digital laboratory into law enforcement.

Keywords : Digital evidence Application
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กำรพัฒนำ 5 ดำวเด่น Otop สู่เส้นทำงกำรท่องเที่ยวอย่ำงยั่งยืน จังหวัดเชียงรำย

The development of 5 stars Otop towards 

the sustainable tourism routes, Chiang Rai

งามนิจ แสนน�าพล 

Ngamnid Saennampol 1

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

บทคัดย่อ 

การศึกษางานวิจัยเรื่องนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อการพัฒนาเส้นทางการท่องเที่ยว 5 ดาวเด่น Otop อย่างยั่งยืน จังหวัดเชียงราย 

ซึง่เป็นการวจิยัแบบผสมวธิคีอืการประชมุกลุม่ย่อย โดยคดัเลอืกคุณสมบตัขิองกลุม่ผูใ้ห้ข้อมลูส�าคญัแบบเจาะจง คอืผู้ประกอบการธรุกจิ otop 

5 ดาวเด่น ผู้ประกอบการธุรกิจในแหล่งท่องเที่ยวและผู้ประกอบการธุรกิจร้านอาหารในชุมชนที่ตั้งอยู่ใกล้ธุรกิจ otop 5 ดาวเด่น จังหวัด

เชียงราย รวมทั้งนักวิชาการที่มีประสบการณ์เกี่ยวกับ OTOP มากกว่า 1 ปี จ�านวนทั้งหมด 23 คน นอกจากนี้ มีการสอบถามความคิดเห็น

ของนักท่องเที่ยวที่ทดลองเส้นทางท่องเที่ยว 5 ดาวเด่น Otop จังหวัดเชียงราย ทั้งหมด 20 คน 

ผลการศึกษาจากการสัมภาษณ์พบว่าควรมีการพัฒนาเส้นทางท่องเที่ยวเชื่อมโยง Otop 5 ดาวเด่น 7 เส้นทางคือ 1.เส้นทางการ

ท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม อ. เวียงป่าเป้า 2.เส้นการท่องเที่ยวเชิงศึกษาธรรมชาติและชุมชนวิถีกาแฟ อ. แม่สรวย  

3.เส้นทางการท่องเทีย่วเชงิเกษตร อ.แม่ลาว 4.เส้นทางการท่องเทีย่วเชิงศิลปวฒันธรรม อ.เชยีงของ 5.เส้นทางการท่องเทีย่วเชิงวถิชีวีติชมุชน

บ้านสนักอง อ.แม่จนั 6.เส้นทางการท่องเทีย่วเชงิวถิชีวีติชมุชนวถิชีา อ.แม่ฟ้าหลวง 7.เส้นทางการท่องเทีย่วเชงิวถิชีวีติชมุชนเลีย้งผึง้ อ.แม่สาย 

ผลการศึกษาจากการสอบถามนักท่องเที่ยวที่ทดลองเส้นทางท่องเที่ยวพบว่ามีความพึงพอใจมากที่สุดในด้านมิตรไมตรี ด้านการอนุรักษ์ 

สิง่แวดล้อมและวฒันธรรม ด้านความปลอดภยั และมคีวามพงึพอใจน้อยทีส่ดุในด้านความน่าสนใจและความหลากหลายของแหล่งท่องเท่ียว

และ ร้านอาหาร ด้านความสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติ ความรู้และประสบการณ์จากการท่องเที่ยวรวมถึงกิจกรรมทางการท่องเที่ยว 

ที่สร้างสรรค์ 

ค�ำส�ำคัญ: การพัฒนา 5 ดาวเด่น Otop เส้นทางการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน จังหวัดเชียงราย

Abstract 

The research objective was to study the development of 5 stars Otop towards sustainable tourism routes, 

Chiang Rai. This study was a mixed research method with focus group discussion by selecting the key informants who 

had the position of 5-star otop business owners, a business owners in the tourist destination and a local restaurant 

business owners and the businesses located near a 5-star otop business in Chiang Rai. The informant Included the 

academics with more than 1 year of experience about OTOP. The total informants were 23 people. In addition, the 

questionnaire was distributed to 20 tourists who tried 5 star OTOP routes in Chiang Rai.

The results of the qualitative study found that they should develop 7 tourism routes linking to Otop 5 stars 

businesses which were 1. Historical and cultural tourism route in Wiang Pa Pao district 2. Natural tourism route and 

coffee lifestyle community in Mae Suai district. 3. Agro-tourism route, Mae Lao District 4. Art and cultural tourism route, 

Chiang Khong district 5.Local lifestyle Ban Sun Kong route in Mae Chan district 6. Tea local lifestyle route in Mae Fah 

Luang district. 7. Local lifestyle of bee route in Mae Sai district. The results of the quantitative study found that the 

tourists who experimented the travel routes were most satisfied with friendliness, conservation of environment and 

culture, safety and they had the least satisfaction in the attractiveness and diversity of tourist attractions and  

restaurants, the abundance of natural resources , Knowledge and experience from tourism as well as creative activities.

Keywords: developing, 5 stars Otop, sustainable tourism route, Chiang Rai
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บทน�ำ 

จากอดีตถึงปัจจุบันประเทศมุ่งพัฒนาเศรษฐกิจโดยรวมที่เน้นการตลาดเพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวเชิงปริมาณและให้ความส�าคัญกับ

ตัวเลขผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (GDP) แต่การพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากในมิติเศรษฐกิจพอเพียงซึ่งเป็นเศรษฐกิจหลักที่ขับเคลื่อนความ

ยั่งยืนของประเทศอย่างแท้จริงยังคงเป็นเป้าหมายอันดับท้ายสุด แม้ว่าชุมชนในเมืองรองมีศักยภาพในการเป็นชุมชนเพื่อการท่องเที่ยว 

โดยเฉพาะมีธุรกิจ OTOP 5 ดาวเด่นที่มีสินค้าที่สะท้อนศิลปะและวัฒนธรรม แต่ขาดการออกแบบเส้นทางท่องเที่ยวที่เชื่อมโยงธุรกิจ OTOP 

กับธุรกิจชุมชนใกล้เคียง ท�าให้ไม่สามารถสร้างคุณค่าและกระจายรายได้ให้แก่ชุมชนได้ ท�าให้ชุมชนเกิดปัญหาต่างๆ เช่น ความยากจน 

ทรัพยากรธรรมชาติเสื่อมโทรมและวัฒนธรรมท้องถิ่นสูญหาย เป็นต้น

จากเหตผุลดงัทีไ่ด้กล่าวไปแล้วนัน้ ผูว้จิยัจงึเหน็ความส�าคญัในการศกึษาแนวทางการพฒันาเส้นทางการท่องเทีย่วอย่างยัง่ยนื 5 ดาว

เด่น otop จงัหวดัเชยีงราย เพือ่ช่วยเสริมสร้างคณุค่าให้กบัสินค้า OTOP ดาวเด่น และธรุกจิร้านอาหารและธรุกิจในแหล่งท่องเทีย่วของชมุชน

ในจังหวัดเชียงรายให้กับนักท่องเที่ยวได้รู้จักมากขึ้น ก่อให้เกิดการกระจายรายได้สู่ชุมชน อีกทั้งโปรแกรมน�าเที่ยวยังค�านึงถึงการอนุรักษ์

วัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

กำรทบทวนวรรณกรรม 

แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับกำรท่องเที่ยวอย่ำงยั่งยืน 

บญุเลศิ จติตัง้วฒันาและเพญ็ศริ ิศรคี�าภา, 2557 กล่าวว่าการจดัการท่องเทีย่วอย่างยัง่ยนืหมายถงึการท่องเทีย่วทีม่กีารจดัการอย่าง

ดีเยี่ยมเพื่อสามารถด�ารงไว้ซึ่งทรัพยากรการท่องเที่ยวให้มีความดึงดูดใจไม่เสื่อมคลาย การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนแบ่งเป็น 2 ประเภทคือการ

ท่องเที่ยวเชิงนิเวศและการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม (UNWTO, 2015; บุญเลิศ จิตตั้งวัฒนา, 2548) 

สรุปว่าการพัฒนาเส้นทางการท่องเที่ยวในงานวิจัยน้ี ได้น�าแนวคิดการท่องเที่ยวเชิงการศึกษาธรรมชาติ การท่องเที่ยวเชิงเกษตร 

การท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ การท่องเที่ยวเชิงศิลปวัฒนธรรม การท่องเที่ยวเชิงวิถีชีวิตในชนบท

องค์ประกอบกำรท่องเที่ยวแบบยั่งยืน 

การจัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนมีลักษณะที่เป็นบูรณาการและเกิดเป็นองค์รวม น่ันคือองค์ประกอบท้ังหลายต้องมาประสาน

กันครบองค์และมีดุลภาพ องค์ประกอบการท่องเที่ยวแบบยั่งยืน 6 ด้าน มีดังนี้ (บุญเลิศ จิตตั้งวัฒนาและเพ็ญศรี ศรีค�าภา, 2557) 

1. องค์ประกอบด้านการพัฒนาทรัพยากรการท่องเท่ียว การอนุรักษ์และใช้ทรัพยากรอย่างพอดี การลดการบริโภคที่เกินความ

จ�าเป็น การรักษาและส่งเสริมความหลากหลายของทรัพยากรทางธรรมชาติ

2. องค์ประกอบด้านการพัฒนาการตลาดท่องเที่ยว

3. องค์ประกอบด้านการพฒันาธรุกจิท่องเทีย่ว การประสานความร่วมมอืของผู้ประกอบการ ประชาชนท้องถิน่ องค์กรและสถาบนั

ที่เกี่ยวข้อง การฝึกอบรมบุคคลากร ข้อมูลข่าวสารที่สื่อสารให้นักท่องเที่ยว(อุษาวดี พลพิพัฒน์, 2545)

4. องค์ประกอบด้านการพัฒนาสิ่งแวดล้อมในแหล่งท่องเที่ยว

5. องค์ประกอบด้านการพัฒนาการมีส่วนร่วมทางการท่องเที่ยวของชุมชน

6. องค์ประกอบด้านการพัฒนาจิตส�านึกทางการท่องเที่ยว

สรุปว่าการท่องเที่ยวในยุคปัจจุบันต้องมีการจัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนคือมีเป้าหมายสามมิติ 1.ด้านเศรษฐกิจคือการพัฒนา

คนในชุมชนให้มีศักยภาพในการท�าธุรกิจท้องถิ่นมีกระบวนการในการออกแบบเส้นทางการท่องเที่ยว อาทิ โปรแกรมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ

และการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ท�าให้เกิดก�าไรของชุมชนให้พอเพียงต่อการด�ารงชีพของตนเองและครอบครัว 2. ด้านสังคมและวัฒนธรรม 

การพฒันาเส้นทางท่องเทีย่วในชมุชนโดยใช้องค์ความรูข้องภูมปัิญญาท้องถิน่ (บญุเลิศ จติตัง้วฒันา, 2557; อษุาวด ีพลพพิฒัน์, 2545)นอกจาก

นี้ 3.ด้านสิ่งแวดล้อม เมื่อชุมชนร่วมพัฒนาเส้นทางการท่องเที่ยว otop ให้มีจุดเด่น ก็จะเป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการและพัฒนาชุมชน

อย่างยั่งยืน น�าเงินมาพัฒนาชุมชนเพื่อลดความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติที่เกิดจากปัญหาด้านกายภาพ (The United Nations, 

2013; UNWTO, 2015; สมบัติ กาญจนกิจ, 2557) 

หลกักำรของกำรท่องเท่ียวโดยชมุชน เป็นเครือ่งมอืส�าคัญในการวางแผนและการด�าเนนิการอย่างมปีระสทิธภิาพ มอีงค์ประกอบ

ดังนี้

องค์กรชมุชนมรีะบบสงัคมทีเ่ข้าใจกนั โดยชมุชนมกีารรวมกลุ่มกนัเป็นชมรมหรือการรวมกลุ่มประเภทอืน่เพือ่การพฒันาชมุชนด้าน

การท่องเที่ยว (สถาบันการท่องเที่ยวโดยชุมชน, 2561)
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ชมรมหรือองค์กรชุมชนประกอบด้วยผู้น�าชุมชนที่มีวิสัยทัศน์และนโยบายในการก�าหนดทิศทาง เป้าหมายและการจัดการธุรกิจ 

โดยค�านงึถงึความส�าคญัของการมีส่วนร่วมของชุมชน โดยค�านงึถงึทนุทางสงัคมในด้านความเชือ่ใจและความเคารพซึง่กันและกัน การส่ือความ

หมายร่วมกันระหว่างผู้น�าชุมชน ประชาชนและภาครัฐ ภาคเอกชน เพื่อให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่ายยอมรับข้อตกลงร่วมกัน (Shared  

principle)ในการจดัการการท่องเทีย่วโดยชมุชน มคีวามไว้ใจและเคารพซึง่กนัและกนั (Trustful, respectful relationships) มข้ีอควรปฏบิตัิ

ส�าหรับผู้มาเยือนที่มีประสิทธิภาพ รวมทั้งก�าหนดแนวทางการสร้างความแตกต่างให้กับธุรกิจ องค์กรชุมชน บุคคลากร เพื่อให้ลูกค้าได้รับ

ประสบการณ์ที่แตกต่างในแต่ละท้องถิ่น (Making a difference)(Ashby, 2014) 

ชมุชนควรมเีกณฑ์มาตรฐานการบรหิารจดัการแหล่งท่องเทีย่วโดยชมุชน เพือ่เป็นเครือ่งมอืส�าคัญในบรหิารจดัการอย่างมมีาตรฐาน 

โดยมีเกณฑ์มาตรฐานการบริหารจัดการแหล่งท่องเท่ียวโดยชุมชน 5 ด้านคือด้านกลุ่มท่องเที่ยวที่มีการบริหารจัดการอย่างยั่งยืน ซึ่งต้องมี

ความเชีย่วชาญในการจดัการท่องเทีย่ว ด้านการจดัการเศรษฐกจิ สงัคมและคณุภาพชวีติทีดี่ ด้านการอนรัุกษ์และส่งเสริมมรดกทางวฒันธรรม 

ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นระบบและยั่งยืน โดยมีการจัดการขยะ ด้านการบริการและความปลอดภัย  

และสถาบันการท่องเที่ยวโดยชุมชน (2561) เสริมด้านที่ 6 สร้างสังคมการเรียนรู้ ลักษณะของกิจกรรมการท่องเที่ยวสามารถสร้างการรับรู้ 

ความรู้และประสบการณ์จากการท่องเที่ยว และความเข้าใจในวิถีชีวิตและวัฒนธรรมที่แตกต่าง มีระบบจัดการให้เกิดกระบวนการเรียนรู้

ระหว่างชาวบ้านกบัผูม้าเยอืน สนบัสนนุพฒันาศกัยภาพของคนโดยการเพิม่ความรู ้มศีนูย์การเรยีนรูช้มุชนหรอืฐานกจิกรรมทางการท่องเทีย่ว

ทีส่ร้างสรรค์ พัฒนาทกัษะในการพฒันาธุรกิจทางด้านการท่องเทีย่ว และสร้างจติส�านกึในการฟ้ืนฟวูฒันธรรมและหวงแหนทรพัยากรธรรมชาติ 

รวมทั้งปรับทัศนคติและขีดความสามารถด้านการบริการให้แก่ผู้มาเยือน 

สรปุว่าการจดัการท่องเทีย่วโดยชมุชนต้องประกอบด้วยการเรยีนรู ้ส่งผลดต่ีอชุมชน ท�าให้ชมุชน (People) รูสึ้กมคีวามเป็นเจ้าของ

พื้นที่ มีความภาคภูมิใจ ยกระดับคุณภาพชีวิต มีการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและวัฒนธรรม มุ่งเน้นกระบวนการพัฒนาคนในชุมชน 

(Process)ให้มีศักยภาพในการก�าหนดทิศทางและตัดสินใจในการจัดการการท่องเที่ยวโดยชุมชนและท�าธุรกิจท้องถิ่น เพื่อผลตอบแทนของ

ชมุชนให้พอเพยีงต่อการด�ารงชพีของตนเองและครอบครัว (Profit)และมกีารกระจายรายได้สูช่มุชนอย่างเท่าเทยีม ในการวจิยันี ้ได้น�าเกณฑ์

มาตรฐานการบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยวโดยชุมชน มาเป็นประเด็นส�าคัญในการสอบถามความพึงพอใจของนักท่องเที่ยว ได้แก่ ความรู้

และประสบการณ์จากการท่องเที่ยว

ความเชี่ยวชาญในการจัดการท่องเที่ยว ความน่าสนใจและความหลากหลายของแหล่งท่องเที่ยว ร้านอาหาร ร้าน OTOP

ความสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติ ความสะอาด การอนุรักษ์และสืบทอดวัฒนธรรมท้องถิ่น กิจกรรมทางการท่องเท่ียวท่ี

สร้างสรรค์ ความปลอดภัย การบริการด้วยความมีมิตรไมตรีในการต้อนรับ

พฤติกรรมนักท่องเที่ยว การศึกษาจิตวิทยาของผู้มาเยือน(Psychology of tourist’s behavior)ว่าอะไรคือแรงจูงใจ ท�าให้เกิด

ตัดสินใจ ผู้มาเยือนคิดอะไรเมื่อซื้อสินค้า และเรียนรู้มากเท่าไรระหว่างการท่องเที่ยว อีกทั้งปฏิสัมพันธ์กับคนท้องถิ่นและสภาพแวดล้อม

อย่างไร รวมทั้งการพึงพอใจต่อวันหยุดพักผ่อนของเขา พฤติกรรมผู้มาเยือนมีความซับซ้อนเนื่องจากมีทั้งพฤติกรรมภายในและภายนอก  

โดยเฉพาะอย่างยิง่พฤตกิรรมภายในทีส่ามารถเปลีย่นแปลงได้ตลอดเวลาตามสถานการณ์ อารมณ์และเวลาทีเ่ปล่ียนไป ซึง่ผู้มาเยอืนแต่ละคน

มีพฤติกรรมภายในและภายนอกที่ไม่เหมือนกันเน่ืองจากลักษณะทางประชากรศาสตร์ไม่เหมือนกัน เมื่อสถานการณ์ อารมณ์และเวลาที่

เปลีย่นแปลง แม้ว่าจะเป็นผูม้าเยอืนคนเดยีวกนั กม็คีวามคดิเหน็ และการรบัรูท้ีแ่ตกต่างกนั จึงท�าให้นกับรกิารไม่สามารถท�าความเข้าใจหรอื

ควบคุมพฤตกิรรมภายในและภายนอกให้มแีต่ด้านบวกได้ (รววีรรณ โปรยรุง่โรจน์, 2558) นอกจากนีค้วรค�านงึถงึการตอบสนองความต้องการ

ตลอดช่วงเวลาทั้ง 5 ช่วงของประสบการณ์ทางการท่องเที่ยว (the model of 5 phases of visitor experience) คือ 1) ช่วงของการสร้าง

ความคาดหวังเกี่ยวกับการเดินทางท่องเที่ยว ซึ่งเป็นช่วงก่อนเดินทางท่องเที่ยว 2) ช่วงเวลาที่นักท่องเที่ยวเดินทางไปยังสถานท่ีท่องเท่ียว 

3) ช่วงเวลาที่นักท่องเที่ยวได้รับประสบการณ์ทางการท่องเที่ยว 4) ช่วงเวลาเดินทางกลับ 5) ช่วงเวลาภายหลังจากการเดินทางท่องเท่ียว  

ซึ่งนักท่องเที่ยวจะระลึกถึงเหตุการณ์การท่องเที่ยว(Clawson & Knetsch, 1966)สรุปว่าการพัฒนาเส้นทางการท่องเที่ยวต้องค�านึงถึงความ

ต้องการด้านจิตใจของผู้มาเยือนด้วย

กระบวนกำร/วิธีกำรด�ำเนินงำน/วิธีกำรวิจัย 

กำรประชุมกลุ่มย่อย

กลุม่ตวัอย่าง คอืผูป้ระกอบการธรุกจิ OTOP ซึง่คดัเลอืกกลุม่ตวัอย่างท่ีมผีลติภัณฑ์ OTOP 5 ดาวเด่น และเปิดบรกิารธรุกจิมากกว่า 

1 ปี และมีความพร้อมที่จะเข้าร่วมโครงการพัฒนา OTOP กับคณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ และธุรกิจ
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ร้านอาหารและธรุกจิในแหล่งท่องเทีย่วในชมุชนคดัเลอืกจากร้านทีต่ัง้อยูใ่กล้เคยีงร้าน OTOP มากทีส่ดุและได้รบัการแนะน�าจากร้าน OTOP 

ซึ่งมีประเด็นค�าถามที่ได้รับการตรวจสอบความสอดคล้องของเนื้อหาจากผู้เชี่ยวชาญด้านการท่องเที่ยว จ�านวน 3 คน 

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย โดยมีประเด็นเนื้อหา ดังนี้ 1.จุดเด่นของร้าน/กิจกรรมที่ให้ลูกค้ามีส่วนร่วม 2.ร้านอาหาร แหล่งท่องเที่ยว

ใกล้เคยีง 3.ความคดิเหน็เกีย่วกบัการพฒันาเส้นทางท่องเทีย่ว 5 ดาวเด่น otop จ.เชยีงราย มกีารบนัทกึเสยีง เพือ่ใช้ในการถอดเทป และเปิด

ฟังซ�้าในระหว่างการวิเคราะห์ข้อมูล 

ส่วนการวิเคราะห์ข้อมูล ผู้วิจัยเลือกวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพโดยการวิเคราะห์เนื้อหา (content analysis) โดยแบ่งเป็นหมวด

หมู่ (thematic analysis) และสร้างข้อสรุปหรือการวิเคราะห์เชิงพรรณนา (descriptive analysis)

กำรสอบถำมนักท่องเที่ยว 

กลุ่มตัวอย่าง คือนักท่องเที่ยวที่ไม่เคยท่องเที่ยวในเส้นทาง otop 5 ดาวเด่น จ�านวน 20 คน

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย เรื่องความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวต่อเส้นทางการท่องเที่ยว otop 5 ดาวเด่นจังหวัดเชียงราย การสร้าง

แบบสอบถามนกัท่องเทีย่ว โดยการศกึษาข้อมูลจากเอกสารและงานวิจัยทีเ่กีย่วข้อง เพือ่ก�าหนดหวัข้อแบบสอบถาม โดยผูวิ้จยัก�าหนดประเด็น

ส�าคญั ร่างแบบสอบถามและน�าไปตรวจสอบความเชือ่มัน่และความเทีย่งตรงของข้อมลู ก่อนน�าไปทดลองสอบถามนกัท่องเทีย่วทีท่ดลองท่อง

เที่ยวในเส้นทางดังกล่าว

โดยใช้เครื่องมือแบบสอบถามผู้มาเยือน 3 ส่วน คือ

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับลักษณะประชากรศาสตร์ของผู้มาเยือน (อายุ เพศ สัญชาติ รายได้ การศึกษา อาชีพ) เป็นแบบเลือก

ตอบ (Check list)

ส่วนที่ 2 ปัจจัยที่กระตุ้นให้ผู้มาเยือนเดินทางท่องเที่ยวในเส้นทาง otop 5 ดาวเด่น

ส่วนที่ 3 ความพึงพอใจต่อเส้นทางการท่องเที่ยว otop 5 ดาวเด่น

ส่วนการวิเคราะห์ข้อมูลแบบสอบถาม วิเคราะห์ระดับความคิดเห็นออกเป็น 5 ระดับดังนี้

 ค่าเฉลี่ย ความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวต่อเส้นทางการท่องเที่ยว

 4.21-5.00 ความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวต่อเส้นทางการท่องเที่ยวอยู่ในระดับมากที่สุด

 3.41-4.20 ความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวต่อเส้นทางการท่องเที่ยวอยู่ในระดับมาก

 2.61-3.40 ความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวต่อเส้นทางการท่องเที่ยวในระดับปานกลาง

 1.81-2.60 ความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวต่อเส้นทางการท่องเที่ยวอยู่ในระดับน้อย

 1.00-1.80 ความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวต่อเส้นทางการท่องเที่ยวอยู่ในระดับน้อยมาก

 เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating scale) แบบ Linkert scale 5 ระดับ ค�านวณเกณฑ์ประเมินเป็นอันตรภาค 5 ชั้น 

มีค่าเท่ากับ 0.80 สังเคราะห์สรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูลพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวที่ได้จากโปรแกรมส�าเร็จรูป 

ผลกำรด�ำเนินงำน/ผลกำรวิจัย 

ผลจากการประชุมกลุม่ย่อมสามารถสรปุได้ว่าควรพฒันาสร้างเส้นทางการท่องเทีย่วใน 7 อ�าเภอ ท�าให้เส้นทางการท่องเทีย่ว otop 

5 ดาวเด่นมีความหลากหลายของแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศและการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม เป็นทางเลือกส�าหรับนักท่องเที่ยวได้หลายกลุ่ม 

ที่มีความสนใจที่แตกต่างกัน ดังนี้

1.  โปรแกรมน�ำเที่ยวครึ่งวัน อ. เวียงป่ำเป้ำ (การท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม)

 1.1  สถานที่ท่องเที่ยว

  - วัดพระยอดขุนพลเวียงกาหลง พระเดชพระคุณพระอาจารย์ธรรมสาธิต เวียงกาหลง เริ่มสร้างพัฒนาสถานที่ ตั้งแต่ปี 

2536 เป็นต้นมา ให้เป็นสถานทีพ่กัอาศยั ปฏบิตัธิรรม บ�าเพญ็ธรรม ปี 2542 มกีารจดักจิกรรมส่งเสรมิ พระพทุธศาสนา การบรรพชาอปุสมบท

พระภกิษุ สามเณร เพือ่มาอยูจ่�าพรรษา ณ สถานทีป่ฏบิตัธิรรม บ�าเพญ็ธรรม ทีพ่กัสงฆ์ป่าอดุมธรรมเป็นต้นมา และยงัเป็นสถานทีฝึ่กฝนอบรม

ศึกษา ปฏิบัติ พัฒนา พระภิกษุสงฆ์ สามเณร แม่ชีตลอดจนสถานที่ที่ใช้ในการอบรมพุทธศาสนิกชน ผู้เลื่อมใสในพระพุทธศาสนา 

  กิจกรรมการท่องเที่ยว

  1. ศึกษาร่องรอยประวัติศาสตร์ของเมืองเวียงกาหลงเก่า เตาเผาโบราณ เศษกระเบื้องเคลือบ 

  2. เป็นแหล่งเรียนรู้ศึกษาดูงาน เรื่องราวอุทยานธรรมพระพุทธเจ้า ๕ พระองค์

  3. เรียนรู้พื้นที่อนุรักษ์ป่าต้นน�้าล�าธาร และปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ
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 1.2  ร้านอาหาร กาเรการ่อน คาเฟ่ ตกแต่งด้วยงานเครื่องเคลือบเวียงกาหลง งานศิลป์ ภาพวาด ซึ่งภาพวาดที่ตกแต่งในร้าน

ทางศิลปินได้น�ามาฝากทางร้านขาย นอกจากนี้ยังจ�าหน่ายข้าวอินทรีย์ ชาดอกกาแฟ น�้าผึ้ง ชากาขาว 

2.  โปรแกรมน�ำเที่ยวครึ่งวัน อ. แม่สรวย (การท่องเที่ยวเชิงศึกษาธรรมชาติและชุมชนวิถีกาแฟแม่สรวย)

 2.1  แหล่งท่องเที่ยว 

  - เขื่อนแม่สรวย อ่างเก็บน�้าแม่สรวย หรือเขื่อนแม่สรวย สร้างขึ้นในปี พ.ศ.2541 โดยทางส�านักงานชลประทานแม่สรวย 

ภายในอ่างเก็บน�้าแม่สรวยจะมีร้านอาหารให้บริการแก่นักท่องเที่ยว ภายในบริเวณเขื่อนแม่สรวยจะเป็นที่ตั้งของพระมหาเจดีย์พระบรมธาตุ

คุ้มเวียงสวยอีกด้วย ซึ่งตั้งอยู่บนเขาสูงและ สามารถเดินทางต่อไปยังดอยช้าง ดอยวาวี 

  2.2  ร้านอาหาร Bakanaz Restaurant ร้านอาหารจดุพกัรถชมิกาแฟสตูรอร่อยจากดอยช้าง ดอยวาว ีท่ามกลางบรรยากาศ

สวนสับปะรดภูแลต้นต�ารับ มีจุดถ่ายรูปกับลูกสับปะรดจ�าลองขนาดใหญ่ และกิจกรรมชมไร่สับปะรดภูแล แนะน�าวิธีการปลูกสับปะรด

3.  โปรแกรมน�ำเที่ยวครึ่งวัน อ. แม่ลำว (การท่องเที่ยวเชิงเกษตร)

 3.1  สถานที่ท่องเที่ยว

  - ร้านกาแฟดอยมะค่า มาสัมผัสกับบรรยากาศท่ามกลางธรรมชาติ และความอุดมสมบูรณ์ของไร่กาแฟปลูกแบบออแกร์

นิก 100 % ปลอดภัยไร้สารพิษ เมนูเด็ดที่ต้องลิ้มลองคือ กาแฟดอยมะค่าที่มีส่วนผสมจากธรรมชาติโดยเพิ่มความหวานจากน�้าผึ้ง สามารถ

ดึงรสชาติความอร่อยหอมได้อย่างลงตัว นั่งจิบกาแฟ พร้อมดื่มด�่าบรรยากาศอันสดชื่นที่ร้านกาแฟดอยมะค่า

  กิจกรรมการท่องเที่ยว :เรียนรู้การท�าเกษตรทฤษฎีใหม่แบบเศรษฐกิจพอเพียง ถ่ายรูปกับต้นมะค่ายักษ์ในไร่กาแฟ

  - เปิงใจ๋ฟาร์ม (เกษตรอินทรีย์ออแกร์นกิ)เปิงใจ๋ฟาร์มมบีรกิารทีพ่กัแบบโฮมสเตย์ท่ามกลางธรรมชาติอนัโดดเด่นกลางทุ่ง

นา เรียนรู้การท�าเกษตรอินทรีย์ออแกร์นิก พร้อมท�ากิจกรรมร่วมกับชุมชน 

  กิจกรรมการท่องเที่ยว :เลี้ยงจิ้งหรีด เลี้ยงไส้เดือน และจ�าหน่ายปุ๋ยมูลไส้เดือน เลี้ยงไก่ไข่ ปลูกผัก สอนท�าปุ๋ยหมักและ

น�้าหมักจุลินทรีย์ ที่พักโฮมสเตย์กลางทุ่งนา รับประทานอาหารท้องถิ่นจากฝีมือชาวบ้าน 

4.  โปรแกรมน�ำเที่ยวครึ่งวัน อ. เชียงของ (การท่องเที่ยวเชิงศิลปวัฒนธรรม)

 4.1 แหล่งท่องเที่ยว 

  - กลุม่สตรทีอผ้าศรดีอนชยั: ศกึษาการท�าผ้าทอไทลือ้แบบดัง้เดมิจากกลุม่สตรทีอผ้าศรดีอนชยั เช่น การดงึฝ้าย การย้อม

ฝ้าย การต่อฝ้าย และการปั่นฝ้าย รับประทานอาหารท้องถิ่นฝีมือชุมชน และมีบริการที่พักแบบโฮมสเตย์ ใช้ชีวิตร่วมกับชุมชนท้องถิ่น

  - พพิธิภณัฑ์ลือ้ลายค�าและซังวาคาเฟ่ พิพธิภณัฑ์ลือ้ลายค�าของคณุสุรยิาวงค์ชยั บอกถงึความเป็นมา เอกลักษณ์ และศิลป

วัฒนธรรมของชาวไทลือ รวมท้ังเป็นสถานท่ีเก็บรักษาผ้าทอไทล้ือ ไว้สืบทอดให้เป็นมรดกของลูกหลานสืบไป มีกิจกรรมจิบกาแฟสด 

พร้อมชมวิวทุ่งนา ณ ซังวาคาเฟ่ ร้านกาแฟสไตล์ล้านนาด้านในพิพิธภัณฑ์ลื้อลายค�า

5.  โปรแกรมน�ำเที่ยวครึ่งวัน อ. แม่จัน (การท่องเที่ยวเชิงวิถีชีวิตชุมชนบ้านสันกอง)

 5.1  สถานที่ท่องเที่ยว

  - ศูนย์เรียนรู้ชุมชนบ้านสันกอง

  กลุ่มผ้าปักด้วยมือบ้านสันกอง เป็นงานฝีมือที่ได้ถ่ายทอดมาจากบรรพบุรุษ เพื่อใช้ในงานเทศกาลส�าคัญต่าง ๆ จึงท�าให้

ผ้าทีปั่กด้วยมอืเป็นส่วนหนึง่ของวถิชีวีติของคนในชมุชน ทกุหมู่บ้านจะมกีารปักผ้าด้วยมอืเพือ่เป็นการอนรุกัษ์ภมูปัิญญาท้องถิน่ไว้ และสร้าง

รายได้ให้ชุมชน จึงมีการรวมตัวกันตั้งเป็นกลุ่มผ้าปักด้วยมือขึ้น สามารถพัฒนาและถ่ายทอดความรู้ให้แก่เด็กรุ่นใหม่ในหมู่บ้าน เพื่อสืบสาน

ภูมิปัญญาท้องถิ่นนี้ต่อไป

  กิจกรรมการท่องเที่ยว

   1. สาธิตการปักผ้า 

   2. การท�าดอกไม้ประดิษฐ์

   3. การท�าน�้าสมุนไพร เช่น น�้าคลอโรฟิลล์ ไวน์ดอกอัญชัน

   4. ท�าขนมโบราณ เช่น ขนมวง ขนมเทียน ข้าวต้มสามเหลี่ยม

   5. การท�าดอกไม้ใบเตย
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 5.2 ร้านอาหารชุมชน 

  - ร้านข้าวซอยป้านางค�า ห้วยไคร้ เมนูเด็ดของร้านคือ “น�้าเงี้ยว” ไม่ว่าจะเป็น ก๋วยเตี๋ยวน�้าเงี้ยว ขนมจีนน�้าเงี้ยว ซึ่งเป็น

เป็นสูตรดั่งเดิมมาแต่โบราณ ข้าวฟืนทอด อาหารท้องถิ่นรสเด็ดของจังหวัดเชียงราย

6.  โปรแกรมน�ำเที่ยวเต็มวัน อ. แม่ฟ้ำหลวง(การท่องเที่ยวเชิงวิถีชีวิตชุมชนวิถีชาแม่ฟ้าหลวง)

 6.1 แหล่งท่องเที่ยว 

  - ไร่ชา 101 เป็นแหล่งปลกูชาทีใ่หญ่ท่ีสุดแห่งแรกบนดอยแม่สลอง เปรยีบเสมอืนโรงเรยีนชา ทีน่กัท่องเท่ียวสามารถเรยีน

รูก้ารคดัสรรสายพนัธ์ วธิกีารปลกู การดแูล การเกบ็ยอดชาและการชงชาทีถ่กูวธิ ีนอกจากนี ้ไร่ชานีย้งัจ�าหน่ายชาอูห่ลงก้านอ่อน ชาเขยีวและ

ชาเบอร์ 12

  กิจกรรมการท่องเที่ยว

   1. การสาธิตการชงชา ชิมชา

   2. เรียนรู้การเก็บใบชา พร้อมชมวิวสวยๆของไร่ชา

   3. รับประทานอาหารและเครื่องดื่มที่แปรรูปมาจากใบชา

 6.2 ร้านอาหารซื่อไห่ แม่สลอง ร้านนี้ก่อตั้งโดยเจ้าของร้านคุณซื่อ ไซ่หวัน ผู้ที่หลงไหลการท�าอาหารและชิมอาหารยูนนาน 

เจ้าของร้านนี้จะคอยต้อนรับ แนะน�าอาหารและสอนวัฒนธรรมการชงชาให้นักท่องเที่ยว เมนูท่ีเป็นที่นิยมคือ ไก่ด�ายาจีน ไกด�าหม่าล่า 

หมูสามชั้นยูนนาน หมั่นโถว

7.  โปรแกรมน�ำเที่ยวครึ่งวัน อ. แม่สำย(การท่องเที่ยวเชิงวิถีชีวิตชุมชนเลี้ยงผึ้ง)

 7.1  แหล่งท่องเที่ยว 

  - ฟาร์มผึ้งสิทธิชัย 531 เจ้าของฟาร์มผึ้งคือคุณสิทธิชัย ผู้มีความเชี่ยวชาญด้านการเลี้ยงผึ้ง เป็นเวลา 10-20 ปี

  ฟาร์มผึง้สทิธชิยัเป็นฟาร์มทีเ่ป็นแหล่งเรยีนรูว้ธิกีารและเทคนคิเลีย้งผึง้ส�าหรบันกัท่องเทีย่ว นกัเรยีน นกัศกึษาและคนใน

ชุมชน ตลอดจนมีการจัดอบรมหรือเวิร์กชอปเรียนรู้เรื่องผ้ึงและพฤติกรรมของผ้ึงในฤดูกาลดอกไม้บาน ชนิดของเกษรดอกไม้และสภาพ

แวดล้อมที่เอื้ออ�านวยต่อการเลี้ยงและเพาะพันธ์ผึ้ง 

 7.2  ร้านอาหารบ้านผึ้งคอฟฟี่แอนด์ เรสเตอรองก์ เจ้าของร้านต้องการต้อนรับดูแลนักท่องเที่ยวที่มาศึกษาเรียนรู้การเพาะ

เลี้ยงผึ้ง และมีอาหารและเครื่องดื่มที่มีเมนูจากผึ้ง นมผึ้งและน�้าผึ้งอีกมากมาย

 ผลจากการศึกษาความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวต่อเส้นทาง 5 ดาวเด่น OTOP ดังนี้

ตำรำงที่ 1 ความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวต่อเส้นทาง 5 ดาวเด่น OTOP จังหวัดเชียงราย

ประเด็น  ค่าคะแนนเฉลี่ย   S.D

ความรู้และประสบการณ์จากการท่องเที่ยว 3.95 0.94

ความเชี่ยวชาญในการจัดการท่องเที่ยว 4.00 0.91

ความน่าสนใจและความหลากหลายของแหล่งท่องเที่ยว ร้านอาหาร ร้าน 3.75 1.0

OTOP เช่น การคิดค้นหรือการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจใหม่ๆ 0.96

ความสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติ 3.90 0.91

ความสะอาด มีการจัดการขยะ 4.00 0.89

การอนุรักษ์และสืบทอดวัฒนธรรมท้องถิ่น 4.20 0.89

กจิกรรมทางการท่องเทีย่วทีส่ร้างสรรค์ เช่น ฐานกจิกรรมในชมุชน มศีนูย์การเรียนรูใ้นชมุชน 3.95 0.91

ความปลอดภัย 4.05 0.88

การบริการด้วยความมีมิตรไมตรีในการต้อนรับ 4.25 0.91

ค่าเฉลี่ย   4.00   1.07
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 จากตาราง 1 พบว่านักท่องเที่ยวมีความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดับมาก โดยคิดเป็นคะแนนเฉลี่ย 4.00 โดยจุดแข็งของเส้น

ทาง OTOP 5 ดาวเด่นคือด้านความมีมิตรไมตรีในการต้อนรับมีความพึงพอใจมากที่สุด โดยคิดเป็นคะแนน 4.25 เพราะผู้ประกอบการมีการ

สาธิตและพูดคุยกับลูกค้าระหว่างการสอนชงชาตามวิถีพื้นบ้าน เป็นต้น

  การอนุรักษ์และสืบทอดวัฒนธรรมท้องถิ่น โดยคิดเป็นคะแนน 4.20 เพราะมีการน�าเอาวิถีชีวิตการรับประทานอาหาร 

การแต่งกายแบบชนเผ่ามาประยุกต์ใช้ในร้านค้า และสินค้า OTOP ส่วนใหญ่เป็นสินค้าท้องถิ่นที่มีเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรม

 ความปลอดภัย โดยคิดเป็นคะแนน 4.05 เพราะมีการแนะน�าเส้นทางการเดินทางจากเจ้าของร้านซึ่งเป็นคนในพื้นที่ ท�าให้นัก

ท่องเที่ยวเชื่อมั่นและไว้วางใจ

 จุดอ่อนของเส้นทาง OTOP 5 ดาวเด่นคือความน่าสนใจและความหลากหลายของแหล่งท่องเที่ยวและ ร้านอาหารมีความพึง

พอใจระดบัน้อยกว่าประเดน็อืน่ โดยคดิเป็นคะแนน 3.75 อาจเป็นเพราะยงัไม่มแีผนที ่เส้นทางและโปรแกรมน�าเทีย่วทีเ่ชือ่มโยงธรุกจิ Otop 

กับแหล่งท่องเที่ยวและ ร้านอาหารใกล้เคียง

 ความสมบรูณ์ของทรพัยากรธรรมชาต ิโดยคิดเป็นคะแนน 3.90 อาจเป็นเพราะยงัไม่มกีารน�าเอาวตัถดุบิหรอืบรรจภุณัฑ์ทีเ่ป็น

มิตรต่อสิ่งแวดล้อมหรือย่อยสลายได้มาใช้ อาจส่งส่งผลต่อสิ่งแวดล้อมได้

 ความรูแ้ละประสบการณ์จากการท่องเทีย่ว และกจิกรรมทางการท่องเทีย่วทีส่ร้างสรรค์ โดยคดิเป็นคะแนน 3.95แสดงให้เห็น

ว่าควรพัฒนากิจกรรมทางการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ ที่นักท่องเที่ยวสามารถมีส่วนร่วมในการท�ากิจกรรมและได้เรียนรู้ เช่น สอนการปลูก 

การเกบ็เมลด็ บด และชงกาแฟดอยหมอก เมือ่ถงึประเพณตีรษุจนีจะให้นกัท่องเทีย่วได้เข้าร่วมท�ากจิกรรมของหมูบ้่าน ท�าให้ได้สมัผัสวฒันธรรม

ประเพณีของชุมชนและได้ท�ากิจกรรมกับคนในชุมชน

อภิปรำยผล สรุปและข้อเสนอแนะ 

แนวทางการพัฒนา 5 ดาวเด่น otop สู่เส้นทางการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ควรพัฒนาทั้งมิติด้านเศรษฐกิจ ด้านอนุรักษ์วัฒนธรรม

ท้องถิ่น และด้านสิ่งแวดล้อม ผลการศึกษาพบว่าการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนควรเสริมจุดเด่นของเส้นทาง Otop 5 ดาวเด่น ด้วยการส่งเสริม

การกระจายรายได้สู่ธุรกิจขายสินค้าชุมชน OTOP รายย่อย ควรมีการบริการด้วยความมีมิตรไมตรีในการต้อนรับ และมีกิจกรรมเชิงสรรค์ให้

ลูกค้าได้มีส่วนร่วม ซึ่งสามารถตอบสนองความต้องการของนักท่องเที่ยวที่ต้องการเรียนรู้สิ่งใหม่ เช่น สอนการชงชาตามวิถีชนเผ่า และมีการ

รวมกลุม่กันเป็นชมรมหรอืการรวมกลุม่กบัธุรกจิประเภทอืน่เพือ่การพฒันาชมุชนด้านการท่องเทีย่ว (สถาบนัการท่องเทีย่วโดยชมุชน, 2561) 

เช่น ธุรกิจ OTOP รวมกลุ่มกับธุรกิจในแหล่งท่องเที่ยว และธุรกิจร้านอาหารเพื่อให้การช่วยเหลือด้านการตลาดซึ่งกันและกัน

การท่องเที่ยวอย่างยั่งยนืควรเสริมจุดเด่นของเส้นทาง Otop 5 ดาวเด่น ด้านการอนุรักษว์ัฒนธรรมท้องถิ่น ด้วยสินค้าชุมชนทีม่ีอัต

ลักษณ์สืบทอดวัฒนธรรมท้องถิ่น ประเพณี ภาษา อาชีพ ความเชื่อ อาหาร การแต่งกาย ที่อยู่อาศัยและศิลปะท้องถิ่น สินค้าชุมชนที่แสดงถึง

ประวัติความเป็นมา ให้ความส�าคัญกับกิจกรรมสร้างสรรค์อยู ่บนฐานมรดกทางวัฒนธรรม วิถีชีวิต ศิลปวัฒนธรรม โดยน�าทุนทาง

ทรัพยากรธรรมชาติ วัฒนธรรมและภูมิปัญญา มาเป็นฐานในการสร้างคุณค่าของความเป็นท้องถิ่น(Value of Indigenousness)

การท่องเท่ียวอย่างยั่งยืนควรมีการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม อีกท้ังควรปรับปรุงจุดด้อยด้านคงความสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติ  

เพื่อให้ตรงตามความต้องการของลูกค้าในยุคปัจจุบัน สอดคล้องกับ Goeldner and Ritchie (2012) ได้กล่าวถึงวงล้อของการท่องเที่ยวว่า

ต้องค�านึงถึงการช่วยลดผลกระทบทางลบแก่สังคมและส่ิงแวดล้อมเป็นส�าคัญ(Outcomes of tourism) เป็นไปในทิศทางเดียวกับธันย ์

ชัยทรและ เยาวภา ปฐมศิริกุล ( 2017) พบว่าผู้มาเยือนมีความคิดเห็นว่ากิจกรรมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นสิ่งที่มี

ความส�าคัญมากต่อการด�าเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน
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กำรวำงแผนพัฒนำกำรท่องเที่ยวเชิงประวัติศำสตร์อย่ำงยั่งยืนของห้ำแยกน�้ำพุ

ต�ำบลหมำกแข้ง อ�ำเภอเมือง จังหวัดอุดรธำนี

Sustainable Historical Tourism Development Plan of Numphu Intersection, 

Tambon Mak Khang, Amphoe Mueang, Changwat Udonthani 

ประภัสสร โสรมรรค1 และ เมษ์ธาวิน พลโยธี2

Prapussorn Soramak1 and Maythawin Polnyotee2

คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

บทคัดย่อ

การวิจัยเรื่อง การวางแผนพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์อย่างยั่งยืนของห้าแยกน�้าพุ ต�าบลหมากแข้ง อ�าเภอเมือง จังหวัด

อุดรธานี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาพฤติกรรมการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวที่มีความใจเกี่ยวกับห้าแยกน�้าพุ 2) ศึกษาปัจจัยที่ส่งผล

ต่อการตัดสินใจท่องเที่ยวห้าแยกน�้าพุ ผลการวิจัยพบว่า 1) นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่มีวัตถุประสงค์ในการเดินทางท่องเที่ยวเพื่อการพักผ่อนใน

วนัหยดุ มผีูร่้วมเดนิทางท่องเทีย่วเป็นเพือ่น มยีานพาหนะทีใ่ช้ในการเดนิทางเป็นรถยนต์ส่วนตวั มรีะยะเวลาในการเดนิทางท่องเทีย่วแบบไป

เช้า-เยน็กลบั มกีจิกรรมทีท่�าระหว่างท่องเทีย่วเป็นการพกัผ่อน/ชมบรรยากาศธรรมชาต/ิถ่ายรปู มค่ีาใช้จ่ายในการเดนิทาง ไม่เกนิ 500 บาท 

มีค่าใช้จ่ายด้านที่พัก ระหว่าง 501-700 บาท มีค่าใช้จ่ายด้านกิจกรรมการท่องเที่ยว และค่าใช้จ่ายด้านอาหาร ระหว่าง 701-900 บาท  

มีค่าใช้จ่ายด้านของฝาก มากกว่า 1,100 บาท และมีช่องทางการค้นหาข้อมูลด้านการท่องเที่ยวผ่านสื่อออนไลน์ 2) ผลการศึกษาปัจจัยที่ส่ง

ผลต่อการตัดสินใจท่องเท่ียวห้าแยกน�้าพุ พบว่านักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ให้ค่าเฉล่ียความส�าคัญต่อปัจจัยด้านส่ิงดึงดูดมากที่สุด รองลงมาคือ

ปัจจัยด้านกิจกรรมการท่องเท่ียว ปัจจัยด้านการเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยว ปัจจัยด้านสิ่งอ�านวยความสะดวก และปัจจัยด้านที่พักตามล�าดับ 

ซึ่งจากการผลการวิจัยทั้ง 2 ประเด็นสามารถน�ามาเป็นข้อมูลพื้นฐานด้านการวางแผนพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์อย่างยั่งยืนของ

ห้าแยกน�้าพุ ให้มีความพร้อมในการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวที่ดียิ่งขึ้น 

ค�ำส�ำคัญ: การวางแผน, การท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์, การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน, ห้าแยกน�้าพุ 

Abstract

Research on “Sustainable Historical Tourism Development Plan of Numphu Intersection, Tambon Mak Khang, 

Amphoe Mueang, Changwat Udonthani” The objectives were to 1) Study about tourism behaviors from travelers at 

Numphu Intersection. 2) Study about which factors affected decision to travel to Numphu Intersection. The results of 

the study were as follows 1) Most travelers’ purpose was to relax on holiday. There follow travelers were their friends. 

They travelled by their own cars. Their trips were one day trip. Their activities during their travelling were relaxing, 

sightseeing, taking photos. Their budget for transportation didn’t cost then 500 Baht. They spent between 501-700 

Baht for accommodation. They paid for their tour activities and meals between 701-900 Baht Their souvenir budget 

was more than 1,100 Baht and they searched for travel information from social media. 2) the result of the study about 

factors which affected decision to travel to Numphu Intersection suggested that most travelers saw the factor about 

attractiveness of the place as most priority. The secondary factors were tour activities, convenience to access the 

place, facilities, and accommodation, respectively. According to these two study points, the result can be used as main 

information for sustainable historical tourism development planning at Numphu Intersection which can help to prepare 

for better development.

Keywords: Planning, Historical Tourism, Sustainable Tourism, Numphu Intersection

1, 2 คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี Department of Tourism, Faculty of Business Administration and Accountancy, Khon Kaen University,
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บทน�ำ

อตุสาหกรรมท่องเทีย่วเป็นอตุสาหกรรมหลกัทีส่ร้างรายได้ให้กบัประเทศไทย ซึง่ประกอบด้วยธรุกจิหลายประเภททัง้ธรุกจิท่ีเก่ียวข้อง

ทางตรงและธุรกิจท่ีเก่ียวข้องทางอ้อม อีกท้ังการท่องเที่ยวยังส่งเสริมให้เกิดการจ้างงาน สร้างอาชีพ และสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับเศรษฐกิจได้

เป็นจ�านวนมหาศาล ด้วยจุดแข็งของการท่องเท่ียวด้านการมีแหล่งท่องเที่ยวที่สวยงามและมีความเป็นเอกลักษณ์ด้านประวัติศาสตร์  

ด้านวัฒนธรรมท้องถิ่น และการเป็นมิตรต่อนักท่องเที่ยว โดยการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเป็นการท่องเที่ยวทางเลือกใหม่ที่ให้ความส�าคัญกับ

การน�าเอาวัฒนธรรมมาเป็นส่วนหนึ่งในตัวผลิตภัณฑ์หรือบริการทางการท่องเที่ยวเพื่อสร้างความแตกต่างจากคู่แข่ง ซึ่งสอดคล้องกับกระแส

เศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ (Creative Economy) ที่ก�าลังมาแรง โดยการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเป็นการน�าเอาวัฒนธรรมมาเป็นจุดขาย 

เพื่อดึงดูดความสนใจของนักท่องเท่ียวท้ังชาวไทยและชาวต่างประเทศ โดยเฉพาะนักท่องเที่ยวชาวอเมริกันและยุโรป ที่ต่างสนใจเรียนรู้

วัฒนธรรม มรดกทางประวัติศาสตร์ เยี่ยมชมงานสถาปัตยกรรม และสัมผัสวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของคนในประเทศนั้น ๆ โดยเฉพาะประเทศ

ในแถบเอเชียและแอฟริกา รวมถึงการซื้อของที่ระลึกที่เป็นงานหัตถกรรมและงานฝีมือที่เกิดจากภูมิปัญญาของคนในประเทศนั้น การท่องเที่ยว 

ในลักษณะดังกล่าวเรียกว่า การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม (พัชรา ลาภลือชัย, 2562) ในขณะที่ บุญเลิศ จิตตั้งวัฒนา (2561) ได้อธิบายว่าการ

ท่องเที่ยวเชิงศิลปวัฒนธรรม ประกอบด้วย ประวัติศาสตร์และร่องรอยทางประวัติศาสตร์ โบราณคดีและพิพิธภัณฑ์ งานสถาปัตยกรรมเก่า

แก่ดัง้เดมิ ศลิปหัตถกรรม ประตมิากรรมภาพวาด รปูป้ัน งานแกะสลกั ศาสนา ดนตร ีการแสดงละคร ภาพยนตร์ ภาษา วถิชีวีติ เส้ือผ้าเครือ่ง

แต่งกาย อาหาร ประเพณีวัฒนธรรมพื้นบ้าน เทศกาลต่าง ๆ และภูมิปัญญาท้องถิ่นที่น�ามาใช้เฉพาะท้องถิ่น รวมถึงเมืองเก่าหรือย่านเก่า 

เมอืงเก่าหรอืย่านเก่า คือบรเิวณของเมอืงทีม่ลีกัษณะพเิศษเฉพาะแห่งทีม่กีารสบืมาแต่กาลก่อนและมีเอกลกัษณ์ของวัฒนธรรมท้องถิน่ 

หรือมีรูปแบบผสมผสานของสถาปัตยกรรมท้องถิ่น หรือมีลักษณะของรูปแบบวิวัฒนาการทางสังคมที่สืบต่อมาของยุคต่าง ๆ ที่เคยเป็นตัว

เมืองดั้งเดิมในสมัยอดีต ซึ่งมีคุณค่าในทางศิลปะ โบราณคดี และประวัติศาสตร์ที่ยังคงหลักฐานทางกายภาพที่บ่งบอกถึงลักษณะอันเด่นชัด

ของโครงสร้างเมืองหรือโบราณสถานในอดีตและยังมีการใช้สอยในลักษณะเมืองท่ียังมีชีวิตอย่างต่อเน่ืองจากอดีตถึงปัจจุบัน การรื้อฟื้นการ

ท่องเทีย่วเมอืงเก่าได้ขยายตวัเพิม่มากขึน้ในรอบหลายปีทีผ่่านมา รายงานการวเิคราะห์สถานการณ์และแนวโน้มการท่องเทีย่วของโลกท่ีมีผล

ต่อการพัฒนาการท่องเที่ยวไทยระบุว่า การท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม จะเป็นตลาดที่มีการเติบโตเร็วที่สุดต่อเนื่องในอนาคต 

ปัจจัยที่ส่งเสริมการเติบโตของกลุ่มน้ีคือจ�านวนนักท่องเที่ยวที่มีแนวโน้มที่จะเดินทางไปเยี่ยมชมแหล่งมรดกโลกของยูเนสโก (UNESCO) 

เพือ่เพิม่ประสบการณ์ด้านวฒันธรรม ในขณะเดยีวกนัจ�านวนแหล่งมรดกโลกทางวฒันธรรมได้รบัรองจากยูเนสโก (UNESCO) มีจ�านวนเพิม่ขึน้ 

โดยนกัท่องเทีย่วในกลุม่นีค่้อนข้างมกีารศกึษาทีด่แีละรายได้สูง ความสามารถในการเข้าถงึข้อมลูและการประชาสมัพนัธ์ข้อมลูผ่านสือ่ดจิติอล

ต่าง ๆ ช่วยสนับสนุนการตัดสินใจของนักท่องเที่ยวกลุ่มนี้เป็นอย่างมาก ดังนั้นการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ทั้งมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้อง

ได้และมรดกทางวัฒนธรรมท่ีจับต้องไม่ได้กลายมาเป็นกลยุทธ์ส�าคัญที่จะน�ามาพัฒนาเป็นสินค้าด้านการท่องเที่ยว (ส�านักงานนโยบายและ

แผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, 2562)

จังหวัดอุดรธานีถือเป็นอีกจังหวัดหน่ึงของภาคอีสานที่เป็นเมืองรอง และมีความพร้อมทางด้านทรัพยากรการท่องเที่ยวและสถาน

ที่ท่องเที่ยว โดยมีความเชื่อมโยงติดต่อกับ 3 ประเทศ ได้แก่ สปป.ลาว เวียดนาม และจีน มีพื้นที่ ชายแดนร่วมกันระหว่างกลุ่มจังหวัดกับ 

สปป.ลาว จากอ�าเภอนาแห้ว จังหวัดเลย ถึงอ�าเภอบึงโขงหลง จังหวัดบึงกาฬ ระยะทางยาวประมาณ 527 กิโลเมตร เชื่อมโยงกับประเทศ

เวียดนามผ่าน สปป. ลาว ด้วยเส้นทางหลักหมายเลข 2E ในแขวงพงสาลี เส้นทางหมายเลข 6 ในแขวงหัวพัน และ เส้นทางหมายเลข 7 

ในแขวงเซียงขวาง เข้าสู่เวียดนามตอน เหนือ และเชื่อมโยงเวียดนามตอนกลางด้วยเส้นทางหมายเลข 8 ใน เชื่อมโยงกับประเทศจีน ด้วยเส้น

ทางหมายเลข 4 ในแขวงไซยะบลุ ีและเส้นทางหมายเลข 13 ในแขวงหลวงน�า้ ท�าให้กลุม่จังหวดัมคีวามสะดวกในการตดิต่อ หรอืการเดนิทาง

เพื่อธุรกิจการค้า การลงทุน การบริการ และการท่องเที่ยว กับ 3 ประเทศ โดยเมื่อปี ค.ศ.1946 จากการอพยพหนีภัยสงครามครั้งส�าคัญจาก

การโจมตีของฝรั่งเศส ชาวเวียดนามจ�านวนมากที่อาศัยอยู่ในประเทศลาวและกัมพูชาได้อพยพข้ามแม่น�้าโขงมายังฝั่งไทย ชาวเวียดนามจึง

กระจายตัวอยู่ตามจังหวัดต่าง ๆ ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดอุดรธานีจึงเป็นพื้นที่ในการรวมกลุ่มชุมชนระหว่างชาวเวียดนามเก่าที่

อพยพเข้ามาในช่วงต้นศตวรรษที ่20 และชาวเวยีดนามใหม่ทีอ่พยพเข้ามาช่วง ค.ศ.1945-1946 ประวติัศาสตร์ของชุมชนชาวเวยีดในจงัหวดั

อุดรธานีจึงมีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับประวัติศาสตร์ของเวียดนามทั้งในทางการเมืองและสังคม (ณิศา ชัยชาญกุล, 2563) 

ย่านห้าแยกน�า้พุ เป็นถนนสายส�าคญัของจังหวดัอดุรธาน ีซ่ึงได้รับการวางผงัเมอืงไว้เป็นอย่างดีตัง้แต่อดตีและเป็นสญัลกัษณ์ส�าคญั

อกีอย่างหนึง่ทีอ่ยูคู่เ่มอืงอดุรธานแีละเป็นย่านทางประวตัศิาสตร์ นบัตัง้แต่เริม่มกีารก่อตัง้เมอืงอดุรธานขีึน้ ท�าให้บรเิวณห้าแยกน�า้พมุร้ีานค้า

ต่าง ๆ มากมายรวมอยู่ในย่านนี้ ทั้งร้านทอง ร้านขายยา ร้านเครื่องใช้ไฟฟ้า ร้านอาหาร และสถานที่ท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม

ท้องถิน่ นอกจากนีย้งัเป็นย่านธรุกจิค้าส่งเสือ้ผ้าทีส่�าคญัของภาคตะวนัออกเฉียงเหนอืตอนบน และเป็นย่านการค้าเก่าทีอ่ดตีเคยมคีวามสมัพันธ์



933

National Research Conference 2021: NRC 2021
“Business beyond the Pandemic”

21 สิงหาคม 2564

คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

กับประเทศจีนและเวียดนาม จากความส�าคัญดังกล่าวจะเห็นได้ว่าพื้นที่ห้าแยกน�้าพุ เป็นพื้นที่ที่มีความพร้อมในการพัฒนาการท่องเที่ยวเป็น

ย่านการค้าเก่าทางประวัติศาสตร์ของอุดรธานีเป็นอย่างมาก แต่พื้นที่ดังกล่าวยังพบปัญหาในเรื่องการบริหารจัดการแหล่งท่องเท่ียวท่ีดี 

ประกอบด้วย การพฒันาบคุลากรการท่องเทีย่ว การพฒันาแหล่งท่องเทีย่ว และการจดักจิกรรมการท่องเทีย่ว ท�าให้ขาดศักยภาพในการรองรบั

นักท่องเที่ยว ดังนั้นผู้วิจัยจึงมีแนวคิดที่จะศึกษาปัญหาดังกล่าว พร้อมกับศึกษาพฤติกรรมการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวที่มีความใจเกี่ยวกับ

ห้าแยกน�า้พ ุและศกึษาปัจจยัทีส่่งผลต่อการตดัสนิใจท่องเทีย่วห้าแยกน�า้พ ุเพือ่วางแผนพฒันาการท่องเทีย่วเชงิประวตัศิาสตร์อย่างยัง่ยนืของ

ย่านห้าแยกน�า้พ ุต�าบลหมากแข้ง อ�าเภอเมอืง จงัหวดัอดุรธาน ีให้มคีวามพร้อมในด้านบรหิารจดัการแหล่งท่องเทีย่วและมคีวามพร้อมในการ

รองรับนักท่องเที่ยวมากยิ่งขึ้น 

 วัตถุประสงค์ของกำรวิจัย

เพื่อศึกษาพฤติกรรมการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวที่มีความใจเกี่ยวกับห้าแยกน�้าพุ ต�าบลหมากแข้ง อ�าเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี 

เพื่อศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจท่องเที่ยวห้าแยกน�้าพุ ต�าบลหมากแข้ง อ�าเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี

กำรทบทวนวรรณกรรม

ทฤษฎีเกี่ยวกับควำมต้องกำร

ความต้องการของมนษุย์เป็นเครือ่งกระตุน้และแรงผลกัดนัให้มนษุย์แสดงพฤตกิรรมอย่างใดอย่างหนึง่ออกมาในอนัทีจ่ะปฏิบตังิาน

ให้ส�าเร็จบนพื้นฐานความเชื่อหรือสมมุติฐานว่า มนุษย์มีความต้องการ โดย French and Bell (2010) และ วิจิตร อาวกุล (2560) กล่าวว่า 

มนุษย์ มีความต้องการและมีความหวังในการใช้เหตุผลของตนเองและใช้ความพยายามปฏิบัติงานในองค์การให้ดีที่สุด จึงต้องมีมโนทัศน์ที่

กว้างไกลในการวางแผนพฒันา คอื มนษุย์สามารถพฒันาได้ ในด้านส่วนตวัและสมรรถภาพในการปฏิบตังิาน ผู้น�าการเปล่ียนแปลงจงึมบีทบาท

ในการที่จะท�าให้คนท�างานร่วมกัน (Collaboration) ต้ังเป้าหมาย (Goal setting) วินิจฉัยและแก้ปัญหา (Diagnosing and solving  

problems) และน�าแผนไปปฏบิตั ิ(Implementing plan) ซึง่มคีวามสอดคล้องกบั ศริวิรรณ เสรรีตัน์ (2558) และ สมชาย หริญักติต ิ(2557) 

ที่ได้ให้ความหมายของความต้องการว่าเป็นสภาวะที่บุคคลขาดความสมดุล ขาดบางสิ่งบางอย่างและต้องการได้รับสิ่งนั้น เช่น ขาดอาหารท�า

ให้รู้สึกหิว ก็ต้องการอาหารรับประทาน เกิดความรู้สึกเหนื่อยเพลียเนื่องจากพักผ่อนไม่เพียงพอ ก็ต้องการพักผ่อน เป็นต้น ซึ่งความต้องการ

เหล่านี้อาจสรุปได้ว่าเป็นความต้องการทั้งทางร่างกายและความต้องการทางด้านจิตใจ ซ่ึงขณะที่ ศรีชล ฉายาพงษ์ (2553) และ มณฑิรา 

สวุรรณมณรีตัน์ (2553) ได้ให้ความหมายของความต้องการ ไว้ว่าความต้องการเป็นการแสดงออกในรูปของพฤติกรรมอย่างใดอย่างหนึง่ออก

มา ซึง่เป็นธรรมชาตขิองมนษุย์ และเมือ่มนษุย์มคีวามต้องการทีจ่ะได้รบัการยกย่องนบัถือ ท�าให้ผูอ้ืน่เหน็ความส�าคัญของตน ต้องการประสบ

ความส�าเร็จในหน้าที่การงาน มีความเจริญ ก้าวหน้า มนุษย์ย่อมต้องปรารถนาที่จะพัฒนาตนเองเพื่อเพิ่มพูนความรู้ ทักษะความสามารถ 

ท�าให้ตนเองมีศักยภาพ สามารถปฏิบัติภารกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ และความต้องการเป็นการแสวงหาเพื่อตอบสนองความต้องการนั้น ๆ

ทฤษฎีแรงจูงใจ

แรงจงูใจคอืพลงัผลกัดนัให้คนมพีฤตกิรรม และเป็นตวัก�าหนดทศิทางและเป้าหมายของพฤตกิรรมนัน้ด้วย คนทีม่แีรงจงูใจสงูจะใช้

ความพยายามในการกระท�าไปสู่เป้าหมายโดยไม่ลดละ แต่คนมีมีแรงจูงใจต�่าจะไม่แสดงพฤติกรรม หรือไม่ก็ล้มเลิกการกระท�าก่อนบรรลุ 

เป้าหมาย ซึง่ ชาญศลิป วาสบญุมา (2556) และสร้อยตระกลู อรรถมานะ (2559) ได้นยิามความหมายของแรงจงูใจว่าเป็นพลงัทัง้จากภายใน

และภายนอกซึง่ช่วยกระตุน้พฤตกิรรมให้บคุคลท�าในสิง่ต่าง ๆ ให้ส�าเรจ็ตามเป้าหมายด้วยความเตม็ใจและเป็นตามกระบวนการจงูใจของแต่ละ

บุคคล ซึ่งมีความสอดคล้องกับ ศุภลักษณ์ ตรีสุวรรณ (2555) และ สุชาดา สุขบ�ารุงศิลป์ (2553) ที่ได้นิยามความหมายแรงจูงใจว่าคือสิ่งที่อยู่

ภายในตวับคุคล เป็นแรงขับและเป็นพลงัของแต่ละคนท่ีเกดิการกระท�าอย่างใดอย่างหนึง่จนส�าเรจ็โดยมกีระบวนการเกดิจากการทีม่นษุย์ทกุ

คนมีความคาดหวัง ความต้องการ (Needs) และเป้าหมายในชีวิต ท�าให้เกิดแรงขับ (Drive) เพื่อน�าไปสู่เป้าหมาย (Goals) เพราะฉะนั้นแรง

จงูใจจงึมอีทิธพิลในการกระตุน้ให้บคุคล แสดงพฤตกิรรมออกมาทศิทางใดทศิทางหนึง่ และรกัษาพฤตกิรรมนัน้ไว้เพือ่ให้ตนเองนัน้ได้สิง่ทีค่าด

หวัง หรือต้องการ ซึ่งขณะที่ ศิริพร จันทศรี (2550) และธิดา สุขใจ (2558) ที่ได้นิยามความหมายแรงจูงใจในการท�างานว่าเป็นแรงผลักดัน

หรอืแรงกระตุน้ให้บคุคลปฏิบตัหิรอืแสดงพฤตกิรรมด้วยความเตม็ใจ เพือ่ทีจ่ะน�ามาซึง่การท�างานทีม่ปีระสิทธภิาพ ซึง่มลูเหตจุงูใจทีส่�าคญัคอื

ความต้องการ ความพึงพอใจในการท�างานจะน�ามาซึ่งการปฏิบัติที่ดีของบุคลากรท�าให้บุคลากรมีความและจงรักภักดีต่อองค์การ ซึ่งจะเป็น

เงื่อนไขส�าคัญต่อความส�าเร็จขององค์การในระยะยาว
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วิธีกำรวิจัย

ประชำกรที่ใช้ในกำรวิจัย เป็นกลุ่มนักท่องเที่ยวที่มีความสนใจเกี่ยวกับห้าแยกน�้าพุ ต�าบลหมากแข้ง อ�าเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี 

โดยนักท่องเที่ยวกลุ่มน้ีส่วนใหญ่เป็นนักท่องเท่ียวท่ีเคยมีประสบการณ์เดินทางมาท่องเที่ยวห้าแยกน�้าพุ ซึ่งรู้ข้อมูลพื้นฐานของห้าแยกน�้าพุ

เป็นอย่างดี โดยจากความคิดเห็นของนักท่องเท่ียวกลุ่มนี้สามารถน�ามาเป็นข้อมูลส�าคัญในการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวห้าแยกน�้าพุให้มีความ

พร้อมด้านการท่องเทีย่ว และสอดคล้องกับพฤตกิรรมนกัท่องเทีย่วมากยิง่ขึน้ ซึง่จากกลุม่ตวัอย่างข้างต้น ผูว้จิยัใช้การค�านวณหากลุม่ตวัอย่าง

ในกรณทีีไ่ม่ทราบจ�านวนประชากรทีแ่น่นอน ซึง่ใช้วิธตีามแนวคดิของ W.G. Cochran (1953) ทีร่ะดับความเชือ่มนั 95% ความคาดเคลือ่นท่ี

เกิดขึ้นได้ 5% ดังนั้นจ�านวนตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยเท่ากับ 385 คน แต่ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ป้องกันการคลาดเคลื่อนของการเก็บข้อมูล

จึงได้ก�าหนดกลุ่มตัวอย่างเป็น 400 คน 

เครื่องมือที่ใช้ในกำรวิจัย เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็นเครื่องมือวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) ได้แก่ 

แบบสอบถาม (Questionnaire) ซึ่งมีรูปแบบค�าถามเป็นชนิดค�าถามปลายปิด (Close-ended Questions) และค�าถามปลายเปิด (Open-ended 

Questions) เพ่ือให้นักท่องเท่ียวได้แสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ซึ่งแบบสอบถามนี้จะแจกให้กับนักท่องเที่ยวที่มีความสนใจเกี่ยวกับห้าแยก

น�้าพุ โดยผู้วิจัยแบ่งค�าถามออกเป็น 4 ประเด็น ดังต่อไปนี้

 ประเด็นที่ 1 ค�าถามเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม

 ประเด็นที่ 2 ค�าถามเกี่ยวกับพฤติกรรมการท่องเที่ยว

 ประเด็นที่ 3 ค�าถามเกี่ยวกับปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจท่องเที่ยวห้าแยกน�้าพุ 

 ประเดน็ที ่4 ค�าถามเกีย่วกบัความคดิเหน็และข้อเสนอแนะเพิม่เตมิเกีย่วกับการวางแผนพฒันาการท่องเทีย่วเชิงประวตัศิาสตร์

อย่างยั่งยืนของห้าแยกน�้าพุ ต�าบลหมากแข้ง อ�าเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี 

กำรเก็บรวบรวมข้อมูล 

ในส่วนของการเก็บรวบรวมข้อมูลผู้วิจัยได้แบ่งวิธีเก็บข้อมูลออกเป็น 2 ประเภท ประกอบด้วย ข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Date) 

เป็นการเก็บข้อมูลจากการแจกแบบสอบถามนักท่องเที่ยวที่มีความสนใจเกี่ยวกับห้าแยกน�้าพุ ต�าบลหมากแข้ง อ�าเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี 

ซึ่งผู้วิจัยได้ท�าการเก็บข้อมูลนักท่องเที่ยวแบบบังเอิญกับนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาท่องเที่ยวยังบริเวณห้าแยกน�้าพุ ในช่วงเดือนพฤศจิกายน-

ธันวาคม พ.ศ. 2563 และข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Date) เป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลจากการศึกษาค้นคว้าเอกสาร บทความ และงาน

วิจัยที่เกี่ยวข้องกับการวางแผนพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์อย่างยั่งยืนของห้าแยกน�้าพุ เพื่อน�ามาประกอบใช้ในการวิจัย

กำรวเิครำะห์ข้อมลู การวเิคราะห์ข้อมลูในการวจิยัครัง้นีใ้ช้โปรแกรมส�าเรจ็รปูส�าหรบัการวจิยัทางสงัคมศาสตร์ (SPSS) โดยใช้การ

วิเคราะห์ข้อมูลด้วยวิธีการพรรณนา (Descriptive Method) ซ่ึงเป็นการวิเคราะห์ข้อมูลและแสดงผลการวิเคราะห์ข้อมูลในรูปของตาราง

ประกอบค�าอธิบายเหตุผล ซึ่งสถิติที่ใช้ได้แก่ การแจกแจงความถี่แสดงผลเป็นค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน (Standard Deviation) 

ผลกำรวิจัย 

ผลการศกึษาพฤติกรรมการท่องเทีย่วของนกัท่องเทีย่วทีมี่ความใจเกีย่วกบัห้าแยกน�า้พ ุต�าบลหมากแข้ง อ�าเภอเมือง จงัหวัดอุดรธานี 

เป็นผลการศึกษาจากการเก็บแบบสอบถามนักท่องเที่ยวที่มีความสนใจเกี่ยวกับห้าแยกน�้าพุ จ�านวน 400 คน ซึ่งพบว่านักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ 

มวีตัถปุระสงค์ในการเดนิทางท่องเทีย่วเพือ่การพกัผ่อนวนัหยดุ (44.25%) รองลงมามวีตัถปุระสงค์ในการเดนิทางท่องเทีย่วเพือ่ซือ้สนิค้าและ

ของที่ระลึก (21.25%) มีวัตถุประสงค์ในการเดินทางท่องเที่ยวเพื่อการกีฬาและความบันเทิง (17.75%) มีวัตถุประสงค์ในการเดินทางท่อง

เทีย่วเพือ่ศกึษาประวตัศิาสตร์และความสนใจพเิศษ (6.75%) มวีตัถปุระสงค์ในการเดนิทางท่องเทีย่วเพือ่ศึกษาวฒันธรรมและศาสนา (5.50%) 

มีวัตถุประสงค์ในการเดินทางท่องเที่ยวเพื่องานอดิเรก (2%) มีวัตถุประสงค์ในการเดินทางท่องเที่ยวเพื่อจัดงานประชุม/สัมมนา (1.50%) 

มีวัตถุประสงค์ในการเดินทางท่องเที่ยวเพื่อเยี่ยมญาติมิตร (1%) ตามล�าดับ ด้านผู้ร่วมเดินทางท่องเที่ยว พบว่านักท่องเที่ยวส่วนใหญ่มีผู้ร่วม

เดนิทางท่องเทีย่วเป็นเพือ่น (56.50%) รองลงมามผีูร่้วมเดนิทางท่องเทีย่วเป็นครอบครวั/ญาต ิ(22.75%) มผู้ีร่วมเดนิทางท่องเทีย่วเป็นคณะ/

เพือ่นร่วมงาน (18%) เดนิทางท่องเทีย่วคนเดียว (2.25%) มผีูร่้วมเดนิทางท่องเทีย่วเป็นคูรั่ก (0.50%) ตามล�าดบั ด้านยานพาหนะทีใ่ช้ในการ

เดนิทางท่องเทีย่ว พบว่านกัท่องเทีย่วส่วนใหญ่มยีานพาหนะทีใ่ช้ในการเดนิทางท่องเทีย่วเป็นรถยนต์ส่วนตวั (54.75%) รองลงมามยีานพาหนะ

ที่ใช้ในการเดินทางท่องเที่ยวเป็นรถโดยสารประจ�าทาง (41.50%) มียานพาหนะที่ใช้ในการเดินทางท่องเที่ยวเป็นรถเช่า (3.75%) ตามล�าดับ 

ด้านจ�านวนครั้งในการเดินทางท่องเท่ียวจังหวัดอุดรธานี พบว่านักท่องเท่ียวส่วนใหญ่มีจ�านวนครั้งในการเดินทางท่องเที่ยวจังหวัดอุดรธานี 
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ตั้งแต่ 2 ครั้งขึ้นไป (85.50%) รองลงมามีจ�านวนครั้งในการเดินทางท่องเที่ยวจังหวัดอุดรธานีครั้งแรก (14.50%) ด้านระยะเวลาในการเดิน

ทางท่องเที่ยว พบว่านักท่องเที่ยวส่วนใหญ่มีระยะเวลาในการเดินทางท่องเที่ยวแบบไปเช้า-เย็นกลับ (91.25%) รองลงมามีระยะเวลาในการ

เดินทางท่องเทีย่วแบบพกัคา้งคืน (8.75%) ตามล�าดบั ดา้นเวลาทีใ่ช้ในการท่องเทีย่ว พบว่านกัท่องเทีย่วสว่นใหญม่ีเวลาที่ใช้ในการทอ่งเที่ยว

ตั้งแต่ 6 ชั่วโมงขึ้นไป (46%) รองลงมามีเวลาที่ใช้ในการท่องเที่ยว 6 ชั่วโมง (40.75%) และมีเวลาที่ใช้ในการท่องเที่ยว 3 ชั่วโมง (13.25%) 

ตามล�าดับ ด้านกิจกรรมท่ีท�าระหว่างการท่องเท่ียว พบว่านักท่องเที่ยวส่วนใหญ่มีกิจกรรมที่ท�าระหว่างการท่องเที่ยวเป็นการพักผ่อน/ชม

บรรยากาศธรรมชาต/ิถ่ายรปู (53.75%) รองลงมาคอืการเดินทางท่องเทีย่วซือ้สนิค้าและของทีร่ะลกึ (19.50%) การเยีย่มชมแหล่งศกึษาและ

ท่องเทีย่วประวตัศิาสตร์ (8.25%) การเดนิทางท่องเทีย่วรบัประทานอาหารเวยีดนาม (6.50%) การเดนิทางท่องเทีย่วเยีย่มชมศนูย์วฒันธรรม

ไทย-จีนอุดรธานี (5.50%) การเดินทางท่องเที่ยวเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์อุดรธานี (3.75%) และกิจกรรมที่อื่น ๆ (2.75%) ตามล�าดับ ด้านค่าใช้

จ่ายในการท่องเที่ยวที่ยอมรับได้ พบว่านักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ มีค่าใช้จ่ายในการเดินทางไม่เกิน 500 บาท ค่าใช้จ่ายด้านที่พัก ระหว่าง 501-

700 บาท ค่าใช้จ่ายด้านกจิกรรมการท่องเทีย่ว ระหว่าง 701-900 บาท ค่าใช้จ่ายระหว่าง 701-900 บาท ค่าใช้จ่ายด้านของฝาก/ของท่ีระลกึ 

มากกว่า 1,100 บาท ด้านช่องทางการค้นหาข้อมลูท่องเทีย่ว พบว่าส่วนใหญ่มีช่องทางการค้นหาข้อมลูท่องเทีย่วผ่านสือ่ออนไลน์ (Facebook, 

Line, Instagram, Twitter, YouTube) 57% รองลงมามีช่องทางการค้นหาข้อมูลท่องเที่ยวผ่านสื่อบุคคล (เพื่อน/ครอบครัว/ญาติ) 26%  

มีช่องทางการค้นหาข้อมูลท่องเที่ยวผ่านสื่อสิ่งพิมพ์ (หนังสือพิมพ์ แผ่นพับ โปสเตอร์ นิตยสาร) 10.50% และมีช่องทางการค้นหาข้อมูลท่อง

เที่ยวผ่านหน่วยงาน/องค์กร 6.50% ตามล�าดับ 

ผลการศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจท่องเที่ยวห้าแยกน�้าพุ ต�าบลหมากแข้ง อ�าเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี เป็นผลการศึกษา

ความคิดเห็นด้านค่าเฉลี่ยความสนใจเกี่ยวกับปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจท่องเที่ยวห้าแยกน�้าพุ จากการเก็บแบบสอบถามนักท่องเที่ยวที่มี

ความสนใจเกีย่วกบัห้าแยกน�า้พ ุจ�านวน 400 คน โดยพบว่านกัท่องเทีย่วส่วนใหญ่ให้ค่าเฉลีย่ความส�าคญัต่อปัจจยัด้านสิง่ดงึดูด (Attraction) 

เป็นล�าดับแรก ในระดับค่าเฉลี่ยมากที่สุด โดยที่ ( = 4.59 ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) = 0.620) เมื่อพิจารณาโดยละเอียดพบว่าข้อที่

ค่าเฉลี่ยมากที่สุดคือ ด้านกิจกรรมและความบันเทิง ด้านความสวยงามของสถานที่ท่องเที่ยว ด้านชื่อเสียงของแหล่งท่องเที่ยว ด้านความน่า

สนใจของเอกลักษณ์วัฒนธรรมและประเพณี และด้านความหลากหลายของสถานที่ท่องเที่ยว ตามล�าดับ รองลงมาคือปัจจัยด้านกิจกรรม

ทางการท่องเที่ยว (Activity) ในระดับค่าเฉลี่ยมากที่สุด โดยที่ ( = 4.51ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) = 0.557) เมื่อพิจารณาโดยละเอียด

พบว่าข้อทีค่่าเฉลีย่มากทีส่ดุคอืด้านบริการเสรมิต่าง ๆ  ด้านโปรแกรมการท่องเทีย่วมคีวามหลากหลาย ด้านการมส่ีวนร่วมหรอืการมปีฏสิมัพนัธ์

ในการท�ากิจกรรม ด้านการลงมือปฏิบัติ/ทดลองท�ากิจกรรมการท่องเที่ยว ตามล�าดับ ปัจจัยด้านการเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยว (Accessibility) 

ในระดับค่าเฉลี่ยมากที่สุด โดยที่ ( = 4.46 ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) = 0.497) เมื่อพิจารณาโดยละเอียดพบว่าข้อที่ค่าเฉลี่ยมากที่สุด

คือ ด้านการคมนาคมเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยวหลากหลายรูปแบบ ด้านป้ายแสดงท่ีตั้ง/ป้ายบอกเส้นทางมีการส่ือความหมายเข้าถึงแหล่งท่อง

เที่ยวได้ชัดเจน และด้านเส้นทางเข้าถึงแหล่งท่องเท่ียวได้ง่ายสะดวกปลอดภัย ไม่ซับซ้อน ตามล�าดับ ปัจจัยด้านส่ิงอ�านวยความสะดวก 

(Amenity) ในระดับค่าเฉลี่ยมากที่สุด โดยที่ ( = 4.41 ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) = 0.523) เมื่อพิจารณาโดยละเอียดพบว่าข้อที่ค่า

เฉลีย่มากทีส่ดุคอืด้านป้ายสือ่ความหมายและสญัลกัษณ์ต่าง ๆ  ในแหล่งท่องเทีย่วทีชั่ดเจน ด้านการจดัการด้านสิง่แวดล้อมทีเ่ป็นระเบยีบและ

มีความสะอาด มีระบบสาธารณูโภค เช่น ห้องน�้าถูกสุขลักษณะ ไฟฟ้า ประปา และด้านการบริการด้านร้านค้า อาหาร และเครื่องดื่มที่ถูก 

ตามล�าดับ และปัจจัยด้านที่พัก (Accommodation) ในระดับค่าเฉลี่ยมากที่สุด โดยที่ ( = 4.31 ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) = 0.444) 

เมือ่พจิารณาโดยละเอยีดพบว่าข้อทีค่่าเฉลีย่มากทีส่ดุคอืด้านเอกลกัษณ์และมคีวามทรงคณุค่าด้านศลิปวฒันธรรมประเพณ ีด้านบรเิวณท่ีพกั

มีความสะอาดและสวยงาม ด้านการบริการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและมีความทันสมัย ด้านสิ่งอ�านวยความสะดวกที่ครบครัน ตามล�าดับ 

ดังตารางที่ 1
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ตำรำงที่ 1 แสดงความคิดเห็นด้านค่าเฉลี่ยปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจท่องเที่ยวห้าแยกน�้าพุ
ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจท่องเที่ยว (Mean) S.D. ระดับความคิดเห็น

ด้านสิ่งดึงดูด (Attraction)
4.59 0.620 มากที่สุด

ด้านกิจกรรมทางการท่องเที่ยว (Activity)
4.51 0.557 มากที่สุด

ด้านการเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยว (Accessibility) 
4.46 0.497 มากที่สุด

ด้านสิ่งอ�านวยความสะดวก (Amenity)
4.41 0.523 มากที่สุด

ด้านที่พัก (Accommodation)
4.31 0.444 มากที่สุด

อภิปรำยผลกำรศึกษำ

ผลการศกึษาพฤติกรรมการท่องเทีย่วของนกัท่องเทีย่วทีมี่ความใจเกีย่วกบัห้าแยกน�า้พ ุต�าบลหมากแข้ง อ�าเภอเมือง จงัหวัดอุดรธานี 

พบว่านกัท่องเทีย่วส่วนใหญ่มวีตัถุประสงค์ในการเดนิทางท่องเทีย่วเพือ่การพกัผ่อนวนัหยดุ มผีูร่้วมเดนิทางท่องเทีย่วเป็นเพือ่น มยีานพาหนะ

ที่ใช้ในการเดินทางท่องเที่ยวเป็นรถยนต์ส่วนตัว มีจ�านวนครั้งในการเดินทางท่องเที่ยวจังหวัดอุดรธานีตั้งแต่ 2 ครั้งขึ้นไป มีระยะเวลาในการ

เดนิทางท่องเทีย่วแบบไปเช้า-เยน็กลบั มเีวลาทีใ่ช้ในการท่องเทีย่วต้ังแต่ 6 ชัว่โมงขึน้ไป มกีจิกรรมทีท่�าระหว่างการท่องเทีย่วเป็นการพกัผ่อน/

ชมบรรยากาศธรรมชาติ/ถ่ายรูป มีค่าใช้จ่ายในการเดินทาง (ไม่เกิน 500 บาท) มีค่าใช้จ่ายด้านที่พัก (ระหว่าง 501-700 บาท) มีค่าใช้จ่าย

ด้านกิจกรรมการท่องเที่ยว (ระหว่าง 701-900 บาท) มีค่าใช้จ่ายด้านอาหาร (ระหว่าง 701-900 บาท) มีค่าใช้จ่ายด้านของฝาก/ของที่ระลึก 

(มากกว่า 1,100 บาท) และมีช่องทางการค้นหาข้อมูลท่องเที่ยวผ่านสื่อออนไลน์ (Facebook, Line, Instagram, Twitter, YouTube)  

ซึ่งมีความสอดคล้องกับงานวิจัยของ วาสนา สุวรรณจิตร (2557) ผลการวิจัยพบว่า นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ให้ความส�าคัญกับการให้เวลาด้าน

กิจกรรมที่ท�าระหว่างการท่องเท่ียว อาทิ การพักผ่อน การชมบรรยากาศธรรมชาติ การถ่ายรูป อีกทั้งยังให้ความส�าคัญกับราคาสินค้า 

โดยพิจารณาถึงความเหมาะสมและคุณภาพที่ได้รับจากการซื้อสินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยว ซึ่งนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่มีการรับรู้ข้อมูล

ด้านการท่องเทีย่วผ่านสือ่สงัคมออนไลน์ โดยมคีวามสอดคล้องตรงกบั ศริวิรรณ เสรรีตัน์ (2558) และ สมชาย หิรญักติต ิ(2557) ทีไ่ด้ให้ความ

หมายของความต้องการว่าเป็นสภาวะที่บุคคลขาดความสมดุล ขาดบางส่ิงบางอย่างและต้องการได้รับส่ิงน้ัน เช่น ขาดอาหารท�าให้รู้สึกหิว 

ก็ต้องการอาหารรับประทาน เกิดความรู้สึกเหนื่อยเพลียเนื่องจากพักผ่อนไม่เพียงพอ ก็ต้องการพักผ่อน เป็นต้น ซึ่งเช่นเดียวกับการต้องการ

ท่องเที่ยว เมื่อมนุษย์เกิดอาการเบื่อหน่ายหรือเหนื่อยล้าจากการท�างาน มีความต้องการอยากผ่อนคลายเพื่อใช้เวลาว่างกับครอบครัว/เพื่อน

ฝูง ก็มีการจัดทริป/เส้นทางท่องเที่ยวไปยังสถานที่ต่าง ๆ เพื่อท�าการพักผ่อนหย่อนใจและร่วมใช้เวลาว่างกับคนพิเศษ เป็นต้น โดยความ

ต้องการเหล่านี้อาจสรุปได้ว่าเป็นความต้องการทั้งทางร่างกายและความต้องการทางด้านจิตใจ 

ผลการศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจท่องเที่ยวห้าแยกน�้าพุ ต�าบลหมากแข้ง อ�าเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี พบว่านักท่องเที่ยว

ส่วนใหญ่ให้ค่าเฉลี่ยความส�าคัญต่อปัจจัยด้านสิ่งดึงดูด (Attraction) เป็นล�าดับแรก ( = 4.59) เมื่อพิจารณาโดยละเอียดพบว่านักท่องเที่ยว

ให้ความส�าคญัด้านกจิกรรมและความบนัเทงิมากทีส่ดุ รองลงมาคอืด้านความสวยงามของสถานทีท่่องเทีย่ว ด้านชือ่เสยีงของแหล่งท่องเท่ียว 

ด้านความน่าสนใจของเอกลักษณ์ ด้านวัฒนธรรมและประเพณี และด้านความหลากหลายของสถานที่ท่องเที่ยวตามล�าดับ ปัจจัยด้านที่สอง

คือปัจจัยด้านกิจกรรมทางการท่องเที่ยว (Activity) โดยที่ ( = 4.51) เม่ือพิจารณาโดยละเอียดพบว่านักท่องเที่ยวให้ความส�าคัญด้านการ

บริการเสริมต่าง ๆ รองลงมาคือด้านโปรแกรมการท่องเที่ยวมีความหลากหลาย ด้านการมีส่วนร่วมหรือการมีปฏิสัมพันธ์ในการท�ากิจกรรม 

และด้านการลงมือปฏิบัติ/ทดลองท�ากิจกรรมการท่องเที่ยวตามล�าดับ ปัจจัยด้านที่สามคือปัจจัยด้านการเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยว (Accessibility) 

โดยที่ ( = 4.46) เมื่อพิจารณาโดยละเอียดพบว่านักท่องเที่ยวให้ความส�าคัญกับด้านการคมนาคมเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยวหลากหลายรูปแบบ

มากทีส่ดุ รองลงมาคอืด้านป้ายแสดงทีต่ัง้/ป้ายบอกเส้นทางมกีารส่ือความหมายเข้าถงึแหล่งท่องเทีย่วได้ชัดเจน และด้านเส้นทางเข้าถงึแหล่ง

ท่องเที่ยวได้ง่ายสะดวก ปลอดภัย ไม่ซับซ้อนตามล�าดับ ปัจจัยด้านที่สี่คือปัจจัยด้านสิ่งอ�านวยความสะดวก (Amenity) โดยที่ ( = 4.41) เมื่อ

พิจารณาโดยละเอียดพบว่านักท่องเท่ียวให้ความส�าคัญด้านการมีป้ายสื่อความหมาย และสัญลักษณ์ต่าง ๆในแหล่งท่องเที่ยวที่ชัดเจนมาก

ที่สุด รองลงมาคือด้านการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมที่เป็นระเบียบและมีความสะอาด ด้านระบบสาธารณูปโภค และด้านการบริการร้านค้า 

อาหาร และเครื่องดื่มที่ถูกสุขอนามัยตามล�าดับ ปัจจัยด้านที่ห้าคือ ปัจจัยด้านที่พัก (Accommodation) โดยที่ ( = 4.31) เมื่อพิจารณาโดย

ละเอยีดพบว่านกัท่องเทีย่วให้ความส�าคญัด้านการมเีอกลกัษณ์และมคีวามทรงคณุค่าด้านศลิปวฒันธรรมประเพณมีากทีส่ดุ รองลงมาคอืด้าน

บริเวณที่พักมีความสะอาดและสวยงาม มีการบริการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและมีความ และด้านสิ่งอ�านวยความสะดวกที่ครบครันตาม
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ล�าดับ ซึ่งจากผลการศึกษาทั้ง 5 ปัจจัยพบว่าเป็นปัจจัยด้านแรงผลัก (Push Factor) ที่มีอยู่ภายในตัวของนักท่องเที่ยว ซึ่งมีความสอดคล้อง

กับ ปรียาพร วงศ์บุตรโรจน์ (2558) และ ปัญญาภรณ์ เอี่ยมลออ (2557) ที่กล่าวว่า แรงผลักดันเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นพร้อมกับความต้องการของ

นักท่องเที่ยว อาทิ ความต้องการมีชีวิต/การด�ารงชีวิต โดยวุฒิภาวะไม่จ�าเป็นต้องอาศัยประสบการณ์การเรียนรู้แต่อย่างใด มีการเกิดขึ้น

เนื่องจากความต้องการทางด้านร่างกายของนักท่องเท่ียวเป็นส�าคัญ และเป็นแรงขับเบ้ืองต้นที่ร่างกายถูกกระตุ้นท�าให้เกิดความรู้สึก

กระฉับกระเฉงมีชีวิตชีวาที่จะตอบสนองต่อสิ่งเร้า เกิดขึ้นจากสภาวะทางอารมณ์จากส่ิงกระตุ้นทั้งจากภายในและภายนอก ซ่ึงเช่นเดียวกัน

กบัแรงจงูใจในการเดนิทางท่องเท่ียว โดยเมือ่นกัท่องเทีย่วมคีวามต้องการอยากพกัผ่อนหรอืเปลีย่นบรรยายกาศในการท�างาน ส่ิงเหล่งน้ีกเ็ป็น

แรงผลกัดันที่เกิดขึน้ภายในตัวนกัทอ่งเที่ยว และแหล่งท่องเที่ยวเปน็ตัวดึงดดูอีกปัจจัยหนึ่งที่ท�าให้นักท่องเทีย่วมคีวามต้องการอยากเดินทาง

ท่องเที่ยว เนื่องจากนักท่องเที่ยวเห็นสิ่งเร้าที่เป็นแหล่งท่องเที่ยว ดังนั้นเมื่อสองปัจจัย ทั้งปัจจัยผลักดันและปัจจัยดึงดูดมาสัมพันธ์กันจึงเกิด

การเดินทางท่องเทีย่ว ขณะเดยีวกันมคีวามสอดคล้อง ศภุลกัษณ์ ตรสีวุรรณ (2555) และ สชุาดา สขุบ�ารงุศิลป์ (2553) ทีไ่ด้นยิามความหมาย

แรงจูงใจว่าคือสิ่งที่อยู่ภายในตัวบุคคล เป็นแรงขับและเป็นพลังของแต่ละคนที่เกิดการกระท�าอย่างใดอย่างหนึ่งจนส�าเร็จโดยมีกระบวนการ

เกิดจากการท่ีมนุษย์ทุกคนมีความคาดหวัง ความต้องการ (Needs) และเป้าหมายในชีวิต ท�าให้เกิดแรงขับ (Drive) เพ่ือน�าไปสู่เป้าหมาย 

(Goals) เพราะฉะนั้นแรงจูงใจจึงมีอิทธิพลในการกระตุ้นให้บุคคล แสดงพฤติกรรมออกมาทิศทางใดทิศทางหนึ่ง และรักษาพฤติกรรมนั้นไว้

เพื่อให้ตนเองนั้นได้สิ่งที่คาดหวัง หรือต้องการ 

ข้อเสนอแนะกำรวิจัย

1.  ด้านการพัฒนาการบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยวห้าแยกน�้าพุ โดยหน่วยงานที่มีส่วนเกี่ยวข้องควรมีการจัดต้ังกลุ่มหรือคณะ

ท�างานด้านการท่องเที่ยวเพื่อรับผิดชอบและดูแลในเรื่องของการจัดการโครงสร้างพื้นฐาน และการควบคุมคุณภาพมาตรฐานของสินค้าที่น�า

มาขายบริเวณห้าแยกน�้าพุ เพื่อให้นักท่องเที่ยวเกิดความประทับใจและได้รับประสบการณ์จากการท่องเที่ยวมากที่สุด

2.  ด้านการพัฒนาการท่องเที่ยว โดยหน่วยงานที่มีส่วนเกี่ยวข้องควรมีการฟื้นฟูโครงสร้างอาคารเก่าและการพัฒนาระบบข้อมูล

ด้านสถาปัตยกรรมของย่านการค้าเมืองเก่า เพื่อจัดเป็นข้อมูลพื้นฐานในการพัฒนาการท่องเที่ยวที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

3.  ด้านการจัดกิจกรรมการท่องเที่ยว โดยหน่วยงานที่มีส่วนเกี่ยวข้องควรมีการจัดท�าเส้นทางการท่องเที่ยวภายในห้าแยกน�้าพุ

โดยเชื่อมโยงกับแหล่งท่องเที่ยวอื่นที่เป็นเอกลักษณ์ของจังหวัดอุดรธานีเพื่อเป็นการพัฒนากิจกรรมที่หลากหลายรูปแบบและสามารถตอบ

สนองความต้องการของนักท่องเที่ยวได้ดียิ่งขึ้น

4. ด้านการประชาสัมพันธ์และการสื่อความหมายภายในแหล่งท่องเที่ยว โดยหน่วยงานที่มีส่วนเกี่ยวข้องควรมีการจัดท�าป้ายสื่อ

ความหมายภายในแหล่งท่องเท่ียวเพื่อให้นักท่องเท่ียวได้ศึกษาเรื่องราวประวัติความเป็นมาของพื้นที่ และเกิดความรู้คุณค่าซาบซ้ึงถึง

ประวัติศาสตร์ในอดีต อีกท้ังควรมีการจัดท�าช่องทางการประชาสัมพันธ์กิจกรรมการท่องเที่ยวผ่านช่องทางออนไลน์ และออฟไลน์ อาทิ 

Facebook fan page, Line Officine, Instagram โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ และคู่มือด้านการท่องเที่ยว เป็นต้น 
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ศักยภำพในกำรจัดกำรภูมิปัญญำท้องถิ่นสู่กำรท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม

กรณีศึกษำ ชุมชนต�ำบลท่ำม่วง อ�ำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด

The Potential For Management Local Wisdom For Cultural Tourism, 

A Case Study Of Tumbon Thamoung Community, Amper Selaphum, Roi Et

รุ่งอรุณ ศุภกฤตอนันต์1, เกรียงไกร กันแก้ว2 และ รุ่งวิทย์ ตรีกุล3

Roongaroon Suprakritanan1, Kriangkrai Gunkaew2 and Rungwit Treekun3

คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

บทคัดย่อ

การวิจัยในครั้งน้ีมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาศักยภาพในการจัดการภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่การท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมของชุมชนต�าบล

ท่าม่วง อ�าเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด และศึกษาแนวทางการพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นให้มีจุดเด่นด้านการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม  

โดยใช้แบบสอบถามในการรวบรวมข้อมลูจากกลุม่ตวัอย่าง 369 คน และการสัมภาษณ์เชงิลกึ จานวน 10 คน สถติพิืน้ฐานทีใ่ช้ในการวเิคราะห์ 

ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ค่าร้อยละ และ ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัย พบว่า ศักยภาพในการจัดการภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่การท่องเที่ยวเชิง

วฒันธรรม ประชากรในชมุชนมคีวามเหน็อยูใ่นระดบัมาก โดยเรยีงลาดบัจากมากไปน้อย 3 ด้าน ได้แก่ ด้านเอกลกัษณ์ทางวฒันธรรมในชุมชน 

( = 4.49) ด้านการจัดการของชุมชน ( = 4.25) และด้านการบริการเพื่อรองรับนักท่องเที่ยว ( = 3.81)

แนวทางการพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นให้มีจุดเด่นด้านการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม การจัดการแหล่งท่องเที่ยวให้น่าสนใจเพื่อให้

สามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวต่างถ่ินให้มากขึ้น การผลิตสินค้าท้องถิ่นให้ดูแปลกใหม่โดยนาของเดิมที่มีอยู่มาพัฒนาต่อยอดอย่างสร้างสรรค์ 

เทคนิคการบริการและการต้อนรับนักท่องเที่ยวให้นักท่องเที่ยวเกิดความประทับใจอย่างแท้จริง รวมถึงการจัดการสถานที่เพื่อการรองรับนัก

ท่องเที่ยวให้พร้อม ทั้งสถานที่พักแรม สถานที่จอดรถ และสิ่งอ�านวยความสะดวกพื้นฐานอื่นๆ

ค�ำส�ำคัญ: ศักยภาพของชุมชน, การจัดการ, ภูมิปัญญาท้องถิ่น, การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม

Abstract

The purpose of this research were (1) to study the potential for management local wisdom for cultural  

tourism a case study of tumbon thamoung community, amper selaphum, roi et. and (2) to study on guideline to  

develop the local wisdom and make the cultural tourism stand out. The samples of this research were 369 local 

people and in-depth interview with 10 people. All data of those people were collected by questionnaires, and  

analyzed by basic statistics (average, percentage and standard deviation). Result of the research were as follows: The 

research result showed that the local people had positive opinion towards the potential for management local wisdom 

for cultural tourism, which could be arranged in descending orders with 3 topics; cultural identity of the community 

( = 4.49), community management ( = 4.25) and services to support tourists ( = 3.81).

In addition, the tourists also had positive opinion, which could be arranged in descending order with 3 topics; 

cultural identity of the community ( = 4.22), services to support tourists ( = 3.76) and facilities ( = 3.92).

The research result about guideline to develop local wisdom and make the cultural tourism stand out showed 

that there were 4 items to develop for target achievement; (1) manage tourist attraction to be more attractive in order 

to attract more nonlocal tourists (2) improve the existing local products to be more creative and innovative (3) impress 

tourists with hearty service and hospitality (4) manage the place such as accommodation, parking and other basic  

facilities, to be ready for accommodating tourists.

Keyword: Potential of Community, Management, Local Wisdom, Cultural Tourism
1 สาขาวิชานวัตกรรมการบริการและการท่องเที่ยว, คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี, มหาวิทยลัยราชภัฏร้อยเอ็ด, Email roongaroon.baac@reru.ac.th
2 สาขาวิชานวัตกรรมการบริการและการท่องเที่ยว, คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี, มหาวิทยลัยราชภัฏร้อยเอ็ด, Email rungwit.baac@reru.ac.th
3 สาขาวิชาการตลาด, คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี, มหาวิทยลัยราชภัฏร้อยเอ็ด, Email Timekeng@hotmail.co.th



940

National Research Conference 2021: NRC 2021
“Business beyond the Pandemic”

21 สิงหาคม 2564

คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

บทน�ำ

การวจิยัเรือ่ง “ศกัยภาพในการจดัการภูมปัิญญาท้องถิน่สูก่ารท่องเทีย่วเชงิวฒันธรรม กรณศีกึษา ชมุชนต�าบลท่าม่วง อ�าเภอเสลภมูิ 

จังหวัดร้อยเอ็ด” มีความเป็นมาและความสาคัญของปัญหา รวมถึงวัตถุประสงค์การด�าเนินงาน ดังนี้

ควำมเป็นมำและคำมสำคัญของปัญหำ

อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวมีบทบาทสาคัญต่อเศรษฐกิจและสังคมในประเทศไทยเนื่องจากการท่องเที่ยวก่อให้เกิดรายได้เป็นเงิน

ตราต่างประเทศเข้าประเทศเป็นจานวนมากอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว มีการกระจายรายได้ไปสู่ส่วนภูมิภาคทาให้เศรษฐกิจมีการขยายตัว

เกิดแรงกระตุ้นการลงทุนในรูปแบบต่างๆ เพื่อผลิตสินค้าและบริการ เช่น ธุรกิจที่พักแรมธุรกิจร้านอ�าหารและความบันเทิง ธุรกิจคมนาคม

ขนส่ง ธุรกิจนาเที่ยวและมัคคุเทศก์ และธุรกิจจาหน่ายสินค้าท่ีระลึกรวมไปถึงการให้บริการด้านส่ิงอ�านวยความสะดวกต่างๆ แผนพัฒนา

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555 - 2559) ได้กาหนดประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาคนสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต

อย่างยัง่ยนื โดยกล่าวถงึ การพฒันาประเทศสูค่วามสมดลุและยัง่ยนืจะต้องให้ความสาคญักบัการเสรมิสร้างทนุของประเทศทีม่อียูใ่ห้เข้มแขง็

และมพีลังเพียงพอในการขบัเคลือ่นกระบวนการพฒันาประเทศ โดยเฉพาะการพฒันาคนหรอืทนุมนษุย์ให้เข้มแขง็ พร้อมรบัการเปลีย่นแปลง

โลกในยุคศตวรรษที่ ๒๑ การยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวทางในการด�าเนินชีวิต บนหลักการพื้นฐานสาคัญที่คนไทยต้องมี

ความรู้ ใฝ่เรียนรู้ ตัดสินใจด้วยความระมัดระวัง มีสานึกในศีลธรรมและจริยธรรม ด�าเนินชีวิต ด้วยความเพียร อดทน มีสติใช้ปัญญา จะนาไป

สู่ความพอประมาณ ความมีเหตุผล และการมีภูมิคุ้มกันต่อ ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลง สามารถด�าเนินชีวิตอย่างสมดุลทุกด้าน เช่น  

ให้คนไทยตระหนักถึงคุณค่าวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย สร้างจิตสานึกที่ดี มีค่านิยมที่พึงประสงค์อยู่ร่วมกันด้วยความรัก ความสามัคคีบน

ความแตกต่างหลากหลายทางวฒันธรรม นาไปสูก่ารสร้างและพฒันานวตักรรมและผลิตภณัฑ์ทางวฒันธรรม ทีเ่ชือ่มต่อกบัเศรษฐกจิสร้างสรรค์

ของประเทศในอนาคต จากแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555 - 2559) ประเด็นยุทธศาสตร์ดังกล่าว มีความ

สอดคล้องกบัแผนพฒันาการท่องเทีย่วแห่งชาต ิพ.ศ. 2555 - 2559 ในยทุธศาสตร์ที ่2 การพฒันาและฟ้ืนฟแูหล่งท่องเทีย่วให้เกดิความยัง่ยนื

ที่ให้ความสาคัญกับการพัฒนาการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งท่องเท่ียวอย่างมีทิศทาง ไม่ทาลายทรัพยากรธรรมชาติ วัฒนธรรม  

และเอกลักษณ์ของชาติ โดยคานึงถึงขีดความสามารถในการรองรับของแหล่งท่องเที่ยว เพื่อป้องกันการใช้ประโยชน์มากเกินไป

จังหวัดร้อยเอ็ดเป็นแหล่งอ�ารยธรรมโบราณต้ังอยู่ตอนกลางของภาคอีสาน บริเวณลุ่มแม่น้าชี มีความเจริญรุ่งเรืองมากในยุค

ประวัติศาสตร์และมีความหลากหลายในแง่ของศาสนาและวัฒนธรรม อันเนื่องจากดินแดนแห่งนี้เคยตกอยู่ในอิทธิพลของอ�าณาจักรขอม

โบราณ จังหวัดร้อยเอ็ดมีผลิตผลิตภัณฑ์พื้นเมืองที่มีชื่อเสียง เช่น ผ้าทอพื้นเมือง เครื่องจักสาน ฯลฯ ค�าขวัญจังหวัดร้อยเอ็ดที่ใช้ในปัจจุบัน

คือ “สิบเอ็ดประตูเมืองงาม เรืองนามพระสูงใหญ่ ผ้าไหมสาเกตุ บุญผะเหวดประเพณี มหาเจดีย์ชัยมงคล งามหน้ายลบึงพลาญชัย เขตกว้าง

ไกลทุ่งกุลา โลกลือชาข้าวหอมมะลิ” (การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย, 2559) ชุมชนถือได้ว่ามีบทบาทสาคัญอย่างยิ่งในการเป็นส่วนหนึ่งของ

กิจกรรมท่องเที่ยว การส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นให้เป็นจุดขายด้านการท่องเที่ยวจึงเป็นสิ่งที่ควรสนับสนุน ชุมชนที่มีการบริหารจัดการด้าน

การท่องเที่ยวโดยชุมชนของจังหวัดร้อยเอ็ด เช่น ชุมชนบ้านบุ่งเลิศ ต�าบลบุ่งเลิศ อ�าเภอเมยวดี, ชุมชนบ้านต�าหยวก ต�าบลทุ่งหลวง อ�าเภอ

สุวรรณภูมิ, ชุมชนบ้านหวายหลึม ต�าบลมะบ้า อ�าเภอทุ่งเขาหลวง, ชุมชนบ้านท่าม่วง ต�าบลท่าม่วง อ�าเภอเสลภูมิ และชุมชนบ้านหัวหนอง 

ต�าบลสีแก้ว อ�าเภอเมืองร้อยเอ็ด โดยชุมชนบ้านบ้านท่าม่วง ต�าบลท่าม่วง อ�าเภอเสลภูมิ เป็นหนึ่งในชุมชนที่มีความน่าสนใจ ทั้งในด้าน

ทรัพยากรการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น ดังนั้น ผู้วิจัยจึงต้องการศึกษาวิจัยเรื่อง “ศักยภาพในการจัดการภูมิปัญญาท้อง

ถิ่นเพื่อการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม กรณีศึกษา ชุมชนต�าบลท่าม่วง อ�าเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด” ซึ่งนอกจากจะเป็นการสนับสนุนการ 

ท่องเที่ยววิถีไทยแล้วยังเป็นการอนุรักษ์ไว้ซึ่งภูมิปัญญาท้องถิ่นที่มีการสืบทอดกันมาอย่างยาวนาน เป็นการนาเอ�าวิถีการด�าเนินชีวิต  

ศิลปะ วัฒนธรรม และประเพณีของคนไทยมาสร้างมูลค่าเพิ่มจนกลายเป็นสินทรัพย์ทางปัญญาที่สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจการบริการสินค้า

รวมไปถึงการสร้างรายได้ให้ประเทศไทยได้อย่างยั่งยืน

วัตถุประสงค์

1. เพื่อศึกษาศักยภาพในการจัดการภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของชุมชนต�าบลท่าม่วง อ�าเภอเสลภูมิ  

จังหวัดร้อยเอ็ด

2. เพื่อศึกษาแนวทางการพัฒนาภูมิปัญญาท้องถ่ินให้มีจุดเด่นด้านการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของชุมชนต�าบลท่าม่วง 

อ�าเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด
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1. ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง

 ประชากร ได้แก่ ประชากรในชุมชนต�าบลท่าม่วง อ�าเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด จานวน 4,673 คน (ชาย 2,416 คน 

หญิง 2,257 คน) ข้อมูล ณ วันที่ 14 เดือน กรกฎาคม 2560 (ฐานข้อมูลประชากรเทศบาลต�าบลท่าม่วง, 2560) ผู้วิจัยได้ใช้การกาหนดขนาด

กลุ่มตัวอย่างของการคานวณจากสูตรของ Taro Yamane (ธานินทร์ ศิลป์จารุ, 2560) เมื่อคานวณขนาดของกลุ่มตัวอย่างแล้ว ผู้วิจัยได้สุ่ม

ตัวอย่างแบบโควต�า (Quota Sampling) จานวน 369 คน ผู้วิจัยได้ใช้การกาหนดขนาดกลุ่มตัวอย่าง โดยวิธีการเลือกตัวอย่างแบบเอกพันธ์ 

(Homogeneous Sampling) (ประไพพิมพ์ สุธีวสินนนท์ และประสพชัย พสุนนท์, 2559) จานวน 10 คน ได้แก่ ผู้นาชุมชน ปราญช์ชาวบ้าน 

กลุ่มอ�าชีพ ตัวแทนเทศบาลต�าบลท่าม่วง นักเรียน ตัวแทนวัด และประชาชนทั่วไป

2. เครื่องมือที่ใช้ในกำรวิจัย

 เครื่องมือที่ใช้เป็นแบบสอบถาม (Questionnaire) ใช้ในการเก็บข้อมูลเชิงปริมาณมีลักษณะของคาถามปลายปิด และคาถาม

ปลายเปิด โดยมีเกณฑ์การให้คะแนนคาตอบ จานวน 5 ระดับ ต�ามมาตราส่วนประเมินค่า (Rating Scale) โดยแบ่งเนื้อหาออกเป็น 3 ส่วน 

ดงันี ้ส่วนที ่1 ข้อมลูทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม (เพศ อ�าย ุระดบัการศกึษา สถานภาพ อ�าชพี รายได้เฉลีย่ต่อเดอืน และต�าแหน่งในชมุชน) 

ส่วนที่ 2 ความคิดเห็นเก่ียวกับศักยภาพในการจัดการภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของชุมชนบ้านท่าม่วง ต�าบลท่าม่วง 

อ�าเภอเสลภมู ิจงัหวดัร้อยเอด็ และ ส่วนที ่3 เป็นแบบสอบถามปลายเปิดเกีย่วกบัข้อเสนอแนะอืน่ๆ เกีย่วกบัชมุชนต�าบลท่าม่วง อ�าเภอเสลภมูิ 

จังหวัดร้อยเอ็ด

3. กำรเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้ศึกษาได้ด�าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อการวิจัยต�ามขั้นตอนดังนี้

แหล่งข้อมลูได้มาจากการเกบ็รวบรวมข้อมลูจากการลงพืน้ทีภ่าคสนาม คือ การแจกแบบสอบถามไปยงักลุ่มคนในพืน้ทีช่มุชนต�าบล

ท่าม่วง อ�าเภอ เสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด โดยแจกแบบสอบถามให้กับประชาชนจานวน 369 คน และการจัดทาการ การสัมภาษณ์เชิงลึก 

จานวน 10 คน ซึ่งเป็นการประชุม พูดคุย ซักถาม เพื่อแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะในเรื่องศักยภาพและความพร้อมของชุมชนในการ

รองรับนักท่องเท่ียวแบบโฮมสเตย์ ผู้วิจัยด�าเนินการตรวจสอบความถูกต้องและสมบูรณ์ของแบบสอบถามก่อนนาไปวิเคราะห์ นาผลการ

วิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณท่ีได้จากการแปรผล มาอธิบายให้เห็นถึงศักยภาพของชุมชนในการจัดการภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่การท่องเที่ยวเชิง

วัฒนธรรม กรณีศึกษา ชุมชนต�าบลท่าม่วง อ�าเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด

4. กำรวิเครำะห์ข้อมูล

 4.1 การวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม สถิติที่ใช้เชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ได้แก่ การแจกแจง

ความถี่ (Frequency) และค่าร้อยละ (Percentage)

 4.2  การวเิคราะห์ความคดิเหน็เกีย่วกบัศกัยภาพในการจดัการภมูปัิญญาท้องถิน่สูก่ารท่องเทีย่วเชงิวัฒนธรรมของชมุชนบ้าน

ท่าม่วง ต�าบลท่าม่วง อ�าเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด โดยใช้สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ได้แก่ ค่าเฉลี่ย (Mean) และ  

ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ค่าเฉลี่ยของคาตอบในแบบสอบถาม พิจารณาต�ามเกณฑ์ในการประเมินด้วยการหาความ

กว้างของอันตรภาคชั้น (จันทร์แรม เรือนแป้น, 2561) ดังนี้

  ค่าคะแนนเฉลี่ย 1.00 - 1.50 หมายถึง เห็นด้วยน้อยที่สุด

  ค่าคะแนนเฉลี่ย 1.51 - 2.50 หมายถึง เห็นด้วยน้อย

  ค่าคะแนนเฉลี่ย 2.51 - 3.50 หมายถึง เห็นด้วยปานกลาง

  ค่าคะแนนเฉลี่ย 3.51 - 4.50 หมายถึง เห็นด้วยมาก

  ค่าคะแนนเฉลี่ย 4.51 - 5.00 หมายถึง เห็นด้วยมากที่สุด

 4.3  ข้อมลูเชงิคณุภาพ วเิคราะห์เนือ้หาจากแบบสอบถามและการประชมุกลุม่ย่อย เพือ่สรปุประเดน็ด้านศกัยภาพของชมุชน

ในการจัดการภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม โดยใช้การวิเคราะห์เชิงพรรณนา
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ผลกำรด�ำเนินงำน/ผลกำรวิจัย

ตำรำงที่ 1  ความคดิเหน็เก่ียวกบัศกัยภาพในการจดัการภูมปัิญญาท้องถิน่สู่การท่องเทีย่วเชงิวฒันธรรมโดยรวมและเป็นรายด้าน กรณศึีกษา 

ประชาชนในชุมชนต�าบลท่าม่วง อ�าเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด
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   แหล่งข้อมูลได้มาจากการเก็บรวบรวมข้อมูลจากการลงพื้นที่ภาคสนาม คือ การแจกแบบสอบถามไปยังกลุ่มคน
ในพื้นที่ชุมชนต าบลท่าม่วง อ าเภอ เสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด โดยแจกแบบสอบถามให้กับประชาชนจ านวน 369 คน และการ
จัดท าการ การสัมภาษณ์เชิงลึก จ านวน 10 คน ซึ่งเป็นการประชุม พูดคุย ซักถาม เพื่อแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะใน
เรื่องศักยภาพและความพร้อมของชุมชนในการรองรับนักท่องเที่ยวแบบโฮมสเตย์ ผู้วิจัยด าเนินการตรวจสอบความถูกต้องและ
สมบูรณ์ของแบบสอบถามก่อนน าไปวิเคราะห์ น าผลการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณที่ได้จากการแปรผล มาอธิบายให้เห็นถึงศักยภาพ
ของชุมชนในการจัดการภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม กรณีศึกษา ชุมชนต าบลท่าม่วง อ าเภอเสลภูมิ  จังหวัด
ร้อยเอ็ด 
 3.4 การวิเคราะห์ข้อมูล 
   3.4.1 การวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม สถิติที่ใช้เชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ได้แก่ 
การแจกแจงความถี่ (Frequency) และค่าร้อยละ (Percentage) 
   3.4.2 การวิเคราะห์ความคิดเห็นเกี่ยวกับศักยภาพในการจัดการภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
ของชุมชนบ้านท่าม่วง ต าบลท่าม่วง อ าเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด โดยใช้สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ได้แก่ 
ค่าเฉลี่ย (Mean) และ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ค่าเฉลี่ยของค าตอบในแบบสอบถาม พิจารณาตาม
เกณฑ์ในการประเมินด้วยการหาความกว้างของอันตรภาคชั้น (จันทร์แรม เรือนแป้น, 2561) ดังนี ้
       ค่าคะแนนเฉลี่ย 1.00 - 1.50 หมายถึง เห็นด้วยน้อยที่สุด 
 ค่าคะแนนเฉลี่ย 1.51 - 2.50 หมายถึง เห็นด้วยน้อย 
 ค่าคะแนนเฉลี่ย 2.51 - 3.50 หมายถึง เห็นด้วยปานกลาง 
 ค่าคะแนนเฉลี่ย 3.51 - 4.50 หมายถึง เห็นด้วยมาก 
 ค่าคะแนนเฉลี่ย 4.51 - 5.00 หมายถึง เห็นด้วยมากท่ีสุด 
  3.4.3 ข้อมูลเชิงคุณภาพ วิเคราะห์เนื้อหาจากแบบสอบถามและการประชุมกลุ่มย่อย เพื่อสรุปประเด็นด้านศักยภาพ
ของชุมชนในการจัดการภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม โดยใช้การวิเคราะห์เชิงพรรณนา
 

4. ผลการด าเนินงาน/ผลการวิจัย  
ตารางที่ 1 ความคิดเห็นเกี่ยวกับศกัยภาพในการจัดการภมูิปัญญาทอ้งถิ่นสู่การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 
โดยรวมและเป็นรายด้าน กรณีศึกษา ประชาชนในชุมชนตำบลท่ามว่ง อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด 

ศักยภาพในการจัดการภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่การท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม �̅�𝑥 S.D. แปลผล 
1. ด้านเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมในชุมชน  4.49 0.44 มาก 
2. ด้านการบริการเพือ่รองรับนักท่องเที่ยว   3.81 0.71 มาก 
3. ด้านสิ่งอำนวยความสะดวกในชุมชน   3.71 0.64 มาก 
4. ด้านการจัดการของชุมชน   4.25 0.64 มาก 

โดยรวม 4.06 0.45 มาก 
 

5. อภิปรายผล สรุปและข้อเสนอแนะ   
ประชาชนในชุมชนต าบลท่าม่วง อ าเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด  มีความคิดเห็นด้วย เกี่ยวกับด้านเอกลักษณ์ทาง

วัฒนธรรมในชุมชน อยู่ในระดับมาก ด้วยชุมชนเองมีศาสนสถานเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจที่เข้มแข็ง มีพระครูสีลสาราภรณ์ 
(หลวงปู่สมสิทธิ ์ รกฺขิตสีโล) เจ้าอาวาสวัดป่าสักดาราม ต าบลท่าม่วง อ าเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด เป็นที่เคารพบูชาของ
พุทธศาสนิกชนทั้งคนไทยและพี่น้องทาง สปป.ลาว แวะเวียนมากราบไหว้ขอพรอย่างต่อเนื่อง ดังนั้น การด าเนินกิจกรรมของ

อภิปรำยผล สรุปและข้อเสนอแนะ

ประชาชนในชมุชนต�าบลท่าม่วง อ�าเภอเสลภมู ิจงัหวดัร้อยเอด็ มคีวามคดิเหน็ด้วย เกีย่วกบัด้านเอกลกัษณ์ทางวฒันธรรมในชมุชน 

อยู่ในระดับมาก ด้วยชุมชนเองมีศาสนสถานเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจที่เข้มแข็ง มีพระครูสีลสาราภรณ์ (หลวงปู่สมสิทธิ์ รกฺขิตสีโล) เจ้าอ�าวา

สวัดป่าสกัด�าราม ต�าบลท่าม่วง อ�าเสลภมู ิจงัหวดัร้อยเอด็ เป็นทีเ่คารพบชูาของพทุธศาสนกิชนทัง้คนไทยและพีน้่องทาง สปป.ลาว แวะเวยีน

มากราบไหว้ขอพรอย่างต่อเนือ่ง ดังนัน้ การด�าเนนิกจิกรรมของชมุชนจึงเป็นกจิกรรมทีเ่กีย่วข้องกบัศาสนาทัง้สิน้ ซึง่สอดคล้องกบั พรรณเพญ็ 

วัฒนมงคลลาภ (2560) ได้ศึกษาแนวทางในการพัฒนาชุมชนในเขต อ�าเภอเมืองแพร่ ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมอย่างยั่งยืน

ผลจากการศกึษา พบว่า แนวทางในการพฒันาชมุชนในเขตอ�าเภอเมอืงแพร่ ให้เป็นแหล่งท่องเทีย่วทางวัฒนธรรมอย่างยัง่ยนื ควรพฒันาด้าน

กิจกรรมการท่องเที่ยวในเชิงการอนุรักษ์วัฒนธรรมเพื่อให้มีการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีที่ดีงามไว้ เส้นทางวัฒนธรรมอย่างยั่งยืน 3 เส้น

ทาง คือ วัดศรีชุมถึงวัดสระบ่อแก้ว วัดศรีชุมถึงวัดหลวง และวัดจอมสวรรค์ถึงพิพิธภัณฑ์เสรีไทย ทรัพยากรการท่องเที่ยวที่สามารถพัฒนา

เป็นแหล่งท่องเทีย่วทางวฒันธรรมอย่างยัง่ยนืในเขตอ�าเภอเมอืงแพร่ จงัหวดัแพร่ ได้แก่ การทาผ้าหม้อฮ่อมของชมุชนทุง่โฮ้ง โดยนาสิง่ท่ีมอียู่

ในชุมชนนั้นทาเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมอย่างยั่งยืนได้ ประชาชนในชุมชนต�าบลท่าม่วง อ�าเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด มีความคิด

เห็นด้วยเกี่ยวกับด้านสิ่งอ�านวยความสะดวกในชุมชน อยู่ในระดับมาก เนื่องจากชุมชนได้รับการพัฒนาให้เป็นหมู่บ้าน OTOP นวัตวิถี 

ชุมชนจึงตื่นตัวในการพัฒนาชุมชนให้มีความน่าสนใจ มีการสื่อความหมายเชิงสัญลักษณ์ที่ชัดเจน และเป็นระเบียบมากขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับ 

บรรจง อปูแก้ว (2559) ได้ศกึษา การอนรัุกษ์พนัธุก์รรมพฤกษศาสตร์พืน้บ้านและภมูปัิญญาการใช้ประโยชน์จากความหลากหลายทางชวีภาพ

ของพชืสมนุไพรของ ต�าบลไหล่น่าน อ�าเภอเวยีงสา จงัหวดัน่าน พบว่า มเีจ้าหน้าทีใ่ห้ข้อมลูและประชาสมัพนัธ์แหล่งท่องเทีย่วในเขตเทศบาล

เมืองน่าน และมีการให้บริการในรูปของสื่อต่างๆ เช่น แผ่นพับ หนังสือท่องเที่ยวเทศบาลเมืองน่าน และสอดคล้องกับ บุญเลิศ จิตตั้งวัฒนา 

และเพ็ญศิริ ศรีคาภา (2557) ได้กล่าวว่า ทรัพยากรท่องเที่ยวต้องมีเส้นทางขนส่งเข้าถึง (Accessibility) เป็นองค์ประกอบที่สาคัญของ

ทรัพยากรการท่องเที่ยวท่ีต้องมีเส้นทางหรือเครือข่ายคมนาคมขนส่งที่สามารถเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยวนั้นตลอดจนสามารถติดต่อเชื่อมโยงกัน

ระหว่างทรัพยากรการท่องเที่ยวหนึ่งกับอีกทรัพยากรการท่องเที่ยวหนึ่งที่อยู่บริเวณใกล้เคียง ประชาชนในชุมชนต�าบลท่าม่วง อ�าเภอเสลภูมิ 

จังหวัดร้อยเอ็ด มีความคิดเห็นด้วย เก่ียวกับด้านการจัดการของชุมชน อยู่ในระดับมาก ด้วยชุมชนมีผู้นาที่เข้มแข็ง ทาให้การวางแผน

การประสานงานต่างๆ กบับุคลากรในชมุชนเป็นไปอย่างคล่องตวั และร่วมมอืร่วมใจกนัในการพัฒนาชุมชน ซึง่สอดคล้องกับ นาตยา เกตสุมบรูณ์

และวันทนา เนาว์วัน (2562) ได้ศึกษา ศักยภาพด้านการท่องเที่ยวเพื่อการพัฒนาหมู่บ้านท่องเที่ยวหมู่บ้านหนองสรวง ต�าบลกระแซง 

อ�าเภอบางไทร จงัหวดัพระนครศรอียธุยา พบว่า ศกัยภาพด้านการท่องเทีย่ว ม ีอตัลักษณ์เป็นหมูบ้่านท่องเทีย่วเชงินเิวศ มส่ิีงดงึดดูใจทีส่าคญั 

คอื รปูแบบวถิชีวีติรมิน้าและเกษตรกรรม การด�าเนนิชวีติแบบเศรษฐกิจพอเพยีง มกีจิกรรมฐานการเรยีนรู ้และมแีนวทางการส่งเสรมิและพฒันา

การท่องเทีย่วให้ยัง่ยนื มทีัง้หมด 3 ด้าน 1) ด้านแหล่งท่องเทีย่ว 2) ด้านความพร้อมทางการท่องเทีย่ว และ 3) ด้านการพฒันาตลาดท่องเท่ียว

ข้อมูลจำกกำรสัมภำษณ์

1.  ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการภูมิปัญญาท้องถิ่น ชุมชนมีกิจกรรมที่แสดงถึงความเป็นท้องถิ่นเดิมที่มีกิจกรรมสืบทอดกันมา

จากบรรพบุรุษ เป็นความสามารถพิเศษของแต่ละบุคคลท่ีไม่เหมือนกัน เช่น ความสามารถในการจักสาน หมอยาสมุนไพร หมอนวดแผน

โบราณ การทาอ�าหารพื้นถิ่น ขนมไทย เป็นความเข้าใจท่ีสะท้อนความเป็นชุมชน ซึ่งสอดคล้องกับ เถกิงศักดิ์ ชัยชาญ (2556) ได้ศึกษา

การพฒันาคณุภาพการท่องเทีย่วเชงินเิวศในภาคตะวนัออกเฉียงเหนอื พบว่า ระดบัความพงึพอใจของนกัท่องเทีย่วต่อตวัแปรด้านอ�าหารและ



943

National Research Conference 2021: NRC 2021
“Business beyond the Pandemic”

21 สิงหาคม 2564

คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

งานฝีมอืท้องถิน่ มค่ีาเฉล่ียอยู่ในระดบัปานกลาง โดยด้านการจดัพืน้ทีเ่ฉพาะเพือ่ให้บรกิารด้านอ�าหาร เครือ่งดืม่ และของทีร่ะลกึแก่นักท่องเทีย่ว 

รองลงมา คือ ประเด็นด้านร้านอ�าหารและเคร่ืองดื่มในแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศมีความสะอ�าดและถูกสุขอนามัย และด้านการให้โอกาสคน 

ในชุมชนเข้ามาขายของที่ระลึกที่เป็นเอกลักษณ์ของชุมชน ต�ามลาดับ และสอดคล้องกับ หอมหวล บัวระภา (ม.ป.ป.) ได้ศึกษา ภูมิปัญญา

ท้องถิ่นในการจัดการวัฒนธรรมของชาวอีสาน: กรณีศึกษาบุญผะเหวด พบว่า การจัดการงานประเพณีบุญผะเหวดอีสานในปัจจุบันสามารถ

แบ่งได้ 3 ขั้นตอนคือ 1. ขั้นตอนเตรียมงานบุญผะเหวด 2. ขั้นตอนอัญเชิญพระอุปคุตและแห่ผ้าผะเหวด 3. ขั้นตอนเทศน์มหาชาติและแห่

กันหลอน การจัดการบุญผะเหวดมีการเปลี่ยนแปลงทั้งในด้านวัสดุอุปกรณ์และวิธีการเพื่อให้เข้ากับสภาวะการปัจจุบัน โดยมีการใช้วัสดุจาก

ธรรมชาติดั้งเดิมมีการปรับใช้และมีการผสมผสานวัสดุธรรมชาติกับวัสดุสมัยใหม่ร่วมกัน

2.  ความเข้าใจเกี่ยวกับการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม มีผู้คนเดินทางมาท่องเที่ยวยังสถานที่ที่มีวัฒนธรรมที่เก่าแก่ มีโบราณสถาน 

เช่น วัดป่าสักด�าราม มีโบราณวัตถุ มีของคู่บ้านคู่เมืองที่สืบทอดต่อกันมานับร้อยปี เนื่องจากชุมชนบ้านท่าม่วง ต�าบลท่าม่วง อ�าเภอเสลภูมิ 

จังหวัดร้อยเอ็ด เป็นชุมชนที่มีความเข้มแข็งในการปฏิบัติกิจกรรมทางศาสนา จึงทาให้นึกถึงวัด ศิลปะภายในวัดที่มีทั้งแบบดั้งเดิม และสร้าง

ขึ้นมาใหม่ ซึ่งสอดคล้องกับ สุพัตรา คงขา และนรินทร์ สังข์รักษา (2558) ได้ศึกษา การพัฒนารูปแบบการจัดการความรู้ภูมิปัญญาพื้นบ้าน

หนังตะลุง ผลการวิจัย พบว่า คณะหนังตะลุงมีความต้องการจาเป็นในด้านการแสวงหาความรู้และด้านการจัดเก็บความรู้เป็นขั้นตอนท่ีมี

ปัญหามากที่สุดและยังเป็นลาดับความสาคัญของความต้องการจาเป็นสูงสุด ส่วนคุณค่าของหนังตะลุงจาแนกออกเป็น 2 ด้านหลักคือด้าน

การพัฒนาบุคคล และด้านการพัฒนาสังคม

3.  ชมุชนมศีกัยภาพด้านการจดัการภมูปัิญญาท้องถิน่สูก่ารท่องเทีย่วเชงิวฒันธรรม ชมุชนมศีกัยภาพเพยีงพอ เนือ่งจากมบีคุลากร

ของชุมชนที่มีความรู้ ความสามารถในการนาภูมิปัญญามาใช้ในการพัฒนาชุมชน ทั้งการรักษาเอกลักษณ์ดั้งเดิม การอนุรักษ์วัตถุโบราณ 

การจัดให้ชมุชนเป็นแหล่งเรยีนรูแ้ก่นกัเรยีน นกัศกึษา การบนัทกึข้อมลูประวตัคิวามเป็นมาให้เป็นหลกัฐานทีจ่บัต้องได้ เช่น การบนัทกึข้อมลู

ภาษาไทน้อย ซึ่งเป็นภาษาถิ่นเดิมของชุมชน การจัดตั้งกลุ่มภูมิปัญญาสู่ผลิตภัณฑ์ชุมชนเพื่อการจาหน่าย เช่น กลุ่มทอผ้าไหม กลุ่มเพาะเห็ด 

กลุ่มผลิตเครื่องจักสาน รวมถึงการจัดงานประเพณีประจาปีอย่างต่อเนื่อง โดยคนในชุมชนมีส่วนร่วมทุกขั้นตอน จะเห็นได้ว่าชุมชนให้ความ

ร่วมมือในการอนุรักษ์วัฒนธรรมของท้องถิ่นให้คงไว้ได้เป็นอย่างดี ซึ่งสอดคล้องกับวลัยลักษณ์ ไขแสง และคณะ (2554) ได้ศึกษา การศึกษา

ภูมิปัญญาชาวบ้านด้านหัตถกรรมการทาผ้าไหมชุมชนบ้านครัวเหนือเขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร พบว่า ลักษณะบุคคลในสังคม ประชากร

ส่วนใหญ่อยู่ในช่วงวัยทางาน ประกอบอ�าชีพค้าขาย โดยสมัยก่อนจะประกอบอ�าชีพประมง และการทอผ้าไหม ซ่ึงการทอผ้าไหมนั้นทาให้

ชมุชนบ้านครวัเหนอืมชีือ่เสียงมาก และสร้างรายได้แก่ชุมชนได้มาก วถิชีวีติในชมุชนจะอ�าศยักนัในแบบเครอืญาตเิพราะพืน้เพของชาวชมุชน

บ้านครัวเหนือเป็นชาวจามซึ่งอพยพมา ประชากรในชุมชนนี้จะนับถือศาสนาอิสลาม และใช้ภาษาไทยในการสื่อสาร แต่ยังมีผู้สูงอ�ายุบางคน

ทีย่งัใช้ภาษาเขมรในการสือ่สารกนัอยู ่กระบวนการทาและการถ่ายทอดภูมิปัญญาชาวบ้านด้านหตัถกรรมการทาผ้าไหม ชมุชนบ้านครวัเหนอื 

พบว่า ชุมชนบ้านครัวเหนือซ่ึงเม่ือก่อนน้ันเป็นชาวจามที่ได้อพยพมาอ�าศัยอยู่ริมคลองแสนแสบ พวกเขามีภูมิปัญญาติดตัวมานั่นคือการทอ

ผ้าไหม ในตอนแรกจะทอเป็นผ้าโสร่ง ผ้าขาวม้า ส่งขายต�ามจังหวัดต่างๆ เมื่อมีนายห้างจิมทอมป์สัน มาเจอและเกิดความหลงใหลจึงมีข้อ

ตกลงระหว่างกนั แต่พอจมิทอมป์สนัหายตวัไปในประเทศมาเลเซยี ทาให้ชาวบ้านไม่มแีหล่งขายจงึเลกิอ�าชพีการทอผ้าไหมไป ทาให้ในปัจจบุนั

นี้เหลือเพียง 2 ครัวเรือนเท่านั้น ที่ยังสืบทอดภูมิปัญญานี้ไว้ มีการถ่ายทอดภูมิปัญญาจากรุ่นหนึ่งสู่อีกรุ่นหนึ่ง สมาชิกในครอบครัวจะเป็นผู้ที่

ได้รบัการถ่ายทอด ส่วนสมาชิกในชุมชนทีส่นใจกจ็ะมาเป็นลกูจ้าง จากนัน้กจ็ะมีการถ่ายทอดจากลกูจ้างทีม่คีวามชานาญสูล่กูจ้างทีย่งัใหม่อยู่ 

จึงทาให้พวกเราได้ศึกษาการทอผ้าไหมกลางกรุง ที่มีประวัติสืบต่อมาเนิ่นนานซึ่งมีคุณค่าทางมรดกวัฒนธรรมเป็นอย่างมาก

4.  ชุมชนได้รับการสนับสนุนช่วยเหลือจากภาครัฐบาล สถาบันทางการศึกษาเกี่ยวกับการจัดการภูมิปัญญาท้องถิ่น และการท่อง

เทีย่วเชิงวัฒนธรรมได้รบัการสนับสนุนจากนโยบายของรัฐบาลในการพัฒนาชุมชนด้านการผลิตสินคา้เชือ่มโยงการท่องเที่ยว เช่น ชุมชนท่อง

เที่ยว OTOP นวัตวิถี ส่วนสถานศึกษามีมหาวิทยาลัยมหาสารคามที่มาช่วยจัดทาฐานข้อมูลภาษาไทน้อย และมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 

ที่ลงพื้นที่อย่างต่อเนื่อง ช่วยพัฒนาด้านการจัดการภูมิปัญญาท้องถิ่น และถ่ายทอดความรู้ด้านการท่องเที่ยว ทั้งการท่องเที่ยวทางธรรมชาติ 

และวัฒนธรรม รวมถึงการมีส่วนร่วมในกิจกรรมประเพณีของชุมชนอย่างสม่าเสมอ ซึ่งสอดคล้องกับ กนกเกล้า แกล้วกล้า และคณะ (2559) 

ได้ศึกษา รูปแบบการบริหารจัดการการท่องเท่ียวของนครชัยบุรินทร์ พบว่า ในการบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยวของนครชัยบุรินทร ์

เพื่อพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน โดยส่งเสริมให้ชุมชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการกาหนดนโยบายและเป้าหมาย การรวบรวม สาเหตุของ

ปัญหา และวเิคราะห์แนวทางแก้ไขเพือ่พฒันาการท่องเทีย่วอย่างยัง่ยนื ซึง่ควรมกีารบรูณาการ ผูม้ส่ีวนเกีย่วข้องจากทกุภาคทกุส่วนเข้ามาระ

ดมสมองเพื่อหาทางเลือกที่เหมาะสมที่สุดนามาปฏิบัติการโดยเฉพาะในด้านการตลาดของการท่องเที่ยวของนครชัยบุรินทร์
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5.  ความต้องการให้ภาครัฐบาล สถาบันทางการศึกษาเข้ามามีส่วนช่วยเหลือชุมชน ช่วยเหลือด้านงบประมาณ เป็นผู้นาในการ

วางแผนการผลติผลติภณัฑ์ของชมุชน และให้มวีทิยากรประจ�าทีส่ามารถให้คาปรกึษาได้ตลอด เนือ่งจากชมุชนเองยงัต้องการพึง่พาหน่วยงาน

หลกัในการช่วยผลกัดนัการด�าเนนิงานให้บรรลุเป้าหมาย และยัง่ยนื หากมีหน่วยงานเข้ามาสนบัสนนุเป็นทีป่รกึษาได้ทุกโอกาสจะช่วยให้ชมุชน

สามารถบริหารจัดการชุมชนได้ดียิ่งขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับ กนกเกล้า แกล้วกล้า และคณะ (2559) ได้ศึกษา รูปแบบการบริหารจัดการการท่อง

เที่ยวของนครชัยบุรินทร์ พบว่า ด้านการเข้าถึงแหล่งท่องเท่ียวซึ่งจากการที่อุตสาหกรรม การท่องเที่ยวได้สร้างรายได้อย่างมหาศาลให้กับ

ประเทศไทย จึงทาให้รัฐบาลได้ให้ความสนใจและให้ความสาคัญกับการพัฒนาการท่องเที่ยวไทยในทุกๆ ด้าน อีกทั้งยังมีแนวโน้มการขยาย

ตัวของธุรกิจเพิ่มขึ้นโดยตลอด ทาให้มีการแข่งขันกันสูงในการพัฒนาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว ทั้งจะต้องพิจารณาถึงด้านความร่วมมือจาก

องค์การท้ังภาครัฐ และเอกชนหรือองค์การอิสระท่ีไม่หวังผลประโยชน์เชิงเศรษฐกิจ และการพัฒนาต้องเป็นเรื่องของการผสมผสานสินค้า

และบริการต่างชนิดกัน

6.  แนวทางการพัฒนาภูมิปัญญาท้องถ่ินให้มีจุดเด่นด้านการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม การจัดการแหล่งท่องเที่ยวให้น่าสนใจ  

เพือ่ให้สามารถดงึดดูนกัท่องเทีย่วต่างถ่ินให้มากข้ึน การผลิตสินค้าท้องถิน่ให้ดแูปลกใหม่โดยนาของเดมิท่ีมอียูม่าพฒันาต่อยอดอย่างสร้างสรรค์ 

เทคนิคการบริการและการต้อนรับนักท่องเที่ยวให้นักท่องเที่ยวเกิดความประทับใจอย่างแท้จริง รวมถึงการจัดการสถานที่เพื่อการรองรับนัก

ท่องเที่ยวให้พร้อม ทั้งสถานที่พักแรม สถานที่จอดรถ และสิ่งอ�านวยความสะดวกพื้นฐานอื่นๆ เนื่องจากการฝึกอบรมหรือการฝึกปฏิบัตินั้น

เป็นสิ่งจาเป็นที่จะต้องจัดให้มีขึ้นอย่างต่อเนื่องเพื่อเป็นการฝึกฝนทักษะให้เกิดความชานาญหรือเกิดความเชี่ยวชาญมากยิ่งขึ้น ซึ่งสอดคล้อง

กับ นาตยา เกตุสมบูรณ์ และวันทนา เนาว์วัน (2562) ได้ศึกษา ศักยภาพด้านการท่องเที่ยวเพื่อการพัฒนาหมู่บ้านท่องเที่ยวหมู่บ้านหนอง

สรวง ต�าบลกระแซง อ�าเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา พบว่า มีกิจกรรมฐานการเรียนรู้ และมีแนวทางการส่งเสริมและพัฒนาการ

ท่องเที่ยวให้ยั่งยืน มีทั้งหมด 3 ด้าน 1) ด้านแหล่งท่องเที่ยว 2) ด้านความพร้อมทางการท่องเที่ยว และ3) ด้านการพัฒนาตลาดท่องเที่ยว  

และสอดคล้องกับ เถกิงศักด์ิ ชัยชาญ (2556) ได้ศึกษา การพัฒนาคุณภาพการท่องเที่ยวเชิงนิเวศในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พบว่า  

ระดับความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวต่อตัวแปรด้านอ�าหารและงานฝีมือท้องถิ่น มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับปานกลาง โดยด้านการจัดพื้นที่เฉพาะ

เพื่อให้บริการด้านอ�าหาร เครื่องดื่ม และของที่ระลึกแก่นักท่องเที่ยว รองลงมา คือ ประเด็นด้านร้านอ�าหารและเครื่องดื่มในแหล่งท่องเที่ยว

เชงินเิวศมคีวามสะอ�าดและถูกสขุอนามัย ประเดน็ด้านมกีารให้บริการด้านอ�าหารและเครือ่งดืม่อย่างเพยีงพอ ด้านราคาอ�าหารและเครือ่งดืม่

ในบรเิวณแหล่งท่องเทีย่วเชงินเิวศมคีวามเหมาะสมกบัคณุภาพ และด้านการให้โอกาสคนในชุมชนเข้ามาขายของทีร่ะลึกทีเ่ป็นเอกลกัษณ์ของ

ชุมชน ต�ามลาดับ

ข้อเสนอแนะ

ข้อเสนอแนะสำหรับกำรนำผลกำรวิจัยไปใช้

1.  ควรให้ความสาคญัด้านจดัการการท่องเทีย่วเชงิวฒันธรรม โดยเน้นไปทีก่ารจดัการบคุลากรให้หนัมาใส่ใจ ร่วมใจในการอนรุกัษ์ 

และผลักดันให้ทุกคนเห็นคุณค่าของโบราณสถาน โบราณวัตถุ ตั้งแต่ระดับเยาวชน ไปจนถึงกลุ่มผู้สูงอ�ายุในชุมชน

2. ควรให้ความสาคญักบัการจดัการแหล่งท่องเทีย่วให้น่าสนใจ เพือ่ให้สามารถดงึดดูนกัท่องเทีย่วต่างถิน่ได้เพิม่ขึน้ การผลติสนิค้า

ท้องถิ่นให้ดูแปลกใหม่โดยนาของเดิมที่มีอยู่มาพัฒนาต่อยอดอย่างสร้างสรรค์

ข้อเสนอแนะสำหรับกำรทำวิจัยครั้งต่อไป

1. ควรศึกษาถึงปัจจัยท่ีส่งผลกระทบต่อชุมชนในการจัดการภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในเขตชุมชนต�าบล

ท่าม่วง อ�าเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด

2. ควรวิจัยศักยภาพของชุมชนในการจัดการภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในเขตพื้นที่อื่นๆ ในจังหวัดร้อยเอ็ด

หรือต่างจังหวัด ที่มีสภาพทั่วไปแตกต่างจากเขตพื้นที่ของชุมชนต�าบลท่าม่วง อ�าเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด เพื่อให้ทราบว่ามีความแตกต่าง

จากเขตพื้นที่ของชุมชนต�าบลท่าม่วง อ�าเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ดหรือไม่ อย่างไร
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