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สารจากอธิการบดี 
มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ 

 

  มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ เป็นสถาบันอุดมศึกษาเอกชน สังกัดกระทรวงการอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ได้รับอนุญาตให้จัดตั้งตามพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน 
เมื่อวันที่ 20 เมษายน พุทธศักราช 2549 จนถึงปัจจุบันนับเป็นเวลา 15 ปี มหาวิทยาลัยได้ปฏิบัติ
ตามพันธกิจหลักของสถาบันอุดมศึกษาด้วยการส่งเสริมการพัฒนาคณาจารย์ การผลิตบัณฑิตให้มี
ศักยภาพ การสร้างสรรค์ผลงานวิจัย การบริการทางวิชาการ และการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมมา
อย่างต่อเนื่อง 

ในปี พ.ศ. 2564 มหาวิทยาลัยได้จัดการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ เนื่องใน
วาระครบรอบ 15 ปี แห่งการก่อตั้งมหาวิทยาลัย ในหัวข้อ "ชีวิตวิถีใหม่สู่ความยั่งยืนในยุคดิจิทัล" 
(New Normal for Sustainability in the Digital Era) ซึ่ ง ได้ รับ ความร่วมมื ออย่ างดี ยิ่ งจ าก
หน่วยงานที่เป็นเครือข่าย จากสภาวิชาชีพ มหาวิทยาลัย และสถาบันต่าง ๆทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศ ผู้ทรงคุณวุฒิหลากหลายสาขาที่ให้ข้อเสนอแนะและตัดสินผลงานในครั้งนี้ และรวมถึง
ผู้เข้าร่วมนำเสนอผลงานทางวิชาการ ซึ่งทุกฝ่ายต่างก็ตระหนักในความสำคัญของการวิจัยเพ่ือพัฒนา
และเผยแพร่องค์ความรู้ใหม่ ๆในศาสตร์สาขาต่าง ๆ การพัฒนาและเผยแพร่ผลงานนวัตกรรม 
สิ่งประดิษฐ์ และงานสร้างสรรค์ต่าง ๆ ซึ่งเป็นผลงานที่มีคุณค่าอย่างยิ่งต่อวงวิชาการ ต่อผู้เรียน ต่อ
สังคมและประเทศชาติ มหาวิทยาลัยจึงขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้ 

มหาวิทยาลัยหวังเป็นอย่างยิ่งว่าการจัดการประชุมวิชาการและเอกสารรายงานสืบเนื่องจาก
การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ในทางวิชาการแก่นักวิชาการ 
นิสิต นักศึกษา และ ผู้สนใจทั่วไปเพ่ือนำไปสู่การพัฒนาสังคม ประเทศชาติต่อไป 
 
 
 ดร.อณาวุฒิ  ชูทรัพย์ 
 อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ 
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สารจากสมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชน 
แห่งประเทศไทย (สสอท.) 

 
ในนามของสมาคมฯ และสถาบันอุดมศึกษาเอกชนซึ่งมีสมาชิกทั้ง 65 สถาบัน ขอแสดงความ

ยินดีในโอกาสที่ทางมหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ได้เป็นเจ้าภาพในการจัดประชุมวิชาการระดับชาติและ
นานาชาติครบรอบ 15 ปี ในหัวข้อ “ชีวิตวิถีใหม่สู่ความยั่งยืนในโลกยุคดิจิทัล” (New Normal for 
Sustainability in the Digital Era)  

ในระยะเวลาที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ได้ดำเนินการจัดการศึกษาและสร้างบุคลากร
ในสาขาวิชาต่างๆ รับใช้สังคมอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เป็นที่ประจักษ์ถึงความมั่นคงใน
การดำเนินการตามอุดมการณ์ของสถาบันอย่างแท้จริง 

ในปัจจุบัน กระแสของการเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยีและการเปลี่ยนแปลงด้านสิ่งแวดล้อม
ในมิติต่างๆ ทำให้สถาบันอุดมศึกษาทุกแห่งจำเป็นจะต้องทบทวนบทบาท และพันธกิจของสถาบันใน
การปรับเปลี่ยนระบบนิเวศด้านการเรียนการสอน การวิจัย และการบริการทางวิชาการ เพ่ือให้
สามารถจัดการศึกษาที่สอดคล้องกับภารกิจ ความต้องการและการพัฒนาสู่ความยั่งยืนในอนาคต 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งโรคติดเชื้อ COVID-19 ก็เป็นปัจจัยสำคัญที่เร่งรัดการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวให้
รวดเร็วยิ่งขึ้น เช่นเดียวกับองค์กรในภาครัฐและเอกชนทุกประเภท ดังนั้น ในการที่มหาวิทยาลัย           
ราชพฤกษ์ได้จัดการประชุมวิชาการในหัวข้อดังกล่าว จึงมีความสำคัญอย่างยิ่งในการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ทางวิชาการเพ่ือให้เกิดองค์ความรู้และนวัตกรรม 

ในโอกาสครบรอบ 15 ปี ของมหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ จึงขออวยพรให้มหาวิทยาลัยได้
เจริญก้าวหน้า และเป็นหลักที่สำคัญของการอุดมศึกษาเอกชนของไทยในการแบ่งเบาภาระในการจัด
การศึกษาที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพให้กับประเทศ เปรียบประหนึ่งต้นราชพฤกษ์ซึ่งเป็นต้นไม้
ประจำชาติไทย ที่มีความสวยงาม  มีประโยชน์ เป็นสมุนไพรที่มีคุณค่า และเติบโตแผ่ขยาย
กิ่งก้านสาขา ให้ความร่มเย็น เป็นความหวังและแรงบันดาลใจให้กับทุกคนที่เกี่ยวข้องสืบไป 

       
     ดร.พรชัย  มงคลวนิช 
    นายกสมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย 
                          ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
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           สารจากสภาการสาธารณสุขชมุชน 
 

 

การจัดประชุมวิชาการระดับชาติและระดับนานาชาติ เป็นพันธกิจหนึ่งของมหาวิทยาลัยใน
การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมเพ่ือการเผยแพร่ ข้อค้นพบและประโยชน์ของงานวิจัยและนวัตกรรม
เพ่ือการพัฒนาและแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ของชุมชนและประเทศชาติ ในวาระที่มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ 
ได้ดำเนินการตามพันธกิจของสถาบันอุดมศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลอย่างต่อเนื่อง 
เป็นระยะเวลา 15 ปี สภาการสาธารณสุขชุมชนซึ่งได้จัดทำบันทึกความเข้าใจเพ่ือการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตของประชาชนกับมหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ จึงขอแสดงความยินดีกับมหาวิทยาลัยที่ได้ผลิตบัณฑิต
ซึ่งเป็นทรัพยากรบุคคลที่มีคุณภาพและให้บริการวิชาการสังคมตลอดระยะเวลา 15 ปี โดยสภาการ
สาธารณสุขชุมชนหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยเพ่ือการแก้ไขปัญหาและพัฒนา
ศักยภาพของพลเมืองด้านสาธารณสุขแบบองค์รวม ทั้งด้านกาย จิต จิตวิญญาณ และสังคมโดย  
บูรณาการกับศาสตร์ทางด้านการบริหารธุรกิจซึ่งมหาวิทยาลัยมีความเชี่ยวชาญ เพ่ือผลิตนิสิต บัณทิต
ที่มีคุณภาพและรองรับ การวัฒนาของสังคมในอนาคตต่อไป 
 
 
 นายอเนก ทิมทับ 
 เลขาธิการสภาการสาธารณสุขชุมชน 
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สารจากสมาคมผู้สอบบัญชีภาษีอากร 
แห่งประเทศไทย 

 

ในการจัดการประชุมวิชาการระดับชาติ และนานาชาติครบรอบ 15 ปี มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ 
ถือเป็นเวทีวิชาการในการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการและแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ ประสบการณ์ด้าน
การวิจัย และสร้างบรรยากาศการวิจัยให้เกิดขึ้นแก่นักวิชาการ นักวิจัย อาจารย์ นิสิต นักศึกษา และ
บุคคลทั่วไป ซึ่งเป็นส่วนสำคัญในการพัฒนาประเทศชาติให้เจริญก้าวหน้าอย่างมั่นคงและยั่งยืน 
สมาคมผู้สอบบัญชีภาษีอากรแห่งประเทศไทยรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งและขอขอบคุณที่ให้โอกาสใน
การเข้าร่วมการจัดประชุมวิชาการในครั้งนี้ 
 
 
 นายวรวงค์ ระฆังทอง 
 นายกสมาคมผู้สอบบัญชีภาษีอากรแห่งประเทศไทย 
 สมาคมผู้สอบบัญชีภาษีอากรแห่งประเทศไทย 
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สารจากสมาคมขนส่งสินค้า 

และโลจิสติกส์ไทย 
 

ในการจัดการประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ
ครบรอบ 15 ปี มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ ถือเป็นอีกเวทีวิชาการ และเปิดโอกาสให้ผู้ที่เกี่ยวข้องได้
เรียนรู้ ได้แลกเปลี่ยนในศาสตร์และนวัตกรรมใหม่ ๆ หวังว่าทุก ๆ ครั้งจะเกิดการต่อยอด เพ่ือให้เกิด
การประยุกต์ใช้ขึ้นจริงในประเทศไทย ถึงแม้สถานการณ์ในประเทศไทยยังประสบกับภาวะการระบาด
ของเชื้อโคโรน่า โควิด-19 ก็ตามทางสมาคมขนส่งสินค้าและโลจิสติกส์ไทยยินดีที่จะแบ่งปันและ
สนับสนุน ขอขอบคุณที่ได้มีส่วนร่วมการจัดประชุมวิชาการในครั้งนี้ 

 
 

 ดร.ปิยะนุช สัมฤทธิ์ 
 นายกสมาคมขนส่งสินค้าและโลจิติกส์ไทย 
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คำกล่าวต้อนรับ 

การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติครบรอบ 15 ปี มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ 
“ชีวิตวิถีใหมสู่่ความยั่งยนืในยุคดิจิทัล” 

(New Normal for Sustainability in the Digital Era) 
โดย 

ดร.อณาวุฒิ  ชูทรัพย์ 
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชพฤกษ ์

 

วันศุกร์ที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ.2564  
ณ มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี (ออนไลน์) 

 
สวัสดีครับ มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ ขอต้อนรับทุกท่าน เข้าสู่การประชุมวิชาการระดับชาติ

และนานาชาติ เนื่องในวาระครบรอบ 15 ปี แห่งการก่อตั้งมหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ ในปี 2564 ใน
หัวข้อ "ชีวิตวิถีใหม่สู่ความยั่งยืนในยุคดิจิทัล" (New Normal for Sustainability in the Digital 
Era) ในโอกาสนี้ ขอขอบคุณท่านองค์ปาฐกพิเศษในวันนี้ คือ รองศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต  ทิพากร 
ท่านเป็นผู้ทรงคุณวุฒิในวงการอุดมศึกษาของประเทศไทยเป็นระยะเวลาอย่างยาวนาน ซึ่งในวันนี้ท่าน
ให้เกียรติมาบรรยายในหัวข้อ "ชีวิตวิถีใหม่สู่ความยั่งยืนในยุคดิจิทัล" การจัดประชุมวิชาการระดับชาติ
และนานาชาติในครั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ได้รับความร่วมมือจากเจ้าภาพร่วม 4 หน่วยงาน 
ดังต่อไปนี้ 1) สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 2) สภาการสาธารณสุขชุมชน 3) สมาคมขนส่งสินค้าและโลจิ
สติกส์ไทย 4) สมาคมผู้สอบบัญชีภาษีอากรแห่งประเทศไทย นอกจากนี้ยังมีองค์กรที่ร่วมบรรยาย
พิเศษ ได้แก่ องค์การรัฐมนตรีศึกษาแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (SEAMEO) องค์การส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวแห่งประเทศญี่ปุ่น (JNTO) สมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยว 

ในการประชุมวิชาการครั้งนี้ ต้องขอขอบคุณทุกท่านที่มีส่วนร่วมในการประชุมวิชาการครั้งนี้ 
ซึ่งรวมถึงผู้ เข้าร่วมนำเสนอผลงานทางวิชาการ ซึ่งนำเสนอผลงานเป็นจำนวน มาก มาทั้งจาก
มหาวิทยาลัยของรัฐ มหาวิทยาลัยเอกชน วิทยาลัยอาชีวศึกษาทั้งของรัฐและเอกชน หน่วยงาน
ราชการ รวมทั้งมหาวิทยาลัยในต่างประเทศ โดยผลงานที่ส่งเข้าร่วมมีอย่างหลากหลาย ทั้งทางด้าน
สังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ บริหารธุรกิจ วิทยาศาสตร์สุขภาพ และผลงานทางด้านวิทยาก าร
คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีดิจิทัล โดยมีทั้งบทความวิจัย บทความทางวิชาการ ซึ่งครั้งนี้ส่งเป็นจำนวน
มากถึง 252 ผลงาน ในจำนวนนี้ 12 ผลงาน เป็นการนำเสนอผลงานในระดับนานาชาติ นอกจากนี้ยัง
มีการประกวดสิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรมอีกเป็นจำนวนมาก มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ต้องขอขอบคุณ
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ผู้สนับสนุนทุกท่าน ท่านวิทยากร ท่านผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้นำเสนอผลงาน ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน รวมทั้ง
ผู้บริหาร อาจารย์ และเจ้าหน้าที่ของมหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ทุกท่านที่มีส่วนร่วมในการจัดการประชุม
ครั้งนี้ ขอขอบคุณครับ 
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คำกล่าวรายงาน 

การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติครบรอบ 15 ปี มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ 
“ชีวิตวิถีใหมสู่่ความยั่งยนืในยุคดิจิทัล” 

(New Normal for Sustainability in the Digital Era) 
โดย 

ดร.สันธยา   ชูทรัพย์ 
รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ 

 

วันศุกร์ที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ.2564  
ณ มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี (ออนไลน์) 

 

เรียน    ท่านประธาน รองศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต ทิพากร  

ดิฉัน ในนามของคณะผู้จัดงาน ผู้บริหาร คณาจารย์ นิสิต/นักศึกษาที่เข้าร่วมงานการประชุม
วิชาการระดับชาติและนานาชาติครบรอบ 15 ปี มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ภายใต้แนวคิด “ชีวิตวิถีใหม่สู่
ความยั่งยืนในยุคดิจิทัล” รู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ท่านรองศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต ทิพากร ได้กรุณา
มาเป็นประธานเปิดงานประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ในวันนี้ 

การจัดงานครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ 
เพ่ือเป็นเวทีระดับชาติและนานาชาติให้นักวิชาการ นักวิจัย คณาจารย์ นิสิต และนักศึกษา 

ได้นำเสนอและแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ผ่านบทความวิชาการ บทความวิจัย ผลงานนวัตกรรม 
สิ่งประดิษฐ์ และงานสร้างสรรค์ เพ่ือนำไปสู่การพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน และเพ่ือสร้างเครือข่าย
ความร่วมมือในการแลกเปลี่ยนทางด้านวิชาการ ด้านการวิจัย การบริการวิชาการ และ กิจกรรมอ่ืน ๆ 
กับสถาบันอุดมศึกษาทั้งในประเทศและต่างประเทศ 

ผู้เข้าร่วมงานประชุมวิชาการ ประกอบด้วยนักวิชาการ นักวิจัย คณาจารย์ นิสิตนักศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาภาครัฐและเอกชน และบุคคลทั่วไป กิจกรรมในวันนี้ 
ประกอบด้วยการบรรยายพิเศษจากท่านประธาน การประกาศรางวัลบทความวิชาการยอดเยี่ยม 
Best Paper Award การบรรยายพิ เศษ  จากผู้อำนวยการองค์การรัฐมนตรีศึกษาแห่งเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้ (SEMEO)  และจากผู้อำนวยการบริหาร องค์การส่งเสริมการท่องเที่ยวแห่งประเทศ
ญี่ปุ่น (JNTO)  การบรรยายองค์ความรู้ในศาสตร์ต่าง ๆ ในห้อง RPU Talk ซึ่งมีการนำเสนอผ่าน 2 
ช่องทาง Facebook Live และ YouTube ผ่าน RPU Channel และการนำเสนอบทความวิชาการ
ระดับชาติจำนวน 240 เรื่อง และระดับนานาชาติจำนวน   14 เรื่อง การนำเสนอนวัตกรรม 



รายงานสืบเน่ืองจากการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ 
ครบรอบ 15 ปี มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ วันศุกร์ท่ี 26 พฤศจิกายน 2564 

สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ในรูปแบบ  Virtual Exhibitions  จำนวน 98 เรื่อง ในภาคบ่ายหลังการ
นำเสนอบทความ มีการตัดสินการนำเสนอบทความทางวิชาการยอดเยี่ยม  

 
การจัดงานครั้งนี้มหาวิทยาลัยได้รับความอนุเคราะห์จากเครือข่ายที่ เป็นสภาวิชาชีพ 

มหาวิทยาลัย และสถาบันต่าง ๆทั้งในประเทศและต่างประเทศ ส่งบทความและผลงานเข้าร่วม
นำเสนอ รวมถึงการได้รับความร่วมมือจากผู้ทรงคุณวุฒิหลากหลายสาขาให้ข้อเสนอแนะและตัดสิน
ผลงานการนำเสนอวันนี้ คณะผู้จัดจึงขอขอบคุณมา ณ ที่นี้  

 
 บัดนี้ได้เวลาอันสมควรแล้ว ดิฉันขอกราบเรียนเชิญท่านประธาน ได้กรุณาให้เกียรติกล่าวเปิด
งาน และบรรยายพิเศษ เรื่อง “ชีวิตวิถีใหม่สู่ความยั่งยืนในยุคดิจิทัล” ขอกราบเรียนเชิญค่ะ 
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คำกล่าวเปิดงาน 
การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติครบรอบ 15 ปี มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ 

“ชีวิตวิถีใหมสู่่ความยั่งยนืในยุคดิจิทัล” 
(New Normal for Sustainability in the Digital Era) 

โดย 
รองศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต   ทิพากร 

รองอธิการบดีอาวุโสฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 
 

วันศุกร์ที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ.2564  
ณ มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี (ออนไลน์) 

 

ท่านอธิการบดี คณะผู้บริหาร คณาจารย์ นิสิต/นักศึกษา และผู้มีเกียรติทุกท่าน 

ผมรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้มาเป็นประธานเปิดงานและบรรยายพิเศษในการประชุม
วิชาการระดับชาติและนานาชาติครบรอบ 15 ปี มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ในวันนี้ การจัดกิจกรรมการ
ประชุมวิชาการในแนวคิดนี้  เป็นการสร้างความตระหนักให้สถาบันการศึกษาและสังคมเห็น
ความสำคัญของการปรับตัวให้เข้าสู่ชีวิตวิถีใหม่ในยุคดิจิทัลเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน เป็นการพัฒนา
ทุกระดับตั้งแต่ระดับบุคคล สังคม ชุมชน และประเทศชาติ การจัดเรียนการสอนในสถานศึกษาจึง
จำเป็นต้องผนวกเรื่องของการพัฒนาที่ยั่งยืนไว้ในหลักสูตร พร้อมๆ กับปรับแนวทางการเรียนรู้ให้
เป็นไปในลักษณะเรียนรู้เพ่ือสร้างการเปลี่ยนแปลง เพ่ือเพ่ิมพูนองค์ความรู้และประสบการณ์ให้พร้อม
สำหรับการดำเนินชีวิต ตลอดจนพัฒนาไปสู่การแข่งขันเชิงธุรกิจในอนาคต  

ปัจจุบันดิจิทัลเข้ามาปฏิวัติโลก สถาบันการศึกษาจึงมีบทบาทท่ีสำคัญในการพัฒนาคนรุ่นใหม่
ให้มีสมรรถนะทันต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและดิจิทัล โดยจะต้องเร่งพัฒนาระบบการศึกษา 
ระบบการบริหารจัดการให้มีความพร้อมทั้งบุคลากร ระบบการเรียนการสอน และการวิจัย เพื่อให้เกิด
การขับเคลื่อนการพัฒนาอย่างยั่งยืน การจัดกิจกรรมประชุมทางวิชาการในวันนี้จึงนับว่าเป็นกิจกรรม
ที่สำคัญในการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ใหม่ๆ ทั้งด้านวิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์สุขภาพ เทคโนโลยี
ดิจิทัล นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ และงานสร้างสรรค์ รวมทั้งด้านการศึกษา สังคมศาสตร์ และ
มนุษยศาสตร์ ผมม่ันใจว่าผลงานวิจัยและงานนวัตกรรมที่นำเสนอในวันนี้จะสามารถช่วยตอบปัญหาที่
ประเทศไทยเรากำลังเผชิญอยู่ในขณะนี้ อันจะนำไปสู่ความมั่นคง มั่งค่ัง และยั่งยืนของสังคมไทยได้ 
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ในโอกาสครบรอบ 15 ปี ของมหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ ผมขอส่งความปรารถนาดีและอำนวย
พรให้มหาวิทยาลัยมีความเจริญก้าวหน้า และเป็นมหาวิทยาลัยที่ปฏิบัติภารกิจของสถาบันอุดมศึกษา
ที่มีประสิทธิภาพอย่างสืบเนื่องและยั่งยืนตลอดไป  

 
ผมขอขอบคุณทุกฝ่ายที่ได้ร่วมมือกันจัดงานนี้ขึ้นซึ่งนับว่าเป็นประโยชน์ทั้งต่อประเทศชาติ 

บุคคลทั่วไป เยาวชนและนิสิต นักศึกษา ผมขอให้การจัดงานครั้งนี้บรรลุตามวัตถุประสงค์ทุกประการ 
สวัสดีครับ  
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กำหนดการ 
การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติครบรอบ 15 ปี มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ 

“ชีวิตวิถีใหม่สู่ความยั่งยืนในยุคดิจิทัล (New Normal for Sustainability in the Digital Era)” 
 

วันศุกร์ที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ.2564 
ณ มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ ถนนนครอินทร์ ตำบลบางขนุน อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 

 

08.00 น. เปิดระบบการถ่ายทอดสด ผ่านช่องทาง Facebook Live และ YouTube 
(RPU Channel) 

08.15 – 08.30 น. “กิจกรรมรอบรั้ว RPU” ขอเชิญชมพิธีเปิดและบรรยายพิเศษได้ที่ Facebook 
Live และ YouTube Live 

08.30 – 08.45 น. พิธีกรกล่าวต้อนรับเข้าสู่งานประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติครบรอบ 
15 ปี มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ 

08.45 – 09.10 น. พิธีเปิด 
– อธิการบดี ดร.อณาวุฒิ ชูทรัพย์ กล่าวต้อนรับประธานและผู้เข้าร่วมงาน
ประชุมวิชาการ 
– รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร ดร.สันธยา ชูทรัพย์ กล่าวรายงานต่อท่านประธาน 
– รศ.ดร.บัณฑิต ทิพากร กรรมการสภามหาวิทยาลัย และรองอธิการบดีอาวุโส
ฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี กล่าวเปิดงาน 

09.10 – 10.00 น. – รศ.ดร.บัณฑิต ทิพากร บรรยายพิเศษ 
10.10 – 10.20 น. ประกาศผลรางวัลบทความยอดเยี่ยม และประกาศรายละเอียดการเข้าร่วมงาน 
10.30 – 16.30 น. นำเสนอผลการวิจัยในแต่ละกลุ่ม ตาม Link และรหัสเข้าห้อง 

1. กลุ่มสังคมศาสตร์ 
2. กลุ่มมนุษยศาสตร์ 
3. กลุ่มบริหารธุรกิจและเศรษฐศาสตร์ 
4. กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ 
5. กลุ่มวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี 
6. กลุ่มผลงานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ และงานสร้างสรรค์ 

11.00 – 16.30 น. RPU Talk ห้อง 1 และห้อง 2 
– RPU Talk ห้อง 1 ขอเชิญเข้าฟังได้ที่ Facebook Live 
– RPU Talk ห้อง 2 ขอเชิญเข้าฟังได้ที่ Youtube Live  

https://www.facebook.com/rajaprukuniversity
http://rpucon.rpu.ac.th/?page_id=1186
http://rpucon.rpu.ac.th/?page_id=1190
http://rpucon.rpu.ac.th/?page_id=1193
http://rpucon.rpu.ac.th/?page_id=1196
http://rpucon.rpu.ac.th/?page_id=1198
http://rpucon.rpu.ac.th/?page_id=1201
https://www.facebook.com/rajaprukuniversity
https://www.youtube.com/channel/UCcHAD26MTK_hX5oFOCC-sNQ
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สารบัญ 

ล าดับ ชื่อบทความ ผู้เขียน หน้า 
กลุ่มบริหารธุรกิจและเศรษฐศาสตร์ 

1.  อิทธิพลความคาดหวัง ภาพลักษณ์ตราสินค้าและ
ส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อ
เครื่องดื่มที่มีส่วนผสมกัญชาของผู้บริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร 

เทพพิทักษ์  พันเพ็ชร 
สุรสิทธิ์  อุดมธนวงศ์ 
วิภาวรรณ  จันทร์ประชุม 

1 

2.  แนวทางในการลดพฤติกรรมการทุจริตของพนักงาน
ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 

จิริญา  พรหมอยู่ 17 

3.  ปัจจัยการยอมรับเทคโนโลยีและการยอมรับ
นวัตกรรมที่มีผลต่อการใช้บริการเครื่องถ่ายเอกสาร
ฟาสต์พรินต์ของนักศึกษาในจังหวัดนครปฐม 

สุปาณี  สีหาราช 
สุรสิทธิ์  อุดมธนวงศ์ 
นลินี  แสงอรัญ 

32 

4.  แนวทางการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบของเกษตรกร ชัญญาภัค  อังสุพานิช 
ลลิตา  หงษ์รัตนวงศ์ 

45 

5.  ภาพลักษณ์ตราสินค้าและส่วนประสมทางการตลาด
ที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกโรงเรียนเอกชนระดับ
มัธยมของผู้ปกครองในเขตกรุงเทพมหานคร 

อนุสรณ์  หมอนเมือง 
สุรสิทธิ์  อุดมธนวงศ ์
ธัชพงศ์  กระตือหน 

59 

6.  การศึกษาปัญหาและเสนอแนวทางเพ่ิมรายได้
ค่าบริการอ่ืนช่องทางบริการหน้าเคาน์เตอร์ธนาคาร
เพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) 
สาขาบางเขน 

ณิชารีย์  ชุมนุม 
ธีรข์กรณ์  อุดมรัตนะมณี 

72 
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อิทธิพลความคาดหวัง ภาพลักษณ์ตราสินค้าและส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อ
การตัดสินใจซื้อเคร่ืองดื่มที่มีส่วนผสมกัญชาของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

The Expectation and Brand Image that Influenced Purchase Decision 
on Cannabis-Infused Beverages of Customer in Bangkok 
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บทคัดย่อ  
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาพฤติกรรมการซื้อเครื่องดื่มที่มีส่วนผสมของกัญชาของ

ผู้บริโภค เพ่ือศึกษาระดับความส าคัญของความคาดหวัง ภาพลักษณ์ตราสินค้า และส่วนประสมทาง
การตลาดที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อเครื่องดื่มที่มีส่วนผสมกัญชาของผู้บริโภค และเพ่ือศึกษาอิทธิพล
ความคาดหวัง ภาพลักษณ์ตราสินค้าและส่วนประสมทางการตลาดที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อ
เครื่องดื่มท่ีมีส่วนผสมกัญชาของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร เป็นการวิจัยเชิงปริมาณโดยรวบรวม
ข้อมูลจากแบบสอบถามกับกลุ่มตัวอย่างที่ดื่มเครื่องดื่มที่มีส่วนผสมของกัญชาที่มีอายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้น
ไป จ านวน 400 คน วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
และสถิติอ้างอิงประเภทการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysis)   

ผลการวิจัยพบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีพฤติกรรมการซื้อเครื่องดื่มที่มีส่วนผสมกัญชามี
ความถี่ 1 ครั้ง ในระยะเวลา 3 เดือน ผู้ที่เลือกดื่มเครื่องดื่มที่มีส่วนผสมของกัญชาเนื่องจากต้องการช่วยให้
นอนหลับสบาย โดยใช้บริการจากสั่งซื้อผ่านร้านค้าออนไลน์ มีการศึกษาข้อมูลจากแหล่งข้อมูลผ่าน 
Facebook และผู้บริโภคส่วนใหญ่มีการเลือกซื้อจากการ ดูจากชื่อตราสินค้าและความนิยม ด้านการ

ทดสอบสมมติฐาน พบว่า ความคาดหวัง (=0.031)  ภาพลักษณ์ตราสินค้า (=0.203) และส่วนประทาง

การตลาดด้านผลิตภัณฑ์ (=0.222) ด้านการส่งเสริมการตลาด (=0.219) ด้านภาพลักษณ์ตราสินค้า 

(=0.203) ช่องทางการจัดจ าหน่าย (=0.175) ด้านราคา (=0.174) ด้าน มีอิทธิพลเชิงบวกต่อการ
ตัดสินใจซื้อเครื่องดื่มท่ีมีส่วนประสมกัญชาในเขตกรุงเทพมหานคร อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ .05 
 
ค าส าคัญ: การตัดสินใจซื้อ เครื่องดื่มที่มีส่วนผสมกัญชา ความคาดหวัง ภาพลักษณ์ตราสินค้า 

ส่วนประสมทางการตลาด 
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Abstract  
The purpose of this research was to examine consumers' purchasing behavior 

of cannabis beverages. To study the importance of expectations brand image and 
the marketing mix that influences consumers' purchasing decisions for cannabis 
beverages. And to study the influence of expectations brand image and marketing 
mix that affect consumers' decision to buy cannabis beverages in Bangkok. This is a 
quantitative research that collects the result from questionnaires with a sample of 
400 people who drink cannabis beverages aged 18 years and over. Data were 
analyzed using descriptive statistics such as Average, Standard Deviation and Multiple 
Regression Analysis. 

The results showed that most of the respondents had a frequency of buying 
cannabis beverages once in a 3 months period, who chose cannabis beverages because 
they wanted to improve their sleep by using the service from ordering through an online 
store. And most consumers choose to buy from Facebook depend on the brand name 

and popularity. In terms of hypothesis testing, it was found that Expectations (=0.031), 

Brand Image (=0.203) and Product marketing (=0.222), Marketing promotion (=0.219) 

Distribution channel (=0.175) Price (=0.174) had positive influence on purchasing 
decision of beverages containing cannabis in Bangkok metropolitan statistically significant 
at .05. 
 
Keywords: the purchasing decisions, the cannabis beverages, expectations, brand 

image, the marketing mix. 
 
ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา  

ปัจจุบันกัญชาและกัญชง มีอิทธิพลมากขึ้นเนื่องจากเป็นพืชที่ก าลังได้รับความนิยมโดยมี
ส านักงานคณะกรรรมการอาหารและยา (อ.ย.) ได้ออกประกาศกระกรวงสาธารณสสุข (สธ.) ระบุชื่อ
ยาเสพติดให้โทษในประเภทที่ 5 พ.ศ.2563 ปลดล็อคส่วนของพืชกัญชา-กัญชง ประกอบด้วย เปลือก 
ล าต้น เส้นใย กิ่ง ก้าน ราก และใบ ให้พ้นจากการเป็นยาเสพติดให้โทษประเภทที่ 5 เพ่ือให้เกิดการใช้
และประโยชน์สูงสุดตามหลักความปลอดภัยโดยประกาศใช้ในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 15 
ธันวาคม 2563 โดยได้เปิดช่องทางให้กัญชาพืชกระท่อมน าไปใช้ประโยชน์ในทางการแพทย์และกัญชง
ให้สามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้โดยไม่จัดเป็นยาเสพติดยกเว้นช่อดอกและเมล็ดกัญชา เนื่องจากตาม
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อนุสัญญาถือเป็นยาเสพติดระหว่างประเทศยังควบคุมหลัก ๆ ของการปลดล็อคจากยาเสพติดคือ 1. 
ใบที่ไม่ติดกับช่อดอก เปลือก ล าต้น เส้นใย กิ่ง ก้าน ราก ไม่เป็นยาเสพติด 2. เมล็ดกัญชง น้ ามัน สาร
สกัด เมล็ดกัญชง 3.สารสกัด CBD และในส่วนสาร THC ต้องไม่เกิน 2% จึงได้รับความสนใจจาก
ผู้ประกอบการธุรกิจอย่างมากและยังสร้างรายได้ต่อยอดธุรกิจ  (เจาะลึกระบบสุขภาพ, 2564: 
ออนไลน์) เนื่องจากผู้บริโภคก าลังให้ความสนใจและคุณประโยชน์ในตัวพืชกัญชาหรือกัญชงและท าให้
เกิดการสร้างหรือจัดท าผลิตภัณฑ์ขึ้นมาเพ่ือตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคทางด้านความ
คาดหวังในตราสินค้า ด้านภาพลักษณ์ตราสินค้าและส่วนประสมทางการตลาดตลอดจนเกิดการ
ตัดสินใจซื้อเครื่องดื่มที่มีส่วนผสมกัญชาของผู้บริโภค ดังนั้น ผู้วิจัยจึงจัดท าหัวข้อวิจัยนี้ขึ้นเพ่ือศึกษา
อิทธิพลความคาดหวังในตราสินค้ารวมถึงภาพลักษณ์ตราสินค้าส่วนประสมทางการตลาดและการ
ตัดสินใจซื้อเครื่องดื่มที่มีส่วนผสมกัญชาในเขตกรุงาเทพมหานครเพ่ือน าผลวิจัยที่ศึกษาได้ไปก าหนด
กลยุทธ์ทางการตลาดต่อไป  

จากการที่หลายประเทศได้อนุญาตให้กัญชาสามารถน ามาใช้ในด้านต่าง ๆ ได้อย่างถูก
กฎหมายเนื่องจากพบว่ามีประโยชน์ในหลายด้าน ท าให้ได้รับความสนใจและเป็นที่กล่าวถึงอย่างมาก
ในประเทศไทย ในปัจจุบันประเทศไทยได้อนุญาตให้น ากัญชามาใช้ในเชิงธุรกิจต่าง ๆได้ เช่น ธุรกิจ
อาหาร ธุรกิจเครื่องดื่ม โดยการน าส่วนต่าง ๆ ของกัญชา ได้แก่ เปลือก ล าต้น เส้นใย กิ่งก้าน ราก ใบ 
ซึ่งไม่มียอดหรือช่อดอกติดมาด้วยมาเป็นส่วนประกอบในการท าอาหารและเครื่องดื่ม ซึ่งท าให้ได้รับ
ความสนใจจากผู้บริโภคในประเทศเป็นอย่างมากโดยเฉพาะกลุ่มผู้บริโภคท่ีสนใจผลิตภัณฑ์ที่ดูแล ใส่ใจ
สุขภาพของตนเองเพ่ิมมากขึ้น ซึ่งท าให้เครื่องดื่มที่มีส่วนผสมของกัญชากลายเป็นเครื่องดื่มสุขภาพ
และมีความต้องการของตลาดค่อนข้างสูง แต่อย่างไรก็ตามในปัจจุบันประเทศไทย ส าหรับผลิตภัณฑ์
เครื่องดื่มที่มีส่วนผสมของกัญชายังมีการออกจ าหน่ายจ านวนไม่มากนัก และยังเป็นเรื่องใหม่ของ
สังคมไทยทีน่ ายาเสพติดมาเป็นเครื่องดื่มเพ่ือสุขภาพ ท าให้ผู้บริโภคยังไม่มั่นใจในการตัดสินใจที่จะซื้อ
เครื่องดื่มท่ีมีส่วนผสมของกัญชา ท าให้ต้องมีการโฆษณา ประชาสัมพันธ์ รวมถึงต้องมีงานวิจัยที่น ามา
สนับสนุนเกี่ยวกับการรับประทานเครื่องดื่มที่มีส่วนผสมของกัญชา เพ่ือให้ผู้บริโภคได้มีความมั่นใจใน
การที่จะซื้อผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนผสมของกัญชา (ชนม์ชุดา วัฒนะธนากร, 2563) 
 
วัตถุประสงค์การวิจัย  

1. เพ่ือศึกษาพฤติกรรมการซื้อเครื่องดื่มที่มีส่วนผสมของกัญชาของผู้บริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร 

2. เพ่ือศึกษาระดับความส าคัญของความคาดหวัง ภาพลักษณ์ตราสินค้า และส่วนประสม
ทางการตลาดที่ส่ งผลต่อการตัดสินใจซื้อเครื่องดื่มที่มีส่วนผสมกัญชาของผู้บริ โภคในเขต
กรุงเทพมหานคร 
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3. เพ่ือศึกษาอิทธิพลความคาดหวัง ภาพลักษณ์ตราสินค้าและส่วนประสมทางการตลาดที่
ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อเครื่องดื่มท่ีมีส่วนผสมกัญชาของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

 
สมมติฐานการวิจัย 

1. ความคาดหวังมีอิทธิพลเชิงบวกในการตัดสินใจซื้อเครื่องดื่มที่มีผสมกัญชาในเขต
กรุงเทพมหานคร 

2. ภาพลักษณ์ของตราสินค้ามีอิทธิพลเชิงบวกในการตัดสินใจซื้อเครื่องดื่มที่มีส่วนผสมกัญชา
ในเขตกรุงเทพมหานคร 

3. ส่วนประสมทางการตลาดมีอิทธิพลเชิงบวกในตัดสินใจซื้อเครื่องดื่มที่มีส่วนผสมกัญชาใน
เขตกรุงเทพมหานคร 
 
แนวคิด ทฤษฎี และกรอบแนวคิดในการวิจัย 

สมิต สัชฌุกร (2551) กล่าวถึง ความคาดหวังของลูกค้าทุกคน ต้องการบริการ ชั้นหนึ่ง คือ 
ความสะดวก รวดเร็ว ทันใจ ถูกต้อง สมบูรณ์ ได้รับประโยชน์สูงสุด ได้รับการต้อนรับที่ อบอุ่น ผู้ให้
จ าหน่ายสินค้าให้ความสนใจที่ส าคัญคือ รวดเร็วดั่งใจไม่ต้องรอคอย 

ฤทัย นิธิธนวิชิต (2553) ให้ความหมายไว้ว่า ความคาดหวัง เป็นความคิด ความเชื่อ ความ 
ต้องการ ความมุ่งหวังหรือความรู้สึกของบุคคลที่มีต่อสิ่งหนึ่ง เช่น บุคคล การกระท าหรือเหตุการณ์ จึง
เป็นการคิดล่วงหน้าโดยมุ่งหวังในสิ่งที่เป็นไปได้ว่าจะเกิดตามท่ีตนคิดไว้ 

Kotler (2010) ยังได้อธิบายความหมายของภาพลักษณ์ตราสินค้าไว้ ว่าภาพลักษณ์ตราสินค้า
คือ ภาพที่เกิดขึ้นในใจของผู้คนที่มีต่อตราสินค้ายี่ห้อใดยี่ห้อหนึ่งหรือตราใดตราหนึ่ง หรือเครื่องหมาย
การค้าใดเครื่องหมายการค้าหนึ่ง ส่วนมากมักอาศัยวิธีการโฆษณาและการส่งเสริมการขาย เพ่ือบ่ง
บอกถึงบุคลิกลักษณะของสินค้าโดยการเน้นถึงคุณลักษณะเฉพาะหรือจุดขาย 

Cannon, Perreault and McCarthy (2012) กล่าวว่า ภาพลักษณ์ตราสินค้า หมายถึง 
ทัศนคติของผู้บริโภคที่เกี่ยวกับความเชื่อมั่นในคุณภาพของสินค้า หรือบริการ โดยองค์การแสดงให้ 
ผู้บริโภคเชื่อว่า มีความซื่อสัตย์ในสินค้า หรือบริการที่น าเสนอให้กับผู้บริโภค จากค านิยามสรุปได้ว่า 
ภาพลักษณ์ตราสินค้า คือ การรับรู้ของผู้บริโภคที่มีต่อสินค้าใดสินค้าหนึ่ง เกิดขึ้นความทรงจ าและ
ความรู้สึกนึกคิดของผู้บริโภค ซึ่งมีการเชื่อมโยงที่เกิดขึ้นได้ส่งผ่านความหมายเกี่ยวกับตราสินค้าไปยัง
ผู้บริโภค โดยการรับรู้ทางด้านเหตุผล และด้านอารมณ์ท่ีต่อสินค้า หรือบริการนั้น ๆ 

Kotler and Keller (2016) ได้กล่าวถึง ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ประกอบด้วย 
(1) ผลิตภัณฑ์ หมายถึง สินค้าและบริการอันประกอบด้วยผลิตภัณฑ์หลักและผลิตภัณฑ์เสริม ซึ่งแสดงให้
เห็นถึงผลประโยชน์ที่ลูกค้าต้องการ เพ่ือการสร้างข้อได้เปรียบทางการแข่งขัน (2) ราคา หมายถึง
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ค่าใช้จ่ายไม่ว่าจะในรูปของเงินและเวลา รวมไปถึงความพยายามที่เกิดขึ้นในการซื้อและการใช้บริการ 
(3) ช่องทางการจัดจ าหน่าย หมายถึง การที่จะส่งมอบบริการให้กับลูกค้าเมื่อไหร่ และต้องใช้เวลาในการ
ที่จะส่งมอบบริการเท่าไหร่ และเกิดขึ้นสถานที่ไหนและส่งมอบกันอย่างไร (4) การส่งเสริมการตลาดเป็น
กิจกรรมด้านการออกแบบสิ่งจูงใจและการสื่อสารด้านการตลาดเพ่ือสร้างความพึงพอใจให้เกิดขึ้นกับ
ลูกค้า  

ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ (2552) กล่าวว่า ส่วนประสมการตลาด หมายถึงเครื่องมือทาง
การตลาดที่ธุรกิจต้องใช้เพ่ือให้บรรจุวัตถุประสงค์กรตลาดในตลาดเป้าหมายหรือเป็นส่วนประกอบที่
ส าคัญของกลยุทธ์การตลาดที่ธุรกิจต้องใช้ร่วมกันเพ่ือตอบสนองความต้องการ ของตลาดเป้าหมายหรือ
เป็นปัจจัยทางการตลาดที่ควบคุมได้ ซึ่งบริษัทต้องใช้ร่วมกันเพ่ือสนองความต้องการของตลาดเป้าหมาย 
(Boone and Kurtz, 1989) กล่าวว่าส่วนประสมการตลาด หมายถึง ปัจจัยทางการตลาดที่ควบคุมได้ที่
กิจการจะต้องใช้ร่วมกันเพ่ือสนองความต้องการของตลาดเป้าหมาย หมายถึงความเกี่ยวข้องกันของ 
4 ส่วน คือ ผลิตภัณฑ์ ราคา การจัดจ าหน่าย ระบบการจัดจ าหน่าย การส่งเสริมการตลาดถื อว่าเป็น
เครื่องมือทางการตลาดที่ธุรกิจสามารถควบคุมได้ต้องใช้ร่วมกันทั้ง 4 อย่าง วัตถุประสงค์ที่ใช้เพ่ือสนอง
ความต้องการของลูกค้า (ตลาดเป้าหมาย) ให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจ 

Kotler (2000) กล่าวว่า การตัดสินใจของผู้บริโภคเกิดจากปัจจัยภายใน คือแรงจูงใจ การ
รับรู้การเรียนรู้บุคลิกภาพและทัศนคติซึ่งจะแสดงให้เห็นถึงความต้องการ และตระหนักว่ามีสินค้าให้
เลือกมากมาย กิจกรรมที่มีผู้บริโภคเข้ามาเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับข้อมูลที่มีอยู่ หรือข้อมูลที่ฝ่ายผู้ผลิตให้
มาและสุดท้ายคือการประเมินค่าของทางเลือกเหล่านั้น 

Schiffman (2010) กล่าวว่า การตัดสินใจซื้อ คือ การกระท าที่มุ่งมั่นของผู้บริโภคในการ
ตัดสินใจในการเลือกสินค้า การเลือกตราสินค้า การส ารวจเงื่อนไขต่าง ๆ และจ านวนเงินที่ต้องจ่ายใน
การประเมินผลสามารถวัดได้จากด้านความเข้าใจ (Cognitive) ด้านความรู้สึก (Affective) และด้าน
พฤติกรรม (Conative) ของการตัดสินใจซื้อเหล่านั้น 
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กรอบแนวคิดในการวิจัย  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 

วิธีการวิจัย  
ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย 
ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ ผู้ที่อาศัยในเขตกรุงเทพมหานคร ส าหรับการวิจัย คือ 

ผู้บริโภคที่เคยซื้อเครื่องดื่มที่มีส่วนผสมของกัญชาของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ที่มีอายุ 18 ปี 
คนโดยขนาดกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยใช้วิธีค านวณจากสูตรของ (Cochran, 1977) ที่ระดับ
ความคลาดเคลื่อนที่ 0.05 ได้จ านวนกลุ่มตัวอย่าง 384 คน เพ่ือให้ง่ายในการรวบรวมและประมวลผล 
ได้จัดเก็บข้อมูล จ านวน 400 คน 

วิธีการสุ่มกลุ่มตัวอย่าง 
ส าหรับการวิจัยนี้ ผู้วิจัยได้ท าการสุ่มตัวอย่างแบบหลายขั้นตอน (Multi Stage Sampling) 

โดยการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) การเลือกสุ่มตัวอย่าง
สุ่มตัวอย่างแบบโควตา (Quota Sampling) และการเลือกสุ่มตัวอย่างแบบบังเอิญ (Accidental 
Sampling) ซึ่งเป็นการเลือกตัวอย่างโดยใช้ทฤษฎีความน่าจะเป็น (Non-Probability Sampling) ใน
การเก็บรวบรวมข้อมูลจนครบตามจ านวน 
 
 
 
 

ความคาดหวัง 

ภาพลักษณ์ตราสินค้า 

ส่วนประสมทางการตลาด 
1. ด้านผลิตภัณฑ์ 
2. ด้านราคา 
3. ด้านช่องทางการจ าหน่าย 
4. ด้านส่งเสริมการตลาด 
 

การตัดสินใจซื้อ
เครื่องดื่มที่มี

ส่วนผสมกัญชา 



รายงานสืบเน่ืองจากการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ 
ครบรอบ 15 ปี มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ วันศุกร์ท่ี 26 พฤศจิกายน 2564 

 

~ 7 ~ 
 

ขั้นตอนการสร้างเครื่องมือ 
1. การวิจัยเอกสาร (Documentary Research) เป็นการศึกษารวบรวมข้อมูลจากเอกสารต่าง ๆ 

ทั้งที่เป็นทฤษฎี แนวคิด การบริหาร หลักการ เครื่องมือ ตลอดจน เนื้อหาสาระส าคัญและผลงานที่
เกี่ยวข้อง 

2. การวิจัยเชิงส ารวจ (Survey Research) โดยเก็บข้อมูลจากแบบสอบถาม (Questionnaire) 
ใช้แบบสอบถามแบบปลายปิดและปลายเปิด เป็นเครื่องมือในการเก็บข้อมูล 

3. น าแบบสอบถามให้ผู้เชี่ยวชาญจ านวน 3 คน ตรวจข้อค าถามและสอบถามความเที่ยงตรงเชิง
เนื้อหาของแบบสอบถาม โดยการหาค่าดัชนีความสอดคล้อง (The Index of Item-Objective 
Congruence: IOC) 

4. วัดความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม (Reliability) โดยน าแบบสอบถามท่ีผ่านการตรวจสอบ
จากผู้เชี่ยวชาญไปทดลอง (Try Out) กับกลุ่มประชากรที่มีลักษณะใกล้เคียงกับกลุ่มตัวอย่าง และใช้
เกณฑ์สัมประสิทธิ์แอลฟา ได้ค่าความเชื่อมั่น 0.978 ซึ่งเป็นค่าที่ยอมรับ (Cortina, 1993) 

5. ด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลจริง จ านวน 400 คน กับผู้บริโภคที่มีอายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป
และเคยซื้อเครื่องดื่มที่มีส่วนผสมของกัญชาในเขตกรุงเทพมหานคร 

การวิเคราะห์ข้อมูล 
1. การวิเคราะห์สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) เพ่ือใช้ในการบรรยายคุณลักษณะ และ

คุณสมบัติของประชากร ได้แก่ ค่าความถี่ (Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) 
และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 

2. การวิเคราะห์สถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) เพ่ือใช้ในการทดสอบสมมติฐาน 
โดยใช้การวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysis)  
 
ผลการวิจัย  

ผลการวิจัยครั้งนี้ น าผลลัพธ์ที่ได้มาวิเคราะห์และประมวลผล โดยแบ่งการเสนอผลการ
วิเคราะห์ข้อมูลออกเป็น 7 ส่วน ดังนี้ 

1. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทางประชากรศาสตร์ของกลุ่มตัวอย่าง พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถาม
โดยส่วนใหญ่เป็นเพศชาย อายุ 18-24 ปี มีการศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรี มีอาชีพนักเรียน/นักศึกษา 
ส่วนใหญ่มีรายได้ต่อเดือน 10,000 บาท หรือต่ ากว่า 

2. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลพฤติกรรมการซื้อเครื่องดื่มที่มีส่วนผสมกัญชา พบว่า ด้านพฤติกรรม
การใช้บริการ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามเคยซื้อเครื่องดื่มที่มีส่วนผสมกัญชาในเขตกรุงเทพมหานคร 
โดยมีพฤติกรรมการซื้อเครื่องดื่มที่มีส่วนผสมกัญชามีความถี่ 1 ครั้ง ในระยะเวลา 3 เดือน ผู้ที่เลือกดื่ม
เครื่องดื่มที่มีส่วนผสมของกัญชาเนื่องจากต้องการช่วยให้นอนหลับสบาย โดยใช้บริการจากสั่งซื้อผ่าน
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ร้านค้าออนไลน์ มีการศึกษาข้อมูลจากแหล่งข้อมูลผ่าน Facebook และผู้บริโภคส่วนใหญ่มีการเลือก
ซื้อจากการ ดูจากชื่อตราสินค้าและความนิยม 

3. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้นของตัวแปรที่ใช้ในการวิจัย รวมทั้งหมด 7 ตัวแปรมาตรวัด
โดยการน าเสนอเป็นค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความหมายของค่าเฉลี่ยสรุปผลการ
วิเคราะห์ตัวแปรได้แต่ละตัวได้ ดังนี้ 

 3.1.1 ปัจจัยในด้านความคาดหวังในตราสินค้า มีระดับอยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 4.19 (SD=0.81) โดยพิจารณารายละเอียดเป็นรายข้อเรียงตามค่าเฉลี่ยมากไปหาน้อย อันดับ
ที่ 1 คือท่านคาดหวังว่าเครื่องดื่มที่มีส่วนผสมของกัญชาต้องผลิตจากวัตถุดิบที่ดี อยู่ในระดับมากที่สุด 
( =4.27, SD=0.79) รองลงมาเป็นท่านคาดหวังว่าเครื่องดื่มที่มีส่วนผสมของกัญชาต้องมีรสชาติอร่อย 
มีความปลอดภัย อยู่ในระดับมากที่สุด ( =4.26, SD=0.82) ตามด้วยท่านคาดหวังว่าเครื่องดื่มที่มี
ส่วนผสมของกัญชาต้องมีต้องผ่านการรับรอง มาตรฐานด้านอาหาร อยู่ในระดับมากที่สุด ( =4.24, 
SD=0.83) ตามล าดับ 

 3.1.2 ปัจจัยในด้านภาพลักษณ์ตราสินค้า มีระดับอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.11 
(SD=0.831) โดยพิจารณารายละเอียดเป็นรายข้อเรียงตามค่าเฉลี่ยมากไปหาน้อย อันดับที่ 1 คือ 
เครื่องดื่มที่มีส่วนผสมของกัญชาเป็นตราสินค้าที่ก าหนดราคามาตรฐาน อยู่ในระดับมากที่สุด ( =
4.28, SD=0.77) รองลงมาเครื่องดื่มท่ีมีส่วนผสมของกัญชาเป็นตราสินค้าที่น่าเชื่อถือ อยู่ในระดับมาก 
( =4.20, SD=0.77) ตามด้วยเครื่องดื่มที่มีส่วนผสมของกัญชาเป็นตราสินค้าที่มีจุดเด่นจากตราสินค้า
อ่ืน ๆอยู่ในระดับมาก ( =4.14, SD=0.78) ตามล าดับ 

 3.1.3 ส่วนประสมทางการตลาดด้านผลิตภัณฑ์ (Marketing Mix Product) มีระดับอยู่ใน
ระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.20 (SD=0.95) โดยพิจารณารายละเอียดเป็นรายข้อเรียงตามค่าเฉลี่ยมากไป
หาน้อย อันดับที่ 1 คือ มีกระบวนการผลิตที่มีคุณภาพ ผลิตจากวัตถุดิบที่ดี  อยู่ในระดับมากที่สุด ( =
4.31, SD=0.76) รองลงมาสินค้ามีรสชาติที่อร่อย อยู่ในระดับมากที่สุด ( =4.23, SD=0.80) ตามด้วย
บรรจุภัณฑ์มีความสวยงาม แปลกใหม่ และทันสมัย อยู่ในระดับมากที่สุด ( =4.23, SD=0.79) ตามด้วย
สินค้าผ่านการรับรอง มาตรฐานจากหน่ายงานราชกาลอยู่ในระดับมาก ( =4.18, SD=0.84) และ
กระบวนการผลิตที่มีคุณภาพ ผลิตจากแหลางวัตถุดิบที่ดี  อยู่ในระดับมาก ( =4.03, SD=0.92) 
ตามล าดับ 

 3.1.4 ส่วนประสมทางการตลาดด้านราคา (Marketing Mix Price) มีระดับอยู่ในระดับมาก 
มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.15 (SD=0.83) โดยพิจารณารายละเอียดเป็นรายข้อเรียงตามค่าเฉลี่ยมากไปหาน้อย 
อันดับที่ 1 คือ มีราคายุติธรรมเมื่อเปรียบเทียบกับคู่แข่ง อยู่ในระดับมาก ( =4.19, SD=0.83) รองลงมา
ราคายุติธรรมเมื่อเปรียบเทียบกับคู่แข่ง อยู่ในระดับมาก ( =4.19, SD=0.81) ตามด้วยผู้บริโภคมีความ
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สะดวกสบายในการเลือกวิธีช าระค่าบริการอยู่ในระดับมาก (=4.17, SD=0.847) และมีราคาที่เหมาะสม
กับปริมาณ อยู่ในระดับมาก (=4.14, SD=0.815) ตามล าดับ 

 3.1.5 ส่วนประสมทางการตลาดด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย (Marketing Mix Place) มี
ระดับอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.15 (SD=0.825) โดยพิจารณารายละเอียดเป็นรายข้อเรียงตาม
ค่าเฉลี่ยมากไปหาน้อย อันดับที่ 1 คือ มีช่องทางการสั่งซื้อผ่านทาง Online อยู่ในระดับมาก ( =4.19, 
SD=0.80) รองลงมาสินค้ามีจ านวนเพียงพอกับผู้บริโภค อยู่ในระดับมาก ( =4.16, SD=0.84) และ
สามารถซื้อได้ง่ายตามร้านค้าหรือร้านสะดวกซื้อทั่วไป อยู่ในระดับมาก ( =4.15, SD=0.84) ตามล าดับ 

 3.1.6 ส่วนประสมทางการตลาดด้านการส่งเสริมการตลาด (Marketing Mix Promotion) มี
ระดับอยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.21 (SD=0.76) โดยพิจารณารายละเอียดเป็นรายข้อเรียง
ตามค่าเฉลี่ยมากไปหาน้อย อันดับที่ 1 คือ มีการโฆษณาให้ข้อมูลเกี่ยวสรรพคุณของสินค้า อยู่ในระดับ
มากที่สุด ( =4.29, SD=0.70) รองลงมามีการจัดร่วมโปรโมชั่นส่วนลด อยู่ในระดับมาก(=4.20, 
SD=0.782) ตามด้วยมีการประชาสัมพันธ์ตามสื่อต่าง ๆ เพ่ือให้ลูกค้าได้รับรู้ถึง โปรโมชั่นต่าง ๆ การให้
ส่วนลดในวันพิเศษต่าง ๆ อยู่ในระดับมาก ( =4.20, SD=0.77) และมีพนักงานขายคอยให้ข้อมูลที่เป็น
ประโยชน์ อยู่ในระดับมาก ( =4.16, SD=0.81) ตามล าดับ 

 3.1.7 การตัดสินใจซื้อเครื่องดื่มที่มีส่วนผสมกัญชา (Deciding to Buy Cannabis-Infused 
Drinks) มีระดับอยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.21 (SD=0.81) โดยพิจารณารายละเอียดเป็นราย
ข้อเรียงตามค่าเฉลี่ยมากไปหาน้อย อันดับที่ 1 คือ ท่านตัดสินใจที่จะซื้อเครื่องดื่มที่มีส่วนผสมของกัญชา
เพราะอยากลอง อยู่ในระดับมากที่สุด ( =4.30, SD=0.80) รองลงมามีความปลอดภัย ผ่านการรับรอง
มาตรฐานด้านอาหาร มีผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้า อยู่ในระดับมากที่สุด ( =4.21, SD=0.821) ตามด้วย
จากความสะดวก และช่องทางการซื้อที่ง่ายมีผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าที่น่าเชื่อถือ อยู่ในระดับมากที่สุด 
( =4.21, SD=0.81) ตามด้วยรูปลักษณ์และบรรจุภัณฑ์มีความสวยงามมีผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้า อยู่
ในระดับมาก ( =4.20, SD=0.81) และสินค้ามีรสชาติที่อร่อย มีผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้า อยู่ในระดับ
มาก ( =4.15, SD=0.82) ตามล าดับ 
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 สรุปผลการทดสอบสมมติฐาน 
ตารางท่ี 1 ผลการวิเคราะห์การถดถอยเชิงเส้นพหุคูณของอิทธิพลความคาดหวัง ภาพลักษณ์ในตรา

สินค้าและส่วนประสมทางการตลาดที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อเครื่องดื่มที่มีส่วนประสม
กัญชา ในเขตกรุงเทพมหานคร 

อิทธิพลความคาดหวัง ภาพลักษณ์ในตราสินค้าและส่วนประสมทางการตลาดที่ส่งผลต่อการตัดสินใจ
ซื้อเครื่องดื่มที่มีส่วนประสมกัญชา ในเขตกรุงเทพมหานคร 

ปัจจัย ค่าคงท่ี 

ด้าน
ความ

คาดหวัง
ในตรา
สินค้า 

ค่าคงท่ี 
ด้าน

ภาพลักษณ์
ตราสินค้า 

ค่าคงท่ี 

ส่วนประสมทางการตลาด 

ด้าน
ผลิตภัณฑ์ 

ด้าน
ราคา 

ด้าน
ช่องทาง
การจัด

จ าหน่าย 

ด้านการ
ส่งเสริม

การตลาด 

S.E. 0.171 0.040 0.146 0.035 0.129 0.048 0.044 0.047 0.050 

B 1.420 0.663 1.028 0.772 0.210 0.298 0.190 0.183 0.283 

 

- 0.638 - 0.743 - 0.285 0.198 0.190 0.271 

t 8.294 16.510 7.060 22.150 1.624 6.244 4.333 3.297 5.689 

Sig. 0.000** 0.000** 0.000** 0.000** 0.105* 0.000** 0.000** 0.000** 0.000** 

Tolerance - 1.000 - 0.381 - 0.344 0.345 0.306 0.317 

VIF - 1.000 - 2.628 - 2.904 2.900 3.268 3.157 

R2=0.406, F=272.582,         R2=0.552, F=490.627,        R2=0.716, F=249.186,p<0.01** และ p<0.05* 

* มีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ** มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

 
จากตารางที่ 1 ผลจากการทดลองสมมติฐานโดยการวิเคราะห์การถดถอยเชิงเส้นพหุคูณ พบว่า 

ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อเครื่องดื่มที่มีส่วนประสมกัญชา อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 
0.05 ได้แก่ ด้านความคาดหวังในตราสินค้า (Sig.=0.000) ด้านภาพลักษณ์ตราสินค้า (Sig.=0.000) 
และส่วนประสมทางการตลาด ด้านผลิตภัณฑ์ (Sig.=0.000) ส่วนประสมทางการตลาด ด้านราคา 
(Sig.=0.000) ส่วนประสมทางการตลาด ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย (Sig.=0.000) และส่วนประสมทาง
การตลาด ด้านการส่งเสริมการตลาด (Sig.=0.000)  

เมื่อพิจารณาน้ าหนักของผลกระทบของตัวแปรอิสระที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อเครื่องดื่มที่มี

ส่วนผสมกัญชา พบว่า ด้านความคาดหวังในตราสินค้า (β=0.638) ค่าสัมประสิทธิ์การพยากรณ์การรับรู่
คุณค่า (R2=0.406) พบว่า ด้านความคาดหวังในตราสินค้า ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อเครื่องดื่มที่ส่วนผสม
กัญชาในเขตกรุงเทพมหานคร มีนัยส าคัญที่ .01 และ .05 โดยคิดเป็นร้อยละ 40.60 ส่วนที่เหลืออีกร้อยละ 
59.40 เป็นผลมาจากปัจจัยอ่ืนที่ไม่ทราบได้ 
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เมื่อพิจารณาน้ าหนักของผลกระทบของตัวแปรอิสระที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อเครื่องดื่มที่มี

ส่วนผสมกัญชา พบว่า ด้านภาพลักษณ์ตราสินค้า (β=0.743) ค่าสัมประสิทธิ์การพยากรณ์การรับรู่คุณค่า 
(R2=0.552) พบว่า ด้านภาพลักษณ์ตราสินค้า ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อเครื่องดื่มที่ส่วนผสมกัญชาในเขต
กรุงเทพมหานคร มีนัยส าคัญที่ 0.01 และ 0.05 โดยคิดเป็นร้อยละ 55.20  ส่วนที่เหลืออีก 44.80 ร้อยละ 
เป็นผลมาจากปัจจัยอ่ืนที่ไม่ทราบได้ 

เมื่อพิจารณาน้ าหนักของผลกระทบของตัวแปรอิสระที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อเครื่องดื่มที่มี

ส่วนผสมกัญชา พบว่า ส่วนประสมทางการตลาด ด้านผลิตภัณฑ์ (β=0.285) ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อ

เครื่องดื่มที่มีส่วนประสมกัญชามากที่สุด รองลงมา คือ ด้านการส่งเสริมการตลาด (β=0.271) ด้านราคา 

(β=0.198) และด้านช่องทางการจัดจ าหน่อย (β=0.190) และ ค่าสัมประสิทธิ์ส่วนประสมทางการตลาด 
(R2=0.716) พบว่า ส่วนประสมทางการตลาด ที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อเครื่องดื่มที่มีส่วนประสม
กัญชา ในเขตกรุงเทพมหานคร คิดเป็นร้อยละ 71.60 ส่วนที่เหลืออีก ร้อยละ 28.40 เป็นผลมาจากปัจจัย
อ่ืนที่ไม่ทราบได ้
 
ตารางท่ี 2 ผลการทดสอบสมมติฐาน  

สมมติฐาน ค่าเบต้า 
ค่า

สัมประสิทธิ์ 
ผลการทดสอบ

สมมติฐาน 
1. ความคาดหวังในตราสินค้ามีอิทธิพลเชิงบวกต่อการตัดสินใจซื้อ
เครื่องดื่มที่มสี่วนผสมกญัชาในเขตกรุงเทพมหานคร 

0.638 16.510** ยอมรับ 

2 ภาพลักษณ์ตราสินค้ามีอิทธิพลเชิงบวกต่อการตัดสินใจการซื้อ
เครื่องดื่มที่มสี่วนผสมกญัชาในเขตกรุงเทพมหานคร 

0.743 22.150** ยอมรับ 

3. ส่วนประสมทางการตลาด ด้านผลิตภณัฑ์ มีอิทธิพลเชิงบวกต่อ
การตัดสินใจการซื้อเครื่องดืม่ที่มีสว่นผสมกญัชาในเขต
กรุงเทพมหานคร 

0.285 6.244**   ยอมรับ 

4. ส่วนประสมทางการตลาด ด้านราคา มีอิทธิพลเชิงบวกต่อการ
ตัดสินใจการซื้อเครื่องดื่มที่มสี่วนผสมกัญชาในเขต
กรุงเทพมหานคร 

0.198 4.333**   ยอมรับ 

5. ส่วนประสมทางการตลาด ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย มี
อิทธิพลเชิงบวกต่อการตัดสินใจการซื้อเครื่องดืม่ที่มีส่วนผสม
กัญชาในเขตกรุงเทพมหานคร 

0.190 3.297**   ยอมรับ 

6. ส่วนประสมทางการตลาด ด้านการส่งเสริมการตลาด มีอิทธิพล
เชิงบวกต่อการตัดสินใจการซื้อเครือ่งดื่มที่มีส่วนผสมกญัชาในเขต
กรุงเทพมหานคร 

0.271 5.689**   ยอมรับ 

* มีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ** มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
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จากตารางที่ 2 ผลการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณของการรับรู้คุณค่าและส่วนประสมทาง
การตลาดทีม่ีอิทธิพลเชิงบวกในการตัดสินใจซื้อเครื่องดื่มท่ีมีส่วนผสมกัญชาในเขตกรุงเทพมหานคร ผล
การทดสอบค่าสัมประสิทธิ์ของตัวแปรอิสระ ได้แก่ ความคาดหวังมีอิทธิพล ภาพลักษณ์ของตราสินค้า
และส่วนประสมทางการตลาด ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางการจัดจ าหน่ายและด้านการส่งเสริม
การตลาด ที่มีอิทธิพลเชิงบวกในการตัดสินใจซื้อเครื่องดื่มท่ีมีส่วนผสมกัญชา 

 
อภิปรายผล  

จากการศึกษาเกี่ยวกับอิทธิพลความคาดหวังภาพลักษณ์ในตราสินค้าและส่วนประสมทาง
การตลาดที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อเครื่องดื่มที่มีส่วนประสมกัญชา ในเขตกรุงเทพมหานคร ได้แก่ 
ความคาดหวังในตราสินค้า ภาพลักษณ์ตราสินค้า ส่วนประสมทางการตลาด และผลสัมฤทธิ์การ
ตัดสินใจซื้อเครื่องดื่มท่ีมีส่วนผสมของกัญชา สามารถอภิปรายผลการศึกษา ได้ดังนี้ 

1. ความคาดหวังในตราสินค้า มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อเครื่องดื่มที่มีส่วนผสมของกัญชา 
อย่างมีนัยส าคัญที่ระดับ .01 แสดงให้เห็นว่า ความคาดหวังในตราสินค้าท าให้ผู้บริโภคเกิดการรับรู้ 
และคาดหวังว่าสินค้า จะมีความตรงต่อความต้องการเช่น คาดหวังว่าเครื่ องดื่มจะมีความอร่อย 
คาดหวังว่าสินค้าต้องผ่านการรองรับมาตรฐานด้านอาหาร การมีรูปแบบบรรจุภัณฑ์ที่สวยงามและ
ผลิตจากวัตถุดิบที่ดีซึ่งจะส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อ สอดคล้องกับ ณัฏฐ์จิรา รพ่ีบุณยาพร (2560) ได้
กล่าวว่า ความคาดหวังเกิดจากความรู้สึกนึกคิดในการคาดคะเนเหตุการณ์ล่วงหน้าว่าจะเกิดขึ้น
อย่างไรอันเป็นความปรารถนาจะให้ไปถึงเป้าหมายที่ก าหนดไว้และฤทัย นิธิธนวิชิต (2553) ให้
ความหมายไว้ว่า ความคาดหวัง เป็นความคิด ความเชื่อ ความต้องการ ความมุ่งหวังหรือความรู้สึก
ของบุคคลที่มีต่อสิ่งหนึ่ง เช่น บุคคลการกระท าหรือเหตุการณ์ จึงเป็นการคิดล่วงหน้าโดยมุ่งหวังในสิ่ง
ที่เป็นไปได้ว่าจะเกิดตามท่ีตนคิดไว้ และสมิต สัชฌุกร (2551) กล่าวถึง ความคาดหวังของลูกค้าทุกคน 
ต้องการบริการ ชั้นหนึ่ง คือ ความสะดวก รวดเร็ว ทันใจ ถูกต้อง สมบูรณ์ ได้รับประโยชน์สูงสุด ได้รับ
การต้อนรับที่ อบอุ่น ผู้ให้จ าหน่ายสินค้าให้ความสนใจที่ส าคัญคือ รวดเร็วดั่งใจไม่ต้องรอคอย โดย
ปัจจัยด้านความคาดหวังในตราสินค้า มีผลต่อการตัดสินใจซื้อ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิตที่ .05 

2. ภาพลักษณ์ตราสินค้า มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อเครื่องดื่มที่มีส่วนผสมของกัญชา อย่าง
มีนัยส าคัญที่ระดับ .01 แสดงให้เห็นว่า ภาพลักษณ์ตราสินค้า คือการรับรู้ในตราสินค้า ของผู้บริโภค 
ในแต่ละด้านเช่น การมีตราสินค้าที่น่าเชื่อถือ การก าหนดราคาตามมาตรฐาน การมีจุดเด่นของตรา
สินค้าที่แตกต่างจากคนอ่ืน การบ่งบอกถึงรสนิยมในการเลือกสินค้า การมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวของ
สินค้า ซึ่งจะส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อ สอดคล้อง Dirsehan and Kurtuluş (2018) กล่าวว่า 
ภาพลักษณ์ตราสินค้า คือ การรับรู้เกี่ยวกับแบรนด์ ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบ คุณสมบัติ คุณประโยชน์ 
ความแตกต่าง และความคุ้มค่าของผลิตภัณฑ์นั้น ๆ รวม ไปถึงแหล่งที่มาของสินค้า ภาพลักษณ์ที่ดีจะ
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น าไปสู่ความต้องการและความตั้งใจซื้อของผู้บริโภค และ Kotler (2010) ยังได้อธิบายความหมายของ
ภาพลักษณ์ตราสินค้าไว้ ว่าภาพลักษณ์ตราสินค้าคือ ภาพที่เกิดขึ้นในใจของผู้คนที่มีต่อตราสินค้ายี่ห้อ
ใดยี่ห้อหนึ่งหรือตราใดตราหนึ่ง หรือเครื่องหมายการค้าใดเครื่องหมายการค้าหนึ่ ง ส่วนมากมักอาศัย
วิธีการโฆษณาและการส่งเสริมการขาย เพ่ือบ่งบอกถึงบุคลิกลักษณะของสินค้าโดยการเน้นถึงคุณ
ลักษณะเฉพาะหรือจุดขาย โดยปัจจัยด้านภาพลักษณ์ตราสินค้ามีผลต่อความต้องการซื้อ อย่างมี
นัยส าคัญ .05 

3. ส่วนประสมทางการตลาด มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจการซื้อเครื่องดื่มที่มีส่วนประสมกัญชา 
อย่างมีนัยส าคัญที่ระดับ .01 แสดงให้เห็นว่า ส่วนประสมทางการตลาด มีส่วนช่วยในการตัดสินใจซื้อของ
ผู้บริโภค ทั้ง 4 ด้าน คือ ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย ด้านการส่งเสริม
การตลาด เช่นผู้บริโภคมีความต้องการด้านผลิตภัณฑ์คือ สินค้าต้องมีรสชาติอร่อย มีบรรจุภัณฑ์ที่
สวยงาม หากสินค้ามีความตรงต่อความต้องการก็จะท าให้เกิดการตัดสินใจซื้อ สอดคล้องกับ พิชญ์ชาดา 
มีใจเย็น (2560) ส่วนประสมการตลาด (Marketing Mix) หมายถึงเครื่องมือทางการตลาดที่ธุรกิจ
น ามาใช้เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ทางการตลาด เครื่องมือทางการตลาดนี้ เรียกว่า 4Ps ประกอบด้วย 
ผลิตภัณฑ์ ราคา สถานที่จ าหน่ายและการส่งเสริมการขายซึ่งตัวแปรต่าง ๆ ในแต่ละ P ได้แก่ 
1) ผลิตภัณฑ์ (Product) ประกอบด้วย ความหลากหลายของผลิตภัณฑ์ คุณภาพ การออกแบบ
รูปทรง ตรายี่ห้อ บรรจุภัณฑ์หรือหีบห่อ การรับประกัน ขนาดและรูปร่าง การบริการ เป็นต้น 2) 
ราคา (Price) ประกอบด้วย ราคาสินค้า ส่วนลด การรับรู้ราคาสินค้าของผู้บริโภค ระยะเวลาการ
จ่ายเงินเป็นต้น 3) สถานที่จ าหน่าย (Place) ประกอบด้วยช่องทางการจ าหน่าย สถานที่จ าหน่าย
สินค้าสินค้าคงคลัง การขนส่ง เป็นต้น 4) การส่งเสริมการขาย (Promotion) ประกอบด้วย การ
ส่งเสริมการขาย การโฆษณา การประชาสัมพันธ์ การขายตรง การส่งเสริมการขาย โดยผ่านตัวแทน
จ าหน่าย เป็นต้น และ ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ (2552) กล่าวว่า ส่วนประสมการตลาด หมายถึง
เครื่องมือทางการตลาดที่ธุรกิจต้องใช้เพ่ือให้บรรจุวัตถุประสงค์การตลาดในตลาดเป้าหมายหรือเป็น
ส่วนประกอบที่ส าคัญของกลยุทธ์การตลาดที่ธุรกิจต้องใช้ร่วมกันเพ่ือตอบสนองความต้องการ ของ
ตลาดเป้าหมายหรือเป็นปัจจัยทางการตลาดที่ควบคุมได้ ซึ่งบริษัทต้องใช้ร่วมกันเพ่ือสนองความ
ต้องการของตลาดเป้าหมาย (Boone and Kurtz, 1989) กล่าวว่าส่วนประสมการตลาด หมายถึง 
ปัจจัยทางการตลาดที่ควบคุมได้ที่กิจการจะต้องใช้ร่วมกันเพ่ือสนองความต้องการของตลาดเป้าหมาย 
หมายถึงความเกี่ยวข้องกันของ 4 ส่วน คือ ผลิตภัณฑ์ ราคา การจัดจ าหน่าย ระบบการจัดจ าหน่าย 
การส่งเสริมการตลาด ถือว่าเป็นเครื่องมือทางการตลาดที่ธุรกิจสามารถควบคุมได้ ต้องใช้ร่วมกันทั้ง 4 
อย่าง วัตถุประสงค์ที่ ใช้เพ่ือสนองความต้องการของลูกค้า (ตลาดเป้าหมาย) ให้ลูกค้าเกิดความพึง
พอใจ โดยปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดด้านผลิตภัณฑ์มีความต้องการซื้ออย่างมีนัยส าคัญ .05 
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ข้อเสนอแนะ  
ข้อเสนอแนะจากการวิจัย  
การวิจัยนี้เป็นการศึกษาเกี่ยวกับอิทธิพลความคาดหวังภาพลักษณ์ในตราสินค้าและส่วน

ประสมทางการตลาดที่ ส่ งผลต่อการตัดสินใจซื้ อเครื่ องดื่ มที่มีส่วนประสมกัญชา ในเขต
กรุงเทพมหานคร โดยมีตัวแปรส่งผ่าน คือ การตัดสินใจซื้อเครื่องดื่มที่มีส่วนผสมกัญชา 

1. จากผลการศึกษาจะพบว่า ความคาดหวังในตราสินค้า มีอิทธิพลต่อผลสัมฤทธิ์การ
ตัดสินใจซื้อเครื่องดื่มท่ีมีส่วนผสมกัญชา ซึ่งจะเห็นว่าล าดับความส าคัญของความคาดหวังในตราสินค้า
มีมากที่สุด ถือได้ว่าเป็นเรื่องที่ควรให้ความส าคัญในการเลือกซื้อสินค้า ดังนั้น จึงจ าเป็นที่จะต้องผลิต
สินค้าที่มีความคาดหวังของผู้บริโภคให้ได้มากที่สุด โดยการสร้างผลิตภัณฑ์ที่ตรงตามความต้องการ
ของผู้บริโภคเป็นส่วนใหญ่ เช่น การมีความน่าเชื่อถือในผลิตภัณฑ์  รสชาติของสินค้า บรรจุภัณฑ์ที่
สวยงามแปลกใหม่ ผ่านมาตรฐานด้านอาหาร เพ่ือให้เกิดความคาดหวังในตราสินค้าที่ดี มีการรับรู้ที่ดี 
จากการซื้อเครื่องดื่มที่มีส่วนผสมของกัญชา ส่งผลเกิดการตัดสินใจซื้อสินค้า 

2. จากการศึกษาจะพบว่า ภาพลักษณ์ตราสินค้า มีอิทธิพลต่อผลสัมฤทธิ์การตัดสินใจซื้อ
เครื่องดื่มที่มีส่วนผสมกัญชา ซึ่งจะเห็นว่าล าดับความส าคัญของภาพลักษณ์ตรามีมากที่สุด ดังนั้นใน
การเลือกซื้อสินค้าของผู้บริโภค ที่มีต่อตราสินค้าที่ดี เช่นการรับรู้ในตราสินค้าที่ดีมีความน่าเชื่อถือของ
ผู้บริโภค การก าหนดราคาตามมาตรฐาน การมีจุดเด่นของตราสินค้าที่แตกต่างจากคนอ่ืน การบ่งบอก
ถึงรสนิยมในการเลือกสินค้า การมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวของสินค้า เพ่ือให้เกิดภาพลักษณ์ตราสินค้าที่ดี
จากการซื้อเครื่องดื่มที่มีส่วนผสมของกัญชา ส่งผลเกิดการตัดสินใจซื้อสินค้า 

3. จากการศึกษาจะพบว่า ส่วนประสมทางการตลาด มีอิทธิพลต่อผลสัมฤทธิ์การตัดสินใจซื้อ
เครื่องดื่มที่มีส่วนผสมกัญชา ซึ่งจะเห็นว่าล าดับความส าคัญของส่วนประสมทางการตลาดมีมาก
โดยเฉพาะในด้านของผลิตภัณฑ์ และการส่งเสริมการตลาด ดังนั้น ในการท าการตลาดควรใช้ส่วน
ประสมทางการตลาดให้มีรสชาติอร่อย บรรจุภัณฑ์ที่สวยงาม รวมถึงจัดมีการส่งเสริมการตลาดอย่าง
สม่ าเสมอ เพ่ือให้ผู้บริโภคตัดสินใจซื้อสินค้ามากข้ึน  

ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป  
1. เนื่องจากการวิจัยในครั้งนี้ ผู้วิจัยมีเวลาจ ากัด จึงศึกษากับกลุ่มตัวอย่างเฉพาะในจังหวัด

กรุงเทพมหานครเพียงอย่างเดียว ท าให้ข้อมูลอาจจะกระจายได้ไม่ทั่วถึง ในอนาคตจึงควรศึกษากับ
ผู้บริโภคในระดับภูมิภาคจังหวัดอ่ืน ๆ เพิ่มเติมด้วย 

2. การวิจัยนี้สามารถพยากรณ์ตัวแปรตามคือ การตัดสินใจซื้อเครื่องดื่มที่มีส่วนผสมของ
กัญชา ดังนั้นการวิจัยครั้งต่อไปควรศึกษาตัวแปรอ่ืน ๆ ที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อเครื่องดื่มที่มี
ส่วนผสมของกัญชา นอกเหนือจากตัวแปรที่ได้ผ่านการศึกษาจากงานวิจัยนี้ เช่น ความพึงพอใจ 
ทัศนคติต่อผลิตภัณฑ์ 
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3. ในการศึกษาครั้งนี้เป็นการศึกษาเชิงปริมาณ จึงควรมีการศึกษาในเชิงคุณภาพ เช่น การ
สัมภาษณ์เชิงลึกเพ่ือให้ได้ข้อมูลที่ครบถ้วนมากยิ่งข้ึน  
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แนวทางในการลดพฤติกรรมการทุจริตของพนักงาน 
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 

Guidelines of Reduce the Corruption Behavior of the Bank for  
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บทคัดย่อ 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษา 1) พฤติกรรมการทุจริตของพนักงานของธนาคารเพ่ือ
การเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 2) สาเหตุการทุจริตของพนักงานของธนาคารเพ่ือการเกษตรและ
สหกรณ์การเกษตร และ 3) แนวทางในการลดพฤติกรรมการทุจริตของพนักงานของธนาคารเพ่ือ
การเกษตรและสหกรณ์การเกษตร กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ พนักงานที่เคยมีประวัติการทุจริต 
ของธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร จังหวัดพิจิตร จ านวน 16 คน เครื่องมือทีใช้ในการ
วิจัย ได้แก่ แบบสัมภาษณ์ ใช้การวิเคราะห์เชิงพรรณนา ผลการวิจัยพบว่า 1) พฤติกรรมการทุจริตของ
พนักงานของธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร พบว่า เกิดจากระบบงานมีช่องโหว่ รวมถึง
การก าหนดสิทธิการเข้าถึงและการท ารายการในระบบงานต่าง ๆ ไม่สอดคล้องกับอ านาจหน้าที่ที่ก าหนด
ไว้ในระเบียบค าสั่งของธนาคารและระบบการควบคุมภายในยังไม่รัดกุมเพียงพอ 2) สาเหตุการทุจริตของ
พนักงานของธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร พบว่า สืบเนื่องมาจากรายได้ไม่ได้สัดส่วนกับ
การครองชีพ รายได้เป็นมูลเหตุที่ท าให้เกิดปัญหาการทุจริต และ3) แนวทางในการลดพฤติกรรมการ
ทุจริตของพนักงานของธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร พบว่า แนวทางเลือกด้านการ
ปรับปรุงระบบงานให้เป็นระบบควบคุมอัตโนมัติ แนวทางเลือกด้านการด าเนินการทางวินัยและการ
ลงโทษพนักงาน และแนวทางเลือกด้านการปรับปรุงระบบการควบคุมภายใน จากการวิเคราะห์ข้อดี 
ข้อเสีย และงบประมาณของแต่ละแนวทางเลือก ผู้วิจัยเสนอ แนวทางเลือกด้านการปรับปรุงระบบงานให้
เป็นระบบควบคุมอัตโนมัติ เนื่องจาก การปรับปรุงระบบงาน ให้เป็นระบบควบคุมอัตโนมัติ เป็นการ
ก าหนดข้อจ ากัดให้ตรงตามเงื่อนไข ที่ก าหนดไว้ในระเบียบค าสั่งของธนาคาร  

 
ค าส าคัญ:  พฤติกรรมการทุจริต สาเหตุการทุจริต แนวทางในการลดพฤติกรรมการทุจริต 
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Abstract 
The purposes of this study were to study 1) corruption behavior of employees of 

the Bank for Agriculture and Agricultural Cooperatives 2) causes of corruption for the 
employees of the Bank for Agriculture and Agricultural Cooperatives and 3) ways to 
reduce the corruption behavior of the Bank for Agriculture and Agricultural Cooperatives 
employees. The sample group used 16 employees with a history corruption of the Bank 
for Agriculture and Agricultural Cooperatives in Phichit Province. The tools used in study 
were interview forms using descriptive analysis. The result of the study has found that 1) 
corruption behavior of employees of the Bank for Agriculture and Agricultural 
Cooperatives were caused by system has vulnerability including setting access rights and 
making transactions in various systems inconsistent with the powers and duties 
stipulated in the Bank's regulations and the internal control system is not strong enough 
2) causes of corruption for the employees of the Bank for Agriculture and Agricultural 
Cooperatives were result of income not proportional to living Income is the root cause 
of corruption problems and 3) ways to reduce the corruption behavior of the Bank for 
Agriculture and Agricultural Cooperatives employees were improvement of work systems 
to automatic control systems, disciplinary actions and penalties for employees, and 
improvements to internal control systems. From analysis of advantages, disadvantages 
and budget of each alternative, researcher proposes to improvement of the work system 
to automatic control system wherewith to improvement of the work system to 
automatic control system were limitation to meet the conditions set forth in the Bank's 
regulations. 

 
Keywords:  corruption behavior, causes of corruption, ways to reduce the corruption 
 
ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 

ปัจจุบันสังคมไทยมีการเปลี่ยนแปลงไปตามสภาพแวดล้อมและเทคโนโลยี มีปัญหาหลาย
ประการไม่ว่าจะเป็นปัญหาด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม เป็นต้น แต่มีปัญหาหนึ่งที่ยังเป็นปัญหา
จากอดีตจนมาสู่ปัจจุบัน คือ ปัญหาการทุจริต ได้ถูกหยิบยกกล่าวขานกันอยู่เสมอในฐานะที่เป็นปัญหา
ต่อสังคมและประเทศชาติไม่ว่าจะเป็นประเทศท่ีพัฒนาแล้วหรือกาลังพัฒนา การทุจริต ได้เข้าไปฝังตัว
ในระบบการบริหารงานทั้งภาครัฐและเอกชน จนกลายมาเป็นปัญหาที่จะต้องได้รับการแก้ไขอย่าง
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เร่งด่วน องค์กรที่มีปัญหาการทุจริต ท าให้ขาดประสิทธิภาพในการบริหารงาน ขาดหลักธรรมาภิบาลที่
ดี  ระบบการควบคุมภายในไม่มีประสิทธิภาพ และยังรวมถึงความเสื่อมถอย ผิดศีลธรรม คุณธรรม 
จริยธรรมอันดีงาม ส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์และความน่าเชื่อถือในสายตาสาธารณะชนทั่วโลก ซึ่ง
ปัญหาดังกล่าวนับวันยิ่งมีความรุนแรงมากยิ่งขึ้น จึงเกิดค าถามขึ้นว่า ปัจจัยใด สาเหตุใด ที่มาใด ที่
เป็นผลก่อให้เกิดปัญหาการทุจริตหรือปัจจัยสาเหตุที่มา เป็นผลมาจากระบบการบริหารจัดการองค์กร
หรือพฤติกรรมของมนุษย์ ด้วยเหตุนี้จึงมีนักวิชาการต่างให้ความส าคัญในการวิจัยเพ่ือค้นหา ปัจจัย 
สาเหตุ ที่มาของการเกิดการทุจริตเพ่ือน ามาก าหนดเป็นแนวทางในการป้องกันการทุจริตภายใน
องค์กร (ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต, 2558) 

ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร เป็นสถาบันการเงิน มีสาขาให้บริการอยู่ทุก
ภาคของประเทศ โดยมีผลิตภัณฑ์และบริการทางการเงินที่ส าคัญ เช่น เงินฝาก สินเชื่อ บัตร ATM 
บัตรเดบิต บัตรเครดิต และบริการทางการเงินอิเล็กทรอนิกส์ มีแนวทางในการด าเนินงานที่จะสร้าง
ความสมดุลระหว่างความมั่นคงขององค์กร สังคม สิ่งแวดล้อม และธรรมาภิบาล เพ่ือเป็นองค์กรแห่ง
ความยั่งยืน โดยมุ่งเน้นการบริหารจัดการองค์กร ที่มีประสิทธิภาพ ลดต้นทุน และการบริหารความ
เสี่ยง เพ่ือเพ่ิมความมั่นคงทางการเงิน และความสามารถในการแข่งขัน รวมถึงการด าเนินงานเชิง
สังคมในการเพ่ิมโอกาสในการเข้าถึงบริการ ทางการเงิน และแหล่งเงินทุนให้กับประชาชนทุกกลุ่ม 
มุ่งเน้นพัฒนานวัตกรรมทางการเงินที่ทันสมัย เพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัล โดยธนาคาร
เพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร มีนโยบายการก ากับดูแลกิจการที่จะส่งเสริมให้ธนาคารเป็น
องค์กรที่มีประสิทธิภาพในการด าเนินธุรกิจ มีการก ากับดูแลกิจการที่ดี และการบริหารจัดการที่ดี 
สอดคล้องกับหลักการก ากับดูแลกิจการตามหลักปฏิบัติสากล จากข้อมูลธนาคารเพ่ือการเกษตรและ
สหกรณ์การเกษตร พบว่า พนักงานที่กระท าผิดวินัยและเลิกจ้าง ปี 2559-2563 ดังตารางที่ 1 
 
ตารางท่ี 1 การกระท าผิดวินัยและเลิกจ้างปี 2559-2563 ของธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์

การเกษตร 
ปี พนักงานที่กระท าผิดวินัยและเลกิจ้าง (คน) การเปลี่ยนแปลงจากปีก่อน (ร้อยละ) 

2552 22 - 
2552 25 +25.00 
2552 55 +80.00 

2552 52 +15.56 
2552 55 +23.08 

รวม 206  
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ในการกระท าผิดวินัยและเลิกจ้างปี 2559-2563 ของธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์
การเกษตร พบว่า มีแนวโน้มที่เพ่ิมขึ้นทุก ๆ ปี โดยปี 2559 มีพนักงานที่กระท าผิดวินัยและเลิกจ้าง 
จ านวน 20 คน ปี 2560 มีพนักงานที่กระท าผิดวินัยและเลิกจ้าง จ านวน 25 คน มากกว่าปีก่อน ร้อยละ 
25.00 ปี 2561 มีพนักงานที่กระท าผิดวินัยและเลิกจ้าง จ านวน 45 คน มากกว่าปีก่อน ร้อยละ 80.00 ปี 
2562 มีพนักงานที่กระท าผิดวินัยและเลิกจ้าง จ านวน 52 คน มากกว่าปีก่อน ร้อยละ 15.56 ปี 2563 มี
พนักงานที่กระท าผิดวินัยและเลิกจ้าง จ านวน 64 คน มากกว่าปีก่อน ร้อยละ 23.08 (ธนาคารเพ่ือ
การเกษตรและสหกรณ์การเกษตร, 2552) 

ปัญหาการทุจริตของธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร นอกจากจะสร้างความ
เสียหายต่อธนาคารทางด้านการเงินแล้ว ยังส่งผลเสียหายในด้านชื่อเสียงและภาพลักษณ์ของธนาคาร 
ท าให้ลูกค้า คู่ค้า ผู้ก ากับดูแล และผู้มีส่วนได้เสีย รับรู้ถึงชื่อเสียงในด้านลบหรือขาดความเชื่อมั่นใน
ธนาคาร ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อรายได้และเงินกองทุนของธนาคาร เนื่องจากสถาบันการเงินถือเป็น
สถาบันหนึ่งที่ต้องมีความซื่อตรง น่าเชื่อถือ และมีความส าคัญต่อระบบเศรษฐกิจ เพราะเป็นกลไกใน
การจัดสรรทรัพยากรทางการเงินของประเทศ เป็นสถาบันที่ต้องปฏิบัติงานโดยอาศัยความไว้วางใจ
ของประชาชน ซึ่งจะต้องมีความน่าเชื่อถือ เพราะหากประชาชนไม่มีความเชื่อมั่น ก็จะส่งผลกระทบ
ต่อความมั่นคงของระบบสถาบันการเงินของประเทศได้ จากที่กล่าวมาท าให้ผู้วิจัยมีความสนใจที่จะ
ศึกษาแนวทางในการลดพฤติกรรมการทุจริตของพนักงานธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 
โดยมีวัตถุประสงค์ของการวิจัยเพ่ือศึกษาพฤติกรรมการทุจริตของพนักงานของธนาคารเพ่ือการเกษตร
และสหกรณ์การเกษตร เพ่ือศึกษาสาเหตุการทุจริตของพนักงานของธนาคารเพ่ือการเกษตรและ
สหกรณ์การเกษตร และเพ่ือหาแนวทางในการลดพฤติกรรมการทุจริตของพนักงานของธนาคารเพ่ือ
การเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ผลการวิจัยน าไปใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนารูปแบบ
การบริหารงาน ด้านทรัพยากรบุคคลให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น 

 
แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 

ที่มาของการทุจริต  
จารุวรรณ สุขุมาลพงษ์ (2561) กล่าวว่า ในมุมมองของพฤติกรรมศาสตร์นั้น การทุจริต

จัดเป็นอาชญากรรมประเภทหนึ่ง และในบางกรณีอาจถูกมองในความหมายที่แคบและต่างจากการ
โกง ยักยอก รีดไถ และการขู่ โดยมองว่าการทุจริตเป็นการกระท าของคนสองฝ่ายที่หาประโยชน์
ร่วมกันจากฝ่ายที่สาม เช่น การติดสินบน การให้ค านิยามในระดับสากลเกี่ยวกับการทุจริต มีการ
พิจารณาถึงการให้ความหมายไว้ในพจนานุกรมต่าง ๆ เช่น หมายถึง การกระท าที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย 
เป็นการกระท าที่ชั่วช้า และการฉ้อโกงโดยเจตนาที่จะหลีกเลี่ยงกฎหมาย รวมทั้งการกระท าที่ขัดต่อ
ต าแหน่งหน้าที่ และละเมิดสิทธิของผู้อื่น 
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ความหมายของการทุจริต 
เสาวนีย์ ไทยรุ่งเรือง และคณะ (2558) กล่าวว่า การให้ค านิยามในระบบราชการที่มองว่ามี

ความเกี่ยวข้องกับการใช้ต าแหน่งหน้าที่การงาน ได้ให้ความหมายของการทุจริตไว้ว่า เป็นการใช้
อ านาจหน้าที่ในทางที่ผิด อันเกิดจากการเห็นประโยชน์ส่วนตนเป็นที่ตั้ง ซึ่งไม่จ าเป็นต้องเป็นตัวเงิน
เสมอไป เป็นเรื่องของการรับเงิน หรือสิ่งของที่มีค่าเพ่ือกระท าการบางสิ่งบางอย่าง ซึ่งเจ้าหน้าที่ผู้นั้นมี
หน้าที่รับผิดชอบอยู่ หรือเจ้าหน้าที่มีการละเว้นการปฏิบัติ นอกจากนี้ ยังรวมถึงการใช้อ านาจที่ได้รับ
มอบหมายมาด้วยเหตุผลอันไม่สมควร การทุจริตเป็นพฤติกรรมเบี่ยงเบนไปจากหน้าที่ที่ต้องปฏิบัติ
ตามต าแหน่งหรือเป็นการปฏิบัติงานในลักษณะที่ค านึงถึงเหตุผลส่วนตัว และผลประโยชน์ทางการเงิน  

ผาสุก พงษ์ไพจิตร (2560) กล่าวว่า การให้ค านิยามในบริบทของสังคมไทย ในพจนานุกรม
ฉบับราชบัณฑิตยสถาน ปี 2552 ระบุไว้ว่าการทุจริต หมายถึง ความประพฤติชั่ว คดโกง ฉ้อโกง ส่วน
ส านักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน ได้ให้ความหมายว่า การท าลาย หรือละเมิดจริยธรรม 
หรือธรรมเนียมปฏิบัติในการบริหารงานของเจ้าหน้าที่รัฐ ซึ่งรวมถึงพฤติกรรมที่ไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย 
การท าน้อยกว่าหรือไม่ดีเท่าที่กฎหมายระบุไว้ หรือแม้แต่ทาตามวัตถุประสงค์ของกฎหมายแต่ใช้
วิธีการที่ผิดกฎหมาย  

พฤติกรรมการทุจริต 
วิภา พุฒิกรดุรงค์ (2560) ศึกษาเรื่อง แนวทางการแก้ไขปัญหาการทุจริตของพนักงาน

ธนาคาร XYZ พบว่า พฤติกรรมการทุจริตของพนักงานของธนาคาร ประกอบด้วย ระบบงานมีช่อง
โหว่ ระบบการควบคุมภายในยังไม่รัดกุม การลงโทษทางวินัยมีลักษณะผ่อนปรน 

สาเหตุของปัญหาการทุจริตของพนักงานธนาคาร XYZ สรุปได้ดังนี้ ระบบงานมีช่องโหว่ 
รวมถึงการก าหนดสิทธิการเข้าถึงและการท ารายการในระบบงานต่าง ๆ ไม่สอดคล้องกับอ านาจหน้าที่ 
ระบบการควบคุมภายในยังไม่รัดกุมเพียงพอ การไม่ปฏิบัติตาม หรือจงใจฝ่าฝืนระเบียบค าสั่ง 
พนักงานมุ่งเน้นการปฏิบัติงานเพ่ือให้ได้ผลงานตามเป้าหมายตัวชี้วัดโดยไม่ค านึงถึงวิธีการในการ
ด าเนินการ การด าเนินการทางวินัยและการลงโทษมีลักษณะผ่อนปรน และล่าช้า วัฒนธรรมองค์กร
เป็นระบบอุปถัมภ์ และ สภาพการเงินส่วนบุคคล เช่น ความอยากมีอยากได้ ติดการพนัน และปัญหา
สุขภาพของบุคคลในครอบครัว  

สาเหตุการทุจริต 
วิชา อมระดิษฐ (2560) ศึกษาเรื่อง สาเหตุของปัญหาคอร์รัปชั่นและแนวทางการแก้ปัญหาใน

หน่วยงานภาครัฐ พบว่า สาเหตุการทุจริตของพนักงาน ประกอบด้วย สาเหตุจากภายในตัวบุคคล สาเหตุ
จากสภาพแวดล้อมภายนอก โดยผู้กระท าเองจะต้องไตร่ตรองหรือใคร่ครวญถึงองค์ประกอบต่าง  ๆ 
4 ประการ คือ โอกาส สิ่งจูงใจ การเสี่ยงภัย และความซื่อสัตย์สาเหตุจากภายนอกหรือสิ่งแวดล้อม มี
ความสัมพันธ์อย่าง ใกล้ชิดกับมูลเหตุภายใน ทั้งเรื่องโอกาส สิ่งจูงใจ และความซื่อสัตย์สุจริต สรุปได้  
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8 ประการ ด้านเศรษฐกิจและการครองชีพ ด้านการเมือง สภาพแวดล้อมทางสังคม การบริหารงานของ
รัฐที่ขาดประสิทธิภาพ กฎหมายหรือระเบียบมีช่องว่างหรือมีข้อบกพร่อง การมีต าแหน่งหน้าที่ที่
เอ้ืออ านวยต่อการกระท าผิด การตกอยู่ภายใต้อิทธิพลของสถานการณ์ และสาเหตุอ่ืน ๆ เช่น อิทธิพล
ของภรรยาหรือผู้หญิง การพนัน เป็นต้น 

 
กรอบแนวคิดในการวิจัย  

พฤติกรรมการทุจริต   
1) ระบบงานมีช่องโหว่   

2) ระบบการควบคุมภายในยังไม่รัดกุม 
 

 
3) การลงโทษทางวินัยมีลักษณะผ่อนปรน  แนวทางในการลดพฤติกรรมการทุจริต 
  ของพนักงานของธนาคารเพ่ือ 

สาเหตุการทุจริต  การเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 
1) สาเหตุจากภายในตัวบุคคล   

2) สาเหตุจากสภาพแวดล้อมภายนอก   

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 
วิธีการวิจัย 

กลุ่มตัวอย่าง  
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ พนักงานที่เคยมีประวัติการทุจริต ของธนาคารเพ่ือการเกษตร

และสหกรณ์การเกษตร จังหวัดพิจิตร จ านวน 16 คน โดยใช้วิธีการสุ่มแบบเจาะจง จากพนักงานที่เคยมี
ประวัติการทุจริต ของธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร จังหวัดพิจิตร สาขาละ 1 คน 
ทั้ง 16 สาขา เนื่องจาก ต้องการให้ได้ข้อมูลเชิงลึกจึงต้องเลือกเก็บข้อมูลจากพนักงานที่เคยมีประวัติการ
ทุจริตเพียงสาขาละ 1 คน เท่านั้น 

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
การวิจัยในครั้งนี้ใช้แบบสัมภาษณ์ในการเก็บรวบรวมข้อมูลซึ่งเป็นข้อมูล โดยแบบสอบถาม

แบ่งออกเป็น 3 ส่วน ดังนี้ ส่วนที่ 1 พฤติกรรมการทุจริตของพนักงาน ประกอบด้วย ระบบงานมีช่อง
โหว่ ระบบการควบคุมภายในยังไม่รัดกุม การลงโทษทางวินัยมีลักษณะผ่อนปรน ส่วนที่ 2 สาเหตุการ
ทุจริตของพนักงาน ประกอบด้วย สาเหตุจากภายในตัวบุคคล สาเหตุจากสภาพแวดล้อมภายนอก 
ส่วนที่ 3 แนวทางในการลดพฤติกรรมการทุจริตของพนักงาน ประกอบด้วย การส่งเสริมกระบวนการ
ต่อต้านการทุจริต การมีส่วนร่วมในการร่วมกันป้องกันการทุจริต การสนับสนุนการปราบปรามการ
ทุจริต และการพัฒนาเทคโนโลยีเพ่ือลดความเสี่ยงในการทุจริต 
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การเก็บรวบรวมข้อมูล  
1. การเก็บข้อมูลแบบปฐมภูมิ เก็บรวบรวมข้อมูลจากพนักงานที่กระท าผิดวินัยและเลิกจ้าง

ของธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ปี 2559-2563  
2. การเก็บข้อมูลแบบทุติยภูมิ เก็บรวบรวมข้อมูลโดยการสัมภาษณ์เกี่ยวกับแนวทางในการ

ลดพฤติกรรมการทุจริตของพนักงานของธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรจากพนักงาน
ที่เคยมีประวัติการทุจริต ของธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร จังหวัดพิจิตร จ านวน 16 คน  

การวิเคราะห์ข้อมูล 
ผู้วิจัยใช้การวิเคราะห์เนื้อหา จากการศึกษาเอกสาร และข้อมูลจากการสัมภาษณ์ โดยใช้

หลักการวิเคราะห์ เพ่ือจ าแนกข้อเท็จจริงที่พบ กับการตีความปรากฏการณ์ที่ศึกษา แล้วจึงตรวจสอบ
ความตรงเชิงเนื้อหากับตัวแบบ ก่อนน าเสนอในรูปการพรรณนา แผนภูมิ และรูปภาพ ในส่วนของการ
วิจัยเชิงคุณภาพ ใช้การพรรณนาวิเคราะห์  
 
ผลการวิจัย 

พฤติกรรมการทุจริตของพนักงานของธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 
1. ด้านระบบงาน สาเหตุเกิดจากระบบงานมีช่องโหว่ รวมถึงการก าหนดสิทธิการเข้าถึงและ

การท ารายการในระบบงานต่าง ๆ ไม่สอดคล้องกับอ านาจหน้าที่ที่ก าหนดไว้ในระเบียบค าสั่งของ
ธนาคาร นอกจากนั้นพบว่า มูลเหตุจูงใจ โดยแต่ละบุคคลจะมีมูลเหตุจูงใจที่จะผลักดันให้ท าการทุจริต
แตกต่างกันไปตามพ้ืนฐานทางด้านศีลธรรมของแต่ละบุคคล  

2. ด้านระบบการควบคุมภายใน สาเหตุเกิดจากระบบการควบคุมภายในยังไม่รัดกุมเพียงพอ 
ขาดการสอบทานงานหรือการควบคุมการปฏิบัติงานจากผู้บังคับบัญชา นอกจากนั้นพบว่า การทุจริต 
เกิดจากพนักงานภายในองค์กรหรือบุคคลภายนอกเจตนากระท า ให้เกิดความเสียหาย เช่น การใช้
ประโยชน์จากอ านาจหน้าที่ที่สามารถล่วงรู้ข้อมูลของลูกค้า ท าการแก้ไขข้อมูลในระบบ เป็นต้น ระบบ
การควบคุมภายในยังไม่รัดกุมท าให้เกิดการทุจริต 

3. ด้านการด าเนินการทางวินัยและการลงโทษ สาเหตุเกิดจากกระบวนการสอบสวนและ
ลงโทษพนักงานมีลักษณะผ่อนปรน และล่าช้า นอกจากนั้นพบว่า การจัดแบ่งส่วนงานโดยก าหนด
หน้าที่ความรับผิดชอบไว้อย่างชัดเจน และไม่ให้พนักงานคนหนึ่งคนใดปฏิบัติงานหรือควบคุมงานเรื่อง
ใดเรื่องหนึ่งเพียงคนเดียวตั้งแต่เริ่มต้นจนสิ้นสุดกระบวนการ เนื่องจากจะเปิดโอกาสให้เกิดการทุจริต
ได้ หรือหากเกิดข้อผิดพลาดจะท าให้ไม่มีผู้ใดทราบและแก้ไขได้ทันเวลา จากการลงโทษทางวินัยที่มี
ลักษณะผ่อนปรนท าให้มีการทุจริตเกิดขึ้น 

สามารถน าผังก้างปลามาใช้ในการวิเคราะห์สาเหตุของปัญหา เพ่ือช่วยท าให้หาสาเหตุของ
ปัญหาได้อย่างถูกต้องและสามารถน าไปใช้ในการแก้ปัญหาได้จริง 
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สภาพแวดล้อมภายนอก ระบบงานมีช่องโหว่  
     สภาพเศรษฐกิจ มูลเหตุจูงใจที่จะท าการทุจริต   
กฎระเบียบมีข้อบกพร่อง การมอบหมายหน้าที่ไม่เหมาะสม 

 

 

     ปัญหา 
                       มีสิ่งจูงใจ          ใช้ประโยชน์จากอ านาจหน้าท่ี การทุจริต 
        ขาดความซื่อสัตย์ ขาดการสอบทานงาน   
 

 
 

   
สาเหตุจากภายในตัวบุคคล การควบคุมยังไม่รัดกุม  

ภาพที่ 1 ปัญหาการทุจริตของพนักงานของธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 
 
2. สาเหตุการทุจริตของพนักงานของธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 

2.2 สาเหตุจากภายในตัวบุคคล พบว่า โดยสัญชาตญาณของมนุษย์ทุกคนจะต้องมีความ
กลัวและความระแวงนานาประการ การกระท าใดก็ตามปกติจะไม่กระท าจนกว่าจะมั่นใจ หรือเชื่อใจ
ว่ามีช่องว่างที่จะกระท าได้ ในกรณีการทุจริตก็เช่นเดียวกัน ตามปกติจะไม่กระท าการทุจริตจนกว่าจะ
มีช่องโอกาสที่ตนเชื่อว่า เมื่อกระท าลงไปแล้วจะไม่ถูกจับได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าหากผู้กระท าอยู่ใน
ต าแหน่ง ที่มีหน้าที่ความรับผิดชอบซึ่งเปิดโอกาสให้การทุจริตได้กว้างขวาง  

2.2 สาเหตุจากสภาพแวดล้อมภายนอก พบว่า การทุจริตนั้นสืบเนื่องมาจาก รายได้ไม่ได้
สัดส่วนกับการครองชีพ รายได้เป็นมูลเหตุที่ท าให้เกิดปัญหาการทุจริตสาเหตุอย่างหนึ่ง เนื่องจาก
สภาพสังคมไทยทุกสมัยมีปัญหาด้านความแตกต่างในฐานะของบุคคล การดิ้นรนต่อสู้จึงไม่มีขอบเขต
ว่าสุจริตหรือทุจริต รายรับของพนักงานโดยเฉพาะพนักงานระดับล่างต่ ามาก ขณะที่ค่าครองชีพสูงขึ้น
เรื่อย ๆ พนักงานต้องต่อสู้ดิ้นรน เพ่ือหารายได้เลี้ยงครอบครัวประกอบกับลูกค้ามักตัดความร าคาญจน
กลายเป็นธรรมเนียมว่าเวลาไปติดต่อกับงานต้องมีสินบน  

3. แนวทางในการลดพฤติกรรมการทุจริตของพนักงานของธนาคารเพ่ือการเกษตรและ
สหกรณ์การเกษตร 

3.1 ด้านการส่งเสริมกระบวนการต่อต้านการทุจริต ควรปลูกฝังอุดมการณ์ในการ
ประพฤติปฏิบัติตนและการท างานให้สอดคล้องเหมาะสมกับค่านิยมและจรรยาบรรณขององค์กรและ
เข้าใจถึงการด าเนินชีวิต ในแบบเศรษฐกิจพอเพียง ควรฝึกอบรมปฐมนิเทศพนักงานใหม่ หลักสูตร 
ธ.ก.ส. มีพิธีจุดเทียนอุดมการณ์ โดยผู้บริหารระดับสูงไปร่วมทุกครั้ง  

3.2 ด้านการมีส่วนร่วมในการร่วมกันป้องกันการทุจริต ควรสร้างการมีส่วนร่วมของ
พนักงานและส่วนงานทุกส่วนงานในการร่วมกันป้องกันและต่อต้าน การทุจริต เพ่ือให้เกิดความ
เข้มแข็งในการไม่ทนต่อการทุจริต  
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3.3 ด้านการสนับสนุนการปราบปรามการทุจริต ควรจัดทีมเข้าไปให้ค าปรึกษากับสาขา 
หรือส่วนงานที่เกิดการทุจริต ภายใน 7 วัน นับแต่วันทราบเรื่อง เพ่ือให้เกิดการรวบรวมพยานหลักฐานได้
อย่างถูกต้อง ครบถ้วนและรวดเร็ว เพ่ือการเยียวยาลูกค้าที่ได้รับความเสียหาย และการด าเนินการเรื่อง
ทางวินัย และการรับผิดทางละเมิดได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

3.4 ด้านการพัฒนาเทคโนโลยีเพ่ือลดความเสี่ยงในการทุจริต ควรพัฒนาเทคโนโลยี
สารสนเทศเพ่ือป้องกัน และลดความเสี่ยงในการทุจริต โดยเพ่ิมประสิทธิภาพระบบงานป้องกันการ
ทุจริต สร้างกลไกการป้องกันเพ่ือยับยั้งการทุจริตลดการกระท าผิดของพนักงานให้ตระหนักถึงการ
กระท าทุจริต  

แนวทางเลือกการแก้ไขปัญหา  
จากข้อมูลพฤติกรรมการทุจริตของพนักงาน สาเหตุการทุจริตของพนักงาน และแนวทางใน

การลดพฤติกรรมการทุจริตของพนักงาน ท าให้ได้แนวทางเลือกการแก้ไขปัญหา ดังนี้ 
แนวทางเลือกการแก้ไขปัญหาที่ 1 แนวทางเลือกด้านการปรับปรุงระบบงานให้เป็นระบบ

ควบคุมอัตโนมัติ โดยการก าหนดข้อจ ากัดให้ตรงตามเงื่อนไขที่ก าหนดไว้ในระเบียบค าสั่งของธนาคาร 
ทั้งระบบงานเงินฝากและสินเชื่อ รวมถึง การก าหนดสิทธิการเข้าถึงและการท ารายการในระบบงาน
ต่าง ๆ ของธนาคารให้สอดคล้องกับอ านาจหน้าที่ที่ก าหนดไว้ในระเบียบค าสั่งของธนาคาร 

แนวทางเลือกการแก้ไขปัญหาที่ 2 แนวทางเลือกด้านการด าเนินการทางวินัยและการลงโทษ
พนักงาน โดยปรับปรุงกระบวนการด าเนินการทางวินัยและการลงโทษพนักงานให้รวดเร็วและรัดกุม มี
การก าหนดมาตรฐานระยะเวลาในการด าเนินการทางวินัย และก าหนดมาตรฐานการพิจารณาโทษ
และบทลงโทษเพ่ือเป็นแนวทางในการพิจารณาและการลงโทษผู้กระท าความผิดเป็นไปอย่างรวดเร็ว 
เห็นผล และเป็นที่ประจักษ์ต่อพนักงาน 

แนวทางเลือกการแก้ไขปัญหาที่ 3 แนวทางเลือกด้านการปรับปรุงระบบการควบคุมภายใน 
โดยส่งเสริมให้มีระบบการควบคุมภายในที่ดี เพ่ือให้มีระบบการตรวจสอบและถ่วงดุล ที่เพียงพอ 
รวมถึงระบบการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน สร้างจิตสานึกที่ดี ความซื่อสัตย์ สุจริต และไม่
คดโกง 

ข้อดีและข้อเสีย 
แนวทางเลือกการแก้ไขปัญหาที่ 1 แนวทางเลือกด้านการปรับปรุงระบบงานให้เป็นระบบ

ควบคุมอัตโนมัติ ข้อดี เป็นการแก้ไขปัญหาเชิงป้องกัน เพ่ือป้องกันไม่ให้เกิดช่องทางในการกระท าการ
ทุจริตได้ ช่วยให้มีระบบการควบคุมที่มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ได้ผลเร็วและสามารถลดต้นทุนในการสร้าง
ระบบการควบคุมภายใน มีความแม่นย าในการควบคุมการปฏิบัติงาน ลดข้อคลาดเคลื่อนจากการให้
พนักงานเป็นผู้ตรวจสอบและควบคุม ข้อเสีย ผลิตภัณฑ์ของธนาคารมีจ านวนมาก และมีความซับซ้อน 
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หน่วยงานเจ้าของผลิตภัณฑ์จะต้องเป็นผู้รวบรวมข้อมูลเพ่ือให้ฝ่ายงานที่มีหน้าที่พัฒนาระบบงานเป็น
ผู้ด าเนินการ 

แนวทางเลือกการแก้ไขปัญหาที่ 2 แนวทางเลือกด้านการด าเนินการทางวินัยและการลงโทษ
พนักงาน ข้อดี เป็นการแก้ไขปัญหาเชิงป้องกันและปราบปราม เพ่ือให้พนักงานมีความเกรงกลัวต่อ
บทลงโทษและไม่กล้ากระท าการทุจริต ข้อเสีย การด าเนินการต้องอยู่ภายใต้หลักเกณฑ์ กฎหมาย 
หรือพระราชบัญญัติที่เกี่ยวข้อง รวมถึงข้อตกลงสภาพการจ้าง มีข้อจ ากัดด้านจ านวนและความรู้
ความสามารถของบุคลากรที่ท าหน้าที่ในการสอบสวน ซึ่งต้องใช้ความรู้ และความช านาญเฉพาะด้าน 
ใช้ระยะเวลานานในการแก้ไขปัญหา 

แนวทางเลือกการแก้ไขปัญหาที่ 3 แนวทางเลือกด้านการปรับปรุงระบบการควบคุมภายใน 
ข้อดี เป็นแนวทางการแก้ไขปัญหาแบบยั่งยืน และ มีประสิทธิภาพ ข้อเสีย ใช้ระยะเวลานานในการ
ด าเนินการ ต้องอาศัยความร่วมมือจากผู้บริหารและพนักงานทุกระดับในองค์กร ใช้งบประมาณสูง
เนื่องจากต้องด าเนินการเป็นระยะเวลานานและต่อเนื่อง 

งบประมาณในแต่ละแนวทางเลือก  
แนวทางเลือกการแก้ไขปัญหาที่ 1 แนวทางเลือกด้านการปรับปรุงระบบงานให้เป็นระบบ

ควบคุมอัตโนมัติ สามารถด าเนินการได้ในระยะเวลา 3 เดือน ใช้งบประมาณ 10,000 บาท 
แนวทางเลือกการแก้ไขปัญหาที่ 2 แนวทางเลือกด้านการด าเนินการทางวินัยและการลงโทษ

พนักงาน ใช้ระยะเวลาด าเนินการนาน ใช้งบประมาณ 15,000 บาท 
แนวทางเลือกการแก้ไขปัญหาที่ 3 แนวทางเลือกด้านการปรับปรุงระบบการควบคุมภายใน 

สามารถด าเนินการได้ในระยะเวลา 3 เดือน ใช้งบประมาณ 15,000 บาท 
การประเมินทางเลือก 
จากการวิเคราะห์ข้อดี ข้อเสีย และงบประมาณของแต่ละแนวทางเลือก ผู้วิจัยเสนอ แนว

ทางเลือกที่ 1 แนวทางเลือกด้านการปรับปรุงระบบงานให้เป็นระบบควบคุมอัตโนมัติ เนื่องจาก การ
ปรับปรุงระบบงาน ให้เป็นระบบควบคุมอัตโนมัติ เป็นการก าหนดข้อจ ากัดให้ตรงตามเงื่อนไข ที่
ก าหนดไว้ในระเบียบค าสั่งของธนาคาร รวมถึงการก าหนดสิทธิการเข้าถึงและการท ารายการใน
ระบบงานต่าง ๆ ของธนาคารให้สอดคล้องกับอ านาจหน้าที่ที่ก าหนดไว้ในระเบียบค าสั่งของธนาคาร 
ซึ่งแนวทางดังกล่าวเป็นการแก้ไขปัญหาเชิงป้องกัน ท าให้ลดโอกาสในการกระท าการทุจริต สร้าง
ระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพและแม่นย า สามารถลดต้นทุนในการสร้างระบบการควบคุม
ภายใน ซึ่งใช้ระยะเวลาในการด าเนินการ และงบประมาณน้อยกว่า รวมถึงเห็นผลรวดเร็วกว่า
ทางเลือกอ่ืน 

 
 



รายงานสืบเน่ืองจากการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ 
ครบรอบ 15 ปี มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ วันศุกร์ท่ี 26 พฤศจิกายน 2564 

 

~ 27 ~ 
 

ปัจจัยแห่งความส าเร็จ 
ปัจจัยที่ส่งผลต่อความส าเร็จของการปรับปรุงระบบงานให้เป็นระบบควบคุมอัตโนมัติ มีปัจจัย

ที่เก่ียวข้อง ดังนี้  
1. ความร่วมมือจากหน่วยงานเจ้าของผลิตภัณฑ์ ซึ่งเป็นผู้ที่มีความรู้ ความช านาญใน

ผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ของธนาคาร โดยมีส่วนส าคัญในการวิเคราะห์ความต้องการและออกแบบระบบงาน
ที่จะต้องด าเนินการปรับปรุง และจัดท าใบค าขอให้ปฏิบัติการป้องกัน เพ่ือแจ้งให้หน่วยงานที่ท าหน้าที่
พัฒนาระบบงานด าเนินการต่อไป 

2. การสนับสนุนจากผู้บริหารระดับสูง โดยการสนับสนุนแผนการปรับปรุงเพ่ือแก้ไขปัญหา
การทุจริต และกระตุ้นให้ผู้ที่เกี่ยวข้องในองค์กรเกิดความตื่นตัวและตระหนัก ซึ่งถือเป็นเรื่องส าคัญ ที่
ทุกคนต้องช่วยกันด าเนินการให้เกิดระบบการควบคุมที่ดี 

3. การก าหนดขอบเขตที่เหมาะสม เนื่องจากการก าหนดขอบเขตงานที่ใหญ่เกินไปจะท าให้ มี
ความเสี่ยงที่การด าเนินการอาจไม่เป็นไปตามแผนที่ก าหนดไว้  

4. การวางแผนที่ดี โดยการวางแผนควรสอดคล้องกับความเป็นจริงในองค์กร รวมทั้ง
ทรัพยากรที่มี ระยะเวลาที่เหมาะสมในการติดตั้งระบบงานที่ปรับปรุงแก้ไข และการควบคุมให้มี การ
ด าเนินการเป็นไปตามท่ีได้วางแผนไว้  

5. การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ การติดต่อสื่อสารซึ่งกันและกันระหว่างผู้ที่เกี่ยวข้อง ในการ
ปรับปรุงระบบงานเป็นเรื่องส าคัญ ควรได้รับการฝึกอบรมให้เกิดความเข้าใจในระบบงานที่ได้รับการ
ปรับปรุงก่อนเริ่มน าใช้ปฏิบัติจริง และควรมีการติดต่อสื่อสารกันอย่างสม่ าเสมอ เพ่ือให้เกิดความ
เข้าใจร่วมกัน 
 
สรุปผลการวิจัย 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาพฤติกรรมการทุจริตของพนักงานของธนาคารเพ่ือ
การเกษตรและสหกรณ์การเกษตร เพ่ือศึกษาสาเหตุการทุจริตของพนักงานของธนาคารเพ่ือ
การเกษตรและสหกรณ์การเกษตร และเพ่ือหาแนวทางในการลดพฤติกรรมการทุจริตของพนักงาน
ของธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สามารถสรุปผลการวิจัยได้ดังนี้ 

1. พฤติกรรมการทุจริตของพนักงานของธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 
พบว่า สาเหตุเกิดจากระบบงานมีช่องโหว่ รวมถึงการก าหนดสิทธิการเข้าถึงและการท ารายการใน
ระบบงานต่าง ๆ ไม่สอดคล้องกับอ านาจหน้าที่ที่ก าหนดไว้ในระเบียบค าสั่งของธนาคาร เกิดจากระบบ
การควบคุมภายในยังไม่รัดกุมเพียงพอ ขาดการสอบทานงานหรือการควบคุมการปฏิบัติงานจาก
ผู้บังคับบัญชา เกิดจากกระบวนการสอบสวนและลงโทษพนักงานมีลักษณะผ่อนปรน และล่าช้า การ
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จัดแบ่งส่วนงานโดยก าหนดหน้าที่ความรับผิดชอบไว้อย่างชัดเจน และไม่ให้พนักงานคนหนึ่งคนใด
ปฏิบัติงานหรือควบคุมงานเรื่องใดเรื่องหนึ่งเพียงคนเดียวตั้งแต่เริ่มต้นจนสิ้นสุดกระบวนการ 

2. สาเหตุการทุจริตของพนักงานของธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร พบว่า 
โดยสัญชาตญาณของมนุษย์ทุกคนจะต้องมีความกลัวและความระแวงนานาประการ การกระท าใดก็
ตามปกติจะไม่กระท าจนกว่าจะมั่นใจ หรือเชื่อใจว่ามีช่องว่างที่จะกระท าได้ ในกรณีการทุจริตก็
เช่นเดียวกัน ตามปกติจะไม่กระท าการทุจริตจนกว่าจะมีช่องโอกาสที่ตนเชื่อว่า เมื่อกระท าลงไปแล้ว
จะไม่ถูกจับได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าหากผู้กระท าอยู่ในต าแหน่ง ที่มีหน้าที่ความรับผิดชอบซึ่งเปิด
โอกาสให้การทุจริตได้กว้างขวาง ประกอบกับความง่ายที่จะท า การทุจริตก็จะมีโอกาส ได้มากขึ้น 
นอกจากนั้นพบว่า การทุจริตนั้นสืบเนื่องมาจาก รายได้ไม่ได้สัดส่วนกับการครองชีพ รายได้เป็นมูลเหตุ
ที่ท าให้เกิดปัญหาการทุจริตสาเหตุอย่างหนึ่ง เนื่องจากสภาพสังคมไทยทุกสมัยมีปัญหาด้านความ
แตกต่างในฐานะของบุคคล การดิ้นรนต่อสู้จึงไม่มีขอบเขตว่าสุจริตหรือทุจริต รายรับของพนักงาน
โดยเฉพาะพนักงานระดับล่างต่ ามาก ขณะที่ค่าครองชีพสูงขึ้นเรื่อย ๆ พนักงานต้องต่อสู้ดิ้นรน เพ่ือหา
รายได้เลี้ยงครอบครัวประกอบกับลูกค้ามักตัดความร าคาญจนกลายเป็นธรรมเนียมว่าเวลาไปติดต่อ
กับงานต้องมีสินบนเป็นการท าให้พนักงานและลูกค้าร่วมมือกันหาผลประโยชน์ รวมทั้งเมื่อจ านวน
ประชากรเพ่ิมมากขึ้นแต่ทรัพยากรของชาติมีจ ากัดจึงได้มีบุคคลวิ่งเต้นกันมาก และก่อให้เกิดการทุจริตขึ้น 

3. แนวทางในการลดพฤติกรรมการทุจริตของพนักงานของธนาคารเพ่ือการเกษตรและ
สหกรณ์การเกษตร พบว่า ควรปลูกฝังอุดมการณ์ในการประพฤติปฏิบัติตนและการท างานให้
สอดคล้องเหมาะสมกับค่านิยมและจรรยาบรรณขององค์กรและเข้าใจถึงการด าเนินชีวิต ในแบบ
เศรษฐกิจพอเพียง ควรสร้างการมีส่วนร่วมของพนักงานและส่วนงานทุกส่วนงานในการร่วมกันป้องกัน
และต่อต้าน การทุจริต เพ่ือให้เกิดความเข้มแข็งในการไม่ทนต่อการทุจริต ควรจัดทีม เข้าไปให้
ค าปรึกษากับสาขา หรือส่วนงานที่เกิดการทุจริต ภายใน 7 วัน นับแต่วันทราบเรื่อง เพ่ือให้เกิดการ
รวบรวมพยานหลักฐานได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วนและรวดเร็ว เพ่ือการเยียวยาลูกค้าที่ได้รับความ
เสียหาย และการด าเนินการเรื่องทางวินัย และการรับผิดทางละเมิดได้อย่างมีประสิทธิภาพ ควร
พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือป้องกัน และลดความเสี่ยงในการทุจริต โดยเพ่ิมประสิทธิภาพ
ระบบงานป้องกันการทุจริต สร้างกลไกการป้องกันเพ่ือยับยั้งการทุจริตลดการกระท าผิดของพนักงาน
ให้ตระหนักถึงการกระท าทุจริต  
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อภิปรายผล 
ในการวิจัยครั้งนี้ สามารถอภิปรายผลการวิจัยตามวัตถุประสงค์และกรอบแนวคิดการวิจัย 

ดังนี้ 
1. พฤติกรรมการทุจริตของพนักงานของธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 

พบว่า สาเหตุเกิดจากระบบงานมีช่องโหว่ รวมถึงการก าหนดสิทธิการเข้าถึงและการท ารายการใน
ระบบงานต่าง ๆ ไม่สอดคล้องกับอ านาจหน้าที่ที่ก าหนดไว้ในระเบียบค าสั่งของธนาคาร เกิดจากระบบ
การควบคุมภายในยังไม่รัดกุมเพียงพอ ขาดการสอบทานงานหรือการควบคุมการปฏิบัติงานจาก
ผู้บังคับบัญชา เกิดจากกระบวนการสอบสวนและลงโทษพนักงานมีลักษณะผ่อนปรน และล่าช้า การ
จัดแบ่งส่วนงานโดยก าหนดหน้าที่ความรับผิดชอบไว้อย่างชัดเจน และไม่ ให้พนักงานคนหนึ่งคนใด
ปฏิบัติงานหรือควบคุมงานเรื่องใดเรื่องหนึ่งเพียงคนเดียวตั้งแต่เริ่มต้นจนสิ้นสุดกระบวนการ 
สอดคล้องกับงานวิจัยของ วิภา พุฒิกรดุรงค์ (2552) ศึกษาเรื่อง แนวทางการแก้ไขปัญหาการทุจริต
ของพนักงานธนาคาร XYZ ผลการวิจัยพบว่า สาเหตุของปัญหาการทุจริตของพนักงานธนาคาร XYZ 
สรุปได้ดังนี้ 1) ระบบงานมีช่องโหว่ รวมถึงการก าหนดสิทธิการเข้าถึงและการท ารายการในระบบงาน
ต่าง ๆ ไม่สอดคล้องกับอ านาจหน้าที่ 2) ระบบการควบคุมภายในยังไม่รัดกุมเพียงพอ 3) การไม่ปฏิบัติ
ตาม หรือจงใจฝ่าฝืนระเบียบค าสั่ง 4) พนักงานมุ่งเน้นการปฏิบัติงานเพ่ือให้ได้ผลงานตามเป้าหมาย
ตัวชี้วัดโดยไม่ค านึงถึงวิธีการในการด าเนินการ 5) การด าเนินการทางวินัยและการลงโทษมีลักษณะ
ผ่อนปรน และล่าช้า 6) วัฒนธรรมองค์กรเป็นระบบอุปถัมภ์ และ 7) สภาพการเงินส่วนบุคคล 

2. สาเหตุการทุจริตของพนักงานของธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร พบว่า 
ผู้กระท าอยู่ในต าแหน่ง มีหน้าที่ความรับผิดชอบเปิดโอกาสให้การทุจริตได้กว้างขวาง มีความง่ายที่จะ
ท า การทุจริตก็จะมีโอกาสได้มากขึ้น นอกจากนั้น ค่าครองชีพสูงขึ้นเรื่อย ๆ พนักงานต้องต่อสู้ดิ้นรน 
เพ่ือหารายได้เลี้ยงครอบครัวประกอบกับลูกค้ามักตัดความร าคาญจนกลายเป็นธรรมเนียมว่าเวลาไป
ติดต่อกับงานต้องมีสินบนเป็นการท าให้พนักงานและลูกค้าร่วมมือกันหาผลประโยชน์ ส่วนแนวทางใน
การลดพฤติกรรมการทุจริตของพนักงานของธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร พบว่า 
ควรปลูกฝังอุดมการณ์ในการประพฤติปฏิบัติตนและการท างานให้สอดคล้องเหมาะสมกับค่านิยมและ
จรรยาบรรณขององค์กรและเข้าใจถึงการด าเนินชีวิต ในแบบเศรษฐกิจพอเพียง สอดคล้องกับงานวิจัย
ของ วิชา อมระดิษฐ (2552) ศึกษาเรื่อง สาเหตุของปัญหาคอร์รัปชั่นและแนวทางการแก้ปัญหาใน
หน่วยงานภาครัฐ ผลการวิจัยพบว่า สาเหตุที่ท าให้เกิดการคอร์รัปชั่นพบว่ามีสาเหตุหลัก 2 ประการ
คือ สาเหตุเกิดขึ้นจากภายในตัวบุคคลของผู้กระท า และจากสภาพแวดล้อมภายนอกหรือสิ่งแวดล้อม
ด้านสาเหตุที่เกิดข้ึนจากภายใน ผู้กระท าเองจะต้องไตร่ตรองหรือใคร่ครวญ และสอดคล้องกับงานวิจัย
ของ วิภา พุฒิกรดุรงค์ (2552) ศึกษาเรื่อง แนวทางการแก้ไขปัญหาการทุจริตของพนักงานธนาคาร 
XYZ ผลการวิจัย พบว่า 1) ระบบงานมีช่องโหว่ รวมถึงการก าหนดสิทธิการเข้าถึงและการท ารายการ
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ในระบบงานต่าง ๆ ไม่สอดคล้องกับอ านาจหน้าที่ 2) ระบบการควบคุมภายในยังไม่รัดกุมเพียงพอ 3) 
การลงโทษทางวินัยมีลักษณะผ่อนปรน 

3. แนวทางในการลดพฤติกรรมการทุจริตของพนักงานของธนาคารเพ่ือการเกษตรและ
สหกรณ์การเกษตร ได้แก่ แนวทางเลือกการแก้ไขปัญหาที่ 1 แนวทางเลือกด้านการปรับปรุง
ระบบงานให้เป็นระบบควบคุมอัตโนมัติ สามารถด าเนินการได้ในระยะเวลา 3 เดือน ใช้งบประมาณ 
10,000 บาท แนวทางเลือกการแก้ไขปัญหาที่ 2 แนวทางเลือกด้านการด าเนินการทางวินัยและการ
ลงโทษพนักงาน ใช้ระยะเวลาด าเนินการนาน ใช้งบประมาณ 15,000 บาท แนวทางเลือกการแก้ไข
ปัญหาที่ 3 แนวทางเลือกด้านการปรับปรุงระบบการควบคุมภายใน สามารถด าเนินการได้ใน
ระยะเวลา 3 เดือน ใช้งบประมาณ 15,000 บาท ผู้วิจัยเสนอ แนวทางเลือกที่ 1 แนวทางเลือกด้าน
การปรับปรุงระบบงานให้เป็นระบบควบคุมอัตโนมัติ เนื่องจาก การปรับปรุงระบบงาน ให้เป็นระบบ
ควบคุมอัตโนมัติ เป็นการก าหนดข้อจ ากัดให้ตรงตามเง่ือนไข ที่ก าหนดไว้ในระเบียบค าสั่งของธนาคาร 
รวมถึงการก าหนดสิทธิการเข้าถึงและการท ารายการในระบบงานต่าง ๆ ของธนาคารให้สอดคล้องกับ
อ านาจหน้าที่ที่ก าหนดไว้ในระเบียบค าสั่งของธนาคาร ซึ่งแนวทางดังกล่าวเป็นการแก้ไขปัญหาเชิง
ป้องกัน ท าให้ลดโอกาสในการกระท าการทุจริต สร้างระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพและ
แม่นย า สามารถลดต้นทุนในการสร้างระบบการควบคุมภายใน ซึ่งใช้ระยะเวลาในการด าเนินการ และ
งบประมาณน้อยกว่า รวมถึงเห็นผลรวดเร็วกว่าทางเลือกอ่ืน สอดคล้องกับแนวคิดและทฤษฎีการ
ควบคุมภายในของ จันทนา สาขากร และคณะ (2557) ซึ่งระบุว่าลักษณะของระบบการควบคุม
ภายในที่ดี จะต้องมีการจัดแบ่งส่วนงานโดยก าหนดหน้าที่ความรับผิดชอบไว้อย่างชัดเจน และไม่ให้
พนักงานคนหนึ่งคนใดปฏิบัติงานหรือควบคุมงานเรื่องใดเรื่องหนึ่งเพียงคนเดียวตั้งแต่เริ่มต้นจนสิ้นสุด
กระบวนการ เนื่องจากจะเปิดโอกาสให้เกิดการทุจริตได้ หรือหากเกิดข้อผิดพลาดจะท าให้ไม่มีผู้ใด
ทราบและแก้ไขได้ทันเวลา โดยมีการควบคุมงบประมาณและระบบต้นทุนที่เหมาะสม มีแนวทาง
ปฏิบัติงานที่ดี โดยก าหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของพนักงานแต่ละต าแหน่ง มีการก าหนดนโยบาย 
การมอบหมายหน้าที่ และวิธีปฏิบัติงานเพ่ือให้การปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง และลดข้อผิดพลาดจาก
ความเข้าใจที่คลาดเคลื่อน ซึ่งแนวทางดังกล่าวเป็นการแก้ไขปัญหาเชิงป้องกัน ท าให้ลดโอกาสในการ
กระท าการทุจริต สร้างระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพและแม่นย า สามารถลดต้นทุนในการ
สร้างระบบการควบคุมภายใน ซึ่งใช้ระยะเวลาในการด าเนินการ และงบประมาณน้อยกว่า รวมถึงเห็น
ผลรวดเร็วกว่าทางเลือกอ่ืน 
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ข้อเสนอแนะ 
ข้อเสนอแนะจากการวิจัย 
1. แนวทางในการลดพฤติกรรมการทุจริตด้านการปรับปรุงระบบงานให้เป็นระบบควบคุม

อัตโนมัติ ควรจัดทีมเข้าไปให้ค าปรึกษากับสาขา หรือส่วนงานที่เกิดการทุจริต ภายใน 7 วัน นับแต่วัน
ทราบเรื่อง เพ่ือให้เกิดการรวบรวมพยานหลักฐานได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วนและรวดเร็ว เพ่ือการ
เยียวยาลูกค้าที่ได้รับความเสียหาย และการด าเนินการเรื่องทางวินัย และการรับผิดทางละเมิดได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ 

2. แนวทางในการลดพฤติกรรมการทุจริตด้านการด าเนินการทางวินัยและการลงโทษ
พนักงาน ควรพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือป้องกัน และลดความเสี่ยงในการทุจริต โดยเพ่ิม
ประสิทธิภาพระบบงานป้องกันการทุจริต สร้างกลไกการป้องกันเพ่ือยับยั้งการทุจริตลดการกระท าผิด
ของพนักงานให้ตระหนักถึงการกระท าทุจริต 

3. แนวทางในการลดพฤติกรรมการทุจริตด้านการปรับปรุงระบบการควบคุมภายใน ควร
ปลูกฝังอุดมการณ์ในการประพฤติปฏิบัติตนและการท างานให้สอดคล้องเหมาะสมกับค่านิยมและ
จรรยาบรรณขององค์กรและเข้าใจถึงการด าเนินชีวิต ในแบบเศรษฐกิจพอเพียง และควรสร้างการมี
ส่วนร่วมของพนักงานและส่วนงานทุกส่วนงานในการร่วมกันป้องกันและต่อต้าน การทุจริต เพ่ือให้เกิด
ความเข้มแข็งในการไม่ทนต่อการทุจริต  

ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 
1. ควรศึกษาพฤติกรรมการทุจริตของพนักงานธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์

การเกษตรโดยศึกษาตัวแปรอื่น ๆ เพิ่มเติมจากตัวแปรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้  
2. ควรศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการทุจริตของพนักงานธนาคารเพ่ือการเกษตรและ

สหกรณ์การเกษตร 
3. ควรเปรียบเทียบพฤติกรรมการทุจริตของพนักงานธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์

การเกษตรกับเขตพ้ืนที่อ่ืน 
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บทคัดย่อ  

การวิจัยมีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) ศึกษาพฤติกรรมการใช้บริการเครื่องถ่ายเอกสารฟาสต์พรินต์ของ
นักศึกษาในพ้ืนที่จังหวัดนครปฐม และ 2) ศึกษาปัจจัยการยอมรับเทคโนโลยีและการยอมรับนวัตกรรมที่
มีผลต่อการใช้บริการเครื่องถ่ายเอกสารฟาสต์พรินต์ของนักศึกษาในจังหวัดนครปฐม เป็นการวิจัยเอกสาร
และวิจัยเชิงส ารวจ เก็บรวบรวมข้อมูลโดยแบบสอบถาม โดยกลุ่มตัวอย่าง คือผู้ใช้บริการที่มีอายุตั้งแต่ 
18 ปีขึ้นไป ศึกษาอยู่มหาวิทยาลัยในจังหวัดนครปฐมที่เคยใช้บริการเครื่องถ่ายเอกสารฟาสต์พรินต์ 
จ านวน 400 คน คือ วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน และสถิติเชิงอนุมาน(Inferential Statistics) ได้แก่ การทดถอยพหุคูณ (Multiple Linear 
Regression)  

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม พบว่า นักศึกษาที่ใช้บริการเครื่องถ่าย
เอกสารฟาสต์พรินต์ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน 253 คน มีอายุ 21 ปี พักอาศัยที่บ้านตนเอง ด้าน
พฤติกรรมการใช้บริการพบว่า ส่วนใหญ่เคยใช้เป็นระยะเวลาต่ ากว่า 2 ปี ใช้บริการเครื่องถ่ายเอกสาร
ฟาสต์พรินต์ที่สถานศึกษา จ านวน 1-2 ครั้ง ในช่วงเวลา 12.01-15.00น. ปริมาณที่ใช้บริการจ านวน 

10-20 หน้าต่อครั้ง และ ด้านการทดสอบสมมติฐาน พบว่า การรับรู้ความง่ายในการใช้งาน (β=0.14) 

การรับรู้ประโยชน์ (β=0.17) การรับรู้ความเสี่ยง (β=-0.05) และการยอมรับนวัตกรรมการบริการ 

(β=0.51) มีอิทธิพลเชิงบวกต่อการตัดสินใจใช้บริการเครื่องถ่ายเอกสารฟาสต์พรินต์ อย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติท่ีระดับ .05 
 
ค าส าคัญ:  การยอมรับเทคโนโลยี การยอมรับนวัตกรรม การใช้บริการเครื่องถ่ายเอกสารฟาสต์พรินต์ 
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Abstract   
The purpose of this study were to 1) find out the behavior of student to use 

fast print photocopier in Nakhon Pathom area 2) for learn factor of acceptable 
technology and innovation that effect to use a fast print photocopier in this area. 
Which is documentary research and survey research. The data was collected by 
questionnaires. The sample group was a person use fast print photocopier who are 
over 18 years old is in the university in Nakhon Pathom. The population was 400 
people. Data were analyzed by Descriptive Statistic is percentage, average, standard 
deviation. And Inferential Statistic is Multiple Linear Regression.  

Major research finding indicated that the most of result using fast print 
photocopier is female 253 people, 21 years, living at home. The result of behavior is 
most of them use the fast print photocopier less than 2 years and used the service 
at university for 1-2 time per week at 12.01 am.–3 pm. A quantity of page is 10-20 
pages per time. Regarding the hypothesis testing, it was found that the perceiving 

easy to use (β=0.14) perceiving the benefit (β=0.17) perceiving a risk (β=-0.05) and 

perceiving the innovation and service (β=0.51). There was a statistically significant 
positive influence on the decision use the fast print photocopier at the .05 level 
 
Keywords: technology adoption, innovation acceptance, the use of fast print copier 

service 
 
ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา  

โดยปัจจุบันไทยมีประชากรมากกว่า 60 ล้านคนหรือคิดเป็น 75% ของคนไทยที่ ใช้
อินเทอร์เน็ตอยู่ในปัจจุบัน ซึ่งสูงกว่าค่าเฉลี่ยของทั่วโลกที่ 59% และมีอัตราการใช้โทรศัพท์มือถือสูง
ถึง 134% ซึ่งประชากรที่ใช้อินเทอร์เน็ต 97% หรือจ านวน 50.18 ล้านคน จะเข้าอินเทอร์เน็ตผ่านมือ
ถือเป็นประจ า โดยใช้เวลาเล่นอินเทอร์เน็ตทางมือถือถึง 4 ชั่วโมง 57 นาทีต่อวัน ถ้าเทียบเฉพาะการ
เล่นอินเทอร์เน็ตผ่านมือถือ ไทยมีอัตราการใช้ต่อวันสูงเป็นอันดับสองของโลก อีคอมเมิร์ช พบว่า 90% 
ของผู้ใช้อินเทอร์เน็ตในไทยเคยค้นหาสินค้าและบริการทางออนไลน์ สูงถึง 82% หรือประมาณ 34.8 
ล้านคน โดย 69% ซื้อผ่านมือถือ กลุ่มอิเล็กทรอนิกส์มากสุด 4.9 หมื่นล้านบาท ผู้บริโภคส่วนใหญ่
ช าระเงินผ่านบัตรเครดิต 32% ตามด้วยอี-วอลเล็ต 25% ช าระเงินสดเพียง 12% (ธนชาติ นุ่มนนท์, 
2563: ออนไลน์) 
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ในปัจจุบันนั้นเครื่องถ่ายเอกสารเป็นเครื่องใช้ส านักงานที่ได้ส าหรับท าส าเนาเอกสารที่มี
ความส าคัญและจ าเป็นในการปฏิบัติงานในส านักงานทุก ๆ ประเภท เนื่องจากสามารถท าส าเนาเอกสารได้
เหมือนต้นฉบับทุกประการ ช่วยประหยัดเวลาในการพิมพ์เอกสารที่เหมือนและซ้ า ๆ กันเป็นจ านวนมากได้
อย่างสะดวกรวดเร็วนอกจากนี้ ยังใช้ถ่ายเอกาสารที่เป็นรูปภาพ แผนที่ กราฟ ภาพลายเส้นได้เหมือนกับ
ต้นฉบับจริงทุกประการ อีกทั้งขั้นตอนและวิธีการใช้งานง่ายมาก นอกจากนี้ เครื่องถ่ายเอกสารบางรุ่น 
สามารถเชื่อมต่อเข้ากับระบบคอมพิวเตอร์ได้ด้วย ซึ่งเรียกว่าเครื่องถ่ายเอกสารมัลติฟังก์ชันอัจฉริยะ
ครอบคลุมการท างานทั้งระบบการถ่ายเอกสาร เป็นทั้งเลเซอร์แฟกซ์ หรือเลเซอร์พรินเตอร์ ห รือ
สแกนเนอร์ (สุรินทร์, 2552: ออนไลน์)  

ปัจจุบันนั้นจะเห็นได้ว่าเครื่องถ่ายเอกสาร Double A Fast Print คือบริการพรินต์งานออนไลน์
จาก Double A ตอบรับยุคสมัยที่ สมาร์ทโฟน และ คอมพิวเตอร์ เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตประจ าวัน 
และเป็นทางเลือกที่เพ่ิมความสะดวกให้กับทุก ๆ ท่านที่ต้องการพรินต์แค่กดดาวน์โหลด สมัคร เลือกไฟล์ที่
ต้องการพรินต์ เลือกต าแหน่งเครื่องพรินต์ และกดช าระเงิน ก็สามารถรอรับงานจาก Printer ที่ผู้ใช้บริการ
เลือกได้ทันที เครื่องถ่ายเอกสาร Double A Fastprint บริการพรินต์งานผ่านแอปพลิเคชันมือถือ และ
เว็บไซต์ตอบโจทย์ชีวิตคนยุคใหม่ ทั้งการเรียนและการท างานได้อย่างอิสระ สั่งพรินต์แล้วเลือกไปรับงานได้
ที่จุดบริการมากกว่า 2000 จุด ครอบคลุมทั้งในกรุงเทพฯ ปริมณฑลและต่างจังหวัด มีตั้งอยู่ทั้งในร้าน
กาแฟ Co-working space ร้านเครื่องเขียน ร้านถ่ายเอกสาร หอพัก/คอนโดมิเนียม หรือสถานศึกษา เพ่ือ
รองรับการติดตั้งเครื่อง ส าหรับสร้างความสะดวกสบายให้ลูกค้าที่ต้องการใช้บริการเครื่องถ่ายเอกสาร
ฟาสต์พรินต์ไม่ว่าอยู่ที่ไหนหรือเมื่อใด ความต้องการและความสะดวกของผู้ใช้บริการ คือสิ่งที่ดั๊บเบิ้ล เอ 
ค านึงถึงเสมอ เพ่ือตอบโจทย์ชีวิตยุคใหม่ ไลฟ์สไตล์ฟาสต์-ฟาสต์ ให้สามารถท าได้ด้วยตนเอง (ดั๊บเบิ้ล เอ 
ฟาสต์พรินต์. 2557: ออนไลน์)  

เนื่องจากเครื่องฟาสต์พรินต์คือบริการพรินต์งานออนไลน์ซึ่งตอบโจทย์กับยุคสมัยในปัจจุบัน ที่ 
สมาร์ทโฟน และ คอมพิวเตอร์ เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตประจ าวัน และเป็นทางเลือกที่เพ่ิมความ
สะดวกและรวดเร็วให้กับนักศึกษาที่ต้องการพรินต์งาน เอกสาร รายงาน หรือวิจัยต่าง ๆ เพียงแค่กดดาวน์
โหลด สมัคร เลือกไฟล์ที่ต้องการเลือกต าแหน่งเครื่องพรินต์ และกดช าระเงิน ก็สามารถรอรับงานจาก 
Printer ซึ่งมีเหมาะสมกับนักศึกษาเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งในจังหวัดนครปฐม ซึ่งมีสถานศึกษา
ระดับอุดมศึกษาจ านวนมาก อาทิ มหาวิทยาลัยมหิดลวิทยาเขตศาลายา มหาวิทยาลัยศิลปากรวิทยาเขต
สนามจันทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตก าแพงแสน มหาวิทยาลัย
ราชมงคลรัตนโกสินทร์ เป็นต้น 

จากท่ีกล่าวข้างต้นมาทั้งหมดการใช้บริการเครื่องถ่ายเอกสารฟาสต์พรินต์เป็นทางเลือกท่ีเพ่ิม
ความสะดวกให้กับผู้ใช้บริการที่ต้องการพรินต์เอกสาร เพียงแค่กดดาวน์โหลด สมัคร เลือกไฟล์ที่ต้องการ 
พรินต์ เลือกต าแหน่งเครื่องพรินต์ และกดช าระเงิน ก็สามารถรอรับงานจาก Printer ที่ผู้ใช้บริการเลือกได้
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ทันที เนื่องจากการใช้งานที่สะดวก รวดเร็วจึงท าให้มีอัตราการใช้งานเครื่องพรินต์โดยกลุ่มนักศึกษา
เพ่ิมขึ้นเรื่อย ๆ จึงเป็นผลท าให้ผู้วิจัยมีความสนใจที่จะศึกษาเรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อการยอมรับเทคโนโลยี
และการยอมรับนวัตกรรมที่มีผลต่อการใช้บริการเครื่องถ่ายเอกสารฟาสต์พรินต์ของนักศึกษาในจังหวัด
นครปฐม เพ่ือน าผลการวิจัยที่ได้ไปใช้ในการวางแผนทางการตลาดต่อไป 

 
วัตถุประสงค์การวิจัย  

1. เพ่ือศึกษาพฤติกรรมการใช้บริการเครื่องถ่ายเอกสารฟาสต์พรินต์ของนักศึกษาในพ้ืนที่จังหวัด
นครปฐม 

2. เพ่ือศึกษาปัจจัยการยอมรับเทคโนโลยีและการยอมรับนวัตกรรมที่มีผลต่อการใช้บริการเครื่อง
ถ่ายเอกสารฟาสต์พรินต์ของนักศึกษาในจังหวัดนครปฐม 

 
สมมติฐาน 

1. ปัจจัยการยอมรับเทคโนโลยี ที่มีอิทธิพลเชิงบวกในด้าน การรับรู้ความง่ายในการใช้งาน การ
รับรู้ประโยชน์ การรับรู้ความเสี่ยง ที่ส่งผลต่อการตัดสินใจใช้บริการเครื่องถ่ายเอกสารฟาสต์พรินต์ 

2. ปัจจัยการยอมรับนวัตกรรมการบริการ มีอิทธิพลเชิงบวกส่งผลต่อการตัดสินใจใช้บริการ
เครื่องถ่ายเอกสารฟาสต์พรินต์ 
 
แนวคิด และทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง 

อัครเดช ปิ่นสุข และ นิตนา ฐานิตธนกร (2559) กล่าวว่า การยอมรับเทคโนโลยี ว่าเป็นการ
วางแผนการใช้งานเทคโนโลยีใหม่ โดยผู้ใช้มีการคิดวิเคราะห์วางแผนที่จะเรียนรู้การใช้งาน เทคโนโลยี
ใหม่ และเมื่อผู้ใช้ได้ทดลองใช้งานแล้วพอใจจึงเกิดการยอมรับเทคโนโลยีใหม่นั้นเป็นการ อธิบายถึง
การยอมรับและตั้งใจใช้เทคโนโลยีใหม่ของบุคคล ซึ่งเกิดจากบุคคลรับรู้ถึงความง่ายในการใช้ งานและ
ประโยชน์ที่จะได้รับจากการใช้งานเทคโนโลยีใหม่ โดยบุคคลสามารถเรียนรู้การใช้งาน เทคโนโลยีใหม่
ได้ด้วยตนเอง 

Ooi and Tan (2016) กล่าวว่า การรับรู้ความง่ายในการใช้งาน คือ ปัจจัยที่ส่งผลต่อการรับรู้
ถึงประโยชน์ที่ได้รับจากเทคโนโลยีสารสนเทศด้วยระดับที่ผู้ใช้เชื่อว่าไม่ต้องอาศัยความพยายาม (Free 
of Effort) ในการใช้งานความหมาย คือ หากผู้ใช้ไม่ต้องใช้ความพยายามมากในการใช้งานผู้ใช้จะรับรู้
ว่าเทคโนโลยีนั้นสามารถน ามาใช้งานได้ง่ายและส่งผลให้มีการน าเทคโนโลยีมาใช้จริง 

Hong, Thong, Moon, and Tam (2008); Sadi and Noordin (2011) ทั้งนี้การรับรู้
ประโยชน์ หมายถึง การรับรู้เทคโนโลยีที่น ามาใช้นั้นก่อให้เกิดประโยชน์ และเชื่อว่าเทคโนโลยีนั้นจะ
เพ่ิมสมรรถภาพ และประสิทธิภาพในด้านการท างานได้มากขึ้นนอกจากนี้ยังกล่าวถึง ความเสี่ยง 
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หมายถึง ผลจากการรับรู้ข้อมูลที่ผิดพลาดข้อมูลที่ไม่แสดงให้เห็นถึงความปลอดภัยของระบบรักษา
ความปลอดภัยและการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้ารวมถึงน าเสนอข้อมูลของสินค้าบริการที่
ครบถ้วนอาจน าไปสู่ความผิดหวังความไม่พึงพอใจ และท าให้ผู้บริโภคหรือลูกค้าไม่ตัดสินใจที่จะท า
การช าระเงินการประเมินความเสี่ยงของลูกค้าเป็นขั้นตอนที่มีความยุ่งยากเพราะจะขึ้นอยู่กับค านิยม
มาตรฐานของแต่ละคนหรือแต่ละสังคมว่าจะก าหนดระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ไว้ที่ระดับใด
เปรียบเทียบโดยใช้อะไรเป็นมาตรฐานอยางไรก็ตามพฤติกรรมที่ใชในการประเมินความเสี่ยง 

Rubio, Oubina and Villasenor (2014) อธิบายถึงการรับรู้ความเสี่ยง หมายถึงการที่
ผู้บริโภคจะเลือกแบรนด์ร้านค้าจากข้อได้เปรียบด้านราคาแต่คุณภาพมีบทบาทส าคัญมากกว่าราคาต่อ
ความส าเร็จของแบรนด์ร้านค้าเนื่องจากคุณภาพของแบรนด์ร้านค้าจะมีผลกับการรับรู้ความเสี่ยง
ดังนั้น การรับรู้คุณภาพของแบรนด์ร้านค้าจะกระทบต่อความเสี่ยงที่ผู้บริโภครับรู้คุณค่าที่ผู้บริโภครับรู้
และความพึงพอใจของผู้บริโภคเป็นเรื่องส าคัญที่จะต้องเข้าใจแง่มุมของแบรนด์ที่จะตัดสินการรับรู้
ความเสี่ยงและความเสี่ยงที่รับรู้นั้นมีผลกระทบและสัมพันธ์กับความส าเร็จของแบรนด์ 

นฤดีจิยะ วรนันท์ และภูมิพร ธรรมสถิตเดช (2555) ความหมายของนวัตกรรมการบริการ 
คือ นวัตกรรมการบริการเป็นแนวคิดที่ตั้งใจบริการลูกค้า เพ่ือตอบสนองความพึงพอใจแก่ลูกค้าอย่าง
เต็มที่ และเพ่ือเป็นการปรับปรุง เพ่ิมผลก าไรให้กับธุรกิจ การบริการสามารถอธิบายเป็นกระบวนการ
ที่ถูกโอนย้าย ไปยังลูกค้า และเป็นการโต้ตอบระหว่างผู้ให้บริการกับลูกค้า ซึ่งลูกค้ามีอิทธิพลมากต่อ
การปรับปรุงกระบวนการ 

วจนะ ภูผานี (2555) กล่าวว่า การตัดสินใจซื้อของผู้บริโภคคือการเลือกผลิตภัณฑ์หรือบริการ
อ่ืนๆ จากทางเลือกต่าง ๆ ที่มีอยู่ซึ่งระดับของการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภคมีอยู่ 3 ระดับ คือ การ
ตัดสินใจตามความเคยชิน การตัดสินใจที่จ ากัด และการตัดสินใจอย่างกว้างขวาง 

Johnston, E. (2013) กล่าวว่า กระบวนการตัดสินใจของผู้บริโภคเป็นกระบวนการก่อนที่
ผู้บริโภคจะซื้อสินค้าหรือบริการ ผู้ประกอบการต้องท าความเข้าใจเกี่ยวกับขั้นตอนการตัดสินใจซื้อของ
ผู้บริโภค ซึ่งการตัดสินใจซื้อไม่เพียงแต่เป็นสิ่งที่ส าคัญมากส าหรับผู้ประกอบการ แต่ยังช่วยให้องค์กร
สามารถปรับกลยุทธ์การขายตามกระบวนการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภคได้อีกด้วย 

 
กรอบแนวคิดในการวิจัย  

กรอบแนวคิดในการวิจัยเกี่ยวกับปัจจัยในการยอมรับเทคโนโลยีและการยอมรับนวัตกรรมที่มี
ผลต่อการใช้บริการเครื่องถ่ายเอกสารฟาสต์พรินต์ของนักศึกษาในจังหวัดนครปฐม 
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ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 

วิธีการวิจัย  
ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย 
ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ นักศึกษาในจังหวัดนครปฐมที่เคยใช้บริการเครื่องถ่าย

เอกสารฟาสต์พรินต์ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในงานวิจัย ทราบจ านวนประชากรที่แน่นอน โดยก าหนดระดับ
ค่าความเชื่อมั่นร้อยละ 95 และระดับค่าความคลาดเคลื่อนร้อยละ 5 ได้จ านวน 384 คน และผู้วิจัยจึง
ใช้ขนาดกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด 400 คน 

กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย 
ส าหรับการวิจัยนี้ ผู้วิจัยได้ท าการสุ่มตัวอย่างแบบสองขั้นตอน (Two Stage Sampling) 

ขั้นตอนที่ 1 แบ่งกลุ่มสถิติจ านวนคนทั้งหมด 5 กลุ่ม ที่ศึกษาอยู่มหาวิทยาลัยในจังหวัดนครปฐม  
ขั้นตอนที่ 2 ท าการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบตามสะดวก (Convenience Sampling) ซึ่งเป็น

การเลือกตัวอย่างโดยไม่ใช้ทฤษฎีความน่าจะเป็น (Non-Probability Sampling) ในการเก็บรวบรวม
ข้อมูล 

วิธีการแจกแบบสอบถาม คือ ผู้วิจัยจะแจกแบบสอบถามให้กับกลุ่มตัวอย่างที่เมื่อพิจารณา
จากภายนอกและสอบถามข้อมูลเบื้องต้นแล้วเป็นนักศึกษาในจังหวัดนครปฐมที่เคยใช้บริการเครื่อง
ถ่ายเอกสารฟาสต์พรินต์ ซึ่งมีความสอดคล้องกับลักษณะของประชากรที่ใช้ในการวิจัย และท าการเก็บ
ข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างท่ีใช้บริการเครื่องถ่ายเอกสารฟาสต์พรินต์ จนครบจ านวน 400 คน 

ขั้นตอนการสร้างเครื่องมือ 
1. ศึกษาเอกสาร ต ารา วารสาร งานวิจัยที่เกี่ยวกับปัจจัยในการยอมรับเทคโนโลยีและการ

ยอมรับนวัตกรรมที่มีผลต่อการใช้บริการเครื่องถ่าย เอกสารฟาสต์พรินต์ของนักศึกษาในจังหวัด
นครปฐม  

การยอมรับเทคโนโลยี 
1. การรับรู้ความง่ายในการใช้งาน 
2. การรับรู้ประโยชน์ 
3. การรับรู้ความเสี่ยง 

การยอมรับนวัตกรรมการบริการ 

การตัดสินใจใช้บริการเครื่องถ่าย
เอกสารฟาสต์พรินต์ 
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2. สร้างค าถามเกี่ยวกับปัจจัยในการยอมรับเทคโนโลยีและการยอมรับนวัตกรรมที่มีผลต่อ
การใช้บริการเครื่องถ่าย เอกสารฟาสต์พรินต์ของนักศึกษาในจังหวัดนครปฐม 

3. น าแบบสอบถามให้ผู้ เชี่ยวชาญจ านวน 3 ท่าน ตรวจข้อค าถามและสอบถามความ
เที่ยงตรงของแบบสอบถาม 

4. น าแบบสอบถามที่ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบแล้ว หาค่าความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา โดยการหา
ค่าดัชนีความสอดคล้อง (The Index of Item-Objective Congruence: IOC) 

5. วัดความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม (Reliability) โดยน าแบบสอบถามที่ผ่านการตรวจสอบ
จากผู้เชี่ยวชาญไปทดลอง (Try Out) กับกลุ่มประชากรที่มีลักษณะใกล้เคียงกับกลุ่มตัวอย่าง นักศึกษา
ในเขตกรุงเทพมหานคร ที่เคยใช้บริการเครื่องถ่ายเอกสารฟาสต์พรินต์ จ านวน 30 ชุด ตรวจสอบ
ความเป็นปรนัย และความสมบูรณ์ของข้อค าถาม เพ่ือวัดความสอดคล้องภายในได้ผลค่าสัมประสิทธิ์
แอลฟาเท่ากับ 0.79 โดยใช้เกณฑ์สัมประสิทธิ์แอลฟายอมรับที่ค่ามากกว่าหรือเท่ากับ 0.70 (Cortina, 
1993) 

6. น าเครื่องมือที่ผ่านการทดลองใช้แล้ว ปรับปรุงแก้ไขจัดท าเครื่องมือฉบับสมบูรณ์ เพ่ือเก็บ
รวบรวมข้อมูลข้อมูลจริง จ านวน 400 ชุด 

การวิเคราะห์ข้อมูล 
1. การวิเคราะห์สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) เพ่ือใช้ในการบรรยาย

คุณลักษณะ และคุณสมบัติของประชากร ได้แก่ ค่าความถี่ (Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage 
ค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)  

2. การวิเคราะห์สถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) เพ่ือใช้ในการทดสอบสมมติฐาน 
โดยใช้การวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) 
 
ผลการวิจัย  

ผลการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ตรวจสอบข้อมูลความถูกต้อง โดยแบ่งการเสนอผลการวิเคราะห์
ข้อมูลออกเป็น 3 ส่วนดังนี้ 

1. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทางประชากรศาสตร์ของกลุ่มตัวอย่าง พบว่าผู้ตอบแบบสอบถาม
ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงจ านวน 253 คน คิดเป็นร้อยละ 63.25 อายุ 21 ปี คิดเป็นร้อยละ 33.50 และ
พักอาศัยที่บ้านตนเอง จ านวน 243 คน คิดเป็นร้อยละ 60.75  

2. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลพฤติกรรมการใช้บริการ พบว่า กลุ่มตัวอย่างนักศึกษาที่ใช้บริการ
เครื่องถ่ายเอกสารฟาสต์พรินต์ ส่วนใหญ่เคยใช้เป็นระยะเวลาต่ ากว่า 2 ปี เคยใช้บริการเครื่องถ่าย
เอกสารฟาสต์พรินต์ที่สถานศึกษา ใช้บริการเครื่องถ่ายเอกสารฟาสต์พรินต์ภายในระยะเวลา 1 
สัปดาห์ จ านวน 1-2 ครั้ง เข้าใช้บริการเครื่องถ่ายเอกสารฟาสต์พรินต์บ่อยที่สุดในช่วงเวลา 12.01-
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15.00 น. ปริมาณที่ใช้บริการเครื่องถ่ายเอกสารฟาสต์พรินต์แต่ละครั้งจ านวน 10-20 หน้า และมีการ
รับรู้เรื่องเครื่องถ่ายเอกสารฟาสต์พรินต์มาจากเพ่ือนแนะน า  

3. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้นของตัวแปรที่ใช้ในการวิจัย รวมทั้งหมด 5 ตัวแปรมาตรวัด
โดยการน าเสนอเป็นค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความหมายของค่าเฉลี่ยสรุปผลการ
วิเคราะห์ตัวแปรได้แต่ละตัวได้ ดังนี้ 

 3.1.1 การยอมรับเทคโนโลยี ด้านการรับรู้ความง่ายในการใช้งาน มีระดับความคิดเห็นอยู่
ในระดับมากท่ีสุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.25 (SD=0.55)  

 3.1.2 การยอมรับเทคโนโลยี ด้านการรับรู้ประโยชน์ มีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก
ที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.28 (SD=0.58)  

 3.1.3 การยอมรับเทคโนโลยี ด้านการรับรู้ความเสี่ยง มีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับ
น้อย มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.16 (SD=0.87)  

 3.1.4 การยอมรับนวัตกรรมการบริการ มีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมากที่สุด มี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.38 (SD=0.48)  

 3.1.5 การตัดสินใจใช้บริการเครื่องถ่ายเอกสารฟาสต์พรินต์ มีระดับความคิดเห็นอยู่ใน
ระดับมากท่ีสุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.27 (SD=0.56)  
 
สรุปผลการทดสอบสมมติฐาน 
ตารางท่ี 1 ผลการวิเคราะห์ถดถอยเชิงพหุตัวแปรพยากรณ์ของการยอมรับเทคโนโลยีมีอิทธิพลต่อการ

ตัดสินใจใช้บริการเครื่องถ่ายเอกสารฟาสต์พรินต์ 

ตัวแปร 
พยากรณ์ 

Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients t Sig. Tolerance VIF 

B SEb  
(ค่าคงที่) 1.16 0.16 - 8.81 .00** - - 

X1 0.39 0.05 0.38 6.66 .00** 0.32 3.04 
X2 0.33 0.05 0.34 6.00 .00** 0.34 2.89 

R=0.69      R2=0.48         F=36.05 
** มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
 

จากตารางที่ 1 ผลจากการทดสอบสมมติฐานโดยการวิเคราะห์การถดถอยเชิงเส้นพหุคูณ พบว่า 
ปัจจัยที่ส่งผลต่อการใช้บริการเครื่องถ่ายเอกสารฟาสต์พรินต์อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ได้แก่ 
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การตัดสินใจใช้บริการเครื่องถ่ายเอกสารฟาสต์พรินต์ (Sig.=0.00) การยอมรับเทคโนโลยี ด้านการรับรู้
ความง่ายในการใช้งาน (X1) (Sig.=0.00) ด้านการรับรู้ประโยชน์ (X2) (Sig.=0.00) 

เมื่อพิจารณาน้ าหนักของผลกระทบของตัวแปรอิสระที่ส่งผลต่อการตัดสินใจใช้บริการเครื่องถ่าย

เอกสารฟาสต์พรินต์ พบว่า การยอมรับเทคโนโลยีด้านการรับรู้ความง่ายในการใช้งาน (X1) (=0.386) 
ส่งผลต่อการตัดสินใจใช้บริการเครื่องถ่ายเอกสารฟาสต์พรินต์มากที่สุด และด้านการรับรู้ประโยชน์ 

(X2) (=0.34) ค่าสัมประสิทธิ์การก าหนด (R2=0.48) แสดงให้เห็นว่าการยอมรับเทคโนโลยีด้านการ
รับรู้ความง่ายในการใช้งาน (X1) ด้านการรับรู้ประโยชน์ (X2) อิทธิพลเชิงบวกต่อการตัดสินใจใช้บริการ
เครื่องถ่ายเอกสารฟาสต์พรินต์ 
ตารางท่ี 2 ผลการวิเคราะห์ถดถอยเชิงพหุของตัวแปร ปัจจัยการยอมรับนวัตกรรมการบริการมี

อิทธิพลต่อการตัดสินใจใช้บริการเครื่องถ่ายเอกสารฟาสต์พรินต์ 

ตัวแปร 
พยากรณ์ 

Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients t Sig. Tolerance VIF 

B SEb  
(ค่าคงที่) 0.49 0.16 - 2.92 .00** - - 

X4 0.86 0.03 0.74 22.46 .00** 0.42 2.35 
R=0.74      R2=0.55        F=504.53 

** มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
 

จากตารางที่ 2 ผลจากการทดสอบสมมติฐานโดยการวิเคราะห์การถดถอยเชิงเส้นพหุคูณ พบว่า 
ปัจจัยที่ส่งผลต่อการใช้บริการเครื่องถ่ายเอกสารฟาสต์พรินต์อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ได้แก่ 
การตัดสินใจใช้บริการเครื่องถ่ายเอกสารฟาสต์พรินต์ (Sig.=0.00) การยอมรับนวัตกรรมการบริการ 
(X4) (Sig.=0.00) 

เมื่อพิจารณาน้ าหนักของผลกระทบของตัวแปรอิสระที่ส่งผลต่อการตัดสินใจใช้บริการเครื่องถ่าย

เอกสารฟาสต์พรินต์พบว่า การยอมรับนวัตกรรมการบริการ (X4) (=0.74) ค่าสัมประสิทธิ์การก าหนด 
(R2=0.55) แสดงให้เห็นว่าการยอมรับนวัตกรรมการบริการ (X4) ส่งผลต่อการใช้บริการเครื่องถ่าย
เอกสารฟาสต์พรินต์ 
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ตารางท่ี 3 ผลการทดสอบสมมติฐาน 

สมมติฐาน ผลการทดสอบสมมติฐาน 

1. ปัจจัยการยอมรับเทคโนโลยี ที่มีอิทธิพลเชิงบวกในด้าน การ
รับรู้ความง่ายในการใช้งาน การรับรู้ประโยชน์ การรับรู้ความ
เสี่ยง ที่ส่งผลต่อการตัดสินใจใช้บริการเครื่องถ่ายเอกสารฟาสต์
พรินต์ 

ยอมรับ 

2. ปัจจัยการยอมรับนวัตกรรมการบริการ มีอิทธิพลเชิงบวก
ส่งผลต่อการตัดสินใจใช้บริการเครื่องถ่ายเอกสารฟาสต์พรินต์ 

ยอมรับ 

 
จากตารางที่ 3 ผลการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณของอิทธิพลที่ส่งผลต่อการตัดสินใจใช้

บริการเครื่องถ่ายเอกสารฟาสต์พรินต์ผลการทดสอบค่าสัมประสิทธิ์ของตัวแปรอิสระ ได้แก่ การ
ยอมรับเทคโนโลยีด้านการรับรู้ความง่ายในการใช้งาน การรับรู้ประโยชน์ การรับรู้ความเสี่ยง และการ
ยอมรับนวัตกรรมการบริการมีอิทธิพลเชิงบวกต่อการตัดสินใจใช้บริการเครื่องถ่ายเอกสารฟาสต์พรินต์ 
 
อภิปรายผล  

จากการศึกษาปัจจัยเกี่ยวกับปัจจัยในการยอมรับเทคโนโลยี และการยอมรับนวัตกรรมที่มีผล
ต่อการใช้บริการเครื่องถ่ายเอกสารฟาสต์พรินต์ของนักศึกษาในจังหวัดนครปฐม กรณีศึกษาการ
ตัดสินใจใช้บริการเครื่องถ่ายเอกสารฟาสต์พรินต์ ได้แก่ การยอมรับเทคโนโลยี การรับรู้ความง่ายใน
การใช้งาน การรับรู้ประโยชน์ การรับรู้ความเสี่ยง และการยอมรับนวัตกรรมการบริการ สามา รถ
อภิปรายผลการศึกษา ได้ดังนี้  

1. การยอมรับเทคโนโลยี มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจใช้บริการเครื่องถ่ายเอกสารฟาสต์พรินต์ 
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 แสดงให้เห็นว่า การยอมรับเทคโนโลยีส่งผลต่อการตัดสินใจใช้
บริการเครื่องถ่ายเอกสารฟาสต์พรินต์ในบางปัจจัย ได้แก่ ด้านการรับรู้ความง่ายในการใช้งาน การรับรู้
ประโยชน์ ทั้งนี้อาจเพราะว่า ด้านการรับรู้ความง่ายในการใช้งาน เป็นสิ่งที่สามารถน าเทคโนโลยีมาใช้
งานได้ง่ายและเข้าใช้งานได้จริงเพ่ือให้สะดวกต่อการใช้งาน สอดคล้องกับ Ooi and Tan (2016) 
กล่าวว่า ปัจจัยที่ส่งผลต่อการรับรู้ถึงประโยชน์ที่ได้รับจากเทคโนโลยีสารสนเทศด้วยระดับที่ผู้ใช้เชื่อว่า
ไม่ต้องอาศัยความพยายาม เทคโนโลยีสามารถน ามาใช้งานได้ง่ายและส่งผลให้มีการน าเทคโนโลยีมา
ใช้ได้จริง ด้านการรับรู้ประโยชน์ เมื่อผู้ใช้บริการเข้าถึงระบบการใช้งานที่สะดวกและใช้เวลาที่รวดเร็ว 
สามารถช่วยในการท างานหรือการเรียนเป็นอย่างมาก สอดคล้องกับการศึกษาของ Anitha (2017) 
โดย Forsythe, Liu, Shannon, and Gardner (2006) การรับรู้ประโยชน์ในการซื้อสินค้าออนไลน์
คือประโยชน์ที่ลูกค้า ได้รับจากประสบการณ์ในการซื้อสินค้าออนไลน์ โดยมีบทบาทส าคัญในการ
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อธิบายพฤติกรรมการซื้อของ ผู้บริโภคในปัจจุบันและสามารถท านายความตั้งใจที่จะซื้อสินค้าออนไลน์ 
ส่วนปัจจัยด้านการรับรู้ความเสี่ยง ไม่มีผลต่อการตัดสินใจใช้บริการเครื่องถ่ายเอกสารฟาสต์พรินต์ 
เนื่องจากผู้ใช้บริการส่วนใหญ่เป็นนักศึกษาหรือบุคคลวัยท างานซึ่งในปัจจุบันมีการน าเทคโนโลยีเข้ามา
ช่วยให้การท างานหรือการเรียนมากขึ้น ถึงแม้ไม่มีผลต่อการตัดสินใจแต่มีความส าคัญเหมือนกับปัจจัย
อ่ืน หลังจากประเมินความเสี่ยงจากผู้ใช้บริการส่วนใหญ่จะไม่มีความกังวลในด้านของข้อมูลของตนเอง 
อีกทั้งเชื่อมั่นในระบบการใช้งานที่มีความปลอดภัย สอดคล้องกับ ศุภร เสรรัตน์ (2546 ) กล่าวว่า
ความเสี่ยงที่ได้รับรู้ (Perceived Risk) ไม่ได้จ ากัดอยู่แต่การสูญเสียเงิน ทองแต่ยังรวมถึงการสูญเสีย
ผลประโยชน์หรือข้อเสียหายทั้งหมดที่เกิดจากสถานการณ์การซื้อด้วยความเสี่ยงที่รับรู้ได้อาจเป็นเรื่อง
เกี่ยวกับความไม่สะดวกของผู้บริโภคหรือการท างานของผลิตภัณฑ์ไม่ดีหรือการสูญเสียสถานภาพทาง
สังคมอันเป็นผลมาจากการซื้อสินค้า 

2. การยอมรับนวัตกรรม มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจใช้บริการเครื่องถ่ายเอกสารฟาสต์พรินต์ 
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 แสดงให้เห็นว่าการใช้เครื่องถ่ายเอกสารฟาสต์พรินต์มีคุณภาพ
ตามมาตรฐานที่ยอมรับได้ เป็นบริการที่มีประสิทธิภาพ และบริการที่ดีเพราะเครื่องถ่ายเอกสารฟาสต์
พรินต์ช่วยเรื่องความสะดวกรวดเร็วและทันสมัยในการใช้งาน สอดคล้องกับ สุรสิทธิ์ อุดมธนวงศ์
(2564) ได้ศึกษาว่า การรับรู้นวัตกรรมการบริการมีอิทธิพลต่อความเต็มใจที่จะจ่ายเพ่ือซื้อสินค้าอย่าง
มีนัยส าคัญที่ระดับ .01   
 
ข้อเสนอแนะ  

ข้อเสนอแนะจากการวิจัย 
การวิจัยนี้เป็นการศึกษาเกี่ยวกับอิทธิพลการยอมรับเทคโนโลยี และการยอมรับนวัตกรรมที่มี

ผลต่อการตัดสินใจในการใช้บริการเครื่องถ่ายเอกสารฟาสต์พรินต์ของนักศึกษาในจังหวัดนครปฐม 
โดยมีตัวแปรส่งผ่าน คือ การรับรู้ความง่ายในการใช้งาน การรับรู้ประโยชน์ การยอมรับนวัตกรรม
บริการ และการตัดสินใจใช้บริการเครื่องถ่ายเอกสารฟาสต์พรินต์ 

1. จากผลการศึกษาจะพบว่า การยอมรับเทคโนโลยี ด้านการรับรู้ความง่ายในการใช้งาน ที่มี
ผลต่อการตัดสินใจใช้บริการเครื่องถ่ายเอกสารฟาสต์พรินต์ของนักศึกษาในจังหวัดนครปฐม ดังนั้นควร
ให้ความส าคัญของการใช้บริการเครื่องฟาสต์พรินต์มีขั้นตอนวิธีการด าเนินการมีความเข้าใจง่าย ระบบ
ตอบสนองต่อการใช้งาน แค่กดดาวน์โหลด สมัคร เลือกไฟล์ที่ต้องการพรินต์ เลื อกต าแหน่งเครื่อง
พรินต์ และกดช าระเงินสามารถช าระเงินด้วยบัตรเครดิต/เดบิต ก็สามารถรอรับเอกสารจาก Printer 
ที่เลือกได้ทันที ขั้นตอนไม่ซับซ้อนง่ายต่อการใช้งาน 

2. จากผลการวิจัย พบว่า การยอมรับเทคโนโลยี ด้านการรับรู้ประโยชน์จากการใช้งาน ที่มี
ผลต่อการตัดสินใจใช้บริการเครื่องถ่ายเอกสารฟาสต์พรินต์ของนักศึกษาในจังหวัดนครปฐม ดังนั้น
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ธุรกิจควรท าให้เห็นว่าเครื่องฟาสต์พรินต์มีส่วนช่วยในการท างานหรือการเรียน มีความสะดวกสบาย 
สามารถเข้าถึงได้ง่าย สะดวกต่อการใช้งาน ใช้ระยะเวลาสั้น สามารถสั่งพรินต์งานผ่านแอพพลิเคชั่น
บนโทรศัพท์มือถือได้ทุกที่ ทุกเวลา นอกเหนือจากช่องทางปัจจุบันที่สั่งพรินต์ผ่านแอพพลิเคชั่นบน
โทรศัพท์มือถือ เพื่อตอบโจทย์ความต้องการของผู้ใช้งานคอมพิวเตอร์หรือโน้ตบุ๊ค ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อ
ผู้ใช้บริการ 

3. จากการวิจัย พบว่า การยอมรับนวัตกรรม ที่มีผลต่อการตัดสินใจในการใช้บริการเครื่อง
ถ่ายเอกสารฟาสต์พรินต์ของนักศึกษาในจังหวัดนครปฐม ดังนั้น ธุรกิจต้องให้ความส าคัญของ
นวัตกรรมที่มีความทันสมัย มีประสิทธิภาพ คุณภาพมาตรฐานที่ยอมรับได้ ช่วยในเรื่องของเวลาได้
เหมาะสม สามารถพรินต์ในจุดบริการที่ต้องการได้ทุกที่ทุกเวลา สามารถให้บุคคลอ่ืนรอรับเอกสารได้
เพียงแค่กดสั่งพรินต์เอกสารผ่านแอพพลิเคชั่นและสามารถสั่งพรินต์ได้ตลอด 24 ชั่วโมง เพ่ือให้
ผู้ใช้บริการตัดสินใจใช้โดยเฉพาะในกลุ่มนักศึกษาท่ีมีความจ าเป็นในการใช้งานสูง 

ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 
1. เนื่องจากการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยมีเวลาจ ากัดจึงศึกษากับกลุ่มตัวอย่างเฉพาะนักศึกษาใน 

จังหวัดนครปฐมเพียงอย่างเดียว ท าให้ข้อมูลกระจายได้ไม่ทั่วถึง  ในอนาคตจึงควรศึกษาจังหวัดอ่ืน ๆ 
เพ่ิมเติมด้วย โดยเฉพาะในเขตกรุงเทพมหานครที่มีนักศึกษาจ านวนมาก 

2. ในการศึกษาครั้งเป็นการศึกษาเชิงปริมาณ จึงควรมีการศึกษาในเชิงคุณภาพ เช่น การท า
สัมภาษณ์เชิงลึกเพ่ือให้ได้ข้อมูลที่ครบถ้วนมากยิ่งข้ึน 
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บทคัดย่อ 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาสาเหตุของปัญหาหนี้นอกระบบของเกษตรกรที่เป็น
ลูกค้าของธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรจากพนักงาน ส านักงานใหญ่ อาคารบางเขน 
และเพ่ือศึกษาแนวทางการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบของเกษตรกรของธนาคารเพ่ือการเกษตรและ
สหกรณ์การเกษตรจากพนักงาน ส านักงานใหญ่ อาคารบางเขน ในการวิจัยครั้งนี้ เก็บรวบรวมข้อมูล
โดยสัมภาษณ์เชิงลึก จากกลุ่มตัวอย่าง คือ ผู้บริหารและพนักงานของธนาคารเพ่ือการเกษตรและ
สหกรณ์การเกษตร ส านักงานใหญ่ อาคารบางเขน จ านวน 30 คน สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ 
ค่าความถ่ี และค่าร้อยละ ผลการวิจัย พบว่า สาเหตุของปัญหาหนี้นอกระบบของเกษตรกรที่เป็นลูกค้า
ของธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร เนื่องจาก การขาดวินัยทางการเงิน ส่งผลต่อการ
ขาดสภาพคล่อง รายจ่ายสูงกว่ารายรับ ไม่มีการวางแผนเกษียณอายุ มีแนวคิดอยู่กับปัจจุบัน เคยชิน
กับการได้รับการช่วยเหลือในด้านต่าง ๆ เช่น เงินช่วยเหลือเยียวยาจากภาครัฐบาลและเอกชนจาก
โครงการต่าง ๆ และแนวทางการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบของเกษตรกรของธนาคารเพ่ือการเกษตร
และสหกรณ์การเกษตร ได้แก่ แนวทางเลือกด้านการเพ่ิมช่องทางการเข้าถึงสินเชื่อในระบบ แนว
ทางเลือกด้านการไกล่เกลี่ยประนอมหนี้ และแนวทางเลือกด้านการเพ่ิมศักยภาพทางรายได้ของลูกหนี้
นอกระบบ จากการวิเคราะห์ข้อดี ข้อเสีย และงบประมาณของแต่ละแนวทางเลือก ผู้วิจัยเสนอ แนว
ทางเลือกด้านการเพ่ิมศักยภาพทางรายได้ของลูกหนี้นอกระบบเนื่องจาก เกษตรกรได้รับแก้ไขปัญหา
รวมถึงการพัฒนา เพิ่มพูนความรู้ สามารถสร้างรายได้ให้แก่ตนเองและครอบครัวได้อย่างเพียงพอ ลด
ปัญหาการสร้างหนี้สินที่ไม่จ าเป็น  

 
ค าส าคัญ:  หนี้นอกระบบ เกษตรกร 
 
Abstract 

The objectives of this study were to study causes of informal debt problems 
among farmers who are customers of the Bank for Agriculture and Agricultural 
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Cooperatives from employees of the Bang Khen Building Headquarters and study 
solution problem of informal debt problems among farmers of the Bank for Agriculture 
and Agricultural Cooperatives Agriculture and Agricultural Cooperatives from employees, 
Headquarters, Bang Khen Building. This study data were collected by in-depth interviews. 
The sample consisted of 30 executives and employees of the Bank for Agriculture and 
Agricultural Cooperatives from employees of the Bang Khen Building Headquarters. The 
statistics used to analyze the data were frequency and percentage. The result of the 
study has found that, causes of informal debt problems among farmers who are 
customers of the Bank for Agriculture and Agricultural Cooperatives were causes  by lack 
of financial discipline resulting in lack of liquidity expenditure higher than income no 
retirement planning, concept present used to receive assistance in areas such as 
government and private reparations from various projects. And solution problem of 
informal debt problems among farmers of the Bank for Agriculture and Agricultural 
Cooperatives Agriculture and Agricultural Cooperatives were solution problem by 
increasing access to credit in the system, mediating debt, and increasing the income 
potential of informal debtors. From analysis of advantages, disadvantages and budget of 
each alternative, researcher proposes to increase the income potential of informal 
debtors because farmers have solved problems including development increase 
knowledge able to generate enough income for themselves and their families Reduce 
the problem of creating unnecessary debts. 

 
Keywords:  informal debt, farmers 
 
ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 

ปัญหาหนี้นอกระบบเป็นอีกหนึ่งปัญหาใหญ่ของประเทศไทย ไม่ใช่เพียงแค่กลุ่มคนที่มีรายได้
น้อย แต่ปัจจุบันกลุ่มคนที่มีรายได้สูงก็หันมาอาศัยเงินกู้นอกระบบกันมากขึ้น  เพราะเป็นวิธีการที่
สะดวก รวดเร็ว และสามารถเข้าถึงแหล่งเงินได้โดยง่าย ซึ่งต่างจากการกู้เงินจากสถาบันการเงินที่มี
หลักเกณฑ์การกู้ที่ยุ่งยากและใช้ระยะเวลานาน รวมทั้งการอนุมัติเงินกู้ยากขึ้น  เนื่องจากเศรษฐกิจใน
สภาวะปัจจุบัน ท าให้สถาบันการเงินต่าง ๆ ระมัดระวังในการปล่อยกู้ ประกอบกับปัจจุบันทั่วโลก
ก าลังเผชิญกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด-19 ที่ส่งผล
กระทบต่อการประกอบอาชีพของเกษตรกรและบุคคล ในครัวเรือน  รวมไปถึงผลกระทบด้านแรงงาน 



รายงานสืบเน่ืองจากการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ 
ครบรอบ 15 ปี มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ วันศุกร์ท่ี 26 พฤศจิกายน 2564 

 

~ 47 ~ 
 

ประสบปัญหาการเลิกจ้าง การชะลอการจ้างงาน ท าให้รายได้ลดลงไม่เพียงพอกับค่าใช้จ่ายและภาระ
หนี้สินที่มี (ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร, 2653) ด้วยเหตุนี้ท าให้เกษตรกรหันไป
พ่ึงพาแหล่งเงินที่อยู่นอกระบบมากขึ้น ซึ่งส่งผลถึงความสามารถในการช าระหนี้ให้แก่ธนาคารเพ่ือ
การเกษตรและสหกรณ์การเกษตร อาจก่อให้เกิดหนี้เสียในอนาคต และส่งผลกระทบต่อการบริหาร
จัดการด้านสินเชื่อและรายได้ของธนาคาร จะเห็นว่าปัญหาหนี้นอกระบบส่งผลกระทบอย่างกว้างขวาง
ต่อเกษตรกรโดยตรงและภาพรวมของเศรษฐกิจภายในประเทศเป็นอย่างมาก 

การพัฒนาและยกระดับลูกค้าที่มีหนี้นอกระบบ เป็นหนึ่งในนโยบายการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ของเกษตรกรให้ดีขึ้นของธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรตามแผนยุทธศาสตร์ อีกทั้งยัง
สามารถขยายบทบาทจากการเป็นเพียงสถาบันการเงินที่ให้ความช่วยเหลือเฉพาะทางการเงินแก่ภาค
เกษตร โดยธนาคารสามารถเป็นที่ปรึกษาด้านการบริหารจัดการหนี้นอกระบบและด้านอ่ืนๆ เพ่ิมเติม
ได้อีกด้วย ดังนั้น จึงจ าเป็นต้องศึกษาถึงความเป็นมาของหนี้นอกระบบ และแนวทางการแก้ไขหนี้นอก
ระบบของเกษตรกร ทั้งนี้เพ่ือให้ทราบถึงแนวทางการจัดการหนี้นอกระบบได้อย่างถูกต้องและสอดรับ
กับแนวทางท่ีธนาคารก าหนดไว้ ข้อมูลหนี้นอกระบบจากระบบสารสนเทศของธนาคารเพ่ือการเกษตร
และสหกรณ์การเกษตร ดังแสดงในตารางที่ 1 

 
ตารางท่ี 1 ข้อมูลหนี้นอกระบบจากระบบสารสนเทศของธนาคารเ พ่ือการเกษตรและสหกรณ์

การเกษตร 
ปีบัญช ี 

(1) 
จ านวนราย 

(2) 
มูลหนี้คงเหลือ  

(3) 
มูลหนี้คงเหลือ
เฉลี่ยต่อคน (4) 

มูลหนี้คงเหลือเฉลี่ยต่อคน 
เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า (%) 

2559 198,993 14,159,829,853.95 71,157.43 - 

2560 270,808 16,664,176,123.07 61,535.02 13.52 
2561 408,352 22,386,527,388.18 54,821.64 10.91 

2562 363,837 8,354,066,249.63 50,445.85 7.98 
2563 330,380 15,809,648,113.92 47,852.92 5.14 

ที่มา: ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (2653) 
 

จากตารางที่ 1 จะเห็นได้ว่า มูลหนี้คงเหลือเฉลี่ยต่อคนเมื่อเทียบกับปีก่อนหน้าที่ลดลง เนื่องจาก 
เงื่อนไขโครงการคือต้องเป็นเกษตรกรและเป็นหนี้นอกระบบ จึงจะมีคุณสมบัติเข้าร่วมโครงการเหล่านี้ได้ 
ซึ่งในปัจจุบันมีการประกอบอาชีพเกษตรกรลดลง ท าให้เกษตรกรที่ผ่านคุณสมบัติเข้าร่วมโครงการไม่
เพ่ิมขึ้น จากปีที่ผ่านมา กลุ่มลูกค้าเดิมส่วนใหญ่ มากกว่าร้อยละ 50 เป็นผู้สูงอายุที่มีศักยภาพในการ
ประกอบอาชีพลดลง ท าให้ไม่สามารถช าระหนี้ได้ และมีความล าบากในการด ารงชีพ และด้วยธนาคาร
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ต้องปฏิบัติตามเกณฑ์ของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามสภาพคล่องเพ่ือให้มั่นคงและเป็นที่มั่นใจต้อง
ลูกค้าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ถ้าลูกหนี้กลุ่มนี้ อยู่ในการจัดชั้นลูกหนี้ไม่ดี ธนาคารต้องกันวงเงินส ารองที่
เพ่ิมสูงขึ้นเป็นจ านวนมาก ส่งผลให้ธนาคารได้รับผลกระทบต่าง ๆ เช่น การบริหารจัดการสินเชื่อ การน า
เงินไปลงทุนในตลาด การบริหารจัดการสภาพคล่อง 

จากที่กล่าวมาผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาแนวทางการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบของ
เกษตรกร โดยมีวัตถุประสงค์ของการวิจัยเพ่ือศึกษาสาเหตุของปัญหาหนี้นอกระบบของเกษตรกรที่เป็น
ลูกค้าของธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรจากพนักงาน ส านักงานใหญ่ อาคารบางเขน 
และหาแนวทางการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบของเกษตรกรของธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์
การเกษตรจากพนักงาน ส านักงานใหญ่ อาคารบางเขน โดยน าข้อมูลที่ได้รับไปใช้ในการแก้ไขปัญหา
หนี้นอกระบบของเกษตรกรอย่างมีประสิทธิภาพต่อไป 

 
แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 

รัตนาภรณ์ เชาวลิตตระกูล (2561) กล่าวว่า หนี้นอกระบบ หมายถึง แหล่งการเงินที่เกิดขึ้น
ตามความจ าเป็นและสภาพแวดล้อมไม่มีระเบียบกฎเกณฑ์  ไม่มีการติดตามและควบคุมจากทาง
ราชการ เนื่องจากเงื่อนไขในการกู้และข้อตกลงต่าง ๆ ขึ้นอยู่กับความพอใจระหว่างผู้กู้และผู้ให้กู้ 
ลักษณะที่เด่นชัด คือ ไม่มีหลักทรัพย ์ค้ าประกันและอัตราดอกเบี้ยสูงกว่าสถาบันการเงินหรือสูงกว่าที่
กฎหมายก าหนดโดยอาจเป็นการคิดดอกเบี้ย ไว้ล่วงหน้ารวมเข้ากับเงินต้นแล้วเขียนในสัญญากู้ไม่ตรง
กับเงินท่ีลูกหนี้ได้รับ ตัวอย่างเช่น กู้ยืมเงินและลูกหนี้ได้รับเงินไป 20,000 บาท แต่มีการระบุในสัญญา 
30,000 บาท และยังมีการคิดดอกเบี้ยอีกจาก 30,000 บาท สามารถพบได้ตามโฆษณาเงินด่วนต่าง ๆ 
ไม่ว่าจะบนสิ่งพิมพ์ หรือป้ายประกาศที่ติดในที่สาธารณะต่าง ๆ หรือจะเป็นการให้กู้ยืมเงินในชุมชน 
อาศัยความสัมพันธ์ระหว่างกัน หรือผู้ที่กว้างขวางในแต่ละท้องถิ่นหรือชุมชนต่าง ๆ ซึ่งมีการเรียก
ดอกเบี้ยที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายซึ่งบุคคลที่ให้สินเชื่อในลักษณะนี้ เรียกว่า “เจ้าหนี้นอกระบบ” 

ฐานิตา มีลา (2556) ได้ศึกษา ปัจจัยที่ส่งผลต่อการเป็นหนี้นอกระบบของชาวนา ในเขต
อ าเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาถึงสภาพทั่วไปของชาวนา ในเขต
อ าเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี ศึกษาถึงพฤติกรรมการเป็นหนี้นอกระบบของชาวนา ในเขตอ าเภอปาก
ท่อ จังหวัดราชบุรี ศึกษาถึงปัจจัยที่ส่งผลต่อการเป็นหนี้นอกระบบ ของชาวนา ในเขตอ าเภอปากท่อ 
จังหวัดราชบุรี ผลการวิจัยพบว่า สาเหตุของการมีหนี้นอกระบบของเกษตรกรชาวนา ได้แก่ 1) หนี้
จากการประกอบชีพ 2) หนี้จากเหตุสุดวิสัย และ3) หนี้จากการไม่มีวินัยในการใช้เงิน 

นวลผจง ทรงรัตนพันธ์ (2561) ได้ศึกษา การแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบของรัฐบาล พลเอก
ประยุทธ์ จันทร์โอชา ในจังหวัดสุราษฎร์ธานี ช่วงเวลาปี พ.ศ.2557-2561 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์
เพ่ือศึกษาปัจจัยที่ท าให้เกิดหนี้นอกระบบของประชาชนในจังหวัดสุราษฎร์ธานี ในช่วงเวลาปี พ.ศ.2557-
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2561 และศึกษาแนวทางการแก้ไขปัญหาหนี้ นอกระบบของรัฐบาลพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา 
ผลการวิจัยพบว่า แนวทางการแก้ไขปัญหาการกู้ยืมเงินนอกระบบ ได้แก่ 1) การใช้มาตรการทางกฎหมาย 
2) การเพ่ิมช่องทางการเข้าถึงสินเชื่อ 3) การไกล่เกลี่ยประนอมหนี้ในระบบ และ4) การเพ่ิมศักยภาพทาง
รายได้ของลูกหนี้นอกระบบ 
 
กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 
วิธีการวิจัย 

กลุ่มตัวอย่าง  
ประชากรที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ผู้บริหารและพนักงานของธนาคารเพ่ือการเกษตรและ

สหกรณ์การเกษตร ส านักงานใหญ่ อาคารบางเขน จ านวน 1,986  คน ประกอบด้วย ผู้บริหารฝ่าย 
ส านักและศูนย์ที่มีความรู้และเกี่ยวข้องกับปัญหาหนี้นอกระบบของเกษตรกร  จ านวน 201 คน 
ผู้บริหารทีมที่มีความรู้และเกี่ยวข้องกับปัญหาหนี้นอกระบบของเกษตรกร  จ านวน 285 คน และ
พนักงาน ระดับ 1,500 ที่มีความรู้และเก่ียวข้องกับปัญหาหนี้นอกระบบของเกษตรกร จ านวน 20 คน 

กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ผู้บริหารและพนักงานของธนาคารเพ่ือการเกษตรและ
สหกรณ์การเกษตร ส านักงานใหญ่ อาคารบางเขน จ านวน 30  คน ประกอบด้วย ผู้บริหารฝ่าย ส านัก
และศูนย์ที่มีความรู้และเกี่ยวข้องกับปัญหาหนี้นอกระบบของเกษตรกร จ านวน 5 คน ผู้บริหารทีมที่มี
ความรู้และเกี่ยวข้องกับปัญหาหนี้นอกระบบของเกษตรกร จ านวน 5 คน และพนักงาน ระดับ 4-9 ที่มี
ความรู้และเกี่ยวข้องกับปัญหาหนี้นอกระบบของเกษตรกร จ านวน 20 คน  

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
เครือ่งมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบสัมภาษณ์ เป็นการสัมภาษณ์ถึงแนวทางการแก้ไขปัญหา

หนี้นอกระบบของเกษตรกร ประกอบด้วย 2 ส่วน ดังนี้ 

สาเหตุของปัญหาหนี้นอกระบบ 
1. ด้านหนี้จากการประกอบชีพ 
2. ด้านหนี้จากเหตุสุดวิสัย 
3. ด้านหนี้จากการไม่มีวินัยในการใช้เงิน 

แนวทางการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบ 
1. ด้านการใช้มาตรการทางกฎหมาย 
2. ด้านการเพ่ิมช่องทางการเข้าถึงสินเชื่อ  
3. ด้านการไกล่เกลี่ยประนอมหนี้ในระบบ 
4. ด้านการเพ่ิมศักยภาพทางรายได้ของ
ลูกหนี้นอกระบบ 
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ส่วนที่ 1 สาเหตุของปัญหาหนี้นอกระบบของเกษตรกรที่เป็นลูกค้าของธนาคารเพ่ือการเกษตร
และสหกรณ์การเกษตร 

ส่วนที่ 2 แนวทางการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบของเกษตรกรของธนาคารเพ่ือการเกษตรและ
สหกรณ์การเกษตร 

การเก็บรวบรวมข้อมูล  
ผู้วิจัยเก็บข้อมูลด้วยตนเอง โดยใช้ระยะเวลาประมาณ 2 สัปดาห์ ส าหรับการสัมภาษณ์เชิงลึก 

ในการเก็บข้อมูลแต่ละครั้ง ผู้วิจัยใช้บรรยากาศที่เป็นธรรมชาติ ไม่เป็นทางการ เริ่มจากการแนะน าตัว
ก่อนทุกครั้ง และเป็นไปด้วยความสมัครใจของผู้ให้ข้อมูล ตามหลักการจริยธรรมในมนุษย์ โดยมี
ขั้นตอนการเก็บข้อมูลดังนี้ แนะน าตัวเองและวัตถุประสงค์ของการวิจัย ชี้แจงสาระส าคัญของแนวทาง
ในการสัมภาษณ์ ระยะเวลาของการเก็บข้อมูล การรักษาความลับ การเปิดเผยข้อมูล การเก็บและ
ท าลายข้อมูลหลังสิ้นสุดการวิจัยตามหลักจริยธรรมในมนุษย์ ผู้วิจัยท าการจดบันทึกสรุปความ
ตรวจสอบความถูกต้องของการตีความ และสรุปความกับผู้ให้ข้อมูลทุกครั้ง กล่าวขอบคุณและปิดการ
สนทนา 

การวิเคราะห์ข้อมูล 
ผู้วิจัยใช้สถิติในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ และใช้การวิเคราะห์เนื้อหา 

ส าหรับการศึกษาเอกสาร โดยใช้หลักการวิเคราะห์แบบ Baconian Method เพ่ือจ าแนกข้อเท็จจริงที่พบ 
กับการตีความปรากฏการณ์ที่ศึกษา แล้วจึงตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหากับตัวแบบ ก่อนน าเสนอใน
รูปการพรรณนา แผนภูมิ และรูปภาพ ในส่วนของการวิจัยเชิงคณุภาพ ใช้การพรรณนาวิเคราะห์  
 
ผลการวิจัย 

การวิเคราะห์ข้อมูลใช้วิธีการ Baconian Method เป็นวิธีการแสวงหาความรู้ที่ใช้เทคนิคในการ
วิเคราะห์ข้อเท็จจริง ใน 3 ลักษณะ ดังนี้ 1) การพิจารณาข้อเท็จจริงในลักษณะของส่วนที่เหมือนกันหรือ
ร่วมกัน 2) การพิจารณาข้อเท็จจริงในลักษณะของส่วนที่แตกต่างกัน และ 3) การพิจารณาข้อเท็จจริงใน
ส่วนแปรเปลี่ยนตามรูปแบบ คือ ในบางส่วนมีความเหมือน และในบางส่วนก็มีความแตกต่าง หลังจาก
การพิจารณาข้อเท็จจริงที่เก็บรวบรวมได้ทั้ง 3 ลักษณะแล้วให้สรุปผลของความรู้ที่ค้นพบ สามารถสรุป
ผลการวิจัยแยกตามประเด็นต่าง ๆ ที่ใช้ในการสัมภาษณ์ ดังนี้ 

1. สาเหตุของปัญหาหนี้นอกระบบของเกษตรกรที่เป็นลูกค้าของธนาคารเพ่ือการเกษตรและ
สหกรณ์การเกษตร พบว่า มีสาเหตุจาก การขาดวินัยทางการเงิน ส่งผลต่อการขาดสภาพคล่อง รายจ่าย
สูงกว่ารายรับ ไม่มีการวางแผนเกษียณอายุ มีแนวคิดอยู่กับปัจจุบัน เคยชินกับการได้รับการช่วยเหลือใน
ด้านต่าง ๆ เช่น เงินช่วยเหลือเยียวยาจากภาครัฐบาลและเอกชนจากโครงการต่าง ๆ จนก่อให้เกิดการ
สร้างหนี้เป็นนิสัยรวมถึงวิถีการใช้ชีวิต สิ่งของตามกระแสสังคม เช่น การซื้อโทรศัพท์รุ่นใหม่ การซื้อรถ
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ป้ายแดง มีสาเหตุจาก ค่ารักษาพยาบาล ค่าเล่าเรียนบุตร เกิดภัยพิบัติธรรมชาติ และสภาพเศรษฐกิจ  มี
สาเหตุจากสภาพแวดล้อมเชิงสังคม มีความเหลื่อมล้ าทางสังคม ท าให้เกษตรกรอยากได้อยากมีให้เท่า
ทัดเทียม หรือมากกว่าผู้อ่ืน การดูแลบุตรหลานเกินความจ าเป็น จากความต้องการท าให้เกษตรกรต้อง
สนับสนุนให้เป็นไปตามความต้องการของบุตรหลาน การขาดความรู้ทางการเงินเบื้องต้น เกษตรกรยังมี
ความรู้ด้านการท ารายรับรายจ่าย มีความเข้าใจผลิตภัณฑ์ทางการเงินน้อย ท าให้ไม่สามารถวางแผนทาง
การเงินได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

นอกจากนั้น ท าการวิเคราะห์สาเหตุของปัญหา โดยน าผังก้างปลามาใช้ เพ่ือช่วยท าให้หา
สาเหตุของปัญหาได้อย่างถูกต้องและสามารถน าไปใช้ในการแก้ปัญหาได้จริง 

 
 เหตุสุดวิสัย การขาดวินัยทางการเงิน  
สภาพเศรษฐกิจ      การสร้างหนี้เป็นนิสัย   
ปรากฏการณ์ธรรมชาติ      ใช้ชีวิตตามกระแสสังคม   
     ปัญหาหนี้ 
  ไม่สามารถวางแผนทางการเงินได้          ขาดการปรับเปลี่ยนรูปแบบการผลิต นอกระบบ 
     ขาดความรู้ทางการเงิน              ใช้วิธีการผลิตเดิมๆ   
      
 ความเหลื่อมล้ าทางสังคม ต้นทุนการผลิตที่สูงข้ึน  

 
2. แนวทางการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบของเกษตรกรของธนาคารเพ่ือการเกษตรและ

สหกรณ์การเกษตร พบว่า การใช้มาตรการทางกฎหมาย มีส่วนช่วยให้การแก้ไขปัญหานี้นอกระบบ
ของเกษตรกรแก้ไขได้ ตามแนวทางการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบอย่างบูรณาการและยั่งยืน ซึ่งการใช้
มาตรการทางกฎหมายดังกล่าว จัดการเจ้าหนี้นอกระบบ มีการเพ่ิมโทษกับเจ้าหนี้นอกระบบ โดยให้
เคร่งครัดในการป้องกันและปราบปรามการกระท าความผิดของเจ้าหนี้นอกระบบ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
การเรียกเก็บดอกเบี้ยเกินอัตราตามพระราชบัญญัติห้ามเรียกดอกเบี้ยเกินอัตรา ทั้งนี้ การบริหาร
จัดการหนี้นอกระบบอย่างมีประสิทธิภาพต้องอาศัยความร่วมมือส่วนงานที่เกี่ยวข้อง เช่น ส านักงาน
ต ารวจแห่งชาติ และการที่เกษตรกรไม่สร้างหนี้นอกระบบเพ่ิมเติม นอกจากนั้น การเพ่ิมช่องทางการ
เข้าถึงสินเชื่อในระบบส่วนช่วยให้การแก้ไขปัญหานี้นอกระบบของเกษตรกร การที่ภาครัฐสนับสนุนให้
เจ้าหนี้นอกระบบเข้ามาเป็นเจ้าหนี้ในระบบที่ถูกต้องตามกฎหมาย ท าให้เกษตรกรมีทางออกในการ
จัดการหนี้นอกระบบที่กู้ยืมมา ซึ่งการกู้หนี้ในระบบจะท าให้ได้รับความเป็นธรรม มีความชัดเจน 
เพราะมีกฎหมายคุ้มครอง อีกทั้งได้รับอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ที่ถูกกว่า และมีความปลอดภัย ทั้งชีวิตและ
ทรัพย์สิน กว่าการกู้เงินนอกระบบ และการไกล่เกลี่ยประนอมหนี้ สามารถแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบ
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ของเกษตรกรได้ โดยการที่ภาครัฐได้จัดให้การไกล่เกลี่ยประนอมหนี้โดยคณะอนุกรรมการไกล่เกลี่ย  
ประนอมหนี้ซึ่งมีอยู่ในทุกจังหวัด จัดให้มีจุดให้ค า ปรึกษาหนี้นอกระบบที่ธนาคารออมสิน และ ธ .ก.ส. 

ทุกสาขาทั่วประเทศ เพ่ือให้ความช่วยเหลือแก่ลูกหนี้ได้อย่างทั่วถึงเป็นการเปิดโอ กาสให้ลูกหนี้
สามารถร้องทุกข์และขอค าปรึกษาหนี้นอกระบบได้ เป็นการช่วยเจรจาเจ้าหนี้ลูกหนี้ 
 
ตารางท่ี 2 แนวทางการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบของเกษตรกรของธนาคารเพ่ือการเกษตรและ

สหกรณ์การเกษตร 

แนวทางการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบ จ านวน ร้อยละ 
1. ควรส่งเสริมให้เจ้าหนี้เงินกู้นอกระบบต้องขออนุญาตหากต้องการ
ด าเนินธุรกิจสินเชื่อ 

11 36.67 

2. ควรส่งเสริมให้ด าเนินการอย่างจริงจังกับเจ้าหนี้นอกระบบที่ท าผิด
กฎหมาย 

14 46.67 

3. ควรป้องกันการก่อหนี้โดยต้องส่งเสริมให้ประชาชนในทุกกลุ่มอายุ
มีการเรียนรู้วินัยทางการเงิน มีการวางแผนทางการเงิน 

16 53.33 

4. ควรร่วมกันจัดตั้งแหล่งทุนหรือกองทุนของชุมชนเพ่ือช่วยเหลือคน
ในชุมชนด้านการเงินยามฉุกเฉิน 

13 43.33 

5. ควรมีหน่วยงานภาครัฐอ านวยความสะดวกในการไกล่เกลี่ยหนี้
นอกระบบระหว่างลูกหนี้กับเจ้าหนี้นอกระบบ 

17 56.67 

6. ควรมีธนาคารเป็นตัวกลางการประสานงานการไกล่เกลี่ยประนอม
หนี้นอกระบบประจ าจังหวัด 

20 66.67 

7. ธนาคารควรพิจารณาสินเชื่อในระบบให้ โดยเป็นไปตาม
หลักเกณฑ์ท่ีเหมาะสม 

22 73.33 

8. ควรส่งเสริมการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้จ่ายของเกษตรกร 21 70.00 
9. ควรมีการฝึกอบรมทางอาชีพเพ่ือเพ่ิมรายได้ของเกษตรกร 19 63.33 
10. ควรปลูกฝังความรู้และวินัยทางการเงินของเกษตรกร 24 80.00 
 

แนวทางเลือกการแก้ไขปัญหา  
จากข้อมูลสาเหตุของปัญหาหนี้นอกระบบของเกษตรกรที่เป็นลูกค้าของธนาคารเพ่ือ

การเกษตรและสหกรณ์การเกษตรจากพนักงาน ส านักงานใหญ่ อาคารบางเขน และแนวทางการแก้ไข
ปัญหาหนี้นอกระบบของเกษตรกรของธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรจากพนักงาน 
ส านักงานใหญ่ อาคารบางเขนที่ได้จากการวิเคราะห์ทางเอกสาร การสัมภาษณ์ ผู้บริหารและพนักงาน
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ของธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ส านักงานใหญ่ อาคารบางเขน จ านวน 30 คน ท า
ให้ได้แนวทางเลือกการแก้ไขปัญหา ดังนี้ 

แนวทางเลือกการแก้ไขปัญหาที่ 1 แนวทางเลือกด้านการเพ่ิมช่องทางการเข้าถึงสินเชื่อใน
ระบบ โดยภาครัฐสนับสนุนให้เจ้าหนี้นอกระบบเข้ามาเป็นเจ้าหนี้ในระบบที่ถูกต้องตามกฎหมาย ท า
ให้เกษตรกรมีทางออกในการจัดการหนี้นอกระบบที่กู้ยืมมา ซึ่งการกู้หนี้ในระบบจะท าให้ได้รับความ
เป็นธรรม มีความชัดเจน เพราะมีกฎหมายคุ้มครอง อีกทั้งได้รับอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ที่ถูกกว่า และมี
ความปลอดภัย (ท้ังชีวิตและทรัพย์สิน) กว่าการกู้เงินนอกระบบ  

แนวทางเลือกการแก้ไขปัญหาที่ 2 แนวทางเลือกด้านการไกล่เกลี่ยประนอมหนี้ โดยภาครัฐ
จัดให้การไกล่เกลี่ยประนอมหนี้โดยคณะอนุกรรมการไกล่เกลี่ย ประนอมหนี้ซึ่งมีอยู่ในทุกจังหวัด จัด
ให้มีจุดให้ค า ปรึกษาหนี้นอกระบบที่ธนาคารออมสิน  และธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์
การเกษตรทุกสาขาทั่วประเทศ เพ่ือให้ความช่วยเหลือแก่ลูกหนี้ได้อย่างทั่วถึงเป็นการเปิดโอกาสให้
ลูกหนี้สามารถร้องทุกข์และขอค าปรึกษาหนี้นอกระบบได้ เป็นการช่วยเจรจาเจ้าหนี้ลูกหนี้ 

แนวทางเลือกการแก้ไขปัญหาที่ 3 แนวทางเลือกด้านการเพ่ิมศักยภาพทางรายได้ของลูกหนี้
นอกระบบ โดยเกษตรกรได้รับแก้ไขปัญหารวมถึงการพัฒนา เพ่ิมพูนความรู้ สามารถสร้างรายได้ให้แก่
ตนเองและครอบครัวได้อย่างเพียงพอ ลดปัญหาการสร้างหนี้สินที่ไม่จ าเป็น หยุดสร้างหนี้เพ่ิม เร่งส ารวจ
หนี้ทุกรายการ เจรจากับเจ้าหนี้แต่ละรายเพ่ือลดอัตราดอกเบี้ย หรือขยายเวลาผ่อนช าระ หรือลดเงินงวด
ที่ต้องช าระ เป็นต้น ขอความช่วยเหลือเพ่ิมเติมได้จากภาครัฐ 

ข้อดีและข้อเสีย 
จากแนวทางเลือกการแก้ไขปัญหา ท าให้ได้แนวทางเลือกการแก้ไขปัญหา ได้แก่ แนวทางเลือก

ด้านการเพ่ิมช่องทางการเข้าถึงสินเชื่อในระบบ แนวทางเลือกด้านการไกล่เกลี่ยประนอมหนี้  และ
แนวทางเลือกด้านการเพ่ิมศักยภาพทางรายได้ของลูกหนี้นอกระบบ ข้อดีและข้อเสียแต่ละแนวทางเลือก 
มีดังนี ้

แนวทางเลือกการแก้ไขปัญหาที่ 1 แนวทางเลือกด้านการเพ่ิมช่องทางการเข้าถึงสินเชื่อใน
ระบบ ข้อดี สามารถด าเนินการได้ภายในธนาคารได้เลย ข้อเสีย ลูกค้าส่วนใหญ่ไม่มีหลักทรัพย์ท าให้ไม่
สามารถเข้าถึงสินเชื่อในระบบได้ 

แนวทางเลือกการแก้ไขปัญหาที่ 2 แนวทางเลือกด้านการไกล่เกลี่ยประนอมหนี้ ข้อดี  
สอดคล้องกับนโยบายของภาครัฐ ข้อเสีย ต้องได้รับความร่วมมือจากหลายฝ่ายท าให้ด าเนินการได้ยาก 

แนวทางเลือกการแก้ไขปัญหาที่ 3 แนวทางเลือกด้านการเพ่ิมศักยภาพทางรายได้ของลูกหนี้
นอกระบบ ข้อดี สามารถด าเนินการได้หลากหลายช่องทาง เช่น เพ่ิมพูนความรู้ เพ่ิมความในการสร้าง
รายได้ ขอความช่วยเหลือเพ่ิมเติมได้จากภาครัฐ ข้อเสีย ลูกค้าผู้มีหนี้ต้องใช้ความพยายามและความ
อดทนอย่างมาก 
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งบประมาณในแต่ละแนวทางเลือก  
จากแนวทางเลือกการแก้ไขปัญหา ท าให้ได้แนวทางเลือกการแก้ไขปัญหา ได้แก่ แนวทางเลือก

การแก้ไขปัญหาที่ 1 แนวทางเลือกด้านการเพ่ิมช่องทางการเข้าถึงสินเชื่อในระบบ แนวทางเลือกการ
แก้ไขปัญหาที่ 2 แนวทางเลือกด้านการไกล่เกลี่ยประนอมหนี้ และแนวทางเลือกการแก้ไขปัญหาที่ 3 
แนวทางเลือกด้านการเพ่ิมศักยภาพทางรายได้ของลูกหนี้นอกระบบ แต่ละแนวทางเลือกมีการก าหนด
ระยะเวลาในการแก้ไขปัญหาและงบประมาณ ดังนี้ 

แนวทางเลือกการแก้ไขปัญหาที่ 1 แนวทางเลือกด้านการเพ่ิมช่องทางการเข้าถึงสินเชื่อใน
ระบบ สามารถด าเนินการได้ในระยะเวลา 3 เดือน ใช้งบประมาณ 30,000 บาท 

แนวทางเลือกการแก้ไขปัญหาที่ 2 แนวทางเลือกด้านการไกล่เกลี่ยประนอมหนี้ ใช้ระยะเวลา
ด าเนินการนาน ใช้งบประมาณ 10,000 บาท 

แนวทางเลือกการแก้ไขปัญหาที่ 3 แนวทางเลือกด้านการเพ่ิมศักยภาพทางรายได้ของลูกหนี้
นอกระบบ สามารถด าเนินการได้ในระยะเวลา 3 เดือน ใช้งบประมาณ 15,000 บาท 

การประเมินทางเลือก 
จากการวิเคราะห์ข้อดี ข้อเสีย และงบประมาณของแต่ละแนวทางเลือก ผู้วิจัยเสนอ 

แนวทางเลือกการแก้ไขปัญหาที่ 3 แนวทางเลือกด้านการเพ่ิมศักยภาพทางรายได้ของลูกหนี้นอก
ระบบ เนื่องจากเกษตรกรได้รับแก้ไขปัญหารวมถึงการพัฒนา เพ่ิมพูนความรู้ สามารถสร้างรายได้
ให้แก่ตนเองและครอบครัวได้อย่างเพียงพอ ลดปัญหาการสร้างหนี้สินที่ไม่จ า เป็น นอกจากนั้นพบว่า 
ควรส่งเสริมการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้จ่าย ควรมีการฝึกอบรมทางอาชีพเพ่ือเพ่ิมรายได้ ควรมี
การฝึกทักษะฝีมือแรงงานอย่างเข้มข้น และควรปลูกฝังความรู้และวินัยทางการเงิน และพบว่า ควรมี
วินัยในการปลดหนี้ คือ หยุดสร้างหนี้เพ่ิม เร่งส ารวจหนี้ทุกรายการ เจรจากับเจ้าหนี้แต่ละรายเพ่ือลด
อัตราดอกเบี้ย หรือขยายเวลาผ่อนช าระ หรือลดเงินค่างวดที่ต้องช าระ เป็นต้น ขอความช่วยเหลือ
เพ่ิมเติมได้จากภาครัฐ 

ปัจจัยแห่งความส าเร็จ 
ปัจจัยที่ส่งผลต่อความส าเร็จของการเพ่ิมศักยภาพทางรายได้ของลูกหนี้นอกระบบ มีปัจจัยที่

เกี่ยวขอ้ง ดังนี้  
1. การเพ่ิมพูนความรู้ สามารถสร้างรายได้ให้แก่ตนเองและครอบครัวได้อย่างเพียงพอ ลด

ปัญหาการสร้างหนี้สินที่ไม่จ าเป็น  
2. การส่งเสริมการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้จ่าย  
3. การฝึกอบรมทางอาชีพเพ่ือเพ่ิมรายได้  
4. การฝึกทักษะฝีมือแรงงานอย่างเข้มข้น  
5. การปลูกฝังความรู้และวินัยทางการเงิน  
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6. การมีวินัยในการปลดหนี้ หยุดสร้างหนี้เพ่ิม เร่งส ารวจหนี้ทุกรายการ เจรจากับเจ้าหนี้แต่
ละรายเพื่อลดอัตราดอกเบี้ย หรือขยายเวลาผ่อนช าระ หรือลดเงินงวดที่ต้องช าระ  

7. การขอความช่วยเหลือเพ่ิมเติมได้จากภาครัฐ 
 
สรุปผลการวิจัย 

1. สาเหตุของปัญหาหนี้นอกระบบของเกษตรกรที่เป็นลูกค้าของธนาคารเพ่ือการเกษตรและ
สหกรณ์การเกษตรจากพนักงาน ส านักงานใหญ่ อาคารบางเขน พบว่า 1) หนี้จากการประกอบชีพ มี
สาเหตุจากต้นทุนการผลิตที่สูงขึ้น ไม่สอดคล้องกับรายรับที่ได้ ในแต่ละปีต้นทุนการผลิตทาง
การเกษตรสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง 2) หนี้จากเหตุสุดวิสัย มีสาเหตุจาก ค่ารักษาพยาบาล ค่าเล่าเรียนบุตร 
เกิดภัยพิบัติธรรมชาติ (น้ าท่วม ฝนแล้ง พายุ โรคระบาด) และสภาพเศรษฐกิจ และ 3) หนี้จากการไม่
มีวินัยในการใช้เงิน มีสาเหตุจากการน าไปซื้อหรือต่อเติมที่อยู่อาศัยเพ่ิมเติม การซื้อหรือผ่อนช าระ
รถยนต์ หรือรถจักรยานยนต์ การซื้อหรือผ่อนช าระโทรศัพท์มือถือ การซื้อหรือผ่อนช าระ
เครื่องใช้ไฟฟ้าภายในครัวเรือน 

2. แนวทางการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบของเกษตรกรของธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์
การเกษตรจากพนักงาน ส านักงานใหญ่ อาคารบางเขน พบว่า 1) การใช้มาตรการทางกฎหมาย ควร
ส่งเสริมให้เจ้าหนี้เงินกู้นอกระบบต้องขออนุญาตหากต้องการด าเนินธุรกิจสินเชื่อ มีการไกล่เกลี่ย
ประนอมหนี้ซึ่งมีภาครัฐเป็นตัวกลาง และควรส่งเสริมให้ด าเนินการอย่างจริงจังกับเจ้าหนี้นอกระบบที่ท า
ผิดกฎหมาย 2) การเพ่ิมช่องทางการเข้าถึงสินเชื่อ ควรป้องกันการก่อหนี้โดยต้องส่งเสริมให้ประชาชนใน
ทุกกลุ่มอายุมีการเรียนรู้วินัยทางการเงิน มีการวางแผนทางการเงิน จัดท าบัญชีรับจ่าย บัญชีครัวเรือน 
และต้องส่งเสริมให้เกิดความสามารถในการวิเคราะห์พฤติกรรมการใช้จ่ายเป็น ควรร่วมกันจัดตั้งแหล่ง
ทุนหรือกองทุนของชุมชนเพ่ือช่วยเหลือคนในชุมชนด้านการเงินยามฉุกเฉิน 3) การไกล่เกลี่ยประนอมหนี้
ในระบบ ควรมีหน่วยงานภาครัฐอ านวยความสะดวกในการไกล่เกลี่ยหนี้นอกระบบระหว่างลูกหนี้กับ
เจ้าหนี้นอกระบบควรมีธนาคารเป็นตัวกลางการประสานงานการไกล่เกลี่ยประนอมหนี้นอกระบบประจ า
จังหวัด ควรพิจารณาสินเชื่อในระบบให้ โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เหมาะสม และ 4) การเพ่ิมศักยภาพ
ทางรายได้ของลูกหนี้นอกระบบควรส่งเสริมการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้จ่าย ควรมีการฝึกอบรมทาง
อาชีพเพ่ือเพ่ิมรายได้ ควรมีการฝึกทักษะฝีมือแรงงานอย่างเข้มข้น และควรปลูกฝังความรู้และวินัยทาง
การเงิน 

ผู้ให้ข้อมูลได้เสนอแนวทางการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบมากที่สุด ได้แก่ ควรปลูกฝังความรู้
และวินัยทางการเงินของเกษตรกร ร้อยละ 80.00 รองลงมา ธนาคารควรพิจารณาสินเชื่อในระบบให้ 
โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เหมาะสม ร้อยละ 73.33 และควรส่งเสริมการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการ
ใช้จ่ายของเกษตรกร ร้อยละ 70.00 
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อภิปรายผล 
1. สาเหตุของปัญหาหนี้นอกระบบของเกษตรกรที่เป็นลูกค้าของธนาคารเพ่ือการเกษตรและ

สหกรณ์การเกษตรจากพนักงาน ส านักงานใหญ่ อาคารบางเขน พบว่า มีสาเหตุจาก การขาดวินัยทาง
การเงิน ส่งผลต่อการขาดสภาพคล่อง รายจ่ายสูงกว่ารายรับ ไม่มีการวางแผนเกษียณอายุ มีแนวคิดอยู่
กับปัจจุบัน เคยชินกับการได้รับการช่วยเหลือในด้านต่าง ๆ เนื่องจากปัจจุบันรัฐบาลมีความพยายามที่จะ
แก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบ ซึ่งเป็นปัญหาที่สะสมในสังคมไทยมายาวนาน การแก้ไขปัญหาการกู้ยืมเงิน
นอกระบบที่ไม่สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ได้นั้น มีอุปสรรคหลาย ประการ เช่น การขาดข้อมูลเจ้าหนี้
นอกระบบ เนื่องจากเจ้าหนี้เงินกู้นอกระบบแต่ละรายจะท าธุรกิจเฉพาะแต่ในพ้ืนที่ของตัวเองเท่านั้น และ
หลายรายเป็นผู้มีอิทธิพลและเป็นผู้กว้างขวางในท้องที่นั้น ท าให้เจ้าหน้าที่ต ารวจไม่สามารถเข้าไป
วางแผนเพ่ือก าหนดนโยบายในการแก้ไขปัญหาดังกล่าวได้อย่างจริงจัง ความยินยอมของลูกหนี้ การก่อ
หนี้นอกระบบอาจเกิดจากการที่ลูกหนี้ยินยอมอยู่ภายใต้กฎเกณฑ์เงื่อนไข และข้อก าหนดต่าง ๆ ของ
เจ้าหนี้ และกฎหมายที่ใช้บังคับในปัจจุบันไม่มีมาตรการบังคับที่เพียงพอ สอดคล้องกับงานวิจัยของ 
ปิยะลักษณ์ พุทธวงศ์ (2563) ได้ศึกษา หนี้นอกระบบ: ปัญหาและแนวทางแก้ไขภายใต้แนวทางปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง ผลการวิจัยพบว่า สาเหตุที่ท าให้เป็นหนี้นอกระบบ คือ ต้องการเงินลงทุน น าไปใช้จ่าย
ในชีวิตประจ าวัน และน าไปใช้หนี้เดิม ผู้ที่เป็นหนี้นอกระบบส่วนใหญ่กู้จากนายทุนเงินกู้เนื่องจากไม่
สามารถกู้ยืมเงินในระบบได้ และมากกว่าร้อยละ 75 ต้องช าระดอกเบี้ยในอัตราที่สูงกว่าร้อยละ 30 ต่อปี 

2. แนวทางการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบของเกษตรกรของธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์
การเกษตรจากพนักงาน ส านักงานใหญ่ อาคารบางเขน พบว่า การใช้มาตรการทางกฎหมาย มีส่วนช่วย
ให้การแก้ไขปัญหานี้นอกระบบของเกษตรกรแก้ไขได้ การเพ่ิมช่องทางการเข้าถึงสินเชื่อในระบบส่วนช่วย
ให้การแก้ไขปัญหานี้นอกระบบของเกษตรกร และการไกล่เกลี่ยประนอมหนี้ เนื่องจาก แนวทางการแก้ไข
ปัญหาหนี้นอกระบบอย่างยั่งยืน โดยมีหลักการ เช่น ให้ชุมชนเข้ามามีบทบาทในการแก้ไขปัญหาผ่าน
องค์กรการเงินชุมชนที่เข้มแข็งและมีศักยภาพ โดยมุ่งเน้นให้ชุมชนจัดการตนเอง ซึ่งสถาบันการเงิน 
เฉพาะกิจอาจพิจารณาให้ความช่วยเหลือด้านการเงินและความรู้ในการพัฒนาศักยภาพขององค์กร
การเงินชุมชนเพ่ือสนับสนุนการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบ ให้สถาบันการเงินเฉพาะกิจเป็นอีกหนึ่ง
ช่องทางในการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบ เพ่ือให้การแก้ไขปัญหาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และ
จัดให้มีกลไกในการเจรจาประนอมหนี้ที่เหมาะสมและเป็นธรรม รวมทั้งจัดให้มีกระบวนการฟ้ืนฟูและ
พัฒนาศักยภาพของลูกหนี้เพ่ือให้มีความสามารถในการประกอบอาชีพและสามารถช าระหนี้ได้ และ
ป้องกันไม่ให้กลับไปเป็นหนี้นอกระบบอีก สอดคล้องกับงานวิจัยของ วรรณภา วงค์สวรรค์ (2561) ได้
ศึกษา แนวทางการแก้ไขปัญหาภาระหนี้สินสะสมของเกษตรกรลูกค้าธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์
การเกษตร ต าบลไทยชนะศึก อ าเภอทุ่งเสลี่ยม จังหวัดสุโขทัย ผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยที่มีผลต่อการเกิด
ภาระหนี้สินสะสมในครัวเรือนมากที่สุด คือ ปัจจัยทางด้านสังคม และนโยบายของรัฐ สถาบันการเงินเป็น
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ที่ยอมรับ เงื่อนไขการกู้ที่จูงใจ และความสะดวกในการเข้าถึงแหล่งเงินทุน รองลงมา คือ ปัจจัยด้าน
เศรษฐกิจ การลงทุนด้านการเกษตรกร การซื้อปุ๋ย ซื้ออุปกรณ์ จากการสนทนากลุ่มเกษตรกรมี
ข้อเสนอแนะแนวทางในการแก้ไขปัญหาภาระหนี้สินสะสมร่วมกันว่าเกษตรกรขาดความรู้ในเรื่องการท า
เกษตรอย่างถ่องแท้ควรได้รับความรู้ในด้านนี้เพ่ิมเติม ควรมีการจัดท าบัญชีเพ่ือรับรู้กระแสเงินสดใน
ครัวเรือนวางแผนการใช้จ่ายได้ถูกต้อง 

3. จากการวิเคราะห์ข้อดี ข้อเสีย และงบประมาณของแต่ละแนวทางเลือก ผู้วิจัยเสนอ 
แนวทางเลือกการแก้ไขปัญหาที่ 3 แนวทางเลือกด้านการเพ่ิมศักยภาพทางรายได้ของลูกหนี้นอกระบบ 
เนื่องจากเกษตรกรได้รับแก้ไขปัญหารวมถึงการพัฒนา เพ่ิมพูนความรู้ สามารถสร้างรายได้ให้แก่
ตนเองและครอบครัวได้อย่างเพียงพอ ลดปัญหาการสร้างหนี้สินที่ไม่จ าเป็น นอกจากนั้นพบว่า ควร
ส่งเสริมการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้จ่าย ควรมีการฝึกอบรมทางอาชีพเพ่ือเพ่ิมรายได้ ควรมีการ
ฝึกทักษะฝีมือแรงงานอย่างเข้มข้น และควรปลูกฝังความรู้และวินัยทางการเงิน และพบว่า ควรมีวินัย
ในการปลดหนี้ คือ หยุดสร้างหนี้เพิ่ม เร่งส ารวจหนี้ทุกรายการ เจรจากับเจ้าหนี้แต่ละรายเพ่ือลดอัตรา
ดอกเบี้ย หรือขยายเวลาผ่อนช าระ หรือลดเงินค่างวดที่ต้องช าระ เป็นต้น ขอความช่วยเหลือเพ่ิมเติม
ได้จากภาครัฐ สอดคล้องกับงานวิจัยของ นวลผจง ทรงรัตนพันธ์ (2561) ได้ศึกษา การแก้ไขปัญหาหนี้
นอกระบบของรัฐบาล พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ในจังหวัดสุราษฎร์ธานี ช่วงเวลาปี พ.ศ.2557-
2561  ผลการวิจัยพบว่า แนวทางการแก้ไขปัญหาการกู้ยืมเงินนอกระบบของรัฐบาล โดยภาพรวมอยู่
ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านการใช้มาตรการทางกฎหมาย มีค่าเฉลี่ยมาก
ที่สุด รองลงมา คือ ด้านการสร้างเครือข่ายองค์กรการเงินชุมชน ด้านการเพ่ิมศักยภาพทางรายได้ของ
ลูกหนี้นอกระบบ ด้านการเพ่ิมช่องทางการเข้าถึงสินเชื่อในระบบ และด้านการไกล่เกลี่ยประนอมหนี้ 
ตามล าดับ  
 
ข้อเสนอแนะ 

ข้อเสนอแนะจากการวิจัย 
1. ควรเพ่ิมพูนความรู้ สามารถสร้างรายได้ให้แก่ตนเองและครอบครัวได้อย่างเพียงพอ ลด

ปัญหาการสร้างหนี้สินที่ไม่จ าเป็น ให้แก่ลูกหนี้นอกระบบ 
2. ควรส่งเสริมการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้จ่ายให้แก่ลูกหนี้นอกระบบ 
3. ควรส่งเสริมฝึกอบรมทางอาชีพเพ่ือเพ่ิมรายได้ให้แก่ลูกหนี้นอกระบบ  
4. ควรส่งเสริมการฝึกทักษะฝีมือแรงงานอย่างเข้มข้นให้แก่ลูกหนี้นอกระบบ  
5. ควรส่งเสริมการปลูกฝังความรู้และวินัยทางการเงินให้แก่ลูกหนี้นอกระบบ  
6. ควรส่งเสริมการมีวินัยในการปลดหนี้ หยุดสร้างหนี้เพ่ิม เร่งส ารวจหนี้ทุกรายการ เจรจา

กับเจ้าหนี้แต่ละรายเพื่อลดอัตราดอกเบี้ย หรอืขยายเวลาผ่อนช าระ หรือลดเงินงวดที่ต้องช าระ  
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ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 
1. ควรเปรียบเทียบหนี้นอกระบบของเกษตรกรที่เป็นลูกค้า ธนาคารเพ่ือการเกษตรและ

สหกรณ์การเกษตร ส านักงานใหญ่ อาคารบางเขน กับเขตพ้ืนที่อ่ืน 
2. ควรศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อหนี้นอกระบบของเกษตรกรที่เป็นลูกค้า ธนาคารเพ่ือการเกษตร

และสหกรณ์การเกษตร ส านักงานใหญ่ อาคารบางเขน 
3. ควรศึกษาแนวทางการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบของเกษตรกร โดยศึกษาตัวแปรอ่ืนๆ 

เพ่ิมเติมจากตัวแปรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้  
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ภาพลักษณ์ตราสินค้าและส่วนประสมทางการตลาดที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือก
โรงเรียนเอกชนระดับมัธยมของผู้ปกครองในเขตกรุงเทพมหานคร 

Brand Image and Marketing Mix toward Parents’ Decision in Selecting 
Secondary Private Schools in Bangkok 
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บทคัดย่อ 

การวิจัยมีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) ศึกษารายได้ของครอบครัวที่แตกต่างกันส่งผลต่อการตัดสินใจ
เลือกโรงเรียนภาคเอกชนระดับมัธยมศึกษาแตกต่างกัน 2) ศึกษาภาพลักษณ์โรงเรียนภาคเอกชนที่
แตกต่างกันส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกโรงเรียนภาคเอกชนระดับมัธยมศึกษาแตกต่างกัน และ 
3) ศึกษาส่วนประสมทางการตลาดที่แตกต่างกันส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกโรงเรียนภาคเอกชนระดับ
มัธยมศึกษาแตกต่างกัน เป็นการวิจัยเชิงส ารวจ เก็บรวบรวมข้อมูลโดยแบบสอบถาม โดยกลุ่มตัวอย่าง 
คือ ผู้ปกครองของโรงเรียนเอกชน จ านวน 400 คน โดยวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ 
ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติเชิงอนุมาน ประกอบด้วย การวิเคราะห์ความ
แปรปรวนทางเดียว สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน และการวิเคราะห์การถดถอยเชิงเส้นแบบพห ุ

ผลการวิเคราะห์ พบว่า ผู้ปกครองส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน 208 คน มีอายุ 25 -29 ปี 
ระดับการศึกษาปริญญาตรี ประกอบอาชีพธุรกิจส่วนตัว รายได้ต่อเดือน 15 ,001-30,000 บาท 
สถานภาพโสด ผู้ปกครองใช้รถยนต์ส่วนตัวในการเดินทาง ความต้องการให้บุตรหลานเรียนหลักสูตร
วิทย์-คณิตมากที่สุด ค่าใช้จ่ายในการส่งบุตรหลานเข้าเรียน โดยเฉลี่ย 5 ,001-10,000 บาท ด้าน
ทดสอบสมมติฐาน พบว่า รายได้ที่แตกต่างกันส่งผลต่อการเลือกโรงเรียนที่ไม่แตกต่างกัน ภาพลักษณ์

โรงเรียน ด้านผลงานของโรงเรียน (=0.248) ด้านความปลอดภัย (=0.417) และส่วนประสมทาง

การตลาด คือ ด้านกระบวนการ (=0.468) ด้านผลิตภัณฑ์ (=0.158) ด้านสถานที่ (=0.129) 

และด้านบุคลากร (=0.140) มีผลต่อการตัดสินใจเลือกโรงเรียนเอกชน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 

 
ค าส าคัญ: ภาพลักษณ์ตราสินค้า ส่วนประสมทางการตลาด การตัดสินใจ โรงเรียนเอกชน 
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Abstract 
The purposes of this research were 1) To study different Family incomes 

decision making choose a private secondary school different. 2) To study the image 
of a private school that different affect the decision to choose private school at 
secondary and 3) To study different marketing mixes that decision to choose a 
private-level school. Secondary school is different. This research is survey research so 
the data is collected by questionnaires. The sample were 400 parents of private 
schools by analysis descriptive statistical data. Such as Percentage, Average, Standard 
Deviation, and inferential statistics consist of One-Way Analysis of Variance: ANOVA, 
Pearson’s Product Moment Correlation Coefficient, and Multiple Regression. 

The results of the analysis revealed that most of the parents were female, 
208 people. Aged range 25-29 years. Most of the highest level of education is a 
bachelor's degree. The career is business owner, monthly income around 15,001-
30,000 baht. Single status. Use their car for travel. They want their children to study 
Science-Mathematics the most. The average cost of supporting children to study is 
about 5,001-10,000 baht. In the hypothesis testing, it was found that different 
incomes did not affect the selection of different schools. School image, school 

performance (=0.248), school security (=0.417), and marketing mix is school 

system (=0.468), school products (=0.158), school location (=0.129), and school 

staff (=0.140) It had a statistically significant effect on the decision to select a 
private school at .05 

 
Keywords: brand image, marketing mix, decision, a private school 
 
ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 

ปัจจุบันการศึกษาของประเทศไทยแบ่งได้ 4 ประเภท คือ 1. โรงเรียนรัฐบาล 2. โรงเรียน
สังกัดมหาวิทยาลัย 3. โรงเรียนเอกชน และ 4. โรงเรียนนานาชาติ ในปี พ.ศ.2559-2562 ได้ส ารวจ
ข้อมูลจ านวนนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลายที่ศึกษาในโรงเรียนภาคเอกชน โดย
นักเรียน จ านวนนักเรียนโรงเรียนภาคเอกชนทั้งระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และระดับมัธยมศึกษาตอน
ปลายมีจ านวนเพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่อง (ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงศึกษาธิการ , 
2562: ออนไลน์) จากสถานการณ์ด้านทางการศึกษาในเขตกรุงเทพมหานครปัจจุบันตั้งแต่ช่วงปี พ.ศ.
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2562 ได้มีการเปลี่ยนแปลงเข้าสู่ยุคดิจิทัล มีการปฏิรูปการศึกษาให้ทันสมัยและก้าวทันเทคโนโลยี
แบบ New Normal มากขึ้นทั้งยังเพ่ิมคุณภาพมาตรฐานด้านให้การศึกษาแข็งแกร่งมากขึ้น และเพ่ิม
ศักยภาพของนักเรียนมีความรู้ความสามารถด ารงชีพได้ (แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
กรุงเทพมหานคร, 2564: ออนไลน์)  

ครัวเรือนทั่วประเทศในปี พ.ศ.2562 พบว่า มีรายได้เฉลี่ย เดือนละ 26,018 บาท ส่วนใหญ่เป็น
รายได้จากการท างาน เมื่อพิจารณาเรื่องค่าใช้จ่าย มีค่าใช้จ่ายเฉลี่ย เดือนละ 20,742 บาท ส่วนใหญ่เป็น
ค่าใช้จ่ายด้านค่าอาหาร เครื่องดื่มและยาสูบ ร้อยละ 33.9 และใช้เพ่ือการศึกษา ร้อยละ 1.5 (ส านักงาน
สถิติแห่งชาติ, 2562: ออนไลน์) ด้านส่วนประสมทางการตลาด (7 P’s) เป็นเครื่องมือส าคัญทางธุรกิจ
ด้านบริการอย่างมากจากเครื่องมือทางการตลาดก่อให้การปฏิรูปโรงเรียนเอกชน รวมไปถึงภาพลักษณ์
ทางด้านผลงานของโรงเรียนและความปลอดภัย ท าให้มีโรงเรียนในเขตกรุงเทพมหานครจ านวนเพ่ิมข้ึน 
เป็นจ านวน 437 แห่ง (ส านักงานสถิติการศึกษา, 2561: ออนไลน์) แบ่งเป็น 50 เขต และมีโรงเรียน
ภาคเอกชนแบ่งเป็น 41 เขต (วิกิพีเดีย, 2564: ออนไลน์) ซึ่งถือว่าเป็นเครื่องมือที่ผู้ปกครองไว้วางใจ
โรงเรียนภาคเอกชนมากขึ้น เมื่อศึกษาจากสถิติจ านวนนักเรียนที่เข้าเรียนในโรงเรียนภาคเอกชนแล้ว มี
จ านวนเพ่ิมขึ้นทั้งในระดับมัธยมตอนต้นและมัธยมตอนปลายท าให้เกิดกระบวนความคิดที่ผู้ปกครอง
ตัดสินใจในการเลือกโรงเรียนแก่บุตรหลาน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับรายได้ของผู้ปกครองหรือครอบครัวว่าสามารถ
ใช้จ่ายได้มากน้อยเพียงใดและโรงเรียนเหล่านั้นมีภาพลักษณ์ที่ท าให้เกิดความเชื่อมั่นแก่ผู้ปกครองหรือไม่
และส่วนประสมทางการตลาดเป็นอย่างไร 

จากที่กล่าวมาข้างต้นทั้งหมดการศึกษาข้อมูลจ านวนนักเรียนที่เข้าเรียนโรงเรียนภาคเอกชน
ระดับมัธยมจ านวนประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร การพัฒนาทางด้านศึกษามีปัจจัยหลายอย่างที่
ท าให้ผู้ปกครองตัดสินใจเลือกโรงเรียนภาคเอกชนระดับมัธยมศึกษาจึงเป็นผลท าให้ผู้วิจัยมีความสนใจ
ที่จะศึกษาเรื่อง ภาพลักษณ์ตราสินค้าและส่วนประสมทางการตลาดที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือก
โรงเรียนภาคเอกชนระดับมัธยมศึกษาของผู้ปกครองในเขตกรุงเทพมหานคร เพ่ือน าผลการศึกษาที่ได้
ไปใช้ประโยชน์ในการท าให้ผู้ปกครองตัดสินใจเลือกเข้าศึกษาในสถานศึกษา 

 
วัตถุประสงค์การวิจัย 

1. เพ่ือศึกษารายได้ของครอบครัวที่แตกต่างกันส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกโรงเรียน
ภาคเอกชนระดับมัธยมศึกษาแตกต่างกัน 

2. เพ่ือศึกษาภาพลักษณ์โรงเรียนภาคเอกชนที่แตกต่างกันส่งผลต่อการตัดสินใจเลือก
โรงเรียนภาคเอกชนระดับมัธยมศึกษาแตกต่างกัน 

3. เพ่ือศึกษาส่วนประสมทางการตลาดที่แตกต่างกันส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกโรงเรียน
ภาคเอกชนระดับมัธยมศึกษาแตกต่างกัน 
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แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
Burgess and Locke (1960) ได้กล่าวว่า ครอบครัว หมายถึง กลุ่มบุคคลที่มารวมกันโดย

การสมรส โดยทางสายโลหิต หรือโดยการรับเลี้ยงดู (เป็นบุตรบุญธรรม) การก่อตั้งขึ้นเป็นครอบครัวมี
ความสัมพันธ์ซึ่งกันและกัน ในฐานะที่เป็นสามีภรรยาเป็นพ่อและแม่เป็นลูกชายลูกสาวเป็นพ่ีเป็นน้อง 
โดยมีการรักษาวัฒนธรรมเดิมและอาจมีการสร้างวัฒนธรรมใหม่เพ่ิมเติม 

ฉันท์ชนก เรืองภักดี (2557) ได้กล่าวว่า สิ่งที่สร้างขึ้นท าให้สินค้ามีความโดดเด่นและต่างไป
จากคู่แข่ง เป็นทุกอย่างที่ผู้บริโภคจะได้ทั้งสินค้าหรือบริการ คือ คุณลักษณะทางกายภาพที่มองเห็น
และรับรู้ โดยมีทั้งจับต้องได้และจับต้องไม่ได้ จับต้องได้เป็นคุณลักษณะและคุณสมบัติของสินค้าที่
สามารถสัมผัสและรับรู้ จับต้องไม่ได้เป็นภาพลักษณ์ของผู้ใช้ที่สามารถรับรู้ได้ 

Keller (1993) ได้กล่าวว่า การรับรู้ในตราสินค้า (Brand Awareness) คือ ความสามารถใน
การแยกแยะหรือระบุถึงตราสินค้าตามสถานการณ์ที่แตกต่างกันออกไปได้ ซึ่งเป็นผลมาจากความ
แข็งแกร่งเกี่ยวกับตราสินค้า (Brand Nodes) ในความทรงจ าของผู้บริโภค โดยการรับรู้ในตราสินค้า
นั้น สามารถแบ่งออกได้เป็น 2 ระดับ คือ ระดับการจดจ าได้ (Recognition) และระดับการระลึกได้ 
(Recall) ถึงตราสินค้า 

เสรี วงษ์มณฑา (2542) ได้กล่าวว่า ภาพลักษณ์ หมายถึง ข้อเท็จจริงผสมผสานกับการ
ประเมินส่วนตัว โดยเป็นภาพที่อยู่ในใจของบุคคลซึ่งอาจจะแตกต่างไปจากภาพความหวัง เพราะ
ภาพลักษณ์ไม่ใช่เรื่องของข้อเท็จจริงแต่เป็นเรื่องของการรับรู้ 

Kotler (2000) ได้กล่าวว่า ภาพลักษณ์ตราสินค้า คือ ภาพที่เกิดขึ้นในใจของประชาชนที่มีต่อ
สินค้ายี่ห้อใดยี่ห้อหนึ่ งหรือตราสินค้า (Brand)  ใดตราสินค้าหนึ่ งหรือเครื่องหมายการค้า 
(Trademark) ใดเครื่องหมายการค้าหนึ่ง ส่วนมากมักอาศัยวิธีการโฆษณาและการส่งเสริมการขาย 
เพ่ือบ่งบอกถึงบุคลิกลักษณะของสินค้าโดยการเน้นถึงคุณลักษณะเฉพาะหรือจุดขาย 

Kotler and Keller (2016) ได้กล่าวว่า ทฤษฎีปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด (7P’s) 
ประกอบด้วย ผลิตภัณฑ์ หมายถึง สินค้าหรือบริการอันประกอบด้วยผลิตภัณฑ์หลักและผลิตภัณฑ์
เสริม ซึ่งแสดงให้เห็นถึงผลประโยชน์ที่ลูกค้าต้องการ เพ่ือการสร้างข้อได้เปรียบทางการแข่งขัน ราคา 
(Price) หมายถึง จ านวนเงินที่ผู้บริโภคต้องช าระเพ่ือให้ได้มาซึ่งสินค้าหรือบริการ การก าหนดราคานั้น
มีเป้าหมายเพ่ือสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันและสร้างก าไรให้กับธุรกิจเป็นมูลค่าของผลิตภัณฑ์
ในรูปแบบตัวเงิน การตั้งราคาต้องตั้งให้เหมาะสมกับผลิตภัณฑ์และกลุ่มเป้าหมาย และราคายังเป็นสิ่ง
ที่แสดงถึงภาพลักษณ์ของสินค้าอีกด้วย ช่องทางการจัดจ าหน่าย (Place) หมายถึง การที่จะส่งมอบ
บริการให้กับลูกค้าเมื่อไหร่ และต้องใช้เวลาในการที่จะส่งมอบบริการเท่าไหร่ และเกิดขึ้นสถานที่ไหน
และส่งมอบกันอย่างไร การส่งเสริมการตลาด (Promotion) หมายถึง เป็นกิจกรรมด้านการออกแบบ
สิ่งจูงใจและการสื่อสารด้านการตลาด เพ่ือสร้างความพึงพอใจให้เกิดขึ้นกับลูกค้า กระบวนการ
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ทางด้านการติดต่อสื่อสารทางการตลาดระหว่างผู้ซื้อ ผู้ขาย และผู้เกี่ยวข้องในกระบวนการซื้อ เพ่ือ
เป็นการให้ข้อมูลชักจูงใจหรือตอกย้ าเก่ียวกับผลิตภัณฑ์และตรายี่ห้อ รวมทั้งเพ่ือให้เกิดอิทธิพลต่อการ
เปลี่ยนแปลงความเชื่อ ทัศนคติ ความรู้สึก และพฤติกรรม บุคลากร (People) ต้องใช้ความพยายาม
ในการวางแผนทั้งด้านก าลังคนการสรรหาการคัดเลือกบุคลากรและการฝึกอบรมพัฒนาและต้องสร้าง
แรงจูงใจให้กับพนักงานที่เกี่ยวข้องทั้งหมด หลักฐานทางกายภาค (Physical Evidence) คือ สถานที่
และสิ่งแวดล้อมรวมถึงองค์ประกอบต่าง ๆ ที่สามารถจับต้องได้และสิ่งอ านวยความสะดวกต่อ
ผู้ปฏิบัติงานและลูกค้าที่มาใช้บริการ และกระบวนการ (Process) เป็นวิธีในการท างานสร้างและส่ง
มอบผลิตภัณฑ์ โดยต้องอาศัยการออกแบบและปฏิบัติให้ได้ตามกระบวนการที่มีประสิทธิผล 

ฉัตยาพร เสมอใจ (2550) ได้กล่าวว่า กระบวนการในการเลือกที่จะกระท าสิ่งใดสิ่งหนึ่งจาก
ทางเลือกต่าง ๆ โดยจะเลือกสินค้าหรือบริการตามข้อมูลและข้อจ ากัดของสถานการณ์ การตัดสินใจจึง
เป็นกระบวนการที่ส าคัญและอยู่ภายในจิตใจของผู้บริโภค 

จากการทบทวนการวิจัยที่เกี่ยวข้อง พบว่า ดรุชา รัตนด ารงอักษร (2560) ศึกษาปัจจัยในการ
ตัดสินใจเลือกศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษาเอกชนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายในเขตอ าเภอ
เมือง จังหวัดเชียงใหม่ ผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยด้านสถานที่ ปัจจัยด้านค่าใช้จ่าย ปัจจัยด้านส่งเสริม
การตลาด ปัจจัยด้านบุคลากร ปัจจัยด้านภาพลักษณ์ ปัจจัยด้านกระบวนการบริการ มีผลต่อกลุ่มรายได้
ต่าง ๆ ที่ไม่แตกต่างกันที่ระดับนัยส าคัญ .05 มีเพียงปัจจัยด้านการเรียนการสอน ที่มีผลต่อกลุ่มรายได้
ต่าง ๆ ที่แตกต่างกันที่ระดับนัยส าคัญ .05 ส่วน ประภารัตน์ อู่อรุณ จันทร์ชลี มาพุทธ และ สมหมาย แจ่
มกระจ่าง (2561) ศึกษาภาพลักษณ์ของโรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชาตามการรับรู้ของผู้ปกครองนักเรียน 
ผลการวิจัยพบว่า ภาพลักษณ์ของโรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชาตามการรับรู้ของผู้ปกครองนักเรียน โดยรวม
อยู่ในเกณฑ์ระดับมาก เมื่อพิจารณาในการเรียงล าดับตามคะแนนเฉลี่ยจากมากไปหาน้อยด้านความ
น่าเชื่อถือ ด้านความศรัทธา และด้านการยอมรับ นอกจากนี้ กันตรัตน์ สุจิตวนิช และ วัลลภา เฉลิมวงศา
เวช (2564) ศึกษาปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกโรงเรียนสองภาษาเอกชน 
A ของผู้ปกครองส าหรับบุตรหลานในจังหวัดปทุมธานี ผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์มีค่าเฉลี่ย
สูงที่สุด รองลงมา คือ ด้านบุคลากร ต่อมาคือ ด้านลักษณะทางกายภาพ ด้านกระบวนการ ด้านการ
ส่งเสริมการตลาด ด้านท าเลที่ตั้ง และด้านราคา ตามล าดับ 

จากที่กล่าวมาข้างต้นสรุปได้ว่า การรับรู้ในตราสินค้าเป็นความสามารถในการแยกแยะหรือ
ระบุถึงตราสินค้าตามสถานการณ์ที่แตกต่างกัน ภาพลักษณ์เป็นภาพที่อยู่ ในใจของบุคคลซึ่งอาจจะ
แตกต่างไป เพราะภาพลักษณ์ไม่ใช่เรื่องของข้อเท็จจริงแต่เป็นเรื่องของการรับรู้ ภาพลักษณ์ตราสินค้า
หรือเครื่องหมายการค้ามีวิธีการโฆษณาและการส่งเสริมการขาย เพ่ือบ่งบอกถึงบุคลิกลักษณะของ
สินค้า โดยการเน้นถึงคุณลักษณะเฉพาะหรือจุดขาย ทฤษฎีปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด (7P’s) 
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ภาพลักษณ์โรงเรียนภาคเอกชนระดับมัธยมศึกษา 
1.ด้านความปลอดภัย 
2.ด้านผลงานของโรงเรียน 

 
ส่วนประสมทางการตลาด 

1. ด้านผลิตภัณฑ์ 
2. ด้านราคา 
3. ด้านสถานที่ 
4. ด้านส่งเสริมการตลาด 
5. ด้านบุคคล 
6. ด้านการสร้างและน าเสนอลักษณะทางกายภาพ 
7. ด้านกระบวนการ 

 

การตัดสินใจเลือกโรงเรียน
ภาคเอกชนระดับมัธยมศึกษา 

รายได้ของครอบครัว 

ประกอบด้วย ผลิตภัณฑ์ ราคา ช่องทางการจัดจ าหน่าย การส่งเสริมการตลาด บุคลากร ลักษณะทาง
กายภาพ และกระบวนการ ซึ่งเป็นองค์ประกอบที่ส าคัญในการตัดสินใจเลือกโรงเรียนเอกชน 

 
กรอบแนวคิดในการวิจัย  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 
วิธีการวิจัย 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย 
ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ ผู้ปกครองของนักเรียนโรงเรียนเอกชนในเขต

กรุงเทพมหานคร โดยขนาดกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยใช้วิธีค านวณได้จากสูตรไม่ทราบขนาด
ตัวอย่างของ (Cochran, 1974) โดยก าหนดระดับค่าความเชื่อมั่นร้อยละ 95 และระดับค่าความ
คลาดเคลื่อนร้อยละ 5 ได้จ านวน 384 คน และผู้วิจัยจึงใช้ขนาดกลุ่มตัวอย่างท้ังหมด 400 คน 

วิธีการสุ่มกลุ่มตัวอย่าง 
ส าหรับการวิจัยนี้ ผู้วิจัยได้ท าการสุ่มตัวอย่างแบบหลายขั้นตอน ดังนี้ 
ขั้นตอนที่  1 แบ่งกลุ่มตามกลุ่มเขตการปกครองของกรุงเทพมหานคร 6 กลุ่ม โดยมี

รายละเอียดดังนี้ 
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 กลุ่มท่ี 1 กรุงเทพฯ กลาง 
 กลุ่มท่ี 2 กรุงเทพฯ ตะวันออก 
 กลุ่มท่ี 3 กรุงเทพฯ ใต้ 
 กลุ่มท่ี 4 กรุงเทพฯ เหนือ 
 กลุ่มท่ี 5 กรุงธนใต้ 
 กลุ่มท่ี 6 กรุงธนเหนือ 
ขั้นตอนที่ 2 ท าการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบตามสะดวก (Convenience Sampling) ซึ่งเป็น

การเลือกตัวอย่างโดยไม่ใช้ทฤษฎีความน่าจะเป็น (Non-Probability Sampling) ในการเก็บรวบรวม
ข้อมูล 

ขั้นตอนที่ 3 ท าการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบตามสะดวก (Convenience Sampling) ผู้วิจัย
แจกแบบสอบถามให้กับกลุ่มตัวอย่างที่ประเมินจากคุณลักษณะ และสอบถามเบื้องต้นว่าเป็น
ผู้ปกครองของนักเรียนโรงเรียนภาคเอกชนระดับมัธยมศึกษาในเขตกรุงเทพมหานคร 

วิธีการแจกแบบสอบถาม คือ ผู้วิจัยได้เก็บข้อมูลในการใช้แบบสอบถามออนไลน์ โดย
รูปแบบ Google Forms หรือ QR cord ในการสร้างแบบสอบถามให้กับกลุ่มตัวอย่าง และท าการ
เก็บข้อมูลจากการแบ่งกลุ่มตามกลุ่มเขตการปกครองของกรุงเทพมหานคร 6 กลุ่ม จนครบตามจ านวน 

ขั้นตอนการสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
1. ศึกษาค้นคว้า ข้อมูล เอกสารที่เกี่ยวข้อง 
2. น าข้อมูลที่ได้จากการค้นคว้ามาประกอบสร้างเป็นแบบสอบถามให้ครอบคลุมตามขอบเขต 

เนื้อหาของการศึกษา โดยแบบสอบถามมีจ านวนทั้งหมด 6 ตอน ประกอบด้วย 1. ข้อมูลทั่วไปของ
ผู้ตอบแบบสอบถาม 2. พฤติกรรมการตัดสินใจเลือกโรงเรียนเอกเอกชน 3. ภาพลักษณ์ของโรงเรียน 
(ด้านผลงานของโรงเรียนและด้านความปลอดภัย) 4. ส่วนประสมทางการตลาด (ด้านผลิตภัณฑ์ ด้าน
ราคา ด้านสถานที่ ด้านการส่งเสริมการตลาด ด้านบุคลากร ด้านลักษณะทางกายภาพ และด้าน
กระบวนการ) 5. การตัดสินใจเลือกโรงเรียนภาคเอกชนระดับมัธยมศึกษา และ 6. ข้อเสนอแนะ 

3. น าแบบสอบถามให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบเครื่องมือ IOC Test จ านวน 3 ท่าน 
4. วัดความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม (Reliability) โดยน าแบบสอบถามที่ผ่านการตรวจสอบ

จากผู้เชี่ยวชาญไปทดลอง (Try Out) กับกลุ่มประชากรที่มีลักษณะใกล้เคียงกับกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 
30 คน ได้ผลค่าสัมประสิทธิ์แอลฟาเท่ากับ 0.764 โดยใช้เกณฑ์สัมประสิทธิ์แอลฟา ยอมรับที่ค่า
มากกว่าหรือเท่ากับ 0.70 ของ Cortina (1993) 

5. ด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลจริง จ านวน 400 ชุด 
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การวิเคราะห์ข้อมูล 
1. การวิเคราะห์สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ได้แก่ ค่าร้อยละ (Percent) 

ค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 
2. การวิเคราะห์สถิติเชิงอนุมาน (Inference Statistics) เพ่ือใช้ในการทดสอบสมมติฐาน 

ได้แก่ การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-Way ANOVA) สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน 
(Pearson’s Product Moment Correlation Coefficient) และการวิเคราะห์การถดถอยเชิงเส้น
แบบพหุ (Multiple Regression) 

 
ผลการวิจัย 

ผลการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ตรวจสอบข้อมูลความถูกต้อง ซึ่งมีแบบสอบถามที่มีความสมบูรณ์
และน ามาใช้ในการวิเคราะห์ได้ จ านวน 400 คน และน าผลลัพธ์ที่ได้มาวิเคราะห์และประมวลผล โดย
แบ่งการเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลออกเป็น 4 ส่วน ดังนี้ 

ส่วนที่ 1 การวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
การวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามจ านวน 400 คน สรุปได้ดังนี้ 
ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน 208 คน ร้อยละ 52.00 อายุ 25-29 ปี 

จ านวน 139 คน ร้อยละ 34.75 มีการศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรี จ านวน 250 คน ร้อยละ 62.50 มี
อาชีพธุรกิจส่วนตัว จ านวน 168 คน ร้อยละ 42.00 ส่วนใหญ่มีรายได้ต่อเดือน 15,001-30,000 บาท 
จ านวน 211 คน ร้อยละ 52.75 และ สถานภาพโสด จ านวน 196 คน ร้อยละ 49.00 

ส่วนที่ 2 การวิเคราะห์พฤติกรรมการเลือกโรงเรียนเอกชน 
ลักษณะพฤติกรรมการเลือกโรงเรียนเอกชนของกลุ่มตัวอย่างจ านวน 400 คน สรุปได้ดังนี้ 
1. พาหนะที่ใช้เดินทางไปโรงเรียนของนักเรียน ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ใช้รถยนต์ของ

ผู้ปกครองในการเดินทางไปโรงเรียนของนักเรียน มากที่สุด 
2. ความต้องการให้บุตรหลานการเลือกหลักสูตร ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ ผู้ปกครอง

ต้องการให้บุตรหลานเลือกหลักสูตรวิทย์-คณิต มากที่สุด 
3. การจ่ายค่าใช้จ่ายในการส่งบุตรหลานเข้าเรียน ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่จะมี

ค่าใช้จ่ายในการส่งบุตรหลานเข้าเรียน 5,001-10,000 บาท มากที่สุด 
ส่วนที่ 3 ผลการวิเคราะห์ค่าเฉลี่ยและค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของข้อมูล 
จากการศึกษา สามารถสรุปได้ดังนี้ 
1. ภาพลักษณ์ของโรงเรียน ประกอบด้วย 

1.1 ด้านผลงานของโรงเรียน พบว่า ภาพลักษณ์ของโรงเรียน มีระดับความคิดเห็นอยู่ใน
ระดับมากท่ีสุด โดยรวมเฉลี่ยที่ 4.39 
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1.2 ด้านความปลอดภัยของโรงเรียน พบว่า ภาพลักษณ์ของโรงเรียน มีระดับความ
คิดเห็นอยู่ในระดับมากที่สุด โดยรวมเฉลี่ยที่ 4.40 

 
2. ส่วนประสมทางการตลาด ประกอบด้วย 

2.1 ด้านผลิตภัณฑ์ พบว่า ส่วนประสมทางการตลาด มีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับ
มากที่สุด โดยรวมเฉลี่ยที่ 4.40 

2.2 ด้านราคา พบว่า ส่วนประสมทางการตลาด มีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก
ที่สุด โดยรวมเฉลี่ยที่ 4.30 

2.3 ด้านสถานที่ พบว่า ส่วนประสมทางการตลาด มีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก
ที่สุด โดยรวมเฉลี่ยที่ 4.36 

2.4 ด้านการส่งเสริมทางการตลาด พบว่า ส่วนประสมทางการตลาด มีระดับความ
คิดเห็นอยู่ในระดับมากที่สุด โดยรวมเฉลี่ยที่ 4.37 

2.5 ด้านบุคลากร พบว่า ส่วนประสมทางการตลาด มีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก
ที่สุด โดยรวมเฉลี่ยที่ 4.44 

2.6 ด้านลักษณะทางกายภาพ พบว่า ส่วนประสมทางการตลาด มีระดับความคิดเห็นอยู่
ในระดับมากท่ีสุด โดยรวมเฉลี่ยที่ 4.39 

2.7 ด้านกระบวนการ พบว่า ส่วนประสมทางการตลาด มีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับ
มากที่สุด โดยรวมเฉลี่ยที่ 4.46 

3. การตัดสินใจเลือกโรงเรียนเอกชน พบว่า การตัดสินใจเลือกโรงเรียนเอกชน มีระดับความ
คิดเห็นอยู่ในระดับมากที่สุด โดยรวมเฉลี่ยที่ 4.27 

ส่วนที่ 4 ผลการวิเคราะห์เพื่อทดสอบสมมติฐาน 

สมมติฐาน ผลการทดสอบสมมติฐาน 

1. รายได้ของครอบครัวที่แตกต่างกันส่งผลต่อการตัดสินใจเลือก
โรงเรียนภาคเอกชนระดับมัธยมศึกษาของผู้ปกครองในเขต
กรุงเทพมหานครแตกต่างกัน 

ไม่สนับสนุน 

2. ภาพลักษณ์โรงเรียนภาคเอกชนส่งผลต่อการตัดสินใจเลือก
โรงเรียนภาคเอกชนระดับมัธยมศึกษาของผู้ปกครองในเขต
กรุงเทพมหานคร 

ยอมรับ 

3. ส่วนประสมทางการตลาดส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกโรงเรียน
ภาคเอกชนระดับมัธยมศึกษาของผู้ปกครองในเขตกรุงเทพมหานคร 

ยอมรับ 
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อภิปรายผล 
จากการศึกษาเกี่ยวกับภาพลักษณ์ตราสินค้าและส่วนประสมทางการตลาดที่ส่งผลต่อการ

ตัดสินใจเรียนโรงเรียนภาคเอกชนระดับมัธยมศึกษาของผู้ปกครองในเขตกรุงเทพมหานคร ได้แก่ 
รายได้ของครอบครัว ภาพลักษณ์โรงเรียนภาคเอกชน ส่วนประสมทางการตลาด สามารถอภิปรายผล
การศึกษา ได้ดังนี้ 

1. รายได้ของครอบครัวที่แตกต่างกันส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกโรงเรียนภาคเอกชนระดับ
มัธยมศึกษาของผู้ปกครองในเขตกรุงเทพมหานครแตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญที่ระดับ .05 แสดงให้
เห็นว่า รายได้ท่ีแตกต่างกันส่งผลต่อการเลือกโรงเรียนที่ไม่ต่างกัน ทั้งนี้อาจจะเป็นเพราะว่า ผู้ปกครอง
ให้ความส าคัญต่อการศึกษาของบุตรหลาน จึงท าให้รายได้ของครอบครัวไม่มีผลต่อการตัดสินใจเลือก
โรงเรียน ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของ ดรุชา รัตนด ารงอักษร (2560) ที่ว่า กลุ่มรายได้ต่าง ๆ ไม่มีผล
ต่อการตัดสินใจเลือกศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษาเอกชน 

2. ภาพลักษณ์โรงเรียนภาคเอกชนส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกโรงเรียนภาคเอกชนระดับ
มัธยมศึกษาของผู้ปกครองในเขตกรุงเทพมหานคร อย่างมีนัยส าคัญที่ระดับ .01 แสดงให้เห็นว่า 
ภาพลักษณ์ของโรงเรียนในด้านผลงานของโรงเรียน และด้านความปลอดภัย มีผลต่อการตัดสินใจ
เลือกโรงเรียนภาคเอกชนระดับมัธยมศึกษา ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของ ประภารัตน์ อู่อรุณ  
จันทร์ชลี มาพุทธ และ สมหมาย แจ่มกระจ่าง (2561) ซึ่งศึกษาเกี่ยวกับภาพลักษณ์ของโรงเรียน
อัสสัมชัญศรีราชาตามการรับรู้ของผู้ปกครอง พบว่า ด้านความน่าเชื่อถือ ด้านความศรัทธา และด้าน
การยอมรับ มีผลต่อการตัดสินใจเลือกโรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา 

3. ส่วนประสมทางการตลาดส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกโรงเรียนภาคเอกชนระดับมัธยมศึกษา
ของผู้ปกครองในเขตกรุงเทพมหานคร อย่างมีนัยส าคัญที่ระดับ .01 แสดงให้เห็นว่า ส่วนประสมทาง
การตลาดส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกโรงเรียนภาคเอกชนระดับมัธยมศึกษาในบางปัจจัย ได้แก่ ด้าน
ผลิตภัณฑ์ ด้านสถานที่ ด้านบุคลากร และด้านกระบวนการ ทั้งนี้อาจจะเป็นเพราะว่า ด้านผลิตภัณฑ์เป็น
ปัจจัยหลักท่ีผู้ปกครองใช้ตัดสินใจเลือกเป็นอันดับแรก เนื่องจากหลักสูตรการศึกษามีความส าคัญ จึง
ส่งผลต่อการเลือกโรงเรียนภาคเอกชน ด้านสถานที่ผู้ปกครองให้ความส าคัญกับความสะดวกสบาย ด้าน
บุคลากรผู้ปกครองให้ความส าคัญกับบุคลากรที่มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี และด้านกระบวนการที่มีระบบการ
จัดการที่ดีและมีความน่าเชื่อถือ ทั้ง 4 ด้านนี้ เป็นปัจจัยหลักในการสนับสนุนการตัดสินใจเลือกโรงเรียน
เอกชน ส่วนปัจจัยด้านราคา ด้านส่งเสริมการตลาด และด้านลักษณะทางกายภาพ ไม่มีผลต่อการ
ตัดสินใจเลือกโรงเรียนภาคเอกชนระดับมัธยมศึกษา ทั้งนี้อาจจะเป็นเพราะว่า ด้านราคาไม่ใช่ปัจจัย
ส าคัญที่ผู้ปกครองใช้ตัดสินใจส่งบุตรหลานเข้าเรียน ด้านส่งเสริมการตลาดผู้ปกครองสามารถหาข้อมูลได้
ด้วยตนเอง และด้านลักษณะทางกายภาพไม่ส่งผลต่อการศึกษา จึงไม่เป็นที่สนใจของผู้ปกครอง ทั้ง 3 
ด้านที่เหลือนี้ จึงเป็นปัจจัยรองในการตัดสินใจเลือกโรงเรียนเอกชน ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของ กิตติ



รายงานสืบเน่ืองจากการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ 
ครบรอบ 15 ปี มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ วันศุกร์ท่ี 26 พฤศจิกายน 2564 

 

~ 69 ~ 
 

คุณ ทวนสุวรรณ ปฏิมา ประโยชน์อุดมกิจ และภูษิตย์ วงษ์เล็ก (2560) ซึ่งศึกษาเกี่ยวกับปัจจัยส่วน
ประสมทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจส่งบุตรหลานเข้าเรียนโรงเรียนอนุบาลเอกชนในจังหวัดสุ
ราษฎร์ธานี พบว่า ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านสถานที่ ด้านบุคลากร และด้านกระบวนการ มีผลต่อการตัดสินใจ
ส่งบุตรหลานเข้าเรียนโรงเรียนอนุบาลเอกชนในจังหวัดสุราษฎร์ธานี นอกจากนี้ อรรถพงษ์ มัชวงค์ 
(2561) ซึ่งศึกษาเกี่ยวกับปัจจัยทางการตลาดส าหรับธุรกิจบริการที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการ
ของสถาบัน Westminster International Thailand กรุงเทพมหานคร พบว่า ปัจจัยด้านราคา ด้าน
ส่งเสริมการตลาด และด้านลักษณะทางกายภาพ ไม่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการของสถาบัน 
Westminster International Thailand กรุงเทพมหานคร 
 
ข้อเสนอแนะ 

ข้อเสนอแนะจากการวิจัย 
การวิจัยนี้เป็นการศึกษาเกี่ยวกับภาพลักษณ์ตราสินค้าและส่วนประสมทางการตลาดที่ส่งผล

ต่อการตัดสินใจเลือกโรงเรียนเอกชนภาคเอกชนระดับมัธยมศึกษาของผู้ปกครองในเขต
กรุงเทพมหานคร 

1. ในด้านพฤติกรรม ผู้ปกครองอยากให้บุตรหลานศึกษาในหลักสูตรวิทย์ -คณิต และมี
ค่าใช้จ่ายต่อภาคเรียนอยู่ที่ 5,001–10,000 บาท ดังนั้นโรงเรียนเอกชนระดับมัธยมศึกษาควรมุ่งเน้น
ในหลักสูตรวิทย์-คณิตเพ่ิมมากขึ้น รวมถึงจัดให้มีทุนการศึกษาส าหรับผู้ปกครองที่มีรายได้น้อย เพ่ือ
สนับสนุนให้นักเรียนที่มีความสามารถและสนใจเข้ามาเรียนในโรงเรียนเอกชนระดับมัธยมศึกษามาก
ยิ่งขึ้น 

2. ภาพลักษณ์โรงเรียน มีอิทธิพลต่อสถานศึกษาเป็นอย่างมาก เนื่องจากภาพลักษณ์โรงเรียน
เป็นสิ่งที่ผู้ศึกษาพึงมองเห็นเป็นอันดับแรก ทั้งระบบการศึกษาที่ดี การเข้าถึงการศึกษา โดยเฉพาะ
ด้านความปลอดภัยของโรงเรียน และด้านผลงานโรงเรียน ผู้ปกครองให้ความส าคัญในด้านทั้ง 2 ด้าน
เป็นอย่างมาก ดังนั้นระบบรักษาความปลอดภัยในโรงเรียนเป็นสิ่งส าคัญ ซึ่งทางโรงเรียนควรมีบันได
หนีไฟทุกอาคาร มีการติดตั้งกล้องวงจรปิด และรวมไปถึงมีอุปกรณ์รักษาความปลอดภัยที่ครบถ้วน 
เพ่ือใช้ในกรณีที่เกิดเหตุไม่คาดคิด และมีฝ่ายรักษาความปลอดภัย เพ่ือช่วยรักษาความปลอดภัยให้กับ
นักเรียนและบุคลากรภายในโรงเรียน 

3. ส่วนประสมทางการตลาด มีอิทธิพลต่อการเข้าศึกษาต่อของนักเรียนเป็นอย่างมาก ซึ่งสิ่ง
ที่ส าคัญมากที่สุดของส่วนประสมทางการตลาด ได้แก่ ด้านกระบวนการ โรงเรียนควรมีระบบการ
จัดการที่ดีและรวดเร็วที่สุด ทั้งระบบการด าเนินการของโรงเรียน ระบบการจัดการศึกษา และระบบ
มาตรการดูแลรักษาความปลอดภัย เพ่ือความสะดวกสบายของผู้ปกครองและนักเรียนที่เข้ามาใช้
บริการ รวมไปถึงด้านผลิตภัณฑ์ โรงเรียนควรให้ความส าคัญเกี่ยวกับหลักสูตร กิจกรรม และหลักสูตร
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นอกห้องเรียน เป็นต้น นอกจากนี้ส่วนประสมทางการตลาดที่มีความส าคัญ ทั้งด้านบุคลากร และด้าน
สถานที่ ยังมีส่วนช่วยในการตัดสินใจเลือกโรงเรียนภาคเอกชนระดับมัธยมศึกษาของผู้ปกครองอีกด้วย 
ดังนั้นโรงเรียนจึงควรจะพัฒนาระบบต่าง ๆ ให้มีคุณสมบัติที่เพียงพอต่อการศึกษาต่อของนักเรียนที่จะ
เข้ามาศึกษา 

ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 
1. เนื่องจากการวิจัยในครั้งนี้ ผู้วิจัยมีเวลาจ ากัด จึงศึกษากับกลุ่มตัวอย่างเฉพาะในจังหวัด 

กรุงเทพมหานครเพียงอย่างเดียว ครั้งต่อไปอาจจะศึกษาโรงเรียนเอกชนระดับมัธยมศึกษาในกลุ่มภาค
กลางและปริมณฑล น่าจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาการศึกษามากขึ้น 

2. ในการศึกษาครั้งนี้เป็นการศึกษาเชิงปริมาณ เพ่ือให้ได้ข้อมูลที่ครบถ้วนมากยิ่งขึ้น ครั้ง
ต่อไปจึงควรจะมีการศึกษาในเชิงคุณภาพ เช่น การสัมภาษณ์เชิงลึก เป็นต้น 

3. งานวิจัยนี้เป็นประโยชน์ต่อวงการศึกษาในระดับโรงเรียนมัธยมศึกษา เพ่ือท าให้การพัฒนา
การศึกษาของประเทศ และช่วยเสริมสร้างเยาวชนให้เป็นบุคคลที่มีความรู้ต่อไปในอนาคต 

4. ผู้วิจัยได้น าหลักของ 7P's มาใช้ในการศึกษาการวิจัย ซึ่งหากต่อยอดจากเดิมควรน าเทคโนโลยี
ดิจิทัลมาช่วยพัฒนาการศึกษาและการวิจัยที่ทันสมัยต่อไป 
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บทคัดย่อ 
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาสาเหตุและปัจจัยที่ส่งผลกระทบท าให้รายได้ค่าบริการ

อ่ืนช่องทางบริการหน้าเคาน์เตอร์ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาบางเขน ลดลง 
และศึกษาแนวทางแก้ไขปัญหา การวิจัยเป็นแบบผสมผสาน เชิงปริมาณประชากรคือลูกค้าที่ท าธุรกรรม
ทางการเงินกับ ธ.ก.ส. สาขาบางเขน กลุ่มตัวอย่างคือลูกค้าของธนาคาร จ านวน 380 คน เครื่องมือ ได้แก่ 
แบบสอบถาม ค่าทางสถิติท่ีใช้ ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การแจกแจงความถี่และค่าร้อยละ 
และเชิงคุณภาพประชากรคือพนักงานประจ า ธ.ก.ส. สาขาบางเขน จ านวน 21 คน กลุ่มตัวอย่างคือ
พนักงานธนาคาร จ านวน 13 คน โดยการสัมภาษณ์เชิงลึก ผลการศึกษาพบว่าลูกค้าส่วนใหญ่เป็นเพศ
หญิง อายุระหว่าง 36-45 ปี จ านวน 171 คน การศึกษาระดับปริญญาตรี อาชีพรัฐวิสาหกิจ รายได้
เฉลี่ยต่อเดือน 20,001-30,000 บาท มีพฤติกรรมการใช้บริการช าระค่าสินค้าและบริการหน้า
เคาน์เตอร์ ส่วนใหญ่เลือกผู้ให้บริการที่เป็นธนาคารหรือจุดให้บริการอ่ืน ๆ ช่วงเวลา 12:01 น.–14:00 
น. ช่วงสัปดาห์แรกของเดือนและตัดสินใจเลือกใช้บริการด้วยตนเอง ส่วนทฤษฎีปัจจัยส่วนประสมทาง
การตลาด ด้านกระบวนการต้องการบริการที่สะดวก รวดเร็ว ด้านช่องทางการจัดจ าหน่ายต้องการ
ติดต่อกับธนาคารได้หลายช่องทาง และด้านการส่งเสริมการตลาดต้องการให้ธนาคารมีการแจ้ง
ข่าวสาร โฆษณา โปรโมชันอย่างต่อเนื่อง ผลการหาสาเหตุปัญหายอดรายได้ลดลงคือพนักงานใหม่ขาด
ความรู้ความเข้าใจในการให้บริการ ลูกค้าต้องกรอกแบบฟอร์มเอง เคาน์เตอร์บริการมีน้อย การจัดโปร
โมชันไม่ตรงกับความต้องการของลูกค้า สรุปปัญหาคือลูกค้ามีเวลาจ ากัด ต้องการบริการที่รวดเร็ว 
แนวทางแก้ปัญหา ได้แก่ ก าหนดช่องทางให้บริการด่วนพิเศษเพ่ือรับช าระค่าสินค้าและบริการ และลด
ขั้นตอนการกรอกแบบฟอร์ม 
  

ค าส าคัญ: รายได้ ช่องทาง เคาน์เตอร์ พฤติกรรมการใช้บริการ กลยุทธ์ทางการตลาด 
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Abstract 
The purpose of this research is to study the causes and factors, affecting 

other service income, counter service channels. Bank for Agriculture and Agricultural 
Cooperatives (BAAC), Bang Khen branch decreases, and to study ways to solve the 
problem. The research is a mixed and quantitative approach. The population is 
customers who conduct financial transactions with Bank. The sample group is 380 
customers of the bank. The tools used were questionnaires. The statistical values 
used were Mean, Standard Deviation, frequency distribution and percentage, and 
qualitative. The population is 21 employees of BAAC, Bang Khen Branch. The sample 
group is 13 bank employees, by in-depth interview. The results of the study revealed 
that most of the customers were female, aged between 36-45 years, numbering 171 
people, bachelor's degree, state enterprise occupation, average monthly income 
20,001-30,000 baht, have a behavior of using the service to pay for goods and 
services in front of the counter. Most choose a service provider that is a bank or 
other service point, during 12:01 am-14:00 pm., during the first week of the month 
and decide to choose the service by yourself. As for the marketing mix factor theory, 
the process requires convenient, fast service. The distribution channel needs to 
contact the bank in many ways, and in terms of marketing promotion, the bank 
needs to be informed of news, advertisements, and promotions. The result of finding 
is that new employees lack knowledge, understanding of service, customers have to 
fill out the form themselves, service counters are few, promotion arrangements are 
not straight with the needs of customers. In summary, the problem is that customers 
have limited time, need fast service. The solution is to define a special express 
service channel, to receive payment for goods and services, and to reduce the 
process of filling out forms. 
 
Keywords: income, channel, counter, service behavior, marketing strategy 
 
ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 

จากนวัตกรรมทางการเงินที่เกิดขึ้นทั่วโลกท าให้แนวโน้มการใช้ผลิตภัณฑ์ทางการเงินใหม่ ๆ 
อาทิ การใช้อี-เพย์เมนท์ (e-Payment) แทนเงินสดเป็นที่นิยมมากขึ้น ถึงแม้คนไทยได้เปลี่ยน
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พฤติกรรมไปใช้อี-เพย์เมนท์สูงขึ้นต่อเนื่อง แต่ส่วนใหญ่ก็ยังนิยมใช้เงินสด เนื่องจากความคุ้นเคยกับ
การใช้เงินสด มีข้อจ ากัดในการเข้าถึงจุดรับช าระเงินทาง อิเล็กทรอนิกส์ และขาดความรู้ความเข้าใจ
และความเชื่อม่ันในการใช้บริการในยุคดิจิทัล ค่าบริการและค่าธรรมเนียมด้านสินเชื่อซึ่งถือเป็นรายได้
ที่มิใช่ดอกเบี้ยประเภทเดียวกับรายได้ค่าบริการอ่ืนช่องทางบริการหน้าเคาน์เตอร์ พบว่าจ านวนรายได้
ยังไม่ได้ลดลงอย่างมีนัยส าคัญ เนื่องจากลูกค้าเงินกู้ยังต้องเดินทางมาติดต่อท าธุรกรรมที่ส านักงาน
สาขาและธนาคารยังไม่มีบริการผ่านช่องทางอ่ืน ดังนั้น การให้บริการรับช าระค่าสินค้าและบริการผ่าน
เคาน์เตอร์ธนาคารจึงยังมีความจ าเป็นและส าคัญส าหรับลูกค้าบางกลุ่ม แต่เนื่องจากปัจจุบัน 
มีผู้ให้บริการที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน (Non-bank) ที่เป็นรูปแบบเคาน์เตอร์หรือตู้เติมเงินที่มีจ านวน 
จุดให้บริการที่ครอบคลุมมากกว่า 1 หมื่นแห่ง รวมไปถึงระยะเวลาการเปิดให้บริการที่ยืดหยุ่นสูงถึง 
24 ชั่วโมงทุกวัน ที่ค่อย ๆ เข้ามาชิงส่วนแบ่งตลาดเพ่ิมขึ้นเรื่อย ๆ ลูกค้าจึงไม่จ าเป็นต้องไปเข้าคิวท า
ธุรกรรมการเงินที่สาขาธนาคารอีกต่อไป เนื่องจากได้รับความสะดวกสบาย รวดเร็ว ประหยัดเวลา 
และค่าใช้จ่ายการเดินทาง จากผลกระทบดังกล่าว ส่งผลท าให้ผลการด าเนินงานด้านรายได้ค่าบริการ
อ่ืนช่องทางบริการหน้าเคาน์เตอร์ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรสาขาบางเขน (ธ.ก.ส.) 
สาขาบางเขน ลดลงอย่างต่อเนื่อง 3 ปีย้อนหลัง (ปีบัญชี 2560-2562) คือ ปีบัญชี 2561 จ านวน
รายได้ลดลงจากปีบัญชี 2560 คิดเป็นร้อยละ 15.97 และปีบัญชี 2562 จ านวนรายได้ลดลงจาก 
ปีบัญชี 2562 คิดเป็นร้อยละ 46.79 (ธ.ก.ส., 2563) และมีแนวโน้มลดลงสูงขึ้นเรื่อย ๆ และต่ ากว่า
เป้าหมาย ดังนั้น ผู้วิจัยจึงต้องการศึกษาปัญหาที่ท าให้เกิดสภาวการณ์อย่างเป็นระบบเพ่ือน ามาสู่กล
ยุทธ์ทางการตลาดในการสร้างความพึงพอใจแก่ผู้ใช้บริการ ช่ วยเพ่ิมรายได้ค่าบริการอ่ืนช่องทาง
บริการหน้าเคาน์เตอร์ของ ธ.ก.ส. สาขาบางเขนต่อไป 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1. เพ่ือศึกษาสาเหตุและปัจจัยที่ส่งผลกระทบที่ท าให้รายได้ค่าบริการอ่ืนช่องทางบริการหน้า
เคาน์เตอร์ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรสาขาบางเขน (ธ.ก.ส.) สาขาบางเขน ลดลง 

2. เพ่ือเสนอแนวทางในการแก้ไขปัญหารายได้ค่าบริการอ่ืนช่องทางบริการหน้าเคาน์เตอร์ 
ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรสาขาบางเขน (ธ.ก.ส.) สาขาบางเขน 

 
แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 

การวิจัยในครั้งนี้ผู้ศึกษามุ่งเน้นการศึกษา แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องเพ่ือน ามาใช้
เป็นแนวทางในการค้นหาสาเหตุของปัญหา เพ่ือใช้ในการก าหนดแนวทางแก้ไขปัญหา ประกอบด้วย 
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แนวคิดเกี่ยวกับลักษณะประชากรศาสตร์  
ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ (2560) ลักษณะด้านประชากรศาสตร์ประกอบไปด้วย อายุ เพศ 

ขนาดครอบครัว สถานภาพทางครอบครัว รายได้ อาชีพ การศึกษา สิ่งเหล่านี้เป็นเกณฑ์ที่นิยมใช้ใน
ส่วนแบ่งการตลาด ลักษณะทางด้านประชากรศาสตร์เป็นลักษณะที่ส าคัญและสถิติที่วัดได้ของ
ประชากรศาสตร์ที่ช่วยก าหนดตลาดเป้าหมาย รวมทั้งง่ายต่อการวัดมากกว่าตัวแปรอ่ืน จากแนวคิด
ประชากรศาสตร์ปัจจัยเรื่องเพศ อายุ การศึกษา หรือรายได้ล้วนเป็นปัจจัยที่ท าให้บุคคลมีพฤติกรรมที่
แตกต่างกันออกไป ซึ่งท าให้เกิดการตัดสินใจเลือกใช้บริการช าระค่าสินค้าและบริการช่องทางหน้า
เคาน์เตอร์  

แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับพฤติกรรมของผู้บริโภค 
ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ (2552) การวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภค เป็นการค้นหาหรือวิจัย

เกี่ยวกับพฤติกรรมการซื้อและการใช้ของผู้บริโภคเพ่ือทราบถึงลักษณะความต้องการและพฤติกรรมการซื้อ
และการใช้ของผู้บริโภคในการวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภคจะอาศัยค าถาม 6Ws และ 1H ซึ่งประกอบด้วย 
6Ws และ 1H ซึ่งประกอบด้วย Who, What, Why, When, Where และ How โดยมีการก าหนดค าถาม 
1) ใครอยู่ในตลาดเป้าหมาย 2) ผู้บริโภคต้องการซื้ออะไร 3) ท าไมผู้บริโภคจึงซื้อ 4) ผู้บริโภคซื้อเมื่อใด 
5) ผู้บริโภคซื้อที่ไหน 6) ใครมีส่วนร่วมในการตัดสินใจซื้อบ้าง และ 1) ผู้บริโภคซื้ออย่างไร 

แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับส่วนประสมทางการตลาด (Marketing Mix) 
Kotler and Keller (2016) ได้กล่าวถึง ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดว่ามี 1) ผลิตภัณฑ์ 

หมายถึง สินค้าและบริการอันประกอบด้วยผลิตภัณฑ์หลักและผลิตภัณฑ์เสริม 2) ราคา 3) ช่องทางการจัด
จ าหน่าย 4) การส่งเสริมการตลาด 5) บุคลากร 6) ด้านลักษณะทางกายภาพ และ 7) กระบวนการ  

การวิเคราะห์สถานการณ์สภาพแวดล้อม (SWOT Analysis)  
การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมและศักยภาพเป็นเครื่องมือในการประเมินสถานการณ์ส าหรับ

การประกอบธุรกิจซึ่งจะช่วยให้รู้ถึงจุดแข็ง จุดอ่อน จากสภาพแวดล้อมภายใน มองเห็นโอกาสและ
อุปสรรค จากสภาพแวดล้อมภายนอกตลอดจนผลกระทบต่อการประกอบธุรกิจทุกประเภท เพ่ือ
น าไปใช้ในการวางแผนกลยุทธ์ทางการตลาด โดยพิจารณาร่วมกับความสัมพันธ์ของสภาพแวดล้อมที่มี
ผลต่อการด าเนินธุรกิจขององค์กร เป็นแนวทางการตัดสินใจการด าเนินงานควบคู่กับการประเมินผล
อย่างเป็นระบบให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อองค์กร  

ทฤษฎีแผนผังก้างปลา (Fish Bone Diagram)  
อภิชาติ ชยานุภัทร์กุล (2551) แผนผังก้างปลาหรือแผนผังสาเหตุและผล เป็นแผนผังที่แสดง

ถึงความสัมพันธ์ระหว่างปัญหา (Problem) กับสาเหตุทั้งหมดที่เป็นไปได้ที่อาจก่อให้เกิดปัญหานั้น 
(Possible Cause) หรือเรียกว่า "ผังก้างปลา (Fish Bone Diagram)”  ซึ่งได้รับการพัฒนาครั้งแรก
เมื่อปี ค.ศ.1943 โดยศาสตราจารย์คาโอรุ อิชิกาว่า (Ishikawa Diagram) แห่งมหาวิทยาลัยโตเกียว 
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ขั้นตอนการสร้างประกอบด้วย 1) ก าหนดประโยคปัญหาที่หัวปลา 2) ก าหนดกลุ่มปัจจัยที่จะท าให้
เกิดปัญหานั้น ๆ 3) ระดมสมองเพ่ือหาสาเหตุในแต่ละปัจจัย 4) หาสาเหตุหลักของปัญหา 5) จัดล าดับ
ความส าคัญของสาเหตุ และ 6) ใช้แนวทางการปรับปรุงที่จ าเป็น หาแนวทางการแก้ไขปัญหา  

เครื่องมือแก้ปัญหาและตัดสินใจ 
ประเสริฐ ศิริเสรีวรรณ (2562)  การแก้ปัญหาและการตัดสินใจจัดเป็นภารกิจหน้าที่ส าคัญที่

ผู้บริหารการตลาดจะต้องปฏิบัติอยู่เป็นประจ าในทุกขั้นตอนของกระบวนการบริหารการตลาดเชิง  
กลยุทธ์ ซึ่งการปฏิบัติหน้าที่เหล่านี้ได้ดีอย่างมีประสิทธิภาพนั้นควรใช้เครื่องมือแก้ปัญหาและตัดสินใจ
มาช่วย ประกอบด้วย 7 ขั้นตอน โดยใช้ชื่อย่อเพ่ือง่าย ในการจ าคือ APAED-IC คือวิเคราะห์
สถานการณ์ที่เกี่ยวกับปัญหา (Analysis) ค้นหาและจัดล าดับความส าคัญของปัญหา (Problem) 
ก าหนดทางเลือกในการแก้ไขปัญหา (Alternatives) ประเมินข้อดี  ข้อเสีย แต่ละทางเลือก 
(Evaluation) ตัดสินใจเลือกทางเลือกที่ดีที่สุด (Decision) น าสิ่งที่ตัดสินใจมาปฏิบัติให้เกิดผล 
(Implementation) ควบคุมประเมินผล (Control) 

สรุปได้ว่าเครื่องมือแก้ปัญหาและตัดสินใจ  เป็นเครื่องมือที่กิจการสามารถน ามาใช้ใน
กระบวนการแก้ไขปัญหาและตัดสินใจอย่างเป็นระบบ ท าให้สามารถตัดสินใจแก้ไขปัญหาได้อย่างมี
ประสิทธิภาพได้ประสิทธิผลถูกต้อง ช่วยหลีกเลี่ยงความเสี่ยงต่าง ๆ และความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้น 
ช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน ช่วยเพิ่มผลประกอบการและสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า 

งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
ธิดาวรา สมบัติทิพย์ (2562) ศึกษาเรื่องการวิเคราะห์การท าธุรกรรมและแนวทางการเ พ่ิม

รายได้ค่าธรรมเนียมธุรกรรมการรับช าระค่าสินค้าและบริการ ธ.ก.ส.พานทอง ได้ท าการศึกษาเพ่ือ
วิเคราะห์การท าธุรกรรมและแนวทางการเพ่ิมรายได้ค่าธรรมเนียม ศึกษาหาแนวทางและ สร้าง
แรงจูงใจให้แก่ลูกค้า และเพ่ิมจ านวนผู้มาใช้บริการให้มากขึ้น และเพ่ือผลประกอบการโดยรวมของ 
สาขาท าให้สาขามีก าไรจากผลการด าเนินงาน 

อนุวรรณ  โมราสุข (2562) ศึกษาเรื่องปัญหาการลดลงของรายได้ที่ไม่ใช่ดอกเบี้ย (รายได้
ค่าธรรมเนียมและบริการ) ของธนาคารออมสิน สาขาหนองเบน ในช่วง 2 ปี ย้อนหลัง (ปี 2560 และ  
ปี 2561) ได้ท าการศึกษาการพัฒนาช่องทางการให้บริการธนาคารอิเล็กทรอนิกส์ ได้แก่ บริการทาง
อินเทอร์เน็ต เพ่ือรองรับความต้องการบริการธนาคารดิจิทัลที่เพ่ิมขึ้น อาทิ ลูกค้าบุคคลและลูกค้า 

กมลภรณ์ โตสัจจะ และ วรรณรพี บานชื่นวิจิตร (2562)  ศึกษาเรื่องแนวทางการเพ่ิมยอดรายได้
ค่าบริการและค่าธรรมเนียมของ ธ.ก.ส. สาขาปทุมธานี ได้ท าการศึกษาการมอบหมายเป้าเป็นการสร้าง
ความกระตือรือร้นในการท างานมากขึ้น ใช้ความสัมพันธ์อันดีในการชักชวนลูกค้าใช้บริการ ผ่านแอป 
เอ-โมไบล์ และโปรโมชันมีผลในการกระตุ้นให้ลูกค้ามาใช้บริการที่สาขามากขึ้น 
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ภานุวัฒน์  ดาวงปา และ วรรณรพี บานชื่นวิจิตร (2563) ศึกษาเรื่องแนวทางการแก้ไขรายได้
ค่าธรรมเนียมและบริการที่มีแนวโน้มลดลงของธนาคาร ได้ศึกษาการท ากิจกรรมเพ่ือสังคมผ่านสื่อต่าง ๆ 
เพ่ือสร้างภาพลักษณ์และความน่าเชื่อถือของธนาคารให้เป็นที่รู้จักและยอมรับของผู้ใช้บริการ  

ภัทตราภรณ์  ยิ่งยอด (2562)  ศึกษาเรื่องปัญหารายได้ค่าธรรมเนียมและบริการไม่เป็นไปตาม
เป้าหมายของ ธนาคารออมสินเขตน่าน จังหวัดน่าน ได้ศึกษาปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อรายได้ค่าธรรมเนียม
และบริการมากท่ีสุด คือ ด้านการท างาน ด้านสถานที่ และผลจากการไม่ปฏิบัติตามแผนกลยุทธ์ ต้อง
แก้ปัญหาที่ตัวบุคลากร พนักงาน และการบริการ 

วรารินทร์  มุ่งนคร (2562)  ศึกษาเรื่องแนวทางการแก้ไขปัญหาผลการด าเนินงานด้านรายได้
ค่าบริการและค่าธรรมเนียมของธนาคารไม่เป็นไปตามเป้าหมาย ได้ศึกษาการพัฒนาช่องทางในการ
ให้บริการทางการเงินอิเล็กทรอนิกส์และ A–Mobile การร่วมมือกับพันธมิตรช่วยเพ่ิมช่องทางในการ
ท าธุรกรรมและเพ่ือให้ลูกค้าสามารถเข้าถึงบริการได้มากข้ึน  

ทิวาพร ตนภู (2562) การศึกษาปัญหาแนวโน้มการลดลงของรายได้ค่าธรรมเนียมเอทีเอ็ม
ของธนาคารออมสิน ได้ศึกษาแนวทางการเพ่ิมรายได้ทดแทนค่าธรรมเนียมเอทีเอ็ม ได้แก่ ส่งเสริมให้
ลูกค้าสนใจการช าระเงินผ่านแอปพลิเคชันมายโมของธนาคารออมสินให้มากขึ้น แนะน าผลิตภัณฑ์
และบริการของธนาคารออมสินทุกช่องทาง และกลยุทธ์พัฒนาช่องทางการช าระเงินผ่านแอปพลิเคชัน
มายโมให้มีศักยภาพสูงยิ่งขึ้น เพ่ือให้เข้าถึงลูกค้าได้อย่างทั่วถึง 

ณัฏฐกร สระวาสี (2560) ท าการวิจัยเกี่ยวกับความพึงพอใจเกี่ยวกับส่วนประสมการตลาด 
ภาพลักษณ์และความวางใจตราสินค้าต่อความภักดีตราสินค้า ได้ศึกษาความพึงพอใจส่วนประสม
การตลาดด้าน ผลิตภัณฑ์ และด้านราคามีผลต่อความภักดีตราสินค้าเชิงทัศนคติ ความพึงพอใจ  
ส่วนประสม การตลาดด้านผลิตภัณฑ์ การส่งเสริมการตลาด และภาพลักษณ์ด้านคุณประโยชน์ มีผล
ต่อความภักดีตราสินค้าเชิงพฤติกรรม  
 
กรอบแนวคิดในการวิจัย 

การวิจัยครั้งนี้เป็นการศึกษาปัญหาและเสนอแนวทางเพ่ิมรายได้ค่าบริการอ่ืนช่องทางบริการหน้า
เคาน์เตอร์ บนพ้ืนฐานแนวคิดปัจจัยที่มีต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการ แสดงดังภาพที่ 1 
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ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 

วิธีการวิจัย 
รูปแบบการวิจัยครั้งนี้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานด้วยวิธีผสมผสาน (Mixed Method) การเก็บข้อมูล

ปฐมภูมิทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพโดยศึกษาพ้ืนฐานแนวคิดปัจจัยที่มีต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการ 
และการเก็บข้อมูลทุติยภูมิจากการรวบรวมข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ  เช่น รายงานผลการด าเนินงานด้านรายได้
ค่าบริการอ่ืนช่องทางบริการหน้าเคาน์เตอร์ ธ.ก.ส. สาขาบางเขน และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

กลุ่มตัวอย่าง  
เชิงปริมาณ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้จากประชากรที่ใช้เป็นลูกค้าที่จะเข้ามารับ

บริการในการท าธุรกรรมทางการเงินทุกประเภทกับ ธ.ก.ส. สาขาบางเขน แล้วสุ่มตัวอย่างแบบ
แบ่งกลุ่ม จากประชากรที่จะเข้ามารับบริการในการท าธุรกรรมทางการเงินทุกประเภทกับ ธ.ก.ส. 
สาขาบางเขน โดยน ามาแบ่งเป็นกลุ่มย่อยและใช้การก าหนดการสุ่มตัวอย่างตามตารางก าหนดขนาด
กลุ่มตัวอย่างของเครจซี่และมอร์แกน จ านวน 380 คน และใช้การก าหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่าง 
ด้วยสูตรเครจซี่และมอร์แกน โดยก าหนดระดับความคลาดเคลื่อนที่ยอมรับได้ 5% 

เชิงคุณภาพ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ใช้วิธีการเลือกแบบสุ่มตามความสะดวก  
ซึ่งเป็นพนักงานธ.ก.ส. สาขาบางเขน รวม 13 คน ให้ข้อมูลโดยวิธีการสัมภาษณ์เชิงลึก 
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การเก็บรวบรวมข้อมูล 
เชิงปริมาณ เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้คือ แบบสอบถามผ่านกูเกิลฟอร์ม (Google Forms) 

จ านวน 380 ชุด โดยเก็บรวบรวมข้อมูลจากลูกค้าที่จะเข้ามารับบริการในการท าธุรกรรมทางการเงิน 
ทุกประเภทกับ ธ.ก.ส. สาขาบางเขน ภายในแบบสอบถามหนึ่งชุดจะประกอบด้วยส่วนส าคัญ 3 ส่วน ดังนี้ 

ส่วนที่ 1 ค าถามเกี่ยวกับพฤติกรรมการเลือกใช้บริการช่องทางบริการหน้าเคาน์เตอร์ 
ส่วนที่ 2 ค าถามความคิดเห็นเกี่ยวกับส่วนประสมทางการตลาด จ านวน 25 ข้อ โดยใช้เครื่องมือ

ประเภทมาตรประมาณค่า (Rating scale) แบ่งระดับความเห็นออกเป็น 5 ระดับ จากน้อยที่สุดไปมากที่สุด 
(Likert scale) โดยมุ่งให้ผู้ตอบให้ความส าคัญกับปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกใช้บริการหน้าเคาน์เตอร์ 

ส่วนที่ 3 ค าถามเกี่ยวกับข้อมูลด้านประชากรศาสตร์ ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ 
รายได้ต่อเดือน มีลักษณะแบบเลือกตอบจ านวน 5 ข้อ 

เชิงคุณภาพ ในส่วนของการสัมภาษณ์เชิงลึกพนักงาน ธ.ก.ส. สาขาบางเขน รวม 13 คน  
มีการวางแผนไว้ก่อนอย่างเป็นขั้นตอนมีแนวค าถามในการสัมภาษณ์ไว้ล่วงหน้าแบบกว้าง ๆ สามารถ
ยืดหยุ่นค าถามและเจาะลึกค าตอบได้ 

การวิเคราะห์ข้อมูล 
การวิเคราะห์ข้อมูลปฐมภูมิเชิงปริมาณจากแบบสอบถามเพ่ือน ามาหาสาเหตุของปัญหามีการ

น ามาตรวจสอบความครบถ้วนสมบูรณ์ของข้อมูลและประมวลผลข้อมูล โดยใช้สถิติเชิงพรรณนาใน
การวิเคราะห์ข้อมูลในแต่ละส่วน แล้วน าเสนอในรูปของตารางประกอบค าบรรยาย ดังนี้ 

ส่วนที่ 1 ค าถามเกี่ยวกับพฤติกรรมการเลือกใช้บริการช่องทางบริการหน้าเคาน์เตอร์ 
วิเคราะห์หาค่าความถ่ี (Frequency) และค่าร้อยละ (Percentage) 

ส่วนที่ 2 ค าถามความคิดเห็นเกี่ยวกับส่วนประสมทางการตลาด วิเคราะห์หาค่าเฉลี่ย 
(Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation: SD)  

ส่วนที่ 3 ค าถามเกี่ยวกับข้อมูลด้านประชากรศาสตร์ ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ 
รายได้ วิเคราะห์โดยหาค่าความถี่ ร้อยละ และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

การวิเคราะห์ข้อมูลปฐมภูมิเชิงคุณภาพ ท าการวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์เชิงลึก
พนักงานผู้ให้บริการ โดยรวบรวมข้อมูลที่เป็นเชิงพรรณนามาวิเคราะห์จัดแบ่งประเภทข้อมูล แล้วสรุป
ให้เชื่อมโยงกับทฤษฎีผังก้างปลาเพ่ือหาสาเหตุที่แท้จริงของปัญหา และวิเคราะห์สถานการณ์
สภาพแวดล้อมเพ่ือหาแนวทางในการเพ่ิมรายได้ 
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ผลการวิจัย 
ผู้ศึกษาได้เก็บรวบรวมข้อมูลจากแบบสอบถามที่มีความสมบูรณ์ จ านวน 380 ชุด สรุปได้ดังนี้  

 

ตารางท่ี 1 ผลวิเคราะห์พฤติกรรมการเลือกใช้บริการอ่ืนช่องทางบริการหน้าเคาน์เตอร์  
พฤติกรรมการใช้บริการ จ านวน (คน) ร้อยละ (%) 

เลือกใช้บริการจาก ธนาคาร/จุดให้บริการอ่ืน ๆ  149 37.3 
เลือกใช้บริการช่วงเวลา 12.01–14.00 น. 114 30.0 
เลือกใช้บริการช่วงเวลา สัปดาห์แรกของเดือน 201 53.0 
ผู้มีส่วนร่วมต่อการตัดสินใจ เป็นตัวเอง 327 86.0 
ประเภทบริการที่ใช้ การช าระค่าสินค้าและบริการ    227 59.73 
 

 
จากตารางที่ 1 พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด 380 คน เลือกใช้ธนาคารหรือจุดให้บริการรับ

ช าระอ่ืน ๆ 149 คน คิดเป็นร้อยละ 37.3 ช่วงเวลาที่ใช้บริการมากที่สุด 12.01–14.00 น. จ านวน 
114 คน คิดเป็นร้อยละ 30 และจะเลือกใช้บริการในช่วงสัปดาห์แรกของเดือน 201 คน คิดเป็นร้อยละ 
53 ผู้มีส่วนร่วมต่อการตัดสินใจเลือกว่าจะใช้บริการที่ไหนคือตัวเอง จ านวน 327 คน คิดเป็นร้อยละ 86 
และประเภทที่ใช้บริการคือช าระค่าสินค้าและบริการ จ านวน 227 คน คิดเป็นร้อยละ 59.73  
 
ตารางท่ี 2 ผลการวิเคราะห์ด้านส่วนประสมทางการตลาดของผู้ตอบแบบสอบถาม 

ปัจจัยท่ีมีผลต่อการตัดสินใจ  SD แปลผล 
1. ด้านบุคลากร 4.33 0.76 มาก 
2. ด้านผลิตภัณฑ์ 3.96 0.94 มาก 
3. ด้านลักษณะทางกายภาพ 3.90 0.85 มาก 
4. ด้านราคา 3.70 1.22 มาก 
5. ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย 3.25 0.65 ปานกลาง 
6. ด้านกระบวนการ 3.16 0.84 ปานกลาง 
7. ด้านการส่งเสริมการตลาด 3.20 0.99 ปานกลาง 
 

 
จากตารางที ่2 พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดับมาก จ าแนกได้

ดังนี้ ด้านบุคลากรมากที่สุดมีค่าเฉลี่ย 4.33 ด้านผลิตภัณฑ์มีค่าเฉลี่ย 3.96 ด้านลักษณะทางกายภาพมี
ค่าเฉลี่ย 3.90 และด้านราคามีค่าเฉลี่ย 3.70 ตามล าดับ ส่วนที่เหลืออีก 3 ด้านคือ ด้านช่องทางการจัด
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จ าหน่าย ด้านกระบวนการ ด้านการส่งเสริมการตลาด มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับปานกลาง แสดงถึงสิ่งที่
ผู้ตอบแบบสอบถามได้สะท้อนถึงสิ่งที่ต้องการหรือคาดหวังจากการเลือกใช้บริการ 
 
ตารางท่ี 3 ผลวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปเชิงพรรณนาด้านประชากรศาสตร์ 

ข้อมูลด้านประชากรศาสตร์ จ านวน (คน) ร้อยละ 

เพศ หญิง  220 58 
อายุ 36–45 ปี 171 45 
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี 209 55 
อาชีพ พนักงานรัฐวิสาหกิจ 150 39.5 
รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 20,001-30,000 บาท 137 36 
 

จากตารางที่ 3 พบว่า กลุ่มตัวอย่างจาก 380 คน เป็นเพศหญิง 220 คน คิดเป็นร้อยละ 58 ช่วง
อายุระหว่าง 36–45 ปี จ านวน 171 คน คิดเป็นร้อยละ จบการศึกษาระดับปริญญาตรี 209 คน คิดเป็น
ร้อยละ 55 และมีรายได้ต่อเดือนเฉลี่ย 20,001–30,000 บาท จ านวน 137 คน คิดเป็นร้อยละ 36 

จากการรวบรวมข้อมูลเชิงปริมาณที่ได้จากแบบสอบถามทั้งหมด 380 ชุด เมื่อท าการวิเคราะห์
ข้อมูลทั้ง 4 ส่วนแล้ว ท าให้ทราบพฤติกรรมของประชากรส่วนมากในการตัดสินใจเลือกใช้บริการ ซึ่งมี
ความไม่พึงพอใจในด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย ด้านกระบวนการ พบว่า ผู้ใช้บริการไม่พึงพอใจต่อการ
ให้บริการของพนักงานเรื่องความรวดเร็วในการให้บริการของพนักงาน เสียเวลาในการรอคิวนาน และ
การกรอกเอกสารที่ต้องเขียนด้วยตนเอง ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย พบว่า จ านวนของเคาน์เตอร์ที่เปิด
ให้บริการมีน้อยไม่สามารถให้บริการลูกค้าได้อย่างทั่วถึง และสถานที่ตั้งของสาขาค่อนข้างจะหายากและ
ไม่สะดวกในการเดินทางมาติดต่อและใช้บริการ และด้านการส่งเสริมการตลาด พบว่าการจัดโปรโมชันที่
ไม่เหมาะสมกับความต้องการของผู้ใช้บริการ และไม่มีการแจ้งข้อมูลข่าวสารรายละเอียดโปรโมชันแก่
ผู้ใช้บริการอย่างสม่ าเสมอ 

การสัมภาษณ์เชิงลึกพนักงาน ธ.ก.ส. สาขาบางเขน จ านวน 13 คน พบว่าในด้านกระบวนการ 
สาขายังขาดกลยุทธ์ในการบริการหน้าเคาน์เตอร์ที่ชัดเจน เช่น เครื่องมือหรืออุปกรณ์สนับสนุนการ
ปฏิบัติงานที่ทันสมัย ไม่มีขั้นตอนการท างานที่กระชับ ด้านเทคโนโลยี คู่แข่งมีเทคโนโลยีที่ดีกว่าและ
สามารถตอบสนองความต้องการของผู้ใช้บริการได้มากกว่า ระบบงานที่ล่าช้าและไม่ค่อยเสถียรท าให้การ
ให้บริการลูกค้าล่าช้า นอกจากนี้ยังส่งผลต่อความเชื่อมั่นในการใช้บริการของลูกค้า ระบบงานไม่สามารถ
เรียกดูข้อมูลการใช้บริการของลูกค้าได้ในหน้าจอเดียวท าให้ไม่สะดวกในการท างาน และให้บริการลูกค้า
ได้ล่าช้า เทคโนโลยีของธนาคารยังไม่ทันสมัยและระบบงานยังมีปัญหาขัดข้องบ่อยครั้ง ด้านลูกค้า จาก
ปัญหาเศรษฐกิจลูกค้าจึงเลือกใช้บริการช าระค่าสินค้าและบริการที่ฟรีค่าธรรมเนียม หรือมีค่าธรรมเนียม
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ที่ถูกว่าแทน ธนาคารส่วนใหญ่แข่งขันกันลดหรือฟรีค่าธรรมเนียมท าให้ผู้ใช้บริการมีทางเลือกมากขึ้น 
ด้านผลิตภัณฑ์และการประชาสัมพันธ์ เมื่อเทียบกับคู่แข่งแล้วผลิตภัณฑ์ที่มีให้บริการหน้าเคาน์เตอร์ยัง
ไม่ครอบคลุมหลากหลาย ขาดการประชาสัมพันธ์ที่ต่อเนื่อง ท าให้ลูกค้ายังไม่รับรู้ว่าธนาคารมีผลิตภัณฑ์
ใดที่ให้บริการหน้าเคาน์เตอร์บ้าง การประชาสัมพันธ์ยังช้ากว่าคู่แข่งที่สามารถพัฒนาได้รวดเร็วกว่า และ
ด้านบุคลากร พนักงานผู้ให้บริการหน้าเคาน์เตอร์ยังขาดความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติ งานและการ
บริการ รวมถึงการชี้แจงให้ท าความเข้าใจกับลูกค้าถึงบริการและผลิตภัณฑ์ที่มี พนักงานผู้ให้บริการขาด
การอบรมเกี่ยวกับการให้บริการหน้าเคาน์เตอร์อย่างสม่ าเสมอ ดังนั้น จึงสรุปผลการสัมภาษณ์ได้ว่า ด้าน
กระบวนการ สาขาไม่มีกลยุทธ์ในการบริการหน้าเคาน์เตอร์ที่ชัดเจน อีกท้ังขาดเครื่องมือและอุปกรณ์
สนับสนุนการปฏิบัติงานที่ทันสมัย ด้านเทคโนโลยี คู่แข่งมีเทคโนโลยีที่ดีกว่าทันสมัยกว่า ระบบงานของ
ธนาคารที่ช้าและไม่ค่อยเสถียรมากที่สุด รองลงมาเป็นด้านลูกค้า จากปัญหาเศรษฐกิจลูกค้าจึงเลือกใช้
บริการที่ฟรีค่าธรรมเนียม หรือจุดให้บริการอ่ืนที่มีค่าธรรมเนียมที่ถูกว่าแทน ท าให้ผู้ใช้บริการมีทางเลือก
มากข้ึน ด้านผลิตภัณฑ์และการประชาสัมพันธ์ คู่แข่งมีผลิตภัณฑ์ที่ให้บริการหน้าเคาน์เตอร์ครอบคลุม
หลากหลายกว่า สาขาขาดการประชาสัมพันธ์ที่ต่อเนื่องท าให้ลูกค้ายังไม่รับรู้ว่าธนาคารมีผลิตภัณฑ์ใดที่
ให้บริการหน้าเคาน์เตอร์บ้าง และด้านบุคลากร พนักงานขาดความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานและ
การให้บริการ สาขาขออนุมัติยกเว้นค่าธรรมเนียมให้กับลูกค้าในบางกรณี  พนักงานขาดการอบรม
เกี่ยวกับการให้บริการอย่างสม่ าเสมอ เป็นการแสดงให้เห็นถึงปัญหาอุปสรรคภายในของธนาคารเกี่ยวกับ
การให้บริการ ตามล าดับ ซึ่งเป็นสาเหตุที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการของลูกค้า ซึ่งสอดคล้องกับ
แบบสอบถามเชิงปริมาณ 

การวิเคราะห์หาสาเหตุของปัญหา 
เพ่ือค้นหาประเด็นที่สามารถอธิบายถึงความเป็นไปได้ของสาเหตุที่ผู้ใช้บริการมีผลต่อการ

ตัดสินใจเลือกใช้บริการอื่นช่องทางบริการหน้าเคาน์เตอร์ เมื่อเปรียบเทียบกับผลการวิเคราะห์ข้อมูลที่
ได้จากแบบสอบถามและการสัมภาษณ์เชิงลึกซึ่งแสดงถึงสาเหตุความไม่พึงพอใจในการใช้บริการของ
ลูกค้า และปัญหาอุปสรรคในการให้บริการของพนักงาน พบว่า เป็นด้านกระบวนการมากที่สุด ดังนั้น 
ผู้ศึกษาจึงได้ค้นคว้าเพ่ิมเติมตามแนวคิดพฤติกรรมผู้ใช้บริการในปัจจุบัน พบว่า ลูกค้ามีพฤติกรรมลด
การใช้เงินสดของลูกค้าในยุคเทคโนโลยีมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ลูกค้าหลีกเลี่ยงการหยิบเงิน
สดส่งให้พนักงานซึ่งเป็นบ่อเกิดของการถ่ายผ่านเชื้อโรค พฤติกรรมการใช้โมไบล์แอปพลิเคชันในการ
ช าระค่าสินค้าและบริการแต่ ธ.ก.ส. ปรับตัวจากบริการออฟไลน์มาเป็นบริการออนไลน์และพัฒนา
ระบบการท างานให้เหมาะกับพฤติกรรมแบบใหม่ของลูกค้าไม่ทันคู่แข่ง  พฤติกรรมการรักษาระยะห่าง 
ท าให้ลูกค้าธนาคารหลีกเลี่ยงที่จะอยู่ในสถานที่ที่มีคนจ านวนมากรวมถึงการต่อคิวนาน ๆ ส่งผลให้มี
การใช้บริการที่สาขา  เคาน์เตอร์สาขามีลูกค้าน้อยลงเพราะธุรกรรมสามารถท าได้จากโทรศัพท์มือถือ  
พฤติกรรมของคนเปลี่ยนไป ผู้คนเคยชินกับบริการโมไบล์แบงก์กิงแทนการไปท าธุรกรรมที่เคาน์เตอร์
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สาขาธนาคาร แสดงให้เห็นพฤติกรรมการใช้บริการของลูกค้าที่ต้องการความสะดวก รวดเร็วในการใช้
บริการมากที่สุด จากข้อมูลนี้สามารถอธิบายปัญหาและสาเหตุได้ดังภาพท่ี 2  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 2 ปัญหาและสาเหตุที่รายได้ลดลง 
 
 

การวิเคราะห์สถานการณ์สภาพแวดล้อม  
เมื่อทราบถึงปัญหาและสาเหตุของปัญหาจากแผนผังก้างปลาแล้ว ผู้ศึกษาจึงได้ท าการ

วิเคราะห์สถานการณ์สภาพแวดล้อมของ ธ.ก.ส. สาขาบางเขน เพ่ือให้ทราบถึงจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส
และอุปสรรค ส าหรับเป็นแนวทางเลือกในแก้ไขปัญหาต่อไป   
 จุดแข็ง 

1. มีฐานลูกค้าและเครือข่ายความร่วมมือจ านวนมาก 
2. มีความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้ามายาวนาน 
จุดอ่อน  
1. มีสาขาให้บริการน้อย ยากต่อการเข้าถึงเพ่ือติดต่อใช้บริการ 
2. ระบบงาน ขบวนการ ระเบียบขั้นตอนเอกสารมาก ท าให้การเตรียมข้อมูลและการอนุมัติล่าช้า
โอกาส 
1. พ้ืนที่ด าเนินอยู่ในเขตเศรษฐกิจ มีโอกาสขยายธุรกิจของธนาคาร 
2. มีการประกอบอาชีพของลูกค้าท่ีหลากหลาย 
 
 
 

ปัญหาที่
รายได้ลดลง 

กระบวนการ การส่งเสริมการตลาด 

พนักงาน ช่องทางการจัดจ าหน่าย 

ขาดความรู้ความเขา้ใจในการบรกิาร 

ขาดการอบรมเกี่ยวกับการให้บริการ 

รอบริการนาน 

ความรวดเร็วในการให้บรกิาร 

ขั้นตอนการกรอกเอกสารด้วยตนเอง 

เคาน์เตอร์ที่เปิดให้บริการมีจ านวนน้อย 

    สถานที่ตั้งสาขาค่อนข้างหายาก 

การแจ้งข้อมูลขา่วสารโปรโมชัน
ไม่สม่ าเสมอ 

การจัดโปรโมชันยังไม่ตรงกับ
ความต้องการลูกค้า 
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อุปสรรค 
1. การแข่งขันของสถาบันการเงินและนอนแบงก์ทั้งในและต่างประเทศสูงขึ้น 
2. คู่แข่งมีศักยภาพทั้งด้านผลิตภัณฑ์ เทคโนโลยี การครอบครองพ้ืนที่และมีคู่แข่งรายใหม่

เกิดข้ึนมาก 
จากสภาพแวดล้อมและสถานการณ์ปัจจุบันขององค์กรที่มี สามารถน ามาวิเคราะห์เพ่ือหา

ความสัมพันธ์กันเพ่ือท าสร้างกลยุทธ์ที่เหมาะกับสถานการณ์ขององค์กร   
กลยุทธ์เชิงแก้ไข หากเลือกการลดขั้นตอนการท างานและก าหนดช่องทางด่วนพิเศษ 
1. สามารถให้บริการลูกค้าได้รวดเร็วขึ้น ลดระยะเวลารอคอยของลูกค้า 
2. ลดความแออัดของลูกค้าในช่วงเวลาเร่งด่วนและช่วงเวลาที่มีลูกค้าเข้ามาใช้บริการจ านวนมาก 
3. สร้างความพึงพอใจในการให้บริการกับลูกค้า และท าให้ลูกค้ากลับมาใช้บริการอีกในครั้ง

ต่อไป 
4. ใช้งบประมาณในการด าเนินการน้อย 

 กลยุทธ์เชิงป้องกัน หากเลือกการสร้างการรับรู้แนะน าผลิตภัณฑ์และบริการของสาขา 
1. เพ่ือสร้างภาพลักษณ์ท่ีดีของธนาคารในการให้บริการ 
2. สร้างการรับรู้ในภาพลักษณ์บทบาทของ ธ.ก.ส. ผลิตภัณฑ์และบริการ 
3. รักษาฐานลูกค้าเดิม ขยายฐานลูกค้ารายใหม่ เพ่ิมยอดผู้ใช้บริการช าระค่าสินค้าและ

บริการผ่านเคาน์เตอร์ของ ธ.ก.ส สาขาบางเขนอย่างต่อเนื่อง 
4. เพ่ือสร้างจิตส านึกและตระหนักถึงความรับผิดชอบของพนักงานและผู้ช่วยพนักงานของ

ธนาคารให้ เห็นความส าคัญและมีส่วนร่วมผสานพลังขับเคลื่อนในการสร้างรายได้ค่าบริการและ
ค่าธรรมเนียมฯ ให้กับธนาคาร 

5. เป็นการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างทีมงาน ท าให้พนักงานรู้จักการท างานเป็นทีม 
 กลยุทธ์มุ่งการเจริญเติบโต หากเลือกการขยายจุดให้บริการเปิดสาขาย่อยในห้างสรรพสินค้า 

1. สร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า และสามารถรักษาฐานลูกค้าเก่าของธนาคารเอาไว้ได้ 
2. ธนาคารสามารถขยายฐานลูกค้าใหม่ได้มากขึ้น 
3. ธนาคารเป็นที่รู้จักในวงกว้างมากขึ้นเนื่องจากลูกค้าในสังคมเมืองจะเข้าใจว่า ธ.ก.ส เป็น

ธนาคารที่มีไว้ส าหรับให้บริการเฉพาะเกษตรกรเท่านั้น  
 
อภิปรายผล 

จากการวิเคราะห์ข้อมูลการศึกษาท าให้ทราบถึงปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการเลือกใช้บริการ 
ผู้ศึกษาสามารถสรุปผลจากการศึกษาได้ดังนี้  
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ด้านประโยชน์เชิงเปรียบเทียบ ด้านสถาบันการเงิน ช่วงเวลาในการเลือกใช้บริการ ช่วงเวลาใด
ของเดือน และผู้มีส่วนร่วมต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการ ซึ่งเป็นไปตามทฤษฎีของ ศิริวรรณ  
เสรีรัตน์ (2552) และสอดคล้องกับงานวิจัยของ ภัทตราภรณ์  ยิ่งยอด (2562) ที่ศึกษาปัจจัยปัญหารายได้
ค่าธรรมเนียมและบริการไม่เป็นไปตามเป้าหมายของ ธนาคารออมสินเขตน่าน จังหวัดน่าน พบว่า ปัจจัยที่
ส่งผลต่อรายได้ค่าธรรมเนียมและบริการไม่เป็นไปตามเป้าหมายมากที่สุด คือด้านการท างานของบุคลากร
ไม่ปฏิบัติตามกลยุทธ์แบบแผนที่ก าหนด รองลงมาคือด้านพนักงาน และด้านการบริการ ตามล าดับ 
ส าหรับความพึงพอใจที่มีต่อการบริการลูกค้า คือ ด้านสถานที่มีค่าเฉลี่ยมากท่ีสุด  และในส่วนของการ
สร้างภาพลักษณ์และความน่าเชื่อถือของธนาคารให้เป็นที่รู้จักและยอมรับของผู้ใช้บริการ โดยให้สัดส่วน
ความส าคัญอยู่ที่ร้อยละ 50 ในปัจจุบันและรวมถึงสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับประชาชนทั่วไปได้รับทราบ
โดยวิธีการโฆษณา ประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางสื่อต่าง ๆ เพ่ือให้เข้าถึงหลากหลายกลุ่มมากยิ่งขึ้น โดย
น าเสนอผลิตภัณฑ์ทางการเงินของธนาคาร รวมถึงด้านโปรโมชันต่าง ๆ ของธนาคาร ซึ่งสอดคล้องกับ
งานวิจัยของ ภานุวัฒน์  ดาวงปา (2563) ที่ศึกษาถึงปัจจัยแนวทางการแก้ไขรายได้ค่าธรรมเนียมและ
บริการที่มีแนวโน้มลดลงของธนาคาร จากการศึกษาพบว่าตัวแปรด้าน เพศ อายุ การศึกษา อาชีพ และ
รายได้ มีความสอดคล้องกับงานวิจัยของ อนุวรรณ  โมราสุข (2562) ปัจจัยเรื่องเพศ อายุ การศึกษา หรือ
รายได้ ล้วนเป็นปัจจัยที่ท าให้บุคคลมีพฤติกรรมที่แตกต่างกันออกไป จึงเป็นข้อมูลที่ประโยชน์ในการ
คิดค้นผลิตภัณฑ์และบริการต่าง ๆ ให้เหมาะสมกับแต่ละกลุ่มลูกค้า และสามารถตอบสนองความต้องการ
ของลูกค้าได้ตรงจุดและเกิดการยอมรับในที่สุด ส าหรับปัจจัยภายในที่สามารถควบคุมได้ เปลี่ยนแปลง
หรือปรับปรุงให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมต่าง ๆ เพ่ือท าให้สาขาอยู่รอดได้ โดยใช้ส่วนประสมทาง
การตลาดเป็นเครื่องมือทางการตลาด ซึ่งสอดคล้องกับทฤษฎีของ วิเชียร วงศ์ณิชชากุล (2554) และ
สอดคล้องกับวิจัยของ ณัฏฐกร สระวาสี (2560) ได้ท าการวิจัยเกี่ยวกับความพึงพอใจเกี่ยวกับส่วน
ประสมการตลาด ภาพลักษณ์และความวางใจตราสินค้าต่อความภักดีตราสินค้า พบว่า ความพึงพอใจ
ส่วนประสมการตลาดด้าน ผลิตภัณฑ์ และด้านราคามีผลต่อความภักดีตราสินค้าเชิงทัศนคติ ความพึง
พอใจส่วนประสม การตลาดด้านผลิตภัณฑ์ การส่งเสริมการตลาดและภาพลักษณ์ด้านคุณประโยชน์ มี
ผลต่อความภักดีตราสินค้าเชิงพฤติกรรม และความพึงพอใจส่วนประสมการตลาดด้านผลิตภัณฑ์มีผล
ต่อ ภาพลักษณ์ตราสินค้า ผู้ผลิตควรให้ความส าคัญในด้านการส่งเสริมการตลาด เช่น การจัดกิจกรรม
และ การสื่อสารระหว่างตราสินค้ากับผู้บริโภคอย่างต่อเนื่อง ได้แก่ การแจกผลิตภัณฑ์ตัวอย่าง การ
โฆษณาและประชาสัมพันธ์ข้อมูลเกี่ยวกับคุณประโยชน์เครื่องดื่ม ความพึงพอใจส่วนประสมการตลาด 
จะเพ่ิมข้ึนเมื่อผู้ผลิตมีการส่งเสริมการตลาด 
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ข้อเสนอแนะ   
ข้อเสนอแนะจากการวิจัย 
1. ควรมีการพัฒนาปรับปรุงเครื่องมือส าหรับการให้บริการที่มีความพร้อมมากยิ่งขึ้น ท าให้

สามารถให้บริการที่สะดวก รวดเร็ว เหมาะสมมากยิ่งขึ้น เช่น การติดตั้งเครื่องท ารายการช าระค่าสินค้า
และบริการอัตโนมัติ ลูกค้าสามารถท ารายการต่าง ๆ ได้ด้วยตนเองอย่างรวดเร็ว ไม่ต้องรอการบริการจาก
พนักงาน ส่งผลดีทั้งในด้านภาพลักษณ์ความทันสมัยของธนาคารและการลดภาระงานที่ไม่จ าเป็นต้องใช้
งานบริการหน้าเคาน์เตอร์ และสร้างความพึงพอใจต่อลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการ 

2. การให้บริการมีขั้นตอนการท างานที่ซับซ้อน หลายกระบวนการ มีการตรวจสอบและ
อนุมัติหลายล าดับ ส่งผลให้ผู้รับบริการต้องใช้เวลามากเกินไป จึงควรปรับกลยุทธ์ในการบริการด้วยลด
ขั้นตอนและการใช้เอกสารที่ไม่จ าเป็นออกไป เช่น การยกเลิกการกรอกแบบฟอร์ม การจัดระบบบัตร
คิวส าหรับลูกค้าท่ีเข้ามาใช้บริการต่างประเภทกันเพ่ือให้การบริการท าได้อย่างรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ
มากยิ่งขึ้น 

3. พนักงานธนาคารขาดองค์ความรู้และทักษะในการให้ค าปรึกษาแก่ลูกค้า อาจต้องส่งต่อลูกค้า
ไปยังพนักงานคนอ่ืนเพ่ือตอบค าถามหรือแก้ไขปัญหานั้น ๆ ส่งผลให้ลูกค้าใช้เวลารอการให้บริการมากขึ้น 
ธนาคารจึงควรจัดให้การอบรมความรู้ ฝึกฝนทักษะเพ่ิมเติมเมื่อมีการบริการประเภทใหม่ ๆ เพ่ิมขึ้นอย่าง
เป็นระบบและสม่ าเสมอ เพ่ือให้พนักงานมีความรู้ความเข้าใจและทักษะในการให้บริการได้อย่างถูกต้อง 
รวดเร็ว ส่งผลต่อความพึงพอใจของลูกค้าและสร้างภาพลักษณ์ความเป็นมืออาชีพให้กับธนาคาร 

ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 
1. ควรศึกษาถึงปัจจัยทางด้านอ่ืน ๆ ที่มีผลต่อพฤติกรรมการใช้บริการของลูกค้าและเป็นปัจจัยที่

มีการส่งเสริมการด้านการใช้บริการของธนาคาร เพื่อให้ทราบถึงความต้องการของผู้รับบริการและเพ่ิม
ประสิทธิภาพให้กับองค์กรรวมถึงการเพ่ิมรายได้จากการด าเนินงานให้มากขึ้น 

2. ควรท าการเก็บรวบรวมข้อมูลจากผู้ใช้บริการในสาขาอ่ืน ๆ หรือในภูมิภาคต่าง ๆ เนื่องจาก
บริบทและสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกันอาจมีผลที่แตกต่างกันออกไป 

3. ควรศึกษารูปแบบหรือวิธีการอ่ืน ๆ ที่หลากหลายมากยิ่งข้ึนในการสร้างช่องทางเพ่ิมรายได้
ให้กับธนาคารเพื่อเป็นประโยชน์และแนวทางในการพัฒนาต่อไป   
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บทคัดย่อ 
การวิจัยมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาพฤติกรรมการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวในการท่องเที่ยวเชิง

เกษตรและเพ่ือศึกษาวิถีชีวิตและการรับรู้คุณค่าที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการโฮมสเตย์เชิง
เกษตร เป็นการวิจัยเชิงส ารวจ เก็บรวมรวมข้อมูลโดยแบบสอบถาม โดยกลุ่มตัวอย่าง คือผู้ใช้บริการที่มี
อายุตั้งแต่ 20 ปีขึ้นไป เป็นนักท่องเที่ยวชาวไทยในจังหวัดนครปฐม ที่เคยใช้บริการโฮมสเตย์เชิงเกษตร 
จ านวน 400 คน จากการสุ่มตัวอย่างแบบการสุ่มตัวอย่างแบบหลายขั้นตอน วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติ
เชิงพรรณนา ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติอ้างอิงประเภทการวิเคราะห์ถดถอย
พหุคูณ (Multiple Regression Analysis) ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม พบว่า 
ผู้ตอบแบบสอบถามโดยส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุ 31-40 ปี มีระดับการศึกษาปริญญาตรี อาชีพธุรกิจ
ส่วนตัว รายได้ 30,001-40,000 บาท และมีสถานภาพแต่งงาน ด้านพฤติกรรมการใช้บริการ พบว่า 
ผู้ตอบแบบสอบถามใช้บริการโฮมสเตย์เชิงเกษตร โดยส่วนใหญ่ท่องเที่ยวเชิงเกษตรกับครอบครัว เคยใช้
บริการ 2 ครั้ง โดยจะพักค้างแรม 2 วัน ประเภทของการท่องเที่ยวเชิงเกษตร คือ การเกษตรแบบป่าไม้  
จะมีการท่องเที่ยวเชิงเกษตร 1 ครั้งต่อเดือน ในช่วงวันหยุดเสาร์-อาทิตย์ ด้านการทดสอบสมมติฐาน 

พบว่า ความส าคัญของวิถีชีวิต (β=0.727) การรับรู้คุณค่าด้านราคา (β=0.806) และการรับรู้คุณค่าด้าน

อารมณ์ (β=0.838) มีอิทธิพลเชิงบวกต่อการตัดสินใจใช้บริการโฮมสเตย์เชิงเกษตร อย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติท่ี .05 
 
ค าส าคัญ: การตัดสินใจใช้บริการ โฮมสเตย์เชิงเกษตร การรับรู้คุณค่า วิถีชีวิต 
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Abstract 
The purpose of this research was to study the tourist behavior of tourists in 

agro-tourism and the lifestyle and perception of value affecting the decision to use 
agro-tourism homestay. is an exploratory research collect data by questionnaire by 
sample are service users aged 20 years Thai tourists in Nakhon Pathom Province and 
over who have used homestay services of 400 persons from Multi Stage Sampling. 
Data were analyzed by using descriptive statistics such as mean, standard deviation, 
and multiple regression analysis-type reference statistics. The results of general data 
analysis of the respondents found that most of the respondents were female, aged 
31-40 years, having a bachelor's degree. personal business career Income 30,001-
40,000 baht and have married status In terms of service use behavior, it was found 
that respondents used homestay services. Most of them used to do agro-tourism 
with their families, used to use the service twice, with 2 days of overnight stay. The 
type of agro-tourism is forestry agriculture. There will be an agrotourism once a 
month. During the holidays Saturday-Sunday As for the hypothesis testing, it was 

found that the importance of lifestyle (β=0.727) Price perception (β=0.806) and 

perceived emotional value (β=0.838) had a positive influence on the decision to use 
the homestay statistically significant that .05. 
 
Keywords: the decision to use, agricultural homestay, perceived value, lifestyle 
 
ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 

กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ได้อธิบายว่า การท่องเที่ยวเป็นอุตสาหกรรมที่ประกอบด้วย
ธุรกิจหลายประเภท ทั้งที่เกี่ยวข้องโดยตรง ได้แก่ ด้านการขนส่ง ที่พัก อาหาร และธุรกิจน าเที่ยว ซึ่ง
ผลผลิตหลักท่ีนักท่องเที่ยวซื้อโดยตรงคือบริการ กับที่เกี่ยวข้องทางอ้อม ได้แก่ การผลิตสินค้า เป็นต้น 
รวมเป็นการซื้อสินค้าและการบริการ รายได้จากอุตสาหกรรมท่องเที่ยวที่ได้มาในรูปของเงินตรา
ต่างประเทศมีส่วนช่วยสร้างเสถียรภาพให้กับดุลการช าระเงิน เช่น พ.ศ.2545 การท่องเที่ยวท ารายได้
เป็นเงินตราต่างประเทศ 558,821 ล้านบาท ขณะที่รายจ่ายจากการเดินทางท่องเที่ยวของคนไทยเป็น
เงินประมาณ 235,337 ล้านบาท ส่วนที่เกินดุลจึงมีส่วนช่วยแก้ไขการขาดดุลในด้านอ่ืนเป็นอย่างมาก 
แล้วที่ส าคัญคือ ลดปัญหาการอพยพเข้าสู่เมืองหลวงด้วยการมีอาชีพที่มั่นคงและมีรายได้ดี ตามแหล่ง
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ท่องเที่ยวในท้องถิ่น และ ช่วยให้เกิดความรักความภาคภูมิใจในท้องถิ่น (เที่ยวทั่วไทย , 2564: 
ออนไลน์) 

สถานการณ์ท่องเที่ยวภายในประเทศ ปี 2562 พบว่า ชาวไทยเดินทางท่องเที่ยวภายในประเทศ 
166 ล้านคน-ครั้ง ลดลง 0.06% เมื่อเทียบกับปีก่อน และแม้ว่าการท่องเที่ยวในเมืองหลักและเมืองรอง 
จะมีจ านวนใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมา แต่จะพบว่าการท่องเที่ยวเมืองรองเพ่ิมข้ึน 0.88% เมื่อเทียบกับปี
ก่อน ส่วนการท่องเที่ยวเมืองหลักหดตัว 0.49% เมื่อเทียบกับปีก่อน ส่วนรายได้ที่เกิดจากการท่องเที่ยว
ในประเทศอยู่ที่ 1.08 ล้านล้านบาท เพ่ิมขึ้น 1.18% โดยในปี 2562 ประเทศไทยมีรายได้จากการ
ท่องเที่ยว3.01ล้านล้านบาทเพ่ิมขึ้น 2.37% (isranews, 2563) 

โดยปัจจุบันนั้นส่วนใหญ่ ผู้คนทั่วไป ที่ต้องการจะท่องเที่ยวนั้นจะไปค้างแรม โดยที่พักแรมที่
นิยมในจะเป็น โรงแรม รีสอร์ท แต่ช่วงหลังมานี้ก็จะนิยมโฮมสเตย์กันมากขึ้นเพราะปัจจุบันทางรัฐบาล
ได้ส่งเสริมให้นักท่องเที่ยวมาพักโฮมสเตย์กันมากขึ้น เพราะเห็นว่าเป็นอีกหนึ่งทางที่จะช่วยพัฒนา
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว ซึ่งการให้เช่าโฮมสเตย์ มีส่วนท าให้บุคคลหรือครอบครัวผู้ให้เช่ามีรายได้
เพ่ิมขึ้น และท าให้ชุมชนในท้องถิ่นนั้น ๆ เป็นสถานที่เสริมสร้างความรู้ เป็นแหล่งท่องเที่ยว เกิดการ
สร้างงาน สร้างรายได้ของคนในพ้ืนที่ ท าให้คนในชุมชนไม่ต้องออกไปท างานยังต่างถิ่น โดยลักษณะ
ของโฮมสเตย์ ถือว่าเป็นรูปแบบบริการที่พักหน่วยที่เล็กที่สุดก็ว่าได้ เพราะในบ้านหลังหนึ่งมีเพียงไม่กี่
ห้องนอน โดยมีเจ้าของกิจการและนักท่องเที่ยวต่างเปิดใจ เรียนรู้วิถีชีวิตความเป็นอยู่แลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นและวัฒนธรรมซึ่งกันและกัน นักท่องเที่ยวได้รับประสบการณ์แปลกใหม่ที่เป็นมิตรไมตรี
ต่อกัน และในปัจจุบันที่พักแบบโฮมสเตย์ในเมืองไทย ก็มีอยู่ทั่วทุกภูมิภาค  โดยรูปแบบการให้บริการ
ก็คล้ายๆกัน แต่ที่แตกต่างกัน ก็คงจะลักษณะของภูมิศาสตร์ วิถีชีวิต และประเพณี ณ ท้องถิ่นนั้น ๆ ที่
จะท าให้นักท่องเที่ยวที่ไปพักได้สัมผัสกับวิถีชีวิตและได้เกิดการเรียนรู้ในชุมชนนั้น ๆ เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับ 
โฮมสเตย์ (2564)  

ปี 2563 คาดว่า จะมีจ านวนนักท่องเที่ยวต่างชาติเดินทางเข้าประเทศไทยเพียง 6.7 ล้านคน
และสร้างรายได้ทางการท่องเที่ยว 3.3 แสนล้านบาททั้งจ านวนและรายได้หดตัวร้อยละ 83 (ประมาณ
การ ณ เดือนตุลาคม 2563) การหดตัวอย่างรุนแรงดังกล่าวเป็นผลกระทบจากการแพร่ระบาดของ
ไวรัส COVID-19 ซึ่งประเทศต่าง ๆ ใช้มาตรการขั้นสูงสุดสกัดกั้นการเดินทางเพ่ือป้องกันการแพร่
ระบาดฯ ต้องรับมือกับการแพร่ระบาดเชื้อไวรัส COVID-19 ท าให้มาตรการล็อกดาวน์ พ.ร.ก.ฉุกเฉิน, 
มาตรการเคอร์ฟิวถูกน ามาใช้ รวมทั้งการยกเลิกกิจกรรมด้านการท่องเที่ยวต่าง ๆ ส่งผลให้เศรษฐกิจ
ทุกภาคส่วนของประเทศหยุดลงแบบฉับพลัน ภาคธุรกิจทยอยปิดกิจการเป็นจ านวนมากและการ
เดินทางท่องเที่ยวในประเทศหยุดชะงัก แต่อย่างไรก็ตาม ผลจากการใช้มาตรการต่าง ๆ ประกอบกับ
ความร่วมมือจากภาครัฐและประชาชน ท าให้ประเทศไทยสามารถรับมือและควบคุมการแพร่ระบาด
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยเดือนพฤษภาคมรัฐบาลได้ประกาศมาตรการผ่อนคลายปลดล็อกพ้ืนที่และ



รายงานสืบเน่ืองจากการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ 
ครบรอบ 15 ปี มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ วันศุกร์ท่ี 26 พฤศจิกายน 2564 

 

~ 91 ~ 
 

กิจการ/กิจกรรมต่าง ๆ รวมทั้งออกมาตรการกระตุ้นการเดินทางท่องเที่ยวเพ่ือกระตุ้นการหมุนเวียน
ของเศรษฐกิจภายในประเทศ ส่งผลให้ประชาชนทยอยออกเดินทางท่องเที่ยวมากขึ้น ศูนย์วิจัยด้าน
ตลาดการท่องเที่ยว (2563) 

จากข้อมูลที่กล่าวมาข้างต้น การท่องเที่ยวแบบโฮมสเตย์ เป็นทางเลือกที่น่าสนใจอีกทางเลือก
หนึ่งส าหรับนักท่องเที่ยวที่จะค้างแรม จึงเป็นผลท าให้ผู้วิจัยมีความสนใจที่จะศึกษาเรื่อง วิถีชีวิตและ
การรับรู้คุณค่าที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการโฮมสเตย์เชิงเกษตร เพ่ือน าผลการศึกษาที่ได้ไป
ใช้ประโยชน์ในการวางแผนทางการตลาดต่อไป 
 
วัตถุประสงค์การวิจัย 

1. เพ่ือศึกษาพฤติกรรมการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวในการท่องเที่ยวเชิงเกษตร 
2. เพ่ือศึกษาวิถีชีวิตและการรับรู้คุณค่าที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการโฮมสเตย์เชิง

เกษตร 
 
แนวคิด ทฤษฎี งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง และกรอบแนวคิดในการวิจัย  

เพ็ญวิภา ทรงบัณฑิต (2563) ได้ให้ความหมายการท่องเที่ยวเชิงเกษตรแปลว่า เป็นการ
ท่องเที่ยวที่มุ่งเน้นทางด้านการเรียนรู้ วิถีชีวิตเกษตรกรรมและวิถีการด ารงชีวิต วัฒนธรรมประเพณี
และเป็นการน าเอาทรัพยากรที่มีอยู่มาใช้ประโยชน์ เพ่ือสร้างรายได้แก่ครอบครัว และชุมชน การ
ท่องเที่ยวเชิงเกษตรและภูมิปัญญาท้องถิ่น จะเป็นเครื่องมือในการอนุรักษ์ควบคู่กับการท่องเที่ยวให้
เกิดความยั่งยืนตลอดไป 

ยุวดี ปิ่นทองทิพย์ (2560) กล่าวถึง วิถีชีวิต หมายถึง การด าเนินชีวิตที่แสดงออกถึง
พฤติกรรมของแต่ละบุคคล ซึ่งมีรูปแบบการด าเนินชีวิตที่แตกต่างกันไป ขึ้นอยู่กับสภาพ แวดล้อมและ
สังคมที่ด ารงชีวิตอยู่ จะแสดงออกได้จาก กิจกรรม ความสนใจและความคิดเห็นของแต่ละบุคคลที่
แสดงออกมา 

ญาณี เหล่าเจริญนาน และ วุฒิชาติ สุนทรสมัย (2561) กล่าวว่า คุณค่าที่ผู้บริโภครับรู้ได้และ
ความพึงพอใจด้านสถานที่จัดจ าหน่าย กระบวนการในการบริการ ผลิตภัณฑ์และราคามีอิทธิพล
ทางบวกกับความตัดสินใจและความภักดีของผู้ใช้บริการ 

Lavy and Eshet (2018) ได้กล่าวว่าคุณค่าที่รับรู้ด้านอารมณ์ เป็นการตอบสนองทาง
จิตวิทยา และพฤติกรรม ซึ่งเกิดขึ้นเมื่อบุคคลต้องประเมินสถานการณ์ที่ครอบคลุมโอกาส หรือความ
ท้าทายมีบทบาทส าคัญในการตัดสินใจ 

ชัยณรงค์ พิพิธวีรนันท์ (2559) การตัดสินใจ หมายถึง กระบวนการทางเลือกใดทางเลือกหนึ่ง
จากหลายๆทางเลือกฉันจะได้รับการพิจารณาที่ดีที่สุดของบุคคลว่าจะตัดสินใจเลือกท าสิ่งที่ดีที่สุด
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หรือไม่ท าสิ่งไม่ดีอย่างไรโดยที่กระบวนการตัดสินใจในแต่ละบุคคลนั้นย่อมมีความแตกต่างกันหรือการ
ตัดสินใจนี้อาจจะตัดสินใจที่จะกระท าการสิ่งใดสิ่งหนึ่งหรือหลายอย่างเพ่ือความส าเร็จตรงตามที่
ตั้งเป้าหมายไว้ 

กรประพัสสร์ เขียวหอม และ พรพันธุ์ เขมคุณาศัย (2560) กล่าวว่าโฮมสเตย์เป็นทั้งสถานที่
พักแรมเพ่ือการท่องเที่ยว และสถานที่พักแรมเพ่ือการศึกษา ท าให้ผู้พักแรมได้รับประสบการณ์และมี
ส่วนร่วมในการเรียนรู้และเปลี่ยนความคิดเห็น วัฒนธรรมและวิถีชีวิตในชุมชน หรือได้มีโอกาสเข้าร่วม
พิธีกรรมและประเพณีของท้องถิ่นอีกด้วย โดยมีเจ้าของบ้านและชุมชนเป็นผู้คอยให้ค าแนะน า
รายละเอียดต่าง ๆ ในท้องถิ่น ทั้งนี้นักท่องเที่ยวจะต้องจ่ายค่าตอบแทน ให้แก่เจ้าของบ้านอย่าง
เหมาะสมและเป็นไปตามพระราชบัญญัติโรงแรม พ.ศ.2547 
 
กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 
วิธีการวิจัย 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย 
ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ นักท่องเที่ยวที่เคยใช้บริการโฮมสเตย์เชิงเกษตรอายุ 20 ปี

ขึ้นไป เป็นนักท่องเที่ยวชาวไทยในจังหวัดนครปฐม โดยขนาดกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยใช้วิธีค านวณได้
จากสูตรไม่ทราบขนาดตัวอย่างของ W.G. Cochran โดยก าหนดระดับค่าความเชื่อมั่นร้อยละ 95 และ
ระดับค่าความคลาดเคลื่อนร้อยละ 5 (กัลยา วาณิชย์บัญชา, 2549) ที่ระดับความคลาดเคลื่อนที่ 0.05 ได้
จ านวนกลุ่มตัวอย่าง 384 คน เพ่ือให้ง่ายในการรวบรวมและประมวลผล ได้จัดเก็บข้อมูล จ านวน 400 คน 

 

วิถีชีวิต 

การรับรูคุ้ณคา่
ด้านราคา 

การรับรู้คุณค่า
ด้านอารมณ์ 

การตัดสินใจใช้
บริการโฮมสเตย ์

ประพัสสร์ เขียวหอม และ  
พรพันธุ์ เขมคุณาศยั (2560) 

ญาณี เหล่าเจรญินาน และ
วุฒิชาติ สนุทรสมัย (2561) 

Lavy & Eshet (2018) 
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วิธีการสุ่มกลุ่มตัวอย่าง 
ส าหรับการวิจัยนี้ ผู้วิจัยได้ท าการสุ่มตัวอย่างแบบสองขั้นตอน (Two Stage Sampling) โดย

แบ่งกลุ่มตามเขตการปกครองจังหวัดนครปฐมประกอบด้วย 7 อ าเภอ (ส านักงานจังหวัดนครปฐม, 
2564) และท าการเลือกกลุ่มตัวอย่างอย่างง่าย โดยใช้วิธีการจับฉลาก ได้กลุ่มตัวอย่าง 4 กลุ่ม ในการ
เก็บรวบรวมข้อมูล 

วิธีการแจกแบบสอบถาม คือ ผู้วิจัยจะแจกแบบสอบถามให้กับกลุ่มตัวอย่างที่เมื่อพิจารณา
จากภายนอกและสอบถามข้อมูลเบื้องต้นแล้ว เป็นนักท่องเที่ยวที่เคยใช้บริการโฮมสเตย์เชิงเกษตร 
อายุ 20 ปีขึ้นไป 

ขั้นตอนการสร้างเครื่องมือ 
1. ศึกษาค้นคว้า ข้อมูล เอกสารที่เกี่ยวข้องกับวิถีชีวิต การรับรู้คุณค่าด้านราคา การรับรู้

คุณค่าด้านอารมณ์ และการตัดสินใจใช้บริการโฮมสเตย์เชิงเกษตร 
2. น าข้อมูลที่ได้จากการค้นคว้ามาประกอบสร้างเป็นแบบสอบถามให้ครอบคลุมตามขอบเขต 

เนื้อหาของการศึกษาโดยแบบสอบถามมีจ านวนทั้งหมด 7 ตอน ประกอบด้วย ข้อมูลส่วนบุคคล 
พฤติกรรมการใช้บริการ ความส าคัญของวิถีชีวิต การรับรู้คุณค่าด้านราคา การรับรู้คุณค่าด้านอารมณ์ 
การตัดสินใจใช้บริการโฮมสเตย์เชิงเกษตร และข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการตัดสินใจใช้บริการโฮมสเตย์
เชิงเกษตร 

3. น าแบบสอบถามให้ผู้เชี่ยวชาญจ านวน 3 ท่าน ตรวจข้อค าถามและสอบถามความ
เที่ยงตรงเชิงเนื้อหาของแบบสอบถาม โดยการหาค่าดัชนีความสอดคล้อง (The Index of Item-
Objective Congruence: IOC)  

4. วัดความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม (Reliability) โดยน าแบบสอบถามที่ผ่านการตรวจสอบ
จากผู้เชี่ยวชาญไปทดลอง (Tryout) กับกลุ่มประชากรที่มีลักษณะใกล้เคียงกับกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ 
นักท่องเที่ยวที่มีอายุ 20 ปีขึ้นไป มีรายได้ 10,000 บาทขึ้นไป และเคยใช้บริการโฮมสเตย์เชิงเกษตร 
จ านวน 30 คน ได้ผลค่าสัมประสิทธิ์แอลฟาเท่ากับ 0.894 โดยใช้เกณฑ์สัมประสิทธิ์แอลฟา ยอมรับที่
ค่า มากกว่าหรือเท่ากับ 0.70 ของ Cortina (1993) 

5. ด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลจริง จ านวน 400 ชุด 
การวิเคราะห์ข้อมูล 
1. การวิเคราะห์สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) เพ่ือแจกแจงความถี่ (Frequency) 

ค่าร้อยละ (Percent) ค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 
2. การวิเคราะห์สถิติเชิงอนุมาน หรือสถิติอ้างอิง (Inferential Statistics) โดยใช้การวิเคราะห์

การถดถอยแบบพหุคูณ 
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ผลการวิจัย 
ผลการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ตรวจสอบข้อมูลความถูกต้อง ซึ่งมีแบบสอบถามที่มีความสมบูรณ์

และน ามาใช้ในการวิเคราะห์ได้จ านวน 400 คน และน าผลลัพธ์ที่ได้มาวิเคราะห์และประมวลผล โดย
แบ่งการเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลออกเป็น 6 ส่วน ดังนี้ 

1. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทางประชากรศาสตร์ของกลุ่มตัวอย่าง พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถาม
ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงจ านวน 226 คน คิดเป็นร้อยละ 56.50 อายุ 31-40 ปี จ านวน 135 คน คิดเป็น
ร้อยละ 33.70 มีการศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรีจ านวน 171 คน ร้อยละ 42.80 มีอาชีพธุรกิจส่วนตัว
จ านวน 142 คน ร้อยละ 35.50 ส่วนใหญ่มีรายได้ต่อเดือน 30,001-40,000 บาท จ านวน 132 คน 
ร้อยละ 33.00 

2. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลพฤติกรรมการใช้บริการ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่จะ
ท่องเที่ยวเชิงเกษตรกับครองครัว รองลงมาจะกับเพ่ือน ท่องเที่ยวคนเดียวและกับแฟน จะเคย
ท่องเที่ยว 2 ครั้ง พักค้างแรมเป็นระยะเวลา 2 วัน ชื่นชอบการเกษตรแบบป่าไม้ รองลงมาจะชื่นชอบ
การเกษตรแบบเลี้ยงสัตว์ การเกษตรแบบเพาะปลูก และการเกษตรแบบผสม ตามล าดับ จะท่องเที่ยว
เชิงเกษตรเพราะชอบการเรียนรู้ทางการเกษตร รองลงมาชอบถ่ายรูปกับธรรมชาติ ชอบบรรยากาศ
ชอบวิถีชีวิต และชอบสินค้าและผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร ตามล าดับ ท่องเที่ยว 1 ครั้งต่อเดือน และ
ท่องเที่ยวในวันหยุดเสาร์-อาทิตย ์

3. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้นของตัวแปรที่ใช้ในการวิจัย รวมทั้งหมด 4 ตัวแปรมาตรวัด
โดยการน าเสนอเป็นค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความหมายของค่าเฉลี่ยสรุปผลการ
วิเคราะห์ตัวแปรได้แต่ละตัวได้ ดังนี้ 

3.1 ความส าคัญของวิถีชีวิต มีระดับอยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.24 ซึ่งพบว่า 
ผู้ใช้บริการจะได้รับการเรียนรู้ถึงวิถีชีวิตของชาวเกษตร 

3.2 คุณค่าด้านราคา มีระดับอยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.23 ซึ่งพบว่า 
ผู้ใช้บริการจะเลือกที่มีราคาที่สมเหตุสมผลและราคาที่เหมาะสมต่อสภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบัน 

3.3 คุณค่าด้านอารมณ์ มีระดับอยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.32 ซึ่งพบว่า 
ผู้ใช้บริการจะรู้สึกสนุกสนานเพลิดเพลินเมื่อได้มาเที่ยวและพักโฮมสเตย์เชิงเกษตร 

3.4 การตัดสินใจใช้บริการ มีระดับอยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.29 ซึ่งพบว่า 
ผู้ใช้บริการจะเลือกจากการมีบรรยากาศที่ดี 
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สรุปผลการทดสอบสมมติฐาน 
ตารางท่ี 1 ผลการวิเคราะห์การถดถอยเชิงเส้นพหุคูณของวิถีชีวิต การรับรู้คุณค่าด้านราคา และการ

รับรู้คุณค่าด้านอารมณ์ท่ีส่งผลต่อการตัดสินใจใช้บริการโฮมสเตย์เชิงเกษตร 

ปัจจัย ค่าคงท่ี วิถีชีวิต การรับรู้คุณค่าด้านราคา การรับรู้คุณค่าด้านอารมณ์ 
S.E. 0.119 0.043 0.048 0.047 
B 0.318 0.123 0.310 0.495 

β - 0.119 0.309 0.494 
t 2.680 2.872 6.487 10.500 

Sig. 0.008 0.004 0.000* 0.000* 
Tolerance - 0.386 0.278 0.286 

VIF - 2.715 3.593 3.499 

R2=0.750, F=395.036, *p<0.05 
 

จากตารางที่ 1 ผลจากการทดลองสมมติฐานโดยการวิเคราะห์การถดถอยเชิงเส้นพหุคูณ 
พบว่า ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจใช้บริการโฮมสเตย์ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ได้แก่ 
วิถีชีวิต (Sig.=0.004) การรับรู้คุณค่าด้านราคา (Sig.=0.000) และการรับรู้คุณค่าด้านอารมณ์ (Sig.=
0.000) 

เมื่อพิจารณาน้ าหนักของผลกระทบของตัวแปรอิสระที่ส่งผลต่อการตัดสินใจใช้บริการโฮมส

เตย์เชิงเกษตร พบว่า การรับรู้คุณค่าด้านอารมณ์ (β=0.494) ส่งผลต่อการตัดสินใจใช้บริการโฮมสเตย์

เชิงเกษตรมากที่สุด รองลงมา คือ การรับรู้คุณค่าด้านราคา (β=0.309) และวิถีชีวิต (β=0.119) ค่า
สัมประสิทธิ์การก าหนด (R2=0.750) แสดงให้เห็นว่า ความส าคัญของวิถีชีวิต การรับรู้คุณค่าด้านราคา 
และการรับรู้คุณค่าด้านอารมณ์ มีอิทธิพลเชิงบวกต่อการตัดสินใจใช้บริการโฮมสเตย์เชิงเกษตร คิด
เป็นร้อยละ 75.0 ส่วนที่เหลืออีก ร้อยละ 25.0 เป็นผลมาจากปัจจัยอ่ืนที่ไม่ทราบได้ 
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ตารางท่ี 2 ผลการทดสอบสมมติฐาน 

สมมติฐาน ค่าเบต้า 
ค่า

สัมประสิทธิ์ 

ผลการ
ทดสอบ

สมมติฐาน 
1. วิถีชีวิตส่งผลต่อการตัดสินใจใช้บริการโฮมสเตย์เชิง
เกษตร 

0.727 0.119 ยอมรับ 

2. การรับรู้คุณค่าด้านราคาส่งผลต่อการตัดสินใจใช้
บริการโฮมสเตย์เชิงเกษตร 

0.806 0.309 ยอมรับ 

3. การรับรู้คุณค่าด้านอารมณ์ส่งผลต่อการตัดสินใจใช้
บริการโฮมสเตย์เชิงเกษตร 

0.838 0.494 ยอมรับ 

 
จากตารางที่ 2 ผลการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณของอิทธิพลที่ส่งผลต่อการตัดสินใจใช้

บริการโฮมสเตย์เชิงเกษตร ผลการทดสอบค่าสัมประสิทธิ์ของตัวแปรอิสระ ได้แก่ วิถีชีวิต การรับรู้
คุณค่าของราคา การรับรู้คุณค่าด้านอารมณ์ มีอิทธิพลเชิงบวกต่อการตัดสินใจใช้บริการโฮมสเตย์เชิง
เกษตร 
 
อภิปรายผล 

จากการศึกษาเกี่ยวกับ ได้แก่ ความส าคัญของวิถีชีวิต การรับรู้คุณค่าด้านราคา การรับรู้
คุณค่าด้านอารมณ์ และการตัดสินใจใช้บริการโฮมสเตย์เชิงเกษตร สามารถอภิปรายผลการศึกษา ได้
ดังนี้ 

1. วิถีชีวิตส่งผลต่อการตัดสินใจใช้บริการโฮมสเตย์เชิงเกษตร อย่างมีนัยส าคัญที่ระดับ .01 
แสดงให้เห็นว่า วิถีชีวิตมีผลต่อการเลือกใช้บริการโฮมสเตย์เชิงเกษตร ซึ่งผู้ใช้บริการเห็นด้วยว่า มี
ความรู้ถึงวิถีชีวิตของชาวเกษตรครั้งนี้ เพราะมีกิจกรรมที่ได้ร่วมท ากับชาวบ้าน ได้มีการเรียนรู้แรก
เปลี่ยนความรู้ทางการเกษตร และชาวบ้านได้มีความเป็นมิตร อบอุ่นกันทุกคน สอดคล้องกับ กร
ประพัสสร์ เขียวหอม และ พรพันธุ์ เขมคุณาศัย (2560) กล่าวว่าโฮมสเตย์เป็นทั้งสถานที่พักแรมเพ่ือ
การท่องเที่ยวและสถานที่พักแรมเพ่ือการศึกษา ท าให้ผู้พักแรมได้รับประสบการณ์และมีส่วนร่วมใน
การเรียนรู้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นวัฒนธรรมและวิถีชีวิตในชุมชนหรือได้มีโอกาสเข้าร่วมพิธีกรรมและ
ประเพณีของท้องถิ่นอีกด้วย โดยมีเจ้าของบ้านและชุมชนเป็นผู้คอยให้ค าแนะน ารายละเอียดต่าง ๆ 
ในท้องถิ่น 

2. การรับรู้คุณค่าด้านราคาส่งผลต่อการตัดสินใจใช้บริการโฮมสเตย์เชิงเกษตร อย่างมี
นัยส าคัญที่ระดับ .01 แสดงให้เห็นว่า ราคามีผลต่อการเลือกใช้บริการโฮมสเตย์เชิงเกษตร ซึ่ง
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ผู้ใช้บริการเห็นด้วยต่อราคาเพราะราคาจะเป็นส่วนหนึ่งในการเลือกใช้บริการ ว่ามีราคาที่เหมาะสมต่อ
สภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบันหรือไม่ รวมถึงความคุ้มค่ากับราคาที่เราได้จ่ายไป สอดคล้องกับการศึกษา
ของ ญาณี เหล่าเจริญนาน และ วุฒิชาติ สุนทรสมัย (2561) คุณค่าที่ผู้บริโภครับรู้ได้และความพึง
พอใจด้านสถานที่จัดจ าหน่าย กระบวนการในการบริการ ผลิตภัณฑ์และราคามีอิทธิพลทางบวกกับ
ความตัดสินใจและความภักดีของผู้ใช้บริการ 

3. การรับรู้คุณค่าด้านอารมณ์ส่งผลต่อการตัดสินใจใช้บริการโฮมสเตย์เชิงเกษตร อย่างมี
นัยส าคัญที่ระดับ .01 แสดงให้เห็นว่า การรับรู้คุณค่าด้านอารมณ์มีผลต่อการตัดสินใจใช้บริการโฮมส
เตย์เชิงเกษตร การที่เลือกได้พักผ่อนในแต่ครั้งส่วนใหญ่จะเลือกบรรยากาศของสถานที่ที่จะพักด้วย 
ทั้งเรื่องความสนุกเพลิดเพลิน ความสุข ความตื่นเต้นและความแปลกใหม่ที่ได้เข้าใช้บริการในที่แห่งนั้น 
สอดคล้องกับการศึกษา Lavy and Eshet (2018) การรับรู้อารมณ์ของการตัดสินใจมีผลต่อประเมิน
ต่อการตัดสินใจที่ชัดเจน 

 
ข้อเสนอแนะ 

ข้อเสนอแนะจากการวิจัย 
1. วิถีชีวิตส่งผลต่อการตัดสินใจใช้บริการโฮมสเตย์เชิงเกษตร ซึ่งจะเห็นว่าการเรียนรู้ถึงวิถี

ชีวิตของชาวเกษตรมีมากที่สุด ถือได้ว่าเป็นเรื่องที่ควรให้ความส าคัญในการให้บริการโฮมสเตย์เชิง
เกษตรเพ่ือให้เกิดการท่องเที่ยวเชิงเกษตรที่มากขึ้น ดังนั้น โฮมสเตย์ควรจะมีการให้การเรียนรู้แก่
นักท่องเที่ยวในเรื่องของวิถีชีวิตของชาวเกษตรเพ่ือให้ผู้ใช้บริการสามารถได้รับรู้ถึงวิถีชีวิตของชาว
เกษตรได้มากขึ้น โดยผู้ใช้บริการจะได้เรียนรู้จากการท่องเที่ยวไปในตัว จะต้องสร้างกิจกรรมให้
นักท่องเที่ยวที่มาใช้บริการได้สัมผัสกับวิถีชีวิตของชาวเกษตรที่แท้จริงที่มีความตื่นตา ตื่นใจทั้งสถานที่
ในการจัดกิจกรรม บรรยากาศ เพ่ือให้เกิดประสบการณ์ที่ดี มีการรับรู้ในระดับมากที่สุด ส่งผลให้เกิด
ความพึงพอใจ การกลับมาเท่ียวซ้ า และการบอกต่อไปยังผู้อ่ืนได้ 

2. การรับรู้คุณค่าด้านราคาส่งผลต่อการตัดสินใจใช้บริการโฮมสเตย์เชิงเกษตร ซึ่งจะเห็นว่า
ล าดับความส าคัญของการรับรู้คุณค่าด้านราคาเรื่องของความคุ้มค่าและราคาที่เหมาะสมต่อสภาวะ
เศรษฐกิจในปัจจุบันมีมากที่สุด ดังนั้นราคาในการให้บริการจะต้องมีความเหมาะสมกับการให้บริการ 
โดยที่ผู้ที่ใช้บริการจะไม่รู้สึกถึงความเสียดายกับเงินที่เสียไป จึงส่งผลให้เกิดความพึงพอใจ การกลับมา
เที่ยวซ้ า และบอกต่อผู้อื่น 

3. การรับรู้คุณค่าด้านอารมณ์ส่งผลต่อการตัดสินใจใช้บริการโฮมสเตย์เชิงเกษตร ซึ่งจะเห็น
ว่าล าดับความส าคัญของการรับรู้คุณค่าด้านการรู้สึกสนุกสนานเพลิดเพลินเมื่อได้มาเที่ยวและใช้
บริการมีมากที่สุด ดังนั้น ในการท ากิจกรรมให้ผู้ใช้บริการควรสร้างให้ผู้ใช้บริการได้เกิดความ
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เพลิดเพลินและรวมไปถึงความเพลิดเพลินในเรื่องของบรรยากาศ มีความสุขอย่างต่อเนื่อง เมื่อมีส่วน
ร่วมทั้งกิจกรรม และได้มาสัมผัสกับบรรยากาศ 

4. จากพฤติกรรมการท่องเที่ยวและใช้บริการโฮมสเตย์เชิงเกษตร นักท่องเที่ยวจะมีการ
ท่องเที่ยวในช่วงวันหยุดเสาร์อาทิตย์และชอบท่องเที่ยวเชิงเกษตรแบบป่าไม้ ชอบการเรียนรู้ท าง
การเกษตรและการถ่ายรูป ผู้ประกอบการควรจัดกิจกรรมในวันหยุดพร้อมให้ความรู้ทางการเกษตร
รวมถึงจุดถ่ายรูปให้กับนักท่องเที่ยว เพ่ือดึงดูดการมาเที่ยวและการใช้บริการท่องเที่ยวโฮมสเตย์เชิง
เกษตร 

ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 
1. เนื่องจากการวิจัยในครั้งนี้ ผู้วิจัยมีเวลาจ ากัด จึงศึกษากับกลุ่มตัวอย่างเฉพาะในจังหวัด

นครปฐมเพียงอย่างเดียว ท าให้ข้อมูลอาจจะกระจายได้ไม่ทั่วถึง ในอนาคตจึงควรศึกษากับ
นักท่องเที่ยวในจังหวัดอ่ืน ๆ เพ่ิมเติมด้วย หรือ สร้างแบบสอบถามสาหรับชาวต่างประเทศด้วย เพ่ือ
สนับสนุนและกระตุ้นการท่องเที่ยวเชิงเกษตรมากยิ่งขึ้น 

2. การวิจัยนี้มีตัวแปรที่ศึกษาคือ ความส าคัญของวิถีชีวิต การรับรู้คุณค่าด้านราคาและด้าน
อารมณ์ ในการตัดสินใจใช้บริการโฮมสเตย์เชิงเกษตร ดังนั้นการวิจัยครั้งต่อไปควรศึกษาตัวแปรอ่ืนๆ 
ที่ส่งผลต่อการตัดสินใจใช้บริการโฮมสเตย์เชิงเกษตร (การบริการ ความโดดเด่น บรรยากาศ) 
นอกเหนือจากตัวแปรที่ได้ผ่านการศึกษาจากงานวิจัยนี้ 

3. ในการวิจัยครั้งนี้เป็นการศึกษาเชิงปริมาณ จึงควรมีการศึกษาในเชิงคุณภาพ เช่น การ
สัมภาษณ์เชิงลึกเพ่ือให้ได้ข้อมูลที่ครบถ้วนมากยิ่งข้ึน 
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ความสัมพันธ์ของรูปแบบบรรจุภัณฑ์กับการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์เครื่องดื่ม
Relationship of packaging style with beverage purchasing decision 
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บทคัดย่อ  

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเ์พ่ือ 1) ศึกษาพฤติกรรมการซื้อเครื่องดื่มของผู้บริโภค 2) ศึกษาปัจจัยที่
มีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มของผู้บริโภค และ 3) หาความสัมพันธ์รูปแบบของ
บรรจุภัณฑ์กับการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มของผู้บริโภค ผู้วิจัยได้ก าหนด การศึกษาเกี่ยวกับ
รูปแบบรรจุภัณฑ์ ได้แก่ การออกแบบบรรจุภัณฑ์ วัสดุของบรรจุภัณฑ์ และสีของบรรจุภัณฑ์ ข้อมูลที่ใช้
ในการศึกษาครั้งนี้ น ามาจากการค้นคว้าเอกสารที่มีอยู่จากแหล่งต่าง ๆ และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เก็บ
รวบรวมข้อมูลโดยแบบสอบถาม โดยกลุ่มตัวอย่าง คือ ผู้บริโภคเครื่องดื่มที่มีอายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป 
จ านวน 400 คน โดยวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา เพ่ือแจกแจงความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย 
และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติเชิงอนุมาน ประกอบด้วยการวิเคราะห์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน 

ผลการวิจัย พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุ 18-24 ปี มีการศึกษาอยู่ใน
ระดับปริญญาตรี มีอาชีพเป็นพนักงานบริษัทเอกชน/รับจ้าง มีรายได้ต่อเดือน 10,001-20,000 บาท และ
มีสถานภาพโสด เลือกซื้อเครื่องดื่มจากร้านสะดวกซ้ือ จะเลือกซื้อเครื่องดื่มจากบรรจุภัณฑ์ที่เป็นขวด 
และมีวัตถุประสงค์ในการเลือกซื้อเครื่องดื่มเพ่ือแก้กระหายและตัดสินใจซื้อเครื่องดื่มด้วยตนเอง ผลการ
ทดสอบสมมุติฐาน พบว่า รูปแบบรรจุภัณฑ์ ทั้งด้านการออกแบบบรรจุภัณฑ์ วัสดุของบรรจุภัณฑ์ และสี
ของบรรจุภัณฑ์ มีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันกับการตัดสินใจซื้อ โดยเฉพาะด้านวัสดุของบรรจุภัณฑ์ 
สัมพันธ์กับการตัดสินใจซื้อมากท่ีสุด มีระดับความสัมพันธ์ของสัมประสิทธิ์สัมพันธ์ (r) เท่ากับ 0.716 
รองลงมาคือด้านการออกแบบบรรจุภัณฑ์ ระดับความสัมพันธ์ของสัมประสิทธิ์สัมพันธ์ (r) เท่ากับ 0.684 
และด้านสีของบรรจุภัณฑ์ ระดับความสัมพันธ์ของสัมประสิทธิ์สัมพันธ์ (r) เท่ากับ 0.672 ซึ่งเป็นไปใน
ทิศทางเดียวกนั 

 
ค าส าคัญ:  การออกแบบบรรจุภัณฑ์ วัสดุของบรรจุภัณฑ์ สีของบรรจุภัณฑ์ การตัดสินใจซื้อ 
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Abstract  
The objectives of this study were 1) to study the consumer's beverage 

purchasing behavior, 2) to study the factors related to the consumer's decision to 
purchase beverage products, and 3) to find the relationship between the packaging 
style and the decision-making process. purchase consumer beverage products The 
researcher has determined The study of packaging styles, including packaging design 
packaging material and the color of the packaging The data used in this study Taken 
from researching existing documents from various sources and related research. Data 
is collected by questionnaires. The sample group consisted of 400 beverage 
consumers aged 18 years and over. Data were analyzed using descriptive statistics. to 
distribute the frequency, percentage, mean, and standard deviation. and inferential 
statistics consisting of Pearson's correlation analysis. 

The results of the research found that most of the respondents were female, 
aged 18-24 years, having a bachelor's degree. Occupation as an employee of a 
private company / hired have monthly income 10,001-20,000 baht and have single 
status Buy a drink from a convenience store Will buy drinks from the packaging that 
is a bottle. and the objective is to buy drinks to quench thirst and decide to buy 
drinks by yourself. The hypothesis testing results showed that the packaging style in 
terms of design, packaging, packaging materials and the color of the packaging are 
related in the same direction as purchase decision especially in terms of packaging 
materials most relevant to purchasing decisions The level of correlation coefficient (r) 
was 0.716, followed by packaging design. The degree of correlation of the relative 
coefficient (r) was 0.684 and the color aspect of the package. The degree of 
correlation of the relative coefficient (r) is 0.672, which is in the same direction. 
 
Keywords: packaging design, packaging material, packaging color, purchase intention 
 
ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา  

การด ารงชีวิตของมนุษย์นั้น ประกอบไปด้วยปัจจัย 4 คือ อาหาร เครื่องนุ่งห่ม ยารักษาโรค และ
ที่อยู่อาศัย “น้ า” เป็นปัจจัยหลักที่ส าคัญของสิ่งมีชีวิตทุกชีวิต ไม่ว่าจะเป็นมนุษย์ สัตว์ และสิ่งแวดล้อม
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ล้วนมีความเกี่ยวข้องกับน้ ามาโดยตลอด เพราะทุกชีวิตมีน้ าเป็นส่วนประกอบของร่างกายและ
ส่วนประกอบของเซลล์ อีกทั้งยังเป็นสารประกอบที่มีมากที่สุดในโลก ครอบคลุมพ้ืนที่โลกถึง 3 ใน 4 ส่วน 
น้ ายังสามารถน ามาใช้ประโยชน์ได้ทั้งในเรื่องของอุตสาหกรรมต่าง ๆ เช่น การเกษตรกรรมและการ
คมนาคม เป็นต้น ซึ่งทุกชีวิตบนโลกไม่สามารถขาดน้ าได้ วรวุฒิ เจริญศิริ (2555) นับได้ว่า “น้ า” เป็น
ปัจจัยพ้ืนฐานที่มีความส าคัญต่อร่างกายของมนุษย์เป็นอย่างมาก จึงท าให้ในปัจจุบันมีการพัฒนา
เทคโนโลยีมากยิ่งขึ้น ส่งผลให้อุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับเครื่องดื่มได้มีการพัฒนาเครื่องดื่มต่าง  ๆ เพื่อ
เป็นการเพ่ิมทางเลือกในการดื่มน้ าให้แก่ผู้บริโภคได้สามารถเลือกสรรมากยิ่งขึ้น 

ซึ่งในปัจจุบันมีอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับเครื่องดื่มเพ่ิมมากยิ่งขึ้น และมีแนวโน้มขยายตัว 
จากการส ารวจมูลค่าตลาดอุตสาหกรรมเครื่องดื่มโดยภาพรวมของไทยใน ปี พ.ศ. 2564 มีมูลค่าตลาด
รวม 3.77 แสนล้านบาท วิจัยกรุงศรี (2564: ออนไลน์) ท าให้ทางผู้ประกอบการเกิดการพัฒนาและ
คิดค้นผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ ขึ้นมา ด้วยเหตุนี้จึงท าให้ความส าคัญในด้านบรรจุภัณฑ์เป็นสิ่งที่จ าเป็นอย่าง
มาก เพ่ือท าให้เกิดการตัดสินใจซื้อของลูกค้า 

บรรจุภัณฑ์มีบทบาทที่ส าคัญอย่างยิ่งต่อความส าเร็จของธุรกิจ แต่เมื่อเวลาผ่านไปนักการ
ตลาดก็ใช้สิ่งนี้เป็นเครื่องมือทางการตลาดเพ่ือเพ่ิมยอดขาย ซ่ึงผู้บริโภคนั้นให้ความสนใจสินค้าผ่านการ
โฆษณาและโปรโมชั่น แต่การตัดสินใจครั้งสุดท้ายที่บังคับให้เขาซื้อ คือ บรรจุภัณฑ์ Ahmed, Billo & 
Lakhan (2012) ซึ่งการออกแบบบรรจุภัณฑ์ มีความส าคัญในการดึงดูดลูกค้า ไม่ว่าจะเป็นรูปภาพ
สามารถเพ่ิมสีสัน และเส้นที่พิมพ์ลงบนบรรจุภัณฑ์ด้วยสัญลักษณ์ต่าง ๆ จึงกระตุ้นให้ลูกค้าได้ลองซื้อ
สินค้า Rundh (2013) อีกทั้งสีของบรรจุภัณฑ์ยังช่วยให้ผลิตภัณฑ์มีความโดดเด่น ท าให้ผู้คนให้ความ
สนใจในเรื่องของสีบรรจุภัณฑ์ เนื่องจากสีสามารถเชื่อมโยงกับความรู้สึกของผู้บริโภคได้ Behzad 
(2014) วัสดุบรรจุภัณฑ์สะท้อนถึงความคาดหวังของผู้บริโภค นอกจากนี้ยังสะท้อนถึงองค์ประกอบ
ด้านสุขอนามัยของผลิตภัณฑ์อีกด้วย Thomas (2011) และการออกแบบบรรจุภัณฑ์ มีความสัมพันธ์
ระหว่างขนาดตัวอักษรของการออกแบบบรรจุภัณฑ์ Deliva and Pamar (2012) สีบรรจุภัณฑ์และ
วัสดุที่ใช้ในการท าบรรจุภัณฑ์อาจส่งผลกับการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภคได้เช่นกัน Rundh (2007) 

จากเหตุผลดังกล่าว ท าให้ผู้วิจัยสนใจที่จะศึกษาความสัมพันธ์ของรูปแบบบรรจุภัณฑ์กับการ
ตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์เครื่องดื่ม เนื่องจากตลาดอุตสาหกรรมเครื่องดื่ม ในปี พ.ศ.2564 นั้นมี
อุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับเครื่องดื่มเพ่ิมมากยิ่งขึ้น อีกทั้งผู้ประกอบการยังได้ให้ความส าคัญถึง
รูปแบบบรรจุภัณฑ์ โดยผู้วิจัยได้ก าหนดตัวแปร ได้แก่ การออกแบบบรรจุภัณฑ์ สีของบรรจุภัณฑ์ และ
ป้ายฉลากของบรรจุภัณฑ์ หากน าตัวแปรที่ผู้วิจัยได้ก าหนดน ามาเปรียบความสัมพันธ์ที่ส่งผลต่อการ
ตัดสินใจซื้อเครื่องดื่มของผู้บริโภค เพ่ือน าผลการศึกษาดังกล่าวเป็นแนวทางในการวางกลยุทธ์ทาง
การตลาดของธุรกิจเครื่องดื่มต่อไป 
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วัตถุประสงค์การวิจัย  
1. เพ่ือศึกษาพฤติกรรมการซื้อเครื่องดื่มของผู้บริโภค 
2. เพ่ือศึกษาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มของผู้บริโภค 
3. เพ่ือหาความสัมพันธ์รูปแบบของบรรจุภัณฑ์กับการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มของ

ผู้บริโภค  
 

แนวคิด ทฤษฎี และกรอบแนวคิดในการวิจัย 
การออกแบบบรรจุภัณฑ์ (Packaging Design) 
Russell and Lane (1999) กล่าวว่า การออกแบบบรรจุภัณฑ์เปรียบเสมือนเครื่องมือสื่อสาร

ทางการตลาดตัวอ่ืน ๆ ที่ใช้วางแผนวิเคราะห์หากลุ่มผู้ใช้เป้าหมาย เพ่ือการออกแบบบรรจุภัณฑ์ที่
ได้รับประโยชน์สูงสุด ชัยรัตน์ อัศวางกูร (2550) ได้กล่าวเสริมอีกว่า การออกแบบบรรจุภัณฑ์ คือ เพ่ือ
สร้างประสบการณ์และอารมณ์ร่วมระหว่างผลิตภัณฑ์กับผู้บริโภค เพ่ือกระตุ้นให้ผู้บริโภคเกิดความ
อยากได้เป็นเจ้าของ เกิดการจ าจดจนน าไปสู่การเป็น “แบรนด์” ในดวงใจอันดับหนึ่งของผู้บริโภค   

วัสดุของบรรจุภัณฑ์ (Packaging Material) 
วัสดุบรรจุภัณฑ์มีหลากหลายชนิด ไม่ว่าจะเป็น กระดาษ แก้ว พลาสติก กระเบื้อง เซรามิก 

ไม้ โลหะ และวัสดุที่ได้จากธรรมชาติ เช่น พืช ผัก วัสดุบรรจุภัณฑ์แต่ละชนิดมีคุณสมบัติที่แตกต่างกัน 
การเลือกใช้วัสดุต้องเลือกใช้ให้เหมาะสมกับสินค้าและไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม จึงจะเป็นการ
สร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับผู้ประกอบการได้อีกด้วย อุษณีย์ จิตตะปาโล และ นุตประวีณ์ เลิศกาญจน
วัติ (2557) 

สีของบรรจุภัณฑ์ (Packaging Color) 
Shimp (2003) กล่าวว่า สีสามารถสื่อถึงคุณภาพของสินค้า ภาพลักษณ์ รสนิยมผู้ใช้ และควา

การตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค เพราะสีมีอิทธิพลต่อการรับรู้ของมนุษย์ ซึ่งสอดคล้องกันกับ 
Russell and Lane (2002) ที่กล่าวว่า สีท าให้เกิดอารมณ์และความรู้สึกทันทีที่มนุษย์มองเห็นสีจะ
เกิดการรับรู้ จนเกิดการตีความหมายตามมา ซึ่งส่งผลต่อทัศนคติเกิดเป็นภาพลักษณ์ขึ้นในจิตใจ 

การตัดสินใจซื้อ (Purchase Intention) 
Kim and James (2016) กล่าวว่า ความตั้งใจซื้อ มีอิทธิพลมาจากทัศนคติ เจตนา พฤติกรรม

ส่วนตัวของผู้บริโภคที่มีต่อผู้ผลิต ดังนั้นตราสินค้าจึงเป็นภาพลักษณ์และความภักดีในตราสินค้า ซึ่ง
สอดคล้องกับ Rahman, Asrarhaghighi and Rahman (2015) ที่กล่าวว่า ความตั้งใจซื้อเกิดจากการ
กระท าของผู้บริโภคที่เกิดจากเหตุผลและเจตนา สามารถอธิบายถึงความสัมพันธ์ในด้านของความเชื่อ 
ทัศนคติ เจตนา และพฤติกรรมส่วนบุคคล 
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วิธีการวิจัย  
การก าหนดประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ ผู้บริโภคเครื่องดื่มที่มีอายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป 
เนื่องจากประชากรมีขนาดใหญ่และไม่ทราบจ านวนประชากรที่แน่นอน ดังนั้นขนาดตัวอย่าง

สามารถค านวณได้จากสูตรไม่ทราบขนาดตัวอย่างของ W.G. Cochran โดยก าหนดระดับค่าความ
เชื่อมั่นร้อยละ 95 และระดับค่าความคลาดเคลื่อนร้อยละ 5 (กัลยา วาณิชย์บัญชา , 2549) ซึ่งสูตรใน
การค านวณท่ีใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ 

สูตร   n  =     2

2

E
Z)P1(P 

 

 
 โดยที่  n  แทน  จ านวนขนาดตัวอย่าง 
  P  แทน  สัดส่วนของประชากรที่ผู้วิจัยก าลังสุ่ม .50 
  Z  แทน  ระดับความเชื่อมั่นที่ผู้วิจัยก าหนดไว้ Z มีค่าเท่ากับ 1.96 

ที่ระดับความเชื่อมั่น ร้อยละ 95 (ระดับ .05) 
  E  แทน ค่าความผิดพลาดสูงสุดที่เกิดขึ้นคือ ร้อยละ 5 (E = 0.05) 
แทนค่าในสูตร  n  =  (0.5)(1-0.5)(1.96)2 
                                             (0.05)2      
    =  384.16 
เพ่ือความสะดวกในการประเมินผล และการวิเคราะห์ข้อมูล ผู้วิจัยจึงใช้ขนาดกลุ่มตัวอย่าง

ทั้งหมด 400 ตัวอย่าง  
วิธีการสุ่มกลุ่มตัวอย่าง 
ส าหรับการวิจัยนี้ ผู้วิจัยได้ท าการสุ่มตัวอย่างแบบ 1 ขั้นตอน (One Stage Sampling) โดย

ท าการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบตามสะดวก (Convenience Sampling) ซึ่งเป็นการเลือกตัวอย่างโดย
ไม่ใช้ทฤษฎีความน่าจะเป็น (Non-Probability Sampling) ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 

วิธีการแจกแบบสอบถาม คือ ผู้วิจัยจะแจกแบบสอบถามให้กับกลุ่มตัวอย่างที่เมื่อพิจารณา
จากภายนอกและสอบถามข้อมูลเบื้องต้นแล้ว เป็นผู้ที่บริโภคเครื่องดื่มที่มีอายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไปจน
ครบตามจ านวน 
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ขั้นตอนการสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
1. การวิจัยเอกสาร (Documentary Research) เป็นการศึกษารวบรวมข้อมูลจากเอกสาร

ต่าง ๆ ทั้งที่เป็นทฤษฎี แนวคิด การบริหาร หลักการ เครื่องมือ ตลอดจน เนื้อหาสาระส าคัญและผลงานที่
เกี่ยวข้อง 

2. การวิจัยเชิงส ารวจ (Survey Research) โดยเก็บข้อมูลจากแบบสอบถาม (Questionnaire) ใช้
แบบสอบถามแบบปลายปิดและปลายเปิด เป็นเครื่องมือในการเก็บข้อมูล 

3. น าแบบสอบถามให้ผู้เชี่ยวชาญจ านวน 3 คน ตรวจข้อค าถามและสอบถามความเที่ยงตรง
เชิงเนื้อหาของแบบสอบถาม โดยการหาค่าดัชนีความสอดคล้อง (The Index of Item-Objective 
Congruence: IOC) 

4. วัดความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม (Reliability) โดยน าแบบสอบถามที่ผ่านการตรวจสอบ
จากผู้เชี่ยวชาญไปทดลอง (Tryout) กับกลุ่มประชากรที่มีลักษณะใกล้เคียงกับกลุ่มตัวอย่าง ซึ่งได้แก่ 
ได้แก่ ผู้บริโภคเครื่องดื่มที่มีอายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป พ้ืนที่จังหวัดนครปฐม จ านวน 30 ชุด ตรวจสอบความ
เป็นปรนัย และความสมบูรณ์ของข้อค าถาม เพ่ือวัดความสอดคล้องภายใน (Internal Consistency 
Model) โดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติในการหาความเชื่อมั่น โดยใช้สัมประสิทธิ์แอลฟา Cronbach 

(1974) โดยมีค่าความเชื่อมั่นที่ได้ 0.980 ซึ่งเป็นค่าที่ยอมรับที่ค่า  มากกว่าและเท่ากับ 0.7 กอร์ตีนา 
(Cortina, 1993) 

5. ด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลจริง จ านวน 400 ชุด 
การวิเคราะห์ข้อมูล 
1. การวิเคราะห์สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) เพ่ือใช้ในการบรรยายคุณลักษณะ 

และคุณสมบัติของประชากร ได้แก่ ค่าความถี่ (Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) 
และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 

2. การวิเคราะห์สถิติเชิงอนุมาน หรือสถิติอ้างอิง (Inferential Statistics) เป็นการน าวิธีทาง
สถิติมาใช้ส าหรับทดสอบสมมติฐาน (hypothesis testing) โดยใช้การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ด้วย 
Pearson Product Moment Correlation Coefficient  

 
ผลการวิจัย  

ผลการวิจัย พบว่า ผู้วิจัยได้ตรวจสอบข้อมูลความถูกต้อง ซึ่งมีแบบสอบถามที่มีความสมบูรณ์
และน ามาใช้ในการวิเคราะห์ได้จ านวน 400 คน และน าผลลัพธ์ที่ได้มาวิเคราะห์และประมวลผล โดย
แบ่งการเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลออกเป็น 4 ส่วน ดังนี้ 



รายงานสืบเน่ืองจากการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ 
ครบรอบ 15 ปี มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ วันศุกร์ท่ี 26 พฤศจิกายน 2564 

 

~ 107 ~ 
 

ส่วนที่ 1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทางประชากรศาสตร์ของกลุ่มตั วอย่าง พบว่า ผู้ตอบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุ 18-24 ปี มีการศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรี มีอาชีพเป็น
พนักงานบริษัทเอกชน/รับจ้าง มีรายได้ต่อเดือน 10,001-20,000 บาท และมีสถานภาพโสด  

ส่วนที่ 2 ผลการวิเคราะห์พฤติกรรมการซื้อเครื่องดื่ม พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เลือก
ซื้อเครื่องดื่มจากร้านสะดวกซื้อ จะเลือกซื้อเครื่องดื่มจากบรรจุภัณฑ์ที่เป็นขวด มีวัตถุประสงค์ในการ
เลือกซื้อเครื่องดื่มเพ่ือแก้กระหายและตัดสินใจซื้อเครื่องดื่มด้วยตนเอง 

ส่วนที่ 3 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้นของตัวแปรที่ใช้ในการวิจัย รวมทั้งหมด 4 ตัวแปร โดย
การน าเสนอเป็นค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความหมายของค่าเฉลี่ยสรุปผลการวิเคราะห์
ตัวแปรได้แต่ละตัวได้ ดังตารางที่ 1  
ตารางท่ี 1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้นของตัวแปรที่ใช้ในการวิจัย 

ตัวแปร  SD การแปลผล 
การออกแบบบรรจภุัณฑ ์ 4.21 0.625 มากที่สุด 

วัสดุของบรรจภุัณฑ ์ 4.17 0.662 มาก 

สีของบรรจภุัณฑ ์ 4.08 0.671 มาก 

การตัดสินใจซื้อ 4.25 0.624 มากที่สุด 

  
ส่วนที่ 4 แสดงผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของรูปแบบบรรจุภัณฑ์กับการตัดสินใจซื้อ

ผลิตภัณฑ์เครื่องดื่ม โดยการน าเสนอเป็นค่า r และแปลผลถึงระดับความสัมพันธ์ และทิศทาง ดังนี้ 
ผลการวิจัย พบว่า รูปแบบรรจุภัณฑ์ ทั้งด้านการออกแบบบรรจุภัณฑ์ วัสดุของบรรจุภัณฑ์ 

และสีของบรรจุภัณฑ์ มีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันกับการตัดสินใจซื้อ โดยเฉพาะด้านวัสดุของ
บรรจุภัณฑ์ สัมพันธ์กับการตัดสินใจซื้อมากที่สุด มีระดับความสัมพันธ์ของสัมประสิทธิ์สัมพันธ์ (r) 
เท่ากับ 0.716 รองลงมาคือด้านการออกแบบบรรจุภัณฑ์ ระดับความสัมพันธ์ของสัมประสิทธิ์สัมพันธ์ 
(r) เท่ากับ 0.684 ซึ่งเป็นไปในทิศทางเดียวกัน ดังตารางที ่2 
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ตารางท่ี 2 ระดับความสัมพันธ์และทิศทางของรูปแบบบรรจุภัณฑ์กับการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์
เครื่องดื่ม 

 
สรุปผลการทดสอบสมมติฐาน 

จากการศึกษาความสัมพันธ์ของรูปแบบบรรจุภัณฑ์กับการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์เครื่องดื่ม  

พบว่า รูปแบบรรจุภัณฑ์ ทั้งด้านการออกแบบบรรจุภัณฑ์ วัสดุของบรรจุภัณฑ์ และสีของบรรจุภัณฑ์     
มีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจซื้อ ดังตารางที่ 3 

ตารางท่ี 3 ผลการทดสอบสมมติฐาน  

สมมติฐาน 
ผลการทดสอบ

สมมติฐาน 

1. การออกแบบบรรจุภัณฑ์ มีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์เครื่องดื่ม ยอมรับ 
2. วัสดุของบรรจุภัณฑ์มีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์เครื่องดื่ม ยอมรับ 
3. สีของบรรจุภัณฑ์มีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์เครื่องดื่ม ยอมรับ 

 
สรุปผลการวิจัย  

ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุ 18-24 ปี มีการศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรี 
มีอาชีพเป็นพนักงานบริษัทเอกชน/รับจ้าง มีรายได้ต่อเดือน 10,001-20,000 บาท และมีสถานภาพ
โสด เลือกซื้อเครื่องดื่มจากร้านสะดวกซื้อ จะเลือกซื้อเครื่องดื่มจากบรรจุภัณฑ์ที่เป็นขวด และมี
วัตถุประสงค์ในการเลือกซ้ือเครื่องดื่มเพ่ือแก้กระหายและตัดสินใจซื้อเครื่องดื่มด้วยตนเอง 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล พบว่า การออกแบบบรรจุภัณฑ์สามารถช่วยกระตุ้นหรือดึงดูดผู้บริโภค
ได้ อีกทั้งวัสดุของบรรจุภัณฑ์จะช่วยบ่งบอกถึงภาพลักษณ์ผลิตภัณฑ์ให้ดูมีคุณภาพมากยิ่งขึ้น สีของ
บรรจุภัณฑ์ท าให้ผู้บริโภคสามารถจดจ าชื่อและตราสินค้าได้ดี และการตัดสินใจซื้อเครื่องดื่มต้องมีราคา
และคุณภาพที่เหมาะสม เพ่ือให้ผู้บริโภคเกิดความคุ้มค่ากับค่าใช้จ่ายที่เสียไป 

รูปแบบบรรจุภัณฑ์ 
การตัดสินใจซ้ือ ระดับ

ความสัมพันธ ์
ทิศทาง 

R Sig. 

การออกแบบบรรจภุัณฑ ์ .684 .000 ปานกลาง เชิงบวกทิศทาง
เดียวกัน 

วัสดุของบรรจภุัณฑ ์ .716 .000 ปานกลาง เชิงบวกทิศทาง
เดียวกัน 

สีของบรรจภุัณฑ ์ .672 .000 ปานกลาง เชิงบวกทิศทาง
เดียวกัน 
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อภิปรายผล  
จากการศึกษาเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของรูปแบบบรรจุภัณฑ์กับการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์

เครื่องดื่ม ได้แก่ การออกแบบบรรจุภัณฑ์ วัสดุของบรรจุภัณฑ์ สีของบรรจุภัณฑ์ และการตัดสินใจซื้อ
ผลิตภัณฑ์เครื่องดื่ม สามารถอภิปรายผลการศึกษา ได้ดังนี้ 

1. การออกแบบบรรจุภัณฑ์มีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์เครื่องดื่ม โดยมี
ความสัมพันธ์ในระดับปานกลาง และเชิงบวกในทิศทางเดียวกัน ซึ่งสอดคล้องกับ ชุตินันท์ โรจน์เพ็ญ
เพียร (2560) ที่ท าการศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อเครื่องดื่มเพ่ือสุขภาพของผู้บริโภค ในเขต
กรุงเทพมหานคร โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อเครื่องดื่มเพ่ือสุขภาพของ
ผู้บริโภคพบวา่ บรรจุภัณฑ์ท่ีสวยงามมีผลต่อการตัดสินใจซื้อของเพศที่ต่างกัน และยังสอดคล้องกับอดุลย์ 
คล้ายพุฒ (2555) ที่ท าการศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อน้ าอัดลมของผู้บริโภคบริษัทไทยน้ า
ทิพย์ จ ากัด ในเขตทุ่งครุกรุงเทพมหานคร โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจ
ซื้อน้ าอัดลมของผู้บริโภค พบว่า ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ผู้ตอบแบบสอบถามให้ความส าคัญต่อความส าคัญ
ต่อรสชาติของเครื่องดื่มโค้ก รสชาติของเครื่องดื่มแฟนต้า รูปทรงของบรรจุภัณฑ์ รสชาติของเครื่องดื่ม 
สไปรท์ บรรจุภัณฑ์แบบกระป๋อง บรรจุภัณฑ์แบบขวดพลาสติก บรรจุภัณฑ์แบบขวดแก้วแบบไม่ต้อง
คืนขวด ในระดับมาก 

2. วัสดุของบรรจุภัณฑ์มีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์เครื่องดื่ม โดยมี
ความสัมพันธ์ในระดับปานกลาง และเชิงบวกในทิศทางเดียวกัน สอดคล้องกับ ปิยนุช เตชะกาญจนกิจ 
(2555) ศึกษาไว้ว่า วัสดุที่ใช้ในการผลิตบรรจุภัณฑ์เพ่ือสิ่งแวดล้อมดังกล่าวมีผลต่อการรับรู้และการ
ตัดสินใจซื้อของผู้บริโภคมากท่ีสุด 

3. สีของบรรจุภัณฑ์มีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ เครื่องดื่ม โดยมี
ความสัมพันธ์ในระดับปานกลาง และเชิงบวกในทิศทางเดียวกัน ซึ่งสอดคล้องกับ Mesra B (2020) 
ที่ว่า รูปภาพบนบรรจุภัณฑ์ รูปร่างบรรจุภัณฑ์ สีบรรจุภัณฑ์ และฉลากบนบรรจุภัณฑ์ส่งผลกระทบต่อ
การตัดสินใจซื้อซื้ออย่างมาก อีกทั้งยังสอดคล้องกับผลการศึกษาของ Prianjana Roy (2021) กล่าว
ว่าความสัมพันธ์ที่ส าคัญระหว่างการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภค คือ บรรจุภัณฑ์มีผลกระทบอย่างมาก 
 
ข้อเสนอแนะ  

ข้อเสนอแนะจากการวิจัย  
1. จากผลการศึกษาจะพบว่า วัสดุของบรรจุภัณฑ์มีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจซื้อ

ผลิตภัณฑ์เครื่องดื่ม ซึ่งจะเห็นว่าล าดับความส าคัญในเรื่องวัสดุของบรรจุภัณฑ์เป็นล าดับแรก หากใช้
วัสดุที่ไม่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดหรือท่ีเป็นอันตราย ท าให้บ่งบอกถึงภาพลักษณ์ตราสินค้าและตัวผลิตภัณฑ์

http://www.tnrr.in.th/?page=research_result&name=%E0%B8%9B%E0%B8%B4%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B8%B8%E0%B8%8A+%E0%B9%80%E0%B8%95%E0%B8%8A%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%8D%E0%B8%88%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%88
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ที่ไม่ดีได้เช่นกัน เพราะฉะนั้นการเลือกใช้วัสดุบรรจุภัณฑ์จึงต้องค านึงถึงผู้บริโภคด้วย เพ่ือให้เกิดความ
พึงพอใจและการตัดสินใจซื้อ 

2. จากการวิจัย พบว่า การออกแบบบรรจุภัณฑ์มีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์
เครื่องดื่ม ควรให้ความส าคัญในเรื่องการออกแบบบรรจุภัณฑ์มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อ ดังนั้น ใน
การท าการออกแบบบรรจุภัณฑ์ควรค านึงถึงบรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและความทันสมัย 
หากผู้บริโภคเกิดเห็นบรรจุภัณฑ์ที่มีความทันสมัยและสะดุดตา จะท าให้เกิดการดึงดูดความสนใจของ
ผู้บริโภค ส่งผลให้เกิดการตัดสินใจซื้อได้ดีเช่นกัน 

3. จากการวิจัย พบว่า สีของบรรจุภัณฑ์มีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์
เครื่องดื่ม สีของบรรจุภัณฑ์มีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์เครื่องดื่ม ก่อให้เกิดการ
ตัดสินใจซื้อเครื่องดื่ม ดังนั้น สีของบรรจุภัณฑ์ที่มีความสดใสและทันสมัย สามารถท าให้ผู้บริโภคเกิด
การจดจ าชื่อหรือตราสินค้าของเครื่องดื่มได้ดี ท าให้เกิดการตัดสินใจซื้อได้มากขึ้น  

ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป  
1. ในการศึกษาครั้งนี้เป็นการศึกษาเชิงปริมาณ จึงควรมีการศึกษาในเชิงคุณภาพ เช่น การ

สัมภาษณ์เชิงลึกเพ่ือให้ได้ข้อมูลที่ครบถ้วนมากยิ่งข้ึน  
2. ผลการวิจัยครั้งนี้สนับสนุนสมมติฐานทุกข้อ ควรมีการศึกษาเชิงยืนยันโดยอาจจะศึกษากับ

การตัดสินใจซื้อเครื่องดื่มอ่ืน ๆ อีกครั้ง 
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การลดปัญหาสินค้าขาดมือด้วยเทคนิคการพยากรณ์ 
กรณีศึกษา ร้านเซ่งเฮงหลีจ าหน่ายสินค้าทองเหลือง 

Reducing Shortages with Forecasting Techniques 
A Case Study Seng Heng Lee Shop for Brass Products 
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บทคัดย่อ  
งานวิจัยนี้เป็นงานวิจัยผสมผสาน มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาปัญหาและแก้ไขปัญหาสินค้าขาด

มือด้วยเทคนิคการพยากรณ์ที่เหมาะสม โดยท าการเก็บข้อมูลด้วยการสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่างในร้าน
จ านวน 12 ราย จากนั้นเก็บข้อมูลสถิติของสินค้าและยอดขายเพ่ือจัดกลุ่มสินค้าด้วย ABC Analysis 
และท าการพยากรณ์ยอดขายโดยวัดค่าความคลาดเคลื่อนด้วย 3 เครื่องมือ จากนั้นหาความ
คลาดเคลื่อนของค่าพยากรณ์ และน าค่าพยากรณ์ที่คลาดเคลื่อนน้อยที่สุดไปเพ่ิมจ านวน Safety 
stock เพ่ือวางแผนการผลิตที่เหมาะสม 

ผลการวิจัย พบว่า สินค้าที่มีมูลค่าสูงที่สุด ได้แก่ ขันทองเหลือง และเซียนหมากโบราณ จัด
อยู่ในกลุ่มสินค้า A โดยวัดค่าความคลาดเคลื่อนด้วย 3 เครื่องมือ พบว่าวิธีปรับเรียบแบบเอ็กซ์โพเนน
เชียลอย่างง่ายมีค่าต่ าสุด ซึ่งพบว่า ค่า MAD, MSE และ MAPE ของสินค้าขันทองเหลือง เท่ากับ 
2.61, 10.78, 1.03% และสินค้าเชี่ยนหมากโบราณ เท่ากับ 4.01, 20.48, 2.14% โดยจ านวน Safety 
Stock ที่เหมาะสมของสินค้าขันทองเหลือง จ านวน 268.8 ชุด สินค้าเชี่ยนหมากโบราณ จ านวน 
202.21 ชุด ซึ่งผลจากการน าค่าการพยากรณ์ไปวางแผนการผลิตสินค้าและการสต๊อกสินค้า พบว่าไม่
มีลูกค้าที่ต้องรอคอยสินค้าเนื่องจากการผลิตสินค้าไม่ทันเวลา และลูกค้าได้รับสินค้าตามจ านวนครบ
ทุกราย 

 
ค าส าคัญ:  การพยากรณ์ การแบ่งกลุ่มสินค้า สินค้าขาดมือ    
  
Abstract  

This research was mixed methods. The research aimed to study problems 
and to solve shortages problem with the appropriate forecasting techniques. Data 
were collected from the interviews with a samples group of 12 persons. The next 

mailto:63101260004@rpu.ac.th
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step were to collect products and sales statistics to group all products with ABC 
Analysis and to make the sales forecasting by using the 3 standard error measure. 
The last step was to measure the forecast error and using the lowest error in forecast 
to increase the number of safety stocks for the proper production planning. 

The results of study showed that. The highest value products were classified 
in category A, such as brass bowls and ancient betel nut pieces. Using the 3 standard 
error measure for the forecast, it was found that the simple exponential smoothing 
method was the lowest value. The results of analysis were found that MAD, MSE and 
MAPE value of brass products were 2.61, 10.78, 1.03% accordingly and the ancient 
betel nut products were 4.01, 20.48, 2.14% accordingly. The appropriate number of 
safety stocks of brass bowl products were 268.8 sets and the antique betel nut 
products were 202.21 sets. The results of using the forecast value for production 
planning and stocking were found that there were no customers waiting for products 
due to a late production and all the customers received the products in the right 
amounts. 
 
Keywords:  forecasting, ABC Analysis, shortages 
 
ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา  

ปัจจุบันในทุก ๆ สถานประกอบการไม่ว่าจะเล็กหรือใหญ่ล้วนให้ความส าคัญกับการบริหาร
จัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชนทั้งสิ้น เช่น การจัดซื้อ การขนส่ง การบริหารจัดการสินค้าคงคลัง 
การจัดการคลังสินค้า การออกแบบบรรจุภัณฑ์ การบริการลูกค้า เป็นต้น ก็เพ่ือเป้าหมายในการ
ตอบสนองความต้องการของลูกค้าให้เกิดความพึงพอใจสูงสุด ในต้นทุนที่เหมาะสม อีกทั้งการบริหาร
จัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชนยังเป็นเครื่องมือในการสร้างความสามารถในการแข่งขันให้สถาน
ประกอบการอีกด้วย จึงท าให้ผู้ประกอบการพยายามที่จะปรับปรุงแก้ไข ลดปัญหา ลดต้นทุน ต่าง ๆ 
ในกระบวนการท างานโดยใช้หลักการบริหารจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชนเป็นหลัก ซึ่งจะช่วยให้
การท างานเกิดความเป็นระบบ และท างานไปในทิศทางเดียวกัน จนประสบความส าเร็จตามที่
ผู้ประกอบการคาดหวังไว้ (สุรพงศ์ มานะดีพร้อม, 2558: 12) แต่ถึงอย่างไรกระบวนการท างานต่าง ๆ 
ย่อมต้องมีการปรับปรุงแก้ไขให้ดีขึ้นเรื่อย ๆ ตลอดเวลา เพ่ือรองรับกับความต้องการของลูกค้าที่
เปลี่ยนแปลงไป ซึ่งปัญหาหนึ่งที่เกิดขึ้นในการให้บริการลูกค้าคือ ปัญหาสินค้าขาดมือไม่เพียงพอ
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ส าหรับให้บริการลูกค้า โดยปัญหานี้จะพบบ่อยในธุรกิจหรือผู้ประกอบการที่ขาดการวางแผนการผลิต 
หรือการคาดการณ์ยอดขายในอนาคต (ธนากร ผลภาษี, 2562) 

สินค้าขาดมือ (Shortages) ในด้านการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชนเป็นปัญหาที่เกิด
จากฝ่ายจัดซื้อของกิจการไม่สามารถที่จะจัดหาสินค้าชนิดใดชนิดหนึ่งให้ทันกับความต้องการใช้งาน 
ซึ่งสินค้าขาดมือเกิดจากความไม่แน่นอนในอัตราการใช้สินค้า และช่วงเวลารอสินค้า จึงท าให้ส่งผล
กระทบต่อลูกค้าเกิดปัญหาสินค้าไม่เพียงพอต่อความต้องการของลูกค้า  

ร้านเซ่งเฮงหลี เป็นผู้ผลิตและจ าหน่ายสินค้าเครื่องทองเหลืองทุกชนิดรายหนึ่งที่อยู่ในตลาด 
ซึ่งหากมองในเรื่องตัวผลิตภัณฑ์แล้วทางร้านเซ่งเฮงหลีแทบจะไม่มีคู่แข่ง เนื่องจากมีความเป็น
เอกลักษณ์ในตัวผลิตภัณฑ์และการออกแบบดีไซน์ที่ไม่ซ้ าใคร จนปัจจุบันได้มีคู่แข่งเข้ามาในตลาดเพ่ิม
มากขึ้นส่งผลให้มีการแข่งขันมากข้ึน ทางร้านเซ่งเฮงหลีจึงท าการเจาะตลาดในด้านอ่ืน ๆ โดยน าสินค้า
ทองเหลืองมาปรับเปลี่ยนใหม่ด้วยการจ้างช่างฝีมือในการออกแบบดีไซน์ ท าการแกะสลักตอกลวดลาย
ลงบนเครื่องทองเหลืองทุกชนิด จึงท าให้มีลูกค้ามีความต้องการเพ่ิมขึ้นจากเดิมหลายเท่าตัว ท าให้
สินค้าทองเหลืองนั้นผลิตไม่เพียงพอต่อความต้องการของลูกค้าได้จึงเกิดปัญหาสินค้าขาดมือ ท าให้
ร้านเซ่งเฮงหลีเกิดการสูญเสียรายได้ตีเป็นมูลค่าหลายบาท และลูกค้าขาดความเชื่อม่ันท าให้เสียโอกาส
ในการท าก าไร เปิดโอกาสให้คู่แข่งสามารถเจาะจุดอ่อนได้ง่าย (ข้อมูลจากร้านเซ่งเฮงหลี พ.ศ.2564) 
โดยในการผลิตสินค้าแต่ละชนิดเป็นงานผลิตตามการสั่งซื้อไม่มีการผลิตไว้ล่วงหน้า ซึ่งงานแต่ละงาน
นั้นใช้ระยะเวลานานในการผลิตแต่ละชิ้น โดยงานเหล่านี้เป็นงานใช้ฝีมือในการท า (Hand Made) 
และเป็นงานที่ต้องการความละเอียดต้องอาศัยระยะเวลาในการท างาน ซึ่งหากแก้ปัญหาสินค้าขาดมือ
นี้ได้ โดยมีสินค้าไว้เพียงพอส าหรับการขายจะท าให้การสูญเสียที่เสียประโยชน์ในปัจจุบันลดลง ก็จะ
ท าให้ผลก าไรเพิ่มมากขึ้นให้กับทางร้านเซ่งเฮงหลีไม่เสียโอกาสในการท าก าไร 

จากภาพรวมของปัญหาสินค้าขาดมือที่เกิดขึ้นดังกล่าว ผู้วิจัยจึงเล็งเห็นความส าคัญในการศึกษา
และหาแนวทางแก้ไขปัญหาสินค้าขาดมือโดยน าเทคนิควิธีการพยากรณ์มาวางแผนการผลิตสินค้า
ล่วงหน้าเพ่ือให้ทันต่อความต้องการของลูกค้า และไม่เสียโอกาสทางการขาย ลูกค้าไม่ต้องรอสินค้านาน 
และเพ่ิม Safety Stock จ านวน 5% เพ่ือป้องกันปริมาณสั่งซื้อที่ไม่แน่นอนของลูกค้าที่อาจจะเกิดขึ้นได้ 
นอกจากนี้ผู้วิจัยยังได้แบ่งกลุ่มสินค้าด้วย ABC Analysis เพ่ือวางแผนการผลิตส าหรับสินค้าที่มีมูลค่าสูง
และมียอดขายมากเพ่ือท าให้ร้านเซ่งเฮงหลีมีโอกาสทางการขายกับสินค้ากลุ่มนี้มากยิ่งขึ้น อีกท้ังยังเป็น
แนวทางในการสร้างระบบบริหารจัดการสินค้าคงคลังที่มีประสิทธิภาพอีกด้วย  
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วัตถุประสงค์การวิจัย  
1. เพ่ือศึกษาปัญหาสินค้าขาดมือ กรณีศึกษา ร้านเซ่งเฮงหลีจ าหน่ายเครื่องทองเหลือง 
2. เพ่ือแก้ปัญหาสินค้าขาดมือด้วยเทคนิควิธีการพยากรณ์ท่ีเหมาะสม กรณีศึกษา ร้านเซ่งเฮง

หลีจ าหน่ายเครื่องทองเหลือง 
 

แนวคิด ทฤษฎี งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง และกรอบแนวคิดในการวิจัย 
การแบ่งกลุ่มสินค้าแบบ ABC Analysis 
เป็นวิธีการจ าแนกสินค้าออกเป็นประเภทโดยพิจารณาปริมาณและมูลค่าของสินค้าแต่ละ 

รายการเป็นเกณฑ์ เพ่ือลดภาระในการดูแล ตรวจนับ และควบคุมสินค้าที่มีอยู่มาก หากทุกรายการ 
จัดเก็บเท่าเทียมกันท าให้เสียค่าใช้จ่ายมากเกินความจ าเป็น และหากการจัดวางสินค้าปะปนกันท าให้
ยากต่อการหยิบและค้นหา เนื่องจากไม่ทราบต าแหน่ง และต้องใช้เวลาในการค้นหาเมื่อต้องการหยิบ
สินค้าที่อยู่ด้านใน (จันทร์เพ็ญ อนุรัตนานนท์, 2562) เทคนิคกระบวนการวิเคราะห์ ABC Analysis 
เป็นเครื่องมือที่จะช่วยการจัดหมวดหมู่และความส าคัญของสินค้าได้โดย (Magee and Boodman, 
1974) ได้ให้หลักการในการก าหนดประเภทความส าคัญของสินค้าคงคลังไว้ดังนี้ 

Class A = สินค้าคงคลังที่มีความส าคัญมาก มีมูลค่าคลังหมุนเวียนในรอบปีสูง ระยะเวลาน า 
(Lead Time) มาก และสามารถตรวจนับได้ง่าย 

Class B = มีมูลค่าสินค้าคงคลังหมุนเวียนในรอบปีปานกลาง ระยะเวลาน า (Lead Time) 
รองลงมาจาก Class A 

Class C = มีมูลค่าสินค้าคงคลังหมุนเวียนในรอบปีต่ า ระยะเวลาน า (Lead Time) น้อย 
และการตรวจนับท าได้ยาก 

โดยจ านวนเปอร์เซ็นต์ที่จ าแนกพัสดุคงคลังออกเป็น Class ต่าง ๆ ควรจะเป็นเท่าไหร่นั้น 
ขึ้นอยู่กับสภาพการของการมีสินค้าคงคลัง แต่ละบริษัทก็จะมีวิธีการและแนวทางเป็นของตนเอง เช่น  

Class A มีมูลค่ารวม ประมาณ 75-80% ของมูลค่าพัสดุคงคลังทั้งหมด 
Class B มีมูลค่ารวม ประมาณ 20-30% ของมูลค่าพัสดุคงคลังทั้งหมด 
Class C มีมูลค่ารวม ประมาณ 05-10% ของมูลค่าพัสดุคงคลังทั้งหมด 
เทคนิคการพยากรณ์ (Forecasting) 
การพยากรณ์ (Forecasting) เป็นการใช้วิธีการเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ เพ่ือ คาดคะเน

ความต้องการของสินค้า และบริการในอนาคตของลูกค้าทั้งช่วงระยะสั้น ระยะปานกลาง และ ระยะ
ยาว วิธีการพยากรณ์ท่ีได้ผลถูกต้อง แม่นย าและใกล้เคียงกับความเป็นจริงนั้นจะต้องระบุวัตถุประสงค์
ในการน าผลการพยากรณ์ไปใช้และช่วงเวลาที่การพยากรณ์จะครอบคลุมถึงเพ่ือที่จะเลือกใช้วิธีในการ
พยากรณ์ได้ถูกต้องและเหมาะสม (Gaither and Frazier, 2003) การพยากรณ์สามารถแบ่งได้ดังนี้ 
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1. การพยากรณ์เชิงคุณภาพ (Qualitative Method) เป็นการพยากรณ์ที่ใช้ผู้ที่มีประสบการณ์
ความรู้ความสามารถเป็นผู้พยากรณ์ โดยไม่ใช้ตัวแบบทางคณิตศาสตร์ จึงตรวจสอบความแม่นย าของการ
พยากรณ์ได้ยากกว่าการพยากรณ์เชิงปริมาณ 

2. การพยากรณ์เชิงปริมาณ (Quantitative Forecasting Methods) จะใช้เทคนิคทาง
คณิตศาสตร์บนพื้นฐานของ ปริมาณความต้องการที่เก็บรวบรวมไว้ในอดีต (Historical Data) รวม
ทั้งหมดที่เกี่ยวข้องอ่ืน ๆ เพ่ือใช้ในการพยากรณ์ โดยจะจ าแนกวิธีการพยากรณ์ออกเป็น 2 วิธีใหญ่ ๆ คือ 

1) การพยากรณ์เชิงสาเหตุ (Causal or Associating Forecasting) จะสมมติว่าปัจจัยอ่ืน ๆ 
ตั้งแต่ 1 ตัวแปรขึ้นไป (ตัวแปรอิสระ) มีความสัมพันธ์กับปริมาณความต้องการ ซึ่งจะน าเข้ามาใช้ใน
ตัวแทนที่จะพยากรณ์ความต้องการในอนาคต เนื่องจากการพยากรณ์เชิงปริมาณนั้นขึ้นกับข้อมูลใน
อนาคต 

2) การพยากรณ์ด้วยเทคนิคอนุกรมเวลา (Time Series Forecasting) ซึ่งจะมีข้อสมมติที่ว่า 
ค่าพยากรณ์ที่เกิดขึ้นจะเกิดขึ้นกับข้อมูลที่ผ่านมาในอดีต ดังนั้นวิธีการนี้จึงจะใช้เฉพาะข้อมูลเชิงปริมาณ
ที่เก็บรวบรวมข้อมูลไว้ในอดีตมาพยากรณ์การวิเคราะห์การพยากรณ์ด้วยเทคนิคอนุกรมเวลา (Time 
Series Forecasting) มีเทคนิคในการพยากรณ์หลายรูปแบบ แต่โดยปกติข้อมูลจะแบ่งได้ 5 รูปแบบ 
ดังนี้ 
ตารางท่ี 1 รูปแบบการการพยากรณ์ด้วยเทคนิคอนุกรมเวลา (Time Series Forecasting) 

รูปแบบ เทคนิคที่เหมาะสม 
1. รูปแบบคงที่ (Constant): ความต้องการไม่เปลี่ยนไป
ตามเวลา 

- Moving averages 
- Weighted Moving Average 
- Simple exponential smoothing 

2. รูปแบบมีแนวโน้ม (Trend): ความต้องการเปลี่ยนไป
อย่างมีทิศทาง 

- Linear Moving Average 
- Linear Moving Exponential Smoothing 
- Linear Regression 

3. รูปบบฤดูกาล (Seasonal): ข้อมูลเคลื่อนไหวขึ้น ๆ ลง 
ๆ ตามต าแหน่งของเวลา โดยช่วงเวลาจะเป็นช่วงสั้น ๆ 
เช่น รายเดือน รายไตรมาส เป็นต้น 

- Decomposition 
- Winters 
- Regression with 

4. รูปแบบวัฏจักร (Cyclical): ข้อมูลที่มีการเคลื่อนไหว
ขึ้น ๆ ลง ๆ ตามช่วงเวลาที่แน่นอน ข้อมูลที่เก็บโดยมาก
จะเป็นรายปี และเก็บเป็นระยะเวลาที่ยาว 

- Winters 

5. รูปแบบสุ่มหรือไม่แน่นอน (Random, Irregular): 
ข้อมูลมีลักษณะการเคลื่อนไหว อิสระจากเวลา 

- ไม่สามารถระบุได้ 
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จากตารางที่ 1 ในงานวิจัยนี้ผู้วิจัยเลือกรูปแบบคงที่ (Constant) มาใช้พยากรณ์ด้วยเทคนิคที่
เหมาะสม 3 วิธี คือ ) วิธีค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบง่าย (Moving Averages: MA) 2) วิธีค่าเฉลี่ยแบบถ่วง
น้ าหนัก (Weighted Moving Average: WMA) และ 3) วิธีปรับเรียบแบบเอ็กซ์โพเนนเชียลอย่างง่าย 
(Simple exponential smoothing: ES)  มาใช้ในการแก้ปัญหาสินค้าขาดมือ 

สินค้าคงคลังท่ีปลอดภัย (Safety Stock) 
สินค้าค้าคงคลังที่ปลอดภัย คือ การก าหนตจ านวนสินค้าที่ควรมีส ารองไว้เพ่ือไม่ให้เสียโอกาส

ต่อไป ซึ่งเป็นวัสดุคงคลังที่ต้องส ารองไว้กันวัสดุหรือสินค้าขาด เมื่อวัสดุหรือสินค้าถูกใช้มากกว่าที่คาต
การณ์ไว้ วัสดุคงคลังที่เก็บส ารองไว้โดยมีปริมาณของ Safety Stock จะมากหรือน้อยนั้น ขึ้นกับความไม่
แน่นอนของปริมาณความต้องการ ถ้าปริมาณความต้องการวัสดุหรือสินค้าในแต่ละช่วงเวลาไม่สามารถ
คาดการณ์ได้อย่างแน่นอน อาจท าให้ต้องเก็บ Safety Stock ในปริมาณมากข้ึน การก าหนดปริมาณ 
Safety Stock สามารถพิจารณาได้คือ 1) ความถูกต้องในการพยากรณ์ (Forecast Accuracy) ถ้า
ความถูกต้องในการพยากรณ์มากจะช่วยให้ปริมาณ Safety Stock น้อยลง 2) เป้าหมายการบริการลูกค้า 
(Target Service Level) ถ้าตั้งเป้าหมายในการบริการลูกค้าไว้สูงจะเก็บ Safety Stock ในปริมาณมาก
ขึ้น 3) ความถี่ในการเติมเต็ม (Replenishment Frequency) ถ้าสามารถเดิมเต็มวัสดุคงคลังได้บ่อย ๆ 
จะสามารถลดปริมาณ Safely Sock ลงได้ เนื่องจากมืโอกาสถี่ขึ้นที่จะสั่งวัสดุหรือสินค้ามาเพ่ิม และ 5) 
เวลาน าและความแปรปรวนของเวลาตั้งแต่เริ่มสั่งสินค้าไปยัง supplier การเตรียมวัตถุดิบ การผลิต 
ตลอดจนการขนส่งสินค้าจนถึงสถานประกอบการของผู้ซื้อ คือนับรวมเวลาทั้งหมด ถ้าเวลาการเติมเต็ม
วัสดุคงคลังลดลง จะสามารถลดปริมาณ Safety Stock ลงได้ เนื่องจากสามารถสั่งวัสดุหรือสินค้ามาเพ่ิม
ได้โดยใช้เวลาไม่นาน นอกจากนี้ถ้าเวลาน ามีความแน่นอนหรือมีความแปรปรวนต่ า ก็อาจไม่จ าเป็นที่
จะต้องเก็บ Safety Stock 
 
กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย 

- ปัญหาสินค้าขาด
มือไม่มสีินค้าขายให้

ลูกค้าเพียงพอ 
- สถิติข้อมูลสินค้า

และยอดขาย 
 

- วิเคราะห์ปญัหา 
- จัดกลุ่มสินค้าแบบ 
ABC Analysis 
- พยากรณ์ยอดขายที่
เหมาะสม 

- ท า Safety Stock 

การพยากรณ์ยอดขาย
ท าให้ลดสินค้าขาดมือ 
ก าไรจากการขายจึง
เพิ่มขึ้น 

ร้านมีการบริหาร
จัดการสินค้าเพียงพอ
ต่อความต้องการของ
ลูกค้าท าให้ลูกค้าเกิด
ความพึงพอใจ 

Input Process Output Outcome 
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วิธีการวิจัย  
การวิจัยนี้มีวิธีการวิจัยโดยเริ่มจากผู้วิจัยท าการสัมภาษณ์เชิงลึก (in-depth interview) จาก

ช่าง พนักงาน และเจ้าของร้าน รวมทั้งหมด 12 ราย เพ่ือวิเคราะห์ปัญหาสินค้าขาดมือ จากนั้นผู้วิจัยท า
การแก้ไขปัญหาจากข้อมูลและแนวทางการแก้ไขปัญหาจากการทบทวนวรรณกรรม โดยรวบรวมข้อมูล
สินค้าและยอดขายสินค้าของร้าน จากนั้นน าข้อมูลที่ได้มาจัดแบ่งกลุ่มสินค้าแบบ ABC Analysis และน า
สินค้าที่อยู่ในกลุ่ม A มาพยากรณ์ยอดขายใน 3 วิธี เพ่ือหาค่าพยากรณ์ที่คลาดเคลื่อนน้อยที่สุด จากนั้น
น าค่าที่คาดเคลื่อนน้อยที่สุดหาจ านวน Safety Stock ที่เหมาะสมเพ่ือใช้วางแผนการผลิตต่อไป โดยมี
วิธีการวิจัยดังนี้ 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัย  
สัมภาษณ์ทีมช่างผลิตทองเหลือง ฝ่ายจัดซื้อ และเจ้าของกิจการร้านเซ่งเฮงหลี จ านวน 12 ราย 
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย  
การสัมภาษณ์เชิงลึก (in-depth interview) เพ่ือใช้ในการเก็บข้อมูลปัญหาที่ท าให้เกิดสินค้า

ขาดมือกับทีมช่างที่อยู่ในกระบวนการผลิตทองเหลือง ฝ่ายจัดซื้อ และเจ้าของกิจการร้านเซ่งเฮงหลี 
วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล  
เก็บข้อมูลด้วยตนเอง โดยการลงพ้ืนที่ไปสัมภาษณ์และสอบถามผู้เกี่ยวข้องด้วยตนเองและ

เก็บรวบรวมข้อมูลสินค้าและยอดขายของร้านเซ่งเฮงหลีเดือนมกราคม–ธันวาคม 2563 

การวิเคราะห์ข้อมูล  
จากการเก็บรวบรวมข้อมูลแบบสัมภาษณ์และสอบถามผู้เกี่ยวข้องด้วยตนเองและเก็บ

รวบรวมข้อมูลจากแหล่งข้อมูลร้านเซ่งเฮงหลีแล้วผู้วิจัยน าผลการสัมภาษณ์มาวิเคราะห์ปัญหาและ
แก้ปัญหาด้วยวิธีเทคนิคการพยากรณ์ ใช้วิธีวิเคราะห์เชิงเนื้อหา 

 
ผลการวิจัย  

การวิจัยสามารถแบ่งผลการวิจัยออกเป็น 3 ตอนดั งนี้ 
ตอนที่ 1 วิเคราะห์ปัญหาสินค้าขาดมือจากผลการสัมภาษณ์ 
จากการสัมภาษณ์พบว่าปัญหาสินค้าขาดมือ เกิดจากการผลิตสินค้าทองเหลืองในแต่ละเดือน 

ไม่มีความแน่นอนของจ านวนสินค้าที่ผลิตทางร้านจะผลิตสินค้าในแต่ละเดือนไว้ใน stock 150 ชุด ทุก
ชนิดซึ่งไม่เพียงพอต่อความต้องการของลูกค้า โดยพบว่ามีสินค้าอยู่ 2 ชนิด คือ ขันทองเหลืองทุกไซส์
และเซี่ยนหมากโบราณทุกไซส์จะเกิดปัญหาสินค้าขาดมือในทุก ๆ เดือนไม่เพียงพอต่อความต้องการ
ของลูกค้าอีกท้ัง 2 สินค้า 2 ชนิดนี้ยังเป็นสินค้าที่มีมูลค่าสูงท าให้เสียโอกาสทางการขาย และทางร้าน
ไม่มีการแบ่งกลุ่มสินค้าโดยวิธี ABC Analysis จึงไม่ได้เรียงล าดับความส าคัญของสินค้า และท าให้ไม่
เพ่ิมจ านวนการผลิตสินค้า 2 ชนิดที่ขายดีถึง 50% จากทั้งหมดในร้าน และเนื่องจากทางร้านไม่ได้มี
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การพยากรณ์ยอดการสั่งซื้อในแต่ละเดือนที่เหมาะสมจึงไม่สามารถทราบได้ว่าในแต่ละเดือนจะต้องสั่ง
ผลิตเพ่ิมจ านวนเท่าไรจึงจะเพียงพอต่อความต้องการของลูกค้า โดยสาเหตุนี้จึงท าให้สินค้าขาดมือ 
และเกิดปัญหาสินค้าไม่เพียงพอได้ต่อลูกค้า ซึ่งจากผลการสัมภาษณ์ทั้ง 12 ราย พบว่ามีความคิดเห็น
กับปัญหาที่เกิดขึ้นตรงกันทุกคน ผู้วิจัยจึงได้เสนอแนวทางการแก้ปัญหานี้ด้วยการแบ่งกลุ่มสินค้าขายดี
โดยวิธี ABC Analysis และจากนั้นน าสินค้าที่มีมูลค่าสูงและขายดีในกลุ่ม A มาพยากรณ์เพ่ือหายอด
การสั่งซื้อ สั่งผลิตในรอบเดือนถัดไปเพ่ือให้การท าก าไรและยอดขายที่ดีขึ้นร่วมไปถึงสามารถ
ตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ 

ตอนที่ 2 การจัดล าดับแบ่งกลุ่มสินค้า ABC Analysis 
ตารางท่ี 2 จัดล าดับแบ่งกลุ่มสินค้า ABC Analysis 

กลุ่ม ประเภทสินค้า ยอดขาย/เดือน %ยอดขาย/เดือน รวม 

A ขันทองเหลือง 
เซียนหมากโบราณ 

300,000 
200,000 

30% 
20% 

50% 

B กระทะทองเหลือง 
แจกันดอกไมท้องเหลือง 
เชิงเทียนทองเหลือง 

100,000 
100,000 
100,000 

10% 
10% 
10% 

30% 

C ปิ่นโตทองเหลือง 
กระถางธูป 
พานทองเหลือง 
แก้วทองเหลือง 

50,000 
50,000 
50000 
50,000 

5% 
5% 
5% 
5% 

20% 

 รวม 1,000,000 100% 100% 

 
จากตารางที่ 2 ผู้วิจัยแบ่งกลุ่มสินค้าในร้านทั้งหมดจากจ านวน 9 ชนิด โดยจัดให้สินค้าที่มี

มูลค่าสูงที่สุดจ านวน 2 ชนิด ได้แก่  ขันทองเหลือง และเซียนหมากโบราณ จัดอยู่ในกลุ่มสินค้า A 
สินค้าท่ีมีมูลค่าสูงรองลงมาจ านวน 3 ชนิด ได้แก่ กระทะทองเหลือง แจกันดอกไม้ทองเหลือง และเชิง
เทียนทองเหลือง จัดอยู่ในกลุ่มสินค้า B และสินค้าที่มีมูลค่าน้อยที่สุดจ านวน 4 ชนิด ได้แก่ ปิ่นโต
ทองเหลือง กระถางธูป พานทองเหลือง และแก้วทองเหลือง จัดอยู่ในกลุ่มสินค้า C จากนั้นผู้วิจัยน า
สินค้า 2 ชนิดในกลุ่มสินค้า A ไปวางแผนการพยากรณ์ใน 3 วิธี ประกอบด้วย 1) วิธีค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่
แบบง่าย (Moving Averages: MA) 2) วิธีค่าเฉลี่ยแบบถ่วงน้ าหนัก (Weighted Moving Average: 
WMA) และ 3) วิธีปรับเรียบแบบเอ็กซ์โพเนนเชียลอย่างง่าย (Simple exponential smoothing: 
ES)  ต่อไป 
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ตอนที่ 3 วิเคราะห์ผลด้วยเทคนิควิธีการพยากรณ์ 
ผลการพยากรณ์ผู้วิจัยเก็บรวบรวมข้อมูลยอดขายจริงในเดือน มกราคม – ธันวาคม 2563 

ของสินค้า 2 ชนิดที่อยู่ในกลุ่ม A คือ ขันทองเหลือง และเซียนหมากโบราณ โดยผลการพยากรณ์ทั้ง 3 
วิธี คือ 1) วิธีค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบง่าย (Moving Averages: MA) 2) วิธีค่าเฉลี่ยแบบถ่วงน้ าหนัก 
(Weighted Moving Average: WMA) และ 3) วิธีปรับเรียบแบบเอ็กซ์โพเนนเชียลอย่างง่าย 
(Simple exponential smoothing: ES) มีผลดังตารางที่ 3 และ 4 ดังนี้ 
ตารางท่ี 3 ยอดขายและค่าพยากรณ์ท้ัง 3 วิธี ของสินค้าชนิดขันทองเหลือง 

เดือน/ปี 
2563 

ยอดขายจริง/
ชุด 

ค่าพยากรณ์ 

Moving averages 
Weighted Moving 

Average 
Simple exponential 

smoothing 

มกราคม 255.00 - - 255.00 
กุมภาพันธ ์ 257.00 - - 255.00 
มีนาคม 253.00 - - 256.00 
เมษายน 254.00 255.00 254.67 254.50 
พฤษภาคม 256.00 254.67 254.17 254.25 
มิถุนายน 250.00 254.33 254.83 255.13 
กรกฎาคม 253.00 253.33 252.67 252.56 
สิงหาคม 249.00 253.00 252.50 252.78 
กันยายน 253.00 250.67 250.50 250.89 
ตุลาคม 258.00 251.67 251.67 251.95 
พฤศจิกายน 256.00 253.33 254.83 254.97 
ธันวาคม 250.00 255.67 256.17 255.49 

 
ตารางท่ี 4 ยอดขายและค่าพยากรณ์ท้ัง 3 วิธี ของสินค้าชนิดเชียนหมากโบราณ 

เดือน/ปี 
2563 

ยอดขายจริง/
ชุด 

ค่าพยากรณ์ 

Moving averages 
Weighted Moving 

Average 
Simple exponential 

smoothing 
มกราคม 190.00 - - 190.00 
กุมภาพันธ ์ 186.00 - - 190.00 
มีนาคม 187.00 - - 188.00 
เมษายน 189.00 187.67 187.17 187.50 
พฤษภาคม 195.00 187.33 187.83 188.25 
มิถุนายน 185.00 190.33 191.67 191.63 
กรกฎาคม 192.00 189.67 189.00 188.31 
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ตารางท่ี 4 ยอดขายและค่าพยากรณ์ท้ัง 3 วิธี ของสินค้าชนิดเชียนหมากโบราณ (ต่อ) 

เดือน/ปี 
2563 

ยอดขายจริง/
ชุด 

ค่าพยากรณ์ 

Moving averages 
Weighted Moving 

Average 
Simple exponential 

smoothing 

สิงหาคม 195.00 190.67 190.17 190.16 
กันยายน 189.00 190.67 192.33 192.58 
ตุลาคม 185.00 192.00 191.50 190.79 
พฤศจิกายน 183.00 189.67 188.00 187.89 
ธันวาคม 180.00 185.67 184.67 185.45 

 
จากค่าการพยากรณ์ที่ได้จากการพยากรณ์สินค้าในกลุ่ม A จ านวน 2 ชนิด ผู้วิจัยได้หาค่า

ความแม่นย าของการพยากรณ์ทั้ง 3 วิธี เพ่ือน าผลของการพยากรณ์ที่ดีที่สุดไปวางแผนการผลิตและ
การสต๊อกสินค้าให้เพียงพอต่อความต้องการของลูกค้า โดยพิจารณาจากค่าเฉลี่ยของความเบี่ยงเบน
สมบูรณ์ (MAD) ค่าเฉลี่ยความคลาดเคลื่อนยกก าลังสอง (MSE) และค่าเฉลี่ยเปอร์เซ็นต์ความ
คลาดเคลื่อนสัมบูรณ์ (MAPE) ในช่วงเวลาเดียวกันโดยมีผลการเปรียบเทียบตามตารางที่ 5  

 
ตารางท่ี 5 การเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยความเบี่ยงเบนสมบูรณ์ (MAD) ค่าเฉลี่ยความคลาดเคลื่อนก าลัง 

สอง (MSE) และค่าเฉลี่ยเปอร์เซ็นต์ความคลาดเคลื่อนสัมบูรณ์ (MAPE) จากการพยากรณ์
ทั้ง 3 วิธี ของสินค้า 2 ชนิด 

สินค้า เทคนิคการพยากรณ์ MAD MSE MAPE 

ขันทองเหลือง Moving Averages: MA 3.11 13.60 1.23% 
Weighted Moving Average: WMA 3.04 13.92 1.20% 
Simple exponential smoothing: ES 2.61 10.78 1.03% 

เชียนหมากโบราณ Moving Averages: MA 4.67 26.84 2.49% 
Weighted Moving Average: WMA 4.78 25.74 2.54% 
Simple exponential smoothing: ES 4.01 20.48 2.14% 

 
จากตารางที่ 5 พบว่าค่า MAD, MSE และ MAPE ของเทคนิคการพยากรณ์ ทั้ง 3 วิธี วิธีปรับ

เรียบแบบเอ็กซ์โพเนนเชียลอย่างง่าย (Simple exponential smoothing: ES) มีค่าต่ าสุด โดย 
สินค้าชนิดขันทองเหลือง เท่ากับ 2.61, 10.78, 1.03% และ เขียนหมากโบราณ เท่ากับ 4.01, 20.48, 
2.14% แสดงว่าข้อมูลยอดขายในการพยากรณ์ด้วยวิธีปรับเรียบแบบเอ็กซ์โพเน้นเชียลอย่างง่าย 
(Simple exponential smoothing: ES) เหมาะสมที่สุด เพราะให้ค่า MAD, MSE และ MAPE 
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ต่ าสุด ซึ่งสามารถแสดงกราฟการเปรียบเทียบเพ่ือให้เห็นความแตกต่างระหว่างยอดขายจริงกับการ
ยอดการพยากรณ์ได้ตามกราฟที่ 2 และ 3 

 
ภาพที่ 2 การเปรียบเทียบการพยากรณ์สินค้าขันทองเหลือง  

ด้วยวิธีปรับเรียบแบบเอ็กซ์โพเน้นเชียลอย่างง่าย (Simple exponential smoothing: ES) 

 
ภาพที่ 3 การเปรียบเทียบการพยากรณ์สินค้าเชียนหมากโบราณ  

ด้วยวิธีปรับเรียบแบบเอ็กซ์โพเน้นเชียลอย่างง่าย (Simple exponential smoothing: ES) 
 
เมื่อผู้วิจัยได้ค่าพยากรณ์ที่เหมาะสมจากวิธีปรับเรียบแบบเอ็กซ์โพเนนเชียลอย่างง่าย 

(Simple exponential smoothing: ES) ของสินค้าขันทองเหลือง และสินค้าเชียนหมากโบราณแล้ว 
ผู้วิจัยได้เลือกค่าพยากรณ์ท่ีสูงที่สุดของสินค้าท้ัง 2 ชนิด เพ่ือเพ่ิมปริมาณสินค้า Safety Stock จ านวน 
5% เพื่อป้องกันปริมาณสั่งซื้อที่ไม่แน่นอนของลูกค้าที่อาจจะเกิดขึ้นได้ ดังนี้ 

สินค้าขันทองเหลือง ค่าพยากรณ์ท่ีมากที่สุด คือ 256 ชุด ซึ่งสามารถค านวณได้ดังนี้ 
จ านวนสินค้าที่ต้องการ = จ านวนสินค้า + (จ านวนสนิค้า x Safety Stock 5%) 

 =  256 + (256x5%) 
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 =  268.8 ชุด 
จากการพยากรณ์โดยวิธีปรับเรียบแบบเอ็กซ์โพเนนเชียลอย่างง่าย (Simple exponential 

smoothing: ES) ท าให้ได้ค่าปริมาณสั่งซื้อสินค้าขันทองเหลืองที่เหมาะสมส าหรับงานวิจัยนี้จ านวน 
268.8 ชุด 

สินค้าเชียนหมากโบราณ ค่าพยากรณ์ท่ีมากที่สุด คือ 256 ชุด ซึ่งสามารถค านวณได้ดังนี้ 
จ านวนสินค้าที่ต้องการ = จ านวนสินค้า + (จ านวนสนิค้า x Safety Stock 5%) 

 =  192.58 + (192.58x5%) 
 =  202.21 ชุด 
จากการพยากรณ์โดยวิธีปรับเรียบแบบเอ็กซ์โพเน้นเชียลอย่างง่าย (Simple exponential 

smoothing: ES) ท าให้ได้ค่าปริมาณสั่งซื้อสินค้าเชียนหมากโบราณที่เหมาะสมส าหรับงานวิจัยนี้
จ านวน 202.21 ชุด 

จากนั้นผู้วิจัยน าค่าที่ได้จากการพยากรณ์ด้วยวิธีปรับเรียบแบบเอ็กซ์โพเน้นเชียลอย่างง่าย 
(Simple exponential smoothing: ES) ไปวางแผนการผลิตสินค้าและการสต๊อกสินค้าเพ่ือรองรับ
การให้บริการลูกค้าและป้องกันปัญหาสินค้าขาดมือได้ โดยผู้วิจัยได้เปรียบเทียบก่อนและหลังการ
พยากรณ์ของจ านวนสินค้าที่ขาดมือ และการรอคอยสินค้าของลูกค้า โดยเก็บข้อมูลในช่วง 3 เดือน 
ก่อนการพยากรณ์คือเดือน ตุลาคม-พฤศจิกายน 2563 เปรียบเทียบกับช่วง 3 เดือนที่มีการพยากรณ์
คือเดือน เมษายน-มิถุนายน 2564 ดังนี้ 
ตารางท่ี 6 ผลการปรับปรุงก่อน-หลังการพยากรณ์ 

ขั้นตอน ก่อนการพยากรณ์ หลังการพยากรณ์ 
เวลาในการรอคอยสินค้า 7 วัน/ต่อสินค้าที่ผลิตไม่ทัน ไม่มีการรอคอย 
ลูกค้าไม่ได้รับของตามจ านวน เฉลี่ย 5 ราย/ต่อเดือน ไม่มีลูกคา้ที่ไม่ได้รับของตามจ านวน 
 

จากตารางที่ 6 พบว่าร้านเซ่งเฮงหลีก่อนการพยากรณ์ยอดขายท าให้ลูกค้าเกิดการรอคอย
สินค้า 7 วัน/ต่อสินค้าที่ผลิตไม่ทัน และลูกค้าไม่ได้รับสินค้าตามจ านวนเฉลี่ย 5 ราย/ต่อเดือน แต่
หลังจากมีการพยากรณ์ยอดขายพบว่าลูกค้าไม่มีการรอคอยสินค้าที่เกิดจากสินค้าผลิตไม่ทัน และ
ลูกค้าได้รับของตามจ านวนครบทุกราย 
 
สรุปผลการวิจัย  

ผู้วิจัยสามารถสรุปผลการวิจัยตามวัตถุประสงค์ได้ดังนี้  
1. ปัญหาสินค้าขาดมือเกิดจากการผลิตสินค้าทองเหลืองในแต่ละเดือนไม่มีความแน่นอนของ

จ านวนสินค้าที่ผลิต ซึ่งส่งผลให้ไม่เพียงพอต่อความต้องการของลูกค้า โดยพบว่ามีสินค้าอยู่ 2 ชนิด 
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คือ ขันทองเหลืองทุกไซส์และเซี่ยนหมากโบราณทุกไซส์จะเกิดปัญหาสินค้าขาดมือในทุก ๆ เดือน อีก
ทั้งสินค้า 2 ชนิดนี้ยังเป็นสินค้าที่มีมูลค่าสูงท าให้เสียโอกาสทางการขาย และทางร้านไม่มีการแบ่งกลุ่ม
สินค้าโดยวิธี ABC Analysis เพ่ือควบคุมการผลิตสินค้าและการดูแลจึงไม่ได้เรียงล าดับความส าคัญ
ของสินค้า และปัญหาที่เป็นปัจจัยส าคัญอีกประการคือทางร้านไม่มีการพยากรณ์ยอดการสั่งซื้อในแต่
ละเดือนที่เหมาะสมจึงไม่สามารถทราบได้ว่าในแต่ละเดือนจะต้องสั่งผลิตเพ่ิมจ านวนเท่าไรจึงจะ
เพียงพอต่อความต้องการของลูกค้า โดยสาเหตุนี้จึงท าให้สินค้าขาดมือ และเกิดปัญหาสินค้าไม่
เพียงพอต่อลูกค้า 

2. การแก้ปัญหาสินค้าขาดมือด้วยเทคนิควิธีการพยากรณ์ที่เหมาะสม พบว่า  ผู้วิจัยแก้ไข
ปัญหาโดยการจัดล าดับความส าคัญของสินค้าโดยการแบ่งกลุ่มสินค้า ABC Analysis ก่อน เพ่ือให้
ทราบสินค้าที่อยู่ในร้านทั้งหมดจากจ านวน 9 ชนิด และทราบมูลค่าสินค้า โดยสินค้าที่มีมูลค่าสูงที่สุด 
ได้แก่ ขันทองเหลือง และเซียนหมากโบราณ จัดอยู่ในกลุ่มสินค้า A สินค้าที่มีมูลค่าสูงรองลงมา ได้แก่ 
กระทะทองเหลือง แจกันดอกไม้ทองเหลือง และเชิงเทียนทองเหลือง จัดอยู่ในกลุ่มสินค้า B และ
สินค้าท่ีมีมูลค่าน้อยที่สุด ได้แก่ ปิ่นโตทองเหลือง กระถางธูป พานทองเหลือง และแก้วทองเหลือง จัด
อยู่ในกลุ่มสินค้า C จากนั้นผู้วิจัยน าสินค้า 2 ชนิดในกลุ่มสินค้า A ไปวางแผนการพยากรณ์ใน 3 วิธี 
ประกอบด้วย 1) วิธีค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบง่าย (Moving Averages: MA) 2) วิธีค่าเฉลี่ยแบบถ่วง
น้ าหนัก (Weighted Moving Average: WMA) และ 3) วิธีปรับเรียบแบบเอ็กซ์โพเน้นเชียลอย่างง่าย 
(Simple exponential smoothing: ES) โดยพบว่าวิธีปรับเรียบแบบเอ็กซ์โพเน้นเชียลอย่างง่าย 
(Simple exponential smoothing: ES) มีค่าต่ าสุด ซึ่งพบว่า ค่า MAD, MSE และ MAPE ของ
สินค้าชนิดขันทองเหลือง เท่ากับ 2.61, 10.78, 1.03% และเขียนหมากโบราณ เท่ากับ 4.01, 20.48, 
2.14% จากนั้นเลือกค่าพยากรณ์ท่ีสูงที่สุดของสินค้าทั้ง 2 ชนิด เพ่ือเพ่ิมปริมาณสินค้า Safety Stock 
จ านวน 5% พบว่าปริมาณสั่งซื้อสินค้าขันทองเหลืองที่เหมาะสมส าหรับงานวิจัยนี้จ านวน 268.8 ชุด 
และสินค้าเชียนหมากโบราณ จ านวน 202.21 ชุด หลังจากได้ค่าพยากรณ์ที่เหมาะสมแล้วผู้วิจัยได้น า
ค่าการพยากรณ์ไปวางแผนการผลิตสินค้าและการสต๊อกสินค้าเพ่ือรองรับการให้บริกา รลูกค้าและ
ป้องกันปัญหาสินค้าขาดมือ จากการน าค่าพยากรณ์ไปใช้ท าให้ลูกค้าเกิดการรอคอยสินค้า 7 วัน/ต่อ
สินค้าที่ผลิตไม่ทัน และลูกค้าไม่ได้รับสินค้าตามจ านวนเฉลี่ย 5 รายต่อเดือน แต่หลังจากมีการ
พยากรณ์ยอดขายพบว่าลูกค้าไม่มีการรอคอยสินค้าที่เกิดจากสินค้าผลิตไม่ทัน และลูกค้าได้รับของ
ตามจ านวนครบทุกราย 

 
อภิปรายผล  

ปัญหาสินค้าขาดมือเกิดจากการผลิตสินค้าทองเหลืองในแต่ละเดือนไม่มีความแน่นอนของ
จ านวนสินค้าที่ผลิต ท าให้ไม่มีสินค้าเพียงพอต่อความต้องการของลูกค้า และพบว่ามีสินค้าอยู่ 2 ชนิด 
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คือ ขันทองเหลืองทุกไซส์ และเซี่ยนหมากโบราณ จะเกิดปัญหาสินค้าขาดมือในทุก ๆ เดือน จึง
แก้ปัญหาสินค้าขาดมือด้วยเทคนิควิธีการพยากรณ์ท่ีเหมาะสม ซึ่งแก้ไขปัญหาขั้นแรกโดยการจัดล าดับ
ความส าคัญของสินค้าโดยการแบ่งกลุ่มสินค้า ABC Analysis ก่อน เพ่ือให้ทราบสินค้าที่อยู่ในร้าน
ทั้งหมดและทราบมูลค่าสินค้า แล้วจึงน าผลการแบ่งกลุ่มสินค้าที่มีมูลค่าสูงสุดไปท าการพยากรณ์ ซึ่ง
สอดคล้องกับงานวิจัยของ (Kumar,1996) ที่กล่าวว่าการจัดแบ่งสินค้าเป็นกลุ่มจะช่วยให้สามารถดูแล
สินค้าได้ง่าย นอกจากนี้ยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ (Murphy J, Yemen S., 1986) ที่กล่าวว่าการ
แบ่งสินค้าเป็นหมวดหมู่จะลดค่าใช้จ่ายในการบริหารคลังสินค้าได้ และท าให้การบริหารจัดการสินค้ามี
ประสิทธิภาพ โดยสินค้าที่มีมูลค่าสูงที่สุดจัดอยู่ในกลุ่มสินค้า A น าไปวางแผนการพยากรณ์ใน 3 วิธี 
และพบว่าวิธีปรับเรียบแบบเอ็กซ์โพเนนเชียลอย่างง่าย (Simple exponential smoothing: ES) มี
ค่าความคลาดเคลื่อนต่ าสุด ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ (จารุเดช โตจ าศิลป์ และสิทธิพร พิมพ์สกุล , 
2561) ที่ได้ท าการวิจัยโดยใช้วิธีปรับเรียบแบบเอ็กซ์โพเนนเชียลในหลายวิธีพบว่ามีความคลาดเคลื่อน
น้อยที่สุด และยังสอดคล้องกับ (C.L.Karmaker et al., 2017) ใช้วิธีปรับเรียบแบบเอ็กซ์โปเนนเชียลแบบ
ง่าย ในการพยากรณ์ความต้องการสินค้าเส้นใยปอกระเจา ที่ได้ค่าการพยากรณ์ที่คลาดเคลื่อนน้อย 
จากนั้นน าค่าพยากรณ์ที่สูงที่สุดของสินค้ากลุ่ม A เพ่ิมปริมาณสินค้า Safety Stock จ านวน 5% ซึ่ง
การเพ่ิม Safety Stock จะสามารถลดสินค้าขาดมือได้ ลูกค้าไม่มีการรอคอยสินค้าที่เกิดจากสินค้า
ผลิตไม่ทัน และลูกค้าได้รับของตามจ านวนครบทุกราย ซึ่งสามารถสรุปได้ว่าการจัดสินค้าแบบ ABC 
Analysis และน าสินค้าที่มีมูลค่ายอดขายสูงสุดมาพยากรณ์ยอดขายด้วยวิธีที่มีความแม่นย าและเพ่ิม  
Safety Stock จะสามารถลดปัญหาสินค้าขาดมือได้ และท าให้ร้านเซ่งเฮงหลีมีการบริหารจัดการ
สินค้าเพียงพอต่อความต้องการของลูกค้าท าให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจ 

 
ข้อเสนอแนะ  

ข้อเสนอแนะจากการวิจัย 
งานวิจัยนี้สามารถเป็นแนวทางในการวางแผนการผลิตสินค้า หรือการสต๊อกสินค้าให้กับ

สถานประกอบการ ร้านค้าทั่วไป จากการพยากรณ์ยอดขายเพื่อแก้ปัญหาสินค้าขาดมือได้ 
ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 
1. ควรศึกษาเทคนิควิธีการพยากรณ์ด้วยวิธีอ่ืนเปรียบเทียบเพ่ือหาความคลาดเคลื่อนให้น้อย

ที่สุด 
2. ควรศึกษาการจัดการโลจิสติกส์ในกิจกรรมต่าง ๆ เช่น การลดขั้นตอนที่ไม่ก่อให้เกิดมูลค่า 

การลดขั้นตอนและระยะเวลาในการท างาน ซึ่งจะสามารถน าผลมาใช้ประกอบการตัดสิ่งไม่จ าเป็นออก
และท าให้สถานประกอบการมีเวลาในการผลิตสินค้าเพียงพอต่อความต้องการของลูกค้า ซึ่งจะช่วยลด
ปัญหาสินค้าขาดมือได้ 
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แนวทางในการลดต้นทุนค่าขนส่งเมล็ดกาแฟ กรณีศึกษาบริษัท เอ็นแอลคอฟฟ่ี  
The Ways to Reduce the Cost of Coffee Bean Transportation  
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บทคัดย่อ 

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาปัญหาและแนวทางในการลดต้นทุนค่าขนส่งเมล็ดกาแฟและ
เพ่ิมประสิทธิภาพในการขนส่งเมล็ดกาแฟโดยวิธีการขนส่งแบบ Milk Runs วิธีการศึกษาข้อมูล และวิธี
รวบรวมข้อมูลเป็นการวิเคราะห์เชิงคุณภาพ โดยใช้การสัมภาษณ์ มีกลุ่มตัวอย่างคือ พนักงานบริษัท เอ็น 
แอล คอฟฟ่ี เทรดดิ้ง จ ากัด ต าบลตลาดขวัญ อ าเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี จ านวน 20 คน 

ผลการวิจัย พบว่า ปัญหาและแนวทางในการลดต้นทุนค่าขนส่งเมล็ดกาแฟและเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการด าเนินงานด้านการขนส่ง กรณีศึกษาบริษัท เอ็นแอลคอฟฟ่ี เทรดดิ้ง จ ากัด ต าบล
ตลาดขวัญ อ าเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี ด้วยการสัมภาษณ์จากพนักงาน ส่วนใหญ่พบว่าปัญหาที่เกิดคือ
ยานพาหนะในการจัดส่งไม่เพียงพอต่อการขนส่งเมล็ดกาแฟ การขนส่งที่บริษัทใช้อยู่ตอนนี้เป็นการขนส่ง
แบบ Backhaul หรือ การขนส่งแบบเที่ยวเปล่า จึงท าให้ซึ่งส่งผลต่อต้นทุนค่าขนส่งที่สูงขึ้น และเกิดการ
สูญเปล่าจึงท าให้ลูกค้าไม่พอใจและการรอรับสินค้านาน ผู้วิจัยน าแนวคิด Milk Run มาประยุกต์ใช้ใน
การจัดส่งสินค้า 4 วันต่อสัปดาห์ คือ จันทร์ พุธ ศุกร์และเสาร์ (วันอาทิตย์บริษัท เอ็น แอล คอฟฟ่ี เทรด
ดิ้ง จ ากัดหยุดท าการ) โดยวันอังคาร พฤหัสบดี จะเป็นวันที่เปิดรับออเดอร์ โดยจะมีออ เดอร์หลักคือ
ลูกค้าประจ าที่จะสั่งสินค้าทุกอาทิตย์และมีลูกค้ารายย่อย จะมีการขนส่งสินค้าจากบริษัทไปยังลูกค้าแต่
ละราย โดยเน้นลูกค้าประจ าเป็นหลัก จัดเส้นทางโดยการจับคู่ลูกค้าหลักกับลูกค้ารายย่อยในการจัดส่ง
สินค้า เส้นทางที่ไปทางเดียวกันน าส่งด้วยกัน พ้ืนที่ใกล้กันน าส่งพร้อมกัน ท าให้สามารถลดรอบการขนส่ง 
จากการขนส่งสินค้าให้ลูกค้า 1 คน และตีรถกลับบริษัท เป็นการส่งสินค้าให้กับลูกค้าได้หลายคนภายใน 
1 เที่ยวการขนส่ง ท าให้ต้นทุนค่าขนส่งลดลงจากเดิม 585,400 บาท เมื่อท าแนวคิดมิลค์รัน (Milk Run) 
เหลือเพียง 309,000 บาท คิดเป็นอัตราต้นทุนค่าใช้จ่ายลดลง 47.2% 

 
ค าส าคัญ: การลดต้นทุนค่าขนส่ง การขนส่ง แนวคิดมิลค์รัน 
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Abstract 
The Research on ways to reduce shipping costs for coffee beans Company 

Case Study NL Coffee Trading Co., Ltd. Talat Khwan Subdistrict, Mueang District, 
Nonthaburi Province The objectives of this study were to study problems in coffee 
bean transportation and to study ways to reduce the cost of coffee bean 
transportation. data study method and the data collection method Is a qualitative 
analysis. using an interview There was a sample group. 20 employees of NL Coffee 
Trading Company Limited, Talat Khwan Subdistrict, Mueang District, Nonthaburi 
Province. 

The results of the research revealed that the method for reducing the cost of 
coffee bean transportation costs Company Case Study NL Coffee Trading Co., Ltd. 
Talat Khwan Subdistrict, Mueang District, Nonthaburi Province with interviews from 
employees Most found that the problem was the delivery vehicles were insufficient 
to transport the coffee beans. The transportation that the company currently uses is 
backhaul transport or empty travel transport. The resulting in higher shipping costs. 
and wasted, resulting in dissatisfaction with customers and long waiting time to 
receive the product The researcher applied the concept of Milk Run to the delivery 
of goods 4 days a week, Monday, Wednesday, Friday and Saturday. (Sunday, NL 
Coffee Trading Co., Ltd. is closed) by Tuesday, Thursday will be the day to accept 
orders. The main orders are regular customers who will order products every week 
and have small customers. The goods will be transported from the company to each 
customer. by focusing on regular customers as the main Organize routes by matching 
key customers with retail customers in shipping deliveries. paths that go in the same 
direction lead together Areas close to each other deliver at the same time. making it 
possible to reduce the transportation cycle from transporting goods to 1 customer 
and returning the car to the company It is the delivery of products to many 
customers within 1 transportation trip. reduce the cost of transportation Make the 
original cost of expenses from 585,400 baht when the Milk Run concept is made to 
309,000 baht, which is a 47.2% reduction in cost.  
 
Keywords: cost reduction, transportation, Milk Runs  
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ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
การขนส่ง (Transportation) เป็นอุปสงค์ต่อเนื่อง (Derived Demand) ของธุรกิจการค้า

เมื่อมีความต้องการสินค้าเกิดขึ้น ท าให้เกิดการค้าขายแลกเปลี่ยนซึ่งกันและกันระหว่างผู้ซื้อและผู้ขาย 
การขนส่งจึงเข้ามาช่วยสนับสนุนการค้าให้สามารถส่งสินค้าจากสถานที่หนึ่งไปยังอีกสถานที่หนึ่ง เมื่อมี
การค้าเกิดขึ้นย่อมมีการขนส่งตามมาเป็นอุปสงค์ต่อเนื่องกัน หากแนวโน้มธุรกิจการค้าในตลาดเพ่ิม
สูงขึ้น (จิตรานุช รักสัจจา, 2560) การขนส่งย่อมทวีความส าคัญมากตามไปด้วย ซึ่งในปัจจุบัน
วิวัฒนาการของการค้าขายเป็นรูปแบบเสรีมากยิ่งขึ้น แต่ละประเทศสามารถติดต่อซื้อขายสินค้ากันได้
อย่างอิสระเสรี ซึ่งท าให้เกิดการแข่งขันทางการค้ามากยิ่งขึ้น ธุรกิจการค้าจึงมีความส าคัญต่อเศรษฐกิจ
ของประเทศ ทั้งการน าเข้าและการส่งออก นอกจากนี้การขนส่งยังต้องค านึงถึงการตอบสนองความ
ต้องการของลูกค้าโดยจะต้องขนส่งให้ถูกที่และถูกเวลา ทันต่อความต้องการ โดยเครื่องมือที่ช่วย
ตอบสนองได้รวดเร็วคือการขนส่งที่มีประสิทธิภาพและเน้นให้มีการใช้งานการขนส่งให้เกิดประโยชน์
สูงสุด บริษัท เอ็น แอล คอฟฟ่ี เทรดดิ้ง จ ากัดมีรูปแบบการขนส่งแบบ Backhaul หรือการขนส่งแบบ
เที่ยวเปล่าซึ่งส่งผลต่อต้นทุนค่าขนส่งที่สูงขึ้น และเกิดการสูญเปล่าในการขนส่งของบริษัท เพราะการ
ขนส่งที่บริษัทใช้อยู่ในปัจจุบันนั้นไม่พอดีต่อต้นทุนที่เสียไป การขนส่งเที่ยวเปล่าเป็นการขนส่งรูปแบบ
การน าสินค้าส่งจากที่หนึ่งไปอีกที่หนึ่ง หลังจากท าการขนส่งที่ลูกค้ารายแรกแล้วนั้น ต้องตีรถเปล่า
กลับมาที่บริษัท และน าสินค้าเที่ยวต่อไปส่งพร้อมกับการตีรถเที่ยวเปล่ากลับมา  โดยการขนส่งสินค้านี้
ท าให้ต้องแบกรับต้นทุนการขนส่ง 2 เที่ยว แต่สามารถได้รายได้ค่าขนส่งเพียงเที่ยวเดียวแล้วยังส่งผล
กระทบต่อการด าเนินงานต่าง ๆ ประสิทธิภาพในการลดต้นทุนการขนส่งเมล็ดกาแฟยังลดลง ส่วน
ต้นทุนการขนส่งเมล็ดกาแฟในแต่ละเท่ียวยังคงเพ่ิมข้ึนอีกด้วย 

ดังนั้นผู้วิจัยจึงได้วิเคราะห์เพ่ือหาปัญหาและแนวทางแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นภายในบริษัท เอ็น 
แอล คอฟฟ่ี เทรดดิ้ง จ ากัด โดยใช้วิธีการจัดการขนส่งแบบ Milk run แทนที่การขนส่งเที่ยวเปล่าโดย
การขนส่งจากท่ีหนึ่งไปยังอีกท่ีหนึ่ง เมื่อน าสินค้าไปส่งยังลูกค้าแล้วต้องตีรถเที่ยวเปล่ากลับมา  จึงควร
น าการจัดการการขนส่งแบบ Milk Run มาควบคุมการขนส่งให้มีประสิทธิภาพในการขนส่งเพ่ิมขึ้น 
และเลี่ยงปัญหาการขนส่งแบบเที่ยวเปล่า 
 
วัตถุประสงค์การวิจัย 

1. เพ่ือศึกษาปัญหาและแนวทางในการลดต้นทุนค่าขนส่งเมล็ดกาแฟ 
2. เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการด าเนินงานด้านการขนส่งเมล็ดกาแฟ 
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แนวคิด ทฤษฎี งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง และกรอบแนวคิดในการวิจัย 
ทฤษฎีการขนส่งแบบ Milk Run  

  
 
 
 
 
 
  
 
 

ภาพที่ 1 ทฤษฎีการขนส่งแบบ Milk Run 
 

มิลค์รัน (Milk Run) มีแนวคิดมาจากการส่งนมสดจากฟาร์มไปตามบ้านโดยจะจัดส่งไปตามบ้าน
ที่หน้าบ้านมีขวดนมเปล่ามาวางรอไว้ ทางฟาร์มจะเก็บขวดเปล่าแล้วน านมขวดใหม่วางแทนเท่าจ านวน
เดิม ท าแบบนี้ไปเรื่อย ๆ กับบ้านทุกหลังในทุก ๆ เช้า และเมื่อโลกเราก้าวเข้าสู่ยุคอุตสาหกรรมก็ได้มีการ
ประยุกต์วิธีการดังกล่าวมาใช้ส าหรับขนส่งวัตถุดิบเพ่ือสนับสนุนการผลิตในทันเวลาโดยไม่ต้องเสีย
ค่าใช้จ่ายในการเก็บสต็อกหรือไม่ท าให้สายการผลิตวางงาน โดยการผลิตแบบทันเวลาในที่นี้เรารู้จักกันดี
ในชื่อ Just in Time ที่อุตสาหกรรมชั้นน ายึดเป็นหลักปฏิบัติมาอย่างยาวนาน มิลค์รันเป็นรูปแบบการ
จัดการการขนส่งที่ท าการสั่งซื้อวัตถุดิบหรือชิ้นส่วนเพ่ือน าไปใช้ท าการผลิตเพ่ือลดปริมาณสินค้าคงคลัง 
โดยการรับของจาก Supplier ทุกรายในเส้นทางที่ก าหนดไว้แล้ว จากนั้นเดินทางกลับมายังโรงงานผลิต 
โดยลักษณะการขนส่งจะเป็นวงรอบ และต้องตรงเวลาพอดี ดังนั้นการวางแผนเส้นทาง ศักยภาพของ
รถบรรทุกและคนขับ ย่อมเป็นสิ่งส าคัญมาก อีกทั้งการออกแบบบรรจุภัณฑ์ที่เหมาะสมและสามารถวาง
ได้พอดีกับพ้ืนที่รถบรรทุกก็จะช่วยให้สามารถสร้างความคุ้มค่าให้ผู้ ประกอบการได้ยิ่งขึ้น (วิโรจนะ 
ตันติพทาโร, 2557) 

งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
อัครพล  ชุนหเกียรติ์สกุล (2559) ได้ศึกษาการลดต้นทุนการขนส่งของบริษัทขนส่ง 

กรณีศึกษาศูนย์กระจายสินค้าจังหวัดเพชรบุรี โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาอุตสาหกรรมและหา
แนวทางลดต้นทุนการขนส่งสินค้า พร้อมทั้งสร้างเครื่องมือที่ช่วยในการตัดสินใจเลือกเส้นทางการ
ขนส่งที่ท าให้ต้นทุนต่ าที่สุด จากการศึกษาพบว่า การทดลองด้วยการใช้โปรแกรมค้นหา 
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เส้นทางในการขนส่งจริงเมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2559 การใช้โปรแกรมในการตัดสินใจเลือกเส้นทาง
และพาหนะจะสามารถลดระยะทางการขนส่งได้ ซึ่งส่งผลโดยตรงต่อต้นทุนการขนส่ง และจากการ
ทดลองใช้กับรถบรรทุกขาเข้า 1 คัน สามารถลดต้นทุนแปรผันในการขนส่งได้ 23.08% ซึ่งหาก
น าไปใช้ในอนาคตจะสามารถลดต้นทุนและท าให้องค์กรสามารถแข่งขันได้ในระยะยาว 

พลลภัตม์ นาฎณศร (2560) ได้ศึกษาการลดต้นทุนการขนส่งโดยการศึกษาประยุกต์ใช้การ
ขนส่งแบบมิลค์รัน (Milk Run) โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาการลดต้นทุนและเพ่ิมประสิทธิภาพการ
ขนส่งสินค้า  การศึกษาพบว่าการลดต้นทุนที่จะกล่าวถึงในงานวิจัยชิ้นนี้จะมุ่งเน้น ไปที่การน าชิ้นส่วน
ยานยนต์จากผู้ผลิตชิ้นส่วน (Suppliers) ภายในประเทศมายังโรงงานประกอบโดยน าเอาหลักการของ
เทคนิคมิลค์รัน (Milk Run) มาประยุกต์ใช้โดยจะก าหนดพ้ืนที่ที่จะท าการศึกษาและเลือกผู้ผลิต
ชิ้นส่วน (Suppliers) ที่อยู่ใกล้เคียงกัน ภายในพ้ืนที่ศึกษาที่ก าหนดเพ่ือท าให้เกิดอรรถประโยชน์สูงสุด
ในการบรรทุก 
 
กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
วิธีการวิจัย 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในงานวิจัย 
ประชากรในการวิจัยนี้คือพนักงานบริษัท เอ็นแอลคอฟฟ่ี เทรดดิ้ง จ ากัด ต าบลตลาดขวัญ 

อ าเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี จ านวน 80 คน (บริษัท เอ็นแอลคอฟฟ่ี เทรดดิ้ง จ ากัด ต าบลตลาดขวัญ 
อ าเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี) 

กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในงานวิจัย ได้แก่ พนักงานบริษัท เอ็นแอลคอฟฟ่ี เทรดดิ้ง จ ากัด ต าบล
ตลาดขวัญ อ าเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี จ านวน 20 คน เป็นการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจงเพราะ
ต้องอาศัยความรู้ ความช านาญและประสบการณ์ เพ่ือให้ตรงตามวัตถุประสงค์ของงานวิจัย 
 
 

ทฤษฎีการขนส่งแบบ Milk Run 

1) เพศ  2) อายุ  3) ต าแหน่งงาน 

4) ขนาดสถานประกอบการ 5) ประสบการณ์ใน

การท างาน ปัญหาและแนวทางในการ
ลดต้นทุนค่าขนส่งเมล็ด

กาแฟ 
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เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสัมภาษณ์ 
แบบสอบถามที่น ามาใช้ในการวิจัย แบ่งเป็น 2 ตอน ดังนี้ 
ตอนที่ 1 แบบสัมภาษณ์ข้อมูลทั่วไปของผู้ประกอบการและผู้ขนส่ง 
ตอนที่ 2 แบบสัมภาษณ์ปัญหาที่เกิดข้ึนจากการขนส่งเมล็ดกาแฟ 

  
การเก็บรวบรวมข้อมูล 
เก็บข้อมูลด้วยตนเอง โดยลงพ้ืนที่ไปสัมภาษณ์และสอบถามกับผู้เกี่ ยวข้องด้วยตัวเองและ

รวบรวมข้อมูลที่บริษัทเอ็นแอลคอฟฟ่ี เทรดดิ้ง จ ากัด ต าบลตลาดขวัญ อ าเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 
การวิเคราะห์ข้อมูล 
วิเคราะห์เชิงเนื้อหาที่ได้จากการสัมภาษณ์ โดยใช้การวิเคราะห์เนื้อหาในลักษณะจากเอกสาร 

สิ่งพิมพ์ค าพูด โดยมีขั้นตอนดังนี้ 
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1. พิจารณาจากการไปสัมภาษณ์พนักงานบริษัทเอ็นแอลคอฟฟ่ี เทรดดิ้ง จ ากัด ต าบลตลาด
ขวัญ อ าเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี ว่ามีความคิดเห็นและปัญหาอย่างไร 

2. ท าความเข้าใจกับข้อมูลที่ได้ไปสัมภาษณ์และท าการวิเคราะห์ เพ่ือให้สอดคล้องเป็นไป
ตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย 

3. เขียนสรุปรายงานผลการวิเคราะห์เชิงคุณภาพ  
 
ผลการวิจัย 

การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเรื่องแนวทางในการลดต้นทุนค่าขนส่งเมล็ดกาแฟ กรณีศึกษา
บริษัท เอ็นแอลคอฟฟ่ี เทรดดิ้ง จ ากัด ต าบลตลาดขวัญ อ าเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี เป็นการวิจัยเชิง
พรณนาในรูปแบบของการวิจัยเชิงคุณภาพ ซึ่งผู้วิจัยได้วิเคราะห์ข้อมูลจากการแบบสัมภาษณ์และ
รวบรวมข้อมูลด้วยตนเอง การน าเสนอในบทนี้เป็นการแสดงผลการด าเนินงานด้านการขนส่งที่ล่าช้า 
ส่งผลต่อลูกค้าประจ าของบริษัทและไม่มีการจัดการตารางการขนส่งให้กับลูกค้าต่างๆ ทางบริษัทได้ท า
การขนส่งในรูปแบบเที่ยวเปล่า โดยทางบริษัทจะท าการขนส่งตามที่อยู่ของลูกค้าประจ าเป้นหลัก แต่
ในที่นี้ทางบริษัทก็ท าการขนส่งให้กับลูกค้ารายย่อยและลูกค้าใหม่ด้วย ส่งผลให้เกิดการล้าช้า เพราะที่
อยู่ของลูกค้าบางรายนั้นอยู่คนละต าแหน่งกับที่อยู่ของลุกค้าประจ า ทางบริษัทไม่ได้มีการจัดตาราง
การขนส่งที่แน่นอน ทั้งเส้นทางและเวลา ดังนั้นผู้วิจัยจึงใช้กระบวนการ Milk Run โดยการจัดตาราง
การวิ่งรถให้กับบริษัทเพ่ือนลดระยะเวลาในการที่จะวิ่งรถไปส่งของในที่อยู่ต่าง และท าการวางแผน
เส้นทางให้สามารถขนส่งได้ทั้งขาไปแล้วขากลับ เพ่ือไม่ให้เกิดการตีรถเปล่ามายังบริษัท พร้อมกับยัง
ช่วยลดเวลาที่จะต้องเสียเปล่าไปด้วย 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 4 การวิเคราะห์สาเหตุของปัญหาด้วยแผนผังก้างปลา 
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จากการวิเคราะห์เพ่ือหาสาเหตุของปัญหาโดยการใช้แผนผังก้างปลา ท าให้ผู้วิจัยได้เห็นถึง
ปัญหาในองค์กรว่ามีปัญหาด้านใดบ้าง เช่นการไม่จัดตารางงานให้เป็นระบบส่งผลให้เกิดการล้าช้า
ส่งผลให้การท างานมีประสิทธิภาพที่ลดน้อยลง และยังส่งผลกระทบต่อลูกค้าเจ้าประจ าอีกด้วย ดังนั้น
ผู้วิจัยจึงจะน าวิธีการกระบวนการ Milk Run มาเป็นแนวทางในการแก้ปัญหา 
ตารางท่ี 1 ต้นทุนค่าใช้จ่ายตั้งแต่เดือนมกราคม–มีนาคม 2564 

ต้นทุนค่าใช้จ่ายแต่ละเดือน 

ล าดับ ประเภท 
เดือน (บาท) 

มกราคม กุมภาพันธ์ มีนาคม 
1 ค่าจ้างพนักงานวิ่งนอกเวลา 83,200 76,800 86,400 
2 ค่าน้ ามันรถ 13,500 12,000 13,500 
3 ค่าซ่อมบ ารุง 30,000 30,000 30,000 
4 ค่าสินค้าเสียหาย 70,000 70,000 70,000 

 
จากตารางที่ 1 แสดงรายละเอียดต้นทุนค่าใช้จ่ายแต่ละเดือนของบริษัท เอ็น แอล คอฟฟ่ี 

เทรดดิ้ง จ ากัด ต้นทุนค่าใช้จ่ายในแต่ละเดือนคือ ค่าจ้างพนักงานวิ่งนอกเวลา รวม 3 เดือน เป็นจ านวน 
246,400 บาท ต้นทุนค่าน้ ามัน รวม 3 เดือน เป็นจ านวน 39,000 บาท ต้นทุนค่าซ่อมบ ารุง รวม 3 เดือน 
เป็นจ านวน 90,000 บาท ต้นทุนสินค่าเสียหาย รวม 3 เดือน เป็นจ านวน 210,000 บาท ซึ่งต้นทุน
ค่าใช้จ่ายทั้งหมดรวมกัน 3 เดือน เป็นเงิน 585,400 บาท ค่าใช้จ่ายทั้งหมดเกิดจากการขนส่งที่ไม่มีการ
จัดตารางเที่ยวขนส่งสินค้า ไม่มีการจัดระบบเส้นทางการขนส่ง บริษัทจะขนส่งสิ้นค้าทุกวัน โดยเมื่อรับ
ออเดอร์ลูกค้าแล้วจะจัดส่งให้ลูกค้าทันที และตีรถกลับเพ่ือรอรับออเดอร์ขนส่งในเที่ยวถัดไป 

 
ตารางท่ี 2 รายละเอียดของลูกค้าประจ าที่ต้องท าการขนส่งของ บริษัทเอ็น แอล คอฟฟ่ี เทรดดิ้ง 

ล าดับ ที่อยู่ลูกค้า จ านวน หน่วย 

1 บางพลัด 150 ลัง 
2 งามวงศ์วาน 100 ลัง 
3 บางนา 160 ลัง 
4 อ่อนนุช 100 ลัง 
5 ลาดพร้าว 100 ลัง 
6 ท่าพระ 200 ลัง 
7 บางใหญ่ 150 ลัง 
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การขนส่งแบบดั้งเดิมก่อนน าการขนส่งแบบ Milk Run มาประยุกต์ใช้ 

ภาพที่ 5 การขนส่งแบบดั้งเดิมก่อนน าการขนส่งแบบ Milk Run มาประยุกต์ใช้ 
 
ขั้นตอนการจัดท าการขนส่งแบบ Milk Run 

 
ภาพที่ 6 การขนส่งแบบประยุกต์ใช้ Milk Run 
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ตารางท่ี 3 ข้อมูลลูกค้าส าหรับการขนส่งแบบมิลค์รัน (Milk Run)(ต่อสัปดาห์) 

วันที่จัดส่ง เวลา รายชื่อลูกค้า 
ต้นทาง 

การขนส่ง 
ปลายทางการขนส่ง 

จันทร์ 10.00 – 15.00 น. ลูกค้าหลัก และ 
ลูกค้าย่อย 

บริษัท 
เอ็น แอล 
คอฟฟ่ี 
เทรดดิ้ง 
จ ากัด 

ในเขตพ้ืนที่เดียวกันและ
พ้ืนที่ใกล้เคียง 

อังคาร 9.00 – 16.00 น. รับออเดอร์ลูกค้า รับออเดอร์ลูกค้า 

พุธ 10.00 – 15.00 น. ลูกค้าหลัก และ 
ลูกค้าย่อย 

ในเขตพ้ืนที่เดียวกันและ
พ้ืนที่ใกล้เคียง 

พฤหัสบดี 9.00 – 16.00 น. รับออเดอร์ลูกค้า รับออเดอร์ลูกค้า 

ศุกร์ 10.00 – 15.00 น. ลูกค้าหลัก และ 
ลูกค้าย่อย 

ในเขตพ้ืนที่เดียวกันและ
พ้ืนที่ใกล้เคียง 

เสาร์ 9.00 – 16.00 น. รับออเดอร์ลูกค้า รับออเดอร์ลูกค้า 

วันอาทิตย์บริษัทปิดท าการ 
 

จากภาพที่ 6 และตารางที่ 3 แสดงถึงการขนส่งโดยการน าแนวคิด Milk Run มาประยุกต์ใช้
ในการจัดส่งสินค้าโดยขนส่งสินค้าเมล็ดกาแฟ 4 วันต่อสัปดาห์ จะเป็นวันที่เปิดรับออเดอร์โดยจะมีออ
เดอร์หลักคือลูกค้าประจ าที่จะสั่งสินค้าทุกอาทิตย์และมีลูกค้ารายย่อย จะมีการขนส่งสินค้าจากบริษัท
ไปยังลูกค้าแต่ละราย โดยเน้นลูกค้าประจ าเป็นหลัก จัดเส้นทางโดยการจับคู่ลูกค้าหลักกับลูกค้าราย
ย่อยในการจัดส่งสินค้า เส้นทางที่ไปทางเดียวกันน าส่งด้วยกัน พื้นท่ีใกล้กันน าส่งพร้อมกันโดยจะจัดส่ง
ในเวลา 10.00–15.00 น. 

ภาพที่ 8 ตัวอย่างรายละเอียดการเดินรถโดยใช้ฟอร์มจากโปรแกรม Microsoft Excel 
ใช้กับการขนส่ง Milk Run 
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ตารางท่ี 4 ตารางต้นทุนค่าใช้จ่ายเมื่อน ามิลค์รันมาประยุกต์ใช้ (Milk Run) 

 
ตารางท่ี 5 เปรียบเทียบต้นทุนค่าใช้จ่ายแบบเดิม และต้นทุนค่าใช้จ่ายเมื่อน ามิลค์รันมาประยุกต์ใช้ 

ต้นทุนค่าใช้จ่ายทั้งหมด 
ต้นทุนค่าใช้จ่ายแบบเดิม 

ต้นทุนค่าใช้จ่ายเมื่อน า
มิลค์รัน (Milk Run) 

มาใช้ 

อัตราต้นทุน
ค่าใช้จ่ายลดลง 

585,400 บาท 309,000 บาท 47.2 % 

  
จากตารางที่ 5 เป็นการเปรียบเทียบต้นทุนค่าใช้จ่ายแบบเดิม และต้นทุนค่าใช้จ่ายเมื่อน า

มิลค์รัน (Milk Run) มาประยุกต์ใช้ ท าให้ทราบว่าเมื่อน าแนวคิดมิลค์รัน (Milk Run) มาปรับใช้ผลที่
ได้คือ ลดรอบการขนส่ง และลดต้นทุนค่าใช้จ่ายจากเดิมต้นทุนค่าใช้จ่าย 3 เดือนรวมกันเป็น 
585,400 บาท และเมื่อน าแนวคิดมิลค์รัน (Milk Run) มาปรับใช้ต้นทุนค่าใช้จ่ายรวมกัน 3 เดือน
รวมกันเป็น 309,000 บาท อัตราต้นทุนค่าใช้จ่ายลดลง 47.2% ท าให้สามารถลดต้นทุนค่าขนส่งและ
เพ่ิมศักยภาพในการขนส่งให้ดีขึ้น 
 
สรุปผลการวิจัย 

ผลการวิเคราะห์รายละเอียดทั่วไปของผู้ตอบแบบสัมภาษณ์ เพศ อายุ ประสบการณ์การ
ท างาน ขนาดคลังสินค้า ต าแหน่งงาน การเก็บรวมรวบข้อมูลโดยลงพ้ืนที่ไปสัมภาษณ์พนักงานกลุ่ม
ตัวอย่าง กรณีศึกษาบริษัท เอ็นแอลคอฟฟ่ี เทรดดิ้ง จ ากัด ต าบลตลาดขวัญ อ าเภอเมือง จั งหวัด
นนทบุรี จ านวน 20 คน จากการศึกษาพบว่า โดยส่วนใหญ่ปัญหาที่เกิดคือยานพาหนะในการจัดส่งไม่
เพียงพอต่อการขนส่งเมล็ดกาแฟ การขนส่งที่บริษัทใช้อยู่ตอนนี้เป็นการขนส่งแบบ Backhaul หรือ 
การขนส่งแบบเที่ยวเปล่าจึงท าให้ซึ่งส่งผลต่อต้นทุนค่าขนส่งที่สูงขึ้น และเกิดการสูญเปล่าจึงท าให้
ลูกค้าไม่พอใจและการรอรับสินค้านาน ผู้วิจัยน าแนวคิด Milk Run มาประยุกต์ใช้ในการจัดส่งสินค้า 

ต้นทุนค่าใช้จ่ายแต่ละเดือน 

ล าดับ ประเภท 
เดือน (บาท) 

พฤษภาคม มิถุนายน กรกฎาคม 
1 ค่าจ้างพนักงานวิ่งนอก

เวลา 
56,000 30,000 19,000 

2 ค่าน้ ามันรถ 12,000 10,500 10,500 
3 ค่าซ่อมบ ารุง 26,000 26,000 26,000 
4 ค่าสินค้าเสียหาย 30,000 30,000 30,000 
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4 วันต่อสัปดาห์ คือ จันทร์ พุธ ศุกร์และเสาร์ (วันอาทิตย์บริษัท เอ็น แอล คอฟฟ่ี เทรดดิ้ง จ ากัดหยุด
ท าการ) โดยวันอังคาร พฤหัสบดี จะเป็นวันที่เปิดรับออเดอร์ โดยจะมีออเดอร์หลักคือลูกค้าประจ าที่
จะสั่งสินค้าทุกอาทิตย์และมีลูกค้ารายย่อย จะมีการขนส่งสินค้าจากบริษัทไปยังลูกค้าแต่ละราย โดย
เน้นลูกค้าประจ าเป็นหลัก จัดเส้นทางโดยการจับคู่ลูกค้าหลักกับลูกค้ารายย่อยในการจัดส่งสินค้า 
เส้นทางที่ไปทางเดียวกันน าส่งด้วยกัน พ้ืนที่ใกล้กันน าส่งพร้อมกัน ท าให้สามารถลดรอบการขนส่ง 
จากการขนส่งสินค้าให้ลูกค้า 1 คนและตีรถกลับบริษัท เป็นการส่งสินค้าให้กับลูกค้าได้หลายคน
ภายใน 1 เที่ยวการขนส่ง ท าให้ต้นทุนค่าขนส่งลดลงจากเดิม 585,400 บาท เมื่อท าแนวคิดมิลค์รัน 
(Milk Run) เหลือเพียง 309,000 บาท คิดเป็นอัตราต้นทุนค่าใช้จ่ายลดลง 47.2% 
 
อภิปรายผล 

จากผลการวิจัย เรื่อง แนวทางในการลดต้นทุนค่าขนส่งเมล็ดกาแฟ กรณีศึกษาบริษัท เอ็น
แอลคอฟฟ่ี เทรดดิ้ง จ ากัด ต าบลตลาดขวัญ อ าเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี เป็นไปตามวัตถุประสงค์และ
สมมติฐานการวิจัยจึงอภิปรายผลการวิจัยดังนี้ แนวทางในการลดต้นทุนค่าขนส่งเมล็ดกาแฟด้วย
วิธีการ Milk Run เมื่อพิจารณาหลายด้านพบว่าสอดคล้องกับงานวิจัยของ พลลภัตม์ นาฎณศร 
(2560) ได้ศึกษาการลดต้นทุนการขนส่งโดยการศึกษาประยุกต์ใช้การขนส่งแบบมิลค์รัน (Milk Run) 
โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาการลดต้นทุนและเพ่ิมประสิทธิภาพการขนส่งสินค้า การศึกษา พบว่า 
การลดต้นทุนที่จะกล่าวถึงในงานวิจัยชิ้นนี้จะมุ่งเน้น ไปที่การน าชิ้นส่วนยานยนต์จากผู้ผลิตชิ้นส่วน 
(Suppliers) ภายในประเทศมายังโรงงานประกอบโดยน าเอาหลักการของเทคนิคมิลค์รัน (Milk Run) 
มาประยุกต์ใช้โดยจะก าหนดพ้ืนที่ที่จะท าการศึกษาและเลือกผู้ผลิตชิ้นส่วน (Suppliers) ที่อยู่
ใกล้เคียงกัน ภายในพ้ืนที่ศึกษาที่ก าหนดเพ่ือท าให้เกิดอรรถประโยชน์สูงสุดในการบรรทุก และ
สอดคล้องกับงานวิจัยของอัครพล  ชุนหเกียรติ์สกุล (2559) ได้ศึกษาการลดต้นทุนการขนส่งของ
บริษัทขนส่ง กรณีศึกษาศูนย์กระจายสินค้าจังหวัดเพชรบุรี โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาอุตสาหกรรม
และหาแนวทางลดต้นทุนการขนส่งสินค้า พร้อมทั้งสร้างเครื่องมือที่ช่วยในการตัดสินใจเลือกเส้นทาง
การขนส่งที่ท าให้ต้นทุนต่ าที่สุด จากการศึกษาพบว่า การทดลองด้วยการใช้โปรแกรมค้นหาเส้นทางใน
การขนส่งจริงเมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2559 การใช้โปรแกรมในการตัดสินใจเลือกเส้นทางและพาหนะ
จะสามารถลดระยะทางการขนส่งได้ ซึ่งส่งผลโดยตรงต่อต้นทุนการขนส่ง และจากการทดลองใช้กับ
รถบรรทุกขาเข้า 1 คัน สามารถลดต้นทุนแปรผันในการขนส่งได้ 23.08% ซึ่งหากน าไปใช้ในอนาคต
จะสามารถลดต้นทุนและท าให้องค์กรสามารถแข่งขันได้ในระยะยาว 
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ข้อเสนอแนะ 
ข้อเสนอแนะจากการวิจัย 
บริษัทจะต้องมีการปรับตัวในส่วนของวิธีการท างาน ปรับโครงสร้างภายในของบริษัทให้มี

ความเหมาะสม เพ่ือรองรับกับการเปลี่ยนแปลงในการท างานที่จะเกิดขึ้น โดยทางบริษัทอาจจะต้องมี
มาตรการด้านการลดต้นทุน 

ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 
เนื่องจากการวิจัยนี้เป็นเรื่อง แนวทางในการลดต้นทุนค่าขนส่งเมล็ดกาแฟด้วยวิธีการ Milk 

Run ควรศึกษาเพ่ิมเติมเกี่ยวกับระดับความพึงพอใจในการด าเนินงานจากลูกค้าที่ใช้บริการ (Services 
Levels) 
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ปัจจัยองค์ประกอบของแหล่งท่องเที่ยว (5As) ที่มผีลต่อการตัดสินใจของนักท่องเที่ยว
ชาวไทยในการเดินทางท่องเที่ยวตลาดวังหลัง กรุงเทพมหานคร 

Components of Tourism Attraction (5As) Affecting to Thai Tourist’s 
Decision Making for Travelling to Wang Lang Market, Bangkok 
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บทคัดย่อ  

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาปัจจัยองค์ประกอบของแหล่งท่องเที่ยว (5As) ที่มีผลต่อ
การตัดสินใจของนักท่องเที่ยวชาวไทยในการเดินทางท่องเที่ยว ตลาดวังหลัง กรุงเทพมหานคร โดย
กลุ่มตัวอย่าง มีจ านวน 385 คน เป็นนักท่องเที่ยวชาวไทยที่เดินทางมาท่องเที่ยวแหล่งท่องเที่ยวตลาด
วังหลัง กรุงเทพมหานคร เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา คือ แบบสอบถาม และท าการวิเคราะห์ข้อมูล 
โดยสถิติเชิงพรรณนา ประกอบด้วยการแจกแจงความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน  

ผลการวิจัย พบว่า ปัจจัยองค์ประกอบของแหล่งท่องเที่ยว (5As) ที่มีผลต่อการตัดสินใจของ
นักท่องเที่ยวชาวไทยในการเดินทางท่องเที่ยว ตลาดวังหลัง กรุงเทพมหานคร โดยภาพรวมอยู่ในระดับ
มากที่สุด เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า อยู่ในระดับมากที่สุด 3 ด้าน คือ ด้านสิ่งดึงดูดใจ (4.44) ด้าน
กิจกรรม (4.31) และด้านที่พัก (4.29) อยู่ในระดับมาก 2 ด้าน คือ ด้านการเข้าถึง (4.09) และด้านสิ่ง
อ านวยความสะดวก (3.64) ตามล าดับ 

 
ค าส าคัญ:  องค์ประกอบของแหล่งท่องเที่ยว (5As) การตัดสินใจเดินทางท่องเที่ยวตลาดวังหลัง    
 
Abstract 

This research aims to study components of tourism attraction (5A) effecting to 
Thai tourist’s decision making for travelling to Wang Lang Market, Bangkok. The 
sample group of this study were 385 Thai tourists travelling at Wang Lang Market and 
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a questionnaire was a tool of the study. Collected data were analyzed by descriptive 
statistic consisting of frequency, percentage, average and standard deviation. 

The results showed that overall of components of tourism attraction or 5A 
(Attraction, Accessibility, Accommodation, Activities and Amenities) effecting to Thai 
tourist’s decision making were in the highest level. When considering each component, it 
was found that attraction (4.44), activities (4.31) and accommodation (4.29) effected in 
the highest level while accessibility (4.09) and amenities (3.64) effected in high level 
respectively. 
 
Keywords: components of tourism attraction (5A), decision making for travel Wang 

Lang market 
 
ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา  

ประเทศไทยเป็นประเทศที่มีศักยภาพทางด้านการท่องเที่ยวสูง เนื่องจากประเทศไทยมีแหล่ง
ท่องเที่ยวอยู่มากมายหลายประเภท อาทิ แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ แหล่งท่องเที่ยวทาง
ประวัติศาสตร์ และแหล่งท่องเที่ยวทางศิลปวัฒนธรรมประเพณี ซึ่งแหล่ งท่องเที่ยวเหล่านั้นล้วนแต่
เป็นที่น่าสนใจของนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ จึงท า ให้อัตราการเดินทางมาท่องเที่ยว
ของนักท่องเที่ยวมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้น (พรทิพย์ บุญเที่ยงธรรม , 2555: 1) รวมไปถึงแหล่งท่องเที่ยว
ประเภทตลาดนัดที่ได้รับความนิยม และตั้งกระจายอยู่ทั่วกรุงเทพฯ โดยส่วนใหญ่จะเป็นตลาดนัดที่มี
ความเก่าแก่ และเปิดมาเป็นเวลายาวนานที่มีชื่อเสียงและเป็นที่รู้จัก เนื่องจากมีการประชาสัมพันธ์
เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารแนะน าสถานทีท่่องเที่ยวในช่องทางต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นการบอกต่อจากบุคคลที่
รู้จักหรือมีประสบการณ์เกี่ยวกับสถานที่นั้น ๆ โดยตรง หรือการบอกต่อผ่านสื่อสังคมออนไลน์ (Social 
Media) ไปสู่นักท่องเที่ยวท าให้เกิดการตัดสินใจเดินทาง ซึ่งในปัจจุบันมีตลาดนัดที่ได้รับความนิยม
หลายแห่ง เช่น ตลาดนัดจตุจักร ตลาดประตูน้ า ปากคลองตลาด และตลาดนัดวังหลัง เป็นต้น 

ตลาดวังหลังเป็นหนึ่งในตลาดที่ได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวเป็นอย่างมาก ซึ่งเป็นตลาดที่
ถือว่าเป็นต้นแบบของตลาดส าหรับคนรุ่นใหม่ที่นิยมของดีราคาถูก มีสินค้าแปลกใหม่และมีความทันสมัย
ให้เลือกซื้อ มีบริการร้านอาหารหลากหลาย ทั้งของคาวและของหวาน นอกจากนี้ยังสามารถเดินทางไปที่
ตลาดแห่งนี้ได้หลายช่องทาง เช่น ทางเรือ นั่งรถโดยสาร ขับรถส่วนตัว จึงท าให้ตลาดวังหลังเป็นหนึ่งใน
ตลาดนัดยอดนิยมที่นักท่องเที่ยวตัดสินใจที่จะเดินทางไปท่องเที่ยว ในขณะเดียวกัน ถ้าตลาดวังหลังมีการ
บริหารจัดการองค์ประกอบของแหล่งท่องเที่ยวที่ไม่ดี หรือหากขาดองค์ประกอบอย่างใดอย่างหนึ่งไป จน
เกิดความไม่สมดุลกับความต้องการเดินทางท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยว ก็จะท าให้การตัดสินใจเดินทาง
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ของนักท่องเที่ยวลดน้อยลง ดังนั้น แหล่งท่องเที่ยวจึงควรให้ความส าคัญกับองค์ประกอบของแหล่ง
ท่องเที่ยว (5As) (คณาจารย์ภาควิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์, ม.ป.ป.: 
53) ซึ่งประกอบไปด้วย 1) สิ่งดึงดูดใจ (Attraction) หมายถึง สถานที่ท่องเที่ยวที่มีความสวยงาม มี
ชื่อเสียง ท าให้นักท่องเที่ยวอยากท่ีจะเดินทางไปท่องเที่ยวสถานที่แห่งนั้น 2) การเดินทางมายังแหล่ง
ท่องเที่ยว (Accessibility) ระบบการขนส่ง การคมนาคมของสถานที่ท่องเที่ยวที่ความสะดวก รวดเร็ว 
และปลอดภัย 3) การบริการที่พัก (Accommodation) ที่พักเพียงพอต่อการรองรับจ านวนนักท่องเที่ยว 
และที่พักควรอยู่ใกล้สถานที่ท่องเที่ยว 4) กิจกรรมการท่องเที่ยว (Activities) กิจกรรมที่ให้นักท่องเที่ยว
ท าระหว่างการเดินทางท่องเที่ยวควรมีความหลากหลาย และมีความสร้างสรรค์ ท าให้นักท่องเที่ยว
สนุกสนาน เพลิดเพลิน และ 5) สิ่งอ านวยความสะดวก (Amenities) สิ่งอ านวยความสะดวกครบครัน 
สามารถตอบสนองความต้องการของนักท่องเที่ยวได้ 

จากที่กล่าวมาข้างต้น จึงท าให้ผู้วิจัยสนใจศึกษาเกี่ยวกับปัจจัยองค์ประกอบของแหล่ง
ท่องเที่ยว (5As) ที่มีผลต่อการตัดสินใจของนักท่องเที่ยวชาวไทยในการเดินทางท่องเที่ยวตลาดวังหลัง 
กรุงเทพมหานคร ซึ่งผลการศึกษาท่ีได้นั้นสามารถน าไปใช้เพื่อเป็นแนวทางในการปรับปรุง หรือพัฒนา
ปัจจัยองค์ประกอบของแหล่งท่องเที่ยวตลาดวังหลัง และตลาดอ่ืน ๆ ได้อย่างเหมาะสม 

 
วัตถุประสงค์การวิจัย  

เพ่ือศึกษาปัจจัยองค์ประกอบของแหล่งท่องเที่ยว (5As) ที่มีผลต่อการตัดสินใจของนักท่องเที่ยว
ชาวไทยในการเดินทางท่องเที่ยวตลาดวังหลัง กรุงเทพมหานคร 
 
แนวคิด ทฤษฎี งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

ผู้วิจัยค้นคว้าข้อมูลจากเอกสาร ต ารา และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 
แนวคิดเกี่ยวกับการท่องเที่ยว 
การท่องเที่ยว (Tourism) หมายถึง การที่บุคคลหรือกลุ่มบุคคลเดินทางจากสถานที่แห่งหนึ่งไป

ยังอีกแห่งหนึ่ง ด้วยวัตถุประสงค์เพ่ือพักผ่อนหย่อนใจ สนุกสนาน บันเทิง เริงรมย์ ประชุม สัมมนา ศึกษา
หาความรู้ กีฬา ติดต่อธุรกิจ ตลอดจนการเยี่ยมญาติพ่ีน้อง โดยมีเงื่อนไขเกี่ยวกับการเดินทาง 3 ประการ 
คือ (การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย, 2533: 19-23 อ้างถึงใน คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์, 2552: 
15) 

1. การเดินทางจากท่ีอยู่อาศัยปกติไปยังที่อ่ืนเป็นการชั่วคราว  

2. การเดินทางด้วยความสมัครใจ  

3. การเดินทางด้วยวัตถุประสงค์ใด ๆ ก็ตามที่ไม่ใช่การประกอบอาชีพหรือหารายได้  
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แนวคิดเกี่ยวกับองค์ประกอบของแหล่งท่องเที่ยว 
กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ (2560: ออนไลน์) กล่าวว่า องค์ประกอบของแหล่งท่องเที่ยว

ประกอบไปด้วย 
1. สิ่งดึงดูดใจ (Attraction) เช่น 
 1.1 สิ่งดึงดูดใจเชิงธรรมชาติ (Natural Attractions) 
 1.2 สิ่งดึงดูดใจที่มนุษย์สร้างขึ้น (Built Attractions) รวมถึง กิจกรรมที่มนุษย์จัดขึ้น ซึ่ง

เป็นสาเหตุให้นักท่องเที่ยวเดินทางมายังแหล่งท่องเที่ยว เช่น สวนสนุก และกิจกรรมการประชุม 
(Meeting, Incentive, Exhibition, Convention (MICE)) 

 1.3 สิ่งดึงดูดใจเชิงศิลปวัฒนธรรม (Cultural Attractions) 
 1.4 สิ่งดึงดูดใจเชิงชุมชนสัมพันธ์ (Social Attractions) 
2. กิจกรรม (Activities) สถานที่ท่องเที่ยวควรจัดให้มีกิจกรรมต่าง ๆ (Activities) ที่

นักท่องเที่ยวสามารถท าในช่วงเวลาที่พ านักและท่องเที่ยว ณ สถานที่นั้น เพ่ือเพ่ิมความน่าสนใจของการ
ท่องเที่ยว และช่วงเวลาพักผ่อนของนักท่องเที่ยวกิจกรรมต่าง ๆ ควรมีความหลากหลาย และตรงกับ
ความต้องการของนักท่องเที่ยวด้วย อาทิกิจกรรมที่เกี่ยวกับการจับจ่ายใช้สอย กิจกรรมทางทะเล เช่น 
ด าน ้า ว่ายน ้า เป็นต้น กิจกรรมในแหล่งท่องเที่ยว เช่น 

 2.1 กิจกรรมเดินป่า 
 2.2 กิจกรรมดูนก 
 2.3 กิจกรรมส่องสัตว์ 
 2.4 กิจกรรมแสง สีเสียง ในสถานที่ท่องเที่ยวนั้น ๆ เป็นต้น 
3. การเข้าถึง (Access) สภาพการเข้าถึง (เส้นทางคมนาคม) หมายถึง สภาพการคมนาคม

ไปสู่แหล่งท่องเที่ยวนั้น ๆ มีความสะดวกสบายเหมาะต่อการเดินทางท่องเที่ยว มากน้อยเพียงใด โดย
พิจารณาจากระยะทางจากจุดศูนย์กลางการท่องเที่ยวมาสู่แหล่งท่องเที่ยว เช่น ระยะทางจากตัวเมือง 
ซึ่งจะเป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวของพ้ืนที่นั้น เป็นต้น พิจารณาจากลักษณะการเดินทางว่าเป็น
อย่างไร เช่น โดยรถยนต์ เรือ หรือการเดินเท้า สภาพของเส้นทาง เอ้ืออ านวยต่อการเดินทางมากน้อย
เพียงใด มีสภาพเป็นถนนคอนกรีต ราดยาง ลูกรัง หรือถนนดิน ถ้าเป็นแม่น ้าล าคลองต้องใช้เรือหรือ
แพ มีสิ่งกีดขวางหรือไม่ และถ้าเป็นทางเท้าสภาพทางเดินดี หรือไม่ ระยะทางเดินเหมาะกับ
นักท่องเที่ยวเพียงใด การจัดหาพาหนะสะดวกหรือยาก และค่าว่าจ้างแพงหรือถูก เป็นต้น 

ดังนั้นตัวแปรที่ใช้ในการประเมินสภาพการเข้าถึง อาจพิจารณาได้จาก ความสะดวก อุปสรรค 
หรือสิ่งกีดขวางการเดินทาง ลักษณะการเดินทาง และสภาพถนน การ คมนาคมขนส่งและความสะดวก
ในการเดินทางทางมายังแหล่งท่องเที่ยว (Access) เช่น เที่ยวบิน การตรวจคนเข้าเมือง รถโดยสาร
สาธารณะ และสภาพถนนหนทาง ฯลฯ 
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นอกจากนี้การเข้าถึงในแหล่งท่องเที่ยวยังหมายถึงสิ่งที่สามารถท าให้นักท่องเที่ยวรู้จักและท า
ให้นักท่องเที่ยวสามารถเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยวนั้นได้ง่ายขึ้น เช่น การลง เว็บไซต์ เป็นต้น 

4. สิ่งอ านวยความสะดวก (Amenities) สิ่งอ านวยความสะดวก หมายถึง สิ่งบริการขั้นพ้ืนฐาน
ต่าง ๆ ที่จ าเป็นต่อการท่องเที่ยวและระบบสาธารณูปการ ซึ่งมีอยู่ในแหล่งท่องเที่ยวนั้น ๆ ที่นักท่องเที่ยว
สามารถจะใช้ได้อย่างสะดวกสบายมากน้อยเพียงใด เช่น ที่พักแรม ร้านอาหาร และเครื่องดื่ม สถาน
เริงรมย์สถานบริการอ่ืน ๆ ระบบไฟฟ้า ประปา โทรศัพท์สถานรักษาพยาบาล สถานีต ารวจ หรือระบบ
รักษาความปลอดภัย เป็นต้น สิ่งเหล่านี้จะพิจารณาทั้งปริมาณและคุณภาพ ควบคู่กันไปและถ้าหากใน
บริเวณแหล่งท่องเที่ยวนั้นไม่มีสิ่งอ านวยความสะดวกอย่างครบถ้วน พิจารณาถึงความสะดวกและความ
ใกล้ไกลที่จะไปอาศัยใช้บริการสิ่งอ านวยความสะดวกจากแหล่ง ชุมชนข้างเคียงได้ยากง่ายเพียงใด ดังนั้น 
ตัวแปรที่ใช้ในการประเมินสิ่งอ านวยความสะดวกอาจ พิจารณาได้จากระบบสาธารณูปโภคหรือ
สาธารณูปการ การให้บริการบ้านพัก สถานบริการต่าง ๆ ระบบสื่อความหมายและระบบการจัดการ สิ่ง
อ านวยความสะดวก ณ แหล่งท่องเที่ยว (Destination Amenities) เช่น 

 4.1 ร้านอาหาร 
 4.2 ร้านค้าต่าง ๆ เช่น ร้านขายของ บริษัทบริการการท่องเที่ยวร้านของที่ระลึก เป็นต้น 
 4.3 การบริการอ่ืน ๆ เช่น ร้านตัดผม ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว ร้านเช่ารถ เป็นต้น 
 4.4 ระบบสาธารณูปโภค 
 4.5 สถานีต ารวจ โรงพยาบาล ฯลฯ 
5. ที่พัก (Accommodation) สถานที่ท่องเที่ยวควรมีจ านวนที่พักท่ีเพียงพอ พร้อมทั้งมีความ

หลากหลายด้านราคาและการบริการและมีความเหมาะสมต่อสถานที่ และที่พักควร อยู่ไม่ไกลจากแหล่ง
ท่องเที่ยวมากนัก ท าให้นักท่องเที่ยวสามารถเดินทางมายังแหล่งท่องเที่ยวได้ง่าย และมีความปลอดภัยที่
พักในแหล่งท่องเที่ยว (Accommodation) เช่น โรงแรม รีสอร์ท บังกะโล และเกสต์เฮาส์ ฯลฯ 

แนวคิดเกี่ยวกับการตัดสินใจเดินทางของนักท่องเที่ยว 
กระบวนการในการตัดสินใจเดินทางท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยว ประกอบด้วยขั้นตอนต่าง ๆ 

ที่มีความต่อเนื่องกัน โดยสามารถแบ่งออกได้เป็น 3 ช่วงเวลา ที่ส าคัญ คือ ก่อนการเดินทาง ระหว่าง
การเดินทาง และภายหลังการเดินทาง (รวีวรรณ โปรยรุ่งโรจน์, 2558: 81) 

ขัน้ตอนส าคัญในการตัดสินใจซื้อของนักท่องเที่ยว 
กระบวนการตัดสินใจซื้อของนักท่องเที่ยวประกอบด้วย 5 ขั้นตอนส าคัญ ดังนี้ 
1. การรับรู้ปัญหาหรือความต้องการ (Problem/Need recognition) หมายถึง การที่บุคคล

ตระหนักถึงปัญหาหรือความต้องการที่ก าลังเผชิญอยู่จนเกิดความต้องการที่จะหาสิ่งใดสิ่งหนึ่งมาช่วย
แก้ปัญหานั้น ซึ่งในที่นี้คือสินค้าหรือบริการท่องเที่ยว เช่น ร้านอาหาร โรงแรม แหล่งท่องเที่ยว เป็นต้น 
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2. การแสวงหาข้อมูล (Information search) หมายถึง การที่บุคคลแสวงหาและคัดเลือก
ข้อมูลเกี่ยวกับปัญหาหรือความต้องการที่ก าลังเผชิญอยู่ เพ่ือใช้ก าหนดทางเลือก หรือประกอบการ
ตัดสินใจเลือกทางแก้ปัญหาหรือความจ าเป็นนั้น แหล่งข้อมูลที่บุคคลจะสามารถแสวงหาข้อมูล
เกี่ยวกับสินค้าหรือบริการ แบ่งออกได้เป็น 2 แหล่ง คือ 

 2.1 การแสวงหาแหล่งข้อมูลจากภายใน หมายถึง การที่บุคคลดึงเอาความรู้ที่มีอยู่ซึ่งเป็น
ประสบการณ์ตรง หรือข้อมูลที่เก็บไว้ในความทรงจ าออกมาใช้ประกอบการตัดสินใจซื้อสินค้าและ
บริการ 

 2.2 แหล่งข้อมูลจากภายนอก หมายถึง การที่บุคคลเก็บรวบรวมข้อมูลที่ตนสนใจจากสื่อ
ชนิดต่าง ๆ ที่มีอยู่ในตลาด เช่น นิตยสาร โทรทัศน์ วิทยุ เพ่ือน ามาใช้ประกอบการตัดสินใจ โดยปกติ
แล้วบุคคลจะแสวงหาข้อมูลจากแหล่งข้อมูลภายในก่อน หากพบว่าข้อมูลมีปริมาณและคุณภาพไม่
เพียงพอ หรือสินค้าที่จะซื้อมีความเสี่ยงในการซื้อสูง ก็จะแสวงหาข้อมูลจากแหล่งข้อมูลจากภายนอก
เพ่ิมเติม 

3. ขั้นการประเมินทางเลือก (Evaluation of alternatives) หมายถึง การพิจารณาหาทาง
เลือกที่ดีที่สุดในการแก้ปัญหาหรือความต้องการที่ได้กล่าวมาในข้างต้น ในขั้นตอนนี้อาจเป็นการ
ประเมินโดยตัวบุคคลเองเพียงผู้เดียว หรือเป็นการประเมินโดยมีความคิดเห็นของบุคคลอ่ืนประกอบ 
ส าหรับสินค้าทางการท่องเที่ยวการตัดสินใจมักเป็นการตัดสินใจร่วม ซึ่งอาจจะมีการน าความคิด เห็น
ของครอบครัว หรือกลุ่มเพื่อนมาช่วยในการพิจารณาประเมินทางเลือกได้ 

4. ขั้นการตัดสินใจซื้อ (Purchase decision) หมายถึง การตัดสินใจเลือกเอาทางเลือกใด
ทางเลือกหนึ่ง เพ่ือให้ได้ทางเลือกนั้นมาในการแก้ปัญหาที่มีอยู่ หรือตอบสนองความต้องการ ใน
ขั้นตอนนี้ย่อมมีปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจอยู่ด้วยกัน 2 ประการ ดังนี้ 

 4.1 ข้อมูลข่าวสาร ประกอบด้วยข้อมูลทั้งที่อยู่ ในความทรงจ าและที่แสวงหาจาก
แหล่งข้อมูลภายนอก ดังกล่าวมาแล้วข้างต้น ผู้ที่มีการศึกษาและรายได้สูงย่อมมีความรู้ในสิ่งที่ตน
ต้องการซื้อ และมักหาข้อมูลก่อนการซื้อสินค้า กลุ่มบุคคลเหล่านี้มีโอกาสได้รับข้อมูลจากหลาย
ช่องทาง เช่น บัตรเครดิต สมาชิกบัตรต่าง ๆ โทรศัพท์มือถือ อินเทอร์เน็ต ในขณะที่ผู้ที่มีการศึกษา
และรายได้น้อยมักแสวงหาข้อมูลเฉพาะหน้าก่อนตัดสินใจ 

 4.2 สิ่งแวดล้อมของร้าน ประกอบด้วย บรรยากาศของร้าน (Store atmosphere) การ
วางผังภายในร้าน (Store display) เพ่ือให้เหมาะสมกับฐานะ รสนิยม เกิดความรู้สึกเชื่อมั่นในสินค้า
และบริการได้ ส าหรับสินค้าทางการท่องเที่ยวนั้น อาจรวมถึงการขายสินค้าและบริการในร้านบน
อินเทอร์เน็ตก็ได้ ซึ่งก็ควรจะมีภาพสถานที่ที่สวยงาม สะอาด และเป็นระเบียบ และสร้างความเชื่อมั่น
ให้กับลูกค้าในตัวสินค้าและบริการในเรื่องของรายละเอียดของการบริการ และความปลอดภัยในการ
ช าระเงินผ่านทางอินเทอร์เน็ตด้วย 
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5. ขั้นความรู้สึกหลังการซื้อ (Post-purchase feelings) หมายถึง ความรู้สึกภายหลังจากที่
บุคคลได้ใช้สินค้าหรือบริการที่ได้เลือกซื้อแล้วเกิดความรู้สึกพอใจหรือไม่พอใจในสินค้าหรือบริการนั้น 
ซึ่งถ้าสินค้าหรือบริการนั้นอยู่ในระดับที่บุคคลคาดหวังหรือดีเกินกว่าความคาดหวังก็ย่อมส่งผลให้
บุคคลได้รับความพึงพอใจ (Satisfaction) ในทางตรงข้าม หากสินค้าหรือบริการนั้นอยู่ในระดับที่ต ่า
กว่าที่บุคคลได้คาดหวังไว้ ก็ย่อมส่งผลให้บุคคลเกิดความไม่พึงพอใจได้ เมื่อมีการซื้อซ ้า หากบุคคล
พบว่าสินค้า และบริการยังให้ผลดีเช่นเดิม ความพึงพอใจที่เกิดขึ้นก็จะไปเสริมความเชื่อ ทัศนคติ และ
ความตั้งใจซื้อให้มั่นคงขึ้นไปอีกจนท าให้เกิดความภักดีในตราสินค้า (Brand loyalty) ได้  

ข้อมูลทั่วไปของแหล่งท่องเที่ยวตลาดวังหลัง กรุงเทพมหานคร 
ถนนวังหลังในอดีตเป็นย่านการค้าที่ส าคัญ เพราะเป็นพื้นที่ชุมชนชั้นในของฝั่งธนบุรีบริเวณวัง

หลัง มีตลาดสดหลายแห่งรอบบริเวณและมีสถานที่ส าคัญอยู่รายรอบ เช่น โรงพยาบาลศิริราช สถานี
รถไฟธนบุรี วัดอมรินทราราม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ท่าพระจันทร์) สนามหลวง ท่าช้าง 
พระบรมมหาราชวัง มหาวิทยาลัยศิลปากร ฐานทัพเรือกรุงเทพ กรมอู่ทหารเรือ วัดระฆังโฆสิตาราม 
ย่านโรงหล่อพระบ้านช่างหล่อ เป็นต้น ส่วนบริเวณทางแยกพรานนกเคยมีโรงภาพยนตร์ศรีพรานนก 
(ภายหลังปรับปรุงและเปลี่ยนชื่อเป็น “เพชรพรานนก” เมื่อปี พ.ศ.2522 กลายเป็นโรงภาพยนตร์ชั้น
สอง ก่อนเลิกกิจการไป) อยู่ใกล้เคียงกับโรงพยาบาลตา หู คอ จมูก เดิม (ปัจจุบันย้ายไปอยู่ที่ทางแยก
ต่างระดับสิรินธร และเปลี่ยนมาเป็นอาคารพรานนกพลาซ่า) และที่ท่าเรือพรานนกก็เคยเป็นต้นทาง
ของรถโดยสารประจ าทางหลายสาย รวมถึงสาย 42 ก่อนที่จะมีการเปิดใช้สะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้า
ในปี พ.ศ.2516 

ในปัจจุบันบริเวณถนนวังหลังได้พัฒนามาเป็นตลาดนัด ซึ่งตลาดวังหลัง เป็นย่านเก่าลักษณะ
เป็นซอยยาวมีตรอกแยกออกไป ตลาดนี้เป็นที่รู้จักดีของคนวัยท างาน นักศึกษา นักเรียน เพราะมีทั้ง
ร้านอาหารที่รสชาติดี มีสินค้าทันสมัย กับสินค้ามือสองให้เลือกซื้อมากมาย ราคาสินค้าถูกและมี
คุณภาพ เอกลักษณ์ของตลาดแห่งนี้ส่วนใหญ่จะเป็นร้านของกิน มีร้านอาหารที่ขึ้นชื่อหลายร้านให้
นักท่องเที่ยวได้เดินทางไปลิ้มลองกัน เช่น ร้านอรทัยซูชิ ร้านวังหลังเบเกอรี่  ร้านหอยทอดตี๋ใหญ่ ฯลฯ 
(Travel in holiday, ม.ป.ป.: ออนไลน์) 

งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
วีระพงษ์ ภู่สว่าง (2560) ได้ท าการศึกษาวิจัยเรื่อง ความพึงพอใจต่อส่วนประสมทาง

การตลาดของร้านอาหารและเครื่องดื่มชุมชนตรอกวังหลัง กรุงเทพมหานคร โดยผลวิจัยจากกลุ่ม
ตัวอย่าง 400 คน พบว่าลูกค้าที่ใช้บริการส่วนใหญ่ตอบแบบสอบถามโดยให้ระดับความพึงพอใจโดย
รวมอยู่ในระดับปานกลาง ( =3.34) โดยลูกค้าที่มาใช้บริการมีค่าเฉลี่ยระดับความพึงพอใจด้าน
ผลิตภัณฑ์มาก ( =3.78) รองลงมาคือด้านราคา ( =3.42) ด้านสถานที่ ( =3.42)ด้านบุคลากร ( =
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3.37) ด้านกระบวนการ ( =3.28) ด้านลักษณะทางกาย ( =3.07) และ ด้านการส่งเสริมการตลาด 
( =3.00) ตามล าดับ 

ยุทธนา ค าพา และ อัครกิตติ์ พัฒนสัมพันธ์ (2560) วิจัยเรื่อง องค์ประกอบการท่องเที่ยว 
5A’s ที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจมาท่องเที่ยวแหล่งท่องเที่ยวเขาชีจรรย์ของนักท่องเที่ยวชาวจีน  
ผลวิจัย พบว่า นักท่องเที่ยวชาวจีนส่วนใหญ่ ตัดสินใจมาท่องเที่ยวแหล่งท่องเที่ยวเขาชีจรรย์ เพราะ
ต้องการมาศึกษาทางด้าน ศาสนา ศิลปะ และ วัฒนธรรม โดยมีการค้นหาข้อมูลแหล่งท่องเที่ยวจาก
เพ่ือนนักท่องเที่ยวท่านอ่ืน ๆ มีการเปรียบเทียบกิจกรรมของสถานที่ท่องเที่ยวอ่ืนกับสถานที่ที่เลือก 
ตัดสินใจมาท่องเที่ยวเพราะต้องการมาทากิจกรรมตามที่ต้องการ และส่วนใหญ่จะกลับมาเที่ยวแหล่ง
ท่องเที่ยวเขาชีจรรย์อีก 
 
วิธีการวิจัย  

ประชากรและกลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัย  
ประชากรที่ใช้ในการวิจัย คือ นักท่องเที่ยวชาวไทยที่ เดินทางท่องเที่ยวตลาดวังหลัง 

กรุงเทพมหานคร ซึ่งไม่มีการบันทึกข้อมูลสถิตินักท่องเที่ยวจึงไม่ทราบจ านวนประชากร การกำหนด
ขนาดกลุ่มตัวอย่าง จึงใช้สูตรไม่ทราบจ านวนประชากรของ W.G.Cochran ได้จ านวน 384 คน  
(บุญเลิศ จิตตั้งวัฒนา, 2551: 46) ผู้วิจัยเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบบังเอิญ (Accidental Sampling) โดย
ผู้วิจัยเริ่มแจกแบบสอบถาม กลุ่มตัวอย่างที่พบคนที่ 1 ไปจนถึงคนที่ 384 

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย  
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ แบบสอบถามแบ่งเป็น 3 ตอน ได้แก่  
ตอนที่ 1 แบบสอบถามข้อมูลทั่วไป ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้ต่อเดือน  
ตอนที่ 2 แบบสอบถามปัจจัยองค์ประกอบของแหล่งท่องเที่ยว ได้แก่ ด้านสิ่งดึงดูดใจ ด้าน

การเข้าถึง ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก ด้านกิจกรรม และด้านที่พัก  
ตอนที่ 3 แบบสอบถามความคิดเห็น เป็นค าถามปลายเปิด ผู้ตอบแบบสอบถามสามารถตอบ

ได้อย่างอิสระ ทั้งในเชิงข้อปัญหา ข้อเสนอแนะ และข้อคิดต่าง ๆ  
การเก็บรวบรวมข้อมูล  
1. ข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) เป็นข้อมูลที่ได้จากการตอบแบบสอบถามของกลุ่มตัวอย่าง

ในพ้ืนที่ที่ก าหนดไว้โดยการใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือส าคัญ ซึ่งทำการเก็บข้อมูลในเดือนมกราคมถึง
เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2564 ในทุกวันจันทร์–ศุกร์ โดยผู้วิจัยเป็นผู้เก็บข้อมูลดังกล่าว 

2. ข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) ข้อมูลส่วนนี้ได้จากทฤษฎี แนวคิด และหลักการที่
เกี่ยวข้อง ตลอดจนเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง โดยมีแหล่งข้อมูลดังต่อไปนี้ 

 2.1 ตลาดวังหลัง กรุงเทพมหานคร  
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 2.2 ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชพฤกษ์  
 2.3 อินเทอร์เน็ต 
การวิเคราะห์ข้อมูล  
ผู้วิจัยน าผลคะแนนที่ได้จากแบบสอบถามทั้งหมดไปวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูป 

ทางคอมพิวเตอร์ วิเคราะห์ข้อมูลดังนี้ 
1. ข้อมูลทั่วไปของผู้ให้ข้อมูล วิเคราะห์ด้วย ค่าความถี่ ร้อยละ 
2. ปัจจัยองค์ประกอบของแหล่งท่องเที่ยว ได้แก่ ด้านสิ่งดึงดูดใจ ด้านการเข้าถึง ด้านสิ่ง

อ านวยความสะดวก ด้านกิจกรรม และด้านที่พัก วิเคราะห์โดยใช้ค่าความถี่ ค่าสถิติร้อยละ ค่าเฉลี่ย 
และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
 
ผลการวิจัย  

ปัจจัยองค์ประกอบของแหล่งท่องเที่ยว (5As) ได้แก่ ด้านสิ่งดึงดูดใจ ด้านการเข้าถึง ด้านสิ่ง
อำนวยความสะดวก ด้านกิจกรรม และด้านที่พัก ของตลาดวังหลัง กรุงเทพมหานคร ที่มีผลต่อการ
ตัดสินใจเดินทางของนักท่องเที่ยวชาวไทย 

 
ตารางท่ี 1 ภาพรวมปัจจัยองค์ประกอบของแหล่งท่องเที่ยว (5As) ที่มีผลต่อการตัดสินใจเดินทาง

ท่องเที่ยวตลาดวังหลัง กรุงเทพมหานคร 

ปัจจัยองค์ประกอบของแหล่งท่องเที่ยว (5As) 
 

SD การแปลผล 

1. ด้านสิ่งดึงดูดใจทางการท่องเที่ยว 4.44 0.74 มากที่สุด 
2. ด้านการเข้าถึง 4.09 0.70 มาก 
3. ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก 3.64 0.82 มาก 
4. ด้านกิจกรรม 4.31 0.76 มากที่สุด 
5. ด้านที่พัก 4.29 0.72 มากที่สุด 

รวม 4.15 0.75 มาก 

 
จากตารางที่ 1 ปัจจัยองค์ประกอบของแหล่งท่องเที่ยว (5As) ที่มีผลต่อการตัดสินใจเดินทาง

ท่องเที่ยวตลาดวังหลัง กรุงเทพมหานคร ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( =4.15) เมื่อพิจารณารายด้าน 
พบว่า ด้านสิ่งดึงดูดใจมีค่าเฉลี่ยมากที่สุด ( =4.44) รองลงมาได้แก่ ด้านกิจกรรม ( =4.31) ด้านที่พัก 
( =4.29) ด้านการเข้าถึง ( =4.09) และด้านสิ่งอ านวยความสะดวก ( =3.65) ตามล าดับ  
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ปัจจัยองค์ประกอบของแหล่งท่องเที่ยว (5As) ได้แก่ ด้านสิ่งดึงดูด ด้านการเข้าถึง ด้านสิ่ง
อำนวยความสะดวก ด้านกิจกรรม และด้านที่พัก ของวังหลัง กรุงเทพมหานคร ที่มีผลต่อการตัดสินใจ
เดินทางของนักท่องเที่ยวชาวไทย มีรายละเอียด ดังนี้ 

1. ด้านสิ่งดึงดูดใจ ในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ( =4.44) เมื่อพิจารณารายละเอียด พบว่า 
สถานที่ท่องเที่ยวมีความหลากหลายของอาหาร มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด ( =4.56) รองลงมา ได้แก่ สถานที่
ท่องเที่ยวมีความหลากหลายด้านสินค้ามือ 1 และมือ 2 ( = 4.48) สถานที่ท่องเที่ยวมีสินค้าราคาถูก 
( =4.42) สถานที่ท่องเที่ยวมีความปลอดภัย และสถานที่ท่องเที่ยวมีความสะอาด มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด
เท่ากัน ( =4.38) ตามล าดับ 

2. ด้านการเข้าถึง ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( =4.09) เมื่อพิจารณารายละเอียด พบว่า ความ
หลากหลายของเส้นทางในการเข้าถึง (ทางบก ทางน้ า) มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด ( =4.41) รองลงมา ได้แก่ 
สถานที่ท่องเที่ยวมีรถโดยสารสาธารณะเข้าถึง ( =4.13) การเดินทางมีความรวดเร็วและปลอดภัย ( =
4.07) สภาพถนนในการเดินทางเข้าสู่สถานที่ท่องเที่ยว ( =3.92) และสถานที่ท่องเที่ยวมีป้ายบอกทาง
เป็นระยะและชัดเจน มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด ( =3.91) ตามล าดับ 

3. ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( =3.64) เมื่อพิจารณารายละเอียด 
พบว่า สถานที่ท่องเที่ยวมีป้ายบอกข้อมูลชัดเจน มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด ( =3.85) รองลงมา ได้แก่ สถานที่
ท่องเที่ยวมีที่นั่งพักผ่อนสาหรับนักท่องเที่ยว ( =3.61) สถานที่ท่องเที่ยวมีสิ่งอ านวยความสะดวก
เพียงพอ เช่น ห้องน้ า ลานจอดรถ เป็นต้น ( =3.58) และสถานที่ท่องเที่ยวมีศูนย์บริการข้อมูล และ
เจ้าหน้าที่อ านวยความสะดวก มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด ( =3.52) ตามล าดับ 

4. ด้านกิจกรรม ในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ( =4.31) เมื่อพิจารณารายละเอียด พบว่า 
กิจกรรมทาให้ท่านสนุก เพลิดเพลิน มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด ( =4.37) รองลงมา ได้แก่ มีกิจกรรมหลากหลาย
ให้นักท่องเที่ยวเข้าร่วม เช่น การล่องเรือตามแม่น้าเจ้าพระยา การไปเที่ยวชมวัดระฆังโฆสิตาราม
วรมหาวิหาร การให้อาหารนกพิราบบริเวณท่าน้าวังหลัง เป็นต้น ( =4.32) และท่านได้เรียนรู้วิถีชีวิต 
เอกลักษณ์ของชุมชนบริเวณนั้น มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด ( =4.22) ตามล าดับ 

5. ด้านที่พัก ในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ( =4.29) เมื่อพิจารณารายละเอียด พบว่า 

สถานที่พักมีบรรยากาศอบอุ่น มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด ( =4.38) รองลงมา ได้แก่ ที่พักมีความปลอดภัย ( =
4.37) ที่พักมีบริการเรือรับส่งไปยังรถไฟฟ้าหรือสถานที่ท่องเที่ยวใกล้เคียง ( =4.29) และที่พักมีเพียงพอ
ต่อการรองรับนักท่องเที่ยว มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด ( =4.11) ตามล าดับ 
 
สรุปผลการวิจัย  

ปัจจัยองค์ประกอบของแหล่งท่องเที่ยว (5As) ที่มีผลต่อการตัดสินใจเดินทางท่องเที่ยวตลาด
วังหลัง กรุงเทพมหานคร ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า อยู่ในระดับมาก
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ที่สุด 3 ด้าน คือ ด้านสิ่งดึงดูดใจ ด้านกิจกรรม และด้านที่พัก อยู่ในระดับมาก 2 ด้าน คือ ด้านการ
เข้าถึง และด้านสิ่งอ านวยความสะดวก  

1. ด้านสิ่งดึงดูดใจ ในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณารายละเอียด พบว่า สถานที่
ท่องเที่ยวมีความหลากหลายของอาหาร มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด สถานที่ท่องเที่ยวมีสินค้าราคาถูกสถานที่
ท่องเที่ยวมีความปลอดภัย และสถานที่ท่องเที่ยวมีความสะอาด มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดเท่ากัน 

2. ด้านการเข้าถึง ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายละเอียด พบว่า ความ
หลากหลายของเส้นทางในการเข้าถึง (ทางบก ทางน้ า) มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด และสถานที่ท่องเที่ยวมี
ป้ายบอกทางเป็นระยะและชัดเจน มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด  

3. ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายละเอียด พบว่า 
สถานที่ท่องเที่ยวมีป้ายบอกข้อมูลชัดเจน มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด และสถานที่ท่องเที่ยวมีศูนย์บริการ
ข้อมูล และเจ้าหน้าที่อ านวยความสะดวก มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด  

4. ด้านกิจกรรม ในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณารายละเอียด พบว่า กิจกรรม
ทาให้ท่านสนุก เพลิดเพลิน มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด และได้เรียนรู้วิถีชีวิต เอกลักษณ์ของชุมชนบริเวณนั้น 
มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด  

5. ด้านที่พัก ในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณารายละเอียด พบว่า สถานที่พักมี
บรรยากาศอบอุ่น มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด และที่พักมีเพียงพอต่อการรองรับนักท่องเที่ยว มีค่าเฉลี่ยน้อย
ที่สุด  
 
อภิปรายผล  

ผลการวิเคราะห์ปัจจัยองค์ประกอบของแหล่งท่องเที่ยว (5As) ของตลาดวังหลังที่มีผลต่อการ
ตัดสินใจเดินทางของนักท่องเที่ยวชาวไทย ด้านสิ่งดึงดูดใจ ภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณา
รายละเอียด พบว่า สถานที่ท่องเที่ยวมีความหลากหลายของอาหาร มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด ซึ่งสอดคล้อง
กับแนวคิดของ Cooper and Boniface (1998: ออนไลน์) กล่าวว่า แหล่งท่องเที่ยวเป็นสถานที่
ส าคัญที่จะสนองความต้องการของนักท่องเที่ยว ซึ่งจะต้องประกอบด้วยสิ่งดึงดูดใจ (Attractions) 
แหล่งท่องเที่ยวควรมีสิ่งดึงดูดความสนใจของนักท่องเที่ยวได้ หรือมีลักษณะชวนใจ มีเสน่ห์เฉพาะตัว 
และยังสอดคล้องกับแนวคิดของ Collier and Harraway (1997: ออนไลน์) กล่าวว่าแหล่งท่องเที่ยว
ที่มีศักยภาพประกอบด้วย สิ่งดึงดูดใจ (Attraction) ที่เกิดจากสถานที่ (Site) หรือเหตุการณ์ (Event) 
โดยสถานที่อาจเกิดจากธรรมชาติหรือมนุษย์สร้างขึ้นแต่เหตุการณ์ที่น่าประทับใจเกิดจากมนุษย์เป็น
ผู้สร้างข้ึน 

ผลการวิเคราะห์ปัจจัยองค์ประกอบของแหล่งท่องเที่ยว (5As) ของตลาดวังหลังที่มีผลต่อการ
ตัดสินใจเดินทางของนักท่องเที่ยวชาวไทย ด้านการเข้าถึง ภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณา
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รายละเอียด พบว่า ความหลากหลายของเส้นทางในการเข้าถึง มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด ซึ่ งสอดคล้องกับ
แนวคิดของ Collier and Harraway (1997: ออนไลน์) กล่าวว่า การเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยว 
(Accessibility) จะต้องมีระบบขนส่ง (Transportation) ประกอบด้วยเส้นทาง ยานพานะ และ
ผู้ประกอบการขนส่งเพ่ือลาเลียงคนและสิ่งของไปยังจุดหมายปลายทาง และยังสอดคล้องกับแนวคิ ด
ของ บุญเลิศ จิตตั้งวัฒนา (2542: ออนไลน์) ได้สรุปว่า เส้นทางคมนาคมเข้าถึง เป็นปัจจัยส าคัญของ
ทรัพยากรท่องเที่ยวที่ต้องมีเส้นทางหรือโครงข่ายคมนาคมที่สามารถเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยวนั้น 
ตลอดจนสามารถเชื่อมโยงกันระหว่างแหล่งท่องเที่ยวกับบริเวณใกล้เคียง 

ผลการวิเคราะห์ปัจจัยองค์ประกอบของแหล่งท่องเที่ยว (5As) ของตลาดวังหลังที่มีผลต่อการ
ตัดสินใจเดินทางของนักท่องเที่ยวชาวไทย ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก ภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อ
พิจารณารายละเอียด พบว่า สถานที่ท่องเที่ยวมีป้ายบอกข้อมูลชัดเจน มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด ซึ่งสอดคล้อง
กับแนวคิดของ Collier and Harraway (1997: ออนไลน์) กล่าวว่า สิ่งอ านวยความสะดวก (Amenities) 
หมายถึงบริเวณพ้ืนที่และโครงสร้างสิ่งปลูกสร้างต่าง ๆ ที่สร้างขึ้นรองรับกิจกรรมของผู้มาเยือนและ
กิจกรรมในการบริหารจัดการพ้ืนที่ สิ่งอ านวยความสะดวกในแหล่งท่องเที่ยว การก่อสร้างปัจจัยพ้ืนฐาน 
เช่น ระบบขนส่ง ระบบสื่อสาร ระบบสาธารณูปโภค ซึ่งเป็นสิ่งจ าเป็นส าหรับนักท่องเที่ยวเพราะจะช่วย
ให้นักท่องเที่ยวได้รับความสะดวกสบายและเป็นการสร้างภาพลักษณ์ของแหล่งท่องเที่ยวด้วย และยัง
สอดคล้องกับแนวคิดของ บุญเลิศ จิตตั้งวัฒนา (2542: ออนไลน์) ได้สรุปว่า ทรัพยากรท่องเที่ยวจะต้องมี
สิ่งอ านวยความสะดวก เป็นองค์ประกอบเพ่ือให้นักท่องเที่ยวเข้ามายังแหล่งท่องเที่ยวได้ประทับใจ เช่น 
บริการด้านน้าประปา ไฟฟ้า การสื่อสาร การขนส่ง ที่พัก อาหาร น าเที่ยว แลกเปลี่ยนเงินตรา สินค้าที่
ระลึก เป็นต้น 

ผลการวิเคราะห์ปัจจัยองค์ประกอบของแหล่งท่องเที่ยว (5As) ของตลาดวังหลังที่มีผลต่อการ
ตัดสินใจเดินทางของนักท่องเที่ยวชาวไทย ด้านกิจกรรม ภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณา
รายละเอียด พบว่า กิจกรรมทาให้ท่านสนุก เพลิดเพลิน มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิด
ของ เทิดชาย ช่วยบ ารุง (2551: ออนไลน์) กล่าวว่า Activity หมายถึง กิจกรรม คือ ภายในแหล่ง
ท่องเที่ยวมีสถานที่ท่องเที่ยวหลายแห่งที่มีกิจกรรมที่ทาให้นักท่องเที่ยวได้เข้ามามีส่วนร่วมในการ
ท่องเที่ยวอย่างสมบูรณ์แบบ และยังสอดคล้องกับแนวคิดของ เทิดชาย ช่วยบ ารุง (2552: ออนไลน์) 
กล่าวว่า กิจกรรมต่าง ๆ ด้านการท่องเที่ยว (Activity) หมายถึง ผลิตภัณฑ์ทางการท่องเที่ยวที่ถูกสร้าง
ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือส่งเสริมและดึงดูดให้เกิดการท่องเที่ยวในแหล่งท่องเที่ยวมากยิ่งขึ้น 
นอกเหนือจากการไปเยี่ยมชมแหล่งท่องเที่ยวเท่านั้น โดยรูปแบบของกิจกรรมต่าง ๆ จะแตกต่างกัน 
ตามประเภทของแต่ละแหล่งท่องเที่ยว 

ผลการวิเคราะห์ปัจจัยองค์ประกอบของแหล่งท่องเที่ยว (5A) ของตลาดวังหลังที่มีผลต่อการ
ตัดสินใจเดินทางของนักท่องเที่ยวชาวไทย ด้านที่พัก ภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณา
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รายละเอียด พบว่า สถานที่พักมีบรรยากาศอบอุ่น มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ 
และยังสอดคล้องกับแนวคิดของ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ม.ป.ป.: ออนไลน์) พบว่า ธุรกิจที่พักเป็น
ปัจจัยส าคัญที่ท าให้นักท่องเที่ยวสามารถพักค้างคืนชั่วคราวในระหว่างเดินทางท่องเที่ยวได้อย่าง
สะดวกสบายปลอดภัย และรู้สึกอบอุ่น ซึ่งนักธุรกิจที่พัก หมายถึง การประกอบธุรกิจ ให้บริการที่พัก
ค้างคืนชั่วคราวแก่นักท่องเที่ยวในระหว่างเดินทางท่องเที่ยวเพ่ือให้นักท่องเที่ยวสามารถพักผ่อน หลับ
นอนในแหล่งท่องเที่ยวได้อย่างสะดวกสบาย และยังสอดคล้องกับแนวคิดของ บุษบา สิทธิการ และสิริ
วัฒนา ใจมา (2552: ออนไลน์) กล่าวว่า ที่พักในแหล่งท่องเที่ยว (Accommodations) เป็นปัจจัย
ส าคัญอย่างหนึ่งที่จะสามารถรองรับนักท่องเที่ยวภายในแหล่งท่องเที่ยวส าคัญต่าง ๆ โดยที่พักมีความ
หลากหลาย สวยงาม บรรยากาศดี อบอุ่น และสะดวกสบายก็จะมีผลต่อการตัดสินใจเดินทางเพ่ือมา
พักผ่อน 
 
ข้อเสนอแนะ  

ข้อเสนอแนะจากการวิจัย  
จากผลสำรวจพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามให้ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับในส่วน

ของการบริการด้านสิ่งอำนวยความสะดวกที่มีไม่เพียงพอ และต้องการให้ปรับปรุง เช่น ห้องน้ ามีน้อย 
ถังขยะ ถนนทางเข้าคับแคบ รวมถึงที่จอดรถไม่เพียงพอ เป็นต้น 

ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป  
1. ควรมีการศึกษาถึงกลุ่มตัวอย่างอ่ืน  ๆ เช่น กลุ่มผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยว 

นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ ที่เดินทางมาท่องเที่ยวตลาดวังหลัง เพ่ือความหลากหลายของผลงานวิจัย 
โดยสามารถน าผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ต่อไป 

2. ควรมีการศึกษาเรื่องอ่ืน ๆ เช่น ส่วนประสมทางการตลาด (7Ps) พฤติกรรมของ
นักท่องเที่ยวที่เดินทางมาท่องเที่ยวที่ตลาดวังหลัง เพ่ือเป็นแนวทางในการน าไปพัฒนาตลาดวังหลังให้
มีความน่าสนใจมากยิ่งข้ึน 
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การเพิ่มประสิทธิภาพคลังสินค้าด้วยวิธีการ ABC Analysis: 
กรณีศึกษา บริษัท ซีพี บีแอนเอฟ เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร 
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บทคัดย่อ 

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) ศึกษาปัญหาและกระบวนการท างานภายในคลังสินค้าที่ส่งผลต่อ
ประสิทธิภาพการท างานภายในคลังสินค้า และ 2) เพ่ิมประสิทธิภาพการท างานภายในคลังสินค้าด้วย
วิธีการ ABC Analysis ของบริษัท ซีพี บีแอนเอฟ เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร คณะผู้วิจัยใช้การวิจัย
คุณภาพในรูปแบบการวิจัยเชิงพรรณนา เป็นกระบวนการในการศึกษาค้นคว้า  และวิเคราะห์เพ่ือ
ประเมินผลหรือสรุปผล จากแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง และมีการรวบรวมข้อมูลจากการ
สัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจงของพนักงานคลัง บริษัท บีแอนเอฟ เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร 
จ านวน 20 คน 

ผลการวิจัย พบว่า การบริหารจัดการคลังสินค้าด้วยวิธี ABC Analysis สามารถเพ่ิมประสิทธิภาพ
คลังสินค้าของ บริษัท ซีพี บีแอนเอฟ เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร ซึ่งสาเหตุหลักของปัญหาและ
กระบวนการที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการท างานภายในคลังสินค้า เกิดจากการจัดเรียงสินค้าไม่เป็นระบบ 
ท าให้พนักงานใช้เวลาในการหยิบสินค้ามากถึง 30-45 นาที และหยิบสินค้าผิดมากถึง 10-15 ครั้ง/เดือน 
เกิดความล่าช้าในการหยิบสินค้าและหยิบสินค้าผิดบ่อยครั้ง ท าให้ลูกค้าไม่พึงพอใจที่ต้องใช้ระยะเวลานาน
ในการรอรับสินค้านาน หลังจากมีการบริหารจัดการคลังสินค้าด้วยวิธี ABC Analysis โดยใช้พนักงานชุด
เดิม พบว่า สามารถลดระยะเวลาการหยิบลงเหลือ 10-15 นาที ลดลงกว่าเดิม 20-35 นาที และสามารถลด
ปัญหาการหยิบสินค้าผิดเหลือ 2-3 ครั้ง/เดือน ท าให้เพ่ิมประสิทธิภาพของกระบวนการท างานภายใน
คลังสินค้าได้ สามารถลดระยะเวลาในการส่งมอบให้กับลูกค้า จึงท าให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจ  
 
ค าส าคัญ: ประสิทธิภาพ คลังสินค้า วิธีการ ABC Analysis 
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Abstract 
The objectives of this study were to: 1) study problems and warehouse 

processes that affect the efficiency of work within the warehouse and 2) increase the 
efficiency of work in the warehouse by using ABC Analysis of CP B&F Co., Ltd. Saimai 
District, Bangkok. The research team used this qualitative research in the form of 
descriptive research as a process of research study and analysis for evaluation or 
conclusion of related concepts, theories and related research. The data were 
collected from the interviews with a specific samples group of 20 warehouse workers 
of CP B&F Co., Ltd. Saimai District, Bangkok. 

The result of study found that warehouse management by using ABC Analysis 
can increase the efficiency to CP B&F Co., Ltd. Saimai District, Bangkok warehouse. 
Unsystematic product arrangement was the main cause of problems and processes 
that affect the efficiency of the warehouse operations. This allowed warehouse 
workers to spend up to 30-45 minutes for products picking and wrong products 
picking up to 10-15 times per month. It caused to delay in picking process and 
frequently in wrong products picking. This made customers unhappy taking a long 
time to wait for products receiving. As the result of using ABC analysis in warehouse 
management with the same warehouse workers, it found that the picking time was 
reduced to 10-15 minutes, 20-35 minutes less than before, and the problem of 
wrong products picking was 2-3 times reduced per month. This can increase the 
efficiency of the work processes within warehouse by using ABC Analysis. It made the 
customers satisfied by reducing in delivery time. 
 
Keywords: efficiency, warehouse, ABC Analysis Method 
 
ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา  

ปัจจุบันธุรกิจมีการแข่งขันกันอย่างรุนแรง ธุรกิจต่าง ๆ ต้องปรับตัวและพ่ึงพากลยุทธ์มาใช้
พัฒนาองค์กรเพ่ือสร้างความได้เปรียบและเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจ จนเกิดเป็นผล
ก าไรแก่องค์กร เพ่ือให้ธุรกิจสามารถตอบสนองความต้องการของผู้ใช้บริการจ านวนมาก โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งธุรกิจที่จ าเป็นต้องมีวัตถุดิบหรือสินค้าคงคลังไว้เพียงพอต่อความต้องการของผู้บริโภคเพ่ือลด
ผลกระทบเนื่องจากสินค้าคงคลังขาดมือ รวมถึงมีการบริหารจัดการสินค้าคงคลังอย่างเป็นระบบ 
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เพ่ือให้กระบวนการท างานภายในคลังสินค้าเกิดประสิทธิภาพสูงสุด ธุรกิจจ าเป็นต้องวางแผนเพ่ือ
ปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ในการบริหารจัดการภายในคลังสินค้าให้เหมาะสม ลดความสูญเปล่าเนื่องจาก
กระบวนการท างานที่ซ้ าซ้อน ลดกระบวนการและระยะเวลาในการเคลื่อนย้ายสินค้าที่ท าให้เกิดความ
ล่าช้า การเพิ่มความสะดวกในการเคลื่อนย้ายสินค้าเข้าออกภายในคลังสินค้า การจัดระเบียบเส้นทาง
ภายในคลังสินค้า ลดปัญหาความผิดพลาดเนื่องจากกระบวนการท างานที่ไม่เป็นระบบ จ าแนก
ประเภทสินค้าและจัดหมวดหมู่อย่างเป็นระบบ มีการตรวจสอบระดับสินค้าคงคลังอย่างต่อเนื่อง การ
น าเอาเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาช่วยเพ่ิมศักยภาพในการด าเนินงาน รวมถึงการดูแลสุขลักษณะ
ภายในคลังสินค้าที่อาจก่อให้เกิดปัญหาด้านสุขภาพของพนักงาน เพราะการบริหารจัดการกิจกรรม
ต่าง ๆ ที่เกิดข้ึนภายในคลังสินค้าที่มีประสิทธิภาพล้วนส่งผลต่อความพึงพอใจของลูกค้า และต้นทุนที่
ต่ าลงจากการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ ส่งผลโดยตรงต่อก าไรที่เพ่ิมข้ึนของธุรกิจ 

คลังสินค้าของ บริษัท ซีพี บีแอนเอฟ เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร เป็นธุรกิจที่ต้องมี
วัตถุดิบในสต็อกเป็นจ านวนมากเพ่ือตอบสนองให้ทันต่อปริมาณความต้องการของลูกค้า ในทุกวันจะมี
การไหลเวียนของสินค้าเข้าออกอย่างต่อเนื่องเป็นจ านวนมาก ดังนั้น กิจกรรมที่เกิดภายขึ้นใน
คลังสินค้ามีความส าคัญในการขับเคลื่อนกระบวนการท างานเป็นอย่างมาก จากการที่ทีมผู้วิจัยได้ลง
พ้ืนที่สัมภาษณ์พนักงานคลังสินค้าของ ของ บริษัท ซีพี บีแอนเอฟ เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร 
(วนิดา มหาชัย, ผู้ให้สัมภาษณ์, 1 สิงหาคม 2564) ปัจจุบันพบปัญหา “ความล่าช้าในการหยิบสินค้า
และการหยิบสินค้าผิดบ่อยครั้ง” ส่งผลต่อประสิทธิภาพการท างานภายในคลังสินค้า เนื่องจากไม่มี
กระบวนการท างานและการจัดวางสินค้าอย่างเป็นระบบ จึงน ามาสู่หัวข้องานวิจัย เรื่อง การเพ่ิม
ประสิทธิภาพคลังสินค้าด้วยวิธีการ ABC Analysis: กรณีศึกษา บริษัท ซีพี บีแอนเอฟ เขตสายไหม 
กรุงเทพมหานคร โดยคณะผู้วิจัยจะท าการศึกษาปัญหาและกระบวนการท างานภายในคลังสินค้าที่
ส่งผลต่อประสิทธิภาพการท างานภายในคลังสินค้า และเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการท างานภายใน
คลังสินค้าด้วยวิธีการ ABC Analysis ซึ่งส่งผลต่อระดับความพึงพอใจของลูกค้าในการรับบริการ
คลังสินค้า บริษัท ซีพี บีแอนเอฟ เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร 

 
วัตถุประสงค์การวิจัย  

1. เพ่ือศึกษาปัญหาและกระบวนการท างานภายในคลังสินค้าที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการ
ท างานภายในคลังสินค้า 

2. เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการท างานภายในคลังสินค้าด้วยวิธีการ ABC Analysis 
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แนวคิด ทฤษฎี งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง และกรอบแนวคิดในการวิจัย 
การบริหารจัดการคลังสินค้าด้วยวิธี ABC Analysis  
การวิเคราะห์แบบเอบีซี (ABC Analysis) ได้ประยุกต์มาจากหลักการของ วิลเฟรโด พาเรโต 

(Vilfredo Pareto) นักเศรษฐศาสตร์ชาวอิตาลี ตั้งข้อสังเกตว่า “สิ่งที่ส าคัญจะมีอยู่เป็นจ านวนที่น้อย
กว่าสิ่งที่ไม่ส าคัญ ซึ่งมักจะมีจ านวนที่มากกว่า ในอัตราส่วน 20 ต่อ 80 นั่นคือการให้ความส าคัญกับ
กลุ่มสินค้าจ านวนน้อยที่มีมูลค่ามาก มากกว่ากลุ่มสินค้าจ านวนมากที่โดยรวมมีมูลค่าน้อย” (Diana, 
Francisco, Soumaya and Ada, 2017) นอกจากนี้การจัดกลุ่มแบบ ABC Classification เขียนเป็น
พาเลโตไดอะแกรม (Pareto Diagrams) ได้ดังภาพที่ 1 
  
 
 
 
 
 

 
ภาพที่ 1 การแบ่งกลุ่มสินค้าแบบ ABC เขียนเป็นพาเลโตไดอะแกรม (Pareto Diagrams)  

ที่มา: โกศล ดีศีลธรรม (2553) 
 

จากแนวคิดของพาเรโต น าไปสู่การควบคุมสินค้าคงคลังโดยใช้มูลค่าต่อหน่วยเป็นเกณฑ์ใน
การแบ่งประเภทของสินค้า โดยสินค้าคงคลังประเภท A จะมีสัดส่วนคิดเป็น 15% ของปริมาณสินค้า
คงคลังทั้งหมด แต่มีมูลค่าสูงคิดเป็น 70-80% ของมูลค่าสินค้าคงคลังทั้งหมด สินค้าคงคลังประเภท B 
จะมีสัดส่วนคิดเป็น 30% ของปริมาณสินค้าคงคลังทั้งหมด แต่มีมูลค่าสูงคิดเป็น 15-25% ของมูลค่า
สินค้าคงคลังทั้งหมด สินค้าคงคลังประเภท C จะมีสัดส่วนคิดเป็น 55% ของปริมาณสินค้าคงคลัง
ทั้งหมด แต่มีมูลค่าสูงคิดเป็น 5% ของมูลค่าสินค้าคงคลังทั้งหมด (ลักขณา ชัยพัฒนานนท์, 2562) 

ทฤษฎีผังก้างปลา (Fishbone Diagram)  
ประชาสรรณ์ แสนภักดี (2561) อธิบายว่า แผนผังก้างปลา หรือแผนผังสาเหตุและผลเป็น

แผนผังที่แสดงถึง ความสัมพันธ์ระหว่างปัญหา (Problem) กับสาเหตุทั้งหมดที่เป็นไปได้ที่อาจก่อให้เกิด
ปัญหานั้น (Possible Cause) 

ผังก้างปลา (Fish Bone Diagram) ได้รับการพัฒนาครั้งแรกเมื่อปี ค.ศ.1943 โดย ศาสตราจารย์
คาโอรุ อิชิกาว่า แห่งมหาวิทยาลัยโตเกียว เป็นหนึ่งในหลายเครื่องมือเพ่ือการบริหารจัดการ โดยมักจะใช้
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ในการวิเคราะห์ผลสาเหตุของปัญหา ภายใต้แนวคิดที่ว่า “การแก้ไขปัญหาจะต้องแก้ไขท่ีสาเหตุ โดย
สาเหตุนั้นต้องปฏิบัติได้จริง มีความเป็นเหตุเป็นผล”  

ส าหรับวิธีการสร้างผังก้างปลาเป็นสิ่งส าคัญที่ต้องสร้างให้เป็นไปตามแนวทางแห่งการจัดการ
หรือแก้ไขปัญหา กล่าวคือต้องท าให้เห็นภาพรวมของข้อมูลหรือสาเหตุทั้งหมด ซึ่งในการสร้างแผนผังนั้น 
ต้องท าเป็นทีมหรือเป็นกลุ่ม โดยใช้ 6 ขั้นตอน ดังต่อไปนี้  

ขั้นตอนที่ 1 ก าหนดประโยคปัญหาที่หัวปลา 
ขั้นตอนที่ 2 ก าหนดกลุ่มปัจจัยที่จะท าให้เกิดปัญหานั้น ๆ  
ขั้นตอนที่ 3 ระดมสมองเพ่ือหาสาเหตุในแต่ละปัจจัย  
ขั้นตอนที่ 4 หาสาเหตุหลักของปัญหา  
ขั้นตอนที่ 5 จัดล าดับความส าคัญของสาเหตุ  
ขั้นตอนที่ 6 ใช้แนวทางการปรับปรุงที่จ าเป็น 

การก าหนดปัจจัยบนผังก้างปลานั้นต้องสามารถช่วยแยกแยะและก าหนดสาเหตุต่าง ๆ ได้
อย่างเป็นระบบ และเป็นเหตุเป็นผล โดยส่วนมากมักจะใช้หลักการ 4M 1E เป็นกลุ่มปัจจัย (Factors) 
เพ่ือน าไปสู่การแยกแยะสาเหตุต่าง ๆ ซึ่งรายละเอียดของ 4M 1E นั้น มาจาก  

M-Man คนงาน พนักงาน หรือบุคลากร  
M-Machine เครื่องจักรหรืออุปกรณ์อ านวยความสะดวก  
M-Material วัตถุดิบหรืออะไหล่ อุปกรณ์อ่ืน ๆ ที่ใช้ในกระบวนการ  
M-Method กระบวนการท างาน  
E-Environment อากาศ สถานที่ ความสว่าง และบรรยากาศการท างาน 

งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
อมรรัตน์ ปาละกะวงษ์ ณ อยุธยา (2561) วิจัยเรื่อง การเพ่ิมประสิทธิภาพคลังสินค้าด้วยการ

จัดแผนผังคลังสินค้าใหม่ บริษัท ABC ด าเนินธุรกิจทั้งการประกอบสินค้าชิ้นส่วนรถยนต์และสินค้า
ประเภท Trading ซึ่งมีทั้งส่งออกและน าเข้ายังมีปัญหาในเรื่องการจัดเก็บและการหยิบจ่ายชิ้นงานอยู่
ค่อนข้างมากท าให้เกิดผลกระทบอื่น ๆ ตามมามากมาย งานวิจัยชิ้นนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือหาวิธีการและ
พ้ืนที่การจัดเก็บและหยิบที่เหมาะสมเพ่ือลดปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นภายในคลังสินค้าและช่วยให้จัด 
Layout จากผลการศึกษาสรุปได้ว่า ถ้าหากบริษัทกรณีศึกษาใช้วิธีการจัด Layout ตามการแบ่งโซน
จะช่วยให้ใช้เวลาและระยะทางในการจัดงานน้อยลงและลดปัญหาการจัดเก็บสินค้ากระจัดกระจายท า
ให้สินค้าหาได้ง่าย อีกทั้งยังสะดวกในการควบคุม FIFO อีกด้วย ช่วยลดเวลาในการปฏิบัติงานของ
พนักงาน ยกตัวอย่างเช่น สินค้า 1266702017 เมื่อจัดแผนผังแบบใหม่ สามารถย่นระยะทางในการ
หยิบสินค้าที่จ่ายบ่อย ๆ ไปได้ครั้งละ 108 เมตร โดยจากสถิติในการหยิบจ่ายสินค้ารายการนี้อยู่ที่
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เฉลี่ยเดือนละ 10 ครั้ง ดังนั้นใน 1 เดือน จะสามารถช่วยลตระยะทางในการหยิบงานลงได้ 108*10 
=1,080 เมตร และเม่ือท าการจับเวลาในการหยิบงานแล้ว จึงช่วยลดเวลาลงได้ 12 นาท ี
กรอบแนวคิดในการวิจัย 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 

วิธีการวิจัย  
เป็นการวิจัยคุณภาพในรูปแบบการวิจัยเชิงพรรณนา (Descriptive Research) ที่มุ่งศึกษา

ข้อเท็จจริงต่าง ๆ ที่เกิดข้ึน และอาศัยการคิดวิเคราะห์เพ่ือประเมินผลหรือสรุปผล โดยใช้วิธีการศึกษา
ข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) จากแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง และมีการรวบรวม
ข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) จากการสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจงด้วยการสัมภาษณ์เชิงลึก 
(In-depth Interview)  

ประชากรและกลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในงานวิจัย 
ประชากรในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ พนักงานคลังสินค้าของ บริษัท ซีพี บีแอนเอฟ เขตสายไหม 

กรุงเทพมหานคร โดยทีมผู้วิจัยได้เลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจงมาใช้ในการวิจัยครั้งนี้ จ านวน 20 คน 
เนื่องจากต้องอาศัยความรู้ ความช านาญ และประสบการณ์จากกลุ่มตัวอย่างที่เลือกสัมภาษณ์ เพ่ือใช้
ประโยชน์จากข้อมูลดังกล่าวมาด าเนินการวิเคราะห์ได้ตรงตามวัตถุประสงค์ของการวิจัยครั้งนี้ 

ด้านปัญหาและกระบวนการท างานภายในคลังสนิค้า 

 

 ทฤษฎีการบรหิารจดัการคลังสินค้าดว้ยวิธีการ ABC Analysis 
เกณฑ์ในการแบ่งประเภทของสินค้า โดยใช้แนวคิดของพาเรโต ดังนี้ 

1. สินค้า A มีสัดส่วนคิดเป็น 15% แต่มีมูลค่าสูงคิดเป็น 70-80% ของ
มูลค่าสินค้าคงคลังทั้งหมด 

2. สินค้า B มีสัดส่วนคิดเป็น 30% แต่มีมูลค่าสูงคิดเป็น 15-25% ของ
มูลค่าสินค้าคงคลังทั้งหมด 

3. สินค้า C มีสัดส่วนคิดเป็น 55% แต่มีมูลค่าสูงคิดเป็น 5% ของมูลค่า

สินค้าคงคลังทั้งหมด 

 ทฤษฎีผังก้างปลา (Fishbone Diagram) 
หลัก 4M 1E เป็นกลุ่มปัจจัย (Factors) เพื่อน าไปสู่การแยกแยะสาเหตุต่าง ๆ ดังนี้  

1. M-Man คนงาน พนักงาน หรือบุคลากร  
2. M-Machine เครื่องจักรหรืออุปกรณ์อ านวยความสะดวก  
3. M-Material วัตถุดิบหรืออะไหล่ อุปกรณ์อื่น ๆ ที่ใช้ในกระบวนการ  
4. M-Method กระบวนการท างาน  
5. E-Environment อากาศ สถานที่ ความสว่าง และบรรยากาศการท างาน 
6.  

ประสิทธิภาพการ
ท างานภายใน

คลังสินค้า 
 

ด้านการเพ่ิมประสิทธิภาพการท างานภายในคลังสนิค้า 

 
 



รายงานสืบเน่ืองจากการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ 
ครบรอบ 15 ปี มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ วันศุกร์ท่ี 26 พฤศจิกายน 2564 

 

~ 161 ~ 
 

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 

เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาและวิจัย มีดังนี้ 
1. การบริหารจัดการคลังสินค้าด้วยวิธี ABC Analysis  
2. ทฤษฎีผังก้างปลา (Fishbone Diagram)  
3. แบบสัมภาษณ์ที่น ามาใช้ในการวิจัย (การสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) เช่น 

อะไรคือปัญหาหลักที่พบเจอภายในคลังสินค้า คิดว่าปัจจุบันกระบวนการท างานภายในคลังสินค้ามี
ประสิทธิภาพเพียงต่อการบริหารจัดการภายในคลังหรือไม่อย่างไร ทราบกระบวนการท างานภายใน
คลังที่จัดเจนหรือไม่อย่างไร คิดว่าการจัดเก็บและการหยิบสินค้าภายในคลังมีระบบหรือกระบวนการที่
ชัดเจนหรือไม่อย่างไร อะไรคือปัญหาที่คิดว่าควรได้รับการแก้ไขโดยเร่ง เป็นต้น    

วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 

คณะผู้วิจัยด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลส าหรับการวิจัยครั้งนี้จาก 2 แหล่ง ได้แก่ 
1. ข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) ในส่วนนี้คณะผู้วิจัยลงพื้นที่ไปสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่างแบบ

เจาะจง จ านวน 20 คน ที่คลังสินค้าของ บริษัท ซีพี บีแอนเออฟ เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร เพ่ือ
ท าการเก็บรวบรวมข้อมูลภายในคลังสินค้า เช่น ข้อมูลรายละเอียดของสินค้า จ านวนหน่วยที่จ าแนก
ประเภทของสินค้าเพ่ือแยกความแตกต่างของสินค้า (Stock Keeping Units: SKUs) จ านวนหน่วย
สินค้าที่ใช้ต่อปี ราคาสินค้าต่อหน่วย การวางผังคลังสินค้า กระบวนการท างานภายในคลังสินค้า 
รวมถึงปัญหาภายในคลัง เป็นต้น ท าให้ได้ข้อมูลที่มีรายละเอียดตรงตามที่คณะผู้วิจัยต้องการ และช่วย
ให้คณะผู้วิจัยสามารถเข้าถึงปัญหาได้มากขึ้น โดยมีขั้นตอนด าเนินการสัมภาษณ์ดังนี้ 1) เตรียมการ
สัมภาษณ์ 2) ด าเนินการสัมภาษณ์ 3) บันทึกผลการสัมภาษณ์ และ 4) ปิดการสัมภาษณ์ 

2. ข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) ในส่วนนี้คณะผู้วิจัยได้ค้นคว้าและรวบรวมข้อมูลทั่วไป
จากเอกสาร บทความ วารสาร งานนิพนธ์ อินเตอร์เน็ต  รวมถึงแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่
เกี่ยวข้องกับ “การบริหารจัดการคลังสินค้าด้วยวิธี ABC Analysis” เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการ
บริหารจัดการคลังสินค้า และ “ทฤษฎีผังก้างปลา (Fishbone Diagram)” เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการ
วิเคราะห์ถึงสาเหตุทั้งหมดที่เป็นไปได้ของปัญหา  

การวิเคราะห์ข้อมูล 

คณะผู้วิจัยใช้ข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์ถึงปัญหาต่าง ๆ ภายในคลังสินค้าจากกลุ่มตัวอย่าง
แบบเจาะจง ร่วมกับใช้ทฤษฎีผังก้างปลา (Fishbone Diagram) เป็นเครื่องมือในการวิเคราะห์ตาม
วัตถุประสงค์ของการวิจัยถึงสาเหตุของปัญหาและกระบวนการที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการท างานภายใน
คลังสินค้า โดยท าการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ (Qualitative Method) ด้วยการวิเคราะห์เนื้อหา 
(Content Analysis) เก็บรวบรวมข้อมูลและสร้างข้อสรุปข้อมูล โดยมีขั้นตอนดังนี้ 1) จัดเตรียมข้อมูล
เพ่ือวิเคราะห์ โดยการสรุปข้อมูลจากแบบสัมภาษณ์เชิงลึก 2) วิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูลเพ่ือให้ทราบ
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ถึงปัญหาและกระบวนการท างานภายในคลังสินค้าที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการ
ท างานภายในคลังสินค้าด้วยวิธีการ ABC Analysis และ3) ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล โดยให้ผู้ให้
สัมภาษณ์ตรวจสอบยืนยัน แล้วน ามาให้อาจารย์ที่ปรึกษางานวิจัยตรวจสอบอีกครั้ง 

คณะผู้วิจัยได้ใช้ข้อมูลที่รวบรวมจากการสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจงภายในคลังสินค้า 
ร่วมกับใช้วิธีการ ABC Analysis โดยประยุกต์มาจากหลักการของพาเรโต เป็นเครื่องมือในการจ าแนก
ประเภทสินค้าออกเป็น 3 กลุ่ม ตามการวิเคราะห์แบบ ABC ดังตารางตอ่ไปนี้ 
ตารางท่ี 1 จ าแนกกลุ่มสินค้าตามการวิเคราะห์แบบ ABC  

กลุ่ม 
ร้อยละของมูลค่า 

สินค้าทั้งหมด 
ร้อยละของปริมาณการใช้ 

สินค้าทั้งหมด 

A 70-80% 10-20% 
B 15-20% 30-40% 
C 5-10% 40-50% 

 
ผลการวิจัย 

การวิจัยครั้งนี้ เป็นการวิจัยเชิงพรรณนาในรูปแบบของการวิจัยเชิงคุณภาพ ซึ่งผลการวิจัย
สามารถสรุปตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย ได้ดังนี้ 

ด้านปัญหาและกระบวนการท างานภายในคลังสินค้าที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการท างาน
ภายในคลังสินค้า 

ข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์โดยการระดมสมองเพ่ือหาสาเหตุในแต่ละปัจจัยจากกลุ่มตัวอย่าง
แบบเจาะจง เป็นไปตามขั้นตอนของทฤษฎีผังก้างปลา (Fishbone Diagram) ซึ่งคณะผู้วิจัยใช้เป็น
เครื่องมือในการวิเคราะห์ตามวัตถุประสงค์ของการวิจัยถึงสาเหตุของปัญหาและกระบวนการที่ ส่งผล
ต่อประสิทธิภาพการท างานภายในคลังสินค้า ท าให้ทราบว่า “ความล่าช้าในการหยิบสินค้าและการ
หยิบสินค้าผิดบ่อยครั้ง” เป็นสาเหตุหลักของปัญหาและกระบวนการที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการ
ท างานภายในคลังสินค้า คณะผู้วิจัยจึงใช้หลักการ 4M 1E ซึ่งเป็นกลุ่มปัจจัย (Factors) ของทฤษฎีผัง
ก้างปลา เพ่ือน าไปสู่การแยกแยะสาเหตุต่าง ๆ ดังรายละเอียดต่อไปนี้  

M-Man: คนงาน พนักงาน หรือบุคลากร  
จากการวิจัย พบว่า ขาดทักษะในการท างาน ขาดความรู้ความเข้าใจในระบบงาน 

M-Machine: เครื่องจักรหรืออุปกรณ์อ านวยความสะดวก  
จากการวิจัย พบว่า ชั้นจัดเก็บสินค้าไม่เพียงพอ 

M-Material: วัตถุดิบหรืออะไหล่ อุปกรณ์อ่ืน ๆ ท่ีใช้ในกระบวนการ 
จากการวิจัย พบว่า หาสินค้าไม่เจอ สินค้าเสียหาย สินค้าหมดอายุ 
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M-Method: กระบวนการท างาน 
จากการวิจัยพบว่า ไม่มีการจัดเรียงสินค้า ไม่มีระบบการท างานที่ชัดเจน 
 

E-Environment: อากาศ สถานที่ ความสว่าง และบรรยากาศการท างาน 
จากการวิจัยพบว่า ขนาดพ้ืนที่คับแคบและมีจ ากัด  

ผลจากการแยกแยะสาเหตุต่าง ๆ ด้วยหลักการ 4M 1E คณะผู้วิจัยจึงเขียนวิเคราะห์สาเหตุ
ของปัญหาและกระบวนการที่ท าให้เกิด “ความล่าช้าในการหยิบสินค้าและการหยิบสินค้าผิด
บ่อยครั้ง” ที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการท างานภายในคลังสินค้าด้วยแผนผังก้างปลา ได้ดังภาพที่ 2  

 
 
 
 
 
 

   
 

ภาพที่ 2 การวิเคราะห์สาเหตุของปัญหาด้วยแผนผังก้างปลาโดยใช้หลักการ 4M 1E 
 
จากภาพที่ 2 คณะผู้วิจัยได้ใช้ข้อมูลจากการสัมภาษณ์โดยการระดมสมองเพ่ือหาสาเหตุในแต่

ละปัจจัยจากกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง ร่วมกับการใช้ทฤษฎีผังก้างปลา เพ่ือวิเคราะห์และเลือกสาเหตุ 
“ไม่มีการจัดเรียงสินค้า” ที่มาจากปัจจัยด้านกระบวนการท างาน (M-Method) ซึ่งเป็นสาเหตุหลัก
ของปัญหามากถึง 80% ที่ท าให้เกิดความล่าช้าในการหยิบสินค้า โดยใช้เวลาในการหยิบสินค้ามากถึง 
30-45 นาที และเป็นสาเหตุที่ท าให้หยิบสินค้าผิดมากถึง 10-15 ครั้ง/เดือน  
 

 
 

  
 
ภาพที่ 3 และ ภาพที่ 4 แสดงให้เห็นถึง การจัดวางสินค้าแบบไม่มีระบบ ท าให้พนักงาน

ต้องใช้เวลาในการหยิบสินค้านาน และเกิดการหยิบสินค้าผิดบ่อยครั้ง จึงท าให้ลูกค้าไม่พึงพอใจที่ต้อง
ใช้ระยะเวลานานในการรอรับสินค้านาน ส่งผลต่อประสิทธิภาพของกระบวนการท างานภายใน 

ภาพที่ 3 ไม่มีการจัดเรียงสินค้าอย่างเป็นระบบ  
ภายในคลังสินค้า 

 
 

ภาพที่ 4 ไม่มีการจัดเรียงสินค้าอย่างเป็นระบบ 
ภายในคลังสินค้า 

 

E-Environment 
 

 
                 ความล่าช้า                   
                      ในการ

หยิบ 
                 สนิค้า 

           และการหยิบสนิค้า
ผิดบ่อยคร้ัง 

 
 

M-Man 
 

M-
Machine 
 

M-Method 
 

M-Material 
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ด้านการเพิ่มประสิทธิภาพการท างานภายในคลังสินค้าด้วยวิธีการ ABC Analysis 
คณะผู้วิจัยได้ใช้ข้อมูลที่รวบรวมจากการสัมภาษณ์มาวิเคราะห์ โดยประยุกต์จากหลักการของ

พาเรโตที่มุ่งเน้นให้ความส าคัญกับกลุ่มสินค้าจ านวนน้อยที่มีมูลค่ามาก มากกว่ากลุ่มสินค้าจ านวนมาก
โดยรวมที่มีมูลค่าน้อย เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการท างานภายในคลังสินค้าด้วยวิธีการ ABC Analysis  

จากผลการวิจัย ท าให้ทราบว่าสินค้าภายในคลังมีจ านวนทั้งหมด 150 SKUs เมื่อจ าแนก
ประเภทสินค้าออกเป็น 3 กลุ่ม ตามการวิเคราะห์แบบ ABC จึงสามารถจ าแนกสินค้ากลุ่ม A ซึ่งเป็น
สินค้าท่ีมีการหมุนเวียนประมาณ 70-80% สินค้ากลุ่ม B ซึ่งเป็นสินค้าที่มีการหมุนเวียนประมาณ 15-
20% และสินค้ากลุ่ม C ซึ่งเป็นสินค้าท่ีมีการหมุนเวียนประมาณ 5-10% ได้ดังนี ้

สินค้ากลุ่ม A เป็นสินค้าเครื่องชงกาแฟ เครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้านจ านวน 79 SKUs 
สินค้ากลุ่ม B เป็นสินค้าเมล็ดกาแฟ ผงชงกาแฟ ชา โกโก้ส าเร็จรูปจ านวน 32 SKUs 
สินค้ากลุ่ม C เป็นสินค้าอุปกรณ์ใช้ภายในบ้านทั่วไปจ านวน 39 SKUs 

 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 5 การจ าลองคลังสินค้าโดยจัดเรียงสินค้าแบบ ABC 
 

ภาพที่ 5 แสดงให้เห็นการจ าลองคลังสินค้าหลังจากด าเนินการใช้วิธีการแบบ ABC มาช่วย
จัดเรียงสินค้าภายในคลัง โดยน าสินค้ากลุ่ม A ซึ่งมีการหมุนเวียนบ่อยหรือมียอดขายสูงมาจัดเรียงอย่าง
เป็นระบบไว้ใกล้ประตูขาออก เพ่ือลดระยะทางการหยิบสินค้า ท าให้จัดส่งสินค้าให้กับลูกค้าได้รวดเร็ว
ยิ่งขึ้น ส่วนกลุ่ม B ซึ่งเป็นสินค้าหมุนเวียนปานกลางหรือมียอดขายปานกลางจะจัดให้อยู่ในโซนพ้ืนที่ตรง
กลาง และกลุม่ C คือสินค้าที่มีการหมุนเวียนน้อยหรือยอดขายต่ าจะจัดให้อยู่ใกล้กับฝั่งประตูขาเข้า 
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ตารางท่ี 2 ตัวอย่างสินค้ากลุ่ม A ที่มีการหมุนเวียนบ่อยหรือมียอดขายสูง 

ล าดับ รหัสสินค้า ชื่อสินค้า 
1 TH0144 Nespresso เครื่องซงกาแฟ รุ่น Inissia D Range 
2 TH0145 ASGUARD เครื่องชงกาแฟสด รุ่น C1000B 
3 TH0146 Nespresso เครื่องชงกาแฟ รุ่น Lattissima One 
4 TH0147 ETZEL เครื่องชงกาแฟ รุ่น SN-203 
5 TH0148 เครื่องชงกาแฟ Philips HD7457 

 

ตารางท่ี 3 ตัวอย่างสินค้ากลุ่ม B ที่มีการหมุนเวียนปานกลางหรือมียอดขายปานกลาง 

ล าดับ รหัสสินค้า ชื่อสินค้า 

1 TH0043 กาแฟ 
2 TH0044 กากกาแฟที่ค่ัวแล้ว 
3 TH0045 กานพลู(เครื่องเทศ) 
4 TH0046 กานพลูใช้ท าอาหาร 
5 TH0047 กาแฟกระป๋อง 

 

ตารางท่ี 4 ตัวอย่างสินค้ากลุ่ม C ที่มีการหมุนเวียนน้อยหรือยอดขายต่ า 

ล าดับ รหัสสินค้า ชื่อสินค้า 
1 TH0001 กระดาษขัดเงา 
2 TH0002 กระดาษเคลือบแป้งส าหรับทาหน้า 
3 TH0003 กระดาษซับมันบนใบหน้า 
4 TH0004 กระดาษทราย 
5 TH0005 กระดาษทิชชู่ชนิดเปียกส าหรับเช็ดท าความสะอาดผิวเด็กอ่อน 

 
 

ภาพที่ 6 ไม่มีการจัดเรียงสินค้าอย่างเป็นระบบ  
ภายในคลังสินค้า 

 

ภาพที่ 7 การจัดเรียงสินค้าอย่างเป็นระบบ 

ภายในคลังสินค้าหลังใช้วิธีการ ABC 
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ภาพที่ 8 กระบวนการด าเนินงานภายในคลังสินค้าหลังจากใช้วิธีการ ABC Analysis 
 

ตารางที่ 5 การเปรียบเทียบ ก่อน-หลัง การจัดเรียงสินค้าภายในคลังสินค้าโดยใช้วิธี ABC 

หัวข้อ ก่อน หลัง 
ภาพการจัดวางสินค้า ภาพที่ 6 ไม่มีการจัดเรียงสินค้าอย่าง

เป็นระบบภายในคลังสินค้า 
 

ภาพที่ 7 การจัดเรียงสินค้าอย่าง
เป็นระบบภายในคลังสินค้าโดยใช้

วิธีการ ABC 

ระยะเวลาที่ใช้ในการเดิน 
หยิบสินค้าตาม Order 
(ใช้พนักงานชุดเดียวกัน) 

30-45 นาที/ใบ Order 10-15 นาที/ใบ Order  
ภาพที่ 8 แสดงให้เห็นในขั้นตอน

สีเหลือง 
จ านวนครั้งที่หยิบสินค้าผิด  

(ต่อเดือน) 
2-3 ครั้ง/เดือน 10-15 ครั้ง/เดือน 

 

สรุปผลการวิจัย 

จากผลการวิจัย พบว่า การบริหารจัดการคลังสินค้าด้วยวิธี ABC Analysis สามารถเพ่ิม
ประสิทธิภาพคลังสินค้าของ บริษัท ซีพี บีแอนเอฟ เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร โดยแบ่งออกเป็น
ด้าน ตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย ได้ดังนี้ 
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ด้านปัญหาและกระบวนการท างานภายในคลังสินค้าที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการท างาน
ภายในคลังสินค้า 

จากการใช้หลักการ 4M 1E ซึ่งเป็นกลุ่มปัจจัย (Factors) ของทฤษฎีผังก้างปลา เพ่ือน าไปสู่
การแยกแยะสาเหตุต่าง ๆ จึงพบว่า สาเหตุหลักที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการท างานภายในคลังสินค้า 
มากถึง 80% เกิดจากสาเหตุ “ไม่มีการจัดเรียงสินค้า” ซึ่งเป็นสาเหตุจากปัจจัยด้านกระบวนการ
ท างาน (M-Method) ที่ท าให้เกิด “ความล่าช้าในการหยิบสินค้าและการหยิบสินค้าผิดบ่อยครั้ง” 
โดยพนักงานใช้เวลาในการหยิบสินค้ามากถึง 30-45 นาที และหยิบสินค้าผิดมากถึง 10-15 ครั้งต่อ
เดือน ท าให้ลูกค้าไม่พึงพอใจที่ต้องใช้ระยะเวลานานในการรอรับสินค้านาน  

ด้านการเพิ่มประสิทธิภาพการท างานภายในคลังสินค้าด้วยวิธีการ ABC Analysis 
จากการวิเคราะห์และจัดเรียงสินค้าอย่างเป็นระบบตามแบบ ABC Analysis สามารถจ าแนก

ตามประเภทสินค้าที่มีอยู่ภายในคลังทั้งหมด จ านวน 150 SKUs ออกเป็น 3 กลุ่ม ได้ดังนี้ 
สินค้ากลุ่ม A เป็นกลุ่มสินค้าที่มีการหมุนเวียนบ่อยหรือมียอดขายสูงประมาณ 70-80% 

ได้แก่ สินค้ากลุ่มเครื่องชงกาแฟ และสินค้ากลุ่มเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้าน จ านวน 79 SKUs โดยมี
การจัดเรียงสินค้าอย่างเป็นระบบ และจัดสินค้ากลุ่มนี้ ให้อยู่ใกล้ประตูทางออกหรือขาออกของ
คลังสินค้า เพ่ือลดระยะทางในการเคลื่อนย้ายภายในคลังให้สั้นลงและสะดวกต่อการจัดสินค้าขึ้นรถ
เพ่ือน าส่งให้ลูกค้าได้รวดเร็วยิ่งขึ้น 

สินค้ากลุ่ม B เป็นกลุ่มสินค้าที่มีการหมุนเวียนปานกลางหรือมียอดขายปานกลางประมาณ 
15-20% ได้แก่ สินค้ากลุ่มเมล็ดกาแฟ ผงชงกาแฟ ชา โกโก้ส าเร็จรูป จ านวน 32 SKUs โดยมีการ
จัดเรียงสินค้าอย่างเป็นระบบ และจัดสินค้ากลุ่มนี้ให้อยู่ถัดจากสินค้ากลุ่ม A 

สินค้ากลุ่ม C เป็นกลุ่มสินค้าที่มีการหมุนเวียนน้อยหรือยอดขายต่ าประมาณ 5-10% ได้แก่ 
สินค้ากลุ่มอุปกรณ์ใช้ภายในบ้านทั่วไป จ านวน 39 SKUs โดยมีการจัดเรียงสินค้าอย่างเป็นระบบ และ
จัดสินค้ากลุ่มนี้ให้อยู่ถัดจากสินค้ากลุ่ม B หรืออยู่ใกล้ทางฝั่งประตูขาเข้า  
 
อภิปรายผล 

จากผลศึกษางานวิจัย เรื่อง การเพ่ิมประสิทธิภาพคลังสินค้าด้วยวิธีการ ABC Analysis: 
กรณีศึกษา บริษัท ซีพี บีแอนเอฟ เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย 
สามารถอภิปรายผลการวิจัย ได้ดังนี้ 

1. จากวัตถุประสงค์การวิจัยเพ่ือศึกษาปัญหาและกระบวนการท างานภายในคลังสินค้าที่ส่งผล
ต่อประสิทธิภาพการท างานภายในคลังสินค้า ผลการวิจัยพบว่า สาเหตุหลักที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการ
ท างานภายในคลังสินค้า เกิดจากการจัดเรียงสินค้าอย่างไม่เป็นระบบ จึงท าให้เกิดความล่าช้าในการหยิบ
สินค้าและเกิดการหยิบสินค้าผิดบ่อยครั้ง ทั้งนี้เนื่องจาก ใช้หลักการ 4M 1E ซึ่งเป็นกลุ่มปัจจัย 
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(Factors) ของทฤษฎีผังก้างปลา โดย ศาสตราจารย์คาโอรุ อิชิกาว่า แห่งมหาวิทยาลัยโตเกียว ในการ
วิเคราะห์แยกแยะถึงสาเหตุต่าง ๆ ของปัญหาและกระบวนการ ภายใต้แนวคิดที่ว่า “การแก้ไขปัญหา
จะต้องแก้ไขที่สาเหตุ โดยสาเหตุนั้นต้องปฏิบัติได้จริง มีความเป็นเหตุเป็นผล” ผลการวิจัยนี้สอดคล้อง
กับงานวิจัยของ อมรรัตน์ ปาละกะวงษ์ ณ อยุธยา (2561) วิจัยเรื่อง การเพ่ิมประสิทธิภาพคลังสินค้า
ด้วยการจัดแผนผังคลังสินค้าใหม่ บริษัท ABC ที่พบว่า วิธีการจัด Layout ตามการแบ่งโซนจะช่วยให้ใช้
เวลาและระยะทางในการจัดงานน้อยลง สามารถย่นระยะทางในการหยิบสินค้าที่จ่ายบ่อย ๆ และลด
ปัญหาการจัดเก็บสินค้ากระจัดกระจายท าให้สินค้าหาได้ง่าย ช่วยลดเวลาในการปฏิบัติงานของพนักงาน 

2. จากวัตถุประสงค์การวิจัยเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการท างานภายในคลังสินค้าด้วยวิธีการ ABC 
Analysis ผลการวิจัยพบว่า การบริหารจัดการคลังสินค้าด้วยวิธี ABC Analysis สามารถเพ่ิม
ประสิทธิภาพคลังสินค้าของ บริษัท ซีพี บีแอนเอฟ เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร ทั้งนี้เนื่องจาก ใช้
หลักการวิเคราะห์แบบ ABC Analysis ของ วิลเฟรโด พาเรโต (Vilfredo Pareto) นักเศรษฐศาสตร์ชาว
อิตาลี มาช่วยจัดเรียงสินค้าภายในคลัง โดยน าสินค้ากลุ่ม A ซึ่งมีการหมุนเวียนบ่อยหรือมียอดขายสูงมา
จัดเรียงอย่างเป็นระบบไว้ใกล้ประตูขาออก เพ่ือลดระยะทางการหยิบสินค้า ท าให้จัดส่งสินค้าให้กับลูกค้า
ได้รวดเร็วยิ่งขึ้น ผลการวิจัยนี้สอดคล้องกับงานวิจัยของ อมรรัตน์ ปาละกะวงษ์ ณ อยุธยา (2561) วิจัย
เรื่อง การเพ่ิมประสิทธิภาพคลังสินค้าด้วยการจัดแผนผังคลังสินค้าใหม่ บริษัท ABC ที่พบว่า วิธีการจัด 
Layout ตามการแบ่งโซนจะช่วยให้ใช้เวลาและระยะทางในการจัดงานน้อยลง สามารถย่นระยะทางใน
การหยิบสินค้าที่จ่ายบ่อย ๆ และลดปัญหาการจัดเก็บสินค้ากระจัดกระจายท าให้สินค้าหาได้ง่าย ช่วยลด
เวลาในการปฏิบัติงานของพนักงาน 
 
ข้อเสนอแนะ 

ข้อเสนอแนะจากการวิจัย 

การวิจัยเรื่องการเพ่ิมประสิทธิภาพคลังสินค้าด้วยวิธีการ ABC Analysis ซ่ึงเป็นการจัดเรียง
สินค้าอย่างเป็นระบบตามแบบ ABC เพ่ือลดปัญหาความล่าช้าในการหยิบสินค้า และลดปัญหาการ
หยิบสินค้าผิดของพนักงานคลังสินค้า บริษัท ซีพี บีแอนเอฟ เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร เท่านั้น 
ซึ่งการปรับเปลี่ยนกระบวนการและระยะเวลาในการหยิบอาจมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ เสมอ ขึ้นอยู่กับ
ความต้องการของลูกค้าและความช านาญของพนักงานคลังสินค้า ดังนั้นต้องค านึกถึงยอดขายของ
สินค้า จัดอบรมการปฏิบัติงานให้กับพนักงานอย่างสม่ าเสมอ และวางแผนการจัดการสินค้าภายใน
คลังสินค้าอย่างเป็นระบบตลอดเวลา เพ่ือช่วยให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นต่อไป 

ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 

เนื่องจากการวิจัยนี้เป็นเรื่อง การเพ่ิมประสิทธิภาพคลังสินค้าด้วยวิธีการ ABC Analysis ควร
ศึกษาเพ่ิมเติมการน าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเกี่ยวกับการจัดการคลังสินค้ามาช่วยเพ่ิม
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ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ เช่น ระบบ Warehouse Management (WMS) และระบบ RFID 
เป็นต้น 
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เพ่ือสุขภาพของผู้บริโภค ในอ าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 
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บทคัดย่อ 
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษารูปแบบการด าเนินชีวิตและทัศนคติที่ส่งผลต่อการตัดสินใจ

เลือกซื้ออาหารคลีน เพ่ือสุขภาพของผู้บริโภค ในอ าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา โดยใช้วิธีการส ารวจจาก
กลุ่มตัวอย่างที่เคยซื้ออาหารคลีน จ านวน 400 คน และใช้การสุ่มตัวอย่างแบบแบ่งกลุ่ม (Cluster 
sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือ แบบสอบถามที่ผ่านการทดสอบความเชื่อมั่น 
วิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้นโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน และทดสอบสมมติฐานโดยใช้การถดถอยเชิงพหุคุณ ผลการวิจัย พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถาม
ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายรุะหว่าง 18-28 ปี ส่วนใหญ่มีการศึกษาในระดับปริญญาตรี เป็นนักศึกษา มี
สถานภาพโสด รายได้ต่อเดือนน้อยกว่า 10,000 บาท ส่วนใหญ่บริโภคอาหารคลีนเป็นประจ าทุกวัน มี
เป้าหมายหลักในการบริโภคอาหารคลีนเพ่ือควบคุมน้ าหนัก และไม่มีโรคประจ าตัว  ผลการทดสอบ
สมมติฐาน พบว่า ปัจจัยรูปแบบการด าเนินชีวิตและปัจจัยด้านทัศนคติส่งผลต่อการตัดสินใจซื้ออาหาร
คลีนที่ระดับนัยส าคัญ .01 

 
ค าส าคัญ: รูปแบบการด าเนินชีวิต ทัศนคติ การตัดสินใจเลือกซ้ือ อาหารคลีน 
 
Abstract 

This research aims to study lifestyle and attitudes that affect the decision to 
buy clean food for the health of consumers in Hat Yai District, Songkhla Province.The 
survey method was used to conduct the study from 400 people who used to buy 
clean food. The samples were selected by cluster sampling approach. The 
instrument used for data collection was a questionnaire that passed the reliability 

mailto:onornee@gmail.com


รายงานสืบเน่ืองจากการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ 
ครบรอบ 15 ปี มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ วันศุกร์ท่ี 26 พฤศจิกายน 2564 

 

~ 171 ~ 
 

test. The preliminary data were analyzed using descriptive statistics such as 
frequency, percentage, mean, standard deviation. Moreover, the hypotheses were 
tested using multiple regression. The results indicated that most of the respondents 
were female. They were aged between 18-28 years. Most of them had a bachelor’s 
degree. The majority of respondents were students with a single status, and their 
monthly income was less than 10,000 baht. Most of them consume clean food on a 
daily basis. The main goal is to eat clean food to control weight. And no underlying 
disease. The hypotheses testing revealed that lifestyle and attitude factors positively 
affect the decision to buy clean food at a significance level of .01. 
 
Keywords: lifestyle, attitude, purchasing decisions, clean food 
 
ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา  

ในปัจจุบันคนไทยหันมาดูแลรักษาสุขภาพมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นการออกก าลังกาย รวมไปถึง
การเลือกรับประทานอาหารที่ดีและมีประโยชน์ต่อร่างกาย เนื่องจากอาหารและโภชนาการเป็น
ปัจจัยพื้นฐานที่ส าคัญของชีวิตมนุษย์ สุขภาพร่างกายจะดีหรือไม่ข้ึนอยู่กับอาหารที่รับประทาน ดังเช่น
วลีที่ว่า “You are what you eat.” ท าให้อาหารคลีน (Clean Food) ซึ่งเป็นอาหารที่มีประโยชน์ต่อ
ร่างกายและไม่ผ่านกระบวนการปรุงแต่งมากนัก ได้รับความนิยมอย่างแพร่หลาย โดยการบริโภค
อาหารคลีนไม่ได้จ ากัดเฉพาะผู้ใหญ่ คนวัยท างานหรือคนที่มีปัญหาสุขภาพเท่านั้น แต่คนรุ่นใหม่อย่าง 
Generation Y Generation Z ช่วงอายุระหว่าง 18-60 ปี (พ.ศ.2504-2559) และไม่มีปัญหาสุขภาพ
มากนักก็หันมาให้ความสนใจในการบริโภคอาหารอาหารคลีนด้วยเช่นกัน เพราะคนในยุคสมัยใหม่
ต้องการมีสุขภาพที่ดีรวมไปถึงมีหุ่นและผิวพรรณที่ดี (ลัดดาวัลย์ โชคถาวร และ ขวัญกมล ดอนขวา, 
2560) 

สาเหตุที่อาหารคลีนได้รับความนิยมมาจากปัจจัยหลายประการ เช่น ความนิยมในการ
รับประทานอาหารนอกบ้านมากขึ้น ปัญหาสุขภาพอันเนื่องมาจากพฤติกรรมบริโภคอาหารรสจัด  ซึ่ง
พบว่าคนไทยป่วยเป็นโรคเบาหวาน โรคอ้วน โรคไม่ติดต่อเรื้อรัง หรือ โรค NCDs มากขึ้น (ส านักงาน
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ สสส, 2561) ประชากรไทยวัยผู้ใหญ่ป่วยเป็นโรคเบาหวานถึง 
4.8 ล้านคน และมักเกิดภาวะแทรกซ้อนเมื่ออายุเพ่ิมขึ้น (Hfocus เจาะลึกระบบสุขภาพ, 2562) 
นอกจากนี้ ความนิยมในการมีรูปร่างดีเพ่ือต้องการเสริมสร้างภาพลักษณ์ภายนอกยังมีส่วนท าให้
อาหารคลีนได้รับความสนใจในการบริโภคมากขึ้นเพราะเชื่อว่ารูปร่างที่ดีมาจากการออกก าลังกาย
ควบคู่กับการรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ อีกทั้งยังมีส่วนช่วยชะลอวัย จึงท าให้อาหารประเภทนี้
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ได้รับความนิยมจากผู้บริโภคทุกช่วงวัย ส่งผลให้ตลาดอาหารสุขภาพอย่างอาหารคลีนเติบโตขึ้นอย่าง
รวดเร็ว (พลอยไพลิน ค าแก้ว, 2559) 

ส าหรับข้อมูลการเติบโตของอาหารเพ่ือสุขภาพ ของผู้บริโภคชาวไทยในปี 2561 จากข้อมูล
พบว่า ตลาดที่มีมูลค่าสูงสุดคือ นมและผลิตภัณฑ์จากนม โดยมีมูลค่าตลาด 50,628 ล้านบาท ตามมา
ด้วยอาหารเพ่ือสุขภาพส าหรับเด็ก มีมูลค่า 28,557 ล้านบาท ขณะที่ตลาดขนมขบเคี้ยวเพ่ือสุขภาพ
อยู่ในล าดับสาม มีมูลค่า 3,756 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 3.8 ของตลาดอาหารส าเร็จรูปเพ่ือ
สุขภาพ หมายความว่ายังมีโอกาสเติบโตอีกมาก (ประชาชาติธุรกิจออนไลน์, 2561) ส าหรับประเทศ
ไทยยังติดอันดับ 1 ใน 20 ของโลกในการบริโภคอาหารเพื่อสุขภาพ โดยสิ้นปี 2561 มีมูลค่ารวมทั้งสิ้น 
191,893 ล้านบาท  โดยมีปัจจัยสนับสนุนจากการที่ผู้บริโภคสามารถเข้าถึงอาหารคลีนได้ง่ายและ
สะดวกรวดเร็วขึ้นจากช่องทางการจัดจ าหน่ายที่หลากหลายทั้งทางออฟไลน์ และออนไลน์ เช่น 
Facebook, Line, Instagram ที่ตอบโจทย์ผู้ซื้อยุคใหม่ได้มากขึ้น (ประชาชาติธุรกิจออนไลน์, 2561) 

ในอ าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ผู้ประกอบการเริ่มมีการประกอบธุรกิจอาหารคลีนมากขึ้น 
เป็นร้านที่มีอาหารเพ่ือสุขภาพมากมายและมีเมนูหลากหลายรูปแบบให้ผู้บริโภคได้เลือกสรร เพ่ือ
ตอบสนองกระแสคนรักสุขภาพมากขึ้น และยังมีความส าคัญต่อรูปแบบการด าเนินชีวิตในด้านกิจกรรม 
เนื่องจากชาวหาดใหญ่เป็นคนรักสุขภาพ โดยมีการร่วมกิจกรรมเกี่ยวกับสุขภาพอยู่บ่อยครั้ง เช่น งาน
การจัดการแข่งขันวิ่งหรือการจัดงานอีเว้นท์วิ่ง รวมถึงฟิตเนส T25 ว่ายน้ า และปั่นจักรยาน (อรรถพล 
จันทร์อุ่ย, 2561) อีกทั้งความเชื่อที่ว่าการรับประทานอาหารคลีน จะสามารถลดน้ าหนัก ท าให้มี
รูปร่างที่ดีและแข็งแรง ปราศจากโรคภัยต่าง ๆ มีอิทธิพลต่อความนิยมบริโภคอาหารคลีนอีกด้วย ทั้ง
ยังสามารถหาซื้อได้ง่ายทุกสถานที่ทุกเวลา เช่น การซื้อผ่านช่องทางในออนไลน์ อย่าง Facebook, IG 
หรือ Line และยังสามารถประกอบอาหารเองได้ที่บ้าน เมื่อประกอบกับทัศนคติหรือความคิดที่ว่า การ
บริโภคอาหารที่มีไขมันต่ า เป็นสิ่งส าคัญส าหรับผู้บริโภคที่ต้องการมีสุขภาพที่ดีรวมถึงรสชาติที่มีส่วน
ส าคัญเพราะถือเป็นความต้องการพ้ืนฐานของผู้บริโภคที่คาดหวังต่อการรับประทานอาหาร หาก
ผู้ประกอบการอาหารคลีนในอ าเภอหาดใหญ่ สามารถท าอาหารคลีนที่ตอบสนองต่อไลฟ์สไตล์ และมี
รสชาติดี ทั้งผู้บริโภคชาวหาดใหญ่เกิดความสนใจ ซึ่งจะน าไปสู่การตัดสินใจซื้อได้อย่างแน่นอน (ลลิตา 
เหมียนคิด, 2561; ธมลวรรณ ดุลจ านงค์, 2562; พลอยไพลิน ค าแก้ว, 2559) 

ดังนั้น ผู้ท าวิจัยจึงท าการศึกษาเรื่องรูปแบบการด าเนินชีวิตและทัศนคติที่ส่งผลต่อการ
ตัดสินใจเลือกซื้ออาหารคลีนเพ่ือสุขภาพของผู้ริโภค ในอ าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา เพ่ือให้ฝ่ายที่
เกี่ยวข้อง (ธุรกิจ) น าผลไปใช้ปรับตามความต้องการของผู้บริโภคอาหารในยุคปัจจุบัน 
 
 
 



รายงานสืบเน่ืองจากการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ 
ครบรอบ 15 ปี มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ วันศุกร์ท่ี 26 พฤศจิกายน 2564 

 

~ 173 ~ 
 

วัตถุประสงค์การวิจัย 
1. เพ่ือศึกษาปัจจัยรูปแบบการด าเนินชีวิต ที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้ออาหารคลีนเพ่ือ

สุขภาพของผู้บริโภคในอ าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 
2. เพ่ือศึกษาปัจจัยทัศนคติ ที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้ออาหารคลีนเพ่ือสุขภาพของ

ผู้บริโภคในอ าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 

 

แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
รูปแบบการด าเนินชีวิตที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้ออาหารคลีนเพื่อสุขภาพ 

รูปแบบการด าเนินชีวิต หมายถึง ลักษณะการใช้ชีวิตของแต่ละบุคคลว่ามีการจัดสรรเวลาต่อ
การท ากิจกรรมต่าง ๆ ในลักษณะอย่างไร มีความสนใจหรือให้เวลากับเรื่องใดเป็นพิเศษ โดยรูปแบบ
การด าเนินชีวิตจะแสดงออกถึงตัวตนของคนนั้นที่มีปฏิสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมของเขาทั้งหมด จากการ
วิจัยของ สุพัตรา อ านวยเกียรติ (2560) ได้ศึกษาเรื่องทัศนคติต่อสุขภาพ รูปแบบการด าเนินชีวิตและ
การโฆษณาผ่านระบบอินเตอร์เน็ตที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้ออาหารเพ่ือสุขภาพของผู้บริโภคใน
กรุงเทพมหานคร  พบว่า รูปแบบการด าเนินชีวิตส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกซ้ืออาหารคลีนเพ่ือสุขภาพ 
โดยผู้บริโภคเห็นว่าอาหารคลีนเพ่ือสุขภาพช่วยป้องกันโรค และท าให้มีรูปร่างดี ซึ่งส่งผลต่อ
ภาพลักษณ์ของตนเอง ยังสอดคล้องกับวิจัยของ ธมลวรรณ ดุลจ านงค์ (2562) ที่พบว่า ผู้บริโภค มี
ความสนใจรับประทานอาหารที่ไม่ผ่านกระบวนการแปรรูปและการหลีกเลี่ยงอาหารประเภทที่มีไขมัน
สูง จะมีพฤติกรรมในการรับประทานอาหารคลีน เช่นเดียวกับผลการศึกษาของ ณัฐภัทร วัฒนถาวร 
(2558) พบว่า รูปแบบการด าเนินชีวิตส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้ออาหารคลีนเพ่ือสุขภาพ โดย
ผู้บริโภคที่มีกิจกรรมการออกก าลังกายเพ่ือดูแลสุขภาพอย่างสม่ าเสมอ จะสนใจที่จะเลือกบริโภค
เฉพาะผักปลอดสารพิษ รวมถึงมีความเห็นว่าการบริโภคอาหารคลีนไม่ท าให้อ้วน และท าให้มีสุขภาพ
ร่างกายที่ดีในชีวิตประจ าวัน 

จากงานวิจัยข้างต้น ผู้วิจัยจึงน ามาก าหนดสมมติฐานได้ว่า ปัจจัยด้านรูปแบบการด าเนินชีวิต
ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้ออาหารคลีนเพ่ือสุขภาพของผู้บริโภคในอ าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา (H1) 

ทัศนคติที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้ออาหารคลีนเพื่อสุขภาพ 

ทัศนคติ หมายถึง ความพอใจที่ผู้บริโภคแสดงออกในรูปแบบของความรู้สึกนึกคิดที่บุคคลมี
ต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจจะมีความรู้สึกทางบวกหรือทางลบ ทัศนคติจะเป็นตัวก าหนดทิศทางของปฏิกิริยา
ของบุคคลที่มีต่อบุคคลในทางสนับสนุนหรือต่อต้านซึ่งจะแสดงออกทางพฤติกรรมของแต่ละบุคคล 
(นิยม กริ่มใจ, 2563) จากการวิจัยของ ลัดดาวัลย์ โชคถาวร และ ขวัญกมล ดอนขวา (2560) ได้
ศึกษาเรื่อง อิทธิพลของปัจจัยส่วนประสมการตลาดและปัจจัยทัศนคติที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อ
อาหารคลีนของผู้บริโภคในจังหวัดนครราชสีมา พบว่า ทัศนคติมีผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้ออาหาร



รายงานสืบเน่ืองจากการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ 
ครบรอบ 15 ปี มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ วันศุกร์ท่ี 26 พฤศจิกายน 2564 

 

~ 174 ~ 
 

คลีนเพ่ือสุขภาพ ด้านทัศนคติผู้บริโภค เห็นว่าอาหารคลีนช่วยให้มีสุขภาพร่างกายที่ดีขึ้น และมี
ประโยชน์ต่อร่างกายมากกว่าอาหารปกติทั่วไป สอดคล้องกับงานวิจัยของ เพ็ญนภา กมลาสน์มรกต 
และ พีรภาว์ ทวีสุข (2563) ที่พบว่า ผู้บริโภคเห็นว่าอาหารคลีนมีคุณค่าทางโภชนาการสูง ไม่ผ่านการ
ปรุงแต่งหรือแปรรูป ท าให้สารอาหารยังคงความสดและปลอดภัย สามารถหาซื้อได้ง่ายตาม
ร้านอาหารทั่วไปได้ เช่นเดียวกันผลการศึกษาของ พลอยไพลิน ค าแก้ว (2559) ที่พบว่า ผู้บริโภค
ค านึงในเรื่องการมีสุขภาพที่ดีที่สูงมาก การเลือกรับประทานอาหารที่มีคอเลสเตอรอลที่ต่ าหรือควบคุม
ได้ เป็นส่วนประกอบส าคัญส าหรับผู้บริโภคที่มีต้องการมีสุขภาพที่ดี ควบคู่กับปัจจัยด้านรสชาติที่
ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกซ้ืออาหารคลีนเพ่ือสุขภาพ เพราะรสชาติเป็นส่วนส าคัญในการรับประทาน
อาหารอย่างมาก และรสชาติเป็นความต้องการพ้ืนฐานของผู้บริโภคที่คาดหวังต่อการรับประทาน
อาหาร 

จากงานวิจัยข้างต้น ผู้วิจัยจึงน ามาก าหนดสมมติฐานได้ว่า ปัจจัยด้านทัศนคติส่งผลต่อการ
ตัดสินใจเลือกซื้ออาหารคลีนเพื่อสุขภาพของผู้บริโภคในอ าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา (H2) 

แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวกับการตัดสินใจซื้อ 

การตัดสินใจ หมายถึง การตัดสินใจซื้อของผู้บริโภคเกิดจากปัจจัยภายใน คือแรงจูงใจ การรับรู้ 
การเรียนรู้ บุคลิกภาพและทัศนคติ ซึ่งจะแสดงให้เห็นถึงความต้องการ และตระหนักว่ามีสินค้าให้เลือก
มากมาย กิจกรรมที่มีผู้บริโภคเข้ามาเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับข้อมูลที่มีอยู่ หรือข้อมูลที่ฝ่ายผู้ผลิตให้มาและ
สุดท้ายคือการประเมินค่าของทางเลือกเหล่านั้น (วิภาวรรณ มโนปราโมทย์, 2558) สอดคล้องกับการวิจัย
ของ ฉัตรกุล กฤดนาคประไพ (2560) ได้ศึกษาเรื่อง การตัดสินใจซื้ออาหารคลีนของผู้บริโภคในพ้ืนที่
อ าเภอเมืองกระบี่ ที่พบว่า ด้านที่ผู้บริโภคมีการตัดสินใจซื้อในระดับมาก คือ ด้านแรงจูงใจ ส่วนด้านที่
ผู้บริโภคมีการตัดสินใจซื้อในระดับปานกลาง ได้แก่ ด้านรูปแบบการด าเนินชีวิต ด้านระดับชั้นสังคม ด้าน
วัฒนธรรม และด้านกลุ่มอ้างอิง ตามล าดับ เช่นเดียวกับงานวิจัยของ ลัดดาวัลย์ โชคถาวร และ 
ขวัญกมล ดอนขวา, 2560) ได้ศึกษาเรื่อง อิทธิพลของปัจจัยส่วนประสมการตลาดและปัจจัยที่ส่งผล
ต่อการตัดสินใจซื้ออาหารคลีนของผู้บริโภคในจังหวัดนครราชสีมา พบว่า เมื่อผู้บริโภค มีการรับรู้และ
ตระหนักรู้จนเกิดเป็นทัศนคติที่ดีต่ออาหารคลีนแล้ว จะส่งผลกระทบทางบวกต่อการตัดสินใจของ
ผู้บริโภคในการซื้ออาหารคลีนมากกว่า การตัดสินใจโดยดูจากปัจจัยส่วนประสมการตลาดอาจเป็น
เพราะทัศนคติเป็นเรื่องของความนึกคิดที่เกิดขึ้นภายในของแต่ละบุคคล ซึ่งเมื่อเกิดทัศนคติต่อสิ่งใดสิ่ง
หนึ่งแล้วจะเปลี่ยนแปลงได้ยาก ท าให้กลยุทธ์การตลาดต่าง ๆ มีอิทธิพลน้อย หรือกลยุทธ์บางอย่างไม่
สามารถเปลี่ยนแปลงการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภคได้ 

แนวคิดและทฤษฎีด้านพฤติกรรมผู้บริโภค 
ชนนิกานต์ คงชื่นสิน (2560) กล่าวว่า พฤติกรรมผู้บริโภค คือ การกระท าของบุคคลใดบุคคล

หนึ่ง ซึ่งเก่ียวข้องโดยตรงกับการจัดหาให้ได้มาก และการใช้สินค้าหรือบริการ รวมถึงการตัดสินใจที่มี
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มาก่อน ซึ่งมีส่วนก าหนดพฤติกรรมของผู้บริโภค และ ชนนิกานต์ คงชื่นสิน (2560) ยังกล่าวต่ออีกว่า 
ผู้ประกอบธุรกิจอาหารคลีนในปัจจุบันนั้นการบริหารด้านการตลาดจ าเป็นต้องมีแผนการตลาดที่
สอดคล้องกับพฤติกรรมของผู้บริโภค โดยท าการศึกษาผู้บริโภคเพ่ือทราบถึงความต้องการของ
ผู้บริโภคที่แท้จริง ว่าต้องการอะไร คิดอย่างไร ซื้ออะไร ซื้อที่ไหน เมื่อไหร่ มีกิจกรรมอะไร ซึ่งผล
การศึกษาดังกล่าว สามารถน ามาใช้เป็นแนวทางในการก าหนดกลยุทธ์ทางการตลาด ดังนั้นการเข้าใจ
ในพฤติกรรมของผู้บริโภคจะช่วยสร้างความได้เปรียบทางด้านการแข่งขันของผู้ประกอบการธุรกิจ
อาหารคลีนได้เป็นอย่างดี โดยผู้ประกอบธุรกิจจะสามารถสร้างกลยุทธ์และน าไปใช้กับผู้บริโภคได้อย่าง
สอดคล้อง เหมาะสม 

ชวกร ธรรมสอน (2559) ได้ให้ความหมายของพฤติกรรมผู้บริโภคว่า การศึกษาถึง
กระบวนการที่บุคคลหรือกลุ่มของบุคคลท าการตัดสินใจว่าจะใช้สินค้าและบริการอะไรหรือไม่ ถ้าซื้อ
จะซื้อที่ไหน เมื่อไหร่ ตลอดจนจะมีวิธีการใช้สินค้าและบริการนั้นอย่างไรจากกระบวนการการตลาด
ของธุรกิจนั้น 

จากความหมายข้างต้น จึงสรุปได้ว่า พฤติกรรมผู้บริโภค คือ กระบวนการ หรือพฤติกรรมใน
การตัดสินใจซื้อ ใช้ และประเมินผลการใช้สินค้าหรือบริการของผู้ซื้อ ท าให้ผู้ประกอบการสามมารถน า
มาใช้เป็นแนวทางในการก าหนดกลยุทธ์ทางการตลาดของธุรกิจได้ 
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กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 

รูปแบบการด าเนินชีวิต (Lifestyle)  
1. การท ากิจกรรมต่าง ๆ (Activities)  
2. ความสนใจเป็นพิเศษ (Interests)  
3. ความคิดเห็น (Opinions)  

(พัชรินทร์ สุขเกษม, 2562)
                                
 

                                           
                                             
 
 

(พลอยไพลิน ค าแก้ว, 2559)                                        
(ธมลวรรณ ดุลจ านงค์, 2562) 

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 
วิธีการวิจัย 

งานวิจัยนี้ผู้ จัดท าได้ท าวิจัยแบบเชิงปริมาณ  (Quantitative Research) ผู้ วิจัยได้ ใช้
แบบสอบถาม (Questionnaire) เป็นเครื่องมือในการเก็บข้อมูล เก็บข้อมูลเชิงปริมาณ 400 ชุด 
ก าหนดกลุ่มตัวอย่าง คือ ประชากรทั้งเพศชายและเพศหญิง ที่เคยซื้ออาหารคลีนในอ าเภอหาดใหญ่ 

จังหวัดสงขลา โดยใช้วิธีแบบแบ่งกลุ่ม (cluster sampling)  
ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย  
ประชากรที่มีอายุระหว่าง 18-60 ปี (พ.ศ.2504-2559) ที่เคยซื้ออาหารคลีน หรือบริโภค

อาหารเพื่อสุขภาพในแบบหน้าร้าน ซึ่งอาศัยอยู่ในอ าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ใน
การวิจัยครั้งนี้ 400 คน 

การเก็บรวบรวมข้อมูล 
ผู้วิจัยได้สร้างแบบสอบถามขึ้นจากแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ซึ่งการศึกษา

ค้นคว้าเพ่ือที่จะท าให้บรรลุวัตถุประสงค์เป็นการเก็บข้อมูลเชิงปริมาณ  
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 

การตัดสินใจเลือกซื้ออาหารคลีน 
เพื่ อสุขภาพของผู้บริ โภคในอ า เภอ
หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 
1. การรับรู้ถึงปัญหาและความต้องการที่
ต้องตัดสินใจ  
2. การแสวงหาข้อมูล 
3. การประเมินผลทางเลือก  
4. การตัดสินใจซื้อ  
5. พฤติกรรมภายหลังการซื้อ  
 

ปัจจัยทัศนคติ 
1. ด้านสุขภาพ 
2. ด้านรสชาติ 
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ลักษณะของเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็นแบบสอบถาม (Questionnaire) ซึ่งแบ่ง
ออกเป็น 4 ตอน มีรายละเอียดดังนี้ 

ส่วนที่ 1 เป็นค าถามเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ส่วนที่ 2 เป็นค าถามเกี่ยวกับปัจจัยด้านทัศนคตติ่อสุขภาพที่ดี ทัศนคติต่อรสชาติโดยมาตรวัด

ประมาณค่า (Rating Scale) 
ส่วนที่ 3 เป็นค าถามเกี่ยวกับปัจจัยด้านรูปแบบการด าเนินชีวิต โดยมาตรวัดประมาณค่า 

(Rating Scale) 
ส่วนที่ 4 เป็นค าถามเกี่ยวกับการตัดสินใจบริโภคอาหารคลีนเพ่ือสุขภาพ โดยมาตรวัด

ประมาณค่า (Rating Scale) 
ผู้วิจัยหรือตัวแทนจะเก็บรวบรวมข้อมูลโดยการเข้าไปในสถานที่อ าเภอหาดใหญ่ ซึ่งสถานที่ที่

ผู้วิจัยเลือกคือ ตลาด เพราะมีอาหารคลีนให้เลือกซื้อ ที่ผู้บริโภคนิยมไปจับจ่ายใช้สอย และสถานที่
ออกก าลังกาย เนื่องจากสถานที่นั้นเป็นจุดที่มีประชากรหนาแน่น มีความหลากหลายทางลักษณะ
ประชากรศาสตร์ 

วิธีการวิเคราะห์ข้อมูล 
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น คือ สถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ 

ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สถิติเชิงอ้างอิง  และได้ทดสอบสมมติฐานโดยการวิเคราะห์การ
ถดถอยเชิงพหุคูณ 
 
ผลการวิจัย 

ปัจจัยด้านรูปแบบการด าเนินชีวิต 
ตารางท่ี 1 ปัจจัยด้านรูปแบบการด าเนินชีวิต 

ปัจจัยด้านรูปแบบการด าเนินชีวิต  SD การแปลผล 

1. ด้านการท ากิจกรรมต่าง ๆ 4.31 1.02 มากที่สุด 
2. ด้านความสนใจพิเศษ 4.27 0.78 มากที่สุด 
3. ด้านความคิดเห็น 4.37 0.66 มากที่สุด 

รวม 4.25 0.62 มากที่สุด 

หมายเหตุ: เกณฑ์การให้คะแนนความคิดเห็น ระดับ 5 คือเห็นด้วยมากที่สุด ถึงระดับ 1 คือ เห็นด้วย
น้อยที่สุด  

 
จากตารางที่ 2 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีระดับความคิดเห็นด้านรูปแบบการด าเนินชีวิต

ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้ออาหารคลีนเพ่ือสุขภาพของผู้บริโภค ในอ าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 
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ในภาพรวมอยู่ในระดับมากทุกด้าน ( =4.25) โดยอันดับหนึ่ง คือ ด้านความคิดเห็น ( =4.37) 
รองลงมา คือ ด้านการท ากิจกรรมต่าง ๆ ( =4.31) โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.31 และล าดับสุดท้าย คือ 
ด้านความสนใจพิเศษ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.27 

 
ปัจจัยด้านทัศนคติ 

ตารางท่ี 3 ปัจจัยทัศนคติ ด้านสุขภาพและรสชาติ 
ปัจจัยด้านทัศนคติ  SD การแปลผล 

1. ด้านสุขภาพ 4.56 0.67 มากที่สุด 
2. ด้านรสชาติ 4.33 0.70 มากที่สุด 

รวม 4.31 0.48 มากที่สุด 

หมายเหตุ: เกณฑ์การให้คะแนนความคิดเห็น ระดับ 5 คือเห็นด้วยมากที่สุด ถึงระดับ 1 คือ เห็นด้วย
น้อยที่สุด  

 
จากตารางที่ 3 พบว่า ความส าคัญด้านทัศนคติที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้ออาหารคลีน

เพ่ือสุขภาพของผู้บริโภค ในอ าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา อยู่ในระดับมากที่สุดทุกด้าน  ( =4.31) 
โดยผู้ตอบแบบสอบถามให้ความส าคัญเป็นล าดับแรกในด้านสุขภาพ ( =4.56) และด้านรสชาติเป็น
ล าดับถัดมา ( =4.33)  
 

รูปแบบการด าเนินชีวิตและทัศนคติที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้ออาหารคลีน เพื่อ
สุขภาพของผู้บริโภค ในอ าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 

เมื่อวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์การก าหนด (R Square=.664) ผลการวิเคราะห์สมการถดถอย
เชิงเส้น พบว่า ปัจจัยด้านทัศนคติ และปัจจัยด้านรูปแบบการด าเนินชีวิต ส่งผลต่อตัวแปรตาม คือ 
การตัดสินใจเลือกซื้ออาหารคลีนเพ่ือสุขภาพ สามารถอธิบายความสัมพันธ์ของการตัดสินใจเลือกซื้อ
อาหารคลีนเพ่ือสุขภาพ ได้ประมาณร้อยละ 66.4 ที่เหลืออีกร้อยละ 33.6 เป็นผลจากตัวแปรอ่ืน ๆ ที่
ไม่ได้น ามาใช้ในการพิจารณา ซึ่งปัจจัยด้านรูปแบบการด าเนินชีวิตส่งผลในการตัดสินใจเลือกซื้อ
อาหารคลีนเพ่ือสุขภาพที่ t=13.523 และปัจจัยทัศนคติที่ส่งผลในการตตัดสินใจเลือกซื้ออาหารคลีน
เพ่ือสุขภาพของกลุ่มตัวอย่างจ านวน 400 คน ที่ t=9.651 การวิเคราะห์ค่าสถิติทดสอบ f=392.632 
ค่า sig.= 0.000 ซึ่งน้อยกว่า 0.05 แสดงว่าตัวแปรอิสระอย่างน้อย 1 ตัวมีอิทธิพลต่อตัวแปรตาม 

เมื่อพิจารณาน้ าหนักของผลกระทบของการส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้ออาหารคลีนเพ่ือ

สุขภาพ พบว่ารูปแบบการด าเนินชีวิต (β=.521) ส่งผลในการตัดสินใจเลือกซ้ืออาหารคลีนเพ่ือสุขภาพ 

รองลงมาคือทัศนคติ (β=.372) ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกซ้ืออาหารคลีนเพ่ือสุขภาพตามล าดับ  



รายงานสืบเน่ืองจากการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ 
ครบรอบ 15 ปี มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ วันศุกร์ท่ี 26 พฤศจิกายน 2564 

 

~ 179 ~ 
 

ตารางท่ี 4 ผลการวิเคราะห์ตัวแปรอิสระด้านทัศนคติ รูปแบบการด าเนินชีวิต ส่งผลต่อการตัดสินใจ
เลือกซื้ออาหารคลีนเพ่ือสุขภาพ 

R2=.664, F=392.632 
** มีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ.01 
 
สรุปผลการวิจัย 

การวิจัยครั้งนี้ได้ศึกษาปัจจัยที่ส าคัญได้แก่ ปัจจัยด้านรูปแบบการด าเนินชีวิตและปัจจัยด้าน
ทัศนคติที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้ออาหารคลีนเพ่ือสุขภาพ พบว่าข้อมูลผู้ตอบแบบสอบถามส่วน
ใหญเ่ป็นเพศหญิง มีอายุระหว่าง 18-28 ปี มีการศึกษาในระดับปริญญาตรี เป็นนักศึกษา มีสถานภาพ
โสด รายไดต้่อเดือนน้อยกว่า 10,000 บาท ส่วนใหญ่บริโภคอาหารคลีนเป็นประจ าทุกวัน มีเป้าหมาย
หลักในการบริโภคอาหารคลีนเพ่ือควบคุมน้ าหนัก และไม่มีโรคประจ าตัว 

โดยผลการวิจัยตามสมมติฐานสามารถสรุปได้ดังนี้ 
สมมติฐานข้อที่ 1 ปัจจัยด้านรูปแบบการด าเนินชีวิตส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้ออาหารคลีน

เพ่ือสุขภาพของผู้บริโภคในอ าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา  
ผลจากการทดสอบสมมติฐานคือ ยอมรับสมมติฐาน นั่นคือ ปัจจัยรูปแบบการด าเนินชีวิตส่งผล

ต่อการตัดสินใจเลือกซื้ออาหารคลีนเพ่ือสุขภาพของผู้บริโภค อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
สมมติฐานข้อที่ 2  ปัจจัยทัศนคติที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้ออาหารคลีนเพ่ือสุขภาพของ

ผู้บริโภค ในอ าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 
ผลจากการทดสอบสมมติฐานคือ ยอมรับสมมติฐาน นั่นคือ ปัจจัยทัศนคติที่ส่งผลต่อการ

ตัดสินใจเลือกซื้ออาหารคลีนเพ่ือสุขภาพของผู้บริโภค อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
 
อภิปรายผล 

ปัจจัยด้านรูปแบบการด าเนินชีวิต พบว่า กิจกรรม ความสนใจและความคิดเห็น ส่งผลต่อการ
ตัดสินใจเลือกซื้ออาหารคลีนเพ่ือสุขภาพ เพราะ สิ่งที่ประชาชนตัดสินใจเลือกซื้ออาหารคลีนเพ่ือ
สุขภาพมากที่สุดเป็นสามอันดับแรก ได้แก่ อาหารคลีนมีช่วยท าให้รูปร่างดี เป็นอาหารที่มีประโยชน์
ช่วยป้องกันโรคต่าง ๆ ได้ และมีการออกก าลังกายอย่างสม่ าเสมอ ซึ่งผลดังกล่าวสอดคล้องกับ
แนวความคิดของ ณัฐภัทร วัฒนถาวร (2558) พบว่า รูปแบบการด าเนินชีวิตส่งผลต่อการตัดสินใจ
เลือกซื้ออาหารคลีนเพ่ือสุขภาพ โดยผู้บริโภคมีกิจกรรมการออกก าลังกายเพ่ือดูแลสุขภาพอย่าง

ตัวแปรอิสระ B β t Sig. 

ทัศนคติ .477 .372 9.651 .000** 
รูปแบบการด าเนินชีวิต .525 .521 13.523 .000** 
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สม่ าเสมอ เพราะผู้บริโภคมีรูปแบบการด าเนินชีวิตในการค านึงถึงสิ่งที่จะเกิดกับตนในอนาคต รวมถึง 
มีการขับถ่ายเป็นเวลาทุกวันตามปกติ เลือกบริโภคเฉพาะผักปลอดสารพิษ และมีความเห็นว่าการ
บริโภคอาหารคลีนไม่ท าให้อ้วน และท าให้มีสุขภาพร่างกายที่ดี จึงท าให้มีการรับประทานอาหารที่มี
ประโยชน์อย่างสม่ าเสมอ 

ปัจจัยด้านทัศนคติ พบว่า ด้านสุขภาพส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้ออาหารคลีนเพ่ือสุขภาพ 
เพราะประชาชนตัดสินใจเลือกซ้ืออาหารคลีนมากที่สุดเป็นสามอันดับแรก ได้แก่ การเลือกรับประทาน
อาหารคลีนมีส่วนช่วยในการควบคุมระดับโคเรสเตอรอล การทานอาหารคลีนจะดีต่อสุขภาพมากกว่า
การทานอาหารทั่วไปและการเลือกเมนูอาหารที่มีไขมันต่ าหรือแคลอรี่ต่ าจะช่วยรักษาสุขภาพ เพราะ
ทุกคนรู้ว่าเมื่อมีการบริโภคอาหารที่ดีต่อสุขภาพเป็นประจ า แล้วจะช่วยให้สุขภาพดีขึ้นยิ่งบริโภคตาม
หลักโภชนาการแล้วจะสามารถช่วยในเรื่องการรักษาโรคได้ด้วย บางคนยังคงต้องการรับประทาน
อาหารคลีนแม้รสชาติจะไม่อร่อย ซึ่งผลดังกล่าวสอดคล้องกับแนวความคิดงานวิจัยของ พลอยไพลิน 
ค าแก้ว (2559) ทีพ่บว่า ผู้บริโภคค านึงในเรื่องการมีสุขภาพท่ีดีที่สูงมาก การเลือกรับประทานอาหารที่
มีคอเลสเตอรอลที่ต่ าหรือควบคุมได้เป็นส่วนประกอบส าคัญส าหรับผู้บริโภคที่มีต้องการมีสุขภาพที่ ดี 
ควบคู่กับปัจจัยด้านรสชาติที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้ออาหารคลีนเพ่ือสุขภาพ เพราะรสชาติเป็น
ส่วนส าคัญในการรับประทานอาหารอย่างมาก เป็นความต้องการพ้ืนฐานของผู้บริโภคที่คาดหวังต่อ
การรับประทานอาหาร 
 
ข้อเสนอแนะ 

ข้อเสนอแนะจากการวิจัย 
1. จากการศึกษารูปแบบการด าเนินชีวิต พบว่าสิ่งที่ผู้บริโภคในอ าเภอหาดใหญ่ จังหวัด

สงขลา ให้ความส าคัญมากที่สุดคือ อาหารคลีนมีส่วนช่วยท าให้รูปร่างดี อาหารคลีนมีประโยชน์ ช่วย
ป้องกันโรคต่าง ๆ ได้ การออกก าลังกายอย่างสม่ าเสมอ ดังนั้น ผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้องจึงควรให้
ความส าคัญกับประเด็นดังกล่าว เช่น การปรุงแต่งอาหารคลีนโดยผักปลอดสารพิษหรือการไม่ปรุงแต่ง
อาหารมากจนเกินไป แนะน าการออกก าลังกายอย่างถูกวิธีควบคู่ไปกับการรับประทานอาหารที่มี
ประโยชน์ และส่วนของผู้ประกอบการที่ควรน าไปพิจารณาเพ่ิมเติม คือการให้ความรู้เกี่ยวกับอาหาร
คลีนที่แท้จริง ว่าแท้จริงแล้วการรับประทานอาหารคลีนนั้นไม่ได้ยุ่งยากจนเกินไป เพราะการทาน
อาหารคลีนนั้นมีส่วนช่วยท าให้รูปร่างดีทั้งยังป้องกันโรคต่าง ๆ ได้เป็นอย่างด ี

2. จากการศึกษาทัศนคติ สิ่งที่ผู้บริโภคในอ าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ให้ความส าคัญมาก
ที่สุด คือ การเลือกรับประทานอาหารคลีนมีส่วนช่วยในการควบคุมระดับโคเรสเตอรอล การเลือก
รับประทานอาหารคลีนจะดีต่อสุขภาพมากกว่าการเลือกทานอาหารแบบทั่วไปและการเลือก
เมนูอาหารที่มีไขมันต่ าหรือแคลอรี่ต่ าจะช่วยรักษาสุขภาพ  บางคนยังคงต้องการรับประทานอาหาร
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คลีนถึงแม้รสชาติจะไม่อร่อย ดังนั้น ผู้ประกอบธุรกิจหรือองค์กรที่เกี่ยวข้องจึงควรมีการพัฒนาให้
รสชาติถูกปากผู้บริโภคให้ทันยุคทันสมัยอยู่เสมอและคงความปลอดภัยในอาหารคลีน และส่วนที่
ผู้ประกอบการควรน าไปปรับปรุงแก้ไขเพ่ือประโยชน์สูงสุดนั้น คือ ผู้บริโภครู้สึกว่าอาหารคลีนมีรสชาติ
ที่ไม่ตรงความต้องการของผู้บริโภค หรือการเจาะทัศนคติของผู้บริโภคท่ีแท้จริงเพ่ือพัฒนาการตลาดให้
เกิดประโยชน์สูงสุด 

ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 

1. ควรท าการศึกษาในเขตพ้ืนที่อ่ืน ๆ เพ่ือศึกษาความแตกต่างของผู้บริโภคในแต่ละพ้ืนที่ 
เพ่ือน าข้อมูลหลากหลายมารวมกัน และการขยายธุรกิจที่เก่ียวข้องกับอาหารคลีนเพ่ือสุขภาพ 

2. ควรศึกษาตัวแปรอ่ืนที่เกี่ยวข้อง เช่น ตัวแปรความต้องการของผู้บริโภค เป็นต้น เพ่ือ
ทราบว่าความต้องการที่แท้จริงของผู้บริโภคต้องการอะไรบ้าง 

3. ท าการวิจัยความพึงพอใจของผู้บริโภคที่มีต่ออาหารคลีน เพ่ือขยายข้อมูลและน าผลมา
เพ่ือประโยชน์ของธุรกิจ 
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ทัศนคติและคุณภาพการบริการที่ส่งผลท าให้ผู้บริโภคเกิดความภักดีต่อการเลือกซื้อ
สินค้าในซูเปอร์มาร์เก็ต อ าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 
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บทคัดย่อ  

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาปัจจัยด้านทัศนคติ และปัจจัยด้านคุณภาพการบริการที่
ส่งผลต่อความภักดีในการเลือกซื้อสินค้าในซูเปอร์มาร์เก็ตของผู้บริโภคในอ าเภอหาดใหญ่ จังหวัด
สงขลา กลุ่มตัวอย่างได้แก่ผู้ที่เคยใช้บริการซูเปอร์มาร์เก็ต จ านวน 400 ราย ใช้การสุ่มตัวอย่างแบบ
หลายขั้นตอน เริ่มจากการสุ่มตัวอย่างแบบแบ่งกลุ่ม จากนั้นใช้การสุ่มอย่างง่าย โดยใช้แบบสอบถาม
เป็นเครื่องมือในการรวบรวมข้อมูล สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ได้แก่ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ ผลการศึกษาพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วน
ใหญ่เป็นเพศหญิง อายุระหว่าง 21-30 ปี การศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรี เป็นนักเรียน/นักศึกษา มี
รายได้ต่อเดือนน้อยกว่า 10,000 บาท ส่วนใหญ่ซื้อสินค้าจาก Tesco Lotus โดยมีความถี่ 2-3 ครั้ง
ต่อสัปดาห์ โดยมีมูลค่าการซื้อต่ ากว่า 1,000 บาทต่อเดือน ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ปัจจัย
ทัศนคติ ด้านพฤติกรรม ปัจจัยคุณภาพการบริการ ด้านสิ่งที่สัมผัสได้ ความน่าเชื่อถือและไว้วางใจ การ
เอาใจใส่ลูกค้า (ระดับนัยส าคัญทางสถิติ .01) และการรับประกัน (ระดับนัยส าคัญทางสถิติ .05) ส่งผล
ต่อความภักดีในการเลือกซื้อสินค้าในซูเปอร์มาร์เก็ต ทั้งนี้ปัจจัยด้านความรู้สึกและความรวดเร็ว ไม่มี
ผลต่อความภักดี  

 
ค าส าคัญ: ทัศนคติ คุณภาพการบริการ ความภักดีของผู้บริโภค 
 
Abstract 

The objectives of this research were to study factors of attitude and service 
quality that affect customer loyalty in buying products at supermarkets in Hat Yai 
District, Songkhla Province. The sample group was 400 customers who had 
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experiences in supermarket services. The samples were selected by multi-stages 
approaches which started from a cluster sampling, followed by simple random 
sampling. A questionnaire was a tool used for data collection. The statistics used for 
data analysis included frequency, percentage, mean, standard deviation, and 
multiple regression analysis. The results showed that most of the respondents were 
female, aged 21-30 years with a bachelor degree. They were mainly students with 
monthly income less than 10000 baht. Most of them bought products from Tesco 
lotus with a frequency of 2-3 times per week, and maximum paid buying per month 
less than 1, 000 baht. The hypothesis testing results revealed that there were 
significantly effects from the attitude factors in behavior and service quality factors 
including in reliability, trust and empathy (Statistical Signance Level.01) and 
assurance (Statistical significance level.05) on customer loyalty in buying products at 
supermarkets in Hat Yai District, Songkhla Province affects the customer loyalty of 
shopping at the supermarket. However, the feelings and speed factors had no 
significant effect on the customer loyalty.   

 
Keywords: attitude, service quality, customer loyalty 
 
ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 

ธุรกิจค้าปลีกถือได้ว่าเป็นช่องทางการขายที่สอดรับกับพฤติกรรมและความต้องการของ
ผู้บริโภค เนื่องจากเป็นตัวกลางที่เชื่อมต่อสินค้าและบริการจากผู้ผลิตไปยังผู้บริโภค ในช่วง 10 ปีที่
ผ่านมาธุรกิจค้าปลีกมีอัตราการเติบโตเพ่ิมสูงขึ้นเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะกลุ่มธุรกิจค้ าปลีกสมัยใหม่ 
โดยในกลุ่มซูเปอร์มาร์เก็ตมีคู่แข่งในตลาดมากกว่าค้าปลีกประเภทอ่ืน ๆ อาทิเช่น ท็อปส์ ซุปเปอร์มาร์
เก็ต โฮมเฟรชมาร์ท ฟู้ดแลนด์ วิลล่ามาร์เก็ต และแม็กซ์แวลู แสดงให้เห็นถึงความน่าสนใจของตลาด
ค้าปลีกประเภทนี้ โดยคู่แข่งแต่ละรายต่างมีจุดเด่นที่แตกต่างกันไป นอกไปจากนี้คู่แข่งส าคัญของ
ตลาดค้าปลีกประเภทซูเปอร์มาร์เก็ต คือ ค้าปลีกประเภทไฮเปอร์มาร์เก็ต โดยมีคู่แข่งส าคัญเพียง 
2 รายใหญ่ ได้แก่ เทสโก้โลตัส และ บิ๊กซี ซุปเปอร์เซ็นเตอร์ ซึ่งถือได้ว่าเป็นส่วนตลาดที่มีศักยภาพเป็น
อย่างมาก (ตะวัน ธรรมโชติ, 2558) ธุรกิจซูเปอร์มาร์เก็ต เป็นกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการซื้อขายสินค้า
หรือบริการ ท าหน้าที่กระจายสินค้าไปยังผู้บริโภคเพ่ือตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ที่แต่ละประเทศค่อนข้างให้ความส าคัญ เพราะส่งผลต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศ 
โดยเป็นตัวชี้วัดที่สะท้อนให้เห็นถึงความมั่งคั่งของประชาชนซึ่งวัดจากปริมาณการจับจ่ายใช้สอยของ
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ผู้บริโภค ดังนั้นธุรกิจซูเปอร์มาร์เก็ตจึงจ าเป็นต้องมีการปรับสินค้าและบริการให้สอดคล้องกับความ
ต้องการของผู้บริโภคเพ่ือให้ทันต่อภาวะการแข่งขัน และสอดรับกับความต้องการของผู้บริโภคที่
เปลี่ยนแปลงไปตามความก้าวหน้าของระบบเทคโนโลยี (คนึงนิจต์ หนูเช็ก และคณะ, 2561)   

ผู้ประกอบการซูเปอร์มาร์เก็ตต้องให้ความส าคัญกับการตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าของผู้บริโภค 
ที่อาจมาจากปัจจัยที่แตกต่างกัน พฤติกรรมและทัศนคติของผู้บริโภคจะเป็นตัวก าหนดกรอบของ
รูปแบบธุรกิจใหม่ ๆ และการสร้างนวัตกรรมใหม่ ๆ ในตัวสินค้าและบริการ ทั้งในด้านผลิตภัณฑ์ ราคา 
การจัดจ าหน่ายและการส่งเสริมการตลาด ด้วยการสร้างความแตกต่างหรือมีเอกลักษณ์ที่โดดเด่น ก็
เป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่ส าคัญในการตัดสินใจเข้ามาใช้บริการ ซึ่งส่งผลต่อความพึงพอใจและความไว้วางใจ 
ที่น าไปสู่ความจงรักภักดีของลูกค้าได้ เช่นเดียวกับคุณภาพในการให้บริการที่ดี โดยการตัดสินใจที่จะ
ลงทุนท าธุรกิจในตลาดประเภทนี้ จ าเป็นที่จะต้องท าการศึกษาถึงปัจจัยต่าง ๆ ที่มีผลต่อการตัดสินใจ
ซื้อสินค้าในซูเปอร์มาร์เก็ตของผู้บริโภคให้เกิดความจงรักภักดี ว่าปัจจัยใดที่เป็นสิ่งส าคัญที่สุด เพราะ
ความภักดีจากลูกค้าเป็นเป้าหมายส าคัญที่สุดที่ทุกธุรกิจต้องการ หากสินค้าหรือบริการของธุรกิจ
สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ ก็จะสร้างความจงรักภักดีได้เช่นกัน (เด่นนภา มุ่งสูงเนิน 
และชนะเกียรติ สมานบุตร, 2557)  เนื่องจากตลาดของธุรกิจซูเปอร์มาร์เก็ตนี้ ไม่ใช่เพียงการน าเสนอ
สินค้าสู่สายตาของผู้บริโภคเท่านั้น แต่ยังมีเรื่องของคุณภาพการบริการ สิ่งอ านวยความสะดวกอ่ืน ๆ 
รวมถึงทัศนคติของผู้บริโภคเองที่เป็นปัจจัยแฝงให้ธุรกิจประเภทนี้สามารถเติบโตได้อย่างต่อเนื่องใน
ปัจจุบัน และยังมีทีท่าว่าจะขยายวงกว้างมากขึ้นกว่าเดิม (จุฑารัตน์ สายโรจน์พันธ์, 2560) 

ด้วยความส าคัญข้างต้นการศึกษาทัศนคติและคุณภาพการบริการที่ส่งผลท าให้ผู้บริโภคเกิด
ความภักดีต่อการเลือกซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคในซูเปอร์มาร์เก็ต จึงสามารถเป็นแนวทางในการบริหาร
จัดการด้านสินค้าและบริการ ตลอดจนเป็นการพัฒนากลยุทธ์ทางการตลาดได้  ธุรกิจซูเปอร์มาร์เก็ต
โดยรวมมีแนวโน้มเติบโตสูงต่อเนื่องในอัตรา 6.0-7.0% ต่อปีจาก 6.5% ในปี 2561 ซึ่งเป็นผลมาจาก
ก าลังซื้อในตลาดกลางถึงบนค่อนข้างแข็งแกร่ง ผู้ประกอบการมีการพัฒนารูปแบบร้านค้าอย่าง
ต่อเนื่องและมีจุดแข็งด้านคุณภาพของสินค้า รวมทั้งความได้เปรียบจากขนาดและมีสาขารองรับใน
ชุมชนใหญ่ ๆ ท าให้สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ดี ส่งผลให้ธุรกิจสามารถท าก าไรได้
ต่อเนื่อง (นรินทร์ ตันไพบูลย์, 2562) ส าหรับตลาดซูเปอร์มาร์เก็ตในอ าเภอหาดใหญ่ จังหวดสงขลาถือ
ว่ามีการแข่งขันสูงเนื่องด้วยพฤติกรรมผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไป ซูเปอร์มาเก็ตที่ผู้บริโภคในจังหวัด
สงขลาส่วนใหญ่ชื่นชอบและเลือกใช้บริการเรียงตามล าดับความชอบใน 3 อันดับแรก ได้แก่ ซูเปอร์มา
เก็ตภายในเทสโก้โลตัส บิ๊กซี และท็อป ซูเปอร์มาเก็ต เนื่องจากสามารถตอบสนองความต้องการของ
ผู้บริโภคทั้งในด้านสินค้าที่มีความหลากหลาย การบริการที่มีคุณภาพ ให้มีสินค้าและบริการที่
สอดคล้องกับความต้องการของลูกค้าในปัจจุบันให้มากที่สุด ซึ่งประชากรในอ าเภอหาดใหญ่มีจ านวน
มากและไม่ค่อยมีเวลาว่างมากนัก ท าให้ซูเปอร์มาร์เก็ตตอบโจทย์เป็นอย่างมาก ส าหรับการซื้อของ
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อุปโภคบริโภค ที่มีสินค้าให้เลือกหลากหลายและมีการจัดวางสินค้าเป็นหมวดหมู่ ท าให้ใช้เวลาไม่นาน 
สะดวกรวดเร็วได้การเลือกซื้อ (ทัศนีย์ ประธาน และคณะ , 2557) ดังนั้นการวิจัยครั้งนี้มีการก าหนด
ขอบเขตการวิจัยจากแนวคิดเกี่ยวกับประเด็นที่จะน ามาใช้ในการวางแผนการพัฒนาและปรับปรุงการ
บริหารจัดการของผู้ประกอบการ ที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้บริโภค ประกอบด้วยประเด็น
สภาพการใช้บริการ ความพึงพอใจ และข้อคิดเห็นในการปรับปรุงและพัฒนา เพ่ือตอบสนองต่อความ
ต้องการของผู้บริโภค 

 
วัตถุประสงค์การวิจัย 

1. เพ่ือศึกษาทัศนคติ ที่ส่งผลท าให้เกิดความภักดีในการใช้บริการซูเปอร์มาร์เก็ตของผู้บริโภค
ในอ าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา  

2. เพ่ือศึกษาคุณภาพการบริการ ที่ส่งผลท าให้เกิดความภักดีในการใช้บริการซูเปอร์มาร์เก็ต
ของผู้บริโภคในอ าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา  
 
แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 

ปัจจัยด้านความจงรักภักดี 
Zeithaml, Berry and Parasuraman (1996 อ้างถึงใน วัชรินทร์ เดชยอดยิ่ง, 2560) กล่าวว่า 

การวัดความภักดีของผู้รับบริการจะต้องค านึงถึงพฤติกรรม ทัศนคติ และกระบวนการคิดของผู้รับบริการ 
ซึ่งสามารถวัดได้จากกรอบความคิดเกี่ยวกับความตั้งใจในธุรกิจบริการของผู้รับบริการผ่านแบบจ าลอง 
Behavioral Intention Battery ซึ่งประกอบด้วยมิติ 4 มิติ ได้แก่ 1) พฤติกรรมการบอกต่อ (Word of 
mouth communications) คือ การพูดถึงสิ่งที่ดีเกี่ยวกับผู้ให้บริการและการบริการแนะน า และกระตุ้น
ให้คนอ่ืนสนใจและใช้การบริการนั้น 2) ความตั้งใจที่จะซื้อ (Purchase intention) คือเป็นการเลือกการ
บริการนั้น ๆ เป็นตัวเลือกแรก 3) ความอ่อนไหวต่อปัจจัยราคา (Price sensitivity) คือการที่ผู้บริโภคไม่
มีปัญหาในการที่ผู้ให้บริการขึ้นราคาและผู้บริโภคยอมจ่ายมากกว่าที่อ่ืนหากการบริการนั้นสามารถ
ตอบสนองความพึงพอใจได้ การจูงใจด้านราคาของคู่แข่งจะไม่มีผลต่อลูกค้าที่มีความภักดีสูงต่างจาก 
4) พฤติกรรมการร้องเรียน (Complaining behavior) คือการร้องเรียนเมื่อเกิดปัญหาอาจจะร้องเรียน
กับผู้ให้บริการบอกต่อคนอ่ืนส่งเรื่องไปยังหนังสือพิมพ์ หรือร้องเรียนต่อธุรกิจการบริการนั้นโดยตรง เช่น 
พนักงานผู้ให้บริการ เป็นต้น เพ่ือให้มีการแก้ไขข้อผิดพลาด ส่วนนี้เป็นการวัดถึงการตอบสนองต่อปัญหา
ของผู้บริโภค หากผู้บริโภคเกิดความพึงพอใจก็ส่งผลให้เกิดความเชื่อมั่นในการบริการและท าให้ลูกค้า
กลับมาใช้บริการซ้ าอีก ท าให้สามารถรักษาลูกค้าไว้ได้  
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ปัจจัยด้านทัศนคติที่ส่งผลต่อความภักดี 
จากการวิจัยของ กัลยาณี จิระอดุลย์วงศ์ (2554) พบว่าความสัมพันธ์ที่มีผลต่อความภักดีของ

ผู้บริโภคท่ีมาใช้บริการแม็คโครในเขตกรุงเทพมหานคร ในด้านความรู้ความเข้าใจ ด้านความรู้สึกและ
ด้านพฤติกรรม ท าให้ผู้บริโภคเกิดความพึงพอใจและมีความน่าเชื่อถือต่อสินค้า ส่งผลต่อความภักดี
ของผู้บริโภคท่ีมาใช้บริการแม็คโครในเขตกรุงเทพมหานคร สอดคล้องกับวิจัยของ เจริญขวัญ วงค์เพ็ญ 
(2558) ได้ศึกษาเรื่อง E–Word of Mouth และทัศนคติ ที่มีอิทธิพลต่อความจงรักภักดีของผู้บริโภคที่
ใช้บริการ ร้านอาหารเกาหลี ในกรุงเทพมหานคร พบว่า ทัศนคติของผู้บริโภคส่วนใหญ่มาจากเรื่อง
การสื่อสารแบบปากต่อปากเพราะการสื่อสารกันแบบปากต่อปากท าให้เกิดความน่าเชื่อถือมากยิ่งขึ้น
ดังนั้น ผู้บริโภคที่มีทัศนคติที่ดีในการรับประทานอาหารเกาหลีย่อมมีความภักดีต่อการรับประทาน
อาหารประเภทนี้ตามมา ผู้บริโภคจึงมีทัศนคติที่ดีต่อการเลือกรับประทานอาหารเกาหลี 

จากงานวิจัยข้างต้น ผู้วิจัยจึงน ามาก าหนดสมมติฐานได้ว่า ทัศนคติที่ส่งผลต่อความภักดีของ
ผู้บริโภคท่ีใช้บริการซูเปอร์มาร์เก็ตในอ าเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลา (H1) 

ปัจจัยคุณภาพการบริการที่ส่งผลต่อความภักดี 
จากการวิจัยของ มะลิวัลย์ แสงสวัสดิ์ (2558) พบว่า ผู้บริโภคมักใช้บริการห้างสรรพสินค้าที่มี

การสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภคไม่ว่าจะด้านคุณภาพการให้บริการ ด้านความไว้วางใจ หรือด้าน
ภาพลักษณ์ขององค์กร ซึ่งจะก่อให้เกิดความภักดีโดยการกลับมาใช้บริการในห้างสรรพสินค้าซ้ า 
สอดคล้องกับ วิจัยของ ชลธิชา ศรีบ ารุง (2557) ที่พบว่า การบริการของธนาคารกรุงเทพ สาขาดอน
หัวฬ่อ จังหวัดชลบุรี ไม่ว่าจะเป็นด้านความตั้งใจที่จะให้บริการด้วยความรวดเร็วและด้านความเอาใจ
ใส่ต่อผู้มาใช้บริการด้านความน่าเชื่อ ซึ่งปัจจัยด้านต่าง ๆเหล่านี้ส่งผลให้ผู้ใช้บริการเกิดความไว้วางใจ
ที่จะใช้บริการกับธนาคารกรุงเทพ สาขาดอนหัวฬ่อ จังหวัดชลบุรี ผู้ใช้บริการจึงเกิดความความภักดี
ต่อธนาคารซึ่งสามารถวัดได้จากการใช้บริการติดต่อกัน เช่นเดียวกับผลการศึกษาของ ปิยณัฐ จันทร์
เกิด (2560) พบว่า คุณภาพการให้บริการของเทศบาลนครนครสวรรค์ เป็นการให้บริการในเรื่องความ
ไว้วางใจหรือการตอบสนองกับผู้ใช้บริการและการเชื่อม่ันต่อการบริการประชาชนผู้ใช้บริการจึงเห็นว่า
พนักงานเทศบาลมีความเอาใจใส่ต่อผู้รับบริการในแต่ละรายอย่างเท่าเทียมกัน 

จากงานวิจัยข้างต้น ผู้วิจัยจึงน ามาก าหนดสมมติฐานได้ว่าคุณภาพการบริการส่งผลต่อความ
ภักดีของผู้บริโภคท่ีใช้บริการซูเปอร์มาร์เก็ตในอ าเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลา (H2) 
 
วิธีการวิจัย 

การศึกษาวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative research) โดยใช้แบบสอบถาม
เป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างจ านวน 400 คน ของประชากรทั่วไปในเขต
อ าเภอหาดใหญ่  จั งหวัด ซึ่ ง ไม่ ทราบจ านวนประชากรที่ แน่นอนจึ งใช้ สู ตร W.G.cochran 
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(Vanichbuncha, 2006) เพ่ือใช้ในการค านวณขนาดตัวอย่างที่ระดับความเชื่อมั่น 95% และความคลาด
เคลื่อนในการประมาณค่าสัดส่วนเท่ากับ 5%  ผู้วิจัยได้น าแบบสอบถามไปทดลองใช้  (Try-out) กับ
ผู้บริโภคที่เลือกซื้อสินค้าในซูเปอร์มาร์เก็ต ในอ าเภอหาดใหญ่ จ านวน 30 ราย เพ่ือวิเคราะห์ความเชื่อมั่น 
(Reliability) โดยวิธีการหาค่าสัมประสิทธ์อัลฟาของ Cranbach (Cronbach’s Alpha Coefficient) ได้
ค่าความเชื่อมั่นด้านความรู้สึก (0.723) ด้านพฤติกรรม (0.874) ด้านสิ่งที่สัมผัสได้ (0.866) ด้านความ
น่าเชื่อถือและไว้วางใจ (0.854) ด้านความรวดเร็ว (0.745) ด้านการรับประกัน (0.780) ด้านการเอาใจใส่
ลูกค้า (0.752) ด้านพฤติกรรมการบอกต่อ (0.864) ด้านความตั้งใจที่จะซื้อ (0.844) ด้านความอ่อนไหว
ต่อราคา (0.847) และด้านพฤติกรรมการร้องเรียน (0.826) 

การศึกษาในครั้งนี้ใช้การสุ่มตัวอย่างแบบหลายขั้นตอน (Multi-stage Sampling) ในขั้นตอน
แรกใช้วิธีการสุ่มแบบกลุ่มหรือพ้ืนที่ (Cluster or Area Sampling) โดยเลือกสุ่มผู้ใช้บริการ
ซูเปอร์มาร์เก็ตในอ าเภอหาดใหญ่ จากซูเปอร์มาร์เก็ต 4 แห่ง โดยแบ่งสัดส่วนเท่า ๆ กัน กล่าวคือ Tops 
Supermarket Tesco Lotus Big C ซูเปอร์เซ็นเตอร์ และ CP Fresh mart สถานที่ละ 100 ตัวอย่าง 
จากนั้นใช้วิธีสุ่มตัวอย่างแบบง่าย (Simple Random Sampling) โดยการเลือกตัวอย่างจากใช้บริการ
ซูเปอร์มาร์เก็ตทั้ง 4 แห่ง กระทั่งครบตามจ านวนทั้ง 400 ตัวอย่าง วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรม
ส าเร็จรูปทางคอมพิวเตอร์ โดยค่าสถิติเชิงพรรณนาได้แก่ ค่าความถี่ ค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (Standard Deviation: SD) และทดสอบสมมติฐานโดยการวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุคูณ 
(Multiple Linear Regression Analysis) 
 
ผลการวิจัย 

1. ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับคุณสมบัติของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ตารางท่ี 1 จ านวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม 

ลักษณะกลุ่มตัวอย่าง จ านวน ร้อยละ 
1. เพศ   

ชาย 123 30.8 
หญิง 277 69.3 

2. อายุ   
15-20 ปี 97 24.3 
21-30 ปี 234 58.5 
31-40 ปี 43 10.8 
41-50 ปี 21 5.3 
51 ปีขึ้นไป 5 1.3 
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ตารางท่ี 1 จ านวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม (ต่อ) 

ลักษณะกลุ่มตัวอย่าง จ านวน ร้อยละ 
3. ระดับการศึกษา   

ต่ ากว่าปริญญาตร ี 149 37.3 
ปริญญาตร ี 224 56.0 
สูงกว่าปริญญาตร ี 27 6.8 

4. อาชีพ   
นักเรียน/นักศึกษา 223 55.8 
เจ้าของธุรกิจ/อาชีพอิสระ 60 15.0 
พนักงานบริษัทเอกชน 69 17.3 
รัฐวิสาหกิจ/ข้าราชการ 16 4.0 
แม่บ้าน/พ่อบ้าน 24 6.0 
อื่น ๆ 8 2.0 

5. สถานภาพ   
โสด 314 78.5 
สมรส 75 18.8 
หย่าร้าง/หม้าย 11 2.8 

6. รายได้เฉลี่ยต่อเดือน   
ต่ ากว่า 10,000 บาท 216 54.0 
10,000–20,000 บาท 104 26.0 
20,001–30,000 บาท 49 12.3 
30,001–40,000 บาท 12 3.0 
40,001–50,000 บาท 8 2.0 
50,001 บาทขึ้นไป 11 2.8 

7. ส่วนใหญ่ท่านเลือกซื้อสินค้าจากสถานที่ใดมากที่สุด   
Tesco Lotus 168 42.0 
Big C 92 23.0 
Tops supermarket 94 23.5 
CP Fresh mart 46 11.5 

8. ท่านซื้อของในซุปเปอร์มาร์เก็ตบ่อยแค่ไหน   
ทุกวัน 20 5.0 
1 ครั้งต่อสัปดาห ์ 108 27.0 
2-3 ครั้งต่อสัปดาห ์ 122 30.5 
4-5 ครั้งต่อสัปดาห ์ 24 6.0 
2 สัปดาห์ต่อครั้ง 33 8.3 
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ตารางท่ี 1 จ านวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม (ต่อ) 

ลักษณะกลุ่มตัวอย่าง จ านวน ร้อยละ 
เดือนละครั้ง 93 23.3 

9. ท่านซื้อของในซูเปอร์มาร์เก็ตเฉลี่ยเดือนละประมาณเท่าไร 
ต่ ากว่า 1,000 บาท 208 52.0 
1,000–2,000 บาท 130 32.5 
2,001–3,000 บาท 35 8.8 
3,000 บาทขึ้นไป 27 6.8 

รวม 400 100.00 

 
จากตารางที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม จากผู้บริโภคที่เลือกซื้อสินค้าใน

ซูเปอร์มาร์เก็ตในอ าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา จ านวน 400 ราย พบว่า โดยส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง 
(ร้อยละ 69.3) มีอายุ ระหว่าง 21-30 ปี(ร้อยละ 58.5) มีระดับการศึกษาสูงสุด คือ ปริญญาตรี (ร้อย
ละ 56.0)  มีอาชีพนักเรียน / นักศึกษา (ร้อยละ 55.8) มีรายได้ต่ ากว่า 10,000 บาท (ร้อยละ 54.0) 
ส่วนใหญ่เลือกซื้อสินค้าจาก Tesco Lotus (ร้อยละ 42.0) ซื้อของในซูเปอร์มาร์เก็ต 2-3 ครั้งต่อ
สัปดาห์ (ร้อยละ 30.5)  และซื้อของในซูเปอร์มาร์เก็ตต่ ากว่า 1,000 บาทต่อเดือน (ร้อยละ 52.0)  

 
ปัจจัยด้านทัศนคติ 

ตารางท่ี 2  ปัจจัยด้านทัศนคติ 

ปัจจัยด้านทัศนคติ  SD 
การแปล

ผล 

1. ด้านความรู้สึก 3.90 0.61 มาก 
2. ด้านพฤติกรรม 3.75 0.67 มาก 

รวม 3.82 0.56 มาก 
หมายเหตุ: เกณฑ์การให้คะแนนความคิดเห็น ระดับ 5 คือเห็นด้วยมากที่สุด ถึงระดับ 1 คือ เห็นด้วย
น้อยที่สุด  
 

จากตารางที่ 2 พบว่า ความส าคัญด้านทัศนคติที่มีผลต่อความภักดีของผู้บริโภคที่เลือกซื้อ
สินค้าในซูเปอร์มาร์เก็ตในอ าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา อยู่ในระดับมากทุกด้าน ( =3.82) โดย
ผู้ตอบแบบสอบถามให้ความส าคัญเป็นล าดับแรกในด้านความรู้สึก ( =3.90) และด้านพฤติกรรมเป็น
ล าดับถัดมา ( =3.75)  
 



รายงานสืบเน่ืองจากการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ 
ครบรอบ 15 ปี มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ วันศุกร์ท่ี 26 พฤศจิกายน 2564 

 

~ 191 ~ 
 

ปัจจัยด้านคุณภาพการบริการ  
ตารางท่ี 3 ปัจจัยด้านคุณภาพการบริการ 

ปัจจัยด้านคุณภาพการบริการ  SD 
การแปล

ผล 
1. ด้านสิ่งที่สัมผัสได ้ 3.91 0.66 มาก 
2. ด้านความน่าเชื่อถือและไว้วางใจ 3.95 0.65 มาก 
3. ด้านความรวดเร็ว 3.91 0.71 มาก 
4. ด้านการรับประกัน 3.90 0.66 มาก 
5. ด้านการเอาใจใสลู่กค้า 3.91 0.67 มาก 

รวม 3.92 0.57 มาก 

หมายเหตุ: เกณฑ์การให้คะแนนความคิดเห็น ระดับ 5 คือเห็นด้วยมากที่สุด ถึงระดับ 1 คือ เห็นด้วย
น้อยที่สุด 

 
จากตารางที่ 3 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีระดับความคิดเห็นด้านคุณภาพการบริการต่อ

ความภักดีในการซื้อสินค้าในซูเปอร์มาร์เก็ตในอ าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลาในภาพรวมอยู่ในระดับ
มากทุกด้าน ( =3.92) โดยอันดับหนึ่ง คือ ด้านความน่าเชื่อถือและไว้วางใจ ( =3.95) รองลงมาคือ
ด้านสิ่งที่สัมผัสได้ ด้านความรวดเร็ว และด้านการเอาใจใส่ ( =3.91) โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.91 และ
ล าดับสุดท้าย คือ ด้านการรับประกัน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.90  
 

ปัจจัยด้านความภักดี 
ตารางท่ี 4 ปัจจัยด้านความภักดี 

ปัจจัยด้านความภกัด ี  SD การแปลผล 

1. ด้านพฤติกรรมการบอกต่อ 3.79 0.74 มาก 
2. ด้านความตั้งใจที่จะซื้อ 3.90 0.66 มาก 
3. ด้านความอ่อนไหวต่อราคา 3.91 0.69 มาก 
4. ด้านพฤติกรรมการร้องเรียน 3.87 0.72 มาก 

รวม 3.87 0.59 มาก 

หมายเหตุ: เกณฑ์การให้คะแนนความคิดเห็น ระดับ 5 คือเห็นด้วยมากที่สุด ถึงระดับ 1 คือ เห็นด้วย
น้อยที่สุด 
 

จากตารางที่ 4 พบว่าระดับความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามต่อความภักดีต่อการเลือก
ซื้อสินค้าในซุปเปอร์มาร์เก็ต ในอ าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา อยู่ในระดับมากทุกด้าน ( =3.87) โดย
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อันดับหนึ่ง คือ ด้านความอ่อนไหวต่อราคา ( =3.91) รองลงมาคือ ด้านความตั้งใจที่จะซื้อ ( =3.90) 
ด้านพฤติกรรมการร้องเรียน ( =3.87) และ ด้านพฤติกรรมการบอกต่อ ( =3.79) ตามล าดับ 
 

ปัจจัยด้านทัศนคติและคุณภาพการบริการที่ส่งผลท าให้ผู้บริโภคเกิดความภักดีต่อการ
เลือกซ้ือสินค้าในซูเปอร์มาร์เก็ต  

การวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) พบว่า มี 5 ที่มีผลต่อ
การความภักดีต่อตัดสินใจซื้อสินค้าของผู้บริโภคในซูเปอร์มาร์เก็ต อ าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ซึ่ง
สอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้ โดยสามารถพยากรณ์การตัดสินใจซื้อสินค้าของผู้บริโภคใน
ซูเปอร์มาร์เก็ต (R2) ได้ร้อยละ 70.80 มีความคลาดเคลื่อนในการพยากรณ์ (SE) เท่ากับ 0.321 
และสัมประสิทธิสหสัมพันธ์ของตัวแปรทั้ง 5 มีค่าเป็นบวก ได้แก่ ปัจจัยทัศนคติประกอบด้วย ด้าน

พฤติกรรม (β=0.183) และปัจจัยด้านคุณภาพการบริการ ประกอบด้วย ด้านความน่าเชื่อถือและ

ไว้วางใจ (β=0.198) ด้านการเอาใจใส่ลูกค้า (β=0.295) และด้านสิ่งที่สัมผัสได้ (β=0.143) โดยมีผล

ต่อความภักดีอย่างมีนัยส าคัญที่ระดับ 0.01 ส าหรับปัจจัยคุณภาพการบริการด้านการรับประกัน (β=
0.118) มีผลต่อความภักดีของผู้บริโภคในซูเปอร์มาร์เก็ตอย่างมีนัยส าคัญที่ระดับ 0.05 ทั้งนี้ มี 2 
ปัจจัยที่ไม่สอดคล้องกับสมมติฐาน คือ ปัจจัยทัศนคติ ด้านความรู้สึก และปัจจัยคุณภาพการบริการ 
ด้านความรวดเร็ว ดังตารางที่ 5 
ตารางที่ 5 การวิเคราะห์ความถดถอยเชิงพหุคูณของปัจจัยที่ส่งผลต่อการเลือกซื้อสินค้าใซูเปอร์มาร์เก็ต 

Multiple R=0.841, F=135.759, R2=0.708, Sig. F=0.000, SEest=0.321 

* มีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05   ** มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
 
 

Variable 
Unstandardized 

Coefficients 
Standardize

d Coefficients t Sig. 
B Std. Error Beta 

 Constant .330 .120  2.756 .006* 

ด้านความรูส้ึก .075 .039 .078 1.918 .056 

ด้านพฤติกรรม .161 .032 .183 5.016 .000** 

ด้านสิ่งที่สัมผสัได ้ .128 .041 .143 3.081 .002** 

ด้านความน่าเชื่อถือและไว้วางใจ .180 .041 .198 4.365 .000** 

ด้านความรวดเร็ว .003 .035 .004 .091 .928 

ด้านการรบัประกัน .105 .042 .118 2.513 .012* 

 ด้านการเอาใจใส่ลูกค้า .261 .041 .295 6.378 .000** 
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สรุปและอภิปรายผลวิจัย 
ปัจจัยด้านทัศนคติ พบว่า ด้านพฤติกรรมส่งผลต่อความภักดีในการใช้บริการซูเปอร์มาร์เก็ต

เพราะการโฆษณาผ่านสื่อออนไลน์หรือโบรชัวร์อย่างสม่ าเสมอมีผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าจาก
ซูเปอร์มาร์เก็ตเนื่องจากสื่อต่าง ๆ มีข้อมูลเกี่ยวกับสินค้า ราคา และส่วนลด ที่พฤติกรรมส่วนใหญ่ของ
ผู้บริโภคจะมีการศึกษาข้อมูลเหล่านี้ก่อนซื้อ จึงท าให้ผู้ใช้บริการไม่เกิดความเสียเวลา และยังเป็นการ
สร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างร้านค้ากับผู้ใช้บริการอีกด้วย จึงท าให้ผู้บริโภคส่วนใหญ่กลับมาซื้อสินค้า
ซ้ า สอดคล้องกับ นันทพร เขียนดวงจันทร์  (2562) พบว่า ทัศนคติส่วนบุคคลมีอิทธิพลทางตรงต่อ
พฤติกรรมในการเลือกซื้อสินค้าทางอิเล็กทรอนิกส์ ดังนั้นจะสังเกตเห็นได้ว่าเมื่อผู้บริโภคได้รับรู้ข้อมูล
ข่าวสารเกี่ยวกับสินค้าแฟชั่นผ่านทางไลน์ จะส่งผลต่อทัศนคติในทางที่ดีของผู้บริโภคท าให้ผู้บริโภค
ตัดสินใจซื้อสินค้าได้รวดเร็วยิ่งขึ้น 

ปัจจัยด้านคุณภาพการบริการ ในด้านสิ่งที่สัมผัสได้พบว่า ส่งผลต่อความภักดีเนื่องจากสิ่ง
ส าคัญที่ผู้บริโภคต้องการจากการใช้บริการซูเปอร์มาร์เก็ตคือสินค้าที่สดใหม่ และการได้เลือกสินค้า
อย่างหลากหลาย ดังนั้นซูเปอร์มาร์เก็ตที่สามารถจัดหาสินค้าได้อย่างครบครัน และสดใหม่ย่อมท าให้ผู้
ซื้อต้องการกลับมาซื้ออย่างต่อเนื่อง สอดคล้องกับ ณัฐพร ดิสนีเวทย์ (2559) พบว่า เหตุผลส าคัญที่
ลูกค้ากลับมาซื้อสินค้าหรือบริการซ้ าเป็นประจ ามาจากการที่ร้านค้ามีสินค้าที่สะอาดและสดใหม่ให้
ลูกค้าได้เลือกซื้ออยู่เสมอ นอกจากนี้ในด้านความน่าเชื่อถือและไว้วางใจ พบว่าบริการที่เชื่อถือได้ของ
ซูเปอร์มาร์เก็ตเช่น ในด้านคุณภาพของสินค้าหรือราคาสินค้าจะท าให้ผู้บริโภคเกิดความไว้วางใจใน
การมาใช้บริการซูเปอร์มาร์เก็ตติดต่อกันและผู้บริโภคยังให้ความส าคัญในเรื่องการบริการที่ถูกต้อง
และสุภาพ เพราะปัจจัยเหล่านี้ท าให้ซูเปอร์มาร์เก็ตเกิดความน่าเชื่อถือและไว้วางใจ สอดคล้องกับ 
ชลธิชา ศรีบ ารุง (2557) ที่ศึกษา การบริการของธนาคารกรุงเทพ สาขาดอนหัวฬ่อ จังหวัดชลบุรี โดย
พบว่าปัจจัยคุณภาพการบริการด้านความน่าเชื่อถือ เช่น ความโปร่งใสและการเปิดเผยข้อมูล มีส่วน
ท าให้เกิดความไว้วางใจในการเข้ามาใช้บริการของธนาคารฯ ติดต่อกัน ส าหรับด้านการรับประกัน 
พบว่า มีผลต่อความภักดีเช่นกัน เพราะการที่ซูเปอร์มาร์เก็ตแสดงป้ายราคาที่ชัดเจน และมีบริการหลัง
การขาย และท าให้ผู้ซื้อรู้สึกปลอดภัยในการใช้บริการซูเปอร์มาร์เก็ตย่อมท าให้เกิดความไว้วางใจต่อ
การใช้บริการ และมีแนวโน้มกลับมาใช้บริการอย่างต่อเนื่อง ดังที่ มะลิวัลย์ แสงสวัสดิ์ (2558) พบว่า
ผู้บริโภคมักใช้บริการห้างสรรพสินค้าที่มีการสร้างความเชื่อมั่นและรับประกันหลังการขายให้กับ
ผู้บริโภคซึ่งจะก่อให้เกิดความภักดีโดยการกลับมาใช้บริการในห้างสรรพสินค้าซ้ า และในด้านการเอา
ใจใส่ลูกค้าพบว่า มีผลต่อความภักดีของผู้บริโภค เพราะการเอาใจใส่ลูกค้าถือเป็นหัวใจส าคัญในการ
ให้บริการที่ เช่นการบริการลูกค้าอย่างเต็มที่และเท่าเทียมกัน หรือการน าสินค้าที่ตอบสนองความ
ต้องการของลูกค้าได้ดี จึงย่อมมีผลให้ผู้ซื้อเข้ามาใช้บริการเป็นประจ า สอดคล้องกับ ระชานนท์ ทวีผล 
และคณะ (2561) พบว่า พนักงานบริการต้องรับรู้ข้อร้องเรียนหรือข้อคิดเห็นด้วยความตั้งใจและมี



รายงานสืบเน่ืองจากการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ 
ครบรอบ 15 ปี มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ วันศุกร์ท่ี 26 พฤศจิกายน 2564 

 

~ 194 ~ 
 

กิริยาท่าทางที่เหมาะสม หากลูกค้ารับรู้ถึงความเอาใจใส่ของพนักงานที่มีให้แก่ลูกค้า ความเต็มใจใน
การให้บริการและความเข้าใจลูกค้าล้วนมีอิทธิพลต่อการใช้บริการอย่างต่อเนื่อง 

อย่างไรก็ตามส าหรับด้านความรู้สึก พบว่า ไม่ส่งผลต่อความภักดีในการเลือกซื้อสินค้าใน
ซูเปอร์มาร์เก็ต เพราะแม้ว่าในซูเปอร์มาร์เก็ตจะมีสินค้าที่ทันสมัย หลากหลายและมีราคาหลายระดับ
ให้เลือก แต่ผู้บริโภคส่วนใหญ่ไม่เห็นถึงความแตกต่างระหว่างสินค้าในซูเปอร์มาร์เก็ตกับสินค้าในร้าน
สะดวกซื้อทั่วไปมากนัก สอดคล้องกับ ดลนัสม์ โพธิ์ฉาย (2562) ที่พบว่าการที่ผู้บริโภคตัดสินใจว่าจะ
ซื้อสินค้าหรือบริการใดและจะซื้อหรือใช้บริการซ้ าหรือไม่ จากการที่ผู้บริโภครับรู้ถึงความแตกต่างกัน
ในด้านกลยุทธ์ทางการตลาด นอกจากนี้ด้านความรวดเร็วพบว่า ไม่ส่งผลต่อความภักดีในการเลือกซื้อ
สินค้าในซูเปอร์มาร์เก็ตเช่นกัน เนื่องจากความรวดเร็วในการซื้อไม่ได้มีความส าคัญกับลูกค้าในส่วน
ใหญ่เพราะลูกค้าต้องการความเพลิดเพลินในการซื้อสินค้า แม้ว่าความรวดเร็วจึงไม่มีผลต่อความภักดี
ในการเลือกซื้อสินค้าในซูเปอร์มาร์เก็ต แต่มีส่วนสนับสนุนให้ผู้ ใช้บริการเกิดความประทับใจ 
สอดคล้องกับ ชัยสมพล ชาวประเสริฐ (2552) พบว่าบริการที่เกินความต้องการของลูกค้า ท าให้เกิด
ความรู้สึกประทับใจ และผลการวิจัยของ Dholakia (2001); Putrevu and Ratchford (1977 อ้าง
ถึงใน ศุภรา เจริญภูมิ, 2554) พบว่า ความเพลิดเพลินเป็นปัจจัยส าคัญปัจจัยหนึ่งของผู้บริโภคในการ
ซื้อสินค้า ซึ่งสัมพันธ์กับระยะเวลาที่ซื้อ โดยหากผู้บริโภคมีความเพลิดเพลินในการซื้อสินค้าย่อมใช้
เวลาหมดไปกับความเพลิดเพลินนั้น  
 
ข้อเสนอแนะ 

ข้อเสนอแนะจากการวิจัย 
1. ผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้องควรมีการจัดท าบัตรสมาชิกให้กับลูกค้า เพ่ือที่จะสามารถจดจ า

รายละเอียดการใช้จ่ายของลูกค้าแต่ละคนที่มาใช้บริการ เพื่อได้ทราบถึงความต้องการของลูกค้าแต่ละ
คนได้ และสามารถน าเสนอสินค้าได้ตรงตามความต้องการของลูกค้า ซึ่งนอกจากจะท า ให้ลูกค้าเกิด
ความพึงพอใจแล้ว ยังท าให้ลูกค้ามีความรู้สึกว่าตนเป็นคนส าคัญ ได้รับความสนใจและเอาใจใส่ ซึ่ง
อาจท าให้ลูกค้ากลับมาใช้บริการซ้ าและเกิดความภักดีต่อซูเปอร์มาร์เก็ตแห่งนี้ได้ 

2. ผู้ประกอบการควรให้ความส าคัญกับความเอาใจใส่ในทุก ๆ ช่วงของการให้บริการหรือทุก ๆ 
อย่างของการบริการ ทั้งการให้ความส าคัญต่อความต้องการการช่วยเหลือจากลูกค้า หรือความส าคัญ
ของความสะดวกสบายตลอดเวลาที่ลูกค้าเข้ามาใช้บริการ ไม่ว่าจะเป็นในส่วนของการพัฒนาอุปกรณ์
หรือเครื่องมือที่น ามาใช้งานบริการจะต้องมีมาตรฐานที่ดี มีความทันสมัยอยู่ตลอดเวลา เพ่ืออ านวย
ความสะดวกสบายให้แก่ผู้ที่เข้ามาใช้บริการ ซึ่งจะส่งผลท าให้ผู้เข้ามาใช้บริการเกิดความพึงพอใจได้  
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ข้อเสนอแนะในการวิจัยในครั้งต่อไป 
1. เพ่ือให้ได้ผลการศึกษาในเชิงลึก การวิจัยครั้งถัดไปควรศึกษาปัจจัยอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับ

ความภักดีในการใช้บริการ เช่น พฤติกรรมและความพึงพอใจของผู้บริโภคที่ส่งผลต่อการเข้าใช้บริการ
ซูเปอร์มาร์เก็ต ตลอดจนความคาดหวังของผู้บริโภคเพ่ือให้ร้านค้าสามารถวางแผนการน าสินค้าเข้ามา
จ าหน่ายให้ตรงกับความต้องการของผู้บริโภคมากท่ีสุด 

2. การศึกษาครั้งต่อไปแนะน าให้มีการสัมภาษณ์แบบเจาะลึกกับผู้ใช้บริการ เพ่ือให้ทราบถึง
คุณภาพการบริการที่แท้จริงที่ส่งผลต่อความภักดีของผู้ใช้บริการซูเปอร์มาร์เก็ต 
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ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าของผู้มาใช้บริการร้านค้า Moshi Moshi 
ในอ าเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา 
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บทคัดย่อ  

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อ
สินค้าของผู้ใช้บริการร้านค้า Moshi Moshi ในอ าเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา กลุ่มตัวอย่างคือผู้มา
ใช้บริการ จ านวน 403 ราย สุ่มตัวอย่างแบบอย่างง่าย โดยใช้แบบสอบถาม เป็นเครื่องมือในการ
รวบรวมข้อมูล สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ได้แก่ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
และการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ 

ผลการวิจัย พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุเฉลี่ย 17-23 ปี มีระดับการศึกษา
สูงสุดคือปริญญาตรี มีรายได้ต่อเดือนน้อยกว่า 10,000 บาท และมีอาชีพนักเรียน/นักศึกษา โดยผล
การทดสอบสมมติฐานพบว่าปัจจัยมีผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าของผู้ใช้บริการร้านค้า Moshi Moshi 
ในอ าเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา ได้แก่ ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดในด้านผลิตภัณฑ์ ด้านการ
ส่งเสริมทางการตลาด (ระดับนัยส าคัญทางสถิติ .01) และปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดด้านราคา 
ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย (ระดับนัยส าคัญทางสถิติ .05)  
 
ค าส าคัญ: การตัดสินใจซื้อสินค้า ส่วนประสมทางการตลาด 
 
Abstract 

This research aimed to study marketing mix factors affecting the decision to 
purchase products from Moshi Moshi shop of customers in Mueang Songkhla district, 
Songkhla province. The sample group used in this study was 403 customers, the 
sample units were selected by a simple random sampling method. The questionnaire 
was used as an instrument for data collection. The statistics used for data analysis 
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consisted of frequency, percentage, mean, standard deviation and hypothesis tested 
by multiple regression analysis.  
 The results showed that most of respondents were female, with an average 
age of 17- 23 years. Bachelor's degree was the highest education level for the 
respondents. They were mainly students with the monthly incomes less than 10,000 
baht. The analysis of hypotheses test revealed that the marketing mix factors in 
elements of product, and promotion factors significantly affected the decision to 
purchase products from Moshi Moshi shop of customers in Mueang Songkhla District, 
Songkhla Province (statistical significant level .01) followed by marketing mix factors 
in element of price and place that also had a significantly effect at (statistical 
significant level .05). 
 
Keywords: purchasing decisions, marketing mix 
 
ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 

ธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่ มีแนวโน้มการเติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยมีก าลังซื้อในประเทศ จากการ
ลงทุนโครงการต่าง ๆ ของภาครัฐและเอกชน ท าให้มีเงินหมุนเวียนจึงเกิดการขยายตัวของธุรกิจค้า
ปลีกสมัยใหม่ ซึ่งอดีตธุรกิจค้าปลีกในไทยเป็นร้านขายของช าขนาดเล็กที่จัดหาสินค้ามาจ าหน่ายผ่าน
ตัวกลาง แต่ปัจจุบันรูปแบบเปลี่ยนเป็นร้านค้าปลีกสมัยใหม่ ลดการพ่ึงพาผู้ค้าส่ง มีการบริหารอย่าง
เป็นระบบและบางรายมีศูนย์กระจายสินค้าที่ทันสมัย ตลอดจนการน าเทคโนโลยีด้านต่าง ๆ มาใช้เพ่ือ
สร้างความได้เปรียบทางการตลาด (Krungsri, 2020) ท าให้ผู้ประกอบการต่างชาติเข้ามาลงทุนใน
ประเทศไทยเพ่ือเกิดความคุ้มค่าและสร้างผลตอบแทนได้ในระยะยาว (อนุกูล รัฐพิทักษ์สันติ, 2561) 

ปัจจุบัน ผู้ประกอบการร้านค้าปลีกสมัยใหม่ในไทย เป็นทุนข้ามชาติ 2-3 ราย และทุนไทย 3-5 ราย 
มีฐานะกิจการมั่นคง มีศักยภาพและความสามารถในการสร้างรายได้ในเกณฑ์ดี ท าให้มีการลงทุนขยาย
สาขาอย่างต่อเนื่องเพ่ือครอบคลุมกลุ่มลูกค้า และยังขยายการลงทุนสู่ประเทศเพ่ือนบ้านเพ่ือรองรับตลาด
ที่ก าลังเติบโต เนื่องจากมีความได้เปรียบด้านเงินทุน ท าให้การแข่งขันในตลาดการค้าปลีกมีมากเพ่ิมขึ้น 
(นรินทร์ ตันไพบูลย์, 2562) โดยมีการขยายธุรกิจหลายรูปแบบ ได้แก่ ธุรกิจห้างสรรพสินค้า เน้นกลุ่ม
ลูกค้ารายได้ปานกลาง-สูง อาทิ Central, Robinson และ The Mall ธุรกิจดิสเคาน์สโตร์ ที่เน้นกลุ่ม
ลูกค้ารายได้ปานกลาง จ าหน่ายสินค้าที่มีราคาต่ ากว่าราคาตลาด ได้แก่ Big C, Lotus และ Makro หรือ
ธุรกิจซูเปอร์มาร์เก็ต ที่เน้นจ าหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคเป็นหลัก ได้แก่ Tops, Foodland และ Villa 
Market ร้านขายสินค้าเฉพาะอย่าง เป็นร้านค้าปลีกที่ขายสินค้าในสายผลิตภัณฑ์เดียวกัน นอกจากนี้

https://www.foodland.co.th/
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ร้านค้าปลีกสมัยใหม่ มีการพัฒนารูปแบบรายย่อย อีกหลายประเภท อาทิ ร้านสินค้าเฉพาะอย่างราคา
ถูก เช่น HomeWorks, Power Buy และ HomePro และร้านขายสินค้าราคาเดียว เช่น Moshi 
Moshi, Daiso และ Tokutokuya รวมถึงมีการขยายสาขา สู่ต่างจังหวัดและเจาะตลาดชุมชน (พูลสุข 
นิลกิจศรานนท์, 2562)  

ธุรกิจค้าปลีกขนาดเล็กมีการพัฒนารูปแบบการจัดการให้เป็นธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่  ที่เน้น
ความสะดวกสบายทั้งด้านท าเลที่เหมาะสมกับประเภทธุรกิจ การติดต่อสื่อสารต่าง ๆ รวมทั้ง
สิ่งแวดล้อมภายนอก ที่สามารถตอบสนองความต้องการซื้อแบบเร่งรีบ ภายใต้เวลาที่มีอยู่อย่างจ ากัด 
สอดคล้องกับพฤติกรรมผู้บริโภคในปัจจุบันที่มีการตัดสินใจซื้อจากร้านค้าปลีกสมัยใหม่ที่ทันสมัยและ
ความหลากหลายของสินค้าที่มีเอกลักษณ์แบบสไตล์โมเดิร์น-มินิมอล ที่ดึงดูดให้ผู้บริโภคเกิดความพ่ึง
พอใจในสินค้า และการส่งเสริมการขาย ท าให้ธุรกิจประสบความส าเร็จได้ อาทิ Tokuya, Miniso, 
เพนกวินและเอโกะ ซึ่ง Moshi Moshi เป็นหนึ่งเฟรนไชส์ของธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่ ที่ตอบสนองตาม
ความต้องการของผู้บริโภคได้ดี ทั้งประโยชน์ใช้สอยในตัวสินค้าและบริการ จะเป็นเครื่องช่วยให้
ผู้บริโภคตัดสินใจได้ง่ายข้ึน (อนุศาสตร์ สระทองเวียน, 2553)  

ส าหรับธุรกิจ Moshi Moshi ร้านไทยสไตล์ญี่ปุ่นที่สร้างยอดขายระดับ 1,200 ล้านบาท เข้าสู่
ตลาดในไทยและประสบความส าเร็จ จากการเปิดกิจการครั้งแรกในปลายปี 2559 ที่สาขาแพลตตินั่ม
แฟชั่นมอลล์ ภายใน 3 ปี สามารถขยายกิจการไปกว่า 70 สาขา ท าให้ธุรกิจขยายสาขาในแหล่งชุมชน
อ าเภอต่าง ๆ และจากการศึกษาพบว่า Moshi Moshi ให้ความส าคัญกับสินค้าที่มีคุณภาพและเน้น
การให้บริการที่เป็นเลิศ เพ่ือให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจต่อตราสินค้า Moshi Moshi ท าให้มีการบอก
ต่อในการใช้สินค้าและบริการที่ประทับใจ (จิตรินทร์ เพ็ญเกษม, 2560) 

ผู้ประกอบการค้าปลีกสมัยใหม่ เป็นกลุ่มที่มีการแข่งขันสูง เพราะการด าเนินชีวิตประจ าวัน
ของผู้บริโภคมีส่วนเกี่ยวข้องโดยเฉพาะเรื่องของความสะดวกสบายเป็นหลัก ร้านค้าปลีกสมัยใหม่จึง
เป็นทางเลือกใหม่ของผู้บริโภคทุกเพศ ทุกวัย เมื่อพิจารณาปัจจัย เช่น ปัจจัยทางด้านคุณภาพสินค้า 
ด้านราคา และด้านอ่ืน ๆ ที่ตอบสนองต่อความต้องการของผู้บริโภคได้อย่างครอบคลุม ท าให้เกิดการ
แข่งขันในธุรกิจ (ศึกษา กังสนานนท์ และบุญญรัตน์ สัมพันธ์วัฒนชัย, 2560) ผู้ประกอบการจึงเลือกใช้
กลยุทธ์ในรูปแบบต่าง ๆ เพ่ือแย่งชิงลูกค้าให้มากที่สุด โดยธุรกิจส่วนใหญ่จะมุ่งเน้นทางด้านส่วน
ประสมทางการตลาด ซึ่งเป็นเครื่องมือที่ธุรกิจน ามาใช้เพ่ือตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค เพ่ือ
สร้างความได้เปรียบ ไม่ว่าจะเป็นราคา สถานที่ การจัดวางสินค้า บริการ ท าให้ผู้บริโภคสามารถซื้อ
สินค้าได้ง่าย หรือส่งเสริมการตลาด เช่น การให้ส่วนลดพิเศษ และให้ลูกค้าได้เข้าร่วมสนุกกับกิจกรรม
ตามเทศกาลต่าง ๆ เป็นต้น ซึ่งแนวทางดังกล่าวดึงดูดผู้บริโภคให้สามารถตัดสินใจซื้อสินค้าและบริการ
ได้ง่ายยิ่งขึ้น (ธรรม์ วะสีนนท์ และ ปาลิดา ศรีศรก าพล, 2562) 
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ในปัจจุบันเมืองสงขลาซึ่งเป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจของภาคใต้ (ศรีสุพร ปิยรัตนวงศ์,2553)
และมีประชากรอาศัยอยู่มากเป็นอันดับ 2 ของภาคใต้ จ านวน 1,435,968 คน (กรมการปกครอง 
กระทรวงมหาดไทย, 2560) ซึ่งมีแนวโน้มการเติบโตของธุรกิจมากมายในอนาคต ตามศักยภาพทาง
เศรษฐกิจที่จังหวัดสงขลาและพ้ืนที่ใกล้เคียงที่มีแนวโน้มการเติบโตสูง เป็นแหล่งรวมของธุรกิจการซื้อ
ขายสินค้าจากร้านค้าขนาดเล็กจนถึงร้านค้าขนาดใหญ่ที่จ าหน่ายสินค้าหลายประเภท มีบริการที่
สะดวกสบายครบวงจร และมีการจัดจ าหน่ายสินค้าที่มีตรายี่ห้อหรือสินค้าที่น าเข้าจากต่างประเทศ 
(ดาริน โชสูงเนิน, 2563) ซึ่งท าให้เห็นได้ชัดว่า ผู้บริโภคในจังหวัดสงขลา มีความสนใจในการซื้อสินค้า
และบริการเป็นจ านวนมาก ซึ่ง Moshi Moshi เป็นสินค้าในชีวิตประจ าวันที่ผู้บริโภคให้ความส าคัญอีก
ทางเลือกหนึ่ง (จิตรินทร์ เพ็ญเกษม, 2560) 

ดังนั้น ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะท าการศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าของผู้มาใช้บริการ
ร้านค้า Moshi Moshi อ าเภอเมืองสงขลา เพ่ือได้ทราบถึงปัจจัยใดที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้า 
รวมถึงยังเป็นแนวทางและข้อมูลเบื้องต้นให้แก่ร้านค้าในการก าหนดกลยุทธ์ เพ่ือสร้างความได้เปรียบ
ทางการตลาดในการเพ่ิมจ านวนลูกค้า และเพ่ิมยอดจ าหน่ายสินค้า เพ่ือความยั่งยืนของธุรกิจ ซึ่งเป็น
แนวทางหนึ่งในการปรับปรุงและพัฒนาปัจจัยด้านต่าง ๆ ให้เหมาะสมกับความต้องการของผู้ใช้บริการ 
 
วัตถุประสงค์การวิจัย 

1. เพ่ือศึกษาปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าในร้านค้า Moshi 
Moshi ของผู้ที่มาใช้บริการในอ าเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา 

2. เพ่ือศึกษาการตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าของผู้ที่มาใช้บริการร้านค้า Moshi Moshi ใน อ าเภอ
เมืองสงขลา จังหวัดสงขลา 

 
แนวคิดทฤษฎีและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 

แนวคิดด้านการตัดสินใจซื้อ 
Kotler, Philip (2003) กล่าวว่า องค์ประกอบการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภคมีด้วยกัน 5 ขั้นตอน 

คือ การรับรู้ปัญหา การค้นหาข้อมูล การประเมินทางเลือก ตัดสินใจซื้อ คือ พฤติกรรมหลังการซื้อ เป็น
ขั้นตอนสุดท้ายหลังจากที่ผู้บริโภคได้ซื้อสินค้าแล้วน ามาใช้ หากผลที่ได้รับเป็นไปตามความคาดหวัง จะ
ท าให้เกิดความพึงพอใจและมีทัศนคติที่ดี มีแนวโน้มที่จะกลับมาซื้อซ้ าแต่หากผลที่ได้รับไม่เป็นไปตาม
ความคาดหวังก็จะเกิดความไม่พอใจ และเกิดพฤติกรรมต่าง ๆ 

ธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่ 
ธนาคารแห่งประเทศไทย (2559) กล่าวว่า ธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่ เพ่ือการตอบโจทย์

พฤติกรรมผู้บริโภคท่ีเปลี่ยนไป เช่น ซุปเปอร์เซ็นเตอร์ ซุปเปอร์มาเก็ต หรือร้านสะดวกซื้อ จ าเป็นต้อง
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มีการพัฒนากลยุทธ์ทางการตลาดเพ่ือการสร้างประสบการณ์การซื้อที่ดี ให้กับผู้บริโภคและการเพ่ิม
การบริการต่าง ๆ เพื่ออ านวยความสะดวกแก่ผู้บริโภคแบบครบวงจรมากข้ึน  

แนวคิดด้านส่วนประสมทางการตลาด 
ศิริวรรณ เสรีรัตน์ (2541) กล่าวว่า ส่วนประสมทางการตลาด คือ เครื่องมือทางการตลาดที่

ธุรกิจน ามาใช้ เพ่ือให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ ซึ่งประกอบด้วย ผลิตภัณฑ์ ราคา ช่องทางการจัด
จ าหน่าย การส่งเสริมการขาย โดยเพ่ิมเติมขั้นตอนบุคคลหรือพนักงาน ซึ่งประกอบด้วยกลยุทธ์
โดยรวมที่ออกแบบมาเพ่ือส่งเสริมการเติบโตของยอดขายและเพ่ิมผลก าไรทางธุรกิจ  

จากการศึกษาของ ธรรม์ วะสีนนท์ และ ปาลิดา ศรีศรก าพล (2562) พบว่า ปัจจัยส่วน
ประสมทางการตลาด ด้านผลิตภัณฑ์มีให้เลือกมากมาย จ าหน่ายสินค้าที่เป็นเอกลักษณ์ มีคุณภาพ
แตกต่างจากร้านอ่ืน มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมผู้บริโภคที่เข้ามาใช้บริการร้านค้าปลีกสมัยใหม่ขนาดเล็ก 
ในจังหวัดสกลนคร เนื่องจากผู้บริโภคให้ความส าคัญกับคุณภาพของสินค้าและความเหมาะสมกับ
ปริมาณสินค้า ผู้วิจัยจึงตั้งสมมติฐาน ดังนี้ 

H1: ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดด้านผลิตภัณฑ์ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าของผู้มาใช้
บริการร้านค้า Moshi Moshi 

จากผลการศึกษาของ ธีรเดช สนองทวีพร (2561) พบว่า ด้านราคามีความเหมาะสมกับ
ปริมาณและคุณภาพ ราคาทีย่่อมเยา เมื่อเทียบกับร้านอ่ืนสินค้าสามารถทดลองใช้ก่อนการตัดสินใจซื้อ 

H2: ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดด้านราคาส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าของผู้มาใช้
บริการร้านค้า Moshi Moshi 

จากผลการศึกษาของ ธรรม์ วะสีนนท์ และปาลิดา ศรีศรก าพล (2562) พบว่า ด้านช่องทาง
การจัดจ าหน่ายจ าหน่าย เนื่องจากท าเลที่ตั้งศูนย์การค้าใกล้บ้านหรือที่ท างานสามารถมาได้สะดวก 
การจัดวางสินค้าง่ายต่อการใช้บริการ 

H3: ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดด้านช่องทางการจัดจ าหน่ายส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อ
สินค้าของผู้มาใช้บริการร้านค้า Moshi Moshi 

จากผลการศึกษาของ ธีรเดช สนองทวีพร (2561) พบว่า ด้านการส่งเสริมการตลาด ส่งผลต่อ
การตัดสินใจซื้อสินค้า เนื่องจากมีการจัดท าบัตรสมาชิกและสิทธิพิเศษของสมาชิก รวมทั้งการสะสม
แต้มคะแนนเพื่อให้ผู้บริโภคกลับมาใช้บริการซ้ าอีก 

H4: ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดด้านการส่งเสริมการตลาดส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้า
ของผู้มาใช้บริการร้านค้า Moshi Moshi 

จากผลการศึกษาของ ธรรม์ วะสีนนท์ และปาลิดา ศรีศรก าพล (2562) พบว่า ด้านบุคคลมีอิ
ผลต่อการตัดสินใจใช้บริการ เนื่องจากพนักงานบุคลิกดี แต่งกายสุภาพ ให้ค าแนะน ากับผู้ที่มาใช้
บริการ พนักงานขายให้ความรู้ ค าแนะน า ลูกค้าเชื่อม่ัน รวมถึงมีความสัมพันธ์ที่ดีและคุ้นเคยกับผู้ขาย 
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 H5: ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดด้านบุคคลผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าของผู้มาใช้บริการ
ร้านค้า Moshi Moshi 

 
กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย 

 
วิธีด าเนินการ  

การศึกษางานวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ 
กลุ่มตัวอย่างและการสุ่มกลุ่มตัวอย่าง 
ผู้ที่มาใช้บริการร้านค้า Moshi Moshi อ าเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา ซึ่งไม่ทราบจ านวน

ประชากร จึงใช้การค านวณกลุ่มตัวอย่างของ W.G.Cochran โดยก าหนดระดับค่าความเชื่อมั่นร้อยละ 
95 และระดับค่าความคลาดเคลื่อนร้อยละ 5 (กัลยา วาณิชย์บัญชา, 2549) ได้กลุ่มตัวอย่างจ านวน 
384 ชุด แต่เพ่ือความคลาดเคลื่อนแบบสอบถาม จ านวน 19 ชุด จึงเก็บแบบสอบถามจ านวน 403 คน 
การศึกษาวิจัยครั้งนี้ใช้การสุ่มกลุ่มตัวอย่างแบบอย่างง่าย เลือกแจกแบบสอบถามเฉพาะกลุ่มตัวอย่าง 

เครื่องมือที่ใช้ในงานวิจัย 
งานวิจัยนี้เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม ที่ผ่านการตรวจสอบความน่าเชื่อถือโดย

ผ่านการตรวจจากอาจารย์ที่ปรึกษา เพ่ือตรวจสอบความถูกต้องของเนื้อหาที่ ต้องการศึกษา จากนั้น
ผู้วิจัยได้น าแบบสอบถามมาปรับปรุงแก้ไขตามค าแนะน าของอาจารย์ที่ปรึกษาไปท าการทดสอบ
จ านวน 30 ชุด เพื่อวิเคราะห์ความเชื่อมั่น โดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูป SPSS โดยใช้การหาสัมประสิทธิ์
แอลฟาของครอนบาค เพ่ือทดสอบการประเมินความเที่ยงตรงสัมประสิทธิ์แอลฟาของเครื่องมือที่มีค่า
มากกว่า 0.50 ถือว่าผ่านเกณฑ์การประเมิน (ศิริชัย กาญจนวาสี, 2544) 

ผลการในการหาความเชื่อม่ันงานวิจัยนี้ โดยหาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟาที่ค่าระดับความเชื่อมั่น
ของแบบสอบถามอยู่ระหว่าง 0.614–0.906 ซึ่งถือได้ว่าอยู่ในระดับค่อนข้างพอใช้ถึงดีมากหมายถึง 
แบบสอบถามมีความน่าเชื่อถือและสามารถน าไปศึกษากับกลุ่มตัวอย่างจริงได้ 

การตัดสินใจซื้อเลือกซื้อสินค้าของผู้มา
ใช้บริการร้านค้า Moshi Moshi ใน

อ าเภอเมือง จังหวัดสงลา 

ปัจจัยด้านส่วนประสมทางตลาด 

1. ด้านผลิตภัณฑ์ 

2. ด้านราคา 

3. ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย 

4. ด้านการส่งเสริมทางการตลาด 

5. ด้านบุคคล 
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การเก็บรวบรวมข้อมูล 
ผู้วิจัยใช้วิธีการส ารวจจากกลุ่มตัวอย่างเพ่ือให้ได้ค าตอบตรงตามกลุ่มเป้าหมาย ใช้วิธีการสุ่ม 

ตัวอย่างแบบอย่างง่าย หลังจากเก็บรวบรวมแบบสอบถาม จากกลุ่มตัวอย่างจ านวน 403 คน เสร็จ
สมบูรณ์ผู้วิจัยได้ตรวจสอบความถูกต้องของแบบสอบถามอย่างละเอียดและน าข้อมูลมาวิเคราะห์โดย
ใช้โปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิต ิ

การวิเคราะห์ข้อมูล 
เมื่อเก็บรวบรวมแบบสอบถามครบถ้วนจ านวนแล้ว ผู้วิจัยท าการวิเคราะห์และประมวลผล

ข้อมูลปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าของผู้มาใช้บริการร้านค้า Moshi Moshi ในพ้ืนที่อ าเภอ
เมืองสงขลา จังหวัดสงขลา ด้วยวิธีการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพรรณนา ด้านพฤติกรรมการซื้อของ
ผู้บริโภคปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ปัจจัยประชากรศาสตร์ โดยการอธิบาย ค่าความถี่ ค่าเฉลี่ย 
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และน าเสนอในรูปแบบตาราง และวิเคราะห์ข้อมูลเชิงอนุมาน ในการ
วิเคราะห์สมมติฐานงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด โดยใช้เครื่องมือทางสถิติ 
ในการวิเคราะห์สมการถดถอยเชิงพหุคูณ เพ่ือศึกษาอิทธิพลระหว่างตัวแปรอิสระ คือปัจจัยส่วน
ประสมทางการตลาดกับตัวแปรตาม คือ การตัดสินใจซื้อสินค้าของผู้มาใช้บริการร้านค้า Moshi 
Moshi ของกลุ่มตัวอย่าง ที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติ 95% 
 
ผลการวิจัย 

ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม จากการศึกษาผู้ที่มาใช้บริการร้านค้า Moshi Moshi ใน
อ าเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา จ านวน 403 ราย พบว่าโดยส่วนใหญ่เป็นผู้หญิง (ร้อยละ 73.70) มีอายุ
เฉลี่ยที่ 17 ปี–23 ปี (ร้อยละ 40.20) มีระดับการศึกษาสูงสุดคือปริญญาตรี (ร้อยละ 43.20) ส่วนใหญ่มี
รายได้น้อยกว่าหรือเท่ากับ 10,000 บาท (ร้อยละ 48.90) และมีอาชีพนักเรียน/นักศึกษา (ร้อยละ 46.40) 

ผลการวิจัยพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อสินค้า ของผู้ตอบแบบสอบถามจากผู้ที่มาใช้บริการร้านค้า 
Moshi Moshi ในพ้ืนที่อ าเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา จ านวน 403 ราย พบว่าโดยส่วนใหญ่ ผู้บริโภค
เคยซื้อสินค้าจากร้านค้า Moshi Moshi (ร้อยละ 100) พักอาศัยอยู่ในอ าเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา 
(ร้อยละ 87.30) มีความถี่ในการซื้อสินค้าโดยเฉลี่ย 2–3 ครั้งต่อเดือน (ร้อยละ 38.50) ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อ
ครั้ง 100–300 บาท (ร้อยละ 58.10) ส่วนใหญ่ผู้บริโภคมีความเคยชินในการซื้อสินค้า (ร้อยละ 24.80) 
และผู้ที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้า คือ เพ่ือน (ร้อยละ 45.20) 
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ข้อมูลเกี่ยวกับการตัดสินใจซื้อสินค้า 
ตารางท่ี 1 ค่าเฉลี่ย ( ) และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) ซึ่งเป็นค าถามเกี่ยวกับการตัดสินใจซื้อ

สินค้าของผู้ที่มาใช้บริการร้านค้า Moshi Moshi ในอ าเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา 

การตัดสินใจซื้อสินค้า  SD แปลผล 
1. ท่านซื้อสินค้าเพราะมีความจ าเป็นต้องใช้ในชีวิตประจ าวัน 
2. หากท่านต้องการซื้อสินค้าเบ็ดเตล็ดทั่วไปท่านจะเลือกใช้ร้านค้า Moshi 
Moshi เป็นอันดับแรก 
3. ก่อนซื้อสินค้าในร้านค้ามีการศึกษาหาข้อมูลหรือเปรียบเทียบข้อมูลกับร้านค้า
อื่น ๆ ก่อนตัดสินใจซื้อ 
4. หากร้านค้าที่ท่านใช้บริการในการซื้อสินค้าอยู่มีการขึ้นราคาที่สูงขึ้นกว่าร้าน
อื่นท่านยังคงใช้บริการร้านเดิมอยู่ 
5. หากมีคนแนะน าให้ท่านไปใช้บริการร้านค้าอื่น ท่านยังคงเลือกซื้อสินค้าจาก
ร้านเดิม 

4.18 
4.00 

 
3.90 

 
3.84 

 
3.91 

2.13 
0.81 

 
0.87 

 
0.79 

 
0.73 

มาก 
มาก 

 
มาก 

 
มาก 

 
มาก 

 
จากตารางที่ 1 การตัดสินใจซื้อสินค้าของผู้ที่มาใช้บริการร้านค้า Moshi Moshi ในอ าเภอ

เมืองสงขลา จังหวัดสงขลา พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามให้ความส าคัญกับการตัดสินใจซื้อสินค้า โดย
อันดับหนึ่งคือซื้อสินค้าเพราะมีความจ าเป็นต้องใช้ในชีวิตประจ าวัน มีค่าเฉลี่ ยเท่ากับ 4.18 อยู่ใน
ระดับมาก รองลงมาคือต้องการซื้อสินค้าเบ็ดเตล็ดทั่วไปจะเลือกใช้ร้านค้า Moshi Moshi เป็นอันดับ
แรก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.00 อยู่ในระดับมาก รองลงมาคือมีคนแนะน าให้ไปใช้บริการร้านค้าอ่ืน แต่
ยังคงเลือกซื้อสินค้าจากร้านเดิม มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.91 อยู่ในระดับมาก รองลงมา คือ ซื้อสินค้าใน
ร้านค้ามีการศึกษาหาข้อมูลหรือเปรียบเทียบข้อมูลกับร้านค้าอ่ืน ๆ ก่อนตัดสินใจซื้อ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
3.90 อยู่ในระดับมาก และร้านค้าที่ใช้บริการในการซื้อสินค้าอยู่มีการขึ้นราคาที่สูงขึ้นกว่าร้านอ่ืนท่าน
ยังคงใช้บริการร้านเดิมอยู่ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.84 อยู่ในระดับมาก 
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ปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาด 
ตารางท่ี 2 ค่าเฉลี่ย ( ) และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) ซึ่งเป็นค าถามเกี่ยวกับปัจจัยส่วน

ประสมทางการตลาดที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าในร้านค้า Moshi Moshi ของผู้ที่มา
ใช้บริการในอ าเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา 

ปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาด  SD แปลผล 

1. ด้านผลิตภัณฑ์ 
สินค้ามีความหลากหลาย 
สินค้ามีวางจ าหน่ายอย่างเพียงพอ 
สินค้าภายในร้านมีมารตราฐานเป็นที่ยอมรับ 
การดูแลสินค้าภายในร้านให้สะอาดอยู่เสมอ 
สินค้าภายในร้านมีความทันสมัย เป็นที่นิยมในปัจจุบัน 

4.32 
4.31 
4.31 
4.33 
4.34 
4.33 

0.547 
0.642 
0.653 
0.642 
0.637 
0.633 

มากที่สุด 
มากที่สุด 
มากที่สุด 
มากที่สุด 
มากที่สุด 
มากที่สุด 

2. ด้านราคา 
สินค้ามีป้ายก ากับราคาที่ชัดเจน 
ราคาของสินค้าอยู่ในเกณฑ์ท่ียอมรับได้ เมื่อเทียบกับร้านค้าอ่ืน ๆ 
ราคาของสินค้าเมื่อเทียบกับคุณภาพที่ได้รับ มีความเหมาะสม 
ราคาสินค้าถูกกว่าร้านค้าอ่ืน ๆ ทั่วไป 
มีหลากหลายราคาให้เลือกซื้อ 

4.08 
4.28 
4.12 
4.14 
3.78 
4.09 

0.540 
0.653 
0.648 
0.655 
0.774 
0.747 

มาก 
มากที่สุด 

มาก 
มาก 
มาก 
มาก 

3. ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย 
ร้านค้าตั้งอยู่ในแหล่งตัวเมืองเดินทางสะดวก 
การตกแต่งร้านค้ามีความทันสมัย ปลอดโปร่ง สบาย 
การจัดวางสินค้าภายในร้านเป็นหมวดหมู่ หาสินค้าได้สะดวก - 
มีสาขาให้บริการบริเวณต่าง ๆ 
มีช่องทางการช าระเงินที่หลากหลาย เช่น ช าระผ่านบัตรเครดิต 
ช าระผ่านธนาคาร 

4.05 
4.11 
4.22 
4.18 

 
3.83 
3.90 

0.556 
0.632 
0.605 
0.613 

 
0.938 
0.768 

มาก 
มาก 

มากที่สุด 
มาก 

 
มาก 
มาก 

4. ด้านส่งเสริมทางการตลาด 
มีการลดแลกแจกแถม 
มีการโฆษณาผ่านสื่อต่าง ๆ 
มีการจัดกิจกรรมส่งการขายอย่างต่อเนื่อง 
พนักงานหน้าตาดีและมีบุคลิกที่ด ี
สามารถเปลี่ยนหรือคืนสินค้าได้ภายในเวลาที่เหมาะสม 

3.79 
3.68 
3.72 
3.82 
3.93 
3.83 

0.804 
0.864 
0.863 
2.193 
0.764 
0.806 

มาก 
มาก 
มาก 
มาก 
มาก 
มาก 
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ตารางท่ี 2 ค่าเฉลี่ย ( ) และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) ซึ่งเป็นค าถามเกี่ยวกับปัจจัยส่วน
ประสมทางการตลาดที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าในร้านค้า Moshi Moshi ของผู้ที่มา
ใช้บริการในอ าเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา 

ปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาด  SD แปลผล 
5. ด้านบุคคล/พนักงาน 
พนักงานมีการบริการที่เป็นมิตรเอาใจใส่ลูกค้าเป็นอย่างดี 
พนักงานมีความกระตือรือร้นในการให้บริการ 
พนักงานมีความซื่อสัตย์ต่อลูกค้า 
พนักงานมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี ให้บริการอย่างเต็มใจ 
พนักงานมีความรู้ สามารถให้ค าปรึกษาหรือแนะน าสินค้าในร้านได้ 

4.03 
4.03 
3.98 
4.02 
4.16 
3.97 

0.841 
0.746 
0.741 
0.691 
2.638 
0.694 

มาก 
มาก 
มาก 
มาก 
มาก 
มาก 

 
จากตารางที่ 2 ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าในร้านค้า 

Moshi Moshi ของผู้ที่มาใช้บริการในอ าเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา พบว่า ผู้ตอบแบบสอบ ถามให้
ความส าคัญกับปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด โดยอันดับหนึ่งคือด้านผลิตภัณฑ์มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.32 
อยู่ในระดับมากที่สุด รองลงมาคือด้านราคามีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.08 อยู่ในระดับมาก รองลงมาคือด้าน
ช่องทางการจัดท าหน่ายมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.05 อยู่ในระดับมาก รองลงมาคือด้านบุคคล/พนักงานมี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.03 อยู่ในระดับมาก และด้านการส่งเสริมทางการตลาดมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.79 อยู่ใน
ระดับมาก 

ปัจจัยส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าของผู้มาใช้บริการร้านค้า Moshi Moshi  
ตารางท่ี 5 การวิเคราะห์ความถดถอยเชิงพหุคูณของปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าของ

ผู้มาใช้บริการร้านค้า Moshi Moshi ในอ าเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา 

R=0.586* R Square=0.343, Adjusted R Square = 0.335 Std. Error of the Estimate=0.635, F=41.539 

* มีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05   ** มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

Variable 

Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients t Sig. 

B Std.Error Beta 

Constant .288 .296  .972 .331 
ด้านผลิตภัณฑ์ .327 .077 .229 4.247 .000** 
ด้านราคา .188 .085 .131 2.214 .027* 
ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย .210 .092 .150 2.286 .023* 
ด้านการส่งเสริมทางการตลาด .274 .074 .283 3.717 .000** 
ด้านบุคคล/พนักงาน -.097 .061 -.105 -1.591 .112 
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 ดังนั้น จากการวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุคูณ ของปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ได้แก่
ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย ด้านการส่งเสริมทางการตลาด และด้าน
บุคคล/พนักงาน ที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าในร้านค้า Moshi Moshi ของผู้ที่มาใช้บริการใน
อ าเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา สรุปได้ว่ามี 4 ปัจจัยที่สอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้ ได้แก่ ด้าน
ผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางการจัดท าหน่าย และด้านการส่งเสริมทางการตลาด ส าหรับปัจจัย
ส่วนประสมทางการตลาด ในด้านบุคคล/พนักงาน ไม่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อ 
 
อภิปรายผล 

จากการศึกษาพบว่า ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าของผู้มาใช้บริการร้านค้า Moshi 
Moshi ในพ้ืนที่อ าเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติมี 4 ปัจจัย โดยเรียง
ตามล าดับดังนี้ ปัจจัยด้านการส่งเสริมทางการตลาด ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ ปัจจัยด้านช่องทางการจัด
จ าหน่าย และปัจจัยด้านราคา ทั้ง 4 ปัจจัยมีสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของตัวแปรมีค่าเป็นบวก 

ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ พบว่า ผู้ใช้บริการให้ความส าคัญกับผลิตภัณฑ์ที่ระดับนัยส าคัญ .01 
โดยผู้ใช้บริการความเป็นเอกลักษณ์ของสินค้าที่แตกต่างจากร้านค้าอ่ืน ๆ รวมทั้งการดูแลรักษาสินค้า
ภายในร้านให้สะอาดอยู่เสมอ นอกจากนี้สินค้าจากร้าน Moshi Moshi ยังมีความทันสมัย เป็นที่นิยม 
อีกทั้งมีสินค้าให้เลือกหลากหลาย จึงท าให้ผลิตภัณฑ์เป็นที่ต้องการของผู้ใช้บริการ ซึ่งสอดคล้องกับ
การศึกษาของ ธรรม์ วะสีนนท์ และ ปาลิดา ศรีศรก าพล (2562) ได้ท าการวิจัย พบว่า การที่ร้านค้ามี
ผลิตภัณฑ์ให้เลือกหลากหลาย และการจ าหน่ายสินค้าที่เป็นเอกลักษณ์ มีคุณภาพ ทันสมัยแตกต่าง
จากร้านอ่ืน ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อเพราะคุณภาพสินค้า และความเหมาะสมของปริมาณสินค้าเป็น
สิ่งที่ลูกค้านึกถึงเป็นล าดับแรก 

ปัจจัยด้านราคา ราคาเป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าในร้านค้า Moshi 
Moshi ที่ระดับนัยส าคัญ .05 โดยผู้ใช้บริการให้ความส าคัญกับการบอกราคาสินค้าที่ชัดเจน เป็น
อันดับแรก รวมทั้งเรื่องของราคาสินค้าที่มีเหมาะสม เมื่อเทียบกับคุณภาพที่ผู้ ใช้บริการได้รั บ
นอกจากนี้ราคาสินค้าต้องอยู่ในเกณฑ์ที่ยอมรับได้ เมื่อเทียบกับร้านค้าอ่ืน ๆ จะท าให้ผู้ใช้บริการ
ตัดสินใจซื้อสินค้าได้ง่ายขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของ กฤษฏิ์ ชนะชัย  (2561) ได้ท าการวิจัย 
พบว่า ราคาของผลิตภัณฑ์มีความเหมาะสมกับคุณภาพ เมื่อพิจารณาปัจจัยด้านราคาของผลิตภัณฑ์แต่
ละประเภท อีกทั้งมีป้ายติดราคาของผลิตภัณฑ์เวชส าอางระบุไว้อย่างชัดเจน ส่งผลให้ผู้ใช้บริการ
ตัดสินใจซื้อสินค้าได้ง่ายมากยิ่งขึ้น  

ปัจจัยด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย ผู้ใช้บริการให้ความส าคัญกับสถานที่จัดจ าหน่ายที่ระดับ
นัยส าคัญ .05 โดยค านึงถึงการตกแต่งร้านที่มีความทันสมัยไปในทิศทางเดียวกันกับสินค้าที่จัด
จ าหน่าย ซึ่งสื่อถึงความเป็นญี่ปุ่นอย่างชัดเจน รวมทั้งการจัดวางสินค้าภายในร้านเป็นหมวดหมู่ 
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สามารถเลือกซื้อสินค้าได้สะดวกสบาย รวมถึงร้านค้าตั้งอยู่ในตัวเมืองหรือห้างสรรพสินค้าทั่วไป ท าให้
ผู้ใช้บริการสามารถเดินทางได้สะดวกขึ้น สามารถติดตามสินค้าผ่านช่องทางการจัดจ าหน่ายได้ง่ายขึ้น 
คือ การขายสินค้าผ่านช่องทางออนไลน์ ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของ พีรภาว์ ทวีสุข และตวงทอง 
อินทรพินทุวัฒน์ (2561) ได้ท าการวิจัย พบว่า แหล่งที่ตั้งของร้านค้าอยู่ในแหล่งของตัวเมืองหรือ
ห้างสรรพสินค้า รวมถึงมีการพัฒนาช่องทางการจัดจ าหน่ายสินค้าให้มีความสะดวกสบายมากยิ่งขึ้น 
เช่น การขายสินค้าผ่านช่องทางออนไลน์ ท าให้ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อโดยผู้ซื้อให้ความสนใจกับการ
ซื้อสินค้าผ่านดิสเคานต์สโตร์ เช่น Lotus Big C 

ปัจจัยด้านการส่งเสริมทางการตลาด พบว่า ผู้ใช้บริการให้ความส าคัญกับการส่งเสริมทาง
การตลาด ที่ระดับนัยส าคัญ .01 โดยมีการโฆษณาผ่านสื่อและมีการจัดกิจกรรมต่าง ๆ เช่น โปรโมชั่น
ซื้อ 1 แถม 1 โปรโมชั่น ซื้อครบ 1,000 บาท สามารถแลกซื้อสินค้า 1 ชิ้น เพ่ือส่งเสริมการขายสินค้า
อย่างต่อเนื่อง ซึ่งสอดคล้องกับการศึกของ ธีรเดช สนองทวีพร (2561) ได้ท าการวิจัย พบว่า ด้านการ
ส่งเสริมการตลาดเพ่ือผลักดันยอดขาย อาทิ โฆษณาผ่านสื่อต่าง ๆ เนื่องจากศูนย์การค้ามีการจั ด
กิจกรรมทางการตลาดที่ดึงดูดใจผู้บริโภคในช่วงเทศกาล เพ่ือกระตุ้นให้ผู้บริโภคเกิดการตัดสินใจซื้อ 

ปัจจัยด้านบุคคล/พนักงาน ไม่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภค เนื่องจากทางร้านไม่ได้
เน้นการบริการโดยพนักงาน แต่เป็นการเปิดโอกาสให้ลูกค้าเข้ามาเลือกสินค้าอย่างอิสระ และไม่เข้าไป
ก ากับ เพราะจะเป็นการกดดันลูกค้า แต่ทางร้านมีบริการของพนักงานที่มีความรู้ สามารถแนะนสินค้า
ภายในร้านอย่างเป็นมิตรทั้งเอาใจใส่ลูกค้า และมีความกระตือรือร้น ซื่อสัตย์ต่อลูกค้าเป็นอย่างดี เพ่ือ
รองรับลูกค้า ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ภัทรานิษฐ์ ฉายสุวรรณคีรี (2559) ท าการศึกษา พบว่า 
ปัจจัยส่วนประสมทาง การตลาด (7P’) ด้านบุคคล ไม่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อเสื้อผ้าจากร้านค้าใน
เครือข่ายเฟซบุ๊คและอินสตาแกรม การที่ผู้บริโภคไม่ค านึงถึงปัจจัยด้านบุคคลซึ่งประกอบด้วยการให้
ข้อมูล ค าแนะน า และบริการหลังการขาย เนื่องจากร้านค้ามีการบริการที่ไม่แตกต่างกัน 
 
ข้อเสนอแนะ 

ข้อเสนอแนะจากการวิจัย 
จากการศึกษาเรื่องปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าของผู้มาใช้บริการร้านค้า  Moshi 

Moshi ในอ าเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา สามารถน าผลการศึกษาไปใช้ได้ดังนี้ 
1. ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดด้านผลิตภัณฑ์ ที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้า ได้แก่ 

สินค้ามีความเป็นเอกลักษณ์ที่แตกต่างจากร้านค้าอ่ืน ๆ มีให้เลือกหลากหลาย มีรูปลักษณ์สวยงาม มี
คุณภาพ ดังนั้น ควรให้ความส าคัญกับสินค้าทุกชิ้นที่น าเข้ามาจ าหน่ายในร้านค้า และพัฒนาสินค้าให้
ทันสมัยอยู่เสมอ เพ่ือให้สามารถตอบสนองตามความต้องการของลูกค้าได้เพ่ิมมากขึ้น 
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2. ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดด้านราคา ที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้า  ได้แก่ ราคา
สินค้าเหมาะสมกับคุณภาพ มีป้ายบอกราคาที่ชัดเจน ดังนั้น ควรให้ความส าคัญในด้านราคาให้ราคา
ตามมาตรฐานไม่จ าเป็นต้องใช้กลยุทธ์ราคาต่ าหรือสูงกว่าคู่แข่ง ควรก าหนดราคาให้สอดคล้อง
เหมาะสมกับคุณภาพของสินค้า 

3. ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย ที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อ
สินค้า ได้แก่ ร้านที่มีความทันสมัยไปในทิศทางเดียวกันกับสินค้าที่จัดจ าหน่าย ซึ่งสื่อถึงความเป็นญี่ปุ่น
อย่างชัดเจน ผู้ใช้บริการสามารถติดตามสินค้าผ่านช่องทางการจ าหน่ายได้ง่าย เช่น Facebook 
Instagram ได้สะดวกยิ่งขึ้น ดังนั้น ควรให้ความส าคัญในการเตรียมสินค้าเพ่ือจ าหน่ายให้ครบชนิด
และเพียงพอต่อความต้องการของผู้ที่มาใช้บริการ โดยดูจากสินค้าชนิดใดที่มีการซื้ออยู่ประจ าและควร
มีการตรวจเช็คสินค้าอยู่เสมอ 

4. ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดด้านการส่งเสริมทางการตลาด ที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อ
สินค้า ได้แก่ มีการโฆษณาผ่านทางสังคมออนไลน์และมีการจัดกิจกรรมต่าง ๆ เช่น โปรโมชั่น ซื้อ 1 แถม 
1 ดังนั้น ควรให้ความส าคัญในการโฆษณาและแจ้งข้อมูลข่าวสารทางสังคมออนไลน์อย่างสม่ าเสมอ 
เพ่ือให้ผู้ใช้บริการสามารถค้นหาข้อมูลสินค้าได้ง่าย รวดเร็วยิ่งขึ้น  เพ่ือให้ผู้ใช้บริการประทับใจ เกิด
ความพึงพอใจและมีทัศนคติที่ดี มีแนวโน้มที่จะกลับมาซื้อซ้ า 

ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 
เพ่ือให้ผลการศึกษาวิจัยในครั้งนี้สามารถน าไปต่อยอดได้ในภายภาคหน้า ผู้วิจัยจึงมี

ข้อเสนอแนะส าหรับการท าวิจัยครั้งต่อ ในการเลือกกลุ่มตัวอย่างที่มีความแตกต่างกัน เช่น การเลือก
ศึกษากลุ่มประชากรวัยท างานและกลุ่มนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น เพราะสินค้าในร้านค้า Moshi 
Moshi ในปัจจุบันได้รับความนิยมส าหรับคนทุกเพศทุกวัย เพ่ือผลการวิเคราะห์ที่ครอบคลุมและจะได้
เห็นผลการศึกษาท่ีกว้างขึ้น 
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บทคัดย่อ 

งานวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาพฤติกรรมการใช้บริการสินเชื่อเคหะ ปัจจัยส่วนประสม
ทางการตลาด และปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการสินเชื่อเคหะของโครงการส่วนขายธุรกิจ
ลูกค้าบุคคล ธนาคารแห่งหนึ่ง กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา คือ กลุ่มผู้ใช้บริการสินเชื่อเคหะของ
โครงการส่วนขายธุรกิจลูกค้าบุคคลของธนาคารแห่งหนึ่ง โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บ
รวบรวมข้อมูล จ านวน 385 คน และใช้แบบสัมภาษณ์ จ านวน 10 คน สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
ได้แก่ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ สถิติค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน การศึกษาพบว่า สิ่งที่มีผลต่อการ
ตัดสินใจเลือกใช้บริการสินเชื่อเคหะกับโครงการมากที่สุดคือ ปัจจัยด้านบุคลากร เนื่องจากเป็นผู้ที่พบกับ
ลูกค้าโดยตรง สามารถแนะน าให้ข้อมูลกับลูกค้า บุคลากรต้องมีความเชื่อถือไว้วางใจได้ ตลอดจน
ด าเนินการให้การบริการจนจบกระบวนการให้บริการสินเชื่อ และปัจจัยส่วนผสมทางการตลาดที่มีผลต่อ
การตัดสินใจใช้บริการมากท่ีสุดคือ ปัจจัยด้านการจัดจ าหน่ายงานบริการ มีการอ านวยความสะดวกใน
การออกไปให้บริการแก่ลูกค้านอกสถานที่ ทางการแก้ไขปัญญาที่เหมาะสมคือ แก้ปัญหาด้านการพัฒนา
คุณภาพบุคลากร ให้มีคุณภาพ เพ่ือเป็นการสร้างความเชื่อมั่นไว้วางใจแก่ลูกค้า และสามารถให้บริการที่
เหนือกว่า เพ่ือให้ลูกค้าตัดสินใจเลือกใช้บริการสินเชื่อกับธนาคาร  
 
ค าส าคัญ: สินเชื่อเคหะ บุคลากร ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด  
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Abstract 
The purpose of this research was to study the behavior of using housing loan 

services. Marketing mix factors and factors affecting the decision to choose the 
housing loans for the personnel business sales division project of a bank. The sample 
group used in the study was a group of housing users of the personnel business sales 
division project. The questionnaire was used as a data collection tool for 385 
peoples and using an interview form of 10 peoples. The statistics used in the data 
analysis were frequency, percentage, mean statistic, standard deviation. The study 
found The thing that affects the decision to choose housing loan services for the 
project the most is Personnel factor because it is the person who meets with the 
customer directly can recommend information to customers. Personnel must be 
reliable and trustworthy. as well as continue to provide services until the end of the 
credit service process. And the marketing mix factor that affects the decision to use 
the service the most is Factors in the distribution of services. There is a facility to go 
out to provide services to customers outside the premises. The appropriate 
intellectual solution is solve problems related to human resource development to 
ensure quality in order to build trust among customers. And can provide superior 
service for customers to decide to use credit services with the bank. 
 
Keywords:  housing loans, personnel, marketing mix factor 

 
ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 

บ้านหรือที่อยู่อาศัย เป็นหนึ่งในปัจจัย 4 ของพ้ืนฐานการด ารงชีวิตของมนุษย์ ที่ส าคัญและ
จ าเป็นมาก  ประชาชนวัยเริ่มท างานมีความต้องการที่จะมีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเอง โดยการซื้อหาที่
อยู่อาศัยนั้น นอกจากการใช้เงินออมที่มีอยู่แล้ว ประชาชนก็จะใช้บริการสินเชื่อกับสถาบันการเงิน 
ธนาคารแห่งหนึ่ง โครงการส่วนขายธุรกิจลูกค้าบุคคล เป็นหน่วยงานหนึ่งในธนาคารที่ดูแลการติดต่อ
ลูกค้าสินเชื่อบุคคล สินเชื่อเคหะ สังกัดส่วนขายธุรกิจลูกค้าบุคคล ธนาคารแห่งหนึ่ง ส านักงานใหญ่ 
สามารถรับลูกค้าที่มาขอกู้ ได้จากทั่วประเทศ โดยส่วนขายธุรกิจลูกค้าบุคคล จะด าเนินการติดต่อไป
ยังโครงการบ้านและคอนโดต่าง ๆ เพ่ือประชาสัมพันธ์ดอกเบี้ยหรือโปรโมชั่นให้ลูกค้าทราบ 
ประสานงานกับโครงการให้ช่วยประชาสัมพันธ์ให้ลูกค้ามายื่นกู้สินเชื่อกับธนาคาร ในการศึกษาครั้งนี้ 
มีวัตถุประสงค์ มุ่งศึกษาเฉพาะกรณีกู้เพ่ือจัดหาที่อยู่อาศัยใหม่ โดยหลักประกันเป็นที่ดินพร้อมสิ่งปลูก
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สร้าง หรือ อาคารชุด เท่านั้น ไม่รวมถึงกรณีกู้เพ่ือปลูกสร้างหรือต่อเติมซ่อมแซมอาคาร จากเป้าหมาย
การด าเนินงานของส่วนขายธุรกิจลูกค้าบุคคล ในปี 2562 (มกราคม-ธันวาคม) พบปัญหาว่ายังไม่
เป็นไปตามเป้าหมาย มีผลท าให้ส่วนขายธุรกิจลูกค้าบุคคล ไม่สามารถบรรลุตาม KPIs ที่ได้รับ
มอบหมาย ในปี 2562 มีเป้าหมายที่ 1,000 ล้านบาทต่อปีโดยผลการด าเนินงานที่ท าได้เริ่มจากเดือน 
มกราคม–ธันวาคม จากการสอบถามผู้อ านวยการธนาคารแห่งหนึ่ง ที่ท างานโครงการนี้ร่วมกับ 
หัวหน้าส่วนขายธุรกิจลูกค้าบุคคล ท าให้ทราบว่า ในปี 2562 นั้น มีผลงานรวมได้ 865 ล้านบาท 
แสดงให้เห็นว่ายอดสินเชื่อเคหะไม่เป็นไปตามเป้าหมาย ผู้วิจัยจึงได้ท าการศึกษาพฤติกรรมการใช้
บริการสินเชื่อเคหะ และส่วนประสมทางการตลาด ที่มีอิทธิพลต่อการเลือกใช้บริการสินเชื่อเคหะของ
โครงการส่วนขายธุรกิจลูกค้าบุคคล ของธนาคารแห่งนี้ เพื่อน าผลที่ได้จากการวิจัยนี้ไปท าแนวทางการ
พัฒนาส่งเสริมเพ่ือเพ่ิมยอดการเลือกใช้บริการสินเชื่อของโครงการ 
 
วัตถุประสงค์การวิจัย 

1. เพ่ือศึกษาพฤติกรรมการใช้บริการสินเชื่อเคหะโครงการของส่วนขายธุรกิจลูกค้าบุคคล 
2. เพ่ือศึกษาปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อการเลือกใช้บริการสิน เชื่อเคหะ

โครงการของส่วนขายธุรกิจลูกค้าบุคคล 
 
วิจัยการวิจัย 

การศึกษาพฤติกรรมการใช้บริการสินเชื่อเคหะ และส่วนประสมทางการตลาด ที่มีอิทธิพลต่อ
การเลือกใช้บริการสินเชื่อเคหะของโครงการส่วนขายธุรกิจลูกค้าบุคคล ธนาคารแห่งหนึ่ง ครั้งนี้เป็น
การศึกษาโดยการเก็บรวบรวมข้อมูลจากแบบสอบถามและการสัมภาษณ์ เพ่ือศึกษาพฤติกรรมการใช้
บริการสินเชื่อเคหะ ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดและปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการ
สินเชื่อ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา คือ กลุ่มผู้ใช้บริการสินเคหะของธนาคาร ส่วนขายธุรกิจลูกค้า
บุคคล โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล จ านวน 385 คน และใช้แบบ
สัมภาษณ์จ านวน 10 คน 

กลุ่มตัวอย่าง  
กลุ่มผู้ใช้บริการสินเคหะของธนาคารแห่งหนึ่ง โครงการส่วนขายธุรกิจลูกค้าบุคคล โดยใช้

แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล จ านวน 385 คน และใช้แบบสัมภาษณ์ จ านวน 
10 คน 

การเก็บรวบรวมข้อมูล 
การศึกษาครั้งนี้ผู้วิจัยเก็บรวบรวมข้อมูลจากการส ารวจ ใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการ

เก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการด้านสินเชื่อที่ธนาคาร โดยกลุ่มประชากรที่
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ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ ลูกค้าที่ใช้บริการสินเชื่อเคหะของธนาคาร ส่วนขายธุรกิจลูกค้าบุคคล โดยท า
การเก็บกลุ่มตัวอย่างลูกค้าที่ใช้บริการสินเชื่อเคหะ ส่วนขายธุรกิจลูกค้าบุคคล จ านวนทั้งหมดจนครบ 
385 คน ทุกวันจันทร์–ศุกร์ เวลา 8.30-15.30 น. และในวันเสาร์–อาทิตย์ ตามที่ลูกค้าอนุญาตนัดให้
พนักงานเข้าพบได้เนื่องจาก โครงการนี้สามารถออกไปให้บริการแนะน าข้อมูล รับและส่งมอบเอกสาร
ให้กับลูกค้าได้นอกสถานที่ และมีการสัมภาษณ์ลูกค้าจ านวน 10 คน โดยเป็นลูกค้าใหม่ที่ท าการติดต่อ
สินเชื่อกับธนาคาร 

การวิเคราะห์ข้อมูล 
ผู้วิจัยได้เก็บรวบรวมข้อมูลที่ได้จากกลุ่มตัวอย่างมาตรวจสอบความสมบูรณ์ และน ามา

วิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ โดยใช้โปรแกรมสถิติส าเร็จรูป มาด าเนินการใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลทาง
สถิติ ดังนี้ 

1. สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) เป็นการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยส่วน
บุคคลของกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ เพศ อายุสถานภาพสมรส ระดับการศึกษาสูงสุด อาชีพ และ รายได้
เฉลี่ยต่อเดือน โดยใช้ค่าร้อยละ (Percentage) 

2. การวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมการใช้บริการสินเชื่อเคหะและ ปัจจัยส่วนประสม
ทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการสินเชื่อเคหะ โดยใช้สถิติค่าเฉลี่ย (Mean) ค่า
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 

 
ผลการวิจัย  

ลักษณะประชากรศาสตร์ของกลุ่มตัวอย่าง 
ตารางท่ี 1 ปัจจัยส่วนบุคคล 

ปัจจัยส่วนบุคคล จ านวน (คน) ร้อยละ 

เพศ: หญิง 238 61.82 
อายุ: 20-30 ปี 215 55.8 
สถานะ: โสด 221 57.4 
การศึกษาสูงสุด: ปริญญาตรี 190 49.35 
อาชีพ: ประกอบธุรกิจส่วนตัว 122 31.69 
รายได้เฉลี่ยต่อเดือน: 20,001-30,000 บาท 142 36.88 

 
จากการศึกษาพบว่า ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน 238 คน คิดเป็นร้อยละ 61.82 มีอายุ 

20–30 ปี จ านวน 215 คน คิดเป็นร้อยละ 55.80 สถานะ มีสถานะโสด จ านวน 221 คน คิดเป็นร้อย
ละ 57.40 มีระดับการศึกษาสูงสุดปริญญาตรี จ านวน 190 คน คิดเป็นร้อยละ 49.35 มีอาชีพ
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ประกอบธุรกิจส่วนตัว จ านวน 122 คน คิดเป็นร้อยละ 31.69 มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 20,001–
30,000 บาท จ านวน 142 คน คิดเป็นร้อยละ 36.88 
 

ระดับตัวแปรต้นและตัวแปรตาม 
ตารางท่ี 2 พฤติกรรมการใช้บริการสินเชื่อเคหะ 

พฤติกรรมการใช้บริการสินเชื่อเคหะ จ านวน (คน) ร้อยละ 

ข่าวสาร: ทราบข่าวสารจากพนักงานธนาคาร 104 27.01 
ประเภทที่อยู่อาศัย: ทาวน์เฮาส์ 195 50.65 
วงเงินที่ขอกู:้ 2,000,001-4,000,000 บาท 152 39.50 
วัตถุประสงค์: เพื่ออยู่อาศัย 277 71.95 
สะดวกเข้ามาท าสัญญากู้เงินที่สาขาของธนาคาร 233 60.52 
สะดวกมอบอ านาจให้พนักงานโครงการจ านองแทน 193 50.13 

 
จากการศึกษาการพฤติกรรมการใช้บริการสินเชื่อเคหะด้านการทราบข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับ

สินเชื่อเคหะ ส่วนใหญ่ทราบข่าวสารจากพนักงานธนาคารจ านวน 104 คน คิดเป็นร้อยละ 27.01 
เลือกกู้ที่อยู่อาศัยประเภท ทาวน์เฮาส์ จ านวน 195 คน คิดเป็นร้อยละ 50.65 มีวงเงินที่ขอกู้คือ 
2,000,001–4,000,000 บาท จ านวน 152 คน คิดเป็นร้อยละ 39.50 มีวัตถุประสงค์ในการถือครองที่
อยู่อาศัย เพ่ืออยู่อาศัย จ านวน 277 คน คิดเป็นร้อยละ 71.95 มีความสะดวกเข้ามาท านิติกรรม
สัญญากูเ้งินที่สาขาของธนาคาร จ านวน 233 คน คิดเป็นร้อยละ 60.52 มีความสะดวกมอบอ านาจให้
เจ้าหน้าที่โครงการหมู่บ้าน/คอนโดท านิติกรรมสัญญาจดจ านองแทน จ านวน 193 คน คิดเป็นร้อยละ 
50.13 
 
ตารางท่ี 3 ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการสินเชื่อเคหะ 

การตัดสินใจเลือกใช้บริการ 
ความคิดเห็น 

 SD ล าดับ 
การบริการจากพนักงาน 3.96 0.66 9 
การเสนอโปรโมชั่นที่ดีส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการ 4.19 0.83 2 
ความเชื่อถือไว้วางใจได้มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการ 4.22 0.82 1 
การด าเนินการที่สะดวกรวดเร็ว 4.10 0.78 7 
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ตารางท่ี 3 ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการสินเชื่อเคหะ (ต่อ) 

การตัดสินใจเลือกใช้บริการ 
ความคิดเห็น 

 SD ล าดับ 

การให้ความเชื่อมั่นต่อลูกค้า 4.14 0.77 4 
วงเงินกู้สูงสุดที่ธนาคารให้ได้ 4.16 0.79 3 
ระยะเวลาการผ่อนช าระ 4.11 0.79 6 
ค่าธรรมเนียมในการให้บริการ 4.10 0.75 8 
อัตราดอกเบี้ย 4.13 0.77 5 

รวม 4.12 0.77  

 
จากการศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการสินเชื่อเคหะ ผู้ตอบแบบสอบถามมี

ระดับความคิดเห็นต่อการตัดสินใจใช้บริการรวมอยู่ในระดับเห็นด้วย ( =4.122, SD=0.773) จากการ
พิจารณารายข้อพบว่า สิ่งที่มีผลต่อการตัดสินเลือกใช้บริการสินเชื่อเคหะอันดับแรกคือ ความเชื่อถือ
ไว้วางใจได้ อยู่ในระดับเห็นด้วยอย่างยิ่ง ( =4.218, SD=0.819) 

 
ตารางท่ี 4 ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการสินเชื่อเคหะ 

ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์  SD ล าดับ 

ผลิตภัณฑ์สินเชื่อเคหะตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ 3.96 0.66 3 
วงเงินกู้มีความเหมาะสมและเพียงพอต่อความต้องการของลูกค้า 4.18 0.88 2 
เงื่อนไขท่ีใช้ในการพิจารณาการกู้มีความเข้าใจง่ายไม่ซับซ้อน 4.24 0.81 1 

รวม 4.13 0.79  

ปัจจัยด้านราคา      
อัตราดอกเบี้ย/ค่าธรรมเนียม มีความเหมาะสม 3.94 0.74 3 
เงินงวดมีความเหมาะสมและสอดคล้องกับความต้องการของลูกค้า 4.26 0.82 1 
มีการลดอัตราค่าธรรมเนียม และค่าบริการสินเชื่อ ตามเงื่อนไข 4.19 0.85 2 

รวม 4.13 0.80  

ปัจจัยด้านการจัดจ าหน่ายงานบริการ      
ท าเลที่ตั้งธนาคารมีความสะดวกง่ายต่อการเดินทางมาใช้บริการ 4.23 0.51 3 
มีการอ านวยความสะดวกในการออกไปให้บริการแก่ลูกค้านอกสถานที่ 4.54 0.57 1 
มีการติดตั้งป้ายโฆษณา โบรชัวร์ แนะน าสินเชื่ออย่างชัดเจน 4.54 0.55 2 

รวม 4.43 0.55  
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ตารางท่ี 4 ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการสินเชื่อเคหะ (ต่อ) 

ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์  SD ล าดับ 

ปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาด      
มีการลงประกาศโฆษณา โปรโมชั่นผ่านสื่อออนไลน์ ทีวี 4.20 0.55 3 
มีการจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์ จัดบูท แนะน าโปรโมชั่นแก่ลูกค้า 4.49 0.59 2 
มีโปรโมชั่นยกเว้นค่าธรรมเนียมหากท าประกันสินเชื่อ 4.50 0.58 1 

รวม 4.40 0.57  
ปัจจัยด้านบุคลากร      

พนักงานมีความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์เป็นอย่างดี 4.18 0.61 3 
พนักงานมีความกระตือรือร้นในการให้บริการ 4.46 0.65 1 
พนักงานสามารถให้ตอบค าถามและให้ค าแนะน าได้อย่างถูกต้อง
ครบถ้วนชัดเจน 

4.44 0.69 2 

รวม 4.36 0.65  
ปัจจัยด้านกระบวนการบริการ      

การอนุมัติสินเชื่อมีความรวดเร็ว 3.95 0.74 3 
ความถูกต้องและแม่นย าของเอกสารการท านิติกรรมสัญญา 4.22 0.82 1 
ช่องทางในการช าระสินเชื่อง่าย สะดวก มีให้เลือกหลากหลาย 4.16 0.84 2 

รวม 4.11 0.80  

ปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมการบริการ      
มีป้ายประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์สินเชื่ออยู่ในต าแหน่งที่เห็นได้อย่าง
ชัดเจน 

4.15 0.56 3 

การจัดบรรยากาศภายในของธนาคารมีความสะอาด เรียบร้อย 
สวยงาม 

4.55 0.61 1 

มีการน าเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ในการให้บริการ 4.46 0.67 2 

รวม 4.39 0.62  

 
จากการศึกษา ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการสินเชื่อ

เคหะ ด้านผลิตภัณฑ์ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีระดับความคิดเห็นด้านผลิตภัณฑ์ภาพรวมอยู่ในระดับ
เห็นด้วย ( =4.130, SD=0.79) ด้านราคา พบว่า มีระดับความคิดเห็นด้านราคาภาพรวมอยู่ในระดับเห็น
ด้วย ( =4.127, SD=0.80) ด้านการจัดจ าหน่ายงานบริการ พบว่า มีระดับความคิดเห็นด้านการจัด
จ าหน่ายงานบริการ ภาพรวมอยู่ในระดับเห็นด้วยอย่างยิ่ง ( =4.432, SD=0.55) ด้านการส่งเสริม
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การตลาด พบว่า มีระดับความคิดเห็นด้านการส่งเสริมการตลาด ภาพรวมอยู่ในระดับเห็นด้วยอย่างยิ่ง 
( =4.395, SD=0.57) ด้านบุคลากร พบว่า มีระดับความคิดเห็นด้านบุคลากร ภาพรวมอยู่ในระดับเห็น
ด้วยอย่างยิ่ง ( =4.363, SD=0.65) ด้านกระบวนการบริการ พบว่า มีระดับความคิดเห็นด้าน
กระบวนการบริการ ภาพรวมอยู่ในระดับเห็นด้วย ( =4.111, SD=0.80) ด้านสภาพแวดล้อมบริการ 
พบว่า มีระดับความคิดเห็นด้านกระบวนการบริการ ภาพรวมอยู่ในระดับเห็นด้วยอย่างยิ่ง ( =4.389, 
SD=0.62) 

 
ตารางท่ี 5 ผลการศึกษาจากแบบสัมภาษณ์เชิงปริมาณของกลุ่มลูกค้าที่ใช้บริการสินเชื่อเคหะ จ านวน 

10 คน  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
จากตารางที่ 5 พบว่า ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย มีอายุ 36–50 ปี มีอาชีพรัฐวิสาหกิจ เคยใช้

บริการสินเชื่อเคหะ โครงการส่วนขายลูกค้าบุคคล 7 คน และไม่เคยใช้บริการ 3 คน ด้านเหตุผลที่
ท่านใช้/ไม่ใช้บริการสินเชื่อเคหะ พบว่า ผู้ตอบแบบสัมภาษณ์ ส่วนใหญ่เคยใช้บริการสินเชื่อเคหะ 
เนื่องจากมีความเชื่อมั่นในธนาคารและมีพนักงานแนะน าให้ และผู้ตอบแบบสัมภาษณ์ที่ไม่ใช่บริการ
สินเชื่อเคหะ ของธนาคาร เนื่องจาก ไม่ทราบข้อมูลโครงการ และใช้สินเชื่อโครงการอ่ืนไปก่อนแล้ว 
ด้านท่านต้องการให้ธนาคาร ท าอย่างไร เพ่ือกระตุ้นให้ลูกค้าเลือกใช้บริการสินเชื่อเคหะ พบว่า ผู้ตอบ
แบบสัมภาษณ์ ส่วนใหญ่ต้องการให้ธนาคารปรับลดอัตราดอกเบี้ยให้ต่ าลงและสามารถสู้ธนาคารคู่
แข่งขันได้ รองลงมาคือความรวดเร็วในการอนุมัติสินเชื่อ การประชาสัมพันธ์โครงการ โปรโมชั่นให้
ลูกค้าทราบในหลายช่องทางมากขึ้น และการอ านวยความสะดวกให้กับลูกค้าในทุกข้ันตอน 
 

ล ำดับ เพศ อำยุ อำชีพ
เคย/ไม่เคย
ใช้บริกำร

เหตุใดทีท่ำ่นใช้ – ไม่ใช้บริกำร
สนิเช่ือเคหะโครงกำร

ทำ่นต้องกำรใหธ้นำคำรสว่นขำยลกูค้ำบุคคล ท ำอย่ำงไร
เพ่ือกระตุ้นใหล้กูค้ำเลอืกใช้บริกำรสนิเช่ือเคหะโครงกำร

สว่นขำยธรุกิจลกูค้ำบุคคล ของธนำคำร

1 ชาย 50 เจา้ของกิจการ ไมเ่คย ไมท่ราบว่ามโีครงการ สัดส่วนการกู้ 100% และความรวดเร็วในการอนุมติัสินเชื่อ
2 ชาย 42 พรักบริษัท ไมเ่คย ไมท่ราบข้อมลู ดอกเบี้ยต่่า
3 ชาย 48 รับจา้ง ใช้ ใช้เพราะเชื่อมัน่ในธนาคาร ลงโฆษณาทางระบบออนไลน์
4 ชาย 36 รัฐวิสาหกิจ เคย สะดวกในการติดต่อและย่ืนเอกสาร ดอกเบี้ยต่่าๆสู้คู่แข่งได้
5 ชาย 50 รัฐวิสาหกิจ ไมเ่คย ใช้สินเชื่อโครงการอื่นไปก่อนแล้ว เสนอโปรโมชั่น,ดอกเบี้ยประชาสัมพนัธ์ให้ลูกค้าทราบ
6 หญิง 36 เจา้ของธุรกิจ เคย โครงการติดต่อย่ืนให้ อัตราดอกเบี้ยต่่าๆ , ฟรีค่าธรรมเนียม
7 ชาย 40 พนักงานบริษัท เคย พนักงานแนะน่า อ่านวยความสะดวกในการติดต่อรับเอกสารจากลูกค้า
8 หญิง 45 รัฐวิสาหกิจ เคย สะดวกในการเดินทาง ประชาสัมพนัธ์ให้ลูกค้ารับรู้มากขึ้น
9 ชาย 35 ข้าราชการ เคย ประชาสัมพนัธ์จากโครงการ ดอกเบี้ยต่่า
10 หญิง 34 พนักงานเอกชน เคย เพือ่นเป็นพนักงานแนะน่าให้ อ่านวยความสะดวก,รวดเร็ว,ขั้นตอนน้อย,อนุมติัไว
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สรุปผลการวิจัย 
จากการศึกษาพฤติกรรมการใช้บริการสินเชื่อเคหะ และส่วนประสมทางการตลาด ที่มี

อิทธิพลต่อการเลือกใช้บริการสินเชื่อเคหะของโครงการส่วนขายธุรกิจลูกค้าบุคคล ธนาคารแห่งหนึ่ง
พบว่า พฤติกรรมการใช้บริการส่วนใหญ่ทราบข่าวสารจากพนักงานธนาคาร เลือกที่อยู่อาศัยประเภท 
ทาวน์เฮาส์ วงเงินที่ขอกู้คือ 2,000,001–4,000,000 บาท มีวัตถุประสงค์ในการถือครองที่อยู่อาศัย 
เพ่ืออยู่อาศัย มีความสะดวกเข้ามาท านิติกรรมสัญญากู้เงินที่สาขาของธนาคาร และมีความสะดวก
มอบอ านาจให้เจ้าหน้าที่โครงการหมู่บ้าน/คอนโดท านิติกรรมสัญญาจดจ านองแทน ด้านปัจจัยที่ส่งผล
ต่อการเลือกใช้บริการมากที่สุดคือ ความเชื่อถือไว้วางใจได้ และปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ที่มี
ผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการสินเชื่อเคหะกับโครงการมากที่สุดคือ ปัจจัยด้านบุคลากร เนื่องจาก
เป็นผู้ที่พบกับลูกค้าโดยตรง สามารถแนะน าให้ข้อมูลกับลูกค้า ตลอดจนด าเนินการให้การบริการจน
จบกระบวนการให้บริการสินเชื่อ ทางผู้วิจัยจึงเห็นควรพัฒนาคุณภาพบุคลากร เพื่อเป็นการสร้างความ
เชื่อมั่นไว้วางใจแก่ลูกค้าให้ตัดสินใจเลือกใช้บริการสินเชื่อกับธนาคาร 
 
อภิปรายผล 

จากการศึกษาพฤติกรรมการใช้บริการสินเชื่อเคหะ และส่วนประสมทางการตลาด ที่มี
อิทธิพลต่อการเลือกใช้บริการสินเชื่อเคหะของโครงการส่วนขายธุรกิจลูกค้าบุคคล ธนาคารแห่งหนึ่ง 
ด้านข้อมูลส่วนบุคคล พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีการศึกษาระดับปริญญาตรี 
มีอายุระหว่าง 20-30 ปี สถานภาพโสด มีอาชีพประกอบธุรกิจส่วนตัวมีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 20,001–
30,000 บาทซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ สุรัสดา มีด้วง (2558) ได้ศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการ
ตัดสินใจเลือกใช้บริการสินเชื่อที่อยู่อาศัยของธนาคารออมสินส านักราชด าเนิน เขตพระนคร 
กรุงเทพมหานคร ผลการศึกษาพบว่า อายุและรายได้เฉลี่ยต่อเดือนส่งผลต่อระดับการตัดสินใจเลือกใช้
บริการสินเชื่อที่อยู่อาศัย และยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ จรัสพร รุมชเนาว์ (2561) ได้ศึกษาส่วน
ประสมทางการตลาดบริการเพื่อการแก้ไขปัญหายอดสินเชื่อที่มีหลักประกัน กรณีศึกษา ธนาคารออม
สินเขตราชวัตร พบว่าปัจจัยส่วนบุคคลทุกด้านมีความสัมพันธ์กับการเลือกใช้บริการสินเชื่อที่มี
หลักประกัน 

จากการศึกษาพฤติกรรมการใช้บริการสินเชื่อเคหะ โครงการส่วนขายลูกค้าบุคคล ธนาคาร
แห่งหนึ่งพบว่าผู้ตอบแบบสอบถามให้ความส าคัญกับวงเงินที่ขอกู้มากที่สุด โดยเลือกวงเงิน 
2,000,001–4,000,000 บาท มากที่สุด รองลงมาคือด้านการได้รับข่าวสารเกี่ยวกับสินเชื่อเคหะ โดย
เลือกได้รับข่าวสารจากพนักงานธนาคารมากที่สุด ล าดับถัดไปคือด้านความสะดวกในการท านิติกรรม
สัญญาจดจ านอง โดยเลือกสะดวกมอบอ านาจให้เจ้าหน้าที่โครงการหมู่บ้าน/คอนโด ท านิติกรรม
สัญญาจดจ านองแทนมากที่สุด 
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จากการศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการ สินเชื่อเคหะโครงการ ส่วนขาย
ธุรกิจลูกค้าบุคคลพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามให้ความส าคัญกับ ความเชื่อถือไว้วางใจได้มีผลต่อการ
ตัดสินใจเลือกใช้บริการธนาคารมากท่ีสุด รองลงมาคือ การเสนอโปรโมชั่นที่ดีส่งผลให้ตัดสินใจเลือกใช้
บริการธนาคาร ล าดับถัดไปคือ วงเงินกู้สูงสุดที่ธนาคารสามารถให้ได้ ซึ่งสอดคล้องกั บงานวิจัยของ 
เอกรัฐ วงศ์วีระกุล (2553 อ้างถึงใน สุรัสดา มีด้วง, 2558) ได้ศึกษาปัจจัยการตัดสินใจเลือกใช้บริการ
สินเชื่อที่อยู่อาศัยกับธนาคารพาณิชย์ ของคนท างานในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ผลการศึกษาพบว่า 
การวิเคราะห์ปัจจัยการตัดสินใจเลือกใช้บริการสินเชื่อที่อยู่อาศัยกับธนาคารพาณิชย์ พบว่า โดยรวม
อยู่ในระดับที่มีผลต่อการตัดสินใจมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามให้
ความส าคัญมากที่สุด คือ วงเงินกู้สูงสุดที่ธนาคารให้ได้ รองลงมาคือ อัตราดอกเบี้ย ระยะเวลาผ่อน
ช าระ การให้บริการที่ดีของพนักงาน ความรวดเร็วในการด าเนินการ 

จากการศึกษาปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ที่มีผลต่อการเลือกใช้บริการ สินเชื่อเคหะ
โครงการ ส่วนขายธุรกิจลูกค้าบุคคล พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามให้ความส าคัญกับปัจจัยแต่ละด้าน
ดังนี้ 

ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ ให้ความส าคัญกับเงื่อนไขที่ใช้ในการพิจารณาการกู้มีความเข้าใจง่ายไม่
ซับซ้อนมากที่สุด ปัจจัยด้านราคา ให้ความส าคัญกับเงินงวดมีความเหมาะสมและสอดคล้องกับความ
ต้องการของลูกค้ามากที่สุด ปัจจัยด้านการจัดจ าหน่ายงานบริการ ให้ความส าคัญกับการอ านวยความ
สะดวกในการออกไปให้บริการแก่ลูกค้านอกสถานที่มากที่สุดปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาดให้
ความส าคัญกับมีโปรโมชั่นยกเว้นค่าธรรมเนียมหากท าประกันสินเชื่อมากที่สุด ปัจจัยด้านบุคลากรให้
ความส าคัญกับพนักงานมีความกระตือรือร้นในการให้บริการมากที่สุดปัจจัยด้านกระบวนการบริการ
ให้ความส าคัญกับความถูกต้องและแม่นย าของเอกสารการท านิติกรรมสัญญามากที่สุด ปั จจัยด้าน
สภาพแวดล้อมบริการ ให้ความส าคัญกับการจัดบรรยากาศภายในของธนาคารมีความสะอาด 
เรียบร้อย สวยงามมากที่สุดซึ่งสอดคล้องกับ จรัสพร รุมชเนาว์ (2561) ได้ศึกษาส่วนประสมทาง
การตลาดบริการเพ่ือการแก้ไขปัญหายอดสินเชื่อที่มีหลักประกัน กรณีศึกษา ธนาคารออมสินเขตราช
วัตร พบว่าปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อพฤติกรรมการเลือกใช้บริการสินเชื่อที่มี
หลักประกันในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด คือ ด้านพนักงานบริการ ซึ่งสอดคล้องกับ สุรัสดา มีด้วง 
(2558) ได้ศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการสินเชื่อที่อยู่อาศัยของธนาคารออมสิน
ส านักราชด าเนิน เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร ผลการศึกษาพบว่าปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่
ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการสินเชื่อที่อยู่อาศัยเรียงจากมากไปน้อย ได้แก่ ด้านราคา ด้าน
กระบวนการให้บริการ ด้านการส่งเสริมการตลาด และด้านผลิตภัณฑ์และบริการ ตามล าดับ  และยัง
สอดคล้องกับ ปอแก้ว โรจนนิล (2555) ศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการสินเชื่อที่มี
หลักประกันกับธนาคารออมสิน กรณีศึกษา ธนาคารออมสินสาขาสุขอนันต์ปาร์ค พบว่าอัตราดอกเบี้ย
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เงินกู้ธนาคารมีความเหมาะสม การคิดอัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก อิงอัตราดอกเบี้ยตามประกาศ
ของธนาคารแห่งประเทศไทย จ ากัดระยะเวลาปิดบัญชีขั้นต่ านานเกินไป (ส าหรับสินเชื่อเคหะ) 
พนักงานมีความรู้ในการให้บริการสินเชื่อเป็นอย่างดี เอาใจใส่ในการให้บริการสินเชื่อมีความสัมพันธ์
ต่อกระบวนการตัดสินใจเลือกใช้สินเชื่อมีหลักประกันกับธนาคารออมสิน อยู่ ในระดับทิศทางตรงกัน
ข้าม ส่วนด้านระยะเวลาผ่อนช าระมีระยะเวลาที่เหมาะสม พนักงานมีความกระตือรือร้น ยิ้มแย้ม
แจ่มใส เอาใจใส่ในบริการสินเชื่อ การให้วงเงินกู้สินเชื่อที่มีหลักประกันของธนาคารออมสินให้ 70 -
90% ของราคาประเมินหลักทรัพย์ มีความสัมพันธ์ต่อกระบวนการตัดสินใจเลือกใช้บริการสินเชื่อมี
หลักประกันกับธนาคารออมสิน อยู่ในระดับน้อยในทิศทางเดียวกัน 

 
ข้อเสนอแนะ 

ข้อเสนอแนะจากการวิจัย 
1. ผลการศึกษาครั้งนี้ท าให้ทราบข้อมูลทั่วไป และข้อมูลเกี่ยวกับการตัดสินใจเลือกใช้บริการ

สินเชื่อเคหะ โครงการส่วนขายธุรกิจลูกค้าบุคคล ธนาคารแห่งหนึ่ง เป็นส่วนช่วยในการวางแผนกล
ยุทธ์ทางการตลาดเพื่อปรับปรุงกลยุทธ์ให้เหมาะสมและน ามาใช้ให้เกิดผลบรรลุเป้าหมาย 

2. ควรศึกษาเพ่ิมเติมกลุ่มตัวอย่างท่ียังไม่ได้กู้สินเชื่อ หรืออยู่ระหว่างการขอใช้สินเชื่อ เพ่ือใช้
ศึกษาส่วนประสมการตลาดบริการที่มีความส าคัญแตกต่างกัน เพ่ือให้สามารถสนองความต้องการของ
ลูกค้าได้อย่างทั่วถึง 

3. จากผลการศึกษาทราบว่าพฤติกรรมการเลือกใช้บริการสินเชื่อเคหะ โครงการส่วนขาย
ธุรกิจลูกค้าบุคคลมากที่สุด คือ พฤติกรรมของลูกค้าที่เกี่ยวกับการติดต่อกับพนักงาน ปัจจัยที่มีผลต่อ
การตัดสินใจเลือกใช้บริการมากท่ีสุด คือ ความเชื่อถือไว้วางใจได้ และปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด
ที่มีผลต่อการเลือกใช้บริการ มากที่สุดปัจจัยด้านบุคลากร ซึ่งสอดคล้องกัน ดังนั้น ธนาคารควรให้
ความส าคัญในเรื่องของการพัฒนาคุณภาพบุคลากร ทั้งในด้านของการพัฒนาศักยภาพ ให้พนักงานมี
ความรู้ความสามารถ ให้ค าปรึกษาแนะน าสินเชื่อแก่ลูกค้าผู้ใช้บริการ ตลอดจนประชาสัมพันธ์เพ่ือให้มี
ลูกค้าใหม่ๆที่ก าลังตัดสินใจเลือกใช้บริการกับสถาบันการเงินใด ๆ ตัดสินใจเลือกที่จะใช้บริการกับ
ธนาคารแห่งนี้ ตลอดจนพัฒนาคุณภาพด้านงานบริการ ทั้งความเต็มใจบริการ การดูแลอ านวยความ
สะดวกแก่ลูกค้าตั้งแต่ลูกค้าเข้ามาปรึกษา จนจบกระบวนการท านิติกรรมสัญญาจดจ านอง การ
ให้บริการที่รวดเร็ว ถูกต้อง โปร่งใส เชื่อถือได้ จะท าให้มีลูกค้าตัดสินใจเลือกใช้บริการสินเชื่อเคหะ กับ
โครงการส่วนขายธุรกิจลุกค้าบุคคลมากยิ่งขึ้น และจะส่งผลให้ โครงการส่วนขายธุรกิจลุกค้าบุคคล
สามารถบรรลุเป้าหมาย KPIs ในปีต่อไปได ้

4. จากการศึกษาพบว่า สาเหตุที่ลูกค้าไม่ใช้บริการสินเชื่อเคหะ เนื่องจากไม่ทราบข้อมูล
โครงการ หรือไม่ทราบว่ามีโครงการนี้อยู่ และได้เลือกใช้สินเชื่อเคหะกับธนาคารอ่ืนไปแล้ว แสดงให้



รายงานสืบเน่ืองจากการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ 
ครบรอบ 15 ปี มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ วันศุกร์ท่ี 26 พฤศจิกายน 2564 

 

~ 223 ~ 
 

เห็นว่า โครงการยังไม่เป็นที่รู้จัก หรือการประชาสัมพันธ์น้อยไป ควรมีการเพ่ิมช่องทางประชาสัมพันธ์
ให้กว้างขวางมากขึ้น เช่น ลงประกาศหน้าเว็บเพจธนาคาร , การใช้สื่อสังคมออนไลน์ เช่น การลง
โฆษณาทางสื่อดิจิทัล, การสร้าง Facebook Fanpage, Line Offficial เพ่ือน าเสนอข่าวสารใหม่ๆไป
ถึงลูกค้าอยู่ตลอดเวลา 

ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 
จากผลการศึกษาครั้งนี้ เป็นการศึกษาเป็นการศึกษาเฉพาะกลุ่มลูกค้าที่ติดต่อยื่นขอสินเชื่อ

ผ่านส่วนขายธุรกิจลูกค้าบุคคล ธนาคารแห่งหนึ่ง ซึ่งรองรับลูกค้าได้ทั่วประเทศ ซึ่งหากต้องการทราบ
ปัญหาของกลุ่มลูกค้าที่แคบลง เช่น ลูกค้าท่ีติดต่อยื่นขอสินเชื่อผ่านส่วนขายธุรกิจลูกค้าบุคคล ระบุให้
เป็นลูกค้าของธนาคาร เขตใดเขตหนึ่งเจาะจงตามพ้ืนที่ที่ตั้งหลักประกัน จะท าให้สามารถทราบถึง
พฤติกรรมการเลือกใช้บริการและปัจจัยที่ส่งผลต่อการเลือกใช้บริการสินเชื่อเคหะ และหาวิธีที่จะ
พัฒนาส่งเสริมผลการศึกษาที่ค้นพบ เพ่ือสามารถเพ่ิมยอดผู้ใช้บริการได้ของธนาคารแต่ละเขตได้อย่าง
มีประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น 
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อิทธิพลของการบริหารความเสี่ยงที่มตี่อผลการด าเนินงาน: กรณีศึกษา โรงแรมที่ได้รับ
การรับรองมาตรฐานที่พักเพ่ือการท่องเที่ยว 
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บทคัดย่อ 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาอิทธิพลของการบริหารความเสี่ยงที่มีต่อผลการ
ด าเนินงานของโรงแรมที่ได้รับการรับรองมาตรฐานที่พักเพ่ือการท่องเที่ยว กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัย
คือ ผู้บริหารของโรงแรมที่ได้รับการรับรองมาตรฐานที่พักเพ่ือการท่องเที่ยว จ านวน 157 คน เลือก
ตัวอย่างด้วยวิธีการสุ่มตัวอย่างแบบง่าย เก็บข้อมูลโดยการใช้แบบสอบถาม สถิติที่ใช้ในการวิจัย คือ 
ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การวิเคราะห์สหสัมพันธ์ และการวิเคราะห์การถดถอย 
ผลการวิจัยพบว่า การบริหารความเสี่ยงด้านการตอบสนองความเสี่ยงและการบริหารความเสี่ยง 
ด้านการติดตามประเมินผลและการรายงานมีอิทธิพลต่อผลการด าเนินงานอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 
ทีร่ะดับ .05 
 
ค าส าคัญ: การบริหารความเสี่ยง การรับรองมาตรฐานที่พัก ผลการด าเนินงานของโรงแรม  
 
Abstract 

The objective of this study is to investigate the impact of risk management on 
hotel performance certified for tourism accommodation standards. The samples used in 
the research were 157 hotel managers, certified for tourism accommodation standards. 
Which were randomly selected by simple sampling method. A questionnaires 
discriminants. The statistics used in data analysis were percentage, mean, standard 
deviation, correlation analysis and multiple regression Analysis. The results have shown 
that risk response and monitoring affect the performance with statistical significance at .05 
 
Keywords: risk management, accommodation standards certification, hotel performance 
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ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเป็นอุตสาหกรรมที่มีบทบาทส าคัญในระบบเศรษฐกิจที่ช่วย

ยกระดับเศรษฐกิจที่ส าคัญของประเทศ และก่อให้เกิดรายได้สะพัดสู่ธุรกิจด้านการท่องเที่ยวอ่ืน ๆ ซึ่ง
ในปี พ.ศ.2562 พบว่า จ านวนนักท่องเที่ยวที่เดินทางมายังประเทศไทยเพ่ิมขึ้น 4.5% เมื่อเทียบกับปี 
พ.ศ.2561 และรายได้จากนักท่องเที่ยวเดินทางมายังประเทศไทยปี พ.ศ.2562 เพ่ิมขึ้น 1.9% เมื่อ
เทียบกับปี พ.ศ.2561 (กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา, 2562) ส าหรับธุรกิจโรงแรมซึ่งเป็นหนึ่งใน
ธุรกิจที่ส าคัญของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวที่กระจายอยู่ทั่วประเทศ ซึ่งมีรายได้จากการขายห้องพัก
และให้บริการ การด าเนินการต่าง ๆ ขององค์กรต้องเผชิญกับความเสี่ยงในหลายรูปแบบ ทั้งความ
เสี่ยงที่เกิดจากปัจจัยภายในองค์กรและความเสี่ยงที่เกิดจากปัจจัยภายนอกองค์กร ถึงแม้ว่าผู้บริหาร
พยายามสร้างมูลค่าเพ่ิมให้แก่องค์กรและน าไปสู่การบรรลุเป้าหมาย แต่ก็หลีกเลี่ยงไม่ได้ที่จะต้องเผชิญ
กับความไม่แน่นอนที่เกิดข้ึนในอนาคตที่ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายและวัตถุประสงค์ขององค์กร 

เนื่องจากความส าเร็จในการด าเนินงานของธุรกิจโรงแรมเกิดจากการให้บริการแก่ลูกค้าทั้ง
การได้รับผลตอบแทนที่เป็นตัวเงินและไม่เป็นตัวเงิน การพัฒนาอุตสาหกรรมโรงแรมจึงเป็นสิ่งส าคัญ 
ซึ่งกรมการท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา และสมาคมโรงแรมไทยได้ให้ความส าคัญในการ
พัฒนาอุตสาหกรรมโรงแรมโดยการจัดท ามาตรฐานที่พักเพ่ือการท่องเที่ยว เพ่ือก าหนดมาตรฐานด้าน
การบริการให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน สร้างความเชื่อถือให้กับนักท่องเที่ยวและเป็นการพัฒนาขีด
ความสามารถด้านการแข่งขันในการบริหารงานด้านการท่องเที่ยวและเพ่ือสร้างความมั่นคงและการ
ขยายตัวอย่างยั่งยืนของอุตสาหกรรมโรงแรม (สมาคมโรงแรมไทย ,2562) ประกอบด้วยโรงแรมระดับ 
2 ดาว–ระดับ 5 ดาว และมีทั้งโรงแรมขนาดเล็กและโรงแรมขนาดใหญ่ การบริหารจัดการของแต่ละ
โรงแรมมีความแตกต่างกันออกไปตามลักษณะโครงสร้างองค์กรและขนาดของโรงแรมที่แตกต่างกัน 
โรงแรมบางแห่งมีการบริหารจัดการแบบครอบครัว อ านาจการบริหารจัดการและการตัดสินใจจึงเป็น
ของเจ้าของเพียงผู้เดียว จึงไม่สามารถบริหารจัดการและวัดความส าเร็จขององค์กรได้อย่างชัดเจนมาก
นัก อีกท้ังความเสี่ยงจากปัจจัยภายนอกและปัจจัยภายในที่ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ จึงจ าเป็นต้องมีการ
วางแผนการด าเนินงานและการวัดผลการด าเนินงานได้อย่างชัดเจน  

อย่างไรก็ตามการด าเนินการให้บรรลุวัตถุประสงค์นั้นไม่สามารถด าเนินการได้หากองค์กรไม่มี
การบริหารจัดการที่ดี Baesley, Clune and Hermason (2005) พบว่าหลายองค์กรได้น า COSO ERM 
มาใช้อย่างเต็มรูปแบบ ประโยชน์ของการบริหารความเสี่ยง นอกจากจะท าให้องค์กรจัดการกับความไม่
แน่นอนที่จะเกิดขึ้น ยังช่วยให้องค์กรบรรลุวัตถุประสงค์ การบริหารความเสี่ยงเป็นเครื่องมือที่ส าคัญและ
จ าเป็นต่อองค์กร ช่วยให้ผู้บริหารสามารถประเมินและจัดการกับความเสี่ยงภายใต้ความไม่แน่นอนได้ พร
ธิดา ศรีค า และ จิรพงษ์ จันทร์งาม (2561) กล่าวว่าการบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพนั้น ส่งผลให้
องค์กรมีผลการด าเนินงานที่ดี เป็นเครื่องมือที่ช่วยวางแผนการท างาน และเป็นกลไกที่ช่วยขับเคลื่อนไปสู่
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การบรรลุวัตถุประสงค์ รวมถึงการควบคุมเพ่ือไม่ให้เกิดภาวะคุกคามในเรื่องต่าง ๆ ซึ่งจะส่งผลเสียต่อ
องค์กร เพ่ือให้มีการบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพ อันส่งผลให้การด าเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์ 
ดังนั้น การประเมินผลความส าเร็จของธุรกิจโรงแรมจึงน าหลัก Balance Scorecard หรือการวัดผลการ
ด าเนินงานแบบดุลยภาพมาใช้ในการประเมินความส าเร็จเพ่ือส่งเสริมการท่องเที่ยวตามแผนการ
พัฒนาการท่องเที่ยว เพ่ือให้เห็นผลการด าเนินงานที่ชัดเจนยิ่งขึ้น พสุ เดชะรินทร์ (2546) กล่าวว่า การ
วัดผลการด าเนินงาน มี 4 มุมมอง คือ การวัดผลการด าเนินงานด้านการเงิน ด้านลูกค้า ด้านกระบวนการ
ภายใน ด้านการเรียนรู้และพัฒนา ดังนั้นผู้ประกอบการต้องด าเนินการเพื่อให้ผลการด าเนินงานเป็นไป
ตามเป้าหมายที่วางไว้ 

งานวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยจึงสนใจศึกษาถึงอิทธิพลของการบริหารความเสี่ยงที่มีต่อผลการ
ด าเนินงานของโรงแรมที่ได้รับการรับรองมาตรฐานที่พักเพ่ือการท่องเที่ยว เพ่ือให้มีการบริหารความ
เสี่ยงที่มีประสิทธิภาพและรองรับความเสี่ยงที่จะเกิดข้ึนอันส่งผลต่อการด าเนินงานขององค์กรและการ
พัฒนาเศรษฐกิจของประเทศต่อไป  

 
วัตถุประสงค์การวิจัย 

เพ่ือศึกษาอิทธิพลของการบริหารความเสี่ยงที่มีต่อผลการด าเนินงานของโรงแรมที่ได้รับการ
รับรองมาตรฐานที่พักเพ่ือการท่องเที่ยว 

 
แนวคิดทฤษฎีและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 

แนวคิด COSO–ERM: The Committee of Sponsoring Organizations of the Tread 
way Commission Enterprise risk management (2007) เป็นแนวคิดและน าวิธีการบริหารความ
เสี่ยงในการวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยงร่วมกับการก าหนดกลยุทธ์สามารถสะท้อนให้เห็นถึงการ
บริหารจัดการการก ากับดูแลกิจการของผู้บริหารในแต่ละองค์กร ส่งผลให้บรรลุวัตถุประสงค์ทั้ งในเชิง
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

การบริหารความเสี่ยง (Enterprise Risk Management) หมายถึง กระบวนการในการ
ระบุ การประเมินความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้เพ่ือป้องกันมิให้เกิดความเสียหายและส่ง
ผลกระทบต่อก าไร หากมีการบริหารความเสี่ยงที่ดีสามารถสร้างโอกาสในการสร้างผลตอบแทนที่
เพียงพอกับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ มงคล กิตติวุฒิไกร และ มนัสดา ชัยสวนียากรณ์ (2558) และงาน
ของ เปรมยุดา ท้าวบุตร และคณะ (2561) ได้ให้ความหมายว่า เป็นกระบวนการในการบริหารจัดการ
เพ่ือลดสาเหตุและโอกาสที่จะท าให้เกิดความเสียหายในอนาคตให้อยู่ในระดับที่องค์กรยอมรับได้ โดย
ค านึงถึงวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่องค์กรได้ก าหนดไว้ ซึ่งจะมีการควบคุมภายในเป็นกรอบส าคัญ 
การบริหารความเสี่ยงมีองค์ประกอบ 8 ด้าน คือ 
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1. สภาพแวดล้อมภายใน (Internal Environment) หมายถึง สภาพบรรยากาศภายใน
องค์กรซึ่งในการบริหารงานให้มีประสิทธิผลนั้นสภาพแวดล้อมเป็นพ้ืนฐานส าคัญในการก าหนด
นโยบายการบริหารความเสี่ยง 

2. การก าหนดวัตถุประสงค์ (Objective Setting) หมายถึง การก าหนดสิ่งที่ต้องการขึ้นมา 
กล่าวคือ ก่อนที่ผู้บริหารจะสามารถระบุเหตุการณ์ที่จะก่อให้เกิดความเสี่ยงได้นั้น ผู้บริหารต้องก าหนด
สิ่งที่ต้องการเพื่อให้สามารถระบุเหตุการณ์ท่ีอาจจะเป็นได้  

3. ารระบุเหตุการณ์ (Event Identification) หมายถึง การระบุเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจาก
ปัจจัยต่าง ๆ ที่มีผลกระทบต่อกลยุทธ์และความส าเร็จของวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ ทั้งด้านบวกและด้าน
ลบ ผู้บริหารจึงเข้าใจอิทธิพลต่อกลยุทธ์และความส าเร็จ ประกอบด้วยปัจจัยภายในและปัจจัย
ภายนอก เพ่ือระบุเหตุการณ์ที่จะเกิดข้ึนจากปัจจัยเหล่านั้นในองค์กร  

4. การประเมินระดับความเสี่ยง (Risk Assessment) หมายถึง การพิจารณาเหตุการณ์ที่
อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตมีความเกี่ยวข้องกับองค์กรว่าจะมีโอกาสเกิดขึ้นมากน้อยเพียงใดและหาก
เกิดข้ึนแล้วจะส่งผลกระทบต่อองค์กรรุนแรงมากน้อยเพียงใด  

5. การตอบสนองความเสี่ยง (Risk Response) หมายถึง การหาแนวทางเพ่ือจัดการกับความ
เสี่ยง เพ่ือให้ระดับความเสี่ยงลดลง การท ากิจกรรมที่สอดคล้องกับความเสี่ยงให้อยู่ภายใต้ความ
คลาดเคลื่อนของความเสี่ยงหรือความเสี่ยงที่ยอมรับได้  

6. กิจกรรมการควบคุม (Control Activities) เป็นนโยบายและวิธีการปฏิบัติงานที่ก าหนด
โดยทุกคนในองค์กรเพ่ือตอบสนองความเสี่ยง นั่นหมายความว่า ผู้บริหารต้องพิจารณากิจกรรม
ควบคุมร่วมกับการตอบสนองความเสี่ยง เพ่ือให้เกิดความมั่นใจว่ามีการปฏิบัติตามวิธีการตอบสนอง
ความเสี่ยงที่ก าหนดและบรรลุความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ภายในเวลาก าหนด  

7. สารสนเทศและการสื่อสาร (Information and Communication) ผู้บริหารระบุและ
รวบรวม สารสนเทศเพ่ือการจัดการภายในองค์กร ที่จะระบุ ประเมิน และตอบสนองต่อความเสี่ยง 
และเพ่ือปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์ ซึ่งสารสนเทศรายการหนึ่งอาจใช้เพ่ือวัตถุประสงค์เดียวหรือ
หลายวัตถุประสงค์ก็ได้ เช่น ข้อมูลทางการเงินใช้เพ่ือจัดท างบการเงินเพ่ือใช้ในการตัดสินใจของ
ผู้บริหาร ใช้ในการจัดสรรทรัพยากร วางแผน หรือเพ่ือจัดท างบประมาณ เป็นต้น  

8. การติดตามประเมินผลและการรายงาน (Monitoring) การมีระบบการติดตามผลเพ่ือ
ประเมินกรอบงานและองค์ประกอบการบริหารความเสี่ยงให้เหมาะสม ทันสมัย และมีประสิทธิภาพ
อยู่เสมอ เพราะวิธีตอบสนองที่เคยมีประสิทธิผลอาจล้าสมัย กิจกรรมที่เคยมีประสิทธิผลอาจถูกละเลย 
หรือองค์กรเปลี่ยนวัตถุประสงค์ใหม่ เปลี่ยนผู้บริหารใหม่ เปลี่ยนกระบวนการปฏิบัติงานใหม่ ท าให้
วิธีการเดิมใช้ไม่ได้ผล  
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แนวคิดพื้นฐาน Balanced Scorecard เป็นกลไกการบริหารงานที่ก าหนดตัวชี้วัด (KPI) 
Kaplan and Norton (1992) ได้ให้ค านิยามของ Balanced Scorecard ว่า “เป็นเครื่องมือการ
บริหารจัดการที่น ากลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติงานโดยการวัดหรือประเมินที่มุ่งเน้นในสิ่งที่ท าให้องค์กร
ประสบความส าเร็จ” และกนกพรรณ บรรลือทรัพย์ (2555) ได้นิยาม Balanced Scorecard ว่าเป็น
เครื่องมือที่ใช้วัดผลการปฏิบัติงาน ช่วยก าหนดกรอบระบบการวัดผลการด าเนินงานและการบริหาร
กลยุทธ์ เพ่ือให้องค์กรบรรลุวัตถุประสงค์ 

องค์กรส่วนใหญ่ให้ความส าคัญกับตัวชี้วัดผลการด าเนินงานด้านการเงิน  Kaplan and 
Norton (1992) ได้ศึกษาการส ารวจถึงสาเหตุของตลาดหุ้นในอเมริกาพบว่า องค์กรส่วนใหญ่ให้
ความส าคัญในการประเมินผลการด าเนินงานด้านการเงินเพียงอย่างเดียว ทั้งสองจึงได้เสนอแนวคิด
การประเมินผลซึ่งประกอบด้วยมุมมอง 4 มุมมองคือ มุมมองด้านการเงิน (Financial Perspective) 
มุมมองด้านลูกค้า (Customer Perspective) มุมมองด้านกระบวนการภายใน (Internal Process 
Perspective) และมุมมองด้านการเรียนรู้และพัฒนา (Learning and Growth Perspective) จาก
การศึกษางานวิจัยพบว่า การวัดผลการด าเนินงาน แบบ 4 มุมมองท าให้ผู้บริหารเห็นภาพรวมของ
ธุรกิจได้ชัดเจนขึ้นเพราะนอกจากวัดผลการด าเนินงานด้านการเงินเพียงอย่างเดียว ยังต้องวัดผลการ
ด าเนินงานด้านการบริหารและการสร้างความพึงพอใจให้ลูกค้าตลอดจนการสร้างการเรียนรู้ให้กับ
องค์กรเพื่อเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันให้สูงขึ้น ด้วยเหตุนี้จึงท าให้เกิดแนวคิดของ Balanced 
Scorecard ดังนี้ 

1. มุมมองด้านการเงิน (Financial Perspective) เป็นมุมมองที่วัดผลประกอบทางการเงิน
เพ่ือตอบสนองหรือให้ผลตอบแทนแก่เจ้าของหรือผู้ลงทุนเป็นส าคัญ เช่น ความสามารถในการท าก าไร
ส่งผลให้ความเจริญเติบโตด้านสินทรัพย์ ผลก าไร ยอดขาย และสภาพคล่องกิจการเป็นต้น สุพานี 
สฤษฎ์วานิช (2554) 

2. มุมมองด้านลูกค้า (Customer Perspective) หมายถึง มุมมองภายนอกที่องค์กรควร
ค านึงถึงลูกค้าเป็นส าคัญ เป็นการวัดผลการด าเนินงานจากลูกค้า เช่น ความพึงพอใจของลูกค้า 
ความสามารถในการหาลูกค้าใหม่ สุพานี สฤษฎ์วานิช (2554) 

3. มุมมองด้านกระบวนการภายใน (Internal Process Perspective) หมายถึง การเตรียม
ความพร้อมในการปฏิบัติงานในองค์กร โดยการเอ้ือต่อการอ านวย ปรับปรุง และพัฒนาประสิทธิภาพ
จากองค์กร เช่น การฝึกอบรมพนักงาน การท างานเป็นทีม การซื่อสัตย์ เป็นต้น เป็นการด าเนินการที่
อาจท าให้เกิดผลกระทบต่อความพึงพอใจของลูกค้า การสร้างโอกาสในการแข่งขัน ผู้บริหารจึง
จ าเป็นต้องศึกษากระบวนการด าเนินงานต่าง ๆ และความสามารถในการแข่งขันและเลือกตัวชี้ วัดที่
เหมาะสมกับการด าเนินงานในสถานการณ์ต่าง ๆ ที่แตกต่างกัน สุพานี สฤษฎ์วานิช (2554) 
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4. มุมมองด้านกระบวนการเรียนรู้และพัฒนา (Learning and Growth Perspective) 
หมายถึง มุมมองที่วัดความสามารถและข้อได้เปรียบในการแข่งขัน และหากองค์กรใดสร้างการเรียนรู้
ให้องค์กรอย่างสม่ าเสมอ องค์กรนั้นย่อมแข็งแกร่งและสามารถอยู่ได้ในระยะยาวสุพานี สฤษฎ์วานิช  
(2554) 

งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
มงคล กิตติวุฒิไกร และมนัสดา ชัยสวนียากรณ์ (2558 ) ศึกษาเรื่องผลกระทบของการ

บริหารความเสี่ยงที่มีผลต่อความส าเร็จในการท างานของธุรกิจ SMEs ในจังหวัดมกุดาหาร ผลการวิจัย
พบว่า การบริหารความเสี่ยงด้านการระบุเหตุการณ์ ความเสี่ยงด้านการประเมินความเสี่ยง ความเสี่ยง
ด้านการตอบสนองความเสี่ยง และด้านการติดตามประเมินผลรายงาน มีความสัมพันธ์และผลกระทบ
เชิงบวกกับความส าเร็จในการท างานโดยรวม เนื่องจาก การบริหารความเสี่ยงเป็นเครื่องมือที่ช่วยให้
ผู้บริหารสามารถจัดการกับความไม่แน่นอน ความเสี่ยง และโอกาสที่เก่ียวข้องได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

เปรมยุดา ท้าวบุตร และคณะ (2561) ศึกษาเรื่อง ผลกระทบของการบริหารความเสี่ยงในการ
ปฏิบัติงานทางการเงินที่มีต่อความส าเร็จในการด าเนินงานทางการเงินของสถาบันอุดมศึกษาใน
ประเทศไทยพบว่าการบริหารความเสี่ยงในการปฏิบัติงานทางการเงิน ด้านการประเมินความเสี่ยง 
ด้านกิจกรรมการควบคุม และด้านสารสนเทศและการสื่อสาร มีผลกระทบเชิงบวกกับความส าเร็จใน
การปฏิบัติงานทางการเงิน เนื่องจากการบริหารความเสี่ยงด้านการประเมินความเสี่ยงช่วยวัดระดับ
ความรุนแรง และจัดอันดับความเสี่ยงที่ได้จากการประเมิน สามารถด าเนินตามแผน เพื่อลดความเสี่ยง
และข้อผิดพลาดจากการด าเนินงานกิจกรรมการควบคุมช่วยให้องค์กรสามารถควบคุมความเสี่ยงที่
อาจเกิดข้ึนให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ และด้านสารสนเทศและการสื่อสาร เป็นพ้ืนฐานส าคัญ สามารถ
รายงานผลและข้อมูลต่าง ๆ ที่ส าคัญได้อย่างรวดเร็ว ชัดเจนและถูกต้อง 

สมยศ อวเกียรติ และ สิทธิพร ประวัติรุ่งเรือง (2560) ได้ศึกษาเรื่อง การบริหารความเสี่ยงที่มี
ความสัมพันธ์กับผลการด าเนินงานของธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในจังหวัดปทุมธานี พบว่า การ
บริหารความเสี่ยงด้านการระบุความเสี่ยง ด้านการประเมินความเสี่ยง ด้านการจัดการความเสี่ยง และ
ด้านการติดตามประเมินผลมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับผลการด าเนินงานโดยรวมของธุรกิจ SMEs 
เนื่องจาก หากองค์กรสามารถบริหารความเสี่ยงได้โดยการระบุความเสี่ยง ประเมินความเสี่ยง การจัดการ
ความเสี่ยงและติดตามประเมินผลการรายงานความเสี่ยงได้อย่างชัดเจนและมีประสิทธิภาพทุก ๆ ด้าน 
จะท าให้ SMEs มีผลการด าเนินงานดีขึ้น 
 
วิธีการวิจัย 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ประชากรในการวิจัยครั้งนี้ คือ โรงแรมที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน
ที่พักเพ่ือการท่องเที่ยว จ านวน 260 โรงแรม ประกอบด้วย โรงแรม 5 ดาว จ านวน 74 โรงแรม โรงแรม 
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4 ดาว จ านวน 115 โรงแรม โรงแรม 3 ดาว จ านวน 66 โรงแรม และโรงแรม 2 ดาว จ านวน 
5 โรงแรม (สมาคมโรงแรมไทย, 2563: ออนไลน์)  

กลุ่มตัวอย่าง ใช้การสุ่มตัวอย่างตามสูตร Taro Yamane (1973) โดยก าหนดค่าความคลาด
เคลื่อนที่ 0.05 ความน่าจะเป็นของความผิดพลาดที่ยอมให้เกิดได้ที่ 0.05 ได้กลุ่มตัวอย่างจ านวน 157 
โรงแรม 

การสุ่มตัวอย่างแบบแบ่งชั้นภูมิ (Proportional Stratified Random Sampling) ขั้นที่ 1 
เทียบสัดส่วนกลุ่มตัวอย่างจากขนาดของกลุ่มโรงแรมฯ ในแต่ละระดับดาวได้กลุ่มตัวอย่างในแต่ละชั้น
ภูมิดังนี้ ชั้นภูมิที่ 1 (ระดับ 5 ดาว) คือ 45 โรงแรม ชั้นภูมิที่ 2 (ระดับ 4 ดาว) คือ 69 โรงแรม ชั้นภูมิ
ที่ 3 (ระดับ 3 ดาว) คือ 40 โรงแรม และชั้นภูมิที่ 4 (ระดับ 2 ดาว) คือ 3 โรงแรม ขั้นที่ 2 เมื่อได้
จ านวนกลุ่มตัวอย่างในแต่ละระดับจึงท าการสุ่มรายชื่อตามกลุ่มโรงแรมที่ได้รับการรับรองมาตรฐานที่
พักเพ่ือการท่องเที่ยวแต่ละระดับดาวดังกล่าว ด้วยการสุ่มตัวอย่างแบบง่าย (Simple Random 
Sampling) แบบจับฉลากไม่ใส่กลับจนครบตามจ านวนที่ก าหนดไว้ 

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบสอบถาม (Questionnaire) การบริหารความเสี่ยงและ
การวัดผลการด าเนินงานแบบดุลยภาพ ซึ่งได้สร้างขึ้นจากการทบทวนวรรณกรรมของ ชริดา แซ่ลี้ 
(2556) และได้ตรวจสอบคุณภาพแบบสอบถามด้านความเที่ยงตรงของเนื้อหา (Content Validity) 
โดยผู้ทรงคุณวุฒิ 3 ท่าน จากนั้นพิจารณาแบบสอบถามให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์การวิจัยพร้อม
แก้ไขตามข้อเสนอแนะ เพ่ือให้ได้แบบสอบถามที่สมบูรณ์โดยใช้เกณฑ์พิจารณาด้วยค่า IOC ที่มีค่า
ตั้งแต่ .50 ขึ้นไป  

แบบสอบถามแบ่งเป็น 3 ส่วนได้แก่ ส่วนที่ 1 ด้านข้อมูลทั่วไปของโรงแรมและผู้ตอบ
แบบสอบถาม จ านวน 7 ข้อ เป็นแบบสอบถามปลายเปิด ประกอบด้วย 1. ชื่อโรงแรม 2. ต าแหน่งของ
ผู้ตอบแบบสอบถาม 3. จ านวนพนักงาน 4. ทุนจดทะเบียน/สินทรัพย์รวม 5. จังหวัดที่ตั้งของโรงแรม 
6. ระยะเวลาเปิดท าการ 7. ระดับดาว 

ส่วนที่ 2 แบบสอบถามด้านการบริหารความเสี่ยง เป็นแบบประมาณค่า (Rating Scale) 
5 ระดับ เป็นความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงที่ผู้บริหารใช้ในองค์กร ซึ่งการบริหารความ
เสี่ยง แยกเป็น 8 ด้าน คือ 

1. ด้านสภาพแวดล้อมภายใน ประกอบด้วยค าถามจ านวน 3 ข้อ โดยเนื้อหาครอบคลุมเรื่อง
นโยบาย วิธีการบริหารด้านบุคลากร การมอบอ านาจและหน้าที่ความรับผิดชอบ โครงสร้างองค์กร 
ปรัชญาและรูปแบบการท างานของผู้บริหาร ความรู้ ทักษะและความสามารถของบุคลากร ความ
ซื่อสัตย์และจริยธรรม 



รายงานสืบเน่ืองจากการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ 
ครบรอบ 15 ปี มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ วันศุกร์ท่ี 26 พฤศจิกายน 2564 

 

~ 231 ~ 
 

2. ด้านการก าหนดวัตถุประสงค์ ประกอบด้วยค าถามจ านวน 3 ข้อ โดยครอบคลุมเนื้อหา
เรื่อง วัตถุประสงค์ระดับองค์กรวัตถุประสงค์ระดับกิจกรรมและการมีส่วนร่วมของบุคลากรในการ
ก าหนดวัตถุประสงค์ รวมทั้งการเผยแพร่ให้บุคลากรทราบถึงวัตถุประสงค์ 

3. ด้านการระบุเหตุการณ์ ประกอบด้วยค าถามจ านวน 3 ข้อ โดยครอบคลุมในเรื่องการระบุ
ปัจจัยเสี่ยงที่ส าคัญทั้งระดับองค์กรและระดับกิจกรรม การก าหนดเกณฑ์การพิจารณาระดับ
ความส าคัญของความเสี่ยง รวมทั้งการประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากปัจจัยภายในที่กระทบต่อ
การให้บริการ 

4. ด้านการประเมินความเสี่ยง ประกอบด้วยค าถามจ านวน 3 ข้อ โดยครอบคลุมเนื้อหาเรื่อง
กระบวนการบ่งชี้ การประเมินความเสี่ยงและการวิเคราะห์ความเสี่ยงรวมทั้งการก าหนดหลักเกณฑ์ใน
การพิจารณาระดับความส าคัญของความเสี่ยง 

5. ด้านการตอบสนองความเสี่ยง ประกอบด้วยค าถามจ านวน 3 ข้อ โดยครอบคลุมเนื้อหา
เรื่อง การวิเคราะห์หาสาเหตุและวิธีการควบคุม เพ่ือลดความเสี่ยง การแจ้งให้บุคลากรในองค์กรทราบ
ถึงผลกระทบ และการติดตามผลการปฏิบัติงาน 

6. ด้านกิจกรรมการควบคุม ประกอบด้วยค าถามจ านวน 3 ข้อ โดยครอบคลุมเนื้อหาเรื่อง
การก าหนดกิจกรรมนโยบายและระเบียบวิธีปฏิบัติงานขององค์กร การควบคุมและสอบทานโดย
ผู้บริหารขององค์กร การควบคุมและการประมวลผลข้อมูลขององค์กร ระบบงานบริการ ระบบงาน
ซ่อมบ ารุง ระบบงานคลังพัสดุและระบบบัญชี 

7. ด้านสารสนเทศและการสื่อสาร ประกอบด้วยค าถามจ านวน 3 ข้อ โดยครอบคลุมเนื้อหา
เรื่องการจัดท ารายงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับองค์กร การประเมินผลครอบคลุมเนื้อหาเรื่องการ
ปรับปรุงระบบสารสนเทศให้ทันสมัยการใช้ระบบสารสนเทศในการวิเคราะห์ข้อมูล การจัดหาช่องทาง
การสื่อสารภายในองค์กรผ่านระบบสารสนเทศ 

8. ด้านการติดตามประเมินผลและการรายงาน ประกอบด้วยค าถามจ านวน  3 ข้อ โดย 
ครอบคลุมเนื้อหาเรื่องการติดตาม แก้ไขผลการด าเนินงานอย่างต่อเนื่องและเหมาะสม การประเมินผล
การด าเนินงานและจัดท ารายงานแก้ไขข้อผิดพลาด 

ส่วนที่ 3 แบบสอบถามด้านผลการด าเนินงาน เป็นแบบประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ 
ประเมินผลการด าเนินงานด้านต่าง ๆ ในองค์กร 4 ด้าน คือ  

1. ด้านลูกค้า ประกอบด้วยค าถามจ านวน 3 ข้อ ได้แก่ การสร้างมาตรฐานการให้บริการ การ
สร้างความพึงพอใจ และการประเมินความพึงพอใจแก่ลูกค้า 

2. ด้านการเงิน ประกอบด้วยค าถามจ านวน 3 ข้อ ได้แก่ การควบคุมต้นทุนรายจ่าย อัตรา
เงินทุนหมุนเวียน และการบรรลุเป้าหมายด้านการสร้างยอดขายตามแผนการตลาด 
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3. ด้านการเรียนรู้และพัฒนา ประกอบด้วยค าถามจ านวน 3 ข้อ ได้แก่ การมีส่วนร่วมในการ
แสดงความคิดเห็นของบุคลากร การปรับปรุงระบบเทคโนโลยี และการฝึกอบรมให้ความรู้แก่พนักงาน 

4. ด้านกระบวนการภายใน ประกอบด้วยค าถามจ านวน 3 ข้อ ได้แก่ การสร้างกระบวนการ
ในการให้บริการโดยใช้ระยะเวลาสั้นลง การสร้างช่องทางในการสื่อสารแก่ลูกค้า และระบบการรักษา
ความปลอดภัยของข้อมูล 

ส่วนที่ 4 คือ ข้อเสนอแนะและความคิดเห็นอื่น ๆ  
ผู้วิจัยได้ก าหนดระดับความคิดเห็น 5 ระดับ จากมากที่สุด (5 คะแนน) ถึงน้อยที่สุด (1 คะแนน) 

แล้วน าคะแนนไปหาค่าเฉลี่ย (บุญชุม ศรีสะอาด, 2553) ดังนี้ 
 คะแนนเฉลี่ยตั้งแต่ 4.51-5.00 หมายความว่า มีความเห็นในระดับมากที่สุด  
     คะแนนเฉลี่ยตั้งแต่ 3.51-4.50 หมายความว่า มีความเห็นในระดับมาก  
    คะแนนเฉลี่ยตั้งแต่ 2.51-3.50 หมายความว่า มีความเห็นในระดับปานกลาง  
   คะแนนเฉลี่ยตั้งแต่ 1.51-2.50 หมายความว่า มีความเห็นในระดับน้อย  
    คะแนนเฉลี่ยตั้งแต่ 1.00-1.50 หมายความว่า มีความเห็นในระดับน้อยที่สุด 
จากนั้นผู้วิจัยได้ท าการทดสอบแบบสอบถามโดยส่งไปยังผู้บริหารที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างทั้งหมด 

30 คน เพื่อหาค่าสัมประสิทธิ์ของความเชื่อมั่น (Reliability) ครอนบาชแอลฟา (Cronbach’s Alpha 
Coefficient) พบว่า แบบสอบถามมีค่าสัมประสิทธิ์อยู่ที่ 0.77 ซ่ึงถือว่าแบบสอบถามสอดคล้องกับ
วัตถปุระสงค์และสามารถน าไปใช้ได้ 

การเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยได้จัดส่งแบบสอบถามทางไปรษณีย์และทางอีเมลให้ผู้บริหาร
ของโรงแรมฯ ตามรายชื่อโรงแรม ทั้ง 157 โรงแรม และขอความอนุเคราะห์ในการตอบแบบสอบถาม
จากนั้นน าแบบสอบถามที่ตอบกลับมาและมีความสมบูรณ์มาวิเคราะห์ข้อมูลต่อไป  

การวิเคราะห์ข้อมูล ผู้วิจัยได้รวบรวมข้อมูลที่ได้จากแบบสอบถามมาวิเคราะห์ข้อมูลด้วย
โปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติ โดยแบ่งการวิเคราะห์ตามหัวข้อดังต่อไปนี้ 

1. สถิติพรรณนา (Descriptive Statistics) ประกอบด้วย การหาค่าความถ่ี (Frequency) 
ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) (บุญชุม 
ศรีสะอาด, 2545) 

ส่วนที่ 1 วิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามและข้อมูลทั่วไปของโรงแรม 
ประกอบด้วย ความถี่ (Frequency) และร้อยละ (Percentage) 

ส่วนที่  2 เป็นการวิ เคราะห์ข้อมูลด้านการบริหารความเสี่ยง 8 ด้าน ได้แก่ ด้าน
สภาพแวดล้อมภายในองค์กร ด้านการก าหนดวัตถุประสงค์ ด้านการระบุเหตุการณ์ ด้านการประเมิน
ระดับความเสี่ยง ด้านการตอบสนองความเสี่ยง ด้านกิจกรรมการควบคุม ด้านสารสนเทศและการ
สื่อสาร และด้านการติดตามประเมินผลและการรายงาน โดยวิเคราะห์ข้อมูลตามหลักสถิติ 
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ประกอบด้วย ค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) โดยน าเสนอ
ข้อมูลในรูปแบบตาราง การบรรยายและสรุปผลการวิจัย 

ส่วนที่ 3 เป็นการวิเคราะห์ข้อมูลด้านผลการด าเนินงาน ประกอบด้วย ผลการด าเนินงาน 
4 ด้าน ได้แก่ ด้านลูกค้า ด้านการเงิน ด้านการเรียนรู้และพัฒนา และด้านกระบวนการภายในโดย
วิเคราะห์ข้อมูลตามหลักสถิติ ประกอบด้วย ค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard 
Deviation) โดยน าเสนอข้อมูลในรูปแบบตารางควบคู่กับการบรรยายและสรุปผลการวิจัย 

ส่วนที่ 4 ข้อเสนอแนะ ผู้วิจัยวิเคราะห์ข้อมูลโดยวิธีการประมวลผลทางสถิติเชิงพรรณนา 
(Descriptive Statistics) และรวบรวมข้อเสนอแนะแต่ละประเภทที่คล้ายคลึงกันมาวิเคราะห์แต่ละ
ข้อ 

สถิติเชิงอนุมาน (Inference Statistics) 
การทดสอบความสัมพันธ์ของข้อมูลโดยการวิเคราะห์สหสัมพันธ์ (Correlation Analysis) 

และการวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) ระหว่าง การบริหารความ
เสี่ยงและผลการด าเนินงานเชิงดุลยภาพ แสดงเป็นสมการได้ ดังนี้ 

 Y = a +β1X1 +β2X2 +β3X3 +β4X4 +β5X5 +β6X6 +β7X7 +β8X8 + = error 
 
ผลการวิจัย 
ตารางท่ี 1 การวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของโรงแรมและผู้ตอบแบบสอบถาม  

ระดับดาว 5 ดาว 45 โรงแรม ร้อยละ 29 
 4 ดาว 69 โรงแรม ร้อยละ 44 

 3 ดาว 40 โรงแรม ร้อยละ 25 

 2 ดาว 3 โรงแรม ร้อยละ 2 
ผู้ตอบแบบสอบถาม ผู้บริหารระดับสูง 4 โรงแรม ร้อยละ 3 

 ผู้บริหารระดับกลาง 20 โรงแรม ร้อยละ 13 
 ผู้บริหารระดับปฏิบัติการ 133 โรงแรม ร้อยละ 85 

 
จากตารางที่ 1 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถาม ประกอบด้วย ผู้บริหารระดับสูง 4 โรงแรม 

ผู้บริหารระดับกลาง 20 โรงแรม และผู้บริหารระดับปฏิบัติการ 133 โรงแรม 
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ตารางท่ี 2 ระดับการบริหารความเสี่ยง  

ตัวแปร  SD ระดับ 
1. ด้านสภาพแวดล้อมภายใน 4.68 0.53 มากที่สุด 
2. การก าหนดวัตถุประสงค์ 4.64 0.56 มากที่สุด 
3. การระบุเหตุการณ์ 4.67 0.51 มากที่สุด 
4. การประเมินระดับความเสี่ยง 4.56 0.69 มากที่สุด 
5. การตอบสนองความเสี่ยง 4.64 0.64 มากที่สุด 
6. กิจกรรมการควบคุม 4.63 0.58 มากที่สุด 
7. สารสนเทศและการสื่อสาร 4.60 0.58 มากที่สุด 
8. การติดตามประเมินผลและการรายงาน 4.64 0.60 มากที่สุด 

 
ตารางที่ 2 ผู้บริหารของโรงแรมมีความคิดเห็นระดับการบริหารความเสี่ยงมากที่สุดทุกด้าน 

ซึ่งเมื่อเรียงล าดับตัวเลขค่าเฉลี่ยใน 3 ล าดับแรก ได้แก่ ด้านสภาพแวดล้อมภายใน ด้านการระบุ
เหตุการณ์ และด้านการก าหนดวัตถุประสงค์ตามล าดับ 

 
ตารางท่ี 3 ระดับผลการด าเนินงาน 

ตัวแปร  SD ระดับ 

1. ด้านลูกค้า 4.79 0.42 มากที่สุด 
2. ด้านการเงิน 4.67 0.58 มากที่สุด 
3. ด้านการเรียนรู้และพัฒนา 4.68 0.53 มากที่สุด 
4. ด้านกระบวนการภายใน 4.74 0.47 มากที่สุด 

 
ตารางที่ 3 ผู้บริหารของโรงแรมมีความคิดเห็นระดับผลการด าเนินงานมากที่สุดทุกด้าน ซึ่ง

เมื่อเรียงล าดับตัวเลขค่าเฉลี่ยใน 3 ล าดับแรก ได้แก่ ด้านลูกค้า ด้านกระบวนการภายใน และด้านการ
เรียนรู้และพัฒนา ตามล าดับ 
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ตารางท่ี 4 การวิเคราะห์ข้อมูลสหสัมพันธ์ (Correlation Analysis) และวิเคราะห์การถดถอยเชิง
พหุคูณ (Regression Analysis) หาความสัมพันธ์ของตัวแปรต้นและตัวแปรตาม 
ตัวแปร X1 X2 X3 X4 X5 X6 X7 X8 Y 

X1 1         
X2 0.68** 1        
X3 0.67** 0.79** 1       
X4 0.56** 0.69** 0.72** 1      
X5 0.65** 0.68** 0.71** 0.83** 1     
X6 0.67** 0.75** 0.77** 0.77** 0.81** 1    
X7 0.64** 0.75** 0.72** 0.72** 0.71** 0.82** 1   
X8 0.62** 0.79** 0.76** 0.80** 0.76** 0.81** 0.84** 1  
Y 0.36** 0.52** 0.41** 0.47** 0.38** 0.49** 0.54** 0.58** 1 

** มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
 

ตารางที่ 4 การทดสอบค่าความสัมพันธ์ของอิทธิพลการบริหารความเสี่ยงที่มีต่อผลการ
ด าเนินงาน พบว่า ทั้ง 8 ด้านมีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันกับผลการด าเนินงาน โดยมีค่าสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธ์ระหว่าง 0.56–0.84 และได้ท าการทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร Multicollinearity 
โดยใช้สถิติ Variance Inflation Factor (VIF) ซึ่งใช้วัดตัวแปรอิสระแต่ละตัวว่า  มีความสัมพันธ์กันใน
ระดับใด โดยปกติแล้ว ค่า VIF ที่มากกว่า 10 ถือว่าอยู่ในระดับความสัมพันธ์ที่ท าให้เกิดความสัมพันธ์กับ
ตัวแปรอิสระอ่ืนมาก จากการทดสอบพบว่า ค่า VIF สูงสุดในการศึกษาครั้งนี้คือ 5.48 (การตอบสนอง
ความเสี่ยง) ดังนั้น อิทธิพลการบริหารความเสี่ยงทั้ง 8 ด้าน ไม่มีความสัมพันธ์กันเอง หรือไม่เกิด 
Multicollinearity เพราะค่า VIF น้อยกว่า 10 

 
ตาราง ท่ี 5 การวิเคราะห์การถดถอย (Regression Analysis) ของตัวแปรที่ใช้วิเคราะห์ 

ตัวแปร H B Beta T P-Value 

(Constant)  2.817  10.197 0.000** 

1. สภาพแวดล้อมภายใน H1 -0.006 -0.007 -0.073 0.942 
2. การก าหนดวัตถุประสงค์ H2 0.188 0.244 1.942 0.054 
3. การระบุเหตุการณ์ H3 -0.156 -0.185 -1.522 0.130 
4. การประเมินระดับความเสี่ยง H4 0.101 0.163 1.196 0.233 
5. การตอบสนองความเสี่ยง H5 -0.189 -0.281 -2.038 0.043** 



รายงานสืบเน่ืองจากการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ 
ครบรอบ 15 ปี มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ วันศุกร์ท่ี 26 พฤศจิกายน 2564 

 

~ 236 ~ 
 

ตาราง ท่ี 5 การวิเคราะห์การถดถอย (Regression Analysis) ของตัวแปรที่ใช้วิเคราะห์ (ต่อ) 

ตัวแปร H B Beta T P-Value 

6. กิจกรรมการควบคุม H6 0.070 0.095 0.655 0.513 
7. สารสนเทศและการสื่อสาร H7 0.126 0.169 1.245 0.215 
8. การติดตามประเมินผลและการรายงาน H8 0.280 0.394 2.611 0.010** 

F = 10.197 P = 0.000 R Square = 0.385 Adjusted R Square = 0.352 
* มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 

ตารางที่ 5 การวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุเพ่ือหาความสัมพันธ์การบริหารความเสี่ยง 
ที่มีต่อผลการด าเนินงาน พบว่า การบริหารความเสี่ยงด้านการตอบสนองความเสี่ยงและด้านการ
ติดตามประเมินผลและการรายงานมีอิทธิพลต่อผลการด าเนินงานของโรงแรมที่ได้รับการรับรอง
มาตรฐานที่พักเพ่ือการท่องเที่ยวอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ .05  

 
อภิปรายผล 

งานวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาอิทธิพลของการบริหารความเสี่ยงที่มีต่อผลการ
ด าเนินงาน พบว่า ผู้บริหารโรงแรมฯ มีความคิดเห็นว่าการบริหารความเสี่ยงมีอิทธิพลต่อผลการ
ด าเนินงานในทางบวก โดยที่การบริหารความเสี่ยงด้านสภาพแวดล้อมภายใน ด้านการก าหนด
วัตถุประสงค์ ด้านการระบุเหตุการณ์ ด้านการประเมินความเสี่ยง ด้านกิจกรรมการควบคุมและด้าน
สารสนเทศและการสื่อสารไม่มีอิทธิพลต่อผลการด าเนินงาน และตัวแปรที่มีอิทธิพลต่อผลการ
ด าเนินงาน คือ การบริหารความเสี่ยงด้านการตอบสนองความเสี่ยง และด้านการติดตามประเมินผล
และการรายงาน ซึ่งสามารถอภิปรายผลได้ ดังนี้ 

1. การบริหารความเสี่ยงด้านการตอบสนองความเสี่ยงมีอิทธิพลต่อผลการด าเนินงาน 
เนื่องจากเป็นกระบวนการที่ทราบถึงความเสี่ยงที่เกิดขึ้นในองค์กรแล้ว ผู้บริหารวิเคราะห์หาสาเหตุ
และหาวิธีการควบคุมเพ่ือลดความเสี่ยงที่เกิดขึ้นและพิจารณาผลกระทบที่เกิดขึ้นเพ่ือเปรียบเทียบ
ระดับความเสี่ยงที่เกิดขึ้นกับระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้และความคุ้มค่าในการบริหารความเสี่ยงที่
เหลืออยู่และเลือกใช้วิธีที่เหมาะสม สอดคล้องกับงานวิจัยของ มงคล กิตติวุฒิไกร และมนัสดา ชัยสวนี
ยากรณ์ (2558) ที่พบว่า การบริหารความเสี่ยงด้านการตอบสนองความเสี่ยงมีความสัมพันธ์เชิงบวก
กับความส าเร็จในการท างานโดยรวม ผู้บริหารพิจารณาความรุนแรงของผลกระทบที่เกิดขึ้นว่าอยู่ใน
ระดับใดเพ่ือที่จะได้ตอบสนองความเสี่ยงให้สอดคล้องกับเหตุการณ์ที่ระบุไว้ ว่าควรหลีกเลี่ยง ลด หรือ
ยอมรับ และวรรณวิษา บุตรแก้ว และสมศักดิ์ จินตวัฒนกุล (2563) กล่าวว่า ผู้บริหารให้ความส าคัญ
กับการบริหารความเสี่ยงเพ่ือลดความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้และสามารถ
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ส่งผลต่อผลการด าเนินงานได้ดียิ่งขึ้น และงานของ วรีสา ตรงคง (2561) กล่าวว่า บริษัทหลีกเลี่ยง
ความเสี่ยงโดยการก าหนดกิจกรรมการด าเนินงานที่ไม่สร้างความเสียหายแก่บริษัทและปรับปรุงแก้ไข
ข้อบกพร่องไปในทิศทางที่ดีข้ึนหลังจากมีการประเมินผลแล้ว 

2. การบริหารความเสี่ยงด้านการติดตามประเมินผลและการรายงาน มีอิทธิพลต่อผลการ
ด าเนินงาน เนื่องจาก เป็นกระบวนการด าเนินงานที่ท าให้มั่นใจว่าการบริหารความเสี่ยง  มี
ประสิทธิภาพมากน้อยเพียงใด และมีความเหมาะสมหรือไม่ ผู้บริหารโรงแรมฯ ได้มีการติดตาม และ
ประเมินผลการท างานอย่างต่อเนื่อง มีการประชุมและรายงานความคืบหน้าของงานและชี้แจงแก้ไข
เพ่ือรายงานรวมถึงมีการจัดท ารายงานข้อผิดพลาดจากการด าเนินงานตามระยะเวลาที่ก าหนด
สอดคล้องกับ มงคล กิตติวุฒิไกร และ มนัสดา ชัยสวนียากรณ์ (2558) พบว่า การบริหารความเสี่ยง
ด้านการติดตามประเมินผลและการรายงานมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับความส าเร็จในการท างาน
โดยรวม ผู้บริหารประเมินผลและการรายงานเพื่อประเมินกรอบการจัดการให้เหมาะสม ซึ่งจะส่งผลให้
เกิดความส าเร็จในการท างาน และนอกจากนี้ อุมาวดี เดชธ ารงค์ และคณะ (2562) พบว่าการบริหาร
ความเสี่ยงด้านการติดตามประเมินผลและการรายงานมีอิทธิพลต่อความได้เปรียบในการแข่งขัน 
เนื่องจาก SMEs ได้น าการบริหารความเสี่ยงไปปรับใช้กับ SMEs ทุกระดับและรายงานผลกระทบที่มี
ต่อการบรรลุวัตถุประสงค์  

 
ข้อเสนอแนะ 

ข้อเสนอแนะจากการวิจัย 
ผู้ประกอบการโรงแรม ควรให้ความส าคัญกับการบริหารความเสี่ยง โดยเฉพาะด้านการ

ตอบสนองความเสี่ยงและด้านการติดตามประเมินผลและการรายงาน เนื่องจากเป็นปัจจัยที่มีอิทธิพล
ต่อผลการด าเนินงานของธุรกิจโรงแรมและเพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กรที่ก าหนดไว้ 

ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยครั้งต่อไป 
1. ในอนาคตควรมีการวิจัยเรื่องอิทธิพลการบริหารความเสี่ยงที่มีต่อผลการด าเนินงานจาก

กลุ่มตัวอย่างอ่ืน ๆ ที่หลากหลาย เช่น กลุ่มโรงแรมในฝั่งอันดามัน หรือกลุ่มธุรกิจอ่ืน ๆ เพ่ือได้
เปรียบเทียบการบริหารความเสี่ยงของแต่ละกลุ่มธุรกิจ  

2. เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา อาจเปลี่ยนเป็นเครื่องมืออ่ืน ๆ เช่น การสัมภาษณ์ เพ่ือให้ได้
ข้อมูลที่แตกต่างไปจากการส่งแบบสอบถาม  
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การศึกษาปัญหาและกลยุทธ์เพื่อเพิ่มความได้เปรียบทางการแข่งขันของธุรกิจ
ร้านอาหาร กรณีศึกษา ร้าน ก.อ้วนข้าวต้ม 

Solution and Strategy for Competitive advantage study Kor-Auan-
Khowtom restaurant 

 
ธนัญตศฤษฏ์  สุขเจริญฤทธ์ 

กลุ่มวิชาการจดัการ คณะบริการธรุกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย, tanantasid8564@gmail.com 

 
บทคัดย่อ 

ปัญหา จากสถานการการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในปัจจุบันส่ง
ผลกระทบต่อธุรกิจร้านอาหาร เช่น จ านวนลูกค้าที่น้อยลงเนื่องจากส่วนหนึ่งมากจากการผู้บริโภคไม่
สามารถออกมาใช้บริการเหมือนกับในสถานการณ์ปกติ เป็นต้น ส่งผลให้รายได้ของร้านอาหารลดลง
เป็นอย่างมาก ร้าน ก. อ้วนข้าวต้ม ซึ่งเป็นร้านที่มีชื่อเสียงและเปิดให้บริการมาอย่างยาวนานแห่งหนึ่ง
ของจังหวัดสุพรรณบุรี เปิดให้บริการแก่ลูกค้าในช่วงเวลากลางคืนและมีคนมาใช้บริการเป็นจ านวน
มากได้รับผลกระทบด้วยเช่นกัน ผู้ศึกษาจึงศึกษาผลกระทบจากการเก็บรวบรวมข้อมูล และน ามา
วิเคราะห์โดยการใช้ทฤษฎีกระบวนการเชิงกลยุทธ์ โดยการใช้เครื่องมือ SWOT Analysis ,TOWS 
Matrix เพ่ือการก าหนดกลยุทธ์ที่เหมาะสม 
 
ค าส าคัญ  กลยุทธ์ที่เพิ่มความได้เปรียบในการแข่งขันของร้านอาหาร 
 
Abstract 

Issue: The Pandemic of COVID–19 has effected on food & restaurant business 
such as decreasing of customers by the reason of Disease Control and lead to 
decreasing of income for the restaurant. Kor-Auan-Khowtom restaurant (ก.อ้วน ข้าวต้ม), 
where the famous restaurant, has been opened at night time for many years back 
has effected from this circumstance too. So this research is studying and collecting 
data then analyzing by strategy theory SWOT Analysis, TOWN Matrix on behalf of 
offering the proper strategy for. Kor-Auan-Khowtom to handle and adjust in running 
business for now and then. 
 
Keywords: strategy, restaurant 
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ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
ร้านก.อ้วนข้าวต้มก่อตั้งเมื่อวันที 18 ธันวาคม พ .ศ.2538 เป็นร้านอาหารประเภทไทย-จีน 

ไทยโบราณ และอาหารร่วมสมัย ก่อตั้งเมื่อวันที่ 18 ธันวาคม ปีพ.ศ.2538 ซึ่งได้เปิดท าการเป็นเวลา
กว่า 25 ปี  โดยคุณ ชลัท บุญแพ ต าแหน่งที่ตั้งของร้านก.อ้วนข้าวต้มอยู่ ณ บ้านเลขที่ 541 ถนน
มาลัยแมน ต าบลท่าพ่ีเลี้ยง อ าเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี เปิดให้บริการช่วงเวลา 14.00 
น. ถึงเวลา 23.59 น. กลุ่มลูกค้าที่มาใช้บริการในช่วงเวลากลางคืน โดยส่วนใหญ่เป็นกลุ่มครอบครัว 
และนักศึกษาหรือกลุ่มคนวัยท างานมารับประทานอาหารมื้อเย็นหลังเลิกงาน 

จากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ท าให้มีการสั่งปิดหน่วยงาน 
สถานศึกษา รวมไปถึงร้านอาหาร จึงส่งผลกระทบต่อรายได้ของร้านเป็นอย่างมาก ผู้ศึกษาเห็น
ผลกระทบในส่วนนี้ จึงต้องการที่จะศึกษากลยุทธ์เพ่ือความได้เปรียบทางการแข่งขันในการประกอบ
ธุรกิจร้านอาหาร โดยการศึกษาปัญหาจากผลกระทบที่มีต่อร้านอาหาร ก .อ้วนข้าวต้ม และได้ศึกษา
โดยวิธีการเก็บแบบสอบถามและน ามาวิเคราะห์ข้อมูลเชิงสถิติจากการเก็บแบบสอบถาม 

1. ปัญหาระดับธุรกิจ การแข่งขันในธุรกิจร้านอาหารเพ่ือความอยู่รอดในสถาณการณ์การ
แพร่ระบาดของเชื่อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ที่ส่งผลกระทบต่อจ านวนลูกค้าที่มาใช้บริการที่
ร้าน 
  

ประจ าปี (พ.ศ.) รายได้ทั้งหมด (บาท) ต้นทุน (บาท) ก าไรสุทธิ (บาท) 
2558 2,372,500 1,233,700 1,138,800 

2559 2,562,000 1,357,860 1.204,140 

2560 2,628,000 1,366,560 1,261,440 
2561 2,153,500 1,119,820 1,033,680 

2562 2,007,500 1,063,975 943,525 
2563 2,254,500 1,078,500 1,176,000 

ที่มา: ข้อมูลบัญชีจากคุณ ชลัท บุญแพ เจ้าของร้าน ก.อ้วนข้าวต้ม 2563 
 

จากการเก็บข้อมูลแสดงผลประกอบการย้อนหลังของร้าน ก.อ้วน ข้าวต้ม แสดงถึงยอดขาย
ในแต่ละปีย้อนหลัง จากผลกระทบของการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโนน่า 2019 (COVID19) ในปี 
พ.ศ.2562 ผลประกอบการของร้าน ก.อ้วน ข้าวต้ม ลดลงเป็นอย่างมากจากผลกระทบดังกล่าว ทาง
ร้านจึงจ าเป็นต้องหาทางรับมือกับสถานการณ์เพ่ือด าเนินกิจการต่อไป รวมถึงเหตุการณ์ที่อาจจะ
เกิดข้ึนในอนาคต 
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2. ปัญหาระดับองค์กร ร้านไม่มีแบบแผนกลยุทที่ก าหนดไว้อย่างชัดเจนใน การจัดการ การ
วิเคราะห์สภาพแวดล้อมและการด าเนินงาน 
 
วัตถุประสงค์การวิจัย  

1. เพ่ือศึกษาปัญหาที่มีผลกระทบต่อธุรกิจร้านอาหาร ก.อ้วนข้าวต้ม  
2. เพ่ือศึกษาการก าหนดกลยุทธ์เพ่ือเพ่ิมความได้เปรียบทางการแข่งขันของธุรกิจร้านอาหาร

ของ ร้าน ก. อ้วนข้าวต้ม  
 
แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 

การศึกษาเรื่อง ปัญหา และกลยุทธ์ เพ่ือเพ่ิมความได้เปรียบทางการแข่งขันของธุรกิจ
ร้านอาหาร กรณีศึกษา ร้าน ก.อ้วนข้าวต้ม ผู้ศึกษาได้ท าการศึกษาแนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง
ออกเป็น 2 ส่วน ได้แก่ 

การจัดการการตลาด 
ส่วนประสมทางการตลาด (Marketing mix) เป็นเครื่องมือในการศึกษาพฤติกรรมผู้บริโภค

และวิเคราะห์ความต้องการของผู้ใช้บริการในด้านต่าง ๆ อันเป็นส่วนหนึ่งของส่วนประสมทาง
การตลาด ประกอบไปด้วย ผลิตภัณฑ์ ราคา ช่องทางการจัดจ าหน่าย การส่งเสริมทางการตลาด 
บุคลากร คุณลักษณะทางกายภาพ และด้านกระบวนการ ที่ส่งผลต่อความต้องการของผู้ใช้บริการที่มี
ต่อร้านอาหาร ก.อ้วนข้าวต้ม  

การจัดการเชิงกลยุทธ์ 
ใช้เครื่องมือในการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมและศักยภาพเพ่ือใช้ในการประเมินสถาณการณ์

ส าหรับองค์การ โดยการใช้ SWOT Analysis ประเมินจุดแข็ง จุกอ่อน โอกาส และอุปสรรคในการ
ออกแบบกลยุทธ์ 
 
วิธีการวิจัย 

ประชากรที่ใช้วิจัยครั้งนี้ ได้แก่ การสัมภาษณ์จากเจ้าของร้านเพ่ือเก็บข้อมูลทั่วไปของร้าน
น ามาวิเคราะห์สภาพแวดล้อมและเก็บแบบสอบถามจากลูกค้าที่มาใช้บริการร้านก.อ้วนข้าวต้ม 
จ านวน 400 คน ขนาดของกลุ่มตัวอย่างส าหรับการศึกษาครั้งนี้จากการแทนค่าสูตรของทาโร ยามาเน่ 
คือ 399 คน โดยอ้างอิงข้อมูลจากส านักงานสถิติแห่งชาติ (2563) ประชากรที่อาศัยอยู่ในอ าเภอเมือง
สุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี จ านวน 168,079 คน 
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การหาขนาดของกลุ่มตัวอย่าง 
 จากสูตรของทาโร ยามาเน่ 

 
   n = ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง 
   N = ขนาดของกลุ่มประชากร 
e =  ความคลาดเคลื่อนของกลุ่มตัวอย่างที่ยอมรับได้ 
แทนค่าสูตรได้ดังนี้ ที่ระดับความคลาดเคลื่อนท่ียอมรับได้ที่ 5% 

      

 

      

     

      

 
การเก็บรวบรวมข้อมูล 
ในการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยเก็บข้อมูลแบบเจาะจงจากลูกค้าที่มาใช้บริการร้านก.อ้วนข้าวต้ม 

จ านวน 400 คน โดยการกรอกแบบสอบถามผ่าน Google forms ประกอบไปด้วยแบบสอบถาม 
4 ส่วน ได้แก่  

ส่วนที่ 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม  
ส่วนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลด้านการใช้บริการของลูกค้ากับร้าน ก.อ้วนข้าวต้ม 
ส่วนที่ 3 แบบสอบถามเกี่ยวกับปัจจัยส่วนประสมทางตลาดที่ส่งผลต่อพฤติกรรมผู้บริโภค 
ส่วนที่ 4 เป็นค าถามส าหรับความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ 
การวิเคราะห์ข้อมูล 
การแจกแจงความถี่และหาค่าร้อยละโดยวิเคราะห์จากข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมการใช้บริการ

ร้าน ก. อ้วนข้าวต้ม และปัจจัยทางการตลาดโดยใช้สถิติเฉลี่ย 
 
ผลการวิจัย 

จากการเก็บข้อมูลจากบัญชีของร้าน ก.อ้วนข้าวต้ม และจากการสัมภาษณ์เจ้าของกิจการ 
จ านวนรายจากการที่ไม่มีลูกค้ามาใช้บริการจากผลกระทบของการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 
2019 (COVID-19) อันเป็นผลกระทบจากการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมจากการศึกษากลยุทธ์ มี



รายงานสืบเน่ืองจากการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ 
ครบรอบ 15 ปี มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ วันศุกร์ท่ี 26 พฤศจิกายน 2564 

 

~ 244 ~ 
 

ผลกระทบต่อรายได้เป็นอย่างมาก ทั้งนี้ผู้ศึกษาเก็บข้อมูลจากผู้ใช้บริการเพ่ือยืนยันปัญหาที่ส่งผล
กระทบต่อรายได้นั้น ไม่ได้มาจากสภาพแวดล้อมภายในของร้าน  

ผลการศึกษาจากการเก็บข้อมูลพบว่าผู้ใช้บริการส่วนใหญ่เป็นลูกค้าประจ า มาใช้บริการเดือน
ละครั้ง ในวันธรรมดา ช่วงเวลา 19.00-20.59 น. และใช้บริการครั้งละต่ ากว่า 500 บาทต่อครั้ง 

ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด  
ผลจากการเก็บข้อมูลจากการใช้ส่วนประสมทางการตลาด เพ่ือศึกษาความพึงพอใจแก่กลุ่ม

ลูกค้าท่ีส่งผลต่อการตัดสินใจใช้บริการร้าน ก.อ้วนข้าวต้ม 
1. Product ปัจจัยด้านรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์ 
2. Price การแสดงราคาที่ชัดเจนในเมนูอาหารมีผลต่อการตัดสินใจ มีความคุ้มค่ากว่าร้าน

บริเวณใกล้เคียง 
3. Place ท าเลที่ตั้งของร้านเดินทางได้สะดวก สามารถหาได้ง่าย ผู้บริการไม่พอใจในพ้ืนที่

ให้บริการการจอดรถ 
4. Promotion ผู้ตอบแบบสอบถามมีความเห็นด้านการส่งเสริมทางการตลาดอยู่ในระดับ 

เฉย ๆ  
5. People ผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจในความเชี่ยวชาญของพนักงาน ความสุภาพ ความ

เอาใจใส่และการให้บริการที่รวดเร็ว 
6. Process ผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจในรายการอาหารที่ถูกต้อง การให้บริการที่รวดเร็ว 

และข้ันตอนการสั่งอาหารไม่ยุ่งยาก 
7. Physical ผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจในด้านความสะอาดของพนักงาน บรรยากาศร้านที่ดี 

และพ้ืนที่ใช้บริการที่มีเพียงพอต่อความต้องการ  
 

จากการเก็บข้อมูลจากการใช้ส่วนประสมทางการตลาดสามารถยืนยันได้ว่ากิจการไม่ได้รับ
ผลกระทบจากลูกค้าเนื่องจากลูกค้ามีความเชื่อมั่นในการใช้บริการร้าน ก.อ้วน ข้าวต้ม 
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การศึกษาสภาพแวดล้อมเพื่อวิเคราะห์กลยุทธ์ 
ตารางท่ี 2 การวิเคราะห์ TOWS Metric 

TOWS Metric 
ปัจจัยภายใน (Internal factor) 
 
 
 
ปัจจัยภายนอก  
(External factor) 

จุดแข็ง (Strength) 
1.  เป็นร้านอาหารที่ เปิดมา
อย่างยาวนาน 
2.  ที่ตั้งของร้านหาได้ง่าย 
3 .   อ าห า ร มี ร ส ช าติ เ ป็ น
เอกลักษณ์ 
 

จุดอ่อน (Weakness) 
1. ปัญหาพ้ืนที่ให้บริการจอด
รถแก่ลูกค้า 
2. ไม่มีการท าโปรโมชั่น 
 

โอกาส (Opportunity) 
1. ธุรกิจจัดส่งอาหารที่เป็นสิ่ง
ใหม่จังหวัดสุพรรณบุรี มีลูกค้า
หลากหลาย 

SO (กลยุทธ์เชิงรุก) 
1.เพ่ิมบริการจัดส่งอาหารให้
เป็นทางเลือกในการรับบริการ
จากทางร้าน 

WO (กลยุทธ์เชิงแก้ไข) 
1.มีโปรโมชั่นพิเศษส าหรับ
ลูกค้าที่สั่งผ่านช่องทางจัดส่ง
อาหาร 

อุปสรรค (Treat) 
1. ร้านอาหารที่ไม่มีหน้าร้านมี
การเปิดใหม่เป็นจ านวนมาก 
2. สถานการณ์การแพร่ระบาด
ของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID-19) ท าให้มีลูกค้ามา
ใช้บริการที่ร้านน้อยลง 

ST (กลยุทธ์เชิงป้องกัน) 
1.ให้บริการทางหน้าร้านแก่
คนที่สะดวกรับบริการโดย
ปฏิบัติตามมาตรการของรัฐ 
 

WT (กลยุทธ์เชิงรับ) 
 

 
ผู้ศึกษาได้น าผลจากแบบสอบถามมาวิเคราะห์เพ่ือก าหนดกลยุทธ์ในการแก้ ไขปัญหาด้วย

ทฤษฎี SWOT analysis, TOWS Matrix ได้แนวทางการเลือกแก้ไขปัญหาดังนี้ 
1. ก าหนดกลยุทธ์เชิงรุกจากการจับคู่การวิเคราะห์จุดแข็งและโอกาส (SO) ด้วยการเพ่ิม

บริการจัดส่งอาหารให้เป็นทางเลือกในการรับบริการจากทางร้าน 
 ร้าน ก.อ้วนข้าวต้มเป็นร้านที่เน้นการบริการที่ร้านเป็นหลัก ในสถานการณ์โรคระบาดโค

วิด19 ท าให้ลูกค้ามาใช้บริการที่ร้านได้ล าบากและธุรกิจจัดส่งอาหารถือว่าเป็นสิ่งใหม่ในจังหวัด
สุพรรณบุรี เป็นทางเลือกให้แก่ลูกค้าท่ีจะใช้บริการกับทางร้านได้ จากการสังเกตร้านอาหารในจังหวัด
สุพรรณบุรีพบว่าลูกค้าส่วนใหญ่นิยมสั่งบริการจัดส่งอาหารมากกว่ามาใช้บริการที่ร้านและในธุรกิจร้าน



รายงานสืบเน่ืองจากการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ 
ครบรอบ 15 ปี มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ วันศุกร์ท่ี 26 พฤศจิกายน 2564 

 

~ 246 ~ 
 

ข้าวต้มยังไม่มีร้านที่เพ่ิมช่องทางการบริการดังกล่าว ดังนั้น ร้านก.อ้วนข้าวต้มควรที่จะเพ่ิมช่อง
ทางการให้บริการจัดส่งอาหาร เพ่ือสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขัน 

2. ก าหนดกลยุทธ์เชิงแก้ไขจากการจับคู่การวิเคราะห์จุดอ่อนและโอกาส (WO) โดยการสร้าง
โปรโมชั่นพิเศษส าหรับลูกค้าที่สั่งผ่านช่องทางจัดส่งอาหาร 

 การให้บริการจัดส่งอาหารผ่านแอปพลิเคชัน ทางแอปพลิเคชันจะเป็นผู้จัดโปรโมชั่นให้แก่
ทางร้าน ในแต่ละเดือนทางแอปพลิเคชันจะมีโปรโมชั่นที่จัดกับทางร้านแตกต่างกันออกไป 

3. ให้บริการทางหน้าร้านแก่คนท่ีสะดวกรับบริการโดยปฏิบัติตามมาตรการของรัฐ 
 หลังการประกาศโครงการคนละครึ่งและโครงการเราชนะ ทางร้านได้เข้าร่วมโครงการเพ่ือ

เพ่ิมทางเลือกการช าระเงินให้แก่ลูกค้าท่ีมาใช้บริการทางหน้าร้าน โดยทางร้านได้ปฏิบัติตามค าแนะน า
ของภาครัฐเพ่ือป้องกันการติดเชื้อโควิด 19 เช่น การให้บริการเจลล้างมือแก่ผู้เข้ารับบริการ การวัด
อุณหภูมิของลูกค้าทุกคนก่อนเข้ารับบริการ การเว้นระยะห่างทางสังคม เป็นการสร้างความมั่นใจ
ให้แก่ลูกค้าท่ีมารับบริการจากทางร้าน 
 
อภิปรายผล 

จากการรวมรวมข้อมูลข้อมูลต่าง ๆ ทั้งการเก็บข้อมูลส่วนประสมทางการตลาด และการ
วิเคราะห์สภาพแวดล้อมของร้านแล้วน ามาศึกษาเพ่ือก าหนดกลยุทธ์ โดยอ้างอิงตามทฤษฎี TOWS 
Martix เห็นว่า แนวทางเลือกที่ 1: เพ่ิมบริการจัดส่งอาหารให้เป็นทางเลือกในการรับบริการจากทาง
ร้าน โดยการเพ่ิมช่องการการรับบริการผ่านทางแอปพลิเคชันจัดส่งอาหาร  จะท าให้ลูกค้ามีทางเลือก
ในการรับบริการมากขึ้น มีความสะดวกสบายในการรับบริการ มีลูกค้าจ านวนมากที่พร้อมรับบริการ
ผ่านทางแอปพลิเคชันจัดส่งอาหาร และเพ่ิมยอดขายให้แก่ทางร้านได้ โดยการอ้างอิงจากผล
ประกอบการในด าเนินธุรกิจในปี พ.ศ.2563  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานสืบเน่ืองจากการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ 
ครบรอบ 15 ปี มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ วันศุกร์ท่ี 26 พฤศจิกายน 2564 

 

~ 247 ~ 
 

ตารางท่ี 3 ผลประกอบการในปี พ.ศ.2563 ของร้าน ก.อ้วนข้าวต้ม 

ระยะเวลา 
รายได้จากการ

ให้บริการ
ตามปกติ (บาท) 

รายได้จากการ
ให้บริการผ่าน 
Food Panda, 

LINE MAN (บาท) 

ยอดขาย
ทั้งหมด (บาท) 

หมายเหตุ 

มกราคม – 
มีนาคม 

409,500 - 409,500 ก่อนร้านปิด COVID-19 
ยังไม่มีการให้บริการผ่าน 

Food Panda 
เมษายน – 
มิถุนายน 

- - - ร้านปิดจาก COVID-19 
จากมาตรการของรัฐบาล 

กรกฎาคม – 
ธันวาคม 

664,200 1,180,800 1,845,000 เริ่มให้บริการผ่าน 
Food Panda 

รวม 1,073,700 1,180,800 2,254,500  

ที่มา: ข้อมูลบัญชีจากคุณ ชลัท บุญแพ เจ้าของร้าน ก.อ้วนข้าวต้ม (2563) 
 
สรุปได้ว่า รายได้จากการน ากลยุทธ์เชิงรุกจากการจับคู่การวิเคราะห์จุดแข็งและโอกาส (SO) 

ด้วยการเพ่ิมบริการจัดส่งอาหารให้เป็นทางเลือกในการรับบริการจากทางร้าน มาใช้ เป็นการเพ่ิม
ยอดขายของร้านเป็นอย่างมาก ถ้าแม้ว่าจะประสบปัญหาการมาใช้บริการหน้าร้าน แต่ยังสามารถ
สร้างรายได้จากการให้บริการออนไลน์ผ่านแอปพลิเคชัน 
 
ข้อเสนอแนะ 

ข้อเสนอแนะจากการวิจัย 
ร้าน ก.อ้วนข้าวต้ม สามารถน าผลจากการวิจัยไปใช้ในการแก้ปัญหาและกลยุทธ์เพ่ือเพ่ิม

ความได้เปรียบทางการแข่งขันเพ่ือให้ลูกค้ามีความพึงพอใจและเข้ามาใช้บริการร้านข้าวต้มมากข้ึน 
ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 
ควรศึกษาความพึงพอใจของลูกค้าที่มีต่อการให้บริการของร้าน ก.อ้วนข้าวต้ม เพ่ือน าข้อมูล

มาใช้ในการปรับปรุงคุณภาพการให้บริการมากข้ึน 
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ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจสมัครใช้บริการยูทูปพรีเมี่ยม 
Factors affecting the decision to apply for YouTube Premium 
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บทคัดย่อ 

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจสมัครใช้บริการยูทูปพรีเมี่ยม 
โดยมีการศึกษาจากตัวแปร อันได้แก่ ปัจจัยด้านอิทธิพลทางสังคม ปัจจัยด้านความไว้วางใจ ปัจจัย
ด้านการรับรู้ความสนุกสนาน ปัจจัยด้านการรับรู้ประโยชน์ด้านการใช้งาน และปัจจัยด้านการรับรู้
ความง่ายด้านการใช้งาน ซึ่งมีการเก็บแบบสอบถามผ่านแบบฟอร์มสื่อออนไลน์ที่ได้จัดเตรียมไว้ใน
รูปแบบ QR CODE ส าหรับสแกนเพ่ือท าแบบสอบถามแล้วน า QR CODE ไปยังสถานที่ต่าง ๆ โดยผู้
ศึกษาได้กระจายสถานที่เก็บข้อมูลออกเป็นทั่วเขตอ าเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น อันได้แก่  ริมบึงแก่น
นคร ริมบึงหนองโคตร ตลาดต้นตาล โรงอาหารคอมเพล็ก มหาวิทยาลัยขอนแก่น และลานหน้า
ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล และน าไปทดสอบทางสถิติด้วยการวิเคราะห์ความถดถอยเชิงพหุ (Multiple 
Regression Analysis) ผลการวิจัย พบว่า ปัจจัยด้านอิทธิพลทางสังคม ปัจจัยด้านความไว้วางใจ 
ปัจจัยด้านการรับรู้ความสนุกสนาน ปัจจัยด้านการรับรู้ประโยชน์ด้านการใช้งาน และปัจจัยด้านการ
รับรู้ความง่ายด้านการใช้งาน มีผลต่อการตัดสินใจสมัครใช้บริการยูทูปพรีเมี่ยม 

 
ค าส าคัญ: อิทธิพลทางสังคม ความไว้วางใจ การรับรู้ด้านความสนุกสนาน การรับรู้ประโยชน์ในการ

ใช้งาน การรับรู้ความง่ายในการใช้งาน 
 
Abstract 

This research aims to study the Factors affecting the decision to apply for 
YouTube Premium. It is studied from five variables: Social influence, Trust, Perceived 
Enjoyment, Perceive Usefulness, Perceive Ease of Use. The questionnaire is collected via 
online media form provided in QR CODE format for scanning to complete the 
questionnaire and bringing the QR CODE to various locations. In which the students 
spread the data collection locations throughout the Muang District Khon Kaen Province, 
including the edge of Kaen Nakhon Lake Rim Bueng, Ton Tan market, canteen complex 
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Khon Kaen University and Central Department Store. The data was analyzed using 
Multiple Regression Analysis. The results of the study revealed that Social influence, 
Trust, Perceived Enjoyment, Perceive Usefulness and Perceive Ease of Use indirect 
relationship on apply for YouTube Premium. 
 
Keywords: social influence, trust, perceived enjoyment, perceive usefulness, 

perceive ease of use 
 
ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 

อินเทอร์เน็ตท าให้พฤติกรรมในการใช้เวลาว่างของคนในสังคมเปลี่ยนไปมาก  เนื่องจากคนใน
สังคมรับรู้ถึงประโยชน์ของอินเทอร์เน็ตมากขึ้น อีกทั้งยังได้รับอิทธิพลทางสังคมที่เป็นปัจจัยภายนอกเข้า
มาเปลี่ยนแปลงทัศนคติ ทั้งนี้อาจเกิดขึ้นได้หลายระดับ ซึ่งแต่ละระดับจะเกี่ยวข้องกับกระบวนการที่
แตกต่างกันในการชักจูงให้คล้อยตาม กระบวนการที่ เกี่ยวข้องกับอิทธิพลทางสังคมที่ส่งผลกระทบกับ
พฤติกรรมของผู้ใช้มี 3 ระดับคือ 1) การตอบสนองเมื่อผู้ใช้ยอมรับ พฤติกรรมการโน้มน้าวให้คล้อยตาม
เพราะความคาดหวัง ที่ได้รับรางวัลหรือไม่ถูกลงโทษ 2) การแสดงตัวเมื่อผู้ใช้ (วิไลวรรณ ศรีสงคราม และ
คณะ, 2549) หนึ่งในกิจกรรมทางอินเทอร์เน็ตที่เข้ามามีบทบาทมากที่สุดคือ การบริโภคสื่อ และการ
บริโภคสื่อทางอินเทอร์เน็ตในปัจจุบันนั้นได้มีการเปลี่ยนแปลงไปตามเทคโนโลยีในแต่ละยุคสมัย และด้วย
เทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไปนี้ท าให้การบริโภคสื่อทางอินเทอร์เน็ตสามารถเข้าถึงได้ง่ายขึ้นมากขึ้น 
เนื่องจากปัจจุบันมีเทคโนโลยีที่ช่วยอ านวยความสะดวกแก่ผู้บริโภคมากขึ้น (Kaewthep, 2549) 

หากกล่าวถึงการบริโภคสื่อทางอินเทอร์เน็ตในปัจจุบันแล้วนั้น ผู้บริโภคส่วนมากจะนึกถึง 
YouTube เป็นหลัก ซึ่งจากสถิติในปี 2019 มีผู้เข้าใช้บริการของ YouTube เฉลี่ยสูงถึง1,900 ล้านคน
ต่อเดือนและยังมีแนวโน้มที่ผู้ใช้บริการจะเพ่ิมขึ้น 50% ในทุก ๆ ปี (thumbsup 2019) จนกระทั้งใน
ปี 2020 YouTube ก็ท าการเปิดตัว YouTube Premium  และYouTube Music ในประเทศไทย 
เพ่ือมาสู้กับคู่แข่งขันอย่าง Joox และ Spotify และเป็นอีกหนึ่งขั้นในการยกระดับของ YouTube ให้
กลายเป็นผู้ให้บริการสตีมม่ิงที่มีความครบครันมากที่สุด (appdisqus, 2019)  

ในขณะที่ประเทศไทยมีผู้ใช้งานแอปพลิเคชัน YouTube อยู่ถึง 70เปอร์เซ็น แต่มีการสมัคร
ใช้งาน YouTube Premium ในระดับค่อยข้างต่ า เนื่องจากหากผู้บริโภคยังไม่เกิดความไว้วางใจ และ
ความเชื่อมั่นต่อผู้ขายสินค้าหรือ บริการออนไลน์ในระดับสูง จะส่งผลใกระทบต่อความตั้งใจซื้อสินค้า
(Kim, 2008) ในขณะที่ YouTube Premium มีข้อดีกว่าผู้ให้บริการเจ้าอ่ืน ๆ ในหลาย ๆ ด้าน อาทิ
เช่น มีระบบอัลกอริทึมของยูทูบได้รวบรวมเพลงทั้งจากอัลบั้มจริง การร้องคัฟเวอร์ เวอร์ชันที่มีเนื้อ
เพลง รวมไปถึงเวอร์ชันรีมิกซ์ มีปัญญาประดิษฐ์ที่มากับแอปฯ จะแนะน าเพลงที่เหมาะกับผู้ใช้งาน 
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โดยค านวนจากทั้งช่วงเวลาและสถานที่ที่สัมพันธ์กับกิจกรรมของผู้ ใช้งาน มียูทูบชี้ว่าผู้ใช้งานไม่
จ าเป็นต้องเป็นกังวลเรื่องการสร้างเพลย์ลิสต์ เนื่องจากระบบได้จัดเตรียมไว้หลายพันรายการ มี
ผู้ใช้งานสามารถใช้ประโยชน์จากระบบค้นหาของกูเกิล โดยการพิมพ์เพียงชื่อเพลงก็สามารถใช้ค้นหา
เพลงได้ มีระบบอัลกอริทึมยังคอยประมวลผลเพ่ือหาวิดีโอที่ได้รับความนิยมในขณะนั้นมาอัปเดตทุก
วันศุกร์ และผู้ใช้งานสามารถสลับจากโหมดฟังเพลงไปเป็นโหมดวิดีโอได้ โดยแอปฯ จะประมวลผลให้
สามารถใช้งานต่อกันตามเวลาจริง (NOPPINIJ, 2019) 

ดังนั้นผู้วิจัยจึงมีความประสงค์ที่จะศึกษาถึงปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมตัดสินใจในการตัดสินใจ
สมัครใช้บริการยูทูปพรีเมี่ยมของประชากรในเขตจังหวัดขอนแก่นอันเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่เป็นเจ้าของ
กิจการประเภทให้บริการแบบรายเดือน อาทิเช่น เคเบิลท้องถิ่น ผู้ให้บริการสตีมมิ่ง เป็นต้น อีกทั้งช่วย
พัฒนาปรับปรุงสินค้าและบริการให้ตรงกับกลุ่มเป้าหมายมากข้ึน 
 

วัตถุประสงค์การวิจัย 

1. เพ่ือศึกษาถึงอิทธิพลของปัจจัยด้านอิทธิพลทางสังคมส่งผลต่อการตัดสินใจสมัครใช้บริการ
ยูทูปแบบพรีเมี่ยม 

2. เพ่ือศึกษาถึงความไว้วางใจส่งผลต่อการตัดสินใจสมัครใช้บริการยูทูปแบบพรีเมี่ยม 
3. เพ่ือศึกษาถึงการรับรู้ด้านความสนุกสนานส่งผลต่อการตัดสินใจสมัครใช้บริการยูทูป

แบบพรีเมี่ยม 
4. เพ่ือศึกษาการรับรู้ประโยชน์ในการใช้งานส่งผลต่อการตัดสินใจสมัครใช้บริการยูทูปแบบ 

พรีเมี่ยม 
5. เพ่ือศึกษาการรับรู้ความง่ายในการใช้งานส่งผลต่อการตัดสินใจสมัครใช้บริการยูทูปแบบ 

พรีเมี่ยม 
6. ปัจจัยด้านอิทธิพลทางสังคม ปัจจัยด้านความไว้วางใจ ปัจจัยด้านการรับรู้ความสนุกสนาน 

ปัจจัยด้านการรับรู้ประโยชน์ด้านการใช้งาน และปัจจัยด้านการรับรู้ความง่ายด้านการใช้งานสามารถ
ร่วมกันพยากรณ์ความตั้งใจซื้อได้ 
 
สมมติฐานงานวิจัย 

สมมติฐาน รายละเอียด 

H1 ปัจจัยด้านอิทธิพลทางสังคมมีความสัมพันธ์เชิงบวกต่อความตั้งใจซื้อ 
H2 ปัจจัยด้านความไว้วางใจมีความสัมพันธ์เชิงบวกต่อความตั้งใจซื้อ 

H3 ปัจจัยด้านการรับรู้ความสนุกสนานมีความสัมพันธ์เชิงบวกต่อความตั้งใจซื้อ 
 

https://www.appdisqus.com/author/noppinij
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สมมติฐาน รายละเอียด 

H4 ปัจจัยด้านการรับรู้ประโยชน์ด้านการใช้งานมีความสัมพันธ์เชิงบวกต่อ
ความตั้งใจซื้อ 

H5 ปัจจัยด้านการรับรู้ความง่ายด้านการใช้งานมีความสัมพันธ์เชิงบวกต่อความ
ตั้งใจซื้อ 

 
แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

การยอมรับเทคโนโลยี (Technology Acceptance Model: TAM) 
แบบจ าลองการยอมรับเทคโนโลยี (Theory of Acceptance Model: TAM) เป็นทฤษฎีที่ได้

พัฒนาขยายองค์ความรู้ มาจากทฤษฎีการกระท าด้วยเหตุผล (Theory of Reasoned Action: TRA) 
ของไอเซ่นและฟิชบายน์มีจุดประสงค์เพ่ือท านายการยอมรับและการใช้เทคโนโลยีในการท างาน 
(Davis, 1989) อธิบายว่าบุคคลหนึ่งจะมีการยอมรับเทคโนโลยีได้เกิดจากปัจจัย หลัก 2 ประการ 
ได้แก่ 1) การรับรู้ถึงประโยชน์ และ 2) การรับรู้ความง่ายในการใช้งาน เนื่องจากการรับรู้ประโยชน์
และการรับรู้ความง่ายในการใช้งานมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการยอมรับคอมพิวเตอร์ และมีความ
เชื่อมโยงกับทัศนคติต่อการใช้ คอมพิวเตอร์และการใช้งานคอมพิวเตอร์ และทัศนคติที่มีต่อการใช้งาน
เทคโนโลยีของบุคคลใดบุคคลหนึ่งมีอิทธิพลต่อความตั้งใจใช้เทคโนโลยีนั้น 

เมื่อพิจารณาทฤษฎีการกระท าด้วยเหตุผล (TRA) และแบบจ าลองการยอมรับเทคโนโลยี
(TAM) อย่างละเอียด จะพบว่าทฤษฎีทั้ง 2 มีความแตกต่างกันโดย TRA เน้นที่ความเชื่อโดยรวมและ
ศึกษาเก่ียวกับอิทธิพลจากการคล้อยตาม กลุ่มอ้างอิง ในขณะที่ TAM แยกการรับรู้ประโยชน์และการ
รับรู้ความง่ายในการใช้เทคโนโลยีออกจากกัน (Pikkarainen et al., 2004) อย่างไรก็ตาม แบบจ าลอง
การยอมรับเทคโนโลยีเป็นทฤษฎีที่ได้รับการยอมรับว่ามีประสิทธิภาพสูงสุดและยังเป็นหนึ่งในทฤษฎีที่
นิยมใช้ในการอธิบายพฤติกรรมการยอมรับเทคโนโลยีของบุคคลอย่างแพร่หลายโดยเฉพาะในระบบ 
สารสนเทศ และถูกประยุกต์ใช้ในหลากหลายสาขาวิชา เช่น คอมพิวเตอร์โปรแกรมประยุกต์
กระบวนการทางธุรกิจการสื่อสารและซอฟต์แวร์ระบบ เป็นต้น (Aggelidis & Chatzoglou, 2009) 

การรับรู้ประโยชน์ (Perceive Usefulness) 
การรับรู้ประโยชน์(Perceive Usefulness) หมายถึง การที่บุคคลรับรู้ว่าระบบสารสนเทศที่

น ามาใช้นั้น ก่อให้เกิดประโยชน์ และถ้าหากมีการใช้ระบบสารสนเทศที่มีการพัฒนาขึ้นใหม่จะท าให้การ
ท างานมีประสิทธิภาพดีขึ้น ซึ่งการรับรู้ประโยชน์มีอิทธิพลโดยตรงต่อความตั้งใจใช้ระบบสารสนเทศ 
(Agarwal and Prasad, 1999; Davis et al.,1989; Jackson et al., 1997; Venkatesh, 1999) 

Davis et al. (1989) อธิบายว่า การรับรู้ประโยชน์หมายถึง ระดับความเชื่อของบุคคลที่มี
โอกาสเป็นผู้ใช้งานระบบเทคโนโลยีว่าเทคโนโลยีดังกล่าวมีประโยชน์แก่ตนและมีแนวโน้มช่วยเพ่ิม
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ประสิทธิภาพในการท างานของตนได้ สอดคล้องกับผลงานวิจัยที่ผ่านมา โดยเพนเดอร์อธิบายว่า เป็น
ระดับความเชื่อของบุคคลหนึ่งจะได้รับประโยชน์ใดบ้างจากการแสดงพฤติกรรมหนึ่ง (Pender. 1996) 
หรือระดับความเชื่อของบุคคลหนึ่งว่าเมื่อกระท าพฤติกรรมหนึ่งแล้วจะท าให้ตนได้รับผลตอบแทนเชิง
บวกจากการกระท านั้น เช่น การใช้เทคโนโลยีหรือนวัตกรรมใหม่ที่สามารถช่วยเพ่ิม ประสิทธิภาพใน
การท างานหรือช่วยเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันให้แก่ผู้ใช้งานได้ 

ประโยชน์ที่บุคคลจะได้รับจากการแสดงพฤติกรรมมีแนวโน้มท าให้เกิดทั้งประโยชน์จาก
ภายในตัวบุคคล เช่น การเพ่ิมความตื่นตัวหรือการเพิ่มความกระตือรือร้น และประโยชน์จากภายนอก 
เช่น การได้รับผลรางวัลตอบแทน อย่างไรก็ตาม โดยปกติแล้วบุคคลหนึ่งมีแนวโน้มรับรู้ประโยชน์จาก
ภายนอกมากกว่าการรับรู้ประโยชน์จากภายใน (Pender et al. 2002) ส าหรับผู้ประกอบการที่มีการ
รับรู้ประโยชน์ของแอปพลิเคชันหรือนวัตกรรมมักมีความเชื่อว่าแอปพลิเคชันหรือนวัตกรรมนั้นมีส่วน
ในการช่วยเพ่ิมประสิทธิผล เพ่ิมศักยภาพ เพ่ิมประสิทธิภาพ และเพ่ิมผลก าไรให้แก่บริษัท  หน่วยงาน 
หรือองค์กรของตน (Hart et al., 2010) 

การรับรู้ความง่ายในการใช้งาน (Perceive Ease of Use) 
การรับรู้ความง่ายในการใช้งาน (Perceive Ease of Use) หมายถึง ระดับความเชื่อของผู้ใช้ที่

คาดหวังต่อ ระบบสารสนเทศที่มีการพัฒนาขึ้นและเป็นเป้าหมายจะใช้ ต้องมีความง่ายในการเรียนรู้ที่จะ
ใช้งานและไม่ต้องใช้ความ พยายามมาก (Davis, 1989) การรับรู้ความง่ายในการใช้งานมีอิทธิพลทางตรง
ต่อการใช้ระบบและมีอิทธิพลทางอ้อมต่อการใช้ระบบโดยส่งผ่านการรับรู้ประโยชน์ (Agarwal and Prasad, 
1999; Davis, Bagozzi and Warshaw, 1989; Jackson, Chow and Leitch, 1997; Venkatesh, 1999) 

ทัศนคติ หมายถึง ความโน้มเอียงภายในจิตใจของบุคคลหนึ่งที่แสดงออกมาทางความรู้สึก
ชอบหรือไม่ชอบ เป็น ตัวแปรทางจิตวิทยาชนิดหนึ่งที่ยากแก่การสังเกต เป็นความโน้มเอียงภายใน
จิตใจในการแสดงออกทางพฤติกรรมอย่างใดอย่างหนึ่ง เป็นเรื่ องของความชอบหรือไม่ชอบ ความ
ล าเอียง ความคิดเห็น ความรู้สึก และเชื่อมั่นต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่ง เช่น เชื้อ ชาติ ขนบธรรมเนียม ประเพณี 
หรือสถาบันต่าง ๆ เป็นต้น (Anastasia. 1976; Ajzen et al. 1975) สอดคล้องกับที่เธอสโตน 
(Thurstone, 1974) อธิบายว่า ทัศนคติเป็นผลรวมทั้งหมดเกี่ยวกับความรู้สึก ความกลัว หรือ
ความรู้สึกต่าง ๆ ที่บุคคลหนึ่งสามารถบอกความแตกต่างได้ว่าเห็นด้วย หรือไม่เห็นด้วย ชอบหรือไม่
ชอบ ทัศนคติมีลักษณะเป็นมโนทัศน์เชิง นามธรรมทั่วไปที่เกิดจากการสร้างขึ้น เป็นเครื่องมือที่แสดง
ให้เห็นถึงสิ่งที่บุคคลหนึ่งคิด พูด กระท า หรือเป็นเครื่องมือในการท านายพฤติกรรมที่อาจเกิดขึ้นใน
อนาคต (Henderson, Morris and Fitz-Gibbon, 1978) และจากงานวิจัยของ Davis et al. (1989) 
ได้ให้ค าจ ากัดความทัศนคติว่าเป็นความรู้สึกเชิงบวกหรือเชิงลบของบุคคลหนึ่งที่มีต่อการ แสดง
พฤติกรรมหนึ่ง เช่น การใช้ระบบ ซึ่งสอดคล้องกับที่ผู้วิจัยได้อธิบายก่อนหน้าว่าทัศนคติเป็นผลรวม
ทั้งหมดเกี่ยวกับ ความรู้สึก ความกลัว หรือความรู้สึกต่าง ๆ ที่บุคคลหนึ่งสามารถบอกความแตกต่าง
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ได้ว่าเห็นด้วย หรือไม่เห็นด้วย ชอบ หรือไม่ชอบ ดังนั้นความคิดของบุคคลหนึ่งที่มีต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่งหรือ
เทคโนโลยีหนึ่งเกิดได้เมื่อบุคคลหนึ่งมีการรับรู้ประโยชน์และการรับรู้ความง่ายในการใช้เทคโนโลยีโดย
หากบุคคลหนึ่งรับรู้ว่าเทคโนโลยีมีประโยชน์หรือใช้งานได้ง่ายย่อมท าให้บุคคลนั้นมีทัศนคติที่ดีต่อ
เทคโนโลยีและส่งผลให้เกิดความตั้งใจใช้เทคโนโลยีในล าดับต่อไป 

ศักรินทร์ ตันสุพงษ์ (2557) กล่าวว่า การรับรู้ถึงความง่ายในการใช้งาน (Perceived Ease of 
Use) คือระดับท่ีผู้ใช้เชื่อว่าเทคโนโลยีที่น ามาใช้ มีความง่ายในการใช้งาน สามารถใช้งานได้โดยไม่ต้อง
อาศัยความ พยายามมากนัก ซึ่งมีความสัมพันธ์โดยตรงกับการรับรู้ประโยชน์ในการใช้งานและทัศนคติ
ที่มีต่อการใช้งาน 

Amin et al. (2014) กล่าวว่า การรับรู้ประโยชน์ในการใช้งาน (Perceived Ease of Use) 
เป็นปัจจัยหนึ่งที่มีอิทธิพลต่อความพึงพอใจของผู้ใช้งานด้านของการรับรู้ว่าเทคโนโลยีช่วยให้การ
ท างานและการใช้ชีวิตสะดวกขึ้น 

อัครเดช ปิ่นสุข (2557) กล่าวว่า การรับรู้ความง่ายในการใช้งาน มีอิทธิพลต่อความพึงพอใจ
ของผู้ใช้งานในเรื่องของความรับรู้ความง่ายในการใช้งานเทคโนโลยี เนื่องจากไม่ต้องอาศัยความรู้
ความสามารถในการใช้งานมากนักรวมถึงไม่ต้องใช้ความ พยายามในการใช้งานมากเกินไป 

ความตั้งใจใช้ (Intention to Use) หมายถึง การแสดงออกตามทัศนคติของบุคคลหนึ่งหรือ
ตามความเชื่อท่ีบุคคลหนึ่งมีต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่ง เป็น การแสดงออกที่มีความสัมพันธ์กับองค์ประกอบด้าน
การกระท า (Behavior) ทั้งนี้เมื่อบุคคลหนึ่งมีความเชื่อต่อสิ่งใดบุคคล นั้นจะแสดงอาการหรือท่าทางที่
มีความสัมพันธ์กับความเชื่อของตน (ถวิล ธาราโภชน์. 2526: 64-65) นอกจากนี้ความตั้งใจ ยังเป็น
ความส านึกคิดของบุคคลหนึ่งที่มีความจดจ่อกับสิ่งหนึ่งเหนือสิ่งอ่ืน ๆ (กนกวรรณ เวทศิลป์ , 1995) 
เป็นการตัดสินใจ ของบุคคลนั้นที่จะเลือกหรือกระท าพฤติกรรมหนึ่งโดยมีทิศทางของจิตใจที่แน่วแน่ 
และมีจุดหมายต่อสิ่งที่ตนปรารถนา (ศรัญญา คณิต-ประเสริฐ, 2000) และมีความพยายามทุ่มเทแน่ว
แน่ที่จะกระท าพฤติกรรมตามที่ตั้งเป้าไว้ ความตั้งใจเป็นตัวบ่งชี้ว่าบุคคลหนึ่งได้มีการวางแผนที่จะ
ปฏิบัติติหรือแสดงพฤติกรรมหนึ่งมากหรือน้อยเท่าใด และ บ่งชี้ว่าบุคคลหนึ่งมีความมุ่งมั่น มีความ
พยายาม มีความทุ่มเทที่จะแสดงพฤติกรรมหนึ่งดังที่ได้ตั้งเป้าหมายไว้มากหรือน้อย เท่าใด หากบุคคล
หนึ่งมีความมุ่งม่ันที่จะแสดงพฤติกรรมสูงบุคคลนั้นย่อมมีแนวโน้มที่จะแสดงพฤติกรรมดังที่ตั้งเป้าไว้สูง 
เช่นกัน ทั้งนี้ความตั้งใจที่จะแสดงพฤติกรรมนี้จะคงอยู่จนถึงโอกาสและเวลาเหมาะสมที่บุคคลหนึ่ง
พร้อมจะแสดงพฤติกรรม ที่มีความเชื่อมโยงกับความตั้งใจที่ตนได้ตั้งเป้าไว้ก่อนหน้า ไอเซ่น  และ 
ฟิชบายน์ (1980) อธิบายว่า ความตั้งใจจะสามารถท าให้เกิดการกระท าพฤติกรรมได้ก็ต่อเมื่อบุคคล 
หนึ่งได้มีการพิจารณาไตร่ตรองอย่างรอบคอบถึงผลที่จะเกิดขึ้นจากการกระท าหรือไม่กระท า
พฤติกรรมเสียก่อน เมื่อเดวิสได้ พัฒนาแบบจ าลองการยอมรับเทคโนโลยีขึ้น Davis et al. (1989) 
อธิบายความตั้งใจใช้เทคโนโลยีว่า ความตั้งใจใช้เทคโนโลยีของบุคคลเป็นอิทธิพลจากทัศนคติของ
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บุคคลหนึ่งที่มีต่อการใช้งานเทคโนโลยีนั้น ซึ่งสอดคล้องกับที่ผู้วิจัยได้ อธิบายก่อนหน้าดังที่กล่าวว่า
ความตั้งใจเป็นการแสดงออกตามทัศนคติของบุคคลหนึ่งที่มีต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่ง (ถวิล ธาราโภชน์ , 2526: 
64-65) 

อิทธิพลของสังคม (Social Influence) 
อิทธิพลทางสังคม (Social influence) คือ สิ่งที่มีอิทธิพลที่ท าให้ผู้ใช้งานถูกชักจูงจากปัจจัย

ภายนอกให้ เปลี่ยนแปลงทัศนคติ เช่น สิ่งแวดล้อม ลักษณะเฉพาะ บุคคล การกระท าโดยคนหนึ่งหรือ
หลายคนเพ่ือที่จะ เปลี่ยนแปลงพฤติกรรม ความคิด หรือความรู้สึกของคนอ่ืน (Ajzen and Fishbein, 
1975; Venkatesh et al., 2003) Malhotra and Galletta (1999) ได้น าแบบจ าลอง การยอมรับ
เทคโนโลยีโดยเพ่ิมปัจจัยทางจิตวิทยาคือ อิทธิพลทางสังคมเข้าไปในแบบจ าลอง พบว่า อิทธิพล ทาง
สังคมอาจส่งผลกระทบทางตรงกับความตั้งใจในการ น าเทคโนโลยีมาใช้ หรืออาจส่งผลทางอ้อมต่อ
ทัศนคติ ในการน าเทคโนโลยีไปใช้ จากการศึกษาของ Kelman (1958) พบว่า อิทธิพลทางสังคมเป็น
ปัจจัยภายนอก ที่สามารถเปลี่ยนแปลงทัศนคติ ทั้งนี้อาจเกิดขึ้นได้ หลายระดับซึ่งแต่ละระดับจะ
เกี่ยวข้องกับกระบวนการ ที่แตกต่างกันในการชักจูงให้คล้อยตาม กระบวนการที่ เกี่ยวข้องกับอิทธิพล
ทางสังคมที่ส่งผลกระทบกับพฤติกรรมของผู้ใช้มี 2 ระดับ คือ 1) การตอบสนองเมื่อผู้ใช้ยอมรับ 
พฤติกรรมการโน้มน้าวให้คล้อยตามเพราะความคาดหวัง ที่ได้รับรางวัลหรือไม่ถูกลงโทษ 2) การแสดง
ตัวเมื่อผู้ใช้ 

วิไลวรรณ ศรีสงคราม และคณะ (2549) ได้ให้ความหมายและแบ่งรูปแบบของอิทธิพลทาง
สังคมไว้ดังนี้ อิทธิพลทางสังคม (Social Influence) หมายถึง การที่พฤติกรรมจของบุคลหนึ่งๆ มี
อิทธิพลต่อบุคคลอ่ืน โดยมีทั้งอิทธิพลต่อความคิด ความเชื่อ และความรู้สึกต่าง  ๆ แบ่งได้ 3 รูปแบบ
ดังนี้ 

รูปแบบที่ 1 การบังคับ (Sanction) เพ่ือให้คนท าหน้าที่หรือพฤติกรรมตามที่สังคม
ก าหนดการบังคับมีทั้งการลงโทษการให้รางวัลตัวอย่างเช่นเมื่อลูกท าตัวดีแม่ก็จะชมเชยแต่ถ้าหากลูกไม่
ท าตามที่แม่ต้องการแม่ก็จะท าท่าไม่สนใจเฉยเมยหรือบางคนใช้วิธีต าหนิทั้งหมดนี้ถือได้ว่าแม่มีอิทธิพล
ท าให้ลูกปฏิบัติตาม 

รูปแบบที่ 2 บรรทัดฐาน (Norm) ขนบธรรมเนียมจารีตประเพณีและกฎหมายบุคคลเมื่อ
อยู่ในสังคมจ าเป็นต้องพยายามประพฤติปฏิบัติตนเพ่ือให้สังคมยอมรับเช่นการที่บุคคลปฏิบัติตนไม่ผิด
กฎหมายก็ย่อมไม่มีปัญหากับต ารวจและไม่ได้รับการต าหนิจากคนรอบข้างนอกจากนี้การที่บุคคลแสดง
พฤติกรรมตามหลักมารยาทสังคมตามจารีตประเพณี ฯลฯ ก็เป็นส่วนหนึ่งของอิทธิพลทางสังคม 

รูปแบบที่ 3 การชี้น าคุณค่า (Value Orientation) การที่คนยอมรับและปฏิบัติสิ่งใดด้วย
ความเต็มใจส่วนหนึ่งเกิดเพราะความเต็มใจเพราะเห็นคุณค่าของสิ่งนั้นโดยสิ่งเร้าทางสังคมจะมีอิทธิพล
ทั้งทางตรงหรือทางอ้อมที่มีต่อพฤติกรรมของบุคคลในสังคมท าให้เกิดการท าตามหรือเลียนแบบ 
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ศักรินทร์ ตันสุพงษ์ (2557) กล่าวว่า การรับรู้ถึงความง่ายในการใช้งาน (Perceived Ease of 
Use) คือระดับท่ีผู้ใช้เชื่อว่าเทคโนโลยีที่น ามาใช้ มีความง่ายในการใช้งาน สามารถใช้งานได้โดยไม่ต้อง
อาศัยความ พยายามมากนัก ซึ่งมีความสัมพันธ์โดยตรงกับการรับรู้ประโยชน์ในการใช้งานและทัศนคติ
ที่มีต่อการใช้งาน 

Amin et al. (2014) กล่าวว่า การรับรู้ประโยชน์ในการใช้งาน (Perceived Ease of Use) 
เป็นปัจจัยหนึ่งที่มีอิทธิพลต่อความพึงพอใจของผู้ใช้งานด้านของการรับรู้ว่าเทคโนโลยีช่วยให้การ
ท างานและการใช้ชีวิตสะดวกขึ้น 

อัครเดช ปิ่นสุข (2557) กล่าวว่า การรับรู้ความง่ายในการใช้งาน มีอิทธิพลต่อความพึงพอใจ
ของผู้ใช้งานในเรื่องของความรับรู้ความง่ายในการใช้งานเทคโนโลยี เนื่องจากไม่ต้องอาศัยความรู้
ความสามารถในการใช้งานมากนักรวมถึงไม่ต้องใช้ความ พยายามในการใช้งานมากเกินไป 

ความไว้วางใจ (Trust) 
Berry and Parazuraman (1991) กล่าวว่า ความไว้วางใจ (Trust) คือ ตัวชี้วัดผลของ

ผลิตภัณฑ์ที่ไม่สามารถจับต้องได้ ที่บ่งบอกถึงความเก่ียวข้องของลูกค้าท่ีมีต่อองค์กรธุรกิจการบริการ  
Morgan and Hunt (1994) กล่าวว่า ความไว้วางใจ มีความส าคัญอย่างมากในการก าหนด

ลักษณะข้อผูกมัดเพ่ือแสดงถึงความเกี่ยวข้องระหว่างลูกค้าและองค์กร และ ความไว้วางใจ คือ การที่
มีคนจ านวนหนึ่งเกิดความเชื่อมั่น โดยเป็นผู้ที่มีส่วนร่วมในการแลกเปลี่ยนความเชื่อถือ  (Reliability) 
และความซื่อสัตย์จริงใจ ( Integrity) โดยมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดและขนานกับกรอบแนวคิดทาง
การตลาดที่ศกึษาเรื่องบุคลิกภาพและจิตวิทยา 

Crotts and Turner (1999) ให้นิยามถึงความไว้วางใจ ส่วนใหญ่มักเกี่ยวข้องกับความ
ไว้วางใจ ที่มีต่อกันว่า แต่ละฝ่ายจะกระท าการหรือแสดงพฤติกรรมในลักษณะที่ส่งผลประโยชน์สูงสุด
แก่อีกฝ่าย หนึ่ง ซึ่งรูปแบบหรือระดับความไว้วางใจนี้สามารถแบ่งออกได้เป็น 5 ระดับ ดังนี้  

ระดับที่ 1 ความไว้วางใจแบบไร้เหตุผล (Blind Trust) คือ ความไว้วางใจที่เกิดขึ้นจาก
การ มี ข้อมูลความรู้ไม่เพียงพอ จึงใช้หลักการที่ไร้เหตุผลมาก าหนดความไว้วางใจที่มีต่ออีกฝ่ายหนึ่ง  

ระดับที่ 2 ความไว้วางใจแบบมีแผน (Calculative Trust) คือ ความไว้วางใจที่ใช้
หลักการ ด้านค่าใช้จ่าย หรือผลประโยชน์ ในทางฉ้อฉลหรือในทางมิชอบมาตัดสินใจเพ่ือด าเนิน
ความสัมพันธ์ต่อไป 

ระดับท่ี 3 ความไว้วางใจที่สามารถพิสูจน์ได้ (Verifiable Trust) คือ ความไว้วางใจที่ฝ่าย
หนึ่ง สามารถจะท าการตรวจสอบการกระท าอีกฝ่ายหนึ่ง ได้ตามความสามารถว่า มีความเหมาะสม
และ สมควรแก่การให้ความไว้วางใจหรือไม่  

ระดับท่ี 4 ความไว้วางใจที่ได้รับมอบจากอีกฝ่ายหนึ่ง (Earned Trust) คือ ความไว้วางใจ
ที่ เกิดข้ึนจากประสบการณ์ท่ีฝ่ายหนึ่งได้รับมาจากการกระท าของอีกฝ่ายหนึ่ง  
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ระดับที่ 5 ความไว้วางใจซึ่งกันและกัน (Reciprocal Trust) คือ ความไว้วางใจที่ทั้งสอง
ฝ่ายมี ให้ต่อกัน (Mutual trust) นั้นหมายถึง ฝ่ายหนึ่งให้ความไว้วางใจอีกฝ่ายหนึ่ง เพราะฝ่ายนั้นให้
ความไว้ วางในตัวเขานั่นเอง 

Kim (2008) อธิบายว่า ความไว้วางใจ (Trust) จะถูกเชื่อมโยงเข้ากับความตั้งใจซื้อ (Purchase 
Intention) กล่าวคือ หากผู้บริโภคเกิดความไว้วางใจ และความเชื่อมั่นต่อผู้ขายสินค้าหรือ บริการ
ออนไลน์ในระดับสูง จะส่งผลให้ผู้บริโภคเกิดความตั้งใจซื้อสินค้า หรือบริการผ่านช่องทาง ออนไลน์ที่
สูงขึ้นตามไปด้วย 

จากแนวคิดของนักวิชาการหลากหลายท่านอาจกล่าวได้ว่า ความไว้วางใจ หมายถึง การที่
ผู้ให้บริการเก็บข้อมูลของลูกค้าที่เข้าใช้บริการไว้เป็นความลับ และยังคงรักษาสิทธิประโยชน์ของลูกค้า
ที่ควรจะได้รับไว้ได้ 

การรับรู้ด้านความสนุกสนาน (Perceived Enjoyment) 
Davis, Bagozzi and Warshaw (1992) กล่าวว่า การรับรู้ด้านความสนุกสนาน คือ การที่

ผู้ใช้เชื่อว่ากิจกรรมใน การใช้เทคโนโลยีจะได้รับความสนุกสนาน นอกเหนือจากความคาดหวังในผล
ของสมรรถนะ  

Natarajan et al. (2017) กล่าวว่า การรับรู้ด้านความสนุกสนาน คือ การที่ผู้ใช้แอปพลิเคชัน
รับรู้ว่าการเรียน ภาษาผ่านแอปพลิเคชันออนไลน์สามารถสร้ างความสนุก ความน่าสนใจ และ
ประสบการณ์ท่ีน่าพอใจจากการเรียน ภาษาของผู้เรียนผ่านแอปพลิเคชันออนไลน์ได้) 
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กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 
วิธีการวิจัย  

วิธีการสุ่มตัวอย่าง 
การเลือกสุ่มตัวอย่างใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบโดยใช้ความสะดวก (Convenience Sampling) 

โดยน าเสนอแบบสอบถามผ่านแบบฟอร์มสื่อออนไลน์ที่ได้จัดเตรียมไว้ในรูปแบบ QR CODE ส าหรับ
สแกนเพ่ือท าแบบสอบถามแล้วน า QR CODE ไปยังสถานที่ต่าง ๆ โดยผู้ศึกษาได้กระจายสถานที่เก็บ
ข้อมลูออกเป็นทั่วเขตอ าเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ได้แก่ ริมบึงแก่นนคร ริมบึงหนองโคตร ตลาดต้นตาล 
ลานหน้าห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล และโรงอาหารคอมเพล็กมหาวิทยาลัยขอนแก่น 

วิธีการเก็บข้อมูล 
เครื่องมือที่ ใช้ เป็นแบบสอบถาม (Questionnaires) ที่ได้จากการศึกษาวรรณกรรมที่

เกี่ยวขอ้งกับปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกผู้ใช้แอปพลิเคชันวิดีโอสตีมมิ่ง 

อิทธิพลทางสังคม 
 (Social Influence) 

ความตั้งใจซื้อ 
 (Behavioral Intention) 

ความไว้วางใจ 
(Trust) 

การรับรู้ด้านความสนุกสนาน 
(Perceived Enjoyment) 

การรับรู้ประโยชน์ด้านการใช้งาน 
(Perceived Usefulness) 

การรับรู้ความง่ายด้านการใช้งาน 
(Perceived Ease of Use) 
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วิธีการสุ่มตัวอย่าง 
การเลือกสุ่มตัวอย่างใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบโดยใช้ความสะดวก ( Convenience 

Sampling) โดยน าเสนอแบบสอบถามผ่านแบบฟอร์มสื่อออนไลน์ที่ได้จัดเตรียมไว้ในรูปแบบ QR 
CODE ส าหรับสแกนเพ่ือท าแบบสอบถามแล้วน าQR CODE ไปยังสถานที่ต่าง ๆ โดยผู้ศึกษาได้
กระจายสถานที่เก็บข้อมูลออกเป็นทั่วเขตอ าเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น อันได้แก่  ริมบึงแก่นนคร ริม
บึงหนองโคตร ตลาดต้นตาล ลานหน้าห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล และโรงอาหารคอมเพล็กมหาวิทยาลัย
ขอนแก่น 

วิธีการเก็บข้อมูล 
เครื่องมือที่ ใช้ เป็นแบบสอบถาม (Questionnaires) ที่ได้จากการศึกษาวรรณกรรมที่

เกี่ยวข้องกับปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจสมัครใช้บริการยูทูปพรีเมี่ยมแบ่งออกเป็น 8 ส่วน มี
รายละเอียดดังนี้ 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลด้านปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถามประกอบด้วย เพศ อายุ อาชีพ 
การศึกษา และรายได้ ส่วนที่ 2 อิทธิพลทางสังคม (Social Influence) ส่วนที่ 3 ความไว้วางใจ (Trust) 
ส่วนที ่4 การรับรู้ด้านความสนุกสนาน (Perceived Enjoyment) ส่วนที่ 5 การรับรู้ประใยชน์ด้านการใช้
งาน (Perceived Usefulness) ส่วนที่ 6 การรับรู้ความง่ายด้านการใช้งาน (Perceived Ease of Use) 
ส่วนที ่7 ความตั้งใจซื้อ (Behavioral Intention) 

โดยแบบสอบถามมีลักษณะเป็นแบบสอบถามมีลักษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 
(Rating Scale) 5 ระดับ ตามวิธีของ (Likert Method) โดยมีการค านวณดังนี้ 

ค่าพิสัย =  

=  

= 0.08 
              ค่าเฉลี่ยเลขคณิต  ระดับการประเมิน 
              4.21-5.00  พอใจมากที่สุด 
            3.41-4.20  พอใจมาก 
            2.61-3.40  พอใจปานกลาง 
            1.81-2.60  พอใจน้อย 

1.00-1.80  พอใจน้อยที่สุด 
การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้ 
การเก็บรวบรวมข้อมูลในการศึกษาครั้งนี้ผู้วิจัยด าเนินการเก็บรวบรวมโดยใช้ข้อมูลปฐมภูมิ

ทั้งหมด ซึ่งได้มาจากการเก็บรวบรวมข้อมูลจากการแจกแบบสอบถามผ่านสื่อสังคมออนไลน์โดย
การศึกษานี้จะใช้แบบสอบถามออนไลน์ที่กรอกด้วยตนเอง (Self–Administered Online Survey 
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Questionnaire) และผู้วิจัยเลือกใช้โปรแกรมส าเร็จรูปในการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ และเลือกใช้ใน
การหาความสัมพันธ์ของตัวแปร เพ่ือพิสูจน์สมมติฐานงานวิจัย 
 
ผลการวิจัย 

ปัจจัยด้านอิทธิพลทางสังคม 
ผลการวิเคราะห์ปัจจัยด้านอิทธิพลทางสังคม สามารถสรุปผลได้ดังตารางท่ี 2 

ตารางท่ี 3 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ปัจจัยด้านอิทธิพลทางสังคม  
อิทธิพลทางสังคม 

 

SD ระดับความคิดเห็น 

ท่านคิดว่า การที่ผู้คนส่วนใหญ่หันมาสมัครใช้บริการยูทูปพรีเมีย่ม
ส่งผลต่อความตั้งใจที่จะใช้บริการยูทูปพรีเมี่ยมของท่าน 

3.86 0.50 มาก 

ท่านคิดว่า กลุ่มเพื่อนมีอิทธิพลต่อความตั้งใจท่ีจะสมัครใช้บริการ 
ยูทูปพรีเมี่ยม 

3.89 0.49 มาก 

ท่านคิดว่าครอบครัวหรือญาติมีอิทธิพลต่อความตั้งใจที่จะสมัครใช้
บริการยูทูปพรเีมี่ยม 

3.92 0.51 มาก 

รวม 3.89 0.46 มาก 

 
จากตารางที่ 3 พบว่า ระดับความคิดเห็นต่อปัจจัยด้านอิทธิพลทางสังคมโดยรวมอยู่ในระดับ

มาก ( =3.89, SD=0.46) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ ท่านคิดว่า

ครอบครัวหรือญาติมีอิทธิพลต่อความตั้งใจที่จะสมัครใช้บริการยูทูปพรีเมี่ยม ( =3.92, SD=0.51) 

รองลงมาคือท่านคิดว่า กลุ่มเพ่ือนมีอิทธิพลต่อความตั้งใจที่จะสมัครใช้บริการยูทูปพรีเมี่ยม ( =3.89, 
SD=0.49) และท่านคิดว่า การที่ผู้คนส่วนใหญ่หันมาสมัครใช้บริการยูทูปพรีเมี่ยมส่งผลต่อความตั้งใจ

ที่จะใช้บริการยูทูปพรีเมี่ยมของท่าน ( =3.86, SD=0.50) 
 

ปัจจัยด้านความไว้วางใจ 

ตารางท่ี 4 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ปัจจัยด้านความไว้วางใจ  
ความไว้วางใจ 

 

SD ระดับความคิดเห็น 

ฉันคิดว่าผู้ให้บริการยูทูปมีความนา่เชื่อถือ 4.18 .73 มาก 
ฉันเช่ือว่าผู้ให้บริการมีการรักษาขอ้สัญญาและมีความรับผดิชอบใน
ด้านการให้บริการตามข้อตกลงท่ีให้ไว ้

4.23 .71 มากที่สุด 

ฉันเช่ือว่าผู้ให้บริการยังคงค านึงถึงผลประโยชน์ที่ดีท่ีสุดของฉัน  4.06 .85 มาก 
รวม 4.16 .66 มาก 
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จากตารางที่ 4 พบว่า ระดับความคิดเห็นต่อปัจจัยด้านความไว้วางใจโดยรวมอยู่ในระดับมาก 

( =4.16, SD=0.66) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ฉันเชื่อว่าผู้ให้บริการมี

การรักษาข้อสัญญาและมีความรับผิดชอบในด้านการให้บริการตามข้อตกลงที่ให้ไว้ ( =4.23, 

SD=0.71) รองลงมาคือ ฉันคิดว่าผู้ให้บริการยูทูปมีความน่าเชื่อถือ ( =4.18, SD=0.73) ส่วนข้อที่มี

ค่าเฉลี่ยต่ าที่สุดคือ ฉันเชื่อว่าผู้ให้บริการยังคงค านึงถึงผลประโยชน์ที่ดีที่สุดของฉัน ( =4.06, 
SD=0.85) 
 

ปัจจัยด้านการรับรู้ความสนุกสนาน 
ตารางท่ี 5 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ปัจจัยด้านการรับรู้ความสนุกสนาน  

ปัจจัยด้านการรับรู้ความสนุกสนาน 
 

SD ระดับความคิดเห็น 

ฉันคิดว่าการสมัครใช้บริการยูทูปพรีเมี่ยมนั้นสนุกดี 4.24 0.62 มากที่สุด 
ฉันคิดว่าการสมัครใช้บริการยูทูปพรีเมี่ยมนั้นน่าสนใจ 4.24 0.57 มากที่สุด 
ฉันคิดว่าการสมัครใช้บริการยูทูปพรีเมี่ยมนั้นน่าตื่นเต้น 4.27 0.59 มากที่สุด 

รวม 4.25 0.51 มากที่สุด 

 
จากตารางท่ี 5 พบว่า ระดับความคิดเห็นต่อปัจจัยด้านการรับรู้ความสนุกสนานโดยรวมอยู่ใน

ระดับมากท่ีสุด ( =4.25, SD=0.51) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ฉันคิด

ว่าการสมัครใช้บริการยูทูปพรีเมี่ยมนั้นน่าตื่นเต้น ( =4.27, SD=0.59) รองลงมาคือ ฉันคิดว่าการ

สมัครใช้บริการยูทูปพรีเมี่ยมนั้นสนุกดี ( =4.24, SD=0.62) และฉันคิดว่าการสมัครใช้บริการยูทูปพรี

เมี่ยมนั้นน่าสนใจ ( =4.24, SD=0.57) 
 

ปัจจัยด้านการรับรู้ประโยชน์ด้านการใช้งาน 

ตารางท่ี 6 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ปัจจัยด้านการรับรู้ประโยชน์ด้านการใช้งาน  
การรับรู้ประโยชน์ด้านการใช้งาน 

 

SD ระดับความคิดเห็น 
สามารถรับชมได้ทุกเวลา 4.35 0.74 มากที่สุด 
เปิดโอกาสในการเข้าถึงคอนเทนตต์่าง ๆ ได้มากข้ึน 4.42 0.77 มากที่สุด 
การสมคัรใช้บริการยูทูปพรีเมี่ยมนัน้ช่วยให้ท่านสามารถเลือกชม
วิดีโอได้อยา่งมีประสิทธิภาพ 

4.32 0.81 มากที่สุด 

เพิ่มอรรถรสในการรับชมมากขึ้น เนื่องจากไม่มีโฆษณามากวน 4.45 0.78 มากที่สุด 

รวม 4.38 0.67 มากที่สุด 
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จากตารางที่ 6 พบว่า ระดับความคิดเห็นต่อปัจจัยด้านการรับรู้ประโยชน์ด้านการใช้งาน

โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ( =4.38, SD=0.67) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ย

สูงสุด คือ เพ่ิมอรรถรสในการรับชมมากขึ้น เนื่องจากไม่มีโฆษณามากวน ( =4.45, SD=0.78) 

รองลงมาคือ เปิดโอกาสในการเข้าถึงคอนเทนต์ต่าง ๆ ได้มากขึ้น ( =4.42, SD=0.77) ส่วนข้อที่มี
ค่าเฉลี่ยต่ าที่สุด คือ การสมัครใช้บริการยูทูปพรีเมี่ยมนั้นช่วยให้ท่านสามารถเลือกชมวิดีโอได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ ( =4.32, SD=0.81) 
 

ปัจจัยด้านการรับรู้ความง่ายด้านการใช้งาน 

ตารางท่ี 7 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ปัจจัยด้านการรับรู้ความง่ายด้านการใช้งาน 
การรับรู้ความง่ายด้านการใช้งาน 

 

SD ระดับความคิดเห็น 

การสมคัรใช้บริการยูทูปพรีเมี่ยมนัน้ท าให้ท่านสืบค้นรายการที่ท่าน
สนใจได้ง่ายขึ้น เนื่องจากลดการถกูจ ากัดสิทธิเข้าชม 

4.70 0.85 มากที่สุด 

การสมคัรใช้บริการยูทูปพรีเมี่ยมนัน้ท าให้ท่านสามารถดาวน์โหลด
วิดีโอไว้เพื่อกลบัมาดูวดิีโอซ้ าได้เสมอ 

4.69 0.90 มากที่สุด 

ท่านสามารถใช้บริการยูทูปพรเีมี่ยมได้หลายช่องทาง 4.71 0.86 มากที่สุด 

รวม 4.70 0.81 มากที่สุด 

 
จากตารางที่ 7 พบว่า ระดับความคิดเห็นต่อปัจจัยด้านการรับรู้ ความง่ายด้านการใช้งาน

โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ( =4.70, SD=0.81) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ย

สูงสุด คือ ท่านสามารถใช้บริการยูทูปพรีเมี่ยมได้หลายช่องทาง ( =4.71, SD=0.86) รองลงมาคือ 
การสมัครใช้บริการยูทูปพรีเมี่ยมนั้นท าให้ท่านสืบค้นรายการที่ท่านสนใจได้ง่ายขึ้น เนื่องจากลดการถูก

จ ากัดสิทธิเข้าชม ( =4.70, SD=0.85) ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ าที่สุด คือ การสมัครใช้บริการยูทูปพรี

เมี่ยมนั้นท าให้ท่านสามารถดาวน์โหลดวิดีโอไว้เพ่ือกลับมาดูวิดีโอซ้ าได้เสมอ ( =4.69, SD=0.90) 
 

ความตั้งใจซื้อ 

ตารางท่ี 8 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ความตั้งใจซื้อ 
การรับรู้ความง่ายด้านการใช้งาน 

 

SD ระดับความคิดเห็น 

ฉันวางแผนที่จะสมัครใช้บริการยูทูปพรีเมี่ยมในอนาคตอัน
ใกล้ 

3.86 0.34 มาก 

ฉันตั้งใจที่จะสมัครใช้บริการยูทูปพรีเมี่ยมบ่อยครั้ง 3.92 0.35 มาก 
โดยรวมแล้วตั้งใจที่จะสมัครใช้บริการยูทูปพรีเมี่ยม 3.88 0.32 มาก 

รวม 3.89 0.28 มาก 
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จากตารางที่ 8 พบว่า ระดับความคิดเห็นต่อความตั้งใจซื้อโดยรวมอยู่ในระดับมาก ( =3.89, 
SD=0.28) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ฉันตั้งใจที่จะสมัครใช้บริการ 

ยูทูปพรีเมี่ยมบ่อยครั้ง ( =3.92, SD=0.35) รองลงมาคือ โดยรวมแล้วตั้งใจที่จะสมัครใช้บริการยู

ทูปพรีเมี่ยม ( =3.88, SD=0.32) ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ าที่สุด คือ ฉันวางแผนที่จะสมัครใช้บริการยู

ทูปพรีเมี่ยมในอนาคตอันใกล้ ( =3.86, SD=0.34) 
 
ตารางท่ี 9 สรุปผลการทดสอบสมมติฐานการวิจัยและค าถามการวิจัย  

ข้อสมมติฐาน สมมติฐานการวิจัย 
ผลการ
ทดสอบ 

H1 ปัจจัยด้านอิทธิพลทางสังคมมีความสัมพันธ์เชิงบวกต่อความตั้งใจซื้อ ยอมรับ 
H2 ปัจจัยด้านความไว้วางใจมีความสมัพันธ์เชิงบวกต่อความตั้งใจซื้อ ยอมรับ 
H3 ปัจจัยด้านการรับรู้ความสนุกสนานมีความสมัพันธ์เชิงบวกต่อความตั้งใจซื้อ ยอมรับ 
H4 ปัจจัยด้านการรับรู้ประโยชน์ด้านการใช้งานมีความสมัพันธ์เชิงบวกต่อความ

ตั้งใจซื้อ 
ยอมรับ 

H5 ปัจจัยด้านการรับรู้ความง่ายด้านการใช้งานมีความสมัพันธ์เชิงบวกต่อความ
ตั้งใจซื้อ 

ยอมรับ 

 
อภิปรายผล 

ผู้วิจัยจะน าเสนอการอภิปรายผลการผลการวิจัยตามวัตถุประสงค์ของการวิจัยและลักษณะ 
ความสัมพันธ์ของตัวแปร ซึ่งสามารถอธิบายได้ ดังนี้  

ปัจจัยด้านอิทธิพลทางสังคมมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับความตั้งใจซื้อ 
งานวิจัยนี้พบว่า ปัจจัยด้านอิทธิพลทางสังคมมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับความตั้งใจซื้อ

สอดคล้องกับ กรณษา แสนละเอียด พีรภาว์ ทวีสุข และ ศรีไพร ศักดิ์รุ่งพงศากุล (2560) ที่กล่าวว่า มี
ผลต่อแนวโน้มความตั้งใจ ในการใช้บริการซื้อสินค้าผ่านช่องทางออนไลน์ของกลุ่มเบบี้บู มเมอร์ใน
กรุงเทพมหานคร Fard and Marvi (2019) ที่ได้ศึกษา การตลาดแบบปากต่อปาก (WOM) และความ
ตั้งใจซื้อของผู้ใช้แอปพลิเคชันมือถือ (Viral marketing and purchase intentions of mobile 
applications users) ผลการศึกษาพบว่า อิทธิพลทางสังคมส่งผลเชิงบวกต่อการยอมรับและส่งผลต่อ
ความตั้งใจใช้แอปพลิเคชันบนมือถือในการซื้อสินค้าผ่านสื่อ Social Media  

จากผลการวิจัย ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจสมัครใช้บริการยูทูปพรีเมี่ยม พบว่า ปัจจัยด้าน
อิทธิพลทางสังคมมีความสัมพันธ์เชิงบวกต่อการตัดสินใจสมัครใช้บริการยูทูปพรีเมี่ยม ที่ระดับ
นัยส าคัญทางสถิติ .01 
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ปัจจัยด้านความไว้วางใจมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับความตั้งใจซื้อ 
งานวิจัยนี้พบว่า ปัจจัยด้านความไว้วางใจมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับความตั้งใจซื้อสอดคล้อง

กับ พิศุทธิ์ อุปถัมภ์ (2557) ที่กล่าวว่า ความไว้วางใจต่อบริษัทหรือผู้ประกอบการที่ท าธุรกิจผ่านสื่อ
สังคม ออนไลน์ส่งผลต่อความตั้งใจซื้อสินค้าผ่านสื่อสังคมออนไลน์ของผู้บริโภค รัศมิ์ลภัส วรเดชธนัน
กุล (2558) ที่กล่าวว่า ความไว้วางใจส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อแพคเก็จทัวร์ทางเว็บไซต์ท่องเที่ยว 
Ponte, Carvajal-Trujillo and Escobar-Rodríguez (2015) ที่กล่าวว่า อิทธิพลของความ ไว้วางใจ
และคุณค่าต่อการรับรู้ต่อความตั้งใจซื้อการเดินทางท่องเที่ยวผ่านออนไลน์ ณัฐกฤษณ์ รัตนเหม 
(2561) กล่าวว่า ความน่าไว้วางใจของธุรกิจเฟอร์นิเจอร์ส่งผลต่อความตั้งใจซื้อสินค้าผ่านระบบ
พาณิชย์ อิเล็กทรอนิกส์ Pipitwanichakarn and Wongtada (2019) กล่าวว่า อิทธิพลของความ 
ไว้วางใจและคุณค่าต่อการรับรู้ต่อความตั้งใจซื้อการเดินทางท่องเที่ยวผ่านออนไลน์ 

จากผลการวิจัย ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจสมัครใช้บริการยูทูปพรีเมี่ยม พบว่า ปัจจัยด้าน
ความไว้วางใจมีความสัมพันธ์เชิงบวกในระดับค่อนข้างสูงต่อการตัดสินใจสมัครใช้บริการยูทูปพรีเมี่ยม 
ที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติ .01 

ปัจจัยด้านการรับรู้ความสนุกสนานมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับความตั้งใจซื้อ 
งานวิจัยนี้พบว่า ปัจจัยด้านการรับรู้ความสนุกสนานมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับความตั้งใจซื้อ

สอดคล้องกับ พศกร ผ่องเนตรพานิช และ กฤษณา วิสมิตะนันทน์(2559) กล่าวว่า การรับรู้ถึงความ 
เพลิดเพลินที่ได้รับส่งผลเชิงบวกต่อการตัดสินใจซื้อบริการฟังเพลงออนไลน์ วรัลชญาน์ สิงห์ทองวรรณ์
(2562) กล่าวว่า คุณค่าด้านความสนุกสนานส่งผลต่อความตั้งใจซื้อซ้ าไอเท็มในเกมออนไลน์ แบบเล่น
ตามบทบาท 

จากผลการวิจัย ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจสมัครใช้บริการยูทูปพรีเมี่ยม พบว่า ปัจจัยด้าน
ความไว้วางใจมีความสัมพันธ์เชิงบวกในระดับค่อนข้างต่ าต่อการตัดสินใจสมัครใช้บริการยูทูปพรีเมี่ยม 
ที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติ .01 

ปัจจัยด้านการรับรู้ประโยชน์ด้านการใช้งานมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับความตั้งใจซื้อ 
งานวิจัยนี้ พบว่า ปัจจัยด้านการรับรู้ประโยชน์ด้านการใช้งานมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับความ

ตั้งใจซื้อสอดคล้องกับ พศกร ผ่องเนตรพานิช และ กฤษณา วิสมิตะนันทน์ (2559) กล่าวว่า การรับรู้ด้าน
ความสนุกสนานส่งผลเชิงบวกต่อความตั้งใจซื้อบริการฟังเพลงออนไลน์ ของผู้ใช้ สมาร์ทโฟนในประเทศ
ไทย Muhammad Athar Nadeem and Zhiying Liu (2020) กล่าวว่า พบว่า ความพึงพอใจ การรับรู้
ด้านความสนุกสนาน และการรับรู้ความง่ายในการใช้งาน ส่งผลเชิงบวกต่อความตั้งใจกลับไปซื้อเงินสกุล
ดิจิตอลซ้ า นัชฐภรณ์  อ่อนแก้ว (2558) กล่าว่า การรับรู้ด้านความสนุกสนานส่งผลเชิงบวกต่อทัศนคติ
และความตั้งใจซื้อสินค้าหรือบริการที่มีการโฆษณาผ่านบัญชีอย่างเป็นทางการของไลน์ 
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จากผลการวิจัย ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจสมัครใช้บริการยูทูปพรีเมี่ยม พบว่า ปัจจัยด้าน
การรับรู้ประโยชน์ด้านการใช้งานมีความสัมพันธ์เชิงบวกในระดับค่อนข้างต่ าต่อการตัดสินใจสมัครใช้
บริการยูทูปพรีเม่ียม ที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติ .01 

ปัจจัยด้านการรับรู้ความง่ายด้านการใช้งานมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับความตั้งใจซื้อ 
งานวิจัยนี้พบว่า ปัจจัยด้านการรับรู้ความง่ายด้านการใช้งานมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับความ

ต้ังใจซื้อสอดคล้องกับ Wu, Liu and Huang (2017) กล่าวว่า การรับรู้ความง่ายในการใช้งาน มีผล
ต่อการยอมรับของผู้บริโภคต่อการช าระเงินผ่านมือถือตลอดเวลา นฤมล ยีมะลี (2560) กล่าวว่า การ
รับรู้ความง่ายด้านการใช้งานมีที่มีอิทธิพลต่อความตั้งใจใช้บริการแอปพลิเคชัน ชมภาพยนตร์และ 
ซีรีส์ของผู้บริโภคกลุ่ม Gen Y ในจังหวัดกรุงเทพมหานคร วริษฐา สุริยไพฑูรย์ (2560) กล่าวว่า การ
รับรู้ความง่ายในการใช้งาน มีผลต่อทัศนคติและความตั้งใจซื้อสินค้าแฟชั่นของผู้บริโภคผ่านระบบ
พาณิชย์บนโทรศัพท์เคลื่อนที่ 

จากผลการวิจัย ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจสมัครใช้บริการยูทูปพรีเมี่ยม พบว่า ปัจจัยด้าน
การรับรู้ความง่ายด้านการใช้งานมีความสัมพันธ์เชิงบวกในระดับค่อนข้างสูงต่อต่อการตัดสินใจสมัคร
ใช้บริการยูทูปพรีเมี่ยม ที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติ .01 
 
ข้อเสนอแนะ 

ข้อเสนอแนะจากการวิจัย 
จากการวิจัยเรื่อง ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจสมัครใช้บริการยูทูปพรีเมี่ยม พบว่า ปัจจัย

ด้านการรับรู้ความง่ายด้านการใช้งานมีความสัมพันธ์เชิงบวกมากที่สุด จากผลการเก็บแบบสอบถาม 
พบว่า ผู้ท าแบบสอบถามให้ความส าคัญกับช่องทางการเข้าถึงสื่อมากที่สุดรองลงมาคือ การสมัครใช้
บริการยูทูปพรีเมี่ยมนั้นท าให้ท่านสืบค้นรายการที่ท่านสนใจได้ง่ายขึ้น เนื่องจากลดการถูกจ ากัดสิทธิ
เข้าชม ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ าที่สุด คือ การสมัครใช้บริการยูทูปพรีเมี่ยมนั้นท าให้ท่านสามารถดาวน์
โหลดวิดีโอไว้เพ่ือกลับมาดูวิดีโอซ้ าได้เสมอ ดังนั้นแล้วผู้ประกอบกิจการสตรีมมิ่งควรสร้างช่องทางการ
เข้าถึงให้ได้มากที่สุดไม่ว่าจะเป็น on mobile หรือ Website และควรขยันผลิตหรือหาคอนเทนต์
ใหม่ๆ เพ่ือให้เป็นทางเลือกและเป็นตัวดึงดูดให้ลูกค้าอยากสมัครใช้บริการ 

ล าดับที่สอง คือ ปัจจัยด้านอิทธิพลทางสังคม จากผลการเก็บแบบสอบถาม พบว่า ท่านคิดว่า
ครอบครัวหรือญาติมีอิทธิพลต่อความตั้งใจที่จะสมัครใช้บริการยูทูปพรีมีผลมากที่สุด รองลงมาคือท่าน
คิดว่า กลุ่มเพ่ือนมีอิทธิพลต่อความตั้งใจที่จะสมัครใช้บริการยูทูปพรีเมี่ยม และท่านคิดว่า การที่ผู้คน
ส่วนใหญ่หันมาสมัครใช้บริการยูทูปพรีเมี่ยมส่งผลต่อความตั้งใจที่จะใช้บริการยูทูปพรีเมี่ยมของท่าน 
เมื่อวิเคราะห์จากแบบสอบถามของผู้ท าแบบสอบถามแล้ว ทางผู้ประกอบการสตรีมมิ่งควรท า
โปรโมชั่นสมัครแพคเกจแบบครอบครัวเพ่ือให้สอดคล้องกับพฤติกรรมของผู้บริโภค 
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ล าดับที่สาม คือ ปัจจัยด้านความรู้สึกเชิงบวก จากผลการเก็บแบบสอบถาม พบว่า ข้อที่มี
ค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ฉันคิดว่าการรับชมยูทูปพรีเมี่ยมให้ความรู้สึกสนุกมากขึ้น รองลงมาคือ ฉันคิดว่า
การรับชมยูทูปพรีเมี่ยมให้ความรู้สึกเพลิดเพลินมากขึ้นและฉันคิดว่าการรับชมยูทูปพรีเมี่ยมให้
ความรู้สึกตื่นเต้นมากขึ้น ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ าที่สุดคือ ฉันคิดว่าการรับชมยูทูปพรีเมี่ยมให้ความรู้สึก
พึงพอใจในการรับชมมากขึ้น เมื่อวิเคราะห์จากแบบสอบถามของผู้ท าแบบสอบถามแล้ว ทาง
ผู้ประกอบการควรที่จะจัดท าโฆษณาเพ่ือกระตุ้นให้ผู้บริโภคเห็นถึงความพิเศษของการเป็นสมาชิก 

ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยครังต่อไป 
 เนื่องจากงานวิจัยในครั้งนี้เป็นงานวิจัยเชิงเชิงส ารวจ โดยการใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือใน 
การเก็บรวบรวมข้อมูลเพียงอย่างเดียว ซึ่งการเก็บแบบสอบถามนั้นอาจจะไม่ได้ข้อมูลที่แท้จริง 
ครบถ้วน สมบูรณ์จากผู้ตอบแบบสอบถาม ดังนั้นจึงควรมีการปรับปรุงงานวิจัยบางส่วนให้มีการวิจัย
เชิงคุณภาพเข้ามา อย่างเช่นการสัมภาษณ์เชิงลึก การสัมภาษณ์แบบกลุ่ม (Focus Group) เพ่ือที่จะได้
ข้อมูลที่ครบถ้วน สมบูรณ์ รวมถึงข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์จากผู้ร่วมสัมภาษณ์ 
 ควรขยายขอบเขตการศึกษาไปยังพ้ืนที่อ่ืน รวมถึง ศึกษาตัวแปรอ่ืน เพ่ือที่จะท าให้ได้ข้อมูลที่
มีความหลากหลายมากขึ้น และขยายองค์ความรู้ทางการตลาดให้มากยิ่งข้ึน 
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บทคัดย่อ  

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาองค์ประกอบ ความสัมพันธ์ และเสนอแนวทางของการ
ปรับตัว เพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตการท างานที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงาน
โรงแรม 5 ดาว แห่งหนึ่งในอ าเภอเมือง จังหวัดภูเก็ตภายใต้สถานการณ์แบบปกติใหม่ (New Normal) 
การศึกษาครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ โดยใช้แนวคิดการปรับตัวแบบปกติใหม่ คุณภาพชีวิตการท างาน 
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานมาก าหนดเป็นกรอบการวิจัย โดยมีพนักงานจ านวน 217 คน สุ่มกลุ่ม
ตัวอย่าง จ านวน 139 คน ซึ่งเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบสอบถาม และวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติ 
คือ ค่าความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน F-test และค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน 
ผลการวิจัยพบว่า การปรับตัวแบบปกติใหม่ ในด้านการดูแลสุขภาพมีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด ส่วนคุณภาพชีวิต
การท างาน ด้านสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยมีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด และประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของ
พนักงาน ด้านความรับผิดชอบในหน้าที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด โดยผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของการ
ปรับตัวแบบปกติใหม่กับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน พบว่า ด้านความรับผิดชอบในหน้าที่กับด้าน
คุณภาพของงานมีความสัมพันธ์เชิงบวกในระดับสูงสุดที่ .675 ซึ่งผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของ
คุณภาพชีวิตการท างานกับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน พบว่าด้านโอกาสก้าวหน้าและความมั่นคงใน
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การท างานกับด้านค่าตอบแทนมีความสัมพันธ์เชิงบวกในระดับสูงสุดที่ .860 และผลการวิเคราะห์
ความสัมพันธ์ของการปรับตัวแบบปกติใหม่กับคุณภาพชีวิตการท างาน พบว่าด้านโอกาสการพัฒนา
ความรู้ความสามารถกับด้านค่าตอบแทนและผลประโยชน์มีความสัมพันธ์เชิงบวกในระดับสูงสุดที่ .696  
 

ค าส าคัญ: การปรับตัวแบบปกติใหม่ คุณภาพชีวิตการท างาน ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 

 

Abstract  
The purpose of this research was to study the composition, relationship and 

to propose an Adaptation to enhance the quality of work life that affects efficiency 
for Employees under new normal Circumstances: A case study one of the five-star 
hotels in Mueang District Phuket Province. This study is a quantitative research. using 
the new normal adaptation concept quality of work life The efficiency of work is 
defined as a research framework. There are 217 employees, randomly 139 people. 
The research tools were questionnaires, and the data were analyzed using statistics 
such as frequency, percentage, standard deviation, F-test and Pearson's correlation 
coefficient. The study found that the new normal adaptation, health care was the 
highest average, Quality of Working Life, environmental and safety were the highest 
average, Performance Efficiency, Responsibility was the highest average.  
The results of the analysis of the relationship of the new normal adaptation to the 
efficiency of work found that the responsibility of duty and the quality of work had 
the highest positive correlation at .675. The results of the analysis of the relationship 
of quality of work life and efficiency in work performance. The highest positive 
correlations were found for advancement opportunities and job security with 
compensation at .860 and the results of an analysis of the relationship between 
normal adjustment and quality of work life. It was found that the opportunity for 
competency development and compensation and benefits had the highest positive 
correlation at .696. 
 
Keywords: new normal adaptation, quality of work life, performance efficiency 
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ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา  
ภาวะการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในปัจจุบันได้สร้างความ

วิตกกังวลและส่งผลกระทบอย่างหนักต่อประชากรทั่วโลก โดยมีสาเหตุมาจากไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 
ซึ่งค าว่าโควิด-19 นั้น ย่อมาจาก Coronavirus disease 2019 (Covid-19) เป็นโรคติดเชื้อทางเดิน
หายใจที่เกิดจากไวรัสโคโรนา โดยการแพร่ระบาดเริ่มต้นขึ้นในเดือนธันวาคม พ.ศ.2562 ซึ่งพบครั้งแรกใน
นครอู่ฮ่ัน เมืองหลวงของมณฑลหูเป่ย์ ประเทศจีน ซึ่งจากการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนาที่ได้
กระจายเชื้อไปยังผู้คน ท าให้ในหลายประเทศล้วนได้รับความเดือดร้อน ทั้งยังส่งผลกระทบทั้งในด้าน
เศรษฐกิจ การค้าโลกที่หดตัว จนท าให้เกิดการหยุดชะงักอย่างฉับพลันของเศรษฐกิจทั่วโลก และภาพรวม
ของธุรกิจหดตัวรุนแรงอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ และในที่สุดจึงมีมาตรการปิดประเทศ (Detchana.k, 2020)  

จากผลกระทบการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 นั้น ส่งผลให้เกิดแนวปฏิบัติบนวิถีชีวิตใหม่ ซึ่ง
ความปกติในรูปแบบใหม่ “New Normal” ส่งผลให้ภาคธุรกิจโรงแรมและพนักงานต้องมีการเรียนรู้ใน
สิ่งใหม่ ๆ ที่เกิดขึ้น ไม่ว่าการสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาการปฏิบัติงาน การเว้นระยะห่างอย่างน้อย 
2 เมตร การล้างมือบ่อย ๆ เป็นต้น และมีการปรับตัวให้รองรับกับการเปลี่ยนแปลงในด้านต่าง ๆ ไม่ว่าจะ
เป็นส่วนขององค์กร หรือส่วนของพนักงาน จากการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นของการแพร่เชื้อระบาดของโรค
โควิด-19 ภาคธุรกิจโรงแรมส่วนใหญ่ ต้องมีการเลิกจ้างพนักงานบางส่วน มีการปรับลดเงินเดือนหรืออาจ
มีมาตรการอ่ืน ๆ เพ่ือลดต้นทุน ค่าใช้จ่าย และเพ่ือความอยู่รอดของธุรกิจ ทั้งนี้ธุรกิจโรงแรมควรให้
ความส าคัญต่อคุณภาพชีวิตในการท างาน (Quality of work lift) ของพนักงานเป็นอย่างมาก เพราะถือ
เป็นทรัพยากรที่ส าคัญและเป็นต้นทุนทางสังคมที่มีคุณค่า ดังนั้นควรมีการเอ้ือเฟ้ือสภาพแวดล้อมในการ
ท างานให้มีความเหมาะสม ให้พนักงานรู้สึกถึงความมั่นคงทั้งสุขภาวะกาย อารมณ์ จิตใจ และทางสังคม 
ซึ่งจะส่งผลให้ผู้ปฏิบัติงานมีความรู้สึกท่ีดีต่องาน มีความม่ันคง เกิดความสุข ทั้งต่อตัวผู้ปฏิบัติงานและ
องค์กร การที่องค์กรจะสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้เกิดขึ้นในสถานที่ท างานนั้น ต้องได้รับความร่วมมือทั้งใน
ส่วนของนายจ้างและพนักงาน ในการก าหนดแนวทางในการด าเนินงาน เพ่ือมุ่งสู่เป้าหมายของการมี
คุณภาพชีวิตในการท างานที่ดีร่วมกันเกิดความพึงพอใจทั้งสองฝ่าย อีกทั้งยังช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานของพนักงานให้สามารถท าผลงานออกมาได้ดียิ่งขึ้น 

ดังนั้นจากผลกระทบของการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ที่ส่งผลให้ภาคธุรกิจโรงแรมต้องมีการ
ปรับตัว พร้อมรับมือ เพ่ือให้พนักงานสามารถปฏิบัติงานภายใต้สภาวะการณ์แบบปกติใหม่ (New 
Normal) ซึ่งทรัพยากรหลักท่ีช่วยให้ธุรกิจโรงแรมขับเคลื่อนได้นั้น คือพนักงานที่ถือเป็นก าลังส าคัญใน
การขับเคลื่อนองค์กร ทั้งนี้โรงแรมจะต้องตระหนักและให้ความส าคัญต่อคุณภาพชีวิตการท างานของ
พนักงานเป็นอย่างยิ่ง เพราะหากพนักงานมีคุณภาพชีวิตการท างานที่ดี ก็จะส่งผลให้การปฏิบัติงานเกิด
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล สามารถบรรลุตามเป้าหมายที่วางไว้ คณะผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษา
เกี่ยวกับการปรับตัวแบบปกติใหม่ คุณภาพชีวิตการท างานที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน โดย
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ศึกษาพนักงานโรงแรม 5 ดาว แห่งหนึ่งในอ าเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต ทั้งนี้เพ่ือให้ทราบถึงความสัมพันธ์
ดังกล่าว และน าเสนอแนวทางในการส่งเสริมคุณภาพชีวิตการท างานให้แก่พนักงานในโรงแรมอีกต่อไป 

 
วัตถุประสงค์การวิจัย  

1. เพ่ือศึกษาปัจจัยองค์ประกอบของการปรับตัวแบบปกติใหม่ คุณภาพชีวิตการท างาน 
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงานโรงแรม 5 ดาว แห่งหนึ่งในอ าเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต
ภายใต้สถานการณ์แบบปกติใหม่ (New Normal) 

2. เ พ่ือศึกษาความสัมพันธ์ของการปรับตัวแบบปกติ ใหม่  คุณภาพชีวิตการท างาน 
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงานโรงแรม 5 ดาว แห่งหนึ่งในอ าเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต
ภายใต้สถานการณ์แบบปกติใหม่ (New Normal) 

3. เพ่ือน าข้อมูลที่ได้ไปใช้ในการปรับปรุง และเสนอแนวทางการพัฒนาคุณภาพชีวิตในการ
ท างานของพนักงานในสถานการณ์แบบปกติใหม่ (New Normal) 
 
สมมติฐานการวิจัย 

ปัจจัยส่วนบุคคลด้านอายุที่แตกต่างกันกับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงาน
โรงแรม 5 ดาว แห่งหนึ่งในอ าเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 
 
แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

ทฤษฎีและกรอบแนวคิด (Theoretical and Conceptual Framework) ที่น ามาสร้างตัว
แปรในกรอบแนวคิดการวิจัยมาจากทฤษฎีการปรับตัวแบบปกติใหม่ (กรมสุขภาพจิต, 2563) คุณภาพ
ชีวิตการท างาน (Richard E. Walton, 1973 อ้างถึงใน สปปท กระทรวงแรงงาน 2562) และ
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน (Perterson and Plowman, 1953) โดยมีการทบทวนวรรณกรรม
ส าหรับงานวิจัยนี้มีรายละเอียดดังนี้ 

แนวคิดและทฤษฎีการปรับตัวแบบปกติใหม่ 
1. การใช้เทคโนโลยี และอินเทอร์เน็ตเข้ามามีบทบาทกับการใช้ชีวิตมากขึ้น ที่จากเดิมมีมาก

อยู่แล้ว แต่ในสังคมยุค New Normal สิ่งเหล่านี้จะเข้าไปอยู่ในแทบทุกจังหวะชีวิต ไม่ว่าจะเป็นการ
เรียนออนไลน์ การท างานที่บ้าน การประชุมออนไลน์ การซื้อสินค้าออนไลน์ การท าธุรกรรม และการ
เอ็นเตอร์เทนชีวิตรูปแบบต่าง ๆ อย่างดูหนัง ฟังเพลง 

2. การเว้นระยะห่างทางสังคม ผู้คนในสังคมจะเห็นความส าคัญของการเว้นระยะห่างที่เป็น
แนวทางการใช้ชีวิตช่วงวิกฤติโควิด-19 และจะด าเนินชีวิตแบบนั้นต่อไป โดยรักษาระยะห่างทาง
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กายภาพเพ่ิมขึ้น และใช้เทคโนโลยีเข้ามามีส่วนช่วยในการสื่อสารและการใช้ชีวิต ลดการปฏิสัมพันธ์ 
การไปในสถานที่สาธารณะ และเน้นการท ากิจกรรมที่บ้านมากขึ้น 

3. การดูแลสุขภาพ โดยเกิดความคุ้นชินจากช่วงวิกฤติโควิด-19 ที่ต้องดูแลด้านสุขภาพและ
ความสะอาดเพ่ือป้องกันการแพร่เชื้อ ดังนั้นพฤติกรรมการใช้หน้ากากอนามัย เจลแอลกอฮอล์ และ
การล้างมืออย่างถูกวิธี และหมั่นสังเกตตัวเองรวมถึงการหันมาใส่ใจสุขภาพ การออกก าลังกาย และ
การท าประกันสุขภาพ 

4. การวางแผนทางการเงิน คือ วางแผนการใช้จ่ายเงินให้เข้าที่ ด้วยการจัดสรรและการ
วิเคราะห์ค่าใช้จ่ายแต่ละประเภทให้ชัดเจน อาทิ ค่าใช้จ่ายที่จ าเป็น ค่าใช้จ่ายยามฉุกเฉิน และตัด
ค่าใช้จ่ายที่ไม่จ าเป็นออก รวมถึงเริ่มสร้างนิสัยในการออมเงินในรูปแบบต่าง ๆ  

5. การสร้างความสมดุลชีวิต คือ การมีโอกาสได้ท างานที่บ้าน ลดจ านวนวันการเข้าออฟฟิศ 
หรือการลดการพบปะผู้คนในสังคม แล้วหันมาใช้ชีวิต และท างานที่บ้าน ท าให้ผู้คนมองเห็นแนวทางที่
จะสร้างสมดุลชีวิตระหว่างอยู่บ้านมากขึ้น และจะเป็นแนวทางในการปรับสมดุลชีวิตระหว่างเวลา
ส่วนตัว การงาน และสังคมให้สมดุลมากยิ่งขึ้น 

แนวคิดและทฤษฎีคุณภาพชีวิตการท างาน 
คุณภาพชีวิตการท างาน เป็นความสัมพันธ์กันระหว่างบุคลากรในองค์กรกับสภาพแวดล้อมใน

การท างาน โดยค านึงถึงความเป็นมนุษย์ มีจริยธรรมการท างาน สถานที่ท างาน ค่าตอบแทนที่
เหมาะสมและเป็นธรรม ความปรารถนาถึงการมีชีวิตที่ดีขึ้น เป็นลักษณะการท างานที่ตอบสนองความ
ต้องการของบุคคล ในการอธิบายคุณภาพชีวิตการท างานคณะผู้วิจัยได้ท าการศึกษาตามหลักการของ 
Richard E. Walton (1973) ซึ่งประกอบไปด้วย 5 ด้าน ได้แก่ 

1. ค่าตอบแทนที่เป็นธรรมและเพียงพอ (Adequate and Fair Compensation) การที่
ผู้ปฏิบัติงานได้รับค่าจ้าง เงินเดือน ค่าตอบแทน และผลประโยชน์อื่น ๆ อย่างเพียงพอกับการมีชีวิตอยู่
ได้ตามมาตรฐานที่ยอมรับกันโดยทั่วไป และต้องเป็นธรรม เมื่อเปรียบเทียบกับงานหรือองค์การอ่ืน ๆ
ในประเภทเดียวกันด้วย 

2. สิ่งแวดล้อมท่ีถูกลักษณะและปลอดภัย (Safe and Healthy Environment) ผู้ปฏิบัติงาน
ไม่ควรจะอยู่ในสภาพแวดล้อมทางด้านร่างกายและสิ่งแวดล้อมของการท างานที่ไม่เหมาะสม ซึ่งจะ
ก่อให้เกิดสุขภาพไม่ดี โดยสิ่งแวดล้อมทั้งทางกายภาพและทางด้านจิตใจ นั่นคือ สภาพการท างานต้อง
ไม่มีลักษณะที่ต้องเสี่ยงภัยจนเกินไป และจะต้องช่วยให้ผู้ปฏิบัติงานรู้สึกสะดวกสบาย และไม่เป็น
อันตรายต่อสุขภาพอนามัย 

3. เปิดโอกาสให้ผู้ปฏิบัติงานได้พัฒนาความรู้ความสามารถได้เป็นอย่างดี (Development 
of Human Capacities) งานที่ปฏิบัติอยู่นั้นจะต้องเปิดโอกาสให้ผู้ปฏิบัติงานได้ใช้และพัฒนาทักษะ
ความรู้อย่างแท้จริง และรวมถึงการมีโอกาสได้ท างานที่ตนยอมรับว่าส าคัญและมีความหมาย การ
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พัฒนาขีดความสามารถของบุคคลในการท างานนี้ เป็นกรให้ความส าคัญเกี่ยวกับ การศึกษา อบรม 
การพัฒนาการท างานและอาชีพของบุคคล เป็นสิ่งที่บ่งบอกถึงคุณภาพชีวิต ซึ่งจะท าให้บุคคลสามารถ
ท าหน้าที่ได้โดยใช้ศักยภาพที่มีอยู่อย่างเต็มที่ มีความเชื่อม่ันในตนเอง 

4. ลักษณะงานที่ส่งเสริมความเจริญเติบโตและความม่ันคงให้แก่ผู้ปฏิบัติงาน (growth and 
security) นอกจากงานจะช่วยเพ่ิมพูนความรู้ความสามารถของตนเองให้ได้รับความรู้และทักษะใหม่ๆ 
แล้ว ยังช่วยให้ผู้ปฏิบัติงานได้มีโอกาสก้าวหน้า และมีความม่ันคงในอาชีพ มีแนวทางหรือโอกาสในการ
เลื่อนต าแหน่งหน้าที่ที่สูงขึ้น ตลอดจนเป็นที่ยอมรับทั้งของเพ่ือนร่วมงานและสมาชิกในครอบครัวของตน 

5. ความสมดุลระหว่างชีวิตกับการท างานโดยส่วนรวม (the total life space) เป็นเรื่องของ
การเปิดโอกาสให้ผู้ปฏิบัติงานได้ใช้ชีวิตในการท างานและชีวิตส่วนตัวนอกองค์กรอย่างสมดุล นั่นคือ
ต้องไม่ปล่อยให้ผู้ปฏิบัติงานได้รับความกดดันจากการปฏิบัติงานมากเกินไป สามารถท าได้ด้วยการ
ก าหนดชั่วโมงการท างานที่เหมาะสม เพ่ือหลีกเลี่ยงการที่ต้องคร่ าเคร่งอยู่กับงานจนไม่มีเวลาพักผ่อน 
หรือได้ใช้ชีวิตส่วนตัวอย่างเพียงพอ 

แนวคิดและทฤษฎีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน คือ ความสามารถและทักษะในการกระท าของบุคคลของตนเอง

หรือของผู้อ่ืนให้ดีขึ้นเจริญขึ้น เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายของตนเองและขององค์กร อันจะท าให้ตนเอง ผู้อ่ืน 
และองค์กร เกิดความพึงพอใจและสงบสุขในที่สุด (Perterson and Plowman, 1953) คณะผู้วิจัยได้
อธิบายประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ซึ่งประกอบไปด้วย 4 ด้าน ได้แก ่

1. คุณภาพงาน (Quality of work) ความมีคุณภาพเกี่ยวกับผลของงาน กล่าวคือ มีความถูก
ต้อง ครบถ้วน ประณีต ทันระยะเวลาที่ก าหนด และเป็นที่พึงพอใจจากผลงานที่ส าเร็จออกมา 

2. ความพึงพอใจในงาน คือ เจตคติในทางบวกของบุคคลที่มีต่องานหรือกิจกรรมที่เขาท าซึ่ง
เป็นผลให้บุคคล เกิดความรู้สึกกระตือรือร้น มีความมุ่งมั่นที่จะท างาน มีขวัญและก าลังใจในการท างาน 
สิ่งเหล่านี้จะมีผลต่อประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการท างาน ซึ่งจะส่งผลต่อความส าเร็จและเป็นไป
ตามเป้าหมายขององค์การ ดังนั้น ความพึงพอใจในงานจึงมีผลต่อการปฏิบัติงานของบุคลากรในองค์การ
เป็นอย่างมากท่ีจะสร้างสรรค์ความเจริญก้าวหน้าและน าความส าเร็จตามเป้าหมายมาสู่องค์การ (บุญมั่น 
ธนาศุภวัฒน์, 2537) 

3. ความรับผิดชอบในหน้าที่ คือ คุณลักษณะหนึ่งของบุคคลที่แสดงออกในลักษณะของการมี
ความตั้งใจที่จะปฏิบัติหน้าที่การงานที่ได้รับมอบหมายด้วยความเอาใจใส่ มีความละเอียดรอบคอบ มีการ
วางแผน มีความขยันหมั่นเพียร อดทนเพ่ือให้งานนั้นบรรลุผลส าเร็จตามเป้าหมายและทันเวลา ยอมรับ
ผลของการกระท าไม่ว่าจะเป็นผลดีหรือผลเสียและพร้อมที่จะปรับปรุงแก้ไขงานของตนให้ดียิ่งขึ้น  

4. การท างานเป็นทีม คือ การท างานจะผสมผสานทักษะความรู้ ความสามารถ ที่แตกต่างกัน
ของบุคคล และใช้ความแตกต่างด าเนินบทบาทของแต่ละงานได้อย่างเหมาะสมตามสถานการณ์ที่
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แตกต่างกันไป สมาชิกทุกคนช่วยเหลือ สนับสนุนซึ่งกันและกัน สามารถพูดได้อย่างตรงไปตรงมาเกี่ยวกับ
ปัญหาทีเ่กิดขึ้นในการท างาน (Woodcock, 1989 อ้างอิงใน สมพงศ์ รัตนนุพงศ์, 2559: 19-20) 
 
กรอบแนวคิดในการวิจัย 

งานวิจัยนี้เป็นงานวิจัยเชิงปริมาณ ผู้วิจัยได้ก าหนดกรอบแนวคิดการวิจัย โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

  
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 
วิธีการวิจัย 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
ประชากรที่ใช้ในการวิจัย คือ พนักงานโรงแรม 5 ดาว แห่งหนึ่งในอ าเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต

จ านวน 217 คน โดยสุ่มกลุ่มตัวอย่าง ซึ่งค านวณประชากรโดยใช้ตาราง Krejcie and Morgan 

ปัจจัยส่วนบุคคล 
1. เพศ 
2. อาย ุ

3. ระดับเงินเดือน 

4. วุฒิการศึกษา 

5. สถานภาพสมรส 

6. อายุการท างาน 

7. ระดับต าแหน่งงาน 

การปรับตัวแบบปกติใหม่ 
1. การใช้เทคโนโลยีและอินเทอร์เนต็ 
2. การเว้นระยะห่างทางสังคม 

3. การดูแลสุขภาพ 

4. การวางแผนทางการเงิน 

5. การสร้างความสมดลุชีวิต 

(กรมสุขภาพจิต, 2563) 

 
คุณภาพชีวิตการท างาน 

1. ค่าตอบแทนและผลประโยชน ์
2. สิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย 

3. โอกาสในการพัฒนาความรู้ความสามารถ 

4. โอกาสก้าวหน้าและความมั่นคงในการท างาน 

5. ความสัมพันธ์กับบุคคลอื่นและการท างานร่วมกัน 

(Richard E.Walton, 1973) 

ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 
1. คุณภาพของงาน 
2. ความพึงพอใจในงาน 
3. ความรับผิดชอบในหน้าท่ี 
4. การท างานเป็นทีม 
(Perterson and Plowman, 1953) 
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(1970) ได้จ านวนกลุ่มตัวอย่างทั้งสิ้นจ านวน 139 คน และใช้เทคนิคการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบไม่
อาศัยความน่าจะเป็น คือ สุ่มตามแต่บังเอิญ (Accidental Sampling)  

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ คณะผู้วิจัยใช้แบบสอบถามใน

รูปแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) ในการเก็บข้อมูล โดยก าหนดค่าคะแนนเป็น 5 ระดับ 
ตามเกณฑ์ของลิเคร์ท Likert Scales และการตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) 
โดยใช้ผู้เชี่ยวชาญในด้านเนื้อหา จ านวน 3 ท่าน และความเชื่อมั่น (Reliability) ซึ่งทดสอบกับกลุ่ม
ตัวอย่างจ านวน 30 ชุด (Try Out) ได้ค่าสัมประสิทธิ์ของความเชื่อมั่นแอลฟาของแบบสอบถามทั้งฉบับ 
พบว่า ค่าความเชื่อมั่นแบบสอบถามทั้งฉบับเท่ากับ .908 

การเก็บรวบรวมข้อมูล 

ในการวิจัยครั้งนี้ คณะผู้วิจัยใช้วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลในช่วงระยะเวลา ระหว่างเดือน
กุมภาพันธ์ พ.ศ.2564 โดยคณะผู้วิจัยเก็บรวบรวมข้อมูลวิจัยครั้งนี้ เพ่ือให้ได้ข้อมูลที่ครบถ้วนในทุก ๆ 
ด้าน จึงรวบรวมข้อมูล 2 ประเภท ดังต่อไปนี้ 

1.1 ข้อมูลทุติยภูมิ ข้อมูลที่รวบรวมจากเอกสารต่าง ๆ และผลงานทางวิชาการที่เกี่ยวข้อง
โดยรวบรวมข้อมูลจากอินเทอร์เน็ต และหนังสือ ต าราที่เกี่ยวข้อง เพ่ือใช้ประกอบการก าหนดกรอบ
แนวคิดในการวิจัยครั้งนี้ และอ้างอิงในการเขียนรายงานการวิจัย 

1.2 ข้อมูลปฐมภูมิ ข้อมูลเชิงส ารวจ การรวบรวมข้อมูลจากแบบสอบถามด าเนินการ ดังนี้ 
1) จัดท าหนังสือขอความอนุเคราะห์เก็บข้อมูลงานวิจัย จากสาขาการบริหารทรัพยากร

มนุษย์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ถึงผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคลของโรงแรม 
5 ดาว แห่งหนึ่งในอ าเภอเมือง จังหวัดภูเก็ตเพ่ือขออนุญาตเก็บรวบรวมข้อมูล 

2) นัดหมายกับผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคลของโรงแรม เพ่ือชี้แจงวัตถุประสงค์ของการ
วิจัย และขอความร่วมมือ พร้อมชี้แจงรายละเอียดในการเก็บรวบรวมข้ อมูล โดยใช้วิธีการจัดท า
เอกสารแบบสอบถามให้แก่ผู้ช่วยวิจัย เพ่ือน าไปให้กลุ่มตัวอย่าง 139 คน ได้ท าการตอบแบบสอบถาม 

3) น าแบบสอบถามที่ได้มาตรวจสอบความถูกต้อง และน าข้อมูลที่ได้บันทึกลงใน
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูป 

วิธีการวิเคราะห์ข้อมูล 

การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล การวิจัยเชิงปริมาณ น าข้อมูลที่ได้จาก
แบบสอบถามทั้งหมดมาจัดระเบียบข้อมูล โดยการลงรหัสและท าการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยเครื่อง
คอมพิวเตอร์โดยโปรแกรมส าเร็จรูป 

1) การวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับปัจจัยส่วนบุคคล โดยใช้สถิติในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ 
ค่าความถ่ี ค่าร้อยละ 
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2) การวิเคราะห์ข้อมูลการปรับตัวแบบปกติใหม่ คุณภาพชีวิตการท างาน และประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงาน โดยใช้สถิติในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

3) การวิเคราะห์ข้อมูลเปรียบเทียบปัจจัยส่วนบุคคลกับการปรับตัว คุณภาพชีวิตการท างาน 
และการประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน โดยใช้ T-Test, F-Test 

4) การวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน (Pearson’s product-moment 
coefficient) ซึ่งเป็นการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบแต่ละปัจจัย โดยใช้โปรแกรม
ส าเร็จรูป ในการวิเคราะห์ส่วนของการแปรผลข้อมูล 
 
ผลการวิจัย  

ข้อมูลเกี่ยวกับด้านการปรับตัวแบบปกติใหม่ คุณภาพชีวิตการท างาน  และประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงาน สามารถแสดงได้ดังนี้ 

1.1 ข้อมูลเกี่ยวกับด้านการปรับตัวแบบปกติใหม่ 

ด้านการปรับตัวแบบปกติใหม่ 
N = 139 

การแปลผล 
 SD 

1. ด้านการใช้เทคโนโลยี และอินเทอร์เน็ต 4.04 0.90 มาก 
2. ด้านการเว้นระยะห่างทางสังคม 4.70 0.54 มากที่สุด 
3. ด้านการดูแลสุขภาพ 4.75 0.47 มากที่สุด 
4. ด้านการวางแผนทางการเงิน 4.32 0.66 มาก 
5. ด้านความสมดุลระหว่างชีวิตงานกับชีวิตส่วนตัว 4.00 0.76 มาก 

ค่าเฉลี่ยรวม 4.36 0.48 มาก 

 
1.2 ข้อมูลเกี่ยวกับด้านคุณภาพชีวิตการท างาน         

ด้านคุณภาพชีวิตการท างาน 
N = 139 

การแปลผล 
 SD 

1. ด้านค่าตอบแทนและผลประโยชน์ 3.24 1.24 ปานกลาง 
2. ด้านสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย 4.15 0.77 มาก 
3. ด้านโอกาสการพัฒนาความรู้ความสามารถ 3.36 0.90 ปานกลาง 
4. ด้านโอกาสก้าวหน้าและความมั่นคงในการท างาน 3.56 0.97 มาก 
5. ด้านความสัมพันธ์กับบุคคลอื่นและการท างานร่วมกัน 4.05 0.73 มาก 

ค่าเฉลี่ยรวม 3.67 0.78 มาก 
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1.3 ข้อมูลเกี่ยวกับประสิทธิการปฏิบัติงาน     

ด้านประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 
N = 139 

การแปลผล 
 SD 

1. ด้านคุณภาพของงาน 4.28 0.57 มาก 
2. ด้านความพึงพอใจในงาน 4.12 0.67 มาก 
3. ด้านความรับผิดชอบในหน้าท่ี 4.38 0.58 มาก 
4. ด้านการท างานเป็นทีม 4.35 0.66 มาก 

ค่าเฉลี่ยรวม 4.29 0.52 มาก 
 

2. การเปรียบเทียบข้อมูลของผู้ที่ตอบแบบสอบถามกับปัจจัยส่วนบุคคลด้านอายุที่แตกต่าง
กันกับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน  
 โดยศึกษาเปรียบเทียบความแตกต่างค่า F-test ซึ่งสามารถแสดงผลได้ดังนี้ 
 

ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน แหล่งความแปรปรวน df SS MS F Sig. 

คุณภาพของงาน ระหว่างกลุ่ม 3 0.088 0.029 0.090 0.965 
 ภายในกลุ่ม 135 44.115 0.327   
ความพึงพอใจในงาน ระหว่างกลุ่ม 3 1.206 0.402 0.899 0.444 
 ภายในกลุ่ม 135 60.381 0.447   
ความรับผิดชอบในหน้าที่ ระหว่างกลุ่ม 3 0.053 0.018 0.052 0.984 
 ภายในกลุ่ม 135 46.372 0.343   
การท างานเป็นทีม ระหว่างกลุ่ม 3 1.109 0.370 0.844 0.472 
 ภายในกลุ่ม 135 59.160 0.438   

 
จากตารางการทดสอบสมมติฐานโดยใช้สถิติ F-Test เปรียบเทียบความแตกต่างด้านคุณภาพ

ของงาน ได้ค่า (F) เท่ากับ 0.090 และค่า (Sig.) เท่ากับ 0.965 ด้านความพึงพอใจในงาน ได้ค่า (F) 
เท่ากับ 0.899 และค่า (Sig.) เท่ากับ 0.444 ด้านความรับผิดชอบในหน้าที่ ได้ค่า (F) เท่ากับ 0.052 
และค่า (Sig.) เท่ากับ 0.984 และด้านการท างานเป็นทีม ได้ค่า (F) เท่ากับ 0.844 และค่า (Sig.) 
เท่ากับ 0.472 ซึ่งมากกว่าระดับนัยส าคัญทางสถิติที่ 0.05 จึงปฏิเสธสมมติฐานที่ตั้งไว้ 

3. การทดสอบความสัมพันธ์ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน แสดงผลได้ดังต่อไปนี้ 
 1) ค่าสัมประสิทธิ์แบบเพียร์สันของการปรับตัวแบบปกติใหม่ กับประสิทธิภาพในการ

ปฏิบัติงาน พบว่าความสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบต่างก็มีสัมพันธ์อย่างมีนัยส าคัญ โดยองค์ประกอบ
ด้านความรับผิดชอบในหน้าที่ (PC3) กับด้านคุณภาพของงาน (PC1) มีความสัมพันธ์เชิงบวกในระดับ
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สูงสุดที่ .675 และการดูแลสุขภาพ (PA3) กับการใช้เทคโนโลยีและอินเทอร์เน็ต (PA1) มีความสัมพันธ์
เชิงบวกในระดับต่ าสุดที่ .213 

 2) ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สันของคุณภาพชีวิตการท างาน กับประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงาน พบว่าความสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบต่างก็มีสัมพันธ์อย่างมีนัยส าคัญ โดย
องค์ประกอบด้านโอกาสก้าวหน้าและความมั่นคงในการท างาน (PB4) กับด้านค่าตอบแทนและ
ผลประโยชน์ (PB1) มีความสัมพันธ์เชิงบวกในระดับสูงสุดที่ .860 และด้านคุณภาพของงาน (PC1) กับ
ด้านโอกาสก้าวหน้าและความมั่นคงในการท างาน (PB4) มีความสัมพันธ์เชิงบวกในระดับต่ าสุดที่ .279 

3) ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สันของการปรับตัวแบบปกติใหม่กับคุณภาพชีวิตการ
ท างาน พบว่าความสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบต่างก็มีสัมพันธ์อย่างมีนัยส าคัญ โดยองค์ประกอบ
ด้านด้านโอกาสการพัฒนาความรู้ความสามารถ (PB3) กับด้านค่าตอบแทนและผลประโยชน์ (PB1) มี
ความสัมพันธ์เชิงบวกในระดับสูงสุดที่ .696 และด้านการดูแลสุขภาพ (PA3) กับด้านการใช้เทคโนโลยี
และอินเทอร์เน็ต (PA1) มีความสัมพันธ์เชิงบวกในระดับต่ าสุดที่ .213 
 
สรุปผลการวิจัย 

จากการศึกษาวิจัยเรื่อง“การปรับตัว เพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงานของพนักงานโรงแรม 5 ดาว แห่งหนึ่งในอ าเภอเมือง จังหวัดภูเก็ตภายใต้สถานการณ์
แบบปกติใหม่ (New Normal)” ได้ข้อมูลกลับมาจากกลุ่มตัวอย่าง 139 ชุด คิดเป็นร้อยละ 100.0 
ของกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด สามารถสรุปผลการวิจัยที่ได้จากแบบสอบถาม ดังต่อไปนี้ 

ข้อมูลเกี่ยวกับการปรับตัวแบบปกติใหม่  
1. ด้านการใช้เทคโนโลยี และอินเทอร์เน็ต พบว่า โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อ

พิจารณาเป็นรายด้านพบว่า การหลีกเลี่ยงการวมกลุ่มและจัดกิจกรรม มีค่าเฉลี่ยสูงสุด รองลงมา การ
เว้นระยะห่างจากผู้อื่น และการหลีกเลี่ยงไปยังสถานที่สุ่มเสี่ยง  

2. ด้านการเว้นระยะห่างทางสังคม พบว่า โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็น
รายด้านพบว่า การหลีกเลี่ยงการวมกลุ่มและจัดกิจกรรม มีค่าเฉลี่ยสูงสุด รองลงมา การเว้นระยะห่าง
จากผู้อื่น และการหลีกเลี่ยงไปยังสถานที่สุ่มเสี่ยง  

3. ด้านการดูแลสุขภาพ พบว่า โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า 
การส ารวจและสังเกตร่างกาย มีค่าเฉลี่ยสูงสุด รองลงมา การสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา
ปฏิบัติงาน และการล้างมือด้วยสบู่หรือเจลแอลกอฮอล์  

4. ด้านการวางแผนทางการเงิน พบว่า โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นราย
ด้านพบว่า การลดภาระค่าใช้จ่าย มีค่าเฉลี่ยสูงสุด รองลงมา การจัดสรรรายได้ เพ่ือวางแผนก่อนการ
ใช้จ่าย และการวางแผนเก็นเงินส ารองยามฉุกเฉิน  
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5. ด้านความสมดุลระหว่างชีวิตงานกับชีวิตส่วนตัวพบว่า โดยภาพรวมอยู่ในระดับ เมื่อ
พิจารณาเป็นรายด้านพบว่า การจัดสรรแบ่งเวลาระหว่างการท างานและการใช้ชีวิตในประจ าวัน มี
ค่าเฉลี่ยสูงสุด รองลงมา การพบปะเพ่ือนฝูงหรือท ากิจกรรมกับครอบครัว และความเหมาะสมระหว่าง
ชีวิตการท างานและชีวิตส่วนตัวในปัจจุบัน 

ข้อมูลเกี่ยวกับคุณภาพชีวิตการท างาน 
1. ด้านค่าตอบแทนและผลประโยชน์ พบว่า โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง) เมื่อ

พิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ความพึงพอใจในสวัสดิการด้านต่าง  ๆ มีค่าเฉลี่ยสูงสุดรองลงมา 
ค่าตอบแทนที่เหมาะสมกับความรู้ ความสามารถ และความรับผิดชอบในหน้าที่ และค่าตอบแทน
เพียงพอกับค่าครองชีพและสภาพเศรษฐกิจในปัจจุบัน 

2. ด้านสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย พบว่า โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็น
รายด้าน พบว่า สภาพแวดล้อมที่เหมาะสมกับความสามารถของร่างกายและจิตใจความพร้อมในการ
ใช้งานตลอดเวลาของเครื่องมือและอุปกรณ์ และแสงสว่างที่เพียงพอและอุณหภูมิที่เหมาะสมในการ
ปฏิบัติงาน  

3. ด้านโอกาสการพัฒนาความรู้ ความสามารถ พบว่า โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง 
เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า การได้รับมอบหมายงานที่ท้าทายมากยิ่งขึ้น มีค่าเฉลี่ยสูงสุด 
รองลงมา การได้รับการฝึกอบรม เพ่ือน าความรู้มาพัฒนาให้เกิดประสิทธิภาพ และการสนับสนุนให้
ศึกษาตอ่ เพ่ือปรับคุณวุฒิการศึกษา 

4. ด้านโอกาสก้าวหน้าและความมั่นคงในการท างาน พบว่า โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก 
เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า การมอบหมายงานที่สามารถพัฒนาความรู้ ความสามารถ มีค่าเฉลี่ย
สูงสุด รองลงมา หลักเกณฑ์ในการพิจารณาเลื่อนขั้น เลื่อนต าแหน่งงานที่ยุติธรรม และความมั่นคงใน
การปฏิบัติงานและความม่ันคงของโรงแรม  

5. ด้านความสัมพันธ์กับบุคคลอื่นและการท างานร่วมกัน พบว่า โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก 
เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า การได้รับความร่วมมือและความช่วยเหลือจากเพ่ือนร่วมงาน 
รองลงมา การปรึกษาเรื่องงานและเรื่องส่วนตัวกับผู้บังคับบัญชาและเพ่ือนร่วมงาน และการแสดง
ความคดิเห็น เสนอแนะแนวทางอย่างเปิดเผย 

ข้อมูลเกี่ยวกับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 
1. ด้านคุณภาพของงาน พบว่า โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน 

พบว่า การจัดสรรเวลาในการปฏิบัติงานที่เหมาะสมและทันต่อเวลา มีค่าเฉลี่ยสูงสุด รองลงมา คือ 
การปฏิบัติงานได้ตรงตามเกณฑ์มาตรฐานและความถูกต้อง และการวางแผนก่อนลงมือปฏิบัติ  
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2. ด้านความพึงพอใจในงาน พบว่า โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน 
พบว่า ความภูมิใจในต าแหน่งงาน มีค่าเฉลี่ยสูงสุด รองลงมา การได้รับการยอมรับนับถือจากเพ่ือน
ร่วมงาน และการได้รับค าชื่นชมหรือรางวัลตอบแทน  

3. ด้านความรับผิดชอบในหน้าที่ พบว่า โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นราย
ด้าน พบว่า ความมุ่งมั่นและตั้งใจในการปฏิบัติงาน มีค่าเฉลี่ยสูงสุด รองลงมา การจัดเรียงล าดับ
ความส าคัญของงาน และการดึงศักยภาพในตัว มาใช้ในการปฏิบัติงาน  

4. ด้านการท างานเป็นทีม พบว่า โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน 
พบว่า การแบ่งงานกันท าอย่างยุติธรรม มีค่าเฉลี่ยสูงสุด รองลงมา ความส าคัญต่อการท างานแบบ
ส่วนรวมและแบบส่วนตัว และการยอมรับต่อการปฏิบัติตามภารกิจที่ได้รับมอบหมาย  

การเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลด้านอายุที่แตกต่างกันกับ
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน พบว่า อายุ กับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน มีความแตกต่างอย่างไม่
มีนัยส าคัญทางสถิติที่ .05 

ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สันของการปรับตัวแบบปกติใหม่ คุณภาพชีวิตการท างาน 
และประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 

ค่าสัมประสิทธิ์แบบเพียร์สันของการปรับตัวแบบปกติใหม่ กับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 
พบว่าความสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบต่างก็มีสัมพันธ์อย่างมีนัยส าคัญ โดยองค์ประกอบด้านความ
รับผิดชอบในหน้าที่กับด้านคุณภาพของงานมีความสัมพันธ์เชิงบวกในระดับสูงสุดที่ .675 และการ
ดูแลสุขภาพกับการใช้เทคโนโลยีและอินเทอร์เน็ตมีความสัมพันธ์เชิงบวกในระดับต่ าสุดที่ .213 

ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สันของคุณภาพชีวิตการท างาน กับประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงาน พบว่าความสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบต่างก็มีสัมพันธ์อย่างมีนัยส าคัญ โดยองค์ประกอบ
ด้านโอกาสก้าวหน้าและความมั่นคงในการท างานกับด้านค่าตอบแทนและผลประโยชน์มีความสัมพันธ์
เชิงบวกในระดับสูงสุดที่ .860 และด้านคุณภาพของงานกับด้านโอกาสก้าวหน้าและความมั่นคงในการ
ท างานมีความสัมพันธ์เชิงบวกในระดับต่ าสุดที่ .279 

ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สันของการปรับตัวแบบปกติใหม่กับคุณภาพชีวิตการ
ท างาน พบว่าความสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบต่างก็มีสัมพันธ์อย่างมีนัยส าคัญ โดยองค์ประกอบ
ด้านด้านโอกาสการพัฒนาความรู้ความสามารถกับด้านค่าตอบแทนและผลประโยชน์มีความสัมพันธ์
เชิงบวกในระดับสูงสุดที่ .696 และด้านการดูแลสุขภาพกับด้านการใช้เทคโนโลยีและอินเทอร์เน็ตมี
ความสัมพันธ์เชิงบวกในระดับต่ าสุดที่ .213 
 ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สันของการปรับตัวแบบปกติใหม่ พบว่า ความสัมพันธ์
แตกต่างอย่างมีนัยส าคัการท างานเปม ดังต่อไปนี้ 
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คุณภาพชีวิตการท างาน และประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน พบว่า  ผลการวิเคราะห์ค่า
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สันของตัวแปรทุกตัวที่จะน ามาใช้ในการวิเคราะห์ มีความสัมพันธ์เชง
เส้นตรงอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 แสดงว่าตัวแปรทุกตัวที่น ามาใช้ในการวิเคราะห์ มี
ลักษณะความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรในลักษณะเชิงเส้นตรง 

 
อภิปรายผล  

จากวัตถุประสงค์ของการศึกษาความสัมพันธ์ของการปรับตัวแบบปกติใหม่ คุณภาพชีวิต   
การท างานที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน สามารถน ามาสรุปเป็นประเด็นส าคัญในการ
อภิปรายผลตามวัตถุประสงค์การวิจัยได้ 3 ประเด็นหลัก ดังนี้ 

1. เพ่ือศึกษาปัจจัยองค์ประกอบของการปรับตัวแบบปกติใหม่ คุณภาพชีวิตการท างาน 
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงานโรงแรม 

1.1 จากการศึกษาปัจจัยองค์ประกอบของการปรับตัวแบบปกติใหม่ของพนักงานโรงแรม 5 
ดาว แห่งหนึ่งในอ าเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต พบว่า โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ซึ่งอาจเป็นเพราะทาง
โรงแรมมีระบบการบริหารจัดการ เตรียมความพร้อมรับมือกับสถานการณ์ที่ดี ส่งเสริมให้พนักงาน
เรียนรู้การปรับตัวรับกับความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น ทั้งนี้จากองค์ประกอบของการปรับตัวแบบปกติ
ทั้ง 5 ด้าน พบว่า พนักงานในโรงแรมให้ความส าคัญมากที่สุด คือ ด้านการดูแลสุขภาพ เนื่องจาก
พนักงานมีการสวมหน้ากากอนามัยตลอดระยะเวลาการปฏิบัติงาน พร้อมกับการหมั่นล้างมือด้วยสบู่
หรือเจลแอลกอฮอล์เป็นประจ าอยู่เสมอ ทั้งยังมีการสังเกตและส ารวจตนเองอยู่เสมอ ซึ่งสอดคล้องกับ
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข พบว่า ประชาชนให้ความส าคัญกับการล้างมือ และพฤติกรรม
การปฏิบัติตัวอย่างต่อเนื่อง ขณะที่พฤติกรรมการสวมหน้ากากอนามัยเพ่ิมขึ้นเป็นร้อยละ 96.8 จาก
เดิมเป็นร้อยละ 70.0  

ด้านการเว้นระยะห่างทางสังคม พบว่าพนักงานให้ความส าคัญกับการเว้นระยะห่างจากผู้อ่ืน
อย่างน้อย 1-2 เมตร มีการหลีกเลี่ยงการรวมกลุ่ม จัดกิจกรรมกับผู้อ่ืน และเดินทางไปยังสถานที่สุ่ม
เสี่ยง ซึ่งสอดคล้องกับกรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า การเว้นระยะห่างทางสังคม เป็น
การสร้างระยะห่างตัวเรากับคนอ่ืน ๆ ในสังคม การลดการออกไปนอกบ้านโดยไม่จ าเป็น หลีกเลี่ยง
การเข้าร่วมกิจกรรมกับผู้อ่ืน  

ด้านการวางแผนทางการเงิน ผลการวิจัยพบว่า พนักงานโรงแรม 5 ดาว แห่งหนึ่งในอ าเภอ
เมือง จังหวัดภูเก็ตมีการลดค่าใช้จ่ายในสิ่งที่ไม่จ าเป็นออกไป พร้อมมีการจัดสรรรายได้ เป็นการ
วางแผนก่อนการใช้จ่ายในแต่วัน ทั้งยังมีการวางแผนเพ่ือเก็นเงินส ารองไว้ยามฉุกเฉินอีกด้วย 
ซึ่งสอดคล้องกับกองทุนการออมแห่งชาติ กระทรวงการคลัง กล่าวว่า “จัดระบบการเงินให้เข้าที่ จัด
ระเบียบการออมให้เข้าทาง” ถือเป็นจุดเริ่มต้นวางแผนการใช้จ่ายเงินให้เข้าที่ด้วยการจัดสรรและการ
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วิเคราะห์ค่าใช้จ่ายแต่ละประเภทให้ชัดเจน อาทิ ค่าใช้จ่ายที่จ าเป็น ค่าใช้จ่ายยามฉุกเฉิน และตัด
ค่าใช้จ่ายที่ไม่จ าเป็นออก รวมถึงเริ่มสร้างนิสัยในการออมเงินในรูปแบบต่าง ๆ 

ด้านเทคโนโลยี และอินเทอร์เน็ต พบว่าพนักงานมีการปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์มากขึ้น 
ซึ่งการใช้เทคโนโลยีในช่วงวิกฤติโควิด-19 ถือเป็นสิ่งส าคัญอย่างยิ่งต่อการด าเนินชีวิต ไม่ว่าจะเป็นการ
น าความรู้ทางเทคโนโลยี มาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน มีการสั่งซื้อสินค้า อาหาร และช าระเงินผ่าน
ระบบออนไลน์มากยิ่งขึ้น ส่งผลให้พนักงานมีการใช้อินเทอร์เน็ตต่อวันมากถึง 8 ชั่วโมง ซึ่งสอดคล้อง
กับกรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า เทคโนโลยีควบคู่อินเทอร์เน็ต จะเข้ามามีบทบาทกับ
การใช้ชีวิตมากขึ้น ที่จากเดิมมีมากอยู่แล้ว แต่ในสังคมยุค New Normal สิ่งเหล่านี้จะเข้าไปอยู่ใน
แทบทุกจังหวะชีวิต ไม่ว่าจะเป็นการท างานที่บ้าน การประชุมออนไลน์ การท าธุรกรรม และการเอ็น
เตอร์เทนชีวิตรูปแบบต่าง ๆ  

ด้านความสมดุลระหว่างชีวิตงานกับชีวิตส่วนตัว เนื่องจากพนักงานมีการจัดสรร แบ่งปันเวลา
ระหว่างการท างานและการใช้ชีวิตประจ าจ าวันในช่วงวิกฤติโควิด -19 ได้อย่างเหมาะสม ท าให้มีเวลา
ในการพบปะเพ่ือนฝูง และท ากิจกรรมกับครอบครัวได้อย่างเพียงพอ ซึ่งสอดคล้องกับกรมสุขภาพจิต 
กระทรวงสาธารณสุข กล่าวไว้ว่า การมีโอกาสได้ท างานที่บ้าน ลดจ านวนวันการเข้าออฟฟิศ หรือการ
ลดการพบปะผู้คนในสังคม แล้วหันมาใช้ชีวิต และท างานที่บ้าน ท าให้ผู้คนมองเห็นแนวทางที่จะสร้าง
สมดุลชีวิตระหว่างอยู่บ้านมากขึ้น และจะเป็นแนวทางในการปรับสมดุลชีวิตระหว่างเวลาส่วนตัว การ
งาน และสังคมให้สมดุลมากยิ่งขึ้น 

1.2 จากผลการศึกษาปัจจัยองค์ประกอบคุณภาพชีวิตการท างานของพนักงานโรงแรม 5 ดาว 
แห่งหนึ่งในอ าเภอเมือง จังหวัดภูเก็ตทั้ง 5 ด้านพบว่า โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ซึ่งสอดคล้องกับ
ผลการศึกษาของ ทัศนีย์ ชาติไทย (2559) พบว่า บุคลากรในมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ มีคุณภาพ
ชีวิตการท างานโดยรวมอยู่ในระดับมาก ผลการศึกษาของกมลรัตน์ จิรวิเศษสกุล (2561) พบว่า 
บุคลากรส่วนกลางกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของ
มนุษย์ มีคุณภาพชีวิตการท างาน โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านของพนักงาน
โรงแรม 5 ดาว แห่งหนึ่งในอ าเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต พบว่าด้านสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย แสดง
ให้เห็นว่าโรงแรม มีการจัดสภาพแวดล้อมในการปฏิบัติงาน มีแสงสว่างและอุณภูมิที่ เพียงพอ 
เครื่องมือและอุปกรณ์พร้อมใช้งานตลอดเวลา ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ  สมพงศ์ รัตนนุพงษ์ 
(2558) กล่าวว่า สภาพการท างานที่ปลอดภัย หมายถึง สภาพแวดล้อมในสถานที่ท างานที่มีความ
ปลอดภัย ไม่สุ่มเสี่ยงให้เกิดอุบัติเหตุต่อผู้ปฏิบัติงาน ไม่มีมลภาวะทางด้านเสียง ควัน และแสงสว่างที่
อาจส่งผลเสียต่อสุขภาพอนามัยทั้งทางร่างกายและจิตใจได้  

ด้านความสัมพันธ์กับบุคคลอ่ืนและการท างานร่วมกัน พบว่า องค์กรมีเพ่ือนร่วมงานและ
ผู้บังคับบัญชาที่สามารถปรึกษาปัญหาทั้งเรื่องงานและเรื่องส่วนตัว สามารถแสดงความคิดเห็นและ
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เสนอแนะแนวทางในการท างานได้อย่างเปิดเผย พร้อมกับการได้รับความร่วมมือ และความช่วยเหลือ
อย่างดีจากเพ่ือนร่วมงานในการปฏิบัติงาน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ อุสุมา ศักดิ์ไพศาล (2556) 
กล่าวว่าการปฏิบัติงานของพนักงานที่ใช้ชีวิตในการท างาน และครอบครัวหรือส่วนตัวได้อย่างไม่
ขัดแย้ง แสดงให้เห็นตัวตนที่สอดคล้องระหว่างอาชีพกับวิถีชีวิตที่ดี  

ด้านโอกาสก้าวหน้าและความมั่นคงในการท างาน แสดงให้เห็นว่าพนักงานได้รับการ
มอบหมายงานที่มีความท้าทายมากขึ้น เมื่อเปรียบเทียบกับงานที่ท างานอยู่ในปัจจุบัน ส่งผลให้มี
โอกาสก้าวหน้าในต าแหน่งงานที่สูงขึ้น ซึ่งทางโรงแรมมีหลักเกณฑ์ในการพิจารณาเลื่อนขั้น เลื่อน
ต าแหน่งงานที่ยุติธรรม และพนักงานมีความรู้สึกถึงความมั่นคงในการปฏิบัติงานของตนเองและความ
มั่นคงของโรงแรม ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ สมพงศ์ รัตนนุพงษ์ (2558) ได้กล่าวไว้ว่า การให้
บุคลากรรู้สึกถึงความเชื่อมั่นและความมั่นคงในงาน ให้รักษาและเพ่ิมศักยภาพในการท างาน เพ่ือใช้
เป็นโอกาสในการปรับเลื่อนต าแหน่งหน้าที่ท่ีสูงขึ้นไป  

ด้านโอกาสพัฒนาความรู้ ความสามารถ แสดงให้เห็นว่าองค์กรมีการสนับสนุนให้พนักงาน
ศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น เพ่ือปรับคุณวุฒิการศึกษา ทั้งยังเปิดโอกาสให้พนักงานได้รับการฝึกอบรม 
เพ่ือน าความรู้มาพัฒนาการท างานของตนเองให้เกิดประสิทธิภาพที่ดีข้ึน โดยงานที่ได้รับมอบหมายนั้น 
สามารถพัฒนาความรู้ ทักษะ ความสามารถที่ท้าทายมากยิ่งขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับ ณิศาภัทร ม่วงค า 
(2559) กล่าวว่างานที่ปฏิบัติอยู่นั้น เปิดโอกาสให้พนักงานได้ใช้และพัฒนาทักษะความรู้อย่างแท้จริง 
โดยพัฒนาความรู้และประสบการณ์ในงาน เช่นสัมมนา อบรม และมีโอกาสได้ใช้ความคิดริเริ่ม
สร้างสรรค์ ซึ่งจะท าให้พนักงานมีตัวตนของตนเองในการปฏิบัติงาน  

ด้านค่าตอบแทนและผลประโยชน์ พบว่า ค่าตอบแทนที่ได้รับยังไม่มีความเหมาะสมกับ
ความรู้ ความสามารถ และความรับผิดชอบในหน้าที่ และค่าตอบแทนที่เหมาะสมกับสภาพเศรษฐกิจ
ในปัจจุบันนั้น ยังไม่เพียงพอ ถึงแม้ว่าทางโรงแรม จะมีการจัดสวัสดิการด้านต่าง  ๆ ให้เทียบเท่ากับ
องค์กรอ่ืน ๆ หรือกฎหมายก าหนด ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัยของ สมพงศ์ รัตนนุพงศ์ (2558) ที่ได้
เสนอการส่งเสริมคุณภาพชีวิตในการท างาน ควรมีการปรับปรุงการบริหารค่าตอบแทนที่เพียงพอและ
เป็นธรรม เหมาะสมกับสภาพเศรษฐกิจ ประสบการณ์ ความสามารถ และภาระหน้าที่ นอกจากนั้น
ควรเพิ่มสวัสดิการช่วยเหลือในด้านอ่ืน ๆ ทั้งที่เป็นตัวเงิน และไม่ใช่ตัวเงิน 

1.3 จากผลการศึกษาปัจจัยองค์ประกอบประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงานโรงแรม 
5 ดาว แห่งหนึ่งในอ าเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต ทั้ง 4 ด้าน พบว่า โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากเมื่อ
พิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านความรับผิดชอบในหน้าที่ ผลการวิจัยพบว่า พนักงานมีความเอาใจ
ใส่ ความมุ่งมั่นตั้งใจต่อการปฏิบัติงานอย่างแท้จริง ส่งผลให้มีการจัดเรียงล าดับความส าคัญของงาน 
ก่อนลงมือปฏิบัติ และพยายามท าหน้าที่ต่าง ๆ อย่างเต็มที่ โดยสามารถท่ีจะดึงศักยภาพของตนเองที่มี
อยู่ในตัวออกมาใช้กับการปฏิบัติงาน ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ วิภา พงษ์วิจิตร (2559 อ้างถึงใน 
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สุธิดา พานิชกิจโกศลกุล, 2556: 11) กล่าวว่าความรับผิดชอบ เป็นลักษณะหนึ่งของบุคคลที่แสดงถึง
ความเอาใจใส่ และรับเป็นภาระหน้าที่การงาน พยายามท าหน้าที่ต่าง ๆ อย่างเต็มความสามารถ เพ่ือ
บรรลุจุดมุ่งหมายโดยไม่ย่อท้อต่ออุปสรรค  

ด้านการท างานเป็นทีม ผลการวิจัยพบว่า พนักงานให้ความส าคัญกับการท างานส่วนรวม
มากกว่าการท างานแบบส่วนตัว มีการยอมรับต่อการปฏิบัติตามภารกิจที่ได้รับมอบหมายจากกลุ่มทั้ง
ยังมีการแบ่งงานกันท าอย่างยุติธรรม ไม่ก่อให้เกิดความขัดแย้งต่อกันภายในกลุ่ม ซึ่งสอดคล้องกับ
ทฤษฎีของ Woodcock กล่าวถึงทีมการท างานที่มีประสิทธิภาพว่า ความสมดุลในบทบาท เป้าหมาย
ชัดเจนและสอดคล้องกับวัตถุประสงค์การเปิดเผยและเผชิญ หันหน้าร่วมกันแก้ไขปัญหาการสนับสนุน 
การไว้วางใจกัน และความร่วมมือของสมาชิก พร้อมที่จะช่วยเหลือสนับสนุน เสริมสร้างทักษะ ความรู้ 
ความสามารถให้แก่กัน รวมถึงสัมพันธภาพระหว่างกล่มที่ดี และสอคคล้องกับงานวิจัยของสุธาสินี 
อาภาสิริกุล (2556) กล่าวว่า เมื่อทีมงานมีการก าหนดวัตถุประสงค์ในการท างานอย่างชัดเจน เพ่ือให้
สามารถท างานร่วมกันอย่างมีคุณค่า เป็นทีมที่มีการสนับสนุนและความไว้วางใจต่อกัน   

ด้านคุณภาพของงาน ผลการวิจัยพบว่า พนักงานมีการวางแผนการท างาน ก่อนลงมือปฏิบัติ 
มีการจัดสรรเวลาในการปฏิบัติงานที่เหมาะสม ส่งผลให้สามารถปฏิบัติงานออกมาได้ตรงตามเกณฑ์
มาตรฐานและความถูกต้องที่ทางโรงแรมได้ก าหนดไว้ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัย อัครเดช ไม้จันทร์ 
(2560) กล่าวว่า การท างานได้ตามมาตรฐานที่วางไว้ ผลงานออกมาตรงตามที่องค์การต้องการ มีการ
ก าหนดเป้าหมาย ปริมาณที่สามารถท าได้ส าเร็จเมื่อเทียบกับมาตรฐานครบตามจ านวนที่ต้องการ และ 

ด้านความพึงพอใจในงาน ผลการวิจัยพบว่า พนักงานมีความพึงพอใจในต าแหน่งงานที่ปฏิบัติ
อยู่ในปัจจุบัน และได้รับค าชื่นชมหรือรางวัลตอบแทน เมื่อพนักงานปฏิบัติงานได้ดี ทั้งยังมีความพึง
พอใจในการได้รับการยอมรับจากเพ่ือนร่วมงาน ซึ่งสอดคล้องกับทฤษฎีของมาสโลว์ ในล าดับความ
ต้องการระดับที่ 4 คือความต้องการให้ผู้อ่ืนยกย่องนับถือ เมื่อได้รับความพอใจในการตอบสนองความ
ต้องการความรักหรือความปลอดภัยแล้ว จะมุ่งหาทางสนองความต้องการในการได้รับการยกย่องนับ
ถือจากผู้อื่น  

2. เ พ่ือศึกษาความสัมพันธ์ของการปรับตัวแบบปกติใหม่ คุณภาพชีวิตการท างาน 
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงานโรงแรม 

2.1 ค่าสัมประสิทธิ์แบบเพียร์สันของการปรับตัวแบบปกติใหม่ กับประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงาน พบว่าความสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบต่างก็มีสัมพันธ์อย่างมีนัยส าคัญ โดยองค์ประกอบ
ด้านความรับผิดชอบในหน้าที่กับด้านคุณภาพของงานมีความสัมพันธ์เชิงบวกในระดับสูงสุดที่ .675 
และการดูแลสุขภาพกับการใช้เทคโนโลยีและอินเทอร์เน็ตมีความสัมพันธ์เชิงบวกในระดับต่ าสุดที่ 
.213 
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2.2 ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สันของคุณภาพชีวิตการท างาน กับประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงาน พบว่าความสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบต่างก็มีสัมพันธ์อย่างมีนัยส าคัญ โดย
องค์ประกอบด้านโอกาสก้าวหน้าและความมั่นคงในการท างานกับด้านค่าตอบแทนและผลประโยชน์ 
มีความสัมพันธ์เชิงบวกในระดับสูงสุดที่ .860 และด้านคุณภาพของงานกับด้านโอกาสก้าวหน้าและ
ความมั่นคงในการท างานมีความสัมพันธ์เชิงบวกในระดับต่ าสุดที่ .279 

2.3 ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สันของการปรับตัวแบบปกติใหม่กับคุณภาพชีวิตการ
ท างาน พบว่าความสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบต่างก็มีสัมพันธ์อย่างมีนัยส าคัญ โดยองค์ประกอบ
ด้านด้านโอกาสการพัฒนาความรู้ความสามารถกับด้านค่าตอบแทนและผลประโยชน์มีความสัมพันธ์
เชิงบวกในระดับสูงสุดที่ .696 และด้านการดูแลสุขภาพกับด้านการใช้เทคโนโลยีและอินเทอร์เน็ตมี
ความสัมพันธ์เชิงบวกในระดับต่ าสุดที่ .213 

3. แนวทางการพัฒนาคุณภาพชีวิตการท างานของพนักงานโรงแรม 5 ดาว แห่งหนึ่งใน
อ าเภอเมือง จังหวัดภูเก็ตอภิปรายผล ได้ดังนี้ 

ด้านค่าตอบแทนและผลประโยชน์ ที่ได้รับในปัจจุบัน มีผลกระทบต่อระดับคุณภาพชีวิตการ
ท างานของพนักงานเป็นอย่างมาก เนื่องด้วยเงิน ถือเป็นปัจจัยส าคัญแก่การด ารงชีพของมนุษย์ และ
จากการได้รับผลกระทบสถานการ์โควิด-19 ส่งผลให้ธุรกิจโรงแรมในจังหวัดภูเก็ตได้รับผลกระทบ
อย่างรุนแรง ท าให้การหมุนเวียนทางการเงินของโรงแรมไม่เพียงพอแก่ดูแลพนักงานทุกคนได้อย่าง
เต็มที่ พนักงานบางส่วนได้รับค่าตอบแทนที่ลดน้อยลงจากปกติ ดังนั้นทางโรงแรมควรมีการเพ่ิมปัจจัย
ความพึงพอใจในด้านอ่ืน ๆ ให้แก่พนักงานเพ่ิมข้ึน เพ่ือส่งเสริมให้คุณภาพชีวิตการท างานของพนักงาน
ดียิ่งขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับทฤษฎีของอับราฮัม มาสโลว์ ในล าดับความต้องการระดับที่ 1 คือ ความ
ต้องการทางกายภาพเพ่ือการด ารงชีวิต ความต้องการระดับนี้เป็นความต้องการขั้นพ้ืนฐานของมนุษย์
ในการด ารงชีวิต ทั้งยังเป็นสิ่งส าคัญต่อความเป็นมนุษย์ที่ต้องดิ้นรนใฝ่หาตอบสนองความต้องการ 

ด้านสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย ของโรงแรมนั้น ถือว่ามีสภาพแวดล้อมในการท างานที่ดี
เป็นอย่างมาก แต่ในเรื่องของความปลอดภัยด้านการแพร่เชื้อของโรคโควิด-19 อาจเป็นความเสี่ยงไม่
น้อย เนื่องจากพนักงานในโรงแรมต้องมีการบริการ พบเจอกับลูกค้าที่มาจากหลายสถานที่ ซึ่งอาจเกิด
ความเสี่ยงในการแพร่เชื้อขึ้นได้ ดังนั้นโรงแรมจะต้องมีมาตรการควบคุม ดูแล เอาใจใส่อย่างใกล้ชิด 
ควรมีการจัดส่งพนักงานไปตรวจเชื้อเดือนละครั้ง และพนักงานควรมีการสังเกตและส ารวจรร่างกาย
ของตนเองอยู่เสมอเช่นกัน ซึ่งสอดคล้องกับทฤษฎีของ อับราฮัม มาสโลว์ ในล าดับขั้นความต้องการที่ 2 
กล่าวถึงความต้องการความมั่นคงและปลอดภัย เมื่อบุคคลด้รับการตอบสนองด้านร่างกายแล้ว จะมี
ความต้องการขั้นที่สูงขึ้น คือ ความต้องการด้านความปลอดภัย 

ด้านโอกาสพัฒนาความรู้ ความสามารถ ทางโรงแรมควรเปิดโอกาสให้พนักงานได้เรียนรู้ด้วย
ตนเอง จัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ใหม่ ๆ เพ่ือพนักงานเกิดความสนใจในการเรียนรู้เพ่ิมมากขึ้น รวมถึง



รายงานสืบเน่ืองจากการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ 
ครบรอบ 15 ปี มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ วันศุกร์ท่ี 26 พฤศจิกายน 2564 

 

~ 286 ~ 
 

การให้พนักงานได้เรียนรู้ผ่านเว็บไซต์ อินเทอร์เน็ต หรือสื่อต่าง ๆ ซึ่งเป็นการลดความเสี่ยงของการ
รวมกลุ่มกันอีกด้วย และพนักงานสามารถน าความรู้ที่ได้รับจากการเรียน มาประยุกต์ใช้ในการ
ปฏิบัติงานให้เกิดประสิทธิภาพที่ดียิ่งขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับทฤษฎีของอับราฮัม มาสโลว์ ในล าดับความ
ต้องการระดับที่ 5 คือ ความต้องการที่จะได้รับการยกย่องจากสังคม 

ด้านโอกาสก้าวหน้าและความมั่นคงในการท างาน โรงแรมควรมีนโยบายการจ้างงานและ
นโยบายความก้าวหน้าในสายงานที่ชัดเจน เพ่ือสร้างความไว้วางใจให้แก่พนักงาน และส่งเสริมให้
พนักงานวางแผนความก้าวหน้าและความมั่นคงในการท างาน ซึ่งสอดคล้องกับทฤษฎีของเฮิ ร์ซเบิร์ก 
เฟรดเดอริก (Two-Factor Theory) ปัจจัยจูงใจ กล่าวว่า ความก้าวหน้าในต าแหน่งการงาน 
(Advancement) เป็นการเปลี่ยนแปลงสถานะหรือต าแหน่งของบุคคลในองค์กร ส่วนปัจจัยค้ าจุน 
กล่าวถึงความมั่นคงในงาน ว่า ความรู้สึกของบุคคลที่มีต่อความมั่นคงในงาน รวมทั้งความมั่นคงของ
องค์กร 

ด้านความสัมพันธ์กับบุคคลอ่ืนและการท างานเป็นทีม มีความส าคัญอย่างยิ่งในยุคปัจจุบัน 
เนื่องจากในยุคปัจจุบัน ส่งเสริมให้มีการท างานเป็นทีมมากกว่าการท างานแบบตัวคนเดียวจะก่อให้เกิด
ประสิทธิภาพในการท างานมากกว่า ซึ่งความสัมพันธ์กับบุคคลอ่ืนและการท างานเป็นทีมของพนักงาน
โรงแรมโรงแรม 5 ดาว แห่งหนึ่งในอ าเภอเมือง จังหวัดภูเก็ตอยู่ในเกณฑ์ท่ีดี พนักงานมีการแสดงความ
คิดเห็น ปรึกษาปัญหาชีวิต ปัญหาเรื่องงาน และได้รับความร่วมมือ ความช่วยเหลือเป็นอย่างดีจาก
ผู้บังคับบัญชา และเพ่ือนร่วมงานด้วยกัน ดังนั้นโรงแรมควรเน้นการจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมการสร้าง
ความเข้มแข็ง ความสัมพันธ์อันดีให้แก่พนักงานเรื่อยไป ซึ่งสอดคล้องกับทฤษฎีสองปัจจัยของ 
เฮิร์ซเบิร์ก เฟรดเดอริก (Two-Factor Theory) ปัจจัยค้ าจุน กล่าวว่าความสัมพันธ์กับผู้บังคบบัญชา มี
การพบปะ การสนทนา ความเป็นมิตร การได้รับความช่วยเหลือเกื้อกูล ความเต็มใจรับฟังข้อเสนอแนะ 
และความสัมพันธ์กับเพ่ือนร่วมงาน ว่าการพบปะ การสนทนา การเรียนรู้งานในกลุ่ม และความรู้สึกเป็น
ส่วนหนึ่งของกลุ่ม 
 
ข้อเสนอแนะ 

ข้อเสนอแนะจากการวิจัย 
1. ผู้บริหารโรงแรม ควรมีนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนให้แก่พนักงานที่เหมาะสมและ

เพียงพอ ในช่วงสถานการณ์โควิด-19 เพ่ือสร้างความพึงพอใจและเพียงพอแก่การด ารงชีวิตใน
ประจ าวัน เนื่องจากค่าตอบแทนมีผลต่อคุณภาพชีวิตการท างานของพนักงานเป็นอย่างมาก ทั้งนี้เพ่ือ
ก่อให้เกิดประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานที่ดีต่อไป 
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2. องค์กรควรมีการสนับสนุนการเรียนรู้ ให้แก่พนักงานทุกระดับ ส่งเสริมการเรียนรู้ด้วย
ตนเองเพ่ิมมากข้ึน เพ่ือให้เกิดการเรียนรู้ที่ดีขึ้น และสามารถน ามาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานให้เกิด
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

3. พนักงานควรให้ความส าคัญกับการวางแผนทางการเงิน โดยลดภาระค่าใช้จ่ายที่ไม่จ าเป็น
ออกไป เพ่ือจัดสรรรายได้ให้เพียงพอกับสภาพของเศรษฐกิจในช่วงสถานการณ์โควิด-19 และเพ่ือให้
ทราบถึงสภาพคล่องทางการเงินของตนเอง 

4. พนักงานควรใส่ใจในเรื่องของการสุขภาพของตน เนื่องด้วยสถานการณ์โควิด -19 ยังคงมี
อยู่เรื่อย ๆ ซึ่งอาจส่งผลแก่สุขภาพร่างกายได้ ดังนั้นควรมีการท าประกันภัย ประกันสุขภาพ เพ่ือ
ป้องกันความเสี่ยงที่อาจเกิดข้ึนได้จากการสัมผัสเชื้อ 

ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 
1. ควรท าการศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพควบคู่ไปกับเชิงปริมาณ โดยอาจมีค าถามปลายเปิด เพ่ือ

ทราบถึงทัศนคติความต้องการของพนักงานโรงแรม 5 ดาว แห่งหนึ่งในอ าเภอเมือง จังหวัดภู เก็ตมาก
ขึ้น 

2. ควรมีการศึกษาเปรียบเทียบคุณภาพชีวิตการท างานของพนักงานโรงแรม 5 ดาว แห่งหนึ่ง
ในอ าเภอเมือง จังหวัดภูเก็ตระหว่างในช่วงสถานการณ์โควิด -19 กับช่วงสถานการณ์ปกติ มีความ
แตกต่างกันมากน้อยเพียงใด 
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บทคัดย่อ  

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษารูปแบบของการบริหารทรัพยากรมนุษย์สมัยใหม่ที่มีการ
พัฒนาศักยภาพบนพ้ืนฐาน การบริหารทรัพยากรมนุษย์แบบปกติใหม่ (New Normal) เนื่องจาก
วิกฤติการณ์ COVID-19 ของพนักงานโรงแรม 5 ดาว แห่งหนึ่งใน อ าเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต เพ่ือ
วิเคราะห์การปฏิบัติงานของพนักงานภายในองค์กรในช่วงสภาวะโรคระบาด COVID-19 เพ่ือให้
ข้อเสนอแนะและเป็นแนวทางในการปรับตัวการด าเนินงานของธุรกิจโรงแรมเพ่ือให้ขับเคลื่อนองค์การ
ต่อไปในช่วง COVID-19 ด าเนินการวิจัยเชิงคุณภาพโดยแบบสัมภาษณ์จ านวน 8 ชุด เก็บข้อมูลครบ
ทุกชุด วิธีการตรวจสอบข้อมูลแบ่งออกเป็น 2 ประเภทคือ แหล่งข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) 
และแหล่งข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) จะเป็นการสัมภาษณ์แบบเชิงลึก (In-Depth Interview) 
โดยจะเป็นการคัดเลือกสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) ซึ่งเก็บรวบรวมข้อมูลจากนัก
บริหารทรัพยากรมนุษย์จ านวน 2 ท่านซึ่งทั้งหมดนี้จะเป็นพนักงานของโรงแรม 5 ดาว แห่งหนึ่งใน 
อ าเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต นักวิชาการด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์จ านวน 3 ท่าน และยังมีนัก
บริหารทรัพยากรมนุษย์สมัยใหม่จ านวน 3 ท่าน ด้านวิธีการรวบรวมข้อมูล คือ เก็บรวบรวมข้อมูลโดย
ใช้เครื่องมือแบบสัมภาษณ์เชิงลึก ผลการวิจัย พบว่า การบริหารทรัพยากรมนุษย์ที่ส่งผลต่อการสร้าง
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ความส าเร็จในการปฏิบัติงานในยุค COVID-19 นั้นจะส าเร็จได้ต้องอยู่ที่ทุนมนุษย์เป็นส าคัญในการ
ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และเป้าหมายขององค์กร ทั้งนี้พบว่าองค์กรที่จะสามารถอยู่รอดและด าเนิน
ธุรกิจต่อไปได้ในยุค COVID-19 นั้นต้องเป็นคนที่สามารถปรับตัวก้าวทันต่อการเปลี่ยนแปลงและ
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นโดยมีกระบวนการเรียนรู้อยู่ตลอดเวลา มองยุทธศาสตร์เมื่อเกิดวิกฤติให้ก้าวทันต่อ
ความเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดข้ึน 

 
ค าส าคัญ:  การบริหารทรัพยากรมนุษย์ การสร้างความส าเร็จ และ โควิด-19   
 
Abstract 

This research aims to study about the modern human resource management 
model's development potential Because of the COVID-19 issue of five-star hotel 
employees in Thalang area, new conventional human resource management and 
new norms have emerged. The goal of this study is to look at how employees 
performed inside the company throughout the COVID-19 epidemic. To promote 
COVID-19, provide advice and information on hotel operations and management. A 
qualitative research was conducted by using 8 sets of interview forms. All data were 
collected. There are two types of data validation methods: Secondary Data and 
Primary Data are in-depth interviews, which are purposive sampling. ) which collected 
data from 2 human resource managers, all of whom are employees of the Hotel, 3 
human resource management scholars and 3 modern human resource managers. 
Collect information is how to use Methods for collecting data using the in-depth 
interview tool. The results showed that Human resource management that affects 
the success of operations in the era of COVID-19 must be achieved through human 
capital as the key to driving the strategy and goals of the organization. It was found 
that organizations that are able to survive and continue doing business in the era of 
COVID-19 must be people who are able to keep up with changes and events by 
having a learning process all the time. Look at strategies when there is a crisis to 
keep up with the changes that will occur. 
 
Keywords: human resource management, achievement of operation, COVID-19 
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ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
ปัจจุบันสถานการณ์ในประเทศไทย รัฐบาลมองถึงศักยภาพด้านทรัพยากรมนุษย์ช่วย

ยกระดับการแข่งขันและการย้ายฐานเงินเดือนจากรายได้ปานกลางสู่รายได้สูง โดยการส่งเสริมด้าน
การวิจัยและนวัตกรรมได้รับการส่งเสริมจากกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และ
นวัตกรรมเกิดจากการรวมหน่วยงานกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี , ส านักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ และส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติเข้าด้วยกันโดยมี
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม คือ ศาสตราจารย์พิเศษ
เอนก เหล่าธรรมทัศน์ พร้อมทั้งเป็นการเพ่ิมความสามารถของแรงงานที่มีทักษะต่ าไปสู่แรงงานที่มี
ทักษะ ความรู้  ความเชี่ยวชาญสูง โดยมุ่งเน้นในการพัฒนาทุนมนุษย์เ พ่ือให้สอดรับกับการ
เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอยู่ในสภาวะปัจจุบัน ทางองค์กรจึงมีความจ าเป็นในการพัฒนาพนักงานเพ่ือให้มี
ศักยภาพ มีความสามารถที่หลากหลายเพ่ือเป็นการสร้างนวัตกรรมใหม่  ๆ หรือสิ่งประดิษฐ์ที่มีความ
สร้างสรรค์ พัฒนาทักษะความสามารถให้โดดเด่นเพ่ือให้เกิดเป็นความรู้ใหม่  ๆ ในองค์กรเพ่ือสร้าง
ความได้เปรียบทางการแข่งขันทางธุรกิจให้กับเจ้าของหรือผู้ประกอบการ (จิรวัฒน์ ทิพยรส: 2560) 

ซึ่ ง ในสภาวะปัจจุบันในประเทศไทยและทั่ ว โลกได้ เกิดการแพร่ระบาดที่มีชื่ อว่ า 
“coronavirus disease starting in 2019” หรือ COVID-19 ขณะที่ในปัจจุบันได้เกิดมหาวิกฤติทาง
เศรษฐกิจต่อทั่วโลกและประเทศไทยส่งผลให้อัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจลดลงเกือบ 100 
เปอร์เซ็นต์ ไม่ว่าจะเป็นการส่งออก รายได้หลักของประเทศไทย หรือแม้แต่อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
ทั้งในประเทศไทยและต่อนานาชาติ เนื่องจากวิกฤติโลกที่เกิดจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -
19 ซึ่งเริ่มระบาดมาตั้งแต่ช่วงเดือนธันวาคม 2562 ที่ผ่านมา และดูเหมือนจะยังคงไม่สามารถระบุได้
ชัดเจนว่าจะสิ้นสุดเมื่อไรจนท าให้การท่องเที่ยวโลกหยุดชะงักลงด้วยการเติบโตของจ านวน
นักท่องเที่ยวระหว่างประเทศที่ติดลบร้อยละ 22.7 จากช่วงเวลาเดียวกันของปี2562และหยุดนิ่ง
ต่อเนื่องมาจนถึงเดือนเมษายน 2563ด้วยการลดลงของจ านวนนักท่องเที่ยวสูงถึงร้อยละ 97 เมื่อ
เทียบกับเดือนเดียวกันในปี2562 ถือเป็นช่วงตกต่ าที่สุดในรอบ 10 ปีที่ผ่านมาหลังจากวิกฤติการเงิน
ของโลกในปี2552 ซึ่งแน่นอนว่าย่อมส่งผลกระทบต่อจ านวนนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เดินทางเข้ามาใน
ประเทศไทยในไตรมาส 1/2563 ลดลงร้อยละ 38.01 เช่นเดียวกับการท่องเที่ยวภายในประเทศโดย
คนไทย (ไทยเที่ยวไทย) ที่หดตัวลงร้อยละ 30.77 (กองเศรษฐกิจการท่องเที่ยวและกีฬากระทรวงการ
ท่องเที่ยวและกีฬา, 2563) ส่งผลโดยตรงต่อธุรกิจอุตสาหกรรมโรงแรมเนื่องจากไม่มีนักท่องเที่ยว
ต่างชาติและนักท่องเที่ยวในไทยเข้ามาใช้บริการ ส่งผลไปถึงพนักงานโรงแรมหรือธุรกิจต่าง ๆ การตก
งานของพนักงานซึ่งในไทยคาดการณ์ว่าจะมีคนตกงานมากถึงจ านวน 8 ล้านคนและจะมีมากกว่านี้
หากวัคซีนยังไม่ประสบผลส าเร็จในอนาคต ทางผู้บริหารธุรกิจโรงแรมหรือธุรกิจต่าง  ๆ ต้องตระหนัก
ถึงความส าคัญของการวางแผนทรัพยากรมนุษย์ เนื่องจากเป็นปัจจัยส าคัญที่จะท าให้องค์กรธุรกิจ
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สามารถด าเนินต่อไปได้ ด้วยเหตุนี้แรงงานไทยจะต้องมีสมรรถนะและการพัฒนาสมรรถนะขั้นพ้ืนฐาน 
ซึ่งหมายถึง ความรู้หรือ ทักษะพ้ืนฐานที่บุคคลจ าเป็นต้องมีในการท างาน และสมรรถนะที่ท าให้บุคคล
แตกต่างจาก เพ่ือที่จะท าให้แรงงานไทยมีทักษะ ความรู้ คุณลักษณะ แรงจูงใจและทัศนคติในการ
ท างาน มีทักษะและฝีมือที่สามารถปรับตัวเองและพัฒนาตนเองให้รองรับกับภาวะเศรษฐกิจที่
เปลี่ยนแปลงดังกล่าว การบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลนี้จึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องท าให้
องค์กรเคลื่อนไปข้างหน้าได้อย่างไม่สะดุด หน้าที่ในการบริหารจัดการบุคคลนี้ถือว่าเป็นภารกิจส าคัญ
อย่างยิ่งส าหรับฝ่ายทรัพยากร ส าหรับบริษัทที่ได้วางรากฐาน การบริหารทรัพยากรบุคคลไว้อย่างดี
แล้วก็อาจจะไปให้ความสนใจกับการลงทุน การเพ่ิมศักยภาพและสร้างมูลค่าให้ธุรกิจด้านต่าง  ๆ 
ภายในอนาคตได้ 

จากสถานการณ์ในปัจจุบันได้เกิดโรคระบาดโคโรน่าไวรัสหรือ COVID-19 องค์กรจึงต้องให้
ความส าคัญและต้องมีการปรับตัวที่รวดเร็วที่สุดเพ่ือให้องค์การอยู่รอดได้นอกจากนี้ยังมีการแข่งขันกัน
ทางธุรกิจสูงขึ้นแต่มีกระแสหมุนเวียนทางด้านเศรษฐกิจลดลงอย่างมากถึงมากที่สุดและการปฏิบัติงานใน
ปัจจุบันได้เปลี่ยนแปลงรูปแบบไปค่อนข้างต่างจากเดิมไปในทิศทางอ่ืนอย่างมากจากการปฏิบัติงานที่
บ้าน (Work Form Home) ผู้บริหารหรือผู้ประกอบการจะต้องมีการพัฒนาทักษะและขีดความสามารถ
ของทรัพยากรมนุษย์ เพราะ ทรัพยากรมนุษย์ถือเป็นก าลังหลักส าคัญในการขับเคลื่อนองค์กร ทางฝ่าย
ทรัพยากรมนุษย์จะต้องเตรียมรับมือดังต่อไปนี้1.) ช่องว่างระหว่างคนเก่งจะมีมากขึ้น2) ความสามารถใน
การ Re-skill งานที่มีอยู่ไปสู่งานในอนาคต 3.) การสร้างวัฒนธรรมองค์กรแบบ Experiment Culture 
ผู้วิจัยได้มองเห็นถึงความส าคัญของงานวิจัยวิธีการบริหารทรัพยากรมนุษย์ภายในองค์กรที่ส่งผลต่อการ
สร้างความส าเร็จในการปฏิบัติงานในยุค COVID-19 ซึ่งจะเป็นวิธีการส าคัญที่ใช้ในการขับเคลื่อนองค์กร
ต่อไปในอนาคต 
 
วัตถุประสงค์การวิจัย   

1. เพ่ือศึกษารูปแบบของการบริหารทรัพยากรมนุษย์สมัยใหม่ที่มีการพัฒนาศักยภาพบน
พ้ืนฐาน การบริหารทรัพยากรมนุษย์แบบปกติใหม่ (New Normal) เนื่องจากวิกฤติการณ์ COVID-19 
ของพนักงานโรงแรม 5 ดาว แห่งหนึ่งใน อ าเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต 

2. เพ่ือวิเคราะห์การปฏิบัติงานของพนักงานภายในองค์กรในช่วงสภาวะโรคระบาด COVID-
19 ของพนักงานโรงแรม 5 ดาว แห่งหนึ่งใน อ าเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต 

3. เพ่ือให้ข้อเสนอแนะและเป็นแนวทางในการปรับตัวการด าเนินงานของธุรกิจโรงแรม
เพ่ือให้ขับเคลื่อนองค์การต่อไปในช่วง COVID-19 ของโรงแรม 5 ดาว แห่งหนึ่งใน อ าเภอถลาง 
จังหวัดภูเก็ต 
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แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
แนวคิดและทฤษฎีกระบวนการบริหารทรัพยากรมนุษย์ 
ความเป็นมาและความหมายของการบริหารทรัพยากรมนุษย์ ความหมายของการบริหาร

ทรัพยากรมนุษย์ (Human Resource Management) หมายถึง กระบวนการที่ผู้บริหารนั้นบริหาร
กระบวนการทรัพยากรมนุษย์เริ่มตั้งแต่ การวางแผนและการพยากรณ์ทรัพยากรมนุษย์ ความต้องการ
ด้านทรัพยากรมนุษย์ การสรรหาและคัดเลือกบุคลากรเข้ามาท างานตรงตามคุณสมบัติของผู้ปฏิบัติงาน 
(Job Specification) การท างานให้ตรงตาม ค าบรรยายลักษณะงาน (Job Description) เพ่ือให้เกิด
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุดในการท างาน (พะยอม วงศ์สารศรี, 2545) 

แนวคิดและทฤษฎีการปฏิบัติงานแบบปกติใหม่ (New Normal) 
ความเป็นมาของโรคระบาด COVID-19 ล่าสุดเมื่อปีพุทธศักราช 2562 ได้เกิดวิกฤติการณ์มหา

โรคระบาดแก่มวลมนุษยชาติโดยน าประกาศการอ้างอิงมาจาก World Health Organization หรือ 
WHO (2562) นั้นก็คือมหาวิกฤติโรคติดต่อไวรัสโดยได้น าจากการประกาศให้การแพร่ระบาดของเชื้อ
ไวรัสโคโรน่าเป็น“การระบาดครั้งใหญ่” หรือที่เรียกกันว่า COVID-19 (coronavirus disease starting 
in 2019) ซึ่งมีการตรวจพบครั้งแรกท่ีเมืองอู่ฮ่ัน สาธารณรัฐประชาชนจีนซึ่งสันนิษฐานได้มาต้นตอของ
ไวรัสเกิดมาจากสัตว์เป็นตัวกลางแล้วจึงระบาดมาสู่คน (World Health Organization, 2562) 

หลักการและความเป็นมาของการใช้ชีวิตแบบปกติใหม่ วิกฤตการณ์โรคระบาด ไวรัสโคโรนา 
หรือ COVID-19 ถือเป็นวิกฤติที่ส่งผลกระทบทุกภาคส่วน ท าให้วิถีการใช้ชีวิตของทุกคนไม่สามารถ
กลับไปเป็นปกติแบบเดิม การใช้ชีวิตต้องมีการปรับเปลี่ยนและปรับตัวตามแบบแนวทางปฏิบัติที่
รัฐบาลได้ก าหนดเอาไว้ให้ประชาชนได้ปฏิบัติหลังวิกฤติและพร้อมรับมือกับทุกสถานการณ์หากก 
COVID-19 กลับมาอีกครั้ง (Bill Gross Z, 2562) 

แนวคิดเก่ียวกับการท างานทางไกล หมายถึง การท างานนอกสถานที่ท างานโดยใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศและโทรคมนาคมในการปฏิบัติงานและติดต่อสื่อสารกับบุคคลภายในและภายนอกองค์กร 
มีความยืดหยุ่นสูง และมีอิสระในการท างาน ที่ไหน เมื่อใด และอย่างไรก็ได้ เพ่ือให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีใน
การตอบสนองได้ตรงตามเป้าหมายขององค์กร และเพ่ือสร้างสมดุลชีวิตการท างาน (Wienclaw, 
2020; Allen, Golden, & Shockley, 2015; Jones, 2014) 

แนวคิดเกี่ยวกับความส าเร็จในการบริหารงานยุค New Normal 
ที่มาและความส าคัญของการใช้ชีวิตแบบปกติใหม่ New Normal คือ ความแปลกใหม่บน

พ้ืนฐานวิถีชีวิตใหม่ รูปแบบการด าเนินชีวิตอย่างใหม่ที่แตกต่างจากอดีต อันเนื่องจากมีบางสิ่งมา
กระทบ จนแบบแผนและแนวทางปฏิบัติที่คนในสังคมคุ้นเคยอย่างเป็นปกติและเคยคาดหมาย
ล่วงหน้าได้ ต้องเปลี่ยนแปลงไปสู่วิธีใหม่ภายใต้ หลักมาตรฐานใหม่ที่ไม่คุ้นเคย (Bill Gross, 2019) 
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แนวคิดเก่ียวกับการสร้างความส าเร็จในการปฏิบัติงานในยุค New Normal สถานการณ์การ
ระบาดของโรค COVID-19 ท าให้จ านวนนักท่องเที่ยวต่างชาติและนักท่องเที่ยวที่เที่ยวภายในประเทศ
หดตัวลงอย่างมาก จากที่หลายประเทศได้ด าเนินมาตรการห้ามประชาชนเดินทางเข้า -ออกประเทศ 
และหลาย ๆ อย่างจะถูกเปลี่ยนแปลงไปด้วยพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวเองที่จะมีความคุ้นชินกับการ
ใช้ชีวิตที่รักษาระยะห่างทางสังคม และใส่ใจกับสุขอนามัยของตนเองมากข้ึน (ปุริศ ขันธเสมา, 2563) 

แนวคิดในการการท างานที่ส านักงานมีอุปสรรคหลากหลายรูปแบบที่อาจขัดจังหวะในการ
ท างาน อาจจะมีประชุมด่วน หรือเรื่องอ่ืน ๆ ที่ท าให้เราไม่ได้ท างาน การท างานจากที่บ้านสามารถ
หลีกเลี่ยงเรื่องดังกล่าวได้ และยังท างานได้มากกว่าเดิมอีกด้วย เนื่องจากพนักงานสามารถท าอย่างอ่ืน
ควบคู่ไปกับการประชุมออนไลน์ได้ ท าให้มีโอกาสพัฒนางานเดิมและเพ่ิมเติมผลงานใหม่ จุดประกาย
ความคิดสร้างสรรค์หรือหาแรงบันดาลใจในการท างานเพ่ิมขึ้น เมื่อพนักงานมีความพึงพอใจในการท างาน
มากขึ้น ก็ส่งผลให้การท างานมีประสิทธิภาพสูงขึ้น (“การ Work from home,” 2563; แอดมิน เมฆ, 
2563; รวิศ หาญอุตสาหะ, 2563) 

แนวทางการปรับตัวและพัฒนาศักยภาพการท างานในยุค COVID-19 สถานการณ์การแพร่
ระบาดเชื้อไวรัสโควิด19 ที่เกิดขึ้น ท าให้ผู้คนเกิดความวิตกกังวล มีการปิดเมือง ปิดประเทศ เพ่ือ
ป้องกันการแพร่กระจายของโรค ผู้คนไม่จ าเป็นก็ไม่ออกนอกบ้าน ไม่กล้าอยู่ในที่คนพลุกพล่าน แต่
มองในแง่ดีการระบาดของโรคโควิด19 ก็ท าให้ผู้คนได้เห็นถึงความส าคัญของการดูแลตัวเองให้ห่างไกล
จากโรคภัยต่าง ๆ มากขึ้น และเริ่มต้นวางแผนชีวิตส าหรับการเตรียมความพร้อมเมื่อเกิดสถานการณ์
ฉุกเฉินอีกครั้ง  และการแพร่ระบาดของโรคโควิด19ยังท าให้สภาพเศรษฐกิจที่ในประเทศชะลอตัว
ส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจและสังคมสถานที่ท่องเที่ยวแทบไร้ผู้คนจนต้องลดพนักงาน เลิกจ้าง 
หรือปิดตัวลง ท าให้ธุรกิจและพนักงานเริ่มปรับวิธีการท างานยุคใหม่หรือพฤติกรรมแบบใหม่ (ธีระพงษ์ 
ทศวัฒน์, 2563) 

งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
ทิวา ดอนลาว (2564) ได้ศึกษาการเปลี่ยนแปลงของระบบเศรษฐกิจโลกโดยเฉพาะการ

ท างานบนระบบอุตสาหกรรม 4.0 ทีมีการน าเอาเทคโนโลยีที่ทันสมัยจากระบบเชื่อมต่อระบบข้อมูล
และระบบอัตโนมัติรวมถึงการน าเอานโยบายไทยแลนด์ 4.0 มาใช้เพ่ือการส่งเสริมให้ประเทศไทยเกิด
ภาคการผลิตที่ล้ าสมัยส าหรับอนาคต ที่ตั้งอยู่บนพ้ืนฐานการผลิตมูลค่าสูง บนพ้ืนฐานของข้อมูลการ
เชื่อมต่อและระบบอัตโนมัติ และภาวะวิกฤติการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 ที่เกิดขึ้นมาจนถึง
ปัจจุบันที่มีผลต่อระบบการใช้วิถีชีวิตใหม่ (New Normal) ที่จะท าให้เกิดเศรษฐกิจใหม่ในลักษณะเป็น 
NEO-Economy เกี่ยวข้องกับธุรกรรม-ธุรกิจจะเดินอยู่บนดิจิทัลแพลตฟอร์ม ตลอดจนพฤติกรรม
ผู้บริโภคจะเปลี่ยนไปในลักษณะ “New Life Style” และที่ส าคัญจากผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อระบบ
เศรษฐกิจทั่วโลกท าให้จ านวนการว่างงานที่ เพ่ิมมากขึ้น นอกจากนี้ ผลต่อเนื่องของปัญหาอัตราการ
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เกิดที่ต่ าลง ประกอบกับการ เข้าสู่สังคมผู้สูงอายุท าให้หลายประเทศขาดแคลนประชากรวัยแรงงาน 
โดยเฉพาะประเทศที่พัฒนาแล้วและรวมถึงประเทศไทย ปัญหาภัยแล้ง ปัญหาข้อพิพาททางการค้า
ระหว่างสหรัฐกับจีน ที่ส่งผลต่อปริมาณการค้าและเศรษฐกิจโลกซึ่งจะส่งผลต่อตลาดแรงงานไทยด้วย
เช่นกัน การที่ประเทศไทยจะก้าวผ่านภาวะเศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลงดังกล่าวได้หรือไม่เพียงใดนั้น 
แรงงานไทยซึ่งถือว่าเป็นกลไกลส าคัญท่ีจะขับเคลื่อนภาวะเศรษฐกิจ และเป็นส่วนที่ได้รับผลกระทบจา
การเปลี่ยนแปลงนั้น ๆ ด้วยเช่นกันดังนั้น แรงงานไทยในอนาคตจะต้องมีสมรรถนะที่มีผลต่อการ
ท างานที่สูงข้ึน และจะต้องได้รับการพัฒนาให้มีความพร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงที่ก าลังเกิดขึ้น รวมทั้ง 
องค์กรทั้งภาครัฐและเอกชนจะต้องพัฒนาการบริหารจัดการการปรับปรุงหลักสูตรการเรียนรู้ต่าง  ๆ 
เพ่ือรองรับภาวะเศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลง ด้วยเช่นกัน 
 
กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 จากการวิจัยครั้งนี้ การเก็บข้อมูล การสัมภาษณ์จะต้องก าหนดหัวข้อที่ดูแล้วมีความใกล้เคียง
กันควรจะจัดสรรให้ออกมาในกล่องเดียวกันหรือค าถามเดียวกัน ค าถามไม่ควรจะเยอะเกินไปแต่
ครอบคลุมในทุกมิติของวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งและต่อชื่อเรื่องและน าไปสู่กระบวนการออกแบบใน
เรื่องการวิจัยวิชาชีพได้ อีกท้ังยังไปต่อยอดการวิจัยเชิงปริมาณตามกรอบแนวคิดดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดการวิจัยเชิงปริมาณ 

 

การปฏิบัติงานแบบปกติใหม่ 
1. เว้นระยะหา่งทางสังคม 
2. Work Form Home 
3. การปรับตัวกับเทคโนโลยีสมยัใหม ่

กระบวนการบริหารทรัพยากรมนุษย ์
1. การวางแผนทรัพยากรมนุษย ์
2. การสรรหาคัดเลือก 
3. การฝึกอบรมและพัฒนา 
4. การบริหารค่าตอบแทน 
5. การโยกยา้ยพนกังานและแทนที่ 
6. แรงงานสัมพันธ์ 
 

 

ความส าเร็จในการบริหารงานยุค New Normal 
1. ทกัษะด้านเทคโนโลยีดิจทิัล  2. ความสามารถในการยืดหยุ่นและปรับตวั 
3. ความคิดสรา้งสรรค์แบบ New Normal 4. ทักษะความเป็นผู้น า 
5. ความประสบผลส าเรจ็ขององคก์ร  6. บุคลากรได้รับผลกระทบนอ้ยที่สุด 
7. ความปลอดภัยในการท างาน  8. ความมัน่คงในการท างาน 
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วิธีการวิจัย 
ประเภทของงานวิจัยในการศึกษาวิจัยครั้งนี้จะใช้ระเบียบในการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative 

Research) โดยจะใช้การเก็บข้อมูลโดยเป็นการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-Depth Interview) โดยจะเป็นการ
คัดเลือกโดยการสุ่มตัวอย่างแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive Sampling) ซึ่งเก็บรวบรวมข้อมูลจากนัก
บริหารทรัพยากรมนุษย์จ านวน 2 ท่านซึ่งทั้งหมดนี้จะเป็นพนักงานของโรงแรม 5 ดาว แห่งหนึ่งใน 
อ าเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต นักวิชาการด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์จ านวน 3 ท่านและยังมีนักบริหาร
ทรัพยากรมนุษย์สมัยใหม่จ านวน 3 ท่าน รวมทั้งสิ้น 8 ท่าน 

แหล่งที่มาของข้อมูล  
1. แหล่งข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) โดยการศึกษาผ่านความรู้แบบข้อมูลออนไลน์

และแบบออฟไลน์ 
 1) ข้อมูลประชากรศาสตร์ 
 2) ข้อมูลการปฏิบัติงานและด้านการบริหารด้านทรัพยากรมนุษย์ 
 3) บทความ ข้อมูลต่าง ๆ ที่เผยแพร่ทางออนไลน์ และงานวิจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ

กระบวนการบริหารทรัพยากรมนุษย์และการปฏิบัติงานตามวิถีแบบปกติใหม่ (New Normal) การ
ท างานที่ท าให้องค์กรนั้นประสบผลส าเร็จ 

2. แหล่งข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) ถือเป็นแหล่งข้อมูลที่ส าคัญและเป็นแหล่งข้อมูล
หลักท่ีใช้ส าหรับการศึกษาในครั้งนี้จะเป็นการสัมภาษณ์แบบเชิงลึก (In-Depth Interview) ซึ่งจะแบ่ง
หัวข้อในการสัมภาษณ์ออกเป็น 9 ส่วนดังนี้ 

 1) ด้านสมรรถนะที่จ าเป็นจะต้องมีของพนักงานสมัยใหม่ที่ต้องมี 
 2) กระบวนการในการบริหารทรัพยากรมนุษย์ภายในโรงแรม 5 ดาว แห่งหนึ่งใน อ าเภอ

ถลาง จังหวัดภูเก็ต 
 3) การบริหารทรัพยากรมนุษย์เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดแก่องค์กรในช่วงโรคระบาด 

COVID-19 
 4) ทักษะ ความรู้ ความสามารถ ที่พนักงานและผู้บริหารจ าเป็นต้องมีและสมรรถนะที่

จ าเป็นในการบริหารและการปฏิบัติงานที่จะเกิดข้ึนในอนาคต 
 5) การบริหารทรัพยากรมนุษย์ท่ีจะเกิดขึ้นในอนาคต 
 6) วิธีการปฏิบัติตัวแบบปกติใหม่ในการท างาน (New Normal) 
 7) การปรับตัวเพ่ือให้สอดคล้องกับสถานการณ์โรคระบาด COVID-19 และการแข่งขัน

ทางเศรษฐกิจในปัจจุบัน 
 8) การบริหารองค์กรเพ่ือท าให้องค์กรประสบผลส าเร็จในการบริหารงานยุค New 

Normal 
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 9) มุมมองในการบริหารทรัพยากรมนุษย์ตั้งแต่ก่อนเกิดโรคระบาด COVID-19 ปัจจุบัน
ตอนเกิดโรคระบาด COVID-19 และอนาคตหลังเกิดโรคระบาด COVID-19 

วิธีการวิเคราะห์ข้อมูล 
การวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ด าเนินการวิเคราะห์จากการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยการสัมภาษณ์แบบ

เจาะลึกทั้งหมดเป็นการสัมภาษณ์เชิงลึก ( In-Depth Interview) โดยเป็นการตอบค าถามแบบ
ปลายเปิด (Open-End) ตามวัตถุประสงค์ได้ดังนี้ 

1. รูปแบบของการบริหารทรัพยากรมนุษย์สมัยใหม่ที่มีการพัฒนาศักยภาพบนพ้ืนฐาน การ
บริหารทรัพยากรมนุษย์แบบปกติใหม่ (New Normal) 

2. การปฏิบัติงานของพนักงานภายในองค์กรในช่วงสภาวะโรคระบาด COVID-19 
3. ข้อเสนอแนะและแนวทางในการปรับตัวการด าเนินงานของธุรกิจโรงแรมเพ่ือให้ขับเคลื่อน

องค์การต่อไปในช่วง COVID-19  
 

ผลการวิจัย 
ผลการศึกษาที่ได้จากการวิเคราะห์แบบสอบถามทั้ง 3 ส่วน ได้ดังต่อไปนี้  
1. รูปแบบการบริหารทรัพยากรมนุษย์แบบ New Normal 

จากการศึกษาพบว่าทางพนักงานโรงแรม 5 ดาว แห่งหนึ่งใน อ าเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต
ผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์และนักบริหารทรัพยากรมนุษย์สมัยใหม่ได้มีทัศนะในส่วน
ของกระบวนการบริหารทรัพยากรมนุษย์ มองว่ากระบวนการบริหารบริหารทรัพยากรมนุษย์
กระบวนการที่มีความส าคัญที่สุดคือกระบวนการวางแผนทรัพยากรมนุษย์ ซึ่งเป็นกระบวนเริ่มต้นของ
การบริหารทรัพยากรมนุษย์ที่ต้องมีความรู้ ทักษะ ความเชี่ยวชาญในการพยากรณ์ความต้องการ
ทรัพยากรมนุษย์ซึ่งเป็นการคาดการณ์ที่จะต้องท าให้คาดเคลื่อนน้อยที่สุด การวางแผนจะต้องมีกล
ยุทธ์ใหม ่ๆ ตลอดเวลา เพราะโลกหมุนไปทุกวัน เทคโนโลยี หรือแม้กระทั่งเชื้อโรคต่าง ๆ ดังนั้น ต้อง
มีแผนระยะสั้น ระยะกลาง ระยะยาว มีการเก็บข้อมูล เพ่ือวิเคราะห์ มีแผนหรือวิธีแก้ไขปัญหาให้มาก
ที่สุด เพ่ือพร้อมทุกสถานการณ์ และกระบวนการพัฒนาบุคลากร เพราะทรัพยากรบุคคล คือทรัพย์ที่
ไม่สามารถประเมินค่าได้ หากมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ในกระบวนการอ่ืน  ๆ ทุกกระบวนการมี
ความส าคัญเท่ากันหมด เพราะทุกกระบวนการต้องท างานต่อเนื่องกัน จะต้องใช้ทักษะ ความรู้ 
ความสามารถในการวางแผน การพยากรณ์ความต้องการทรัพยากรมนุษย์ การสรรหาและคัดเลือก 
การฝึกอบรมและการพัฒนา การจ่ายค่าตอบแทน การโยกย้ายพนักงาน แรงงานสัมพันธ์ จนไปถึงการ
โยกย้ายพนักงานและการแทนที่ การรักษาความสัมพันธ์ (Relationship Maintenance) ในปัจจุบัน
การรักษาความสัมพันธ์กับพนักงานมีบทบาทและความส าคัญเพ่ิมสูงขึ้นเรื่อย ๆ ผู้บริหารที่สามารถ
รักษาความสัมพันธ์อันดีกับพนักงานไว้ได้จะบริหารงานได้อย่างราบรื่น ได้รับความร่วมมือจาก
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พนักงานและพนักงานมีทัศนคติที่ดีต่อองค์กร มีขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติงาน การรักษา
ความสัมพันธ์ระหว่างองค์กรและพนักงานให้ดีได้นั้น ผู้บริหารจ าเป็นต้องค านึงถึงประเด็นต่าง  ๆ ซึ่ง
นิยมให้เป็นหลักในการรักษาความสัมพันธ์ได้แก่การจ่ายค่าตอบแทนที่เป็นธรรม (Compensation) 
การติดต่อสื่อสาร (Communication) ที่มีประสิทธิภาพและสม่ าเสมอกับพนักงาน การสร้างความท้า
ทายให้เกิดขึ้นในงานที่พนักงานท าอยู่ การดูแลเอาใจใส่ กระบวนการบริหารทรัพยากรมนุษย์นั้นทุก
ขั้นตอนเพ่ือการให้ได้มาซึ่งคนหนึ่งคนนั้น ล้วนมีความส าคัญแต่ถ้ามองถึงความส าเร็จให้กับองค์กร 
ย่อมเป็นกระบวนการที่ส าคัญท่ีจะท าให้พนักงานได้มองเห็นวัตถุประสงค์ ไปในทิศทางเดียวกับองค์กร 

2. การปฏิบัติงานของพนักงานในช่วง COVID-19 
จากการศึกษาพบว่าทางพนักงานโรงแรม 5 ดาว แห่งหนึ่งใน อ าเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต

ผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์และนักบริหารทรัพยากรมนุษย์สมัยใหม่ได้มีทัศนะในส่วน
ของการปฏิบัติงานแบบปกติใหม่ ว่ารูปแบบการด าเนินชีวิตแบบใหม่ที่แตกต่างจากอดีต เพราะ
เนื่องจากผลกระทบจากสถานการณ์ COVID-19 ต้องเปลี่ยนแปลงไปสู่วิถีชีวิตแบบใหม่ จึงต้องปรับ
แนวคิดและพฤติกรรมที่เคยท าในแต่ละวัน ทั้งในด้านการท างาน การเว้นระยะห่างการWork from 
Home การรักษาสุขอนามัย สิ่งเหล่านี้ได้กลายเป็นความปกติใหม่ในที่สุด การปรับเปลี่ยนในช่วงของ
สถานการณ์ที่ไม่ปกติจะต้องกลับมาท างานได้ปกติเหมือนเดิมยาก แต่สิ่งหนึ่งจะต้องมี  คือ ต้องเพ่ิม
ทักษะ เพ่ิมสมรรถนะ (Skill Knowledge Attributes) คือด้านทักษะที่เกี่ยวข้องกับดิจิทัล เพราะทุก
อย่างท างานผ่านระบบออนไลน์ เช่นการสัมภาษณ์งานที่ต้องเห็นหน้ากัน มีความจ าเป็นต้องออนไลน์
เพราะเป็นการเข้าถึงง่ายขึ้นและลดเวลาเนื่องจากไม่ต้องไปพบปะผู้คนเยอะ กระทั่งการเข้าสังคม
องค์กรจ าเป็นต้องมีการจัด Social Distancing เพราะว่าปัจจุบันการปฏิบัติงานนั้นจะต้องมีการจัด 
Social Distancing หรือการมีระยะห่างทางสังคมไม่ใช่เฉพาะหน่วยงานในองค์กรฝ่ายบุคคลคนที่ต้อง
ตอบสนองนโยบายของทั้งของภาครัฐและของบริษัทมิใช่เพียงในองค์กรรวมไปถึงในสถานที่ทั่วไป  ๆ 
ซึ่ง Social Distancing มีผลมากขึ้น คือ ยกเลิกการจัดกิจกรรม ยกเลิกการประชุมสัมมนา เนื่องจาก
ทุกคนจะต้องอยู่ในตัวของตัวเองเว้นระยะห่างกัน ข้อดีคือ ลดค่าใช้จ่าย ข้อเสียคือ ส่งผลกระทบต่อ
การท างาน เป้าหมาย ตัวชี้วัดต่าง ๆ ที่น าไปสู่การประเมินพนักงาน หลีกเลี่ยงการอยู่ร่วมกันเป็นกลุ่ม 
โดยเฉพาะในห้องส านักงานที่อากาศไม่ค่อยระบาย การติดต่อประสานงาน โดยใช้การติดต่องานผ่าน
ทางโทรศัพท์หรือออนไลน์ การท างานแบบ Work from home ท าให้ลดการเดินทางมาท างาน การ
พบปะผู้คนในที่ท างาน รวมไปถึงคนในครอบครัว เพ่ือหลีกเลี่ยงการแพร่ระบาด มาตรการที่ทุกองค์กร
ต้องมีคือการสวมใส่หน้ากากอนามัยตลอดช่วงเวลาปฏิบัติงานในส านักงาน การตรวจวัดอุณหภูมิก่อน
เข้าส านักงาน การล้างมือบ่อย ๆ หรือการเตรียมแอลกอฮอล์ให้ล้างมือก่อนเข้าส านักงานและตามจุด
ต่าง ๆ และรวมไปถึงการปฏิบัติตนอยู่บนความปลอดภัยให้มากขึ้น รวมไปถึงการปรับเปลี่ยนรูปแบบ
ต าแหน่งงานให้มีความปลอดภัยมากขึ้น ทั้งพนักงานกับพนักงาน พนักงานกับลูกค้า และลูกค้ากับ
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ลูกค้าด้วยกัน ตามมาตรการทั้งที่โรงแรมและรัฐออกมาก าหนด และทางโรงแรมมีนโยบายให้พนักงาน
ฝ่ายบริหารทุกต าแหน่ง สามารถท างานอยู่ที่บ้านได้ เพ่ือลดการแออัดและการแพร่กระจายของเชื้อ
ไวรัส ส าหรับการวัดประสิทธิภาพของงานก็ใช้เพียงแค่เป้าส าเร็จของงาน งานที่ได้รับมอบหมายนั้น
ส าเร็จและบรรลุเป้าหมายหรือไม่ เช่น พนักงานฝ่ายบัญชีจะต้องอนุมัติเงินเดือนให้แล้วเสร็จก่อนทุก
สิ้นเดือน เพ่ือให้จ่ายเงินทันทุก ๆ สิ้นเดือน หรือฝ่ายจัดซื้อสามารถอนุมัติค าสั่งซื้อจากทุก ๆ แผนกได้
ผ่านระบบ Commache ได้จากที่บ้านตลอด 24 ชั่วโมง 

3. ข้อเสนอแนะและแนวทางในการปรับตัวการด าเนินงานความส าเร็จในการบริหารงานใน
ยุค New Normal 

จากการศึกษาพบว่าทางพนักงานโรงแรม 5 ดาว แห่งหนึ่งใน อ าเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต
ผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์และนักบริหารทรัพยากรมนุษย์สมัยใหม่ได้มีข้อเสนอแนะ
และแนวทางในการปรับตัวการด าเนินงานว่า กระบวนการบริหารทรัพยากรมนุษย์นั้นไม่ใช่เพียงการ
บริหารแค่ในองค์กรหรือบริหารตัวเงินเท่านั้น แต่ทว่าการบริหารทรัพยากรมนุษย์นั้นจะต้องบริหาร
ทั้งตัวเงิน พนักงาน แผนกลยุทธ์ วิสัยทัศน์ พันธกิจ วัตถุประสงค์ขององค์กร ทุก ๆ สิ่งเหล่านี้จะต้องมี
การท าควบคู่กันไปและจะต้องมีการผนวกการบริหารทรัพยากรมนุษย์กับองค์กรให้เป็นไปในทิศทาง
เดียวกันเพ่ือท าให้องค์กรนั้นประสบผลส าเร็จและสามารถที่จะอยู่รอดได้ในช่วงสภาวะวิกฤติการณ์ต่าง 
ๆ ในอนาคต ภาคธุรกิจได้เล็งเห็นถึงความส าคัญและให้ความสนใจไม่น้อย ส าหรับในช่วงระบาดโควิด-
19 ซึ่งอาจจะเป็นแนวทางในการหาทางออก หรือแนวทางการปฏิบัติในอนาคต การบริหารทรัพยากร
มนุษย์ที่ส่งผลต่อการสร้างความส าเร็จในการปฏิบัติงานในยุค COVID-19ดังกล่าวได้ส าเร็จและบรรลุ
ตามวัตถุประสงค์และเกิดประสิทธิภาพสูงสุด ควรเพ่ิมเติมการปฏิบัติในยุค New Normal ในการ
บริหารทรัพยากรมนุษย์เพ่ิมมากขึ้น การรับมือความเปลี่ยนแปลงในกระบวนการทรัพยากรมนุษย์ซึ่ง
เป็นสายงานที่จะต้องมีความเป็นธรรม เป็นกลางและเป็นมิตร ทุกครั้งที่มีการสื่อสารหรือประสานงาน 
ต้องเป็นข้อมูลที่ชัดเจน เป็นจริง และมีศิลปะในการพูด เพ่ือไม่เกิดข้อพิพาทในอนาคต ฝ่ายHR คือ
บุคคลที่อยู่ระหว่าง พนักงานและนายจ้าง เป็นสื่อกลางที่จะท าให้องค์กรก้าวไปข้างหน้าได้อย่าง
ราบรื่น อย่ายึดติดตัวหนังสือมากกว่าความเป็นจริง และอย่าละเลยจนเป็นปัญหาตามา 
 
สรุปผลและอภิปรายผล 

กระบวนการบริหารบริหารทรัพยากรมนุษย์กระบวนการที่มีความส าคัญที่สุดคือกระบวนการ
วางแผนทรัพยากรมนุษย์ ซึ่งเป็นกระบวนที่ต้องมีความรู้ ทักษะ ความเชี่ยวชาญในการพยากรณ์ความ
ต้องการทรัพยากรมนุษย์ การวางแผนจะต้องมีกลยุทธ์ใหม่ ๆ ตลอดเวลา ต้องมีแผนระยะสั้น ระยะ
กลาง ระยะยาว มีการเก็บข้อมูล เพ่ือวิเคราะห์ มีแผนหรือวิธีแก้ไขปัญหาให้มากที่สุด เพ่ือพร้อมทุก
สถานการณ์ และในกระบวนการอ่ืน ๆ ทุกกระบวนการมีความส าคัญเท่ากันหมด เพราะทุก
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กระบวนการต้องท างานต่อเนื่องกัน จะต้องใช้ทักษะ ความรู้ ความสามารถในการวางแผน การ
พยากรณ์ความต้องการทรัพยากรมนุษย์ การสรรหาและคัดเลือก การฝึกอบรมและการพัฒนา การ
จ่ายค่าตอบแทน การโยกย้ายพนักงาน แรงงานสัมพันธ์ การโยกย้ายพนักงานและการแทนที่ การ
รักษาความสัมพันธ์ การรักษาความสัมพันธ์ระหว่างองค์กรและพนักงานให้ดีได้นั้น นิยมให้เป็นหลักใน
การรักษาความสัมพันธ์ได้แก่การจ่ายค่าตอบแทนที่เป็นธรรม การติดต่อสื่อสารที่มีประสิทธิภาพและ
สม่ าเสมอกับพนักงาน ย่อมเป็นกระบวนการที่ส าคัญที่จะท าให้พนักงานได้มองเห็นวัตถุประสงค์ ไปใน
ทิศทางเดียวกับองค์กร โดยมีวิธีการป้องกันเมื่อพนักงานมีความจ าเป็นต้องไปส านักงานดังนี้ 

1. จัดเตรียมอุปกรณ์ส าหรับฆ่าเชื้อไวรัสโควิด-19 ไว้ในพ้ืนที่ท างาน 
2. แจกจ่ายอุปกรณ์ป้องกันเชื้อไวรัสโควิด-19 ให้กับพนักงานและลูกค้าอย่างทั่วถึง 
3. ป้องกันการแพร่เชื้อโควิด-19 ระหว่างกัน ด้วยการตั้งจุดตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย 
4. ก าหนดตารางพ่นน้ ายาฆ่าเชื้อไวรัสโควิด-19 บริเวณพ้ืนที่ท างาน 
5. งดประชุมและกิจกรรมรวมกลุ่มในออฟฟิศ เพ่ือลดการแพร่กระจายเชื้อไวรัสโควิด-19 
6. ปรับเวลาเข้า-ออกงาน หลีกเลี่ยงช่วง Rush-hour เพ่ือปกป้องพนักงานจากเชื้อไวรัสโควิด-19 
7. ปรับเปลี่ยนบางแผนกให้สามารถท างานที่บ้านได้ (Work from Home) 

 
ข้อเสนอแนะ 

ข้อเสนอแนะจากการวิจัย 
1. จากการศึกษา พบว่า กระบวนการบริหารบริหารทรัพยากรมนุษย์กระบวนการที่มี

ความส าคัญที่สุดคือกระบวนการวางแผนทรัพยากรมนุษย์ ซึ่งเป็นกระบวนเริ่มต้นของการบริหาร
ทรัพยากรมนุษย์ เนื่องจากสถานการณ์ COVID-19 ในปัจจุบัน ผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารทรัพยากร
มนุษย์และนักบริหารทรัพยากรมนุษย์สมัยใหม่ควรจะต้องมีความรู้ ทักษะ ความเชี่ยวชาญในการ
พยากรณ์ความต้องการทรัพยากรมนุษย์เพ่ือวิเคราะห์ มีแผนหรือวิธีแก้ไขปัญหาให้มากที่สุด เพ่ือ
พร้อมทุกสถานการณ์ ในแง่ของการบริหารหรือการพัฒนาคนให้เก่ง สิ่งที่จะต้องค านึงถึงคือการเรียนรู้
การเปลี่ยนแปลงที่เกิดข้ึนและจะต้องสร้างความตระหนักต่อพนักงาน 

2. จากการวิจัย พบว่า เนื่องจากผลกระทบจากสถานการณ์ COVID-19 ต้องเปลี่ยนแปลง
ไปสู่วิถีชีวิตแบบใหม่ จึงต้องปรับแนวคิดและพฤติกรรมที่เคยท าในแต่ละวัน ทั้งในด้านการท างาน การ
เว้นระยะห่างการ Work from Home การรักษาสุขอนามัย นอกการปฏิบัติตามมาตรการที่ภาครับ
ก าหนดในการเข้าสังคมแล้ว พนักงานจะต้องเพ่ิมทักษะ เพ่ิมสมรรถนะด้านทักษะที่เกี่ยวข้องกับดิจิทัล 
เพราะทุกอย่างท างานผ่านระบบออนไลน์ 

3. จากการวิจัยพบว่า กระบวนการทรัพยากรมนุษย์ซึ่งเป็นสายงานที่จะต้องมีความเป็นธรรม 
เป็นกลางและเป็นมิตร ทุกครั้งที่มีการสื่อสารหรือประสานงาน ต้องเป็นข้อมูลที่ชัดเจน เป็นจริง และมี
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ศิลปะในการพูด เพ่ือไม่เกิดข้อพิพาทในอนาคต ฝ่าย HR คือ บุคคลที่อยู่ระหว่าง พนักงานและ
นายจ้าง เป็นสื่อกลางที่จะท าให้องค์กรก้าวไปข้างหน้าได้อย่างราบรื่น อย่ายึดติดตัวหนังสือมากกว่า
ความเป็นจริง และอย่าละเลยจนเป็นปัญหาตามา 
 
เอกสารอ้างอิง 
กรรณิกา สุวรรณศรี. บทที่ 3 การวางแผนทรัพยากรมนุษย์. ค้นเมื่อวันที่ 18 กันยายน 2560, จาก 

http://pws.npru.ac.th/kannika/data/files/  
เขมรัฐ ทรงอยู่. ข้อมูลจากนิตยสารการเงินธนาคาร/ความเป็นมาของ New Normal. ค้นเมื่อวันที่ 

15 พฤษภาคม 2558, จาก https://www.scbeic.com/th/detail/product/1313  
_______. ความปกติในรูปแบบใหม่ (New Normal). ค้นเมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2558, จาก

https://www.scbeic.com/th/detail/product/1313)  
จักรพงษ์ นิ่มตรง. องค์การอนามัยโลก ประกาศ ‘COVID-19’ เป็นชื่อทางการของการติดเชื้อไวรัส

โค โ รนาสายพันธุ์ ให ม่  2019 . ค้ น เมื่ อ วั นที่  28  มี น าคม 2563 , จาก
https://www.hfocus.org/content/2020/02/18488  

จิรวัฒน์ ทิพยรส. (2559). เอกสารประกอบการสอนรายวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์. ภูเก็ต: 
มหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต. 

จ าเนียร จวงตระกูล. (2561). การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์: ทฤษฎีและการปฏิบัติ. กรุงเทพฯ: ศูนย์
กฎหมายธุรกิจอินเตอร์เนชั่นแนล. 

_______. (2562). การบริหารทรัพยากรมนุษย์เชิงยุทธศาสตร์ . กรุงเทพฯ: ศูนย์กฎหมายธุรกิจ
อินเตอร์เนชั่นแนล. 

ดนัย เทียมพุฒ. (2561). การจัดการทรัพยากรบุคคล.หนังสือการบริหารค่าตอบแทน. กรุงเทพฯ: 
สูตรไพศาล. 

ธาดา รัชกิจ. การสรรหาบุคลากร (Recruitment) เพื่อเข้าร่วมงานกับองค์กร. ค้นเมื่อวันที่ 13 
มีนาคม 2562, จากhttps://th.hrnote.asia/recruit/190313-recruitment/  

_______. การสรรหาบุคลากร (Recruitment)เพื่อเข้าร่วมงานกับองค์กร. ค้นเมื่อ 13 มีนาคม 
2562, จาก https://th.hrnote.asia/recruit/190313-recruitment/  

_______. การบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ส าคัญของการขับเคลื่อนองค์กรยุคปัจจุบันที่มี
ความส าคัญที่สุด. ค้นเมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2563 , จาก https://th.hrnote.asia/ 
orgdevelopment/th-whatishrm-190117/  

_______. ท าไมการฝึกอบรม job training ถึงส าคัญกับองค์กร. ค้นเมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2562, 
จาก https://th.hrnote.asia/orgdevelopment/th-trainingofhr-181226/  

http://pws.npru.ac.th/kannika/data/files/
https://www.scbeic.com/th/detail/product/1313
https://www.hfocus.org/content/2020/02/18488
https://th.hrnote.asia/recruit/190313-recruitment/
https://th.hrnote.asia/recruit/190313-recruitment/
https://th.hrnote.asia/orgdevelopment/th-whatishrm-190117/
https://th.hrnote.asia/orgdevelopment/th-whatishrm-190117/
https://th.hrnote.asia/orgdevelopment/th-trainingofhr-181226/


รายงานสืบเน่ืองจากการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ 
ครบรอบ 15 ปี มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ วันศุกร์ท่ี 26 พฤศจิกายน 2564 

 

~ 302 ~ 
 

ปราโมทย์ เทพมณี. โลกหลังวิกฤติ COVID-19. ค้นเมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2563 , จาก
https://www.set.or.th  

พนักร สิมะขจรบุญ. 3 เช็คลิสส าหรับผู้บริหาร บริหารจัดการโรงแรมให้อยู่รอดและปลอดภัยในยุค 
COVID-19. ค้นเมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2563, จาก https://inno.co.th/checklist  

พงษ์รัตน์ เครือกลิ่น. การพัฒนาระบบแรงงานสัมพันธ์ของโรงงานอุตสาหกรรมในจังหวัดชลบุรี. 
ค้นเมื่อวันที่  15 มีนาคม 2563 , จาก C:/Users/User/Downloads/219085 -
Article%20Text-718059-1-10-20191015.pdf  

มาลี บุญศิริพันธ์. ความหมายของค าว่า New Normal คืออะไร?.ค้นเมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2563, 
จาก https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/882508  

วัชรพล มาลัยวงษ์. การประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร. ค้นเมื่อวันที่ 19 เมษายน 2560, 
จาก https://sites.google.com/site/comprempa4 

วรลักษณ์ ตั้งเจริญ.New Normal ในการท างาน. ค้นเมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2563 , จาก 
https://th.jobsdb.com/th-th/articles/newnormal  

วราภร แซ่ปึง. 3 HR New Normal ที่จะเกิดขึ้นนับจาก COVID-19. ค้นเมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 
2563, จาก http://www.pmat.or.th/  

สุวรรณศรี. ความเข้าใจเบื่องต้นเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรมนุษย์. ค้นเมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2560, 
จาก http://pws.npru.ac.th/kannika/data/files/หลักการบริหารทรัพยากรมนุษย์/บท
ที่%201.pdf 

เสนาะ ติ เยาว์ .  (2543) .  การบริหารงานบุคคล .  พิมพ์ครั้ งที่  12 .  กรุ ง เทพฯ:  โรงพิมพ์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. 

สมชาย หิรัญกิตติ. (2542). การบริหารทรัพยากรมนุษย์. กรุงเทพฯ: ธีระฟิล์มและไซเท็กซ์. 
BBC Thai. ไวรัสโคโรนา ที่มา อาการ การรักษา และการป้องกันโรคโควิด-19. ค้นเมื่อวันที่ 1 

ธันวาคม 2563, จาก https://www.bbc.com/thai/features-51734255  
Post today. New Normal คืออะไร? วิถีชีวิตใหม่ในสังคมเปลี่ยนแปลงไปแค่ไหน. ค้นเมื่อวันที่ 8 

มิถุนายน 2563 , จากhttps://www.egat.co.th/egattoday/index.php?option= 
com_k2&view=item&id=11397:20200608-egatsp&Itemid=129 

https://www.set.or.th/
https://inno.co.th/checklist
https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/882508
https://th.jobsdb.com/th-th/articles/newnorma
http://www.pmat.or.th/
https://www.bbc.com/thai/features-51734255
https://www.egat.co.th/egattoday/index.php?option=com_k2&view=item&id=11397:20200608-egatsp&Itemid=129
https://www.egat.co.th/egattoday/index.php?option=com_k2&view=item&id=11397:20200608-egatsp&Itemid=129


รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวชิาการระดบัชาติและนานาชาต ิ
ครบรอบ 15 ปี มหาวิทยาลยัราชพฤกษ์ วันศุกร์ที่ 26 พฤศจิกายน 2564 

 

~ 303 ~ 
 

การพัฒนาทักษะในการปฏิบัติงานที่ส่งผลให้เกิดความได้เปรียบทางการแข่งขันในยุค
ศตวรรษที่ 21 กรณีศึกษา โรงแรม 5 ดาว ต าบลปา่ตอง จังหวัดภูเก็ต 

Developing Operational Skills that Result in a Competitive Advantage 
in the 21st Century: A Case Study of a 5-Star Hotel, Patong, Phuket 
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บทคัดย่อ 
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) ศึกษารูปแบบการพัฒนาทักษะในการปฏิบัติงานของพนักงานที่

ส่งผลให้เกิดความได้เปรียบทางการแข่งขันในยุคศตวรรษท่ี 21 2) ศึกษาความต้องการในการพัฒนา
ตนเองของพนักงานที่ส่งผลให้เกิดความได้เปรียบทางการแข่งขันในยุคศตวรรษที่ 21 3) ให้ข้อเสนอแนะ
และสร้างแนวทางในการพัฒนาทักษะในการปฏิบัติงานของพนักงานที่ส่งผลให้เกิดความได้เปรียบ
ทางการแข่งขันในยุคศตวรรษท่ี 21 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ พนักงานโรงแรม 5 ดาว ต าบลป่า
ตอง จังหวัดภูเก็ต จ านวน 152 คน ซึ่งเป็นงานวิจัยแบบเชิงปริมาณ เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ 
แบบสอบถาม วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ยเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบ 
T-test, F-test และค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน 

ผลการวิจัย พบว่า พนักงานมีทักษะที่ส าคัญในการปฏิบัติงาน มีระดับค่าเฉลี่ยของทักษะใน
ศตวรรษที่ 21 และความได้เปรียบทางการแข่งขันในภาพรวมอยู่ในระดับมาก โดยปัจจัยส่วนบุคคลด้าน
เพศชายและเพศหญิงมีผลต่อความได้เปรียบทางการแข่งขันไม่แตกต่างกัน ปัจจัยส่วนบุคคลที่ส่งผลต่อ
ความได้เปรียบทางการแข่งขันสัมพันธ์กันอย่างมีนัยส าคัญที่ระดับ .05 ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบ
เพียร์สันระหว่างทักษะในศตวรรษที่ 21 กับความได้เปรียบทางการแข่งขัน มีความสัมพันธ์เชิงบวกใน
ระดับสูงสุดที่ .698 และมีความสัมพันธ์เชิงบวกในระดับต่ าที่สุดที่ .537 สัมพันธ์กันอย่างมีนัยส าคัญที่
ระดับ .01 
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แนวทางการพัฒนาทักษะที่ส าคัญ จากการสรุปผลการวิจัยผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะ ดังนี้  
จัดฝึกอบรมหลักสูตรเกี่ยวกับทักษะ การเรียนรู้นวัตกรรมใหม่ ๆ ฝึกฝนการใช้สารสนเทศ สื่อ และ
เทคโนโลยีในการปฏิบัติงาน การใช้ชีวิตที่สามารถแก้ไขปัญหาที่อาจเกิดขึ้น และรวมถึงการตอบสนอง
ต่อความต้องการของลูกค้าเพ่ือความส าเร็จในการด าเนินงาน 
 
ค าส าคัญ: การปฏิบัติงาน ทักษะในศตวรรษท่ี 21 ความได้เปรียบทางการแข่งขัน  
 
Abstract 

The objectives of this research were to; 1) study a model for developing skills in 
performance. Of employees resulting in a competitive advantage in the 21st century. 2) 
study the self-improvement needs of employees resulting in a competitive advantage in 
the 21st century. 3) provide a range of proposals, proposals and approaches to practice 
skills in employee performance that results in a competitive edge in the 21st century. 
The sample used in this research was 152 staff of a hypothetical hotel case study which 
was quantitative research. The research instruments were data analysis questionnaires 
using statistics, frequency, percentage, mean, standard deviation, T-test, F-test and 
Pearson correlation coefficient. 

The results showed that Employees have important skills in their work. They 
have an average level of 21st century skills and a high level of overall competitive 
advantage. The personal factors of male and female had no different effect on 
competitive advantage. Individual factors affecting competitive advantage were 
significantly related to the .05 level. Pearson correlation coefficient between 21st century 
skills and competitive advantage. The highest positive correlation at .698 and the lowest 
positive at .537 was significantly correlated at the .01 level. 

Pearson correlation coefficient between 21st century skills and competitive 
advantage. The highest positive correlation at .698 and the lowest positivism at .537 was 
significantly correlated at the .01 level. 
 
Keywords: performance, 21st century skills, competitive advantage 
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ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
ศตวรรษท่ี 21 ทั่วทุกมุมโลกเกิดการเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว มีเทคโนโลยีและนวัตกรรม

ใหม่ ๆ เกิดขึ้น ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีเป็นกุญแจส าคัญทางเศรษฐกิจ ซึ่งเป็นการเปลี่ยนแปลงที่
มีนัยส าคัญต่อการด ารงชีวิตของคนในปัจจุบัน ด้วยความก้าวหน้าของวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี
สารสนเทศ ท าให้มนุษย์เข้าถึงข่าวสารข้อมูลได้อย่างไร้ขีดจ ากัด ศตวรรษที่ 21 ทรัพยากรมนุษย์ถือ
เป็นทรัพยากรที่ส าคัญที่สุดทางการแข่งขัน เนื่องจากได้เปลี่ยนไปให้ความส าคัญจากทรัพยากรทาง
ธรรมชาติไปเป็นทรัพยากรมนุษย์แทน มนุษย์จึงต้องมีความตื่นตัวและเตรียมพร้อมในการเรียนรู้ให้มี
ทักษะส าหรับการออกไปด ารงชีวิตในโลกแห่งศตวรรษใหม่ โดยทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ที่ส าคัญที่สุด 
คือ ทักษะการเรียนรู้ (Learning Skill) การสร้างทักษะเพ่ือการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 จึงเป็นลักษณะ
ของการเรียนรู้ในเชิงบูรณาการเพ่ือเสริมสร้างประสิทธิภาพแห่งองค์ความรู้ ทักษะ ความเชี่ยวชาญ
และสมรรถนะให้เกิดกับมนุษย์ยุคใหม่ เพ่ือประสิทธิภาพของการเรียนรู้ส าหรับการด ารงชีพในสังคม
แห่งความเปลี่ยนแปลง (ไสว ฟักขาว, 2559) 

สังคมไทยได้มีการเปลี่ยนแปลงตามบริบทของโลกที่มีลักษณะขยายตัวทางเทคโนโลยี
อุตสาหกรรมบริการ ทรัพยากรมนุษย์เป็นฐานการผลิตเพราะจะต้องใช้เทคโนโลยีและวิทยาการใหม่ ๆ 
ที่มีอยู่ในปัจจุบัน เพ่ือจัดการให้เกิดมูลค่าสูงสุด ดังนั้นสิ่งแรกที่ควรรีบเร่งคือจะต้องพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์ให้มีศักยภาพอันเป็นสากล และเป็นคนดีในฐานะเป็นทุนทางสังคมเพ่ือยกระดับประเทศไทยให้
อยู่ ในระดับสากล คุณลักษณะพึงประสงค์อันดับแรกที่คนไทยต้องมีคือ ความคิดสร้างสรรค์ 
(Creativity) ทักษะในการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง เนื่องจากต่อไปนี้คนไทยจะต้องอยู่ในยุคที่มีการ
เปลี่ยนแปลงที่เป็นไปอย่างรวดเร็ว อันเกิดจากความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีที่ไม่มีวันหยุด จะท าให้
ลักษณะการท างานของคนไทยนั้นไม่สามารถคงรูปแบบเดิมไปได้ คุณลักษณะนี้จึงจ าเป็นและต้อง
ได้รับการพัฒนาอย่างเป็นระบบตั้งแต่ปฐมวัยจนถึงวันสิ้นสุดการท างาน ทักษะการวิเคราะห์และ
ตัดสินใจคนไทยจะต้องมีความสามารถในการวิเคราะห์ข้อมูลต่าง ๆ ที่จะมีมากมายและเข้าถึงได้อย่าง
ง่ายดาย รู้จักใช้ประโยชน์จากข้อมูล จะช่วยให้เกิดการพัฒนาและก้าวหน้าในทุก ๆ ด้านได้อย่าง
รวดเร็ว ดังนั้นการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ถือเป็นกระบวนการส าคัญที่จะชี้ขาดการแข่งขันในยุคแห่ง
การเร่งรัดและการทวีคูณของการแลกเปลี่ยนแห่งศตวรรษปัจจุบันอย่างแท้จริ ง (จินตนา สุจจานันท์, 
2556) 

การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ถือเป็นหัวใจหลักในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในองค์กรให้มี
ความพร้อมในการปฏิบัติงาน การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เป็นเครื่องมือที่ถูกออกแบบมาไม่ใช่
วัตถุประสงค์เฉพาะอย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้น แต่เป็นเครื่องมือที่ถูกออกแบบมาเพ่ือการบริหารการ
เปลี่ยนแปลงในองค์กรและสร้างความเจริญก้าวหน้าในสายอาชีพให้กับพนักงาน การพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์จะช่วยท าให้พนักงานมีโอกาสเจริญเติบโตในหน้าที่การงาน สามารถเป็นนักบริหารที่เก่งได้ มุ่ง
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ปรับความสามารถในการท างานและส่งเสริมความก้าวหน้าของบุคลากรตลอดจนเพิ่มขีดความสามารถ 
ความรู้ ทักษะ ความส าเร็จและสร้างวิสัยทัศน์ที่ดี ส่งผลให้ธุรกิจสามารถด าเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล เพ่ือเพ่ิมคุณค่าของบุคลากร การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์มุ่งสร้างคนให้มีความรู้ 
สติปัญญา มีคุณธรรม มีความรับผิดชอบ อันจะเป็นการเพ่ิมคุณค่าของทรัพยากรมนุษย์ เพ่ือส่งผลให้
ธุรกิจมีความได้เปรียบในการแข่งขัน (ชวลิต หมื่นนุช, 2548: 8) 

ธุรกิจโรงแรมหดตัวแรงโดยได้รับผลกระทบส าคัญจากท้ังเศรษฐกิจและการค้าโลกท่ีหดตัวและ
ยังถูกซ้ าเติมจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส Covid-19 ท าให้หลายประเทศรวมทั้งประเทศไทยออก
มาตรการปิดเมือง-ปิดประเทศ (Lockdown) เพ่ือควบคุมการแพร่ระบาดจนท าให้เกิดการหยุดชะงัก
อย่างฉับพลันของเศรษฐกิจทั่วโลก ซึ่งส่งผลกระทบต่อการจ้างงาน รายได้และการด าเนินชีวิตของ
ประชาชนเป็นเหตุให้นักท่องเที่ยวตัดสินใจเลื่อนหรือยกเลิกแผนการเดินทางทั้งหมด ท าให้ผู้ประกอบการ
ธุรกิจโรงแรมขาดรายได้อย่างฉับพลันและส่งผลต่อภาพรวมของธุรกิจ อาทิ จ านวนห้องพัก อัตราการเข้า
พัก ราคาห้องพัก การจัดประชุมสัมมนา และจ านวนนักท่องเที่ยวหดตัวลงกระทบต่อรายได้และก าลังซื้อ
ของประเทศ ส าหรับปัจจุบันธุรกิจโรงแรมในจังหวัดภูเก็ตกับการสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันของ
ธุรกิจ ถือเป็นกลยุทธ์ที่มีความส าคัญกับการด าเนินธุรกิจ ธุรกิจโรงแรมเป็นธุรกิจอุตสาหกรรมการ
ท่องเที่ยวและการบริการที่มีการแข่งขันค่อนข้างสูง และปัจจัยที่ส าคัญต่อความส าเร็จหรือความล้มเหลว
ของธุรกิจคือความสามารถและทักษะของพนักงานที่จ าเป็นอย่างมากในการปฏิบัติงานในยุคศตวรรษที่ 
21 ถ้าหากมุ่งที่จะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้มีคุณภาพที่สูงขึ้นแล้วธุรกิจนั้นย่อมชนะคู่แข่งได้ ดังนั้นการ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้มีประสิทธิภาพจึงถือเป็นแนวทางที่จะน าไปสู่การพัฒนาธุรกิจโรงแรมให้มี
ประสิทธิภาพสูงสุด (Siamrath, 2563) จากที่กล่าวมาข้างต้นผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษา รูปแบบ
การพัฒนาทักษะในการปฏิบัติงานที่ส่งผลให้เกิดความได้เปรียบทางการแข่งขันในยุคศตวรรษที่ 21 
 
วัตถุประสงค์การวิจัย   

1. เพ่ือศึกษารูปแบบการพัฒนาทักษะในการปฏิบัติงานของพนักงานที่ส่งผลให้เกิดความ
ได้เปรียบทางการแข่งขันในยุคศตวรรษท่ี 21 

2. เพ่ือศึกษาความต้องการในการพัฒนาตนเองของพนักงานที่ส่งผลให้เกิดความได้เปรียบ
ทางการแข่งขันในยุคศตวรรษท่ี 21 

3. เพ่ือให้ข้อเสนอแนะและสร้างแนวทางในการพัฒนาทักษะในการปฏิบัติงานของพนักงานที่
ส่งผลให้เกิดความได้เปรียบทางการแข่งขันในยุคศตวรรษที่ 21 
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แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ช่วยเตรียมความพร้อมให้บุคลากรรู้จักคิดเรียนรู้ท างานแก้ปัญหา

สื่อสารและร่วมมือท างานได้อย่างมีประสิทธิผลไปตลอดชีวิตกรอบความคิดเพ่ือการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 
21 อธิบายทักษะ ได้แก่ ความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม, ความยืดหยุ่นและความสามารถในการ
ปรับตัว ความเป็นผู้น าและทักษะการเรียนรู้ข้ามวัฒนธรรมจ าเป็นส าหรับนักเรียนทักษะเหล่านี้ท าให้บาง
คนโดดเด่นกว่าคนอื่นการปรับความคิดเพียงเล็กน้อยอาจน าความก้าวหน้าครั้งใหญ่มาสู่ชีวิตและองค์กร
การเต็มใจรับความเปลี่ยนแปลงในเชิงบวกท าให้เราพร้อมที่จะเปิดรับความเป็นไปได้ใหม่ ๆ และรับมือกับ
การเปลี่ยนแปลงที่ไม่คาดฝันและไม่อาจหลีกเลี่ยงในชีวิต ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 จึงหมายถึง ทักษะที่มี
ความส าคัญในการด ารงชีวิตและท างานในระบบสังคมและเศรษฐกิจ เป็นความสามารถที่บุคคลพึงมีเพ่ือ
เตรียมตัวส าหรับการด ารงชีวิตอย่างมีประสิทธิภาพภายใต้ความท้าทายของสภาวะการเปลี่ยนแปลงอย่าง
รวดเร็วในศตวรรษที่ 21 ซึ่งประกอบด้วย 3 ทักษะ คือ ทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม ทักษะด้าน
สารสนเทศสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ และทักษะชีวิตและอาชีพ มีรายละเอียดดังต่อไปนี้  (วิภาวี 
ศิริลักษณ,์ 2557: 15) 

1. ทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม (Learning and Innovation Skills) ทักษะด้านนี้มี
จุดเน้นด้านการคิดแบบมีวิจารณญาณและการแก้ปัญหาการสื่อสารและการร่วมมือท างานการคิด
สร้างสรรค์และนวัตกรรม (พิชากรณ์ เพ่งพิศ, 2561: 16) ประกอบด้วย 
 1.1 การคิดแบบมีวิจารณญาณและการแก้ปัญหา (Critical Thinking and Problem 
Solving) ประกอบด้วยประสิทธิภาพของการใช้เหตุผลทั้งในเชิงนิรนัย ( Inductive) และอุปนัย 
(Deductive) ได้เหมาะสมกับสถานการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น สามารถใช้วิธีคิดเชิงระบบโดยศิตจากส่วนย่อย
ไปหาส่วนใหญอ่ย่างเป็นองค์รวม 
 1.2 การคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม (Creatively and Innovation) โดยสร้างสรรค์สิ่ง
แปลกใหม่และเสริมสร้างคุณค่าทางความคิดและสติปัญญา มีความละเอียดรอบคอบต่อการคิด
วิเคราะห์และประเมินแนวความคิดได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
 1.3 การสื่อสารและการท างานร่วมกับผู้อ่ืน (Communication and Collaboration) 
โดยสามารถสื่อสารได้ถูกต้องชัดเจนและมีประสิทธิภาพทั้งการพูดการฟังและการเขียนและสามารถใช้
สื่อที่หลากหลายได้อย่างมีประสิทธิภาพ ส่วนการท างานร่วมกับผู้อ่ืนโดยมีความสามารถในการเป็น
ผู้น าในการท างานและเป็นที่ยอมรับในทีม 

2. ทักษะด้านสารสนเทศสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Media and 
Technology Skills) หมายถึง ความสามารถของผู้เรียนที่สามารถเข้าถึงสื่อเทคโนโลยีมีการใช้และ
จัดการสารสนเทศได้อย่างเหมาะสม สามารถเข้าถึงแหล่งข้อมูลได้ตรงตามความต้องการได้อย่างรวดเร็ว 
มีวิจารณญาณในการประเมินคุณค่าของข้อมูล (พิชากรณ์ เพ่งพิศ, 2561: 17) ประกอบด้วย  
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 2.1 การรู้ด้านสารสนเทศ (Information Literacy) เข้าถึงและประเมินสารสนเทศ (Access 
and Evaluate Information) สามารถเข้าถึงสารสนเทศอย่างมีประสิทธิภาพในแง่ของเวลาและ
แหล่งข้อมูล และสามารถประเมินสารสนเทศอย่างมีวิจารณญาณ 
 2.2 การใช้และจัดการสารสนเทศ สามารถใช้สารสนเทศอย่างถูกต้องและสร้างสรรค์ 
จัดการการรับสารสนเทศจากแหล่งสารสนเทศที่หลากหลาย และมีความเข้าใจพ้ืนฐานที่ถูกต้องทาง 
จริยธรรมและกฎหมายเพื่อเข้าถึงและใช้ข่าวสาร 
 2.3 การรู้ด้านสื่อ วิเคราะห์สื่อ เข้าใจกระบวนการและวัตถุประสงค์ของการสื่อสาร เข้า
ใจความแตกต่างในการตีความสารของแต่ละบุคคล สร้างผลผลิตทางสื่อ เข้าใจและใช้เครื่องมือสร้าง
สื่อที่เหมาะสมรวมถึงเข้าใจและแสดงการตีความในสิ่งแวดล้อมที่หลากหลายได้อย่างเหมาะสมและมี
ประสิทธิภาพ 
 2.4 การรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สามารถใช้เทคโนโลยีอย่างมี
ประสิทธิภาพ สามารถใช้เทคโนโลยีเป็นเครื่องมือเพ่ือวิจัย จัดการ ประเมิน และสื่อสาร สามารถใช้
เทคโนโลยีดิจิตอล เช่น คอมพิวเตอร์ GPS และเครื่องมือและเครือข่ายสื่อสาร รวมถึงเครือข่ายสังคม
อย่างเหมาะสม 

3. ทักษะชีวิตและอาชีพ (Life and Career Skills) หมายถึง ความสามารถในการท างาน
และสามารถปรับตัวให้ด ารงชีวิตสามารถปฏิบัติตัวอย่างเหมาะสมไม่ว่าจะได้รับค าชมล้มเหลวหรือถูก
วิจารณ์การจัดการเป้าหมายและเวลาการท างานอย่างอิสระตามล าดับความส าคัญบริหารเวลาและ
ภาระงานของตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ (อนุชา โสมาบุตร, 2556) ประกอบด้วย  
 3.1 ความยืดหยุ่นและความสามารถในการปรับตัว (Flexibility and Adaptability) ปรับตัว
ต่อการเปลี่ยนแปลง สามารถปรับตัวต่อบทบาท ความรับผิดชอบ ตารางการท างานและบริบทที่
หลากหลายอย่างมีประสิทธิภาพภายใต้บรรยากาศแห่งความคลุมเครือ และเป็นผู้ยืดหยุ่น ใช้ข้อมูล
ย้อนกลับอย่างมีประสิทธิภาพ สามารถจัดการต่อค่าชมเชยหรือค่า วิจารณ์ในเชิงบวก และเข้าใจ เจรจา
และสร้างความสมดุลระหว่างมุมมองและ ความเชื่อที่หลากหลายเพ่ือการท างานในสิ่งแวดล้อมแบบพหุ
วัฒนธรรมได้ 
 3.2 ความคิดริเริ่มและการชี้น าตนเอง จัดการ เป้าหมายและเวลา มีการตั้งเป้าหมายพร้อม
กับเกณฑ์ความส าเร็จในการบรรลุเป้าหมาย สร้างความสมดุล ระหว่างเป้าหมายระยะสั้นและเป้าหมาย
ระยะยาวและใช้เวลาและจัดการภาระงานอย่างมีประสิทธิภาพ 
 3.3 ท างานอย่างเป็นอิสระ มีการติดตาม ล าดับความส าคัญและท างานให้ส าเร็จ โดยไม่
อาศัยการชี้น าจากภายนอก เป็นผู้เรียนที่ชี้น าตนเอง และค้นหาและขยายการเรียนรู้และโอกาส สร้าง
ความเชี่ยวชาญด้วยตนเอง 
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 3.4 การเข้าสังคมและการเรียนรู้ข้ามวัฒนธรรม มีปฏิสัมพันธ์ต่อผู้อ่ืนอย่างมีประสิทธิภาพ 
รู้โอกาสที่เหมาะสมที่จะพูดหรือฟัง และให้ความเคารพนับถือผู้อื่น ท างานอย่างมีประสิทธิภาพในทีมที่
หลากหลาย ให้ความเคารพต่อความ แตกต่างทางวัฒนธรรมและท างานอย่างมีประสิทธิภาพกับคนที่มี
พ้ืนฐานทางสังคมและวัฒนธรรมที่แตกต่างไป 
 3.5 การเพ่ิมผลผลิตและการรู้รับผิด สร้างผลลัพธ์ (Produce Results) แสดงคุณลักษณะ
เพ่ิมเติมเพ่ือสร้างผลผลิตที่มีคุณภาพ เช่น ท างานเชิงบวกและมีจริยธรรม จัดการเวลาและโครงการ
อย่างมีประสิทธิภาพ  
 3.6 ความเป็นผู้น าและความรับผิดชอบ ชี้แนะและน าผู้อ่ืน สามารถใช้ทักษะระหว่าง
บุคคลและการแก้ปัญหา เพ่ือแนะน าชี้น าผู้อ่ืนเพ่ือให้บรรลุเป้าหมาย ใช้ประโยชน์จากจุดเด่นของผู้อ่ืน
เพ่ือให้บรรลุเป้าหมาย สร้างแรงบันดาลใจให้ผู้อ่ืนเพื่อให้เขาบรรลุความส าเร็จของตนเอง 

4. ความได้เปรียบทางการแข่งขัน กลยุทธ์ทางธุรกิจที่อยู่บนพ้ืนฐานความได้เปรียบทางการ
แข่งขันธุรกิจที่ความได้เปรียบทางการแข่งขันเมื่อไรก็ตามก็จะสามารถแข่งขันกับคู่แข่งและรักษาฐาน
ลูกค้าได้มีหลากหลายวิธีในการสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันเช่นการสร้างสินค้าและบริการที่มี
คุณภาพสูงสุดการจัดหาการบริการให้แก่ลูกค้าที่เป็นเลิศการบรรลุถึงต้นทุนต่ ากว่าคู่แข่งการจัดหา
ท าเลที่ตั้งที่เหมาะกว่าการออกแบบสินค้าและบริการที่มีแบรนด์ดีกว่าในที่นี้ เพ่ือความคุ้มค่าการเงินที่
ผู้ซื้อต้องจ่ายออกไป ความส าเร็จในการสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันองค์กรต้องพยายามจัดหา
สิ่งที่ดีที่สุดส าหรับลูกค้า 

ความได้เปรียบทางการแข่งขัน หมายถึง ความได้เปรียบทางการแข่งขันหมายถึงการสร้าง
ความแตกต่างในผลิตภัณฑ์ที่ก่อให้เกิดการได้เปรียบทางการแข่งขันสร้างความเป็นเอกลักษณ์ของ
ผลิตภัณฑ์และของกิจการ แต่ต้องอยู่บนพ้ืนฐานความต้องการและการยอมรับของลูกค้าแต่ละกลุ่ม 
(พนิตสุภา ธรรมประมวล, 2550: 35) 

องค์ประกอบของความได้เปรียบทางการแข่งขัน (วิทยา ด่านด ารงกุล, 2549: 38; อรพรรณ 
มาตช่วง, 2557) 

1. ประสิทธิภาพ (Efficiency) เป็นการวัดความสามารถในการใช้ทรัพยากรน้อยกว่าคู่แข่งขัน
ในการผลิตสินค้าหรือบริการอย่างเดียวกัน แต่ได้สินค้าหรือบริการที่เท่ากันหรือมากกว่าคู่แข่งขันเพ่ือ
ลดอัตราการสูญเสียหรือการใช้เทคโนโลยีใหม่ ๆ รวมถึงการพัฒนาพนักงานให้ใช้ความรู้ความสามารถ
ได้อย่างเต็มศักยภาพ เพ่ือการบรรลุเป้าหมายสูงสุดขององค์กรประสิทธิภาพจะถูกวัดในรูปต้นทุน เมื่อ
เทียบกับผลงานที่ได้ 

2. คุณภาพ (Quality) เป็นการวัดการจัดการระบบโดยที่บุคคลในองค์กรที่มีความรับผิดชอบ
ต่องานที่ตนเองกระท าอยู่อย่างเต็มที่ เพ่ือให้สินค้าและบริการขององค์กรเป็นไปตามข้อก าหนดและมี
มาตรฐานตรงตามความต้องการของลูกค้าและตรงตามเป้าหมายองค์กร 
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3. นวัตกรรม (Innovation) เป็นการวัดการประดิษฐ์คิดค้นและสร้างสรรค์สินค้าผลิตภัณฑ์
บริการและเทคโนโลยีใหม่ ๆ ตลอดจนแสวงหาวิธีการหรือกระบวนการใหม่ในการผลิตสินค้ าหรือ
บริการรวมถึงการบริหารงานรูปแบบใหม่ เพ่ือให้เกิดความคิดสร้างสรรค์และสร้างคุณค่าให้กับสินค้า
และองค์กร 

4. การตอบสนองลูกค้า (Responsiveness) เป็นการวัดการให้บริการสินค้าหรือบริการที่ตรง
ต่อความต้องการของลูกค้าทั้งด้านคุณภาพของสินค้ารูปแบบราคาและความรวดเร็ว เพ่ือให้ลูกค้าพึง
พอใจและประทับใจสูงสุดจาก 

5. ความส าเร็จในการด าเนินงาน (Operational Success) เป็นความสามารถในการด าเนิน
ธุรกิจให้บรรลุตามการวางแผนการบริหาร การด าเนินการตามแผนอย่างมีประสิทธิภาพ และใช้
ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพจนบรรลุความส าเร็จตามเป้าหมาย  
 
กรอบแนวคิดในการวิจัย 

งานวิจัยนี้เป็นงานวิจัยเชิงปริมาณ ผู้วิจัยได้ก าหนดกรอบแนวคิดการวิจัยโดยมีรายละเอียด  
ดังนี้ 
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ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 

ทักษะในศตวรรษที่ 21 

ตัวแปรตาม 

ตัวแปรอิสระ 

ปัจจัยส่วนบุคคล 
เพศ 
อายุ 
ประสบการณ์การท างาน 
ระดับการศึกษา 
ต าแหน่งงาน 

1.ทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม 
-ความคิดสร้างสรรค์และใส่ใจนวัตกรรม 
-การคิดเชิงวิพากษ์และการแก้ไขปัญหา 
-การสื่อสารและการร่วมมือในการท างาน 

2.ทักษะสารสนเทศ สื่อและเทคโนโลยี 
-การรู้ด้านสารสนเทศ 
-การใช้และจัดการสารสนเทศ 
-การรู้ด้านสื่อ 
-การรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 

3.ทักษะชีวิตและอาชีพ 
-ความยืดหยุ่นและความสามารถในการปรับตัว 
-ความคิดริเริ่มและการชี้น าตนเอง 
-การท างานอย่างเป็นอิสระ 
-การเข้าสังคมและการเรียนรู้ข้ามวัฒนธรรม 
-การเพ่ิมผลผลิตและการรับรู้ผิด 
-ความเป็นผู้น าและความรับผิดชอบ 

ความได้เปรียบทางการแข่งขัน 
-ประสิทธิภาพ 
-คุณภาพ 
-นวัตกรรม 
-การตอบสนองลูกค้า 
-ความส าเร็จในการด าเนินงาน 
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วิธีการวิจัย 
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
ประชากร ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ พนักงานของโรงแรม 5 ดาว ต าบลป่าตอง 

จังหวัดภูเก็ต จ านวน 250 คน 
กลุ่มตัวอย่าง เป็นการสุ่มกลุ่มตัวอย่างโดยการสุ่มตัวอย่าง คือ พนักงานของโรงแรม 5 ดาว 

ต าบลป่าตอง จังหวัดภูเก็ต โดยการค านวณขนาดกลุ่มตัวอย่างด้วยสูตร Krejcie and Morgan ได้
ขนาดกลุ่มตัวอย่างจ านวน 152 คน  

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ แบบสอบถามที่สร้างโดยมีขั้นตอนล าดับ 
1. การศึกษาเอกสาร ต ารา และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
2. การจัดท าโครงสร้างของแบบสอบถาม ให้มีเนื้อหาครอบคลุมวัตถุประสงค์ของการวิจัยครั้ง

นี้ แบบสอบถามมี 4 ส่วน ประกอบด้วย ส่วนที่ 1 ข้อมลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ส่วนที่ 2
แบบสอบถามทักษะที่ส าคัญในการในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในศตวรรษที่ 21 ส่วนที่ 3 
แบบสอบถามเกี่ยวกับความได้เปรียบทางการ และส่วนที่ 4 ข้อเสนอแนะแสดงความคิดเห็น  

3. น าแบบสอบถามที่สร้างขึ้นให้กับผู้เชี่ยวชาญในสาขาบริหารการทรัพยากรมนุษย์ คณะ
วิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต จ านวน 3 ท่าน เป็นผู้ตรวจสอบความสอดคล้องของ
เนื้อหากับจุดประสงค์ของการวิจัยให้มีความถูกต้องของแบบสอบถาม แล้วน ามาปรับปรุงแก้ไข้ เพ่ือหา
ความเที่ยงตรงของแบบสอบถามหรือหาค่า IOC (The Index of Item-Objective Congruence) ค่า 
IOC โดยเฉลี่ยเท่ากับ 0.723 

4. น าแบบสอบถามที่แก้ไขแล้วไปทดลองใช้ (Try Out) กับพนักงานกลุ่มตัวอย่างโรงแรม 
ต าบลป่าตอง จังหวัดภูเก็ต จ านวน 30 ชุด 

5. น าข้อมูลที่ได้มาหาความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม โดยหาค่าความเชื่อมั่นสัมประสิทธิ์

แอลฟา ( -Coefficient) ของครอนบาค (Cronbach Alpha Coefficient) โดยเกณฑ์การประเมิน
ความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม (สิน พันธุ์พินิจ อ้างถึงใน Punpinj, 1990: 113)  

  0.80 - 1.00 หมายถึง มีความเชื่อม่ันได้สูงมาก 
  0.60 – 0.79  หมายถึง มีความเชื่อม่ันได้ค่อนข้างสูง  
  0.40 - 0.59 หมายถึง มีความเชื่อม่ันได้ปานกลาง 
  0.20 - 0.39 หมายถึง มีความเชื่อม่ันได้ต่ า  
  .01 – 0.19 หมายถึง มีความเชื่อม่ันได้ต่ ามาก 
6. น าแบบสอบถามที่ผ่านการตรวจสอบคุณภาพเรียบร้อยแล้วไปใช้จริง โดยเก็บข้อมูลจาก

กลุ่มตัวอย่างในการวิจัย 
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การเก็บรวบรวมข้อมูล 
ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยใช้วิธีเก็บรวบรวมข้อมูลในช่วงระยะเวลา ระหว่างเดือนพฤศจิกายน 

พ.ศ.2563–เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2564 โดยผู้วิจัยเก็บรวบรวมข้อมูลวิจัยครั้งนี้ เพ่ือให้ได้ข้อมูลที่ครบถ้วน
ในทุก ๆ ด้าน จึงมีการรวบข้อมูล 2 ประเภท 

1. ข้อมูลทุติยภูมิ ข้อมูลที่รวบรวมจากเอกสารต่าง ๆ และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง โดยรวบรวม
ข้อมูลจากห้องสมุด หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และอินเทอร์เน็ต เพ่ือใช้ประกอบการก าหนดกรอบแนวคิดใน
การวิจัยครั้งนี้และการเขียนอ้างอิงในรายงานการวิจัย 

2. ข้อมูลปฐมภูมิ ข้อมูลเชิงส ารวจ การรวบรวมข้อมูลจากแบบสอบถาม ด าเนินการดังนี้ 
1) จัดท าหนังสือขอความอนุเคราะห์เก็บข้อมูลงานวิจัย จากสาขาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ คณะ
วิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ถึงผู้อ านวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคลของโรงแรม เพ่ือขอ
อนุญาตเก็บรวบรวมข้อมูล 2) ส่งแบบสอบถามการวิจัยให้ที่ปรึกษา เพ่ือน าไปให้กลุ่มตัวอย่างได้ท าการ
ตอบแบบสอบถาม 3) น าแบบสอบถามที่ได้มาตรวจสอบความถูกต้องและน าข้อมูลที่ได้บันทึกลงใน
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูป 

วิธีการวิเคราะห์ข้อมูล 
ผู้วิจัยน าข้อมูลที่ได้จากแบบสอบถาม น าไปวิเคราะห์ข้อมูล และประมวลผลด้วยโปรแกรม

คอมพิวเตอร์ส าเร็จรูป เพ่ือหาค่าทางสถิติ ดังนี้ 
1. ข้อมูลที่ได้จากแบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลพ้ืนฐานของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ 

อายุ ประสบการณ์การท างาน ระดับการศึกษา ต าแหน่งงาน น ามาวิเคราะห์ โดยการแจกแจงความถี่
และหาค่าร้อยละ  

2. ข้อมูลที่ได้จากแบบสอบถามเกี่ยวกับทักษะที่ส าคัญในการในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
ในศตวรรษที่ 21 ของพนักงาน ได้แก่ ทักษะการเรียนรู้ และนวัตกรรม  ทักษะสารสนเทศ สื่อและ
เทคโนโลยี ทักษะชีวิตและอาชีพ น ามาวิเคราะห์โดยหาค่าเฉลี่ย (Mean: ) และส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (Standard Deviation: SD)  

3. เปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลกับความได้เปรียบทางการแข่งขัน 
โดยการหาค่า One-way ANOVA (F-test) และ Independent Samples (t-test) 

4. การวิเคราะห์หาความสัมพันธ์ระหว่างการพัฒนาทักษะในการปฏิบัติงานที่ส่งผลให้เกิดความ
ได้เปรียบทางการแข่งขันในยุคศตวรรษที่ 21 โดยใช้สูตรหาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน 
(Pearson Product Moment Correlation Coefficient) 
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สถิติที่ใช้ในการวิจัย 
สถิติที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ประกอบด้วย สถิติที่ใช้ในการหาคุณภาพเครื่องมือและสถิติที่ใช้ใน

การวิเคราะห์ข้อมูล ประกอบด้วย ค่าความถี่ (Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) 
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) การหาค่า One-way ANOVA (F-test) และ 
Independent Samples (t-test) และการหาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์อย่างง่ายแบบเพียร์สัน 
(Pearson Product Moment Coefficient) 

 
ผลการวิจัย 

ทักษะในศตวรรษที่ 21 ของพนักงาน สรุปได้ดังนี้ 
ตารางท่ี 1 ทักษะในศตวรรษท่ี 21 ของพนักงานมี 

ทักษะในศตวรรษที่ 21  SD ระดับ 
1. ทักษะการเรียนรู้ และนวัตกรรม 4.14 0.55 ระดับมาก 
2. ทักษะสารสนเทศ สื่อและเทคโนโลยี 4.17 0.53 ระดับมาก 
3. ทักษะชีวิตและอาชีพ 4.22 0.51 ระดับมาก 

ค่าเฉลี่ย 4.18 0.53 ระดับมาก 

 
จากตารางที่ 1 พบว่า ทักษะในศตวรรษที่ 21 ของพนักงานมีระดับความคิดเห็นโดยรวมอยู่

ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.18 (SD=0.530) และเมื่อพิจารณาทั้ง 3 ทักษะ พบว่าทักษะชีวิตและ
อาชีพ มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุดเท่ากับ 4.22 (SD=0.510) รองลงมาเป็นทักษะสารสนเทศ สื่อและเทคโนโลยี 
มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.17 (SD=0.528) และทักษะการเรียนรู้ และนวัตกรรม มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.14 
(SD=0.554) ตามล าดับ 
 ความได้เปรียบทางการแข่งขันของพนักงาน  
ตารางท่ี 2 ทักษะในศตวรรษท่ี 21 ของพนักงานมี 

ความได้เปรียบทางการแข่งขัน  SD ระดับ 
1. ประสิทธิภาพ 4.23 0.52 ระดับมาก 
2. คุณภาพ 4.27 0.49 ระดับมาก 
3. นวัตกรรม 4.22 0.46 ระดับมาก 
4. การตอบสนองลูกค้า 4.14 0.53 ระดับมาก 
5. ความส าเร็จในการด าเนินงาน 4.24 0.46 ระดับมาก 

ค่าเฉลี่ย 4.22 0.49 ระดับมาก 
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จากตารางที่ 2 พบว่า ความได้เปรียบทางการแข่งขันของพนักงาน มีระดับความคิดเห็นโดยรวม
อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.22 (SD=0.49) และเมื่อพิจารณาทั้ง 5 ด้าน พบว่าด้านคุณภาพ มี
ค่าเฉลี่ยสูงที่สุด คือ 4.27 (SD=0.49) รองลงมา คือ ด้านความส าเร็จในการด าเนินงาน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
4.24 (SD=0.53) และด้านประสิทธิภาพ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.23 (SD=0.52) ตามล าดับ 

ผลการวิเคราะห์ความแตกต่างค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่า t-test ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคล
กับปัจจัยความได้เปรียบทางการแข่งขัน พบว่า ปัจจัยส่วนบุคคลด้านเพศชายและเพศหญิงมีผลต่อความ
ได้เปรียบทางการแข่งขันทั้งโดยรวมและรายด้าน ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 

ผลการวิเคราะห์ความแตกต่างค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่า F-test ระหว่างปัจจัยส่วน
บุคคลกับปัจจัยด้านความได้เปรียบทางการแข่งขัน 

1. ปัจจัยส่วนบุคคลด้านอายุที่แตกต่างกันส่งผลต่อความได้เปรียบทางการแข่งขัน คือ ด้าน
คุณภาพ ด้านนวัตกรรม ด้านความส าเร็จในการด าเนินงาน ปัจจัยส่วนบุคคลด้านอายุที่แตกต่างกันไม่
ส่งผลต่อความได้เปรียบทางการแข่งขัน คือ ด้านประสิทธิภาพ และด้านการตอบสนองลูกค้า อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

2. ปัจจัยส่วนบุคคลด้านประสบการณ์การท างานที่แตกต่างกันไม่ส่งผลต่อความได้เปรียบ
ทางการแข่งขัน คือ ด้านประสิทธิภาพ ด้านคุณภาพ ด้านนวัตกรรม ด้านการตอบสนองลูกค้า ด้าน
ความส าเร็จในการด าเนินงาน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

3. ปัจจัยส่วนบุคคลด้านระดับการศึกษาท่ีแตกต่างกันส่งผลต่อความได้เปรียบทางการแข่งขัน 
คือ ด้านประสิทธิภาพ ด้านคุณภาพ ปัจจัยส่วนบุคคลด้านระดับการศึกษาที่แตกต่างกันไม่ส่งผลต่อ
ความได้เปรียบทางการแข่งขัน คือ ด้านนวัตกรรม ด้านการตอบสนองลูกค้า ด้านความส าเร็จในการ
ด าเนินงาน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

4. ปัจจัยส่วนบุคคลด้านต าแหน่งงานที่แตกต่างกันส่งผลต่อความได้เปรียบทางการแข่งขัน 
คือ ด้านนวัตกรรม ปัจจัยส่วนบุคคลด้านต าแหน่งการศึกษาที่แตกต่างกันไม่ส่งผลต่อความได้เปรียบ
ทางการแข่งขัน คือ ด้านประสิทธิภาพ ด้านคุณภาพ ด้านการตอบสนองลูกค้า และด้านความส าเร็จใน
การด าเนินงาน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 ความสัมพันธ์ด้านทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม ทักษะสารสนเทศ สื่อและเทคโนโลยี 
ทักษะชีวิตและอาชีพ สรุปได้ดังนี้ 
ตารางท่ี 3 การทดสอบค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สันด้านทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม  

ด้านทักษะการเรียนรู้ และนวัตกรรม 
ความคิด

สร้างสรรค์และใส่
ใจนวัตกรรม 

การคิดเชิงวิพากษ์
และการแก้ไขปัญหา 

การสื่อสารและการ
ร่วมมือในการท างาน 

1. ความคิดสร้างสรรค์และใส่ใจนวัตกรรม 1   
2. การคิดเชิงวิพากษ์และการแก้ไขปัญหา .569** 1  
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ตารางท่ี 3 การทดสอบค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สันด้านทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม  
(ต่อ) 

ด้านทักษะการเรียนรู้ และนวัตกรรม 
ความคิด

สร้างสรรค์และใส่
ใจนวัตกรรม 

การคิดเชิงวิพากษ์
และการแก้ไขปัญหา 

การสื่อสารและการ
ร่วมมือในการท างาน 

3. การสื่อสารและการร่วมมือในการท างาน .535** .633** 1 

 4.20 4.13 4.10 

SD .547 .526 .589 

** มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
 

จากตารางที่ 3 พบว่า ค่าสัมประสิทธ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สันของทักษะในศตวรรษที่ 21 
ด้านทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรมสัมพันธ์กันอย่างมีนัยส าคัญ โดยการคิดเชิงวิพากษ์และการแก้ไข
ปัญหากับการสื่อสารและการร่วมมือในการท างาน มีความสัมพันธ์เชิงบวกในระดับสูงสุดที่ .633 และ
ความคิดสร้างสรรค์และใส่ใจนวัตกรรมกับการสื่อสารและการร่วมมือในการท างาน มีความสัมพันธ์เชิง
บวกในระดับต่ าที่สุดที่ 5.35 

การทดสอบค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สันด้านทักษะสารสนเทศ สื่อ และเทคโนโลยี 
 
ตารางท่ี 4 การทดสอบค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สันด้านทักษะสารสนเทศ สื่อ และ

เทคโนโลยี 

ทักษะสารสนเทศ สื่อและเทคโนโลยี 
การรู้ด้าน
สารสนเทศ 

การใช้และ
จัดการ

สารสนเทศ 
การรู้ด้านสื่อ 

การรู้ด้าน
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

1. การรู้ด้านสารสนเทศ 1    
2. การใช้และจัดการสารสนเทศ .620** 1   
3. การรู้ด้านสื่อ .565** .568** 1  
4. การรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ .527** .473** .496** 1 

 4.15 4.17 4.22 4.15 
SD .542 .523 .505 .542 

** มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
 

จากตารางที่ 4 พบว่า ค่าสัมประสิทธ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สันของทักษะในศตวรรษที่ 21 
ด้านทักษะสารสนเทศ สื่อและเทคโนโลยีสัมพันธ์กันอย่างมีนัยส าคัญ โดยการรู้ด้านสารสนเทศกับการ
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ใช้และจัดการสารสนเทศ มีความสัมพันธ์เชิงบวกในระดับสูงสุดที่ .620 และการใช้และจัดการ
สารสนเทศกับการรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ มีความสัมพันธ์เชิงบวกในระดับต่ าที่สุดที่ 4.73 

การทดสอบค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สันด้านทักษะชีวิตและอาชีพ  
ตารางท่ี 5 การทดสอบค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สันด้านทักษะชีวิตและอาชีพ 

ทักษะชีวิตและอาชีพ 
ความยืดหยุ่นและ
ความสามารถใน

การปรับตัว 

ความคิด
ริเริ่มและ
การชี้น า
ตนเอง 

การ
ท างาน

อย่างเป็น
อิสระ 

การเข้าสังคม
และการ

เรียนรู้ข้าม
วัฒนธรรม 

การเพิ่ม
ผลผลิต

และการรู้
รับผิด 

การเพิ่ม
ผลผลิต

และการรู้
รับผิด 

ความยืดหยุ่นและ
ความสามารถในการปรับตัว 

1      

ความคิดรเิริม่และการช้ีน า
ตนเอง 

.577** 1     

การท างานอย่างเป็นอิสระ .432** .566** 1    
การเข้าสังคมและการเรียนรู้
ข้ามวัฒนธรรม 

.362** .398** .567** 1   

การเพิ่มผลผลติและการรูร้ับ
ผิด 

.369** .387** .552** .692** 1  

ความเป็นผู้น าและความ
รับผิดชอบ 

.404** .455** .578** .655** .625** 1 

 4.27 4.25 4.11 4.24 4.20 4.25 
SD .488 .4803 .550 .538 .505 .504 

** มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
 

จากตารางที่ 5 พบว่า ค่าสัมประสิทธ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สันของทักษะในศตวรรษที่ 21 
ด้านทักษะชีวิตและอาชีพสัมพันธ์กันอย่างมีนัยส าคัญ โดยการเข้าสังคมและการเรียนรู้ข้ามวัฒนธรรม
กับการเพ่ิมผลผลิตและการรู้รับผิด มีความสัมพันธ์เชิงบวกในระดับสูงสุดที่ .692 และความยืดหยุ่น 
และความสามารถในการปรับตัวกับการเข้าสังคม และการเรียนรู้ข้ามวัฒนธรรม มีความสัมพันธ์เชิง
บวกในระดับต่ าที่สุดที่ .362 
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การทดสอบค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สันด้านความได้เปรียบทางการแข่งขัน  
ตารางท่ี 6 การทดสอบค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สันด้านความได้เปรียบทางการแข่งขัน 

ความได้เปรียบทางการ
แข่งขัน 

ประสิทธภิาพ คุณภาพ นวัตกรรม การตอบสนอง
ลูกค้า 

ความส าเร็จใน
การด าเนินงาน 

ประสิทธิภาพ 1     
คุณภาพ .638** 1    
นวัตกรรม .522** .656** 1   
การตอบสนองลูกค้า .486** .503** .627** 1  

ความส าเร็จในการ
ด าเนินงาน 

.481** .605** .713** .704** 1 

 4.23 4.27 4.22 4.14 4.24 
SD .515 .494 .460 .525 .458 

** มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
 

จากตารางที่ 6 พบว่า ค่าสัมประสิทธ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สันของทักษะในศตวรรษที่ 21 
ด้านความได้เปรียบทางการแข่งขันสัมพันธ์กันอย่างมีนัยส าคัญ โดยนวัตกรรมกับความส าเร็จในการ
ด าเนินงาน มีความสัมพันธ์เชิงบวกในระดับสูงสุดที่ .713 และประสิทธิภาพกับความส าเร็จในการ
ด าเนินงาน ความสัมพันธ์เชิงบวกในระดับต่ าที่สุดที่ .481 

การทดสอบค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สันระหว่างทักษะในศตวรรษที่ 21 กับความ
ได้เปรียบทางการแข่งขัน  
ตารางท่ี 7 การทดสอบค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สันระหว่างทักษะในศตวรรษที่ 21 กับ

ความได้เปรียบทางการแข่งขัน 
 ทักษะการเรียนรู้ 

และนวัตกรรม 
ทักษะสารสนเทศ 
สื่อและเทคโนโลย ี

ทักษะชีวิต
และอาชีพ 

ความได้เปรียบ
ทางการแข่งขัน 

ทักษะการเรยีนรู้ และ
นวัตกรรม 

1 .690** .621** .537** 

ทักษะสารสนเทศ สื่อและ
เทคโนโลย ี

.690** 1 .642** .550** 

ทักษะชีวิตและอาชีพ .621** .642** 1 .698** 

ความไดเ้ปรียบทางการแข่งขัน .537** .550** .698** 1 

 4.14 4.17 4.22 4.22 

SD .554 .528 5.10 .490 

** มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
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จากตารางที่ 7 พบว่า ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สันของทักษะในศตวรรษที่ 21 กับ
ความได้เปรียบทางการแข่งขันสัมพันธ์กันอย่างมีนัยส าคัญ โดยทักษะชีวิตและอาชีพกับความได้เปรียบ
ทางการแข่งขัน และความได้เปรียบทางการแข่งขันกับทักษะชีวิตและอาชีพ มีความสัมพันธ์เชิงบวกใน
ระดับสูงสุดที่ .698 และทักษะการเรียนรู้ และนวัตกรรมกับความได้เปรียบทางการแข่งขัน มี
ความสัมพันธ์เชิงบวกในระดับต่ าที่สุดที่ .537 พบได้ว่า ผลการวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบ
เพียร์สันของตัวแปรทุกตัวที่น ามาใช้ในการวิเคราะห์สัมพันธ์กันอย่างมีนัยส าคัญที่ระดับ .01 
 
สรุปผลการวิจัย 

ผลการศึกษาวิจัยเรื่อง การพัฒนาทักษะในการปฏิบัติงานที่ส่งผลให้เกิดความได้เปรียบ
ทางการแข่งขันในยุคศตวรรษท่ี 21 กรณีศึกษา โรงแรม 5 ดาว ต าบลป่าตอง จังหวัดภูเก็ต สรุปผลได้
ดังนี้ 

1. ด้านทักษะในศตวรรษที่ 21 ของพนักงานมีระดับความคิดเห็นโดยรวมอยู่ในระดับมาก มี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.18 (SD=0.53) และเม่ือพิจารณาทั้ง 3 ทักษะ พบว่าทักษะชีวิตและอาชีพ มีค่าเฉลี่ย
สูงที่สุดเท่ากับ 4.22 (SD=0.51) รองลงมาเป็นทักษะสารสนเทศ สื่อและเทคโนโลยี มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
4.17 (SD=0.53) และทักษะการเรียนรู้ และนวัตกรรม มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.14 (SD=0.55) ตามล าดับ 
และด้านความได้เปรียบทางการแข่งขันของพนักงาน มีระดับความคิดเห็นโดยรวมอยู่ในระดับมาก มี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.22 (SD=0.490) และเมื่อพิจารณาทั้ง 5 ด้าน พบว่าด้านคุณภาพ มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด 
คือ 4.27 (SD=0.494) รองลงมา คือ ด้านความส าเร็จในการด าเนินงาน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.24 
(SD=0.53) และด้านประสิทธิภาพ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.23 (SD=0.52) ตามล าดับ 

2. ผลการวิเคราะห์ความแตกต่างค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่า T-test และค่า F-test 
ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลกับปัจจัยความได้เปรียบทางการแข่งขัน  

2.1 ปัจจัยส่วนบุคคลด้านเพศชายและเพศหญิงมีผลต่อความได้เปรียบทางการแข่งขันทั้ง
โดยรวมและรายด้าน ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

2.2 ปัจจัยส่วนบุคคลด้านอายุที่แตกต่างกันส่งผลต่อความได้เปรียบทางการแข่งขัน คือ 
ด้านคุณภาพ ด้านนวัตกรรม ด้านความส าเร็จในการด าเนินงาน ปัจจัยส่วนบุคคลด้านอายุที่แตกต่าง
กันไม่ส่งผลต่อความได้เปรียบทางการแข่งขัน คือ ด้านประสิทธิภาพ และด้านการตอบสนองลูกค้า 
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

2.3 ปัจจัยส่วนบุคคลด้านประสบการณ์การท างานที่แตกต่างกันไม่ส่งผลต่อความ
ได้เปรียบทางการแข่งขัน คือ ด้านประสิทธิภาพ ด้านคุณภาพ ด้านนวัตกรรม ด้านการตอบสนอง
ลูกค้า ด้านความส าเร็จในการด าเนินงาน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
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2.4 ปัจจัยส่วนบุคคลด้านระดับการศึกษาที่แตกต่างกันส่งผลต่อความได้เปรียบทางการ
แข่งขัน คือ ด้านประสิทธิภาพ ด้านคุณภาพ ปัจจัยส่วนบุคคลด้านระดับการศึกษาที่แตกต่างกันไม่
ส่งผลต่อความได้เปรียบทางการแข่งขัน คือ ด้านนวัตกรรม ด้านการตอบสนองลูกค้า ด้านความส าเร็จ
ในการด าเนินงาน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

2.5 ปัจจัยส่วนบุคคลด้านต าแหน่งงานที่แตกต่างกันส่งผลต่อความได้เปรียบทางการ
แข่งขัน คือ ด้านนวัตกรรม ปัจจัยส่วนบุคคลด้านต าแหน่งการศึกษาที่แตกต่างกันไม่ส่งผลต่อความ
ได้เปรียบทางการแข่งขัน คือ ด้านประสิทธิภาพ ด้านคุณภาพ ด้านการตอบสนองลูกค้า และด้าน
ความส าเร็จในการด าเนินงาน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

3. ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สันของทักษะในศตวรรษท่ี 21 กับความได้เปรียบ
ทางการแข่งขัน พบว่า ทักษะชีวิตและอาชีพกับความได้เปรียบทางการแข่งขัน และความได้เปรียบ
ทางการแข่งขันกับทักษะชีวิตและอาชีพ มีความสัมพันธ์เชิงบวกในระดับสูงสุดที่ .698 และทักษะการ
เรียนรู้ และนวัตกรรมกับความได้เปรียบทางการแข่งขัน มีความสัมพันธ์เชิงบวกในระดับต่ าที่สุดที่ 
.537 
 
อภิปรายผล 

จากการศึกษาวิจัย เรื่อง การพัฒนาทักษะในการปฏิบัติงานที่ส่งผลให้เกิดความได้เปรียบ
ทางการแข่งขันในยุคศตวรรษท่ี 21 ของพนักงาน ผู้วิจัยอภิปรายผลได้ดังนี้ 

การสร้างรูปแบบและแนวทางการพัฒนาทักษะในการปฏิบัติงานที่ส่งผลให้เกิดความได้เปรียบ
ทางการแข่งขันในยุคศตวรรษท่ี 21 ดังนี้ 

1. ด้านทักษะในศตวรรษที่ 21 อันได้แก่ ทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม ทักษะสารสนเทศ 
สื่อ และเทคโนโลยี และทักษะชีวิตและอาชีพ ควรได้รับการพัฒนาทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม 
ทักษะสารสนเทศ สื่อ และเทคโนโลยี และทักษะชีวิตและอาชีพมากยิ่งขึ้น เพ่ือสร้างให้พนักงานได้มี
ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับทักษะในศตวรรษที่ 21 และสร้างโอกาสในการพัฒนาตัวพนักงานและ
องค์กร เสนอให้มีการจัดฝึกอบรม/จัดสัมมนา/จัดกิจกรรมการเรียนรู้เกี่ยวกับทักษะในศตวรรษที่ 21 
อย่างสม่ าเสมอ นอกจากนี้องค์กรควรก าหนดตัวชี้วัดความส าเร็จในการพัฒนาพนักงานจากการจัด
ฝึกอบรม/จัดสัมมนา/จัดกิจกรรมการเรียนรู้ ปลูกฝังการพัฒนาตนเองให้เป็นวัฒนธรรมองค์กร จัดท า
แผนการพัฒนาพนักงาน โดยวางแผนทักษะที่ต้องการหรือจ าเป็นไว้ 

1.1 ทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม เป็นทักษะที่อยู่บนพ้ืนฐานจากการคิดอย่างมี
วิจารณญาณ เป็นการสร้างความคิดที่หลากหลายสร้างแนวคิดใหม่และมีคุณค่า และสามารถอธิบาย
ขัดเกลาวิเคราะห์และประเมินความคิดของตนเพ่ือปรับปรุงและพัฒนาการสร้างสรรค์ให้มากขึ้น
ร่วมกับการท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างสร้างสรรค์ โดยเน้นปฏิบัติและสื่อสารแนวคิดใหม่  ๆ ไปสู่ผู้อ่ืน
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ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งจากการศึกษาพบว่า มีความคิดสร้างสรรค์ใส่ใจและนวัตกรรมเป็นจุดแข็ง
จากค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ 4.20 อาจเป็นเพราะว่า พนักงานสามารถคิดและสร้างสรรค์สิ่งแปลกใหม่ในการ
ท างานอยู่เสมอ มีส่วนร่วมในการสร้างสรรค์งานที่ได้รับมอบหมาย และมีการกระตุ้นในการส่งเสริม
การน าเสนอความคิดสร้างสรรค์เพ่ือพัฒนาองค์กร และจุดอ่อน ได้แก่ การคิดเชิงวิพากษ์และการแก้ไข
ปัญหา และการสื่อสารและการร่วมมือในการท างาน ซึ่งมีค่าเฉลี่ย คือ 4.13 และ 4.10 ตามล าดับ 
พนักงานจึงควรได้รับการพัฒนาเกี่ยวกับวิเคราะห์ปัญหาที่จะเกิดขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ  ไหวพริบ
ในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า การปรึกษา แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และการสื่อสารท่ามกลาง
สภาพแวดล้อมที่แตกต่างได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงบูรณาการจุดแข็งให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
ด้วยการจัดฝึกอบรม/จัดสัมมนา/จัดกิจกรรมการเรียนรู้เกี่ยวกับทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม สร้าง
ความรู้ ความสามารถให้พนักงานสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและสร้างองค์ความรู้ใน
การเพ่ิมพูนทักษะที่จะก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในองค์กร 

1.2 ทักษะสารสนเทศ สื่อ และเทคโนโลยี ภาพรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.17 
เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ด้านการรู้ด้านสื่อเป็นจุดแข็ง มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ 4.22 อาจเป็นเพราะว่า 
พนักงานมีการน าสื่ออิเล็กทรอนิกส์มาประยุกต์ใช้ในการท างาน สามารถเข้าใจ เรียนรู้ และใช้ประโยชน์
จากสื่อได้อย่างเหมาะสม มีจุดอ่อน ได้แก่ การรู้ด้านสารสนเทศ การใช้และจัดการสารสนเทศ และการรู้
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ควรได้รับการพัฒนาเกี่ยวกับการน าความรู้ด้านสารสนเทศ การใช้และจัดการ
สารสนเทศ และการรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกต์ใช้ในการท างานและเผยแพร่ความรู้แก่ผู้อ่ืน 
มีการจัดฝึกอบรม/จัดสัมมนา/จัดกิจกรรมการเรียนรู้เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ และประสบการณ์ เนื่องจากมี
การใช้เทคโนโลยีและการสื่อสารต่าง ๆ ผ่านระบบเครือข่ายอย่างกว้างขวางและมีการขยายไปอย่าง
รวดเร็ว ควรมีการปลูกฝังการใช้ทักษะสารสนเทศ สื่อ และเทคโนโลยี ให้มีความถูกต้องสอดคล้องกับ
จริยธรรมการใช้สื่อ 

1.3 ทักษะชีวิตและอาชีพ ภาพรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.18 เมื่อพิจารณา
รายด้านพบว่า ด้านความยืดหยุ่นและความสามรถในการปรับตัว มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ 4.27 อาจเป็น
เพราะว่า พนักงานมีความสามารถในการยืดหยุ่นและปรับตัวเพ่ือให้สามารถบรรลุเป้าหมาย สามารถ
ปรับตัว และรับมือกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นได้อย่างมีศักยภาพ และมีการใช้ความคิดที่ยืดหยุ่นใน
การรับฟังความคิดเห็น และเข้าใจทัศนคติของผู้อ่ืน ควรได้รับการพัฒนาเกี่ยวกับความคิดริเริ่มและ
การชี้น าตนเองและการท างานอย่างเป็นอิสระ เนื่องจากเป็นจุดอ่อน ควรเปิดโอกาสน าเสนอ
แนวความคิดของตนเองให้กับผู้อ่ืน เพ่ือมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงาน มีอิสระในการแสดงความคิดเห็ น
ต่อการปฏิบัติงาน และมีเสรีภาพในการติดต่อสื่อสารกับบุคคลต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกองค์กร 
ให้มีความสามารถในการปรับตัวด้านการปฏิบัติงานมีความยืดหยุ่นในการปฏิบัติงานรวมทั้งมีทักษะ
ด้านการเรียนรู้และมีคุณลักษณะใฝ่รู้ โดยมุ่งหวังว่าพนักงานสามารถเรียนรู้ สามารถปรั บตัวให้
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สอดคล้องกับปัจจุบันที่มีการเปลี่ยนแปลงของสภาพสังคมเศรษฐกิจและเทคโนโลยีอย่างรวดเร็วให้อยู่
ในสังคมได้อย่างมีความสุข 

2. ความได้เปรียบทางการแข่งขัน ภาพรวมอยู่ในระดับมาก ด้านคุณภาพ มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด 
เท่ากับ 4.27 อาจเป็นเพราะว่า องค์กรมีการบริการที่ถูกต้อง น่าเชื่อถือ และได้มาตรฐาน มีพนักงานที่
มีความสามารถและมีความเชี่ยวชาญด้านต่าง ๆ อย่างเพียงพอ และมีการสร้างระบบฐานข้อมูลลูกค้า
ที่ดีจนส่งผลต่อความได้เปรียบทางการแข่งขัน นอกจากนี้ด้านประสิทธิภาพ นวัตกรรม การตอบสนอง
ลูกค้า และความส าเร็จในการด าเนินงาน เป็นด้านที่ควรพัฒนาเกี่ยวกับการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่าง
คุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด การด าเนินงานให้บรรลุความส าเร็จตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ การ
หมุนเวียนพนักงานระหว่างส่วนงานเพ่ือเพ่ิมความรู้ ความเข้าใจ การแก้ไขปัญหาของลูกค้าได้อย่าง
ตรงจุดและรวดเร็ว สนับสนุนให้พนักงานได้ใช้ความรู้ ความสามารถได้อย่างเต็มที่ เพ่ือให้เกิดความสุข
ในการท างาน และลดปริมาณการลาออก สร้างการตระหนักถึงการพัฒนาตนเอง มีแนวทางการ
ปฏิบัติงานที่ดี และมีการอบรม/จัดสัมมนา/จัดกิจกรรมการเรียนรู้เกี่ยวกับความได้เปรียบทางการ
แข่งขันให้ความรู้อย่างสม่ าเสมอ เพ่ือเตรียมความพร้อมให้การปฏิบัติงานของพนักงานและสร้างโอกาส
ในการพัฒนาตัวเองของพนักงานให้องค์กรมีความได้เปรียบทางการแข่งขัน 

 
ข้อเสนอแนะ 

ข้อเสนอแนะส าหรับผู้บริหารหรือผู้น าโรงแรม 
1. ด้านทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม ควรจัดฝึกอบรมหลักสูตรเกี่ยวกับทักษะการเรียนรู้  

นวัตกรรมใหม่ ๆ ที่มีผลต่อการปฏิบัติงาน เช่น การเพ่ิมทักษะการคิดเชิงวิพากษ์และการแก้ไขปัญหา 
และการสื่อสารและการร่วมมือในการท างาน รวมถึงการบูรณาการจุดแข็งอย่างความคิดสร้างสรรค์ใส่
ใจและนวัตกรรมอย่างสม่ าเสมอ 

2. ด้านทักษะสารสนเทศ สื่อ และเทคโนโลยี ควรฝึกฝนให้พนักงานในโรงแรมมีการใช้
สารสนเทศ สื่อ และเทคโนโลยีในการปฏิบัติงาน และจัดฝึกอบรมหลักสูตรเกี่ยวกับสารสนเทศ การใช้
สื่อ และเทคโนลียีที่ทันสมัย 

3. ด้านทักษะชีวิตและอาชีพ ควรจัดฝึกอบรมหลักสูตรเกี่ยวกับการใช้ชีวิต ที่สามารถพร้อม
รับมือ แก้ไขปัญหาที่อาจเกิดขึ้น และสามารถปรับตัวกับสภาพแวดล้อมที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่
ตลอดเวลา 

4. ความได้เปรียบทางการแข่งขันส่งผลโดยตรงต่อการปฏิบัติงาน โรงแรมสามารถสร้างความ
ได้เปรียบทางการแข่งขัน โดยการเพ่ิมประสิทธิภาพการท างานให้แก่พนักงาน การพัฒนาคุณภาพชีวิต
ในการท างาน การให้พนักงานมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ๆ และรวมถึงการตอบสนองต่อ
ความต้องการของลูกค้า เพ่ือความส าเร็จในการด าเนินงาน 
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ข้อเสนอแนะจากการวิจัย 
1. โรงแรมควรพัฒนาทักษะในศตวรรษที่ 21 ให้ดียิ่งขึ้นเพราะผลจากการศึกษา พบว่า 

พนักงานมีทักษะที่ส าคัญในการปฏิบัติงาน (ทักษะในศตวรรษที่ 21) อยู่ในระดับมาก แต่เพ่ือให้พนักงาน
มีทักษะที่เพ่ิมยิ่ง ๆ ขึ้นด้วยการอบรม/จัดสัมมนา/จัดกิจกรรมการเรียนรู้เกี่ยวกับทักษะในศตวรรษที่ 21 
ควรให้ความส าคัญในการจัดฝึกอบรมเพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ ความสามารถ และทักษะการปฏิบัติงานให้กับ
พนักงานอย่างต่อเนื่อง 

2. โรงแรมควรพัฒนาองค์การให้มีความได้เปรียบทางการแข่งขันได้ดียิ่งขึ้น เพราะผลจาก
การศึกษา พบว่า พนักงานมีทักษะที่ส าคัญในการปฏิบัติงานมีความสัมพันธ์ และมีนัยส าคัญทางสถิติที่
อยู่ในระดับมาก ซึ่งหมายถึงว่า หากองค์การมีการพัฒนาพนักงานเพ่ิมขึ้น ย่อมส่งผลให้โรงแรมเป็น
โรงแรมที่สามารถสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 
1. ควรท าการวิจัยอย่างต่อเนื่อง เพ่ือน าผลที่ได้มาปรับปรุง และพัฒนาทักษะในศตวรรษที่ 21 

ที่ส่งผลต่อความได้เปรียบทางการแข่งขัน และท าให้ทราบว่าพนักงานมีระดับทักษะในการปฏิบัติงานใน
เรื่องนี้อยู่ในระดับใด ลดลงหรือไม่ เพราะอย่างน้อยควรรักษาระดับให้คงท่ีเพ่ือส่งเสริมให้พนักงานเกิด
ความส าเร็จในการท างานและส่งผลต่อความได้เปรียบทางการแข่งขันขององค์การ 

2. ควรศึกษาวิจัยกับกลุ่มเป้าหมายหลากหลายกลุ่มเพ่ิมเติม เช่น เพ่ิมจ านวนกลุ่มเป้ าหมาย 
การสัมภาษณ์หัวหน้างานผู้บริหารที่เกี่ยวข้อง 
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การศึกษากลยุทธ์การวางแผนการจัดการทรัพยากรมนุษย์ในช่วงวิกฤติ COVID–19 
ของโรงแรม 5 ดาว แห่งหนึ่งในอ าเภอเมืองภูเก็ต 

Study of Human Resource Management Planning Strategies during the 
COVID-19 Crisis of a 5-Star Hotel in Mueang Phuket District 
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บทคัดย่อ  

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) ศึกษากลยุทธ์การวางแผนการจัดการทรัพยากรมนุษย์ในช่วง
วิกฤติ COVID-19 2) ศึกษากลยุทธ์การวางแผนการจัดการทรัพยากรมนุษย์ในช่วงการฟ้ืนฟูเศรษฐกิจ
หลังวิกฤติ COVID-19 3) ศึกษาผลกระทบที่ได้จากวิกฤติ COVID-19 ที่ส่งผลต่อธุรกิจโรงแรม การ
วิจัยเชิงคุณภาพใช้แนวคิดเกี่ยวกับปัจจัยภายใน ได้แก่ ทฤษฎี 4M และภายนอกองค์กร ทฤษฎี
สมรรถนะ กระบวนการจัดการทรัพยากรมนุษย์ เป็นกรอบการวิจัย ขอบเขตด้านพ้ืนที่วิจัย คือ 
โรงแรม 5 ดาว แห่งหนึ่งในอ าเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ คือ ผู้บริหาร ผู้จัดการฝ่าย
ทรัพยากรมนุษย์ และผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ จ านวน 5 คน ใช้วิธีคัดเลือกแบบการสุ่ม
ตัวอย่างแบบเจาะจง เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ การสัมภาษณ์ วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้การวิเคราะห์
เนื้อหาแล้วเขียนบรรยายเชิงพรรณนา ผลการวิจัย พบว่า 1) ในช่วงวิกฤติโรงแรมแบ่งกลุ่มการท างาน
ของพนักงานเป็น 2 กลุ่ม โดยเลิกจ้างพนักงานกลุ่มแรกให้รับเงินประกันสังคม 70% มีระยะเวลาใน
การท างานช่วงแรก 6 เดือน เมื่อครบก าหนดจะสลับกับพนักงานกลุ่มที่ 2 ทางโรงแรมเสนอแนวทาง
ให้พนักงานพักอาศัยอยู่ภายในหอพักพนักงานของโรงแรม 2) หากสถานการณ์ COVID-19 ได้รับการ
ฟ้ืนฟูแนวทางของโรงแรมคือไม่มีการสรรหาพนักงานจากภายนอก แต่มีการหมุนเวียนงานและเพ่ิม
ภาระงานหรือเรียกตัวพนักงานที่ถูกพักงานเข้าท างาน 3) ผลกระทบที่ทางโรงแรมได้รับ คือ จ านวน
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นักท่องเที่ยวลดลงท าให้โรงแรมขาดก าไร พนักงานล้นองค์กร เกิดการเลิกจ้างพนักงานจึงท าให้
โรงแรมต้องวางแผนรูปแบบการท างานใหม่เพ่ือให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน 
 
ค าส าคัญ: การวางแผน การจัดการ ทรัพยากรมนุษย์ วิกฤติ COVID-19,  
 
Abstract  

The objectives of this research were 1) to study human resource management 
planning strategies during the COVID-19 crisis; 2) to study human resource management 
planning strategies during the economic recovery after the COVID-19 crisis; 3) to study the 
impact of of the COVID-19 crisis that affects the hotel business. Qualitative research uses 
the concepts of internal factors such as 4M and external theory, competency theory, 
human resource management processes. As a research framework. The scope of research 
area is a 5-star hotel in Muang District. Phuket Province. Key informants are executives, 
human resource managers. And 5 Assistant Human Resource Managers were selected 
using a specific sampling method. The research instrument was interviewed, data analysis 
using content analysis and writing a descriptive lecture. The results showed that 1) During 
the crisis, the hotel divides its employees into 2 groups, by laying off the first group of 
employees to receive 70% social security payments, having a working period of 6 months 
in the first period, when due, will switch to the second group of employees at the hotel. 
Offer guidelines for employees to stay in hotel staff dormitories. 2) If the COVID-19 
situation is restored, the hotel's approach is that there is no outside recruitment. But there 
has been a turnover and increased workload or summoning employees who have been 
suspended to work. 3) The impact that the hotel has received is a decrease in the number 
of tourists, causing the hotel to lose profits. Overflowing employees The layoff of the staff, 
therefore forced the hotel to plan a new way of working in accordance with the current 
situation. 
 
Keywords:  planning, management, human resources, COVID-19 crisis 
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ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา  
จังหวัดภูเก็ตเป็นแหล่งที่มีสถานที่ท่องเที่ยวมากมายและเป็นที่นิยมของชาวต่างชาติ ดังนั้น

รายได้หลักจึงมาจากธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว เช่น ธุรกิจโรงแรม แต่เนื่องจากสถานการณ์
ปัจจุบันเกิดการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ไปทั่วโลกจากมาตรการเพ่ือควบคุมการแพร่กระจายของ
โรคท าให้ส่งผลกระทบต่อคนทั่วโลกทั้งในเรื่องเศรษฐกิจที่เกิดการชะลอตัว ธุรกิจที่ก าลังหดตัวลงหรือปิด
กิจการ, การด าเนินชีวิตของผู้คนที่ต้องมีการกักตัว กักบริเวณ (Lock down) การท างานที่บ้าน (Work 
From Home) ฯลฯ ดังนั้นเพ่ือความอยู่รอดขององค์กรจะต้องมีการปรับตัวเข้าสู่ยุค New Normal ให้
เข้ากับสถานการณ์ปัจจุบันที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วและองค์กรจะต้องปรับโครงสร้างการท างาน
ใหม่เพ่ือให้เหมาะสมต่อสถานการณ์และสามารถอยู่รอดต่อไปได้ เช่น ใช้เทคโนโลยีมากขึ้น ปรับลดอัตรา
ก าลังคน (Without Pay) ยกตัวอย่างธุรกิจการท่องเที่ยวและงานบริการที่ต้องสูญเสียรายได้มหาศาลจาก
นักท่องเที่ยวที่มาจากการปิดประเทศและการกักตัวอยู่ในบ้านเพ่ือลดความเสี่ยงการแพร่ระบาดโรค 
เพราะฉะนั้นองค์กรจะต้องมีการก าหนดกลยุทธ์การวางแผนการจัดการทรัพยากรมนุษย์ใหม่ (สิริทิพย์ 
ฉลอง, 2562) 

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ท าให้ส่งผลกระทบต่อธุรกิจต่าง ๆ ผู้วิจัยจึง
มีความต้องการที่จะศึกษากลยุทธ์การวางแผนการจัดการทรัพยากรมนุษย์ของโรงแรม 5 ดาว แห่งหนึ่งใน
อ าเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต ซึ่งHR ต้องมีความรู้และข้อมูลเกี่ยวกับสถานการณ์ในช่วงการแพร่ระบาด 
COVID-19 เพ่ือให้ค าแนะน าหรือแนวทางในการด าเนินงานในช่วงสถานการณ์ และการวางแผนการ
จัดการก าลังคนใหม่ให้สอดคล้องกับการด าเนินงานในรูปแบบใหม่เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด 
ด าเนินงานไปได้อย่างต่อเนื่อง ไม่หยุดชะงักในช่วงที่องค์กรประสบกับสถานการณ์ไม่ปกติ เมื่อรายได้ของ
องค์กรลดน้อยลงท าให้ส่งผลกระทบต่อการด าเนินงานท าให้องค์กรต้องลดต้นทุนเพ่ือความอยู่รอดต่อไป 
เช่น ปลดพนักงานบางส่วนออก ปรับลดค่าจ้างและเงินเดือนของพนักงาน ปรับลดเวลาการท างาน ให้
พนักงานพักงาน (Without Pay) จ้างพนักงานออก ท างานที่บ้าน (Work From Home) ทั้งนี้เพ่ือลด
ค่าใช้จ่ายระหว่างการท างานในสถานประกอบการ ดังนั้นธุรกิจโรงแรมที่มีการเตรียมตัวและการวางแผน
รับมือกับยุค New Normal จะมีข้อได้เปรียบทางการแข่งขันในระหว่างสถานการณ์วิกฤติและหลัง
สถานการณ์ดีขึ้น หากการแพร่ระบาดสามารถควบคุมและจบลง เทรนด์การท่องเที่ยวก็จะเปลี่ยนไปผู้คน
จะหันมาเดินทางเพ่ือการท่องเที่ยวมากขึ้น ธุรกิจโรงแรมจะต้องมีทรัพยากรมนุษย์ที่เหมาะสมและมี
ประสิทธิภาพในการด าเนินงานช่วงวิกฤติ (Pawida W, 2563) เมื่อสถานการณ์ดีขึ้นพร้อมต่อการเดินทาง
ธุรกิจโรงแรมก็จะต้องมีทรัพยากรมนุษย์ที่เพียงพอต่อการด าเนินงานและให้บริการแก่นักท่องเที่ยว เมื่อ
สถานการณ์ดีข้ึนและเศรษฐกิจได้รับการฟ้ืนฟูพนักงานที่โดนพักงานหรือพนักงานที่ถูกเลิกจ้างก็จะมีสิทธิ
ได้กลับมาท างานที่องค์กร โดยเมื่อองค์กรเปิดรับพนักงานก็จะให้พนักงานที่ถูกเลิกจ้างมีสิทธิ์เข้ามา
ท างานมากกว่าพนักงานที่มาสมัครใหม ่
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วัตถุประสงค์ของการท าวิจัยนี้ คือ เพ่ือศึกษาสถานการณ์ภายในโรงแรมช่วงการแพร่ระบาดโรค 
COVID-19 เพ่ือให้ทราบถึงรูปแบบการวางแผนการจัดการในช่วงสถานการณ์วิกฤติ COVID-19 ทราบถึง
รูปแบบการจัดการในช่วงฟ้ืนฟูสถานการณ์วิกฤติ COVID-19 และศึกษาผลกระทบที่ ได้รับจาก
สถานการณ์วิกฤติ COVID-19 และน าเอาข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์ไปวิเคราะห์เพ่ืออธิบายเนื้อหา
ออกมาเป็นแนวทางการก าหนดกลยุทธ์การวางแผนการจัดการทรัพยากรมนุษย์ในช่วง COVID-19 เพ่ือ
เป็นกรณีศึกษาในเรื่องกลยุทธ์การวางแผนการจัดการทรัพยากรมนุษย์ในช่วงวิกฤติ COVID-19  

บทความวิจัยนี้น าเสนอเนื้ อหาที่ เกี่ ยวข้องกับสถานการณ์วิกฤติ  COVID-19 ปัจจั ย
สภาพแวดล้อมภายใน ได้แก่ ทฤษฎี 4M และสภาพแวดล้อมภายนอก ได้แก่ PEST Analysis ที่ส่งผลให้
สมรรถนะการท างานและรูปแบบของการจัดการทรัพยากรมนุษย์นั้นเปลี่ยนไป จึงได้มีการศึกษาทฤษฎี
สมรรถนะ การปรับตัวในยุค New Normal, การจัดการทรัพยากรมนุษย์ ออกมาเป็นแนวทางกลยุทธ์
การวางแผนการจัดการทรัพยากรมนุษย์ในช่วงวิกฤติ COVID–19 เพ่ือเป็นกรณีศึกษาและเป็นประโยชน์
ในการด าเนินธุรกิจเพ่ือความอยู่รอดในช่วงวิกฤติ COVID–19 

 
วัตถุประสงค์การวิจัย  

1. เพ่ือศึกษากลยุทธ์การวางแผนการจัดการทรัพยากรมนุษย์ในช่วงวิกฤติ COVID-19 ของ
โรงแรม 5 ดาว แห่งหนึ่งในอ าเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 

2. เพ่ือศึกษากลยุทธ์การวางแผนการจัดการทรัพยากรมนุษย์ในช่วงการฟ้ืนฟูเศรษฐกิจหลัง
วิกฤติ COVID-19 ของโรงแรม 5 ดาว แห่งหนึ่งในอ าเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 

3. เพ่ือศึกษาผลกระทบที่ได้จากวิกฤติ COVID-19 ที่ส่งผลต่อธุรกิจโรงแรมของโรงแรม 
5 ดาว แห่งหนึ่งในอ าเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 

 
แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

ในการบริหารจัดการองค์กรจ าเป็นต้องอาศัยปัจจัยหลายปัจจัยประกอบกันเพ่ือส่งเสริมให้
กิจกรรมในการด าเนินงานนั้นสามารถเป็นไปอย่างมีระบบระเบียบ จึงมีการศึกษาทฤษฎีเกี่ยวกับปัจจัย
ภายในองค์กร ได้แก่ ทฤษฎี 4M (โชคชัย อาษาสนา, 2555) 

• บุคลากร (Man) การบริหารคนเป็นปัจจัยที่มีความส าคัญต่อการบริหารและเป็นองค์ประกอบ
ของการบริหารที่ผู้บริหารต้องน าไปใช้ในกระบวนการท างานเพ่ือให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ 

• งบประมาณ (Money) มีการก าหนดแนวทางการบริหารการใช้จ่ายเงินหรือต้นทุนการผลิต
อย่างคุ้มค่า ซึ่งการบริหารการเงินเป็นองค์ประกอบที่ส าคัญของการบริหารจัดการขึ้นอยู่กับขนาดของ
ธุรกิจ  
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• วัสดุอุปกรณ์ (Material) คือ อุปกรณ์อ่ืน ๆ ซึ่งมีส่วนน ามาใช้ในการผลิตสินค้า เพราะทุก
ธุรกิจต้องอาศัยวัสดุอุปกรณ์มาใช้ในการผลิต ดังนั้นต้องรู้จักบริหารจัดการวัตถุดิบให้มีประสิทธิภาพ
สามารถมีเพียงพอในการผลิตและมีอุปกรณ์เพียงพอต่อลักษณะงาน ต้องบริหารจัดการในการผลิตให้ได้
ต้นทุนที่ต่ าและท าให้ธุรกิจได้ผลก าไรสูงสุด (เกียรติพงษ์ อุดมธนะธีระ, 2560) 

• การจัดการ (Management) คือ ขั้นตอน หรือขบวนการในการท าธุรกิจ ควรมีการก าหนด
นโยบายที่ชัดเจน มีวิสัยทัศน์ที่ดี มีการวางแผนการจัดการ การติดตามความก้าวหน้าของงาน การ
ตรวจสอบคุณภาพผลงาน และมีการควบคุมอย่างต่อเนื่อง (เกียรติพงษ์ อุดมธนะธีระ, 2560) 

ปัจจัยภายนอกองค์กร  
ปัจจัยภายนอกองค์กรหรือสภาพแวดล้อมภายนอกนั้นมีผลกระทบต่อการด าเนินงานและ

ประสิทธิภาพในการท างาน การวางแผนการจัดการบริหารองค์กรนั้นจึงจ าเป็นต้องค านึงถึงปัจจัย
สภาพแวดล้อมภายนอกที่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา เพ่ือให้รูปแบบการด าเนินงานนั้นความ
สอดคล้องและสามารถปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ (วรพจน์ บุษราคัมวดี , 2556) ซึ่งการวิเคราะห์
ปัจจัยภายนอก (PEST Analysis) มีดังนี ้

ด้านการเมือง (Politic) ในภาพรวมภาครัฐบาลให้ความส าคัญกับการพัฒนาด้านการ
ท่องเที่ยว โดยเชื่อว่าการ ท่องเที่ยวเป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศอีกทางหนึ่ง 

ด้านเศรษฐกิจ (Economic) ประเด็นด้านเศรษฐกิจส่งผลกระทบต่อภาคการท่องเที่ยวและ
การบริการดังนั้นธุรกิจน าเที่ยวจ าเป็นต้องเตรียมความพร้อมให้สามารถปรับตัวในสภาพแวดล้อมทาง
เศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ (สุชาดา บุญสนอง และคณะ, 2558) 

สังคมและวัฒนธรรม (Sociocultural) ลักษณะทางสังคมและวัฒนธรรมในแต่ละท้องถิ่นมี
ความแตกต่างกัน ท าให้องค์การต้องท าการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทางสังคมวัฒนธรรมท้องถิ่น  

เทคโนโลยี (Technology) ในโลกแห่งเทคโนโลยีและสังคมออนไลน์ในปัจจุบันพบว่า 
นักท่องเที่ยวมีพฤติกรรมการค้นหาข้อมูลและจองการท่องเที่ยวผ่านช่องทางออนไลน์เพ่ิมมากขึ้น
(พรรณี สวนเพลง, 2554) 

แนวคิดเกี่ยวกับสมรรถนะ 
สมรรถนะ (Competency) เป็นปัจจัยหนึ่งที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการท างานของบุคลากร

ช่วยในการเพิ่มความสามารถทางด้านการแข่งขันให้แก่องค์กร เนื่องจากสมรรถนะเป็นปัจจัยส่วนช่วย
ในการดึงศักยภาพของบุคลากรให้สามารถปรับตัว ปรับรูปแบบการท างานให้ เป็นไปตาม
สภาพแวดล้อมและสถานการณ์ที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอด ไปสู่การพัฒนาองค์กร ซึ่งสามารถแบ่ง
ประเภทของสมรรถนะเป็น 3 ประเภท (ณรงค์วิทย์ แสนทอง, 2546: 10) คือ 

1. Organization Competencies เป็นความสามารถที่เป็นลักษณะเฉพาะขององค์การที่มี
ส่วนน าพาให้องค์การนั้นไปสู่ความส าเร็จ 
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2. Job Competency หมายถึง บุคลิกลักษณะของคนที่สะท้อนให้เห็นความรู้ ทักษะ เจต
คติความ เชื่อ และอุปนิสัยที่จะช่วยส่งเสริมให้คน ๆ นั้นสามารถสร้างผลงานในการปฏิบัติงานต าแหน่ง
นั้น ๆ ได้สูงกว่ามาตรฐาน 

3. Personal Competency หมายถึง บุคลิกลักษณะของคนที่สะท้อนให้เห็นถึงความรู้ 
ทักษะ ความเชื่อ และอุปนิสัย ที่ท าให้บุคคลนั้นมีความสามารถในการท าสิ่งหนึ่งสิ่งใดได้โดดเด่นกว่ า
คนทั่วไป  

กระบวนการจัดการทรัพยากรมนุษย์ 
การบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ เป็นกระบวนการก าหนดกลยุทธ์การจัดการบุคลากรใน

องค์กรในด้านต่าง ๆ เพ่ือให้การด าเนินธุรกิจนั้นเป็นระบบและมีมาตรฐานเดียวกัน อีกทั้งเพ่ือให้
บุคลากรสามรถด าเนินงานตามหน้าที่ของตนอย่างมีประสิทธิภาพและหลีกเลี่ยงการเกิดปัญหาระหว่าง
การด าเนินงาน รวมถึงการพัฒนาบุคลากรให้มีศักยภาพเพ่ิมขึ้นและเพ่ือความส าเร็จขององค์กร โดย
กระบวนการจัดการทรัพยากรมนุษย์ มีดังนี้ (HR NOTE.asia, 2557) 

การวางแผน (ส านักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน ก.พ.,2558: 15) ให้ความหมายว่า 
เป็นการพยากรณ์เกี่ยวกับอุปสงค์และอุปทาน และก าลังคนเพ่ือน าไปสู่การก าหนดกลวิธีที่จะให้ได้
ก าลังคนที่มีความรู้ความสามารถ 

การสรรหา (ส านักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน , 2558: 2) ให้ความหมายว่า เป็น
การเสาะแสวงหาบุคคลที่พร้อมและมีความสามารถในการท างานได้มาสมัครเข้าท างาน 

การคัดเลือก (บุรฉัตร จันทร์แดง และคณะ, 2561) ให้ความหมายว่า เป็นการคัดเลือก
บุคลากรที่เหมาะสมกับต าแหน่งมาร่วมปฏิบัติงานกับองค์กร ต้องอาศัยการคัดเลือกที่มีคุณภาพผ่าน
การใช้เครื่องมือต่าง ๆ เพ่ือให้มั่นใจว่าบุคคลที่คัดเลือกมานั้นเหมาะสมกับต าแหน่งหน้าที่และองค์กร
มากที่สุด 

การฝึกอบรมและพัฒนา (อนันต์ชัย คงจันทร์, 2529) ให้ความหมายว่า พัฒนาการฝึกอบรม
จะมุ่งเน้นไปที่พนักงานที่มีทักษะเฉพาะเพ่ือให้สามารถท างานของตนเองได้อย่างถูกต้องและเสริม
ทักษะที่ขาดไป หรือเสริมทักษะให้ดียิ่งขึ้น 

การบริหารค่าตอบแทน (นิภาพรรณ เจนสันติกุล, 2555) ให้ความหมายว่า คือ ค่าแรง 
ค่าจ้าง หรือการบริหารรางวัลตอบแทนที่องค์การจ าเป็นต้องจ่ายให้กับพนักงานเพ่ือตอบแทนการ
ท างานและรวมไปถึงค่าตอบแทนที่ไม่ใช้ตัวเงิน  

การประเมินผลการปฏิบัติงาน (ชูชัย สมิทธิไกร, 2556) ให้ความหมายว่า เป็นกระบวนการ
พิจารณาตัดสินว่าบุคลากรปฏิบัติงานได้ดีเพียงใดโดยเปรียบเทียบกับมาตรฐานที่ก าหนดไว้ 
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การรักษาความสัมพันธ์ (HR NOTE.asia, 2557) ให้ความหมายว่า เป็นความสัมพันธ์
ระหว่างฝ่ายนายจ้างและฝ่ายลูกจ้างที่ส่งผลทั้งในทางบวกและทางลบต่อกระบวนการบริหารงาน
ภายในองค์กรและส่งผลต่อชีวิตความเป็นอยู่ของฝ่ายลูกจ้าง  

แนวทางการท างานในยุค New Normal ของธุรกิจโรงแรม 
"New Normal" ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของ “COVID-19” การใช้ชีวิตประจ าวัน

จึงจ าเป็นต้องป้องกันตนเองเพ่ือให้มีชีวิตรอดด้วยการปรับหาวิถีการด ารงชีวิตแบบใหม่เพ่ือให้
ปลอดภัยจากการติดเชื้อ ควบคู่ไปกับความพยายามรักษาและฟ้ืนฟูศักยภาพทางเศรษฐกิจและธุรกิจ 
น าไปสู่การสรรค์สร้างสิ่งประดิษฐ์ใหม่ ๆ เทคโนโลยีใหม่ ๆ มีการปรับแนวคิด วิธีการจัดการ ตลอดจน
พฤติกรรมทั้งในด้านอาหาร การแต่งกาย การรักษาสุขอนามัย การสื่อสาร การท าธุรกิจ ฯลฯ ซึ่งสิ่ง
ใหม ่ๆ เหล่านี้ได้กลายเป็นความปกติใหม่ของวิถีชีวิตผู้คนในสังคม (สุภาภรณ์ พรหมบุตร, 2563) 

วิเคราะห์ความสัมพันธ์ของวรรณกรรม 
1. เนื่องจากเกิดสถานการณ์ COVID-19 ท าให้รูปแบบการท างานเปลี่ยนแปลงไปจึงต้องมี

การวางแผนการจัดการใหม่โดยค านึงถึงปัจจัยภายในและภายนอกองค์กร 
2. เมื่อสภาพแวดล้อมเปลี่ยนแปลงไปจึงต้องมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดการทรัพยากร

มนุษย์และสมรรถท่ีต าเป็นต่อการด าเนินงานเพ่ือการปรับตัวเข้าสู่ยุค New Normal  
3. ศึกษารูปแบบการท างานในยุค New Normal เพ่ือปรับรูปแบบการท างานและเพ่ือ

ก าหนดแนวทางการวางแผนการจัดการทรัพยากรมนุษย์ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ยุคปกติใหม่   
สรุปการทบทวนวรรณกรรม วิจัยนี้ได้ศึกษาแนวคิดเกี่ยวกับปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอก

องค์กรเพราะเป็นสิ่งที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป รวมถึงศึกษาเรื่องสมรรถนะท่ี
จ าเป็นต้องปรับเปลี่ยนเพื่อการด าเนินงานในยุค New Normal และกลยุทธ์การวางแผนการจัดการ
ทรัพยากรมนุษย์ขององค์กรเพ่ือน าข้อมูลไปวิเคราะห์เป็นแนวทางและการวางแผนการจัดการทรัพยากร
มนุษย์ในช่วงวิกฤติ COVID–19 
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กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 
วิธีการวิจัย  

งานวิจัยเล่มนี้ เป็นงานวิจัยเชิงคุณภาพ เครื่องมือที่ใช้ในงานวิจัยคือการสัมภาษณ์เป็น
การศึกษากลยุทธ์การวางแผนการจัดการทรัพยากรมนุษย์ของธุรกิจโรงแรมในช่วงวิกฤติ  COVID-19 
ขอบเขตด้านพ้ืนที่ในการวิจัย คือ โรงแรม 5 ดาว แห่งหนึ่งในอ าเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต เป็นการศึกษา
ปัจจัยสภาพแวดล้อมภายในและภายนอกที่ส่งผลต่อการก าหนดแนวทางการวางแผนจัดการทรัพยากร
มนุษย์ในช่วงวิกฤติ COVID-19 โดยมีล าดับการค้นหาแหล่งข้อมูลดังนี้ 

1. สัมภาษณ์ผู้บริหาร ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรมนุษย์
จ านวน 5 ท่าน จากโรงแรม 5 ดาว แห่งหนึ่งในอ าเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต เป็นการสัมภาษณ์เพ่ือหา

สมรรถนะการปรับตัวในยุค New Normal 
- สมรรถนะหลัก 
- สมรรถนะหน้าที่ 

การจัดการทรัพยากรมนุษย์ 
1. การวางแผน 
2. การสรรหา 
3. การคัดเลือก 
4. การฝึกอบรมและพัฒนา 
5. การจ่ายค่าตอบแทน 
6. การประเมินผลการปฏิบัติงาน 
7. การรักษาความสัมพันธ์ 

กลยุทธ์การวางแผนการ
จัดการทรัพยากรมนุษย์
ในช่วงวิกฤติ COVID-19 

สถานการณ์วิกฤติ COVID–19 
ปัจจัยสภาพแวดล้อมภายใน (4M)  

ได้แก่ คน เงิน อุปกรณ์  
และการจัดการ 

ปัจจัยสภาพแวดล้อมภายนอก 
(PEST Analysis) ได้แก่            

ด้านเทคโนโลยี ด้านเศรษฐกิจ  
ด้านการเมือง ด้านสังคมและ

วัฒนธรรม 
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ค าตอบในวัตถุประสงค์ข้อที่ 1)เพ่ือศึกษากลยุทธ์การวางแผนการจัดการทรัพยากรมนุษย์ในช่วงวิกฤติ 
COVID-19 ของโรงแรม 5 ดาว แห่งหนึ่งในอ าเภอเมือง จังหวัดภูเก็ตโดยหัวข้อที่ ใช้ในการสัมภาษณ์
นั้นมีความเชื่อมโยงกับปัจจัยที่อยู่ในกรอบแนวคิดและวัตถุประสงค์การวิจัย โดยมีการแบ่งค าถามการ
สัมภาษณ์ได้เป็น 5 ส่วน ดังนี้  

ส่วนที่ 1 เป็นค าถามเกี่ยวกับการวางแผนการจัดการ โดยมีหัวข้อค าถามเกี่ยวกับปัจจัย
สภาพแวดล้อมภายในซึ่งใช้ทฤษฎี 4 M (ได้แก่ บุคลากร เงิน อุปกรณ์ และการจัดการ) และปัจจัย
สภาพแวดล้อมภายนอก ได้แก่ ด้านเทคโนโลยี ด้านเศรษฐกิจ ด้านการเมือง ด้านสังคมและวัฒนธรรม
เป็นแนวการคิดค าถาม 

ส่วนที่ 2 เป็นค าถามเกี่ยวกับสมรรถนะการปรับตัวรูปแบบการด าเนินงานในยุค  New 
Normal ของพนักงานภายในองค์กร ซึ่งแบ่งออกเป็นข้อย่อย ได้แก่ สมรรถนะหลัก และสมรรถนะ
หน้าที่ 

ส่วนที่ 3 เป็นค าถามเกี่ยวกับกระบวนการจัดการทรัพยากรมนุษย์ซึ่งแบ่งเป็นข้อย่อย ได้แก่ 
การวางแผน การสรรหา การคัดเลือก การฝึกอบรมและพัฒนา การจ่ายค่าตอบแทน การประเมินผล
การปฏิบัติงาน และการรักษาความสัมพันธ์ 

ส่วนที่ 4 เป็นค าถามเกี่ยวกับการวางแผนจัดการทรัพยากรมนุษย์ในช่วงฟ้ืนฟูสถานการณ์
วิกฤติ COVID-19 เป็นการหาค าตอบของวัตถุปรงสงค์ข้อที่ 2)เพ่ือศึกษากลยุทธ์การวางแผนการ
จัดการทรัพยากรมนุษย์ในช่วงการฟ้ืนฟูเศรษฐกิจหลังวิกฤติ COVID-19 ของโรงแรม 5 ดาว แห่งหนึ่ง
ในอ าเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 

ส่วนที่ 5 เป็นค าถามเกี่ยวกับผลกระทบที่ธุรกิจโรงแรมได้รับจากสถานการณ์การแพร่ระบาด
ของโรค COVID-19 เป็นการหาค าตอบของวัตถุปรงสงค์ข้อที่ 3) เพ่ือศึกษาผลกระทบที่ได้จากวิกฤติ 
COVID-19 ที่ส่งผลต่อธุรกิจโรงแรมของโรงแรม 5 ดาว แห่งหนึ่งในอ าเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 

2. การวิเคราะห์ข้อมูล น าข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์ไปศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลออกมา
เป็นการบรรยายเชิงพรรณนาเพ่ือให้ทราบถึงกลยุทธ์การวางแผนการจัดการทรัพยากรมนุษย์ในช่วง
วิกฤติ COVID-19 การวางแผนการจัดการทรัพยากรมนุษย์ในช่วงฟ้ืนฟูสถานการณ์วิกฤติ COVID-19 
และผลกระทบที่ได้รับจากวิกฤติ COVID-19 

3. สรุปข้อมูลโดยท าความคุ้นเคยกับข้อมูลและก าหนดกรอบประเด็นให้ชัดเจน จากนั้น
อภิปรายผลการวิจัยตามวัตถุประสงค์พร้อมทั้งให้ข้อเสนอแนะการวิจัย 
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ผลการวิจัย  
ข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์เพ่ือตอบค าถามตามวัตถุประสงค์ข้อที่ 1)เพ่ือศึกษากลยุทธ์การ

วางแผนการจัดการทรัพยากรมนุษย์ในช่วงวิกฤติ COVID-19 ของโรงแรม 5 ดาว แห่งหนึ่งใน     
อ าเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต เป็นการศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมภายในและสภาพแวดล้อม           
ภายนอกองค์กร โดยใช้ทฤษฎี 4M (บุคลากร เงิน อุปกรณ์ และการจัดการ) เป็นเกณฑ์ในการศึกษา
ปัจจัยภายในองค์กร และ PEST Analysis ในการศึกษาสภาพแวดล้อมภายนอกองค์กร อันได้แก่    
ด้านเทคโนโลยี ด้านเศรษฐกิจ ด้านการเมือง ด้านสังคมและวัฒนธรรม จากนั้นท าการวิเคราะห์ปัจจัย
ที่กล่าวมาเพ่ือศึกษาว่าส่งผลกระทบต่อสมรรถนะการท างานของบุคลกรและรูปแบบการบริหาร
จัดการอย่างไร เพ่ือศึกษากลยุทธ์การวางแผนการจัดการทรัพยากรมนุษย์ในช่วงวิกฤติ COVID-19  
จากการสัมภาษณ์ผู้วิจัยได้วิเคราะห์ผลการวิจัย ไว้ดังนี้ 
ตอนที่ 1 การวิเคราะห์สถานการณ์วิกฤติ COVID-19 ปัจจัยสภาพแวดล้อมภายในและภายนอก  

ปัจจัยหลกั 
องค์ 

ประกอบย่อย 
รายละเอียด 

ปัจจัย
สภาพแวดล้อม

ภายใน 

คน (Man)  เมื่อเกิดวิกฤติ COVID-19 ขึ้นทางโรงแรมมีจ านวนพนักงานมากเกินกว่าจ านวน
นักท่องเที่ยว ส่งผลให้พนักงานว่างงานไม่มีหน้าที่ 
 แผนกที่มีจ านวนพนักงานเยอะมากที่สุด คือ แผนกแม่บ้าน, แผนก Food and 
Beverage, แผนกครัว (Kitchen) เนื่องจากเป็นแผนกที่มีหน้าที่ให้บริการลูกค้าเป็น
หลักเมื่อมีจ านวนพนักงานท่ีเยอะกว่าจ านวนลูกค้าท่ีมาเข้าพักและใช้บริการ จึงส่งผล
ให้พนักงานล้นองค์กร 

เงิน 
(Money) 

 รายได้ที่ได้จากนักท่องเที่ยวในช่วงวิกฤติ COVID-19 เปลี่ยนแปลงไปมาก 
ในช่วงเริ่มต้นวิกฤติ COVID-19 ส่งผลให้รายได้น้อยกว่ารายจ่าย โรงแรมไม่สามารถ
จ่ายค่าจ้าง เงินเดือน ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่ากิจกรรม หรือค่าใช้จ่าย ๆ อื่น ๆ ได้อย่าง
ปกติ 

วัสดุอุปกรณ ์
(Material) 

 ในช่วงเริ่มต้นวิกฤติ  COVID-19 ในโรงแรมยังไม่สามารถปรับตัวได้ทัน
สถานการณ์จึงส่งผลให้มีวัสดุและอุปกรณ์เหลือล้นเกินความจ าเป็นในการใช้งาน และ
ยังส่งผลต่อวัตถุดิบที่ใช้ประกอบอาหาร เนื่องจากมีอาหารสดและวัตถุดิบอื่น  ๆ ที่
กักตุนไว้ไม่สามารถน ามาใช้ได้ทัน และมีวัตถุดิบบางส่วนหมดอายุ 

การจัดการ 
(Manage-

ment) 

 ธุรกิจโรงแรมหยุดชะงักช่ัวคราวเนื่องจากเป็นการเกิดสถานการณ์วิกฤติที่
กะทันหันและไม่สามารถควบคุมได้ ส่งผลต่อรูปแบบการด าเนินงานท่ีไม่สามารถท าได้
อย่างปกติ จ านวนพนักงานท่ีมากเกินไป มีการติดต่อประสานงานกับหน่วยงานอื่น ๆ
เพื่อช่วยเหลือพนักงานท่ีเดือดร้อน ขาดรายได้หลักจากนักท่องเที่ยว 
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ตอนที่ 1 การวิเคราะห์สถานการณ์วิกฤติ COVID-19 ปัจจัยสภาพแวดล้อมภายในและภายนอก (ต่อ) 

ปัจจัยหลกั 
องค์ 

ประกอบย่อย 
รายละเอียด 

ปัจจัย
สภาพแวดล้อม

ภายนอก 

ด้าน
เทคโนโลย ี

 เมื่อเกิดวิกฤติ COVID-19 จึงต้องมีมาตรการการเว้นระยะหา่งและลดการสัมผัส 
จึงมีการน าเทคโนโลยีเข้ามามีส่วนส าคัญในการด าเนินงาน เช่นการจองห้องพักผ่าน
ทางเว็บไซต์ของโรงแรม, แอปพลิเคช่ัน ได้แก่ Booking.com, Agoda, Traveloka 
และมีการใช้อุปกรณ์สื่อสารเคลื่อนที่แทนการใช้อุปกรณ์ที่ต้องใช้การสัมผัส 

ด้าน
เศรษฐกิจ 

 ในช่วงที่เศรษฐกิจตกต่ าลงสถานการณ์ภายในโรงแรมนั้นย่ าแย่ลงไปด้วย 
นักท่องเที่ยวมีความต้องการเข้าพักภายโรงแรมน้อยลงเนื่องจากมีความจ าเป็นในการ
ออมเงินใช้ในยามฉุกเฉิน เพราะอาหาร และข้าวของเครื่องใช้มีราคาที่สูงข้ึน 

ด้าน
การเมือง 

 ในช่วงที่รัฐบาลสั่งปิดต าบลส่งผลให้การดูแลสถานที่ภายในโรงแรมและการ
ด าเนินงานอ่ืน ๆ เป็นไปได้ยากเนื่องจากท่ีอยู่อาศัยของพนักงานบางคนนั้นอยู่ห่างไกล
จากโรงแรม การควบคุมโรคระบาดที่รัฐบาลก าหนดอย่างเคร่งครัดส่งผลให้โรงแรม
ต้องหยุดให้บริการชั่วคราว 

ด้านสังคม
และ

วัฒนธรรม 

 ในช่วงวิกฤติ COVID-19 ท านักท่องเที่ยวที่มาใช้บริการภายในโรงแรมนั้น
น้อยลงและพื้นที่บริเวณโรงแรมติดหาด ส่งผลให้สิ่งแวดล้อมรอบ ๆ โรงแรมได้รับการ
ฟื้นฟู แต่เมื่อนักท่องเที่ยวลดลงยังส่งผลให้ธุรกิจขยาดย่อมของชาวบ้านนั้นต้องปิดตัว
ลงไปบางส่วนด้วย เนื่องจากขาดรายได้ 
 ภาพลักษณ์ภูเก็ตเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีค่าใช้จ่ายสูงส่งผลต่อการเลือกใช้
บริการโรงแรมของนักท่องเที่ยวเป็นอย่างมากเมื่อนักท่องเที่ยวมองว่าภูเก็ตเป็นแหล่ง
ท่องเที่ยวท่ีมีค่าใช้จ่ายสูงจึงตระหนักถึงความคุ้มค่าและเกิดการเปรียบเทียบระหว่าง
แหล่งท่องเที่ยวอ่ืน ๆ 

 
ตอนที่ 2 วิเคราะห์สมรรถนะการปรับตัวยุค New Normal  

ปัจจัยหลกั 
องค์ 

ประกอบย่อย 
รายละเอียด 

สมรรถนะการ
ปรับตัวยุค New 

Normal 

สมรรถนะ
หลัก 

 พนักงานทุกคนจ าเป็นต้องมีความเป็นระเบียบเรียบร้อย มีบุคลิกภาพที่ดูเป็น
มิตรต่อผู้พบเห็น มีมนุษย์สัมพันธ์อันดี ใช้วาจาสุภาพอ่อนน้อม รักษากฎระเบียบอย่าง
เคร่งครัดและปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ บริการด้วยความใส่ใจ พนักงานทุกคน
ต้องปฏิบัติตนให้ถูกสุขอนามัยตามมาตรการบังคับ เช่น การใส่หน้ากากอนามัย การ
ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ และตรวจวัดอุณหภูมิ 
 สมรรถนะที่จ าเป็นต่อการท างานในสภาพสังคมที่มีความหลากหลาย ได้แก่ 
สมรรถนะด้านทักษะการสื่อสาร ต้องมีการติดต่อสื่อสารที่สร้างความเข้าใจได้ดีและ
ถูกต้องแม่นย า เป็นผู้ที่มีวิสัยทัศน์และสามารถท างานร่วมกับผู้อื่นได้  เรียนรู้ได้อย่าง
รวดเร็ว มีความกระตือรือร้น มีไหวพริบ ในแต่ละฝ่ายมักมีคู่มือการให้บริการ 
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ตอนที่ 2 วิเคราะห์สมรรถนะการปรับตัวยุค New Normal  

ปัจจัยหลกั 
องค์ 

ประกอบย่อย 
รายละเอียด 

  

นักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างชาติ เหตุผลเพราะความต้องการของนักท่องเที่ยว
ต่างกันจึงจ าเป็นต้องมีรูปแบบการให้บริการคนละรูปแบบ ทางโรงแรมไม่มีการดูผล
คะแนน TOEIC, IELTS และ TOEFL ส าหรับพนักงานทั่วไป หากแผนกใดที่
จ าเป็นต้องพบปะกับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติทางโรงแรมมักพิจารณาทักษะการ
สื่อสารภาษาอังกฤษเป็นพิเศษ 

 สมรรถนะ
หน้าท่ี 

 ในแต่ละแผนกมักมีสมรรถนะที่แตกต่างกันไปตามหน้าที่ความรับผิดชอบ เช่น 
สมรรถนะในการบริการของแผนกแม่บ้านต้องรักในการบริการ มีความซื่อสัตย์ต่ อ
ลูกค้า รักความสะอาด มีทัศนคติที่ดีในการให้บริการ ท างานร่วมกับผู้อื่นได้ มีความรู้
ด้านความปลอดภัยในการท างานสูง มีบุคลิกภาพท่ีเหมาะสมมารยาทดีผู้อื่น  
 สมรรถนะในการบริการของเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยต้องมีความภักดี 
ความซื่อสัตย์ไม่ประพฤติตนในทางทุจริต สมรรถนะทางกายภาพควรอยู่ในช่วง
มาตรฐาน มีความตื่นตัวและกระฉับกระเฉง  
 สมรรถนะในการบริการของเจ้าหน้าที่ไลฟ์การ์ดต้องมีความสามารถในการว่าย
น้ า ร่างกายแข็งแรงและตื่นตัวตลอดเวลา สามารถให้ค าแนะน าข้อปฏิบัติต่าง ๆ หรือ
ข้อควรในการลงทะเล มีความรู้และมีทักษะการปฐมพยาบาลเบื้องต้น 

 
ตอนที่ 3 วิเคราะห์การจัดการทรัพยากรมนุษย์ 

ปัจจัยหลัก 
องค์ 

ประกอบย่อย 
รายละเอียด 

การจัดการ
ทรัพยากรมนุษย์ 

การ
วางแผน 

 เมื่อเกิดวิกฤติขึ้นทางโรงแรมมีนโยบายเลิกจา้งพนักงานท่ีมีอายุการท างานตัง้แต่ 
1-5 ปี และรับเงินประกันสังคม 70% จากเงินเดือน โดยคนที่ถูกเลิกจ้างมีจ านวน
ประมาณ 300 คน ไม่ได้ท างานเป็นระยะเวลา 6 เดือนเมื่อครบก าหนดจึงให้กลับมา
ท างานท่ีโรงแรมและแบ่งเลิกจ้างพนักงานชุดที่ 2 เพื่อแบ่งช่วงในการท างานและยังไม่
มีนโยบายการเพิ่มจ านวนพนักงาน เมื่อจ านวนนักท่องเที่ยวลดน้อยลงท าให้โรงแรม
เปลี่ยนรูปแบบการให้บริการใหม่โดยสร้างโปรโมช่ันพักค้างคืนพร้อมกับมื้ออาหาร 5 
มื้อ ราคาโปรโมช่ัน 1,999 บาท และน าอาหารภายในโรงแรมมออกไปขายภายนอก
โรงแรม  
 บุคคลส าคัญในการวางแผน ได้แก่ ประธานกรรมการบริหารและ ผู้จัดการใน
แต่ละแผนกเมื่อท าการวางแผนแล้วจึงส่งแผนนั้นให้แต่ละแผนกได้ทราบเพื่อแจ้ง
ให้กับพนักงานต่อไป  
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ตอนที่ 3 วิเคราะห์การจัดการทรัพยากรมนุษย์ (ต่อ) 

ปัจจัยหลัก 
องค์ 

ประกอบย่อย 
รายละเอียด 

 

การสรรหา  ในช่วงสถานการณ์วิกฤติ COVID-19 ไม่มีการสรรหาพนักงานเนื่องจาก
พนักงานล้นองค์กร ส่งผลให้พนักงานว่างงานและมีพนักงานมากเกินความจ าเป็น มี
นโยบายเลิกจ้างพนักงาน ไม่มีการสรรหาพนักงาน ไม่มีการเลื่อนขั้นเลื่อนต าแหน่ง ไม่
มีการให้โบนัสและขึ้นเงินเดือน  
 ในการสรรหาบุคลากรเป็นการสรรหาบุคลากรจากเดิมที่เคยท างานภายใน
โรงแรม เช่น การหมุนเวียนงาน การเพิ่มภาระหน้าที่ของงาน  

การ
คัดเลือก 

 ในช่วงวิกฤติ COVID-19 ทางโรงแรมไม่มีการสรรหาพนักงานใหม่ มีเพียงแต่
เพิ่มหน้าที่งานและลดจ านวนคน การคัดเลือกพนักงานใหม่จึงไม่เกิดขึ้น แต่มีการ
คัดเลือกพนักงานเพื่อมอบหมายงานเพิ่มขึ้นตามความเหมาะสม และการคัดเลือก
พนักงานออก  

การ
ฝึกอบรม

และพัฒนา 

 เมื่อเกิดสถานการณ์วิกฤติ COVID-19 ทางโรงแรมไม่มีการปฐมนิเทศและไม่มี
การฝึกอบรมพนักงาน มีเพียงแต่เพิ่มภาระหน้าที่และสอนงานเพียงเท่านั้น ไม่มี
การศึกษาดูงานนอกสถานท่ีเนื่องจากปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของ
เชื้อไวรัส COVID-19  

 จ่ายค่า 
ตอบแทน 

 เมื่อมีวิกฤติ COVID-19 สวัสดิการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับเงินต้องหยุดลง ไม่มี
การเพิ่มอัตราค่าจ้าง เงินเดือน หรือโบนัสใด ๆ ทั้งสิ้นรวมถึงกิจกรรมต่าง ๆ ที่ส่งเสริม
พนักงาน เช่น Staff Party, แข่งกีฬา จ าเป็นต้องรอให้สถานการณ์ดีขึ้นจึงวางแผน
ใหม ่
 ในการสร้างขวัญก าลังใจให้กับพนักงานที่ถูกเลิกจ้างทางโรงแรมมีการยื่น
ข้อเสนอให้กับพนักงาน ข้อเสนอแรกให้พนักงานที่ถูกเลิกจ้างไป 6 เดือนรับเงิน
ประกันสังคม 70% ข้อเสนอที่สองรับเงินประกันสังคม 70% แล้วมาท างาน 15 วัน 
ให้ค่าจ้างเป็นเงิน 20% ของเงินเดือนและอีก 5 วันเป็นการท างานแบบ (Part Time) 
ค่าจ้างวันละ 336 บาทค่าแรงข้ันต่ าของจังหวัดภูเก็ต 

 การ
ประเมิน 
ผลการ
ปฏิบัต ิ
งาน 

 ในช่วงวิกฤติ COVID-19 ไม่มีการประเมินผลเนื่องจากการท างานที่ไม่เต็มที่เพราะ
จ านวนนักท่องเที่ยวที่ลดลงเป็นอย่างมากท าให้พนักงานล้นองค์กรจึงจ าเป็นต้องลด
จ านวนพนักงานและให้พนักงานที่มีอยู่นั้นท างานในหน้าที่อ่ืน ๆ เพิ่มด้วย 
 ทางโรงแรมไม่มีการประเมินแต่มีแนวทางการปฏิบัติเพื่อตรวจสอบพนักงาน
และผู้ที่เข้ามาภายในโรงแรมว่าได้ปฏิบัติตนตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของ
เชื้อไวรัส COVID-19 หรือไม่ 
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ตอนที่ 3 วิเคราะห์การจัดการทรัพยากรมนุษย์ (ต่อ) 

ปัจจัยหลัก 
องค์ 

ประกอบย่อย 
รายละเอียด 

 การรักษา
ความ 

สัมพันธ์ 

 ทางโรงแรมมีการดูแลพนักงานท่ีถูกพักงานหรือเลิกจ้างในช่วงวิกฤติ COVID-19 
มีหอพักพนักงานของโรงแรมโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใด ๆ เสียค่าใช้จ่ายเพียงแต่ค่าน้ า 
ค่าไฟ ระยะเวลาในการให้อาศัยอยู่ในหอพักคือจนกว่าสถานการณ์ดีขึ้น 
 การลดจ านวนพนักงานลงนั้นก าหนดจากอายุการท างานของพนักงานจะแบ่ง
ตามเกณฑ์เพื่อเลิกจ้าง 

 
ข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์เพ่ือตอบค าถามตามวัตถุประสงค์ข้อที่ 2)เพ่ือศึกษากลยุทธ์การวาง

แผนการจัดการทรัพยากรมนุษย์ในช่วงการฟ้ืนฟูเศรษฐกิจหลังวิกฤติ COVID-19 ของโรงแรม 5 ดาว แห่ง
หนึ่งในอ าเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต เป็นการศึกษาข้อมูลโดยรวมเก่ียวกับกลยุทธ์การวางแผนการจัดการ
ทรัพยากรมนุษย์หลังฟ้ืนฟูสถานการณ์วิกฤติ COVID-19 
ตอนที่ 4 วิเคราะห์กลยุทธ์การวางแผนการจัดการทรัพยากรมนุษย์หลังฟ้ืนฟูสถานการณ์วิกฤติ 
COVID-19 

ปัจจัยหลัก 
องค์ 

ประกอบย่อย 
รายละเอียด 

กลยุทธ์การวาง
แผนการจดัการ
ทรัพยากรมนุษย ์

ช่วงฟื้นฟู
สถาน 

การณ์วิกฤติ 
COVID-19 

 หากสถานการณ์วิกฤติ COVID-19 ดีขึ้นอาจไม่มีการสรรหาพนักงานจาก
ภายนอกแต่อาจใช้ก าลังคนจากพนักงานท่ีมีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุดเพื่อลดต้นทุนใน
การสรรหาและการปฐมนิเทศพนักงานใหม่ มีพัฒนาพนักงานเดิมที่มีอยู่เพื่อให้
สามารถท างานได้หลากหลายหน้าที่อาจมีการหมุนเวียนงานเพิ่มหรือภาระหน้าท่ีงาน 
 หากต้องมีการพัฒนาพนักงานเพื่อเข้าสู่ยุค New Normal มีการพัฒนาด้าน
มาตรฐานด้านสุขอนามัยในอุตสาหกรรมโรงแรม และพนักงานคนหนึ่งจ าเป็นต้องมี
ความรู้รอบด้าน สามารถท างานได้หลายหน้าที่อบรมในเรื่องของการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ ในอนาคตอาจมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบของการให้บริการโดยมีการใช้สื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ 
 เมื่อสถานการณ์ดีขึ้นข้อปฏิบัติของพนักงานต้องมีการเปลี่ยนแปลงไปอาจต้อง
ปรับเปลี่ยนคู่มือพนักงานและรูปแบบการท างานเข้าสู่ยุค New Normal สามารถ
ท างานเป็นทีมหรือท างานรวมกับผู้อื่นได้ ปฏิบัติตนให้ถูกสุขอนามัย 
 หลังสถานการณ์ฟื้นฟูนักท่องเที่ยวท่ีมาใช้บริการส่วนใหญ่อาจเป็นนักท่องเที่ยว
ชาวไทยเนื่องจากเมื่อสถานการณ์ในพื้นที่ดีขึ้นท าให้ผู้คนสามารถท่องเที่ยวได้ในพื้นที่
ของตัวเอง หากเดินทางไปเที่ยวต่างประเทศหรือนอกพื้นที่อาจไม่ปลอดภัยจากการ
แพร่ระบาดของเช้ือไวรัส COVID-19 ซึ่งเป็นเหตุผลอีกอย่างหนึ่งที่ท าให้จ านวน
นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติลดลงเป็นอย่างมาก 
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ข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์เพ่ือตอบค าถามตามวัตถุประสงค์ข้อที่ 3)เพ่ือศึกษาผลกระทบที่
ได้จากวิกฤติ COVID-19 ที่ส่งผลต่อธุรกิจโรงแรมของโรงแรม 5 ดาว แห่งหนึ่งในอ าเภอเมือง จังหวัด
ภูเก็ต เป็นการศึกษาข้อรวมเก่ียวกับผลกระทบจากสถานการณ์วิกฤติ COVID-19 
 
ตอนที่ 5 เหตุการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ส่งผลกระทบอย่างไรต่อธุรกิจโรงแรม 

ปัจจัยหลัก 
องค์ประ- 
กอบย่อย 

รายละเอียด 

เหตุการณ์การ
แพร่ระบาดของ
โรค COVID-19 

ผลกระทบ
ที่ส่งต่อ
ธุรกิจ

โรงแรม 

 โรงแรมได้รับผลกระทบเป็นอย่างมากจากจ านวนนักท่องเที่ยวที่ลดลง
ท าให้รายได้ของโรงแรมขาดก าไร พนักงานล้นองค์กรเกิดการเลิกจ้าง
พนักงานในบางแผนกที่มีหน้าที่ ให้บริการนักท่องเที่ยวว่างงานไม่มี
นักท่องเที่ยวให้บริการจึงท าให้โรงแรมต้องวางแผนรูปแบบการท างานใหม่
เพ่ือให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน 

 
สรุปผลการวิจัย 

การศึกษางานวิจัยเล่มนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1)  ศึกษากลยุทธ์การวางแผนการจัดการ
ทรัพยากรมนุษย์ในช่วงวิกฤติ COVID-19 ของโรงแรม 5 ดาว แห่งหนึ่งในอ าเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 
2) ศึกษากลยุทธ์การวางแผนการจัดการทรัพยากรมนุษย์ในช่วงการฟ้ืนฟูเศรษฐกิจหลังวิกฤติ COVID-
19 ของโรงแรม 5 ดาว แห่งหนึ่งในอ าเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 3)เพ่ือศึกษาผลกระทบที่ได้จากวิกฤติ 
COVID-19 ที่ส่งผลต่อธุรกิจโรงแรมของโรงแรม 5 ดาว แห่งหนึ่งในอ าเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต งานวิจัย
เล่มนี้เป็นงานวิจัยเชิงคุณภาพ สุ่มกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง คือ ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ 
โดยใช้เครื่องมือจากการสัมภาษณ์เพ่ือน าข้อมูลมาวิเคราะห์และสังเคราะห์เป็นกลยุทธ์การวางแผนการ
จัดการทรัพยากรมนุษย์ในช่วงวิกฤติ COVID-19 ซึ่งการตั้งค าถามในการสัมภาษณ์นั้นมีความ
สอดคล้องกับกรอบแนวคิด ทฤษฎีการวิจัย และวัตถุประสงค์ จากกรอบแนวคิดการวิจัยมี 2 ตัวแปร 
ได้แก่ ตัวแปรต้น ประกอบไปด้วยปัจจัยสภาพแวดล้อมใน (4M คือ บุคลากร เงิน อุปกรณ์ และการ
จัดการ) และปัจจัยสภาพแวดล้อมภายนอก (PEST Analysis คือ ด้านเทคโนโลยี ด้านเศรษฐกิจ ด้าน
การเมือง ด้านสังคมและวัฒนธรรม) ซึ่งปัจจัยในตัวแปรต้นนั้นส่งผลต่อตัวแปรตาม ประกอบไปด้วย 
สมรรถนะที่ส่งผลต่อการด าเนินงานของพนักงานและการจัดการขององค์กร เพ่ือให้ได้ข้อมูลจากการ
สัมภาษณ์จึงมีการก าหนดรูปแบบของค าถามแบ่งเป็น 5 ส่วน ได้แก่ ส่วนที่ 1 เป็นค าถามเกี่ยวกับการ
วางแผนการจัดการ โดยมีหัวข้อค าถามเกี่ยวกับปัจจัยสภาพแวดล้อมภายในซึ่ งใช้ทฤษฎี 4 M (ได้แก่ 
บุคลากร เงิน อุปกรณ์ และการจัดการ) และปัจจัยสภาพแวดล้อมภายนอก ได้แก่ ด้านเทคโนโลยี 
ด้านเศรษฐกิจ ด้านการเมือง ด้านสังคมและวัฒนธรรมเป็นแนวการคิดค าถาม  ส่วนที่ 2 เป็นค าถาม
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เกี่ยวกับสมรรถนะการปรับตัวยุค New Normal ของพนักงานภายในองค์กร ซึ่งแบ่งออกเป็นข้อย่อย 
ได้แก่ สมรรถนะหลัก สมรรถนะทั่วไป สมรรถนะหน้าที่ ส่วนที่ 3 เป็นค าถามเกี่ยวกับกระบวนการ
จัดการทรัพยากรมนุษย์ซึ่งแบ่งเป็นข้อย่อย ได้แก่ การวางแผน การสรรหา การคัดเลือก การฝึกอบรม
และพัฒนา การจ่ายค่าตอบแทน การประเมินผลการปฏิบัติงาน และการรักษาความสัมพันธ์ ส่วนที่ 4 
เป็นค าถามเกี่ยวกับการวางแผนจัดการทรัพยากรมนุษย์ในช่วงฟ้ืนฟูสถานการณ์วิกฤติ COVID-19 เป็น
การหาค าตอบของวัตถุปรงสงค์ข้อที่ 2) เพ่ือศึกษากลยุทธ์การวางแผนการจัดการทรัพยากรมนุษย์
ในช่วงการฟ้ืนฟูเศรษฐกิจหลังวิกฤติ COVID-19 ของโรงแรม 5 ดาว แห่งหนึ่งในอ าเภอเมือง จังหวัด
ภูเก็ต และส่วนที่  5 เป็นค าถามเกี่ยวกับผลกระทบที่ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ได้รับจาก
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 เป็นการหาค าตอบของวัตถุปรงสงค์ข้อที่ 3)เพ่ือศึกษา
ผลกระทบที่ได้จากวิกฤติ COVID-19 ที่ส่งผลต่อธุรกิจโรงแรมของโรงแรม 5 ดาว แห่งหนึ่งในอ าเภอ
เมือง จังหวัดภูเก็ต เมื่อได้ข้อมูลครบถ้วนถูกต้องแล้วจึงท าการเรียบเรียงและวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จาก
การสัมภาษณ์ออกมาเป็นการบรรยายเชิงพรรณนาโดยมีการก าหนดกรอบประเด็น ท าความคุ้นเคยกับ
ข้อมูล จากนั้นท าการสรุปผลและอภิปรายผลการวิจัยตามวัตถุประสงค์พร้อมทั้งให้ข้อเสนอแนะการ
วิจัย ผลจากการศึกษาสรุปได้ดังนี้ ตามวัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือศึกษากลยุทธ์การวางแผนการจัดการทรัพยากรมนุษย์ในช่วงวิกฤติ COVID-19 ของ
โรงแรม 5 ดาว แห่งหนึ่งในอ าเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต จากการศึกษาพบว่า โรงแรมมีนโยบายเลิกจ้าง
พนักงานที่มีอายุการท างานตั้งแต่ 1-5 ปี และรับเงินประกันสังคม 70% จากเงินเดือน โดย ไม่ได้
ท างานเป็นระยะเวลา 6 เดือนเมื่อครบก าหนดจึงให้กลับมาท างานที่โรงแรมและแบ่งเลิกจ้างพนักงาน
ชุดที่ 2 เพ่ือแบ่งช่วงเวลาในการท างานและยังไม่มีนโยบายการเพ่ิมจ านวนพนักงาน แผนกที่
จ าเป็นต้องลดจ านวนพนักงาน คือ แผนกแม่บ้าน แผนก Food and Beverage และแผนกครัว 
(Kitchen) เพราะมีจ านวนพนักงานเยอะกว่าจ านวนลูกค้าที่เข้าใช้บริการ ในส่วนของพนักงานที่ยังคง
อยู่จะต้องมีความรับผิดชอบงานที่เพ่ิมขึ้น พนักงานคนหนึ่งจะไม่ได้ท าเพียงหน้าที่เดียว รายได้ของ
โรงแรมลดลงเป็นอย่างมากจึงมีส่วนของการหักลดค่าจ้างและเงินเดือนของพนักงาน ในช่วงที่รัฐบาล
สั่งปิดต าบลทางโรงแรมมีการให้พนักงานจ านวนหนึ่งพักอาศัยอยู่ในโรงแรมเพ่ือดูแลท าความสะอาด
โรงแรมระหว่าง (Lock Down) และในระหว่างนั้นมีนักท่องเที่ยวกักตัวอยู่ในโรงแรมจึงจ าเป็นต้องมี
พนักงานไว้คอยให้บริการและอ านวยความสะดวกให้แก่ลูกค้าและวางแผนก าลังคนหรือจ านวน
พนักงานให้มีความเหมาะสมกับจ านวนของลูกค้าที่เข้าใช้บริการ ในช่วงสถานการณ์วิกฤติ COVID-19 
ไม่มีการสรรหาพนักงาน ไม่มีการเลื่อนขั้นเลื่อนต าแหน่ง ไม่มีการให้โบนัสและขึ้นเงินเดือน ไม่มี
การศึกษาดูงานนอกสถานที่เนื่องจากปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส 
COVID-19 และเพ่ือลดต้นทุนค่าใช้จ่ายในการศึกษาดูงาน ทางโรงแรมมีนโยบายให้พนักงานหมุนเวียน
งานและเพ่ิมภาระหน้าที่ของงาน เมื่ออยู่ในช่วยวิกฤติ COVID-19 สวัสดิการต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับเงินต้อง
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หยุดลงรวมถึงกิจกรรมต่าง ๆ ที่ส่งเสริมพนักงาน ในช่วงวิกฤติ COVID-19 ทางโรงแรมไม่มีการ
ประเมินผลเนื่องจากการท างานที่ไม่เต็มที่ โรงแรมมีการดูแลพนักงานที่ถูกพักงานหรือเลิกจ้างในช่วง
วิกฤติ COVID-19 มีหอพักพนักงานของโรงแรมโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใด ๆ เสียค่าใช้จ่ายแต่เพียงแต่
ค่าน้ าและค่าไฟ  

2. เพ่ือศึกษากลยุทธ์การวางแผนการจัดการทรัพยากรมนุษย์ในช่วงการฟ้ืนฟูเศรษฐกิจหลัง
วิกฤติ COVID-19 ของโรงแรม 5 ดาว แห่งหนึ่งในอ าเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต จากการศึกษาพบว่า หาก
สถานการณ์ COVID-19 ดีขึ้นทางโรงแรมไม่มีนโยบายการสรรหาพนักงานจากภายนอกแต่ใช้ก าลังคน
จากพนักงานที่มีอยู่ภายในองค์กรให้เกิดประโยชน์สูงสุดเพื่อลดต้นทุนในการสรรหาและการปฐมนิเทศ
พนักงานใหม่ จ าเป็นต้องมีการพัฒนาพนักงานเพ่ือเพ่ิมศักยภาพและความสามารถให้ท างานได้
หลากหลายหน้าที่ ต้องมีการปรับเปลี่ยนคู่มือพนักงานและรูปแบบการท างานรวมถึงการพัฒนา
พนักงานเพ่ือปรับตัวในยุค New Normal  

3. เพ่ือศึกษาผลกระทบที่ได้จากวิกฤติ COVID-19 ที่ส่งผลต่อธุรกิจโรงแรมของโรงแรม 5 
ดาว แห่งหนึ่งในอ าเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต จากการศึกษาพบว่า โรงแรมผลกระทบเป็นอย่างมากจาก
จ านวนนักท่องเที่ยวที่ลดลงท าให้รายได้ของโรงแรมขาดก าไร มีรายได้ไม่เพียงพอต่อการจ่ายค่าจ้าง
ให้กับพนักงาน พนักงานล้นองค์กรจึงเกิดการเลิกจ้างพนักงานในบางแผนกที่มีหน้าที่ให้บริการ
นักท่องเที่ยว เนื่องจากพนักงานว่างงานไม่มีนักท่องเที่ยวให้บริการจึงท าให้โรงแรมต้องวางแผน
รูปแบบการท างานใหม่เพ่ือสอดคล้องกับสถานการณ์ท่ีเปลี่ยนแปลงไป 
 
อภิปรายผล  

จากงานวิจัยนี้พบว่า การศึกษากลยุทธ์การวางแผนการจัดการทรัพยากรมนุษย์ในช่วงวิกฤติ 
COVID-19 ของโรงแรม 5 ดาว แห่งหนึ่งในอ าเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต มีรูปแบบของการวางแผนและการ
จัดการทรัพยากรมนุษย์ที่เปลี่ยนแปลงไปเพ่ือให้องค์กรนั้นสามารถด ารงอยู่ต่อไปได้ จึงมีการวางแผนลด
จ านวนพนักงาน ลดค่าจ้างพนักงาน ลดค่าใช้จ่ายที่เกินความจ าเป็น มีการปรับรูปแบบการให้บริการเพ่ือ
ความเหมาะสมและถูกสุขอนามัยและมีการบังคับใช้กับพนักงานทุกคน สอดคล้องกับแนวคิดของ (ยง
ยุทธ แฉล้มวงษ์, 2564) สถานการณ์วิกฤติ COVID-19 ท าให้การวางแผนการจัดการทรัพยากรมนุษย์มี
การเปลี่ยนแปลงไปเพ่ือพร้อมรับต่อสถานการณ์ภายนอกที่ไม่สามารถควบคุมได้ เช่น ช่วงวิกฤติ COVID-
19 มีนโยบายการเลิกจ้างพนักงานเพ่ือลดต้นทุนในเรื่องของค่าใช้จ่ายและให้ธุรกิจโรงแรมสามารถ
ขับเคลื่อนกิจการต่อไปได้ปกติ โดยมีเกณฑ์การเลิกจ้างจากอายุการท างานของพนักงานที่มีอายุการ
ท างานตั้งแต่ 1-5 ปี และได้รับเงินประกันสังคม 70% จากเงินเดือน ผลกระทบจากวิกฤติ COVID-19 ท า
ให้สถานประกอบการนั้นไม่สามารถด าเนินงานได้อย่างเต็มที่เพราะนักท่องเที่ยวมีจ านวนลดลงท าให้
สถานประกอบการลดการท างานมากกว่าหนึ่งกะหรือยกเลิกการท างานล่วงเวลา และให้พนักงานเพ่ิม
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ภาระงานมากขึ้นกว่าปกติ ส่งผลท าให้แรงงานขาดรายได้เป็นจ านวนมากที่สุดประมาณ 5.96 ล้านคนและ
มีรายได้ลดลงประมาณ 6.06 ล้านคน ในปี พ.ศ.2563 การแพร่ระบาดของโควิด -19 ทางรัฐบาลมี
มาตรการ Lockdown การเว้นระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) ส่งผลให้ไม่มีจ านวน
นักท่องเที่ยวต่างประเทศเดินทางเข้ามายังประเทศไทย ในช่วงที่รัฐบาลสั่งปิดต าบลทางโรงแรมมีการให้มี
พนักงานจ านวนหนึ่งพักอาศัยอยู่ในโรงแรมเพ่ือดูแลท าความสะอาดโรงแรมระหว่าง (Lock Down) และ
กิจกรรมทางเศรษฐกิจทั้งภาคการผลิตและบริการต่าง ๆ ต้องหยุดชะงักลง สอดคล้องกับแนวคิดของ 
(ฝ่ายวิจัยนโยบายทรัพยากรมนุษย์สถาบันวิจัยเพ่ือการพัฒนาประเทศไทย, 2563) มีการตอบสนองต่อ
ตลาดแรงงาน คือ ผู้ที่ขอรับสิทธิประโยชน์กรณีว่างงานมาตรา 33 ของส านักงานประกันสังคมซึ่งมีอยู่ 2 ทาง 
คือ ลาออกเองและผู้ประกันตนออกจากงานเพราะถูกเลิกจ้าง (จะด้วยการออกเองหรือมีสถานการณ์
บางอย่างที่ต้องออกจากงานโดยไม่มีความผิด) 

ส่วนศึกษากลยุทธ์การวางแผนการจัดการทรัพยากรมนุษย์ในช่วงการฟ้ืนฟูเศรษฐกิจหลัง
วิกฤติ COVID-19 ของโรงแรม 5 ดาว แห่งหนึ่งในอ าเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต พบว่าเมื่อมีวิกฤติ 
COVID-19 จึงท าให้เกิดการปรับตัวเข้าสู่ยุค New Normal หรือยุคแห่งความปกติใหม่ ผู้ประกอบการ
โรงแรมจะต้องเพ่ิมมาตรฐานสาธารณสุขให้สูงขึ้น ไม่ว่าจะเป็นเครื่องตรวจวัดอุณหภูมิ เจลล้างมือ
แอลกอฮอล์ล้างมือ น้ ายาฆ่าเชื้อ ขณะเดียวกันพฤติกรรมผู้บริโภคจะไม่รีบตัดสินใจและท าการ
พิจารณาโรงแรมที่ต้องการเข้าพักเรื่อย ๆ จนกว่าจะได้ราคาที่ดีที่สุดอาจจะมีการเลือกโรงแรมแล้ว
ติดต่อสอบถามราคากับทางผู้ประกอบการโดยตรง ท าให้อ านาจการต่อรองไปอยู่ที่นักท่องเที่ยว 
หลังจากนี้ลูกค้าอาจน้อยลงหรือหายและกลายเป็นศูนย์ จากเดิมโลว์ซีซั่นอาจมีนักท่องเที่ยวบ้าง แต่
หลังเกิดวิกฤติ COVID-19 ท าให้เกิดความกังวล โมเดลธุรกิจอาจต้องปรับเปลี่ยนไป ในวันที่ไม่มีลูกค้า
อาจจะลดขนาดห้อง หรือรองรับผู้ที่ต้องการพักระยะยาวอย่างเช่นกลุ่มลูกค้าที่ต้องการเที่ยวใน
ระหว่างท างาน และการน าธุรกิจอาหารของโรงแรมเข้าสู่บริการเดลิเวอรี” สอดคล้องกับแนวคิดของ 
(ไทยโพสต์, 2563) และพนักงานคนหนึ่งจะต้องมีภาระหน้าที่ที่มากกว่าเดิม มีทักษะที่หลากหลายมาก
ขึ้น มีการเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันและการเป็นองค์กรธุรกิจที่มีความยั่งยืน มีพนักงานเป็ น
หัวใจส าคัญในการขับเคลื่อนองค์กร ตามมาด้วยกิจกรรมที่ใช้รูปแบบการท างานที่ส่งเสริมให้พนักงาน
เกิดการเรียนรู้และเพ่ิมทักษะของตนเอง สอดคล้องกับแนวคิดของ (บุญเรือน ทองทิพย์, 2563) 

ส าหรับการศึกษาผลกระทบที่ได้จากวิกฤติ COVID-19 ที่ส่งผลต่อธุรกิจโรงแรมของโรงแรม 
5 ดาว แห่งหนึ่งในอ าเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต พบว่าในด้านการจัดการทรัพยากรมนุษย์ในช่วงวิกฤติ 
COVID-19 ส่งผลกระทบโดยกว้างและคาดว่าส่งผลอย่างยาวนานและยังส่งผลกระทบในทุกด้าน ทั้ง
ด้านสังคม เศรษฐกิจ เทคโนโลยี อีกทั้งในประเทศไทยมีการใช้มาตรการล็อคดาวน์ ธุรกิจส่วนใหญ่จึ ง
ต้องหยุดกิจกรรม บุคคลที่ท างานให้กับองค์กรจ าเป็นต้องมีทักษะในด้านการใช้เทคโนโลยี และ
พัฒนาการเรียนรู้ให้ผสมผสานกับพฤติกรรมในยุค New Normal เช่น การพัฒนาการเรียนรู้ใหม่เน้น
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เทคโนโลยีมากขึ้น ปรับเปลี่ยนความรู้และทักษะของคนในองค์กร มีการ Reskill และ Upskill ในช่วง
วิกฤติ COVID-19 ส่งผลในเรื่องของการสรรหาและคัดเลือกต้องยุติเสียก่อน มีอัตราการว่างงานมาก
ขึ้นทั้งจากการปิดกิจการ การลดจ านวนพนักงาน สอดคล้องกับแนวคิดของ (อภิชัย สุทธาโรจน์, มปก) 
การจ่ายค่าตอบแทนและสวัสดิการต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับเงินหยุดลงรวมถึงกิจกรรมต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการ
ส่งเสริมพนักงานจ าเป็นต้องเลิกท าหรืออาจะมีน้อยลงเหตุเพราะต้องการลดต้นทุน  

 
ข้อเสนอแนะ  

1. ข้อเสนอแนะส าหรับการน าผลวิจัยไปใช้เป็นประโยชน์ในการวางแผนการจัดการทรัพยากร
มนุษย์ในช่วงวิกฤติ COVID-19 คือ การน าเอาผลที่ได้จากการศึกษามาใช้ประกอบการตัดสินใจในการ
วางแผนครั้งต่อไปในช่วงที่สถานการณ์ฟ้ืนฟู โดยมีเป้าหมายเพ่ือให้ธุรกิจโรงแรมสามารถอยู่รอดและ
ด ารงต่อไปได ้

2. ข้อเสนอแนะส าหรับผู้บริหาร คือ ผู้บริหารต้องมีการศึกษาสถานการณ์ภายนอกที่
เปลี่ยนแปลงไปและต้องท าความเข้าใจเกี่ยวกับสถานการณ์นั้น ๆ ให้เข้าใจถ่องแท้เพ่ือวิเคราะห์
สถานการณ์แล้วจึงออกแบบกลยุทธ์การวางแผนการจัดการทรัพยากรมนุษย์ให้เหมาะสมกับ
สถานการณ ์

3. ผู้บริหารควรวางแผนไว้ล่วงหน้าเพ่ือให้ทันต่อสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วอาจ
ดีขึ้นหรือแย่ลงเพ่ือป้องกันการได้รับผลกระทบ เช่น กลยุทธ์การวางแผนการจัดการทรัพยากรมนุษย์
ในช่วงฟ้ืนฟูสถานการณ์วิกฤติ COVID-19 กลยุทธ์การวางแผนการจัดการทรัพยากรมนุษย์ในช่วงที่
สถานการณ์การณ์วิกฤติ COVID-19 แย่ลงกว่าเดิม 

ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 
พัฒนาศักยภาพทรัพยากรมนุษย์หลังวิกฤติ COVID-19 เพ่ือเข้าสู่ยุค New Normal ของโรงแรม 

5 ดาว แห่งหนึ่งในอ าเภอเมือง จังหวัดภูเก็ตโดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนาศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ใน
โรงแรม ให้สามารถท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพในยุค New Normal และเพ่ือให้องค์กรมีความ
ได้เปรียบทางการแข่งขัน และให้องค์กรมีทรัพยากรมนุษย์ให้ตรงตามความเหมาะสมตามสถานการณ์ 
ตรงตามต าแหน่ง ตรงตามตัวชี้วัด และวิสัยทัศน์ขององค์กร  
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บทคัดย่อ 

งานวิจัยนี้มีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ ในการสร้างมูลค่าให้กับขนมเต้าซ้อแม่บุญธรรม 
โดยการพัฒนามาตรฐานของสินค้าและบรรจุภัณฑ์ การพัฒนาวิธีการและเทคโนโลยีที่ช่วยในการผลิต
สินค้ากระบวนการบริการจัดการด้าน การตลาดหรือการส่งออก และเพ่ือเพ่ิมช่องทางการจัดจ าหน่ายไป
ยัง 7-eleven เพ่ิมมูลค่าให้กับขนมเต้าซ้อแม่บุญธรรม สาขาถนนด ารง โดยการพัฒนามาตรฐานของ
สินค้าและบรรจุภัณฑ์ เพ่ือพัฒนาวิธีการและเทคโนโลยีที่ช่วยในการผลิตสินค้า กระบวนการบริการ
จัดการด้านการตลาดหรือการส่งออก และเพ่ือเพ่ิมช่องทางการจัดจ าหน่ายไปยัง 7-eleven ในจังหวัด
ภูเก็ต และการประชาสัมพันธ์เพ่ือผู้บริโภคจะได้เข้าถึงสินค้าง่ายขึ้น ด าเนินการวิจัยเชิงคุณภาพโดยแบบ
สัมภาษณ์ จ านวน 3 ท่าน จะเป็นการสัมภาษณ์แบบเชิงลึก โดยจะเป็นการคัดเลือกสุ่มตัวอย่างแบบ
เจาะจง ซึ่งเก็บรวบรวมข้อมูลจากผู้จัดการร้านเต้าซ้อแม่บุญธรรม สาขาถนนด ารง จ านวน 1 ท่าน 
ผู้จัดการห้างหุ้นส่วนจ ากัด ไนน์ตี้ไนน์ เบเกอร์รี่ จ านวน 1 ท่าน และอาจารย์จากอาจารย์หลักสูตรวิทยา
ศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ จ านวน 1 ท่าน ด้านวิธีการรวบรวมข้อมูลคือวิธีการเก็บรวบรวม
ข้อมูลโดยใช้เครื่องมือแบบสัมภาษณ์เชิงลึก ผลการวิจัยพบว่า ร้านเต้าซ้อแม่บุญธรรม สาขาถนนด ารง มี
จุดแข็งคือตัวผลิตภัณฑ์ และบริการ ซึ่งตัวผลิตภัณฑ์ มีชื่อเสียงมาแต่ดั้งเดิมด้วยการคงไว้ซึ่งรสชาติที่
สะท้อนความเป็นเอกลักษณ์ท้องถิ่นของชาวภูเก็ต ความสดใหม่ ของขนมที่เป็นมาตรฐานของร้าน และ
ความพิถีพิถันทุกขั้นตอน จนท าให้ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันขนมเต้าซ้อ แม่บุญธรรม สาขาถนนด ารงเป็น
ที่จดจ าและอยู่คู่กับชาวภูเก็ตและนักท่องเที่ยวที่มีความสนใจในวัฒนธรรมและอาหารพ้ืนเมืองภูเก็ตมา
ยาวนานกว่า 40 ปี 
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ค าส าคัญ: ความร่วมมือ นวัตกรรม การพัฒนานวัตกรรม จังหวัดภูเก็ต 
 

Abstract 
This objectives of the study were to create value for Kanom Tao Sor Mae 

Boontum, Damrong road, Phuket province by developing standards of products and 
packaging. To developing methods and technologies that assist in the production of 
products, marketing management or exporting management and to increase the 
distribution channel to 7-eleven, add value to Kanom Tao Sor Mae Boontum, 
Damrong road, Phuket province by developing standards of products and packaging. 
To develop methods and technologies that help in the production of products, 
marketing management or exporting management and to increase the distribution 
channel to 7-eleven in Phuket and public relations for consumers to have easier 
access to products. A qualitative research was conducted by interviewing 3 people. It 
will be an in-depth interview. It will be a selective random sampling. The data were 
collected from the manager of Tao Sor Mae Boontum, Damrong road, Phuket 
province , 1 person, manager of Ninety Nine Bakery Limited Partnership, 1 person, 
and a teacher from a Master of Science program in Home Economics. Methods for 
collecting data using the in-depth interview tool. The results showed that Tao Sor 
Mae Boontum, Damrong road, Phuket province has strengths in products and 
services. It has been famous since the original by maintaining the taste that reflects 
the uniqueness of the local Phuket people. and meticulousness in every step Until 
now, Tao Sor Mae Boontum, Damrong road, Phuket province has been remembered 
and has been with Phuket residents and tourists who are interested in Phuket culture 
and local food for more than 40 years. 
 
Keywords: collaborative, innovation, innovative development, Phuket Province 
 
ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 

การด าเนินธุรกิจในปัจจุบัน ผู้ประกอบการและองค์กรธุรกิจต่างมุ่งแสวงหาโอกาสต่าง ๆ ใน
การเพ่ิมมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์และบริการของตนเอง ไม่ว่าจะเป็นการสร้างความได้เปรียบมากกว่า
คู่แข่งขันในตลาดเดิม เพ่ือสร้างยอดขายที่มากขึ้น หรือการพัฒนาผลิตภัณฑ์และการบริการใหม่ เพ่ือ
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ตอบสนองต่อความต้องการและความคาดหวังของลูกค้าเป้าหมาย ทั้งในปัจจุบันและอนาคตอันใกล้ 
โดย “นวัตกรรม” ได้ถูกยกเป็นค าตอบทางกลยุทธ์ที่ส าคัญ ที่องค์กรส่วนใหญ่ให้ความหวังว่าจะเป็นทั้ง 
“ทางรอดและการเติบโต” ให้กับธุรกิจได้ ท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีที่ก้าวหน้าอย่าง
รวดเร็ว เพราะนวัตกรรมสามารถท าให้มองเห็นภาพลักษณ์ ทิศทางของการเคลื่อนไหว แนวการ
เปลี่ยนแปลง ที่อาจจะเกิดขึ้นภายในองค์กร จะช่วยให้สามารถวางแผนปรับปรุงแผนการด าเนินงาน 
จัดปรับเปลี่ยนระบบ รูปแบบวิธีการด าเนินงานขององค์กรให้มีความสอดคล้องเหมาะสม จะช่วยให้
เกิดระบบการท างานท่ีรวดเร็ว ช่วยลดภาระของบุคลากรลง (Bessant and Tidd, 2015) 

ร้านเต้าซ้อแม่บุญธรรม สาขาถนนด ารง ตั้งอยู่เลขที่ 35/27 ถนนด ารง ต าบลตลาดใหญ่ 
อ าเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต ซึ่งเริ่มต้นตั้งแต่ปี พ.ศ.2525 โดยคุณแม่บุญธรรม เนตรหาญ ซึ่งได้พัฒนา
สูตรเต้าซ้อจนกลายเป็นเต้าซ้อไส้เค็มในสูตรของตัวเอง จนท าให้ขนมเต้าซ้อแม่บุญธรรมเป็นที่รู้จักกัน
มากขึ้นและต่อมาลูกสาว (นางปรารีชาติ น าชัยเจนกิจ) ท าการสืบทอดธุรกิจการท าขนมเต้าซ้อแม่บุญ
ธรรม จนเกิดร้านเต้าซ้อแม่บุญธรรม สาขาถนนด ารง ขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2561 จนถึงปัจจุบันโดยลูกค้าของ
ร้านเต้าซ้อแม่บุญธรรม สาขาถนนด ารง ส่วนใหญ่จะเป็นกลุ่มประชาชนทั่วไปในพ้ืนที่จังหวัดภูเก็ตและ
นักท่องเที่ยวชาวไทยที่มองหาขนมพ้ืนเมืองไปเป็นของฝาก 

การวิจัยเรื่อง ร้านเต้าซ้อแม่บุญธรรม สาขาถนนด ารง เป็นการอนุรักษ์ความเป็นขนมพ้ืนเมือง
สูตรดังเดิมของจังหวัดภูเก็ตให้มีความคงอยู่และให้มีการสืบทอดสูตรดังเดิมที่เป็นของฝากประจ า
พ้ืนเมือง และเป็นการน านวัตกรรมทางการตลาดมาช่วยในด้านการส่งเสริมให้ขนมเต้าซ้อแม่บุญธรรม 
สาขาถนนด ารง มีช่องทางการจัดจ าหน่ายเพ่ิมขึ้น โดยการพัฒนาด้านบรรจุภัณฑ์ของสินค้าเพ่ือเพ่ิม
มูลค่าทางการตลาด เพ่ิมยอดการผลิตและการจ าหน่ายสินค้าจากการน าสินค้าเข้าไปขายในร้าน 7-
Eleven ได ้

วัตถุประสงค์ในการเสนอสินค้าเข้าไปขายในร้าน 7-Eleven เป็นจุดเริ่มต้นในการจัดการ
พัฒนาหรือเลือกน านวัตกรรมมาใช้ขับเคลื่อนในการด าเนินกิจการร้านเต้าซ้อแม่บุญธรรม สาขาถนน
ด ารง เป็นการวิจัยเพ่ือพัฒนาแหล่งจ าหน่ายสินค้าในการขยายตลาดการขาย ซึ่งในปัจจุบั นมีการ
แข่งขันในการขายสินค้ากันสูงในหลาย ๆ ช่องทาง ทั้งทางโซเชียลมีเดียต่าง ๆ และรวมถึงการน า
สินค้าเข้าไปขายในร้าน 7-Eleven  

ดังนั้นผู้วิจัยจึงเห็นว่าการวิจัยเรื่อง ร้านเต้าซ้อแม่บุญธรรม สาขาถนนด ารง เพ่ือการน าสินค้าเข้า
ไปขายในร้าน 7-Eleven นั้น จะท าให้ร้านค้าต่าง ๆ ที่มีความสนใจในการต่อยอดการขายสินค้าและการ
น าสินค้าไปวางจัดจ าหน่ายในร้าน 7-Eleven นั้นมีกระบวนการขั้นตอนอย่างไร ทั้งนี้เพ่ือให้นักศึกษา
ผู้วิจัยและอาจารย์ที่ปรึกษา ได้ทราบถึงกระบวนการด าเนินงานต่าง ๆ ก่อนการน าสินค้าเข้าไปขายใน
ร้าน 7-Eleven เพ่ือเป็นแนวทางการด าเนินจัดการขยายธุรกิจ การเพ่ิมยอดขายทางการตลาดต่อไป 
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วัตถุประสงค์การวิจัย 
1. เพ่ือทราบแนวทางการสร้างมูลค่าให้กับขนมเต้าซ้อแม่บุญธรรม สาขาถนนด ารง โดยการ

พัฒนามาตรฐานของสินค้าและบรรจุภัณฑ์ 
2. เพ่ือทราบแนวทางการพัฒนาวิธีการและเทคโนโลยีที่ช่วยในการผลิตสินค้า กระบวนการ

บริการจัดการด้านการตลาดหรือการส่งออก 
3. เพ่ือทราบแนวทางการเพ่ิมช่องทางการจัดจ าหน่ายไปยัง 7-eleven ในจังหวัดภูเก็ต และ

การประชาสัมพันธ์เพื่อผู้บริโภคจะได้เข้าถึงสินค้าง่ายขึ้น 
 
แนวคิด ทฤษฎี งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง และกรอบแนวคิดในการวิจัย 

แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับพฤติกรรมการบริโภค 
ศิริวรรณ  เสรีรัตน์และคณะ (2541: 79) ได้กล่าวถึงแนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับพฤติกรรมการ

บริโภค ไว้ว่า พฤติกรรมผู้บริโภค หมายถึง พฤติกรรมซึ่งผู้บริโภคท าการค้นหาการซื้อ การใช้ การ
ประเมินผลการใช้สอยผลิตภัณฑ์ และการบริการซึ่งคาดว่าจะสนองความต้องการของเขาหรือหมายถึง 
การศึกษาพฤติกรรมการตัดสินใจและการกระท าของผู้บริโภคที่เกี่ยวกับการซื้อและการใช้สินค้า 
นักการตลาดจ าเป็น  ต้องศึกษาและวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภคด้วยเหตุผลหลายประการกล่าวคือ 
พฤติกรรมผู้บริโภคที่มีผลต่อ กลยุทธ์การตลาดของธุรกิจและมีผลท าให้ธุรกิจ ประสบความส าเร็จ ถ้า
กลยุทธ์การตลาดที่สามารถตอบสนองความพึงพอใจของผู้บริโภคได้และเพ่ือให้สอดคล้องกับ
แนวความคิดทางการตลาดที่ว่าการท าให้ลูกค้าพึงพอใจ ด้วยเหตุนี้จึงต้องศึกษา ถึงพฤติกรรมของ
ผู้บริโภคเพ่ือจัดสิ่งกระตุ้นหรือกลยุทธ์การตลาดเพื่อตอบสนองความพึงพอใจของผู้บริโภคได้ 

ตลาดผู้บริโภค (Consumer Market) หมายถึง ผู้บริโภคหรือครอบครัวที่ซื้อสินค้าและบริการ
เพ่ือการบริโภคส่วนตัวซึ่งถือว่าเป็นการบริโภคขั้นสุดท้ายกล่าวอย่างง่าย  ๆ ว่า ผู้บริโภคก็หมายถึง 
ผู้บริโภคครัวเรือนนั้นเอง 

พฤติกรรมผู้ซื้อ (Buyer Behavior หรือ Consumer Behavior) คือกระบวนการตัดสินใจ
และการกระท าของบุคคล (ผู้บริโภค) ที่เกี่ยวกับการซื้อและการใช้สินค้า จากความหมายดังกล่าวจะ
เห็นว่านักการตลาดจ าเป็นต้องศึกษาและวิเคราะห์ถึงพฤติกรรมการซื้อ ด้วยเหตุผลหลายประการ คือ 
วิธีที่ผู้ซื้อกระท าหรือแสดงออกต่อกลยุทธ์การตลาดของธุรกิจ จะมีผลท าให้ธุรกิจประสบความส าเร็จ
อย่างยิ่ง จากแนวคิดการตลาดที่ว่า ธุรกิจควรต้องสร้างส่วนประสมการตลาดที่ท าให้ลูกค้าพอใจ เพ่ือ
เพ่ิมความเข้าใจว่า อะไรที่ท าให้ผู้บริโภคพอใจนักการตลาดจึงต้องพิจารณาถึงปัจจัยที่มีผลต่อการซื้อ
ของผู้บริโภคว่า เขาจะซื้อหรือไม่ซื้อ ซื้ออะไร ที่ไหน เมื่อไหร่ และอย่างไร เมื่อนักการตลาดได้เข้าใจถึง
ปัจจัยต่าง ๆ ที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมของผู้ซื้อดีขึ้นจะท าให้นักการตลาดเป็นผู้ที่อยู่ในสถานะที่ดีขึ้น
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กว่าเดิม ในการคาดคะเนถึงการตอบสนองของผู้ซื้อที่มีต่อกลยุทธ์การตลาดของธุรกิจได้โดย
รายละเอียดของการศึกษาพฤติกรรมผู้ซื้อจะเน้นเฉพาะพฤติกรรมของผู้บริโภคเป็นหลัก 

ฉะนั้นการศึกษาถึงพฤติกรรมผู้ซื้อจึงเกี่ยวข้องกับกระบวนการตัดสินใจซื้อและปัจจัยต่าง ๆ ที่
มีอิทธิพลต่อกระบวนการตัดสินใจดังกล่าวซึ่งปัจจัยต่าง ๆ นั้นสามารถแยกพิจารณาได้ 2 ประเภท คือ 
ปัจจัยภายใน (Internal Variables) และปัจจัยภายนอก (External Variables) ซึ่งสามารถแสดง
ความสัมพันธ์ดังกล่าวในรูปของแบบจ าลองพฤติกรรมผู้บริโภค 

ปัจจัยส าคัญ (ปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอก) ที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมกรซื้อของผู้บริโภค 
ศิริวรรณ  เสรีรัตน์ และคณะ (2541: 85-89) ได้กล่าวถึงปัจจัยส าคัญที่มีอิทธิพลพฤติกรรม

การซื้อ ของผู้บริโภคไว้ว่า เป็นลักษณะของผู้ซื้อได้รับอิทธิพลจากปัจจัยด้านวัฒนธรรมและปัจจัยด้าน
สังคม (ปัจจัยภายนอก) ปัจจัยส่วนบุคคลและปัจจัยทางด้านจิตวิทยา (ปัจจัยภายใน) โดยมี
รายละเอียดดังนี้ 

ปัจจัยด้านวัฒนธรรม (Cultural Factor) เป็นสัญลักษณ์และสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นโดยเป็นที่
ยอมรับจากรุ่นหนึ่งไปสู่รุ่นหนึ่งโดยเป็นตัวก าหนดและควบคุมพฤติกรรมของมนุษย์ในสังคมหนึ่ง
ค่านิยมในวัฒนธรรมจะก าหนดลักษณะของสังคมและก าหนดความแตกต่างของสังคมหนึ่งจาก สังคม
อ่ืน วัฒนธรรมเป็นสิ่งก าหนดความต้องการและพฤติกรรมของบุคคลซึ่งนักการตลาดต้องค านึงถึงความ
เปลี่ยนแปลงของวัฒนธรรม และน าลักษณะของการเปลี่ยนแปลงเหล่านั้นไปใช้ก าหนดโปรแกรม
การตลาด 

วัฒนธรรมแบ่งออกเป็นวัฒนธรรมพ้ืนฐานของวัฒนธรรมกลุ่มย่อยและขั้นของสังคมโดยมี
รายละเอียด ดังนี้ 

1. วัฒนธรรมพ้ืนฐาน (Culture) เป็นลักษณะพ้ืนฐานของบุคคลในสังคม เช่น ลักษณะนิสัยของ
คนไทยซึ่งเกิดจากการหล่อหลอมพฤติกรรมของสังคมไทยให้มีลักษณะของพฤติกรรมที่คล้ายคลึงกัน 

2. วัฒนธรรมกลุ่มย่อย (Subculture) หมายถึงวัฒนธรรมของแต่ละกลุ่มที่มีลักษณะแตกต่าง
กันซึ่งมีอยู่ภายในสังคมขนาดใหญ่และสลับซับซ้อนวัฒนธรรมย่อยประกอบด้วยกลุ่มเชื้อชาติ
(Nationality Groups) เชื้อชาติต่าง ๆ ได้ ไทย จีน อังกฤษ อเมริกาแต่ละเชื้อชาติมีการบริโภคสินค้า
ที่แตกต่างกัน กลุ่มศาสนา (Religious Groups) กลุ่มศาสนาต่าง ๆ ได้แก่ ชาวพุทธ ชาวคริสต์ ชาว
อิสลาม ฯลฯ แต่ละกลุ่มมีประเพณีและข้อห้ามที่แตกต่างกันจึงมีผลกรทบต่อพฤติกรรมการบริโภค 
กลุ่มสีผิว (Recial Groups) กลุ่มสีผิวต่าง ๆ เช่น ผิวด า ผิวขาว ผิวเหลือง แต่ละกลุ่มจะมีค่านิยมใน
วัฒนธรรมที่แตกต่างกันท าให้เกิดทัศนคติที่แตกต่างกันด้วย พ้ืนที่ทางภูมิศาสตร์ หรือท้องถิ่น พ้ืนที่
ทางภูมิศาสตร์ท าให้เกิดลักษณะการด ารงชีวิตที่แตกต่างกันและมีอิทธิพลต่อการบริโภคที่แตกต่างกัน
ด้วย กลุ่มอาชีพ เช่นกลุ่มเกษตรกร กลุ่มผู้ใช้แรงงาน กลุ่มพนักงาน กลุ่มนักธุรกิจและเจ้าของกิจการ 
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กลุ่มวิชาชีพอ่ืน ๆ เช่น แพทย์ นักกฎหมาย ครู กลุ่มย่อยด้านอายุ เช่น ทารก เด็ก วัยรุ่น ผู้ใหญ่วัย
ท างาน และผู้สูงอายุ และกลุ่มย่อยด้านเพศ ได้แก่เพศหญิงและชาย 

3. ชั้นของสังคม เป็นการแบ่งสมาชิกของสังคมออกเป็นระดับฐานะที่แตกต่างกันโดยที่
สมาชิกทั่วไปถือเกณฑ์รายได้(ฐานะ)ทรัพย์สินหรืออาชีพ (ต าแหน่งหน้าที่) ในแต่ละชั้นสังคมจะมี
สถานะอย่างเดียวกันและสมาชิกในชั้นสังคมที่แตกต่างกันจะมีลักษณะที่แตกต่างกัน การแบ่งชั้นทาง
สังคมเป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภคนักการตลาดต้องศึกษาชั้นสังคม
เพ่ือเป็นแนวทางในการแบ่งส่วนตลาด การก าหนดตลาดเป้าหมายก าหนดต าแหน่งผลิตภัณฑ์และ
ศึกษาความต้องการของตลาดเป้าหมายรวมทั้งจัดส่วนประสมทางการตลาดให้สามารถสนองความ
ต้องการของแต่ละชั้นสังคมได้อย่างถูกต้องลักษณะที่ส าคัญของชั้นสังคมมีดังนี้ บุคคลภายในชั้นสังคม
เดียวกันจะมีแนวโน้มจะมีตลอดจนพฤติกรรมและบริโภคคล้ายคลึงกันบุคคลจะถูกจัดล าดับสูงหรือต่ า
ตามต าแหน่งที่ยอมรับในสังคมนั้น ชั้นของสังคมแบ่งตามอาชีพ รายได้ ฐานะ ตระกูล ต าแหน่งหน้าที่ 
หรือบุคลิกลักษณะและชั้นสังคมเป็นล าดับขั้นตอนที่ต่อเนื่องกันและบุคคลสามารถเปลี่ยนชั้นของ
สังคมให้สูงหรือต่ าลงได้ 

งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง  
พัลลภ  เหมือนคีรี (2537: บทคัดย่อ) ได้ท าการศึกษาวิจัยถึงการสื่อสารการตลาดค้าปลีกของ

ร้านสะดวกซื้อ เซเว่น อีเลฟเว่นผลการวิจัยพบว่า สื่อมวลชนมีบทบาทส าคัญต่อการสื่อสารทาง
การตลาดของร้านสะดวกซื้อเซเว่นฯ ในการสร้างเอกลักษณ์และเป็นผู้น าทางด้านร้านสะดวกซื้อใน
ธุรกิจค้าปลีกจนเป็นที่ยอมรับของสาธรณชนและกลุ่มเป้าหมาย นอกจากนี้ยังพบว่า การวางแผนการ
โฆษณาผ่านทางสื่อมวลชน กิจกรรมส่งเสริมการขายอย่างต่อเนื่อง การวางแผนการตลาดและการ
อบรมพนักงานให้มีประสิทธิภาพ ตลอดจนการเลือกท าเล 
 
วิธีการวิจัย 

การวิจัยครั้งนี้  ใช้วิธีการเก็บข้อมูลโดยการสัมภาษณ์เชิงลึกผู้ประกอบการร้านเต้าซ้อ 
แม่บุญธรรม 1 ท่าน ผู้ประกอบการที่มีประสบการณ์การพัฒนานวัตกรรมองค์กรสามารถน าสินค้าเข้า
สู่ 7-Eleven ได้ 1 ท่าน และอาจารย์ผู้มีความรู้ความสามารถด้านการพัฒนานวัตกรรม โดยมีล าดับ
ของการค้นหาแหล่งข้อมูล ดังนี้ 

1. สัมภาษณ์เชิงลึกผู้ประกอบการร้านเต้าซ้อแม่บุญธรรม เพ่ือทราบข้อมูลของร้าน รูปแบบ
การด าเนินงานในปัจจุบัน กระบวนการการผลิต ช่องทางการจัดจ าหน่าย การตลาด และรูปแบบบรรจุ
ภัณฑ์รวมถึงเหตุผลของความต้องการน าสินเค้าเข้าสู่ 7 -Eleven เพ่ือสร้างความเชื่อมโยงของการ
ก าหนดกลยุทธ์แบบเปิดโดยใช้องค์ความรู้จากภายใน และภายนอกองค์กร 
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2. สัมภาษณ์เชิงลึกผู้ประกอบการห้างหุ้นส่วนจ ากัด บริษัท ไนน์ตี้ไนน์ เบเกอร์รี่ ซึ่งมี
ประสบการณ์การน าสินค้าเข้าสู่ 7-Eleven เพ่ือให้ทราบถึงเงื่อนไขและขั้นตอนของการน าสินค้าเข้าสู่
7-Eleven รวมถึงผลประกอบการหลังจากน าสินค้าเข้าสู่7-Eleven ได้แล้ว เพ่ือศึกษารายละเอียดที่
จะต้องน ามาปรับปรุงและพัฒนาสินค้าและกระบวนการผลิต 

3. สัมภาษณ์เชิงลึกอาจารย์หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ เพ่ือให้
ทราบถึงรายละเอียดการพัฒนานวัตกรรมในแต่ละด้าน ขั้นตอนการมีส่วนร่วมกับมหาวิทยาลัย และ
ข้อตกลงระหว่างร้านกับมหาวิทยาลัย เพ่ือให้เกิดความร่วมมืออย่างยั่งยืนในอนาคต 

4. น าผลการสัมภาษณ์มาวิเคราะห์เชิงเนื้อหา (Content Analysis) แล้วน าไปวิเคราะห์
องค์ประกอบ (Factor Analysis) เพ่ือสร้างกรอบแนวคิดในภาพรวมที่แสดงถึงทฤษฎีเชิงระบบตั้งแต่
ปัจจัยสนับสนุนจากภายในและภายนอก กระบวนการท างานของทีมงานและผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นของ
องค์กร 

ขั้นตอนการเก็บข้อมูล 
1. การประชุมเตรียมความพร้อม ก าหนดประเด็นในการสัมภาษณ์ และสรุปรายชื่อผู้ที่ให้การ

สัมภาษณ์ 
2. จัดท าหนังสือภายนอก เพ่ือขอความอนุเคราะห์เข้าสัมภาษณ์ข้อมูลและนัดวัน เวลา 

สถานที่เข้าสัมภาษณ์ 
3. จัดเตรียมอุปกรณ์เพ่ือด าเนินการสัมภาษณ์ข้อมูลจากผู้มีความรู้ทั้ง 3 ท่าน 
4. สรุปผลและวิเคราะห์ข้อมูลการสัมภาษณ์ผู้ที่เกี่ยวข้อง 
ดั้งนั้น กระบวนการสัมภาษณ์ข้อมูลในการท าวิจัย ที่ใช้เก็บข้อมูลเป็นระยะเวลา 15 -20 วัน 

ด าเนินการ 
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กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 

ผลการวิจัย 
1. ได้สร้างความสามารถของผลิตภัณฑ์ Product Performance ให้กับขนมเต้าซ้อแม่บุญ

ธรรม สาขาถนนด ารง  โดยพัฒนาสินค้าให้ครอบคลุมกับลูกค้าที่หลากหลายมากขึ้น เช่นการพัฒนา
สูตรใหม่ส าหรับช่วงเทศกาลกินเจ การเข้าถึงกลุ่มแพ้ถั่วหรือนม สินค้าท าสดใหม่ทุกวัน แป้งบางกรอบ
ท าให้สินค้าเป็นผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นของจังหวัดภูเก็ตที่มีเอกลักษณ์โดดเด่นในด้านรสชาติของไส้เค็มที่มี
ความกลมกล่อม หอมพริกไทยกับหอมเจียว ไส้หวานไม่หวานมากหอมถั่ว ขนม 1 ลูก จะมีไส้เยอะ 
และลูกค้าสามารถเห็นกระบวนการผลิตจากหน้าร้านซึ่งจะมีการผลิตวันต่อวัน จะเน้นคุณภาพไม่เน้น
ปริมาณ ผลิตไปขายไปท าให้ลูกค้าได้ของใหม่ทุกวัน 

พฤติกรรมการซ้ือของผู้บริโภค 
- การตระนักถึงความต้องการ 
- พฤติกรรมการซื้อ 
- การซื้อและการตัดสินใจอื่นที่
เกี่ยวข้อง 
 

อิทธิพลของปัจจัยส่วนบุคคล 
- อายุและขั้นตอนของวงจรชีวิต 
- อาชีพ 
- เหตุการณ์ทางเศรษฐกิจ 

อิทธิพลของปัจจัยทางการตลาด  
- ผู้จ าหนายวัตถดุิบ (Supplier) 
/บรรจุภณัฑ ์
- สื่อ 
- ร้านค้า 
- 7-eleven 
- แพลตฟอร์มขายสินค้าออนไลน ์
 
 
อิทธิพลของปัจจัยผู้บริโภค 
- ของฝากพ้ืนเมือง  
- รสชาติอร่อย คณุภาพด ี
- ราคาสมเหตสุมผล 
- ผลิตสดใหม่ทุกวัน 

- คงความเป็นเอกลักษณ์ของ
สินค้า 
- เป็นขนมพ้ืนเมืองของจังหวัด 
- ขนมยังคงรสชาติตามสูตร
ดังเดิม 
 

 

เป้าหมายการท าการวิจัย  
- 7-eleven 
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2. การให้บริการ service พัฒนาวิธีการและเทคโนโลยีที่ช่วยในการผลิตสินค้า การให้บริการ
ของพนักงานหน้าร้านจะมีความเป็นกันเองกับลูกค้ายินดีให้บริการ โดยมีบริการจัดส่งครอบคลุมทั่ว
ประเทศโดยมีการติดต่อกับบริษัท Flesh express มารับพัสดุถึงร้านในราคาย่อมเยา รวมถึงการรับ
จ่ายเงินผ่าน QR code โอนเข้าบัญชีธนาคาร Shopeepay ทางร้านได้เข้าร่วมโครงการสนับสนุนจาก
ภาครัฐทุกโครงการได้แก่ คนละครึ่ง เราเที่ยวด้วยกัน ชิมช๊อปใช้ ม.33 และมีการจ าหน่ายสินค้าผ่าน
สื่อออนไลน์ เช่น Facebook, Line official, Shopee, Instagrame, Lineman และยังสามารถน า
สิ้นค้าจัดเป็นชุดของขวัญเนื่องในโอกาสต่าง ๆ เช่นปีใหม่ ตรุษจีน เป็นต้น และยังรับจัดชุดอาหารว่าง
ส าหรับกิจกรรมต่าง ๆ เช่น การประชุม สัมมนาทั้งของภาครัฐและเอกชน 

3. เพ่ิมช่องทางการจัดจ าหน่ายไปยัง 7-eleven ในจังหวัดภูเก็ต ผู้บริโภคจะได้เข้าถึงสินค้า
ง่ายขึ้น ซึ่งจากความผูกพันกับลูกค้าCustomer Engagement นั้น ร้านเต้าซ้อแม่บุญธรรม ได้ชื่อว่า
เป็นร้านขนมเก่าแก่ประจ าจังหวัดภูเก็ต ที่เปิดให้บริการมากว่า 40 ปี จนถึงปัจจุบันได้มีสาขาเพ่ิมขึ้น 
3 สาขา ท าให้เต้าซ้อแม่บุญธรรมเป็นที่จดจ าของลูกค้าทั้งที่เป็นคนในพ้ืนที่และลูกค้าอ่ืนต่างจังหวัด 
ด้วยเพราะเต้าซ้อแม่บุญธรรมคงความเป็นเอกลักษณ์ของสินค้า แป้งบางกรอบไส้เค็มหอมพริกไทยกับ
หอมเจียว ผลิตใหม่ทุกวัน บรรจุภัณฑ์ที่ไม่เหมือนใคร กล่องกระดาษสีขาวตัวอักษรข้างกล่องมีความ
เป็นเอกลักษณ์ มีพลาสติกใสปิดมองเห็นขนม 
 
สรุปผลการวิจัย 

จากวัตถุประสงค์การวิจัย 3 ประเด็น 

ประเด็น ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไป 
1.เพื่อสร้างมูลค่าให้กับขนมเต้าซ้อแม่
บุญธรรม สาขาถนนด ารง โดยการ
พัฒนามาตรฐานของสนิค้าและบรรจุ
ภัณฑ์ 

ได้สร้างความสามารถของผลิตภณัฑ์ Product Performance ให้กับ
ขนมเต้าซ้อแม่บุญธรรม สาขาถนนด ารง  โดยพฒันาสนิค้าให้ครอบคลุม
กับลูกค้าที่หลากหลายมากข้ึน เช่นการพฒันาด้านบรรจุภัณฑ์ และการ
พัฒนาสูตรใหม่ส าหรับชว่งเทศกาลกินเจ ท าให้สินค้าเปน็ผลิตภณัฑ์
ท้องถิ่นของจังหวัดภูเก็ตที่มีเอกลักษณ์โดดเด่น 

2.เพื่อพัฒนาวิธีการและเทคโนโลยีที่
ช่วยในการผลิตสนิค้า กระบวนการ
บริการจัดการด้านการตลาดหรือการ
ส่งออก 

ได้พัฒนาวิธีการและเทคโนโลยทีี่ช่วยในการผลิตสนิค้า การให้บริการ
ของพนักงานหนา้ร้านจะมีความเป็นกันเองกับลูกค้ายนิดีให้บริการ โดย
มีบริการจัดส่งครอบคลุมทั่วประเทศ ผ่านวิธีการเทคโนโลยีในปัจจุบัน 

3.เพื่อเพิ่มช่องทางการจัดจ าหนา่ยไป
ยัง 7-eleven ในจังหวัดภูเก็ต และ
การประชาสัมพนัธ์   เพื่อผู้บริโภคจะ
ได้เข้าถึงสินคา้ง่ายข้ึน 

ได้เพิ่มช่องทางการจัดจ าหน่ายไปยัง 7-eleven ในจังหวัดภูเก็ต 
ผู้บริโภคจะได้เข้าถึงสนิค้างา่ยขึน้ ซึ่งร้านเตา้ซ้อแม่บุญธรรม ไดช้ื่อว่า
เป็นร้านขนมเก่าแก่ประจ าจงัหวัดภูเก็ต จึงได้เปรียบในดา้นการจัด
จ าหน่ายเนื่องจากเป็นสินคา้ของฝากพื้นเมือง 
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จากตารางที่ 1 พบว่า ร้านเต้าซ้อแม่บุญธรรม สาขาถนนด ารง มีจุดแข็งคือตัวผลิตภัณฑ์และ
บริการ ซึ่งตัวผลิตภัณฑ์เองมีชื่อเสียงมาแต่ดั้งเดิมด้วยการคงไว้ซึ่งรสชาติที่สะท้อนความเป็นเอกลักษณ์
ท้องถิ่นของชาวภูเก็ต ดังนั้นการน านวัตกรรมเทคโนโลยีในยุคปัจจุบันมาเพ่ิมช่องทางการจัดจ าหน่าย 
และการพัฒนาสินค้าด้านบรรจุภัณฑ์ท าให้มีโอกาสที่จะเพ่ิมยอดจ าหน่วยสิ้นค้าจากการขายใน 7 -
eleven ได ้
 
อภิปรายผล 

การวิจัยเรื่อง ร้านเต้าซ้อแม่บุญธรรม สาขาถนนด ารง เป็นการอนุรักษ์ความเป็นขนมพ้ืนเมือง
สูตรดังเดิมของจังหวัดภูเก็ตให้มีความคงอยู่และให้มีการสืบทอดสูตรดังเดิมที่เป็นของฝากประจ า
พ้ืนเมือง และเป็นการน านวัตกรรมทางการตลาดมาช่วยในด้านการส่งเสริมให้ขนมเต้าซ้อแม่บุญธรรม 
สาขาถนนด ารง มีช่องทางการจัดจ าหน่ายเพ่ืมขึ้น โดยการพัฒนาด้านบรรจุภัณฑ์ของสินค้าเพ่ือเพ่ิม
มูลค่าทางการตลาด เพ่ิมยอดการผลิตและการจ าหน่ายสินค้าจากการน าสินค้าเข้าไปขายในร้าน  7-
Eleven ได ้

วัตถุประสงค์ในการเสนอสินค้าเข้าไปขายในร้าน 7-Eleven เป็นจุดเริ่มต้นในการจัดการ
พัฒนาหรือเลือกน านวัตกรรมมาใช้ขับเคลื่อนในการด าเนินกิจการร้านเต้าซ้อแม่บุญธรรม สาขาถนน
ด ารง เป็นการวิจัยเพ่ือพัฒนาแหล่งจ าหน่ายสินค้าในการขยายตลาดการขาย ซึ่งในปัจจุบันมีการ
แข่งขันในการขายสินค้ากันสูงในหลาย ๆ ช่องทาง ทั้งทางโซเชียลมีเดียต่าง ๆ และรวมถึงการน า
สินค้าเข้าไปขายในร้าน 7-Eleven ตามวัตถุประสงค์ ดังนี้ 

1. การสร้างมูลค่าให้กับขนมเต้าซ้อแม่บุญธรรม สาขาถนนด ารง โดยการพัฒนามาตรฐาน
ของสินค้าและบรรจุภัณฑ์ 

 - มีการสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับขนมเต้าซ้อแม่บุญธรรม ด้วยการพัฒนาให้ครอบคลุมกลุ่ม
ลูกค้าหลากหลายมากขึ้น โดยการพัฒนามาตรฐานสินค้าและบรรจุภัณฑ์ให้สามารถรองรับกลุ่มลูกค้า
ได้หลากหลายเช่นกลุ่มผู้ใหญ่ กลุ่มวัยรุ่น เป็นต้น แต่ยังคงเอกลักษณ์ความเป็นเต้าซ้อแม่บุญธรรมที่อยู่
เคียงคู่กบัคนภูเก็ตและนักท่องเที่ยวมายาวนานกว่า 40 ปี 

2. การพัฒนาวิธีการและเทคโนโลยีที่ช่วยในการผลิตสินค้า กระบวนการบริการจัดการด้าน
การตลาดหรือการส่งออก 

 - มีการพัฒนาวิธีการหรือเทคโนโลยีที่ทันสมัยในการผลิตสินค้า กระบวนการบริหาร การ
จัดการด้านการตลาดหรือการส่งออก อาจส่งผลให้เพิ่มยอดขายในอนาคตได้ 

3. การเพ่ิมช่องทางการจัดจ าหน่ายไปยัง 7-eleven ในจังหวัดภูเก็ต และการประชาสัมพันธ์   
เพ่ือผู้บริโภคจะได้เข้าถึงสินค้าง่ายขึ้น 
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 - มีการเพิ่มช่องทางการจัดจ าหน่ายไปยัง 7-eleven ในจังหวัดภูเก็ต หาก 7-eleven รับ
เต้าซ้อแม่บุญธรรม สาขาถนนด ารงเข้าวางจ าหน่ายจะส่งผลให้เพ่ิมยอดขายและผลก าไรให้กับร้านเต้า
ซ้อแม่บุญธรรม สาขาถนนด ารงและ การเพ่ิมการประชาสัมพันธ์หลายช่องทาง จะท าให้ผู้บริโภคเข้าถึง
สินค้าได้ง่ายขึ้น 
 
ข้อเสนอแนะ 

ข้อเสนอแนะจากการวิจัย 
1. ผู้ประกอบการควรใช้เป็นแนวทางการศึกษาเรื่องการน าสินค้าเข้าวางขายใน 7-Eleven ที่

ส่งผลต่อก าลังการผลิต ยอดขายและผลก าไร 
2. ผู้ประกอบการควรน าผลการวิจัยในครั้งนี้ไปพิจารณาประกอบการตัดสินใจในการพัฒนา

กระบวนการผลิตสินค้าและการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ 
3. ผู้ประกอบการควรน าผลการวิจัยในครั้งนี้ไปพัฒนา ต่อยอดในการเพ่ิมมูลค่าให้กับสินค้าที่

มีผลต่อก าลังการผลิตและผลก าไร 
ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 
1. ควรท าการวิจัยอย่างต่อเนื่อง เพ่ือน าผลที่ได้มาปรับปรุงและพัฒนาในกระบวนการผลิตที่

จะส่งผลต่อความส าเร็จในการน าสินค้าเข้า 7-Eleven และท าให้ทราบถึงกระบวนการและวิธีการน า
สินค้าเข้า 7-Eleven ส่งผลต่อก าลังการผลิตและการท าผลก าไร 

2. ควรศึกษาวิจัยกลุ่มเป้าหมายหลากหลายกลุ่มเพ่ิมเติมมากขึ้น เช่น กลุ่มวัยรุ่นยุคใหม่ทั้งใน
จังหวัดภูเก็ตและต่างจังหวัด 
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แนวทางความร่วมมือในการพัฒนานวัตกรรมด้านผลิตภัณฑ์อาหาร และบริการของ
ธุรกิจเบเกอรี่ ร้านเคนายคาเฟ่ (K9 Café) 

Cooperation Approach of Innovative Development of Food Products 
and Services of K9 Café Bakery Business 

 
จ ารัส  พูลเกื้อ1 ยุทธชัย  ฮารีบิน2 กมลรัตน์  สิทธิสังข์3 สมคิด  ท่าสมุทร4 

สุจิตร  สาขะจร5 อภิสิทธิ์  เตี้ยวสกุล6 

1คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภฏัภเูก็ต, s6480141103@pkru.ac.th 
2คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภฎัภเูก็ต,yuttachai.mas@gmail.com 
3คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภฏัภเูก็ต, s6480141101@pkru.ac.th 
4คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภฏัภเูก็ต, s6480141117@pkru.ac.th 
5คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภฏัภเูก็ต, s6480141118@pkru.ac.th 
6คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภฏัภเูก็ต, s6480141119@pkru.ac.th 

 

บทคัดย่อ  
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาแนวทางความร่วมมือในการพัฒนานวัตกรรมด้านผลิตภัณฑ์

และด้านบริการ วิเคราะห์ปัจจัยให้เกิดนวัตกรรม และความส าเร็จของความร่วมมือ ภายใต้กลยุทธ์
นวัตกรรมแบบเปิดของธุรกิจเบเกอรี่ร้าน K9 café จังหวัดภูเก็ต เก็บข้อมูลโดยใช้เครื่องมือแบบสัมภาษณ์
เชิงลึก ผู้ประกอบการ อาจารย์ที่เชี่ยวชาญในด้านต่าง ๆ จากมหาวิทยาลัยและเจ้าหน้าที่หน่วยงาน
ภาครัฐ จ านวน 8 ท่าน น ามาวิเคราะห์ข้อมูลประกอบกับข้อมูลด้านวิชาการ ผลการวิจัยพบว่า นวัตกรรม
ผลิตภัณฑ์ที่ดีต้องมีเรื่องราวความเป็นมาที่น่าสนใจ ใช้วัตถุดิบที่เป็นอัตลักษณ์ของท้องถิ่น หรือเป็น
กระแสสังคม มีรสชาติอร่อย สะอาด มีคุณภาพมาตรฐานของผลิตภัณฑ์อาหาร มีการสร้างแบรนด์
ผลิตภัณฑ์ต้องท าให้เกิดภาพของการจดจ า รวมทั้งบรรจุภัณฑ์ต้องดูดีสามารถยกระดับและปกป้อง
ผลิตภัณฑ์ได้ดี ด้านบริการต้องมีการแสวงหาช่องทางที่กลุ่มเป้าหมายนิยมใช้ จึงจะสามารถดึงดูดและ
สร้างความพึงพอใจให้ลูกค้าได้ จากการศึกษาครั้งนี้ปัจจัยที่ก่อให้เกิดความส าเร็จในการคิดนวัตกรรมคือ 
ความพร้อมของผู้ประกอบการ องค์ความรู้จากมหาวิทยาลัย และบทบาทหน่วยงานภาครัฐที่ให้การ
สนับสนุนและแนวทางความร่วมมือที่เหมาะสมคือการท าโครงการความร่วมมือระหว่างผู้ประกอบการ
และมหาวิทยาลัย ในการด าเนินงานตั้งการคิดนวัตกรรม การทดสอบ การวิเคราะห์คุณค่าทางอาหาร 
การตลาด ตลอดถึงการจ าหน่ายผลิตภัณฑ์รวมถึงการเข้าถึงแหล่งเงินทุน ผลการศึกษาครั้งนี้
ผู้ประกอบการสามารถน าไปใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการได้ รวมทั้งมีเครือข่ายที่
ช่วยสนับสนุนให้นวัตกรรมด้านผลิตภัณฑ์ และบริการเกิดขึ้นได้จริง 
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mailto:s6480141101@pkru.ac.th
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ค าส าคัญ: นวัตกรรมผลิตภัณฑ์และบริการ นวัตกรรมแบบเปิด ความร่วมมือ K9 café 
 
Abstract  

This research aims to study the collaborative approach in product and service 
innovation development, analysis of factors that lead to innovation and the success of 
cooperation under the open innovation strategy of K9 café bakery business in Phuket 
province. Data were collected using in-depth interview tools by 8 experts from 
entrepreneur, teachers specializing in various fields from universities and government 
officials used to analyze the data along with academic data. The results showed that a 
good product innovation must have an interesting history, use ingredients that are unique 
to the local area or in a social trend. The bakery product most delicious, clean and there is 
a standard quality of food products. Product branding must create an image of recognition 
that including the packaging must be look good, the packaging can enhance and protect 
the product well. In the service aspect, there must be a search for channels that are 
popularly used by the target group. Therefore, it can attract and satisfy customers. From 
this study, the factors that contribute to the success of innovation thinking are readiness of 
operators University knowledge and the role of government officials to provide support an 
appropriate cooperation approach is to do cooperation projects between entrepreneurs 
and universities. In its operations, innovation thinking, testing, nutrition analysis, marketing, 
and product distribution, as well as access to funding, are set up. The results of this study 
can be used by entrepreneurs as a guideline for product and service development as well 
as having a network to support product innovation and services can actually happen. 
 
Keywords: product and service innovation, open innovation, collaboration, K9 café 
 
ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 

ในยุคโลกาภิวัตน์ดิจิทัล (Digital Globalization) เป็นค านิยามของโลกยุคปัจจุบันที่มีเทคโนโลยี
พัฒนาแบบก้าวกระโดด มีปริมาณการไหลเวียนของข้อมูลและธุรกรรมทางอินเทอร์เน็ตระหว่างประเทศ
เพ่ิมข้ึน ในแต่ละวันข้อมูลถูกแลกเปลี่ยนสื่อสารผ่านโลกออนไลน์ ส่งผลต่อการเติบโตของเศรษฐกิจและ
ธุรกิจของประเทศต่าง ๆ ไปทั่วโลก การพัฒนาของเทคโนโลยีเปลี่ยนไปอย่างก้าวกระโดด สร้างโอกาส
ให้แก่ผู้ประกอบการสามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้ทั้งการวิเคราะห์ลักษณะกลุ่มลูกค้า การออกแบบสินค้า
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และบริการให้ตรงตามความต้องการ หรือแสวงหาตลาดใหม่ ๆ ธุรกิจที่สามารถจับแนวโน้ม Digital 
Globalization ได้ดีมักจะมีรูปแบบของโมเดลทางธุรกิจที่เรียกว่า Platform ซึ่งจะเห็นได้จากการเติบโต
ของบริษัทที่เปลี่ยนรูปแบบอุตสาหกรรมและสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจอย่างมหาศาล (ธนพล ศรีธัญพงศ์, 
2560) ท าให้ผู้ประกอบการสามารถเข้าถึงกลุ่มลูกค้าได้มากขึ้น ซื้อขายสินค้าได้รวดเร็ว มีระบบบันทึก
ประวัติการซื้อขาย ซึ่งมีประโยชน์ต่อการวางแผนทางการตลาด และท าให้การวางกลยุทธ์มีประสิทธิภาพ
มากขึ้น (Yarinda, 2563) จากการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วทางเทคโนโลยีและด้านอ่ืน ๆ ซึ่งมีความผันผวน 
ไม่แน่นอน ซับซ้อน และเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา (หรือที่เรียกว่า VUCA World) ท าให้ธุรกิจต่าง ๆ 
ต้องมีการปรับตัว บริหารการเปลี่ยนแปลงเพ่ือให้ธุรกิจสามารถด าเนินการต่อไปได้ (เกียรติพงษ์ อุดมธ
นะธีระ, 2561) ซึ่งธุรกิจด้านอาหารก็เป็นหนึ่งในธุรกิจที่ต้องปรับตัว ให้สามารถบริการและสร้าง
ผลิตภัณฑ์ท่ีแปลกใหม่ มีความน่าสนใจ รวมถึงมีคุณภาพ เพ่ือส่งมอบคุณค่าให้ผู้บริโภค เพ่ือให้เกิดความ
ประทับใจในสินค้าและบริการ ท าให้เกิดการซื้อสินค้าซ้ า จะท าให้ธุรกิจยังสามารถด าเนินต่อไปได้ใน
สภาวะการเปลี่ยนแปลง 

ธุรกิจขายเบเกอรี่ เคนายคาเฟ่ (K9 Café) ในนาม GSK Phuket Service มีสินค้าหลักคือ ขนม
เค้ก ขนมคุกกี้ (คุกกี้ธัญพืช อัลมอนด์บาร์ และขนมเค้กคีโตซึ่งจะขายโดยลูกค้าต้องมีการสั่งซื้อก่อนจึงจะ
ผลิต (Pre- Order) เน้นกลุ่มคนรักสุขภาพผลิตสินค้าจากวัตถุดิบที่มีคุณภาพ เช่น มีไขมันต่ า แคลอรี่ต่ า 
และสินค้ารองคือ กาแฟสด สลัดผัก แซนวิชและ ขนมปังปิ้ง และมีแนวคิดจะเพ่ิมสินค้าอ่ืนๆ เพ่ือ
ตอบสนองความต้องการกลุ่มลูกค้าที่รักษาสุขภาพ ควบคุมน้ าหนัก และเน้นการสร้างความแตกต่างจาก
คู่แข่ง และคาดว่าเมื่อสินค้าเป็นที่ยอมรับจะเกิดการจดจ าแบรนด์ และมีลูกค้าใหม่ ๆเพ่ิมข้ึน ปัจจุบัน
ช่องทางการขายของร้าน โดยขายจากหน้าร้าน และขายผ่านพันธมิตรที่เป็น Food Delivery ได้แก่ 
Food Panda, Grab เว็บไซต์ของธนาคารไทยพานิชย์ (SCB) ที่สนับสนุนช่องทางการขายของร้านให้แก่
ลูกค้า SCB เว็บไซต์ที่สืบค้นได้จาก Google ระบบ Line@ และ Facebook Fanpage 

ในช่วงปี 2562-2563 มีโรคระบาดโควิด19 มีการล็อคดาวน์ และปิดสนามบิน ร้านมียอดขาย
ลดลงท าให้ร้านต้องปรับตัวเพ่ือความอยู่รอด แต่มีนโยบายไม่เลิกจ้างพนักงาน ท าให้ร้านประสบปัญหา
ต้นทุนสูง และมีปัญหาสินค้าเสียหายระหว่างการขนส่ง ไม่มีพนักงานจัดท าสื่อให้ดึงดูด รายรับที่
น้อยลงเป็นปัญหาส าคัญที่ต้องแก้ไข เนื่องด้วยปัจจุบันรัฐบาลมีนโยบาย Thailand 4.0 ที่ต้องการ
ขับเคลื่อนประเทศด้วยนวัตกรรม และมีงบประมาณสนับสนุนมหาวิทยาในการท าวิจัยร่วมในการสร้าง
นวัตกรรมของผู้ประกอบการ ประกอบกับร่างแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 13 (พ.ศ 
2566 - 2570) เป้าหมาย ให้มีการพัฒนาประเทศสู่ “เศรษฐกิจสร้างคุณค่า สังคมเดินหน้าอย่าง
ยั่งยืน” โดยใช้องค์ความรู้ ความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม เป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อนพัฒนา
ประเทศในทุกมิติ (ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ , 2564) ในแผนด้านการ
พัฒนาอุตสาหกรรมแปรรูปอาหารระยะที่ 1 รัฐบาลส่งเสริมให้ไทยเป็นศูนย์กลางการผลิตอาหาร
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อนาคต ในระดับอาเซียนและระดับโลก ควบคู่ไปกับการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก มุ่งยกระดับกลุ่ม
ผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชน ธุรกิจขนาดกลาง และขนาดย่อม (SME) โดยเป้าหมายส่งเสริม
ผู้ประกอบการในกลุ่มผลิตภัณฑ์อาหารพร้อมรับประทาน เช่น อาหารสุขภาพที่ผลิตจากวัตถุดิบ
อินทรีย์ (มติคณะรัฐมนตรี, 2563) อาหารและเครื่องดื่มฟังก์ชัน (อาหารและเครื่องดื่มเฉพาะทางที่มี
ส่วนประกอบที่มีคุณสมบัติที่ท าหน้าที่มากกว่าให้สารอาหารทั่วไป เช่น เสริมระบบภูมิคุ้มกัน ชะลอ
ความเสื่อมของเซลล์ ลดความเสี่ยงโรคหลอดเลือดอุดตัน เป็นต้น) อาหารกลุ่มปราศจากสารปรุงแต่ง
สารกันบูด น้ าตาล น้ ามันปาล์ม ไม่แต่งสี และมีไขมันต่ า อาหารผลิตภัณฑ์ซูเปอร์ฟู้ด อาหารทาง
การแพทย์ อาหารโปรตีนทางเล ือก อาหารเกษตรอินทรีย์ อาหารที่ ได้รับการปรับแต่งโดย
กระบวนการผลิตแบบใหม่ ตลอดจนบรรจุภัณฑ์อาหารที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (พิมพ์นภาณัท 
ศรีดอนไผ,่ 2563) 

ดังนั้น ผู้ประกอบการธุรกิจเบเกอรี่ จึงมีแนวคิดที่จะพัฒนานวัตกรรมด้านผลิตภัณฑ์อาหารที่
แปลกใหม่ ส่วนประกอบที่มีคุณภาพ ตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคที่รักสุขภาพ และพัฒนา
นวัตกรรมการบริการ โดยการกระจายและขายสินค้า ผ่านแอพพลิเคชั่นหรือ Platform ต่าง ๆ เพ่ือ
เข้าถึงกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย มีการส่งเสริมการขายและบริการที่มีความทันสมัย ลูกค้าสามารถเข้าถึงได้
ง่าย สะดวก หรือธุรกิจสามารถสร้างช่องทางการจ าหน่ายมีเทคโนโลยีของตนเอง  เพ่ือพยายามลด
ตัวกลางในการขายสินค้าและบริการ สามารถเพ่ิมก าไร และส่งมอบคุณค่าของผลิตภัณฑ์ เพ่ือสร้าง
ความพึงพอใจ ประทับใจให้ลูกค้า และกลับมาซื้อสินค้าซ้ าอีกครั้ง 

คณะผู้ท าวิจัยจึงได้ใช้กลยุทธ์นวัตกรรมแบบเปิดในการศึกษาแนวทางความร่วมมือในการ
พัฒนานวัตกรรมด้านผลิตภัณฑ์และด้านบริการ วิเคราะห์ปัจจัยให้เกิดนวัตกรรม และความส าเร็จของ
ความร่วมมือในการพัฒนานวัตกรรมผลิตภัณฑ์และบริการของธุรกิจเบเกอรี่ร้าน K9 café จังหวัด
ภูเก็ต เพ่ือน าข้อมูลที่ได้จากการวิเคราะห์เสนอให้ผู้ประกอบการธุรกิจเบเกอรี่น าไปพิจารณาใช้ใน
ธุรกิจเบเกอรี่ต่อไป 

 
วัตถุประสงค์การวิจัย 

1. เพ่ือศึกษารูปแนวทางความร่วมมือของทีมในการพัฒนานวัตกรรมผลิตภัณฑ์อาหาร และ
ด้านบริการภายใต้กลยุทธ์นวัตกรรมแบบเปิด ที่ประกอบไปด้วยองค์ประกอบ สนับสนุนจากภายใน
และภายนอก ระหว่างผู้ประกอบการเบเกอรี่ มหาวิทยาลัย และหน่วยงานภาครัฐ 

2. เพ่ือวิเคราะห์ปัจจัยในการพัฒนาให้เกิดนวัตกรรมผลิตภัณฑ์เบเกอรี่ที่มีคุณภาพ และ
นวัตกรรมด้านบริการภายใต้กลยุทธ์นวัตกรรมแบบเปิด ที่ผู้ประกอบการสามารถน าไปประยุกต์ใช้เป็น
แนวทางในกิจการได้ 
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3. เพ่ือศึกษาผลลัพธ์ความส าเร็จของความร่วมมือในการสร้างผลงานนวัตกรรมสินค้าภายใต้
กลยุทธ์นวัตกรรมแบบเปิด ของผู้ประกอบการ มหาวิทยาลัย และหน่วยงานภาครัฐ 

 
แนวคิด ทฤษฎี งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง และกรอบแนวคิดในการวิจัย 

นวัตกรรมแบบเปิด (Open Innovation)  
แนวคิด “นวัตกรรมแบบเปิด” เป็นกระบวนทัศน์ใหม่ที่ให้องค์กรเปิดรับและแลกเปลี่ยนองค์

ความรู้ แนวคิดและประสบการณ์จากภายนอกองค์กร หรืออาศัยความร่วมมือเชิงพันธมิตรกับองค์กร
ที่มีความพร้อมและความเชี่ยวชาญในกลุ่มอุตสาหกรรมมาปรับใช้ในองค์กรเพ่ือปรับปรุงนวัตกรรม 
สร้างมูลค่าเพ่ิม สร้างผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ เพ่ิมขึ้น และมีคุณภาพดีขึ้น ท าให้ธุรกิจมีความสามารถในการ
แข่งขัน แนวคิดหลักของนวัตกรรม คือ ไม่มีองค์กรไหนที่สามารถท าทุกอย่างได้โดยล าพัง องค์กรจะ
อยู่รอดได้ต้องมีความร่วมมือ แลกเปลี่ยน และยกระดับความสามารถกับองค์กรอ่ืน นวัตกรรมแบบ
เปิดขับเคลื่อนธุรกิจหรือเศรษฐกิจ และช่วยยกระดับความเป็นอยู่ของผู้คน (เฮนรี่ เชสโบร์ว, 2560) 
โมเดลการสร้างนวัตกรรมแบบเกลียว 3 สาย (triple helix model หรือ H3 model) เป็นรูปแบบ
หนึ่งของการสร้างนวัตกรรมแบบเปิด ที่ประกอบด้วยองค์กร 3 ประเภท ได้แก่ 1) มหาวิทยาลัย/ 
สถาบันการศึกษา/สถาบันวิจัยของรัฐ ท าหน้าที่ในการสร้างองค์ความรู้ 2) เอกชน/ผู้ประกอบการ/
ผู้ผลิต เป็นผู้ใช้องค์ความรู้ 3) รัฐ เป็นผู้อ านวยความสะดวก ( facilitator) และก ากับดูแล โดยอาศัย
หลักการที่ว่า การสร้างนวัตกรรมต้องอยู่บนพ้ืนฐานของ การประยุกต์ใช้ การใช้ความรู้หลากหลาย 
สาขาวิชา การผสมผสาน ความแตกต่าง มีความหลากหลายขององค์กรยึดโยงกัน และรับผิดชอบ ต่อ
สังคม รวมทั้งต้องควบคุมคุณภาพ (สุชาต อุดมโสภกิจ, 2016) 

แนวทางความร่วมมือของทีมในการพัฒนานวัตกรรม 
การสร้างแนวทางความร่วมมือมีบทบาทส าคัญในการบริหารงานเพ่ือให้เกิดความส าเร็จของ

ทีมบรรลุเป้าหมายร่วมกัน ซึ่งมีองค์ประกอบที่ส าคัญในการท างานเป็นทีม คือ 1) บริบทต่าง ๆ ของ
ทรัพยากร ผู้น าเชิงกลยุทธ์ และระบบการให้รางวัล 2) องค์ประกอบและคุณสมบัติ เช่น ขนาดของทีม 
ทีเ่หมาะสม ความยืดหยุ่นทางกายภาพ และความหลากหลายด้านความรู้ 3) การออกแบบงานที่ต้องมี
การบูรณาการ ความสามารถ การสร้างอิสระทางความคิด และความท้าทายใหม่ ๆ 4) กระบวนการที่
ต้องบรรลุวิสัยทัศน์ร่วม และความสามารถในการจัดการความขัดแย้งภายในที และมีปัจจัย
ความส าเร็จของทีมในระดับสากล คือการแลกเปลี่ยนนวัตกรรม การค้นพบความรู้ใหม่ การจัดการ
ความต่างของวัฒนธรรม และการรักษาความต่อเนื่อง (ยุทธชัย ฮารีบิน, 2560) 

ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องนวัตกรรม 
จากการรวมรวบหลักทฤษฎีนวัตกรรมของ (ศิวะนันท์ ศิวพิทักษ, 2563) ได้กล่าวว่า กระแสการ

สร้างนวัตกรรมให้เกิดขึ้นในองค์กร ธุรกิจยังได้รับความนิยมอย่างแพร่หลาย องค์กรธุรกิจจ าเป็นต้อง
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ปรับตัวให้ทันต่อสภาพการแข่งขัน ที่รุนแรง ส่งผลท าให้การด าเนินการต่าง ๆ ภายในองค์กรธุรกิจต้อง
ปรับตัวตามไปด้วย ดังนั้นการที่ องค์กรธุรกิจจะสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันได้อย่างยั่งยืนนั้น
จ าเป็นต้องมีความรู้ความเข้าใจ ทฤษฎีกระบวนการสร้างสรรค์นวัตกรรมเชิงคุณค่าที่มีความซับซ้อน
ประกอบด้วย ทฤษฎีว่าด้วยระบบ (Amabile, 1998 อ้างถึงใน ศิวะนันท์ ศิวพิทักษ์, 2563) ได้กล่าวว่า 
กระบวนการสร้างสรรค์ นวัตกรรมขององค์กรเกิดขึ้นในระดับของระบบงาน หมายถึง กลุ่มคนขนาดใหญ่
ท างานร่วมกัน ในหน่วยงานหรือแผนกต่าง ๆ ได้ศึกษาเพ่ือหาหนทางในการแก้ไขปัญหาด้านต่าง ๆโดย
น าเอาความคิดใหม่ ๆ มาใช้และพากเพียรจนงานส าเร็จลุล่วงไปได้ ทฤษฎีว่าด้วยสถาบัน (ศิวะนันท์ อ้าง
ถึง Spraggon and Bodolica, 2008) อธิบายว่า ทฤษฎีว่าด้วยสถาบันให้ความส าคัญต่อการศึกษา
บทบาทของอิทธิพลทางสังคมและแรงกดดัน เพ่ือให้เกิดความเห็นพ้องต้องกัน ของคนในสังคมที่จะ
ปรับเปลี่ยนการปฏิบัติงานขององค์กร ทฤษฎีว่าด้วยทรัพยากรเป็นฐาน (โดยแนวคิด ของทฤษฎีนี้จะ
วิเคราะห์บทบาทของทรัพยากรและศักยภาพด้านต่าง ๆ ขององค์กร ซึ่ งช่วยให้องค์กร สามารถสร้าง
ผลตอบแทนอันมหาศาล และสร้างข้อได้เปรียบที่สามารถแข่งขันได้อย่างยั่งยืน ส าหรับทรัพยากรนั้น 
นักวิจัยมองว่าเป็นจุดแข็ง ทรัพย์สิน หรือผลประโยชน์ต่าง ๆ ขององค์กรซึ่งมีตัวตนหรือจับต้องได้ เช่น 
เครื่องมือ เฉพาะด้าน โครงสร้างภายในองค์กร ทรัพย์สินทางการเงิน เทคโนโลยีเป็นต้น หรือทรัพยากรที่
จับต้อง ไม่ได้ เช่น ความคิดสร้างสรรค์ของพนักงาน ต้นทุนของมนุษย์ความรู้เฉพาะด้าน ทักษะ การ
บริหารจัดการ ไมตรีจิต การปฏิบัติงานประจ าวัน เครื่องหมายการค้า ยี่ห้อ เป็นต้น ส่วนศักยภาพ คือ 
ศักยภาพโดยรวมขององค์กร ในการปฏิบัติงานเฉพาะด้าน (Bryan, 2009 อ้างถึงใน ศิวะนันท์ ศิวพิทักษ, 
2563) และทฤษฎีว่าด้วยต้นทุนทางสังคม/เครือข่าย (เป็นการให้ความส าคัญต่อการพัฒนาเครือข่าย
ความสัมพันธ์ของพนักงานซึ่งสร้างพ้ืนฐานของความไว้วางใจ ความซื่อสัตย์และการปฏิบัติงานของกลุ่ม) 

 
กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 
  
  
 
 
 
 

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดของการวิจัย 
 
 

ปัจจัยสนับสนุน 
1. กลยุทธ์ของผู้ประกอบการ 
2. บทบาทของมหาวิทยาลัย 
3. บทบาทหน่วยงานภาครัฐ 

รูปแบบความร่วมมือท างาน 
1. บริบท 
2. องค์ประกอบและคุณสมบัติ 
3. การออกแบบงาน 
4. กระบวนการ 

ผลงานที่เกิดจากความร่วมมือ 
1. มุมมองของผู้ประกอบการ 
2. มุมมองของมหาวิทยาลัย 
3. มุมมองของหน่วยงานภาครัฐ 
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วิธีการวิจัย 
การศึกษาครั้งนี้ต้องการค้นหารูปแบบแนวทางความร่วมมือของทีมงานในการคิดนวัตกรรม

ผลิตเบเกอรี่ และนวัตกรรมด้านบริการ วิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลให้เกิดนวัตกรรม ที่ผู้ประกอบการสามารถ
น าไปประยุกต์ใช้กับธุรกิจ โดยผู้ประกอบการท าขนมเบเกอรี่ องค์ความรู้ของอาจารย์ที่มีความเชี่ยวชาญ
ในแต่ละสาขาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต และนักวิชาการ ที่มีความรู้ด้านการขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์ 
เบเกอรี่จากหน่วยงานภาครัฐ โดยมีการค้นแหล่งข้อมูลดังนี้ 

1. การสัมภาษณ์เชิงลึกผู้ประกอบการ (In-Depth Interview) ซึ่งอยู่ในกลุ่มผู้วิจัย จ านวน 
1 ท่าน อาจารย์ผู้เชี่ยวชาญด้านการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ ด้านผลิตภัณฑ์ (ขนม) ด้านการตลาด ด้าน
นวัตกรรมและการออกแบบ จากมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต จ านวน 4 ท่าน สัมภาษณ์เจ้าหน้าที่จาก
ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต ในการขอขึ้นทะเบียนอาหาร จ านวน 1 ท่าน เจ้าหน้าจากส านักงาน
อุตสาหกรรมจังหวัดภูเก็ต การขึ้นผลิตภัณฑ์ชุมชน จ านวน 1 ท่าน และเจ้าหน้าที่จาก ส านักงานพัฒนา
ชุมชนอ าเภอเมืองภูเก็ต เรื่องการขอขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์ชุมชนจ านวน 1 ท่าน 

2. น าผลจากการสัมภาษณ์มาวิเคราะห์เชิงเนื้อหา (Content Analysis) แล้วน าไปวิเคราะห์
องค์ประกอบ (Factor Analysis) และปรึกษาอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญด้านการสร้างความร่วมมือการสร้าง
นวัตกรรมแบบเปิด (อาจารย์ที่ปรึกษางานวิจัย) เพื่อให้ได้รูปแบบนวัตกรรมด้านผลิตภัณฑ์เบเกอรี่ และ
นวัตกรรมการบริการภายใต้การด าเนินงานดังกล่าว 

การเก็บรวบรวมข้อมูล 
การวิจัยครั้งนี้ คณะผู้วิจัยใช้วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นระยะเวลา 1 เดือน (กันยายน พ.ศ. 

2564) โดยวิธีการเก็บข้อมูลมี 2 ประเภท ได้แก่ 
1. ข้อมูลทุติยภูมิ เป็นการรวบรวมข้อมูลจากเอกสารต่าง ๆ และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง โดย

รวบรวมจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และอินเทอร์เน็ต เพ่ือใช้ประกอบการก าหนดกรอบแนวคิด และ
ประกอบการวิเคราะห์ข้อมูล ในการวิจัยครั้งนี้ 

2. ข้อมูลปฐมภูมิ เป็นข้อมูลเชิงส ารวจ โดยรวบรวมข้อมูลจากการสัมภาษณ์ผ่านระบบ 
Google Meet และโทรศัพท ์วิธีการด าเนินการ มีดังนี้ 

2.1 วิเคราะห์ปัญหาและความต้องการของผู้ประกอบการธุรกิจเบเกอรี่ 
2.2 ก าหนดคุณสมบัติผู้ให้ความร่วมมือในการให้ข้อมูล โดยพิจารณาจากปัญหาและความ

ต้องการของผู้ประกอบการเป็นหลักว่าต้องการข้อมูล และความช่วยเหลือหรือสนับสนุนในด้านใดบ้าง 
2.3 ประสานอาจารย์และนักวิชาการ เพ่ือนัดหมายเวลาในการสัมภาษณ์  
2.4 สัมภาษณ์ตามวัน และเวลาที่ก าหนด ผ่านช่องทาง Google Meet และโทรศัพท์ 
2.5 เก็บรวบรวมข้อมูล 
2.6 วิเคราะห์และสรุปผล 
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การวิเคราะห์ข้อมูล 
น าข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์แบบเชิงลึก ซึ่งเป็นค าตอบแบบปลายเปิด มาวิเคราะห์ตอบ

โจทย์วัตถุประสงค์ของการวิจัย โดยใช้หลักทฤษฎี แนวคิดของนักวิชาการ และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 
ผลการวิจัย 

จากการสัมภาษณ์ผู้ประกอบการ อาจารย์จากมหาวิทยาลัย และเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานภาครัฐ 
สามารถท าให้เกิดรูปแบบการด าเนินการ ดังนี้ 

การร่วมสร้างภายใต้นวัตกรรมแบบเปิด  
1. จากการสัมภาษณ์ผู้ประกอบการ 

ผลิตภัณฑ์ปัจจุบันของร้านเบเกอรี่ K9 café คือ ขนมเค้ก คุกกี้ธัญพืช คุกก้ีอัลมอนด์บาร์ 
และมีแนวคิดจะปรับเมนูทั้งสองอย่างให้เป็นเมนูธัญพืชส าหรับผู้บริโภคอาหารแบบคีโต และสูตรขนม
สุขภาพอ่ืน ๆ กลยุทธ์ด้านนวัตกรรมของผู้ประกอบการคือการร่วมพัฒนานวัตกรรมกับมหาวิทยาลัย และ
หน่วยงานภาครัฐ การผลิตสินค้าเบเกอรี่ที่มีความแปลกใหม่ น่าสนใจ มีคุณภาพ ที่สามารถส่งมอบคุณค่า
ให้ลูกค้ากลุ่มคนรักสุขภาพ เด็ก และผู้ชายออกก าลังกาย และยกระดับคุณภาพผลิตภัณฑ์ให้ได้มาตรฐาน
ที่ได้รับการยอมรับที่สามารถส่งออกต่างจังหวัดได้ รวมทั้งนวัตกรรมบริการได้ ซึ่งผู้ประกอบการเองมี
ปัจจัยส าคัญที่เอ้ือให้เกิดนวัตกรรมคือ มีโครงสร้าง การบริหารงานไม่ซับซ้อน การมีโครงสร้างไม่ซับซ้อน
ท าให้ง่ายต่อการบริหารจัดการ เจ้าของธุรกิจสามารถสั่งการพนักงานได้โดยตรง รับรู้และแก้ไขปัญหาได้
ทันท่วงที รวมทั้งสามารถน าข้อเสนอแนะที่ได้รับจากลูกค้าน ามาปรับปรุงสินค้า และบริการได้อย่าง
รวดเร็ว มีการบริหารพนักงานอย่างคุ้มค่า โดยพนักงาน 1 คน สามารถท างานได้หลายหน้าที่ เปิดโอกาส
ให้พนักงานมีส่วนร่วมเสนอความคิดเห็น หรือเสนอแนวคิดในการพัฒนาสินค้า  ใหม่ ๆ เมื่อต้องการ
พัฒนาให้ได้ผลิตภัณฑ์ใหม่ ทุกคนในองค์กรจะมีส่วนร่วมเสนอความคิด ในการผลิตสูตรและบริการใหม่ ๆ 
มาทดลองท า ทดสอบตลาดโดยการท าโปรโมชั่น ฟังข้อเสนอแนะของลูกค้า น ามาปรับปรุง ทดสอบซ้ า 
เมื่อได้สูตรที่ลูกค้าชอบ ด าเนินการจัดท าแพ็คเกจเพ่ือจัดจ าหน่ายถาวร ถ้ายังไม่สามารถขายได้พิจารณา
แล้วไม่คุ้มทุนก็ยกเลิก รวมถึงวิธีการบริการ เพ่ือตอบสนองความต้องการลูกค้า มีการบริหารจัดการวัตุ
ดิบอย่างมีประสิทธิภาพให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยคิดเมนูใหม่ ๆ จากวัตดุดิบที่มีอยู่ในร้าน วัฒนธรรม
องค์กรที่พนักงานมีร่วมกันคือ การส่งมอบคุณค่าสินค้าที่มีคุณภาพ สะอาด สด ใหม่ ส่งให้ถึงมือของ
ลูกค้าได้อย่างมีคุณภาพ เพ่ือสร้างความพึงพอใจทั้งตัวสินค้าและการบริการ ช่องทางการบริการ และการ
รับฟังข้อเสนอแนะของลูกค้าผ่านหน้าร้าน เว็บไซต์ Line@ และ Facebook Fanpage, Food Panda, 
Grab ในการโปรโมทสินค้า รีวิวผลตอบรับจากลูกค้า เมื่อได้ข้อมูลค าติชมจากลูกค้า เป็นข้อมูลน าเข้ามา
สู่กระบวนการปรับปรุงพัฒนาสินค้า และบริการเพ่ือสร้างคุณค่าด้านผลิตภัณฑ์และบริการอย่างต่อเนื่อง 
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2. จากการสัมภาษณ์อาจารย์ 
อาจารย์คหกรรมซึ่งมีความเชี่ยวชาญด้าน ผลิตภัณฑ์ขนมเค้ก ได้ให้ค าแนะน าด้านการคิด

ผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ การน าสูตรที่มีอยู่แล้วมาดัดแปลง โดยเลือกส่วนประกอบหลัก (วัตถุดิบที่สนใจ) 
ทดลองท าจริง ทดสอบประสาทสัมผัส ตรวจคุณค่าทางโภชนาการ รวมทั้งเพ่ือยืดอายุการเก็บรักษาผลิต 
ภัณฑ์ให้นานไม่ควรใช้สารเคมีในการพ่นฉีดใส่อาหารโดยตรง แต่สามารถเลือกใส่วัตถุกันเสียที่กฎหมาย
อนุญาตให้ใส่ได้ตามปริมาณที่ก าหนด แต่หากไม่ต้องการเติมวัตถุกันเสีย ให้เลือกใช้วัตถุดิบที่มีคุณภาพก็
สามารถยืดระยะเวลาการเก็บได้ระดับหนึ่ง จากการสัมภาษณ์อาจารย์จากที่มีความเชี่ยวชาญด้าน
นวัตกรรมและการออกแบบ ได้ให้แนวคิดว่า การคิดนวัตกรรมด้านผลิตภัณฑ์ต้องเลือกใช้วัตถุดิบที่โดด
เด่นแสดงถึงความเป็นอัตลักษณ์ของท้องถิ่น หรือวัตถุดิบที่ก าลังเป็นกระแส จะท าให้ผลิตภัณฑ์มีความ
น่าสนใจมากขึ้น การตั้งชื่อควรมีเรื่องราวความเป็นมาของชื่อ อาจตั้งตามตัวบุคคล ตามภูมิศาสตร์ที่ตั้ง 
หรือตามวัตถุดิบ การออกแบบบรรจุภัณฑ์ควรออกแบบให้มีอัตลักษณ์ มีจุดหรือลักษณะที่ท าให้
ผลิตภัณฑ์น่าจดจ า (Gimmick) และควรสามารถปกป้องสินค้าได้ อาจารย์จากสถาบันวิจัยและพัฒนา 
แนะน าการออกแบบบรรจุภัณฑ์ควรเลือกใช้วัสดุที่ปลอดภัยกับอาหารและสามารถปกป้องสินค้าได้ และ
ควรออกแบบขนาดที่พอดีกับสินค้า รวมทั้งสินค้าควรมีขนาดที่เหมาะจะรับประทานในแต่ละครั้ง และ
ทางสถาบันวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์มีโครงการที่ช่วยเหลือผู้ประกอบการตั้งแต่ ช่วยคิดนวัตกรรม การ
ผลิต การทดสอบประสาทสัมผัส การหาคุณค่าทางโภชนการ การหาตลาด แหล่งเงินทุน รวมทั้งส่งเสริม
การขายโดยผู้ประกอบการไม่ต้องมีค่าใช้จ่าย ซึ่งหากผู้ประกอบการสนใจจะด าเนินการสามารถไปที่
สถาบันได้ (แต่การขอเข้าร่วมจะต้องยื่นประมาณเดือนกรกฎาคม) อาจารย์ที่มีความเชี่ยวชาญการตลาด
แนะน าให้หาช่องทางใหม่ ๆ ที่คนนิยมหลาย ๆ ช่องทาง เช่น การหาผู้ร่วมธุรกิจ การสร้าง Line-กลุ่ม 
เพ่ือส่งข้อมูลข่าวสาร และต้องแสดงตัวอยู่ตลอดให้ลูกค้ารับรู้ว่ากิจการของร้านยังด าเนินการอยู่ เมื่อได้
ช่องทางใหม่ต้องมีการทดสอบการตลาดก่อนลงทุนจริง รวมทั้งการท าสินค้าและบรรจุภัณฑ์ก็ต้องมีความ
น่าสนใจด้วย 

3. จากการสัมภาษณ์หน่วยงานภาครัฐ 
เจ้าหน้าที่จากส านักงานสาธารณสุขจังหวัดแนะน าว่ากรณีวางขายสินค้าหน้าร้านเพียงอย่าง

เดียวไม่ต้องขออนุญาตผลิตหรือเลขสารบบอาหาร (อย.) แต่หากจะน าส่งสินค้าไปวางขายร้านอ่ืนหรือส่ง
จ าหน่ายต่างจังหวัดต้องมีการขออนุญาตการผลิต ซึ่งสถานที่ผลิตต้องมีความสอดคล้องตามประกาศ
กระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 420 (พ.ศ.2563) และเมื่อได้รับอนุญาตด้านสถานที่ผลิตก็สามารถ
ด าเนินการยื่นขอขึ้นทะเบียนสารบบอาหาร (อย.) ได้ และในการขอขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์สุขภาพชุมชน 
(มผช.) เจ้าหน้าที่ส านักงานอุตสาหกรรมจังหวัดภูเก็ต กล่าวว่า หากต้องการขอขึ้นทะเบียน มผช. ขนม
เค้กและคุกกี้อยู่ในทะเบียนผลิตภัณฑ์ท่ีสามารถมายื่นขอได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย แต่ต้องเป็นผลิตภัณฑ์ที่มี
เลขสารบบอาหาร (อย.) แล้ว เจ้าหน้าทีจ่ากส านักงานพัฒนาชุมชนกล่าวว่า ผู้ประกอบการสามารถยื่นขอ
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จดทะเบียนผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP) ได้ ซึ่งการขึ้นทะเบียน OTOP ผู้ประกอบการจะได้รับสิทธิ
ประโยชน์หลายอย่าง เช่นการอบรมด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ การได้แสดงสินค้าในงานต่าง ๆ มีการช่วย
ส่งเสริมการขาย (Live สด) ซึ่งแต่ละปีก็จะมีโครงการหรือนโยบายที่ช่วยเหลือ ส่งเสริมผู้ประกอบการ 

 
สรุปผลการวิจัย 

จากข้อมูลที่ได้จาการสัมภาษณ์ ผู้ประกอบการ อาจารย์จากมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต และ
หน่วยงานภาครัฐในจังหวัดภูเก็ต ท าให้ได้แนวทางความร่วมมือของผู้ประกอบกับมหาวิทยาลัยและ
หน่วยงานภาครัฐในการสร้างพัฒนานวัตกรรมผลิตภัณฑ์อาหาร และด้านบริการภายใต้กลยุทธ์
นวัตกรรมแบบเปิดซึ่งแนวทางความร่วมมืออยู่ในรูปแบบที่ต้องท าโครงการร่วมกัน พบว่ามีปัจจัยที่เอ้ือ
ให้เกิดนวัตกรรม จากภายในองค์กรคือ โครงสร้างการบริหารงาน ความพร้อมของผู้ประกอบการ และ
ทีม จากภายนอกคือมหาวิทยาลัยสนับสนุนองค์ความรู้และร่วมพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการ ตั้งแต่การ
ร่วมคิดนวัตกรรม การทดสอบผลิตภัณฑ์ ทดสอบการตลาด รวมทั้งมีโอกาสเข้าถึงแหล่งเงินทุน และ
การส่งเสริมจากภาครัฐ จากการวิเคราะห์ข้อมูลผู้ประกอบการสามารถน าข้อมูล วิธีการ รวมทั้งได้
เครือข่ายทีส่ามารถน าไปด าเนินการคิดนวัตกรรมด้านผลิตภัณฑ์ และบริการในธุรกิจได้จริง ซึ่งผลลัพธ์
ที่เกิดจากความร่วมมือที่เกิดขึ้นได้ตามตารางที่ 1 

 
ตารางท่ี 1 การอธิบายผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจากความร่วมมือภายใต้กลยุทธ์นวัตกรรมแบบเปิด 

องค์การ 
ผลลัพธ์จากการท างานของทีมภายใต้กลยุทธ์นวัตกรรมแบบเปิด 

องค์ประกอบ รายละเอียด 

ผู้ประกอบการ 

นวัตกรรมผลิตภณัฑ ์ การสร้างมูลค่าเพิ่ม น าเสนอผลิตภัณฑ์ใหม่ และผลงานหรือสิทธิบัตร
ของผลิตภณัฑเ์บเกอรี ่

นวัตกรรม
กระบวนการ 

การลดต้นทุน รูปแบบจดัจ าหน่าย วิธีการใหม่ในการท างาน เพื่อ
ยกระดับคุณภาพของผลติภณัฑ์เบเกอรี ่

นวัตกรรมการตลาด ยกระดับคุณคา่และความน่าสนใจของผลิตภณัฑ์ เบเกอรี่ เพิ่มช่อง
ทางการขายต่างจังหวัด เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า 

มหาวิทยาลัย 

การจดสิทธิบัตร การท าสัญญาของการครอบครองงานวิจัยภายใต้เง่ือนไขข้อตกลง
ร่วมกับผู้ประกอบการ 

ผลงานทางวิชาการ ความสามารถดา้นการศึกษาจ านวนผลงานวิจัยท่ีได้น าไปใช้ในเชิง
พาณิชย์และการได้รับการตีพิมพ์ 

นักศึกษาฝึกงาน นักศึกษาเข้าร่วมฝึกงานกับบริษัทที่ตรงความต้องการของตลาด และ
ได้ออกแบบงานท่ีช่วยสนับสนุนการขายและการตลาด 

บริการวิชาการ การให้การสนับสนุนผู้ประกอบการอย่างเข้มแข็ง 
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ตารางท่ี 1 การอธิบายผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจากความร่วมมือภายใต้กลยุทธ์นวัตกรรมแบบเปิด (ต่อ) 

องค์การ 
ผลลัพธ์จากการท างานของทีมภายใต้กลยุทธ์นวัตกรรมแบบเปิด 

องค์ประกอบ รายละเอียด 

รัฐบาล 
ผลงานขององค์กร ได้ผลงานด้านการพัฒนาและยกระดับผู้ประกอบการ 
บริการวิชาการ การให้การสนับสนุนผู้ประกอบการอย่างเข้มแข็ง และยกระดับ

มาตรฐานผลติภณัฑ์ของผู้ประกอบการ 

 
อภิปรายผล 

จากการวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์ผู้ประกอบการธุรกิจเบเกอรี่ ร้าน K9 café 
อาจารย์จากมหาวิทยาลัยที่มีความเชี่ยวชาญในสาขาต่าง ๆ เจ้าหน้าที่จากหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง
กับการส่งเสริมยกระดับการผลิตสินค้าให้มีคุณภาพมาตรฐาน โดยอาจารย์ได้ให้ค าแนะน าแนวทางในการ
คิดพัฒนานวัตกรรมด้านผลิตภัณฑ์ และนวัตกรรมด้านบริการของธุรกิจเบเกอรี่ ซึ่งมีสินค้าหลักเป็น ขนม
เค้ก คุกกี้ธัญพืช คุกก้ีอัลมอนด์บาร์ และสินค้ารองคือเครื่องดื่ม จากข้อมูลด้านการคิดค้นนวัตกรรมด้าน
ผลิตภัณฑ์นั้นได้รับการแนะน าให้ผลิตสินค้าที่เจาะจงกลุ่มลูกค้าเฉพาะ (Niche Market) จากศึกษาของ 
(สุภาวดี ขุนทองจันทร์, 2553) พบว่า ประเภทธุรกิจที่เอ้ือต่อการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียงคือ ธุรกิจที่
มีศักยภาพในการพัฒนาต่อยอดได้จนไปถึงการส่งออก อยู่ในภาคการผลิต ตลาดมีลักษณะพิเศษ (Niche 
Market) ส าหรับธุรกิจเบเกอรี่นั้นได้เจาะจงกลุ่มลูกค้าเฉพาะ ได้แก่ กลุ่มคนรักสุขภาพ เด็ก และผู้ชาย
ออกก าลังกาย ในการจะพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ต้องศึกษาพฤติกรรมของลูกค้ากลุ่มเป้าหมายว่ามี
พฤติกรรมความชอบ พฤติกรรมการบริโภค โดยสินค้านั้นต้องตอบสนองความต้องการของกลุ่มลูกค้าได้ 
จึงจะสามารถสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าได้ (เอ้ืองฟ้า กายธัญลักษณ์, 2559) ศึกษาเรื่องปัจจัยที่มีผล
ต่อความพึงพอใจในการใช้บริการและการบริโภคเครื่องดื่มร้านสตาร์บัคส์ พบว่า เพศ อายุ และรายได้ มี
ความพึงพอใจไม่แตกต่าง แต่ระดับการศึกษา อาชีพที่แตกต่าง มีผลต่อความพึงพอใจและการใช้บริการ 
ดังนั้นในการวิเคราะห์พฤติกรรมหรือความชอบของลูกค้าจึงมีความส าคัญในการผลิตสินค้า ในด้านการ
พัฒนาสินค้านั้นต้องเลือกวัตถุดิบที่มีความเป็นอัตลักษณ์ ใช้วัตถุดิบที่โดดเด่นในท้องถิ่น หรือใช้สูตรที่มี
เครื่องหมายรับรอง หรือตัวบุคคล เช่น สูตรคุณยาย หรือเลือกใช้วัตถุดิบที่อยู่ในกระแสของสังคม เช่น ใบ
กระท่อม แต่ต้องวิเคราะห์แล้วว่าลูกค้ากลุ่มเป้าหมายมีความชอบ จึงจะสามารถสร้างความน่าสนใจและ
ดึงดูดลูกค้าได้ การดึงดูดความสนใจของลูกค้านั้นนอกจากตัวผลิตภัณฑ์ดี น่าสนใจ และมีคุณภาพแล้ว 
ด้านบรรจุภัณฑ์ก็มีความส าคัญ ต้องออกแบบให้น่าสนใจ มีกิมมิค (Gimmick) ท าให้ลูกค้าหันมาให้ความ
สนใจ จนน าไปสู่การจดจ าทั้งตัวสินค้า (เกรียงกานต์ กาญจนโภคิน, 2558) ซึ่งลูกค้าแต่ละกลุ่มก็มี
ความชอบที่แตกต่างกัน เช่น ผลิตภัณฑ์ส าหรับเด็กต้องออกแบบแนวน่ารักสดใส การใช้โทนสีต่าง ๆ ต้อง
เหมาะสม และในฉลากข้อมูลสินค้าตัวอักษรต้องไม่เยอะเกินไปอาจท าในลักษณะเป็น QR Code 
นอกจากนี้คุณภาพของผลิตภัณฑ์ก็มีความส าคัญ ควรเลือกใช้วัตถุดิบที่มีคุณภาพ และหากผลิตภัณฑ์
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ได้รับการรับรองคุณภาพจากหน่วยงานภาครัฐ เช่น มีเลขสารบบอาหาร (อย.) ผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.) 
จะท าให้ลูกค้ามีความเชื่อมั่นด้านความปลอดภัยมากขึ้น แต่จากวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์
เจ้าหน้าที่จากส านักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต กล่าวว่าในการขอเลข อย. ผู้ประกอบการต้องมีสถานที่
ผลิตที่ถูกต้องตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขก่อนจึงจะสามารถด าเนินการขอเลข อย.ได้ ซึ่งในปัจจุบัน
ผู้ประกอบการยังขาดเงินทุนที่จะสร้างสถานผลิตได้ตามเกณฑ์ที่ก าหนด จึงท าให้ผู้ประกอบการไม่
สามารถขอเลข อย.รวมทั้งการขอเลข มผช. (เนื่องจากในเกณฑ์ระบุไว้ว่าต้องเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีเลข อย. 
จึงจะสามารถด าเนินการได้) แต่อย่างไรก็ตามผู้ประกอบการสามารถที่จะแก้ไขปัญหาดังกล่าวนี้ได้ หากได้
เข้าร่วมโครงการกับสถาบันวิจัยและพัฒนาของมหาวิทยาลัย เนื่องจากมหาวิทยาลัยมีโครงการช่วยเหลือ
ผู้ประกอบการ ตั้งแต่เริ่มการคิดนวัตกรรม การทดสอบผลิตภัณฑ์ การทดสอบตลาด การสนับสนุนช่อง
ทางการขาย รวมทั้งการช่วยให้เข้าถึงแหล่งเงินทุน แต่การจะเข้าร่วมโครงการได้ผู้ประกอบการต้องมีการ
วางแผน และติดต่อประสานงานกับอาจารย์ผู้รับผิดชอบโครงการก่อน (เนื่องจากเป็นโครงการรายปี มี
กรอบระยะเวลาในการเข้าร่วม) การท าธุรกิจนอกจากผลิตภัณฑ์ ต้องดี และมีคุณภาพแล้ว ช่องทางการ
ขายก็มีความส าคัญเช่นกัน ในการขายผลิตภัณฑ์นั้นควรใช้ช่องทางบริการที่ลูกค้านิยมใช้ การใช้ช่องทาง
บริการของธุรกิจเบเกอรี่ในปัจจุบัน คือ Line@, Facebook Fanpage, Food Panda, Grab ซึ่งพบว่า
บางช่องทางการขายที่ด าเนินการอยู่นั้นมีค่าใช้จ่ายค่อนข้างสูง ซึ่งได้รับค าแนะให้หาแนวทางร่วมกับ
พันธมิตรเพ่ือลดต้นทุน หรือการประสานความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐ ในการจัดอาหารว่างส าหรับ
การประชุม การสร้างไลน์กลุ่มเพ่ือส่งข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ให้ลูกค้ารับรู้ว่าธุรกิจยังด าเนิน
กิจการอยู่ และเพ่ือสร้างโอกาสในการปรับปรุงควรมีช่องทางรับฟังข้อเสนอแนะของลูกค้าและน ามา
ปรับปรุงให้ตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้า ก็จะเป็นช่องทางที่สามารถสร้างโอกาสเพ่ิมยอดขายได้ 

คณะผู้วิจัยได้แนวทางในการพัฒนานวัตกรรมด้านผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ การสร้างแบรนด์ และ
ด้านบริการ รวมทั้งได้เครือข่ายที่ยินดีให้ความช่วยเหลือทางธุรกิจในอนาคต ซึ่งคาดว่าผู้ประกอบการ
สามารถน าไปปฏิบัติให้เกิดได้จริง โดยอาศัยแนวคิดด้านกลยุทธ์ผู้ประกอบการ องค์ความรู้ เทคโนโลยี
จากมหาวิทยาลัย และการสนับสนุนจากหน่วยงานภาครัฐ จะก่อให้เกิดผลลัพธ์ขึ้นได้จากความร่วมมือ
ภายใต้กลยุทธ์นวัตกรรมแบบเปิด ได้แก่ ผู้ประกอบการได้ผลิตภัณฑ์ใหม่ที่สามารถสร้างมูลค่าเพ่ิม มี
วิธีการท างานใหม่ที่สามารถลดต้นทุน มีโอกาสเข้าถึงแหล่งทุน มหาวิทยาลัยมีจ านวนผลงานวิจัยที่
ได้รับการตีพิมพ์ นักศึกษาสามารถเข้าร่วมฝึกงานกับบริษัทที่ตรงกับความต้องการของตลาด และท า
ให้ผู้ประกอบการมีความเข้มแข็ง ภาครัฐมีผลงานด้านการพัฒนาและยกระดับผู้ประกอบการ แต่
อย่างไรก็ตามก่อนเริ่มการด าเนินงาน ควรจัดท าข้อตกลงหรือสัญญาเป็นลายลักษณ์อักษรเรื่อง
ผลประโยชน์ที่ทุกฝ่ายต่างมีความพึงพอใจ (Win-Win) เพ่ือไม่เกิดความขัดขัดแย้งในภายหลัง 
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ข้อเสนอแนะ 
ข้อเสนอแนะจากการวิจัย 
1. ผู้ประกอบการ มหาวิทยาลัย และหน่วยงานภาครัฐควรหาช่องทางหรือเวทีในการประชุม

ประสานความร่วมมือในการพัฒนา ส่งเสริมให้ผู้ประกอบการได้มีการคิดนวัตกรรมด้านผลิตภัณฑ์และ
บริการ เพื่อเพ่ิมมูลค่าของผลิตภัณฑ์ 

2. มหาวิทยาควรมีการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับโครงการความร่วมมือ ช่องทางการ
ประสานงาน ให้ประกอบการรับทราบ เพ่ือให้ผู้ประกอบการสามารถรับรู้ข่าวสาร และเพ่ิมโอกาสของ
ผู้ประกอบการในการประสานความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยได้ 

3. หน่วยงานภาครัฐ เช่น ส านักงานพัฒนาชุมชน ควรมีการส ารวจ รวบ รวมข้อมูล
ผู้ประกอบการที่อยู่ในพื้นท่ีรับผิดชอบ และให้ผู้ประกอบการยื่นขอขึ้นทะเบียนผลิตชุมชน (OTOP) 

4. ผู้ประกอบการควรน าผลการวิจัยครั้งนี้ไปพัฒนาต่อยอด เช่น วางแผนงานเพ่ือสร้างโรง
ผลิตที่ได้มาตรฐาน และยื่นขอเลขสารบบอาหาร (อย.) หรือมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.) เป็นต้น 

5. ผู้ประกอบการควรวางแผนการเพ่ิมช่องทางการจ าหน่ายได้ เช่น การประสานกับ
หน่วยงานที่มีการจัดประชุม (อาหารว่าง) การสร้างพันธมิตร 

6. ผู้ประกอบการควรเตรียมความพร้อมและวางแผนการเข้าร่วมโครงการกับสถาบันวิจัย
และพัฒนาของมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต (เป็นโอกาสการสร้างนวัตกรรมให้เป็นรูปธรรมได้จริง 
รวมทั้งมีโอกาสเพิ่มยอดขาย และเข้าถึงแหล่งเงินทุนในอนาคต) 

ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 
1. ควรท าการวิจัยอย่างต่อเนื่อง เพ่ือน าผลที่ได้มาปรับปรุง และพัฒนาในกระบวนการผลิต

และจ าหน่ายขนมเพ่ือสุขภาพ จะส่งผลส าเร็จในการเพ่ิมยอดขาย และท าให้ทราบว่ากระบวนการที่ใช้
นวัตกรรมและค าแนะน าของผู้เชี่ยวชาญ รวมถึงทฤษฎีทางการตลาดมีการพัฒนาหรือเติบโตไปใน
ทิศทางระดับใด เกิดความส าเร็จต่อกิจการ มีลูกค้าที่รักสุขภาพเพ่ิมขึ้นหรือไม่ สร้างจุดเด่นและน าเท
รนด์ตลาดคนรักสุขภาพ เพ่ือเกิดข้อได้เปรียบทางการค้าในอนาคต 

2. ควรศึกษาวิจัยกับกลุ่มเป้าหมายหลากหลายกลุ่มเพ่ิมเติมมากขึ้น เช่น  เพ่ิมจ านวน
กลุ่มเป้าหมายที่เป็นคีโต (KETO) วีแกน (VEGAN) โลว์คาร์บ (Low carb) กลุ่มทานอาหารลดการปรุง
แต่ง (Lean and Clean) เพ่ิมผลิตภัณฑ์ขนมเพ่ือสุขภาพหลากหลายแบบแต่ยังคงคุณค่าทาง
สารอาหารสูง ลดการปรุงแต่งมากมีแคลอรี่ต่ า 

3. ควรมีการส ารวจความต้องการของกลุ่มเป้าหมายเพ่ิมเติมเพ่ือประโยชน์ในการคิด
นวัตกรรม 
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บทคัดย่อ 
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อแรงจูงใจในการเข้ารับการทดสอบ เป็น

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (CPA) ของนิสิตชั้นปีที่ 4 สาขาบัญชี คณะบัญชี มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ โดย
ก าหนดขอบเขตการศึกษา ไว้เฉพาะนิสิต ชั้นปีที่ 4 สาขาบัญชี คณะบัญชี มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ 
ประชากรที่ศึกษา คือ จ านวน 100 คน 

ผลการวิจัย พบว่า แรงจูงใจในการเข้ารับการทดสอบเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (CPA) ใน
ภาพรวมมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.32 อยู่ในระดับมากที่สุด ผลการเปรียบเทียบระดับแรงจูงใจในการเข้ารับการ
ทดสอบเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (CPA) ระหว่าง เพศ อายุ ระดับการศึกษา และประสบการณ์การ
ท างาน ที่ต่างกันมีผลการเปรียบเทียบระดับแรงจูงใจโดยรวมและรายด้านไม่แตกต่างกันที่ระดับนัยส าคัญ
ทางสถิติ .05 อายุต่างกันมีผลการเปรียบเทียบระดับความพึงพอใจในภาพรวมไม่แตกต่างกันที่ระดับ
นัยส าคัญทางสถิติ .05 เมื่อพิจารณารายด้านพบว่า ปัจจัยด้านการสนับสนุนและสิ่งจูงใจ (สถานศึกษา) 
และปัจจัยด้านการสนับสนุนและสิ่งจูงใจ (ครอบครัว) มีความแตกต่างกันที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติ .05 
ประสบการณ์การท างานต่างกันมีผลการเปรียบเทียบระดับความพึงพอใจในภาพรวมไม่แตกต่างกันที่
ระดับนัยส าคัญทางสถิติ .05 เมื่อพิจารณารายด้านพบว่า ปัจจัยด้านการสนับสนุนและสิ่ งจูงใจ 
(ครอบครัว) มีความแตกต่างกันที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติ .05 ระดับการศึกษา 
ต่างกันมีผลการเปรียบเทียบระดับความพึงพอใจในภาพรวม ไม่แตกต่างกันที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติ .05 
เมื่อพิจารณารายด้านพบว่า ปัจจัยด้านการสนับสนุนและสิ่งจูงใจ (ครอบครัว) ปัจจัยด้านการสนับสนุน
และสิ่งจูงใจ (ความต้องการของมนุษย์) และปัจจัยด้านความก้าวหน้าในวิชาชีพที่ไม่ใช้ใบอนุญาตการเป็น
ผู้สอบบัญชี มีความแตกต่างกันที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติ .05 
 
ค าส าคัญ: ปัจจัยที่ส่งผลต่อแรงจูงใจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (CPA) 
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Abstract 
Research on factors affecting students' motivation for the Certified Public 

Accountant (CPA) Examination the 4th year of accounting, Faculty of Accounting, 
Ratchaphruek University aims to study 4th year students in the accounting field, 
Faculty of Accounting, Rajapruk University. How motivated to take the Certified 
Public Accountant (CPA) test? and to compare the motivation for taking the Certified 
Public Accountant (CPA) test of the 4th year students in Accounting, Faculty of 
Accounting, Rajapruk University by gender, age, educational level and work 
experience by setting the scope of study Only for 4th year students in Accounting, 
Faculty of Accounting, Rajapruk University The study population was 100 people. 

The results showed that The overall motivation for taking the Certified Public 
Accountant (CPA) test was 4.32 at the highest level. Comparison of motivation levels 
for taking the Certified Public Accountant (CPA) test between gender, age, 
educational level and work experience The difference in motivation was not different 
at the 0.05 level of statistical significance. The difference in age had no difference in 
the overall satisfaction level at the statistical significance level. 0.05 When 
considering each aspect, it was found that Factors of support and incentives (school) 
and factors of support and incentives (family) were different at the statistical 
significance level of 0.05. Different work experiences had a comparison of overall 
satisfaction levels. There was no difference at the level of statistical significance of 
0.05. Factors of support and incentives (family) were different at the level of 
statistical significance of 0.05. Different educational levels resulted in the comparison 
of overall satisfaction levels. There was no difference at the level of statistical 
significance of 0.05. Support and Incentive Factors (Family), Support and Incentive 
Factors (Human Needs), and Professional Advancement Factors that do not use an 
auditor license. There was a difference at the level of statistical significance of 0.05. 
 
Keywords: factors affecting motivation, Certified Public Accountant (CPA) 
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ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา  
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (CPA) เป็นผู้ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนและได้รับใบอนุญาตเป็นผู้สอบ

บัญชีรับอนุญาต ต้องได้รับอนุมัติจาก สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ ให้มีอ านาจและหน้าที่
ในการตรวจสอบและรับรองความ ถูกต้องของงบการเงิน เปิดมาเป็นระยะเวลากว่า 50 ปีแล้ว แต่
ผู้สอบบัญชีที่ผ่านการทดสอบและขึ้นทะเบียนแล้วมีเพียง 13,886 ราย และยังคงสถานะอยู่เพียง 
9,985 ราย (สภาวิชาชีพบัญชี, 2563) ส าหรับจ านวนผู้ที่สามารถเข้ารับการ ทดสอบเป็นผู้สอบบัญชี
รับอนุญาตในประเทศไทยนั้นมีจ านวน 19,984 ราย ในขณะที่มีผู้ส าเร็จ การศึกษาจากหลักสูตรที่สภา
วิชาชีพรับรองปีละหลายพันคน นอกจากนี้ สภาวิชาชีพบัญชียังก าหนด ขั้นตอนอ่ืน ๆ ในการสมัครเข้า
รับการทดสอบเพ่ือขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ซึ่งประกอบไปด้วยการขึ้นทะเบียนเป็นผู้
ฝึกหัดงาน และเข้ารับปฏิบัติงานด้านการสอบบัญชีจนครบ 3,000 ชั่วโมง และต้องผ่านการทดสอบไม่
น้อยกว่าร้อยละ 60 เป็นจ านวน 6 วิชา ตามที่สภาวิชาชีพก าหนด เมื่อผ่านการทดสอบและท าการ
ขั้นตอนที่ได้กล่าวไปแล้วนั้นจะได้รับใบอนุญาตการเป็น ผู้สอบบัญชี  ซึ่งแสดงให้เห็นถึงการเป็นผู้ที่มี
ความรู้ความสามารถทางด้านวิชาชีพบัญชี ทั้งด้าน มาตรฐานการบัญชี  (TAS) มาตรฐานรายงานทาง
การเงิน (TFRS) มาตรฐานการสอบบัญชี (ฉบับปรับปรุง) กฎหมายที่เกี่ยวข้อง จรรยาบรรณ และ
มาตรฐานอ่ืน ๆ ที่ เกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นที่ทราบและยอมรับโดยทั่วกันว่า การเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
นั้น เป็นเส้นทางที่จะ น าไปสู่ความส าเร็จในอาชีพของผู้ที่ประกอบวิชาชีพบัญชี ซึ่งเป็นวิชาชีพที่มี
ความต้องการเพ่ิมสูงขึ้น  และมีอ านาจหน้าที่ที่ผู้ที่ไม่มีใบอนุญาตไม่สามารถกระท าได้ ซึ่งการเป็น
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตจะถือว่า เป็นใบเบิกเส้นทางสู่จุดสูงสุดในสายอาชีพดังกล่าว (สภาวิชาชีพบัญชี, 
2547) 

การที่วิชาชีพบัญชีมีความต้องการผู้สอบบัญชีเพ่ิมสูงขึ้น เนื่องจากมีธุรกิจรายใหม่เกิดขึ้นเป็น
จ านวนมากในปัจจุบัน ซึ่งท าให้งานตรวจสอบบัญชีไม่เพียงพอต่อการด าเนินธุรกิจหรือบริษัทที่จด
ทะเบียนในปัจจุบันจึงจ าเป็นต้องมีผู้สอบบัญชีมากขึ้น เพ่ือให้เพียงพอต่อการจดทะเบียนบริษัทที่
เกิดขึ้น ปัจจุบันนี้ผู้ปฏิบัติงานตรวจสอบไม่มีข้อจ ากัดในรายได้และการเซ็นงบ เนื่องด้วยสาเหตุจาก
ผู้สอบบัญชีที่มีสถานะปฏิบัติงานได้มีจ านวนน้อย และต้องท าภายในระยะเวลาที่มีจ ากัด บา งครั้ง
ผู้สอบมี ไม่เพียงพอต่อปริมาณงาน ท าให้สภาวิชาชีพจึงต้องการผู้ที่มีคุณสมบัติที่จะเข้ารับการทดสอบ
เป็นผู้สอบบัญชี CPA จ านวนมาก จึงท าให้สภาวิชาชีพบัญชี ณ ขณะนี้ประสบปัญหาการขาดแคลน
พนักงานตรวจสอบบัญชี ที่มีประสบการณ์ในการท างาน ประกอบกับสภาวิชาชีพบัญชีมีผู้ สอบบัญชีที่
มีสถานะ Active ต่อบริษัทที่จดทะเบียนในปัจจุบันเกินกว่า 200 บริษัทต่อผู้สอบบัญชี 1 คนซึ่งแสดง
ให้เห็นว่าจ านวนของผู้สอบบัญชีมีไม่พอต่อจ านวนธุรกิจในปัจจุบัน นอกจากนี้ สภาวิชาชีพบัญชียัง 
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ก าหนดให้ผู้ที่จะเป็นสมาชิกสภาวิชาชีพบัญชีจะต้อง เสียค่าสมาชิกปีละ 500 บาท และต้องจ่าย
ทุกปี และยังต้องจ่ายค่าสมัครสอบเป็นผู้ตรวจสอบบัญชี เพ่ือให้ได้ใบอนุญาตอีกวิชาละ 1,000 บาท 
6 วิชา รวม 6,000 บาทต่อครั้ง หากสมัครสอบครบทุกวิชา ซึ่งเมื่อสอบผ่านจนได้รับใบประกอบวิชาชีพ
แล้ว ก็ต้องจ่ายค่าสมาชิกอีกปีละ 2,000 บาททุกปี รวมทั้ง ต้องมีชั่วโมงการอบรมวิชาชีพบัญชี (CPD) เป็น
เวลา 40 ชั่วโมงต่อปีโดยแบ่งเป็นชั่วโมง CPD ที่เป็นทางการ 20 ชั่วโมงต่อปีซึ่งต้องมีเนื้อหาเกี่ยวกับการ
สอบบัญชีหรือการบัญชีและชั่วโมงที่ไม่เป็นทางการ 20 ชั่วโมงต่อปีและต้องยื่น CPD ในวันท าการวัน
สุดท้ายของปี ซึ่งท าให้การที่จะได้มาซึ่งใบอนุญาตการเป็นผู้สอบบัญชีเป็นเรื่องที่ไม่มีการเปลี่ยนแปลง 
(สภาวิชาชีพบัญชี, 2556) ในการทดสอบความรู้ของผู้ขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตย้อนหลัง 
3 ปีถึงปัจจุบันในแต่ละครั้งการทดสอบจะมีผู้สอบผ่านเพียงจ านวนที่เพ่ิมข้ึนเมื่อเทียบกับผู้เข้ารับการ
ทดสอบ ในปีก่อน ๆ สะท้อนให้เห็นปัญหาความขาดแคลนของผู้สอบบัญชี จากข้อสงสัยที่ยังคงเป็นค าถาม
อยู่นั้น ท าให้ผู้วิจัยสนใจที่จะศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อแรงจูงใจในการสอบเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (CPA) 
ของนิสิตชั้นปีที่ 4 สาขาบัญชี คณะบัญชี มหาวิทยาลัยราชพฤกษ ์
 
วัตถุประสงค์การวิจัย 

เพื่อศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อแรงจูงใจในการเข้ารับการทดสอบ  เป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 

(CPA) ของนิสิตชั้นปีที่ 4 สาขาบัญชี คณะบัญชี มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์  
 
สมมติฐานการวิจัย 

ปัจจัยส่วนบุคคลที่มีผลต่อแรงจูงใจในการเข้ารับการทดสอบเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 

(CPA) ของนิสิตชั้นปีที่ 4 สาขาบัญชี คณะบัญชี มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ มีความแตกต่างกัน  
 
กรอบแนวคิดในการวิจัย   

จากการทบทวนแนวคิดเกี่ยวกับปัจจัยที่มีผลต่อแรงจูงใจในการเข้ารับการทดสอบเป็นผู้สอบ
บัญชีรับอนุญาต (CPA) และการทบทวนผลการวิจัยที่เกี่ยวข้อง ผู้วิจัยจึงได้วางกรอบแนวคิดของการ
วิจัยครั้งนี้ ตามท่ีปรากฏในภาพที่ 1 ดังนี้ 
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ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 
วิธีการวิจัย 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย 
ประชากรที่ศึกษา 
ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้คือ นิสิต ชั้นปีที่ 4 สาขาบัญชี คณะการบัญชี มหาวิทยาลัย

ราชพฤกษ์ โดยมีประชากรจ านวนทั้งสิ้น 156 คน (http://www.rpu.ac.th, 2564) กลุ่มตัวอย่าง 
ผู้วิจัยใช้วิธีสุ่มตัวอย่างโดยใช้วิธีเฉพาะเจาะจง (Purposive Sampling Method) จ านวน 100 คน 

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
เครื่องมือที่ใช้ในการส ารวจแรงจูงใจในการเข้ารับการทดสอบเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 

(CPA) ของนิสิตชั้นปีที่ 4 สาขาบัญชี คณะบัญชี มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ เป็นแบบสอบถามที่ผู้วิจัย
สร้างข้ึนเอง แบ่งเป็น 3 ส่วน ดังนี้ 

ปัจจัยด้านการสนับสนุน 

 สถานศึกษา 

  ครอบครัว  

  ความต้องการของมนุษย ์
ปัจจัยด้านหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไข การเข้า

ทดสอบของสภาวิชาชีพบัญชี 

 การฝึกหัดงาน  

 การทดสอบความรู้ จ านวนวิชา ลักษณะ ข้อสอบ 
และเกณฑ์ขั้นต่ าในการผ่านการ ทดสอบ 

ปัจจัยด้านความก้าวหน้าในวิชาชีพท่ีไม่ใช้ 
ใบอนุญาตการเป็นผูส้อบบัญช ี

ปัจจัยส่วนบุคคล 

 เพศ  

 อายุ  

 ระดับการศึกษา  

 ประสบการณ์ท างาน  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

แรงจูงใจในการเข้ารับการ  
ทดสอบเป็นผู้สอบบัญชีรับ  
อนุญาตของนิสิตชั้นปีที่ 4  

สาขาบัญชี คณะบัญชี 
มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ 
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ส่วนที่ 1 แบบสอบถามข้อมูลส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา ประสบการณ์การ
ท างาน 

ส่วนที่ 2 แบบสอบถามปัจจัยด้านการสนับสนุน แบ่งเป็น 5 ด้าน เช่น ด้านครอบครัว ด้าน
สถานศึกษา ด้านความต้องการของมนุษย์ เป็นต้น 

ส่วนที่ 3 เป็นแบบสอบถามปลายเปิด เกี่ยวกับปัญหาและข้อเสนอแนะ 
การเก็บรวบรวมข้อมูล 
ผู้วิจัยแจกแบบสอบถามให้กลุ่มตัวอย่างโดยมีการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเองเพ่ือที่สามารถชี้

แจ้งข้อสงสัยของผู้ตอบแบบสอบถามได้ ก าหนดจ านวนกลุ่มตัวอย่างที่ใช้แบบเจาะจงจ านวน 100 คน ซึ่ง
เป็นผู้ตอบแบบสอบถาม คือ นิสิตชั้นปีที่ 4 สาขาบัญชี คณะบัญชี มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ เมื่อผู้วิจัย
รวบรวมแบบสอบถามได้ทั้งหมดแล้วการตรวจสอบความถูกต้องและสมบูรณ์ของแบบสอบถาม เพ่ือ
น าไปวิเคราะห์ข้อมูลตามขั้นตอนที่ได้ไปวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูปทางวิจัย
ต่อไป 

การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
การวิเคราะห์ข้อมูลในการวิจัยครั้งนี้ได้ด าเนินการโดยน าข้อมูลที่เก็บรวบรวมได้มาตรวจสอบ

ความถูกต้องสมบูรณ์ ลงรหัส บันทึกข้อมูล ท าการวิเคราะห์และประมวลผลข้อมูลโดยใช้เครื่อง
คอมพิวเตอร์ 

1. วิเคราะห์แรงจูงใจในการเข้ารับการทดสอบเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (CPA) ของนิสิตชั้น
ปีที่ 4 สาขาบัญชี คณะบัญชี มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ ด้วยการนับความถี่ของข้อค าถามที่ผู้ตอบ
แบบสอบถามตอบ 

2. เปรียบเทียบคะแนนความถี่ของผู้ตอบแบบสอบถามถูกต้อง จ าแนกตามตัวแปร โดยใช้
การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-Way ANOVA) 

3. วิเคราะห์แรงจูงใจในการเข้ารับการทดสอบเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (CPA) ของนิสิตชั้น
ปีที ่4 สาขาบัญชี คณะบัญชี มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ ด้วยการใช้ค่าความถ่ีและร้อยละ 

4. วิเคราะห์ระดับแรงจูงใจในการเข้ารับการทดสอบเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (CPA) ของ
นิสิตชั้นปีที่ 4 สาขาบัญชี คณะบัญชี มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ โดยน าค่าคะแนนที่ผู้ตอบแบบสอบถาม
ตอบได้ถูกต้องมาเทียบกับเกณฑ์การประเมินดังต่อไปนี้ 
  5 หมายถึง  เห็นด้วยมากที่สุด  

4 หมายถึง  เห็นด้วยมาก 
3 หมายถึง  เห็นด้วยปานกลาง 
2 หมายถึง  เห็นด้วยน้อย 
1 หมายถึง  เห็นด้วยน้อยที่สุด 
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โดยแบ่งความส าคัญเป็น 5 ระดับ ความคิดเห็นเพ่ือใช้มนการตีความหมายของค่าเฉลี่ยที่วิเคราะห์
ระดับความคิดเห็นเฉลี่ยในแต่ละชั้น มีตั้งนี้ 

ค่าเฉลี่ย  4.21 -5.00 หมายความว่า ระดับความคิดเห็นมากท่ีสุด 
ค่าเฉลี่ย  3.41 -4.20 หมายความว่า ระดับความคิดเห็นมาก 

ค่าเฉลี่ย  2.61 -3.40 หมายความว่า ระดับความคิดเห็นปานกลาง 
ค่าเฉลี่ย  1.81 -2.60 หมายความว่า ระดับความคิดเห็นน้อย 
ค่าเฉลี่ย  1.00 -1.80 หมายความว่า ระดับความคิดเห็นน้อยที่สุด 

 
ผลการวิจัย 

กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน 60 คน คิดเป็นร้อยละ 60 มีอายุระหว่าง 21-
25 ปี จ านวน 78 คน คิดเป็นร้อยละ 78 มีประสบการณ์ท างาน 1-5 ปี จ านวน 81 คน คิดเป็นร้อยละ 
81 มีระดับการศึกษาในระดับปริญญาตรี 76 คน คิดเป็นร้อยละ 76 ปัจจัยต่อแรงจูงใจในการเข้ารับ
การทดสอบเป็นผู้สอบบัญชี ของนิสิตชั้นปีที่ 4 สาขาบัญชี คณะบัญชี มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ผล
การศึกษาพบว่าปัจจัยต่อแรงจูงใจในการเข้ารับการทดสอบเป็นผู้สอบบัญชี ของนิสิตชั้นปีที่ 4 สาขา
บัญชี คณะบัญชี มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์  

 
ตารางท่ี 1 ปัจจัยที่ส่งผลต่อแรงจูงใจในการสอบเป็นผู้สอบบัญชี (CPA) ของนิสิตชั้นปีที่ 4 สาขาบัญชี 

คณะบัญชี มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ 

ปัจจัยท่ีส่งผลต่อแรงจูงใจในการสอบเป็น 
ผู้สอบบัญชี (CPA)  X  SD ความหมาย 

1. ปัจจัยในการสนับสนุนและสิ่งจูงใจ (สถานศึกษา) 4.35 0.68 มากที่สุด 
2. ปัจจัยด้านการสนับสนุนและสิ่งจูงใจ (ครอบครัว) 4.25 0.78 มากที่สุด 
3. ปัจจัยด้านการสนับสนุนและสิ่งจูงใจ (ความ
ต้องการของมนุษย์ 

4.30 0.65 มากที่สุด 

4. ปัจจัยด้านหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขในการ
เข้าทดสอบของสภาวิชาชีพบัญชี 

4.36 0.61 มากที่สุด 

5. ปัจจัยด้านความก้าวหน้าในวิชาชีพที่ไม่ใช้
ใบอนุญาตการเป็นผู้สอบบัญชี 

4.33 0.64 มากที่สุด 

รวม 4.32 0.67 มากที่สุด 
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จากตารางที่ 1 พบว่า ระดับความคิดเห็นต่อตัวแปรอิสระ ที่ส่งผลต่อแรงจูงใจในการสอบเป็น
ผู้สอบบัญชี (CPA) ของนิสิตชั้นปีที่ 4 สาขาบัญชี คณะบัญชี มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ ในภาพรวมมี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.32 อยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาจ าแนกรายด้านพบว่า ปัจจัยด้านหลักเกณฑ์ 
วิธีการและเงื่อนไขในการเข้าทดสอบของสภาวิชาชีพบัญชี มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุดเท่ากับ 4.36 อยู่ในระดับ
มากท่ีสุด รองลงมาปัจจัยในการสนับสนุนและสิ่งจูงใจ (สถานศึกษา) มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.35 อยู่ใน
ระดับมากที่สุด ปัจจัยด้านความก้าวหน้าในวิชาชีพที่ไม่ใช้ใบอนุญาตการเป็นผู้สอบบัญชี มีค่าเฉลี่ย 
เท่ากับ 4.33 อยู่ในระดับมากที่สุด ปัจจัยด้านการสนับสนุนและสิ่งจูงใจ (ความต้องการของมนุษย์ มี
ค่าเฉลี่ย เท่ากับ 4.3 อยู่ในระดับมากที่สุด และสุดท้ายปัจจัยด้านการสนับสนุนและสิ่งจูงใจ 
(ครอบครัว) มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด เท่ากับ 4.25 อยู่ในระดับมากที่สุด 

ผลจากการศึกษาแรงจูงใจในการเข้ารับเข้ารับการทดสอบเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาต  (CPA) 
ของนิสิตชั้นปีที่ 4 สาขาบัญชี คณะบัญชี มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ โดยจ าแนกตามปัจจัยพ้ืนฐานส่วน
บุคคล เพศ อายุ ระดับการศึกษา และประสบการณ์การท างาน มีผลดังนี้ 
ตารางท่ี 2 ปัจจัยส่วนบุคคลที ่ม ีผลต่อแรงจูงใจในการเข้ารับการทดสอบเป็นผู ้สอบบัญชีร ับ

อนุญาต (CPA) ของนิสิตชั้นปีที่ 4 สาขาบัญชี คณะบัญชี มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์  

รายการ ลักษณะพื้นฐานทั่วไป Sig. 
ผลการทดสอบ

สมมติฐาน 

ปัจจัยที่ส่งผลต่อแรงจูงใจ
ในการสอบเป็นผู้สอบ

บัญชี (CPA) 

เพศ 0.154 มีแรงจูงใจในการสอบเป็น
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 
(CPA) ไม่แตกต่างกัน 

เนื่องจากมีนัยส าคัญเกิน 
.05 

อายุ 0.295 
ระดับการศึกษา 0.428 

ประสบการณ์การท างาน 0.220 

 
อภิปรายผล 

ผลการวิจัยเรื่องปัจจัยที่ส่งผลต่อแรงจูงใจในการเข้ารับการทดสอบเป็นผู้สอบบัญชี (CPA) 
กรณีศึกษา นิสิตชั้นปีที่ 4 สาขาบัญชี คณะบัญชี มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ มีประเด็นที่จะน ามา
อภิปราย 

ผลการวิจัย พบว่า แรงจูงใจในการเข้ารับการทดสอบเป็นผู้สอบบัญชี  (CPA) ในภาพรวมมี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.32 อยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาจ าแนกรายด้านพบว่า ปั จจัยด้านหลักเกณฑ์ 
วิธีการและเงื่อนไขในการเข้าทดสอบของสภาวิชาชีพบัญชี มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด รองลงมาปัจจัยในการ
สนับสนุนและสิ่งจูงใจ (สถานศึกษา) ปัจจัยด้านความก้าวหน้าในวิชาชีพที่ไม่ใช้ใบอนุญาตการเป็น



รายงานสืบเน่ืองจากการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ 
ครบรอบ 15 ปี มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ วันศุกร์ท่ี 26 พฤศจิกายน 2564 

 

~ 381 ~ 
 

ผู้สอบบัญชี และปัจจัยด้านการสนับสนุนและสิ่งจูงใจ (ความต้องการของมนุษย์) สุดท้ายปัจจัยด้าน
การสนับสนุนและสิ่งจูงใจ (ครอบครัว)  

เมื่อพิจารณาในรายละเอียดพบว่า ปัจจัยด้านหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขในการเข้า
ทดสอบของสภาวิชาชีพบัญชี ค่าเฉลี่ยรวมเท่ากับ 4.36 อยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณารายข้อ
พบว่า เนื้อหาของวิชาที่สอบ CPA ไม่ยากจนเกินไปและข้อสอบหรือเกณฑ์ในการตรวจของสภาวิชาชีพ
มันยากเกินไป จ านวนวิชาในการสอบ 6 วิชา เหมาะสมแล้ว การฝึกงานจ านวน 3,000 ชม. ระยะเวลา 
3 ปี มีระยะเวลาที่เหมาะสม ปัจจัยในการสนับสนุนและสิ่งจูงใจ (สถานศึกษา) เป็นผลมาจากหลักสูตร
ของสถานศึกษาได้รับการรับรองจากสภาวิชาชีพบัญชี) มีค่าเฉลี่ยรวมเท่ากับ 4.35 อยู่ในระดับมาก
ที่สุด พบว่า หลักสูตรของสถานศึกษาได้รับการรับรองจากสภาวิชาชีพบัญชี และการแนะน าอาชีพ
สอบบัญชีในเรื่องของความส าเร็จในการเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาต CPA ปัจจัยด้านความก้าวหน้าใน
วิชาชีพที่ไม่ใช้ใบอนุญาตการเป็นผู้สอบบัญชี มีค่าเฉลี่ย 4.43 อยู่ในระดับมากที่สุด เป็นผลมาจาก
ความสนใจงานในสายอาชีพอ่ืนนอกเหนือจากการสอบบัญชี ปัจจัยด้านการสนับสนุนและสิ่งจูงใจ 
(ความต้องการของมนุษย์) ส่วนใหญ่เป็นผลมาจากรู้สึกไม่สบายใจถ้าสอบ CPA ไม่ผ่าน ปัจจัยด้านการ
สนับสนุนและสิ่งจูงใจ (ครอบครัว) เป็นผลมาจากภาระของครอบครัวมีผลกระทบต่อการสอบ CPA  
ซึ่งมีความสอดคล้องกับงานวิจัยของ ศาสทัต จันดา (2555) ผลจากการศึกษาเปรียบเทียบแรงจูงใจใน
การเข้ารับการทดสอบเป็นผู้สอบบัญชี (CPA) จ าแนกตามปัจจัยพ้ืนฐานส่วนบุคคล พบว่า เพศ อายุ 
ระดับการศึกษา และประสบการณ์การท างาน ที่ต่างกันมีผลการเปรียบเทียบระดับแรงจูงใจโดยรวม
และรายด้านไม่แตกต่างกันที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติ .05 เมื่อพิจารณารายด้านพบว่า อายุต่างกันมีผล
การเปรียบเทียบระดับความพึงพอใจในภาพรวมไม่แตกต่างกันที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติ .05 เมื่อ
พิจารณารายด้านพบว่า ปัจจัยด้านการสนับสนุนและสิ่งจูงใจ (สถานศึกษา) และปัจจัยด้านการ
สนับสนุนและสิ่งจูงใจ (ครอบครัว) มีความแตกต่างกันที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติ .05 ประสบการณ์
การท างานต่างกันมีผลการเปรียบเทียบระดับความพึงพอใจในภาพรวมไม่แตกต่างกันที่ระดับนัยส าคัญ
ทางสถิติ .05 เมื่อพิจารณารายด้านพบว่า ปัจจัยด้านการสนับสนุนและสิ่งจูงใจ (ครอบครัว) มีความ
แตกต่างกันที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติ .05 ระดับการศึกษาต่างกันมีผลการเปรียบเทียบระดับความพึง
พอใจในภาพรวม ไม่แตกต่างกันที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติ .05 เมื่อพิจารณารายด้านพบว่า ปัจจัยด้าน
การสนับสนุนและสิ่งจูงใจ (ครอบครัว) ปัจจัยด้านการสนับสนุนและสิ่งจูงใจ (ความต้องการของมนุษย์) 
และปัจจัยด้านความก้าวหน้าในวิชาชีพที่ไม่ใช้ใบอนุญาตการเป็นผู้สอบบัญชี มีความแตกต่างกันที่
ระดับนัยส าคัญทางสถิติ .05 
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ข้อเสนอแนะ 
ข้อเสนอแนะจากการวิจัย 
จากผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยด้านการสนับสนุนและสิ่งจูงใจ (ครอบครัว) ในภาพรวมอยู่ใน

ระดับมากท่ี ซึ่งมีค่าระดับแรงจูงใจที่น้อยกว่าในด้านอ่ืน ๆ เมื่อพิจารณาในรายละเอียดพบว่า เพ่ือนท า
ให้ท่านอยากสอบ CPA มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด ปัญหาเกิดจากมีการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับผู้สอบบัญชีรับ
อนุญาตมีน้อยเพราะสภาวิชาชีพบัญชีมีแค่การกระจายข่าวประชาสัมพันธ์เฉพาะในเครือของสมาชิก
สภาวิชาชีบัญชีเพียงเท่านั้น จึงท าให้บุคคลที่ไม่ได้เป็นสมาชิกสภาวิชาชีพไม่มีการรับรู้ข่าวสาร ท าให้
ปัจจัยด้านการสนับสนุนและสิ่งจูงใจให้สมมุติฐานที่ว่าเพ่ือนท าให้ท่านอยากสอบ CPA มีค่าระดับ
แรงจูงใจน้อยที่สุด 

แนวทางการแก้ไขปัญหา 
1. บุคคลที่มีความเก่ียวข้องกับวิชาชีพบัญชีควรจะเป็นสมาชิกของสภาวิชาชีพบัญชีเพ่ือมีการ

ติดตามข่าวสาร การประชาสัมพันธ์จากสภาวิชาชีพบัญชีโดยเฉพาะในเรื่องการเข้ารับการทดสอบเป็น
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 

2. ควรมีการกระจายข่าวประชาสัมพันธ์ของทางสภาวิชาชีพบัญชีไปยันหน่วยงานหรือบุคลที่
เกี่ยวข้องกับวิชาชีพบัญชีและสาขาที่เกี่ยวข้อง รวมถึงนิสิตนักศึกษาเพ่ือที่จะท าเกิดแรงกระตุ้น การ
สนับสนุนและจูงใจในการเข้ารับการทดสอบมากข้ึน 

ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 
1. ควรมีการศึกษาแรงจูงใจในการเข้ารับการทดสอบเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (CPA) ใน

พ้ืนที่อ่ืน ๆ เพื่อน าผลศึกษาที่ได้มาปรับปรุงในทุก ๆ ด้าน 
2. ควรมีการศึกษาปัจจัยอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องมาศึกษาเพ่ือให้มีความครอบคลุมต่อผลการศึกษา

ที่มีต่อการทดสอบเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (CPA) 
3. ควรมีการศึกษาเกี่ยวการให้ข้อมูลไปใช้ในการสอบผู้สอบบัญชีภาษีอากร ผู้สอบ บัญชี

สหกรณ์ หรือใช้ในการสอบด้านอื่นท่ีเกี่ยวข้อง 
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ส่วนประสมทางการตลาดออนไลน์ออนไลน์ (6P) ที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซือ้สินค้า
ออนไลน์ผ่านแอปพลิเคชัน SHOPEE ของผู้บริโภคในเขตอ าเภอเมือง จังหวัดสงขลา 

Online Marketing Mix (6P) that Affects Online Shopping Decisions 
through The SHOPEE Application of Consumers in Mueang District, 

Songkhla 
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บทคัดย่อ  

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาส่วนประสมทางการตลาดออนไลน์ออนไลน์ (6P) และ
พฤติกรรมของผู้บริโภคที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าผ่านทางแอปพลิเคชัน SHOPEE ของผู้บริโภคใน
จังหวัดสงขลา โดยใช้กลุ่มตัวอย่างจ านวน 385 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือ 
แบบสอบถาม ด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลโดยหา ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ทดสอบสมมติฐาน
โดยใช้สถิติ t–test ANOVA และการวิเคราะห์ถดถอยเชิงพหุ ผลการวิจัย พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่
เป็นเพศหญิง มีอายุระหว่าง 20-30 ปี สถานะโสด มีระดับการศึกษาต่ ากว่าปริญญาตรีและประกอบ
อาชีพนักเรียน นักศึกษา มีรายได้ต่อเดือน ต่ ากว่า 10,000 บาท กลุ่มตัวอย่างให้ความส าคัญกับปัจจัย
ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา โดยรวมอยู่ในระดับส าคัญมากที่สุดและ ให้ความส าคัญกับปัจจัยด้านช่อง
ทางการจัดจ าหน่าย ด้านส่งเสริมทางการตลาด ปัจจัยด้านการใช้บริการส่วนบุคคล ด้านการรักษาความ
เป็นส่วนตัว โดยรวมอยู่ในระดับส าคัญมาก ผลจากการทดสอบสมมติฐาน พบว่า 1) ปัจจัยด้าน
ประชากรศาสตร์ของผู้บริโภคที่แตกต่างกันในด้าน อาชีพและรายได้ต่ อเดือน แตกต่างกัน อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ส่วนด้าน เพศ อายุ และระดับการศึกษาไม่แตกต่างกัน 2) ปัจจัยส่วน
ประสมทางการตลาดออนไลน์ออนไลน์ พบว่า ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านการส่งเสริมการตลาด ด้าน
การใช้บริการส่วนบุคคล และด้านการรักษาความเป็นส่วนตัว (ระดับนัยส าคัญที่ระดับ .05) ปัจจัยที่ไม่
สอดคล้องกับสมมติฐาน คือ ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย พบว่าไม่ส่งผลท าให้ผู้บริโภคเกิดการตัดสินใจ
ซื้อสินค้าออนไลน์ผ่านแอปพลิเคชัน SHOPEE 
 
ค าส าคัญ:  ส่วนประสมทางการตลาดออนไลน์ออนไลน์ แอปพลิเคชัน SHOPEE การตัดสินใจซื้อ 
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Abstract  
The purpose of this research was to study the online marketing mix (6P) and 

consumer behaviors affecting consumers' purchasing decisions via SHOPEE application in 
Songkhla Province. The samples used in this study were 385 people. Data were 
collected by questionnaires. Data were analyzed to find mean and standard deviation. 
The hypothesis was tested using statistical T –test, ANOVA and multiple regression 
analysis. The research results found that most of the respondents were females, aged 
between 20-30 years old, Education level is lower than a bachelor's degree, student, 
monthly income less than 10,000 baht. The results revealed that most of the 
respondents evaluated importance on the marketing mix factors in product and price at 
the highest level. Each aspect of marketing mix factors; promotion, place, personalization 
and privacy were at high level, respectively. The results of the hypothesis testing showed 
that 1) the demographic factors of the consumers were different in terms of occupation 
and monthly income were significantly different at .05 level, while gender, age and 
education level were not different. 2) The online marketing mix factors found that in 
terms of products, prices, promotion, personalization and privacy (significant level at .05 
level). However, place factor does not affect consumers' decision to shop online through 
the SHOPEE application. 

 
Keywords:  online marketing mix, SHOPEE Application, purchase decision  
   
ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา  

ปัจจุบันประเทศไทยก้าวเข้าสู่ยุค 4.0 ซึ่งเป็นยุคของเทคโนโลยีและนวัตกรรม ผู้บริโภคส่วนใหญ่
เข้าถึงอินเทอร์เน็ตหรือเทคโนโลยีเป็นจ านวนมาก สามารถเข้าถึงข้อมูลหลาย ๆ อย่างได้ด้วยตัวเอง ท าให้
เกิดการเปลี่ยนแปลงหรือส่งผลไปยังพฤติกรรมของผู้บริโภค รวมถึงเรื่องของธุรกิจด้วยเช่นกัน นับว่าเป็น
โอกาสที่ดีในเรื่องของธุรกิจที่สามารถเติบโตได้อย่างรวดเร็วและสะดวกกับทั้งผู้ขายและผู้บริโภค แต่ในอีก
ทางนึงก็เป็นอุปสรรคส าหรับธุรกิจที่ไม่สามารถปรับตัวหรือพัฒนาไปตามยุคตามสมัยได้ ท าให้เกิดการ
ล้มเหลวทางช่องทางนี้ ธุรกิจที่พัฒนาไปตามยุคตามสมัยหลาย ๆ ธุรกิจมองว่า E-Commerce เป็นช่อง
ทางการขายและการเข้าถึงผู้บริโภคได้ง่าย เพราะเป็นยุคท่ีเข้าถึงได้ง่าย ธุรกิจจึงมีความแข่งขันในด้าน
บริการสูง ทั้งในด้านของการช าระเงินที่ง่ายแค่ปัดนิ้วหรือการสั่งของโดยการช าระเงินปลายทางเพ่ือเพ่ิม
ความเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภคท าให้ผู้บริโภครู้สึกถึงความปลอดภัยมากยิ่งขึ้น ยกตัวอย่าง SHOPEE ก็เป็นอีก
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หนึ่งธุรกิจที่เติบโตอย่างรวดเร็วสามารถตอบสนองต่อความต้องการของผู้บริโภคได้อย่างรวดเร็ว เพราะเป็น
แอปพลิเคชันที่ใช้งานได้ง่าย สะดวกในการสั่งซื้อสินค้า รวมถึงมีทีมงานดูแลในเรื่องของระบบซึ่งดูแลทั้ง
ผู้บริโภคและผู้ขาย ในไตรมาส 2 ปีนี้ประเทศไทยมีการใช้งาน SHOPEE มากที่สุดที่ 47.2 ล้านราย ขึ้นมา
เป็นผู้น าในตลาด E-Commerce ซึ่งเกิดจากกลยุทธ์การเติบโตที่แตกต่างจากคู่แข่ง คือ SHOPEE สร้าง
ฐานผู้ใช้งานในโทรศัพท์มือถือซึ่งในอนาคตจะมีการใช้มือถือและเทคโนโลยีที่เติบโตมากยิ่งขึ้น  

 
ภาพที่ 1 สถิติ Mobile App ที่คนไทยใช้งานสูงที่สุด 5 อันดับ จาก We Are Social และ 

Hootsuite  
ที่มา: https://www.twfdigital.com 

 
จากภาพที่ 1 แอปพลิเคชัน SHOPEE มีการใช้งานเยอะล าดับต้น ๆ ของประเทศ ซึ่ง SHOPEE 

เป็นเครื่องมือที่ยอดเยี่ยมในการให้โอกาสผู้คนได้เริ่มธุรกิจออนไลน์ ด้วยต้นทุนที่เล็กน้อยซึ่งเป็นตลาดซื้อ
ขายแบบโซเชียลที่มุ่งเน้นการใช้งานผ่านโทรศัพท์มือถือ เพ่ือให้ผู้บริโภคได้เลือกซื้อสินค้าได้อย่างสะดวก
ด้วยการผสมผสานคุณลักษณะของตลาดซื้อขายแบบผู้บริโภคสู่ผู้บริโภค (C2C) เข้ากับระบบการช าระเงิน
และการสนับสนุนด้านโลจิสติกส์ เพ่ือให้การชอปปิ้งออนไลน์เป็นเรื่องที่สะดวก ปลอดภัย และไร้ความ
ยุ่งยาก สิ่งที่จะท าให้ SHOPEE แตกต่างจากคู่แข่งรายอื่นคือ ความรวดเร็ว โดยผู้ซื้อสามารถติดต่อกับ
ผู้ขายได้โดยตรงผ่านแซต ต่อมาคือ ความปลอดภัย การเลือกซื้อของผ่าน SHOPEE ที่เป็นคนกลางเมื่อเกิด
ปัญหาก็สามารถติดต่อกับ SHOPEE ได้โดยตรง และสินค้าที่ถูกกว่า ในส่วนของ SHOPEE มีการแจกโค้ด
ส่วนลดให้ผู้บริโภคอย่างสม่ าเสมอ รวมถึงผู้ขายก็สามารถสร้างโค้ดส่วนลดได้ด้วยเช่นกัน 

การตัดสินใจซื้อของในออนไลน์อย่างแอปพลิเคชัน SHOPEE ของผู้คนในปัจจุบัน จึงจ าเป็นที่
จะต้องศึกษา เพ่ือให้ทราบถึงความต้องการซื้อสินค้าใดใน SHOPEE ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อของ
ใน SHOPEE ดังนั้นจึงต้องท าความเข้าใจถึงแนวโน้มในการเลือกซื้อหรือตัดสินใจซื้อของใน SHOPEE ให้
ถูกต้อง สมบูรณ์แบบและท าความเข้าใจเกี่ยวกับองค์ประกอบ ตัวแปรหรือเงื่อนไขต่าง ๆ ที่สัมพันธ์กันเป็น
ระบบ และอีกหนึ่งส่วน คือ ในปัจจุบันผู้บริโภคหันมาซื้อของในออนไลน์อย่างแอปพลิเคชัน SHOPEE มาก
ขึ้นเรื่อย ๆ จากเหตุผลดังกล่าว ผู้วิจัยจึงมีแนวคิดที่จะศึกษาในเรื่องของส่วนประสมทางการตลาดออนไลน์
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และการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภค เพ่ือเป็นประโยชน์ในด้านกลยุทธ์ใหม่ ๆ ทางการตลาดออนไลน์และการ
ตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคในออนไลน์ให้สอดคล้องกับเทคโนโลยีที่เข้ามามีบทบาทมากใน
ปัจจุบันให้มากขึ้น 

 
วัตถุประสงค์การวิจัย  

1. เพ่ือศึกษาปัจจัยประชากรศาสตร์ที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าผ่านทางแอปพลิเคชัน 
SHOPEE ของผู้บริโภคในเขตอ าเภอเมือง จังหวัดสงขลา 

2. เพ่ือศึกษาปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดออนไลน์ออนไลน์ (6P) ที่ส่งผลต่อการตัดสินใจ
ซื้อสินค้าผ่านทางแอปพลิเคชัน SHOPEE ของผู้บริโภคในเขตอ าเภอเมือง จังหวัดสงขลา 

3. เพ่ือศึกษาระดับความคิดเห็นและศึกษาระดับความส าคัญของส่วนประสมทางการตลาด
ออนไลน์ออนไลน์ของผู้บริโภคในเขตอ าเภอเมือง จังหวัดสงขลา 

 
แนวคิด ทฤษฎี งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง และกรอบแนวคิด 

แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับด้านประชากรศาสตร์ 
ศิริวรรณ เสรีรัตน์ (2538) กล่าวว่า ลักษณะประชากรศาสตร์ (Demographic) ประกอบด้วย เพศ 

อายุสถานภาพครอบครัว ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้เป็นเกณฑ์ที่นิยมใช้ในการแบ่งส่วนตลาด ลักษณะ
ด้านประชากรศาสตร์เป็นลักษณะที่ส าคัญที่ช่วยก าหนดตลาดเป้าหมาย ตัวแปรด้านประชากรศาสตร์ที่
ส าคัญมีดังต่อไปนี้ 1. อายุ (Age) กลุ่มผู้บริโภคที่มีอายุแตกต่างกัน จะมีความต้องการในสินค้าและบริการ
ที่แตกต่างกัน นักการตลาดจึงใช้ประโยชน์จากอายุเป็นตัวแปรด้านประชากรศาสตร์ที่แตกต่างกัน อายุที่
แตกต่างกันจะมีความต้องการสินค้าและบริการที่ต่างกัน 2. เพศ (Sex) ตัวแปรด้านเพศมีการเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรมบริโภคมาก เพศที่ต่างกันจะมีความคิดและทัศนคติที่ไม่เหมือนกัน รวมถึงการตัดสินใจในเรื่อง
ของการซื้อสินค้า 3. ระดับการศึกษา (Education) การที่คนมีระดับการศึกษาที่แตกต่างกัน ท าให้
ความคิดและทัศนคติแตกต่างกันไปด้วย คนที่มีระดับการศึกษาท่ีสูงกว่าย่อมมีความคิดและทัศนคติที่
ดีกว่าคนมีระดับการศึกษาที่ต่ ากว่า 4. รายได้ (Income) ระดับรายได้จะเป็นสิ่งที่ก าหนดพฤติกรรมหรือ
รูปแบบในการด ารงชีวิต ซึ่งเป็นตัวแปรส าคัญที่เป็นการก าหนดส่วนของตลาด ดังนั้นอาจจะสรุปได้ว่า 
บุคคลแต่ละบุคคลมีความแตกต่างกันทั้งในด้าน อายุ เพศ ระดับการศึกษา และรายได้ ย่อมมีความต่างกัน
ในด้านของความคิดและทัศนคติรวมถึงพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อของคนแต่ละกลุ่มที่แตกต่างกันด้วย 

แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับส่วนประสมทางการตลาดออนไลน์ออนไลน์ (6P) 
กลยุทธ์ส่วนผสมทางการตลาดส าหรับการขายสินค้าผ่านช่องทางพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ 

(E-Commerce) ส านักพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์กล่าวไว้
เกี่ยวกับหลักการตลาด 6Ps ของ E-Commerce หรือเกี่ยวกับกลยุทธส่วนผสมทางการตลาดส าหรับการ
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ขายสินค้าผ่านช่องทางพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ โดยมีรายละเอียดที่แตกต่างจากการท าการตลาดแบบ 
Offline Marketing โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 1. Product แบ่งได้เป็น 2 ประเภท 1) สินค้าดิจิตอล 
(Digital Product) เช่น ซอฟต์แวร์ เพลง หนังสือดิจิตอล ซึ่งส่งสินค้าได้โดยผ่านอินเทอร์เน็ต 2) สินค้าที่
ไม่ใช่ดิจิตอล (Physical Product) เช่น เสื้อผ้า เครื่องประดับ ต้องมีการจัดส่งผ่านช่องทางการขนส่งให้
ถึงมือผู้ซื้อการค้าทางออนไลน์ ลูกค้าไม่สามารถเลือกสินค้าได้ก่อน ได้แต่เพียงดูรูปภาพและค าอธิบาย
เพ่ือเป็นข้อมูลในการตัดสินใจ แต่ต้องไม่เกินความจริง หากเป็นสินค้าบริการต้องให้เห็นส่วนส าคัญของ
การบริการที่มีระดับ มีคุณภาพ 2. Price การวางขายสินค้าบน E-Commerce จะมีราคาถูกหรือแพง
ขึ้นอยู่กับสินค้า เมื่อน ามารวมกับค่าขนส่งแล้ว ถ้ามีราคาเพ่ิมมากขึ้นอาจจะท าให้ความน่าสนใจลดลง
หรือลูกค้าเปลี่ยนใจได้ อาจใช้วิธีปรับราคาให้ต่ าเมื่อรวมค่าขนส่งแล้วยังคงต่ ากว่าหรือเท่ากับตลาด หาก
ไม่สามารถปรับเรื่องราคาให้เน้นความสะดวกจากการสั่งซื้อ 3. Place การน าเสนอเว็บไซต์ เพ่ือให้ผู้สนใจ
เข้าชมและเลือกใช้บริการ ประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางอินเทอร์เน็ตต่าง ๆ ในประเทศและต่างประเทศ 
การท า Search Engine เป็นต้น 4. Promotion การส่งเสริมการตลาด เป็นหลักการส าคัญที่จะดึงดูด
ความสนใจของลูกค้าให้เกิดการติดตามอย่างต่อเนื่องและสั่งซื้ออย่างสม่ าเสมอ การให้ส่วนลดตาม
ปริมาณการสั่งซื้อให้สิทธิแก่สมาชิก หรือลูกค้าประจ า 5. Personalization การให้บริการส่วนบุคคล 
เป็นการสร้างความสัมพันธ์ระหวางเว็บไซต์กับลูกค้าที่เป็นสมาชิกและไม่เป็นสมาชิก การทักทาย การ
ให้ความรู้สึกและให้การปฏิบัติที่ดี 6. Privacy สิ่งที่ลูกค้าต้องการมากที่สุด คือ การรักษาความเป็น
ส่วนตัว เป็นสิ่งที่ธุรกิจต้องยึดมั่น เป็นจรรยาบรรณต่อลูกค้า โดยมีการปฏิบัติตามประกาศนโยบาย
รักษาความเป็นส่วนตัวที่ให้ไว้ จะต้องให้ลูกค้าเป็นผู้เข้าถึงและสามารถแก้ไขได้เพียงผู้เดียว 

แนวคิดเกี่ยวกับการตัดสินใจซื้อ 
ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ (2541) กล่าวว่า กระบวนการตัดสินใจ 5 ขั้นตอน คือ 
1. การรับรู้ถึงความต้องการหรือการรับรู้ปัญหา (Problem recognition) เป็นขั้นตอนแรกของ

กระบวนการตัดสินใจซื้อ เกิดขึ้นเมื่อบุคคลระลึกถึงความแตกต่างระหว่าง สิ่งที่เขามีอยู่กับสิ่งที่เขา
ต้องการ (Kerin, Hartley, and Rudelius, 2004: 100) ซึ่งเกิดจาก 1) ตัวแปรภายในหรือปัจจัยด้าน
จิตวิทยา ประกอบด้วยความต้องการและการจูงใจ บุคลิกภาพและแนวความคิดส่วนตัวการรับรู้การ
เรียนรู้และทัศนคติ 2) ตัวแปรภายนอกหรือปัจจัยสิ่งแวดล้อมด้านสังคม วัฒนธรรม ประกอบด้วยกลุ่ม
อ้างอิงครอบครัว ชั้นทางสังคม วัฒนธรรมและวัฒนธรรมย่อย 2. การค้นหาข้อมูล ( Information 
Search) หากความต้องการถูกกระตุ้นมากพอ และสิ่งนั้นสามารถตอบสนองความต้องการผู้บริโภคได้
ตามที่ผู้บริโภคต้องการ ผู้บริโภคจะด าเนินการค้นหาข้อมูล เพ่ือหาทางสนองความต้องการของตนเองที่
ถูกกระตุ้น 3. การประเมินผลทางเลือก (Evaluation of Alternative) หลังจากที่ผู้บริโภคท าการศึกษา 
หาข้อมูลแล้วผู้บริโภคจะประเมินผลทางเลือกต่าง ๆ เปรียบเทียบจากสิ่งที่ตนเองหาข้อมูลมา ก่อนที่จะ
ท าการตัดสินใจซื้อ โดยอาจประเมินจาก ประโยชน์ ความคุ้มค่า หรือตราสินค้า เป็นต้น 4. การตัดสินใจ
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ซื้อ (Purchase Decision) ผู้บริโภคจะตัดสินใจซื้อจากปัจจัยต่าง ๆ ดังนี้ 4.1 ทัศนคติของบุคคลอ่ืน เป็น
การช่วยเพ่ิมน้ าหนัก หรือช่วยสนับสนุนความคิดเห็นในด้านต่าง ๆ 4.2 ปัจจัยสถานการณ์ที่คาดคะเน
เอาไว้ ผู้บริโภคจะคาดคะเนปัจจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น รายได้ครอบครัว ต้นทุนผลิตภัณฑ์ เพ่ือน ามา
ช่วยตัดสินใจซื้อสินค้า หรือบริการ 4.3 ปัจจัยสถานการณ์ที่ไม่ได้คาดคะเนเอาไว้ ซึ่งปัจจัยเหล่านี้แม้จะ
ไม่ได้คาดคะเนไว้ล่วงหน้า แต่ก็มีผลกระทบต่อพฤติกรรมการซื้อของผู้บริโภคด้วยเช่นกัน 5. ความรู้สึก
ภายหลังการซื้อ (Post Purchase Feeling) หลังการจากซื้อ และทดลองใช้ผลิตภัณฑ์ไปแล้วผู้บริโภคจะ
มีประสบการณ์เกี่ยวกับความพอใจหรือไม่พอใจผลิตภัณฑ์ ซึ่งนักการตลาดจะต้องพยายามทราบถึงระดับ
ความพอใจของผู้บริโภคหลังการซื้อ 

งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
เสาวลักษณ์ สมานพิทักษ์วงศ์ (2560) ศึกษาเรื่อง ส่วนประสมทางการตลาดออนไลน์ในการ

ตัดสินใจซื้อสินค้าผ่านทางระบบอินเทอร์เน็ตของผู้บริโภคในเขตจังหวัดสงขลา พบว่าผู้ที่ ตอบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่ใช้ระยะเวลาในการซื้อสินค้าทางอินเทอร์เน็ตน้อยกว่า 1 ชั่วโมง สินค้าที่ซื้อ
ผ่านทางอินเทอร์เน็ตส่วนใหญ่ คือ เสื้อผ้า เหตุผลในการเลือกซ้ือสินค้าผ่านทางอินเทอร์เน็ตเนื่องจากมี
สินค้าให้เลือกหลากหลาย และมีงบประมาณในการซื้อสินค้าผ่านทางอินเทอร์เน็ต 300-500 บาท/ครั้ง 
นอกจากนี้ผู้บริโภคยังให้ความส าคัญกับส่วนประสมทางการตลาดออนไลน์ในการตัดสินใจซื้อสินค้า
ผ่านทางอินเทอร์เน็ตทุกด้านอยู่ในระดับมาก ผู้บริโภคที่มีอายุ รายได้ และการศึกษาที่แตกต่างกันให้
ความส าคัญกับส่วนประสมทางการตลาดออนไลน์ในการตัดสินใจซื้อสินค้าผ่านทางระบบอินเทอร์เน็ต
แตกต่างกัน พฤติกรรมของผู้บริโภคในการซื้อสินค้าผ่านระบบอินเทอร์เน็ตด้านประเภทของสินค้า
ความถี่ในการใช้บริการและงบประมาณในการซื้อสินค้าที่แตกต่างกัน ให้ความส าคัญกับส่วนประสม
ทางการตลาดออนไลน์ในการตัดสินใจซื้อสินค้าผานระบบอินเทอร์เน็ตแตกต่างกัน 

กฤติมา จันทร์หวร (2559) ศึกษาเรื่อง ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้ากิ๊ฟช็อปผ่าน
ทางแอปพลิเคชันอินสตาแกรมของผู้บริโภคระดับชั้นมัธยมศึกษาในเขตกรุงเทพมหานคร ผลวิจัย
พบว่าผู้ที่ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็น เพศหญิง และศึกษาอยู่ในระดับชั้นมั ธยมศึกษาตอนต้น 
ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดออนไลน์ในมุมมองของผู้บริโภค ด้านความสะดวก ปัจจัยความ
ไว้วางใจ ด้านการเอาใจใส่ในการสื่อสาร และปัจจัยลักษณะของธุรกิจผ่านสื่อสังคมออนไลน์ ด้าน
คุณภาพความปลอดภัยของข้อมูล และด้านการบอกต่อมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้ากิ๊ฟช็อปผ่าน
ทางแอปอินสตาแกรม ของผู้บริโภคระดับชั้นมัธยมศึกษาในเขตกรุงเทพมหานคร ปัจจัยดังกล่าวมี
อิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าก๊ิฟช็อปผ่านทางแอปพลิเคชันอินสตาแกรม 
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จากการทบทวนวรรณกรรมท าให้เกิดแนวความคิดในการวิจัยดังภาพที่ 1 

 
ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดงานวิจัย 

 
วิธีการวิจัย  

การศึกษาเรื่อง “ส่วนผสมทางการตลาดออนไลน์ (6P) ที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้า
ออนไลน์ผ่านแอปพลิเคชัน SHOPEE ของผู้บริโภคในเขตอ าเภอเมือง จังหวัดสงขลา” เป็นการวิจัยเชิง
ปริมาณ รูปแบบการวิจัยเชิงส ารวจ โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการวิจัย 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัย  
ประชากร (Population) คือ กลุ่มประชากรที่เคยซื้อสินค้าผ่านแอปพลิเคชัน SHOPEE อย่าง

น้อย 1 ครั้ง ภายในระยะเวลา 2 เดือนที่ผ่านมา 

กลุ่มตัวอย่างใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ ผู้บริโภคที่อาศัยอยู่ในเขตอ าเภอเมืองสงขลา จังหวัด
สงขลา ที่เคยซื้อสินค้าผ่านแอปพลิเคชัน SHOPEE ซึ่งไม่ทราบจ านวนประชากรที่แน่นอน จึงใช้สูตร
ของการค านวณก าหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างแบบไม่ทราบจ านวนประชากรที่แน่นอน ก าหนดค่า
ความเชื่อมั่น 95% และค่าความคลาดเคลื่อนไม่เกิน 5% โดยใช้สูตรของ Cochran (1953) 

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย  
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็นแบบสอบถามผู้วิจัยจัดท าขึ้นจากการศึกษาค้นคว้าและ

รวบรวมข้อมูลที่ได้จากเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง และน ามาประยุกต์ใช้เป็นลักษณะและข้อ
ค าถามในแบบสอบถาม โดยแบ่งได้ดังนี้  ส่วนที่  1 เป็นแบบสอบถามข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบ
แบบสอบถามประกอบด้วย ลักษณะทางประชากรของกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ 
ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน โดยมีลักษณะค าถามปลายปิดแบบหลายตัวเลือก ส่วนที่ 
2 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับส่วนประสมทางการตลาดออนไลน์ออนไลน์ที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อ
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ผลิตภัณฑ์ผ่านทางอินเทอร์เน็ตของผู้บริโภค โดยครอบคลุมส่วนประสมทางการตลาดออนไลน์
ออนไลน์ทั้ง 6 ด้าน ได้แก่ ด้านผลิตภัณฑ์ ราคา การจัดจ าหน่าย การส่งเสริมการตลาด การให้บริการ
ส่วนบุคคล และการรักษาความเป็นส่วนตัว ซึ่งลักษณะแบบสอบถามเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 
ส่วนที่ 3 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับการตัดสินใจซื้อสินค้าผ่านแอปพลิเคชัน SHOPEE ส่วนที่ 4 เป็น
แบบสอบถามที่เก่ียวกับข้อเสนอแนะและความคิดเห็นเพิ่มเติม 

วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล  
ในการเก็บข้อมูลครั้งนี้ ผู้วิจัยอาศัยเครื่องมือในการเก็บข้อมูล คือ แบบสอบถาม โดยการแจก

ผ่านช่องทางเครือข่ายสังคมออนไลน์ เนื่องจากสามารถเข้าถึงกลุ่มตัวอย่างได้อย่างรวดเร็ว 

การวิเคราะห์ข้อมูล   
ข้อมูลเชิงพรรณนา (Descriptive Statistic) ใช้การแจกแจงความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ใน

การวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับข้อมูลเกี่ยวกับการตัดสินใจซื้อสินค้าผ่านแอปพลิเคชัน SHOPEE และ
ข้อมูลลักษณะทางประชากรศาสตร์ของผู้ตอบแบบสอบถาม 2. ข้อมูลเชิ งอนุมาน (Inferential 
Statistics) เป็นการศึกษาข้อมูลของกลุ่มตัวอย่างและทดสอบสมมติฐาน โดยใช้สถิติ Independent-
Sample T-Test เพ่ือเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างตัวแปร 2 ตัวที่เป็นตัวแปรอิสระต่อกัน และ 
one-way ANOVA ส าหรับการเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่าง 2 ตัวแปรขึ้นไปที่เป็นตัวแปร
อิสระ และใช้สถิติการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression) เพ่ือทดสอบอิทธิพลของส่วน
ประสมทางการตลาดออนไลน์ออนไลน์ที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าผ่านแอปพลิเคชัน SHOPEE 

 
ผลการวิจัย  

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยพื้นฐานส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม จ านวน 385 
คน จ าแนกตามตัวแปรดังนี้ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงจ านวน 220 คน ร้อยละ 
57.1 มีอายุในช่วง 20-30 ปีจ านวน 254 คน ร้อยละ 66 มีสถานะภาพ โสดจ านวน 293 ร้อยละ 76.1 มี
ศึกษาในระดับต่ ากว่าปริญญาตรีจ านวน 203 คน ร้อยละ 52.7 เป็นนักเรียน/นักศึกษาจ านวน 212 คน 
ร้อยละ 55.1 และมีรายได้ต่ ากว่า 10,000 บาทจ านวน 235 คน ร้อยละ 61  

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลการเลือกซื้อสินค้าออนไลน์ผ่านแอปพลิเคชัน SHOPEE ของผู้บริโภค
ในเขตอ าเภอเมือง จังหวัดสงขลามีองค์ประกอบ 6 ด้านด้วยค่าเฉลี่ย ( ) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
(SD)  
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ตารางท่ี 1 การวิเคราะห์ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความส าคัญของส่วนประสม
การตลาดโดยรวมทั้ง 6 ด้านที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าผ่านแอปพลิเคชัน SHOPEE 
ของผู้บริโภค  

ปัจจัยทางการตลาด 
 

SD การแปลผล อันดับ 
1. ด้านผลิตภณัฑ ์ 4.28 0.58 มากที่สุด 1 
2. ด้านราคา 4.23 0.62 มากที่สุด 2 
3. ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย 4.16 0.60 มาก 4 
4. ด้านส่งเสริมการตลาด 4.17 0.63 มาก 3 
5. ด้านการใช้บริการส่วนบุคคล 4.10 0.67 มาก 5 
6. ด้านการรักษาความเป็นส่วนตัว 4.10 0.64 มาก 6 

รวม 4.17 0.62 มาก  

 
จากตารางที่ 1 เป็นการวิเคราะห์ค่าเฉลี่ยของส่วนประสมการตลาดโดยรวมทั้ง 6 ด้าน เมื่อ

พิจารณาข้อย่อยในแต่ละด้าน พบว่า ด้านผลิตภัณฑ์ในภาพรวมอยู่ในระดับ มากที่สุด ซึ่งผู้บริโภคให้
ความส าคัญด้านสินค้าบนแอปพลิเคชันออนไลน์ SHOPEE มีการรับประกันสินค้าเทียบเท่ากับการซื้อ
สินค้าผ่านทาง off-Line หรือไม่ มากที่สุด มีค่าเฉลี่ย 4.46 รองลงมา คือ สินค้าบนแอปพลิเคชันออนไลน์ 
SHOPEE มีการให้ข้อมูลสินค้า ราคา และรายละเอียดการให้บริการอย่างละเอียดและครบถ้วนมีค่าเฉลี่ย 
4.22 ดังตารางที่ 2 
 
ตารางที่ 2 การวิเคราะห์ด้านผลิตภัณฑ์ที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าผ่านแอปพลิเคชัน SHOPEE ของ

ผู้บริโภคในเขตอ าเภอเมือง จังหวัดสงขลา 
ส่วนประสมทางการตลาดออนไลน์ด้านผลิตภัณฑ ์

 

SD การแปลผล 

สินค้าบนแอปพลเิคชันออนไลน์ SHOPEE มีความหลากหลาย 4.15 0.82 มาก 
สินค้าบนแอปพลเิคชันออนไลนS์HOPEE มีการรับประกันสินคา้
เทียบเท่ากับการซื้อสินค้าผ่านทาง off-Line หรือไม ่

 
4.46 

 
0.66 

 
มากที่สุด 

สินค้าบนแอปพลเิคชันออนไลนS์HOPEE มีการให้ข้อมูลสินค้า ราคา 
และรายละเอียดการให้บริการอย่างละเอียดและครบถ้วน 

4.22 0.76 มากที่สุด 

รวม 4.28 0.74 มากที่สุด 

 
ด้านราคา พบว่า ในภาพรวมอยู่ในระดับ มากที่สุด ซึ่งผู้บริโภคให้ความส าคัญกับราคาสินค้าบน

แอปพลิเคชันออนไลน์ มีราคาที่ต่ ากว่าการซื้อสินค้าในแพลตฟอร์มอ่ืนมากที่สุดมีค่าเฉลี่ย 4.31 รองลงมา 
คือ ราคาสินค้าบนแอปพลิเคชันออนไลน์ สามารถ เปรียบเทียบราคากับการขายสินค้าทางช่องทางอ่ืนได้
อย่างสะดวกมีค่าเฉลี่ย 4.28 ดังตารางที่ 3 
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ตารางท่ี 3 การวิเคราะห์ด้านราคาที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าผ่านแอปพลิเคชัน SHOPEE ของ
ผู้บริโภคในเขตอ าเภอเมือง จังหวัดสงขลา 

ส่วนประสมทางการตลาดออนไลน์ด้านราคา  SD การแปลผล 

สินคา้บนแอปพลเิคชันออนไลน์มรีาคาที่คุ้มค่ากับคณุสมบัติของสินคา้ 4.11 0.77 มาก 
ราคาสินค้าบนแอปพลิเคชันออนไลน์ มีราคาที่ต่ ากว่าการซื้อสินค้าใน
แพลตฟอร์มอื่น 

4.31 0.73 มากที่สุด 

ราคาสินค้าบนแอปพลิเคชันออนไลน์สามารถเปรียบเทยีบราคากับการขาย
สินค้าทางช่องทางอื่นได้อย่างสะดวก 

4.28 0.71 มากที่สุด 

รวม 4.23 0.73 มากที่สุด 

 
ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย พบว่า ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ซึ่งผู้บริโภคให้ความส าคัญ

กับการที่แอปพลิเคชัน SHOPEE มีให้เลือกหลากหลายวิธีในส่วนของช่องทางการช าระเงินมากที่สุดมี
ค่าเฉลี่ย 4.28 รองลงมา คือ แอปพลิเคชัน SHOPEE มีความสะดวกในการซื้อสินค้า และสามารถใช้
บริการได้ตลอด 24 ชั่วโมงมีค่าเฉลี่ย 4.21 ดังตารางที่ 4 

 
ตารางที่ 4 การวิเคราะห์ด้านช่องทางการจัดจ าหน่ายที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าผ่านแอปพลิเคชัน 

SHOPEE ของผู้บริโภคในเขตอ าเภอเมือง จังหวัดสงขลา 
ส่วนประสมทางการตลาดออนไลน์ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย 

 

SD การแปลผล 

สินค้าบนแอปพลเิคชัน SHOPEE มีบริการส่งสินค้าท่ีรวดเร็ว และหลากหลาย 
สินค้าบนแอปพลเิคชัน SHOPEE มีความน่าเช่ือถือและนา่ไว้วางใจ 
สินค้าบนแอปพลเิคชัน SHOPEE มีรูปแบบท่ีน่าใช้งาน มีความน่าสนใจและ
ดึงดูดลูกคา้ 
แอปพลิเคชัน SHOPEE มีให้เลือกหลากหลายวิธีในส่วนของช่องทางการช าระ
เงิน 
แอปพลิเคชัน SHOPEE มีความสะดวกในการซื้อสินค้า และสามารถใช้บริการ
ได้ตลอด 24 ช่ัวโมง 

4.03 
4.16 
4.14 

 
4.28 

 
4.21 

0.76 
0.78 
0.76 

 
0.73 

 
0.75 

มาก 
มาก 
มาก 

 
มากที่สุด 

 
มากที่สุด 

รวม 4.16 0.75 มาก 

  
ด้านการส่งเสริมการตลาด พบว่า ในภาพรวมอยู่ในระดับ มาก ซึ่งผู้บริโภคให้ความส าคัญกับ

ร้านค้าบนแอปพลิเคชัน SHOPEE มีส่วนลดในการซื้อสินค้าอยู่เสมอมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย 4.25 
รองลงมา คือ สื่อในการโฆษณาออนไลน์ของสินค้าบนแอปพลิเคชัน SHOPEE เช่น Facebook มีการ
เข้าถึงได้ง่ายมีค่าเฉลี่ย 4.19 ดังตารางที่ 5 
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ตารางท่ี 5 การวิเคราะห์ด้านการส่งเสริมการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าผ่านแอปพลิเคชัน 
SHOPEE ของผู้บริโภคในเขตอ าเภอเมืองจังหวัดสงขลา 

ส่วนประสมทางการตลาดออนไลน์ด้านการส่งเสริมการตลาด 
 

SD การแปลผล 

มีโปรโมชันและกจิกรรมให้เข้าร่วมบนแอปพลิเคชัน SHOPEE 
ร้านค้าบนแอปพลเิคชัน SHOPEE มีส่วนลดในการซื้อสินค้าอยู่เสมอ 
เงื่อนไขในส่วนลด หรือคูปองต่าง ๆ บน แอปพลิเคชัน SHOPEE มี
ความเหมาะสมและใช้งานได้จริง 
สื่อในการโฆษณาออนไลน์ของสินค้าบนแอปพลิเคชัน SHOPEE เช่น 
Facebook มีการเข้าถึงได้ง่าย 

4.14 
4.25 
4.09 

 
4.19 

0.75 
0.74 
0.77 

 
0.73 

มาก 
มากที่สุด 

มาก 
 

มาก 

รวม 4.17 0.74 มาก 

 
ส่วนด้านการให้บริการแบบเจาะจง พบว่า ในภาพรวมอยู่ในระดับ มาก ซึ่งผู้บริโภคให้

ความส าคัญบนแอปพลิเคชัน SHOPEE เจ้าหน้าที่สามารถตอบกลับและมีปฏิสัมพันธ์กับลูกค้าในทันที
มากที่สุดมีค่าเฉลี่ย 4.11 รองลงมา คือ บนแอปพลิเคชัน SHOPEE มีการให้ข้อมูลข่าวสารแก่ลูกค้า
โปรโมชันแก่ลูกค้าอย่างสม่ าเสมอมีค่าเฉลี่ย 4.11 ดังตารางที่ 6 

 
ตารางที่ 6 การวิเคราะห์ด้านการให้บริการส่วนบุคคลที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าผ่านแอปพลิเคชัน 

SHOPEE ของผู้บริโภคในเขตอ าเภอเมือง จังหวัดสงขลา 
ส่วนประสมทางการตลาดออนไลน์ด้านการให้บริการส่วนบุคคล 

 

SD การแปลผล 
บนแอปพลิเคชัน SHOPEE  มีช่องทางการติดต่อสื่อสารกับเจ้าหน้าท่ีได้ตลอด 
24 ช่ัวโมง 

4.08 0.79 มาก 

บนแอปพลิเคชัน SHOPEE เจ้าหน้าท่ีสามารถตอบกลับและมีปฏสิมัพันธ์กับ
ลูกค้าในทันที 

4.11 0.78 มาก 

บนแอปพลิเคชัน SHOPEE มีการให้ข้อมูลข่าวสารแก่ลูกคา้โปรโมชันแก่ลูกค้า
อย่างสม่ าเสมอ 

4.11 0.75 มาก 

รวม 4.10 0.77 มาก 

 
ด้านการรักษาความเป็นส่วนตัว พบว่า ในภาพรวมอยู่ในระดับ มาก ซึ่งผู้บริโภคให้

ความส าคัญบนแอปพลิเคชัน SHOPEE มีการเปิดเผยข้อมูลความลับของลูกค้าเพ่ือในการท าธุรกรรม 
ทางการค้าให้ส าเร็จเท่านั้นมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย 4.12 รองลงมา คือ แอปพลิเคชัน SHOPEE มีการเก็บ
ข้อมูล ข้อมูลลับของลูกค้าได้อย่างปลอดภัยมีค่าเฉลี่ย 4.12 ดังตารางที่ 7 
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ตารางท่ี 7 การวิเคราะห์ด้านการรักษาความเป็นส่วนตัวที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าผ่านระบบ
อินเทอร์เน็ตของผู้บริโภคในเขตจังหวัดสงขลา 

ส่วนประสมทางการตลาดออนไลน์ด้านการรักษาความเป็นส่วนตัว 
 

SD การแปลผล 

บนแอปพลิเคชัน SHOPEE มีการแจ้งนโยบายความเป็นส่วนตัวได้อย่างชัดเจน 4.08 0.73 มาก 
บนแอปพลิเคชัน SHOPEE มีการเปิดเผยข้อมูลความลับของลูกคา้เพือ่ในการ
ท าธุรกรรม ทางการค้าให้ส าเร็จเท่านั้น 

 
4.12 

 
0.77 

 
มาก 

แอปพลิเคชัน SHOPEE มีการเก็บข้อมูล ข้อมูลลับของลูกค้าได้อย่างปลอดภัย 4.12 0.72 มาก 

รวม 4.11 0.74 มาก 

 
จากข้อมูลข้างต้นในตารางที ่2-7 แสดงให้เห็นว่า ด้านผลิตภัณฑ์ ผู้บริโภคให้ความส าคัญด้าน

สินค้าบนแอปพลิเคชันออนไลน์ SHOPEE มีการรับประกันสินค้าเทียบเท่ากับการซื้อสินค้าผ่านทาง 
off-Line มากที่สุด มีค่าเฉลี่ย 4.46 ส่วนด้านราคา ผู้บริโภคกลับให้ความส าคัญกับราคาสินค้าบนแอป
พลิเคชันออนไลน์ มีราคาที่ต่อกว่าการซื้อสินค้าในแพลตฟอร์มอ่ืนมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย 4.31 ด้าน
ช่องทางการจัดจ าหน่ายผู้บริโภคให้ความส าคัญกับแอปพลิเคชัน SHOPEE มีให้เลือกหลากหลายวิธีใน
ส่วนของช่องทางการช าระเงินมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย 4.28 ด้านการส่งเสริมการตลาด ผู้บริโภคให้
ความส าคัญกับร้านค้าบนแอปพลิเคชัน SHOPEE มีส่วนลดในการซื้อสินค้าอยู่เสมอมากที่สุด มี
ค่าเฉลี่ย 4.25 ด้านการให้บริการส่วนบุคคล ผู้บริโภคให้ความส าคัญบนแอปพลิเคชัน SHOPEE 
เจ้าหน้าที่สามารถตอบกลับและมีปฏิสัมพันธ์กับลูกค้าในทันทีมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย 4.11 และด้านการ
รักษาความเป็นส่วนตัว ผู้บริโภคให้ความส าคัญบนแอปพลิเคชัน SHOPEE มีการเปิดเผยข้อมูล
ความลับของลูกค้าเพ่ือในการท าธุรกรรม ทางการค้าให้ส าเร็จเท่านั้นมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย 4.12  จาก
ข้อมูล สะท้อนให้เห็นว่า การตัดสินใจซื้อสินค้าผ่านแอปพลิเคชัน SHOPEE ของผู้บริโภคในเขตอ าเภอ
เมือง จังหวัดสงขลากลับให้ความส าคัญกับส่วนประสมการตลาดด้านผลิตภัณฑ์และราคามากกว่าด้าน
การรักษาความเป็นส่วนตัว 
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ตารางท่ี 8 ผลการทดสอบสมมติฐานปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดออนไลน์ออนไลน์ที่ส่งผลต่อการ
ตัดสินใจซื้อสินค้าออนไลน์ผ่านแอปพลิเคชัน SHOPEE ของผู้บริโภคในเขตอ าเภอเมือง 
จังหวัดสงขลา 

Y X 
Unstandardized 

Coefficients 
Standardized 
Coefficients t Sig. 

B SE Beta 
การตัดสินใจซื้อ
สินค้าออนไลน์

ผ่านแอป 
SHOPEE ของ
ผู้บริโภคในเขต
อ าเภอเมือง 

จังหวัดสงขลา 

(ค่าคงที่) .94 .15   6.18 .00 
ผลิตภณัฑ์ (x1) .15 .05 .16 3.05 .00* 
ราคา (x2) .15 .05 .17 3.04 .00* 
ช่องทางการจัดจ าหน่าย (x3) .00 .06 .00 .05 .95 
ส่งเสริมทางการตลาด (x4) .11 .05 .12 2.13 .03* 
การใช้บริการส่วนบุคคล (x5) .22 .04 .27 5.11 .00* 
การรักษาความเป็นส่วนตัว (x6) .14 .05 .16 2.83 .00* 

R = 0.76 R2 = 0.57 Adjusted R2 = 0.57 Std. Error of the Estimate = 0.37 F = 84.57 Sig = 0.05 

*มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 

จากตารางที่ 8 การวิเคราะห์ตัวแปรต้นทั้ง 6 ปัจจัย พบว่ามีตัวแปร 5 ตัว ที่มีความสัมพันธ์
กับการตัดสินใจซื้อสินค้าออนไลน์ผ่านแอปพลิเคชัน SHOPEE ของผู้บริโภคในเขตอ าเภอเมือง จังหวัด
สงขลา อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ .05 ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจซื้อสินค้าออนไลน์ผ่าน
แอปพลิเคชัน SHOPEE ของผู้บริโภคในเขตอ าเภอเมือง จังหวัดสงขลา คือ ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ 
ปัจจัยด้านราคา ปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาด ปัจจัยด้านการใช้บริการส่วนบุคคล และ ปัจจัยด้าน

การรักษาความเป็นส่วนตัว (𝛽=0.16, 0.17, 0.12, 0.27 และ 0.16, p<0.05) มีอิทธิพลการตัดสินใจ
ซื้อสินค้าออนไลน์ผ่านแอปพลิเคชัน SHOPEE ของผู้บริโภคในเขตอ าเภอเมือง จังหวัดสงขลา อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติ ซึ่งปัจจัยนี้ สามารถพยากรณ์การตัดสินใจซื้อสินค้าออนไลน์ผ่านแอปพลิเคชัน 
SHOPEE ของผู้บริโภคได้ร้อยละ 57 (R2adj =0.57) 
 
สรุปผลการวิจัย  

การศึกษาครั้งนี้ได้ศึกษาตัวแปรอิสระ คือ ปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ และปัจจัยส่วนประสม
ทางการตลาดออนไลน์ที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าออนไลน์ SHOPEE ของประชากรในจังหวัด
สงขลา โดยพบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีช่วงอายุระหว่าง 20 -30 ปี สถานภาพ
โสด มีระดับการศึกษาต่ ากว่าปริญญาตรี และประกอบอาชีพนักเรียน นักศึกษา มีรายได้ต่อเดือนต่ า
กว่า 10,000 บาท ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์โดยรวมอยู่ในระดับส าคัญมากที่สุด ปัจจัยด้านราคาโดยรวมอยู่ใน
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ระดับส าคัญมากที่สุด ปัจจัยด้านช่องทางการจัดจ าหน่ายโดยรวมอยู่ในระดับส าคัญมาก ปัจจัยด้านการ
ส่งเสริมการตลาดโดยรวมอยู่ในระดับบส าคัญมาก ปัจจัยด้านการใช้บริการส่วนบุคคลโดยรวมอยู่ในระดับ
ส าคัญมาก ปัจจัยด้านการรักษาความเป็นส่วนตัวโดยรวมอยู่ในระดับส าคัญมาก และการตัดสินใจซื้อสินค้า
ผ่านทางแอปพลิเคชันออนไลน์ SHOPEE ของผู้บริโภคในจังหวัดสงขลาโดยรวมอยู่ในระดับส าคัญมากที่สุด 
 
อภิปรายผล  

ผลการศึกษาและวิเคราะห์ตามสมมติฐานพบว่าจากสมมติฐานที่ตั้งไว้ทั้งหมด 2 ข้อ ดังนี้ 
สมมติฐานข้อที่ 1 ปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ของประชากรจังหวัดสงขลาที่มีอิทธิพลต่อการ

ตัดสินใจซื้อสินค้าผ่านทางแอปพลิเคชัน SHOPEE ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ปัจจัยด้านเพศที่
แตกต่างกัน มีการตัดสินใจซื้อสินค้าผ่านแอปพลิเคชัน SHOPEE ของผู้บริโภคในเขตอ าเภอเมือง จังหวัด
สงขลา ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ยุพเรศ 
พิริยพลพงศ์ (2558) ศึกษาเรื่องปัจจัยและพฤติกรรมที่มีผลต่อการตัดสินใจใช้โมบายแอปพลิเคชันสั่งซื้อ
สินค้าผ่านทางสมาร์ทโฟนของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครพบว่าเพศชายและเพศหญิงมีระดับการ
ตัดสินใจซื้อสินค้าออนไลน์ในด้าน ผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางการจัดจ าหน่ายและด้านการ
ส่งเสริมทางการตลาด ไม่แตกต่างกัน 

ปัจจัยด้านอายุที่แตกต่างกัน มีการตัดสินใจซื้อสินค้าผ่านทางแอปพลิเคชัน SHOPEE ของ
ผู้บริโภคในเขตอ าเภอเมือง จังหวัดสงขลา ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่ง
สอดคล้องกับงานวิจัยของ ชลธิชา คงสุวรรณ (2559) ศึกษาเรื่องปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือก
บริโภคขนมเบเกอร์รี่ร้านแอปริล พบว่า ปัจจัยด้านบุคคลมีผลต่อการตัดสินใจเลือกบริโภคขนมเบเกอร์
รี่ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพและปริมณฑลไม่แตกต่างกัน 

ปัจจัยด้านระดับการศึกษาต่างกัน มีการตัดสินใจซื้อสินค้าผ่านทางแอปพลิเคชัน SHOPEE 
ของผู้บริโภคในเขตอ าเภอเมือง จังหวัดสงขลา ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่ง
สอดคล้องกับงานวิจัยของ จุฑารัตน์ เกียรติรัศมี (2558) มีการศึกษาเรื่อง ปัจจัยที่ส่งผลต่อการซื้อ
สินค้าผ่านทางแอปพลิเคชันออนไลน์ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล พบว่า ระดับ
การศึกษาที่ต่างกันส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าผ่านทางแอปพลิเคชันออนไลน์ของผู้บริโภคในเขต
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญที่ระดับ .05 ไม่ว่าผู้ที่มีระดับการศึกษา
ใดก็สามารถเป็นเจ้าของสมาร์ทโฟนได้ 

ปัจจัยด้านอาชีพ รายได้ที่ต่างกัน มีการตัดสินใจซื้อสินค้าผ่านแอปพลิเคชัน SHOPEE จังหวัด
สงขลา ที่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ เอกลักษณ์ 
ทองใหญ่ (2554) ศึกษาเรื่องปัจจัยด้านแรงจูงใจที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซื้อไอแพดของผู้บริโภค
ในเขตกรุงเทพ พบว่าลักษณะส่วนบุคคลโดยเฉพาะอย่างยิ่งปัจจัยด้านอายุ ระดับการศึกษา อาชีพ 
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และรายได้มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อไอแพดของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครที่ระดับนัยส าคัญ
ทางสถิติ .05  

สมมติฐานข้อที่ 2 ส่วนประสมทางการตลาดออนไลน์ (6P) ที่มีอิทธิผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้า
ออนไลน์ SHOPEE ของประชากรจังหวัดสงขลา ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ 
ราคา การส่งเสริมการตลาด การใช้บริการส่วนบุคคล และการรักษาความเป็นส่วนตัวมีอิทธิผลต่อการ
ตัดสินใจซื้ออย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ .05 ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ชลธิชา คงสุวรรณ (2559) 
ศึกษาเรื่องปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกบริโภคขนมเบเกอร์รี่ร้านแอพริล เบอเกอรี่ ของผู้บริโภคใน
เขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล พบว่าปัจจัยทางการตลาดธุรกิจของธุรกิจเบอเกอรี่ ไม่มีผลต่อการ
ตัดสินใจบริโภคขนมเบเกอรี่ร้านแอพริลในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ประกอบด้วย 4 ปัจจัย 
โดยเรียงล าดับจากมากไปน้อย คือ ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์และราคาที่เหมาะสมกับคุณภาพ ปัจจัยด้าน
ช่องทางการจัดจ าหน่ายและราคาท่ีเหมาะสมกับปริมาณ และปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาด  

สรุปได้ว่า กรอบแนวความคิดเป็นไปตามแนวความคิดเห็นที่สรุปได้ว่า ประชากรศาสตร์และส่วน
ประสมทางการตลาดออนไลน์ (6Ps) มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าออนไลน์ผ่านแอปพลิเคชัน 
SHOPEE ของประชากรจังหวัด  

 
ข้อเสนอแนะ  

ข้อเสนอแนะจากการวิจัย  
1. ปัจจัยทางการตลาดออนไลน์ พบว่า ปัจจัยที่ส่งผลต่อการเลือกใช้แอปพลิเคชันออนไลน์

เพ่ือซื้อสินค้า ได้แก่ ปัจจัยด้านการให้บริการส่วนบุคคล และด้านการรักษาความเป็นส่วนตัว ส่งผลเชิง
บวกต่อการเลือกใช้แอปพลิเคชันออนไลน์เพ่ือซื้อสินค้า ท าให้เห็นว่าผู้ใช้แอปพลิเคชันออนไลน์เพ่ือซื้อ
สินค้าให้ความส าคัญกับข้อมูลข่าวสาร โปรโมชันแก่สมาชิกผ่านทางตัวแอปพลิเคชัน และแอปพลิเคชัน
ออนไลน์มีช่องทางติดต่อสื่อสารกับเจ้าหน้าที่ที่ได้ตลอด 24 ชั่วโมง รวมถึงแอปพลิเคชันมีการเก็บ
ข้อมูลส่วนตัวของลูกค้าไว้เป็นความลับได้อย่างปลอดภัย 

2. ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดออนไลน์ที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าออนไลน์มากที่สุด 
คือ สินค้าที่มีราคาถูกกว่าช่องทางอ่ืน มีโปรโมชันบ่อย ๆ และด้านผลิตภัณฑ์ที่ตรงความต้องการ 
ดังนั้นร้านค้าออนไลน์จะต้องมีการศึกษากลุ่มเป้าหมายที่ชัดเจน หรือปรับราคาให้น่าสนใจ มีโปรโมชัน
ที่ดึงดูด กว่าช่องทางอ่ืน ๆ เพ่ือจูงใจให้ผู้บริโภคตัดสินใจซื้อสินค้า 

ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป  
1. ควรศึกษาจากผู้บริโภคจังหวัดอ่ืน ๆ นอกเหนือจากจังหวัดสงขลา อีกทั้งควรศึกษากับ

ผู้บริโภคที่ไม่เคยใช้บริการแอปพลิเคชัน SHOPEE เพ่ือจะได้น าข้อมูลที่ได้จากการวิจัยไปใช้ประโยชน์
ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด 
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2. ควรมีการเก็บข้อมูลในลักษณะการสัมภาษณ์ เพ่ือที่จะได้ข้อมูลที่กว้างและหลากหลาย ซึ่ง
อาจจะเป็นข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในการใช้งานได้อย่างแท้จริง  
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บทคัดย่อ 

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาพฤติกรรมผู้บริโภคในการตัดสินใจเลือกซื้ออาหารปรุง
ส าเร็จในเขตกรุงเทพมหานคร โดยใช้วิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) การเก็บข้อมูล
โดยใช้วิธีการสัมภาษณ์แบบเจาะลึกรายบุคคล (In-depth interview) ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ คือผู้บริโภค
ทั้งเพศชายและเพศหญิง อายุตั้งแต่ 15-50 ปีที่ซื้ออาหารปรุงส าเร็จไม่ต่ ากว่า 3 ครั้งต่อสัปดาห์ 
แบ่งเป็นกลุ่มดังนี้ 1. ผู้บริโภคเพศชาย อายุตั้งแต่ 15-35 ปี 2. ผู้บริโภคเพศชาย อายุตั้งแต่ 36-50 ปี 
3. ผู้บริโภคเพศหญิง อายุตั้งแต่ 15-35 ปี 4. ผู้บริโภคเพศหญิง อายุตั้งแต่ 36-50 ปี ด้วยวิธีการ
สัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ โดยได้เบอร์โทรศัพท์มาจาก ข้อมูลในการโทรสั่งซื้อของร้านกับข้าวป้านางโภช
นา และเพ่ือนร่วมงานของผู้วิจัย 

ผลการศึกษาพฤติกรรมผู้บริ โภคในการตัดสินใจเลือกซื้ออาหารปรุงส าเร็จ  ในเขต
กรุงเทพมหานคร ทั้ง 4 กลุ่มพบว่าประเภทของอาหารปรุงส าเร็จที่ผู้บริโภคเลือกซื้อ คือประเภทผัด
ล าดับรองลงมาเป็นประเภทแกงและต้ม สถานที่ที่ใช้ในการเลือกซื้ออาหารปรุงส าเร็จ คือตลาดนัด 
เพราะมีให้เลือกหลายร้าน บุคคลที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อ คือบุคคลในครอบครัว ช่วงเวลา
ในการเลือกซื้ออาหารปรุงส าเร็จ คือ ช่วงเย็น ในหนึ่งสัปดาห์ผู้บริโภค จะซื้ออาหารปรุงส าเร็จ 3-4 
ครั้งต่อสัปดาห์ และเกณฑ์ที่ผู้บริโภคใช้ในการตัดสินใจเลือกซื้ออาหารปรุงส าเร็จที่ส าคัญ คือ ความ
สะอาดของร้าน รสชาติอาหาร ปริมาณการซื้อในแต่ละครั้งจะซื้อ ประมาณ 3-4 อย่าง ในเรื่องของการ
เปรียบเทียบราคาและปริมาณซื้ออาหารปรุงส าเร็จในแต่ละครั้ง ทุกกลุ่มมีความเห็นตรงกันคือ มีความ
คุ้มค่า เพราะเลือกแต่ร้านประจ าที่มีความคุ้นเคย 

 
ค าส าคัญ: พฤติกรรมผู้บริโภค การตัดสินใจซื้อ อาหารปรุงส าเร็จ 
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Abstract 
The research aim was to study the consumers’ behaviors to make decisions 

to purchase the ready meals in Bangkok Metropolis by using the Qualitative 
Research. The survey is the In-depth Interview. The key informants is the male and 
female consumers aged between 15-50 years who buy the ready meals not less than 
three times a week. There are four groups of the consumers are the male consumers 
aged between 15-35 years, the male consumers aged between 36-50 years the 
female consumers aged between 15-50 years, the female consumers aged between 
15-50 years. by telephone interview method by getting a phone number from 
Information on calling and ordering at Kab Khao Aunt Nang Phochana and colleagues 
of the researcher.  

The results of the study demonstrated that the kinds of the ready meals the 
four groups of consumers choose to purchase the most one is the fried and the 
second one is the curry and the soup. The place where they often to purchase the 
nearby market. The influenced people for making decisions to purchase is the 
families’ members. The time for purchasing the ready meals is the evening time. The 
consumers will purchase the ready meals 3-4 time a week. The main factor that the 
consumers make their decisions to purchase is the stalls’ cleanliness, the food taste, 
and the purchasing quantities about 3-4 kinds of ready meals a time. Of all the 
consumers’ groups, they compare the price and the purchasing quantities a time, 
they completely agree to is the value and the regular stalls they often purchase. 
 
Keywords: consumer behavior, purchase decision, ready meals 
 
ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 

ในปัจจุบันประเทศไทยก าลังอยู่ในยุคไทยแลนด์ 4.0 มีการเปลี่ยนแปลงแข่งขันกันในด้านต่าง ๆ 
มากมาย ไม่ว่าจะเป็นด้านการศึกษา เศรษฐกิจ การเมือง การด าเนินชีวิตของคนในเมืองก็เปลี่ยนแปลง
ไปเช่นกัน มีความเร่งรีบทุกอย่าง รวมไปถึงการเลือกซื้ออาหารเพ่ือบริโภคก็เปลี่ยนไปจากเดิมเป็นการ
เลือกซื้อวัตถุดิบไปประกอบอาหารรับประทานกันเอง มีเวลาในการปรุงอาหารและยังเป็นการท า
กิจกรรมร่วมกันในครอบครัวได้สนทนากันระหว่างสมาชิกแต่ละคนแต่ปัจจุบันมีหลายครอบครัวหันมา
เลือกซื้ออาหารปรุงส าเร็จ (วิภาดา เนียมรักษา, 2559) ลดเวลาในการประกอบอาหารเองมีความ
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สะดวกรวดเร็วเพ่ือใช้เวลาไปกับกิจกรรมอ่ืน ประกอบกับปัจจุบันก็มีร้านอาหารฟาสต์ฟู้ดเช่น อาหาร
จานด่วน อาหารส าเร็จรูป กึ่งส าเร็จรูปที่หาได้ง่ายท าให้ผู้บริโภคมีทางเลือกในการเลือกอาหาร
รับประทานมากขึ้น ปัจจุบันมีผู้ประกอบการ ธุรกิจร้านอาหาร ในห้างสรรพสินค้า และ ร้านค้าปลีก
ขนาดใหญ่มากขึ้น เป็นผลมาจากการขยายสาขาของห้างสรรพสินค้า และ ร้านค้าปลีกขนาดใหญ่ 
ประกอบกับการเพ่ิมสัดส่วนพ้ืนที่ร้านอาหาร ซึ่งถือเป็นการเพ่ิมทางเลือกในการรับประทานอาหารใน
ห้างสรรพสินค้า และร้านค้าปลีกขนาดใหญ่  ให้มีความหลากหลายมากขึ้น  การเพ่ิมขึ้นของ
ผู้ประกอบการ ธุรกิจร้านอาหาร จึงส่งผลให้การแข่งขันระหว่างผู้ประกอบการ ธุรกิจอาหาร ใน
ห้างสรรพสินค้า และร้านค้าปลีกขนาดใหญ่ เป็นไปอย่างรุนแรงมากขึ้น เนื่องจากมีการประกอบธุรกิจ
ร้านอาหารอย่างกระจุกตัว คาดว่า มูลค่าตลาดธุรกิจร้านอาหารในปี 2561 น่าจะอยู่ที่ 411,000-
415,000 ล้านบาท ขยายตัวร้อยละ 4-5 จากปี 2560 ส าหรับตลาดธุรกิจร้านอาหารในประเทศไทยที่
สูงถึงกว่า 4 แสนล้านบาทต่อปี จะช่วยดึงดูดให้ผู้ประกอบการธุรกิจอาหารรายใหม่เข้าสู่ตลาดธุรกิจ
ร้านอาหารอย่างต่อเนื่อง โดย ณ สิ้นปี 2560 มีจ านวนผู้ประกอบการร้านอาหารที่จดทะเบียนนิติ
บุคคลรวม 12,630 ราย เพ่ิมขึ้นร้อยละ 9 จาก ณ สิ้นปี 2559 ในปี 2561 การใช้บริการร้านอาหาร
ทั่วไป ที่มุ่งตอบโจทย์การรับประทานอาหารในชีวิตประจ าวัน อย่างร้านอาหารตามสั่ง ก๋วยเตี๋ยว และ
ข้าวแกง น่าจะยังคงทรงตัว โดยร้านอาหารในกลุ่มนี้ น่าจะยังคงมีรายได้หลักจากการให้บริการผู้คน
ทั่วไป ที่ต้องการความสะดวกรวดเร็วในการรับประทานอาหารในช่วงวันธรรมดารวมถึงผู้ประกอบการ
ยังคงต้องให้ความส าคัญกับการรักษาคุณภาพของอาหาร ที่ต้องมีความสดใหม่ และรสชาติอร่อย 
รวมถึงคุณภาพการให้บริการ ที่ต้องมีความรวดเร็วทันใจ เพ่ือตอบโจทย์การใช้ชีวิตที่เร่งรีบของผู้คน 
(ศูนย์วิจัยกสิกรไทย, 2561) ในปี 2563 บรรดาสินค้าอาหารและเครื่องดื่ม อาหารพร้อมทานยังเป็น
ผลิตภัณฑ์ที่มีแนวโน้มเติบโตสูงกว่าตลาดรวม โดยคาดว่า ปี 2563 มูลค่าตลาดอาหารพร้อมทานจะอยู่
ที่ประมาณ 20,200-20,500 ล้านบาท ขยายตัวร้อยละ 3.0-5.0 (YoY) ในขณะที่ตลาดอาหารและ
เครื่องดื่มในประเทศอาจโตเพียงร้อยละ 2.4-4.4 (YoY) เท่านั้น โดยปัจจัยสนับสนุนมาจากพฤติกรรม
การใช้ชีวิตและไลฟ์สไตล์ของผู้บริโภคยุคนี้ที่ นิยมทานอาหารนอกบ้านมากขึ้น ด้วยข้อจ ากัดอย่าง ไม่
มีเวลา ไม่มีพ้ืนที่ท าอาหาร ใช้วิถีชีวิตแบบสังคมเมือง การใช้ชีวิตแบบครอบครัวเดี่ยวที่มีแนวโน้ม
เพ่ิมข้ึน ขณะที่ร้านค้าร้านสะดวกซ้ือ ก็มีจ านวนเพิ่มขึ้นและเข้าใกล้ผู้บริโภคมากขึ้น รวมถึงการแข่งขัน
ในธุรกิจที่ท าให้มีการพัฒนานวัตกรรมด้านการผลิตอาหาร ส่งผลให้อาหารพร้อมทานยุคนี้มี
คุณลักษณะไม่แตกต่างจากอาหารปรุงสดมากขึ้นทุกวัน ไม่ว่าจะเป็น รสชาติ เนื้อสัมผัส วัตถุดิบ 
ตลอดจนคุณค่าทางโภชนาการ ทั้งยังมีความหลากหลายและแปลกใหม่ และสะดวกกับการบริโภค
มากขึ้นด้วย ผลของภาวะเศรษฐกิจที่น าไปสู่การปรับพฤติกรรมการกินอยู่ของผู้บริโภค จากการที่ผู้มี
งานท ามีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่อง การจ้างงานในภาคการผลิตลดลง ในขณะที่ตัวเลขจ านวนของผู้
ว่างงานก็ยังอยู่ในระดับสูง บ่งชี้ถึงก าลังซื้อผู้บริโภคที่อาจอ่อนแรงต่อเนื่องไปยังปี 2563 ทั้งนี้ แม้ว่า
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ค่าใช้จ่ายด้านอาหารจะเป็นสิ่งที่จ าเป็นส าหรับการด ารงชีวิต แต่ในระยะต่อไป การจับจ่ายของ
ผู้บริโภคคงจะอยู่ภายใต้งบประมาณที่จ ากัดมากขึ้น โดยเฉพาะกลุ่มที่อยู่ในตลาดแรงงาน ตั้งแต่
พนักงานออฟฟิศไปจนถึงผู้ใช้แรงงานในภาคการผลิต ซึ่งเป็นลูกค้าเป้าหมายส าคัญของผลิตภัณฑ์
อาหารพร้อมทาน โดยสิ่งที่น่าจับตาก็คือการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคเพ่ือประหยัดค่าใช้จ่าย 
เริ่มตั้งแต่เปรียบเทียบด้านราคามากข้ึน ลดการบริโภค หรือเปลี่ยนไปรับประทานอาหารประเภทอ่ืนที่
มีราคาประหยัดและคุ้มค่ากว่า ซึ่งอาจจะกระทบต่อยอดขายของสินค้าอาหารพร้อมทานได้ (ศูนย์วิจัย
กสิกรไทย, 2563)  

จากผลวิจัยร้านอาหารตามสั่ง ก๋วยเต๋ียว และข้าวแกงหรืออาหารปรุงส าเร็จก็ยังทรงตัวหรือ
บางรายอาจมีการต้องปิดตัวไป แต่ร้านต่าง ๆ เหล่านี้ยังคงมีความจ าเป็นส าหรับผู้บริโภคที่มีรายได้
น้อยเช่นคนขับรถแทก็ซ่ี พนักงานส่งเอกสาร พนักงานขับรถส่งของตามบริษัทต่าง ๆ พนักงานโรงงาน 
รวมถึงนักเรียนนักศึกษาที่เข้ามาศึกษาต่อในกรุงเทพมหานคร ซึ่งบุคคลเหล่านี้ไม่ได้มีรายได้ที่มาก
พอที่จะไปรับประทานอาหารในห้างสรรพสินค้า หรือร้านอาหารใหญ่ ๆ ได้ และผู้บริโภคทั่วไปที่
ต้องการความสะดวกรวดเร็วและคล่องตัวในการด ารงชีวิตที่เร่งรีบให้ทันกับสภาพสังคมในปัจจุบัน 
ดังนั้นผู้วิจัยจึงมีความตั้งใจที่จะศึกษาพฤติกรรมผู้บริโภคในการเลือกซื้ออาหาร เพ่ือน าผลการศึกษาที่
ได้มาใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาและปรับปรุงกลยุทธ์ทางการตลาดให้ตรงตามความต้องการของ
ผู้บริโภคได้ และเพ่ือเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาร้านขายอาหารของผู้วิจัยเองให้มีคุณภาพ และคุณค่า
ต่อผู้บริโภคมากยิ่งข้ึนต่อไป 
 
วัตถุประสงค์การวิจัย 

เ พ่ือศึกษาพฤติกรรมผู้บริ โภคในการตัดสินใจเลือกซื้ ออาหารปรุ งส า เร็จ  ในเขต
กรุงเทพมหานคร 
 
แนวคิด ทฤษฎี งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง  

แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับพฤติกรรมผู้บริโภค 
พฤติกรรมของผู้บริโภค (Customer Behavior) หมายถึง เป็นการกระท าโดยมนุษย์

แสดงออกโดยไม่รู้ตัว การแสดงออกหรือการกระท าโดยธรรมชาติของมนุษย์  สามารถส่งอิทธิพล
ทางการตลาดกลุ่มบุคคลหรือครอบครัว ซึ่งซื้อหรือต้องการสินค้าหรือบริการ เพ่ือการบริโภคส่วนตัว 
พฤติกรรมผู้บริโภค ตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าและบริการต่าง ๆ การกระท าหรือการแสดงออกของมนุษย์
ซึ่งเกิดจากสิ่งกระตุ้นภายใน เช่น ความคิด ทัศนคติ และค่านิยม นอกจากนี้การแสดงออกนั้น ๆ อาจ
มาจากการกระทบของปัจจัยภายนอก เช่น วัฒนธรรม และ สังคมการวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภค
เป็นการศึกษาค้นคว้าพฤติกรรมการซื้อและการบริโภคซึ่งเกี่ยวข้องกับการโฆษณาสินค้า และบริการ
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ทั้งที่เป็นบุคคล กลุ่มบุคคลและองค์กร เพ่ือให้ทราบถึงลักษณะและพฤติกรรมการซื้อการบริโภคโดย
สามารถใช้ 7 ค าถาม (ปรัชญา ปิยะรังสี, 2554) 

กมลภพ ทิพย์ปาละ (2555) ได้กล่าวว่าพฤติกรรมการผู้บริโภค หมายถึง พฤติกรรมการซื้อ 
การใช้ การประเมิน และการก าจัดสินค้าและบริการ ของผู้บริโภคข้ันสุดท้าย ที่ซื้อสินค้าและบริการไป
เพ่ือตอบสนองความต้องการของตนเองหรือเพ่ือกินหรือใช้ภายในครัวเรือนผู้บริโภคทุกคนที่ซื้อสินค้า
และบริการไป เพ่ือวัตถุประสงค์เช่นว่านี้รวมกันเรียกว่าตลาดผู้บริโภค ผู้บริโภคทั่วโลกนั้นมีความ
แตกต่างกันในลักษณะด้านประชากรศาสตร์อยู่หลายประเด็น เช่น ในเรื่องของอายุรายได้ระดับ
การศึกษาศาสนาวัฒนธรรม ประเพณีค่านิยม และรสนิยม เป็นต้น พฤติกรรมการกินการใช้การซื้อ 
และความรู้สึกนึกคิดของผู้บริโภคต่อผลิตภัณฑ์ จึงแตกต่างกันออกไปท าให้มีการซื้อการบริโภคสินค้า
และบริการหลายๆ ชนิดที่แตกต่างกัน 

สุพัตรา แซ่ตั้ง (2555) ศึกษา เรื่องปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการเลือกซื้อข้าวสารบรรจุถุงตรา
ข้าว 1000 ดี ในห้างสรรพสินค้าอ าเภอเมืองจังหวัดชลบุรี การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษา 
1. พฤติกรรมการเลือกซื้อข้าวสารบรรจุถุงตราข้าว 1000 ดี 2. ปัจจัยส่วนบุคคลที่มีผลต่อพฤติกรรมการ
เลือกซื้อข้าวสารบรรจุถุงตราข้าว 1000 ดี และ 3. ปัจจัยส่วนประสมการตลาดที่มีผลต่อพฤติกรรมการ
เลือกซื้อข้าวสารบรรจุถุงตราข้าว 1000 ดี การศึกษาครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงส ารวจประชากรที่ใช้ใน
การศึกษาคือ ผู้ซื้อข้าวสารบรรจุถุงในห้างสรรพสินค้าอ าเภอเมืองจังหวัดชลบุรี  ที่ไม่ทราบจ านวนที่
แน่นอน ก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างจ านวน 400 ตัวอย่าง โดยสุ่มตัวอย่างแบบตามความสะดวกใช้
แบบสอบถามเป็นเครื่องมือ ในการเก็บรวบรวมข้อมูลสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ร้อยละ 
ค่าเฉลี่ยส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบค่าทีค่าเอฟและการเปรียบเทียบรายคู่ด้วยวิธีแอลเอสดี ผล
การศึกษาพบว่า 1. ผู้บริโภคมีพฤติกรรมการเลือกซื้อข้าวสารบรรจุถุงตราข้าว 1000 ดี โดยส่วนใหญ่นิยม
ซื้อข้าวสารบรรจุถุงชนิดข้าวหอมมะลิและเลือกซื้อข้าวสารบรรจุถุงตราข้าว 1000 ดี โอกาสในการซื้อคือ
ซื้อเมื่อใกล้จะหมดขนาดบรรจุถุง 5 กิโลกรัม ปริมาณ 2-3 ถุงต่อครั้งราคาที่เหมาะสมกับคุณภาพคือราคา 
91-110 บาท/ถุง ผู้ที่มีอิทธิพลในการตัดสินใจซื้อคือ คนในครอบครัวสาเหตุที่ซื้อคือ คุณภาพดีเหมาะสม
กับราคาแหล่งที่ซื้อคือ ห้างสรรพสินค้าความส าคัญต่อการตัดสินใจซื้อคือ ข้าวสะอาดไม่มีสารปนเปื้อน 2. 
ปัจจัยส่วนบุคคลที่แตกต่างกันมีพฤติกรรมการเลือกซื้อข้าวสารบรรจุถุงตราข้าว 1000 ดี ในภาพรวมไม่
แตกต่างกันเมื่อพิจารณารายด้านพบว่าอายุระดับการศึกษา สถานภาพสมรส อาชีพและ รายได้ต่อเดือน 
ที่แตกต่างกันมีพฤติกรรมเลือกซื้อข้าวสารบรรจุถุงตราข้าว 1000 ดี แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .05 ยกเว้นด้านเพศไม่แตกต่างกัน และ 3. ปัจจัยส่วนประสมการตลาดที่แตกต่างกัน มี
พฤติกรรมการเลือกซื้อข้าวสารบรรจุถุงตราข้าว 1000 ดี ในภาพรวมไม่แตกต่างกันเมื่อพิจารณารายด้าน
พบว่า ผู้บริโภคมีความคิดเห็นต่อปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคาและด้านการส่งเสริมการตลาด แตกต่าง
กันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ยกเว้นด้านช่องทางการจัดจ าหน่ายไม่แตกต่างกัน 
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วิธีการวิจัย 
การวิจัยในครั้งนี้ได้ใช้วิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) การเก็บข้อมูลโดยใช้

วิธีการสัมภาษณ์แบบเจาะลึกรายบุคคล (In-depth interview) 
ประชากรและกลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัย 

1. ผู้ให้ข้อมูลส าคัญในการศึกษาครั้งนี้  คือผู้บริโภคทั้งเพศชาย อายุตั้งแต่ 15-35 ปี ที่ซื้อ
อาหารปรุงส าเร็จไม่ต่ ากว่า 3 ครั้งต่อสัปดาห์ ในเขตกรุงเทพมหานคร 

2. ผู้ให้ข้อมูลส าคัญในการศึกษาครั้งนี้  คือผู้บริโภคทั้งเพศชาย อายุตั้งแต่ 36-50 ปี ที่ซื้อ
อาหารปรุงส าเร็จไม่ต่ ากว่า 3 ครั้งต่อสัปดาห์ ในเขตกรุงเทพมหานคร 

3. ผู้ให้ข้อมูลส าคัญในการศึกษาครั้งนี้  คือผู้บริโภคทั้งเพศหญิง อายุตั้งแต่ 15-35 ปี ที่ซื้อ
อาหารปรุงส าเร็จไม่ต่ ากว่า 3 ครั้งต่อสัปดาห์ ในเขตกรุงเทพมหานคร 

4. ผู้ให้ข้อมูลส าคัญในการศึกษาครั้งนี้  คือผู้บริโภคทั้งเพศหญิง อายุตั้งแต่ 36-50 ปี ที่ซื้อ
อาหารปรุงส าเร็จไม่ต่ ากว่า 3 ครั้งต่อสัปดาห์ ในเขตกรุงเทพมหานคร 

โดยประชากรและกลุ่มตัวอย่างได้มาจากฐานข้อมูลลูกค้า ร้านป้านางโภชนาซึ่งเป็นร้านขาย
อาหารปรุงส าเร็จของผุ้วิจัยเอง 

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบสัมภาษณ์ 
การสร้างแบบสัมภาษณ์ ท าการศึกษาข้อมูลจากแนวคิด ทฤษฎี หนังสือ บทความ งานวิจัยที่

เกี่ยวข้องตลอดจนเอกสารต่าง ๆ ออกแบบแบบสัมภาษณ์ และตรวจประเมินแบบสัมภาษณ์โดย
ผู้ทรงคุณวุฒิ 3 ท่าน แก้ไขปรับปรุงแบบสัมภาษณ์ตามความแนะน าของผู้ทรงคุณวุฒิ  เพ่ือความ
สมบูรณ์ของแบบสัมภาษณ์มากที่สุด 

การเก็บรวบรวมข้อมูล 

ผู้วิจัยได้ท าการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยวิธีการสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์  เนื่องจากสถานการณ์
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) เพ่ือให้ปลอดภัยทั้งผู้ให้ข้อมูลส าคัญและผู้สัมภาษณ์ โดยได้เบอร์
โทรศัพท์มาจากข้อมูลในการโทรสั่งซื้อของร้านกับข้าวป้านางโภชนา และเพ่ือนร่วมงานของผู้วิจัย 
และตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลอีกครั้ง  โดยใช้วิธีการตรวจสอบ สามเส้าด้านข้อมูล (Data 
Triangulation) ตรวจสอบจากแหล่งเวลา เลือกจากช่วงเวลา โดยการสรุปค าตอบทั้งหมดทวนให้ผู้ให้
ข้อมูลฟังอีกครั้งและท าการตรวจสอบข้อมูลว่าข้อมูลที่ได้มามีความเพียงพอหรือไม่โดยพิจารณาจาก
การ อ่ิมตัวของข้อมูลดูจากค าตอบที่ได้มาถ้าเป็นค าตอบที่ซ้ ากันและไม่มีค าตอบใหม่ที่เพ่ิมมา เพ่ือให้
ข้อมูลมีความเที่ยงตรงมากยิ่งข้ึน 
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การวิเคราะห์ข้อมูล  
จัดหมวดหมู่ จ าแนกประเด็นความหมาย โดยพิจารณาความสอดคล้องกับค าถามในงานวิจัย

ตีความหมาย วิเคราะห์ข้อมูล เขียนบรรยายความหมายจากการวิเคราะห์ตามลักษณะข้อมูลที่ปรากฏ 
เพ่ืออธิบายการศึกษาวิจัยที่ได้ท า 
 
ผลการวิจัย 

กลุ่มที ่1 
จากการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลส าคัญผู้บริโภคเพศชาย อายุตั้งแต่ 15-35 ปี จ านวน 10 คน ที่

ซื้ออาหารปรุงส าเร็จไม่ต่ ากว่า 3 ครั้งต่อสัปดาห์ ในเขตกรุงเทพมหานคร สรุปผลดังนี้ 
ประเภทของอาหารปรุงส าเร็จที่ผู้บริโภคเลือกซื้อ  คือประเภทผัดเพราะสะดวกในการ

รับประทาน ไม่ต้องเสียเวลาในการท าเอง และอีกหนึ่งประเภท คือ ประเภทต้มเพราะเป็นอาหารที่
สามารถน ามาอุ่นได้ง่าย รสชาติไม่จัดจนเกินไป สถานที่ในการเลือกซื้ออาหารปรุงส าเร็จ คือ ตลาดนัด
เพราะตลาดนัดมีให้เลือกมากมายหลายอย่าง หลายร้าน บุคคลทที่มีอิทธิพลในการตัดสินในซื้อ จะเป็น
บุคคลในครอบครัว เพราะรับประทานอาหารร่วมกันและแต่ละคนก็มีความชอบในเมนูที่แตกต่างกัน
ไป ส่วนช่วงเวลาในการเลือกซื้ออาหารปรุงส าเร็จ  จะเป็นช่วงเย็นซึ่งเป็นเวลาที่เลิกงานพอดี 
ประหยัดเวลา ไม่ต้องเตรียมวัตถุดิบให้ยุ่งยากวุ่นวายในการท า เมื่อถึงบ้านก็รับประทานได้ทันที และ
ในหนึ่งสัปดาห์ผู้บริโภคซื้ออาหารปรุงส าเร็จ 5 ครั้งขึ้นไป เพราะไม่สะดวกในการประกอบอาหาร
เนื่องจากอยู่หอพัก ไม่มีเวลาในการท า เกณฑ์ที่ผู้บริโภคใช้ในการตัดสินใจเลือกซื้ออาหารปรุงส าเร็จที่
ส าคัญคือ การดูความสะอาดของร้าน รสชาติอาหาร เพราะถ้าไม่สะอาดจะท าให้มีปัญหาสุขภาพ
ตามมา จึงต้องเลือกร้านที่สะอาดปลอดภัยต่อร่างกาย และจ านวนที่ผู้บริโภคซื้อในแต่ละครั้งจะซื้อครั้ง
ละ 2-4 อย่าง เพราะพอดีกับคนในครอบครัวและทานให้หมดในหนึ่งมื้อ และเมื่อเปรียบเทียบราคา
และปริมาณซื้ออาหารปรุงส าเร็จในแต่ละครั้งมีความคุ้มค่า เพราะราคาที่จ่ายกับปริมาณอยู่ในสัดส่วน
ที่เหมาะสม 

กลุ่มที ่2 
จากการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ คือ ผู้บริโภคเพศชาย อายุตั้งแต่ 36-50 ปี จ านวน 8 คนที่

ซื้ออาหารปรุงส าเร็จไม่ต่ ากว่า 3 ครั้งต่อสัปดาห์ ในเขตกรุงเทพมหานคร 
ประเภทของอาหารปรุงส าเร็จที่ผู้บริโภคเลือกซื้อ คือ อาหารปรุงส าเร็จประเภทแกง เพราะ

แกงมีส่วนประกอบหลายอย่างในการปรุงและต้องใช้เวลาในการท านานเสียเวลา จึงเป็นเมนูที่นิยมซื้อ
มากกว่าประเภทอ่ืนและอีกประเภท คือ ประเภทต้ม เพราะถ้ารับประทานไม่หมดสามารถน ามาอุ่น
รับประทานในมื้อต่อไปได้ สถานที่ในการเลือกซ้ืออาหารปรุงส าเร็จ ตลาดนัด เพราะมีให้เลือกมากมาย
หลายอย่าง หลายร้าน เปิดบริการทุกวัน บุคคลที่มีผลต่อการติดสินในซื้อ คือ บุคคลในครอบครัว
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เพราะรับประทานอาหารร่วมกันก็ต้องถามความคิดเห็นของผู้ร่วมรับประทานด้วยกัน ช่วงเวลาที่ใช้ใน
การเลือกซื้อ คือ ช่วงเย็นเพราะเป็นเวลาเลิกงาน ประหยัดเวลาในการเตรียมอาหาร ใช้เวลาไปท า
กิจกรรมอื่น ๆ ได้อีกและมีเวลาพักผ่อนเพ่ิมขึ้น ในหนึ่งสัปดาห์ผู้บริโภคซื้ออาหารปรุงส าเร็จ 3-5 ครั้ง 
เพราะมื้ออ่ืนจะท ารับประทานเอง โดยมีเกณฑ์ในการตัดสินใจเลือกซื้ออาหารปรุงส าเร็จ คือ ดูความ
สะอาดของร้าน รสชาติอาหาร การสนทนาของพ่อค้า แม่ค้า เพราะอาหารที่เรารับประทานต้องเข้าไป
ในร่างกายจะต้องถูกสุขลักษณะ ปลอดภัยต่อสุขภาพ จ านวนที่ซื้อในแต่ละครั้ง ซื้อ 2-3 อย่าง เพราะ
ทานให้หมดในหนึ่งมื้อ เหมาะสมกับจ านวนคนที่รับประทาน โดยเมื่อเปรียบเทียบราคาและปริมาณซื้อ
อาหารปรุงส าเร็จในแต่ละครั้งนั้นมีความคุ้มค่า เพราะถ้าท าเองบางครั้งจะมีรายจ่ายเพ่ิมมากขึ้น 

กลุ่มที ่3 
จากการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ คือ ผู้บริโภคเพศหญิง อายุตั้งแต่ 15-35 ปี จ านวน 9 คน

ที่ซื้ออาหารปรุงส าเร็จไม่ต่ ากว่า 3 ครั้งต่อสัปดาห์ ในเขตกรุงเทพมหานคร 
ประเภทของอาหารปรุงส าเร็จที่ผู้บริโภคเลือกซื้อ คือ ประเภทต้ม เพราะเป็นเมนูที่มีน้ าซุป

ร้อน ๆ ดีต่อสุขภาพหลีกเลี่ยงน้ ามัน เป็นเมนูลดน้ าหนักได้ดี สถานที่ในการเลือกซื้ออาหารปรุงส าเร็จ 
คือ ตลาดนัด เพราะมีให้เลือกมากมายหลากหลายร้าน หลายเมนู และยังสามารถซื้อของอย่างอ่ืนได้
อีก บุคคลที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อ คือตัวเอง เพราะมีหน้าที่ดูแลการท าอาหารและเลือก
อาหารที่เหมาะสมกับตัวเองได้ และ บุคคลในครอบครัว เพราะรับประทานอาหารร่วมกัน ช่วงเวลาที่
ใช้ในการเลือกซื้ออาหารปรุงส าเร็จ คือ ช่วงเย็น เพราะเป็นเวลาเลิกงาน และมีให้เลือกหลายอย่าง ใน 
หนึ่งสัปดาห์ผู้บริโภคซื้ออาหารปรุงส าเร็จ 3-4 ครั้ง เพราะมื้ออ่ืนและวันเสาร์  วันอาทิตย์จะท า
รับประทานเอง เกณฑ์ที่ใช้ในการตัดสินใจเลือกซื้ออาหารปรุงส าเร็จ คือ ความสะอาด รสชาติอาหาร 
เพราะต้องการบริโภคอาหารที่ถูกสุขลักษณะ มีประโยชน์ และจ านวนที่ซื้อในแต่ละครั้ง ซ้ือ 3-4 อย่าง 
เพราะพอดีกับจ านวนคนที่รับประทาน อ่ิมพอดีในหนึ่งมื้อและเมื่อเปรียบเทียบราคาและปริมาณซื้อ
อาหารปรุงส าเร็จในแต่ละครั้งมีความคุ้มค่า เพราะเลือกอาหารที่เหมาะสมกับราคาและได้สารอาหารที่
มีประโยชน์ต่อร่างกายครบถ้วน 

กลุ่มที ่4  
จากการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ คือ ผู้บริโภคเพศหญิง อายุตั้งแต่ 36-50 ปี จ านวน 8 คน

ที่ซื้ออาหารปรุงส าเร็จไม่ต่ ากว่า 3 ครั้งต่อสัปดาห์ ในเขตกรุงเทพมหานคร 
ประเภทของอาหารปรุงส าเร็จที่ผู้บริโภคเลือกซ้ือ คือ ประเภทต้ม เพราะรับประทานแล้วรู้สึก

สดชื่น เป็นเมนูที่เหมาะกับบ้านที่มีเด็กเล็ก หลีกเลี่ยงน้ ามันดีต่อสุขภาพ และประเภทแกง เพราะแกง
มีวัตถุดิบและขั้นตอนหลายอย่างในการปรุงและต้องใช้เวลาในการท านานมาก ซื้อสะดวกกว่าท าเอง 
สถานที่ที่ใช้ในการเลือกซื้อ คือ ตลาดนัด เพราะมีให้เลือกหลายร้าน และยังมีของสด ของแห้ง ขนม
หวาน ของใช้ต่าง ๆ ที่เราต้องการสามารถซื้อได้ทีเดียวประหยัดเวลา ผู้ที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจ
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เลือกซื้อ คือบุคคลในครอบครัวเพราะรับประทานอาหารร่วมกัน และตัวเอง เพราะเป็นแม่บ้านต้อง
ดูแลอาหารการกินของคนในครอบครัว รู้ว่าแต่ละคนชอบเมนูอะไร ไม่ชอบอะไร ช่วงเวลาที่ใช้ในการ
เลือกซื้อ คือช่วงเย็น เพราะตลาดนัดเปิดตอนเย็นซึ่งเป็นเวลาเลิกงานพอดี ในหนึ่งสัปดาห์ผู้บริโภคซื้อ
อาหารปรุงส าเร็จ 3-4 ครั้ง เพราะสะดวกและมื้ออ่ืนจะท ารับประทานเอง โดยมีใช้เกณฑ์ในการ
ตัดสินใจเลือกซื้ออาหารปรุงส าเร็จ คือ ความสะอาด ความสดใหม่ของอาหาร รสชาติอาหาร เพราะ
ต้องเลือกอาหารที่สดสะอาด ดีต่อสุขภาพ ปริมาณการซื้อในแต่ละครั้งก็ซื้อ 1–2 อย่าง เพราะทานให้
หมดในหนึ่งมื้อ ประหยัดค่าใช้จ่ายและเมื่อเปรียบเทียบราคาและปริมาณซื้ออาหารปรุงส าเร็จในแต่ละ
ครั้งมีความคุ้มค่า เพราะเลือกแต่ร้านประจ าที่มีความคุ้นเคย จึงได้ปริมาณอาหารที่เหมาะสมกับราคา  
 
สรุปผลการวิจัย 

ผลการศึกษาพฤติกรรมผู้บริโภคในการตัดสินใจเลือกซื้ออาหารปรุงส าเร็จ  ในเขต
กรุงเทพมหานคร ทั้ง 4 กลุ่มพบว่าประเภทของอาหารปรุงส าเร็จที่ผู้บริโภคเลือกซื้อ คือประเภทผัด
ล าดับรองลงมาเป็นประเภทแกงและต้ม สถานที่ที่ใช้ในการเลือกซื้ออาหารปรุงส าเร็จ คือตลาดนัด 
เพราะมีให้เลือกหลายร้าน เปิดบริการทุกวัน และมีบริการของสด ของแห้ง ขนมหวาน ของใช้ต่าง ๆ 
ที่ต้องการสามารถซื้อได้ในคราวเดียวประหยัดเวลา บุคคลที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อ คือ
บุคคลในครอบครัว ช่วงเวลาในการเลือกซ้ืออาหารปรุงส าเร็จ คือ ช่วงเย็น ในหนึ่งสัปดาห์ผู้บริโภค จะ
ซื้ออาหารปรุงส าเร็จ 3-4 ครั้งต่อสัปดาห์ และเกณฑ์ที่ผู้บริโภคใช้ในการตัดสินใจเลือกซื้ออาหารปรุง
ส าเร็จที่ส าคัญ คือ ความสะอาดของร้าน รสชาติอาหาร ปริมาณการซื้อในแต่ละครั้งจะซื้อ ประมาณ 
3-4 อย่าง ในเรื่องของการเปรียบเทียบราคาและปริมาณซื้ออาหารปรุงส าเร็จในแต่ละครั้ง ทุกกลุ่มมี
ความเห็นตรงกันคือ มีความคุ้มค่า เพราะเลือกแต่ร้านประจ าที่มีความคุ้นเคย  

 
อภิปรายผล 

จากการสรุปผลการศึกษาพฤติกรรมผู้บริโภคในการตัดสินใจเลือกซ้ืออาหารปรุงส าเร็จ ในเขต
กรุงเทพมหานคร ทั้ง 4 กลุ่มพบว่า 

ประเภทของอาหารปรุงส าเร็จที่ผู้บริโภคเลือกซ้ือในกลุ่มที่ 1 และ 2 มีความต่างกันในกลุ่มที่ 1 
ผู้บริโภคเพศชาย อายุตั้งแต่ 15-35 ปีเลือกซื้ออาหารปรุงส าเร็จประเภทผัดเพราะ มีความสะดวกใน
การรับประทานไม่ต้องเสียเวลาในการท าเอง กลุ่มท่ี 2 ผู้บริโภคเพศชาย อายุตั้งแต่ 36-50 ปี เลือกซื้อ
อาหารปรุงส าเร็จประเภทแกง เพราะแกงมีส่วนประกอบหลายอย่างในการปรุงและต้องใช้เวลาในการ
ท านาน จึงเป็นเมนูที่นิยมซื้อมากกว่าประเภทอ่ืน ในกลุ่มที่ 3 ผู้บริโภคเพศหญิง อายุตั้งแต่ 15-35 ปี 
กลุ่มท่ี 4 ผู้บริโภคเพศหญิง อายุตั้งแต่ 36-50 ปีเลือกซื้ออาหารปรุงส าเร็จประเภทต้มเหมือนกัน แต่มี
เหตุผลที่แตกต่างกัน กลุ่มที่ 3 ผู้บริโภคเพศหญิง อายุตั้งแต่ 15-35 ปี ให้เหตุผลของการเลือกซื้อ
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ประเภทต้ม เพราะเป็นเมนูที่มีน้ าซุปร้อน ๆ ดีต่อสุขภาพหลีกเลี่ยงน้ ามัน เป็นเมนูลดน้ าหนักได้ดี กลุ่ม
ที่ 4 ผู้บริโภคเพศหญิง อายุตั้งแต่ 36-50 ปี มีเหตุผลว่ารับประทานแล้วรู้สึกสดชื่น เป็นเมนูที่เหมาะ
กับบ้านที่มีเด็กเล็ก หลีกเลี่ยงน้ ามันดีต่อสุขภาพ ซึ่งในกลุ่มที ่3 และกลุ่มที่ 4 เป็นผู้บริโภคเพศหญิงที่มี
อายุตั้งแต ่15-50 ปี มีความต้องการรักษาสุขภาพจึงเลือกอาหารประเภทเดียวกันแต่มีเหตุผลที่ต่างกัน
ไปตามช่วงวัย ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ดวงใจ หทัยวิวัฒน์กุล (2553) ศึกษาปัจจัยทางการตลาด
ที่มีต่อพฤติกรรมการซื้ออาหารส าเร็จรูปในจังหวัดสุราษฎร์ธานี ผลการศึกษาพบว่า ปัจจัยส่วนบุคคล
กับพฤติกรรมการซื้ออาหารส าเร็จรูป พบว่า เพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้
ต่อเดือน จ านวนสมาชิกในครอบครัว มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการซื้ออาหารส าเร็จรูปของ
ผู้บริโภค ในจังหวัดสุราษฎร์ธานี อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  

สถานที่ที่ใช้ในการเลือกซื้ออาหารปรุงส าเร็จ คือตลาดนัด ผู้ให้ข้อมูลส าคัญทุกกลุ่มมีความ
คิดเห็นตรงกัน เพราะมีให้เลือกหลายร้าน และยังมีของสด ของแห้ง ขนมหวาน ของใช้ต่าง ๆ ที่เรา
ต้องการสามารถซื้อได้ทีเดียวประหยัดเวลา ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของนางสาวตะวัน ธรรมโชต 
(2558) มีวัตถุประสงค์ เพ่ือศึกษาพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคของผู้ซื้อ (Shopper) 
และศึกษากลยุทธ์การตลาดในซุปเปอร์มาร์เก็ตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล(นนทบุรี) ผล
การศึกษาพบว่า การประเมินทางเลือกของผู้ซื้อ (Shopper) กับกลยุทธ์ทางการตลาดด้านการเลือก
ที่ตั้ง พบว่า กลุ่มตัวอย่าง มีสาขาประจ าที่เข้าใช้บริการอย่างสม่ าเสมออยู่แล้ว  โดยมักเลือกใช้จาก
ร้านค้าปลีกที่อยู่ใกล้ที่พักอาศัย ที่ท างาน หรือเส้นทางที่ใช้สัญจรเป็นประจ าสอดคล้องกับกลยุทธ์   

บุคคลที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อ ในกลุ่มที่ 1 ผู้บริโภคเพศชาย อายุตั้งแต่ 15-35 ปี 
กลุ่มท่ี 2 ผู้บริโภคเพศชาย อายุตั้งแต่ 36-50 ปี และ กลุ่มที่ 4 ผู้บริโภคเพศหญิง อายุตั้งแต่ 36-50 ปี 
มีความเหมือนกันคือบุคคลในครอบครัวเพราะรับประทานอาหารร่วมกันก็ต้องถามความคิดเห็นของผู้
ร่วมรับประทานด้วยกัน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ สุพัตรา แซ่ตั้ง (2555) ศึกษา เรื่องปัจจัยที่มีผล
ต่อพฤติกรรมการเลือกซื้อข้าวสารบรรจุถุงตราข้าว 1000 ดี ในห้างสรรพสินค้าอ าเภอเมืองจังหวัด
ชลบุรี ผลการศึกษาพบว่า ผู้ที่มีอิทธิพลในการตัดสินใจซื้อ คือ คนในครอบครัวสาเหตุที่ซื้อคือ คุณภาพ
ดีเหมาะสมกับราคาแหล่งที่ซื้อ คือ ห้างสรรพสินค้าความส าคัญต่อการตัดสินใจซื้อคือ ข้าวสะอาดไม่มี
สารปนเปื้อน  

ช่วงเวลาในการเลือกซ้ืออาหารปรุงส าเร็จทุกกลุ่มมีความเห็นเหมือนกันคือ ช่วงเย็นเพราะเป็น
เวลาเลิกงาน ประหยัดเวลาในการเตรียมอาหาร ใช้เวลาไปท ากิจกรรมอ่ืน ๆ ได้อีกและมีเวลาพักผ่อน
เพ่ิมขึ้น ในหนึ่งสัปดาห์ผู้บริโภคกลุ่ม ที่ 2 ผู้บริโภคเพศชาย อายุตั้งแต่ 36-50 ปี กลุ่มที่ 3 ผู้บริโภค
เพศหญิง อายุตั้งแต่ 15-35 ปี และกลุ่มที่ 4 ผู้บริโภคเพศหญิง อายุตั้งแต่ 36-50 ปีจะซื้ออาหารปรุง
ส าเร็จ 3-4 ครั้งต่อสัปดาห์ เพราะม้ืออ่ืนและวันเสาร์ วันอาทิตย์จะท ารับประทานเอง ต่างจากกลุ่มที่ 1 
ผู้บริโภคเพศชาย อายุตั้งแต่ 15-35 ปี ซึ่งซื้ออาหารปรุงส าเร็จ 5 ครั้งต่อสัปดาห์ เพราะไม่สะดวกใน
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การประกอบอาหารเนื่องจากอยู่หอพัก ไม่มีเวลาในการท า ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของดวงใจ หทัย
วิวัฒน์กุล (2553) ศึกษาปัจจัยทางการตลาดที่มีต่อพฤติกรรมการซื้ออาหารส าเร็จรูปในจังหวัด 
สุราษฎร์ธานี ผลการศึกษาพบว่าพฤติกรรมการซื้ออาหารส าเร็จรูปพบว่าผู้บริโภคส่วนใหญ่ ซื้ออาหาร
ส าเร็จรูปมากกว่า 10 ครั้งต่อเดือน ซื้ออาหารส าเร็จรูปในวันจันทร์-วันศุกร์ ซื้ออาหารส าเร็จรูป
หลังจาก 16.00 นาฬิกา ใช้เวลาในการซื้อ 10-20 นาที มีค่าใช้จ่าย 100-200 บาท ซื้อที่ร้าน ขาย
อาหารใกล้บ้าน  
 
ข้อเสนอแนะ 

ข้อเสนอแนะจากการวิจัย 
จากการสรุปผลการศึกษาพฤติกรรมผู้บริโภคในการตัดสินใจเลือกซื้ออาหารปรุงส าเร็จ ในเขต

กรุงเทพมหานคร ผู้วิจัยได้เสนอข้อเสนอแนะ คือ การสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ ควรอธิบายค าถามที่
สัมภาษณ์ให้ละเอียดชัดเจน เพราะผู้ให้ข้อมูลส าคัญอาจจะสับสนในค าถามได้ 

ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 
การวิจัยในอนาคตควรจะท าการศึกษาวิจัยเชิงปริมาณ เพ่ือยืนยันผลจากการวิจัยให้ข้อมูล

ครอบคลุม และเป็นประโยชน์แก่ผู้ที่สนใจสามารถเข้าใจในพฤติกรรมผู้บริโภคมากข้ึน 
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บทคัดย่อ 

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาถึงความแตกต่างระหว่างลักษณะทั่วไปของผู้บริโภคกับการ
ตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าและบริการของธุรกิจค้าปลีกแบบดั้งเดิม และศึกษาถึงความสัมพันธ์ระหว่างความ
รับผิดชอบต่อสังคมกับการตัดสินใจเลือกซ้ือสินค้าและบริการของธุรกิจค้าปลีกแบบดั้งเดิม ในอ าเภอ
เมือง จังหวัดเชียงราย ศึกษาตัวอย่างกับประชาชนที่เคยไปซื้อสินค้าและบริการของค้าปลีกแบบดั้งเดิม 
ในอ าเภอเมือง จังหวัดเชียงราย จ านวน 400 ราย ใช้แบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า วิเคราะห์
โดยใช้สถิติการหาค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่า t-test และ F-test และ ค่า
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน (Pearson Correlation Coefficient) ผลการวิจัยพบว่า 1) การ
เปรียบเทียบลักษณะทั่วไปของผู้บริโภคกับการตัดสินใจเลือกซ้ือสินค้าและบริการของธุรกิจค้าปลีกแบบ
ดั้งเดิม ในอ าเภอเมือง จังหวัดเชียงราย พบว่า มีเพียงความแตกต่างระหว่างระดับการศึกษาของผู้บริโภค
เท่านั้นที่ส่งผลให้การตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าและบริการของธุรกิจค้าปลีกแบบดั้งเดิม ในอ าเภอเมือง 
จังหวัดเชียงราย แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 2) การหาความสัมพันธ์ระหว่างความรับผิดชอบ
ต่อสังคมกับการตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าและบริการของธุรกิจค้าปลีกแบบดั้งเดิม ในอ าเภอเมือง จังหวัด
เชียงราย พบว่า ปัจจัยระหว่างความรับผิดชอบต่อสังคมกับการตัดสินใจเลือกซ้ือสินค้าและบริการของ
ธุรกิจค้าปลีกแบบดั้งเดิม ในอ าเภอเมือง จังหวัดเชียงราย  มีความสัมพันธ์กันในระดับปานกลาง อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05  
 
ค าส าคัญ: ความรับผิดชอบต่อสังคม ธุรกิจค้าปลีกแบบดั้งเดิม การตัดสินใจเลือกซ้ือสินค้าและบริการ 
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Abstract 
The purposes of this research were to study the differences between the 

general characteristics of consumers and the purchasing decision-making on goods 
and services of traditional trade businesses and to examine the relationship between 
corporate social responsibility and the purchasing decision-making on goods and 
services of traditional retail businesses in Muang District, Chiangrai Province. The 
samples of this study were 400 people who used to buy goods and services from 
traditional retail stores in Muang District, Chiangrai Province.The rating scale 
questionnaire was conducted. Data were then analyzed by percentage, mean, 
standard deviation, t-test, F-test, and Pearson’s Product Moment Correlation 
Coefficient statistics. The results of the study were as follows: 1) The comparison 
between the general characteristics of consumers and the purchasing decision-
making on goods and services of traditional trade businesses in Muang District, 
Chiangrai Province showed that there was only a difference between educational 
levels that resulted in the purchasing decision-making on goods and services of 
traditional trade businesses in Muang District, Chiangrai Province, which was 
statistically significantly different, and 2) finding the relationship between the 
corporate social responsibility and the purchasing decision-making on goods and 
services of traditional trade businesses in Muang District, Chiangrai Province, it was 
indicated that the factors between the corporate social responsibility and the 
purchasing decision-making on goods and services of traditional trade businesses in 
Muang District, Chiangrai Province were moderately correlated with statistical 
significance at the .05 level.   
 
Keywords: corporate social responsibility, traditional trade businesses, the purchasing 

decision-making on goods and services 
 
ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 

“ความรับผิดชอบต่อสังคม” (Corporate Social Responsibility: CSR) เป็นประเด็นส าคัญที่
ทั่วโลกก าลังให้ความสนใจโดยเฉพาะอย่างยิ่งในภาคธุรกิจ ด้วยเล็งเห็นว่าการด าเนินกิจการขององค์กร
ธุรกิจส่งผลกระทบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ CSR จึงกลายเป็น “เรื่องจ าเป็น” ที่ทุก
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ฝ่ายให้ความส าคัญ ไม่ใช่เพียงเพ่ือสร้างภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กร เพ่ือหวังผลทางการตลาด หรือเพ่ือใช้
แก้ไขปัญหาทางธุรกิจให้ได้รับการยอมรับจากสังคม แต่ CSR ในปัจจุบันก าลังทวีความส าคัญและ
กลายเป็น “แนวคิดและวิธีการ บริหารจัดการธุรกิจ” เพ่ือพัฒนาการด าเนินธุรกิจให้มีประสิทธิภาพ ลด
ความเสี่ยง และเพ่ิมความสามารถในการแข่งขัน รวมถึงพัฒนาห่วงโซ่มูลค่า ซึ่งจะน าไปสู่การพัฒนาธุรกิจ
อย่างยั่งยืน (สถาบันพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืน, 2556) 

กระแสความร้อนแรงของ CSR มีปรากฏออกมาอย่างต่อเนื่องไม่ว่าจะเป็นการประชุม อบรม 
สัมมนา พร้อมทั้งกิจกรรมโครงการเพ่ือสังคมของบริษัทแทบทุกแห่ง ซึ่งเป็นการแสดงให้เห็นถึงความ
พยายามในการปรับตัว ปรับแนวคิดให้มุ่งไปสู่องค์กรที่มีส่วนต่อความรับผิดชอบต่อสังคมนอกเหนือจาก
การแสวงหาผลก าไรอันเป็นวัตถุประสงค์หลักขององค์กรธุรกิจโดยทั่ว  ๆ ไป โดยรวมนับว่ากระแสที่
เกิดขึ้นนี้ถือว่าเป็นสิ่งที่ดี เท่ากับว่าตอนนี้ทุกคนเห็นพ้องต้องกันในเรื่องของการดูแลรับผิดชอบสังคมว่า
เป็นหน้าที่ของทุกคนทุกภาคส่วน ไม่ใช่ เรื่องของคนใดคนหนึ่ง (อนันตชัย ยูรประถม, 2550) แนวคิดที่ว่า
นี้จึงควรได้รับการสนับสนุนส่งเสริมให้กลายเป็นค่านิยมหลักของสังคมไม่ใช่เป็นเพียงแค่กระแสความ
นิยมชั่ววูบที่ผ่านมา แล้วก็ผ่านไป ประเด็นส าคัญต่อมาก็คือ การสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง
เกี่ยวกับ CSR ให้เกิดขึ้น เพราะ CSR ไม่ควรจะเป็นแค่กระแสความนิยม ฉาบฉวยหรือเป็นเพียงกิจกรรม
ส่งเสริมการตลาดและการสร้างสีสันเพ่ือการประชาสัมพันธ์องค์กรโดยมีการบริจาคเป็นส่วนประกอบ
เพียงเท่านั้น จริงอยู่กิจกรรม CSR บางรูปแบบหมายรวมถึงการบริจาค การกระตุ้นให้เกิดการมีส่วนร่วม
จากสังคม แต่รากเหง้าของกระบวนการคิด วัตถุประสงค์และจุดมุ่งหมาย ที่ได้จะแตกต่างกัน ซึ่งอาจ
กล่าวได้ว่า แม้ตัวกิจกรรมจะมีลักษณะที่คล้ายกัน แต่กิจกรรม CSR ที่มาจากแนวคิดที่เกิดขึ้นจากภายใน
องค์กร มีการก าหนดนโยบาย กลยุทธ์และแผนงานที่ชัดเจนย่อมมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลที่
แตกต่างกับ CSR ที่เป็นเพียงกิจกรรมส่งเสริมการขายทั้งในระยะสั้นและระยะยาว รวมถึงการเชื่อมโยง
กับค่านิยมและ ความสามารถหลักขององค์กรได้อย่างแท้จริง 

ธุรกิจร้านค้าปลีกในประเทศไทย มีร้านค้าทั้งสิ้นประมาณ 300,000 ร้านค้า มีมูลค่ารวมกัน
ทั้งสิ้นกว่า 5 แสนล้านบาท โดยจะแยกเป็นร้านรูปแบบเก่า เช่น ร้านโชวห่วย และร้านขายของช าเล็ก ๆ 
น้อย ๆ เราจะเรียกร้านเหล่านี้ว่า ร้านค้าปลีกประเภทรูปแบบเก่า (Traditional Trade) ซึ่งมีมูลค่า
สัดส่วนในตลาด 60% หรือมีมูลค่าประมาณ 3 แสนล้านบาท และอีกประเภทหนึ่งเป็นร้านค้ารูปแบบ
ใหม่ที่มีการน าเอาการบริหารจัดการ แนวทางใหม่มาใช้ เช่น การบริหารสินค้าคงคลังการจัดซื้อ การ
บริการ การบริหารงานบุคคล การจัดองค์การ เป็นต้น ร้านเหล่านี้เราจะเรียกว่า ร้านค้าปลีกประเภท
รูปแบบใหม่ (Modern Trade) ซึ่งมีสัดส่วนมูลค่า 40% หรือประมาณ 2 แสนล้านบาท ตัวอย่างเช่น 
เซ็นทรัล เทสโก้โลตัส จัสโก ้คาร์ฟูร์ วัตสัน เซเว่น-อีเลฟเว่น สตาร์มาร์ท (วิทยาลัยเทคโนโลยีป่าสักธารา, 
2563) ซึ่งไม่ว่าจะเป็นร้านค้าปลีกแบบเก่า หรือร้านค้าปลีกรูปแบบใหม่ในปัจจุบันต่างก็ต้องมีการด าเนิน
ธุรกิจที่ต้องแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม ในส่วนของร้านค้าปลีกรูปแบบใหม่ (Modern Trade) มีการ
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น าเอาการบริหารจัดการแนวทางใหม่มาใช้อยู่แล้วความรับผิดชอบต่อสังคม หรือ CSR กลายเป็นเรื่อง
จ าเป็นที่ร้านค้าปลีกรูปแบบใหม่ให้ความส าคัญ ไม่ใช่เพียงเพ่ือสร้างภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กร เพ่ือหวัง
ผลทางการตลาด หรือเพ่ือใช้แก้ไขปัญหาทางธุรกิจให้ได้รับการยอมรับจากสังคม แต่เพ่ือพัฒนาการ
ด าเนินธุรกิจให้มีประสิทธิภาพ ลดความเสี่ยง และเพ่ิมความสามารถในการแข่งขัน ส าหรับร้านค้าปลีก
แบบเก่าหรือร้านค้าปลีกดั้งเดิมในการด าเนินธุรกิจที่ต้องแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม หรือ CSR ยังไม่
มีรูปธรรมที่ชัดเจน อาทิเช่น ไม่แสดงป้ายบอกราคาสินค้า ไม่แสดงเวลาเปิด-ปิดร้าน ไม่ได้จัดหาสินค้า
และบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมาจ าหน่าย ไม่มีถังขยะแยกประเภทไว้ให้บริการอย่างเพียงพอ 
ร้านค้าไม่ได้รณรงค์ให้ผู้บริโภคใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติก และร้านค้าไม่ได้ปฏิบัติตามกฎหมายอย่าง
เคร่งครัด เช่น การไม่จ าหน่ายบุหรี่ หรือเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ให้กับเด็กที่มีอายุต่ ากว่า 18 ปี เพ่ือเป็น
การเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันในอุตสาหกรรมค้าปลีก จะต้องน าการบริหารจัดการร้านค้าปลีกที่
แสดงถึงความรับผิดชอบต่อสังคม หรือ CSR มาใช้เป็นแนวทางในการด าเนินงาน จากข้อมูลดังกล่าวจึง
ต้องการศึกษาถึงความรับผิดชอบต่อสังคมกับการตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าและบริการของธุรกิจค้าปลีก
แบบดั้งเดิมในอ าเภอเมือง จังหวัดเชียงราย เพ่ือน าข้อมูลมาใช้เป็นแนวทางในการส่งเสริมหรือพัฒนา
ธุรกิจค้าปลีกแบบดั้งเดิมให้สามารถแข่งขันในอุตสาหกรรมค้าปลีกได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1. เพ่ือศึกษาถึงความแตกต่างระหว่างลักษณะทั่วไปของผู้บริโภคกับการตัดสินใจเลือกซื้อ
สินค้าและบริการของธุรกิจค้าปลีกแบบดั้งเดิม ในอ าเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 

2. เพ่ือศึกษาถึงความสัมพันธ์ระหว่างความรับผิดชอบต่อสังคมกับการตัดสินใจเลือกซื้อสินค้า
และบริการของธุรกิจค้าปลีกแบบดั้งเดิม ในอ าเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 
 
สมมติฐานการวิจัย 

1. ลักษณะทั่วไปของผู้บริโภคที่แตกต่างกันส่งผลให้การตัดสินใจเลือกซื้อสินค้ าและบริการ
ของธุรกิจค้าปลีกแบบดั้งเดิม ในอ าเภอเมือง จังหวัดเชียงราย แตกต่างกัน 

2. ปัจจัยระหว่างความรับผิดชอบต่อสังคมกับการตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าและบริการของ
ธุรกิจค้าปลีกแบบดั้งเดิม ในอ าเภอเมือง จังหวัดเชียงราย มีความสัมพันธ์กัน 
 
แนวคิด และทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง 

แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับความรับผิดชอบต่อสังคม 
ความรับผิดชอบต่อสังคมของธุรกิจ (CSR) คือ การด าเนินธุรกิจควบคู่ไปกับการใส่ใจและดูแล

รักษาสังคมและสิ่งแวดล้อมภายใต้หลักจริยธรรม การก ากับดูแลกิจการที่ดี และการน าปรัชญา
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เศรษฐกิจพอเพียงมาบูรณาการ เพ่ือน าไปสู่การด าเนินธุรกิจที่ประสบความส าเร็จอย่างยั่งยืน กล่าว
โดยสรุป การท ากิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) ของธุรกิจ หมายถึง การด าเนินธุรกิจโดย
ค านึงถึงผลประโยชน์ของคน ชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม ภายใต้หลักจริยธรรม และการก ากับดูแล
กิจการที่ดี เพ่ือน าไปสู่การด าเนินธุรกิจที่ประสบความส าเร็จอย่างยั่งยืน (สถาบันธุรกิจเพ่ือสังคม, 
2552) ความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร พูดให้เข้าใจง่ายก็คือ ความรู้สึกผิดชอบชั่วดีขององค์กร 
CSR คือ แผนธุรกิจประเภทหนึ่งเน้นการบรรลุผลทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมส าหรับผู้มีส่วน
ได้เสียทั้งหมดที่เกี่ยวข้อง ทั้งพนักงาน นักลงทุน ผู้บริโภค และบุคคลกลุ่มอ่ืน ๆ ด้วย โดยหลักของ 
CSR คือ การส่งเสริมให้แต่ละองค์กรด าเนินกิจการอย่างมีจริยธรรมและท างานเพ่ือสร้างผลกระทบเชิง
บวกต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมไปพร้อม ๆ กับการเติบโตขององค์กรด้วย 

คณะท างานส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมของบริษัทจดทะเบียน 
คณะกรรมการการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์  (กลต.) ได้น าเสนอแนวทางการปฏิบัติตาม
หลักซีเอสอาร์ที่จะน ามาประยุกต์ใช้ควบคุมกับธุรกิจนั้น สามารถแบ่งได้เป็น 4 ขั้นดังนี้ (รพีพรรณ  
วงศ์ประเสริฐ, 2553) 

1. ขั้นที่ 1 Mandatory Level: ข้อก าหนดตามกฎหมาย (Legislation) หมายถึง การที่
ธุรกิจมีหน้าที่ต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง  เช่น กฎหมายคุ้มครอง
ผู้บริโภค กฎหมายแรงงาน การจ่ายภาษ ีเป็นต้น 

2. ขั้นที ่2 Elementary Level: ประโยชน์ทางเศรษฐกิจ (Economic Profit) หมายถึง การ
ที่ธุรกิจค านึงถึงความสามารถในการอยู่รอดและให้ผลตอบแทนแก่ผู้ถือหุ้นซึ่งในขั้นนี้ธุรกิจ  ควรหมั่น
ตรวจตราว่าก าไรที่ได้นั้นต้องมิใช่ก าไรซึ่งเกิดจากการเบียดเบียนสังคม 

3. ขั้นที่ 3 Preemptive Level: จรรยาบรรณทางธุรกิจ (Business Code of Conduct) 
หมายถึง การที่ธุรกิจสามารถสร้างผลก าไรแก่ผู้ถือหุ้นได้ในอัตราที่เหมาะสมและผู้ประกอบธุรกิจได้   
ใส่ใจเพื่อให้ประโยชน์ตอบแทนแก่สังคมมากข้ึน โดยเฉพาะสังคมใกล้ที่อยู่รอบข้างที่มีความคาดหวังว่า 
จะได้รับการดูแลหรือเอาใจใส่จากผู้ประกอบธุรกิจ 

4. ขั้นที่ 4 Voluntary Level: ความสมัครใจ (Voluntary Action) หมายถึง การด าเนิน
ธุรกิจควบคู่กับการปฏิบัติตามแนวทางซีเอสอาร์ด้วยความสมัครใจ โดยไม่ได้ถูกเรียกร้องจากสังคม 

แต่อย่างใด ซึ่งในขั้นนี้ การประกอบธุรกิจอยู่บนพ้ืนฐานของการมุ่งประโยชน์ของสังคมเป็น
ส าคัญและการด าเนินการซีเอสอาร์ ในส่วนนี้สมควรได้รับการยกย่องชื่นชมจากสังคมอย่างแท้จริง  

ทั้งนี ้ธุรกิจต้องด าเนินการตามเกณฑ์ในขั้นที่ 1 เป็นอย่างน้อย ส่วนการด าเนินการในขั้นต่อไป
ให้ขึ้นกับความพร้อมของธุรกิจแต่ละแห่งที่แตกต่างกันไป โดยหลักส าคัญของการปฏิบัติตามแนวทาง 
ซีเอสอาร์ ควรอยู่บนหลักพอประมาณที่ธุรกิจต้องไม่เบียดเบียนตนเอง และขณะเดียวกันก็ต้องไม่
เบียดเบียนสังคม 
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องค์การระหว่างประเทศว่าด้วยการมาตรฐาน (International Organization for 
Standardization: ISO) ได้ก าหนดมาตรฐานว่าด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม (ISO26000 Social 
Responsibility) ขึ้นมา เพ่ือให้บริษัท องค์กรและหน่วยงานต่าง ๆ ทั่วโลก รวมไปถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ขององค์กรได้ตระหนักและสร้างความเข้าใจในเรื่องของความรับผิดชอบต่อสังคมเพ่ิมมากข้ึน ก าหนด
องค์ประกอบหลักของความรับผิดชอบไว้ 7 ประการ ดังนี้ (ส านักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 
กระทรวงอุตสาหกรรม, 2552) 

1. การก ากับดูแลกิจการที่ดี (Organization Governance) องค์กรธุรกิจต้องมีการด าเนินงาน
โปร่งใสและตรวจสอบได้ โดยควรก าหนดหน้าที่ให้คณะกรรมการฝ่ายจัดการผู้ถือหุ้น และ ผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียสามารถสอดส่องดูแลผลงานและการปฏิบัติงานขององค์กรได้ เพ่ือแสดงถึงความโปร่งใส พร้อมรับ
การตรวจสอบ และสามารถชี้แจงให้ผู้มีส่วนได้เสียได้รับทราบถึงผลการปฏิบัติงาน 

2. การค านึงถึงสิทธิมนุษยชน (Human Rights) ซึ่งเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานของมนุษย์ โดยสิทธิ
ดังกล่าวควรครอบคลุมถึงสิทธิความเป็นพลเมือง สิทธิทางการเมือง สิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม และ
วัฒนธรรม และสิทธิตามกฎหมายระหว่างประเทศด้วย โดยองค์กรธุรกิจควรด าเนินนโยบายและกิจกรรม
ที่สอดคล้องกับหลักการดังกล่าวไม่มีการเลือกปฏิบัติในเรื่องเชื้อชาติ สีผิว ศาสนา อายุ เพศ หรือความ
คิดเห็นทางการเมือง 

3. ข้อปฏิบัติด้านแรงงาน (Labor Practices) องค์กรธุรกิจต้องปฏิบัติต่อผู้ใช้แรงงานอย่างเป็น
ธรรม แสดงออกถึงความรับผิดชอบ และไม่หลีกเลี่ยงสิทธิของแรงงาน พึงตระหนักว่าแรงงานไม่ใช่สินค้า 
ดังนั้นแรงงานจึงไม่ควรถูกปฏิบัติเสมือนเป็นปัจจัยการผลิต โดยผู้ประกอบการต้องมุ่งเน้นความปลอดภัย
และสุขภาพอนามัย พัฒนาศักยภาพ สนับสนุนและเคารพในการปฏิบัติต่อพนักงานด้วยความยุติธรรม 

4. การดูแลสิ่งแวดล้อม (Environment) ในการด าเนินการผลิตและบริการของธุรกิจต้อง
ค านึงถึงหลักการป้องกันปัญหามลพิษ การบริโภคอย่างยั่งยืนและการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ 
ควรมีความรับผิดชอบต่อผลกระทบสิ่งแวดล้อม ที่เกิดจากกิจกรรมการผลิตและบริการ ด าเนินการ
ปรับปรุงทั้งในส่วนที่องค์กรรับผิดชอบและส่วนที่สามารถส่งเสริมให้ด าเนินได้ หาแนวทางป้องกันการ
ด าเนินการใด ๆ ที่จะมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสุขอนามัยประเมินและลดความเสี่ยง ที่จะมีผลต่อ
สิ่งแวดล้อม เพ่ือก าหนดมาตรการการป้องกันและแก้ไข รวมถึงควรรับผิดชอบจากมลพิษท่ีเกิดขึ้นต่อ
สิ่งแวดล้อมหรือสังคม 

5. การด าเนินธุรกิจอย่างเป็นธรรม (Fair Operating Practices) เป็นการแสดงออกขององค์กร
ธุรกิจที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมโดยมีการแข่งขันที่เปิดกว้างและเป็นธรรม ซึ่งจะช่วยส่งเสริม
ประสิทธิภาพ ลดต้นทุนสินค้าและบริการ ส่งเสริมนวัตกรรมการพัฒนาสินค้าหรือกระบวนการใหม่ ๆ 
รวมถึงจะช่วยขยายการเติบโตทางเศรษฐกิจและมาตรฐานการครองชีพในระยะยาว 
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6. การใส่ใจต่อผู้บริโภค (Consumer Issues) องค์กรธุรกิจจะต้องเปิดโอกาสให้ผู้บริโภคได้รับ
ทราบข้อมูลในการใช้สินค้าและบริการอย่างเหมาะสม ทั้งยังต้องให้ความส าคัญกับการพัฒนาสินค้าและ
บริการที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม โดยค านึงถึงความปลอดภัยในการใช้งานและสุขภาพของผู้บริโภค 
นอกจากนี้ เมื่อพบว่าสินค้าไม่เป็นไปตามเกณฑ์ที่ก าหนด องค์กรก็จะต้องมีกลไกในการเรียกคืนสินค้า
พร้อมทั้งยังต้องให้ความส าคัญกับกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคและถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัดอีกด้วย 

7. การแบ่งปันสู่สังคมและชุมชน (Contribution to the Community and Society) การ
ร่วมพัฒนาชุมชนและสังคม ด้วยการพัฒนาอย่างยั่งยืนทั้งด้านสังคม สิ่งแวดล้อมและเศรษฐกิจ โดย
ค านึงถึงสวัสดิภาพของสังคมโลกทั้งในปัจจุบันและอนาคต การแบ่งปันต่อชุมชนและสังคมไม่ใช่แค่
จิตส านึกต่อส่วนรวมหรือจิตอาสาที่แต่ละธุรกิจมี  แต่เป็นหน้าที่ขององค์กรที่จะต้องหาแนวทาง
ด าเนินการให้ได ้

แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการตัดสินใจซื้อ  
การตัดสินใจ (Decision Making) หมายถึง กระบวนการในการเลือกท่ีจะกระท าสิ่งใดสิ่งหนึ่ง

จากทางเลือกต่าง ๆ ที่มีอยู่ ซึ่งผู้บริโภคมักจะต้องตัดสินใจในทางเลือกต่าง ๆ ของสินค้าและบริการอยู่
เสมอ โดยที่เขาจะเลือกสินค้าหรือบริการตามข้อมูลและข้อจ ากัดของสถานการณ์ การตัดสินใจจึงเป็น
กระบวนการที่ส าคัญและอยู่ภายในจิตใจของผู้บริโภค (ฉัตยาพร เสมอใจ, 2550) การตัดสินใจ คือ การ
เลือกเอาวิธีปฏิบัติอย่างใดอย่างหนึ่งจากวิธีปฏิบัติหลาย ๆ อย่างที่มีอยู่ (สุทามาศ จันทรถาวร, 2556) 

กระบวนการตัดสินใจของผู้บริโภค (Decision Process) แม้ผู้บริโภคจะมีความแตกต่างกัน มี
ความต้องการแตกต่างกันแต่ผู้บริโภคจะมีรูปแบบการตัดสินใจซื้อที่คล้ายคลึงกัน ซึ่งกระบวนการ
ตัดสินใจซื้อ แบ่งออกเป็น 5 ขั้นตอน ดังนี้ 

1. การตระหนักถึงปัญหาหรือความต้องการ (Problem or Need Recognition) ปัญหาเกิดขึ้น
เมื่อบุคคลรู้สึกถึงความแตกต่างระหว่างสภาพที่เป็นอุดมคติ (Ideal) คือ สภาพที่เขารู้สึกว่าดี ต่อตนเอง 
และเป็นสภาพที่ปรารถนากับสภาพที่เป็นอยู่จริง (Reality) ของสิ่งต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นกับตนเอง จึงก่อให้เกิด
ความต้องการที่จะเติมเต็มส่วนต่างระหว่างสภาพอุดมคติกับสภาพที่เป็นจริง โดยปัญหาของแต่ละบุคคล
จะมีสาเหตุที่แตกต่างกันไป  

2. การเสาะแสวงหาข้อมูล (Search for Information) เมื่อเกิดปัญหา ผู้บริโภคก็ต้องแสวงหา
หนทางแก้ไข โดยหาข้อมูลเพ่ิมเติมเพ่ือช่วยในการตัดสินใจ ผู้บริโภคบางคนก็ใช้ความพยายามในการเสาะ
แสวงหาข้อมูลในการใช้ประกอบการตัดสินใจซื้อมากแต่บางคนก็น้อย ทั้งนี้ อาจขึ้นอยู่กับปริมาณของ
ข้อมูลทีเ่ขามีอยู่เดิม ความรุนแรงของความปรารถนา หรือความสะดวกในการสืบเสาะหา 

3. การประเมินทางเลือก (Evaluation of Alternative) เมื่อได้ข้อมูลจากขั้นตอนที่ 2 แล้วก็จะ
ประเมินทางเลือกและตัดสินใจเลือกทางที่ดีที่สุด วิธีการที่ผู้บริโภคใช้ในการประเมินทางเลือกอาจจะ
ประเมนิโดยการเปรียบเทียบข้อมูลเกี่ยวกับคุณสมบัติของแต่ละสินค้าและคัดสรรในการที่    จะตัดสินใจ
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เลือกซื้อจากหลากหลายตรายี่ห้อให้เหลือเพียงตรายี่ห้อเดียว อาจขึ้นอยู่กับความเชื่อนิยมความศรัทธาใน
ตราสินค้านั้น ๆ หรืออาจขึ้นอยู่กับประสบการณ์ของผู้บริโภคท่ีผ่านมาในอดีตและสถานการณ์ของการ
ตัดสินใจรวมถึงทางเลือกที่มีอยู่ด้วยทั้งนี้ มีแนวคิดในการพิจารณา เพ่ือช่วยประเมินแต่ละทางเลือก  

4. การตัดสินใจซื้อ (Decision Marking)  โดยปกติแล้วผู้บริโภคแต่ละคนจะต้องการข้อมูลและ
ระยะเวลาในการตัดสินใจส าหรับผลิตภัณฑ์แต่ละชนิดแตกต่างกัน คือ ผลิตภัณฑ์บางอย่างต้องการข้อมูล
มาก ต้องใช้ระยะเวลาในการเปรียบเทียบนาน แต่บางผลิตภัณฑ์ผู้บริโภคก็ไม่ต้องการระยะเวลาการ
ตัดสินใจนาน 

5. พฤติกรรมหลังการซื้อ (Post Purchase Behavior) หลังจากมีการซื้อแล้ว ผู้บริโภค จะได้รับ
ประสบการณ์ในการบริโภค ซึ่งอาจจะได้รับความพอใจหรือไม่พอใจก็ได้ ถ้าพอใจผู้บริโภคได้รับทราบถึง
ข้อดีต่าง ๆ ของสินค้าท าให้เกิดการซื้อซ้ าได้หรืออาจมีการแนะน าให้เกิดลูกค้ารายใหม่  แต่ถ้าไม่พอใจ 
ผู้บริโภคก็อาจเลิกซื้อสินค้านั้น ๆ ในครั้งต่อไปและอาจส่งผลเสียต่อเนื่องจากการบอกต่อ ท าให้ลูกค้าซื้อ
สินค้าน้อยลงตามไปด้วย 

จากการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับ ธุรกิจที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์และ
บริการพบว่า การด าเนินกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับความรับผิดชอบต่อสังคมมีผลต่อการตัดสินใจเลือก
ซื้อสินค้าและบริการของผู้บริโภค โดยมีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกัน (เกวลี วัดพ่วงแก้ว, 2561; 
วรรณชา กาญจนมุสิก, 2554) นอกจากนี้ยังมีความสัมพันธ์กับความจงรักภักดีในด้านตราสินค้าและการ
กลับมาใช้ซ้ าของผู้บริโภค (นภัทร คล้ายคลึง, 2557) และยังพบว่า ลักษณะทั่วไปของผู้บริโภคที่ต่างกัน มี
ความคิดเห็นต่อความรับผิดชอบต่อสังคมและพฤติกรรมการซื้อของผู้บริโภคที่ต่างกัน (ธีรทัด บูรณวิเศษกุล, 
2561; เตธินภัทร์ แหยมคง, 2562) ดังนั้นจึงสรุปได้ว่า ความรับผิดชอบต่อสังคมของธุรกิจมีบทบาทและ
ความส าคัญต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าและบริการของผู้บริโภค 
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กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 
วิธีการวิจัย 

ประชากรที่ใช้ในการศึกษาในครั้งนี้เป็นประชาชนที่เคยไปซื้อสินค้าและบริการของค้าปลีก
แบบดั้งเดิม ในอ าเภอเมือง จังหวัดเชียงราย ผู้วิจัยได้ก าหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างโดยใช้ตาราง
ส าเร็จรูปของทาโร ยามาเน (ธานินทร์ ศิลป์จารุ, 2557) ไดก้ลุ่มตัวอย่างจ านวน 400 ราย 

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถาม เป็นแบบตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 
ระดับ ซึ่งผ่านการตรวจสอบเพ่ือหาความเที่ยงตรงของเนื้อหา (Content Validity) จากผู้ทรงคุณวุฒิ
จ านวน 3 ท่าน ได้ค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) เท่ากับ 0.93 จากนั้นน าแบบสอบถามไปทดลองใช้ ( 
Try-out) กับกลุ่มตัวอย่างที่มีลักษณะใกล้เคียงกับกลุ่มตัวอย่างจริงจ านวน 30 ราย น ามาค านวณหาค่า
ความเชื่อมั่น (Reliability) โดยการหาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค (Cronbach’s Alpha 
Coefficient) ได้ค่าความเชื่อมั่นของข้อถามในภาพรวมเท่ากับ 0.93 ถือว่ามีความเชื่อมั่นสูงมาก ซึ่งค่า
สัมประสิทธิ์ความเชื่อมั่นจะมีค่าอยู่ระหว่าง 0 ถึง +1 ตัวเลขที่เข้าใกล้ 1 แสดงว่ามีความเชื่อมั่นสูงโดยมี

ลักษณะท่ัวไปของผู้บริโภค 
1. เพศ 
2. อายุ 
3. ระดับการศึกษา 
4. อาชีพ 
5. รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 

การตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าและบริการ 
1. การตระหนักถึงปัญหาหรือความต้องการ 
2. การเสาะแสวงหาข้อมูล 
3. การประเมินทางเลือก 
4. การตัดสินใจซื้อ 
5. พฤติกรรมหลังการซื้อ 

H1 

ความรับผิดชอบต่อสังคม 
1. การก ากับดูแลกิจการที่ดี  
2. การค านึงถึงสิทธิมนุษยชน 
3. การปฏิบัติด้านแรงงาน  
4. การดูแลสิ่งแวดล้อม  
5. การด าเนินธุรกิจอย่างเป็นธรรม 
6. การใส่ใจต่อผู้บริโภค  
7. การแบ่งปันสู่สังคมและชุมชน 

H2 
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ค่าสัมประสิทธิ์ความเชื่อมั่นแบบคงเส้นคงวาภายในของเครื่องมือที่ยอมรับได้โดยทั่วไปต้องมากกว่า 0.8 
(Streiner & Norman, 1995) ด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยการสร้างแบบสอบถามออนไลน์ โดยใช้ 
Google Forms จนครบตามจ านวนและเมื่อได้รับข้อมูลครบถ้วนแล้วจึงน าข้อมูลที่ได้ไปวิเคราะห์ทาง
สถิติต่อไป 

ส าหรับความแปลความหมายความรับผิดชอบต่อสังคมและการตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าและ
บริการทีเกณฑ์การวัดดังนี้ (บุญชม ศรีสะอาด, 2553) 
   ช่วงคะแนน  ระดับความคิดเห็น 
   4.51-5.00  เห็นด้วยมากที่สุด 
   3.51-4.50  เห็นด้วยมาก 
   2.51-3.50  เห็นด้วยปานกลาง 
   1.51-2.50  เห็นด้วยน้อย 
   1.00-1.50  เห็นด้วยน้อยที่สุด 
ส าหรับเกณฑ์การแปลความหมายค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ มีดังนี ้(ชูศรี วงศ์รัตนะ, 2554) 
 ค่า  r  มีค่ามากกว่า 0.91 หมายถึง  มีความสัมพันธ์ในระดับสูงมาก 
 ค่า  r  อยู่ระหว่าง 0.71-0.90 หมายถึง  มีความสัมพันธ์ในระดับสูง 
 ค่า  r  อยู่ระหว่าง 0.31-0.70 หมายถึง  มีความสัมพันธ์ในระดับปานกลาง 
 ค่า  r  อยู่ระหว่าง 0.01-0.30 หมายถึง  มีความสัมพันธ์ในระดับต่ า 
 ค่า  r  อยู่เท่ากับ 0  หมายถึง  ไม่มีความสัมพันธ์กัน 
  
การวิเคราะห์ข้อมูล  

ผู้ศึกษาได้น าแบบสอบถามที่รวบรวมได้ทั้งหมดมาตรวจสอบความถูกต้องสมบูรณ์ของข้อมูล 
จากนั้นน าข้อมูลมาประมวลผลและวิเคราะห์ข้อมูลดังนี้ วัตถุประสงค์ข้อที่ 1 เพ่ือศึกษาถึงความ
แตกต่างระหว่างลักษณะทั่วไปของผู้บริโภคกับการตัดสินใจเลือกซ้ือสินค้าและบริการของธุรกิจค้าปลีก
แบบดั้งเดิม ในอ าเภอเมือง จังหวัดเชียงราย วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติ t-test และการวิเคราะห์ความ
แปรปรวนทางเดียว (One-Way ANOVA) วัตถุประสงค์ข้อที่ 2 เพ่ือศึกษาถึงความสัมพันธ์ระหว่าง
ความรับผิดชอบต่อสังคมกับการตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าและบริการของธุรกิจค้าปลีกแบบดั้งเดิม  ใน
อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงราย วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้การวิเคราะห์หาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบ
เพียร์สัน (Pearson Correlation Coefficient) 
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ผลการวิจัย  
ผลการวิจัยพบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุระหว่าง 15-25 ปี และส่วนใหญ่

เป็นนักเรียนนักศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย และระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ โดยมีรายได้ต่อเดือนไม่เกิน 15,000 บาท 

ส าหรับผลการวิเคราะห์ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของความรับผิดชอบต่อสังคม
ของธุรกิจค้าปลีกแบบดั้งเดิม และการตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าและบริการของธุรกิจ ในอ าเภอเมือง 
จังหวัดเชียงราย โดยภาพรวม สามารถแสดงตามตารางที ่1 และ 2 ดังนี้ 
 
ตารางท่ี 1 ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของความรับผิดชอบต่อสังคมของธุรกิจค้าปลีกแบบ

ดั้งเดิม ในอ าเภอเมือง จังหวัดเชียงราย โดยภาพรวม 
ความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) X  SD ระดับความคิดเห็น 

การก ากับดูแลกิจการที่ด ี 4.35 0.87 เห็นด้วยมาก 
การค านึงถึงสิทธิมนุษยชน 4.12 0.84 เห็นด้วยมาก 
การปฏิบัตดิ้านแรงงาน 4.24 0.88 เห็นด้วยมาก 
การดูแลสิ่งแวดล้อม 3.62 0.97 เห็นด้วยมาก 
การด าเนินธรุกิจอย่างเป็นธรรม 4.16 0.87 เห็นด้วยมาก 
การใส่ใจต่อผู้บริโภค 3.93 0.83 เห็นด้วยมาก 
การแบ่งปันสู่สังคมและชุมชน 4.20 0.87 เห็นด้วยมาก 

ค่าเฉลี่ยของความคิดเห็น 4.04 0.72 เห็นด้วยมาก 

 
จากตารางที ่1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลพบว่า ความรับผิดชอบต่อสังคมของธุรกิจค้าปลีกแบบ

ดั้งเดิม ในอ าเภอเมือง จังหวัดเชียงราย โดยภาพรวมกลุ่มตัวอย่างหรือผู้บริโภคเห็นด้วยในระดับมาก 
( =4.04, SD=0.72) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่ามีค่าเฉลี่ยในระดับเห็นด้วยมากทุกด้าน ส าหรับ
ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดได้แก่ ด้านการก ากับดูแลกิจการที่ดี ( =4.35, SD=0.87) รองลงมา ได้แก่ ด้าน
การปฏิบัติด้านแรงงาน ( =4.24, SD=0.88) ด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่ าที่สุดคือ ด้านการดูแลสิ่งแวดล้อม ( =
3.62, SD=0.97)  
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ตารางท่ี 2 ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าและบริการของธุรกิจค้า
ปลีกแบบดั้งเดิม ในอ าเภอเมือง จังหวัดเชียงราย โดยภาพรวม 

การตัดสินใจเลือกซื้อสนิค้าและบริการ X  SD ระดับความคิดเห็น 

การตระหนักถึงปัญหาหรือความตอ้งการ 3.73 1.19 เห็นด้วยมาก 
การเสาะแสวงหาข้อมลู 3.88 0.85 เห็นด้วยมาก 
การประเมินทางเลือก 4.11 1.00 เห็นด้วยมาก 
การตัดสินใจซื้อ 4.05 0.96 เห็นด้วยมาก 
พฤติกรรมหลังการซื้อ 4.09 1.00 เห็นด้วยมาก 

ค่าเฉลี่ยของความคิดเห็น 4.00 0.94 เห็นด้วยมาก 

 
จากตารางที ่2 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลพบว่า การตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าและบริการของธุรกิจ

ค้าปลีกแบบดั้งเดิม ในอ าเภอเมือง จังหวัดเชียงราย โดยภาพรวมกลุ่มตัวอย่างหรือผู้บริโภคเห็นด้วยใน
ระดับมาก ( =4.00, SD=0.94) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่ามีค่าเฉลี่ยในระดับเห็นด้วยมากทุก
ด้าน ส าหรับด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่ ด้านการประเมินทางเลือก ( =4.11, SD=1.00) รองลงมา
ได้แก่ ด้านพฤติกรรมหลังการซื้อ ( =4.09, SD =1.00) ด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่ าที่สุดคือ ด้านการตระหนัก
ถึงปัญหาหรือความต้องการ ( =3.73, SD=1.19) 

ส่วนผลการเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างลักษณะทั่วไปของผู้บริโภคกับการตัดสินใจ
เลือกซื้อสินค้าและบริการของธุรกิจค้าปลีกแบบดั้งเดิม ในอ าเภอเมือง จังหวัดเชียงราย และการ
วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างความรับผิดชอบต่อสังคมกับการตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าและบริการของ
ธุรกิจค้าปลีกแบบดั้งเดิม ในอ าเภอเมือง จังหวัดเชียงราย สามารถแสดงตามตารางที ่3 และ 4 ดังนี้ 
 
ตารางท่ี 3 ความแตกต่างระหว่างลักษณะทั่วไปของผู้บริโภคกับการตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าและ

บริการของธุรกิจค้าปลีกแบบดั้งเดิม ในอ าเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 

ลักษณะท่ัวไปของผู้บริโภค 
การตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าและบริการ 

t/F Sig. 

1. เพศ 0.010 .921 
2. อายุ 2.595 .136 
3. การศึกษา 6.214 .000* 
4. อาชีพ 1.152 .332 
5. รายได้ต่อเดือน 1.320 .262 

* มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
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จากตางรางที่ 3 พบว่าการศึกษาที่แตกต่างกันมีการตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าและบริการ  ของ
ธุรกิจค้าปลีกแบบดั้งเดิมในอ าเภอเมือง จังหวัดเชียงราย แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ    ที่
ระดับ .05 เป็นไปตามสมมติฐานการวิจัยข้อที่ 1 ที่ว่าลักษณะทั่วไปของผู้บริโภคที่แตกต่างกันส่งผลให้
การตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าและบริการของธุรกิจค้าปลีกแบบดั้งเดิม ในอ าเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 
แตกต่างกัน 
 
ตารางท่ี 4 การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างความรับผิดชอบต่อสังคมกับการตัดสินใจเลือกซื้อ

สินค้าและบริการของธุรกิจค้าปลีกแบบดั้งเดิม ในอ าเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 

ความรับผิดชอบต่อสังคม 

การตัดสินใจเลือกซื้อสนิค้าและบริการ 

Pearson 
Correlation 

Sig. 
(2-tailed) 

ทิศทาง 
ระดับ 

ความสัมพันธ ์
1.ด้านการก ากับดูแลกิจการที่ดี 0.680* 0.000 เดียวกัน ปานกลาง 
2.ด้านการค านึงถึงสิทธิมนุษยชน 0.516* 0.000 เดียวกัน ปานกลาง 
3.ด้านการปฏิบัติด้านแรงงาน 0.697* 0.000 เดียวกัน ปานกลาง 
4.ด้านการดูแลสิ่งแวดล้อม 0.147* 0.003 เดียวกัน ต่ า 
5.ด้านการด าเนินธุรกิจอย่างเป็นธรรม 0.596* 0.000 เดียวกัน ปานกลาง 
6.ด้านการใส่ใจต่อผู้บริโภค 0.404* 0.000 เดียวกัน ปานกลาง 
7.ด้านการแบ่งปันสู่สังคมและชุมชน 0.658* 0.000 เดียวกัน ปานกลาง 

ความรับผิดชอบต่อสังคมโดยรวม 0.610* 0.000 เดียวกัน ปานกลาง 

* มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 
จากตารางที่ 4 พบว่า ความสัมพันธ์ระหว่างความรับผิดชอบต่อสังคมกับการตัดสินใจเลือก

ซ้ือสินค้าและบริการของธุรกิจค้าปลีกแบบดั้งเดิม ในอ าเภอเมือง จังหวัดเชียงราย ในภาพรวมมี
ความสัมพันธ์กันในระดับปานกลาง (r=0.610) เมื่อพิจารณาจ าแนกตามรายด้านพบว่า ทุกด้านมี
ความสัมพันธ์กับการตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าและบริการ โดยด้านที่มีค่าความสันพันธ์อยู่ในระดับมาก
ที่สุดได้แก่ ด้านการปฏิบัติด้านแรงงาน (r=0.697) รองลงมาคือ ด้านการก ากับดูแลกิจการที่ดี (r=
0.680) และด้านการแบ่งปันสู่สังคมและชุมชน (r=0.658) ซึ่งมีค่าอยู่ในระดับปานกลางเท่ากัน เป็นไป
ตามสมมติฐานการวิจัยข้อที่ 2 ที่ว่าปัจจัยระหว่างความรับผิดชอบต่อสังคมกับการตัดสินใจเลือกซื้อ
สินค้าและบริการของธุรกิจค้าปลีกแบบดั้งเดิม ในอ าเภอเมือง จังหวัดเชียงราย มีความสัมพันธ์กัน 
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สรุปผลการวิจัย 
ผลการวิจัยสามารถสรุปได้ตามวัตถุประสงค์และสมมติฐานการวิจัยได้ดังนี้ 
การศึกษาถึงความแตกต่างระหว่างลักษณะทั่วไปของผู้บริโภคกับการตัดสินใจเลือกซื้อสินค้า

และบริการของธุรกิจค้าปลีกแบบดั้งเดิม ในอ าเภอเมือง จังหวัดเชียงราย พบว่า เป็นไปตามสมมติฐาน
การวิจัยข้อที่ 1 ที่ว่าลักษณะทั่วไปของผู้บริโภคที่แตกต่างกันส่งผลให้การตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าและ
บริการของธุรกิจค้าปลีกแบบดั้งเดิม ในอ าเภอเมือง จังหวัดเชียงราย แตกต่างกัน กล่าวคือ การศึกษา
ที่แตกต่างกันมีการตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าและบริการของธุรกิจค้าปลีกแบบดั้งเดิมในอ าเภอเมือง 
จังหวัดเชียงราย แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  

ส าหรับการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความรับผิดชอบต่อสังคมกับการตัดสินใจเลือกซื้อ
สินค้าและบริการของธุรกิจค้าปลีกแบบดั้งเดิม ในอ าเภอเมือง จังหวัดเชียงราย พบว่า เป็นไปตาม
สมมติฐานการวิจัยข้อที่ 2 ที่ว่า ปัจจัยระหว่างความรับผิดชอบต่อสังคมกับการตัดสินใจเลือกซื้อสินค้า
และบริการของธุรกิจค้าปลีกแบบดั้งเดิม ในอ าเภอเมือง จังหวัดเชียงราย มีความสัมพันธ์กัน กล่าวคือ 
ปัจจัยความรับผิดชอบต่อสังคมทุกด้านซึ่งประกอบด้วย 1) ด้านการก ากับดูแลกิจการที่ดี 2) ด้านการ
ค านึงถึงสิทธิมนุษยชน 3) ด้านการปฏิบัติด้านแรงงาน 4) ด้านการดูแลสิ่งแวดล้อม 5) ด้านการด าเนิน
ธุรกิจอย่างเป็นธรรม 6) ด้านการใส่ใจต่อผู้บริโภค และ 7) ด้านการแบ่งปันสู่สังคมและชุมชนใน
ภาพรวมมีความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 
อภิปรายผล 

การศึกษาเรื่องความรับผิดชอบต่อสังคมกับการตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าและบริการของธุรกิจ
ค้าปลีกแบบดั้งเดิม ในอ าเภอเมือง จังหวัดเชียงราย ผู้ศึกษาน าผลการศึกษามาอภิปรายผลตาม
วัตถุประสงค์ของการวิจัยดังนี้ 

1. ความแตกต่างระหว่างลักษณะทั่วไปของผู้บริโภคกับการตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าและ
บริการของธุรกิจค้าปลีกแบบดั้งเดิม ในอ าเภอเมือง จังหวัดเชียงราย พบว่าการศึกษาที่แตกต่างกันมี
การตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าและบริการของธุรกิจค้าปลีกแบบดั้งเดิมแตกต่างกัน โดยผู้ที่เรียนในระดับ
การศึกษาระดับมัธยมต้น มัธยมปลายและระดับ ปวช. มีความคิดเห็นเกี่ยวกับการตัดสินใจซื้อสินค้า
และบริการของธุรกิจค้าปลีกแบบดั้งเดิมต่างจากผู้ที่มีระดับการศึกษาในระดับ ปวส. และปริญญาตรี 
เช่นเดียวกับผู้ที่มีการศึกษาระดับปริญญาตรีที่มีความคิดเห็นเกี่ยวกับการตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าและ
บริการแตกต่างจากผู้ที่มีระดับการศึกษาปริญญาโท ทั้งด้านการตะหนักถึงปัญหาหรือ  ความต้องการ 
การประเมินทางเลือก การตัดสินใจซื้อและพฤติกรรมหลังการซื้อ ทั้งนี้เนื่องจากความรู้ที่ต่างกัน ส่งผล
ให้เกิดความต้องการที่จะตัดสินใจซื้อสินค้าและบริการที่ต่างกัน ซึ่ง ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ 
(2541) ได้กล่าวถึงกระบวนการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภคว่า ปัญหาเกิดขึ้นเมื่อบุคคลรู้สึกถึงความ
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แตกต่างระหว่างสภาพที่เป็นอุดมคติ คือ สภาพที่เขารู้สึกว่าดีต่อตนเอง และเป็นสภาพที่ปรารถนากับ
สภาพที่เป็นอยู่จริง ของสิ่งต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นกับตนเอง จึงก่อให้เกิดความต้องการที่จะเติมเต็มส่วนต่าง
ระหว่างสภาพอุดมคติกับสภาพที่เป็นจริง โดยปัญหาของแต่ละบุคคลจะมีสาเหตุที่แตกต่างกันไป เมื่อ
เกิดปัญหาผู้บริโภคก็ต้องแสวงหาหนทางแก้ไข โดยหาข้อมูลเพ่ิมเติมเพ่ือช่วยในการตัดสินใจจาก
แหล่งข้อมูลต่าง ๆ ได้แก่ แหล่งบุคคล แหล่งธุรกิจ แหล่งข่าวทั่วไปและจากประสบการณ์ของผู้บริโภค
เอง เมื่อผู้บริโภคได้รับรู้ข้อมูลแล้วก็จะประเมินทางเลือกและตัดสินใจเลือกทางที่ดีที่สุด  วิธีการที่
ผู้บริโภคใช้ในการประเมินทางเลือกอาจจะประเมินโดยการเปรียบเทียบข้อมูลเกี่ยวกับคุณสมบัติของ
แต่ละสินค้าและคัดสรรในการที่จะตัดสินใจเลือกซื้อจากหลากหลายตรายี่ห้อ ให้เหลือเพียงตรายี่ห้อ
เดียว อาจขึ้นอยู่กับความเชื่อนิยมความศรัทธาในตราสินค้านั้น ๆ หรืออาจขึ้นอยู่กับประสบการณ์ของ
ผู้บริโภคท่ีผ่านมาในอดีตและสถานการณ์ของการตัดสินใจรวมถึงทางเลือกที่มีอยู่ด้วย ซึ่งโดยปกติแล้ว
ผู้บริโภคแต่ละคนจะต้องการข้อมูลและระยะเวลาในการตัดสินใจส าหรับผลิตภัณฑ์แต่ละชนิดแตกต่าง
กัน คือ ผลิตภัณฑ์บางอย่างต้องการข้อมูลมากย่อมต้องใช้ระยะเวลาในการเปรียบเทียบนาน แต่บาง
ผลิตภัณฑ์ผู้บริโภคก็ไม่ต้องการระยะเวลาการตัดสินใจนาน ผู้บริโภค มีรูปแบบและขั้นตอนในการ
ตัดสินใจซื้อสินค้าหรือบริการแต่ละประเภทที่แตกต่างกัน ส าหรับสินค้าบางประเภทผู้บริโภคอาจต้อง
ใช้เวลาในการตัดสินใจนานและต้องการข้อมูลมาก ได้แก่ สินค้าราคาแพง อายุการใช้งานนาน ๆ ไม่
เปลี่ยนบ่อย โดยเฉพาะถ้าเป็นสินค้าหรือบริการที่ไม่เคยใช้มาก่อน เช่น สถานศึกษา โรงพยาบาล 
รถยนต์ บ้าน เป็นต้น แต่ส าหรับสินค้าบางประเภทกลับใช้เวลาสั้น ไม่ต้องการข้อมูลมากนักในการ
ตัดสินใจ หรือบางครั้งผู้บริโภคอาจจะตัดสินใจในทันทีโดยไม่ต้องพิจารณาข้อมูลเพ่ิมเติม อย่างไรก็ดี 
ไม่ว่าจะเป็นการตัดสินใจส าหรับสินค้าหรือบริการประเภทใด ผู้บริโภคจะมีความเสี่ยงจากการตัดสินใจ 
คือ นอกจากสิ่งที่เขาคาดหวังว่าจะได้รับแล้ว ผู้บริโภคต้องยอมรับความเสี่ยงในสิ่งที่เขาไม่พึงปรารถนา
จากการตัดสินใจซื้อนั้น ๆ ด้วย (ฉัตยาพร เสมอใจ, 2550) หลังจากมีการซื้อแล้วผู้บริโภคจะได้รับ
ประสบการณ์ในการบริโภคซึ่งอาจจะได้รับความพอใจหรือไม่พอใจก็ได้  ถ้าพอใจผู้บริโภคได้รับทราบ
ถึงข้อดีต่าง ๆ ของสินค้าท าให้เกิดการซื้อซ้ าได้หรืออาจ มีการแนะน าให้เกิดลูกค้ารายใหม่ แต่ถ้าไม่
พอใจผู้บริโภคก็อาจเลิกซื้อสินค้านั้น ๆ ในครั้งต่อไปและอาจส่งผลเสียต่อเนื่องจากการบอกต่อ ท าให้
ลูกค้าซื้อสินค้าน้อยลงตามไปด้วย  

จากที่กล่าวมาอธิบายได้ว่า พฤติกรรมผู้บริโภค จะเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับ กระบวนการ
ตัดสินใจซื้อของผู้บริโภค 5 ขั้นตอน ซึ่งในกระบวนการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภค (Stage of the 
buying decision process) จะมีความสัมพันธ์กับความนึกคิด (Thought) ความรู้สึก (Feeling) การ
แสดงออก (Action) ในการด ารงชีวิตของมนุษย์แต่ละคนซึ่งไม่จ าเป็นต้องเหมือนกัน ทั้งนี้เพราะแต่ละ
คนมีทัศนคติ (Attitude) สิ่งจูงใจ (ทotive) ประสบการณ์ การรับรู้หรือสิ่งกระตุ้น (Stimuli) ทั้ง
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ภายในและภายนอกต่างกัน ปัจจัยดังกล่าวจะมีผลต่อความรู้สึกนึกคิดที่น าไปสู่กระบวนการตัดสินใจ
ซื้อและพฤติกรรมภายหลังการซื้อ 

2. ความสัมพันธ์ระหว่างความรับผิดชอบต่อสังคมกับการตัดสินใจเลือกซ้ือสินค้าและบริการ
ของธุรกิจค้าปลีกแบบดั้งเดิม ในอ าเภอเมือง จังหวัดเชียงราย พบว่า ความรับผิดชอบต่อสังคมมี
ความสัมพันธ์กับการตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าและบริการของธุรกิจค้าปลีกแบบดั้งเดิม ในอ าเภอเมือง 
จังหวัดเชียงราย อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ โดยมีความสัมพันธ์
กันในทิศทางเดียวกันในระดับปานกลาง สอดคล้องกับการศึกษาของ เกวลี วัดพ่วงแก้ว (2561) ได้ศึกษา
ถึง อิทธิพลของความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรภายหลังกระบวนการท าธุรกิจ ความรับผิดชอบต่อ
สังคมขององค์กรภายในกระบวนการท าธุรกิจและความภักดีของผู้บริโภค ต่อความตั้งใจซื้อเครื่องเรือน
และสินค้าตกแต่งบ้านของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า ความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร 
ภายหลังกระบวนการท าธุรกิจ และความภักดีของผู้บริโภคมีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันกับความ
ตั้งใจซื้อเครื่องเรือนและสินค้าตกแต่งบ้านของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร และสอดคล้องกับ
การศกึษาของ วรรณชา กาญจนมุสิก (2554) ได้ศึกษาถึงการท ากิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) 
ที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าและบริการของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า การท า
กิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกซ้ือสินค้าและบริการของผู้บริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ได้แก่ การท ากิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคม 
ด้านการก ากับดูแลกิจการที่ดีขององค์กร ด้านการประกอบธุรกิจด้วยความเป็นธรรมขององค์กร ด้าน
ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภคขององค์กร ด้านการร่วมพัฒนาชุมชนและสังคมขององค์กร และด้านการ
ดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมขององค์กร และยังสอดคล้องกับการศึกษาของ เกวลี วัดพ่วงแก้ว (2561) ได้ศึกษา
ถึง อิทธิพลของความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรภายหลังกระบวนการท าธุรกิจ ความรับผิดชอบต่อ
สังคมขององค์กรภายในกระบวนการท าธุรกิจและความภักดีของผู้บริโภค ต่อความตั้งใจซื้อเครื่องเรือน
และสินค้าตกแต่งบ้านของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า ความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร 
ภายหลังกระบวนการท าธุรกิจ และความภักดีของผู้บริโภค มีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันกับความ
ตั้งใจซื้อเครื่องเรือนและสินค้าตกแต่งบ้านของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร อีกท้ังเป็นไปในทิศทาง
เดียวกันกับการศึกษาของ นภัทร คล้ายคลึง (2557) ได้ศึกษาถึง ความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร 
(CSR) และความพึงพอใจของลูกค้า ที่มีผลต่อความจงรักภักดีในสายการบินนกแอร์ พบว่า องค์กรสาย
การบินนกแอร์มีความรับผิดชอบต่อสังคมในด้านการประกอบธุรกิจด้วยความเป็นธรรม ความรับผิดชอบ
ต่อผู้บริโภค การร่วมพัฒนาชุมชนและสังคม การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม นวัตกรรม การด าเนินความ
รับผิดชอบต่อสังคม และการจัดท ารายงานด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมมีความสัมพันธ์กับความจงรักภักดี
ของลูกค้าต่อสายการบินนกแอร์ในด้านตราสินค้าและการกลับมาใช้ซ ้า เหตุผลส าคัญที่ส่งผลให้ปัจจัย
ระหว่างความรับผิดชอบต่อสังคมกับการตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าและบริการ ของธุรกิจค้าปลีกแบบดั้งเดิม 
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ในอ าเภอเมือง จังหวัดเชียงราย มีความสัมพันธ์กันในระดับปานกลางอย่างมีนัยส าคัญ เนื่องจากผู้บริโภค
ให้ความส าคัญกับความรับผิดชอบต่อสังคมของธุรกิจค้าปลีกแบบดั้งเดิม จะเห็นได้จากผู้บริโภคเห็นด้วย
มากในทุกองค์ประกอบของความรับผิดชอบต่อสังคมกับการตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าและบริการของธุรกิจ
ค้าปลีกแบบดั้งเดิม ได้แก่ ด้านการก ากับดูแลกิจการที่ดี ด้านการปฏิบัติด้านแรงงาน การแบ่งปันสู่สังคม
และชุมชน การด าเนินธุรกิจอย่างเป็นธรรม การค านึงถึงสิทธิมนุษยชน การใส่ใจต่อผู้บริโภค และด้าน
การดูแลสิ่งแวดล้อม 
 
ข้อเสนอแนะ 

ข้อเสนอแนะจากการวิจัย 
การศึกษาวิจัยเรื่อง ความรับผิดชอบต่อสังคมกับการตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าและบริการ ของ

ธุรกิจค้าปลีกแบบดั้งเดิม ในอ าเภอเมือง จังหวัดเชียงราย มีข้อเสนอแนะดังนี้ 
1. ด้านการก ากับดูแลกิจการที่ดี ผู้บริโภคให้ความส าคัญกับธุรกิจค้าปลีกแบบดั้งเดิม จะต้อง

มีการด าเนินงานที่ให้ผู้บริโภค หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถตรวจสอบได้ ดังนั้นร้านค้าและ
บริการควรให้ความสนใจต่อการด าเนินงานที่ให้ผู้บริโภคหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถตรวจสอบ
ได ้สามารถด าเนินงานได้อย่างรวดเร็ว และถูกต้องตามความต้องการของผู้บริโภค 

2. ด้านการค านึงถึงสิทธิมนุษยชน ผู้บริโภคให้ความส าคัญในเรื่อง พนักงานควรได้รับสิทธิ
แรงงานขั้นพ้ืนฐาน เช่น วันหยุด สิทธิการรักษาพยาบาล ดังนั้นร้านค้าควรด าเนินนโยบายและ
กิจกรรมที่สอดคล้องกับหลักการดังกล่าวไม่มีการเลือกปฏิบัติในเรื่องเชื้อชาติ  สีผิว ศาสนา อายุ เพศ 
หรือความคิดเห็นทางการเมืองและสิทธิตามกฎหมายระหว่างประเทศด้วย 

3. ด้านการปฏิบัติด้านแรงงาน ผู้บริโภคให้ความส าคัญในเรื่อง การให้ผลตอบแทนที่
เหมาะสมแก่พนักงาน โดยสอดคล้องกับผลการด าเนินงานของร้าน ดังนั้นร้านค้าควรจะปฏิบัติตามข้อ
ปฏิบัติด้านแรงงาน (Labor Practices) ร้านจะต้องปฏิบัติต่อผู้ใช้แรงงานอย่างเป็นธรรม และให้
ผลตอบแทนที่ยุติธรรมเหมาะสม 

4. ด้านการดูแลสิ่งแวดล้อม ผู้บริโภคให้ความส าคัญในเรื่อง ร้านค้ามีส่วนช่วยรณรงค์รักษา
สิ่งแวดล้อม เช่น จัดหาสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมาจ าหน่าย ดังนั้นร้านค้าจะต้อง
ค านึงถึงหลักการป้องกันปัญหามลพิษ การบริโภคอย่างยั่งยืนและการใช้ทรัพยากรอย่างมี
ประสิทธิภาพ ควรมีความรับผิดชอบต่อผลกระทบสิ่งแวดล้อม จัดหาสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อมมาจ าหน่าย รวมถึงควรรับผิดชอบจากมลพิษท่ีเกิดข้ึนต่อสิ่งแวดล้อมหรือสังคม 

5. ด้านการด าเนินธุรกิจอย่างเป็นธรรม ผู้บริโภคให้ความส าคัญในเรื่อง ร้านค้ามีเป้าหมายที่
ชัดเจนว่าจะด าเนินธุรกิจอย่างมีจริยธรรม ร้านค้าจะต้องแสดงจุดยืนในการประกอบการด้วยความ
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รับผิดชอบต่อสังคมโดยมีการแข่งขันที่เปิดกว้างและเป็นธรรม ซึ่งจะช่วยส่งเสริมประสิทธิภาพ ลด
ต้นทุนสินค้าและบริการ เพ่ือการเติบโตทางเศรษฐกิจในระยะยาว 

6. ด้านการใส่ใจต่อผู้บริโภค ผู้บริโภคให้ความส าคัญในเรื่อง ร้านค้ามีการให้ข้อมูลข่าวสาร
เกี่ยวกับสินค้าและบริการอย่างครบถ้วน ถูกต้อง และไม่บิดเบือนข้อเท็จจริงแก่ผู้บริโภค ดังนั้นร้านค้า
จะต้องเปิดโอกาสให้ผู้บริโภคได้รับทราบข้อมูลในการใช้สินค้าและบริการอย่างเหมาะสม ทั้งยังต้องให้
ความส าคัญกับการพัฒนาสินค้าและบริการที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม โดยค านึงถึงความปลอดภัยใน
การใช้งานและสุขภาพของผู้บริโภค นอกจากนี้ เมื่อพบว่าสินค้าไม่เป็นไปตามเกณฑ์ที่ก าหนด องค์กรก็
จะต้องมีกลไกในการเรียกคืนสินค้าพร้อมทั้งยังต้องให้ความส าคัญกับกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคและ
ถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัดอีกด้วย 

7. ด้านการแบ่งปันสู่สังคมและชุมชน ผู้บริโภคให้ความส าคัญในเรื่อง ร้านค้าร่วมเป็นจิตร
อาสา ในการท าประโยชน์เพ่ือสังคม ดังนั้นร้านค้าควรมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนและสังคม การ
แบ่งปันต่อชุมชนและสังคม 

ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 
ควรศึกษาปัจจัยอ่ืนที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าและบริการของธุรกิจค้าปลีกแบบ

ดั้งเดิม 
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แนวทางการพัฒนาธุรกิจผลิตมะพร้าวน้้าหอมของกลุ่มเกษตรกรผู้ขึ้นทะเบียน GI 
มะพร้าวน้้าหอมบ้านแพ้ว อ้าเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร 

Business Development Guidelines of Ban Pheao Aromatic Coconut GI 
Cultivators Group in Ban Pheao District, Samut Sakhon Province 
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บทคัดย่อ   

การวิจัยครั้งนี้เป็นงานวิจัยเชิงคุณภาพที่ศึกษาแนวทางการพัฒนาธุรกิจผลิตมะพร้าวน้้าหอมของ
กลุ่มเกษตรกรผู้ขึ้นทะเบียน GI มะพร้าวน้้าหอมบ้านแพ้ว อ้าเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร 
มีวัตถุประสงค์ดังนี้ 1) เพ่ือวิเคราะห์สภาพแวดล้อมองค์การของกลุ่มเกษตรกรผู้ขึ้นทะเบียน GI มะพร้าว
น้้าหอมบ้านแพ้ว อ้าเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร 2) เพ่ือจัดท้าแนวทางการพัฒนาธุรกิจผลิตมะพร้าว
น้้าหอมของกลุ่มเกษตรกรผู้ขึ้นทะเบียน GI มะพร้าวน้้าหอมบ้านแพ้ว อ้าเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร 
ด้วยการรวบรวมข้อมูลจากการสัมภาษณ์เชิงลึกและสนทนากลุ่ม (Focus group) ผู้ให้ข้อมูลคือ เกษตรกร 
6 คน และนักวิชาการ 2 คน งานวิจัยนี้ใช้การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมด้วย SWOT Analysis และใช้ 
TOWS Matrix ในการก้าหนดกลยุทธ์ทางเลือกเพ่ือเป็นแนวทางพัฒนากลุ่มต่อไป จากการวิจัยพบว่า แนว
ทางการพัฒนาประกอบไปด้วย 1) กลยุทธ์ SO ที่ประกอบจากจุดแข็งและโอกาส ได้แก่ การส่งเสริมความรู้
เกษตรกรรมและธุรกิจ การเพ่ิมช่องทางและส่งเสริมการจัดจ้าหน่าย การสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับสินค้า การ
ส่งเสริมการจัดจ้าหน่ายต้นพันธุ์ และการสร้างเวทีแลกเปลี่ยนความรู้ 2) กลยุทธ์ WO ที่ประกอบจาก
จุดอ่อนและโอกาส ได้แก่ การทุ่นแรงและเวลา การลดปัญหาขาดแรงงาน การเพ่ิมความรู้ธุรกิจและการ
สร้างผลิตภัณฑ์ใหม่ การยกระดับการรวมกลุ่ม การเจาะกลุ่มลูกค้ารักสุขภาพ และการส่งเสริมการจัด
จ้าหน่ายผ่านโซเชียลมีเดีย 3) กลยุทธ์ ST ที่ประกอบจากจุดแข็งและอุปสรรค ได้แก่ การเตรียมแผนส้ารอง
แก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉิน การประชาสัมพันธ์มาตรฐานและเอกลักษณ์ของสินค้า และการสร้างการเรียนรู้
ต่อเนื่อง  และกลยุทธ์สุดท้าย 4) กลยุทธ์ WT ที่ประกอบจากจุดอ่อนและอุปสรรค ได้แก่ การพัฒนาสู่
วิสาหกิจชุมชน การใช้สัญลักษณ์ GI ทางการค้า และการใช้โซเชียลมีเดียในการท้างานและการจัดจ้าหน่าย  
 
ค้าส้าคัญ:  ผู้ขึ้นทะเบียน GI มะพร้าวน้้าหอมบ้านแพ้ว, SWOT Analysis, TOWS Matrix 
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Abstract  
This qualitative research had a purpose to study environments and guidelines for 

the Business development of Ban Pheao Aromatic Coconut GI cultivators group in Ban 
Pheao District, Samut Sakhon Province. The objectives were as follows: 1) To analyze the 
organizational environment of GI registered cultivators, Ban Phaeo aromatic coconuts. 
Ban Phaeo District Samut Sakhon Province 2)To prepare guidelines for  Business 
developing the aromatic coconut production of GI registered cultivators, Ban Phaeo 
aromatic coconuts in Ban Pheao District, Samut Sakhon Province. The data were 
collected from in-depth interviews and focus group conversation. The participants 
consisted of 6 farmers and 2 research officers. The research was conducted by using 
SWOT Analysis and TOWS Matrix to determine alternative strategies. As a guideline for 
further development of the group from the research. The research results found out 
that the development approach consists of 1) SO strategies based on strengths and 
opportunities include Promoting agricultural and business knowledge, Increasing 
channels and promoting distribution, Creating added value for products. Promoting the 
distribution of seedlings, and creating a forum for exchanging knowledge 2) The WO 
strategies based on weaknesses and opportunities include Reducing labor and time, 
Reducing labor shortages, Increasing business knowledge and creating new products, 
Raising potential of cultivators group, Targeting healthy customers, and promoting 
distribution through social media 3) ST strategies based on strengths and threats include 
Preparation of a risk management plan to deal with emergencies situations, Publicity of 
standards and product identity, and creating continuous learning. And the final strategy 
4) WT strategies based on weaknesses and threats include Development into community 
enterprises, Commercial use of the GI symbol, and use of social media in work and 
distribution. 
 
Keywords: Ban Pheao Aromatic Coconut GI cultivators group, SWOT Analysis, TOWS 

Matrix 
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ความเป็นมาและความส้าคัญของปัญหา  
มะพร้าวน้้าหอมเป็นหนึ่งในพืชเศรษฐกิจของไทยที่เป็นที่รู้จักกันดีในระดับโลกและมีความส้าคัญ

โดยถูกบรรจุเป็นหนึ่งในแผนยุทธศาสตร์ระดับประเทศนั่นก็คือ ยุทธศาสตร์มะพร้าวเพ่ืออุตสาหกรรม 
พ.ศ.2561-2579 อีกทั้งประเทศไทยยังเป็นพ้ืนที่เพาะปลูกมะพร้าวที่มากที่สุดติดอันดับ 1 ใน 10 ของโลก 
จากรายงานพ้ืนที่เพาะปลูกมะพร้าวทั่วโลก (Food and Agriculture Organization of the United 
Nations, 2021) ซึ่งมะพร้าวน้้าหอม (Aromatic coconut) ของไทย มีกลิ่นหอมและรสหวานเป็น
เอกลักษณ์อีกท้ังคุณค่าทางโภชนาการอุดมไปด้วยเกลือแร่และแร่ธาตุที่จ้าเป็นต่อร่างกายในปริมาณสูง
และเป็นเอกลักษณ์ท้าให้เป็นสินค้าที่นิยมอย่างมากในต่างประเทศส่งออกเฉลี่ยปีละมากกว่า 1,800 ล้าน
บาท มะพร้าวน้้าหอมมีพ้ืนที่ปลูกกระจายในจังหวัดที่ส้าคัญๆ ได้แก่ จังหวัดนครปฐม จังหวัดราชบุรี 
จังหวัดสมุทรสาคร และกระจายพ้ืนที่ปลูกไปจังหวัดใกล้เคียง (วรภัทร ลัคนทินวงศ์, 2558) 

สมุทรสาครเป็นหนึ่งในพ้ืนที่ปลูกมะพร้าวน้้าหอมที่ส้าคัญ พาณิชย์จังหวัดสมุทรสาครกล่าวว่า 
มะพร้าวน้้าหอมบ้านแพ้วนั้นได้รับรองให้เป็นสินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์หรือ GI ชนิดแรกของจังหวัด
สมุทรสาคร (สุนันทา น้อยพิทักษ์, 2563) และจากข้อมูลสถิติของจังหวัดสมุทรสาครนั้นพบว่า มะพร้าว
น้้าหอมเป็นพืชเศรษฐกิจที่สร้างรายได้อันดับ 1 ของจังหวัด ในปี พ.ศ. 2563 สร้างรายได้มูลค่า 
1,313,715,000 บาท (ส้านักงานเกษตรจังหวัดสมุทรสาคร, 2564) จึงเป็นที่น่าจับตามองว่าเป็นพืช
เศรษฐกิจที่จะสร้างรายได้ที่ดีให้กับเกษตรกร อ้าเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร แต่ทว่าจ้านวน
เกษตรกรที่ข้ึนทะเบียน GI นั้นยังคงมีเพียง 23 คน (สุนันทา น้อยพิทักษ์, 2563)  

ข้อมูลข้างต้นประกอบกับที่ผู้ท้าวิจัยได้เติบโตในครอบครัวที่มีอาชีพเกษตรกรเพาะปลูกมะพร้าว
น้้าหอมใน อ.บ้านแพ้ว จ. สมุทรสาคร จึงได้เล็งเห็นความส้าคัญของภาคการเกษตรที่มีต่อสังคมไทย อีก
ทั้งประกอบกับการที่ได้รับความกรุณาเข้าร่วมสังเกตการณ์และสัมภาษณ์คุณชาญชัย ทรัพย์มาและคณะ
ตัวแทนกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกมะพร้าวน้้าหอมที่ขึ้นทะเบียน GI มะพร้าวน้้าหอมบ้านแพ้วเกี่ยวกับสภาพ
ทั่วไปของกลุ่มพบว่า มะพร้าวที่ได้จากสวนของกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกมะพร้าวน้้าหอมบ้านแพ้วที่ขึ้น
ทะเบียน GI เป็นผลผลิตที่มีคุณภาพ รสชาติดี และปลอดภัย แต่สมาชิกกลุ่มเกษตรกรโดยส่วนมากยัง
ขาดความรู้ด้านการจัดการบริหาร และการตลาด พร้อมทั้งผู้บริโภคโดยส่วนใหญ่ยังไม่รู้ จักคุณค่าของ
มะพร้าวน้้าหอมบ้านแพ้วที่ได้รับการรับรอง GI (ชาญชัย ทรัพย์มา และคณะ, 2563) 

จากข้อมูลข้างต้นท้าให้ผู้วิจัยมีความสนใจในการศึกษาเกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาธุรกิจผลิต
มะพร้าวน้้าหอมของกลุ่มเกษตรกรผู้ขึ้นทะเบียน GI มะพร้าวน้้าหอมบ้านแพ้ว อ้าเภอบ้านแพ้ว จังหวัด
สมุทรสาคร เนื่องจากเป็นพื้นที่เพาะปลูกมะพร้าวน้้าหอมที่ส้าคัญ ทั้งยังผลิตอย่างมีคุณภาพ มาตรฐาน 
รสชาติดี และได้รับการรับรองจากกรมทรัพย์สินทางปัญญาว่าเป็นสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI)  
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วัตถุประสงค์การวิจัย  
1. เพ่ือวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและภายนอกของกลุ่มเกษตรกรผู้ขึ้นทะเบียน GI 

มะพร้าวน้้าหอมบ้านแพ้ว อ้าเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร 
2. เพ่ือจัดท้าแนวทางการพัฒนาธุรกิจผลิตมะพร้าวน้้าหอมของกลุ่มเกษตรกรผู้ขึ้นทะเบียน 

GI มะพร้าวน้้าหอมบ้านแพ้ว อ้าเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร 
 
แนวคิด ทฤษฎี งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง และกรอบแนวด้าเนินการวิจัย 

งานวิจัยนี้ ได้มีการทบทวนวรรณกรรมที่ส้าคัญได้แก่  แนวคิดทฤษฎีที่ เกี่ยวข้องกับ
สภาพแวดล้อมภายในและภายนอกองค์การ แนวคิดทฤษฎีวิเคราะห์สถานการณ์ SWOT Analysis 
แนวคิดทฤษฎีกลยุทธ์ทางเลือก TOWS Matrix และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง โดยงานวิจัยนี้ได้ด้าเนินการ
ตามกรอบการด้าเนินการวิจัยดังนี้ 
 

 
 

ภาพที่ 1 กรอบด้าเนินการวิจัย แนวทางการพัฒนาธุรกิจของกลุ่มเกษตรกรผู้ขึ้นทะเบียน GI 
มะพร้าวน้้าหอมบ้านแพ้ว อ้าเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร 

 
ส้าหรับแนวคิด ทฤษฎี และงานงานวิจัยที่เกี่ยวข้องในการวิจัยแนวทางการพัฒนาธุรกิจของกลุ่ม

เกษตรกรผู้ขึ้นทะเบียน GI มะพร้าวน้้าหอมบ้านแพ้ว อ้าเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร มีดังต่อไปนี้ 
แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมภายในและสภาพแวดล้อมภายนอกของ

องค์การ 
สภาพแวดล้อมภายในองค์การ หมายถึง ปัจจัยใด ๆ ภายในองค์การที่มีผลต่อการด้าเนินการ

ของธุรกิจองค์การ โดยปัจจัยเหล่านั้นอาจจะอยู่ในรูปของจุดแข็งหรือจุดอ่อนขององค์การก็ได้ โดย
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ปัจจัยที่ส้าคัญส้าหรับการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในองค์การได้แก่ 1) ทรัพยากร (Resources) 
2) ขีดความสามารถ (Organizational) และ 3) ส่วนประสมทางการตลาด (Marketing Mix) 

สภาพแวดล้อมภายนอกองค์การ หมายถึง ปัจจัยใด ๆ จากภายนอกที่องค์การนั้นไม่สามารถ
ควบคุมได้ แต่ทว่ามีผลกระทบกับองค์การโดยอาจจะเป็นโอกาส (Opportunities) หรืออุปสรรค 
(Threats) สภาพแวดล้อมขององค์การโดยทั่วไป ได้แก่ 1) ปัจจัยด้านการเมืองและกฎหมาย 
(Political and Legal Factors) 2) ปัจจัยด้านเศรษฐกิจ (Economic Factors)  3) ปัจจัยด้านสังคม
วัฒนธรรม (Social-Cultural Factors) และ 4) ปัจจัยด้านเทคโนโลยี (Technological Factors)  

แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการวิเคราะห์สถานการณ์ (SWOT Analysis) และการ
วิเคราะห์กลยุทธ์ทางเลือก (TOWS Matrix) 

การวิเคราะห์ SWOT Analysis (อภิชัย ศรีเมือง, 2558) กล่าวว่า SWOT Analysis คือ การ
วิเคราะห์ด้วยการส้ารวจจากสภาพการณ์ 2 ด้าน คือ สภาพการภายในและภายนอก ดังนั้นการ
วิเคราะห์ SWOT จึงเรียกได้ว่าเป็นการวิเคราะห์สภาพการณ์ (Situation Analysis) เป็นการวิเคราะห์
จุดแข็ง จุดอ่อน เพ่ือให้รู้จักตนเอง รู้จักสภาพแวดล้อม และวิเคราะห์โอกาส หรืออุปสรรค การ
วิเคราะห์ปัจจัยต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกองค์การท้าให้ทราบถึงการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น
ภายนอกองค์การทั้งที่เกิดขึ้นแล้วและมีแนวโน้มที่จะเกิดการเปลี่ยนแปลงในอนาคต 

การจัดท้ากลยุทธ์ทางเลือกโดย TOWS Matrix (วุฒิ วัชโรดมประเสริฐ, 2558) คือ การน้า
ปัจจัยทั้งภายในและภายนอกจากการวิเคราะห์ SWOT มาสร้างเมทริกซ์ เพ่ือก้าหนดกลยุทธ์ทางเลือก
ให้กับองค์การว่าจะด้าเนินการอย่างไร ในกรณีที่องค์การประสบสถานการณ์นั้นๆ โดยการจัดท้า 
TOWS Matrix แสดงให้เห็นปัจจัยภายนอกทั้งโอกาสและอุปสรรค โดย อดิเรก วังแสง (2561) กล่าว
ว่า TOWS Matrix เป็นเมทริกซ์ที่แสดงถึงโอกาสและอุปสรรคจากภายนอกโดยมีความสัมพันธ์กับจุด
แข็งและจุดอ่อนภายในองค์การ โดยมีทางเลือกของกลยุทธ์ 4 ทางเลือก ซึ่งได้แก่ กลยุทธ์ SO กลยุทธ์ 
WO กลยุทธ์ ST และกลยุทธ์ WT 

งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
ละไม ฮกฮ่ัว (2559) ท้าการศึกษาเรื่อง แนวทางการพัฒนากลุ่มวิสาหกิจชุมชนยางพารา 

อ้าเภอโนนดินแดง จังหวัดบุรีรัมย์ จากการวิเคราะห์ SWOT Analysis พบว่า กลุ่มวิสาหกิจชุมชมเกิด
จากการพัฒนาของกลุ่มเกษตรกรที่ต้องการจะมีอาชีพและมีรายได้ที่ดีขึ้น โดยการรวมเป็นวิสาหกิจ
ชุมชนนั้นมีวัตถุประสงค์เพ่ือการสนับสนุนการพัฒนา ทักษะ ความสามารถในการบริหารองค์กร และ
การพัฒนาสินค้า เพ่ือจะได้มีความสามารถในการต่อรองราคามากขึ้น เมื่อพิจารณาจากจุดแข็ง 
จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค สามารถสรุปได้ว่า ตัวกลุ่มยังใช้องค์ความรู้แบบดั้งเดิมที่ยังไม่สามารถ
พัฒนาต่อยอดธุรกิจให้สามารถแข่งขันได้ ขาดความรู้ด้านการบริหารองค์กร การส่งเสริมการตลาด 
และมีช่องทางการตลาดแคบ ดังนั้นควรจะไปศึกษาดูงานกับกลุ่มงานอ่ืน  ๆ หรือผู้ที่ประสบ
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ความส้าเร็จ เพ่ือน้าความรู้มาปรับปรุงให้เข้ากับกลุ่มตนเอง การท้างานของกลุ่มต้องอาศัยความ
ซื่อสัตย์ และการหาความรู้จากแหล่งต่าง ๆ เพ่ือพัฒนาให้กลุ่มเข้มแข็ง และควรปรับปรุงวิธีการ
ด้าเนินงานให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน ด้วยการรับสมาชิกเพ่ิม และอบรมเพ่ิมเติม รวมทั้ง
ปลูกพืชอ่ืน ๆ เพื่อเพ่ิมรายได ้

สัสดี ก้าแพงดี และคณะ (2559) ท้าการศึกษาเรื่อง การพัฒนาความสามารถในการแข่งขัน
ผลิตภัณฑ์แปรรูปน้้ามันมะพร้าวสกัดเย็นของกลุ่มแม่บ้าน อ้าเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี ได้วิเคราะห์
สภาพแวดล้อมด้วย SWOT Analysis และจัดท้ากลยุทธ์ด้วย TOWS Matrix ด้านสภาพแวดล้อม
ทางการจัดการกลุ่มแม่บ้านพบว่า มีระบบงานโดยขึ้นตรงกับผู้บังคับบัญชา มีสัดส่วนพันที่ผลิตที่
ชัดเจน กลุ่มแม่บ้านมีจุดเด่นในด้านวัตถุดิบที่น้ามาใช้ โดยเลือกจากวัตถุดิบในท้องถิ่นที่หาง่าย มีการ
ใช้อุปกรณ์ และเครื่องมือขนาดเล็กในการผลิต แต่ยังมีจุดอ่อนในเรื่องกระบวนการบริหารจัดการ 
การตลาด และการโฆษณาประชาสัมพันธ์ ในเรื่องของการบริหารจัดการกลุ่มยังไม่เป็นระบบ แต่มีการ
เพ่ิมความรู้ความช้านาญโดยการอบรมและสร้างความแตกต่างของผลิตภัณฑ์ได้น่าสนใจ แต่ยังคงขาด
การประชาสัมพันธ์และขาดช่องทางการจัดจ้าหน่าย งานวิจัยนี้ก้าหนดกลยุทธ์ส้าหรับพัฒนาดังต่อไปนี้ 
การพัฒนาความสามารถในการแข่งขันโดยเร่งพัฒนาให้กลุ่มแม่บ้านยื่นค้าขอต่อส้านักงานมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์ชุมชนจัดอบรมให้ความรู้ด้านแผนการตลาด การเงิน และการผลิต เพื่อพัฒนาความสามารถ
ในการแข่งขัน การขยายสายผลิตภัณฑ์ให้มีความหลากหลาย สร้างความแตกต่างให้กับสินค้าเดิม อีก
ทั้งเพ่ิมเติมในเรื่องการท้าช่องทางการจัดจ้าหน่ายให้หลากหลายยิ่งขึ้น 

วนิดา วัฒนชีวโนปกรณ์ และ สิทธิพร รุจิระยรรยง (2561) ท้าการศึกษาเรื่อง ปัจจัยก้าหนด
ความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมมะพร้าวน้้าหอมและน้้ามะพร้าวของไทยตามแนวคิด
ความได้เปรียบในการแข่งขันของไมเคิล อี. พอร์เตอร์ พบว่า ผู้ประกอบการเห็นว่า อุตสาหกรรม
มะพร้าวน้้าหอมและน้้ามะพร้าวของไทยมีความสามารถในการแข่งขันค่อนข้างสูงในปัจจุบัน เพราะ
ปัจจัยการผลิตที่ประเทศไทยมีวัตถุดิบมะพร้าวน้้าหอมและน้้ามะพร้าวที่มีคุณภาพสูงรสชาติหวาน 
และหอมไม่เหมือนใคร เพราะมีดิน น้้า และอากาศเหมาะสมส้าหรับการปลูก มีสายพันธุ์มะพร้าว
น้้าหอมที่ดี แต่มีความกังวลในเรื่องการสรรหาแรงงานในอนาคต ในด้านอุปสงค์มีการเติบโตสูงทั้ง
ตลาดภายในและภายนอกประเทศ โดยกลยุทธ์การแข่งขันที่ส้าคัญคือ การมีสวนของตัวเองและการ
ท้าสัญญากับชาวสวนมะพร้าวอ่ืน เพ่ือให้มีมะพร้าวสดเพียงพอต่อการแปรรูปตอบสนองความต้องการ
ของตลาด พัฒนานวัตกรรมในการผลิตและแปรรูปมากขึ้น และพัฒนาใช้ช่องทางการขายแบบอี
คอมเมิร์ซเพ่ิมขึ้น และปัญหาส้าคัญของอุตสาหกรรมมะพร้าวน้้าหอมและน้้ามะพร้าวของไทยคือ
ผลผลิตยังมีไม่เพียงพอต่อตลาด เพราะพ้ืนที่เพาะปลูกจ้ากัด ดังนั้นแม้ว่าภาครัฐจะให้ความส้าคัญกับ
การท้าตลาดทั้งภายในและภายนอกก็ยังไม่เพียงพอส้าหรับการพัฒนา อีกทั้งภาครัฐยังให้การ
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สนับสนุนไม่มากพอในเรื่องพัฒนาทักษะแรงงานและการลงทุนเทคโนโลยีที่เพ่ิมความสามารถในการ
แข่งขันด้านปัจจัยการผลิต ดังนั้นสิ่งเหล่านี้จ้าเป็นต้องเร่งพัฒนา 

อดิเรก วังแสง (2561) ท้าการศึกษาเรื่อง การจัดการกลยุทธ์ของวิสาหกิจชุมชนกลุ่มผักปลอด
สารพิษเพ่ือการส่งออก อ้าเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี  พบว่า การวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส 
และอุปสรรคพบว่า จุดแข็ง คือ สมาชิกในกลุ่มมีเงินทุนเป็นของตนเองและสามารถขายผักได้ราคาสูง 
จุดอ่อน คือ ไม่มีระบบการบริหารจัดการและการวางแผนที่ดี โอกาส คือ การน้าเทคโนโลยีใหม่ๆ เข้า
มาประยุกต์ใช้ และอุปสรรค ได้แก่ ปัญหาด้านโรคแมลงศัตรูพืชรบกวน การขาดแคลนน้้า ปัญความไม่
แน่นอนของสภาพดินฟ้าอากาศ เมื่อน้าจุดแข็งกับโอกาสมารวมกัน ก้าหนดกลยุทธ์ได้ดังนี้ การเพ่ิม
ก้าลังการผลิต การขยายช่องทางการจัดจ้าหน่าย จุดแข็งกับอุปสรรคสร้างกลยุทธ์ได้ดังนี้ การลด
ต้นทุนการผลิตผักของสมาชิก การวางแผนการจัดการน้้าอย่างมีประสิทธิภาพ การเพ่ิมมาตรการ
อารักขาพืชของสมาชิกผู้ผลิตผัก การรักษาฐานลูกค้ารายเก่า และเพ่ิมลูกค้ารายใหม่ ส่วนจุดอ่อนกับ
โอกาสก้าหนดกลยุทธ์ได้ดังนี้ กลยุทธ์การปรับปรุงระบบการจัดการให้มีประสิทธิภาพ การสร้าง
มาตรฐานโรงคัดบรรจุ ในขณะที่จุดอ่อนกับอุปสรรคก้าหนดกลยุทธ์ ได้ดังนี้ การน้าเทคโนโลยีที่
ทันสมัยมาใช้แทนแรงงานในการผลิตผัก กลยุทธ์การจับมือสร้างพันธมิตรกับกลุ่มปลูกผักอ่ืน 

วรรณา โชคบันดาลสุข และ กุลยา อนุโลก (2562) ท้าการศึกษาเรื่อง แนวทางการพัฒนา
ศักยภาพการแข่งขันของผลิตภัณฑ์มะพร้าวแปรรูปใน จังหวัดราชบุรี ด้วยหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
พบว่า การจะท้าให้ธุรกิจผลิตมะพร้าวแปรรูปมีศักยภาพในการแข่งขันเพ่ิมขึ้นจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่
เกี่ยวข้องตลอดห่วงโซ่อุปทานของมะพร้าวแล้วจ้าเป็นต้องมีแนวทางการพัฒนา ดังต่อไปนี้ ด้านเกษตรกร 
ได้แก่ 1) ปลูกมะพร้าวให้มีคุณภาพดีและได้มาตรฐานปลอดภัย 2) มีการน้าเทคโนโลยีสมัยใหม่ผสมกับ
เทคโนโลยีชาวบ้าน เพ่ือให้มีปริมาณผลผลิตออกมาอย่างสม่้าเสมอทั้งปี ส้าหรับด้านสถานประกอบการ
ได้แก่ 1) มีการพัฒนาอุปกรณ์การผลิตและมีการใช้เทคโนโลยีแปรรูปที่เหมาะสมราคาถูก 2) มีการ
บริหารจัดการแรงงานให้เพียงพอกับก้าลังการผลิตและพัฒนาทักษะฝีมือของพนักงาน 3) มีการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ใหม่ที่ได้มาตรฐานปลอดภัยน่าเชื่อถือสอดคล้องกับความต้องการของผู้บริโภคและอยู่บนความ
ช้านาญของผู้ผลิต 4) มีการใช้ทรัพยากรการผลิตอย่างประหยัดให้มีของเสียน้อยที่สุดและไม่ท้าลาย
สิ่งแวดล้อม 5) สร้างกลยุทธ์ในการขยายตลาดใหม่ ๆ ที่หลากหลาย เพ่ือให้สามารถจ้าหน่ายได้ต่อเนื่อง 
เน้นกลุ่มคนรุ่นใหม่ที่ใส่ใจดูแลสุขภาพ โดยใช้ผลิตภัณฑ์ธรรมชาติไร้สารเคมี 6) เพ่ิมช่องทางการกระจาย
สินค้าที่เข้าถึงผู้บริโภคได้สะดวกหาซื้อได้ง่าย 7) ท้าธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์สุจริต  มีคุณธรรมและ
จริยธรรมต่อลูกค้า 8) มุ่งเน้นการขายสินค้าภายใต้ตราสินค้าตัวเอง และ 9) หาพันธมิตรและหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องเพ่ือสร้างความร่วมมือ สร้างความเข้มแข็ง ผลักดันการใช้วัตถุดิบจากมะพร้าวในอุตสาหกรรม
อาหารขนาดกลางและขนาดใหญ ่
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ข้อมูลสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) มะพร้าวน้้าหอมบ้านแพ้ว 
คุณสมบัติของมะพร้าวน้้าหอมบ้านแพ้วที่ได้รับรอง GI คือ มะพร้าวน้้าหอมบ้านแพ้วที่ได้ขึ้น

ทะเบียนเป็นสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) ที่มีความหมายว่า ผลิตภัณฑ์มีคุณลักษณะพิเศษจากพ้ืนที่เฉพาะ 
โดยคุณลักษณะพิเศษนี้อาจหมายถึง คุณภาพ ชื่อเสียง หรือคุณลักษณะเฉพาะอ่ืน ๆ ที่มาจากแหล่ง
ภูมิศาสตร์ที่ได้รับการรับรองจากกรมทรัพย์สินทางปัญญา 

มะพร้าวน้้าหอมบ้านแพ้ว (Banphaeo Aromatic Coconut) หมายถึง มะพร้าวน้้าหอมพันธุ์
ต้นเตี้ย ผลมีลักษณะกลมรีเหมือนหัวลิงและก้นมีจีบเป็นพู 3 พูชัดเจน เปลือกสีเขียว เนื้อมะพร้าว
เหนียวนุ่ม มีรสหวาน และกลิ่นหอมคล้ายใบเตย มีความหวานอยู่ในช่วง 5-8 องศาบริกซ์ ซึ่งปลูกใน
พ้ืนที่จังหวัดสมุทรสาครเท่านั้น และผลิตภายใต้มาตรฐานการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี (GAP) 

โดยปัจจุบันมีเกษตรกรผู้เพาะปลูกมะพร้าวน้้าหอมบ้านแพ้วที่ผ่านการตรวจสอบและคัดเลือกให้
ได้รับอนุญาตให้ใช้ตราสัญลักษณ์สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ มะพร้าวน้้าหอมบ้านแพ้ว ทะเบียนเลขที่ สช 
61100110 คร้ังท่ี 142 จ้านวน 23 คน 

 
วิธีการวิจัย  

การวิจัยเรื่อง แนวทางการพัฒนาธุรกิจของกลุ่มเกษตรกรผู้ขึ้นทะเบียน GI มะพร้าวน้้าหอม
บ้านแพ้ว อ้าเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร เป็นการวิจัยศึกษาเชิงคุณภาพภายใต้กรอบด้าเนินการ
โดยใช้ข้อมูลที่รวบรวมจากการสัมภาษณ์เชิงลึกและการสนทนากลุ่ม (Focus group)  

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
สมาชิกเกษตรกรผู้ขึ้นทะเบียน GI มะพร้าวน้้าหอมบ้านแพ้วจ้านวน 23 คน ที่ได้รับการ

อนุญาตให้ใช้ตรา GI กับกรมทรัพย์สินทางปัญญาตามทะเบียนเลขที่ สช 61100110 ครั้งที่ 142 และ
นักวิชาการผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ส้าหรับกลุ่มผู้ให้ข้อมูลนักวิจัยใช้การสุ่มตัวอย่างเกษตรกรผู้ให้ข้อมูลแบบ
เป็นระบบจ้านวน 6 คน และนักวิชาการที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มเกษตรกร จ้านวน 2 คนด้วยการสุ่มแบบ
เจาะจง (พาณิชย์จังหวัดและเกษตรอ้าเภอ)  รวมจ้านวนผู้ให้ข้อมูลทั้งสิ้น 8 คน  

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
เครื่องมือที่ใช้ส้าหรับการวิจัยนี้ คือ แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง (Structured Interview) 

ที่ประกอบไปด้วยค้าถาม 3 ส่วนดังนี้ 1) ข้อมูลทั่วไปของผู้ให้ข้อมูล 2) ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพแวดล้อม
ภายในของกลุ่มเกษตรกร 3) ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมภายนอกของกลุ่มเกษตรกร จากนั้นน้ามา
วิเคราะห์ด้วยตาราง SWOT Analysis และ TOWS Matrix  
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การเก็บรวบรวมข้อมูล 
งานวิจัยนี้เป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลจากการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-Depth Interview) และ

การสนทนากลุ่ม (Focus Group) จากตัวแทนเกษตรกรและนักวิชาการผู้เกี่ยวข้อง รวมทั้งสิ้น 8 คน 
การวิเคราะห์ข้อมูล  
งานวิจัยนี้จะวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการรวบรวมเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมของกลุ่ม อันได้แก่ 

ปัจจัยสภาพแวดล้อมภายในองค์การ ได้แก่ ทรัพยากรองค์การ ขีดความสามารถองค์การ และส่วน
ประสมทางการตลาด ปัจจัยสภาพแวดล้อมภายนอกองค์การ ได้แก่ ปัจจัยสภาพแวดล้อมทาง
การเมือง ปัจจัยสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจ ปัจจัยสภาพแวดล้อมทางสังคม และปัจจัย
สภาพแวดล้อมทางเทคโนโลยี รวมทั้งข้อเสนอแนะเกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาต่าง  ๆ ที่ได้จากการ
สนทนากลุ่ม (Focus Group) จากนั้นมาวิเคราะห์เชิงเนื้อหา (Content Analysis) เพ่ือที่จะน้าเสนอ
ในรูปแบบเชิงพรรณนาต่อไป 
 
ผลการวิจัย  

การวิจัยเรื่อง แนวทางการพัฒนาธุรกิจของกลุ่มเกษตรกรผู้ขึ้นทะเบียน GI มะพร้าวน้้าหอม
บ้านแพ้ว อ้าเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร เป็นการศึกษาสภาพแวดล้อมภายในและภายนอกของ
กลุ่มเกษตรกรผู้ขึ้นทะเบียน GI มะพร้าวน้้าหอมบ้านแพ้ว โดยรวบรวมข้อมูลจากการสัมภาษณ์เชิงลึก
จากผู้ให้ข้อมูล จากนั้นวิเคราะห์ SWOT Analysis และวิเคราะห์กลยุทธ์ทางเลือก TOWS Matrix 
ร่วมกันด้วยการสนทนากลุ่ม ผลการวิจัยทั้งหมดมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

ผลการวิเคราะห์ SWOT Analysis 
ผลการรวบรวมข้อมูลจากการสัมภาษณ์เชิงลึกผู้ให้ข้อมูลที่ประกอบไปด้วยเกษตรกรผู้ขึ้นทะเบียน 

GI มะพร้าวน้้าหอมบ้านแพ้ว และนักวิชาการ ผลการวิเคราะห์ SWOT Analysis มีดังต่อไปนี้ 
1. จุดแข็ง (Strengths)  
เกษตรกรมีพ้ืนที่เพาะปลูกที่ดินและแหล่งน้้าที่อุดมสมบูรณ์เหมาะส้าหรับการเพาะปลูกมะพร้าว

น้้าหอมให้มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว เกษตรกรมีเครื่องมือ สารเคมี และอุปกรณ์พ้ืนฐานส้าหรับการเพาะปลูก
อย่างครบครัน เกษตรกรมีความรู้ความสามารถ สนใจการลดต้นทุน และช้านาญเป็นอย่างยิ่งในการ
เพาะปลูกมะพร้าวน้้าหอมบ้านแพ้วภายในมาตรฐาน GAP และปฏิบัติอย่างเคร่งครัดตามข้อตกลงของ GI 
เกษตรกรสามารถหาแรงงานได้ง่าย การลงทุนในการเพาะปลูกมะพร้าวน้้าหอมบ้านแพ้วส่วนใหญ่เป็นการ
ลงทุนด้วยเงินส่วนตัว เกษตรกรไม่มีปัญหาหนี้สิน ระบบการจัดการสวนมะพร้าวน้้าหอมบ้านแพ้วเป็นแบบ
จัดการแยกกันแต่ละสวนด้วยการใช้ประสบการณ์ส่วนบุคคลที่สั่งสมและได้จากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
เกษตรกรบางรายได้จัดจ้าหน่ายต้นพันธุ์มะพร้าวน้้าหอมบ้านแพ้วโดยใช้ GI อ้างอิง กลุ่มเกษตรกรมีการท้า
กิจกรรมอบรม เรียนรู้ และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในเรื่องการเพาะปลูกมะพร้าวน้้าหอม และมีเกษตรกรผู้
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ปลูกมะพร้าวน้้าหอมบ้านแพ้วบางรายสามารถใช้โซเชียลมีเดียหรือมีลูกหลานที่ช่วยใช้โซเชียลมีเดียในการ
ประชาสัมพันธ์มะพร้าวน้้าหอมบ้านแพ้วที่ได้รับการรับรอง GI แก่บุคคลทั่วไปได้ 

2. จุดอ่อน (Weakness) 
แรงงานประจ้าส้าหรับสวนมะพร้าวหาได้ยากและแรงงานหลักเป็นผู้สูงอายุ ระบบการจัดการของ

สวนเป็นแบบชาวสวนดั้งเดิม เน้นการผลิตมะพร้าวน้้าหอมบ้านแพ้วผลสด และขายเป็นทะลายให้พ่อค้าคน
กลาง การใช้เครื่องหมายการรับรอง GI ของกลุ่มในแง่ของการจัดจ้าหน่ายยังไม่แพร่หลาย การรวมกลุ่มของ
เกษตรกรท้าเพียงเพ่ือการร่วมอบรมและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ยังไม่มีการร่วมบริหารจัดการ การตลาด และการ
จัดจ้าหน่าย ความช้านาญยังไม่ได้ถูกถ่ายทอดไปยังลูกหลาน ปริมาณของผลผลิตมะพร้าวน้้าหอมบ้านแพ้วที่
ได้รับการรับรองตรา GI ปัจจุบันเป็นจ้านวนที่ยังไม่พอที่จะรวบรวมและจัดจ้าหน่ายในตลาดเฉพาะ อีกทั้ง 
ไม่สามารถสร้างมูลค่าเพ่ิมที่แตกต่างไปจากมะพร้าวน้้าหอมบ้านแพ้วทั่วไป และราคามะพร้าวน้้าหอมบ้าน
แพ้วเป็นไปตามกลไกตลาด รวมทั้งยังไม่มีการส่งเสริมการจัดจ้าหน่าย และช่องทางจ้าหน่ายไม่หลากหลาย 

3. โอกาส (Opportunities) 
ส้านักงานพาณิชย์จังหวัดและส้านักงานเกษตรจังหวัดมีการส่งเสริมความรู้และให้ความช่วยเหลือ

เกษตรกรผู้เพาะปลูกมะพร้าวน้้าหอมบ้านแพ้วในเรื่องการจัดจ้าหน่ายและความรู้ด้านเกษตรกรรม รวมทั้ง
ภาครัฐมีความสนใจในการท้างานวิจัยและมีมาตรการช่วยเหลือในส่วนของผู้ประกอบการระบายสินค้าใน
วิกฤต Covid-19 สินค้าได้รับการคุ้มครองด้วย พรบ. คุ้มครองสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ พ.ศ.2546  ส้านักงาน
พาณชิย์จังหวัดเปิดโอกาสให้เกษตรกรผู้ขึ้นทะเบียน GI มะพร้าวน้้าหอมบ้านแพ้วเข้าร่วมการน้าเสนอสินค้า
ผ่านอีเว้นท์และงานแฟร์ต่าง ๆ ปีละ 2-3 ครั้ง ปัจจุบันมะพร้าวน้้าหอมบ้านแพ้วเป็นที่ต้องการของตลาดทั้ง
ภายในและภายนอกประเทศ ผู้บริโภคในปัจจุบันมีพฤติกรรมบริโภคอาหารเพื่อสุขภาพ ท้าให้มะพร้าว
น้้าหอมเป็นที่สนใจ เกษตรกรมีการใช้เทคโนโลยีที่เป็นประโยชน์ต่อกลุ่มเกษตรกร ได้แก่ เรือพ่นยาเรด้า การ
ผลิตปุ๋ย และชีววิธีในการดูแลสวน ปัจจุบันเป็นยุคของการค้าออนไลน์เป็นโอกาสทองในการส่งเสริมและ
ค้าขายสินค้าได้อย่างทั่วถึง สะดวกทั้งผู้จ้าหน่ายและผู้ซื้อ 

4. อุปสรรค (Threats) 
หน่วยงานภาครัฐมีขั้นตอนการท้างานซับซ้อนด้าเนินการงานนานอาจขาดความคล่องตัวในการ

ช่วยเหลือเรื่องฉุกเฉินและยังไม่สามารถประกันราคาผลผลิตได้ ในขณะที่สถานการณ์ Covid-19 ท้าให้
เกษตรกรไม่สามารถในการท้ากิจกรรมต่าง ๆ ได้ตามปกติ และส่งผลให้การท้างานของผู้รับซื้อและการ
ขนส่งติดขัดกระทบต่อราคาในบางช่วงที่จะลดลง ในแง่ของผู้บริโภคในปัจจุบันส่วนใหญ่ยังไม่รู้จักตรา
และคุณค่าของสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) ว่าเป็นสินค้าที่ดีและแตกต่างจากสินค้าทั่วไปอย่างไร ส้าหรับ
นวัตกรรมหรืองานวิจัยบางอย่างมีข้อจ้ากัดในการใช้งานในพ้ืนที่ท้างานจริง 
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ผลการวิเคราะห์กลยุทธ์ทางเลือก TOWS Matrix 
ข้อมูลจากการวิเคราะห์ SWOT Analysis อันได้แก่ จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค ที่

ได้จากการวิเคราะห์ร่วมกันด้วยการสนทนากลุ่มสามารถน้ามาวิเคราะห์ TOWS Matrix ได้ข้อมูล
ดังต่อไปนี้ 

 
ตารางที ่1 การวิเคราะห์กลยุทธ์ทางเลือก TOWS Matrix 

 จุดแข็ง (Strengths) จุดอ่อน (Weaknesses) 

โอกาส 
(Opportunities) 

กลยุทธ์ SO (SO Strategy) 
- ส่งเสริมความรู้เกษตรกรรมและ
ธุรกิจ 
- เพ่ิมช่องทางและส่งเสริมการจัด
จ้าหน่าย 
- สร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับสินค้า 
- ส่งเสริมการจัดจ้าหน่ายต้นพันธุ์ 
- สร้างเวทีแลกเปลี่ยนความรู้ 

กลยุทธ์ WO (WO Strategy) 
- ทุ่นแรงและเวลา ลดปัญหาขาดแรงงาน 
- เพ่ิมความรู้ธุรกิจและการสร้าง
ผลิตภัณฑ์ใหม่ 
- ยกระดับการรวมกลุ่ม 
- เจาะกลุ่มลูกค้ารักสุขภาพ 
- ส่งเสริมการจัดจ้าหน่ายผ่านโซเชียล
มีเดีย 

อุปสรรค 
(Threats) 

กลยุทธ์ ST (ST Strategy) 
- เตรียมแผนส้ารองแก้ไขสถานการณ์
ฉุกเฉิน 
- ประชาสัมพันธ์มาตรฐานและ
เอกลักษณ์ของสินค้า 
- สร้างการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง 

กลยุทธ์ WT (WT Strategy) 
- พัฒนาสู่วิสาหกิจชุมชน 
- ใช้สัญลักษณ์ GI ทางการค้า 
- ใช้โซเชียลมีเดียในการท้างานและการ
จัดจ้าหน่าย 

 
1. กลยุทธ์ SO (SO Strategy) 

- ส่งเสริมความรู้เกษตรกรรมและธุรกิจ  ส้านักงานพาณิชย์จังหวัดสมุทรสาครและ
ส้านักงานเกษตรจังหวัดสมุทรสาครส่งเสริมองค์ความรู ้ของเกษตรกรโดยเน้นในชีวว ิธ ีและ
นวัตกรรมต่าง ๆ อันเกี่ยวข้องกับการลดต้นทุนและการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต ให้ส่งเสริมและ
สอดคล้องกับการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี (GAP) รวมทั้งความสนับสนุนในการจัดจ้าหน่ายเพื่อ
เป็นการต่อยอดโอกาสทางธุรกิจ 

- เพิ่มช่องทางและส่งเสริมการจัดจ้าหน่าย ส้านักงานพาณิชย์จังหวัดสมุทรสาครและ
ส้านักงานเกษตรจังหวัดสมุทรสาครส่งเสริมและหาช่องทางการจัดจ้าหน่ายเพ่ิมเติม เพราะมะพร้าว
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น้้าหอมบ้านแพ้วที่ได้รับการรับรอง GI นั้นมีเอกลักษณ์ และปลอดภัย เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มที่สูงกว่า
มะพร้าวน้้าหอมทั่วไป 

- สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้า กลุ่มเกษตรกรขอความสนับสนุนจากหน่วยงานภาครัฐที่สนใจ
จะท้างานวิจัยอันเกี่ยวข้องกับกลุ่มเกษตรกรให้ท้าเกี่ยวกับการเพ่ิมมูลค่าของมะพร้าวน้้าหอมบ้านแพ้วที่
ได้รับการรับรอง GI การส่งเสริมการตลาด และนวัตกรรมที่น่าสนใจภายใต้ความร่วมมือกับเกษตรกร 

- ส่งเสริมการจัดจ้าหน่ายต้นพันธุ์ ส้านักงานพาณิชย์จังหวัดสมุทรสาครและส้านักงานเกษตร
จังหวัดสมุทรสาครส่งเสริมและแนะน้าการจัดจ้าหน่ายต้นพันธุ์มะพร้าวน้้าหอมบ้านแพ้วจากสวนที่ได้รับการ
รับรอง GI เพ่ือเพ่ิมช่องทางการมีรายได้ของเกษตรกร 

- สร้างเวทีแลกเปลี่ยนความรู้ ก้าหนดวาระการพบปะระหว่างกลุ่มเกษตรกรและหน่วยงาน
ภาครัฐที่เกี่ยวข้องอย่างสม่้าเสมอและสร้างเวทีถ่ายทอดความรู้ แลกเปลี่ยนความรู้และความคิดเห็น โดยให้
สมาชิกในกลุ่มที่มีความรู้ความสามารถมีโอกาสได้หมุนเวียนกันเป็นวิทยากรในแต่ละครั้ง 

2. กลยุทธ์ WO (WO Strategy) 
- ทุ่นแรงและเวลา ลดปัญหาขาดแรงงาน กลุ่มเกษตรกรขอความสนับหน่วยงานภาครัฐหรือ

ส่วนงานอื่น ๆ ที่มีความสนใจจะท้าวิจัยหรือสร้างนวัตกรรมใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มเกษตรกรให้วิจัย
เกี่ยวกับเรื่องการทุ่นแรง ทุ่นเวลา และเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต เพ่ือแก้ไขปัญหาการขาดแคลนแรงงาน
ประจ้าได ้

- เพิ่มความรู้ธุรกิจและการสร้างผลิตภัณฑ์ใหม่ ส้านักงานพาณิชย์จังหวัดสมุทรสาครและ
ส้านักงานเกษตรจังหวัดสมุทรสาครจัดการอบรมให้ความรู้เกษตรกรเพ่ิมเติมจากด้านวิชาการเกษตร ในด้าน
บริหารธุรกิจ ได้แก่ การจัดการและบริหาร การเจรจาธุรกิจ การตลาด การสร้างผลิตภัณฑ์ใหม่ การท้าให้
ผลิตภัณฑ์เป็นที่สนใจ และการจัดจ้าหน่าย เพ่ือเป็นการต่อยอดและสร้างโอกาสทางธุรกิจ 

- ยกระดับการรวมกลุ่ม เกษตรกรรวมกลุ่มกันอย่างเข้มแข็งและขอรับการสนับสนุนจาก
หน่วยงานภาครัฐในการที่จะยกระดับกลุ่มในเรื่องต่อไปนี้ เช่น การบริหารจัดการ การแปรรูป และการ
จัดสร้างช่องทางจ้าหน่ายใหม่ร่วมกัน ท้าให้เกิดการแบ่งหน้าที่และพ่ึงพากันในการขับเคลื่อนธุรกิจ และ
ร่วมกันเพ่ิมช่องทางการจัดจ้าหน่าย เช่น ช่องทางออนไลน์ ร้านค้าที่ทางรัฐสนับสนุน เป็นต้น 

- เจาะกลุ่มลูกค้ารักสุขภาพ กลุ่มเกษตรกรสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับมะพร้าวน้้าหอมบ้านแพ้วที่
ได้รับการรับรอง GI ให้แตกต่างจากมะพร้าวน้้าหอมมทั่วไป ด้วยการเจาะกลุ่มลูกค้ารักสุขภาพด้วยการ
น้าเสนอภาพลักษณ์ที่มะพร้าวน้้าหอมบ้านแพ้วที่ได้รับการรับรอง GI มีรสชาติดี มีคุณภาพ เป็นเอกลักษณ์ 
และปลอดภัย รวมทั้งเข้าร่วมงานอีเว้นท์และงานแฟร์ต่าง ๆ ให้คนทั่วไปได้รู้จักสินค้ามากขึ้น 

- ส่งเสริมการจัดจ้าหน่ายผ่านโซเชียลมีเดีย กลุ่มเกษตรกรก้าหนดตัวแทนกลุ่มที่มี
ความสามารถในการใช้โซเชียลมีเดีย เช่น Facebook หรือ Line เป็นผู้เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับมะพร้าว
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น้้าหอมบ้านแพ้วที่ได้รับการรับรอง GI ให้คนรู้จักเพ่ิมเติมมากขึ้น เพ่ิมช่องทางการจัดจ้าหน่าย และ
ประชาสัมพันธ์ข่าวสาร 

3. กลยุทธ์ ST (ST Strategy) 
- เตรียมแผนส้ารองแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉิน ในกรณีที่เกิดปัญหาเร่งด่วนอย่างเช่นปัญหา

ศัตรูพืช ภายในกลุ่มเกษตรกรก้าหนดแผนการรับมือ การช่วยเหลือ และแบ่งปันความรู้ เพื่อการแก้ไข
เร่งด่วนจากความรู้และประสบการณ์ท่ีสมาชิกมี ภายใต้การแนะน้าและการช่วยเหลือเบื้องต้นจากหน่วยงาน
ภาครัฐ 

- ประชาสัมพันธ์มาตรฐานและเอกลักษณ์ของสินค้า กลุ่มเกษตรกรสร้างจุดเด่นของ
ผลิตภัณฑ์ให้กับมะพร้าวน้้าหอมบ้านแพ้วที่ได้รับการรับรอง GI ด้วยการชูเรื่องความเป็นเอกลักษณ์ด้าน
รสชาติ ความปลอดภัย การรับรอง GI และมาตรฐานการผลิต GAP อย่างจริงจัง สร้างช่องทาง
ประชาสัมพันธ์ของกลุ่มไปยังบุคคลทั่วไปภายนอกให้ได้รู้จักกับข้อดีและความแตกต่างจากมะพร้าวน้้าหอม
ทั่วไป 

- สร้างการเรียนรู้ต่อเนื่อง เนื่องด้วยปัจจุบันสังคมเราได้อยู่ภายใต้สถานการณ์ Covid-19 ท้า
ให้การจัดประชุมด้วยการรวมตัวคนหมู่มากต้องระงับ ส้านักงานพาณิชย์จังหวัดสมุทรสาครและส้านักงาน
เกษตรจังหวัดสมุทรสาครควรปรับเปลี่ยนรปูแบบการอบรมและเรียนรู้ให้เหมาะสมกับผู้รับสาร เช่น ช่องทาง
โซเชียลมีเดีย สมุดเล่มเล็ก ใบปลิว เป็นต้น  

4. กลยุทธ์ WT (WT Strategy) 
- พัฒนาสู่วิสาหกิจชุมชน ยกระดับกลุ่มเกษตรกรผู้ขึ้นทะเบียน GI มะพร้าวน้้าหอมบ้านแพ้ว

ให้เป็นเข้มแข็งขึ้นด้วยการเสริมสร้างความรู้ทั้งทางวิชาการ การศึกษาดูงาน และพัฒนาให้สามารถช่วยกัน
จัดการกลุ่มอย่างเป็นระบบในเรื่องของการบริหารธุรกิจ การตลาด การสร้างผลิตภัณฑ์ใหม่ การควบคุม
คุณภาพ และการจัดจ้าหน่าย ในรูปแบบวิสาหกิจชุมชนภายใต้การสนับสนุนและการช่วยเหลือของรัฐ 

- ใช้สัญลักษณ์ GI ทางการค้า กลุ่มเกษตรกรประชาสัมพันธ์ ส่งเสริม และจัดจ้าหน่ายด้วยตัว
กลุ่มเกษตรกรเองผ่านทางโซเชียลมีเดียด้วยการเผยแพร่ข้อมูลต่างที่จะท้าให้คนสนใจมะพร้าวน้้าหอมบ้าน
แพ้วที่ได้รับรอง GI มากขึ้น เมื่อสินค้าเป็นที่รู้จักแล้ว จะท้าให้การน้าตรา GI มาใช้ในเชิงการค้าอย่างเกิด
ประโยชน์ 

- ใช้โซเชียลมีเดียในการท้างานและการจัดจ้าหน่าย กลุ่มเกษตรกรก้าหนดตัวแทนสมาชิก
กลุ่มที่มีความสามารถในการใช้โซเชียลมีเดีย เช่น Facebook หรือ Line เพ่ือเผยแพร่รู้เกี่ยวกับมะพร้าว
น้้าหอมบ้านแพ้วที่ได้รับการรับรอง GI ควบคู่ไปกับการส่งเสริมประชาสัมพันธ์จากทางรัฐ เพ่ือให้ผู้บริโภค
รู้จักจุดเด่นและความเป็นเอกลักษณ์ของมะพร้าวน้้าหอมบ้านแพ้วที่ได้รับการรับรอง GI มากข้ึน รวมทั้ง
สามารถเข้าถึงข้อมูลและการซื้อมะพร้าวน้้าหอมบ้านแพ้วที่ได้รับการรับรอง GI สะดวกยิ่งขึ้น 
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สรุปผลการวิจัย  
การวิจัยเรื่อง แนวทางการพัฒนาธุรกิจของกลุ่มเกษตรกรผู้ขึ้นทะเบียน GI มะพร้าวน้้าหอมบ้าน

แพ้ว อ้าเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร หลังจากที่ได้วิเคราะห์ SWOT Analysis และ TOWS Matrix 
แล้ว กลยุทธ์ทางเลือกของกลุ่มเกษตรกรมีดังต่อไปนี้ 1) กลยุทธ์ SO ที่เกิดจากจุดแข็งและโอกาส ได้แก่ 
การส่งเสริมความรู้เกษตรกรรมและธุรกิจด้วยการได้รับการอบรมและสนับสนุนจากภาครัฐ การเพ่ิม
ช่องทางและส่งเสริมการจัดจ้าหน่าย พร้อมทั้งการสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับสินค้าและการส่งเสริมการจัด
จ้าหน่ายต้นพันธุ์ภายใต้การสนับสนุนจากภาครัฐ และการสร้างเวทีแลกเปลี่ยนความรู้โดยมีส่วนร่วมจาก
เกษตรกร 2) กลยุทธ์ WO ที่เกิดจากจุดอ่อนและโอกาส ได้แก่ การทุ่นแรงและเวลา การลดปัญหาขาด
แรงงาน อีกทั้งการเพ่ิมความรู้ธุรกิจและการสร้างผลิตภัณฑ์ใหม่ด้วยการสนับสนุนของการวิจัยภาครัฐที่มี
ประสิทธิภาพจากส่วนร่วมของเกษตรกร การยกระดับการรวมกลุ่มให้เข้มแข็ง การเจาะกลุ่มลูกค้ารัก
สุขภาพ และการส่งเสริมการจัดจ้าหน่ายผ่านโซเชียลมีเดียด้วยตนเองของกลุ่มเกษตรกรภายใต้ความ
ช่วยเหลือของภาครัฐ 3) กลยุทธ์ ST ที่เกิดจากจุดแข็งและอุปสรรค ได้แก่ การเตรียมแผนส้ารองแก้ไข
สถานการณ์ฉุกเฉินของกลุ่มเกษตรกรเอง การประชาสัมพันธ์มาตรฐานและเอกลักษณ์ของสินค้าทั้งใน
ส่วนของเกษตรกรและการสนับสนุนของภาครัฐ และภาครัฐช่วยสร้างการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องให้กับ
เกษตรกรให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน  และกลยุทธ์สุดท้าย 4) กลยุทธ์ WT ที่เกิดจากจุดอ่อน
และอุปสรรค ได้แก่ การพัฒนาสู่วิสาหกิจชุมชน การใช้สัญลักษณ์ GI ทางการค้า และการใช้โซเชียล
มีเดียในการท้างานและการจัดจ้าหน่ายที่เกิดจากความเข้มแข็งของเกษตรกรและการสนับสนุนของ
ภาครัฐ 
 
อภิปรายผล  

แนวทางการพัฒนาธุรกิจของกลุ่มเกษตรกรผู้ขึ้นทะเบียน GI มะพร้าวน้้าหอมบ้านแพ้ว อ้าเภอ
บ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร จากการศึกษาพบแนวทางการพัฒนาด้วยกลยุทธ์ดังนี้ กลุ่มที่ 1 กลยุทธ์ SO 
ได้แก่ การส่งเสริมความรู้เกษตรกรรมและธุรกิจ การเพ่ิมช่องทางและส่งเสริมการจัดจ้าหน่าย การสร้าง
มูลค่าเพ่ิมให้กับสินค้า และการส่งเสริมการจัดจ้าหน่ายต้นพันธุ์ นั้นได้สอดคล้องกับงานวิจัยของสัสดี 
ก้าแพงดี และคณะ (2559) ท้าการศึกษาเรื่อง การพัฒนาความสามารถในการแข่งขันผลิตภัณฑ์แปรรูป
น้้ามันมะพร้าวสกัดเย็นของกลุ่มแม่บ้าน อ้าเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี ที่กล่าวว่า กลุ่มแม่บ้านควรเร่ง
พัฒนาด้วยการยื่นค้าขอต่อส้านักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนจัดอบรมให้ความรู้ด้านแผนการตลาด 
การเงิน และการผลิต เพ่ือพัฒนาความสามารถในการแข่งขัน การขยายสายผลิตภัณฑ์ให้มีความ
หลากหลาย สร้างความแตกต่างให้กับสินค้าเดิม อีกท้ังเพ่ิมเติมในเรื่องการท้าช่องทางการจัดจ้าหน่ายให้
หลากหลายยิ่งขึ้น  
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กลุ่มที่ 2 กลยุทธ์ WO ได้แก่ การวิจัยและสร้างนวัตกรรมเพ่ือทุ่นแรงและเวลา รวมทั้งลด
ปัญหาขาดแรงงาน และการเพ่ิมความรู้ธุรกิจและการสร้างผลิตภัณฑ์ใหม่ สอดคล้องกับงานวิจัยของ
อดิเรก วังแสง (2561) ท้าการศึกษาเรื่อง การจัดการกลยุทธ์ของวิสาหกิจชุมชนกลุ่มผักปลอดสารพิษ
เพ่ือการส่งออก อ้าเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี ที่พบว่า กลยุทธ์ในการพัฒนา  คือ การเพ่ิม
ประสิทธิภาพการจัดการและการน้าเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้แทนแรงงานในการผลิตผัก กลยุทธ์ WO 
ที่พบเพิ่มเติม คือ การเจาะกลุ่มลูกค้ารักสุขภาพ และการส่งเสริมการจัดจ้าหน่ายผ่านโซเชียลมีเดียให้
สะดวกยิ่งขึ้นนั้นสอดคล้องกับงานวิจัยของ วรรณา โชคบันดาลสุข และกุ ลยา อนุโลก (2562) 
ท้าการศึกษาเรื่อง แนวทางการพัฒนาศักยภาพการแข่งขันของผลิตภัณฑ์มะพร้าวแปรรูปในจังหวัด
ราชบุรี ด้วยหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ที่พบว่า แนวทางพัฒนาควรก้าหนดกลยุทธ์การขยาย
ตลาดใหม่ ๆ ที่หลากหลาย เพ่ือให้สามารถจ้าหน่ายได้ต่อเนื่องและเน้นกลุ่มคนรุ่นใหม่ที่ใส่ใจดูแล
สุขภาพ อีกทั้งควรเพ่ิมช่องทางการกระจายสินค้าที่เข้าถึงผู้บริโภคได้สะดวกหาซื้อได้ง่าย การมุ่งเน้น
การขายสินค้าภายใต้ตราสินค้าตัวเอง และการบริหารแรงงานและทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ  

ในขณะที่กลุ่มที่ 3 กลยุทธ์ ST ได้แก่ การประชาสัมพันธ์มาตรฐานและเอกลักษณ์ของสินค้า 
การสร้างการเรียนรู้ต่อเนื่อง รวมทั้งกลยุทธ์ SO ที่ระบุว่า ควรสร้างเวทีแลกเปลี่ยนความรู้ นั้น
สอดคล้องกับงานวิจัยของละไม ฮกฮ่ัว (2559) ท้าการศึกษาเรื่อง แนวทางการพัฒนากลุ่มวิสาหกิจ
ชุมชนยางพารา อ้าเภอโนนดินแดง จังหวัดบุรีรัมย์ ที่พบว่า กลุ่มวิสาหกิจชุมชนจ้าเป็นต้องได้รับ
ความรู้เพ่ิมเติมในด้านการบริหารองค์กรและการส่งเสริมการตลาด ดังนั้นควรมีการศึกษาดูงานกับ
กลุ่มงานอ่ืน ๆ และผู้ประสบความส้าเร็จ เพ่ือน้าความรู้มาปรับปรุงให้เข้ากับกลุ่มตนเอง การท้างาน
ของกลุ่มต้องอาศัยความซื่อสัตย์ และการหาความรู้จากแหล่งต่าง ๆ เพ่ือพัฒนาให้กลุ่มเข้มแข็ง และ
ควรปรับปรุงวิธีการด้าเนินงานให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน ด้วยการรับสมาชิกเพ่ิม และอบรม
เพ่ิมเติม รวมทั้งปลูกพืชอ่ืน ๆ เพ่ือเพ่ิมรายได้ และอีกแนวทางที่ต้องพัฒนาคือ การเตรียมแผนส้ารอง
แก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉิน ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ ธงชัย สุทธิสม (2560) กล่าวว่า ความเสี่ยงของ
ธุรกิจเกิดได้จากปัจจัยหลาย ๆ อย่าง ซึ่งบางครั้งต้องมองถึงความเสี่ยงที่มีผลต่อธุรกิจ จึงต้องท้าแผน
ฉุกเฉินในการจัดการความเสี่ยงส้ารองไว้ 

และกลุ่มที่ 4 กลยุทธ์ WT ได้แก่ การใช้สัญลักษณ์ GI ทางการค้า สอดคล้องกับสอดคล้องกับ
งานวิจัยของ วรรณา โชคบันดาลสุข และ กุลยา อนุโลก (2562) ตามที่ได้กล่าวไว้ข้างต้น ส้าหรับการ
พัฒนาสู่วิสาหกิจชุมชมและการเพ่ิมทักษะการใช้โซเชียลมีเดีย นั้นสอดคล้องกับงานวิจัยของ ละไม ฮกฮ่ัว 
(2559) ท้าการศึกษาเรื่อง แนวทางการพัฒนากลุ่มวิสาหกิจชุมชนยางพารา อ้าเภอโนนดินแดง จังหวัด
บุรีรัมย์ ที่พบว่า กลุ่มวิสาหกิจชุมชมเกิดจากการรวมตัวและพัฒนาของกลุ่มเกษตรกรที่ต้องการจะมี
อาชีพและมีรายได้ที่ดีขึ้น โดยการรวมเป็นวิสาหกิจชุมชนนั้นมีวัตถุประสงค์เพ่ือการสนับสนุนการ
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พัฒนา ทักษะ ความสามารถในการบริหารองค์กร และการพัฒนาสินค้า เพ่ือจะได้มีความสามารถใน
การต่อรองราคามากขึ้น  
 
ข้อเสนอแนะ  

แนวทางการพัฒนาที่ส้าคัญของกลุ่มเกษตรกรผู้ขึ้นทะเบียน GI มะพร้าวน้้าหอมบ้านแพ้วตามที่
ได้กล่าวไว้ในข้างต้นทั้งหมดจะเห็นได้ว่า เป็นการพัฒนาศักยภาพของกลุ่มเกษตรกรเพื่อต่อยอดโอกาส
ทางธุรกิจ ทั้งนี้เกษตรกรนั้นมีความรู้ความสามารถในการเพาะปลูกมะพร้าวน้้าหอมบ้านแพ้วเป็นอย่างดี
อยู่แล้ว แต่ยังขาดความรู้ในด้านธุรกิจอยู่มาก  

ข้อเสนอแนะจากการวิจัย 
1. ส้าหรับกลุ่มเกษตรกรควรจะยกระดับกลุ่มให้มีกิจกรรมอันเกี่ยวข้องกับธุรกิจร่วมกันมาก

ยิ่งขึ้นด้วยการศึกษาหาความรู้เพ่ิมเติมและก้าหนดบทบาทหน้าที่ร่วมกัน เพ่ือให้มีความเข้มแข็ง มี
รายได้ที่เพ่ิมมากข้ึน และยืนหยัดได้ด้วยตนเอง อาจจะอยู่ในรูปแบบของวิสาหกิจชุมชน 

2. ส้าหรับภาครัฐควรช่วยเหลือเกษตรกรในเรื่องของการเพ่ิมพูนความรู้ด้านธุรกิจเพ่ิมเติม
และช่วยเหลือในการหาช่องทางการจัดจ้าหน่ายเพิ่มเติม รวมทั้งการส่งเสริมการขาย โดยเป็นการสอน
งานควบคู่ไปกับการสนับสนุน และให้ความช่วยเหลือ 

ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งถัดไป 
ส้าหรับผู้ที่สนใจสามารถท้างานวิจัยเพ่ือต่อยอดงานวิจัยนี้ให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้นไปขอเสนอแนะให้

น้าข้อมูลจากงานวิจัยนี้ไปท้างานวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม (PAR) เพ่ือที่จะได้สามารถติดตาม
และเพ่ิมพูนความส้าเร็จที่จะเกิดขึ้นกับกลุ่มเกษตรกรต่อไป 
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บทคัดย่อ  
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาระดับความพึงพอใจในการให้บริการของเทศบาลนคร

นนทบุรี อ าเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี ในการให้บริการ 4 ด้าน ได้แก่ ด้านกระบวนการขั้นตอน
การให้บริการ ด้านช่องทางการให้บริการ ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ และด้านสิ่งอ านวยความสะดวก 
ส าหรับการวิจัยในปีงบประมาณ พ.ศ.2564 นี้ เทศบาลนครนนทบุรี ให้ส ารวจงานที่ให้บริการจ านวน 
4 งาน ได้แก่ โครงการมหกรรมคนนนท์ รักษ์ไต (ส านักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) งานซ่อมแซม
ไฟฟ้าสาธารณะ (ส านักการช่าง) งานบริการสวนสาธารณะ (ส านักการช่าง) และงานเบี้ยยังชีพ
ผู้สูงอายุ (กองสวัสดิการสังคม) กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ประชาชนที่อาศัยอยู่ในเขตเทศบาลนครนนทบุรี
ที่มาติดต่อขอรับบริการจากหน่วยงานทั้ง 4 ด้าน จ านวน 2 ,000 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็น
แบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ ทีผู่้วิจัยจัดท าแบบสอบถามให้สอดคล้องกับเกณฑ์
การประเมินประสิทธิภาพ ประสิทธิผลการปฏิบัติงานราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ข้อมูล
ผู้วิจัยได้ส่งแบบสอบถาม Google Forms ให้กลุ่มตัวอย่าง สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ การ
วิเคราะห์หาค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบค่าที (t-test) การ
ทดสอบค่าเอฟ (F-test) 

 
ค ำส ำคัญ:  ความพึงพอใจ การให้บริการ ผู้รับบริการ 
  
Abstract  

This survey research had objective to study the level of service satisfaction of 
Nonthaburi Municipality, Mueang Nonthaburi District, Nonthaburi Province. Provides 4 
services, namely, process, service process, service channel, staff service provider, and 
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research facility in fiscal year 2021. Nonthaburi municipality surveyed 4 services.  The 
event includes the Non Rak To people exhibition project.  (Bureau of Public Health 
and Environment) Public electrical repair work  (Engineering Office) Park Service  
(Office of Technician) and the elderly pension  (Social Welfare Division) for the 
sample consisted of 2,000 people living in the municipality of Nonthaburi who came 
to request services from agencies in all 4 aspects. The research instrument was a 5-
level estimation scale questionnaire that the research conducted a questionnaire in 
accordance with the criteria for assessing the effectiveness of the performance of 
local government organizations. The data submitted via Google Forms questionnaire 
to the statistical sample used for data analysis, namely, frequency, percentage, 
mean, standard deviation, t-test, and F-test. 

 
Keywords:  contentment, service, subscriber 
 
ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญของปัญหำ  

ปัจจุบันองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหลายแห่งมีความพร้อมได้น าเทคโนโลยีสารสนเทศและ 
การสื่อสารมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานและบริหารงานภายในองค์กร แต่เนื่องจากองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นส่วนมาก มีพ้ืนที่อยู่ทั้งในเขตเมืองและเขตชนบท แต่ละแห่งมีความแตกต่าง ด้าน
สภาพแวดล้อม และส่วนใหญ่ขาดบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นผล
ให้การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นไปอย่างไร้ทิศทาง จ าเป็นต้องมีกลยุทธ์และเป้าหมายที่ชัดเจน 
ที่สามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพเทศบาลนครนนทบุรี เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ขนาดใหญ่ ตามหลักการกระจายอ านาจที่รัฐมอบอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จะเห็นได้
ว่ารัฐบาลซึ่งเป็นกลไกในการบริหารการปกครองของรัฐ มีภาระหน้าที่อย่างมากในการบริหารประเทศ
ให้ประชาชนได้รับความสุข ความสะดวกสบายในการด ารงชีวิต อีกทั้งความมั่นคงแห่งชาติทั้งในทาง
การเมือง เศรษฐกิจและสังคม มีภารกิจ หน้าที่ในการให้บริการสาธารณะต่าง ๆ ซึ่งต้องการข้อมูล
เกี่ยวกับการให้บริการด้านต่าง ๆ ในแต่ละปีเพ่ือเป็นตัวช่วยในการปรับปรุงและพัฒนาการด าเนินงาน
ให้บรรลุเป้าหมายในการให้บริการประชาชนอย่างสะดวก รวดเร็ว เสมอภาค ตอบสนองความต้องการ
ของประชาชนในแต่ละด้าน 

การวิจัยครั้งนี้สอดคล้องกับแนวทางการด าเนินงานเพ่ือเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล การ
ปฏิบัติงานของราชการตามตัวชี้วัดแบ่งออกเป็นมิติต่าง ๆ จ านวน 4 มิติ คือ มิติด้านประสิทธิผลตาม
แผนพัฒนาของกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น มิติด้านคุณภาพการให้บริการ มิติด้านประสิทธิภาพ

https://dict.longdo.com/search/subscriber
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ของการปฏิบัติราชการ และมิติด้านการพัฒนาองค์กร ซึ่งในการวิจัยครั้งนี้ได้ ท าการศึกษาในมิติด้าน
คุณภาพการให้บริการ ส าหรับในงบประมาณปี พ.ศ.2564 เทศบาลนครนนทบุรี ได้พิจารณาเลือกงาน
บริการทั้ง 4 งาน ได้แก่ โครงการมหกรรมคนนนท์ รักษ์ไต (ส านักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) งาน
ซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ (ส านักการช่าง) งานบริการ สวนสาธารณะ (ส านักการช่าง) และงานเบี้ยยังชีพ
ผู้สูงอายุ (กองสวัสดิการสังคม) โดยในแต่ละงาน จะให้ความส าคัญต่อความพึงพอใจของผู้รับบริการใน
ด้านกระบวนการขั้นตอนการให้บริการ ด้านช่องทางการให้บริการ ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ และด้านสิ่ง
อ านวยความสะดวกที่ให้บริการ เป็นอย่างไร นอกจากนี้ยังต้องการทราบถึงปัญหาและข้อเสนอแนะใน
การให้บริการ ทั้งนี้เพ่ือที่จะได้ น าผลการวิจัยไปใช้เป็นแนวทางในการวางแผนการพัฒนาการให้บริการที่
มีประสิทธิภาพและสร้างความพึงพอใจให้เกิดแก่ผู้มารับบริการต่อไป ในการนี้ทางเทศบาลนครนนทบุรี
ได้มอบหมาย ให้มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ ซึ่งเป็นสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาที่ตั้งอยู่ในเขตบริเวณ
ทีต่ั้งของ เทศบาลนครนนทบุรีจังหวัดนนทบุรีเป็นผู้รับผิดชอบในการด าเนินการวิจัยดังกล่าว 

 
วัตถุประสงค์กำรวิจัย  

1. เพ่ือศึกษาระดับความพึงพอใจในการให้บริการในงาน 4 งาน ของเทศบาลนครนนทบุรีมี
ระดับความพึงพอใจ 4 ด้าน ได้แก่ ด้านกระบวนการขั้นตอนการให้บริการ ด้านช่องทางการให้บริการ 
ด้านเจ้าหน้าทีผู่้ให้บริการ และด้านสิ่งอ านวยความสะดวก 

2. เพ่ือศึกษาปัญหาและข้อเสนอแนะต่าง ๆ ของผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการของ 
เทศบาลนครนนทบุรี 
 
วิธีกำรวิจัย  

การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการ
ให้บริการของเทศบาลนครนนทบุรี อ าเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 4 ด้า น ได้แก่ ด้าน
กระบวนการขั้นตอนการให้บริการ ด้านช่องทางการให้บริการ ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ และด้านสิ่ง
อ านวยความสะดวก ในงาน 4 งาน ประกอบด้วย โครงการมหกรรมคนนนท์ รักษ์ไต (ส านักการ
สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) งานซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ (ส านักการช่าง) งานบริการสวนสาธารณะ 
(ส านักการช่าง) และงานเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ (กองสวัสดิการสังคม) 

ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำงท่ีใช้ในกำรวิจัย  
1. ประชากร ส าหรับประชากรที่ใช้วิจัยครั้งนี้ ได้แก่ ประชาชนที่มาใช้บริการของเทศบาล

นครนนทบุรี อ าเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี จ านวน 250,844 คน (ข้อมูล ณ เดือนกรกฎาคม 
2564 ของส านักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลนครนนทบุรี) 
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2. กลุ่มตัวอย่าง โดยกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คณะผู้วิจัยได้ก าหนดขนาดของกลุ่ม
ตัวอย่าง ตามข้อตกลงที่เทศบาลนครนนทบุรีต้องการกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 2,000 คน และจากการ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการของเทศบาลนครนนทบุรีที่แต่ละปีจะต้องเสนอหน่วยงาน 3-5 งาน
บริการ ซึ่งเป็นหน่วยงานที่ประชาชนมารับบริการโดยตรง โดยแต่ละปีจะต้องเปลี่ยนแปลงหน่วยงาน
ไป การเก็บข้อมูลจะเก็บตัวอย่างประชาชนที่เดินทางมารับบริการทั้ง 4 งาน โดยเก็บแบบกลุ่ม 
(Random Sampling) ผ่าน Google Forms ก าหนดให้ 4 หน่วยงานนี้จะเสมือนทุกหน่วยงานที่
เทศบาลบริการแก่ประชาชน โดยก าหนดให้กลุ่มตัวอย่างหน่วยงานละ 500 คน 

เครื่องมือที่ใช้ในกำรวิจัย  
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือ แบบสอบถาม (Questionnaire) เกี่ยวกับความพึง

พอใจของประชาชนทีใ่ช้บริการของเทศบาลนครนนทบุรี โดยแบ่งเป็น 3 ส่วน ดังนี้  
ส่วนที่ 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อายุ

การศึกษา อาชีพ หลัก รายได้เฉลี่ยต่อเดือน จ านวน 5 ข้อ 
ส่วนที่ 2 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับความพึงพอใจของผู้รับบริการในงาน 4 งาน ได้แก่ 

1) โครงการมหกรรมคนนนท์ รักษ์ไต (ส านักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) 2) งานซ่อมแซมไฟฟ้า
สาธารณะ (ส านักการช่าง) 3) งานบริการสวนสาธารณะ (ส านักการช่าง) 4) งานเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ (กอง
สวัสดิการสังคม) การศึกษาความพึงพอใจดัดแปลงจากงานวิจัยของการใช้บริการอ่ืน ๆ ในอดีตที่ใกล้เคียง 
และตามแนวคิดทฤษฎีต่าง ๆ ที่ได้ศึกษา ซึ่งครอบคลุมองค์ประกอบของความพึงพอใจในการรับบริการ 
4 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านกระบวนการขั้นตอนการให้บริการ 2) ด้านช่องทางการให้บริการ 3) ด้านเจ้าหน้าที่
ผู้ให้บริการ 4) ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก 

ส่วนที่  3 ซึ่ ง เป็นตอนท้ายของแบบสอบถามจะเป็นค าถามปลายเปิดเ พ่ือให้ผู้ตอบ
แบบสอบถามกล่าวถึงปัญหาข้อเสนอแนะต่าง ๆ ของผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการของเทศบาลนคร
นนทบุรี 

กำรเก็บรวบรวมข้อมูล  
ผู้วิจัยได้เก็บรวบรวมข้อมูลเพ่ือน ามาวิเคราะห์ตามขั้นตอน ดังนี้ ผู้วิจัยได้ประสานงานกับ

หัวหน้าส่วนงาน ทีดู่แลในแต่ละงานบริการทั้ง 4 งานของเทศบาลนครนนทบุรี เพ่ือขอความร่วมมือใน
การเก็บรวบรวมข้อมูล คณะผู้วิจัยน าแบบสอบถามที่สร้างขึ้น ไปเก็บข้อมูลกับผู้รับบริการที่เป็นกลุ่ม
ตัวอย่าง โดยใช้วิธีการเก็บแบบสอบถามผ่าน Google Forms ผู้วิจัยรวบรวมแบบสอบถามได้ทั้งหมด 
จ านวน 2,000 ฉบับ โดยเริ่มเก็บข้อมูลตั้งแต่ 25 กรกฎาคม 2564 -5 สิงหาคม 2564 โดยเก็บ
แบบสอบถามกับประชาชนที่มาใช้บริการทั้ง 4 งาน ของเทศบาลนครนนทบุรี และท าการตรวจสอบ
ความถูกต้องสมบูรณ์ของแบบสอบถาม ได้ทั้งสิ้น 2 ,000 ฉบับ ผ่าน Google Forms เพ่ือท าการ
วิเคราะห์ข้อมูลตามขั้นตอนต่อไป 
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กำรวิเครำะห์ข้อมูล  
ผู้วิจัยน าแบบสอบถามที่รวบรวมได้มาด าเนินการดังนี้ 1) การตรวจสอบข้อมูล (Editing) โดย

ผู้วิจัยตรวจสอบความสมบูรณ์ของการตอบ แบบสอบถาม และแยกแบบสอบถามที่ไม่สมบูรณ์ออก 
2) การลงรหัส (Coding) น าแบบสอบถามที่ถูกต้องเรียบร้อยแล้ว มาลงรหัสตามที่ได้ ก าหนดไว้ส าหรับ
แบบสอบถามที่เป็นปลายเปิด (Open-ended) ผู้วิจัยได้ใช้วิธีวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) 
3) การประมวลข้อมูลที่ลงรหัสแล้ว โดยใช้โปรแกรมสถิติส าเร็จรูปเพ่ือการวิจัยทางสังคมศาสตร์ 3.1 
แบบสอบถามส่วนที ่1 หาค่าความถี่และร้อยละ 3.2 แบบสอบถามส่วนที่ 2 หาค่าเฉลี่ยเลขคณิตและส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน 3.3 ทดสอบสมมติฐานด้วยค่าที (t-test) ค่าเอฟ (F-test) และค่า LSD 
 
ผลกำรวิจัย  

การวิจัยในครั้งนี้เป็นการส ารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการของเทศบาล
นครนนทบุรี อ าเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือทราบระดับความพึงพอใจใน
การให้บริการของเทศบาลนครนนทบุรี อ าเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี ในการให้บริการ 4 ด้าน 
ได้แก่ ด้านกระบวนการขั้นตอนการให้บริการ ด้านช่องทางการให้บริการ ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ และ
ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก ส าหรับการวิจัยในปีงบประมาณ พ.ศ.2564 นี้ เทศบาลนครนนทบุรี ให้
ส ารวจงานที่ให้บริการจ านวน 4 งาน ได้แก่ โครงการมหกรรม คนนนท์ รักษ์ไต (ส านักการสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม) งานซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ (ส านักการช่าง) งานบริการสวนสาธารณะ (ส านักการ
ช่าง) และงานเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ (กองสวัสดิการสังคม) ส าหรับกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ประชาชนที่อาศัยอยู่
ในเขตเทศบาลนครนนทบุรีที่มาติดต่อขอรับบริการจากหน่วยงานทั้ง 4 ด้าน จ านวน 2 ,000 คน 
เครื่องมือทีใ่ช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ 

การวิเคราะห์ระดับความพึงพอใจของผู้รบบริการทีม่ีต่อการให้บริการของเทศบาลนครนนท์บ
รีในการให้บริการ 4 ด้านผลการวิเคราะห์ข้อมูลระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการ
ให้บริการของเทศบาลนครนนทบุรี ในการให้บริการ 4 ด้าน ได้แก่ ด้านกระบวนการขั้นตอนการ
ให้บริการ ด้านช่องทางการให้บริการ ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการและด้านสิ่งอ านวยความสะดวก ของ
งาน 4 งาน ได้แก่ โครงการมหกรรมคนนนท์ รักษ์ไต (ส านักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) งาน
ซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ (ส านักการช่าง) งานบริการสวนสาธารณะ (ส านักการช่าง) และงานเบี้ยยัง
ชีพผู้สูงอายุ (กองสวัสดิการสังคม) 
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ตำรำงที ่1 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่าร้อยละ ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มี
ต่อการให้บริการของเทศบาลนครนนทบุรีด้านบริการ 4 ด้าน ในภาพรวม 

ควำมพึงพอใจกำรให้บริกำร 
N=2000 ระดับควำม 

พึงพอใจ 
(ร้อยละ) 

คะแนน 
ระดับ 

ควำมพึง 
พอใจ 

ล ำดับ 
 SD 

1. ด้านกระบวนการขั้นตอน การ
ใหบ้ริการ 

4.58 0.48 91.60 9 มากทีสุ่ด 2 

2. ด้านช่องทางการใหบ้ริการ 4.55 0.49 91.00 9 มากทีสุ่ด 3 
3. ด้านเจ้าหน้าทีผู่้ใหบ้ริการ 4.61 0.45 92.20 9 มากทีสุ่ด 1 
4. ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก 4.50 0.51 90.60 8 มากทีสุ่ด 4 

รวม 4.56 0.48 91.20 9 มำกทีสุ่ด  

 
จากตารางที่ 1 พบว่า ร้อยละของความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการของ

เทศบาลนครนนทบุรี ด้านบริการ 4 ด้าน ในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.56 
คิดเป็นร้อยละ 91.20 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ผู้รับบริการมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก
ทีสุ่ด โดยเรียนล าดับค่าร้อยละจากมากไปหาน้อยได้ดังนี้  

ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ ผู้รับบริการมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 
92.20 คะแนนที่ได้ 9 คะแนน 

ด้านกระบวนการขั้นตอนการให้บริการ ผู้รับบริการมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด คิด
เป็นร้อยละ 91.60 คะแนนทีไ่ด้ 9 คะแนน  

ด้านช่องทางการให้บริการ ผู้รับบริการมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 
91.00 คะแนนที่ได้ 9 คะแนน  

ด้านกระบวนการขั้นตอนการให้บริการ ผู้รับบริการมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด คิด
เป็นร้อยละ 90.40 คะแนนทีไ่ด้ 8 คะแนน 
 
ตำรำงที ่2 ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าร้อยละระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อ

การให้บริการของเทศบาลนครนนทบุรี งาน 4 งาน ในภาพรวม 

งำนบริกำร 4 งำน  
ของเทศบำลนครนนทบุรี  SD 

ระดับควำม 
พึงพอใจ 
(รอยละ) 

คะแนน 
ระดับ 

ควำมพึง 
พอใจ 

ล ำดับ 

1.  โครงการมหกรรมคนนนท์ 
รักษ์ไต (ส านักการสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม) 

4.74 0.42 94.80 9 มากที่สุด 1 
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ตำรำงที ่2 ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าร้อยละระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อ
การให้บริการของเทศบาลนครนนทบุรี งาน 4 งาน ในภาพรวม (ต่อ) 

งำนบริกำร 4 งำน  
ของเทศบำลนครนนทบุรี  SD 

ระดับควำม 
พึงพอใจ 
(รอยละ) 

คะแนน 
ระดับ 

ควำมพึง 
พอใจ 

ล ำดับ 

2. งานซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ 
(ส านักการช่าง) 

4.50 0.52 90.00 8 มากทีสุ่ด 3 

3. งานบริการสวนสาธารณะ  
(ส านักการช่าง) 

4.45 0.50 89.00 8 มากทีสุ่ด 4 

4. งานเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ  
(กองสวัสดิการสังคม) 

4.54 0.50 90.80 8 มากทีส่ดุ 2 

รวม 4.56 0.48 91.20 9 มำกทีสุ่ด  

 
จากตารางที่ 2 พบว่า ร้อยละของความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการของ

เทศบาลนครนนทบุรีงาน 4 งาน ในภาพรวม อยู่ในระดับมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 91.20 คะแนนที่ได้ 
9 คะแนน พบว่า ผู้รับบริการมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด ทั้ง 4 งาน คือ โครงการมหกรรม
คนนนท์ รักษ์ไต (ส านักการสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม) งานซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ (ส านักการช่าง) 
งานบริการสวนสาธารณะ (ส านักการช่าง) และงานเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ (กองสวัสดิการสังคม) โดย
เรียงล าดับค่าร้อยละจากมากไปหาน้อยได้ดังนี้ 

โครงการมหกรรมคนนนท์ รักษ์ไต (ส านักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) พบว่า ผู้รับบริการ
มีความพึงพอใจ อยู่ในระดับมากทีสุ่ด คิดเป็นร้อยละ 94.80 คะแนนทีไ่ด้ 9 คะแนน  

งานเบี้ยยังชีพผู้สงูอายุ (กองสวัสดิการสังคม) พบว่า ผู้รับบริการมีความพึงพอใจ อยู่ในระดับ
มากทีสุ่ด คิดเป็นร้อยละ 90.80 คะแนนทีไ่ด้ 8 คะแนน  

งานซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ (ส านักการช่าง) พบว่า ผู้รับบริการมีความพึงพอใจ อยู่ในระดับ
มากทีสุ่ด คิดเป็นร้อยละ 90.00 คะแนนทีไ่ด้ 8 คะแนน  

งานบริการสวนสาธารณะ (ส านักการช่าง) พบว่า ผู้รับบริการมีความพึงพอใจ อยู่ในระดับ
มากทีสุ่ด คิดเป็นร้อยละ 89.00 คะแนนทีไ่ด้ 8 คะแนน 
 
สรุปผลกำรวิจัย  

การวิจัยเชิงส ารวจครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการ
ให้บริการของเทศบาลนครนนทบุรีทั้ง 4 ด้าน คือ ด้านกระบวนการขั้นตอนการให้บริการด้านช่องทาง
การให้บริการ ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ และด้านสิ่งอ านวยความสะดวก โดยด าเนินการส ารวจงานที่
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เทศบาลนครนนทบุรีให้บริการ จ านวน 4 งาน คือ โครงการมหกรรมคนนนท์ รักษ์ไต (ส านักการ
สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) งานซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ (ส านักการช่าง) งานบริการสวนสาธารณะ 
(ส านักการช่าง) และงานเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ (กองสวัสดิการสังคม) กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ประชาชนที่อาศัย
อยู่ในเขตเทศบาลนครนนทบุรีที่มาติดต่อขอรับบริการ โดยใช้กลุ่มตัวอย่าง จ านวน 2,000 คน เครื่องมือ
ที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ ที่ผู้วิจัยได้ท าแบบสอบถามให้
สอดคล้องกับเกณฑ์การประเมินประสิทธิภาพ ประสิทธิผลการปฏิบัติงานราชการ องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น การเก็บรวบรวมข้อมูลผู้วิจัยได้ลงเก็บข้อมูลผ่าน Google Forms ได้ กลุ่มตัวอย่างทั้งสิ้น 
2,000 ฉบับ และได้รับแบบสอบถามกลับ จ านวน 2,000 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 100% สถิติที่ใช้ในการ
วิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ทดสอบสมมติฐานส าหรับค่าเฉลี่ย
กรณีประชากรมี 2 กลุ่ม การทดสอบค่าที (t-test) และมากกว่า 2 กลุ่ม การทดสอบค่าเอฟ (F-test) 

ความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการของเทศบาลนครนนทบุรี อ าเภอเมือง
นนทบุรี จังหวัดนนทบุรี ในการให้บริการ 4 ด้าน ความพึงพอใจขอผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการใน
เทศบาลนครนนทบุรี โดยภาพรวมอยู่ ในระดับพอใจมากที่สุด เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า 
ผู้รับบริการมีความพึงพอใจอยู่ในระดับ มากที่สุด โดยค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ 
รองลงมา คือ ด้านกระบวนการ ขั้นตอนการให้บริการ อันดับที ่3 ด้านช่องทางการให้บริการ และส่วน
ด้านทีมี่ค่าเฉลี่ยน้อยทีสุ่ด คือ ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก  

ผลการวิเคราะห์ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการของเทศบาลนคร
นนทบุรี อ าเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี จ าแนกตามงาน 4 งาน  

โครงการมหกรรมคนนนท์ รักษ์ไต (ส านักการสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม) โดยภาพรวมอยู่ใน
ระดับพอใจมากที่สุด เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ผู้รับบริการมีความพึงพอใจมากที่สุด โดย
ค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ รองลงมา ได้แก่ ด้านกระบวนการขั้นตอนการให้บริการ 
ด้านช่องทางการให้บริการ และด้านสิ่งอ านวยความสะดวก ตามล าดับ  

งานซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ (ส านักการช่าง) โดยภาพรวมอยู่ในระดับพอใจมากที่สุด เมื่อ
พิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ผู้รับบริการมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด โดยค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ 
ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ รองลงมา ได้แก่ ด้านกระบวนการขั้นตอนการให้บริการ ด้านช่องทางการ
ให้บริการ และด้านสิ่งอ านวยความสะดวก ตามล าดับ  

งานบริการสวนสาธารณะ (ส านักการช่าง) โดยภาพรวมอยู่ในระดับพอใจมากที่สุด เมื่อพิจารณา
เป็นรายด้าน พบว่า ผู้รับบริการมีความพึงพอใจมากที่สุด โดยค่าเฉลี่ย สูงสุด คือ ด้านกระบวนการ
ขั้นตอนการให้บริการ รองลงมา ได้แก่ ด้านช่องทางการให้บริการ ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ และด้าน 
สิ่งอ านวยความสะดวก ตามล าดับ 



รายงานสืบเน่ืองจากการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ 
ครบรอบ 15 ปี มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ วันศุกร์ท่ี 26 พฤศจิกายน 2564 

 

~ 456 ~ 
 

งานเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ (กองสวัสดิการสังคม) โดยภาพรวมอยู่ในระดับพอใจมากที่สุด เมื่อ
พิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ผู้รับบริการมีความพึงพอใจมากที่สุด โดยค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ด้านกระบวนการ
ขั้นตอนการให้บริการ รองลงมา ได้แก่ ด้านช่องทางการให้บริการ ด้านเจ้าหน้าที่ ผู้ให้บริการ และด้านสิ่ง
อ านวยความสะดวก ตามล าดับ 

ปัญหาและอุปสรรคโครงการส ารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการขอ 
เทศบาลนครนนทบุรี ปีงบประมาณ พ.ศ.2564  

1. โครงการมหกรรมคนนนท์ รักษ์ไต (ส านักการสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม) 
- อยากให้มีโครงการต่อเนื่องเพราะต้องรักษาต่อเนื่อง 
-  ยากให้มีการอบรมเพ่ิมอีกเพ่ือเพ่ิม อสม. ดูแลผู้ป่วยไดท้ั่วถึง  

2. งานซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ (ส านักการช่าง)  
- เจ้าหน้าทีใ่ห้บริการไดร้วดเร็ว  
- ช่องทางการติดต่อแจงไดง้่าย 

3. งานบริการสวนสาธารณะ (ส านักการช่าง)  
- สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สวนสาธารณะ 

ปิดให้บริการ 
- เครื่องออกก าลังกายมีจ านวนน้อย 
- เครื่องเล่นไม่มีวิธีการใช้งานบอกไว้ 
- หลังจากเปิดให้บริการ ควรมีจุดคัดกรอก วัดอุณหภูมิก่อนเขา และฉีดแอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อ

โรค ก่อนเขา้ใช้บริการ ตลอดจนการแนะน าให้ล้างมือบ่อย ๆ และเว้นระยะหางในการออกก าลังกาย  
4. งานเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ (กองสวัสดิการสังคม)  

- ผู้สูงอายุยังไมส่ามารถเข้าถึงระบบสารสนเทศได ้
- ช่วยแบงเบาภาระค่าใช้จ่ายของผู้สูงอายไุด ้
- การประชาสัมพันธ์ค่อนข้างล่าช้า  
- ช่วงการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ควรคัดกรองให้บริการการ

ฉีดวัคซีนแกผู่้สูงอายุ และกลุ่มเสี่ยง  
- ควรมีการส่งอาหาร น้ า และยาส าหรับผู้ติดเชื้อที่รักษาตัวที่บ้าน (Home Isolation) 

ตลอดจนผู้ตกงาน 
 
อภิปรำยผล  

ความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการของเทศบาลนครนนทบุรี ในปีงบประมาณ 
พ.ศ.2564 ด้านบริการ 4 ด้าน พบว่า ความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการของเทศบาล
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นครนนทบุรี โดยภาพรวมอยู่ในระดับพอใจมากที่สุด พบว่า ช่องทางการให้บริการ มีรอยละระดับ
พอใจมากที่สุด ไม่สอดคลองกับงานวิจัยของ ชัดชัย รัตนะพันธ และคณะ (2561) ความพึงพอใจของ
ประชาชน ผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการของ เทศบาลต าบลแร อ าเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร 
กลา่วถึงประชาชนมีระดับความพึงพอใจต่อการให้บริการของเทศบาล ต าบลแร อ าเภอพังโคน จังหวัด
สกลนคร ในภาพรวมมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด ( =4.54) หรือคิดเป็นรอยละ 90.8 อยู่ใน
เกณฑร์ะดับดีมาก 

อภิปรายผลเกี่ยวกับระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการทีมี่ต่อการให้บริการของเทศบาลนคร
นนทบุรี ในปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ในงาน 4 งาน พบว่า ความพึงพอใจการให้บริการของงานบริการ
จัดสถานที่ในเทศบาลนครนนทบุรี ตามความพึงพอใจของผู้รับบริการ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก
ทีสุ่ด แยกออกเป็น 4 งาน ดังนี้ 

1. โครงการมหกรรมคนนนท์ รักษ์ไต (ส านักการสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม) ในภาพรวม 
อยู่ในระดับพอใจมากทีสุ่ด เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า  

ด้านกระบวนการขั้นตอนการให้บริการ พบว่า โดยภาพรวมมีความพึงพอใจอยู่ในระดับ มาก
ที่สุด และเมื่อจ าแนกระดับความพึงพอใจออกเป็นรายข้อพบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ มีการ
ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร มีเอกสาร แผ่นพับให้ข้อมูลเบื้องต้น และมีขั้นตอนการให้บริการอย่างมี
ระบบ รวดเร็ว รองลงมา คือ มีการให้บริการทีต่รงต่อเวลา/ช่วงเวลาเหมาะสม  

ด้านช่องทางการให้บริการ พบว่า โดยภาพรวมมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด และเมื่อ
จ าแนกระดับความพึงพอใจออกเป็นรายข้อ พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ มีช่องทางการให้บริการที่
หลากหลาย เช่น โทรศัพท์ โทรสาร เว็บไซต์ www.nakornnont.com ป้ายดิจิทัล เฟซบุ๊ก ไลน์และ
วารสารเทศบาลนครนนท และมีช่องทางการบริการที่สะดวก รวดเร็ว รองลงมา คือ มีช่องทางการรับ
เรื่องร้องเรียน และแสดงความคิดเห็น ตอบสนองความต้องการของผู้ร้องเรียน  

ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ พบว่า โดยภาพรวมมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด และเมื่อ
จ าแนกระดับความพึงพอใจออกเป็นรายข้อ พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ เจ้าหน้าที่ยิ้มแย้มแจ่มใส 
พูดจาสุภาพ อัธยาศัยดี และวางตัวเหมาะสม และเจ้าหน้าที่มีความรู้สามารถให้ค าแนะน า และแก้ไข 
ปัญหาได้เป็นอย่างดี รองลงมา คือ เจ้าหน้าที่ให้บริการด้วยความกระตือรือร้นเอาใจใส่อย่างถูกต้อง
และรวดเร็ว และมีเจ้าหน้าทีเ่พียงพอต่อการให้บริการ  

ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก พบว่า โดยภาพรวมมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด และ
เมื่อจ าแนกระดับความพึงพอใจออกเป็นรายข้อ พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ มีวัสดุ/อุปกรณ์พร้อม
ในการแพทย์พร้อมให้บริการ รองลงมา คือ สถานที่ตั้งในการให้บริการมีความเหมาะสม เดินทาง
สะดวก ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยทีสุ่ด คือ มีห้องน้ าและสถานทีจ่อดรถเพียงพอ  
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2. งานซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ (ส านักการช่าง) ในภาพรวมอยู่ในระดับพอใจมากที่สุด 
พิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า  

ด้านกระบวนการขั้นตอนการให้บริการ พบว่า ในภาพรวมมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก
ที่สุด และเมื่อจ าแนกระดับความพึงพอใจออกเป็นรายข้อ พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ มีการ
ให้บริการทีต่รงต่อเวลา/ช่วงเวลาเหมาะสม รองลงมา คือ มีการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารมีเอกสาร 
แผ่นพับ ให้ข้อมูลเบื้องต้น และมีขั้นตอนการให้บริการอย่างมีระบบ รวดเร็ว มีการให้บริการที่ตรงต่อ
เวลา/ช่วงเวลาเหมาะสม  

ด้านช่องทางการให้บริการ พบว่า โดยภาพรวมมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด และเมื่อ
จ าแนกระดับความพึงพอใจออกเป็นรายข้อ พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสดุ คือ มีช่องทางการรับเรื่อง 
ร้องเรียน และแสดงความคิดเห็นตอบสนองความต้องการของผู้ร้องเรียน รองลงมา คือ มีช่องทางการ
บริการที่สะดวก รวดเร็ว ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ มีช่องทางการให้บริการที่หลากหลาย เช่น 
โทรศัพท์ โทรสาร เว็บไซต์ www.nakornnont.com ป้ายดิจิทัล เฟซบุ๊ก ไลน์ และวารสารเทศบาล
นครนนท  

ด้านเจ้าหน้าที่ให้บริการ พบว่า ในภาพรวมมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด และเมื่อ
จ าแนกระดับความพึงพอใจออกเป็นรายข้อ พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ เจ้าหน้าที่มีความรู้
สามารถให้ค าแนะน าและแก้ไขปัญหาได้เป็นอย่างดี รองลงมา คือ เจ้าหน้าที่ยิ้มแย้มแจ่มใส พูดจา
สุภาพ อัธยาศัยดี และวางตัวเหมาะสม และเจ้าหน้าที่ให้บริการด้วยความกระตือรือร้นเอาใจใส่อย่าง
ถูกต้องและรวดเร็ว ส่วนข้อทีมี่ค่าเฉลี่ยน้อยทีสุ่ด คือ 3.4 มีเจ้าหน้าทีเ่พียงพอต่อการให้บริการ 

ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก พบว่า ในภาพรวมมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด และเมื่อ
จ าแนกระดับความพึงพอใจออกเป็นรายข้อ พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ สถานที่ตั้งในการติดต่อ
ขอรับการบริการมีความเหมาะสม เดินทางสะดวก รองลงมา คือ มีวัสดุ/อุปกรณ์พร้อมและเพียงพอให้
ในการให้บริการ  

3. งานบริการสวนสาธารณะ (ส านักการช่าง) เทศบาลนครนนทบุรี ในภาพรวมอยู่ในระดับ
พอใจมากทีสุ่ด เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า  

ด้านกระบวนการขั้นตอนการให้บริการ พบว่า ในภาพรวมมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก
ที่สุด และเมื่อจ าแนกระดับความพึงพอใจออกเป็นรายข้อ พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ มีขั้นตอน
การให้บริการอย่างมีระบบ ตามขั้นตอนปฏิบัติงาน และมีการให้บริการที่ตรงต่อเวลา/ช่วงเวลา
เหมาะสม รองลงมา คือ มีการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารผ่านเว็บไซต์ เขียนค าร้องผ่านโทรศัพท์ 
เฟซบุ๊ก ไลน์ ทวิตเตอร์เบื้องต้น 

ด้านช่องทางการให้บริการ พบว่า โดยภาพรวมมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด และเมื่อ
จ าแนกระดับความพึงพอใจออกเป็นรายข้อ พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสดุ คือ มีช่องทางการบริการที่



รายงานสืบเน่ืองจากการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ 
ครบรอบ 15 ปี มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ วันศุกร์ท่ี 26 พฤศจิกายน 2564 

 

~ 459 ~ 
 

สะดวก รวดเร็ว รองลงมา คือ มีช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน และแสดงความคิดเห็น ตอบสนอง
ความต้องการของผู้ร้องเรียน ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ มีช่องทางการให้บริการที่หลากหลาย 
เช่น โทรศัพท ์โทรสาร เว็บไซต์ www.nakornnont.go.th การมาติดต่อกับเจ้าหน้าที่ที่ส านักงานศูนย์
ด ารงธรรม  

ด้านเจ้าหน้าที่ให้บริการ พบว่า ในภาพรวมมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด และเมื่อ
จ าแนกระดับความพึงพอใจออกเป็นรายข้อ พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ เจ้าหน้าที่มีความรู้
สามารถให้ค าแนะน าและแก้ไขปัญหาได้เป็นอย่างดี รองลงมา คือ เจ้าหน้าที่ยิ้มแย้มแจ่มใส พูดจา
สุภาพ อัธยาศัยดี และวางตัวเหมาะสม ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ มีเจ้าหน้าที่เพียงพอต่อการ
ใหบ้ริการ  

ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก พบว่า ในภาพรวมมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด และเมื่อ
จ าแนกระดับความพึงพอใจออกเป็นรายข้อ พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ มีวัสดุ/อุปกรณ์พร้อม 
และเพียงพอให้ในการให้บริการ รองลงมา คือ สถานที่ตั้งในการให้บริการมีความเหมาะสม เดินทาง
สะดวก  

4. งานเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ (กองสวัสดิการสังคม) โดยภาพรวมอยู่ในระดับพอใจมากที่สุด เมื่อ
พิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า 

ด้านกระบวนการขั้นตอนการให้บริการ พบว่า ในภาพรวม มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก
ที่สุด และเมื่อจ าแนกระดับความพึงพอใจออกเป็นรายข้อ พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ มีขั้นตอน
การให้บริการอย่างมีระบบ รวดเร็ว รองลงมา คือ มีการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารผ่านเว็บไซต์ 
เฟซบุ๊ก ไลน์ ทวิตเตอร์ให้ข้อมูลเบื้องต้น และมีการให้บริการทีต่รงต่อเวลา/ช่วงเวลาเหมาะสม 

ด้านช่องทางการให้บริการ พบว่า ในภาพรวม มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด และเมื่อ
จ าแนกระดับความพึงพอใจออกเป็นรายข้อ พบว่า ข้อทีมี่ค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ มีช่องทาง การให้บริการที่
หลากหลาย เช่น เว็บไซต์ www.nakornnont.go.th ป้ายดิจิทัล เฟซบุ๊ก ไลน์ ฟรี wifi ตู้บริการ
เอนกประสงค์ และวารสารเทศบาลนครนนท รองลงมา คือ มีช่องทางการบริการ ที่สะดวก รวดเร็ว 
ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ มีช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน และแสดงความคิดเห็นตอบสนอง
ความต้องการของผู้ร้องเรียน 

ด้านเจ้าหน้าที่ให้บริการ พบว่า ในภาพรวมมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด และเมื่อ
จ าแนกระดับความพึงพอใจออกเป็นรายข้อ พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ เจ้าหน้าที่มีความรู้
สามารถให้ค าแนะน าและแก้ไขปัญหาได้เป็นอย่างดี รองลงมา คือ เจ้าหน้าที่ให้บริการด้วยความ
กระตือรือร้นเอาใจใส่อย่างถูกต้องและรวดเร็ว ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ มีเจ้าหน้าที่เพียงพอ
ต่อการให้บริการ  
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ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก พบว่า ในภาพรวมมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด และเมื่อ
จ าแนกระดับความพึงพอใจออกเป็นรายข้อ พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ มีวัสดุ/อุปกรณ์พร้อมและ
เพียงพอให้ในการให้บริการ รองลงมา คือ สถานที่ตั้งในการให้บริการมีความเหมาะสม เดินทาง
สะดวก  
 
ข้อเสนอแนะ  

ข้อเสนอแนะจำกกำรวิจัย  
ในการศึกษาความพึงพอใจของผู้มาติดต่อขอรับบริการจากเทศบาลนครนนทบุรี อ าเภอเมือง

นนทบุรี จังหวัดนนทบุรี ท าให้คณะผู้วิจัยได้ข้อมูลที่จะได้น าเสนอให้ผู้ที่มีสวนเกี่ยวของได้ทราบและ
น าไปใช้ประโยชนในการก าหนดนโยบายวางยุทธศาสตร์หรือแนวทางเชิงปฏิบัติในการให้บริการใน
สวนทีดี่อยู่แล้วให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ดังนี้ 

ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติ 
1. โครงการมหกรรมคนนนท์ รักษ์ไต (ส านักการสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม) จากสถานการณ์

การแพร่ระบาดโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อยากให้มีการอบรมออนไลน์ เพ่ือเพ่ิม
เจ้าหน้าที ่อสม. ให้ดูแลผู้ป่วยไดอ้ย่างทั่วถึง และเพ่ิมช่องทางการช่วยเหลือผ่านช่องทางออนไลน์ เพ่ือ
เข้าถึงผู้ป่วยไดอ้ย่างรวดเร็ว และปลอดภัย 

2. งานซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ (ส านักการช่าง) ให้บริการประชาชนได้รวดเร็ว ลดเวลาการ
ด าเนินการได้มากกว่าที่คาดการณ์ไว้ อยากให้เพ่ิมการประชาสัมพันธ์เรื่องการติดต่อแจ้งว่าสามารถ
แจงไดช้่องทางใดบ้าง เพ่ือการด าเนินการแก้ไขเป็นไปไดร้วดเร็ว 

3. งานบริการสวนสาธารณะ (ส านักการช่าง) จากสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดต่อเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สวนสาธารณะยังปดให้บริการ เพ่ือลดการแพร่ระบาดของเชื้อโรค 
แต่สิ่งที่เพ่ิมเติมคือเครื่องเลนออกก าลังกาย ไม่มีคูมือการใช้งาน อาจจะท าให้ใช้งานผิด และเป็น
อันตรายได ้

4. งานเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ (กองสวัสดิการสังคม) เป็นโครงการที่ดีช่วยแบงเบาภาระค่าใช้จ่าย
ของผู้สูงอายุ อีกทั้งในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
แบบนี้ รายไดล้ดลง โครงการนี้สามารถช่วยเรื่องปากทองของประชาชนได้ 

ข้อเสนอแนะเชิงนโยบำย  
1. ความพึงพอใจของผู้รับบริการจากเทศบาลนครนนทบุรี โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ซึ่ง

ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่สูง ดังนี้ควรจะมีการรักษาระดับความพึงพอใจในระดับนี้ไว้  ขณะเดียวกันก็ควร
พัฒนาปรับปรุงการบริการและพัฒนาบุคลากรในด้านการให้บริการและความรู้ความสามารถให้มี
ประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่องสม่ าเสมอ  



รายงานสืบเน่ืองจากการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ 
ครบรอบ 15 ปี มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ วันศุกร์ท่ี 26 พฤศจิกายน 2564 

 

~ 461 ~ 
 

2. ความพึงพอใจของผู้มาติดต่อขอรับบริการจากเทศบาลนครนนทบุรี ในด้านต่าง ๆ 4 ด้าน 
คือ ด้านกระบวนการขั้นตอนการให้บริการ ด้านเจ้าหน้าที่ให้บริการและด้านสิ่งอ านวยความสะดวก 
โดยรวมอยู่ในระดับมากทีสุ่ด แตป่ระชาชนยังมีข้อเสนอแนะให้เพ่ิมมากข้ึน มีรายละเอียดดังนี้ 

1) ด้านกระบวนการขั้นตอนการให้บริการในภาพรวม ความพึงพอใจของผู้รับบริการ
พบว่ามีระดับความพึงพอใจอยู่ในเกณฑ์มากที่สุด เนื่องจากสามารถเข้าถึงได้อย่างรวดเร็วและเข้าใจ
ง่ายขึ้น 

2) ด้านช่องทางการให้บริการในภาพรวมตามความพึงพอใจของผู้รับบริการพบว่ามีระดับ
ความพึงพอใจอยู่ในเกณฑ์มากที่สุด เนื่องจากมีการประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางต่าง ๆ เพ่ิมมากขึ้น 
ได้แก่ เว็บไซต์ www.nakornnont.go.th ไลน์ เฟซบุ๊ก ทวิตเตอร์ ป้ายไฟดิจิทัล เป็นต้น ท าให้ได้รับ
ข้อมูลข่าวสารได้สะดวก  

3) ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการในภาพรวม ตามความคิดเห็นของผู้รับบริการพบว่ามีระดับ
ความพึงพอใจอยู่ในเกณฑ์มากที่สุด เนื่องจากเจ้าหน้าที่ให้ค าแนะน าได้ดีตอบตรงค าถาม ท าให้ลด
เวลาการด าเนินการได้มากกว่าทีค่าดการณ์ไว้ 

4) ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก ในภาพรวมตามความคิดเห็นของผู้รับบริการ พบว่า มี
ระดับความพึงพอใจอยู่ในเกณฑ์มากที่สุด เนื่องจากมีอุปกรณ์อ านวยความสะดวกเพียงพอ ท าให้สื่อ
วัสดุเข้าถึงประชาชนไดอ้ย่างทั่วถึง และสถานทีต้ั่งอยู่ในที่ทีเ่ข้าถึงไดง้่าย เดินทางสะดวก  

3. ควรจัดท าสื่อออนไลน์ให้สามารถติดตามข่าวสารรายวันได้ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่
ระบาดโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จ าเป็นต้องไดร้ับสารทางออนไลน์เป็นส าคัญ  

4. มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทางเทศบาล
นครนนทบุรี ได้ด าเนินการเชิงรุกในการฉีดวัคซีน การบริการรักษาผู้ป่วยให้กับประชาชนในพื้นที่ และ
เผยแพร่แนวทางการป้องกันตามช่องทางต่าง ๆ เพ่ือให้ประชาชนเตรียมรับมือกับสถานการณ์โรคระบาด
ในครั้งนี้ อีกท้ังยังช่วยเหลือและบรรเทาผลกระทบให้กับประชาชนในพื้นทีเ่ทศบาลนครนนทบุรี 

ข้อเสนอแนะในกำรวิจัยครั้งต่อไป 
1. ควรมีศึกษาเกี่ยวกับปัจจัยทั้งภายนอกและภายในที่มีต่อปัญหาและอุปสรรคในการ

ด าเนินงานของเทศบาลนนทบุรีเพื่อให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น  
2. ควรมีการประเมินขั้นตอนของการด าเนินโครงการ/กิจกรรมของแต่ละโครงการอย่าง

ละเอียดในแตล่ะชุมชนว่าโครงการทีไ่ดด้ าเนินการอยู่ในพ้ืนทีใ่ด เพ่ือสอบถาม และเก็บข้อมูลได้ตรงกับ
กลุ่มประชากรของโครงการดังกลาว 

3. ควรมีการติดตามผลของโครงการทีไ่ดด้ าเนินการแล้วในปีก่อนว่ายังสามารถด าเนินการต่อ
อยู่หรือมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงอย่างไร 
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แนวทางการปรับตัวเพ่ือความอยู่รอดของธุรกิจโรงแรม 
ในช่วงการแพร่ระบาดโรคโควิด-19 

The Adaptation Guideline for the Survival of the Hotels Business  
during the COVID-19 Pandemic 

 
กัญจน์นิกข์  ก าเนิดเพ็ชร์ 

อาจารย์ วิทยาลยับัณฑิตศึกษาด้านการจัดการ มหาวิทยาลัยศรีปทุม, kanchanikkp@gmail.com 

 
บทคัดย่อ 

การแพร่ระบาดโรคโควิด-19 ส่งผลกระทบกับอุตสาหกรรมต่าง ๆ ทั่วโลกและอุตสาหกรรม
โรงแรมได้รับผลกระทบอย่างหนักที่สุด บทความวิชาการนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือน าเสนอแนวทางการ
ปรับตัวเพ่ือความอยู่รอดของธุรกิจโรงแรมในช่วงการแพร่ระบาดโรคโควิด-19 ด้วยการทบทวนแนวคิด
การจัดการภาวะวิกฤตและการปรับตัวจากงานวิจัย เอกสารวิชาการและเว็บไซต์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
ธุรกิจโรงแรมในช่วงระยะเวลา 2 ปี (พ.ศ.2562-2564) และวิเคราะห์เนื้อหา พบว่า แนวทางการ
ปรับตัวเพ่ือความอยู่รอดของธุรกิจโรงแรม คือ การเพ่ิมรายได้เพ่ือเสริมสภาพคล่องทางการเงินให้กับ
ธุรกิจโรงแรม และยกระดับคุณภาพงานบริการด้วยมาตรฐานด้านสุขอนามัย และความปลอดภัยและ
น าเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้ในธุรกิจมากขึ้นเพ่ือให้ธุรกิจโรงแรมกลับมาเติบโตแข็งแกร่งในวิถีชีวิตใหม่
น าไปสู่การสร้างความยั่งยืนให้กับอุตสาหกรรมโรงแรมของไทยในระยะยาว 
 
ค าส าคัญ: การปรับตัว ความอยู่รอดของธุรกิจโรงแรม โควดิ-19 การจัดการภาวะวิกฤต 
 
Abstract 

The COVID-19 pandemic has affected various industrial sectors across the 
globe, and the hotel industry is one of the hardest hit. This academic article stated 

the adaptation guideline for the survival of the hotels business during the COVID-19 
pandemic by reviewing the concepts, research papers, academic documents and 
websites relevant to crisis management and the adaptation approach of the hotels 
business for 2 years (from 2019-2021) and emphasizing content analysis. Therefore 
the study should be enhancing of financial liquidity to help Increase more revenue 
to the hotels business, the upgrade of service quality with hygiene and safety 
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standards and the modern technology can strengthen the business in the new 
normal and long-term sustainability in the Thai hotel industry 
 
Keywords: adaptation, survival of the hotels business, COVID-19, crisis management 
 
บทน า 

อุตสาหกรรมโรงแรมเป็นอุตสาหกรรมบริการประเภทหนึ่งที่มีความส าคัญต่อการสร้างรายได้
จ านวนมากในแต่ละปีให้กับประเทศเนื่องจากธุรกิจโรงแรมเป็นธุรกิจเกี่ยวเนื่องกับภาคการท่องเที่ยวโดย
มีผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (GDP)หมวดที่พักแรมและบริการด้านอาหาร (Accommodation and 
Food Service Activities) ปี พ.ศ.2562 มีมูลค่า 1.03 ล้านล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 6.1 ของ 
GDP ทั้งประเทศ แต่ปี พ.ศ.2563 ธุรกิจท่องเที่ยวและโรงแรมทั่วโลกเผชิญกับภาวะวิกฤตการแพร่ระบาด
โรคโควิด-19 ไปทั่วโลกจนกลายเป็นวิกฤตร้ายแรงในระดับโลกส่งผลให้หลายประเทศ   ทั่วโลกต่างออก
มาตรการการควบคุมการเดินทางระหว่างประเทศเพ่ือจ ากัดการเดินทางและมาตรการปิดเมือง 
(Lockdown) เนื่องจากเป็นส่วนหนึ่งในการจัดการด้านสาธารณสุขส่งผลให้จ านวนนักท่องเที่ยวทั่วโลก
หดตัวรุนแรงราวร้อยละ 74 จากปี พ.ศ.2562 และธุรกิจโรงแรมซบเซาอย่างต่อเนื่องตามภาวการณ์
ท่องเที่ยวโลกและเกิดการเลิกจ้างแรงงานภาคท่องเที่ยวสูง ท าให้ธุรกิจโรงแรมและธุรกิจอื่นที่เกี่ยวเนื่อง
กับการท่องเที่ยวต้องปิดกิจการลง (พุทธชาด ลุนค า, 2564) เนื่องจากผู้ประกอบการบางรายที่มีสภาพ
คล่องต่ าไม่สามารถแบกรับภาระค่าใช้จ่ายและหนี้สิน (สิริทิพย์ ฉลอง, 2563) สอดคล้องกับข้อมูลจาก
ฝ่ายวิจัยบริษัทคอลลิเออร์สอินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จ ากัด พบว่า ปี พ.ศ.2563 กลุ่มทุนต่างชาติ
จ านวนมากเข้าซื้อกิจการโรงแรมผ่านนอมินีคนไทยมีมูลค่าการซื้อขายรวม 124,530 ล้านบาทและใน
อนาคตกลุ่มทุนต่างชาติจะจ้างแรงงานประเทศตนเองมากกว่าคนไทยและเป็นเจ้าของที่ดินแทนคนไทย 
(Suporn Sae-tang, 2563) และศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์บริษัทเอเจนซี่ฟอร์เรียล
เอสเตทแอฟแฟร์ส จ ากัดได้ส ารวจความเห็นของ  ผู้ที่อยู่ในวงการอสังหาริมทรัพย์ทั่วโลกเกือบ 200 ราย 
พบว่า โรงแรมได้รับผลกระทบอย่างหนักที่สุดจากภาวะวิกฤตโควิด-19 (โสภณ พรโชคชัย, 2564) และ
ศูนย์วิเคราะห์เศรษฐกิจทีเอ็มบีได้ประเมินความรุนแรงที่มีผลต่อภาคการท่องเที่ยวไทยจากการแพร่
ระบาดโรคโควิด-19 พบว่า ส่งผลกระทบต่อรายได้ท่องเที่ยวกว่า 1 แสนล้านบาท และหากค านวณ
ผลกระทบต่อ 3 ธุรกิจท่องเที่ยวหลัก ได้แก่ ธุรกิจโรงแรม ธุรกิจค้าปลีกและธุ รกิจภัตตาคารและ
ร้านอาหาร พบว่า ส่งผลต่อภาคการท่องเที่ยวรวมกว่า 7.2 หมื่นล้านบาทโดยธุรกิจที่ได้รับผลกระทบ
โดยตรง คือ ธุรกิจโรงแรมที่มีผู้ประกอบการอยู่ในข่ายที่ได้รับผลกระทบกว่า 7,500 รายทั่วประเทศ 
(ธรรมทัช ทองอร่าม, 2563) 
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การแพร่ระบาดโรคโควิด-19 ที่ไม่สามารถระบุได้ว่าจะสิ้นสุดลงเมื่อใดได้ส่งผลกระทบทางลบต่อ
ธุรกิจโรงแรมอย่างหนักที่สุด ท าให้ธุรกิจโรงแรมต้องหาแนวทางการปรับตัวเพ่ือความอยู่รอดโดยเฉพาะ
เรื่องการจัดการสภาพคล่องทางการเงินเพ่ือประคับประคองธุรกิจให้ก้าวผ่านภาวะวิกฤตนี้ (กรุงเทพธุรกิจ
2564: ออนไลน์, 31 พฤษภาคม) และฟ้ืนฟูเพ่ือให้ธุรกิจโรงแรมกลับมาเติบโตแข็งแกร่ง ดังนั้น องค์
ความรู้ด้านการปรับตัวด้วยการจัดการภาวะวิกฤตจึงมีความส าคัญและเป็นประโยชน์ต่อผู้ประกอบการ
ธุรกิจโรงแรม ผู้เขียนจึงน าเสนอแนวทางการปรับตัวเพ่ือความอยู่รอดของธุรกิจโรงแรมในช่วงการแพร่
ระบาดโรคโควิด-19 ด้วยการทบทวนแนวคิดการจัดการภาวะวิกฤตและการปรับตัวจากงานวิจัย เอกสาร
วิชาการและเว็บไซต์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจโรงแรมในระยะเวลา 2 ปี (พ.ศ.2562-2564) และ
วิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) เพ่ือให้ธุรกิจโรงแรมและพนักงานอยู่รอดผ่านพ้นภาวะวิกฤตใน
ครั้งนี้ และธุรกิจโรงแรมฟ้ืนฟูเพ่ือกลับมาเติบโตแข็งแกร่งในวิถีชีวิตใหม่ (New Normal) น าไปสู่การ
สร้างความยั่งยืนให้กับอุตสาหกรรมโรงแรมของไทยในระยะยาว 
 
แนวคิดการจัดการภาวะวิกฤต (Crisis Management) 

เนื่องจากภาวะวิกฤต (Crisis) เป็นสิ่งที่ท าให้เกิดปัญหาและสร้างความเสียหายต่อการ
ด าเนินงานขององค์การต่าง ๆ และมีนักวิชาการให้ความหมายภาวะวิกฤต อาทิ Fearn-Banks (2017) 
นิยามภาวะวิกฤต หมายถึง สภาวการณ์หรือภัยคุกคามที่เกิดขึ้นอย่างไม่คาดคิดทั้งจากธรรมชาติการ
กระท าของมนุษย์ และโรคติดต่ออุบัติใหม่ส่งผลกระทบต่อการด าเนินงานหรือสร้างความเสียหายอย่าง
รวดเร็วและรุนแรงต่อการด าเนินงานตามปกติขององค์การ ส าหรับ ศิริพงศ์ รักใหม่ และคณะ (2560) 
นิยามภาวะวิกฤต หมายถึง ภาวการณ์ที่เกิดเหตุการณ์ส าคัญอันส่งผลกระทบต่อการด าเนินงานและ
เป้าหมายขององค์การ นอกจากนี้ K.Pair (2563) กล่าวถึงเงื่อนไขภาวะวิกฤตว่า นอกจากจะกระทบ
กับชีวิตแล้วยังมีวิกฤตเศรษฐกิจที่กระทบกับธุรกิจที่ก าลังด าเนินการอยู่เนื่องจากสถานการณ์ทาง
เศรษฐกิจที่ชะลอตัวอย่างรุนแรงซึ่งเกิดข้ึนจากโรคระบาด ท าให้ลดก าลังการใช้จ่าย ลดการลงทุน เลิก
จ้างและธุรกิจต้องปิดตัวลงจนเกิดคนว่างงานจ านวนมาก  

แนวคิดการจัดการภาวะวิกฤตเป็นการบริหารจัดการคลี่คลายสถานการณ์วิกฤติเพ่ือช่วยลด
ความเสียหายจากภาวะวิกฤตที่ส่งผลกระทบด้านลบต่อองค์การ (อมราวดี ไชยโย  และ เมทนี 
มหาพรหม, 2563) ในขณะที่องค์การธุรกิจต่าง ๆ เผชิญภาวะวิกฤตการแพร่ระบาดโรคโควิด-19 ซึ่ง
เป็นสภาวการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างไม่คาดคิดและส่งผลกระทบต่อการด าเนินงานหรือสร้างความเสียหาย
อย่างรุนแรงต่อการด าเนินงานขององค์การธุรกิจต่าง ๆ โดยธุรกิจโรงแรมได้รับผลกระทบอย่างหนัก
ที่สุด ดังนั้น ธุรกิจโรงแรมจึงต้องจัดการภาวะวิกฤตในครั้งนี้ด้วยการหาแนวทางการปรับตัวเพ่ือความ
อยู่รอดและฟ้ืนฟูธุรกิจให้กลับมาเติบโตแข็งแกร่ง 
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การทบทวนการจัดการภาวะวิกฤตที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจโรงแรม 
จากการทบทวนแนวคิดการจัดการภาวะวิกฤตจากงานวิจัย เอกสารวิชาการและเว็บไซต์ต่าง ๆ 

ที่เก่ียวข้องกับธุรกิจโรงแรมในระยะเวลา 2 ปี (พ.ศ.2562-2564) เนื่องจากเป็นช่วงการแพร่ระบาดโรค
โควิด-19 จ านวน 15 ฉบับ ประกอบด้วยงานวิจัยและเอกสารวิชาการ จ านวน 11 ฉบับ และบทความ
จากเว็บไซต์ต่าง ๆ จ านวน 4 ฉบับ และน ามาวิเคราะห์เนื้อหา พบว่า  

งานวิจัยและเอกสารวิชาการ พบว่า แนวคิดการจัดการภาวะวิกฤตมุ่งจัดการเพ่ือลดความ
เสียหายจากภาวะวิกฤตโรคโควิด-19 ซึ่งเป็นโรคติดต่ออุบัติใหม่ที่ส่งผลกระทบด้านลบต่อองค์การ (ศิริ
พงศ์ รักใหม่ และคณะ, 2560; อมราวดี ไชยโยและเมทนี มหาพรหม, 2563; Fearn-Banks, 2017; 
K.Pair, 2563) แต่การจัดการภาวะวิกฤตถือว่า เงิน คือ ที่สุดของทุกอย่างส าหรับความอยู่รอดและการ
ฟ้ืนฟูของธุรกิจโรงแรมตามแนวคิดของ Les Roches (2020) ว่า “Cash is King as Hotels Focus on 
Survival and Recovery” ดังนั้น การจัดการสภาพคล่องทางการเงิน (Financial Liquidity) ด้วยการ
เพ่ิมรายได้จึงเป็นปัจจัยส าคัญที่สุดต่อการด าเนินธุรกิจโรงแรมได้อย่างต่อเนื่องโดยใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ทั้ง
อุปกรณ์และทักษะของพนักงานให้เกิดประโยชน์สูงสุดซึ่งเป็นการบริหารจัดการขององค์การ (Firm 
Infrastructure) จากส่วนบริการอ่ืน ๆ ภายในโรงแรม (Non-room Revenue) ได้แก่ บริการอาหารเดลิ
เวอรี่จากแผนกอาหารและเครื่องดื่มหรือครัวของโรงแรม (ทักษอร พรถาวรและคณะ, 2564; พุทธชาด 
ลุนค า, 2564; Lin et al., 2021) บริการซักรีดจากแผนกซักรีด (กฤษณี พิสิฐศุภ และคณะ, 2564; 
Lamba and Mohan, 2020) และบริการเป็นสถานที่กักตัวทางเลือก (Alternative State Quarantine 
Service) (พุทธชาด ลุนค า, 2564; Hoang et al., 2021)  

ส่วนบทความจากเว็บไซต์ต่าง ๆ พบว่า การจัดการธุรกิจโรงแรมเพ่ือให้ด าเนินการเปิดบริการต่อ
ได้ คือ การเพิ่มรายได้เพ่ือเสริมสภาพคล่องทางการเงิน ได้แก่ บริการอาหารเดลิเวอรี่ (WOW Editor, 
2563) บริการเป็นหอผู้ป่วยเฉพาะกิจ (Hospitel) (ประชาชาติธุรกิจออนไลน์, 2564, 14 สิงหาคม) และ
บริการสั่งซื้อสินค้าผ่านช่องทางการขายทั้งออนไลน์และโทรศัพท์ อาทิ การบริการสินค้าโฮมเดลิเวอรี่ 
(ไทยรัฐออนไลน์, 2564, 18 สิงหาคม; ผู้จัดการออนไลน์, 2563, 22 มีนาคม) 

สรุปได้ว่า การจัดการภาวะวิกฤตเพ่ือความอยู่รอดของธุรกิจโรงแรม คือ การจัดการสภาพ
คล่องทางการเงินด้วยการเพ่ิมรายได้โดยทรัพยากรที่มีอยู่ทั้งอุปกรณ์และทักษะของพนักงานให้เกิด
ประโยชน์สูงสุด ได้แก่ 1) บริการอาหารเดลิเวอรี่จากแผนกอาหารและเครื่องดื่มหรือครัวของโรงแรม 
2) บริการซักรีดจากแผนกซักรีด 3) บริการเป็นสถานที่กักตัวทางเลือกหรือหอผู้ป่วยเฉพาะกิจเป็นการ
เพ่ิมรายได้จากห้องพัก 4) บริการสั่งซื้อสินค้าผ่านช่องทางการขายทั้งออนไลน์และโทรศัพท์ในการ
ให้บริการ อาทิ บริการสินค้าโฮมเดลิเวอรี่ ดังนั้น การจัดการภาวะวิกฤตของธุรกิจโรงแรมจึงเป็นการ
ใช้สินทรัพย์ต่าง ๆ ของธุรกิจโรงแรมให้เกิดประโยชน์สูงสุดเพื่อเพ่ิมรายได้เสริมสภาพคล่องทางการเงิน
ซึ่งจะเป็นแนวทางการปรับตัวเพ่ือความอยู่รอดของธุรกิจโรงแรมต่อไป 
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แนวคิดการปรับตัว (Adaptation or Adjustment)  
เนื่องจากมนุษย์ต้องการการปรับตัวเพ่ือคงไว้ซึ่งความต้องการพ้ืนฐานที่เป็นดัชนีบ่งชี้ความ

มั่นคงของชีวิต (Roy and Andrews, 1999) และการปรับตัวถูกใช้ในศาสตร์อ่ืน ๆ เช่น บริหารธุรกิจ
การแพทย์ การเมือง อาหาร และสิ่งแวดล้อม เป็นต้น ส าหรับแนวคิดการปรับตัวได้มีนักวิชาการให้
ความหมายการปรับตัว (Adaptation) อาทิ Lazarus (1969 อ้างถึงใน ชนันรัตน์ ชุดไธสง, 2560) 
กล่าวถึงการปรับตัวมีจุดก าเนิดมาจากทฤษฎีวิวัฒนาการ (Revolution Theory) ของ ชาร์ลส์ ดาร์วิน 
(Charles Darwin) เน้นด้านชีววิทยาและ Lazarus ได้เปลี่ยนมาใช้ค าว่า Adjustment และให้นิยาม
การปรับตัว คือ การพยายามของแต่ละคนในการด าเนินชีวิตหรืออยู่รอดในสภาพแวดล้อมทางสังคม
และทางกายภาพ ดังนั้น การปรับตัวในภาษาอังกฤษจึงใช้ค าว่า Adaptation และ Adjustment ว่า 
มีความหมายเหมือนกันซึ่งแนวคิดของ Lazarus สอดคล้องกับแนวคิดของ Arkoff (1968 อ้างถึงใน 
ชนันรัตน์ ชุดไธสง, 2560) ว่า การปรับตัว หมายถึง การกระท าของคนให้เข้ากับสภาพแวดล้อมเพ่ือ
ตอบสนองความต้องการและเป้าหมายของตนและ Coleman (1981 อ้างถึงใน ชัญญาพัชญ์ เงางาม, 
2559) นิยามการปรับตัว คือ ผลของความพยายามของบุคคลที่พยายามปรับสภาพปัญหาที่เกิดขึ้นกับตน 
ส่วน Mckee et al. (1989) นิยามการปรับตัว คือ การที่ผู้ประกอบการใช้การประมวลข้อมูลต่าง ๆ จาก
สภาพแวดล้อมภายนอกและใช้ข้อมูลดังกล่าวเพ่ือปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมทางสังคมเพ่ือให้อยู่
รอดได้ ส าหรับ นันทิชา บุญละเอียด (2554) นิยามการปรับตัว คือ การที่บุคคลสามารถปรับความคิด 
ความรู้สึกและพฤติกรรมไปตามสภาพแวดล้อม สังคม และสถานการณ์ต่าง  ๆ ให้เข้ากับตนเองและ
โลกภายนอกได้อย่างมีประสิทธิภาพพร้อมทั้งมีความสามารถที่จะเผชิญและยอมรับความจริงที่เกิดขึ้น
ในชีวิต ดังนั้น การปรับตัวของคนจึงมีจุดมุ่งหมายส าคัญ คือ เพ่ือให้สามารถอยู่รอดได้ ส่วนการ
ปรับตัวขององค์การธุรกิจเป็นความสามารถขององค์การธุรกิจในการตอบสนองต่อวิกฤติเพ่ือความอยู่
รอดและสามารถฟ้ืนตัวจากวิกฤติได้อย่างดี (สถาวร เลิศสุวรรณกุล, 2564) จะเห็นได้ว่า การปรับตัว
ทั้งคนและองค์การให้ความส าคัญเพ่ือให้อยู่รอดได้สอดคล้องกับค ากล่าวของ ชาร์ลส์ ดาร์วินว่า “ผู้ที่
จะอยู่รอดได้ไม่ใช่ผู้ที่แข็งแกร่งหรือฉลาดที่สุด แต่เป็นผู้ที่ปรับตัวตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงได้ดี
ทีสุ่ด” (พรรณพร คงยิ่งยง, 2563)  

 
การทบทวนการปรับตัวที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจโรงแรม 

จากการทบทวนแนวคิดการปรับตัวจากงานวิจัย เอกสารวิชาการและเว็บไซต์ต่าง  ๆ ที่
เกี่ยวข้องกับธุรกิจโรงแรมในระยะเวลา 2 ปี (พ.ศ.2562-2564) เนื่องจากเป็นช่วงการแพร่ระบาดโรค
โควิด-19 จ านวน 16 ฉบับ ประกอบด้วยงานวิจัยและเอกสารวิชาการจ านวน 14 ฉบับ และบทความ
จากเว็บไซต์ต่าง ๆ จ านวน 2 ฉบับ และน ามาวิเคราะห์เนื้อหา พบว่า  
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งานวิจัยและเอกสารวิชาการ พบว่า แนวคิดการปรับตัวทั้งคนและองค์การเป็นความพยายาม
โดยใช้ความสามารถในการตอบสนองต่อภาวะวิกฤติเพ่ือความอยู่ รอดและสามารถฟ้ืนตัวจากภาวะ
วิกฤติได้ (พรรณพร คงยิ่งยง, 2563; สถาวร เลิศสุวรรณกุล, 2564; Arkoff, 1968 อ้างถึงใน ชนันรัตน์ 
ชุดไธสง, 2560; Coleman, 1981,อ้างถึงใน ชัญญาพัชญ์ เงางาม, 2559; Lazarus, 1969,อ้างถึงใน 
ชนันรัตน์ ชุดไธสง, 2560; Mckee et al., 1989; Roy and Andrews, 1999) ซึ่งภาวะวิกฤติโควิด-
19 ได้เกิดข้ึนในยุคดิจิทัลส่งผลให้ธุรกิจน าเทคโนโลยีสมัยใหม่โดยเฉพาะเทคโนโลยีดิจิทัลมาปรับใช้ใน
ทุกภาคส่วนของธุรกิจเพ่ือให้เกิดการเปลี่ยนแปลงน าไปสู่สิ่งที่ดีกว่า (Digital Transformation) 
(ส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ, 2564) ถือว่าเป็นแนวคิดการปรับตัวโดยใช้
ความสามารถขององค์การตอบสนองต่อภาวะวิกฤติและความต้องการของลูกค้าเพ่ือสร้างความสามารถ
ในการแข่งขันอันจะส่งผลต่อความอยู่รอดขององค์การในระยะยาว  

นอกจากนี้ ยังพบว่า การยกระดับคุณภาพงานบริการเพ่ือสร้างความเชื่อมั่นให้กับลูกค้า ได้แก่ 
มาตรฐานการให้บริการภายใต้มาตรฐานด้านสุขอนามัย และความปลอดภัย (Hygiene and Safety) 
เนื่องจากนักท่องเที่ยวให้ความส าคัญต่อมาตรฐานด้านสุขอนามัยและความสะอาดมาเป็นอันดับแรก 
และการแพร่ระบาดโรคโควิด-19 เป็นตัวเร่งให้น าเทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามาใช้ในธุรกิจโรงแรมมากขึ้น
โดยเฉพาะงานบริการแบบไม่มีการสัมผัส (Contactless Services) เพ่ือลดการสัมผัสและเว้นะยะห่าง
ระหว่างลูกค้าและพนักงานให้บริการ (Social Distancing) เพราะพฤติกรรมของผู้บริโภคปรับตัวสู่
ดิจิทัล ท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงกระบวนการส่งมอบให้กับลูกค้าเพ่ือช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพการ
ท างานทั้งกระบวนการภายใน (Back Office) และแผนกต้อนรับส่วนหน้าของธุรกิจโรงแรม (กวินภพ 
สายเพ็ชร์, 2564; พุทธชาด ลุนค า, 2564; Antonio and Rita, 2021; Rawal et al., 2020) ซึ่งการ
น าเทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามาใช้ในธุรกิจโรงแรมจะเป็นนวัตกรรมบริการและมีผลต่อการด าเนินงานของ
ธุรกิจให้ดีขึ้น (Blichfeldt and Faullant, 2021) และการน าเทคโนโลยีสมัยใหม่ส าหรับการตลาด
ดิจิทัล (Digital Marketing) เป็นการปรับตัวท าธุรกิจผ่านช่องทางออนไลน์ให้มากขึ้นสอดรับกับ
พฤติกรรมผู้บริโภคเพ่ือรักษาความสามารถในการแข่งขันและใช้ประโยชน์ของความก้าวหน้าทาง
เทคโนโลยีในการจัดเก็บและวิเคราะห์ประมวลผลข้อมูล (Digital and Data Analysis) พฤติกรรม
ผู้บริโภคเพ่ือจัดโปรโมชั่นตรงกับความต้องการของนักท่องเที่ยวแต่ละรายได้อย่างมีประสิทธิภาพ (ทัก
ษอร พรถาวรและคณะ, 2564) 

ส่วนบทความจากเว็บไซต์ต่าง ๆ พบว่า การยกระดับคุณภาพงานบริการเพ่ือสร้างความ
เชื่อมั่นให้กับลูกค้า ได้แก่ การน าเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้ในธุรกิจโรงแรมมากขึ้นเนื่องจากพฤติกรรม
ผู้บริโภคปรับตัวสู่ยุคดิจิทัล เช่น การใช้ระบบโมบายเช็คอิน (Mobile Check-in) ระบบ e-Concierge 
ที่ใช้จองบริการต่าง ๆ ภายในโรงแรม (ธนาคารไทยพาณิชย์ , 2563) ผ่านโทรศัพท์และระบบ 
Automated Check in & Check out ซึ่งลูกค้าสามารถเช็คอินด้วยตัวเองก่อนเข้าพักในโรงแรมและ 
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Check out ออกจากโรงแรมด้วยตัวเองโดยไม่ต้องพ่ึงพาพนักงานต้อนรับเพ่ือลดการสัมผัสระหว่าง
ลูกค้าและพนักงานให้บริการ (Tukko Nathida, 2562)  

สรุปได้ว่า การปรับตัวของธุรกิจโรงแรม คือ 1) การยกระดับคุณภาพงานบริการเพ่ือสร้าง
ความเชื่อมั่นให้กับลูกค้าด้วยมาตรฐานการให้บริการภายใต้มาตรฐานด้านสุขอนามัย และความ
ปลอดภัยและการน าเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้ในธุรกิจโรงแรมมากขึ้นเพ่ือให้เกิ ดการเปลี่ยนแปลง
น าไปสู่สิ่งที่ดีกว่า เช่น การใช้ระบบโมบายเช็คอิน ระบบ e-Concierge ที่ใช้จองบริการต่าง ๆ ภายใน
โรงแรมและระบบ Automated Check in & Check out โดยไม่ต้องพ่ึงพาพนักงานต้อนรับเพ่ือ  ลด
การสัมผัสระหว่างลูกค้าและพนักงานให้บริการ 2) การน าเทคโนโลยีสมัยใหม่ส าหรับการตลาดดิจิทัล
ผ่านช่องทางออนไลน์ให้มากขึ้นสอดรับกับพฤติกรรมผู้บริโภคเพ่ือรักษาความสามารถในการแข่งขัน 
ดังนั้น การปรับตัวของธุรกิจโรงแรมในช่วงการแพร่ระบาดโรคโควิด -19 ที่ไม่มีนักท่องเที่ยวเข้ามาใช้
บริการหรือมีเข้าพักลดลง คือ การยกระดับคุณภาพงานบริการเพ่ือสร้างความเชื่อมั่นให้กับลูกค้า และ
น าเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้ในธุรกิจโรงแรมมากขึ้นเพ่ือรักษาความสามารถในการแข่งขัน 
 
แนวทางการปรับตัวเพื่อความอยู่รอดของธุรกิจโรงแรมในช่วงการแพร่ระบาดโรคโควิด-19 

ข้อค้นพบที่ได้จากการทบทวนแนวคิดการจัดการภาวะวิกฤตและการปรับตัวจากงานวิจัย 
เอกสารวิชาการและเว็บไซต์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจโรงแรม และวิเคราะห์เนื้อหาแล้ว ดังนั้น จึง
สรุปแนวทางการปรับตัวเพ่ือความอยู่รอดของธุรกิจโรงแรมในช่วงการแพร่ระบาดโรคโควิด-19 ดังนี้ 

1. การปรับตัวเพ่ือประคับประคองธุรกิจโรงแรมให้อยู่รอดด้วยการเพิ่มรายได้เพ่ือเสริม 
สภาพคล่องทางการเงินเพราะเป็นปัจจัยส าคัญที่จะท าให้ธุรกิจขับเคลื่อนต่อไปได้ในช่วงการแพร่
ระบาดโรคโควิด-19 ดังนี้ 

1.1 การใช้ช่องทางการขายทั้งออนไลน์และออฟไลน์เพ่ือให้บริการและสร้างรายได้ให้กับ 
ธุรกิจโรงแรม 

1.1.1 บริการอาหารเดลิเวอรี่ (Food Delivery) จากครัวของโรงแรมซึ่งเป็นการ
ให้บริการสู่การขายเพ่ือตอบสนองต่อภาวะวิกฤติโควิด-19 ที่มีต่อธุรกิจโรงแรมและพนักงานโดยเป็น
การบริหารจัดการขององค์การด้านการเงินเพื่อเพ่ิมรายได้เสริมสภาพคล่องทางการเงินจากส่วนบริการ
อ่ืน ๆ ภายในโรงแรม คือ แผนกอาหารและเครื่องดื่มหรือครัวของโรงแรมถือว่าเป็นการใช้ทรัพยากรที่
มีอยู่ทั้งอุปกรณ์และทักษะของพนักงานด้านการท าอาหารให้เกิดประโยชน์สูงสุดสอดรับกับพฤติกรรม
ของผู้บริโภคยุคดิจิทัลที่สั่งอาหารเดลิเวอรี่ผ่านออนไลน์มากขึ้น เช่น โรงแรมเอเชียปรับตัวด้วยบริการ
ขายข้าวกล่องราคาเดียว 80 บาทโดยเปิดให้สั่งหลายช่องทาง และบริการไลน์แมนเพ่ือช่วยเหลือธุรกิจ
และพนักงาน (Ratirita, 2563) ส าหรับกลุ่มดุสิตธานีปรับตัวเพ่ือให้ก้าวข้ามภาวะวิกฤตในครั้งนี้โดยน า
พนักงานขายอาหารหน้าโรงแรมเพ่ือเพ่ิมรายได้ให้ทดแทนรายได้หลักจากห้องพัก เช่น โรงแรมดุสิต
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ธานีพัทยาเสนอเมนูปาท่องโก๋และอาหารง่าย ๆ ส่วนโรงแรมดุสิตธานี ลากูน่า ภูเก็ตเน้นบริการอาหาร
กล่องหรืออาหารปิ่นโตให้กับหน่วยงานราชการและโรงพยาบาล ส าหรับโรงแรมดุสิตปริ๊นเซส  
ศรีนครินทร์เปิดให้บริการ Drive Through และบ้านดุสิตธานีซอยศาลาแดงบริการอาหารเช้าเป็น
อาหารกล่องในราคา 40-50 บาทในคุณภาพระดับโรงแรม เป็นต้น (Workpointtoday, 2564, 
2 กุมภาพันธ์) สอดคล้องกับผลการศึกษาของ Lin et al. (2021) ได้วิจัยเรื่อง Impact of Online Food 
Delivery Services on China’s Hotel Catering Businesses พบว่า บริการอาหารเดลิเวอรี่สามารถ
สร้างรายได้ให้กับธุรกิจแผนกจัดเลี้ยงโรงแรมในประเทศจีนโดยเป็นการร่วมสร้างการเพ่ิมมูลค่าผ่าน
แพลตฟอร์มออนไลน์ 

1.1.2 บริการซักรีด (Laundry Delivery) เป็นการบริหารจัดการขององค์การด้าน
การเงินเพ่ือเพ่ิมรายได้เสริมสภาพคล่องทางการเงินจากส่วนบริการอ่ืน ๆ ภายในโรงแรม คือ แผนก 
ซักรีดของโรงแรมถือว่าเป็นการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ทั้งอุปกรณ์และทักษะของพนักงานด้านการซักรีดให้
เกิดประโยชน์สูงสุดเพ่ือลดการพึ่งพารายได้จากห้องพักเพียงอย่างเดียวสอดคล้องกับผลการศึกษาของ 
Lamba and Mohan (2020) ได้วิจัยเรื่อง HVS Monday Musings: Opening New Revenue 
Streams in the Hospitality Sector พบว่า ความเป็นมืออาชีพเรื่องสุขอนามัยและบริการซักรีดของ
ธุรกิจโรงแรมกลายเป็นโอกาสของธุรกิจโรงแรมท่ามกลางการแพร่ระบาดโรคโควิด-19  

1.1.3 ขายสินค้าผ่านช่องทางออนไลน์และออฟไลน์ อาทิ บริการสั่งซื้อสินค้าผ่าน
ช่องทาง Line Application และโทรศัพท์เพ่ือเพ่ิมรายได้และเพ่ิมช่องทางความสะดวกสบายให้กับลูกค้า
มากขึ้นซึ่งเป็นบริการของธุรกิจโรงแรมที่มีธุรกิจเกี่ยวเนื่องกับการท าธุรกิจอ่ืน อาทิ ห้างสรรพสินค้า
อย่างเช่นกลุ่มเซ็นทรัล (ผู้จัดการออนไลน์, 2563, 22 มีนาคม) และบริการสินค้าโฮม เดลิเวอรี่ไม่ต้องมี
ไฟลต์บินอย่างเช่นกลุ่มบริษัทคิง เพาเวอร์ (ไทยรัฐออนไลน์, 2564, 18 สิงหาคม) เนื่องจากการแพร่
ระบาดโรคโควิด-19 ส่งผลให้พฤติกรรมของผู้บริโภคได้เปลี่ยนแปลงไปจนเกิดเป็นวิถีชีวิตใหม่ เช่น 
เดินทางน้อยลง และท างานจากที่บ้าน (Work from Home) รวมทั้งประชุมออนไลน์และใช้สื่อออนไลน์
มากขึ้น อาทิ ซื้อของออนไลน์ และสั่งอาหารออนไลน์ ดังนั้น จึงกล่าวได้ว่าทุกอย่างในชีวิตประจ าวัน
เกี่ยวข้องกับสื่อออนไลน์ (บริษัทโทรคมนาคมแห่งชาติ จ ากัด (มหาชน), 2564) จะเห็นได้ว่า การแพร่
ระบาดโรคโควิด-19 เป็นตัวเร่งให้ธุรกิจโรงแรมต้องปรับตัวเข้าสู่ช่องทางการขายออนไลน์ให้มากขึ้นเพ่ือ
เพ่ิมรายได้และช่วยลดต้นทุนการจัดการสต็อกสินค้าของธุรกิจในสถานการณ์ที่ธุรกิจโรงแรมยังไม่มี
นักท่องเที่ยวเข้ามาใช้บริการหรือมีเข้าพักลดลง อาทิ กลุ่มเซ็นทรัล และกลุ่มบริษัทคิง เพาเวอร์ ดังนั้น 
การใช้เครื่องมือทางออนไลน์ในการประกอบธุรกิจไม่ว่าจะเป็นช่องทางการการท าธุรกิจอีคอมเมิร์ซและ
การขายผ่านทางสื่อโซเชียลมีเดียจึงเป็นปัจจัยส าคัญส าหรับความอยู่รอดขององค์การสอดคล้องกับผล
การศึกษาของ Lockett (2018) ได้วิจัยเรื่อง Online Marketing Strategies for Increasing Sales 
Revenues of Small Retail Businesses พบว่า ผู้น าขององค์การธุรกิจค้าปลีกเพ่ิมรายได้และรักษา
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ความได้เปรียบในการแข่งขันด้วยช่องทางการตลาดออนไลน์และผลการศึกษาของ The Organization 
for Economic Co-operation and Development (2021) ได้วิจัยเรื่อง The Digital 
Transformation of SMEs in OECD Studies on SMEs and Entrepreneurship พบว่า แพลตฟอร์ม
ออนไลน์เป็นช่องทางการขายสินค้าผ่านอีคอมเมิร์ซและช่องทางดิจิทัลอ่ืนเป็นปัจจัยความอยู่รอดในช่วง
ภาวะวิกฤตโควิด-19 ส าหรับธุรกิจ SMEs และสอดคล้องกับผลการศึกษาของ United Nations 
Conference on Trade and Development (2020) ได้วิจัยเรื่อง Covid-19 and E-commerce 
Impact on Business and Policy Responses พบว่า ในช่วงภาวะวิกฤตโควิด-19 สื่อโซเชียลมีเดีย 
เช่น Facebook, เว็บไซต์, และ WhatsApp เป็นต้น มีบทบาทส าคัญต่อการเป็นช่องทางการขายที่ส าคัญ
ของสินค้าและบริการในตลาดออนไลน์มากขึ้น   

1.2 บริการเป็นสถานที่กักตัวทางเลือกหรือหอผู้ป่วยเฉพาะกิจร่วมมือกับสถานพยาบาล
เป็นการเพ่ิมรายได้เพ่ือเสริมสภาพคล่องทางการเงินในยามที่ธุรกิจโรงแรมไม่มีนักท่องเที่ยวเข้ามาใช้
บริการหรือมีเข้าพักลดลงและเป็นการช่วยเหลือสังคมอีกทางหนึ่งโดยรัฐให้เงินสนับสนุนเรื่องค่าใช้จ่าย
ห้องพักเนื่องจากในภาวะวิกฤตถือว่าเงิน คือ ที่สุดของทุกอย่างส าหรับความอยู่รอดและการฟื้นฟูของ
ธุรกิจโรงแรมดังค ากล่าวของ Les Roches (2020) ซึ่งเป็นสถาบันเปิดสอนการบริหารจัดการธุรกิจบริการ
ว่า “Cash is King as Hotels Focus on Survival and Recovery” เพราะกระแสเงินสดเป็นเส้นเลือด
ส าคัญของธุรกิจ (รวิศ หาญอุตสาหะ, 2562) เพ่ือให้ธุรกิจสามารถขับเคลื่อนต่อได้ในยามเผชิญภาวะ
วิกฤตสอดคล้องกับผลการศึกษาของ Hoang et al. (2021) ได้วิจัยเรื่อง The Survival of Hotels 
during the COVID-19 Pandemic: A Critical Case Study in Vietnam พบว่า กลยุทธ์ที่ช่วยให้
โรงแรมในเวียดนามอยู่รอด คือ บริการเป็นสถานที่กักตัวสามารถช่วยเหลือฟ้ืนฟูธุรกิจโรงแรมและ
ช่วยเหลือภาครัฐในเวียดนามเพ่ือจัดการการแพร่ระบาดโรคโควิด-19 ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

2. การปรับตัวเพ่ือยกระดับคุณภาพงานบริการของธุรกิจโรงแรมให้ฟ้ืนฟู (Recovery) และ
สร้างความเชื่อมั่นให้กับลูกค้ารวมทั้งรักษาความสามารถในการแข่งขันซึ่งจะเป็นการสร้างรากฐานให้
กลับมาเติบโตแข็งแกร่งในวิถีชีวิตใหม่น าไปสู่การสร้างความยั่งยืนให้กับอุตสาหกรรมโรงแรมของไทย
ในระยะยาว 

2.1 การยกระดับมาตรฐานการให้บริการภายใต้มาตรฐานด้านสุขอนามัยและความปลอดภัย
ในวิถีชีวิตใหม่เพ่ือสร้างความเชื่อมั่นให้กับลูกค้าซึ่งลูกค้าที่เข้าพักยินดีรับการบริการแบบไม่มีการสัมผัส
มากขึ้นและการท าความสะอาดห้องพักและพ้ืนที่ต่าง ๆ ด้วยมาตรฐานใหม่ซึ่งธุรกิจโรงแรมต้องรักษา
มาตรฐานดังกล่าวเพราะลูกค้านักท่องเที่ยวยังมีความกังวลในเรื่องความปลอดภัยจากเชื้อโรคเนื่องจาก
งานวิจัยกรุงศรี พบว่า ก่อนจะทยอยฟ้ืนตัวในวิถีชีวิตใหม่หลังวิกฤตโควิด -19 คลี่คลายแล้วนั้น การ
ด าเนินธุรกิจแบบเดิมอาจไม่เพียงพอที่จะตอบสนองความต้องการของนักท่องเที่ยวที่เปลี่ยนไปเพราะ
นักท่องเที่ยวจะให้ความส าคัญต่อมาตรฐานด้านสุขอนามัยและความสะอาดมาเป็นอันดับแรก ดังนั้น 
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ผู้ประกอบการธุรกิจโรงแรมจึงควรปรับตัวเพ่ือให้ด าเนินธุรกิจต่อไปได้อย่างยั่งยืน เช่น การให้
ความส าคัญต่อการเว้นระยะห่างระหว่างบุคคล และลดการสัมผัสโดยตรงรวมทั้งการได้รับตราสัญลักษณ์ 
Amazing Thailand Safety and Health Administration (SHA) ซึ่งเป็นมาตรฐานท่องเที่ยวปลอดภัย
ด้านสุขอนามัย เป็นต้น (พุทธชาด ลุนค า, 2564) สอดคล้องกับผลการศึกษาของ Rawal et al. (2020) 
ได้วิจัยเรื่อง Hygiene and Safety A Review of the Hotel Industry in the Era of COVID-19 
Pandemic พบว่า อุตสาหกรรมโรงแรมต้องออกแบบระบบการด าเนินงานเพ่ือลดความเสี่ยงการแพร่
ระบาดโรคโควิด-19 ด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่และมาตรฐานด้านสุขอนามัย และความปลอดภัยให้กับ
ลูกค้าและพนักงานของตนเอง  

2.2 การน าเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้ในธุรกิจโรงแรมให้มากขึ้นเพ่ือยกระดับคุณภาพงาน
บริการและสร้างความเชื่อมั่นให้กับลูกค้ารวมทั้งรักษาความสามารถในการแข่งขันของธุรกิจโรงแรม 

2.2.1 การใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามาใช้ในงานบริการของโรงแรมเพ่ือยกระดับคุณภาพ
งานบริการของธุรกิจโรงแรมและสร้างความเชื่อมั่นให้กับลูกค้าในการลดการสัมผัสใกล้ชิดระหว่างลูกค้า
และพนักงานให้บริการด้วยนวัตกรรมบริการ อาทิ ระบบโมบายเช็คอิน ระบบ e-Concierge ที่ใช้จอง
บริการต่าง ๆ ภายในโรงแรมผ่านโทรศัพท์และระบบ Automated Check in & Check out ซึ่งลูกค้า
สามารถเช็คอินด้วยตัวเองก่อนเข้าพักในโรงแรมและ Check out ออกจากโรงแรมด้วยตัวเองโดยไม่ต้อง
พ่ึงพาพนักงานต้อนรับซึ่งเทคโนโลยีสมัยใหม่เป็นตัวช่วยที่ดีทั้งผู้บริการ และผู้ให้บริการเพราะช่วย
ประหยัดเวลา สะดวกและรวดเร็วรวมทั้งการเข้าใช้ห้องพักด้วยการกดรหัสไม่ต้องใช้กุญแจเพ่ือลดการ
สัมผัส (WOW Editor, 2563) และเป็นการเพ่ิมความสะดวกสบายในช่วงที่พักอาศัยในโรงแรมเพ่ือสร้าง
ความพึงพอใจสูงสุดให้กับลูกค้า (ThaiPR.net, 2547, 7 เมษายน) เนื่องจากพฤติกรรมของลูกค้า
เปลี่ยนแปลงตามเทคโนโลยีสมัยใหม่โดยลูกค้าที่เข้าพักยินดีรับการบริการแบบไม่มีการสัมผัสมากข้ึน
สอดคล้องกับผลการศึกษาของ Rawal et al. (2020) และผลการศึกษาของ Antonio and Rita (2021) ได้
วิจัยเรื่อง COVID 19: The Catalyst for Digital Transformation in the Hospitality Industry? พบว่า 
การเว้นระยะห่างระหว่างบุคคลจากการแพร่ระบาดโรคโควิด-19 กลายเป็นตัวเร่งให้น าเทคโนโลยีดิจิทัลมา
ใช้ในธุรกิจโรงแรมมากขึ้นเนื่องจากพฤติกรรมของผู้บริโภคปรับตัวไปสู่ดิจิทัล ท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลง
กระบวนการส่งมอบให้กับลูกค้าเพ่ือช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพการท างานทั้งกระบวนการภายใน (Back 
Office) และแผนกต้อนรับส่วนหน้าของธุรกิจโรงแรม และผลการศึกษาของ Blichfeldt and Faullant 
(2021) ได้วิจัยเรื่อง Performance Effects of Digital Technology Adoption and Product & 
Service Innovation–A Process-industry Perspective พบว่า การน าเทคโนโลยีดิจิทัลใช้ในธุรกิจ
สามารถสร้างนวัตกรรมบริการและมีผลต่อการด าเนินงานของธุรกิจให้ดีขึ้น และสอดคล้องกับผลการศึกษา
ของ กวินภพ สายเพ็ชร์ (2564) พบว่า การปรับตัวของธุรกิจด้วยการใช้ระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามาใช้ใน
งานบริการเพ่ือลดการสัมผัสระหว่างลูกค้าและพนักงานให้บริการ  
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2.2.2 การใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ส าหรับการตลาดดิจิทัลเพ่ือรักษาความสามารถใน
การแข่งขันด้วยสื่อออนไลน์ และสื่อโซเชียลมีเดียในการท าตลาดบนสื่อออนไลน์แบบครบวงจรเพ่ือ
ปรับตัวให้ธุรกิจโรงแรมพ่ึงตนเองมากขึ้นและเพ่ิมรายได้อย่างมีประสิทธิภาพ ควรเน้นตลาดเฉพาะ 
(Niche Market) แทนการท าตลาดแบบเดิมก่อนเกิดภาวะวิกฤตโควิด-19 ที่ใช้การเจาะกรุ๊ปทัวร์มี
เอเย่นต์เจาะตลาดต่างประเทศ อาทิ ยุโรป และจีน และการท าตลาดใช้วิธีออกบูทตามงานท่องเที่ยว
ควรเปลี่ยนเป็นให้มีการจองที่พักผ่านเว็บไซต์ของตนเองโดยไม่พ่ึงพาลูกค้าจาก Online Travel 
Agency (OTA) เป็นหลัก (Jan, 2564) เนื่องจาก OTA เป็นธุรกิจตัวกลางออนไลน์เชื่อมโยงระหว่าง
ธุรกิจที่พักและนักท่องเที่ยวโดยรวบรวมที่พักหลาย ๆ แห่งเพ่ือให้นักท่องเที่ยวสามารถเปรียบเทียบ
ราคาและสิ่งอ านวยความสะดวกที่ต้องการ แล้วท าการจองตลอดจนจ่ายเงินเพ่ือพร้อมเข้าพักได้   
(One Stop Service) ซึ่งที่ผ่านมา OTA เป็นช่องทางที่ได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวในการจอง
ห้องพัก แต่ธุรกิจโรงแรมต้องเสียค่าคอมมิชชั่นที่ขายห้องพักผ่าน OTA ในอัตราร้อยละ 10-25 ของ
ราคาขายเพ่ือแลกกับโอกาสในการให้นักท่องเที่ยวได้รู้จักและตัดสินใจเข้าพักในโรงแรม (อารยา 
จันทร์สกุล, 2560) นอกจากนี้ การท าการตลาดดิจิทัลผ่านช่องทางออนไลน์ พบว่า เว็บไซต์ คือ หัวใจ
ส าคัญที่สุดเพราะเว็บไซต์สามารถท าหน้าที่เปิดขายตลอด 24 ชั่วโมงทั้ง 7 วัน จึงเป็นสิ่งส าคัญที่ท าให้
ลูกค้าตัดสินใจก่อนมาที่โรงแรม และคุณสมบัติพิเศษของเว็บไซต์ คือ การเก็บสถิติการเข้าชมแล้ว
น ามารวมกับสถิติของสื่อโซเชียลมี เดียสามารถน าใช้วิ เคราะห์พฤติกรรมของลูกค้า ท าให้
ผู้ประกอบการปรับปรุงกลยุทธ์สื่อสารและเพ่ิมยอดขายได้ (ธนาคารไทยพาณิชย์, 2562) ซึ่งเป็นการใช้
ประโยชน์ของความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีในการจัดเก็บและวิเคราะห์ประมวลผลข้อมูลพฤติกรรม
ผู้บริโภคเพ่ือจัดโปรโมชั่นให้มีประสิทธิภาพตรงกับความต้องการของนักท่องเที่ยวแต่ละรายได้มากขึ้น
สอดคล้องกับผลการศึกษาของ สุพจน์ กุลาตี และคณะ (2561) ได้วิจัยเรื่องปัจจัยการตลาดดิจิทัลที่มี
อิทธิพลต่อการสร้างความพึงพอใจและความภักดีแก่ลูกค้าในธุรกิจโรงแรมกลุ่มจังหวัดสามเหลี่ยมอัน
ดามันประเทศไทย พบว่า 1) การตลาดผ่านเว็บไซต์มีอิทธิพลทางตรงต่อการสร้างการรับรู้ถึงคุณค่าใน
การบริการให้แก่ลูกค้าในธุรกิจโรงแรม 2) การตลาดผ่านเว็บไซต์มีอิทธิพลต่อการสร้างความพึงพอใจ
และความภักดีให้แก่ลูกค้าเม่ือลูกค้าได้รับรู้ถึงคุณค่าในการบริการที่ดีของโรงแรม 3) การตลาดผ่านสื่อ
สังคมออนไลน์และสื่อเชิงเนื้อหามีอิทธิพลทางตรงต่อการสร้างความภักดีให้แก่ลูกค้าและผลการศึกษา
ของ Parvez et al. (2018) ได้วิจัยเรื่อง Digital Marketing in Hotel Industry พบว่า การตลาด
ดิจิทัลเป็นการส่งเสริมผลิตภัณฑ์หรือแบรนด์ผ่านออนไลน์ เช่น YouTube, วิดีโอและเว็บไซต์ เป็นต้น
โดยการค้นหาโรงแรมผ่านทางออนไลน์ด้วยคอมพิวเตอร์และมือถือด้วยเว็บไซต์ของโรงแรมเป็นเทรนด์
ใหม่ของการตลาดดิจิทัลและสอดคล้องกับผลการศึกษาของ United Nations Conference on 
Trade and Development (2020)  
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ประโยชน์ของการน าแนวทางการปรับตัวไปสู่การปฏิบัติ 
การน าแนวทางการปรับตัวดังกล่าวของธุรกิจโรงแรมไปสู่การปฏิบัติมีประโยชน์ 3 ประเด็น ดังนี้ 
1. ธุรกิจด าเนินงานได้อย่างต่อเนื่อง ข้อดีของแนวทางการปรับตัว คือ การน าเสนอการเพ่ิม

รายได้เพ่ือเสริมสภาพคล่องทางการเงินโดยใช้สินทรัพย์ต่าง ๆ ของธุรกิจโรงแรมให้เกิดประโยชน์สูงสุด
เนื่องจากสภาพคล่องทางการเงินเป็นปัจจัยส าคัญที่สุดต่อการด าเนินธุรกิจให้ขับเคลื่อนต่อไปได้และ
เป็นการจัดการภาวะวิกฤตเพ่ือให้ธุรกิจผ่านพ้นวิกฤตเพราะเงิน คือ ที่สุดของทุกอย่างเนื่องจากเงินเป็น
เส้นเลือดส าคัญของธุรกิจเพ่ือให้อยู่รอดและฟ้ืนฟูธุรกิจให้กลับมาเติบโตแข็งแกร่งดังค ากล่าวที่ว่า 
“Cash is King as Hotels Focus on Survival and Recovery”  

2. การยกระดับคุณภาพงานบริการเพื่อสร้างความเชื่อม่ันให้กับลูกค้า  เนื่องจากลูกค้าให้
ความส าคัญต่อมาตรฐานด้านสุขอนามัย และความสะอาดมาเป็นอันดับแรก ดังนั้น การยกระดับ
คุณภาพงานบริการจึงเป็นการปรับตัวของธุรกิจด้วยมาตรฐานการให้บริการภายใต้มาตรฐานด้าน
สุขอนามัยและความปลอดภัยในวิถีชีวิตใหม่ให้กับลูกค้าซึ่งลูกค้าที่เข้าพักยินดีรับการบริการแบบไม่มี
การสัมผัสหรือลดการสัมผัสโดยตรงและการให้ความส าคัญต่อการเว้นระยะห่างระหว่างบุคคลจะเป็น
การลดความเสี่ยงการแพร่ระบาดโรคโควิด-19 รวมทั้งการได้รับตราสัญลักษณ์ SHA ซึ่งเป็นมาตรฐาน
ท่องเที่ยวปลอดภัยด้านสุขอนามัยเพ่ือสร้างความเชื่อม่ันให้กับลูกค้าในการให้บริการของธุรกิจ 

3. การรักษาความสามารถในการแข่งขันและสร้างความยั่งยืนให้กับอุตสาหกรรมโรงแรม
ของไทยในระยะยาว เนื่องจากภาวะวิกฤตโควิด-19 กลายเป็นตัวเร่งให้ธุรกิจน าเทคโนโลยีสมัยใหม่
โดยเฉพาะเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในธุรกิจให้มากขึ้นเพ่ือปรับตัวให้ธุรกิจพ่ึงตนเองและเพ่ิมรายได้อย่าง
มีประสิทธิภาพสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้บริโภคที่ปรับตัวไปสู่ดิจิทัลมากขึ้น 
ดังนั้น แนวทางการปรับตัวจึงใช้ประโยชน์ของความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้ในธุรกิจเพ่ือ
ท าการตลาดดิจิทัลด้วยสื่อออนไลน์ และสื่อโซเชียลมีเดีย ท าให้ธุรกิจสามารถจัดเก็บและวิเคราะห์
ประมวลผลข้อมูลของพฤติกรรมผู้บริโภคเพ่ือปรับปรุงกลยุทธ์สื่อสารและเพ่ิมยอดขายรวมทั้งจัด
โปรโมชั่นตรงกับความต้องการของนักท่องเที่ยวแต่ละรายได้อย่างมีประสิทธิภาพซึ่งเป็นการสร้าง
ความแตกต่างเพ่ือให้ลูกค้ามีความพึงพอใจและจงรักภักดีส่งผลให้ธุรกิจสามารถครองส่วนแบ่งตลาด 
(Market Share) และน าไปสู่การพ่ึงตนเองและสร้างความยั่งยืนให้กับอุตสาหกรรมโรงแรมของไทยใน
ระยะยาว 

โดยรวมแล้ว การใช้ประโยชน์ของแนวทางการปรับตัวดังกล่าวจะเป็นการปรับตัวเพ่ือให้ธุรกิจ
อยู่รอดผ่านพ้นภาวะวิกฤตและฟ้ืนฟูเพ่ือกลับมาเติบโตแข็งแกร่งในวิถีชีวิตใหม่น าไปสู่การสร้างความ
ยั่งยืนให้กับอุตสาหกรรมโรงแรมของไทยในระยะยาว 
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สรุป 
บทความวิชาการนี้ได้ทบทวนแนวคิดการจัดการภาวะวิกฤตและการปรับตัวจากงานวิจัย 

เอกสารวิชาการและเว็บไซต์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจโรงแรมโดยการใช้ประโยชน์ของแนวทางการ
ปรับตัวเพ่ือความอยู่รอดของธุรกิจโรงแรม คือ การเพ่ิมรายได้เพ่ือเสริมสภาพคล่องทางการเงินให้กับ
ธุรกิจโรงแรม อาทิ บริการอาหารเดลิเวอรี่ บริการซักรีด บริการเป็นสถานที่กักตัวทางเลือกหรือ   หอ
ผู้ป่วยเฉพาะกิจ และยกระดับคุณภาพงานบริการด้วยมาตรฐานด้านสุขอนามัยและความปลอดภัย 
และน าเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้ในธุรกิจมากขึ้นเพ่ือให้ธุรกิจโรงแรมกลับมาเติบโตแข็งแกร่งในวิถีชีวิต
ใหม่น าไปสู่การสร้างความยั่งยืนให้กับอุตสาหกรรมโรงแรมของไทยในระยะยาว 
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บทคัดย่อ   

กระแสการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วในปัจจุบันส่งผลให้เกิดการแข่งขันของอุตสาหกรรมใน
อุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่มสูงขึ้น นอกจากนี้ ยังรวมถึงผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส 
COVID-19 ท าให้พฤติกรรมผู้บริโภคเปลี่ยนแปลงไป ส่งผลให้อุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่มจัดเป็นกลุ่มที่
ได้รับผลกระทบในระดับสูง และถูกจัดให้ เป็นหนึ่ งในธุรกิจกลุ่มเปราะบาง ดังนั้น ผู้ผลิตใน
ภาคอุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่มจ าเป็นจะต้องให้ความส าคัญกับกลยุทธ์การสร้างความสามารถในการ
แข่งขัน เพ่ือสร้างความได้เปรียบในด้านการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นเพ่ือลดต้นทุนที่ไม่
ก่อให้เกิดมูลค่า และลดเวลาที่สูญเสียไปโดยเปล่าประโยชน์ ผู้เขียนจึงมีความสนใจในการน าเสนอ
บทความ กลยุทธ์การสร้างความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการอุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่มไทย 
เพ่ือให้ทราบถึงองค์ประกอบของกลยุทธ์การสร้างความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการ
อุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่มไทย อันน าไปสู่การก าหนดกลยุทธ์ในการเพ่ิมสามารถในการแข่งขันให้กับ
ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่มให้มีศักยภาพสามารถสร้างเติบโตทางเศรษฐกิจภายในประเทศ
และผลักดันระดับความสามารถทางการแข่งของประเทศให้เกิดความมั่งคั่ง มั่นคงและการพัฒนาอย่าง
ยั่งยืน โดยจากการศึกษาและทบทวนวรรณกรรมจะเห็นได้ว่า ความสามารถในการแข่งขันของ
ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่มไทยควรประกอบด้วยกลยุทธ์การแข่งขัน 3 กลยุทธ์ ได้แก่ กล
ยุทธ์ความแตกต่าง กลยุทธ์ต้นทุนต่ า และกลยุทธ์ความแตกต่างเฉพาะกลุ่ม ซึ่งกลยุทธ์ดังกล่าวจะเป็น
กลไกในการสนับสนุนให้ผู้ประกอบการสามารถปรับตัวเข้าสู่ตลาดโลกของอุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่มไทย 
โดยการปรับกลยุทธ์การแข่งขันที่เลือกใช้และการวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภค เพ่ือให้ตอบสนองความ
ต้องการของลูกค้า และเพ่ือสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันให้ยั่งยืนสามารถด าเนินธุรกิจได้ต่อไป 
 
ค าส าคัญ: กลยุทธ์ ความสามารถในการแข่งขัน ผู้ประกอบการ อุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่มไทย 
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 Abstract  
 The current fast changing trend has resulted in increased industrial 
competition in the apparel industry. It also includes the impact of the spread of the 
COVID-19 virus causing consumer behavior to change. This makes the textile and 
garment manufacturing industry a high-affected group. and is one of the Zombie Firm 
businesses. Therefore, garment manufacturers need to focus on the competitiveness 
strategy to create more efficient management advantages in order to reduce non-
value-added costs. and reduce wasted time in vain. The author is interested in 
presenting the article. Strategies for building competitiveness of Thai garment 
industry entrepreneurs to know the elements of the strategy to build 
competitiveness of Thai garment industry entrepreneurs. This leads to a way to 
increase the competitiveness of the garment industry entrepreneurs to have the 
potential to grow the domestic economy. From the study and literature review, it 
can be seen that Competitiveness of Thai garment industry operators should consist 
of 3 competitive strategies: differentiation strategies; low-cost strategy and 
differentiation strategies for specific groups. This strategy will be a mechanism to 
support entrepreneurs to adapt to the global market of the Thai garment industry by 
adjusting selected competitive strategies and analyzing consumer behavior. to meet 
the needs of customers and to create sustainable competitiveness to be able to 
continue doing business. 
 
Keywords:  strategy, competitiveness, entrepreneurs, Thai Garment Industry 
 
ความมเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 

อุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่มเป็นอุตสาหกรรมที่มีความส าคัญต่อเศรษฐกิจของประเทศ มีสัดส่วน
มูลค่าเพ่ิมต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศเป็นอันดับ 4 รองจากอุตสาหกรรมอาหารและ
เครื่องดื่ม อุตสาหกรรมเครื่องจักรส านักงาน และอุตสาหกรรมยานยนต์ ตามล าดับ (Actual Export, 
2019) นอกจากนี้ อุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่มมีสายห่วงโซ่อุปทานที่ยาวเชื่อมโยงหลายอุตสาหกรรม
ย่อย จึงก่อให้เกิดการจ้างงานสูงถึง 1,023,000 คน คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 19 ของแรงงานในภาคการ
ผลิต โดยแรงงานประมาณ 796,000 คน หรือ ร้อยละ 78 อยู่ในอุตสาหกรรมการผลิตเครื่องนุ่งห่ม 
(สถาบันพัฒนาสิ่งทอ และส านักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม 2562) ทั้งนี้เนื่องจาก อุตสาหกรรม
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เครื่องนุ่งห่มมีบทบาทต่อการด ารงชีวิตของผู้คนในปัจจุบันเป็นอย่างมาก เพราะเป็นปัจจัยสี่ที่เป็น
พ้ืนฐานของมนุษย์ ซึ่งจะเห็นได้ว่าประเทศไทยมีแหล่งตลาดค้าส่งเสื้อผ้าเป็นจ านวนมาก ชี้ให้เห็นว่า
อุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่มเป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมที่น่าสนใจกันเป็นอย่างมากและเป็นโอกาสที่จะน า
รายได้และเพ่ิมผลก าไรอย่างมหาศาล เพ่ือให้เศรษฐกิจของประเทศได้ขับเคลื่อนไปในทิศทางที่ดีขึ้น 
(ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ส านักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์, 2561) 

นอกจากนี้  ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ส านัก
นายกรัฐมนตรี ได้ท าการร่างแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 พ.ศ.2560–2564 โดย
อาศัยหลักการส าคัญของการเชื่อมโยงตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปีก าหนดทิศทางการพัฒนาภายใต้
กรอบแนวคิดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงบนรากฐานที่ส าคัญต่อการขับเคลื่อนมุ่งเน้นพัฒนาภาค
การเกษตรเชื่อมโยงผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลาง และขนาดย่อมในการสร้างภูมิคุ้มกันโดยน าทุน
ของประเทศที่เป็นรากฐาน อันประกอบ ด้วยทุนมนุษย์ ทุนทางสังคม และทุนทางวัฒนธรรม  อัน
น าไปสู่การเติบโตและสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจของประเทศจากการเพ่ิม
มูลค่าผลิตภัณฑ์ มุ่งปรับโครงสร้างเศรษฐกิจโดยใช้เทคโนโลยีนวัตกรรมในการเพ่ิมผลิตภาพทางด้าน
การเกษตร อีกทั้งให้ความส าคัญต่อการพัฒนากระบวนการผลิตด้วยวิธีการใหม่ ๆ รวมถึงการคิดค้นหา
วิธีในการตอบสนองต่อการบริโภคสินค้าและผลิตภัณฑ์ให้เปลี่ยนไปมุ่งเน้นการใช้เทคโนโลยีในการ
ตอบโจทย์การน าเสนอความคาดหวังของลูกค้าให้เพ่ิมขึ้น เพ่ือเป็นการแก้ปัญหารากเหง้าที่มีมาอย่าง
ยาวนาน รวมถึงการพัฒนาพ้ืนฐานให้แข็งแกร่ง (ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิ จและ
สังคมแห่งชาติ ส านักนายกรัฐมนตรี, 2560) 

อย่างไรก็ตาม ผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ท าให้พฤติกรรม
ผู้บริโภคเปลี่ยนแปลงไป ซึ่งผู้บริโภคมีแนวโน้มที่จะลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จ าเป็น โดยส านักงานสภา
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ได้ระบุว่า อุตสาหกรรมการผลิตสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มถือเป็น
กลุ่มท่ีได้รับผลกระทบในระดับสูง สอดคล้องกับ ศูนย์วิจัย Krungthai COMPASS มองว่า ธุรกิจสิ่งทอ
และเครื่องนุ่งห่ม เป็นหนึ่งในธุรกิจกลุ่ม เปราะบาง นอกจากนี้ ภาพรวมการค้าระหว่างประเทศของ
เครื่องนุ่งห่มไทย ในเดือนธันวาคม 2563 พบว่า ปรับตัวลดลงร้อยละ 11.0 และส่งผลให้ภาพรวม
ดุลการค้าเกินดุล คิดเป็นมูลค่า 120.5 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ ,2563) 
และพบว่าอุตสาหกรรมที่มีปัญหามากที่สุด อยู่ในขั้นอุตสาหกรรมปลายน้ า คือ อุตสาหกรรม
เครื่องนุ่งห่ม อุตสาหกรรมดังกล่าวได้ปิดกิจการลงเป็นจ านวนมาก (กรมโรงงานอุตสาหกรรม ,ศูนย์
ข้อมูลและดิจิทัลอุตสาหกรรม สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ , 2563) สถานการณ์ดังกล่าว ส่งผล
ให้ไทยสูญเสียความสามารถในการแข่งขัน ประกอบกับอุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่มของไทยไม่สามารถ
แข่งขันด้านราคา คุณภาพและการออกแบบ ขณะเดียวกันยังไม่มีการควบคุมกระบวนการผลิตที่มี
ประสิทธิภาพ ส่งผลให้ภาพรวมการแข่งขันในอุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่มในช่วงครึ่งปีหลัง ยังคงมีความ
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รุนแรง เพราะผู้บริโภคไม่อยากใช้จ่ายเงิน ท าให้ตลาดโดยรวมหดตัวลง ขณะเดียวกันปริมาณแบรนด์
สินค้าในตลาดก็มีจ านวนมากขึ้น เมื่อเทียบกับความต้องการของผู้บริโภค โดยเฉพาะในส่วนของ       
แบรนด์สินค้าต่างประเทศที่เข้ามาท าตลาดจ านวนมาก ข้อมูลดังกล่าวชี้ให้เห็นว่า อุตสาหกรรม
เครื่องนุ่งห่มเป็นอุตสาหกรรมที่ได้รับผลกระทบอย่างรุนแรงที่สุด ดังนั้น ผู้ผลิตในภาคอุตสาหกรรม
เครื่องนุ่งห่มจ าเป็นจะต้องให้ความส าคัญในการปรับระบบการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
เพ่ือลดต้นทุนที่ไม่ก่อให้เกิดมูลค่า และลดเวลาที่สูญเสียไปโดยเปล่าประโยชน์ นอกจากนี้ จากการ
ประเมินศักยภาพของอุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่ม โดยส านักส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 
(2561) ได้ประเมินศักยภาพในแต่ละด้านดังนี้ 

1. ทรัพยากรมนุษย์ บุคลากรในกระบวนการผลิตของอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มนั้น
เป็นทรัพยากรที่ทักษะสูงเมื่อเปรียบเทียบกับประเทศในกลุ่มอาเซียนส่งผลให้ผลิตภัณฑ์เครื่องนุ่งห่ม
ไทยเป็นที่ยอมรับจากตลาดทั่วโลก อย่างไรก็ตาม ผู้ประกอบการในปัจจุบันก าลังประสบกับปัญหาการ
ขาดแคลนแรงงานทั้งในระดับผู้ปฏิบัติและระดับการจัดการ แนวโน้มของผลกระทบด้านแรงงานมี
ทิศทางเพ่ิมสูงขึ้นเนื่องจากแรงงานไทยเปลี่ยนอาชีพ ค่านิยมของคนรุ่นใหม่ที่ไม่ต้องการท างานใน
ระดับผู้ปฏิบัติในอุตสาหกรรมแรงงาน ท าให้ความสนใจในการท างานในอุตสาหกรรมนี้มีแนวโน้ม
ลดลงอย่างต่อเนื่อง 

2. การจัดการวัตถุดิบ อุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่มอาศัยวัตถุดิบจากต่างประเทศเป็นหลักตั้งแต่
กลุ่มผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมต้นน้ า กลางน้ า และปลายน้ า เนื่องจากแหล่งผลิตพืชเส้นใยใน
ประเทศมีจ ากัด และเส้นใยที่ผลิตได้มีความหลากหลายน้อย ส่งผลให้ผู้ประกอบการต้องรับภาระ
ต้นทุนการผลิตสูงในการน าเข้าวัตถุดิบ อย่างไรก็ตาม ประเทศไทยมีความพร้อมด้านกายภาพที่
สามารถเพ่ิมศักยภาพวัตถุดิบแต่ยังขาดการสนับสนุนเชิงบูรณาการที่ต้องการการแก้ไขข้อจ ากัดทั้ง
ทางด้านกฎระเบียบ และการวิจัยและพัฒนา 

3. การจัดการธุรกิจและการตลาด ผู้ประกอบการขนาดเล็กส่วนใหญ่ขาดความเข้าใจด้าน
การตลาดและไม่สามารถแยกย่อยข้อมูลทางการตลาดออกมาเป็นกลยุทธ์ได้ ดังนั้นจึงไม่มีการวาง
ต าแหน่งทางการแข่งขันของธุรกิจที่ชัดเจน ส่งผลให้สินค้าขาดอัตลักษณ์ที่ชัดเจน สื่อสารไปไม่ถึง
กลุ่มเป้าหมาย เลือกช่องทางขายไม่เหมาะสม ท าให้ผู้ประกอบการอาจต้องเข้าสู่การแข่งขันด้านราคา 

3. ระบบฐานข้อมูลอุตสาหกรรมและการวิจัยพัฒนา ในประเทศไทยมีหน่วยงานที่ท าหน้าที่
ในการวิเคราะห์ข้อมูลเฉพาะด้านที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่มหลายหน่วยงาน แต่ขาด
การบูรณาการด้านข้อมูลข่าวสารระหว่างกัน นอกจากนี้ข้อมูลที่มีอยู่ไม่ได้รับการวิเคราะห์โดยให้
ความส าคัญกับการน าไปใช้ประโยชน์ในมุมมองของผู้ประกอบการโดยเฉพาะข้อมูลด้านการตลาดที่มี
ความส าคัญในการเพิ่มมูลค่าการส่งออกให้กับประเทศ 
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จากสภาพปัญหาที่ได้กล่าวมานั้น ผู้เขียนจึงมีความสนใจในการน าเสนอบทความ กลยุทธ์การ
สร้างความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการอุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่มไทย  เพ่ือให้ทราบถึง
องค์ประกอบของกลยุทธ์การสร้างความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการอุตสาหกรรม
เครื่องนุ่งห่มไทย อันน าไปสู่การสนับสนุนให้ผู้ประกอบการสามารถปรับตัวเข้าสู่ตล าดโลกของ
อุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่มไทย โดยการปรับกลยุทธ์การแข่งขันที่สามารถตอบสนองความต้องการของ
ลูกค้า และเพ่ือสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันให้ยั่งยืนสามารถด าเนินธุรกิจได้ต่อไป 
 
บริบทของอุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่มไทย 

อุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มของไทย จัด เป็นอุตสาหกรรมที่มีขนาดใหญ่และ
ครอบคลุมอุตสาหกรรมย่อยหลายอุตสาหกรรม หากพิจารณาตามโครงสร้างของกระบวนการและ
ขั้นตอนในการผลิตหรือพิจารณาตามห่วงโซ่อุปทาน อุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มสามารถแบ่ง
ออกเป็น 3 กลุ่มอุตสาหกรรมหลัก คือ กลุ่มอุตสาหกรรมต้นน้ า กลุ่มอุตสาหกรรมกลางน้ า และกลุ่ม
อุตสาหกรรมปลายน้ า 
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1. อุตสาหกรรมสิ่งทอต้นน้ า หรืออุตสาหกรรมข้ันต้น (Upstream) เป็นอุตสาหกรรมเริ่มแรก
ในโครงสร้างอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม โดยเริ่มต้นจากอุตสาหกรรมเส้นใย ซึ่ งหากแบ่งตาม
ลักษณะการผลิตจะแบ่งออกได้ 2 ประเภท คืออุตสาหกรรมเส้นใยธรรมชาติประกอบไปด้วยเส้นใย
ฝ้าย ไหมขนสัตว์ และพืชเส้นใยอ่ืน ๆ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นวัตถุดิบน าเข้าจากต่างประเทศ โดยเส้นใยฝ้าย
ส่วนใหญ่จะเป็นการน าเข้ามาจากประเทศสหรัฐอเมริกา ประเทศอินเดีย และประเทศจีนอุตสาหกรรม
เส้นใยสังเคราะห์ เกิดจากกระบวนการสังเคราะห์ด้วยสารเคมี การผลิตเส้นใยสังเคราะห์แบ่งออกเป็น 
4 ประเภท คือ โพลีเอสเตอร์ ไนลอน อะครีลิก และเรยอน โดยที่เส้นใยโพลีเอสเตอร์เป็นวัตถุดิบ
ส าคัญที่ใชในอุตสาหกรรมสิ่งทอ และมีก าลังการผลิตมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 79.2 ของก าลังการผลิต
เส้นใยสังเคราะห์ทั้งหมด (ศูนย์ข้อมูลและดิจิทัลอุตสาหกรรม สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ , 
2561) อย่างไรก็ตามอุตสาหกรรมเส้นใยสังเคราะห์เป็นอุตสาหกรรมที่ต้องใช้เงินลงทุนสูง (Capital 
Intensive) เนื่องจากเป็นอุตสาหกรรมที่ต้องใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยและส่วนใหญ่จะเป็นการน าเข้า
จากต่างประเทศ ดังนั้นผู้ประกอบการในกลุ่มอุตสาหกรรมเส้นใยสังเคราะห์ส่วนใหญ่จะเป็นบริษัท
ประเภทร่วมทุนกับต่างชาติ 

2. อุตสาหกรรมสิ่งทอกลางน้ า หรืออุตสาหกรรมข้ันกลาง (Middle Stream) เป็นกลุ่ม
อุตสาหกรรมที่ต้องอาศัยวัตถุดิบจากอุตสาหกรรมสิ่งทอต้นน้ า โดยน ามาผ่านกระบวนการเพ่ือให้เป็น
ผลิตภัณฑ์ใหม่ด้วยกิจกรรมต่าง ๆ อาทิ การทอผ้า การถักผ้า การฟอกย้อม การพิมพ์และแต่งส าเร็จ 
อุตสาหกรรมสิ่งทอกลางน้ าประกอบด้วย 

2.1 อุตสาหกรรมปั่นด้าย คือ เป็นอุตสาหกรรมที่น าเส้นใยมาปั่นเป็นเส้นด้าย ซึ่ง
อุตสาหกรรมปั่นด้ายของไทยส่วนใหญ่จะเป็นการผลิตเส้นด้ายใยสังเคราะห์ เนื่องจากใยฝ้ายเป็น
วัตถุดิบธรรมชาตินั้นต้องพ่ึงพาสภาพภูมิอากาศของประเทศจึงมักประสบปัญหาด้านคุณภาพและ
ปริมาณการผลิตฝ้ายไม่เพียงพอต่อความต้องการของตลาด โดยเฉพาะปัญหาการขาดแคลนวัตถุดิบ
ระหว่างการผลิต ในขณะที่เส้นด้ายใยสังเคราะห์จะมีกระบวนการผลิตโดยใช้ผลิตภัณฑ์ ปิโตรเคมีเข้า
มาเป็นวัตถุดิบในการผลิตเส้นใยประเภทต่าง ๆ เช่น การใช้คาโปแลคตรัมในการผลิตเส้นใยไนล่อน 
เป็นต้น การผลิตเส้นใยสังเคราะห์จึงเป็นอุตสาหกรรมที่เน้นการใช้เทคโนโลยีและเครื่องจักรมากกว่า
แรงงานคน เทคโนโลยีและเครื่องจักรส่วนใหญ่เป็นการน าเข้าจากต่างประเทศ รวมทั้งวัตถุดิบที่ เป็น
เส้นใยคุณภาพสูง ก็มีการน าเข้าจากต่างประเทศเช่นกัน เนื่องจากอุตสาหกรรมเส้นใยสังเคราะห์ของ
ไทยยังไม่ได้รับการพัฒนาเท่าท่ีควรส่งผลให้ประสิทธิภาพในการผลิตอยู่ในเกณฑ์ค่อนข้างต่ า เส้นด้ายที่
ผลิตได้ส่วนใหญ่อยู่ในช่วงเบอร์ 40-50 ในขณะที่เส้นด้ายขนาดเล็ก อาทิ เส้นด้ายเบอร์ 80 ส่วนใหญ่
ยังพ่ึงพาน าเข้าจากต่างประเทศ อุตสาหกรรมปั่นด้ายจากใยสังเคราะห์ของไทยจะใช้วัตถุดิบใน
ประเทศสูงถึงร้อยละ 80 ส่วนอุตสาหกรรมปั่นด้ายโดยใช้ใยธรรมชาติจะใช้เส้นใยฝ้ายในประเทศเพียง
ร้อยละ 20 ที่ เหลือเป็นการน าเข้าเส้นใยคุณภาพสูงจากต่างประเทศ เช่น ญี่ปุ่นไต้หวัน และ
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สหรัฐอเมริกา เป็นต้น ระบบการปั่นด้ายที่นิยมใช้ทั่วไปมี 2 ระบบ คือ (1) ระบบการปั่นด้ายระบบวง
แหวน (Ring-Spinning) ซึ่งเป็นเครื่องจักรที่มีระบบที่ทันสมัยที่สุด แต่ผู้ประกอบการส่วนใหญ่ ร้อยละ 
70 ยังใช้เครื่องจักรรุ่นเก่าที่ล้าสมัยท าให้เส้นด้ายที่ผลิตได้มีคุณภาพต่ า และมีการสูญเสียวัตถุดิบใน
การผลิตสูง (2) ระบบปลายเปิด (Open-end Spinning) เป็นระบบที่ปั่นด้ายด้วยความเร็วรอบสูงกว่า
ระบบวงแหวนแต่เหมาะกับอุตสาหกรรมปั่นด้ายขนาดใหญ่และต้องใช้เงินลงทุนเป็นจ านวนมาก 
(รายงานผลการวิเคราะห์ขีดความสามารถในการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) กลุ่ม
อุตสาหกรรมสิ่งทอ, 2554: 4) 

2.2 อุตสาหกรรมทอผ้าเป็นอุตสาหกรรมขั้นกลาง ผลิตภัณฑ์ที่ได้จากอุตสาหกรรมนี้ 
ได้แก่ ผ้าทอและผ้าถัก โดยผ้าทอแบ่งออกเป็น 2 ชนิดตามวัตถุดิบการผลิต คือ ผ้าทอจากฝ้ายและผ้า
ทอจากใยสังเคราะห์ ผ้าทอจากใยสังเคราะห์มีคุณสมบัติใกล้เคียงกับผ้าทอฝ้ายและมีบางคุณสมบัติที่
ดีกว่า ทั้งในด้านความยืดหยุ่น ความทนทาน น้ าหนักและที่ส าคัญคือมีราคาต่ ากว่าผ้าทอฝ้าย ดังนั้น 
จึงใช้ในการทอผ้ามากกว่าวัตถุดิบหลักของอุตสาหกรรมทอผ้าคือ เส้นด้าย ซึ่งมีสัดส่วนคิดเป็นร้อยละ 
35 ของต้นทุนการผลิตโดยรวม ซึ่งแหล่งน าเข้าหลักของไทย ได้แก่ ไต้หวัน ญี่ปุ่น อินโดนีเซีย และ
เกาหลี เนื่องจากอุตสาหกรรมทอผ้าอาศัยการใช้แรงงานที่สูงและการน าเข้าวัตถุดิบจากต่างประเทศ 
ดังนั้น ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมทอผ้าในปัจจุบันประสบกับปัญหาด้านต้นทุนการผลิตที่ส าคัญ 
2 ประการ คือ ปัจจัยด้านต้นทุนค่าจ้างแรงงาน และต้นทุนการน าเข้าเส้นด้ายจากต่างประเทศ 
(โครงการเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้ SMEs ภาคการผลิตเพ่ือรองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน (ASEAN Economic Community: AEC) ปี 2554) 

2.3 อุตสาหกรรมฟอก ย้อม พิมพ์และแต่งส าเร็จเป็นอุตสาหกรรมที่มีบทบาทส าคัญในการ
สร้างมูลค่า (Value Creation) ให้กับผลิตภัณฑ์ผ้าผืน และเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีความต้องการจากตลาดที่
เพ่ิมสูงขึ้นทั้งจากตลาดจากกลุ่มประเทศอาเซียนและตลาดโลกโดยเฉพาะกลุ่มผลิตภัณฑ์สิ่งทอชนิดพิเศษ 
(Functional Textile) และสิ่งทอเทคนิค (Technical Textile) อย่างไรก็ตามผู้ประกอบการในกลุ่ม
อุตสาหกรรมนี้ประสบกับปัญหาหลายด้าน เช่น การสนับสนุนด้านการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์และ
กระบวนการผลิต การจัดการต้นทุนทางการผลิตที่ต้องใช้สารเคมีน าเข้าจากต่างประเทศ ซึ่งคิดเป็นร้อย
ละ 48 ของต้นทุนการผลิต นอกจากนี้ผู้ประกอบการต้องเผชิญกับการปรับตัวด้านการบริหารจัดการ
ระบบมาตรฐานจัดการสิ่งแวดล้อมโดยเฉพาะการลงทุนด้านการพัฒนามาตรฐานการจัดการน้ าเสียจาก
โรงงาน 

3. อุตสาหกรรมสิ่งทอปลายน้ า หรืออุตสาหกรรมขั้นปลาย (Downstream) เป็นกลุ่ม
อุตสาหกรรมผลิตเครื่องนุ่งห่มในลักษณะเสื้อผ้าส าเร็จรูปเป็นอุตสาหกรรมที่มีการจ้างงานสูงสุดในห่วงโซ่
อุปทานกิจกรรมการผลิตของอุตสาหกรรมสิ่งทอปลายน้ าที่ส าคัญ ประกอบไปด้วยการตัดเย็บ การเดิน
จักร และการออกแบบ ซึ่งในปัจจุบันผู้ประกอบการส่วนใหญ่เน้นการใช้แรงงานเป็นส าคัญ ซึ่งในระยะที่
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ผ่านมาประเทศไทยได้เปรียบในด้านค่าจ้างแรงงานต่ าจึงเป็นแหล่งการผลิตตามค าสั่งซื้อ (Original 
Equipment Manufacturing) ที่ส าคัญ แต่ในสถานการณ์ปัจจุบันประเทศไทยสูญเสียความได้เปรียบ
เนื่องจากการปรับค่าจ้างแรงงานที่สูงขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับประเทศคู่แข่งที่ส าคัญ ท าให้ผู้ว่าจ้างใน
ต่างประเทศย้ายฐานการผลิตไปยังประเทศที่มีค่าจ้างแรงงานที่ถูกกว่า เช่น จีน อินโดนีเซีย อินเดีย และ
เวียดนาม แม้ว่าผู้ประกอบการเสื้อผ้าส าเร็จรูปในประเทศหลายรายได้พยายามเพ่ิมผลิตภาพในการผลิต 
(Productivity) เพ่ือชดเชยต้นทุนค่าแรงที่สูงขึ้น อย่างไรก็ตามอุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่มไทยยังอยู่ใน
สภาวะการชะลอตัวและตกอยู่ในภาวะ Nutcracker Market กล่าวคือ ต าแหน่งทางการแข่งขันของ
ประเทศถูกกดดันด้านราคาจากตลาดล่างโดยจีนและเวียดนามและไม่อาจขึ้นไปอยู่ในตลาดบนเนื่องจาก
การรับรู้ของผู้บริโภคยังไม่เพียงพอดังเช่น สินค้าจากอิตาลี หรือฝรั่งเศส ดังนั้น ประเทศไทยจ าเป็นอย่าง
ยิ่งที่จะต้องสร้างต าแหน่งทางการแข่งขันของประเทศให้ชัดเจนและมีทิศทางทางออกที่ส าคัญทางหนึ่งคือ
การผลักดันให้ผู้ประกอบการไทยยอมรับความส าคัญของการสร้างตราสินค้ามากขึ้นซึ่งต้องอาศัยการ
สนับสนุนจากหน่วยงานภาครัฐโดยอาศัยการสร้างความเข้าใจถึงความต้องการทางด้านการตลาดและ
ศักยภาพที่แท้จริงของผู้ประกอบการไทยเพ่ือที่จะสามารถพัฒนาผู้ประกอบการไทยเข้าสู่การเป็น
ผู้ประกอบการที่มีตราสินค้า (Original Brand Manufacturing) เป็นของตนเองและสามารถด าเนินธุรกิจ
ได้อย่างยั่งยืน 

การแข่งขันในอุตสาหกรรม การผลิตเครื่องนุ่งห่มในปัจจุบันมีการแข่งขันที่รุนแรงมากขึ้นไม่ว่า
จะเป็นทั้งคู่แข่งรายใหม่ คู่แข่งรายเก่า โดยคู่แข่งหลักในอุตสาหกรรมโรงงานผลิตเสื้อผ้าส าเร็จรูปที่ส าคัญ
คือการน าเข้าเสื้อผ้าส าเร็จรูป เนื่องจากมีความสะดวกและรวดเร็ว รวมถึงมีต้นทุนที่ต่ า แต่อย่างไรก็ตาม
กลุ่มผู้บริโภคก็ยังให้ความส าคัญกับโรงงานเย็บผ้าที่เน้นคุณภาพทางด้านฝีมือในการผลิต และใช้
ประสบการณ์ทางานค่อนข้างสูง ท าให้คู่แข่งขันรายใหม่ที่เกิดขึ้นต้องแข่งขันเพ่ือความอยู่รอด ทั้ งการ
ออกแบบเสื้อผ้าใหม่ ๆ พัฒนาการตัดเย็บที่มีคุณภาพ (ศูนย์วิจัยธนาคารออมสิน, 2561) เนื่องมาจาก
อัตราการเติบโตที่เพ่ิมข้ึนของอุตสาหกรรมผลิตสิ่งทอ และเครื่องนุ่งห่มและสภาวะการแข่งขันในตลาดที่
รุนแรงมากขึ้น โรงงานเย็บผ้าจึงจ าเป็นต้องพัฒนาการผลิตประเภทเสื้อผ้าให้มากขึ้นเพ่ือให้สนองต่อความ
ต้องการของผู้บริโภคตามกระแสโลกยุคปัจจุบันที่มีความเจริญก้าวหน้า โดยพฤติกรรมของพ่อค้าแม่ค้าใน
การเลือกใช้บริการตัดเย็บเสื้อผ้านั้น มีส่วนส าคัญต่อการก าหนดทิศทางของตลาด โรงงานจึงจ าเป็นต้อง
เพ่ิมรายได้ในอุตสาหกรรมสิ่งทอ และเครื่องนุ่งห่มท่ามกลางสภาวะการแข่งขันสูง รวมถึงการจัดการใน
การแก้ปัญหาความพึงพอใจที่ลดลงในการให้บริการลูกค้าที่ใช้เวลานานมากขึ้น รายได้ของโรงงานเย็บผ้า
ลดลงต้นทุนในการผลิตเพ่ิมขึ้น ท าให้ค่าใช้จ่ายในส่วนของค่าเสียหายของสินค้าและค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ เช่น 
ค่าแรงงาน ค่าไฟ ค่าด้าย ค่าน้ ามันจักร เป็นต้น (ศูนย์วิจัยธนาคารออมสิน, 2561)  

ปัจจุบันโครงสร้างการตลาดภายในประเทศ มีช่องทางการจ าหน่ายที่ไม่ซับซ้อน โดยค้าผ่าน
ช่องทางส าคัญ 2 คือ 1) การค้าปลีก (Retail) ซึ่งรวมถึงการค้าสมัยใหม่ (Modern Trade) และ 
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2) การค้าส่ง (Wholesale) คือ ตลาดสิ่งทอ (เช่น ย่านเยาวราช และส าเพ็ง) และตลาดเสื้อผ้า
ส าเร็จรูป 

โดยสถานการณ์ตลาดเครื่องนุ่งห่มในปัจจุบัน เมื่อพิจารณาจากข้อมูลดัชนีผลผลิต
อุตสาหกรรมกลุ่มเครื่องนุ่งห่มไตรมาส 2 ปี พ.ศ.2563 อยู่ที่ 73.76 หดตัวร้อยละ -19.77 (%yoy) 
จากก าลังซื้อที่ชะลอตัวทั้งในและต่างประเทศ หลังได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส 
COVID-19 ท าให้พฤติกรรมผู้บริโภคเปลี่ยนแปลงไป ซึ่งผู้บริโภคมีแนวโน้มที่จะลดค่าใช้จ่ายที่ไม่
จ าเป็น โดยส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ได้ระบุว่า อุตสาหกรรมการผลิตสิ่ง
ทอและเครื่องนุ่งห่มถือเป็นกลุ่มที่ได้รับผลกระทบในระดับสูง สอดคล้องกับ ศูนย์วิจัย Krungthai 
COMPASS มองว่า ธุรกิจสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม เป็นหนึ่งในธุรกิจกลุ่ม Zombie Firm หรือบริษัทที่
เปราะบาง (มีค่าอัตราส่วนความสามารถในการจ่ายดอกเบี้ย หรือ ICR ต่ ากว่า 1% มีความเสี่ยง
ความสามารถในการช าระหนี้ลดลง) เพ่ิมขึ้นจากปี พ.ศ.2562 ที่มีอยู่ราว 9.5% และจะพุ่งขึ้นต่อเนื่อง
จนปี 2565 คาดว่าจะมีสัดส่วนถึง 26% จากภาคธุรกิจไทยทั้งหมด นอกจากนี้ ภาพรวมการค้า
ระหว่างประเทศของเครื่องนุ่งห่มไทย ในเดือนธันวาคม 2563 พบว่า การน าเข้ากลุ่มเครื่องนุ่งห่ม มี
มูลค่า 146.3 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ปรับตัวลดลงร้อยละ 11.0 และส่งผลให้ภาพรวมดุลการค้าเกินดุล 
คิดเป็นมูลค่า 120.5 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ , 2563) และเมื่อศึกษา
ข้อมูลเชิงลึกแยกส่วนลงไปแต่ละภาคอุตสาหกรรมตั้งแต่อุตสาหกรรมต้นน้ า อุตสาหกรรมกลางน้ าและ
อุตสาหกรรมปลายน้ า พบว่า อุตสาหกรรมปลายน้ า หรืออุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่ม หรือโรงงาน      
การ์เมนต์ได้ปิดกิจการลงเป็นจ านวนมาก หากศึกษาข้อมูลทางสถิติด้านแรงงานในอุตสาหกรรม
เครื่องนุ่งห่ม เราจะเห็นได้ชัดเจนมาก ส าหรับในมุมมองตลาดแรงงานพบว่า จ านวนโรงงานใน
อุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่ม ณ ธันวาคม 2562 มีทั้งสิ้น 2,127 โรงงาน โดยในช่วงครึ่งแรกของปี 2563 
มี 16 โรงงานที่เผชิญกับภาวะเลิกกิจการ (กรมโรงงานอุตสาหกรรม  ศูนย์ข้อมูลและดิจิทัล
อุตสาหกรรม สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ, 2563) 
 
แนวคิดเกี่ยวกับความสามารถทางการแข่งขัน  

นักวิชาการหลายท่านได้ศึกษาพัฒนาการและความหมายของความสามารถทางการแข่งขัน ดังนี้ 
แมคกราธ (McGrath, 2013) กล่าวไว้ว่า องค์กรหนึ่งอาจมีความได้เปรียบในหลาย ๆ ด้าน 

เช่น มีระบบการผลิตที่เหนือกว่า มีการบริการที่เหนือกว่า มีต้นทุนด้านเงินเดือนค่าจ้างที่ต่ ากว่า ความ
ได้เปรียบที่ส าคัญ คือ การที่ลูกค้าให้ความส าคัญว่ามีคุณค่า Negroponte เน้นปัจจัย “ความรู้” ว่า
เป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อความสามารถทางการแข่งขัน ในขณะที่ ทักเกอร์ (Tukker, 2015) กล่าวว่า 
ความสามารถทางการแข่งขันเป็นการเปรียบเทียบความสามารถขององค์กรกับองค์กรอ่ืนในการ
ด าเนินงานทางเศรษฐกิจ หรือสร้างผลตอบแทนจากการด าเนินงาน  
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อย่างไรก็ตาม ไมเคิล อีพอร์ตเตอร์ (Michael E-.Porter, 1990) กล่าวว่า ความคิดของ 
กลยุทธ์การแข่งขัน ซึ่งเขาบอกว่า การท าธุรกิจนั้นจะประสบกับปัญหาการต่อสู้มากหรือน้อยเพียงใด 
ขึ้นอยู่กับพลังของสิ่งต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับธุรกิจนั้นจ านวน 5 อย่าง ที่เรียกว่า Five Forces Model 
หลักการวิเคราะห์ 5 ภัยคุกคามจากปัจจัยภายนอก อันประกอบด้วย 

1. สภาพการแข่งขันภายในตัวธุรกิจนั้นเองคือคู่แข่งต่าง ๆ ที่มีอยู่แล้วเห็น ๆ หน้ากันอยู่ อัน
นี้ก็คือใครดีใครอยู่ เรียกว่าท าด้วยกัน ขายของให้กับลูกค้ากลุ่มเดียวกัน 

2. สภาพการแข่งขันจากภายนอกธุรกิจนั้นคือคู่แข่งที่อาจจะกระโดดเข้ามาร่วมสังเวียนด้วย
ในอนาคต การจะป้องกันคู่แข่งที่จะเข้ามา ก็ต้องอาศัยความที่ธุรกิจได้ด าเนินการมาก่อน เช่น ผลิต
ของจ านวนมาก  ๆ ท าให้เกิดการประหยัดเนื่องจากขนาด ท าให้มีผลก าไรต่ าจนกระทั่ง ไม่เกิดการจูง
ใจให้ผู้อ่ืนโดดเข้ามาแข่งขันด้วย เนื่องจากไม่คุ้มค่าความเสี่ยง หรืออาจจะพยายามท าให้สินค้ามีตรา
ยี่ห้อที่ทรงพลัง มีความแตกต่างในสินค้าอันเป็นเอกลักษณ์เฉพาะซึ่งคู่แข่งไม่สามารถท าได้ ลูกค้าไม่
ต้องการเปลี่ยนไปซื้อสินค้าจากผู้อ่ืนเนื่องจากมีต้นทุนในการเปลี่ยนแปลงกระบวนการ มีการคุ้มครอง
จากรัฐบาล เป็นต้น 

3. สภาพแรงกดดันจากคู่แข่งทางอ้อมหรือสินค้าทดแทนจริง ๆ แล้วก็เป็นธุรกิจที่ไม่ได้อยู่ใน
อุตสาหกรรมเดียวกัน แต่อุตสาหกรรมนั้นสามารถท าก าไรได้มากมาย จนเป็นที่ช าเลืองมองของคนอ่ืน
ที่อยู่นอกระบบ วันหนึ่งเขาก็อาจจะอยากกระโดดเข้ามามีส่วนร่วมขายของทดแทนเพ่ือท าเงินบ้าง ผู้ที่
จะอยู่ได้จะต้องมีสินค้าที่มีประสิทธิภาพสูงกว่า มีลักษณะเด่นกว่า ที่ไม่สามารถถูกทดแทนได้โดยง่าย
จากสินค้าประเภทอ่ืน 

4. อ านาจต่อรองจากผู้ขายวัตถุดิบให้กับธุรกิจ เช่น หากมีผู้จ าหน่ายวัตถุดิบชนิดนี้น้อยราย 
หรือเป็นของจ าเป็นที่ต้องซื้อ ไม่สามารถซื้อจากคนอ่ืนได้ หรือธุรกิจจะต้องเสียเงินในการเปลี่ยนแปลง
กระบวนการหากต้องการเปลี่ยนวัตถุดิบ เมื่อเป็นดังนี้แล้วผู้ขายวัตถุดิบก็เล่นตัวขึ้นราคาเอามาก ๆ 
หรือไม่ตั้งใจส ารองวัตถุดิบนั้นไว้ให้มีเพียงพอใช้ในยามต้องการ อาจจะเกิดความขาดแคลนได้ง่ายเมื่อ
จ าเป็น 

5. อ านาจต่อรองจากผู้ซื้อในกรณีนี้เช่นถ้าผู้ซื้อเป็นผู้ซื้อรายใหญ่เพียงรายเดียว หรือสามารถ
ซื้อสินค้าจากใครก็ได้ เพราะไม่ได้มีลักษณะเด่น หรือเป็นสินค้าที่ผู้ซื้ออาจจะมาผลิตเองได้ ก็อาจจะขอ
ต่อรองราคาให้มีส่วนลดได้มาก ๆ 

อ านาจหรือแรงกดดันทั้งห้าประการนี้ หากมีมากอยู่ล้อมรอบธุรกิจ ก็จะท าให้ด าเนินงานได้
อย่างล าบาก ต้องคอยจัดการหลบหลีกเลี่ยงให้เกิดปัญหาน้อยที่สุด รักษาลูกค้าไว้ให้ได้มากที่สุด หรือ
พยายามด้วยวิธีพิสดารเพ่ือให้ธุรกิจด าเนินต่อไปได้ สุดท้ายแล้วอาจจะต้องห้ าหั่นกันด้วยราคา ท าให้มี
อัตราส่วนก าไรขั้นต้นต่ าลงจนกระทั่งอาจจะเกิดการขาดทุนจะอยู่ไม่ได้ 
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นอกจากนี้แล้ว ไมเคิล อีพอร์ตเตอร์ ก็ได้คิดต่อไปถึงความได้เปรียบในการแข่งขันทางธุรกิจ 
เขาได้ เขียนหนังสืออีกเรื่องหนึ่งเกี่ยวกับความ ได้ เปรียบในเชิงแข่งขัน ชื่อว่า Competitive 
Advantage ซึ่งได้กล่าวหลักการไว้ว่า หากต้องการให้ธุรกิจสามารถแข่งขันได้แล้ว จะต้องใส่ใจใน 3 
องค์ประกอบต่อไปนี้  

1. สร้างความแตกต่าง (Differentiation) คือ สินค้าหรือบริการที่ธุรกิจผลิตขึ้นมานั้น จะต้อง
มีความแตกต่างที่อาจจะไม่สามารถหาได้จากสินค้าทั่วไปของผู้ อ่ืน หรือมีการเพ่ิมศักยภาพหรือ
ประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์ จนท าให้สามารถตั้งราคาขายที่แพงกว่าคู่แข่งได้ 

2. การลดต้นทุน (Cost Reduction) หากธุรกิจมีต้นทุนที่ต่ าแล้ว ก็ย่อมจะด ารงอยู่ในตลาด
การแข่งขันได้แม้ว่าจะมี Profit Margin ที่ต่ า ซึ่งลักษณะเช่นนี้จะท าให้คู่แข่งอ่ืนไม่อยากที่จะเข้ามา
แข่งขันด้วย เพราะว่าไม่คุ้มกับความเสี่ยงในการอยู่รอดเพ่ือท าตลาดแข่งขัน ธุรกิจที่มีต้นทุนการผลิต
ต่ าเองแต่อยู่มาก่อนและอยู่เพียงผู้เดียวในตลาด จะสามารถอยู่ได้เนื่องจากมีลูกค้าจ านวนมาก ท าให้
ก าไรสุทธิที่สร้างข้ึนได้นั้นเป็นจ านวนที่สูง 

3. ตลาดเฉพาะกลุ่ม (Market Focus) คือ การที่ธุรกิจมุ่งเน้นผลิตสินค้าหรือบริการให้กับ
ตลาดเฉพาะส่วน อาจจะเรียกว่าเป็นตลาดเฉพาะส่วน (Niche Market) ก็ได้ เมื่อเป็นดังนี้แล้ว ด้วย
สินค้าและบริการที่จ าเพาะดังนั้นแล้ว จะท าให้สามารถตั้งราคาขายได้สูง เนื่องจากลูกค้าจ าเป็นต้อง
ซื้อจากธุรกิจนั้น และไม่ต้องการเสี่ยงที่จะซื้อจากผู้อ่ืนอีกในเรื่องของความได้เปรียบเชิงแข่งขันนี้ ก็มี
โมเดลอธิบายเช่นเดียวกับเรื่องของกลยุทธ์การแข่งขันเช่นกัน ก็คือโมเดลของห่วงโซ่คุณค่า (Value 
Chain) ที่ธุรกิจได้สร้างให้มีขึ้นหลักการง่ายๆ ของห่วงโซ่นี้ก็คือ >ออกแบบผลิตภัณฑ์ >ผลิตหรือ
จัดสร้าง >ส่งลงตลาดให้ถึงมือลูกค้า >จัดส่งและสนับสนุนผลิตภัณฑ์ให้เติบโต 
 สามารถสรุปความสามารถทางการแข่งขันได้ว่า หมายถึง องค์กรใดองค์กรหนึ่งที่มีผลการ
ด าเนินงานที่ดีและมีความสามารถทางการแข่งขันองค์กรที่มีการก าหนดหรือวางแผนมีความสามารถ
ในการสร้างความแตกต่างให้แก่สินค้าหรือบริการ ท าให้สินค้าหรือบริการนั้นมีความโดดเด่นและมี
คุณค่าเหนือกว่าสินค้าหรือบริการอ่ืน ๆ และระบบการผลิตและบริการที่เหนือกว่า ด้วยการลดต้นทุน
หรือต้นทุนต่ ากว่า ลูกค้าให้ความส าคัญว่ามีคุณค่าเกิดความพึงพอใจ และตรงกับความต้องการของ
กลุ่มเป้าหมาย แสดงถึงสถานะของความได้เปรียบโดยใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ให้เกิดผลลัพธ์ที่สามารถวัด
ได้ถึงความมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยน าทรัพยากรที่มีอยู่มารวมกันผ่านกระบวนการเพ่ือให้
ส่งผลในสิ่งที่องค์กรต้องการ โดยผู้เขียนได้ท าการสังเคราะห์องค์ประกอบของความสามารถในการ
แข่งขัน ดังตารางที่ 1  
 
 
 



รายงานสืบเน่ืองจากการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ 
ครบรอบ 15 ปี มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ วันศุกร์ท่ี 26 พฤศจิกายน 2564 

 

~ 501 ~ 
 

ตารางท่ี 1 การสังเคราะห์องค์ประกอบของความสามารถในการแข่งขัน  
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McGrath, (2013) √ √ √  √  
ดวงกมล ศิริยงค,์ (2555) √ √ √   √ 
Tukker (2015) √   √   
Porter (2011) √ √ √    
Wu & Chen, (2012) √ √ √    
Jay Barney (1991 √      
พิชิต เทพวรรณ (2554) √ √     
สุรชัย พรหมพันธ์ุ (2554) √ √     
ประไพทิพย์ เอพงษ์ (2555) √ √ √   √ 
สุรชัย อุตมอ่าง (2554) √ √ √   √ 
ธีรยุส วัฒนาศุภโชค (2558) √ √ √    
เรวัตร์ ชาตรีวิศิษฏ์ และคณะ (2558)  √ √ √    

 
จากการสังเคราะห์องค์ประกอบของความสามารถทางการแข่งขัน ผู้เขียนได้น าแนวคิด

ความสามารถทางการแข่งขันของพอร์ตเตอร์ (Porter, 2011) ประกอบด้วย 3 องค์ประกอบเป็นหลัก 
ดังนี้ 1. การสร้างความแตกต่าง (Differentiation) 2. การลดต้นทุน (Cost Reduction) และ 3. 
ตลาดเฉพาะกลุ่ม (Market Focus) 

1. การสร้างความแตกต่าง (Differentiation) จึงหมายถึง กลยุทธ์สร้างความแตกต่างในตัว
ผลิตภัณฑ์หรือการบริการให้มีเอกลักษณ์ที่พิเศษแตกต่างไปจากคู่แข่งรายอ่ืน ๆ ในทรัพยากรพ้ืนฐานที่มี
อยู่ในองค์กร เช่น ความรู้  ภูมิปัญญา ทุนทางวัฒนธรรม และทุนทางสังคม น ามาสู่การสร้างความ
แตกต่างในเรื่องรูปแบบของสินค้า ภาพลักษณ์ตรายี่ห้อ เทคโนโลยีที่น าเข้ามาใช้ การให้บริการลูกค้าหรือ
เครือข่ายตัวแทนจ าหน่าย เป็นต้น (Bristow, 2010; Crouch, 2010; Smit, 2010; Porter, 2011; 
Sirmon, Hitt, Ireland and Gilbert, 2011; Aghdaie, Seidi and Riasi, 2012; Barney, 2012; Hitt, 
Ireland and Hoskisson, 2012; Ketels, 2013) 

2. การลดต้นทุน (Cost Reduction) หมายถึง องค์กรสามารถสร้างความได้เปรียบทางการ
แข่งขันให้เกิดขึ้นได้ด้วยการมุ่งเน้นการสร้าง Economic of Scope นั่นคือ ความสามารถในการลดต้นทุน
โดยใช้ทรัพยากรร่วมกันของหน่วยธุรกิจต่าง ๆ และกลยุทธ์การลดต้นทุน (Cost Reduction) เป็นเทคนิค
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น ามาใช้เพ่ือให้การบริหารจัดการทรัพยากรต่าง ๆ ในการด าเนินการขององค์กรเป็นไปอย่างประหยัดและ
เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ทุน ในที่นี้ไม่ได้หมายถึงแต่เพียงเงิน แต่รวมถึงทรัพยากร ผลผลิต ความรู้ ภูมิ
ปัญญา ทุนทางวัฒนธรรม และทุนทางสังคม (กฎเกณฑ์ทางสังคมที่ร้อยรัดผู้คนให้อยู่ร่วมกันเป็นชุมชน 
เป็นพ่ีน้องไว้ใจกัน) ให้เกิดประสิทธิภาพและยั่งยืน ยังประโยชน์ให้ชุมชนผู้เป็นเจ้าของวิสาหกิจนั้นเป็น
หลัก (Bristow, 2010; Crouch, 2010; Smit, 2010; Porter, 2011;Sirmon, Hitt, Ireland and Gilbert, 
2011; Aghdaie, Seidi and Riasi, 2012; Barney, 2012; Hitt, Ireland and Hoskisson, 2012; Ketels, 
2013)  

3. ตลาดเฉพาะกลุ่ม (Market Focus) หมายถึง การสร้างความแตกต่างเป็นผู้น าทางด้าน
การตลาดตอบสนองความต้องการของลูกค้าเฉพาะกลุ่มได้อย่างตรงใจ โดยเฉพาะธุรกิจขนาดเล็ก ยังมี
ช่องว่างทางการตลาดอีกมากต่อการน าเสนอผลิตภัณฑ์ในการตอบสนองความต้องการ เพ่ือได้เปรียบ
ทางการแข่งขันที่สามารถตลาดเฉพาะกลุ่ม (Bristow, 2010; Crouch, 2010; Smit, 2010; Porter, 
2011; Sirmon, Hitt, Ireland and Gilbert, 2011; Aghdaie, Seidi and Riasi, 2012; Barney, 2012; 
Hitt, Ireland and Hoskisson, 2012; Ketels, 2013) 
 
กลยุทธ์การเพิ่มความสามารถทางการแข่งขันในอุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่ม  

จากที่ได้น าเสนอแนวคิดเกี่ยวกับความสามารถในการแข่งขัน ข้างต้น กล่าวได้ว่า หากต้องการ
ให้ธุรกิจอุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่ม สามารถแข่งขันได้แล้ว จะต้องใส่ใจในกลยุทธ์การแข่งขัน 3 กลยุทธ์ 
ได้แก่  

- กลยุทธ์การสร้างความแตกต่าง (Differentiation) คือ สินค้าหรือบริการที่ธุรกิจผลิตขึ้นมานั้น 
จะต้องมีความแตกต่างที่อาจจะไม่สามารถหาได้จากสินค้าทั่วไปของผู้อ่ืน หรือมีการเพิ่มศักยภาพหรือ
ประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์ สร้างความโดดเด่นที่แสดงถึงฐานะของผู้ซื้อ ความเป็นเลิศทางเทคโนโลยี 
ผู้น าด้านคุณภาพ ผู้น าการให้บริการ ผู้น าการเสนอผลิตภัณฑ์ใหม่ และความเป็นผู้เห็นประโยชน์ของ
ผู้บริโภคและสังคมจนท าให้สามารถตั้งราคาขายที่แพงกว่าคู่แข่งได้ การสร้างความแตกต่างจากคู่แข่งเช่น 
เรื่องแบรนด์ที่มีภาพลักษณ์ดีกว่า และผลิตภัณฑ์มีคุณภาพที่ดีกว่า  โดยมักใช้กับตลาดขนาดใหญ่ 
(หมายถึง ตลาดที่มีผู้บริโภคเป็นจ านวนมาก)  เช่น iPhone และรถเบนซ์ เป็นต้น ดังนั้น กิจการใน
อุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่มควรผลิตเครื่องนุ่งห่มที่มีคุณภาพที่ทนทาน สวมใส่สบาย มีความประณีตในการ
ตัดเย็บ หรือแม้กระทั่งรูปแบบและขนาดที่เป็นมาตรฐาน ท าให้ผู้บริโภคเกิดความพึงพอใจ รองลงมา
ได้แก่ กิจการมีการน าเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมมาใช้ในการพัฒนาเครื่องนุ่งห่มเพ่ือสร้างความแตกต่าง 
เช่น การออบแบบลายที่สื่อถึงวัฒนธรรมต่าง ๆ การใช้เส้นใยที่มาจากธรรมชาติ เป็นต้น และกิจการมีการ
ออกแบบลายเครื่องนุ่งห่มที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะ รูปแบบดีไซน์ที่โดดเด่น ทันสมัย ตามล าดับ 
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- กลยุทธ์การลดต้นทุน (Cost Reduction)  คือ การเป็นผู้น าด้านต้นทุน  โดยสามารถ
ก าหนดราคาได้ต่ ากว่าตลาด ใช้กับตลาดขนาดใหญ่ หากธุรกิจมีต้นทุนที่ต่ าแล้วก็จะสามารถอยู่ใน
ตลาดการแข่งขันได้นาน แม้ว่าจะมีส่วนต่างก าไรที่ต่ า (Profit Margin) เพราะจะท าให้คู่แข่งอ่ืนไม่
อยากที่จะเข้ามาแข่งขันด้วย เนื่องจากไม่ดึงดูดใจในการลงทุนหรือไม่คุ้มกับความเสี่ยงในการอยู่รอด
เพ่ือท าตลาดแข่งขัน ธุรกิจที่มีต้นทุนการผลิตต่ าเองแต่อยู่มาก่อน และอยู่เพียงผู้เดียวในตลาด แต่กล
ยุทธนี้จะสามารถอยู่ได้หากแต่จะต้องมีลูกค้าจ านวนมากพอจนท าให้ก าไรสุทธิที่ได้นั้นเป็นจ านวนที่สูง
พอ ดังนั้น กิจการในอุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่มคควรสร้างความสัมพันธ์ที่ดีอันยาวนานกับผู้จ าหน่าย
ปัจจัยการผลิตเครื่องนุ่งห่ม เพ่ือสร้างอ านาจต่อรองในการจัดหาวัตถุดิบและลดต้นทุนการผลิต
เครื่องนุ่งห่ม ควรปรับขนาดขององค์กรให้มีความเหมาะสม โดยให้จ านวนของบุคลากรเหมาะสมกับ
กิจการไม่มากจนท าให้ไม่เกิดความคล่องตัวของกิจการเพ่ือลดต้นทุนในการผลิต และกิจการมีการ
ควบคุมกระบวนการผลิตเครื่องนุ่งห่มที่มีคุณภาพท าให้ไม่เกิดความสูญเสีย การสิ้นเปลือง และลดการ
น ากลับมาท าใหม่ ท าให้สามารถลดต้นทุนในกระบวนการผลิตได้อย่างต่อเนื่อง ตามล าดับ 

- กลยุทธ์ตลาดเฉพาะกลุ่ม (Market Focus) คือ การที่ธุรกิจมุ่งเน้นผลิตสินค้าหรือบริการ
ให้กับตลาดเฉพาะส่วน อาจจะเรียกว่าเป็นตลาดเฉพาะส่วนที่มีรายได้สูง (Niche Market) การมีสินค้า
และบริการที่แยกเฉพาะได้นั้นก็จะท าให้สามารถตั้งราคาขายได้สูง เนื่องจากลูกค้าจ าเป็นต้องซื้อจาก
ธุรกิจนั้น และไม่ต้องการเสี่ยงที่จะซื้อจากผู้อ่ืนอีกในเรื่องของความได้เปรียบเชิงแข่งขันนี้  นิยมใช้ใน
องค์กรธุรกิจขนาดเล็ก โดยการจ ากัดขอบเขตในการด าเนินธุรกิจของตนเช่น จ ากัดสายผลิตภัณฑ์ การ
จ ากัดกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย การจ ากัดขอบเขตตลาดในภูมิภาคใดภูมิภาคหนึ่ง หรือจ ากัดประเภทของ
ช่องทางจ าหน่าย การใช้กลยุทธ์จ ากัดเขต บริษัทจะต้องเลือกส่วนของตลาดที่มีศักยภาพในการท า
ก าไรสูง มีความต้องการเฉพาะอย่างที่ยังไม่ได้รับการตอบสนองจากผู้ผลิตรายอ่ืน ๆ และสร้างความ
พอใจ และความผูกพันกับกลุ่มลูกค้า อย่างไรก็ตามกลยุทธ์ดังกล่าว มีข้อพึงระวังได้แก่ ส่วนแบ่งตลาด
ที่แคบเกินไป อาจเป็นอันตรายในอนาคต เมื่อผู้แข่งขันรายใหญ่เริ่มตระหนักถึงการสูญเสียส่วนแบ่ง
ตลาดส่วนนี้ หรือความต้องการเฉพาะอย่างของลูกค้าได้ถูกละเลยจากคู่แข่งขันขนาดใหญ่กว่า มิฉะนั้น
การใช้กลยุทธ์ดังกล่าว อาจท าให้บริษัทเสียเปรียบเมื่อคู่แข่งขันขนาดใหญ่เข้ามาด าเนินการ ดังนั้น 
กิจการในอุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่มควรท าการประเมินปริมาณลูกค้าเฉพาะกลุ่ม เพ่ือพิจารณาว่าจะมี
มูลค่าตลาดเพียงพอที่จะสร้างรายได้และผลก าไรในระยะยาวให้แก่กิจการในอนาคตได้หรือไม่ มีการ
วางต าแหน่งกลุ่มเป้าหมายที่ชัดเจนในการจ าหน่ายเครื่องนุ่งห่ม เช่น กลุ่มลูกค้าวัยรุ่น กลุ่มวัยท างาน 
หรือกลุ่มผู้สูงอายุ และมีการด าเนินงานตามกลยุทธ์มุ่งเน้นจะเฉพาะเจาะจงในตลาดที่มีกลุ่มเป้าหมาย
ที่มีมูลค่าพอที่จะสร้างก าไรและมีศักยภาพการเติบโตของกิจการได้ ตามล าดับ  
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บทสรุป 
จากการศึกษาและทบทวนวรรณกรรมจะเห็นได้ว่า ความสามารถในการแข่งขันของ

ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่มไทยควรประกอบด้วยกลยุทธ์การแข่งขัน 3 กลยุทธ์ ได้แก่ กล
ยุทธ์การสร้างความแตกต่าง (Differentiation) กลยุทธ์การลดต้นทุน (Cost Reduction) และกลยุทธ์
ตลาดเฉพาะกลุ่ม (Market Focus) โดยกลยุทธ์ดังกล่าวจะเป็นกลไกในการสนับสนุนให้ผู้ประกอบการ
สามารถปรับตัวเข้าสู่ตลาดโลกของอุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่มไทย ผู้ประกอบการต้องมีการก าหนด
องค์ประกอบในการด าเนินการในแต่ละกลยุทธ์ เพ่ือน ามาใช้ในกระบวนการผลิตในอุตสาหกรรม
เครื่องนุ่งห่ม โดยผู้ประกอบการเครื่องนุ่งห่มไทยต้องมีกระบวนการการวิเคราะห์คู่แข่งขันใน
อุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่ม เพ่ือน าไปสู่การปรับกลยุทธ์การแข่งขันที่เลือกใช้และการวิเคราะห์
พฤติกรรมผู้บริโภค เพ่ือให้ตอบสนองความต้องการของลูกค้า และเพ่ือสร้างขีดความสามารถในการ
แข่งขันให้ยั่งยืนสามารถด าเนินธุรกิจได้ต่อไป โดยอาศัยกระบวนการแลกเปลี่ยน การส่งเสริม การผ่าน
สินค้าและบริการไปสู่ผู้บริโภคและธุรกิจ  
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