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บทบรรณาธิการ 
 

คณะบริหารธุรกิจเพื่อสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ได้จัดโครงการ The 4th BAs 
National Conference 2022 การประชุมวชิาการระดบัชาต ิครัง้ที ่4 (ในความร่วมมอื 5 สถาบนั) ภายใต้
หัวข้อ “ทักษะการเรียนรู้แห่งอนาคตในโลกธุรกิจ”  โดยความร่วมมือกับองค์กรภาคีเครือข่ายด้าน
บ ริห ารธุ รกิ จ  จ าน วน  4 สถ าบั น  ป ระก อบ ด้ ว ย  1) วิท ย าลัย บัณ ฑิ ต ศึ ก ษ าก ารจัด ก า ร 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2) คณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร มหาวิทยาลัยนเรศวร 
3) สาขาวชิาบรหิารธุรกจิ มหาวทิยาลยัมหดิล วทิยาเขตกาญจนบุุร ีและ 4) คณะบรหิารธุรกจิ สถาบนั
เทคโนโลยพีระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง โดยก าหนดจดัขึ้นในวนัศุกร์ที่ 8 กรกฎาคม 2565 
ณ คณะบรหิารธุรกจิเพื่อสงัคม มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ (ประสานมติร) โดยมวีตัถุประสงค์เพื่อ
เสรมิสรา้งเครอืข่ายความร่วมมอืทางวชิาการในการพฒันาศาสตร์ต่าง ๆ ทางด้านบรหิารธุรกจิ มคีวาม
มุ่งมัน่ให้เป็นเวทีสาธารณะ ด้านวชิาการ และการวจิยัโดยเปิดโอกาสให้กับคณาจารย์ นักวิจยั นิสิต
นักศึกษา และบุคลากรทางการศกึษาได้มเีวททีางด้านวชิาการในการแลกเปลี่ยนเรยีนรู ้ความคดิเห็น 
ประสบการณ์ด้านการวิจยั ก่อให้เกิดองค์ความรู้ แนวคิดใหม่ๆ ในการพัฒนาผลงานวิจยั ตลอดจน
ยกระดับคุณภาพผลงานวิจัย  เสริมสร้างความเข้มแข็งด้านการวิจัย และวิชาการในศาสตร์ท าง
บรหิารธุรกจิใหเ้ป็นทีย่อมรบัในระดบัชาตติ่อไป 

คณะกรรมการด าเนินงานฯ ไดร้วบรวมบทความวจิยัฉบบัสมบูรณ์ไวใ้นรายงานสบืเนื่องจากการ
ประชุมวชิาการระดบัชาต ิ(Proceedings) The 4th BAs National Conference 2022 การประชุมวชิาการ
ระดบัชาต ิครัง้ที ่4 (ในความร่วมมอื 5 สถาบนั) ภายใตห้วัขอ้ “ทกัษะการเรยีนรูแ้ห่งอนาคตในโลกธุรกจิ” 
ฉบับนี้  เพื่อเผยแพร่สู่แวดวงการศึกษาและชุมชนในวงกว้าง รวมทัง้เพื่อเป็นประจักษ์พยานแห่ง
ความกา้วหน้าทางวชิาการดา้นบรหิารธุรกจิอนัทรงคุณค่า 
 
          

บรรณาธิการ 
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The 4th BAs National Conference 2022 
การประชุมวิชาการระดบัชาติ ครัง้ท่ี 4 (ในความร่วมมือ 5 สถาบนั) 

ภายใต้หวัข้อ “ทกัษะการเรียนรู้แห่งอนาคตในโลกธรุกิจ” 
 

หลกัการและเหตุผล 
เป้าประสงคท์ีส่ าคญัประการหนึ่ง ตามยุทธศาสตรข์องมหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ เพื่อก้าว

เขา้สูก่ารเป็นองคก์รแห่งการเรยีนรูว้จิยัและนวตักรรม และพฒันาใหง้านวจิยั/นวตักรรมมคีุณภาพสูงและ
เป็นประโยชน์ต่อการพฒันาประเทศ เศรษฐกจิ สงัคมและชุมชนอย่างยัง่ยนื คณะบรหิารธุรกจิเพื่อสงัคม 
จงึไดน้ าแนวทางดงักล่าวมาก าหนดพนัธกจิ วสิยัทศัน์ ตลอดจนเป้าหมายขององค์กร โดยมวีตัถุประสงค์
เพื่อผลติและเผยแพร่ผลงานวจิยัและผลงานทางวชิาการในศาสตรก์ารบรหิารธุรกจิซึ่งเป็นที่ยอมรบัใน
ระดบัสากล เพื่อส่งเสรมิและพัฒนาศักยภาพของการประกอบธุรกิจ ทัง้ภายในและระหว่างประเทศ 
รวมทัง้สามารถบูรณาการกระบวนการวจิยัร่วมกบัการพฒันาการเรยีนการสอนได้อย่างมปีระสทิธภิาพ 
ตลอดจนน ากระบวนการวจิยัและพฒันาสรา้งมูลค่าเพิม่ใหก้บัภูมปัิญญาทอ้งถิน่ เพื่อตอบสนองพนัธกจิ 
วสิยัทศัน์ดงักล่าว คณะบรหิารธุรกจิเพื่อสงัคม มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ ร่วมกบั สถาบนัเครอืข่าย
ความร่วมมือทางวิชาการทัง้ 4 สถาบัน ซึ่งประกอบด้วย 1) วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2) คณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร มหาวิทยาลัยนเรศวร 
3) คณะบริหารธุรกิจ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง และ 4) สาขาวิชา
บรหิารธุรกจิ มหาวทิยาลยัมหดิล วทิยาเขตกาญจนบุุร ีจงึได้จดัโครงการประชุมวชิาการระดบัชาตขิึ้น 
เพื่อเป็นการส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาผลงานวิจยั และเป็นเวทีในการเผยแพร่องค์ความรู้ทางด้าน
บรหิารธุรกจิใหก้บันิสติ นกัศกึษา บุคลากร ตลอดจนบุคคลทัว่ไปอนัจะน าไปสูก่ารแลกเปลีย่นผลงานทาง
วชิาการในวงกวา้งต่อไป 
 
หน่วยงานท่ีรบัผิดชอบหลกั 

คณะบรหิารธุรกจิเพือ่สงัคม มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ 
Faculty of Business Administration for Society Srinakharinwirot University 
 

ภาคีเครือข่ายความร่วมมือ / สถาบนัเจ้าภาพร่วม 
1) วทิยาลยับณัฑติศกึษาการจดัการ มหาวทิยาลยัขอนแก่น 

College of Graduate Study in Management, Khon Kaen University 
2) คณะบรหิารธุรกจิ เศรษฐศาสตรแ์ละการสือ่สาร มหาวทิยาลยันเรศวร 

Faculty of Business Economics and Communications, Naresuan University 
3) คณะบรหิารธุรกจิ สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั  

KMITL Business School, King Mongkut's Institute of Technology Ladkrabang 
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4) สาขาวชิาบรหิารธุรกจิ มหาวทิยาลยัมหดิล วทิยาเขตกาญจนบุุร ี
Business Administration, Mahidol University Kanchanaburi Campus 
 

วตัถปุระสงค ์
1) เพื่อส่งเสรมิให้คณาจารย์ นักวจิยั นักวชิาการ นิสติ/นักศกึษาสถาบนัอุดมศึกษาทัง้ภาครฐั

และเอกชนไดม้เีวททีางดา้นวชิาการในน าเสนอผลงาน และเผยแพร่ผลงานสูส่าธารณชน 
2) เพื่อเปิดโอกาสให้คณาจารย์ นักวิจัย นักวิชาการ นิสิต/นักศึกษา และบุคคลทัว่ไปได้

แลกเปลีย่นเรยีนรูแ้ละยกระดบัคุณภาพผลงานทางวชิาการในระดบัชาต ิ
3) เพื่อเสริมสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการในการพัฒนาศาสตร์ต่างๆ ทางด้าน

บรหิารธุรกจิ 
 
ผู้เข้าร่วมโครงการ 

ผูเ้ขา้ร่วมโครงการ จ านวน 200  คน ประกอบดว้ย คณาจารย ์ นิสติ/นกัศกึษา บุคลากรทางการ
ศกึษา และผูท้ีส่นใจทัว่ไปจากหน่วยงานภายใน และภายนอกมหาวทิยาลยั  ดงันี้ 

1. ผูน้ าเสนอบทความ จ านวน 60 คน 

2. วทิยากร และผูท้รงคุณวุฒ ิ จ านวน 10 คน 

3. บุคลากรคณะบรหิารธุรกจิเพือ่สงัคม มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ จ านวน 57 คน 
4. บุคลากรหน่วยงานอื่นๆ ภายในมหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ จ านวน 20 คน 

5. บุคลากรหน่วยงานเครอืข่ายความร่วมมอื 5 สถาบนั จ านวน 20 คน 

6. นิสติคณะบรหิารธุรกจิเพือ่สงัคม มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ จ านวน 20 คน 

7. ผูเ้ขา้ร่วมงานโดยไม่น าเสนอผลงาน (Early Bird) จ านวน 13 คน 

 รวม จ านวน 200 คน 

 
ระยะเวลาด าเนินโครงการ 

วนัศุกรท์ี ่8 กรกฎาคม  2565 
 
สถานท่ีด าเนินโครงการ 

ณ คณะบรหิารธุรกจิเพือ่สงัคม มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ 
 

ผู้รบัผิดชอบโครงการ 
 คณะบรหิารธุรกจิเพือ่สงัคม มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ 
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ผลท่ีคาดว่าจะได้รบั 
ผูเ้ขา้ร่วมโครงการประชุมวชิาการเกดิการแลกเปลีย่นเรยีนรูร้่วมกนั และไดเ้กดิแนวทางในการ

พฒันาองคค์วามรูท้ีไ่ดจ้ากผลงานวจิยั และสามารถน าไปประยุกตใ์ชใ้หเ้กดิประโยชน์ต่อสงัคมต่อไป 
 
รปูแบบการประชุมวิชาการ 

การประชุมวิชาการแบบผสมผสาน (Hybrid Conference) ระหว่างการเข้าร่วมประชุมใน
สถานทีจ่ดังาน (On-Site) ผู้เขา้ร่วมงานต้องเป็นบุคลากรของคณะบรหิารธุรกจิเพื่อสงัคม และทมีงานที่
เกีย่วขอ้งเท่านัน้ โดยจ ากดัจ านวนผูเ้ขา้ร่วมงานตามแนวทางปฏบิตัดิา้นสาธารณสุขเพื่อป้องกนัการแพร่
ระบาดของเชื้อไวรสัโคโรนา 2019 ร่วมกับการถ่ายทอดสด (Online) ผ่านทาง Facebook Live โดย
ผู้เข้าร่วมเข้าฟังการบรรยายพิเศษและผู้น าเสนอผลงานสามารถรบัชมผ่านทาง Platform ที่สามารถ
ด าเนินการไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ ไดแ้ก่ ZOOM Cloud Meetings 

งานช่วงเช้า: พิธีเปิดโครงการ และการบรรยายพิเศษ โดยวทิยากรผู้ทรงคุณวุฒิระดบัชาต ิ
(Keynote Speakers) ณ คณะบรหิารธุรกจิเพือ่สงัคม มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ  

งานช่วงบ่าย: การน าเสนอผลงานแบบบรรยาย (Oral Presentation) โดยก าหนดใหผู้น้ าเสนอ
ผลงานน าเสนอผลงานในรูปแบบวิดีโอคลิป (VDO) โดยน าเสนอด้วย Power Point ใช้เวลาในการ
น าเสนอบทความ 10 นาที และตอบข้อซกัถามจากประธานในการประชุม (Session Chair) กลุ่มย่อย
ประมาณ 5 นาที ผ่านโปรแกรม ZOOM Cloud Meetings โดยแบ่งกลุ่มย่อยในการน าเสนอผลงาน
ออกเป็น 6 กลุ่มย่อย  
 
ขอบข่ายการน าเสนอผลงาน 

1) เป็นผลงานวจิยัที่ด าเนินการเสรจ็สิ้นแล้ว หรอือยู่ในระหว่างการด าเนินการที่ยงัไม่เคยน า
ผลงานดงักล่าวเสนอในการประชุมวิชาการใดมาก่อน 

2) เป็นการน าเสนอผลงานวจิยั โครงงานวจิยัระดบัปรญิญาตร ีวทิยานิพนธ์ สารนิพนธ์ หรอื
บทความจากการศกึษาระดบับณัฑติศกึษา อยู่ในขอบข่ายของหวัขอ้ ในกลุ่มสาขาการวจิยั 
ดงันี้ การบญัช ีการเงนิและการธนาคาร  การตลาด  การจดัการผลติภณัฑ์ โลจสิตกิส ์ การ
จัดการ  ธุรกิจระหว่างประเทศ  ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ จริยธรรมทางธุรกิจ 
ผู้ประกอบการ ธุรกจิขนาดย่อม ธุรกจิเพื่อสงัคม การจดัการทรพัยากรมนุษย์  พฤติกรรม
องค์การ การจดัการเชงิกลยุทธ์ การจดัการคุณภาพ เศรษฐศาสตร์ การท่องเที่ยวและการ
โรงแรม การจดัการสุขภาพ การสือ่สาร  และสาขาอื่น ๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง 
 

อตัราค่าลงทะเบียน 
 ฟรี (ไม่มคี่าใชจ่้าย) 
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จ านวนบทความ: 45 เรื่อง 
▪ บทความภายใน  ประมาณ  25 เรื่อง 
▪ บทความภายนอก  ประมาณ 20 เรื่อง 

 
การพิจารณาผลงานเพื่อตีพิมพใ์นวารสารสืบเน่ืองการประชุมวิชาการ 

พิจารณาผลงานโดยคณะกรรมการและผู้ทรงคุณวุฒิระดบัปรญิญาเอก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
รองศาสตราจารย ์และศาสตราจารย ์(Peer Review) จ านวน 2 ท่าน ทีม่ปีระสบการณ์ มคีวามเชีย่วชาญ
ตรงตามสาขาของบทความ และมีรูปแบบการพิจารณาแบบ Double-Blinded พิจารณาคัดเลือก
ผลงานวจิยัที่จะน าเสนอในการประชุมและรวบรวมเป็นบทความฉบบัสมบูรณ์เพื่อ เผยแพร่ในรายงาน
สบืเนื่องจากการประชุมวชิาการ (Proceedings) ฉบบัสมบูรณ์ (Full paper) 
 
ก าหนดรบับทความ 

 กิจกรรม วนั/เวลา 
เปิดรบับทความฉบบัสมบูรณ์ (Full Paper)  บดันี้ - 12 มถิุนายน 2565 
ประกาศรายชื่อผูล้งทะเบยีนเพือ่เขา้ร่วมน าเสนอบทความ 13 มถิุนายน 2565 
แจง้ผลการพจิารณาบทความจากผูท้รงคุณวุฒ ิ 27 มถิุนายน 2565 
สง่บทความฉบบัสมบูรณ์หลงัปรบัแกไ้ข 30 มถิุนายน 2565 
ประกาศผลบทความฉบบัสมบูรณ์ 1 กรกฎาคม 2565 
วนัจดัประชุมวชิาการระดบัชาต ิครัง้ที ่4 8 กรกฎาคม 2565 
หมายเหตุ: การน าเสนอผลงานวจิยัภาคบรรยายเท่านัน้ (ไม่มกีารน าเสนอภาคโปสเตอร)์ 
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ก าหนดการ 

The 4th BAs National Conference 2022 

การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 4 (ในความร่วมมือ 5 สถาบัน) 
ภายใต้หัวข้อ “ทักษะการเรียนรู้แห่งอนาคตในโลกธุรกิจ” 

ในวันศุกร์ที่ 8 กรกฎาคม 2565 
การประชุมวิชาการในรูปแบบผสมผสาน (Hybrid Conference) 
จัดโดย คณะบริหารธุรกิจเพื่อสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  

----------------------------------------------------- 
 

08.00 – 08.30 น. ลงทะเบียน  
- ส าหรบับุคลากรคณะบรหิารธุรกจิเพือ่สงัคม 

ณ คณะบรหิารธุรกจิเพือ่สงัคม ชัน้ 16 อาคารนวตักรรม ศ.ดร.สาโรช บวัศร ี
- ส าหรบัผูน้ าเสนอผลงาน คณาจารย ์นิสติ นกัศกึษา และบุคคลทัว่ไป 

           ทาง Website งานประชุมวชิาการ https://bas-swu.com/registration/ 
08.30 – 09.00 น.   พิธีเปิดโครงการ ในรปูแบบออนไลน์ (Online) ผ่านโปรแกรม ZOOM Cloud Meetings 

                     (Meeting ID: 921 2259 4028 และ  Passcode: bascon2022) 
                     ถ่ายทอดสด ณ หอ้งสตูดโิอ ส านกัสือ่และเทคโนโลยกีารศกึษา 
                     ชัน้ 1  อาคารเรยีนรวมอเนกประสงค ์มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ 
                     และทาง Facebook Live คณะบรหิารธุรกจิเพือ่สงัคม (@basswu.pr) 
- กล่าวรายงานและแนะน าเครือข่ายความร่วมมือ 5 สถาบนั 

• คณะบรหิารธุรกจิเพือ่สงัคม มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ 
• วทิยาลยับณัฑติศกึษาการจดัการ มหาวทิยาลยัขอนแก่น 
• คณะบรหิารธุรกจิ เศรษฐศาสตรแ์ละการสือ่สาร มหาวทิยาลยันเรศวร 
• คณะบรหิารธุรกจิ สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั 
• สาขาวชิาบรหิารธุรกจิ มหาวทิยาลยัมหดิล วทิยาเขตกาญจนบุร ี

     โดย: รองศาสตราจารยผ์จงศกัด์ิ  หมวดสง 
            คณบดคีณะบรหิารธุรกจิเพือ่สงัคม มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ 
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- กล่าวต้อนรบั และเปิดงาน  
     โดย: รองศาสตราจารย ์ดร.ชลวิทย ์เจียรจิตต์ 
             รองอธกิารบดฝ่ีายแผนและยุทธศาสตรเ์พือ่สงัคม มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ  

09.00 – 12.00 น. การบรรยายพิเศษ ในหวัข้อ “ทกัษะการเรียนรู้แห่งอนาคตในโลกธุรกิจ” 
โดยวิทยากร (Keynote speaker) คณุเฑวิณฑร ์สมงาม 

ผูอ้ านวยการ ส านกังานการบุคคลกลาง 
บรษิทัปูนซเิมนตไ์ทย จ ากดั (มหาชน) 

ผู้ด าเนินรายการ :  ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ดร.กลุเชษฐ์ มงคล 
12.00 – 12.45 น. พกัรบัประทานอาหารกลางวนั ณ คณะบรหิารธุรกจิเพื่อสงัคม ชัน้ 16 

อาคารนวตักรรม ศ.ดร.สาโรช บวัศร ี มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ 
12.45 – 13.00 น. ผูเ้ขา้ร่วมน าเสนอผลงานเขา้ร่วมใน Link Session การประชุมตามหอ้งประชุมออนไลน์ 

ตามทีไ่ดร้บัแจง้ก่อนการน าเสนอล่วงหน้าอย่างน้อย 30 นาท ีก่อนการน าเสนอ 
13.00 – 16.00 น.   การน าเสนอผลงานแบบบรรยาย (Oral Presentation) ในรปูแบบออนไลน์ (Online) 

ผ่านโปรแกรม ZOOM Cloud Meetings โดยมรีายละเอยีดดงันี้ 
ห้องน าเสนอผลงาน กลุ่มท่ี 1: Meeting ID: 958 1816 1245 และ Passcode: room1 
ประธานในการประชุม (Session Chair):  ผูช้่วยศาสตราจารย ์ดร.กุลเชษฐ ์มงคล 

มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ 
ห้องน าเสนอผลงาน กลุ่มท่ี 2: Meeting ID: 941 5601 0578 และ Passcode: room2 
ประธานในการประชุม (Session Chair): ผูช้่วยศาสตราจารย ์ดร.ไพบูลย ์อาชารุ่งโรจน์ 

มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ                 
ห้องน าเสนอผลงาน กลุ่มท่ี 3: Meeting ID: 971 7933 3568 และ Passcode: room3 
ประธานในการประชุม (Session Chair):  
 

อาจารย ์ดร.อมรวรรณ รงักูล 
มหาวทิยาลยัขอนแก่น                                                         

ห้องน าเสนอผลงาน กลุ่มท่ี 4: Meeting ID: 917 3637 7720 และ Passcode: room4 
ประธานในการประชุม (Session Chair):   
 

อาจารย ์ดร.ปรเมษฐ ์ด าชู 
มหาวทิยาลยันเรศวร                         

หอ้งน าเสนอผลงาน กลุ่มที ่5: Meeting ID: 940 5837 8302 และ Passcode: room5 
ประธานในการประชุม (Session Chair): อาจารย ์ดร.วสุ กรีตวิุฒเิศรษฐ์ 

สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหาร
ลาดกระบงั                     

ห้องน าเสนอผลงาน กลุ่มท่ี 6: Meeting ID: 939 1733 3639 และ Passcode: room6 
ประธานในการประชุม (Session Chair):    อาจารย ์ดร.มณีรตัน์ รุมส าโรง 

มหาวทิยาลยัมหดิล วทิยาเขตกาญจนบุร ี
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16.30 น. ปิดโครงการ The 4th BAs National Conference 2022 
การประชุมวชิาการระดบัชาต ิครัง้ที ่4 (ในความร่วมมอื 5 สถาบนั) 

 



The 4th BAs National Conference 2022 การประชุมวชิาการระดบัชาต ิครัง้ที ่4 (ในความร่วมมอื 5 สถาบนั) ฌ 

คณะกรรมการด าเนินงาน 

                                                                                                    
คณะบริหารธรุกิจเพื่อสงัคม มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

1) รองศาสตราจารยผ์จงศกัดิ ์  หมวดสง 
2) รองศาสตราจารย ์ดร.ธตินินัธุ ์  ชาญโกศล    
3) ผูช้่วยศาสตราจารย ์ดร.กงัวาน  ยอดวศิษิฎ์ศกัดิ ์     
4) ผูช้่วยศาสตราจารยจ์ติอุษา  ขนัทอง      
5) อาจารย ์ดร.จรนิทร ์   จารุเสน 
6) อาจารย ์ดร.ล ่าสนั    เลศิกูลประหยดั      
7) อาจารย ์ดร.เพชรรตัน์   จนิตนุ์พงศ์      
8) อาจารย ์ดร.อจัฉรยีา    ศกัดิน์รงค ์      
9) อาจารย ์ดร.กลัยกติต ์  กรีตอิงักูร          
10) นางสาวอญัญ์ชสิา    ภทัรศริวิรชัยา      
11) นางสาวปุณยนุช    เรอืนโนวา                  

วิทยาลยับณัฑิตศึกษาการจดัการ มหาวิทยาลยัขอนแก่น 
1) รองศาสตราจารย ์ดร.ล าปาง  แม่นมาตย ์
2) อาจารย ์ดร.ศกัดิช์ยั   เจรญิศริพิรกุล 
3) นางนกรนิ    วชิาโคตร 

คณะบริหารธรุกิจ เศรษฐศาสตรแ์ละการส่ือสาร มหาวิทยาลยันเรศวร 
1) รองศาสตราจารย ์ดร.วชิญานนั  รตันวบิูลยส์ม 
2) อาจารย ์ดร.ปรเมษฐ ์  ด าชู 
3) นางสาวรมนีย ์    ใจรกัษ์  

คณะบริหารธรุกิจ  สถาบนัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคณุทหารลาดกระบงั 
1) รองศาสตราจารย ์ดร. สุดาพร  สาวม่วง 
2) ผูช้่วยศาสตราจารย ์ดร.สงิหะ  ฉวสีุข 
3) นางสาวกมลวรรณ    สวยสุขวชิา 

สาขาวิชาบริหารธรุกิจ มหาวิทยาลยัมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี 

1) ผูช้่วยศาสตราจารย ์ดร.ธชัวรี ์ ลลีะวฒัน์ 
2) อาจารย ์ดร.อ านาจ   เจรรีตัน์ 
3) อาจารย ์ดร.ภวนิทธ์นา   เจรญิบุญ 
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รายนามผู้ทรงคณุวฒิุพิจารณาบทความ (Peer Reviewers) 
 

คณะบริหารธรุกิจเพื่อสงัคม  มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ  
1 รองศาสตราจารยผ์จงศกัดิ ์ หมวดสง 
2 รองศาสตราจารย ์ดร.ณกัษ์   กุลสิร ์
3 รองศาสตราจารยส์ุพาดา   สริกิุตตา 
4 ผูช้่วยศาสตราจารย ์ดร.กุลเชษฐ ์ มงคล 
5 ผูช้่วยศาสตราจารย ์ดร.ชวลัลกัษณ์   คุณาธกิรกจิ 
6 ผูช้่วยศาสตราจารย ์ดร.ณฐัยา   ประดษิฐสุวรรณ 
7 ผูช้่วยศาสตราจารย ์ดร.วสนัต ์ สกุลกจิกาญจน์ 
8 ผูช้่วยศาสตราจารย ์ดร.สนัต ิ เตมิประเสรฐิสกุล 
9 ผูช้่วยศาสตราจารยจ์ติอุษา  ขนัทอง 
10 ผูช้่วยศาสตราจารยอ์สิรยี ์  กานตเ์รอืงศริ ิ
11 อาจารย ์ดร.กลัยกติติ ์ กรีตอิงักูร 
12 อาจารย ์ดร.จรนิทร ์ จารุเสน 
13 อาจารย ์ดร.ณฏัฐพชัร   มณีโรจน์ 
14 อาจารย ์ดร.ณฐันิี  ฐานะจาโร 
15 อาจารย ์ดร.ภูธปิ  มถีาวรกุล 
16 อาจารย ์ดร.นาฏอนงค ์ นามบุดด ี
17 อาจารย ์ดร.เบญจมาส  สริใิจ 
18 อาจารย ์ดร.เพชรรตัน์  จนิตนุ์พงศ์ 
19 อาจารย ์ดร.ล ่าสนั   เลศิกูลประหยดั 
20 อาจารย ์ดร.วลัภา  หตัถกจิพาณิชกุล 
21 อาจารย ์ดร.ศุภณิญา   ญาณสมบูรณ์ 
22 อาจารย ์ดร.เศรษฐวสัภุ ์  พรมสทิธิ ์
23 อาจารย ์ดร.อจัฉรยีา   ศกัดิน์รงค ์

 
วิทยาลยับณัฑิตศึกษาการจดัการ มหาวิทยาลยัขอนแก่น 

1 ผูช้่วยศาสตราจารย ์ดร.ปณัทพร  เรอืงเชงิชุม 
2 อาจารย ์ดร.ศกัดิช์ยั  เจรญิศริพิรกุล 
3 อาจารย ์ดร.อมรวรรณ  รงักูล 
4 อาจารย ์ดร.ภญิโญ  รตันาพนัธุ์ 
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คณะบริหารธรุกิจ เศรษฐศาสตรแ์ละการส่ือสาร มหาวิทยาลยันเรศวร 
1 รองศาสตราจารย ์ดร.วชิญานนั  รตันวบิูลยส์ม 
2 ผูช้่วยศาสตราจารยเ์รอืนขวญั    อนิทนนท์ 
3 ผูช้่วยศาสตราจารย ์ดร.ภาสวรรณ   กรกชมาศ 
4 ผูช้่วยศาสตราจารย ์ดร.กนกกาญจน์ เสน่ห ์นมะหุต 
5 ผูช้่วยศาสตราจารย ์ดร.ภทัรพร พงศาปรมตัถ ์
6 ผูช้่วยศาสตราจารย ์ดร.พุดตาน    พนัธุเณร 
7 อาจารย ์ดร.อรวรรณ   ศริสิวสัดิ ์ อภชิยกุล 
8 อาจารย ์ดร.สุกจิ    ขอเชือ้กลาง 
9 อาจารย ์ดร.ไอลดา    สุขนาค 
10 อาจารย ์ดร.ปรเมษฐ ์   ด าชู 
11 อาจารย ์ดร.ภคัจริา     นกับรรเลง 
12 อาจารย ์ดร.ชาตร ี   ปรดีาอนนัทสุข 
13 อาจารย ์ดร.รฐัพล ไชยรตัน์ 
 

คณะบริหารธรุกิจ สถาบนัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคณุทหารลาดกระบงั 
1 รองศาสตราจารย ์ดร. สุดาพร  สาวม่วง 
2 รองศาสตราจารย ์ดร.วลัลภ  ฤทธมิ ์บวัชุม 
3 รองศาสตราจารย ์ดร. ชลติา  ศรนีวล 
4 ผูช้่วยศาสตราจารย ์ดร. โอปอล ์ สุวรรณเมฆ 
5 ผูช้่วยศาสตราจารย ์ดร. มณฑาจุฬา  สุวฒันะดลิก 
6 ผูช้่วยศาสตราจารย ์ดร. สรศกัดิ ์ แตงทอง 
7 อาจารย ์ดร. วสุ  กรีตวิุฒเิศรษฐ์ 
8 อาจารย ์ดร. สุวจัน์  ด่านสมบูรณ์ 
9 อาจารย ์ดร. ธรีเวช  ทติยส์แีสง 

 
สาขาวิชาบริหารธรุกิจ มหาวิทยาลยัมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุุรี 

1 อาจารย ์ดร.ภวนิทธ์นา   เจรญิบุญ 
2 ผูช้่วยศาสตราจารย ์ดร.เฉลมิพล ศรทีอง 
3 ผูช้่วยศาสตราจารย ์ดร.ธรีพงษ์  เทีย่งสมพงษ์ 
4 ผูช้่วยศาสตราจารย ์ดร.พรปวณ์ี  วรเศษฐพ์งศา 
5 อาจารย ์ดร.มณีรตัน์  รุมส าโรง 
6 อาจารยพ์ชิชาภรณ์  ยามะเพวนั 
7 อาจารยเ์กยีรตศิกัดิ ์ จนัทรแ์กว้ 
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สารบญั 

 
 หน้า 
ค าน า ก 
รายละเอียดโครงการ ข-จ 
ก าหนดการ ฉ-ช 
คณะกรรมการด าเนินงาน ซ 
รายนามผูท้รงคณุวฒิุในการพิจารณาบทความ (Peer Reviewers) ฌ-ญ 
สารบญั ฎ-ฑ 
ตารางการน าเสนอผลงาน ฒ-ด 
บทความ  
 การออกแบบคณุค่าส่งมอบของวฟูเฟียกลอโบซาเพื่อผู้บริโภควีแกน  

ธฤษวรรณ แสงโชตชิ่วงชยั โสภณ แยม้กลิน่ กุณฑลรตัน์ ทววีงศ ์ 1-12 
 เทคโนโลยีทางการเงินส าหรบัผู้บกพร่องทางการมองเหน็ 

เพชรรตัน์  พลรกัษา สุวรรณี อศัวกุลชยั 13-24 
 บทบาทของแรงจูงใจท่ีมีต่อการท ากิจกรรมด าน ้าลึกของนักท่องเท่ียวชาวไทยใน

จงัหวดัภเูกต็ 
นิมติ ซุน้สัน้ สุภทัรา สงัขท์อง พรชยั ศกัดิส์ริโิสภณ 25-37 

 การพฒันาสินค้าแปรรปูจากลูกตาลและกิจกรรมส่งเสริมการท่องเท่ียวหมู่บ้านน ้าตาล
สด จงัหวดัฉะเชิงเทรา 

ฐติพิชัร ์ธนรชัตธ์ ารงกุล กชมาศ แซ่เตยีว บุษราคมั กลัน่น ้าทพิย ์สุรพงษ์ เพิม่พล 
ชุตกิาญจน์ นาคนพคุณ   38-49 

 ความเส่ียงทางการท่องเท่ียวของงานประเพณีนมสัการรอยพระพุทธบาท เขาคิชฌกฎู 
จงัหวดัจนัทบุรี 

ศรญัญา ศรทีอง คมสทิธิ ์เกยีนวฒันา อุษณี วชัรไพศาลกุล กฤตกิา สายณะรตัรช์ยั 50-69 
 ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกใช้บริการรถโดยสารปรบัอากาศประจ าทางของ

ผู้โดยสารสถานีขนส่งผู้โดยสารในเขตกรงุเทพมหานคร 
อารรีตัน์ ศรทีบั เบญจมาส สริใิจ 70-89 

 ความแตกต่างระหว่างเพศของผู้สูงวยัท่ีมีต่อขนาดและรปูแบบตวัอกัษรภาษาไทยบน
สมารต์โฟน 

ไววทิย ์จนัทรว์เิมลอืง ประชาสนัต ์แว่นไธสง 90-102 
 แนวทางการพฒันาการท่องเท่ียวเชิงอาหารอย่างสร้างสรรค์ ในเขตพื้นท่ี “ย่านเมือง

เก่าสกลทวาปี” 
พลอยวรุณ  อุดรศกัดิ ์ฐริชญา ชยัเกษม 103-118 

 แนวทางการสร้างสรรคอ์าหารร่วมสมยั “วฒันธรรมไก่ย่างหนองเรือ” 
พทัธธ์รีา ทองอม้  ฐริชญา ชยัเกษม 119-135 
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 หน้า 
 ทกัษะทางการเงินของนักศึกษาปริญญาตรี มหาวิทยาลยัรงัสิต ในสถานการณ์การแพร่

ระบาดเชื้อโควิด -19 
มนัสว ีแหทอง นิศากร จุลรกัษา 136-151 

 การพฒันาระบบสินเช่ือเฉพาะบุคคลออนไลน์ 
นวลปรางค ์หมื่นโฮง้ สุวรรณี อศัวกุลชยั 152-161 

 แรงจูงใจ ความไว้วางใจและธุรกิจผ่านส่ือสงัคมออนไลน์ท่ีส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อ
เส้ือผ้าผ่าน Facebook Live ของผู้บริโภคออนไลน์ Gen Y ในประเทศไทย 

สุภนิดา หลากสุขถม  กงัวาน ยอดวศิษิฎ์ศกัดิ ์ 162-174 
 แนวทางการเพ่ิมความสุขในการท างาน โดยประยุกต์ใช้หลกัสุนทรียสาธก กรณีศึกษา 

บริษทับริหารสินทรพัย ์ABC จ ากดั ส านักงานชลบุรี 
ณฐัจริา  มะลติน้  ภญิโญ  รตันาพนัธุ ์ 175-190 

 กลยุทธก์ารตลาดและพฤติกรรมการตดัสินใจซื้ออาหารฟู้ดเดลิเวอร่ีผ่านแอพพลิเคชัน่
ในช่วงสถานการณ์โควิด-19 ของผู้บริโภคเขตกรงุเทพ-ปริมณฑล 

ชญาธร แสงเสยีงฟ้า กรีตกิา นาอุดม เบญจวรรณ  บวรกุลภา 191-205 
 ส่ือสังคมออนไลน์ การตลาดสีเขียว และคุณภาพบริการท่ีส่งผลต่อการตัดสินใจใช้

บริการร้านคาเฟ่ในจงัหวดันครปฐม 
จริาพชัร วรรณมณฑา  เบญจมาส สริใิจ 206-224 

 การตลาดเชิงกลยุทธ์ของธุรกิจจ าหน่ายอุปกรณ์ทางการแพทย์ "บริษัท ซันเมดิคอล
แมเนจเม้นท์ จ ากดั" จงัหวดัขอนแก่น 

นัจนันท ์ สุนันทะ  รุจริตัน์ พฒันถาบุตร 225-239 
 ทศันคติของบุคลากรต่อการปฏิบติังาน ณ ท่ีพกัอาศยั (Work From Home) ในภาวะการ

ระบาดของโรคโควิด 19 : กรณีศึกษา บุคลากรส่วนทรพัยากรบุคคล มหาวิทยาลยั 
ศรีนครินทรวิโรฒ 

ดนัย คงอยู่  ชยัพร ถาวรรตัน์ 240-249 
 ส่ิงแวดล้อมทางการจดัการและองคป์ระกอบองคก์รแห่งความสุข กรณีศึกษาส านักงาน

อยัการสูงสุด 
ภคัธร แสงฮาด  รุจริตัน์ พฒันถาบุตร 250-262 

 อิทธิพลของการบริหารจดัการท่ีมีผลต่อประสิทธิภาพการใช้โปรแกรม SAP ของแผนก
บญัชีและการเงิน การไฟฟ้าส่วนภมิูภาคเขต 2 (ภาคใต้) จงัหวดันครศรีธรรมราช 

วลิาสนิี สงกุมาร  จริพงษ์ จนัทรง์าม 263-277 
 การศึกษาต้นทุนและผลตอบแทนการผลิตผกัเกษตรอินทรีย์ กรณีศึกษา : วิสาหกิจ

ชุมชนกลุ่มเกษตรวิถีอินทรียก์ระนวน อ าเภอกระนวน จงัหวดัขอนแก่น 
ณชัชา สงิหบุตร  ธนภณ วมิลูอาจ 278-293 

 การศึกษาเปรียบเทียบพฤติกรรมการใช้ส่ือออนไลน์ในแต่ละเจนเนอเรชัน่ ในการซื้อ
ผลิตภณัฑเ์สริมอาหารเพื่อสุขภาพ 

นันทชัพร กติตกิุล  ปิยธดิา เพยีรลุประสทิธิ ์ ปรศันีย ์ณ ครี ี 294-309 
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 หน้า 
การเตรียมต้นฉบบับทความเพื่อส่งพิจารณา 310 
รปูแบบการเขียนบทความ 316 
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ก าหนดการน าเสนอผลงานแบบบรรยาย 

 

โครงการ The 4th BAs National Conference 2022 
การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 4 (ในความร่วมมือ 5 สถาบัน) 

ภายใต้หัวข้อ “ทักษะการเรียนรู้แห่งอนาคตในโลกธุรกิจ” 
ในวันศุกร์ที่ 8 กรกฎาคม  2565 

การนำเสนอผลงานรูปแบบออนไลน์ผ่านโปรแกรม ZOOM Cloud Meetings 
****************************************** 

ห้องนำเสนอที่ 1 (ROOM-1) 
ประธานในการประชุม (Session Chair) : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กุลเชษฐ์ มงคล 

เวลา 
รหัส

บทความ 
ชื่อบทความ/ชื่อผู้นำเสนอ 

13.00 – 16.00 น. BAs-03 บทบาทของแรงจูงใจที่มีต่อการทำกิจกรรมดำน้ำลึกของนักท่องเที่ยวชาวไทย 
ในจังหวัดภูเก็ต 
นิมิต  ซุ้นสั้น สุภัทรา สังข์ทอง พรชัย ศักดิ์สิริโสภณ 

BAs-12 การพัฒนาระบบสินเชื่อเฉพาะบุคคลออนไลน์ 
นวลปรางค์ หมื่นโฮ้ง สุวรรณี อัศวกุลชัย 

BAs-14 แนวทางการเพ่ิมความสุขในการทำงาน โดยประยุกต์ใช้หลักสุนทรียสาธก 
กรณีศึกษา บริษัทบริหารสินทรัพย์ ABC จำกัด สำนักงานชลบุรี 
ณัฐจิรา มะลิต้น ภิญโญ  รัตนาพันธุ์ 

ห้องนำเสนอที่ 2 (ROOM-2) 
ประธานในการประชุม (Session Chair) : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไพบูลย์ อาชารุ่งโรจน์ 

13.00 – 16.00 น. BAs-02 เทคโนโลยีทางการเงินสำหรับผู้บกพร่องทางการมองเห็น 
เพชรรัตน์  พลรักษา สุวรรณี อัศวกุลชัย 

BAs-08 ความแตกต่างระหว่างเพศของผู้สูงวัยที่มีต่อขนาดและรูปแบบตัวอักษร
ภาษาไทยบนสมาร์ตโฟน 
ไววิทย์ จันทร์วิเมลือง ประชาสันต์ แว่นไธสง 

BAs-17 การตลาดเชิงกลยุทธ์ของธุรกิจจำหน่ายอุปกรณ์ทางการแพทย์ 
"บริษัท ซันเมดิคอลแมเนจเม้นท์ จำกัด" จังหวัดขอนแก่น 
นัจนันท์ สุนันทะ รุจิรัตน์ พัฒนถาบุตร 
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ห้องนำเสนอที่ 3 (ROOM-3) 

ประธานในการประชุม (Session Chair) : อาจารย์ ดร.อมรวรรณ รังกูล   
13.00 – 16.00 น. BAs-01 การออกแบบคุณค่าส่งมอบของวูฟเฟียกลอโบซาเพ่ือผู้บริโภควีแกน 

ธฤษวรรณ แสงโชติช่วงชัย โสภณ แย้มกลิ่น กุณฑลรัตน์ ทวีวงศ์ 
BAs-15 กลยุทธ์การตลาดและพฤติกรรมการตัดสินใจซื้ออาหารฟู้ดเดลิเวอรี่ผ่าน

แอพพลิเคชั่น ในช่วงสถานการณ์โควิด-19 ของผู้บริโภคเขตกรุงเทพ-
ปริมณฑล 
ชญาธร แสงเสียงฟ้า นางสาวกีรติกา นาอุดม เบญจวรรณ  บวรกุลภา 

BAs-16 สื่อสังคมออนไลน์ การตลาดสีเขียว และคุณภาพบริการที่ส่งผลต่อการ
ตัดสินใจใช้บริการร้านคาเฟ่ในจังหวัดนครปฐม 
จิราพัชร วรรณมณฑา เบญจมาส สิริใจ 

BAs-18 ทัศนคติของบุคลากรต่อการปฏิบัติงาน ณ ที่พักอาศัย (Work From Home) 
ในภาวะการระบาดของโรคโควิด 19 : กรณีศึกษา บุคลากรส่วนทรัพยากร
บุคคล มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
ดนัย คงอยู่ ชัยพร  ถาวรรัตน์ 

ห้องนำเสนอที่ 4 (ROOM-4) 
ประธานในการประชุม (Session Chair) : อาจารย์ ดร.ปรเมษฐ์ ดำชู   

13.00 – 16.00 น. BAs-05 ความเสี่ยงทางการท่องเที่ยวของงานประเพณีนมัสการรอยพระพุทธบาท 
เขาคิชฌกูฎ จังหวัดจันทบุรี 
ศรัญญา ศรีทอง คมสิทธิ์ เกียนวัฒนา อุษณี วัชรไพศาลกุล 
กฤติกา สายณะรัตร์ชัย 

BAs-10 แนวทางการสร้างสรรค์อาหารร่วมสมัย “วัฒนธรรมไก่ย่างหนองเรือ” 
พัทธ์ธีรา ทองอ้ม ฐิรชญา ชัยเกษม 

BAs-19 สิ่งแวดล้อมทางการจัดการและองค์ประกอบองค์กรแห่งความสุข กรณีศึกษา
สำนักงานอัยการสูงสุด 
ภัคธร  แสงฮาด รุจิรัตน์ พัฒนถาบุตร 

BAs-22 การศึกษาเปรียบเทียบพฤติกรรมการใช้สื่อออนไลน์ในแต่ละเจนเนอเรชั่น ใน
การซื้อผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเพ่ือสุขภาพ 
นันทัชพร กิตติกุล ปิยธิดา เพียรลุประสิทธิ์  ปรัศนีย์ ณ คีรี 
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ห้องนำเสนอที่ 5 (ROOM-5) 

ประธานในการประชุม (Session Chair) : อาจารย์ ดร.วสุ กีรติวุฒิเศรษฐ์ 
13.00 – 16.00 น. BAs-06 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการรถโดยสารปรับอากาศประจำ

ทาง ของผู้โดยสาร สถานีขนส่งผู้โดยสารในเขตกรุงเทพมหานคร 
อารีรัตน์ ศรีทับ เบญจมาส สิริใจ 

BAs-11 ทักษะทางการเงินของนักศึกษาปริญญาตรี มหาวิทยาลัยรังสิต ใน
สถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อโควิด -19 
มนัสวี แหทอง นิศากร จุลรักษา 

BAs-20 อิทธิพลของการบริหารจัดการที่มีผลต่อประสิทธิภาพการใช้โปรแกรม SAP 
ของแผนกบัญชีและการเงิน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 2 (ภาคใต้) จังหวัด
นครศรีธรรมราช 
วิลาสินี สงกุมาร จิรพงษ์ จันทร์งาม 

BAs-21 การศึกษาต้นทุนและผลตอบแทนการผลิตผักเกษตรอินทรีย์ กรณีศึกษา : 
วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรวิถีอินทรีย์กระนวน อำเภอกระนวน จังหวัด
ขอนแก่น 
ณัชชา สิงหบุตร ธนภณ วิมูลอาจ 

ห้องนำเสนอที่ 6 (ROOM-6) 
ประธานในการประชุม (Session Chair) : อาจารย์ ดร.มณีรัตน์ รุมสำโรง 

13.00 – 16.00 น. BAs-04  การพัฒนาสินค้าแปรรูปจากลูกตาลและกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว
หมู่บ้านน้ำตาลสด จังหวัดฉะเชิงเทรา 
ฐิติพัชร์ ธนรัชต์ธำรงกุล กชมาศ แซ่เตียว บุษราคัม กลั่นน้ำทิพย์ 
สุรพงษ์ เพ่ิมพล ชุติกาญจน์ นาคนพคุณ   

BAs-09 แนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงอาหารอย่างสร้างสรรค์ ในเขตพ้ืนที่ 
“ย่านเมืองเก่าสกลทวาปี” 
พลอยวรุณ  อุดรศักดิ์ ฐิรชญา ชัยเกษม 

BAs-13 แรงจูงใจ ความไว้วางใจและธุรกิจผ่านสื่อสังคมออนไลน์ที่ส่งผลต่อการ
ตัดสินใจซื้อเสื้อผ้าผ่าน Facebook Live ของผู้บริโภคออนไลน์ Gen Y ใน
ประเทศไทย 
สุภนิดา หลากสุขถม กังวาน ยอดวิศิษฎ์ศักดิ์ 
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การออกแบบคณุค่าส่งมอบของวฟูเฟียกลอโบซาเพ่ือผู้บริโภควีแกน  
VALUE PROPOSITION DESIGN OF WOLFFIA GLOBOSA FOR VEGAN 

CONSUMER 

 
ธฤษวรรณ แสงโชตชิ่วงชยั โสภณ แยม้กลิน่ กุณฑลรตัน์ ทววีงศ ์

Thritsawan Sangchotchuangchai1, Sophon Yamklin2, Kuntonrat Davivongs3 

 
บทคดัย่อ 

 
 วูฟเฟียกลอโบซา (ไข่ผ า) เป็นพชืน ้าทีม่ขีนาดเลก็และมโีปรตนีเป็นองค์ประกอบส าคญัทีป่ระโยชน์สูงใน
ระดบัซุปเปอร์ฟู้ด โดยเป็นพชืชนิดเดยีวทีม่วีติามนิบี 12 วูฟเฟียกลอโบซาจงึเป็นพชืทีเ่หมาะส าหรบัการน ามาพฒันา
เป็นผลติภณัฑ์ส าหรบัผู้บรโิภคโดยเฉพาะกลุ่มวแีกนที่มคีวามเสี่ยงต่อการขาดวติามนิบี  12 งานวจิยันี้จงึท าขึ้นเพื่อ
ศกึษาความคดิเห็นของผู้บรโิภควแีกนต่อการออกแบบคุณค่าส่งมอบของวูฟเฟียกลอโบซาใน 3 ด้าน ประกอบด้วย 
งานของลูกค้า ปัญหาของลูกค้า และประโยชน์ โดยใช้กระบวนการวิจยัเชิงคุณภาพด้วยการสมัภาษณ์เชิงลึกกับ
ผูบ้รโิภควแีกน 25 คน 
 ผลการศกึษาพบว่าผูบ้รโิภควแีกนมคีวามคดิเหน็ต่อการออกแบบคุณค่าส่งมอบของวูฟเฟียกลอโบซาดา้น
งานของลูกคา้ 9 ประการ เช่น ท าใหท้านผกัไดเ้ยอะและบอกผูอ้ื่นต่อไดว้่าวแีกนมอีาหารทีม่ปีระโยชน์ ดา้นปัญหาของ
ลูกคา้ 11 ประการ เช่น วูฟเฟียหาซื้อยาก และกลวัไม่สะอาด ดา้นประโยชน์ 7 ประการ เช่น แบรนด์ควรน าวูฟเฟียมา
พฒันาเป็นอาหารพรอ้มรบัประทานและตอ้งประโยชน์ของวฟูเฟียใหผู้บ้รโิภคทราบ  
 ผลการศกึษาสามารถเป็นประโยชน์ต่อผูป้ระกอบการ เกษตรกร และหน่วยงานภาครฐัในดา้นการน าผล
การศกึษาไปเป็นแนวทางในการพฒันาผลติภณัฑ์จากวูฟเฟียกลอโบซาซึ่งเป็นพชืเศรษฐกิจใหม่ทีเ่ป็นโอกาสทีด่ขีอง
ประเทศไทย 
 
ค าส าคญั: วฟูเฟียกลอโบซา วแีกน การออกแบบคุณค่า แผนภาพคุณลกัษณะของลูกคา้ 
 

Abstract 
 

   Wolffia globosa contains nutrients in high amount as Superfood. It is the only one plant which provides 
Vitamin B12. By this way, Wolffia globosa is suitable for developing as products; especially, for Vegan 
consumers who are in risk of Vitamin B12 deficiency. So, this research is conducted for studying Vegan 
consumers’ value propositioning toward Wolffia globosa in 3 factors including Customer Jobs, Pains and Gain. 
This research uses qualitative method by in-depth interviewing 25 Vegan consumers. 

 
1 คณะเศรษฐศาสตร ์มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ์ผูเ้ขยีนหลกั อเีมล: thritsawan.s@ku.th 
  Faculty of Economics, Kasetsart University, Corresponding Author Email Address: thritsawan.s@ku.th 
2 คณะเศรษฐศาสตร ์มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ์อเีมล sophon.y@ku.th 
  Faculty of Economics, Kasetsart University, Advisor, Email Address: sophon.y@ku.th 
3 คณะเศรษฐศาสตร ์มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ์อเีมล kuntonrat.d@ku.th 
  Faculty of Economics, Kasetsart University, Advisor, Email Address: kuntonrat.d@ku.th 
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The result of this research shows Vegan consumers’ value proposition in 9 Customer Jobs. For 
example, Wolffia globosa makes people eat more vegetable and Vegan consumers can tell other people that 
Vegan food is beneficial. There are 11 Pains. For example, it is hard to find and people are afraid of dirtiness. 
There are 7 Gains. For example, brand should put it into ready-to-eat products and explain its benefit to 
consumers. 

The findings of this research is beneficial to entrepreneurs, farmers, and government agencies. They 
can use the results as a guideline of product from Wolffia globose development which is a new Thai industrial 
crop with great opportunities. 
 
Keywords: Wolffia globosa, Vegan, Value Proposition Design, Customer Profile 
 

บทน า 
การบรโิภคอาหารวแีกนก าลงัได้รบัความนิยมอย่างมาก โดย Euromonitor’s Health and Nutrition รายงาน

จ านวนผูบ้รโิภควแีกนปี 2563 ว่าคดิเป็นรอ้ยละ 6 ของประชากรโลก  โดยประเทศไทยมจี านวนผูบ้รโิภควแีกนราว 2.3 
ล้านคน (Mintel, 2021) อย่างไรก็ตาม ท่ามกลางการเพิม่ขึ้นของผู้บรโิภคมงัสวริตัิประเภทวแีกนที่ละเวน้การบรโิภค
ผลติภณัฑท์ุกชนิดทีม่าจากสตัว์ ผลการศกึษาโดยศาสตราจารย ์Tom Sanders ศาสตราจารยเ์กยีรตคิุณฝ่ายโภชนาการ
และอาหารจาก King's College London ระบุว่าผูบ้รโิภควแีกนมคีวามเสีย่งต่อการขาดวติามนิบี 12 เนื่องจากวติามนิบ ี
12 พบไดเ้ฉพาะในผลติภณัฑ์จากสตัว์ซึ่งผูบ้รโิภควแีกนละเวน้ ซึ่งอาจส่งผลใหเ้กดิอาการชา ภาวะโลหติจาง และการ
ตอบสนองของระบบประสาทลดลง (Ananya Mandal, 2019)  

วูฟเฟียกลอโบซา (Wolffia globosa) หรอืที่คนไทยรูจ้กัในชื่อไข่ผ า เป็นพชืชนิดเดยีวทีม่วีติามนิบี 12 สูงใน
ระดบัซุปเปอร์ฟู้ด นอกจากนัน้ยงัประกอบไปดว้ยสารอาหารทีม่ปีระโยชน์ต่อร่างกายอกีหลากหลายชนิด เช่น โปรตนี 
วติามนิ แร่ธาตุ กรดไขมนัส าคญั และสารต้านอนุมูลอสิระ วูฟเฟียมถีิน่ก าเนิดทีป่ระเทศไทย โดยพบมากในภาคเหนือ
และภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ จงึจดัไดว้่าเป็นซุปเปอร์ฟู้ดของไทย นอกจากนี้ วูฟเฟียเป็นวตัถุดบิแห่งอนาคตทีก่ าลงั
ได้รบัความสนใจจากนักวจิยัและผู้ประกอบการธุรกิจอาหารทัว่โลก ขณะเดยีวกนั ในประเทศไทย วูฟเฟียถูกจดัเป็น
อาหารใหม่ (Novel Food) ทีถู่กวเิคราะหว์่าเป็นพชืเศรษฐกจิชนิดใหม่ทีส่ามารถสรา้งความเปลีย่นแปลงใหธุ้รกจิอาหาร
แห่งอนาคตได้ตามนโยบายอาหารแห่งอนาคต (Future Food Policy) ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (กระทรวง
เกษตรและสหกรณ์, 2564) 

จากขอ้มลูดงักล่าว วฟูเฟียควรค่าอย่างยิง่ต่อการน าไปพฒันาเป็นผลติภณัฑ์ ท าใหอ้าจมผีูป้ระกอบการจ านวน
มากเตรยีมพร้อมส าหรบัการพฒันาแนวคดิธุรกิจจากวูฟเฟียกลอโบซา อย่างไรก็ตาม ในโลกความเป็นจรงิมแีนวคดิ
ธุรกจิจ านวนไม่มากทีป่ระสบความส าเรจ็ในตลาดจรงิดว้ยเหตุผลทีผ่ลติภณัฑ์ไม่ไดร้บัผลตอบรบัทีด่จีากผูบ้รโิภคตาม
การคาดการณ์ อ้างอิงจากการส ารวจ Global Pricing Study 2014 โดย Simon-Kutcher & Partners ร่วมมือกับ 
Professional Pricing Study รายงานว่าร้อยละ 72 ของธุรกิจที่น าเสนอผลิตภัณฑ์ใหม่ล้มเหลว (Simon-Kutcher & 
Partners, 2014) เน่ืองจากผูป้ระกอบการจ านวนมากยงัขาดความรูแ้ละความเขา้ใจในการพฒันาผลติภัณฑจ์ากพื้นฐาน
ความตอ้งการผูบ้รโิภคอย่างแทจ้รงิ  

ด้วยเหตุนี้ การพฒันาผลติภณัฑ์จากการศึกษาความต้องการของผู้บริโภคสามารถเพิม่โอกาสการประสบ
ความส าเรจ็ของธุรกจิได ้โดยทฤษฎกีารออกแบบคุณค่า (Value Proposition Design) ซึง่พฒันาโดย Alex Osterwalder 
(Alex Osterwalder, 2019) เป็นหนึ่ งในการศึกษาความต้องการของผู้บริโภคอย่างมีประสิทธิภาพที่จะท าให้
ผูป้ระกอบการรบัรูถ้งึแผนภาพคุณลกัษณะของลูกคา้ (Customer Profile) ทีส่ามารถอธบิายรายละเอยีดความต้องการ
ของกลุ่มลูกคา้เป้าหมาย ประกอบไปดว้ย 3 ส่วน คอื งานของลูกคา้ (Customer Jobs) คอื สิง่ทีผู่บ้รโิภคคาดหวงัจาก
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สนิคา้และบรกิารว่ามคีุณสมบตัใินการช่วยใหผู้บ้รโิภคบรรลุเป้าหมายดา้นต่างๆ ปัญหาของลูกคา้ (Pains) คอื ผลลพัธ์
และความรู้สกึที่สร้างความไม่พงึพอใจแก่ผู้บรโิภค และประโยชน์ (Gain) คอื ผลลพัธ์ด้านบวกและความคาดหวงัที่
ผูบ้รโิภคตอ้งการจากการใชส้นิคา้นัน้ๆ 

 
ดว้ยเหตุนี้ งานวจิยันี้ใชท้ฤษฎีการออกแบบคุณค่าในการศกึษาและจดัล าดบัความคดิเหน็ของผูบ้รโิภควแีกน

ต่อการออกแบบคุณค่าส่งมอบของวฟูเฟียเพื่อน ามาซึง่ผลการศกึษาทีเ่ป็นประโยชน์ต่อหลากหลายภาคส่วน โดยเฉพาะ
อย่างยิง่ ผูป้ระกอบการทีส่นใจวฟูเฟียทีจ่ะไดม้าซึง่คุณค่าเพิม่ทีผู่บ้รโิภคตอ้งการอย่างแทจ้รงิส าหรบัเป็นแนวทางในการ
พฒันาผลิตภณัฑ์อย่างมปีระสิทธภิาพ นอกจากนี้ เกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงวูฟเฟียมโีอกาสการเพิ่มมูลค่าผลผลิตและ
น าไปสู่รายได้ที่เพิ่มขึ้น โดยมีกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่ก าลงัจดัท านโยบายอาหารแห่งอนาคตพร้อมให้การ
สนับสนุนทุกภาคส่วนทีส่นใจการพฒันาผลติภณัฑจ์ากวฟูเฟียกลอโบซาตัง้แต่ตน้น ้าจนถงึปลายน ้า 
 
วตัถปุระสงคข์องการวิจยั  
 1. เพื่อศกึษาความคิดเห็นของผู้บรโิภควแีกนต่อการออกแบบคุณค่าส่งมอบของวูฟเฟียกลอโบซา ใน 3 ด้าน 
ประกอบดว้ย งานของลูกคา้ ปัญหาของลูกคา้ และประโยชน์ 

2. เพื่อจดัล าดบัความคดิเหน็ของผูบ้รโิภควแีกนต่อการออกแบบคุณค่าส่งมอบของวูฟเฟียกลอโบซา ใน 3 ดา้น 
ประกอบดว้ย งานของลูกคา้ ปัญหาของลูกคา้ และประโยชน์ 
 
ทบทวนวรรณกรรม 

งานวจิยันี้ประยุกตใ์ชท้ฤษฎแีละขอ้มลูทัว่ไปทีเ่กีย่วขอ้งในประเดน็ ดงันี้ 
ทฤษฎีการออกแบบคณุค่า 
การออกแบบคุณค่า (Value Proposition Design) (Alex Osterwalder, 2019) คอื การวเิคราะหค์วามตอ้งการ

ของผูบ้รโิภคควบคู่กบัการพฒันาผลติภณัฑท์ีเ่รยีบเรยีงโดย Alex Osterwalder หลกัการของการออกแบบคุณค่าคอืการ
เรียบเรียงแนวคิดธุรกิจที่ยังไม่เป็นระบบให้มีแนวทางที่ชัดเจนมากขึ้นและน าเสนอผ่านแผนภาพคุณค่า  (Value 
Proposition Canvas) ในส่วนแผนภาพคุณลกัษณะของลูกคา้ (Customer Profile) ซึง่คอืแผนภาพทีอ่ธบิายรายละเอยีด
ของกลุ่มลูกคา้เป้าหมาย อยู่ในรปูของแผนภาพวงกลม ซึง่ประกอบดว้ย 3 ส่วน คอื  

1. งานของลูกคา้ (Customer Jobs) คอื สิง่ทีผู่บ้รโิภคคาดหวงัจากสนิคา้และบรกิารว่ามคีุณสมบตัใินการช่วย
ให้ผู้บรโิภคบรรลุเป้าหมายด้านต่างๆ เช่น การแก้ปัญหา การตอบสนองต่อความต้องการในด้านต่างๆ โดยลกัษณะ
ผูบ้รโิภคและบรบิทการใชง้านทีแ่ตกต่างกนัอาจท าใหเ้กดิความคาดหวงัในตวัสนิคา้ทีแ่ตกต่างกนัท าใหคุ้ณสมบตัแิต่ละ
ประการของสนิคา้และบรกิารกอ็าจตอบสนองหรอืไม่ตอบสนองต่อระดบัความตอ้งการทีแ่ตกต่างกนัของผูบ้รโิภคแต่ละ
กลุ่มงานของลูกค้า แบ่งออกเป็น 3 ประเภท ประกอบด้วย งานสร้างผลลพัธ์ (Functional Jobs) คอื คุณสมบตัิด้าน
ประสทิธภิาพทีด่จีากการใชง้านในฐานะผลติภณัฑ์นัน้ๆ เช่น ผลไมท้ีม่คีวามสดและสะอาด การใหบ้รกิารอย่างถูกต้อง
และเต็มใจ งานทางสงัคม (Social Jobs) คอื คุณสมบตัิด้านการสนับสนุนผู้บรโิภคสู่การมบีทบาทที่ต้องการในสงัคม 
เช่น ใช้สินค้าแล้วมีภาพลักษณ์ที่ดี ใช้สินค้าแล้วเพิ่มอ านาจในสังคม งานทางความรู้สึก (Emotional Jobs) คือ 
คุณสมบตัทิีท่ าใหผู้บ้รโิภคเกดิความรูส้กึต่างๆ จากการใชง้านสนิคา้และบรกิาร เช่น ใชส้นิคา้แลว้รูส้กึไดช้่วยเหลอืสงัคม 
รบัประทานอาหารจานนี้แลว้ทดแทนความคดิถงึบา้นเกดิ 

2. ปัญหาของลูกค้า (Pains) คอื ปัจจยัทัง้ที่เป็นผลลพัธ์และความรู้สกึที่สร้างความไม่พงึพอใจ ความเสี่ยง 
อุปสรรคต่างๆ ทีเ่กดิขึน้ทัง้ก่อน ระหว่าง และหลงัใชส้นิคา้และบรกิารแก่ผูบ้รโิภค เช่น ประสทิธภิาพของสนิคา้ที่ไม่ดี 
ความยุ่งยากในการใชง้าน ทัง้นี้ ปัญหาของลูกคา้แต่ละปัจจยัอาจมผีลต่อผูบ้รโิภคแต่ละรายแตกต่างกนั 

3. ประโยชน์ (Gains) คอื ผลลพัธด์า้นบวกทัง้ดา้นประสทิธภิาพการใชง้านและความรูส้กึจากการใชส้นิคา้และ
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บรกิารนัน้ๆ ที่ผู้บรโิภคต้องการ กล่าวคอืคุณสมบตัิทีจ่ าเป็นต้องมี เช่น ต้องการน ้าดื่มที่สามารถดบักระหายได้ หรอื
คาดหวงัจะไดร้บั กล่าวคอื ถา้มกีด็ ีไม่มกีไ็ด ้เช่น ถา้สามารถรบัประทานสบัปะรดไดโ้ดยไม่เสยีเวลาปอกเปลอืกไดก้จ็ะด ี
รวมถงึผลลพัธด์า้นบวกทีอ่ยู่เหนือความคาดหมายของผูบ้รโิภค เช่น บรกิารจดัส่งสนิคา้ฟรถีงึบา้น 

 
ข้อมูลทัว่ไปเก่ียวกบัวีแกน 
วแีกน คอื การรบัประทานอาหารทีล่ะเวน้ผลติภณัฑ์จากสตัว์ เช่น เนื้อสตัว์ ไข่ หรอืนม ที่ก าลงัได้รบัความ

นิยมเนื่องจากสามารถลดความเสีย่งต่อโรคหวัใจและหลอดเลอืด ความดนัโลหติสูง ไขมนัในเลอืดสูง น ้าตาลในเลอืดสงู 
และโรคอ้วน (Ilan Sela et al., 2020) โดยเฉพาะอย่างยิ่งภายหลังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า  2019 
(COVID-19) ที่มีผลการศึกษาจาก BMJ Nutrition, Prevention & Health รายงานว่าผู้บริโภควีแกนมีแนวโน้มการ
เกดิผลกระทบทีรุ่นแรงจากโรคตดิเชือ้ไวรสัโคโรน่า 2019 (COVID-19) น้อยกว่ารอ้ยละ 73 และแนวโน้มการตดิโรคตดิ
เชื้อน้อยกว่ารอ้ยละ 9 เมื่อเทยีบกบัคนทีร่บัประทานอาหารทัว่ไป (Physicians Committee, 2021) ผนวกกบัขอ้มลูจาก 
International Food Information Council รายงานว่าผูบ้รโิภครอ้ยละ 28 หนัมารบัประทานอาหารมงัสวริตัมิากขึน้หลงั
เกดิโรคระบาด (Restaurant Dive, 2021) แต่อย่างไรกต็าม อาหารมงัสวริตัพิบปรมิาณวติามนิบ ี12 ไดน้้อย ท าใหผู้ร้บั
ประมานอาหารมงัสวิรตัิมคีวามเสี่ยงต่ออาการขาดวติามนิบี 12 การศกึษาผู้รบัประทานอาหารมงัสวริตัิจ านวน 172 
ตวัอย่าง ผลการศกึษาพบผูม้อีาการขาดวติามนิบ ี12 ถงึสดัส่วน 1 ใน 5 ราย (Ananya Mandal, 2019) 

 
 ข้อมูลทัว่ไปเก่ียวกบัวฟูเฟียกลอโบซา 

วูฟเฟียกลอโบซา (Wolffia globosa) ชื่อภาษาไทย ผ า ไข่ผ า ไข่แหน หรอืไข่น ้า เป็นพชืน ้าขนาดเลก็ทีสุ่ดใน
โลกทีข่นาดเสน้ผ่านศูนย์กลาง 0.4 มลิลเิมตร เกดิขึน้เองตามแหล่งน ้าจดืนิ่งสะอาด มลีกัษณะเป็นเมด็สเีขยีวเกาะกลุ่ม
ลอยตวัอยู่บนผวิน ้า ไม่มรีส ไม่มกีลิน่ (Ananya Mandal, 2019) วูฟเฟียมตี้นก าเนิดทีท่วปีเอเชยีในพื้นทีป่ระเทศพม่า 
ลาว และไทย ในประเทศไทยพบได้มากในพื้นที่ภาคเหนือและภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ วูฟเฟียเป็นพชืซุปเปอร์ฟู้ด 
(Superfood) ที่มโีอกาสเติบโตเป็นวตัถุดบิแห่งอนาคตเนื่องจากอุดมไปด้วยสารอาหาร เช่น โอเมกา 3 เกลอืแร่ ใย
อาหาร และแคลเซียม มีฤทธิช์่วยต้านการติดเชื้อ ช่วยปรบัสภาพร่างกายให้เป็นด่าง และรกัษาอาการท้องผูก มี
สารพฤษเคม ีเช่น เบต้าแคโรทนีและสารประกอบฟีนอลคิในปรมิาณทีสู่งกว่าผกัอื่นๆ เช่น ปวยเล้ง บรอคโคลี่ ฟักทอง 
และมะเขอืเทศ ปรมิาณสารอาหารโดยรวมของวฟูเฟียมส่ีวนประกอบทีค่รบถ้วนเทยีบเคยีงกบัผลติภณัฑจ์ากสตัว์ เช่น 
ไข่ ไดม้ากไปกว่านัน้ วูฟเฟียยงัประกอบดว้ยสารอาหารทีพ่บไดน้้อยในผลติภณัฑ์จากสตัว์ เช่น วติามนิเอ เบต้าแคโร
ทนี วติามนิบ ี2 วติามนิบ ี6 และโฟเลท (Ilan Sela et al., 2020) นโยบายอาหารแห่งอนาคตพชืแห่งอนาคต (Future 
Food Future Crop) ภายใต้ความร่วมมอืระหว่างกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยที่
ใหฉ้ายาวูฟเฟียว่า ‘คาเวยีร์เขยีว (Green Caviar)’ จากศกัยภาพความเป็นซุปเปอร์ฟู้ดและอาหารแห่งอนาคตที่เป็นที่
ยอมรบัจากทัว่โลก มากไปกว่านัน้นโยบายนี้ยงัเตรียมส่งเสริมวูฟเฟียเป็นพืชเศรษฐกิจใหม่ของไทยโดยกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์และสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยพรอ้มใหก้ารสนับสนุนตัง้แต่ตน้น ้าถงึปลายน ้า 

 
วิธีด าเนินการวิจยั 

งานวจิยันี้เป็นการวจิยัเชงิคุณภาพ (Qualitative research) ทีใ่ชท้ฤษฎกีารออกแบบคุณค่าสมัภาษณ์เชงิลกึ
กลุ่มตวัอย่างผูบ้รโิภควแีกน 25 คน ซึง่เป็นขนาดกลุ่มตวัอย่างทีเ่หมาะสมกบักระบวนการวจิยัทีใ่ชท้ฤษฎกีารออกแบบ
คุณค่า (Alex Osterwalder, 2019) การวจิยัใชก้ารเลอืกกลุ่มตวัอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) โดยตอ้งเป็นผู้
ทีม่คีุณสมบตัติรงตามเกณฑก์ารพจิารณาคดัเลอืกกลุ่มตวัอย่างดงัแสดงในตารางที่ 1 
ตารางท่ี 1 เกณฑก์ารพจิารณาคดัเลอืกกลุ่มตวัอย่าง 
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เกณฑก์ารคดัเข้า เกณฑก์ารคดัออก 

• เพศชายและหญงิ 
• มอีายุตัง้แต่ 18 ถงึ 60 ปี 
• เป็นผูบ้รโิภคมงัสวริตัปิระเภทวแีกนเป็นเวลา

มากกว่า 1 ปี 
• รูจ้กัวฟูเฟียกลอโบซา 
• ยนิยอมเขา้ร่วมการวจิยั 

• มทีศันคตดิา้นลบต่อวฟูเฟียกลอโบซา อนั
จะท าใหเ้กดิความไม่เทีย่งตรงของผล
การศกึษา 

• ไม่สมคัรใจใหข้อ้มลู 

 
หลังจากผู้วิจ ัยได้สัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่างครบแล้ว ผู้วิจ ัยวิเคราะห์ข้อมูลโดยการน าข้อมูลที่ได้จากการ

สมัภาษณ์มาจดัหมวดหมู่ขอ้มลู (Data Categorization) (Johnny Saldana, 2015) ซึง่เป็นกระบวนการวเิคราะหข์อ้มลูที่
เหมาะสมกบัการวจิยัเชงิคุณภาพ ประกอบดว้ย 3 ขัน้ตอน ดงันี้ 

1. การก าหนดรหสัเพื่อจ าแนกขอ้มลู (Open Coding) คอื การระบุรหสัค าศพัทเ์พื่อใชเ้ป็นเกณฑจ์ าแนกขอ้มลู
ทีม่คีวามหมายใกลเ้คยีงกนัไวใ้นหมวดหมู่เดยีวกนัภายใตร้หสัค าศพัทน์ัน้  

2. การสรา้งความสมัพนัธ์ของขอ้มูลทีผ่่านการระบุรหสั (Axial Coding) คอื การจดักลุ่มค าศพัท์ตามเกณฑ์ที่
ก าหนด ซึง่อาจก าหนดจากความสมัพนัธท์ีส่อดคลอ้งกบัวตัถุประสงคง์านวจิยั 

3. การบูรณาการกลุ่มขอ้มูลให้เกดิเป็นโครงสร้างทางภาษา (Selective Coding) คอื การน ากลุ่มค าศพัท์มา
เชื่อมโยงกับทฤษฎีที่เป็นประเด็นการศึกษา คือ แผนภาพคุณค่า (Value Proposition Canvas) ในส่วนแผนภาพ
คุณลกัษณะของลูกคา้ (Customer Profile)  

 
 

    
      
 
 

 
ภาพท่ี 1 การจดัหมวดหมูข่อ้มลู 

 
ผลการวิจยั 

งานวิจยัครัง้นี้ด าเนินการสมัภาษณ์เชิงลึกบนพื้นฐานการออกแบบคุณค่ากับกลุ่มตัวอย่างผู้บริโภควแีกน
จ านวน 25 คน โดยเป็นเพศชาย 5 คน และเพศหญงิ 20 คน อายุระหว่าง 23 ปี ถงึ 63 ปี หรอือายุเฉลี่ย 35 ปี รายได้
ระหว่าง 15,000 บาท ถงึ 100,000 บาท หรอืรายไดเ้ฉลี่ย 40,000 บาท ระยะเวลาการเป็นวแีกนระหว่าง 1 ปี ถงึ 36 ปี 
หรอืเฉลีย่ 7 ปี 

 
  

การก าหนดรหสั 
เพื่อจ าแนกขอ้มลู  
(Open Coding) 

การสรา้งความสมัพนัธ์
ของขอ้มลูทีผ่่านการ
ระบุรหสั (Axial 

Coding) 

การบูรณาการกลุ่มขอ้มลู
ใหเ้กดิเป็นโครงสรา้งทาง

ภาษา (Selective 
Coding) 
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ตารางท่ี 2 ขอ้มลูประชากรศาสตร ์
 

ข้อมูลประชากรศาสตร ์ กลุ่มตวัอย่าง 
จ านวน 25 คน 
เพศ 
      

เพศชาย 5 คน 
เพศหญงิ 20 คน 

อาย ุ เฉลีย่ 35 ปี   
รายได ้ เฉลีย่ 40,000 บาท 
ระยะเวลาการเป็นวแีกน เฉลีย่ 7 ปี 

 
ผูว้จิยัน าขอ้มลูทีไ่ดจ้ากการสมัภาษณ์เชงิลกึมาจดัหมวดหมู่ขอ้มลู (Data Categorization) ดงันี้ 
1. การก าหนดรหสัเพื่อจ าแนกขอ้มูล (Open Coding) พบว่ามคี าทีม่คีวามหมายใกล้เคยีงกนัสามารถจดัไวใ้น

หมวดหมู่เดียวกันเป็นรหสัค าศพัท์ 68 รหสั เช่น จากข้อความ “อยากให้เอาวูฟเฟียไปท าเป็นอาหารมาเลย” และ 
“กินวูฟเฟียแบบเขาท าเป็นอาหารไวแ้ล้วดกีว่า” ผู้วจิยัก าหนดรหสัค าศพัท์ของขอ้ความดงักล่าวว่า “อยากกินวูฟเฟีย
แบบทีม่คีนท าเป็นอาหารมาใหแ้ลว้”  

2. การสรา้งความสมัพนัธข์องขอ้มลูทีผ่่านการระบุรหสั (Axial Coding) ด าเนินการน ารหสัค าศพัทจ์ านวน 68 
รหสั มาจดัเป็นกลุ่มค าศพัท์ได้ 27 กลุ่ม เช่น จากรหสัค าศพัท์ “ท าให้ทานผกัได้เยอะ” และ “เป็นผกัที่ลูกกินได้เยอะ
ทีสุ่ด” สามารถน ามาจดัเป็นกลุ่มค าศพัท ์“ท าใหท้านผกัไดเ้ยอะ” 

3. การบูรณาการกลุ่มขอ้มูลใหเ้กิดเป็นโครงสร้างทางภาษา (Selective Coding) ด าเนินการน ากลุ่มค าศพัท์
จ านวน 27 กลุ่ม มาจดัเป็นกลุ่มตามเกณฑท์ีก่ าหนดตามวตัถุประสงคข์องการวจิยั คอืกรอบแนวคดิการออกแบบคุณค่า
ในส่วนแผนภาพคุณลกัษณะของลูกคา้จ านวน 3 ดา้น 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
ภาพท่ี 2 ผลการจดัหมวดหมูข่อ้มลู 

 
 
 
 

การก าหนดรหสัเพื่อ
จ าแนกขอ้มลู 

(Open Coding) 
68 รหสัค าศพัท ์

การสรา้งความสมัพนัธ์
ของขอ้มลูทีผ่่านการ

ระบุรหสั  
(Axial Coding)  
27 กลุ่มค าศพัท ์

การบูรณาการกลุ่มขอ้มลู
ใหเ้กดิเป็นโครงสรา้งทาง

ภาษา (Selective 
Coding)  

งานของลูกคา้ 9 ประการ 
ปัญหาของลูกคา้ 11 

ประการ 
ประโยชน์ 7 ประการ 
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จากแผนภาพคุณลกัษณะของลูกคา้ 3 ส่วน มรีายละเอยีดและจดัล าดบัคุณค่าดงันี้ 
งานของลูกคา้ (Customer Jobs) 9 ประการ ตามล าดบัดงันี้   
1. ผูบ้รโิภคกล่าวว่าวฟูเฟีย “น่าสนใจ (งานทางความรูส้กึ)” โดยมกีารกล่าวถงึ 21 ครัง้ เพราะเป็นอาหารใหม่ 

ซุปเปอร์ฟู้ด และเป็นวตัถุดบิพืน้บ้าน โดยกล่าวว่า “ผมเป็นคนชอบเทีย่วต่างจงัหวดั และผมถอืว่าอาหารพืน้เมอืงเป็น
อะไรทีผ่มหากนิไม่ไดทุ้กวนั เพราะฉะนัน้ อาหารพืน้เมอืงอะไรทีเ่ป็นวแีกนผมกนิไดห้มด” 

2. ผู้บรโิภคทีก่ล่าวว่าวูฟเฟียเป็นผกัที ่“ท าให้ทานผกัไดเ้ยอะ (งานสร้างผลลพัธ์)” โดยมกีารกล่าวถงึ 7 ครัง้ 
เพราะวฟูเฟียเป็นผกัทีไ่ม่มรีสและกลิน่ มขีนาดเลก็ รบัประทานงา่ย จงึท าใหส้ามารถรบัประทานไดใ้นปรมิาณมาก 

3. ผูบ้รโิภคกล่าวว่าวูฟเฟีย “น่ารบัประทาน (งานทางความรูส้กึ)” 5 ครัง้ โดยใหเ้หตุผลว่าวฟูเฟียมสีสีวยและ
หน้าตาน่ารบัประทาน 

4. เมื่อผูบ้รโิภคทราบคุณสมบตัขิองวฟูเฟียจงึกล่าวว่าการทีต่นรบัประทานวฟูเฟีย “ท าใหผู้อ้ื่นน่าจะตื่นเต้นว่า
เรารบัประทานอาหารใหม่ (งานทางสงัคม)” โดยมกีารกล่าวถงึ 3 ครัง้ โดยใหเ้หตุผลว่าการรบัประทานวฟูเฟียช่วยสรา้ง
ภาพลกัษณ์ทีด่ตี่อตนเอง 

5. เมื่อผูบ้รโิภคทราบคุณสมบตัขิองวฟูเฟียจงึกล่าวว่า “ภูมใิจว่าเป็นซุปเปอรฟ์ู้ดของไทย (งานทางความรูส้กึ)” 
3 ครัง้ เพราะผูบ้รโิภคมทีศันคตวิ่าซุปเปอร์ฟู้ดส่วนใหญ่เป็นพชืต่างประเทศ ซึ่งบางท่านกเ็ขา้ใจผดิว่าวฟูเฟียเป็นพชืที่
ตอ้งน าเขา้จากต่างประเทศ 

6. ผูบ้รโิภคกล่าวว่าตนใชวู้ฟเฟียส าหรบั “บอกผูอ้ื่นต่อไดว้่าวแีกนมอีาหารทีม่ปีระโยชน์ (งานทางสงัคม)” 1 
ครัง้ เพราะผูบ้รโิภควแีกนสามารถอธบิายประโยชน์ของวฟูเฟียแก่ผูบ้รโิภคทัว่ไปทีม่อีคตติ่ออาหารวแีกนได ้ 

7. ผูบ้รโิภคกล่าวว่าเมื่อตนรบัประทานวฟูเฟีย “ท าใหค้นในครอบครวัดใีจทีเ่รากนิผกั (งานทางสงัคม)” 1 ครัง้ 
เพราะผูบ้รโิภคทีเ่คยไม่รบัประทานผกัในอดตีสามารถรบัประทานวฟูเฟียไดแ้ละท าใหค้รอบครวัดใีจ 

8. ผูบ้รโิภคกล่าวว่าวฟูเฟียเป็น “เป็นแหล่งโปรตนีทีป่ลอดภยั (งานทางความรูส้กึ)” 1 ครัง้ เมื่อเทยีบกบัแหล่ง
โปรตนีอื่นเพราะลกัษณะทางกายภาพของวฟูเฟียท าใหไ้ม่สามารถใชก้ารเพาะเลีย้งแบบ GMO ได ้

9. ผูบ้รโิภคกล่าวว่ารูส้กึ “ดใีจทีม่พีชืทีเ่หมาะกบัวแีกนโดยเฉพาะ (งานทางความรูส้กึ)” 1 ครัง้ เพราะวูฟเฟีย
เป็นพชืชนิดเดยีวทีม่วีติามนิบ ี12 ซึง่เป็นสารอาหารทีผู่บ้รโิภควแีกนมกัไดร้บัไม่เพยีงพอ 

 
ปัญหาของลูกคา้ (Pains) 11 ประการ ตามล าดบัดงันี้ 
1. ผูบ้รโิภคส่วนมาก “ไม่รูจ้กัวฟูเฟีย” โดยมกีารกล่าวถงึ 20 ครัง้ แต่เมื่อพดูชื่ออื่นของวฟูเฟียผูบ้รโิภคบางคน

กลบัรูจ้กัโดยไม่ทราบว่าเป็นพชืชนิดเดยีวกนั เช่น ผ า ไขน่ ้า หรอืดคัวดี (Duckweed) 
2. ผูบ้รโิภคมคีวามกงัวลต่อวฟูเฟียว่า “กลวัไม่สะอาด” โดยมกีารกล่าวถงึ 17 ครัง้ เช่น เชือ้โรคและกลิน่เหมน็ 

เพราะแหล่งก าเนิดหรอืสถานทีเ่พาะเลี้ยงมลีกัษณะเป็นบ่อน ้าหรอืแหล่งน ้าธรรมชาต ิจงึกลวัวูฟเฟียดูดซมึเชือ้โรคหรอื
โลหะหนักจากแหล่งน ้าธรรมชาตเิขา้ไปในเซลล ์รวมถงึกลวัผูข้ายท าความสะอาดไม่ดพีอ  

3. ผู้บรโิภคที่ไม่รูจ้กัวูฟเฟียบางท่านกล่าวว่าวูฟเฟีย “หน้าตาไม่น่ารบัประทาน” โดยมกีารกล่าวถึง 16 ครัง้ 
เช่น เหมอืนจอกแหน ตะไคร่น ้า และอาหารเป็ด  

4. ผูบ้รโิภคยงัไม่ตดัสนิใจรบัประทานวฟูเฟียเนื่องจาก “ไม่รูป้ระโยชน์” โดยมกีารกล่าวถงึ 15 ครัง้ รวมถงึไม่
มัน่ว่ามปีระโยชน์จรงิเพราะมงีานวจิยัน้อยและไม่ใช่งานวจิยัต่างประเทศ หรอืคดิว่าเป็นเพยีงโฆษณาทีผู่ข้ายกล่าวอา้ง
ขึน้มาเองเพื่อเพิม่ยอดขายสนิคา้ หรอืคดิว่าวติามนิบ ี12 สามารถพบไดใ้นอาหารอื่นได ้

5. แมผู้บ้รโิภคมคีวามตอ้งการรบัประทานวฟูเฟีย แต่ผูบ้รโิภคกล่าวว่าวฟูเฟีย “หาซื้อยาก” 11 ครัง้ เพราะเป็น
ผกัที่ไม่ไดว้างจ าหน่ายทัว่ไปในตลาด ส่วนช่องทางออนไลน์มกีารจดัส่งครอบคลุมเฉพาะในกรุงเทพ หากต้องการให้
จดัส่งทีต่่างจงัหวดัจ าเป็นต้องจ่ายค่าขนส่งผ่านรถเยน็ซึ่งราคาค่อนขา้งแพง มกีารจดัส่งเฉพาะรอบ และสนิคา้ไม่ได้มี
ตลอด 
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 6. ผูบ้รโิภคกล่าวถงึขอ้เสยีของวฟูเฟียว่า “อายุสัน้” 7 ครัง้ เพราะมคีวามชืน้สงู หากไม่ไดอ้บใหแ้หง้ก่อนน าไป
ประกอบอาหาร ความชืน้ของวฟูเฟียจะท าใหอ้าหารเสยีเรว็กว่าปกต ิ 

7. ผูบ้รโิภคกล่าวว่าตน “ไม่รูว้ธิทีาน” วฟูเฟีย 7 ครัง้ เช่น ไม่ทราบว่ารบัประทานดบิหรอืสุก น าไปท าเมนูอะไร
ไดบ้า้ง 

8. ผูบ้รโิภคกล่าวถงึสาเหตุว่า “อาหารชนิดอื่นท าใหล้มืวฟูเฟีย” 6 ครัง้ เพราะมอีาหารใหเ้ลอืกหลากหลายมาก 
เมื่อวฟูเฟียไม่ไดม้จี าหน่ายใหเ้หน็ผ่านตาจงึเลอืกซื้ออาหารอื่นแทน  

9. ผู้บรโิภคยงัไม่ตดัสนิใจรบัประทานวูฟเฟียเนื่องจาก “กลวัไม่อร่อย” 5 ครัง้ โดยเมื่อประเมนิจากภายนอก
ผูบ้รโิภคกลวัว่าวฟูเฟียจะมสีมัผสัเละ 

10. ผูบ้รโิภคทีเ่คยซื้อวูฟเฟียกล่าวว่าวูฟเฟีย “แพง” 2 ครัง้ เนื่องจากราคาวูฟเฟียอยู่ที ่200 บาทต่อปรมิาณ 
400 กรมั ซึง่เป็นราคาทีค่่อนขา้งสงูเมื่อเทยีบกบัผกัชนิดอื่น 

11. ผูบ้รโิภคกล่าวว่าวฟูเฟีย “รสชาตเิฉยๆ” 2 ครัง้ ท าใหเ้มื่อลองรบัประทานหนึ่งครัง้แลว้จงึไม่รบัประทานอกี 
 

ประโยชน์ (Gains) 7 ประการ ตามล าดบัดงันี้ 
1. เมื่อผูบ้รโิภคทัง้ทีเ่คยและไม่เคยรบัประทานวูฟเฟียศกึษาข้อมูลของวูฟเฟียแล้วจงึกล่าวว่าวูฟเฟีย “ต้องมี

ประโยชน์” 22 ครัง้ เช่น โปรตนีสงู วติามนิบ ี12 สงู จงึจะยอมรบัประทาน 
2. ผูบ้รโิภคกล่าวว่าผูจ้ าหน่ายวฟูเฟีย “ควรบอกประโยชน์ใหท้ราบ” 18 ครัง้ เพื่อใหผู้บ้รโิภคอยากรบัประทาน 

เพราะวูฟเฟียไม่เป็นทีรู่จ้กัอย่างแพร่หลายและมหีน้าตาแปลกจากผกัทัว่ไป โดยผูบ้รโิภคกล่าวว่าหากตนทราบว่าวูฟ
เฟียมปีระโยชน์แล้วนัน้ ต่อใหร้สชาตไิม่อร่อยกย็นิดรีบัประทาน โดยกล่าวว่า “พีเ่ป็นคนกนิของไม่อร่อยเก่ง พีก่นิไดทุ้ก
อย่างถา้มนัมปีระโยชน์ อย่างมะระขีน้ก คนอื่นบอกว่าขมจะตาย แต่พีก่ก็นิเพราะมนัมปีระโยชน์” และ “มนัเป็นของใหม่
ทีเ่ราไม่รูจ้กั หน้าตากแ็ปลก สกีเ็ขยีว รสชาตเิป็นยงัไงกไ็ม่รู ้ถ้ามนัไม่ไดใ้หป้ระโยชน์อะไรกบัเรา ท าไมฉันตอ้งเสีย่งกนิ
อาหารเป็ดดว้ย” 

3. ผู้บรโิภคกล่าวว่า “ควรมผีู้แนะน าวธิรีบัประทาน” วูฟเฟีย 11 ครัง้ เพื่อท าให้ผู้บรโิภคมโีอกาสและเปิดใจ
รับประทานวูฟเฟียมากขึ้น เนื่องจากหากตนเห็นว่าเป็นอาหารที่ผู้อื่นรับประทานได้จะมีความมัน่ใจว่าตนน่าจะ
รบัประทานได ้

4. ผูบ้รโิภคแนะน าว่า “อยากใหว้ฟูเฟียอยู่ในอาหารทีป่รุงแลว้” 10 ครัง้ เพื่อเพิม่โอกาสการรบัประทานวฟูเฟีย
มากขึ้นเพราะตนไม่ทราบวธิกีารน าวูฟเฟียไปประกอบอาหารจงึมคีวามคดิเห็นว่าการรบัประทานวูฟเฟียที่ปรุงเป็น
อาหารแลว้สะดวกกว่า 

5. ผูบ้รโิภคแนะน าว่าผูจ้ าหน่ายวูฟเฟีย “ควรคงสารอาหารจากธรรมชาตไิว้” โดยมกีารกล่าวถงึ 5 ครัง้ เนื่อง
จากวูฟเฟียประกอบดว้ยสารอาหารโปรตนีและวติามนิบ ี12 สูง โดยกล่าวว่า “การรบัประทานสารอาหารจากธรรมชาติ
ย่อมดกีว่าการรบัประทานผลติภณัฑเ์สรมิอาหารทีผ่่านการสงัเคราะห์” 

6. ผูบ้รโิภคกล่าวว่าวฟูเฟีย “ตอ้งไม่ท าใหอ้าหารเสยีรสชาต”ิ 4 ครัง้ กล่าวคอื หากน าวฟูเฟียไปผสมกบัอาหาร
ตอ้งไม่ท าใหอ้าหารนัน้เปลีย่นรสชาตหิรอืกลิน่ 

7. ปัจจัยที่ผู้บริโภคต้องการคือวูฟเฟีย “ต้องสะอาด” โดยมีการกล่าวถึง 1 ครัง้ โดยวูฟเฟียต้องมีแหล่ง
เพาะเลีย้งทีม่มีาตรฐาน หรอืหากมาจากแหล่งน ้าธรรมชาตคิวรมขี ัน้ตอนการท าความสะอาดทีม่ปีระสทิธภิาพ 

ผลการศึกษาสามารถน ามาสรุปและจดัท าแผนภาพคุณค่า (Value Proposition Canvas) ในส่วนแผนภาพ
คุณลกัษณะของลูกคา้ (Customer Profile) ดงัแสดงในภาพที ่3 
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ภาพท่ี 3 แผนภาพคุณลกัษณะของลูกคา้ของวฟูเฟีย 

 
 
 
 
 
 

งานของลูกคา้  

1. น่าสนใจ (21) 

2. ท าใหท้านผกัไดเ้ยอะ (7) 

3. น่ารบัประทาน (5) 

4. ท าใหผู้อ้ื่นน่าจะตื่นเตน้ว่าเราทานอาหาร
ใหม่ (3) 

5. ภูมใิจว่าเป็นซุปเปอรฟ์ู้ดของไทย (3) 

6. บอกผูอ้ื่นตอ่ไดว้่าวแีกนมอีาหารทีม่ี
ประโยชน์ (1) 

7. ท าใหค้นในครอบครวัดใีจทีเ่รากนิผกั (1) 

8. เป็นแหล่งโปรตนีทีป่ลอดภยั (1) 

9. ดใีจทีม่พีชืทีเ่หมาะกบัวแีกนโดยเฉพาะ 
(1) 

ปัญหาของลูกคา้ 

1. ไม่รูจ้กัวฟูเฟีย (20) 

2. กลวัไม่สะอาด (17) 

3. หน้าตาไม่น่ารบัประทาน (16)  

4. ไม่รูป้ระโยชน์ (15) 

5. หาซื้อยาก (11)  

6. อายุสัน้ (7)  

7. ไม่รูว้ธิทีาน (7)  

8. อาหารชนิดอื่นท าใหล้มืวฟูเฟีย (6)  

9. กลวัไม่อร่อย (5)  

10. แพง (2) 

11. รสชาตเิฉยๆ (2) 

ประโยชน์  

1. ตอ้งมปีระโยชน์ (22)  

2. ควรบอกประโยชน์ใหท้ราบ (18)  

3. ควรมผีูแ้นะน าวธิทีาน (11)  

4. อยากใหว้ฟูเฟียอยู่ในอาหารทีป่รุงแลว้ (10)  

5. ควรคงสารอาหารจากธรรมชาตไิว ้(5)  

6. ตอ้งไม่ท าใหอ้าหารเสยีรสชาต ิ(4) 

7. ตอ้งสะอาด (1) 
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สรปุและอภิปรายผล  
 ผูว้จิยัสามารถใชผ้ลของงานวจิยัเรื่อง “การออกแบบคุณค่าส่งมอบของวูฟเฟียกลอโบซาเพื่อผูบ้รโิภควแีกน” 
ทีศ่กึษาสิง่ทีผู่บ้รโิภคใหคุ้ณค่าต่อวูฟเฟียผ่านกระบวนการวจิยัเชงิคุณภาพดว้ยการออกแบบคุณค่าประกอบการพฒันา
แนวคดิธุรกิจเนื่องจากขอ้มูลที่ไดม้ปีระสทิธภิาพเพยีงพอส าหรบัการพฒันาสนิคา้จากวูฟเฟียซึ่งสอดคล้องกบังานวจิยั
เรื่อง “Application of Value Proposition Design to a high-tech business market product” ทีใ่ชก้ารออกแบบคุณค่าเป็น
เครื่องมอืศกึษาสิง่ทีผู่บ้รโิภคใหคุ้ณค่าต่ออุปกรณ์สื่อสาร (Claudio Gandra, 2019) ทัง้นี้ ผลของการสมัภาษณ์เชงิลกึบน
พื้นฐานการออกแบบคุณค่ากบัผู้บรโิภควแีกน 25 คน แสดงการล าดบัคุณค่าที่ผู้บรโิภควแีกนให้ต่อวูฟเฟียกลอโบซา
สูงสุด 3 ล าดบั ของแต่ละดา้น ทัง้นี้ วูฟเฟียมโีอกาสไดร้บัการตอบรบัทีด่เีน่ืองจากงานของลูกคา้ทีผู่บ้รโิภคกล่าวถงึมาก
ที่สุด คอื “น่าสนใจ (งานทางความรู้สกึ)” ที่ความถี่ 21 ครัง้ ล าดบัถดัมาคอื “ท าให้ทานผกัได้เยอะ (งานสร้างผลลพัธ์)” 
ที่ความถี่ 7 ครัง้ และล าดบัถัดมาคอื “น่ารบัประทาน (งานทางความรู้สึก)” ที่ความถี่ 5 ครัง้ ซึ่งสอดคล้องกับผลจาก
งานวจิยัเรื่อง “Duckweed as human food. The influence of meal context and information on duckweed acceptability 
of Dutch consumers” ที่ระบุว่าผู้บรโิภคมทีศันคติเชงิบวก มีความเต็มใจลองรบัประทาน และซื้ออาหารที่มส่ีวนผสม
ของวูฟเฟีย (Myrthe F.A. de Beukelaar, 2019) ผนวกกบัการสนับสนุนของนโยบายอาหารแห่งอนาคตของกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ทีจ่ะส่งเสรมิวฟูเฟียใหเ้ป็นทีรู่จ้กัในเชงิพาณิชย์ (กระทรวงเกษตรและสหกรณ์, 2564)  
 ในอกีมุมหนึ่ง ผลการสมัภาษณ์แสดงปัญหาว่าผูบ้รโิภคจ านวนมากไม่รูจ้กัวฟูเฟียเนื่องจากปัญหาของลูกคา้ที่
ผู้บรโิภคกล่าวถึงมากที่สุด คอื “ไม่รู้จกัวูฟเฟีย” ที่ความถี่ 20 ครัง้ นอกจากนี้ เมื่อผู้บรโิภคเห็นภาพวูฟเฟียครัง้แรกมี
ความคดิเหน็ว่ากลวัวฟูเฟียไม่สะอาดโดยมกีารกล่าวถงึ “กลวัไม่สะอาด” ทีค่วามถี ่17 ครัง้ นอกจากนี้ยงักล่าวถงึ “หน้าตา
ไม่น่ารบัประทาน” ทีค่วามถี่ 16 ครัง้จงึอนุมานไดว้่าการใชว้ฟูเฟียเป็นส่วนผสมในสนิคา้จ าเป็นตอ้งสรา้งความมัน่ใจดา้น
ความสะอาดซึ่งสอดคล้องกับงานวิจยัเรื่อง “ปัจจยัที่มีผลต่อพฤติกรรมการซื้อผักปลอดสารพิษของผู้บริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร” ทีร่ะบุว่าแรงจูงใจดา้นความสะอาดมผีลต่อการตดัสนิใจซื้อผกัปลอดสารพษิมากทีสุ่ด (อรศิรา รุ่งแสง, 
2555)  
 ทัง้นี้ ผูบ้รโิภคระบุว่าปัจจยัทีท่ าใหวู้ฟเฟียน่าสนใจคอืเป็นพชืทีม่ปีระโยชน์โดยประโยชน์ทีผู่บ้รโิภคกล่าวถงึ
มากทีสุ่ด คอื “ตอ้งมปีระโยชน์” ทีค่วามถี ่22 ครัง้ ตามทีผ่ลของงานวจิยัเรื่อง “Protein bioavailability of Wolffia globosa 
duckweed, a novel aquatic plant, – A randomized controlled trial” ยนืยนัว่าวฟูเฟียกลอโบซาเป็นอาหารทีม่ปีระโยชน์
เพราะประกอบไปด้วยโปรตีน กรดอะมิโน และวิตามินบี 12 สูง (Alon Kaplan et al., 2018) อย่างไรก็ตาม เนื่องจาก
ผูบ้รโิภคจ านวนมากยงัไม่รูจ้กัวฟูเฟีย ผูบ้รโิภคจงึกล่าวว่าผูป้ระกอบการ “ควรบอกประโยชน์ใหท้ราบ” ทีค่วามถี่ 18 ครัง้ 
ซึ่ งสอดคล้องกับงานวิจัย เรื่ อง  “Duckweed as human food. The influence of meal context and information on 
duckweed acceptability of Dutch consumers” (Myrthe F.A. de Beukalaar, 2019) ที่ระบุว่ าปัจจัยที่สนับสนุนการ
ยอมรบัจากผูบ้รโิภคคอืการสื่อสารขอ้มูลเชงิบวกเกี่ยวกบัสารอาหารและสิง่แวดล้อมของวูฟเฟียใหผู้บ้รโิภคทราบก่อน
รบัประทาน ล าดบัถดัมาคอื “ควรมผีูแ้นะน าวธิรีบัประทาน” ทีค่วามถี ่11 ครัง้ สอดคลอ้งกบังานวจิยัเรื่อง “การตดัสนิใจซื้อ
ผกัปลอดสารพิษของผู้บริโภค ต าบลทะเลชุบศร อ าเภอเมืองลพบุรี จงัหวดัลพบุรี” ที่ระบุว่าปัจจยัด้านการส่งเสริม
การตลาดทีม่ผีลต่อการตดัสนิใจซื้อผกัปลอดสารพษิมากทีสุ่ดคอืการแนะน าคุณประโยชน์ของผกัปลอดสารพษิชนิดต่างๆ 
(นิภาภรณ์ เรณูหอม, 2558) 
 
ข้อเสนอแนะ  
 ผู้ประกอบการที่สนใจวูฟเฟียกลอโบซาสามารถน าผลจากงานวจิยัครัง้นี้ไปใช้ประโยชน์ส าหรบัการพฒันา
ผลติภณัฑ ์โดยผลการศกึษารายงานว่าผูบ้รโิภครูส้กึว่าวฟูเฟียน่าสนใจและน่ารบัประทาน ดงันัน้ ผูป้ระกอบการสามารถ
น าวฟูเฟียไปพฒันาเป็นผลติภณัฑอ์าหารได ้ทัง้นี้ หากผูป้ระกอบการตอ้งการศกึษาความตอ้งการของผูบ้รโิภคเพิม่เตมิ
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อาจใช้เครื่องมอือื่นๆ เช่น การก าหนดกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย หรอืการวจิยัเชงิปรมิาณโดยใช้แบบสอบถามศกึษาส่วน
ประสมทางการตลาดของวฟูเฟีย  

อย่างไรกต็าม เนื่องจากผูบ้รโิภคจ านวนมากยงัไม่รูจ้กัวูฟเฟียท าให้ผลติภณัฑ์จากวูฟเฟียอาจอยู่ในขัน้ตอน
ของการสรา้งการรบัรูแ้ก่ผูบ้รโิภคซึง่ควรเลอืกกจิกรรมทางการตลาดทีเ่หมาะสมกบัการสรา้งการรบัรู ้ผูป้ระกอบการควร
ใช้การสื่อสารเขา้มาเป็นเครื่องมอืส่งเสรมิการขาย เช่น สร้างทศันคติเชงิบวกต่อวูฟเฟีย การสื่อสารประโยชน์ของ  
วูฟเฟียและแนะน าวธิรีบัประทานให้ผู้บริโภคทราบ การใช้สื่อประกอบการโฆษณา เช่น ใช้อินโฟกราฟฟิคน าเสนอ
ผลติภณัฑใ์หผู้บ้รโิภคเขา้ใจโดยงา่ย หรอืใชภ้าพถ่ายหรอืวดิโีอน าเสนอผลติภณัฑใ์หม้หีน้าตาน่ารบัประทาน 

นอกจากนี้ เกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงวูฟเฟียกลอโบซาสามารถน าผลจากงานวจิยัครัง้นี้เป็นแนวทางการสร้าง
มูลค่าเพิม่ใหว้ฟูเฟียกลอโบซา โดยผลการศกึษารายงานว่าผูบ้รโิภคมคีวามกงัวลว่าวฟูเฟียไม่สะอาด ดงันัน้ เกษตรกร
ควรมขี ัน้ตอนการท าความสะอาดวูฟเฟียทีม่ปีระสทิธภิาพและตรวจสอบได ้เพื่อสรา้งความมัน่ใจแก่ผูป้ระกอบการผูใ้ช้
วฟูเฟียเป็นวตัถุดบิในอาหารและผูบ้รโิภค นอกจากน้ี การน าเสนอประโยชน์ของวฟูเฟียสามารถเพิม่มลูค่าใหส้นิคา้ได ้
 
เอกสารอ้างอิง  
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์. (2564). เฉลมิชยั” รุกนโยบายอาหารแห่งอนาคต (Future Food) ส่งเสรมิ ”ไขน่ ้า-คาเวยีร์
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เทคโนโลยีทางการเงินส าหรบัผู้บกพร่องทางการมองเหน็ 
FINANCIAL TECHNOLOGY FOR VISUALLY IMPAIRED PERSON 
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บทคดัย่อ 
บทความวิจยันี้มวีตัถุประสงค์ เพื่อพฒันาต้นแบบระบบการท าธุรกรรมทางการเงนิส าหรบัผู้บกพร่อง

ทางการมองเห็น ให้สามารถท าธุรกรรมทางการเงนิผ่านเสียง วิธีการศึกษาตามหลกัการวงจรชีวติการพฒันา
ซอฟท์แวร์ ไดแ้ก่การวเิคราะห์ปัญหา การศกึษาความต้องการของผูใ้ช้ การวเิคราะห์และออกแบบระบบ และการ
ทดสอบระบบ โดยใช ้Adobe XD เป็นเครื่องมอืในการพฒันา ประกอบดว้ย 3 ส่วน ไดแ้ก่ การออกแบบ การพฒันา
ต้นแบบ และการน าไปใชง้านจรงิ ผลจากการสมัภาณ์ผูค้วามบกพร่องทางการมองเหน็ ทีใ่หบ้รกิารนวดแผนไทย
แก่พนักงานธนาคารไทยพาณิชย์ ส านักงานใหญ่รชัโยธนิ จ านวน 20 คน พบว่า ผูใ้ชผู้บ้กพร่องทางการมองเห็น 
ตอ้งการ การยนืยนัการท าธุรกรรมดว้ยเสยีง การแจง้เตอืนการรบัเงนิโอน เป็นตน้ ผูใ้หบ้รกิารทางการเงนิ ตอ้งการ
ขยายการใช้งานให้กับทุกคนอย่างเท่าเทียมกัน ผลการใช้ต้นแบบที่พฒันาด้วย Adobe XD พบว่า ผู้บกพร่อง
ทางการมองเหน็สามารถใชร้ะบบกบั iPhone ตัง้แต่เปิดระบบ Fin4Blind ดว้ยเสยีง จนถงึขัน้ตอนสุดทา้ย คอืการ
โอนเงนิใหผู้ร้บัปลายทางไดส้ าเรจ็ ดา้นความปลอดภยัในการใช้งานของระบบเป็น Two-Factor Authentication มี
การยนืยนัตวัตนดว้ย PIN 6 หลกัทีต่้องตรงกบัฐานขอ้มูลของธนาคารซึ่งเป็นขอ้มูลส่วนบุคคลของผูใ้ชอ้กีครัง้  ใน
การโอนเงนิ มรีายละเอียด ชื่อ-นามสกุล ของบญัชปีลายทาง โดยที่ระบบจะท าการอ่านทวนรายละเอียดทุกครัง้ 
เพื่อให้ผู้บกพร่องทางการมองเห็นเขา้ใจตรงกบัระบบ โดยสรุป สามารถท าธุรกรรมโอนเงนิถูกต้องร้อยละ 100 
กล่าวคอื ผูบ้กพร่องทางการมองเหน็สามารถใชเ้สยีงในการสัง่งาน และระบบโต้ตอบในการท าธุรกรรมในการโอน
เงนิทุกขัน้ตอนไดถู้กตอ้ง ปลอดภยั และจากการประเมนิความพงึพอใจของผูบ้กพร่องทางการมองเหน็จ านวน 20 
คน มีความสามารถในการใช้โปรแกรมเป็นอย่างดี  พบว่า ผลประเมินความพงึพอใจต่อระบบการท าธุรกรรม
ทางการเงนิ ไดค้ะแนนเฉลีย่รวม 4.25 จากคะแนนเตม็ 5 อยู่ในระดบัดมีาก 
  
ค าส าคญั: ธุรกรรมทางการเงนิ ผูบ้กพร่องทางการมองเหน็ Adobe XD iPhone 
 

Abstract 
This research purposes to develop the prototype of the financial transaction system for vision 

impaired person using voice biometric. In this study bases on software development life cycle that consists 
of the problem definition, user requirement, system analysis and design, system development and system 
testing.  This system development is using Adobe XD as tool that divided into 3 parts as following: design, 

 
1 คณะวศิวกรรมศาสตร ์มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย อเีมล : pedcharat.ponraksa@scb.co.th 
  School of Engineering, University of the Thai Chamber of Commerce E-mail Address: pedcharat.ponraksa@scb.co.th 
2 คณะวศิวกรรมศาสตร ์มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย ผูเ้ขยีนหลกั อเีมล : suwannee_ads@utcc.ac.th 
  School of Engineering, University of the Thai Chamber of Commerce E-mail Address: suwannee_ads@utcc.ac.th 



 

The 4th BAs National Conference 2022 การประชุมวชิาการระดบัชาต ิครัง้ที ่4 (ในความร่วมมอื 5 สถาบนั) 14 

prototype development and deployment. After interview 20-vision impaired persons who are the massage 
therapist for Siam Commercial Bank’ (SCB) staff found that they require the voice authentication and alert 
the successful of money transfer. For SCB staff require the financial services to support through all 
customers. 

  The result can demonstrate that the vision impaired persons did the financial transaction via 
iPhone namely Fin4Blind interface. The transfer processing required the information i.e. full name, account 
number, amount of money, etc. They can transfer money successfully under Fin4Blind via voice with 100% 
accurate. The system was designed to repeat and interactive all processes via voice to confirm all steps. 
Moreover, the security was designed in term of two factor authentication that are voice biometric and PIN 
6 digits. The appraisal of performance and satisfaction of the prototype of the financial transaction system 
using voice biometric from interviewing 20 vision impaired persons have good capability to do the 
application very well. In summary, the overall performance and satisfaction are very good with score 4.25 
from total 5. 
 
Keywords: Financial transaction, Vision impaired person, Voice biometric, Adobe XD, iPhone 
 

บทน า 
บกพร่องทางการมองเหน็ แบ่งเป็น 2 กลุ่ม คอื คนตาบอด หมายถงึ คนทีม่องเหน็ไดน้้อยมาก หรอืยงัพอ

เห็นแสงได้บ้างไปจนถึงผู้ที่มองไม่เห็นเลย กับคนสายตาเลือนราง หมายถึง ผู้สูญเสียการมองเห็นบางส่วน มี
ลกัษณะของการมองเหน็ภาพพร่ามวัอย่างถาวร อาจมสีาเหตุจากพนัธุกรรม ตอ้กระจก ตอ้หนิ จอประสาทตาเสื่อม 
หรืออุบตัิเหตุ รวมถึงบางโรค ซึ่งมีผลกระทบต่อการมองเห็น [1] จากรายงานสถานการณ์คนพิการ ณ วนัที่ 1 
เมษายน 2562 ประเทศไทยมคีนพกิารทางการเห็นจ านวน 196,081 คน คดิเป็นร้อยละ 9.82 ของคนพกิารทัว่
ประเทศ มบีุคคลซึง่มสีายตาเลอืนรางรวมอยู่ดว้ย ซึง่ผูม้สีายตาเลอืนรางมจี านวนมากกว่าคนตาบอดถงึ 3 เท่า [2] 

ปัจจุบัน การให้บริการทางการเงินมีความก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว ทัง้นี้ ธนาคารแห่งประเทศไทยมี
เป้าหมาย ให้บรกิารทางการเงนิสามารถเขา้ถงึคนไทยครบถ้วนหน้าร้อยละ 100 เพื่อเพิม่การเขา้ถึงบรกิารทาง
การเงนิของครวัเรอืนไทย จงึก าหนดแนวทางปฏบิตัใิหธ้นาคารพาณิชยไ์วว้่า กรณีผูใ้หบ้รกิารทีเ่น้นรายย่อย ควรมี
ผลติภณัฑข์ัน้พืน้ฐานเพื่อส่งเสรมิกลุ่ม Vulnerable ดา้นการเขา้ถงึบรกิารทางการเงนิ เช่น ผูพ้กิารและผูส้งูอายุ [3] 
ทัง้นี้ธนาคารพาณิชยต์่างๆ กม็กีารพฒันาโปรแกรมเพื่อรองรบัส าหรบัผูท้ีบ่กพร่องทางการมองเหน็ ธนาคารกสกิร
ไทย พฒันาโปรแกรม K PLUS Beacon ส าหรบัคน 4 กลุ่ม คอื ผู้บกพร่องทางการมองเหน็ ผู้มสีายตาเลอืนราง 
ผูส้งูอายุ และบุคคลทัว่ไป สามารถท าธุรกรรมการเงนิออนไลน์ผ่านสมารท์โฟนไดด้ว้ยตนเอง ไม่ตอ้งเหน็หน้าจอ มี
ความเป็นส่วนตวั สะดวก รวดเร็ว และปลอดภยั โดยบรกิารหลกัของ K PLUS Beacon ประกอบด้วย การถาม
ยอด โอนเงนิ เตมิเงนิ และจ่ายบลิ ภายใต้ระบบรกัษาความปลอดภยัมาตรฐานเดยีวกบั K PLUS ปัจจุบนั ยกเลกิ
บรกิาร K PLUS Beacon ตัง้แต่วนัที ่8 ตุลาคม 2562 เป็นตน้ไป [4] ส่วนธนาคารกรุงไทย พฒันาโปรแกรม NEXT  
สามารถเขา้ถงึธุรกรรมทางการเงนิผ่านมอืถอืไดอ้ย่างสะดวกสบาย ปลอดภยั และถูกตอ้งแม่นย า ช่วยส่งเสรมิและ
พฒันาคุณภาพชวีติผูบ้กพร่องทางการมองเหน็ ช่วยการเขา้ถงึ เช่น Voice Over ของระบบ iOS หรอื Talk Back 
ของระบบ Android ได้อย่างสมบูรณ์ ท าให้ผู้บกพร่องทางการมองเห็น ท าธุรกรรมทางการเงนิได้เหมอืนกบัคน
ทัว่ไป และยงัมฟัีงกช์ัน่ทีค่รอบคลุม ไม่ว่าจะเป็น บรกิารช าระค่าน ้า ค่าไฟ บรกิารจอง-ซื้อสลากกนิแบ่งรฐับาล ช่วย
ลดการเดนิทางไปทีส่าขาหรอืตู้ ATM นอกจากนี้ยงัปลอดภยัดว้ยบรกิาร Krungthai Connext ทีร่ายงานทุกความ
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เคลื่อนไหวทางการเงนิผ่าน LINE [5,6]  
ถงึแมว้่าจะมกีารใหบ้รกิารทางการเงนิของธนาคารต่างๆ ดงักล่าวขา้งต้น แต่รูปแบบการใหบ้รกิารทาง

การเงินส าหรบัผู้บกพร่องทางการมองเห็น อาจจะยงัไม่ตรงกบัความต้องการอย่างแท้จริง อย่างไรก็ตาม การ
ใหบ้รกิารทางการเงนิดว้ยเสยีง (Voice Payment) เป็นทางเลอืกส าหรบัผูท้ีบ่กพร่องทางการมองเหน็ 

 
วตัถปุระสงคข์องการวิจยั  

1. เพื่อศกึษาความตอ้งการระบบการท าธุรกรรมทางการเงนิส าหรบัผูบ้กพร่องทางการมองเหน็  
2. เพื่อพฒันาตน้แบบเทคโนโลยทีางการเงนิส าหรบัผูบ้กพร่องทางการมองเหน็ดว้ยเสยีง 

 
ทบทวนวรรณกรรม 
  นวตักรรมด้านการธนาคาร  

จากความก้าวหน้าทางเทคโนโลยคีอมพวิเตอร์ ท าให้การเชื่อมต่อขอ้มูลกบัอุปกรณ์โทรศพัท์เคลื่อนที่
สะดวก รวดเรว็ น าไปสู่การท าธุรกรรมผ่านธนาคารบนโทรศพัท์เคลื่อนที ่ทีเ่รยีกว่า “Mobile Banking” ในปี 2561 
ธนาคารแห่งประเทศไทยส ารวจจ านวนบญัชลูีกคา้ทีใ่ชบ้รกิาร Mobile Banking มจี านวน 37 ลา้นบญัช ีเพิม่ขึน้จาก
ช่วงเวลาเดียวกันในปีที่แล้วกว่า 11 ล้านบัญชี แสดงให้เห็นว่าคนไทยมีความนิยมต่อบริการนี้เพิ่มมากขึ้น 
สนับสนุนใหป้ระเทศไทยกา้วสู่ยุค 4.0 หรอื 5.0 ในล าดบัถดัไป และสงัคมไรเ้งนิสด (Cashless Society) นวตักรรม
ทางเทคนิคในดา้นการธนาคาร ส่วนใหญ่มคีุณสมบตักิารใชง้าน ไดแ้ก่ Touch ID เพิม่ความมัน่คงปลอดภยัในการ
ท าธุรกรรมออนไลน์ดว้ย ระบบลอ็กอนิ และยนืยนัการท าธุรกรรมดว้ยการสแกนลายนิ้วมอื QR payment คอื 
การช าระเงนิรูปแบบใหม่ในการท าธุรกรรมช าระเงนิออนไลน์ เป็นต้น ทัง้นี้ แนวโน้ม Mobile Banking เตบิโตใน
บรกิารลูกค้าบุคคลมากกว่าลูกค้าองค์กร โดยส่วนใหญ่ผูใ้ช ้Mobile Banking อยู่ในช่วงอายุ 24 -35 ปี ในขณะที่
ผูส้งูอายุหรอืคนตาบอด ยงัมคีวามล าบากมากในการเขา้ถงึ Mobile Banking [7] [8] 

 
การเข้าถึงบริการทางการเงินของคนพิการทางสายตา 
การเขา้ถงึบรกิารทางการเงนิผ่านตู้เอทเีอม็ท าธุรกจิการเงนิดว้ยระบบเสยีง (Audio Banking Machine) 

ในประเทศแคนาดา ธนาคารรอยลั ตดิตัง้เครื่องเอบเีอม็เครื่องแรกของโลก ทีเ่มอืงอ๊อตตาวา ใชเ้ครื่องมอืทีเ่รยีกว่า 
private audio lead through เป็นเครื่องน าเสยีงเฉพาะบุคคล พรอ้มดว้ยหูฟัง ผูใ้ชจ้ะไดร้บัค าแนะน าตลอดเวลาที่
ท าธุรกรรมทางการเงนิผ่านทางระบบเสยีงโตต้อบของเครื่องเอบเีอม็ ลูกคา้สามารถเลอืกวธิที าธุรกรรมในเครื่องได้
ทัง้การเลอืกใชค้ าสัง่บนหน้าจอ และใชบ้รกิารดว้ยระบบเสยีงเฉพาะ หรอืใชท้ัง้สองวธิคีวบคู่กนัไป ประเทศญีปุ่่ น มี
การใชเ้สยีงน าทาง มปีุ่ มสมัผสั ปุ่ มนูน อกัษรเบรลล์ และหูฟังเฮดเซทวางอยู่ขา้งตู้ ประเทศในยุโรป มชี่องเสยีบหู
ฟัง ฟังก์ชันทอล์กกิ้ง-ฟิงเกอร์อ่านในจอ เบรลล์ข้างจอสัมผัส มีปุ่ มที่ชัดเจน การกดแบบหลายจุด และการ
เคลื่อนไหวท่าทาง ประเทศอสิราเอล ใชฟั้งก์ชนัเสยีง เช่น เบกิเงนิกด 1 ฝากเงนิกด 2  ประเทศไทย มเีบรลล์ขา้ง
จอ แต่มจี านวนตูเ้อทเีอม็ไม่มาก ไม่เพยีงพอกบัจ านวนผูบ้กพร่องทางสายตา [9] 

 
การออกแบบส่วนต่อประสานผู้ใช้ทางเสียง (Voice User Interfaces (VUIs))  
การสื่อสารกับผู้บกพร่องทางการมองเห็น “เสียง” เป็นวิธีที่ดีที่สุด ระบบติดต่อสื่อสารกับผู้บกพร่อง

ทางการมองเหน็ ต้องมกีารออกแบบส่วนต่อประสานผูใ้ชท้างเสยีงอย่างเหมาะสม ส่วนปฎิสมัพนัธ์ผู้ใชท้างเสยีง 
(Voice User Interfaces : VUIs) เช่น google ,Siri หรอื ALEXA เป็นต้น ในการออกแบบ VUI ต้องค านึงถงึปัจจยั
ต่างๆ ดงันี้ การออกแบบการสนทนา การตัง้ค่าความคาดหวงัของผู้ใช้ การออกแบบบทสนทนาที่ด ีต้องมกีาร
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สรา้งสรรค์ส าหรบัผูอ้อกแบบปฏสิมัพนัธ์ทางเสยีง ในตัง้ค่าความคาดหวงัของผูใ้ชเ้ป็นสิง่ส าคญั เนื่องจากผูใ้ชจ้ะมี
ความหวงัว่าจะไดใ้ชแ้อปพลเิคชนัทีด่ตีัง้แต่ครัง้แรก ดงันัน้ผู้ออกแบบต้องคดิวเิคราะห์ใหด้เีพื่อผูใ้ชรู้ส้กึประทบัใจ
แอปพลเิคชนัตัง้แต่ครัง้แรกทีใ่ชง้าน ออกแบบเครื่องมอื เครื่องมอืทีเ่ลอืกใช ้คอื Adobe XD ม ีInterface ทีใ่ชง้าน
งา่ย  

เทคโนโลยีรู้จ าเสียงพดู (Automatic Speech Recognition: ASR)  
ระบบรู้จ าเสียงพูดอัตโนมัติ (Automatic Speech Recognition) เป็นเทคโนโลยีที่น าไปใช้ได้อย่าง

หลากหลาย เช่น ในอุตสาหกรรมดแูลสุขภาพ การทหาร การแปลอตัโนมตั ิการสัง่การรถยนต ์การโทรสนเทศ การ
รายงานในศาล คอมพวิเตอรแ์ฮนดฟ์ร ีโทรศพัทม์อืถอื หุ่นยนต ์ระบบตอบรบัอตัโนมตั ิและการควบคุม การจราจร
ทางอากาศ เป็นต้น เนื่องจากระบบมีแนวคิดการรู้จ าเสียงพูดอตัโนมตัิมาพัฒนาเพื่อแปลสัญญาณเสียงเป็น
ขอ้ความทนัท ีช่วยลดระยะเวลาในการท างาน [10] สามารถแบ่งได ้เป็น 3 ประเภท ดงันี้ 

1.  เทคโนโลยรีู้จ าเสยีงพูดแบบค าโดด คอื ระบบที่รู้จ าค าสัน้ๆ เพื่อให้ระบบบสามารถตอบโต้ได้อย่าง
รวดเรว็ 

2.  เทคโนโลยรีูจ้ าเสยีงพูดแบบต่อเนื่อง คอื ระบบรูจ้ าค าจากเสยีงอย่างต่อเนื่อง แล้วท าการพจิารณาตดั
เสยีงพดู 

3.  เทคโนโลยีรู้จ าที่จ าเสียงเพียงบางส่วน คือ ระบบที่จดจ าเสียงที่ตรวจหาค าส าคญั เพื่อหาใจความ
ส าคญั 

 
วิธีด าเนินการวิจยั 

การวิเคราะห์ปัญหา 
สมัภาษณ์ 2 กลุ่ม ไดแ้ก่ ผูบ้กพร่องทางการมองเหน็จ านวน 20 คน เกีย่วกบับรกิารทางการเงนิ เช่น การ

โอนเงนิ การใชโ้ปรแกรม K PLUS Beacon และ โปรแกรม Krungthai Next รวบรวมปัญหามาเพื่อปรบัปรุงใหด้ขีึน้ 
และผูใ้หบ้รกิารทางการเงนิจ านวน 3 คน เรื่องค่าใชจ้่ายในการพฒันาระบบลงทุนสงู ราคาแพง อาจไม่คุม้ค่าในการ
ลงทุน 

การศึกษาความต้องการของผู้ใช้ 
ในการศกึษาครัง้นี้ ท าสอบถามความตอ้งการผูใ้ช ้2 กลุ่ม ดว้ยการสมัภาษณ์ ผูบ้กพร่องทางการมองเหน็

จ านวน 20 คน และผูใ้หบ้รกิารทางการเงนิจ านวน 3 คน 
การวิเคราะห์และออกแบบระบบ 
โครงสร้างการท างานของระบบการท าธุรกรรมทางการเงนิส าหรบัผู้บกพร่องทางการมองเหน็ แสดงใน

ภาพที ่1  
  

   
 

 
 
 
 
 

ภาพท่ี 1 โครงสรา้งการท างานของระบบการท าธุรกรรมทางการเงนิส าหรบัผูบ้กพร่องทางการมองเหน็ 
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จากภาพที ่1 โครงสรา้งการท างานของธุรกรรมการเงนิส าหรบัผู้บกพร่องทางการมองเห็น แบ่งเป็น 4 
ส่วน ไดแ้ก่  

1) ส่วนผู้ใช้ ส าหรบัผู้บกพร่องทางการมองเห็น หรอื ผู้สูงอายุ สามารถใช้กบัทุกคนทีไ่ม่ต้องการพมิพ์
ขอ้ความ 

2) ส่วนทีเ่ป็นระบบเชื่อมต่อระบบดว้ยเสยีงกบัผูใ้ช ้ถูกออกแบบการบนัทกึเสยีง  
3) ส่วนระบบ ROBOT ทีใ่ชต้อบโตก้บัผูใ้ชโ้ดยตรง และพรอ้มเขา้สู่ระบบ  
4) ส่วนของ Mobile banking เพื่อไปท าตามค าสัง่ของผูใ้ช ้เช่น การโอนเงนิ เขา้-ออก บญัช ีเป็นตน้  

  
 การพฒันาต้นแบบระบบการท าธรุกรรมทางการเงินส าหรบัผู้บกพร่องทางการมองเหน็ 

กระบวนการท างานของโปรแกรม Adobe XD แบ่งออกเป็น 3 ขัน้ตอน ไดแ้ก่ การออกแบบ การพฒันา
ตน้แบบ และการน าไปใชง้านจรงิ มรีายละเอยีดดงันี้ 
 การออกแบบ เป็นขัน้ตอนการออกแบบธุรกรรมทางการเงนิส าหรบัผูบ้กพร่องทางการมองเหน็ ดงันี้ 

- การเลือกแพลตฟอร์มที่ต้องการใช้ ถ้าในการพัฒนา website และต้องการแสดงผลใน
โทรศพัทเ์คลื่อนทีต่อ้งพฒันาแบบ responsive ในการศกึษาครัง้นี้ เลอืกการใชง้านผ่าน iPhone  

- การตัง้ชื่อแพลตฟอรม์ ในการศกึษาครัง้นี้ ตัง้ชื่อ Fin4 Blind เพื่อใชใ้นการสื่อสาร จ างา่ย 
- รายละเอยีดของรปูแบบ-ขนาดตวัอกัษร เลอืกรปูแบบและขนาดของตวัอกัษรใหเ้หมาะสม  
- รายละเอยีดของสตี่างๆ ทีจ่ะใหป้รากฏในแพลตฟอรม์ เพื่อแสดงพืน้หลงัของโปรแกรม เป็นตน้ 
- รายละเอยีดของรปูภาพต่างๆ ทีจ่ะใหป้รากฏในแพลตฟอรม์ ควรเลอืกรปูทีไ่ม่ใหญ่ หรอื เลก็เกนิไป 
- ล าดบัการน าเสนอขัน้ตอนการท างานตัง้แต่ต้นจนจบ โดยต้องออกแบบเป็น wireframe ซึ่งจ านวน 

frame ใหเ้หมาะสมกบัขัน้ตอนการท างาน 
- ขอ้ความที่ใชใ้นการโต้ตอบทัง้หมด เช่น ค าพูด Fin4Blind กรุณาระบุ PIN ยนืยนัถูกต้อง เป็นต้น 

ทัง้นี้ ทุกขอ้ความจะตอ้งเป็นค าทีก่ระชบั ใชง้านงา่ย 
ส าหรบัขัน้ตอนการออกแบบดว้ย Adobe XD แสดงรายละเอยีดในภาพที ่2 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพท่ี 2 การออกแบบแพลตฟอรม์ 
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จากภาพที ่2  เมื่อเปิดโปรแกรม Adobe XD เพื่อออกแบบระบบ design  เลอืกแพลตฟอรม์ทีต่อ้งการ 
โดยใช้ Artboard  โปรแกรมแสดงเทมเพลตให้เลือก  ในการศึกษาครัง้นี้ เลือกใช้ iPhone ในการพฒันา
ต้นแบบระบบ โปรแกรม Adobe XD กจ็ะปรากฏขนาดมาตรฐานของ iPhone  และ ชื่อ Test 1 แสดงในภาพที ่
2 ก ชื่อแก้ไขได้ โดยเลอืก T เพื่อเปลี่ยนชื่อจาก Test 1 เป็น Fin4Blind  ซึ่ง Fin4Blind มาจาก Financial 
for Blind จากนัน้ก าหนดของรูปแบบ-ขนาดตวัอกัษร แสดงในภาพที่ 2 ข และก าหนดสทีี่ต้องการ  ซึ่งในทีน่ี้ 
เลือกสีม่วงเป็นพื้น แสดงในภาพที่ 2 ค ขัน้ตอนการออกแบบต่อไป  เพิ่มรูปภาพต่างๆ ที่จะให้ปรากฏใน
แพลตฟอร์ม แสดงรายละเอยีดในภาพที ่3 และ ส่วนล าดบัการน าเสนอขัน้ตอนการท างานตัง้แต่ตน้จนจบ รวมถงึ
ขอ้ความทีใ่ชใ้นการโตต้อบทัง้หมด 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพท่ี 3 วธิกีารเพิม่รปูภาพในแพลตฟอรม์ 

 

จากภาพที่ 3 เป็นการออกแบบหน้าหลกั หน้าแรก โดยท าต่อเนื่องจากภาพที ่2 เพิม่การก าหนดขนาด 
รูปทรง ตวัอกัษร การจดัเรยีงหน้าทีต่อ้งการแล้ว กเ็ริม่ออกกแบบ การใส่ขอ้ความ การก าหนดปุ่ มต่างๆ  จากน้ี 
น ารูปภาพทีต่้องการเพิม่เขา้ไปในแพลตฟอรม์ทีอ่อกแบบไวไ้ด ้ โดยการน ารูปทีต่อ้งการ save ลงในโปรแกรม
เครื่องคอมพวิเตอรท์ีใ่ชง้าน เมื่อตอ้งการน าออกมาใช ้กเ็ขา้ไปทีไ่ฟลร์ปูทีเ่กบ็ไว ้และเลอืกรปูแลว้กด copy จากนัน้
สลบัหน้าไปยงัโปรแกรม Adobe XD แลว้น ามาวางไวต้รงทีว่่าง ขา้งๆ แพลตฟอรม์ทีอ่อกแบบไว ้จากนัน้กส็ามารถ
ดงึรูปภาพวางลงบนแพลตฟอรม์  ทีต่้องการ ใชเ้ครื่องมอืปรบัขนาด หรอืช่วยขยายภาพใหเ้หมาะสมตามความ
ตอ้งการได ้  
 

การพฒันาต้นแบบ ด้วยการน าสิง่ทีไ่ด้ออกแบบในขา้งต้น ก าหนดขอ้ความทีใ่ชใ้นการโต้ตอบทัง้หมด 
รวมถงึการเชื่อมโยงเพื่อใหต้น้แบบท างานตามล าดบัขัน้ตอนทีอ่อกแบบอย่างสมบูรณ์ แสดงในภาพที่ 4 
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ภาพท่ี  4  กระบวนการท า Prototype 
 

จากภาพที ่4 เมื่อออกแบบแพลตฟอร์มเรยีบรอ้ยแล้ว ขัน้ตอนแรกเลอืก Prototype  ภาพทีอ่อกแบบ
ไวท้ัง้หมดจะแสดงขึน้มาตรงกลางจอภาพ  ในการศกึษาครัง้นี้ได้ออกแบบภาพทัง้หมด 11 ภาพ โดยจดัเรยีง
ตามล าดบัตามตอ้งการ ในส่วนของ Layers  จะแสดงล าดบัก่อนหลงัของแต่ละภาพ โดยมเีลขทีล่ าดบัของแต่ละ
ภาพ และชื่อดา้นบนของภาพเหล่านัน้นอกจากนี้ยงัสามารถปรบัเปลี่ยนแปลงสลบัต าแหน่งได ้ ดา้นขวามอื คอื
เครื่องมอืทีใ่ชส้ าหรบัการท า Prototype  และมุมขวาบนสามารถเลอืกการแสดงผลบนมอืถอื พรวีวิตวัอย่างและ
แชร ์Prototype ได ้ ซึง่ข ัน้ตอนในการท าจะแสดงรายละเอยีด ในภาพที ่5 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ภาพท่ี 5 การเชื่อมการท างานโดยการโยงลูกศร 
 

จากภาพที ่5 แสดงการเชื่อมท างานในแต่ละภาพโดยการโยงลูกศร เริม่จากเลอืกภาพทีต่อ้งเชื่อมโยง คอื 
ภาพ welcome  เป็นหน้าแรกของ Fin4Blind น าเมา้ท์คลกิบนภาพ welcome 1 ครัง้ จะมลูีกศรขึน้มาดา้นขวา
เล็กๆ  (ซึ่งการท า Prototype จะท าได้ก็ต่อเมื่อมกีารสร้างหน้าอย่างน้อย 2 หน้า) แล้วไปคลกิที่ส่วนไหนของ
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ภาพถดัไปก็ได้ (ภาพ login) และท าการลากเส้นจากภาพที่ 1 ไปยงัภาพที่ 2 เพื่อให้ท าการเชื่อมประสานเสร็จ
สมบูรณ์ และเมื่อลากเสน้เสรจ็แลว้ กจ็ะตอ้งระบุว่าตอ้งการใหแ้พลตฟอรม์ออกมาเป็นอย่างไร ในการศกึษาครัง้นี้ได้
ใช้เสยีงในการสัง่การ ดงันัน้จงึเลอืก Trigger เป็น Voice เมื่อเลอืกแล้วระบบจะแสดงผลทีเ่ลอืกตรงเครื่องมอื 
INTERACTION  ต้องให้มกีารโต้ตอบระหว่างระบบ และผู้ใช้ ดงันัน้จงึระบุ Voice 1 คอื ระบบ และ Voice 2 
เป็นผูใ้ช ้และก าหนด ACTION ซึ่งในส่วนของ ACTION แบ่งเป็น Type ในกรณีนี้เลอืก Audio Playback  และ
ส่วนส าคญัคอื Audio file (ไฟล์เสยีง)ทีต่้องการใส่ไปในไฟล์ว่าตอ้งการใหม้เีสยีงอย่างไร โดยจะต้องก าหนดบท
สนทนาและท าการอดัเสยีงแลว้เกบ็ไวใ้นไฟล ์Audio เพื่อสะดวกต่อการเรยีกใชง้าน และไดแ้นบไฟล ์N01.MP3  
ซึง่คอืเสยีงทีอ่ดัโดยมขีอ้ความว่า “Fin4Blind” เป็นเสยีงของผูใ้ชเ้พื่อตอ้งการเปิดระบบ จากนัน้ในส่วนของระบบก ็

  
การน าไปใช้งานจริง เป็นการน าต้นแบบทีส่รา้งเสรจ็แล้ว อพัโหลดขึน้คลาวด์ของ Adobe เพื่อน าไปใช้

ทดสอบในขัน้ตอนต่อไป 
 

การทดสอบระบบ 
การทดลองเปิดโปรแกรม Fin4Blind ใหผู้้บกพร่องทางการมองเหน็จ านวน 20 คน  เพื่อทดสอบการใช้

งาน ทัง้นี้ผูบ้กพร่องทางการมองเหน็ จ าเป็นต้องเป็นลงทะเบยีนในระบบทีธ่นาคารทีม่บีญัช ีโดยบนัทกึเสยีงผ่าน
ระบบ voice print แต่ยงัไม่สามารถท าธรุกรรมการเงนิ คอื การโอนเงนิไดจ้รงิ เน่ืองจากเป็นตน้แบบ ยงัไม่เชื่อมโยง
กบัระบบธนาคารจรงิๆ 
 

การประเมินผล 
ประเมนิความความพงึพอใจของผูใ้ชร้ะบบ โดยใชก้ารวดัระดบัความพงึพอใจ 5 ระดบัคอื 
ระดบัคะแนนเป็น  0.00 - 1.50   หมายถงึ   ใชง้านแลว้เกดิความพงึพอใจน้อยทีสุ่ด  
ระดบัคะแนนเป็น  1.50 - 2.50   หมายถงึ   ใชง้านแลว้เกดิความพงึพอใจน้อย 
ระดบัคะแนนเป็น  2.51 - 3.50   หมายถงึ   ใชง้านแลว้เกดิความพงึพอใจปานกลาง 
ระดบัคะแนนเป็น  3.51 - 4.50   หมายถงึ   ใชง้านแลว้เกดิความพงึพอใจในระดบัมาก 
ระดบัคะแนนเป็น  4.51 -  5.00   หมายถงึ   ใชง้านแลว้เกดิความพงึพอใจในระดบัมากทีสุ่ด 
 

ผลการวิจยั 
 ผลการวิเคราะห์ปัญหา 
 ผลจากการสมัภาษณ์ผูค้วามบกพร่องทางการมองเหน็ ทีธ่นาคารไทยพาณิชย์จา้งเพื่อใหบ้รกิารนวดแผน
ไทยแก่พนักงานธนาคารไทยพาณิชย์ ส านักงานใหญ่รชัโยธนิ จ านวน 20 คน เป็น เพศชาย 9 คน เพศหญงิ 11 
คน พบว่า ปัญหาในการใชโ้ปรแกรม K PLUS Beacon และโปรแกรม Krungthai Next คอื การป้อนตวัเลข เช่น 
โอนเงนิ 987.50 ยากกว่าโอนเงนิ 900 บาท ผู้บกพร่องทางการมองเห็นจ านวนหนึ่ง ใช้สมาร์ทโฟนผ่านฟีเจอร์ 
accessibility ให้อ่านออกเสยีงปุ่ มและขอ้ความต่างๆ ปัญหา คอื บางปุ่ มหรอืบางเมนูไม่มขีอ้ความก ากบั ใช้วธิี
ต าแหน่งปุ่ มแทน และไม่สะดวก 
 
  ผลการศึกษาความต้องการของผู้ใช้ 
 ผลจากการสมัภาษณ์ผูใ้ช ้2 กลุ่ม ไดแ้ก่ ผูบ้กพร่องทางการมองเหน็ 20 คน และผูใ้หบ้รกิารทางการเงนิ 
3 คน ความตอ้งการของผูใ้ชผู้บ้กพร่องทางการมองเหน็ สรุปความตอ้งการต่างๆ ดงันี้ 
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- การเขา้ถงึบรกิารทางการเงนิ เพื่อเปิดใชง้าน - การยนืยนัการท าธุรกรรมดว้ยเสยีง 
- การโอนเงนิส าหรบัผูบ้กพร่องทางการมองเหน็ - ความปลอดภยัของขอ้มลูส่วนบคุคล 
- การสอบถามยอดบญัชดีว้ยเสยีง - การแจง้เตอืนการรบัเงนิโอน เป็นตน้ 
- การเลอืกบญัชธีนาคารทีจ่ะใชง้าน  

 
ความต้องการของผูใ้หบ้รกิารทางการเงนิ ต้องการขยายการใชง้านใหก้บัทุกคน ไม่ใช่เฉพาะผูบ้กพร่อง

ทางการมองเหน็ เน่ืองจากค่าใชจ้่ายในการพฒันาระบบลงทุนสงู ระบบควรครอบคลุมการท าธุรกรรมดว้ยเสยีงแบบ
สมบูรณ์ ตัง้แต่การเปิดบญัชดีว้ยเสยีง (Voice online banking) และธุรกรรมทางการเงนิทุกประเภท เหมาะส าหรบั
ทุกเพศ ทุกวยั เนื่องจากการท าธุรกรรมดว้ยเสยีงสะดวกสบาย ไม่ตอ้งพมิพ ์ 

 
 ผลการวิเคราะห์และออกแบบระบบ 
  การวเิคราะหแ์ละออกแบบเชงิวตัถุ โดยใชแ้ผนภาพ Unified Modeling Language หรอื UML เป็นตวัแทน
ของแนวคดิเชงิวตัถุ ใชแ้ผนภาพ UML ผลของ Use Case Diagram ของระบบ แสดงในภาพที ่6 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ภาพท่ี 6 Use Case Diagram ของระบบการท าธุรกรรมทางการเงนิส าหรบัผูบ้กพรอ่งทางการมองเหน็ 
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ผลการพฒันาระบบ 
ผลการพฒันาระบบการท าธุรกรรมทางการเงนิส าหรบัผูบ้กพร่องทางการมองเหน็ แสดงหน้าแรก ในภาพ

ที ่7  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพท่ี 7 หน้าแรกของระบบ 

 
 จากภาพที่ 7 เมื่อผู้บกพร่องทางการมองเห็น ที่มบีญัชกีบัธนาคาร และได้ท าการบนัทกึเสยีงจดัเกบ็ใน
ฐานขอ้มูล ธนาคารตดิตัง้โปรแกรม Fin4Blind ในโทรศพัท์เคลื่อนที ่เมื่อต้องการท าธุรกรรมทางการเงนิ เริม่จาก 
Log in ดว้ยการพูดค าว่า “Fin4Blind” ระบบกจ็ะตอบกลบัว่า “ยนิดตี้อนรบัสู่ Fin4Blind” ซึ่งค าพูดทีผู่ใ้ชพู้ดจะถูก
น าไปเปรยีบเทยีบกบัฐานขอ้มูลเสยีงทีไ่ดถู้กบนัทกึไวต้อนเปิดบญัช ีท าใหท้ราบชื่อผูใ้ช ้เพื่อความปลอดภยัในการ
ท าธุรกรรมทางการเงิน ระบบก็ยงัออกแบบให้ยืนยนัตัวตนอีกครัง้ ด้วยการให้ระบุ PIN เรียกว่า Two-Factor 
Authentication ทัง้นี้แสดงการท าธุรกรรมในการโอนเงนิส าเรจ็ ในภาพที ่8 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 8 การท าธุรกรรมในการโอนเงนิส าเรจ็  



 

The 4th BAs National Conference 2022 การประชุมวชิาการระดบัชาต ิครัง้ที ่4 (ในความร่วมมอื 5 สถาบนั) 23 

 ผลการทดสอบและประเมินระบบ 
        ผลการประเมนิความพงึพอใจของกลุ่มตวัอย่างในการใชแ้อปพลเิคชนั Fin4Blind  แสดงผลในตารางที ่1   
 
ตารางท่ี 1  ผลประเมนิความพงึพอใจของกลุ่มตวัอย่างทีใ่ชแ้อปพลเิคชนั Fin4Blind 
 

 

สรปุและอภิปรายผล  
จากการพฒันาระบบการท าธุรกรรมทางการเงนิส าหรบัผูบ้กพร่องทางการมองเหน็  โดยในการศกึษาครัง้นี้ 

ใช้ Adobe XD เป็นเครื่องมอืในการพฒันา ประกอบด้วย 3 ส่วน ได้แก่ การออกแบบ การพฒันาต้นแบบ และการ
น าไปใชง้านจรงิ ผลจากการศกึษา พบว่า ผูบ้กพร่องทางการมองเหน็ สามารถใชร้ะบบนี้กบั iPhone ใชเ้สยีงสัง่การ
ในการท าธุรกรรม ซึ่งในทีน่ี้คอื การโอนเงนิ ไดถู้กต้องรอ้ยละ 100 กล่าวคอื ผูบ้กพร่องทางการมองเหน็สามารถใช้
เสยีงในการสัง่งาน และระบบโต้ตอบในการท าธุรกรรมในการโอนเงนิทุกขัน้ตอนไดถู้กต้อง ปลอดภยั  และจากการ
ประเมนิความพงึพอใจของผูใ้ชง้านจ านวน 20 คน พบว่า สามารถใชโ้ปรแกรมไดเ้ป็นอย่างด ี โดยสรุปความพงึพอใจ
ต่อระบบการท าธุรกรรมทางการเงนิส าหรบัผูบ้กพร่องทางการมองเหน็ ไดค้ะแนนเฉลี่ยรวม 4.25 จากคะแนนเตม็ 5 
อยู่ในระดบัดมีาก ทัง้นี้ ระบบนี้ช่วยให้โอนเงนิสะดวก ง่าย และปลอดภยั สามารถเขา้ถึงธุรกรรมทางการเงนิผ่าน 
มอืถือได้อย่างสะดวก ปลอดภยั และถูกต้องแม่นย า ท าให้ผู้บกพร่องทางการมองเห็นท าธุรกรรมทางการเงินได้
เหมอืนกบัคนทัว่ไป แต่ผูใ้ชง้านยงักงัวลในการใชง้านในพืน้ทีส่าธารณะ 
 
ข้อเสนอแนะ  

จากการน าระบบมาใหผู้ใ้ชท้ดลอง พบว่า มธีุรกรรมเฉพาะการโอนเงนิ ยงัไม่ครอบคลุมธุรกรรมดา้นอื่นๆ 
ท าให้ผู้ใช้ต้องการธุรกรรมให้ครบถ้วน มีการใช้งานฟังก์ชนัที่หลากหลายส าหรบัการสัง่งานด้วยเสียง มี ความ
สะดวกในการใชง้านของระบบ ส าหรบัการศกึษาในขัน้ตอนต่อไป จะเป็นการพฒันาใหค้รอบคลุมธุรกรรมดา้นอื่นๆ 
และเพิม่ประสทิธภิาพมากขึน้ และพจิารณารูปแบบความปลอดภยัในการใชง้านในพืน้ทีส่าธารณะ 
 
  

ล าดบั ประเดน็สอบถาม คะแนนเฉล่ีย ระดบัความพึงพอใจ 
1 ความครบถว้นของคุณสมบตักิารท างานของระบบ 

 
4.30 พอใจในระดบัมาก 

2 ความสะดวกในการใชง้านของระบบ 
 

      4.10 พอใจในระดบัมาก 

3 ความปลอดภยัในการใชง้านของระบบ 
 

4.20 พอใจในระดบัมาก 

4 ความพงึพอใจในการใชง้านของระบบ 
 

4.50 พอใจในระดบัมาก 

รวม 4.25 พอใจในระดบัมาก 
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บทบาทของแรงจงูใจท่ีมีต่อการท ากิจกรรมด าน ้าลึกของนักท่องเท่ียวชาวไทย 
ในจงัหวดัภเูกต็ 

THE ROLE OF MOTIVATION FOR SCUBA DIVING ACTIVITY OF THAI 
TOURISTS IN PHUKET  

 
นิมติ ซุน้สัน้  สุภทัรา สงัขท์อง พรชยั ศกัดิส์ริโิสภณ 

Nimit Soonsan1, Suphattra Sangthong2, Pornchai Suksirisophon3 
 

บทคดัย่อ 
 งานวจิยันี้มวีตัถุประสงค์คอื 1) เพื่อศกึษาความแตกต่างของเพศทีม่ตี่อแรงจูงใจในกิจกรรมด าน ้าลกึ 
2) เพื่อศกึษาความแตกต่างของอายุทีม่ตี่อแรงจงูใจในกจิกรรมด าน ้าลกึ และ 3) เพื่อศกึษาแรงจงูใจในกจิกรรมด า
น ้าลกึที่ส่งผลต่อการกลบัมาด าน ้าอีกครัง้ในอนาคต ซึ่งเก็บขอ้มูลจากนักด าน ้าชาวไทยที่เดนิทางท ากิจกรรมใน
จงัหวดัภูเกต็ จ านวน 392 คน ดว้ยวธิกีารสุ่มกลุ่มตวัอย่างตามสะดวก และวเิคราะหข์อ้มลูดว้ยค่าสถติคิ่าท ีค่าเอฟ 
และการถดถอยโลจสิติกส์ ผลการศกึษาพบว่า เพศที่แตกต่างกนัมแีรงจูงใจในกิจกรรมด าน ้าลกึทัง้สองด้าน คอื 
ประสบการณ์ของแหล่งด าน ้าที่เป็นเอกลกัษณ์ และความปลอดภัยและความคุ้มค่า ส่วนอายุที่แตกต่างที่มตี่อ
แรงจูงใจในกจิกรรมด าน ้าลกึในดา้นประสบการณ์ของแหล่งด าน ้าทีเ่ป็นเอกลกัษณ์ ความปลอดภยัและความคุม้ค่า 
และความแปลกใหม่ นอกจากนัน้การศกึษาแรงจงูใจของการท ากจิกรรมด าน ้าลกึทีส่่งผลต่อกลบัมาด าน ้าอกีครัง้ใน
อนาคต มี 2 ปัจจยั ได้แก่ ประสบการณ์ของแหล่งด าน ้าที่เป็นเอกลกัษณ์ และความปลอดภัยและความคุ้มค่า 
การศกึษาครัง้นี้สามารถช่วยพฒันาแหล่งด าน ้าทีเ่หมาะสมเพื่อดงึดดูนักด าน ้าใหเ้ดนิทางกลบัมาทีภู่เกต็ในอนาคต 
ค าส าคญั: แรงจงูใจ กจิกรรมด าน ้าลกึ นักท่องเทีย่ว การท่องเทีย่วทางทะเล 
 

Abstract 
This article aims to 1) to study gender differences in scuba diving motivation, 2) to age differences 

in scuba diving motivation, and 3) to study effect of scuba diving motivation on revisit intention. The data 
was collected with convenience sampling from 392 Thai scuba divers in Phuket. The data was analyzed 
by t-test, F-test, and logistic regression. The results showed that gender differences had different 
motivations in authentic coastal experience, and safety and value for scuba diving. Moreover, the age 
differences had different motivation motivations in authentic coastal experience, safety and value, and 
novelty. In addition, scuba diving motivations; authentic coastal experience, and safety and value, affected 
on revisit intention. This study can develop suitable dive sites to attract scuba divers revisit to Phuket in 
the future. 
Keywords: Motivation, Scuba diving, Tourist, Marine tourism 

 
1 คณะวทิยาการจดัการ มหาวทิยาลยัราชภฏัภูเกต็ ผูเ้ขยีนหลกั อเีมล: Nimit.s@pkru.ac.th 
  Faculty of Management Science, Phuket Rajabhat University, Corresponding Author, Email Address:  Nimit.s@pkru.ac.th 
2 คณะวทิยาการจดัการ มหาวทิยาลยัราชภฏัภูเกต็ Faculty of Management Science, Phuket Rajabhat University 
3 คณะศลิปศาสตร ์มหาวทิยาลยัอุบลราชธานี Faculty of Liberal Arts, Ubon Ratchathani University 



The 4th BAs National Conference 2022 การประชุมวชิาการระดบัชาต ิครัง้ที ่4 (ในความร่วมมอื 5 สถาบนั) 26 

บทน า 
การท่องเทีย่วทางทะเลไดร้บัความนิยมเพิม่สงูขึน้ โดยเฉพาะจุดหมายปลายทางทีม่ชีื่อเสยีงของทะเลและ

ชายหาดที่สวยงาม (Merli et al., 2019; Orams & Lück, 2013) การท่องเที่ยวทางทะเลถือเป็นรูปแบบหนึ่งของ
การท่องเทีย่วทีเ่ชื่อมโยงโดยสิน้เชงิและขึน้อยู่กบัทะเลและสิง่แวดล้อมทางทะเล (Lekakou & Tzannatos, 2001) 
ทัง้นี้กิจกรรมของการท่องเที่ยวทางทะเลที่ได้รบัความนิยมมคีวามหลากหลาย รวมไปถึงการท ากิจกรรมต่าง ๆ  
บนชายหาดดว้ย เช่น กจิกรรมด าน ้าลกึและด าน ้าตื้น วนิด์เซริ์ฟ เจท็สก ีตกปลา พายเรอืคายคัในทะเล เยีย่มชม
หมู่บ้านชาวประมง อุทยานทางทะเล พพิธิภณัฑ์สตัว์น ้า การแล่นเรอืใบและเรอืยอทช์ และการแข่งขนักิจกรรม 
ต่าง ๆ ทางทะเล (Orams & Lueck, 2016a; 2016b) ซึ่งการศกึษาของ Van der Merwe et al. (2011) ระบุอย่าง
ชดัเจนว่าคุณลกัษณะทีส่ถานทีช่ายฝัง่และจุดหมายปลายทางทางทะเลทีห่ลากหลายสมัพนัธ์กบัประสบการณ์การ
ท่องเทีย่ว อกีทัง้การท่องเทีย่วไดร้บัการส่งเสรมิและสนับสนุนใหเ้กดิการเดนิทางมาท่องเทีย่วในประเทศไทยมาก
ขึน้ โดยเฉพาะการส่งเสรมิการใชป้ระโยชน์จากกจิกรรมทางทะเล จงึท าใหน้ักท่องเทีย่วทีเ่ดนิทางมาท ากจิกรรมด า
น ้ามจี านวนเพิม่ขึน้ทุกปี (Sudara & Yeemin, 1997; Yeemin et al., 2003)  

กจิกรรมด าน ้าลกึเป็นกจิกรรมการท่องเทีย่วทีส่รา้งและกระจายรายไดก้บัพื้นทีช่ายฝัง่ทะเลของประเทศ
ไทย โดยเฉพาะจงัหวดัชลบุร ีจงัหวดัสุราษฎร์ธานี และจงัหวดัภูเก็ต (สุชาย วรชนะนันท์ และคณะ, 2555) ซึ่ง
จงัหวดัภูเกต็เป็นจงัหวดัท่องเทีย่วทางทะเลทีม่ชีื่อเสยีง และสามารถใชศ้กัยภาพในการจดัการท่องเทีย่วทางทะเล
ดงึดดูใหน้ักท่องเทีย่วเดนิทางมาจ านวนมาก จากตารางที ่1 แสดงใหเ้หน็ว่าในปีพ.ศ.2564 มนีักท่องเทีย่วชาวไทย
เดินทางจ านวน 923,767 คน และก่อให้เกิดรายได้ เป็นจ านวน 8,263.94 ล้านบาท นอกจากนัน้การท่องเที่ยว 
ด าน ้าลึกเป็นรูปแบบการท่องเที่ยวที่มกีารใช้จ่ายตลอดการเดินทางในราคาสูงเกี่ยวขอ้งและเชื่อมโยงกบัธุรกิจ
บรกิารทัง้ในและนอกพืน้ที ่จงึท าใหน้ักท่องเที่ยวที่เดนิทางมาท่องเทีย่วและท ากิจกรรมด าน ้าลกึในจงัหวดัภูเกต็
ย่อมมคี่าใชจ้่ายใหแ้ก่พืน้ทีจ่ านวนมากกว่านักท่องเทีย่วโดยทัว่ไป (สุดสนัต ์สุทธพิศิาล และคณะ, 2562) 

 
ตารางท่ี 1 จ านวนผูเ้ยีย่มเยอืนและรายไดจ้ากผูเ้ยีย่มเยอืนคนไทย 
 

จงัหวดั 
จ านวนผู้เยีย่มเยอืนคนไทย (คน) รายได้จากผู้เยี่ยมเยือนคนไทย (ล้านบาท) 

2564(P) 2563(P) %การเปล่ียนแปลง 2564(P) 2563(P) %การเปล่ียนแปลง 
ภูเกต็ 923,767 1,892,436 - 51.19 8,263.94 20,936.53 -60.53 

 
ท่ีมา กระทรวงท่องเทีย่วและกฬีา (2565) 

 
งานวิจัยที่ผ่านการตรวจสอบผลกระทบจากกิจกรรมด าน ้ าลึกที่มีต่อชีวิตใต้ทะเล (Bradley, 

Papastamatiou, & Caselle, 2017) ผลกระทบต่อแนวปะการงั (Barker & Roberts, 2004) ความปลอดภัยของ
กิจกรรมด าน ้าลึก (Taylor, O'Toole, & Ryan, 2003) อย่างไรก็ตาม Garrod and Gossling (2008) ตรวจสอบ
แรงจงูใจของนักด าน ้า ไดจ้ าแนกนักด าน ้าลกึออกเป็นสามกลุ่มคอื 'ฮารด์คอร'์ 'นักท่องเทีย่ว' และ 'พฒันาศกัยภาพ' 
และชีใ้หเ้หน็ว่านักท่องเทีย่วทีท่ ากจิกรรมด าน ้าลกึทัง้สามกลุ่มมแีรงจงูใจทีแ่ตกต่างกนั (Caber & Albayrak, 2016; 
Fuchs, Reichel, & Shani, 2016; Meisel Lusby & Cottrell, 2008)  ดังนั ้น เพื่ อ ให้สอดคล้ อ งกับพฤติกรรม
นักท่องเที่ยว จุดหมายปลายทางแต่ละแห่งซึ่งมผีลติภณัฑ์การท่องเทีย่วทางทะเลทีแ่ตกต่างกนัได้พยายามเพิม่
โอกาสในการดงึดูดนักท่องเทีย่วใหเ้ดนิทางท ากจิกรรมด าน ้าลกึอย่างต่อเนื่อง (Bideci & Cater, 2019; Garrod & 
Gossling, 2008) 
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แรงจูงใจของการท่องเที่ยวทางทะเลของแต่ละจุดหมายปลายทางแตกต่างกนัไป ซึ่งแรงจูงใจบางอย่าง
เกิดจากแหล่งท่องเที่ยว เช่น ดวงอาทิตย์และชายหาด (Queiroz et al., 2014; Ramseook-Munhurrun et al., 
2018; Rid et al., 2014) ความสวยงามของธรรมชาติ หรือการมีปฏิสัมพันธ์ทางสังคม (Kassean & Gassita, 
2013; Rid et al., 2014) แต่อย่างไรก็ตามนักท่องเที่ยวยงัคงแสวงหาประสบการณ์ใหม่ๆ และความท้าทายจาก
กิจกรรมของการด าน ้าอย่างสม ่าเสมอ จงึท าให้นักท่องเที่ยวที่ไปด าน ้าลกึและจ านวนจุดด าน ้าเพิม่ขึน้อย่างมาก 
แม้ว่ากิจกรรมด าน ้าลึกจะถูกมองว่าเป็นกิจกรรมเฉพาะกลุ่ม แต่ปัจจุบันเป็นกิจกรรมท่องเที่ยวยอดนิยมที่มี
ให้บรกิารแหล่งท่องเที่ยวชายฝัง่หลายแห่ง (PADI, 2019) ดงันัน้การศกึษาในปัจจุบนัการตรวจสอบแรงจูงใจใน
กจิกรรมด าน ้าลกึของนักท่องเทีย่วจงึจะแสดงใหเ้หน็ว่าแรงจงูใจของนักท่องเทีย่วมคีวามแตกต่างในการเขา้ร่วมใน
การด าน ้าอย่างไร และผลการศกึษายงัเป็นประโยชน์ส าหรบับรษิทัด าน ้าลึกและหน่วยงานต่าง ๆ สามารถออกแบบ
บรกิารเฉพาะทีอ่าจตอบสนองความตอ้งการของนักท่องเทีย่วทีม่ตี่อการด าน ้าไดอ้กีดว้ย 
 
วตัถปุระสงคข์องการวิจยั  

1. เพื่อศกึษาความแตกต่างของเพศทีม่ตี่อแรงจงูใจในกจิกรรมด าน ้าลกึในจงัหวดัภูเกต็ 
2. เพื่อศกึษาความแตกต่างของอายุทีม่ตี่อแรงจงูใจในกจิกรรมด าน ้าลกึในจงัหวดัภูเกต็ 
3. เพื่อศกึษาแรงจงูใจของการท ากจิกรรมด าน ้าลกึทีส่่งผลต่อการกลบัมาด าน ้าอกีครัง้ในอนาคตใน

จงัหวดัภูเกต็ 
 
ทบทวนวรรณกรรม 

แรงจูงใจ (Motivation) เป็นแรงขบัที่เกิดขึ้นเพื่อก่อให้เกิดพฤติกรรมที่มเีป้าหมายเพื่อตอบสนองความ
ต้องการทางด้านร่างกายและจิตใจ ซึ่งอาจจะแสดงออกด้วยการซื้อสินค้าและบริการ แต่ส าหรบัการเดินทาง
ท่องเทีย่ว แรงจูงใจเป็นแรงขบัภายในทีก่ระตุน้ใหน้ักท่องเทีย่วตดัสนิใจเดนิทางไปยงัสถานทีต่่าง ๆ หรอืกล่าวได้
ว่าแรงจูงใจการท่องเทีย่วเป็นผลรวมความต้องการของบุคคลต่อการมส่ีวนร่วมและกระบวนการการตดัสนิใจการ
ท่องเที่ยว (Swanson & Horridge, 2006; Yolal et al., 2015) การศึกษาของ Wong, Thirumoorthy and Musa 
(2013) ใหก้ารทบทวนงานวจิยัทีส่รา้งแรงจงูใจในกจิกรรมด าน ้าลกึ จากแรงจงูใจภายในและภายนอกของนักด าน ้า 
ซึ่งมส่ีวนเกี่ยวขอ้งกบัสถานที ่ความเชีย่วชาญพเิศษ และคุณลกัษณะทางเพศ Wong, Thirumoorthy, and Musa 
(2013)  ไดต้รวจสอบแรงจงูใจหลกัของการด าน ้า ไดแ้ก่ การไดส้มัผสัพชืและสตัวใ์ตน้ ้า ส ารวจสิง่ใหม่ ประสบการณ์
ผจญภัยในการด าน ้ า มีประสบการณ์ที่น่าตื่นเต้นและน่าตื่นเต้น และการเรียนรู้เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมใต้น ้า 
เช่นเดยีวกบั Cater (2008) น าเสนอการตรวจสอบเชงิคุณภาพของประเภทการผลกัดนัที่สร้างแรงจูงใจของการ 
ด าน ้า ไดแ้ก่ การศกึษา ความนับถอื ความเชีย่วชาญ การหลบหนี และศูนย์รวม ซึ่งการมส่ีวนร่วมกจิกรรมด าน ้าที่
แตกต่างกเ็ป็นแรงจงูใจทีส่ าคญัส าหรบัการท่องเทีย่วเชงิประสบการณ์ของการท่องเทีย่วทางทะเล (Cater, 2010) 

การศกึษาแรงจงูใจเกีย่วกบัการท ากจิกรรมด าน ้าทีม่พีืน้ทีท่างภมูศิาสตรท์ีเ่ฉพาะเจาะจง โดยพืน้ทีท่ีม่แีนว
ปะการงัทีโ่ดดเด่น เห็นได้ว่านักท่องเที่ยวมคีวามมุ่งมัน่ในการด าน ้าในระดบัทีสู่งขึน้ โดยเฉพาะนักท่องเทีย่วทีม่ี
ใบรบัรองการด าน ้า ย่อมใหค้วามสนใจเดินทางท่องเทีย่วมากขึน้ดว้ย (Garcia, 2018) อย่างไรกต็ามการด าน ้าเพื่อ
คน้หาประสบการณ์ยงัตอ้งค านึงถงึการด าน ้าทีป่ลอดภยัและสะดวกสบาย โดย Dearden et al (2006) สงัเกตว่านัก
ด าน ้าที่มคีวามเชี่ยวชาญน้อยใหค้วามส าคญักบัปัจจยัด้านสิง่แวดล้อมและการบรกิารมากกว่า แต่อย่างไ รกต็าม
ความนักด าน ้าจะมคีวามต้องการ ความชอบ และพฤตกิรรมแตกต่างต่อการเดนิทางไปด าน ้าในจุดหมายปลายทาง
ต่าง ๆ จากการทบทวนวรรณกรรมเกีย่วกบัแรงจงูใจผลกัทีม่อีทิธพิลใหเ้กดิการตดัสนิใจเดนิทาง และแรงจงูใจดงึที่
ท าใหน้ักท่องเทีย่วเดนิทางท่องเทีย่วประเทศไทย ท าใหผู้ว้จิยัสามารถคน้หาตวัแปรและปัจจยัต่าง ๆ ทีน่ ามาศกึษา
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ในการวจิยัครัง้นี้ ทัง้นี้กรอบแนวคดิของการวจิยัแสดงดงัภาพที ่1 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพท่ี 1 กรอบแนวคดิการวจิยั 

 
วิธีด าเนินการวิจยั 
  ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 

การศกึษาครัง้นี้มปีระชากรคอื นักท่องเทีย่วชาวไทยทีด่ าน ้าลกึโดยมจีุดเริม่ต้นจากจงัหวดัภูเก็ต ซึ่งไม่
ทราบจ านวนทีแ่น่นอนจงึก าหนดขนาดกลุ่มตวัอย่างของการวจิยัดว้ยโปรแกรม G* Power ทีส่ามารถก าหนดขนาด
กลุ่มตวัอย่างไดอ้ย่างเหมาะสม (Buchner, Erdfelder, & Faul, 1997) ทัง้นี้ก าหนดค่าพารามเิตอร์ดงันี้ Effect size 
f ระดับ 0.25, α = 0.05, power = 0.95 นอกจากนั ้นใช้สถิติ t- test แบบ Means: Difference between two 
independent means ดงันัน้การศึกษาครัง้นี้ต้องได้ขนาดกลุ่มตัวอย่างได้ไม่น้อยกว่า 314 คน ส าหรบัการเก็บ
ขอ้มลูของการศกึษาครัง้นี้ใชก้ารเกบ็ขอ้มลูแบบไม่อาศยัความน่าจะเป็นดว้ยเทคนิคการเกบ็ขอ้มลูตามความสะดวก 
(Convenience sampling) โดยการคดัเลอืกกลุ่มตวัอย่างคอื ตอ้งเคยมปีระสบการณ์ในการด าน ้าลกึในจงัหวดัภูเกต็ 
ทัง้นี้ผู้วิจ ัยขอความร่วมมือจากบริษัทที่ให้บริการกิจกรรมด าน ้าลึกในจงัหวัดภูเก็ต จ านวน 4 บริษัท เพื่อส่ง
แบบสอบถามให้แก่กลุ่มลูกค้า ส าหรบัการศึกษาครัง้นี้มผีู้ให้ข้อมูลตอบกลบัมาทัง้สิ้นเป็นจ านวนรวม 392 คน 
ซึง่ผ่านเกณฑท์ีก่ าหนดไวข้า้งตน้ 

 
เคร่ืองมือของการวิจยั 
การศกึษาครัง้นี้ใชแ้บบสอบถามเป็นเครื่องมอืการวจิยั ประกอบด้วย 2 ตอน ได้แก่ ตอน 1 ขอ้มูลส่วน

บุคคลของกลุ่มตวัอย่าง และ ตอน 2 แรงจูงใจในการด าน ้า จ านวน 20 ขอ้ โดยดดัแปลงขอ้ค าถามจากงานวจิยัที่
ผ่ านมา  (Albayrak et al. , 2019; Carvache-Franco et al. , 2020a, 2020b)  และ ใช้มาตรวัดแบบ 5 ระดับ 
(5 หมายถงึ มากทีสุ่ด, 4 หมายถงึ มาก, 3 หมายถงึ ปานกลาง, 2 หมายถงึ น้อย และ 1 หมายถงึ น้อยทีสุ่ด) 

 
การวิเคราะห์ข้อมูล 
การศกึษาครัง้นี้วเิคราะหด์ว้ยโปรแกรมสถติสิ าเรจ็รูปทางสงัคมศาสตร์ ดว้ยการเลอืกใชส้ถติพิืน้ฐานเพื่อ

อธบิายลกัษณะของกลุ่มตวัอย่างและตวัแปรพืน้ฐาน ได้แก่ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
และการวเิคราะห์การถดถอยโลจสิติกส์ (Logistic regression) การวเิคราะห์ความแตกต่างระหว่างกลุ่ม (t-test) 
และการวเิคราะหค์่าเอฟ (F-test) 

 
 

แรงจูงใจในการท ากจิกรรมด า
น ้าลกึในจงัหวดัภูเกต็ 

กลบัมาด าน ้าอกีครัง้ใน
อนาคต 

เพศ อายุ 
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ผลการวิจยั 
  ผูใ้หข้อ้มูลส าหรบัการศกึษาครัง้นี้จ านวน 392 คน มรีายละเอยีดดงัตารางที ่2 พบว่าผูใ้หข้อ้มูลเป็นเพศ
หญิงมากกว่าเพศชาย คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 70.2 ต่อ 29.8 ส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง 21 - 30 ปี มากที่สุด 
มสีถานภาพสมรส รายไดเ้ฉลี่ยต่อเดอืน 20,000 - 30,000 บาท จบการศกึษาระดบัปรญิญาตร ีประกอบอาชพีเป็น
พนักงานบรษิทัเอกชน เดนิทางท ากจิกรรมพรอ้มกบัเพื่อน มภีูมลิ าเนาภาคใต ้(ยกเวน้ภูเกต็) นอกจากนัน้ประเภท
บตัรด าน ้าลกึทีไ่ดร้บัอนุญาตประกอบดว้ย SSI, CMAS, PADI, NAUI และ SDI ตามล าดบั 
 
ตารางท่ี 2 ปัจจยัส่วนบุคคล 
 

ปัจจยัส่วนบุคคล 
จ านวน 
(N = 392) 

ร้อยละ 

เพศ   
หญงิ 275 70.2 
ชาย 117 29.8 
อายุ   
21-30 ปี 175 44.6 
31-40 ปี 141 36.0 
41-50 ปี 74 18.9 
50 ปีขึน้ไป 2 0.5 
สถานภาพ   
สมรส 211 53.8 
โสด 175 44.6 
หย่ารา้ง/แยกกนัอยู ่ 6 1.6 
ระดบัการศึกษา   
ต ่ากว่าปรญิญาตร ี 38 9.7 
ปรญิญาตร ี 341 87.0 
สงูกว่าปรญิญาตร ี 13 3.3 
อาชีพ   
พนักงานเอกชน 145 37.0 
นักศกึษา 118 30.1 
ธุรกจิส่วนตวั 112 28.6 
รบัราชการ 11 2.8 
อื่น ๆ 6 1.5 
   

ปัจจยัส่วนบุคคล 
จ านวน 
(N = 392) 

ร้อยละ 

รายได้เฉลี่ยต่อเดือน   
ต ่ากว่า 20,000 บาท 136 34.7 
20,000 - 30,000 บาท 163 41.6 
30,001 - 40,000 บาท 85 21.7 
มากกว่า 40,001บาท 8 2.0 
ภมิูล าเนา   
ภาคใต ้(ยกเวน้ภูเกต็) 160 40.8 
ภาคตะวนัตก 74 18.9 
ภาคกลาง 67 17.1 
ภาคเหนือ 46 11.7 
ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 39 10.0 
ภาคตะวนัออก 6 1.5 
บุคคลท่ีเดินทางเพ่ือด าน ้าลึกในครัง้น้ี 
เพื่อน 253 64.5 
ครอบครวั 71 18.1 
คนรกั 47 12.0 
คนเดยีว 21 5.4 
ประเภทใบอนุญาต   
SSI 119 29.1 
CMAS 105 25.6 
PADI 71 17.3 
NAUI 58 14.1 
SDI 57 13.9 

การวเิคราะหปั์จจยัเชงิส ารวจเพื่อคน้หาองคป์ระกอบของแรงจงูใจของการท ากจิกรรมด าน ้าลกึ ซึง่ผลวเิคราะห์ 
Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy เท่ากบั 0.869 มคี่ามากกว่าเกณฑท์ีก่ าหนดไวค้อื 0.8 ชีใ้หเ้หน็
ว่าแรงจงูใจแต่ละตวันัน้มคีวามเหมาะสมทีจ่ะน ามาวเิคราะหอ์งค์ประกอบในระดบัดมีาก ส่วนผลการวเิคราะห์ Bartlett's 
Test of Sphericity มคี่า Chi-Square เท่ากบั 2636.355 (p = 0.000) มคี่านัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.001 ชี้ใหเ้หน็ว่า 
แรงจูงใจแต่ละตวัสามารถน าไปใชว้เิคราะหอ์งคป์ระกอบได ้หลงัจากนัน้จงึวเิคราะหอ์งคป์ระกอบหลกัดว้ยวธิ ีPrincipal 
component analysis มคี่าความร่วมกนั (Communalities) ของตวัแปรจ านวน 20 ตวั อยู่ระหว่าง 0.280 – 0.615 จงึมี
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แนวโน้มจดัองค์ประกอบใดองค์ประกอบหนึ่งได้ นอกจากนัน้มีค่า α Cronbach ของตัวแปรทัง้หมดที่ 0.82 มีค่า
มากกว่าเกณฑท์ีก่ าหนดไวค้อื 0.70 ชีใ้หเ้หน็ว่าขอ้ค าถามมคีวามเทีย่งตรง (Reliability) (Hair et al., 2018) 

ผลการหมุนแกนองคป์ระกอบแบบมุมฉากดว้ยวธิแีวรแิมกซ์ พบว่า ตวัแปรทีใ่ชใ้นการวเิคราะหท์ัง้หมด 20 ตวั
แปร สามารถจดัเขา้กลุ่มองค์ประกอบ ไดจ้ านวน 3 องคป์ระกอบ ซึง่แต่ละองคป์ระกอบสามารถอธบิายความแปรปรวน
ของตวัแปรทัง้หมด ร้อยละ 49.4 นอกจากนัน้องค์ประกอบแต่ละองค์ประกอบ มตีวัแปรระหว่าง 2 - 11 ตวั และมคี่า
น ้าหนักองค์ประกอบระหว่าง 0.511 – 0.773 แต่มตีวัแปรย่อยหนึ่งตวัแปรทีม่คี่าน ้าหนักน้อยกว่า 0.5 และมคี่าความ
แตกต่างของน ้าหนักระหว่างองคป์ระกอบแรกและองคป์ระกอบสามเพยีง 0.047 จงึไม่สามารถจดัเขา้ไวใ้นองคป์ระกอบ
ใดได้ตามเกณฑ์ของ Hair et al. (2018) จงึมตีวัแปรย่อยจ านวน 19 ตวัจดัไว้ในองค์ประกอบต่าง ๆ ดงัรายละเอียด
ต่อไปนี้ โดยองคป์ระกอบแรกมชีื่อว่า “ประสบการณ์ของแหล่งด าน ้าทีเ่ป็นเอกลกัษณ์ (Authentic coastal experience)” 
มตีวัแปรจ านวน 11 ตวั มคี่าน ้าหนักองคป์ระกอบระหว่าง 0.511 – 0.735 องคป์ระกอบสองมชีื่อว่า “ความปลอดภยัและ
ความคุ้มค่า (Safety and value)” มีตัวแปรจ านวน 6 ตัว มีค่าน ้ าหนักองค์ประกอบระหว่าง 0.685 – 0.773 และ
องคป์ระกอบสามมชีื่อว่า “ความแปลกใหม่ (Novelty)” มตีวัแปรจ านวน 2 ตวั มคี่าน ้าหนักองคป์ระกอบระหว่าง 0.637 – 
0.688  

 
ตารางท่ี 3 องคป์ระกอบของแรงจงูใจในการท ากจิกรรมด าน ้าลกึ 
 

องคป์ระกอบ x̄  S.D. 
Extraction Sums of Squared Loadings 

α Cronbach 1 2 3 
Total % of Variance Cumulative % 

1. ประสบการณ์ของแหล่งด าน ้าทีเ่ป็นเอกลกัษณ์ 4.25 0.41 5.358 26.792 26.792 0.84 1.00   
2. ความปลอดภยัและความคุม้ค่า 4.68 0.42 3.289 16.444 43.236 0.82 0.09 1.00  
3. ความแปลกใหม่ 4.38 0.61 1.233 6.165 49.400 0.78 0.33** 0.23** 1.00 

 
การศกึษาความแตกต่างของเพศทีม่ตี่อแรงจงูใจกจิกรรมด าน ้าลกึตามวตัถุประสงคข์อ้ที ่1 แสดงใหเ้หน็ว่าเพศที่

แตกต่างกนัมแีรงจงูใจในกจิกรรมด าน ้าลกึทีแ่ตกต่างกนั โดยเฉพาะแรงจงูใจเกีย่วกบัประสบการณ์ของแหล่งด าน ้าทีเ่ป็น
เอกลักษณ์ และความปลอดภัยและความคุ้มค่า (แสดงดังตารางที่ 4) โดยเพศที่แตกต่างกันมีแรงจูงใจเกี่ยวกับ
ประสบการณ์ของแหล่งด าน ้าทีเ่ป็นเอกลกัษณ์แตกต่างกนัมนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 ซึง่เพศชายมรีะดบัแรงจงูใจ
มากกว่าเพศหญิง นอกจากนัน้เพศที่แตกต่างกันมีแรงจูงใจเกี่ยวกับความปลอดภยัและความคุ้มค่า แตกต่างกนัมี
นัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 ซึง่เพศหญงิมแีรงจงูใจมากกว่าเพศชาย 
 
ตารางท่ี 4 การวเิคราะหค์วามแตกต่างของแรงจงูใจ ดว้ยเพศ 
 

แรงจงูใจ 
เพศชาย 

( n =  117 คน) 
เพศหญิง 

( n =  275 คน) t Sig. 
x̄  S.D. x̄  S.D. 

1. ประสบการณ์ของแหล่งด าน ้าทีเ่ป็นเอกลกัษณ์ 4.33 0.41 4.21 0.40 2.488 0.013 
2. ความปลอดภยัและความคุม้ค่า 4.59 0.47 4.73 0.40 2.801 0.006 
3. ความแปลกใหม่ 4.39 0.58 4.37 0.63 0.335 0.738 
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  การศกึษาความแตกต่างของอายุทีม่ตี่อแรงจงูใจในกจิกรรมด าน ้าลกึเพื่อตอบวตัถุประสงคข์อ้ที ่2 แสดงใหเ้หน็
ว่าอายุทีแ่ตกต่างกนัมแีรงจูงใจในกจิกรรมด าน ้าลกึทีแ่ตกต่างกนั (แสดงดงัตารางที ่5) โดยแรงจูงใจในแต่ละช่วงอายุที่
แตกต่างในด้านประสบการณ์ของแหล่งด าน ้าที่เป็นเอกลักษณ์ ความปลอดภยัและความคุ้มค่า และความแปลกใหม่ 
อย่างมนีัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.001 ดงันัน้เพื่อให้วเิคราะห์ได้ชดัเจนมากยิง่ขึ้นจงึใช้การทดสอบ Post hoc เพื่อ
เปรยีบเทยีบความแตกต่างรายคู่ผลการวเิคราะหแ์สดงดงัตารางที ่6 
  การเปรยีบเทยีบแรงจงูใจในดา้นประสบการณ์ของแหล่งด าน ้าทีเ่ป็นเอกลกัษณ์ พบว่า คนทีม่อีายุระหว่าง 21 
– 30 ปี มีแรงจูงใจในประสบการณ์ของแหล่งด าน ้าที่เป็นเอกลกัษณ์มากกว่าคนที่มอีายุระหว่าง 31 - 50 ปี อย่างมี
นัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.001 ส่วนแรงจูงใจในความปลอดภยัและความคุม้ค่า พบว่า คนทีม่อีายุระหว่าง 31 - 50 ปี 
มแีรงจงูใจมากกว่าคนทีม่อีายรุะหวา่ง 21 – 30 ปี อย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.001 และแรงจงูใจดา้นความแปลก
ใหม่ พบว่า คนทีม่อีายุระหว่าง 21 – 30 ปี มแีรงจูงใจในประสบการณ์ของแหล่งด าน ้าทีเ่ป็นเอกลกัษณ์มากกว่าคนทีม่ี
อายุระหว่าง 31 - 50 ปี โดยคนทีม่อีายุระหว่าง 21 – 30 ปี มแีรงจูงใจมากกว่าคนทีม่อีายุระหว่าง 31 – 40 ปี อย่างมี
นัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.001 และมแีรงจูงใจมากกว่าคนที่มอีายุระหว่าง 41 – 50 ปี อย่างมนีัยส าคญัทางสถิติที่
ระดบั 0.01  
 
ตารางท่ี 5 การวเิคราะหค์วามแตกต่างของแรงจงูใจ ดว้ยอายุ 
 

 
Sum of 
Squares 

df 
Mean 

Square 
F Sig. 

ประสบการณ์ของแหล่งด าน ้าทีเ่ป็น
เอกลกัษณ์ 

Between Groups 25.262 3 8.421 78.748 0.000 
Within Groups 41.490 388 0.107   
Total 66.752 391    

ความปลอดภยัและความคุม้ค่า Between Groups 13.386 3 4.462 29.389 0.000 
Within Groups 58.908 388 0.152   
Total 72.293 391    

ความแปลกใหม ่ Between Groups 6.167 3 2.056 5.556 0.001 
Within Groups 143.567 388 0.370   
Total 149.734 391    
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ตารางท่ี 6 การวเิคราะหค์วามแตกต่างของแรงจงูใจ ดว้ยวธิ ีPost hoc 
 

Dependent Variable (I) อายุ (J) อาย ุ Mean Difference (I-J) Std. Error Sig. 

ประสบการณ์ของแหล่งด าน ้าทีเ่ป็นเอกลกัษณ์ 21-30 ปี 31-40 ปี .50* .03 .000 
41-50 ปี .52* .04 .000 
50 ปีขึน้ไป .12 .23 .598 

31-40 ปี 21-30 ปี -.50* .03 .000 
41-50 ปี .02 .04 .544 
50 ปีขึน้ไป -.37 .23 .105 

41-50 ปี 21-30 ปี -.52* .04 .000 
31-40 ปี -.02 .04 .544 
50 ปีขึน้ไป -.40 .23 .083 

50 ปีขึน้ไป 21-30 ปี -.12 .23 .598 
31-40 ปี .37 .23 .105 
41-50 ปี .40 .23 .083 

ความปลอดภยัและความคุม้ค่า 21-30 ปี 31-40 ปี -.38* .04 .000 
41-50 ปี -.32* .05 .000 
50 ปีขึน้ไป -.51 .27 .064 

31-40 ปี 21-30 ปี .38* .04 .000 
41-50 ปี .06 .05 .254 
50 ปีขึน้ไป -.12 .27 .652 

41-50 ปี 21-30 ปี .32* .05 .000 
31-40 ปี -.06 .05 .254 
50 ปีขึน้ไป -.18 .27 .498 

50 ปีขึน้ไป 21-30 ปี .51 .27 .064 
31-40 ปี .12 .27 .652 
41-50 ปี .18 .27 .498 
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ตารางท่ี 6 (ต่อ) 
 

Dependent Variable (I) อายุ (J) อาย ุ Mean Difference (I-J) Std. Error Sig. 

ความแปลกใหม ่ 21-30 ปี 31-40 ปี .23* .06 .001 
41-50 ปี .23* .08 .006 
50 ปีขึน้ไป -.49 .43 .257 

31-40 ปี 21-30 ปี -.23* .06 .001 
41-50 ปี -.00 .08 .931 
50 ปีขึน้ไป -.73 .43 .093 

41-50 ปี 21-30 ปี -.23* .08 .006 
31-40 ปี .00 .08 .931 
50 ปีขึน้ไป -.72 .43 .098 

50 ปีขึน้ไป 21-30 ปี .49 .43 .257 
31-40 ปี .73 .43 .093 
41-50 ปี .72 .43 .098 

 
การศกึษาแรงจงูใจของการท ากจิกรรมด าน ้าลกึทีส่่งผลต่อกลบัมาด าน ้าอกีครัง้ในอนาคตเพื่อตอบวตัถุประสงค์

ขอ้ที ่3 ทีใ่ชก้ารพยากรณ์ความตอ้งการกลบัมาดว้ยวธิกีารวเิคราะหถ์ดถอยโลจสิตกิส ์(Logistic Regression Analysis) 
ก าหนดค่า p-value ที่ 0.05 มตีวัแปรต้นคอืแรงจูงใจของการท ากิจกรรมด าน ้าลกึ 3 อย่าง และมตีวัแปรตามคอื การ
กลบัมาด าน ้าอกีครัง้ในอนาคต ผลการวเิคราะหพ์บว่า ค่า-2 Log likelihood เท่ากบั 461.521 มรีะดบันัยส าคญัทางสถติิ
ทีร่ะดบั 0.001 โดยค านวณค่าสงูสุดแบบวนหลายรอบ (Iteration) จ านวน 4 รอบ จากนัน้ตรวจสอบความถูกตอ้งในการ
พยากรณ์ของสมการทีม่เีฉพาะค่าคงทีพ่บว่า สามารถพยากรณ์ถูกตอ้งไดร้อ้ยละ 71.2 ส่วนค่า Cox & Snell R Square 
เท่ากับ 0.041 เป็นการเปรียบเทียบความกลมกลืนของแบบจ าลองในแง่ของคุณภาพของแบบจ าลองที่สร้างขึ้นกบั
แบบจ าลองที่ไม่มตีวัแปรอิสระใด ๆ และค่า Nagelkerke R Square เท่ากบั 0.058 หรอืแปลความหมายเบื้องต้นคือ
แรงจงูใจทัง้หมดส่งผลใหก้ลบัมาด าน ้าอกีครัง้ในอนาคตรอ้ยละ 5.8  

แรงจูงใจของการท ากิจกรรมด าน ้าลกึที่ส่งผลต่อกลบัมาด าน ้าอีกครัง้ในอนาคต แสดงดงัตารางที่ 7 ด้วยการ
พิจารณาค่า Wald statistic ที่มีค่ามากกว่า 1 และค่า p-value ที่มีค่าน้อยกว่า 0.05 พบว่า มี 2 ปัจจัย ได้แก่ 
ประสบการณ์ของแหล่งด าน ้าทีเ่ป็นเอกลกัษณ์ และความปลอดภยัและความคุม้ค่า เท่านัน้  

 
ตารางท่ี 7 แรงจงูใจของการท ากจิกรรมด าน ้าลกึทีส่่งผลต่อกลบัมาด าน ้าอกีครัง้ในอนาคต 
 
 B S.E. Wald Sig. Exp(B) 
Step 1 1. ประสบการณ์ของแหล่งด าน ้าทีเ่ป็นเอกลกัษณ์ 0.750 0.291 6.622 0.010 0.472 

2. ความปลอดภยัและความคุม้ค่า 0.830 0.261 10.086 0.001 2.293 
3. ความแปลกใหม่ 0.025 0.207 0.015 0.903 0.975 
Constant 0.303 1.527 0.039 0.843 1.353 
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สรปุและอภิปรายผล 
งานวจิยันี้มวีตัถุประสงค์ของการศกึษา 3 ขอ้ ไดแ้ก่ 1) เพื่อศกึษาความแตกต่างของเพศทีม่ตี่อแรงจูงใจการ

ท ากจิกรรมด าน ้าลกึ 2) เพื่อศกึษาความแตกต่างของอายุทีม่ตี่อแรงจงูใจในการท ากจิกรรมด าน ้าลกึ และ 3) เพื่อศกึษา
แรงจูงใจของการท ากจิกรรมด าน ้าลกึทีส่่งผลต่อกลบัมาด าน ้าอกีครัง้ในอนาคต ซึ่งผลการศกึษาพบว่า แรงจูงใจของนัก
ด าน ้าทีท่ ากจิกรรมในจงัหวดัภูเกต็ ประกอบดว้ย 3 องค์ประกอบ ไดแ้ก่ ประสบการณ์ของแหล่งด าน ้าทีเ่ป็นเอกลกัษณ์ 
(Authentic coastal experience) ความปลอดภยัและความคุม้ค่า (Safety and value) และ ความแปลกใหม่ (Novelty)  

ผลการศึกษาแสดงให้เห็นว่าเพศที่แตกต่างกันมีแรงจูงใจในกิจกรรมด าน ้าลึกแตกต่างกัน ซึ่งเพศชายมี
แรงจูงใจด้านประสบการณ์ของแหล่งด าน ้าที่เป็นเอกลกัษณ์มากกว่าเพศหญิง ส่วนเพศหญิงมีแรงจูงใจด้านความ
ปลอดภยัและความคุ้มค่ามากกว่าเพศชาย ซึ่งสอดคล้องกบัการศกึษาที่ผ่านมาแสดงให้เห็นว่า เพศที่แตกต่างกนัมี
แรงจงูใจในการท ากจิกรรมการท่องเทีย่วทีแ่ตกต่างกนั (วนิดา เลศิพพิฒัน์นานนท,์ 2561; อุมาพร บุญเพชรแกว้, 2561; 
Wong, Thirumoorthy, and Musa, 2013) นอกจากนัน้อายุของนักด าน ้าทีแ่ตกต่างกนัมแีรงจงูใจการด าน ้าทีแ่ตกต่างกนั
ดว้ย ซึ่งคนทีม่อีายุระหว่าง 21 – 30 ปี มแีรงจูงใจดา้นประสบการณ์ของแหล่งด าน ้าทีเ่ป็นเอกลกัษณ์ และความแปลก
ใหม่ มากกว่าคนทีม่อีายุ 31 – 50 ปี ส่วนคนทีม่อีายุระหว่าง 31 - 50 ปีมแีรงจูงใจดา้นความปลอดภยัและความคุม้ค่า 
มากกว่าคนทีม่อีายุ 21 – 30 ปี ซึง่จากงานวจิยัทีผ่่านมาแสดงใหเ้หน็ว่าคนทีม่อีายรุะหวา่ง 21 – 30 ปี มแีรงจงูใจในการ
เดนิทางจากการคน้หาสถานทีท่่องเทีย่วทีเ่ป็นเอกลกัษณ์ รวมถงึสถานทีท่่องเทีย่วและกจิกรรมการท่องเทีย่วทีม่คีวาม
แปลกใหม่สามารถสรา้งประสบการณ์อนัน่าจ าจด ส่วนการเลอืกกจิกรรมการท่องเทีย่วของคนทีม่อีายุระหว่าง 31 – 50 
ปี ค านึงถึงความปลอดภัยในการท ากิจกรรม (วรวรรณ องค์ครุฑรกัษา, 2564; สถาพร เกียรติพิริยะ, 2563) ส่วน
แรงจูงใจที่ท าให้นักด าน ้ าเดินทางกลับมาท ากิจกรรมในจังหวัดภูเก็ต งานวิจัยครัง้นี้ชี้ให้เห็นว่าแรงจูงใจด้าน
ประสบการณ์ของแหล่งด าน ้าทีเ่ป็นเอกลกัษณ์ และความปลอดภยัและความคุม้ค่า  เพราะแหล่งด าน ้าทีเ่ป็นเอกลกัษณ์
ย่อมดงึดูดให้นักท่องเที่ยวเดนิทางกลบัมาเที่ยวซ ้า นอกจากนัน้กิจกรรมการด าน ้าลกึต้องค านึงถึงการจดัการความ
ปลอดภัยมากกว่ากิจกรรมการท่องเที่ยวอื่น ๆ จึงท าให้แหล่งท่องเที่ยวที่ส่งเสริมการท่องเที่ยวทางทะเลต้องให้
ความส าคญักบัประเดน็ขา้งตน้ (Cater, 2010; Yolal et al., 2015) 
 
ข้อเสนอแนะ  

ผลที่ได้แสดงให้เห็นว่าภูเก็ตเป็นจุดหมายปลายทางที่นักท่องเที่ยวเดินทางท ากิจกรรมด าน ้าเพื่อความ
เพลดิเพลนิ ซึ่งไม่เพยีงแต่ดงึดูดนักท่องเทีย่วทีท่ ากิจกรรมบนชายหาดเท่านัน้ แต่ยงัดงึดูดนักท่องเที่ยวทีช่ื่นชอบใน
กิจกรรมด าน ้าได้ด้วย ผลการศึกษาครัง้นี้แสดงถึงนัยที่เกี่ยวขอ้งส าหรบัผู้ประกอบการและผู้ก าหนดนโยบายที่ควร
เตรยีมการวางแผนการท่องเทีย่วเพื่อสร้างภาพลกัษณ์ทีช่ดัเจนและน่าสนใจยิง่ขึน้ของจุดหมายปลายทาง โดยเฉพาะ
ของการสรา้งประสบการณ์ของแหล่งด าน ้าทีเ่ป็นเอกลกัษณ์ ทีร่ะบุคุณลกัษณะทีโ่ดดเด่นของจุดด าน ้าและประสบการณ์
ที่นักด าน ้าแสวงหาจากจุดหมายปลายทาง ที่สามารถดึงดูดนักด าน ้ากลุ่มเพศชายที่มีอายุระหว่าง 21 – 30 ปี ที่มี
แรงจงูใจดา้นประสบการณ์ของแหล่งด าน ้าทีเ่ป็นเอกลกัษณ์มากกว่ากลุ่มอื่น ๆ นอกจากนัน้แลว้การดแูลความปลอดภยั
ใหแ้ก่ผูท้ีม่าเยอืนและท าใหน้ักด าน ้ารบัรูถ้งึความคุม้ค่าของการเดนิทางมาท ากจิกรรมด าน ้าในจงัหวดัภูเกต็ ทีส่ามารถ
ดงึดูดนักด าน ้าเพศหญงิทีม่อีายุระหว่าง 31 – 50 ปี ทีม่แีรงจงูใจดา้นความปลอดภยัและความคุม้ค่ามากกว่ากลุ่มอื่น ๆ 
ดงันัน้ ผูม้ส่ีวนไดส่้วนเสยีในภาคการท่องเทีย่วและผูก้ าหนดนโยบายในจุดหมายปลายทางทางทะเลชายฝัง่ในจงัหวดั
ภูเกต็จ าเป็นต้องพฒันาแหล่งด าน ้าและจุดท ากจิกรรมใหส้มบูรณ์ยิง่ขึน้ซึ่งไม่เพยีงดงึดูดผูช้ื่นชอบชายหาดเท่านัน้ แต่ 
รวมถึงนักท่องเที่ยวกลุ่มอื่นๆ ที่มรีบัแรงจูงใจจากกจิกรรมและคุณลกัษณะต่างๆ ของจุดหมายปลายทางส าหรบัการ
ท่องเทีย่วทางทะเล 
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บทคดัย่อ 

 
 งานนี้มวีตัถุประสงค์เพื่อพฒันาสนิคา้เกษตรแปรรูปจากลูกตาลและออกแบบกจิกรรมและฐานการเรยีนรู้เชงิ
เกษตรของหมู่บ้านน ้าตาลสด เป็นการวิจยัเชงิปฏิบตัิการโดยพื้นที่ในการวิจยั คือ ชุมชนหมู่บ้านน ้าตาลสด ต าบล
ปากน ้า อ าเภอบางคล้า จงัหวดัฉะเชงิเทรา กลุ่มผูม้ส่ีวนร่วมในการวจิยั ไดแ้ก่ เกษตรกร ชุมชนผูป้ระกอบการแปรรูป
ลูกตาลนักวิชาการ และนักท่องเที่ยวน าร่อง จ านวน 40 คน ด้วยวิธกีารเลือกกลุ่มตวัอย่างแบบเจาะจง วิธีการเก็บ
รวบรวมขอ้มูล ไดแ้ก่ การส ารวจพืน้ทีเ่ชงิลกึ การสงัเกตการณ์แบบไม่มส่ีวนร่วม การสมัภาษณ์ผู้มส่ีวนได้ส่วนเสยีใน
การพฒันาสนิคา้และกจิกรรมการท่องเทีย่ว และการทดสอบกจิกรรมท่องเทีย่วน าร่อง และวเิคราะห์ขอ้มูลเชงิคุณภาพ
ดว้ยการบรรยายเชงิพรรณนา 
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 ผลการวจิยั พบว่า ชุมชนมวีถิีชวีติ ภูมปัิญญา และอตัลกัษณ์ทางการเกษตรในด้านการปลูก ดูแล และเก็บ
ผลผลติจากตาลโตนดและแปรรปูผลติภณัฑจ์ากตาล การพฒันาสนิคา้เกษตรสนิคา้แปรรปูจากลูกตาลคอืไขมุ่กลอนตาล 
และกิจกรรมและฐานการเรยีนรู้ประกอบด้วย 3 ฐานกิจกรรม ได้แก่ 1) ฐานกิจกรรมการเรยีนรู้ขอ้มูลเบื้องต้นของต้น
ตาล 2) ฐานกจิกรรมการประดษิฐผ์ลติภณัฑ์สรา้งสรรคจ์ากกะลามะพรา้ว และ 3) ฐานกจิกรรมการแปรรปูผลติภณัฑ์จา
กลอนตาล ผลการทดสอบกจิกรรมท่องเทีย่วน าร่อง พบว่า ผลการปฏบิตังิานภาพรวมมคีุณภาพดมีาก ผลส าเรจ็ของ
การพฒันาการจดัการนวตักรรมการท่องเทีย่วอยู่ในภาพรวมทีด่ี นักท่องเทีย่วน าร่องมีความพงึพอใจต่อกจิกรรมทีเ่ขา้
ร่วมทดสอบ และมขีอ้เสนอแนะในการจดักจิกรรมท่องเทีย่วของชุมชน โดยการปรบัปรุงสิง่อ านวยความสะดวกทางการ
ท่องเทีย่วและต่อยอดกจิกรรมใหม้คีวามหลากหลายและมปีระสทิธภิาพ 
 
ค าส าคญั: สนิคา้เกษตรแปรรปู ลูกตาล กจิกรรมการท่องเทีย่ว ฐานการเรยีนรู ้หมู่บา้นน ้าตาลสด 
 

Abstract 
 

   The objectives of this project were to develop processed agricultural products from toddy palm and to 
design activities and agricultural learning stations for the Palm Sugar Village. This was practical research taking 
place at the Palm Sugar Village, Pak Nam Sub-district, Bang Khla District, Chachoengsao Province, Thailand, 
with 40 participants which consist of farmers, community merchants, academics, and tourists. This research 
used purposive sampling for choosing members of population of the research, and used in-depth surveys, non-
participation observation and interviews with the stakeholders in product development and tourism activities for 
data collection. Then, organized a pilot tourism activities test. As for the data analysis part, we analyzed the 
qualitative data by descriptive and narrative The results of the research revealed that the community had their 
own unique ways and wisdom in terms of planting, caring for and collecting palm sugar and processing palm 
sugar into products. The product made of toddy palm that we developed was the toddy palm boba, and the 
activities and learning stations we developed consisted of 3 stations, 1) a station for basic knowledge about 
palm trees. 2) a station for making creative products from coconut shells and 3) a station for processing toddy 
palm into products.  The results of the pilot tourism activities test showed that the overall performance was a 
high quality. The developed tourism innovation was at good. The pilot tourists were satisfied with the pilot 
tourism activities and had suggestions on how to improve the community-based tourism by improving the tourist 
facilities and develop the activities to be more various and efficient. 
 
Keywords: Agricultural product, Toddy palm, Tourism activities, Learning base, Sugar Village 
 

บทน า 
 ในปัจจุบนั สถานการณ์ทัง้ภายในประเทศ และภายนอกประเทศได้เกิดการเปลี่ยนแปลงในหลายๆ ด้าน 

รฐับาลจึงมีการก าหนดแผนพฒันายุทธศาสตร์แห่งชาติ 20 ปี ซึ่งเป็นเป้าหมายที่ใช้ก าหนดแนวทางในการพฒันา
ประเทศอย่างยัง่ยนื ในแผนพฒันายุทธศาสตร์แห่งชาต ิ20 ปี (พ.ศ. 2561-2580) มเีป้าหมายหนึ่งไดก้ าหนดไวว้่า จะ
กระจายรายได้และลดความเหลื่อมล ้าของประเทศผ่านการท่องเที่ยวโดยชุมชน (ส านักงานคณะกรรมการพฒันาการ
เศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาติ, 2561) ดงันัน้ หน่วยงานภาครฐัและหน่วยงานดา้นการท่องเทีย่วจงึไดม้กีารส่งเสรมิการ
ท่องเทีย่วโดยชุมชน โดยมกีารก าหนดแผนการปฏบิตักิารขบัเคลื่อนการพฒันาการท่องเทีย่วโดยชุมชนอย่างยัง่ยนืและ
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สร้างสรรค์ พ.ศ. 2561-2565 โดยมเีป้าหมายเพื่อเพิม่ศกัยภาพ และทกัษะของทรพัยากรมนุษย์ในชุมชนใหม้คีวามรู้ 
ความสามารถในการจดัการการท่องเทีย่วโดยชุมชนไดอ้ย่างยัง่ยนื ตามแนวคดิการจดัการท่องเที่ยวโดยชุมชนบนฐาน
ความพอเพยีง (ส านักงานปลดักระทรวงการท่องเทีย่วและกฬีา, 2561) 

หมู่บ้านน ้าตาลสดตัง้อยู่ที่ต าบลปากน ้า อ าเภอบางคล้า จงัหวดัฉะเชงิเทรา เป็นแหล่งปลูกต้นตาลโตนด ที่มี
ขนาดมากที่สุดในภาคตะวนัออกของประเทศไทย ซึ่งชาวบ้านในชุมชนส่วนใหญ่ประกอบอาชพีผลติน ้าตาลสด และ
น ้าตาลปึกเป็นหลกั โดยมกีารสบืทอดภูมปัิญญาดา้นการผลติน ้าตาลสดจากบรรพบุรุษ ซึ่งมกีระบวนการผลติเริม่ต้น
จากการปีนตน้ตาลเพื่อเกบ็น ้าตาลสด ไปจนถงึกรรมวธิใีนการเคีย่วน ้าตาลใหไ้ดม้าตรฐานและมคีุณภาพ โดยปราศจาก
สารกนับูด ในปัจจุบนั หลายครวัเรอืนไดม้กีารปรบัเปลี่ยนอาชพี และปรบัเปลี่ยนพืน้ทีส่วนตาล เพื่อใชใ้นการประกอบ
กจิการอย่างอื่น ซึง่ก่อใหเ้กดิปัญหาดา้นการสบืทอดภูมปัิญญาทอ้งถิน่ เหลอืเพยีงเกษตรกรและปราชญ์ชุมชนบางคนที่
ยงัคงเลอืกทีจ่ะอนุรกัษ์การประกอบอาชพีเดมิ และยงัคงไวซ้ึ่งกรรมวธิดีัง้เดมิในการผลติน ้าตาลสด จึงก่อตัง้ศูนย์การ
เรยีนรูห้มู่บา้นน ้าตาลสดและจดักจิกรรมท่องเทีย่วเชงิเกษตรเพื่อส่งเสรมิการท่องเทีย่ว 

นอกจากนี้แล้ว ส านักงานวฒันธรรมจงัหวดัฉะเชงิเทราได้เล็งเห็นถึงความส าคญัของการอนุรกัษ์ภูมปัิญญา
ท้องถิ่น และศกัยภาพในการพฒันาการท่องเที่ยวของชุมชนหมู่บ้านน ้าตาลสด จึงได้จดัสร้างเส้นทางเชื่อมโยงการ
ท่องเที่ยวของอ าเภอบางคล้า ให้ชุมชนหมู่บ้านน ้าตาลสดเป็นหนึ่งในจุดหมายปลายทางของเส้นทางการท่องเที่ยว
ดงักล่าว อ าเภอบางคล้าเป็นอ าเภอใหญ่อ าเภอหนึ่ง เดมิแบ่งเขตการปกครองเป็นสองอ าเภอ คอื อ าเภอหวัไทรและ
อ าเภอบางคล้า จนถึงปี  พ.ศ. 2447 สมเด็จพระบรมวงศ์เธอกรมพระยาด ารงราชานุภาพกราบบังคมทูลให้มี 
พระบรมราชโองการยุบอ าเภอหัวไทรลง  บางคล้าเป็นพื้นที่ราบ มีแม่น ้ าบางปะกงเป็นแม่น ้ าสายส าคัญ  และม ี
ล าคลองหลายสาขาไหลผ่าน พื้นที่ส่วนใหญ่เหมาะกับการท าเกษตรกรรม นอกจากนี้ อ าเภอบางคล้ายงัมีสถานที่
ท่องเที่ยวมากมาย เช่น โบสถ์สีทอง วัดปากน ้ าโจ้โล้ ตลาดน ้ าบางคล้า และตลาดน ้ าบางกระเจ็ด เป็นต้น  
(เทศบาลต าบลบางคลา้, ม.ป.ป.) 

จากความไดเ้ปรยีบหลาย ๆ ดา้นทีก่ล่าวไวข้า้งต้นนัน้ คณะผูว้จิยัไดเ้ลง็เหน็ถงึศกัยภาพและความส าคญัในการ
พฒันาการท่องเทีย่วโดยชุมชน และการท่องเทีย่วเชงิสรา้งสรรค์ของหมู่บา้นน ้าตาลสด โดยจะพฒันาผลติภณัฑแ์ปรรปู
ทางการเกษตรของชุมชนและฐานกจิกรรมการเรยีนรู ้เพื่อใหเ้ชื่อมโยงกบัการพฒันาการท่องเทีย่วของชุมชนหมู่บ้าน
น ้าตาลสด ทัง้นี้ เพื่อบรรลุเป้าหมายทีจ่ะกระจายรายได ้และลดความเหลื่อมล ้าของประเทศผ่านการท่องเทีย่วโดยชุมชน 
 
บริบทพื้นท่ีชุมชนหมู่บ้านน ้าตาลสด 

ชุมชนหมู่บ้านน ้าตาลสด เป็นชุมชนเก่าแก่ของต าบลปากน ้า อ าเภอบางคลา้ จงัหวดัฉะเชงิเทรา เป็นพืน้ทีท่ี่
มกีารเพาะปลูกตน้ตาลโตนดมากทีสุ่ดในภาคตะวนัออก (การท่องเทีย่วแห่งประเทศไทย, ม.ป.ป.) และมหีลายครวัเรอืน
ยงัคงด ารงอาชพีเกษตรกรรมทีเ่กี่ยวของกบัน ้าตาลสด ใชภู้มปัิญญาดัง้เดมิในการแปรรูปน ้าตาลดบิสู่ผลติภณัฑน์ ้าตาล
สด ในปี พ.ศ.2546 ไดม้กีารจดัตัง้ชมรมหมู่บา้นน ้าตาลสด โดยไดร้บัการสนับสนุนจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ใน
การพฒันาชุมชน เพื่ออนุรกัษ์และสบืสานภูมปัิญญาทอ้งถิน่ พฒันาเป็นแหล่งการเรยีนรู ้การท่องเทีย่ว (Ceediz, 2563) 
ชุมชนมพีื้นที่อยู่ที่ประมาณ 584 ไร่ ทางตอนเหนือใกล้แม่น ้าบางปะกง ซึ่งเป็นสายหลกัประจ าจงัหวดัฉะเชงิเทรามี
ลกัษณะภูมิศาสตร์เป็นที่ราบลุ่มแม่น ้า ลกัษณะสภาพภูมอิากาศเป็นแบบเขตเมืองร้อนชื้น มีอุณหภูมสิูงตลอดทัง้ปี 
โดยเฉพาะช่วงเดอืน มนีาคม – พฤษภาคม (ส านักงานแรงงาน จงัหวดัฉะเชงิเทรา, ม.ป.ป.) โดยมอีุณหภูมสิูงเฉลี่ย
สูงสุดในเดอืนเมษายน และอุณหภูมติ ่าสุดในเดอืนธนัวาคม ชุมชนมถีนนวนะภูตติดัผ่าน สามารถเขา้ถงึไดโ้ดยรถส่วน
บุคคล มผีูน้ ารฐัวสิาหกจิชุมชนการเกษตร คอื คุณสมนึก โลหะเจรญิ และมปีราชญ์ชุมชน คอื คุณสมชาย โลหะเจรญิ ผู้
มคีวามรูแ้ละเชีย่วชาญในการเก็บน ้าตาลสดจากตน้สู่การแปรรูปน ้าตาลสด และเป็นผูร้เิริม่จดัตัง้ศูนยก์ารเรยีนรูห้มู่บา้น
น ้าตาลสด ในการใหค้วามรูเ้รื่องการท าการเกษตรและการแปรรปูจากตน้ตาลโตนด ร่วมกบัเทศบาลอ าเภอบางคล้า ซึ่ง
แต่เดมิเป็นการรวมกลุ่มของเกษตรกรผูป้ลูกตาลโตนดโดยมวีตัถุประสงค์หลกัเพื่อแปรรูปตาล การส่งเสรมิการตลาด
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จากผลผลติตาล และการท่องเทีย่วเชงิเกษตร แต่ปัจจุบนัพบว่ากลุ่มชุมชนจ านวนน้อยทีป่ระกอบอาชพีปลูกตาลโตนด
และยงัคงด าเนินกิจกรรมท่องเที่ยวอยู่เนื่องจากต้องการอนุรกัษ์กรรมวธิเีก่าแก่ที่ถูกสบืทอดกนัมารุ่นสู่รุ่น เป็นแหล่ง
เรยีนรูส้ าคญัของชุมชนหมู่บา้นน ้าตาลสด ปราศจากสารกนับูดและสารปรุงแต่ง และไดร้บัมาตรฐาน อย. 
 
วตัถปุระสงคข์องการวิจยั  

1. เพื่อพฒันาสนิคา้เกษตรแปรรปูจากลูกตาล 
2. เพื่อออกแบบกจิกรรมและฐานการเรยีนรูเ้ชงิเกษตรของหมู่บา้นน ้าตาลสด 

 
ทบทวนวรรณกรรม 

การท่องเท่ียวเชิงเกษตร หมายถึง การเดินทางไปท่องเที่ยวยงัพื้นที่ชุมชนที่มีการท าเกษตรกรรมอนัมี
ทศันียภาพธรรมชาตทิีส่วยงามเพื่อความเพลดิเพลนิและเรยีนรูข้อ้มูลการท าการเกษตร โดยนักท่องเทีย่วสามารถน า
ความรูท้ีไ่ดร้บัไปประยุกต์ใชใ้นการท าเกษตรส่วนบุคคลหรอืใชใ้นการประกอบอาชพีได ้ทัง้นี้การท่องเทีย่วเชงิเกษตร
มุ่งเน้นการสรา้งความรูค้วามเขา้ใจในรากฐานทางคุณค่าในอาชพีเกษตรกรรมของเกษตรกรไทย ภูมปัิญญา องคค์วามรู ้
และปรชัญาในการท าการเกษตร โดยการจัดการท่องเทีย่วเชงิเกษตรต้องส่งเสรมิให้นักท่องเทีย่วไดส้มัผสักบัวถิีชวีติ
ความเป็นอยู่ของเกษตรกรในทอ้งถิน่ วฒันธรรม ประเพณี ขนบธรรมเนียม กจิกรรมทางการเกษตร และรูปแบบของ
การประกอบอาชพีเกษตรกรทีห่ลากหลาย ตัง้แต่การท าการเกษตรดว้ยภูมปัิญญาดัง้เดมิไปจนถงึการท าการเกษตรดว้ย
เทคโนโลยทีี่ทนัสมยั นอกจากนี้ชุมชนสามารถน าผลผลติทางการเกษตรมาจ าหน่ายใหแ้ก่นักท่องเที่ยวเพื่อเป็นการ
สร้างรายไดแ้ก่ชุมชน รวมถึงพฒันาการแปรรูปผลติภณัฑ์ทางการเกษตรเพื่อเพิม่มูลค่าใหก้บัผลผลติทางการเกษตร 
(การท่องเทีย่วแห่งประเทศไทย, 2545) 
 การมส่ีวนร่วมของประชาชนในทอ้งถิน่ในการพฒันา หมายถงึ กระบวนการทีส่่งเสรมิใหป้ระชาชนในทอ้งถิน่
ไดม้ส่ีวนร่วมพฒันาชุมชน โดยการมส่ีวนร่วมอย่างสมบูรณ์ของประชาชนในทอ้งถิน่นัน้ประกอบดว้ย 5 ขัน้ตอน ไดแ้ก่ 
1) การมส่ีวนร่วมในการรบัรู้ เรยีนรู้ สามารถแสดงทศันะและขอ้เสนอต่างๆ 2) การมส่ีวนร่วมในการเลอืกและเสนอ
แนวทางเพื่อตดัสนิใจ 3) การมส่ีวนร่วมในกระบวนการตดัสนิใจ 4) การมส่ีวนร่วมในกระบวนการพฒันา การด าเนินงาน 
การติดตามและตรวจสอบ และ 5) การมีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์ และการเป็นเจ้าของ (อรพินท์ 
สพโชคชยั, 2550) ทัง้นี้ วรีะพล ทองมา (2559) ไดก้ล่าวถงึการเตรยีมความพรอ้มของชมุชนในการจดัการการท่องเทีย่ว
โดยชุมชน ประกอบดว้ย 4 ขัน้ตอน ไดแ้ก่ 1) การน าเสนอขอ้มลูผลกระทบดา้นบวกและลบทีส่ามารถเกดิขึน้ไดจ้ากการ
จดัการท่องเที่ยวให้ชุมชนทราบ 2) การศกึษาทรพัยากรธรรมชาติและวฒันธรรมร่วมกบัประชาชนในชุมชน เพื่อให้
ไดม้าซึ่งขอ้มูลดา้นภูมปัิญญาและวถิชีวีติทอ้งถิน่ รวมถงึปัญหาและขอ้จ ากดัต่างๆ ภายในชุมชน 3) การร่วมกบัชุมชน
ในการวเิคราะห์ศกัยภาพในการจดัการท่องเที่ยวของชุมชน ขอ้จ ากดั โอกาส และความเสี่ยง เมื่อได้ขอ้มูลจากการ
วเิคราะห์แล้วจงึน าไปก าหนดวตัถุประสงค์และออกแบบรูปแบบในการจดัการท่องเทีย่วภายในชุมชน โปรแกรมการ
ท่องเทีย่ว และกจิกรรมการท่องเทีย่ว โดยก าหนดอตัราการกระจายผลประโยชน์แก่ประชาชนในชุมชนทีม่ส่ีวนเกีย่วขอ้ง
ในการจดัการท่องเที่ยว รวมถึงมกีารสร้างกฎระเบยีบต่างๆ ให้ประชากรในชุมชนและนักท่องเที่ยวปฏิบตัิตามเพื่อ
ป้องกนัความเสีย่งและผลกระทบต่างๆ ทีอ่าจเกดิขึน้ และ 4) การจดัด าเนินการทดลองการจดัการท่องเทีย่วโดยชุมชน
เพื่อประเมนิศกัยภาพในการจดัการท่องเทีย่วของชุมชน ซึง่สามารถประเมนิได ้2 ระยะ คอื การประเมนิผลในระยะทนัที
หลงัเสรจ็สิน้การด าเนินการทดลองจดัการท่องเทีย่วโดยชุมชนผ่านการถอดบทเรยีน และ การประเมนิผลโดยเวน้ช่วง
ระยะ 3 ถงึ 6 เดอืน ซึ่งคณะผูว้จิยัน ากระบวนการเตรยีมความพร้อมดงักล่าวมาปรบัใชใ้นการเตรยีมความพร้อมของ
ชุมชนเพื่อพฒันาสนิคา้เกษตรแปรรปูจากลูกตาลและกจิกรรมและฐานการเรยีนรูเ้ชงิเกษตรของหมู่บา้นน ้าตาลสด 
 การออกแบบกิจกรรมการท่องเที่ยว  กิจกรรมการท่องเที่ยวเป็นหนึ่งในรูปแบบของผลิตภัณฑ์ทางการ
ท่องเทีย่วทีจ่ าเป็นตอ้งค านึงถงึความสอดคลอ้งของทรพัยากรและอตัลกัษณ์ของพืน้ทีใ่นการก าหนดรปูแบบและลกัษณะ
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ของกจิกรรม โดยกจิกรรมทีอ่อกแบบตอ้งสามารถส่งเสรมิการเรยีนรูแ้ละสรา้งประสบการณ์ทีส่่งผลต่อความประทบัใจที่
มตี่อแหล่งท่องเทีย่ว นอกจากนี้การออกแบบกจิกรรมการท่องเทีย่วตอ้งมุ่งเน้นการมส่ีวนร่วมของประชาชนในทอ้งถิน่
ในการร่วมออกแบบและพฒันากิจกรรมการท่องเที่ยวอย่างเป็นรูปธรรมในทุกขัน้ตอน โดยเริม่ตัง้แต่การร่วมศกึษา
ทรพัยากรทางการท่องเทีย่วภายในทอ้งถิน่ ร่วมวเิคราะห์ศกัยภาพในการจดักจิกรรมและออกแบบกจิกรรมต่างๆ ร่วม
ตดัสนิใจเลอืกกจิกรรมทีจ่ะจดัด าเนินการพฒันา และร่วมจดัด าเนินการทดลองกจิกรรมและประเมนิผล (อรสิรา เสยา
นนท์, 2560; กนกวรรณ คงพรม และคณะ, 2563; จติานันท์ มทีศิ และ พทัธ์ธรีา ผดัวงศ์, 2564) ทัง้นี้ ส าหรบัรูปแบบ
กิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงเกษตร ส านักพฒันาเกษตรกร (2548) ได้จ าแนกตามลกัษณะกิจกรรม ประกอบด้วย 5 
รูปแบบ ได้แก่ 1) รูปแบบให้นักท่องเที่ยวร่วมกิจกรรมระยะสัน้ เช่น การเยี่ยมชมและศกึษาในพื้นที่เกษตรกรรม 2) 
รูปแบบการพกัแรมในชุมชนเพื่อสมัผสัและเรยีนรูว้ถิชีวีติของเกษตรกร 3) รูปแบบการเรยีนรูท้ฤษฎีทางการเกษตรทัง้
เกษตรแผนใหม่และเกษตรโดยภูมปัิญญาทอ้งถิน่ 4) รปูแบบการเลอืกซื้อผลติภณัฑท์างการเกษตร และ 5) รปูแบบการ
เรยีนรูข้อ้มลูการประกอบธุรกจิและลู่ทางในการธุรกจิการเกษตร 
 

วิธีด าเนินการวิจยั 
การศกึษาวจิยัเป็นการวจิยัเชงิปฏบิตักิาร (Action research) ร่วมกบัการวจิยัเชงิคุณภาพ โดยแบ่งออกเป็น 3 

ระยะ ดงันี้ การส ารวจพืน้ทีเ่ชงิลกึและการสงัเกตการณ์แบบมส่ีวนร่วม การสมัภาษณ์ผูม้ส่ีวนไดส่้วนเสยีในการพฒันา
สนิคา้และกจิกรรมการท่องเทีย่ว และการจดักจิกรรมท่องเทีย่วน าร่องเพื่อทดสอบสนิคา้และกจิกรรมการท่องเทีย่ว 

วิธีการด าเนินการวิจยัระยะท่ี 1: การส ารวจพื้นท่ีเชิงลึกและการสงัเกตการณ์แบบมีส่วนร่วม 
 1) ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ท าการศึกษาวิจยัในระยะนี้  จ านวน 5 คน ได้แก่ เกษตรกร จ านวน 2 คน 
ชุมชนผู้ประกอบการแปรรูปลูกตาล จ านวน 3 คน ผู้วิจยัท าการเลือกกลุ่มตัวอย่างอย่างเจาะจง โดยผู้เข้าร่วมวจิยั
ยนิยอมเขา้ร่วมการวจิยัดว้ยความสมคัรใจ  

2) เครื่องมอืที่ใช้ในการวจิยั ได้แก่ แบบบนัทกึการส ารวจและการสงัเกตการณ์เกี่ยวกบับรบิทของพื้นทีแ่ละ
ทรพัยากรทางการเกษตรและการท่องเทีย่ว การแปรรูปผลผลติทางการเกษตร รวมทัง้การมส่ีวนร่วมของชุมชนในการ
จดัการท่องเทีย่ว 

 3) การเกบ็รวบรวมขอ้มลู คณะผูว้จิยัลงพืน้ทีส่ ารวจและสงัเกตการณ์ในเดอืนมกราคม พ.ศ. 2565 หลงัจากนัน้
คณะผูว้จิยัท าการจดบนัทกึตามประเดน็หลกั และไดท้วนผลการเกบ็ข้อมลูจากกลุ่มตวัอย่างเพื่อตรวจสอบขอ้มลูอกีครัง้
ก่อนจบการสมัภาษณ์  

4) การวเิคราะห์ขอ้มูลโดยการตคีวาม และวเิคราะห์ความคดิเหน็ในประเดน็ทีม่คีวามสอดคล้องและใกล้เคยีง
กนั เพื่อจดัล าดบัความส าคญัของขอ้มลูทีไ่ดร้บั  

วิธีการด าเนินการวิจยัระยะท่ี 2: การสมัภาษณ์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการพฒันาสินค้าและกิจกรรม
การท่องเท่ียว 
 1) ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ท าการศึกษาวิจยัในระยะนี้  จ านวน 8 คน ได้แก่ เกษตรกร จ านวน 2 คน 
ชุมชนผูป้ระกอบการแปรรูปลูกตาล จ านวน 3 คน และนักวชิาการ จ านวน 3 คน ผูว้จิยัท าการเลอืกกลุ่มตวัอย่างแบบ
เจาะจง  

2) เครื่องมอืที่ใชใ้นการวจิยั ได้แก่ แบบสมัภาษณ์กึ่งโครงสร้าง (Semi-structured interview form) เกี่ยวกบั
การพฒันาสนิค้าและกิจกรรมการท่องเที่ยวจากตาลโตนดและทรพัยากรอื่น ๆ ซึ่งมกีารสร้างแบบสมัภาษณ์จากการ
ทบทวนวรรณกรรมและงานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้งจากเอกสารต่าง ๆ  

 3) การเกบ็รวบรวมขอ้มลู คณะผูว้จิยัลงพืน้ทีแ่ละท าการสมัภาษณ์กลุ่มตวัอย่างดว้ยตนเอง ในเดอืนกุมภาพนัธ์
ถงึมนีาคม พ.ศ. 2565 คณะผูว้จิยัไดจ้ดบนัทกึตามประเดน็หลกัในการสมัภาษณ์กึง่โครงสรา้ง และผลประเดน็ขอ้คดิเหน็
และขอ้เสนอแนะจากกลุ่มตวัอย่างไดต้รวจสอบค าตอบอกีครัง้ก่อนจบการสมัภาษณ์  
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4) การวเิคราะหข์อ้มลู ขอ้มลูทีไ่ดจ้ากการสมัภาษณ์กึง่โครงสรา้ง คณะผูว้จิยัใชก้ารตคีวาม และวเิคราะหค์วาม
คดิเหน็ในประเดน็ทีม่คีวามสอดคล้องและใกล้เคยีงกนั เพื่อจดัล าดบัความส าคญัตามขอ้คดิเหน็ และน าขอ้มลูทีไ่ดร้บัมา
ออกแบบสนิคา้และกจิกรรมการท่องเทีย่ว 

วิธีการด าเนินการวิจยัระยะท่ี 3: การจดักิจกรรมท่องเท่ียวน าร่องเพื่อทดสอบสินค้าและกิจกรรมการ
ท่องเท่ียว 

1) ผูม้ส่ีวนร่วมในการวจิยั โดยวธิกีารเลอืกแบบเจาะจง จ านวน 40 คน ไดแ้ก่ เกษตรกรปลูกตาลโตนด จ านวน 
2 คน ชุมชนผูป้ระกอบการแปรรูปลูกตาล จ านวน 3 คน นักวชิาการ จ านวน 3 คน และนักท่องเทีย่วน าร่อง จ านวน 32 
คน 
 2) เครื่องมือที่ใช้ในการวิจยั ได้แก่ การสงัเกตการณ์แบบไม่มีส่วนร่วมและการถอดบทเรียนหลงัจากการ
ด าเนินงานท่องเทีย่วน าร่อง 
 3) การเกบ็รวบรวมขอ้มูล คณะผูว้จิยัเกบ็รวบรวมขอ้มูลจากการด าเนินการถอดบทเรยีน ณ ศูนย์การเรยีนรู้
หมู่บา้นน ้าตาลสด อ าเภอบางคลา้ จงัหวดัฉะเชงิเทรา ในวนัที ่24 เมษายน พ.ศ. 2565  
 4) การสงัเกตการณ์แบบไม่มส่ีวนร่วม คณะผูว้จิยัไดด้ าเนินการสงัเกตการณ์นักท่องเทีย่วน าร่อง โดยผูว้จิยัไม่
มส่ีวนร่วมในการด าเนินกจิกรรมของนักท่องเทีย่ว โดยสอบถามผูเ้ขา้ร่วมและจดบนัทกึตามประเดน็ต่าง ๆ 

5) การถอดบทเรยีนจากการทดสอบกจิกรรมท่องเทีย่วน าร่อง โดยประกอบดว้ย การจดักจิกรรมฐานการเรยีนรู ้
3 ฐาน การประเมนิสรุปผลการปฏิบตัิงานภาพรวมทัง้หมดและความพงึพอใจร่วมกบัเกษตรกร ชุมชนผู้ประกอบการ 
นักวชิาการและนักท่องเทีย่วน าร่อง คณะผูว้จิยัไดจ้ดบนัทกึตามประเดน็หลกัในการถอดบทเรยีน ทัง้นี้ในขัน้ตอนสุดทา้ย
คณะผูว้จิยัจะทวนผลประเดน็ขอ้คดิเหน็และขอ้เสนอแนะจากกลุ่มตวัอย่างไดต้รวจสอบค าตอบอกีครัง้ก่อนจบการถอด
บทเรยีน 
 
สรปุและอภิปรายผล  

การส ารวจพื้นท่ีเชิงลึกและการสงัเกตการณ์แบบมีส่วนร่วม 
จากการลงพื้นที่ชุนชนหมู่บ้านน ้ าตาลสด พบว่าทรัพยากรหลักที่ส าคัญของชุมชน คือ ต้นตาลโตนด  

ซึ่งคนในชุมชนมีการประกอบอาชีพเกษตรกรเป็นหลัก  โดยเฉพาะการปลูกต้นตาล และคนในชุมชนได้มีการน า
ส่วนประกอบต่างๆ ของต้นตาลมาท าการแปรรปูเป็นผลติภณัฑต์่างๆ เช่น การเคีย่วน ้าตาลสด การแปรรูปเป็นน ้าตาล
ปึก การน าเนื้อลอนตาลไปประกอบเป็นเมนูอาหารทอ้งถิ่น และขนมหวานต่างๆ ทัง้นี้ ความสนใจในการเลอืกแปรรูป
ผลติภณัฑ์ต่างๆ และจ านวนการผลติ จะขึ้นอยู่กบัราคาทอ้งตลาด เช่น หากน ้าตาลปึกมรีาคาด ีชาวบ้านก็จะแปรรูป
น ้าตาลปึกขายมากกว่าการแปรรปูน ้าตาลสด หรอื ท าขนมตาล เป็นตน้ 

ในด้านการท่องเที่ยวของชุมชนหมู่บ้านน ้าตาลสด พบว่ามีพื้นที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรที่เปิดให้
นักท่องเทีย่วสามารถเขา้เยี่ยมชมและเรยีนรู้ภูมปัิญญาทอ้งถิ่นในการท าน ้าตาลสดที่ชุมชนยงัคงอนุรกัษณ์เอาไวไ้ดท้ี่
ศูนย์การเรยีนรูชุ้มชนหมู่บา้นน ้าตาลสด ซึ่งในปัจจุบนัเป็นถอืเป็นชุมชนเดยีวในภาคตะวนัออกทีเ่ป็นแหล่งผลติน ้าตาล
สดพร้อมดื่ม  นักท่องเที่ยว ส่วนใหญ่ เ ป็นนักท่อง เที่ยวที่ เดินทางมาท่อง เที่ยวยังแห ล่ งท่อง เที่ยวต่ างๆ  
ในอ าเภอบางคล้า เช่น ตลาดน ้าบางคล้า ตลาดน ้าวดับางกระเจด็ วดัปากน ้าโจโล้ และอุทยานพระพฆิเนศคลองเขื่อน 
เป็นต้น ซึ่งชุมชนหมู่บ้านน ้ าตาลสดถือเป็นทางผ่านที่นักท่องเที่ยวนิยมแวะซื้อน ้ าตาลสดและผลิตภัณฑ์ 
แปรรูปจากน ้าตาลสด แต่ไม่ได้เป็นที่นิยมในการแวะเพื่อท ากิจกรรมการท่องเที่ยวหรือพกัผ่อนในพื้นที่ของชุมชน 
เน่ืองจากไม่มจีุดรองรบันักท่องเทีย่วและไม่มกีจิกรรมการท่องเทีย่วใหน้ักท่องเทีย่วไดเ้ขา้ร่วม 
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การพฒันาสินค้าและกิจกรรมการท่องเท่ียว 
จากผลบรบิทของพื้นที่ วิถีชีวิตทางการเกษตร ภูมิปัญญาและองค์ความรู้ทางด้านการปลูกตาลโตนดของ

ชุมชน ท าให้คณะผูว้จิยัเลง็เหน็ถงึคุณประโยชน์ของต้นตาล จงึไดอ้อกแบบฐานกจิกรรมร่วมกนักบัชุมชน ออกเป็น 3 
ฐาน ไดแ้ก่ ฐานการเรยีนรูจ้ากตน้ตาล ฐานกจิกรรมท าไขมุ่กจากลอนตาล และฐานกจิกรรมการท ากะลา ดงันี้ 

1) ฐานการเรยีนรูจ้ากต้นตาล โดยการตัง้จุดใหข้อ้มลูบรเิวณรมิสวนตาล ซึ่งเป็นฐานแนะน าขอ้มูลทีเ่กี่ยวขอ้ง
กบับรบิทของพื้นทีเ่กษตรทีเ่หมาะสมในการปลูกตาลโตนด ขอ้มูลพื้นฐานและส่วนประกอบที่ส าคญัของต้นตาล เมื่อ
เสรจ็สิน้การใหข้อ้มูลแก่นักท่องเทีย่วแล้ว ยงัสามารถเดนิเทีย่วชมสวนตาล พรอ้มกบัรบัฟังขอ้มูล และรบัชมสาธติการ
เกบ็น ้าตาลสดจากปราชญ์ชุมชนไดแ้ก่ ปราชญ์ชุมชนลุงหม่อง เกษตรกรผูม้ปีระสบการณ์การเกบ็น ้าตาลสดกว่า 30 ปี 
หลงัจากนัน้จงึพานักท่องเทีย่วไปเรยีนรูภู้มปัิญญาการเคีย่วน ้าตาลสดทีบ่รเิวณศูนย์การเรยีนรูชุ้มชมหมู่บ้านน ้าตาลสด 
โดยมปีราชญ์ชุมชน คอื ป้าสมนึก เป็นผูใ้หค้วามรู ้และสาธติวธิกีารเคีย่วตาลน ้าตาลสด รวมถงึใหน้ักท่องเทีย่วไดเ้รยีนรู้
กระบวนการต่าง ๆ ในการเคี่ยวน ้าตาลสด ทัง้นี้คณะผู้วจิยัได้จดัท าป้ายไวนิลและเวบ็ไซต์แก่ชุมชนเพื่อใช้ในการให้
ความรูแ้ก่นักท่องเทีย่ว 

 

 
 

ภาพท่ี 1 ฐานการเรยีนรูจ้ากตน้ตาล 
ท่ีมา คณะผูว้จิยั 
 

 
 

ภาพท่ี 2 ป้ายไวนิลใหค้วามรู ้
ท่ีมา คณะผูว้จิยั 
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ภาพท่ี 3 เวบ็ไซตใ์หค้วามรูท้ีค่ณะผูว้จิยัจดัท า 
 

ท่ีมา คณะผูว้จิยั 
 

2) ฐานกิจกรรมการท าไข่มุก โดยคณะผู้วจิยัและชุมชนร่วมกนัคดิคน้การแปรรูปผลติภณัฑ์จากลอนตาล 
เพื่อเพิม่มูลค่าใหก้บัวตัถุดบิลอนตาล และสรา้งความแตกต่างแปลกใหม่ ใหเ้กดิเป็นผลติภณัฑ์แปรรูปจากลอนตาลทีม่ี
เอกลกัษณ์โดดเด่น และแตกต่างจากชุมชนอื่นๆ โดยเริม่ต้นจากการคดิคน้สูตรการท าไข่มุก และน าเนื้อลอนตาลมา
ทดลองสอดไสใ้นไข่มุก จากนัน้จงึไดป้รบัปรุงสูตรในการท าไข่มุกลอนตาลอกีครัง้ โดยท าปรบัสดัส่วนของปรมิาณแป้ง
ไขมุ่ก และเนื้อลอนตาลใหม้คีวามเหมาะสมในการบรโิภคผ่านหลอดดดูไขมุ่ก เมื่อไดส้ตูรทีส่มบูรณ์แบบแลว้ จงึเผยแพร่ 
และจดัการเรยีนรูใ้นการฝึกท าไขมุ่กลอนตาลร่วมกนักบัชุมชน จนชุมชนสามารถจดัท าไขมุ่กลอนตาลไดด้ว้ยตนเองและ
สาธติการแปรรปูไขมุ่กลอนตาลใหผู้อ้ื่นได ้ 

 

 
 

ภาพท่ี 4 ฐานกจิกรรมการท าไขมุ่ก 
ท่ีมา คณะผูว้จิยั 
 
3) ฐานกจิกรรมการท ากะลา จากการลงส ารวจพืน้ทีชุ่มชนหมู่บา้นน ้าตาลสด พบว่า แต่เดมิชุมชนไดม้กีารแปร

รูปเป็นผลติภณัฑเ์พื่อเพิม่มลูค่า เช่น การเคีย่วน ้าตาลสด และการแปรรูปน ้าตาลปึกเพื่อเพิม่มลูค่า ส่วนเศษซากวสัดุที่
เหลอืทิ้งจากการแปรรูปต้นตาลโตนด ชุมชนไดน้ ามาท าฟืนเพื่อใชเ้ป็นเชื้อเพลงิในการเคีย่วน ้าตาลสด ท าใหไ้ม่มขียะ
เหลอืทิ้งในการผลิต (Zero waste) แต่ในการปลูกมะพร้าวซึ่งเป็นพชืเศรษฐกิจที่ส าคญัอีกอย่างหนึ่งของชุมชน กลบั
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พบว่า มวีสัดุส่วนทีไ่ม่ไดใ้ช ้เหลอืทิ้งและเป็นขยะจ านวนมาก คอื กะลามะพรา้ว ซึ่งกะลาทีไ่ม่ไดถู้กน ามาใชป้ระโยชน์ 
คณะผูว้จิยัจงึเลง็เหน็ถงึคุณประโยชน์และการสรา้งคุณค่าใหก้บักะลามะพรา้ว จงึไดค้ดิฐานกจิกรรมร่วมกบัชุมชน โดย
การน ากะลามาสรา้งสรรคเ์ป็นกจิกรรมใหก้บันักท่องเทีย่วไดร้่วมท าออกแบบผลติภณัฑต์่าง ๆ เช่น กระถางตน้ไมห้อ้ย
ระเบยีง หรอืโมบายกะลาตาล เพื่อใหน้ักท่องเทีย่วไดม้ปีระสบการณ์และส่วนร่วมในกจิกรรมการท่องเทีย่ว จากการลง
มอืปฏบิตัแิละออกแบบอย่างสรา้งสรรค ์และผลติของทีร่ะลกึจากการท่องเทีย่วชุมชนดว้ยตนเอง 

 

 
 

ภาพท่ี 5 ฐานกจิกรรมการท ากะลา 
ท่ีมา คณะผูว้จิยั 
 
การจดักิจกรรมท่องเท่ียวน าร่องเพื่อทดสอบสินค้าและกิจกรรมการท่องเท่ียว 
นักท่องเที่ยวได้มส่ีวนร่วมในการทดสอบกิจกรรมท่องเที่ยวน าร่องและทดสอบฐานกิจกรรมท่องเที่ยวโดย

ชุมชน ซึง่เป็นโปรแกรมท่องเทีย่วครึง่วนั มกีจิกรรมท่องเทีย่ว 3 ฐาน โดยใชเ้วลาในแตล่ะฐาน ประมาณ 60-90 นาท ีต่อ
ฐานกิจกรรมโดยมปีราชญ์ชุมชน จ านวน 5 ท่าน เป็นผู้แนะน าองค์ความรู้ สื่อความหมาย สาธติและน ากิจกรรมให้
นักท่องเทีย่วไดล้งมอืท า ไดแ้ก่ ฐานการเรยีนรูจ้ากตน้ตาล ฐานกจิกรรมท าไข่มุกจากลอนตาล และฐานกจิกรรมการท า
กะลา  

ผลการสงัเกตการณ์แบบไม่มส่ีวนร่วม พบว่า นักท่องเทีย่วน าร่องใหค้วามสนใจในการท าฐานกจิกรรมต่าง ๆ 
วทิยากรและผูด้ าเนินกจิกรรมสามารถถ่ายทอดองค์ความรูใ้หก้บันักท่องเทีย่วได้อย่างเหมาะสม สามารถตอบค าถาม
และให้ขอ้มูลที่เป็นประโยชน์ รวมทัง้ช่วยเหลอืนักท่องเที่ยวน าร่องในระหว่างการปฏิบตัิฐานกิจกรรม การแบ่งกลุ่ม
นักท่องเทีย่วน าร่องในการปฏบิตัฐิานกจิกรรมเพื่อใหส้ามารถควบคุมความเรยีบรอ้ยในการจดัด าเนินกจิกรรมไดอ้ย่าง
ทัว่ถงึ ในภาพรวมนักท่องเทีย่วน าร่องมส่ีวนร่วมในการปฏบิตัฐิานกจิกรรมต่าง ๆ การสอบถามเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้
กับวิทยากร และสามารถน าองค์ความรู้ที่ได้ไปเป็นแนวทางในการเรียนและการปฏิบัติงานในอนาคตอย่างมี
ประสทิธภิาพ 

ผลการถอดบทเรยีนหลงัจากการท่องเทีย่วน าร่องพบว่า ชุมชนควรมกีจิกรรมทีห่ลากหลายมากขึน้ เพื่อเป็น
กิจกรรมที่นักท่องเที่ยวสามารถเลือกท าได้ หรือ กิจกรรมเสรมิในระหว่างที่รอการ เขา้ฐานกิจกรรมอื่นๆ เพื่อไม่ให้
นักท่องเที่ยวต้องรอคอยเขา้ฐานใหม่นานเกินไปและเป็นการใชเ้วลาในชุมชนใหคุ้้มค่ามากทีสุ่ด เช่น กิจกรรมการท า
ขนม อื่นๆ เช่น ทบัทมิกรอบจากลอนตาล เป็นตน้ นอกจากนี้ชุมชนควรมพีืน้ทีอ่าคารในการจดักจิกรรม เน่ืองจากสภาพ
อากาศทีร่อ้นจดัอาจไม่เหมาะกบัการท ากจิกรรมกลางแจง้ตลอดครึง่วนั และเพื่อป้องกนัการเจบ็ป่วยของนักท่องเทีย่ว
ดว้ย ควรปรบัสถานทีใ่หม้สีิง่อ านวยความสะดวกทางการท่องเทีย่วทีเ่พยีงพอ เช่น หอ้งน ้าและพดัลม เพื่ออ านวยความ
สะดวกและระบายอากาศใหน้ักท่องเทีย่ว 
 ทัง้นี้ ผลการประเมนิความพงึพอใจในสนิคา้เกษตรแปรรูปจากลูกตาล กจิกรรมและฐานการเรยีนรูเ้ชงิเกษตร
ของหมู่บา้นน ้าตาลสด จากการตัง้ขอ้ค าถามในการถอดบทเรยีน พบว่า นักท่องเทีย่วน าร่องมคีวามพงึพอใจต่อสถานที่
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ในการจดักจิกรรม ระยะเวลาในการจดักจิกรรมมคีวามเหมาะสม ฐานกจิกรรมมคีวามหลากหลายและสามารถเสรมิสรา้ง
องคค์วามรูใ้หม่ใหก้บันักท่องเทีย่ว ล าดบัในการด าเนินกจิกรรมมคีวามเหมาะสม วทิยากรและผูด้ าเนินกจิกรรมสามารถ
ด าเนินกจิกรรมไดอ้ย่างราบรื่น สิง่อ านวยความสะดวก การบรกิารอาหารและเครื่องดื่มมคีวามเหมาะสมและเพยีงพอต่อ
ความต้องการของนักท่องเที่ยว ห้องสุขามีจ านวนจ ากัดซึ่งไม่เพียงพอต่อความต้องการของนักท่องเที่ยว โดยใน
ภาพรวมของการด าเนินฐานกจิกรรม นักท่องเทีย่วไดร้บัความรูแ้นวคดิ ทกัษะ และประสบการณ์ใหม่ ๆ จากโครงการ 
สามารถน าไปความรูท้ี่ได้รบัไปปรบัใชใ้นการเรยีนและการปฏิบตังิาน รวมทัง้องค์ความรูท้ี่ ได้รบัจากการเขา้ร่วมฐาน
กจิกรรมต่าง ๆ ตรงกบัความตอ้งการของนักท่องเทีย่ว 

 

สรปุและอภิปรายผล 
 การสรุปและอภปิรายผลตามวตัถุประสงค์ที ่1 เพื่อพฒันาสนิคา้เกษตรแปรรูปจากลูกตาล ผลการวจิยัพบว่า 
ประชากรในชุมชนหมู่ บ้านน ้ าตาลสดยังมีการด ารงชีวิต โดยการประกอบอาชีพเกษตรกรรม และน า  
ภูมปัิญญามาแปรรูปผลผลติทางการเกษตรเพื่อให้ได้เป็นผลติภณัฑ์น ้าตาลสด ซึ่งในแต่ละครวัเรื่องจะท าการแปรรูป
ผลิตภัณฑ์ออกมาในลักษณะเหมือนกัน โดยคณะผู้วิจ ัยได้น านวัตกรรมมาปรับใช้ในการแปรรูปผลิตภัณฑ์ 
จากลอนตาล เพื่อให้เกิดความแตกต่าง และแปลกใหม่แก่นักท่องเที่ยว อีกทัง้ยงัเป็นการเพิม่มูลค่าของผลผลติทาง
การเกษตร ซึ่งสอดคล้องกบังานวจิยัของ จติพนธ์ ชุมเกตุ (2560) ไดท้ าการศกึษาเรื่อง การพฒันาผลติภณัฑ์จากภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพทางการจดัการชุมชนอย่างยัง่ยนืของชุมชนไทยมุสลิม อ าเภอชะอ า จงัหวดั
เพชรบุร ีโดยกล่าวว่า ผลติภณัฑท์ีพ่ฒันาขึน้ควรสื่อใหเ้หน็ผลติภณัฑท์ีเ่กดิมาจากทอ้งถิน่ และสามารถเพิม่มลูค่าใหก้บั
ผลติภณัฑไ์ด ้ท าใหผ้ลติภณัฑน์ัน้มคีุณค่า มมีาตรฐาน ซึง่จะท าใหเ้ศรษฐกจิของชุมชนแขง็แรงยิง่ขึน้ เน่ืองจากสามารถ
สรา้งรายไดใ้หก้บัชุมชนมากยิง่ขึน้  
 การสรุปและอภปิรายผลตามวตัถุประสงคท์ี ่2 เพื่อออกแบบกจิกรรมและฐานการเรยีนรูเ้ชงิเกษตรของหมู่บ้าน
น ้าตาลสด เมื่อน าบรบิทพืน้ทีม่าวเิคราะห์ ผลการวจิยัพบว่า ชุมชนหมู่บ้านน ้าตาลสดมวีถิชีวีติทางการเกษตร และภูมิ
ปัญญาดา้นการปลูกต้นตาลรวมถงึการแปรรูป คณะผูว้จิยัไดอ้อกแบบกจิกรรมออกเป็น 3 ฐานกจิกรรม ไดแ้ก่ 1) ฐาน
กจิกรรมการเรยีนรูข้อ้มลูเบือ้งตน้ของตน้ตาล 2) ฐานกจิกรรมการประดษิฐ์ผลติภณัฑ์สรา้งสรรคจ์ากกะลามะพรา้ว และ 
3) ฐานกจิกรรมการแปรรูปผลติภณัฑ์จากลอนตาล โดยผลติภณัฑ์และกจิกรรมต่าง ๆ ชุมชนสามารถจดัด าเนินการได้
ด้วยตนเอง เนื่องจากเป็นทรพัยากรที่มอียู่ภายในชุมชน และคณะผู้วจิยัได้มกีารจดัท าสื่อสิ่งพมิพ์มอบให้กบัชุมชน 
เพื่อที่ชุมชนจะสามารถน าไปเผยแพร่ และเป็นแนวทางการจดักิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงเกษตรให้กับชุมชน ซึ่ง
สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ ยุพด ีทองโคตร (2563) ไดศ้กึษาเรื่อง แนวทางการพฒันาการท่องเทีย่วเชงิเกษตรเศรษฐกิจ
สรา้งสรรค์ บ้านหว้ยส าราญ อ าเภอเมอืง จงัหวดัอุดรธานี กล่าวว่า การสรา้งกจิกรรมมคีวามส าคญัเนื่องจากเป็นการ
เพิม่คุณค่าและสรา้งความแตกต่างของกจิกรรมการท่องเทีย่วเชงิเกษตร ทีม่คีวามแตกต่างเพื่อใหเ้กดิการเปลี่ยนแปลง 
เป็นการสรา้งอตัลกัษณ์เชงิพืน้ทีใ่หก้บัชุมชน อกีทัง้ยงัสามารถดงึดดูใจใหน้ักท่องเทีย่วใหเ้ขา้ท่องเทีย่วภายในชุมชน 
 ผลจากการจัดทดลองโครงการพบว่า โครงการสามารถจัดการด าเนินกิจกรรมในภาพรวมบรรลุตาม
วตัถุประสงค์ของโครงการ นักท่องเทีย่วน าร่องมคีวามพงึพอใจต่อการเขา้ร่วมกจิกรรม ชุมชนสามารถน าองค์ความรูท้ี่
ได้รบัไปต่อยอดในการพฒันาสนิค้าแปรรูปจากลูกตาล และสามารถน าสื่อสิง่พมิพ์และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่ได้รบัจาก
โครงการไปเผยแพร่เพื่อเป็นองคค์วามรูใ้หก้บันักท่องเทีย่วและผูท้ีม่คีวามสนใจ 
 
ข้อเสนอแนะ  

ข้อเสนอแนะในการจดัโครงการที่ควรเพิ่มเติมสิ่งอ านวยความสะดวกของพื้นที่ในการจดัท าโครงการและ  
ต่อยอดกิจกรรมให้มคีวามหลากหลายและมปีระสทิธภิาพในการจดัยิง่ขึ้น ทัง้นี้ชุมชนมแีนวโน้มที่จะน าผลลพัธ์ของ
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บทคดัย่อ 
 

 งานวิจยัเรื่องนี้มีวตัถุประสงค์เพื่อ วิเคราะห์ ประเมินความเสี่ยงทางการท่องเที่ยว และน าเสนอแนว
ทางการตอบสนองความเสีย่งทางการท่องเทีย่วของงานประเพณีนมสัการรอยพระพุทธบาทเขาคชิฌกูฏ จงัหวดัจนัทบุร ี
ในการวเิคราะหแ์ละประเมนิความเสีย่งทางการท่องเทีย่ว มผีูใ้หข้อ้มูลส าคญั คอื นักท่องเทีย่วชาวไทย จ านวน 50 คน 
ด้วยวธิกีารเลอืกกลุ่มตวัอย่างแบบเจาะจง โดยใช้แบบสมัภาษณ์กึ่งโครงสรา้งเป็นเครื่องมอืในการเก็บรวบรวมขอ้มูล 
แล้วน าข้อมูลที่ได้รบัมาถอดความ วิเคราะห์ แปลความหมายค่าคะแนนระดบัความเสี่ยงตามแนวคิดของ COSO 
Enterprise Risk Management ส าหรบัการน าเสนอแนวทางการตอบสนองความเสีย่งทางการท่องเที่ยว มผีู้ใหข้อ้มูล
ส าคญั คอื ผู้มส่ีวนไดส่้วนเสยีทางการท่องเที่ยว จ านวน 30 คน ได้แก่ ผู้รู้ ผู้ปฏิบตัิ และผู้ใชข้อ้มูลทัว่ไป ด้วยวธิกีาร
เลอืกกลุ่มตวัอย่างแบบเจาะจงโดยใชแ้บบสมัภาษณ์กึ่งโครงสรา้งเป็นเครื่องมอืในการเกบ็รวบรวมขอ้มลูเพื่อตรวจสอบ
แบบร่างแนวทางการตอบสนองความเสีย่งทางการท่องเทีย่ว ผลการวจิยัพบว่า ความเสีย่งทางการท่องเทีย่วของงาน
ประเพณีนมสัการรอยพระพุทธบาทเขาคชิฌกูฏ จงัหวดัจนัทบุร ีสามารถแบ่งออกเป็น 5 ประเดน็ ไดแ้ก่ ความเสีย่งดา้น
ความปลอดภยั ความเสีย่งดา้นภาพลกัษณ์การท่องเทีย่วและสาธารณูปโภค ความเสีย่งดา้นสาธารณสุข ความเสีย่งดา้น
ภยัธรรมชาติ และความเสีย่งดา้นการลงทุน โดยความเสีย่งดา้นภยัธรรมชาตเิป็นความเสีย่งในระดบัสูงมาก รองลงมา
คอื ความเสีย่งดา้นสาธารณสุข และความเสีย่งดา้นความปลอดภยั เป็นความเสีย่งในระดบัสงู ความเสีย่งดา้นการลงทุน 
เป็นความเสีย่งในระดบัปานกลาง ความเสีย่งดา้นภาพลกัษณ์การท่องเทีย่วและดา้นสาธารณูปโภคเป็นความเสี่ยงใน
ระดบัต ่า แนวทางการตอบสนองความเสีย่งทางการท่องเทีย่ว พบว่า ควรสรา้งความเขา้ใจและส่งเสรมิการมส่ีวนร่วม
ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในพื้นที่และประชาชนท้องถิ่นในการวางแผน ก าหนดนโยบายที่น าไปสู่การยอมรับและ
ปฏบิตักิารจดัการท่องเทีย่วร่วมกนัอย่างจรงิจงัเพื่อป้องกนัและรบัมอืกบัความเสีย่งทีอ่าจเกดิขึน้ไดแ้ละสรา้งความยัง่ยนื
ในการบรหิารจดัการท่องเทีย่ว 
 
ค าส าคญั: ความเสีย่งทางการทอ่งเทีย่ว งานประเพณีนมสัการรอยพระพุทธบาทเขาคชิฌกูฏ 
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Abstract 
The objectives of this study were to analyze, assess, and present guidelines for handling tourism risks 

associated with the Khao Khitchakut Footprint Worship Tradition in Chanthaburi Province. To analyze and 
examine the tourism risks, there was using purposive sampling method to select 50 Thai tourists as key 
informants and collecting data by using semi - structure interview form. The results were summarized, 
evaluated, and interpreted using the COSO Enterprise Risk Management concept to get the risk level ratings. 
To present guidelines for handling tourism risks, there were 50 stakeholders including key, casual and general 
informants and collecting data by using semi - structure interview form as a tool to assessment and developed 
guidelines for responding to tourism risks. The research results founded that the Khao Khitchakut Footprint 
Worship Tradition's tourism risks in Chanthaburi Province can be divided into five areas: security risks, tourism 
image and utilities risks, public health risks, natural disaster risks, and investment risks. The greatest risk was 
from natural disasters, followed by hazards to public health and security were in high level, investments settled 
in moderate level. The lowest risks were from risks related to tourism image and public utilities. Guidelines for 
responding to tourism risks advise that in order to prevent and manage potential risks and create sustainability 
in tourism management, the government should foster participation of local stakeholders and the general public 
in planning and formulating policies that lead to acceptance and implementation of tourism management. 
 
Keywords:  Tourism risks, Khao Khitchakut Footprint Worship Tradition 
 

บทน า 
ปัจจุบนัการท่องเที่ยวเชิงพุทธเป็นการท่องเที่ยวที่ได้รบัความนิยมมากขึ้น นักท่องเที่ยวจ านวนมาก นิยม

เดนิทางไปวดัเพื่อร่วมกจิกรรมทางศาสนาและถอืศลีปฏบิตัธิรรม ซึ่งนักท่องเทีย่วมกัจะใชช้่วงเวลาในวนัหยุดเทศกาลใน
การเดนิทางเพื่อไปท่องเที่ยว โดยเฉพาะช่วงเทศกาลวนัส าคญัทางศาสนา ท าให้ประชาชนในทอ้งถิน่บางส่วนเล็งเหน็
ผลประโยชน์ จึงเริ่มประกอบอาชีพที่เกี่ยวข้องหรือเข้ามาใช้พื้นที่ของวัดในการประกอบอาชีพดงักล่าว (ส านักงาน
พระพุทธศาสนาแห่งชาต,ิ ม.ป.ป.) ตามช่วงงานเทศกาลและงานประเพณี   

งานประเพณีนมสัการรอยพระพุทธบาทเขาคชิฌกูฏ จงัหวดัจนัทบุร ีเป็นงานประเพณีอนัศกัดิส์ทิธิท์ีไ่ดม้กีารสบื
ทอดกนัมาอย่างยาวนาน เนื่องจากรอยพระพุทธบาทเขาคชิฌกูฏ หรอืรอยพระพุทธบาทพลวงเป็นรอยพระพุทธบาทที่สูง
ทีสุ่ดในประเทศไทย ประดษิฐานอยู่บนภูเขาสูงจากระดบัน ้าทะเล 1,050 เมตร อกีทัง้ยงัมคีวามเชื่อว่าการเดนิป่าขึน้ยอด
เขาคชิฌกูฏเพื่อสกัการะรอยพระพุทธบาทจะไดบุ้ญสูง เหมอืนไดเ้ขา้เฝ้าองค์พระสมัมาสมัพุทธเจา้ และยงัช่วยฝึกจติใจ
ฝึกความมานะอดทนไม่ย่อทอ้ต่อความยากล าบาก โดยการเดนิทางแรกเริม่เป็นการเดนิทางดว้ยเทา้ และต่อมาไดม้กีาร
พฒันาเสน้ทางขึน้ยอดเขาใหด้แีละมคีวามปลอดภยัยิง่ขึน้เพื่อใหส้ามารถเดนิทางดว้ยรถยนต์ได ้จงึท าใหใ้นแต่ละปีจงึมี
พุทธศาสนิกชน นักแสวงบุญ และนักท่องเทีย่วเดนิทางหลัง่ไหลกนัมาขึน้เขาคชิฌกูฏดว้ยความศรทัธา เพื่อเขา้สกัการะ
กราบไหว ้ขอพรรอยพระพุทธบาทเขาคชิฌกูฏในช่วงงานเทศกาลประเพณีนับลา้นคน (KTC, 2564) แต่จากสถานการณ์
ความรุนแรงของโคโรน่าไวรสั (โควดิ-19) ส่งผลใหย้อดจ านวนนักท่องเทีย่วลดน้อยลง เน่ืองจากความหวาดกลวัเกี่ยวกบั
โรคระบาด ทีป่ระชุมคณะสงฆจ์งัหวดัจนัทบุร ีจงึไดม้มีตงิดจดังานประเพณีนมสัการรอยพระพุทธบาทพลวงเขาคชิฌกูฏ 
จงัหวดัจนัทบุรี ประจ าปี 2564 (14 ม.ค. 64 ถึง 14 ม.ีค. 64) เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโควดิ-19 (จส100, 
2563) และเพื่อเตรยีมรบัมอืในการบรหิารจดัการพื้นที่ให้พร้อม และสร้างความเชื่อมัน่ให้แก่นักท่องเที่ยวหลงัจากที่
สถานการณ์ความรุนแรงของโรคระบาดของเชือ้โควดิ-19 ลดน้อยลง 
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ส าหรบัปี 2565 เพื่อใหธุ้รกจิต่าง ๆ รวมถงึประชาชนในทอ้งถิน่ทีป่ระกอบอาชพีทีเ่กีย่วขอ้งสามารถด าเนินไป
ไดอ้ย่างต่อเนื่อง จงึไดม้กี าหนดใหจ้ดังานประเพณีนมัสการรอยพระพุทธบาทเขาคชิฌกูฏขึน้ แต่เนื่องจากยงัคงอยู่ใน
สถานการณ์ระบาดของโรคโควดิ-19 จงึมมีาตรการและขอ้ก าหนดต่าง ๆ เพิม่ขึน้ ไดแ้ก่ การก าหนดจ านวนผูแ้สวงบุญ
ต่อช่วงเวลา โดยใน 1 วนัจะมีผู้แสวงบุญไม่เกิน 16,000 คน โดยแบ่งออกเป็น 4 ช่วงเวลา ช่วงเวลาละ 4,000 คน 
(ช่วงเวลา 06.00-12.00 น. ช่วงเวลา 12.00-18.00 น. ช่วงเวลา 18.00-24.00 น. ช่วงเวลา 00.00-06.00 น.) อีกทัง้
พุทธศาสนิกชน นักแสวงบุญ และนักท่องเทีย่ว จะตอ้งฉีดวคัซนี 2 เขม็และมเีอกสารรบัรองการฉีดวคัซนี มผีลการตรวจ
โควดิ-19 รบัรอง นอกจากนี้การเดนิทางเขา้มาร่วมงานนัน้จะต้องจองผ่านแอพพลเิคชัน่ QueQ (ควิควิ) เท่านัน้ ซึง่เป็น
การน าเอาเทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการบริหารจัดการนักท่องเที่ยวเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด -19  
(เดลินิวส์, 2565) แต่ทัง้นี้การบริหารจดัการด้านแหล่งท่องเที่ยวทางพุทธศาสนา ควรมีการพิจารณาหลายปัจจยั 
เนื่องจากการบริหารจดัการศาสนาสถาน ซึ่งเป็นมรดกการท่องเที่ยวทางวฒันธรรม โบราณคดี พิพิธภัณฑ์ ศิลปะ 
ประเพณีทีส่ามารถมองเหน็สมัผสัไดท้างวฒันธรรมในการจดัการการท่องเทีย่วมขีอ้จ ากดัอยู่หลายดา้น ดงันัน้การทีจ่ะ
น ามาซึ่งความส าเร็จในการบรหิารจดัการการท่องเทีย่วเชงิพุทธศาสนาไดน้ัน้  จะต้องมกีารค านึงถงึความเสี่ยง ไดแ้ก่ 
ความเสีย่งดา้นความปลอดภยั ความเสีย่งดา้นภาพลกัษณ์การท่องเทีย่วและสาธารณูปโภค ความเสีย่งดา้นสาธารณสุข 
ความเสีย่งดา้นภยัธรรมชาต ิความเสีย่งดา้นการลงทุน ซึง่ถอืเป็นสิง่ส าคญัต่อการบรหิารจดัการทีจ่ะน าไปสู่กระบวนการ
ตดัสนิใจของนักท่องเทีย่วทีจ่ะเดนิทางท่องเทีย่วเชงิพุทธศาสนา อกีทัง้ยงัเป็นความเชื่อมัน่ในคุณค่าของการท่องเทีย่ว
เชงิพุทธศาสนาเพื่อเพิม่คุณค่าการท่องเทีย่วเชงิพุทธศาสนา 

จากความส าคญัดงักล่าว จงึควรมกีารศกึษาคน้ควา้ในการวเิคราะห์และประเมนิความเสีย่งทางการท่องเทีย่ว
ของงานประเพณีนมสัการรอยพระพุทธบาทเขาคิชฌกูฏ เพื่อเสนอแนะแนวทางการตอบสนองความเสี่ยงทางการ
ท่องเที่ยวของงานประเพณีนมสัการรอยพระพุทธบาทเขาคชิฌกูฏ จงัหวดัจนัทบุรี เพื่อให้เป็นประโยชน์กบับุคคลที่
ตอ้งการขอ้มลูหรอืหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งต่อไป 

 
วตัถปุระสงคข์องการวิจยั  

1. วเิคราะห์และประเมนิความเสี่ยงทางการท่องเทีย่วของงานประเพณีนมสัการรอยพระพุทธบาทเขาคชิฌกูฏ 
จงัหวดัจนัทบุร ี

2. เสนอแนะแนวทางการตอบสนองความเสี่ยงทางการท่องเทีย่วของงานประเพณีนมสัการรอยพระพุทธบาท
เขาคชิฌกูฏ จงัหวดัจนัทบุร ี
 
ทบทวนวรรณกรรม 

แนวคิดความเส่ียงเก่ียวกบัการท่องเท่ียวเชิงนิเวศในอทุยานแห่งชาติ 
แม้ว่าอุทยานแห่งชาติจะมกีารออกกฎระเบยีบต่าง ๆ เพื่อให้ผู้ใช้ประโยชน์ในอุทยานได้ปฏิบตัิตาม แต่กลบั

พบว่า ผูท้ีเ่ขา้มาใชป้ระโยชน์ในอุทยานแห่งชาตมิกักระท าการฝ่าฝืนกฎระเบยีบอยู่เสมอ และเป็นผูท้ าลายสภาพแวดล้อม
ของธรรมชาตใินอุทยานแห่งชาต ิทัง้นี้ สาเหตุ หรอื ความเสีย่งทีท่ าใหท้รพัยากรธรรมชาตใินอุทยานถูกท าลายและเสื่อม
โทรม ไดแ้ก่  

1. การถูกท าลายโดยสภาวะทางธรรมชาต ิเช่น การถูกแดด ฝน ลม หรอื การชอนไชของรากไม ้ท าใหเ้กดิการ
แตกแยกผุพงัซึ่งความเสยีหายนี้มกัจะเสยีหายทลีะน้อยและใช้เวลายาวนาน ไม่สามารถป้องกนัได้แต่สามารถบรรเทา
ความเสื่อมโทรมไดด้ว้ยการบ ารุงรกัษา เช่น การถล่มของหน้าผา เป็นตน้ 

2. การถูกท าลายโดยมนุษย์ ซึ่งอาจเกิดจากการกระท าโดยเจตนา หรอื รู้เท่าไม่ถงึการณ์  ซึ่งท าให้ทรพัยากร
สิง่แวดลอ้มเสื่อมโทรมลง ดงันี้ 
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2.1 การกระท าของประชาชนในพืน้ที ่ไดแ้ก่ การบุกรุก รุกล ้าพืน้ทีใ่นเขตอุทยาน 
2.2 การกระท าของพ่อคา้แม่คา้ การขาดระเบยีบวนิัยของการใชพ้ืน้ที ่การเขา้ไปตัง้เพงิรา้นคา้ รา้นอาหารใน

เขตบรกิารนักท่องเทีย่วอย่างไม่ถูกสุขลกัษณะ  
2.3 การกระท าของนักท่องเทีย่วการสรา้งปัญหาในเรื่องขยะ การขดีเขยีนตามผนังถ ้า กอ้นหนิ บรเิวณน ้าตก 

หรอื ตามตน้ไม ้ท าใหเ้กดิความเสื่อมโทรมดา้นสุนทรยีภาพ  
ทัง้นี้ จากการเกบ็รวบรวมขอ้มูลกบัหวัหน้าอุทยานแห่งชาต ิจ านวน 85 แห่ง (อภญิญา เลื่อนฉว,ี 2547) ส่วน

ใหญ่เหน็ว่านักท่องเทีย่วและกจิกรรมการท่องเทีย่วมส่ีวนท าใหอุ้ทยานแห่งชาตเิสื่อมโทรมลง และเมื่อเรยีงล าดบัผูท้ี่สรา้ง
ปัญหาด้านสิง่แวดล้อมในอุทยานแห่งชาติมากที่สุด คอื นักท่องเที่ยว รองลงมา คอื ผู้ประกอบการธุรกิจเกี่ยวกบัการ
ท่องเทีย่ว และราษฎรทีม่รีายไดจ้ากการท่องเทีย่ว ตามล าดบั โดยปัญหาจากการท่องเทีย่ว ไดแ้ก่ การทีน่ักท่องเทีย่วไม่
เคารพกฎระเบียบของอุทยานแห่งชาติ การบุกรุกพื้นที่อุทยานจากราษฎรบริเวณใกล้เคียง การเก็บและน า
ทรพัยากรธรรมชาตอิอกไปจากอุทยานแห่งชาต ิการท าลายทรพัยากรธรรมชาต ิปัญหาความสกปรก ขยะ น ้าเสยี มลพษิ
ทางอากาศและเสยีง การส่งเสยีงดงัรบกวนผูอ้ื่นและสตัว์ป่า การเยี่ยมชมของนักท่องเทีย่วทีม่ปีรมิาณมากเกนิไป การ
ประกอบธุรกจิการคา้และหาผลประโยชน์จากนักท่องเทีย่วมากเกนิไป ตามล าดบั  

แนวคิดเก่ียวกบัการจดัการความเส่ียงการจดังานมหกรรม 
งานประเพณีนมสัการรอยพระพุทธบาทเขาคิชฌกูฏ จงัหวดัจนัทบุรี นัน้ถือเป็นงานท่องเที่ยวเชิงมหกรรม 

รปูแบบหนึ่ง โดยองคป์ระกอบในการด าเนินงานท่องเทีย่วเชงิมหกรรม แบ่งออกเป็น 5 องคป์ระกอบ ไดแ้ก่ องคป์ระกอบ
ดา้นการบรหิารจดัการ ดา้นการออกแบบ ดา้นการตลาด ดา้นการด าเนินงาน และดา้นความเสีย่ง (Silvers, 2007) ทัง้นี้ใน
การจดัการความเสีย่งการจดังานมหกรรม หมายถงึ การวางแผนรองรบั หรอื ป้องกนัความเสยีหายทีอ่าจเกดิขึน้ จากเหตุ
สุดวสิยัหรอืความผดิพลาดในการด าเนินงานของธุรกจิ ครอบคลุมดา้นการปฏบิตัดิา้นต่าง ๆ (สมชาต ิโบขุนทด, 2564) 
ดงันี้  

1. ดา้นการปฏบิตัติามกฎระเบยีบขอ้บงัคบั หมายถงึ การก าหนดวธิกีารและบุคคลในการควบคุมดแูลตรวจสอบ
การปฏบิตังิานใหเ้ป็นไปตามเป้าหมาย 

2. ด้านการตัดสินใจ หมายถึง การก าหนดผู้มหีน้าที่ในการตัดสินใจโดยค านึงถึงความรบัผิดชอบและความ
เหมาะสมของธุรกจิ 

3. ดา้นกรณีฉุกเฉิน หมายถงึ การเตรยีมการรองรบัสิง่ทีอ่าจเกดิขึน้แบบปัจจุบนัทนัด่วน กรณีฉุกเฉินทัง้ในเรื่อง
เกีย่วกบับุคคล สถานที ่หรอื ภยัธรรมชาต ิ

4. ด้านสุขภาพและความปลอดภยั หมายถึง การเตรยีมการด้านสุขภาพและความปลอดภยัของผู้ปฏิบตังิาน
ผูร้่วมงานและผูม้ส่ีวนเกีย่วขอ้งทุกคน 

5. ด้านการประกันภยั หมายถึง การจดัเตรียมแผน หรือ การท าประกนัภยัส าหรบัผู้ปฏิบตัิงานและผู้มส่ีวน
เกีย่วขอ้ง โดยพจิารณาเงือ่นไขของการประกนัภยัเป็นรายกรณี  

6. ดา้นกฎหมาย หมายถงึ การด าเนินงานของธุรกจิทุกงาน โดยปฏบิตัติามในส่วนทีเ่กีย่วขอ้งและมขีอ้กฎหมาย
ก าหนดไว ้เช่น ดา้นลขิสทิธิเ์ป็นตน้ 

7. ดา้นความปลอดภยั หมายถงึ การเตรยีมการรองรบัดา้นความปลอดภยัในการจดังาน โดยก าหนดบุคลากร
รกัษาความปลอดภยั หรอื การขอความร่วมมอืจากหน่วยงานดา้นความปลอดภยัเขา้มาดแูลในขณะทีม่กีารจดังาน 

แนวคิดการประเมินและการบริหารความเส่ียง 
การประเมนิและบรหิารความเสีย่งทางการท่องเทีย่วของงานประเพณีนมสัการรอยพระพุทธบาทเขาคชิฌกูฏ 

จังหวัดจันทบุรี สามารถประยุกต์ใช้แนวทางการบริหารความเสี่ยง 8 ประการ (Risk management process) โดย 
The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission – Enterprise risk management 
(COSO-ERM) (ส านักงานพฒันาการวจิยัการเกษตร, 2562) ไดด้งันี้ 
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1.  สภาพแวดล้อมภายในองค์กร (Internal environment) เป็นพื้นฐานที่ส าคญัส าหรบักรอบการบรหิารความ

เสีย่งซึ่งมอีทิธพิลต่อการก าหนดกลยุทธ์และเป้าหมายขององค์กร การก าหนดกจิกรรม การบ่งชี้ ประเมนิและการจดัการ
ความเสี่ยง โดยความเสี่ยงที่ยอมรบัได้ส าคญัต่อการก าหนดกลยุทธ์เพื่อด าเนินการให้องค์กรบรรลุเป้าหมายทัง้ด้าน
ผลตอบแทนและการเตบิโต การบรหิารความเสีย่งจงึช่วยใหอ้งค์กรสามารถก าหนดกลยุทธท์ีม่คีวามเสีย่งทีอ่งคก์รยอมรบั
ได ้

2. การก าหนดวตัถุประสงค์ (Objective setting) เป็นขัน้ตอนแรกส าหรบักระบวนการบรหิารความเสีย่ง องค์กร
ควรมัน่ใจว่าวตัถุประสงคท์ีก่ าหนดขึน้มคีวามสอดคลอ้งกบัเป้าหมายเชงิกลยุทธแ์ละความเสีย่งทีย่อมรบัได ้

3. การบ่งชี้เหตุการณ์ (Event identification) คอื เหตุการณ์ หรอื ปัจจยัความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นได้ที่ผู้บริหาร
องค์กรควรจะต้องพิจารณา เช่น ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ การเงิน บุคลากรทางการปฏิบตัิงาน กฎหมาย ภาษีอากร 
ระบบงานและสิง่แวดลอ้ม และความเสีย่งทัง้จากปัจจยัภายในและภายนอกองคก์ร รวมทัง้ความสมัพนัธร์ะหว่างเหตุการณ์
ทีเ่กดิขึน้ เพื่อเป็นขอ้มลูทีเ่พยีงพอส าหรบัการประเมนิความเสีย่ง 

4. การประเมินความเสี่ยง (Risk assessment) เป็นการพิจารณาประเมินความเสี่ยงในสองมิติ คือ โอกาสที่
อาจจะเกดิขึน้และผลกระทบทีอ่งค์กรจะไดร้บั ในขัน้ตอนน้ีจะเน้นการประเมนิโอกาสเกดิและผลกระทบของเหตุการณ์ที่
อาจเกดิขึน้ต่อวตัถุประสงค ์ทัง้นี้ ขณะทีเ่กดิเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งอาจส่งผลกระทบในระดบัต ่า เหตุการณ์ทีเ่กดิขึน้
อย่างต่อเนื่องอาจมผีลกระทบในระดบัสงูต่อวตัถุประสงค ์

5. การตอบสนองความเสี่ยง (Risk response) คอื การตอบสนองหรอืจดัการความเสี่ยง ผู้บรหิารจะพจิารณา
จดัการความเสี่ยงตามประเภทของการตอบสนองความเสี่ยงและด าเนินการประเมนิความเสี่ยงที่เหลอือยู่อีกครัง้หนึ่ ง
หลงัจากทีไ่ดจ้ดัการความเสีย่งแล้วในช่วงเวลาทีเ่หมาะสม การตอบสนองความเสีย่ง ไดแ้ก่ 1) การหลกีเลี่ยง (Avoid) คอื 
การด าเนินการเพื่อหลีกเลี่ยงเหตุการณ์ที่ก่อให้เกิดความเสี่ยง 2) การร่วมจดัการ (Share) คอืการร่วมหรอืแบ่งความ
รบัผดิชอบกบัผูอ้ื่นในการจดัการความเสีย่ง 3) การลด (Reduce) เป็นการด าเนินการเพิม่เตมิเพื่อลดโอกาสทีอ่าจเกดิขึน้
หรอืผลกระทบของความเสีย่งใหอ้ยู่ในระดบัทีย่อมรบัได ้และ 4) การยอมรบั (Accept) เป็นความเสีย่งทีเ่หลอืในปัจจุบนั 
ซึง่อยู่ภายในระดบัทีต่อ้งการและยอมรบัไดแ้ลว้ โดยไม่มกีารด าเนินการเพิม่เตมิเพื่อลดโอกาสหรอืผลกระทบทีอ่าจเกดิขึน้
อกี 

6. กิจกรรมการควบคุม (Control activities) เป็นนโยบายและกระบวนการปฏิบตัิงานเพื่อให้มัน่ใจว่าได้มีการ
จดัการความเสี่ยง ทัง้นี้ แต่ละองค์กรมีการก าหนดวตัถุประสงค์และเทคนิคการน าไปปฏิบตัิการณ์โดยเฉพาะ ท าให้
กจิกรรมการควบคุมจงึมคีวามแตกต่างกนัตามสภาพแวดล้อมภายในองค์กร ลกัษณะธุรกจิ โครงสรา้งและวฒันธรรมของ
องคก์ร 

7. ข้อมูลและการติดต่อสื่อสาร (Information and communication) ข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสารเป็น
สิง่จ าเป็นส าหรบัองคก์รในการบ่งชี ้ประเมนิ และจดัการความเสีย่ง ขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งกบัองคก์รทัง้จากแหล่งภายนอกและ
ภายในองค์กรควรต้องไดร้บัการบนัทกึในรูปแบบทีเ่หมาะสมและมปีระสทิธภิาพ รวมทัง้การสื่อสารอย่างเหมาะสม เพื่อ
ช่วยใหบุ้คลากรทีเ่กีย่วขอ้งสามารถตอบสนองต่อเหตุการณ์ไดอ้ย่างรวดเรว็และมปีระสทิธภิาพ 

8. การตดิตามผล (Monitoring) เป็นขัน้ตอนสุดทา้ยของการบรหิารความเสีย่ง ไดแ้ก่ การตดิตามอย่างต่อเนื่อง 
และ/หรือ การติดตามเป็นรายครัง้ ทัง้นี้ การติดตามอย่างต่อเนื่องเป็นการด าเนินการอย่างสม ่า เสมอเพื่อให้สามารถ
ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงอย่างทนัท่วงทแีละถือเป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบตังิาน ส่วนการติดตามรายครัง้เป็นการ
ด าเนินงานภายหลงัจากเกดิเหตุการณ์ ทัง้นี้กเ็พื่อใหม้ัน่ใจไดว้่าการจดัการความเสีย่งมคีุณภาพ 
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วิธีด าเนินการวิจยั 

การศกึษาวจิยัเป็นการวจิยัเชงิคุณภาพ โดยแบ่งออกเป็น 3 ระยะ ดงันี้ 
วิธีการด าเนินการวิจยัระยะท่ี 1: การศึกษาข้อมูลเอกสาร  

 ผู้วจิยัศกึษารวบรวมขอ้มูลจากเอกสารหรอืขอ้มูลทีเ่กี่ยวกบัการท่องเทีย่วงานประเพณีนมสัการรอยพระพุทธ
บาทเขาคชิฌกูฏ จงัหวดัจนัทบุร ีจากเอกสารทอ้งถิน่ หนังสอืทางราชการ หนังสอืวชิาการ ต ารา และงานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้ง 
โดยคณะผูว้จิยัน าขอ้มูลที่เก็บรวบรวมไดม้าวเิคราะห์ และตัง้เป็นค าถามเพื่อใชใ้นการสมัภาษณ์ตามประเดน็ทีต่้องการ
ศกึษาวจิยัในการวจิยัระยะที ่2 

วิธีการด าเนินการวิจยัระยะท่ี 2: การส ารวจพื้นท่ี วิเคราะห์และประเมินความเส่ียงทางการท่องเท่ียว
งานประเพณีนมสัการรอยพระพุทธบาทเขาคิชฌกฏู จงัหวดัจนัทบุรี แบ่งออกเป็น การส ารวจพื้นที่งาน และการ
สมัภาษณ์เพื่อประเมนิความเสีย่งทางการท่องเทีย่ว ดงันี้ 

1) ผู้ให้ขอ้มูลส าคญัในระยะนี้ ได้แก่ นักท่องเที่ยวชาวไทยที่มอีายุตัง้แต่ 18 ขึ้นไป ที่ยนิยอมเขา้ร่วมการวจิยั
ดว้ยความสมคัรใจ ในการวจิยัครัง้นี้ใชว้ธิกีารเลอืกกลุ่มตวัอย่างแบบเจาะจง นักท่องเทีย่ว จ านวน 50 คน ซึ่งเป็นจ านวน
ที่นักวิชาการได้เสนอแนะส าหรับการเก็บรวบรวมข้อมูลการสัมภาษณ์ หรือ สังเกต ซึ่งควรมีจ านวน 30 -50 คน 
(Morse, 1994) 

 2) เครื่องมือที่ใช้ในการวจิยั ได้แก่ แบบสมัภาษณ์กึ่งโครงสร้าง (Semi-structured interview form) ซึ่งมีการ
สรา้งและหาคุณภาพของเครื่องมอืทีใ่ชใ้นการวจิยัจากการทบทวนวรรณกรรมและงานวจิยัทีเ่กี่ยวขอ้งจากเอกสารต่าง ๆ 
รวมทัง้ข้อมูลที่ได้จากการด าเนินการวิจยัระยะที่ 1 เพื่อน าข้อมูลมาก าหนดขอบเขต เนื้อหา และค าถามของแบบ
สมัภาษณ์ความเสีย่งทางการท่องเทีย่วงานประเพณีนมสัการรอยพระพุทธบาทเขาคชิฌกูฏ จงัหวดัจนัทบุร ี

 3) การเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วิจ ัยพากลุ่มตัวอย่างเดินทางส ารวจพื้นที่งานประเพณีนมัสการรอยพระ  
พุทธบาทเขาคชิฌกูฏ จงัหวดัจนัทบุร ีในวนัที ่2 - 13 กุมภาพนัธ์ 2565 หลงัจากนัน้คณะผูว้จิยัท าการเกบ็ขอ้มลูโดยการ
สมัภาษณ์กึง่โครงสรา้งเพื่อใหไ้ดข้อ้มูลในการประเมนิความเสีย่งทางการท่องเทีย่วจากนักท่องเทีย่ว และคณะผูว้จิยัไดจ้ด
บนัทกึตามประเดน็หลกัในการสมัภาษณ์กึง่โครงสรา้ง ทัง้นี้ในขัน้ตอนสุดทา้ยคณะผูว้จิยัจะทวนผลประเดน็ขอ้คิดเหน็และ
ขอ้เสนอแนะจากกลุ่มตวัอย่างเพื่อตรวจสอบค าตอบอกีครัง้ก่อนจบการสมัภาษณ์  

4) การวเิคราะห์ขอ้มูล ขอ้มูลที่ได้จากการสมัภาษณ์กึ่งโครงสร้าง คณะผู้วจิยัใช้การถอดความ และวเิคราะห์  
ความคดิเหน็ในประเดน็ทีม่คีวามสอดคล้องและใกล้เคยีงกนั เพื่อจดัล าดบัความส าคญัตามขอ้คดิเหน็ นอกจากนี้ผูว้จิยัใช้
เกณฑ์การแปลความหมายค่าคะแนนระดบัความเสี่ยงแนวคิดของ COSO Enterprise Risk Management (ส านักงาน
พฒันาการวจิยัการเกษตร, 2562) ดงัตารางที ่1  
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ตารางท่ี 1 การแปลความหมายของระดบัของความเสีย่ง (Degree of Risk) 

 
ท่ีมา: ส านักงานพฒันาการวจิยัการเกษตร. (2562). คู่มอืการบรหิารความเสีย่ง. กรุงเทพฯ : ส านักงาน

พฒันาการวจิยัการเกษตร (องคก์ารมหาชน). 
 
หลงัจากนัน้น าขอ้คดิเหน็ หรอืขอ้เสนอแนะเพิม่เตมิไปวเิคราะห ์ประเมนิ และร่างแนวทางการตอบสนองความ

เสีย่งทางการท่องเทีย่วต่อไป 
วิธีการด าเนินการวิจยัระยะท่ี 3: การตรวจสอบร่างแนวทางการตอบสนองความเส่ียงทางการท่องเท่ียว

ของงานประเพณีนมสัการรอยพระพทุธบาทเขาคิชฌกฏู จงัหวดัจนัทบุรี 
1) ผู้ให้ข้อมูลส าคญั คือ นักวิชาการ ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้เชี่ยวชาญที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว เจ้าหน้าที่รฐั 

ภาคเอกชน ผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวและนักท่องเทีย่วที่เดนิทางมาท่องเทีย่วงานประเพณีนมสัการรอยพระพุทธ
บาทเขาคชิฌกูฏ จงัหวดัจนัทบุร ีโดยวธิกีารเลอืกกลุ่มตวัอย่างแบบเจาะจง จ านวน 30 คน ไดแ้ก่  

2.1) ผู้รู้ (Key Informants) ได้แก่ นักวชิาการและผู้เชี่ยวชาญด้านการท่องเทีย่วทีม่ปีระสบการณ์ไม่
น้อยกว่า 5 ปี จ านวน 5 คน 

2.2) ผูป้ฏบิตั ิ(Casual Informants) ไดแ้ก่ เจา้หน้าทีร่ฐั เอกชน และผูป้ระกอบการธุรกจิท่องเทีย่วใน
งานประเพณีนมสัการรอยพระพุทธบาทเขาคชิฌกูฏ จงัหวดัจนัทบุร ีจ านวน 15 คน 

2.3) ผูใ้ชข้อ้มลูทัว่ไป (Generals) ไดแ้ก่ นักท่องเทีย่วทีเ่ดนิทางมาท่องเทีย่วงานประเพณีนมสัการรอย
พระพุทธบาทเขาคชิฌกูฏ จงัหวดัจนัทบุร ีจ านวน 10 คน 
 3) เครื่องมือที่ใช้ในการวิจยั ได้แก่ แบบสมัภาษณ์เกี่ยวกับร่างแนวทางการตอบสนองความเสี่ยงทางการ
ท่องเทีย่วของงานประเพณีนมสัการรอยพระพุทธบาทเขาคชิฌกูฏ จงัหวดัจนัทบุร ี
 4) การเกบ็รวบรวมขอ้มูลจากการสมัภาษณ์ คณะผูว้จิยัท าการสมัภาษณ์แบบกึ่งมโีครงสรา้ง ระหว่างวนัที ่25 
มนีาคม ถงึ 2 เมษายน 2565 ในขัน้ตอนแรกคณะผูว้จิยัไดช้ี้แจงรายละเอยีดงานวจิยัและขออนุญาตกลุ่มตวัอย่างทัง้ 30 
คน นอกจากนี้คณะผูว้จิยัไดจ้ดบนัทกึตามประเดน็หลกัในแบบสมัภาษณ์เพื่อน าขอ้มลูทีไ่ดม้าสนับสนุนขอ้มลูทีไ่ดจ้ากการ
ด าเนินการวจิยัระยะที ่1 และ 2  

5) การวเิคราะห์ขอ้มูล ขอ้มูลที่ได้จากการสมัภาษณ์แบบกึ่งมโีครงสร้างมลีกัษณะเป็นความคดิเห็น ผู้วจิยัใช้
วิธีการวิเคราะห์ข้อมูลแบบสร้างข้อสรุปจากการถอดความ การวิเคราะห์ความคิดเห็นในประเด็นที่เหมือนกันหรือ
สอดคลอ้งกนั และจดัล าดบัความส าคญัตามขอ้คดิเหน็ แลว้น าเสนอในลกัษณะความเรยีง  
 
  

ระดบัความเส่ียง ระดบัคะแนน ความหมาย 
ต ่า (Low) 1-3 ระดบัความเสีย่งทีย่อมรบัได ้โดยไม่ตอ้งมกีารควบคมุความเสีย่ง ไม่ตอ้งมี

การจดัการเพิม่เตมิ 
ปานกลาง 
(Medium) 

4-8 ระดบัความเสีย่งทีพ่อจะยอมรบัได ้แค่ตอ้งมกีารควบคุมเพื่อไมใ่หค้วาม
เสีย่งเคลื่อนยา้ยไปยงัระดบัทีย่อมรบัไม่ได ้

สงู (High) 9-16 ระดบัความเสีย่งทีไ่ม่สามารถยอมรบัได ้โดยตอ้งมกีารจดัการความเสีย่ง
เพื่อใหอ้ยูใ่นระดบัทีย่อมรบัไดต้อ่ไป 

สงูมาก  
(Extreme) 

20-25 ระดบัความเสีย่งทีไ่ม่สามารถยอมรบัได ้จ าเป็นตอ้งเร่งจดัการความเสีย่ง
ใหอ้ยูใ่นระดบัทีย่อมรบัไดท้นัท ี
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ผลการวิจยั 
ตอนท่ี 1 การวิเคราะห์และประเมินความเส่ียงทางการท่องเท่ียวของงานประเพณีนมสัการรอยพระ

พทุธบาทเขาคิชฌกฏู จงัหวดัจนัทบุรี 
1.1 การวิเคราะห์ความเส่ียงทางการท่องเท่ียวของงานประเพณีนมสัการรอยพระพทุธบาทเขาคิชฌกฏู 

จงัหวดัจนัทบุรี 
 ผลการวเิคราะห์ความเสีย่งทางการท่องเทีย่วของงานประเพณีนมสัการรอยพระพุทธบาทเขาคชิฌกูฏ จงัหวดั

จนัทบุร ีสามารถแบ่งออกเป็น 5 ประเดน็ ไดแ้ก่ ความเสีย่งดา้นความปลอดภยั ความเสีย่งดา้นภาพลกัษณ์การท่องเทีย่ว
และสาธารณูปโภค ความเสี่ยงด้านสาธารณสุข ความเสี่ยงด้านภยัธรรมชาติ และความเสี่ยงด้านการลงทุน โดยแต่ละ
ประเด็นแบ่งเป็นประเด็นย่อย ได้แก่ ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ ด้านการด าเนินงาน ด้านการเงนิ และด้านการปฏบิตัติาม
ระเบยีบและกฎหมาย และวเิคราะหต์ามปัจจยัความเสีย่งภายในและภายนอก ดงันี้  

 1.1.1 ประเดน็ความเส่ียงท่ี 1 ความเส่ียงด้านความปลอดภยั 
           1) ความเส่ียงด้านกลยุทธ ์(Strategic Risk) 

ปัจจยัความเส่ียงภายใน พบว่ามคีวามเสีย่งจากแผนการบรหิารเรื่องความปลอดภยัในพื้นที่
ทีไ่ม่ชดัเจน เนื่องจากการด าเนินงานของกรมอุทยานฯ ทีไ่ม่ครอบคลุมพืน้ที ่แผนงานเรื่องความปลอดภยัของจงัหวดัและ
กรมอุทยานฯ ไม่สอดคล้องกบัแผนงานและการปฏบิตัขิองคณะสงฆแ์ละชาวบา้น และมคีวามขดัแยง้ภายใน เช่น การไม่
ท าตามข้อตกลงที่ท าร่วมกันของคณะสงฆ์และชาวบ้านท าให้ไม่สามารถด าเนินงานเรื่องความปลอดภัยส าหรับ
นักท่องเที่ยวได้อย่างมปีระสิทธิภาพ อาจท าให้เกิดปัญหาในเรื่องของอุบตัิเหตุ รวมทัง้นโยบายของจงัหวดัและกรม
อุทยานฯ ไม่สามารถกระจายสู่ภาคปฏบิตัไิด ้เช่น การปฏบิตัติามแผนพฒันามาตรฐานความปลอดภยัของผูข้บัขีร่ถยนต์
โดยสารทีบ่รกิารนักท่องเทีย่วขึน้เขาคชิฌกูฏยงัไม่ไดม้าตรฐานและไม่มปีระสทิธภิาพเท่าทีค่วร เช่น การก าหนดจ านวน
นักท่องเทีย่วในการขึน้รถ การลดปรมิาณนักท่องเทีย่วไม่ใหแ้ออดัเพื่อลดการเกดิอุบตัเิหตุ และควบคุมตามมาตรการการ
ควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 ทัง้นี้พบว่ามีการตัง้จุดพยาบาลน้อยและมี
ระยะทางห่างไกลกนั เป็นตน้ 

ปัจจยัความเส่ียงภายนอก พบว่าความเสีย่งจากการแพร่ระบาดของโรคตดิเชือ้ไวรสัโคโรนา
สายพนัธุ์ใหม่ 2019 รวมถึงเชื้อไวรสัหรอืโรคต่าง ๆ ส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงนโยบายของผู้มส่ีวนได้ส่วนเสยี ทัง้
ภาครฐั ผูป้ระกอบการเอกชน วดัและชุมชนทีม่ส่ีวนเกี่ยวขอ้งในอุตสาหกรรมการท่องเทีย่ว ใหส้อดคล้องกบัสถานการณ์
ดา้นเศรษฐกจิของโลกและประเทศไทย รวมทัง้เสถยีรภาพทางการเมอืงและระบบการเงนิของประเทศไทย 

2) ความเส่ียงด้านการด าเนินงาน (Operational Risk) 
ปัจจยัความเส่ียงภายใน พบว่าการก าหนดหน้าทีค่วามรบัผดิชอบของ อุทยานฯ ชาวบา้นที่

บรกิารรถ คณะสงฆแ์ต่ละวดัไม่ชดัเจน ท าใหม้กีารคลุมเครอืดา้นหน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบของแต่ละฝ่ายจนอาจละเลย
หน้าที ่และน าแผนการด าเนินการมาปฏบิตัไิม่ไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ เช่น การจดัการจุดคดักรอง โรคตดิเชื้อไวรสัโคโร
นาสายพนัธุ์ใหม่ 2019 ทีใ่ชเ้วลานาน การควบคุมปรมิาณนักท่องเทีย่ว ควบคุมปรมิาณขยะ การตรวจสอบมาตรฐานของ
รถยนต์และคนขบัทีห่ละหลวม นอกจากนี้ จากการปิดอุทยานฯ เพื่อท านุบ ารุงและพฒันามคีวามล่าช้า ส่งผลใหส้ถานที่ 
เสน้ทาง อุปกรณ์ต่าง ๆ ไม่พรอ้มใชง้านบ้าง การขาดความพรอ้มในการน าเครื่องมอืดา้นเทคโนโลยมีาใชใ้นการอ านวย
ความสะดวกและพฒันาเสน้ทางท่องเทีย่ว เช่น ถนน เสน้ทางเดนิขึน้ - ลงเขา ทีอ่นัตรายและเป็นจุดอบัสญัญาณสื่อสาร 
การขาดอุปกรณ์สื่อความหมายเพื่อรกัษาความปลอดภยัทีเ่พยีงพอ เช่น ป้ายจราจรบนทางขึน้ - ลงเขาและป้ายการแจง้
เตอืนเสน้ทางทีช่ ารุดยงัมน้ีอย ถงึแมว้่าคนขบัรถยนตจ์ะเป็นคนทอ้งถิน่ทีม่คีวามช านาญในเสน้ทาง แต่ความไม่พรอ้มของ
ยานพาหนะและถนนก็อาจส่งผลให้เกิดอุบัติเหตุได้ รวมทัง้การขาดการแจ้งเตือนฉุกเฉิน  ในเรื่องของภัยพิบตัิทาง
ธรรมชาต ิสตัวป่์า และขาดจุดขอความช่วยเหลอืฉุกเฉินส าหรบันักท่องเทีย่ว 
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ปัจจยัความเส่ียงภายนอก พบว่าความเสี่ยงจากภยัธรรมชาติ ภยัพบิตัิ การเปลี่ยนแปลง
ของทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม อาจท าให้เจ้าหน้าที่ต้องมีการปรบัสถานการณ์ด าเนินงานให้สอดคล้องกับ
สถานการณ์ดงักล่าว พฤตกิรรมทีไ่ม่เหมาะสมของนักท่องเทีย่ว การไม่ท าตามกฎ หรอืท าพฤตกิรรมทีท่ าใหเ้สีย่งต่อการ
เกดิอุบตัเิหตุ เช่น การไปยนืถ่ายรูปบนโขดหนิทีเ่สีย่งต่อการตกเขาจนบาดเจบ็หรอืเสยีชวีติ รวมทัง้ การแพร่ระบาดของ
โรคตดิเชื้อไวรสัโคโรนาสายพนัธุ์ใหม่ 2019 ท าใหเ้จา้หน้าและชุมชนทอ้งถิน่อาจไดร้บัความเสีย่งจากการตดิเชื้อจากการ
ใกล้ชดิหรอืสมัผสักบันักท่องเที่ยว และการขาดการบ ารุงรกัษาอุปกรณ์ที่ใช้งานมานานจนเสื่อมโทรมหรอืช ารุด ท าให้
เสีย่งต่อการเกดิอุบตัเิหตุ เช่น ทางเดนิไมท้ีผุ่กร่อน เป็นตน้ 

3) ความเส่ียงด้านการเงิน (financial Risk) 
ปัจจยัความเส่ียงภายใน พบว่าการจดัสรรงบประมาณประจ าปีของจงัหวดัในการพฒันา

เสน้ทาง สถานที ่ขอ้มลู ไม่มคีวามชดัเจนในการพฒันาสถานทีห่รอืสิง่อ านวยความสะดวก การบรหิารการเงนิในดา้นการ
พฒันาความปลอดภยัทีไ่ม่ถูกต้อง ท าใหอุ้ปกรณ์ดา้นความปลอดภยัขาดประสทิธภิาพและไม่มอีุปกรณ์ช่วยเหลอืทีท่นัต่อ
สถานการณ์ รวมทัง้ปัญหาภายในจากการพบว่ามกีารยกัยอกหรอืขโมยเงนิของบุคลากรภายในพื้นทีอุ่ทยานฯ วดั และ
คณะสงฆ ์ 

ปัจจยัความเส่ียงภายนอก พบว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคตดิเชื้อไวรสัโคโรนา
สายพนัธุ์ใหม่ 2019 สภาวะเศรษฐกจิตกต ่า การด าเนินนโยบายใชจ้่ายของรฐับาลและการก่อหนี้ของภาครฐั การผนัผวน
ของราคาสินค้าอุปโภคบริโภคและสินค้าอื่น ๆ ภายในประเทศและภาวะตลาดท่องเที่ยวถดถอย ท าให้นักท่องเที่ยว
เดนิทางท่องเทีย่วอุทยานฯ น้อยลง ส่งผลใหร้ายไดท้ีน่ ามาพฒันาการท่องเทีย่วอุทยานฯ น้อยลง  

4) ความเส่ียงด้านการปฏิบติัตามระเบียบและกฎหมาย (Compliance Risk) 
ปัจจยัความเส่ียงภายใน พบว่าผู้มีส่วนได้ส่วนเสียค่อนข้างมีส่วนร่วมน้อยในการออก

กฎระเบยีบของอุทยานฯ อาจท าให้กฎระเบยีบของกรมอุทยานฯ ที่ก าหนดไม่ตรงกบัการปฏบิตังิานของคณะสงฆ์และ
ชุมชนท้องถิ่น อีกทัง้คณะสงฆ์และชุมชนท้องถิ่นไม่มคีวามรู้ความเขา้ใจในหลกัเกณฑ์หรอืระเบยีบอย่างถูกต้อง อาจ
น าไปสู่การกระท าผดิกฎระเบยีบโดยมไิดเ้จตนา 

ปัจจยัความเส่ียงภายนอก พบว่าการปรบัปรุงมาตรการในการท่องเที่ยวช่วงสถานการณ์
การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรสัโคโรนาสายพนัธุ์ใหม่ 2019 นโยบายทางการท่องเที่ยวของรฐับาล การปรบัปรุงกฎ
ของกรมอุทยานฯ หรอืจงัหวดั และการไม่ใหค้วามร่วมมอืของนักท่องเทีย่วเรื่องมาตรการความปลอดภยั อาจท าใหทุ้ก
ส่วนไม่สามารถปฏบิตัติามระเบยีบและกฎเกณฑท์ีก่ าหนดไวอ้ย่างเคร่งครดั 

1.1.2 ประเดน็ความเส่ียงท่ี 2 ความเส่ียงด้านภาพลกัษณ์การท่องเท่ียวและสาธารณูปโภค 
1) ความเส่ียงด้านกลยุทธ ์(Strategic Risk) 
ปัจจยัความเส่ียงภายใน พบว่าแผนการบรหิารพืน้ทีข่องอุทยานฯ ทีไ่ม่ชดัเจน ท าใหเ้กดิ

ปัญหาสทิธใินการจดังานประเพณีและการแบ่งสรรเรื่องผลประโยชน์ของคณะสงฆแ์ละชาวบ้าน อกีทัง้ นโยบายและ
แผนการด าเนินงานในการพฒันาสาธารณูปโภคของจงัหวดัจนัทบุรแีละอุทยานฯ ล่าชา้ ไม่เป็นไปตามก าหนด ท าให้
ระบบต่าง ๆ ไม่พรอ้มต่อการใชง้าน ไม่สามารถกระจายสู่ภาคปฏบิตัไิดอ้ย่างเตม็ประสทิธภิาพ เช่น การก าหนด
มาตรการและขัน้ตอนการคดักรองและก าหนดจ านวนนักท่องเทีย่ว และการลดปรมิาณขยะ ท าใหน้ักท่องเทีย่วรบัรู้
ภาพลกัษณ์การท่องเทีย่วและสาธารณูปโภคทีค่ลุมเครอืและสบัสน  

ปัจจยัความเส่ียงภายนอก พบว่าภยัพบิตัทิางธรรมชาตโิดยเฉพาะน ้าป่าไหลหลากส่งผล
ใหต้้องเปลี่ยนแผนกลยุทธ์ในการด าเนินงาน อกีทัง้ความนิยมของนักท่องเทีย่วทีต่้องการมาท่องเทีย่วและแสวงบุญใน
แต่ละช่วงเวลามมีากเกนิไป ท าใหจ้ านวนนักท่องเทีย่วล้นสถานที ่เกนิขดีความสามารถในการรองรบัของอุทยาน 
ส่งผลใหเ้กดิปัญหากบัทรพัยากรธรรมชาต ิการจดัการสาธารณูปโภคพืน้ฐานโดยเฉพาะเรื่องการจดัการขยะ 
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นอกจากนี้ การเปลี่ยนแปลงนโยบายในการปรบัปรุงภาพล ักษณ์และพฒันาสาธารณูปโภคของอุทยานฯ อย่าง
กะทนัหนั อาจท าใหก้ารบรหิารจดัการไม่เตม็ประสทิธภิาพ จนเป็นภาพลบในสายตานักท่องเทีย่ว  

2) ความเส่ียงด้านการด าเนินงาน (Operational Risk) 
ปัจจยัความเส่ียงภายใน พบว่าเจา้หน้าทีใ่นอุทยานฯ มจี านวนไม่เพยีงพอต่อการด าเนินงาน

ของอุทยานฯ และอ านวยความสะดวกใหบ้รกิารนักท่องเทีย่ว เช่น จุดปฐมพยาบาลทีม่เีจา้หน้าทีน้่อย การดแูล ตรวจสอบ
และซ่อมแซมสิง่อ านวยความสะดวกทางการท่องเทีย่วไม่ทัว่ถงึและล่าชา้ เช่น สิง่สาธารณูปโภคทีช่ ารุด เสน้ทางขึน้เขา 
ท่อระบายน ้า การช ารุดของสายไฟฟ้าหรอืการเกดิไฟฟ้าดบั ท าใหไ้ม่สามารถเปิดแหล่งท่องเทีย่วได ้ปัญหาขยะลน้บนเขา
ท าใหเ้กดิทศันียภาพทีไ่ม่เหมาะสม ปรมิาณน ้าส ารองใชไ้ม่เพยีงพอกบัความตอ้งการใชห้อ้งน ้า นอกจากนี้ การท าผดิกฎ
หรอืการทุจจรติของคณะสงฆ ์วดั และชาวบ้าน อกีทัง้ปัญหาความขดัแยง้ของชาวบา้นทอ้งถิน่ต่อคณะสงฆท์ าใหเ้กดิการ
ประท้วงปิดทางขึ้นลงอุทยานฯ ท าให้เกิดภาพลักษณ์ที่ไม่ดีต่อการท่องเที่ยวส่งผลต่อการตัดสินใจท่องเที่ยวของ
นักท่องเทีย่ว 

ปัจจยัความเส่ียงภายนอก พบว่าการเสื่อมโทรมหรอืช ารุดของอุปกรณ์ตามระยะเวลาการ
ใช้งาน และการเปลี่ยนแปลงของธรรมชาติ ภยัพบิตัิทางธรรมชาติ น ้าป่าไหลหลาก สตัว์ป่า และฟ้าผ่า ฯลฯ ท าให้สิง่
สาธารณูปโภคช ารุดและเสยีหาย อกีทัง้ การผนัผวนของราคาสนิคา้อุปกรณ์ซ่อมแซมและสนิคา้อื่น ๆ ภายในประเทศ ท า
ใหก้ารใชง้บประมาณไม่เป็นไปตามแผนงานทีก่ าหนด 

3) ความเส่ียงด้านการเงิน (Financial Risk) 
ปัจจัยความเส่ียงภายใน พบว่างบประมาณในการพัฒนาสิ่งสาธารณูปโภคและการ

ด าเนินการจดัระเบยีบมไีม่เพยีงพอต่อการจดัการ เช่น งบประมาณในการตดิตัง้ไฟฟ้าบนเสน้ทางขึน้เขา การขาดบุคลากร
ในการดูแลเรื่องงบประมาณ การจดัท าบญัชี รวมทัง้การทุจริตยกัยอกเงินของบุคลากร ท าให้เกิดภาพลกัษณ์ที่ไม่ดี
ทางการท่องเทีย่ว 

ปัจจยัความเส่ียงภายนอก พบว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคตดิเชื้อไวรสัโคโรนา
สายพนัธุใ์หม่ 2019 ท าใหเ้ศรษฐกจิของประเทศตกต ่า ส่งผลต่อการจดัสรรงบประมาณทีไ่ม่เพยีงพอต่อการบรหิารจดัการ
อุทยานฯ  

4) ความเส่ียงด้านการปฏิบติัตามระเบียบและกฎหมาย (Compliance Risk) 
ปัจจยัความเส่ียงภายใน พบว่าแผนงานในการพฒันาของจงัหวดัไม่สอดคล้องกับของ

อุทยานฯ การขาดความรู ้ความเขา้ใจในกฎระเบยีบของคณะสงฆ ์ชาวบา้น และบุคลากรของอุทยานจนน าไปสู่การปฏบิตัิ
ทีไ่ม่ถูกต้องและเหมาะสม อกีทัง้ กฎระเบยีบท าใหก้ารพฒันาล่าชา้เน่ืองจากจ าเป็นต้องรอการอนุมตัจิงึจะสามารถน าไป
ด าเนินงานได ้อาจท าใหเ้กดิภาพลกัษณ์ทีไ่ม่ดไีม่เป็นมอือาชพีทางการท่องเทีย่ว 

ปัจจยัความเส่ียงภายนอก พบว่าการจดัการที่ไม่เคร่งครัดและชดัเจนในด้านมาตรการ
ควบคุมและก าหนดจ านวนนักท่องเทีย่ว การป้องกนัการแพร่เชื้อในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควดิ -19 และแนว
ปฏิบตัิด้านการก ากบัดูแลกิจการทีด่ ีท าให้ไม่มกีารระบุบทลงโทษทีห่นักแน่น อาจท าใหน้ักท่องเที่ยวไม่ปฏบิตัติามกฎ 
หรอืกระท าพฤตกิรรมทีท่ าใหส้ิง่สาธารณูปโภคช ารุดเสยีหาย เป็นตน้ 

1.1.3 ประเดน็ความเส่ียงท่ี 3 ความเส่ียงด้านสาธารณสุข 
1) ความเส่ียงด้านกลยุทธ ์(Strategic Risk) 
ปัจจยัความเส่ียงภายใน พบว่านโยบายดา้นสาธารณสุขและแผนการพฒันาดา้นสาธารณสุข

ไม่มคีวามชดัเจนและเขม้งวด อีกทัง้ แผนงานของจงัหวดัและอุทยานฯ ไม่สอดคล้องกนั ท าให้ไม่สามารถน าไปสู่การ
ด าเนินงานที่มปีระสทิธภิาพได้ เช่น นักท่องเที่ยว ชุมชนทอ้งถิน่และผูป้ระกอบการไม่สวมหน้ากากอนามยัตลอดเวลา 
การละเลยการตรวจหลกัฐานการฉีดวคัซีน และไม่ตรวจสอบการน าผลิตภัณฑ์ที่อาจก่อให้เกิดขยะขึ้นไปบนเขาของ
นักท่องเทีย่ว การไม่มมีาตรฐานในดา้นการดแูลรกัษาความสะอาดของพืน้ทีแ่ละหอ้งน ้า เป็นตน้ 
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ปัจจยัความเส่ียงภายนอก พบว่าการเปลี่ยนแปลงกฎของรฐับาล จงัหวดั และอุทยานฯ 
เกีย่วกบัมาตรการการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคตดิเชือ้ไวรสัโคโรนาสายพนัธุใ์หม่ 2019 มกีารเปลีย่นแปลงบ่อยและ
ไม่สอดคล้องกนั ท าใหน้ักท่องเทีย่ว ผูป้ระกอบการและประชาชนในพืน้ทีเ่กดิความสบัสน แมว้่าทุกฝ่ายจะมพีฤตกิรรมที่
ใส่ใจในเรื่องความสะอาดและมาตรการการป้องกนัการแพร่ระบาดของโรคตดิเชือ้ไวรสัโคโรนาสายพนัธุใ์หม่ 2019 มากขึน้
กต็าม 

2) ความเส่ียงด้านการด าเนินงาน (Operational Risk) 
ปัจจยัความเส่ียงภายใน พบว่าการขาดเครื่องมือในการดูแลด้านสาธารณสุขหรือมีไม่

เพยีงพอ เช่น เครื่องวดัอุณหภูม ิเจลแอลกอฮอล์ อุปกรณ์ท าความสะอาดหอ้งน ้า บุคลากรไม่เพยีงพอต่อการดูแลดา้น
สาธารณสุข หรอื มาตรการควบคุมคน การละเลยหน้าทีแ่ละไม่มเีจา้หน้าทีค่วบคุมนักท่องเทีย่ว ท าใหส้ถานทีต่่าง ๆ ไม่
ถูกสุขอนามยั รวมทัง้ มาตรการไม่เขม้งวดมากพอท าใหไ้ม่สามารถควบคุมได ้เช่น จ ากดัปรมิาณขยะของนักท่องเทีย่ว
และการหา้มโปรยดอกไมต้ามทาง เป็นตน้ 

ปัจจยัความเส่ียงภายนอก พบว่าภยัธรรมชาต ิเช่น น ้าป่าไหลหลากทีซ่ดัพาขยะลงมาจน
เกดิความสกปรก นักท่องเทีย่วไม่ปฏบิตัติามกฎ ละเลยกฎระเบยีบ หรอืนักท่องเทีย่วลน้สถานทีท่่องเทีย่ว 

3) ความเส่ียงด้านการเงิน (Financial Risk) 
ปัจจยัความเส่ียงภายใน พบว่าการจัดสรรงบประมาณประจ าปีในการพัฒนาระบบ

สาธารณสุขมไีม่เพยีงพอต่อการน ามาพฒันา การยกัยอกหรอืขโมยเงนิของบุคลากร การบรหิารการเงนิไม่เหมาะสม ท า
ให้ขาดอุปกรณ์ที่ประสทิธภิาพและไม่มอีุปกรณ์ที่เพยีงพอต่อการปฐมพยาบาลหรอืกู้ชพี อีกทัง้การขาดความรู้ของ
ชาวบา้นในการจดัการเงนิหรอืงบประมาณทีถู่กตอ้งหากชาวบา้นตอ้งด าเนินการดว้ยตนเอง 

ปัจจยัความเส่ียงภายนอก พบว่าเศรษฐกจิทีต่กต ่าในประเทศไทย การผนัผวนของราคา
สนิคา้ ท าใหก้ารจดัสรรงบประมาณไม่ทัว่ถงึและเพยีงพอทางดา้นสาธารณสุข เนื่องจากภาครฐัต้องล าดบัความส าคญั
เร่งด่วนและจ าเป็นในการใชง้บประมาณก่อน 

4) ความเส่ียงด้านการปฏิบติัตามระเบียบและกฎหมาย (Compliance Risk) 
ปัจจยัความเส่ียงภายใน พบว่าเนื่องจากในปี พ.ศ. 2565 ทางอุทยานฯ มีกฎระเบียบให้

นักท่องเทีย่วทีต่อ้งการเดนิทางขึน้เขาคชิฌกูฏ ตอ้งมเีอกสารยนืยนัว่า ไม่พบเชือ้โรคไวรสัโคโรนาสายพนัธุใ์หม่ 2019  ไม่
เกนิ 72 ชัว่โมง รวมทัง้ไดร้บัการฉีดวคัซนี ครบ 2 เขม็ หรอื หากเป็นผูท้ีเ่คยป่วยมาก่อน ตอ้งมเีอกสารรบัรองว่าหายป่วย
มาแลว้ไม่ต ่ากว่า 90 วนั โดยสามารถน าเอกสารไปแสดงต่อเจา้หน้าที ่หรอื ใชแ้อปพลเิคชัน่หมอพรอ้มในการแสดงผลการ
ฉีดวัคซีน และสแกนระบบไทยชนะเพื่อท าการ Check-in เข้าอุทยานฯ โดยทางอุทยานฯ จะอนุญาตเข้าชมเฉพาะ
นักท่องเทีย่วทีจ่องผ่านแอปฯ QueQ เท่านัน้ นักท่องเทีย่วสามารถจองควิล่วงหน้าได ้1 เดอืนก่อนเปิดเขาคชิฌกูฏ ทัง้นี้ 
พบว่าเมื่อนักท่องเที่ยวมจี านวนมากอาจท าให้เกิดการละเลยการปฏิบตัิตามกฎที่ตัง้ไว้ของเจ้าหน้าที่ เช่น การสแกน
ลงทะเบยีนระบบไทยชนะของอุทยานฯ รวมทัง้ ความเขา้ใจทีไ่ม่ตรงกนัในหลกัหรอืระเบยีบของชาวบ้าน คณะสงฆ ์และ
เจา้หน้าทีอุ่ทยานฯ จนเกดิความขดัแยง้ในการปฏบิตังิาน  

ปัจจยัความเส่ียงภายนอก พบว่าการปรบัปรุงกฎและมาตรฐานในระบบสาธารณสุขของ
รฐับาลเกี่ยวกบัสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรสัโคโรนาสายพนัธุ์ใหม่ 2019 หรอืโรคระบาดอื่น ๆ ทัง้ใน
ระดบัประเทศ ภูมภิาค และจงัหวดัไม่สอดคล้องกนั ท าใหเ้กดิการปฏบิตังิานทีส่บัสน ไม่เป็นระบบและชดัเจนทัง้ส าหรบัผู้
มส่ีวนไดส่้วนเสยีทางการท่องเทีย่วอุทยานฯ และนักท่องเทีย่วในการปฏบิตัติาม 
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1.1.4 ประเดน็ความเส่ียงท่ี 4 ความเส่ียงด้านภยัธรรมชาติ 
1) ความเส่ียงด้านกลยุทธ ์(Strategic Risk) 
ปัจจยัความเส่ียงภายใน พบว่าแผนการจดัการเรื่องภยัพบิตัไิม่สอดคล้องกบับรบิทพืน้ที ่ไม่

สามารถยดืหยุ่นกบัภยัธรรมชาติอื่นได้ โดยเฉพาะในฤดูน ้าหลากที่มฝีนตกชุกท าให้เกิดน ้าป่าไหลหลาก อุทกภยัและ
ปัญหาดนิถล่ม แมว้่าทางองคก์รส่วนปกครองทอ้งถิน่และอุทยานฯ จะมกีารจดัท าแผนรองรบัการบรหิารจดัการภยั แต่ไม่
มกีารจดัก าลงัคนที่เหมาะสมและเพียงพอ รวมทัง้การจดัการฝึกซ้อมเพื่อเตรยีมการรบัมือกบัภยัพบิัติตามแผนอย่าง
สม ่าเสมอ ท าใหไ้ม่มคีวามชดัเจนและไม่สามารถกระจายสู่ภาคปฏบิตัไิด ้

ปัจจยัความเส่ียงภายนอก พบว่าปัจจัยด้านเศรษฐกิจถดถอยส่งผลต่อการจัดสรรวสัดุ
อุปกรณ์ เครื่องมอืป้องกนัและบรรเทาสาธารณะภยัขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิน่ ส าหรบัการบรหิารจดัการภยัพบิตัิใน
ขัน้ก่อนเกดิภยั ขณะเกดิภยั และขัน้การฟ้ืนฟูภยั รวมถงึระบบวทิยุกระจายเสยีงหรอืวทิยุชุมชนเพื่อใชเ้ป็นชอ่งทางสื่อสาร
รองในการป้องกนัความเสีย่ง หากระบบการสื่อสารหลกัเสยีหายและไม่สามารถใชง้านได ้ทัง้นี้ จากสภาพภูมปิระเทศและ
สภาพทางธรณีวทิยาส่งผลใหจ้งัหวดัจนัทบุรมีีพื้นทีท่ีม่โีอกาสเกิดดนิถล่มอยู่ตามภูเขาสูงบรเิวณตอนกลางและด้านทศิ
ตะวนัตก โดยจะมหีนิฐานเป็นหนิอคันีประเภทแกรนิตเป็นส าคญัและหนิทรายสลบัชัน้กบัหนิดนิดานและหนิโคลนมกีารคด
โค้ง และรอยแตกในหนิมาก เป็นพื้นที่มโีอกาส เกิดดนิถล่มอนัดบั 1 และได้ประเมนิพื้นที่ทีม่คีวามเสี่ยงต่อการเกิดดนิ
ถล่มเบื้องต้น ทัง้นี้กรมทรพัยากรธรณี ได้ มกีารส ารวจและปรบัปรุงเครอืข่ายและแผนที่ชุมชน (13 พฤษภาคม 2559) 
เพื่อจดัท าบญัชรีายชื่อหมู่บ้านเสีย่งภยัดนิถล่มระดบัจงัหวดั พบว่าจงัหวดัจนัทบุรมีพีืน้ทีท่ีม่โีอกาสเกิดดนิถล่มอยู่ใน 6 
อ าเภอ 13 ต าบล เนื่องจากสภาพภูมปิระเทศ ลกัษณะการวางตวัของโครงสรา้งชัน้หนิและจากการผุพงัทีแ่ตกต่างกนัของ
ชัน้หนิท าใหเ้กดิแผ่นดนิถล่มไดง้า่ย ไดแ้ก่ พืน้ทีท่ีม่คีวามลาดชนัสงู หรอืมทีางน ้าคดเคีย้วจ านวนมาก  

2) ความเส่ียงด้านการด าเนินงาน (Operational Risk) 
ปัจจยัความเส่ียงภายใน พบว่าการก าหนดหน้าทีค่วามรบัผดิชอบของบุคลากรในการดแูล

นักท่องเทีย่วหากประสบภยัไม่เหมาะสม เน่ืองจากมเีจา้หน้าทีน้่อยเกนิไปและขาดการถ่ายทอดแผนการด าเนินงานไปสู่
เจ้าหน้าทีร่ะดบัปฏบิตักิารทีเ่กี่ยวขอ้ง เช่น แผนการอพยพสู่ผูป้ฏบิตัิงาน และการสร้างความตระหนักรูเ้กี่ยวกบัการบริ
หารจดัการภยัพบิตัไิปสู่ชาวบ้านท้องถิ่นและคณะสงฆ ์ท าใหค้นในพืน้ทีไ่ม่มคีวามรูแ้ละความพร้อมในการรบัมอืกับภยั
ธรรมชาต ิอกีทัง้การมเีครื่องมอืในการป้องกนัภยัธรรมชาตหิรอืสถานทีอ่พยพไม่เพยีงพอหากเกดิสถานการณ์ดงักล่าว 

ปัจจยัความเส่ียงภายนอก พบว่านักท่องเทีย่วไม่เหน็ความส าคญัและใหค้วามร่วมมอืใน
การปฏบิตัติามกฎระเบยีบของอุทยานฯ เท่าทีค่วร หากเกดิภยัธรรมชาตทิีรุ่นแรงเกนิกว่าทีค่าดการณ์ไว ้อาจไม่สามารถ
รบัสถานการณ์ได้ทนัท่วงทแีละเกิดความเสยีหายต่อชวีติและทรพัย์สนิ รวมทัง้ไม่ค่อยมกีารประสานความร่วมมอืหรอื
ขอรบัการช่วยเหลอืจากหน่วยงานภายนอก 

3) ความเส่ียงด้านการเงิน (Financial Risk) 
ปัจจยัความเส่ียงภายใน พบว่าการจดัสรรงบประมาณเรื่องภยัพบิตัมิน้ีอย ไม่มกีารค านึงถงึ

ค่าใชจ้่ายในการเยยีวยา การบรหิารการเงนิทีไ่ม่เหมาะสมท าใหข้าดเครื่องมอืป้องกนั อาจไม่ทนัต่อสถานการณ์ฉุกเฉิน 
ปัจจยัความเส่ียงภายนอก พบว่าเศรษฐกิจที่ตกต ่าส่งผลต่อการจดัสรรงบประมาณและ

อุปกรณ์ในการป้องกนัส าหรบัการบรหิารจดัการภยัพบิตัใินขัน้ก่อนเกดิภยั ขณะเกดิภยั และขัน้การฟ้ืนฟูภยั 
4) ความเส่ียงด้านการปฏิบติัตามระเบียบและกฎหมาย (Compliance Risk) 
ปัจจยัความเส่ียงภายใน พบว่ามีการไม่ปฏิบตัิตามกฎ ละเลย เพิกเฉยของเจ้าหน้าที่วดั 

เนื่องจากมจี านวนทีไ่ม่เพยีงพอ ท าใหไ้ม่สามารถดแูลเรื่องการป้องกนัภยัพบิตัทิีท่ ัว่ถงึ 
ปัจจยัความเส่ียงภายนอก พบว่า พ.ร.บ. อุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 2562 ได้เพิม่หมวดเงนิ

ค่าบรกิารและค่าตอบแทน โดยกรมอุทยานฯ ไม่ต้องน าส่งคลงัเป็นรายได้แผ่นดนิ แต่จะต้องแบ่งให้กบัเทศบาลหรอื
องค์การบริหารส่วนต าบลที่เป็นที่ตัง้ของอุทยานนัน้ ๆ ในอตัราไม่เกินร้อยละ 10 ของเงินที่เรียกเก็บได้ เพื่อน าไป
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ส่งเสรมิการอนุรกัษ์และสนับสนุนการปฏบิตังิาน จดัสรรใช้จ่ายส าหรบัการรกัษาสภาพ ความปลอดภยั ความสะอาด 
ความเป็นระเบียบเรียบร้อย การให้บริการ และการอ านวยความสะดวกด้านต่าง ๆ ได้อย่างยืดหยุ่น ไม่ต้องรอ
งบประมาณที่รฐัจดัสรรเพยีงอย่างเดยีว ทัง้นี้ หากมกีารจดัสรรเงนิไม่เหมาะสมอาจท าให้ไม่มงีบประมาณในการดูแล
ป้องกนัดา้นภยัพบิตัเิท่าทีค่วร  

1.1.5 ประเดน็ความเส่ียงท่ี 5 ความเส่ียงด้านการลงทุน 
1) ความเส่ียงด้านกลยุทธ ์(Strategic Risk) 
ปัจจยัความเส่ียงภายใน พบว่าแผนยุทธศาสตร์ในการพฒันาไม่สอดคล้องกบัลกัษณะทาง

กายภาพของพืน้ที่ กลยุทธ์การลงทุนเกดิความขดัแยง้กบัผูม้ส่ีวนได้ส่วนเสยีในพืน้ที่ ดงัเช่นนโยบายในการสร้างความ
เจรญิในพื้นทีท่ี่ขดักบันโยบายของรฐับาลที่สนับสนุนการท่องเทีย่วอย่างยัง่ยนืบนพื้นฐานทรพัยากรและอตัลกัษณ์ของ
ทอ้งถิน่ เพื่อกระจายรายไดแ้ก่ประชาชนเจา้ของทรพัยากรท่องเทีย่ว 

ปัจจยัความเส่ียงภายนอก พบว่าเศรษฐกจิอยู่ในสภาวะตกต ่า เน่ืองมาจากสถานการณ์การ
แพร่ระบาดของโรคตดิเชือ้ไวรสัโคโรนาสายพนัธุใ์หม่ 2019 จงึมกีารชะลอตวัของภาครฐัและเอกชน รวมทัง้ผูป้ระกอบการ
ในทอ้งถิน่เพื่อการลงทุนทางการท่องเทีย่ว 

2) ความเส่ียงด้านการด าเนินงาน (Operational Risk) 
ปัจจยัความเส่ียงภายใน พบว่าการลงทุนจากภายนอกท าใหเ้กดิความขดัแยง้กบัคนในพื้นที่

เดมิในดา้นการกระจายผลประโยชน์ ผูบ้รหิารขาดทกัษะในการบรหิารจดัการเรื่องการลงทุน การขาดถ่ายทอดแผนงาน
และนโยบายสู่ผูล้งทุนใหม่ 

ปัจจยัความเส่ียงภายนอก พบว่าการแพร่ระบาดของโรคตดิเชือ้ไวรสัโคโรนาสายพนัธุใ์หม่ 
2019 ท าใหเ้ศรษฐกจิตกต ่า ส่งผลต่อการลงทุน การทุจรติ ทัง้นี้พบว่า ในอดตีมกีารไม่ปฏบิตัติามกฎ ละเลย เพกิเฉยของ
เจา้หน้าทีว่ดัและคณะสงฆ ์จากการยกัยอกเงนิวดัและความขดัแยง้ในเรื่องการแบ่งสรรผลประโยชน์ แต่การแกไ้ขปัญหา
อย่างเป็นรปูธรรมในระดบัทอ้งถิน่เป็นเพยีงแค่การแกไ้ขปัญหาในระดบันโยบายดงัเช่นแผนปฏบิตักิารป้องกนัการทุจรติ 
(พ.ศ.2561 – 2565) เทศบาลต าบลพลวง อ าเภอเขาคชิฌกูฏ จงัหวดัจนัทบุร ี

3) ความเส่ียงด้านการเงิน (Financial Risk) 
ปัจจยัความเส่ียงภายใน พบว่าโครงสร้างงบประมาณการลงทุนไม่มคีวามชดัเจน การ

ลงทุนจากภายนอกไม่สอดคลอ้งกบัแผนงบประมาณประจ าปี 
ปัจจยัความเส่ียงภายนอก พบว่าการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรสัโคโรนาสายพนัธุ์

ใหม่ 2019 ส่งผลต่องบประมาณในการลงทุนมน้ีอย และรวมถึงการลงทุนจากภายนอกชะลอตัวเนื่องจากภาวะตลาด
ท่องเทีย่วทีเ่ปลีย่นแปลงไป 

4) ความเส่ียงด้านการปฏิบติัตามระเบียบและกฎหมาย (Compliance Risk) 
ปัจจยัความเส่ียงภายใน พบว่าการเกิดการทุจรติของหน่วยงานหรอืท าผดิกฎในเรื่องของ

การลงทุน แผนงานการลงทุนของจงัหวดัไม่สอดคลอ้งกบักฎระเบยีบของอุทยานฯ การลกัลอบเขา้มาท าธุรกจิของบุคลคล
ภายนอกโดยไม่ขออนุญาตทางอุทยานฯ ก่อน ท าใหไ้ม่รบัรูว้่าตอ้งปฏบิตัติามกฎระเบยีบอย่างไร 

ปัจจยัความเส่ียงภายนอก พบว่าการปรบัปรุงขอ้กฎหมายเรื่องการลงทุนภายในประเทศ
ของรฐับาล ช่องว่างของกฎหมายในเรื่องการลงทุน 
 

1.2 การประเมินความเส่ียงทางการท่องเท่ียวของงานประเพณีนมสัการรอยพระพุทธบาทเขาคิชฌกฏู 
จงัหวดัจนัทบุรี 

ผู้วิจยัได้วเิคราะห์ผลการประเมนิความเสี่ยงทางการท่องเที่ยวของงานประเพณีนมสัการรอยพระพุทธบาท
เขาคชิฌกูฏ จงัหวดัจนัทบุร ีของนักท่องเที่ยว โดยการหาค่าความสมัพนัธ์ระหว่างระดบัโอกาสของการเกิดและระดบั
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ความรุนแรงของผลกระทบ ดว้ยการน าค่าระดบัโอกาสทีจ่ะเกดิความเสีย่ง X ค่าระดบัความรุนแรงของความเสีย่ง ตาม
รายละเอยีดดงัตารางที ่2 

 
ตารางท่ี 2 ความสมัพนัธร์ะหว่างระดบัโอกาสของการเกดิและระดบัความรุนแรงของผลกระทบ 
 

โอกาสทีจ่ะเกดิ
ความเสีย่ง 

ความรุนแรงของความเสีย่ง 
1 น้อยมาก 2 น้อย 3 ปานกลาง 4 มาก 5 มากทีสุ่ด 

5 
สงูมาก 

5 10 15 20 25 

4 
สงู 

4 8 12 
(ประเดน็ที1่) 

16 
(ประเดน็ที3่) 

20 
(ประเดน็ที4่) 

3 
ปานกลาง 

3 
(ประเดน็ที2่) 

6 9 
(ประเดน็ที5่) 

12 15 

2 
น้อย 

2 4 6 8 10 

1 
น้อยมาก 

1 2 3 4 5 

 
ประเดน็ความเส่ียงท่ี 1 ความเส่ียงด้านความปลอดภยั 
การวิเคราะห์ความเสี่ยง :  ความไม่ปลอดภัยในพื้นที่ เขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี เกิดจากการ  

ไม่สามารถด าเนินงานและปฏิบตัิงานได้ตามที่ต้องการ และกลยุทธ์นโยบายที่ด าเนินตามแผนงานที่มีอยู่ไม่สามารถ
กระจายสู่ภาคปฏิบตัไิด ้รวมถึงผู้ด าเนินงานภายในเขตพืน้ทีม่คีวามขดัแยง้กันจนไม่สามารถด าเนินงานใหเ้ป็นไปตาม
แผนได ้และนอกจากนี้ปัจจยัความเสีย่งภายนอกเกีย่วกบัความปลอดภยั คอื การแพร่ระบาดของโรคตดิเชือ้ไวรสัโคโรนา
สายพนัธุใ์หม่ 2019 และการเปลีย่นแปลงนโยบายของผูม้ส่ีวนไดส่้วนเสยี 

การประเมนิความเสี่ยง : มโีอกาสเกิดขึ้นอยู่ในระดบัที่ 4 ความรุนแรงในระดบัที่ 3 ระดบัความเสี่ยงจงึอยู่ใน
ระดบัสูง ซึ่งอยู่ในระดบัคะแนนที ่12 หมายความว่า เป็นความเสีย่งในระดบัทีไ่ม่สามารถยอมรบัได ้โดยต้องมกีารจดัการ
ความเสีย่งเพื่อใหอ้ยู่ในระดบัทีย่อมรบัได ้

ประเดน็ความเส่ียงท่ี 2 ความเส่ียงด้านภาพลกัษณ์การท่องเท่ียวและด้านสาธารณูปโภค 
การวเิคราะห์ความเสีย่ง : เนื่องดว้ยเขาคชิฌกูฏ จงัหวดัจนัทบุร ีเป็นแหล่งท่องเทีย่วทีไ่ดร้บัความนิยมส าหรบั

นักท่องเที่ยวที่ต้องการแสวงบุญซึ่งสามารถเดนิทางได้สะดวกและใชเ้วลาไม่นาน ท าให้มนีักท่องเที่ยวหลัง่ไหลเขา้มา
ท่องเทีย่ว สกัการะบูชาสิง่ศกัดิส์ทิธิเ์ป็นจ านวนมาก ปัญหาทีเ่กดิขึน้ส่วนใหญ่เป็นปัจจยัภายในจากแผนการบรหิารพืน้ที่
อุทยานฯ ไม่มคีวามชดัเจน นโยบายของจงัหวดัและกรมอุทยานฯ ในการปรบัปรุงดา้นภาพลกัษณ์การท่องเทีย่วและดา้น
สาธารณูปโภคไม่สามารถกระจายสู่ภาคปฏิบตัไิด ้และการด าเนินงานภายในยงัมกีารด าเนินการล่าชา้ และมกีารทุจรติ
ของผู้มส่ีวนได้ส่วนเสยีภายในพื้นที่ท าให้การจดัการในพื้นที่ไม่สามารถท าได้ดีเท่าที่ควร จงึส่งผลต่อภาพลกัษณ์และ
สาธารณูปโภคทีท่ าใหน้ักท่องเทีย่วไม่สามารถเขา้ถงึไดอ้ย่างเพยีงพอ 

การประเมนิความเสี่ยง : มโีอกาสเกิดขึน้อยู่ในระดบัที ่1 ความรุนแรงในระดบัที ่3 ระดบัความเสี่ยงจงึอยู่ใน
ระดบัต ่า ซึง่อยู่ในระดบัคะแนนที ่3 หมายความว่า เป็นความเสีย่งทีย่อมรบัได ้โดยไม่ตอ้งมกีารควบคุมความเสีย่ง ไม่ตอ้ง
มกีารจดัการเพิม่เตมิ 
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 ประเดน็ความเส่ียงท่ี 3 ความเส่ียงด้านสาธารณสุข 
การวเิคราะห์ความเสีย่ง : ดว้ยปรมิาณนักท่องเทีย่วในเขตพืน้ทีเ่ขาคชิฌกูฏ จงัหวดัจนัทบุร ีมจี านวนมาก จน

เกดิการทีน่ักเทีย่วนัน้ล้นสถานทีท่่องเทีย่ว ท าใหเ้กดิความเสีย่งในดา้นสาธารณสุขตามมาไม่ว่าจะเป็นการขาดเครื่องมอื
ในการดูแลสาธารณสุข หรอืมไีม่เพยีงพอต่อความต้องการ ไม่มมีาตรฐานในความสะอาดของภายในเขตพืน้ที ่เช่น การ
รักษาความสะอาดของห้องน ้าที่มีให้บริการ การขอความร่วมมือและควบคุมให้นักท่องเที่ยวสวมหน้ากากอนามยั
ตลอดเวลา จ านวนอุปกรณ์เครื่องวดัอุณหภูมิ จุดบริการเจลแอลกอฮอล์ และบุคลากรที่ไม่เพียงพอต่อการดูแลด้าน
สาธารณสุข ซึง่เป็นปัญหาภายในทีเ่กดิขึน้ รวมถงึสภาพเศรฐกจิทีต่กต ่าภายในประเทศไทย ท าใหก้ารจดัสรรงบประมาณ
การท่องเทีย่วในพืน้ทีด่งักล่าวไม่เพยีงพอ 

การประเมนิความเสี่ยง : มโีอกาสเกิดขึน้อยู่ในระดบัที ่4 ความรุนแรงในระดบัที ่4 ระดบัความเสี่ยงจงึอยู่ใน
ระดบัสูง ซึ่งอยู่ในระดบัคะแนนที ่16 หมายความว่า เป็นความเสีย่งในระดบัทีไ่ม่สามารถยอมรบัได ้โดยต้องมกีารจดัการ
ความเสีย่งเพื่อใหอ้ยู่ในระดบัทีย่อมรบัได ้
 ประเดน็ความเส่ียงท่ี 4 ความเส่ียงด้านภยัธรรมชาติ 

การวเิคราะห์ความเสีย่ง: ดว้ยลกัษณะทางภูมศิาสตร์ในเขตพืน้ที่อุทยานแห่งชาติเขาคชิฌกูฏ จงัหวดัจนัทบุร ี
เป็นเขาทีม่คีวามสงู 1,050 เมตรจากระดบัน ้าทะเล เป็นสภาพป่าทีม่ที ัง้ป่าดบิชืน้ ป่าดบิเขา และป่าไมผ้ลดัใบ มสีตัวป่์าชุก
ชุม เช่น กระทงิ เสอื หม ีกวาง เก้ง เลยีงผา และนกชนิดต่าง ๆ และเป็นต้นก าเนิดของแม่น ้าจนัทบุร ีซึ่งในช่วงฤดูฝนจะ
เกิดน ้าป่าไหลหลาก ท าให้นักท่องเที่ยวไม่สามารถมาท่องเที่ยวในเขตพืน้ที่อุทยานฯ ได้ และนอกจากนี้น ้าที่ท่วมจาก
พืน้ทีสู่งลงสู่ทีต่ ่ามกีารพดัพาขยะ เช่น ดอกดาวเรอืง หรอืสิง่ทีน่ักท่องเทีย่วน าขึน้ไปสกัการะบูชาต่าง ๆ ลงมาดว้ย ท าให้
สตัว์ป่ามากินเศษขยะ รวมถึงแผนการจดัการเรื่องภยัพบิตัิไม่มคีวามชดัเจน และขาดการถ่ายทอดแผนการจดัการให้
ประชาชนในพืน้ทีแ่ละนักท่องเทีย่วไดร้บัทราบ ท าใหท้ัง้เจา้หน้าที ่ชาวบ้าน และคณะสงฆไ์ม่มคีวามรูแ้ละความพรอ้มใน
การรบัมอืกบัภยัธรรมชาต ิ

การประเมนิความเสี่ยง: มโีอกาสเกิดขึ้นอยู่ในระดบัที่ 4 ความรุนแรงในระดบัที่ 5 ระดบัความเสี่ยงจงึอยู่ใน
ระดบัสูงมาก ซึ่งอยู่ในระดบัคะแนนที ่20 หมายความว่า ระดบัความเสีย่งทีไ่ม่สามารถยอมรบัไดต้้องเร่งจดัการใหอ้ยู่ใน
ระดบัทีย่อมรบัไดท้นัท ี
 ประเดน็ความเส่ียงท่ี 5 ความเส่ียงด้านการลงทุน 

การวเิคราะห์ความเสีย่ง : เน่ืองจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรสั Covid-19 ท าใหเ้ศรษฐกจิภายในประเทศเกดิ
การชะลอตวั ส่งผลกระทบถึงพื้นที่เขาคชิฌกูฏ จงัหวดัจนัทบุร ีเนื่องด้วยนักท่องเที่ยวไม่สามารถเขา้มาท่องเที่ยวได้ 
ส่งผลใหผู้ป้ระกอบการรา้นค้าภายในพื้นทีข่าดรายไดจ้นต้องปิดตวัลง และดว้ยพืน้ทีเ่ขาคชิฌกูฏ จงัหวดัจนัทบุร ีมกีาร
ก าหนดวนัเปิดท าการตามฤดูกาลในแต่ละปี ท าให้นักลงทุนยงัไม่กล้าที่จะลงทุนในพื้นที่เท่าที่ควร เนื่องจากสภาพ
เศรษฐกจิทีย่งัไม่แน่นอน และกฎหมายควบคุมโรคระบาดยงัมกีารเปลีย่นแปลงตลอดเวลา 

การประเมนิความเสี่ยง : มโีอกาสเกิดขึ้นอยู่ในระดบัที่ 3 ความรุนแรงในระดบัที่ 3 ระดบัความเสี่ยงจงึอยู่ใน
ระดบัปานกลาง ซึ่งอยู่ในระดบัคะแนนที ่9 หมายความว่า เป็นระดบัความเสีย่งทีพ่อจะยอมรบัได ้แต่ต้องมกีารควบคุม
เพื่อไม่ใหค้วามเสีย่งเคลื่อนยา้ยไปในระดบัทีย่อมรบัไม่ได ้

 
 
 
 
 
 



The 4th BAs National Conference 2022 การประชุมวชิาการระดบัชาต ิครัง้ที ่4 (ในความร่วมมอื 5 สถาบนั) 65 

ตอนท่ี 2 แนวทางการตอบสนองความเส่ียงทางการท่องเท่ียวของของงานประเพณีนมสัการรอยพระ
พทุธบาทเขาคิชฌกฏู จงัหวดัจนัทบุรี 
 ประเดน็ความเส่ียงท่ี 1 ความเส่ียงด้านความปลอดภยั 

การร่วมจดัการ : จากการส ารวจพืน้ทีแ่หล่งท่องเทีย่วอุทยานฯ เขตพืน้ทีเ่ขาคชิฌกูฏ จงัหวดัจนัทบุร ีพบว่า ผู้
ด าเนินงานภายในพื้นที่ทางภาครฐัและเอกชนไม่สามารถด าเนินงานและปฏิบตัิงานได้ตามที่ต้องการ และยงัมคีวาม
ขดัแยง้ของคนในพืน้ที ่ท าใหก้ารจดัการและการจดัสรรงบประมาณไม่ทัว่ถงึและไม่เพยีงพอ ดงันัน้ หน่วยงานภาครฐัและ
คนในพื้นที่ต้องมกีารตดิต่อประสานงานกนั ให้เขา้มาร่วมช่วยเหลอืแหล่งท่องเที่ยวใหม้คีวามปลอดภยัมากยิ่งขึ้น และ
เจา้หน้าทีภ่ายในอุทยานฯ จะต้องคอยดูแลใหค้ าแนะน าแก่นักท่องเทีย่วเพื่อไม่ใหเ้กดิอนัตราย และหากเกดิเหตุการณ์ไม่
คาดฝันเกดิขึน้กจ็ะสามารถช่วยเหลอืไดอ้ย่างทนัท่วงท ี

การลดความเสี่ยง : การส่งเสรมิให้หน่วยงานที่มส่ีวนเกี่ยวข้องกับพื้นที่อุทยานฯ รอบเขตพื้นที่เขาคิชฌกูฏ 
จงัหวดัจนัทบุร ีก าหนดนโยบายให้ชดัเจนมากยิง่ขึ้น มกีารวางแผนระบบรกัษาความปลอดภยัให้มัน่คง และสามารถ
ปฏบิตัไิดจ้รงิ เช่น การจดัสรรเจา้หน้าทีค่อยใหบ้รกิารในจุดต่าง ๆ เป็นต้น รวมถงึมกีารจดัอบรมเจา้หน้าทีข่องอุทยานฯ 
เพื่อใหเ้จา้หน้าทีเ่ขา้ใจในประเดน็หน้าทีข่องตนเองมากยิง่ขึน้จนสามารถปฏบิตังิานไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ 

ประเดน็ความเส่ียงท่ี 2 ความเส่ียงด้านภาพลกัษณ์การท่องเท่ียวและด้านสาธารณูปโภค 
การยอมรบัความเสีย่ง : เนื่องจากแผนการบรหิารพืน้ทีอุ่ทยานฯ เขตพืน้ทีเ่ขาคชิฌกูฏ จงัหวดัจนัทบุรขีาดความ

ชดัเจน นโยบายของจงัหวดัและกรมอุทยานฯ ในการปรบัปรุงพืน้ทีไ่ม่สามารถกระจายสู่ภาคปฏบิตัไิด ้และการด าเนินงาน
ภายในยังมีการด าเนินการล่าช้า และมีการทุจริตของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในพื้นที่ จึงส่งผลต่อภาพลักษณ์และ
สาธารณูปโภคทีท่ าใหน้ักท่องเทีย่วไม่สามารถเขา้ถงึไดอ้ย่างเพยีงพอ 

การร่วมจดัการ : ควรจดัตัง้นโยบายของจงัหวดัและกรมอุทยานฯ ทีทุ่กฝ่ายเหน็พอ้งตอ้งกนัใหส้ามารถปฏบิตัไิด้
จรงิ ท าสื่อเพื่อให้นักท่องเที่ยวสามารถเข้าใจได้ง่าย รวมถึงแก้ปัญหาการทุจริตในทุกระดบัชัน้ การท างานอย่างเป็น
รปูธรรม และเพิม่งบประมาณและส่งเสรมิประสทิธภิาพในการท างานของเจา้หน้าทีม่ากยิง่ขึน้ 

ประเดน็ความเส่ียงท่ี 3 ความเส่ียงด้านสาธารณสุข 
การร่วมจดัการ : ทางเจ้าหน้าเขตพืน้ที่เขาคชิฌกูฏ จงัหวดัจนัทบุร ีควรมกีารประสานงานกบัหน่วยงานหรอื

องค์กรที่เกี่ยวขอ้งให้ จดัการจ านวนนักท่องเที่ยวในแต่ละช่วงเวลาเพื่อลดปรมิาณความหนาแน่นของนักท่องเที่ยวที่
ต้องการเขา้มาสกัการะบูชาสิง่ศกัดิส์ทิธิ ์รวมถึงติดต่อขอเจ้าหน้าที่ที่ให้บรกิารด้านสาธารณสุขโดยเฉพาะเพื่อที่จะได้
ช่วยเหลอืนักท่องเที่ยวได้ทนัท่วงท ีและมกีารจดัสรรเจ้าหน้าที่ส าหรบัท าความสะอาดห้องน ้า และติดป้ายรกัษาความ
สะอาดเพื่อขอความร่วมมอืจากนักท่องเทีย่ว 

การลดความเสีย่ง : เขตพืน้ทีเ่ขาคชิฌกูฏ จงัหวดัจนัทบุรคีวรมกีารออกกฎระเบยีบทีม่คีวามเคร่งครดัมากยิง่ขึน้
เพื่อใหน้ักท่องเทีย่วระมดัระวงัตวัในบรเิวณจุดทีอ่นัตราย เช่น บรเิวณพืน้ทีท่ีม่กีารช ารุด ทางลาดชนั และทางทีม่คีวามลื่น
เป็นพเิศษ เป็นตน้ เพิม่อุปกรณ์ จุดบรกิารทางการแพทยต์ลอดเสน้ทาง รวมถงึเพิม่จุดบรกิารหอ้งน ้าและเพิม่เจา้หน้าทีใ่น
การรกัษาดแูลความสะอาดอยู่เสมอ 

ประเดน็ความเส่ียงท่ี 4 ความเส่ียงด้านภยัธรรมชาติ 
การหลกีเลี่ยงความเสีย่ง : เมื่อถงึฤดูทีส่ามารถเกดิเหตุภยัธรรมชาตไิด ้อย่างในช่วงฤดูฝนทีม่เีหตุการณ์น ้าป่า

ไหลหลากอยู่บ่อยครัง้นัน้ ใหท้ าการปิดอุทยานฯ เพื่อความปลอดภยัของชวีตินักท่องเทีย่วและเจา้หน้าทีภ่ายในอุทยานฯ 
รวมถงึตดิตัง้อุปกรณ์ส าหรบัเตอืนภยัธรรมชาตติ่าง ๆ เพื่อทีจ่ะไดม้กีารเตอืนภยั และอพยพนักท่องเทีย่ว คนในพืน้ทีไ่ด้
อย่างทนัท ี

การร่วมจดัการ : เขตพืน้ทีเ่ขาคชิฌกูฏ จงัหวดัจนัทบุร ีควรมกีารประสานงานกบัส านักงานป้องกนัและบรรเทา
สาธารณภยั จงัหวดัจนัทบุร ีในการเพิม่จ านวนเจา้หน้าทีก่รมป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยัใหม้ากขึน้ เพื่อทีเ่จา้หน้าที่
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จะไดดู้แลนักท่องเทีย่วอย่างทัว่ถงึ และเพิม่อุปกรณ์ในการแจง้เตอืนและป้องกนัภยัพบิตั ิรวมทัง้มาตรการในการบรหิาร
จดัการภยัพบิตัทิีอ่าจเกดิขึน้ได ้

การลดความเสีย่ง : ในหน่วยงานหรอืองค์กรต่าง ๆ ทีเ่กี่ยวขอ้งกบัการดูแลประชาชนจากสาธารณภยัจะต้องมี
การสร้างความตระหนักในเรื่องของสาธารณภัยให้กับเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบตัิงาน รวมถึงมีการฝึกซ้อมทบทวนเกี่ยวกับ  
สาธารณภยัของเจา้หน้าทีเ่พื่อเจา้หน้าทีจ่ะไดม้คีวามพรอ้มในการรบัมอืกบัสาธารณภยั มกีารท าป้ายรณรงค์ใหต้ระหนัก
ถงึสาธารณภยัให้กบัประชาชน หรอืเจ้าหน้าที่มกีารเขา้ไปพูดคุยใหค้วามรู้กบัประชาชนในบรเิวณพื้นที่ทีม่คีวามเสีย่ง
เพื่อทีป่ระชาชนจะไดต้ระหนักถงึความอนัตรายจากสาธารณภยัและหลกัการสงัเกตเพื่อระวงัภยัพบิตัเิบื้องต้น รวมถงึการ
ก าหนดหน้าทีค่วามรบัผดิชอบของเจา้หน้าทีใ่หม้คีวามชดัเจน 

ประเดน็ความเส่ียงท่ี 5 ความเส่ียงด้านการลงทุน 
การยอมรบัความเสีย่ง : จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคตดิเชือ้ไวรสัโคโรนาสายพนัธุใ์หม่ 2019 ทัง้ใน

ประเทศไทยและทัว่โลก ท าใหเ้ศรษฐกจิในทุกพืน้ทีน่ัน้เกดิการหยุดชะงกัซึง่ท าใหม้คีวามเสีย่งในการลงทุนของนักลงทุน 
รวมถงึการเปิดปิดพืน้ทีท่่องเทีย่วตามฤดูกาลเพื่อลดอุบตัเิหตุจากภยัธรรมชาต ิดงันัน้ นักลงทุนผูป้ระกอบการต่าง ๆ จงึ
ตอ้งยอมรบัความเสีย่งนัน้และด าเนินแผนการต่อไปหรอืมกีารปรบัเปลีย่นเพื่อทีจ่ะไดบ้รรลุวตัถุประสงคใ์นเป้าหมายเดมิ 

การร่วมจดัการ : นักลงทุนอาจมีการประสานงานกับหน่วยงานหรือองค์กรที่มคีวามเชี่ยวชาญในพื้นที่ ของ
สถานที่ท่องเที่ยวในจงัหวดัจนัทบุรเีพื่อให้ค าแนะน าแก่ผู้ลงทุน ทางเขตพื้นที่เขาคชิฌกูฏ จงัหวดัจนัทบุร ีควรมีการ
ประสานงาน จากหน่วยงานภาครฐัทีเ่กี่ยวขอ้งมาช่วยสร้างภาพลกัษณ์และสนับสนุนการท่องเทีย่วในเขตพื้นทีเ่ขาคชิฌ
กูฏ จงัหวดัจนัทบุร ีให้ดยีิง่ขึ้น มกีารประสานงานกบัเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวขอ้งในเรื่องของก าหนดวนัเปิดปิดของอุทยานฯ 
เพื่อใหน้ักลงทุนสามารถวางแผนการลงทุนในพืน้ทีไ่ดช้ดัเจนยิง่ขึน้ 

การลดความเสี่ยง : ควรมีการจดัท าแผนการลงทุนส าหรบัผู้ที่จะลงทุนในพื้นที่อุทยานเขาคชิฌกูฏ จงัหวดั
จันทบุรี มีการวางแผนการเปิดปิดที่แน่นอนในแต่ละปี เพื่อเพิ่มโอกาสให้นักท่องเที่ยวสามารถเข้าไปเที่ยว และ
สกัการะบูชาภายในเขตพืน้ทีไ่ดม้ากขึน้ 
 
สรปุและอภิปรายผล  

แนวทางการตอบสนองความเส่ียงทางการท่องเท่ียวของงานประเพณีนมสัการรอยพระพุทธบาท
เขาคิชฌกฏู จงัหวดัจนัทบุรี  

ความเสี่ยงด้านภัยธรรมชาติเป็นความเสี่ยงในระดับสูงมากที่ไม่สามารถยอมรับได้ จ าเป็นต้องได้รับ  
การจดัการความเสีย่งอย่างเร่งด่วนใหอ้ยู่ในระดบัทีย่อมรบัไดท้นัท ีเนื่องจากสภาพภูมปิระเทศและลกัษณะทางธรณีวทิยา
ทีท่ าใหเ้กดิปัญหาน ้าท่วม น ้าป่าไหลหลากและดนิถล่มโดยเฉพาะในฤดูฝนซึ่งถือเป็นภยัคุกคามซึ่งอาจท าให้สูญเสยีทัง้
ชวีติและทรพัย์สนิของผูม้ส่ีวนไดส่้วนเสยีที่เกี่ยวขอ้งทางการท่องเทีย่ว และส่งผลกระทบทางอ้อมต่อความเสีย่งในด้าน
อื่นๆ ตามมา หากไม่มกีารบริหารจดัการรบัมอืกับความเสี่ยงด้านนี้ให้ดี ไม่ว่าจะเป็นจ านวนเจ้าหน้าที่ องค์ความรู้ที่
ถูกต้องและอุปกรณ์ทีใ่ชใ้นการจดัการป้องกนัหรอืบรรเทาภยั สอดคล้องกบัผลการวจิยัของ ชูวงศ์ อุบาล ี(2557) พบว่า 
องค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่นในพื้นที่เขตอ าเภอเขาคชิฌกูฏ จงัหวดัจนัทบุรี ส่วนใหญ่ยงัขาดความพร้อมและการเตรยีม
ความพรอ้มต่อการรบัมอืกบัการบรหิารจดัการภยัพบิตั ิเนื่องจากขาดแคลนทรพัยากรพืน้ฐานทีม่คีวามจ าเป็นในการสรา้ง
ความพรอ้มใหก้บัชุมชน     
 ความเสีย่งดา้นสาธารณสุข เป็นความเสีย่งในระดบัสูงทีไ่ม่สามารถยอมรบัได ้โดยต้องมกีารจดัการความเสีย่ง
เพื่อใหอ้ยู่ในระดบัทีย่อมรบัได ้โดยเฉพาะการจดัการเรื่องการป้องกนัการแพร่ระบาดโควดิ-19 อย่างเขม้งวด เน่ืองจาก
นักท่องเทีย่วจ านวนมากเดนิทางท่องเทีย่วในเขตพืน้ทีเ่ขาคชิฌกูฏ จงัหวดัจนัทบุร ีซึ่งต้องใชร้ถยนตข์นส่งสาธารณะของ
ชาวบ้านร่วมกนั อีกทัง้ทางเดนิขึ้น - ลง เขาคชิฌกูฏค่อนขา้งแคบและสูงชนั ท าให้นักท่องเทีย่วจ าเป็นต้องมีการใชส้ิง่
อ านวยความสะดวกร่วมกนั เช่น ราวจบับนัได เกา้อีน้ัง่พกั และหอ้งน ้า เป็นตน้ อาจท าใหน้ักท่องเทีย่วและผูม้ส่ีวนไดส่้วน
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เสียในพื้นที่มีโอกาสติดเชื้อโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 ได้ หากไม่มีการจัดการด้านสาธารสุขที่มี
ประสทิธภิาพ สอดคลอ้งกบัผลการวจิยัของ สุภาภรณ์ วงธ ิ(2564) พบว่า อาสาสมคัรสาธารณสุขประจ าหมู่บา้นเป็นแกน
น าส าคญัในการป้องกนัควบคุมโรคในชุมชน จงึมคีวามจ าเป็นอย่างยิง่ที่จะต้องเป็นผู้ที่มพีฤติกรรมในการป้องกนัและ
ควบคุมโรคทีถู่กตอ้ง เหมาะสมเพื่อทีจ่ะไดด้ าเนินการคดักรอง เฝ้าระวงั และป้องกนัการตดิเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 
 ความเสี่ยงด้านความปลอดภยั เป็นความเสี่ยงในระดบัสูงทีไ่ม่สามารถยอมรบัได้ โดยต้องมกีารจดัการความ
เสี่ยงเพื่อให้อยู่ในระดบัที่ยอมรบัได้ ทัง้นี้เป็นเพราะจากสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรสัโคโรนาสายพนัธุ์ใหม่ 2019 มกีาร
เปลีย่นแปลงนโยบายและมาตรการในการป้องกนัการแพร่ระบาดของโรคอยู่เสมอทัง้ในระดบัชาต ิภูมภิาคและจงัหวดั การ
ท างานของแต่ละส่วนไม่สอดคล้องกนัจนไม่สามารถน ากลยุทธ์ในระดบันโยบายไปด าเนินตามแผนงานในภาคปฏิบตัิได้ 
ความเสีย่งจากการบรกิารรบัส่งนักท่องเทีย่วของรถรบัส่งท้องถิน่โดยทีไ่ม่ไดร้บัการตรวจสอบความพรอ้มของคนขบัรถ
และสภาพรถยนตท์ีไ่ม่ไดม้าตรฐาน จงึควรมกีารจดัสรรจ านวนเจา้หน้าทีใ่หบ้รกิารนักท่องเทีย่วและอาสาสมคัรใหเ้พยีงพอ
ในช่วงเทศกาล นอกจากนี้ ในพืน้ทีอุ่ทยานฯ ยงัมปัีญหาความขดัแยง้กนัภายในซึง่ท าใหแ้ต่ละฝ่ายไม่ร่วมมอืกนัเท่าที่ควร 
สอดคลอ้งกบั ผลงานวจิยัของวริยิะ เถื่อนสว่าง และเกศนิี สอืนิ (2562) พบว่า ปัจจยัเสีย่งทีส่่งผลต่อการใชบ้รกิารรถรบัส่ง
ทอ้งถิน่ 3 ปัจจยัทีส่ าคญั ไดแ้ก่ ความเสีย่งทีเ่กดิจากสภาพเสน้ทางการขนส่ง ความเสีย่งทีเ่กดิจากนักท่องเทีย่วทีร่่างกาย
ไม่พร้อมในการเดนิทาง และความเสี่ยงที่เกิดจากพฤติกรรมนักท่องเที่ยว และเนื่องจากความเสี่ยงทัง้หมดเป็นปัจจยั
ภายนอก จงึไม่สามารถบรหิารความเสี่ยงได้ การแนะน าให้ผู้ใหบ้รกิารท าการชี้แจงและเน้นย าเรื่องความปลอดภยักบั
ผูใ้ชบ้รกิารจงึเป็นสิง่ทีช่่วยลดความเสีย่งได้ และสอดคล้องกบัผลการวจิยัของ คมสทิธิ ์เกยีนวฒันา ศรญัญา ศรทีอง และ 
อุษณีย ์วชัรไพศาลกุล (2563) พบว่า แนวทางในการส่งเสรมิการท่องเทีย่วตามแนวพุทธของอุทยานแห่งชาตเิขาคชิฌกูฏ 
ในด้านคมนาคมควรมีการปรับปรุงเพื่อให้ง่ายต่อการเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยว ด้านบุคลากรควรเน้นเรื่อง  ความเชื่อ 
วฒันธรรม และหลกัศาสนาพุทธ และด้านกิจกรรมการท่องเที่ยวเชงิพุทธ ควรพฒันากิจกรรมให้มคีวามน่าสนใจ และ
เป็นไปตามหลกัธรรมวถิพีุทธ เพื่อดงึดูดใหน้ักท่องเทีย่วสนใจเขา้ร่วมกจิกรรมและอนุรกัษ์ความเชื่อและวฒันธรรมตาม
แนวพุทธอนัดงีาม 
 ความเสี่ยงด้านการลงทุน เป็นความเสี่ยงจงึอยู่ในระดบัปานกลาง เป็นระดบัความเสีย่งทีพ่อจะยอมรบัได ้แต่
ต้องมกีารควบคุมเพื่อไม่ใหค้วามเสีย่งเคลื่อนยา้ยไปในระดบัทีย่อมรบัไม่ได้ เน่ืองดว้ยสถานการณ์โควดิ-19 ส่งผลใหน้ัก
ลงทุนและผู้ประกอบการท่องเที่ยวชะลอการลงทุนหรือปิดตัวลง เนื่องจากได้รบัผลกระทบ หรือความเสี่ยงจากพิษ
เศรษฐกจิ จงึต้องป้องกนัและควบคุมความเสีย่งในการบรหิารธุรกจิ หากสถานการณ์ดขีึน้ในอนาคตกม็โีอกาสทีจ่ะเพิม่
การลงทุนใหม้ากขึน้ตามเดมิ สอดคลอ้งกบั อุทยานฯ ไดส่้งเสรมิใหค้นในชุมชน บรเิวณใกลเ้คยีงอุทยานฯ ไดเ้ขา้มามส่ีวน
ร่วมในการรองรบัและบรกิารนักท่องเที่ยว โดยเริม่ตัง้แต่ให้มกีารรวมกลุ่มท าธุรกิจขนาดเล็ก เช่น การขายอาหารและ
เครื่องดื่ม การขายสนิคา้ทีร่ะลกึ การรวมกลุ่มเพื่อจดัการดา้นการคมนาคมในช่วงเทศกาลสกัการะ รอยพระพุทธบาท เป็น
ตน้ นอกจากนี้ชุมชนกย็งัมกีารส่งเสรมิอาชพีและรายไดจ้ากการท่องเทีย่วโดยชุมชนเอง เช่น ชุมชนบา้นกระทงิไดจ้ดัการ
ท่องเทีย่วแบบโฮมสเตยเ์พื่อเป็นแหล่งท่องเทีย่วเชื่อมโยงส าหรบันักท่องเทีย่วทีเ่ดนิทางมายงัอุทยานแห่งชาตเิขาคชิฌกฏู 
เป็นตน้ (ภูวดล บวับางพลู, 2561) 

 ความเสี่ยงด้านภาพลกัษณ์การท่องเทีย่วและด้านสาธารณูปโภคเป็นความเสี่ยงในระดบัต ่า เป็นความเสี่ยงที่
ยอมรบัได ้โดยไม่ต้องมกีารควบคุมความเสีย่งไม่ต้องมกีารจดัการเพิม่เตมิ เน่ืองจากปัญหาทีเ่กดิขึน้ส่วนใหญ่เป็นปัจจยั
ภายในจากแผนการบรหิารพืน้ทีอุ่ทยานฯ ทีไ่ม่มคีวามชดัเจน การด าเนินงานภายในทีล่่าชา้ และมกีารทุจรติของผูม้ส่ีวน
ได้ ส่วนเสียภายในพื้นที่ซึ่ งนักท่ อง เที่ยวไม่ ได้ เ ป็นผู้ ร ับผลกระทบโดยตรง ด้วยสาเหตุที่นั กท่อง เที่ ยว  
ส่วนใหญ่ มีแรงจูงใจทางศาสนาเป็นแรงจูงใจหลักในการเดินทางมาแสวงบุญที่อุทยานฯ ท าให้ยังคงเดินทาง  
มาท่องเที่ยวอุทยานฯ อย่างต่อเนื่องโดยไม่ค่อยให้ความส าคญัเรื่องภาพลกัษณ์การท่องเที่ยวและด้านสาธารณูปโภค
เท่าไรนัก เมื่อเทียบกับด้านอื่นๆ สอดคล้องกับ ผลการวิจัยของ จิรายุทธ์ สนดา ( 2559) พบว่า การรับรู ้
การประชาสมัพนัธ์ทางการตลาดส่งผลต่อการเทีย่วซ ้าของนักท่องเทีย่วในจงัหวดัจนัทบุรมีากทีสุ่ด ตามดว้ยภาพลกัษณ์
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ของการท่องเที่ยวในด้านงบประมาณการท่องเทีย่วและภาพลกัษณ์ด้านสถานที่ท่องเที่ยว อย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิี่
ระดบั 0.05 
 
ข้อเสนอแนะ  
 ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจยัไปใช้ประโยชน์ 

1. ในระยะสัน้ หน่วยงานภาครัฐและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ควรปรบักลยุทธ์การสื่อสารความเสี่ยงด้านภัย
ธรรมชาต ิเพื่อเตรยีมพร้อมรบัมอืกรณีฉุกเฉินทัง้ในดา้นบุคคลากร อุปกรณ์และสถานที ่แก่เจา้หน้าทีแ่ละนักท่องเที่ยว 
รวมทัง้บุคคลทีเ่กีย่วขอ้งเพื่อใหทุ้กฝ่ายมอีงคค์วามรูใ้นการเตรยีมตวัป้องกนั และลดความเสีย่งดา้นภยัธรรมชาติทีม่รีะดบั
ความเสีย่งสงูมาก 
 2. ในระยะสัน้ หน่วยงานภาครฐั ผู้ประกอบการ และภาคเอกชน ควรจดัระเบยีบรถยนต์โดยสารขึน้ – ลงเขา 
คชิฌกูฏเพื่อความเป็นระเบยีบเรยีบร้อยและความปลอดภยัของนักท่องเทีย่ว อกีทัง้ตรวจสอบคุณภาพของอุปกรณ์และ
สมรรถภาพทางกายความพรอ้มของคนขบัรถใหม้คีวามพรอ้มอยู่เสมอ เพื่อตอบสนองความเสีย่งดา้นความปลอดภยั 
 3. ในระยะยาว ควรมกีารสร้างความเขา้ใจทีถู่กต้องในการบรหิารจดัการงานประเพณีนมสัการรอยพระพุทธ
บาทเขาคชิฌกูฏ การสรา้งการมส่ีวนร่วมใหผู้ม้ส่ีวนไดส่้วนเสยีในพืน้ทีแ่ละประชาชนทอ้งถิน่ไดร้่วมกนัวางแผน ก าหนด
นโยบายทีน่ าไปสู่การปฏบิตัิในการจดัการท่องเทีย่วร่วมกนัและเหน็พอ้งต้องกนั รวมทัง้การขอความร่วมมอืใหทุ้กฝ่าย
ปฏบิตัติามกฎระเบยีบต่าง ๆ อย่างจรงิจงั เพื่อใหเ้กดิความยัง่ยนืในการบรหิารจดัการท่องเทีย่วและทรพัยากรท่องเทีย่ว  
 

ข้อเสนอแนะในการวิจยัครัง้ต่อไป 
 1. การส่งเสริมองค์ความรู้และการมส่ีวนร่วมของผู้มส่ีวนได้ส่วนเสียเกี่ยวกับการจดัการความเสี่ยงทางการ
ท่องเทีย่วดา้นภยัธรรมชาต ิ
 2. การศกึษาผลกระทบที่เกดิจากการเปลี่ยนแปลงของโรคติดเชื้อไวรสัโคโรนาสายพนัธุ์ใหม่ 2019 ทีม่ตี่อการ
ท่องเทีย่วงานประเพณีนมสัการรอยพระพุทธบาทเขาคชิฌกูฏ จงัหวดัจนัทบุร ีเพื่อการบรหิารจดัการความเสีย่งทางการ
ท่องเทีย่วในดา้นสาธารณสุขและดา้นความปลอดภยั  
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ปัจจยัท่ีมีอิทธิพล ต่อการตดัสินใจเลือกใช้บริการรถโดยสารปรบัอากาศประจ าทาง 
ของผู้โดยสาร สถานีขนส่งผู้โดยสารในเขตกรงุเทพมหานคร 

THE EVIDENT FACTORS INFLUENCING PASSENGER’S DECISION OF 
AIR-CONDITIONED BUS AT SERVICE BUS TERMINAL IN BANGKOK 

 
อารรีตัน์ ศรทีบั เบญจมาส สริใิจ 

Arrirat Seethap1, Benchamas Sirijai2 
 

บทคดัย่อ 
 

การวิจยัครัง้นี้มคีวามมุ่งหมายเพื่อศึกษาปัจจยัที่มอีิทธพิล ต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการรถโดยสารปรบั
อากาศประจ าทางของผู้โดยสารสถานีขนส่งผู้โดยสารในเขตกรุงเทพมหานคร กลุ่มตวัอย่างที่ใช้ในการวจิยัเป็นกลุ่ม
ผู้โดยสารจ านวน 400 คน ผลการวิจัย พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุระหว่าง 26-33 ปี 
สถานภาพสมรส ระดบัการศกึษาปรญิญาตรี รายได้ต่อเดอืน 15,001 – 30,000 บาท ประกอบอาชพีเป็นขา้ราชการ/
พนักงานรัฐวิสาหกิจ และปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการรถโดยสารปรับอากาศประจ าทางของ
ผู้โดยสาร สถานีขนส่งผู้โดยสารในเขตกรุงเทพมหานครภาพรวมอยู่ในระดบัมาก ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า 
(1) ปัจจยัดา้นภาพลกัษณ์ มอีทิธพิลต่อดา้นความไวว้างใจและการตดัสนิใจในการเลอืกใชบ้รกิาร (2) ปัจจยัดา้นคุณภาพ
การบรกิาร ประกอบดว้ย ความเป็นรปูธรรมและความน่าเชื่อถอื มอีทิธพิลต่อความพงึพอใจ ความไวว้างใจ ภาพลกัษณ์ 
และการตัดสินใจในการเลือกใช้บริการ (3) ปัจจยัด้านความพึงพอใจมอีิทธพิลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการ และ 
(4) ปัจจัยด้านความไว้วางใจมีอิทธิพลต่อด้านการตัดสินใจเลือกใช้บริการรถโดยสารปรับอากาศประจ าทางของ
ผูโ้ดยสารสถานีขนส่งผูโ้ดยสารในเขตกรุงเทพมหานคร อย่างมรีะดบันัยส าคญัที ่0.01 และ 0.05 ตามล าดบั 
  
ค าส าคญั: รถโดยสารปรบัอากาศประจ าทาง ภาพลกัษณ์ คุณภาพการบรกิาร  ความพงึพอใจ ความไวว้างใจ 
                 การตดัสนิใจ 
 

Abstract 
This research aims to study the factors that could influence the choices of passengers in terms of 

choosing air-conditioned buses within the Bangkok metropolitan area. There were 400 respondents in the target 
group and the majority of the respondents were women between 26 to 33 years of age, married, graduated 
with a Bachelor’s degree, worked as government officials, and had monthly income of 15,001 from 30,000. The 
factors affecting customer choice towards air-conditioned buses from the Bangkok transport station were higher 
than the results of the hypothesis testing, which were as follows: (1) image was an influential factor on reliability 
and decision-making to use this service; (2) service quality consists of concreteness and reliability. is influential 
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on the satisfaction of trust image and choice making; (3) contentment was also influential on choosing as well; 
and (4) trustworthiness was influential on user decisions, at statistically significant levels of 0.01 and 0.05, 
respectively. 
 
Keywords: Bus, Image, Service Quality, Satisfaction, Trust, Decision 
 

บทน า 
การคมนาคมขนส่งของประเทศไทยเป็นปัจจยัพืน้ฐานส าคญัทีช่่วยใหเ้กดิการเดนิทางอย่างกวา้งขวาง โดยได้

มีการพฒันาโครงสร้างพื้นฐานด้านการขนส่งทางบก ราง น ้า อากาศ และโครงข่ายระบบขนส่งของประเทศ การ
คมนาคมขนส่งของประเทศไทยมปีระสทิธภิาพ หลากหลาย รวดเรว็ เขา้ถงึไดง้่าย ครอบคลุมทัว่ทุกพืน้ทีข่องประเทศ
ไทย โดยเฉพาะในเมอืงใหญ่ เช่น กรุงเทพมหานคร ทัง้นี้ ระบบการขนส่งของประเทศยงัเป็นปัจจยัส าคญัที่ส่งผลต่อ
ระบบเศรษฐกจิโดยรวม ส่งผลใหเ้กดิการกระจายของความเจรญิ เกดิการไหลเวยีนของเงนิทุนและรายได ้กระจายไป
ทุกพืน้ที ่ประเทศไทยมคีวามไดเ้ปรยีบดา้นทีต่ัง้ทางภูมศิาสตร์ การขยายตวัทางเศรษฐกจิ การคา้ การลงทุน และการ
ท่องเทีย่ว โดยเฉพาะความพรอ้มของโครงสรา้งพืน้ฐานการขนส่งทางถนนทีม่โีครงขา่ยการบรกิารทัว่ประเทศ และไดร้บั
การบ ารุงรกัษาที่ด ีการพฒันาอย่างต่อเนื่องของกรมการขนส่งทางบก ได้มุ่งพฒันาก ากบัดูแลควบคุมมาตรฐานการ
ให้บรกิารขนส่งผู้โดยสารทางถนนและส่งเสรมิการใช้บรกิารรถโดยสารสาธารณะ เพื่อตอบสนองความต้องการและ
คุณภาพชวีติทีด่ขีองผูใ้ชบ้รกิาร การพฒันายกระดบัและก ากบัดแูลการประกอบการขนส่งใหม้มีาตรฐานคุณภาพบรกิาร
เป็นทีย่อมรบัของประชาชน พฒันาเสน้ทางการเดนิรถโดยสารประจ าทางใหค้รอบคลุมพืน้ทีแ่ละเชื่อมโยงการขนส่งทาง
ถนนกบัเครอืขา่ยการขนส่งมวลชนอื่น พฒันาสถานีขนส่งผูโ้ดยสารใหเ้ป็นศูนยก์ลางการเชื่อมต่อการขนส่งทีส่ะดวกและ
ปลอดภยั เพื่อใหม้เีสน้ทางการเดนิรถอย่างทัว่ถงึใหค้รอบคลุมกบัความตอ้งการเดนิทางของประชาชน ในปีงบประมาณ 
2563 ไดด้ าเนินการก าหนด/ปรบัปรุงเสน้ทางและเงื่อนไขการเดนิรถโดยสารประจ าทาง รวม 164 เสน้ทาง มเีสน้ทางรถ
โดยสารประจ าทางรวมทัง้สิน้ 3,419 เสน้ทาง เพิม่ขึน้จากปี 2562 จ านวน 9 เสน้ทาง (กรมการขนส่งทางบก, 2563) 

ส าหรบัประเทศไทยการขนส่งทางบกทีม่ส่ีวนส าคญัอย่างมากและเป็นทีน่ิยม แต่ในระยะหลงัๆ การใหบ้รกิาร
รถเมลช์กัจะเกดิความสบัสน มกีารเดนิรถทบัเสน้ทางกนับา้ง แก่งแย่งผูโ้ดยสารกนับา้ง การใหบ้รกิารของแต่ละบรษิทัก็
ไม่เป็นมาตรฐานเดยีวกันท าให้ผู้โดยสารรบัรู้เรื่องของคุณภาพการบรกิารในด้านต่างๆที่แตกต่างกันไปส่งผลไปถึง
ภาพลกัษณ์ขององคก์ร ตรายีห่อ้ และตวัผลติภณัฑห์รอืบรกิารของบรษิทันัน้ๆ ปล่อยใหม้กีารเดนิรถอย่างเสรีท าใหเ้กดิ
ปัญหา ความคบัคัง่ของ การจราจร เนื่องจากจ านวนรถในทอ้งถนนมมีากกว่าทีค่วรจะเป็น ซึ่งผลเสยีทัง้หมดตกอยู่กบั 
ผู้ใช้บรกิารทัง้สิ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ประกอบการ ได้ประสบปัญหา ค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้น เนื่องจากราคาน ้ามนั ใน
ตลาดโลกไดเ้พิม่สงูขึน้ อย่างฉบัพลนั ตัง้แต่ปีพุทธศกัราช 2516 เป็นตน้มา แต่ผูป้ระกอบการไม่สามารถจะปรบัอตัราคา่
โดยสาร ใหเ้พิม่ขึน้ในอตัราสมดุลกบัราคาน ้ามนัได ้และค่าใชจ้่ายอื่นๆ ทีเ่พิม่ขึน้จงึเป็นผลให้หลายบรษิทัเริม่ประสบกบั
ปัญหาการขาดทุนบางบรษิทักม็ฐีานะทรุดลงจนไม่สามารถจะรกัษาระดบับรกิารทีด่แีก่ประชาชนต่อไปได ้ดว้ยเหตุนี้จงึ
เป็นทีม่าของการรวมรถ โดยสารประจ าทางต่างๆ ใหเ้หลอืเพยีงหน่วยงานเดยีวนัน่กค็อืองคก์ารขนส่งมวลชนกรุงเทพ  

เมื่อเปรยีบเทยีบจ านวนผูป้ระกอบการขนส่งรถโดยสารประจ าทางระหว่างปี 2561 ปี 2562 และปี 2563 จ าแนก
ตามจ านวนใบอนุญาตประกอบการขนส่ง(สะสม) ปี 2563 ณ วนัที ่30 กนัยายน 2563 พบว่าจ านวนผูป้ระกอบการขนส่ง 
มอีตัราการเปลี่ยนแปลงลดลง (รายงานสถติกิารขนส่ง กรมการขนส่งทางบก,2563) มอีตัราเปลี่ยนแปลงลดลง รอ้ยละ 
1.05 รวมไปถึงสถิติการใช้สถานีขนส่งผู้โดยสาร ปีงบประมาณ 2563 พบว่าจ านวนเที่ยวที่เข้ามาใช้สถานีมีอตัรา
เปลี่ยนแปลงลดลง รอ้ยละ 29.12 และจ านวนผูโ้ดยสารทีเ่ขา้ใชส้ถานีมอีตัราเปลี่ยนแปลงลดลง รอ้ยละ 38.54 สาเหตุ
ส่วนหนึ่งอาจเน่ืองมาจากประชาชนเปลีย่นรปูแบบในการเดนิทางจากรถโดยสารสาธารณะมาเป็นการเดนิทางในรปูแบบ
อื่น เช่น สายการบนิตน้ทุนต ่า รถไฟ หรอืปัจจยัอื่นๆทีเ่กีย่วขอ้ง ไม่ว่าจะเป็นคุณภาพการบรกิาร ภาพลกัษณ์ ความพงึ
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พอใจ และความไวว้างใจ นอกจากการแขง่ขนักนัของธุรกจิรถโดยสารปรบัอากาศทีต่อ้งแขง่ขนักนัเอง สายการบนิต่างๆ 
กม็กีารจดัโปรโมชัน่ตัว๋เครื่องบนิราคาประหยดัออกมาแย่งชงิความไดเ้ปรยีบทางการตลาดอกีดว้ย  

จากขอ้มลูดงักล่าวนัน้ท าใหผู้ว้จิยัมคีวามสนใจทีจ่ะศกึษาถงึ ปัจจยั ทีม่อีทิธพิลต่อการตดัสนิใจเลือกใชบ้รกิาร
รถโดยสารปรบัอากาศประจ าทางของผูโ้ดยสารสถานีขนส่งผู้โดยสารในเขตกรุงเทพมหานคร เพื่อน าผลการศกึษาที่
ไดม้าเป็นขอ้เสนอแนะแนวทางในการปรบัปรุงและบรหิารจดัการ การใหบ้รกิารดว้ยรถโดยสารปรบัอากาศประจ าทางให้
สอดคล้องกบัพฤตกิรรมของผู้โดยสาร เพิม่ความสามารถในการแข่งขนัของธุรกจิ เพื่อลดผลกระทบจากปัจจยัอื่นๆที่
เกี่ยวข้อง เช่น สายการบินต้นทุนต ่า รถไฟ หรือปัจจยัอื่นๆที่เกี่ยวข้อง อีกทัง้ผลการวิจยัที่ได้จะเป็นประโยชน์ต่อ
ภาพรวมของการขนส่งทางบกและยกระดบัระบบขนส่งสาธารณะในประเทศไทย  
 
วตัถปุระสงคข์องการวิจยั  

1. เพื่อศกึษาภาพลกัษณ์ ประกอบดว้ย ดา้นผลติภณัฑ์หรอืบรกิาร ดา้นตรายีห่อ้ และดา้นองค์กรทีม่อีทิธพิล
ต่อความไว้วางใจในการเลอืกใช้บรกิารรถโดยสารปรบัอากาศประจ าทางของผู้โดยสารสถานีขนส่งผู้โดยสารในเขต
กรุงเทพมหานคร 

2. เพื่อศกึษาภาพลกัษณ์ ประกอบดว้ย ดา้นผลติภณัฑ์หรือบรกิาร ดา้นตรายีห่อ้ และดา้นองค์กรทีม่อีทิธพิล
ต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการรถโดยสารปรับอากาศประจ าทางของผู้โดยสาร สถานีขนส่งผู้โดยสารในเขต
กรุงเทพมหานคร 

3. เพื่อศึกษาคุณภาพการบริการ ประกอบด้วย ด้านความเป็นรูปธรรม ด้านความน่าเชื่อถือ ด้านการ
ตอบสนอง ด้านการให้ความมัน่ใจลูกค้า และด้านการเขา้ใจและรู้จกัลูกค้าที่มีอิทธพิลต่อภาพลกัษณ์ในการเลือกใช้
บรกิาร รถโดยสารปรบัอากาศประจ าทางของผูโ้ดยสารสถานีขนส่งผูโ้ดยสารในเขตกรุงเทพมหานคร 

4. เพื่อศึกษาคุณภาพการบริการ ประกอบด้วย ด้านความเป็นรูปธรรม ด้านความน่าเชื่อถือ ด้า นการ
ตอบสนอง ดา้นการใหค้วามมัน่ใจลูกคา้ และดา้นการเขา้ใจและรูจ้กัลูกคา้ทีม่อีทิธพิลต่อความไวว้างใจในการเลอืกใช้
บรกิาร รถโดยสารปรบัอากาศประจ าทางของผูโ้ดยสารสถานีขนส่งผูโ้ดยสารในเขตกรุงเทพมหานคร 

5. เพื่อศึกษาคุณภาพการบริการ ประกอบด้วย ด้านความเป็นรูปธรรม ด้ านความน่าเชื่อถือ ด้านการ
ตอบสนอง ดา้นการใหค้วามมัน่ใจลูกคา้ และดา้นการเขา้ใจและรูจ้กัลูกคา้ทีม่อีทิธพิลต่อการตดัสนิใจเลอืกใชบ้รกิารรถ
โดยสารปรบัอากาศประจ าทางของผูโ้ดยสารสถานีขนส่งผูโ้ดยสารในเขตกรุงเทพมหานคร 

6. เพื่อศึกษาคุณภาพการบริการ ประกอบด้วย ด้านความเป็นรูปธรรม ด้านความน่าเชื่อถือ ด้านการ
ตอบสนอง ดา้นการใหค้วามมัน่ใจลูกคา้ และดา้นการเขา้ใจและรูจ้กัลูกคา้ทีม่อีทิธพิลต่อความพงึพอใจในการเลอืกใช้
บรกิารรถโดยสารปรบัอากาศประจ าทางของผูโ้ดยสาร สถานีขนส่งผูโ้ดยสาร ในเขตกรุงเทพมหานคร 

7.  เพื่อศกึษาความพงึพอใจ ประกอบด้วย ด้านการให้บรกิารอย่างเสมอภาค ด้านให้บรกิารอย่างทนัเวลา 
ดา้นการใหบ้รกิารอย่างเพยีงพอ ดา้นการใหบ้รกิารอย่างต่อเนื่อง และดา้นการใหบ้รกิารอย่างก้าวหน้า ทีม่อีทิธพิลต่อ
การตัดสินใจเลือกใช้บริการรถโดยสารปรับอากาศประจ าทางของผู้โดยสาร สถานีขนส่งผู้โดยสารในเขต
กรุงเทพมหานคร 

8. เพื่อศกึษาความไวว้างใจ ประกอบดว้ย ดา้นศกัยภาพ ดา้นการสื่อสาร และดา้นค ามัน่สญัญาทีม่อีทิธพิลต่อ
การตัดสินใจเลือกใช้บริการรถโดยสารปรับอากาศประจ าทางของผู้โดยสาร สถานีขนส่งผู้โดยสารในเขต
กรุงเทพมหานคร 
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ทบทวนวรรณกรรม 
ในการวจิยัครัง้นี้ไดน้ าแนวคดิและทฤษฎมีาใชก้ าหนดตวัแปร ดงันี้ 
แนวคิดเก่ียวกบัภาพลกัษณ์ 
(Kotler, 2000)ได้กล่าวถึง ภาพลกัษณ์ (Image) คือการที่ประชาชนรบัรู้ถึงบรษิัทรวมไปถึงผลิตภัณฑ์ของ

บริษัท มาจากปัจจยัหลายๆอย่าง ที่ธุรกิจควบคุมอยู่ภายใต้องค์กรของตนเอง เพื่อน ามาเป็นองค์ประกอบของการ
ด าเนินธุรกิจและบรหิารจดัการได้ตามขอบเขต เพื่อประยุกต์ใช้กบัการส่งเสรมิการตลาดให้เป็นเอกลกัษณ์โดยมกีาร
จ าแนกเป็น 3 ประเภท ดว้ยกนั คอื 

1. ภาพลกัษณ์ผลติภณัฑ์หรอืบรกิาร (Product or Service Image) ภาพภายในใจหนึ่งเดยีวของประชาชนต่อ
ผลติภณัฑ์หรอืการบรกิารของบรษิทัเพยีงบรษิทัเดยีว ไม่ว่าในธุรกจินัน้จะมหีลายบรษิทักต็าม จะไม่รวมถงึองค์กรอื่น
หรือผลิตภณัฑ์อื่นๆในท้องตลาด ดงันัน้ภาพลกัษณ์ของตวัผลิตภัณฑ์หรือการบริการนัน่หมายถึงภาพโดยรวมของ
บรษิทันัน้ๆ 

2. ภาพลกัษณ์ตรายี่ห้อ (Brand Image) คอื ภาพที่เกิดภายในใจของประชาชน ที่มตี่อตรา (Brand) ใดตรา
หนึ่ง ตราสนิค้า หรอืเครื่องหมายการคา้ (Trademark) ส่วนมากมกัอาศยัวธิกีารการส่งเสรมิการขายและการโฆษณา 
โดยการเน้นถึงจุดขายหรอืคุณลกัษณะเฉพาะ ที่สามารถบ่งบอกถึงบุคลกิลกัษณะของสนิค้าที่บรษิัทนัน้ต้องการใหม้ี
ความแตกต่าง (Differentiation) จากยีห่อ้อื่นๆ 

3. ภาพลกัษณ์ของสถาบนัองค์การ (Institutional Image) คอืภาพที่สะท้อนถึงบรษิัทหรอืหน่วยงาน ไม่รวม
สินค้าและบริการขององค์กรนัน้ๆ รวมไปถึงภาพลกัษณ์ของพนักงาน ระบบการจดัการ ความรบัผิดชอบต่ อสงัคม 
บุคลากรตัง้แต่ผูบ้รหิารและพนักงานดว้ยเช่นกนั  

แนวคิดเก่ียวกบัคณุภาพการบริการ 
Parasuraman, Zeithaml, และ Berry (2013) กล่าวว่า คุณภาพการบริการ (Service quality) คือการวัด

คุณภาพจากเครื่องมอื โดยใชส้ิง่ทีลู่กคา้คาดหวงัในการเขา้รบับรกิาร ซึง่เป็นการวดัคุณภาพจาก 5 ดา้นดงันี้ 
1. ความเป็นรปูธรรม (Tangibles) หมายถงึ งานบรกิารจะตอ้งมคีวามเป็นรปูธรรมซึง่ตอ้งจบัตอ้งหรอืสมัผสัได้

ใหลู้กคา้ไดเ้หน็ภาพอย่างชดัเจน ทัง้ลกัษณะทางกายภาพต่างๆ รวมไปถงึความตัง้ใจของผูใ้หบ้รกิาร เช่น อุปกรณ์การ
ให้บรกิารร้านอาหารคือ โต๊ะ เก้าอี้ มคีวามสะอาด และรวมไปถึงการให้บรกิารของพนักงานในร้านที่ให้บริการด้วย
รอยยิม้และความเตม็ใจบรกิาร เป็นตน้ 

2. ความน่าเชื่อถอื (Reliability) หมายถงึ บรกิารทีลู่กคา้ไดร้บั ตรงตามสญัญาหรอืขอ้ก าหนดของธรุกจิ กจิการ
นัน้ๆ มคีวามสม ่าเสมอ การส่งมอบบรกิารด้วยความถูกต้องเหมาะสม และ มกีารเก็บรกัษาขอ้มูลของลูกค้าให้เป็น
ความลบั แต่ในทางกลบักนัถ้าหากลูกคา้เกิดปัญหาพนักงานสามารถน าขอ้มูลส่วนนัน้มาใชไ้ด้อย่างถูกวธิ ีและเตม็ใจ
บรกิาร รวมไปถงึจ านวนพนักงานทีม่เีพยีงพอต่อการใหบ้รกิารอกีดว้ย 

3. การตอบสนอง (Responsive) หมายถงึ ความรวดเรว็ในการตอบสนองความต้องการของลูกค้าแต่จะต้อง
บรกิารมาจากความตัง้ใจที่จะช่วยเหลอืลูกคา้ เช่น ความกระตอืรอืร้นต่อหน้าที ่การสกัถามก่อนเมื่อลูกคา้เกดิปัญหา 
การใหบ้รกิารอย่างไม่ละเลยและเท่าเทยีมกนั ค านึงถงึระยะเวลาในการตอบสนองและจะตอ้งด าเนินการดว้ยความพรอ้ม 
รวมไปถงึประสทิธภิาพสงูสุดของบรกิาร  

4. การให้ความมัน่ใจแก่ลูกค้า (Assurance) หมายถึง การมอบความน่าเชื่อถือ ความปลอดภัย ผ่านการ
บริการสู่ลูกค้า ซึ่งพนักงานผู้ให้บรกิารจะต้องมคีวามสามารถ ความแม่นย าของข้อมูล ความรู้ในตัวผลิตภณัฑ์ของ
องคก์ร สามารถตอบสนองไดซ้ึง่ความตอ้งการของลูกคา้ ลูกคา้รูส้กึมัน่ใจในตวัพนักงาน รูส้กึถงึความปลอดภยัในการใช้
บรกิาร และมัน่ใจว่าจะไดร้บับรกิารทีด่จีากองคก์ร 

5. การเขา้ใจและรูจ้กัลูกคา้ (Empathy) หมายถงึ พนักงานผูใ้หบ้รกิารควรมกีารจดจ ารายละเอยีดของลูกคา้ มี
การเอาใจใส่ ดูแลอย่างรวมไปถงึการแจ้งขอ้มูลข่าวสารต่าง ๆใหร้บัทราบทัว่กนั ศกึษาพฤตกิรรมของลูกคา้ว่าลูกคา้มี
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ความแตกต่างหรอืเหมอืนกนัอย่างไร เพื่อใช้เป็นแนวทางส าหรบัสร้างความแตกต่างในการใหบ้รกิาร เพื่อท าให้เกดิ
ความพงึพอใจ 

แนวคิดเก่ียวกบัความพึงพอใจ 
Millet (1954) กล่าวว่า การสรา้งความพงึพอใจ นัน่คอืเป้าหมายส าคญัของการใหบ้รกิารแก่ประชาชน โดยมี

แนวทางในการยดึปฏบิตั ิดงันี้ คอื  
1. การใหบ้รกิารอย่างเสมอภาค (Equitable Service) หมายถงึ ความเท่าเทยีมในการใหบ้รกิารสู่ลูกคา้ทุกคน 

ตอ้งมคีวามยุตธิรรม ไม่เกดิการล าเอยีง ประชาชนทุกคนมสีทิธิเ์ท่าเทยีมกนั ทีจ่ะไดร้บับรกิารมาตรฐานเดยีวกนั  
2. การใหบ้รกิารทีต่รงเวลา (Timely Service) หมายถงึ ในการใหบ้รกิารจะต้องมองว่าการใหบ้รกิาร รวดเรว็ 

ตรงตามเวลาทีร่ะบุไวเ้พื่อใหไ้ม่เกดิขอ้ผดิพลาด และตรงตามความตอ้งการของผูร้บับรกิาร 
3. การให้บรกิารอย่างเพยีงพอ (Ample Service) หมายถึง การให้บรกิารจะต้องมจี านวนการให้บรกิารและ

รวมไปถงึสถานทีใ่หบ้รกิารอย่างเหมาะสม  
4. การให้บรกิารอย่างต่อเนื่อง (Continuous Service) คอื การให้การอยู่ตลอด ติดต่อกนั สม ่าเสมอและยึด

ผลประโยชน์ของผูใ้ชบ้รกิารเป็นหลกั ไม่ด าเนินการตามความพอใจของหน่วยงาน 
5. การให้บริการอย่างก้าวหน้า (Progressive Service) คือ การให้บริการที่มีการปรับคุณภาพทัง้ในด้าน

ปรมิาณและการปฏบิตังิาน เพิม่ประสทิธภิาพและความสามารถทีม่ากขึน้ โดยการใชท้รพัยากรทีม่อียู่อย่างคุม้ค่ามาก
ทีสุ่ด 

แนวคิดเก่ียวกบัความไว้วางใจ 
Reina และ Reina (1999) ไดก้ล่าวไวว้่า ความไวว้างใจเกดิขึน้จาก 3 องคป์ระกอบ คอื 
1. ความไวว้างใจดา้นศกัยภาพ (Competence Trust) คอื ความสามารถในการกระท าของบุคคลในการสร้าง

สมัพนัธก์บัผูอ้ื่น มกีารใหค้วามช่วยเหลอืแต่กส็ามารถท างานของตนเองไดอ้ย่างมปีระสอทิธภิาพดว้ยเชน่เดยีวกนั ท าให้
ผูอ้ื่นเขา้ใจและรบัรูไ้ดถ้งึความสามารถของบุคคลนัน้ท าใหเ้กดิความไวว้างใจต่อผูอ้ื่น จากความเชีย่วชาญของตนเอง 

2. ความไวว้างใจดา้นการสื่อสาร (Communication Trust) คอื มกีารแลกเปลี่ยนขอ้มลูขา่วสาร อย่างคงทีแ่ละ
สม ่าเสมอ ท าใหก้ารท างานไดอ้ย่างราบรื่น ซึง่มผีลต่อความสามารถในการผลติงานและผลก าไรอกีดว้ย  

3. ความไวว้างใจดา้นค ามัน่สญัญา (Contractual Trust) คอื การกระท าตามสญัญาทีเ่คยใหไ้วก้บัอกีบุคคล ท า
ใหเ้กดิการแลกเปลี่ยนขอ้มลูข่าวสาร และอกีฝ่ายรบัรูถ้งึค ามัน่สญัญาจะต้องท าใหไ้ดต้ามทีเ่คยสญัญาไว ้เพราะอกีฝ่าย
เกดิความคาดหวงั ถา้หากสามารถท าไดต้ามทีเ่คยสญัญาไวก้จ็ะเกดิความไวว้างใจในครัง้ถดัไป 

แนวคิดเก่ียวกบัการตดัสินใจ 
(Kotler และ Armstrong, 2013)ได้กล่าวถึงกระบวนการตดัสนิใจซื้อ ประกอบด้วย 5ขัน้ตอน คอื 1)การรบัรู้

ความตอ้งการ 2)การคน้หาขอ้มลู 3)การประเมณิทางเลอืก 4)การตดัสนิใจซื้อ 5)ความรูส้กึหลงัการซื้อ ซึง่ในขัน้ตอนการ
ตัดสินใจซื้อสินค้าใดสินค้าหนึ่ง เป็นขัน้ตอนที่ลูกค้าตัดสินใจครัง้สุดท้าย หลังจากที่ได้มีการประเมินทางเลือกทัง้
หมดแลว้ โดยจะพจิารณาจากคุณค่า ประโยชน์ทีไ่ดร้บัเมื่อเทยีบกบัตน้ทุนทีต่อ้งเสยีไป โดยในขัน้ตอนน้ีจะใชปั้จจยัทาง
สงัคมเขา้มาเป็นส่วนประกอบในการตดัสนิใจขัน้สุดท้ายและสิง่ทีเ่ป็นคุณค่าทางจติใจ โดยในงานวจิยันี้ ผู้วจิยัศกึษา
เฉพาะขัน้ตอนที4่ การตดัสนิใจซื้อ เพยีงขัน้ตอนเดยีว จงึสอดคล้องกบัจุดประสงค์ของการวจิยัตามทีผู่ว้จิยัไดพ้จิารณา
จากทฤษฎทีัง้หมดแลว้ 

ข้อมูลเก่ียวกบัรถโดยสารปรบัอากาศประจ าทาง 
รถโดยสารสาธารณะ หมายถึง รถที่ใช้ในการขนส่งผู้โดยสารจากจุดหนึ่งไปอีกจุดหนึ่ง ซึ่งประกอบด้วย รถ

โดยสารประจ าทางหมวด ๑ กทม. , หมวด ๔ กทม., หมวด ๒, หมวด ๓, หมวด ๑ ภูมภิาค, หมวด ๔ ภูมภิาค, รถ
แทก็ซีม่เิตอร ์และรถจกัรยานยนตส์าธารณะ  
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โดยการวจิยัครัง้นี้ศกึษา รถหมวด ๒ หมายถงึ รถโดยสารประจ าทางทีใ่หบ้รกิารในเสน้ทางทีม่จีุดเริม่ตน้หรอื
ปลายทางระหว่างกรุงเทพมหานครไปจงัหวดัหรอือ าเภอต่างๆ เช่น กรุงเทพฯ - เชยีงใหม่ เป็นตน้ 
 งานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 

 ความสมัพนัธร์ะหวา่งภาพลกัษณ์และความไวว้างใจ 
วรมน บุญศาสตร์ และ บุหงา ชยัสุวรรณ (2561) ได้ศกึษาเรื่อง ความรบัผดิชอบต่อสงัคมขององค์กร : การ

รบัรู้คุณภาพการบรกิาร ภาพลกัษณ์องค์กร ความไว้วางใจ และพฤติกรรมของผู้บรโิภคเจนเนอเรชัน่ ซี ผลการวจิยั
พบว่า กลุ่มผู้บริโภคเจนเนอเรชัน่ ซี ในประเทศไทย มีทศันคติต่อรูปแบบความรบัผิดชอบต่อสงัคมขององค์กรใน
ภาพรวมอยู่ในระดบัมาก โดยการรบัรู้คุณภาพการบรกิาร ภาพลกัษณ์องค์กร และความไว้วางใจมคีวามสมัพนัธ์กบั
ความตัง้ใจซื้อและการบอกต่อ 

 ความสมัพนัธร์ะหวา่งภาพลกัษณ์และการตดัสินใจ 
ธดิาพร ใจธรรมด ี(2562) ไดศ้กึษาเรื่อง การศกึษาทศันคต ิคุณภาพการใหบ้รกิาร และภาพลกัษณ์ทีม่ตี่อการ

เลอืกใชบ้รกิารรถบสัโดยสารไม่ประจ าทาง ของหา้งหุน้ส่วนจ ากดั เก๋ การท่องเทีย่ว ผลการศกึษาพบว่าทศันคตติ่อการ
ตดัสนิใจ ดา้นทศันคต ิในภาพรวม อยู่ในระดบัมาก (�̅�=3.97) เมื่อพจิารณาเป็นรายดา้น พบว่า ดา้นทีม่คี่าเฉลีย่สงูทีสุ่ด 
คอืดา้นการตดัสนิใจการเลอืกใชบ้รกิารอยู่ในระดบัมาก (�̅�=4.03) รองลงมาตามล าดบั ไดแ้ก่ ดา้นคุณภาพการใหบ้รกิาร 
อยู่ในระดบัมาก (�̅�=4.00), ด้านภาพลกัษณ์บรษิัท อยู่ในระดบัมาก (�̅�=3.96) และข้อที่มคี่าเฉลี่ยต ่าที่สุด คือ ด้าน
ทศันคต ิอยู่ในระดบัมาก (�̅�=3.90) ผลการทดสอบสมมตฐิาน พบว่า ดา้นการตดัสนิใจการเลอืกใชบ้รกิารมอีทิธพิลต่อ
พฤติกรรมในการใช้บริการ โดยด้านคุณภาพการให้บริการและด้านภาพลกัษณ์บริษัท มีความแตกต่างกันอย่างมี
นัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 

ศวิบูรณ์ ธนานุกูลชยั (2554) ไดศ้กึษาเรื่อง ภาพลกัษณ์ตราสนิคา้มผีลต่อการตดัสนิใจซื้อรถยนต์มอืสองค่าย
ญี่ปุ่ นของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการวจิยัพบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชาย อายุระหว่าง 
20–29 ปี การศกึษาระดบัปรญิญาตร ีสถานภาพสมรส มอีาชพีพนักงานเอกชน รายไดส่้วนตวัเฉลี่ยต่อเดอืน 15,000–
25,000 บาท มจี านวนสมาชกิในครอบครวั 2 -3 คน มจี านวนรถยนตท์ีใ่ชใ้นครอบครวั 1 คนั และยีห่อ้รถยนตม์อืสองที่
ใชส่้วนใหญ่เป็นยีห่อ้โตโยต้า นอกจากนี้พบว่าผูบ้รโิภคมรีะดบัความคดิเหน็ว่าภาพลกัษณ์ตราสนิคา้ดา้นคุณสมบตัแิละ 
คุณค่า ส่งผลต่อการตดัสนิใจซื้อในระดบัมาก  

 ความสมัพนัธร์ะหวา่งคณุภาพการบริการและความพึงพอใจ  
กาญจนา ทวนิันท์ (2558) ไดศ้กึษาเรื่อง คุณภาพการบรกิารทีส่่งผลต่อความพงึพอใจของลูกคา้ในธุรกจิการ

ท่องเทีย่วแบบพ านักระยะยาวในอุตสาหกรรมการท่องเทีย่วในประเทศไทย ผลการวจิยัพบว่า ปัจจยัดา้นการรูจ้กัและ
เขา้ใจลูกคา้ ความเชื่อถอืไวว้างใจได ้การตอบสนองต่อลูกคา้ ความเป็นรปูธรรมของบรกิาร และการใหค้วามเชื่อมัน่ต่อ
ลูกคา้ ส่งผลเชงิบวกต่อความพงึพอใจดา้นสงูสุด ตามล าดบัทีร่ะดบันัยส าคญั .05 

เบญชภา แจ้งเวชฉาย (2559) ได้ศกึษาเรื่อง คุณภาพการให้บรกิารที่ส่งผลต่อความพงึพอใจของผูโ้ดยสาร
รถไฟฟ้า BTS ในกรุงเทพมหานคร ผลการวจิยัพบว่า คุณภาพการบรกิารดา้นความน่าเชื่อถอืดา้นการใหค้วามมัน่ใจแก่
ลูกค้า และด้านการเขา้ใจและรู้จกัลูกค้า ส่งผลต่อความพงึพอใจ อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05 โดยร่วมกนั
พยากรณ์ความพงึพอใจคดิเป็นร้อยละ 78.10 และคุณภาพการบรกิารที่ไม่ส่งผลต่อความพงึพอใจคอืด้านความเป็น
รปูธรรมของการบรกิาร และดา้นการตอบสนองต่อลูกคา้ 

 ความสมัพนัธร์ะหวา่งคณุภาพการบริการและความไว้วางใจ 
LINGLING (2561) ไดศ้กึษาเรื่อง ปัจจยัคุณภาพบรกิารและการรบัรูคุ้ณค่าทีม่อีทิธพิลต่อความพงึพอใจ ความ

ไว้วางใจและความภกัดีต่อร้านสปาของลูกค้าในกรุงเทพมหานคร ผลการวิจยัพบว่า กลุ่มผู้ตอบส่วนใหญ่เพศหญิง 
สมรสแล้ว มรีะดบัการศกึษาในระดบัปรญิญาตร ีท างานเตม็เวลา มรีายไดส่้วนตวัเฉลี่ยต่อเดอืน 20,001-30,000 บาท 
ผลการทดสอบสมมตฐิานโดยการวเิคราะห์ถดถอยพหุคูณ พบว่า (1) คุณภาพบรกิารดา้นความเชื่อมัน่ได้ ด้านความ
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เข้าอกเข้าใจ การรับรู้คุณค่าด้านคุณค่าเชิงหน้าที่ เชิงสังคม เชิงอารมณ์ มีอิทธิพลทางบวกต่อความพึงพอใจ  
(2) คุณภาพบริการด้านสิ่งที่มองเห็นได้ ด้านความเชื่อมัน่ได้ การรับรู้คุณค่าด้านคุณค่าเชิงหน้าที่ เชิงทางสงัคม  
เชงิอารมณ์ มอีทิธพิลทางบวกต่อความไวว้างใจ (3) ความพงึพอใจ และความไวว้างใจมอีทิธพิลทางบวกต่อความภกัด ี

ธนกฤต ตปนีย์ (2561) ไดศ้กึษาเรื่อง อทิธพิลของคุณภาพการบรกิารทีม่ผีลต่อความไวว้างใจ ความพงึพอใจ 
การบอกต่อ และการกลบัมาใช้บรกิารซ ้าของผูใ้ชบ้รกิารรถแทก็ซี่สาธารณะ ณ ท่าอากาศยานดอนเมอืง ผลการวจิยั
พบว่า 1) ดา้นความสะดวกสบาย ดา้นความน่าเชื่อถอื ดา้นความปลอดภยัมอีทิธพิลต่อความไวว้างใจ 2) ความไวว้างใจ
มอีิทธพิลต่อการบอกต่อความพงึพอใจและการกลบัมาใชบ้รกิารซ ้า 3) ความพงึพอใจมอีิทธพิลต่อการบอกต่อความ
ปลอดภยั การกลบัมาใชบ้รกิารซ ้าอย่างมนีัยส าคญัทางสถติ ิ

 ความสมัพนัธร์ะหวา่งคณุภาพการบริการและภาพลกัษณ์ 
ภูรติา ลอ้มลิน้ (2555) ไดศ้กึษาเรื่อง ความสมัพนัธร์ะหว่างคุณภาพการบรกิารกบัภาพลกัษณ์ของธุรกจิกาแฟ

สดคอฟฟ่ี ทูเดย์ ผลการวจิยัพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชาย มอีายุมากกว่า 24 ปี ถึง 34 ปี ระดบั
การศกึษาปรญิญาตร ีอาชพีพนักงานบรษิทัเอกชนและมรีายได ้10,001 ถงึ 20,000 บาท มกีารรบัรูคุ้ณภาพการบรกิาร
โดยรวมและมคีวามคดิเหน็ต่อภาพลกัษณ์โดยรวมของธุรกจิกาแฟสดคอฟฟ่ี ทเูดย ์อยู่ในระดบัมาก นอกจากนี้ยงัพบว่า 
เพศ อายุ ระดบัการศกึษา อาชพี รายได้เฉลี่ยต่อเดอืนแตกต่างกนั มคีวามคดิเห็นต่อภาพลกัษณ์โดยรวมของธุรกจิ
กาแฟสดคอฟฟ่ี ทเูดยไ์ม่แตกต่างกนั ส่วนระดบัการรบัรูคุ้ณภาพการบรกิารทุกดา้น อย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิี ่0.05 

 ความสมัพนัธร์ะหวา่งคณุภาพการบริการและการตดัสินใจ 
วรภร แช่มค า (2561) ไดศ้กึษาเรื่อง แรงจูงใจ ความพงึพอใจ และคุณภาพการใหบ้รกิาร ทีม่อีทิธพิลต่อความ

ไวว้างใจในการใชบ้รกิาร และกระบวนการตดัสนิใจเลอืกใชบ้รกิารธุรกจิน าเทีย่วของนักท่องเทีย่วชาวไทย เจเนอเรชนั
เอกซ์ ในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการวิจยัพบว่า (1) ส่วนใหญ่ผู้ตอบแบบสอบถามเป็นเพศชาย อายุ 48 - 52 ปี 
สถานภาพสมรส การศกึษาระดบัปรญิญาตร ีมอีาชพีพนักงานบรษิทัเอกชน รายไดเ้ฉลี่ยต่อเดอืนอยู่ในช่วง 30,001 – 
45,000 บาท ระดบัแรงจงูใจ ความพงึพอใจ คุณภาพการใหบ้รกิาร ความไวว้างใจ และระดบัการตดัสนิใจเลอืกใช้บรกิาร
โดยรวมอยู่ในระดบัมากทีสุ่ด ผลการทดสอบสมมตฐิานพบว่า คุณภาพการใหบ้รกิารมอีทิธพิลเชงิบวกต่อการตดัสนิใจ
ซื้อ อย่างมรีะดบันัยส าคญัที ่0.01 และ 0.05 

 ความสมัพนัธร์ะหวา่งความพงึพอใจและการตดัสินใจ 
ปรารถนา อุดมอานุภาพสุข (2562) ไดศ้กึษาเรื่อง ปัจจยัทีม่อีทิธพิลต่อการตดัสนิใจซื้อเครื่องยนต์ดเีซลเล็ก

ของเกษตรกรอ าเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี ผลการวิจัยพบว่า ตัวแปรเชิงสาเหตุอธิบายการตัดสินใจซื้อ
เครื่องยนต์ขนาดเลก็ไดร้อ้ยละ 54.20 โดยทีปั่จจยัความพงึพอใจ และปัจจยัการส่งเสรมิการตลาดมอีทิธพิลโดยรวมต่อ
การตดัสนิใจซื้ออย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิี่ระดบั 0.05 05 โดยมคี่าน ้าหนักความส าคญั เท่ากบั 0.18 0.13 และ 0.11 
ตามล าดบั 

 ความสมัพนัธร์ะหวา่งความไว้วางใจและการตดัสินใจ 
วรรณวสิา ศรวีลิาศ (2561) ไดศ้กึษาเรื่อง ความไวว้างใจ การรบัรูโ้ฆษณาผ่านสื่อสงัคมออนไลน์ และคุณภาพ

ของแอปพลเิคชนัออนไลน์ทีม่อีทิธพิลต่อการรบัรูต้ราสนิคา้และการตดัสนิใจซื้อสนิคา้อุปโภคบรโิภคของผูส้งูอายุผ่านโม
บายแอปพลเิคชนัออนไลน์ ในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการวจิยัพบว่า ผลการทดสอบสมมตฐิาน พบว่า1) ปัจจยัความ
ไว้วางใจ ด้านการสื่อสาร ด้านการเอาใจใส่ มีผลต่อการรับรู้ตราสินค้า ส่วนด้านการสื่อสาร ด้านการให้ความ
สะดวกสบาย มผีลต่อการตดัสนิใจซื้อสนิคา้อุปโภคบรโิภคของผูส้งูอายุผ่านโมบายแอปพลเิคชนัออนไลน์ในเขตกรุงเทพ
มหานคร อย่างมรีะดบันัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 และ 0.05 ตามล าดบั 

 งานวิจยัท่ีเก่ียวข้องกบัรถโดยสารปรบัอากาศประจ าทาง 
 ปรเมศ บุญเป่ียม (2561) ได้ศึกษาเรื่อง การให้บริการรถโดยสารปรบัอากาศระหว่างกรุงเทพมหานคร -
อุดรธานี ผลการวจิยัพบว่า 1. ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงมากกว่าเพศชาย มอีายุระหว่าง 26-35 ปี 
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สถานภาพเป็นโสด และมรีะดบัการศกึษาปรญิญาตร ีส่วนใหญ่ประกอบอาชพีเป็นพนักงานบรษิทัหรอืลูกจา้ง  มรีายได้
เฉลีต่่อเดอืนระหว่าง 10,000 - 20,000 บาท และมคี่าใชจ้่ายเฉลีย่ต่อเดอืนระหว่าง 5,001 - 10,000 บาท โดยส่วนใหญม่ี
ภูมลิ าเนาอยู่ทีภ่าคตะวนัออกเฉียงเหนือและใชบ้รกิารรถโดยสารปรบัอากาศระหว่าง กรุงเทพมหานคร-อุดรธานี บรษิทั
นครชยัแอร์ มีวตัถุประสงค์ที่ใช้ในการบริการ เพื่อเดินทางกลบัภูมลิ าเนา และมีวิธีการซื้อตัว๋หรอืจองตัว๋ โดยซื้อที่
เคาน์เตอร์บรกิารลูกคา้ประจ าสถานี ส่วนใหญ่ใชบ้รกิารในช่วงค ่าถงึดกึ (19.00 - 23.59 น.) ใชบ้รกิาร3-4 เทีย่ว/ปี และ
รอใชบ้รกิารประมาณ 6-10 นาท ี2. ในภาพรวมผูต้อบแบบสอบถามมคีวามพงึพอใจเมื่อพจิารณาเป็นรายดา้น พบว่า 
ทุกดา้นมคีวามพงึพอใจในระดบัปานกลาง ปัจจยัส่วนบุคคล ไดแ้ก่ ระดบัการศกึษา และอาชพี ทีแ่ตกต่างกนัมคีวามพงึ
พอใจโดยรวมแตกต่างกนัอย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 4. ปัจจยัเกีย่วกบัการเดนิทางมคีวามพงึพอใจโดยรวม
แตกต่างกนัอย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 
 กรอบแนวคิดในการวิจยั 
 ผูว้จิยัไดศ้กึษาแนวคดิ ทฤษฎี และงานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้ง และก าหนดเป็นกรอบแนวคดิการวจิยัดงัแสดงในภาพ
ที ่1 

 
   

ภาพท่ี 1 กรอบแนวคดิในการวจิยั 
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วิธีด าเนินการวิจยั 

ประชากรทีใ่ชใ้นการวจิยั คอื ผูโ้ดยสารทีเ่ลอืกใชบ้รกิารรถโดยสารปรบัอากาศประจ าทางของผูโ้ดยสาร สถานี
ขนส่งผูโ้ดยสาร ในเขตกรุงเทพมหานคร ซึง่ไม่ทราบจ านวนประชากรทีแ่น่นอน 

กลุ่มตวัอย่างทีใ่ชใ้นการวจิยั คอื ผู้โดยสารที่เลอืกใช้บรกิารรถโดยสารปรบัอากาศประจ าทางของผู้โดยสาร 
สถานีขนส่งผู้โดยสาร ในเขตกรุงเทพมหานคร ซึ่งไม่ทราบจ านวนประชากรที่แน่นอน จงึใช้สูตรการค านวณโดยไม่
ทราบจ านวณประชากร (กลัยา วานิชย์บญัชา, 2545) โดยมกีารก าหนดค่าความเชื่อมัน่ 95% ค่าความคาดเคลื่อนใน
การประมาณไม่เกิน 5% จากการค านวณได้กลุ่มตวัอย่าง 385 ตวัอย่าง และส ารองไว้ 15ตวัอย่าง รวมแบบสอบถาม
ทัง้สิน้ 400 ชุด 

วิธีการสุ่มตวัอย่าง 
ขัน้ตอนที ่1 วธิกีารสุ่มตวัอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) โดยเจาะจงไปทีส่ถานีขนส่งผูโ้ดยสารใน

เขตกรุงเทพมหานคร 4 สถานี (กรมการขนส่งทางบก, 2563) ประกอบด้วย สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพมหานคร 
(เอกมยั) สถานีขนส่งผูโ้ดยสารกรุงเทพมหานคร (สายใต)้ สถานีขนส่งผูโ้ดยสารกรุงเทพมหานคร (จตุจกัร) และ สถานี
ขนส่งผูโ้ดยสารกรุงเทพมหานคร (ถ.บรมราชชนนี) 

ขัน้ตอนที่ 2 การสุ่มตัวอย่างแบบโควตา (Quota Sampling) โดยจะค านวณหาขนาดอตัวอย่างที่จะเก็บใน
สถานีขนส่งผูโ้ดยสารจากขัน้ตอนที ่1 

ขนาดตวัอย่างทีจ่ะเกบ็แต่ละสถานี = ขนาดตวัอย่างทัง้หมด/จ านวนสถานี = 400/4 
ขนาดตวัอย่างทีจ่ะเกบ็แต่ละสถานี = 100 
จากการค านวณโดยจ านวนสถานทัง้หมด 4 สถานี จะได้จ านวนค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 100 คน ในการเก็บ

แบบสอบถามกลุ่มตวัอย่างทีม่คีวามหลากหลายจากเขตพืน้ที ่
ขัน้ตอนที่ 3 วิธีการคัดเลือกตัวอย่างแบบตามสะดวก (Convenience Sampling) ผู้วิจ ัยจะใช้การเก็บ

แบบสอบถามจากกลุ่มตัวอย่างด้วยความสะดวกและเต็มใจในการตอบแบบสอบถาม โดยน าแบบสอบถามที่ได้
จดัเตรยีมไว้จดัเก็บกลุ่มตวัอย่าง ในเขตสถานีขนส่งผู้โดยสาร ในเขตกรุงเทพมหานคร จนครบจ านวนกลุ่มตวัอย่าง
ทัง้หมด 400 กลุ่มตวัอย่าง 

เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยั 
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมขอ้มูลเพื่อศกึษาวจิยั คือ แบบสอบถาม (Questionnaire) การศึกษาเรื่อง

ปัจจยั ทีม่อีทิธพิลต่อการตดัสนิใจเลอืกใชบ้รกิารรถโดยสารปรบัอากาศประจ าทางของผูโ้ดยสารสถานีขนส่งผูโ้ดยสารใน
เขตกรุงเทพมหานคร ผูว้จิยัเกบ็รวบรวมขอ้มลู โดยแบ่งเป็น 6 ส่วน ประกอบดว้ย 

ส่วนท่ี 1 ข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคล  มีลักษณะเป็นแบบตรวจสอบรายการ(Check List) ได้แก่ เพศ อายุ 
สถานภาพ ระดบัการศกึษา รายไดต้่อเดอืน อาชพี  

ส่วนท่ี 2 ภาพลกัษณ์ แบ่งเป็น 3 ด้าน โดยแบบสอบถามเป็นลกัษณะค าถามแบบ Rating Scale มลีกัษณะ
เป็นแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดบั จ านวนทัง้หมด 9 ขอ้ 

ส่วนท่ี 3 คุณภาพการบรกิาร แบ่งออกเป็น 5 ดา้น โดยแบบสอบถามเป็นลกัษณะค าถามแบบ Rating Scale 
มลีกัษณะเป็นแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดบั จ านวนทัง้หมด 17 ขอ้  

ส่วนท่ี 4 ความพงึพอใจ แบ่งเป็น 5 ดา้น โดยแบบสอบถามเป็นลกัษณะค าถามแบบ Rating Scale มลีกัษณะ
เป็นแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดบั จ านวนทัง้หมด 17 ขอ้  

ส่วนท่ี 5 ความไวว้างใจ แบ่งเป็น 3 ดา้น โดยแบบสอบถามเป็นลกัษณะค าถามแบบ Rating Scale มลีกัษณะ
เป็นแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดบั จ านวนทัง้หมด 9 ขอ้  
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ส่วนท่ี 6 การตดัสนิใจ โดยแบบสอบถามเป็นลกัษณะค าถามแบบ Rating Scale มลีกัษณะเป็นแบบสอบถาม
มาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดบั จ านวนทัง้หมด 3 ขอ้  

สถิติท่ีใช้ในการวิจยั  
การวเิคราะห์ขอ้มูลโดยใช้สถิติเชงิพรรณนา (Description Analysis) เพื่อหาค่าดงันี้ แบบสอบถามส่วนที่ 1 

เกี่ยวกบัขอ้มูลส่วนบุคคล ไดแ้ก่ เพศ อายุ สถานภาพ รายไดต้่อเดอืน และอาชพี โดยใชค้่ารอ้ยละ (Percentage) และ
ค่าเฉลี่ย (Mean) ส าหรบัการวเิคราะห์ขอ้มูลของแบบสอบถาม แบบสอบถามเกี่ยวกบัคุณภาพการบรกิาร ภาพลกัษณ์ 
ความพงึพอใจ ความไว้วางใจ ตดัสนิใจ เลอืกใช้บรกิารรถโดยสารปรบัอากาศประจ าทางของผู้โดยสาร สถานีขนส่ง
ผู้โดยสาร ในเขตกรุงเทพมหานคร โดยใช้การหาค่าเฉลี่ย (Mean) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 
ส าหรบัการวเิคราะหข์อ้มลูของแบบสอบถาม  

การวเิคราะหด์ว้ยสถติเิชงิอนุมาน (Inferential Statistics) มกีารใชส้ถติใินการวเิคราะหแ์ละแปลผลขอ้มลู โดย
ใชส้ถติกิารวเิคราะห์การถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) ในการหาความสมัพนัธ์ระหว่างตวัแปรในรปู
ของการท านายของตวัแปรอิสระ (Independent Variable) และตวัแปรตาม (Dependent Variable) ใช้ในการทดสอบ
สมมตฐิาน 
 
ผลการวิจยั 

การศึกษาเรื่องปัจจยั ที่มีอิทธิพล ต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการรถโดยสารปรบัอากาศประจ าทาง ของ
ผูโ้ดยสาร สถานีขนส่งผูโ้ดยสารในเขตกรุงเทพมหานครสรุปผลการวจิยัได ้ดงันี้ 

ส่วนท่ี 1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพรรณนา 
ตอนที่ 1 ข้อมูลปัจจยัส่วนบุคคล ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 69.30 มีอายุ 

ประมาณ 26-33 ปี คดิเป็นรอ้ยละ 47.80 สถานภาพสมรสคดิเป็นรอ้ยละ 62 ระดบัการศกึษาปรญิญาตร ีคดิเป็นรอ้ยละ 
63.20 รายไดอ้ยู่ที ่15,001 – 30,000 บาท คดิเป็นรอ้ยละ 36.50 อาชพี ขา้ราชการ/พนักงานรฐัวสิาหกจิ คดิเป็นรอ้ยละ 
41.30 

ตอนที่ 2 ผู้ตอบแบบสอบถามมคีวามคดิเหน็ดา้นภาพลกัษณ์ ในภาพรวมอยู่ในระดบัมาก มคี่าเฉลี่ยเท่ากบั 
4.03 ค่าเบีย่งเบนมาตรฐาน0.47 

ตอนที่ 3 ผู้ตอบแบบสอบถามมคีวามคดิเหน็ด้านคุณภาพการบรกิารในภาพรวมอยู่ในระดบัมาก มคี่าเฉลี่ย
เท่ากบั 4.16 ค่าเบีย่งเบนมาตรฐาน 0.46 

ตอนที ่4 ผูต้อบแบบสอบถามมคีวามคดิเหน็ดา้นความพงึพอใจ ในภาพรวมอยู่ในระดบัมาก มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 
4.09 ค่าเบีย่งเบนมาตรฐาน 0.29 

ตอนที ่5 ผูต้อบแบบสอบถามมคีวามคดิเหน็ดา้นความไวว้างใจ ในภาพรวมอยู่ในระดบัมาก มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 
4.15 ค่าเบีย่งเบนมาตรฐาน 0.30 

ตอนที ่6 ผูต้อบแบบสอบถามมคีวามคดิเหน็ดา้นการตดัสนิใจ ในภาพรวมอยู่ในระดบัมาก มคี่าเฉลี่ยเท่ากบั 
4.08 ค่าเบีย่งเบนมาตรฐาน 0.57 

ส่วนท่ี 2 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงอนุมานเพื่อทดสอบสมมติฐาน 
สมมติฐานที่ 1 ภาพลกัษณ์ ประกอบด้วย ด้านผลิตภัณฑ์หรือบริการ ด้านตรายี่ห้อ และด้านองค์กร ที่มี

อิทธิพลต่อด้านความไว้วางใจในการเลือกใช้บริการ รถโดยสารปรบัอากาศประจ าทางของผู้โดยสาร สถานีขนส่ง
ผูโ้ดยสาร ในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการศกึษาพบว่าภาพลกัษณ์ ประกอบดว้ย ดา้นผลติภณัฑ์หรอืบรกิาร ดา้นตรา
ยี่ห้อ และด้านองค์กร มีอิทธิพลต่อด้านความไว้วางใจในการเลือกใช้บรกิาร รถโดยสารปรบัอากาศประจ าทางของ
ผูโ้ดยสาร สถานีขนส่งผูโ้ดยสาร ในเขตกรุงเทพมหานคร ระดบันัยส าคญัทางสถติ ิ<0.001, <0.001 และ .005 ตามล าดบั 
โดยมคี่าสมัประสทิธิส์มัพนัธเ์ท่ากบั 0.209, 0.145, และ0.118  ตามล าดบั กล่าวคอืมคีวามสอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้
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ไวซ้ึ่งตวัแปร 3 ตวันี้ สามารถอธบิายดา้นภาพลกัษณ์มอีทิธพิลต่อดา้นความไวว้างใจในการเลอืกใชบ้รกิาร รถโดยสาร
ปรบัอากาศประจ าทางของผูโ้ดยสาร สถานีขนส่งผูโ้ดยสาร ในเขตกรุงเทพมหานคร ไดร้อ้ยละ 26.30 

สมมติฐานที่ 2 ภาพลกัษณ์ ประกอบด้วย ด้านผลิตภัณฑ์หรือบริการ ด้านตรายี่ห้อ และด้านองค์กร ที่มี
อทิธพิลต่อดา้นการตดัสนิใจเลอืกใชบ้รกิารรถโดยสารปรบัอากาศประจ าทางของผูโ้ดยสาร สถานีขนส่งผูโ้ดยสาร ในเขต
กรุงเทพมหานคร ผลการศกึษาพบว่า ด้านผลติภณัฑ์หรอืบรกิาร (X1) ด้านตรายี่ห้อ (X2) และ ด้านองค์กร ที่ระดบั
นัยส าคญัทางสถติ ิ<0.001, <0.001, <0.001 และ 0.013 ตามล าดบั โดยมคี่าสมัประสทิธิส์มัพนัธเ์ท่ากบั 0.154, 0.306
และ 0.309 ตามล าดบั กล่าวคอืมคีวามสอดคล้องกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไวซ้ึ่งตวัแปร 3นี้ สามารถอธบิายดา้นภาพลกัษณ์มี
อทิธพิลต่อความไวว้างใจในการเลอืกใชบ้รกิาร รถโดยสารปรบัอากาศประจ าทางของผูโ้ดยสาร สถานีขนส่งผูโ้ดยสาร 
ในเขตกรุงเทพมหานคร ไดร้อ้ยละ 52.90 

สมมติฐานที่ 3 คุณภาพการบริการ ประกอบด้วย ด้านความเป็นรูปธรรม ด้านความน่าเชื่อถือ ด้านการ
ตอบสนอง ดา้นการใหค้วามมัน่ใจลูกคา้ และดา้นการเขา้ใจและรูจ้กัลูกคา้ มอีทิธพิลต่อดา้นความพงึพอใจในการเลอืกใช้
บรกิาร รถโดยสารปรบัอากาศประจ าทางของผูโ้ดยสาร สถานีขนส่งผูโ้ดยสาร ในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการศกึษา
พบว่า ดา้นความเป็นรูปธรรม ดา้นความน่าเชื่อถอื ดา้นการตอบสนอง ดา้นการใหค้วามมัน่ใจลูกคา้ ทีร่ะดบันัยส าคญั
ทางสถติ ิ0.019, <0.001, <0.001 และ0.011 ตามล าดบั โดยมคี่าสมัประสทิธิส์มัพนัธเ์ท่ากบั 0.157,  0.212, 0.418 และ 
0.148 กล่าวคอืมคีวามสอดคล้องกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไวซ้ึ่งตวัแปร 4นี้ สามารถอธบิายคุณภาพการบรกิาร มอีทิธพิลต่อ
ความพงึพอใจในการเลอืกใช้บริการ รถโดยสารปรบัอากาศประจ าทางของผู้โดยสาร สถานีขนส่งผู้โดยสาร ในเขต
กรุงเทพมหานคร ไดร้อ้ยละ 67.90 

สมมติฐานที่ 4 คุณภาพการบริการ ประกอบด้วย ด้านความเป็นรูปธรรม ด้านความน่าเชื่อถือ ด้านการ
ตอบสนอง ด้านการให้ความมัน่ใจลูกค้า และด้านการเขา้ใจและรู้จกัลูกค้า ที่มอีิทธพิลต่อด้านความไว้วางใจในการ
เลอืกใช้บรกิาร รถโดยสารปรบัอากาศประจ าทางของผู้โดยสาร สถานีขนส่งผู้โดยสาร ในเขตกรุงเทพมหานคร  ผล
การศกึษาพบว่า ดา้นความเป็นรูปธรรม ดา้นความน่าเชื่อถอื ดา้นการตอบสนอง ดา้นการเขา้ใจและรูจ้กัลูกคา้ ทีร่ะดบั
นัยส าคญัทางสถติิ0.001, <0.001, <0.001 และ <0.001 ตามล าดบั โดยมคี่าสมัประสทิธิส์มัพนัธเ์ท่ากบั 0.129, 0.220, 
0.221และ0.307กล่าวคอืมคีวามสอดคล้องกบัสมมตฐิานที่ตัง้ไว้ซึ่งตวัแปร 4นี้ สามารถอธบิายคุณภาพการบรกิาร มี
อทิธพิลต่อความไวว้างใจในการเลอืกใชบ้รกิาร รถโดยสารปรบัอากาศประจ าทางของผูโ้ดยสาร สถานีขนส่งผูโ้ดยสาร 
ในเขตกรุงเทพมหานคร ไดร้อ้ยละ 63.50 

สมมติฐานที่ 5 คุณภาพการบริการ ประกอบด้วย ด้านความเป็นรูปธรรม ด้านความน่าเชื่อถือ ด้านการ
ตอบสนอง ดา้นการใหค้วามมัน่ใจลูกคา้ และดา้นการเขา้ใจและรูจ้กัลูกคา้ มอีทิธพิลต่อดา้นภาพลกัษณ์ในการเลอืกใช้
บรกิาร รถโดยสารปรบัอากาศประจ าทางของผูโ้ดยสาร สถานีขนส่งผูโ้ดยสาร ในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการศกึษา
พบว่า ดา้นความเป็นรูปธรรม ดา้นความน่าเชื่อถอืและ ดา้นการเขา้ใจและรูจ้กัลูกคา้ ทีร่ะดบันัยส าคญัทางสถติ ิ.002, 
<0.001 และ<0.001 โดยมีค่าสัมประสิทธิส์ ัมพนัธ์เท่ากับ 0.166, 0.199 และ 0.171 กล่าวคือมีความสอดคล้องกับ
สมมติฐานที่ตัง้ไวซ้ึ่งตวัแปร 2 ตวันี้ สามารถอธบิายคุณภาพการบรกิาร มอีิทธพิลต่อด้านภาพลกัษณ์ในการเลอืกใช้
บรกิาร รถโดยสารปรบัอากาศประจ าทางของผูโ้ดยสาร สถานีขนส่งผูโ้ดยสาร ในเขตกรุงเทพมหานคร ไดร้อ้ยละ 30.40 

สมมติฐานที่ 6 คุณภาพการบริการ ประกอบด้วย ด้านความเป็นรูปธรรม ด้านความน่าเชื่อถือ ด้านการ
ตอบสนอง ดา้นการใหค้วามมัน่ใจลูกคา้ และดา้นการเขา้ใจและรูจ้กัลูกคา้ มอีทิธพิลต่อดา้นการตดัสนิใจเลอืกใชบ้รกิาร
รถโดยสารปรบัอากาศประจ าทางของผูโ้ดยสาร สถานีขนส่งผูโ้ดยสาร ในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการศกึษาพบว่า ดา้น
ความเป็นรูปธรรม ดา้นความน่าเชื่อถอืดา้นการตอบสนองและดา้นการใหค้วามมัน่ใจลูกคา้ ทีร่ะดบันัยส าคญัทางสถติ ิ
<0.001, .034, <0.001, และ.001 ตามล าดับ โดยมีค่าสัมประสิทธิส์ ัมพันธ์เท่ากับ 0.236, 0.132, 0.253และ 0.233 
ตามล าดบั กล่าวคอืมคีวามสอดคล้องกบัสมมติฐานที่ตัง้ไว้ซึ่งตวัแปร 4 ตวันี้ สามารถอธบิายคุณภาพการบรกิาร มี
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อทิธพิลต่อการตดัสนิใจในการเลอืกใชบ้รกิาร รถโดยสารปรบัอากาศประจ าทางของผูโ้ดยสาร สถานีขนส่งผูโ้ดยสาร ใน
เขตกรุงเทพมหานคร ไดร้อ้ยละ 63.50 

สมมติฐานที ่7 ความพงึพอใจ ประกอบด้วย ด้านการใหบ้รกิารอย่างเสมอภาค ด้านให้บรกิารอย่างทนัเวลา 
ด้านการให้บรกิารอย่างเพยีงพอ ด้านการให้บรกิารอย่างต่อเนื่อง และด้านการใหบ้รกิารอย่างก้าวหน้า มอีิทธพิลต่อ 
ด้านการตัดสินใจเลือกใช้บริการรถโดยสารปรับอากาศประจ าทางของผู้โดยสาร สถานี ขนส่งผู้โดยสาร ในเขต
กรุงเทพมหานคร ผลการศกึษาพบว่า ด้านการให้บรกิารอย่างเสมอภาค ด้านให้บรกิารอย่างทนัเวลา และ ด้านการ
ใหบ้รกิารอย่างกา้วหน้า ทีร่ะดบันัยส าคญัทางสถติ ิ<0.001, .003, และ <0.001 ตามล าดบั โดยมคี่าสมัประสทิธิส์มัพนัธ์
เท่ากบั 0.087,0.161และ 0.300ตามล าดบั กล่าวคอืมคีวามสอดคล้องกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไวซ้ึ่งตวัแปร 3 ตวันี้ สามารถ
อธบิายความพงึพอใจ มอีทิธพิลต่อการตดัสนิใจในการเลอืกใชบ้รกิาร รถโดยสารปรบัอากาศประจ าทางของผูโ้ดยสาร 
สถานีขนส่งผูโ้ดยสาร ในเขตกรุงเทพมหานคร ไดร้อ้ยละ 56.50 

สมมตฐิานที ่8 ความไวว้างใจ ประกอบดว้ย ดา้นศกัยภาพ ดา้นการสื่อสาร และดา้นค ามัน่สญัญา มอีทิธพิลตอ่ 
ด้านการตัดสินใจเลือกใช้บริการรถโดยสารปรับอากาศประจ าทางของผู้โดยสาร สถานีขนส่งผู้โดยสาร ในเขต
กรุงเทพมหานคร ผลการศกึษาพบว่า ความไวว้างใจ ดา้นค ามัน่สญัญา ทีร่ะดบันัยส าคญัทางสถติ ิ<0.001 ซึ่งตวัแปร 
โดยมคี่าสมัประสทิธิส์มัพนัธ์เท่ากบั 0.493 กล่าวคอืมคีวามสอดคล้องกบัสมมติฐานที่ตัง้ไว้ซึ่งตวัแปร ตวันี้ สามารถ
อธบิายความไวว้างใจ มอีทิธพิลต่อการตดัสนิใจในการเลอืกใชบ้รกิาร รถโดยสารปรบัอากาศประจ าทางของผูโ้ดยสาร 
สถานีขนส่งผูโ้ดยสาร ในเขตกรุงเทพมหานคร ไดร้อ้ยละ 15.70 
 
สรปุและอภิปรายผล  

จากผลการศึกษาเร่ือง ปัจจยั ท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกใช้บริการรถโดยสารปรบัอากาศประจ า
ทางของผู้โดยสารสถานีขนส่งผู้โดยสารในเขตกรงุเทพมหานคร โดยใช้สถิติคือ การวิเคราะห์ความถดถอยเชิง
พหคุณู (Multiple Regression Analysis) มีประเดน็ส าคญัท่ีสามรถน ามาอภิปรายได้ ดงัน้ี 

สมมติฐานท่ี 1 ภาพลกัษณ์ ประกอบด้วย ด้านผลิตภัณฑ์หรือบริการ ด้านตรายี่ห้อ และด้านองค์กร ที่มี
อทิธพิลต่อความไวว้างใจในการเลอืกใชบ้รกิาร รถโดยสารปรบัอากาศประจ าทางของผูโ้ดยสาร สถานีขนส่งผูโ้ดยสาร 
ในเขตกรุงเทพมหานคร 

ด้านผลติภณัฑ์หรอืบรกิาร พบว่า มอีิทธพิลต่อความไวว้างใจในการเลอืกใช้บรกิาร รถโดยสารปรบัอากาศ
ประจ าทางของผูโ้ดยสาร สถานีขนส่งผูโ้ดยสาร ในเขตกรุงเทพมหานคร ไม่ว่ารถโดยสารประจ าทางปรบัอากาศมกีาร
รกัษาความสะอาดเป็นอย่างดี พนักงานมมีาตรฐานในการให้บริการผู้โดยสารทุกคนอย่างเท่าเทียมกนั รถโดยสาร
ประจ าทางปรบัอากาศทีใ่หบ้รกิาร มปีระสทิธภิาพ และมคีุณภาพด ีเมื่อผูโ้ดยสารไดใ้ชบ้รกิารกเ็กดิความไวว้างใจในการ
เลอืกใชบ้รกิารและตดัสนิใจเดนิทางซึง่สอดคลอ้งกบัแนวคดิของ (Kotler, 2000)  

ดา้นตรายีห่อ้ พบว่า มอีทิธพิลต่อความไวว้างใจในการเลอืกใชบ้รกิาร รถโดยสารปรบัอากาศประจ าทางของ
ผูโ้ดยสาร สถานีขนส่งผูโ้ดยสาร ในเขตกรุงเทพมหานคร ไม่ว่าจะรถโดยสารประจ าทางปรบัอากาศทีผู่โ้ดยสารเลอืกใช้
บรกิาร มชีื่อเสยีงเป็นทีรู่จ้กัด ีมลีกัษณะโดดเด่น สะดุดตา และสงัเกตไดง้่าย มคีวามผูกพนักบัตรายีห่อ้ของรถโดยสาร
ประจ าทางปรบัอากาศตกต่างจดจ าไดง้า่ย ซึ่งสอดคล้องกบัแนวคดิของ (Kotler, 2000)และสอดคล้องกบั งานวจิยัของ 
จุไรลกัษณ์ จนัทสหีราช (2553) พบว่าภาพลกัษณ์บรษิทัดา้นตรายีห่อ้ส่งผลต่อความไวว้างใจและความภกัดขีองลูกคา้ 
ลูกคา้มกีารประเมนิว่ามคีวามไวว้างใจมาก  

ด้านองค์กร พบว่า มอีิทธพิลต่อความไวว้างใจในการเลอืกใชบ้รกิาร รถโดยสารปรบัอากาศประจ าทางของ
ผูโ้ดยสาร สถานีขนส่งผูโ้ดยสาร ในเขตกรุงเทพมหานคร เมื่อผูโ้ดยสารไดใ้ชบ้รกิาร และไดร้บัรูถ้งึภาพลกัษณ์ ไม่ว่าจะ
เป็นการแต่งกายของพนักงานทีใ่หบ้รกิาร มคีวามสะอาดและสวยงาม กริยิามารยาท ในการใหบ้รกิารของพนักงานมี
ความสุภาพ เรยีบรอ้ย รถโดยสารประจ าทางปรบัอากาศทีเ่ลอืกใชบ้รกิารมคีวามน่าเชื่อถอืและน่าไวว้างใจ ซึง่สอดคลอ้ง
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กับแนวคิดของ (Kotler, 2000)ด้านสถาบนัองค์การ (Institutional Image) และงานวิจยัของ วรมน บุญศาสตร์ และ 
บุหงา ชยัสุวรรณ (2561) โดยการรบัรู้คุณภาพการบรกิาร ภาพลกัษณ์องค์กร และความไว้วางใจมคีวามสมัพนัธ์กบั
พฤตกิรรมความตัง้ใจซื้อและการบอกต่อ 

สมมติฐานท่ี 2 ภาพลกัษณ์ ประกอบด้วย ด้านผลิตภัณฑ์หรือบริการ ด้านตรายี่ห้อ และด้านองค์กร ที่มี
อิทธพิลต่อการตดัสนิใจเลอืกใชบ้รกิารรถโดยสารปรบัอากาศประจ าทางของผู้โดยสาร สถานีขนส่งผู้โดยสาร ในเขต
กรุงเทพมหานคร 

ด้านผลิตภัณฑ์หรือบรกิาร พบว่า มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจในการเลือกใช้บริการ รถโดยสารปรบัอากาศ
ประจ าทางของผูโ้ดยสาร สถานีขนส่งผูโ้ดยสาร ในเขตกรุงเทพมหานคร ไม่ว่ารถโดยสารประจ าทางปรบัอากาศมกีาร
รกัษาความสะอาดเป็นอย่างดี พนักงานมมีาตรฐานในการให้บริการผู้โดยสารทุกคนอย่างเท่าเทียมกนั รถโดยสาร
ประจ าทางปรบัอากาศทีใ่หบ้รกิาร มปีระสทิธภิาพ และมคีุณภาพด ีภาพลกัษณ์เหล่านี้ท าใหผู้โ้ดยสารเกดิการตดัสนิใจ
เลอืกใชบ้รกิาร ซึง่สอดคลอ้งกบัแนวคดิของ เสร ีวงษ์มณฑา (2540)  

ด้านตรายี่ห้อ พบว่า มอีิทธพิลต่อการตดัสนิใจในการเลอืกใชบ้รกิาร รถโดยสารปรบัอากาศประจ าทางของ
ผูโ้ดยสาร สถานีขนส่งผูโ้ดยสาร ในเขตกรุงเทพมหานคร ไม่ว่าจะรถโดยสารประจ าทางปรบัอากาศทีผู่โ้ดยสารเลอืกใช้
บรกิาร มชีื่อเสยีงเป็นทีรู่้จกัด ีมลีกัษณะโดดเด่น สะดุดตา และสงัเกตไดง้่าย ตรายี่ห้อของรถโดยสารประจ าทางปรบั
อากาศตกต่างจดจ าไดง้า่ย ช่วยใหง้า่ยต่อการตดัสนิใจ ซึง่สอดคลอ้งกบัแนวคดิของ (Kotler, 2000)ดา้นตรายีห่อ้ (Brand 
Image) และสอดคล้องกบังานวจิยัของ ศวิบูรณ์ ธนานุกูลชยั (2554) ไดศ้กึษาเรื่อง ภาพลกัษณ์ตราสนิคา้มผีลต่อการ
ตดัสนิใจซื้อรถยนตม์อืสองค่ายญีปุ่่ นของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร  

ด้านองค์กร พบว่า มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจในการเลือกใช้บรกิาร รถโดยสารปรบัอากาศประจ าทางของ
ผูโ้ดยสาร สถานีขนส่งผูโ้ดยสาร ในเขตกรุงเทพมหานคร เมื่อผูโ้ดยสารไดใ้ชบ้รกิาร และไดร้บัรูถ้งึภาพลกัษณ์ ไม่ว่าจะ
เป็นการแต่งกายของพนักงานทีใ่หบ้รกิาร มีความสะอาดและสวยงาม กริยิามารยาท ในการใหบ้รกิารของพนักงานมี
ความสุภาพเรยีบรอ้ย รถโดยสารประจ าทางปรบัอากาศทีเ่ลอืกใชบ้รกิารมคีวามน่าเชื่อถอืและง่ายต่อการตดัสนิใจ ซึ่ง
สอดคล้องกบังานวจิยัของ ธดิาพร ใจธรรมด ี(2562) พบว่า ด้านภาพลกัษณ์บรษิทั มผีลต่อการตดัสนิใจการเลอืกใช้
บรกิาร 

สมมติฐานท่ี 3 คุณภาพการบริการ ประกอบด้วย ด้านความเป็นรูปธรรม ด้านความน่าเชื่อถือ ด้านการ
ตอบสนอง ดา้นการใหค้วามมัน่ใจลูกคา้ และดา้นการเขา้ใจและรูจ้กัลูกคา้ทีม่อีทิธพิลต่อความพงึพอใจในการเลอืกใช้
บรกิาร รถโดยสารปรบัอากาศประจ าทางของผูโ้ดยสารสถานีขนส่งผูโ้ดยสารในเขตกรุงเทพมหานคร 

ดา้นความเป็นรูปธรรม พบว่า มอีทิธพิลต่อความพงึพอใจในการเลอืกใชบ้รกิารรถโดยสารปรบัอากาศประจ า
ทางของผูโ้ดยสารสถานีขนส่งผู้โดยสารในเขตกรุงเทพมหานครการใหบ้รกิารรถโดยสารปรบัอากาศของบรษิทัขนส่ง
ต่างๆมจี านวนเทีย่วรถโดยสารทีใ่หบ้รกิาร มปีรมิาณเพยีงพอต่อความตอ้งการของผูม้าใชบ้รกิาร รถโดยสารทีใ่หบ้รกิาร
อยู่ในสภาพทีด่แีละเหมาะสมต่อการใหบ้รกิาร มคีวามตรงต่อเวลาในการออกเดนิทาง และถงึจุดหมายตามทีร่ะบุไวใ้น
ตัว๋โดยสารราคาตัว๋โดยสารมีความเหมาะสมกับคุณภาพการบริการที่ได้รับ ท าให้ผู้โดยสารเกิดความพึงพอใจ  
ซึ่งสอดคล้องกบังานวจิยัของ กาญจนา ทวนิันท์ (2558) พบว่า ความเป็นรูปธรรมของบรกิารส่งผลเชงิบวกต่อความ 
พงึพอใจของนักท่องเทีย่ว 

ดา้นความน่าเชื่อถอื พบว่า มอีทิธพิลต่อความพงึพอใจในการเลอืกใชบ้รกิาร รถโดยสารปรบัอากาศประจ าทาง
ของผูโ้ดยสาร สถานีขนส่งผูโ้ดยสาร ในเขตกรุงเทพมหานครเน่ืองจากการใหบ้รกิารตรงตามสญัญาทีใ่หไ้วก้บัผูโ้ดยสาร 
มคีวามสม ่าเสมอ ออกเดนิทางตรงเวลาตามก าหนดการทีบ่รษิทัแจง้ไวก้บัผูโ้ดยสาร ท าใหผู้โ้ดยสารเกดิความพงึพอใจ
ในการเดนิทางซึ่งตรงกบังานวจิยัของเบญชภา แจ้งเวชฉาย (2559) พบว่า คุณภาพการบรกิารด้านความน่าเชื่อถือ
ส่งผลต่อความพงึพอใจของผูโ้ดยสารรถไฟฟ้า BTS ในกรุงเทพมหานคร 
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ดา้นการตอบสนอง พบว่า มอีทิธพิลต่อความพงึพอใจในการเลอืกใชบ้รกิาร รถโดยสารปรบัอากาศประจ าทาง
ของผูโ้ดยสาร สถานีขนส่งผูโ้ดยสาร ในเขตกรุงเทพมหานคร เนื่องจากรถโดยสารปรบัอากาศประจ าทางมพีนักงานมี
ความจรงิใจและมคีวามพรอ้มในการใหบ้รกิารผูโ้ดยสารตลอดเวลา ใหบ้รกิารไดอ้ย่างรวดเรว็มกีารสื่อสารกบัลูกคา้ดว้ย
ความชดัเจนและเขา้ใจง่าย ท าใหผู้โ้ดยสารมคีวามพงึพอใจในการเลอืกใชบ้รกิาร ซึ่งสอดคล้องกบัแนวคดิของ Oliver 
(1980) 

ดา้นการใหค้วามมัน่ใจลูกคา้ พบว่า มอีทิธพิลต่อความพงึพอใจในการเลอืกใชบ้รกิาร รถโดยสารปรบัอากาศ
ประจ าทางของผูโ้ดยสาร สถานีขนส่งผูโ้ดยสาร ในเขตกรุงเทพมหานคร เน่ืองจากในขณะทีผู่โ้ดยสารก าลงัเดนิทางหรอื
เขา้รบับรกิาร มเีหตุการณ์ทีใ่หผู้โ้ดยสารเกดิความไม่มัน่ใจระหว่างเดนิทาง เช่น ไม่มรีะบบความปลอดภยัจากอุบตัเิหตุ
ในการเดนิทาง แต่พนักงานมกีริยิามารยาททีสุ่ภาพเรยีบรอ้ย และเตม็ใจใหบ้รกิารต่อผูโ้ดยสาร สามารถแกไ้ขปัญหาที่
เกิดขึ้นระหว่างเดนิทางได้ ท าให้ผู้โดยสารพงึพอใจในการใช้บรกิาร ซึ่งสอดคล้องกบังานวจิยัของ นิธศิ สระทองอยู่ 
(2562) พบว่า คุณภาพการดา้นการใหค้วามมัน่ใจลูกคา้มผีลต่อความพงึพอใจ  

ด้านการเข้าใจและรู้จกัลูกค้า พบว่า ไม่มีอิทธิพลต่อความพงึพอใจในการเลือกใช้บริการ รถโดยสารปรบั
อากาศประจ าทางของผู้โดยสาร สถานีขนส่งผู้โดยสาร ในเขตกรุงเทพมหานคร ในการให้บรกิารแต่ละครัง้ของการ
เดนิทาง การที่มพีนักงานมกีารแนะน าที่นัง่โดยสาร และขัน้ตอนการให้บรกิารไม่ชดัเจน การให้ความช่วยเหลอืเป็น
พเิศษส าหรบัผูโ้ดยสารเป็นรายบุคคล เช่น ผูพ้กิารทางสายตา และแนะน าทีน่ัง่ใหเ้มื่อผูโ้ดยสารขึน้รถโดยสารการบรกิาร
ต่างๆ เหล่าน้ีส่งผลใหผู้โ้ดยสารเกดิความไม่พงึพอใจ ซึง่สอดคลอ้งกบัแนวคดิของ Parasuraman, Zeithaml, และ Berry 
(2013) ดา้นการเขา้ใจและรูจ้กัลูกคา้ (Empathy)  

สมมติฐานท่ี 4. คุณภาพการบรกิาร ประกอบด้วย ด้านความเป็นรูปธรรม ด้านความน่าเชื่อถือ ด้านการ
ตอบสนอง ดา้นการใหค้วามมัน่ใจลูกคา้ และดา้นการเขา้ใจและรูจ้กัลูกคา้ ทีม่อีทิธพิลต่อความไวว้างใจในการเลอืกใช้
บรกิาร รถโดยสารปรบัอากาศประจ าทางของผูโ้ดยสาร สถานีขนส่งผูโ้ดยสาร ในเขตกรุงเทพมหานคร 

ดา้นความเป็นรูปธรรม พบว่า มอีทิธพิลต่อความไวว้างใจในการเลอืกใชบ้รกิาร รถโดยสารปรบัอากาศประจ า
ทางของผูโ้ดยสาร สถานีขนส่งผู้โดยสาร ในเขตกรุงเทพมหานคร เนื่องจากการใหบ้รกิารรถโดยสารปรบัอากาศของ
บริษัทขนส่งต่างๆมีจ านวนเที่ยวรถโดยสารที่ให้บริการ มีปริมาณเพียงพอต่อความต้องการของผู้มาใช้บริการ 
รถโดยสารที่ให้บรกิารอยู่ในสภาพทีด่แีละเหมาะสมต่อการใหบ้รกิาร มคีวามตรงต่อเวลาในการออกเดนิทาง และถึง
จุดหมายตามทีร่ะบุไวใ้นตัว๋โดยสาร ราคาตัว๋โดยสารมคีวามเหมาะสมกบัคุณภาพการบรกิารทีไ่ดร้บั ท าใหผู้โ้ดยสารเกดิ
ความไวว้างใจ ซึง่สอดคลอ้งกบั Parasuraman, Zeithaml, และ Berry (2013)  

ดา้นความน่าเชื่อถอื พบว่า มอีทิธพิลต่อความไวว้างใจในการเลอืกใชบ้รกิาร รถโดยสารปรบัอากาศประจ าทาง
ของผูโ้ดยสาร สถานีขนส่งผูโ้ดยสาร ในเขตกรุงเทพมหานคร เน่ืองจากการใหบ้รกิารตรงตามสญัญาทีใ่หไ้วก้บัผูโ้ดยสาร 
มคีวามสม ่าเสมอ ออกเดนิทางตรงเวลาตามก าหนดการทีบ่รษิทัแจง้ไวก้บัผูโ้ดยสาร ท าใหผู้โ้ดยสารเกดิความไวว้างใจ
ในการเดนิทางโดยรถโดยสารปรบัอากาศประจ าทาง ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ ธนกฤต ตปนีย ์(2561) อทิธพิลของ
คุณภาพการบรกิารมติดิา้นความน่าเชื่อถอืมอีทิธพิลทางบวกต่อความไว้วางใจ 

ดา้นการตอบสนอง พบว่า มอีทิธพิลต่อความไวว้างใจในการเลอืกใชบ้รกิาร รถโดยสารปรบัอากาศประจ าทาง
ของผู้โดยสาร สถานีขนส่งผูโ้ดยสาร ในเขตกรุงเทพมหานครเนื่องจากรถโดยสารปรบัอากาศประจ าทางมพีนักงานมี
ความจรงิใจและมคีวามพรอ้มในการใหบ้รกิารผูโ้ดยสารตลอดเวลา ใหบ้รกิารไดอ้ย่างรวดเรว็มกีารสื่อสารกบัลูกคา้ดว้ย
ความชัดเจนและเข้าใจง่าย ท าให้ผู้โดยสารมีความไว้วางใจในการเลือกใช้บริการ ซึ่งสอดคล้องกับ โสรัจจะราช  
เถระพนัธ ์(2561) พบว่าคุณภาพการบรกิารดา้นการตอบสนอง สมัพนัธก์บัปัจจยัความไวว้างใจ 

ด้านการให้ความมัน่ใจลูกค้า พบว่า ไม่มีอิทธิพลต่อความไว้วางใจในการเลือกใช้บริการ รถโดยสารปรบั
อากาศประจ าทางของผู้โดยสาร สถานีขนส่งผู้โดยสาร ในเขตกรุงเทพมหานคร เนื่องจากในขณะที่ผู้โดยสารก าลงั
เดนิทางหรอืเขา้รบับรกิาร มเีหตุการณ์ทีใ่หผู้โ้ดยสารเกดิความไม่มัน่ใจระหว่างเดนิทาง เช่น ไม่มรีะบบความปลอดภยั
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จากอุบตัเิหตุในการเดนิทาง พนักงานมกีริยิามารยาททีไ่ม่สุภาพเรยีบรอ้ย และไม่เตม็ใจใหบ้รกิารต่อผูโ้ดยสาร ท าให้
ผู้โดยสารไม่ไว้วางใจในการใชบ้รกิาร ซึ่งสอดคล้องกบังานวจิยัของ โสรจัจะราช เถระพนัธ์ (2561) ปัจจยัที่ส่งผลต่อ 
คุณภาพการบรกิารดา้นการตอบสนอง ดา้นความมัน่ใจ คอืความพงึพอใจ 

ดา้นการเขา้ใจและรูจ้กัลูกคา้ พบว่า มอีทิธพิลต่อความไวว้างใจในการเลอืกใชบ้รกิาร รถโดยสารปรบัอากาศ
ประจ าทางของผูโ้ดยสาร สถานีขนส่งผูโ้ดยสาร ในเขตกรุงเทพมหานคร ในการใหบ้รกิารแต่ละครัง้ของการเดนิทาง การ
ทีม่พีนักงานมกีารแนะน าทีน่ัง่โดยสาร และขัน้ตอนการใหบ้รกิารอย่างชดัเจน การใหค้วามช่วยเหลอืเป็นพเิศษส าหรบั
ผูโ้ดยสารเป็นรายบุคคล เช่น ผูพ้กิารทางสายตา และแนะน าทีน่ัง่ใหเ้มื่อผูโ้ดยสารขึน้รถโดยสาร การบรกิารต่างๆเหล่านี้
ส่งผลให้ผู้โดยสารเกิดความไวว้างใจ ซึ่งสอดคล้องกบั LINGLING (2561) พบว่าคุณภาพบรกิารด้านสิง่ทีม่องเหน็ได้ 
ดา้นความเชื่อมัน่ได ้การรบัรูคุ้ณค่าดา้นคุณค่าเชงิหน้าที ่เชงิทางสงัคม เชงิอารมณ์ มอีทิธพิลทางบวกต่อความไวว้างใจ 

สมมติฐานท่ี 5 คุณภาพการบริการ ประกอบด้วย ด้านความเป็นรูปธรรม ด้านความน่าเชื่อถือ ด้านการ
ตอบสนอง ด้านการให้ความมัน่ใจลูกค้า และด้านการเขา้ใจและรู้จกัลูกค้า ที่มอีิทธพิลต่อภาพลกัษณ์ในการเลอืกใช้
บรกิาร รถโดยสารปรบัอากาศประจ าทางของผูโ้ดยสาร สถานีขนส่งผูโ้ดยสาร ในเขตกรุงเทพมหานคร 

ด้านความเป็นรูปธรรม พบว่า มอีิทธพิลต่อภาพลกัษณ์ในการเลอืกใชบ้รกิาร รถโดยสารปรบัอากาศประจ า
ทางของผู้โดยสาร สถานีขนส่งผู้โดยสาร ในเขตกรุงเทพมหานคร เนื่องจากความเป็นรูปธรรมของรถโดยสารปรบั
อากาศประจ าทางสามารถมองเหน็ไดว้่า รถโดยสารมคีวามเหมาะสมกบัราคา มปีรมิาณเพยีงพอต่อความตอ้งการของผู้
มาใช้บริการ รถโดยสารที่ให้บริการอยู่ในสภาพที่ดีและเหมาะสมต่อการให้บริการ มีความตรงต่อเวลาในการออก
เดนิทาง และถงึจุดหมายตามทีร่ะบุไวใ้นตัว๋โดยสาร ราคาตัว๋โดยสารมคีวามเหมาะสมกบัคุณภาพการบรกิารทีไ่ดร้บัท า
ให้ผู้โดยสารเกิดความไว้วางใจ ซึ่งสอดคล้องกับ กรณฐพรครองภพ สท้านไตรภพ (2560) พบว่าคุณภาพบรกิารมี
อทิธพิลทางตรงต่อภาพลกัษณ์สายการบนิมากทีสุ่ด 

ดา้นความน่าเชื่อถอื พบว่า มอีทิธพิลต่อภาพลกัษณ์ในการเลอืกใชบ้รกิาร รถโดยสารปรบัอากาศประจ าทาง
ของผูโ้ดยสาร สถานีขนส่งผูโ้ดยสาร ในเขตกรุงเทพมหานคร เน่ืองจากผูใ้หบ้รกิารมอบหมายบรกิารใหแ้ก่ลูกคา้ทุกครัง้
มีความถูกต้องเหมาะสม และมีความสม ่าเสมอ มีการเก็บข้อมูลของลูกค้า และสามารถน ามาใช้ได้อย่างรวดเร็ว 
มพีนักงานเพยีงพอต่อการให้บรกิาร และสามารถช่วยแก้ไขปัญหาที่เกิดกบัลูกค้าด้วยความเต็มใจ ซึ่งสอดคล้องกบั 
วรรธนะ เสถยีร (2559) พบว่าคุณภาพการใหบ้รกิาร ดา้นความน่าเชื่อถอื มคีวามสมัพนัธก์บัภาพลกัษณ์  

ดา้นการตอบสนอง พบว่า ไม่มอีทิธพิลต่อภาพลกัษณ์ในการเลอืกใชบ้รกิาร รถโดยสารปรบัอากาศประจ าทาง
ของผูโ้ดยสาร สถานีขนส่งผูโ้ดยสาร ในเขตกรุงเทพมหานคร เนื่องจากการตอบสนองลูกคา้ในดา้นต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น
การใหบ้รกิารทีร่วดเรว็ รวมทัง้การมคีวามกระตอืรอืรน้เมื่อเหน็ลูกคา้แล้วตอ้งรบีตอ้นรบั หรอืสอบถามใหก้ารช่วยเหลอื 
ไม่มผีลต่อภาพลกัษณ์ในการเลอืกใชบ้รกิาร ซึง่สอดคลอ้งกบั วรรธนะ เสถยีร (2559) พบว่า ภาพลกัษณ์ของการประปา
ส่วนภูมภิาคสาขาพนัสนิคม” ขึน้อยู่กบัคุณภาพการใหบ้รกิาร ดา้นความน่าเชื่อถอื ดา้นการใหค้วามมัน่ใจ ดา้นการดูแล
เอาใจใส่ 

ดา้นการใหค้วามมัน่ใจลูกคา้ พบว่า ไม่มอีทิธพิลต่อภาพลกัษณ์ในการเลอืกใชบ้รกิาร รถโดยสารปรบัอากาศ
ประจ าทางของผูโ้ดยสารสถานีขนส่งผูโ้ดยสารในเขตกรุงเทพมหานคร ไม่มรีะบบความปลอดภยัจากอุบตัเิหตุในการ
เดนิทาง พนักงานมกีริยิามารยาททีไ่ม่สุภาพเรยีบรอ้ย และไม่เตม็ใจใหบ้รกิารต่อผูโ้ดยสารท าใหผู้โ้ดยสารไม่ไวว้างใจใน
การใชบ้รกิาร ซึง่สอดคลอ้งกบั Parasuraman, Zeithaml, และ Berry (2013) ดา้นการใหค้วามมัน่ใจลูกคา้  

ด้านการเขา้ใจและรู้จกัลูกค้า พบว่า มอีิทธพิลต่อภาพลกัษณ์ในการเลอืกใช้บรกิาร รถโดยสารปรบัอากาศ
ประจ าทางของผูโ้ดยสาร สถานีขนส่งผูโ้ดยสาร ในเขตกรุงเทพมหานคร เน่ืองจากการแนะน าทีน่ัง่โดยสาร และขัน้ตอน
การใหบ้รกิารทีช่ดัเจน การใหค้วามช่วยเหลอืเป็นพเิศษส าหรบัผูโ้ดยสารเป็นรายบุคคล เช่น ผูพ้กิารทางสายตา และ
แนะน าทีน่ัง่ใหเ้มื่อผูโ้ดยสารขึน้รถโดยสาร การบรกิารต่างๆเหล่านี้ส่งผลใหผู้โ้ดยสารเกดิการตดัสนิใจเลอืกใชบ้รกิาร ซึง่
สอดคลอ้งกบัแนวคดิของ Parasuraman, Zeithaml, และ Berry (2013) และ วรรธนะ เสถยีร (2559) พบว่า ภาพลกัษณ์
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ของการประปาส่วนภูมภิาคสาขาพนัสนิคม” ขึ้นอยู่กบัคุณภาพการให้บรกิาร ด้านความน่าเชื่อถือ ด้านการให้ความ
มัน่ใจ ดา้นการดแูลเอาใจใส่ 

สมมติฐานท่ี 6 คุณภาพการบริการ ประกอบด้วย ด้านความเป็นรูปธรรม ด้านความน่าเชื่อถือ ด้านการ
ตอบสนอง ดา้นการใหค้วามมัน่ใจลูกคา้ และดา้นการเขา้ใจและรูจ้กัลูกคา้ทีม่อีทิธพิลต่อการตดัสนิใจเลอืกใชบ้รกิารรถ
โดยสารปรบัอากาศประจ าทางของผูโ้ดยสารสถานขีนส่งผูโ้ดยสารในเขตกรุงเทพมหานคร 

ดา้นความเป็นรูปธรรม พบว่า มอีทิธพิลต่อการตดัสนิใจเลอืกใชบ้รกิารรถโดยสารปรบัอากาศประจ าทางของ
ผูโ้ดยสารสถานีขนส่งผูโ้ดยสารในเขตกรุงเทพมหานคร เนื่องจากผูใ้หบ้รกิารรถโดยสารปรบัอากาศประจ าทางสามารถ
สร้างบริการที่ดี มีปริมาณที่เพียงพอต่อความต้องการของผู้โดยสาร จ านวนเที่ยวที่พอส าหรบัการเดินทางในช่วง
เทศกาลหรอืวนัหยุดต่างๆ สภาพของรถโดยสารเหมาะสมกบัราคาที่จ่ายค่าตัว๋ อยู่ในสภาพที่ด ีตรงต่อเวลา ท าใหม้ี
อทิธพิลต่อการเลอืกใชบ้รกิารของผูโ้ดยสาร ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ วรภร แช่มค า (2561) คุณภาพการใหบ้รกิาร
มอีทิธพิลเชงิบวกต่อการตดัสนิใจซื้อ อย่างมรีะดบันัยส าคญัที ่0.01 และ 0.05 

ด้านความน่าเชื่อถือ พบว่า มอีิทธพิลต่อการตดัสนิใจเลอืกใช้บรกิารรถโดยสารปรบัอากาศประจ าทางของ
ผูโ้ดยสาร สถานีขนส่งผูโ้ดยสาร ในเขตกรุงเทพมหานคร เน่ืองจากธุรกจิการใหบ้รกิารรถโดยสารปรบัอากาศประจ าทาง
มกีารปรบัปรุงขอ้มูลต่างๆอยู่อย่างสม ่าเสมอท าใหข้อ้มูลที่ผูโ้ดยสารได้รบัตรงกบัปัจจุบนั และรวมไปถึงพนักงานทีม่ี
ความพรอ้มใหบ้รกิาร พนักงานขบัรถดว้ยความเชีย่วชาญ มใีบอนุญาตแสดงใหเ้หน็งา่ย ท าใหเ้กดิการตดัสนิใจเลอืกใช้
บริการรถโดยสารปรับอากาศประจ าทาง ซึ่งสอดคล้องกับ Parasuraman, Zeithaml, และ Berry (2013) ด้านความ
น่าเชื่อถือ (Reliability) หมายถึง บรกิารที่ลูกค้าได้รบัตรงตามสญัญาหรือขอ้ก าหนดของธุรกิจ กิจการนัน้ๆ มคีวาม
สม ่าเสมอ การส่งมอบบรกิารดว้ยความถูกตอ้งเหมาะสม และ มกีารเกบ็รกัษาขอ้มูลของลูกคา้ใหเ้ป็นความลบั แต่ในทาง
กลบักนัถ้าหากลูกค้าเกิดปัญหาพนักงานสามารถน าขอ้มูลส่วนนัน้มาใช้ได้อย่างถูกวธิ ีและเต็มใจบรกิาร รวมไปถึง
จ านวนพนักงานทีม่เีพยีงพอต่อการใหบ้รกิารอกีดว้ย 

ด้านการตอบสนอง พบว่า มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลอืกใช้บริการรถโดยสารปรบัอากาศประจ าทางของ
ผูโ้ดยสาร สถานีขนส่งผูโ้ดยสาร ในเขตกรุงเทพมหานคร เนื่องจากรถโดยสารปรบัอากาศประจ าทางมพีนักงานมคีวาม
จรงิใจและมคีวามพรอ้มในการใหบ้รกิารผูโ้ดยสารตลอดเวลา ใหบ้รกิารไดอ้ย่างรวดเรว็มกีารสื่อสารกบัลูกคา้ดว้ยความ
ชดัเจนและเขา้ใจงา่ย ท าใหผู้โ้ดยสารมคีวามไวว้างใจในการเลอืกใชบ้รกิาร ซึง่สอดคลอ้งกบั Lewis และ Booms (1983) 
ไดอ้ธบิายไวว้่าจะตอ้งตอบสนองความตอ้งการไดต้รงและครบถว้นถูกตอ้ง เกดิการส่งมอบบรกิารทีม่คีุณภาพ และตรง
ตามความคาดหวงัของผูร้บับรกิาร  

ดา้นการใหค้วามมัน่ใจลูกคา้ พบว่า มอีทิธพิลต่อการตดัสนิใจเลอืกใชบ้รกิารรถโดยสารปรบัอากาศประจ าทาง
ของผู้โดยสาร สถานีขนส่งผู้โดยสาร ในเขตกรุงเทพมหานคร เนื่องจากในขณะที่ผู้โดยสารก าลงัเดนิทางหรอืเขา้รบั
บรกิาร ไม่มเีหตุการณ์ทีใ่หผู้โ้ดยสารเกดิความไม่มัน่ใจระหว่างเดนิทาง พนักงานมกีริยิามารยาททีสุ่ภาพเรยีบรอ้ย และ
เตม็ใจใหบ้รกิารต่อผูโ้ดยสาร สามารถแกไ้ขปัญหาทีเ่กดิขึน้ระหว่างเดนิทางได ้ท าใหผู้โ้ดยสารเกดิการตดัสนิใจในการใช้
บริการ ซึ่งสอดคล้องกับ แนวคิดของ Parasuraman, Zeithaml, และ Berry (2013) ด้านการให้ความมัน่ใจแก่ลูกค้า 
(Assurance) หมายถงึ สามารถตอบสนองไดซ้ึ่งความต้องการของลูกคา้ ลูกคา้รูส้กึมัน่ใจในตวัพนักงาน รูส้กึถงึความ
ปลอดภยัในการใชบ้รกิาร และมัน่ใจว่าจะไดร้บับรกิารทีด่จีากองคก์ร 

ดา้นการเขา้ใจและรูจ้กัลูกคา้ พบว่า ไม่มอีทิธพิลต่อการตดัสนิใจเลอืกใชบ้รกิารรถโดยสารปรบัอากาศประจ า
ทางของผู้โดยสารสถานีขนส่งผู้โดยสารในเขตกรุงเทพมหานคร เนื่องจากมพีนักงานมกีารแนะน าที่นัง่โดยสาร และ
ขัน้ตอนการให้บรกิารไม่ชดัเจน การให้ความช่วยเหลือเป็นพเิศษส าหรบัผู้โดยสารเป็นรายบุคคล เช่น ผู้พิการทาง
สายตา และแนะน าทีน่ัง่ใหเ้มื่อผูโ้ดยสารขึน้รถโดยสาร การบรกิารต่างๆเหล่านี้ส่งผลใหผู้โ้ดยสารเกดิความไม่ตดัสนิใจ
เลือกใช้บริการ ซึ่งสอดคล้องกบัภูรติา ล้อมลิ้น (2555) พบว่าด้านกระบวนการให้บริการและด้านการสร้างและการ
น าเสนอลกัษณะทางกายภาพ มคีวามสมัพนัธใ์นทศิทางเดยีวกบัระดบัความคดิเหน็ต่อภาพลกัษณ์ 
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สมมติฐานท่ี 7. ความพงึพอใจ ประกอบดว้ย ดา้นการใหบ้รกิารอย่างเสมอภาค ดา้นใหบ้รกิารอย่างทนัเวลา 
ดา้นการใหบ้รกิารอย่างเพยีงพอ ดา้นการใหบ้รกิารอย่างต่อเนื่อง และดา้นการใหบ้รกิารอย่างก้าวหน้าทีม่อีทิธพิลต่อ 
ด้านการตัดสินใจเลือกใช้บริการรถโดยสารปรับอากาศประจ าทางของผู้โดยสารสถานีขนส่งผู้โดยสารในเขต
กรุงเทพมหานคร 

ดา้นการใหบ้รกิารอย่างเสมอภาค พบว่า มอีทิธพิลต่อดา้นการตดัสนิใจเลอืกใชบ้รกิารรถโดยสารปรบัอากาศ
ประจ าทางของผูโ้ดยสารสถานีขนส่งผูโ้ดยสารในเขตกรุงเทพมหานคร การใหบ้รกิารของพนักงานที่พนักงานมรีะบบ
การใหบ้รกิารเป็นไปตามล าดบัก่อน-หลงั พนักงานมคีวามเอาใจใส่ในการใหบ้รกิารผูโ้ดยสารทุกคน ระบบการใหบ้รกิาร
มีความโปร่งใส เช่น พนักงานแจกขนมให้ผู้โดยสารครบทุกที่นัง่สามารตรวจสอบได้ ซึ่งตรงกับแนวคิดของ Millet 
(1954) และปรารถนา อุดมอานุภาพสุข (2562) พบว่าตวัแปรทีม่อีทิธพิลทางตรงต่อการตดัสนิใจซื้อทีม่คีวามส าคญัคอื 
ปัจจยัความพงึพอใจ 

ดา้นใหบ้รกิารอย่างทนัเวลา พบว่า มอีทิธพิลต่อดา้นการตดัสนิใจเลอืกใชบ้รกิารรถโดยสารปรบัอากาศประจ า
ทางของผูโ้ดยสารสถานีขนส่งผูโ้ดยสารในเขตกรุงเทพมหานคร ในการใหบ้รกิารพนักงานจะต้องมองว่าการใหบ้รกิาร 
รวดเร็ว ตามลกัษณะความจ าเป็นรบีด่วนในการบริการและความต้องการของผู้รบับริการ เช่น การแจกอาหารและ
เครื่องดื่ม มขี ัน้ตอนและระเบยีบในการใหบ้รกิารผูโ้ดยสารอย่างสม ่าเสมอสามารถแกไ้ขปัญหาไดท้นัต่อสถาณการณ์ท า
ใหผู้โ้ดยสารเกดิความพงึพอใจ ซึ่งสอดคล้องกบัแนวคดิของ Millet (1954) และวรภร แช่มค า (2561) ความพงึพอใจมี
อทิธพิลเชงิบวกต่อการตดัสนิใจ 

ดา้นการใหบ้รกิารอย่างเพยีงพอ พบว่า ไม่มอีทิธพิลต่อดา้นการตดัสนิใจเลอืกใชบ้รกิารรถโดยสารปรบัอากาศ
ประจ าทางของผู้โดยสารสถานีขนส่งผู้โดยสารในเขตกรุงเทพมหานคร ในปัจจุบนัการเดนิทางโดยสารมหีลากหลาย
ประเภทท าใหผู้โ้ดยสารมทีางเลอืกในการเดนิทางมากขึน้ ถ้าหากการใหบ้รกิารไม่เพยีงกม็ตีวัเลอืกอื่นๆอกีมากมายไม่
ว่าจะเป็น รถไฟ เครื่องบนิ หรอืรถยนต์ส่วนตวัเป็นต้น ไม่มอีิทธพิลต่อการตดัสนิใจสอดคล้องกบั ปรเมศ บุญเป่ียม 
(2561) ผูต้อบแบบสอบถามมคีวามพงึพอใจในการใชบ้รกิารในดา้นพนักงานผูใ้หบ้รกิารบนรถมากทีสุ่ด 

ดา้นการใหบ้รกิารอย่างต่อเนื่อง พบว่า ไม่มอีทิธพิลต่อดา้นการตดัสนิใจเลอืกใชบ้รกิารรถโดยสารปรบัอากาศ
ประจ าทางของผู้โดยสารสถานีขนส่งผู้โดยสารในเขตกรุงเทพมหานคร การให้บริการถ้าหากพนักงานให้บริการ
ผูโ้ดยสารไม่มคีวามแม่นย าและถูกต้อง รถโดยสารไม่มใีหเ้พยีงพอต่อความต้องการ เช่น ในช่วงเทศกาลต่างๆทีม่กีาร
เดนิทางค่อนขา้งเยอะกว่าปกต ิผูโ้ดยสารสามารถเลอืกใชบ้รกิารการขนส่งดา้นอื่นๆแทน เช่น รถไฟ เครื่องบนิ เป็นต้น 
สอดคลอ้งกบั ปรเมศ บุญเป่ียม (2561) ผูต้อบแบบสอบถามมคีวามพงึพอใจในการใชบ้รกิารในดา้นพนักงานผูใ้หบ้รกิาร
บนรถมากทีสุ่ด 

ดา้นการใหบ้รกิารอย่างก้าวหน้า พบว่า มอีทิธพิลต่อ ดา้นการตดัสนิใจเลอืกใชบ้รกิารรถโดยสารปรบัอากาศ
ประจ าทางของผูโ้ดยสารสถานีขนส่งผูโ้ดยสารในเขตกรุงเทพมหานคร เมื่อรถโดยสารปรบัอากาศประจ าทางรวมไปถงึ
สถานีขนส่ง มกีารปรบัปรุงและพฒันาการใหบ้รกิารแก่ผูโ้ดยสารตลอดเวลา มตีู้รบัความคดิเหน็ / รอ้งเรยีน / รอ้งทุกข ์
ของผู้โดยสารมกีารน าเทคโนโลยทีีท่นัสมยัมาใชใ้นการให้บรกิาร เช่น บรกิาร Wifi เป็นต้น ท าให้ผู้โดยสารตดัสนิใจ
เลอืกใชบ้รกิารไดง้า่ยขึน้ ซึง่สอดคลอ้งกบั Millet (1954) ดา้นการใหบ้รกิารอย่างกา้วหน้า (Progressive Service)  

สมมติฐานท่ี 8 ความไวว้างใจ ประกอบดว้ย ดา้นศกัยภาพ ดา้นการสื่อสาร และดา้นค ามัน่สญัญา ทีม่อีทิธพิล
ต่อ ด้านการตัดสินใจเลือกใช้บริการรถโดยสารปรบัอากาศประจ าทางของผู้โดยสาร สถานีขนส่งผู้โดยสาร ในเขต
กรุงเทพมหานคร  

ด้านศกัยภาพ พบว่า ไม่มอีิทธพิลต่อด้านการตดัสนิใจเลอืกใชบ้รกิารรถโดยสารปรบัอากาศประจ าทางของ
ผูโ้ดยสารสถานีขนส่งผูโ้ดยสารในเขตกรุงเทพมหานคร เน่ืองจากปัจจุบนัผูโ้ดยสารสามารถจดัโปรแกรมการเดนิทางได้
ดว้ยตนเองมคีวามทนัสมยัและเขา้ถงึขอ้มลูต่างๆไดง้า่ยกว่าในอดตีรวมไปถงึการศกึษาขอ้มูลรถโดยสารประจ าทางของ
คู่แขง่ทีพ่บเหน็กนัไดเ้ป็นจ านวนมาก อา้งองิจากแนวคดิของ Reina และ Reina (1999)  
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ดา้นการสื่อสาร พบว่า ไม่มอีทิธพิลต่อดา้นการตดัสนิใจเลอืกใชบ้รกิารรถโดยสารปรบัอากาศประจ าทางของ
ผูโ้ดยสารสถานีขนส่งผู้โดยสารในเขตกรุงเทพมหานคร เนื่องจากพนักงานอาจจะมกีารสื่อสารที่ท าให้ผู้โดยสารเกิด
ความเขา้ใจผดิ สบัสน เช่น การแลกเปลี่ยนขอ้มลูขา่วสารซึ่งกนัและกนัโดยการพูดในสิง่ทีไ่ม่ตรงกบัความเป็นจรงิ ไม่มี
การยอมรบัความผดิพลาด การเปิดเผยความลบัหรอืขอ้มูลส่วนบุคคลของผูโ้ดยสารซึ่งมผีลต่อการตดัสนิใจใชบ้รกิารใน
ครัง้ถดัไปของผูโ้ดยสาร อ้างองิจาก วรนาท สามารถ (2557) ความไวว้างใจดา้นการสื่อสาร (Communication Trust) 
การแลกเปลีย่นขอ้มลูขา่วสารกนัและกนัอย่างคงทีแ่ละสม ่าเสมอส่งผลต่อความสามารถในการผลติงานและผลก าไร 
 ดา้นค ามัน่สญัญา พบว่า มอีทิธพิลต่อดา้นการตดัสนิใจเลอืกใชบ้รกิารรถโดยสารปรบัอากาศประจ าทางของ
ผู้โดยสารสถานีขนส่งผู้โดยสารในเขตกรุงเทพมหานครเมื่อพนักงานผู้ให้บริการสามารถกระท าในหน้าที่ได้ตาม
ขอ้ก าหนดของบรษิทัทีค่วรปฏบิตัติ่อผูโ้ดยสาร และการบรกิารต่างๆได ้มีความพรอ้มในการใหบ้รกิารอยู่เสมอเป็นไป
ตามที่ผู้โดยสารคาดการณ์ไว้ท าให้ผู้โดยสารอยากกลบัมาใช้บรกิารใหม่อีกครัง้ ซึ่งสอดคล้องกบัแนวคดิของ Rotter 
(1971) และวรรณวสิา ศรวีลิาศ (2561) พบว่าปัจจยัความไวว้างใจมผีลต่อการตดัสนิใจซื้อ 
 
ข้อเสนอแนะ  

ข้อเสนอแนะท่ีได้จากการวิจยั 
1. ภาครฐัหรอืหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งและผูบ้รหิารธุรกจิรถโดยสารปรบัอากาศประจ าทางควรพจิารณาความพงึ

พอใจดา้นการใหบ้รกิารอย่างเพยีงพอ ซึ่งรถโดยสารปรบัอากาศประจ าทางควรมบีรกิารอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะช่วง
เทศกาลต่างๆ รวมไปถงึสิง่อ านวยความสะดวกของสถานีขนส่งผูโ้ดยสารเพื่อใหเ้กิดความเหมาะสมและมศีกัยภาพที่
เป็นเอกลกัษณ์ได ้

2. ภาครฐัหรอืหน่วยงานทีเ่กี่ยวขอ้ง ควรใหค้วามส าคญัต่อคุณภาพการบรกิาร ดา้นการใหค้วามมัน่ใจลูกค้า 
โดยการร่วมมอืกบัธุรกจิรถโดยสารปรบัอากาศประจ าทางเพิม่มาตรการป้องกนัอุบตัเิหตุในการเดนิทางรวมไปถงึการจดั
อบรมบุคลากรทุกภาคส่วนทีเ่กีย่วขอ้งเพื่อใหผู้โ้ดยสารเกดิความมัน่ใจในการเดนิทาง 

3. ภาครฐัหรอืหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งและผูบ้รหิารธรุกจิรถโดยสารปรบัอากาศประจ าทาง ควรใหค้วามส าคญัตอ่
คุณภาพการบริการ ด้านความน่าเชื่อถือ โดยการให้บริการผู้โดยสารตรงตามเงื่อนไขที่ระบุไว้บนตัว๋โดยสาร การ
ฝึกอบรมพนักงานเพื่อใหม้คีวามเชีย่วชาญในการขบัขีแ่ละปฏบิตัติามกฎจราจรและมคีวามรู้ส าหรบัการตอบขอ้สงสยั
และใหข้อ้มลูในการเดนิทางไดอ้ย่างด ี

4. ผู้บริหารธุรกิจรถโดยสารปรบัอากาศประจ าทาง ควรให้ความส าคญัต่อภาพลกัษณ์ด้านผลิตภณัฑ์หรอื
บริการ โดยการตรวจสอบรถโดยสารทุกครัง้ก่อนให้บริการให้อยู่ในความพร้อม มีความสะอาด มีคุณภาพเพื่อเพิม่
ประสทิธภิาพดา้นการใหบ้รกิาร เสรมิสรา้งจุดแขง็และแกไ้ขจุดอ่อนขององคก์รใหส้ามารถแขง่ขนัในธุรกจิเดยีวกนัได้ 

 
ข้อเสนอแนะในการท าวิจยัครัง้ต่อไป 
1. ควรมกีารศกึษาปัจจยัทีม่อีทิธพิลต่อการตดัสนิใจเดนิทางด้านอื่นๆ เช่นการขนส่งรูปแบบอื่น รูปแบบการ

เดนิทาง 
2. ควรมกีารเปรยีบเทยีบปัจจยัทีม่อีทิธพิลต่อการตดัสนิใจเดนิทางทุกรูปแบบ เพื่อน าขอ้มูลทีไ่ดม้าปรบัปรุง

การเดนิทางและการคมนาคมขนส่ง 
3. ควรมกีารศกึษาปัจจยัทีเ่กี่ยวขอ้งกบัความพรอ้มของสถานีขนส่งผูโ้ดยสารในเขตกรุงเทพมหานคร เพื่อใช้

ในการพฒันาการใหบ้รกิารสถานีขนส่งสาธารณะ 
4. ควรมกีารเปรยีบเทยีบความคดิเหน็ของผูโ้ดยสารชาวต่างชาตแิละชาวไทยทีเ่ลอืกใชบ้รกิารรถโดยสารปรบั

อากาศประจ าทางของผูโ้ดยสารสถานีขนส่งผูโ้ดยสารในเขตกรุงเทพมหานคร 
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5. ควรมกีารศกึษาพฤตกิรรมการเดนิทางของผูโ้ดยสาร เพื่อน ามาพฒันากลยุทธ์ในการเพิม่ประสทิธภิาพใน
การใหบ้รกิารของรถโดยสารปรบัอากาศประจ าทาง 
 
กิตติกรรมประกาศ 

ปริญญานิพนธ์ฉบับนี้ส าเร็จลุ ล่วงได้ด้วยความกรุณา ช่วยเหลือ และให้ค าปรึกษาอย่างดียิ่งจาก 
อาจารยเ์บญจมาศ สริใิจ ทีป่รกึษาปรญิญานิพนธ ์รวมถงึคณะกรรมการสอบเคา้โครง คณะกรรมการสอบปากเปล่า และ
ผูเ้ชีย่วชาญตรวจคุณภาพของเครื่องมอืทีใ่ชใ้นการวจิยัทุกท่านทีไ่ดส้ละเวลาและใหค้วามกรุณาในการถ่ายทอดความรู ้
และค าแนะน าทีม่ปีระโยชน์ในการปรบัปรุงแกไ้ขขอ้บกพร่องต่างๆ จนท าใหว้ทิยานิพนธฉ์บบันี้มคีวามสมบูรณ์ และเป็น
ประโยชน์ต่อผู้ศึกษาท่านอื่นในอนาคต ผู้วิจ ัยขอกราบขอบพระคุณทุกท่านด้วยความเคารพเป็นอย่างสูงมา  
ณ โอกาสนี้ 
 
เอกสารอ้างอิง  
กรณฐพรครองภพ สท้านไตรภพ. (2560). ความสมัพนัธ์ของคุณภาพบรกิาร การรบัรู้คุณค่า ภาพลกัษณ์สายการบนิ

และความพึงพอใจของลูกค้า ที่ส่งผลต่อการตัง้ใจซื้อบริการสายการบินต้นทุนต ่ าในประเทศไทย.  
วารสารมหาวทิยาลยัราชภฏัยะลา, 12(2).  สบืคน้จาก 
https://so04.tci- thaijo.org/index.php/yru_human/article/view/113279 

กรมการขนส่งทางบก. (2563). กรมการขนส่งทางบก 2563. คน้เมื่อ 3 สงิหาคม 2564, จาก  https://www.dlt.go.th/th/  
กาญจนา ทวนิันท์. (2558). คุณภาพการบรกิารทีส่่งผลต่อความพงึพอใจของลูกค้าในธุรกิจการท่องเทีย่วแบบพ านัก

ระยะยาว ในอุตสาหกรรมการท่ อง เที่ ย ว ในประ เทศไทย .  วารสารธุ รกิจปริทัศ น์ , 7(2) .  จ าก 
file:///C:/Users/Dell/Downloads/130283-Article%20Text-342934-1-10-20180623%20(7).pdf 

นิธศิ สระทองอยู่. (2562). คุณภาพการใหบ้รกิารของพนักงานปฏบิตัหิน้าทีก่ารรถไฟแห่งประเทศไทย ทีม่ผีลต่อความ
พงึพอใจของผูโ้ดยสารรถไฟสายตะวนัออก กรุงเทพฯ–ชลบุร.ี วารสารบรหิารธุรกจิและสงัคมศาตร ์หมาวทิยา
ลบัรามค าแหง, 2(1) จาก  
file:///C:/Users/Dell/Downloads/176744-Article%20Text-535720-2-10-20190924%20(4).pdf 

ธนกฤต ตปนีย์. (2561). อทิธพิลของคุณภาพการบรกิารทีม่ผีลต่อความไวว้างใจ ความพงึพอใจการบอกต่อ และการ
กลบัมาใชบ้รกิารซ ้าของผูใ้ชบ้รกิารรถแทก็ซีส่าธารณะ ณ ท่าอากาศยานดอนเมอืง. วารสารวชิาการตลาดและ
การจดัการโครงการปรญิญาโท คณะบรหิารธุรกจิ, 5(2) จาก 
http://www.journal.rmutt.ac.th/index.php/mmr-vol1/article/view/1348  

ธดิาพร ใจธรรมด.ี (2562). การศกึษาทศันคต ิคุณภาพการใหบ้รกิาร และภาพลกัษณ์ทีม่ตี่อการเลอืกใชบ้รกิารรถบสั
โดยสารไม่ประจ าทาง ของห้างหุ้นส่วนจ ากัด เก๋ การท่องเที่ยว.ปริญญานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต
(บรหิารธุรกจิ). ปทุมธานี: มหาวทิยาลยักรุงเทพ. จาก 
 http://dspace.bu.ac.th/jspui/bitstream/123456789/3871/1/tidaporn_jait.pdf  

เบญชภา แจ้งเวชฉาย. (2559). คุณภาพการให้บริการที่ส่งผลต่อความพึงพอใจของผู้โดยสารรถไฟฟ้า BTS ใน
กรุงเทพมหานคร. สารนิพนธ ์บรหิารธุรกจิมหาบณัฑติ(บรหิารธุรกจิ). ปทุมธาน:ี มหาวทิยาลยักรุงเทพ.  

ปรเมศ บุญเป่ียม. (2561). การใหบ้รกิารรถโดยสารปรบัอากาศระหว่างกรุงเทพมหานคร-อุดรธานี. การประชุมวชิาการ
น าเสนอผลงานวิจัยระดับชาติเครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ , 18(4) จาก 
http://gnru2018.lpru.ac.th/pdf/proceeding/Humanities_Group/Page_657-817.pdf  

ปรารถนา อุดมอานุภาพสุข. (2562). ปรารถนา อุดมอานุภาพสุข วารสาร เกษตรพระจอมเกล้า , 37(1). จาก 
https://li01.tci-thaijo.org/index.php/agritechjournal/article/view/179917 

https://www.dlt.go.th/th/
file:///C:/Users/Dell/Downloads/130283-Article%20Text-342934-1-10-20180623%20(7).pdf
http://dspace.bu.ac.th/jspui/bitstream/123456789/3871/1/tidaporn_jait.pdf
http://gnru2018.lpru.ac.th/pdf/proceeding/Humanities_Group/Page_657-817.pdf
https://li01.tci-thaijo.org/index.php/agritechjournal/article/view/179917


The 4th BAs National Conference 2022 การประชุมวชิาการระดบัชาต ิครัง้ที ่4 (ในความร่วมมอื 5 สถาบนั) 89 

ภูริตา ล้อมลิ้น. (2555). ความสมัพนัธ์ระหว่างคุณภาพการบริการกับภาพลกัษณ์ของธุรกิจกาแฟสดคอฟฟ่ี ทู เดย์. 
ปรญิญานิพนธ์ปรญิญามหาบณัฑติ (การจดัการ), ปทุมธานี: มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลธญับุร.ี จาก 
http://www.repository.rmutt.ac.th/dspace/bitstream/123456789/1154/1/132417.pdf  

วรนาท สามารถ. (2557). บุพปัจจยัและความแตกต่างของความเชื่อถือไว้วางใจในทมีและความผูกพนัต่อองค์การ
ระหว่างพนักงานในทมีดัง่เดมิและทมีเสมอืนจรงิ: กรณีศกึษาอุตสาหกรรมสายการบิน . วทิยานิพนธ์วิทยา
ศาสตรมหาบณัฑิต (การพฒันาทรพัยากรมนุษยแ์ละองคก์าร). กรุงเทพฯ: สถาบนับณัฑติพฒันบรหิารศาสตร.์ 
จาก http://libdcms.nida.ac.th/thesis6/2556/b184484.pdf  

วรภร แช่มค า. (2561). แรงจูงใจ ความพงึพอใจ และคุณภาพการให้บรกิาร ที่มอีิทธพิลต่อความไว้วางใจในการใช้
บรกิารและกระบวนการตดัสนิใจเลอืกใชบ้รกิารธุรกจิน าเทีย่วของนักท่องเทีย่วชาวไทยเจเนอเรชนัเอกซ์ในเขต
กรุง เทพมหานคร .  ปริญญานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต  (การตลาด) .  กรุง เทพฯ : มหาวิทยาลัย 
ศรนีครนิทรวโิรฒ. จาก http://ir-ithesis.swu.ac.th/dspace/bitstream/123456789/375/1/gs601110110.pdf  

วรมน บุญศาสตร์, และ บุหงา ชยัสุวรรณ. (2561). ความรบัผดิชอบต่อสงัคมขององค์กร : การรบัรูคุ้ณภาพการบรกิาร 
ภาพลกัษณ์องคก์ร ความไวว้างใจ และพฤตกิรรมของผูบ้รโิภคเจนเนอเรชัน่ ซ.ี วารสารปารชิาต มหาวทิยาลยั
สงขลา, 222. 

วรรณวสิา ศรวีลิาศ. (2561). ความไว้วางใจ การรบัรู้โฆษณาผ่านสื่อสงัคมออนไลน์ และคุณภาพของแอปพลเิคชนั
ออนไลน์ที่มอีิทธพิลต่อการรบัรู้ตราสนิค้าและการตดัสนิใจซื้อสนิค้าอุปโภคบรโิภคของผูสู้งอายุผ่านโมบาย
แอปพลิเคชันออนไลน์ ในเขตกรุงเทพมหานคร. ปริญญานิพนธ์ (การตลาด). กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลยั 
ศรนีครนิทรวโิรฒ, จาก http://ir-ithesis.swu.ac.th/dspace/bitstream/123456789/376/1/gs601110111.pdf  

วรรธนะ เสถยีร. (2559). คุณภาพการใหบ้รกิารทีส่่งผลต่อภาพลกัษณ์ของการประปาส่วนภูมภิาคสาขาพนัสนิคม.  
ปริญญานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต (บริหารธุรกิจ ส าหรับผู้บริหาร). ชลบุรี: มหาวิทยาลัยบูรพา จาก 
http://digital_collect.lib.buu.ac.th/dcms/files/56710113.pdf  

ศวิบูรณ์ ธนานุกูลชยั. (2554). ภาพลกัษณ์ตราสนิคา้มผีลต่อการตดัสนิใจซื้อรถยนต์มอืสองค่ายญี่ปุ่ นของผูบ้รโิภค ใน
เขตกรุงเทพมหานคร. ปรญิญานิพนธ์ปรญิญามหาบณัฑติ(บรหิารธุรกิจ). ปทุมธานี: มหาวทิยาลยักรุงเทพ. 
จาก http://dspace.bu.ac.th/bitstream/123456789/445/1/siwaboon_than.pdf  

เสร ีวงษ์มณฑา. (2540). การตลาดต้นทุนต ่า : เพิม่ก าไรโดยใชง้บประมาณน้อย = Low cost marketing. กรุงเทพฯ: 
ดวงกมลสมยั ผูจ้ดัจ าหน่าย. 

Kotler, P. (2000). Marketing management: Upper Saddle River, N.J. : Prentice Hall.  
Kotler, P., & Armstrong, G. (2013). Marketing : an introduction (11th ed..). Boston: Pearson.  
Lewis, R. C., & Booms, B. H. (1983). The marketing aspects of service quality. Chicago: Emerging Perspectives 

on Services Marketing,American Marketing Association.  
LINGLING, L. (2561). ปัจจยัคุณภาพบรกิารและการรบัรูคุ้ณค่าทีม่อีทิธพิลต่อความพงึพอใจ ความไวว้างใจและความ

ภกัดตี่อรา้นสปาของลูกคา้ในกรุงเทพมหานคร (ปรญิญานิพนธป์รญิญามหาบณัฑติ), ปทุมธานี: มหาวทิยาลยั
กรุงเทพ. จาก http://dspace.bu.ac.th/bitstream/123456789/3172/1/liang_ling.pdf  

Millet, J. D. (1954). Management in the public service. New York: Mc.Grew-Hill Book. 
Oliver, R. L. (1980). A cognitive model of the antecedents and consequences of satisfaction decisions. Journal 

of Marketing Research, 17, 460-469. 
Parasuraman, A., Zeithaml, V. A., & Berry, L. L. (2013) .  A Conceptual Model of Service Quality and Its 

Implications for Future Research. Journal of Marketing Research(49), 41-50. 
Reina, D. S., & Reina, M. L. (1999). Trust & Betrayal in the Workplace. San Francisco: Berrett-Koehler.  

http://www.repository.rmutt.ac.th/dspace/bitstream/123456789/1154/1/132417.pdf
http://libdcms.nida.ac.th/thesis6/2556/b184484.pdf
http://ir-ithesis.swu.ac.th/dspace/bitstream/123456789/375/1/gs601110110.pdf
http://ir-ithesis.swu.ac.th/dspace/bitstream/123456789/376/1/gs601110111.pdf
http://digital_collect.lib.buu.ac.th/dcms/files/56710113.pdf
http://dspace.bu.ac.th/bitstream/123456789/445/1/siwaboon_than.pdf
http://dspace.bu.ac.th/bitstream/123456789/3172/1/liang_ling.pdf


The 4th BAs National Conference 2022 การประชุมวชิาการระดบัชาต ิครัง้ที ่4 (ในความร่วมมอื 5 สถาบนั) 90 

ความแตกต่างระหว่างเพศชายและเพศหญิงในผู้สงูอายท่ีุมีต่อขนาดและรปูแบบ 
ตวัอกัษรภาษาไทยบนสมารต์โฟน 

DIFFERENCES BETWEEN MALE AND FEMALE ELDERLY ON FONT SIZES AND 
TYPEFACES OF THAI LANGUAGE ON SMARTPHONES 

 
ไววทิย ์จนัทรว์เิมลอืง ประชาสนัต ์แว่นไธสง 

Waiwit Chanwimalueng1, Prachasan Vaenthaisong2 
 

บทคดัย่อ 
 

งานวจิยันี้มจีุดประสงคเ์พื่อท าการวเิคราะหแ์ละเปรยีบเทยีบความแตกต่างระหว่างเพศชายและเพศหญงิของผู้
สูงวยัที่มีต่อขนาดและรูปแบบของตวัอกัษรภาษาไทยบนหน้าจอแสดงผลสมาร์ตโฟนระบบปฏิบตัิการแอนดรอยด์  
การทดลองรูปแบบของตวัอกัษรพืน้ฐานบนสมาร์ตโฟนยีห่อ้ซมัซุงจ านวน 4 รูปแบบ คอื Gothic Bold, Choco cooky, 
Cool jazz, และ Rosemary โดยตดัรูปแบบ Default ออกเพราะ Default กบั Gothic Bold มลีกัษณะทีเ่หมอืนกนั ส่วน
ขนาดของตวัอกัษร 7 ระดบั คอื เลก็พเิศษ (6 pt.), เลก็มาก (10 pt.), เลก็ (14 pt.), ปานกลาง (18 pt.), ใหญ่ (22 pt.), 
ใหญ่มาก (26 pt.) และ ใหญ่พเิศษ (30 pt.) โดยกลุ่มตวัอย่าง คอื เพศชาย จ านวน 16 คน และเพศหญงิ จ านวน 14 คน 
รวมทัง้สิน้ 30 คน สุ่มตวัอย่างแบบไม่ใชห้ลกัความน่าจะเป็นโดยการเลอืกกลุ่มตวัอย่างแบบบงัเอญิ  ผูว้จิยัใช ้Quizizz 
เป็นแบบทดสอบ และใช ้Google Form เป็นเครื่องมอืในการเกบ็รวบรวมขอ้มลู โดยท าการทดสอบความสามารถในการ
ใชง้านตามมาตรฐาน ISO 9241-11 ใน 2 ส่วน  ไดแ้ก่ ประสทิธภิาพ และความพงึพอใจ จากผลการวจิยัพบว่ารูปแบบ
อกัษรที่เหมาะสมควรเป็นแบบหวัตดัในภาษาไทย และขนาดอกัษรที่มปีระสิทธิภาพมากที่สุดอยู่ที่ระดบัปานกลาง 
(18 pt.) ขึ้นไป อีกทัง้อกัษรทีม่ปีระสทิธภิาพดคีวรมคีวามหนาเพื่อใหม้องเหน็ได้ชดัเจน อ่านง่าย อีกทัง้พบว่าในกลุ่ม
ผูใ้ชง้านเจเนเรชนัวายเพศหญงิมปีระสทิธภิาพการใชง้านอกัษรดกีว่าผูใ้ชง้านเพศชาย และผลประสทิธภิาพการใชง้าน
ของกลุ่มผู้ใช้งานเจเนเรชนับีทัง้เพศชายและเพศหญิงใกล้เคียงกัน  ก็แสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพการท างานใน 
เจเนเรชนับเีพศหญงิว่าไม่ไดด้อ้ยไปกว่าเจเนเรชนับเีพศชาย 

 
ค าส าคญั: ขนาดอกัษร  รปูแบบอกัษร สมารต์โฟน  เพศชาย  เพศหญงิ  ผูส้งูอาย ุ
 

Abstract 
 

The purpose of this research is to analyze and compare the differences between males and females 
on font sizes and typefaces of Thai language on smartphone displays of Android operating system. We 
experimented with 4 basic typefaces on Samsung smartphones: Gothic Bold, Choco cooky, Cool jazz, and 
Rosemary, by eliminating the Default style because Default and Gothic Bold look the same. The 7 levels of 
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font size: Extra Small (6 pt.), Very Small (10 pt.), Small (14 pt.), Medium (18 pt.), Large (22 pt.), Very Large 
(26 pt.) and Extra-large (30 pt.). The experimental groups were 16 males and 14 females, a total of 30 people. 
Random sample the researchers used Quizizz as a test and Google Forms were used as a data collection 
tool. The usability test was performed according to ISO 9241-11 in two parts: efficiency and satisfaction. From 
the experimental results, it was found that the appropriate font should be a Sans Serif in Thai, and the most 
effective font size was at a moderate level (18 pt.) or higher. In addition, effective fonts should be thick so that 
they are clearly visible and easy to read. It was also found that among Generation Y female users the font 
performance was better than male users and the performance of both Generation B males and genders. It was 
shown that performance in females of Generation B was not inferior to that of males of Generation B. 
   
Keywords: Font size Typeface Smartphone Male Female Elderly 
 

บทน า 
โทรศัพท์ยุคปัจจุบันหรือสมาร์ตโฟน (Smartphone) สามารถสนทนาพูดคุยรับชมข้อมูลต่างๆ ผ่าน

อนิเทอร์เน็ตไดท้ัง้ภาพ เสยีงและขอ้ความ นับเป็นการตดิต่อสื่อสารระหว่างผูค้นทีร่วดเรว็และมปีระสทิธภิาพ อกีทัง้มี
อทิธพิลต่อการด าเนินชวีติของมนุษย์เป็นอย่างมาก ซึ่งวธิกีารตดิต่อสื่อสารมอียู่หลากหลายวธิ ีเช่น การพมิพข์อ้ความ
สนทนาสื่อสารผ่านสื่อโซเซยีลมเีดยี ซึง่ในอดตีการส่งขอ้ความอาจมคี่าใชจ้่ายเป็นจ านวนครัง้ แต่เมื่อระบบอนิเทอร์เน็ต
มคีวามก้าวหน้าท าให้ส่งขอ้ความได้เป็นจ านวนมาก และยงัสามารถโพสต์แบ่งปันขอ้ความสถานะและรูปภาพลงใน
โซเซยีลมเีดยี ซึง่ผูค้นสามารถโตต้อบเพื่อแสดงความคดิเหน็ถงึขอ้ความหรอืโพสตน์ัน้ ๆ ได ้โดยบรษิทักูเกิล้ (Google) 
ได้พัฒนาสมาร์ตโฟนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์  ที่เป็นระบบปฎิบัติการแบบเปิด (Kaur & Sharma, 2014) 
ระบบปฏบิตักิารแอนดรอยด์ เป็นระบบปฏิบตักิารทีม่บีรษิทัผูผ้ลติมากมายน าไปพฒันาต่อเพื่อตดิตัง้ในสมาร์ตโฟนที่  
ของตน  
  จากการส ารวจของส านักงานสถติแิห่งชาติพบว่า ขอ้มูลประชากรผูสู้งอายุในประเทศไทยมกีารใชง้านสมารต์
โฟนเพื่อการติดต่อสื่อสาร เกินกว่าร้อยละ 80 (ส านักงานสถิติแห่งชาติ, 2557) โดยผู้สูงอายุมจีุดประสงค์การใช้งาน
สมาร์ตโฟนทีแ่ตกต่างกนัไป เช่น การโทร และการส่งขอ้ความ (Weilenmann, 2010) ดว้ยหน้าจอทีข่นาดจ ากดั การใช้
แป้นพมิพ์โทรศพัท์สมาร์ตโฟนที่มขีนาดเล็ก ท าให้ผู้สูงอายุต้องใช้สายตาเพ่งมากอาจก่อใหเ้กิดปัญหาการใช้สายตา 
(กิรณา สมวาทสรรค์ และกุลทพิย์ ศาสตระรุจ ,ิ 2559, น.21-24) ซึ่งจากผลส ารวจพบว่าปัญหาที่ผู้สูงอายุประสบมาก
ที่สุดในด้านร่างกาย คือ ปัญหาด้านสายตา มีอตัราสูงถึงร้อยละ 47.2 (ส านักงานสถิติแห่งชาติ, 2557) ดงันัน้หาก
ผูสู้งอายุใชโ้ทรศพัท์สมาร์ตโฟน ดว้ยรูปแบบและขนาดทีไ่ม่เหมาะสม อาจจะท าใหเ้กดิปัญหาได ้จากการผลการศกึษา
ของสุรานาท เนียมค า (2556) เป็นปัญหาเกี่ยวกับการอ่านตัวอกัษรบนสมาร์ทโฟนของผู้สูงอายุ เช่น อ่านได้ยาก  
อ่านไดช้า้ มองเหน็ไม่ชดัเจน (สุรานาท เนียมค า, 2556) และอาจก่อใหเ้กดิปัญหาทางสุขภาพในดา้นต่างๆ เพิม่เตมิขึน้
ได ้

อกีทัง้ปัญหาการแบ่งแยกอายุและความล าเอยีงทางเพศ ถูกพบมากทีสุ่ดจากผูถู้กสมัภาษณ์ในยุโรปมากกว่า 
44% และ 64% ในสหราชอาณาจกัร (Ahn & Costigan, 2019) ผลการศกึษาพบว่าผูห้ญงิทีม่อีายุมากจะถูกปฎเิสธการ
จา้งงานมากกว่าผูช้ายทีม่อีายุมากกว่า โดยผูห้ญงิทีม่อีายุต ่ากว่า 45 ปี มแีนวโน้มถูกเรยีกใหก้ลบัมาสมัภาษณ์ซ ้าอีก
ครัง้ เป็นอตัราเกือบ 2 เท่าของผู้หญิงที่มอีายุมากกว่า 45 ปีขึ้นไป (Neumark, Burn & Button, 2017) โดยพบอีกว่า
ในช่วงปี พ.ศ. 2550 ถึงปี พ.ศ. 2556 มอีตัราการว่างงานส าหรบัผู้หญิงที่มอีายุมากกว่า 65 ปีเพิม่ขึ้นจาก 14% เป็น 
50% (Federal Reserve Bank of St. Louis, 2015)   
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 ความก้าวหน้าในดา้นการใชง้านงานสมาร์ตโฟนล้วนส่งผลกระทบทีม่ีอทิธพิลต่อการด าเนินชวีติของผูใ้ชง้าน
ผูสู้งอายุทัง้ดา้นสุขภาพร่างกาย การเคลื่อนไหว โดยเฉพาะการใชส้ายตา อกีทัง้อายุและเพศก็ส่งผลกระทบต่ออาชพี
การงานทีม่คีวามเกีย่วขอ้งกบัเทคโนโลยใีนยุคสมยันี้ไดเ้ช่นกนั 
  ดงันัน้อาจกล่าวไดว้่าการศกึษาการใชง้านสมาร์ตโฟนส าหรบัผู้สูงอายุ จ าเป็นต้องศกึษาในดา้นอายุและเพศ
ของผูเ้ขา้ร่วมทดสอบ ดว้ยวธิกีารทดสอบความสามารถในการใชง้าน (Usability Test) ตามมาตรฐาน ISO 9241-11 ใน 
2 ดา้น  ไดแ้ก่ ประสทิธภิาพ (Efficiency) และความพงึพอใจ (Satisfaction) โดยผูว้จิยัแบ่งการทดลองออกเป็น 2 ส่วน
การทดลอง ใช้รูปแบบของตวัอกัษรพืน้ฐานบนสมาร์ตโฟนยีห่อ้ซมัซุงจ านวน 4 รูปแบบ (Typeface)  และมขีนาดของ
ตัวอักษร 7 ระดับ (Font size)  (Cameron, 2018) โดยการทดสอบความสามารถในการใช้งาน  (Maguire, 2001; 
Green,& Pearson, 2006)) ควรทดสอบกบัสถานการณ์จรงิบนอุปกรณ์จรงิบนสมารต์โฟน  
  
วตัถปุระสงคข์องการวิจยั  

เพื่อทดสอบความสามารถในการใชง้าน (Usability Test) ในดา้นประสทิธภิาพ (Efficiency) และความพงึพอใจ 
(Satisfaction) ของกลุ่มผู้ใช้งานเพศชาย (Male) กบักลุ่มผู้ใช้งานเพศหญิง (Female) และในกลุ่มเจเนเรชนับี (Baby 
Boomer) กบักลุ่มเจเนเรชนัวาย (Y Generation)  
 
ทบทวนวรรณกรรม 
 กลุ่มเจเนเรชนั (Generation Group)  
 การแบ่งกลุ่มคนเป็นเจเนเรชัน่ แบ่งไดเ้ป็น 4 กลุ่ม ไดแ้ก่ (1) Gen-B คอื กลุ่มทีเ่กดิระหว่าง พ.ศ.2486-2504 
(2) Gen-X คอื กลุ่มทีเ่กดิระหว่าง พ.ศ.2504-2524 (3) Gen-Y คอื กลุ่มทีเ่กดิระหว่าง พ.ศ.2525-2548 (2) Gen-Z คอื 
กลุ่มทีเ่กดิระหว่าง พ.ศ.2549-2553 (กนกวรรณ ชุมพลบญัชร และคณะ, 2563) 

งานอกัษร (Typography)  
 Typography (ไทโปกราฟี) หมายถงึ ตวัพมิพ ์การจดัเรยีง การพมิพ ์ใหม้คีวามสวยงาม น่าสนใจ ซึง่จะมเีรื่อง
การพมิพเ์ขา้มาเกี่ยวขอ้งดว้ย ซึ่งจะประกอบไปดว้ยศพัท์ทีห่ลากหลาย ไดแ้ก่ Font Family, Type Family, Typeface, 
Font มรีายละเอยีดดงันี้ 
 Font Family, Type Family คอื แบบตวัพมิพ์ที่ขนาดและสไตล์ที่แตกต่างกนั เป็นสกุลของตวัพมิพ์ ปกติจะ
ประกอบดว้ย 4 รปูแบบ ดงันี้ Roman (Regular), Italic, Bold และ Bold Italic 
 Typeface คอื ชุดของตวัอกัษรในสไตล์เดยีวกนัในทุกระดบัขนาด เป็นแบบตวัพมิพห์รอืรปูแบบตวัอกัษร เช่น 
ฟอนตต์ระกูล Arial 1 ชุด จะประกอบไปดว้ย Typeface 9 รปูแบบ เป็นตน้ 
 Font (ฟอนต)์ เป็นชุดแบบตวัพมิพห์รอืลกัษณะของตวัอกัษร คอื ชุดตวัอกัษรในสไตลเ์ดยีวกนัทีข่นาดเดยีวกนั 
ตวัอย่างเช่น ฟอนต์ตระกูล Arial ทีข่นาด 16 พอยต์ (16 pt.) คอื ฟอนต์หนึ่ง และฟอนต์ตระกูล Arial Bold ทีข่นาด 16 
พอยต ์(16 pt.) กน็ับเป็นอกีฟอนตห์นึ่ง เป็นตน้ (จุตพิงศ ์ภูสุมาศ, 2556)  
  ดงันัน้กล่าวได้ว่า รูปแบบของตวัอกัษร (Typeface) ต่างจากลกัษณะของตวัอกัษร (Font) โดยรูปแบบของ
ตัวอักษรเป็นสไตล์หลักของการออกแบบ ในขณะที่ลักษณะของตัวอกัษรเป็นเพียงลักษณะหนึ่งของรูปแบบของ
ตวัอกัษรเท่านัน้  

การทดสอบความสามารถในการใช้งาน (Usability Test)   
  การทดสอบความสามารถในการใช้งานตามมาตรฐาน ISO 9241-11 ทัง้ 3 ด้าน  ได้แก่ ประสิทธิภาพ 
(Efficiency) ประสทิธผิล (Effectiveness) และความพงึพอใจ (Satisfaction) (Green,& Pearson, 2006)  
  ในขณะที่ความสามารถในการใชง้านตามแนวทางของ Nielsen (1994), Preece (2002) และ Quesenbery 
(2003) ต่างกล่าวถึงความสามารถในการใช้งานว่ามทีัง้หมด 5 ด้าน ประกอบด้วย ประสทิธภิาพในการใช้งาน (task 
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efficiency) ความง่ายในการเรยีนรู้ (easy to learn)  อตัราความผดิพลาด (rate of error) ความสามารถในการจดจ า 
(memorability) และความพงึพอใจ (satisfaction) ซึง่มส่ีวนทีเ่หมอืนและส่วนทีแ่ตกต่างกนัเพยีงเลก็น้อย 
 โดยวจิยันี้ เน้นการใชง้านจรงิเสมอืนการใชง้านโปรแกรมประยุกต์บนโทรศพัท์สมาร์ตโฟน ผูว้จิยัจงึเลอืกใช้
ความสามารถในการใชง้าน 2 ดา้น ตามรายละเอยีดดงันี้  

1.1) ประสทิธภิาพ คอื การวดัค่าความสามารถในการใชง้านส่วนต่อประสานกบัผูใ้ชจ้ากเวลาในการ
ท างานให้ส าเร็จตามที่ได้รับมอบหมาย (Maguire, 2001, p.603) รวมถึงเวลาทัง้หมดในการท างานให้ส าเร็จ หาก
ประสทิธภิาพของการใชง้านทีส่งูขึน้ค่าเวลาการใชง้าน (หน่วยเป็นวนิาท)ี จะลดลง ในทางตรงกนัขา้มเมื่อประสทิธภิาพ
ของการใชง้านจะลดลง ค่าเวลาการใชง้านจะเพิม่มากขึน้ (Chiou, Lin, Perng, and Tsai, 2009) 

 1.2) ความพงึพอใจ คอื การวดัโดยใชรู้ปแบบการประเมนิหาค่าเฉลี่ยความพงึพอใจ ดว้ยการวดัเจต
คติของลิเคิร์ทสเกล (Likert Scale) หรือมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ (ธานินทร์ ศิลป์จารุ, 2553) แบ่งได้ดังนี้ 
(1) พึงพอใจมากที่สุด ค่าระดบั 5 คะแนน (2) พึงพอใจมาก ค่าระดบั 4 คะแนน (3) พึงพอใจปานกลาง ค่าระดับ 
3 คะแนน (4) พงึพอใจน้อย ค่าระดบั 2 คะแนน และ (5) พงึพอใจน้อยทีสุ่ด ค่าระดบั 1 คะแนน ซึ่งความพงึพอใจเป็น
การวดัค่าคะแนนทศันคตใินดา้นการยอมรบัและความสะดวกต่อการใชง้าน (Maguire, 2001) 

 
วิธีด าเนินการวิจยั 
 

 
 

ภาพท่ี 1 กรอบแนวคดิในการวจิยั  
 

กลุ่มตวัอย่าง 
กลุ่มตวัอย่างจ านวน 30 คน จ าแนกเป็นกลุ่มเจเนเรชนับ ี(Baby Boomer) มอีายุระหว่าง 56–70 จ านวน 15 

คน และกลุ่มเจเนเรชนัวาย (Y Generation) มอีายุระหว่าง 23-40 ปี จ านวน 15 คน คดิอตัราส่วนเป็นรอ้ยละ 50 และ
รอ้ยละ 50 โดยแบ่งเป็นเพศชาย จ านวน 16 คน และเพศหญงิ จ านวน 14 คน คดิอตัราส่วนเป็นรอ้ยละ 53 และรอ้ยละ 
47 ตามล าดบั 

โดยในกลุ่มเจเนเรชนับ ีจ าแนกเป็นเพศชาย จ านวน 7 คน และเพศหญงิ จ านวน 8 คน คดิอตัราส่วนเป็นรอ้ย
ละ 47 และรอ้ยละ 53 ตามล าดบั และในกลุ่มเจเนเรชนัวาย จ าแนกเป็นเพศชาย จ านวน 9 คน และเพศหญงิ จ านวน 6 
คน คดิอตัราส่วนเป็นรอ้ยละ 60 และรอ้ยละ 40 ตามล าดบั ตามแนวคดิ 

เคร่ืองมือท่ีใช้ในงานวิจยั 
ผูว้จิยัไดอ้อกแบบและพฒันาโปรแกรมตน้แบบ (Prototype) ดว้ยโปรแกรม Quizizz ใชใ้นการทดสอบส าหรบั

งานวจิยันี้ โดยพฒันาแบบทดสอบ 2 แบบ ไดแ้ก่ 
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(1) แบบทดสอบส่วนที ่1: Typeface และ Font Size ดงักรอบแนวคดิในการวจิยัรูปที ่1 ผูว้จิยัใชรู้ปแบบของ
ตวัอกัษรพืน้ฐานบนสมารต์โฟนยีห่อ้ซมัซุงจ านวน 4 รปูแบบ และมขีนาดของตวัอกัษร 7 ระดบั  (Cameron ,2018) เพื่อ
วดัค่าประสทิธภิาพและประสทิธผิลของการใชง้าน โดยเลอืกใชส้มารต์โฟนขนาดหน้าจอ 6 นิ้วของ Samsung A9 Pro ที่
ความละเอยีด 1080x1920 pixel ซึง่ขนาดหน้าจอสมารต์โฟนทีม่ขีนาดมากกว่า 4.5 นิ้วขึน้ไป มนีัยส าคญัต่อการใชง้าน
ในดา้นต่าง ๆ มากกว่าสมารต์โฟนทีม่ขีนาดต ่ากว่า 4.5 นิ้ว (The NPD Group, 2013) 

  

    
 

ภาพท่ี 2 รปูแบบอกัษร Gothic Bold , Choco cooky , Cool Jazz และ Rosemary ตามล าดบั 
 

 (2) แบบทดสอบส่วนที ่2: ความพงึพอใจต่อการใชง้าน ตามมาตรวดัของลเิคริท์ (Likert Rating Scales) เพื่อ
ใชใ้นการวเิคราะหผ์ลการวจิยั โดยก าหนดเป็นค าถามทีส่อดคลอ้งกบัแบบทดสอบ โดยสอบถามเกีย่วกบัความพงึพอใจ
ทีม่ตี่อแบบทดสอบที ่1 ในส่วน Typeface และ Font Size 
 

การด าเนินการวิจยัแบบทดสอบท่ี 1 (Efficiency และ Effectiveness of Gen Y and Gen B’s Gender)
 การศกึษาความสามารถในการใชง้านแบบทดสอบที ่1 กลุ่มตวัอย่างทีอ่าสาสมคัรเขา้ร่วมการทดสอบ จ านวน 
30 คน  โดยในแบบทดสอบที ่1 กลุ่มตวัอย่างจะไดร้บัค าถามแบบปรนัย โดยก าหนดระยะเวลาให ้15 วนิาทตี่อค าถาม 
โดยแต่ละค าถามจะใหค้ า 3 พยางค์ทีเ่ขยีนถูกต้องเป็นต้นแบบ แล้วใหก้ลุ่มตวัอย่างเลอืกค าตอบ 1 ตวัเลอืก โดยจะมี
ค าตอบที่เขียนถูกต้องเพียงค าตอบเดียวจากตัวเลือกทัง้หมด 4 ตัวเลือก โดยค าถามแบบปรนัยจ านวน 28 ข้อ 
ประกอบดว้ยรปูแบบอกัษร จ านวน 4 รปูแบบและขนาดอกัษร จ านวน 7 ขนาด ดงัรปูที ่3  

 

        
 

ภาพท่ี 3 ตวัอย่างหน้าจอสมารต์โฟนด าเนินการวจิยัแบบทดสอบที ่1 
 

การด าเนินการวิจยัแบบทดสอบท่ี 2 (Satisfaction) 
เมื่อเสรจ็สิน้การทดลอง ผูว้จิยัไดส้มัภาษณ์กลุ่มตวัอย่างถงึสภาพปัญหาการใชง้าน และส ารวจความพงึพอใจ

ในการใชง้านใน 5 ระดบั ตามมาตรวดัของลเิคริท์ (Likert Rating Scales) โดยใหก้ลุ่มตวัอย่างท าแบบส ารวจผ่าน 
Google form ทีผู่ว้จิยัไดเ้ตรยีมไวแ้ทนกระดาษท าใหส้ามารถน าไปประมวลต่อไดใ้นทนัท ี  
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ผลการวิจยั 
ผลการวิจยัแบบทดสอบท่ี 1 

  ผลลพัธ์ของประสทิธภิาพในการใชง้านรูปแบบอกัษรของกลุ่มผูใ้ชง้านเจเนเรชนับีเพศชาย ดงัรูปที่ 4 พบว่า
รูปแบบอกัษร Gothic Bold มคี่าเฉลี่ยเวลาตอบสนองต่อการอ่านตวัอกัษรทีร่ะดบัใหญ่มาก (26 pt.) มปีระสทิธภิาพดี
ที่สุด (RT=6.14 วินาที) ขณะที่กลุ่มผู้ใช้งานเจเนเรชนับีเพศหญิง พบว่ารูปแบบอักษร Rosemary มีค่าเฉลี่ยเวลา
ตอบสนองต่อการอ่านตวัอกัษรทีร่ะดบัปานกลาง (18 pt.) มปีระสทิธภิาพดทีีสุ่ด (RT=6.38 วนิาท)ี    
  โดยผลลพัธ์ของประสทิธภิาพในการใชง้านรูปแบบอกัษร Gothic Bold มคี่าเฉลี่ยเวลาตอบสนองต่อการอ่าน
ตวัอกัษรทีร่ะดบัใหญ่มาก (26 pt.) มปีระสทิธภิาพดทีีสุ่ดของกลุ่มผูใ้ชง้านเจเนเรชนับทีัง้เพศชายและเพศหญงิ 
 

 
 

ภาพท่ี 4 ประสทิธภิาพการใชง้านรปูแบบอกัษรของเจเนเรชนับ ี(Gen-B) เพศชายและเพศหญงิ 
 

 ผลลพัธข์องประสทิธภิาพในการใชง้านรปูแบบอกัษรของกลุ่มผูใ้ชง้านเจเนเรชนัวายเพศชาย ดงัรปูที ่5 พบว่า
รูปแบบอกัษร Cool jazz มีค่าเฉลี่ยเวลาตอบสนองต่อการอ่านตวัอกัษรที่ระดบัใหญ่ (22 pt.) มีประสิทธภิาพดทีี่สุด 
(RT=4.44 วนิาท)ี ขณะทีก่ลุ่มผูใ้ชง้านเจเนเรชนัวายเพศหญงิ พบว่ารปูแบบอกัษร Rosemary มคี่าเฉลีย่เวลาตอบสนอง
ต่อการอ่านตวัอกัษรทีร่ะดบัใหญ่ (22 pt.) มปีระสทิธภิาพดทีีสุ่ด (RT=3.17 วนิาท)ี   
  โดยผลลพัธ์ของประสทิธภิาพในการใช้งานรูปแบบอกัษร Rosemary มคี่าเฉลี่ยเวลาตอบสนองต่อการอ่าน
ตวัอกัษรทีร่ะดบัใหญ่ (22 pt.) มปีระสทิธภิาพดทีีสุ่ดของกลุ่มผูใ้ชง้านเจเนเรชนับทีัง้เพศชายและเพศหญงิ  

 

 
 

ภาพท่ี 5 ประสทิธภิาพการใชง้านรปูแบบอกัษรของเจเนเรชนัวาย (Gen-Y) เพศชายและเพศหญงิ 
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  ผลลพัธข์องประสทิธภิาพในการใชง้านอกัษรรปูแบบ Gothic Bold ดงัรปูที ่6 ในกลุ่มผูใ้ชง้านเพศชาย พบว่ามี
ค่าเฉลี่ยเวลาตอบสนองต่อการอ่านตวัอกัษรที่ระดบัใหญ่พเิศษ (30 pt.) มปีระสทิธภิาพดทีีสุ่ด (RT=5.94 วนิาท)ี และ
ตวัอกัษรทีร่ะดบัเลก็มาก (10 pt.) และเลก็พเิศษ (6 pt.) มปีระสทิธภิาพดอ้ยทีสุ่ดเท่ากนั (RT=8.50 วนิาท)ี ขณะทีก่ลุ่ม
ผู้ใช้งานเพศหญิง ค่าเฉลี่ยเวลาตอบสนองต่อการอ่านตัวอักษรที่ระดับใหญ่มาก (26 pt.) มีประสิทธิภาพดีที่สุด 
(RT=5.50 วนิาท)ี และตวัอกัษรทีร่ะดบัเลก็มาก (10 pt.) มปีระสทิธภิาพดอ้ยทีสุ่ด (RT=8.43 วนิาท)ี 
  ผลลพัธ์ของประสทิธภิาพในการใชง้านอกัษรรูปแบบ Rosemary ดงัรูปที ่6 ในกลุ่มผูใ้ชง้านเพศชาย พบว่ามี
ค่าเฉลี่ยเวลาตอบสนองต่อการอ่านตวัอกัษรที่ระดบัใหญ่พเิศษ (30 pt.) มปีระสทิธภิาพดทีีสุ่ด (RT=5.75 วนิาท)ี และ
ตวัอกัษรที่ระดบัเล็กพเิศษ (6 pt.) มปีระสทิธภิาพด้อยที่สุด (RT=9.50 วนิาท)ี ขณะที่กลุ่มผู้ใชง้านเพศหญงิ ค่าเฉลี่ย
เวลาตอบสนองต่อการอ่านตวัอกัษรทีร่ะดบัใหญ่ (22 pt.) มปีระสทิธภิาพดทีีสุ่ด (RT=5.07 วนิาท)ี และตวัอกัษรทีร่ะดบั
เลก็มาก (10 pt.) มปีระสทิธภิาพดอ้ยทีสุ่ด (RT=9.29 วนิาท)ี 
 

 
 

ภาพท่ี 6 ประสทิธภิาพการใชง้านอกัษรรปูแบบ Gothic Bold และ Rosemary ของเพศชายและหญงิ 
 

ผลลพัธข์องประสทิธภิาพในการใชง้านอกัษรรปูแบบ Gothic Bold ของกลุ่มเจเนเรชนับ ีดงัรปูที ่7 พบว่ากลุ่ม
ผู้ใช้งานเพศชาย มีค่าเฉลี่ยเวลาตอบสนองต่อการอ่านตัวอักษรที่ระดับใหญ่มาก (26 pt.) มีประสิทธิภาพดีที่สุด 
(RT=6.14 วินาที) และตัวอกัษรที่ระดบัเล็กมาก (10 pt.) มีประสิทธิภาพด้อยที่สุด (RT=10.43 วินาที) ขณะที่กลุ่ม
ผู้ใช้งานเพศหญิง ค่าเฉลี่ยเวลาตอบสนองต่อการอ่านตัวอักษรที่ระดับใหญ่มาก (26 pt.) มีประสิทธิภาพดีที่สุด 
(RT=6.50 วนิาท)ี และตวัอกัษรทีร่ะดบัเลก็พเิศษ (6 pt.) มปีระสทิธภิาพดอ้ยทีสุ่ด (RT=11.00 วนิาท)ี 
  ผลลพัธ์ของประสทิธภิาพในการใชง้านอกัษรรูปแบบ Gothic Bold ของกลุ่มเจเนเรชนัวาย ดงัรูปที่ 7 พบว่า
กลุ่มผูใ้ชง้านเพศชาย มคี่าเฉลี่ยเวลาตอบสนองต่อการอ่านตวัอกัษรทีร่ะดบัใหญ่พเิศษ (30 pt.) มปีระสทิธภิาพดทีีสุ่ด 
(RT=5.67 วนิาท)ี และตวัอกัษรทีร่ะดบัเล็กพเิศษ (6 pt.) มปีระสทิธภิาพดอ้ยทีสุ่ด (RT=7.89 วนิาท)ี ขณะทีเ่พศหญิง 
ค่าเฉลี่ยเวลาตอบสนองต่อการอ่านตวัอกัษรที่ระดบัปานกลาง (18 pt.) มปีระสทิธภิาพดทีีสุ่ด (RT=4.00 วนิาท)ี และ
ตวัอกัษรทีร่ะดบัเลก็ (14 pt.) มปีระสทิธภิาพดอ้ยทีสุ่ด (RT=6.17 วนิาท)ี 
 



The 4th BAs National Conference 2022 การประชุมวชิาการระดบัชาต ิครัง้ที ่4 (ในความร่วมมอื 5 สถาบนั) 97 

 
 

ภาพท่ี 7 ประสทิธภิาพการใชง้านอกัษรรปูแบบ Gothic Bold ของเจเนเรชนัวายและเจเนเรชนับ ี
 

  ผลลพัธ์ของประสทิธภิาพในการใชง้านอกัษรรูปแบบ Rosemary ของกลุ่มเจเนเรชนับ ีดงัรูปที่ 8 พบว่ากลุ่ม
ผู้ใช้งานเพศชาย มีค่าเฉลี่ยเวลาตอบสนองต่อการอ่านตัวอักษรที่ระดับใหญ่มาก (26 pt.) มีประสิทธิภาพดีที่สุด 
(RT=6.43 วินาที) และตัวอกัษรที่ระดบัเล็กพิเศษ (6 pt.) มีประสิทธิภาพด้อยที่สุด (RT=10.14 วินาที) ขณะที่กลุ่ม
ผู้ใช้งานเพศหญิง ค่าเฉลี่ยเวลาตอบสนองต่อการอ่านตัวอักษรที่ระดับปานกลาง (18 pt.) มีประสิทธิภาพดีที่สุด 
(RT=6.38 วนิาท)ี และตวัอกัษรทีร่ะดบัเลก็มาก (10 pt.) มปีระสทิธภิาพดอ้ยทีสุ่ด (RT=11.75 วนิาท)ี 
  ผลลพัธข์องประสทิธภิาพในการใชง้านอกัษรรปูแบบ Rosemary ของกลุ่มเจเนเรชนัวาย ดงัรปูที ่8 พบว่ากลุ่ม
ผูใ้ชง้านเพศชาย มคี่าเฉลี่ยเวลาตอบสนองต่อการอ่านตวัอกัษรทีร่ะดบัใหญ่ (22 pt.) มปีระสทิธภิาพดทีีสุ่ด (RT=6.00 
วนิาท)ี และตวัอกัษรทีร่ะดบัเลก็พเิศษ (6 pt.) มปีระสทิธภิาพดอ้ยทีสุ่ด (RT=9.00 วนิาท)ี ขณะทีก่ลุ่มผูใ้ชง้านเพศหญงิ 
ค่าเฉลีย่เวลาตอบสนองต่อการอ่านตวัอกัษรทีร่ะดบัใหญ่ (22 pt.) มปีระสทิธภิาพดทีีสุ่ด (RT=3.17 วนิาท)ี และตวัอกัษร
ทีร่ะดบัเลก็มาก (10 pt.) มปีระสทิธภิาพดอ้ยทีสุ่ด (RT=6.00 วนิาท)ี 
 

    
 

ภาพท่ี 8 ประสทิธภิาพการใชง้านอกัษรรปูแบบ Rosemary ของเจเนเรชนัวายและเจเนเรชนับ ี
 

ผลการวิจยัแบบทดสอบท่ี 2 
ผลลพัธ์แบบทดสอบความพงึพอใจต่อการใชง้านรูปแบบอกัษรของกลุ่มผูใ้ชง้านเพศชายและหญงิ ดงัรูปที่  9 

พบว่ากลุ่มผูใ้ชง้านเพศชายมคีวามพงึพอใจต่อการใชง้านอกัษรแบบ Gothic Bold มากทีสุ่ด (Scale=3.96) และมคีวาม
พงึพอใจต่อการใชง้านอกัษรแบบ Choco Cooky น้อยที่สุด (Scale=2.91) ในขณะที่กลุ่มผู้ใชง้านเพศหญิงมคีวามพงึ
พอใจต่อการใชง้านอกัษรแบบ Gothic Bold มากทีสุ่ด (Scale=3.64) และมคีวามพงึพอใจต่อการใชง้านอกัษรแบบ Cool 
Jazz น้อยทีสุ่ด (Scale=3.15) 

ผลลพัธ์แบบทดสอบความพงึพอใจต่อการใชง้านรูปแบบอกัษรของกลุ่มผู้ใชง้านกลุ่มเจเนเรชนัวายและกลุ่ม
เจเนเรชันบี ดังรูปที่ 9 พบว่ากลุ่มเจเนเรชันวายมีความพึงพอใจต่อการใช้งานอักษรแบบ Rosemary มากที่สุด 
(Scale=3.85) และมคีวามพงึพอใจต่อการใชง้านอกัษรแบบ Choco Cooky น้อยทีสุ่ด (Scale=3.06) ในขณะทีก่ลุ่มเจเน
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เรชนับมีคีวามพงึพอใจต่อการใชง้านอกัษรแบบ Gothic Bold มากที่สุด (Scale=3.81) และมคีวามพงึพอใจต่อการใช้
งานอกัษรแบบ Cool Jazz น้อยทีสุ่ด (Scale=3.07) 

 

 
 

ภาพท่ี 9 ความพงึพอใจต่อการใชง้านรปูแบบอกัษรและขนาดอกัษร 
ของกลุ่มผูใ้ชง้านเพศชาย, เพศหญงิ, เจเนเรชนัวายและเจเนเรชนับ ี

 
ผลลพัธ์แบบทดสอบความพงึพอใจต่อการใช้งานขนาดอกัษรของกลุ่มผู้ใชง้านเพศชายและหญิง  ดงัรูปที่ 9 

พบว่ากลุ่มผู้ใช้งานเพศชายมีความพึงพอใจต่อการใช้งานขนาดอักษรระดับเล็ก (14 pt.) มากที่สุด (Scale=3.55) 
ในขณะที่กลุ่มผู้ใช้งานเพศหญิงมีความพึงพอใจต่อการใช้งาน  ขนาดอักษรระดับใหญ่พิเศษ (30 pt.) มากที่สุด 
(Scale=3.43)  

ผลลพัธ์แบบทดสอบความพงึพอใจต่อการใชง้านขนาดอกัษรของกลุ่มผูใ้ชง้าน Gen-Y และ Gen-B ดงัรูปที ่9 
พบว่ากลุ่มเจเนเรชนัวายมคีวามพงึพอใจต่อการใช้งานขนาดอกัษรระดบัใหญ่มาก (26 pt.)  มากที่สุด (Scale=3.59) 
ในขณะทีก่ลุ่มเจเนเรชนับมีคีวามพงึพอใจต่อการใชง้าน ขนาดอกัษรระดบัเลก็มาก (10 pt.) มากทีสุ่ด (Scale=3.38)  

จากขอ้มูลผลลพัธ์แบบทดสอบความพงึพอใจต่อการใชง้านรูปแบบอกัษรของกลุ่มผูใ้ชง้านเพศชายและหญิง
และผลลัพธ์แบบทดสอบความพึงพอใจต่อการใช้งานรูปแบบอักษรของกลุ่มผู้ ใช้งานกลุ่มเจเนเรชันวายและกลุ่ม 
เจเนเรชนับ ีพบว่า กลุ่มผูใ้ชง้านเพศชายและกลุ่มผูใ้ชง้านเพศหญงิ รวมทัง้กลุ่มเจเนเรชนับมีคีวามพงึพอใจต่อการใช้
งานอกัษรแบบ Gothic Bold มากทีสุ่ด (Scale=3.96 ; Scale=3.64 ; Scale=3.81) ในขณะทีก่ลุ่มเจเนเรชนัวายมคีวาม
พงึพอใจต่อการใชง้านอกัษรแบบ Rosemary มากทีสุ่ด (Scale=3.85) จงึไดน้ าเสนอผลลพัธร์ะดบัความพงึพอใจต่อการ
ใชง้านรปูแบบอกัษร Gothic Bold และ Rosemary ดงัภาพที ่10 และภาพที ่11 

 

 
 

ภาพท่ี 10 ความพงึพอใจต่อการใชง้านรปูแบบอกัษร Gothic Bold และ Rosemary  
ของกลุ่มผูใ้ชเ้จเนเรชนัวายและเจเนเรชนับ ี
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ผลลพัธแ์บบทดสอบความพงึพอใจต่อการใชง้านรปูแบบอกัษรของกลุ่มผูใ้ช้งานเจเนเรชนัวายและเจเนเรชนับี
ดงัรปูที ่ 10 พบว่ากลุ่มผูใ้ชง้านเจเนเรชนับ ี เพศชายและเพศหญงิ ต่างมคีวามพงึพอใจต่อการใชง้านอกัษรแบบ Gothic 
Bold มากทีสุ่ดเหมอืนกนั (Scale=4.18; Scale=3.48) และพบอกีว่ากลุ่มเจเนเรชนัวาย เพศชาย มคีวามพงึพอใจต่อการ
ใชง้านอกัษรแบบ Rosemary มากทีสุ่ด (Scale=4.23) ในขณะทีก่ลุ่มเจเนเรชนัวาย เพศหญงิ มคีวามพงึพอใจต่อการใช้
งานอกัษรแบบ Gothic Bold มากทีสุ่ด (Scale=3.86)   

ผลลพัธแ์บบทดสอบความพงึพอใจต่อการใชง้านขนาดอกัษรของกลุ่มผูใ้ช้งานเจเนเรชนัวายและเจเนเรชนับดีงั
รปูที ่11 พบว่ากลุ่มผูใ้ชง้านเจเนเรชนับ ีเพศชาย มคีวามพงึพอใจต่อการใชง้านขนาดอกัษรระดบัเลก็มาก (10 pt.) มาก
ทีสุ่ด (Scale=3.79) ในขณะทีก่ลุ่มผูใ้ชง้านเจเนเรชนับ ี เพศหญงิมคีวามพงึพอใจต่อการใชง้าน ขนาดอกัษรระดบัใหญ่
พเิศษ (30 pt.) มากทีสุ่ด (Scale=3.63) และพบอกีว่ากลุ่มเจเนเรชนัวาย เพศชาย มคีวามพงึพอใจต่อการใชง้านขนาด
อกัษรระดบัใหญ่มาก (26 pt.) มากทีสุ่ด (Scale=4.22) ในขณะทีก่ลุ่มผูใ้ชง้านเจเนเรชนัวาย เพศหญงิมคีวามพงึพอใจต่อ
การใชง้าน ขนาดอกัษรระดบัใหญ่มาก (26 pt.) มากทีสุ่ด (Scale=3.67) 

 

 
 

ภาพท่ี 11 ความพงึพอใจต่อการใชง้านขนาดอกัษร Gothic Bold และ Rosemary  
ของกลุ่มผูใ้ชเ้จเนเรชนัวายและเจเนเรชนับ ี

 
สรปุและอภิปรายผล  

สรุปผลการวิจัยแบบทดสอบส่วนที่ 1 : การทดสอบประสิทธิภาพการใช้งานขนาดอักษรทัง้ 7 ระดับ 
ประกอบด้วย เพศชาย, เพศหญิง, เจเนเรชนัวายและเจเนเรชนับี พบว่ารูปแบบอกัษร Gothic Bold ที่ระดบัใหญ่มาก 
(26 pt.) มผีลลพัธ์ประสทิธภิาพดทีีสุ่ดในผูใ้ชง้านเจเนเรชนับเีพศชาย ในขณะทีรู่ปแบบอกัษร Rosemary ทีร่ะดบัปาน
กลาง (18 pt.) มผีลลพัธ์ประสทิธภิาพดทีีสุ่ดทัง้ในผูใ้ชง้านเจเนเรชนับเีพศหญงิและผูใ้ชง้านเจเนเรชนัวายเพศหญงิ ซึ่ง
สอดคล้องกบังานวจิยัของสุกฤตา หริณัยชววลติ (2660) ที่พบว่ารูปแบบอกัษรทีเ่หมาะสมควรใชอ้กัษรแบบไม่มฐีาน
หรอือกัษรแบบหวัตดัในภาษาไทย 

 เมื่อพจิารณาผลการทดสอบประสทิธภิาพการใชง้านขนาดอกัษรทัง้ 7 ระดบัในกลุ่มผูใ้ชง้านเจเนเรชนับทีัง้
เพศชายและหญงิ พบว่าตวัอกัษรทีร่ะดบัปานกลาง (18 pt.)  ระดบัใหญ่ (22 pt.) ระดบัใหญ่มาก (26 pt.) และระดบัใหญ่
พเิศษ (30 pt.) จะมปีระสทิธภิาพดใีนระดบัทีใ่กลเ้คยีงกนั ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของสุกฤตา หริณัยชววลติ (2660) ที่
พบว่าอกัษรควรมีขนาดเล็กสุดที่ระดบั 18 pt. เป็นขนาดขัน้ต ่าที่ผู้ใช้งานสูงอายุอ่านอกัษรได้ดี และสอดคล้องกับ
งานวจิยัของพบสนัต์ ตไิชยและอรนุช ค าแปน (2559) ทีก่ล่าวว่าลกัษณะหมกึพมิพท์ีต่วัอกัษรใชง้านไดเ้หมาะสมทีสุ่ด
คอืระดบั 18 pt. เพราะใหล้กัษณะรายละเอยีดทีค่มชดั 

โดยผลการทดสอบประสทิธภิาพการใชง้านรูปแบบอกัษรรปูแบบ Gothic Bold และอกัษรรูปแบบ Rosemary 
พบว่ากลุ่มผูใ้ชง้านเพศหญงิของกลุ่มผูใ้ชง้านเจเนเรชนัวายมปีระสทิธภิาพการใชง้านดกีว่าผูใ้ชง้านเพศชาย ทัง้รปูแบบ
อักษร Gothic Bold และอักษรรูปแบบ Rosemary ในขณะที่กลุ่มผู้ใช้งานเพศหญิงของกลุ่มผู้ใช้งานเจเนเรชนับีมี
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ประสทิธภิาพการใช้งานดใีนระดบัใกล้เคยีงกนักบัผู้ใช้งานเพศชายทัง้รูปแบบอกัษร  Gothic Bold และอกัษรรูปแบบ 
Rosemary อกีทัง้ยงัพบขอ้สงัเกตว่ากลุ่มผูใ้ชง้านทัง้เพศชายและเพศหญงิของกลุ่มผูใ้ชง้านเจเนเรชนับมีปีระสทิธภิาพ
การใช้งานดีในระดบัใกล้เคียงกันมากในรูปแบบอักษร Gothic Bold ที่มีลกัษณะอกัษรเรียบและหนาสอดคล้องกับ
งานวจิยัของรตันโชต ิเทยีนมงคล (2560) ทีก่ล่าวว่าอกัษรทีม่คีวามหนาจะท าใหผู้ใ้ชง้านอ่านไดง้า่ยยิง่ขึน้ นัน่กแ็สดงให้
เหน็อกีดา้นว่ากลุ่มผูใ้ชง้านเพศหญงิของกลุ่มผูใ้ชง้านเจเนเรชนับมีปีระสทิธภิาพการใชง้านดใีนระดบัใกล้เคยีงกันกบั
เพศชายไม่ได้ด้อยกว่ากันซึ่งขดัแย้งกับปัญหาการแบ่งแยกอายุและความล าเอียงทางเพศในสหราชอาณาจักร 
(Ahn & Costigan, 2019) ที่พบว่าผู้หญิงที่มีอายุมากจะถูกปฏิเสธการจ้างงานมากกว่าผู้ชาย (Neumark, Burn & 
Button, 2017)    

ผลการเปรียบเทียบประสิทธิภาพระดับขนาดอกัษรรูปแบบ Gothic Bold และอักษรรูปแบบ Rosemary 
พบว่า กลุ่มผูใ้ชง้านเจเนเรชนับทีัง้เพศชายและเพศหญงิ มปีระสทิธภิาพการใชง้านไดด้สี าหรบัอกัษรแบบ Gothic Bold 
ทีร่ะดบัเลก็ (16 pt.) ขึน้ไป ในขณะทีก่ลุ่มผูใ้ชง้านเจเนเรชนับเีพศหญงิมปีระสทิธภิาพการใชง้านไดด้สี าหรบัอกัษรแบบ 
Rosemary ทีร่ะดบัปานกลาง (18 pt.) ขึน้ไป และกลุ่มผูใ้ชง้านเจเนเรชนับเีพศชายมปีระสทิธภิาพการใชง้านไดด้สี าหรบั
อกัษรแบบ Rosemary ทีร่ะดบัใหญ่ (22 pt.) ขึน้ไป เมื่อพจิารณาผลการทดสอบประสทิธภิาพการใชง้านขนาดอกัษรทัง้ 
7 ระดบัในกลุ่มผูใ้ชง้านเจเนเรชนัวาย เจเนเรชนับ ีรวมทัง้ผูใ้ชง้านเพศชายและเพศหญงิ พบว่ามคีวามสอดคล้องไปใน
ทศิทางเดยีวกนั กล่าวคอื ตัง้แต่ขนาดตวัอกัษรระดบัปานกลางถงึระดบัใหญ่พเิศษมปีระสทิธภิาพด ีและขนาดตวัอกัษร
ระดบัเลก็ถงึระดบัเลก็พเิศษมปีระสทิธภิาพดอ้ยในทศิทางเดยีวกนั ทัง้กลุ่มผูใ้ชง้านเจเนเรชนัวาย  เจเนเรชนับ ีรวมทัง้
ผูใ้ชง้านเพศชายและเพศหญงิ 

สรุปผลการวจิยัแบบทดสอบส่วนที่ 2 : ผลลพัธ์แบบทดสอบความพงึพอใจต่อการใชง้านรูปแบบอกัษร พบว่า
กลุ่มผู้ใชง้านเจเนเรชนับ ีต่างมคีวามพงึพอใจต่อการใชง้านอกัษรรูปแบบ Gothic Bold ในระดบัสูง เช่นเดยีวกบักลุ่ม
ผูใ้ชง้านทัง้เพศชายและเพศหญงิ ในขณะทีก่ลุ่มผูใ้ชง้านเจเนเรชนัวายพงึพอใจต่อการใชง้านอกัษรรูปแบบ Rosemary 
ในระดบัสงูมากทีสุ่ดในกลุ่มผูใ้ชง้านเพศชาย โดยอกัษรรปูแบบ Choco Cooky และอกัษรรปูแบบ Cool Jazz มคี่าเฉลีย่
ความพงึพอใจในระดบัต ่าทีร่ะดบัใกลเ้คยีงกนัในทุกกลุ่มผูใ้ชง้าน  

 เมื่อพจิารณาผลการเปรยีบเทยีบความพงึพอใจต่อรูปแบบอกัษร พบว่ากลุ่มผูใ้ชง้านเจเนเรชนับเีพศชายพงึ
พอใจอักษรรูปแบบ Gothic Bold มากที่สุด ในขณะที่กลุ่มผู้ใช้งานเจเนเรชันบีเพศหญิงพึงพอใจอักษรรูปแบบ 
Rosemary มากที่สุด และกลุ่มผู้ใช้งานเจเนเรชนัวายเพศชายพงึพอใจอกัษรรูปแบบ Rosemary มากที่สุด ในขณะที่
กลุ่มผูใ้ชง้านเจเนเรชนัวายเพศหญงิพงึพอใจอกัษรรปูแบบ Gothic Bold มากทีสุ่ด  
 
ข้อเสนอแนะ  

อย่างไรกต็ามงานวจิยัชิ้นนี้ แม้จะมกีารอ้างองิจ านวนกลุ่มตวัอย่างเบื้องต้นจ านวน 5 คนว่าเป็นการทดสอบ
ความสามารถในการใชง้านทีม่ปีระสทิธภิาพ (Nielsen, 2000) แต่กม็งีานวจิยัของ Faulkner (2003) ทีก่ล่าวว่าการใชผู้้
ทดสอบเบือ้งตน้เพยีง 5 คนอาจเกดิปัญหา ท าใหไ้ดข้อ้มลูทีไ่ม่คงที ่ซึง่พบขอ้มลูเพิม่เตมิอกีว่าหากก าหนดกลุ่มตวัอย่าง
ให้เขา้ใกล้ 10-15 คน จะช่วยลดความผดิพลาดเพิม่ขึน้ (Wiklund, 2007) ดงันัน้ในการวจิยัครัง้ต่อไปควรก าหนดกลุ่ม
ตวัอย่างใหไ้ดจ้ านวน 15 คนต่อกลุ่มเพื่อลดความผดิพลาดของขอ้มลูใหน้้อยทีสุ่ด อกีทัง้ควรศกึษาเพิม่เตมิในเรื่องการ
ออกแบบและการใช้งานสตีวัอกัษรร่วมกบัการออกแบบตวัอกัษร และการออกแบบระยะห่างระหว่างตวัอกัษรบนสื่อ
แสดงผลแบบดจิทิลัในขนาดต่างๆ เพื่อใหไ้ดผ้ลการทดสอบเพิม่เตมิทีแ่ตกต่างออกไป  
 

กิตติกรรมประกาศ 
ผูว้จิยัขอขอบคุณ คุณจกัรกฤษณ์ ไพบูลย ์ทีช่่วยเหลอืงานวจิยัในดา้นขอ้มลูและงานดา้นเอกสารบางส่วนท าให้

งานวจิยัชิน้น้ีส าเรจ็ลุล่วงได ้
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แนวทางการพฒันาการท่องเท่ียวเชิงอาหารอย่างสร้างสรรค ์ในเขตพ้ืนท่ี  
“ย่านเมืองเก่าสกลทวาปี” 

THE GUIDELINE TO THE GASTRONOMY TOURISM CREATIVITY IN        
THE OLD TOWN OF SAKON THAWAPI   
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Ploywarun Udornsak1, Thirachaya Chaigasem2  
 

บทคดัย่อ 
 

บทความนี้มวีตัถุประสงคเ์พื่อ1) เพื่อศกึษาบรบิทของการท่องเทีย่วเชงิอาหารอย่างสรา้งสรรคใ์นเขตพืน้ที ่
“ย่านเมอืงเก่าสกลทวาปี” และ 2) เพื่อเสนอแนวทางการพฒันาการท่องเทีย่วเชงิอาหารอย่างสร้างสรรค์ ในเขต
พื้นที่ “ย่านเมืองเก่าสกลทวาปี” โดยใช้วิธีวิจยัแบบผสมผสาน (Mixed Methods Research) โดยการวิจยัเชิง
คุณภาพ (Qualitative Research) มีกลุ่มตัวอย่างประกอบด้วย หน่วยงานภาครฐัที่เกี่ยวขอ้งด้านการท่องเทยีว 
จ านวน 9 คน  องค์กรภาคเอกชนที่มีส่วนเกี่ยวข้องด้านการท่องเที่ยว จ านวน 6 คน  ชุมชนผู้ประกอบการ
ร้านอาหารและเครื่องดื่ม ในเขตย่านย่านเมืองเก่า “สกลทวาปี” จ านวน 30 คน และ และการวิจยัเชิงปรมิาณ 
(Quantitative Research)  มกีลุ่มตวัอย่างคอื นักท่องเที่ยวชาวไทยจ านวน 400 คน เครื่องมอืรวบรวมขอ้มูลคอื 
แบบสอบถามนักท่องเทีย่ว แบบสมัภาษณ์ แบบสนทนากลุ่มและแบบประชุมเชงิปฏบิตักิาร โดยขอ้มลูเชงิปรมิาณ
วิเคราะห์จากแบบสอบถามนักท่องเที่ยวโดยการหาค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
ส่วนขอ้มลูเชงิคุณภาพท าการวเิคราะหข์อ้มลูจากแบบสมัภาษณ์ แบบสนทนากลุ่ม และการประชุมเชงิปฏบิตักิาร 

ผลการศกึษาวจิยั พบว่า แนวทางการยกระดบัการท่องเทีย่วเชงิอาหารอย่างสรา้งสรรค์ในเขตย่านเมอืง
เก่า “สกลทวาปี” จงัหวดัสกลนคร สามารถพฒันาศกัยภาพเป็นแหล่งท่องเทีย่วจุดหมายปลายทางดา้นอาหารอย่าง
สรา้งสรรค์โดยการน าจุดเด่นดา้นสถาปัตยกรรมอาคารบ้านเรอืนเก่าเมอืงเก่าสกลนคร ประกอบกบัวถิชีวีติความ
เป็นชุมชนย่านเมอืงเก่าทีม่กีารประกอบกจิการรา้นอาหารเป็นธุรกจิภายในครวัเรอืน มาน าเสนอผ่านการจ าหน่าย
อาหารทีม่คีุณค่าทางวฒันธรรม ความโดดเด่นในการเลอืกใชว้ตัถุดบิของแต่ละกลุ่มชาตพินัธุ์ โดยนักท่องเทีย่วที่
เดินทางมาย่านเมอืงเก่าสกลทวาปีมแีรงจูงใจและแรงผลกัดนัในเรื่องความต้องการรบัรู้ประสบการณ์เกี่ยวกบั
อาหารทอ้งถิน่จากบุคคลอื่น (X ̅= 4.65) รองลงมาคอื ต้องการรบัประทานอาหารทอ้งถิน่เพื่อเพิม่ความผกูพนัและ
มิตรภาพของเพื่อนหรือครอบครัว  (X ̅ = 4.62)  และแรงจูงใจผลักดันด้านการท่องเที่ยวเชิงอาหารคือ การ
ท่องเทีย่วเชงิอาหารจากเทศกาลของดเีมอืงสกลนคร (X ̅= 4.67) รองลงมาคอื การท่องเทีย่วเชงิอาหารจากเทศกาล
อาหารสร้างสรรค์ (X ̅= 4.65) โดยมแีนวทางการพฒันาคอืคอื 1) การจดัเทศกาลถนนอาหารภายในบรเิวณย่าน
เมอืงเก่า 2) การพฒันาใหม้เีมนูอาหารใหม่จากวตัถุดบิในทอ้งถิน่ 3) การจดัเส้นทางท่องเทีย่วเพื่อการเรยีนรูว้ถิี
ชวีติย่านเมอืงเก่าสกลทวาปีและเทีย่วชมแหล่งท่องเทีย่วภายในพืน้ที่พร้อมทัง้สร้างกจิกรรมทางการท่องเทีย่วที่
สร้างสรรค์ภายใต้มาตรฐานอาหารที่ปลอดภัยและน่าเชื่อถือ เพื่อสร้างมูลค่าทางการท่องเที่ยวและสร้าง

 
1 Faculty of Business Administration and Accountancy, Khon Kaen University, Corresponding Author, Email Address:  
  ploywarun@kkumail.com 
2 Faculty of Business Administration and Accountancy, Khon Kaen University, Email Address: thirachaya@kku.ac.th 



The 4th BAs National Conference 2022 การประชุมวชิาการระดบัชาต ิครัง้ที ่4 (ในความร่วมมอื 5 สถาบนั) 104 

ประสบการณ์ทางการท่องเทีย่วเชงิอาหารใหก้บันักท่องเทีย่วและสบืสานวฒันธรรมในทอ้งถิน่ใหค้งอยู่อย่างยัง่ยนื 
ค าส าคญั: การท่องเทีย่วเชงิอาหาร การสรา้งสรรค ์ย่านเมอืงเก่า 
 

Abstract 
The objectives of this article are 1) to study the context of creative gastronomy tourism in the area 

“Sakol Dawapi Old Town” 2) to propose guidelines for the development of creative gastronomy tourism in 
the area of "Sakol Dawapi Old Town" by using Mixed Methods Research by qualitative research. A sample 
group consisting of government agencies involved in tourism, 9 people, private organizations involved in 
tourism, 6 people, community of food and beverage operators in the old city area "Sakol Dawapi" of 30 
people and quantitative research. There was a sample group, 400 Thai tourists. The data collection tool is 
Tourist questionnaire, interview form, group discussion form and workshop form. The quantitative data 
were analyzed from the tourist questionnaire by determining the frequency, percentage, mean and standard 
deviation. The qualitative data was analyzed from the interview form. group chat and workshop. 
 The results of the research revealed that the approach to raising the level of creative food tourism 
in the old city area "Sakon Dawapi" Sakon Nakhon Province, able to develop potential as a tourist 
destination for food in a creative way by bringing in architectural features of old houses in Sakon Nakhon 
Old Town coupled with the way of life of a community in the old city where the restaurant business is a 
family business to be presented through the distribution of culturally valuable food. The outstanding 
selection of raw materials for each ethnic group. Tourists traveling to Sakonthawapi Old Town were more 
motivated and driven by the desire to experience local food from others (X ̅= 4.65). Secondly is the desire 
to eat local food to increase the bonding and friendship of friends or family (X ̅= 4.62) and the driving 
motivation for gastronomy tourism is gastronomy tourism from the festival of good things in Sakon Nakhon 
(X ̅= 4.67), followed by gastronomy tourism from creative food festival (X ̅= 4.65). The development 
guidelines are: 1) Organizing a food street festival in the old city area. 2) Developing new food menus from 
local ingredients 3) Organizing a tourist route for learning the way of life in the old town of Sakon Dawapi 
and visiting tourist attractions within the area as well as creating creative tourism activities under safe and 
reliable food standards to create tourism value and create a culinary tourism experience for tourists and to 
preserve the local culture in a sustainable way. 
   
Keywords: Gastronomy tourism, Creative, Old Town 
 

บทน า 
จากแนวโน้มเศรษฐกิจโลกในปัจจุบันที่ประสบกับวิกฤตการณ์  การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยได้

ตัง้เป้าหมายให้เกิด Greatest Change ด้วย Soft Power of Thailand ตามแนวทาง 5F คือ Food Film Fashion 
Festival Flight Music Museum Master (Sport) และ Meta เพื่อเพิ่มสัดส่วนนักท่องเที่ยวคุณภาพ และสร้าง
ประสบการณ์ที่แตกต่าง น าอุตสาหกรรมท่องเทีย่วใหเ้ปลี่ยนแปลงบนพืน้ฐานของการท่องเทีย่วอย่างรบัผดิชอบ
และดจิทิลั โดยการสรา้งมูลค่าเพิม่ และส่งเสรมิการท่องเทีย่ว กระตุ้นอุปสงค์เชงิคุณภาพ สรา้งความเชื่อมัน่และ
ภาพลักษณ์ที่ดีบนพื้นฐานของความปลอดภัย และยังคงให้ความส าคัญกับทางท่องเที่ยวเชิงอาหารเป็ น 
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Soft Power ทีแ่ขง็แกร่งของประเทศไทย (การท่องเทีย่วแห่งประเทศไทย, 2565) โดยสรา้งประสบการณ์อาหารใน
มุมของอาหารปลอดภัย ตอบสนองนักท่องเที่ยวที่มแีนวโน้มการบริโภคอาหารใส่ใจสุขภาพมากขึ้น (Organic 
Lifestyle) อีกทัง้ยงัเพิ่มประสบการณ์ทางการท่องเที่ยวที่มคีุณค่าและแตกต่างกันตามพื้นที่ (Experience Thai 
Tourism) ปัจจุบนัหลายประเทศทัว่โลกต้องการฟ้ืนฟูอุตสาหกรรมการท่องเทีย่ว การท าอาหารจะมส่ีวนส าคญัใน
การกระตุน้การพฒันาเศรษฐกจิในจุดหมายปลายทางทัว่โลก (Food and Agriculture Organization of the United 
Nations, 2020) รฐับาลหลายประเทศในนามผูก้ าหนดทศิทางนโยบาย จงึไดพ้ฒันายุทธศาสตร์การท่องเทีย่วโดย
การน าเสนอดา้นอตัลกัษณ์ ความหลากหลายและวฒันธรรมทางดา้นอาหารสู่การเป็นผลติภณัฑเ์พื่อการท่องเทีย่ว 
ปัจจุบนัประเทศไทย ไดใ้หค้วามส าคญักบัแนวทางส่งเสรมิการท่องเทีย่วเชงิอาหาร จากการกระตุ้นรายไดจ้ากการ
ท่องเทีย่วใหเ้ขา้สู่ประเทศไทยมากขึน้ (กระทรวงการท่องเทีย่วและกฬีา, 2563) 

จงัหวดัสกลนคร หรอืเมอืงสกลทวาปีในอดตีเป็นจงัหวดัในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือตอนบนบรเิวณพืน้ที่
แอ่งสกลนคร มมีรดกวฒันธรรมทีส่บืทอดต่อมาเป็นระยะเวลายาวนาน และยงัคงไวซ้ึ่งเอกลกัษณ์ (งานวเิคราะห์
นโยบายและแผน ฝ่ายแผนงานและประเมนิผล, 2556) มวีถิชีวีติทีย่งัคงปฏบิตัสิบืทอดต่อกนัมาทัง้ดา้นวฒันธรรม 
ประเพณี การด ารงชวีติ และทรพัยากรทางธรรมชาตทิีอุ่ดมสมบูรณ์ โดยเฉพาะดา้นวฒันธรรมอาหารอนัเป็นความ
โดดเด่นและเป็นทีรู่จ้กั เช่น โคขนุโพนยางค า, น ้าหมากเม่า, หมากเม่า, ขา้วฮาง ซึง่เป็นสิง่บ่งชีท้างภูมศิาสตร์ของ
จงัหวดัสกลนคร (กรมทรพัย์สนิทางปัญญา, 2562) มศีูนย์กลางการพฒันาการท่องเทีย่วบรเิวณเมอืงสกลทวาปีใน
ปัจจุบนัทีเ่รยีกว่า ย่านเมอืงเก่าสกลนครมรีปูแบบของอาคารพืน้ถิน่ย่านเมอืงเก่าสกลนคร ส่วนใหญ่เป็นบา้นไมเ้ก่า
ทีม่เีสน่หข์องตนเอง บรเิวณย่านเมอืงเก่ามกีารประกอบอาชพีจ าหน่ายอาหารและเครื่องดื่มเป็นจ านวนมากนับเป็น
พืน้ทีย่่านเศษฐกจิของจงัหวดัมายาวนานตัง้แต่อดตีจนถงึปัจจุบนั  จงึเป็นพืน้ทีท่ีม่คีุณค่าสมควรแก่การอนุรกัษ์ ให้
เป็นมรดกทางวฒันธรรม (รวินทร์ ถิ่นนคร, 2550) โดยหากมองในบริบทของการท่องเที่ยวแล้วถือเป็นพื้นที่ 
ที่เหมาะสมกบัการพฒันาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวในจงัหวดัสกลนครที่มศีกัยภาพได้ เพื่อส่งเสรมิให้วตัถุดบิและ
อาหารในทอ้งถิน่ไดเ้พิม่มลูค่าดา้นการท่องเทีย่วเชงิอาหารในการเป็นจงัหวดัทีม่อีตัลกัษณ์เป็นของตัวเองสามารถ
สรา้งพืน้ทีใ่หเ้ป็นเมอืงท่องเทีย่วเชงิอาหารใหน้ักท่องเทีย่วมคีวามประทบัใจ (Food and Agriculture Organization 
of the United Nations, 2009) 

จากขอ้มูลดงักล่าว ผูศ้กึษาวจิยัเลง็เหน็ถงึศกัยภาพและความเป็นไปไดท้ีจ่ะพฒันาเมอืงเก่าสกลนครให้
เป็นแหล่งท่องเทีย่วเชงิอาหารอย่างสรา้งสรรค ์ผูศ้กึษาวจิยัมแีนวคดิว่า ควรมกีารศกึษาศกัยภาพพืน้ทีเ่พื่อรองรบั
การท่องเทีย่วเชงิอาหาร และเสนอแนวทางการพฒันาการท่องเทีย่วเชงิอาหารอย่างสรา้งสรรค์ ในเขตพืน้ที ่“ย่าน
เมอืงเก่าสกลทวาปี” ใหม้คีวามโดดเด่นและสรา้งความสนใจใหก้บันักท่องเทีย่วผ่านทางรูปแบบเกี่ยวกบัอาหารใน
ทอ้งถิน่ ทีม่ฐีานมาจากวฒันธรรมความเป็นเมอืงเก่าสกลนคร โดยอาจถอืเป็นการกระตุน้ และสนับสนุนใหเ้กดิการ
เดินทางท่องเที่ยว สร้างอาชีพ และรายได้ให้กับชุมชนในท้องถิ่นเพิ่มมูลค่าสินค้าการท่องเที่ยวที่ทรงคุณค่า 
เสรมิสรา้งและส่งเสรมิรปูแบบการท่องเทีย่วอาหารทีม่คีุณภาพมากยิง่ขึน้ 
 
วตัถปุระสงคข์องการวิจยั  

1) เพื่อศกึษาบรบิทของการท่องเทีย่วเชงิอาหารอย่างสรา้งสรรคใ์นเขตพืน้ที ่“ย่านเมอืงเก่าสกลทวาปี” 
 2) เพื่อเสนอแนวทางการพฒันาการท่องเทีย่วเชงิอาหารอย่างสรา้งสรรค์ ในเขตพืน้ที ่“ย่านเมอืงเก่าสกล
ทวาปี” 
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ทบทวนวรรณกรรม 
1.  แนวคิดเก่ียวกบัการท่องเท่ียวเชิงอาหาร (Concept of Gastronomy Tourism) 

1.1 ความหมายของการท่องเทีย่วเชงิอาหาร 
ดา้นการท่องเทีย่ว Wolf (2002) ไดใ้หค้วามหมายของ การท่องเทีย่วเชงิอาหารว่า เป็นการเดนิทาง 

ท่องเทีย่วส าหรบัการคน้หา และชื่นชมอาหาร และเครื่องดื่มทีเ่ป็นเอกลกัษณ์ และไดร้บัประสบการณ์การท่องเทีย่ว
จากการศึกษาอาหาร ท้องถิ่น สอดคล้องกับ Hall & Mitchell (2005) ที่ได้ให้ค าจ ากัดความที่ครอบคลุมการ
ท่องเที่ยวอาหาร (Food tourism)  ไว้ว่าคือการเดินทางของนักท่องเที่ยวที่เกิดจากแรงจูงใจที่จะไปยงัแหล่ง
ท่องเที่ยวที่มีเอกลกัษณ์ด้านอาหารหรือเกี่ยวข้องกับ การผลิตอาหาร เทศกาลอาหาร ร้านอาหาร หรือแห ล่ง
ท่องเทีย่วเฉพาะเรื่องอาหาร ซึ่งอาจรวมถงึองค์ประกอบอื่นของแหล่งท่องเทีย่วดว้ย เช่น วฒันธรรมทอ้งถิน่ แหล่ง
ท่องเทีย่วเชื่อมโยงกบัอาหารทอ้งถิน่นัน้ๆ 

ในประเทศไทย กนกกานต์ วรีะกุล และคณะ (2556) ไดใ้หค้วามหมายของ การท่องเทีย่วเพื่อการ
เรียนรู้ เกี่ยวกับอาหาร (Gastronomic Tourism) ว่าหมายถึง การผสมผสานของธรรมชาติของพื้นที่ในแต่ละ 
ท้องถิ่น วัฒนธรรม ขนมธรรมเนียม ประเพณี การเป็นเจ้าบ้านที่ดี และเอกลักษณ์เฉพาะพื้นที่ ซึ่งรวมเป็น
ประสบการณ์เกี่ยวกบัอาหารทีน่ักท่องเทีย่วไดร้บัจากสถานทีแ่ห่งนัน้  ซึ่งสอดคล้องกบั ฐริชญา  ชยักษม (2562) 
โดยเฉพาะในประเด็นการสมัผสัไดด้ว้ยประสาทสมัผสั  ทัง้การลิ้มลองอาหารในทอ้งถิน่ การเรยีนรูก้ระบวน  และ
ขัน้ตอนการประกอบอาหาร เป็นตน้ ซึง่ถอืเป็นการเพิม่มลูค่าใหแ้ก่ประสบการณ์ของนักท่องเทีย่ว 

 โดยสรุปแลว้ การท่องเทีย่วเชงิอาหาร หมายถงึ การท่องเทีย่วส าหรบัการคน้หา และชื่นชมเกีย่วกบั
อาหารและเครื่องดื่มทีเ่ป็นเอกลกัษณ์ อาท ิรสชาต ิเรื่องราวประวตั ิกรรมวธิผีลติ ผสมผสานเขา้กบัสภาพแวดล้อม
ของพื้นที่ อาทิ วฒันธรรมท้องถิ่น การบริการ การผลิตอาหาร เทศกาลอาหารในพื้นที่ ร้านอาหาร หรือแหล่ง
ท่องเทีย่วเฉพาะเรื่องอาหารทีแ่สดงออกซึง่เอกลกัษณ์ประจ าทอ้งถิน่ รวมเป็นการท่องเทีย่วทีใ่หป้ระสบการณ์ดา้น
อาหารประจ าพื้นที่นัน้ๆ การเรยีนรู้ข ัน้ตอนวธิีการท า และลงมอืท าอาหารด้วยตนเอง ซึ่งเป็นรูปแบบการสร้าง
ประสบการณ์ทางการท่องเทีย่วเชงิอาหารใหก้บันักท่องเทีย่ว   

1.2 องคป์ระกอบดา้นการท่องเทีย่วเชงิอาหาร 
 ในภาคส่วนของหน่วยงานพฒันาดา้นการท่องเทีย่วสากล World Food Travel Association (2020) 

ระบุว่า องค์ประกอบของการท่องเที่ยวเชิงอาหารหรือภาคส่วนที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวเชิงอาหารมี 3 
องค์ประกอบหลกั ได้แก่  1) กลุ่มในคลสัเตอร์อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเชงิอาหาร ซึ่งรวมถึงธุรกิจอาหารและ
เครื่องดื่มธุรกจิท่องเทีย่วและบรกิารและธุรกจิและองคก์รอื่น ๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง เช่น หน่วยงานระดบัทอ้งถิน่ทีท่ าหน้าที่
เป็นหน่วยงานทางการตลาดใหแ้หล่งท่องเทีย่ว บรษิทัน าเทีย่ว (Tour Operator) 2) อาหารและเครื่องดื่ม เช่น ภาค
การเกษตร งานอเีวน้ทเ์กี่ยวกบัอาหารและเครื่องดื่ม 3) องค์ประกอบอื่นๆ เช่น รฐับาลและหน่วยงานทีเ่กี่ยวขอ้ง 
ผูบ้รโิภค ลูกคา้ หรอืกลุ่มนักท่องเทีย่ว  

 ขณะที ่Smith และ Xiao (2008) อธบิายว่า ประเภทขององค์ประกอบของการท่องเทีย่วเชงิอาหาร 
สามารถจ าแนกได ้4 ประเด็นหลกั ดงันี้ 1) สิง่อ านวยความสะดวกด้านการท่องเทีย่ว อาท ิ โครงสร้างพืน้ฐานที่
อ านวยความสะดวกในการท่องเที่ยวเชงิอาหาร เช่น ร้านอาหาร พพิธิภณัฑ์ที่เกี่ยวขอ้งกบัเรื่องราวของอาหาร 
ตลาดดิบ และการอ านวยความสะดวกเพื่อการเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยว เส้นทางท่องเที่ยวเชิงอาหาร เป็นต้น  
2) กจิกรรมทีเ่กี่ยวขอ้งกบัอาหาร เป็นการท่องเทีย่วทีใ่หป้ระสบการณ์ทางอาหารทอ้งถิน่ในพืน้ที ่เช่น  การเรยีนรู้
วฒันธรรมการรบัประทานอาหารของทอ้งถิน่เป็นตน้ 3)การจดังานเทศกาลเกีย่วกบัอาหาร เช่น การจดัแสดงอาหาร 
ตลาดวถิชีวีติ หรอืการจดัเทศกาลอาหารประจ าปีของพืน้ที่ 4) องคก์รและผูม้ส่ีวนเกีย่วขอ้งในการพฒันาและจดัการ
การท่องเทีย่วเชงิอาหารในพืน้ที ่เช่น การท่องเทีย่วแห่งประเทศไทย หน่วยงานภาครฐั เป็นตน้   
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 จากความหมายขององคป์ระกอบของการท่องเทีย่วทีไ่ดก้ล่าวมาทัง้หมด ทางผูศ้กึษาวจิยั ไดท้ าการ
สรุปหวัขอ้องคป์ระกอบของการท่องเทีย่วเชงิอาหารทีจ่ะส่งผลต่อการพฒันาทางการพฒันาการท่องเทีย่วเชงิอาหาร
อย่างสร้างสรรค์ ในเขตพื้นที่ “ย่านเมอืงเก่าสกลทวาปี” 4  องค์ประกอบหลกัคอื 1) อาหารและเครื่องดื่ม 2) สิง่
อ านวยความสะดวกดา้นการท่องเทีย่ว 3) การจดังานเทศกาลเกี่ยวกบัอาหาร 4) องค์กรและผูม้ส่ีวนเกี่ยวขอ้งใน
การพฒันาและจดัการการท่องเทีย่วเชงิอาหาร 

2. แนวคิดเก่ียวกบัการท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค ์(Concept of Creative Tourism) 
2.1 ความหมายของการท่องเทีย่วเชงิสรา้งสรรค ์ 

Richards และ Raymond (2000) ผูเ้ริม่กล่าวถงึ การท่องเทีย่วเชงิสรา้งสรรค์ไดใ้ห้นิยามไวว้่า เป็น
การท่องเทีย่วที่เปิดโอกาสใหน้ักท่องเทีย่วไดม้โีอกาสในการพฒันาศกัยภาพเชงิสรา้งสรรค์ผ่านกจิกรรมการมส่ีวน
ร่วม และจากประสบการณ์ทีไ่ดเ้รยีนรู ้ซึ่งเป็นลกัษณะเฉพาะของจุดหมายปลายทางของวนัหยุดของนักท่องเทีย่ว 
ขณะที ่องคก์ารบรหิารการพฒันาพืน้ทีพ่เิศษเพื่อการท่องเทีย่วอยา่งยัง่ยนื (2560) ใหค้วามหมายของการท่องเทีย่ว
เชงิสรา้งสรรค์ว่า การท่องเทีย่วเชงิสรา้งสรรค์ คอื การท่องเทีย่วทีม่อบโอกาสใหผู้เ้ดนิทางในการพฒันาศกัยภาพ
การสรา้งสรรคข์องตน ผ่านการมส่ีวนร่วมในกจิกรรมการเรยีนรูด้ว้ยประสบการณ์จรงิ ทีเ่ป็นไปตามลกัษณะเฉพาะ
ของพืน้ทีเ่ป้าหมายทีไ่ดท้่องเทีย่ว 

สรุปได้ว่าการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ คือการท่องเที่ยวรูปแบบใหม่ที่เน้นการเสริมสร้าง
ประสบการณ์ให้นักท่องเที่ยว เป็นการท่องเที่ยวที่ก่อให้เกิดการเรียนรู้ โดยเป็นการท่องเที่ยวที่เกี่ยวข้องกับ
ประวตัศิาสตร ์วฒันธรรม ประเพณี วถิชีวีติ เอกลกัษณ์ของพืน้ทีน่ัน้ๆ และนักท่องเทีย่วตอ้งไดป้ฏสิมัพนัธก์บัคนใน
พืน้ทีผ่่าน รปูแบบกจิกรรมทางการท่องเทีย่วทีส่รา้งประสบการณ์และความประทบัใจทีแ่ปลกใหม ่และส่งผลดตี่อทัง้
นักท่องเที่ยว ชุมชนเจ้าของพื้นที่ และทรพัยากรของแหล่งท่องเที่ยวนัน้ๆ  เพื่อการท่องเที่ยวที่ก่อให้เกิดความ
ยัง่ยนืสบืต่อไป 

2.2 องคป์ระกอบของการท่องเทีย่วเชงิสรา้งสรรค์ 
องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยัง่ยืน (2558) เป็นองค์กรที่ริเริ่ม

ส่งเสริมเกี่ยวกับการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ในประเทศไทย ได้กล่าวว่าการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ต้ องมี
องคป์ระกอบดงันี้ 

R = Reciprocating หรอืการแลกเปลีย่นเรยีนรูว้ฒันธรรม 
E = Experiencing หรอื การมปีระสบการตรงใจพืน้ทีท่่องเทีย่ว 
A= Appreciating หรอืการชื่นชมและเขา้ใจจติวญิญาณของพืน้ที่ 
L = Lifelong Learning หรอืการเรยีนรูส้ิง่ใหม่เพื่อเพิม่พนูศกัยภาพของตนเองอย่างไม่สิน้สุด 
ขณะที่ ภูรวิจัน์ เดชอุ่ม (2556) ได้กล่าวถึงองค์ประกอบที่ส าคญัของการท่องเที่ยวเชงิสร้างสรรค์ 

ประกอบดว้ย 3 องค์ประกอบ ไดแ้ก่ 1) การท่องเทีย่วทีค่ านึงถงึความยัง่ยนื  2) การเรยีนรูแ้ละมส่ีวนร่วมในศลิปะ 
วัฒนธรรม วิถีชีวิต อัตลักษณ์เฉพาะถิ่นระหว่างนักท่องเที่ยวและเจ้าของพื้นที่ และ 3) ความผูกพันระหว่าง
นักท่องเทีย่วกบัเจา้บา้น     

โดยสรุปการพฒันาการท่องเทีย่วเชงิสรา้งสรรคใ์หป้ระสบความส าเรจ็อย่างแทจ้รงินัน้จะต้องมกีลไก
ขบัเคลื่อนลงสู่การปฏบิตัใินระดบัชุมชนและชุมชนทอ้งถิน่ โดยจะตอ้งอาศยัการบูรณาการความร่วมมอืกบัผูม้ส่ีวน
ไดส่้วนเสยี ทีเ่กี่ยวขอ้งเพื่อกระจายผลประโยชน์ทางเศรษฐกจิเขา้สู่ชุมชนอย่าทัว่ถงึเป็นอนัดบัแรก จากนัน้จงึค่อย
สรา้งเครอืขา่ยชุมชนเป็นแนวร่วมในการฟ้ืนฟูและรกัษาทุนทางสงัคมและวฒันธรรมในทอ้งถิน่ใหค้งอยู่อย่างยัง่ยนื
ต่อไป 
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3. ผลงานวิจยัท่ีเก่ียวข้องกบัการท่องเท่ียวเชิงอาหาร 
Kumar (2019) ศึกษาวิจัยเกี่ยวกับได้ท าการวิจัยเรื่องการท่องเที่ยวเชิงอาหาร: วิธีการส่งเสริมการ

ท่องเทีย่วในหมู่เกาะอนัดามนัและนิโคบาร์ โดยมวีตัถุประสงค์เพื่อวเิคราะห์ว่าการท่องเทีย่วเชงิอาหารนัน้ถอืเป็น
รปูแบบการท่องเทีย่วส่งเสรมิส าหรบัหมู่เกาะอนัดามนัและนิโคบารห์รอืไม่ มีกลุ่มเป้าหมายคอืนักท่องเทีย่วจ านวน 
126 คน มีการท าแบบสอบถามและตอบแบบสอบถามด้วยตนเอง ผลการศึกษาชี้ให้เห็นว่า การท่องเที่ยวเชงิ
อาหารสามารถส่งเสริมพื้นที่ท่องเที่ยวได้อย่างมปีระสิทธภิาพ และการศึกษานี้พยายามแสดงข้อมูลเชงิลกึว่า 
อาหารเป็นแนวทางในการพฒันาสถานทีท่่องเทีย่ว รวมถงึแนะน าสถานทีท่่องเทีย่วใหเ้ป็นทีรู่จ้กัเพิม่ขึน้ 

ภูร ิชุณหข์จร และ ชวลยี ์ณ ถลาง (2564) ศกึษา กลยุทธเ์พื่อการส่งเสรมิการท่องเทีย่วเชงิอาหารในพืน้ที่
ชายฝัง่ทะเลตะวนัตกของประเทศไทย ซึง่มกีลยุทธเ์ชงิรุกคคอื การส่งเสรมิกจิกรรมการท่องเทีย่วเชงิอาหารในพืน้ที่
ที่มีความหลากหลาย การส่งเสริม ผลกัดนั ยกระดบัเทศกาลประเพณีอาหารในท้องถิ่น และยกระดบัเทศกาล
ประเพณีอาหารในพื้นที่ และการจดักิจกรรมการท่องเที่ยวเชงิอาหารโดยส่งเสรมิด้านการตลาด การพฒันาการ
บรกิาร การวางแผนการจดัท าปฏทินิเทศกาลอาหาร 

อัตตนาถ ยกขุน ชนกนารถ ราชภักดี และ ธนิสร พิตรชญารมย์ (2563) ศึกษาเรื่อง แนวทางการ
พฒันาการท่องเที่ยวเชงิอาหารในประเทศไทย ซึ่งผลการศกึษาพบว่า นักท่องเที่ยวในรูปแบบดงักล่าวนิยมท า
กจิกรรมในการเยีย่มชมและชมิอาหาร เรยีนท าอาหาร รบัประทานอาหารทอ้งถิน่ และการเทีย่วงานเทศกาลอาหาร 
ดงันัน้การพฒันาการท่องเทีย่วเชงิอาหาร จงึต้องมกีารน าเอกลกัษณ์ของทอ้งถิน่ของตนมาสรา้งเป็น เรื่องราวเรื่อง
เล่าเกีย่วกบัอาหาร และมกีารจดัรายการน าเทีย่วพรอ้มกจิกรรมทีส่รา้งสรรค 
 
วิธีด าเนินการวิจยั 

การศกึษาวจิยันี้ผู้ศกึษาวจิยัไดใ้ชว้ธิวีจิยัแบบผสมผสาน (Mixed Methods Research)  ซึ่งประกอบดว้ย
การวจิยัเชงิคุณภาพ (Qualitative Research) และการวจิยัเชงิปรมิาณ (Quantitative Research) โดยผูศ้กึษาวจิยั
ได้มกีารเก็บรวบรวมขอ้มูลเชงิคุณภาพจากกลุ่มตวัอย่าง 3 กลุ่ม ได้แก่ 1) หน่วยงานภาครฐัทีเ่กี่ยวขอ้งดา้นการ
ท่องเทียว จ านวน 9 คน  2) องค์กรภาคเอกชนที่มีส่วนเกี่ยวข้องด้านการท่องเที่ยว จ านวน 6 คน  3) ชุมชน
ผูป้ระกอบการรา้นอาหารและเครื่องดื่ม ในเขตย่านย่านเมอืงเก่า “สกลทวาปี” จ านวน 30 คน โดยใชว้ธิกีารคดัเลอืก
แบบเฉพาะเจาะจง (Purposive Sampling) การวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research)  มีกลุ่มตัวอย่างคือ 
นักท่องเที่ยวชาวไทยในจังหวัดสกลนคร จาการค านวณกลุ่มตัวอย่างกรณีไม่ทราบจ านวนประชากร 
(Cochran,1953) โดยก าหนดระดบัค่าความเชื่อมัน่ รอ้ยละ 95 และระดบัค่าความคลาดเคลื่อนรอ้ยละ 5  ไดจ้ านวน
ตวัอย่าง 400 คน  

การวิจัยเชิงคุณภาพโดยเลือกวิธีการรวบรวมข้อมูลจากเครื่องมือแบบสัมภาษณ์เชิงลึก ( In –depth 
Interview) แบบการจัดประชุมกลุ่มย่อย (Focused Group Discussion) และแบบการประชุมเชิงปฏิบัติการ 
(Workshop) การวจิยัเชงิปรมิาณไดท้ าการเกบ็ขอ้มลูโดยการใชแ้บบสอบถามจากนักท่องเทีย่ว (Questionnaire)   

  การวเิคราะหข์อ้มลูและประมวลผลเชงิคุณภาพ 
1) การวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสัมภาษณ์กึ่งโครงสร้าง (Semi-structured Interview Protocol) ผู้

ศกึษาวจิยัจะน าขอ้มลูทีไ่ดจ้ากแบบสมัภาษณ์กึ่งโครงสรา้ง (Semi-structured Interview Protocol) กลุ่มตวัอย่าง 3 
กลุ่ม ได้แก่ หน่วยงานภาครฐั ภาคเอกชน และภาคชุมชนผูป้ระกอบการจ าหน่ายอาหารและเครื่องดื่มที่มคีวาม
เกี่ยวขอ้งกบัการส่งเสรมิการท่องเทีย่วเชงิอาหารในเขตย่านเมอืงเก่าสกลทวาปี อ าเภอเมอืง จงัหวดัสกลนคร ดงั
หวัขอ้ต่อไปนี้ 
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1.1) วเิคราะห์กลุ่มค าถามทีใ่ชใ้นการสมัภาษณ์ โดยจดักลุ่มประเดน็ส าคญัของค าถามในแต่ละส่วน
ของแบบสมัภาษณ์ 

1.2) วเิคราะห์ขอ้มูลจากแบบสมัภาษณ์ โดยการสรุปสาระส าคญัตามขอบเขตเนื้อหาที่ผูศ้กึษาวจิยั
ก าหนดไว ้

1.3) วเิคราะหแ์ละสงัเคราะหข์อ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งกบัการท่องเทีย่วเชงิอาหารอย่างสรา้งสรรคใ์นเขตย่าน
เมอืงเก่า “สกลทวาปี” 

2) การวิเคราะห์ข้อมูลจากการประชุมกลุ่มย่อย (Focus Group Discussion) ผู้ศึกษาวิจัยใช้การ
วเิคราะห์เชงิพรรณนา วเิคราะห์ โดยเกบ็ขอ้มูลจากภาครฐั ภาคเอกชนทีเ่กี่ยวขอ้งในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว 
และภาคชุมชนทีม่ส่ีวนเกี่ยวขอ้งกบัการท่องเทีย่วเชงิอาหารในเขตย่านเมอืงเก่าสกลทวาปี  อ าเภอเมอืง จงัหวดั
สกลนคร คดัเลอืกแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive Sampling) ทัง้นี้ผูศ้กึษาวจิยัจะท าการวเิคราะห์ขอ้มูลจากแบบ
สัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) โดยมีการก าหนดหัวข้อในการประชุมกลุ่มย่อยล่วงหน้าด้วยค าถาม
ปลายเปิดเพื่อใหก้ลุ่มตวัอย่างได้เสนอความคดิเห็นอย่างเตม็ที ่ไดข้อ้มูลทีเ่ป็นจรงิและน่าเชื่อถอืมากที่ สุด  ซึ่งจะ
วเิคราะหเ์น้ือหาทีไ่ดม้าจากการศกึษา และสรุปขอ้มลูทีไ่ดจ้ากการสนทนากลุ่ม โดยแยกเป็นประเดน็ส าคญัในแต่ละ
ประเด็นเพื่อให้ได้มาซึ่งจุดเด่นและภาพรวมในการน าเสนอพื้นที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชงิอาหาร โดยมกีิจกรรม
ทางการท่องเทีย่วทีส่รา้งสรรค ์

3) การวิเคราะห์ข้อมูลจากการประชุมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) ผู้ศึกษาวิจัยใช้การวิเคราะห์เชิง
พรรณนาจากการจดัประชุมเชงิปฏบิตักิารโดยใชเ้ครื่องมอืการวเิคราะหส์ถานการณ์ทางการท่องเทีย่วในพืน้ทีย่่าน
เมอืงเก่าสกลทวาปี เพื่อก าหนดประเดน็ส าคญั และน าเสนอแนวทางการยกระดบัการท่องเทีย่วเชงิอาหารให้เกิด
ความสรา้งสรรคแ์ละมศีกัยภาพในการรองรบัการท่องเทีย่วเชงิอาหารได ้ 

4) การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ วิเคราะห์จากแบบสอบถามนักท่องเที่ยว (Questionnaire) โดยใช้
ค าถามปลายปิด ส ารวจขอ้มลูทัว่ไปของนักท่องเทีย่ว และขอ้มลูดา้นแรงจงูใจดา้นการท่องเทีย่ว โดยใชส้ถติกิารหา
ค่าความถี ่ค่ารอ้ยละ ค่าเฉลีย่ และส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน 
 
ผลการวิจยั 

ตอนท่ี 1 บริบทพื้นท่ีด้านการท่องเท่ียวเชิงอาหารในเขต “ย่านเมืองเก่าสกลทวาปี” 
1.1) สถานการณ์ทางการท่องเทีย่วในเขต “ย่านเมอืงเก่าสกลทวาปี”  

จากการลงพืน้ทีส่ ารวจ สมัภาษณ์ และเกบ็ขอ้มลู พบว่า จงัหวดัสกลนครมแีนวทางในการพฒันาการ
ท่องเทีย่วของจงัหวดั โดยเน้นการน าเสนอวฒันธรรมพืน้ถิน่เป็นฐาน และมแีนวทางในการน าเสนอเมอืงสกลนคร
ให้เป็น เมอืงท่องเที่ยวทางด้านอาหาร E-San Gastronomy โดยการพฒันาเมอืงสกลนครใหเ้ป็นเมอืงท่องเทีย่ว  
ผูศ้กึษาวจิยั จงึวเิคราะหส์ถานการณ์การท่องเทีย่วเชงิอาหารในเขต “ย่านเมอืงเก่าสกลทวาปี” ไดด้งันี้ 
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ตารางท่ี 1 การวเิคราะหส์ถานการณ์ทางการท่องเทีย่วในเขต “ย่านเมอืงเก่าสกลทวาปี” โดย SWOT Analysis 
 

จดุแขง็ จดุอ่อน 
1. จงัหวดัสกลนครมีทรพัยากรทางการท่องเที่ยวที่

อุดมสมบูรณ์และมีวัตถุดิบทางการเกษตรที่
หลากหลายสามารถประยุกตเ์ป็นอาหารได ้

2. มแีหล่งท่องเทีย่วทีห่ลากหลาย อาท ิเชงิธรรมชาต ิ
เชิงธรรมะ และเชิงวัฒนธรรมทางด้านอาหาร 
ประเพณีแต่ละพืน้ทีท่ีม่เีอกลกัษณ์ 

3. พื้นที่ย่านเมืองเก่าตัง้อยู่ในใจกลางเมืองจงัหวดั
สกลนคร และมีเอกลักษณ์ทางด้านภูมิทศัน์และ
สถาปัตยกรรมประเภทอาคารและสิง่ก่อสรา้ง 

4. ความหลากหลายของวัฒนธรรมอาหารที่ได้รับ
อทิธพิลจากกลุ่มคนไทย 6 กลุ่มชาตพินัธุใ์นจงัหวดั 
และ กลุ่มคนไทยเชื้อสายจนี และกลุ่มคนไทยเชื้อ
สายเวยีดนาม 

5. สินค้าสิ่ งบ่ งชี้ทางภูมิศาสตร์  (Geographical 
Indications: GI) ที่ มี ชื่ อ เ สีย ง ส าม า รถน า ม า
ประกอบอาหารได้ คือ น ้าหมากเม่า เนื้อโคขุน 
ขา้วฮาง เป็นตน้ 

1. ระบบขนส่งสาธารณะเพื่อเชื่อมโยงในการเขา้ถงึ
แหล่งท่องเทีย่วยงัไม่เป็นระบบ ทางเลอืกในการ
เดนิทางทีค่่อนขา้งจ ากดั 

2. ขาดการพฒันาต่อยอดผลติภณัฑท์างการเกษตร
เพื่อการแปรรปูหรอืประยุกตเ์พื่อใหเ้หมาะสมกบั
ความตอ้งการทางการท่องเทีย่วเชงิอาหาร 

3. ภาพลกัษณ์ทางการท่องเที่ยวยงัไม่ชดัเจนการ
ประชาสัมพนัธ์และส่งเสริมการตลาดเกี่ยวกับ
การท่องเทีย่วเชงิอาหารในพืน้ทีย่่านเมอืงเก่ายงั
มน้ีอยและไม่ต่อเนื่อง จงึยงัไม่เป็นทีรู่จ้กัและเป็น
แหล่งท่องเทีย่วจุดหมายปลายทาง 

4. ขาดการบูรณาการของหน่วยงานด้านการ
ท่องเที่ยวเชิงอาหาร ทัง้ภาครัฐและเอกชน
ภายในกลุ่มจงัหวดั 

5. ข าดกิ จ ก ร รมทา งก า รท่ อ ง เที่ ย วที่ ส ร้ า ง
ประสบการณ์ทางการท่องเที่ยวเชิงอาหารใน
พืน้ที ่

โอกาส อปุสรรค 
1. นโยบายจากภาครัฐที่ ส่ง เสริมและสนับสนุน

ทางการท่องเทีย่วทีส่รา้งประสบการณ์ทีแ่ตกต่าง 
2. ปัจจุบนัมกีระแสการท่องเทีย่วทางเลอืก ซึ่งรวมถงึ

การท่องเที่ยวเชิงอาหารมีมากขึ้นเป็นที่น่าสนใจ
และสรา้งรายไดท้างการท่องเทีย่วในประเทศ 

3. จากความต้องการทางด้านการท่องเที่ยวเชิง
อาหารที่มีเพิ่มมากขึ้น ส่งผลให้สามารถเพิ่ม
ประสทิธภิาพสนิคา้ในชุมชน 

4. นโยบายของจังหวัดสกลนครมีการส่งเสริมและ
พฒันาศกัยภาพของพื้นที่เขตเมอืงเก่าและแหล่ง
ท่องเทีย่วในจงัหวดั 

5. แนวโน้มจ านวนนักท่องเทีย่วในจงัหวดัสกลนครที่
เพิม่ขึน้จากปี 2564 

6. ความหลากหลายของเทคโนโลยีและช่องทาง
สื่อสารแบบออนไลน์ 

1. อ านาจการต่อรองของนักท่องเทีย่วอยูใ่นระดบัสงู 
2. ภาวะเศรษฐกจิไทยมแีนวโน้มชะลอตวัลงส่งผล

ใหน้ักท่องเทีย่วทัง้ในและต่างประเทศมกีารใช้
จ่ายลดน้อยลง 

3. ภยัพบิตัทิางธรรมชาตแิละโรคระบาด เช่น ไวรสั
โควดิ (COVID-19) 

4. โรคระบาดของพชืและศตัรพูชืส่งผลใหผ้ลผลติไม่
มคีุณภาพ 

5. ความใกลเ้คยีงทางวฒันธรรมของและความ
น่าสนใจทาง แหล่งท่องเทีย่วจงัหวดัใกลเ้คยีง 

6. ความขดัแยง้ทางการเมอืงอกีทัง้ความไม่
ยุตธิรรมในสงัคมและการคอรปัชัน่ 
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ขณะทีข่อ้มลูจากแบบสอบถามพบวา่นักท่องเทีย่วกลุ่มตวัอย่างทัง้ 400 ชุด พบว่านักท่องเทีย่วส่วนใหญท่ี่
เดนิทางมาท่องเที่ยวในเขตย่านเมอืงเก่าสกลทวาปี ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง (ร้อยละ72) รองลงมาเป็นเพศชาย 
(รอ้ยละ 28) โดยนักท่องเทีย่วส่วนใหญ่มอีายุ 30-39 ปี (รอ้ยละ 58.5) รองลงมาเป็นนักท่องเทีย่วทีม่อีายุ 20 – 29 
ปี (รอ้ยละ 23) มสีถานภาพโสด (รอ้ยละ52.3)  รองลงมา   คอื  มสีถานภาพสมรสแลว้(รอ้ยละ 41.6) โดยส่วนใหญ่
มอีาชพีพนักงานบรษิัท (ร้อยละ 55.5) รองลงมา  คอื นักศกึษา (ร้อยละ 25.6) และมรีายได้ต่อเดอืน 15,001 – 
20,000 บาท/เดือน  (ร้อยละ 46.5) รองลงมา   คือ มีรายได้ 10,001 -  15,000 บาท/เดือน (ร้อยละ 32.5) 
นักท่องเทีย่วส่วนใหญ่มกีารศกึษาระดบัปรญิญาตร(ีรอ้ยละ 69.5) รองลงม คอื มกีารศกึษาต ่ากว่าปรญิญาตร ี(รอ้ย
ละ 8.5) ตามล าดบั 

ด้านแรงจูงใจด้านปัจจยัผลกัดนัที่มีผลต่อการใช้บริการร้านอาหารในเขต “ย่านเมืองเก่าสกลทวาปี” 
โดยรวมอยู่ในระดบัมาก (�̅�= 4.25) โดยเมื่อวิเคราะห์รายด้าน พบว่าปัจจยัผลกัดนัที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ 
ตอ้งการรบัรูป้ระสบการณ์เกีย่วกบัอาหารทอ้งถิน่จากบุคคลอื่น (�̅�=4.65) รองลงมาคอื ตอ้งการรบัประทานอาหาร
ทอ้งถิน่เพื่อเพิม่ความผูกพนัและมติรภาพของเพื่อนหรอืครอบครวั  (�̅� = 4.62) และ เพื่อถ่ายทอดประสบการณ์
เกีย่วกบัอาหารทอ้งถิน่ทีไ่ดร้บัมาใหแ้ก่บุคคลอื่น (�̅�= 4.55) ปัจจยัผลกัดนัทีม่คี่าเฉลีย่น้อยทีสุ่ด คอื ตอ้งการอาหาร 
สะอาด ปลอดภยัในการบรโิภค (�̅�= 3.77)  ดงัแสดงในตาราง 2 

 
ตาราง 2 ปัจจยัผลกัดนัทีม่ผีลตอ่การใชบ้รกิารรา้นอาหารของนกัท่องเทีย่ว ในเขต “ย่านเมอืงเก่าสกลทวาปี” 
 

 
ดา้นแรงจงูใจดา้นปัจจยัดงึดดูทีม่ผีลต่อการใชบ้รกิารรา้นอาหารในเขต “ย่านเมอืงเก่าสกลทวาปี” โดยรวม

อยู่ในระดบัมาก (�̅�= 4.32) โดยเมื่อวเิคราะห์รายดา้น พบว่าปัจจยัดงึดูดทีม่คี่าเฉลี่ยมากที่สุด คอื การท่องเทีย่ว
เชงิอาหารจากเทศกาลของดเีมอืงสกลนคร (�̅�=4.67) รองลงมาคอื การท่องเที่ยวเชงิอาหารจากเทศกาลอาหาร

แรงจงูใจปัจจยัผลกัดนัด้านการท่องเท่ียว �̅� S.D. ระดบัแรงจงูใจ 
1. ดา้นรสชาตอิาหาร (Food taste)    
 1.1 ตอ้งการรสชาตอิาหารอร่อย กล่อมกลม 4.35 .735 มาก 
    1.2 ตอ้งการอาหาร สะอาด ปลอดภยัในการบรโิภค 3.77 .944 มาก 
    1.3 ตอ้งการรสชาตอิาหารคณุภาพ วตัถุสดใหม ่ 3.87 .991 มาก 
2. ประสบการณ์ทางวฒันธรรม (Cultural experience)    
     2.1 ตอ้งการคน้พบรสชาตอิาหารทอ้งถิน่ 3.92 .831 มาก 
     2.2 ตอ้งการเพิม่พนูความรูเ้กีย่วกบัวฒันธรรมทีแ่ตกต่างกนั 4.50 .599 มากทีสุ่ด 
     2.3 ตอ้งการท าความเขา้ใจวฒันธรรมอาหารของทอ้งถิน่ 4.10 .744 มาก 
3. ความสมัพนัธร์ะหว่างบุคคล (Interpersonal relations)    
    3.1 ตอ้งการรบัรูป้ระสบการณ์เกีย่วกบัอาหารทอ้งถิน่จากบคุคล
อื่น 

4.65 .483 มากทีสุ่ด 

    3.2 เพื่อถ่ายทอดประสบการณ์เกีย่วกบัอาหารทอ้งถิน่ทีไ่ดร้บั
มาใหแ้ก่บคุคลอื่น 

4.55 .503 มากทีสุ่ด 

     3.3 ตอ้องการรบัประทานอาหารทอ้งถิน่เพื่อเพิม่ความผกูพนั
และมติรภาพของเพื่อนหรอืครอบครวั 

4.62 .540 มากทีสุ่ด 

รวม 4.25 0.70 มาก 
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สร้างสรรค์ (�̅� = 4.65) และย่านเมอืงเก่าสกลทวาปีเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชงิอาหารที่น่าสนใจ (�̅�= 4.60) ปัจจยั
ผลักดันที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ การมีกระบวนการประกอบอาหารที่เป็นเอกลักษณ์และแตกต่างจากแหล่ง
ท่องเทีย่วอื่น (�̅�= 3.77) ดงัแสดงในตาราง 3 

 
ตาราง 3 ปัจจยัดงึดดูทีม่ผีลต่อการใชบ้รกิารรา้นอาหารของนักท่องเทีย่ว ในเขต “ย่านเมอืงเก่าสกลทวาปี” 
 

 
1.2) อตัลกัษณ์ทางการท่องเทีย่วใน “ย่านเมอืงเก่าสกลทวาปี” 

1.2.1) เมอืงเก่าสกลนครมสีถาปัตยกรรมพืน้ถิน่ประเภทอาคารและบ้านเรอืนทีอ่ยู่อาศยัจ านวนมาก
ทีส่รา้งดว้ยไมแ้ละมอีายุเก่าแก่ตัง้แต่ 50 ปีขึน้ไปจนถงึอายุ 100-150 ปี เช่น บรเิวณถนนสุขเกษม ถนนเปรมปรดีา 
ถนนใจผาสุข ถนนเจรญิเมอืง และถนนมรรคาลยั โบราณสถานทีส่ าคญั ไดแ้ก่ คูเมืองโบราณสกลนคร หอไตรและ
พระธาตุเชงิชุม วดัพระธาตุเชงิชุมวรวหิาร เป็นตน้ เนื่องจากเป็นย่านการคา้และศูนยก์ลางของเมอืงจงึส่งผลใหย้า่น
เมอืงเก่าสกลทวาปีเป็นพืน้ทีเ่ศรษฐกจิหลกัของจงัหวดัสกลนครทีร่วบรวมวฒันธรรมดา้นอาหารตัง้แต่อดตีจนมาถงึ
ปัจจุบนั 

แรงจงูใจปัจจยัดึงดดูด้านการท่องเท่ียว �̅� S.D. ระดบัแรงจงูใจ 
1. ดา้นสิง่ดงึดดูใจทางดา้นอาหาร (Food Attraction)    
    1.1 การเลอืกใชว้ตัถุดบิหายากและเป็นทีต่อ้งการของผูบ้รโิภค 4.60 .632 มากทีสุ่ด 
    1.2 มอีาหารตามทอ้งถิน่และอาหารเฉพาะฤดกูาลใหเ้ลอืก
บรโิภค 

3.95 .875 มาก 

    1.3 มเีมนูอาหารแปลกใหม่ รสชาตเิป็นเอกลกัษณ์ 4.62 .861 มากทีสุ่ด 
2. ดา้นจุดหมายปลายทาง (Destinations)    
    2.1 แหล่งท่องเทีย่วเชงิอาหารทีน่่าสนใจ 4.60 .496 มากทีสุ่ด 

    2.2 แหล่งท่องเทีย่วทีเ่ดนิทางท่องเทีย่วสะดวก 4.02 .474 มาก 

    2.3 แหล่งท่องเทีย่วทีเ่ป็นสถานทีใ่หม่และแตกต่าง 4.52 .678 มากทีสุ่ด 

3. ดา้นกระบวนการท าอาหารและโปรแกรมการท่องเทีย่ว 
(Process and Tourism programs) 

   

    3.1 การมโีปรแกรมการท่องเทีย่วเชงิอาหารทีห่ลากหลายและ
น่าสนใจ 

4.37 .667 มาก 

    3.2 การมกีระบวนการประกอบอาหารทีเ่ป็นเอกลกัษณ์และ
แตกต่างจากแหล่งท่องเทีย่วอื่น 

3.77 .919 มาก 

    3.3 มโีปรแกรมการท่องเทีย่วเชื่อมโยงการท่องเทีย่วลกัษณะ
อื่นๆร่วมดว้ย 

4.05 .782 มาก 

4. งานเทศกาลอาหาร (Food festival)    
    4.1 การท่องเทีย่วเชงิอาหารจากเทศกาลของดเีมอืงสกลนคร 4.67 .767 มากทีสุ่ด 
    4.2 การท่องเทีย่วเชงิอาหารจากเทศกาลอาหารย่านเมอืงเก่า 4.05 .845 มาก 
    4.3 การท่องเทีย่วเชงิอาหารจากเทศกาลอาหารสรา้งสรรค ์ 4.65 .533 มากทีสุ่ด 

รวม 4.32 0.71 มาก 



The 4th BAs National Conference 2022 การประชุมวชิาการระดบัชาต ิครัง้ที ่4 (ในความร่วมมอื 5 สถาบนั) 113 

1.2.2) การประกอบอาหารของคนในชุมชน โดยเอกลกัษณ์คอื มกัมกีารจ าหน่ายอาหารบรเิวณบา้น
และอาคารไมใ้นย่านเมอืงเก่าสกลทวาปี โดยเป็นรา้นจ าหน่ายอาหารทีม่อีายุประมาณ 10 - 50 ปี อกีทัง้แหล่งตลาด
หรอืสถานทีจ่ าหน่ายสนิคา้หลกัของจงัหวดัสกลนครซึง่อยู่ในบรเิวณเขตย่านเมอืงเก่าท าใหเ้ป็นแหล่งรวมวฒันธรรม
อาหารจากหลากหลายพืน้ทีใ่นจงัหวดั 

1.2.3) การประกอบอาหารที่ใชว้ตัถุดบิทีส่ดใหม่และมคีุณภาพ จากสภาพทางภูมศิาสตร์ของแอ่ง
สกลนคร ท าใหท้รพัยากรทางธรรมชาตอิุดมสมบูรณ์ มกีารใชว้ตัถุดบิจากธรรมชาต ิเช่น ผกัผลไมจ้ากเทอืกเขาภู
พาน ปลาจากแหล่งน ้าจดืทะเลสาบหนองหารและแม่น ้าสงคราม รวมไปถงึขา้วฮางและผลติภณัฑ์ทางการเกษตร
อื่นๆ และน ามาประกอบอาหารเป็นเมนูอาหารทีม่ชีื่อเสยีง เช่น แกงหวายสกลนคร แกงผกัหวานป่า ขา้วโซย ปาก
หมอ้ เป็นตน้ 

1.2.4) รสชาตอิาหารแต่ละประเภท โดยมกีรรมวธิใีนการประกอบรวมทัง้เมนูอาหารทีแ่ตกต่างกนั
ไปตามกลุ่มชาตพินัธุ์และกลุ่มวฒันธรรม เช่น อาหารอสีานจากการประกอบอาหารอีสานของชนเผ่าไทลาว ปาก
หมอ้จากการประกอบอาหารของคนไทยเชือ้สายเวยีดนาม อนัแสดงออกถงึความจรงิแทข้องวฒันธรรมอาหาร ซึง่มี
การปรบัเปลีย่นรสชาตแิละวตัถุดบิทีใ่ชต้ามวถิชีวีติของกลุ่มชาตพินัธุน์ัน้ๆ  
 

ตอนท่ี 2 แนวทางการพฒันาการท่องเท่ียวเชิงอาหารในเขต “ย่านเมืองเก่าสกลทวาปี”  
2.1) การพฒันามาตรฐานอาหารในเขต “ย่านเมืองเก่าสกลทวาปี” 

2.1.1) ร้านอาหาร: ขอรบัมาตรฐานความสะอาดปลอดภยั ป้องกนัโรค COVID-19 ตามมาตรฐาน
สถานประกอบการประเภทรา้นคา้แลว้ จะไดร้บัใบรบัรองอเิลก็ทรอนิกส ์(E-certificate) เป็นสถานประกอบการผ่าน
มาตรฐานกรมอนามยั ผ่าน platform Thai stop COVID-19  

2.1.2) อาหาร: มาตรฐานอาหารสะอาด รสชาตอิร่อย หรอื Clean Food Good Taste เน้นมาตรฐาน
ดา้นความปลอดภยั ห่างไกลโควดิ 

2.1.3) ผูป้ระกอบการ:  การพฒันามาตรฐานอาหารในเขต “ย่านเมอืงเก่าสกลทวาปี” เพื่อใหเ้กดิการ
ท่องเที่ยวเชิงอาหารอย่างสร้างสรรค์อย่างโดดเด่นและเป็นไปในทิศทางการพฒันาเมืองเก่าส าหรบัอาหารผู้
ศึกษาวิจยัจึงเล็งเห็นมาตรฐานอาหารที่ควรน ามาปรบัและพฒันาเพิ่มเติมคอื มาตรฐานมิชลิน ไกด์ (Michelin 
guide, 2022) โดยมหีลกัเกณฑป์ระเมนิ 5 ประการประกอบดว้ย 

- คุณภาพของวตัถุดิบที่ใช้ โดยผู้ประกอบการควรเลือกใช้วตัถุดิบที่มีความสดใหม่และมี
คุณภาพ 

- ความโดดเด่นของรสชาตแิละเทคนิคการรงัสรรคอ์าหาร โดยผูป้ระกอบการควรมเีมนูอาหาร
ทีน่่าสนใจ รสชาตอิร่อย และมกีรรมวธิใีนการประกอบอาหารทีเ่ป็นเอกลกัษณ์ 

- เอกลกัษณ์เฉพาะตวัของเชฟหรอืผูป้ระกอบอาหารที่น าเสนอผ่านมื้ออาหาร ผูป้ระกอบการ
ร้านอาหารในเขตย่านเมอืงเก่าควรมเีทคนิคการประกอบอาหารและขัน้ตอนการประกอบอาหารที่จ าเพาะและ
น่าสนใจ 

- ความคุม้ค่าสมราคา ราคาในการจ าหน่ายสนิคา้ดา้นอาหารในเขตยย่านเมอืงเก่าสกลทวาปี
ควรมรีะดบัราคาทีเ่หมาะสมกบัคุณภาพอาหาร 

- ความคงทีข่องประสบการณ์ทีไ่ดร้บัในการรบัประทานแต่ละช่วงเวลา กล่วคอื ผูป้ระกอบการ
ควรมีมาตรฐานด้านรสชาติ ขัน้ตอนการประกอบอาหาร หรือการมอบประสบการณ์ทางด้านอาหารที่ไม่
เปลีย่นแปลงจากการจ าหน่ายอาหารในแต่ละช่วงเวลา 
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2.2) การสร้างกิจกรรมการท่องเท่ียวเชิงอาหารอย่างสร้างสรรค ์
การพฒันาการท่องเทีย่วเชงิอาหารในเขต “ย่านเมอืงเก่าสกลทวาปี” ควรมกีจิกรรมขบัเคลื่อนพืน้ที่

ย่านเมอืงเก่า เพื่อสรา้งโอกาสใหเ้กดิการน าความคดิสรา้งสรรค์ของคนในชุมชนและผูป้ระกอบการดา้นอาหารใน
พืน้ที ่ผ่านการขบัเคลื่อนโดยหน่วยงานภาครฐั องค์กรภาคเอกชน ผูป้ระกอบการและชุมชนในพืน้ทีย่่านเมอืงเก่า  
พรอ้มทัง้การส่งเสรมิการถ่ายทอดความรูด้า้นวฒันธรรมทีจ่ะสบืทอดองคค์วามรูด้ ั ง้เดมิและยกระดบัการท่องเทีย่ว 
เพิม่ศกัยภาพของพืน้ทีไ่ปสู่การขบัเคลื่อนเมอืงสรา้งสรรคอ์ย่างยัง่ยนื ดงันี้ 

2.2.1) การแลกเปลี่ยนเรียนรู้วฒันธรรม (Reciprocating) โดยใช้การน าเสนอผ่านกิจกรรม “เดิน
เมอืงเก่า เล่าวฒันธรรม” ซึ่งเป็นกิจกรรมที่น าเสนอการเรยีนรู้วถิีชวีติคนสกล ส ารวจเส้นทางส าคญัในเมอืงเก่า
สกลนคร ดว้ยการเชื่อมต่อเสน้ทางเศรษฐกจิทีม่ศีกัยภาพ บอกเล่าเรื่องราวการประกอบอาหารของคนในชุมชนและ
ผู้ประกอบการร้านค้าในย่านเมอืงเก่า ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ก่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรยีนรู้ และสร้างความสมัพนัธ์
ระหว่างคนในชุมชนเจา้ของพืน้ทีแ่ละนักท่องเทีย่วทีเ่ดนิทางมาจากพืน้ทีอ่ื่น 

2.2.2) การมปีระสบการตรงใจพืน้ที่ท่องเที่ยว (Experiencing) โดยน าเสนอประสบการณ์ทางการ
ท่องเทีย่วผ่านทางเมนูอาหารทีส่รา้งสรรคจ์ากวตัถุดบิในบจงัหวดัสกลนคร เช่น วตัถุดบิตามฤดกูาลจากเทอืกเขาภู
พาน ปลาจากล าน ้าสงคราม พชืผกัจากการท าการเกษตรของชุมชนในแต่ละพืน้ที ่รวมทัง้อาหารทีแ่ปรรปูหรอืผลติ
มาจากผลติภณัฑส์ิง่บ่งชีท้างภูมศิาสตรข์องจงัหวดัสกลนคร อาทเิช่น น ้ามากเม่า ขา้วฮางสกลนคร หมากเม่า และ
โคขนุโพนยางค า เป็นตน้  

2.2.3) การชื่นชมและเข้าใจจติวญิญาณของพื้นที่ (Appreciating) โดยใช้การน าเสนอผ่านแหล่ง
ท่องเทีย่วในเขตย่านเมอืงเก่าสกลทวาปี อาท ิวดัพระธาตุเชงิงชุม และพพิธิภณัฑภ์ูพาน ซึง่จะประกอบดว้ยส่วนจดั
แสดงเกี่ยวกบัดา้นประวตัศิาสตร์เมอืงสกลนคร และวฒันธรรมอาหารในเขตย่านเมอืงเก่าของกลุ่มชาตพินัธุ์ทัง้ 6 
กลุ่ม อนัประกอบดว้ย ชนเผ่าไทลาว (ชาวอสีาน) ไทฌอ้ ไทโยย้ ผูไ้ท ไทโส ้ไทกะเลงิรวมทัง้ชาวไทยเชื้อสายจนี
และเวยีดนาม ทีอ่พยพเขา้มาตัง้ถิน่ฐาน ซึง่เป็นกจิกรรมทีน่ าเสนอการบอกเล่าเรื่องราวการประกอบอาหารของคน
ในย่านเมอืงเก่าสกลนครตัง้แต่อดตีจนถงึปัจจุบนั 

2.2.4) การเรยีนรูส้ิง่ใหม่เพื่อเพิม่พูนศกัยภาพของตนเองอย่างไม่สิน้สุด (Lifelong Learning) ดา้น
การท่องเที่ยวให้เกิดการเรียนรู้ การจดัย่านเมืองเก่าสกลทวาปีให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่เกิดการเรียนรู้ให้กับ
นักท่องเทีย่วสามารถจดัการท่องเทีย่วในรูปแบบกจิกรรมประกอบอาหารร่วมกบัคนในทอ้งถิน่ อนัจะเป็นการเพิม่
ทกัษะการประกอบอาหารทอ้งถิน่อย่างงา่ยใหแ้ก่นักท่องเทีย่วและสรา้งประสบการณ์ดา้นการท่องเทีย่วเชงิอาหาร 

โดยรูปแบบกิจกรรมที่สามารถจดัการท่องเที่ยวเชิงอาหารในพื้นที่ได้ อาทิ การจดักิจกรรมการ
ท่องเทีย่วเชงิอาหารทีน่ าเสนออาหารในทอ้งถิ่นและเมนูอาหารทีม่าจากวตัถุดบิในทอ้งถิ่น เพื่อเปิดประสบการณ์
และเขา้ถงึวฒันธรรมของท้องถิ่น ดื่มด ่ากบัธรรมชาตวิถิคีนเมอืงเก่าสกลทวาปี โดยจดัภายในพืน้ทีย่่านเมอืงเก่า
บรเิวณคเูมอืงสกลนคร และควรมกีจิกรรมเพิม่เตมิเช่น การประกวดเมนูอาหาร การสาธติการประกอบอาหาร การ
ท่องเทีย่วเสน้ทางอาหารย่านเมอืงเก่า เป็นตน้  
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ภาพท่ี 1  แบบจ าลองเทศกาล “เดนิชมบา้น ชมิอาหารย่านเมอืงเก่า” บรเิวณคเูมอืงเก่าสกลทวาปี 
 

ท่ีมา: พลอยวรุณ  อุดรศกัดิ ์(2565) 
 

  
 

ภาพท่ี 2 เมนูขนมหวานผลติจากน ้าหมากเม่าและหมากเม่าสกลนคร 
 

ท่ีมา: พลอยวรุณ  อุดรศกัดิ ์(2565) 

 
สรปุและอภิปรายผล  

จากการศกึษาดา้นบรบิทของการท่องเทีย่วเชงิอาหารอย่างสรา้งสรรคใ์นเขตพืน้ที ่“ย่านเมอืงเก่าสกลทวาปี”
พบว่า ชุมชนย่านเมอืงเก่าสกลทวาปี มจีุดเด่นดา้นสถาปัตยกรรมอาคารบา้นเรอืนทีเ่ก่าแก่อายุประมาณ 50 - 100 
ปี และมวีถิีชวีติของคนในชุมชน เช่น การประกอบอาชพีจ าหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม โดยเป็นธุรกิจครอบครวั
จ าหน่ายภายในอาคารที่อยู่อาศยั มรีูปแบบของอาหารแตกต่างกนัตามกลุ่มชาตติพินัธุ์และวฒันธรรม โดยปัจจยั
ส าคญัทีส่่งผลใหเ้ขตพืน้ทีบ่รเิวณย่านเมอืงเก่าสกลทวาปี สามารถพฒันาเป็นแหล่งท่องเทีย่วเชงิอาหารของจงัหวดั
สกลนครได ้คอื เมอืงเก่าสกลนครมสีถาปัตยกรรมพืน้ถิน่ประเภทอาคารและบา้นเรอืนจงึส่งผลใหย้่านเมอืงเก่าสกล
ทวาปีเป็นพืน้ทีเ่ศรษฐกจิหลกัของจงัหวดัสกลนครทีร่วบรวมวฒันธรรมดา้นอาหารตัง้แตอ่ดตีจนมาถงึปัจจบุนัอกีทัง้ 
การประกอบอาหารของคนในชุมชน โดยเอกลกัษณ์คอื มกัมกีารจ าหน่ายอาหารบรเิวณบ้านและอาคารไมใ้นย่าน
เมอืงเก่าสกลทวาปี โดยเป็นรา้นจ าหน่ายอาหารทีม่อีายุประมาณ 10 - 50 ปี การประกอบอาหารทีใ่ชว้ตัถุดบิทีส่ด
ใหม่และมคีุณภาพ และน ามาประกอบอาหารเป็นเมนูอาหารทีม่ชีื่อเสยีง เช่น แกงหวายสกลนคร แกงผกัหวานป่า 
ขา้วโซย ปากหมอ้ เป็นต้น อกีทัง้ รสชาตอิาหารแต่ละประเภท โดยมกีรรมวธิใีนการประกอบรวมทัง้เมนูอาหารที่
แตกต่างกนัไปตามกลุ่มชาตพินัธุแ์ละกลุ่มวฒันธรรม เช่น อาหารอสีานจากการประกอบอาหารอสีานของชนเผ่าไท
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ลาว ปากหมอ้จากการประกอบอาหารของคนไทยเชื้อสายเวยีดนาม อนัแสดงออกถงึความจรงิแทข้องวฒันธรรม
อาหาร ซึ่งมีการปรบัเปลี่ยนรสชาติและวตัถุดิบที่ใช้ตามวถิีชวีิตของกลุ่มชาติพนัธุ์นัน้ๆ ขณะที่นักท่องเที่ยวที่
เดนิทางมาย่านเมอืงเก่าสกลทวาปีมแีรงจูงใจผลกัดนัในเรื่องของตอ้งการรบัรูป้ระสบการณ์เกีย่วกบัอาหารทอ้งถิน่
จากบุคคลอื่น (�̅�= 4.65) รองลงมาคอื ต้องการรบัประทานอาหารทอ้งถิน่เพื่อเพิม่ความผูกพนัและมติรภาพของ
เพื่อนหรอืครอบครวั  (�̅�= 4.62)  และแรงจูงใจผลกัดนัดา้นการท่องเทีย่วเชงิอาหารคอื การท่องเทีย่วเชงิอาหาร
จากเทศกาลของดเีมอืงสกลนคร (�̅�= 4.67) รองลงมาคอื การท่องเทีย่วเชงิอาหารจากเทศกาลอาหารสรา้งสรรค์ 
(�̅�= 4.65)  

 จากสถานการณ์ดา้นการท่องเทีย่วดงักล่าวสามารถเสนอแนวทางการพฒันาการท่องเทีย่วเชงิอาหารอย่าง
สรา้งสรรค ์ในเขตพืน้ที ่“ย่านเมอืงเก่าสกลทวาปี” คอื 1) การพฒันามาตรฐานอาหารในเขต “ย่านเมอืงเก่าสกลทวา
ปี” ภายใต้มาตรฐานอาหารที่ปลอดภัยและน่าเชื่อถือทัง้มาตรฐานด้านร้านอาหาร มาตรฐานด้านอาหาร และ
มาตรฐานของผูป้ระกอบการ 1) การจดัเทศกาลถนนอาหารภายในบรเิวณย่านเมอืงเก่า และ 2) การสรา้งกจิกรรม
การท่องเทีย่วเชงิอาหารอย่างสรา้งสรรค ์ผ่านการพฒันาใหม้เีมนูอาหารใหม่จากวตัถดุบิในทอ้งถิน่  การจดัเสน้ทาง
ท่องเที่ยวเพื่อการเรยีนรูว้ถิชีวีิตย่านเมอืงเก่าสกลทวาปีและเทีย่วชมแหล่งท่องเทีย่วภายในพืน้ที ่พร้อมทัง้สรา้ง
กจิกรรมทางการท่องเทีย่วทีส่รา้งสรรค์ เพื่อสรา้งมูลค่าทางการท่องเทีย่วและสรา้งประสบการณ์ทางการท่องเทีย่ว
เชงิอาหารใหก้บันักท่องเทีย่วและสบืสานวฒันธรรมในทอ้งถิน่ใหค้งอยู่อย่างยัง่ยนื สอดคลอ้งกบั Kumar (2019) ที่
ท าการศกึษาเกี่ยวกบัวธิกีารส่งเสรมิการท่องเทีย่วในหมู่เกาะอนัดามนัและนิโคบาร์ โดยระบุว่าการท่องเทีย่วเชงิ
อาหารสามารถเสรมิการท่องเทีย่วภาพรวมในพืน้ทีอ่ย่างมปีระสทิธภิาพ และไดร้ะบุว่าอาหารเป็นแนวทางในการ
พฒันาสถานทีท่่องเทีย่วรวมถงึเป็นการน าเสนอสถานทีท่่องเทีย่วใหเ้ป็นทีรู่จ้กัเพิม่ขึน้ และสอดคล้องกบั อตัตนาถ 
ยกขุน และคณะ (2563) ศกึษาเรื่อง แนวทางการพฒันาการท่องเทีย่วเชงิอาหารในประเทศไทย นักท่องเทีย่วใน
รูปแบบดงักล่าวนิยมท ากจิกรรมในการเยีย่มชมและชมิอาหาร เรยีนท าอาหาร รบัประทานอาหารทอ้งถิน่ และการ
เทีย่วงานเทศกาลอาหาร ดงันัน้การพฒันาการท่องเทีย่วเชงิอาหาร จงึต้องมกีารน าเอกลกัษณ์ของทอ้งถิน่ของตน
มาสร้างเป็น เรื่องราวเรื่องเล่าเกี่ยวกับอาหาร และนักท่องเที่ยวต้องมีส่วนร่วมในการลงมือ อนัเป็นการสร้าง
ประสบการณ์ทางดา้นอาหารทีแ่ปลกใหม่ และควรมกีารจดังานเทศกาลเกี่ยวกบัอาหารหรอืกจิกรรมพเิศษ มกีาร
ถ่ายทอดสูตรอาหารส่งมอบภูมปัิญญาจากรุ่นสู่รุ่น  และมกีารจดัรายการน าเทีย่วพรอ้มกจิกรรมทีส่รา้งสรรค์  และ
สอดคล้องกบั  ภูร ิชุณห์ขจร และ ชวลยี์ ณ ถลาง (2564) ศกึษา กลยุทธ์เพื่อการส่งเสรมิการท่องเทีย่วเชงิอาหาร
ในพืน้ทีช่ายฝัง่ทะเลตะวนัตกของประเทศไทย ซึง่มกีลยุทธเ์ชงิรุกคคอื การส่งเสรมิกจิกรรมการท่องเทีย่วเชงิอาหาร
ในพื้นที่ที่มีความหลากหลาย การส่งเสริม ผลกัดนั ยกระดบัเทศกาลประเพณีอาหารในท้องถิ่น และยกระดบั
เทศกาลประเพณีอาหารในพื้นที่ และการจดักิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงอาหารโดยส่งเสริมด้านการตลาด การ
พฒันาการบรกิาร การวางแผนการจดัท าปฏทินิเทศกาลอาหาร  
  
ข้อเสนอแนะ  

จากการศกึษาวจิยั และลงเกบ็ขอ้มลู ส ารวจพืน้ทีบ่รเิวณรา้นจ าหน่ายอาหารและเครื่องดื่มในพืน้ทีย่่านเมอืง
เก่า พบว่า ผู้ประกอบการบางรายมขีอ้จ ากดัด้านการจ าหน่ายอาหารส าหรบันักท่องเที่ยวทีต่้องการประสบกาณ์
ด้านวตัถุดบิการประกอบอาหารอย่างสร้างสรรค์ เนื่องจากขอ้จดัด้านอายุของวตัถุดบิและความสดใหม่ และไม่
สามารถคาดการณ์ปรมิาณความต้องการของนักท่องเทีย่วในแต่ละช่วงการท่องเทีย่วได ้จงึส่งผลต่อต้นทุนในการ
ประกอบอาหาร ผู้ศกึษาวจิยัเล็งเหน็ว่านอกเหนือจากการน าเมนูการประกอบอาหารเชงิสร้างสรรค์ดงัทีก่ล่าวใน
บทความแล้ว ผูป้ระกอบการสามารถน าวตัถุดบิอื่นๆในทอ้งถิน่ทีห่าไดต้ามฤดูกาลมาน าเสนอและประชาสมัพนัธ์
จ าหน่ายเป็นช่วงระยะเวลาทีส่ามารถจ าหน่ายได ้เช่น การท าปฏทินิเมนูอาหารประจ ารา้น  อกีทัง้เมนูอื่นๆทีม่กีาร
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ถนอมอาหารใหส้ามารถจ าหน่ายไดต้ลอดช่วงฤดกูาลท่องเทีย่ว โดยปรบัเปลีย่นตามความเหมาะสมของรา้นอาหาร 
เช่น เครื่องดื่ม ขนมแปรรปูเพื่อการถนอมอาหาร อาท ิการอบ ทอด ตากแหง้ เป็นตน้ 
กิตติกรรมประกาศ 

บทความนี้เป็นส่วนหนึ่งของวทิยานิพนธ ์หวัขอ้เรื่อง การยกระดบัการท่องเทีย่วเชงิอาหารอย่างสรา้งสรรค์
ในเขตย่านเมอืงเก่า “สกลทวาปี” หลกัสูตรบรหิารธุรกจิมหาบณัฑติ สาขาการจดัการนวตักรรมการท่องเทีย่วและ
ไมซ์ คณะบรหิารธุรกจิและการบญัช ีมหาวทิยาลยัขอนแก่น 
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แนวทางการสรา้งสรรคอ์าหารร่วมสมยั “วฒันธรรมไก่ย่างหนองเรือ” 
THE GUIDELINE CREATIVE CONTEMPORARY CUISINE  

“NONGRUEA GRILLED CHICKEN CULTURE” 
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บทคดัย่อ 
 

บทความนี้มวีตัถุประสงค์เพื่อใหเ้กดิการสรา้งสรรค์เมนูอาหารร่วมสมยัทีม่ส่ีวนเกี่ยวขอ้งกบั “วฒันธรรม
ไก่ย่างหนองเรอื” ในพืน้ทีอ่ าเภอหนองเรอื จงัหวดัขอนแก่น ใชว้ธิวีจิยัแบบผสมผสาน (Mixed Methods Research) 
ทัง้วิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) และการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) การวิเคราะห์
ขอ้มูลเป็นการวเิคราะห์จากแบบสมัภาษณ์ แบบสนทนากลุ่ม และการประชุมเชงิปฏบิตักิาร ซึ่งกลุ่มตวัอย่างการ
วจิยัเชงิปรมิาณ ได้แก่ นักท่องเที่ยวจ านวน 400 คน และกลุ่มตวัอย่างในการวจิยัเชงิคุณภาพ ได้แก่ หน่วยงาน
ภาครฐัและภาคเอกชน จ านวน 16 คน และภาคชุมชน คอื ผูป้ระกอบการรา้นไก่ย่างหนองเรอื จ านวน 29 รา้น 

ผลการวจิยั พบว่า ชุมชนไก่ย่างหนองเรอืสามารถพฒันาใหเ้ป็นชมุชนดา้นการท่องเทีย่วเชงิอาหารไดโ้ดย
การสรา้งจุดเด่นดา้นอตัลกัษณ์ หากพจิารณาจากลกัษณะทางกายภาพจะพบว่า ไก่ย่างหนองเรอืไม่ไดแ้ตกต่างจาก
ไก่ย่างในพืน้ทีอ่ื่นๆ มากนัก เน่ืองจากวตัถุดบิทีใ่ชอ้าจมคีวามคลา้ยคลงึกนั แต่ไก่ย่างหนองเรอืมกีารประยุกตใ์ชน้ม
ขน้จดืมาเป็นวตัถุดบิในการหมกัไก่ สิง่ส าคญัในการสรา้งความแตกต่างใหก้บัไก่ย่างหนองเรอืไดอ้ย่างชดัเจน คอื 
การพฒันาใหม้เีมนูอาหารทีแ่ปลกใหม่ โดยใชไ้ก่ย่างหนองเรอืเป็นวตัถุดบิหลกั ช่วยดงึดูดใจใหน้ักท่องเทีย่วอยาก
ลิ้มลองคอื การสร้างสรรค์เมนูอาหารร่วมสมยั ได้แก่ 1) น ้าพรกิลูกเต๋าไก่ย่างหนองเรอื 2) ขนมปังแท่งอบกรอบ 
(Breadsticks) และ3) เมนูเมีย่งสม้ต าไก่ย่างหนองเรอื 
  
ค าส าคญั:  การท่องเทีย่วเชงิอาหาร การสรา้งสรรค ์อาหารร่วมสมยั ไก่ย่างหนองเรอื 
 

Abstract 
The purpose of this study was to find out to create a contemporary menu that is related to " Nong 

Ruea Grilled Chicken Culture" in Nong Ruea District, Khon Kaen province. This paper uses Mixed Methods 
Research, both qualitative research and quantitative research, data analysis is the analysis of the interview, 
focus groups, and workshops. The quantitative research sample group consisted of 400 tourists, the sample 
group in the qualitative research was 16 people from government agencies and the private sector, and the 
community sector (operators at Nong Ruea grilled chicken restaurant) consisted of 29 restaurants. 

The results of this study showed Nong Ruea Grilled chicken community can be developed into 
gastronomy tourism by creating a distinctive point of identity, If considering the physical characteristics, 
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Maybe found that Nong Ruea Grilled Chicken is not much different from other local grilled chickens because 
the ingredients used may be similar. But Nong ruea grilled chicken uses condensed milk as an ingredient 
for marinating the chicken. The critical thing in clearly differentiating Nong Ruea grilled chicken is the 
development of a new menu. using Nong Ruea grilled chicken as the main ingredient has attracted tourists 
to want to try it. Contemporary menu creations include 1) Nong Ruea Grilled Chicken (Dice) with Chili 
Paste, 2) Breadsticks and 3) Miang Papaya Salad with Nong Ruea Grilled Chicken. 
   
Keywords: Gastronomy Tourism, Creative, Contemporary Cuisine, Nong ruea grilled chicken 
 

บทน า 
อุตสาหกรรมการท่องเทีย่วเป็นอุตสาหกรรมหลกัหนึ่งกลไกในการขบัเคลื่อนการพฒันาระหว่างประเทศ

ทัว่โลกเกดิการเชื่อมโยงหลายภาคอุตสาหกรรมทีส่ าคญั ทัง้ธุรกจิการผลติสนิคา้และบรกิาร การคมนาคม และยงั
ส่งผลให้มีการพฒันาโครงสร้างพื้นฐานต่างๆ ในแต่ละประเทศ สถานการณ์การท่องเที่ ยวในประเทศไทยใน
สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อ Covid-19 ของช่วงทา้ยของปี 2564 การเดนิทางท่องเทีย่วของนักท่องเที่ยว
ไทยอาจจะมจี านวน 29.1 ลา้นคนต่อครัง้ หดตวั 14.2% จากช่วงเดยีวกนัของปี 2563 แต่ดขีึน้จากค่าเฉลีย่ต่อเดอืน
ที ่3.8 ล้านคน-ครัง้ในช่วงเดอืน ม.ค.-ต.ค. 2564 และส่งผลท าใหท้ัง้ปี 2564 การเดนิทางท่องเทีย่วในประเทศของ
คนไทยน่าจะมจี านวน 66.71 ล้านคน-ครัง้ หดตวัประมาณ 26.3% จากปี 2563 นับเป็นการหดตวัต่อเนื่องเป็นปีที ่
2 ตดิต่อกนั  

การท่องเที่ยวเชงิอาหารในประทศไทยมุมมองจากสถานการณ์ Covid-19 สะท้อนให้เห็นถงึความเสีย่ง
และโอกาสของการท่องเทีย่วไทยทีม่คีวามสารถสะทอ้นทีจ่ะเป็นศูนย์กลาง การท่องเทีย่วใน 5 ดา้นไดแ้ก่ 1. การ
ท่องเที่ยวเชิงการแพทย์และสุขภาพ 2. การท่องเที่ยวเชิงอาหาร 3. การท่องเที่ยวราตรีที่ปลอดภัย  4. การ
ท่องเทีย่วเชงิวฒันธรรม และ 5. การท่องเทีย่วเฉพาะกลุ่ม ซึง่การท่องเทีย่วเชงิอาหารเป็นหนึ่งในมาตรการส่งเสรมิ
การท่องเทีย่วของไทย มาหลายยุคหลายสมยั และรายไดจ้ากการท่องเทีย่วไทยกว่า 20% มาจากค่าใชจ้่ายในดา้น
อาหาร ทัง้นี้อุสาหกรรมด้านการบริการด้านอาหารไทยมีศักยภาพเติบโตได้ดี และมีศักยภาพในการดึงดูด
นักท่องเทีย่วทีม่คีวามชื่นชอบในอาหารไทยอย่างต่อเนื่อง ซึง่นักท่องเทีย่วมกัแสวงหาอาหาร ทีเ่ป็นเอกลกัษณ์ของ
แต่ละท้องถิ่นเพื่อเพิม่ประสบการณ์ในการท่องเที่ยวเชงิอาหาร ประกอบกบัยูเนสโก (UNESCO) ได้ประเมนิให้
จงัหวดัภูเกต็เป็นเมอืงสรา้งสรรคด์า้นอาหาร (City of Gastronomy) เป็นเมอืงแรกของประเทศไทยและในอาเซยีน 
ซึง่จงัหวดัภูเกต็ มคีวามโดดเด่นดา้นวฒันธรรมอาหารทีห่ลากหลาย (UNESCO Creative City, 2019) 

จงัหวดัขอนแก่นมีศกัยภาพ และความพร้อมทัง้ในแง่ของการเป็นเมืองเศรษฐกิจ ศูนย์กลางการการ
คมนาคม การค้า การลงทุน การศึกษา สุขภาพ นวตักรรม และยงัเป็นมหานครแห่งการท่องเที่ยว ที่มีความ
หลากหลาย ทัง้แหล่งท่องเทีย่วทางธรรมชาต ิแหล่งท่องเทีย่ว ทางประวตัศิาสตร ์ประเพณี วถิชีวีติ ศลิปวฒันธรรม 
ทรพัยากรด้านอาหารที่หลากหลาย รวมถึงมีโรงแรมขนาดใหญ่ มีศูนย์การประชุมขนาดใหญ่ ร้านอาหาร และ
หา้งสรรพสนิคา้ ทีจ่ะช่วยสรา้งความประทบัใจใหก้บันักท่องเทีย่ว จงึเกดิการร่วมมอืกนักบัส านักงานการท่องเทีย่ว
แห่งประเทศไทย (ททท.) และส านักงานส่งเสริมการจดัประชุมและนิทรรศการ (สสปน.) และพนัธมิตรธุรกิจ
ท่องเที่ยวเดินหน้าขบัเคลื่อนโครงการ "ประชุมและเที่ยว เรื่องเดียวกันที่ขอนแก่น" เพื่อกระตุ้นนักท่องเที่ยว
โดยเฉพาะกลุ่ม MICE ใหเ้ดนิทางทางเขา้จงัหวดัขอนแก่นอย่างตอ่เนื่องและเพิม่ขึน้กบักจิกรรม12 เดอืนตลอดทัง้ปี 
นอกจากการส่งเสรมิดา้นการท่องเทีย่วของหน่วยงานภาครฐัแล้ว เรื่องอาหารการกนิ กเ็ป็นของคู่กนัทีม่าพร้อมกบั
การท่องเทีย่วอย่างปฏเิสธไม่ได ้จงัหวดัขอนแก่นจงึตอ้งตระหนักถงึการพฒันาและส่งเสรมิใหเ้กดิความหลากหลาย
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ทางดา้นอาหารมากขึน้เช่นกนั เพื่อดงึดูดใจนักท่องเทีย่วใหม้าสมัผสักบัวฒันธรรมดา้นอาหารทีห่ลากหลาย และ
อาหารขึน้ชื่อในแต่ละพืน้ทีข่องจงัหวดัขอนแก่น ซึง่ประสบการณ์การท่องเทีย่วทีเ่กดิจากการท่องเทีย่วเชงิอาหารจะ
เป็นส่วน ที่เชื่อมโยงวฒันธรรมเขา้กับการท่องเที่ยว อาหารพื้นถิ่นจงึเปรียบเสมอืนการเปิดประตูสู่วฒันธรรม
ทอ้งถิน่นัน้ ท าใหเ้กดิการสรา้งสรรคอ์าหารในรปูแบบทีแ่ตกต่างกนัทีจ่ะแสดงถงึความโดดเด่น ดา้นภาพลกัษณ์ของ
สถานที ่มคีวามเป็นเอกลกัษณ์ และยงัเป็นการส่งเสรมิวฒันธรรมทอ้งถิน่ ซึ่งจงัหวดัขอนแก่นนัน้มทีรพัยากรดา้น
อาหารทีโ่ดดเด่น และแตกต่างกนัออกไปแต่ละพืน้ที ่ซึง่ไก่ย่างหนองเรอืนัน้ถอืว่าเป็นมรดกทางวฒันธรรมทีส่บืทอด
ต่อกันมายาวนานในพื้นที่อ าเภอหนองเรือ จงัหวดัขอนแก่น มีกรรมวิธีและรสชาติที่โดดเด่น ไม่แพ้ไก่ย่างที่มี
ชื่อเสยีงจากจงัหวดัอื่นๆ แต่ก็ยงัไม่มชีื่อเสยีงมากนัก และยงัไม่เป็นเป็นที่รูจ้กั ในกลุ่มนักท่องเทีย่ว ประกอบกบั
ผูป้ระกอบการหลายรา้นประสบกบัปัญหาขยะอาหาร (food waste) คอื ไก่ย่างหนองเรอืทีเ่หลอืจากการขายในแต่
ละวนั ซึง่ไม่สามารถน ามาขายใหน้ักท่องเทีย่วไดใ้นวนัถดัมา เพราะจะส่งผลต่อสุขภาพของนักท่องเทีย่ว และสนิคา้
ไม่มคีุณภาพ รสชาตไิม่ไดม้าตรฐาน  

จากปัญหาดงักล่าว ผูศ้กึษาวจิยัจงึมแีนวคดิว่า ควรมแีนวทางการน าไก่ย่างหนองเรอืทีเ่หลอืจากการขาย
ในแต่ละวนัมาเพิม่มูลค่า โดยการสร้างสรรค์เมนูอาหารใหม่ ๆ จากไก่ย่างหนองเรอื เพื่อให้เกิดการส่งเสรมิการ
ท่องเทีย่วเชงิอาหารในชุมชนไก่ย่างหนองเรอืมากยิง่ขึน้ ซึง่จะเป็นการเพิม่โอกาสในการท าใหไ้ก่ย่างหนองเรอืเป็น
ที่รู้จกัในกลุ่มนักท่องเที่ยวมากขึ้นและช่วยดงึดูดใหน้ักท่องเที่ยวอยากเดนิทางมาสมัผสัวฒันธรรมอาหารไก่ย่าง
หนองเรอื ทีม่สีูตรเฉพาะสบืทอดกนัมาอย่างยาวนาน มกีารซื้อเป็นของฝากตดิไมต้ดิมอืไปฝากญาตพิีน้่อง และท า
ใหไ้ก่ย่างหนองเรอืมชีื่อเสยีงเพิม่มากขึน้ มยีอดขายเพิม่ขึน้ ท าใหค้นในชุมชนทีม่ส่ีวนเกี่ยวขอ้งมชีวีติความเป็นอยู่
ทีด่ขี ึน้ ตลอดจนท าให ้คนในพืน้ทีเ่ลง็เหน็คุณค่ามรดกวฒันธรรมอาหารไก่ย่างหนองเรอืมากขึน้ และเกดิการอนุรกัษ์สบืต่อไป 

 
วตัถปุระสงคข์องการวิจยั  

1. เพื่อศกึษาอตัลกัษณ์ของไก่ย่างหนองเรอื 
2. เพื่อน าเสนอรปูแบบการพฒันาเมนูอาหารร่วมสมยัทีม่ส่ีวนเกีย่วขอ้งกบั “วฒันธรรมไก่ย่างหนองเรอื”  

 
ทบทวนวรรณกรรม 

แนวคิดเก่ียวกบัการท่องเท่ียวเชิงอาหาร 
UNWTO (2019) กล่าวว่า ห่วงโซ่คุณค่าของการท่องเทีย่ว เชงิอาหาร เป็นการเสนอภาพการท่องเที่ยว

เชงิอาหารใหก้วา้งขึน้ และกลายเป็นแรงจูงใจหลกัในการท่องเทีย่ว การท่องเทีย่วเชงิอาหารไม่ใช่เพยีงการเขา้ถงึ
การทานอาหารเพยีงอย่างเดยีว จงึเกดิการสรา้งห่วงโซ่คุณค่าในการท่องเทีย่วเชงิอาหารขึน้ ซึง่ไดร้ะบุองคป์ระกอบ
ในการวเิคราะห ์ เชงิปรมิาณ และเชงิคุณภาพ ดงันี้ 1) มรดกอาหาร 2) ผลติภณัฑ์อาหาร ผูผ้ลติและอุตสาหกรรม
อาหาร 3) ภาคการบรกิาร (การจดัเลี้ยงและทีพ่กั) 4) ผูเ้ชีย่วชาญดา้นการจ าหน่าย 5) การจดักจิกรรมเพื่อเผยแพร่
วฒันธรรมการกนิ 6) สถานทีส่ าหรบัการเรยีนรูเ้กีย่วกบัอาหาร 7) ศูนยว์จิยัและศูนยฝึ์กอบรมเกีย่วกบัอาหาร 

รปูแบบการท่องเท่ียวเชิงอาหาร  
Matlovicova, Kolesarova and Matlovic (2014) กล่าวว่า รปูแบบการท่องเทีย่วเชงิอาหารม ี3 รปูแบบ ดงันี้ 
1. Gourmet tourism คอื นักท่องเที่ยวที่เน้นร้านอาหาร ซึ่งเป็นส่วนที่เล็กทีสุ่ด ในกรณีนี้ขอบเขตความ

สนใจในอาหารและผลติภณัฑ์อาหารเป็นแรงจูงใจหลกัในการเดนิทางของนักท่องเทีย่ว ดงันัน้ผลติภณัฑ์ของการ
ท่องเที่ยวประเภทนี้จงึมุ่งเน้นไปทีน่ักชมินัน่คอืคนที่มคีวามรู้สกึทีซ่บัซ้อนในการประเมนิรสชาตอิาหารทีม่องหา
อาหารทีม่คีวามหรหูรา มคีุณภาพสงู และอาหารทีม่คีวามพเิศษ  
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2. Gastronomic tourism การท่องเทีย่วเชงิอาหารประเภทนี้ถือไดว้่าเป็นรูปแบบหนึ่งของการท่องเที่ยว
เชงิอาหารซึ่งมุ่งเน้นไปที่การเยี่ยมชมร้านอาหารที่มคีุณภาพและการบรโิภคผลติภณัฑ์อาหารเลศิรสโดยเน้นที่
คุณภาพสถานะ และศกัดิศ์ร ี(เช่นรา้นอาหารในรายการคู่มอืมชิลนิ) 

3. Cuisine tourism เป็นการท่องเที่ยวของอาหารท้องถิ่นจะด าเนินการในเมือง เช่นเดียวกับ
สภาพแวดลอ้มในชนบท อย่างไรกต็ามปัจจยัส าคญัในการพฒันารูปแบบของการท่องเทีย่วการท าอาหารแบบนี้คอื
พืน้ทีช่นบทโดยเฉพาะอย่างยิง่ผูท้ีมุ่่งเน้นไปทีก่ารผลติสนิคา้เกษตรบางชนิดหรอือาหารพเิศษแบบดัง้เดมิ 

 
แนวคิดเก่ียวกบัวฒันธรรมร่วมสมยั 
สุริชัย หวันแก้ว และกนกพรรณ อยู่ชา (2552) กล่าวว่า วัฒนธรรมร่วมสมยัมี 2 ความหมาย ได้แก่         

1)เกดิขึน้ภายใตโ้ลกของความทนัสมยัเป็นปรมิณฑลทีเ่ตม็ไปดว้ยวฒันธรรมทีม่ชีวีติ เป็นเสมอนกระแสหรอืพลงัที่
มองไม่เหน็ แต่รูส้กึได ้บรโิภคได ้และใชช้วีติส่วนใหญ่ขณะทีเ่ราตื่นนอน ท างาน พกัผ่อนหย่อนใจ รวมทัง้กจิกรรม
ต่างๆ ในชวีติประจ าวนั และ 2) มติิของเวลาในท่ามกลางโลกาภิวฒัน์ เป็นวฒันธรรมที่สรา้งสรรค์แบบขา้มแดน 
ขา้มประเทศ ขา้มชุมชน อยู่คนละที่ละทางกย็งัสามารถสมัพนัธ์กบัวฒันธรรมต่างแดนได ้วฒันธรรมขา้มยุคขา้ม
สมยั เช่น เรื่องราวในอดตีนับพนัปีกย็งัสามารถมคีวามส าคญักบัปัจจุบนัได้  

ส านักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย (2560) อธิบายว่า ศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย หมายถึง ผลงาน
ศลิปวฒันธรรมทีม่เีน้ือหาหลกัสะทอ้นความเป็นปัจจุบนัทีย่งัคงปรากฏรากเหงา้ทางประวตัศิาสตรข์องกลุ่มชนนัน้ๆ 
และถูกน ามาปรับแต่งต่อยอด มีกรอบการพฒันาอย่างไม่หยุดนิ่ง โดยผ่านกระบวนการประยุกต์ ผสมผสาน
องค์ประกอบต่างๆ ทัง้เก่าและใหม่  สรา้งการเชื่อมโยงระหว่างมติขิองเวลา สถานทีแ่ละความสมัพนัธข์องสมาชกิ
สงัคมผ่านการใช้ เทคนิคและเทคโนโลยใีหม่ๆ ในการน าเสนอผลงานและผลงานนัน้เป็นเครื่องมอื  ทีศ่ลิปินใชใ้น
การสื่อสาร ตีแผ่ความคดิเกี่ยวกบัสภาพแห่งปัจจุบนัสมยัให้สงัคมรบัรู้ ซึ่งงานศลิปวฒันธรรมร่วมสมยัในแต่ละ
ประเภทนัน้ล้วนเกดิจากจนิตนาการ การต่อยอด ภูมปัิญญาผนวกดว้ยความคดิสรา้งสรรค์ หลอมรวมใหเ้กดิเป็น
ผลงานศลิปวฒันธรรมร่วมสมยัอนัทรงคุณค่าในรูปแบบต่างๆ เป็นประโยชน์ทัง้ในส่วนที่เกี่ยวขอ้งกบัคุณค่าทาง
จติใจไดแ้ก่ สุนทรยีะและประโยชน์เพื่อการด ารงชวีติตามประเภทหรอืคุณลกัษณะของผลงานศลิปวฒันธรรมนัน้ๆ  

ส านักงานศลิปวฒันธรรมร่วมสมยั กระทรวงวฒันธรรม ไดก้ าหนดขอบข่ายงานศลิปวฒันธรรมร่วมสมยั
ออกเป็น 2 ประเภท คอื 1) วจิติรศลิป์ (Fine Art) คอื ศลิปะที่อ านวยประโยชน์ทางใจที่มุ่งเน้นความงดงาม และ
ความพงึพอใจมากกว่าประโยชน์ ใชส้อยหรอืสิง่ทีม่นุษย์สรา้งสรรค์ขึน้เพื่อตอบสนองความต้องการทางดา้นจติใจ
และอารมณ์เป็นส าคญั ในที่นี้หมายรวมถึง ทัศนศิลป์ ศิลปวัฒนธรรมการแสดง ดนตรี วรรณศิลป์ และอื่นๆ         
2)ประยุกตศ์ลิป์ (Applied Art) คอื ศลิปะทีอ่ านวยประโยชน์ทางกาย มุ่งเน้นประโยชน์ทางการใชส้อยมากกว่าความ
งามหรอืสิง่ทีม่นุษยส์รา้งสรรคข์ึน้เพื่อตอบสนองความตอ้งการ ทางร่างกาย ซึง่งานศลิปะร่วมสมยัในแต่ละประเภท
นัน้ลว้นเกดิจากจนิตนาการ การต่อยอดภูมปัิญญาผนวกดว้ยความคดิสรา้งสรรคห์ลอมรวมใหเ้กดิเป็นผลงานศลิปะ
ร่วมสมยัอนัทรงคุณค่าในรปูแบบต่างๆ เป็นประโยชน์ทัง้ในส่วนทีเ่กีย่วขอ้งกบัคณุค่าทางจติใจ ไดแ้ก่ สุนทรยีะ และ
ประโยชน์เพื่อการด ารงชวีิตตามประเภทหรือคุณลกัษณะของผลงานศิลปวฒันธรรมนัน้ๆ เช่น สถาปัตยกรรม 
มณัฑนศลิป์ เรขศลิป์ ภาพยนตร์ การออกแบบเครื่องแต่งกาย และอื่นๆ 

นิยามของศิลปวฒันธรรมร่วมสมยั 
ส านักงานศิลปวฒันธรรมร่วมสมยัได้ก าหนดนิยามของค าว่าศิลปวฒันธรรมร่วมสมยัเป็น 3 ประการ 

ไดแ้ก่ 1) ศลิปวฒันธรรมร่วมสมยั หมายถงึ ศลิปวฒันธรรมทีพ่ฒันาสรา้งสรรค์ขึน้ใหม่ ในยุคเดยีวกนัหรอืในเวลา
เดยีวกนั และเกดิขึน้ในสมยัปัจจุบนั โดยมวีฒันธรรมเป็นรากฐานส าคญัในการสร้างสรรค์ 2) ศลิปวฒันธรรมร่วม
สมยั หมายถงึ ศลิปวฒันธรรมทีส่รา้งสรรคข์ึน้ใหม่ โดยมกีระบวนแบบหรอืแนวความคดิของสงัคม และวฒันธรรม
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ปัจจุบนัเป็นพืน้ฐาน และ 3) ศลิปวฒันธรรมร่วมสมยั หมายถงึ ศลิปวฒันธรรมทีส่รา้งสรรคข์ึน้ใหม่ เพื่อรบัใชส้งัคม
ในยุคปัจจุบนัที่เกิดจากความคดิและประยุกต์อย่างบูรณาการ สอดคล้องสมัพนัธ์และส่งผลต่อกันและกันระหว่างศิลปะและ
วฒันธรรม 

ส่วนของความหมายของงานศิลปวฒันธรรมร่วมสมยั หมายถึง ศิลปะที่เกิดจากการคิด พัฒนาและ
สร้างสรรค์ขึ้นใหม่ในยุคปัจจุบนัเพื่อรบัใชค้นในสงัคมยุคนี้ โดยค านึงถึงเนื้อหา  ทางวฒันธรรมเป็นพื้นฐานการ
สร้างสรรค์ ผสมผสานศลิปวฒันธรรมเก่ากบัใหม่ ให้เกิดผลงานใหม่ที่เหมาะกบัคนในสงัคม เป็นต้นทุนใหม่ทาง
วฒันธรรม ซึง่หากสบืทอดนานไปกจ็ะกลายเป็นมรดกของชาตใินทีสุ่ด (ส านักงานศลิปวฒันธรรมร่วมสมยั, 2547) 

กนกพรรณ อยู่ชา และสาคร สมเสรฐิ (2552) ไดแ้บ่งค าว่า “ศลิปวฒันธรรมร่วมสมยั” ออกเป็น 2 ค า คอื
ค าว่า “ศลิปะ” และ “วฒันธรรมร่วมสมยั” โดยกล่าวว่า “ศลิปะ” เป็นการแสดงออกของมนุษย์ในการสรา้งสรรคง์าน 
โดยผลงานทีม่นุษยส์รา้งสรรคข์ึน้นัน้ไดก้ลายเป็นมรดกตกทอดทางวฒันธรรมทีล่ ้าค่าของสงัคมมนุษย์  ศลิปะมไิด้
แยกขาดออกจากสังคมและวัฒนธรรม แต่เป็นส่วนหนึ่งของชีวิตทางวัฒนธรรมและสังคมมนุษย์ ส่วนค าว่า 
“วฒันธรรมร่วมสมยั” แบ่งความหมาย ออกเป็น 2 มติ ิคอื 1) วฒันธรรมร่วมสมยัเกดิขึน้จากโลกของความทนัสมยั
เป็นปรมิณฑลที่เต็มไปด้วยวฒันธรรมทีม่ชีวีิต เป็นเสมอืนกระแสหรอืพลงัทีเ่รามองไม่เหน็ แต่รู้สกึได้ บรโิภคได้ 
และใชช้วีติส่วนใหญ่ในขณะทีเ่ราตื่นนอน ท างาน พกัผ่อนหย่อนใจ รวมทัง้กจิกรรมต่างๆ ในชวีติประจ าวนั และ 2)
วฒันธรรมร่วมสมยัในมติขิองเวลาปัจจุบนั เป็นวฒันธรรมทีส่รา้งสรรค์แบบขา้มแดน ขา้มประเทศ ขา้มชุมชน อยู่
คนละทีล่ะทางกย็งัสามารถสมัพนัธ์กบัวฒันธรรมต่างแดนได ้วฒันธรรมขา้มยุคขา้มสมยักย็งัสามารถจะกลบัมามี
ความส าคญัได ้ในยุคสมยัปัจจุบนั 

กมัพล แสงเอี้ยม (2559) กล่าวว่า วฒันธรรมร่วมสมยั คอืการผสมผสานทางความคดิ และวฒันธรรม
ภายนอกของวฒันธรรมตนเองและเกดิการคดัสรรคข์องวฒันธรรมต่างๆ หล่อหลอมเป็นวฒันธรรมใหม่ทีส่อดคล้อง
กบับรบิททางสงัคมนัน้ๆ จากวฒันธรรมเดมิรวมเขา้กบัวฒันธรรมใหม่สู่วฒันธรรมร่วมสมยั จะเหน็ไดช้ดัจากการ
เปลีย่นแปลงทางวฒันธรรมการแต่งตวัของผูค้นในสงัคมต่างๆ  ทีเ่ปลีย่นไปตามกระแสภายนอกและ ความเป็นสากลมากขึน้ 

โดยรวมแลว้วฒันธรรมร่วมสมยั คอื การผสมผสานทางความคดิทีส่ะทอ้น ใหเ้หน็ถงึความเป็นปัจจุบนั แต่
ยงัคงไวซ้ึง่รากเหงา้ทางประวตัศิาสตรห์รอืวฒันธรรมของทอ้งถิน่นัน้ๆ และถูกน ามาปรบัแต่งต่อยอดพฒันา มกีาร
ประยุกต์ ผสมผสานองค์ประกอบต่างๆ ทัง้เก่าและใหม่ใหเ้กดิผลงานใหม่ที่ เหมาะกบัคนในสงัคม เป็นต้นทุนใหม่
ทางวฒันธรรมเกดิการหล่อหลอมใหเ้ป็นสิง่ใหม่ทีส่อดคล้องกบับรบิททางสงัคมในปัจจุบนั และวฒันธรรมร่วมสมยั
ยงัเป็นวฒันธรรมทีส่รา้งสรรค์แบบขา้มแดน ขา้มพืน้ที ่ความแตกต่างระหว่างวฒันธรรมทีส่ามารถสรา้งสรรคใ์หม้ี
ความสมัพนัธก์นัได ้รวมไปถงึวฒันธรรมทีส่รา้งสรรคข์ึน้ใหม่ โดยมแีนวความคดิของสงัคม และวฒันธรรมปัจจุบนัเป็นพืน้ฐาน 

แนวคิดเก่ียวกบัอตัลกัษณ์ 
อตัลกัษณ์เป็นลกัษณะเฉพาะทีส่ามารถมองเหน็ว่าเราคอืใครและคนอื่นคอืใคร เรามคีวามแตกต่างและ

คล้ายคลงึกบัคนอื่นอย่างไร ซึ่งอตัลกัษณ์มกัจะเกี่ยวขอ้งกบัสงัคมและวฒันธรรม โดยวฒันธรรมนัน้เป็นตวัก าหนด 
ส่วนสงัคมเป็นปัจจยัที่กระทบต่อการเปลี่ยนแปลงของอตัลกัษณ์ และ “อตัลักษณ์” ของบุคคลนัน้จะเกิดขึ้นได้ก็
ต่อเมื่อมคีวามรูส้กึร่วมกนัในดา้นการตระหนักรูบ้างอย่างเกี่ยวกบัตวัตนของเรา เกี่ยวกบัการยอมรบัในความเป็น
ตวัตน ประกอบกบัการแสดงตวัตนใหเ้หน็ว่ามคีวามเหมอืน หรอืแตกต่างอย่างไรกบักลุ่มอื่น อตัลกัษณ์เกดิขึน้จาก
การปฏสิมัพนัธท์ัง้ระหว่างสงัคมและตวับุคคล แต่จะเลอืกอตัลกัษณ์ใดอตัลกัษณ์หนึ่งทีย่อมรบั เพื่อน ามาใชภ้ายใต้
เงื่อนไขของเวลาและพืน้ที ่อตัลกัษณ์นี้อาจก าหนดไดท้ัง้จากบุคคลเป็นผูก้ าหนดตนเอง หรอืก าหนดโดยสงัคม อตั
ลกัษณ์กบัสงัคมจงึเป็นเรื่องที่แยกจากกนัไม่ได้ (ฐริชญา ชยัเกษม, 2561) ทัง้นี้ “อตัลกัษณ์” ยงัหมายถึง การมี
ตวัตนซึ่งมลีกัษณะเฉพาะตวั ภาพลกัษณ์ของแต่ละคน หรอืเครื่องหมายทีน่ ามาใชส้ื่อถงึส านึกทางชาตพินัธุ์ เป็น
มุมมองทีบ่่งบอกว่าตวัเราคอืใคร และอยากใหค้นอื่นเหน็เราแบบไหน โดยผ่านการแสดงออกต่อผู้อื่น ผ่านภาษา 
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พธิกีรรม ประเพณี การแต่งกาย อาหาร และทีอ่ยู่อาศยั ซึง่อตัลกัษณ์ไม่จ าเป็นตอ้งมคีวามคงรปูตายตวั แต่สามารถ
สรา้งใหม่ สบืทอด และปรบัเปลีย่นได ้(สุจติรา เปลีย่นรุ่ง, 2553)   

 อตัลกัษณ์เป็นเรื่องทีม่ส่ีวนร่วมกนัอยู่หลายประการ เช่น อตัลกัษณ์เป็นเรื่องของปัจเจก  บุคคล อตั
ลกัษณ์เป็นเรื่องของการสรา้งจากบรบิทเชงิพืน้ทีแ่ละเวลา (วฒันธรรมและประวตัศิาสตร์) อตัลกัษณ์เป็นเรื่องของ
การใหค้ านิยามและตคีวามว่ามคีวามหมายในเชงิคุณค่า ซึง่คุณค่าเหล่านัน้  ไม่จ าเป็นตอ้งไดร้บัความเป็นสากล แต่
ความหลากหลายทางวฒันธรรมหรอืการสรา้งตวัตน จากวฒันธรรมย่อยกไ็ด ้ท าใหเ้กดิการยอมรบัซึ่งพหุลกัษณ์
ทางสงัคม ซึ่งไม่เหมอืนกบัเอกลกัษณ์ ในค านิยามสมยัแรกทีจ่ะต้องสรา้งเพื่อความเป็นปึกแผ่นของสงัคมเท่านัน้ 
แต่อตัลกัษณ์ เป็นเรื่องของการยอมรบัในการมอียู่ของปัจเจกอย่างจรงิจงั (นุชนาฎ เชยีงชยั, 2558) ในขณะทีฉ่ลาด
ชาย รมติานนท ์(2550) ไดก้ล่าวไวอ้กีนัยหนึ่ง ว่า อตัลกัษณ์นัน้ไม่ใช่สิง่ทีเ่กดิขึน้ลอยๆ ตามธรรมชาต ิแต่เป็นสิง่ที่
เกิดจากการสร้างของวฒันธรรมในช่วงเวลาหนึ่ง และวฒันธรรม ก็เป็นสิง่ก่อสร้างทางสงัคม (social construct) 
นอกจากนี้วฒันธรรมก็ไม่ใช่สิง่ทีห่ยุดนิ่งหรอืตายตวั หากแต่มรีูปแบบเป็นวงจรที่เรยีกว่า “วงจรแห่งวฒันธรรม” 
(circuit of culture) ดงันัน้ อตัลกัษณ์ทัง้หลายจงึมกีระบวนการถูกผลติ (produced) ใหเ้กดิขึน้ สามารถถูกบรโิภค 
(consumed) และถูกควบคุมจดัการ (regulated) อยู่ในวฒันธรรมเหล่านัน้ และทัง้นี้ยงัมกีารสรา้งความหมายต่างๆ 
(creating meanings) ผ่านทางระบบต่างๆ ของการสร้างภาพตวัแทน (symbolic systems of representation) ที่
เกี่ยวกบัต าแหน่งแห่งทีต่่างๆ ทางอตัลกัษณ์อนัหลากหลายทีเ่ราเลอืกใช ้หรอืน าเอามาสรา้งเป็นอตัลกัษณ์ของเรา
การศกึษางานวจิยั 
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ในการสรา้งพื้นทีป่ลายทางการท่องเทีย่วเชงิอาหาร ทัง้พืน้ทีส่าธารณะ และพืน้ทีส่่วนตวัทีน่ักท่องเทีย่วสามารถมี
ประสบการณ์ในการท่องเทีย่วเชงิอาหารไดม้ากขึน้ 

ภทัรพร  พนัธุร ี(2558).พบว่า การจดักจิกรรม การท่องเทีย่วเชงิอาหารสามารถเสรมิสรา้งประสบการณ์
ใหก้บันักท่องเทีย่วไดม้ากทีสุ่ด คอื การสรา้งความประทบัใจในการจดักจิกรรมเกีย่วกบัอาหาร รองลงมาไดแ้ก่ การ
เสนอใหน้ักท่องเทีย่วไดช้มิและรบัประทานอาหาร การทีน่ักท่องเทีย่วมส่ีวนร่วมในวฒันธรรมและวถิชีวีติของคนใน
ทอ้งถิน่นัน้ๆ การทีน่ักท่องเทีย่วไดซ้ื้อสนิคา้ของทีร่ะลกึเกีย่วกบัอาหาร การน าเสนอเรื่องราวความเป็นมา สาระน่า
รูเ้กี่ยวกบัอาหาร การน าชมแหล่งท่องเทีย่วเกี่ยวกบัอาหาร และการทดลองท าอาหารของนักท่องเทีย่วนัน้ ท าให้
เห็นว่าการสร้างประสบการณ์การท่องเที่ยวเชงิอาหารโดยผ่านประสาทสมัผสัทัง้ 5 ของนักท่องเที่ยวนัน้ ท าให้
นักท่องเทีย่วเกดิความประทบัใจมากทีสุ่ดในการเดนิทางท่องเทีย่วในประเทศไทย 

พชัรี  ตัง้ตระกูล และคณะ(2561) พบว่าอาหารบาบ๋า ที่เป็นมรดกทางวฒันธรรมที่สืบต่อกันมาอย่าง
ยาวนานและเป็นอตัลกัษณ์ของชาวบาบ๋า-เพอรานากนั ชุมชนย่านเมอืงเก่า จงัหวดัภูเก็ต ได้ก าหนดอตัลกัษณ์
อาหารท้องถิ่นเพื่อเป็นการประชาสมัพนัธ์ด้านการท่องเที่ยวว่า “ภูเก็ต : เมอืงแห่งวฒันธรรมอาหารสร้างสรรค์” 
ส่งเสริมการพฒันาสร้างสรรค์สินค้าของฝากจดัท าหนังสือคูมอืพร้อมให้ข้อมูลด้านโภชนาการ และยงัได้ศกึษา
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เส้นทางอาหารท้องถิ่น ในจังหวัดภูเก็ตที่มีความสัมพันธ์กับจุดเด่น และประเพณีวฒันธรรมใน 12 เดือน ได้
แนวทาง คอื  จดัพมิพ์คู่มอือาหารท้องถิน่ภูเก็ต สร้างมูลค่าเพิม่พฒันาต้นแบบผลติภณัฑ์ และสร้างสรรค์ บรรจุ
ภัณฑ์เพื่อเป็นของฝาก ปรบัปรุงร้านค้าที่ขายอาหารท้องถิ่นให้มีภาพลกัษณ์ที่ชดัเจน ประชาสมัพนัธ์ผ่านสื่อ
ออนไลน์ฐานขอ้มูล www.Phuketlocalcuisine.com ใชอ้าหารทอ้งถิน่ในการดงึดูดนักท่องเทีย่ว พฒันาดา้นความ
สะอาด สะดวก เป็นสากล และเชื่อโยงสนิคา้ทอ้ถิน่กบัการจา้งงาน เพื่อส่งเสรมิเศรษฐกจิทอ้งถิน่ 

 
วิธีด าเนินการวิจยั 

การศกึษาวจิยันี้ผู้ศกึษาวจิยัไดใ้ชว้ธิวีจิยัแบบผสมผสาน (Mixed Methods Research)  ซึ่งประกอบดว้ย
การวจิยัเชงิคุณภาพ (Qualitative Research) และการวจิยัเชงิปรมิาณ (Quantitative Research) โดยน าการวจิยั
ทัง้ 2 วิธีมารวมกัน โดยเครื่องมือที่ใช้ในการวิจยัเชิงคุณภาพ ได้แก่ การสมัภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้าง (Semi-
structured Interview Protocol) การประชุมกลุ่มย่อย (Focused Group Discussion) และการประชุมเชงิปฏบิตักิาร 
(Workshop) ส่วนเครื่องมอืทีใ่ชใ้นการวจิยัเชงิปรมิาณไดแ้ก่ แบบสอบถาม (Research guideline) โดยเกบ็รวบรวม
ขอ้มูลจากผู้ประกอบการร้านอาหารไก่ย่างหนองเรอื หน่วยงานภาครฐั ภาคเอกชนที่มส่ีวนเกี่ยวขอ้ง และกลุ่ม
นักท่องเทีย่วชาวไทยทีเ่ดนิทางมาท่องเทีย่วในพืน้ทีอ่ าเภอหนองเรอื จงัหวดัขอนแก่น 

ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 
กลุ่มตวัอย่างในการวจิยัเชงิปรมิาณ คอื นักท่องเทีย่วชาวไทยทีเ่ดนิทางมาท่องเทีย่วและใชบ้รกิารร้านไก่

ย่างหนองเรอืในพืน้ทีอ่ าเภอหนองเรอื จงัหวดัขอนแก่น จ านวน 400 คน และกลุ่มตวัอย่างในการวจิยัเชงิคุณภาพ 
คอื บุคคลและหน่วยงานทีม่ส่ีวนเกี่ยวขอ้งทัง้ในดา้นการพฒันา การท่องเทีย่ว และการบรหิารจดัการร้านไก่ย่าง
หนองเรือ ได้แก่ หน่วยงานภาครัฐ จ านวน 9 คน หน่วยงานภาคเอกชน จ านวน 7 คน และภาคชุมชน คือ 
ผูป้ระกอบการรา้นไก่ย่างหนองเรอืในพืน้ทีอ่ าเภอหนองเรอื จงัหวดัขอนแก่น จ านวน 29 รา้น  

การวิเคราะห์ข้อมูลและประมวลผลเชิงคณุภาพ 
1. การวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสัมภาษณ์กึ่งโครงสร้าง (Semi-structured Interview Protocol) ผู้

ศกึษาวจิยัจะน าขอ้มลูทีไ่ดจ้ากแบบสมัภาษณ์กึ่งโครงสรา้ง (Semi-structured Interview Protocol) กลุ่มตวัอย่าง 3 
กลุ่ม ได้แก่ หน่วยงานภาครฐั ภาคเอกชน และภาคชุมชนที่มคีวามเกี่ยวขอ้งกับการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชงิ
อาหารของผลติภณัฑไ์ก่ย่างหนองเรอื ในพืน้ทีอ่ าเภอหนองเรอื จงัหวดัขอนแก่น ไดแ้ก่ 1) วเิคราะห์กลุ่มค าถามที่
ใชใ้นการสมัภาษณ์ โดยจดักลุ่มประเดน็ส าคญัของค าถามในแต่ละส่วนของแบบสมัภาษณ์ 2) วเิคราะห์ขอ้มูลจาก
แบบสมัภาษณ์ โดยการสรุปสาระส าคญัตามขอบเขตเนื้อหาที่ผู้ศกึษาวจิยัก าหนดไว้  3)วเิคราะห์และสงัเคราะห์
ขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งกบัการท่องเทีย่วเชงิอาหารร่วมสมยั “วฒันธรรมไก่ย่างหนองเรอื” 

2. การวเิคราะห์ขอ้มลูจากการประชุมกลุ่มย่อย (Focus Group Discussion) ผูศ้กึษาวจิยัใชก้ารวเิคราะห์
เชงิพรรณนา วเิคราะห์โดยการจดัระบบขอ้มูลแยกประเภทของขอ้มูลตามประเด็นของกรอบแนวคิดการวิจยัที่
ก าหนดไว ้ซ่ึงจะวิเคราะห์เน้ือหาท่ีได้มาจากการศึกษา และสรุปขอ้มูลทีไ่ดจ้ากการสนทนากลุ่ม โดยแยกเป็น
ประเด็นส าคญัในแต่ละประเด็นเพื่อให้ได้มาซึ่งอตัลกัษณ์ และการสร้างมูลค่าเพิม่ด้านอาหารร่วมสมยัเกี่ยวกับ
วฒันธรรมไก่ย่างหนองเรอื 

3. การวิเคราะห์ข้อมูลจากการประชุมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) ผู้ศึกษาวิจัยใช้การวิเคราะห์เชิง
พรรณนาจากการจดัประชุมเชงิปฏบิตักิารโดยใชเ้ครื่องมอืการวเิคราะห ์SWOT ส าหรบัวฒันธรรมไก่ย่างหนองเรอื 
เพื่อก าหนดประเด็นส าคัญ และปัจจยัเชิงกลยุทธ์หลกัที่ส่งผลกระทบต่อการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอาหาร
เกีย่วกบัไก่ย่างหนองเรอื ในพืน้ทีอ่ าเภอหนองเรอื จงัหวดัขอนแก่น เพื่อใหไ้ดม้าซึง่รปูแบบกลยุทธก์ารส่งเสรมิการ
ท่องเทีย่วเชงิอาหารร่วมสมยั “วฒันธรรมไก่ย่างหนองเรอื” 
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ผลการวิจยั 
1. ข้อมูลพื้นฐานของนักท่องเท่ียว  
ข้อมูลส่วนตัวของผู้ตอบแบบสอบถามจ านวน 400 คน พบว่า กลุ่มตัวอย่างเป็นเพศหญิงมากที่สุด 

(63.5%) รองลงมาเป็นเพศชาย (36.5%) ส่วนช่วงอายุอยู่ระหว่าง 40 – 49 ปีมากทีสุ่ด (42.5%) รองลงมาเป็นช่วง
อายุระหว่าง 30 – 39 ปี (23.8%) ช่วงอายุ 20 – 29 ปี (19.5%) ช่วงอายุ 50 ปีขึน้ไป (9.5%) และช่วงอายุต ่ากว่า 20 
ปี (4.8%) ตามล าดบั ด้านการศกึษาระดบัปรญิญาตรมีากที่สุด (35.3%) รองลงมาเป็นระดบัปวช./ปวส. (23.3%) 
มธัยม (21.3%) ประถม (12.8%) และสูงกว่าปริญญาตรี (7.5%) ตามล าดบั ด้านอาชีพเป็นขา้ราชการมากที่สุด 
(27.8%) รองลงมาเป็นพนักงานบริษัท (22.5%) เกษตรกร (19.7%) เจ้าของธุรกิจส่วนตัว  (16.5%) พนักงาน
รฐัวสิาหกิจ และนักเรยีน/นักศกึษา (6.8%) ตามล าดบั ด้านรายไดอ้ยู่ระหว่าง 10,001 -  15,000 บาท/เดอืน มาก
ทีสุ่ด (34.3%) รองลงมา 15,001 – 20,000 บาท/เดอืน (23.5%) มากกว่า 20,000 บาท/เดอืน (22.5%) และ ไม่เกนิ 
10,000 บาท/เดือน (19.8%) ตามล าดับ และสุดท้ายด้านภูมิล าเนาพบว่า ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือมากที่สุด 
(69.3%) รองลงมาเป็นภาคกลาง (12.8%) ภาคตะวนัออก (10.5%) ภาคเหนือ (7%) และภาคใต ้(0.5%) ตามล าดบั 

 
2. การท่องเท่ียวเชิงอาหารของชุมชนไก่ย่างหนองเรือ 
 

ตารางท่ี 1 การท่องเทีย่วเชงิอาหารของชุมชนไก่ย่างหนองเรอื 
 

การท่องเท่ียวเชิงอาหารของชุมชนไก่ย่างหนองเรือ 
ระดบัความคิดเหน็ 

�̅� S.D. ความหมาย 
1. มรดกทางอาหาร (Gastronomic heritage) 
   1.1 ไก่ย่างหนองเรือเป็นมรดกทางอาหารที่มาจากภูมิปัญญาของคนใน
ทอ้งถิน่ตัง้แต่อดตีจนถงึปัจจุบนั 

3.96 .640 มาก 

   1.2 ไก่ย่างหนองเรอืเป็นสูตรเฉพาะของท้องถิ่นที่ให้รสชาติแตกต่างจากไก่
ย่างในพืน้ทีอ่ื่นๆ 

3.95 .679 มาก 

รวม 3.95 .659 มาก 
2. อตัลกัษณ์อาหาร (Gastronomic Identity) 
    2.1 มเีรื่องราวความเป็นมาทีย่าวนาน 3.92 .755 มาก 
    2.2 ไก่ย่างหนองเรอืบอกเล่าวถิชีวีติของคนในทอ้งถิน่ 3.87 .767 มาก 
    2.3 ไก่ย่างหนองเรอืมคีวามโดดเด่นของรสชาต ิกลิน่ และรสสมัผสั 4.03 .653 มาก 
    2.4 ไก่ย่างหนองเรอืไดร้บัความนิยมจากคนจ านวนมาก 3.96 .710 มาก 
รวม 3.94 .721 มาก 
3. อาหารร่วมสมยั (Contemporary Gastronomic) 
    3.1 ตอ้งการใหม้กีารผสมผสานระหว่างไก่ย่างหนองเรอืกบัแนวคดิใหม่ๆ 3.80 .679 มาก 
      3.2 ตอ้งการใหม้กีารผสมผสานระหว่างไก่ย่างหนองเรอืกบัวฒันธรรมอาหารต่างพืน้ที ่ 3.70 .663 มาก 
     3.3 ต้องการใหม้กีารสร้างสรรค์เมนูไก่ย่างหนองเรอืขึน้ใหม่โดยมวีฒันธรรมปัจจุบนั
เป็นฐาน 

3.77 .739 มาก 

รวม 3.75 .693 มาก 
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ตารางท่ี 1 (ต่อ) 
 

การท่องเท่ียวเชิงอาหารของชุมชนไก่ย่างหนองเรือ 
ระดบัความคิดเหน็ 

�̅� S.D. ความหมาย 
4. กิจกรรม (Events/Activity) 
    4.1 ตอ้งการใหม้กีารจดังานเทศกาลไก่ย่างหนองเรอื 3.62 .785 มาก 
    4.2 ตอ้งการใหม้กีารจดักจิกรรมแขง่ขนักนิไก่ย่างหนองเรอื 3.57 .804 มาก 

รวม 3.59 .794 มาก 
5. ของท่ีระลึกเก่ียวกบัอาหาร (Gastronomic Souvenirs) 
    5.1 ไก่ย่างหนองเรอืเหมาะส าหรบัเป็นของฝากของทีร่ะลกึ 3.81 .696 มาก 
     5.2 บรรจุภณัฑไ์ก่ย่างหนองเรอืมคีวามสวยงามเหมาะเป็นของฝาก ของทีร่ะลกึ 3.07 .567 ปานกลาง 
    5.3 ท่านอยากใหข้องทีร่ะลกึมคีวามหลากหลาย แปลกใหม่ 3.69 1.04 มาก 

รวม 3.52 .767 มาก 
 

จากตารางที่ 1 แสดงถึงปัจจัยด้านการท่องเที่ยวเชิงอาหารของชุมชนไก่ย่างหนองเรือ พบว่า 
นักท่องเที่ยวให้ความส าคัญกับด้านมรดกทางอาหารในระดับมากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ย 3.95 รองลงมา คือ 
ดา้นอตัลกัษณ์อาหาร ค่าเฉลี่ย 3.94 ดา้นอาหารร่วมสมยั ค่าเฉลี่ย 3.75 ดา้นกจิกรรม ค่าเฉลี่ย 3.59 และน้อยทีสุ่ด 
คอื ของทีร่ะลกึเกีย่วกบัอาหาร ค่าเฉลีย่ 3.52 ตามล าดบั 

 
3. อตัลกัษณ์ไก่ยา่งหนองเรือ 
จากการลงพื้นที่ส ารวจ สมัภาษณ์ และเก็บข้อมูล พบว่า ไก่ย่างหนองเรือนัน้มอีตัลกัษณ์ที่ส าคญัและ

แตกต่างจากไก่ย่างในพืน้ทีอ่ื่นๆ ผูศ้กึษาวจิยั จงึวเิคราะหอ์ตัลกัษณ์ไก่ย่างหนองเรอืได ้ดงันี้ 
1. เน้ือไก่มคีวามฉ ่าน ้า แต่หนังไก่มคีวามกรอบ 
2. การหมกัไก่ใหร้สเขม้ขน้ หอมเครื่องเทศ และหมกัดว้ยนมขน้จดืท าใหเ้นื้อไก่นุ่ม กลมกล่อม ไม่เลี่ยน 

ท าใหร้บัประทานไดม้าก 
3. การย่างไก่ทัง้ตวั มกีารผ่าครึง่หวัไก่ออก ยกเวน้ส่วนเทา้ไก่ และเครื่องในทีน่ าไปแยกเป็นไมย้่างขายแยกกนั 
4. คบีไก่ดว้ยไมไ้ผ่ขนาดใหญ่เพื่อย่างบนเตาไฟ มดัไก่ดว้ยไมต้อก 3 เสน้ โดยมดัดา้นบน ดา้นล่าง ตวัไก่ 

และมดัปลายไมค้บี 
5. การทาหนังไก่ด้วยน ้ามนักระเทยีมเจยีวระหว่างการย่าง เพื่อให้หนังไก่มคีวามหอม กรอบ และมสีี

เหลอืงเขม้ น่ารบัประทาน 
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4. ตราสินค้าท่ีใช้ในเมนูอาหารร่วมสมยั “วฒันธรรมไก่ย่างหนองเรือ” 
 

 
 

ภาพท่ี 1 ตราสนิคา้ไก่ย่างหนองเรอื แบบที ่1     
     

        ทีม่า : พทัธธ์รีา ทองอม้ (2564) 
 

 
 

 ภาพท่ี 2 ตราสนิคา้ไก่ย่างหนองเรอื แบบที ่2 
 

ทีม่า : พทัธธ์รีา ทองอม้ (2564)                                    
 

ผูศ้กึษาวจิยัไดน้ าตราสนิคา้ทัง้ 2 แบบนี้เสนอเพื่อสอบถามความคดิเหน็ของอาสาสมคัรทีเ่กี่ยวขอ้งไดแ้ก่ 
หน่วยงานภาครฐัในพืน้ทีอ่ าเภอหนองเรอื ผูป้ระกอบการรา้นไก่ย่างหนองเรอื จ านวน 30 คน คดิเป็น 100% ของ
ผลรวม ซึ่งผลทีไ่ดจ้ากการการหาค่ายอมรบั พบว่า อาสาสมคัรทัง้หมด 30 คน มคีวามเหน็ตรงกนั 100% โดยให้
การยอมรบักบัตราสนิคา้ในแบบที ่ 1 และปฏเิสธตราสนิคา้ในแบบที ่ 2 เนื่องจากอาสาสมคัรเหน็สมควรว่าควรให้
เตาย่างเป็นรูปเรอืเพื่อที่จะสื่อให้นักท่องเที่ยวเห็นภาพได้ชดัเจนว่า เป็นตราสนิค้าของไก่ย่างหนองเรอื และยงั
เสนอแนะใหผู้ศ้กึษาวจิยัปรบัปรุงในส่วนของสไีก่ใหเ้ขม้ขึน้ เพื่อทีจ่ะใหต้วัไก่โดดเด่นกว่าพืน้หลงัขึน้มา 
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ตราสินค้าท่ีได้รบัการยอมรบัให้ใช้ในเมนูอาหารร่วมสมยั “วฒันธรรมไก่ย่างหนองเรือ” 
 

 
 

ภาพท่ี 3 ตราสนิคา้ไก่ย่างหนองเรอืทีถู่กยอมรบัใหใ้ชใ้นเมนูอาหารร่วมสมยั “วฒันธรรมไกย่่างหนองเรอื” 
 

ทีม่า : พทัธธ์รีา ทองอม้ (2564) 
 

ลกัษณะไก่: ไก่ทีอ่ยู่ในตราสนิคา้นัน้ คอื ไก่พนัธุซ์ซีึง่เป็นไก่ตวัผูท้ีใ่ชเ้ป็นวตัถุดบิหลกัในการท าไก่ย่างหนองเรอื  
ลกัษณะเตาย่างรูปทรงเรือ: ไก่อยู่บนเตาย่างที่เป็นลกัษณะของเรอื เพื่อสื่อความหมายว่าเป็นตรา

สนิคา้ของไก่ย่างหนองเรอื  
สีโดยรวม: เน้นใชเ้ป็นสพีาสเทล (สทีีม่สีขีาวมาผสมเพื่อลดความเขม้ขน้ของเนื้อสลีง) เนื่องจาก จะให้

ความรูส้กึละมุน (Soft) หวาน เพิม่ความน่ารกั สบายตา มองแลว้รูส้กึผ่อนคลาย  
สีพื้นหลงั: สเีหลอืง บ่งบอกถงึความคดิสรา้งสรรค ์ความสดใส ความสุข ความหวงั 
สีตวัหนังสือ: ใช้สนี ้าตาล บ่งบอกถึงความน่าเชื่อถือ ความเก่าแก่ และความมัน่คง นอกจากนี้ยงัให้

ความรูส้กึเป็นกนัเอง เรยีบงา่ย และเป็นธรรมชาต ิ 
ลกัษณะตวัหนังสือ: ใชเ้ป็นลกัษณะตวัหนังสอืไทย ใหค้วามรูส้กึเก่าแก่ ดัง้เดมิ 
 

4. การสร้างสรรคเ์มนูอาหารร่วมสมยั 
1) เมี่ยงส้มต าไก่ย่างหนองเรือ เป็นเมนูอาหารทีเ่กดิจากการผสมผสานทางภูมปัิญญาทอ้งถิน่ดัง้เดมิ

ของไก่ย่างหนองเรอืร่วมกบัการสรรหาวตัถุดบิ แนวคดิใหม่ๆ ทีก่ าลงัเป็นทีน่ิยมในปัจจุบนั ถอืไดว้่าเป็นเมนูอาหาร
เพื่อสุขภาพที่ตอบโจทย์กระแสการรกัษาสุขภาพที่ก าลงัเป็นทีน่ิยมในปัจจุบนั โดยการน าผกัสลดั และผกัปลอด
สารพษิเพื่อสุขภาพมาทานคู่กนักบัไก่ย่างหนองเรอื ซึง่มนี ้าจิม้รสสม้ต าใหท้านคู่กนั ใหค้วามรูส้กึเหมอืนไดท้านไก่
ย่างสม้ต าในค าเดยีว และดดัแปลงมาจากลกัษณะการทานแหนมเนืองของประเทศเวยีดนาม 

2) น ้าพริกลูกเต๋าไก่ย่างหนองเรือ เป็นเมนูอาหารไก่ย่างหนองเรอืทีเ่ป็นวฒันธรรมที่สร้างสรรค์ขึน้
ใหม่ โดยมแีนวความคดิของสงัคม และวฒันธรรมปัจจุบนัเป็นพื้นฐาน ดดัแปลงมาจากน ้าพรกิกากหมูของทาง
ภาคเหนือ ซึ่งจะใชไ้ก่ย่างหนองเรอืหัน่เต๋าแทนการใชก้ากหม ูและใชน้ ้ามนัมะพรา้วเจยีวกระเทยีม หอมแดง และ
การผดัน ้าพรกิ ซึง่น ้ามนัมะพรา้วจะช่วยในการเผาผลาญไขมนั และมผีลดตี่อสุขภาพมากกว่าน ้ามนัพชื หรอืน ้ามนั
สตัว ์เป็นการเพิม่มลูค่าจากไก่ย่างหนองเรอืทีข่ายไม่หมดในแต่ละวนัมาใชท้ าน ้าพรกิไก่ย่างลูกเต๋าหนองเรอืขายต่อไปได้   

3) แบรดสต๊ิก หรือ ขนมปังแท่งอบกรอบรสไก่ย่างหนองเรือ  เป็นเมนูอาหารที่สื่อให้เห็นถึง
วฒันธรรมทีส่รา้งสรรค์แบบขา้มแดน ขา้มพืน้ที ่ความแตกต่างระหว่างวฒันธรรมไก่ย่างหนองเรอื กบัวฒันธรรม
พืน้ทีอ่ื่นๆ ดดัแปลงมาจาก Bread Stick หรอื Grissini ขนมปังแท่งยาว ทีม่ตี้นก าเนิดมาจากประเทศอติาล ีท ามา
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จากแป้งผสมกบัน ้า นวดใหเ้ป็นเส้นยาวดว้ยมอื แล้วอบจนกรอบ มกัใช้ทานเป็นอาหารว่างรออาหารมื้อใหญ่  ใช้
เป็นขนมทานเล่นทีเ่หมาะกบัทุกเพศทุกวยั โดยการน าน ้าหมกัของไก่ย่างหนองเรอืมา เนื้อไก่ย่างหนองเรอืตาก
แห้งบดละเอียดมาใช้เป็นวตัถุดิบหลักและช่วยเพิ่มมูลค่าให้กับไก่ย่างหนองเรือที่ขายไม่หมดในแต่ละวนัมา
สรา้งสรรคเ์ป็นขนมทานเล่นได ้เป็นการสรา้งรายไดเ้สรมิอกีทางหนึ่ง 

เมนูอาหารร่วมสมยั 
จากทีผู่ศ้กึษาวจิยัไดท้บทวนวรรณกรรมเกี่ยวกบัศลิปวฒันธรรมร่วมสมยัจากหนังสอื และเอกสารทาง

วชิาการต่างๆ พบว่า ศลิปวฒันธรรมร่วมสมยันัน้มกีารกล่าวทีแ่ตกต่างกนัออกไป ซึง่ผูศ้กึษาวจิยัสามารถสรุปไดว้า่ 
ศลิปวฒันธรรมร่วมสมยั หมายถงึการผสมผสานทางความคดิทีส่ะทอ้นใหเ้หน็ถงึความเป็นปัจจบุนั ในขณะเดยีวกนั
กย็งัคงไวซ้ึง่รากเหงา้ของศลิปวฒันธรรมเดมิทีถู่กน ามาประยุกต ์ผสมผสานใหเ้กดิสิง่ใหม่ทีส่อดคลอ้งกบับรบิททาง
สงัคมในปัจจุบนั นอกจากศลิปวฒันธรรมร่วมสมยัยงัเป็นวฒันธรรมที่สร้างสรรค์แบบขา้มแดน ขา้มพื้นที่ ความ
แตกต่างระหว่างวฒันธรรมทีส่ามารถสรา้งสรรค์ใหม้คีวามสมัพนัธ์กนัได ้รวมไปถงึวฒันธรรมทีส่รา้งสรรค์ขึน้ใหม่ 
โดยมแีนวความคดิของสงัคม และวฒันธรรมปัจจุบนัเป็นพืน้ฐาน ซึ่งน ามาประยุกตใ์ชก้บันิยามอาหารร่วมสมยั ซึ่ง
มคีวามเป็นไปไดอ้ยู่ 3 ประเภท ดงันี้ 1) การผสมผสานระหว่างอาหารทอ้งถิน่ดัง้เดมิกบัแนวคดิใหม่ๆ  2) วฒันธรรม
แบบขา้มแดน ขา้มพืน้ที ่และมคีวามแตกต่างทางวฒันธรรม และ 3) การสรา้งสรรคข์ึน้ใหม่โดยมวีฒันธรรมปัจจุบนั
เป็นฐาน ซึง่จากการปรกึษาหารอืกนัเกีย่วกบัอาหารร่วมสมยั 3 อย่างนี้ จงึลงมตกินัจนไดเ้มนูอาหารร่วมสมยั ดงัต่อไปนี้ 

1) การผสมผสานระหว่างอาหารท้องถ่ินดัง้เดิมกบัแนวคิดใหม่ๆ ไดเ้มนู “น ้าพริกไก่ย่างลูกเต๋า
หนองเรือ” เป็นการดดัแปลงมาจากน ้าพริกกากหมูของทางภาคเหนือ โดยมีวตัถุดิบหลกัได้แก่ กากหมูเจยีว 
กระเทยีมเจยีว หอมเจยีว พรกิป่น น ้ามนั และผงปรุงรส ซึ่งเราจะเปลี่ยนวตัถุดบิจากกากหมูมาเป็นไก่ย่างหัน่เต๋า
ทอดกรอบแทน และยงัใช้น ้ามนัมะพร้าวในการเจยีวกระทยีม หวัหอม และใช้ในการผดัน ้าพรกิแทน เนื่องจาก
น ้ามนัมะพรา้วใหผ้ลดตี่อสุขภาพมากกว่า ซึ่งช่วยในการเผาผลาญไขมนั ลดไขมนัทรานส ์ลดความเสีย่งโรคหวัใจ
และหลอดเลอืด ช่วยควบคุมน ้าหนัก ลดเบาหวาน บ ารุงเสน้ผม และยงัสามารถเพิม่สมุนไพรทีม่ใีนทอ้งถิน่ ไดแ้ก่ 
ตะไคร ้ใบมะกรดู เพื่อเพิม่ความหอมมากกขึน้ 

 

 
 

ภาพท่ี 4  น ้าพรกิลูกเต๋าไก่ย่างหนองเรอื 
 

ทีม่า : พทัธธ์รีา ทองอม้ (2564) 
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ตวัอยา่งบรรจภุณัฑ ์
 

 
 

ภาพท่ี 5 ตวัอย่างบรรจภุณัฑน์ ้าพรกิลูกเต๋าไก่ย่างหนองเรอื 
 

ทีม่า : พทัธธ์รีา ทองอม้ (2564) 
 

2) วฒันธรรมแบบข้ามแดน ข้ามพื้นท่ี และมีความแตกต่างทางวฒันธรรม ไดเ้มนู “แบรดสต๊ิก 
หรือขนมปังแท่งอบกรอบรสไก่ย่างหนองเรือ”  Bread Stick หรอื Grissini ขนมปังแท่งยาวที่มตี้นก าเนิดมา
จากประเทศอติาล ีท ามาจากแป้งผสมกบัน ้า ใชม้อืนวดและคลงึใหเ้ป็นเสน้ยาวๆ แลว้น าไปอบจนกรอบ ในส่วนของ
การท าขนมปังกรอบรสไก่ย่างหนองเรอืนัน้ เราจะใชส่้วนผสมของน ้าหมกัไก่มาผสมกบัแป้งขนมปังและเนย ผสม
ยสีต์เล็กน้อย ผสมให้เขา้กนัเป็นเนื้อเดยีวกนั จากนัน้น ามานวดคลงึให้เป็นเส้นยาว แล้วใช้ผงไก่ย่างหนองเรือ
บดละเอยีด งาขาว งาด ามาโรยโดยรอบ จากนัน้ทาดว้ยไข่แดงเพื่อเพิม่ความสวยงาม แล้วน าเข้าอบดว้ยไฟ 180 
องศาเซลเซยีส เป็นเวลา 25-30 นาท ี 

 

 
 

ภาพท่ี 6  ขนมปังแท่งอบกรอบรสไก่ย่างหนองเรอื 
 

ทีม่า : พทัธธ์รีา ทองอม้ (2564) 
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ตวัอยา่งบรรจภุณัฑ ์

 
 

ภาพท่ี 7 ตวัอย่างบรรจภุณัฑข์นมปังแท่งอบกรอบรสไกย่่างหนองเรอื 
 

ทีม่า : พทัธธ์รีา ทองอม้ (2564) 
 
3) การสร้างสรรคข์ึ้นใหม่โดยมีวฒันธรรมปัจจบุนัเป็นฐาน ลงความเหน็ว่าเป็นเมนู “เมี่ยงส้มต าไก่

ย่างหนองเรือ”  ส้มต าไก่ย่างเป็นวฒันธรรมอาหารที่บ่งบอกถึงความเป็นภาคอีสาน อยู่คู่กบัคนอีสานมาอย่าง
ยาวนาน และยงัเป็นทีน่ิยมตัง้แต่อดตีจนถงึปัจจุบนั โดยเมนูอาหารเมีย่งสม้ต าไก่ย่างหนองเรอืเป็นเหมอืนการทาน
สม้ต าไก่ย่างในค าเดยีวกนั  โดยเป็นการไก่ย่างหนองเรอื เสน้มะละกอทอดกรอบโดยใชน้ ้ามนัมะพรา้ว ผกัหลาก
ชนิด ห่อโดยแผ่นแป้งส าหรบัห่อเมีย่ง จิม้กบัน ้าจิม้สม้ต ารสเดด็ นอกจากนี้นักท่องเทีย่วยงัเลอืกทีจ่ะห่อเมีย่งเองได้
ดว้ย เป็นเหมอืนลูกเล่นเลก็ๆ ใหน้ักท่องเทีย่วสนุกกบัการทานเมีย่งสม้ต าไก่ย่างหนองเรอื 

 

 
 

ภาพท่ี 8  เมีย่งสม้ต าไกย่่างหนองเรอื 
 

ทีม่า : พทัธธ์รีา ทองอม้ (2564) 
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ตวัอย่างบรรจภุณัฑ ์
 

 
 

ภาพท่ี 9 ตวัอย่างบรรจภุณัฑเ์มีย่งสม้ต าไก่ย่างหนองเรอื 
 

ทีม่า : พทัธธ์รีา ทองอม้ (2564) 
 
สรปุและอภิปรายผล  

 จากการส ารวจขอ้มูลพื้นฐานของนักท่องเที่ยว พบว่า นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ช่วงอายุอยู่
ระหว่าง 40 – 49 ปี ดา้นการศกึษาระดบัปรญิญาตร ีดา้นอาชพีเป็นขา้ราชการ รายไดอ้ยู่ระหว่าง 10,001 -  15,000 
บาท/เดอืน ด้านการศกึษาอตัลกัษ์ของไก่ย่างหนองเรอื หากพจิารณาจากลกัษณะทางกายภาพจะพบว่า ไก่ย่าง
หนองเรอืไม่ไดแ้ตกต่างจากไก่ย่างในพืน้ทีอ่ื่น ๆ มากนัก เน่ืองจากวตัถุดบิทีใ่ชอ้าจมคีวามคล้ายคลงึกนั แต่ไก่ย่าง
หนองเรอืมกีารประยุกตใ์ชน้มขน้จดืมาเป็นวตัถุดบิในการหมกัไก่เพื่อใหม้คีวามนุ่ม หอม ฉ ่าน ้า กลมกล่อมมากขึน้ 
ดา้นตวัไก่ย่างหนองเรอืมกีารผ่าครึง่หวัไก่ออกเป็น 2 ซกี มกีารแยกตนีไก่ และเครื่องในไก่ออกมาย่างแยกกนั สิง่
ส าคญัคอื ไก่ย่างหนองเรอืเป็นวฒันธรรมอาหารของชุมชนหนองเรอืทีส่บืทอดต่อกนัมาอย่างยาวนานจากรุ่นสู่รุ่น 
ประกอบกบัคนในชุมชนมกีารก าหนดเครื่องปรุงต่าง ๆ ในการหมกัไก่ใช้แบบเดยีวกนัเพื่อใหร้สชาตขิองไก่ย่าง
หนองเรอืเป็นไปในทศิทางเดยีวกนั สอดคล้องกบั ฉลาดชาย รมติานนท์ (2550) กล่าวว่า วฒันธรรมกไ็ม่ใช่สิง่ที่
หยุดนิ่งหรือตายตวั หากแต่มรีูปแบบเป็นวงจรที่เรียกว่า “วงจรแห่งวฒันธรรม” ดงันัน้ อตัลกัษณ์ทัง้หลายจงึมี
กระบวนการถูกผลติใหเ้กดิขึน้ สามารถถูกบรโิภคและถูกควบคุมจดัการอยู่ในวฒันธรรมเหล่านัน้ และทัง้นี้ยงัมกีาร
สรา้งความหมายต่างๆ ผ่านทางระบบต่างๆ ของการสรา้งภาพตวัแทน  

ดา้นปัจจยัดา้นการท่องเทีย่วเชงิอาหารของชุมชนไก่ย่างหนองเรอื พบว่า นักท่องเทีย่วใหค้วามส าคญักบั
ดา้นมรดกทางอาหารในระดบัมากทีสุ่ด รองลงมาคอื ดา้นอตัลกัษณ์อาหาร ดา้นอาหารร่วมสมยั ดา้นกจิกรรม และ
ของที่ระลกึเกี่ยวกบัอาหาร ตามล าดบั สอดคล้องกบั UNWTO (2019) กล่าวว่า ห่วงโซ่คุณค่าของการท่องเทีย่ว 
เชงิอาหาร เป็นการเสนอภาพการท่องเทีย่วเชงิอาหารใหก้วา้งขึน้ และกลายเป็นแรงจงูใจหลกัในการท่องเทีย่ว การ
ท่องเที่ยวเชงิอาหารไม่ใช่เพยีงการเขา้ถึงการทานอาหารเพยีงอย่างเดยีว จงึเกิดการสร้างห่วงโซ่คุณค่าในการ
ท่องเทีย่วเชงิอาหารขึน้ และ ภทัรพร  พนัธุร ี(2558)  การทีน่ักท่องเทีย่วมส่ีวนร่วมในวฒันธรรมและวถิชีวีติของ
คนในท้องถิ่นนัน้ๆ ได้ซื้อสนิค้าของทีร่ะลกึเกี่ยวกบัอาหาร การน าเสนอเรื่องราวความเป็นมา สาระน่ารู้เกี่ยวกบั
อาหาร การน าชมแหล่งท่องเทีย่วเกี่ยวกบัอาหาร และการทดลองท าอาหารของนักท่องเทีย่วนัน้ ท าใหเ้หน็ว่าการ
สรา้งประสบการณ์การท่องเทีย่วเชงิอาหารโดยผ่านประสาทสมัผสัทัง้ 5 ของนักท่องเทีย่วนัน้ ท าใหน้ักท่องเทีย่ว
เกดิความประทบัใจมากทีสุ่ดในการเดนิทางท่องเทีย่วในประเทศไทย  

ดา้นการสรา้งสรรค์อาหารร่วมสมยั เป็นกลยุทธ์การสรา้งความแตกต่างดา้นผลติภณัฑ์ สิง่ส าคญัในการ
สรา้งความแตกต่างใหก้บัไก่ย่างหนองเรอืไดอ้ย่างชดัเจน คอื การพฒันาใหม้เีมนูอาหารทีแ่ปลกใหม่ โดยใชไ้ก่ย่าง
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หนองเรอืเป็นวตัถุดบิหลกั ช่วยดงึดูดใจใหน้ักท่องเทีย่วอยากลิ้มลองคอื การสรา้งสรรค์เมนูอาหารร่วมสมยั ไดแ้ก่ 
1) น ้าพรกิลูกเต๋าไก่ย่างหนองเรอื อกีหนึ่งปัจจยัส าคญัในเมนูนี้ คอืการใชว้ตัถุดบิเพื่อสุขภาพ เช่น การใชน้ ้ามนัร า
ขา้ว หรอืน ้ามนัมะพรา้วผดัน ้าพรกิไก่ย่างหนองเรอืแทนการใชน้ ้ามนัทัว่ไป 2) การน าไก่ย่างหนองเรอืมาประยุกต์
เป็นขนมขบเคีย้วทานเล่นไดใ้นระหว่างวนั คอื เบรดสติก๊ (Breadsticks) หรอืขนมปังแท่งอบกรอบรสไก่ย่างหนอง
เรอื ทัง้นี้ยงัสามารถเพิม่คุณค่าทางโภชนาการดว้ยการใส่ธญัพชืลงไป เช่น งาด า งาขาว เมลด็เจยี เมลด็ฟักทอง 
เป็นต้น และ 3) เมนูเมีย่งสม้ต าไก่ย่างหนองเรอื คอืการทานไก่ย่างหนองเรอืและสม้ต า ห่อดว้ยผกัหลากชนิด ราด
ดว้ยน ้าจิม้สม้ต าทีม่ใีหเ้ลอืกทัง้น ้าจิม้ต าลาว และต าไทย ใหค้วามรูส้กึเหมอืนไดร้บัประทานสม้ต า และไก่ย่างหนอง
เรอืในค าเดยีว นอกจากนี้ยงัสามารถน าผกัเพื่อสุขภาพต่างๆ ทีม่ใีนทอ้งถิน่มาทานคู่กนักบัเมีย่งสม้ต าไก่ย่างหนอง
เรือได้เช่นกัน สอดคล้องกับ  พัชรี  ตัง้ตระกูล และคณะ(2561) ศึกษาเรื่อง การส่งเสริมการท่องเที่ยว เมือง
สรา้งสรรค์ดา้นอาหารทอ้งถิน่ของจงัหวดัภูเกต็ พบว่าอาหารบาบ๋า ทีเ่ป็นมรดกทางวฒันธรรมทีส่บืต่อกนัมาอย่าง
ยาวนานและเป็นอตัลกัษณ์ของชาวบาบ๋า-เพอรานากนั ชุมชนย่านเมอืงเก่า จงัหวดัภูเก็ต ได้ก าหนดอตัลกัษณ์
อาหารท้องถิ่นเพื่อเป็นการประชาสมัพนัธ์ด้านการท่องเที่ยวว่า “ภูเก็ต : เมอืงแห่งวฒันธรรมอาหารสร้างสรรค์” 
ส่งเสรมิการพฒันาสรา้งสรรคส์นิคา้ของฝาก แนวทาง คอื  จดัพมิพค์ู่มอือาหารทอ้งถิน่ภูเกต็ สรา้งมลูค่าเพิม่พฒันา
ต้นแบบผลติภณัฑ ์และสรา้งสรรค์บรรจุภณัฑเ์พื่อเป็นของฝาก ปรบัปรุงรา้นคา้ทีข่ายอาหารทอ้งถิน่ใหม้ภีาพลกัษณ์
ที่ชดัเจน และสอดคล้องกบั Peter and Hannele (2019) คนในท้องถิ่นมบีทบาทในการส่งเสรมิการขายที่ส าคญั 
เป็นส่วนที่ส าคัญในการสร้างพื้นที่ปลายทางการท่องเที่ยวเชิงอาหาร ทัง้พื้นที่สาธารณะ และพื้นที่ส่วนตัวที่
นักท่องเทีย่วสามารถมปีระสบการณ์ในการท่องเทีย่วเชงิอาหารไดม้ากขึน้ 
 
ข้อเสนอแนะ  

จากการศกึษาวจิยั และลงเกบ็ข้อมูล ส ารวจพืน้ทีชุ่มชนไก่ย่างหนองเรอื ท าใหผู้ศ้กึษาวจิยัเหน็ปัญหาที่
ผูป้ระกอบการรา้นไก่ย่างหนองเรอืบางส่วนทีข่ายไก่ย่างไม่หมดภายใน 1 วนั และไม่สามารถน ามาขายวนัใหม่ได ้
เนื่องจากจะส่งผลในด้านคุณภาพของวตัถุดบิรสชาติที่เปลี่ยนไป และอาจส่งผลเสียต่อสุขภาพของผู้ บริโภค ผู้
ศกึษาวจิยัเลง็เหน็ว่านอกเหนือจากกการน าไก่ย่างหนองเรอืมารงัสรรคใ์หเ้ป็นเมนูอาหารร่วมสมยั 3 เมนูดงัทีก่ล่าว
มาแล้วในบทความ ผูป้ระกอบการสามารถน าไก่ย่างหนองเรอืทีข่ายไม่หมดในแต่ละวนัมาแปรรูปสรา้งมูลค่าเพิม่
ดว้ยการน ามาท าเป็นผงไก่ป่น เพื่อน าไปประกอบกบัเมนูต่าง ๆ เช่น แตงโมไก่ป่น ดดัแปลงมาจากเมนูแตงโมปลา
แหง้ ทีเ่ป็นของว่างชาววงัโบราณ หรอืน าไปโรยผลไมต้ามฤดกูาลอื่น ๆ เพื่อเสนอเป็นเมนูใหม่ของทางรา้นได ้โดย
ผู้ศกึษาวจิยัได้ทดลองท าด้วยการน าไก่ย่างมาฉีกเป็นเส้น แล้วน าไปตากแดดใหแ้หง้ จากนัน้น ามาปัน่และต าให้
ละเอยีด แลว้น าไปคัว่ใส่กบัน ้าตาลทรายและหอมเจยีวใหม้คีวามหอม หวาน และสามารถทานคู่กบัผลไมต้่าง ๆ  ไดอ้ย่างลงตวั 
 
กิตติกรรมประกาศ 

บทความนี้เป็นส่วนหนึ่งของวทิยานิพนธ ์หวัขอ้เรื่อง กลยุทธก์ารส่งเสรมิการท่องเทีย่วเชงิอาหารร่วมสมยั 
“วฒันธรรมไก่ย่างหนองเรอื” หลกัสตูรบรหิารธุรกจิมหาบณัฑติ สาขาการจดัการนวตักรรมการท่องเทีย่ว ไมซ์ และ
บรกิาร คณะบรหิารธุรกจิและการบญัช ีมหาวทิยาลยัขอนแก่น 
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บทคดัย่อ 
 

วัตถุประสงค์ในการศึกษาครัง้นี้ เพื่อ  1) เพื่อศึกษาทักษะทางการเงินของนักศึกษาปริญญาตรี 
มหาวทิยาลยัรงัสติ 2) เพื่อศกึษาทกัษะทางการเงนิที่เปลี่ยนแปลงในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดเชือ้โควดิ-19 
และ 3) เพื่อเปรยีบเทยีบความแตกต่างของทกัษะการเงนิจ าแนกตาม เพศ ช่วงอายุ ชัน้ปี กลุ่มคณะ รายไดเ้ฉลี่ย 
และแหล่งรายได ้งานวจิยัครัง้นี้เป็นงานวจิยัเชงิปรมิาณ กลุ่มตวัอย่างทีใ่ชใ้นการศกึษา คอื นักศกึษาปรญิญาตรี  
มหาวทิยาลยัรงัสติ จ านวน 400 ราย เครื่องมอืทีใ่ชค้อืแบบสอบถาม จากงานวจิยัท าใหท้ราบถงึทกัษะทางการเงนิ
ของนักศกึษาปรญิญาตรใีนช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดเชือ้โควดิ-19 เพื่อน าไปสู่แนวทางในการส่งเสรมิทกัษะ
ทางการเงนิที่เหมาะสมให้กบันักศกึษาในภาพรวมได้มากขึ้นในอนาคต โดยผลการศกึษา พบว่า กลุ่มตวัอย่าง
นักศกึษาปรญิญาตร ีมหาวทิยาลยัรงัสติ ในภาพรวมมทีกัษะทางการเงนิทีด่โีดยคะแนนประเมนิทกัษะทางการเงนิ
เฉลีย่ คอื 12.7 จากคะแนนเตม็ 19 คะแนน หรอื คดิเป็นรอ้ยละ 66.84 ซึง่แสดงถงึการมคีวามรูแ้ละความเขา้ใจทาง
การเงนิขัน้พืน้ฐาน มทีศันคตแิละพฤตกิรรมทีร่อบคอบทางการเงนิ ทัง้นี้พบว่าองคป์ระกอบความรูท้างการเงนิและ
องค์ประกอบพฤติกรรมทางการเงนิมคีะแนนประเมนิเฉลี่ยสูงกว่าเกณฑ์การพจิารณาคะแนนเฉลี่ยตามเกณฑ์
คะแนนที่คาดหวัง ส่วนองค์ประกอบทัศนคติทางการเงินมีคะแนนประเมิน เฉลี่ยที่ต ่ากว่าเกณฑ์ นอกจากนี้ 
เมื่อศกึษาความแตกต่างของปัจจยัส่วนบุคคลทีส่่งผลต่อทกัษะทางการเงนิ พบว่า ความแตกต่างของเพศ ช่วงอายุ 
รายได้เฉลี่ย และแหล่งรายได้ส่งผลให้นักศึกษามีทกัษะทางการเงินที่แตกต่างกัน ด้วยสถิติทดสอบคือ Mann 
Whitney U test และ Kruskal Wallis H test โดยมีค่า Sig.เท่ากับ 0.044, 0.03, 0.005  และ 0.00 ตามล าดับที่
ระดบันัยส าคญั 0.05 แต่ความแตกต่างของชัน้ปี กลุ่มคณะทีแ่ตกต่างกนัไม่ส่งผลใหท้กัษะทางการเงนิแตกต่างกนั  
 
ค าส าคญั: ทกัษะทางการเงนิ พฤตกิรรมทางการเงนิ ทศันคตทิางการเงนิ ความรูท้างการเงนิ 
 

Abstract 
 

The aim of this study was to firstly ascertain the level of financial literacy of undergraduate students 
at Rangsit University. Secondly, study the development of financial literacy during the Covid-19 pandemic. 
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Lastly, compare the differences in financial literacy based on gender, age, college year, faculty group, 
income and source of income. The study is based on a quantitative research methodology where the 
sample group was 400 undergraduate students at Rangsit University. Data gathering was through a 
questionnaire. Through this study, we have a better understanding of the financial literacy of the 
undergraduate students during the Covid-19 pandemic. This helps us chart a suitable direction for the 
development of financial literacy during future pandemics. The study concluded that the financial literacy 
of undergraduate students at Rangsit University was generally considered acceptable. The average score 
was 12.7 out of 19 (66.84%) which means that students have exhibited basic financial knowledge, prudent 
attitude, and behavior. The average scores for financial knowledge and behavior were higher than the 
targeted score. However, for financial attitude, the average score is relatively lower. The investigation 
concluded that differences in gender, age, income and source of income affect the level of financial literacy. 
The Mann-Whitney U test and Kruskal Wallis H test were applied, which had Significance 0.044 (gender), 
0.03 (age), 0.005 (income) and 0.00(source of income) consecutively (significance level 0.05). Whereas 
college year and faculty group have insignificant influence on financial literacy. 
 
Keywords: Financial Literacy, Financial Behavior, Financial Attitude, Financial Knowledge 
  

บทน า 
จากสถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อโควดิ-19 ที่เกิดขึ้นในประเทศไทยในช่วงไตรมาสที่ 1 ปี 2563 ได้

สรา้งผลกระทบเป็นวงกวา้งต่อหลายภาคส่วน ภาพรวมเศรษฐกจิไดร้บัผลกระทบ ธนาคารแห่งประเทศไทยระบุใน
รายงานสภาวะเศรษฐกจิไทย ปี 2563 ว่า “เศรษฐกจิไทยปี 2563 หดตวัรอ้ยละ 6.1 จากปีก่อน โดยเป็นการหดตวั
ในอัตราที่สูงใกล้เคียงกับช่วงวิกฤตต้มย ากุ้ง ” และยังมีผลกระทบถึงภาคประชาชน ในด้านการใช้ชีวิตที่ต้อง
ปรบัเปลีย่นใหอ้ยู่บนพืน้ฐานวถิชีวีติใหม่ (new normal) เกดิอาชพีใหม่เพิม่ขึน้และอกีแงมุ่มหนึ่งคอือาจมอีาชพีบาง
กลุ่มถูกลดความส าคญัหรอืหมดไป ภาพรวมการหารายไดข้องประชาชนมกีารเปลีย่นแปลง มคีวามสนใจในการหา
รายได้จากแหล่งใหม่เช่นการลงทุนเพิ่มขึ้น สุมิตรา ตัง้สมวรพงษ์ และบุษบา คงปัญญากุล  (2563) ได้ระบุว่า 
“ในช่วง 9 เดอืนแรกของปี 2563 การเปิดบญัชใีหม่เพื่อซื้อขายหลกัทรพัย์เพิม่ขึน้สูงสุดเป็นประวตักิารณ์” ถอืเป็น
ปัจจยัทีแ่สดงใหเ้หน็ถงึความสนใจเรื่องการเงนิ การลงทุนของประชาชนมากขึน้ แต่เนื่องจากผลติภณัฑท์างการเงนิ
ในปัจจุบนัมรีูปแบบทีซ่บัซ้อนและหลากหลาย ยากทีป่ระชาชนในระดบัทัว่ไปทีต่้องการลงทุนจะสามารถเขา้ใจได้
โดยงา่ย (ศูนยส่์งเสรมิการพฒันาความรูต้ลาดทุน ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย, 2553, น. 7-8) ดงันัน้เพื่อการ
ตดัสนิใจทางการเงนิอย่างมปีระสทิธภิาพต่อทัง้ตนเอง และ องคร์วมเศรษฐกจิของประเทศ ทกัษะทางการเงนิถอืว่า
เป็นทกัษะทีจ่ าเป็นของประชาชน ณ ขณะนี้ (Atkinson, A. and F. Messy, 2012) 

OECD International Network on Financial Education ไดใ้หน้ิยามของทกัษะการเงนิ คอื การตระหนัก, 
ความรู,้ ทกัษะ, ทศันคต ิและพฤตกิรรม เพื่อน าไปสู่การตดัสนิใจทางการเงนิทีร่อบคอบ (OECD INFE, 2011) ซึ่ง
ปัจจุบนันี้มกีารส ารวจทกัษะทางการเงนิในหลากหลายประเทศรวมถึงประเทศไทย ตามรายงานผลการส ารวจ
ทกัษะทางการเงนิของคนไทย ปี 2563 จดัท าโดยธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ร่วมกบัส านักงานสถติแิห่งชาต ิ
พบว่าคนไทยมรีะดบัทกัษะทางการเงนิดขีึน้ในทุกดา้นเมื่อเทยีบกบัผลส ารวจปี 2559 และ 2561 และมหีลากหลาย
งานวิจยั อาทิ ศิรินุช อินละคร (2563) ชลิตา นิจพาณิชย์ (2561) พรชนิต เหมไพบูลย์ และลดาวลัย์ ยมจินดา
(2562) ทีท่ าการศกึษาปัจจยัทีส่่งผลต่อทกัษะทางการเงนิในกลุ่มตวัอย่างทีแ่ตกต่างกนั และพบว่ามหีลายปัจจยัที่
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ส่งผลต่อทกัษะทางการเงนิทีต่่างกนั เช่น เพศ อายุ รายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน ประสบการณ์การท างาน เป็นตน้ 
ในปี 2563 ประเทศไทยมีจ านวนนิสิต นักศึกษาระดับอุดมศึกษา (ปริญญาตรี) ในระบบรวมทัง้สิ้น 

1,530,345 คน (ส านักงานสถิติแห่งชาติ, 2564) ประชากรกลุ่มนี้ก าลงัจะเป็นแรงงานที่จะขบัเคลื่อนประเทศใน
อนาคต จากสถานการณ์ตามทีก่ล่าวมาผูว้จิยัจงึตอ้งการศกึษาถงึทกัษะทางการเงนิของนักศกึษาระดบัปรญิญาตรี
ในสถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อโควดิ-19 โดยผูว้จิยัเลอืกศกึษาจากกรณีศกึษา คอื นักศกึษาระดบัปรญิญาตร ี
มหาวทิยาลยัรงัสติ ทัง้นี้เพราะมหาวทิยาลยัรงัสติ มนีักศกึษาส่วนใหญ่ในระดบัปรญิญาตร ีมคีวามหลากหลายใน
หลกัสูตรที่เปิดสอน สามารถใช้เป็นตัวแทนของนักศึกษาในการประเมินทักษะทางการเงินในเบื้องต้น โดยมี
เป้าหมายเพื่อใหท้ราบถงึทกัษะทางการเงนิของนักศกึษาระดบัปรญิญาตรทีัง้ในแงข่องความรูท้างการเงนิ ทศันคติ
ทางการเงนิ พฤตกิรรมทางการเงิน และการเปลี่ยนแปลงทกัษะทางการเงนิในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดเชือ้
โควดิ-19 รวมไปถงึเปรยีบเทยีบความแตกต่างทกัษะการเงนิตามขอ้มูลส่วนบุคคลทีน่่าสนใจ ซึ่งผลจากการศกึษา
ในงานวจิยันี้อาจไดแ้นวทางเบือ้งต้นในการส่งเสรมิทกัษะทางการเงนิทีจ่ าเป็นใหก้บันักศกึษาเพื่อให้สามารถรบัมอื
กบัปัญหาทางดา้นการเงนิในสภาวะการณ์วกิฤตอย่างสถานการณ์การแพร่ระบาดเชือ้โควดิ-19 ในอนาคตไดอ้ย่างมี
ประสทิธภิาพ 

 
วตัถปุระสงคข์องการวิจยั  

1. เพื่อศกึษาทกัษะทางการเงนิของนักศกึษาปรญิญาตร ีมหาวทิยาลยัรงัสติ 
2. เพื่อศกึษาทกัษะทางการเงนิทีเ่ปลีย่นแปลงในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดเชือ้โควดิ-19 
3. เพื่อเปรยีบเทยีบความแตกต่างของทกัษะการเงนิจ าแนกตาม เพศ ช่วงอายุ ชัน้ปี กลุ่มคณะ รายได้

เฉลีย่ และแหล่งรายได ้
 
ทบทวนวรรณกรรม 

ในการวจิยัครัง้นี้ ผูว้จิยัไดศ้กึษาเอกสารและงานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้งและไดน้ าเสนอตามหวัขอ้ดงัต่อไปนี้ 
แนวคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวข้องกบัทกัษะทางการเงิน 
ทกัษะการเงนิ คอื ความรูค้วามเขา้ใจถงึภาพรวมการเงนิ และความเสีย่ง  (OECD,2014) การตระหนัก, 

ความรู,้ ทกัษะ, ทศันคต ิและ พฤตกิรรม เพื่อน าไปสู่การตดัสนิใจทางการเงนิทีร่อบคอบ และบรรลุเป้าหมายทาง
การเงินส่วนบุคคลได้ส าเร็จ (OECD INFE, 2011) ซึ่งประกอบด้วย 3 องค์ประกอบ จิราภรณ์ แผลงประพันธ์ 
(2563) ได้อธบิายไว้ดงันี้ “(1) ความรู้ทางการเงนิ คอื ความรู้ความเขา้ใจหลกัการทางการเงิน (2) ทศันคติทาง
การเงนิ คอื ความคดิเหน็ดา้นการเงนิ เช่น มคีวามสุขกบัการใชเ้งนิมากกว่าการออม มชีวีติอยู่เพื่อวนัน้ี และไม่คดิ
วางแผนเพื่ออนาคต และมเีงนิตอ้งรบีใช ้(3) พฤตกิรรมทางการเงนิ พฤตกิรรมการใชจ้่ายและการออม รปูแบบการ
เกบ็ออม การแกปั้ญหาทางการเงนิ การไตร่ตรองก่อนซื้อ การช าระค่าใชจ้่ายตรงเวลา การเปรยีบเทยีบศกึษาขอ้มลู
ก่อนตดัสนิใจ และการตัง้เป้าหมายทางการเงนิระยะยาว” 

องคป์ระกอบและตวับ่งช้ีทกัษะทางการเงิน 
OECD International Network on Financial Education (2018) ไดจ้ดัท าแนวทางการส ารวจ และค านวณ

ระดบัทกัษะทางการเงนิ โดยมกีารก าหนดตวับ่งชีด้งัต่อไปนี้ (1) ความรูท้างการเงนิ ผูท้ีม่ทีกัษะทางการเงนิจะต้อง
มคีวามรูค้วามเขา้ใจทางการเงนิขัน้พืน้ฐานและสามารถค านวณสตูรทางการเงนิในสถานการณ์ต่างๆได้ (Atkinson, 
A. and F. Messy,2012) โดยประกอบดว้ย 8 ตวับ่งชี้ คอื สามารถค านวณเกี่ยวกบั การหาร อตัราดอกเบี้ยอย่าง
ง่ายได้ มคีวามเขา้ใจถงึความหมายเงนิเฟ้อ มูลค่าเงนิตามเวลาที่ส่งผลต่อมูลค่าสนิทรพัย์ อตัราดอกเบี้ยทบต้น 
รวมถงึความสมัพนัธ์ระหว่างความเสีย่งและผลตอบแทน และการกระจายความเสีย่งในการลงทุน (2) ทศันคตทิาง



The 4th BAs National Conference 2022 การประชุมวชิาการระดบัชาต ิครัง้ที ่4 (ในความร่วมมอื 5 สถาบนั) 139 

การเงนิ ประกอบด้วยตวับ่งชี้ เช่นทศันคติดา้นการใชจ้่าย เงนิมไีว้ส าหรบัใชจ้่าย ,  มคีวามพงึพอใจที่จะค านึงถงึ
รายรบัรายจ่ายในวนันี้มากกว่ารายรบัรายจ่ายในวนัขา้งหน้า (3) พฤติกรรมทางการเงนิ โดยประกอบด้วย 8 ตวั
บ่งชี้ คอื มส่ีวนร่วมและปฏิบตัิตามการวางแผนทางการเงนิในครวัเรอืน  หลกีเลี่ยงการกู้เมื่อเกิดปัญหาทางเงิน 
มกีระบวนการตดัสนิใจก่อนลงทุน ดูแลการเงนิอย่างใกล้ชดิ ไตร่ตรองก่อนซื้อ ช าระค่าใชจ้่ายตรงเวลา มกีารออม 
และตัง้เป้าหมายทางการเงนิและพยายามใหถ้งึเป้าหมายทีต่ัง้ไว้  
 

แนวคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวข้องกบัปัจจยัท่ีส่งผลต่อความแตกต่างของทกัษะทางการเงิน 
(1) ความรูท้างการเงนิ จากการศกึษาของ ศรินุิช อนิละคร (2563) พบว่าสาขาวชิาเรยีนทางธุรกจิส่งผล

ต่อความรูท้างการเงนิในทศิทางบวก ซึ่งสอดคล้องกบังานของ อชัฌา ชื่นบุญ และชญารตัน์ บุญพุฒิกร (2563) ที่
พบว่า สาขาวชิาที่แตกต่างกนัส่งผลให้ความรู้ทางการเงินแตกต่างกัน และยงัพบว่าความรู้ทางการเงนิกับการ
บรหิารจดัการทางการเงนิมคีวามสมัพนัธอ์ย่างมนีัยส าคญัทางสถติเิช่นกนั (2) ทศันคตทิางการเงนิ จากการศกึษา
ของ ศรินุิช อนิละคร (2563) พบว่า ทศันคตทิางการเงนิของนิสติทีม่รีายไดต้่อเดอืนต ่าดกีว่านิสติทีม่รีายไดส้งูกว่า 
และทศันคตทิางการเงนิส่งผลต่อพฤติกรรมทางการเงนิในทศิทางบวก สอดคล้องกบัการศกึษาของ ณัฐพร แป้น
ทองค า และสุภาสณีิ นุ่มเนียม (2559) (3) พฤติกรรมทางการเงนิ จากการศกึษาของ สยานนท์ สหุนันต์ (2561) 
พบว่ารายไดเ้ฉลี่ยต่อเดอืนมคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการบรหิารจดัการเงนิส่วนบุคคล และ ณัฐพร แป้นทองค า 
และสุภาสณีิ นุ่มเนียม (2559) พบว่า รายไดต้่อเดอืนของนิสติทีไ่ดร้บัจากผูป้กครองมคีวามสมัพนัธแ์บบผกผนักบั
พฤติกรรม และแบบอย่างที่เหมาะสมทางการเงินจากคนรอบขา้งมคีวามสมัพนัธ์กับพฤติกรรมการมีวนิัยทาง
การเงนิของนิสติในทศิทางเดยีวกนั นอกจากนี้ สนทยา เขมวริตัน์ และดวงใจเขมวริตัน์ (2552) พบว่า นักศกึษาทีม่ี
เพศทีต่่างกนัส่งผลต่อพฤตกิรรมวางแผนทางการเงนิทีแ่ตกต่างกนัอย่างมนีัยส าคญัทางสถติ ิ 

เอกสารงาน และวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง 
พรชนิต เหมไพบูลย ์และ ลดาวลัย ์ยมจนิดา (2562) ไดท้ าการศกึษาทกัษะทางการเงนิของคนวยัท างาน

ในเขตจตุจกัร กรุงเทพมหานคร สรุปคอื ความแตกต่างของปัจจยัดา้นเพศ อายุ รายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน ประสบการณ์
ท างานส่งผลใหม้ทีกัษะทางการเงนิแตกต่างกนั เมื่อพจิารณารายละเอยีดพบว่า ทศันคตทิางการเงนิกลุ่มตวัอย่าง
อยู่ในระดบัเชงิบวกมาก ส่วนใหญ่เห็นด้วยกบัการเตรยีมพร้อมกบัส าหรบัอนาคตด้วยการออมเงนิ ความรู้ทาง
การเงนิ และพฤตกิรรมทางการเงนิอยู่ในระดบัปานกลาง และดตีามล าดบั 

ปานแก้วตา ลัคนาวานิช และวิลาวัณย์ ดึงไตรย์ภพ (2561) ได้ท าการศึกษาทกัษะทางการเงินของ
เกษตรกรผู้ปลูกข้าวพนัธุ์พื้นเมืองในเขตลุ่มน ้าปากพนัง พบว่า ทกัษะทางการเงินอยู่ในระดบัปานกลาง เมื่อ
พจิารณารายละเอียด พบว่า ด้านความรู้ทางการเงนิ ทศันคติทางการเงนิอยู่ในระดบัปานกลาง และพฤติกรรม
ทางการเงนิอยู่ในระดบัสูง โดยความรู้ทางการเงนิเกษตรกรมกัจะตอบค าถามทีม่คีวามซบัซ้อนไม่ได ้นอกจากนัน้
พบว่าปัจจยัด้าน เพศ ช่วงอายุ ระดบัการศึกษา การจดัการท าบญัชี ส่งผลให้คะแนนเฉลี่ยทกัษะทางการเงนิ
แตกต่างกนั 
 
วิธีด าเนินการวิจยั 

งานวจิยันี้เป็นการวจิยัเชงิปรมิาณ ผูว้จิยัไดศ้กึษาเอกสารและงานวจิัยที่เกี่ยวขอ้งกบัทกัษะทางการเงนิ
โดยการสงัเคราะหจ์ากแบบสอบถาม ขอ้มลูจากหน่วยงาน รวมทัง้งานวจิยัต่างๆ ทีม่คีวามเกีย่วขอ้ง ไดแ้ก่  

มุกดา โควหกุล (2560) ธนพร ภู่พันธ์ และปรีชา วิจิตรธรรมรส (2561) กัลยาณี ตรีสุวรรณ (2561) 
พชัรา แยม้เจรญิ (2561) เบญญาภา ภาสน์ภาษติ (2561) ชลติา นิจพาณิชย ์(2561) ณฐมน เพิม่สุข (2562) อนุสรา 
สุภา (2562) ศรินุิช อนิละคร (2563) วภิา ส าราญ (2564) โดยใชป้ระเดน็หรอืปัจจยัทีม่คีวามถี่ทีต่รงกนัจ านวน 5 
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ครัง้ขึน้ไป ก าหนดเป็นกรอบทกัษะทางการเงนิทีใ่ชใ้นการวจิยัครัง้นี้ โดยมอีงคป์ระกอบและตวับ่งชี ้ดงัตารางที ่1 
 
ตารางท่ี 1 องคป์ระกอบและตวับ่งชี ้ตามกรอบทกัษะทางการเงนิ 
 

องคป์ระกอบทกัษะ
ทางการเงิน 

ตวับ่งช้ี 

ความรู้ทางการเงิน 1.1. การหาร 
1.3. มลูค่าเงนิตามเวลา  
1.5. ค านวณอตัราดอกเบีย้ 
1.7. การกระจายความเสีย่งในการลงทุน 

1.2. อตัราเงนิเฟ้อ 
1.4. ค านวณอตัราดอกเบีย้ทบตน้  
1.6. ความเสีย่งและตอบแทน 
 

ทศันคติทางการเงิน 2.1. การใชเ้งนิวนัน้ีมากกว่าการเกบ็ออม 
2.3. ค านึ งถึง รายรับรายจ่ ายในวันนี้
มากกว่ารายรบัรายจ่ายในวนัขา้งหน้า 

2.2 เงนิมไีวส้ าหรบัใชจ้่าย 
 

พฤติกรรมทางการเงิน 3.1. ไตร่ตรองก่อนซื้อ 
3.3. ดแูลการเงนิอย่างใกลช้ดิ 
3.5. พยายามไม่กูเ้มื่อเงนิไม่พอใช ้
3.7. ตดัสนิใจทางการเงนิ 
 

3.2. ช าระค่าใชจ้่ายตรงเวลา 
3.4. ตัง้เป้าหมายทางการเงนิ 
และพยายามใหถ้งึเป้าหมายทีต่ัง้ไว ้
3.6. การเลอืกวธิกีารออมทีเ่หมาะสม 
3.8. การแกไ้ขเมื่อเกดิปัญหาทางการเงนิ 

 
กรอบแนวคิดงานวิจยั  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 1 ตวัแปรตน้ ตวัแปรตาม และกรอบแนวคดิการวจิยั 
 

สมมติฐานการวิจยั 
ปัจจยัส่วนบุคคลของนักศึกษาได้แก่ เพศ ช่วงอายุ ชัน้ปี กลุ่มคณะ รายได้เฉลี่ย และแหล่งรายได้ ที่

แตกต่างกนัมผีลต่อระดบัทกัษะทางการเงนิแตกต่างกนั  
ประชากรและตวัอย่าง 
ประชากรในการศกึษาครัง้นี้ คอื  นักศกึษาระดบัปรญิญาตร ีมหาวทิยาลยัรงัสติ จ านวน 17,090 คน 
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ตัวอย่าง คือ  นักศึกษาปริญญาตรี มหาวิทยาลยัรงัสิตจ านวน 400 คน โดยใช้สูตรการค านวณขนาด
ตวัอย่างของยามาเน่ (Yamane’s) เมื่อใชค้่าความคลาดเคลื่อน 5 %ดงันี้ 

  

𝑛 =  
𝑁

1 + 𝑁𝑒2
 

 
เมื่อ n = ขนาดของกลุ่มตวัอย่าง , N = ขนาดของประชากร, e = ค่าความคลาดเคลื่อนของการสุ่มตวัอย่าง  

เมื่อ  N = 17,090   และ e = 0.05  แทนค่าในสตูร จะไดข้นาดตวัอย่างดงันี้ 
 

𝑛 =  
17090

1 + (17090)(0.05)2
= 390.85 

 
จะได้ขนาดตัวอย่างที่ต้องใช้ คือ อย่างน้อย 391 คน ซึ่งผู้วิจยัสามารถเก็บขอ้มูลและตรวจสอบความ

ถูกตอ้งสมบูรณ์ของขอ้มลู ไดจ้ านวนมากกว่าขัน้ต ่าทีค่ านวณได ้ผูว้จิยัจงึใชข้นาดตวัอย่างทีใ่ชว้จิยั คอื 400 คน 
วิธีการสุ่มตวัอย่าง 
ผูว้จิยัไดท้ าการสุ่มตวัอย่างแบบแบ่งชัน้ภูม ิ(Stratified Sampling) มขีัน้ตอนดงัต่อไปนี้ 
1. ศกึษาลกัษณะประชากรทีใ่ชใ้นการวจิยัและคดัเลอืกลกัษณะส าหรบัใชจ้ าแนกประชากรเป็นชัน้ภูมิ 
2. จ าแนกประชากรโดยใชก้ลุ่มคณะเป็นชัน้ภูม ิเนื่องจากคณะที่อยู่ในกลุ่มคณะเดยีวกนัจะมลีกัษณะที่

ใกล้เคยีงกนั ซึ่งมทีัง้หมด 5 กลุ่มคณะ ไดแ้ก่ 1) กลุ่มวทิยาศาสตร์สุขภาพ 2) กลุ่มมนุษย์ศาสตร์และสงัคมศาสตร์ 
3) กลุ่มศลิปะและการออกแบบ 4) กลุ่มวศิวกรรมศาสตรแ์ละเทคโนโลย ีและ 5) กลุ่มเศรษฐกจิ-ธุรกจิ 

3. ค านวณขนาดตัวอย่างในแต่ละกลุ่มคณะ ให้เป็นสัดส่วนกับจ านวนนักศึกษาในแต่ละกลุ่มคณะ 
(Proportional Allocation) โดยไดข้นาดตวัอย่างในแต่ละกลุ่มคณะ ดงัตารางที ่2 

 
ตารางท่ี 2 สดัส่วนและขนาดกลุ่มตวัอย่างโดยใชก้ลุ่มคณะเป็นชัน้ภูม ิ
 

กลุ่มคณะ ( หรือ ชัน้ภมิู ) สดัส่วน (ร้อยละ) ขนาดตวัอยา่ง (คน) 
กลุ่ม 1 วทิยาศาสตรสุ์ขภาพ 28.25 113 
กลุ่ม 2 มนุษยศ์าสตร ์และสงัคมศาสตร์ 26.50 106 
กลุ่ม 3 ศลิปะและการออกแบบ 14.25 57 
กลุ่ม 4 วศิวกรรมศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี 13.25 53 
กลุ่ม 5 เศรษฐกจิ - ธุรกจิ 17.75 71 

รวม 100.00 400 
 
เมื่อไดข้นาดตวัอย่างจากแต่ละกลุ่ม ผูว้จิยัใชก้ารสุ่มตวัอย่างตามความสะดวก (Convenience Sampling) 

ในการสุ่ม เพื่อใหไ้ดต้วัอย่างครบตามสดัส่วนทีค่ านวณได ้
เคร่ืองมือท่ีใช้ในการรวบรวมข้อมูล 
ใชแ้บบสอบถามในการเกบ็ขอ้มลู โดยแบ่งเนื้อหาในแบบสอบถามเป็น 3 ตอน ดงันี้ 
ตอนท่ี 1 แบบสอบถามเกี่ยวกบัขอ้มูลทัว่ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม เป็นแบบเลอืกตอบ (Check list)   

ไดแ้ก่ เพศ ช่วงอายุ ชัน้ปี คณะทีศ่กึษา รายไดเ้ฉลี่ยต่อเดอืน แหล่งรายได ้ รายไดเ้ฉลี่ยของผูป้กครอง อาชพีของ
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ผูป้กครอง ภูมลิ าเนา รปูแบบทีพ่กัอาศยั 
ตอนท่ี 2 แบบสอบถามเกี่ยวกบัทกัษะทางการเงนิ โดยประยุกต์จากแบบส ารวจดา้นความสามารถดา้น

ทกัษะทางการเงนิ (OECD, 2018)  และ การส ารวจทกัษะทางการเงนิของไทย (ธนาคารแห่งประเทศไทย, 2563) 
โดยมรีายละเอยีด ดงันี้ 

1. ความรูท้างการเงนิ เป็นการทดสอบความรูเ้กีย่วกบั การหาร มลูค่าเงนิตามเวลา ค านวณอตัราดอกเบีย้ 
ค านวณอตัราดอกเบี้ยทบต้น ความเสี่ยงและผลตอบแทน  การกระจายความเสี่ยงในการลงทุน อตัราเงินเฟ้อ 
ประกอบดว้ยค าถาม 7 ขอ้ โดยขอ้ที ่1 – 4 เป็นค าถามแบบเลอืกค าตอบทีถู่กทีสุ่ดจาก 4 ตวัเลอืก และขอ้ 5-7เป็น
ค าถามแบบเลอืกตอบถูกหรอืผดิ และก าหนดการใหค้ะแนนตามเกณฑ์ (OECD, 2018) โดยขอ้ที่ 1 ไม่มคีะแนน
เน่ืองจากเป็นขอ้ทีง่า่ย เป็นการประเมนิผูต้อบในเบือ้งตน้เท่านัน้ และขอ้ที ่4 จะไดค้ะแนนเฉพาะกรณีทีต่อบขอ้ที ่3 
ถูกเท่านัน้ รวมเป็น 6 คะแนน 

2. ทศันคตทิางการเงนิ เป็นการทดสอบทศันคตทิางการเงนิเกีย่วกบั การใชเ้งนิส าหรบัวนันี้มากกว่าการ
เกบ็ออม เงนิมไีวส้ าหรบัใชจ้่าย ค านึงถงึรายรบัรายจ่ายในวนัน้ีมากกว่ารายรบัรายจา่ยในวนัขา้งหน้า เป็นค าถาม 6 
ขอ้แบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) ซึ่งแบ่งเป็น 5 ระดบั คดิรวมเป็นคะแนนเฉลี่ย 5 คะแนน (OECD, 
2018) โดยก าหนดเกณฑก์ารใหค้ะแนนของค าตอบ ดงันี้ 5 หมายถงึ ไม่เหน็ดว้ยอย่างมาก ไดค้ะแนน 5 คะแนน 4 
หมายถงึ ไม่เหน็ดว้ย ไดค้ะแนน 4 คะแนน 3 หมายถงึ เฉยๆ ไดค้ะแนน 3 คะแนน 2 หมายถงึ เหน็ดว้ยไดค้ะแนน 
2 คะแนน 1 หมายถงึ เหน็ดว้ยอย่างมาก ไดค้ะแนน 1 คะแนน (กลัยาณี ตรสุีวรรณ, 2561) 

3. พฤตกิรรมทางการเงนิ เป็นการทดสอบพฤติกรรมทางการเงนิ การไตร่ตรองก่อนซื้อ ช าระค่าใชจ้่าย
ตรงเวลา ดแูลการเงนิอย่างใกลช้ดิ ตัง้เป้าหมายทางการเงนิ การกู ้วธิกีารออมเงนิ ตดัสนิใจทางการเงนิ การแกไ้ข
เมื่อเกดิปัญหาทางการเงนิ เป็นค าถาม 9 ขอ้ รวม 8 คะแนน ขอ้ที ่1 – 5 เป็นแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า 
ซึ่งแบ่งเป็น 5 ระดบั โดยจะได้ 1 คะแนนเฉพาะกรณีที่ตอบ เห็นด้วยอย่างมาก หรอื เห็นด้วยเท่านัน้ และ ขอ้ที ่
6 - 9 เป็นแบบเลอืกตอบ (OECD, 2018) 

ตอนท่ี 3 แบบสอบถามทกัษะทางการเงินที่เปลี่ยนแปลงในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อ 
โควิด-19 จะเป็นการทดสอบความรู้ทางการเงนิ ทศันติทางการเงนิ และ พฤติกรรมทางการเงิน ก่อนและหลงั
สถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อโควดิ- 19 เป็นค าถาม 6 ขอ้ โดยทีข่อ้ 1-2 เป็นแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณ
ค่าซึง่แบ่งเป็น 5 ระดบั และขอ้ที ่3 - 6 เป็นแบบเลอืกตอบ 

การตรวจสอบคณุภาพของเคร่ืองมือ 
1. ความเทีย่งตรงหรอืความตรง (Validity) ผูว้จิยัไดน้ าแบบสอบถามใหผู้ท้รงคุณวุฒทิัง้ 3 ท่าน พจิารณา

ตรวจสอบความเทีย่งตรงเชงิเนื้อหา เพื่อน ามาปรบัปรุงภาษาใหม้คีวามชดัเจน และเขา้ใจง่าย โดยเกณฑ์ค่าความ
เทีย่งตรงของแบบสอบถาม (IOC) ในงานวจิยัครัง้นี้คอื 0.67 

2. ความเชื่อมัน่ (Reliability) ผู้วจิยัได้น าแบบสอบถามท าการทดสอบกบักลุ่มเป้าหมายจ านวน 30 ชุด 
เพื่อหาค่าคุณภาพของเครื่องมอืค านวณค่าสมัประสทิธิแ์อลฟาของครอนบาค (Cronbach's alpha coefficient; α) 
ได้ค่า 0.79 ซึ่งมากกว่า 0.7 ตามเกณฑ์ของ George & Mallery (2003) ระบุว่า แบบสอบถามในงานวจิยัครัง้นี้มี
ระดบัความน่าเชื่อถอืและเป็นทีย่อมรบัสามารถน าไปใชเ้ป็นเครื่องมอืในการเกบ็ขอ้มลูได ้ 

การเกบ็รวบรวมข้อมูล 
น าแบบสอบถามที่ผ่านการตรวจคุณภาพของเครื่องมอืไปด าเนินการเก็บรวบรวมขอ้มูลกบั นักศกึษา

ปรญิญาตร ีมหาวทิยาลยัรงัสติ  ทัง้โดยวธิทีีผู่ว้จิยัน าแบบสอบถามสอบถามกบักลุ่มตวัอย่างดว้ยตนเองหรอืผ่าน
ช่องทางออนไลน์ในกลุ่มของรายวชิาของคณะ ตัง้แต่เดอืนเมษายน - พฤษภาคม 2565 จนไดข้นาดตวัอย่างครบ
ตามทีต่อ้งการพรอ้มทัง้ตรวจสอบความสมบูรณ์ของแบบสอบถาม  
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สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
สถติเิชงิพรรณนา ไดแ้ก่ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน รอ้ยละ ส าหรบัการวเิคราะหข์อ้มลูทัว่ไป และ 

ค าถามเกีย่วกบัทกัษะทางการเงนิในเบือ้งตน้ สถติเิชงิอนุมาน ไดแ้ก่ การทดสอบสมมตฐิาน ทัง้นี้เน่ืองจากขอ้มลูไม่
มกีารแจกแจงแบบปกตจิะใชส้ถติเิพื่อทดสอบสมมตฐิาน คอื Wilcoxon Sign Rank Test, Mann Whitney U Test 
หรอื Kruskal Wallis H Test และ Bonferroni Correction 

 
ผลการวิจยั 

ผลการศึกษาลกัษณะทัว่ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม พบว่า จากกลุ่มตัวอย่าง 400 คนเป็นเพศหญิง 
จ านวน 297 คน (ร้อยละ 74.25) และเพศชายจ านวน 103 คน (ร้อยละ 25.75) เป็นนักศกึษาชัน้ปีที่ 1 มากที่สุด
จ านวน 206 คน (รอ้ยละ 51.5) รองลงมาคอื ชัน้ปีที ่3 และชัน้ปีที ่2 ในสดัส่วนทีใ่กล้เคยีงกนั (รอ้ยละ 18.75 และ 
18.25 ตามล าดบั) อยู่ในช่วงอายุ 19-20 ปี มากทีสุ่ด (รอ้ยละ 48.25) รองลงมาคอื ช่วงอายุ 21-22 ปี (รอ้ยละ 25.5) 
รปูแบบทีพ่กัอาศยัส่วนใหญ่คอืเช่าคอนโด หอพกั หรอืบา้น (รอ้ยละ 55.75) รองลงมาคอื อาศยัอยู่บา้นตนเอง/ญาต ิ
(ร้อยละ 43.25) ส่วนใหญ่มภีูมลิ าเนาอยู่ที่ กรุงเทพมหานคร (ร้อยละ 23.25) และรองลงมาคอื ปทุมธานี (ร้อยละ 
10) มรีายไดเ้ฉลี่ยต่อเดอืน 5,000 – 10,000 (รอ้ยละ 36) รองลงมาคอื น้อยกว่า 5,000 บาท (รอ้ยละ 30.25 ) และ
มแีหล่งรายไดม้าจากเงนิเดอืนจากผูป้กครองมากทีสุ่ด (รอ้ยละ 80.75) และรองลงมาคอืรายไดพ้เิศษ (รอ้ยละ 8.5) 
ในดา้นผูป้กครองพบว่าส่วนใหญ่ประกอบอาชพีทีไ่ม่เกีย่วขอ้งกบัการเงนิ การลงทุน (รอ้ยละ 74) มรีายไดเ้ฉลีย่ต่อ
เดอืน 10,001-20,000 บาท มากทีสุ่ด (รอ้ยละ 16.5) และ รองลงมาคอื มรีายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน 30,001-40,000 บาท 
(รอ้ยละ 16.25) 

ผลการศึกษาทกัษะทางการเงินของนักศึกษาปริญญาตรี มหาวิทยาลยัรงัสิต 
ในภาพรวมมคีะแนนประเมนิทกัษะทางการเงนิดว้ยคะแนนเฉลี่ย คอื 12.7 จากคะแนนเตม็ 19 คะแนน 

คดิเป็นรอ้ยละ 66.84 ซึ่ง สูงกว่าเกณฑ์การพจิารณา คะแนนเฉลี่ยตามเกณฑ์คะแนนทีค่าดหวงั ซึ่งก าหนดเกณฑ์
ผ่านคือคิดเป็น ร้อยละ 66.67 (ธนาคารแห่งประเทศไทย , 2563 อ้างจาก OECD, 2020) แสดงว่าในภาพรวม
ตวัอย่างนักศกึษาปรญิญาตร ีมหาวทิยาลยัรงัสติ มทีกัษะทางการเงนิทีด่ ีโดยมรีะดบัความรูค้วามเขา้ใจทางการเงนิ
ขัน้พืน้ฐาน มทีศันคตแิละพฤตกิรรมทีร่อบคอบทางการเงนิ (OECD, 2020) และเมื่อพจิารณาในแต่ละองคป์ระกอบ 
พบว่า องค์ประกอบที ่(1) ความรูท้างดา้นการเงนิ พบว่า กลุ่มตวัอย่างมคีะแนนประเมนิความรูท้างการเงนิเฉลี่ย
เท่ากบั 4.37 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 1.15 จากคะแนนเตม็ 6 คะแนน หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 72.83 จากคะแนนเตม็ 
100 ซึง่สงูกว่าเกณฑก์ารพจิารณาคะแนนเฉลีย่ตามเกณฑค์ะแนนทีค่าดหวงั (ธนาคารแห่งประเทศไทย, 2563 อา้ง
จาก OECD, 2020) ที่ก าหนดไว้ที่ร้อยละ 71.42 เมื่อพจิารณารายขอ้ พบว่า ความรู้ทางด้านการเงนิที่เกี่ยวกับ
ความเสีย่งและผลตอบแทน เป็นขอ้ทีม่รีอ้ยละของผูต้อบถูกสงูทีสุ่ด (รอ้ยละ 98.75) รองลงมาคอื การหาร และ การ
กระจายความเสี่ยงในการลงทุน (ร้อยละ 95.5 และ 94.75 ตามล าดบั) ส่วนความรู้ทางการเงนิ ที่มผีู้ตอบถูกเป็น
จ านวนทีน้่อยทีสุ่ด คอื การค านวณอตัราดอกเบีย้ทบตน้ คดิเป็นรอ้ยละ 32.75  (รายละเอยีด ดงัตารางที ่3) 
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ตารางท่ี 3 รอ้ยละของผูต้อบถูกและผดิในแต่ละหวัขอ้ของความรูท้างการเงนิ 
 

หวัข้อ ร้อยละของผู้ตอบถกู ร้อยละของผู้ตอบผิด 

การหาร 95.50 4.50 
มลูค่าเงนิตามเวลา 62.50 37.50 
ค านวณอตัราดอกเบีย้ 65.50 34.50 
ค านวณอตัราดอกเบีย้ทบตน้ 32.75 67.25 
ความเสีย่งและผลตอบแทน 98.75 1.25 
การกระจายความเสีย่งในการลงทุน 94.75 5.25 
อตัราเงนิเฟ้อ 90.50 9.50 

 
องค์ประกอบที่ (2) ทศันคติทางการเงนิ พบว่า กลุ่มตัวอย่างมคีะแนนประเมนิทศันคติทางการเงนิใน

ภาพรวม เฉลี่ยเท่ากบั 2.87 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.79 คดิเป็นร้อยละ 57.4 ซึ่งน้อยกว่า เกณฑ์การพจิารณา
คะแนนเฉลีย่ตามเกณฑค์ะแนนทีค่าดหวงั (ธนาคารแห่งประเทศไทย, 2563 อา้งจาก OECD, 2020) ทีก่ าหนดไวท้ี่
ร้อยละ 60 เมื่อพจิารณารายขอ้พบว่า หวัขอ้ที่ผู้ตอบส่วนใหญ่เห็นด้วย คอื ท่านคดิว่าเงนิมไีวเ้พื่อใชจ้่าย , เมื่อมี
รายไดท้่านคดิจะน าไปใชก้่อนออม, ท่านมคีวามสุขในการใชเ้งนิมากกวา่การเกบ็ออมและท่านพรอ้มทีจ่ะใชจ้า่ยเพิม่ 
ทนัทีหากมรีายรบัมากขึ้น (ร้อยละ 40.25, 36.25, 35 และ 30.25 ตามล าดบั) โดยหวัขอ้ท่านจะค านึงถึงรายรบั 
รายจ่าย ในวนันี้เท่านัน้รายรบัรายจ่ายในอนาคต ค่อยมาคดิภายหลงั ร้อยละ31ระบุว่าไม่เห็นด้วย ส่วน หวัขอ้
เมื่อท่านพบของทีต่อ้งการท่านคดิว่าควรซื้อทนัทรีอ้ยละ 32.75 ระบุว่า เฉยๆ (รายละเอยีด ดงัตารางที ่4) 

 
ตารางท่ี 4 รอ้ยละของผูต้อบแบบสอบถามทีม่ตี่อทศันคตทิางการเงนิในประเดน็ต่างๆ 
 

ข้อค าถาม 
ไม่เหน็ด้วย 
อย่างมาก 

ไม่เหน็ 
ด้วย 

เฉยๆ 
เหน็ 
ด้วย 

เหน็ด้วย 
อย่างมาก 

ท่านมคีวามสุขในการใชเ้งนิมากกว่าการเกบ็ออม 4.25 11.25 28.25 35.00 21.25 
เมื่อมรีายไดท้่านคดิจะน าไปใชก้อ่นออม 8.25 22.00 24.75 36.25 8.75 
ท่านคดิว่าเงนิมไีวเ้พื่อใชจ้่าย 4.75 16.25 21.75 40.25 17.00 
ท่านพรอ้มทีจ่ะใชจ้่ายเพิม่ทนัทหีากมรีายรบัมากขึน้ 7.25 18.50 31.00 30.25 13.00 
ท่านจะค านึงถงึรายรบัรายจ่ายในวนัน้ีเท่านัน้ 
รายรบั รายจ่ายในอนาคตค่อยมาคดิภายหลงั 

22.75 31.00 22.00 16.75 7.50 

เมื่อท่านพบของทีต่อ้งการท่านคดิว่าควรซื้อทนัท ี 15.50 25.50 32.75 18.50 7.75 
 
องค์ประกอบที ่(3) พฤตกิรรมทางการเงนิ พบว่ากลุ่มตวัอย่างมคีะแนนประเมนิพฤตกิรรมทางการเงนิใน

ภาพรวมเฉลี่ยเท่ากบั 5.47 จากคะแนนเต็ม 8 คะแนน ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 1.91 คิดเป็นร้อยละ 68.38 ซึ่ง
มากกว่าเกณฑ์การพจิารณาคะแนนเฉลี่ยตามเกณฑค์ะแนนทีค่าดหวงั (ธนาคารแห่งประเทศไทย , 2563 อ้างจาก 
OECD, 2020) ทีก่ าหนดไวท้ีร่อ้ยละ 66.67 เมื่อพจิารณารายขอ้พบว่า พฤตกิรรมทางการเงนิทีผู่ต้อบส่วนใหญ่เหน็
ด้วย คอื ท่านไตร่ตรองก่อนซื้อ ท่านดูแลการเงนิอย่างใกล้ชดิ ท่านช าระค่าใช้จ่ายประจ า (เช่นค่าน ้า,ค่าไฟ, ค่า
อนิเตอร์เน็ต) ตรงเวลา และท่านตัง้เป้าหมายระยะยาวและพยายามใหถ้งึเป้าหมายทีต่ัง้ไว ้(รอ้ยละ 53 38 36 และ 
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35.75 ตามล าดบั) โดยหวัขอ้ท่านพยายามไม่กู้เงนิถงึแมจ้ะมเีงนิไม่พอใช ้ผู้ตอบส่วนใหญ่ ร้อยละ 41.25 ระบุว่า
เหน็ดว้ยอย่างมาก (รายละเอยีด ดงัตารางที ่5) 

 
ตารางท่ี 5 แสดงสดัส่วนแสดงความคดิเหน็ ในหวัขอ้พฤตกิรรมทางการเงนิ 
 

ค าถาม 
ไม่เหน็ด้วย 
อย่างมาก 

ไม่เหน็ 
ด้วย 

เฉยๆ 
เหน็ 
ด้วย 

เหน็ด้วย 
อย่างมาก 

ท่านไตร่ตรองก่อนซื้อ 1.50 2.50 16.50 53.00 26.50 
ท่านช าระค่าใชจ้่ายประจ า (เช่น 
ค่าน ้า,ค่าไฟ, ค่าอนิเตอรเ์น็ต) ตรงเวลา 

2.25 3.50 22.50 36.00 35.75 

ท่านดแูลการเงนิอย่างใกลช้ดิ 1.75 5.00 37.00 38.00 18.25 
ท่านตัง้เป้าหมายระยะยาว 
และพยายามใหถ้งึเป้าหมายทีต่ัง้ไว ้

2.25 8.25 30.50 35.75 23.25 

ท่านพยายามไม่กูเ้งนิถงึแมจ้ะมเีงนิไม่พอใช ้ 4.00 5.50 19.00 30.25 41.25 
 
นอกจากนี้ในส่วนของพฤติกรรมทางการเงนิด้านการตดัสนิใจทางการเงนิพบว่า ผู้ตอบส่วนใหญ่มส่ีวน

ร่วมในการตดัสนิใจทางการเงนิเกีย่วกบัค่าใชจ้า่ยในครวัเรอืน (รอ้ยละ 58.25) และในช่วง 12 เดอืนทีผ่่านมา ผูต้อบ
ส่วนใหญ่รอ้ยละ 79 มกีารออมเงนิโดยเลอืกวธิกีารออมทีเ่หมาะสม ซึง่วธิกีารออมทีเ่ป็นทีน่ิยมมากทีสุ่ด คอืการเกบ็
เงนิในบญัชทีีเ่ปิดไวเ้พื่อออมเงนิโดยเฉพาะ (รอ้ยละ 35.85) รองลงมาคอื การเกบ็เป็นเงนิสด (รอ้ยละ 23.02) ทัง้นี้
พบว่า ผูต้อบส่วนใหญ่เคยประสบปัญหาทางการเงนิ (รอ้ยละ 82) แต่กม็แีนวทางในการแก้ไขปัญหาทางการเงนิ 
โดยส่วนใหญ่เลอืกการตดัลดค่าใชจ้า่ยใหน้้อยลง (รอ้ยละ 27.8) รองลงมาคอื ถอนเงนิจากบญัชมีาใช ้(รอ้ยละ 25.4) 

ผลการศึกษาทกัษะทางการเงินท่ีเปล่ียนแปลงในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อโควิด -19 
องค์ประกอบที ่1 ความรู้ทางการเงนิ เมื่อทดสอบสมมติฐานเพื่อเปรยีบเทยีบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมี

ความรู้ทางด้านการเงินก่อนและหลังสถานการณ์การแพร่ระบาด covid-19 ต่างกันหรือไม่ ด้วยสถิติทดสอบ 
Wilcoxon Sign Rank Test พบว่ามีค่า Sig.=0.000 ดงันัน้ที่ระดบันัยส าคญั 0.05 สรุปว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมี
ความรูท้างดา้นการเงนิก่อนและหลงัสถานการณ์การแพร่ระบาด covid-19 ต่างกนั โดยทีห่ลงัจากสถานการณ์การ
แพร่ระบาด covid-19 ผู้ตอบแบบสอบถามมคีวามรู้ทางการเงินหลงัสถานการณ์การแพร่ระบาด covid-19 ด้วย
คะแนนเฉลี่ยเท่ากบั 3.39 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.0465 ซึ่งสูงกว่าก่อนสถานการณ์การแพร่ระบาด covid-19 ที่
มคีะแนนเฉลีย่เท่ากบั 2.73 ส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน 0.0468 

องค์ประกอบที ่2 ทศันคตทิางการเงนิ พบว่า ก่อนสถานการณ์การแพร่ระบาด covid-19 ผูต้อบส่วนใหญ่
มทีศันคติทางการเงนิว่า “เงนิออม = รายได้ – รายจ่าย” (ร้อยละ 66) มทีศันคติ “รายจ่าย = รายได้ – เงนิออม” 
(รอ้ยละ 21) และทศันคต ิ“รายจ่าย = รายได ้– เงนิออม-เงนิลงทุน” (รอ้ยละ 13) เมื่อหลงัสถานการณ์พบว่าทศันคต ิ
“รายจ่าย = รายได้ – เงนิออม“ และ “รายจ่าย = รายได้ – เงนิออม-เงนิลงทุน“มคีวามถี่ที่เพิม่ขึ้นคดิเป็นร้อยละ 
28.5 และ29 ตามล าดบั แต่เงนิออม = รายได ้– รายจ่าย ลดลงเป็นรอ้ยละ 42.5 

องค์ประกอบที่ 3 พฤติกรรมทางการเงิน พบว่า ก่อนสถานการณ์การแพร่ระบาด covid-19 ผู้ตอบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่มกีารตัง้เป้าหมายทางการเงนิแต่ยงัไม่มกีารตดิตามอย่างใกล้ชดิ คดิเป็นรอ้ยละ 43.3 และ
หลงัสถานการณ์การแพร่ระบาด covid-19 พบว่ามกีารตัง้เป้าหมายทางการเงนิแต่ยงัไม่มกีารตดิตามอย่างใกลช้ดิ 
เพิม่มากขึน้คดิเป็นรอ้ยละ 47 
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ผลการศึกษาความแตกต่างทกัษะการเงินของของนักศึกษาปริญญาตรี มหาวิทยาลยัรงัสิต 
ในการเปรยีบเทยีบความแตกต่างทกัษะการเงนิของของนักศกึษาปรญิญาตร ีมหาวทิยาลยัรงัสติ จ าแนก

ตาม เพศ ช่วงอายุ กลุ่มคณะ และรายไดเ้ฉลีย่ แหล่งรายได ้ไดผ้ลสรุปดงันี้  
1. เพศที่ต่างกันมีทกัษะทางการเงินแตกต่างกัน (Sig. 0.044) พบว่า นักศึกษาชายมีคะแนนประเมนิ

ทกัษะทางการเงนิเฉลี่ยสูงกว่านักศึกษาหญงิเลก็น้อย โดยทีค่ะแนนประเมนิทกัษะทางการเงนิเฉลี่ยของนักศกึษา 
เท่ากบั 13.08 และนักศกึษาหญงิมคีะแนนประเมนิทกัษะทางการเงนิเฉลีย่เท่ากบั 12.57 

2. ช่วงอายุทีต่่างกนัมทีกัษะทางการเงนิแตกต่างกนัอย่างน้อย 1 คู่ (Sig. 0.03) และเมื่อใชส้ถติทิดสอบ 
Bonferroni Correction เปรยีบเทยีบทลีะคู่ พบว่า อายุ 19-20 ปี และ 17 -18 ปี, อายุ 19-20 ปี และ 25 ปีขึ้นไป, 
อายุ 21-22 ปี และ 17 -18 ปี เป็นช่วงอายุทีม่ทีกัษะทางการเงนิทีแ่ตกต่างกนั (มคี่า Sig 0.008, 0.029 และ 0.036 
ตามล าดบั) 

3. ชัน้ปีทีต่่างกนัมทีกัษะทางการเงนิไม่แตกต่างกนั (Sig. 0.308) 
4. กลุ่มคณะทีต่่างกนัมทีกัษะทางการเงนิไม่แตกต่างกนั (Sig. 0.957) 
5. กลุ่มของรายไดเ้ฉลีย่ทีต่่างกนัมทีกัษะทางการเงนิทีแ่ตกต่างกนัอย่างน้อย 1 คู่ (Sig. 0.005) และพบว่า 

กลุ่มผูท้ีม่รีายไดเ้ฉลีย่ น้อยกว่า 5000 บาท กบั ผูท้ีม่รีายได ้10,001 – 15,000 บาท มทีกัษะทางการเงนิทีแ่ตกต่าง
กนั (Sig 0.017) โดยใชส้ถติทิดสอบ Bonferroni Correction ในการสรุปผล 

6. แหล่งรายได้ที่ต่างกันมีทกัษะทางการเงินที่แตกต่างกัน (Sig. 0.000) โดยพบว่า แหล่งรายได้เป็น
เงนิเดอืนจากผูป้กครอง กับ แหล่งรายไดอ้ื่นๆ มทีกัษะทางการเงนิทีแ่ตกต่างกนั (Sig 0.025) โดยใชส้ถติทิดสอบ 
Bonferroni Correction ในการสรุปผล (รายละเอยีดดงัตารางที ่6) 

 
ตารางท่ี 6 การเปรยีบเทยีบความแตกต่างทกัษะการเงนิของของนักศกึษาปรญิญาตร ีมหาวทิยาลยัรงัสติ จ าแนก            
              ตามเพศ ช่วงอายุ กลุ่มคณะ และรายไดเ้ฉลีย่ แหล่งรายได ้
 

ข้อมูลทัว่ไป สถิติทดสอบ Sig. สรปุผล 

เพศ Mann Whitney U Test 0.044* มคีวามแตกต่าง 
ช่วงอายุ Kruskal Wallis H Test 0.03* มคีวามแตกต่าง 
ชัน้ปี Kruskal Wallis H Test 0.308 ไม่มคีวามแตกต่าง 
กลุ่มคณะ Kruskal Wallis H Test 0.957 ไม่มคีวามแตกต่าง 
รายไดเ้ฉลีย่ Kruskal Wallis H Test 0.005* มคีวามแตกต่าง 
แหล่งรายได ้ Kruskal Wallis H Test 0.000* มคีวามแตกต่าง 

 
* มคีวามแตกต่างอย่างมนีัยส าคญั ทีร่ะดบันัยส าคญั 0.05 

 
สรปุและอภิปรายผล  

จากผลการวจิยัเรื่องทกัษะทางการเงนิของนักศกึษาปรญิญาตรมีหาวทิยาลยัรงัสติ ในสถานการณ์การ
แพร่ระบาดเชือ้โควดิ -19 ผูว้จิยัขออภปิรายในประเดน็ต่างๆ ดงันี้ 

ทกัษะการเงินของของนักศึกษาปริญญาตรีมหาวิทยาลยัรงัสิต 
ทกัษะการเงนิของกลุ่มตวัอย่าง พบว่า มคีะแนนประเมนิทกัษะทางการเงนิด้วยคะแนนเฉลี่ย คอื 12.7 

จากคะแนนเตม็ 19 คะแนน คดิเป็นรอ้ยละ 66.84 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์การพจิารณาคะแนนเฉลี่ยตามเกณฑค์ะแนนที่
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คาดหวงั (ธนาคารแห่งประเทศไทย, 2563 อ้างจาก OECD, 2020) แสดงถึงการมทีกัษะทางการเงนิที่ดี โดยมี
ระดบัความรู้ความเขา้ใจทางการเงนิขัน้พื้นฐาน มทีศันคติ และพฤติกรรมที่รอบคอบทางการเงนิ ทัง้นี้พบว่าใน 
องค์ประกอบที ่(1) ความรู้ทางการเงนิ และองค์ประกอบที ่(3) พฤติกรรมทางการเงนิ มคีะแนนประเมนิเฉลี่ยสูง
กว่าเกณฑ์การพิจารณาคะแนนเฉลี่ยตามเกณฑ์คะแนนที่คาดหวัง (ธนาคารแห่งประเทศไทย, 2563 อ้างจาก 
OECD, 2020) แต่ในองค์ประกอบที่ (2) ทัศนคติทางการเงินมีคะแนนประเมินเฉลี่ยที่ต ่ากว่าเกณฑ์คะแนนที่
คาดหวงัโดยมรีายละเอยีดในแต่ละองคป์ระกอบ ดงันี้ 

องค์ประกอบที่ (1) ความรู้ทางการเงนิ กลุ่มตวัอย่างมคีะแนนประเมนิความรู้ทางการเงนิเฉลี่ยเท่ากบั 
4.37 จากคะแนนเตม็ 6 คะแนน หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 72.83 จากคะแนนเตม็ 100 โดยขอ้ทีม่รีอ้ยละของผูต้อบถูกสูง
ทีสุ่ด (รอ้ยละ 98.75) คอื ความรูท้างดา้นการเงนิทีเ่กี่ยวกบัความเสีย่งและผลตอบแทน รองลงมาคอื การหาร และ 
การกระจายความเสีย่งในการลงทุน (รอ้ยละ 95.5 และ 94.75 ตามล าดบั) ซึ่งสอดคล้องกบัการศกึษาของ ณฐมน 
เพิม่สุข (2562) ทีพ่บว่า  ขอ้ค าถามทีผู่ต้อบแบบสอบถามตอบถูกสูงสุด เป็นค าถามเกี่ยวขอ้งกบัความรูด้า้นความ
เสีย่งเช่นกนั  ส่วนหวัขอ้ความรูท้างการเงนิ ทีม่ผีูต้อบถูกเป็นจ านวนทีน้่อยทีสุ่ด คอื การค านวณอตัราดอกเบีย้ทบ
ตน้ (รอ้ยละ 32.75) นัน้สอดคลอ้งกบั ผลการส ารวจทกัษะทางการเงนิของคนไทย ปี พ.ศ. 2563 ระบุว่า 1 ใน 3 หวั
ขอ้ความรูท้างการเงนิทีเ่ป็นจุดอ่อนของประชาชน คอื เรื่องของการค านวณดอกเบี้ยเงนิฝากทบตน้ (ธนาคารแห่ง
ประเทศไทย, 2563) ซึ่งผูว้จิยัเหน็ว่านักศกึษาส่วนใหญ่อายุ 19 – 20 ปีมคีวามรูท้างการเงนิน้อยกว่าช่วงอายุอื่น 
ทัง้นี้อาจเป็นวยัทีพ่ึง่บรรลุนิตภิาวะ ยงัมปีระสบการณ์ในการท าธุรกรรมทางการเงนิอาท ิการกู้ยมื หรอื การออม
ผ่านบญัชเีงนิฝากออมทรพัยเ์ป็นระยะเวลานาน  ดว้ยตนเองไม่มากนัก ดงันัน้หากมกีารใหค้วามรูท้างการเงนิตัง้แต่
ปีแรกๆของการเขา้ศกึษามหาวทิยาลยักจ็ะช่วงส่งเสรมิความรูใ้หก้บันักศกึษาในกลุ่มนี้ไดม้ากขึน้ 

องค์ประกอบที่ ( 2 ) ทศันคติทางการเงนิ พบว่า กลุ่มตวัอย่างมคีะแนนประเมนิทศันคตทิางการเงนิใน
ภาพรวมเฉลี่ยเท่ากับ 2.87 คิดเป็นร้อยละ 57.4 ซึ่งเป็นองค์ประกอบเดียวที่มีคะแนนเฉลี่ยต ่ากว่าเกณฑ์การ
พจิารณาคะแนนเฉลีย่ตามเกณฑค์ะแนนทีค่าดหวงั และพบว่าหวัขอ้ทีผู่ต้อบส่วนใหญ่เหน็ดว้ย คอื ท่านคดิว่าเงนิมี
ไว้เพื่อใช้จ่าย, เมื่อมรีายได้ท่านคดิจะน าไปใชก้่อนออม, ท่านมคีวามสุขในการใช้เงนิมากกว่าการเก็บออม และ
ท่านพรอ้มทีจ่ะใชจ้า่ยเพิม่ทนัทหีากมรีายรบัมากขึน้ (รอ้ยละ 40.25 36.25 35 และ 30.25 ตามล าดบั) ซึง่สอดคลอ้ง
กบัการศกึษาของ เบญญาภา ภาสน์ภาษิต (2561) พบว่า ผู้ตอบเห็นด้วยกบัขอ้ความที่ระบุว่าเงนิเป็นสิง่ที่มีไว้
ส าหรบัใชจ้่าย ดว้ยคะแนนเฉลี่ยทีสู่งทีสุ่ด ทัง้นี้ผูว้จิยัเหน็ว่านักศกึษาส่วนใหญ่ทีต่อบเป็นนักศกึษาชัน้ปีที ่1 และมี
รายได้ในช่วง 5,000 -10,000 บาท ซึ่งยงัเป็นรายไดท้ี่ได้มาจากผูป้กครองมากกว่าการหารายได้ด้วยตนเองและ
เป็นรายไดท้ีไ่ม่มากนักจงึอาจส่งผลใหน้ักศกึษายงัไม่เหน็คุณค่าของเงนิและความจ าเป็นในการออม แนวความคดิ
ของนักศกึษาจงึเหน็ว่าเงนิมไีวเ้พื่อใชจ้่ายมากกว่าทีจ่ะน ามาออม 

องคป์ระกอบที ่(3) พฤตกิรรมทางการเงนิ พบว่า กลุ่มตวัอย่างมคีะแนนประเมนิพฤตกิรรมทางการเงนิใน
ภาพรวมเฉลี่ยเท่ากับ 5.47 จากคะแนนเต็ม 8 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 68.38 ซึ่งมากกว่าเกณฑ์การพิจารณา
คะแนนเฉลี่ยตามเกณฑ์คะแนนทีค่าดหวงัไว้ ทัง้นี้พบว่าผู้ตอบส่วนใหญ่ (ร้อยละ 53) เห็นด้วยกบัขอ้ค าถามทีว่่า 
ท่านไตร่ตรองก่อนซื้อซึ่งสอดคล้องกบัการศกึษาของ เบญญาภา ภาสน์ภาษิต (2561) ทีพ่บว่าผูต้อบเหน็ดว้ยกบั
ขอ้ความทีร่ะบุว่าก่อนทีท่่านจะซื้ออะไรท่านจะไตร่ตรองอย่างถี่ถ้วนว่ามเีงนิพอจ่ายได้ดว้ยคะแนนเฉลี่ยที่สูงที่สุด 
เช่นกนั นอกจากนี้ในส่วนของพฤตกิรรมทางการเงนิดา้นการตดัสนิใจทางการเงนิ พบว่า ผูต้อบส่วนใหญ่มส่ีวนรว่ม
ในการตดัสนิใจทางการเงนิเกี่ยวกบัค่าใชจ้่ายในครวัเรอืน (ร้อยละ 58.25) และในช่วง 12 เดอืนที่ผ่านมา ผู้ตอบ
ส่วนใหญ่ร้อยละ 88.9  มกีารออมเงนิ ซึ่งสอดคล้องกบัการศกึษาของ OECD (2021) ที่พบว่า กลุ่มตวัอย่างจาก 
ฮ่องกง จนี อนิโดนีเซยี เกาหล ีมาเลเซยี และไทยในช่วง 12 เดอืนทีผ่่านมาส่วนใหญ่มกีารออมเงนิมากกว่ารอ้ยละ
80 วธิกีารออมทีเ่ป็นทีน่ิยมมากทีสุ่ด คอืการเกบ็เงนิในบญัชทีีเ่ปิดไวเ้พื่อออมเงนิโดยเฉพาะ (รอ้ยละ 35.85) ทัง้นี้ผู ้
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วจิยัไดพ้จิารณาในรายละเอยีดและพบว่านักศกึษามากกว่าครึง่ออกมาเช่าคอนโด /หอพกั/บ้านอยู่ดว้ยตนเองจงึท า
ใหม้กีารบรหิารค่าใชจ้่ายของตนเองรวมถงึช่วยเหลอืการบรหิารค่าใชจ้่ายในครอบครวั นอกจากนี้ผลจากงานวจิยันี้
ยงัพบว่า ผูต้อบส่วนใหญ่เคยประสบปัญหาทางการเงนิ (รอ้ยละ 82) แต่กม็แีนวทางในการแกไ้ขปัญหาทางการเงนิ
โดยส่วนใหญ่เลอืกการตดัลดค่าใช้จ่ายให้น้อยลง (ร้อยละ 27.8) ซึ่งสอดคล้องกับการศกึษาของ ณฐมน เพิม่สุข
(2562) ทีพ่บว่าวธิแีกไ้ขปัญหาเมื่อประสบปัญหาเงนิไม่พอจ่ายทีเ่ลอืกใชส้งูสุดคอืการตดัลดค่าใชจ้่ายใหน้้อยลง 

การศึกษาความแตกต่างทกัษะการเงินของของนักศึกษาปริญญาตรี มหาวิทยาลยัรงัสิต 
1. เพศทีแ่ตกต่างกนัส่งผลใหท้กัษะทางการเงนิแตกต่างกนัซึง่ไม่สอดคลอ้งกบัการศกึษาของชลติา 
นิจพาณิชย์(2561) พบว่ามีเฉพาะปัจจัยด้านรายได้เท่านัน้ ที่ผลต่อคะแนนทักษะทางการเงิน แต่

สอดคล้องกับงานวจิยัของ Herliani, R., Zainal, A. and Thohiri, R. (2018) ที่พบว่า เพศที่แตกต่างกันส่งผลให้
ทกัษะทางการเงนิแตกต่างกนั  

2. ช่วงอายุที่แตกต่างกันส่งผลให้ทักษะทางการเงินของกลุ่มตัวอย่างแตกต่างกันซึ่งสอดคล้องกับ
การศกึษาของ Wilson, Jenna M. (2021) ทีพ่บว่า อายุมคีวามเกี่ยวขอ้งกบัระดบัทกัษะทางการเงนิอย่างมนีัยยะ
ส าคญั ทัง้นี้ผู้วิจยัเห็นว่า ช่วงอายุที่มากขึ้นส่งผลให้นักศึกษามโีอกาสเพิม่พูนความรู้หรือความเขา้ใจเรื่องทาง
การเงนิจากประสบการณ์ทีผ่่านมาไดม้ากขึน้และพฒันากลายเป็นทกัษะทางการเงนิในทีสุ่ด  

3. ชัน้ปีที่แตกต่างกันไม่ส่งผลให้ทกัษะทางการเงินของกลุ่มตัวอย่างแตกต่างกันซึ่งไม่สอดคล้องกับ
การศกึษาของ Shaari, N.A., Hasan, N.A., Mohamed, R.K. และJafri, M.A. (2013) ทีท่ าการศกึษาพบว่า ชัน้ปีมี
ความสมัพนัธ์กับทกัษะทางการเงินอย่างมนีัยยะส าคญั แต่สอดคล้องกับการศกึษาของ Kerry Quirk (2015) ที่
พบว่าชัน้ปี ไม่ไดเ้ป็นตวัแปรทีม่นีัยยะส าคญั  

4. กลุ่มคณะทีแ่ตกต่างกนัไม่ส่งผลใหท้กัษะทางการเงนิของกลุ่มตวัอย่างแตกต่างกนัซึ่งไม่สอดคล้องกบั
การศกึษาของ Priyadarshani, S., & Kumari, J. A. P. (2021)พบว่า คณะ หรอื วชิาทีเ่กี่ยวข้องเป็นปัจจยัทีส่่งผล
อย่างมนีัยยะส าคญั ทัง้นี้ผูว้จิยัเหน็ว่า ปัจจุบนันี้การเรยีนรูท้ ัง้ทางดา้นการเงนิ ไม่ไดปิ้ดกัน้อยู่ในเฉพาะสาขาวชิาที่
เกี่ยวขอ้งกบัการเงนิเท่านัน้ นักศกึษาทีเ่รยีนสาขาวชิาทีไ่ม่เกีย่วขอ้ง หรอืบุคคลทัว่ไปสามารถหาความรูไ้ดเ้ช่นกนั
จงึส่งผลใหก้ลุ่มคณะทีต่่างกนัไม่ไดเ้ป็นปัจจยัทีท่ าใหม้ทีกัษะทางการเงนิทีต่่างกนั  

5. รายได้เฉลี่ยที่แตกต่างกนัส่งผลให้ทกัษะทางการเงนิของกลุ่มตวัอย่างแตกต่างกนั ซึ่งสอดคล้องกบั
การศึกษาของ Priyadarshani, S., & Kumari, J. A. P. (2021) ที่พบว่ารายได้ต่อเดอืนมคีวามสมัพนัธ์กับทกัษะ
ทางการเงนิของบุคคลในระดบัปานกลาง  

6. แหล่งที่มาของรายได้ที่แตกต่างกันส่งผลให้ทักษะทางการเงินของกลุ่มตัวอย่างแตกต่างกันซึ่ง
สอดคล้องกับการศึกษาของ Alkan, Ömer., Oktay, E.., Ünver, Şeyda., & Gerni, E. (2020) ที่พบว่าสัดส่วน
แหล่งรายไดจ้ากการใหจ้ากครอบครวัเพิม่มากขึน้ส่งผลใหค้วามรูท้างการเงนิซึง่เป็นหนึ่งในทกัษะทางการเงนิลดลง 
 
ข้อเสนอแนะ  

1. จากงานวจิยัพบว่า นักศกึษาปรญิญาตรมีคีวามรูท้างการเงนิขัน้พืน้ฐานแต่ยงัมบีางประเดน็ทีส่ามารถ
พฒันาเพิม่เตมิได ้ดงันัน้ทางสถาบนั/มหาวทิยาลยัหรอืหน่วยงานทีเ่กี่ยวขอ้งควรมกีารส่งเสรมิความรูท้างการเงนิ
ใหม้ากขึน้ตัง้แต่ช่วงเริม่เขา้ศกึษารวมไปถงึการจดักจิกรรมทีส่่งเสรมิดา้นทศันคติ และพฤตกิรรมทางการเงนิ เพื่อ
พฒันาทกัษะทางการเงนิของนักศกึษาซึง่จะเป็นก าลงัของชาตใินอนาคตใหเ้พิม่พนูมากยิง่ขึน้ 

2. เน่ืองจาก เพศ ช่วงอายุ รายไดเ้ฉลีย่ และแหล่งทีม่าของรายไดม้ผีลต่อทกัษะทางการเงนิ ดงันัน้ในการ
ใหค้วามรูเ้รื่องทกัษะทางการเงนิอาจเน้นไปในกลุ่มทีย่งัมทีกัษะทางการเงนิน้อยกว่ากลุ่มอื่น เพื่อเป็นการใหค้วามรู้
ไดต้รงกบักลุ่มเป้าหมายมากยิง่ขึน้  
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3. ขอ้จ ากดัของงานวจิยันี้คอื เป็นกรณีศกึษาจากนักศกึษาระดบัปรญิญาตร ีมหาวทิยาลยัรงัสติ เพยีงแหง่
เดยีว ดงันัน้ในการวจิยัในครัง้ต่อไป ควรศกึษาจากนักศกึษาระดบัปรญิญาตรใีนหลากหลายมหาวทิยาลยั หรอือาจ
เพิม่ขอบเขตการศกึษาไประดบัการศกึษาอื่นๆ ซึ่งอาจไดแ้นวความคดิ มุมมองทีก่วา้งขึน้ เพื่อน าไปสู่แนวทางใน
การส่งเสรมิทกัษะทางการเงนิทีเ่หมาะสมใหก้บันักศกึษาในภาพรวมไดม้ากขึน้ในอนาคต 

 
กิตติกรรมประกาศ 

ผู้วจิยัขอขอบพระคุณพระเจา้ทีท่รงประทานสตปัิญญาในการท าวจิยัฉบบันี้และทีส่ าคญัขอขอบพระคุณ
อาจารย์ที่ปรึกษา ผศ.นิศากร จุลรกัษา เป็นอย่างยิ่งที่กรุณาให้ค าแนะน าชี้ แนะแนวทางในการท าวิจยัครัง้นี้ 
ตลอดจนนักศกึษาผูต้อบแบบสอบถาม ครอบครวั และแมวทีค่อยใหก้ าลงัใจเสมอมา 
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บทคดัย่อ 
 

ในการศึกษาครัง้นี้มีวตัถุประสงค์ เพื่อพยากรณ์โอกาสเกิด NPLs ส าหรับกลุ่มลูกค้าที่ยื่นขอสินเชื่อ 
กรณีศกึษา การขอสนิเชื่อผ่านโปรแกรม Line Official ของธนาคาร BAAC Family ในการศกึษาครัง้นี้ ใช้เทคนิค
การท าเหมอืงขอ้มูลด้วยกระบวนการวเิคราะห์ขอ้มูลมาตรฐาน เรยีกว่า Cross-Industry Standard Process for 
Data Mining (CRISP-DM) ประกอบด้วย 6 ขัน้ตอน ได้แก่ เข้าใจปัญหาของธุรกิจ เข้าใจข้อมูล เตรียมข้อมูล 
พฒันาแบบจ าลอง การประเมนิ การน าไปใชจ้รงิ โดยใช ้WEKA เป็นเครื่องมอื จากสถานการณ์การระบาดของโค
วดิ-19 ท าใหเ้กดิ NPLs จากลูกคา้สนิเชื่อผ่าน Line Official ของธนาคาร BAAC family เพิม่มากขึน้ ขอ้มูลทีใ่ชม้า
จากสารสนเทศของลูกคา้ธนาคารทีย่ื่นขอสนิเชื่อส่วนบุคคลทาง Line BAAC Family จ านวน 448 คน การเตรยีม
ขอ้มูลด้วยกระบวนการ ETL ท าความสะอาดขอ้มูล การทดสอบประสทิธภิาพอลักอรทิมึ ด้วยการหารากของค่า
ความคลาดเคลื่อนก าลงัสองเฉลี่ย (Root Mean Square Error : RMSE) เพื่อหาอลักอรทิมึทีด่ทีีสุ่ด และวดัผล ผล
การศกึษา พบว่า ผลเตรยีมขอ้มูลและพจิารณาปัจจยัทีจ่ะก่อใหเ้กดิ NPLs ไดแ้ก่ อายุ เพศ รายได ้อาชพี จ านวน
เงนิทีกู่ ้ดอกเบีย้คา้งจ่าย ส าหรบัอลักอรทิมึพยากรณ์โอกาสการเกดิ NPLs ดว้ย 3 อลักอรทิมึ ไดแ้ก่ Decision tree, 
K-Nearest Neighbor และ Naïve Bayes โดยใช้ Weka เป็นเครื่องมอื ผลการพยากรณ์โอกาสเกิด NPLs พบว่า 
อัลกอริทึม Decision Tree,  K-Nearest Neighbor และNaïve Bayes มีความถูกต้องร้อยละ 93.08, 90.85 และ 
81.71 ตามล าดบั กล่าวโดยสรุป Decision Tree เป็นอลักอรทิมึพยากรณ์โอกาสการเกดิ NPLs ไดถู้กตอ้งมากทีสุ่ด 
ช่วยลดโอกาสที่จะเกิด NPLs ส าหรบักลุ่มลูกค้าที่ยื่นขอสินเชื่อ กรณีศึกษา การขอสินเชื่อผ่านโปรแกรม Line 
Official ของธนาคาร BAAC Family ในอนาคตไดท้ีด่ทีีสุ่ด 
  
ค าส าคญั: NPLs, Line Official, Decision Tree,  K-Nearest Neighbor, Naïve Bayes 
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Abstract 
 

          This study aims to NPLs prediction for customers who apply for loans through the BAAC Family's 
Line Official program. The data mining technique is the Cross-Industry Standard Process for Data Mining 
(CRISP-DM) using WEKA as a tool. There are 6 processes that are business understanding, data 
understanding, data preparation, model development, evaluation, and deployment. According to the covid-
19 situation that led to high NPLs. The data collected from 448 customers who apply for loans and approve 
credit limits through the BAAC Family's Line Official program. To do the data preparation, feature selection 
for data mining i.e., data transfer, data reduction, data cleaning, the feature selection are age, gender, 
income, occupation, loan amount and outstanding interest. The most accuracy algorithm for NPLs 
prediction is Decision Tree with accuracy 93.08% comparing with K-Nearest Neighbor and Naïve Bayes 
with accuracy 90.85% and 81.71%, respectively. It can be concluded that the customers who apply for 
credit and approve credit limits through the BAAC Family's Line Official program that is very convenience 
for customers. Decision Tree is the most accurate prediction algorithm for the occurrence of NPLs that is 
the best way to reduce the opportunity of NPLs in the future. 

 
Keywords: NPLs, Line Official, Decision Tree, K-Nearest Neighbor, Naïve Bayes 
 

บทน า 
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ธ.ก.ส เป็นสถาบนัการเงนิเพื่อการพฒันาในการสร้าง

โอกาสใหป้ระชาชนเขา้ถงึแหล่งเงนิทุนอย่างทัว่ถงึควบคู่กบัการใหค้วามรูท้างการเงนิพฒันาภาคเกษตรกรรมเพื่อ
ยกระดบัคุณภาพชวีติเกษตรกรไทย จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคตดิเชื้อไวรสัโคโรนา 2019 (COVID-
19) ทีส่่งผลกระทบต่อเศรษฐกจิสงัคมและความเป็นอยู่ของประชาชนโดยในภาคเกษตรกรรมประสบปัญหาราคา
ผลผลติตกต ่า เน่ืองมาจากการลอ็กดาวน์ การปิดประเทศ ไม่สามารถส่งออกสนิคา้ประกอบกบัจ านวนนักท่องเทีย่ว
ทีล่ดลง ท าใหภ้าคบรกิาร เช่น รา้นอาหารโรงแรมปิดกจิการ จงึขาดผูร้บัซื้อผลผลติ ขณะเดยีวกนัเศรษฐกจิทีช่ะลอ
ตัวส่งผลกระทบให้เกิดการเลิกจ้างงานโดยมตีวัเลขแรงงานคืนถิ่นและบณัฑิตจบใหม่ที่ยงัว่างงานจ านวนมาก 
ดงันัน้เพื่อดูแลเกษตรกรและผู้ประกอบการในภาคการเกษตร และเป็นส่วนหนึ่งในการกระตุ้นเศรษฐกิจของ
ประเทศความต้องการเงนิทุนสูงขึ้นและเข้าถึงแหล่งเงนิทุน เพื่อเสริมสภาพคล่องในธุรกิจง่ายขึ้น ธนาคารจงึมี
แนวทางเพื่อช่วยเหลอืลูกคา้โดยออกผลติภณัฑ์สนิเชื่อโควดิ-19 โดยใหส้นิเชื่อผ่านสื่อโซเซี่ยล Line Official ของ
ธนาคาร BAAC Family โดยให้ลูกค้าที่ต้องการสินเชื่อลงทะเบียนผ่าน  Line BAAC Family ลดเวลาในการท า
ธุรกรรม และเพิม่ความสะดวกในการท าธุรกรรม [1] 

ในปีบญัช ี2564 ทีส่ิน้สุดลงในวนัที ่31 มนีาคม 2656 ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรมหีนี้
ทีไ่ม่ก่อใหเ้กดิรายได ้(NPL) 9.2 หมื่นล้านบาท หรอืคดิเป็น 6.63% ของสนิเชื่อรวม เพิม่ขึน้จากปีบญัช ี2563 ทีม่ี
หนี้เสยีอยู่ที่ 3.7% ของสนิเชื่อรวม โดยเป็นผลมาจากในปี 2564 การแพร่ระบาดโควดิยงัอยู่ในระดบัสูงกระทบ
รายไดข้องเกษตรกร และปัญหาภยัธรรมชาตจิากน ้าท่วมในช่วงกลางปี ขณะเดยีวกนั เกษตรกรยงัมภีาระต้นทุนที่
สงูขึน้ ท าใหก้ระทบต่อความสามารถในการช าระหนี้ ส่วนเป้าหมายด าเนินงานในปีบญัช ี2565 ตัง้เป้าปล่อยสนิเชื่อ
ใหม่ไดใ้นระดบัเท่ากบัปีบญัช ี2564 หรอื 3.5 หมื่นล้านบาท และไดต้ัง้เป้าหมายทีจ่ะบรหิารจดัการใหห้นี้เสยีปรบั
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ลดลงมาอยู่ทีป่ระมาณ 4.5% ของสนิเชื่อรวม [2] 
 

แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 
แนวคิด 

         เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโควดิ-19 ท าใหเ้กดิ NPLs จากลูกคา้สนิเชื่อผ่าน Line Official ของ
ธนาคาร BAAC family เพิม่มากขึ้น มแีนวคดิในการท าเหมอืงขอ้มูล เพื่อพยากรณ์โอกาสเกิด NPLs จากลูกค้า
กลุ่มนี้ ช่วยลดปัญหา NPLs ในอนาคต 
 

         ทฤษฎีและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 
 ทฤษฎี  
 การท าเหมอืงขอ้มลู เป็นกระบวนการส ารวจขอ้มลู คดัเลอืก วเิคราะห์ สรา้งแบบจ าลองขอ้มลู เพื่อคน้หา
รูปแบบและความสมัพนัธ์ที่ซ่อนอยู่ในชุดขอ้มูล ให้ได้ความรู้ใหม่ช่วยสนับสนุนในการตดัสินใจ Cross-Industry 
Standard Process for Data Mining (CRISP-DM) เป็นกระบวนการวเิคราะหข์อ้มลูมาตรฐานส าหรบัเหมอืงขอ้มลู 
ประกอบดว้ย 6 ขัน้ตอน ไดแ้ก่ เขา้ใจปัญหาของธุรกจิ เขา้ใจขอ้มูล เตรยีมขอ้มูล พฒันาแบบจ าลอง การประเมนิ 
การน าไปใชจ้รงิ ทัง้นี้ในแต่ละขัน้ตอนจะเป็นขัน้ตอนทีต่่อเนื่องกนั คอืขัน้ตอนถดัไปจะรอผลลพัธจ์ากขัน้ตอนก่อน
หน้า เช่นเมื่อได้ผลลัพธ์จากขัน้ตอนการเตรียมข้อมูล  แล้วจะน าไปสร้างโมเดลจ าแนกประเภทข้อมูลในขัน้ 
modeling และหลงัจากนัน้อาจจะยอ้นกลบัมาเปลีย่น [3] 
 อลักอรทิมึ Decision Tree เป็นโมเดลทางคณิตศาสตร์ทีใ่ชก้ารจ าแนกกลุ่ม (classify) โดยพจิารณาจาก
ลกัษณะของวตัถุ ชุดขอ้มูลน าเขา้ในแต่ละโหนด (node) ของต้นไมก้ารตดัสนิใจ คอืตวัแปร (attribute) ต่างๆของ
ชุดขอ้มลู การท านายประเภทดว้ยตน้ไมต้ดัสนิใจ จะเริม่จากราก (root node) โดยทดสอบค่าตวัแปรของ node การ
ทดสอบนี้จะกระท าไปจนกระทัง่เจอ leaf node ซึง่จะแสดงผลการท านาย 
 อัลกอริทึม K- Nearest Neighbor เป็นอัลกอลิทึมที่อยู่ในกลุ่มของ Supervised learning เป็นการหา
ระยะห่างระหว่างแต่ละตวัแปร (Attribute) หาชุดขอ้มูลทีม่คีวามใกล้เคยีงกนัทีสุ่ด หรอืมคีวามเหมอืนกนัมากทีสุ่ด 
เป็นวธิทีีใ่ชใ้นการจดัแบ่งคลาสโดยการตรวจสอบจ านวนบางจ านวนของกรณีหรอืเงือ่นไขทีเ่หมอืนกนัหรอืใกลเ้คยีง
กนั มากทีสุ่ด โดยจะหาผลรวมของจ านวนเงือ่นไขหรอืกรณีต่างๆ ส าหรบัแต่ละคลาสและ ก าหนดเงือ่นไขใหม่ๆ ให้
คลาสทีเ่หมอืนกนักบัคลาสทีใ่กล้เคยีงกนัมากทีสุ่ด  
 อัลกอริทึม Naïve Bayes เป็นการจ าแนกประเภทรูปแบบหนึ่งที่อาศัยหลักการของความน่าจะเป็น 
ภายใตข้ ัน้ตอนและวธิกีารจ าแนกวตัถุหรอืการสงัเกต ตามทฤษฎีบทของเบยซ์ึง่เป็นการจ าแนกตามสมมตฐิานของ
การเป็นอสิระระหว่างตวัท านาย และเป็นการเรยีนรูท้ีม่อียู่เดมิของคุณสมบตัเิฉพาะในคลาสนัน้  

งานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 
อนุรกัษ์ เพช็รอินทร์ (2558) ศกึษาปัจจยัที่มผีลต่อการเลอืกใชบ้รกิารสนิเชื่อส่วนบุคคลของผู้ใชบ้รกิาร

สนิเชื่อส่วนบุคคลธนาคารบ ีพบว่า กลุ่มตวัอย่างผู้ใชบ้รกิารสนิเชื่อ ส่วนบุคคลของธนาคารบ ีให้ความส าคญักบั
ปัจจยัส่วนบุคคลในการเลอืกใชบ้รกิารสนิเชื่อส่วนบุคคลธนาคารบ ีอยู่ในระดบัปานกลาง ความต้องการเตมิเตม็
ชวีติมคีวามส าคญัอยู่ในระดบัมากกลุ่มตวัอย่าง ผู้ใช้บรกิารสนิเชื่อส่วนบุคคลของธนาคารบ ีให้ความส าคญักบั
ปัจจยัทางการตลาดในการเลอืกใชบ้รกิารสนิเชื่อส่วนบุคคลธนาคารบ ี ความส าคญัของปัจจยัทางการตลาดด้าน
ผลติภณัฑ ์(Product) อยู่ในระดบัมากและปัจจยัทางการตลาดดา้นราคา (Price) อยู่ในระดบัน้อยทีสุ่ด   

 ขวญันภา เจรญิษา (2550) ศกึษาเกี่ยวกบัพฤตกิรรมการใชบ้รกิารดา้นสนิเชื่อของลูกคา้ ธนาคาร SME 
แห่งหนึ่ง พบว่า กลุ่มตวัอย่างใชบ้รกิารสินเชื่อ ประเภทโครงการพเิศษ วงเงนิกู้ 50,000-300,000 บาท ระยะเวลา
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การผ่อนช าระ 1-3 ปี ส่วนใหญ่เห็นว่า นโยบายของธนาคารมีประโยชน์ลูกค้ามีความเชื่อมัน่ต่อธนาคาร และ
พนักงานใหบ้รกิารค าแนะน าทีด่ ีแต่ข ัน้ตอนการกู้มคีวามยุ่งยากในส่วนความสมัพนัธ์ระหว่างปัจจยัส่วนบุคคลกบั
พฤตกิรรมการใช ้บรกิารดา้นสนิเชื่อ อายุและทีม่าของแหล่งเงนิลงทุนกจิการมคีวามสมัพนัธก์บัจ านวนเงนิทีข่อกู้
เงนิ ดอกเบีย้ และระยะเวลาการผ่อนช าระคนืเงนิกูอ้าชพีมคีวามสมัพนัธก์บั ประเภทสนิเชื่อ 

ทพิยธ์ดิา วงศพ์พินัธ ์(2556) ศกึษาเกีย่วกบัการใชเ้หมอืงขอ้มลูชว่ยตดัสนิใจในการให ้สนิเชื่อ กรณีศกึษา
ของ บริษัท ลีสซิ่ง จ ากัดแห่งหนึ่ง  มีวตัถุประสงค์เพื่อน า  ความรู้ที่ได้รบัจากการท าเหมืองขอ้มูลช่วยใน การ
ตดัสนิใจการใหส้นิเชื่อมาเป็นแนวทางสนับสนุนการ ตดัสนิใจการอนุมตัสินิเชื่อของบรษิทัไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ
มากขึน้ ซึง่อาจมส่ีวนช่วยลดปรมิาณหนี้ สญูได ้เริม่ตน้เตรยีมขอ้มลูโอนยา้ยขอ้มลูการลดขนาดและท าความสะอาด
ขอ้มลู จากนัน้จงึใหท้ าการ ทดสอบขอ้มลู โดยใชเ้ทคนิคการจ าแนกกลุ่ม เพื่อหากฎทีใ่ชใ้นการจ าแนกลูกคา้กลุ่มทีด่ ี
และลูกคา้ กลุ่มทีไ่ม่ดซีึ่งไดท้ดลองโดยใชก้ารแบ่งกลุ่ม ( Cluster ) โดยใชเ้ทคนิคโมเดล Classifiers tree J48 และ
โมเดล Classifiers PART และ โมเดล Classifier Naïve Bayes ผลลพัธท์ีไ่ดค้อืกฎทีใ่ชใ้นการ จ าแนก ลูกคา้กลุ่มที่
ด ีและไม่ด ีซึ่งพบว่า การ จ าแนกกลุ่มขอ้มลูดว้ยเทคนิคโมเดล Classifiers tree J48 ใหผ้ลลพัธ์ดทีีสุ่ด เนื่องจากมี
ความถูกต้องมาก ทีสุ่ดและสามารถแบ่งกลุ่มไดต้ามเงื่อนไขมากทีสุ่ด เมื่อเทยีบกบัอกี 2 เทคนิค ซึ่งทา้ยสุดจงึน า
กฎที่ได้จากผลลพัธ์มาเป็นแนวทางและเงื่อนไขส าหรบัการ เขยีนโปรแกรมเป็นระบบการตดัสนิใจอนุมตัสินิเชื่อ 
ออนไลน์ไดอ้ย่างมปีระโยชน์ 
 
วิธีการศึกษา 

เทคนิคการท าเหมอืงขอ้มลูดว้ยกระบวนการวเิคราะหข์อ้มลูมาตรฐาน เรยีกว่า Cross-Industry Standard 
Process for Data Mining (CRISP-DM) ประกอบดว้ย 6 ขัน้ตอน ไดแ้ก่ 

การท าความเข้าใจปัญหาของธรุกิจ (Business Understanding)  
ขัน้ตอนนี้เป็นการท าความเขา้ใจถึงพฤติกรรมของลูกค้าสนิเชื่อผ่าน Line Official ของธนาคาร BAAC 

family เพิม่มากขึน้ เพื่อลดปัญหา NPLs ในอนาคต 
การท าความเข้าใจข้อมูล (Data Understanding)  
การเก็บรวบรวมข้อมูลพฤติกรรมลูกค้าสินเชื่อผ่าน  Line Official ของธนาคาร BAAC family ได้

ด าเนินการศกึษาโครงสรา้งของฐานขอ้มลู หลงัจากนัน้จะด าเนินการตรวจสอบขอ้มลูความถูกตอ้งของขอ้มูล ในทีน่ี้
เป็นการดึงข้อมูลจากสารสนเทศของลูกค้าธนาคารที่ยื่นขอสินเชื่อส่วนบุคคลทาง Line BAAC Family มี
รายละเอยีดเพยีงพอต่อการน าไปใชใ้นการวเิคราะห์ 

การเตรียมข้อมูล (Data Preparation)  
หลงัจากทีไ่ด้ศกึษาและรวบรวมขอ้มูล ในขัน้ตอนนี้จะต้องมกีารจดัเตรยีมขอ้มูลและคดัเลอืกขอ้มูลทีจ่ะ

น ามาใช้งาน ยงัไม่สามารถน าไปใช้งานได้ต้องผ่านกระบวนการทดสอบและวเิคราะห์ด้วยเครื่องมอืของการท า
เหมืองข้อมูล ต้องมีการจดัเตรียมข้อมูลให้เป็นไปตามมาตรฐานเดียวกัน และคัดเลือกข้อมูลที่มีความถูกต้อง 
สมบูรณ์มากทีสุ่ด เพื่อใหไ้ดผ้ลการทดสอบทีม่ปีระสทิธภิาพสูงสุด ขัน้ตอนทีใ่ชเ้วลานานทีสุ่ด เนื่องจากโมเดลทีไ่ด้
จากการท าเหมืองข้อมูลจะให้ผลลพัธ์ที่ถูกต้อง ขึ้นอยู่กับคุณภาพของข้อมูลที่ใช้ กล่าวคือถ้าข้อมูลที่ใช้นัน้ไม่
ถูกตอ้ง มผีดิพลาด ย่อมท าใหผ้ลลพัธค์ลาดเคลื่อนได ้ 
 แบบจ าลอง (Modeling)  

ขัน้ตอนการวเิคราะหข์อ้มลูดว้ยเทคนิคเหมอืงขอ้มลู ไดแ้ก่ แบบจ าลองใชใ้นการท านาย ในการศกึษาครัง้
นี้ เลอืกใช ้Decision tree, K-Nearest Neighbor และ Naïve Bayes ทัง้นี้เพื่อใหไ้ดผ้ลลพัธท์ีด่ทีีสุ่ด เมื่อท าขัน้ตอน
นี้แล้ว อาจมกีารย้อนกลบัไปที่ข ัน้ตอน data preparation เพื่อแปลงขอ้มูลบางส่วนให้เหมาะสมกบัแต่ละเทคนิค
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ดว้ย นอกจากนี้ยงัมกีารประเมนิแบบจ าลอง วเิคราะห์ขอ้มลูทีไ่ด ้ในรูปแบบความถูกต้องของแบบจ าลอง เพื่อเป็น
ตวับ่งชีค้วามน่าเชื่อถอืของแบบจ าลองทีไ่ด ้
 การประเมินผล (Evaluation)  

ขัน้ตอนน้ีเป็นการประเมนิประสทิธภิาพของผลลพัธจ์ากแบบจ าลอง โดยน าผลลพัธท์ีไ่ดม้าวเิคราะหค์วาม
ถูกต้องจากขอ้มลูทีน่ ามาทดสอบ ต้องอาศยัทกัษะในการวเิคราะหข์อ้มูลเพื่อช่วยใหก้ารวเิคราะห์ท าไดส้ะดวกและ
รวดเรว็ขึน้  
 การถ่ายทอดเพื่อน าไปปฏิบติั (Deployment)  
 ด าเนินการเพื่อตอบสนองขอ้ก าหนดในเกณฑ์ การถ่ายทอดเพื่อน าไปปฏบิตั ิการพฒันาต้นแบบด้วย 
UX design (mock up) ส าหรับการขอสินเชื่อที่สาขา และ ท าสัญญาสินเชื่อ ผ่านโปรแกรม Line Official ของ
ธนาคาร BAAC Family เพื่อน าปัจจยัทีส่ าคญัมาท าการทดสอบ 
 
ผลการศึกษา 

ตามหลกัการ CRISP - DM ( Cross industry standard process for Data mining ) ในการศกึษาครัง้นี้ 
ด าเนินการ 2 ขัน้ตอนหลกั ได้แก่ การเตรียมขอ้มูล และการใช้อลักอรทิึมในการพยากรณ์ 3 อลักอริทึม ได้แก่ 
เทคนิคต้นไม้ตัดสินใจ K-Nearest Neighbor และNaïve Bayes โดยใช้ Weka เป็นเครื่องมือ และการทดสอบ
ประสทิธภิาพอลักอรทิมึ ด้วยการหารากของค่าความคลาดเคลื่อนก าลงัสองเฉลี่ย (Root Mean Square Error : 
RMSE) เพื่อหาอลักอรทิมึทีด่ทีีสุ่ด 

ผลการท าความเข้าใจปัญหาของธรุกิจ (Business Understanding)  
 จากการสอบถามลูกคา้กู้เงนิโครงการสนิเชื่อฉุกเฉินส าหรบัผูไ้ดร้บัผลกระทบจากไวรสัโควดิ -19 ยื่นขอ
สนิเชื่อผ่าน Line BAAC Family จ านวน 40 ราย พบว่า ทุกคนกงัวลเรื่องการแพร่ระบาดโควดิ เนื่องจากเมื่อมาที่
ธนาคาร ต้องมาเจอคนจ านวนมากทีม่าท าสญัญาเงนิกู้ ในขณะทีพ่ืน้ทีภ่ายในธนาคารคบัแคบ ท าใหม้สีภาพแออดั 
โอกาสเสีย่งต่อการตดิโควดิ อยากท าธุรกรรมการเงนิทีบ่า้น ไม่ตอ้งเดนิทาง 

ผลการท าความเข้าใจข้อมูล (Data Understanding)  
 ขอ้มลูจากสารสนเทศของธนาคารในการยื่นขอสนิเชื่อส่วนบุคคลทาง Line BAAC Family จากลูกคา้กูเ้งนิ
โครงการสนิเชื่อฉุกเฉินส าหรบัผูไ้ดร้บัผลกระทบจากไวรสัโควดิ-19 ยื่นขอสนิเชื่อผ่าน Line BAAC Family จ านวน 
448 ราย ประกอบดว้ยขอ้มลู อายุ เพศ รายได ้อาชพี จ านวนเงนิทีกู่ ้ดอกเบีย้คงคา้ง สถานะ 

ผลการเตรียมข้อมูล (Data Preparation)  
 ผลจากการน าขอ้มูลเกี่ยวกบัสนิเชื่อและขอ้มูลลูกคา้ทีไ่ดถู้กจดัเกบ็ไวใ้นฐานขอ้มูลบนระบบของธนาคาร
เพื่อการเกษตร น ามาจดักลุ่มลูกหนี้สนิเชื่อที่อยู่อาศยัด้วยวธิกีารเลอืกกลุ่มตวัอย่าง ตัง้แต่ มกราคม - ธนัวาคม 
2565 จ านวน 448 รายการ ซึ่งเป็นขอ้มูลทีเ่ป็น NPL จ านวน 209 รายการ และไม่เป็น NPL จ านวน 239 รายการ 
และน ามาท าการตรวจสอบขอ้มูลดูความถูกต้องของขอ้มูล และพิจารณาเลอืกใช้ขอ้มูลที่ส าคญัน ามาใช้ในการ
วเิคราะห ์คอื  อายุ รายไดต้่อเดอืน วงเงนิสนิเชื่อทีส่ามารถอนุมตั ิดอกเบีย้คงคา้ง เพศ  อาชพี ประเภทหลกัประกนั 
และสถานะของการกู้สนิเชื่อ ผลจากการท า feature selection พบว่า ปัจจยัหลกัทีม่ผีลต่อ NPLs ไดแ้ก่ อายุ เพศ  
อาชพี รายไดต้่อเดอืน ดอกเบีย้คา้งจ่าย เท่านัน้ 
 ผลการพฒันาแบบจ าลอง (Modeling)  
 ผลพยากรณ์โอกาสการเกิด NPLs ด้วยโปรแกรม Weka โดยใช้อลักอริทึม 3 อลักอริทึม ได้แก่ โดย
อัลกอริทึม Decision Tree : J48 ได้ค่ามีความถูกต้องแม่นย าสูงสุดที่ 93.08% แสดงในภาพที่ 1 ในขณะที ่
K – Nearest Neighbor : KNN  และ Naive Bayes ไดค้่ามคีวามถูกตอ้งแม่นย า 90.85% และ 81.71% ตามล าดบั 
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 ผลการประเมินผล (Evaluation)  
 การเปรยีบเทยีบประสทิธภิาพของแต่ละอลักอรทิมึ โดยทดสอบ 4 แบบ คอื  1. ประเภท Training set 2. 
ประเภท Supplied test set 3. ประเภท Cross - Validation Folds 10 และ 4. ประเภท Percentage Split สรุปผล
การพยากรณ์ 3 อลักอรทิมึ พบว่า Decision Tree เป็นอลักอรทิมึพยากรณ์โอกาสการเกดิ NPLs ได้ถูกต้องมาก
ทีสุ่ด แสดงตารางที ่1  
 ผลการถ่ายทอดเพื่อน าไปปฏิบติั (Deployment)  
 ผลการพฒันาต้นแบบด้วย UX design (mock up) ส าหรับการขอสินเชื่อและท าสัญญาสินเชื่อ ผ่าน
โปรแกรม Line Official ของธนาคาร BAAC Family ส าหรบัขอ้มูลทีลู่กคา้ต้องกรอกเพิม่เติท นอกเหนือจากทีใ่น
ระบบการขอสนิเชื่อม ีไดแ้ก่ ปัจจยัหลกัทีม่ผีลต่อ NPLs ไดแ้ก่ อายุ เพศ  อาชพี รายไดต้่อเดอืน เท่านัน้ แสดงใน
ภาพที ่2 และ 3  
 

 
 

ภาพท่ี 1 ผลพยากรณ์โอกาสการเกดิ NPLs ดว้ย Decision Tree : J48  
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ตารางท่ี 1 ผลความถูกตอ้งในการพยากรณ์ NPls  
 

อลักอริทึม Test Option 
ค่าประสิทธิภาพ 

Accuracy Precision Recall F-Measure 

J48   

Use training 93.08 0.934 0.931 0.93 

Supplied test set 93.08 0.934 0.931 0.93 

Cross Validation Folds 10 88.17 0.885 0.882 0.881 

Percent split 84.21 0.853 0.842 0.84 

KNN 

Use training 90.85 0.912 0.908 0.908 

Supplied test set 90.85 0.912 0.908 0.908 

Cross Validation Folds 10 85.71 0.859 0.857 0.856 

Percent split 80.92 0.818 0.809 0.807 

Naïve Bayes 

Use training 85.71 0.86 0.857 0.856 

Supplied test set 85.71 0.86 0.857 0.856 

Cross Validation Folds 10 85.49 0.858 0.855 0.854 

Percent split 83.55 0.848 0.836 0.833 

 
 จากตารางที่ 1 ผลการพยากรณ์โอกาสเกิด NPLs พบว่า ทุกอลักอรทิมึใช้ประเภท Training set ได้ค่า
ความถูกต้องมากทีสุ่ด และสรุป Decision Tree,  K-Nearest Neighbor และNaïve Bayes มคีวามถูกต้องรอ้ยละ 
93.08, 90.85 และ 81.71 ตามล าดบั การทดสอบประสทิธภิาพอลักอรทิมึ ดว้ยการหารากของค่าความคลาดเคลื่อน
ก าลงัสองเฉลีย่ (Root Mean Square Error : RMSE) เพื่อหาอลักอรทิมึทีด่ทีีสุ่ด 
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ภาพท่ี 2 หน้าจอหลกัของโปรแกรม Line Official ของธนาคาร BAAC Family 
 

จากภาพที่ 2  ลูกค้าต้องเขา้แอปพลิเคชนั Line BAAC Family ก่อน จากนัน้เลือกปุ่ ม : ขอสินเชื่อ ซึ่ง
ขณะนี้สนิเชื่อทีธ่นาคารร่วมใจสูภ้ยัโควดิ เคยีงขา้งคนไทย วงเงนิสนิเชื่อ 10,000 บาท แสดงในภาพที ่3 

 
 

 
 
        ก          ข                ค 
 

ภาพท่ี 3 ขัน้ตอนการขอสนิเชื่อผ่านโปรแกรม Line Official ของธนาคาร BAAC Family 
 

จากภาพที่ 3  ลูกค้าสามารถเลือกสินเชื่อสู้ภัย COVID-19 (ก) จากนัน้ระบบจะแสดงขัน้ตอนการ
ลงทะเบยีนขอสนิเชื่อผ่านโปรแกรม Line Official ของธนาคาร BAAC Family (ข) ลูกคา้ลงทะเบยีนเพื่อขอสนิเชื่อ 
โดยกรอกขอ้มลูส่วนตวัเช่น ชื่อ นามสกุล หมายเลขโทรศพัท ์เมื่อไดร้บัการยนืยนั เมื่อไดร้บัการยนืยนั ระบบจะให้
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กรอกรายละเอียดเพิม่เติม ได้แก่ อายุ เพศ  อาชพี รายได้ต่อเดอืน เพื่อความรวดเร็วในการพจิารณา และจะมี
ข้อความแจ้งผลการให้สินเชื่อส่งไปยงัหมายเลขโทรศพัท์ของลูกค้าความสะดวกรวดเร็ว รวมถึงการท าสญัญา
สนิเชื่อแบบออนไลน์  
 
สรปุและอภิปรายผล  

ปัจจยัหลกัทีม่ผีลต่อ NPLs ไดแ้ก่ อายุ เพศ  อาชพี รายไดต้่อเดอืน ส าหรบัดอกเบี้ยคา้งจ่าย นัน้จะเป็น
กรณีทีเ่ป็นลูกคา้ ธกสง แล้วเท่านัน้ ส าหรบัการพยากรณ์โอกาสการเกิด NPLs ช่วยลดโอกาสทีจ่ะเกดิ NPLs ใน
อนาคตได้ที่ดทีี่สุด โดยอลักอรทิมึ Decision Tree : J48 ได้ค่ามคีวามถูกต้องแม่นย าสูงสุดที่ 93.08% ในขณะที ่
K – Nearest Neighbor : KNN  และ Naive Bayes ไดค้่ามคีวามถูกตอ้งแม่นย า 90.85% และ 81.71% ตามล าดบั  

ทัง้นี้ ธนาคารสามารถใชเ้ป็นแนวทางในการพฒันาโปรแกรมระบบส าหรบัการประเมนิลูกคา้และวเิคราะห์
วงเงนิสนิเชื่อ อนุมตัสินิเชื่อส่วนบุคคล ระยะเวลาผ่อนช าระ ช่วยในการวเิคราะห์สนิเชื่อใหม้ปีระสทิธภิาพมากขึน้ 
และช่วยตรวจสอบความเสี่ยงของลูกค้าที่ขอสินเชื่อออนไลน์ และการพยากรณ์การช าระหนี้ของลูกค้าได้ ซึ่ง
โปรแกรมทีไ่ดจ้ะเป็นเครื่องมอืเพื่อช่วยใหธ้นาคารป้องกนัและลดจ านวนการเกดิหนี้ทีไ่ม่ก่อใหเ้กดิรายได ้(NPLs) ที่
จะเกดิขึน้ในอนาคต 
 
ข้อเสนอแนะ  

1. ข้อมูลที่น ามาศึกษาวิจัยในครัง้นี้ เป็นข้อมูลที่ได้จากฐานข้อมูลของลูกค้าเพียงสาขาเดียวซึ่ง
คุณลกัษณะต่างๆทีไ่ดม้านัน้ ยงัไม่มคีวามหลากหลายมากนัก ส าหรบัการศกึษาครัง้ต่อไปควรน าขอ้มลูลูกคา้ของ
ธนาคารทุกสาขาน ามาทดสอบเพื่อใหไ้ดผ้ลลพัธใ์นการวเิคราะหม์คีวามน่าเชื่อถือมากยิง่ขึน้ 

2. เนื่องจากขอ้มูลทีน่ ามาวเิคราะห์ไดน้ ามาจากฐานขอ้มูลของธนาคาร ซึ่งเป็นขอ้มูลทีม่ที ัง้ภาษาไทย 
ตวัเลข จงึตอ้งท าการแปลงขอ้มลูและแทนค่าขอ้มลูก่อนน าไปวเิคราะหท์ าใหเ้สยีเวลาในการด าเนินการ 
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standard process for Data mining ) เขา้ถงึไดจ้าก 
https://en.wikipedia.org/wiki/cross_industry_standard_ process_for_data_mining 
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ผูใ้ชบ้รกิารสนิเชื่อส่วนบุคคลธนาคารยโูอบ ีจ ากดั (มหาชน). มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร.์ 
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แรงจงูใจ ความไว้วางใจและธรุกิจผ่านส่ือสงัคมออนไลน์ท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจ
ซ้ือเส้ือผ้าผ่าน Facebook Live ของผู้บริโภคออนไลน์ Gen Y ในประเทศไทย 
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บทคดัย่อ 
 

 การวจิยัครัง้นี้มคีวามมุ่งหมายเพื่อศกึษาแรงจูงใจ ความไว้วางใจและธุรกิจผ่านสื่อสงัคมออนไลน์ที่
ส่งผลต่อการตดัสนิใจซื้อเสือ้ผา้ผ่าน Facebook Live ของผูบ้รโิภคออนไลน์ Gen Y ในประเทศไทยกลุ่มตวัอย่างที่
ใช้ในการวจิยัเป็นกลุ่มผู้บรโิภค Gen Y ที่เคยซื้อเสื้อผ้าผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Live จ านวน 400 คน 
พบว่า  ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุระหว่าง 29-34 ปี ระดบัการศกึษาปรญิญาตร ีประกอบ
อาชพีเป็นพนักงานเอกชน รายไดต้่อเดอืน 30,001-40,000 บาทขึน้ไป และแรงจงูใจ ความไวว้างใจและธุรกจิผ่าน
สื่อสงัคมออนไลน์ทีส่่งผลต่อการตดัสนิใจซื้อเสือ้ผา้ผ่าน Facebook Live ของผูบ้รโิภคออนไลน์ Gen Y ในประเทศ
ไทยภาพรวมอยู่ในระดบัมาก ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า (1) ปัจจยัด้านแรงจูงใจ มผีลต่อการตดัสนิใจซื้อ
เสื้อผ้าผ่าน Facebook Live (2) ปัจจยัด้านความไว้วางใจ มีผลต่อการตัดสินใจซื้อเสื้อผ้าผ่าน Facebook Live 
(3) ปัจจัยด้านธุรกิจผ่านสื่อสังคมออนไลน์มีผลต่อการตัดสินใจซื้อเสื้อผ้าผ่าน Facebook Live  ของผู้บริโภค
ออนไลน์ Gen Y ในประเทศไทย (4) แรงจูงใจ ความไวว้าง ธุรกจิผ่านสื่อสงัคมออนไลน์ มผีลต่อการตดัสนิใจซื้อ
เสือ้ผา้ผ่าน Facebook Live ของผูบ้รโิภคออนไลน์ Gen Y ในประเทศไทย ทีแ่ตกต่างกนั อย่างมรีะดบันัยส าคญัที ่
0.01 และ 0.05 ตามล าดบั จากการศกึษาวจิยัจงึเสนอแนะใหผู้ป้ระกอบการรา้นเสือ้ผา้วางแผน ปรบักลยุทธ์ทาง
การตลาดโดยเจาะจงไปทีก่ลุ่มลูกค้าเพศหญงิอายุ 29-34 ปี อาชพีพนักงานเอกชน อีกทัง้ควรวางแผนเรื่องเวลา
ของการ Live ใหเ้ขา้กบัช่วงเวลากจิวตัรประจ าวนั เพื่อใหเ้ขา้ถงึกลุ่มลูกคา้กลุ่มนี้ ซึ่งเป็นกลุ่มทีม่โีอกาสชมหรอืซื้อ
เสือ้ผา้ผ่าน Facebook Live มากทีสุ่ด 
 
ค าส าคญั: แรงจงูใจ  ความไวว้างใจ  ธุรกจิผ่านสื่อสงัคมออนไลน์  Facebook Live  Gen Y 
 
 
 

 
1 คณะบรหิารธุรกจิเพื่อสงัคม มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ ผูเ้ขยีนหลกั อเีมล : Supanida221238@gmail.com 
  Faculty of Business Administration for Society, Srinakharinwirot University, Corresponding Auther,   
  E-mail Address: Supanida221238@gmail.com 
2 คณะบรหิารธุรกจิเพื่อสงัคม มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ อเีมล : Kangwan.y@gmail.com 
  Faculty of Business Administration for Society, Srinakharinwirot University, E-mail Address: Kangwan.y@gmail.com 



The 4th BAs National Conference 2022 การประชุมวชิาการระดบัชาต ิครัง้ที ่4 (ในความร่วมมอื 5 สถาบนั) 163 

Abstract 
This research aims to study the factors of motivation, trust, and the characteristics of social 

commerce influencing the purchasing decisions of Generation Y consumers on apparel via Facebook Live 
in Thailand. The sample group consisted of 400 members of Generation Y who had bought apparel over 
Facebook Live. It was found that most of the respondents were female, aged 29-34, with a Bachelor's 
degree, worked as private employees, and had a monthly income of 30,001-40,000 Baht. The motivation, 
trust and the characteristics of social commerce influencing the purchasing decisions of Generation Y 
consumers on apparel via Facebook Live in Thailand were at a high level overall. The hypothesis testing 
results revealed the following: (1) the motivation factor affected decisions to purchase apparel via Facebook 
Live; (2) the trust factor affecting decisions to buy apparel via Facebook Live; (3) the characteristics of 
social media factors affecting decisions to buy apparel via Facebook Live among Generation Y consumers 
at a statistically significant level of 0.01 and 0.05, respectively. From the research study, the researcher 
recommended that sellers should plan, adjust the marketing strategy to be specific to female customers, 
aged 29-34 years, and private employees. Sellers should also plan Live Streaming time to appropriate with 
daily’s routine for reaching this group. 
 
Keywords: Motivation, Trust, and Characteristic of Social Media, Facebook Live, Gen Y 
 

บทน า 
ปัจจุบนัอนิเทอรเ์น็ตเขา้มามบีทบาทและมคีวามส าคญัต่อการด ารงชวีติของผูค้นมากขึน้ท าใหม้กีารพฒันา

อย่างต่อเนื่องทัง้รูปแบบด้านการสื่อสารที่รองรบัการใช้งานอินเทอร์เน็ตบนคอมพิวเตอร์ โทรศพัท์มือถือและ
เครื่องมอืสื่อสารพกพาชนิดอื่นๆ ท าใหก้ารสื่อสารในปัจจุบนัมคีวามสะดวก รวดเรว็ เขา้ถงึไดท้ัว่ทุกมุมโลกอย่างไร้
พรหมแดน ด้านการค้นหาขอ้มูลต่างๆและตลอดจนพฒันามาถึงด้านการท าธุรกิจที่ใชอ้ินเทอร์เน็ตในรูปแบบสื่อ
ออนไลน์ต่างๆ ในขณะเดยีวกนัพบว่า คนไทยมพีฤตกิรรมการการใชส้ื่อสงัคมออนไลน์ (Social Media) ถงึ 91.2% 
สื่อสงัคมออนไลน์ที่ได้รบัความนิยมและมจี านวนผู้ใชม้ากที่สุด คอื Facebook เป็นช่องทางที่ผูบ้รโิภคนิยมใชซ้ื้อ
สนิคา้ออนไลน์ 47.5% (กระทรวงดจิทิลั, 2563) หมวดหมู่เสือ้ผา้จดัอยู่ในอนัดบั 1 (BLT Bangkok, 2562) แสดงให้
เหน็ว่าอนิเทอรเ์น็ตมกีารพฒันาไปอย่างมากในเวลาอนัรวดเรว็ จนเกดิธุรกจิออนไลน์มากขึน้ หลงัจากประเทศไทย
ไดร้บัการระบาดของโรค Covid-19 ในปี 2563 ส่งผลใหค้นไทยนิยมซื้อสนิคา้ออนไลน์ผ่านรปูแบบ Live มากทีสุ่ด
ถึง 40% รองลงมาคือ ช่องทาง E-Commerce 35% และอื่นๆ 25% (ข่าวธุรกิจการตลาด, 2563) ซึ่งเป็นสินค้า
ประเภทเสื้อผ้าแฟชัน่ที่มอีตัราเพิ่มขึ้น 19% (Thumps up, 2563) ถึงแม้ว่าประเทศไทยจะได้รบัผลกระทบทาง
เศรษฐกิจเนื่องจากโรค Covid-19 ในหลายๆธุรกิจ แต่ธุรกิจขายออนไลน์กลบัได้รบัความนิยมเป็นอย่างมาก 
เนื่องจากผู้บรโิภคหนัมาซื้อสนิค้าออนไลน์กนัมากขึ้น ประกอบกบัคนไทยมพีฤติกรรมการใช้สื่อสงัคมออนไลน์ 
(Social Media) มากขึน้ 
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ตารางท่ี 1 แสดงการเปรยีบเทยีบผลส ารวจหมวดหมูย่อดนิยมในการซื้อสนิคา้ออนไลน์ 
 

หมวดหมู่รายการยอดนิยม 
อนัดบั 1 อนัดบั 2 อนัดบั 3 อนัดบั 4 อนัดบั 5 
เสือ้ผา้ บา้นและสวน การท่องเทีย่ว เครื่องส าอาง อุปกรณ์การกฬีา 

 
 ทีม่า : BLT Bangkok. (2562). 
 

แอพพลเิคชัน่ Facebook เป็นสื่อสงัคมออนไลน์ (Social Media) ทีม่ผีูใ้ชง้านมส่ีวนร่วมมากทีสุ่ดถงึ 68% 
การเพิม่รูปแบบการถ่ายทอดสด (Live Streaming) ของแอพพลเิคชัน่ Facebook นัน้เป็นจุดขายทีด่งึความสนใจ
ผูบ้รโิภคและตอบสนองไลฟ์สไตลค์นไทยไดด้ ีส่งผลใหก้ารขายสนิคา้ออนไลน์ดว้ยวธิกีาร Live (Live Commerce) 
ในประเทศไทยเตบิโตมากขึน้ โดยอตัราการเตบิโตของปรมิาณการสัง่ซื้อสนิคา้ในปี 2563 อยู่ที ่173% (Marketeer 
online, 2563) จากขอ้มลูนี้แสดงใหเ้หน็ว่า Live Commerce เช่น เสือ้ผา้ สามารถท ายอดขายไดด้ขีึน้  

จากขอ้มลูของ Shoplus ส ารวจการขายสนิคา้ผ่าน Facebook Live พบว่าประเภท Live Commerce ขาย
สนิค้าปี 2563 ในไตรมาสที่ 1 มเีพยีง 53.93% และเมื่อไตรมาสที่ 2 ได้เพิม่เป็น 66.78% เป็นอตัราการเตบิโตที่
สูงขึ้นอย่างชัดเจน เนื่องจากประเภท Live Commerce เป็นการเพิ่มการเข้าถึงผู้บริโภค มีรูปแบบการแสดง
ปฏิสัมพันธ์กันระหว่างผู้ขายและผู้บริโภคแบบทันที ผู้บริโภคได้เห็นการทดลองสวมใส่เสื้อผ้าในรูปแบบวิดี
ภาพเคลื่อนไหวและเสยีง ให้ค าแนะน าระหว่างการขาย ซึ่งแตกต่างไปจากการขายแบบเดมิ นัน่คอื การสื่อสาร
เพียงด้านเดียว มีเพียงภาพถ่ายหรือวิดีโอแนะน าเสื้อผ้า ไม่สามารถรบัรู้ถึงปฏิสมัพนัธ์กันระหว่างผู้ขายและ
ผู้บริโภคแบบทันที ไม่มีอินเทอร์เน็ตเข้ามาเกี่ยวข้องในการขาย ดังนัน้การซื้อสินค้าออนไลน์จึงเพิ่มความ
สะดวกสบายใหก้บัผูบ้รโิภคเป็นอย่างมาก ส่งผลใหผู้บ้รโิภคหนัมาซื้อเสือ้ผา้ผ่าน Facebook Live กนัมากขึน้  

เนื่องดว้ย Facebook Live เป็น Feature ทีโ่ดดเด่น ท าใหผู้ใ้ชง้านรา้นคา้หรอืธุรกจิเลง็เหน็ช่องทางนี้ใน
การขายเสือ้ผา้แฟชัน่ คุณสมบตัทิีโ่ดดเด่นของ Facebook Live ผูท้ีท่ าการถ่ายทอดสดสามารถสนทนากบัผูร้บัชม
ในระหว่างการถ่ายทอดสดได้และผู้รบัชมสามารถแสดงความคิดเห็นผ่านช่องแสดงความคิดเห็นได้ทนัท ีโดย
ผู้ใช้งานทีเ่ป็นบุคคลทัว่ไปทีต่ดิตามรา้นค้าหรอืไม่ไดต้ิดตามก็สามารถเขา้ชมการถ่ายทอดสดไปพร้อมกนัได้ ซึ่ง
เป็นการซื้อขายที่ง่ายและสะดวกขึ้น ธุรกิจการขายเสื้อผ้าออนไลน์ในแอพพลิเคชัน่ Facebook ในปัจจุบนัมอียู่
มากมายนับไม่ถ้วน แต่ละร้านมสีไตล์ของเสื้อผา้และสไตล์การขายทีแ่ตกต่างกนั เพื่อเป็นแรงจูงใจตอบสนองต่อ
ความต้องการของผู้บรโิภคแต่ละสไตล์ที่แตกต่างกนัออกไป ประกอบด้วย ผลติภณัฑ์ เหตุผล อารมณ์ และการ
อุปถมัภร์า้นคา้ ปัจจยัแต่ละดา้นนัน้เป็นส่วนหนึ่งในการดงึดดูความสนใจและแรงจงูใจใหเ้กดิการตดัสนิใจซื้อได ้อกี
สิง่ส าคญัส าหรบัการขายสนิคา้ผ่านสื่อสงัคมออนไลน์ คอื ความไวว้างใจของผูบ้รโิภคทีม่ตี่อผูข้าย ไดแ้ก่ ดา้นการ
สื่อสาร ดา้นการใส่ใจและการให ้และดา้นการใหค้วามสะดวกสบายแก่ผูบ้รโิภค ล้วนเป็นปัจจยัหนึ่งทีม่อีทิธพิลต่อ
การตัดสินใจซื้อสินค้าผ่านแอพพลิเคชัน่ออนไลน์ได้ (กฤตินา จันทร์หวร, 2559) อีกทัง้การซื้อเสื้อผ้าผ่าน 
Facebook Live นั ้น เป็นรูปแบบธุรกิจผ่านสื่อสังคมออนไลน์ที่มีการให้ความเชื่อมัน่ในเรื่องคุณภาพของ
แอพพลเิคชัน่ออนไลน์ ประกอบดว้ย ชื่อเสยีง คุณภาพของขอ้มลูและความปลอดภยั เพื่อตอบสนองความต้องการ
ซื้อของผูบ้รโิภค (วรรณวสิา ศรวีลิาศ, 2561) 

Gen Y เกิดช่วงระหว่างปี พ.ศ. 2523-2540 ปัจจุบนัมอีายุอยู่ระหว่าง 23-40 ปี เป็นกลุ่มที่เกิดในช่วงที่
การใชง้านอนิเทอร์เน็ตและเครอืขา่ยสงัคมออนไลน์ก าลงัไดร้บัความนิยมอย่างมาก ท า ใหค้นกลุ่มนี้มกัใชช้่องทาง
ออนไลน์เป็นช่องทางการตดิต่อสื่อสารระหว่างกนั มคีวามคล่องตวัดา้นเทคโนโลยมีากกว่ากลุ่ม Gen อื่น ท าใหเ้ป็น
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กลุ่มที่ฉลาดซื้อ สามารถค้นหา เปรียบเทยีบสินค้าและศกึษาสินค้าก่อนซื้อเพื่อให้ได้มาอย่างคุ้มค่าที่สุด (SCB 
Economic Intelligence Center, 2557) กลุ่ม Gen Y มีสัดส่วนจ านวน 17,152,393 คน จากจ านวนประชากร
ทัง้หมดของประเทศไทย 66,186,727 คน (ส านักงานสถติแิห่งชาต,ิ 2563) 

จากเหตุผลดงักล่าวขา้งต้น Facebook Live เป็นสื่อสงัคมออนไลน์ทีม่กีารพฒันาการขายเสือ้ผา้ออนไลน์
ให้เขา้ถึงผู้บรโิภคได้มากขึ้น ทัง้นี้ผู้วจิยัเล็งเห็นถึงความส าคญัของแนวโน้มพฤติกรรมการบรโิภคของผู้บรโิภค
ออนไลน์ดงักล่าว จงึไดจ้ดัท าการศกึษา แรงจูงใจ ความไวว้างใจและธุรกจิผ่านสื่อสงัคมออนไลน์ ทีส่่งผลต่อการ
ตดัสนิใจซื้อเสือ้ผา้ผ่าน Facebook Live ของผูบ้รโิภคออนไลน์ Gen Y ในประเทศไทย จากแรงจงูใจ ความไวว้างใจ 
และธุรกิจผ่านสื่อสงัคมออนไลน์ เพื่อน าผลการวจิยัไปเป็นแนวทางการพฒันาธุรกิจ ปรบัปรุงแก้ไขกลยุทธ์ทา ง
การตลาดใหม้ปีระสทิธภิาพ วางแผนการเขา้ถงึกลุ่มลูกคา้ทีม่โีอกาสเขา้ชมและซื้อสนิคา้ผ่าน Live Streaming บน
แอพพลเิคชัน่ Facebook ทัง้นี้ไดเ้ป็นประโยชน์แก่ผูป้ระกอบการทีเ่กีย่วขอ้ง รวมถงึผูท้ีส่นใจสามารถน าผลการวจิยั
ไปใชเ้ป็นขอ้มูลพืน้ฐาน เพิม่โอกาสในการพฒันาธุรกจิเพื่อความไดเ้ปรยีบทางการแข่งขนัและต่อยอดการท าวจิยั
เกีย่วกบัแรงจงูใจ ความไวว้างใจและธุรกจิผ่านสื่อสงัคมออนไลน์ทีส่่งผลต่อการตดัสนิใจซื้อสนิคา้ประเภทอื่นๆผ่าน
ช่องทางออนไลน์เชงิแอพพลเิคชัน่อกีดว้ย 
 
วตัถปุระสงคข์องการวิจยั  

1. เพื่อศกึษาถงึแรงจงูใจ ประกอบดว้ย ดา้นตวัผลติภณัฑ ์ดา้นเหตุผล ดา้นอารมณ์ และดา้นการอุปถมัภ์
รา้นคา้ ทีม่ผีลต่อการตดัสนิใจซื้อเสือ้ผา้ผ่าน Facebook Live ของผูบ้รโิภคออนไลน์ Gen Y ในประเทศไทย 
 2. เพื่อศกึษาถงึความไว้วางใจ ประกอบด้วย ด้านการสื่อสาร ด้านการใส่ใจและการให ้และด้านการให้
ความสะดวกสบาย ทีม่ผีลต่อการตดัสนิใจซื้อเสือ้ผา้ผ่าน Facebook Live ของผูบ้รโิภคออนไลน์ Gen Y ในประเทศ
ไทย 
 3. เพื่อศกึษาถงึธุรกจิผ่านสื่อสงัคมออนไลน์ ประกอบดว้ย ดา้นชื่อเสยีง ดา้นคุณภาพของขอ้มลู และดา้น
ความปลอดภยั ที่มผีลต่อการตดัสนิใจซื้อเสื้อผ้าผ่าน Facebook Live ของผู้บรโิภคออนไลน์ Gen Y ในประเทศ
ไทย 
 4. เพื่อศกึษาว่าแรงจงูใจ ความไวว้างใจ ธุรกจิผ่านสื่อสงัคมออนไลน์ ส่งผลต่อการตดัสนิใจซื้อเสือ้ผา้ผ่าน 
Facebook Live ของผูบ้รโิภคออนไลน์ Gen Y ในประเทศไทยทีแ่ตกต่างกนั 
 

สมมุติฐานในการวิจยั  
1. แรงจูงใจ ประกอบดว้ย ดา้นผลติภณัฑ ์ดา้นเหตุผล ดา้นอารมณ์ และดา้นการอุปถมัภร์า้นคา้ มผีลต่อ

การตดัสนิใจซื้อเสือ้ผา้ผ่าน Facebook Live ของผูบ้รโิภคออนไลน์ Gen Y ในประเทศไทย  
2. ความไว้วางใจ  ประกอบด้วย ด้านการสื่อสาร  ด้านการใส่ใจและการให้ และด้านการให้ความ

สะดวกสบาย มผีลต่อการตดัสนิใจซื้อเสือ้ผา้ผ่าน Facebook Live ของผูบ้รโิภคออนไลน์ Gen Y ในประเทศไทย 
3. ธุรกิจผ่านสื่อสังคมออนไลน์ ประกอบด้วย ด้านชื่อเสียง ด้านคุณภาพของข้อมูล และด้านความ

ปลอดภยั มผีลต่อการตดัสนิใจซื้อเสือ้ผา้ผ่าน Facebook Live ของผูบ้รโิภคออนไลน์ Gen Y ในประเทศไทย 
4. แรงจงูใจ ความไวว้าง ธุรกจิผ่านสื่อสงัคมออนไลน์ มผีลต่อการตดัสนิใจซื้อเสือ้ผา้ผ่าน Facebook Live 

ของผูบ้รโิภคออนไลน์ Gen Y ในประเทศไทย ทีแ่ตกต่างกนั 
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ทบทวนวรรณกรรม 
แรงจงูใจ 
จนัทร ์ชุ่มเมอืงปัก (2546) กล่าวว่า แรงจงูใจ เป็นแรงกระตุน้ทีท่ าใหเ้กดิพฤตกิรรมตอบสนองขึน้มา

ตามทีเ่ราตอ้งการ พฤตกิรรมทีเ่กดิขึน้จะมปีระสทิธภิาพเพยีงใดขึน้อยู่กบัการสรา้งแรงจงูใจของบุคคลนัน้ หรอืหาก
ไม่มแีรงจูงใจ พฤตกิรรมบางอย่างอาจไม่เกดิขึน้กไ็ด ้โดย พบิูล ทปีะปาล  )2545( ไดก้ล่าวถงึ สาเหตุของการเกดิ
แรงจงูใจมหีลายองคป์ระกอบ ดงันี้ 

องค์ประกอบที่ 1 ด้านผลติภณัฑ์ หมายถึง แรงจูงใจที่เกิดขึ้นกบัผู้บรโิภคที่จะต้องซื้อสนิค้าและ
บรกิารอย่างใดอย่างหนึ่งมาเพื่อสนองความต้องการของตนใหไ้ดร้บัความพอใจเนื่องจากสนิคา้และบรกิารทีน่ ามา
สนองความตอ้งการนัน้ 

องค์ประกอบที ่2 ดา้นเหตุผล หมายถงึ แรงจูงใจทีเ่กดิจากการพจิารณาของผูซ้ื้ออย่างมเีหตุผลว่า 
ท าไมจงึซื้อสนิคา้ชนิดนัน้ โดยใชเ้หตุผลต่างๆ ไดแ้ก่ ความประหยดั ประสทิธภิาพ และสมรรถภาพในการใช้ เป็น
ตน้ 

องค์ประกอบที ่3 ดา้นอารมณ์ เช่น เมื่อเหน็ผูค้นรอบขา้งมอีะไรเด่น ตนเองกพ็ยายามไปขวนขวาย
หาซื้อมาบา้ง  

องค์ประกอบที ่4 ดา้นการอุปถมัภ์รา้นคา้ เช่น การใหบ้รกิารทีด่ ีราคาสมเหตุสมผล ชื่อเสยีง เป็น
ตน้ 

ความไว้วางใจ 
Stern Robert A. (1997) อ้างองิจาก วรรณวสิา ศรวีลิาศ (2561) ไดก้ล่าวไวว้่า ความไวว้างใจ คอื 

พืน้ฐานของความสมัพนัธท์างการตดิต่อสื่อสารในการใหบ้รกิารแก่ลูกคา้ ประกอบดว้ย 5C ดงันี้ 
องค์ประกอบที ่1 ดา้นการสื่อสาร หมายถงึ พนักงานควรสื่อสารกบัลูกคา้ในลกัษณะทีท่ าให้ลูกค้า

รูส้กึถงึความอบอุ่นใจ พนักงานควรแสดงความเปิดเผยจรงิใจและมคีวามพรอ้มในการใหค้วามช่วยเหลอื  
องค์ประกอบที่ 2 ด้านความใส่ใจและการให้ หมายถึง คุณสมบัติของความสัมพันธ์ใกล้ชิดที่

ประกอบดว้ยความเอือ้อาทร ความอบอุ่น และความรูส้กึปกป้อง ซึง่มผีลท าใหลู้กคา้รูส้กึดี  
องค์ประกอบที ่3 ดา้นการใหค้วามสะดวกสบายหรอืความสอดคล้อง โดยความเอาใจใส่ลูกคา้จะท า

ใหลู้กคา้รูส้กึถงึความสะดวกสบาย กล่าวคอื ลูกคา้จะรูส้กึยนิดี อบอุ่นทีไ่ดร้บับรกิาร ซึ่งลูกคา้ส่วนใหญ่จะประเมนิ
ความสะดวกสบายจากการบรกิารทีด่ทีีสุ่ดขององคก์ร  

ธรุกิจผ่านส่ือสงัคมออนไลน์ 
 พศิุทธิ ์อุปถมัภ์ (2556) ไดก้ล่าวว่า ลกัษณะของธุรกจิผ่านสื่อสงัคมออนไลน์ หมายถงึ สิง่ทีแ่สดง

ถงึประเภท คุณภาพ หรอืคุณสมบตัเิฉพาะตวัของธุรกจิผ่านสื่อสงัคมออนไลน์ ไดแ้ก่  
องค์ประกอบที่ 1 ด้านชื่อเสียง หมายถึง สิ่งที่ท าให้ตระหนักถึงภาพลักษณ์ร้านค้าหรือ

ผูป้ระกอบการทีท่ าธุรกจิผ่านสื่อสงัคมออนไลน์ทัง้ในดา้นทีด่แีละไม่ด ี  
องค์ประกอบที ่2 ดา้นคุณภาพขอ้มูล หมายถงึ ขอ้มูลทีม่คีวามสมบูรณ์ ครบถ้วน ถูกต้อง ทีร่า้นคา้

หรอืผูป้ระกอบการทีท่ าธุรกจิผ่านสื่อสงัคมออนไลน์ไดเ้ผยแพร่หรอืสื่อสารใหแ้ก่ผูบ้รโิภค 
องคป์ระกอบที ่3 ดา้นความปลอดภยัในการท าธุรกรรม หมายถงึ ความปลอดภยัในการท าธุรกรรม

ต่างๆผ่านทางอนิเทอรเ์น็ต 
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การตดัสินใจ 
ดารา ทีปะปาล (2546) ได้กล่าวไว้ว่า กระบวนการตัดสินใจแบบไอดา (AIDA Model) หมายถึง 

กระบวนการตดัสนิใจทีเ่ป็นผลในการส่งเสรมิการตลาดทีต่้องท าใหเ้กดิการบรรลุวตัถุประสงค์ในการตดิต่อสื่อสาร 
ซึง่ประกอบดว้ยองคป์ระกอบดงันี้ 

องค์ประกอบที่ 1 ด้านความตัง้ใจ หมายถึง ผู้ส่งข่าวสารต้องท าให้ผู้บรโิภคเกิดความสนใจ เกิด
ความตัง้ใจทีจ่ะรบัฟังขา่วสาร โดยจ าเป็นตอ้งออกแบบเนื้อหาใหม้คีุณลกัษณะทีจ่ะตอ้งเรยีกรอ้งความตัง้ใจทีจ่ะรบั
ฟัง  

องคป์ระกอบที ่2 ดา้นความสนใจ หมายถงึ ผูส่้งขา่วสารจะท าใหเ้กดิความสนใจในสนิคา้หรอืบรกิาร 
ในขัน้น้ีการออกแบบเน้ือหาควรจะมคีุณลกัษณะจงูใจเพื่อใหเ้กดิความสนใจทีจ่ะตดิตามสนิคา้ต่อไป  

องค์ประกอบที ่3 ความต้องการอยากได้ หมายถงึ ผูส่้งข่าวสารต้องกระตุ้นเร่งเร้าใหผู้บ้รโิภคเกิด
ความสนใจมากขึน้จนกลายเป็นความจงูใจใหเ้กดิความตอ้งการอยากไดใ้นสนิคา้  

องค์ประกอบที ่4 ดา้นการตดัสนิใจซื้อ เป็นขัน้ตอนทีผู่ส่้งข่าวสารท าใหผู้บ้รโิภคตดัสนิใจซื้อสนิค้า
นัน้ เนื้อหาควรมลีกัษณะเร่งรดัใหเ้กดิการตดัสนิใจซื้อ  

 
วิธีด าเนินการวิจยั 

ประชากรท่ีใช้ในการวิจยั 
 ประชากรทีใ่ชใ้นการวจิยัครัง้นี้ คอื ผูบ้รโิภคทีเ่คยซื้อเสือ้ผา้ผ่านช่องทาง Facebook Live ของ Gen Y ที่
เกิดช่วงระหว่างปี พ.ศ. 2523-2543 ปัจจุบันมีอายุระหว่าง 17-23 ปี ในประเทศไทย ซึ่งมีจ านวนประชากร 
17,152,393 คน จากจ านวนประชากรทัง้หมดของประเทศไทย 66,186,727 คน  (ส านักงานสถติแิห่งชาต,ิ 2563)  
 กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการวิจยั 
 กลุ่มตวัอย่างทีใ่ชใ้นการวจิยัครัง้นี้ คอื ผูบ้รโิภคทีเ่คยซื้อเสือ้ผา้ผ่านช่องทาง Facebook Live ของ Gen Y 
ในประเทศ ซึง่ทราบจ านวนประชากรทีแ่น่นอน จงึใชส้ตูรค านวณขนาดกลุ่มตวัอยา่งของ Taro Yamane (Yamane, 
1973) โดยก าหนดค่าความเชื่อมัน่ 95% ค่าคลาดเคลื่อนทีย่อมรบัได ้5% จากการค านวณหาจ านวนกลุ่มตวัอย่าง
ในการวจิยัครัง้นี้คดิเป็น 400 คน  
 วิธีการสุ่มกลุม่ตวัอย่าง 
 วธิกีารสุ่มตวัอย่างแบบสะดวก (Convenience Sampling) โดยเกบ็ขอ้มูลกลุ่มทีส่ะดวกทีใ่หข้อ้มูลในการ
ตอบแบบสอบถามจนครบ 400 ตวัอย่าง ซึ่งเป็นกลุ่ม Gen Y ทีม่ชี่วงอายุ 23-40 ปี ทีอ่าศยัอยู่ในประเทศไทยและ
เคยซื้อเสือ้ผา้ผ่าน Facebook Live เป็นการเกบ็แบบสอบถามแบบออนไลน์ โดยน าลิง้คข์อง Google Form ส่งผ่าน
แชทใหก้บัผูท้ีถู่กพบเหน็ว่ามกีารตกลงยนืยนั (Confirm) ซื้อเสือ้ผา้ผ่านรา้นที ่Live Streaming บน Facebook ผูท้ี่
กดถูกใจและผูท้ีอ่ยู่ในกลุ่มเพจรา้นเสือ้ผา้ เช่น Pangblazer สทูเบลเซอร,์ หอ้งจรงิ 3 ลา้น แบ่งปัน dress นังหนูใบ
ชา ซื้อขาย เสือ้ผา้ออนไลน์, Pomelo เป็นตน้  
 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยั 
 เครื่องมอืที่ใช้ในการวจิยัครัง้นี้ คอื แบบสอบถาม ที่สร้างขึ้นตามความมุ่งหมายของการวจิยัเพื่อใช้ใน
การศึกษาเรื่องแรงจูงใจ ความไว้วางใจและธุรกิจผ่านสื่อสงัคมออนไลน์ที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อเสื้อผ้าผ่าน 
Facebook Live ของผู้บรโิภคออนไลน์ Gen Y ในประเทศไทย ตามความมุ่งหมายของการวจิยั แบ่งเป็น 5 ส่วน 
ดงันี้ 
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 ส่วนท่ี 0 เป็นค าถามคดักรอง เพื่อตรวจสอบว่าผูต้อบแบบสอบถามเคยซื้อเสือ้ผ้าผ่าน Facebook Live 
จ านวน 1 ขอ้ หากผู้ตอบแบบสอบถามตอบ “ไม่เคย” จะถือว่าไม่ใช่กลุ่มตวัอย่างทีก่ าหนดไว้และให้ยุติการตอบ
แบบสอบถามทนัท ี
 ส่วนท่ี 1 ขอ้มลูลกัษณะส่วนบุคคล ไดแ้ก่ เพศ อายุ ระดบัการศกึษา อาชพี และรายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน เป็น
ลกัษณะใหเ้ลอืกตอบ (Multiple choices question) จ านวน 5 ขอ้  
 ส่วนท่ี 2 แรงจูงใจ มลีกัษณะเป็นระดบัการวดัขอ้มูลประเภทอนัตรภาคชัน้ แบ่งเป็น 5 ระดบั จ านวน 18 
ขอ้ 
 ส่วนท่ี 3 ความไวว้างใจ มลีกัษณะเป็นระดบัการวดัขอ้มลูประเภทอนัตรภาคชัน้ แบ่งเป็น 5 ระดบั จ านวน 
12 ขอ้ 
 ส่วนท่ี 4 ธุรกจิผ่านสื่อสงัคมออนไลน์ มลีกัษณะเป็นระดบัการวดัขอ้มลูประเภทอนัตรภาคชัน้ แบ่งเป็น 5 
ระดบั จ านวน 10 ขอ้ 
 ส่วนท่ี 5  การตดัสนิใจซื้อเสื้อผา้ผ่าน Facebook Live ของผู้บรโิภคออนไลน์ Gen Y ในประเทศไทย มี
ลกัษณะเป็นระดบัการวดัขอ้มลูประเภทมาตรวดัประมาณค่า จ านวน 16 ขอ้ 
 จากนัน้ผูว้จิยัน าแบบสอบถามไปทดลองกบักลุ่มตวัอย่าง จ านวน 40   ชุด เพื่อน าไปทดสอบหาค่าความ
เชื่อมัน่ของแบบสอบถาม โดยใชสู้ตรหาค่าสมัประสทิธิแ์อลฟ่าของครอนบคั โดยจะมคี่าระหว่าง 0 ≤ α ≤ 1 โดย
ก าหนดค่าความเชื่อมัน่ทีย่อมรบัไดต้อ้งไม่ต ่ากว่า 0.07 ค่าทีใ่กล้เคยีงกบั 1 มาก แสดงว่ามคีวามเชื่อมัน่สงู (กลัยา 
วานิชยบ์ญัชา, 2545) 
 สถิติท่ีใช้ในการวิจยั 
 วเิคราะห์ขอ้มูลส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกออกได ้2 ลกัษณะ คอื วเิคราะห์ดว้ยสถติเิชงิ
พรรณนาและสถติเิชงิอนุมาน ดงันี้ สถติเิชงิพรรณนาใชก้ารค านวณแจกแจงความถี่ ค่าสถติริอ้ยละ ค่าเฉลี่ย และ
ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน เพื่ออธบิายถงึลกัษณะส่วนบุคคล ไดแ้ก่ เพศ อายุ ระดบัการศกึษา อาชพี และรายได ้ของ
กลุ่มตวัอย่าง และสถติเิชงิอนุมาน เพื่อทดสอบสมมตฐิาน ดงันี้ วเิคราะห์ระดบัแรงจูงใจ ความไวว้างใจ และธุรกจิ
ผ่านสื่อสงัคมออนไลน์ โดยการวเิคราะหก์ารถดถอยเชงิเสน้ (Linear Regression) เพื่อศกึษาความสมัพนัธร์ะหว่าง
ตวัแปรที่มคีวามสมัพนัธ์เชงิเส้นตรง และวเิคราะห์ความแตกต่างของแรงจูงใจ  ความไว้วาง ธุรกิจผ่านสื่อสงัคม
ออนไลน์ มีผลต่อการตัดสินใจซื้อเสื้อผ้าผ่าน Facebook Live ของผู้บริโภคออนไลน์ Gen Y ในประเทศไทย 
โดยการวเิคราะห์ความถดถอยเชงิพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) เพื่อศกึษาความสมัพนัธ์ระหว่างตัว
แปรอสิระตัง้แต่ 2 ตวัขึน้ไปกบัตวัแปรตาม 1 ตวั 
 
ผลการวิจยั 

สรุปผลของการวจิยัในครัง้นี้ แบ่งออกเป็น 2 ตอน  ดงันี้ 
 ตอนท่ี 1 การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงสถิติเชิงพรรณนา แบ่งออกเป็น 5 ส่วน ดงันี้ 
 ส่วนท่ี 1 การวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ ระดบัการศึกษา อาชีพ และ
รายได ้พบว่า ส่วนใหญ่เป็นเพศหญงิ จ านวน 216 คน คดิเป็นรอ้ยละ 54.00  อายุ 29-34 ปี จ านวน 228 คน คดิ
เป็นร้อยละ 57 ระดบัการศกึษาปรญิญาตร ีจ านวน 272 คน คดิเป็นร้อยละ 68 ส่วนใหญ่อาชพีพนักงานเอกชน 
จ านวน 179 คน คดิเป็นรอ้ยละ 44.8 มรีายไดเ้ฉลี่ยต่อเดอืน 30,001-40,000 บาท จ านวน 133 คน คดิเป็นรอ้ยละ 
33.2 
 ส่วนท่ี 2 การวเิคราะห์ขอ้มูลเกี่ยวกบัแรงจูงใจ พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามมคีวามเหน็เกี่ยวกบัแรงจูงใจ 
โดยรวมในระดบัมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.11  เมื่อพิจารณารายด้านพบว่า ทุกข้อผู้ตอบแบบสอบถามมีความ
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คดิเห็นในระดบัมากทุกด้าน โดยด้านผลติภณัฑ์และด้านการอุปถมัภ์ร้านค้ามคี่าเฉลี่ยเท่ากนัเท่ากบั 4.19 ด้าน
อารมณ์ มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 4.07 และดา้นเหตุผล มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 4.00 
 ส่วนท่ี 3 การวเิคราะหข์อ้มลูเกีย่วกบัความไวว้างใจ พบว่ามคีวามเหน็เกีย่วกบัความไวว้างใจ โดยรวมใน
ระดบัมาก มคี่าเฉลี่ยเท่ากบั 3.84 เมื่อพจิารณาเป็นรายด้านพบว่า ทุกข้อผู้ตอบแบบสอบถามมคีวามคดิเหน็ใน
ระดบัมากทุกดา้น โดยดา้นการสื่อสาร มคี่าเฉลีย่สงูสุดเท่ากบั 3.96 ดา้นการใส่ใจและการให ้มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.84 
และดา้นการใหค้วามสะดวกสบาย มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.72 
 ส่วนท่ี 4 การวเิคราะห์ขอ้มลูเกี่ยวกบัธุรกจิผ่านสื่อสงัคมออนไลน์ พบว่าโดยรวมในระดบัมาก มคี่าเฉลีย่
เท่ากบั 4.18 เมื่อพจิารณาเป็นรายดา้นพบว่า ดา้นคุณภาพขอ้มลู มรีะดบัความคดิเหน็มากทีสุ่ด มคี่าเฉลี่ยเท่ากบั 
4.38 ส่วนด้านความปลอดภัย และด้านชื่อเสียง มีระดับความคิดเห็นมาก  ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.19 และ 3.96 
ตามล าดบั 
 ส่วนท่ี 5 การวเิคราะหข์อ้มลูเกี่ยวกบัการตดัสนิใจซื้อ พบว่าโดยรวมในระดบัมาก มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 4.11 
เมื่อพจิารณารายดา้นพบว่า ดา้นความตอ้งการอยากได ้มรีะดบัการตดัสนิใจมากทีสุ่ด มคี่าเฉลี่ยเท่ากบั 4.26 และ
ดา้นการตดัสนิใจ ดา้นความตัง้ใจ และดา้นความสนใจ มรีะดบัการตดัสนิใจมาก มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 4.19, 4.03, และ 
3.98 ตามล าดบั 
  ตอนท่ี 2 ผลการวิเคราะห์ข้อมลูโดยใช้สถิติเชิงอนุมาน เพื่อตอบความมุง่หมายของการศกึษา 

 1. แรงจงูใจมผีลต่อการตดัสนิใจซื้อเสือ้ผา้ผ่าน Facebook Live ของผูบ้รโิภคออนไลน์ Gen Y ในประเทศ
ไทย สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้ซึง่ไดร้อ้ยละ 2.1 (Adj R2 = 0.021) 
 2. ความไวว้างใจ มผีลต่อการตดัสนิใจซื้อเสือ้ผา้ผ่าน Facebook Live ของผูบ้รโิภคออนไลน์ Gen Y ใน
ประเทศไทย สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้ซึง่ไดร้อ้ยละ 13.8 (Adj R2 = 0.138) 
 3. ธุรกจิผ่านสื่อสงัคมออนไลน์ มผีลต่อการตดัสนิใจซื้อเสือ้ผา้ผ่าน Facebook Live ของผูบ้รโิภคออนไลน์ 
Gen Y ในประเทศไทย สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้ซึง่ไดร้อ้ยละ 25.7 (Adj R2 = 0.257) 
 4. แรงจงูใจ ความไวว้าง ธุรกจิผ่านสื่อสงัคมออนไลน์ มผีลต่อการตดัสนิใจซื้อเสือ้ผา้ผ่าน Facebook Live 
ของผูบ้รโิภคออนไลน์ Gen Y ในประเทศไทย ทีแ่ตกต่างกนั มคีวามสอดคล้องกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้ซึ่งไดร้อ้ยละ 
6.4 (Adj R2 = 0.064) 
 
สรปุและอภิปรายผล  
 จากผลการศกึษาวจิยัเรื่อง แรงจูงใจ ความไวว้าง ธุรกิจผ่านสื่อสงัคมออนไลน์ มผีลต่อการตดัสนิใจซื้อ
เสือ้ผา้ผ่าน Facebook Live ของผูบ้รโิภคออนไลน์ Gen Y ในประเทศไทย สรุปผลได ้ดงันี้ ขอ้มูลส่วนบุคคลของ
ผูต้อบแบบสอบถาม โดยจากการวดัค่าเฉลี่ยส่วนใหญ่เป็นเพศหญงิ อายุ 29-34 ปี การศกึษาในระดบัปรญิญาตร ี
ส่วนใหญ่อาชพีพนักงานเอกชน รายได้ 40,000 บาทขึ้นไป ระดบัแรงจูงใจ ความไว้วางใจ ธุรกิจผ่านสื่อสงัคม
ออนไลน์ และระดบัการตดัสนิใจซื้อเสือ้ผา้ผ่าน Facebook Live โดยรวมอยู่ในระดบัมาก 
 1. แรงจูงใจ โดยรวมพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความเห็นโดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อ
พจิารณารายดา้นพบว่ามคีวามคดิเหน็ในระดบัมากทุกดา้น ประกอบดว้ยดา้นผลติภณัฑ ์ ดา้นการอุปถมัภ์รา้นคา้ 
ดา้นอารมณ์ และดา้นเหตุผล ตามล าดบั ซึ่งผลการวจิยัทีไ่ดส้อดคล้องกบัแนวคดิของพบิูล ทปีะปาล (2545) ทีไ่ด้
กล่าวไวว้่า สาเหตุของแรงจูงใจ ประกอบไปดว้ย แรงจูงใจทีเ่กดิจากตวัผลติภณัฑ์ แรงจูงใจดา้นเหตุผล แรงจูงใจ
ดา้นอารมณ์ และแรงจงูใจทีเ่กดิจากการอุปถมัภร์า้นคา้ เน่ืองจากเสือ้ผา้ใน Facebook Live มคีวามทนัสมยั แปลก
ใหม่ น่าสนใจ มกีารออกแบบที่สวยงามตรงตามความต้องการ ช่วยประหยดัเวลาในการซื้ อ มกีารน าเสนอสทิธิ
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พเิศษต่างๆที่ดงึดูดใจ รู้สกึเพลดิเพลนิกบัการซื้อผ่าน Facebook Live มากกว่าการซื้อผ่านโพสต์รูปภาพ ราคา
เหมาะสม มบีรกิารทีด่ ีและเป็นรา้นทีม่กีระแสนิยม 
 2. ความไวว้างใจ โดยรวมพบว่าผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มคีวามเห็นโดยรวมอยู่ในระดบัมาก เมื่อ
พจิารณารายดา้นพบว่ามคีวามคดิเหน็ในระดบัมากทุกดา้น ประกอบดว้ยดา้นการสื่อสาร ดา้นการใส่ใจและการให ้
และดา้นการใหค้วามสะดวกสบาย ตามล าดบัซึ่งมคีวามสอดคล้องกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้ผลการวจิยัทีไ่ดส้อดคลอ้ง
กบังานวจิยัของวรรณวสิา ศรวีลิาศ (2561) ศกึษาเรื่อง ความไวว้างใจ การรบัรู ้โฆษณาผ่านสื่อสงัคมออนไลน์และ
คุณภาพของแอปพลเิคชัน่ออนไลน์ทีม่อีทิธพิลต่อการรบัรูต้ราสนิค้าและการตดัสนิใจซื้อสนิคา้อุปโภคบรโิภคของ
ผูส้งูอายุผ่าน โมบายแอปพลเิคชัน่ออนไลน์ในเขตกรุงเทพมหานคร เน่ืองจากผูข้ายบอกขอ้มลูขณะ Live ขายอย่าง
ชดัเจน ครบถว้น ถูกตอ้ง มกีารสื่อสารทีสุ่ภาพ ไพเราะ สามารถตอบขอ้สงสยัเกีย่วกบัเสือ้ผา้ได ้ ใหค้วามช่วยเหลอื
ตลอดเวลาการซื้อขาย อพัเดตขอ้มูลตลอดเวลา เช่น นัดเวลา Live, รายละเอยีดเสือ้ผา้ จ านวนคงเหลอืของสนิคา้ 
มอบความสะดวกสบายในเรื่องการช าระเงิน จดัส่งสินค้าตรงตามเวลาที่ก าหนด และช่วยลดค่าใช้จ่ายในการ
เดนิทางไปซื้อดว้ยตนเอง 
 3. ธุรกิจผ่านสื่อสงัคมออนไลน์ โดยรวมพบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มคีวามเห็นโดยรวมอยู่ใน
ระดบัมาก เมื่อพจิารณารายดา้นพบว่า มคีวามคดิเหน็ในระดบัมากทีสุ่ด ในดา้นคุณภาพของขอ้มลู ส่วนดา้นความ
ปลอดภัยและด้านชื่อเสียงอยู่ในระดบัมาก ซึ่งสอดคล้องกับผลวิจยัของกฤตินา จนัทร์หวร (2559) ศึกษาเรื่อง 
ปัจจยัที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้ากิ๊ฟช็อปผ่านทางแอปพลิเคชนัอินสตาแกรมของผู้บริโภคระดับชัน้
มธัยมศกึษาในเขตกรุงเทพมหานคร เนื่องจาก ระบบ Facebook Live มกีารใชง้านทีเ่สถยีร ไม่ขดัขอ้ง คุณสมบตัิ
ปักหมุดคอมเมนต ์(Live Comment Pinning Feature) ช่วยเน้นย ้าขอ้มลูทีเ่ป็นประโยชน์ การตรวจสอบตวัตนของ
ผูซ้ื้อและผูข้ายช่วยเพิม่ความมัน่ใจใหก้บัการซื้อ-ขาย มกีารช าระเงนิในรูปแบบ Facebook Pay ท าใหช้ าระเงนิได้
อย่างถูกตอ้ง และ Facebook Live ไดร้บัความนิยมเป็นทีรู่จ้กักนัด ี
 4. การตดัสนิใจซื้อเสื้อผ้าผ่าน Facebook Live โดยรวมพบว่าผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มคีวามเห็น
โดยรวมอยู่ในระดบัมาก เมื่อพจิารณารายดา้นพบว่า ดา้นความตอ้งการอยากไดม้กีารตดัสนิใจในระดบัทีม่ากทีสุ่ด 
และดา้นการตดัสนิใจ ดา้นความตัง้ใจ และดา้นความสนใจ มกีารตดัสนิใจในระดบัมาก เน่ืองจากเมื่อไดเ้หน็การลอง
สวมใส่ของผูข้ายหรอืโปรโมชัน่ วธิกีารขายทีน่่าสนใจ ไดพ้ดูคุยกบัผูข้ายในขณะช่วงเวลานัน้ ยิง่ท าใหส้นใจมากขึน้
และช่วยตดัสนิใจไดเ้รว็มากขึน้  
 
ข้อเสนอแนะ  

จากการศกึษาวจิยัเรื่อง แรงจูงใจ ความไว้วางใจ ธุรกิจผ่านสื่อสงัคมออนไลน์ มผีลต่อการตดัสนิใจซื้อ
เสือ้ผา้ผ่าน Facebook Live ของผูบ้รโิภคออนไลน์ Gen Y ในประเทศไทย ผูว้จิยัมขีอ้เสนอแนะ ดงันี้ 

1. ผูป้ระกอบการรา้นเสือ้ผา้สามารถน าขอ้มลูปัจจยัดา้นประชากรศาสตรว์างแผน เป็นแนวทางการพฒันา
ธุรกิจ ปรบัปรุงแก้ไขกลยุทธ์ทางการตลาดใหม้ปีระสทิธภิาพ เสรมิสร้างจุดแขง็ด้านการขายออนไลน์ใหส้ามารถ
แขง่ขนัในตลาดออนไลน์ได ้และเพื่อใหต้อบสนองความตอ้งการของผูบ้รโิภคออนไลน์ทีเ่ลอืกซื้อเสือ้ผา้ผ่านช่องทาง 
Facebook Live โดยเจาะจงไปทีก่ลุ่มเพศหญงิทีม่อีายุระหว่าง 29-34 ปี อาชพีพนักงานเอกชนเป็นกลุ่มทีม่โีอกาส
ในการชมและซื้อเสือ้ผา้ผ่าน Facebook Live มากทีสุ่ด โดยวางแผนเรื่องเวลาของการ Live ขายเสือ้ผา้ใหเ้หมาะสม
กบั Lifestyle ของบผู้บรโิภคกลุ่มนี้ เช่น ช่วงเวลาหลงัเลกิงานหรอืช่วงวนัหยุด เนื่องจากผู้บรโิภคจะใช้เวลากบั 
Social Media ในช่วงเวลาน้ีมากกว่าช่วงเวลาอื่น อกีทัง้ยงัเป็นการเขา้ถงึกลุ่มผูบ้รโิภคกลุ่มนี้ไดต้รงจุดมากทีสุ่ด 

2. ผู้ประกอบการร้านเสื้อผ้าสามารถพฒันาการตลาดในรูปแบบออนไลน์เพื่อให้สอดคล้องกบัสิง่ที่เป็น
แรงจงูใจของผูบ้รโิภคออนไลน์ในปัจจุบนัใหด้ยีิง่ขึน้ โดยผูป้ระกอบการอาจใชแ้นวทาง ดงันี้ 
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2.1 ดา้นผลติภณัฑ ์ผูว้จิยัมขีอ้เสนอแนะใหท้างผูป้ระกอบการรา้นคา้ ใหค้วามส าคญักบักระแสแฟชัน่
และสไตลเ์สือ้ผา้ของรา้นอย่างชดัเจนเพื่อตอบสนองต่อความตอ้งการของผูบ้รโิภคออนไลน์ Gen Y ในปัจจุบนัหาก
รา้นคา้ไม่มสีไตลข์องเสือ้ผา้ทีช่ดัเจนอาจท าใหเ้สือ้ผา้ในรา้นไม่เกดิจุดเด่น 

2.2 ด้านเหตุผล ผู้วจิยัมขีอ้เสนอแนะให้ทางผู้ประกอบการร้านค้าน าเสนอรายละเอียดของเสื้อผ้า
ขณะ Live streaming อย่างตรงไปตรงมา เพื่อลดความไม่พงึพอใจของผูบ้รโิภคออนไลน์ เน่ืองจากผลการศกึษาใน
ครัง้นี้พบว่า ผู้บรโิภคออนไลน์ Gen Y ในประเทศไทย มรีะดบัความคดิเห็นเกี่ยวกบัแรงจูงใจด้านเหตุผล ในขอ้
ค าถามที่ว่า “การซื้อเสื้อผ้าผ่าน Facebook Live ช่วยให้รบัรู้รายละเอียดของเสื้อผ้าได้ด ีไม่เกินจริง” ซึ่งผู้ตอบ
แบบสอบถามมรีะดบัความคดิเหน็ทีน้่อยทีสุ่ดเมื่อเทยีบกบัขอ้อื่น 

2.3 ด้านอารมณ์ ผู้วิจยัมีข้อเสนอแนะให้ทางผู้ประกอบการร้านค้า วางแผนวิธีการน าเสนอขาย
เสือ้ผา้ผ่าน Facebook Live ดว้ยวธิทีีส่นุก แปลกใหม่ แตกต่างจากรา้นทัว่ไป เพื่อเป็นการดงึดดูผูบ้รโิภคให้เขา้ชม 
Live เช่น สรา้งกจิกรรมระหว่างการขาย ตัง้ค าถามหากตอบถูกไดร้บัของแถมจากทางรา้น 

2.4 ดา้นการอุปถมัภร์า้นคา้ เน่ืองจากผลการศกึษาวจิยัครัง้นี้ ผูว้จิยัมขีอ้เสนอแนะให้ ผูป้ระกอบการ
รา้นคา้ควรมอบบรกิารทีด่ใีหก้บัผูบ้รโิภค เพื่อใหร้า้นถูกนึกถงึในอนัดบัต้นๆ (Top of mind) เมื่อผูบ้รโิภคต้องการ
ซื้อเสือ้ผา้ในครัง้ถดัไป ซึ่งในการบรกิารของการซื้อขายออนไลน์นัน้จะเป็นในรูปแบบนามธรรม เช่น การตอบแชท
เรว็ ใหบ้รกิารเปลีย่นไซตห์รอืเปลีย่นตวัเมื่อสนิคา้ช ารุด เป็นตน้ 

3. ผู้ประกอบการร้านเสื้อผ้าสามารถพฒันาการตลาดในรูปแบบออนไลน์เพื่อให้ผู้บรโิภคออนไลน์รู้สึก
ไวว้างใจในการซื้อเสือ้ผา้ผ่าน Facebook Live โดยผูป้ระกอบการอาจใชแ้นวทาง ดงันี้ 

3.1 ดา้นการสื่อสาร ผูว้จิยัมขีอ้เสนอแนะใหท้างผูป้ระกอบการรา้นคา้อธบิายรายละเอยีดของสนิคา้
ให้ชดัเจน ครบถ้วน ด้วยวาจาที่ไพเราะและบอกกระบวนการซื้อขายอย่างชดัเจน เข้าใจง่าย เนื่องจากผู้ตอบ
แบบสอบถามมรีะดบัความคดิเหน็ในขอ้ “ผูข้ายมวีธิกีารขายทีส่นุก ไม่น่าเบื่อ” น้อยทีสุ่ดเมื่อเทยีบกบัขอ้อื่น 

3.2 ดา้นการใส่ใจและการใหผู้ว้จิยัมขีอ้เสนอแนะใหท้างผูป้ระกอบการรา้นคา้ตอบทุกขอ้ค าถามของ
ผูบ้รโิภค แจง้ล่วงหน้าก่อนจดัส่ง รวมไปถงึแจง้เลข tracking เพื่อใหผู้บ้รโิภคได้ ตรวจสอบสถานะการขนส่งของ
พสัดุ ซึ่งเป็นการแสดงความจริงใจและใส่ใจของร้านค้า ท าให้ผู้บริโภคเกิดความไว้วางใจได้ เนื่องจากผู้ตอบ
แบบสอบถามมรีะดบัความคดิเหน็ในขอ้ “ผูข้ายมกีารแจง้ใหท้ราบล่วงหน้าก่อนจดัส่ง” น้อยทีสุ่ดเมื่อเทยีบกบัขอ้อื่น 

3.3 ดา้นการใหค้วามสะดวกสบาย ผูว้จิยัมขีอ้เสนอแนะใหท้างผูป้ระกอบการรา้นคา้ท าการแจง้ให้
ทราบล่วงหน้าก่อนจดัส่ง เนื่องจากผูต้อบแบบสอบถามมรีะดบัความคดิเหน็ในขอ้ผูข้ายมกีารแจง้ใหท้ราบล่วงหน้า
ก่อนจดัส่งน้อยทีสุ่ดเมื่อเทยีบกบัขอ้อื่น 

4. ผูป้ระกอบการรา้นเสือ้ผา้สามารถใชก้ลยุทธ์ทางการตลาดกระตุ้นผูบ้รโิภคออนไลน์ไวว้างใจกบัธุรกิจ
ผ่านสื่อสงัคมออนไลน์ โดยผูป้ระกอบการอาจใชแ้นวทาง ดงันี้ 

4.1 ด้านชื่อเสยีง ผู้ประกอบการควรแสดงให้ผู้บรโิภคเห็นว่า Facebook ในปัจจุบนัมโีอกาสต่อการ
ทุจรติไดน้้อย เนื่องจากระบบ Facebook ไดม้กีารพฒันาในเรื่องของการยนืยนัตวัตน เพื่อมอบความปลอดภยัให้
ทัง้ผู้ขายและผู้ซื้อ อีกทัง้สื่อสงัคมออนไลน์ช่วยให้ผู้คนเข้าถึงกนัได้ง่าย หากมกีารทุจรติเกิดขึ้นนัน้การบอกต่อ 
(Word of Mouth) จะช่วยเหลอืผูบ้รโิภคและผูข้ายเช่นกนั และมกีารชกัชวนผูท้ีม่ชี ื่อเสยีงดา้นการ Live Streaming 
ขายเสือ้ผา้เพราะเป็นการสรา้งจุดน่าสนใจเพิม่ขึน้ 

4.2 ด้านคุณภาพของขอ้มูล ผู้วิจยัมขีอ้เสนอแนะให้ทางผู้ประกอบการร้านค้าเน้นย ้าขอ้มูลที่เป็น
ประโยชน์ เช่น รายละเอียดของเสื้อผ้าต่างๆ ยังคงรักษาสร้างความพึงพอใจของผู้บริโภค เนื่องจากผู้ตอบ
แบบสอบถามมรีะดบัความคดิเหน็ในระดบัทีม่ากทีสุ่ด 
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4.3 ดา้นความปลอดภยั ผูว้จิยัมขีอ้เสนอแนะใหท้างผูป้ระกอบการรา้นคา้ จดัท ารปูแบบการช าระเงนิ 
Facebook Pay เพื่อลดความผดิพลาดในการท าธุรกรรมทางการเงนิ อกีทัง้ยงัสรา้งความพงึพอใจใหก้บัผูบ้โิภคได้
อกีดว้ย 

 
ข้อสนอแนะในการวิจยัครัง้ต่อไป 
1. การศกึษาวจิยัในครัง้นี้ เป็นการศกึษาเชงิปรมิาณ (Quantitative Research) ซึ่งด าเนินการเกบ็ขอ้มูล

ด้วยวธิกีารแจกแบบสอบถามทางออนไลน์ ซึ่งไม่ได้มกีารศกึษาแบบเจาะลกึ จงึอาจจะท าให้ผู้วจิยัพลาดขอ้มูล  
เชิงลึกที่ส าคัญบางส่วนไปได้ ดังนัน้ผู้วิจ ัยจึงเสนอแนะให้มีการใช้รูปแบบการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative 
Research) เช่น การสมัภาษณ์เชงิลกึ (In-depth interview) และการสมัภาษณ์แบบกลุ่ม (Focus-group interview) 
เพื่อทีจ่ะไดม้าซึง่ขอ้มลูทีม่คีวามชดัเจน และละเอยีดมากขึน้ 

2. การวจิยัในครัง้นี้ ไดท้ าการเลอืกกลุ่มตวัอย่างเป็นคน Gen Y เพยีง Gen เดยีว ดงันัน้ในงานวจิยัครัง้
ต่อไป ผูว้จิยัเสนอแนะใหม้กีารเลอืกกลุ่มตวัอย่างเป็นกลุ่มอื่นๆทีก่วา้งมากขึน้ 

3. การวจิยัในครัง้นี้เป็นงานวจิยัทีศ่กึษาเรื่องการซื้อสนิคา้ออนไลน์ผ่าน Facebook Live ซึ่งเป็นรปูแบบ
ใหม่ และผู้วจิยัไดว้เิคราะห์ในรูปแบบภาพรวม ท าให้ไดม้าซึ่งผลการวเิคราะห์ในภาพรวม ดงันัน้จงึเสนอแนะให้
งานวจิยัครัง้ต่อไปวเิคราะหใ์นรูปแบบรายดา้น เพื่อใหไ้ดข้อ้มลูเชงิลกึมากขึน้ เนื่องจากองค์ประกอบแต่ละดา้นนัน้ 
ลว้นเป็นขอ้มลูทีจ่ าเป็นทีส่่งผลต่อการขายสนิคา้ออนไลน์  

4. เน่ืองจากขอ้จ ากดัในการศกึษาวจิยัครัง้นี้ คอื การเกบ็ขอ้มลูแบบสอบถามออนไลน์ทีผู่ว้จิยัแจกไปนัน้ 
อาจยงัเขา้ไม่ถงึกลุ่มตวัอย่างท าใหถู้กละเลยจนน าไปสู่การใชเ้วลาเกบ็ขอ้มลูนาน ผูว้จิยัจงึเสนอแนะใหง้านวจิยัครัง้
ต่อไปท าการเก็บข้อมูลที่เพจของร้านค้าโดยการโพสต์ลิ้งค์หรือ QR Code ของแบบสอบถาม จากนัน้แจ้ง
วตัถุประสงค์ของแบบสอบถาม รวมไปถงึขอ้จ ากดัในการเป็นผูต้อบแบบสอบถามใหช้ดัเจน เพื่อความเขา้ใจและ
ป้องกันการตอบแบบสอบถามที่เปล่าประโยชน์ อีกทัง้ยงัช่วยให้รวดเร็ว ได้รบัข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างที่น าไป
วเิคราะหผ์ลไดแ้ละเขา้ถงึกลุ่มตวัอย่างมากขึน้ 
 
กิติกรรมประกาศ 

ปรญิญานิพนธ์ฉบบันี้ส าเรจ็ลุล่วงไดด้ว้ยดดีว้ยความช่วยเหลอืและค าแนะน าทีม่คีุณค่าจากท่านอาจารย์  
ทีป่รกึษาปรญิญานิพนธ์ ผูช้่วยศาสตราจารย์ ดร.กงัวาน ยอดวศิษิฎ์ศกัดิ ์ รวมถงึคณะกรรมการการสอบเคา้โครง 
คณะกรรมการสอบปากเปล่า และผูเ้ชีย่วชาญตรวจคุณภาพของเครื่องมอืทีใ่ชใ้นการวจิยัทุกท่าน ทีไ่ดส้ละเวลาและ
ใหค้วามกรุณาในการถ่ายทอดความรู ้และค าแนะน าทีม่ปีระโยชน์ในการปรบัปรุง แกไ้ขขอ้บกพร่องต่างๆ จนท าให้
ปรญิญานิพนธ์ฉบบันี้มคีวามสมบูรณ์ และเป็นประโยชน์ต่อผูศ้กึษาท่านอื่นในอนาคต ผูว้จิยัขอกราบขอบพระคุณ
ทุกท่านดว้ยความเคารพอย่างสงูมา ณ โอกาสนี้ 

ผู้วิจยัขอกราบขอบพระคุณสมาชกิในครอบครวัทุกคนอย่างยิ่งที่ให้การสนับสนุนในทุกๆด้าน รวมถึง
ก าลงัใจทีด่มีาโดยตลอด ผูว้จิยัขอขอบคุณนางสาววรกานต ์เทพสมนึก อย่างสุดซึ้งทีค่อยใหค้วามช่วยเหลอืและให้
ค าแนะน าทัง้ในดา้นงานปรญิญานิพนธ์และในดา้นงานด าเนินเอกสารต่างๆจนท าใหผู้ว้จิยัสามารถท างานปรญิญา
นิพนธฉ์บบันี้ส าเรจ็ลุล่วงไปไดด้ว้ยดแีละมคีุณภาพ 

สุดทา้ยนี้ผูว้จิยัขอใหป้รญิญานิพนธฉ์บบันี้มปีระโยชน์ส าหรบัผูท้ีเ่กีย่วข้องและผูท้ีส่นใจศกึษาในเรื่องของ
แรงจูงใจ ความไวว้างใจและคุณภาพของแอพพลเิคชัน่ออนไลน์ทีส่่งผลต่อการตดัสนิใจซื้อเสือ้ผ้าผ่าน Facebook 
Live ของผู้บรโิภคออนไลน์ Gen Y ในประเทศไทย คุณประโยชน์และความดอีนัพงึมจีากปรญิญานิพนธ์ฉบบันี้ 
ผู้วิจ ัยขอมอบให้ตนเองและสมาชิกครอบครัว ตลอดจนคณาจารย์ประจ าหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต 
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สาขาวชิาการตลาด มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ ทุกท่านทีป่ระสทิธิป์ระสาทวชิา ความรู ้อนัเป็นพืน้ฐานส าคญัที่
ท าใหเ้กดิผลส าเรจ็ในการท าปรญิญานิพนธฉ์บบันี้ 
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แนวทางการเพ่ิมความสขุในการท างาน โดยประยกุต์ใช้หลกัสนุทรียสาธก       
กรณีศึกษา บริษทับริหารสินทรพัย ์ABC จ ากดั ส านักงานชลบุรี 

APPLYING APPRECIATIVE INQUIRY TO ENHANCE                       
EMPLOYEES’ HAPPINESS IN A CASE OF ABC ASSET MANAGEMENT 

COMPANY (CHONBURI) 
 

ณฐัจริา  มะลติน้  ภญิโญ  รตันาพนัธุ ์
Natjira Maliton1, Pinyo Rattanaphan2 

 
บทคดัย่อ 

การศกึษาเรื่องแนวทางการเพิม่ความสุขในการท างานของพนักงานโดยประยุกต์ใชห้ลกัสุนทรยีสาธก 
กรณีศึกษา บริษัทบริหารสินทรัพย์ ABC จ ากัด ส านักงานชลบุรี มีวัตถุประสงค์ในการศึกษา 1) เพื่อค้นหา
ประสบการณ์เชงิบวกในการท างานและปัจจยัในการสร้างความสุขในการท างานของพนักงาน และ 2) เพื่อหา
แนวทางในการเสรมิสรา้งความสุขของพนักงานในการท างาน การศกึษาครัง้นี้เป็นการศกึษาเชงิปฏบิตัิการ โดย
ประยุกต์ใชห้ลกัสุนทรยีสาธกเป็นเครื่องมอืหลกัในการท าการศกึษาผ่านการตัง้ค าถามเพื่อคน้หาประสบการณ์เชงิ
บวกในการท างานของพนักงาน โดยสมัภาษณ์พนักงานบริษัทบริหารสินทรพัย์ ABC จ ากัด ส านักงานชลบุรี 
จ านวน 10 คน และน าข้อมูลทัง้หมดที่ได้จากการสมัภาษณ์มาวิเคราะห์หาปัจจยัที่เป็นจุดร่วมและจุดโดดเด่น
ร่วมกับทฤษฎีแห่งความสุข (PERMA Model) เพื่อน ามาเป็นแนวทางในการออกแบบโครงการเพื่อเสริมสร้าง
ความสุขใหก้บัพนักงานภายในองคก์ร ซึง่สอดคลอ้งและตอบสนองตามทฤษฎแีห่งความสุข  (PERMA Model) จาก
การศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลท าให้ได้ โครงการเสริมสร้างความสุขในการท างานให้กับพนักงาน จ านวน  
6 โครงการ โดยด าเนินการเสร็จสิ้นไปแล้ว ได้แก่ 1) โครงการ Club Friday 2) โครงการ My Strength Point 
3) โครงการ Better Future 4) โครงการ Proudly Me 5) โครงการ Morning Talk 6) โครงการ Trip For Fun 
หลงัจากด าเนินโครงการ พบว่า พนักงานมคีวามสุขและมคีวามสมัพนัธท์ีด่กีบัเพื่อนร่วมงานมากยิง่ขึน้ บรรยากาศ
ในการท างานมคีวามสนุกและผ่อนคลายดขีึ้น ซึ่งท าให้ความเครยีดในการท างานลดน้อยลง พนักงานสามารถ
ท างานไดด้แีละมปีระสทิธภิาพมากยิง่ขึน้มากขึน้ 
 
ค าส าคญั: สุนทรยีสาธก ความสุขในการท างาน ทฤษฎแีหง่ความสุข 
 

Abstract 
This study is applying Appreciative Inquiry to enhance employees’ happiness in a case study of 

ABC Asset Management Company (Chonburi). The purposes of this study are 1) To discover the positive 
working experiences of employees and the factors that create happiness at work, and 2) To establish the 
ways to enhance employees’ happiness at work. This study is based on an action research methodology 
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by applying Appreciative Inquiry (AI) to develop the questions for discovering positive experiences. This 
study uses an in-depth interview for collect data from 10 participants who are employees of ABC Asset 
Management Company (Chonburi). This study analyzes the data from interview to identify the convergent 
factors and divergent factors that influence employees’ happiness along with the PERMA Model. This study 
utilizes the data to design ways to enhance employees’ happiness that were consistent with and responsive 
to the elements of the PERMA Model. From all the data, this study can design 6 project to enhance 
employees’ happiness. Those 6 projects have been completed, followed by 1) Club Friday 2) My Strength 
Point 3) Better Future 4) Proudly Me 5) Morning Talk and 6) Trip for Fun. The result of the effectively 
implemented projects reveal that the employees are happy at work and have a positive relationship with 
their colleagues. The atmosphere at the workplace is better and more relaxed. The employees can work 
effectively. 
   
Keywords: Appreciative Inquiry, Employees’ happiness, PERMA Model 
 

บทน า 
ในปัจจุบนัทีมงานและบุคลากรมีผลต่อการประสบความส าเร็จขององค์กรเป็นอย่างมาก การบริหาร

จดัการทมีงานและบุคลากรที่ดเีกิดจากกระบวนการบรหิารทรพัยากรมนุษย์ที่ด ีและรวมถึงกระบวนการในการ
ส่งเสรมิและบ ารุงบุคลากรเพื่อใหท้ างานอยู่ร่วมกบัองค์กร เพื่อสรา้งวฒันธรรมองค์กรทีด่ี ใหเ้กดิขึน้ภายในองค์กร 
ก าลงัใจ แรงขบัเคลื่อน แรงกระตุ้น สิง่แวดล้อมในองค์กรที่ดแีละเพื่อนร่วมงานที่ดีส าหรบับุคลากรนัน้ส่งผลให้
บุคลากรมคีวามผูกพนักบังาน (work engagement) ส่งผลให้บุคลากรทุ่มเทแรงกายแรงใจในการท างานเพื่อให้
บรรลุผลตามเป้าหมายทีต่ัง้ไว ้(De Clercq, Haq & Azeem, 2019) เน่ืองจากสถานการณ์ในปัจจุบนัทีต่อ้งเผชญิกบั
ภาวะเศรษฐกจิทีต่กต ่าจากวกิฤตการณ์โควดิ 19 ส่งผลให้อตัราการเลกิจ้างบุคลากรและอตัราการว่างงานสูงขึน้ 
อกีทัง้ยงัส่งผลต่อบุคลากรทีท่ างานในองคก์รต่างๆ ใหเ้กดิความเครยีดและรูส้กึไม่มัน่คงต่อองคก์ร (ส านักงานสภา
พฒันาการเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ, 2564) เมื่อบุคลากรเกิดความเครยีดในการท างานจะแสดงออกได้จาก
ความรูส้กึกลวั เครยีดและกงัวล รูส้กึเฉยชาและเบื่อหน่ายในการท างาน สูญเสยีการตดัสนิใจ รูส้กึทอ้แทห้มดหวงั 
ไรค้่าและมอีารมณ์ฉุนเฉียวซึ่งส่งผลต่อองคก์รโดยรวม ดงันัน้ผูบ้รหิารจงึตอ้งใส่ใจและเขา้ใจในการบรหิารบุคลากร
ไม่ใหเ้กดิความเครยีดหรอืลดความเครยีดในองค์กร เพื่อใหบุ้คลากรสามารถท างานไดต้ามเป้าหมายทีต่ัง้ไวแ้ละมี
ความสุขกบัองคก์รและงานทีไ่ดร้บัมอบหมาย (Smith, DeJoy, Dyal & Huang, 2019, p. 215-222) 

บรษิัทบรหิารสนิทรพัย์ ABC จ ากดั จดัตัง้ขึ้น เพื่อจดัการและบรหิารสนิทรพัย์ด้อยคุณภาพ โดยรบัซื้อ
สนิทรพัย์ดอ้ยคุณภาพจากสถาบนัการเงนิมากมายทัว่ประเทศ โดยการบรหิารธุรกจิแบ่งออกเป็น 2 ธุรกจิหลกั คอื 
ธุรกจิบรหิารจดัการสนิทรพัย์ด้อยคุณภาพ (NPLs) และ ธุรกจิบรหิารจดัการสนิทรพัย์รอการขาย (NPAs) บรษิทั
บรหิารสนิทรพัย์ ABC จ ากดั ส านักงานชลบุร ีเป็นส านักงานที่มพีื้นที่ควบคุมอสงัหารมิทรพัย์ในบรเิวณจงัหวดั
ชลบุร ีซึ่งเป็นส านักงานทีม่จี านวนอสงัหารมิทรพัยท์ีอ่ยู่ในการดแูลเป็นจ านวนมาก และเป็นอสงัหารมิทรพัยข์นาด
ใหญ่เนื่องจากเป็นพืน้ทีข่องโรงงานอุตสาหกรรมมากมาย ส่งผลท าใหง้านทีต่้องบรหิารมมีูลค่าสูงและเป็นเคสที่มี
ความยากค่อนขา้งสูงในการบรหิาร จงึเป็นต้นเหตุทีส่่งผลโดยตรงท าใหพ้นักงานมคีวามเครยีดและมคีวามกดดนั
ภายในงานอย่างสงูและขอ้มลูการท างานจงึตอ้งมคีวามละเอยีดแม่นย าอย่างสงู 

ผู้ศึกษาเล็งเห็นความส าคัญในการเพิ่มความสุขให้กับพนักงานบริษัทบริหารสินทรัพย์ ABC จ ากัด 
ส านักงานชลบุร ีโดยมพีนักงานทีอ่ยู่ในอ านาจทีส่ามารถท าการศกึษาไดจ้ านวน 10 คน และคดัเลอืกจากพนักงาน
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ทัง้ 4 ฝ่าย ไดแ้ก่ ฝ่ายบรหิารจดัการสนิทรพัยด์อ้ยคุณภาพ ฝ่ายบรหิารจดัการสนิทรพัยร์อการขาย ฝ่ายธุรการและ
การเงนิ ฝ่ายบรกิารทัว่ไป และรวมถงึรองผูจ้ดัการส านักงานและผูจ้ดัการส านักงาน ซึง่กลุ่มตวัอย่างจ านวน 10 คน
นี้สามารถมอีทิธพิลกบัพนักงานท่านอื่นๆในบรษิทั เนื่องจากพนักงานกลุ่มนี้คดัจากพนักงานทุกกลุ่มและทุกฝ่าย  
จากการสงัเกตและศกึษาการท างานภายในองคก์ร พบว่า พนักงานกลุ่มนี้มอีารมณ์เชงิบวกในการท างานทีค่อ่นขา้ง
น้อย บรรยากาศในการท างานมคีวามเครยีดค่อนขา้งมาก พนักงานขาดความกระตอืรอืรน้ในการท างานและไม่มี
ความสุขในการท างาน ในด้านการท างาน เนื่องจากงานมคีวามยากและความละเอียดค่อนขา้งสูงและต้องตดิต่ อ
ประสานงานทางดา้นกฎหมายตลอดเวลา พนักงานบางคนไม่มคีวามเชีย่วชาญกบังานในดา้นทีท่ าและไม่ไดจ้บสาย
ตรงกบังานทีไ่ดร้บั ท าให้ความเชีย่วชาญในการท างานมน้ีอย จงึเกิดขอ้ผดิพลาดในการท างานบ่อยครัง้ ในด้าน
ความสมัพนัธข์องคนในองคก์รสงัเกตไดช้ดัวา่ มกีารแบ่งกลุ่มกอ้นพนักงาน โดยพนักงานจะมคีวามสนิทสนมกบัแค่
เพยีงกลุ่มเลก็ๆ เนื่องจากโต๊ะท างานมกีารแยกฝัง่ท างานเป็นกลุ่มย่อย ท าใหก้ารประสานงานไม่ดเีท่าทีค่วร ในดา้น
การใช้ชวีติของพนักงาน สงัเกตได้ว่า พนักงานท างานแบบไม่ม ีwork life balance เนื่องจากพนักงานได้รบังาน
เป็นจ านวนมากและตอ้งท างานล่วงเวลาอยู่เสมอ จงึไม่มเีป้าหมายและเวลาในการใชช้วีติอยา่งอื่นนอกจากเรื่องงาน 
และในด้านการท างานได้บรรลุเป้าหมายตามที่ตัง้ไว ้จากการสอบถามผู้บรหิาร พบว่า พนักงานทุกคนจะได้รบั
เป้าหมายในการท างานจากบรษิทัในทุกไตรมาส ซึ่งเมื่อใกล้จบไตรมาส พนักงานบางกลุ่มไม่สามารถท างานตาม
เป้าหมายทีไ่ดต้ัง้ไว ้ซึ่งโดยรวมเกดิจากปรมิาณงานทีม่ากและการบรหิารจดัการเวลาทีไ่ม่ดขีองพนักงาน จงึท าให้
พนักงานไม่สามารถท างานเสรจ็ไดท้นัตามเวลาทีก่ าหนด เมื่อเกดิความล่าชา้ ท าใหย้อดรวมหรอืเป้าหมายโดยรวม
ของบรษิทัลดลงดว้ยเช่นกนั 

ส าหรบัการลดความเครยีดในการท างาน เพิม่ความสุขใหก้บัพนักงานและเพิม่ประสทิธภิาพในการท างาน
ใหด้มีากยิง่ขึน้นัน้ ผูศ้กึษาไดท้บทวนทฤษฎีต่างๆทีส่อดคล้องกบัความสุข ซึ่งพบทฤษฎีทีน่่าสนใจและสอดคล้อง
กบัการเพิม่ความสุขใหค้นในองค์กรจากภาคจติวทิยาเชงิบวก (Positive Psychology) ไดแ้ก่ ทฤษฎีแห่งความสุข 
(PERMA Model) ซึ่งอธิบายถึง ปัจจยัและองค์ประกอบ 5 ประการที่ก่อให้เกิดความสุข ได้แก่ อารมณ์เชงิบวก 
(Positive Emotion) การมส่ีวนร่วมในกิจกรรมโดยสมบูรณ์ (Engagement) การมคีวามสมัพนัธ์กบัผู้อื่นอย่างเเท้
จรงิ (Relationship) การมชีวีติอย่างมคีุณค่า (Meaning) และการบรรลุผลส าเร็จ (Accomplishment) (Seligman, 
2002) โดยสามารถท าให้พนักงานมคีวามสุขในการท างาน มกีารท าการทีม่ปีระสทิธภิาพมากยิง่ขึน้ ช่วยพฒันา
ความสมัพนัธก์บัเพื่อนร่วมงาน ท าใหก้ารใชช้วีติของพนักงานมคีุณค่ามากยิง่ขึน้ และช่วยท าใหพ้นักงานมกี าลงัใจ
ในการท างานให้ส าเร็จตามเป้าหมายที่ได้ตัง้ไว้ ซึ่งสามารถน ามาเป็นทฤษฎีที่ประยุกต์ใช้เพื่อช่วยเพิม่ความสุข
ใหก้บัพนักงานบรษิทับรหิารสนิทรพัย์ ABC จ ากดั ส านักงานชลบุร ีและผูศ้กึษาเหน็ถงึคุณค่าในการปรบัใช้หลกั
สุนทรยีสาธกในการคน้หาประสบการณ์เชงิบวกในการท างานของพนักงานทีส่่งผลต่อความสุขของคนในองค์กร 
เนื่องจากเป็นทฤษฎีทีม่ปีระสทิธภิาพในการพฒันาองค์กรทีท่ าใหพ้นักงานไดค้ดิและนึกถึงแต่ประสบการณ์ดีๆ ที่
เกดิผ่านมา โดยจะไม่ท าใหเ้กดิความขดัแยง้ในการศกึษา  

ดงันัน้ผูศ้กึษาจงึเหน็ถงึโอกาสในการปรบัใชห้ลกัสุนทรยีสาธกในการคน้หาประสบการณ์เชงิบวกในการ
ท างานของพนักงานทีส่่งผลต่อความสุขของคนในองคก์ร และคน้หาแนวทางเพื่อเพิม่ความสุขใหก้บัพนักงานตาม
หลกัทฤษฎีแห่งความสุข (PERMA Model) เพื่อให้พนักงานมีความสุขที่เพิ่มมากขึ้น ความสมัพนัธ์ของคนใน
องค์กรทีด่ยีิง่ขึน้ และบรรยากาศในการท างานทีผ่่อนคลายไม่ตงึเครยีด เพื่อใหเ้กดิผลทีด่ตี่อประสทิธภิาพในการ
ท างานจนท าใหส้ามารถบรรลุเป้าหมายทีอ่งคก์รไดต้ัง้ไวต้่อไป 
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วตัถปุระสงคข์องการวิจยั  
1. เพื่อคน้หาประสบการณ์เชงิบวกในการท างานและปัจจยัในการสรา้งความสุขในการท างานของพนักงาน

บรษิทับรหิารสนิทรพัย ์ABC จ ากดั ส านักงานชลบุร ี 
2. เพื่อหาแนวทางในการเสรมิสรา้งความสุขของบุคลากรในการท างานบรษิทับรหิารสนิทรพัย์ ABC จ ากดั 

ส านักงานชลบุร ี
 
ทบทวนวรรณกรรม 

สุนทรียสาธก 

Lewis (2011) กระบวนการสุนทรยีสาธกเป็นการคน้หาสาเหตุอย่างเป็นระบบและมคีวามส าคญัทีส่ามารถ
ท าใหร้ะบบและการจดัการด าเนินไปไดอ้ย่างดทีีสุ่ดโดยการตัง้ค าถามเชงิบวกส าหรบัการคน้หาสิง่ทีด่ทีีสุ่ดทีน่ าไปสู่
การส่งเสรมิและพฒันาศกัยภาพของระบบใหม้ากยิง่ขึน้ ซึ่งสามารถพฒันาศกัยภาพของระบบไปจนถงึจุดสูงสุดได ้
กระบวนการสุนทรยีสาธกเชื่อว่า การแก้ปัญหาโดยใชส้ิง่ทีด่ขีององค์กรมาแก้ปัญหานัน้ท าใหอ้งค์กรขบัเคลื่อนได้
เรว็มากยิง่ขึน้ 

ภิญโญ รตันาพนัธุ์ (2560) ได้ให้ความหมายของ สุนทรยีสาธก ว่าเป็นกระบวนการในการค้นหาสิง่ทีด่ี
ทีสุ่ดขององคก์รร่วมกนักบับุคลากรขององคก์รนัน้ การคน้หาสาเหตุเป็นสิง่ทีท่ าใหร้ะบบสามารถด าเนินการไดอ้ยา่ง
มปีระสทิธภิาพสูงทีสุ่ดและเมื่อสามารถพฒันาศกัยภาพนัน้ ท าใหส้ามารถบรรลุเป้าหมายขององคก์รได ้การคน้หา
ผ่านการตัง้ค าถามเชงิบวกสามารถพฒันาศกัยภาพของบุคลากรและองคก์รไดอ้ย่างสงูทีสุ่ด และเป็นการเปิดโอกาส
ใหผู้ถู้กถามสามารถใชจ้นิตนาการและความรูส้กึในการอธบิายถงึประสบการณ์ทีด่ขีองตนเอง 

Cooperrider, Whitney and Stavros (2008) กล่าวว่ า  สุนทรียสาธก หรือ Appreciative Inquiry คือ
กระบวนการเพื่อค้นหาคุณค่าและสิง่ปฏบิตัิทีด่ทีี่สุดที่มอียู่ในตวับุคลากร องค์กรและสงัคม กระบวนการสุนทรยี
สาธกเป็นอกีรูปแบบหนึ่งของการพฒันาและจดัการองค์กร (Organizational Development) โดยใชก้ารตัง้ค าถาม
เชงิบวกเพื่อสอบถามประสบการณ์ทัง้ในอดตีและปัจจุบนัเพื่อคน้หาคุณค่าและศกัยภาพทีม่อียู่ กระบวนการสุนทรยี
สาธกนี้เน้นไปทีก่ารสรา้งมุมมองเชงิบวกโดยการเรยีนรูผ้่านประสบการณ์การปฏบิตังิานของตวับุคคลนัน้และน า
ข้อมูลทัง้หมดรวบรวมจดัเก็บอย่างเป็นระบบ เพื่อค้นหาคุณค่าองค์ประกอบหรือปัจจยัที่ส าคญัในการพัฒนา
ความคดิและวสิยัทศัน์ขององคก์รในอนาคต 

สุนทรียสาธก คือ กระบวนการศึกษาอย่างเป็นระบบเพื่อน าสิ่งที่ดีที่สุดที่ได้จากการค้นหาผ่าน
ประสบการณ์มาสานต่อเป็นวสิยัทศัน์หรอืความฝัน แล้วท าการวางแผนเพื่อใหบ้รรลุความฝันนัน้และลงมอืปฏบิตัิ
เพื่อใหบ้รรลุประสทิธผิลสงูสุดตามกระบวนการทีว่างแผนไว ้หรอืวงจร 5-D อนัประกอบไปดว้ย 

1. การนิยาม (Define) คอืกระบวนการในการก าหนดหวัขอ้และขอบเขตของการศกึษาเพื่อให้เห็นถึง
นิยามและขอบเขตของงานทีจ่ะท าเพื่อท าใหก้ารคน้ควา้ขอ้มลูนัน้ถูกตอ้งและตรงจุด 

2. การค้นหา (Discover) คอื กระบวนการค้นหาคุณค่าหรอืสิง่ที่ดทีี่สุดจากประสบการณ์เชงิบวกและ
ความคดิเชงิบวกของบุคคล โดยใชว้ธิกีารตัง้ค าถามเชงิบวกเพื่อสงัเกตและศกึษาว่าทีผ่่านมา ประสบการณ์ใดคอื
ประสบการณ์ทีด่ทีีสุ่ดหรอืสิง่ทีส่รา้งความสุขใหอ้งคก์รได้  

3. การวาดฝัน (Dream) คอื การก าหนดอนาคตโดยค านึงถึงพื้นฐานความเป็นจรงิว่าสามารถพัฒนา
อนาคตไปในทางทีด่ขี ึน้ทางใดไดบ้า้ง ซึง่อา้งองิมาจากการคน้หาผ่านประสบการณ์เชงิบวกความหวงัและความฝัน
ของคนในองคก์ร  
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4. การออกแบบแผนงาน (Design) คอื การวางแผนการปฏบิตังิานเพื่อใหบ้รรลุเป้าหมายตามทีว่าดฝัน
ไวโ้ดยจะค านึงถงึรายละเอยีดของงานหรอืกจิกรรมทีด่ าเนินการเพื่อให ้สามารถมัน่ใจไดว้่าการด าเนินการเป็นไป
ตามแบบแผนและสามารถบรรลุเป้าหมายไดจ้รงิ 

5. การลงมือปฏิบติั (Destiny) คอื การลงมอืปฏบิตัจิรงิตามกจิกรรมหรอืงานทีว่างแผนเอาไว ้โดยผูม้ี
ส่วนเกีย่วขอ้งตอ้งสื่อสารกนัถงึกระบวนการและขัน้ตอนในการด าเนินกจิกรรมนัน้ๆ และต้องตดิตามการประเมนิผล
อย่างต่อเนื่องเพื่อดคูวามเปลีย่นแปลงขององคก์รและผลการประสบความส าเรจ็ตามเป้าหมายทีว่างไว ้และพรอ้มที่
จะเเกปั้ญหาทีจ่ะเผชญิขา้งหน้า 

ทฤษฎีแห่งความสุข (PERMA Model) 
Seligman (2002) อธบิายว่า ทฤษฎีแห่งความสุข (PERMA Model) เป็นทฤษฎีในทางจติวทิยาเชงิบวก

ซึ่งอธิบายถึงองค์ประกอบ 5 ประการซึ่งเป็นปัจจยัในการสร้างความสุขที่จะท าให้ชีวิตมนุษย์มีความสุขและมี
ความหมาย ทฤษฎีแห่งความสุขนี้ไม่ได้วัดเพียงแค่ระดับความพึงพอใจในชีวิตเท่านัน้แต่ยังมุ่งเน้นและให้
ความส าคญักบัความเป็นอยู่ทีด่ยีิง่ขึน้เพื่อเพิม่ความรุ่งเรอืงในชวีติโดยปัจจยัในการสรา้งความสุข 5 ประการ ไดแ้ก่  

1. P ย่อมาจาก Positive Emotion หรือ อารมณ์เชิงบวก เป็นปัจจยัด้านอารมณ์ ที่ก่อให้เกิดอารมณ์
เชงิบวก ทีร่วมถงึความรูส้กึด ีความสนุกความเพลดิเพลนิ ความตื่นเต้นทีก่่อใหเ้กดิความสุข ซึ่ งอารมณ์เชงิบวกนี้
จะเกดิขึน้จากมุมมองทีด่จีากในอดตีปัจจุบนัและอนาคต ซึ่งส่งผลท าใหเ้กดิการท างานทีด่กีบัองคก์รและรูส้กึมแีรง
บนัดาลใจท าใหเ้กดิความคดิสรา้งสรรคใ์นการท างาน 

2. E ย่อมาจาก Engagement หรือ การมีส่วนร่วมในกิจกรรมโดยสมบูรณ์ การมส่ีวนร่วมทีส่มบูรณ์
นัน้ท าใหม้นุษย์มุ่งมัน่ ตัง้ใจ และจรงิจงักบัสิง่ทีท่ า และรูส้กึเป็นส่วนหนึ่งของสิง่นัน้ การท ากจิกรรมนี้ท าใหม้นุษย์
เกดิการเรยีนรู ้การเตบิโตและเสรมิสรา้งทกัษะ ความสนใจของกจิกรรมนี้จะเป็นกจิกรรมทีด่งึดูดความสนใจของคน
ในองคก์ร ซึง่สามารถท าใหค้นในองคก์รมสีมาธจิดจ่อกบักจิกรรมทีท่ า ซึง่ส่งผลท าใหเ้กดิงานทีม่คีุณภาพ  

3. R ย่อมาจาก Relationship หรือ การมีความสมัพนัธ์อย่างแท้จริงกบัผู้อ่ืน การสานสมัพนัธ์กบั
ผู้อื่นเป็นเรื่องส าคญัในชวีติของมนุษย์ที่ซึ่งเป็นสตัว์สงัคม การอยู่ร่วมกนัของมนุษย์และคนในองค์กรท าให้เกิด
เอื้อเฟ้ือเผื่อแผ่ การแบ่งปันและการมีความสมัพนัธ์ที่ดีต่อกัน การมีความสุขสมัพนัธ์กับผู้อื่นนัน้ ท าให้มนุษย์
สามารถผ่านช่วงเวลาทีย่ากล าบากไปได ้

4. M ย่อมาจาก Meaning หรือ การมีชีวิตอย่างมีคุณค่า การมชีวีติอยู่อย่างมเีป้าหมายท าให้ชวีติมี
ความหมายมากขึน้ ซึ่งท าใหม้นุษย์รูเ้หตุผลทีด่ าเนินชวีติต่อไปอย่างมคีวามสุขซึ่งส่งผลดทีัง้ทางดา้นการงาน ชวีติ
และดา้นอื่นๆ การรูคุ้ณค่าของตวัเองส่งผลใหเ้กดิการด าเนินชวีติทีร่ะมดัระวงั และใชช้วีติอย่างมปีระโยชน์ 

5. A ย่อมาจาก Accomplishments หรือ การบรรลุผลส าเรจ็ การสร้างความส าเร็จซึ่งเกิดจากการ
ท างานได้ตามบรรลุเป้าหมายที่ตัง้ไว้นัน้ มนุษย์ต้องใช้ความทะเยอทะยานความหมัน่เพียรจึงสามารถพบ
ความส าเรจ็ได ้และเมื่อมนุษยบ์รรลุเป้าหมายหรอืประสบความส าเรจ็จะเกดิความภาคภูมใิจและความพงึพอใจ ซึง่
ส่งผลใหม้กีารเตบิโตและเตมิเตม็ความรูส้กึของมนุษย์ 

จากแนวคดิและปัจจยัทัง้หา้ขอ้ทีก่ล่าวมาขา้งต้นนัน้ทฤษฎีแห่งความสุขสามารถน ามาประยุกต์ใชใ้นการ
วเิคราะหข์อ้มลูเพื่อส่งเสรมิและออกแบบกจิกรรมทีส่ามารถสรา้งความสุขในองค์กรใหก้บัพนักงาน ซึง่ท าใหก้ารจดั
กจิกรรมมโีอกาสประสบผลส าเรจ็และเกดิประสทิธภิาพทีส่งูทีสุ่ด 

งานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 
เอมอร คอนบวัลี (2562) ได้ท าการศึกษาเรื่อง การใช้สุนทรียสาธกเพื่อสร้างความสุขภายในองค์กร 

กรณีศกึษา บรษิทั เอแอนด์บ ีรุ่งเรอืง จ ากดั โดยประยุกต์ใชห้ลกัสุนทรยีสาธกในการสมัภาษณ์พนักงานทัง้หมด 
10 คน จากนัน้ได้น าประสบการณ์เชงิบวกมาคดิวเิคราะห์และประยุกต์ใช้ตามแนวความคดิองค์กรแห่งความสุข 
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(Happy Workplace) และเชื่อมโยงร่วมกับทฤษฎีความสุข (PERMA Model) และก าหนดโครงการในการสร้าง
ความสุขให้กับพนักงานภายในองค์กร โดยหลงัจบโครงการไปแล้วนัน้ พบว่า พนักงานและบุคลากรทุกคนมี
ความสุขในการปฏบิตังิานเพิม่มากขึน้ โดยบรรยากาศในการท างานภายในองคก์รดมีากยิง่ขึน้ และรวมถงึส่งผลต่อ
ประสทิธภิาพในการท างานของพนักงานทีด่มีากยิง่ขึน้เช่นกนั 

นุชลา วงศ์กลาง (2562) ไดท้ าการศกึษาเรื่อง การประยุกต์ใชห้ลกัสุนทรยีสาธกเพื่อเพิม่ความสุขในการ
ท างานใหก้บัพนักงาน กรณีศกึษา บรษิทั ABC จ ากดั โดยประยุกตใ์ชห้ลกัสุนทรยีสาธกในการสมัภาษณ์พนักงาน
ระดบัหวัหน้าจ านวน 30 คน และน าข้อมูลเหล่านัน้มาวิเคราะห์เพื่อหาปัจจยัที่เป็นจุดร่วมและจุดโดดเด่นและ
วเิคราะห์ซออาร์ (SOAR Analysis) หลงัจากนัน้ไดน้ าขอ้มูลมาพฒันาเป็นโครงการเพื่อเสรมิสร้างความสุขในการ
ท างานใหก้บัพนักงาน โดยประยุกตใ์ชห้ลกัองคก์รแห่งความสุข  (Happy Workplace) หลงัจากจบโครงการไปแล้ว
นัน้ พบว่า ระดบัความสุขของพนักงานมกีารเพิม่ขึน้ ซึ่งแสดงว่าพนักงานมคีวามสุขในการท างานมากยิง่ขึน้และมี
การแลกเปลี่ยนความความคดิ มกีารสานสมัพนัธ์กนัมากยิง่ขึน้โดยส่งผลใหพ้ฤตกิรรมในการท างานดขีึน้เช่นกนั
และประสทิธภิาพการท างานทีม่ากยิง่ขึน้ 

อินษร จ านงนิตย์ (2564) ได้ท าการศกึษาเรื่อง แนวทางการเพิม่ความสุขในการท างานใหก้บัพนักงาน
โดยประยุกต์ใช้สุนทรียสาธก กรณีศึกษา บริษัท จูเซอะ ช็อป จ ากัด  โดยประยุกต์ใช้หลกัสุนทรียสาธกในการ
สมัภาษณ์ พนักงานของบรษิทัจ านวน 7 คน เพื่อน าขอ้มลูทีไ่ดม้าวเิคราะหเ์พื่อคน้หาปัจจยัทีเ่ป็นจดุร่วมและจุดโดด
เด่นและวเิคราะหร์่วมกบัทฤษฎแีห่งความสุข (PERMA Model) จากนัน้น าขอ้มลูทีไ่ดจ้ากการวเิคราะหม์าออกแบบ
โครงการเพื่อเสรมิสร้างความสุขให้กบัพนักงาน หลงัจากจบโครงการไปแล้วนัน้ พบว่า พนักงานภายในบรษิัท  
มคีวามสุขในการท างานมากยิง่ขึน้และขอ้ผดิพลาดในการท างานลดน้อยลง ซึ่งท าใหป้ระสทิธภิาพในการท างาน
เพิม่มากขึน้และบรรยากาศในการท างานดผู่อนคลายมากขึน้เช่นกนั 

กรอบแนวความคิด 
ส าหรบัการท าการคน้ควา้หาความประทบัใจและประสบการณ์เชงิบวกของพนักงาน โดยประยุกตใ์ชห้ลกั

สุนทรยีสาธกในครัง้นี้ เพื่อน ามาเป็นแนวทางในการพฒันาโครงการและน าไปสู่การเพิม่ความสุขในการท างานของ
พนักงาน แสดงขอ้มลูไดด้งัภาพ 

 
 
 
 

 
 
 

ภาพท่ี 1 กรอบแนวความคดิ 
 

วิธีด าเนินการวิจยั 
การศึกษานี้เป็นรูปแบบศึกษาเชิงปฏิบตัิการโดยประยุกต์ใช้หลักสุนทรียสาธกเป็นเครื่องมือในการ

ท าการศกึษาหลกัส าหรบัการตัง้ค าถามเชงิบวกเพื่อคน้หาประสบการณ์เชงิบวกในการท างานของพนักงานและสิง่ที่
ท าใหพ้นักงานมคีวามสุข โดยเกบ็รวบรวมขอ้มูลผ่านวธิกีารสมัภาษณ์พนักงานของบริษทับรหิารสนิทรพัย์ ABC 
จ ากดั ส านักงานชลบุร ีจ านวน 10 คน ในการสมัภาษณ์จะใชค้ าถามปลายเปิดทีมุ่่งเน้นใหผู้ถู้กสมัภาษณ์สามารถใช้
ความคดิในการตอบค าถามและการแสดงความคดิเหน็ไดอ้ย่างอสิระเสร ีการสมัภาษณ์จะถูกจดัเกบ็ขอ้มลูโดยการ

คน้หาประสบการณ์เชงิ
บวกท าใหพ้นักงานมี
ความสุขในการท างาน
โดยการสมัภาษณ์ 

 

โครงการเสรมิสรา้ง
ความสุขในการท างาน

ของพนักงาน 

พนักงานมคีวามสุขใน
การท างานทีเ่พิม่   

มากขึน้ 
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บนัทกึเสยีงสมัภาษณ์ร่วมกบัการจดบนัทกึโดยใชร้ะยะเวลาในการสมัภาษณ์ 30 นาทตี่อพนักงานหนึ่งคน หลงัจาก
จบการสมัภาษณ์ ผู้ศกึษาต้องท าการการถอดเทปเป็นบทสมัภาษณ์ของแต่ละบุคคล โดยเก็บรวบรวมขอ้มูลจาก
การสมัภาษณ์ระหว่างเดอืนกุมภาพนัธ ์2565  

วิธีการขัน้ตอนการด าเนินการวิจยั 

การใชก้ระบวนการสุนทรยีสาธก (Appreciative Inquiry) โดยผ่านขัน้ตอน 5-D เพื่อคน้หาประสบการณ์
เชงิบวกของพนักงานในองคก์รแบ่งออกเป็น 5 ขัน้ตอนดงันี้ 

1. การนิยาม (Define) เป็นการก าหนดหวัขอ้และขอบเขตของการศกึษาเพื่อทีจ่ะท าใหก้ารคน้ควา้ขอ้มูล
นัน้ถูกต้องและตรงจุด โดยขอบเขตการศกึษาในครัง้นี้คอื เพื่อคน้หาประสบการณ์เชงิบวกในการท างานและปัจจยั
ในการเพิม่ความสุขในการท างานของพนักงาน และเพื่อหาแนวทางในการเสรมิสรา้งความสุขของบุคลากรในการ
ท างานบรษิทับรหิารสนิทรพัย ์ABC จ ากดั ส านักงานชลบุร ี

2. การค้นหา (Discover) เป็นการคน้หาประสบการณ์เชงิบวกของพนักงานในองคก์รโดยการตัง้ค าถาม
เชงิบวกซึ่งเป็นค าถามปลายเปิดเพื่อใหผู้้ถูกสมัภาษณ์สามารถแสดงความคดิเหน็และแสดงความรูส้กึได้อย่างมี
อสิระเสร ีซึง่ค าถามนี้ประยุกตใ์ชอ้งคป์ระกอบหลกัในทฤษฎแีหง่ความสุข (PERMA Model) ไดแ้ก่ อารมณ์เชงิบวก 
(Positive Emotion) การมส่ีวนร่วมในกิจกรรมโดยสมบูรณ์ (Engagement) การมคีวามสมัพนัธ์กบัผู้อื่นอย่างเเท้
จรงิ (Relationship) การมชีวีติอย่างมคีุณค่า (Meaning) และการบรรลุผลส าเรจ็ (Accomplishment) มาตัง้ค าถาม
ในแต่ละขอ้ตามล าดบั การสมัภาษณ์นี้มุ่งเน้นเพื่อใหบุ้คคลนัน้เหน็ความดงีามและเหน็คุณค่าในตวัเองและองค์กร 
โดยไดเ้ลอืกค าถามจ านวน 5 ขอ้ มรีายละเอยีดดงันี้ 

ค าถามท่ี 1 ใหคุ้ณยกตวัอย่างประสบการณ์การท างานดีๆ ในองค์กรทีท่ าใหคุ้ณมอีารมณ์บวกมากทีสุ่ด 1 
เหตุการณ์ 

ค าถามท่ี 2 ใหคุ้ณยกตวัอย่างประสบการณ์การท างานดีๆ ในองคก์รทีย่ากส าหรบัคุณ แต่คุณสามารถท า
มนัไดส้ าเรจ็ และท าอย่างไร 

ค าถามท่ี 3 คุณนึกถึงประสบการณ์การท างานกับใครและครัง้ไหน ที่ท าให้งานของคุณเกื้อหนุนและ
พฒันากนัและกนัมากทีสุ่ด 

ค าถามท่ี 4 คุณอยากสรา้งความแตกต่างอะไรในดา้นการท างานใหก้บัองคก์รของคุณ หรอืสงัคม 
ค าถามท่ี 5 ใหคุ้ณยกตวัอย่างประสบการณ์การท างานทีผ่่านมาทีคุ่ณภาคภูมใิจมากทีสุ่ด 
หลงัจากการสมัภาษณ์ ผูศ้กึษาไดน้ าขอ้มูลทีไ่ด้จากการสมัภาษณ์ซึ่งเป็นประสบการณ์เชงิบวกของผูถู้ก

สมัภาษณ์มาท าการวเิคราะห์จบัประเด็นส าคญัทีค่ล้ายคลงึกนั จากนัน้จดัเรยีงขอ้มูลผ่านโปรแกรมเอกเซลล์เพื่อ
ก าหนดค่าความถี่และเพื่อสรุปหาปัจจยัในการสร้างความสุขที่เป็นจุดร่วม (Convergences) คือปัจจยัที่ท าให้
พนักงานมคีวามสุขในการท างานซึ่งผูถู้กสมัภาษณ์มคีวามคดิเหน็ตรงกนัมากทีสุ่ดทีม่คีวามถีม่ากกว่าหรอืเท่ากบั  
2 คนขึ้นไปหรือมากกว่าร้อยละ 20 ของผู้ถูกสัมภาษณ์ และปัจจัยในการสร้างความสุขที่เป็นจุดโดดเด่น 
(Divergences) คอืปัจจยัทีท่ าใหพ้นักงานมคีวามสุขในการท างานซึ่งผูถู้กสมัภาษณ์มคีวามคดิเหน็แตกต่างกนัที่ได้
จากการสมัภาษณ์และมคีวามถีเ่ท่ากบั 1 คนหรอืเท่ากบัรอ้ยละ 20 ของผูถู้กสมัภาษณ์ ส าหรบัค าถามในแต่ละขอ้ 

3. การวาดฝัน (Dream) ผู้ศกึษาได้น าผลวเิคราะห์ปัจจยัในการสร้างความสุขทีเ่ป็นจุดร่วมและจุดโดด
เด่นที่ค้นพบมาท าการจดักลุ่ม แล้ววาดฝันในสิ่งที่สามารถเกิดขึ้นได้จริงและเป็นการตัง้เป้าหมายร่วมกันของ
พนักงานในองค์กรที่ได้ให้สมัภาษณ์ เพื่อน ามาก าหนดแนวทางในการเพิม่ความสุขขององค์กรหรอืทศิทางของ
องคก์รในอนาคตเพื่อเป็นการตอบสนองความตอ้งการในการเพิม่ความสุขในการท างานของพนักงาน 

4. การออกแบบ (Design) เป็นขัน้ตอนในการออกแบบโครงการจากภาพฝันทีว่าดไวใ้นขัน้ตอนที่สาม
มาพจิารณาเพื่อวางแผนในการด าเนินการโครงการเพื่อใหบ้รรลุเป้าหมายตามทีต่ัง้ไวไ้ดจ้รงิและเพื่อเพิม่ความสุข
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ในการท างานของคนในองค์กร โดยการออกแบบโครงการนี้จะน าทฤษฎีแห่งความสุข (PERMA Model) มา
ประยุกต์โดยทุกโครงการต้องสามารถท าใหพ้นักงานเกิดปัจจยัในการสร้างความสุขใน 5 องค์ประกอบหลกัของ
ทฤษฎแีห่งความสุขและเป็นการออกแบบโครงการร่วมกนักบัพนักงานภายในองค์กร เพื่อใหเ้หมาะสมกบัพนักงาน
และสถานการณ์ในเวลานัน้ๆและสามารถน ามาปฏบิตัไิดจ้รงิ 

5. การปฏิบติั (Destiny) เป็นการน าแผนโครงการทีว่างไว ้หรอืไดก้ าหนดไวน้ัน้มาปฏบิตัจิรงิโดยผูศ้กึษา
ท าการออกแบบโครงการและน าเสนอโครงการนัน้ๆต่อหน้าคณะผู้บรหิาร เพื่อจุดประสงค์ในการพจิารณาความ
เหมาะสมในการด าเนินโครงการต่างๆและเมื่อโครงการไดร้บัการอนุมตัแิลว้ ผูม้ส่ีวนร่วมในการศกึษาท าการปฏบิตัิ
โครงการจรงิในระยะเวลา 1 เดอืนระหว่างเดอืน มนีาคม 2565 ถงึเดอืนเมษายน 2565  

หลงัจากด าเนินโครงการเสรจ็สิน้ไปแลว้ 1 เดอืนผูศ้กึษาท าการวดัผลผ่านการสงัเกตร่วมกบัการสมัภาษณ์
แบบค าถามปลายเปิดอีกครัง้เพื่อตดิตามผลการด าเนินโครงการถงึความพงึพอใจทีพ่นักงานมตี่อ โครงการแต่ละ
โครงการและความเปลี่ยนแปลงทีข่ ึ้นกบัพนักงานซึ่งเกี่ยวขอ้งกบัปัจจยัในการสร้างความสุข 5 ประการตามหลกั
ทฤษฎีแห่งความสุข (PERMA Model) ทีไ่ดน้ ามาออกแบบโครงการแต่ละโครงการในขัน้ตอนที ่4 จากนัน้น าขอ้มลู
ทีไ่ดม้าจบัประเดน็ส าคญัเพื่อหาขอ้สรุปและความเปลีย่นแปลงหลงัจากด าเนินโครงการ ในเดอืนพฤษภาคม 2565  
 
ผลการวิจยั 

1.  ผลการค้นหาประสบการณ์เชิงบวกและปัจจัยในการสร้างความสุข ท่ี เ ป็นจุด ร่วม 
(Convergences) และปัจจยัในการสร้างความสุขท่ีเป็นจุดโดดเด่น (Divergences) ร่วมกับทฤษฎีแห่ง
ความสุข (PERMA Model) 

1.1 ผลการศึกษาประสบการณ์เชิงบวกและปัจจยัในการสร้างความสุขในด้านส่ิงท่ีท าให้
พนักงานมีอารมณ์บวกมากท่ีสุด จากค าถาม “ให้คุณยกตวัอย่างประสบการณ์การท างานดีๆในองค์กรท่ี
ท าให้คุณมีอารมณ์บวกมากท่ีสุด 1 เหตุการณ์” ซ่ึงเป็นไปตามทฤษฎีแห่งความสุข (PERMA Model) ใน
ด้านอารมณ์เชิงบวก (Positive Emotion) 

ผลการศกึษาปัจจยัในการสร้างความสุขทีเ่ป็นจุดร่วม (Convergences) ไดแ้ก่ การไดร้บัความ
ช่วยเหลอืจากเพื่อนร่วมงาน การท างานร่วมกนัเป็นทมี การท างานร่วมกนัแบบพี่น้องและครอบครวั การได้รบั
ค าปรึกษาด้านการท างาน การมีผู้บริหารที่ดีและการได้ช่ วยเหลือลูกหนี้ และผลการศึกษาปัจจยัในการสร้าง
ความสุขที่เป็นจุดโดดเด่น (Divergences) ได้แก่ งานที่ท้าทายท าให้ตื่นเต้นในการท างาน การท างานอย่างเป็น
ระบบ การไดร้บัแรงบนัดาลใจในการท างานจากเพื่อนร่วมงานและบรรยากาศการท างานทีส่นุก 

1.2 ผลการศึกษาประสบการณ์เชิงบวกและปัจจยัในการสร้างความสุขในด้านแนวทาง
และวิธีการพฒันาตนเองของพนักงาน จากค าถาม “ให้คุณยกตวัอย่างประสบการณ์การท างานดีๆใน
องค์กรท่ียากส าหรบัคุณ แต่คุณสามารถท ามนัได้ส าเร็จ และท าอย่างไร” ซ่ึงเป็นไปตามทฤษฎีแห่ง
ความสุข (PERMA Model) ในด้านการมีส่วนร่วมในกิจกรรมโดยสมบูรณ์ (Engagement) 

ผลการศกึษาปัจจยัในการสรา้งความสุขทีเ่ป็นจุดร่วม (Convergences) ไดแ้ก่ การปรกึษาเพื่อน
ร่วมงาน การท างานเป็นทมี การปรกึษาผู้เชี่ยวชาญ การท างานร่วมกบัเพื่อนร่วมงาน การลงมอืท าด้วยตนเอง 
การศกึษาอย่างละเอยีดและเชงิลกึ การประยุกต์ใชก้บัประสบการณ์ในการท างานทีผ่่านมา การคน้หาเทคนิคการ
ท างานใหม่ๆ การจดัระเบยีบและการท างานอย่างเป็นระบบ การพฒันาตวัเองอย่างต่อเนื่อง การขอความช่วยเหลอื
จากเพื่อนร่วมงานและการประชุมเพื่อหาทางออกร่วมกนั และผลการศกึษาปัจจยัในการสรา้งความสุขทีเ่ป็นจุดโดด
เด่น (Divergences) ไดแ้ก่ การท างานอย่างรอบคอบและการหาเครอืขา่ยคนรูจ้กัเพื่อขอความช่วยเหลอื 
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1.3 ผลการศึกษาประสบการณ์เชิงบวกและปัจจยัในการสร้างความสุขในด้านคนและ

การท างานท่ีท าให้พนักงานอยากท างานร่วมกนัมากท่ีสุด จากค าถาม “คณุนึกถึงประสบการณ์การท างาน
กบัใครและครัง้ไหน ท่ีท าให้งานของคุณเก้ือหนุนและพฒันากนัและกนัมากท่ีสุด” ซ่ึงเป็นไปตามทฤษฎี
แห่งความสุข (PERMA Model) ในด้านการมีความสมัพนัธก์บัผู้อ่ืนอย่างแท้จริง (Relationship) 

ผลการศึกษาปัจจัยในการสร้างความสุขที่เป็นจุดร่วม (Convergences) ได้แก่ การได้รับ
ค าปรกึษาด้านการท างาน การให้ค าแนะน าในการท างานทีท่ าใหง้านพฒันา การได้รบัการสอนงาน การช่วยกนั
แก้ปัญหา การคุยกนัอย่างอสิระ การช่วยอธบิายงานในดา้นทีไ่ม่ถนัด การไดร้บัแนวคดิแบบใหม่ การท างานแบบ
เป็นระบบ การช่วยกนัตรวจสอบงานใหก้นัและกนัและการรูจ้กัการก่อนการท างาน และผลการศกึษาปัจจยัในการ
สรา้งความสุขทีเ่ป็นจุดโดดเด่น (Divergences) ไดแ้ก่ การฝากงานท าได ้การพฒันาผลงานร่วมกนัและการได้รบั
โอกาสในการคดิและตดัสนิใจ 

1.4 ผลการศึกษาประสบการณ์เชิงบวกและปัจจยัในการสร้างความสุขในด้านส่ิงท่ี
พนักงานอยากสร้างความแตกต่างให้องค์กรและสงัคม จากค าถาม  “คุณอยากสร้างความแตกต่างอะไร
ในด้านการท างานให้กบัองค์กรของคุณ หรือสงัคม” ซ่ึงเป็นไปตามทฤษฎีแห่งความสุข (PERMA Model) 
ในด้านการมีชีวิตอยา่งมีคณุค่า (Meaning) 

ผลการศึกษาปัจจัยในการสร้างความสุขที่เป็นจุดร่วม (Convergences) ได้แก่ การสร้าง
โครงการเพื่อพฒันาความสมัพนัธ์ของคนในองค์กร เช่น การทานขา้วและเล่นกฬีาร่วมกนั การสรา้งความเชื่อมัน่
ของลูกคา้ทีม่ตี่อองคก์รใหม้ากยิง่ขึน้ผ่านการโปรโมทและการผลกัดนัใหเ้กดิการพฒันาเทคโนโลยดีา้นการช าระเงนิ
ของบรษิทั และผลการศกึษาปัจจยัในการสรา้งความสุขทีเ่ป็นจุดโดดเด่น (Divergences) ไดแ้ก่ การสนับสนุนใหม้ี
การฝึกงานแบบเวยีนระบบทีใ่หพ้นักงานท างานไดห้ลากหลายมากยิง่ขึน้ การสรา้งแผนการจดัการกบัลูกหนี้อย่าง
เป็นระบบเพื่อท าใหก้ารท างานในอนาคตง่ายยิง่ขึน้ การผลกัดนัเพื่อการพฒันาดา้นการจดัการและบรหิารเวลาของ
พนักงานและการจดัสรรงบเพื่อดแูลอสงัหารมิทรพัยข์ององคก์รใหส้ะอาดและพรอ้มใชอ้ยู่ตลอดเวลา 

1.5 ผลการศึกษาประสบการณ์เชิงบวกและปัจจยัในการสร้างความสุขในด้านส่ิงท่ีท าให้
พนักงานมีแรงบนัดาลใจและภาคภมิูใจมากท่ีสุด จากค าถาม “ให้คณุยกตวัอย่างประสบการณ์การท างาน
ท่ีผ่านมาท่ีคุณภาคภูมิใจมากท่ีสุด” ซ่ึงเป็นไปตามทฤษฎีแห่งความสุข (PERMA Model) ในด้านการ
บรรลุผลส าเรจ็ (Accomplishment) 

ผลการศึกษาปัจจัยในการสร้างความสุขที่เป็นจุดร่วม (Convergences) ได้แก่ ค านึงถึง
ผลประโยชน์ทีจ่ะเกดิขึน้กบัองคก์ร ค านึงถงึผลประโยชน์ทีจ่ะเกดิขึน้กบัลูกหนี้และท าใหลู้กหนี้กลบัมามชีวีติทีด่อีกี
ครัง้ การบรหิารงานอย่างเป็นระบบ การท างานไดส้ าเรจ็ตามทีไ่ดร้บัมอบหมายในทุกวนั แนวทางการบรหิารลูกหนี้
ของบรษิทัแบบประนีประนอมและการไดร้บัค าชมเชยและค าขอบคุณจากลูกคา้ และผลการศกึษาปัจจยัในการสรา้ง
ความสุขทีเ่ป็นจุดโดดเด่น (Divergences) ไดแ้ก่ การจดัการและการบรหิารเวลา การไดร้บัรางวลัทุนเรยีนต่อของ
บรษิทั การไดร้บัความชื่นชมจากเจา้นายและการไดร้บัค าตชิมอย่างจรงิใจในการท างาน 

2. ผลการด าเนินโครงการเพื่อเพ่ิมความสุขในการท างาน 

จากผลการวเิคราะหข์อ้มลูประสบการณ์เชงิบวกของพนักงานท าใหไ้ดปั้จจยัในการสรา้งความสุขทีเ่ป็นจุด
ร่วมและจุดโดดเด่นในแต่ละองค์ประกอบของปัจจยัในการสร้างความสุขตามหลกัทฤษฎีแห่งความสุข (PERMA 
Model) ผู้ศึกษาได้ท าการจัดกลุ่มของปัจจยัในการสร้างความสุขนัน้ เพื่อน ามาสร้างเป็นโครงการที่สามารถ
ตอบสนองความตอ้งการของคนในองคก์รไดแ้ละเป็นโครงการทีช่่วยท าใหพ้นักงานเกดิปัจจยัแห่งความสุขนัน้ และ
เกิดเป็นความสุขในการท างานต่อมา จงึได้โครงการเพื่อเพิม่ความสุขในการท างานของพนักงานบรษิัทบริหาร
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สินทรัพย์ ABC จ ากัด ส านักงานชลบุรีทัง้หมด 6 โครงการ และท าการวดัผลการผ่านการสังเกตร่วมกับการ
สมัภาษณ์แบบค าถามปลายเปิดอกีครัง้เพื่อตดิตามผลการด าเนินโครงการ โดยโครงการในการสรา้งความสุขใหก้บั
พนักงานทัง้ 6 โครงการ ไดแ้ก่ 

โครงการท่ี 1 Club Friday เป็นโครงการการท ากิจกรรมร่วมกัน เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์ของ
พนักงาน เป็นโครงการทีจ่ดัท าขึน้จากผลการคน้หาประสบการณ์เชงิบวกตามหลกัทฤษฎีแห่งความสุข (PERMA 
Model) ซึ่งได้จากการจัดกลุ่มปัจจัยในการสร้างความสุขในด้านอารมณ์เชิงบวก (Positive Emotion) การมี
ความสมัพนัธก์บัผูอ้ื่นอย่างแทจ้รงิ (Relationship) และการมชีวีติอย่างมคีุณค่า (Meaning) โดยมกีารวาดฝันเพื่อให้
พนักงานมคีวามสนิทสนมและสามารถสร้างความสมัพนัธ์ทีด่ตี่อเพื่อนร่วมงาน พนักงานยิ้มแย้มแจ่มใสใหแ้ก่กนั
และกนั ด าเนินโครงการโดย 1) ในวนัพฤหสับดขีองทุกสปัดาห์ท าการส ารวจกจิกรรมทีพ่นักงานต้องการทีจ่ะท า
ร่วมกนั 2) สรุปผลการส ารวจและพนักงานฝ่ายโครงการสมัพนัธเ์ป็นผูด้แูลและจดัการจดัหา ตามผลการส ารวจ และ 
3) ในวนัศุกร์ของทุกสปัดาห์พนักงานท าโครงการร่วมกนัหรอืรบัประทานอาหารร่วมกนัในที่ท างานโดยใช้เวลา
ประมาณ 2 ถงึ 3 ชัว่โมงต่อครัง้ ใชง้บประมาณ รวม 10,000 บาท โครงการนี้ไดด้ าเนินการเสรจ็สิน้แล้ว และจาก
ผลการด าเนินการพบว่า 1) พนักงานทุกคนสนใจและให้ความร่วมมือกับกิจกรรมนี้เป็นอย่างมากซึ่งสามารถ
ตอบสนองปัจจยัในการสรา้งความสุขดา้นการมชีวีติอย่างมคีณุค่า (Meaning) ทีพ่นักงานอยากใหส้รา้งกจิกรรมเพือ่
สร้างความสมัพนัธ์ของคนในองค์กร  2) กิจกรรมนี้ส่งผลให้พนักงานมคีวามสมัพนัธ์ที่ดตี่อกนัมากยิง่ขึ้น มกีาร
ติดต่อประสานงานทีม่ปีระสทิธภิาพซึ่งสามารถตอบสนองปัจจยัในการสร้างความสุขด้านการมคีวามสมัพนัธ์กบั
ผู้อื่นอย่างแท้จริง (Relationship) 3) บรรยากาศในการท างานมีความผ่อนคลายและมีความสุขมากยิ่งขึ้นซึ่ง
สามารถตอบสนองปัจจยัในการสรา้งความสุขดา้นอารมณ์เชงิบวก (Positive Emotion) 

โครงการท่ี 2 My strength point เป็นโครงการที่ประยุกต์ใช้หลกัการ Character Strength ในการท า
แบบประเมนิเพื่อคน้หาจุดแขง็ของตนเอง ว่าตนมจีุดแขง็ดา้นใดและพนักงานคนอื่นมจีุดแขง็ดา้นใด โดยผลกัดนัให้
พนักงานน าจุดแขง็นัน้ไปพฒันางานทีท่ าอยู่ นอกจากนัน้มกีารน าเสนอเพื่อแสดงใหเ้หน็ว่าพนักงานแต่ละคนมจีุด
แขง็ดา้นไหนและสามารถเป็นทีป่รกึษาดา้นไหนไดด้ี  และพนักงานทีต่้องการรบัค าปรกึษาสามารถปรกึษาไดต้รง
จุด เป็นโครงการทีจ่ดัท าขึน้จากผลการคน้หาประสบการณ์เชงิบวกตามหลกัทฤษฎแีห่งความสุข (PERMA Model) 
ซึง่ไดจ้ากการจดักลุ่มปัจจยัในการสรา้งความสุขในดา้นการมส่ีวนร่วมในกจิกรรมโดยสมบูรณ์ (Engagement)  โดย
มกีารวาดฝันเพื่อใหพ้นักงานรูจุ้ดแขง็ของตนเองและสามารถน าจุดแขง็นัน้ไปพฒันาการท างานเพื่อใหไ้ดผ้ลงานที่
ประสบความส าเรจ็ตามเป้าหมายทีต่ัง้ไว้ พนักงานมคีวามมัน่ใจในการท างานมากยิง่ขึน้และยงัสามารถใหค้วาม
ช่วยเหลอืกบัเพื่อนร่วมงานได ้ด าเนินโครงการโดย 1) น าแบบสอบถาม VIA ใหพ้นักงานท าเพื่อคน้หาจุดแขง็ของ
ตนเองตามหลกัการของ Character Strength 2) ผูด้ าเนินการศกึษาอธบิายถงึจุดแขง็แต่ละขอ้และการน าไปปรบัใช้
กบังานต่างๆเพื่อใหพ้นักงานสามารถน าจุดแขง็ไปปรบัใชไ้ดอ้ย่างตรงจุด และ 3) พนักงานแต่ละท่านน าเสนอจุด
แขง็ของตนเอง โดยการน าเสนอนัน้ใช้จุดแขง็เขา้มาช่วยในการน าเสนอใหก้ารน าเสนอน่าสนใจ  โครงการนี้ไม่มี
ค่าใช้จ่าย โครงการนี้ได้ด าเนินการเสร็จสิ้นแล้ว และจากผลการด าเนินการพบว่า 1) พนักงานทุกคนสนใจและ
กระตอืรอืรน้ในการใหค้วามร่วมมอืกบักจิกรรมนี้ ซึ่งท าใหพ้นักงานคน้พบจุดแขง็ของตนเอง และมคีวามมัน่ใจใน
การประยุกต์ใชจุ้ดแขง็นัน้เพื่อท าใหเ้กดิงานทีม่ปีระสทิธภิาพมากยิง่ขึน้และยงัเพิม่ความมัน่ใจในการใหค้ าปรกึษา
ต่อเพื่อนร่วมงานเช่นกัน ซึ่งสามารถตอบสนองปัจจยัในการสร้างความสุขด้านการมีส่วนร่วมในกิจกรรมโดย
สมบูรณ์ (Engagement) 

โครงการท่ี 3 Better Future เป็นโครงการจดัประกวดออกแบบแนวทางการพฒันาองค์กรและการ
ท างานในรูปแบบทมีซึ่งจะมกีารจดัประกวดในทุกๆเดอืนและมกีารใหร้างวลัส าหรบัผูช้นะเป็นโครงการทีจ่ดัท าขึน้
จากผลการคน้หาประสบการณ์เชงิบวกตามหลกัทฤษฎแีห่งความสุข (PERMA Model) ซึง่ไดจ้ากการจดักลุ่มปัจจยั
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ในการสร้างความสุขในด้านการมส่ีวนร่วมในกิจกรรมโดยสมบูรณ์ (Engagement) การมีความสมัพนัธ์กบัผู้อื่น
อย่างแทจ้รงิ (Relationship) การมชีวีติอย่างมคีุณค่า (Meaning) และการบรรลุผลส าเรจ็ (Accomplishment) โดยมี
การวาดฝันเพื่อใหพ้นักงานไดใ้ชค้วามสามารถของตนเองในการออกความคดิเหน็และสรา้งสรรค์ผลงานการพฒันา
องคก์รร่วมกบัทมีของตนเอง และมคีวามสมัพนัธท์ีด่กีบัเพื่อนภายในทมี พนักงานยอมรบัฟังความคดิเหน็ของผูอ้ื่น
และคดิวเิคราะห์เพื่อพฒันาโครงการ ด าเนินโครงการโดย 1) จดัแบ่งทมีของพนักงานประมาณหา้ถึงหกคนเพื่อ
ออกแบบแผนพฒันาองค์กร 2) ใหพ้นักงานน าจุดแขง็ของตนเองมาประยุกตใ์ชใ้นการท างานในรูปแบบทมีเพื่อให้
แผนพฒันาองคก์รมปีระสทิธภิาพมากยิง่ขึน้ 3) ตวัแทนของแต่ละทมีน าเสนอแผนพฒันาองค์กรต่อคณะกรรมการ 
และ 4) ประกาศผลทมีผู้ชนะ และมอบรางวลั ใช้งบประมาณโดยรวม 8,000 บาท โครงการนี้ได้ด าเนินการเสรจ็ 
สิน้แลว้ และจากผลการด าเนินการพบว่า 1) พนักงานมกีารตดิต่อประสานงาน ออกความคดิเหน็ พดูคุยโตต้อบกนั
ในทมีไดเ้ป็นอย่างดซีึ่งสามารถตอบสนองปัจจยัในการสรา้งความสุขดา้นการมคีวามสมัพนัธ์กบัผูอ้ื่นอย่างแทจ้รงิ 
(Relationship) 2) ไดผ้ลงานออกมามปีระสทิธภิาพและน่าสนใจเป็นอย่างมากซึ่งสามารถตอบสนองปัจจยัในการ
สรา้งความสุขดา้นการมส่ีวนร่วมในกจิกรรมโดยสมบูรณ์ (Engagement) 3) เมื่อประกาศผลผูช้นะพนักงานทุกคน
แสดงความยินดีต่อกันและกันซึ่งสามารถตอบสนองปัจจัยในการสร้างความสุขด้านการบรรลุผลส าเร็จ 
(Accomplishment) 4) สามารถสร้างองค์กรแห่งความสุขและท าให้พนักงานกล้าออกแบบแผนพฒันาองค์กรให้
แตกต่างและดยีิง่ขึน้ไปซึง่สามารถตอบสนองปัจจยัในการสรา้งความสุขดา้นการมชีวีติอย่างมคีุณค่า (Meaning) 

โครงการท่ี 4 Proudly Me เป็นโครงการทีจ่ดัท าใหพ้นักงานเล่าเรื่องราวความภาคภูมใิจในอดตีของทัง้
พนักงานและคนในองค์กร โดยประยุกตใ์ชห้ลกัการ Theory U ในการสะทอ้นผลและการฟังเรื่องราวอย่างมสีตแิละ
ใช้ความคิดอย่างละเอียดถี่ถ้วนในการคิดวิเคราะห์เรื่องที่ได้ฟังมา  เป็นโครงการที่จดัท าขึ้นจากผลการค้นหา
ประสบการณ์เชิงบวกตามหลกัทฤษฎีแห่งความสุข (PERMA Model) ซึ่งได้จากการจดักลุ่มปัจจยัในการสร้าง
ความสุขในดา้นมคีวามสมัพนัธ์กบัผูอ้ื่นอย่างแทจ้รงิ (Relationship) โดยมกีารวาดฝันเพื่อใหพ้นักงานมมีุมมองใน
การมองเพื่อนร่วมงานที่แตกต่างออกไป พนักงานเขา้ใจเพื่อนร่วมงานมากขึ้นจากการฟังความภาคภูมใิจและ
ประสบการณ์ต่างๆของเพื่อนร่วมงาน พนักงานมเีป้าหมายใหม่ใหก้บัตนเองและพยายามสร้างสิง่ที่ตนเองภูมใิจ 
ด าเนินโครงการโดย 1) ใหพ้นักงานแต่ละคนเล่าถงึความภาคภูมใิจในประสบการณ์ทีผ่่านมาของตนเองเป็นเวลา 
30 นาท ีและ 2) เพื่อนร่วมงานทีฟั่งสะทอ้นผลต่อเรื่องทีไ่ดฟั้งตามหลกัทฤษฎ ีTheory U โครงการนี้ไม่มคี่าใชจ้่าย 
โครงการน้ีไดด้ าเนินการเสรจ็สิน้แลว้ และจากผลการด าเนินการพบว่า 1) พนักงานใหค้วามสนใจและตัง้ใจฟังผูพู้ด
เป็นอย่างมาก หลงัจากสะท้อนผลกิจกรรมโดยการตอบค าถามพนักงานมคีวามเขา้อกเขา้ใจเพื่อนร่วมงานมาก
ยิง่ขึน้และมองเหน็แง่มุมต่างๆจากเรื่องที่ผูพู้ดเล่ามา ซึ่งสามารถพฒันาเป็นความสมัพนัธ์ทีด่ไีดข้ึน้ไปซึ่งสามารถ
ตอบสนองปัจจยัในการสรา้งความสุขดา้นการมคีวามสมัพนัธก์บัผูอ้ื่นอย่างแทจ้รงิ (Relationship) 

โครงการท่ี 5 Morning Talk เป็นโครงการทีส่ามารถจดัท าไดใ้นทุกๆเชา้ ใหพ้นักงานบอกถงึสิง่ทีต่วัเอง
ต้องการทีท่ าใหส้ าเรจ็หรอืเป้าหมายในการท างานในวนันัน้และพูดใหก้ าลงัใจผู้อื่นและหวัหน้างานพูดใหก้ าลงัใจ
พนักงานทุกคนเช่นกัน เป็นโครงการที่จดัท าขึ้นจากผลการค้นหาประสบการณ์เชิงบวกตามหลักทฤษฎีแห่ง
ความสุข (PERMA Model) ซึง่ไดจ้ากการจดักลุ่มปัจจยัในการสรา้งความสุขในด้านการมอีารมณ์เชงิบวก (Positive 
Emotion) และการบรรลุผลส าเรจ็ (Accomplishment) โดยมกีารวาดฝันใหพ้นักงานมเีป้าหมายในการท างานแต่ละ
วัน สามารถจดัล าดับความส าคัญของงานได้อย่างเหมาะสม สามารถบริหารเวลาในการท างานเพื่อให้บรรลุ
เป้าหมายทีต่ัง้ไว ้พนักงานใหก้ าลงัใจเพื่อนร่วมงานดว้ยกนั ซึ่งท าใหพ้นักงานไม่รูส้กึโดดเดีย่วและรู้สกึมทีี่พึ่งพา 
ด าเนินโครงการโดย  1) ในตอนเชา้ก่อนเริม่การท างานใหพ้นักงานยนืขึน้และพดูถงึเป้าหมายทีต่อ้งการท าใหส้ าเรจ็
ในวันนัน้ 2) ให้พนักงานพูดให้ก าลังใจและแสดงความช่วยเหลือกับเพื่อนร่วมงานผู้อื่น  และ 3) เจ้านายหรือ
ผูบ้งัคบับญัชาพูดใหก้ าลงัใจในการท างานต่อพนักงาน โครงการนี้ไม่มคี่าใชจ้่าย โครงการนี้ไดด้ าเนินการเสรจ็สิน้
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แล้ว และจากผลการด าเนินการพบว่า 1) พนักงานมกีารตัง้เป้าหมายในการท างานของตนเองทีช่ดัเจนมากขึน้ใน
แต่ละวนั เนื่องจากพนักงานมัน่ใจว่าตนเองสามารถท างานนัน้ได้ส าเร็จ ซึ่งสามารถตอบสนองปัจจยัในการสรา้ง
ความสุขดา้นการบรรลุผลส าเรจ็ (Accomplishment) 2) การพูดใหก้ าลงัใจเพื่อนร่วมงานสามารถสรา้งบรรยากาศ
ในการท างานทีส่นุกและผ่อนคลาย อกีทัง้ยงัมส่ีวนช่วยท าใหพ้นักงานไม่รูส้กึโดดเดีย่วและมคีวามสุขในการท างาน
มากยิง่ขึน้ ซึง่สามารถตอบสนองปัจจยัในการสรา้งความสุขดา้นการมอีารมณ์เชงิบวก (Positive Emotion) 

โครงการท่ี 6 Trip For Fun เป็นโครงการจดัทรปิท่องเทีย่วระยะสัน้ของพนักงานในองค์กรและพนักงาน
สามารถพาครอบครวัมาเข้าร่วมได้เช่นกัน ช่วยเสริมสร้างให้เกิดความผูกพนัในองค์กรและบรรยากาศความ
สนุกสนานในการอยู่ร่วมกนั เป็นโครงการทีจ่ดัท าขึน้จากผลการค้นหาประสบการณ์เชงิบวกตามหลกัทฤษฎีแห่ง
ความสุข (PERMA Model) ซึง่ไดจ้ากการจดักลุ่มปัจจยัในการสรา้งความสุขในดา้นการมอีารมณ์เชงิบวก (Positive 
Emotion) และการมคีวามสมัพนัธ์กบัผูอ้ื่นอย่างแท้จรงิ (Relationship) โดยมกีารวาดฝันใหพ้นักงานมคีวามสุขใน
การท่องเทีย่วและมคีวามสมัพนัธท์ีด่ตี่อเพื่อนร่วมงาน พนักงานพูดโตต้อบกนัและกนัมากยิง่ขึน้ พนักงานกลา้ทีจ่ะ
แสดงความคดิเหน็และพดูคุยกบัเพื่อนใหม่ พนักงานยิม้แยม้แจ่มใสใหก้นัและกนั ด าเนินโครงการโดย 1) พนกังาน
เสนอสถานทีส่ าหรบัการไปท่องเทีย่ว 2) สรุปผลสถานที ่และ 3) พนักงานไปท่องเทีย่วร่วมกนัตามสถานทีท่ีไ่ดจ้ดั
ไว้และท ากจิกรรมร่วมกบัเพื่อนร่วมงาน ใช้งบประมาณ 15,000 บาท โครงการนี้ไดด้ าเนินการเสร็จสิ้นแล้ว และ
จากผลการด าเนินพบไดว้่า 1) หลงัจากจบกจิกรรมไปนัน้พนักงานมคีวามสนิทสนมต่อเพื่อนร่วมงานมากยิง่ขึน้ ซึง่
สามารถตอบสนองปัจจยัในการสรา้งความสุขดา้นการมคีวามสมัพนัธก์บัผูอ้ื่นอย่างแทจ้รงิ (Relationship) 2) ท าให้
พนักงานมีความสุข รู้สึกผ่อนคลายในระหว่างการด าเนินกิจกรรมและยงัส่งผลท าให้บรรยากาศในการท างาน
หลงัจากจบกิจกรรมไปแล้วมคีวามผ่อนคลายและลดความตึงเครยีดมากยิง่ขึ้น เนื่องจากพนักงานได้มเีวลาที่มี
ความสุขร่วมกนัซึง่สามารถตอบสนองปัจจยัในการสรา้งความสุขดา้นการมอีารมณ์เชงิบวก (Positive Emotion) 

จากโครงการเพื่อเพิม่ความสุขในการท างานของพนักงาน ซึง่ไดด้ าเนินการในระหว่างเดอืนมนีาคม 2565 
ถงึเดอืนเมษายน 2565 และเสรจ็สิน้แล้วในระยะเวลา 1 เดอืน โดยใชง้บประมาณรวมทัง้สิน้ 33,000 บาท และได้
ท าการวดัผลผ่านการสงัเกตร่วมกบัการสมัภาษณ์แบบค าถามปลายเปิดอกีครัง้เพื่อตดิตามผลการด าเนินโครงการ
ในเดอืนพฤษภาคม 2565 ได้ผลการด าเนินการที่ตอบสนองตามหลกัทฤษฎีแห่งความสุข (PERMA Model) ใน
ปัจจยัในการสรา้งความสุข 5 ประการ ตามตาราง 
 
ตารางท่ี 1 สรุปการตอบสนองตามหลกัทฤษฎแีห่งความสุข (PERMA Model) ส าหรบัการด าเนินโครงการเพื่อเพิม่

ความสุขในการท างานของพนักงาน 
 

ท่ี โครงการ การตอบสนองตามหลกัทฤษฎีแห่งความสขุ (PERMA Model) 

1 Club Friday อารมณ์เชงิบวก (Positive Emotion) 
การมคีวามสมัพนัธอ์ย่างแทจ้รงิกบัผูอ้ื่น (Relationship) 
การมชีวีติอย่างมคีุณค่า (Meaning) 

2 My Strength Point การมส่ีวนร่วมในกจิกรรมโดยสมบูรณ์ (Engagement) 
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ตารางท่ี 1 (ต่อ) 
 

ท่ี โครงการ การตอบสนองตามหลกัทฤษฎีแห่งความสขุ (PERMA Model) 

3 Better Future การมส่ีวนร่วมในกจิกรรมโดยสมบูรณ์ (Engagement) 
การมคีวามสมัพนัธอ์ย่างแทจ้รงิกบัผูอ้ื่น (Relationship) 
การมชีวีติอย่างมคีุณค่า (Meaning) 
การบรรลุผลส าเรจ็ (Accomplishment) 

4 Proudly Me  การมคีวามสมัพนัธอ์ย่างแทจ้รงิกบัผูอ้ื่น (Relationship) 

5 Morning Talk อารมณ์เชงิบวก (Positive Emotion) 
การบรรลุผลส าเรจ็ (Accomplishment) 

6 Trip For Fun อารมณ์เชงิบวก (Positive Emotion) 
การมคีวามสมัพนัธอ์ย่างแทจ้รงิกบัผูอ้ื่น (Relationship) 

 
สรปุและอภิปรายผล  

การศกึษาเรื่อง แนวทางการเพิม่ความสุขในการท างานของพนักงาน โดยประยุกต์ใชห้ลกัสุนทรยีสาธก 
กรณีศกึษา บรษิทับรหิารสนิทรพัย์ ABC จ ากดั ส านักงานชลบุร ีโดยใชห้ลกัสุนทรยีสาธกมาเป็นแนวทางในการ
ออกแบบค าถามเพื่อใชใ้นการสมัภาษณ์ส าหรบัการเกบ็รวบรวมขอ้มลูประสบการณ์เชงิบวกทีส่่งผลต่อความสุขของ
พนักงาน และเพื่อหาแนวทางในการเพิม่ความสุขของพนักงาน โดยได้น าขอ้มูลที่ได้จากการสมัภาษณ์ซึ่งเป็น
ประสบการณ์เชงิบวกของพนักงานมาวเิคราะห์หาปัจจยัในการสร้างความสุขที่เป็นจุดร่วมและจุดโดดเด่นในการ
สรา้งความสุขใหพ้นักงานจากการวเิคราะห์ความถี่ร่วมกบัปัจจยัในการสร้างความสุข  5 ประการของทฤษฎีแห่ง
ความสุข (PERMA Model) และผู้ศกึษาได้ท าการจดักลุ่มของปัจจยัในการสร้างความสุขนัน้ เพื่อน ามาสร้าง เป็น
โครงการทีส่ามารถตอบสนองความต้องการของคนในองค์กรไดแ้ละเป็นโครงการทีช่่วยท าใหพ้นักงานเกดิปัจจยั
แห่งความสุขนัน้ และเกิดเป็นความสุขในการท างานต่อมา จึงได้โครงการเพื่อเพิ่มความสุขในการท างานของ
พนักงานบรษิทับรหิารสนิทรพัย ์ABC จ ากดั ส านักงานชลบุรทีัง้หมด 6 โครงการและเมื่อด าเนินการเสรจ็สิน้แลว้ใน
ระยะเวลา 1 เดอืนระหว่างเดอืนมนีาคม 2565 ถึง เดอืนเมษายน 2565 และได้ท าการวดัผลการด าเนินกจิกรรม
ผ่านการสังเกตร่วมกับการสัมภาษณ์แบบค าถามปลายเปิดอีกครัง้เพื่อติดตามผลการด าเนินโครงการแต่ละ
โครงการ ในเดอืนพฤษภาคม 2565 ทุกโครงการสามารถตอบสนองตามหลกัทฤษฎแีหง่ความสุข (PERMA Model) 
ได้ครบในทุกองค์ประกอบ และใช้งบประมาณโดยรวม 33,000 บาท โดยด าเนินการเสร็จสิ้นไปแล้ว จ านวน 6 
โครงการ ไดแ้ก่ 1) โครงการ Club Friday 2) โครงการ My Strength Point 3) โครงการ Better Future 4) โครงการ 
Proudly Me 5) โครงการ Morning Talk และ 6) โครงการ Trip For Fun  

จากการวดัผลการด าเนินโครงการผ่านการสงัเกตร่วมกบัการสมัภาษณ์แบบค าถามปลายเปิดอกีครัง้เพื่อ
ตดิตามผลการด าเนินโครงการถงึความพงึพอใจทีพ่นักงานมตี่อโครงการแต่ละโครงการและความเปลี่ยนแปลงที่
ขึ้นกับพนักงานซึ่งเกี่ยวข้องกับปัจจยัในการสร้างความสุข 5 ประการตามหลกัทฤษฎีแห่งความสุข (PERMA 
Model) ทีไ่ดน้ ามาออกแบบโครงการแต่ละโครงการ จากนัน้น าขอ้มูลทีไ่ดม้าจบัประเดน็ส าคญัเพื่อหาขอ้สรุปและ
ความเปลี่ยนแปลงหลงัจากด าเนินโครงการ พบว่าโครงการทัง้หมด 6 โครงการสามารถตอบสนองความสุขไดค้รบ
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ทัง้ 5 ดา้นไดแ้ก่ การมอีารมณ์เชงิบวก (Positive Emotion) การมส่ีวนร่วมในกจิกรรมโดยสมบูรณ์ (Engagement) 
การมีความสมัพนัธ์กับผู้อื่นอย่างแท้จริง (Relationship) การมีชีวิตอย่างมีคุณค่า (Meaning) และการบรรลุผล
ส าเร็จ (Accomplishment) ซึ่งส่งผลท าใหก้ารท างานของพนักงานบรษิทับรหิารสนิทรพัย์ ABC จ ากดั ส านักงาน
ชลบุร ีมปีระสทิธภิาพการท างานทีด่มีากยิง่ขึ้น พบว่ามกีารพูดคุยโต้ตอบในการท างานที่ดมีากยิง่ขึ้น ผ่อนคลาย
มากขึ้น และมคีวามสนิทสนมกนัมากขึน้ ซึ่งส่งผลโดยตรงในการท าใหบ้รรยากาศในการท างานไม่ตงึเครยีดและ
สามารถลดความเครยีดในการท างานให้กับพนักงานได้อย่างชดัเจน เมื่อพนักงานไม่รู้สกึโดดเดี่ยวและรู้สึกว่า
ตนเองไม่ไดท้ างานอยู่คนเดยีว มเีพื่อนร่วมงานทีค่อยสนับสนุนและใหค้วามช่วยเหลอือยู่เสมอ พนักงานมคีวามสุข
ในการท างานและส่งผลใหพ้นักงานทุ่มเทแรงกายแรงใจตัง้ใจท างานใหป้ระสบผลส าเร็จตามเป้าหมายทีไ่ดต้ัง้ไว ้
และสามารถลดความผดิพลาดในการท างานไดเ้นื่องจากสามารถปรกึษาเพื่อนร่วมงานได ้สามารถใชจุ้ดแขง็ของ
ตนเองในการท างาน ท าใหป้ระสทิธภิาพการท างานดขีึน้  

จากการทบทวนงานวจิยัทีเ่กี่ยวขอ้งเกี่ยวกบัการประยุกต์ใชห้ลกัสุนทรยีสาธกในการเพิม่ความสุขในการ
ท างานใหก้บัพนักงานพบงานวจิยัทีม่คีวามสอดคลอ้งและเป็นไปในทศิทางเดยีวกนักบัการศกึษาครัง้นี้ดงันี้ 

ความสอดคล้องในด้านทฤษฎีพบว่าสอดคล้องกับ อินษร จ านงนิตย์ (2564) ซึ่งได้ท าการศึกษาโดย
ประยุกต์ใช้หลกัสุนทรยีสาธกเพื่อค้นหาประสบการณ์เชงิบวกของพนักงานและน าผลการสมัภาษณ์เหล่านัน้มา
วเิคราะห์ร่วมกบัทฤษฎีแห่งความสุข (PERMA Model) เพื่อน ามาเป็นแนวทางในการออกแบบโครงการเพื่อสรา้ง
เสรมิความสุขใหก้บัพนักงาน หลงัจากจบโครงการไปแล้วนัน้ พบว่า พนักงานมคีวามสุขในการท างานมากยิง่ขึน้ 
ข้อผิดพลาดในการท างานลดน้อยลง มีผลท าให้ประสิทธิภาพในการท างานเพิ่มมากขึ้นและบรรยากาศในการ
ท างานดผู่อนคลายมากขึน้เช่นกนั 

ความสอดคล้องในด้านวิธีการรวบรวมข้อมูลพบว่าสอดคล้องกับ เอมอร คอนบัวลี (2562) ซึ่งได้
ท าการศกึษาโดยประยุกตใ์ชห้ลกัสุนทรยีสาธกส าหรบัออกแบบค าถามทีใ่ชใ้นการสมัภาษณ์เพื่อเกบ็รวบรวมขอ้มูล
ซึ่งท าให้พบข้อมูลเชิงบวกที่ส่งผลต่อความสุขของคนในองค์กรและสามารถน ามาพัฒนาเป็นโครงการเพื่อ
เสรมิสรา้งความสุขต่อไป 

ความสอดคล้องในดา้นผลการศกึษาพบว่าสอดคล้องกบั นุชลา วงศ์กลาง (2562) ซึ่งไดศ้กึษาโดยไดผ้ล
การศกึษาหลงัจากการด าเนินโครงการเสรมิสรา้งความสุขใหก้บัพนักงาน คอื พนักงานมคีวามสุขในการท างานมาก
ยิง่ขึน้ มกีารแลกเปลี่ยนความคดิเหน็ต่อกนัและกนั มกีารสานสมัพนัธ์ต่อเพื่อนร่วมงานมากยิง่ขึน้ ซึ่งส่งผลท าให้
การท างานดยีิง่ขึน้และประสทิธภิาพในการท างานทีม่ากขึน้เช่นกนั 

จากการทบทวนงานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้ง พบว่า ผลการศกึษาทีผ่่านมาเป็นไปในทศิทางเดยีวกนักบัการศกึษา
ครัง้นี้ อธบิายไดค้อืการจดัโครงการหรอืกจิกรรมเพื่อเพิม่ความสุขนัน้สามารถสรา้งเสรมิความสุขใหก้บัพนักงานได้
จรงิและท าใหพ้นักงานมคีวามสมัพนัธ์อนัดงีามกบัเพื่อนร่วมงาน ซึ่งส่งผลท าใหบ้รรยากาศในการท างานดขีึน้ จงึ
สามารถลดความเครยีดในการท างานไดด้แีละส่งผลใหป้ประสทิธภิาพในการท างานดยีิง่ขึน้ 
 
ข้อเสนอแนะ  

1. เนื่องจากระยะเวลาในการท าการศกึษาครัง้นี้มรีะยะเวลาค่อนขา้งสัน้ ท าให้การด าเนินโครงการต้อง
เสรจ็สิน้ภายในระยะเวลาหนึ่งเดอืน จงึไม่อาจวดัผลการด าเนินการในระยะยาวได้ ผูศ้กึษาจงึเสนอแนะใหม้กีารน า
โครงการต่างๆมาท าซ ้าในระยะเวลาที่ยาวนานมากยิง่ขึ้น เพื่อให้เห็นถึงความเปลี่ยนแปลงขององค์กรและของ
พนักงานในด้านการท างานใหช้ดัเจนมากยิง่ขึน้ ซึ่งหลงัจากด าเนินโครงการไปในระยะยาวแล้วนัน้อาจส่งผลต่อ
รายไดแ้ละก าไรของบรษิทัต่อไป 
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2. ในการเก็บขอ้มูลในรูปแบบของการสมัภาษณ์ผู้ศกึษาควรจะสร้างบรรยากาศในการสมัภาษณ์ให้มี
ความผ่อนคลายและไม่ตงึเครยีด ซึ่งจะท าใหผู้ถู้กสมัภาษณ์กล้าทีจ่ะจนิตนาการถงึสิง่ต่างๆและกลา้ทีจ่ะใหข้อ้มลูที่
เป็นข้อเท็จจรงิกับผู้สมัภาษณ์ การสร้างความคุ้นเคยกบัผู้ถูกสมัภาษณ์ก่อนการสมัภาษณ์จะท าให้ได้รบัความ
ร่วมมอืและไดข้อ้มลูเชงิลกึของการศกึษา 

3. ในการจดัท าโครงการส าหรบัพฒันาองค์กรควรจะกระตุ้นให้คนในองค์กรมามส่ีวนร่วมในโครงการ
ต่างๆใหม้ากทีสุ่ด เพื่อท าใหก้ารวดัผลเกดิความชดัเจนมากยิง่ขึน้และไดผ้ลการด าเนินการในวงกวา้ง ซึ่งสามารถ
ส่งผลต่อองค์กรได้จริง ท าให้พนักงานรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งขององค์กร และพนักงานทุกคนได้ประโยชน์ตาม
วตัถุประสงคข์องโครงการ 

4. ส าหรบัการศกึษาในอนาคตควรจะประยุกตใ์ชท้ฤษฎอีื่นๆทีเ่กี่ยวขอ้งกบัการพฒันาองค์กรหรอืทฤษฎี
ในการพฒันาทรพัยากรมนุษย์ร่วมดว้ย เช่น ทฤษฎีแรงจูงใจ ทฤษฎีมนุษยสมัพนัธ์ ทฤษฎีการมส่ีวนร่วม เพื่อให้
การจัดท าโครงการต่างๆมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นและสามารถพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ขององค์กรได้ ท าให้
พนักงานอยากเขา้ร่วมกจิกรรมดว้ยความเตม็ใจซึง่จะท าใหก้จิกรรมด าเนินไปดว้ยความไหลลื่นและมปีระสทิธภิาพ 
 
กิตติกรรมประกาศ 

งานการศกึษาอสิระปรญิญาบรหิารธุรกจิมหาบณัฑติฉบบันี้ สามารถส าเรจ็ลุล่วงไปได้ดว้ยด ีล้วนไดร้บั
ความกรุณาและค าชี้แนะค าปรกึษาจาก ดร.ภิญโญ รตันาพนัธุ์ อาจารย์ทีป่รกึษารายงานการศกึษาอสิระครัง้นี้ที่
กรุณาให้ค าแนะน า ค าปรกึษา ขอ้คดิ เสนอวธิกีารศกึษาในมุมมองแบบใหม่ แนะน าการจดัท าโครงการ ชี้แนะ
ขอ้บกพร่องและใหค้ าแนะน าในการแก้ไขดว้ยความเอาใจใส่และความเตม็ใจเป็นอย่างยิง่ ตลอดจนใหก้ าลงัใจและ
เป็นแรงบนัดาลใจในการพฒันาใหก้ารศกึษาอสิระครัง้นี้เป็นไปไดด้ยีิง่ขึน้ จนท าให้รายงานการศกึษาอสิระฉบบันี้
เสรจ็สมบูรณ์และเป็นประโยชน์อย่างมาก ผูศ้กึษาขอขอบพระคุณเป็นอย่างสงูไว ้ณ โอกาสนี้ 

ขอขอบคุณคณะผูบ้รหิารและพนักงานบรษิทับรหิารสนิทรพัย์ ABC จ ากดั ส านักงานชลบุร ีทีใ่หโ้อกาสผู้
ศกึษาไดท้ าการสมัภาษณ์และร่วมแบ่งปันขอ้มลูซึง่เป็นประโยชน์ต่อการศกึษาอสิระครัง้นี้และไดใ้หค้วามช่วยเหลอื
ในทุกๆดา้น ซึง่เป็นปัจจยัหลกัส าคญัในการท าการศกึษาอสิระครัง้นี้ 
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กลยทุธก์ารตลาดและพฤติกรรมการตดัสินใจซ้ืออาหารฟู้ดเดลิเวอรี่ผ่าน
แอพพลิเคชัน่ในช่วงสถานการณ์โควิด-19 ของผู้บริโภคเขตกรงุเทพ-ปริมณฑล 
MARKETING STRATEGY AND PURCHASE DECISION BEHAVIOR IN FOOD 
DELIVERY DECISION MAKING THROUGH THE APPLICATION DURING THE 

COVID-19 SITUATION IN BANGKOK AND SURROUNDING AREAS 

 
ชญาธร แสงเสยีงฟ้า  กรีตกิา นาอุดม เบญจวรรณ  บวรกุลภา 

Chayathon Saengsiengfa1, Kiratika Na-udom2, Benjawan Bowonkulpa3 
 

บทคดัย่อ 
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาพฤติกรรมการตัดสินใจซื้ออาหารฟู้ ดเดลิเวอรี่ และกลยุทธ์ทาง

การตลาดทีม่ผีลต่อการตดัสนิใจซื้ออาหารฟู้ดเดลเิวอรีผ่่านแอพพลเิคชัน่ในช่วงสถานการณ์โควดิของผูบ้รโิภคเขต
กรุงเทพ-ปริมณฑล ประชากรที่ใช้ท าการศึกษา คือ ผู้บริโภคที่เคยใช้บริการสัง่อาหารแบบเดลิเวอรี่ผ่านสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ในเขตกรุงเทพมหานครและปรมิณฑลในช่วงสถานการณ์โควดิ ส ารวจโดยรวบรวมแบบสอบถาม
จ านวน 439 ชุด สถติทิีใ่ชใ้นการวจิยั ไดแ้ก่ ความถี ่รอ้ยละ และส่วนเบีย่งเบนมาตรฐานและค่าเฉลีย่ รวบรวมตัง้แต่
วนัที ่30 กนัยายน – 20 พฤศจกิายน 2564 ผลการวจิยัสรุปไดด้งันี้ 

กลุ่มตัวอย่างด้านลกัษณะประชากรส่วนใหญ่เป็น เพศหญิง มีอายุระหว่าง 19 - 37 ปี สถานภาพโสด 
มรีะดบัการศกึษาส่วนใหญ่อยู่ในระดบัปรญิญาตร ีโดยส่วนประกอบอาชพีเป็นพนักงานบรษิทัเอกชน และมรีายได้
เฉลี่ยต่อเดอืนอยู่ในช่วงต ่ากว่า 15,000 บาท พฤตกิรรมการตดัสนิใจสัง่ซื้อผ่านมอืถอืมากทีสุ่ด แอพพลเิคชัน่ทีส่ ัง่
มากทีสุ่ด คอื แกรบ็ฟู้ด (Grab Food) รองลงมา คอื ไลน์แมน (Lineman) โดยช่วงระยะเวลาทีส่ัง่ซื้อ คอื ช่วงเวลา
โดยเฉลีย่สงูสุดอยู่ทีเ่วลา เวลา 12:01 - 15:00 น. ความถีใ่นการสัง่อาหารแบบเดลเิวอรีผ่่านแอพพลเิคชัน่ โดยส่วน
ใหญ่หนึ่งคนจะสัง่อาหารมากกว่า 7 ครัง้ต่อเดือน กลยุทธ์การตลาด (7P’s) ที่มีผลต่อการตดัสินใจใช้บรกิารสัง่
อาหารแบบเดลเิวอรีผ่่านแอพพลเิคชัน่ในเขตกรุงเทพมหานครและปรมิณฑล ค่าเฉลี่ยรวมสูงสุดตามล าดบัพบว่า 
กลยุทธ์การตลาดแต่ละด้านมีความเห็นสูงสุด 5 อันดับแรก โดยเรียงล าดับจากมากไปน้อยแต่ละด้านพบว่า 
กลยุทธด์า้นผลติภณัฑ ์คอื มบีรกิารจดัส่งถงึบา้นคดิเป็นค่าเฉลีย่ 4.22  รองลงมากลยุทธด์า้นส่งเสรมิการตลาด คอื 
การค้นหาร้านอาหารออนไลน์ที่ต้องการได้ง่ายภายในแอพหรอืผ่านเว็ปไซต์ คดิเป็นค่าเฉลี่ย 4.18 กลยุทธ์ด้าน
ลกัษณะทางกายภาพ คอื การจดัการรา้นทีป่ลอดภยั ช่วงโควดิโดยสื่อสารอย่างใดอย่างหนึ่ง เช่น สโลแกน จดัการ
ที่ปลอดภัยถูกสุขลักษณะ คิดเป็นค่าเฉลี่ย 4.17 น้อยสุด กลยุทธ์ด้านผลิตภัณฑ์ค่าเฉลี่ย 4.11 และน้อยที่สุด 
กลยุทธด์า้นกระบวนการใหบ้รกิาร คดิเป็นเฉลีย่ 4.01 ตามล าดบั 
 
ค าส าคญั: กลยุทธก์ารตลาด พฤตกิรรมการตดัสนิใจซื้อ 
 
 

 
1 School of Business Administration, Siam University, Corresponding Author, E-mail Address: Kawisara.kes@gmail.com 
2 School of Business Administration, Siam University, E-mail Address: siripornnaudom@gmail.com 
3 School of Business Administration, Siam University, E-mail Address: bbowonkulpa@gmail.com   



The 4th BAs National Conference 2022 การประชุมวชิาการระดบัชาต ิครัง้ที ่4 (ในความร่วมมอื 5 สถาบนั) 192 

Abstract 
 

  The purpose of this research was to study food purchasing decision behavior. and marketing 
strategies that influence the decision to buy food online through the application in the situation of COVID-
19 of consumers in the Bangkok Metropolitan Region, including 439 surveys, questionnaires, percentages, 
and standard deviations and mean. Between 30 September – 20 November 2021, the results of the 
research can be summarized as follows: 

The sample was mostly female, were aged between 19 and 37 years old, single status, had a 
degree, mostly undergraduates, of whom were employed by private companies, and average monthly 
incomes were in the range below 15,000 baht. The behavior of making purchase decisions via mobile is 
the most. The most ordered app was Grab Food, followed by Lineman. is the average peak time is at 
12:01-15:00 The frequency of ordering food through the app delivery Most of the time, one person orders 
food more than seven times a month. Marketing strategies (7P's) that influence the decision to use delivery 
ordering services through applications in Bangkok metropolitan area. The highest overall average, 
respectively, showed that each of the marketing strategies had the top 5 opinions, sorted in descending 
order, each side found that the service process strategy in terms of access to food delivery was appropriate 
to the individual/place of ordering food as average x̅ = 4.36.  In terms of safe store management Covid 
range by communicating one, such as the slogan "Manage safe, hygienic", as x̅ = 4.24 strategy in place. 
In terms of home delivery as x̅ = 4.45, later promotion strategies in terms of finding online restaurants at 
you.  Easy to need Within the app or through the website, it is x̅ = 4.32, the price strategy is in terms of 
payment through the application, it is easy to find and the screen menu is easy to find. x̅ = 4.33, the price 
strategy is in terms Promotion Searching for restaurants online at you Easy to need Within the app or 
through the website, and finally, product strategy. In terms of cleanliness, safety as x̅ = 4.32, respectively.  
 
Keywords: Marketing Strategies, Purchase decision behavior 
 

บทน า 
สถานการณ์โควิค-19 ในช่วงปี 2563 -2564 เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วและรุนแรง ท าให้รัฐบาลประกาศ

มาตราการล็อคดาวน์ พนักงานบริษัทมีการท างานในรูปแบบ Work from home นักเรียน/นักศึกษาต้องเรียน
ออนไลน์ ห้างสรรพสินค้าและร้านบางประเภทที่มีความเสี่ยงสูงต้องปิดให้บริการท าให้เกิ ดพฤติกรรมการ
เปลี่ยนแปลงของผูบ้รโิภค ส่งผลกระทบกบัผูป้ระกอบการในสถานการณ์ดงักล่าว คาดว่าสถานการณ์โควคิ -19 จะ
ยงัคงอยู่ในระยะยาว การปรบัตวัของผูบ้รโิภคในสถานการณ์ดงักล่าว จงึเป็นสิง่ส าคญัในมุมมองนักการตลาด และ
ผู้ประกอบการในตลาด การปรบัในภาวะวกิฤตของผูบ้รโิภค จงึเป็นโอกาสที่ผู้ประกอบการต้องวางแผนกลยุทธ์ 
เพื่อปรบัตวั ทัง้เพื่อให้สามารถผ่านวกิฤตนี้ไปได้ โดยผู้ประกอบการในตลาดหลายธุรกิจทีป่รบัตวัและพฒันาใน
รูปแบบของออนไลน์มากขึน้ โดยเฉพาะกลุ่มธุรกิจอาหาร จากวถิีการใชช้วีติประจ าวนัท่ามกลางการระบาดของ  
โควดิ-19 ส่งผลต่อพฤติกรรมของผู้บรโิภคโดยเฉพาะในธุรกิจจดัส่งอาหารไปยงัที่พกั โดยมอีตัราส่วนที่เพิม่ขึน้ 
ตามขอ้มลูมลูค่าของธุรกจิจดัส่งอาหาร ตามภาพที ่1 
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ภาพท่ี 1  มลูค่าและเทรนดก์ารขยายตวัของธุรกจิจดัส่งอาหารไปยงัทีพ่กั  

 
ทีม่า: ศูนยว์จิยักสกิรไทย, 2563 
 
จากภาพที ่1.1 พบว่าการใชบ้รกิารจดัส่งอาหารไปยงัทีพ่กัมปีรมิาณมากขึน้ โดยขอ้มลูจากศูนยว์จิยักสกิร

ไทยคาดว่าจะมส่ีวนแบ่งรายไดม้ากกว่ารอ้ยละ 40 ของมูลค่ารวมของธุรกจิจดัส่งอาหาร จากเดมิในปี 2563 อยู่ที่
ประมาณรอ้ยละ 29 ซึง่เป็นผลจากการเปลีย่นแปลงของเซก็เมน้ตแ์ละประเภทอาหารของผูบ้รโิภคมายงัเมนูอาหาร
ทีม่รีะดบัราคาย่อมเยาส่งผลต่อเน่ืองใหค้วามถีใ่นการสัง่อาหารจากรา้นอาหารขา้งทางเพิม่จ านวนมากขึน้ พืน้ทีก่าร
สัง่อาหารขยายสู่บรเิวณกรุงเทพฯ รอบนอกและพืน้ทีเ่ชื่อมต่อระหว่างกรุงเทพฯ-ปรมิณฑลมากขึน้ สอดรบักบัการ
ปรบัรูปแบบการท างานของภาคธุรกจิมาเป็น Work from home และ Hybrid working ซึ่งผลส ารวจของศูนยว์จิยัสิ
กรไทยยงัพบว่า หลงัจากการระบาดในเดอืนเมษายน 2564 พนักงานในเขตกรุงเทพฯและปรมิณฑลที่ท างานทัง้
สองรูปแบบดงักล่าวมสีดัส่วนรวมกนัสูงถงึร้อยละ 83 โดยการทีผู่บ้รโิภคหนัมาสัง่อาหารบรเิวณใกล้ทีพ่กัมากขึ้น 
นอกจากจะส่งผลใหร้ะยะทางเฉลี่ยในการจดัส่งอาหารลดลง ยงัท าใหผู้บ้รกิารแพลตฟอร์มจดัส่งอาหารปรบัมาท า
การตลาดร่วมกบัพารท์เนอร ์ทัง้รา้นอาหารและผูจ้ดัส่งอาหารในบรเิวณดงักล่าวมากยิง่ขึน้อกีดว้ย 

ทัง้นี้ จากกลยุทธ์การตลาดและสภาพแวดล้อมทางธุรกิจทีเ่ปลี่ยนไป ท าให้ศูนย์วจิยักสกิรไทยคาดว่า 
ธุรกิจจดัส่งอาหารไปยงัทีพ่กั (Food Delivery) ในปี 2564 จะมมีูลค่ารวมสูงถึง 5.31 – 5.58 หมื่นล้านบาท หรอื
ขยายตวัสงูถงึรอ้ยละ 18.4 – 24.4 เมื่อเทยีบกบัปีทีผ่่านมาซึง่เกดิจากการปรบัเปลีย่นพฤตกิรรมของผูบ้รโิภค โดย
หลกีเลีย่งการนัง่ในรา้น หรอืการสงัสรรค ์เพื่อลดความเสีย่งจากการตดิเชือ้ ประกอบกบัการระบาดของโควดิ-19 ที่
ยาวนานต่อเนื่อง ผูป้ระกอบการรา้นอาหาร (Market Think, 2563) กล่าวโดยสรุป สถานการณ์การแพร่ระบาดของ
โควดิ-19 ทีย่งัคงมคีวามไม่แน่นอนสงูและส่งผลต่อกจิกรรมการเขา้รบับรกิารในรา้นอาหาร ท าใหธุ้รกจิจดัส่งอาหาร
จะยงัคงเป็นช่องทางทีส่ าคญัของผูบ้รโิภคและผูป้ระกอบการธุรกจิรา้นอาหาร จะยงัขยายตวัต่อเนื่องจากพฤตกิรรม
ทีป่รบัเปลีย่นในการสัง่อาหารวางดลิเิวอรีใ่นช่วงเวลาทีผ่่านมา ท าใหท้มีวจิยัสนใจศกึษาวจิยัเรื่องกลยุทธก์ารตลาด
และพฤติกรรมการปรบัตวัในการตดัสนิใจซื้ออาหารฟู้ดเดลเิวอรี่ผ่านแอพพลเิคชัน่ในช่วงสถานการณ์โควดิของ
ผูบ้รโิภคเขตกรุงเทพ-ปรมิณฑล เพื่อใหผู้ป้ระกอบการปรบัเปลี่ยนกลยุทธ์ใหส้อดคล้องกบัพฤติกรรมที่เปลี่ยนไป 
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อกีเป็นการวางแผนเพื่อพฒันารูปแบบการบรกิารในการจดัส่งอาหารดลิเิวอรทีีจ่ะมกีารขยายตวัและเป็นช่องทาง
ตลาดส าคญัส าหรบัการวางแผนกลยุทธใ์นตลาดทีด่ตี่อไป 
 
วตัถปุระสงคข์องการวิจยั  

1. เพื่อศกึษาพฤตกิรรมการตดัสนิใจซื้ออาหารแบบเดลเิวอรีผ่่านแอพพลเิคชัน่ในช่วงสถานการณ์โควดิ-
19 ของผูบ้รโิภคเขตกรุงเทพมหานคร และปรมิณฑล 

2. เพื่อศึกษากลยุทธ์การตลาด (7P’s) ที่มีผลต่อการตัดสินใจใช้บริการสัง่อาหารแบบเดลิเวอรี่ผ่าน
แอพพลเิคชัน่ในเขตกรุงเทพมหานครและปรมิณฑล 
 
ทบทวนวรรณกรรม 

ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ (2550) ได้สรุป การแบ่งส่วนตลาดตามตัวแปรลักษณะส่วนบุคคล
ประกอบดว้ย ดงันี้  

1. เพศ ความแตกต่างทางเพศ ท าให้บุคคลมพีฤติกรรมของการตดิต่อสื่อสารต่างกนั คอื เพศ  หญิง มี
แนวโน้มมคีวามต้องการทีจ่ะส่ง และรบัข่าวสารมากกว่าเพศชาย ในขณะทีเ่พศชายไม่ไดม้คีวาม  ต้องการทีจ่ะส่ง 
และรบัขา่วสารเพยีงอย่างเดยีวเท่านัน้ แต่มคีวามตอ้งการทีจ่ะสรา้งความสมัพนัธอ์นัดี ใหเ้กดิขึน้จากการรบัและส่ง
ขา่วสารนัน้ดว้ย  

2. อายุ เป็นปัจจยัทีท่ าใหค้นมคีวามแตกต่างกนัในเรื่องของความคดิ และพฤตกิรรมคนทีอ่ายุน้อยมกัจะมี
ความคดิเสรนีิยม ยดึถอือุดมการณ์และมองโลกในแงด่มีากกว่าคนทีอ่ายุมาก ในขณะทีค่นอายุมากมกัจะมคีวามคดิ
ทีอ่นุรกัษ์นิยม ยดึถอืการปฏบิตัริะมดัระวงั มองโลกในแงร่า้ยกว่าคนทีม่อีายุน้อย  

3. การศึกษา เป็นปัจจัยที่ท าให้คนมีความคิด ค่านิยม ทัศนคติ และพฤติกรรมแตกต่างกันคนที่  มี
การศกึษาสงูจะไดเ้ปรยีบอย่างมากในการเป็นผูร้บัสารทีด่เีพราะเป็นผูม้คีวามกวา้งขวาง และเขา้ใจสาร ไดด้ ีแต่จะ
เป็นคนทีไ่ม่เชื่ออะไรงา่ย ๆ ถา้ไม่มหีลกัฐานหรอืเหตุผลเพยีงพอ ในขณะทีค่นมกีารศกึษาต่าง มกัจะใชส้ื่อประเภท 
วทิยุ โทรทศัน์ และภาพยนตร ์หากผูม้กีารศกึษาสงูมเีวลาว่างพอกจ็ะใชส้ื่อ สิง่พมิพ์ วทิยุ โทรทศัน์ และภาพยนตร์
แต่หากมเีวลาจ ากดักม็กัจะแสวงหาขา่วสารจากสื่อสิง่พมิพ ์มากกว่า ประเภทอื่น  

4. สถานะทางสงัคม และเศรษฐกจิ หมายถงึ อาชพี รายได ้และสถานภาพทางสงัคมของบุคคล มอีทิธพิล
อย่างส าคญัต่อปฏกิริยิาของผูร้บัสารทีม่ตี่อผูส่้งสารเพราะแต่ละคนมวีฒันธรรมประสบการณ์ ทศันคตคิ่านิยม และ
เป้าหมายทีต่่างกนั ปัจจยับางอย่างทีเ่กี่ยวขอ้งกบัตวัผูร้บัสารแต่ละคน เช่น ปัจจยั  ทางจติวทิยา และสงัคมทีจ่ะมี
อทิธพิลต่อการรบัขา่วสาร  

เสร ีวงษ์มณฑา (2542) กล่าวถงึกระบวนการตดัสนิใจของผูบ้รโิภคว่า ในการทีผู่บ้รโิภค จะซื้ออสนิคา้ใด
สินค้าหนึ่งนัน้ จะต้องมีกระบวนการตัง้แต่จุดเริ่มต้น ไปจนถึงทศันคติหลงัจากที่ได้  ใช้สินค้าแล้ว ซึ่งสามารถ
พจิารณาเป็นขัน้ตอนได้ดงันี้การมองเหน็ปัญหาการแสวงหาภายใน การแสวงหาภายนอกการประเมนิทางเลอืก
การตดัสนิใจซื้อ ทศันคตหิลงัการซื้อ 

ศริวิรรณ เสรรีตัน์ (2552) แนวคดิส่วนประสมทางการตลาดธุรกิจบริการ (Service Mix) อ้างถึง Philip 
Kotler ว่าเป็นแนวคดิที่เกี่ยวขอ้งกบัธุรกิจทีใ่หบ้รกิารมี ประสมการตลาด (Service Marketing Mix :7Ps) ในการ
ก าหนดกลยุทธ์การตลาดซึ่งประกอบด้วย ราคา สถานที่หรือช่องทางการจ าหน่ายและการส่งเสริมการตลาด 
รองลงมามกีารร่วมปรบัปรุงเพิม่เตมิ ส่วนประสมตลาดให้เหมาะสมกบัธุรกิจบรกิารเพิม่ขึน้ (3P’s) คอื บุคลากร 
กระบวนการ การสรา้ง และน าเสนอลกัษณะทางกายภาพ รายละเอยีดแต่ละองคป์ระกอบคอื  
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1. ด้านผลติภณัฑ์ (Product) การพจิารณาเกี่ยวกบัผลติภัณฑ์ธุรกิจบริการต้องพจิารณา ขอบเขตการ
บรกิารคุณภาพการบรกิาร บรกิารหลงัการขาย ผลติภณัฑ์มมีลูค่า อรรถประโยชน์สรา้งความพงึพอใจใหก้บัลูกคา้ 
ครอบคลุมถงึการน าเสนอผลติภณัฑ ์ 

2. ดา้นราคา (Price) ราคาเป็นองคป์ระกอบส าคญัทีม่อีทิธพิลต่อพฤตกิรรมการซื้อของผูบ้รโิภค โดยเฉพาะ
ขัน้ตอนการประเมนิทางเลอืกในการตดัดสนิใจซื้อ บรกิารที่มรีาคาไม่แพง ราคาเปรยีบเหมอืนต้นทุนของลูกค้า
สนิคา้ทีไ่ดร้บัจงึอยู่ในระดบัเหนือความคาดหวงัจะมผีลต่อการซื้อซ ้า และมปีระโยชน์ในการแขง่ขนัทางธุรกจิ  

3. ดา้นสถานที ่(Place) ช่องทางการจดัจ าหน่ายคอืสถานทีห่รอืทีต่ัง้ในการจดัจ าหน่าย ความยากงา่ยใน
การเขา้ถึง ที่เป็นปัจจยัส าคญัทางตลาด เพราะเป็นการติดต่อสื่อสารกบัลูกค้า  เพื่อเขา้ถึงสนิค้าที่ตรงตามความ
คาดหวงัหรอืสงูกว่าความคาดหวงั  

4. ดา้นการส่งเสรมิการตลาด (Promotion) คอืการสื่อสารวธิกีารต่าง ๆ เพื่อจูงใจใหม้ี การซื้ออสนิคา้เพิม่
มากขึน้ เช่น การประชาสมัพนัธ ์ลด แลก แจก แถม  

5. ดา้นบุคลากร (People) ในธุรกจิรา้นคา้ออนไลน์ผูใ้หบ้รกิารแก่ลูกคา้ไม่จ าเป็นต้องมี หน้ารา้นหรอืเฝ้า
ร้านตลาดเวลา ลูกค้าสามารถเขา้มาดูสนิค้าได้ทุกที่ทุกเวลาตามสะดวก ตามความต้องการ หากสนิค้าเป็นทีพ่งึ
พอใจ กจ็ะเกดิการบอกต่อไปยงัลูกคา้รายอื่น  

6. ด้านกระบวนการ (Process) กระบวนการในการจ าหน่ายสนิค้าออนไลน์ควรใช้ เครื่องมอืที่มคีวาม
รวดเรว็ สะดวก ทนัสมยัลูกคา้สามารถมส่ีวนร่วม และเขา้ถงึเวบ็ไซตไ์ดง้า่ย เน้นการขายสนิคา้คุณภาพ และความ
ประทบัใจของลูกคา้  

7. ด้านการสร้างและน าเสนอลักษณะทางกายภาพ (Physical Evidence) การจัดวาง ต าแหน่ง การ
น าเสนอบนเว็บไซต์เหมอืนหน้าร้าน ลกัษณะทางกายภาพ สทีี่ดงึดูดความสนใจ  การสร้างคุณค่าใหก้บัตวัสนิคา้
น าเสนอบนเวบ็ไซตก์บัสนิคา้จรงิควรมลีกัษณะสขีนาดรปูแบบ ไม่แตกต่างกนั  
 พฤติกรรมผู้บริโภค (ศิริวรรณ เสรีรัตน์และคณะ , 2552) ได้กล่าวไว้ ว่าการวิเคราะห์ให้ทราบถึง
พฤตกิรรมของผูบ้รโิภคเป็นการวจิยัหรอืคน้หาเกี่ยวกบัพฤตกิรรม การซื้อหรอืการใชข้องผูบ้รโิภคโดยใชค้ า ถาม
ช่วยในการวเิคราะหเ์พื่อหาค าตอบเกีย่วกบั พฤตกิรรม ผูบ้รโิภค (6W1H) ซึง่ประกอบไปดว้ย  
          1. ใครบ้างอยู่ในตลาดเป้าหมาย เป็นค าถามเพื่อให้ ทราบถงึลกัษณะกลุ่มเป้าหมาย (Occupants) 4 ดา้น 
คอื ประชากรศาสตรภ์ูมศิาสตร ์จติวทิยาหรอื จติวเิคราะห ์และพฤตกิรรมศาสตร์  
          2. ผูบ้รโิภคตอ้งการซื้ออะไร (What Does the Consumer Buy?) เป็นค าถามเพื่อใหท้ราบ ถงึสิง่ทีผู่บ้รโิภค
ต้องการจากผลติภณัฑ์ (Object) คอืต้องการคุณสมบตัหิรอืส่วนประกอบของ ผลติภณัฑ์ (Product Component) 
และความแตกต่างทีเ่หนือกว่า คู่แขง่ (Competitive Differentiation)  
          3. ท าไมผู้บริโภคจึงได้ตัดสินใจซื้อ (Why Does the Consumer Buy?) เป็นค าถามเพื่อ ต้องการทราบ
วตัถุประสงคใ์นการซื้อ (Objectives) ผูบ้รโิภคซื้อสนิคา้เพื่อสนองความตอ้งการ ดา้นร่างกายและดา้นจติวทิยา  
          4. ใครบ้างมีส่วนร่วมในการตัดสินใจซื้อ (Who Participates in the Buying?) เป็นค าถาม เพื่อต้องการ
ทราบถงึบทบาทของกลุ่มต่าง ๆ (Organizations) ทีม่อีทิธพิลต่อการตดัสนิใจซื้อของ 
          5. ผูบ้รโิภคซื้อเมื่อใด (When Does the Consumer Buy?) เป็นค าถามเพื่อตอ้งการทราบ ถงึโอกาสในการ
ซื้อ (Occasions) 
          6. ผูบ้รโิภคซื้อทีไ่หน (Where Does the Consumer Buy?) เป็นค าถามเพื่อตอ้งการทราบ ถงึช่องทางหรอื
แหล่ง (Outlets) ทีผู่บ้รโิภคซื้อเช่น หา้งสรรพสนิคา้ รา้นสะดวกซื้อ เป็นตน้  
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          7. ผูซ้ื้ออย่างไร (How Does the Consumer Buy?) เป็นค าถามเพื่อตอ้งการทราบ ขัน้ตอนในการตดัสนิใจ
ซื้อ (Operations) ซึ่งประกอบดว้ยการรบัรู้ปัญหา การค้นหาขอ้มูล การประเมนิผลทางเลอืกการตดัสนิใจซื้อและ
ความรูส้กึหลงัการซื้อ 

 
วิธีด าเนินการวิจยั 

ประชากร (Population) และกลุ่มตวัอย่าง ที่เป็นกลุ่มเป้าหมายในการศกึษาวจิยัครัง้นี้ คอื ผู้ที่อยู่อาศยั
ท างานหรอืก าลงัศกึษาในเขตกรุงเทพมหานครและปรมิณฑลเป็นผู้ที่เคยใช้บรกิารสัง่อาหารแบบเดลิเวอรี่ผ่าน
แอพพลเิคชัน่ซึ่งผู้วจิยัไม่ ใช้สูตรสามารถทราบจ านวนที่แน่นอน ท าให้การวจิยัในครัง้นี้ จะก าหนดกลุ่มตวัอย่าง
ตามกรณีทีไ่ม่ทราบประชากรแน่นอน ระดบัความเชื่อมัน่ที ่95 ได้กลุ่มตวัอย่าง 369 ชุด โดยการเกบ็รวบรวมได้
กลุ่มตวัอย่าง 439  ชุด  

ผู้วิจ ัยจึงเลือกใช้วิธีการเลือกกลุ่ม คือ กลุ่มตัวอย่างแบบเฉพาะเจาะจง (Judgmental or Purposive 
Sampling) คือการเลือกแจกแบบสอบถามเฉพาะกลุ่มตัวอย่างที่ก าลังศึกษาท า งานหรืออยู่อาศัยในเขต
กรุงเทพมหานครและปรมิณฑล ซึง่เป็นผูท้ีเ่คยใชบ้รกิารสัง่อาหารแบบเดลเิวอรี ่ผ่านสื่ออเิลก็ทรอนิกส ์โดยท าลงิค์ 
Google from โดย ขอ้มลูส ารวจ Thailand Digital Stat 2021 จาก We Are Social แอปทีค่นไทยใชบ้่อยทีสุ่ดยงัคง
เป็น Facebook ตามมาด้วย LINE (ณัฐพล เมืองตูม, 2564) แบบสอบถามออนไลน์ส่งให้ผู้สอบถาม ผ่าน Line 
Facebook Gmail รวบรวมข้อมูลภาคสนามตัง้แต่ระยะเวลาวนัที่ 30 กันยายน  - วนัที่ 20 พฤศจิกายน 2564 
รวบรวมไดจ้ านวน 439 ชุด  

เคร่ืองมือท่ีใช้ในการศึกษาวิจยั คือ 
แบบสอบถาม (Questionnaire) แบ่งออกเป็น 3 ส่วน คอื 

ส่วนที ่1 ขอ้มลูลกัษณะประชากร ของผูต้อบแบบสอบถาม มลีกัษณะเป็นค าถามแบบเลอืกตอบ (Multiple 
choice question) 

ส่วนที่ 2 ข้อมูลพฤติกรรมการตดัสินใจซื้ออาหารแบบเดลิเวอรี่ผ่านแอพพลิเคชัน่โดยแบบสอบถามมี
ลกัษณะเป็นแบบแบบเลอืกตอบ (Multiple choice question) 

ส่วนที ่3 ขอ้มูลกลยุทธ์ส่วนประสมทางการตลาดทีม่ผีลต่อการตดัสนิใจใชบ้รกิารสัง่อาหารแบบเดลเิวอรี่
ผ่านแอพพลเิคชัน่ เขตกรุงเทพ-ปรมิณฑล ซึ่งมลีกัษณะแบบสอบถามเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating 
Scale) ซึ่งมเีกณฑ์ในการ ก าหนดค่าน ้าหนักของการประเมนิเป็น 5 ระดบั ตามวธิขีอง ลเิคริ์ท (Five-Point Likert 
Scales) ดงันี้  

   ระดบัคะแนน                                  ระดบัความเหน็ 
                       5                                          เหน็ดว้ยมากทีสุ่ด  
                   4                                          เหน็ดว้ยมาก  
                3                                          เหน็ดว้ยปานกลาง  
                 2                                          เหน็ดว้ยน้อย  

1  เหน็ดว้ยน้อยทีสุ่ด  
 

สถิติท่ีใช้การวิจยั ใช้สถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ ความถี่ (Frequency) ร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย 
(Mean) และ ส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน (Standard deviation) 
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ผลการวิจยั 
1.  ขอ้มลูลกัษณะกลุ่มตวัอย่าง 
พบว่า ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน 232 คน(ร้อยละ 52.8)ชายจ านวน 171 คน (ร้อยละ 39) และ 

LGBTQ+ มจี านวน 36 คน (รอ้ยละ 8.2) ตามล าดบัมชี่วงอายุ 19- 37 ปี มากทีสุ่ดมจี านวน 339 คน (รอ้ยละ 77.2) 
รองลงมา 38-53 ปี จ านวน 67คน (ร้อยละ 15.3) ส่วนใหญ่สถานภาพสมรสแล้ว จ านวน 235 คน (ร้อยละ 53.5) 
การศกึษาส่วนใหญ่ในระดบัปรญิญาตร ีจ านวน 311 คน (ร้อยละ 70.8) และมอีาชพี พนักงานเอกชนมากที่สุด 
จ านวน 155คน (ร้อยละ 35.5) รองลงมาเป็นเจ้าของธุรกิจ จ านวน 93 คน (ร้อยละ 21.2) และมรีายได้ ต ่ากว่า 
15,000 บาท มากที่สุด จ านวน 153 คน (ร้อยละ34.9) รองลงมารายได้ต่อเดือน 15,001 – 25,000 บาท จ านวน 
121 คน (คดิเป็นรอ้ยละ 27.6)  

ข้อมูลพฤติกรรมการการตัดสินใจใช้บริการสัง่อาหารแบบเดลิเวอรี่ผ่านแอพพลิเคชัน่ในเขต  
กรุงเทพมหานครและปรมิณฑล ดงัภาพที ่2 

 

 
 

ภาพท่ี 2 พฤตกิรรมการการตดัสนิใจใชบ้รกิารสัง่อาหารแบบเดลเิวอรีผ่่านแอพพลเิคชัน่ 
ในเขตกรุงเทพมหานครและปรมิณฑล 

 
จากภาพที ่2 การใชส้ื่อและแอพพลเิคชัน่ในการสัง่อาหารแบบเดลเิวอรี่กรุงเทพมหานครและปรมิณฑล 

พบว่ากลุ่มตวัอย่างใชส้ื่ออเิลก็ทรอนิกสท์ีส่ ัง่อาหารแบบเดลเิวอรีม่ากที่สุด คอื โทรศพัทม์อืถอื จ านวนรอ้ยละ 82.00
รองลงมา คอื คอมพวิเตอร์คดิเป็นรอ้ยละ 17 และแทบ็เลต็เป็นจ านวนรอ้ยละ 1.00 และช่วงเวลาระยะเวลาทีส่ัง่ซื้อ
อาหารและความถี่ในการสัง่ซื้ออาหารเดลิเวอรี่ผ่านแอพพลิเคชัน่ช่วงระยะเวลาที่สัง่ซื้ออาหารเดลิเวอรี่ผ่าน
แอพพลเิคชัน่ในช่วงเวลาโดยเฉลี่ยสูงสุดตามล าดบัดงันี้ เวลา 12:01-15:00 น. มากทีสุ่ดเป็นจ านวนรอ้ยละ 38.7, 
ช่วงเวลา 15:01-18:00 น. เป็นจ านวนร้อยละ 23.2 หลงัเวลา 18:00 น. เป็นร้อยละ 19.1 เวลา 9:01-12:00 น. 
รอ้ยละ 17.5 และก่อนเวลา 9:00 น. รอ้ยละ1.5 ตามล าดบั 
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ภาพท่ี 3 แอพพลเิคชัน่ทีใ่ชใ้นการสัง่อาหารแบบเดลเิวอรี ่
 

              จากภาพที่ 3 พบว่า แอพพลิเคชัน่ที่ใช้ในการสัง่อาหารแบบเดลิเวอรี่มากที่สุด คือเว็บไซต์ของ
รา้นอาหารโดยตรงจ านวนรอ้ยละ 45.3 สัง่ผ่านแกรบ็ฟู้ด (Grab Food) ลองลงมาคอืไลน์แมน (Lineman) จ านวน
รอ้ยละ 38.5 ฟู้ดแพนดา้ (Food Panda) จ านวนรอ้ยละ 10.7 และแอพพลเิคชนัอื่นๆ รอ้ยละ 5.5 ตามล าดบั และ
ความถี่ในการสัง่อาหารแบบเดลเิวอรีผ่่านแอพพลเิคชัน่ โดยส่วนใหญ่กลุ่มตวัอย่างจะสัง่  มากที่สุดตามล าดบัคอื  
สัง่อาหารมากกว่า 7 ครัง้ต่อเดอืน เป็นจ านวนรอ้ยละ 34.9 สัง่อาหาร 1-3 ครัง้ต่อเดอืน จ านวนรอ้ยละ 32.6 จ านวน 
4-6 ครัง้ต่อเดอืน รอ้ยละ 24.1 และน้อยกว่า 1 ครัง้ต่อเดอืน คดิเป็นรอ้ยละ 8.4 ตามล าดบั 
 

3.ขอ้มลูกลยทุธก์ารตลาดทีม่ผีลต่อการตดัสนิใจใชบ้รกิารสัง่อาหารแบบเดลเิวอรีผ่่านแอพพลเิคชัน่ในเขต
กรุงเทพมหานครและปรมิณฑล 
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ความคดิเหน็ด้านกลยุทธ์การตลาด (7P’s) ที่มผีลต่อการตดัสนิใจใชบ้รกิารสัง่อาหารแบบเดลเิวอรีผ่่าน
แอพพลเิคชัน่ในเขตกรุงเทพมหานครและปรมิณฑล ตามตารางที ่1 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของกลยุทธ์
การตลาดที่มผีลต่อการตดัสนิใจใชบ้รกิารสัง่อาหารแบบเดลเิวอรี่ผ่านแอพพลิเคชัน่ในเขตกรุงเทพมหานครและ
ปรมิณฑล 

 

 

กลยุทธก์ารตลาด ค่าเฉลีย่ 
ค่า

เบีย่งเบน 
มาตราฐาน 

การ
แปร
ค่า 

กลยุทธก์ารตลาด ค่าเฉลีย่ 
ค่า

เบีย่งเบน 
มาตราฐาน 

การ
แปร
ค่า 

กลยุทธด์า้นบุคลากร กลยุทธด์า้นกระบวนการใหบ้รกิาร 
1. พนักงานทีเ่ปิดรา้น ในแอพฯ 
มคีวามรู ้ความช านาญเกีย่วกบั
เมนูอาหาร และตอบข้อสงสยั
แก่ลูกคา้ไดช้ดัเจน 
2. พนักงานหน้ารา้นในแอพฯ มี
เ บอ ร์ ติ ด ต่ อ ส ามารถ เสนอ
เมนูอาหารได ้กรณีสนิคา้หมด 
3. พนักงานหน้ารา้นในแอพฯมี
ไหวพรบิ สามารถแก้ไขปัญหา
เฉพาะหน้าไดด้ ี
4.  การแพ็คบรรจุอาหารใส่
กล่อง และการจดัส่งสนิคา้หรอื
อาหาร  ดู สวยงาม และถูก
สุขอนามยั โดยเฉพาะช่วง 
สถานการณ์โควดิ 
5. การแต่งกาย ของพนักงาน
จั ด ส่ ง  ปิ ด แ ม ส เ น้ น ค ว า ม
ปลอดภยัเวน้ระยะห่าง 
6. บรกิารหลงัการขาย สามารถ
ตดิตามสถานะการส่งอาหาร  
7. การเปิดร้านสามารถจดัการ
เปิดได้ก่อนเวลา 9.00 และหลงั 
18.00 น.ไปแลว้ 
8.  มี จ า น ว นพนั ก ง าน  call 
center ของแอพ ฯ ให้บริการ
เพยีงพอตอบค าถาม แก้ปัญหา
ใหลู้กคา้ 

4.19 
 
 
 

4.18 
 
 

4.16 
 
 

4.12 
 
 
 
 

4.28 
 
 

4.25 
 

4.14 
 
 

4.02 

0.730 
 
 
 

0.779 
 
 

0.781 
 
 

0.787 
 
 

 
 

0.698 
 

 
0.760 

 
0.788 

 
 

0.895 

มาก 
 
 

 
มาก 

 
 

มาก 
 
 

มาก 
 
 

 
 

มาก 
 

 
มาก 
 
มาก 

 
 

มาก 

1. จดัเตรยีมอาหารรวดเรว็  
2.  เวลาการจัดส่งอาหาร
รวดเรว็  
3.  ลู ก ค้ า ไ ด้ ร ั บ อ า ห า ร
ครบถว้นตามทีส่ ัง่ซื้อ  
4.  จัดส่งอาหารให้ถูกตัว
บุคคล/สถานทีส่ ัง่ซื้ออาหาร  
5. จัดส่งอาหารให้ตรงต่อ
เวลา  
6. ความถูกตอ้งในการจดัท า
เอกสารทางบญัชี เช่น การ
ออกใบเสร็จรับเงิน   การ
ออกใบก ากบัภาษ ีเป็นตน้ 

4.26 
4.29 

 
4.33 

 
4.36 

 
4.31 

 
4.25 

0.703 
0.691 

 
0.727 

 
0.720 

 
0.741 

 
0.751 

มาก 
มาก 

 
มาก 

 
มาก 

 
มาก 

 
มาก 

กลยุทธด์า้นลกัษณะทางกายภาพ 
1. ร้านแสดงภาพและการ
จัดก า รที่ ป ล อดภัย ด้ า น
อาหาร  
2. ภาพหรือลิงค์แสดงภาพ
ภายในรา้นม ีบรรยากาศทีด่ ี 
3. ความมัน่ใจต่อการจดัการ
ภ า ย ใ น ร้ า น ส ะ อ า ด ถู ก
สุขลกัษณะ 
4.  ก า ร จั ด ก า ร ร้ า น ที่
ปลอดภัย ช่วงโควิด โดย
สื่อสาร อย่างใดอย่างหนึ่ง 
เช่น สโลแกน “จัดการที่
ปลอดภยั ถูกสุขลกัษณะ” 

4.02 
 
 

4.22 
 

4.22 
 
 

4.24 

0.704 
 
 

0.717 
 

0.748 
 
 

0.737 

มาก 
 
 

มาก 
 

มาก 
 
 

มาก 
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กลยุทธก์ารตลาด ค่าเฉลีย่ 
ค่า

เบีย่งเบน 
มาตราฐาน 

การ
แปร
ค่า 

กลยุทธก์ารตลาด ค่าเฉลีย่ 
ค่า

เบีย่งเบน 
มาตราฐาน 

การ
แปร
ค่า 

กลยุทธด์า้นผลติภณัฑ ์ กลยุทธด์า้นราคา 

1. ผลติภณัฑม์คีวามสด   
2.  ผลิตภัณฑ์มีความสะอาด
ปลอดภยั  
3. ผลติภณัฑม์รีสชาตอิร่อย  
4. ผลติภณัฑม์ปรมิาณเพยีงพอ
และเหมาะสม ต่อการทานต่อ
มือ้ 
5. เมนูอาหารเน้นดา้นสุขภาพมี
ส่ วนผสมของด้านวิตามินที่
ร่างกายต้องการในมื้ออาหาร
หรอืวติามนิตา้นโควดิ 
6.  เ ม นู อ า ห า ร ป ร า ศ จ า ก
ไขมนัทรานส ์
7. ผลิตภัณฑ์จัดแต่งสวยงาม
เหมาะแก่การถ่ายรูปลงสื่อโซ
เชยีล เมนู 
8. ผลิตภัณฑ์น าเสนอเมนูใหม่
ทุกเดอืน 
9.  ผลิตภัณฑ์จัดใส่ ในบรรจุ
ภณัฑท์ีร่กัโลก 
10. บรรจุภัณฑ์ เน้น สะอาด
และปลอดภัยช่วงสถานการณ์
โควดิ 

4.31 
4.32 

 
4.29 
4.19 

 
 

3.75 
 
 
 

3.59 
 

3.83 
 
 

3.85 
 

3.75 
 

4.27 

0.712 
0.696 

 
0.675 

 
0.740 

 
0.909 

 
 
 

1.017 
 

0.945 
 
 

0.944 
 

0.976 
 

0.747 

มาก 
มาก 

 
มาก 

 
มาก 

 
มาก 

 
 
 

มาก 
 

มาก 
 
 

มาก 
 

มาก 
 

มาก 

1.  ร า ค า เ ห ม า ะ ส ม กั บ
ปรมิาณ  
2. ความคุม้ค่าของราคาเมื่อ
ไดร้บัสนิคา้  
3. ร าคาไม่ แตกต่ างจาก
ราคาทีส่ ัง่หน้ารา้นมากนัก  
4. ราคาในแอพพลิเคชัน่ มี
ส่วนลดจากแอพพลเิคชัน่ผู้
ใหบ้รกิาร  
5.  ร า ค า มี ส่ ว น ล ด จ าก
ร้ า น ค้ า ที่ ข า ย ใ น
แอพพลเิคชัน่  
6. การช าระดว้ยเงนิสด  
7. การช าระผ่านบตัรเครดติ
ธนาคาร  
8. การช าระผ่านบตัรเดบติ
ธนาคาร 
9. การช าระผ่านการโอน
บญัชธีนาคาร 
10.  ก า ร ช า ร ะ เ งิน ผ่ า น
แอพพลิเคชัน่ เป็นไปได้
ง่ า ย แ ล ะ เ ม นู ห น้ า จอที่  
ชดัเจนในการกดช าระเงนิ 
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4.22 

 
4.33 
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0.728 
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0.721 
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0.758 
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ตารางที่ 2 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของกลยุทธ์การตลาดที่มผีลต่อการตดัสินใจใช้บริการสัง่

อาหารแบบเดลเิวอรีผ่่านแอพพลเิคชัน่ในเขตกรุงเทพมหานครและปรมิณฑล 

กลยุทธก์ารตลาด ค่าเฉลีย่ 
ค่า

เบีย่งเบน 
มาตราฐาน 

การ
แปร
ค่า 

กลยุทธก์ารตลาด ค่าเฉลีย่ 
ค่า

เบีย่งเบน 
มาตราฐาน 

การ
แปรค่า 

place Promotion 

1. ผูบ้รโิภคหาซื้อสนิค้าได้
อย่ างสะดวกในราคาที่
เ ห ม า ะ ส ม ต า ม เ ว ล าที่
ตอ้งการ 
2. การคมนาคมสะดวก  
3. สามารถติดต่อได้หลาย
ทางเช่น โทรศัพท์  หรือ
อนิเตอรเ์น็ต  
4.  จั ด เ รี ย ง สิ น ค้ า เ ป็ น
หมวดหมู่ชดัเจน  
5. การตรงต่อเวลาในการ
จดัส่งสนิคา้  
6. การออกแบบ ทีส่วยงาม
และทนัสมยั 
7. แอพพลเิคชัน่ใชง้านง่าย 
สะดวกรวดเร็ว ทัง้ในด้าน
การค้นหาและการเลือก
สัง่ซื้อ สนิคา้ 
8. มบีรกิารจดัส่งถงึบา้น  
9.  มีบริการรับอาหารที่
หน้ารา้นสาขาใกลบ้ 
10. ต าแหน่งสาขาของรา้น
ส า ม า ร ถ บ ริ ก า ร ด้ า น
ออนไลน์ และเข้าถึงลูกค้า
ครอบคลุมเสมือนการรับ
บรกิารทีห่น้ารา้น 
11. ช่วงเวลาการจัดการ
ร้านในแอพฯ เปิดระหว่าง 
9.00-18.00  
12. การเปิดร้านสามารถ
จัดการเปิดได้ก่อน เวลา 
9.00 และหลงั 18.00 น.ไป
แลว้ 
13.  ก า ร ใ ช้ ง า น
แอพพลิ เคชั น่ มี เ ม นู สั ง่
อ าห า ร ออน ไล น์ที่ ง่ า ย
สะดวกต่อการใชง้าน 
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1. การโฆษณาประชาสมัพนัธ์
เมนู  
โปรโมชัน่ หรอืขา่วสารผ่านสือ่
อย่างหลากหลาย 
2. มีการจดัทา โปรโมชัน่ทุก 
1-2 อาทติย์ เช่น ส่วนลด30% 
โปรโมชัน่1 แถม1 
3.  จั ด เ ซ ต ร า ค า ส า ห รั บ
รับประทานแบบครอบครัว 
และส าหรบั 
4. การแจกแจ้งรายละเอียด
รายการ อาหาร และราคา
อาหารอย่างชัดเจน ทัง้ผ่าน
เบอร์ โทรร้านค้า , ใบปลิว , 
website, social media 
5.  รู ป แ บบ แ อพ ฯ  ข อ ง ผู้
ใหบ้รกิารมรีายละเอยีดบรกิาร
ชดัเจน 
6. การรบัประกันความพอใจ
และการคนืเงนิ เมื่อผดิพลาด 
7. การใช้งานแอพพลิเคชัน่มี
ความง่ายเหมาะกบัการสัง่ซื้อ
อาหาร 
8.  ก า ร ค้นห า ร้ า น อ าห าร
ออนไลน์ทีท่่านตอ้งการไดง้่าย 
ภายในแอพหรอื 
ผ่านเวป็ไซต์ 
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ผลการวิเคราะห์ข้อมูลกลยุทธก์ารตลาดจากตาราง สรุปไดว้่า ผูต้อบแบบสอบ ถามส่วนใหญ่มคีวาม
คดิเหน็พบว่า“กลยุทธ์ในดา้น place” ในเรื่องมบีรกิารจดัส่งถงึบ้านคดิเป็น 𝑥̅  = 4.22  รองลงมา คอื “กลยุทธ์ดา้น
Promotion” ในเรื่องการค้นหาร้านอาหารออนไลน์ที่ท่านต้องการได้ง่ายภายในแอพหรือผ่านเว็ปไซต์ คิดเป็น 
𝑥̅  = 4.18 “กลยุทธด์า้นลกัษณะทางกายภาพ” ในเรื่องการจดัการรา้นทีป่ลอดภยัช่วงโควดิโดยสื่อสารอย่างใดอย่าง
หนึ่ง เช่นสโลแกน “จดัการที่ปลอดภยัถูกสุขลกัษณะ” คิดเป็น 𝑥̅  = 4.17 น้อยสุด คือ “กลยุทธ์ด้านผลติภณัฑ์”  
𝑥̅  = 4.11 และน้อยทีสุ่ด “กลยุทธด์า้นกระบวนการใหบ้รกิาร” คดิเป็น 𝑥̅  = 4.01 
 
สรปุและอภิปรายผล  

จากการศกึษาลกัษณะทางประชากรศาสตรข์อ้มลูทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม 
การศึกษาข้อมูลทัว่ไปของผู้ตอบแบบสอบถามพบว่า มีจ านวนผู้ตอบแบบสอบถามทัง้หมด 439 คน 

พบว่า ส่วนใหญ่เป็นเพศหญงิ จ านวน232 คน(ร้อยละ 52.8) ชายจ านวน 171คน (ร้อยละ 39) และ LGBTQ+ มี
จ านวน 36 คน (รอ้ยละ 8.2) ตามล าดบัมชี่วงอายุ 19- 37 ปี มากทีสุ่ดมจี านวน 339 คน (รอ้ยละ 77.2) รองลงมา 
38-53 ปี จ านวน 67คน (รอ้ยละ 15.3) ส่วนใหญ่สถานภาพสมรสแล้ว จ านวน 235 คน (รอ้ยละ 53.5) การศกึษา
ส่วนใหญ่ในระดบัปรญิญาตร ีจ านวน 311 คน (ร้อยละ 70.8) และมอีาชพีพนักงานเอกชนมากที่สุด จ านวน 155 
คน (ร้อยละ 35.5) รองลงมาเป็นเจา้ของธุรกิจ จ านวน 93 คน (ร้อยละ 21.2) และมรีายได้ ต ่ากว่า 15,000 บาท 
มากทีสุ่ด จ านวน 153 คน (รอ้ยละ34.9) รองลงมารายไดต้่อเดอืน 15,001 – 25,000 บาท จ านวน 121คน (คดิเป็น
รอ้ยละ 27.6) สอดคลอ้งกบังานวจิยัของสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ (สุรวด ีธญัญะ และนันทวนั เหลีย่มปรชีา, 2564) 
งานวจิยัเรื่องพฤตกิรรมการบรโิภคของผูใ้ชบ้รกิารแอพพลเิคชัน่รบัส่งอาหารออนไลน์ (Food delivery application) 
ทีส่่งผลต่อคุณภาพบรกิารในเขตพืน้ทีอ่ าเภอเมอืง จงัหวดัพษิณุโลก  ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง 
คิดเป็นร้อยละ 53.7 อายุ 20-25 ปี คิดเป็นร้อยละ 39.3 ม ีสถานภาพโสด คิดเป็นร้อยละ 77.3 ระดบัการศกึษา
ปรญิญาตร ีคดิเป็นรอ้ยละ 78.3 มอีาชพีพนักงานเอกชน คดิ เป็นรอ้ยละ 40.0 และมรีายไดเ้ฉลี่ยต่อเดอืนไม่เกิน 
10,000 บาท คดิเป็นรอ้ยละ 28.0 และสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ กติตศิกัดิ ์พรสทิธศิกัดิ ์(2563) เรื่องปัจจยัทีส่่งผล
ต่อการตดัสนิใจสัง่อาหารผ่านผูใ้หบ้รกิารส่งอาหารออนไลน์เดลเิวอรี ่(Delivery) กลุ่มตวัอย่างเพศหญงิทีอ่ยู่ในช่วง
วยัท างาน ประกอบอาชพีพนักงานบรษิทัเอกชน 

พฤตกิรรมส่วนบุคคลต่อการสัง่อาหารจดัส่งผ่านแอพพลเิคชัน่เผยใหเ้หน็ว่า การตดัสนิใจซื้ออาหารผ่าน
แอพพลิเคชัน่แกร็บฟู้ ด (Grab Food) มากคิดเป็นร้อยละ 45.3 ไลน์แมน (Lineman) คิดเป็นร้อยละ 38.5 
ฟู้ดแพนดา้ (Food Panda) คดิเป็นรอ้ยละ 10.7 และ แอพพลเิคชนัอื่นๆ รอ้ยละ 5.5 ตามล าดบัโดยช่วงระยะเวลาที่
สัง่ซื้อ คือช่วงเวลาโดยเฉลี่ยสูงสุดอยู่ที่เวลา เวลา 12:01-15:00 น. (คิดเป็นร้อยละ 38.7) 15:01 - 18:00 น. 
(คดิเป็นร้อยละ 23.2) หลงัเวลา 18:00 น. (คดิเป็นร้อยละ 19.1) เวลา 9:01-12:00 น. (คดิเป็นร้อยละ 17.5) และ
ก่อนเวลา 9:00 น. (คดิเป็นรอ้ยละ1.5) ตามล าดบั โดยส่วนใหญ่หนึ่งคนจะสัง่ อาหารมากกว่า 7 ครัง้ต่อ (คดิเป็น
ร้อยละ 40.0) สอดคล้องกบัรายงานการวจิยัของ ณัธภชัร เฉลมิแดน (2563) และสอดคล้องกบัรายงานการวจิยั
ของชเนศ ลกัษณ์พนัธุ์ภักดี (2560) ด้านพฤติกรรมการตัดสินใจซื้ออาหารผ่านแอพพลิเคชัน่แกร็บฟู้ ด (Grab 
Food) มากทีสุ่ด คดิเป็นรอ้ยละ 45.3 รองลงมากคอืไลน์แมน (Lineman) โดยช่วงระยะเวลาทีส่ัง่ซื้อ คอื ช่วงเวลา
โดยเฉลีย่สงูสุดอยู่ทีเ่วลา เวลา 12:01 - 15:00 น. ความถีใ่นการสัง่อาหารแบบเดลเิวอรีผ่่านแอพพลเิคชัน่ โดยส่วน
ใหญ่หนึ่งคนจะสัง่อาหารมากกว่า 7 ครัง้ต่อเดอืน  

ส่วนของกลกลยุทธ์การตลาด (7P’s) ที่มีผลต่อการตัดสินใจใช้บริการสัง่อาหารแบบเดลิเวอรี่ผ่าน
แอพพลเิคชัน่ในเขตกรุงเทพมหานครและปรมิณฑล ค่าเฉลี่ยรวมสูงสุดตามล าดบั พบว่า กลยุทธ์การตลาดแต่ละ
ด้านมคีวามเหน็สูงสุด 5 อนัดบัแรก โดยเรยีงล าดบัจากมากไปน้อยแต่ละด้าน พบว่า “กลยุทธ์ในด้าน place” ใน
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เรื่องมบีรกิารจดัส่งถงึบา้นคดิเป็น 𝑥̅  = 4.22  รองลงมา คอื “กลยุทธด์า้น Promotion” ในเรื่องการคน้หารา้นอาหาร
ออนไลน์ทีท่่านตอ้งการไดง้า่ยภายในแอพหรอืผ่านเวป็ไซต์ คดิเป็น 𝑥̅  = 4.18 “กลยุทธด์า้นลกัษณะทางกายภาพ” 
ในเรื่องการจดัการร้านที่ปลอดภยั ช่วงโควดิโดยสื่อสารอย่างใดอย่างหนึ่ง เช่นสโลแกน“จดัการที่ปลอดภยัถูก
สุขลกัษณะ” คดิเป็น 𝑥̅  = 4.17 น้อยสุด “กลยุทธด์า้นผลติภณัฑ”์ 𝑥̅  = 4.11 และน้อยทีสุ่ด “กลยุทธด์า้นกระบวนการ
ใหบ้รกิาร” คดิเป็น 𝑥̅  = 4.01 ซึ่งใหผ้ลสอดคล้องกบัรายงานการวจิยัของ จุฑารตัน์ เกยีรตริศัม ี(2558) ทัง้นี้ผูว้จิยั
ขอสรุปขอ้เสนอแนะต่อผู้ประกอบการตามกลยุทธ์ทีม่ผีลต่อการตดัสนิใจใชบ้รกิารสัง่อาหารแบบเดลเิวอรีผ่่านสื่อ
อเิลก็ทรอนิกสใ์นเขตกรุงเทพมหานครและปรมิณฑล 

กลยุทธ์การตลาดด้านช่องทางการจดัจ าหน่าย ที่มีผลต่อการตัดสินใจใช้บริการสัง่อาหารแบบ 
เดลเิวอรีผ่่านแอพพลเิคชัน่ ในเขต กรุงเทพมหานครและปรมิณฑลแสดงใหเ้หน็ว่าในช่องทางการจดัจ าหน่ายของ
ทัง้เว็บไซต์ และแอพพลเิคชนัที่ต้องอาศยัขอ้มูลส่วนตวัของผู้บรโิภคในการสัง่ซื้อที่มากเกินไปจน ผู้บรโิภครู้สกึ
ยุ่งยากและไม่ปลอดภยั หรอืการให้ขอ้มูลของรายการอาหารหรอืร้านอาหารที่ เยอะจนเกินไปอาจส่งให้ผลการ
ดาวน์โหลดขอ้มลูเป็นไปไดช้า้และท าใหผู้บ้รโิภครูส้กึไม่ พอใจจนอาจท าใหต้ดัสนิใจไม่ใชบ้รกิาร 

กลยุทธ์การตลาดด้านการส่งเสริมการตลาด ทีม่ผีลต่อการตดัสนิใจใชบ้รกิารสัง่อาหารแบบเดลเิวอรี่
ผ่านแอพพลเิคชัน่ในเขตกรุงเทพมหานครและปรมิณฑลทัง้ในเรื่องโปรโมชัน่ต่างๆ เช่น ฟรคี่าจนส่งเมื่อมยีอด
สัง่ซื้อถงึจ านวนทีก่ าหนด ส่วนลดค่าอาหารและค่าขนส่งใหก้บัทัง้ลูกคา้เก่าและลูกคา้ใหม่อยู่เสมอหรอืมกีารแนะน า
รายการอาหารใหม่จะท าใหผู้้บรโิภคสามารถตดัสนิใจสัง่ซื้ออาหารไดจ้ะส่งผลใหลู้กค้าทีย่งัไม่เคยสัง่ซื้อสามารถ
ตดัสนิใจสัง่อาหารไดง้า่ยขึน้หรอืลูกคา้ทีเ่คย ใชบ้รกิารแลว้กจ็ะกลบัมาใชบ้รกิารอกี  

กลยุทธ์การตลาดด้านผลิตภณัฑ์ ที่มีผลต่อการตัดสินใจใช้บริการสัง่อาหารแบบเดลิเวอรี่ผ่าน 
แอพพลเิคชัน่ในเขตกรุงเทพมหานครและปรมิณฑลมากทีสุ่ด แสดงใหเ้หน็ว่ารายการอาหารทีม่คีวามหลากหลาย 
ไม่จ าเจมรีา้นอาหารใหเ้ลอืกหลากหลายมรีสชาตทิีอ่ร่อยถูกปาก มขี ัน้ตอนการบรกิารตัง้แต่การสัง่อาหารไปจนถงึ
รบัอาหารมคีวามสะดวกรวดเรว็ รวมถงึสามารถแกไ้ขปัญหาใหก้บัลูกคา้ไดอ้ย่างรวดเรว็ ตลอดจนการจดัส่งอาหาร
ที่รวดเร็วเป็นไปตามเวลาทีแ่จง้ไวแ้ละมกีารเกบ็เงนิปลายทางมผีลต่อการตดัสนิใจใชบ้รกิารสัง่อาหารในรูปแบบ
ดงักล่าว  
 
ข้อเสนอแนะ  

1. กลยุทธ์การตลาดเพื่อการจดัการส าหรบัผูป้ระกอบการจ าหน่ายอาหารผ่านแอพพลเิคชัน่ ควรวางกล
ยุทธ์การขายผ่านแอพพลเิคชัน่ทีไ่ดร้บัความนิยม เช่น แอพพลเิคชัน่แกรบ็ฟู้ด (Grab Food) ไลน์แมน (Lineman) 
และจดัการอาหารในกระบวนการดว้ยความรวดเรว็โดยเฉพาะช่วงเวลาอาหารกลางวนัทีม่คีวามเร่งรบีและเร่งด่วน 
นอกจากนี้ควรมกีารจดัโปรโมชัน่เพื่อดงึลูกค้าในการซื้อซ ้า เนื่องจากพฤติกรรมผู้บรโิภคมกีารสัง่ซื้อที่มคีวามถี่
มากกว่า 7 ครัง้ต่อเดอืนส่วนใหญ่วางกลยุทธ์กระตุ้นการขายและสร้างการติดตามเพื่อใหลู้กค้าเขา้มาซื้อซ ้า หรอื
เป็นลูกคา้ประจ า การจดัการผ่านหน้าแอพพลเิคชัน่ ควรมกีารจดัหน้าแอพใหใ้ชง้า่ยทีสุ่ด และเพิม่ความรวดเรว็ใน
การเลือกค้นในหลายช่องทาง โดยเฉพาะให้ความสะดวกในการซื้อผ่านสื่ออิเล็คทรอนิคหลายช่องทาง  เช่น 
คนท างานสามารถท างานผ่านโน้ตบุ้ค สามารถสัง่สื่อผ่านหลายช่องทางดงักล่าวได้ และการเขา้ถึงสนิค้าได้ง่าย
ผูป้ระกอบการควรใหค้วามส าคญักบัคุณภาพสนิคา้ของฝากและรกัษามาตรฐานของ คุณภาพอย่างต่อเนื่อง รวมทัง้
เพิม่ความหลากหลายของสนิคา้และทีส่ าคญัอาหารทีม่คีวามหลากหลายไม่จ าเจมรีา้นอาหารใหเ้ลอืกหลากหลายมี
รสชาติที่อร่อยถูกปากมขีัน้ตอนการบรกิารตัง้แต่การสัง่อาหารไปจนถึงรบัอาหารมคีวามสะดวกรวดเร็ว รวมถึง
สามารถแกไ้ขปัญหาใหก้บัลูกคา้ไดอ้ย่างรวดเรว็ ตลอดจนการจดัส่งอาหารทีร่วดเรว็ เป็นไปตามเวลาทีแ่จง้ไวแ้ละมี
การเกบ็เงนิปลายทาง มผีลต่อการตดัสนิใจใชบ้รกิารสัง่อาหารในรปูแบบดงักล่าว 
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2. การวิจัยครัง้ต่อไปควรเพิ่มการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยการสนทนากลุ่ม 
(Focus Group) เพื่อพฒันากลยุทธ์การตลาดเพื่อช่วยผลักดนัในการเพิ่มยอดขายและเพื่อความสะดวกในช่อง
ทางการซื้ออาหารผ่านแอพพลเิคชัน่หลงัสถานการณ์โควดิ 
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ส่ือสงัคมออนไลน์ การตลาดสีเขียว และคณุภาพการบริการท่ีส่งผลต่อ 
การตดัสินใจใช้บริการร้านคาเฟ่ในจงัหวดันครปฐม 

SOCIAL MEDIA GREEN MARKET AND SERVICE QUALITY AFFECTING 
THE DECISION OF THE CAFE SERVICE IN NAKHON PATHOM PROVINCE 

 
จริาพชัร วรรณมณฑา เบญจมาส สริใิจ 

Jirapat Wannamontha1, Benjamas Sirijai2 
 

บทคดัย่อ 
การวิจยัครัง้นี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อศกึษาลกัษณะประชากรศาสตร์ สื่อสงัคมออนไลน์  ตลาดสีเขยีวและ

คุณภาพการบรกิาร ทีส่่งผลต่อการตดัสนิใจใชบ้รกิารรา้นคาเฟ่ในจงัหวดันครปฐม กลุ่มตวัอย่างทีใ่ชใ้นการวจิยัเป็น
ผู้ที่เคยใช้บริการร้านคาเฟ่ในจังหวัดนครปฐม อย่างน้อย 1 ครัง้ จ านวน 406 คน ผลการวิจัยพบว่า ผู้ตอบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญงิ มอีายุ 18 - 30 ปี ระดบัการศกึษาปรญิญาตร ีอาชพีนักศกึษา สถานภาพโสด 
มรีายได้เฉลี่ยต่อเดอืน 15,001 - 25,000 บาท สถิติที่ใช้ในการวเิคราะห์ขอ้มูลได้แก่ สถิติเชงิพรรณนา ทดสอบ
สมมติฐานโดยใช้สถิติการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดยีว การวเิคราะห์การถดถอยพหุคูณ ผลการทดสอบ
สมมตฐิาน พบว่า ผูใ้ชบ้รกิารรา้นคาเฟ่ในจงัหวดันครปฐมทีม่ ีเพศ สถานภาพ การศกึษา รายไดม้อีทิธพิลต่อการ
ตดัสนิใจใชบ้รกิารรา้นคาเฟ่ในจงัหวดันครปฐมไม่แตกต่างกนั อายุและอาชพี แตกต่างกนัมอีทิธพิลต่อการตดัสนิใจ
ใช้บริการร้านคาเฟ่ในจงัหวดันครปฐมแตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติที่ร ะดบั 0.05 สื่อสงัคมออนไลน์ 
ดา้นการโฆษณาบนสื่อสงัคมออนไลน์ การตลาดออนไลน์มอีทิธลิพลต่อการตดัสนิใจใชบ้รกิารรา้นคาเฟ่ในจงัหวดั
นครปฐม อย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิี ่0.01 การตลาดสเีขยีว ดา้นการน าผลติภณัฑแ์ละบรรจุภณัฑม์าใชห้มุนเวยีน 
ดา้นการลดใชผ้ลติภณัฑ์และบรรจุภณัฑ์ทีไ่ม่เป็นมติรต่อสิง่แวดล้อมมอีทิธพิลต่อการตดัสนิใจใชบ้รกิารร้านคาเฟ่ 
ในจงัหวดันครปฐม ดา้นการน าผลติภณัฑแ์ละบรรจุภณัฑม์าใชซ้ ้า ไม่มอีทิธพิลต่อการตดัสนิใจใชบ้รกิารรา้นคาเฟ่
ในจงัหวดันครปฐม และคุณภาพในการบรกิาร ดา้นความเป็นรปูธรรมของการบรกิารไม่มอีทิธพิลต่อการตดัสนิใจใช้
บรกิารรา้นคาเฟ่ในจงัหวดันครปฐม ดา้นความน่าเชื่อถอืไวว้างใจในการบรกิาร ดา้นการตอบสนองลูกคา้ ดา้นการ
ให้ความมัน่ใจแก่ลูกค้า ด้านการใส่ใจลูกค้า มีอิทธิลพลต่อการตดัสินใจใช้บริการร้านคาเฟ่ในจงัหวดันครปฐม  
อย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิี ่0.01 
 
ค าส าคญั:  สื่อสงัคมออนไลน์ การตลาดสเีขยีว คุณภาพการบรกิาร 
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Abstract 
The research aims to study on social media online marketing and quality that focuses on cafes in 

Nakhon Pathom.The samping group that used in the research were 406 people who had been useding 
the services at a cafe in Nakhon Pathom province at least once.The results showed that Most of the 
respondents were female, aged 18-30 years with a bachelor's degree. Student occupation, single status, 
average monthly income 15,001-25,000 baht.The hypothesis testing results showed that The users of 
cafes in Nakhon Pathom province with different gender, age, status, education, income and occupation 
influenced the decision to hypotheses. The results showed that users of cafes in Nakhon Pathom province 
with different gender, status, education, income And occupation influenced the decision to.The users of 
cafes in Nakhon Pathom province withgender, status, education,and income The influence on the decision 
to use the cafe service in Nakhon Pathom province was no different. Different age and occupation There 
were different influences on the decision to use the cafe service in Nakhon Pathom Province. statistically 
significant at the 0.05 level. Social media Advertising on social media online marketing has influence on 
the decision to use a cafe in Nakhon Pathom. Green marketing Recycling of products and packaging 
Reducing the use of products and packaging that are not environmentally friendly Influence on decision to 
use cafe service in Nakhon Pathom Province Reuse of products and packaging no influence on decision 
to use cafe service in Nakhon Pathom province and Quality of service. The concreteness of the service 
had no influence on the decision to use the cafe service in Nakhon Pathom province. Reliability, trust in 
service Customer response as for giving confidence to customers customer care has influence on the 
decision to use a cafe in Nakhon Pathom statistically significant at 0.01. 
 Keywords: Social media, Green Marketing, Service Quality 
 

บทน า 
การเตบิโตในตลาดของคนดื่มกาแฟในปี 2563 มสีงูมาก โดยอตัราการบรโิภคกาแฟของคนไทยประมาณ

การค่าเฉลี่ยอยู่ที ่300 แก้วต่อคนต่อปี อุตสาหกรรมกาแฟไทยมเีป้าหมายต้องการใหป้ระเทศไทยเป็นหนึ่งในกลุ่ม
ผูน้ าในดา้นการผลติและการคา้กาแฟคุณภาพของภูมภิาคอาเซยีน มกีารผลกัดนัใหก้าแฟเป็นพชืเศรษฐกจิใหมข่อง
ไทยทีส่รา้งรายไดท้ีม่ ัน่คงใหแ้ก่เกษตรกรและเป็นผูด้ าเนินธุรกจิทีอ่ยู่ในอุตสาหกรรมกาแฟของไทย (สถาบนัอาหาร
อุตสาหกรรมพฒันามลูนิธเิพื่อสถาบนัอาหาร, 2563) 

เทรนด์ธุรกจิรา้นคาเฟ่ในช่วงหลายปีทีผ่่านมา การเตบิโตของตลาดกาแฟมตีวัเลขทีสู่งเพิม่ขึ้นมากทุกปี 
จากสถานการณ์โควดิ-19 ระบาดในไทยส่งผลใหต้ลาดกาแฟในไทยคงทีไ่ม่ไดเ้ตบิโตและไม่ไดล้ดลง ซึง่มลูค่าตลาด
กาแฟในไทยมมีลูค่ารวม 60,000 ลา้นบาท ซึง่สามารถแบ่งไดเ้ป็น ตลาดกาแฟในบา้น มมีลูค่าที ่30,000 ลา้นบาท 
ซึ่งตลาดกาแฟในบ้านเตบิโตขึน้ราว 10% เนื่องจากสถานการณ์โควดิ-19 ตลาดกาแฟนอกบ้านมมีูลค่าที ่27,000 
ล้านบาท เติบโตลดลงจากพฤติการการบรโิภคในยุคโควดิ-19 ที่ท าให้พฤติกรรมการออกมาดื่มกาแฟนอกบ้าน
ลดลงแต่ภาพรวมของตลาดกาแฟในไทยเมื่อทัง้สองรวมกนัยงัท าใหก้ารเตบิโตมัน่คงอยู่ซึง่จากการส ารวจทีเ่จาะลกึ
เข้าไปพบว่าตลาดกาแฟยงัจะเติบโตอย่างต่อเนื่องเพราะเทรนของการไปร้านกาแฟที่นิยมและพฤติกรรมของ
ผูบ้รโิภคทีต่้องการหาสถานทีพ่บปะ (Marketeer online, 2021) การขยายตวัของรา้นคาเฟ่ทีเ่กดิขึน้อย่างรวดเร็ว 
ท าให้ผู้คนหนัมานิยมไปร้านคาเฟ่มากขึ้นการเปิดตวัร้านคาเฟ่ที่ท าให้ร้านเป็นที่รู้จ ักได้ดีในยุคปัจจุบนัคือการ 
โปรโมทรา้นผ่านสื่อสงัออนไลน์ ซึ่งสื่อสงัคมออนไลน์ถอืเป็นปัจจยัส าคญัอย่างหนึ่งในการท าโฆษณา ต้องยอมรบั
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ว่าโซเชียลมีเดียมีส่วนในการสร้างแรงกระตุ้น และผลักดันการท่องเที่ยวอย่างมากสังเกตได้จากการใช้ 
#cafehopping หลกัล้านคนใน Instagram มีรีวิวนับร้อยที่ผ่านตาในแต่ละวนัจากสื่อโซเชยีลต่าง ๆ ช่วยให้เห็น
ภาพรวมของกระแสทีก่ าลงัไดร้บัความนิยมในขณะนัน้ว่าคนก าลงัใหค้วามสนใจในการไปคาเฟ่ ซึ่งนอกเหนือจาก
การเดินทางออกไปตามร้านคาเฟ่ในพื้นที่ต่าง ๆ เราจะพบกับสไตล์คาเฟ่ที่ไม่เหมือนกัน (การท่องเที่ยวแห่ง
ประเทศไทย, 2562) 

จังหวัดนครปฐมอยู่ในเขตปริมณฑลของกรุงเทพมหานคร เป็นพื้นที่เป้าหมายของการพัฒนาตาม
แผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ อีกทัง้ยงัเป็นพื้นที่รองรบัการกระจายความเจริญท าให้เศรษฐกิจของ
จงัหวดันครปฐมมกีารขยายตวัสงูโดยเฉพาะอย่างยิง่ดา้นการอุตสาหกรรม ดา้นการบรกิาร ท าใหใ้นปัจจุบนัมธีุรกจิ
ทีห่ลากหลายเปิดตวัขึ้นมากมายและมทีศิทางการเตบิโตที่สูงขึ้น ไดแ้ก่ ธุรกจิรา้นเสือ้ผา้ ธุรกจิอาหาร และธุรกิจ
รา้นกาแฟ เป็นต้น ซึ่งธุรกจิรา้นกาแฟสดในจงัหวดันครปฐมก าลงัได้รบัความนิยมอย่างแพร่หลาย ส่วนใหญ่เป็น
ธุรกิจร้านกาแฟในรูปแบบร้านเดี่ยว เป็นอาคารอิสระหรือห้องเช่าตัง้ตามย่านชุมชน ห้างสรรพสินค้า อาหาร
ส านักงานที่สามารถขายอาหาร ขนม เครื่องดื่ม เป็นต้น รองลงมาร้านกาแฟขนาดกลางภายในตวัอาคาร หรอื
ศูนย์การค้า มีที่นัง่จ ากัด มีกลุ่มเป้าหมายหลกัคือ กลุ่มนักศึกษา นักธุรกิจ พนักงานบริษัทและนักท่องเที่ยว 
(ส านักงานจงัหวดันครปฐม, 2560) ซึง่รา้นคาเฟ่ในจงัหวดันครปฐมมสีไตลก์ารตกแต่งหลายสไตล ์มคีวามแตกต่าง
ออกไปจากสงัคมในเมอืง มกีารตกแต่งคาเฟ่ทีม่กีารดงึเอาความเป็นทอ้งถิน่เขา้มาผสมผสานกบัคาเฟ่ การดงึเอา
เอกลกัษณ์ของพืน้ที่ในจงัหวดั มาสรา้งเรื่องราวให้เขา้กบัคาเฟ่ รา้นคาเฟ่ในจงัหวดันครปฐม แต่ละรา้นจะดงึเอา
ความเป็นธรรมชาตใินพืน้ทีม่าใช ้การน าผลผลติในทอ้งถิน่มาท าเป็นเมนูใหม่ เพื่อเป็น signature ของร้านคาเฟ่
ตวัเองโดยเฉพาะการใชว้สัดุในทอ้งถิน่มาท าใหเ้กดิประโยชน์ จงัหวดันครปฐมมพีนัธกจิทีช่ดัเจนในเรื่องของการใส่
ใจสิง่แวดล้อมตอ้งการยกระดบัสนิคา้ อุตสาหกรรมใหไ้ดม้าตรฐานและเป็นมติรต่อสิง่แวดล้อม คุณภาพการบรกิาร
เป็นตวัตดัสนิใจที่จะท าใหผู้้ใชบ้รกิารเลอืกเขา้ใช้บรกิาร ซึ่งผู้ประกอบการต้องสร้างกลยุทธ์ในการบรกิารให้เกดิ
ความประทบัใจต่อผูใ้ชบ้รกิาร ซึ่ง Parasuraman Zeithaml & Berry (1985) ไดส้รา้งเครื่องวดัคุณภาพการบรกิาร 
Service Quality ทีท่ าใหผู้ใ้ชบ้รกิารเกดิความพอใจในการไดร้บัการบรกิารเพื่อใหต้อบสนองความต้องการของผูท้ี่
เลอืกเขา้ใชบ้รกิาร ซึ่งปัจจยัดา้นคุณภาพการบรกิารมคีวามส าคญัต่อการเลอืกเขา้ใชบ้รกิารทีผู่เ้ขา้ใชค้าดหวงัทีจ่ะ
ไดร้บัการบรกิารทีด่แีละรวดเรว็ 

จากเหตุผลที่กล่าวไปข้างต้นนัน้ผู้วิจยัจึงสนใจศึกษา การตัดสินใจใช้คาเฟ่ในจงัหวดันครปฐมซึ่งจะ
ท าการศึกษาถึงปัจจยัต่างๆ ได้แก่ สื่อสังคมออนไลน์ (Social Media) การตลาดสีเขยีว (Green Market) และ
คุณภาพการบรกิาร (Service Quality) ทีส่่งผลต่อการตดัสนิใจใชบ้รกิารรา้นคาเฟ่ ในจงัหวดันครปฐมซึง่ผลการวจิยั
ที่ได้ศกึษามาจะเป็นประโยชน์แก่ผูป้ระกอบการ เนื่องจากการอตัราการเกดิธุรกจิร้านคาเฟ่ทีเ่ติบโตมากขึน้ และ
พฤตกิรรมการใชช้วีติของผูค้นในสงัคมทีเ่ปลีย่นแปลงไป ส่งผลใหผู้ป้ระกอบธุรกจิต้องปรบัตวั เพื่อเป็นประโยชน์ใน
การท าธุรกจิและสามารถวางแผนการใชส้ื่อออนไลน์ใหป้ระโยชน์ น าแนวคดิการตลาดสเีขยีวมาประยุกตใ์หเ้ขา้กบั
ธุรกิจและยงัสามารถน าไปปรบัใชก้บักลยุทธ์ด้านคุณภาพด้านการบรกิารให้มคีวามเหมาะสมและตอบสนองต่อ  
ผูเ้ขา้มาใชบ้รกิารมากยิง่ขึน้และสามารถน าไปเป็นแนวทางสรา้งธุรกจิในอนาคต 

 
วตัถปุระสงคข์องการวิจยั  

1. เพื่อศกึษาลกัษณะทางประชากรศาสตร์ ประกอบด้วย เพศ อายุ ระดบัการศกึษา สถานภาพ อาชพี 
รายไดต้่อเดอืน ทีส่่งผลต่อการตดัสนิใจใชบ้รกิารรา้นคาเฟ่ในจงัหวดันครปฐม 

2. เพื่อศกึษาสื่อสงัคมออนไลน์ ประกอบดว้ย การโฆษณาบนสื่อสงัคมออนไลน์ และการตลาดออนไลน์ 
ทีส่่งผลต่อการตดัสนิใจใชบ้รกิารรา้นคาเฟ่ในจงัหวดันครปฐม 
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3. เพื่อศึกษาตลาดสีเขยีว ประกอบด้วย การน าผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์มาใช้ซ ้า (Reuse) การน า
ผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์มาใช้หมุนเวียน (Recycle) และการลดใช้ผลิตภัณฑ์และบรรจุภณัฑ์ที่ไม่เป็นมติรต่อ
สิง่แวดลอ้ม (Reduce) ทีส่่งผลต่อการตดัสนิใจใชบ้รกิารรา้นคาเฟ่ในจงัหวดันครปฐม 

4. เพื่อศึกษาคุณภาพการบริการ ประกอบด้วย ด้านความเป็นรูปธรรมของการบริการ ด้านความ
น่าเชื่อถอืไวว้างใจในการบรกิาร ดา้นการตอบสนองลูกคา้ ดา้นการใหค้วามมัน่ใจแก่ลูกคา้และดา้นการใส่ใจลูกคา้ 
ทีส่่งผลต่อการตดัสนิใจใชบ้รกิารรา้นคาเฟ่ในจงัหวดันครปฐม 
 
ทบทวนวรรณกรรม 

แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัลกัษณะประชากรศาสตร ์
ชาญวทิย ์ภกัดเีกยีรตวิงศ ์(2558) ไดก้ล่าวไวว้่า ลกัษณะดา้นประชากรศาสตร์ (Demographic) ประกอบ

ไปดว้ย อายุ เพศ ขนาดและสถานภาพของครอบครวั รายได ้อาชพี และการศกึษา เป็นเกณฑ์ทีส่ าคญัทีใ่ชใ้นการ
แบ่งส่วนทางการตลาด ลกัษณะดา้นประชากรศาสตรแ์ละสถติขิองประชากร และยงัเป็นตวัช่วยในการก าหนดตลาด
เป้าหมาย และงา่ยต่อการวดัขนาดของขอ้มูล ซึง่ตวัแปรดา้นประชากรศาสตรท์ีส่ าคญั ประกอบดว้ย 1) อายุ (Age) 
หมายถงึ อายุของกลุ่มของผูบ้รโิภคซึง่มคีวามสมัพนัธต์่อการบรโิภคสนิคา้หรอืบรกิารทีจ่ะสามารถตอบสนองความ
ต้องการของผู้บริโภคที่มีอายุแตกต่างกัน นักการตลาดจึงใช้ประโยชน์จากด้านอายุเพื่อเป็นตัวแปรทางด้าน
ประชากรศาสตรท์ีแ่ตกต่างกนั ของส่วนตลาดไดท้ าการคน้ควา้หาความตอ้งการของตลาดส่วนเลก็ (Niche Market) 
โดยมุ่งความส าคญัทีต่ลาดอายุส่วนนัน้ ๆ 2) เพศ (Sex) หมายถงึ ตวัแปรทางทีเ่ป็นส่วนในการแบ่งส่วนการตลาด
เช่นกนั ดงันัน้นักการตลาดจงึต้องศึกษาตวัแปรนี้อย่างรอบครอบ เพราะว่าในยุคปัจจุบนันัน้ตวัแปรทางดา้นเพศมี
การเปลี่ยนแปลงในพฤติกรรมของการบรโิภคไปจากเมื่อก่อน การเปลี่ยนแปลงดงักล่าวอาจมสีาเหตุจากการที่
ผู้หญิงออกไปท างานนอกบ้านมากขึ้น 3) ลกัษณะครอบครวั (Marital Status) หมายถึง ลกัษณะของครอบครวั
นับว่าเป็นเป้าหมายที่ส าคญัของการใช้กลยุทธ์ทางการตลาดมาโดยตลอด และมีความส าคญัอย่างยิง่ในส่วนที่
เกี่ยวกบัหน่วยของผูบ้รโิภค นักการตลาดจะสนใจจ านวน และลกัษณะของบุคคลในครวัเรอืนทีใ่ช้สนิค้าใดสนิคา้
หนึ่งรวมถงึยงัใส่ใจในการพจิารณาลกัษณะทางประชาการศาสตร์และโครงสรา้งด้านสื่อทีเ่กี่ยวขอ้งกบัผูท้ีเ่ป็นคน
ตดัสนิใจในครอบครวัเพื่อทีจ่ะช่วยท าใหพ้ฒันากลยุทธก์ารตลาดไดอ้ย่างเหมาะสม 4) รายได ้การศกึษา และอาชพี 
(Income, Education and Occupation) หมายถึง ตัวแปรที่ส าคญัต่อการก าหนดส่วนของตลาด โดยทัว่ไปแล้ว
นักการตลาดจะสนใจกลุ่มผูบ้รโิภคทีม่รีายได้สูง แต่อย่างไรกต็ามครอบครวัทีม่รีายไดต้ ่าเป็นตลาดทีม่ขีนาดใหญ่ 
ปัญหาส าคัญของการแบ่งส่วนการตลาดโดยยึดถือเกณฑ์รายได้เพียงอย่างเดียวก็คือ รายได้จะเป็นตัวชี้วดั
ความสามารถของผูบ้รโิภคในการซื้อสนิคา้หรอืไม่มคีวามสามารถในการซื้อสนิค้า ในขณะเดยีวกนัการ เลอืกซื้อ
สนิคา้ แทท้ีจ่รงิแลว้อาจใชเ้กณฑ ์รปูแบบการด ารงชวีติ รสนิยม อาชพี การศกึษา ฯลฯ เป็นตวัก าหนดเป้าหมายได ้
เช่นกัน แม้รายได้เป็นตวัแปรที่นิยมใช้แต่นักการตลาดส่วนใหญ่จะเชื่อมโยงเกณฑ์รายได้รวมกบัตวั แปรด้าน
ประชากรศาสตรห์รอือื่น ๆ เพื่อใหส้ามารถก าหนดตลาดเป้าหมายใหช้ดัเจนมากยิง่ขึน้ 

แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัส่ือสงัคมออนไลน์ 
สื่อสงัคมออนไลน์ (Social Media) คอื การผสมค าระหว่าง ค าว่า Social  ซึง่หมายถงึ สงัคมออนไลน์และ 

ค าว่า Media  ซึ่งหมายถึง สื่อ เนื้อหา เรื่องราว บทความ วิดีโอ เพลง และ รูปภาพ เป็นต้น ดงันัน้ สื่อสงัคม
ออนไลน์ หมายถึง สื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่เป็นเครื่องมอื เครื่องมอืที่ใช้ปฏิบตัิการนในสงัคม เพื่อติดต่อสื่อสารและ
แบ่งปันความรูข้า่วสารต่าง ๆ ผ่านทางระบบอนิเทอร์เน็ตตามแนวคิดของ ภาวนิี สุจรติสาธติ (2562) ซึง่สอดคล้อง
กบัแนวคดิของ อรวรรณ วงศแ์กว้โพธิท์อง (2558) ไดก้ล่าวไวว้่า สื่อสงัคมออนไลน์ หมายถงึ สื่อดจิทิลัทีท่ างานอยู่
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บนพืน้ฐานเวบ็ไซตบ์นอนิเทอรเ์น็ตทีเ่ป็นเครื่องมอืในการปฏบิตักิารทางสงัคม โดยทีผู่ใ้ชง้านสามารถท าความรูจ้กั
กนั แสดงความคดิเหน็และแบ่งปันสิง่ทีส่นใจไดอ้ย่างรวดเรว็และมปีระสทิธภิาพ 

การโฆษณาบนส่ือสงัคมออนไลน์ 
Oxenfeldt & Swan (1964) ได้กล่าวไว้ว่า การโฆษณาเป็นการสื่อสารโน้มน้าวใจผู้ซื้อหรอืผู้บรกิารจาก

ผู้ขายไปยงัผู้ที่ต้องการจะซื้อโดยไม่ได้เป็นรูปแบบส่วนตัววตัถุประสงค์ที่ส าคญัให้ในการโฆษณา คือ 1) การ
โฆษณาเพื่อใหค้วามรูค้วามเขา้ใจ (Comprehensive Advertising) คอื การใหค้วามรูค้วามเขา้ใจเกี่ยวกบัตวัสนิคา้
และบริการ 2) การโฆษณาเพื่อให้ข่าวสาร (Informative Advertising) คือ การให้ความรู้ความเข้าใจที่เกี่ยวกบั
สนิคา้และบรกิารเพื่อเป็นประโยชน์ใหแ้ก่ผูบ้รโิภค 3) การโฆษณาเพื่อชกัจงูใจ (Persuasive Advertising) คอื การ
โฆษณาเพื่อชกัจงูแก่ผูบ้รโิภคเพื่อเกดิแรงจงูใจในการตดัสนิใจซื้อหรอืใชบ้รกิาร 

การตลาดออนไลน์ 
ในปัจจุบนัตลาดออนไลน์ก าลงัเป็นปัจจยัหลกัในการด ารงชวีติของคนยุคใหม่ เน่ืองจากสถานการณ์ต่างๆ 

ทีเ่กดิขึน้ ท าใหเ้กดิการเปลีย่นแปลงอย่างรวดเรว็ ท าใหผู้้คนส่วนใหญ่ปรบัวถิกีารใชช้วีติจากเดมิ ๆ ตลาดออนไลน์
ได้เขา้มามอีิทธพิลต่อเราด้วยความรวดเร็ว อีกทัง่ยงัใหค้วามสะดวกสบาย สามารถเขา้ถึงสื่อต่าง ๆ  ได้ง่ายและ
รวดเรว็ มปีระโยชน์ต่อกลุ่มคนทุกกอาชพี โดยสถานการณ์ปัจจุบนั ตลาดออนไลน์ Online Marketing เป็นทีน่ิยม
อย่างแพร่หลาย มวีตัถุประสงคเ์พื่อโฆษณาสนิคา้หรอืท าใหส้นิคา้เป็นทีรู่จ้กั สามารถเขา้ถงึจบัตอ้งได้ 

Kotler & Keller (2012) ไดก้ล่าวไวว้่า การตลาดผ่านสื่อสงัคมออนไลน์ว่า เป็นการตลาดทีส่ามารถตอบโต้
ไดเ้ป็นการใชส้ื่ออนิเทอรเ์น็ตเพื่อการสื่อสารและการขายระหว่างผูซ้ื้อกบัผูข้ายเพื่อเพิม่ประสทิธภิาพทางการตลาด 
และการรบัรูใ้นการสื่อสารแบบธุรกจิกบัผูบ้รโิภคเฉพาะราย ซึ่งมคีวามหมายไปในทางเดยีวกบั  Kelly & Drennan 
(2010) ไดก้ล่าวไวว้่า การตลาดสงัคมออนไลน์ (Social Media Marketing) คอื รูปแบบของการสรา้งเครื่องมอืทาง
การตลาดบนโลกอนิเตอรเ์น็ต ซึง่มกีารใชส้ื่อออนไลน์ในการกระจายและสรา้งมลูค่าทางการตลาด โดยการสรา้งการ
ตดิต่อสื่อสารและสรา้งตราสนิคา้ใหบ้รรลุตามความต้องการ โดยพืน้ฐานการสรา้งการตลาดสงัคมออนไลน์นัน้เป็น
การสรา้งกจิกรรมทางการตลาดทัง้เนื้อหา รูปภาพภาพเคลื่อนไหว เสยีงเพื่อวตัถุประสงค์หลงัของการตลาดเพื่ อ
กระจายเนื้อหาไปยงัผู้บรโิภค ซึ่งการตลาดผ่านสงัคมออนไลน์ถือได้ว่าเป็นความนิยมแนวใหม่ในทางธุรกจิทีจ่ะ
เขา้ถงึกลุ่มเป้าหมายไดอ้ย่างง่าย นอกจากนี้ สื่อสงัคมออนไลน์ยงัช่วยนักการตลาดพฒันาโอกาสทางการธุรกจิใน
การเขา้ถงึกลุ่มลูกคา้ สรา้งความสมัพนัธก์บัลูกคา้ไดเ้ป็นอย่างด ี

แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัการตลาดสีเขียว 
Olson (2009) ไดก้ล่าวว่า การตลาดแนวใหม่ทีเ่รยีกว่าการตลาดสเีขยีว ไดช้ีใ้หเ้หน็ว่าการเปลีย่นแปลงที่

เกดิขึน้กบั พฤตกิรรมผูบ้รโิภค ซึง่เป็นไปในทศิทางทีจ่ านวนผูบ้รโิภคสเีขยีวทัว่โลกไดเ้พิม่ขึน้อย่างต่อเนื่องนัน้ เป็น
สิง่ที่ผู้ผลติจ าเป็นต้องปรบัตวัใหท้นั กบักระแสการเปลี่ยนแปลงดงักล่าวการเปลี่ยนแปลงทีเ่กิดขึน้กบัพฤตกิรรม
ผูบ้รโิภคนัน้ส่งผลต่อผูผ้ลติในการบงัคบั ใหผู้ผ้ลติต้องผลติดว้ยกระบวนการทีเ่ป็นมติรต่อสิง่แวดล้อมมากขึน้ และ
Berry (2007) ได้กล่าวไว้ว่า วถิีการด ารงชวีติของมนุษย์ทีล่ดการใชท้รพัยากรที่เป็นพษิต่อสิง่แวดล้อมนี้ เป็นวถิี
ชีวิตแนวใหม่ที่เขา้สู่ยุคการตลาดสีเขยีว (Green Marketing) และสินค้าที่ผลิตขึ้นเพื่อตอบสนองกับวถิีชวีติการ
บรโิภคในแนวทางดงักล่าวเรยีกว่า “ผลติภณัฑ์สเีขยีว (Green Product) อนัเป็นผลติภณัฑท์ีผ่ลติดว้ยกรรมวธิทีาง
ธรรมชาตไิม่เจอืปนสารเคมใีชเ้ทคโนโลยกีารผลติทีส่ะอาด สรา้งมลพษิน้อยและสามารถน ากลบัมาใชใ้หม่ได”้ 
 Michelini & Razzoli (2004) ได้กล่าวไว้ว่า หลกัการพื้นฐานของการออกแบบเชิงนิเวศเศรษฐกิจ คือ 
การประยุกต์หลกัการของ 4Rs ในทุกช่วงของวฏัจกัรชวีติผลติภณัฑ์ ไดแ้ก่ การลด (Reduce) การใชซ้ ้า (Reuse) 
การน ากลบัมาใชใ้หม่ (Recycle) และการซ่อมบ ารุง (Repair) นอกจากนี้ยงัมขีอ้แนะน าในการออกแบบเชงินิเวศ
เศรษฐกิจ ดงันี้คอื 1. ใช้ประโยชน์จากวสัดุที่น ากลบัมาใช้ได้ใหม่ (Recycled) ใช้พลงังานให้น้อยลงใช้วสัดุหรือ
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วตัถุดบิทีส่ามารถสรา้งขึน้ใหมไ่ด ้(Renewable) 2. เลอืกสมรรถนะการผลติทีส่งู (Hight through put) ประหยดัวสัดุ
และน าพลงังานกลบัมาใช้ใหม่ 3. ใช้บรรจุภณัฑ์ที่ใช้ซ ้าได้ (Reues Packaging) ปรบัปรุงระบบการขนส่งการส่ง
ก าลังบ ารุง (Logistics) และอุปกรณ์แวดล้อมที่ปรับตัวเองได้ (Self-Turned Ssettings) 4. ออกแบบเพื่อให้ได้
ประสิทธิภาพสูงสุด เช่น อาคารที่บ ารุงรกัษาง่าย เป็นต้น 5. ออกแบบเพื่อให้มอีายุการใช้งานที่ยาวนาน การ
บ ารุงรกัษาน้อย ใช้พลงังานน้อย 6. ออกแบบเพื่อรกัษาคุณภาพถอดออกเป็นชิ้นส่วนได้ง่าย สามารถน าวสัดุ
กลบัมาใชซ้ ้าได ้ 

แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัคณุภาพการบริการ 
Brown & Bitner (2007) ไดก้ล่าวไวว้่า คุณภาพการบรกิารเกีย่วกบัการสรา้งคุณค่า การสรา้งสนิคา้ใหเ้กดิ

ความพงึพอใจของผูร้บับรกิาร ความพงึพอใจจะเกดิจากความระทบัใจในการรบับรกิารครัง้แรกกบัสิง่ทีอ่ยู่ตรงหน้า 
ซึ่ง Fitzsimmons & Fitzsimmons (2004) ได้กล่าวไว้ว่า คุณภาพการให้บรกิารเป็นส่วนส าคญัในการด าเนินการ
บรกิารของผูบ้รกิารเพื่อตอบสนองต่อความตอ้งการของผูใ้ชบ้รกิาร โดยปราศจากขอ้บกพร่องของผูบ้รกิาร และสิง่
ส าคญั คอืสามารถรบัรูถ้งึความตอ้งการสามารถของผูร้บับรกิารได ้ 

Parasuraman Zeithaml & Berry (1988) ไดก้ล่าวไวว้่า คุณภาพการบรกิารเป็นการเสนอการบรกิารทีด่ี
ทีสุ่ด คอื การวางรปูแบบ เวลา สถานทีท่ีเ่หมาะสมกบัผูร้บับรกิาร เพื่อท าใหผู้ร้บับรกิารเกดิความพงึพอใจสูงสุดใน
การรบับรกิาร เมื่อผู้รบับรกิารเกดิความพงึพอใจสูงสุดท าใหผู้ร้บับรกิารรู้สกึคุ้มค่ากบัค่าใชจ้่ายทีจ่่ายไปส่งผลให้
ผู้รบับรกิารเกิดการบอกต่อคนที่รูจ้กั ได้ก าหนดเครื่องมอืเพื่อวดัคุณภาพการบรกิาร (Service Quality) สามารถ
บอกได้ว่าการบรกิารที่มคีุณภาพเป็นสิง่ส าคญัต่อความพงึพอใจของผูใ้ชบ้รกิาร เรยีกว่า RATER ประกอบด้วย 
5 ประการด้วยกนั ได้แก่ 1. ความน่าเชื่อถือของการบรกิาร (Reliability) หมายถึง การบรกิารนัน้จะต้องมคีวาม
เหมาะสมและแม่นย า ในการบริการทุกครัง้ต้องมีความสม ่าเสมอและได้ผลดีดงัเดมิ โดยผู้ให้บริการสามารถ
ให้บรกิารไดต้รงกบัสญัญาที่ใหไ้วท้ าใหผู้้รบับรกิารรู้สกึพงึพอใจได้ 2. ความเชื่อมัน่ของการบรกิาร (Assurance) 
หมายถงึ ผูใ้หบ้รกิารจ าเป็นตอ้งมคีวามรู ้และความสามารถในการบรกิารเป็นอย่างด ีเพื่อเป็นหลกัประกนัและสรา้ง
ความเชื่อมัน่ให้แก่ผู้รบับริการว่าจะได้รบัการบริการที่ดี มีความสะอาดปลอดภัย การบริการที่สุภาพประณีต  
3. สิ่งที่อ านวยความสะดวกทางกายภาพ (Tangibles) หมายถึง การบริการที่ประกอบไปด้วยสิ่งอ านวยความ
สะดวกทางกายภาพทสี่มบูรณ์ จะส่งผลให้ผู้รบับรกิารสมัผสัได้ไม่ว่าจะเป็นการตกแต่งของสถานที่ บรรยากาศ
ภายในรา้น เครื่องมกีารบรกิารทีค่รบครนั มคีวามทนัสมยั การใหข้อ้มลูในการใชบ้รกิาร รอยยิ้มสื่อสารแสดงความ
มอีธัยาศยัทีด่ ี 4. การดแูลเอาใจใส่จากผูใ้หบ้รกิาร (Empathy) หมายถงึ โดยผูใ้หบ้รกิารตอ้งมกีารเอาใจใส่ถงึความ
ต้องการของผูร้บับรกิาร สามารถจดจ าและรูจ้กัถงึพฤตกิรรมของผูร้บับรกิารได ้มกีารแสดงออกถงึความเอาใจใส่  
มกีารตดิต่อและสื่อสารทีด่ ี5. การตอบสนองต่อผูร้บับรกิาร (Responsibility) หมายถงึ การทีผู่ใ้หบ้รกิารตอบสนอง
ความต้องการของผู้รบับรกิารด้วยด้วยความเต็มใจและเตรียมความพร้อมในการบริการทนัที รวมถึงสามารถ
กระจายการบรกิารและใหค้วามช่วยเหลอืผูร้บับรกิาร เพื่อใหต้อบสนองความตอ้งการใหท้ัว่ถงึผูร้บับรกิารไดอ้ย่าง
รวดเรว็และทนัท่วงท ี

แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัการตดัสินใจ 
Kotler (2017) ไดก้ล่าวไวว้่า การตดัสนิใจของผูบ้รโิภค ว่าเป็นขัน้ตอนทีส่ามารถอธบิายถงึการกระบวน

ทางการตดัสนิใจของผูบ้รโิภคไดอ้ย่างครอบคลุมและละเอยีดทีสุ่ด นอกจากนี้การตดัสนิใจนัน้เป็นผลสรุปสุดท้าย
ของกระบวนการคดิอย่างมเีหตุผล เพื่อทีจ่ะเลอืกแนวทางการปฏบิตัทิีถู่กต้องเหมาะสมกบัสถานการณ์ ตวับุคคล 
เพื่อทีจ่ะสามารถน าไปปฏบิตัแิละท าใหง้านนัน้บรรลุเป้าหมายและวตัถุประสงคท์ีต่อ้งการได ้ 
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กระบวนการตดัสินใจ 

โดยสามารถแบ่งเป็น 5 ขัน้ตอน (Five Stage Model of The Consumer Buying) ดงัต่อไปนี้ 
1. การตระหนักถึงปัญหาและความต้องการ คอื การที่ผู้บรโิภครู้ถึงปัญหาทีเ่กิดขึ้น จงึก่อให้เกิดความ

ตอ้งการทีแ่สวงหาสิง่ใดสิง่หนึ่งเขา้มา เพื่อช่วยในการแกปั้ญหาในสถานการณ์ดงักล่าว โดยสาเหตุปัญหาของแต่ละ
ตวับุคคลจะมสีาเหตุทีแ่ตกต่างกนัออกไป พจิารณาจากความปรารถนาและความตอ้งการดา้นจติวทิยา อาจเกดิขึน้
เมื่อถึงระดบัหนึ่งจะกลายเป็นสิง่กระตุ้นบุคคลที่จะเรยีนรู้ถงึวธิกีารจดัการกบัสิง่กระตุ้นจากประสบการณ์ในอดตี  
2.การเสาะแวงหาขอ้มลู คอื การทีผู่บ้รโิภคท าการคดัเลอืกและเสาะแสวงหาขอ้มลูเกี่ยวกบัปัญหาทีเ่กดิขึน้ โดยหา
ข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อช่วยในการตัดสินใจในการแก้ปัญหาและก าหนดทางเลือกในการแก้ไขปัญหาสถานการณ์
ดงักล่าว ซึ่งขอ้มูลส่วนใหญ่ทีผู่บ้รโิภคมจีะเกบ็ไวใ้นความทรงจ าหรอืทีเ่รยีกว่าแหล่งขอ้มูลทีภ่ายใน แต่บางครัง้มี
การหาแหล่งขอ้มลูเพิม่เตมิ 3. การประเมนิทางเลอืก คอื วธิกีารทีผู่บ้รโิภคใชใ้นการเปรยีบเทยีบขอ้มลู คุณสมบตัิ
ของสนิคา้หรอืบรกิารทีม่ตีัง้แต่ 2 ตวัเลอืกขึน้ไป ก่อนการตดัสนิใจเลอืกซื้อหรอืใชบ้รกิารนัน้ ๆ โดยพจิารณาจาก
คุณลกัษณะของสนิค้านัน้ ๆ เช่น ความสวยงาม ความสะดวกในการใช้งาน เป็นต้น ซึ่งคุณลกัษณะของสนิคา้ที่
น ามาท าการประเมนิ จะต้องมคีวามส าคญั ความน่าเชื่อถอื เป็นคุณลกัษณะทีม่อีิทธพิลต่อการประเมนิมากทีสุ่ด
ก่อนตดัสนิใจซื้อต่อไป 4. การตดัสนิใจซื้อ คอื การตดัสนิใจซื้อสนิค้าชนิดใดชนิดหนึ่ง หลงัจากมกีารประเมนิผล 
ทัง้ 3 ขัน้ จะช่วยให้ผู้บรโิภคเกิดความพงึพอใจระหว่างสินค้า การตัดสินใจซื้อจงึเกิดขึ้น หลงัจากการประเมนิ
ทางเลอืกแลว้เกดิดวามตัง้ใจซื้อ และเกดิการตดัสนิใจซื้อสนิคา้ในทีสุ่ด 5. พฤตกิรรมหลงัการซื้อ คอื หลงัจากมกีาร
ซื้อแลว้ผูบ้รโิภคจะไดร้บัประสบการณ์ในการบรโิภค ซึง่อาจไดร้บัความพอใจหรอืไม่ไดร้บัความพอใจกไ็ด ้ถา้พอใจ
ผูบ้รโิภคไดร้บัทราบถงึขอ้ดตี่างๆ ของสนิคา้ท าใหเ้กดิการซื้อซ ้าไดห้รอือาจะมกีารแนะน าเพื่อใหเ้กดิลูกคา้รายใหม่ 
แต่ถ้าไม่พอใจผูบ้รโิภคกอ็าจเลกิซื้อสนิคา้นัน้ๆในครัง้ต่อไป และอาจก่อใหเ้กดิผลเสยีจากการบอกต่อท าใหลู้กค้า
ซื้อสนิคา้น้อยลง 

ข้อมูลร้านคาเฟ่ในจงัหวดันครปฐม 

การท่องเทีย่วในจงัหวดันครปฐมอดตีเป็นการท่องเทีย่วเชงิวฒันธรรม มคีวามส าคญัทางประวตัศิาสตรอ์ยู่
คู่กบัจงัหวดันครปฐมมาเป็นเวลายาวนาน แต่ปัจจุบนัพบว่า นครปฐมเป็นเมอืงทีม่กีารท่องเทีย่วรูปแบบใหม่ เพื่อ
ตอบรบัการเปลีย่นแปลงความตอ้งการของผูค้นและนักท่องเทีย่ว ซึง่มคีาเฟ่ต่างๆ ดงันี้ 

Evergreen Coffee & Food คาเฟ่ววิสวยๆ อาหารราคาย่อมเยา บรรยากาศเป็นววิรมิสระบวัขนาดใหญ่ 
มอีาหารใหเ้ลอืกทานหลากหลายอย่าง และยงัมมีุมถ่ายรูปสวยๆ หลายมุมในรา้น การเดนิทางดว้ยรถประจ าทาง
สามารถเดนิทางไดง้า่ย พกิดัรา้นอยู่ไม่ไกลจากวดัหลวงพ่อเป่ิน  

Lemon Me Farm & Cafe คาเฟ่ที่ถูกออกแบบในโทนสขีาวสบายตาผสมความเป็นญี่ปุ่ นแบบมนิิมอลมี
มุมถ่ายรูปสวยๆทัง้ภายในรา้นและนอกรา้น ส่วนเมนูเครื่องดื่มมทีัง้ชา กาแฟ และเน้นส่วนผสมของเลมอนสดใหม่
จากสวน ที่ร้านปลูกเอง ได้ความหอมของเลมอนและความสดใหม่ของอาหาร ทุกเมนูดื่มแล้วจะได้รสชาติของ  
เลม่อนซ่อนอยู่ พกิดัรา้นอยู่ในอ าเภอ พุทธมลฑล หน้ารา้นใหญ่มาก มองเหน็ไดช้ดัเจน สามารถเดนิทางตาม GPS 
จะสะดวกขึน้ 

ชะตาธรรมชาต ิเป็นคาเฟ่แนวอนุรกัษ์ธรรมชาต ิแนวรา้นมเีอกลกัษณ์เฉพาะตวั  ตวัรา้นดไีซน์เป็นโดม
ทรงแหลมท าจากไมไ้ผ่ทัง้หลงั ตัง้อยู่กลางทุ่งนา บรรยากาศด ี โปร่งโล่งเยน็สบาย ใหค้วามรูส้กึใกล้ชดิธรรมชาติ 
ภายในร้านมทีัง้ที่นัง่แบบนัง่โต๊ะ หรือนัง่ห้อยขาลงนา ภายในร้านมมีุมถ่ายรูปสวยๆหลายมุม เป็นร้านคาเฟ่ที่
ธรรมชาตมิากๆและอยู่ไม่ไกลจากกรุงเทพ มอีาหาร กาแฟ และเบอเกอรีใ่หเ้ลอืกทานมากมาย พกิดัรา้นอยู่ซอยวดั
ไร่ขงิ อ าเภอสามพราน 
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Simple Plan x River คาเฟ่อยู่ตดิรมิน ้าท่าจนี ทางรา้นเน้นตกแต่งสไตลม์นิิมอล เปิดโล่งเป็น open air มี
ทีน่ัง่ใหห้นัออกไปยงัแม่น ้า เพื่อใหไ้ดร้บัการผ่อนคลายอย่างแทจ้รงิ เมนูแนะน าส าหรบักาแฟกต็อ้งเป็นอเมรกิาโน่
และมอคค่า ของหวานแนะน า ชอ็กโกแลตปัน่ เคก้ทริามสุิ และฮอกไกโดชสีเคก้รา้นเดนิทางไดห้ลายเสน้ทาง อยู่ใน
อ าเภอนครชยัศร ีหรอืสามารถดรูวีวิไดร้า้นไดแ้ฟนเพจ Facebook 

 
วิธีด าเนินการวิจยั 

ประชากรท่ีใช้ในการวิจยั 
ประชากรที่ใช้ในการวจิยั คือ คนที่เคยใช้บริการร้านคาเฟ่ ในจงัหวดันครปฐม ร้านใดก็ได้อย่างน้อย  

1 ครัง้ ซึง่ไม่ทราบจ านวนทีแ่น่นอน 
กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการวิจยั 
การวจิยัในครัง้นี้เป็นการศกึษากลุ่มตวัอย่างทีอ่าศยัอยู่ในจงัหวดันครปฐม คอื ผูท้ีเ่คยใชบ้รกิารรา้นคาเฟ่ 

ในจงัหวดันครปฐม รา้นใดกไ็ดอ้ย่างน้อย 1 ครัง้ ซึ่งไม่ทราบจ านวนทีแ่น่นอน จงึใชสู้ตรการค านวณโดยไม่ทราบ
จ านวนประชากร (กลัยา วานิชยบ์ญัชา, 2545) โดยมกีารก าหนดค่าความเชื่อมัน่ที ่95% และความคลาดเคลื่อนใน
การประมาณไม่เกิน 5% จากการค านวณได้กลุ่มตัวอย่างที่ 385 ตัวอย่าง และส ารองไว้ 21 ตัวอย่าง รวม
แบบสอบถามทัง้สิน้ 406 ชุด โดยมวีธิกีารสุ่มตวัอย่าง ดงันี้ 

วิธีการสุ่มตวัอย่าง 
ขัน้ตอนท่ี 1 การสุ่มตวัอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) เลอืกเกบ็ขอ้มูลจากกลุ่มตวัอย่าง โดย

น าแบบสอบถามไปสุ่มแจก ตามคาเฟ่ในแต่ละอ าเภอ ทัง้ 7 อ าเภอ ไดแ้ก่ อ าเภอเมอืงนครปฐม อ าเภอนครชยัศร ี
อ าเภอสามพราน อ าเภอดอนตูม อ าเภอบางเลน อ าเภอก าแพงแสน และอ าเภอพุทธมณฑล 

ขัน้ตอนท่ี 2 การสุ่มตวัอย่างแบบสะดวก (Convenience Sampling) ผู้วจิยัจะใช้การเก็บแบบสอบถาม
จากลุ่มตวัอย่างดว้ยความสะดวกและเตม็ใจในการตอบแบบสอบถาม โดยน าแบบสอบถามไปสุ่มแจก ตามคาเฟ่ใน
แต่ละอ าเภอ ทัง้ 7 อ าเภอ  

ขัน้ตอนท่ี 3 การสุ่มตวัอย่างแบบโควตา (Quota Sampling) โดยจะค านวณหาขนาดตวัอย่างทีจ่ะเกบ็ใน
อ าเภอ จงัหวดันครปฐม 

ตวัอย่างทีจ่ะเกบ็ในแต่ละอ าเภอ =  ขนาดตวัอย่างทัง้หมด/จ านวนอ าเภอ 
    = 400/7 
    = 57.14285  ขนาดตวัอย่างทีจ่ะเกบ็แต่ละอ าเภอ ≈ 58 
จากการค านวณโดดยจ านวนอ าเภอทัง้ 7 อ าเภอในจงัหวดันครปฐม จะไดค้่าเฉลีย่ทัง้หมดอยู่ที ่58 คน ใน

การเกบ็แบบสอบถามกลุ่มตวัอย่างทีม่คีวามหลากหมายจากเขตพืน้ที่ 
เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยั 
ในการวิจยัครัง้นี้ เครื่องมือที่ผู้วิจยัได้ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อศึกษาวิจยั คือ แบบสอบถาม

(Questionnaire) ส าหรบัการวจิยัครัง้นี้ศกึษาเรื่อง สื่อสงัคมออนไลน์ การตลาดสเีขยีว และคุณภาพการใหบ้รกิารที่
ส่งผลต่อการตดัสนิใจในการใชบ้รกิารรา้นคาเฟ่ในจงัหวดันครปฐม 

ส่วนท่ี 1 ข้อมูลลกัษณะส่วนบุคคล 
1.1 เพศ เป็นแบบสอบถามชนิดปลายปิด ลักษณะค าถามมหีลายค าตอบให้เลือก (Mulitchotomous 

Question) โดยใชร้ะดบัการวดัขอ้มลูเป็นประเภทนามบญัญตั ิ(Nominal Scale)  
1.2 อายุ เป็นแบบสอบถามชนิดปลายปิด ลักษณะค าถามมีหลายค าตอบให้เลือก (Mulitchotomous 

Question) โดยใชร้ะดบัการวดัขอ้มลูเป็นประเภทเรยีงล าดบั (Ordinal Scale) 
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1.3 ระดับการศึกษา เป็นแบบสอบถามชนิดปลายปิด ลักษณะค าถามมีหลายค าตอบให้เลือก 
(Mulitchotomous Question) โดยใชร้ะดบัการวดัขอ้มลูเป็นประเภทเรยีงล าดบั (Ordinal Scale) 

1.4 อาชีพ เป็นแบบสอบถามชนิดปลายปิด ลกัษณะค าถามมหีลายค าตอบให้เลือก (Mulitchotomous 
Question) โดยใชร้ะดบัการวดัขอ้มลูเป็นประเภทนามบญัญตั ิ(Nominal Scale)  

1.5 สถานภาพ เป็นแบบสอบถามชนิดปลายปิด ลกัษณะค าถามมหีลายค าตอบใหเ้ลอืก (Mulitchotomous 
Question) โดยใชร้ะดบัการวดัขอ้มลูเป็นประเภทนามบญัญตั ิ(Nominal Scale) 

1.6 รายได้เฉลี่ยต่อเดือน เป็นแบบสอบถามชนิดปลายปิด ลักษณะค าถามมีหลายค าตอบให้เลือก 
(Mulitchotomous Question) โดยใชร้ะดบัการวดัขอ้มลูเป็นประเภทเรยีงล าดบั (Ordinal Scale) 

ส่วนท่ี 2 ส่ือสังคมออนไลน์ เป็นแบบสอบถามปลายปิด(Closed-Ended question) ซึ่งเป็นค าถาม
เกี่ยวกบัการใชส้ื่อสงัคมออนไลน์ ลกัษณะแบบสอบถามเป็น (Rating Scale) ใชร้ะดบัการวดัขอ้มูลประเภทมาตรา
อันตรภาคหรือมาตราช่วง (Interval Scale)แบ่งระดับความคิดเห็นออกเป็น 5 ระดับ โดยมีค าถามรวมทัง้สิ้น 
6 ค าถาม 

ส่วนท่ี 3 การตลาดสีเขียว เป็นแบบสอบถามปลายปิด (Closed-Ended question) ซึ่งเป็นค าถาม
เกี่ยวกบัการตลาดสเีขยีว ลกัษณะแบบสอบถามเป็น (Rating Scale) ใช้ระดบัการวดัขอ้มูลประเภทมาตราอนัตร
ภาคหรอืมาตราช่วง (Interval Scale) แบ่งระดบัความคดิเหน็ออกเป็น 5 ระดบั โดยมคี าถามรวมทัง้สิน้ 8 ค าถาม 

ส่วนท่ี 4 คุณภาพการบริการ เป็นแบบสอบถามปลายปิด (Closed-Ended question) ซึ่งเป็นค าถาม
เกีย่วกบัดา้นความคุณภาพการใหบ้รกิาร ลกัษณะแบบสอบถามเป็น (Rating Scale) ใชร้ะดบัการวดัขอ้มลูประเภท
มาตราอนัตรภาคหรอืมาตราช่วง (Interval Scale)แบ่งระดบัความคดิเหน็ออกเป็น 5 ระดบั โดยมคี าถามรวมทัง้สิน้ 
15 ค าถาม 

ส่วนท่ี 5 แบบสอบถามเก่ียวกบัการตดัสินใจ มลีกัษณะเป็นแบบสอบถามปลายปิด (Closed-Ended 
question) ลกัษณะแบบสอบถามเป็น (Likert Scale) ใช้ระดบัการวดัขอ้มูลประเภทมาตราอนัตรภาคหรอืมาตรา
ช่วง (Interval Scale) แบ่งระดบัความคดิเหน็ออกเป็น 5 ระดบั โดยมคี าถามรวมทัง้สิน้ 3 ค าถาม 
เกบ็รวบรวมขอ้มลู 

การวิจัยครัง้นี้เป็นการวิจยัเชิงพรรณนา Descriptive Research และเป็นการวิจัยเชิงส ารวจ Survey 
Research โดยผูว้จิยัไดท้ าการเกบ็รวบรวมขอ้มลู ดงันี้ 

1.ขอ้มลูทุตยิภูม ิSecondary Data ผูว้จิยัไดท้ าการศกึษาคน้ควา้ขอ้มลูจากหนังสอื วารสารสิง่พมิพต์่าง ๆ 
บทความ สารนิพนธ ์วทิยานิพนธ ์ขอ้มลูทางอนิเตอรเ์น็ต และรายงานอื่นๆทีเ่กีย่วขา้งกบังานวจิยั 

2. แหล่งข้อมูลปฐมภูม ิPrimary Data ได้จากการเก็บข้อมูลจากแบบสอบถามของกลุ่มเป้าหมายที่ใช้
บรกิารคาเฟ่ในจงัหวดันครปฐม จ านวน 406 คน 

สถิติท่ีใช้ในการวิจยั 
การวเิคราะห์ขอ้มูลโดยใชส้ถติเิชงิพรรณนา (Descriptive statistic) เพื่อหาค่า ดงันี้ แบบสอบถามส่วนที ่

1 เกีย่วกบัขอ้มลูส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม ไดแ้ก่ เพศ อายุ ระดบัการศกึษา สถานภาพ อาชพี และรายได้
ต่อเดอืน โดยแสดงผลเป็นความถี ่และ รอ้ยละ  แบบสอบถามเกีย่วกบัสื่อสงัคมออนไลน์ การตลาดสเีขยีว คุณภาพ
การบริการและการตัดสินใจใช้บริการร้านคาเฟ่ในจงัหวดันครปฐม โดยแสดงผลเป็นค่าคะแนนเฉลี่ย  และค่า
เบี่ยงเบนมาตรฐาน การวเิคราะหข์อ้มลูโดยใชส้ถติเิชงิอนุมาน (Inferential Statistics) เพื่อทดสอบสมมตฐิาน โดย
ใชส้ถติติ่าง ๆ ในการวเิคราะห ์ดงันี้ ขอ้มูลส่วนบุคคล เพศ อายุ ระดบัการศกึษา สถานภาพ อาชพี และรายไดต้่อ
เดือน โดยใช้โดยวิเคราะห์ค่าสถิติ Independent Samples t-Test และการวิเคราะห์ความแปรแรวนทางเดียว 
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(One-Way Analysis of Variance : ANOVA)  สื่อสงัคมออนไลน์ การตลาดสเีขยีว คุณภาพการบรกิาร โดยใชก้าร
วเิคราะหก์ารถดถอยพหุคณู (Multiple Regression Analysis)  
 
ผลการวิจยั 

ตอนท่ี 1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพรรณนา 
 

ส่วนท่ี 1 การวเิคราะหข์อ้มลูส่วนบุคคล  
 

ลกัษณะส่วนบุคคล จ านวน (คน) ร้อยละ 
1. เพศ    
 ชาย 161 39.70 

 
หญงิ 245 60.30 

  รวม 406 100.00 
2. อาย ุ    
 ต ่ากว่าหรอืเทยีบเท่า 18 ปี 34 8.40 

 18 – 30 ปี 248 61.10 

 31 – 40 ปี 78 19.20 

 มากกว่า 40 ปีขึน้ไป 46 11.3 
  รวม 406 100.00 
3. สถานภาพ   
 โสด  336 82.80 

 แต่งงาน 60 14.80 

 หย่ารา้ง 10 2.50 
  รวม 406 100.00 
4. ระดบัการศกึษา   
 ต ่ากว่าปรญิญาตร ี 168 41.40 

 สงูกว่าปรญิญาตร ี 238 58.60 
  รวม 406 100.00 
5. รายไดต้่อเดอืน   
 ต ่ากว่าหรอืเท่ากบั 15,001 บาท 96 23.60 

 15,001 – 25,000 บาท 195 48.00 
 25,001 – 35,000 บาท                      73 18.00 

 มากกว่า 35,001 ขึน้ไป 42 10.30 
  รวม 406 100.00 
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ส่วนท่ี 1 (ต่อ) 
 

ลกัษณะส่วนบุคคล จ านวน (คน) ร้อยละ 
6. อาชพี    
 นักเรยีน 59 14.50 
 นักศกึษา/นิสติ                                                              130 32.00 

 ขา้ราชการ/พนักงานรฐัวสิาหกจิ 94 23.20 

 พนักงานบรษิทัเอกชน 73 18.00 

 ธุรกจิส่วนตวั/คา้ขาย 50 12.30 
  รวม 406 100.00 

 
ส่วนท่ี 2 การวเิคราะหข์อ้มลูสื่อสงัคมออนไลน์ ในภาพรวมอยูใ่นระดบัดมีาก 
 

ส่ือสงัคมออนไลน์ 
ระดบัความคิดเหน็ 

�̅� S.D. แปลผล 
โฆษณาบนสื่อสงัคมออนไลน์ 4.23 0.481 ดมีาก 
การตลาดออนไลน์ 4.22 0.457 ดมีาก 

ผลรวมส่ือสงัคมออนไลน์ 4.23 0.323 ดีมาก 

 
ส่วนท่ี 3 การวเิคราะหข์อ้มลูการตลาดสเีขยีว ในภาพรวมอยู่ในระดบัดมีาก  
 

การตลาดสีเขียว 
ระดบัความคิดเหน็ 

�̅� S.D. แปลผล 
การน าผลติภณัฑแ์ละบรรจุภณัฑม์าใชห้มุนเวยีน 4.23 0.432 ดมีาก 
การน าผลติภณัฑแ์ละบรรจุภณัฑก์ลบัมาใชซ้ ้า  4.21 0.565 ดมีาก 

การลดใชผ้ลติภณัฑแ์ละบรรจภุณัฑท์ีไ่ม่เป็นมติรต่อสิง่แวดลอ้ม 4.22 0.448 ดมีาก 

ผลรวมการตลาดสีเขียว 4.22 0.302 ดีมาก 
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ส่วนท่ี 4 การวเิคราะหข์อ้มลูคุณภาพการบรกิาร ในภาพรวมอยู่ในระดบัดมีาก 
 

คณุภาพการบริการ  
ระดบัความคิดเหน็ 

�̅� S.D. แปลผล 

ความเป็นรปูธรรมของการบรกิาร 4.20 0.462 ด ี
ความน่าเชื่อถอืไวว้างใจในการบรกิาร 4.23 0.446 ดมีาก 
การตอบสนองลูกคา้ 4.18 0.444 ด ี
การใหค้วามมัน่ใจแก่ลูกคา้ 4.20 0.427 ด ี
การใส่ใจลูกคา้ 4.23 0.473 ดมีาก 
ผลรวมคณุภาพการบริการ 4.21 0.225 ดีมาก 

 
ตอนท่ี 5 การตดัสนิใจใชบ้รกิารแสดงค่าเฉลีย่และค่าเบีย่งเบนมาตรฐานของการตดัสนิใจใชบ้รกิาร 
            ภาพรวมอยู่ในระดบัมาก  
 

การตดัสินใจใช้บริการ 
ระดบัการตดัสินใจ 

�̅� S.D. แปลผล 

การตดัสนิใจใชบ้รกิาร 4.17 0.455 มาก 
ผลรวมการตดัสินใจใช้บริการ 4.17 0.455 มาก 

 
ตอนท่ี 2 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงอนุมาน 
ส่วนที ่1 สรุปผลการทดสอบสมมตฐิานผูใ้ชบ้รกิารทีม่ลีกัษณะประชากรศาสตร ์ประกอบดว้ย เพศ พบว่า 

มคี่า p-value เท่ากบั 0.360 ซึ่งมากกว่า 0.05 อายุพบว่ามคี่า p-value เท่ากบั 0.043 ซึ่งน้อยกว่า 0.05 ระดบัการ
ศึกษ พบว่า มีค่า p-value เท่ากับ 0.543 ซึ่งมากกว่า 0.05 สถานภาพ พบว่า มีค่า p-value เท่ากับ 0.223 ซึ่ง
มากกว่า 0.05  รายได้ต่อเดือน พบว่า มีค่า p-value. เท่ากับ 0.370 ซึ่งมากกว่า 0.05  และอาชีพ พบว่า 
ค่า p-value. เท่ากับ 0.014 ซึ่งน้อยกว่า 0.05 โดยอายุและอาชีพ ส่งผลต่อการตัดสินใจใช้บริการร้านคาเฟ่ใน
จงัหวดันครปฐม แตกต่างกนั และเพศ ระดบัการศกึษา สถานภาพและรายไดต้่อเดอืน ไม่ส่งผลต่อการตดัสนิใจใช้
บรกิารรา้นคาเฟ่ในจงัหวดันครปฐม 

ส่วนที ่2 สรุปผลการทดสอบสมมตฐิานสื่อสงัคมออนไลน์ ประกอบดว้ย การโฆษณาบนสื่อสงัคมออนไลน์ 
และ การตลาดออนไลน์ ซึง่ส่งผลต่อการตดัสนิใจใชบ้รกิารรา้นคาเฟ่ในจงัหวดันครปฐมแตกต่างกนั ไดร้อ้ยละ 12.7 
(Adjusted R2 = 0.127) 

ส่วนที ่3 สรุปผลการทดสอบสมมตฐิานการตลาดสเีขยีว ประกอบดว้ย การน าผลติภณัฑ์และบรรจุภณัฑ์
มาใช้หมุนเวยีน และการลดใช้ผลิตภัณฑ์และบรรจุภณัฑ์ที่ไม่เป็นมติรต่อสิ่งแวดล้อม ส่งผลต่อการตดัสนิใจใช้
บรกิารร้านคาเฟ่ในจงัหวดันครปฐมแตกต่างกนั ส่วนการน าผลติภณัฑ์และบรรจุภณัฑ์กลบัมาใชซ้ ้าส่งผลต่อการ
ตดัสนิใจใชบ้รกิารรา้นคาเฟ่ในจงัหวดันครปฐมไม่แตกต่างกนั ไดร้อ้ยละ 73.5 (Adjusted R2 = 0.73.5) 

ส่วนที ่4 สรุปผลการทดสอบสมมตฐิานคุณภาพการบรกิาร ประกอบดว้ย ดา้นความน่าเชื่อถอื ดา้นการ
ตอบสนอง ดา้นการใหค้วามมัน่ใจแก่ลูกคา้ และดา้นการเขา้ใส่ใจลูกคา้ มผีลต่อการตดัสนิใจเลอืกใชบ้รกิารรา้นคา
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เฟ่ในจงัหวดันครปฐมไม่แตกต่างกนั ส่วนด้านความเป็นรูปธรรมผลต่อการตดัสินใจเลอืกใช้บรกิารร้านคาเฟ่ใน
จงัหวดันครปฐมแตกต่างกนั ไดร้อ้ยละ 37.4 (Adjusted R2 = 0.374) 
 
สรปุและอภิปรายผล  

จากการศึกษาวิจยั เรื่อง สื่อสงัคมออนไลน์ การตลาดสีเขยีวและคุณภาพการบริการที่ส่งผลต่อการ
ตดัสนิใจใชบ้รกิารรา้นคาเฟ่ในจงัหวดันครปฐม มปีระเดน็ส าคญัทีส่ามารถน ามาอภปิรายผลได ้ดงันี้ 

เพศ พบว่า ผู้ใช้บริการที่มีเพศแตกต่างกัน มีการตัดสินใจใช้บริการร้านคาเฟ่ในจังหวัดนครปฐม  
ไม่แตกต่างกนั เนื่องจากรา้นคาเฟ่ในจงัหวดันครปฐมสามารถเดนิทางไดง้่ายเนื่องจากเป็นจงัหวดัทีเ่ป็นทางผ่าน
หลายๆ จงัหวดั อีกทัง้ยงัอยู่มีคาเฟ่หลายหลายรูปแบบให้เลือกไป เดินทางสะดวกเหมาะกับคนที่ต้องการหา
สถานที่เที่ยวแบบไม่ต้องออกต่างจงัหวดัไกลหรอืคนทีต่้องการหาที่พกัผ่อนแบบใกล้กรุงเทพและยงัเป็นจงัหวดั
ทางผ่านของอกีหลายจงัหวดั โดยการเลอืกไปเทีย่วคาเฟ่สามารถไปเทีย่วไดท้ัง้เพศหญงิและเพศชาย ไม่มขีดีจ ากดั
ในด้านของเพศ ท าให้ทัง้เพศชายและเพศหญิงสามารถตัดสินใจใช้บริการร้านคาเฟ่ในจงัหวดันครปฐมได้ไม่
แตกต่างกนั สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ ศริประภา นพชยัยา (2558) ศกึษาถงึปัจจยัทีม่ผีลต่อการตดัสนิใจซื้อกาแฟ
จากร้านคาเฟ่อเมซอน ในสถานีบรกิาร น ้ามนัปตท. ของผู้บรโิภคในเขตกรุงเทพมหานครและปรมิณฑล  พบว่า 
เพศทีแ่ตกต่างกนัส่งผลต่อการตดัสนิใจซื้อกาแฟจากรา้นคาเฟ่อเมซอน ในสถานีบรกิาร น ้ามนัปตท. ของผูบ้รโิภค
ในเขตกรุงเทพมหานครและปรมิณฑลไม่แตกต่างกนั 

อายุ พบว่า ผูใ้ชบ้รกิารทีม่อีายุแตกต่างกนั มกีารตดัสนิใจใชบ้รกิารรา้นคาเฟ่ในจงัหวดันครปฐม แตกต่าง
กัน โดยผู้ใช้บริการร้านคาเฟ่ในจงัหวดันครปฐม มอีายุ 18-30 ปี มีการตัดสินใจใช้บริการมากกว่าอายุ 50 ปี 
เนื่องจากเป็นช่วงอายุ 18-30 ปี ยงัอยู่ในช่วงวยัรุ่น เป็นวยัทีช่อบออกไปท่องเทีย่วทีต่่างๆ หาสถานทีน่ัดพบปะกบั
เพื่อนในช่วงวนัหยุดหรือหลังเลิกงาน ซึ่งคาเฟ่ในจงัหวัดนครปฐมมีให้เลือกหลายสไตล์ และคาเฟ่ในจงัหวดั
นครปฐมมกีระจายอยู่ในทุกเขตอ าเภอ เป็นสถานที่ที่หาไปง่ายและเดนิทางสะดวก ซึ่งเหมาะกบัการนัดพบทัง้
นักเรยีนจนถงึวยัท างาน และวยั 18-30 ปี ยงัสามารถเดนิทางออกไปเทีย่วสะดวกกว่า ช่วงอายุ 50 ปี ซึ่งคนมอีายุ 
50 ปีขึ้นไป ส่วนมากหลงัเลิกงานจะกลบับ้านพกัผ่อน ซึ่งสอดคล้องกับงานวจิยัของ ณภัทร ศกัดินาเกียรติกุล 
(2561) ศกึษาถงึคุณภาพการบรกิารทีม่ผีลต่อการตดัสนิใจใชบ้รกิารรา้นคาเฟ่สตัวเ์ลีย้งลติเติ้ล ซู (Little Zoo café) 
พบว่า อายุทีแ่ตกต่างกนัส่งผลต่อการตดัสนิใจใชบ้รคิาเฟ่สตัวเ์ลีย้งลติเติล้ ซู (Little Zoo café) ทีแ่ตกต่างกนั 

ระดบัการศึกษา พบว่า ผูใ้ชบ้รกิารทีม่รีะดบัการศกึษาแตกต่างกนั มกีารตัดสนิใจใชบ้รกิารรา้นคาเฟ่ใน
จงัหวดันครปฐม ไม่แตกต่างกนั เนื่องจากรา้นคาเฟ่ในจงัหวดันครปฐมเป็นสถานทีทุ่กวยัสามารถไปได ้และระดบั
การศกึษาไม่สามารถบ่งชีห้รอืก าหนดไดว้่าเหมาะกบัระดบัการศกึษาใดเน่ืองจากเป็นความชอบส่วนบุคคลและเป็น
สทิธทิี่ทุกคนสามารถเขา้ใช้บรกิารได้ ซึ่งสอดคล้องกบังานวจิยัของ ณภทัร ศกัดนิาเกียรติกุล (2561) ศกึษาถึง 
คุณภาพการบรกิารที่มผีลต่อการตดัสนิใจใช้บรกิารร้านคาเฟ่สตัว์เลี้ยงลติเติ้ล ซู (Little Zoo café) พบว่า ระดบั
การศกึษาทีแ่ตกต่างกนัส่งผลต่อการตดัสนิใจใชบ้รคิาเฟ่สตัวเ์ลีย้งลติเติล้ ซู (Little Zoo café) ทีไ่ม่แตกต่างกนั 

สถานภาพ พบว่า ผูใ้ชบ้รกิารทีม่รีะดบัสถานภาพแตกต่างกนั มกีารตดัสนิใจเลอืกใชบ้รกิารรา้นคาเฟ่ใน
จงัหวดันครปฐม ไม่แตกต่างกนั เนื่องจากสถานภาพไม่สามารถชี้วดัได้ว่าผู้ใด้เหมาะกบัการไปเที่ยวร้านคาเฟ่
เนื่องจากทุกสถานภาพสามารถมสีทิธทิี่จะเลอืกใช้บรกิารที่ตนต้องการได้ ไม่เกี่ยวกบัสถานะ ซึ่งสอดคล้องกับ
งานวจิยัของ ปิยะพร เขมะโรจน์กุล (2559) ไดท้ าการศกึษาเรื่อง ปัจจยัทีม่ผีลต่อการเลอืกใชบ้รกิารรา้นเสรมิสวย
สตัวเ์ลีย้งของประชากรในเขตกรุงเทพมหานครและปรมิณฑล พบว่า สถานภาพทีแ่ตกต่างส่งผลผลต่อการเลือกใช้
บรกิารรา้นเสรมิสวยสตัวเ์ลีย้งของประชากรในเขตกรุงเทพมหานครและปรมิณฑลไม่แตกต่างกนั 
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รายได้เฉล่ียต่อเดือน พบว่า ผู้ใช้บรกิารที่มรีายไดเ้ฉลี่ยต่อเดอืนแตกต่างกนั มกีารตดัสนิใจใชบ้รกิาร
รา้นคาเฟ่ในจงัหวดันครปฐม ไม่แตกต่างกนั รายไดเ้ท่าไหร่กส็ามารถทีจ่ะเขา้ใชบ้รกิารรา้นคาเฟ่ในจงัหวดันครปฐม
ได้ เนื่องจากร้านคาเฟ่มหีลายรูปแบบและราคาไม่ไดสู้งมากนักท าใหผู้บ้รโิภคไม่ว่ารายไดม้ากหรอืน้อยสามารถ
เลือกซื้อเครื่องดื่มในร้านคาเฟ่ได้ ซึ่งแต่ละเมนูก็มรีาคาที่แตกต่างกันออกไป ซึ่งสอดคล้องกบังานวจิยัของ ศิร
ประภา นพชยัยา (2558) ศกึษาถงึ ปัจจยัทีม่ผีลต่อการตดัสนิใจซื้อกาแฟจากรา้นคาเฟ่อเมซอน ในสถานีบรกิาร 
น ้ามนัปตท. ของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานครและปรมิณฑล พบว่า รายไดท้ีแ่ตกต่างกนัมผีลต่อการตดัสนิใจ
ซื้อกาแฟจากรา้นคาเฟ่อเมซอน ในสถานีบรกิาร น ้ามนัปตท. ของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานครและปรมิณฑล
ไม่แตกต่างกนั 

อาชีพ พบว่า ผูใ้ชบ้รกิารทีม่อีาชพีแตกต่างกนั มกีารตดัสนิใจเลอืกใชบ้รกิารรา้นคาเฟ่ในจงัหวดันครปฐม 
แตกต่างกนั โดยอาชพีนักเรยีนมกีารตดัสนิใจใชบ้รกิารมากว่าอาชพีขา้ราชการ พนักงานรฐัวสิาหกจิและพนักงาน
เอกชนเนื่องจากความแตกต่างของอาชพีส่งผลการเลอืกใชบ้รกิาร หรอืความชอบความตอ้งการแตกต่างกนัออกไป 
ซึ่งสอดคล้องกบังานวจิยัของ กรวกิา ตระการวจิติร (2560) ศกึษาถงึปัจจยัทีม่ผีลต่อการเลอืกใชบ้รกิารรา้นคาเฟ่
แมวในเขตกรุงเทพมหานคร และปรมิณฑล พบว่า อาชพีทีแ่ตกต่างกนัมผีลต่อการเลอืกใชบ้รกิารรา้นคาเฟ่แมวใน
เขตกรุงเทพมหานครและปรมิณฑลทีแ่ตกต่างกนั 

การโฆษณาบนส่ือสงัคมออนไลน์ พบว่า อทิธพิลต่อการตดัสนิใจใชบ้รกิารเนื่องจากการท าโฆษณาบน
สื่อสงัคมออนไลน์ สามารถท าให้เราได้รบัข่าวสารใหม่ๆจากร้านคาเฟ่ เมื่อร้านคาเฟ่ถูกพบเห็นบนโซเชียลก็
สามารถจูงใจให้ผู้บรโิภคเขา้ใช้บรกิาร ซึ่งปัจจุบนัเราจะพบข่าวสารใหม่ๆ อยู่บนสื่อสงัคมออนไลน์ออนไลน์ทุก
รูปแบบ ซึ่งสอดคล้องกบังานวจิยัของ จดิาภา สดส ี(2557) ไดศ้กึษาเรื่อง สื่อสงัคมออนไลน์ ความรบัผดิชอบต่อ
สงัคมของลูกคา้ และคุณภาพบรกิารทีส่่งผลต่อการตดัสนิใจ พบว่า สื่อสงัคมทีม่าจากเครอืขา่ยออนไลน์ทีม่อียู่ เป็น
สื่อทีม่คีวามรวดเรว็ในการสื่อสารระหว่างกนัของผูใ้ชง้าน ซึง่ธุรกจิต่าง ๆ มกีารน าสื่อสงัคมออนไลน์มาเป็นช่องทาง
ในหนึ่งในการสื่อสาร เช่น น ามาใช้งานในด้านของขอ้มูลของสนิค้าและบรกิาร โดยลูกค้าหรอืผู้บรโิภคสามารถ
แสดงความคดิเหน็ผ่านการใชส้ื่อสงัคมออนไลน์ไดอ้ย่างรวดเรว็ 

การตลาดออนไลน์ พบว่า  อทิธพิลต่อการตดัสนิใจใชบ้รกิารเนื่องจากรูปแบบการตลาดออนไลน์จะท า
ให้ทราบข่าวสารของร้านคาเฟ่มากกว่าการโปรโมทผ่านช่องทางอื่นๆ เนื่องจากปัจจุบนัร้านคาเฟ่เปิดใหม่ท า
การตลาดออนไลน์บนสื่อโซเชียลต่างๆ ซึ่งการท าตลาดออนไลน์ท าให้ร้านคาเฟ่เป็นที่รู้จกัมากแล้วยงัดึงดูด
นักท่องเทีย่วใหแ้วะมาเทีย่วทีจ่งัหวดันครปฐม ซึง่สอดคลอ้งกบัทฤษฏขีอง Dahnil, Marzuki, Langgat, และ Fabeil 
(2014) ได้กล่าวไว้ว่า การตลาดผ่านสื่อสงัคมออนไลน์ถือเป็นช่องทางการท าธุรกิจใหม่ที่ เกี่ยวข้องกับการท า
การตลาดระหว่าง สนิคา้ บรกิาร ขอ้มลู และไอเดยีผ่านทางสื่อสงัคมออนไลน์ 

การน าผลิตภณัฑแ์ละบรรจภุณัฑม์าใช้หมุนเวียน พบว่า มอีทิธพิลต่อการตดัสนิใจใชบ้รกิารเน่ืองจาก
การใหบ้รกิารในรา้นคาเฟ่มกีารอนุรกัษ์สิง่แวดล้อมมากขึน้ รา้นคาเฟ่มกีารจดัเตรยีมน ้าดื่มใหลู้กคา้ทานฟร ีแทน
การซื้อขวดน ้าแบบพลาสตกิเพื่อช่วยลดขยะ อกีทัง้รา้นคาเฟ่ยงัมกีารคดัแยกขยะตามประเภทขยะเพื่อง่ายต่อการ
ก าจดัและลดมลภาวะต่างๆ ซึ่งสอดคล้องกบังานวจิยัของ รตัตยิา ศรศีริริุ่ง (2555) ไดศ้กึษาเรื่อง การตลาดสเีขยีว 
กลยุทธเ์พื่อสิง่แวดล้อมทีย่ ัง่ยนื พบว่า ปัจจยัทีส่่งผลต่อความส าเรจ็ในการด าเนินกลยุทธก์ารตลาดเพื่อสิง่แวดล้อม 
ธุรกจิควรค านึงถงึการใหค้วามส าคญัของผลติภณัฑ์ บรรจุภณัฑ์ กระบวนการผลติ และการสื่อสารทางการตลาด 
การให้ขอ้มูลความรู ้ข ัน้ตอนการผลติภณัฑ์ทีเ่ป็นมติรต่อสิง่แวดล้อมผ่านฉลากขา้งบรรจุภณัฑ์ ที่ผ่านการรองรบั
มาตรฐานทางด้านสิง่แวดล้อม ซึ่งเป็นสิง่ดงึดูดผู้บรโิภคว่าองค์กรใหค้วามส าคญักบัสิง่แวดล้อมและตระหนักต่อ
ส่วนรวมในการช่วยอนุรกัษ์สิง่แวดลอ้มอกีทัง้ยงัเป็นการสรา้งภาพลกัษณ์ทีด่ใีหก้บัองคก์ร 



The 4th BAs National Conference 2022 การประชุมวชิาการระดบัชาต ิครัง้ที ่4 (ในความร่วมมอื 5 สถาบนั) 220 

การน าผลิตภณัฑแ์ละบรรจภุณัฑ์กลบัมาใช้ซ า้ พบว่า ไม่มอีทิธพิลต่อการตดัสนิใจใชบ้รกิารเน่ืองจาก 
ผู้คนยงัขาดความรู้ความเขา้ใจในการรกัสิง่แวดล้อมและการดูแลให้คงอยู่ไว้อย่างยาวนาน จงึยงัไม่รู้สกึถึงการ
หมุนเวยีนสิง่ของทีก่ลบัมาใชซ้ ้าได ้เนื่องจากยงัไม่เขา้ใจถงึคุณค่าของสิง่แวดล้อมทีม่ากเพยีงพอ ซึ่งสอดคล้องกบั
งานวจิยัของ ปุณชญา ใจภกัด ีและนภวรรณ ตนัตเิวชกุล (2562) พบว่า พฤตกิรรมของผูบ้รโิภคกบัตราสนิคา้เพื่อ
สิง่แวดลอ้มและทศันคตติ่อสิง่แวดลอ้ม พบว่า การสื่อสารตราสนิคา้เป็นสิง่ทีส่ าคญัและจ าเป็นอย่างมากในการสรา้ง
การรบัรูต้ราสนิคา้เพื่อสิง่แวดลอ้มใหก้บัผูบ้รโิภค เน่ืองจากผู้ทีม่คีวามใส่ใจต่อสิง่แวดลอ้มมากๆ ในหลายๆ เรื่องจะ
มคีวามสนใจดา้นสิง่แวดลอ้มและตระหนักถงึตราสนิคา้เพื่อสิง่แวดลอ้มสงู  ดงันัน้ควรใหค้วามส าคญักบัการสื่อสาร
ดานสิ่งแวดล้อม ทัง้ในเรื่องของประเด็นสิ่งแวดล้อม ผลิตภัณฑ์ และตราสินค้า เพื่อให้ผู้บริโภคมคีวามใส่ใจใน
สิง่แวดลอ้มสงูขึน้ ในการสรา้งความพงึพอใจหรอืทศันคตติ่อตราสนิคา้เพื่อสิง่แวดลอ้ม ย่อมตอ้งอาศยัการใหค้วามรู้
ดา้นสิง่แวดลอ้ม และสรา้งความน่าเชื่อถอืกบัผูบ้รโิภค ซึง่จะไปน าไปสู่การตดัสนิใจซื้อตราสนิคา้ 

การลดใช้ผลิตภณัฑแ์ละบรรจภุณัฑท่ี์ไม่เป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม พบว่า มอีทิธพิลต่อการตดัสนิใจใช้
บรกิาร เน่ืองจากปัจจุบนักผ็ูค้นกห็นัมาใชถุ้งผา้มากขึน้ เนื่องจากนโยบายต่างๆในปัจจุบนั เริม่ปลูกฝังใหค้นหนัมา
ใชถุ้งผา้มากขึน้ ตามรา้นต่างๆเริม่น าสิง่ของทอ้งถิน่มาดดัแปลงใชก้บัรา้นคาเฟ่ เพื่อใหเ้ขา้กบับรรยากาศรา้น และ
ใชข้องในทอ้งถิน่ใหเ้กดิประโยชน์และสรา้งรายไดแ้ก่ชุมชน ซึ่งสอดคล้องกบัทฤษฏขีอง  Berry (2007) ไดก้ล่าวไว้
ว่า วถิีการด ารงชวีติของมนุษย์ที่ลดการใช้ทรพัยากรที่เป็นพษิต่อสิง่แวดล้อมนี้ เป็นวถิีชวีติแนวใหม่ที่เขา้สู่ยุค
การตลาดสเีขยีว (Green Marketing) และสนิคา้ทีผ่ลติขึน้เพื่อตอบสนองกบัวถิชีวีติการบรโิภคในแนวทางดงักล่าว
เรยีกว่า “ผลติภณัฑส์เีขยีว (Green Product) อนัเป็นผลติภณัฑท์ีผ่ลติดว้ยกรรมวธิทีางธรรมชาตไิม่เจอืปนสารเคมี
ใชเ้ทคโนโลยกีารผลติทีส่ะอาด สรา้งมลพษิน้อยและสามารถน ากลบัมาใชใ้หม่ได”้ 

ความเป็นรปูธรรม พบว่า ไม่มอีทิธพิลต่อการตดัสนิใจใชบ้รกิาร เน่ืองจากรา้นคาเฟ่ในนครปฐมบางรา้น
อาจจะต้องเดนิทางเข้าซอยไปลกึ ไม่ได้ตัง้อยู่รมิถนนใหญ่ ซึ่งอาจจะไม่สะดวกกบัการขบัรถเข้าไปในทางที่ไม่  
คุน้ชนิ และเนื่องจากวนัหยุดต่างๆรา้นคาเฟ่จะมแีขกทีเ่ขา้ไปเทีย่วจ านวนมาก ซึ่งทางรา้นอาจจะตอ้นรบัลูกค้าทุก
ท่านได้ไม่ทัว่ถึง ซึ่งไม่สอดคล้องกับงานวจิยัของ อิทธิ เหล่าชูชพี (2561) ได้ศึกษาเรื่องณภาพการบริการของ
พนักงาน พืน้ทีใ่หบ้รกิารและท าเลทีต่ัง้ส่งผลต่อความตัง้ใจเขา้ใชบ้รกิารรา้นอนิเทอร์เน็ตคาเฟ่ พบว่า คุณภาพการ
บรกิารของพนักงานส่งผลต่อความตัง้ใจเขา้ใชบ้ริการ ซึ่งรา้นควรมกีารบรกิารทีร่วดเรว็ในการบรกิารลูกคา้ อกีทัง่
ยงัควรบรกิารก่อนหลงัตามล าดบัที่ชดัเจนเพื่อให้ลูกค้ารู้สกึได้รบัความยุติธรรมในการบรกิาร ผู้ให้บรกิารควรมี
ความเต็มใจและพร้อมพร้อมในการใหบ้รกิารอย่างสุภาพ มคีวามรู้ความสามารถใหบ้รกิารได้อย่างถูกต้อ ง เช่น 
สามารถตอบค าถาม หรอืชีแ้จงขอ้สงสยัใหค้ าแนะน าไดอ้ย่างถูกตอ้ง 

ความน่าเช่ือถือ พบว่า มอีทิธติ่อการตดัสนิใจเลอืกใชบ้รกิาร เนื่องจากรา้นคาเฟ่มพีนักงานทีม่คีวามรู้
ความสามารถ และร้านคาเฟ่มชีื่อเสยีงและสไตล์การตกแต่งทีแ่ตกต่างจากสงัคมเมอืง มเีอกลกัษณ์คงความเ ป็น
ทอ้งถิน่ ท าใหผู้ค้นอยากมาเทีย่วชมเปลี่ยนบรรยากาศจาการอยู่ในเมอืง ซึ่งสอดคล้องกบังานวจิยั ของ วรสัสญิา  
ศุภธนโชตพิงศ ์(2562) ไดศ้กึษาเรื่อง คุณภาพการบรกิารทีส่่งผลต่อความตัง้ใจทีจ่ะใชบ้รกิารซ ้าของลูกคา้ธนาคาร
กรุงศรอียุธยา พบว่า คุณภาพของการใหบ้รกิารเป็นปัจจยัทีส่ าคญักบัการกลบัมาใชบ้รกิารซ ้าของลูกคา้ เนื่องจาก
ลูกคา้ทีร่บัรูไ้ดถ้งึการบรกิารทีม่คีุณภาพ ทัง้การใหบ้รกิารทีส่มัผสัจบัต้องได ้ความน่าเชื่อถอืหรอืความมมีาตรฐาน
ของการบรกิาร ความรวดเร็วในการตอบสนองความต้องการของลูกค้าการสร้างความมัน่ใจให้กบัลูกค้าในกา ร
บรกิาร รวมทัง้มคีวามเอาใจใส่ต่อลูกคา้ สิง่เหล่านี้ ท าใหลู้กคา้เกดิความประทบัใจในการบรกิาร จงึมคีวามเป็นไป
ไดว้่า ลูกคา้จะกลบัมาใชบ้รกิารซ ้าอกีครัง้ 

การตอบสนอง พบว่า มอีิทธพิลต่อการตดัสนิใจเลอืกใชบ้รกิารรา้นคาเฟ่ในจงัหวดันครปฐมเนื่องจาก
พนักงานมคีวามกระตอืรอืรน้ในการตอบสนองต่อลูกคา้และบรกิารลูกคา้ดว้ยความเตม็ใจ ตอบสนองความตอ้งการ
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ของลูกคา้ไดอ้ย่างด ีซึ่งสอดคล้องกบังานวจิยัของน ้ามนต ์สุขสงวน (2560) ไดศ้กึษาเรื่อง การสื่อสารบนสื่อสงัคม
ออนไลน์ คุณภาพการบรกิาร และการบรหิารความสมัพันธ์ลูกคา้ส่งผลต่อการตดัสนิใจในการใชบ้รกิารรา้นท าเลบ็
ของผู้หญิงในกรุงเทพมหานคร พบว่า ปัจจยัในภาพรวามของการใหบ้รกิารอยู่ในระดบัมาก พนักงานของรา้นมี
มนุษยส์มัพนัธท์ีด่ตี่อลูกคา้ทีเ่ขา้มาใชบ้รกิาร มคีวามพรอ้มและเตม็ใจในบรกิาร มเีครื่องมอือุปกรณ์ท าเลบ็ทีส่ะอาด
และมคีวามทนัสมยัไดม้าตราฐาน ภายในร้านมกีารตกแต่งรา้นอย่างเรยีบรอ้บรอ้ยและสวยงาม พนักงานในรา้นมี
ความเอาใส่ใจและตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ไดอ้ย่างด ีและสามารถตอบค าถามหรอืใหค้ าแนะน าไดอ้ย่าง
ถูกตอ้ง 

การให้ความมัน่ใจแก่ลูกค้า พบว่า มอีิทธพิลต่อการตดัสนิใจใช้บรกิารร้านคาเฟ่ในจงัหวดันครปฐม 
เนื่องจากรา้นคาเฟ่มพีนักงานทีม่คีวามซื่อสตัยสุ์จรยิต่อลูกคา้ น าเสนอผลติภณัฑใ์นรา้นหรอืบรกิารทีแ่สดงออกถงึ
ความเชื่อมัน่ปลอดภยัจากสนิคา้ในรา้น เช่น การปรุงแต่งอาหาร การตกแต่งรา้น อกีทัง้ยงัไดร้ับการดูแลเอาใจใส่
อย่างดีจากพนักงาน ท าให้ลูกค้าเกิดการยอมรับในการบริการ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ณภัทร  
ศกัดนิาเกยีรตกิุล (2561) ไดศ้กึษาเรื่อง คุณภาพการบรกิารทีม่ผีลต่อการตดัสนิใจใชบ้รกิารรา้นคาเฟ่ สตัวเ์ลีย้งลติ
เติ้ล ซู (Little Zoo café) พบว่า คุณภาพการบรกิารทีม่ผีลต่อการตดัสนิใจใชบ้รกิารร้านคาเฟ่สตัวเลี้ยงลติเติ้ล ซู 
พบว่า การตดัสนิใจใชบ้รกิารรา้นคาเฟ่ผูป้ระกอบการควรใหค้วามสนใจอย่างยงิ มคีวามพรอ้มส าหรบัการใหบ้รกิาร
อยู่เสมอ เลือกพนักงานที่มีความพร้อมในการบริการ มีความกระตือรือร้น มีอธัยาศยัที่ดีดูเป็นมิตร เพื่อสร้าง
ภาพลกัษณ์การบรกิารทีด่ใีหก้บัรา้นและเพิ่มความน่าเชื่อถอืใหร้า้น อกีทัง้ยงัเป็นการสรา้งจุดแขง็ใหก้บัรา้นเพื่อให้
เกดิความประทบัใจแก่ผูท้ีเ่ขา้มาใชบ้รกิาร 

การเข้าใส่ใจลูกค้า พบว่า มอีิทธพิลต่อการตดัสนิใจใชบ้รกิารร้านคาเฟ่ในจงัหวดันครปฐม เนื่องจาก
พนักงานดแูลเอาใจใส่ลูกคา้อย่างเท่าเทยีมกนั มกีารใส่ใจในรายละเอยีดในการบรกิาร และยงัเปิดช่องทางใหลู้กคา้
ไดแ้สดงความคดิเหน็ เพื่อน าขอ้เสนอแนะไปปรบัปรุงใหด้ยีิง่ขึน้ ซึ่งสอดคล้องกบังานวจิยัของ Fitzsimmons และ 
Fitzsimmons (2004) ได้กล่าวไว้ว่า คุณภาพการให้บริการเป็นหลักในการด าเนินการบริการของผู้บริการให้
ตอบสนองต่อความตอ้งการ โดยปราศจากขอ้บกพร่องของผูบ้รกิารและสิง่ส าคญั คอืสามารถรบัรูถ้งึความตอ้งการ
สามารถของผูร้บับรกิารได ้

 
ข้อเสนอแนะ  

ข้อเสนอแนะท่ีได้รบัจากการท าวิจยั 
1. ควรมกีารศกึษาเพิม่เติมเพื่อใหไ้ด้ขอ้มูลเชงิลกึ ใช้เครื่องมอืในการศกึษาวจิยัให้มคีวามหลากหลาย

เกี่ยวกบัการตดัสนิใจใชบ้รกิารรา้นคาเฟ่ในจงัหวดันครปฐม โดยการท าวจิยัเชงิคุณภาพ เช่น การสมัภาษณ์ การ
สนทนากลุ่มเพื่อหาขอ้มูลทเีฉพาะเจาะจงทีม่ผีลต่อการเลอืกใชบ้รกิารของผูใ้ชบ้รกิาร เพื่อทีจ่ะน าไปปรบัปรุงและ
พฒันารา้นคาเฟ่ทีต่อบสนองต่อความตอ้งการของผูบ้รโิภค 

2. ควรศกึษาวจิยัสื่อสงัคมออนไลน์ การตลาดสเีขยีวและคุณภาพการบรกิารทีส่่งผลต่อการตดัสนิใจใช้
บริการร้านคาเฟ่ในจงัหวดัอื่นๆ เพื่อน ามาพหาความแตกต่างของการตดัสินใจใช้บริการ  รวมทัง้น าผลที่ได้มา
พฒันาปรบัปรุงใหส้อดคลอ้งกบัความตอ้งการของผูใ้ชบ้รกิารในแต่ละพืน้ที ่เพื่อเป็นประโยชน์ต่อผูป้ระกอบการ 

3. ควรมีการศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับปัจจัยด้านอื่นๆ ที่ส่งผลต่อการตัดสินใจใช้บริการ ที่น่าจะเป็น
ประโยชน์ต่อธุรกิจบริการ เนื่องจากยงัมีตัวแปรอีกหลายตัวที่ยงัสามารถชี้วดัการตัดสินใจใช้บริการร้านคาเฟ่ 
เพื่อใหไ้ดข้อ้มลูทีค่รอบคลุมและสมบูรณ์มากทีส่ามารถน าขอ้มลูไปประยกุต ์ปรบัปรุงใหเ้ขา้กบัธุรกจิบรกิารทีจ่ะเป็น
ประโยชน์แก่ผูป้ระกอบการต่อไป 
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ข้อเสนอแนะเพือ่การวิจยัครัง้ต่อไป 
1. จากการศกึษาลกัษณะส่วนบุคคลพบว่าควรมกีารศกึษาลกัษณะของแต่ละบุคคล เนื่องจากลกัษณะ 

แต่ละบุคลคลมคีวามต้องการทีแ่ตกต่างกนั จากผลการวจิยัการตดัสนิใจใชบ้รกิารร้านเคาเฟ่ในจงัหวดันครปฐม 
พบว่า ลกัษณะส่วนบุคคลได้แก่ เพศมีการตัดสินใจใช้บริการที่แตกต่างกันซึ่งเพศหญิงจะใช้บริการร้านคาเฟ่
มากกว่าผูช้าย เพราะเป็นสถานทีร่วมตวัของเพื่อน ไวพู้ดคุยและท ากจิกรรมกลุ่มคอืการ ถ่ายรูปสวยๆ ลงโซเชยีล
มเีดยี ระดบัอายุทีใ่หค้วามสนใจในการใชบ้รกิารคาเฟ่อยู่ในช่วงอายุ 18-30 ปี มากกว่าอายุ 50 ปี เนื่องจากเป็นวยั
ทีโ่ตเขา้ช่วงวยัรุ่นจนถงึท างาน ท าใหไ้ปไหนมาไหนไดเ้องสะดวก หากจิกรรมท าเป็นกลุ่ม และมกันัดพบปะสรรสงัค์
หลงัเลกิงานหรอืท ากจิการในวนัหยุด และระดบัการศกึษาแตกต่างกนัไม่มผีลต่อการตดัสนิใจใชบ้รกิาร สถานภาพ
แตกต่างกนัไม่มผีลต่อการตดัสนิใจใชบ้รกิาร เพราะสถานภาพแบบใดก็สามารถทีจ่ะเขา้ใชบ้รกิารได้ รายได้ต่อ
เดอืนไม่มผีลต่อการตดัสนิใจใชบ้รกิาร และอาชพีทีแ่ตกต่างกนัพบว่านักศกึษามอีตัราการใชบ้รกิารมากกว่าอาชพี
อื่น 
  2. สื่อสงัคมออนไลน์เป็นหนึ่งเครื่องมอืส าคญัในการท าธุรกจิใหเ้ตบิโตขึน้ไดอ้ย่างมาก อาจจะมกีารสอน
ใหค้วามรู ้ในการใชส้ื่อสงัคมออนไลน์ใหเ้กดิประโยชน์ ใชใ้นทางทีถู่กตอ้ง สามารถใชส้ื่อออนไลน์ในการแลกเปลีย่น
ข้อมูลสิ่งที่น่าสนใจร่วมกัน อีกทัง้ยงัสามารถทราบข่าวสารใหม่ๆ อพัเดทสถานที่ใหม่ๆผ่านสื่อสงัคมออนไลน์ 
เนื่องจากยุคสมัยที่เปลี่ยนไป คนใช้อินเตอร์เน็ตตลอดเวลา และใช้เวลาอยู่กับสื่อออนไลน์เป็นเวลานานๆ  
การโปรโมทร้านผ่านสื่อสงัคมออนไลน์เป็นการเปิดการมองเหน็มากทีสุ่ดในการท าการตลาดออนไลน์ในปัจจุบนั 
จากผลการวจิยัพบว่า สื่อสงัคมออนไลน์มผีลต่อการตดัสนิใจใชบ้รกิารรา้นคาเฟ่ในจงัหวดันครปฐม 

3. จากผลการวจิยัดา้นการตลาดสเีขยีวควรมอีงค์กรหรอืหน่วยงานทีใ่หค้วามรูค้วามเขา้ใจใหก้ารอนุรกัษ์
สิ่งแวดล้อม ท าให้คนเห็นประโยชน์ในการรักษาธรรมชาติให้คงอยู่ไว้ เมื่อมีความรู้การเกิดความเสียหายต่อ
ธรรมชาตจิะลดลง คนจะเหน็คุณค่าและป้องกนัการเกดิความเสีย่งต่อธรรมชาต ิอกีทัง้ยงัสามารถใหค้วามรูใ้นการ
เอาของในทอ้งถิน่ทีม่อียู่มาประยุกตเ์ป็นสนิคา้ ผลติภณัฑเ์ครื่องใช้ทีเ่ป็นประโยชน์และท าจ าหน่ายเป็นรายไดใ้หแ้ก่
ชุมชน 

4. คุณภาพการบรกิาร ถอืเป็นหวัใจส าคญัของการท าธุรกจิบรกิาร ผูป้ระกอบการควรใหค้วามส าคญัปลูก
ฝัง่และสรา้งจติส านึกทีด่ใีหก้บัพนักงาน เพื่อความพรอ้มและความเตม็ใจในการใหบ้รกิาร โดยไม่เลอืกปฏบิตัิและ
สามารถตอบสนองความต้องการของผู้เขา้ใชบ้รกิารได้อย่างด ีรวมถึงการกระจายการบรกิารไปอย่างทัว่ถึงและ
รวดเรว็ 

 

กิตติกรรมประกาศ 
ปรญิญานิพนธฉ์บบันี้ส าเรจ็ลุล่วงไดด้ว้ยด ีดว้ยความช่วยเหลอืและค าแนะน าทีม่คีุณค่าจากท่านอาจารยท์ี่
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ฉบบันี้มคีวามสมบูรณ์ และเป็นประโยชน์ต่อผู้ศกึษาท่านอื่นในอนาคต ผู้วจิยัขอกราบขอบพระคุณทุกท่านด้วย
ความเคารพอย่างสงูมา ณ โอกาสนี้  

ท้ายที่สุด ผู้วจิยัขอให้ปรญิญานิพนธ์ฉบบันี้ มปีระโยชน์ส าหรบัผูท้ี่เกี่ยวขอ้งและผูท้ี่สนใจศกึษาในเรื่อง
ของ สื่อสงัคมออนไลน์ การตลาดสเีขยีว และคุณภาพการบรกิารที่ส่งผลต่อการตดัสนิใจใช้บริการร้านคาเฟ่ใน
จงัหวดันครปฐม คุณประโยชน์และความดอีนัพงึมจีากปรญิญานิพนธ์ฉบบันี้ ผู้วจิยัขอมอบใหต้นเองและสมาชกิ
ครอบครัวตลอดจนคณาจารย์ในหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัย 
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ศรีนครินทรวิโรฒทุกท่านที่ประสิทธิป์ระสาทวชิา ความรู้ อนัเป็นพื้นฐานส าคญัที่ท าให้เกิดผลส าเร็จในการท า
ปรญิญานิพนธฉ์บบันี้ 
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บทคดัย่อ 
 

บทความวจิยันี้เป็นขัน้ตอนแรกของหวัขอ้การวจิยัทีม่หีวัขอ้การวจิยั คอื การตลาดเชงิกลยุทธ์ของธุรกจิ
จ าหน่ายอุปกรณ์ทางการแพทย ์"บรษิทั ซนัเมดคิอลแมเนจเมน้ท์ จ ากดั" จงัหวดัขอนแก่น ซึง่ข ัน้ตอนน้ีเป็นขัน้ตอน
ในการวจิยัเชงิคุณภาพโดยใชก้ารวจิยัเอกสารและการสมัภาษณ์เชิงลกึจากผู้มปีระสบการณ์ในด้านการจ าหน่าย
เครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่มีอายุการท างานตัง้แต่  5 ปีขึ้นไปจ านวน 13 คน จากการศึกษา พบว่า 
ตัวแปรสังเกตได้ขององค์ประกอบการตลาดของธุรกิจจ าหน่ายอุปกรณ์ทางการแพทย์  มีทัง้สิ้น 34 ตัวแปร 
1) ผู้ให้บริการมีความรู้และประสบการณ์ 2) บุคลิกภาพของผู้ให้บริการแก่ลูกค้ามีความสุภาพ  3) จ าหน่าย
ผลิตภัณฑ์เป็นที่รู้จ ักโดยทัว่ไป 4) กฎหมายห้ามโฆษณา 5) การโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อออนไลน์ 
6) ผูใ้หบ้รกิารมคีวามเชีย่วชาญ 7) มรีาคาใหเ้ลอืกหลากหลาย 8) มกีารควบคุมราคาขายตามมาตรฐาน 9) มกีาร
จดัการหน้ารา้นทีเ่ลอืกซื้อสนิคา้ไดง้า่ย 10) จ าหน่ายเครื่องมอืและอุปกรณ์ทางการแพทยท์ีม่คีวามหลากหลายด้าน
ฟังกช์นั 11) มกีารออกบูธประชาสมัพนัธผ์ลติภณัฑ์ 12) มกีารจดัโปรโมชัน่ 13) มกีารน าเขา้ผลติภณัฑแ์ละวสัดุทีม่ ี
คุณภาพ 14) ความน่าเชื่อถอืขององคก์ร 15) มรีาคาใหเ้ลอืกหลากหลาย 16) จ าหน่ายผลติภณัฑท์ีม่กีารระบุขอ้มูล
และรายละเอียดขอ้มูลบนฉลากที่มคีวามชดัเจน 17) มกีารจดัการระบบหน้าร้านออนไลน์จ าแนกเป็นหมวดหมู่ 
18) บริษัทมีความน่าเชื่อถือ 19) มีการจ าหน่ายอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่มคีุณภาพ 20) บริษัทได้รบัใบรบัรอง
คุณภาพ 21) มกีารรบัประกนัสนิคา้เป็นไปตามทีบ่รษิทัก าหนด 22) ผูใ้หบ้รกิารมคีวามตรงต่อเวลาส่งมอบไดต้าม
ก าหนด 23) มีการจัดการหน้าร้านที่เลือกซื้อสินค้าได้ง่าย 24) มีตัวแทนจัดจ าหน่ายที่ติดต่อได้ง่าย 25) มี
ความสามารถในการตดิต่อสื่อสารกบั 26) มหีน้ารา้นทีท่ีส่ามารถตดิต่อไดส้ะดวก 27) มสีถานทีจ่ดัเกบ็ผลติภณัฑ์ที่
ไดร้บัการรบัรองมาตรฐาน 28) มกีารบรกิารจดัหาและจดัซื้อตามค าสัง่ซื้อลูกคา้เมื่อซื้อในปรมิาณมากราคาจะถูกลง 
29) มมีาตรฐานในการก าหนดหน้าทีส่ าหรบัพนักงานในการปฏบิตังิานอย่างชดัเจน 30) มกีารรบัฟังความคดิเหน็
หรอืขอ้รอ้งเรยีน 31) มกีารประกนัการขนส่งเครื่องมอื 32) มกีารตรวจสอบความถูกตอ้งของเอกสารธุรกรรมต่าง ๆ 
33) มกีารปรบัปรุงประสทิธภิาพการใหบ้รกิารอย่างต่อเนื่อง 34) มคีวามใส่ใจในดา้นการบรกิาร 
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ค าส าคญั: การจ าหน่ายอุปกรณ์ทางการแพทย ์การตลาดเชงิกลยุทธ ์
 

Abstract 
 

This research is the first phase of this research topic, The Marketing Strategies of the 
"SUN MEDICAL MANAGEMENT CO., Ltd." Medical Equipment Distribution Business, Khon Kaen Province. 
This step is qualitative research which involves the use of research papers as well as in-depth interviews. 
from those who have experience in the distribution of medical equipment and tools 13 people who have 
worked 5 years or more. According to the findings of the study, 34 factors were discovered in the marketing 
components of Medical Equipment business as follows: 1) Service provider have knowledge and 
experience 2) The personality of the service provider to the customer is polite. 3) Selling products that are 
generally known 4) The law prohibits advertising 5) Advertising and public relations through online media 
6) The service provider has expertise 7) There are various prices to choose from. 8) There is a standard 
sales price control 9) There is a storefront management that can easily choose to buy products 
10) Distributing medical tools and equipment with a variety of functions 11) There is a booth to publicize 
the product 12) There is a promotion 13) Quality products and materials are imported. 14) Credibility of 
the organization 15) There are various prices to choose from. 16) Sell products that have clearly identified 
information and detailed information on the label 17) There is an online storefront management system 
classified into categories that 18) The company is reliable 19) Quality medical equipment is sold 20) The 
company received a quality certificate 21) There is a product warranty as specified by the company 
22) Service providers are on time to deliver as scheduled 23) There is a storefront management that can 
easily choose to buy products 24) There are distributors that can be easily contacted 25) Could 
communicate 26) There is a storefront that can be contacted easily 27) There is a place to store products 
that are certified to meet the standards 28) There are procurement and purchasing services according to 
customer orders. When purchasing large quantities, prices will be reduced 29) There is a standard for 
clearly defining the duties for employees to operate 30) Listening to opinions or complaints 31) There is 
insurance for transportation of equipment 32) There is a validation of the transaction documents 33) The 
efficiency of the service is continually improved 34) Pay attention to service. 
   
Keywords: Medical Equipment, Strategic Marketing 
 

บทน า 
จากสภาพแวดล้อมทีเ่ปลี่ยนไปท าใหเ้กดิธุรกิจใหม่ขึน้มากมายและมกีารแข่งขนัที่สูงขึน้ท าใหน้ักลงทุน

สนใจตลาดธุรกิจที่เกี่ยวกับการจ าหน่ายเครื่องมือหรืออุปกรณ์ทางการแพทย์จึงเพิ่มขึ้นเช่นกัน การจ าหน่าย
เครื่องมอืหรอือุปกรณ์ทางการแพทย์นัน้เป็นผลติภณัฑ์ทีต่้องมกีารควบคุมสูง และท าก าไรไดม้ากในระยะเวลาอนั
สัน้ จึงท าให้นักลงทุนที่สนใจท าธุรกิจจ าหน่ายผลิตหรือน าเข้าส่งออกผลิตภัณฑ์เครื่องมือหรืออุปกรณ์ทาง
การแพทย์ทัง้ในและต่างประเทศนัน้ จะต้องมกีารท าเรื่องขอใบอนุญาตจากส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา 
(อย.) โดยต้องศกึษาขอ้มูลที่เกี่ยวกบัเครื่องมอืหรอือุปกรณ์ทางการแพทย์และกฎหมายต่าง ๆ ที่เกี่ยวขอ้งตาม



The 4th BAs National Conference 2022 การประชุมวชิาการระดบัชาต ิครัง้ที ่4 (ในความร่วมมอื 5 สถาบนั) 227 

พระราชบัญญัติเครื่องมือแพทย์ คู่มือและการขอใบอนุญาตต่าง ๆ ที่ต้องท าให้แล้วเสร็จก่อนจะด าเนินการ  
จดทะเบยีนธุรกจิ (ส านักสารนิเทศ ส านักงานปลดักระทรวงสาธารณสุข, 2552) และเนื่องดว้ยประเทศไทยนัน้ยงัมี
ขอ้จ ากดัทางดา้นทรพัยากรและเทคโนโลยทีีส่ามารถน ามาพฒันาอุตสาหกรรมดา้นเครื่องมอืและอุปกรณ์ทางการ
แพทย์ในประเทศ และเพื่อให้บริการทางการแพทย์แก่ประชาชนได้อย่างมีคุณภาพและมีประสิทธิอย่างเต็มที่  
จงึต้องมกีารขออนุญาตนิ าเขา้เครื่องมอืและอุปกรณ์ทางการแพทย์จากต่างประเทศเป็นจ านวนมาก และส่วนใหญ่
เป็นการน าเขา้เครื่องมอืหรอือุปกรณ์ทางการแพทยท์ีต่อ้งใชเ้ทคโนโลยแีละมคีุณภาพระดบัสงู โดยมทีมีงานควบคมุ
เครื่องมอืแพทย์ จากส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) เป็นหน่วยงานก ากบัดแูล และรบัผดิชอบในการ
ออกใบอนุญาตการผลิตจ าหน่ายน าเข้าอุปกรณ์เครื่องมือแพทย์ที่ได้มาตรฐานตามที่ส านักงานมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) เพื่อให้แน่ใจว่าผลิตภัณฑ์ที่ผลิตและน าเข้ามีมาตรฐานเดียวกัน รวมทัง้เพิ่ม
ศักยภาพการแข่งขนัทางการค้าให้เป็นที่ยอมรับของผู้บริโภคทัง้ในประเทศ ต่างประเทศและตลาดส่งออก 
(คณะกรรมการอาหารและยา, 2531) แนวโน้มการเติบโตของตลาดอุตสาหกรรมเครื่องมือและอุปกรณ์ทาง
การแพทย์รวมไปถงึวสัดุทางการแพทยข์องไทยทีผ่่านมามแีนวโน้มทีด่ีผลจากความตอ้งการในประเทศมแีนวโน้ม
สูงขึน้ เนื่องจากมวีกิฤตการระบาดของเชือ้โรคทีต่ดิต่อกนัมานานหลายปีท าใหผู้ค้นสนใจและกนัมาดแูลรกัสุขภาพ
และซื้อเครื่องมือหรืออุปกรณ์ทางการแพทย์มากขึ้นส่งผลให้มีผู้ประกอบการที่สนใจอยากร่วมธุรกิจจ าหน่าย
เครื่องมอืแพทย์มากขึน้ เนื่องจากความต้องการใชเ้ครื่องมอืและอุปกรณ์แพทย์โดยรวมปรบัลดลงยกเวน้กลุ่มวสัดุ
สิ้นเปลืองเติบโตเร่งขึ้น ผลจากการแพร่ระบาดของไวรสั COVID-19 ท าให้จ านวนนักท่องเที่ยวเชงิการแพทย์ 
(Medical Tourism) ลดลงอย่างมาก ขณะที่ผู้ป่วยที่มอีาการไม่เร่งด่วนชะลอการเขา้รบับรกิารในสถานพยาบาล
อย่างไรกต็าม ความตอ้งการใชผ้ลติภณัฑก์ลุ่มวสัดุสิน้เปลอืงประเภทใชแ้ลว้ทิง้ปรบัเพิม่ขึน้มากทัง้ตลาดในประเทศ
และตลาดส่งออก อาท ิถุงมอืยาง/ถุงมอืยางทางการแพทย์ หน้ากากอนามยั หลอด/เขม็ฉีดยา หลอดสวน และแกน
สอด ดา้นภาครฐัเร่งรบัมอืภาวะวกิฤตโดยออกมาตรการควบคุมการส่งออกหน้ากากอนามยัเพื่อให้เพยีงพอรองรบั
ความตอ้งการในประเทศรวมถงึยกเวน้เกบ็ภาษนี าเขา้ส าหรบัอุปกรณ์แพทยท์ีใ่ชร้กัษา/วนิิจฉยั/ป้องกนั COVID-19 
ปัจจยัข้างต้นส่งผลต่อภาวะการผลติ การจ าหน่าย และการน าเข้าเครื่องมอืแพทย์ของไทย  ส่งผลให้มคีนสนใจ
ประกอบธุรกจิการจดัจ าหน่ายเพิม่มากขึน้หลายเท่าตวั ในขณะทีเ่ศรษฐกจิฟ้ืนตวัอย่างค่อยเป็นค่อยไป ส่งผลให้
ความต้องการใชบ้รกิารทางการแพทย์ในสถานพยาบาลทยอยกลบัสู่ระดบัใกล้เคยีงปกต ิท าให้ความต้องการใช้
เครื่องมือแพทย์เพิ่มขึ้น ด้านมูลค่าส่งออกคาดว่าจะเพิ่มขึ้น  หลังจากมีอัตราการขยายตัวสูงมากในช่วงปี 
2563 - 2564 ผลจากการแพร่ระบาดของ COVID-19 ท าให้มีความต้องการสินค้าในกลุ่มวัสดุสิ้นเปลืองสูง
โดยเฉพาะถุงมอืยาง/ถุงมอืยางทางการแพทย ์ส าหรบัปัจจยัสนับสนุนการเตบิโตของธุรกจิเครื่องมอืแพทย ์จงึคาด
ว่าในระยะต่อไปจะมกีารผลตินวตักรรมเครื่องมอืแพทย์ที่มศีกัยภาพสู่การจ าหน่ายเชงิพาณิชย์ ซึ่งจะช่วยสร้าง
มูลค่าทางเศรษฐกจิใหแ้ก่อุตสาหกรรมเครื่องมอืแพทย์ และเป็นโอกาสทีไ่ทยจะพฒันาไปสู่การเป็นศูนย์กลางการ
ส่งออกเครื่องมอืแพทยส์ู่ตลาดโลก 

ผู้วิจยัได้มีหน้าที่เกี่ยวข้องในการด าเนินกิจการจ าหน่ายอุปกรณ์ทางการแพทย์ "บริษัท ซันเมดิคอล
แมเนจเมน้ท ์จ ากดั" จงัหวดัขอนแก่น ทีเ่ปิดกจิการมาเป็นระยะเวลา 1 ปี หรอืเรยีกว่าเป็นกจิการครอบครวัซึ่งเป็น
องค์กรธุรกิจขนาดเล็กที่ท ารายได้มากขึน้ในช่วงสถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรสัโควดิ -19 ในขณะนี้ ดงันัน้
ผูว้จิยัจงึมุ่งศกึษาการตลาดเชงิกลยุทธ์ของธุรกจิจ าหน่ายอุปกรณ์ทางการแพทย์"บรษิทั ซนัเมดคิอลแมเนจเมน้ท์ 
จ ากดั" จงัหวดัขอนแก่น เพื่อน ามาเป็นแนวทางในการพฒันาการตลาดของบรษิทั ซนัเมดคิอลแมเนจเมน้ท์ จ ากดั 
รวมถึงตอบสนองความต้องการของผูบ้รโิภค โดยมวีตัถุประสงค์ของการศกึษานี้ คอื การระบุตวัแปรทีส่งัเกตได้
ของการตลาดส าหรบัธุรกจิจ าหน่ายอุปกรณ์ทางการแพทย์ ขัน้ที ่1 ผลการวจิยัจะใชต้วัแปรทัง้หมดมาเป็นกรอบ
แนวคดิของขัน้ตอนการวจิยัที ่2 ซึง่จะวเิคราะหโ์ดยการวเิคราะหเ์ชงิส ารวจ  
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วตัถปุระสงคข์องการวิจยั 
1. เพื่อวเิคราะหส์ิง่แวดลอ้มทางการจดัการของการตลาดเชงิกลยุทธข์องอุปกรณ์ทางการแพทย ์
2. เพื่อศกึษาองคป์ระกอบการตลาดเชงิกลยุทธข์องธุรกจิจ าหน่ายอุปกรณ์ทางการแพทย์ " บรษิทั 

ซนัเมดคิอลแมเนจเมน้ท ์จ ากดั" จงัหวดัขอนแก่น  
3. เพื่อนิยามและใหค้วามหมายขององคป์ระกอบการตลาดเชงิกลยทุธข์องธุรกจิจ าหน่ายอุปกรณ์

ทางการแพทย ์"บรษิทั ซนัเมดคิอลแมเนจเมน้ท ์จ ากดั" จงัหวดัขอนแก่น  
4. เพื่อก าหนดการตลาดเชงิกลยทุธข์องธุรกจิจ าหน่ายอุปกรณ์ทางการแพทย์ " บรษิทั ซนัเมดคิอล 

แมเนจเมน้ท ์จ ากดั" จงัหวดัขอนแก่น 
 
ทบทวนวรรณกรรม 

ความเป็นมาของธุรกิจ (Business Background) คอื การกล่าวถึงลกัษณะของธุรกิจที่ด าเนินการอยู่ใน
ปัจจุบนั และเป้าหมายทีจ่ะไดร้บัการพฒันาขึน้ในอนาคต อนัไดแ้ก่ ประวตัคิวามเป็นมา ขอ้มูลของหุน้ส่วนในการ
ท าธุรกจิ ขอ้มูลของสนิคา้และบรกิาร ทีอ่ยู่ของกิจการจวบไปจนถงึปัจจยัทีส่่งผลต่อการเตบิโตของธุรกจิ (Survey 
Market (Thailand), 2564) ความเป็นมาของธุรกจิเป็นอกีหนึ่งหวัขอ้ทีส่ามารถแสดงถงึเป้าหมายและวตัถุประสงค์
ของการด าเนินธุรกจิ การระบุเอกลกัษณ์เฉพาะตวัของธุรกจิ หรอืสนิคา้และบรกิารทีจ่ะใชใ้นการดงึดูดลูกค้าจาก
คู่แขง่ ซึง่ความเป็นมาของธุรกจินี้จะมคีวามส าคญั เพื่อใชใ้นการเป็นองคป์ระกอบของแผนของธุรกจิ ซึง่นอกจากจะ
เป็นประโยชน์แก่เจา้ของกจิการแล้วยงัสามารถทีจ่ะใชเ้ป็นองค์ประกอบในการตดัสนิใจร่วมลงทุนของนักลงทุนได ้
(Wolters Kluwer, 2020) นักลงทุนและบุคลากรในองค์กรสามารถมองเห็นถึงศกัยภาพ แนวคิดทางธุรกิจและ
คุณลกัษณะเฉพาะในการด าเนินธุรกจิได้ ส าหรบักจิการขนาดใหญ่จะมกีารจดัโครงสรา้งองคก์รทีช่ดัเจนในรปูแบบ
แผนภูมอิงคก์ร (Organization chart) ในขณะทีธุ่รกจิ SME จะไม่นิยมจดัท าโครงสรา้งขององคก์รเนื่องจากเจา้ของ
กิจการมกัคดิว่ากิจการยงัไม่มคีวามซบัซ้อน แต่การที่มอีงค์กรไม่ว่าจะขนาดกลางหรอืเลก็มกีารจดัท าโครงสรา้ง
องค์กรหรือธุรกิจเป็นรูปแผนผังในการแสดงต าแหน่งงานของพนักงานในกิจการ จะเกิดประโยชน์ต่อการ
ประสานงาน ควบคุม สัง่การและมอบหมายงานไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพมากขึน้ ในขณะทีพ่นักงานเองกจ็ะรูห้น้าที่
รบัผดิชอบของตนเองอย่างชดัเจน โดยแผนภูมอิงค์กรที่นิยมใชใ้นธุรกิจ SME คอื แผนภูมแินวดิง่ หรอื ปิรามดิ 
โดยแยกออกเป็นฝ่ายต่าง ๆ ได้แก่ ฝ่ายผู้บรหิาร (เจ้าของกิจการ กรรมการ ผู้จดัการ) ฝ่ายขาย ฝ่ายการตลาด 
ฝ่ายผลติ ฝ่ายบรกิาร ฝ่ายบญัชกีารเงนิ ฝ่ายจดัซื้อ ส าหรบักจิการขนาดกลางทีเ่กอืบเป็นกจิการใหญ่อาจมกีารขาย
ผลติภณัฑ์หลายชนิดก็อาจใชว้ธิกีารแบ่งงานเพิม่เตมิในส่วนของฝ่ายขายและฝ่ายผลติซึ่งจะแยกใหเ้หน็เป็นงาน
ของแต่ละผลติภณัฑ ์

การตลาดเชงิกลยุทธ ์เป็นกระบวนการหรอืกลวธิดี าเนินงานขององคก์รในดา้นการตลาด โดยมุ่งเน้นไปยงั
เรื่องผลติภณัฑ ์ราคา ช่องทางการจดัจ าหน่ายและการส่งเสรมิการตลาด เพื่อใหอ้งคก์รมกีารเขา้ถงึลูกคา้ใหไ้ดม้าก
ที่สุดและสร้างความได้เปรยีบในการแข่งขนั รวมถึงเพื่อใหอ้งค์กรบรรลุวตัถุประสงค์ทีต่ัง้ไว้ ซึ่งความส าคญัของ
การตลาดมคีวามส าคญัต่อเศรษฐกจิและสงัคมผ่านการสรา้งรายไดใ้หก้บัประเทศ และส าคญัต่อหน่วยธุรกจิโดยการ
สร้างผลประกอบการและก าไรอนัเนื่องมาจากการเพิม่มูลค่าของสนิค้า รวมถึงความส าคญัต่อบุคคลในด้านการ
สรา้งความพงึพอใจในอรรถประโยชน์ของผูบ้รโิภค กรอบแนวคดิของงานวจิยัดงัภาพที ่ 1 
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ภาพท่ี 1 กรอบแนวคดิในการวจิยัของตวัแปรการตลาดของธุรกจิจ าหน่ายอุปกรณ์ทางการแพทย์ 
 

วิธีด าเนินการวิจยั 
วธิกีารศกึษาวจิยัในขัน้ตอนที ่1 เป็นการวจิยัเชงิคุณภาพโดยใชร้ะเบยีบวจิยัเชงิเอกสารในการรวบรวม

ข้อมูลจากแหล่งข้อมูลต่างๆอย่างเป็นระบบ โดยผู้วิจยัมวีตัถุประสงค์ในการศกึษาและวิเคราะห์เฉพาะตวัแปร
สงัเกตไดซ้ึง่มคีวามถีม่ากกว่าครึง่หนึ่งของจ านวนตวัแปรทัง้หมด เพื่อด าเนินการในขัน้ตอนต่อไป (Scott, J, 2006) 
ผูว้จิยัไดม้กีารระบุตวัแปรสงัเกตไดจ้ากเอกสารทีม่คีุณสมบตัจิ านวน 34 ตวัแปร ซึ่งจะถูกน าไปใชใ้นขัน้ตอนการ
ศกึษาวจิยัขัน้ต่อไป ดงัรปูภาพที ่2  
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ภาพท่ี 2 ขัน้ตอนการด าเนินการวจิยั 
 
ผลการวิจยั 

ผลการศกึษาวจิยัเชงิคุณภาพมาจากแหล่งขอ้มลูเกีย่วกบัการตลาดส าหรบัธุรกจิจ าหน่ายอุปกรณ์ทางการ
แพทยซ์ึง่มแีหล่งขอ้มลู 21 แห่ง และจากการสมัภาษณ์ผูเ้ชีย่วชาญดา้นการตลาดจ าหน่ายอุปกรณ์ทางการ 13 คนที่
มปีระสบการณ์ในดา้นการจ าหน่ายเครื่องมอืและอุปกรณ์ทางการแพทย ์5 ปีขึน้ไป และมตีวัแปรทีส่งัเกตได ้34 ตวั
แปร ตวัแปรเหล่านี้สามารถแสดงไดใ้นตารางที ่1 

 
ตารางท่ี 1 ตวัแปรสงัเกตไดข้ององคป์ระกอบการตลาดของธุรกจิจ าหน่ายอุปกรณ์ทางการแพทย์ 
 

 
 
 

ล าดบั 
ตวัแปรสงัเกตได้ขององคป์ระกอบการตลาด 
ของธรุกิจจ าหน่ายอปุกรณ์ทางการแพทย ์

ความถี ่

1 

มีการจ าหน่ายอปุกรณ์ทางการแพทยท่ี์มีคณุภาพ และได้รบัการรบัรองมาตรฐาน  
(จุฑารตัน์ นิม่นวล, 2557; นภาพร ภู่เพช็ร,์ 2557; นลนิรตัน์ เตชะธนาวงศ,์ 2559; มณฑา 
นานาวชิติ, 2550; ศรินิันท ์ประเสรฐิสงัข ์และชญัญา อภปิาลกุล, 2560; สุนิษฐา เศรษฐธีร, 
2557) 

28 

2 

มีการรบัประกนั การรบัคืน เปล่ียนคืนผลิตภณัฑต์ามเง่ือนไข เป็นไปตามท่ีบริษทั
ก าหนด 
(จุฑามาศ สุขเณศกุล, 2548; นลนิรตัน์ เตชะธนาวงศ,์ 2559; พลากร สตัยซ์ื่อ และปุรวชิญ์ 
พทิยาภนิันท,์ 2561; มณฑา นานาวชิติ, 2550) 

28 
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ตารางท่ี 1 (ต่อ) 
 

ล าดบั 
ตวัแปรสงัเกตได้ขององคป์ระกอบการตลาด 
ของธรุกิจจ าหน่ายอปุกรณ์ทางการแพทย ์

ความถี ่

3 

จ าหน่ายผลิตภณัฑท่ี์มีการระบุข้อมูลและรายละเอียดขอ้มลูบนฉลากท่ีมีความ
ชดัเจน 
(กรกมล แสงจนัทรฉ์าย, 2559; จุฑารตัน์ นิ่มนวล, 2557; นภาพร ภู่เพช็ร,์ 2557; นลนิ
รตัน์ เตชะธนาวงศ,์ 2559; ปัญจพล อุยพานิชย,์ 2558; มณฑา นานาวชิติ, 2550; ศรินิันท ์
ประเสรฐิสงัข ์และ ชญัญา อภปิาลกุล, 2560; สรินิาถ วงศภ์ทัรวทิรู, 2558; สุนิษฐา เศรษฐี
ธร, 2557) 

28 

4 
ผู้ให้บริการ มีความรู้และประสบการณ์ สามารถให้ค าแนะน าได้อยา่งถกูต้อง 
(Narin, 2564) 

28 

5 

มีการออกบูธประชาสมัพนัธผ์ลิตภณัฑ ์ท าให้บริษทัเป็นท่ีรู้จกัและเป็นท่ีสนใจ 
(กรกมล แสงจันทร์ฉาย, 2559; ขนิษฐา เกื้อหนุน, 2552; จุฑามาศ สุขเณศกุล, 2548; 
จุฑารตัน์ นิ่มนวล, 2557; นภาพร ภู่เพ็ชร์, 2557; นลินรตัน์ เตชะธนาวงค์, 2559; พชัรี 
มูดอ, 2553; มณฑา นานาวิชิต, 2550; ศิรินันท์ ประเสริฐสังข์ และชัญญา อภิปาลกุล, 
2560; ศริวิทิย ์ศริริกัษ์, 2559; สุนิษฐา เศรษฐธีร, 2557) 

27 

6 
บริษทัได้รบัใบรบัรองคณุภาพของผลิตภณัฑท่ี์จดัจ าหน่าย  
(จุฑารตัน์ นิม่นวล, 2557; ศรินินัท ์ประเสรฐิสงัข ์และชญัญา อภปิาลกุล, 2560; สุนิษฐา 
เศรษฐธีร, 2557) 

27 

7 
มีตวัแทนจดัจ าหน่ายท่ีติดต่อได้ง่าย สะดวกในการติดต่อสอบถาม 
(นลนิรตัน์ เตชะธนาวงศ,์ 2559; ศรินิันท ์ประเสรฐิสงัข ์และชญัญา อภปิาลกุล, 2560; ศริิ
วทิย ์ศริริกัษ์, 2559; สรินิาถ วงศภ์ทัรวทิรู, 2558) 

27 

8 
ผู้ให้บริการมีมนุษยสมัพนัธท่ี์ดี มีความเป็นกนัเองและมีมารยาทดี 
(นลนิรตัน์ เตชะธนาวงศ,์ 2559; ศรินิันท ์ประเสรฐิสงัข ์และชญัญา อภปิาลกุล, 2560; ศริิ
วทิย ์ศริริกัษ์, 2559; สรินิาถ วงศภ์ทัรวทิรู, 2558) 

26 

9 
บุคลิกภาพของผู้ให้บริการแก่ลูกค้ามีความสุภาพ และน่าเช่ือถือ 
(ทรรศริษัฎิ ์ทองตาล่วง, 2559) 

26 

10 
ผู้ให้บริการมีความถนัดและ ความเช่ียวชาญ สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี 
(ปวนีิตย ์มากแกว้, 2558) 

26 

11 
มีสถานท่ีจดัเกบ็ผลิตภณัฑท่ี์ได้รบัการรบัรองมาตรฐาน จากองคก์ารอาหารและยา 
(กรกมล แสงจนัทรฉ์าย, 2559; พชัร ีมดูอ, 2553; สรินิาถ วงศภ์ทัรวทิรู, 2558; อทุยั 
อภวิฒันเศรษฐ,์ 2552) 

25 

12 

บริษทัมีความน่าเช่ือถือ และเป็นท่ีรู้จกัในกลุม่อสุาหกรรมทางการแพทย ์
(กรกมล แสงจนัทรฉ์าย, 2559; ขนิษฐา เกือ้หนุน, 2552; จุฑามาศ สุขเณศกุล, 2548; 
นลนิรตัน์ เตชะธนาวงศ์, 2559; พชัร ีมดูอ, 2553; มณฑา นานาวชิติ, 2550; รวิทิย ์ศริิ
รกัษ์, 2559; อนิรุทธ ์ผ่องแผว้ และคณะ, 2561) 

25 
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ตารางท่ี 1 (ต่อ) 
 

 

ล าดบั 
ตวัแปรสงัเกตได้ขององคป์ระกอบการตลาด 
ของธรุกิจจ าหน่ายอปุกรณ์ทางการแพทย ์

ความถี ่

13 
มีช่องทางการติดต่อออนไลน์ท่ีเข้าถึงได้ง่าย อาทิ website, facebook-fanpage  
(เมฆฟ้า จรมัพร และวลิาสนิี ยนตว์กิยั, 2563; ธนกฤษ วจิติรปัญญา, 2565) 

25 

14 

มีการโฆษณาประชาสมัพนัธผ่์านส่ือออนไลน์ ท าให้รบัรู้ขอ้มูลผลิตภณัฑไ์ด้ง่ายและ
รวดเรว็ 
(จุฑามาศ สุขเณศกุล, 2548; จฑุารตัน์ นิ่มนวล, 2557; นภาพร ภู่เพช็ร,์ 2557; นลนิรตัน์ 
เตชะธนาวงค,์ 2559; พชัร ีมดูอ, 2553; มณฑา นานาวชิติ, 2550; รนิันท ์ประเสรฐิสงัข ์
และชญัญา อภปิาลกุล, 2560; ศริวิทิย ์ศริริกัษ์, 2559; สุนิษฐา เศรษฐธีร, 2557) 

25 

15 
มีมาตรฐานในการก าหนดหน้าท่ีส าหรบัพนักงานในการปฏิบติังานอยา่งชดัเจน ท า
ให้ลูกค้าสามารถทราบได้วา่สามารถติดต่อพนักงานคนไหนในเร่ืองใด 
(ดร.สุชนนี เมธโิยธนิ,2560) 

24 

16 

มีราคาให้เลือกหลากหลาย ตรงตามความต้องการของผู้บริโภค 
(กรกมล แสงจนัทรฉ์าย, 2559; นภาพร ภู่เพช็ร,์ 2557; นลนิรตัน์ เตชะธนาวงศ,์ 2559; 
ปัญจพล อุยพานิชย,์ 2558; พลากร สตัยซ์ื่อ และปุรวชิญ์ พทิยาภนิันท,์ 2561; พชัร ีมดูอ, 
2553; ศรินิันท ์ประเสรฐิสงัข ์และชญัญา อภปิาลกุล, 2560; ศริวิทิย ์ศริริกัษ์, 2559; 
สรินิาถ วงศภ์ทัรวทิรู, 2558; อนริุทธ ์ผ่องแผว้ และคณะ, 2561) 

24 

17 
มีการรบัฟังความคิดเหน็หรือข้อร้องเรียน ไม่วา่จะเป็นข้อติชมหรือค าแนะน า 
(ส านักงานคณะกรรมการพฒันาระบบราชการ) 

24 

18 
มีการปรบัปรงุประสิทธิภาพการให้บริการอย่างต่อเน่ือง 
(ชนินทร ์ตัง้ชทูวทีรพัย์, 2545) 

23 

19 

มีการน าเขา้ผลิตภณัฑแ์ละวสัดท่ีุมีคณุภาพ ท่ีเป็นท่ียอมรบัของตลาดเคร่ืองมือและ
อปุกรณ์ทางการแพทย ์
(กรกมล แสงจนัทรฉ์าย, 2559; ขนิษฐา เกือ้หนุน, 2552; จุฑามาศ สุขเณศกุล, 2548; 
จุฑารตัน์ นิ่มนวล, 2557; นภาพร ภู่เพช็ร,์ 2557; พลากร สตัยซ์ือ่ และปุรวชิญ์ พทิยา
ภนินัท,์ 2561; มณฑา นานาวชิติ, 2550; ศริวิทิย ์ศริริกัษ์, 2559; สรินิาถ วงศภ์ทัรวทิรู, 
2558; อนิรทุธ ์ผ่องแผว้ และคณะ, 2561) 

23 

20 
จ าหน่ายผลิตภณัฑ(์ยี่ห้อ) เคร่ืองมือและอปุกรณ์ทางการแพทย ์ท่ีเป็นท่ีรู้จกั
โดยทัว่ไป  
(Aaker, 1996; ศรกีญัญา มงคลสริ,ิ 2557) 

23 

21 
มีการจดัการหน้าร้านท่ีลูกค้าสามารถเลือกซือ้สินค้าได้ง่าย  
(การตลาดแนวคดิใหม่ ดว้ยกลยทุธ ์4C’s, 2014) 

23 

22 
มีการควบคมุราคาขายตามมาตรฐาน ไม่เปล่ียนแปลงราคาบอ่ย 
(นายสญัชยั พระธานี, 2565) 

23 
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ตารางท่ี 1 (ต่อ) 
 

 
 
 
 

ล าดบั 
ตวัแปรสงัเกตได้ขององคป์ระกอบการตลาด 
ของธรุกิจจ าหน่ายอปุกรณ์ทางการแพทย ์

ความถี ่

23 

มีการจดัโปรโมชัน่ เพื่อกระตุ้นการตดัสินใจซือ้ของผูบ้ริโภค 
(จุฑามาศ สุขเณศกุล, 2548; จุฑารตัน์ นิ่มนวล, 2557; พชัร ีมดูอ, 2553; วทิวสั กุลสุทธิ,์ 
2551; ศริวิทิย ์ศริริกัษ์, 2559; สรินิาถ วงศภ์ทัรวทิรู, 2558; สรินิาถ วงศภ์ทัรวทิรู, 2558; 
สุนิษฐา เศรษฐธีร, 2557; อนิรุทธ ์ผ่องแผว้ และคณะ, 2561; อุทยั อภวิฒันเศรษฐ,์ 2552) 

21 

24 
มีความใส่ใจในด้านการบริการ สามารถให้ทราบถึงข้อมูลของลูกค้าเพื่อสร้าง
ความสมัพนัธท่ี์ดีกบัลูกค้าไดอ้ย่างต่อเน่ือง 
(ศูนยป์ฏบิตักิารตอ้ตา้นการทจุรติ) 

21 

25 

ผู้ให้บริการมีความตรงต่อเวลาสามารถส่งมอบเคร่ืองมอืและอปุกรณ์ทางการ
แพทยไ์ด้ตามก าหนด 
(ขนิษฐา เกือ้หนุน, 2552; จฑุารตัน์ นิ่มนวล, 2557; นลนิรตัน์ เตชะธนาวงศ,์ 2559; 
ศรินิันท ์ประเสรฐิสงัข ์และชญัญา อภปิาลกุล, 2560) 

21 

26 
จ าหน่ายเคร่ืองมือและอปุกรณ์ทางการแพทยท่ี์มีความหลากหลายดา้นฟังกช์นัการ
ใช้งาน ท าให้ลูกคา้สามารถเลือกซื้อได้ตรงตามความต้องการ 
(วทิยา พรพชัรพงศ,์ 2012) 

21 

27 
มีการบริการจดัหาและจดัซื้อเคร่ืองมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ตามค าสัง่ซื้อ
ลูกค้าเมื่อซื้อในปริมาณมาก ราคาจะถกูลง 
(จุฑารตัน์ นิม่นวล, 2557; นลนิรตัน์ เตชะธนาวงศ,์ 2559; ปัญจพล อุยพานิชย,์ 2558) 

20 

28 

มีการตรวจสอบความถกูต้องของเอกสารธรุกรรมต่าง ๆ ท่ีเก่ียวกบัการจดัซือ้จดั
จ้างและการเงินของลูกค้าท่ีท าการสัง่ซื้อ 
(นลนิรตัน์ เตชะธนาวงศ,์ 2559; ศรินิันท ์ประเสรฐิสงัข ์และชญัญา อภปิาลกุล, 2560; 
ศริวิทิย ์ศริริกัษ์, 2559; สรินิาถ วงศภ์ทัรวทิรู, 2558) 

20 

29 
มีหน้าร้านท่ีจ าหน่ายอปุกรณ์ทางการแพทยท่ี์สามารถติดต่อได้สะดวก 
(ปัญจพล อุยพานชิย,์ 2558; สุนิษฐา เศรษฐธีร, 2557; อุทยั อภวิฒันเศรษฐ,์ 2552) 

20 

30 
มีการประกนัการขนส่งเคร่ืองมือและอปุกรณ์ทางการแพทย ์
(จุฑามาศ สุขเณศกุล, 2548; นลนิรตัน์ เตชะธนาวงศ,์ 2559; พลากร สตัยซ์ื่อ และปุรวชิญ์ 
พทิยาภนิันท,์ 2561; มณฑา นานาวชิติ, 2550) 

20 

31 
มีความรวดเรว็ในการให้บริการจดัหาและสัง่ซือ้เคร่ืองมือและอปุกรณ์ทางการ
แพทยต์ามค าสัง่ซือ้ 
จุฑารตัน์ นิ่มนวล, 2557; นลนิรตัน์ เตชะธนาวงศ,์ 2559; ปัญจพล อุยพานิชย,์ 2558) 

20 
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ตารางท่ี 1 (ต่อ) 
 

 
จากตวัแปรสงัเกตได้ขององค์ประกอบการตลาดของธุรกิจจ าหน่ายอุปกรณ์ทางการแพทย์ ได้น าไปใช้

ประกอบกับกรอบแนวคิดของการวจิยัขัน้ตอนที่ 2 ในหวัขอ้การวจิยั “การตลาดเชิงกลยุทธ์ของธุรกิจจ าหน่าย
อุปกรณ์ทางการแพทย ์"บรษิทั ซนัเมดคิอลแมเนจเมน้ท ์จ ากดั" จงัหวดัขอนแก่น” ส่วนประกอบกลายเป็นตวัแปรที่
สงัเกตไดข้ององคป์ระกอบการตลาดของธุรกจิจ าหน่ายอุปกรณ์ทางการแพทย ์ดงัแสดงในภาพที ่ 3  
 
 

ล าดบั 
ตวัแปรสงัเกตได้ขององคป์ระกอบการตลาด 
ของธรุกิจจ าหน่ายอปุกรณ์ทางการแพทย ์

ความถี ่

32 

มีการจดัการระบบหน้าร้านออนไลน์จ าแนกเป็นหมวดหมูท่ี่ลูกค้าสามารถเลือกซือ้
สินค้าได้ง่าย 
(กรกมล แสงจนัทรฉ์าย, 2559; จุฑามาศ สุขเณศกุล, 2548; นลนิรตัน์ เตชะธนาวงศ,์ 
2559; ปัญจพล อุยพานชิย,์ 2558; พชัร ีมดูอ, 2553; ศรินิันท ์ประเสรฐิสงัข ์และชญัญา 
อภปิาลกุล, 2560; สุนิษฐา เศรษฐธีร, 2557; อนิรุทธ ์ผ่องแผว้ และคณะ, 2561) 

18 

33 
มีความสามารถในการติดต่อส่ือสารกบัโรงงานผลิตภณัฑท่ี์ได้รบัรองมาตรฐาน 
(นลนิรตัน์ เตชะธนาวงศ,์ 2559; วทิวสั กุลสุทธิ,์ 2551; ศรินิันท ์ประเสรฐิสงัข ์และชญัญา 
อภปิาลกุล, 2560) 

18 

34 

ช่ือของบริษทัมีความเป็นลกัษณะเฉพาะตวั สามารถจดจ าได้ง่าย 
(กรกมล แสงจนัทรฉ์าย, 2559; ขนิษฐา เกือ้หนุน, 2552; จุฑามาศ สุขเณศกุล, 2548; 
จุฑารตัน์ นิ่มนวล, 2557; นภาพร ภู่เพช็ร,์ 2557; พลากร สตัยซ์ือ่ และปุรวชิญ์ พทิยา
ภนิันท,์ 2561; มณฑา นานาวชิติ, 2550; ศริวิทิย ์ศริริกัษ์, 2559; สรินิาถ วงศภ์ทัรวทิรู, 
2558; อนิรทุธ ์ผ่องแผว้ และคณะ, 2561) 

18 
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ภาพท่ี  3 กรอบแนวคดิในการวจิยัของตวัแปรการตลาดของธุรกจิจ าหน่ายอุปกรณ์ทางการแพทย์ 

 
สรปุและอภิปรายผล  

จากการวิจัยเอกสารขององค์ประกอบการตลาดของธุรกิจจ าหน่ายอุปกรณ์ทางการแพทย์  ได้แก ่
1) ผู้ให้บริการมีความรู้และประสบการณ์ 2) บุคลิกภาพของผู้ให้บริการแก่ลูกค้ามีความสุภาพ 3) จ าหน่าย
ผลิตภัณฑ์เป็นที่รู้จกัโดยทัว่ไป 4) กฎหมายห้ามโฆษณา 5) การโฆษณาประชาสมัพนัธ์ผ่านสื่อออนไลน์ 6) ผู้
ใหบ้รกิารมคีวามเชีย่วชาญ 7) มรีาคาใหเ้ลอืกหลากหลาย 8) มกีารควบคุมราคาขายตามมาตรฐาน 9) มกีารจดัการ
หน้ารา้นทีเ่ลอืกซื้อสนิคา้ไดง้า่ย 10) จ าหน่ายเครื่องมอืและอุปกรณ์ทางการแพทยท์ีม่คีวามหลากหลายดา้นฟังกช์นั 
11) มกีารออกบูธประชาสมัพนัธผ์ลติภณัฑ์ 12) มกีารจดัโปรโมชัน่ 13) มกีารน าเขา้ผลติภณัฑแ์ละวสัดุทีม่คีุณภาพ 
14) ความน่าเชื่อถือขององค์กร 15) มีราคาให้เลือกหลากหลาย 16) จ าหน่ายผลิตภัณฑ์ที่มกีารระบุขอ้มูลและ
รายละเอียดข้อมูลบนฉลากที่มีความชัดเจน 17) มีการจัดการระบบหน้าร้านออนไลน์จ าแนกเป็นหมวดหมู่ 
18) บริษัทมีความน่าเชื่อถือ 19) มีการจ าหน่ายอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่มคีุณภาพ 20) บริษัทได้รบัใบรบัรอง
คุณภาพ 21) มกีารรบัประกนัสนิคา้เป็นไปตามทีบ่รษิทัก าหนด 22) ผูใ้หบ้รกิารมคีวามตรงต่อเวลาส่งมอบไดต้าม
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ก าหนด 23) มีการจัดการหน้าร้านที่ เลือกซื้อสินค้าได้ง่าย  24) มีตัวแทนจัดจ าหน่ายที่ติดต่อได้ง่าย 
25) มีความสามารถในการติดต่อสื่อสารกับ 26) มีหน้าร้านที่ที่สามารถติดต่อได้สะดวก 27) มีสถานที่จดัเก็บ
ผลติภณัฑ์ทีไ่ดร้บัการรบัรองมาตรฐาน 28) มกีารบรกิารจดัหาและจดัซื้อตามค าสัง่ซื้อลูกคา้เมื่อซื้อในปรมิาณมาก 
ราคาจะถูกลง 29) มมีาตรฐานในการก าหนดหน้าทีส่ าหรบัพนักงานในการปฏบิตังิานอย่างชดัเจน 30) มกีารรบัฟัง
ความคดิเหน็หรอืขอ้รอ้งเรยีน 31) มกีารประกนัการขนส่งเครื่องมอื 32) มกีารตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร
ธุรกรรมต่าง ๆ 33) มกีารปรบัปรุงประสทิธภิาพการให้บรกิารอย่างต่อเนื่อง 34) มคีวามใส่ใจในด้านการบรกิาร 
องคป์ระกอบเหล่านี้ใชก้บัตวัแปรทีส่งัเกตไดข้องตวัแปรแฝงในกรอบแนวคดิ 

ผูว้จิยัจะใชผ้ลการวจิยัขัน้ตอนที่ 1 กรอบแนวคดิของการศกึษาวจิยัเพื่อสรา้งแบบสอบถามและรวบรวม
ขอ้มูลจากกลุ่มเป้าหมายของการศกึษาในจงัหวดัขอนแก่น จากนัน้จ านวนขององค์ประกอบการตลาดของธุรกจิ
จ าหน่ายอุปกรณ์ทางการแพทย์จะลดลงโดยใช้การวเิคราะห์ปัจจยัการส ารวจ (EFA) เป็นขัน้ตอนการวิจยัที่ 2 
ผลลพัธข์องการวจิยัขัน้ตอนที ่2 จะถูกน ามาใชเ้พื่อพฒันาแนวทางการตลาดเชงิกลยุทธข์องธุรกจิจ าหน่ายอุปกรณ์
ทางการแพทย์ การวจิยัขัน้ที่ 3 ของหวัขอ้วจิยั การตลาดเชงิกลยุทธ์ของธุรกิจจ าหน่ายอุปกรณ์ทางการแพทย์ 
"บรษิทั ซนัเมดคิอลแมเนจเมน้ท์ จ ากดั" จงัหวดัขอนแก่น 
 
ข้อเสนอแนะ  

ทมีฝ่ายการตลาด การขาย และเจา้หน้าทีฝ่่ายพฒันาธุรกจิควรด าเนินกจิกรรมภายใตก้ารตลาดเครื่องมอื
และอุปกรณ์ทางการแพทย์ ของ บรษิัท ซนัเมดคิอลแมเนจเมน้ท์ จ ากดั จงัหวดัขอนแก่น และท าการตรวจสอบ 
ประเมินผล เพื่อการน าไปสู่การพฒันาการตลาดที่ตรงตามความต้องการของผู้บริโภค และหาแนวทางในการ
พฒันาองคก์รต่อไป 
 
กิตติกรรมประกาศ 

การศกึษาอสิระการตลาดเชงิกลยุทธข์องธุรกจิจ าหน่ายอุปกรณ์ทางการแพทย ์"บรษิทั ซนัเมดคิอลแมเนจ
เม้นท์ จ ากัด" จงัหวดัขอนแก่น” ที่ส าเร็จลุล่วงไปด้วยดีนัน้ ด้วยความกรุณาให้ค าแนะน า ค าปรึกษาและแก้ไข
ขอ้บกพร่องต่าง ๆ จากผูช้่วยศาสตราจารย์ ดร.รุจริตัน์ พฒันถาบุตร อาจารย์ทีป่รกึษาทีไ่ดส้ละเวลาอนัมคี่าของ
ท่าน เพื่อใหร้ายงานออกมาสมบูรณ์มากทีสุ่ด ผูศ้กึษาจงึใคร่ขอกราบขอบพระคุณในความกรุณาทีไ่ดร้บั ณ โอกาส
นี้ดว้ย  

ขอกราบขอบพระคุณ คุณพ่อ คุณแม่ ผู้ให้ก าลงัใจและสนับสนุนผูศ้กึษามาเป็นอย่างด ีโดยตลอด จนผู้
ศกึษาประสบความส าเร็จในวนันี้ และสุดท้ายนี้ขอขอบคุณผู้ที่มีส่วนช่วยเหลือและอยู่เบื้องหลงัความส าเร็จกับ
การศกึษาอสิระในครัง้นี้ทุกท่าน จนท าใหก้ารศกึษาอสิระในครัง้นี้ของผูศ้กึษาส าเรจ็ลุล่วงไปดว้ยดี 
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ทศันคติของบุคลากรต่อการปฏิบติังาน ณ ท่ีพกัอาศยั (Work from Home)  
ในภาวะการระบาดของโรคโควิด 19 : กรณีศึกษา บุคลากรส่วนทรพัยากรบุคคล 
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บทคดัย่อ 
 

การวจิยัครัง้นี้มวีตัถุประสงคเ์พื่อศกึษาทศันคตแิละความสมัพนัธ์ระหว่างลกัษณะทางประชากรศาสตร์กบั
ทศันคตขิองบุคลากรสงักดัส่วนทรพัยากรบุคคล มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ ต่อการปฏบิตังิาน ณ ทีพ่กัอาศยั 
(Work from Home) ในภาวะการระบาดของโรคโควิด 19 ท าให้ทราบถึงทศันคติซึ่งเป็นข้อมูลในการประเมิน
คุณภาพงานและคุณค่าในการท างาน สามารถน าผลการวจิยัประกอบการศกึษาวเิคราะห์เพื่อพฒันาเชงินโยบาย 
เป็นแนวทางการบรหิารจดัการทีเ่กีย่วขอ้งกบัการปฏบิตังิาน ณ ทีพ่กัอาศยั และสามารถเป็นแนวทางในการบรหิาร
จดัการเชงินโยบายเกี่ยวกบัการปฏบิตังิานตามแนววถิใีหม่ โดยเกบ็ขอ้มูลผ่านการท าแบบสอบถามจากบุคลากร 
จ านวน 39 คน พบว่า ทศันคตติ่อการปฏบิตังิาน ณ ทีพ่กัอาศยั (Work from Home) ในภาวการณ์ระบาดของโรค 
โควิด 19 ภาพรวมอยู่ในระดบัดี คิดเป็นค่าเฉลี่ย 3.88 โดยมีทศันคติด้านความคดิเห็นเกี่ยวกับการปฏิบตัิงาน 
ณ ทีพ่กัอาศยั (Work from Home) ในอนาคต มากทีสุ่ดโดยรวมอยู่ในระดบัด ีคดิเป็นค่าเฉลี่ย 4.32 มทีศันคตดิา้น
คุณภาพชวีติของการท างานในช่วง Work from Home ภาพรวมอยู่ในระดบัด ีคดิเป็นค่าเฉลี่ย 4.05 เป็นอนัดบั 2 
และมทีศันคตดิา้นประสทิธภิาพและความส าเรจ็ของงาน ต่อการท างานทีบ่้านในช่วง Work from Home ภาพรวม
อยู่ในระดบัปานกลาง คดิเป็นค่าเฉลี่ย 3.26 เป็นอนัดบั 3 และในดา้นตวัแปรทีม่คีวามสมัพนัธร์ะหว่างลกัษณะทาง
ประชากรศาสตร์กับทศันคติ พบว่า ปัจจยัส่วนบุคคลที่แตกต่างกันมทีศันคติต่อการปฏิบตัิงาน ณ ที่พกัอาศยั 
(Work from Home) ในภาวะการระบาดของโรคโควดิ 19 โดยรวมไม่แตกต่างกนั 
 
ค าส าคญั: ทศันคต ิ การปฏบิตังิาน ณ ทีพ่กัอาศยั  โรคตดิเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 
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Abstract 
This research examines the human resources (HR) staff’s attitudes toward working from home 

during COVID-19 pandemic. In addition, the significant differences in such attitudes of the HR staff among 
their diverse demographic characteristics were determined. A quantitative approach was employed in this 
study. Online self-administered questionnaires were distributed to all 39 staff of Srinakharinwirot University 
HR Office. All in all, the results showed the agree level (3.88) of attitudes. Working from home in the future 
was rated the most agreed subject matter (agree, 4.32), followed by the matter of quality of work life during 
COVID-19 pandemic (agree, 4.05) and the matter of work efficiency and success while working from home 
(neutral, 3.26), respectively. Besides, the findings indicated no differences in attitudes among the HR staff’s 
various demographic characteristics. Nevertheless, disparities were discovered in some specific attitude 
items in accordance with demographic variables.      

 
 Keywords: Attitude, Work from home, COVID–19 
 

บทน า 
องค์การอนามัยโลก (World Health Organization : WHO) ได้ประกาศให้การระบาดใหญ่ของไวรัส 

โคโรน่า 2019 หรอืโรคโควดิ-19 เป็นโรคระบาดขนาดใหญ่ (Pandemic) ทีม่กีารระบาดโดยสามารถแพร่จากคนสู่
คน อีกทัง้ยงัมีการพฒันาอย่างต่อเนื่องท าให้มอีตัราการติดเชื้อและอตัราการตายที่เพิ่มขึ้น ( si.mahidol.ac.th, 
2564) ซึ่งจากยอดผู้ติดเชื้อทัว่โลกมากกว่า 300 ล้านราย มีจ านวนผู้เสียชีวิตมากกว่า 6 ล้านราย ในเดือน
พฤศจกิายน 2564 (WHO, 2564) โดยในประเทศไทยพบผูต้ดิเชือ้รายแรกทีเ่ป็นนักท่องเทีย่วชาวจนี ต่อมาจงึพบ
เชื้อจากชายไทยที่มีอาชพีขบัแท็กซี่ส่งผู้โดยสารชาวจีนไปโรงพยาบาล หลงัจากนัน้จึงมกีารแพร่ระบาดอย่าง
ต่อเนื่อง ด้วยเหตุนี้กระทรวงสาธารณสุขจงึได้ออกประกาศให้เป็นโรคติดต่ออนัตรายสอดคล้องกบัที่รฐับาลได้
ประกาศใชพ้ระราชก าหนดการบรหิารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 เพื่อควบคุมสถานการณ์ดงักล่าว 
โดยการหา้มมใิหบุ้คคลใดออกนอกเคหสถานภายในระยะเวลาที่ก าหนด ท าใหม้มีาตรการการสรา้งระยะห่างทาง
สงัคม และโดยเฉพาะอย่างยิง่การหา้มใชอ้าคารสถานทีข่องสถาบนัการศกึษาทุกประเภท ซึ่งมผีลโดยตรงต่อการ
ปฏบิตังิานของบุคลากรในสถานศกึษา 

ทัง้นี้ จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควดิ 19 กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข (2563) 
ไดอ้อกแนวทางส าหรบัการปฏบิตังิานนอกสถานทีต่ัง้ (Work from Home) กรณีตดิเชือ้โรคโควดิ 19 โดยมหีลกัการ
ปฏิบตัิงานนอกสถานที่ต้องไม่กระทบต่อภารกิจของหน่วยงาน และการให้บริการ โดยค านึงถึงหลกัการเพิ่ม
ระยะห่างทางสงัคมและมาตรการป้องกนัควบคุมโรคทีค่ านึงถงึสุขภาพและความปลอดภยัของผูป้ฏบิตังิาน โดยลด
ความเสีย่งในการแพร่กระจายโรคในสถานทีป่ฏบิตังิานหรอืการเดนิทางไปกลบัสถานทีท่ างาน และก าหนดรปูแบบ
แนวทางการปฏบิตังิานนอกสถานทีต่ัง้ของบุคลากรในสงักดั ใหม้คีวามยดืหยุ่นคล่องตวั เหมาะสมกบัสถานการณ์ 
อย่างไรก็ตามจากการศกึษาผลกระทบของการท างานที่บ้านในช่วงโควดิ-19 ของเสาวรจั รตันค าฟู และเมธาวี 
รชัตวจินิ (2563) พบว่า การท างานทีบ่้านล าพงัเป็นเวลานานเกนิไป อาจส่งผลลบต่อการแลกเปลี่ยนเรยีนรู ้การมี
ความคิดใหม่ที่เกิดขึ้นจากการมีปฏิสัมพันธ์กัน ความรู้สึกผูกพันต่อองค์กรและเพื่อนร่วมงาน และการสร้าง
ความสมัพนัธ์ ซึ่งสอดคล้องกบัก้องกติ ิพูสวสัดิ ์(2564) พบว่า หลงัจากไดม้กีารประยุกต์ใชแ้นวทางการท างานที่
บ้านมาเป็นระยะเวลาหนึ่ง องค์กรในทุกประเทศจะประสบปัญหาคล้ายกนั คอื ความตระหนักของฝ่ายบรหิาร เช่น 
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ความจ าเป็นในการท างานร่วมกนัและการสื่อสาร ความรูส้กึโดดเดีย่ว เป็นต้น ซึ่งปัญหาเหล่านี้บางส่วนอาจตอ้งมี
การปรบัเปลีย่นทศันคตกิบัพนักงาน ในขณะทีบ่างปัญหายงัไม่มคี าตอบและตอ้งมกีารทดลองในทีท่ างานต่อไป  

มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ เป็นสถาบนัการศกึษาทีต่อบรบัมาตรการส าคญัในการป้องกนัการแพร่
ระบาดของโรคโควดิ 19 จากรฐับาล โดยเลง็เหน็ความส าคญัและไดก้ าหนดมาตรการป้องกนัการแพร่ระบาดของ
โรคโควดิ 19 เพื่อไม่ใหเ้กดิผลกระทบต่อสุขภาพของบุคลากร โดยการใหบุ้คลากรปฏบิตังิาน ณ ทีพ่กัอาศยั เพื่อลด
ความเสี่ยงของบุคลากรต่อการติดเชื้อจากการอยู่ในที่ชุมชน โดยมกีระบวนการก ากบัติดตามอย่างใกล้ชดิ ทัง้นี้ 
บุคลากรส่วนทรัพยากรบุคคลนัน้ก็ได้รับนโยบายดังกล่าวมาปฏิบัติเช่นเดียวกัน อันประกอบไปด้วย งาน
ยุทธศาสตร์และสารสนเทศทรพัยากรบุคคล งานบรหิารทรพัยากรบุคคล งานพฒันาทรพัยากรบุคคล และงาน
สวสัดกิารและสทิธปิระโยชน์ (บุคลากรส่วนทรพัยากรบุคคล มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ, 2565) โดยจะเหน็ว่า
แต่ละฝ่ายเกี่ยวขอ้งกบังานบุคคลทัง้สิ้น ซึ่งการน ามาตรการปฏิบตัิงาน ณ ที่พกัอาศยั (Work from Home) ใน
ภาวะการระบาดของโรคโควดิ 19 มาใช้ในการปฏิบตังิานนัน้ ท าให้บุคลากรส่วนทรพัยากรบุคคลนัน้จ าเป็นต้อง
ปรบัตวัให้เขา้กบันโยบายต้นสงักดั ซึ่งก็ยงัเป็นโจทย์ที่น่าสนใจระหว่างมหาวทิยาลยัและบุคลากรที่ปฏิบตัิงาน      
ว่าบุคลากรทีป่ฏบิตังิานนัน้มทีศันคตติ่อการปฏบิตังิานอย่างไร และลกัษณะบุคลากรแบบใดทีม่ทีศันคตเิหมอืนกนั 

ดว้ยเหตุนี้ ผูว้จิยัจงึสนใจศกึษาทศันคตขิองบุคลากรต่อการปฏบิตังิาน ณ ทีพ่กัอาศยั (Work from Home) 
ในภาวะการระบาดของโรคโควดิ 19 : กรณีศกึษาบุคลากรส่วนทรพัยากรบุคคลมหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ 
เนื่องจากต้องการทราบว่าบุคลากรแต่ละคนมทีศันคตอิย่างไรต่อการปฏบิตังิานดงักล่าว ซึ่งถอืเป็นการปฏบิตังิาน
รูปแบบใหม่ ที่อาจส่งผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงทางความคดิ ทศันคติ การปรบัตัว และประสิทธิภาพการ
ท างานของบุคลากร โดยเฉพาะบุคลากรแต่ละคนที่มลีกัษณะทางประชากรศาสตร์แตกต่างกนันัน้ จะมทีศันคติ
แตกต่างกนัอย่างไร เพื่อน าผลการวจิยัประกอบการศกึษามาวเิคราะห์เพื่อพฒันาเชงินโยบายเป็นแนวทางการ
บรหิารจดัการทีเ่กี่ยวขอ้งกบัการปฏบิตังิาน ณ ทีพ่กัอาศยั (Work from Home) ในภาวะการระบาดของโรคโควดิ 
19 หรืออาจเป็นส่วนหนึ่งของการบริหารจดัการเชิงนโยบายในการปฏิบตัิงานตามแนววถิีใหม่ (New Normal) 
ต่อไปทัว่ทัง้องคก์ร 

 
วตัถปุระสงคข์องการวิจยั  
 1. เพื่อศึกษาทัศนคติของบุคลากรสังกัดส่วนทรัพยากรบุคคล ต่อการปฏิบัติงาน ณ ที่พักอาศัย  
(Work from Home) ในภาวะการระบาดของโรคโควดิ 19 
 2. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะทางประชากรศาสตร์กับทัศนคติของบุคลากรสังกัด           
ส่วนทรพัยากรบุคคล ต่อการปฏบิตังิาน ณ ทีพ่กัอาศยั (Work from Home) ในภาวะการระบาดของโรคโควดิ 19 
 
ทบทวนวรรณกรรม 

งานวจิยันี้ประยุกตใ์ชแ้นวคดิ ทฤษฎ ีทีเ่กีย่วขอ้งในประเดน็ ดงันี้ 
 แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัทศันคติ 
 Shiffman and Kanuk (2000) ไดใ้หน้ิยามของทศันคต ิคอื ความโน้มเอยีงทีบุ่คคลไดเ้รยีนรู้ ซึ่งส่งผลให้
เกดิพฤตกิรรมทีส่อดคล้องกบัทศันคตใินลกัษณะทีพ่งึพอใจ หรอืไม่พงึพอใจต่อสิง่ใดสิง่หนึ่ง โดยสามารถสะทอ้น
ความคดิและมุมมองของบุคคลทีม่ตี่อเรื่องใดเรื่องหนึ่งไดใ้นขณะเดยีวกนั แต่ไม่สามารถมองเหน็ไดโ้ดยตรง ตอ้งใช้
การวเิคราะห์/วนิิจฉัยจากการกระท าและค าพูดของบุคคล ดงันัน้ ทศันคต ิ(Attitudes) จงึเป็นเรื่องทีเ่กี่ยวขอ้งกบั
ความรู้สกึ การประเมนิ ต่อสภาพแวดล้อมสิง่ใดสิง่หนึ่งว่าชอบ ไม่ชอบ ล าเอียง หรอืเฉย ๆ ซึ่งความรู้สกึต่าง ๆ 
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เหล่านี้ เป็นการประเมินจากสิ่งที่ตกผลึกส่วนบุคคลจากประสบการณ์ การได้พบเห็น การรับรู้ อ ารมณ์  
ความคาดหวงั และจะมผีลต่อความคดิภายใตจ้ติใจมนุษย ์ 
 แนวคิดเก่ียวกบัประสิทธิภาพและความส าเรจ็ของงาน 
 สมพงศ์ รตันนุพงศ์ (2558) ได้ให้ความหมายของประสทิธภิาพในการปฏิบตังิาน ว่าเป็นการใช้ความรู้ 
ทกัษะ และความสามารถ อีกทัง้ความตัง้ใจของตนในการสร้างผลลพัธ์ที่ถูกต้องและได้มาตรฐานเป็นไปตาม
เป้าหมายของตนเอง ผู้บังคับบัญชา และองค์กรได้อย่างประหยัดเวลาและทรัพยากรขององค์กรมากที่สุด  
ซึง่ Peterson and Plowman (1989) ไดส้รุปองคป์ระกอบของประสทิธภิาพไว ้4 องคป์ระกอบ คอืคุณภาพของงาน 
ปรมิาณงาน เวลา และค่าใชจ้่าย 

แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัคณุภาพชีวิตในการท างาน 
วรเทพ เวียงแก (2558) กล่าวว่า คุณภาพชีวิตการท างาน หมายถึง สภาพการท างานของบุคคลใน

สถานที่หนึ่ง ๆ ซึ่งสภาพดงักล่าวมผีลท าให้บุคคลแสดงออกทางเจตคติ ค่านิยมที่เป็นไปในทางบวกต่อสถานที่
ท างานและสงัคมภายนอกทีท่ างาน ไดแ้ก่ ดา้นส่วนตวั ซึ่งเป็นสภาพการท างานทีท่ าใหบุ้คคลมคีวามรูส้กึเกีย่วกบั
กบัศกัดิศ์ร ีคุณค่าความเป็นมนุษย ์ความมัน่คง และความปลอดภยัในการท างาน ความก้าวหน้า ความพอใจและ
ความไม่พอใจในการท างาน ค่าตอบแทนทีเ่หมาะสมและเป็นธรรม ชวีติการท างานที่ไม่ถูกเอารดัเอาเปรยีบและ
สามารถสนองความตอ้งการพืน้ฐานทีก่ าลงัจะเปลีย่นไปในแต่ละยุคสมยั ความสมดุลระหว่างชวีติครอบครวักบัการ
ท างาน การสนับสนุนความสามารถของบุคลากร และด้านความสมัพนัธ์กับสิ่งแวดล้อมในสถานที่ท างาน คือ  
สภาพสถานทีแ่ละความสมัพนัธ์ในการท างานทีม่ีบรรยากาศและสิง่แวดล้อมทีถู่กสุขลกัษณะและปลอดภยั การมี
ส่วนร่วมของผูร้่วมงาน  
 แนวคิดเก่ียวกบัการท างานจากท่ีบ้าน 
 ลลิกมล กิตติเจรญิกุล (2562) กล่าวว่า ระบบการท างานจากทีบ่้าน คอื แนวคดิที่สามารถท างานจากที่
บา้นได ้โดยไม่ตอ้งเขา้มาทีส่ านักงาน ซึง่ก าหนดเป็นจ านวนวนัต่อสปัดาห ์หรอืในบางครัง้ไม่ได ้เจาะจงเฉพาะบา้น
เท่านัน้ แต่หมายถึงการท างานจากนอกสถานที่ที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับงาน โดยอาศัยเทคโนโลยีการสื่ อสาร
โทรคมนาคมเขา้มาช่วยในการท างาน ซึ่งผูป้ฏบิตังิานสามารถส่งอีเมล การประชุมเสยีงผ่านเครื่องมอืต่าง ๆ ได้  
ทัง้ทีไ่ม่ตอ้งเขา้มายงัส านักงาน ดงันัน้ การท างานจากทีบ่า้นเป็นวธิกีารปฏบิตังิานทีย่ดืหยุ่น สามารถท างานไดทุ้ก
ทีน่อกจากทีบ่้านเท่านัน้ แต่มขีอ้จ ากดัโดยต้องเป็นสถานทีท่ีส่ามารถท างานผ่านการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศและ
การสื่อสารผ่านเครอืขา่ยอนิเทอรเ์น็ต  
 รายละเอียดเก่ียวกบัโรคติดเชื้อไวรสัโคโรนา 2019 
 องคก์ารอนามยัโลก กล่าวว่า โรคตดิเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 เป็นโรคตดิเชือ้ทางเดนิหายใจทีเ่กดิจากไวรสั
โคโรนา ซึง่มชีื่อทางการว่า SARS – CoV - 2 ท าใหเ้กดิไข ้ไอ และอาจมปีอดอกัเสบ โดยมกีารดแูลรกัษาคลา้ยกบั
ไขห้วดัใหญ่ คอื มอีาการน้อย และสามารถหายป่วยได้โดยไม่ต้องเขา้รกัษาในโรงพยาบาล แต่ต้องปฏบิตัติวัให้
ร่างกายไดซ้่อมแซมตวัเองและป้องกนัผูอ้ื่น ซึ่งสามารถติดเชื้อได้จากคนทีค่ลุกคลใีกล้ชดิหรอืการสมัผสัเชื้อจาก
ผูป่้วย (มหาวทิยาลยัมหดิล, 2563) 
 ผลงานวิจยัท่ีเก่ียวข้องกบัทัศนคติของบุคลากรต่อการปฏิบติังาน ณ ท่ีพกัอาศยั (Work from 
Home) ในภาวะการระบาดของโรคโควิด 19 
 มนัสนันท์ ศรนีาคาร และพชิติ พทิกัษ์เทพสมบตั ิ(2553) พบว่า เพศ ลกัษณะงาน รายไดแ้ละเงนิเดอืน 
การใชร้ะบบการประชุมทางไกล และการส่งขอ้มลูผ่านเครอืขา่ยอนิเทอรเ์น็ต มคีวามสมัพนัธก์บัการท างานทางไกล
และทีบ่้าน นอกจากนี้ยงัพบว่า การท างานทางไกลหรอืทีบ่า้นดกีว่าการท างานแบบเดมิ โดยมอีสิระในการท างาน
มากขึน้ สุขภาพจติดขีึน้ มคีวามสุขมากกว่าเดมิ ความขดัแยง้ลดลง พนักงานมคีวามมัน่ใจในการตดัสนิใจและการ
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กระท าของตนเองมากกว่าเดิม มีผลงานมากขึ้นกว่าเดมิ งานมีคุณภาพมากขึ้นกว่าเดิม สามารถสื่อสารและมี
ความสมัพนัธ์กบัเพื่อนร่วมงานไดด้กีว่าเดมิ สามารถสื่อสารและมคีวามสมัพนัธ์ทีด่กีบัผูบ้งัคบับญัชาไดด้กีว่า เดมิ 
และรายไดแ้ละเงนิเดอืนเพิม่ขึน้มากกว่าเดมิ และงานวจิยัของปุรศิ ขนัธเสมา (2562) พบว่า กลุ่มตวัอย่างมคีวาม
พงึพอใจในการปฏิบตังิานตามนโยบายท างานทีบ่้านของผูบ้งัคบับญัชาในด้านความห่วงใยในสุขภาพและสวสัดิ
ภาพ ดา้นรายรบัและสวสัดกิาร รวมถงึการพจิารณาผลงานเพื่อปรับเงนิเดอืนและต าแหน่งงาน และมขีอ้เสนอแนะ
เพื่อแกไ้ขปัญหาในการท างานทีบ่า้นอย่างมปีระสทิธภิาพ โดยเปลีย่นแปลงระบบและขัน้ตอนการอนุมตัขิององค์กร 
เพิม่ความรวดเรว็ในการท างาน เป็นตน้ 
 สมมติฐานการวิจยั: บุคลากรสงักดัส่วนทรพัยากรบุคคล มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒทีม่ขี้อมลูส่วน
บุคคลแตกต่างกนั มทีศันคติต่อการปฏิบตัิงาน ณ ที่พกัอาศยั (Work from Home) ในภาวะการระบาดของโรค    
โควดิ 19 แตกต่างกนั 
 กรอบแนวคิดการวิจยั 
 ผูว้จิยัไดศ้กึษาแนวคดิ ทฤษฎี และงานวจิยัทีเ่กี่ยวขอ้ง และก าหนดเป็นกรอบแนวคดิการวจิยั ดงัแสดง     
ในภาพที ่1 
 

 
 

ภาพท่ี 1 แสดงองคป์ระกอบของตวัแปร สมมตฐิานการวจิยัและกรอบแนวคดิการวจิยั 
 

 องคป์ระกอบของตวัแปร 
 ตวัแปรต้น ไดแ้ก่ เพศ อายุ สถานภาพ อายุงาน ระดบัการศกึษา ระดบัต าแหน่ง และรายได ้
 ตัวแปรตาม ได้แก่ ทัศนคติของบุคลากรต่อการปฏิบัติงาน ณ ที่พักอาศัย (Work from Home)              
ในภาวะการระบาดของโรคโควดิ 19 

 
วิธีด าเนินการวิจยั 

งานวจิยันี้ใช้เทคนิคการวจิยัเชงิปรมิาณ ซึ่งมปีระชากรที่ศกึษาและกลุ่มตวัอย่างในการวจิยัครัง้นี้ คอื  
บุคลากรส่วนทรพัยากรบุคคล ส านักงานอธกิารบด ีมหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ จ านวน 39 คน ใชว้ธิสี ามะโน
ประชากรที่มีอยู่จริง เนื่องจากจ านวนประชากรมีน้อย ผู้วิจยัจึงเก็บรวบรวมข้อมูลกลุ่มตัวอย่างจากประชากร
ทัง้หมด 

ตวัแปรอิสระ  
(ข้อมูลส่วนบุคคล) 

1. เพศ 
2. อายุ 
3. สถานภาพ  
4. อายุงาน 
5. ระดบัการศกึษา 
6. ระดบัต าแหน่ง  
7. รายได ้
 

ตวัแปรตาม 
 

ทศันคตขิองบุคลากรต่อการ
ปฏบิตังิาน ณ ทีพ่กัอาศยั 
(Work from Home)  

ในภาวะการระบาดของ 
โรคโควดิ 19 
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เครื่องมอืทีใ่ชใ้นการเกบ็รวบรวมขอ้มลู คอื แบบสอบถามทีผู่ว้จิยัสรา้งขึน้จากแนวคดิ ทฤษฎ ีเอกสารและ
งานวจิยัทีเ่กี่ยวขอ้ง และด าเนินการพฒันาเครื่องมอืทีใ่ชใ้นการเกบ็รวบรวมขอ้มูลเชงิปรมิาณ มลีกัษณะเป็นแบบ
ตรวจสอบรายการ และแบบมาตราส่วนประมาณค่า แล้วคัดเลือกข้อค าถามที่มีค่า IOC มากกว่า .60 ขึ้นไป
(Rovinelli & Hambleton, 1977) โดยตรวจสอบความเทีย่งตรงเชงิเนื้อหาจากผูเ้ชีย่วชาญ พบว่า มคี่า IOC ที ่0.87 
ซึ่งถอืว่าใชไ้ด ้โดยดา้นประสทิธภิาพและความส าเรจ็ของงานในช่วง Work from Home มคี่าอ านาจจ าแนกรายขอ้
อยู่ระหว่าง .435- .867 คุณภาพของงานและคุณภาพชวีติในการท างานช่วง Work From Home มคี่าอ านาจจ าแนก
รายข้ออยู่ระหว่าง .601 - .840 และความคิดเห็นเกี่ยวกับรูปแบบการปฏิบัติงาน ณ ที่พักอาศัย (Work From 
Home) ในอนาคต มคี่าอ านาจจ าแนกรายขอ้อยู่ระหว่าง .441 - .514 ซึ่งจากการทดสอบค่าสมัประสทิธิข์องคอน
บาค (Cronbach, 1990) พบว่า มีค่าความเชื่อมัน่ (Reliability) .94 ถือว่ามีความเชื่อมัน่ยอมรับได้  โดย
แบบสอบถามแบ่งออกเป็น 3 ตอน คอื แบบสอบถามเกี่ยวกบัขอ้มูลทัว่ไป แบบสอบถามเกี่ยวกบัทศันคติ และ
แบบสอบถามขอ้เสนอแนะอื่น ๆ 
 การเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วิจยัได้ขอความร่วมมือจากบุคลากรสงักัดส่วนทรัพยากรบุคคลทัง้หมดใน  
การด าเนินการเกบ็รวบรวมขอ้มลูโดยใชแ้บบสอบถามรปูแบบปกต ิและแบบออนไลน์ผ่านกูเกลิฟอร์ม  
 การจดัท าและการวิเคราะห์ข้อมูล โดยน าข้อมูลที่ได้มาตรวจสอบความเรียบร้อยและรวบรวมข้อมูล
เพิม่เตมิในส่วนทีส่ามารถท าไดเ้พื่อใหข้อ้มลูมคีวามสมบูรณ์มากยิง่ขึน้ แลว้จงึวเิคราะหค์่าสถติพิืน้ฐานเพื่อใหท้ราบ
ลกัษณะของกลุ่มตวัอย่างและลกัษณะการแจกแจงของตวัแปรแต่ละตวั 
 สถติพิืน้ฐานทีใ่ชใ้นการวเิคราะห ์ไดแ้ก่ รอ้ยละ ค่าเฉลีย่เลขคณิต ค่าความเบีย่งเบนมาตรฐาน และสถติทิี่
ใชส้ าหรบัทดสอบสมมุตฐิาน ไดแ้ก่ t – Test และใชก้ารวเิคราะหค์วามแปรปรวนทางเดยีว ผ่านโปรแกรมวเิคราะห์
ทางสถติ ิSPSS 
 
ผลการวิจยั 

1. ข้อมูลทัว่ไปของกลุ่มตวัอย่าง พบว่า กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญงิ คดิเป็นรอ้ยละ 61.5 มอียู่
ในช่วงอายุ 26 – 30 ปี คดิเป็นรอ้ยละ 25.6 มสีถานภาพโสด คดิเป็นรอ้ยละ 51.3 มอีายุงานน้อยกว่า 5 ปี คดิเป็น
รอ้ยละ 33.3 มรีะดบัการศกึษาในระดบัปรญิญาตร ีคดิเป็นรอ้ยละ 69.2 มรีะดบัต าแหน่งระดบัปฏบิตักิาร คดิเป็น
รอ้ยละ 79.5 มรีายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืนน้อยกว่า 25,001 บาท คดิเป็นรอ้ยละ 38.5  

 
 2. ทศันคติของบุคลากรต่อการปฏิบติังาน ณ ท่ีพกัอาศยั (Work from Home) ในภาวะการระบาด
ของโรคโควิด 19 ของบุคลากรส่วนทรพัยากรบุคคล มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ  
 
ตารางท่ี 1 แสดงค่าเฉลีย่และระดบัความคดิเหน็ต่อทศันคตขิองบุคลากรต่อการปฏบิตังิาน 
 

รายการ ค่าเฉล่ีย 
ส่วน

เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ระดบั
ทศันคติ 

ทัศนคติด้านความคิดเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน ณ ที่พัก
อาศยั (Work From Home) ในอนาคต 

4.32 .75 ด ี
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ตารางท่ี 1 (ต่อ) 
 

รายการ ค่าเฉล่ีย 
ส่วน

เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ระดบั
ทศันคติ 

ทศันคติด้านคุณภาพชีวติของการท างานในช่วง Work from 
Home 

4.05 .84 ด ี

ทัศนคติด้านประสิทธิภาพและความส าเร็จของงาน ต่อการ
ท างานทีบ่า้นในช่วง Work from Home 

3.26 .85 ปานกลาง 

ค่าเฉลีย่ทศันคตขิองบุคลากรต่อการปฏบิตังิาน 3.88 .53 ด ี
 
 จากตารางที ่1 พบว่า กลุ่มตวัอย่างมรีะดบัทศันคตใินภาพรวมอยู่ในระดบัด ีคดิเป็นค่าเฉลี่ยเท่ากบั 3.88 
โดยกลุ่มตวัอย่างมทีศันคตดิา้นความคดิเหน็เกีย่วกบัการปฏบิตังิาน ณ ทีพ่กัอาศยั (Work from Home) ในอนาคต 
มากทีสุ่ดภาพรวมอยู่ในระดบัด ีคดิเป็นค่าเฉลี่ยเท่ากบั 4.32 อนัดบัที ่2 ทศันคตดิา้นคุณภาพชวีติของการท างาน
ในช่วง Work from Home ภาพรวมอยู่ในระดับดี คิดเป็นค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.05 และอันดับที่ 3 ทัศนคติด้าน
ประสทิธภิาพและความส าเร็จของงาน ต่อการท างานที่บ้านในช่วง Work from Home ภาพรวมอยู่ในระดบัปาน
กลาง คดิเป็นค่าเฉลีย่เท่ากบั 3.26 ตามล าดบั 
 
 3. ความสัมพันธ์ระหว่างลกัษณะทางประชากรศาสตร์กับทัศนคติของบุคลากรสังกัดส่วน
ทรพัยากรบุคคล มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒต่อการปฏิบติังาน ณ ท่ีพกัอาศยั (Work from Home)  
 
ตารางท่ี 2 แสดงผลการทดสอบสมมตฐิาน 
 

ข้อมูลส่วน
บุคคล 

ความแตกต่างอยา่ง
มีนัยส าคญัท่ีระดบั 

.05 
ทศันคติท่ีให้ความส าคญั 

เพศ ✓ ทศันคตดิา้นความคดิเหน็เกีย่วกบัการปฏบิตังิาน ณ ทีพ่กัอาศยั 
(Work from Home) ในอนาคต 

อาย ุ ✗ ✗ 
สถานภาพ ✓ ทศันคตดิา้นคุณภาพชวีติของการท างานในช่วง Work from 

Home และทศันคตดิา้นความคดิเหน็เกีย่วกบัการปฏบิตังิาน 
ณ ทีพ่กัอาศยั (Work from Home) ในอนาคต 

อายุงาน ✗ ✗ 
ระดบัการศกึษา ✓ ทศันคตดิา้นประสทิธภิาพและความส าเรจ็ของงานต่อการ

ท างานทีบ่า้นในชว่ง Work from Home 
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ตารางท่ี 2 (ต่อ) 
 

ข้อมูลส่วน
บุคคล 

ความแตกต่างอยา่ง
มีนัยส าคญัท่ีระดบั 

.05 
ทศันคติท่ีให้ความส าคญั 

ระดบัต าแหน่ง ✓ ทศันคตดิา้นคุณภาพชวีติของการท างานในช่วง Work from 
Home และดา้นความคดิเหน็เกีย่วกบัการปฏบิตังิาน ณ ทีพ่กั
อาศยั (Work from Home) ในอนาคต 

รายได ้ ✓ ทศันคตดิา้นคุณภาพชวีติของการท างานในช่วง Work from 
Home และคุณภาพชวีติของท่าน ในภาวะการแพร่ระบาดของ
โรคโควดิ 19 

  
 จากตารางที่ 2 พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่มี อายุ และอายุงานแตกต่างกัน มีทัศนคติต่อการปฏิบตัิงาน          
ณ ที่พักอาศัย (Work from Home) ในภาวะการระบาดของโรคโควิด 19 โดยรวมและรายด้านไม่แตกต่างกัน 
ในขณะที ่เพศ สถานภาพ ระดบัการศกึษา ระดบัต าแหน่ง และรายไดท้ีแ่ตกต่างกนั มทีศันคติแตกต่างกนั  
 
สรปุและอภิปรายผล  
 จากการศึกษาพบว่าทัศนคติของบุคลากรต่อการปฏิบัติงาน ณ ที่พักอาศัย (Work from Home) 
ในภาวะการระบาดของโรคโควดิ 19 ของบุคลากรส่วนทรพัยากรบุคคล มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ มทีศันคติ
ด้านความคิดเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน ณ ที่พักอาศัย (Work from Home) ในอนาคตมากที่สุด เนื่องจาก
หน่วยงานมกีารพฒันาทกัษะการใชเ้ทคโนโลยดีา้นต่าง ๆ ทีช่่วยในการปฏบิตังิาน รวมถงึมกีารสลบัการปฏบิตังิาน 
ณ สถานทีท่ าการ และปฏบิตังิาน ณ ทีพ่กัอาศยั (Work from Home) ในภาวะไม่ปกต ิโดยพจิารณาสดัส่วนจ านวน
วนักับลกัษณะของงานเป็นหลกั ซึ่งสอดคล้องกับ มธุรพจน์ พรหมสุรินทร์ (2562) พบว่า ปัจจยัเทคโนโลยีที่
เอือ้อ านวยต่อการใชง้านเป็นปัจจยัทีส่่งผลต่อประสทิธภิาพในการท างานจากรปูแบบการท างาน Work from Home 
อาจเป็นเพราะความสะดวกในการใช้งานนัน้มีผลต่อความคิด ทัศนคติของบุคลากรที่ต้องใช้งานในอนาคต  
ซึ่งค านึงถึงการปฏิบตัิงานจริง อีกทัง้ยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ ณัฐฐินันท์ มรกตศรีวรรณ ( 2563) พบว่า 
ปัจจยัดา้นทรพัยากรและเทคโนโลยีเอื้ออ านวยต่อการใชเ้ป็นปัจจยัหนึ่งทีม่ผีลต่อประสทิธภิาพในการปฏบิตังิานที่
บ้าน (Work from Home) ของพนักงาน อาจเป็นเพราะหากองค์กรมีทรัพยากรให้พนักงานอย่างเพียงพอ 
โดยเฉพาะเทคโนโลยทีี่ใชใ้นการท างานไดอ้ย่างสะดวกสบายจงึท าใหพ้นักงานเกดิทศันคติในอนาคตทีพ่รอ้มต่อ
การปฏบิตังิานทีบ่า้นนัน่เอง 
 นอกจากนี้ผูว้จิยัพบว่า การทีก่ลุ่มตวัอย่างม ีเพศ สถานภาพ ระดบัการศกึษา ระดบัต าแหน่ง และรายได้
ทีแ่ตกต่างกนั มทีศันคตแิตกต่างกนันัน้ อาจเป็นเพราะเพศหญงิมคีวามละเอยีดรอบคอบมากกว่า โดยเฉพาะผูท้ีม่ ี
สถานภาพโสด และมรีะดบัการศกึษาปรญิญาตร ีจงึมกีารคดิวเิคราะห์และทศันคติทีด่ ีถึงแม้มตี าแหน่งในระดบั
ปฏิบตัิการและมรีายได้เฉลี่ยต่อเดือนน้อยกว่า 25,001 บาท ก็ไม่ท าให้กงัวลกับเหตุการณ์ค่าใช้จ่ายในอนาคต     
มากนัก จึงมีทัศนคติที่ดีต่อการปฏิบัติงาน ณ ที่พักอาศัย (Work from Home) ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ 
มนัสนันท์ ศรีนาคาร และพิชิต พิทกัษ์เทพสมบตัิ (2558) พบว่า เพศ รายได้และเงินเดือน มีความสมัพนัธ์กบั       
การท างานทางไกลและที่บ้าน เนื่องจากมีอิสระในการท างานมากขึ้น สุขภาพจิตดีขึ้น มีความสุขมากกว่าเดมิ       
ความขดัแยง้ลดลง พนักงานมคีวามมัน่ใจในการตดัสนิใจและการกระท าของตนเองมากกว่าเดมิ มผีลงานมากขึน้
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กว่าเดิม งานมีคุณภาพมากขึ้นกว่าเดิม และรายได้และเงินเดือนเพิ่มขึ้นมากกว่าเดิม อีกทัง้งานวิจัยของ  
ปุรศิ ขนัธเสมา (2562) พบว่า กลุ่มตวัอย่างมคีวามพงึพอใจในดา้นรายรบัและสวสัดกิารรวมถงึการพจิารณาผลงาน
เพื่อปรบัเงนิเดอืนและต าแหน่งงาน อาจเป็นเพราะระดบัต าแหน่งงานมคีวามส าคญัทีม่าพรอ้มกบัรายไดท้ีม่ากขึน้
กว่าเดมิ จงึส่งผลใหพ้นักงานมทีศันคตใินดา้นความพงึพอใจในการท างานทีบ่า้นในช่วงโควดิระบาด 
 
ข้อเสนอแนะ  

ข้อเสนอแนะท่ีได้รบัจากการวิจยั 
 1. เชิงการบริหารทรพัยากรมนุษย์ ควรมีการวางแผนและก าหนดนโยบายในการก ากับ ติดตามการ
ปฏบิตังิานทีช่ดัเจนและเหมาะสม มรีะบบการประเมนิผลการปฏบิตังิานที่สอดคล้องกบัการปฏบิตังิาน รวมทัง้ใช้
เทคโนโลยเีขา้มามส่ีวนช่วยในการปฏบิตังิาน โดยใหก้ารสนับสนุนเทคโนโลยทีีจ่ าเป็น เช่น คอมพวิเตอร ์สญัญาณ
อินเทอร์เน็ต โปรแกรมหากมีความจ าเป็นต้องปฏิบัติงาน ณ ที่พักอาศัย (Work from Home) เพื่อให้เกิด
ประสิทธิภาพสูงสุด ตลอดจนการมีนโยบายให้มีการสลับการปฏิบัติงาน ณ สถานที่ท าการ และปฏิบัติงาน               
ณ ที่พกัอาศยั (Work from Home) โดยพจิารณาสดัส่วนจ านวนวนักบัลกัษณะของงานเป็นหลกั เพื่อหลกีเลี่ยง
ความเสีย่งทีอ่าจจะเกดิขึน้เมื่อมคีวามจ าเป็นตอ้งปฏบิตังิาน ณ ทีพ่กัอาศยั (Work from Home) 
 2. ขอ้เสนอแนะเชงิวชิาการ หน่วยงานทีม่บีรบิทคล้ายคลงึกนั หรอืสถานศกึษาอื่น ๆ ควรใหค้วามส าคญั
หากมกีารน านโยบายดงักล่าวไปประยุกต์ใชค้วรมคีวามต่อเนื่องของนโยบายและมกีารประเมนิผลการปฏบิตังิาน
เป็นระยะ ๆ เพื่อประกอบการตดัสนิใจในการด าเนินนโยบายต่อหรอืยกเลกิโครงการ เพื่อตรวจสอบว่าการท างาน
ดงักล่าวมปีระสทิธผิลและประสทิธภิาพต่อหน่วยงานหรอืไม่ เพื่อด าเนินการปรบัทศันคตขิองบุคลากรต่อไป 
 ข้อเสนอแนะในการท าวิจยัครัง้ต่อไป 
 1. ควรศกึษาตวัแปรดา้นอื่น ๆ ทีอ่าจเกี่ยวขอ้งกบัทศันคตขิองบุคลากรต่อการปฏบิตังิาน ณ ทีพ่กัอาศยั 
(Work from Home) ในภาวะการระบาดของโรคโควดิ 19 หรอืในภาวะไม่ปกต ิ
 2. ควรขยายกรอบประชากรและกลุ่มตวัอย่างการวจิยัใหก้วา้งขึ้น ทัง้หน่วยงานทีม่คีวามเกีย่วขอ้งกบัการ
บรกิารนิสติ หน่วยงานทีม่คีวามเกี่ยวขอ้งกบัการบรกิารชุมชน เพื่อใหค้รอบคลุมและยนืยนัผลการวจิยัใหช้ดัเจน
ยิง่ขึน้ 
 3. ควรท าการศกึษาในวธิกีารเชงิคุณภาพ ซึ่งเก็บรวบรวมขอ้มูลผ่านการสงัเกต การสนทนา หรอืการ
สมัภาษณ์เป็นเครื่องมอืการวจิยั เพื่อใหไ้ดข้อ้มลูเชงิลกึและชดัเจนยิง่ขึน้ 
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บทคดัย่อ 
 

บทความนี้น าเสนอเกี่ยวกบัการวเิคราะห์สิง่แวดล้อมทางการจดัการและการหาองค์ประกอบองค์กรแห่ง
ความสุข กรณีศกึษาส านักงานอยัการสูงสุด การวจิยัครัง้นี้อยู่ในรูปแบบวธิวีจิยัเอกสาร การสมัภาษณ์ และการ
วิเคราะห์องค์ประกอบเชงิส ารวจ โดยมีกลุ่มเป้าหมายคือบุคลากรที่ปฏิบตัิงานในสงักัดส านักงานอยัการสูงสุด 
จ านวน 300 คน ผลการศกึษาพบว่า สิง่แวดล้อมการจดัการด้านโอกาส ได้แก่ หน่วยงานมกีารบรหิารงานด้วย
ความรวดเรว็ สะดวก มอีสิระในการพจิารณาคด ีการจดัการดา้นบุคลากร พสัดุ การเงนิหรอืงบประมาณ มากยิง่ขึน้ 
เนื่องจากส านักงานอยัการสูงสุดเป็นองคก์ร ทีต่ัง้ขึน้ตามรฐัธรรมนูญ โดยไม่ขึน้ตรงกบัหน่วยงานอื่น ๆ ประชาชน
รูจ้กัหน่วยงานและกลา้ทีจ่ะเขา้รบับรกิารมากขึน้ รวมทัง้การใชส้ื่อสงัคมออนไลน์ท าใหม้คีวามสะดวกและรวดเรว็ใน 
การติดต่อประสานงาน การสัง่การ ทัง้ภายในหน่วยงานและการติดต่อสื่อสารกบัประชาชนมากขึ้ น ภยัคุกคาม 
ไดแ้ก่ ความสลบัซบัซอ้นในการกระท าการก่ออาชญากรรมในประเทศและอาชญากรรมขา้มชาต ิโดยใชเ้ทคโนโลยี
สารสนเทศในการกระท าความผิด การวิเคราะห์ข้อมูลขององค์ประกอบ พบว่า องค์ประกอบขององค์กรแห่ง
ความสุขมี 4 องค์ประกอบ จากตัวแปรสังเกตได้ 34 ตัวแปร ได้แก่ ลักษณะงานที่ดี ค่าตอบแทนและโอกาส
ความกา้วหน้าในงานการท างานเป็นทมี และสภาพแวดลอ้มการท างานทีเ่อือ้อ านวย ซึง่จะถูกน าไปใชใ้นการพฒันา
เป็นแนวทางการจดัการองคก์รแห่งความสุข ของส านักงานอยัการสงูสุดต่อไป 
 
ค าส าคญั: ความสุข, องคก์รแหง่ความสุข, ส านักงานอยัการสงูสุด, องคป์ระกอบขององคก์รแหง่ความสุข 
 

Abstract 
 

This article aimed to study the management environmental analysis and the determination of 
organizational elements of happiness: case study of the Attorney General's Office. This research was a 
documentary research, interview and an exploratory component analysis. The target group were 300 
personnel working under the Office of the Attorney General. The results of the study found that Opportunity 
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management environment, i.e., the agency has a quick, convenient and independent administration in the 
judicial process, management of personnel, supplies, finances or budgets, because the Office of the 
Attorney General, an organization established under the constitution without being directly related to other 
agencies, people know the agency and have the courage to receive more services, using social media 
makes it easy and quick to contacting and coordinating orders both within the agency and communicating 
with the people more. Threats include the complexity of committing domestic and transnational crimes, 
and using information technology to commit crimes. From factor analysis showed 4 components of 
happiness organization from 34 observable variables, namely: good job characteristics; compensation and 
advancement opportunities, teamwork and conducive working environment. This component will be used 
to develop as a guideline for managing the organization of happiness of the Office of the Attorney General. 
   

Keywords: Happiness, Happy workplace, Office of Attorney General, Factors of happiness. 
 

บทน า 
การท างานทัง้ภาครฐัและเอกชน องค์กรเล็กไปจนถึงองค์กรใหญ่ ในบางครัง้หรือหลาย ๆ ครัง้มกัจะ

ประสบกับสถานการณ์ที่กดดนั มีความเครยีด ท้อแท้ เบื่อหน่าย หรือความรู้สึกด้านลบไม่ว่าจะรู้สึกกบัองค์กร 
หน่วยงาน ผูบ้งัคบับญัชา ผูจ้ดัการ งานทีต่นไดร้บัมอบหมายหรอืแมก้ระทัง่เพื่อนร่วมงานเองกต็าม ซึ่งความรูส้กึ
ดา้นลบนัน้ย่อมส่งผลต่อสุขภาพจติเป็นผลท าใหค้นท างานไดไ้ม่เตม็ที่เป็นผลท าใหง้านที่ออกมามขีอ้บกพร่องไม่
เป็นไปตามเป้าหมายหรอืวตัถุประสงค์ ซึ่งจะส่งผลเสยีต่อองค์กรในระยะยาวได ้และถ้าหากบุคคลคนนัน้รูส้กึดา้น
ลบเป็นเวลานานกจ็ะท าใหเ้กดิการเบื่อจนมคีวามรูส้กึว่าไม่อยากมาท างานถงึขัน้หางานใหม่ท าซึ่งการลาออกของ
บุคลากรจะส่งผลกระทบทัง้เรื่องของอตัราก าลงัคน และงานในส่วนทีไ่ม่มคีนท าแทน ดงันัน้ผูบ้รหิาร ผูบ้งัคบับญัชา 
หรอืเจา้ของกจิการนอกจากจะใส่ใจหรอืใหค้วามส าคญัเพยีงแค่ผลประกอบการ ผลผลติหรอืผลงานเพยีงอย่างเดยีว 
กค็วรใหค้วามส าคญั กบัความรูส้กึของบุคลากรในหน่วยงาน เพื่อทีจ่ะใหบุ้คลากรท างานไดอ้ย่างมคีวามสุข ดงันัน้
แต่ละองค์กรหรอืหน่วยงานต่าง ๆ จงึต้องมกีารท าความเขา้ใจในเรื่องของการบรหิารทรพัยากรบุคคลเขา้ใจความ
ต้องการ และปัญหาอุปสรรคที่มีผลต่อการท างานของคนในองค์กร เพื่อที่จะให้บุคลากรมีความรู้สึกและมี
ความสมัพนัธ์ที่ดีกบัองค์กร ซึ่งจะน าไปสู่การท างานได้อย่างมคีวามสุขตลอดจนการรกัษาบุคลากรที่เก่งและมี
ความสามารถใหท้ างานกบัหน่วยงานหรอืองคก์รใหน้านทีสุ่ด  

งานในหน้าทีข่องพนักงานอยัการและเจา้หน้าทีธุ่รการ จะมคีวามยุ่งยากซบัซอ้นแตกต่างกนัไป หากเป็น
คดทีีม่คีวามยุ่งยากซบัซอ้นมอีงคป์ระกอบหลายอย่างหรอืคดทีีอ่ยู่ในช่วงเวลาเป็นทีใ่หค้วามสนใจของสงัคมหรอืคดี
ทีม่คีวามส าคญัหรอืผูท้ีม่งีานในปรมิาณมาก อาจจะท าใหผู้ท้ีไ่ดร้บัผดิชอบเกดิความตงึเครยีดวติกกงัวลส่งผลต่อ
สภาวทางดา้นจติใจได ้เมื่อเกดิความเครยีดแล้วกจ็ะส่งผลใหค้วามสุขในการปฏบิตังิานลดลงบางคนอาจคดิลาออก 
ขอโอน-ยา้ยเปลี่ยนหน่วยงานเป็นผลท าใหห้น่วยงานขาดบุคลากรในช่วงระยะเวลาหนึ่ง งานทีท่ าต้องมอบหมาย
คนอื่นปฏบิตัแิทนในช่วงขาดแคลนบุคลากร เมื่อเพิม่ภาระงานกอ็าจท าใหค้นทีไ่ดร้บังานนัน้มคีวามรูส้กึทีไ่ม่ดตี่อ
ผู้บงัคบับญัชาหรอืหน่วยงานได้ ดงันัน้การศกึษาองค์ประกอบหรอืปัจจยัต่าง ๆ ที่จะน าไปสู่การเป็นองค์กรแห่ง
ความสุขไม่ว่าจะเป็นการวิเคราะห์ปัจจยัและสิ่งแวดล้อมภายใน ตลอดจนการวิเคราะห์ปัจจยัและสิ่งแวดล้อม
ภายนอกองค์กรและการหาองค์ประกอบองค์กรแห่งความสุข เพื่อน าไปใชใ้นการพฒันาเป็นแนวทาง การจดัการ
องคก์รแห่งความสุขของส านักงานอยัการสงูสุดต่อไป 
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ดงันัน้ การศกึษานี้มวีตัถุประสงคเ์พื่อวเิคราะหส์ิง่แวดลอ้มทางการจดัการและการหาองคป์ระกอบองคก์ร
แห่งความสุข กรณีศกึษาส านักงานอยัการสงูสุด 

 
วตัถปุระสงคข์องการวิจยั  
            1. เพื่อวเิคราะหส์ิง่แวดลอ้มทางการจดัการของส านักงานอยัการสงูสุด 
            2. เพื่อนิยามและให้ความหมายขององค์ประกอบแนวทางการจดัการองค์กรแห่งความสุข  กรณีศกึษา
ส านักงานอยัการสงูสุด 
 
ทบทวนวรรณกรรม 

2.1 แนวคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวข้องกบัการวิเคราะห์ส่ิงแวดล้อมทางการจดัการ 
การวเิคราะห์สิง่แวดล้อมภายนอกทีก่ระทบกบัองค์กรโดยอ้อมโดยใช้ทฤษฎี PESTEL Analysis ซึ่ง

ประกอบดว้ย 6 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นการเมอืง ดา้นเศรษฐกจิ ดา้นสงัคม ดา้นเทคโนโลย ีดา้นสภาพแวดลอ้ม และดา้น
กฎหมาย วเิคราะหปั์จจยัทีส่่งผลกระทบทางออ้มต่อส านักงานอยัการสงูสุด และการวเิคราะหส์ิง่แวดลอ้มภายนอกที่
กระทบกบัองค์กรโดยตรง โดยวเิคราะหอ์งคก์ร หน่วยงาน หรอืผูท้ีม่คีวามสมัพันธห์รอืเกี่ยวขอ้งกบัการปฏบิตังิาน
ของส านักงานอยัการสงูสุด ไดแ้ก่ 1) การวเิคราะหป์ระเดน็เกีย่วกบัศาล 2) การวเิคราะหป์ระเดน็เกีย่วกบัต ารวจ 3)
การวเิคราะห์ประเดน็เกี่ยวกบัประชาชน 4) การวเิคราะห์ประเดน็ทีเ่กี่ยวกบัราชทณัฑ์ 5) การวเิคราะห์ประเด็นที่
เกี่ยวกบัทนายความ และ 6) การวเิคราะห์ประเดน็ทีเ่กี่ยวกบัหน่วยงานอื่นๆ ทีเ่กี่ยวขอ้งซึ่งไม่อยู่ในกระบวนการ
ยุติธรรม และยงัน าเครื่องมือในการวิเคราะห์องค์กรด้วย SWOT Analysis คือ การวิเคราะห์องค์กรเพื่อค้นหา 
โอกาส (Opportunities) และอุปสรรค (Threats) ที่เกิดขึ้นภายนอกขององค์กร เพื่อน ามาวิเคราะห์ หาโอกาส 
ป้องกนัและแกปั้ญหาทีอ่าจจะเกดิขึน้กบัองคก์ร (Budiman, Tarigan, Mardhatillah, Sembiring, & Teddy, 2018)  
 

2.2 องคก์รแห่งความสุข  
 “ความสุข” เป็นพลงังานทางบวกอย่างหนึ่งทีม่ผีลใหช้วีติสนุกสนาน มคีวามแปลกใหม่ไม่น่าเบื่อและ

เป็นการท าใหช้วีติถูกเตมิเตม็มากขึน้ ในส่วนของการท างานกไ็ม่ต่างกนั คนทีท่ างานอย่างมคีวามสุขกอ็ยากจะ มา
ท างานทุกวนัและรู้สึกได้ถึงคุณค่าของงานที่ท านัน้ ท้ายที่สุด ผลสมัฤทธิข์องงานก็ม ีประสิทธภิาพตามไปด้วย 
ความสุขจากการท างานทีเ่หน็ไดเ้ป็นรปูธรรมทีสุ่ด คอื การไดท้ างาน ในองคก์รทีม่คีวามสุขอย่างยัง่ยนื มโีอกาสใน
การพฒันาอย่างครอบคลุมและเท่าเทยีม รู้สกึได้ว่าตนเองสามารถพฒันาและมคีวามก้าวหน้าในหน้าที่การงาน 
ผู้บงัคบับญัชามคีวามชอบธรรม มเีหตุและผล ปฏิบตัิต่อผู้ใต้บงัคบับญัชาด้วยความเที่ยงธรรมและเท่าเทยีม มี
เพื่อนร่วมงานที่ดีมีน ้าใจเป็นมิตร ได้รบัค่าจ้าง เงินเดือน หรือผลตอบแทนอื่น ๆ อย่างเพียงพอ มีความรู้สึก
ปลอดภยัจากการท างาน หากบุคลากรได้รบัสิง่จูงใจเหล่านัน้อยู่เสมอ ก็จะท างานอย่างมคีวามสุข ท าให้ผลงาน
ออกมาดมีคีุณภาพ และส่งผลใหอ้งคก์รนัน้ เป็นองคก์รแห่งความสุขได ้(กอปรลาภ อภยัศกัดิ,์ 2563) 

องค์กรแห่งความสุข คอื องค์กรที่มกีารพฒันาบุคลากรขององค์กรอย่างมกีระบวนการ เป้าหมาย
ตลอดจนการใชยุ้ทธวธิทีีส่อดคล้องกบัวสิยัทศัน์ขององค์กรนัน้ ๆ เพื่อเตรยีมความพรอ้มใหก้บัองค์กรส าหรบัการ
เปลีย่นแปลงและพฒันาองคก์รใหก้า้วไปสู่การพฒันาและเตบิโตอย่างมัน่คง (ชาญวทิย ์วสนัตธ์นารตัน์, 2559)  

ส านักงานอยัการสูงสุด เป็นองค์กรทีต่ัง้ขึน้ตามรฐัธรรมนูญไม่สงักดักระทรวง ทบวง หรอืกรมใด มี
หน้าทีใ่นการสนับสนุนงานวชิาการและงานธุรการใหแ้ก่พนักงานอยัการตลอดจนการเป็นทนายว่าต่างแกต้่างใหก้บั
หน่วยงานของรฐัและด าเนินการทางกฎหมายการคุ้มครองสิทธิและให้ความรู้ทางด้านกฎหมายแก่ประชาชน  
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องค์ประกอบขององค์กรแห่งความสุข คอื ปัจจยั และเหตุผลที่ส่งเสรมิให้บุคลากรเกิดความสุขในการท างานทัง้
ปัจจยัทางกายภาพ และปัจจยัทีม่ผีลต่อสภาพจติใจและความรูส้กึของบุคลากร (ณภสัพมิุกจ ์ศรษีะเสอื, 2561)  

 
 

วิธีด าเนินการวิจยั 
3.1 การวเิคราะหส์ิง่แวดลอ้มส านักงานอยัการสุงสุด 

 ในการวเิคราะหส์ิง่แวดลอ้มการจดัการของพืน้ทีท่ีศ่กึษาผูศ้กึษาท าการวเิคราะหใ์นสามประเดน็ ไดแ้ก่ 
สิ่งแวดล้อมภายนอกที่กระทบกับองค์กรโดยอ้อม สิ่งแวดล้อมภายนอกที่กระทบกับองค์กรโดยตรง และการ
วเิคราะห ์โอกาส และภยัคุกคามขององคก์ร ดว้ยวธิกีารวจิยัเอกสารทีเ่กีย่วขอ้ง (Scott, 2006)  

3.2 การศกึษาองคป์ระกอบขององคก์รแห่งความสุข  
วธิกีารวเิคราะหอ์งค์ประกอบองคก์รแห่งความสุข ผูศ้กึษามวีธิกีารศกึษาประกอบไปดว้ยการท าวจิยั

เอกสาร จ านวน 41 ฉบบั และการเกบ็ขอ้มูลปฐมภูมโิดยการสมัภาษณ์เชงิลกึจากผูเ้ชีย่วชาญดา้นการบรหิารและ
การปฏิบตัิงานในส านักงานอยัการสูงสุด ที่มีประสบการณ์ในการท างานไม่น้อยกว่า 10 ปี โดยเป็นขา้ราชการ
อยัการจ านวน 13 คน และขา้ราชการธุรการ จ านวน 4 คน ซึ่งในการวจิยัควรมผีูใ้หข้อ้มลูส าคญัจากการสมัภาษณ์
ไม่ต ่ากว่า 8 คน (บุญธรรม กิจปรีดาบริสุทธ์, 2551) เมื่อได้ตัวแปรมา ให้น าส่วนของการวิจยัเอกสารรวมกับ
ค่าความถีข่องการสมัภาษณ์เชงิลกึจากผูเ้ชีย่วชาญ และเลอืกตวัแปรทีค่่าความถีร่วมเกนิครึง่ของตวัแปรทัง้หมดมา
เป็น     ตวัแปรในการศกึษา (เยาวภา ปฐมศริกิุล , 2554) อนัเป็นจ านวนที่เหมาะสมและเพยีงพอต่อการศึกษา 
เน่ืองจากมคี่าความถีม่ากกว่ากึง่หนึ่งของตวัแปรทัง้หมดมาใชใ้นการศกึษา (กลัยา วานิชยบ์ญัชา, 2552)  

หลงัจากนัน้น าตวัแปรสงัเกตได้มาสรา้งเป็นแบบสอบถามซึ่งมคี่าสมัประสทิธิแ์อลฟาของครอนบคั
รวมทัง้ฉบบั เท่ากบั 0.87 ซึ่งมคี่าสูงกว่า 0.8 นัน่คอื แบบสอบถามชุดนี้มคีุณภาพด ีสามารถน าไปใชเ้กบ็รวบรวม
ขอ้มูลได ้ (Sekaran & Bougie, 2020) หลงัจากนัน้ท าการเกบ็รวบรวมกลุ่มเป้าหมาย คอื บุคลากรทีป่ฏบิตังิานใน
สงักดัส านักงานอยัการสูงสุด จ านวน 300 คน ซึ่งเป็นการก าหนดขนาดของกลุ่มตวัอย่างอ้างอิงหลกัเกณฑ์การ
วเิคราะหอ์งคป์ระกอบตามหลกัการของคอมเลยแ์ละล ี(Comrey & Lee, 1992) แลว้เลอืกวธิกีารสุ่มแบบตามสะดวก 
(Convenience Sampling) การวิเคราะห์ข้อมูลใช้สถิติการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงส ารวจ เพื่อวิเคราะห์หา
องคป์ระกอบขององคก์รแห่งความสุข 
 
ผลการวิจยั 

4.1 ผลการศึกษาส่ิงแวดล้อมทางการจดัการ 
ผลการวเิคราะหส์ิง่แวดลอ้มภายนอกทีก่ระทบตอ่องคก์รโดยออ้ม โดยใชโ้ดยเครื่องมอื PESTEL Analysis 

มรีายละเอยีดดงันี้  
การวเิคราะห์นโยบายทางการเมอืง หน่วยงานของรฐัทุกๆ หน่วยงาน รบันโยบายในการบรหิารมาจาก

รฐับาล ดงันัน้นโยบายต่างๆ จงึถูกน ามาเป็นแนวทางในการก าหนดนโยบายในการปฏบิตังิานของแต่ละหน่วยงาน 
ซึง่หน่วยงานของรฐัส่วนมากลว้นมคีวามเกีย่วขอ้งในการใหบ้รกิารประชาชนเป็นหลกั ดงันัน้นโยบายจงึมุ่งเน้นไปที่
การให้บรกิารประชาชน เช่นเดยีวกนักบั ส านักงานอยัการสูงสุด เป็นหน่วยงานที่ไม่ขึ้นตรงหรอือยู่ภายใต้การ
บงัคบับญัชากบักระทรวง ทบวง หรือกรมใด มีอิสระการตดัสินใจและด าเนินงานในขอบเขตของกฎหมายและ
ระเบยีบทีเ่กี่ยวขอ้ง จงึไดม้นีโยบายขอ้แรก ทีใ่หค้วามส าคญัในการอ านวยความยุตธิรรม ผดุงไวซ้ึ่งผลประโยชน์
ของรฐั และคุ้มครองสทิธเิสรภีาพและช่วยเหลอืทางกฎหมายแก่ราษฎร โดยอาศยัหลกันิติธรรมและ บรหิารงาน
ดว้ยความเป็นธรรม เท่าเทยีมและเสมอภาคไม่เลอืกปฏบิตัโิดยน าเทคโนโลยสีารสนเทศเขา้มาใชข้บัเคลื่อนภารกจิ  
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  การวิเคราะห์ด้านเศรษฐกิจ สภาวะเศรษฐกิจปัจจุบนัมีผลกับส านักงานอยัการสูงสุดในด้านการใช้จ่าย
งบประมาณ เนื่องจากสนิคา้หลาย ๆ อย่างมรีาคาปรบัราคาเพิม่ขึน้ ท าใหก้ารจดัซื้อจดัจา้งวสัดุ ครุภณัฑบ์างประเภท
มรีาคาทีส่งูขึน้ เช่น น ้ามนัเชือ้เพลงิรถยนตร์าชการ วสัดุส านักงาน เป็นตน้ ท าใหฝ่้ายงบประมาณตอ้งมแีผนในการ
จดัท านโยบายการใชจ้่ายเงนิทีเ่หมาะสมกบัเศรษฐกจิในปัจจุบนั  

การวเิคราะหด์า้นสงัคมและวฒันธรรม กฎหมายเป็นเรื่องทีทุ่กคนต้องรูแ้ต่ในความเป็นจรงิยงัมปีระชาชน
บางกลุ่ม ยงัขาดความรู้ ความเขา้ใจในบางส่วนของตวับทกฎหมาย หรอืมคีวามรู้บ้างแต่ไม่ชดัเจนหรอืมคีวาม
เขา้ใจทีค่ลาดเคลื่อนจากความเป็นจรงิ ท าใหใ้นปัจจุบนัมผีูไ้มป่ระสงคด์ใีชจุ้ดอ่อนช่องว่างความรูข้องประชาชนกลุ่ม
นี้ เพื่อแสวงหาผลประโยชน์จากเหล่ามิจฉาชีพ ในการหลอกหลวงหวงัผลในทรพัย์สิน หรือสิทธิเสรีภาพของ
ประชาชน หรอืการเอารดัเอาเปรยีบจากนายทุน นายจา้ง บรษิทัหา้งรา้นหรอืผูม้อีทิธพิล ดงันัน้ส านักงานอยัการ
สูงสุดจงึมหีน่วยงานในสงักดัคอื ส านักงานอยัการคุม้ครองสทิธแิละช่วยเหลอืทางกฎหมายและการบงัคบัคด ีหรอื
เรยีกโดยย่อว่า สคช. ทีใ่หบ้รกิารใหค้ าปรกึษาทางดา้นกฎหมาย ตลอดจนการใหบ้รกิารแต่งตัง้ผูจ้ดัการมรดก การ
ยื่นค าร้องขอเป็นผู้ปกครอง ผู้อนุบาล และผู้พทิกัษ์ ตลอดจนเป็นคนกลางในการไกล่เกลี่ประนอมขอ้พพิาทแก่
ประชาชนโดยไม่มกีารเรยีกเกบ็ค่าบรกิาร ซึง่มสี านักงานตัง้อยู่ในทุกจงัหวดั และตัง้อยู่ตามส านักงานอยัการในบาง
อ าเภอ นอกจากให้ค าปรึกษาแล้ว สคช. ยงัมีแผนการด าเนินงานประจ าปีในการจดัโครงการอบรมให้ความรู้
เกี่ยวกบักฎหมายทัว่ไปใหก้บัประชาชนในพืน้ทีต่่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นการอบรมหลกัการประนอมไกล่เกลี่ยระงบัข้อ
พพิาทระดบัชุมชน การอบรมใหค้วามรูใ้นสทิธขิ ัน้พืน้ฐานของประชาชน เป็นต้น ซึ่งเป็นการจดัอบรมแบบบูรณา
การ คือ การขอความร่วมมือในการจัดอบรมร่วมกับหน่วยงานราชการ หรือสถาบันการศึกษาในเขตพื้นที่
รบัผดิชอบของแต่ละจงัหวดั ทีผ่่านมาถอืว่าไดร้บัความร่วมมอืเป็นอย่างด ี 

การวเิคราะห์ดา้นเทคโนโลย ีจากนโยบายส านักงานอยัการสูงสุดขอ้ทีส่องทีม่นีโยบายพฒันาส านักงาน
อยัการสูงสุด ให้เป็นองค์กรดจิทิลั (Digital Transformation) เพี่อเพิม่ศกัยภาพในการท างานและเพิม่โอกาสการ
เขา้ถงึกระบวนการยุตธิรรมของประชาชน เช่น การใชร้ะบบ Intranet มาใชใ้นงานสารบบคด ีเพื่อบนัทกึขอ้มูลใน
คดตี่างๆ ของแต่ละส านักงานแทนการลงบนัทกึในสมุดที่มคีวามล่าช้า สิ้นเปลอืงวสัดุและสถานที่เก็บ และไม่มี
ความสะดวกในการค้นหา หลงัจากที่ได้น าโปรแกรมงานสารบบคดมีาใชแ้ล้วท าให้เกิดความสะดวก รวดเร็วต่อ
เจา้หน้าทีใ่นการปฏบิตังิานและการสบืคน้ขอ้มลู ตลอดจนประหยดัวสัดุสิน้เปลอืงและประหยดัพืน้ทีเ่กบ็ไดม้าก และ
การส่งผลค าพพิากษาผ่านระบบเครือข่ายร่วมกับส านักงานศาลยุติธรรม ท าให้เกิดความสะดวก รวดเร็ว และ
ทนัสมยัมากขึน้  

การวิเคราะห์ด้านสิ่งแวดล้อมทางกายภาพและนิเวศวิทยาการจัดตัง้ส านักงานอัยการสูงสุด ทัง้ใน
ส่วนกลางและส่วนภูมภิาค จะจดัตัง้ตามการจดัตัง้ศาล กล่าวคอื ถา้มศีาลจดัตัง้อยู่ในพืน้ทีใ่ด ส านักงานอยัการกจ็ะ
จดัตัง้ ณ พืน้ทีแ่ห่งนัน้ เพราะเป็นการท างานทีเ่กี่ยวขอ้งกนัอยู่เสมอ ดงันัน้ ส านักงานอยัการสูงสุดจงึมหีน่วยงาน
ในสงักดัทีใ่หบ้รกิารครบทุกจงัหวดั และจดัตัง้ตามอ าเภอต่าง ๆ ทีม่สี านักงานศาลยุตธิรรมไปเปิดท าการ ณ พืน้ที่
จงัหวดัหรืออ าเภอใดบ้าง ทัง้นี้เพื่อความสะดวกในการเดินทางของประชาชน และการติดต่อประสานงานกับ
หน่วยงานที่เกี่ยวขอ้งในพื้นที่นัน้ ซึ่งในแต่ละพื้นที่จดัตัง้นัน้ล้วนแล้วแต่มกีารเลือกสถานที่จดัตัง้ในตวัเมอืงที่ม ี
เสน้ทางในการเดนิทางสะดวก หรอืตัง้อยู่ในพืน้ที ่ทีเ่ป็นศูนย์รวมของศูนย์ราชการ เป็นทีส่งัเกตไดง้่ายประชาชน
หรอืหน่วยงานราชการอื่น ๆ เดนิทางมารบับรกิารหรือติดต่อได้อย่างสะดวกสบายแต่ส านักงานที่ตัง้อยู่ในเขต
กรุงเทพมหานครหรอืปรมิณฑล อาจประสบปัญหาเรื่องความหนาแน่นของการจราจรบา้งเนื่องจากสภาพเมอืงทีม่ี
ความแออดั ประชากรมจี านวนมาก ท าใหก้ารจราจรค่อนขา้งหนาแน่น  

ในปัจจุบนัภายใต้ภาวะการเกิดโรคระบาดไวรสัโควดิ-19 ส านักงานอยัการจึงมีนโยบายการให้มีการ
อ านวยความสะดวกใหก้บัประชาชนในกรณีทีไ่ม่ตอ้งมาตดิต่อดว้ยตวัเองทีส่ านักงาน เช่น การขอเลื่อนนัดทราบนัด
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ผ่านระบบแอพพลเิคชัน่ไลน์ (LINE) โทรศพัท์ และโทรสาร, การไต่สวนพยานในบางคดีทีไ่ม่มคีวามซบัซ้อนมาก 
เช่น การไต่สวนกรณีมคี ารอ้งขอใหเ้ป็นผูจ้ดัการมรดก ผ่านระบบ ซูม (ZOOM), การป้องกนัโดยคดักรองบุคลากรที่
จะเขา้มาปฏิบตัิหน้าที่ในส านักงานหรอืผู้ที่จ าเป็นต้องมาติดต่อ ณ ส านักงานด้วยตวัเองโดยการตรวจคดักรอง
เบื้องต้นดว้ยชุดตรวจ ATK ก่อนวนัท าการแรกของทุก ๆ สปัดาห์ การขอความร่วมมอืในการสวมหน้ากากอนามยั
เมื่อมาติดต่อราชการ การจดัหาสเปรย์และเจลแอลกอฮอล์ และเครื่องตรวจวดัอุณหภูมไิว้บริการบุคลากรและ
ประชาชนหรอืเจ้าหน้าที่หน่วยงานภายนอกที่มาติดต่อ และการรกัษาความสะอาดบรเิวณพื้นที่ปฏิบตัิงานด้วย
น ้ายาฆา่เชือ้วนัละ 3 เวลา เป็นตน้ การวเิคราะหด์า้นกฎหมายโดยหลกัสากล กระบวนการยุตธิรรมเป็นเรื่องทีร่ฐัใช้
อ านาจบงัคบัใหเ้ป็นไปตามกฎหมายเพื่อน าความยุตธิรรมสู่ประชาชน เมื่อมกีารใชอ้ านาจรฐัซึง่มโีอกาสทีจ่ะกระทบ
ต่อสทิธแิละเสรภีาพของประชาชน เพื่อป้องกนัมใิหร้ฐัใชอ้ านาจโดยมชิอบการใชอ้ านาจรฐับางประการจะตอ้งตกอยู่
ภายใตก้ารตรวจสอบขอบอ านาจอื่น มกีารก ากบัตรวจสอบการใชอ้ านาจระหว่างกนัตลอดเวลาเพื่อเป็นหลกัประกนั
ว่ารบัจะใชอ้ านาจในการอ านวยความยุตธิรรมดว้ยความบรสุิทธิ ์ยุตธิรรม อาท ิส านักงานอยัการศาลสูง ส านักงาน
ต ารวจภูธรภาค และส านักงานศาลยุติธรรม เป็นต้น ส านักงานอยัการสูงสุด นอกจากการปฏิบตัิงานจะต้องอยู่
ภายใตร้ฐัธรรมนูญของประเทศไทยแล้ว ในการพจิารณาคดเีพื่อสัง่ฟ้อง ยงัต้องยดึวธิปีฏบิตัติามหลกัของกฎหมาย
วธิพีจิารณาความอาญา กฎแพ่ง ฯลฯ หรอืในงานบรหิารงานบุคคล ในส่วนของพนักงานอยัการจะยดึหลักการ
บรหิารตามพระราชบญัญตัริะเบยีบองค์กรอยัการและพนักงานอยัการ พ.ศ. 2553 และขา้ราชการธุรการ จะยดึหลกัการ
บรหิารงานบุคคลตาม ลกัษณะ 5 ของ พระราชบญัญตัริะเบยีบขา้ราชการฝ่ายอยัการ พ.ศ. 2553  

 
4.2 ผลการศึกษาองคป์ระกอบองคก์รแห่งความสุข  
ผลจากการวจิยัเอกสารจ านวน 41 ฉบบัและการสมัภาษณ์เชงิลกึจากผูเ้ชีย่วชาญดา้นการบรหิารและการ

ปฏบิตังิานในส านักงานอยัการสูงสุด ทีม่รีะยะเวลาการปฏบิตังิานตัง้แต่ 10 ปีขึน้ไป ประกอบไปดว้ย ขา้ราชการ
อยัการตัง้แต่ชัน้ 4 ขึน้ไป จ านวน 13 คน และขา้ราชการธุรการระดบัช านาญงาน และช านาญการขึน้ไป จ านวน 4 
คน พบตวัแปรทีส่งัเกตไดข้องตวัแปรแฝงทัง้หมด 34 ตวัแปรทีม่คี่าความถี่เกนิกึ่งหนึ่งของค่าความถี่รวม เท่ากบั 
17  ดงัตารางที ่1 
 
ตารางท่ี 1 ความถีต่วัแปรสงัเกตไดข้องตวัแปรแฝงองคป์ระกอบขององคก์รแห่งความสุข  
 

ตวัแปรสงัเกตได้ขององคป์ระกอบการจดัการองคก์ารแห่งความสุข              ความถี ่
ไดร้บัการส่งเสรมิดา้นความกา้วหน้า  34 
ไดร้บัเงนิเดอืนและค่าตอบแทนทีเ่หมาะสม เป็นไปตามระเบยีบและขอ้ก าหนด 33 
เพื่อนร่วมงานมมีนุษยส์มัพนัธต์อ่กนัด ีสามคัค ีและชว่ยเหลอืเกือ้กูลกนัเสมอ 33 
มโีอกาสในความกา้วหน้า ในหน้าทีแ่ละต าแหน่งงาน 33 
ไดร้บัสวสัดกิารทีเ่พยีงพอและเหมาะสม เป็นไปตามระเบยีบและขอ้ก าหนด 31 
สถานทีท่ างานมคีวามเหมาะสม เอือ้ต่อการปฏบิตังิาน   28 
รูส้กึมคีวามมัน่คงในงานทีท่ า 28 
ปรมิาณวสัดุ ครุภณัฑท์ีใ่ชใ้นการท างานมจี านวนเพยีงพอและพรอ้มต่อการใชง้าน 27 
มรีะบบรกัษาความปลอดภยัทีด่ ี 27 
สามารถปรบัตวัใหเ้ขา้กบัเพื่อนรว่มงานไดด้ ี 26 
รูส้กึรกัและมคีวามผกูพนักบัหน่วยงาน/องคก์ร 26 
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ตารางท่ี 1 (ต่อ) 
 

 
 จากตัวแปรที่สังเกตได้ของตัวแปรแฝงทัง้หมด 34 ตัวแปร สามารถน ามาใช้ในการวิเคราะห์หา
องคป์ระกอบเชงิส ารวจได ้ดงัตารางที ่2 
 
ตารางท่ี 2 องคป์ระกอบขององคก์รแห่งความสุข  
 

องคก์รแห่งความสุข Factor Loading Score 
องคป์ระกอบท่ี 1 ลกัษณะงานท่ีดี  
เตม็ใจใหค้วามร่วมมอืช่วยเหลอืในงานส่วนรวมนอกเหนือจากงานในหน้าทีห่ลกั 0.795 
ผูบ้งัคบับญัชาสามารถเป็นตน้แบบทีด่ใีนการปฏบิตังิานใหก้บับคุลากร 0.773 

ตวัแปรสงัเกตได้ขององคป์ระกอบการจดัการองคก์ารแห่งความสุข              ความถี ่
งานทีไ่ดร้บัมอบหมายตรงกบัความรู ้ความสามารถ  25 
ไดร้บัการประเมนิเลื่อนเงนิเดอืนตามเกณฑอ์ยา่งเป็นรปูธรรม วดัได ้ 25 
ผูบ้งัคบับญัชามกีารตดัสนิใจโดยค านึงถงึประโยชน์ของหน่วยงานและส่วนรวมเป็นหลกั 25 
หน่วยงานมกีารก าหนดวสิยัทศัน์ พนัธกจิ เป้าหมาย  นโยบายและแผนการท างานอยา่งชดัเจน 24 
มคีวามภาคภมูใิจในต าแหน่งงานทีท่ า 24 
ไดร้บัการยอมรบัจากการท างานจากเพื่อนร่วมงานและผูบ้งัคบับญัชา 24 
สามารถปฏบิตังิานไดอ้ย่างอสิระ ปราศจากความกดดนัหรอืการแทรกแซง 24 
รูส้กึว่าหน่วยงาน/องคก์ร มคีวามมัน่คง 24 
มคีวามเขา้ใจบทบาทและภาระหน้าทีค่วามรบัผดิชอบของตวัเอง 23 
รูส้กึเป็นส่วนหนึ่งของทมีเมื่องานประสบความส าเรจ็  23 
การไดร้บัค าปรกึษาหรอืค าแนะน าจากเพื่อนร่วมงานหรอืผูบ้งัคบับญัชา  23 
มคีวามภาคภมูใิจทีไ่ดเ้ป็นส่วนหนึ่งของหน่วยงาน/องคก์ร 23 
ผูบ้งัคบับญัชามกีารมอบหมายและใหค้ าแนะน าการท างานโดยไม่เลอืกปฏบิตั ิ 22 
ผูบ้งัคบับญัชามกีารสรา้งขวญัและก าลงัใจในการท างานใหก้บัผูใ้ตบ้งัคบับญัชาและกลุ่มงาน 22 
มบีรรยากาศการท างานทีด่ ีท าใหอ้ยากมาท างานทุกวนั 22 
เตม็ใจใหค้วามร่วมมอืช่วยเหลอืในงานส่วนรวมนอกเหนือจากงานหน้าทีห่ลกั 21 
มคีวามสามารถปฏบิตังิานไดบ้รรลุตามวตัถุประสงค ์ 21 
สาธารณูปโภคมเีพยีงพอและมคีณุภาพทีด่ ี 21 
มกีารตดิต่อประสานงานทีช่ดัเจน สะดวก รวดเรว็ เขา้ใจงา่ย 21 
ปรมิาณงานทีไ่ดร้บัมอบหมายมคีวามเหมาะสมกบัต าแหน่งหน้าที่ 20 
ไดร้บัค่าตอบแทนการปฏบิตังิานนอกเวลาราชการอย่างเหมาะสม เป็นไปตามระเบยีบและ
ขอ้ก าหนด 

 
20 

ผูบ้งัคบับญัชาสามารถเป็นตน้แบบทีด่ใีนการปฏบิตังิานใหก้บับคุลากร 19 
สุขามคีวามสะอาด ถูกสุขลกัษณะและมจี านวนเพยีงพอ 19 
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ตารางท่ี 2  (ต่อ)  
 

องคก์รแห่งความสุข Factor Loading Score 
ไดร้บัการยอมรบัในการท างานจากเพื่อนร่วมงานและผูบ้งัคบับญัชา 0.752 
มคีวามสามารถในการปฏบิตังิานไดบ้รรลุตามวตัถุประสงค ์ 0.747 
ผูบ้งัคบับญัชามกีารมอบหมายงาน ใหค้ าแนะน าการท างานโดยไม่เลอืกปฏบิตั ิ 0.735 
ผูบ้งัคบับญัชามกีารสรา้งขวญัและก าลงัใจในการท างานใหก้บัผูใ้ตบ้งัคบับญัชาและ
กลุ่มงาน 

0.733 

สามาถปรบัตวัใหเ้ขา้กบัเพื่อนรว่มงานไดด้ ี 0.718 
มกีารตดิต่อประสานงานทีช่ดัเจน สะดวก รวดเรว็ และเขา้ใจงา่ย 0.667 
รูส้กึรกัและมคีวามผกูพนัธก์บัหน่วยงาน/องคก์ร 0.638 
ผูบ้งัคบับญัชามกีารตดัสนิใจโดยค านึงถงึประโยชน์ของหน่วยงานและส่วนรวมเป็น
หลกั 

0.615 

ปรมิาณงานทีไ่ดร้บัมอบหมาย มคีวามเหมาะสมกบัต าแหน่งหน้าที ่ 0.600 
งานทีไ่ดร้บัมอบหมาย ตรงกบัความรู ้ความสามารถ 0.595 
องคป์ระกอบท่ี 2 คา่ตอบแทนและโอกาสความก้าวหน้าในงาน  
ไดร้บัการส่งเสรมิดา้นความกา้วหน้า เช่น การฝึกอบรม การศกึษาต่อตามสทิธิแ์ละ
เวลาทีเ่หมาะสม 

0.636 

มโีอกาสในความกา้วหน้าในหน้าทีแ่ละต าแหน่งงาน 0.712 
ไดร้บัเงนิเดอืนและค่าตอบแทนทีเ่หมาะสม เป็นไปตามระเบยีบและขอ้ก าหนด 0.853 
ไดร้บัสวสัดกิารทีเ่พยีงพอ เหมาะสมเป็นไปตามระเบยีบและขอ้ก าหนด 0.802 
รูส้กึมคีวามมัน่คงในงานทีท่ า 0.701 
ไดร้บัการประเมนิเลื่อนเงนิเดอืนตามเกณฑอ์ยา่งเป็นรปูธรรมและวดัได้ 0.535 
รูส้กึว่าหน่วยงาน/องคก์ร มคีวามมัน่คง 0.683 
ไดร้บัค่าตอบแทนการปฏบิตังิานนอกเวลาราชการอย่างเหมาะสม เป็นธรรม เป็นไป
ตามระเบยีบและขอ้ก าหนด 

0.567 

องคป์ระกอบท่ี 3 การท างานเป็นทีม  
มคีวามเขา้ใจในบทบาทและภาระหน้าทีค่วามรบัผดิชอบของตวัเอง 0.911 
รูส้กึเป็นส่วนหนึ่งของทมี เมื่องานประสบความส าเรจ็ 0.888 
หน่วยงานมกีารก าหนดวสิยัทศัน์ พนัธกจิ เป้าหมาย นโยบายและการวางแผนการ
ท างานอย่างชดัเจน 

0.832 

มคีวามภาคภมูใิจทีไ่ดเ้ป็นส่วนหนึ่งของหน่วยงาน/องคก์ร 0.755 
มคีวามภาคภมูใิจในต าแหน่งงานทีท่ า 0.606 
เพื่อนร่วมงานมมีนุษยส์มัพนัธท์ีด่ตี่อกนั สามคัคแีละช่วยเหลอืเกือ้กูลกนัเสมอ 0.587 
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ตารางท่ี 2  (ต่อ)  
 

องคก์รแห่งความสุข Factor Loading Score 
ไดร้บัการใหค้ าปรกึษา หรอืค าแนะน าจากเพื่อนร่วมงาน หรอืผูบ้งัคบับญัชา เช่น การ
นิเทศงาน การสอนงาน 

0.547 

องคป์ระกอบท่ี 4 สภาพแวดลอ้มการท างานท่ีเอ้ืออ านวย  
มรีะบบรกัษาความปลอดภยัทีด่ ีเช่น เจา้หน้าทีร่กัษาความปลอดภยัทีม่คีุณภาพ การ
ตดิตัง้กลอ้งวงจรปิดทัว่ถงึทัง้ภายนอกและภายในอาคาร 

0.776 

สถานทีท่ างานมคีวามเหมาะสม เอือ้ต่อการปฏบิตังิาน เช่น การจดัวางพืน้ทีท่ างานมี
ความเหมาะสมต่อต าแหน่งและความรบัผดิชอบ มแีสงสว่างทีเ่พยีงพอ มคีวามสะอาด 
และมรีะบบถ่ายเทของอากาศทีด่ ี

0.748 

ปรมิาณวสัดุ ครุภณัฑท์ีใ่ชใ้นการท างานมจี านวนเพยีงพอและพรอ้มต่อการใช่งาน 0.729 
มบีรรยากาศการท างานทีด่ ีท าใหอ้ยากมาท างานทุกวนั 0.726 
สามารถปฏบิตังิานไดอ้ย่างอสิระ ปราศจากความกดดนัหรอืการแทรกแซง 0.672 
สุขามคีวามสะอาด ถูกสุขลกัษณะ และมจี านวนทีเ่พยีงพอ 0.627 
สาธารณูปโภคมเีพยีงพอและมคีณุภาพทีด่ ีเช่น น ้าดื่ม โทรศพัท ์ระบบเครอืขา่ย
อนิเตอรเ์น็ต 

0.511 

 
 จากตารางที ่2 องคป์ระกอบองคก์รแห่งความสุข ของส านักงานอยัการสงูสุด ม ี4 องคป์ระกอบ ดงันี้ 
 องค์ประกอบท่ี 1 ตัง้ชื่อว่า ลกัษณะงานที่ด ีประกอบด้วย ตวัแปรสงัเกต 12 ตวัแปร ได้แก่ เต็มใจให้
ความร่วมมอืช่วยเหลอืในงานส่วนรวมนอกเหนือจากงานในหน้าทีห่ลกั ผูบ้งัคบับญัชาสามารถเป็นต้นแบบทีด่ใีน
การปฏบิตังิานใหก้บับุคลากร ไดร้บัการยอมรบัในการท างานจากเพื่อนร่วมงานและผูบ้งัคบับญัชา มคีวามสามารถ
ในการปฏิบตัิงานได้บรรลุตามวตัถุประสงค์ ผู้บงัคบับญัชามกีารมอบหมายงาน ให้ค าแนะน าการท างานโดยไม่
เลอืกปฏบิตั ิผูบ้งัคบับญัชามกีารสรา้งขวญัและก าลงัใจในการท างานใหก้บัผูใ้ต้บงัคบับญัชาและกลุ่มงาน สามาถ
ปรบัตวัใหเ้ขา้กบัเพื่อนร่วมงานไดด้ ีมกีารตดิต่อประสานงานทีช่ดัเจน สะดวก รวดเรว็ และเขา้ใจงา่ย รูส้กึรกัและมี
ความผกูพนัธก์บัหน่วยงาน/องคก์ร ผูบ้งัคบับญัชามกีารตดัสนิใจโดยค านึงถงึประโยชน์ของหน่วยงานและส่วนรวม
เป็นหลกั ปรมิาณงานทีไ่ดร้บัมอบหมาย มคีวามเหมาะสมกบัต าแหน่งหน้าที ่งานทีไ่ดร้บัมอบหมาย ตรงกบัความรู ้
ความสามารถ องคป์ระกอบนี้สามารถอธบิายองคก์รแห่งความสุข ไดร้อ้ยละ 30.63   

องค์ประกอบท่ี 2 ตัง้ชื่อว่า ค่าตอบแทนและโอกาสความก้าวหน้าในงาน ประกอบดว้ย ตวัแปรสงัเกต 8 
ตวัแปร ไดแ้ก่ ไดร้บัการส่งเสรมิดา้นความกา้วหน้า เช่น การฝึกอบรม การศกึษาต่อตามสทิธิแ์ละเวลาทีเ่หมาะสม  
มีโอกาสในความก้าวหน้าในหน้าที่และต าแหน่งงาน ได้รบัเงินเดือนและค่าตอบแทนที่เหมาะสม เป็นไปตาม
ระเบยีบและขอ้ก าหนด ไดร้บัสวสัดกิารทีเ่พยีงพอ เหมาะสมเป็นไปตามระเบยีบและขอ้ก าหนด รูส้กึมคีวามมัน่คง
ในงานทีท่ า ไดร้บัการประเมนิเลื่อนเงนิเดอืนตามเกณฑ์อย่างเป็นรูปธรรมและวดัได้ รูส้กึว่าหน่วยงาน/องค์กร มี
ความมัน่คง ไดร้บัค่าตอบแทนการปฏบิตังิานนอกเวลาราชการอย่างเหมาะสม เป็นธรรม เป็นไปตามระเบยีบและ
ขอ้ก าหนด องคป์ระกอบนี้สามารถอธบิายองคก์รแห่งความสุข ไดร้อ้ยละ 19.90    
  องค์ประกอบท่ี 3 ตัง้ชื่อว่า การท างานเป็นทมี ประกอบด้วย ตวัแปรสงัเกต 7 ตวัแปร ได้แก่ มคีวาม
เขา้ใจในบทบาทและภาระหน้าทีค่วามรบัผดิชอบของตวัเอง รูส้กึเป็นส่วนหนึ่งของทมี เมื่องานประสบความส าเรจ็ 
หน่วยงานมกีารก าหนดวสิยัทศัน์ พนัธกิจ เป้าหมาย นโยบายและการวางแผนการท างานอย่างชดัเจน  มคีวาม
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ภาคภูมใิจทีไ่ดเ้ป็นส่วนหนึ่งของหน่วยงาน/องค์กร มคีวามภาคภูมใิจในต าแหน่งงานทีท่ า เพื่อนร่วมงานมมีนุษย์
สมัพนัธ์ทีด่ตี่อกนั สามคัคแีละช่วยเหลอืเกื้อกูลกนัเสมอ ไดร้บัการใหค้ าปรกึษา หรอืค าแนะน าจากเพื่อนร่วมงาน 
หรอืผูบ้งัคบับญัชา เช่น การนิเทศงาน การสอนงาน องค์ประกอบนี้สามารถอธบิายองคก์รแห่งความสุข ไดร้อ้ยละ 
17.26   
  องค์ประกอบท่ี 4 ตัง้ชื่อว่า สภาพแวดล้อมการท างานที่เอื้ออ านวย ประกอบด้วย ตวัแปรสงัเกต 7 ตวั
แปร ไดแ้ก่ มรีะบบรกัษาความปลอดภยัทีด่ ีเช่น เจา้หน้าทีร่กัษาความปลอดภยัทีม่คีุณภาพ การตดิตัง้กล้องวงจร
ปิดทัว่ถึงทัง้ภายนอกและภายในอาคาร สถานที่ท างานมคีวามเหมาะสม เอื้อต่อการปฏิบตัิงาน เช่น การจดัวาง
พืน้ทีท่ างานมคีวามเหมาะสมต่อต าแหน่งและความรบัผดิชอบ มแีสงสว่างทีเ่พยีงพอ มคีวามสะอาด และมรีะบบ
ถ่ายเทของอากาศที่ดี ปริมาณวัสดุ ครุภัณฑ์ที่ใช้ในการท างานมีจ านวนเพียงพอและพร้อมต่อการใช่งาน  มี
บรรยากาศการท างานทีด่ ีท าใหอ้ยากมาท างานทุกวนั สามารถปฏบิตังิานไดอ้ย่างอสิระ ปราศจากความกดดนัหรอื
การแทรกแซง สุขามคีวามสะอาด ถูกสุขลกัษณะ และมจี านวนทีเ่พยีงพอ สาธารณูปโภคมเีพยีงพอและมคีุณภาพที่
ด ีเช่น น ้าดื่ม โทรศพัท์ ระบบเครอืข่ายอนิเตอรเ์น็ต องค์ประกอบนี้สามารถอธบิายองค์กรแห่งความสุข ไดร้อ้ยละ 
13.07   
 จากทัง้ 4 องค์ประกอบในองค์กรแห่งความสุขของส านักงานอยัการสูงสุด สามารถอธบิายองค์กรแห่ง
ความสุข ไดร้อ้ยละ 80.86 
 
สรปุและอภิปรายผล  
 จากทีผู่ศ้กึษาไดว้เิคราะหส์ิง่แวดลอ้มภายนอกทางการจดัการทีก่ระทบต่อองค์กรทัง้โดยตรงและโดยออ้ม 
ท าใหเ้หน็ความส าคญัขององคป์ระกอบองคก์รแห่งความสุขของส านักงานอยัการสงูสุด ดงันี้ ดา้นโอกาส ไดแ้ก่ การ
ทีห่น่วยงานไม่อยู่ภายใตก้ารบงัคบับญัชาของหน่วยงานหรอืบุคคลใดท าให้การบรหิารงานเป็นไปดว้ยความรวดเรว็ 
สะดวก มอีสิระในการพจิารณาคดมีากยิง่ขึน้ ตลอดจนการก าหนดโยบายส่งเสรมิเน้นการบรกิารและช่วยเหลอืและ
คุ้มครองสทิธปิระชาชนมากขึน้ ท าให้ประชาชนรูจ้กัและกล้าทีจ่ะเขา้รบับรกิารมากขึน้ อีกทัง้การใชเ้ทคโนโลยทีี่
ทนัสมยัดา้นสื่อ Social ในปัจจุบนัท าใหก้ารตดิต่อประสานงาน การสัง่การในเรื่องเร่งด่วนมคีวามรวดเรว็มากยิง่ขึน้ 
และการบรกิารทีไ่ม่มคี่าใชจ้่ายหรอืค่าบรกิารใด ๆ ท าให้ประชนมโีอกาสเขา้ถงึทุก ๆ สาขาอาชพี และทุกชนชัน้
อย่างไม่เลือกปฏิบัติ ในส่วนของด้านภัยคุกคามมีประเด็นที่พบคือ ความสลับซับซ้อนในการกระท าการก่อ
อาชญากรรมในประเทศตลอดจนการกรท าความผดิอาชญากรรมขา้มชาตโิดยใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศในการกระ
ท าความผดิ อีกทัง้ความเชื่อมัน่ของประชาชนที่มตี่อองค์กรกระบวนการยุติธรรมลดลงในขณะที่การตรวจสอบ 
รอ้งเรยีน และการคดัคา้นเพิม่มากขึน้ หรอืการใหค้วามร่วมมือระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวขอ้งหรอืในประชาชนใน
บางกลุ่มท าใหม้ผีลต่อการปฏบิตังิานทีล่่าชา้ 
 องค์ประกอบขององคก์รแห่งความสุขม ี4 องค์ประกอบ จากตวัแปรสงัเกตได ้34 ตวัแปร ไดแ้ก่ ลกัษณะ
งานทีด่ ีค่าตอบแทนและโอกาสความกา้วหน้าในงานการท างานเป็นทมี และสภาพแวดลอ้มการท างานทีเ่อือ้อ านวย 
จาก 4 องคป์ระกอบในองคก์รแห่งความสุขของส านักงานอยัการสงูสุด สามารถอธบิายองคก์รแห่งความสุข ไดร้อ้ย
ละ 80.86 ซึง่น ามาอภปิรายผลไดด้งันี้ 
 องค์ประกอบท่ี 1 ตัง้ชื่อว่า ลกัษณะงานที่ดี ประกอบด้วย ตวัแปรสงัเกต 12 ตวัแปร ได้แก่ เต็มใจให้
ความร่วมมอืช่วยเหลอืในงานส่วนรวมนอกเหนือจากงานในหน้าทีห่ลกั ผูบ้งัคบับญัชาสามารถเป็นต้นแบบทีด่ใีน
การปฏบิตังิานใหก้บับุคลากรไดร้บัการยอมรบัในการท างานจากเพื่อนร่วมงานและผูบ้งัคบับญัชา มคีวามสามารถ
ในการปฏิบตัิงานได้บรรลุตามวตัถุประสงค์ ผู้บงัคบับญัชามกีารมอบหมายงาน ให้ค าแนะน าการท างานโดยไม่
เลอืกปฏิบตัิ ผู้บงัคบับญัชามกีารสร้างขวญัและก าลงัใจในการท างานใหก้บัผูใ้ต้บงัคบับญัชาและกลุ่มงานสามาถ
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ปรบัตวัใหเ้ขา้กบัเพื่อนร่วมงานไดด้ ีมกีารตดิต่อประสานงานทีช่ดัเจน สะดวก รวดเรว็ และเขา้ใจงา่ย รูส้กึรกัและมี
ความผกูพนัธก์บัหน่วยงาน/องคก์ร ผูบ้งัคบับญัชามกีารตดัสนิใจโดยค านึงถงึประโยชน์ของหน่วยงานและส่วนรวม
เป็นหลกั ปรมิาณงานทีไ่ดร้บัมอบหมาย มคีวามเหมาะสมกบัต าแหน่งหน้าที่ งานทีไ่ดร้บัมอบหมาย ตรงกบัความรู ้
ความสามารถ สอดคล้องกับงานวิจัยของ ทิพย์วัลย์ รามรง และสานิต ฤทธิมนตรี (2561) ที่พบว่า ความ
เอื้อเฟ้ือเผื่อแผ่เตม็ใจใหค้วามร่วมมอืช่วยเหลอืในงานของคนในองค์กร เป็นอกีหนึ่งปัจจยัทีส่่งผลใหค้นในองคก์รมี
ความสุข สอดคล้องกับงานวิจัยของ กอปรลาภ อภัยศักดิ ์(2563) พบว่าผู้บังคับบัญชาหรือหัวหน้างาน ที่มี
วสิยัทศัน์ทีด่ ีมบีุคลกิภาพดี คดิแล้วลงมอืท า มคีวามรบัผดิชอบ มกีารวางตวัทีด่เีป็นแบบอย่างได ้มทีกัษะการใช้
กลยุทธ์ในการบริหารงาน มีความสัมพันธ์ต่อผู้ใต้บังคับบัญชาหรือเพื่อนร่วมงานด้วยไมตรีและมีความเป็น
กลัยาณมติร มส่ีวนช่วยสรา้งองคก์รแห่งความสุข 

องค์ประกอบท่ี 2 ตัง้ชื่อว่า ค่าตอบแทนและโอกาสความก้าวหน้าในงาน ประกอบด้วย ตวัแปรสงัเกต 
8 ตัวแปร ได้แก่ ได้รับการส่งเสริมด้านความก้าวหน้า เช่น การฝึกอบรม การศึกษาต่อตามสิทธิแ์ละเวลาที่
เหมาะสม มโีอกาสในความก้าวหน้าในหน้าทีแ่ละต าแหน่งงาน ไดร้บัเงนิเดอืนและค่าตอบแทนทีเ่หมาะสม เป็นไป
ตามระเบยีบและขอ้ก าหนด ไดร้บัสวสัดกิารที่เพยีงพอ เหมาะสมเป็นไปตามระเบยีบและขอ้ก าหนด รูส้กึมคีวาม
มัน่คงในงานทีท่ า ไดร้บัการประเมนิเลื่อนเงนิเดอืนตามเกณฑอ์ย่างเป็นรปูธรรมและวดัได ้รูส้กึว่าหน่วยงาน/องคก์ร 
มคีวามมัน่คง ไดร้บัค่าตอบแทนการปฏบิตังิานนอกเวลาราชการอย่างเหมาะสม เป็นธรรม เป็นไปตามระเบยีบและ
ขอ้ก าหนด สอดคล้องกบังานวจิยัของ ประชาภรณ์ ทพัโพธิ ์( 2557) พบว่า ความส าเรจ็ในการท างาน ดา้นความ 
ก้าวหน้าส่วนตวั เป็นปัจจยัทีม่คีวามสมัพนัธ์กบัความสุขในการท างาน สอดคล้องกบังานวจิยัของ ณกฤชณัฐพล 
รชัตโกสยักานนท์ (2562) พบว่าการได้รบัค่าตอบแทนที่เป็นไปตามมาตรฐานของกฎหมาย และยุติธรรมเมื่อ
เปรียบเทียบกับงานที่มีลักษณะเหมือนหรือคล้ายกัน มีจ านวนที่เพียงพอในการด ารงชีวิต เป็นปัจจัยที่มี
ความสมัพนัธก์บัความสุขของบุคลากรในองคก์ร 
  องค์ประกอบท่ี 3 ตัง้ชื่อว่า การท างานเป็นทมี ประกอบด้วย ตวัแปรสงัเกต 7 ตวัแปร ได้แก่ มคีวาม
เขา้ใจในบทบาทและภาระหน้าทีค่วามรบัผดิชอบของตวัเอง รูส้กึเป็นส่วนหนึ่งของทมี เมื่องานประสบความส าเรจ็ 
หน่วยงานมกีารก าหนดวสิยัทศัน์ พนัธกิจ เป้าหมาย นโยบายและการวางแผนการท างานอย่างชดัเจน  มคีวาม
ภาคภูมใิจทีไ่ดเ้ป็นส่วนหนึ่งของหน่วยงาน/องค์กร มคีวามภาคภูมใิจในต าแหน่งงานทีท่ า เพื่อนร่วมงานมมีนุษย์
สมัพนัธ์ทีด่ตี่อกนั สามคัคแีละช่วยเหลอืเกื้อกูลกนัเสมอ ไดร้บัการใหค้ าปรกึษา หรอืค าแนะน าจากเพื่อนร่วมงาน 
หรอืผูบ้งัคบับญัชา เช่น การนิเทศงาน การสอนงาน อดคลอ้งกบังานวจิยัของ อรรพร คงเขยีว (2554) พบว่าการมี
ความรบัผดิชอบในงานทีท่ า เป็นอีกหนึ่งปัจจยัใจจูงใจทีบุ่คลากรใหค้วามส าคญัในการท างาน และสอดคล้องกบั
งานวจิยั ของ นูหป์าซยีะห ์กูนา (2562) พบว่าการมส่ีวนร่วมในงานทีท่ าจนประสบความส าเรจ็เป็นอกีหนึ่งปัจจยัที่
ส่งผลใหบุ้คลากรมคีวามสุข 
  องค์ประกอบท่ี 4 ตัง้ชื่อว่า สภาพแวดล้อมการท างานที่เอื้ออ านวย  ประกอบด้วย ตัวแปรสังเกต 
7 ตวัแปร ไดแ้ก่ มรีะบบรกัษาความปลอดภยัทีด่ ีเช่น เจา้หน้าทีร่กัษาความปลอดภยัทีม่คีุณภาพ การตดิตัง้กลอ้ง
วงจรปิดทัว่ถงึทัง้ภายนอกและภายในอาคาร สถานทีท่ างานมคีวามเหมาะสม เอื้อต่อการปฏบิตังิาน เช่น การจดั
วางพืน้ทีท่ างานมคีวามเหมาะสมต่อต าแหน่งและความรบัผดิชอบ มแีสงสว่างทีเ่พยีงพอ มคีวามสะอาดและมรีะบบ
ถ่ายเทของอากาศที่ดี ปริมาณวัสดุ ครุภัณฑ์ที่ใช้ในการท างานมีจ านวนเพียงพอและพร้อมต่อการใช้ งาน 
มบีรรยากาศการท างานทีด่ ีท าใหอ้ยากมาท างานทุกวนัสามารถปฏบิตังิานไดอ้ย่างอสิระปราศจากความกดดนัหรอื
การแทรกแซง สุขามคีวามสะอาด ถูกสุขลกัษณะ และมจี านวนทีเ่พยีงพอ สาธารณูปโภคมเีพยีงพอและมคีุณภาพที่
ด ีเช่น น ้าดื่ม โทรศพัท ์ระบบเครอืขา่ยอนิเตอรเ์น็ต สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ ธญัพร สนิพฒันพงค ์(2560) พบว่า
ปัจจัยด้านความปลอดภัย ในสภาพการท างานของพนักงาน ส่งผลให้เกิดผลทางบวกต่อความพึงพอใจของ
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พนักงานการไฟฟ้านครหลวง และสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ จริะสนัต ์วงษ์วรสนัต ์(2560) พบว่าสถานทีท่ างานทีม่ี
ความปลอดภยัเป็นปัจจยัด้านสภาพแวดล้อมทีท่ าใหบุ้คลากรที่ท างานนัน้ มคีวามรู้สกึในเชงิบวก สอดคล้องกบั 
งานวจิยัของ ทพิวลัย์ รามรง และ สานิต ฤทธิม์นตร ี(2561) พบว่า บุคลากรในองค์กรมคีวามสุขกบับรรยากาศ
ภายในสถานทีป่ฏบิตังิาน ทีม่คีวามร่มรื่น มคีวามเหมาะสมในการท างาน มสีภาพแวดล้อมทีด่ ีและเพยีบพรอ้มไป
ดว้ยสิง่อ านวยความสะดวกทีส่นับสนุนการปฏบิตังิานอย่างครบครนั 
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บทคดัย่อ 
 

การวจิยัในครัง้นี้มวีตัถุประสงคเ์พื่อศกึษาการบรหิารจดัการของแผนกบญัชแีละการเงนิ และประสทิธภิาพ
การใชโ้ปรแกรม SAP ของแผนกบญัชแีละการเงนิ การไฟฟ้าส่วนภูมภิาคเขต 2 (ภาคใต)้ จงัหวดันครศรธีรรมราช 
และเพื่อศกึษาอทิธพิลของการบรหิารจดัการทีม่อีทิธพิลต่อประสทิธภิาพการใชโ้ปรแกรม SAP ของแผนกบญัชแีละ
การเงนิ การไฟฟ้าส่วนภูมภิาคเขต 2 (ภาคใต)้ จงัหวดันครศรธีรรมราช กลุ่มตวัอย่าง คอื บุคลากรแผนกบญัชแีละ
การเงินของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 2 (ภาคใต้) จังหวัดนครศรีธรรมราช จ านวน 39 คน สถิติที่ใช้ในการ
วเิคราะห์ขอ้มูล ไดแ้ก่ สถติเิชงิพรรณนา และการวเิคราะห์การถดถอยเชงิพหุ โดยมี ค่านัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 
0.05 ผลการวจิยัพบว่า ในภาพรวมและรายด้านของการบรหิารจดัการของแผนกบญัชแีละการเงนิ คอื ด้านการ
จดัรูปแบบหรอืองค์กร ด้านการวางแผน ด้านการสัง่การ ด้านการควบคุม และด้านการประสานงาน อยู่ในระดับ
มาก และประสทิธภิาพการใช้งานโปรแกรม SAP ของแผนกบญัชแีละการเงนิ คอื ด้านเวลา ด้านความถูกต้อง
แม่นย า ดา้นความปลอดภยั ดา้นความสะดวกต่อการใชง้าน ดา้นความน่าเชื่อถอื และดา้นสมรรถนะ อยู่ในระดบั
มาก และพบว่า ปัจจยัการบรหิารจดัการ มอีิทธพิลต่อประสทิธภิาพการใช้โปรแกรม SAP ของแผนกบญัชแีละ
การเงนิ การไฟฟ้าส่วนภูมภิาคเขต 2 (ภาคใต)้ จงัหวดันครศรธีรรมราช ทีร่ะดบันัยส าคญัทางสถติทิี ่0.05 
  
ค าส าคญั: บรหิารจดัการ ประสทิธภิาพ โปรแกรม SAP การไฟฟ้าส่วนภูมภิาคเขต 2 (ภาคใต)้ 
 

Abstract 
 

The purposes of this research were to study finance and accounting administration and efficiency 
of using the SAP in accounting and financial department of Provincial Authority Area 2 (South), Nakhon Si 
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Thammarat province. And to study influence of administration affect the efficiency of using the SAP in 
accounting and financial department of Provincial Authority Area 2 (South), Nakhon Si Thammarat province. 
The sample was 39 persons distributed to personnel in accounting and financial department of Provincial 
Authority Area 2 (South), Nakhon Si Thammarat provice. The statistical used analysis data; percentage, 
mean, standard deviation and multiple linear regression for hypothesis test. The statistical level of 
significance was set at .05. The result of the research reveals that Overall and each aspects of finance 
and accounting administration factors; organizing, planning, commanding, controlling and coordinating were 
at a high level, and efficiency of using the SAP in accounting and financial department of Provincial 
Authority Area 2 (South) factors; timing, accuracy, security, conveniences, eliability and performance were 
at a high level. And found that the administration factors did influence the efficiency of using the SAP in 
accounting and financial department of Provincial Authority Area 2 (South), Nakhon Si Thammarat provice 
at the 0.05 significant. 
 
Keywords: Administration, Efficiency, SAP Program, Provincial Authority Area 2 (South) 
 

บทน า 
การด าเนินธุรกิจในปัจจุบนัได้น าระบบสารสนเทศ ระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต และระบบเครือข่าย

ระหว่างประเทศ เข้ามาประสานการท างานร่วมกนัในการสร้างโอกาสการด าเนินธุรกิจแบบใหม่ส าหรบัองค์กร  
ทุกระดบัช่วยให้องค์กรสามารถที่จะมองเห็นหรือพิจารณาภาพรวมของการด าเนินการทางธุรกิจ และเชื่อมต่อ 
การท างานของระบบงานแต่ละระบบได้ อีกทัง้การเก็บรักษาข้อมูลที่มีความซ ้าซ้อนท าเป็นอุปสรรคต่อ  
การปฏิบตัิงานและเกิดค่าใช้จ่ายที่สูง เมื่อองค์กรต่าง ๆ เริ่มเห็นปัญหาจากระบบสารสนเทศแบบแยกส่วนกนั  
ตามลักษณะงาน จึงมีความต้องการเพิ่มเติมในการเชื่อมต่อระบบเข้าด้วยกันเพื่อให้เกิดกระบวนงานที่มี 
ความต่อเนื่องและขอ้มลูมคีวามเป็นปัจจุบนั ท าใหอ้งคก์ร สามารถบรหิารจดัการฐานขอ้มลูใหม้คีวามเป็นมาตรฐาน
สงู (จนิดา ศริกิุลชยักจิ, 2554) 

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้น าระบบคอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์ส าเร็จรูปส าหรับธุรกิจหลัก  (System 
Applications Products in Data Processing: SAP) เข้ามาใช้ในองค์กรเมื่อ พ.ศ. 2549 เพื่อให้การด าเนินงานมี
ประสทิธภิาพและมปีระสทิธผิลยิง่ขึน้ (จนิดา ศริกิุลชยักจิ, 2554) สิง่ส าคญัในการน าโปรแกรม SAP ไปใชง้านกค็อื 
โปรแกรม SAP มคีวามยุ่งยาก ซบัซ้อน และมตี้นทุนสูง รวมถงึอาจเกดิปัญหาส าคญัทีห่ลกีเลี่ยงไม่ได้ คอื ปัญหา
ดา้นบุคลากรขององค์กรทีจ่ะเป็นตวัแปรส าคญัและมผีลต่อความส าเรจ็หรอืความล้มเหลวในการน าโปรแกรม SAP 
เขา้มาช่วยในการด าเนินงาน และท าใหเ้กอืบทุกหน่วยงานตอ้งใชบ้รกิารทีป่รกึษาดา้นการวางระบบซอฟแวร์ ERP 
ที่เรยีกกนัว่า ERP Consultant/Implementer เพื่อสร้างความเขา้ใจเกี่ยวกบัซอฟต์แวร์ให้กบัผู้ใช้งาน (เสาวรตัน์ 
บุญสงา่, 2555) 

จากเหตุการณ์ทีเ่กดิขึน้ผูว้จิยัจงึต้องการศกึษาถงึอทิธพิลของการบรหิารจดัการทีม่ผีลต่อประสทิธภิาพ
การใชโ้ปรแกรม SAP ของแผนกบญัชแีละการเงนิ การไฟฟ้าส่วนภูมภิาคเขต 2 (ภาคใต)้ จงัหวดันครศรธีรรมราช 
เพื่อน าผลการศกึษาไปใชเ้ป็นแนวทางในการปรบัปรุงการปฏบิตังิานใหเ้กดิประสทิธภิาพและมกีารจดัท าบญัชใีห้
เกดิความน่าเชื่อถอืมากยิง่ขึน้ 
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วตัถปุระสงคข์องการวิจยั  
ผูว้จิยัไดก้ าหนดวตัถุประสงคใ์นการวจิยั ดงันี้ 
1. เพื่อศึกษาการบรหิารจดัการและประสิทธิภาพการใช้โปรแกรม SAP ของแผนกบญัชแีละการเงนิ  

การไฟฟ้าส่วนภูมภิาคเขต 2 (ภาคใต)้ จงัหวดันครศรธีรรมราช 
2. เพื่อศึกษาอิทธิพลของการบริหารจัดการที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพการใช้โปรแกรม SAP ของ 

แผนกบญัชแีละการเงนิ การไฟฟ้าส่วนภูมภิาคเขต 2 (ภาคใต)้ จงัหวดันครศรธีรรมราช 
 
ทบทวนวรรณกรรม 

ผูว้จิยันี้ประยุกตใ์ชแ้นวคดิ ทฤษฎ ีทีเ่กีย่วขอ้งในประเดน็ ดงันี้ 
แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัการเงินและบญัชี 
กรนีโปร เคเอสพ ีคอนซลัติง้ (2564) ไดอ้ธบิายถงึความส าคญัของบญัชไีวว้่า สิง่ส าคญัสิง่หนึ่งทีจ่ าเป็นตอ่

ผู้บริหารในการบรหิารธุรกิจของบรษิัท คือ ข้อมูลทางการเงนิและทางบญัชทีี่จะช่วยใหผู้้บริหารมขีอ้มูลในการ
ตดัสนิใจไดอ้ย่างถูกตอ้งและทนักบัสภาพแวดลอ้มทางเศรษฐกจิทีเ่ปลีย่นแปลง  

ชลิต ผลอินทร์หอม (2564) ได้อธิบายว่าขอ้มูลทางบญัชคีวามส าคญัต่อผู้ที่จะใช้ประโยชน์จากขอ้มูล 
ในระบบบญัชทีัง้ผู้ใชข้อ้มูล ซึ่งมปีระโยชน์ดงันี้  คอื 1) แสดงให้ทราบถึงผลการด าเนินงานและฐานะทางการเงนิ  
2) ท าให้ผู้บริหารและผู้เกี่ยวข้องได้ใช้ข้อมูลเพื่อประกอบการวางแผนกลยุทธ์ การควบคุมการท างาน และ  
การตดัสนิใจ 3) ท าใหฝ่้ายบรหิารไดท้ราบถงึขอ้บกพร่องในการด าเนินงานเพื่อน ามาเป็นแนวทางในการปรบัปรุง
การด าเนินงานในอนาคตใหด้ยีิง่ขึน้ และ 4) ท าใหท้ราบถงึการเตบิโตของกจิการ 

แนวคิดเก่ียวกบัการบริหารจดัการของแผนกบญัชีและการเงิน 
ตามแนวคิดของ Henri Fayol (1949 อ้างใน รงัสรรค์ อินทน์จนัทน์ และพงษ์ศกัดิ ์ซิมมอนด์ส, 2560)  

ที่ได้อธบิายทฤษฎี POCCC ไว้ว่า ปัจจยัที่ส าคญัในการบรหิารจดัการองค์กรในสภาวะที่ต้องใช้คนจ านวนมาก  
ในการท างานใหส้ าเร็จลุล่วงไดต้ามเป้าหมายทีต่ัง้ไวไ้ด้อย่างมปีระสทิธภิาพประกอบด้วยปัจจยัพื้นฐาน 5 ปัจจยั 
ได้แก่  การวางแผน (Planning) การจัดรูปแบบหรือองค์กร  (Organizing) การสั ง่ การ  (Commanding)  
การประสานงาน (Coordinating) และการควบคุม (Controlling) ซึง่แสดงไดด้งันี้ 

 

 
 

ภาพท่ี 1 แสดงทฤษฎกีารบรหิารจดัการองคก์รขัน้พืน้ฐานหรอื POCCC 
 

ท่ีมา: General and Industrial Management โดย Henri Fayol (1949) 
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แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัประสิทธิภาพการปฏิบติังานโปรแกรมส าเรจ็รปูทางการบญัชี 
1. ด้านสมรรถนะ (Performance) ความคิดสร้างสรรค์ของบุคลากรที่เกิดจากการได้เรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ  

เพื่อการพฒันาการท างาน และมคีวามพยายามในการคดิคน้หาวธิกีารท างานใหม่ ๆ เพื่อปรบัปรุงวธิกีารท างาน  
ให้มคีุณภาพมากขึ้น ซึ่งถือว่าเป็นสิง่ส าคญัในการเพิม่สมรรถนะทางการบญัชสีมยัใหม่ซึ่งเป็นคุณลกัษณะของ
บุคคล ประกอบดว้ย ความรู ้ความสามารถ ศกัยภาพและทกัษะในการท างานดา้นบญัช ี(ฉตัรรชัดา วโิรจน์รตัน์, 2561) 

2. ด้านความน่าเชื่อถือ (Reliability) ระบบโปรแกรมส าเร็จรูปทางการบัญชีช่วยในการตรวจสอบ  
ซึ่งท าใหก้ารท างานเกดิประสทิธภิาพและช่วยในการจดัระบบควบคุมสารสนเทศทีเ่ชื่อถือได้ ท าใหม้ัน่ใจในการควบคุม
และป้องกนัขอ้ผดิพลาดหรอืการทุจรติไดอ้ย่างด ี(อุษณา ภทัรมนตร ีประจติ หาวตัร และบุญเกยีรต ิเดชะวรานนท,์ 2558) 

3. ด้านความปลอดภยั (Security) ระบบโปรแกรมส าเร็จรูปทางการบญัชมีคีวามปลอดภัยของขอ้มูล 
ทางการเงนิและบญัช ีเช่น การตัง้รหสัแสดงตวัตนผ่านเครื่องมอืทางเทคโนโลยตี่าง ๆ รวมถงึมรีะบบการป้องกนั
ขอ้มลู หากไม่มทีกัษะดา้นน้ีกอ็าจก่อใหเ้กดิผลเสยีหายรุนแรง (พรชนิตว ์ลนีาราช, 2560) 

4. ด้านความถูกต้องแม่นย า  (Accuracy) เนื่ องจากการใช้งานโปรแกรมส าเร็จรูปทางการบัญชี 
ช่วยให้นักบญัชสีามารถตรวจสอบความถูกต้อง และมุ่งเน้นการควบคุมขอ้มูลน าเขา้ระบบ ( Input) ท าให้ขอ้มูล 
ทางการเงนิมคีวามถูกตอ้งแม่นย าช่วยเพิม่ความสามารถของผูต้ดัสนิใจไดด้ขีึน้ (ชฎาพา สุขสมยั, 2564) 

5. ดา้นเวลา (Timing) ระบบสารสนเทศทางการบญัชชี่วยลดการท างานซ ้า ๆ หรอืงานประเภท Routine 
งานที่ใช้เวลามากหรอืใช้การตดัสนิใจน้อย สามารถสรุปขอ้มูลจ านวนมากให้สัน้กะทดัรดัในลกัษณะช่วยในการ
ท างานใหร้วดเรว็ และมปีระสทิธภิาพไดอ้ย่างแทจ้รงิ และไม่เป็นการเพิม่ภาระงานใหม้ากขึน้ (ชฎาพา สุขสมยั, 2564) 

6. ด้านความสะดวกต่อการใชง้าน (Conveniences) โปรแกรมส าเร็จรูปทางบญัชเีป็นระบบสารสนเทศ 
ที่ถูกพัฒนาขึ้นเพื่อสนับสนุนให้การด าเนินงานของธุรกิจให้ด าเนินการอย่างเป็นระบบ ช่วยส่งเสริมให้เกิด  
การประสานงานและใช้ข้อมูลร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ และช่วยให้ผู้ใช้งานสามารถเข้าถึงได้รวดเร็วและ  
ทนัการณ์ และสามารถน าขอ้มลูมาใชป้ระโยชน์ไดท้นัต่อความตอ้งการ (เมธวจัน์ วงศ์วรยีก์ร, 2564) 
 

กรอบแนวคิดในการวิจยั 

 
 

ภาพท่ี 2 แสดงองคป์ระกอบของตวัแปร สมมตฐิานการวจิยั และกรอบแนวคดิในการวจิยั 
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วิธีด าเนินการวิจยั 
ประชากรที่ศกึษา คอื บุคลากรแผนกบญัชแีละการเงนิการไฟฟ้าส่วนภูมภิาคเขต 2 (ภาคใต้) จงัหวดั

นครศรธีรรมราช จ านวนทัง้สิน้ 43 สาขา (การไฟฟ้าส่วนภูมภิาคเขต 2 (ภาคใต)้ จงัหวดันครศรธีรรมราช, 2564) 
กลุ่มตัวอย่าง คือ บุคลากรแผนกบัญชีและการเงินการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 2 (ภาคใต้) จังหวัด

นครศรธีรรมราช จ านวน 39 คน ค านวณหาขนาดกลุ่มตวัอย่างโดยใชส้ตูร Taro Yamane ทีร่ะดบัความเชื่อมัน่รอ้ย
ละ 95 ค่าคลาดเคลื่อนหรือผิดพลาดที่ยอมรบัได้ไม่เกินร้อยละ 5 และใช้วิธีการสุ่มแบบสะดวก (Convenience 
Sampling) 

การทดสอบคุณภาพของเครื่องมอืแบบสอบถามดว้ยการทดสอบค่าความเทีย่งตรงเชงิเนื้อหา (Content 
Validity) ตามค าแนะน าของผู้เชี่ยวชาญและคัดเลือกข้อค าถามที่มีค่าดัชนีความสอดคล้อง ( IOC: Index of 
Congruence) (ชูศร ีวงศ์รตันะ, 2553) ได้ค่าดชันีความสอดคล้อง (IOC) เท่ากบั 0.983 แสดงว่า แบบสอบถาม
ฉบบันี้มปีระสทิธภิาพสามารถน าไปใชใ้นการเกบ็รวบรวมขอ้มลูได ้

ผลการทดสอบความเชื่อมัน่ของแบบสอบถาม (Reliability) โดยใช้วิธีการหาค่าสัมประสิทธิแ์อลฟา 
(Cochran, W. G., 1977) โดยน าแบบสอบถามดงักล่าวไปทดลองใช ้(Try–out) กบักลุ่มตวัอย่างซึ่งเป็นบุคลากร 
ด้านการเงินและบญัชีของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (ส านักงานใหญ่) ซึ่งไม่ใช้กลุ่มตัวอย่างจริง จ านวน 30 คน  
ผลการทดสอบค่าความเชื่อมัน่ของแบบสอบถามทัง้ฉบับเท่ากับ 0.974 หมายความว่า แบบสอบถามฉบบันี้ 
มคีวามน่าเชื่อถอืสามารถน าไปใชศ้กึษากบักลุ่มตวัอย่างจรงิได้ 
 
ผลการวิจยั 

1. ผลการวเิคราะหข์อ้มลูทัว่ไปของกลุ่มตวัอย่าง  
ผลการวิจยัพบว่า บุคลากรแผนกบญัชแีละการเงินการไฟฟ้าส่วนภูมภิาคเขต 2 (ภาคใต้) จงัหวดั

นครศรีธรรมราช ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง (ร้อยละ 87.18) มีอายุ 20-30 ปี (ร้อยละ 38.46) ต าแหน่งงาน 
พนักงานบญัช ี(ร้อยละ 53.85) ระดบัการศึกษาสูงสุดปรญิญาตร ี(ร้อยละ 61.54) มปีระสบการณ์ท างาน 10 ปีขึ้นไป 
(รอ้ยละ 46.15) และมรีายได ้25,000 บาทขึน้ไป (รอ้ยละ 43.59) 

2. ผลการวเิคราะห์ขอ้มูลการบรหิารจดัการของแผนกบญัชแีละการเงนิ การไฟฟ้าส่วนภูมภิาคเขต 2 
(ภาคใต)้ จงัหวดันครศรธีรรมราช 
 

ตารางท่ี 1 แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานการบริหารจัดการของแผนกบัญชีและการเงิน การไฟฟ้า 
ส่วนภูมภิาคเขต 2 (ภาคใต)้ จงัหวดันครศรธีรรมราช 

 
การบริหารจดัการท่ีส่งผลต่อประสิทธิภาพ 

การใช้โปรแกรม SAP X  S.D. 
ระดบั 

ความคิดเหน็ 
ดา้นการวางแผน 4.043 0.702 มาก 
ดา้นการจดัรปูแบบหรอืองคก์ร 4.145 0.566 มาก 
ดา้นการสัง่การ 4.017 0.684 มาก 
ดา้นการประสานงาน 3.983 0.602 มาก 
ดา้นการควบคุม 4.017 0.602 มาก 

โดยภาพรวม 4.041 0.537 มาก 
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ผลการวจิยั ดงัตารางที่ 1 พบว่า โดยภาพรวม ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มคีวามคดิเห็นว่า การ
บริหารจัดการของแผนกบัญชีและการเงิน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 2 (ภาคใต้) จังหวัดนครศรีธรรมราช  
ในระดบัมาก (X= 4.041, S.D. = 0.602) โดยพบว่า ผูต้อบแบบสอบถามมคีวามคดิเหน็ต่อการบรหิารจัดการของ 
แผนกบญัชแีละการเงนิ มากทีสุ่ด คอื ดา้นการจดัรูปแบบหรอืองค์กร ( X= 4.145, S.D. = 0.566) อยู่ในระดบัมาก  
รองลงมา คอื ดา้นการวางแผน (X= 4.043, S.D. = 0.702) อยู่ในระดบัมาก และน้อยทีสุ่ด คอื ดา้นการประสานงาน  
(X= 3.983, S.D. = 0.602) อยู่ในระดบัมาก ตามล าดบั 

3. ผลการวเิคราะหข์อ้มลูประสทิธภิาพการใชง้านโปรแกรม SAP ของแผนกบญัชแีละการเงนิ การไฟฟ้า
ส่วนภูมภิาคจงัหวดันครศรธีรรมราช 

 

ตารางท่ี 2 ระดบัความคดิเหน็ต่อประสทิธภิาพการใชง้านโปรแกรม SAP ของแผนกบญัชแีละการเงนิ การไฟฟ้า
ส่วนภูมภิาคจงัหวดันครศรธีรรมราช 

 

ประสิทธิภาพการใช้งานโปรแกรม SAP  X  S.D. 
ระดบั 

ความคิดเหน็ 
ดา้นสมรรถนะ 3.820 0.596 มาก 
ดา้นความน่าเชื่อถอื 3.915 0.700 มาก 
ดา้นความปลอดภยั 4.043 0.645 มาก 
ดา้นความถูกตอ้งแม่นย า 4.128 0.463 มาก 
ดา้นเวลา   4.145 0.571 มาก 
ดา้นความสะดวกต่อการใชง้าน 4.043 0.617 มาก 

โดยภาพรวม 4.016 0.504 มาก 
 

ผลการวิจัย ดังตารางที่ 2 พบว่า โดยภาพรวม ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความคิดเห็นว่า 
ประสทิธภิาพการใชง้านโปรแกรม SAP ของแผนกบญัชแีละการเงนิ การไฟฟ้าส่วนภูมภิาค จงัหวดันครศรธีรรมราช 
อยู่ในระดบัมาก ( X= 4.016, S.D. = 0.504) โดยพบว่า ผูต้อบแบบสอบถามมคีวามคดิเหน็ต่อประสทิธภิาพการใช้
งานโปรแกรม SAP ของแผนกบญัชแีละการเงนิ การไฟฟ้าส่วนภูมภิาค จงัหวดันครศรธีรรมราช มากทีสุ่ด คอื ดา้น
เวลา ( X= 4.145, S.D. = 0.571) อยู่ ในระดับมาก รองลงมา  คือ ด้านความถูกต้องแม่นย า  ( X= 4.128, 
S.D. = 0.463) อยู่ในระดบัมาก และน้อยทีสุ่ด คอื ดา้นสมรรถนะ (X= 3.820, S.D. = 0.596) อยู่ในระดบัมาก ตามล าดบั 

4. ผลการวิเคราะห์อิทธิพลของการบริหารจดัการที่มอีิทธิพลต่อประสิทธภิาพการใช้โปรแกรม SAP  
ของแผนกบญัชแีละการเงนิ การไฟฟ้าส่วนภูมภิาคเขต 2 (ภาคใต)้ จงัหวดันครศรธีรรมราช 
 

สมมติฐานท่ี 1 การบรหิารจดัการ ดา้นการวางแผน มอีทิธพิลต่อประสทิธภิาพการใชโ้ปรแกรม SAP 
ของแผนกบญัชแีละการเงนิ การไฟฟ้าส่วนภูมภิาคเขต 2 (ภาคใต)้ จงัหวดันครศรธีรรมราช 
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ตารางท่ี 3 การวิเคราะห์การบริหารจัดการ ด้านการวางแผน  กับประสิทธิภาพการใช้โปรแกรม SAP ของ 
แผนกบญัชแีละการเงนิ การไฟฟ้าส่วนภูมภิาคเขต 2 (ภาคใต)้ จงัหวดันครศรธีรรมราช 

 

ตวัแปร B Std. Error β t Sig. 

ค่าคงที ่ 2.420 0.404  5.988 0.000  
ดา้นการวางแผน 0.395 0.099 0.550 4.004 0.000** 
R = 0.550, R2 = 0.302, Adjusted R2 = 0.283, SEest = 0.426, F = 16.028, Sig. = 0.000** 

 
หมายเหตุ** ระดบันัยส าคญัทางสถติ ิα < 0.01 

 
ผลการวจิยั ดงัตารางที ่3 พบว่า การบรหิารจดัการ ดา้นการวางแผน มอีทิธพิลต่อประสทิธภิาพการใช้

โปรแกรม SAP ของแผนกบญัชแีละการเงนิ การไฟฟ้าส่วนภูมภิาคเขต 2 (ภาคใต)้ จงัหวดันครศรธีรรมราช พบว่า 
ค่าสัมประสิทธิส์หสัมพันธ์พหุคูณอยู่ในระดับปานกลาง (R = 0.550) มีอ านาจในการพยากรณ์ร้อยละ 28.30 
(Adjusted R2 = 0.283) และมคีวามคลาดเคลื่อนในการพยากรณ์เท่ากบั 0.426 (SEest = 0.426) จากการวเิคราะห์
ค่าสัมประสิทธิถ์ดถอย พบว่า ค่าสัมประสิทธิถ์ดถอยคะแนนปกติ (B ของ unstandardized coefficients)  
ด้านการวางแผน เท่ากบั 0.395 ค่าสมัประสทิธิถ์ดถอยคะแนนมาตรฐาน (Beta ของ standardized coefficients) 
ด้านการวางแผน เท่ากบั 0.550 โดยมคี่าสถิติทดสอบ t  เท่ากบั 4.004 และค่าระดบันัยส าคญัของสถิติทดสอบ  
Sig เท่ากับ 0.000 ซึ่งน้อยกว่าระดบันัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 แสดงให้เห็นว่า ปัจจยัการบริหารจดัการ  
ด้านการวางแผน มีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพการใช้โปรแกรม SAP ของแผนกบัญชีและการเงิน การไฟฟ้า 
ส่วนภูมิภาคเขต 2 (ภาคใต้) จังหวัดนครศรีธรรมราช ที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติที่ 0.05 ดังนัน้ จึงสนับสนุน
สมมุตฐิานงานวจิยัที ่1 โดยสามารถเขยีนอยู่ในรปูสมการคะแนนดบิและคะแนนมาตรฐานดงันี้ 

Y = 2.420 + 0.395(X1)  
       (0.000)*       

 
สมมติฐานท่ี 2 การบริหารจดัการ ด้านการจดัรูปแบบหรือองค์กร มีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพการใช้

โปรแกรม SAP ของแผนกบญัชแีละการเงนิ การไฟฟ้าส่วนภูมภิาคเขต 2 (ภาคใต)้ จงัหวดันครศรธีรรมราช 
 

ตารางท่ี 4 การวเิคราะหก์ารบรหิารจดัการ ดา้นการจดัรปูแบบหรอืองคก์ร กบัประสทิธภิาพการใชโ้ปรแกรม SAP 
ของแผนกบญัชแีละการเงนิ การไฟฟ้าส่วนภูมภิาคเขต 2 (ภาคใต)้ จงัหวดันครศรธีรรมราช 

 

ตวัแปร B Std. Error β t Sig. 

ค่าคงที ่ 1.865 0.497   3.753 0.001 
ดา้นการจดัรปูแบบหรอืองคก์ร 0.519 0.119 0.583 4.368 0.000** 
R = 0.583, R2 = 0.340, Adjusted R2 = 0.322, SEest = 0.415, F = 19.078, Sig. = 0.000** 

 
หมายเหตุ** ** ระดบันัยส าคญัทางสถติ ิα < 0.01 
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ผลการวิจัย ดังตารางที่ 4 พบว่า สมมติฐานที่ 2 การบริหารจดัการ ด้านการจัดรูปแบบหรือองค์กร  

มอีิทธพิลต่อประสทิธภิาพการใช้โปรแกรม SAP ของแผนกบญัชแีละการเงนิ การไฟฟ้าส่วนภูมภิาคเขต 2 (ภาคใต้) 
จงัหวดันครศรธีรรมราช พบว่า ค่าสมัประสทิธิส์หสมัพนัธ์พหุคูณอยู่ในระดบัปานกลาง (R = 0.583) มอี านาจในการ
พยากรณ์รอ้ยละ 32.20 (Adjusted R2 = 0.322) และมคีวามคลาดเคลื่อนในการพยากรณ์เท่ากบั 0.415 (SEest = 0.415) 
จากการวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิถ์ดถอย พบว่า ค่าสัมประสิทธิถ์ดถอยคะแนนปกติ (B ของ unstandardized 
coefficients) ด้านการจดัรูปแบบหรอืองค์กร เท่ากบั 0.519 ค่าสมัประสทิธิถ์ดถอยคะแนนมาตรฐาน (Beta ของ 
standardized coefficients) ด้านการจดัรูปแบบหรอืองค์กรเท่ากบั 0.583 โดยมคี่าสถิติทดสอบ t  เท่ากบั 4.368 
และค่าระดบันัยส าคญัของสถิติทดสอบ Sig. เท่ากับ 0.000 ซึ่งน้อยกว่าระดบันัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05  
แสดงใหเ้หน็ว่า ปัจจยัการบรหิารจดัการ ดา้นการจดัรปูแบบหรอืองคก์ร มอีทิธิพลต่อประสทิธภิาพการใชโ้ปรแกรม 
SAP ของแผนกบญัชแีละการเงิน การไฟฟ้าส่วนภูมภิาคเขต 2 (ภาคใต้) จงัหวดันครศรีธรรมราช ที่ระดบันัยส าคญั 
ทางสถติทิี ่0.05 ดงันัน้ จงึสนับสนุนสมมุตฐิานงานวจิยัที ่2 โดยสามารถเขยีนอยู่ในรปูสมการคะแนนดบิและคะแนน
มาตรฐานดงันี้ 

Y = 1.865 + 0.519(X1) 
       (0.000)*       

 
สมมติฐานท่ี 3 การบรหิารจดัการ ดา้นการสัง่การ มอีทิธพิลต่อประสทิธภิาพการใชโ้ปรแกรม SAP ของ

แผนกบญัชแีละการเงนิ การไฟฟ้าส่วนภูมภิาคเขต 2 (ภาคใต)้ จงัหวดันครศรธีรรมราช 
 

ตารางท่ี 5 การวิเคราะห์การบริหารจัดการ ด้านการสัง่การ  กับประสิทธิภาพการใช้โปรแกรม SAP ของ 
แผนกบญัชแีละการเงนิ การไฟฟ้าส่วนภูมภิาคเขต 2 (ภาคใต)้ จงัหวดันครศรธีรรมราช 

 

ตวัแปร B Std. Error β t Sig. 

ค่าคงที ่ 2.502 0.424  5.904 0.000 
ดา้นการสัง่การ 0.377 0.104 0.512 3.621 0.001** 
R = 0.512, R2 = 0.262, Adjusted R2 = 0.242, SEest = 0.439, F = 13.114, Sig. = 0.001** 

 
หมายเหตุ** ** ระดบันัยส าคญัทางสถติ ิα < 0.01 
 

ผลการวิจัย ดังตารางที่ 5 พบว่า สมมติฐานที่ 3 การบริหารจัดการ ด้านการสัง่การ มีอิทธิพล 
ต่อประสทิธภิาพการใชโ้ปรแกรม SAP ของแผนกบญัชแีละการเงนิ การไฟฟ้าส่วนภูมภิาคเขต 2 (ภาคใต)้ จงัหวดั 
นครศรีธรรมราช พบว่า ค่าสมัประสิทธิส์หสมัพนัธ์พหุคูณอยู่ในระดบัปานกลาง (R = 0.512) มีอ านาจในการ
พยากรณ์ร้อยละ 24.20 (Adjusted. R2 = 0.242) และมีความคลาดเคลื่อนในการพยากรณ์เท่ากับ 0.439 
(SEest = 0.439) จากการวิเคราะห์ค่ าสัมประสิทธิถ์ดถอย พบว่า  ค่ าสัมประสิทธิถ์ดถอยคะแนนปกติ 
(B ของ unstandardized coefficients) ด้านการสัง่การ เท่ากับ 0.377 ค่าสมัประสิทธิถ์ดถอยคะแนนมาตรฐาน 
(Beta ของ standardized coefficients) ดา้นการสัง่การ เท่ากบั 0.512 โดยมคี่าสถติทิดสอบ t เท่ากบั 3.621 และ
ค่าระดบันัยส าคญัของสถติทิดสอบ Sig เท่ากบั 0.001 ซึ่งน้อยกว่าระดบันัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 แสดงให้
เหน็ว่า ปัจจยัการบรหิารจดัการ ดา้นการสัง่การ มอีทิธพิลต่อประสทิธภิาพการใชโ้ปรแกรม SAP ของแผนกบญัชี
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และการเงนิ การไฟฟ้าส่วนภูมภิาคเขต 2 (ภาคใต้) จงัหวดันครศรธีรรมราช ที่ระดบันัยส าคญัทางสถิติที่ 0.05 
ดงันัน้ จงึสนับสนุนสมมุตฐิานงานวจิยัที ่3 โดยสามารถเขยีนอยู่ในรปูสมการคะแนนดบิและคะแนนมาตรฐานดงันี้ 

 
Y = 2.502 + 0.377(X1) 

       (0.001)*       
 

สมมติฐานท่ี 4 การบรหิารจดัการ ดา้นการประสานงาน มอีทิธพิลต่อประสทิธภิาพการใชโ้ปรแกรม SAP 
ของแผนกบญัชแีละการเงนิ การไฟฟ้าส่วนภูมภิาคเขต 2 (ภาคใต)้ จงัหวดันครศรธีรรมราช 

 
ตารางท่ี 6 การวเิคราะห์การบรหิารจดัการ ด้านการประสานงาน กบัประสทิธภิาพการใช้โปรแกรม SAP ของ

แผนกบญัชแีละการเงนิ การไฟฟ้าส่วนภูมภิาคเขต 2 (ภาคใต)้ จงัหวดันครศรธีรรมราช 
 

ตวัแปร B Std. Error β t Sig. 

ค่าคงที ่ 2.003 0.442   4.537 0.000 
ดา้นการประสานงาน 0.505 0.110 0.604 4.608 0.000* 
R = 0.604, R2 = 0.365, Adjusted R2 = 0.347, SEest = 0.407, F = 21.230, Sig. = 0.000* 

 
หมายเหตุ** ระดบันัยส าคญัทางสถติ ิα < 0.01 
 

ผลการวิจัยดังตารางที่ 6 พบว่า สมมติฐานที่ 4 การบริหารจดัการ ด้านการประสานงาน มีอิทธิพล 
ต่อประสทิธภิาพการใชโ้ปรแกรม SAP ของแผนกบญัชแีละการเงนิ การไฟฟ้าส่วนภูมภิาคเขต 2 (ภาคใต)้ จงัหวดั
นครศรีธรรมราช พบว่า ค่าสมัประสิทธิส์หสมัพนัธ์พหุคูณอยู่ในระดบัปานกลาง (R = 0.604) มีอ านาจในการ
พยากรณ์ร้อยละ 34.70 (Adjusted R2 = 0.347) และมีความคลาดเคลื่อนในการพยากรณ์เท่ากับ 0.407 
(SEest = 0.407) จากการวิเคราะห์ค่ าสัมประสิทธิถ์ดถอย พบว่า  ค่ าสัมประสิทธิถ์ดถอยคะแนนปกติ 
(B ของ unstandardized coefficients) ด้านการประสานงาน เท่ากับ 0.505 ค่าสัมประสิทธิถ์ดถอยคะแนน
มาตรฐาน (Beta ของ standardized coefficients) ด้านการประสานงาน เท่ากับ 0.604 โดยมีค่าสถิติทดสอบ 
t เท่ากบั 4.608 และค่าระดบันัยส าคญัของสถติทิดสอบ Sig เท่ากบั 0.000 ซึ่งน้อยกว่าระดบันัยส าคญัทางสถิติที่
ระดบั 0.05 แสดงให้เห็นว่า ปัจจยัการบริหารจดัการ ด้านการประสานงาน มีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพการใช้
โปรแกรม SAP ของแผนกบญัชีและการเงิน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 2 (ภาคใต้) จงัหวดันครศรีธรรมราช 
ที่ระดบันัยส าคญัทางสถิติที่ 0.05 ดงันัน้ จงึสนับสนุนสมมุติฐานงานวจิยัที่ 4 โดยสามารถเขยีนอยู่ในรูปสมการ
คะแนนดบิและคะแนนมาตรฐานดงันี้ 

Y = 2.003 + 0.505(X1) 
       (0.000)*       
 

สมมติฐานท่ี 5 การบรหิารจดัการ ดา้นการควบคุม มอีทิธพิลต่อประสทิธภิาพการใชโ้ปรแกรม SAP ของ
แผนกบญัชแีละการเงนิ การไฟฟ้าส่วนภูมภิาคเขต 2 (ภาคใต)้ จงัหวดันครศรธีรรมราช 
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ตารางท่ี 7 การวิเคราะห์การบริหารจัดการ ด้านการควบคุม  กับประสิทธิภาพการใช้โปรแกรม SAP ของ 
แผนกบญัชแีละการเงนิ การไฟฟ้าส่วนภูมภิาคเขต 2 (ภาคใต)้ จงัหวดันครศรธีรรมราช 

 

ตวัแปร B Std. Error β t Sig. 

ค่าคงที ่ 1.241 0.315   3.938 0.000 
ดา้นการควบคุม 0.691 0.078 0.826 8.897 0.000** 
R = 0.826, R2 = 0.681, Adjusted R2 = 0.673, SEest = 0.288, F = 79.163, Sig. = 0.000** 

 
หมายเหตุ** ระดบันัยส าคญัทางสถติ ิα < 0.01 
 

ผลการวจิยั ดงัตารางที่ 7 พบว่า สมมติฐานที่ 5 การบรหิารจดัการทาง ด้านการควบคุม มอีิทธพิลต่อ
ประสทิธภิาพการใชโ้ปรแกรม SAP ของแผนกบญัชแีละการเงนิ การไฟฟ้าส่วนภูมภิาคเขต 2 (ภาคใต้) จงัหวดั
นครศรีธรรมราช พบว่า ค่าสัมประสิทธิส์หสัมพันธ์พหุคูณอยู่ในระดับปานกลาง (R = 0.826) มีอ านาจ 
ในการพยากรณ์ร้อยละ 67.30 (Adjusted R2 = 0.673) และมีความคลาดเคลื่อนในการพยากรณ์เท่ากับ  
0.288 (SEest = 0.288) จากการวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิถ์ดถอย พบว่า ค่าสัมประสิทธิถ์ดถอยคะแนนปกติ  
(B ของ unstandardized coefficients) ด้านการควบคุม เท่ากับ 0.691 ค่าสมัประสิทธิถ์ดถอยคะแนนมาตรฐาน 
(Beta ของ standardized coefficients) ด้านการควบคุม เท่ากับ 0.826 โดยมีค่าสถิติทดสอบ t เท่ากับ 8.897  
และค่าระดบันัยส าคญัของสถิตทิดสอบ Sig เท่ากบั 0.000 ซึ่งน้อยกว่าระดบันัยส าคญัทางสถิตทิีร่ะดบั 0.05 แสดงให้
เหน็ว่า ปัจจยัการบรหิารจดัการ ดา้นการควบคุม มอีทิธพิลต่อประสทิธภิาพการใชโ้ปรแกรม SAP ของแผนกบญัชี
และการเงนิ การไฟฟ้าส่วนภูมภิาคเขต 2 (ภาคใต้) จงัหวดันครศรธีรรมราช ที่ระดบันัยส าคญัทางสถิติที่ 0.05 
ดงันัน้ จงึสนับสนุนสมมุตฐิานงานวจิยัที ่5 โดยสามารถเขยีนอยู่ในรปูสมการคะแนนดบิและคะแนนมาตรฐานดงันี้ 

 
Y = 1.241 + 0.691(X1) 

       (0.000)*       
 
สรปุและอภิปรายผล  

จากผลการวจิยัสามารถน ามาสรุปผลการวจิยัและอภปิรายผลตามวตัถุประสงคไ์ดด้งันี้ 
สรปุผลการวิจยั 
1. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลการบริหารจัดการ  พบว่า โดยภาพรวม ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ 

มคีวามคดิเหน็ว่า การบรหิารจดัการของแผนกบญัชแีละการเงนิ การไฟฟ้าส่วนภูมภิาคเขต 2 (ภาคใต้) จงัหวดั
นครศรธีรรมราช ในระดบัมาก (X= 4.041, S.D. = 0.602) โดยให้ความส าคญัมากทีสุ่ด คอื ด้านการจดัรูปแบบหรอื 
องค์กร ( X= 4.145, S.D. = 0.566) อยู่ในระดบัมาก รองลงมา คือ ด้านการวางแผน ( X= 4.043, S.D. = 0.702)  
อยู่ในระดบัมาก และน้อยทีสุ่ด คอื ดา้นการประสานงาน (X= 3.983, S.D. = 0.602) อยู่ในระดบัมาก ตามล าดบั  

2. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลประสิทธิภาพการใช้โปรแกรม SAP ของแผนกบัญชีและการเงิน พบว่า  
โดยภาพรวม ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความคิดเห็นว่า ประสิทธิภาพการใช้งานโปรแกรม SAP ของ 
แผนกบญัชแีละการเงนิ การไฟฟ้าส่วนภูมภิาคจงัหวดันครศรธีรรมราช อยู่ในระดบัมาก ( X= 4.016, S.D. = 0.504) 
โดยพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมคีวามคดิเห็นต่อประสิทธภิาพการใช้งานโปรแกรม SAP ของแผนกบญัชแีละ
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การเงิน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดนครศรีธรรมราช  มากที่สุด คือ ด้านเวลา ( X= 4.145, S.D. = 0.571)  
อยู่ในระดบัมาก รองลงมา คอื ดา้นความถูกตอ้งแม่นย า (X= 4.128, S.D. = 0.463) อยู่ในระดบัมาก และน้อยทีสุ่ด 
คอื ดา้นสมรรถนะ (X= 3.820, S.D. = 0.596) อยู่ในระดบัมาก ตามล าดบั 

3. เพื่อศึกษาอิทธิพลของการบริหารจัดการที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพการใช้โปรแกรม SAP ของ 
แผนกบญัชแีละการเงนิ การไฟฟ้าส่วนภูมภิาคเขต 2 (ภาคใต)้ จงัหวดันครศรธีรรมราช สรุปผลการศกึษาไดด้งันี้ 

สมมตฐิานที ่1 การบรหิารจดัการ ดา้นการวางแผน มอีทิธพิลต่อประสทิธภิาพการใชโ้ปรแกรม SAP 
ของแผนกบญัชแีละการเงิน การไฟฟ้าส่วนภูมภิาคเขต 2 (ภาคใต้) จงัหวดันครศรีธรรมราช ที่ระดบันัยส าคญั 
ทางสถติทิี ่0.05 จงึสนับสนุนสมมุตฐิานงานวจิยัที ่1 

สมมติฐานที่ 2 การบรหิารจดัการ ด้านการจดัรูปแบบหรอืองค์กร มอีิทธพิลต่อประสทิธภิาพการใช้
โปรแกรม SAP ของแผนกบญัชีและการเงิน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 2 (ภาคใต้) จงัหวดันครศรีธรรมราช  
ทีร่ะดบันัยส าคญัทางสถติทิี ่0.05 จงึสนับสนุนสมมุตฐิานงานวจิยัที ่2 

สมมติฐานที่ 3 การบรหิารจดัการ ด้านการสัง่การ มอีิทธพิลต่อประสทิธภิาพการใชโ้ปรแกรม SAP 
ของแผนกบญัชแีละการเงิน การไฟฟ้าส่วนภูมภิาคเขต 2 (ภาคใต้) จงัหวดันครศรีธรรมราช ที่ระดบันัยส าคญั 
ทางสถติทิี ่0.05 จงึสนับสนุนสมมุตฐิานงานวจิยัที ่3 

สมมตฐิานที ่4 การบรหิารจดัการ ดา้นการประสานงาน มอีทิธพิลต่อประสทิธภิาพการใชโ้ปรแกรม SAP 
ของแผนกบญัชแีละการเงิน การไฟฟ้าส่วนภูมภิาคเขต 2 (ภาคใต้) จงัหวดันครศรีธรรมราช ที่ระดบันัยส าคญั 
ทางสถติทิี ่0.05 จงึสนับสนุนสมมุตฐิานงานวจิยัที ่4 

สมมตฐิานที ่5 การบรหิารจดัการ ดา้นการควบคุม มอีทิธพิลต่อประสทิธภิาพการใชโ้ปรแกรม SAP 
ของแผนกบญัชแีละการเงิน การไฟฟ้าส่วนภูมภิาคเขต 2 (ภาคใต้) จงัหวดันครศรีธรรมราช ที่ระดบันัยส าคญั 
ทางสถติทิี ่0.05 จงึสนับสนุนสมมุตฐิานงานวจิยัที ่5 

อภิปรายผลการวิจยั 
ในการศกึษาครัง้นี้ผูว้จิยัมขีอ้คน้พบจากการศกึษา ซึง่สามารถน ามาอภปิรายผลตามวตัถุประสงคไ์ดด้งันี้ 
1. การบริหารจดัการของแผนกบญัชีและการเงินของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 2 (ภาคใต้) จงัหวดั

นครศรธีรรมราช โดยภาพรวม (X= 4.041, S.D. = 0.602) อยู่ในระดบัมาก เป็นเพราะว่า การใชโ้ปรแกรม SAP ใน
ของแผนกบญัชแีละการเงนิ ช่วยลดความซ ้าซอ้นในการท างานและท าใหก้ารแบ่งหน้าทีภ่าระงานภายในองค์การมี
ความชัดเจน ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัยของ โอชิล เหิมขุนทด (2562) ที่พบว่า บุคลากรในส านักงานบัญชี  
มกีารใชง้านระบบบญัชอีอนไลน์ผ่านเทคโนโลยคีราวดค์อมพวิติง้ โดยรวม อยู่ในระดบัมาก 

2. ประสทิธภิาพการใชง้านโปรแกรม SAP ของแผนกบญัชแีละการเงนิของการไฟฟ้าส่วนภูมภิาคเขต 2 
(ภาคใต)้ จงัหวดันครศรธีรรมราช ( X= 4.016, S.D. = 0.504) อยู่ในระดบัมาก เป็นเพราะว่า การใชโ้ปรแกรม SAP 
ในของแผนกบญัชแีละการเงิน ช่วยให้การท างานมคีวามถูกต้องแม่นย า มคีวามสะดวกรวดเร็ว เป็นประโยชน์ 
ต่อการตดัสนิใจของผูบ้รหิาร ซึ่งสอดคล้องกบัผลการวจิยัของ จรรยา หาญอาวุธ (2562) ที่พบว่า ประสทิธภิาพ 
การตดัสนิใจของธุรกจิโรงแรมในเขตภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ โดยรวม อยู่ในระดบัมาก 

3. ผลการสมมตฐิานมดีงันี้  
สมมติฐานท่ี 1 พบว่า ปัจจยัการบรหิารจดัการ ด้านการวางแผน มอีิทธพิลต่อประสทิธภิาพการใช้

โปรแกรม SAP ของแผนกบญัชีและการเงิน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 2 (ภาคใต้) จงัหวดันครศรีธรรมราช  
ทีร่ะดบันัยส าคญัทางสถติทิี ่0.05 ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ สุภาวด ีลอยศร (2559) ทีพ่บว่า ปัจจยักระบวนการ
บรหิาร ดา้นการวางแผน มคีวามสมัพนัธ์กบัประสทิธภิาพการปฏบิตัิงานดว้ยระบบบญัชคีอมพวิเตอร์ (e-LAAS) 
อย่างมนีัยส าคญัทางสถติิ อาจเป็นเพราะว่า การวางแผนพฒันาทกัษะด้านเทคโนโลยสีารสนเทศใหแ้ก่บุคลากรทุกคน  
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จะช่วยลดภาระงานและสนับสนุนให้การปฏิบัติงานด าเนินไปได้อย่างประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยข้อค้นพบ 
ดงักล่าวสนับสนุนแนวคดิของ กรนีโปร เคเอสพ ีคอนซลัติ้ง (2564) ซึ่งไดอ้ธบิายไวว้่า วางแผนปฏบิตังิานทัง้ระยะสัน้
และระยะยาวช่วยใหส้ามารถวเิคราะหห์าสิง่ผดิปกตหิรอืจุดบกพร่องจุดอ่อนทีอ่าจเกดิขึน้จากการด าเนินงานได ้

สมมติฐานท่ี 2 พบว่า ปัจจัยการบริหารจัดการ ด้านการจัดรูปแบบหรือองค์กร มีอิทธิพลต่อ
ประสิทธิภาพการใช้โปรแกรม SAP ของแผนกบัญชีและการเงิน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 2 (ภาคใต้)  
จงัหวดันครศรีธรรมราช ที่ระดบันัยส าคญัทางสถิติที่ 0.05 ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจยัของ ปธิกร ศิลมฐั (2556)  
ทีพ่บว่า การจดัรปูแบบการด าเนินงานโดยใชร้ะบบเทคโนโลยสีารสนเทศมาช่วยสามารถผลกัดนัใหก้ารบรหิารงาน
ด าเนินไปอย่างราบรื่นและบรรลุประสบผลส าเรจ็ตามเป้าหมาย และสอดคลอ้งกบั อจัฉรยิา อิม่รส (2561) ซึง่พบว่า 
ปัจจยัดา้นโครงสรา้งการจดอังคก์ร มอีทิธิผลส่งผลในเชงิบวกต่อประสทิธภิาพการควบคุมภายในดา้นการเงนิและ
บญัชอีย่างมนีัยส าคญัทางสถติ ิอาจเป็นเพราะว่า การจดัรูปแบบหรอืองค์กร เป็นวธิกีารควบคุมเพื่อป้องกนัหรอื  
ลดความเสี่ยงที่ส่งผลเชงิบวกต่อประสทิธภิาพการใช้โปรแกรม SAP ของแผนกบญัชแีละการเงนิ ซึ่งขอ้ค้นพบ 
ดงักล่าวสนับสนุนทฤษฎีของ สุพจน์ บุญวเิศษ (2561) ที่ได้กล่าวไวว้่า การจดัหน่วยงานภายในองค์กรออกเป็น 
แผนกช่วยใหง้านบรรลุผลส าเรจ็ได ้แต่จะตอ้งมกีารควบคุมคุณภาพงานเพื่อใหง้านทีอ่อกมามปีระสทิธภิาพ 

สมมติฐานท่ี 3 พบว่า ปัจจยัการบริหารจดัการ ด้านการสัง่การ มีอิทธิพลต่อประสิทธภิาพการใช้
โปรแกรม SAP ของแผนกบญัชีและการเงิน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 2 (ภาคใต้) จงัหวดันครศรีธรรมราช  
ที่ระดบันัยส าคญัทางสถิติที่ 0.05 สอดคล้องกบังานวจิยัของ โอชลิ เหมิขุนทด (2561) ที่พบว่า ปัจจยัความง่าย 
ของค าสัง่การใชง้าน มอีิทธพิลเชงิบวกต่อการใชง้านระบบบญัชอีอนไลน์ผ่านเทคโนโลยคีราวด์คอมพวิติ้งอย่าง 
มนีัยส าคญั และสอดคล้องกบัผลงานวจิยัของ ญาณิศา พลอยชุม (2558) ซึ่งพบว่า มติิความง่ายในค าสัง่ใชง้าน  
มีอิทธิพลทางบวกต่อการใช้งานระบบธุรกรรมทางการเงินผ่านอินเทอร์เน็ตอย่างมีนัยส าคัญ อาจเป็นเพราะ  
“การสัง่การ” เป็นการก าหนดหน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบ เพื่อใหม้กีารควบคุมการท างานใหด้ าเนินไปตามระเบยีบ 
ขอ้บงัคบั และหลกัเกณฑ์ขององค์การ ซึ่งขอ้คน้พบดงักล่าวสนับสนุนทฤษฎีของ วชิยั นาคสงิห์ (2564) ทีอ่ธบิาย
ถงึ การสัง่การเป็นการก าหนดอ านาจหน้าทีไ่ว้เป็นแนวปฏบิตัเิพื่อควบคุมการท างานและช่วยใหก้ารท างานด าเนิน
ไปได ้

สมมติฐานท่ี 4 พบว่า ปัจจยัการบรหิารจดัการ ดา้นการประสานงาน มอีทิธพิลต่อประสทิธภิาพการใช้
โปรแกรม SAP ของแผนกบญัชแีละการเงนิ การไฟฟ้าส่วนภูมภิาคเขต 2 (ภาคใต้) จงัหวดันครศรธีรรมราช ทีร่ะดบั
นัยส าคญัทางสถติทิี ่0.05 สอดคล้องกบังานวจิยัของ ปธกิร ศลิมฐั (2556) ทีพ่บว่า การประสานงานและความร่วมมอื
ของที่ปรึกษาและผู้ใช้งานเพื่อให้ด าเนินการฝึกอบรมประสบความส าเร็จอย่างมีประสิทธิภาพ อาจเป็นเพราะว่า  
การประสานงานเป็นการสร้างความเขา้ใจกนัในการปฏบิตังิานและเป็นการป้องกนัปัญหาความซ ้าซ้อนในการท างาน 
ซึ่งขอ้คน้พบดงักล่าวสนับสนุนทฤษฎีของ ปรชีา ศรเีรอืงฤทธิ ์(2563) ไดอ้ธบิายไวว้่า “การประสานงาน” เป็นการ
สื่อสารใหเ้กดิความเขา้ใจร่วมมอืปฏบิตังิานใหบ้รรลุวตัถุประสงคอ์ย่างสมานฉนัทแ์ละไม่ใหเ้กดิการท างานทีซ่ ้าซอ้น 

สมมติฐานท่ี 5 พบว่า ปัจจัยการบริหารจัดการ ด้านการควบคุม มีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพ 
การใชโ้ปรแกรม SAP ของแผนกบญัชแีละการเงนิ การไฟฟ้าส่วนภูมภิาคเขต 2 (ภาคใต)้ จงัหวดันครศรธีรรมราช  
ทีร่ะดบันัยส าคญัทางสถติทิี ่0.05 สอดคล้องกบังานวจิยัของ พนัทวิา อศิรางกูร ณ อยุธยา (2563) ทีพ่บว่า ปัจจยั
ดา้นการควบคุมภายใน ส่งผลต่อประสทิธภิาพของระบบโปรแกรมส าเรจ็รูป SAP อย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิี ่0.05 
อาจเป็นเพราะว่า การควบคุมระบบงานทีด่ชี่วยใหส้ามารถป้องกนัและลดโอกาสทีจ่ะเกดิสิง่ทีไ่ม่พงึปะสงค์ต่าง ๆ 
เช่น ความผดิพลาด ความเสยีหาย ความสิน้เปลอืง ความสญูเปล่า ความไรป้ระสทิธภิาพ หรอืการทุจรติ ทีอ่าจเป็น
มูลเหตุส าคญัที่ท าให้องค์กรไม่สามารถบรรลุวตัถุประสงค์ที่วางไว้ได้ ซึ่งขอ้ค้นพบดงักล่าวสนับสนุนทฤษฎีของ 
ปฏภิาณ์ มหรรธนาธบิด ี(2560) ซึ่งได้อธบิายว่า “การควบคุม” ว่าเป็นกิจกรรมการบรหิารที่จ าเป็นของผู้บรหิาร
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เพื่อใหม้กีารบรหิารจดัการทีด่แีละท าใหก้ารปฏบิตังิานด าเนินไปตามขัน้ตอนหรอืกระบวนการที่เป็นระบบเกิดผล
การปฏบิตังิานทีบ่รรลุผลลพัธต์ามวตัถุประสงค ์เป้าหมาย แผนงาน และมาตรฐานขององคก์ารทีต่ัง้ไว้ 
  
ข้อเสนอแนะ  

ข้อเสนอแนะท่ีได้จากการวิจยั 
1. ควรส่งเสริมสนับสนุนให้บุคลากรมีการแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน 

เพื่อทราบถงึปัญหาและอุปสรรคต่าง ๆ เพื่อน าขอ้มลูทีไ่ดม้าก าหนดแนวทางในการปรบัปรุงแกไ้ขวธิกีารปฏบิตังิาน
ใหม้ปีระสทิธภิาพมากยิง่ขึน้ 

2. ควรส่งเสริมความรู้การใชโ้ปรแกรม SAP ของแผนกบญัชีและการเงินอย่างต่อเน่ืองเพื่อให้ผูป้ฏิบติังาน
สามารถแกไ้ขปัญหาการใชง้านเบ้ืองตน้ไดแ้ละเพ่ือให้การปฏิบติังานด าเนินไปไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

3. ควรให้ความส าคญัต่อการพฒันาศกัยภาพการปฏิบติังานของผูใ้ช้งานโปรแกรม SAP ของแผนกบญัชี
และการเงินอยา่งต่อเน่ืองสม ่าเสมอ เพ่ีอเพ่ิมทกัษะการท างานและเพ่ิมพูนความรู้ความเขา้ใจใหก้ารปฏิบติังานให้มีความ
เช่ียวชาญในการปฏิบติังานมากย่ิงขึ้น 
 ข้อเสนอแนะในการวิจยัครัง้ต่อไป 

เน่ืองจากการด าเนินการวจิยัในครัง้นี้เป็นการวจิยัเชงิปรมิาณ ส าหรบัการวจิยัครัง้ต่อไป ผูศ้กึษาเสนอแนะ
ให้มกีารศกึษาวจิยัเชงิคุณภาพเพื่อให้ได้ขอ้เสนอแนะและสามารถต่อยอดผลงานวจิยัให้มคีวามสมบูรณ์มากขึน้ 
โดยผู้วจิยัมขีอ้เสนอแนะใหม้กีารต่อยอดการท าการวจิยัเกี่ยวกบัประสทิธภิาพการใชโ้ปรแกรม SAP ของแผนก
บญัชแีละการเงนิของหน่วยงานราชการอื่น แลว้น าผลการวจิยัมาเปรยีบเทยีบเพื่อพฒันาต่อยอดงานวจิยัใหด้ยีิง่ขึน้ 
 

กิตติกรรมประกาศ 
งานวิจัยฉบับนี้ส าเร็จสมบูรณ์ได้ด้วยดีเพราะได้รับความกรุณาชี้แนะและช่วยเหลืออย่างดียิ่งจาก  

ผู้ช่ วยศาสตราจารย์  ดร.ฐิตาภรณ์ สินจรูญศักดิ  ์คณบดีคณะบัญชี และอาจารย์ที่ปรึกษาสารนิพนธ์   
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จริพงษ์ จนัทร์งาม ที่กรุณาให้ค าปรกึษา และค าแนะน า ตลอดจนให้ความช่วยเหลอืในการ
แกไ้ขขอ้บกพร่องต่าง ๆ เพื่อใหส้ารนิพนธฉ์บบันี้มคีวามสมบูรณ์ ผูว้จิยัขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสงู 

ขอขอบพระคุณท่าน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมบูรณ์ สาระพัด ประธานกรรมการสอบวิทยานิพนธ์  
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฐิตาภรณ์ สินจรูญศกัดิ ์คณบดีคณะบญัชี มหาวิทยาลยัศรีปทุม และคณะกรรมการสอบ  
สารนิพนธ์ที่ได้ใหค้ าแนะน าทีม่คีุณค่าอย่างยิง่ต่อการท าสารนิพนธ์ฉบบันี้ รวมทัง้ขอขอบพระคุณผู้ทรงคุณวุฒ ิและ
ผูเ้ชีย่วชาญทุกท่าน ทีก่รุณาใหค้วามอนุเคราะห ์ในการตรวจสอบเครื่องมอืวจิยัในครัง้นี้ 

ขอขอบพระคุณทุก ๆ ท่านที่มีส่วนสนับสนุน งานวิจยัในครัง้นี้ส าเร็จไปได้ ตลอดจนผู้ช่วยผู้อ านวยการ
หลกัสตูรบญัชมีหาบณัฑติทีใ่หค้วามอนุเคราะหต์รวจสอบความถูกตอ้งของสารนิพนธฉ์บบันี้ ทัง้นี้ผูว้จิยัขอมอบคุณค่า 
และประโยชน์อนัพงึไดจ้ากสารนิพนธฉ์บบันี้ เป็นเครื่องบูชาพระคุณบดิา มารดา คร ูอาจารย ์และผูม้พีระคุณทุกท่าน 
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การศึกษาต้นทุนและผลตอบแทนการผลิตผกัเกษตรอินทรีย ์
กรณีศึกษา : วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรวิถีอินทรียก์ระนวน อ าเภอกระนวน  

จงัหวดัขอนแก่น 
COSTS AND RETURNS ANALYSIS IN THE ORGANIC VEGETABLE 

PRODUCTION A CASE STUDY: KRANUAN ORGANIC FARMING GROUP 
COMMUNITY ENTERPRISE, KRANUAN DISTRICT, KHON KAEN PROVINCE 

 
ณชัชา สงิหบุตร  ธนภณ วมิลูอาจ 

Natcha Singhabut1, Thanapon Wimoonard2 
 

บทคดัย่อ 
 

การศึกษาครัง้นี้ว ัตถุประสงค์เพื่อ (1) ศึกษาต้นทุนและผลตอบแทนของการผลิตผักเกษตรอินทรีย์ 
กรณีศกึษา วสิาหกจิชุมชนกลุ่มเกษตรวถิอีนิทรยีก์ระนวน อ าเภอกระนวน จงัหวดัขอนแก่น (2) วเิคราะหแ์นวทาง
การบริหารจดัการต้นทุนของธุรกิจผลิตผักเกษตรอินทรีย์ กรณีศึกษา วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรวิถีอินทรีย์
กระนวน อ าเภอกระนวน จงัหวดัขอนแก่น ผูว้จิยัเกบ็ขอ้มลูจากเกษตรกรกลุ่มวสิาหกจิชุมชนกลุ่มเกษตรวถิอีนิทรยี์
กระนวน จ านวนทัง้หมด 24 ราย รวบรวมข้อมูลโดยการสมัภาษณ์เชงิลึก สถิติที่ใช้ในการวเิคราะห์ขอ้มูล คือ 
ร้อยละ และอตัราส่วนทางการเงิน น าผลที่ได้มาวิเคราะห์หาแนวทางการบริหารจดัการต้นทุนโดยใช้ SWOT 
Analysis และ TOWS Matrix  

ผลการศกึษาพบว่ามตีน้ทุนในการด าเนินงานทีเ่กดิขึน้เป็นประจ า จดัเป็นตน้ทุนการผลติผนัแปร 197,315 
บาท/ปี และต้นทุนคงที่ 514,690 บาท/ปี รวมต้นทุนทัง้หมดเป็นเงิน 712,005 บาท/ปี และรายได้เฉลี่ยต่อปี 
2,326,500 บาท, อตัราผลตอบแทนจากการลงทุน (ROI) ร้อยละ 31.02, อตัราผลตอบแทนจากสนิทรพัย์ (ROA) 
ร้อยละ 30.58, ระยะเวลาในการคืนทุน (PB) 1 ปี 9 เดือน, มูลค่าปัจจุบันสุทธิ (NPV) 11,427,573.40 บาท 
อตัราผลตอบแทนภายใน (IRR) 51.76% และอตัราส่วนผลตอบแทนต่อตน้ทุน (B/C Ratio) 2.07 เท่า  
 ผลการวเิคราะห์ SWOT Analysis พบว่าจุดแขง็ คอื ต้นทุนต ่าท าใหส้ามารถคนืทุนได้เร็วส่งผลใหก้ลุ่ม
วิสาหกิจสามารถน าเงินส่วนนี้ไปใช้เพิ่มก าลังการผลิตได้ในอนาคตและสามารถตัง้ราคาขายได้ถูกกว่าคู่แข่ง  
จุดอ่อน คอื ยงัขาดระบบการจดัการและขาดระบบบญัชตีน้ทุนทีเ่ป็นมาตรฐานไม่สามารถตดัสนิใจทางดา้นการเงนิ
ไดอ้ย่างถูกตอ้ง โอกาส คอื ผูบ้รโิภคใหค้วามสนใจกบัการเลอืกรบัประทานอาหารทีม่ปีระโยชน์ โดยเฉพาะในภาวะ
ทีเ่กดิโรคระบาด เช่น โควดิ-19 ท าใหผู้บ้รโิภคเลอืกซื้อสนิคา้อนิทรยี์มากขึน้ และอุปสรรค คอื ความผนัผวนทาง
การเมอืงท าใหต้้นทุนการผลติสนิค้าเกษตรอินทรยี์มแีนวโน้มเพิม่ขึน้เนื่องจากมปัีจจยัการผลติบางชนิดขึน้ราคา 
เช่น เมลด็พนัธุ ์

ผลการวิเคราะห์กลยุทธ์โดยใช้ TOWS Matrix พบว่ากลยุทธ์เชิงรุก คือ กลุ่มวิสาหกิจสามารถเพิ่ม
ยอดขายได้เนื่องจากมผีลตอบแทนที่สูง มตี้นทุนต ่าและในปัจจุบนักระแสสงัคมใหค้วามสนใจด้านสุขภาพท าให้
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ผูบ้รโิภคมคีวามสนใจเลอืกซื้อสนิคา้เกษตรอนิทรยีม์ากขึน้, กลยุทธเ์ชงิแกไ้ข คอืตอ้งมกีารศกึษาระบบการท าบญัชี
ตน้ทุนทีเ่ป็นมาตรฐานเพื่อใหส้ามารถทราบไดถ้งึต้นทุนทีใ่ชจ้่ายเกนิความจ าเป็น, กลยุทธเ์ชงิป้องกนั คอืใชก้ารลด
ต้นทุน ด้านอื่น เช่น ด้านการขนส่ง, และกลยุทธ์เชงิรบั คอื มกีารท าระบบบญัชทีี่เป็นมาตรฐานเพื่อให้สามารถ
วเิคราะหย์อดขายและตน้ทุนไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ                         
  
ค าส าคญั: ตน้ทุน, ผลตอบแทน, การบรหิารตน้ทุน 
 

Abstract 
 

This study aimed (1) to study the costs and returns on organic vegetable production, a case study 
of Kranuan organic farming group community enterprise, Kranuan District, Khon Kaen Province, (2) to 
analyze the cost management approach of the organic vegetable production business, a case study of 
Kranuan organic farming group community enterprise, Kranuan District, Khon Kaen Province. The author 
has collected data from 24 farms.The author collected data through in-depth interviews. The statistics used 
in the data analysis were percentage and financial ratio. The results were analyzed by using SWOT 
Analysis and the TOWS Matrix. 

The results revealed that had operating costs which can be classified as variable production costs 
in the amount of 197,315 baht/year and fixed costs in the amount of 514,690 baht/year, total cost of 
712,005 baht/year and average annual income of 2,326,500 baht, with a return on investment (ROI) of 
31.02%, a return on assets (ROA) of 30.58%, a payback period (PB) of 1 year and 9 months, NPV of 
11,427,573.40 baht, Internal Rate of Return (IRR) of 51.76% and a Benefit Cost Ratio (B/C ratio) of 2.07 
times. 

The results of the SWOT Analysis revealed that Strengths are low cost, enabling quick return of 
capital, resulting in enterprise groups being able to use this money to increase production capacity in the 
future and be able to set selling prices cheaper than competitors, Weaknesses are still lack of management 
system and lack of standardized cost accounting systems fails to make accurate financial decisions, 
Opportunity is that consumers pay attention to healthy food choices. Especially during epidemic conditions 
such as COVID-19, consumers choose to buy organic products more, and Threats is political volatility, 
causing the production cost of organic products to tend to increase due to the increase in prices of certain 
production factors. such as seeds 

The results of the TOWS Matrix found that the SO Strategy is that enterprises can increase sales 
due to enterprises' having high returns with low costs and consumers' being more interested in buying 
organic products. WO Strategy is that it is necessary to study the standardized cost accounting system in 
order to be able to know the cost overrun to help make effective financial decisions. SW Strategy is the 
increase of other cost reductions, such as transportation. Lastly, WT Strategy is the use of a standardized 
accounting system to enable efficient analysis of sales volume and costs. 
 
Keywords: Cost, Return, Cost Management 
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บทน า 
ปัจจุบนัการปลูกพชืผกัสดเพื่อการค้ามแีนวโน้มเพิม่สูงมากขึน้ในอนาคตดงัจะเห็นได้จากส่วนแบ่งทาง

การตลาดของตลาดผกัและผลไม ้ปี 2560 ทีม่มีูลค่าประมาณ 2,225 ล้านบาท เตบิโตถงึ 3% (อุตสาหกรรมพฒันา
มลูนิธเิพื่อสถาบนัอาหาร, 2562) และขอ้มลูทางสถติขิองส านักงานสถติแิห่งชาตใินการส ารวจพฤตกิรรมการบรโิภค
อาหารของประชาชน โดยจะมกีารเกบ็ขอ้มูลทุก 4 ปี พบว่าการบรโิภคพชืผกัสดของประชากรในประเทศไทยทีม่ี
สดัส่วนการกนิเกนิกว่ารอ้ยละ 80 ไดแ้ก่ กลุ่มผกัและผลไมส้ด อยู่ทีร่อ้ยละ 98.8 โดยพบว่า ผูท้ีท่านทุกวนัมสีดัส่วน
สูงสุด ถึงร้อยละ 41.1 (ส านักงานสถิติแห่งชาติ, 2561) และธุรกิจสนิค้าออร์แกนิคมแีนวโน้มเติบโตต่อเนื่องใน
อนาคต โดยคาดว่ามูลค่าทางการตลาดสินค้าออร์แกนิคของไทยมแีนวโน้มเติบโตอยู่ที่ 2,700-2,900 ล้านบาท 
(ศูนยว์จิยักสกิรไทย, 2561) ทัง้นี้เน่ืองมาจากการขยายตวัของประชากรส่วนใหญ่ทีเ่ป็นผูบ้รโิภคแต่ไม่ไดเ้ป็นผูผ้ลติ
พชืผกัดว้ยตนเอง และเนื่องจากในปี พ.ศ. 2564-2565 เกดิการแพร่ระบาดของโรคไวรสัโควดิ-19 ท าใหป้ระชาชน
หนัมาใหค้วามใส่ใจกบัการดูแลสุขภาพเพื่อท าใหต้นเองมสุีขภาพร่างกายแขง็แรง ผกัจงึเป็นทีน่ิยมในการบรโิภค
เนื่องจากผักเป็นอาหารที่อุดมไปด้วยวิตามินและแร่ธาตุที่จ าเป็นต่อการท างานของร่างกาย (โรงพยาบาล
รามค าแหง, 2564)  

จากแนวโน้มการเตบิโตของธุรกจิท าใหผู้ว้จิยัเหน็ถงึความส าคญัของธุรกจิผกัอนิทรยีไ์ม่ใช่เพยีงแค่ความ
นิยมในการบรโิภคเพิม่มากขึน้ แต่เป็นการสรา้งรายไดแ้ละสรา้งอาชพีใหแ้ก่เกษตรกร แต่เนื่องจากเกษตรกรส่วน
ใหญ่ยงัขาดองค์ความรูด้า้นบญัช ีและการวเิคราะห์ทางดา้นต้นทุน ท าใหไ้ม่ทราบถงึต้นทุนทีแ่ทจ้รงิจนกลายเป็น
อุปสรรคต่อการตดัสนิใจ การบรหิารตน้ทุนจงึเป็นสิง่ส าคญัในการพฒันาศกัยภาพของเกษตรกรใหม้คีวามเขม็แขง็
เพื่อใหส้ามารถพึง่พาตนเองได ้ลดการขาดทุน และเพื่อเพิม่ประสทิธภิาพในการผลติใหส้อดคล้องกบัแนวโน้มการ
บรโิภคทีเ่พิม่มากขึน้ในอนาคต (ภาวนิีย์ ธนาอนวชั, 2563) การศกึษาต้นทุนและผลตอบแทนของธุรกจิผกัเป็นสิง่
ส าคญัที่ต้องมีการวิเคราะห์เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการวางแผน และสามารถน ามาวิเคราะห์เพื่อประกอบการ
ตดัสนิใจถงึความเป็นไปไดข้องการลงทุนในอนาคต การวเิคราะห์ดา้นต้นทุนและผลตอบแทนจะเป็นประโยชน์ต่อ
เกษตรกร ผูศ้กึษาจงึไดว้เิคราะหข์อ้มลูดา้นตน้ทุนโดยวเิคราะหต์น้ทุนของผกัแต่ละชนิด และอุปกรณ์ทีเ่กีย่วขอ้งกบั
การผลติผกั ซึ่งธุรกิจผกัเป็นธุรกจิทีใ่หผ้ลตอบแทนเร็วเนื่องจากปลูกได้ปีละมากกว่า 1 ครัง้ ใช้ระยะเวลาในการ
ปลูกสัน้ มรีะยะเวลาในการเก็บเกี่ยวเรว็ (ส านักงานส่งเสรมิและจดัการสนิค้าเกษตร, 2562) ผู้ศกึษาจงึได้ศกึษา
ดา้นผลตอบแทนของธุรกจิผกัอนิทรยีเ์พื่อประกอบการตดัสนิใจในการลงทุน 

ดงันัน้จากการลงพืน้ทีใ่นวสิาหกจิชุมชนกลุ่มเกษตรวิถอีนิทรยีก์ระนวน อ าเภอกระนวน จงัหวดัขอนแก่น 
ผู้วิจยัพบปัญหาว่ากลุ่มวสิาหกิจชุมชนยงัขาดความรู้ทางด้านบญัชทีี่ใช้ในการวเิคราะห์ต้นทุนและรายได้อย่าง
ถูกต้อง ส่งผลให้วสิาหกิจชุมชนไม่สามารถวเิคราะห์ต้นทุนในการผลติทีแ่ทจ้รงิได้ ท าให้ไม่สามารถวางแผนการ
เพิม่ก าลงัการผลติ และไม่สามารถวดัผลการด าเนินงานที่แทจ้รงิได้ จากที่กล่าวมาผู้วจิยัไดเ้หน็ความส าคญัและ
ความจ าเป็นของการศกึษาต้นทุนและผลตอบแทน และแนวทางการบรหิารจดัการต้นทุน โดยใช้ประโยชน์จาก
เครื่องมอืในการวเิคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและสภาพแวดล้อมภายนอก (SWOT Analysis) และใช้ TOWS 
Matrix วเิคราะห์กลยุทธ์เพื่อเป็นแนวทางในการบรหิารจดัการต้นทุนเพื่อให้กลุ่มวสิาหกิจสามารถใช้ขอ้มูลทาง
การเงนิการบญัช ีและขอ้มลูในการวเิคราะหส์ภาพแวดล้อม ทีไ่ดจ้ากการวเิคราะหน์ี้เป็นแนวทางและเป็นเครื่องมอื
ในการพฒันากลุ่มวสิาหกจิชุมชนใหม้ปีระสทิธภิาพมากยิง่ขึน้ 

 
วตัถปุระสงคข์องการวิจยั  

1. เพื่อศกึษาขอ้มลูตน้ทุนและผลตอบแทนของการผลติผกัเกษตรอนิทรยี ์กรณีศกึษา วสิาหกจิชุมชนกลุ่ม
เกษตรวถิอีนิทรยีก์ระนวน อ าเภอกระนวน จงัหวดัขอนแก่น  
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2. เพื่อวเิคราะหแ์นวทางการบรหิารจดัการตน้ทุนของธุรกจิผลติผกัเกษตรอนิทรยี ์กรณีศกึษา วสิาหกจิ
ชุมชนกลุ่มเกษตรวถิอีนิทรยีก์ระนวน อ าเภอกระนวน จงัหวดัขอนแก่น 

 

ทบทวนวรรณกรรม 
แนวคิดเก่ียวกบัต้นทุน (Cost)  
สมนึก เอื้อจริะพงษ์พนัธ ์(2557) กล่าวว่า “ต้นทุน” (Costs) หมายถงึ มูลค่าของทรพัยากรภายในองคก์ร

ทีส่ญูเสยีไปเพื่อใหไ้ดม้าซึง่สนิคา้และบรกิาร อยู่ในลกัษณะของการลดลงในสนิทรพัยห์รอืเพิม่ขึน้ในหนี้สนิ ตน้ทุนที่
เกดิขึน้อาจใหป้ระโยชน์ในปัจจุบนัหรอืในอนาคตเมื่อต้นทุนไดเ้กดิขึน้แล้ว และธุรกจิไดใ้ช้ประโยชน์ไปแล้วต้นทุน
นัน้จะถอืเป็น ค่าใชจ้่าย (Expenses) 

ดวงมณี โกมารทตั (2559) กล่าวว่า “ต้นทุน” อยู่ในลกัษณะของรายการทางบญัชใีนอดตี โดยกจิการตอ้ง
มหีลกัฐานการเกดิต้นทุน เช่น ใบส าคญัต่างๆ  หรอืเป็นต้นทุนทีก่จิการประมาณว่าจะเกิดขึน้ เช่น ต้นทุนค่าเสยี
โอกาส แต่ในหลกัการทางบญัชทีีร่บัรองทัว่ไปจะใชต้น้ทุนทีเ่กดิขึน้จรงิในอดตีเป็นหลกั 

ประเภทของต้นทุนท่ีเก่ียวข้อง 
ต้นทุนท าหน้าทีใ่นการบนัทกึค่าใชจ้่ายทีป่รากฏหลกัฐานชดัเจน เพื่อน ามาค านวณหาต้นทุนของสนิคา้

และผลติภณัฑ์ การแยกต้นทุนประเภทต่างๆ สามารถแยกได้เป็น 3 ส่วน ประกอบในด้านทีเ่กี่ยวกบัต้นทุนทีไ่ด้
น าเขา้มาใชส้ าหรบัผลติสนิคา้และบรกิารแต่ละชนิด ไดแ้ก่ 1.วตัถุดบิ (Materials) ซึง่จะสามารถน ามาแยกออกเป็น 
2 แบบ ไดแ้ก่ 1) วตัถุดบิทางตรง (Direct Materials) หมายถงึ วตัถุดบิหลกัทีม่คีวามจ าเป็นทีใ่ชใ้นการผลติ เป็น
วตัถุดบิทีน่ ามาใชใ้นการผลติโดยตรง 2) วตัถุดบิทางอ้อม (Indirect Materials) หมายถงึ วตัถุดบิทีเ่กี่ยวขอ้งโดย
อ้อมกับการผลิตสินค้านัน้ๆ ไม่ใช่วตัถุดิบหลกัในการผลิต  2.ค่าแรงงาน (Labor) หมายถึง ค่าใช้จ่ายหรือสิ่งที่
ผู้บรหิารตอบแทนแก่พนักงานทีท่ างานใหแ้ก่องค์กร 3.ค่าใช้จ่ายการผลติ (Manufacturing Overhead) หมายถงึ 
ค่าใช้จ่ายต่างๆ ทัง้หมดที่เกี่ยวข้องในการผลิตสินค้า ซึ่งจะถูกแยกออกไม่เกี่ยวข้องกับวตัถุดิบทางตรงและ
ค่าแรงงานทางตรง เช่น ค่าเสื่อมราคา ค่าสาธารณูปโภค (ธนยา พรอ้มมลู, 2559) เมื่อจ าแนกตน้ทุนตามพฤตกิรรม
ของต้นทุนจะสามารถแบ่งประเภทต้นทุนเป็น 2 ประเภทได้แก่ 1) ต้นทุนคงที่ (Fixed Cost) คอื ค่าใช้จ่ายที่ไม่
เปลี่ยนแปลงถงึแมก้จิกรรมจะมกีารเปลี่ยนแปลงกต็าม ยิง่มปีรมิาณของกจิกรรมเยอะเท่าไหร่ จะยิง่ท าใหต้้นทุน
คงทีต่่อหน่วยลดลง เช่น ค่าเสื่อมราคา 2) ตน้ทุนผนัแปร (Variable Cost) หมายถงึ ตน้ทุนผนัแปรรวมจะมจี านวน
มากหรอืน้อยขึ้นอยู่กบัปรมิาณของกิจกรรม แต่เมื่อพิจารณาต้นทุนผนัแปรต่อหน่วยจะพบว่า ต้นทุนผนัแปรต่อ
หน่วยจะเท่ากนัตลอดช่วงของกจิกรรมทีใ่ชพ้จิารณา (ศศวิมิล มอี าพล, 2558) 

แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัผลตอบแทน (Returns)   
ปิยะราช เตชะสบื (2557) กล่าวว่า “ผลตอบแทน” คอื การน าสนิทรพัยท์ีม่อียู่ในกจิการมาใชใ้นการลงทุน 

ซึง่ผลตอบแทนทีไ่ดน้ัน้อาจเกดิขึน้ในช่วงเวลาทีแ่ตกต่างกนั จงึตอ้งปรบัเวลาเพื่อใหไ้ดม้าซึง่จ านวนเงนิทีเ่สยีไปใน
ระยะเวลาทีต่่างกนัท าใหเ้ป็นเวลาปัจจุบนัแลว้จงึสามารถท าการเปรยีบเทยีบกนัไดอ้ย่างถูกตอ้ง 

จรนิทร นามขาน และจุฑาธปิ จนัทรท์รง (2560) กล่าวว่า “ผลตอบแทน” คอื สิง่ทีน่ักลงทุนตอ้งการไดร้บั
จากการลงทุน เช่น การลงทุนในธุรกจิ หรอืหลกัทรพัย์ ซึ่งอตัราผลตอบแทนมคีวามหมายทีค่่อนขา้งกวา้ง ดงันัน้
อาจหมายถงึ ผลตอบแทนจากโครงการลงทุนซึ่งแต่ละโครงการจะมรีูปแบบการอตัราผลตอบแทนที่แตกต่างกนั
ออกไป และการใชป้ระโยชน์กอ็าจมคีวามแตกต่างกนัไปขึน้อยู่กบัวตัถุประสงคท์ีต่อ้งการน าไปใชเ้ป็นส าคญั  

อตัราส่วนทางการเงินท่ีเก่ียวข้อง 
การศกึษาในครัง้นี้ผูว้จิยัไดร้วบรวมขอ้มูลเพื่อน าขอ้มูลมาวเิคราะห์ต้นทุนและอตัราผลตอบแทน โดยใช้

อตัราส่วนทางการเงนิ ดงัต่อไปนี้ 
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              อตัราผลตอบแทนจากเงินลงทุน (Return on Investment หรือ ROI) เป็นการวดัผลตอบแทนจากเงิน
ลงทุน มปีระโยชน์เพื่อใชใ้นการเปรยีบเทยีบทางเลอืกในการลงทนุว่าหากเลอืกทางเลอืกทีต่่างกนัจะใหผ้ลตอบแทน
ทีแ่ตกต่างกนัอย่างไร ในระดบัความเสีย่งที่เท่ากนั หากเป็นเช่นนี้จะเลอืกทางเลอืกทีใ่หอ้ตัราผลตอบแทนสูงทีสุ่ด 
(จรนิทร นามขาน และจุฑาธปิ จนัทรท์รง, 2560)      

                           อตัราผลตอบแทนจากเงนิลงทนุ (ROI)  =   ก าไรสุทธ ิ  x 100 
                                                     เงนิลงทุน 

อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (Return on Assets หรือ ROA) เป็นการวัดประสิทธิภาพในการ
บรหิารงานของฝ่ายบรหิาร หรอืเรยีกว่า อตัราความสามารถในการหาก าไร (Earning Power) เป็นการวดัการใช้
ประโยชน์จากสนิทรพัยท์ีม่อียู่ว่าใชป้ระโยชน์ไดม้ากหรอืน้อยเพยีงใด โดยมสีตูรในการค านวณหา ROA ดงันี้   
                                    อตัราผลตอบแทนจากก าไรสุทธ ิ(ROA)  =     ก าไรสุทธ ิ   x 100 
                                                                                            สนิทรพัยร์วม 

ระยะเวลาคนืทุน (Payback Period หรอื PB) เป็นการค านวณระยะเวลาคนืทุนหรอืจ านวนปีทีไ่ดม้กีาร
ด าเนินการ อาจกล่าวได้ว่า ระยะเวลาคนืทุน หมายถึง จ านวนปีที่ใช้ในการด าเนินงาน ซึ่งสามารถท าให้ก าไรที่
ไดร้บัในแต่ละปีทีไ่ดม้กีารรวมกนัแล้วมคี่าเท่ากบัหรอืมากกว่าเงนิลงทุนเริม่แรก โดยมสีูตรในการค านวณหา PB 
ดงันี้   
                                      ระยะเวลาคนืทุน (PB)  =   เงนิลงทุนเริม่แรก 
                                                                      ผลตอบแทนสุทธเิฉลีย่ 
 มูลค่าปัจจุบันสุทธิ (Net Present Value : NPV) ผลรวมสุทธิของมูลค่าปัจจุบันของผลตอบแทนหรือ
กระแสเงนิสดรายวนัและรวมไปถงึกระแสเงนิสดจ่ายหรอืตน้ทุนทีไ่ดม้กีารเกดิขึน้ตลอดอายุโครงการ โดยการคดิลด
ดว้ยอตัราส่วนลด มสีตูรในการค านวณหา NPV ดงันี้   

NPV =  [∑
𝐶𝑡

(1+𝑟)𝑡
𝑛
𝑡=0 ]      

                                                   Ct =  กระแสเงนิสดทีไ่ดร้บัสุทธแิตล่ะงวด 
                                                     r =  อตัราคดิลดหรอือตัราดอกเบีย้ทีเ่หมาะสม                        
                                                    n  =  จ านวนของปีทัง้หมด 
                          t  =  ตัง้แต่ปีที ่1 ถงึ n 
 อตัราผลตอบแทนภายใน (Internal Rate of Return : IRR) พิจารณาจากอตัราส่วนลดที่มกีารท าให้
มูลค่าปัจจุบนัของผลตอบแทนทีไ่ดร้บัในอนาคตเท่ากบัมูลค่าปัจจุบนัของเงนิลงทุนสุทธขิองโครงการพอด ีโดยมี
สตูรดงันี้ 

IRR ทีท่ าให ้NPV =  [∑
𝐵𝑡−𝐶𝑡

(1+i)t
n
t=0 ] = 0 

          Bt = มลูค่าของผลตอบแทนของโครงการในปีที ่t 
                                             𝐶𝑡 = มลูค่าของตน้ทุนการด าเนินงานของโครงการปีที ่t 
                                                     i = อตัราการคดิลดหรอือตัราดอกเบีย้ทีเ่หมาะสม 
                                    n = อายุของโครงการ 
           t = ปีของโครงการ 
 อตัราส่วนผลประโยชน์ต่อต้นทุน (Benefit Cost Ratio หรอื B/C Ratio) โดยพจิารณาจากอตัราส่วน
ของผลรวมของกระแสเงนิสดรบัคดิลดกบัเงนิลงทุนเริม่แรกของกจิการ สตูรในการค านวณหา B/C Ratio ดงันี้   
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                อตัราส่วนผลประโยชน์ต่อตน้ทุน (B/C)  =  ผลรวมของกระแสเงนิสดรบัคดิลด  
                                                                                           เงนิลงทุนเริม่แรก 

แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัการบริหารต้นทุน  
สุนันทา สงัขทศัน์ (2564) กล่าวว่า “การบริหารต้นทุน” เข้ามามีบทบาทส าคญัต่อการพฒันาองค์กร 

ผูบ้รหิารต้องปรบัเปลี่ยนโครงสรา้งและรูปแบบการผลติและบรกิารใหย้ดืหยุ่นตามสถานการณ์ของโลกปัจจุบนั ให้
ความส าคญักบัการบรหิารตน้ทุน เนื่องจากตน้ทุนสามารถท าใหก้จิการประมาณการผลประกอบการและก าไรได้ 

ประภาภรณ์ เกยีรตกิุลวฒันา (2555) กล่าวว่า “การบรหิารตน้ทุน” มคีวามส าคญัมากขึน้เนื่องจากตน้ทุน
สนิค้าเป็นส่วนส าคญัในการบรหิารก าไร หากมตี้นทุนสูงก าไรในการด าเนินการก็จะน้อยตามไปด้วย การบรหิาร
ต้นทุนจงึเป็นสิง่ทีส่ าคญัส าหรบัการวางแผนการแข่งขนัในอุตสาหกรรมการแข่งขนัทีก่ าลงัมคีวามรุนแรงเพิม่มาก
ขึน้ ตลอดไปจนการควบคุมและประเมนิผลการปฏบิตังิาน 

วรรณกรรมท่ีเก่ียวข้อง 
บุรสักร โตรตัน์ (2564) ศกึษาเรื่องการวเิคราะหต์น้ทุนและผลตอบแทนการปลูกผกัอนิทรยี์ของเกษตรกร

รายย่อย กรณีศกึษาเครอืข่ายเกษตรกร ต าบลท่าต าหนัก อ าเภอนครชยัศร ีจังหวดันครปฐมผลการวจิยัพบว่า
ผลตอบแทนจากกระแสเงนิสดจากการผลติและขายผกัอินทรยี์ มมีูลค่าเป็นบวกเมื่อมกีารด าเนินธุรกิจเป็นเวลา
อย่างน้อย 6 ปีโดยเฉลี่ยมกี าไรสุทธอิยู่ที่ 13,327.27 บาท/ปี ซึ่งการด าเนินการนี้ยงัเป็นการลงทุนที่ได้รบัอตัรา
ผลตอบแทนภายใน 12.22%    
 พรีศกัดิ ์พึ่งพาพฒัน์ (2563) ได้ศกึษาเรื่อง การเปรยีบเทยีบต้นทุน ผลตอบแทน และแบบจ าลองธุรกจิ
ของการปลูกผกัระหว่างระบบเกษตรอนิทรยี์ และระบบเกษตรเคมใีนโรงเรอืนพบว่าก าไรสุทธทิีไ่ดจ้ากการขายผกั
เกษตรอนิทรยีม์มีลูค่าสงูกว่าการขายผกัแบบเกษตรเคม ีและค านวณ ROI ในการผลติผกัดว้ยวธิเีกษตรอนิทรยีใ์ห้
อตัราผลตอบแทนจากเงนิลงทุน 61.48% ในขณะที่การปลูกผกัเกษตรเคมใีห้อตัราผลตอบแทนจากเงนิลงทุนที่ 
33.87% 
 เกยีรตคิุณ จนิตวร สมศกัดิ ์ตนัตาศนี ประสงค์ อุทยั และสมบตั ิทฆีทรพัย์ (2563) ไดศ้กึษาเรื่อง ต้นทุน
และผลตอบแทนในการลงทุนปลูกบวัของเกษตรกรในจงัหวดัชลบุร ีผลการวจิยัพบว่า ในการปลูกบวันัน้มตี้นทุน
รวมเฉลีย่ 8,175 บาทต่อไร่ มกี าไรสุทธเิฉลีย่ 9,749 บาทต่อไร่ มอีตัราก าไรสุทธติ่อตน้ทุน 1.312 เท่า มอีตัราก าไร
ต่อยอดขาย 0.62 เท่า มอีตัราผลตอบแทนจากการลงทุน (ROI) 0.93 เท่า และ มอีตัราผลตอบแทนจากสนิทรพัย์ 
(ROA) 3.352 เท่า ตน้ทุนการท านาบวัประกอบดว้ย 3 ส่วน ไดแ้ก่ ตน้ทุนค่าวตัถุดบิรอ้ยละ 1.95 ตน้ทุนค่าแรงงาน
รอ้ยละ 38.03 และตน้ทุนค่าใชจ้่ายการผลติรอ้ยละ 67.07 

 
วิธีด าเนินการวิจยั 

ผู้ให้ข้อมูลหลกัท่ีใช้ในการวิจยั  
ผูใ้หข้อ้มลูหลกัทีน่ ามาใชใ้นงานวจิยั คอื เกษตรกรผูผ้ลติผกัเกษตรอนิทรยีว์สิาหกจิชุมชนกลุ่มเกษตรวถิี

อินทรีย์กระนวน อ าเภอกระนวน จงัหวดัขอนแก่น โดยจะมีการเลือกในรูปแบบวิธีเฉพาะเจาะจง (Purposive 
Sampling) จากบญัชีรายชื่อเกษตรกรของหนังสือส าคญัแสดงการจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชน กลุ่มเกษตรวิถี
อนิทรยีก์ระนวน อ าเภอกระนวน จงัหวดัขอนแก่น มจี านวนรายชื่อทัง้หมด 24 ราย (ขอ้มลูจากหนังสอืส าคญัแสดง
การจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชน ณ วนัที่ 14 มกราคม 2562) โดยผู้วิจยัได้เลือกผู้ให้ขอ้มูลหลกัทัง้หมดในบญัชี
รายชื่อจ านวน 24 ราย หรอื คดิเป็นทัง้หมด 100% เป็นผูใ้หข้อ้มลูทางดา้นต้นทุนและผลตอบแทน ซึง่ลกัษณะของ
กลุ่มตวัอย่างทีเ่ลอืกเป็นไปตามวตัถุประสงคข์องการวจิยัเพื่อศกึษาตน้ทุนทีใ่ชใ้นการผลติผกัเกษตรอนิทรยี์ 
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เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยั  
ผู้วจิยัได้พฒันาเครื่องมอืวิจยัโดยการเกบ็รวมรวมขอ้มูลจากเอกสาร บทความ และงานวจิยัทีเ่กี่ยวขอ้ง

เพื่อให้ได้แบบสมัภาษณ์ที่ตรงตามวตัถุประสงค์ของการวิจยั โดยผ่านการตรวจสอบความถูกต้อง และความ
เหมาะสมของแบบสมัภาษณ์จากอาจารยท์ีป่รกึษาทีเ่ป็นผูเ้ชีย่วชาญทางดา้นการเงนิและการบญัช ีจงึจะด าเนินการ
เกบ็ขอ้มลูตามแบบสมัภาษณ์เพื่อน าขอ้มลูดา้นตน้ทุนมาวเิคราะหต์่อไป โดยแบ่งค าถามออกเป็น 5 ส่วน ดงันี้       
          ส่วนที ่1 ขอ้มลูทัว่ไปของผูใ้หข้อ้มลูหลกัในการสมัภาษณ์ เช่น เพศ อายุ วุฒกิารศกึษา  
          ส่วนที ่2 ขอ้มลูเกีย่วกบัตน้ทุนและค่าใชจ้่ายในการผลติผกั เช่น ค่าแรงงาน เมลด็พนัธุ ์และค่าวสัดุอุปกรณ์  
          ส่วนที ่3 ผลตอบแทนจากการผลติผกั  เช่น รายไดจ้ากการขายผกั 
          ส่วนที ่4 ปัญหาและอุปสรรคในการผลติผกั เช่น แมลงศตัรพูชื อากาศทีแ่ปรปรวน 
          ส่วนที ่5 ขอ้เสนอแนะเพิม่เตมิ 
          การตรวจสอบความน่าเช่ือถือของข้อมูล 
            การตรวจสอบความถูกต้องของขอ้มูลในการวจิยัเชงิคุณภาพ ใชก้ารตรวจสอบขอ้มูลแบบทฤษฎีสามเส้า 
(Triangulation) เพื่อให้ได้ขอ้มูลจากการสมัภาษณ์ที่มคีวามถูกต้อง น่าเชื่อถือ โดยผู้วิจยัจะแบ่งการตรวจสอบ
ขอ้มลูแบบสามเสา้ทีเ่กีย่วขอ้งออกเป็น 2 ดา้น ดงันี้ (เอือ้มพร หลนิเจรญิ, 2562)  

1.ดา้นขอ้มลู (Data triangulation) เป็นการตรวจสอบความถูกตอ้งของขอ้มลูทีไ่ดจ้ากการสมัภาษณ์ เพื่อ
เปรยีบเทยีบขอ้มลูทีไ่ดเ้กบ็รวบรวมมาแต่มคีวามแตกต่างกนัดา้นเวลาทีเ่กบ็ และสถานที ่เพื่อเปรยีบเทยีบกนัว่ามี
ความเหมือนกันหรือแตกต่างกันอย่างไร เช่น ข้อมูลชุดเดียวกันมีข้อค าถามเหมอืนกัน แต่หากถามในเวลาที่
แตกต่างกนัชุดขอ้มลูนัน้จะเหมอืนกนัหรอืไม่ หากขอ้มลูเหมอืนกนักล่าวไดว้่าขอ้มลูนัน้ถูกตอ้ง 

2.ด้านวิธีการเก็บข้อมูล (Method triangulation) เป็นการน าข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์แบบหลาย
วธิกีารมาเปรยีบเทยีบกนั แล้วน าขอ้มูลที่ได้นัน้มาพจิารณาเปรยีบเทยีบว่าข้อมูลนัน้สอดคล้องกันหรือไม่ เช่น 
สมัภาษณ์แบบกลุ่ม และแบบเดีย่ว โดยใชแ้บบสมัภาษณ์ชุดเดยีวกนัแลว้จงึน าขอ้มลูทีไ่ดน้ัน้มาเปรยีบเทยีบเพื่อหา
ความสอดคลอ้งกนั 
 
ผลการวิจยั 

วตัถปุระสงคข์้อท่ี 1 เพื่อศกึษาขอ้มูลต้นทุนและผลตอบแทนของการผลติผกัเกษตรอนิทรยี ์กรณีศกึษา 
วสิาหกจิชุมชนกลุ่มเกษตรวถิอีนิทรยีก์ระนวน อ าเภอกระนวน จงัหวดัขอนแก่น 

 
ส่วนท่ี 1 การวิเคราะห์ข้อมูลทัว่ไปของเกษตรผู้ให้ข้อมูลหลกัในการสมัภาษณ์ 
 
ตารางท่ี 1 แสดงจ านวนและรอ้ยละขอ้มลูทัว่ไปของเกษตรผูใ้หข้อ้มลูหลกัในการสมัภาษณ์ 
 

เพศ จ านวนเกษตรกร (ราย) ร้อยละ 
ชาย 15 62.50 
หญงิ 9 37.50 
รวม 24 100.00 
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ตารางท่ี 1 (ต่อ) 
 

อาย ุ จ านวนเกษตรกร (ราย) ร้อยละ 
ตัง้แต่ 18 ปี - ไม่เกนิ 30 ปี 2 8.33 
ตัง้แต่ 30 ปี - ไม่เกนิ 40 ปี 3 12.50 
ตัง้แต่ 40 ปี - ไม่เกนิ 50 ปี 5 20.83 
ตัง้แต่ 50 ปี - ไม่เกนิ 60 ปี 5 20.83 

ตัง้แต่ 60 ปี ขึน้ไป 9 37.50 
รวม 24 100.00 

ระดบัการศึกษา จ านวนเกษตรกร (ราย) ร้อยละ 
ต ่ากว่ามธัยมศกึษาปีที ่3 1 4.17 

มธัยมศกึษาปีที ่3 2 8.33 
มธัยมศกึษาปีที ่6 / ปวช. 6 25.00 

อนุปรญิญา / ปวส. 2 8.33 
ปรญิญาตร ี 12 50.00 

สงูกว่าปรญิญาตร ี 1 4.17 
รวม 24 100.00 

จ านวนสมาชิกในครวัเรือน จ านวนเกษตรกร (ราย) ร้อยละ 
2 คน 2 8.33 
3 คน 3 12.50 
4 คน 14 58.33 

มากกว่า 4 คน 5 20.83 
รวม 24 100.00 

จ านวนสมาชิกในครวัเรือนท่ีเป็นเกษตรกร จ านวนเกษตรกร (ราย) ร้อยละ 
1 คน 7 29.16 
2 คน 17 70.83 
รวม 24 100.00 

อาชีพท่ีนอกเหนือจากการเป็นเกษตรกร จ านวนเกษตรกร (ราย) ร้อยละ 
อาชพีหลกั (เกษตรกร) 1 4.16 

ขา้ราชการ 2 8.33 
ธุรกจิส่วนตวั/เจา้ของกจิการ 5 20.83 

อาชพีอสิระ/รบัจา้ง 6 25.00 
ผูเ้กษยีณอายุราชการ 9 37.50 
รบัเหมาก่อสรา้ง 1 4.16 

รวม 24 100.00 
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ตารางท่ี 1 (ต่อ) 
 

ประสบการณ์ในการปลูกผกั จ านวนเกษตรกร (ราย) ร้อยละ 
1-3 ปี 8 33.33 
4-7 ปี 11 45.83 
8-11 ปี 5 20.83 
รวม 24 100.00 

จ านวนไร่ จ านวนเกษตรกร (ราย) ร้อยละ 
1 ไร ่ 20 83.33 
2 ไร ่ 4 16.66 
รวม 24 100.00 

รวมทัง้หมด 24 100.00 

 
จากตารางท่ี 1 พบว่าผู้ใหข้อ้มูลหลกัส่วนใหญ่เป็นเพศชาย มอีายุตัง้แต่ 60 ปีขึ้นไป มกีารศกึษาอยู่ใน

ระดบัปรญิญาตร ีมจี านวนสมาชกิภายในครวัเรอืนจ านวน 4 ราย ซึ่งภายในครวัเรอืนเป็นเกษตรกรจ านวน 2 ราย 
ส่วนใหญ่เกษตรกรเป็นผูเ้กษยีณอายุ โดยมปีระสบการณ์ในการปลูก 4-7 ปี และใชท้ีด่นิผลติผกัอนิทรยีส่์วนใหญอ่ยู่
ที ่1 ไร ่

 
ส่วนท่ี 2 ข้อมูลเก่ียวกบัต้นทุนและค่าใช้จ่ายในการผลิตผกั  

จากผลการศกึษาตน้ทุนและค่าใชจ้่ายสามารถแจกแจงตน้ทุน ไดด้งันี้ 
2.1 ตน้ทุนในการลงทุน (Investment Cost) พบว่ากลุ่มวสิาหกจิมตีน้ทุนในการลงทุน เช่น คา่โรงเรอืน รถ

ขนผกัเพื่อการเกษตร ปัม๊น ้า ค่าวสัดุในการดแูลรกัษา อยูท่ี ่3,939,350 บาท 
2.2 ตน้ทุนในการผลติ (Manufacturing Cost) สามารถสรุปไดด้งัตารางต่อไปนี้ 
 

ตารางท่ี 2 : ขอ้มลูดา้นตน้ทุนการผลติของวสิาหกจิชุมชนกลุ่มเกษตรวถิอีนิทรยีก์ระนวน  
 

แสดงต้นทุนในการผลิตของวิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรวิถีอินทรียก์ระนวน 
ต้นทุนในการผลิต ราคาทุน (บาท/เดือน) ราคาทุน (บาท/ปี) 
ค่าวตัถุดบิทางตรง 5,730 68,760 
ค่าแรงงานทางตรง 2,100 25,200 
ค่าใชจ้่ายการผลติ 4,385 52,620 

 
จากตารางท่ี 2 พบว่า วสิาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรวถิีอนิทรยี์กระนวนมวีตัถุดบิทางตรงที่ต้องจ่ายแต่ละ

เดอืนอยู่ที ่5,730 บาท/เดอืน และวตัถุดบิทางตรงรายปีอยู่ที ่22,560 บาท/ปี มคี่าแรงงานทางตรงทีต่้องจ่ายแต่ละ
เดอืนอยู่ที่ 2,100 บาท/เดอืน และแรงงานตรงรายปีอยู่ที ่25,200 บาท/ปี มคี่าใช้จ่ายในการผลติที่ต้องจ่ายแต่ละ
เดอืนอยู่ที ่4,385บาท/เดอืน และมคี่าใชจ้่ายในการผลติทีต่อ้งจ่ายรายปีอยู่ที ่52,620 บาท/ปี  
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ต้นทุนทีเ่กี่ยวกบัการด าเนินงานทีเ่กดิขึน้เป็นประจ า เช่น ค่าเมลด็พนัธุ์ ค่าปุ๋ ย ค่าวสัดุในการดูแลรกัษา 
ค่าบรรจุภณัฑ ์และค่าซ่อมแซมอุปกรณ์ทางการเกษตร จดัเป็นตน้ทุนผนัแปร (Variable Cost) และมคี่าเสื่อมราคา
เครื่องจกัรอุปกรณ์และค่าเสื่อมราคารถขนผกัเพื่อการเกษตร ซึ่งจดัเป็นต้นทุนคงที ่(Fixed Cost) สามารถสรุปได้
ดงัตารางต่อไปนี้ 

 
ตารางท่ี 3 : แสดงตน้ทุนและค่าใชจ้่ายของการผลติผกัเกษตรอนิทรยีท์ีเ่กดิขึน้ตลอดทัง้ปี  
 

ต้นทุนการด าเนินงาน ราคาทุน (บาท/ปี) 
ตน้ทุนการผลติผนัแปร 149,510 บาท/ปี 
ตน้ทุนการผลติคงที ่ 77,190 บาท/ปี 
ต้นทุนการผลิตรวม 226,700 
ค่าใชจ้่ายในการขายและบรหิารผนัแปร 47,805 
ค่าใชจ้่ายในการขายและบรหิารคงที ่ 77,190  
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารรวม 485,305 
ตน้ทุนการผลติผนัแปร 197,315 
ตน้ทุนการผลติคงที ่ 514,690 
รวมต้นทุนทัง้หมด 712,005 

 
จากตารางท่ี 3 พบว่าวสิาหกจิชุมชนกลุ่มเกษตรวถิอีนิทรยี์กระนวนมตี้นทุนการผลติรวมอยู่ที ่226,700 

บาท/ปี มคี่าใชจ้่ายในการขายและบรหิารรวมอยู่ที ่485,305 บาท/ปี รวมตน้ทุนทัง้หมดอยู่ที ่712,005 บาท/ปี  
 

ส่วนท่ี 3 ข้อมูลเก่ียวกบัรายได้จากการขายผกั 
ตารางท่ี 4 : ขอ้มลูดา้นรายไดจ้ากการผลติผกัของวสิาหกจิชุมชนกลุ่มเกษตรวถิอีนิทรยีก์ระนวน  
 

รายได้จากการขายผกัของวิสาหกิจชมุชนกลุม่เกษตรวิถีอินทรียก์ระนวน 
รายการ จ านวนรอบท่ีปลูกใน 1 ปี (1รอบ = 45 วนั) ผลผลิต 

 
ราคาขาย 

 (บาท/กก.) 
รายได ้

 (บาท/ปี) 
ผกัครอส 3 2,855 100 856,500 
ผกัเรดโอ๊ค 3 2,400 100 720,000 
ผกักรนีโอ๊ค 3 2,500 100 750,000 

รวมรายได ้ 2,326,500 

 
จากตารางท่ี 4 พบว่า จากการสมัภาษณ์พบว่าจ านวนรอบการผลติผกัของเกษตรกรโดยเฉลี่ยอยู่ที ่3 

รอบต่อ 1 ปี (45 วนั) ส่วนใหญ่เกษตรกรจะผลติผกัเป็นลกัษณะการท าเกษตรผสมผสาน โดยจะหมุนเวยีนปลูกผกั
จ านวนหลายชนิดตลอดทัง้ปี พบว่าเกษตรกรมรีายไดต้่อปีทัง้สิน้ 2,326,500 บาท/ปี 

จากตารางที ่3 และ 4 สามารถน ามาแสดงขอ้มลูงบก าไรขาดทุน ไดด้งัตารางที ่5 ต่อไปนี้ 
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ตารางท่ี 5 : แสดงขอ้มลูงบก าไรขาดทุนของวสิาหกจิชุมชนกลุ่มเกษตรวถิอีนิทรยี ์ 
 

                         รายการ จ านวนเงิน (บาท/ปี) 
รายได ้ 2,326,500 
หกั ตน้ทุนการผลติรวม 226,700 
หกั ค่าใชจ้า่ยในการขายและบรหิารรวม 485,305 
ก าไรขาดทุนจากการด าเนินงาน                                   1,614,495 
หกั ภาษ ี25%         409,923.75 
ก าไรสุทธิ                              1,204,571.25 

 
เมื่อท าการวเิคราะห์ต้นทุนและรายไดผู้ว้จิยัไดน้ าขอ้มูลมาวเิคราะห์เพื่อค านวณหาผลตอบแทนทางการ

เงนิ โดยใชอ้ตัราส่วนทางการเงนิ สามารถสรุปผลการค านวณไดเ้ป็นตาราง ดงันี้ 
 

ตารางท่ี 6 : สรุปผลการวเิคราะหอ์ตัราส่วนทางการเงนิ 
 

อตัราส่วนทางการเงิน ผลการวิเคราะห์ 
มลูค่าปัจจุบนัสุทธ ิ (NPV) 11,427,573.40 บาท 
ระยะเวลาคนืทุน (Pay back period) 1 ปี 9 เดอืน 
อตัราผลตอบแทนภายใน (IRR) 51.76% 
อตัราผลตอบแทนจากเงนิลงทุน (ROI) 31.02% 
อตัราผลตอบแทนจากสนิทรพัย ์(ROA) 30.58% 
อตัราส่วนผลตอบแทนต่อตน้ทุน (B/C Ratio) 2.07 เท่า 

 
ส่วนท่ี 4 ปัญหาและอปุสรรคในการผลิตผกั 
 ตารางท่ี 7 : ขอ้มลูดา้นปัญหาและอุปสรรคจากการผลติผกัของวสิาหกจิชุมชนกลุ่มเกษตรวถิอีนิทรยีก์ระนวน 
 

ปัญหาและอุปสรรค จ านวน (คน) รอ้ยละ 
มวีชัพชืมาก 15 29.41 
ถูกแมลงศตัรพูชืรบกวน 16 31.37 
สภาพอากาศทีแ่ปรปรวน 4 7.84 
พชืเกดิโรคไดง้า่ย 16 31.37 
รวม 51 100 

 
จากตารางท่ี 7 พบว่าเกษตรกรพบปัญหาส่วนใหญ่ คอืถูกแมลงศตัรูพชืรบกวนและพชืเกดิโรคงา่ย เป็น

รอ้ยละ 31.37 รองลงมา คอื มวีชัพชืมาก เป็นรอ้ยละ 29.41 รองลงมา คอื สภาพอากาศทีแ่ปรปรวน เป็นรอ้ยละ 
7.84  
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วตัถปุระสงค์ข้อท่ี 2 เพื่อวเิคราะห์แนวทางการบรหิารจดัการต้นทุนของธุรกิจผลติผกัเกษตรอินทรีย์ 
กรณีศกึษา วสิาหกจิชุมชนกลุ่มเกษตรวถิอีนิทรยีก์ระนวน อ าเภอกระนวน จงัหวดัขอนแก่น 

1. การวิเคราะห์ SWOT Analysis จากผลการวเิคราะหส์ามารถสรุปผลการวเิคราะหไ์ดด้งันี้ 
จุดแขง็ (Strengths) วสิาหกจิชุมชนกลุ่มเกษตรวถิอีนิทรยีก์ระนวนมกีารใชต้น้ทุนทีค่่อนขา้งต ่าเนื่องจาก

ใชน้ ้าบาดาลในการท าเกษตรกรรมสามารถช่วยลดตน้ทุนดา้นค่าใชจ้่ายดา้นสาธารณูปโภคได ้ส่งผลใหส้ามารถน า
เงนิส่วนนี้ไปใชต้่อยอดไดใ้นอนาคต กลุ่มวสิาหกจิตัง้อยู่ในเขตพืน้ทีชุ่มชนสามารถกระจายสนิคา้ไปยงัแหล่งต่างๆ
ไดส้ะดวกท าใหว้สิาหกจิมตี้นทุนค่าขนส่งไม่สูงมากนัก และเนื่องจากมตี้นทุนในการผลติต ่าท าใหส้ามารถตัง้ราคา
ขายไดถู้กกว่าคู่แขง่ในอุตสาหกรรมเดยีวกนั, จุดอ่อน (Weakness) วสิาหกจิชุมชนกลุ่มเกษตรวถิอีนิทรยีก์ระนวน
ขาดระบบการจัดการ และขาดระบบบัญชีการเงินที่เป็นมาตรฐานไม่สามารถแสดงข้อมูลด้านต้นทุนและ
ผลตอบแทนไดอ้ย่างแม่นย า ท าใหไ้ม่สามารถตดัสนิใจดา้นการเงนิไดม้ปีระสทิธภิาพ และสนิคา้ของกลุ่มวสิาหกจิ
ยงัไม่เป็นที่รูจ้กัจากกลุ่มผูบ้รโิภคมากนัก, โอกาส (Opportunity) ในปัจจุบนัผูบ้รโิภคหนัมาใหค้วามสนใจกบัการ
เลอืกรบัประทานอาหารทีม่ปีระโยชน์ต่อสุขภาพมากขึน้ โดยเฉพาะในภาวะทีเ่กดิโรคระบาด เช่น โควดิ -19 ท าให้
ผูค้นเลอืกซื้อสนิคา้อนิทรยีใ์นตลาดมากขึน้ และเกดิการพฒันาดา้นเทคโนโลยทีีม่กีารขยายตวัอย่างรวดเรว็ ท าให้
เกดิแพลตฟอรม์ออนไลน์ต่างๆ ซึง่จะสามารถช่วยท าใหเ้กษตรกรมชี่องทางทางการขายเพิม่มากขึน้ สะดวกในการ
ตดิต่อสื่อสารสามารถเจรจาการซื้อขายระหว่างเกษตรกรและผูบ้รโิภคได ้ท าใหก้ลุ่มวสิาหกจิสามารถเพิม่ช่องทาง
ในการขาย สามารถลดต้นทุนดา้นการขนส่งและหากกลุ่มวสิาหกจิตอ้งการท าการตลาดกจ็ะสามารถช่วยลดตน้ทุน
ดา้นการท าการตลาดได,้ อุปสรรค (Threat) ความผนัผวนทางการเมอืงท าใหต้น้ทุนการผลติสนิคา้เกษตรอนิทรยี์มี
แนวโน้มเพิม่สูงมากขึน้ เนื่องจากมปัีจจยัการผลติบางชนิดขึน้ราคา เช่น สารสกดัชวีภาพทีน่ าเขา้จากต่างประเทศ 
ท าใหก้ลุ่มวสิาหกจิมตีน้ทุนในการด าเนินงานสงูขึน้ไดใ้นอนาคต 

2. กลยุทธท่ี์ได้จากการวิเคราะห์ TOWS Matrix 
กลยุทธ์เชงิรุก (SO) หากกลุ่มวสิาหกิจต้องการเพิม่ยอดขายจะสามารถเพิม่ยอดขายได้ เนื่องจากกลุ่ม

วสิาหกจิมผีลตอบแทนทีส่งู มตีน้ทุนต ่าเมื่อเทยีบกบัก าไรสุทธทิีไ่ดร้บั ผกัสามารถปลูกไดห้ลายรอบในระยะเวลา 1 
ปี ท าให้สามารถเก็บเกี่ยวและน าไปขายได้หลายรอบ และในปัจจุบนักระแสทางสงัคมหนัมาให้ความสนใจด้าน
สุขภาพท าใหผู้บ้รโิภคมคีวามสนใจเลอืกซื้อสนิคา้เกษตรอนิทรยีม์ากขึน้ ,กลยุทธเ์ชงิแกไ้ข (WO) กลุ่มวสิาหกจิตอ้ง
มกีารศกึษาระบบการท าบญัชตี้นทุนทีเ่ป็นมาตรฐานเพื่อใหส้ามารถทราบไดถ้งึตน้ทุนทีใ่ชจ้่ายเกนิความจ าเป็นจะ
ช่วยท าใหก้ลุ่มวสิาหกจิตดัสนิใจทางดา้นการเงนิไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ และหากกลุ่มวสิาหกจิสามารขจดัต้นทุนที่
เกินความจ าเป็นได ้อาจน ามาใชใ้นการพฒันารูปแบบการผลติผกัเกษตรอินทรยี์ใหม้มีาตรฐานยิง่ขึน้ต่อไปไดใ้น
อนาคต, กลยุทธเ์ชงิป้องกนั (ST) ใชก้ารลดตน้ทุนดา้นอื่น เช่น ดา้นการขนส่ง เน่ืองจากกลุ่มวสิาหกจิตัง้อยู่ในพืน้ที่
ชุมชนท าใหส้ามารถเขา้ถงึผูบ้รโิภคไดง้่ายกระจายสนิคา้ไปยงัแหล่งต่างๆไดส้ะดวก ท าใหช้่วยลดต้นทุนดา้นการ
ขนส่งได้ลดลง และลดต้นทุนด้านบรรจุภัณฑ์ โดยการเจรจาต่อรองราคากับผู้ขายเพื่อให้ ได้ราคาที่ดีที่สุด เพื่อ
เตรยีมรบัมอืกบัความผนัผวนของราคาสนิคา้ทีอ่าจเพิม่มากขึน้ในอนาคต, กลยุทธเ์ชงิรบั (WT) มกีารท าระบบบญัชี
ที่เป็นมาตรฐาน เพื่อให้สามารถวเิคราะห์ยอดขายและต้นทุนได้อย่างมปีระสทิธภิาพ วางแผนเรื่องต้นทุนในการ
ผลติผกัเกษตรอนิทรยี์เนื่องจากการท าเกษตรอินทรยี์ต้องได้รบัการดูแลอย่างสม ่าเสมอ วางแผนดา้นการน าเขา้
สารเคมสีกดัต่างๆจากต่างประเทศ  
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สรปุและอภิปรายผล  
 1.สรปุผล 
 จากการวเิคราะห์ขอ้มูลเกี่ยวกบั “ต้นทุนและผลตอบแทนผูผ้ลติผกัเกษตรอินทรยี์ กรณีศกึษา วสิาหกจิ
ชุมชนกลุ่มเกษตรวถิอีนิทรยีก์ระนวน อ าเภอกระนวน จงัหวดัขอนแก่น” มสีิง่ทีน่ ามาสรุปเป็นประเดน็ส าคญั ไดด้งันี้ 
 1.1 จากผลการศกึษาเกษตรกรผู้ผลติผกัเกษตรอินทรยี์วสิาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรวถิีอินทรยี์กระนวน  
อ าเภอกระนวน จงัหวดัขอนแก่น พบว่าผู้ตอบแบบสมัภาษณ์ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย มีอายุตัง้แต่ 60 ปีขึ้นไป 
มีการศึกษาอยู่ในระดบัปริญญาตรี มีจ านวนสมาชิกภายในครัวเรือนจ านวน 4 ราย ซึ่งภายในครัวเรือนเป็น
เกษตรกรจ านวน 2 ราย ส่วนใหญ่เกษตรกรเป็นผูเ้กษียณอายุราชการ โดยมปีระสบการณ์ในการปลูก 4-7 ปี และ
ใชท้ีด่นิในการผลติผกัเกษตรอนิทรยีส่์วนใหญ่อยู่ทจี านวน 1 ไร ่

1.2 การศกึษาต้นทุนการผลติผกัเกษตรอินทรยี์ พบว่า ต้นทุนในการลงทุน ( Investment Cost) อยู่ที่ 
3,939,350 บาท และกลุ่มวสิาหกิจมตี้นทุนในการผลติ ได้แก่ ค่าวตัถุดบิทางตรง (Direct Materials) อยู่ที่ 5,730 
บาท/เดอืน และ 68,760 บาท/ปี มคี่าแรงงานทางตรง (Direct Labor) อยู่ที ่2,100 บาท/เดอืน และ 25,200 บาท/ปี 
และมคี่าใชจ้่ายในการผลติ (Manufacturing Overhead) อยู่ที ่4,385 บาท/เดอืน และ 52,620 บาท/ปี ผูว้จิยัไดน้ า
ต้นทุนมาจ าแนกเป็นต้นทุนในการด าเนินงาน ซึ่งต้นทุนที่เกี่ยวกับการด าเนินงานที่เกิดขึ้นเป็นประจ า เช่น  
ค่าเมลด็พนัธุ์ ค่าแรงงาน ค่าวสัดุในการดูแลรกัษา จดัเป็นต้นทุนการผลติผนัแปร (Variable Cost) อยู่ที ่197,315 
บาท/ปี และต้นทุนการผลติคงที ่(Fixed Cost) ไดแ้ก่ ค่าเสื่อมราคาอุปกรณ์ทางการเกษตรและค่าเสื่อมราคารถขน
ผกั อยู่ที ่514,690 บาท/ปี จากการศกึษา พบว่า ต้นทุนในการลงทุนทีสู่งทีสุ่ด คอื ยานพาหนะ รองลงมา คอื ปัม๊
น ้า และรองลงมา คอื โรงเรอืน ตามล าดบั 
 1.3 การศกึษารายได้การผลติผกัเกษตรอินทรยี์ พบว่าเกษตรกรจะมรีอบระยะเวลาในการปลูก 3 รอบ 
ต่อปี (1 รอบ = 45 วนั) ดงันัน้เกษตรกรจะมรีายไดเ้กดิขึน้ในช่วง 1-2 เดอืน กลุ่มวสิาหกจิชุมชนมรีายไดจ้ากการ
ขายผกัอนิทรยีอ์ยู่ที ่2,326,500 บาท/ปี 
 1.4 การวิเคราะห์ต้นทุนและผลตอบแทนการผลิตผกัเกษตรอินทรีย์ โดยวิเคราะห์จากอตั ราส่วนทาง
การเงนิ พบว่า เป็นการลงทุนที่น่าสนใจ และคุ้มค่าแก่การลงทุน เนื่องจาก มูลค่าปัจจุบนัสุทธ ิ(NPV) เป็นบวก 
จ านวน 11,425,573.49 บาท , มีระยะเวลาในการคืนทุน (Payback Period) เท่ากับ 1 ปี 9 เดือน , มีอัตรา
ผลตอบแทนภายใน (IRR) เท่ากบั 51.76%, มอีตัราผลตอบแทนจากเงนิลงทุน (ROI) เท่ากบั 31.02% กล่าวไดว้่า
กลุ่มวิสาหกิจจะได้รบัผลตอบแทนจากการลงทุน 31.02% , มีอตัราผลตอบแทนจากสินทรพัย์ (ROA) เท่ากับ 
30.58% กล่าวไดว้่ากลุ่มวสิาหกจิสามารถน าสนิทรพัยท์ีม่อียู่ไปใชใ้นการด าเนินงานไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ และมี
อัตราผลตอบแทนต่อต้นทุน (B/C) เท่ากับ 2.07 กล่าวได้ว่า การผลิตผักเกษตรอินทรีย์ของกลุ่มวิสาหกิจให้
ผลตอบแทนสงูกว่าตน้ทุน ดงันัน้ จงึเป็นการลงทุนทีคุ่ม้ค่าแก่การลงทุน 

 1.5 การวเิคราะหแ์นวทางการบรหิารจดัการตน้ทุนของธุรกจิผลติผกัเกษตรอนิทรยี ์กรณีศกึษา วสิาหกจิ
ชุมชนกลุ่มเกษตรวิถีอินทรีย์กระนวน ผลการวิเคราะห์ SWOT Analysis พบว่าวิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรวิถี
อนิทรยี์กระนวน มจีุดแขง็ (Strengths) คอื มตี้นทุนทีค่่อนขา้งต ่าท าใหส้ามารถคนืทุนไดเ้รว็ส่งผลใหก้ลุ่มวสิาหกจิ
สามารถน าเงนิส่วนนี้ไปใชต้่อยอดไดใ้นอนาคตและสามารถตัง้ราคาขายไดถู้กกว่าคู่แข่งในอุตสาหกรรมเดยีวกนั 
แต่มีจุดอ่อน (Weaknesses) คือ ยงัขาดระบบการจดัการและขาดระบบบญัชีต้นทุนที่เป็นมาตรฐาน ท าให้ไม่
สามารถตดัสนิใจดา้นการเงินไดอ้ย่างถูกต้อง โดยมโีอกาส (Opportunities) คอื ผู้บรโิภคหนัมาใหค้วามสนใจกบั
การเลอืกรบัประทานอาหารทีม่ปีระโยชน์ต่อสุขภาพมากขึน้ โดยเฉพาะในภาวะทีเ่กดิโรคระบาด เช่น โควดิ-19 ท า
ใหผู้บ้รโิภคเลอืกซื้อสนิคา้อนิทรยีใ์นตลาดมากขึน้ แต่ยงัพบอุปสรรค (Threats) คอื ความผนัผวนทางการเมอืงท า
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ให้ต้นทุนการผลติสนิคา้เกษตรอนิทรยี์มแีนวโน้มเพิม่สูงมากขึ้นเนื่องจากมปัีจจยัการผลติบางชนิดขึน้ราคา เช่น 
เมลด็พนัธุ ์ท าใหก้ลุ่มวสิาหกจิอาจมตีน้ทุนในการด าเนินงานสงูขึน้ไดใ้นอนาคต  

ผลการวเิคราะห์กลยุทธ์โดยใช ้TOWS Matrix พบว่า กลยุทธ์เชงิรุก (SO) คอืกลุ่มวสิาหกจิสามารถเพิม่
ยอดขายได้เนื่องจากกลุ่มวสิาหกิจมผีลตอบแทนทีสู่ง มตี้นทุนต ่าและในปัจจุบนักระแสทางสงัคมหนัมาใหค้วาม
สนใจด้านสุขภาพท าใหผู้้บรโิภคมคีวามสนใจเลอืกซื้อสนิคา้เกษตรอินทรยี์มากขึน้ มกีลยุทธ์เชงิแก้ไข  (WO) คอื
ตอ้งมกีารศกึษาระบบการท าบญัชตีน้ทุนทีเ่ป็นมาตรฐานเพื่อใหส้ามารถทราบไดถ้งึตน้ทุนทีใ่ชจ้่ายเกนิความจ าเป็น
จะช่วยท าใหต้ดัสนิใจทางดา้นการเงนิไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ มกีลยุทธ์เชงิป้องกนั (ST) คอืใชก้ารลดต้นทุนดา้น
อื่น เช่น ด้านการขนส่ง และด้านบรรจุภณัฑ์เพิม่ขึ้น โดยการเจรจาต่อรองราคากบัผูข้ายเพื่อใหไ้ด้ราคาทีด่ทีีสุ่ด 
และมกีลยุทธ์เชงิรบั (WT) คอืมกีารท าระบบบญัชทีีเ่ป็นมาตรฐาน เพื่อใหส้ามารถวเิคราะห์ยอดขายและต้นทุนได้
อย่างมปีระสทิธภิาพ 

2. อภิปรายผล 
 วสิาหกจิชุมชนกลุ่มเกษตรวถิอีนิทรยี์กระนวน มมีลูค่าปัจจุบนัสุทธ ิ(NPV) เป็นบวกอยู่ที ่11,427,573.40 
มีระยะเวลาคืนทุน (PB) เท่ากับ 1 ปี 9 เดือน มีอัตราผลตอบแทนภายใน ( IRR) อยู่ที่ 51.76% มีอัตราส่วน
ผลตอบแทนต่อต้นทุน (B/C) เท่ากบั 2.07 มอีตัราผลตอบแทนจากเงนิลงทุน (ROI) เท่ากบั 31.02% และมอีตัรา
ผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ (ROA) เท่ากับ 30.58% ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ (บุรัสกร โตรัตน์ ,2564) ได้
ท าการศึกษาเรื่องการวิเคราะห์ต้นทุนและผลตอบแทนการปลูกผกัอินทรีย์ของเกษตรกรรายย่อย กรณีศึกษา
เครอืข่ายเกษตรกร ต าบลท่าต าหนัก อ าเภอนครชยัศร ีจงัหวดันครปฐม โดยผลการศกึษาพบว่า มกีระแสเงนิสด
จากการด าเนินงานและอตัราผลตอบแทนภายในเป็นบวก และสอดคล้องกบังานวจิยัของ (พรีศกัดิ ์พึ่งพาพฒัน์, 
2563) พบว่ามกี าไรสุทธทิี่ได้รบัจากการขายผกัเกษตรอินทรยี์ และมอีตัราผลตอบแทนจากเงนิลงทุน เป็นบวก 
แสดงใหเ้หน็ถงึความสามารถในการท าก าไรของธุรกจิผกัอนิทรยี์ ในส่วนของการวเิคราะห์ SWOT Analysis และ 
TOWS Matrix สอดคล้องกับ ชลิต ผลอินทร์หอม (2563) ได้กล่าวว่าองค์กรต้องมีการแสวงหาความได้เปรยีบ
เพื่อใหส้ามารถแขง่ขนัไดอ้ย่างยัง่ยนืใหส้ามารถอยู่รอดต่อไปไดใ้นอนาคตโดยใช ้SWOT Analysis และสรา้งความ
ได้เปรียบโดยการหาแนวทางและวเิคราะห์กลยุทธ์ด้วย TOWS Matrix และควรให้ความส าคญัในเรื่องของการ
บริหารต้นทุน เพราะเมื่อองค์กรมตี้นทุนที่ถูกกว่าคู่แข่ง จะสามารถก าหนดราคาสินค้าได้ต ่ากว่า ท าให้องค์กร
สามารถสรา้งผลตอบแทนไดใ้นระยะยาว  
 
ข้อเสนอแนะ  
 ข้อเสนอแนะในงานวิจยัครัง้ต่อไป 
 การศึกษาในครัง้นี้ ได้ท าการศึกษาเฉพาะกลุ่มวสิาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรวิถีอินทรีย์กระนวนเท่านัน้           
ในการศกึษาครัง้ต่อไปควรท าการศกึษากบักลุ่มตวัอย่างทีม่คีวามแตกต่างกนัเพื่อใหไ้ดข้อ้มูลในเชงิเปรยีบเทยีบ
และควรมกีารทบทวนวรรณกรรมเพิม่เตมิ เพื่อใหม้กีารบรหิารตน้ทุนทีม่ปีระสทิธภิาพมากยิง่ขึน้ 
 
กิตติกรรมประกาศ 
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บทคดัย่อ 
 

การวจิยัครัง้นี้มวีตัถุประสงคเ์พื่อศกึษาปัจจยัดา้นพฤตกิรรมผูบ้รโิภคในการซื้อผลติภณัฑเ์สรมิอาหารเพื่อ
สุขภาพ ปัจจยัดา้นสื่อสงัคมออนไลน์ในการซื้อผลติภณัฑเ์สรมิอาหารเพื่อสุขภาพ เปรยีบพฤตกิรรมผูบ้รโิภคในการ
ซื้อผลติภณัฑเ์สรมิอาหารเพื่อสุขภาพในแต่ละเจเนอรเ์รชัน่ และเปรยีบพฤตกิรรมการใชส้ื่อสงัคมออนไลน์ในการซือ้
ผลติภณัฑ์เสรมิอาหารเพื่อสุขภาพในแต่ละเจเนอร์เรชัน่ กลุ่มตวัอย่างส าหรบังานวจิยันี้ คอืผูบ้รโิภคชาวไทยทีซ่ื้อ
ผลติภณัฑเ์สรมิอาหารเพื่อสุขภาพกลุ่มภาคเหนือตอนบน 9 จงัหวดั จ านวน 400 คน เครื่องมอืทีใ่ชใ้นการวจิยัครัง้
นี้เป็นแบบสอบถาม (Questionnaire) ส าหรบัสถติทิีใ่ชใ้นการวเิคราะหข์อ้มลู ไดแ้ก่ ค่ารอ้ยละ ค่าเฉลีย่ ค่าเบีย่งเบน
มาตรฐาน และทดสอบความแตกต่างระหว่างคะแนนเฉลี่ยของกลุ่มตวัอย่างทีม่ากกว่า 2 กลุ่ม โดยใชก้ารวเิคราะห์
ความแปรปรวนแบบทางเดยีว (Analysis of Variance หรอื One –way ANOVA) ผลการวจิยัพบว่า เจเนอเรชัน่ที่
แตกต่างกนัมพีฤตกิรรมการซื้อผลติภณัฑเ์สรมิอาหารแตกต่างกนัอย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 จ าแนกเป็น
รายคู่ พบว่า เจเนอเรชัน่ทีแ่ตกต่างกนัมผีลต่อพฤตกิรรมในการใชส้ื่อออนไลน์ในการเลอืกซื้อผลติภณัฑเ์สรมิอาหาร
ดา้นการแนะน าและการอา้งถงึ (Recommendation and Referrals: RR) และดา้นการรบัรูค้วามสามารถของตนเอง
ในสื่อสงัคมออนไลน์ (Social Media Self-efficacy: SM) มีจ านวน 5 คู่ ได้แก่ ผู้ที่มีอายุน้อยกว่า 20 ปี (Gen Z) 
และอายุ 21-40 ปี (Gen Y)  อายุ 21-40 ปี (Gen Y)และอายุ 41-56 ปี (Gen X) อายุ 21-40 ปี (Gen Y) และอายุ 
57-75 ปี (Gen BB) อายุ 21-40 ปี (Gen Y)และอายุ 76-96 ปี (Silent gen) (Gen BB) และ อายุ 41-56 ปี (Gen X) 
และอายุ 57-75 ปี (Gen BB) ดา้นการสื่อสารแบบปากต่อปากอิเลก็ทรอนิกส ์(Electronic Word of Mouth : WM) 
มจี านวน 3 คู่ ไดแ้ก่ อายุ 21-40 ปี (Gen Y)และอายุ 41-56 ปี (Gen X) อายุ 21-40 ปี (Gen Y) และอายุ 57-75 ปี 
(Gen BB) และอายุ 21-40 ปี (Gen Y)และอายุ 76-96 ปี (Silent gen) ตามล าดบั 
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Abstract 
 

The purpose of this research were: 1) to study the factors of consumer behavior in purchasing 
dietary supplements. 2) to study social media factors in buying dietary supplements. 3) to compare of 
consumer behavior in purchasing health food supplements in each generation. and 4) to compare the 
behavior of using social media to buy healthy food supplements in each generation. The sample consisted 
of 400 persons in 9 provinces at North area. The checklist and rating scale questionnaire was used for 
data collection. The data were analyzed in terms of percentage, arithmetic mean, standard deviation and 
one way analysis of variance. The results were as follows: 1) across generations, social media behaviors 
influencing dietary supplement purchases were statistically significant differences at a .05 level. When 
classified by pairs, it was showed that different generations influenced behaviors on social media in 
purchasing dietary supplements in terms of recommendations and referrals. (Recommendation and 
Referrals (RR) and social media Self-efficacy (SM) in 5 pairs. These were included generations under 20 
years old (Gen Z) and 21-40 years old (Gen Y), 21-40 years old (Gen Y), and 41-56 years old (Gen X), 
21-40 years old (Gen Y). and 57-75 years old (Gen BB), 21-40 years old (Gen Y) and 76-96 years old 
(Silent gen) (Gen BB) and 41-56 years old (Gen X) and 57-75 years old (Gen BB) With electronic word of 
mouth (WM) in communication, there were 3 pairs for age 21-40 years (Gen Y) and age 41-56 years (Gen 
X), age 21-40 years (Gen Y). and aged 57-75 years (Gen BB) and 21-40 years old (Gen Y) and 76-96 
years old (Silent gen), respectively. 
 
Keywords: Consumer Behavior, Social Media, Generation, Dietary Supplement 
 

บทน า 
ปัจจุบนัสื่อสงัคมออนไลน์ไดเ้ขา้มามบีทบาทในการด าเนินชวีติของมนุษย์เป็นอย่างมาก ไม่ว่าจะเป็นดา้น

การเรยีนการศกึษา อุตสาหกรรม รวมถงึธุรกจิการคา้ดา้นต่างๆ ทีใ่ชส้ื่อออนไลน์เป็นช่องทางในการซื้อขาย และ
โฆษณา ประชาสมัพนัธ์ ซึ่งสาเหตุที่ส าคญัที่ท าให้สื่อสงัคมออนไลน์ ได้รบัความนิยม มาจากการใช้งานที่ง่าย 
เขา้ถงึกลุ่มคนไดอ้ย่างรวดเรว็ รวมทัง้การพฒันาตลอดเวลาของเทคโนโลยกีารสื่อสารและอนิเทอร์เน็ตซึ่งสื่อสงัคม
ออนไลน์มผีลกระทบต่อการตดัสนิใจซื้อ และพฤตกิรรมของคนในสงัคม ซึง่ในปัจจุบนัจากการส ารวจพฤตกิรรมผูใ้ช้
อนิเทอรเ์น็ตในประเทศไทย พบว่า ประชากรไทยมจี านวน 66.4 ลา้นคน เป็นผูใ้ชอ้นิเทอรเ์น็ตมากถงึ 47.5 ลา้นคน 
คดิเป็น สดัส่วนผูใ้ชอ้นิเทอร์เน็ต 70% ใน 10 ปีทีผ่่านมานี้มจี านวนผูใ้ชอ้นิเทอร์เน็ตเพิม่ขึน้จากเดมิมากถงึ 150% 
(ณรงค์ยศ มหิทธิวาณิชชา, 2562) และผู้บริโภคจึงมีการรับรู้และมีการใช้สื่อที่แตกต่างกันไปตามยุคสมัยที่
เปลี่ยนแปลงไปเนื่องด้วยเจเนอเรชัน่ที่แตกต่างกันจ าแนกได้เป็น  5 เจเนอเรชัน่ Generation Y หรือคนที่เกิด
ระหว่างช่วงพ.ศ. 2524-2543 อายุ 21-40 ปี มีสดัส่วนถึง 28% ซึ่งมากกว่าคนในรุ่นอื่นๆได้แก่ Baby Boomers 
(18%), Silent gen (5%), Gen X (27%) และ  Gen Z (22%) อีกทัง้คน  Gen Y ก็เป็นกลุ่มประชากรส าคัญใน
ตลาดแรงงานปัจจุบนั อกีทัง้ก าลงัจะเขา้สู่ตลาดแรงงานทัง้หมดในอกี 4-5 ปีนี้ (TerraBKK, 2019) จากการส ารวจ
ขอ้มูลของประชาชนเกี่ยวกบัพฤติกรรมการใช้อินเทอร์เน็ต  ประจ าปี 2562 พบว่า เพศทางเลอืกครองแชมป์ใช้
อนิเทอร์เน็ตมากทีสุ่ด 11 ชัว่โมง 20 นาท ีรองลงมาคอื เพศชาย 10 ชัว่โมง 25 นาท ีและเพศหญงิ 10 ชัว่โมง 17 
นาที ซึ่ง Gen Y (21-40 ปี) ครองแชมป์การใช้อินเทอร์เน็ตมากที่สุดติดต่อกัน  5 ปีซ้อน โดยมีชัว่โมงการใช้
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อนิเทอร์เน็ตอยู่ที่ 10 ชัว่โมง 36 นาท ีรองลงมาไดแ้ก่ Gen Z (ต ่ากว่า 20 ปี) อยู่ที ่10 ชัว่โมง 35 นาท ีส่วน Baby 
Boomer (57-75 ปี) อยู่ที ่10 ชัว่โมง และ Gen X (41-56 ปี) อยู่ที ่9 ชัว่โมง 49 นาท ี ซึง่แต่ละช่วงวยัจะมกีารใชส้ือ่
ที่แตกต่างกนั ดงันัน้พฤติกรรมการใช้สื่อในการเลอืกซื้อผลติภณัฑ์เสรมิอาหารก็จะแตกต่างเช่นกนั  (ส านักงาน
พฒันาธุรกรรมทางอเิลก็ทรอนิกส ์สพธอ. หรอื ETDA กระทรวงดจิทิลัเพื่อเศรษฐกจิและสงัคม, 2563) 

ในปัจจุบันสภาพสังคมไทยได้มีการเปลี่ยนแปลงไป  ทัง้การตัดสินใจซื้อที่แตกต่างกันในแต่ละช่วงวยั 
รปูแบบการด าเนินชวีติทีเ่ร่งรบีท าใหพ้ฤตกิรรมการบรโิภคอาหารอาจมขีอ้จ ากดัในเรื่องของเวลาทีใ่ชใ้นการด าเนิน
กิจกรรมต่างๆในชีวิตประจ าวันท าให้ไม่มีเวลาพิถีพิถันในการบริโภคอาหารที่มีประโยชน์  โดยส่วนใหญ่จะ
รบัประทานอาหารที่เรียบง่ายขาดโภชนาการที่ครบถ้วน เช่น อาหารจานเดียว อาหารส าเร็จรูป และค่านิยม
รบัประทานอาหารฟาสตฟ์ู้ดตดิต่อกนัเป็นเวลานานท าใหไ้ดร้บัสารอาหารไม่ครบถ้วนตามทีร่่างกายตอ้งการท าให้
เกดิโรคเรือ้รงั (มรกต กรเกษม, 2551) เป็นผลใหผ้ลติภณัฑเ์สรมิอาหารนัน้เป็นอกีทางเลอืกทีส่ าคญัของผูบ้รโิภคที่
ไม่มเีวลาพฤตกิรรมการบรโิภคไดม้กีารเปลีย่นแปลงโดยเน้นการใส่ใจสุขภาพและโภชนาการทีร่่างกายตอ้งการมาก
ขึน้ จงึต้องพึง่ผลติภณัฑเ์สรมิอาหารเพื่อทดแทนและเพิม่เตมิใหก้บัร่างกายตามทีร่่างกายตอ้งการในแต่ละวนั และ
เนื่องจากวกิฤติการณ์การแพร่ระบาดของโรคตดิเชื้อไวรสัโคโรนาสายพนัธุ์ใหม่ 2019 (โควดิ-19) ได้สร้างโอกาส
ใหม่ขึน้เช่นกนั จากพฤตกิรรมการใชช้วีติและการบรโิภคทีเ่ปลี่ยนไปผูบ้รโิภคหนัมาใหค้วามสนใจในการดูแลและ
ระมดัระวงัตวัเองมากขึน้ทัง้ดา้นสุขอนามยั ความปลอดภยั และการมองหาสิง่ทีจ่ะช่วยเสรมิสรา้งภูมคิุม้กนัใหต้วัเอง 
อกีทัง้ไดร้บัอทิธพิลจากผูม้อีทิธพิลบนสื่อสงัคมออนไลน์ ซึ่ง “ผลติภณัฑ์เสรมิอาหารเพื่อสุขภาพ” กน็ับเป็นอกีหนึ่ง
เรื่องที่ผู้บริโภคตระหนักและให้ความส าคญัเพิ่มมากขึ้น  รวมถึงช่องทางในการเลือกซื้อผู้คนต่างหลกีเลี่ยงการ
เดนิทางที่ต้องสมัผสักบัผู้คน และมลภาวะต่าง ๆ รอบตวั โดยเน้นการสัง่ซื้อผ่านสื่อสงัคมออนไลน์ จงึกลายเป็น
ช่องทางที่ได้รบัความนิยมเป็นอย่างมาก และส่งผลต่อการตัดสินใจบริโภคผลิตภณัฑ์เสริมอาหารเพื่อสุขภาพ
เพิม่ขึน้ท าใหก้ารขายผลติภณัฑเ์สรมิอาหารเพื่อสุขภาพเป็นธุรกจิทีม่แีนวโน้มการเตบิโตค่อนขา้งดี มคีวามตอ้งการ
ของตลาดเพิม่ขึน้ 

ดัง้นัน้บทความวจิยันี้จงึไดศ้กึษาปัจจยัดา้นพฤตกิรรมผูบ้รโิภคและปัจจยัดา้นสื่อสงัคมออนไลน์ในการซื้อ
ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเพื่อสุขภาพ รวมทัง้ได้ศึกษาเปรียบเทียบพฤติกรรมผู้บริโภคและพฤติกรรมการใช้สื่อ
ออนไลน์ในการซื้อผลติภณัฑเ์สรมิอาหารเพื่อสุขภาพในแต่ละเจเนอเรชัน่ 

 
วตัถปุระสงคข์องการวิจยั  

1. เพื่อศกึษาปัจจยัดา้นพฤตกิรรมผูบ้รโิภคในการซื้อผลติภณัฑเ์สรมิอาหารเพื่อสุขภาพ 
2. เพื่อศกึษาปัจจยัดา้นสื่อสงัคมออนไลน์ในการซื้อผลติภณัฑเ์สรมิอาหารเพื่อสุขภาพ  
3. เพื่อศกึษาเปรยีบเทยีบพฤตกิรรมผูบ้รโิภคในการซื้อผลติภณัฑเ์สรมิอาหารเพื่อสุขภาพในแต่ละเจเนอ

เรชัน่ 
4. เพื่อศกึษาเปรยีบเทยีบพฤตกิรรมการใชส้ื่อออนไลน์ในการซื้อผลติภณัฑเ์สรมิอาหารเพื่อสุขภาพในแต่

ละเจเนอเรชัน่ 
 
ทบทวนวรรณกรรม 

แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัส่ือออนไลน์ 
Decharinp , ( 2017) กล่าวว่า พฤติกรรมของคนกับการใช้สื่อออนไลน์ของคนในยุคปัจจุบันมีการ

เปลี่ยนแปลงจากในอดตี นักวชิาการและผูเ้ชีย่วชาญในหลายสาขาได้เริม่ศกึษาวจิยัทดลองเกี่ยวกบัพฤติกรรมที่
เปลี่ยนไปเนื่องจากสื่อออนไลน์รวมถงึการยอมรบัและการน าสื่อออนไลน์มาใชใ้นการด าเนินธุรกจิ และการปฏบิตัิ
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ภารกิจต่าง ๆ ในชวีติประจ าวนั โดยเฉพาะอย่างยิง่งานวจิยัที่ศกึษาเกี่ยวกับพฤติกรรมการใช้สื่อออนไลน์และ
ผลกระทบต่อผลการด าเนินงานขององค์กรกบัการพฒันาศกัยภาพ ในการเป็นผู้ประกอบการซึ่งส่วนใหญ่พบว่า 
มคีวามสมัพนัธ์กนัอย่างมนีัยส าคญั (อ้างถงึ Parveen, Jaafar & Ainin, 2016; Nawi et al., 2017; Turan & Kara, 
2018) อ้างใน (พฤติกรรมการใช้สื่อสงัคมออนไลน์และสมรรถนะการเป็น ผู้ประกอบการของนักศกึษา,ณัฐณิชา 
ดวงขจ ี, 2563) 

วุฒพิงศ์พงศ์สุวรรณ (2559) วเิคราะห์แนวโน้มของสื่อสงัคมออนไลน์ว่า เป็นสื่อสมยัใหม่ของสงัคมยุค 
ปัจจุบนัมคีวามสามารถในการส่งผ่านขอ้มลูหลายรปูแบบ และเทคโนโลยกีารน าเสนอภาพ เสยีง วดิโีอ หรอืเอกสาร 
ต่างๆ เช่น การส่งภาพแบบ 360 องศา ภาพสามมติริวมทัง้ขอ้มลูทีซ่บัซอ้นและใหญ่ขึน้ 

บุญเลิศ รังผึ้ง (2558) กล่าวว่า หมายถึงกลุ่มคนที่รวมตัวกันเป็นสังคมมีการท ากิจกรรมร่วมกันบน
อินเทอร์เน็ตเป็นรูปแบบการสื่อสารขอ้มูลผ่านอินเทอร์เน็ตท าใหผู้้คนสามารถท าความรู้จกัแลกเปลี่ยนความคดิ 
เห็น แบ่งปันประสบการณ์ร่วมกันและเชื่อมโยงกันในทิศทางใดทิศทางหนึ่ง โดยมีการขยายตัวผ่านการ
ตดิต่อสื่อสารอย่างเป็นเครอืขา่ย เช่น เวบ็ไซต ์Facebook YouTube Twitter เป็นตน้ 

การแนะน าและการอา้งถงึ (Recommendation and Referrals)  
ธนกฤต วงศ์มหาเศรษฐ์ (2554) กล่าวถงึความหมายของการแนะน าและการอ้างถงึ(Recommendation 

and Referrals) ว่าเป็นแนวคิดพื้นฐานส าหรับการน าสื่อดิจิทัลที่มีมาดึงดูดผู้ใช้ให้เข้ามามีส่วนรวมในการท า
กจิกรรมหรอืธุรกรรมการซื้อ-ขาย นอกจากนี้ Hajli (2015) ไดก้ล่าวถงึค าจ ากดัความของการแนะน าและการอา้งถงึ 
(Recommendation and Referrals) ไว้ว่า เป็นการแนะน าหรือข้อเสนอแนะเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์บนสื่อสังคม
ออนไลน์โดยขอ้มลูถูกบอกต่อจากบุคคลใดบุคคลหนึ่งส่งต่อใหก้บัผูใ้ชง้านคนอื่น ๆ  

การสื่อสารแบบปากต่อปากอเิลก็ทรอนิกส ์(Electronic Word of Mouth)  
สตรีรัตน์ จันทร์ศรี (2561) กล่าวถึงความเชื่อใจในผู้ส่งสารและสาร (Trust) คือ ความไว้วางใจของ

ผูบ้รโิภคทีม่ตี่อสื่อหรอืความคดิเหน็จาก ประสบการณ์ของผูบ้รโิภคในการน าเสนอขอ้มลู การดแูหล่งทีม่าของขอ้มลู
จากสื่อหรอืผูบ้รโิภคนัน้ สามารถประเมนิ ความน่าเชื่อถอืของสาร ซึง่ท าใหเ้กดิความเชื่อใจมากขึน้และส่งผลใหเ้กดิ
ความไวว้างใจของผูร้บัสาร 

ชลธิศ บรรเจิดธรรม (2557) กล่าวถึงความหมายของการสื่อสารแบบปากต่อปากอิเล็กทรอนิกส์
(Electronic Word of Mouth) หมายถงึ การสื่อสารทางตรงทีไ่ม่เป็นทางการเกี่ยวกบัสนิคา้หรอืบรษิทัที่ท าการจดั
จ าหน่ายสนิคา้หรอืการใหบ้รกิารแก่ลูกคา้ในวงกวา้งผ่านช่องทางอนิเตอรเ์น็ต Richins & Root-Shaffer (1988) 

การรบัรูค้วามสามารถของตนเองในสื่อสงัคมออนไลน์(Social Media Self-Efficacy)  
Bright, Kleiser & Grau (2015) กล่าวถึง ค าจัดกัดความของการรับรู้ความสามารถของตนเองในสื่อ

ออนไลน์หมายถึง ความเชื่อของบุคคลที่มตี่อตนเองว่ามมีแีรงจูงใจและความสามารถทีจ่ะกระท าการต่าง ๆ ให้
ส าเร็จซึ่งสอดคล้องกบั กญัญาภทัร แจ่มแจง้ (2558) กล่าวถึง ความเชื่อของแต่ละบุคคลว่าตวัเองนัน้ มทีศันคติ
ทักษะ ความรู้ในตัวเองมากน้อยแค่ไหนต่อสิ่งที่ต้องรับผิดชอบ รวมถึงการตัดสินใจของบุคคลอื่นที่มีผลต่อ
ประสิทธิภาพและความสามารถของตน โดยจะส่งผลต่อพฤติกรรมการแสดงออกในการปฏิบตัิหน้าที่ที่ได้รับ
มอบหมายหรือกิจกรรมใดก็ตามให้บรรลุตามเป้าหมาย นอกจากนี้  Venkatesh (2003) กล่าวว่า การรับรู้
ความสามารถของตนเองเกิดจากทัง้ประสบการณ์เดิมที่มีอยู่และสิ่งที่ได้จากการศึกษาเพิ่มเติมจากสื่อสงัคม
ออนไลน์ท าให ้ตนเองมปีระสทิธภิาพมากและมส่ีวนร่วมในสื่อสงัคมออนไลน์มากยิง่ขึน้  

แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัพฤติกรรมผู้บริโภค 
กายกาญจน์ เสนแก้ว (2560) ไดศ้กึษาเกี่ยวกบัพฤตกิรรมการใชเ้ครอืขา่ยสงัคมออนไลน์ของ Gen-X ใน 

กรุงเทพมหานคร ผลการศกึษาพบว่า การรบัรูก้ารเรยีนรูแ้ละการยอมรบัต่อการใชง้านเครอืข่ายสงัคมออนไลน์มี
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ความส าคญัอยู่ในระดบัมาก ทศันคตติ่อการใชง้านเครอืขา่ยสงัคมออนไลน์มคีวามส าคญัอยู่ในระดบัมาก 
ธานินทร์ อินทรวเิศษ, ธนวฒัน์ พูลเขตนคร, ธนวตัน์ เจรญิษา และนิตยา นาคอินทร์ (2562) ได้ศกึษา 

เกี่ยวกบัเทคโนโลยแีละนวตักรรมกบัการจดัการเรยีนการสอนในยุคดจิทิลั ผลการศกึษาพบว่าการปรบัตัวของ
ครผููส้อนใหเ้หมาะสมตามรปูแบบการเรยีนรูข้องผูเ้รยีนและท าความเขา้ใจนวตักรรมใหม่ๆ ผูเ้รยีนมทีกัษะชวีติทีจ่ะ
สามารถน าไปประยุกตใ์ชใ้นการด ารงชวีติเอาตวัรอดอยู่ในยุคดจิทิลัในปัจจุบนั 

ชฟิแมน และคะนุค (Schiffman and Kanuk, 1987) ได้ให้ความหมายของพฤตกิรรมของผูบ้รโิภคไวว้่า 
เป็นพฤตกิรรมทีผู่บ้รโิภคแสดงออกไม่ว่าจะเป็นการเสาะหาซื้อใชป้ระเมนิผลหรอืการบรโิภคผลติภณัฑบ์รกิาร และ
แนวคดิต่าง ๆ ซึ่งผู้บรโิภคคาดว่าจะสามารถตอบสนองความต้องการของตนได้เป็นการศกึษาการตดัสนิใจของ
ผู้บรโิภคในการใช้ทรพัยากรที่มอียู่ทัง้เงนิ เวลา และก าลงัเพื่อบรโิภคสนิค้าและบรกิารต่าง ๆ อันประกอบด้วย 
ซื้ออะไรท าไมจงึซื้อ ซื้อเมื่อไร อย่างไร ทีไ่หน และบ่อยแค่ไหน (ปอนดท์วีไีฟวด์อทบลอ็กสปอต, 2557)  

ศิ ริ ว ร รณ  เ ส รี รัต น์  แ ล ะคณะ  ( 2541: 124-125) อ้ า ง อิ ง จ าก  Kotler, Philip. (1999). Marketing 
Managementไดใ้หค้วามหมายของพฤตกิรรมผูบ้รโิภค (Consumer behavior) หมายถงึ การกระท า ของบุคคลใด
บุคคลหนึ่งเกี่ยวขอ้งโดยตรงกบัการจดัหาใหได้มาแล้วซึ่งการใชส้นิค้าและบรกิารทัง้นี้หมายรวมถงึกระบวนการ
ตัดสินใจ และการกระท าของบุคคลที่เกี่ยวกบัการซื้อและการใช้สินค้า  (ปอนด์ทีวีไฟว์ดอทบล็อกสปอต, 2557) 
กล่าวโดยสรุปว่า พฤติกรรมของผู้บริโภค (Consumer Behavior) หมายถึง การแสดงออกของแต่ละบุคคลที่
เกี่ยวขอ้งโดยตรงกบัการใช้สนิค้าและบรกิารทางเศรษฐกิจรวมไปถึงกระบวนการในการตดัสนิใจที่มผีลต่อการ
แสดงออกของแต่ละบุคคล ซึ่งมีความแตกต่างกนัออกไป (ปอนด์ทีวี ไฟว์ดอทบล็อกสปอต, 2557) พฤติกรรม
ผูบ้รโิภคจะมคีวามหมายครอบคลุมสาระส าคญั อยู่ 3 ประการดว้ยกนั คอืการกระท าของแต่ละบุคคล การไดร้บัและ
การใชส้นิคา้และบรกิารทางเศรษฐกจิ และกระบวนการตดัสนิใจ(ค านาย อภปิรชัญาสกุล, 2558: 2) 

แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัการตดัสินใจซื้อ 
ทฤษฎีเกี่ยวกับการตัดสินใจซื้อของ Kotler (2003 อ้างใน อดุลย์ จาตุรงคกุล, 2550) ประกอบด้วย

กระบวนการตดัสนิใจ 5 ขัน้ตอน คอื 1. การรบัรูปั้ญหาหรอืความจ าเป็น (Problem or Need Recognition) ไม่พอใจ 
หมายถงึ การทีบุ่คคลรบัรูค้วามต้องการของตนเองซึ่งเกดิขึน้เองหรอืเกดิจากสิง่กระตุ้น ความต้องการเมื่อเกดิถงึ  
ระดบัหนึ่งจะเป็นสิง่กระตุ้นบุคคลเรยีนรู้ถงึวธิทีีจ่ะจดัการกบัสิง่กระตุ้นจากประสบการณ์ในอดตีท าให้ เขารู้ว่าจะ
ตอบสนองอย่างไร 2. การแสวงหาข้อมูล (Information Search) เมื่อความต้องการถูกกระตุ้นมากพอและสิ่งที่ 
สามารถตอบสนองความต้องการอยู่ใกล้ผู้บริโภคจะด าเนินการเพื่อตอบสนองความต้องการทนัทีแต่ถ้า ความ
ตอ้งการไม่สามารถตอบสนองความตอ้งการจะถูกจดจ าไวเ้มือ่ความตอ้งการทีถู่กกระตุน้ไดส้ะสม ไวม้ากพอ 3. การ
ประเมนิทางเลอืก (Evaluation of Alternatives) เมื่อผูบ้รโิภคไดข้อ้มลูจากขัน้ที ่2 ต่อไปผูบ้รโิภคจะเกดิการเขา้ใจ
และประเมนิทางเลอืกต่างๆ 4. การตดัสนิใจซื้อ (Purchase Decision) จากการประเมนิผลทางเลอืกในขัน้ตอนที ่3 
ผูบ้รโิภคจะต้องตดัสนิใจซื้อผลติภณัฑ์ทีเ่ขาชอบมากที่สุด ปัจจยัต่างๆ ทีเ่กดิขึน้ระหว่างการประเมนิผล  และการ
ตดัสนิใจซื้อ 5. พฤติกรรมภายหลงัการซื้อ (Post Purchase Feeling) เป็นความรูส้กึพอใจหรอืไม่พอใจ ภายหลงั
การซื้อผลติภณัฑไ์ปใชแ้ล้ว แบ่งออกเป็นความรูส้กึพอใจและไม่พอใจ ในสนิคา้และบรกิารนัน้ การซื้อเป็นกจิกรรม
ดา้นจติใจและทางกายภาพ ซึง่เกดิขึน้ในช่วงระยะเวลาหนึ่ง ซึง่ขอ้มลูเหล่าน้ี คอืขอ้มลูภายใน ซึง่ถา้มขีอ้มลูภายใน
มาก ขอ้มูลภายนอกกจ็ะส่งผลน้อยลง แต่ถ้าผูบ้รโิภคไม่เคยรูจ้กัสนิคา้มาก่อน การหาขอ้มลูจะเริม่จากสิง่แวดลอ้ม
รอบตัวที่มีความสมัพนัธ์กบัสินค้านัน้ๆโดยผ่านการประเมนิผลภายหลงัการซื้อ หรือ ผลลพัธ์ภายหลงัการซื้อ  
(Post purchase Outcome) เกดิขึน้หลงัจากซื้อหรอืใชผ้ลติภณัฑ์ไปแลว้ ถา้เป็นไปตามทีค่าดหวงัไว ้
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แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัเจเนอเรชัน่ 
เดชา วฒันะไพศาล (2552) ไดใ้หค้วามหมายไวว้่า เจเนอเรชัน่ หมายถงึ กลุ่มคนรุ่นราวคราวเดยีวกนั มี

ประสบการณ์จากเหตุการณ์หรอืสภาพแวดลอ้มคลา้ยกนั และประสบการณ์ดงักล่าวก่อใหเ้กดิเอกลกัษณ์ในทศันคติ
และพฤตกิรรมร่วมกนัในกลุ่มคนรุ่นราวคราวเดยีวกนั  

ทศพล กระต่ายน้อย (2555) ได้ให้ความหมายไว้ว่า เจเนอเรชัน่ หมายถึง แนวคิดที่แบ่งลกัษณะหรอื
พฤตกิรรมของบุคคลโดยใชเ้งื่อนไขเรื่องเวลามาใชอ้ธบิายปรากฏการณ์ ภูมหิลงัหรอืบรบิทแวดล้อมและลกัษณะ
หรอืบุคลกิเฉพาะ 

Glass (2007) ได้ให้ความหมายไว้ว่า เจนเนอเรชัน่ หมายถึง ผู้มีประสบการณ์จากเหตุการณ์หรือ
สภาพแวดล้อมคล้ายกนัในสงัคมหนึ่งๆ โดยประสบการณ์ดงักล่าวก่อใหเ้กดิเอกลกัษณ์ในทศันคตแิละพฤติกรรม
ร่วมกนัในกลุ่มคนรุ่นราวคราวเดยีวกนันัน้ ๆ  

Schoch (2012) ได้ให้ความหมายไวว้่า เจเนอเรชัน่ที่มคีวามแตกต่างกนัจะมีประสบการณ์ การด าเนิน
ชวีติค่านิยม ลกัษณะการท างานและแรงจงูใจทีแ่ตกต่างกนั  

Greg Hammill (2005) ไดใ้หค้วามหมายไวว้่า เจนเนอเรชัน่ หมายถงึ กลุ่มคนทีเ่กดิในช่วงอายุใกล้เคยีง
กนั ในสงัคมหนึ่งทีม่ปีระสบการณ์สภาพแวดลอ้มทีค่ลา้ยคลงึกนัและหล่อหลอมใหเ้กดิเอกลกัษณ์ร่วมกนัทัง้ในดา้น
ทศันคตแิละพฤตกิรรม  

กล่าวโดยสรุปเจเนอเรชัน่ หมายถงึ การแบ่งคนออกเป็นกลุ่มย่อยโดยพจิารณาจากช่วงปีเกดิกลุ่มคนรุ่น
ราวคราวเดยีวกนัจะอยู่ในกลุ่มเดยีวกนัหรอืช่วงปีเกดิเดยีวกนั มปีระสบการณ์จากเหตุการณ์ส าคญัทีเ่กดิขึน้ในช่วง
ชวีติร่วมกนั ก่อให้เกิดเป็นทศันคติและพฤติกรรมร่วมกนั ซึ่งแต่ละกลุ่มกลุ่มย่อยหรอืแต่ละช่วงอายุจะมลีกัษณะ
เฉพาะที่แตกต่างกันทัง้ทางด้านบุคลิกภาพ ความเชื่อ  ค่านิยม ลกัษณะนิสยัรวมถึงรูปแบบในการด าเนินชวีติ
ประกอบด้วยคน 5 รุ่น คือ (1) Silent Generation (2)Baby Boomers (3) Generation X (4) Generation Y และ 
(5) Generation Z  

แนวคิดเก่ียวกบัผลิตภณัฑเ์สริมอาหารเพื่อสุขภาพ  
สุรนัทร์ จงดีประเสริฐ (2554) ได้ให้ความหมายของผลิตภัณฑ์อาหารเสริมไว้ว่า เป็นผลิตภัณฑ์ที่ใช้

รบัประทานนอกเหนือจากการรบัประทานอาหารตามปกติ ซึ่งมสีารอาหารหรือสารอื่น  เป็นองค์ประกอบอยู่ใน
รูปแบบเมด็ แคปซูลผง เกล็ด ของเหลวหรอืลกัษณะอื่น ซึ่งมใิช่รูปแบบอาหารตามปกต ิ(Conventional Foods) 
ส าหรบัผู้บริโภคที่คาดหวงัประโยชน์ทางด้านส่งเสริมสุขภาพอาหารเสริมในภาษาองักฤษจะเรียกว่า Dietary 
supplements หรือ Nutritional supplements ซึ่งจะให้ความหมายว่า เป็นผลิตภัณฑ์หมวดของอาหารซึ่งมี
วตัถุประสงค์ใชใ้นการทานเสรมิเพื่อช่วยใหร้่างกายไดร้บัสารอาหารทีจ่ าเป็นเพยีงพอต่อการใชง้านช่วยเสรมิสรา้ง
กระบวนการท างานของร่างกายใหเ้ป็นปกตมิสุีขภาพทีด่แีละแขง็แรง ซึง่จะเป็นการรบัประทานเสรมินอกเหนือจาก
การรบัประทานอาหารมื้อหลกั ซึ่งมาใชรู้ปแบบอาหารตามปกต ิ(Conventional foods) ส่วนค าว่าสารอาหาร หรอื สารอื่นในทีน่ี้ 
หมายถงึ 

1. วติามนิ กรดอะมโิน กรดไขมนั แร่ธาตุ และผลติผลจากพชืหรอืสตัว ์ 
2. สารเขม้ขน้ สารเมตาโบไลท ์ส่วนประกอบหรอืสารสกดัของสารในขอ้ 1  
3. สารสงัเคราะหเ์ลยีนแบบตามขอ้ 1 หรอืขอ้ 2  
4. ส่วนผสมอย่างใดอย่างหนึ่งหรอืหลายอย่างของสารใน 1, 2 หรอื 3 
5. สารหรอืสิง่อื่นทีส่ านักงานคณะกรรมการอาหารและยาพจิารณาก าหนด การเรยีกชื่อ หรอืขอบเขตของ

นิยามของผลติภณัฑ์เสรมิอาหารของแต่ละประเทศมคีวามแตกต่างกนัตามแต่นโยบายการควบคุมก ากบัดูแลของ
ประเทศนัน้ ๆ เช่น ประเทศสหรฐัอเมรกิา ใช้ค าว่า “Dietary Supplements” ประเทศแคนาดา ใช้ค าว่า “Natural 
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Health Products”ประเทศ ออสเตรเลีย ใช้ค าว่า“Complementary Medicines” ประเทศในสหภาพยุโรปและ
องค์การอนามยั โลก ใชค้ าว่า “Food Supplements”ซึ่งหมายถงึ วติามนิ แร่ธาตุ และเกลอืแร่เท่านัน้ ส่วนประเทศ
จนีใชค้ าว่า “Health Food Products” เป็นตน้ 

ทัง้นี้การเลอืกอาหารเสรมิควรค านึงถงึประสทิธภิาพทีแ่ทจ้รงิ ความปลอดภยัของอาหารเสรมิเป็นหลกัซึ่ง
มสีารอาหารหรอืสารอื่นเป็นองค์ประกอบอยู่ในรูปเมด็ แคปซูล ผง เกล็ด ของเหลว หรอืลกัษณะอื่น (กฎหมาย
ส าหรบัผลติภณัฑเ์สรมิอาหาร ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข : ฉบบัที ่293, 2548) 

 
วิธีด าเนินการวิจยั 

ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 
กลุ่มตวัอย่างที่ใช้ในการวจิยัครัง้นี้กลุ่มตวัอย่างที่ใช้ในการศกึษาครัง้นี้  คอื ประชากรผู้ที่ซื้อผลติภณัฑ์

เสรมิอาหารเพื่อสุขภาพในแต่ละเจเนอเรชัน่ ดงันี้ เจเนอเรชัน่ Z อายุน้อยกว่า 20 ปี เจเนอเรชัน่ Y อายุระหว่าง 
21–40 ปี เจเนอเรชัน่ X อายุระหว่าง 41 – 56 ปี เจเนอเรชัน่ Baby boomers อายุระหว่าง 57 – 75 ปี เจเนอเรชัน่ 
Silent 76 – 96 ปี เป็นผูบ้รโิภคชาวไทยทีบ่รโิภคหรอืซื้อผลติภณัฑ์เสรมิอาหารเพื่อสุขภาพกลุ่มภาคเหนือตอนบน 
9 จงัหวดั ไดแ้ก่ จงัหวดัเชยีงใหม่ แม่ฮ่องสอน ล าปาง ล าพูน เชยีงราย น่าน พะเยา และแพร่ เนื่องจากไม่ทราบ
กลุ่มประชากรทีแ่น่นอน ผู้วจิยัจงึค านวณขนาดของกลุ่มตวัอย่างแบบใชสู้ตรไม่ทราบประชากร ดงันัน้จงึก าหนด
ขนาดของกลุ่มตวัอย่างทีเ่หมาะสมในการวจิยัครัง้นี้โดยการค านวณจากสตูรไม่ทราบจ านวนประชากรทีแ่น่นอนของ 
W.G.Cochran (กลัยา วาณิชย์บญัชา,2549) ในระดบัความเชื่อมัน่ที่ 95% ได้ขนาดกลุ่มตวัอย่างจ านวน 385 คน 
และน าไปคูณกบัสดัส่วนของประชากรในแต่ละเจเนอเรชัน่ทีเ่ป็นเปอร์เซน็ต์ จงึไดจ้ านวนผูบ้รโิภคในแต่ละเจนเนอ
เรชัน่ และส ารองเพื่อป้องกนัความคลาดเคลื่อนได ้15 คน คดิรวมเป็น 400 คน เพื่อใหก้ารเกบ็ขอ้มลูเป็นไปอย่างมี
ประสทิธภิาพและขอ้มลูทีไ่ดม้คีุณภาพมากทีสุ่ด 

เคร่ืองมือการวิจยั 
ในการศกึษาเปรยีบเทยีบพฤติกรรมการใชส้ื่อออนไลน์ในแต่ละเจนเนอเรชัน่ในการซื้อผลติภณัฑ์เสรมิ

อาหารเพื่อสุขภาพเป็นการด าเนินวิจยัเชิงปริมาณ (Quantitative Research) มีลกัษณะเป็นการวิจยัเชิงส ารวจ 
(Exploratory Research)รวบรวมขอ้มูลจากกลุ่มเป้าหมายโดยใชว้ธิใีชแ้บบสอบถาม (Questionnaire) เครื่องมอืที่
ใชใ้นการวจิยั คอืแบบสอบถาม (Questionnaire) โดยผูต้อบแบบสอบถามเป็นผูก้รอกขอ้มูลในแบบสอบถามด้วย
ตนเอง (Self-Administered) เพื่อใช้ในการรวบรวมข้อมูลและให้ครอบคลุมวัตถุประสงค์ของงานวิจัย  
ซึง่แบบสอบถามจะประกอบดว้ยแต่ละส่วน แบ่งเป็น 3 ส่วน ดงันี้ 

ส่วนที่ 1 ขอ้มูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถามได้แก่ เพศ สถานภาพ อายุ ระดบัการศกึษา อาชพี 
รายไดต้่อเดอืน 

ส่วนที่ 2 พฤติกรรมผู้บรโิภคในการซื้อผลิตภณัฑ์เสริมอาหารเพื่อสุขภาพประกอบด้วย ลกัษณะกลุ่ม
ผู้บริโภค (Occupants) สิ่งที่ผู้บริโภคต้องการจากผลิตภัณฑ์ (Objects) วัตถุประสงค์ในการซื้อ (Objectives) 
บทบาทของกลุ่มต่างๆ ทีม่อีทิธพิลในการตดัสนิใจ(Organizations) โอกาสในการซื้อ(Occasion) ช่องทางหรอืแหล่ง
ในการซื้อ(Outlets) และขัน้ตอนในการตดัสนิใจซื้อ(Operations) 

ส่วนที ่3 สื่อสงัคมออนไลน์ทีม่ผีลต่อการซื้อผลติภณัฑเ์สรมิอาหารเพื่อสุขภาพไดแ้ก่ การแนะน าและการ
อ้างถงึ (Recommendation and Referrals: RR) การสื่อสารแบบปากต่อปากอิเล็กทรอนิกส ์(Electronic Word of 
Mouth : WM) การรบัรูค้วามสามารถของตนเองในสื่อสงัคมออนไลน์ (Social Media Self-efficacy: SM) 

วตัถุประสงคข์องการศกึษาและมคีวามถูกตอ้งตามแนวคดิและทฤษฎ ีผูว้จิยัไดน้ าเสนอแบบสอบถามทีไ่ด้
สรา้งขึน้ต่ออาจารยท์ีป่รกึษาเพื่อตรวจสอบความถูกต้องครบถว้นและสอดคล้องกบัเนื้อหาของแบบสอบถามทีต่รง
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กบัเรื่องทีศ่กึษาการตรวจสอบความเชื่อมัน่ (Reliability) เป็นการตรวจสอบความเขา้ใจของผูต้อบแบบสอบถามต่อ
สิ่งที่ผู้วิจ ัยต้องการถามได้ตรงกัน ผู้วิจ ัยพิจารณาจากค่าสัมประสิทธิค์รอนแบ็ชอัลฟ่า (Cronbach's Alpha 
Coefficient) โดยทดลองใชก้บักลุ่มตวัอย่างจ านวน 30 ชุด ซึ่งเป็นค่าทีใ่ชค้วามเทีย่งของแบบสอบถามทีน่ิยมมาก
ที่สุด โดยผลการตรวจสอบถามเชื่อมัน่ได้ค่าความเชื่อมัน่รวมระหว่างค่า 0.7 - 1.00 แบบสอบถามนี้ได้ผ่านการ
ตรวจสอบเน้ือหาจากผูท้รงคุณวุฒเิรยีบรอ้ยแลว้ จงึไดน้ าแบบสอบไปเกบ็รวบรวมขอ้มลูได้ 

 
การเกบ็รวบรวมข้อมูล 
1. แหล่งข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) ผู้วิจ ัยได้ติดตามเก็บรวบรวมข้อมูลจากประกรกลุ่มตัวอย่าง

จ านวน 400 ชุด จากนัน้ผู้วจิยัได้น าแบบสอบถามทีเ่ก็บจากกลุ่มตวัอย่างทัง้หมดมาตรวจสอบความถูกต้องและ
ความสมบูรณ์ของแบบสอบถาม และด าเนินการวเิคราะหข์อ้มลูดว้ยโปรแกรมส าเรจ็รปูทางสถติติ่อไป 

2 แหล่งขอ้มูลทุตยิภูม ิ(Secondary Data) ไดจ้ากแหล่งขอ้มูลต่าง ๆ เช่น หนังสอื บทความในนิตยสาร 
บทความในหนังสอืพมิพ ์อนิเทอรเ์น็ต วารสารทางวชิาการ วทิยานิพนธ ์สารนิพนธ ์เป็นตน้ 

การวิเคราะห์ข้อมูล 
   1. สถิติเชิงพรรณา (Descriptive Statistic) คือการค านวณหาค่าสถิติ ได้แก่ การแจกแจงความถี่ 

(Frequency) ค่ารอ้ยละ (Percentage) ค่าเฉลีย่ (Mean) และส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ในการ
หาสถติพิืน้ฐาน  

2. สถิติเชงิอนุมาน (Inferential Statistic) ผู้วจิยัได้ใชส้ถติเิชงิอนุมานเพื่อทดสอบสมมุตฐิานของตวัแปร 
โดยก าหนดความเชื่อมัน่เท่ากบั 95% หรอืนัยส าคญัทางสถติเิท่ากบั 5% หรอื 0.05 ทดสอบความแตกต่างระหว่าง
คะแนนเฉลี่ยของกลุ่มตวัอย่างที่มากกว่า 2 กลุ่ม ได้แก่ อายุและปัจจยัด้านพฤติกรรมของผู้บรโิภค โดยใช้การ
วเิคราะหค์วามแปรปรวนแบบทางเดยีว (Analysis of Variance หรอื One –way ANOVA)   
 
ผลการวิจยั 

1. ผลการวเิคราะห์ขอ้มูลลกัษณะประชากรศาสตร์ ซึ่งเป็นขอ้มูลทัว่ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ 
เพศ สถานภาพ อายุ ระดบัการศกึษา อาชพี และรายไดต้่อเดอืน 

 
ตารางท่ี 1 แสดงผลการวเิคราะหข์อ้มลูส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม 
 

ข้อมูลส่วนบุคคล จ านวน ร้อยละ 

เพศ 
ชาย 85 21.2 
หญงิ 315 78.8 

สถานภาพ 
โสด 246 61.5 
สมรส 122 30.5 
หมา้ย/หย่ารา้ง 32 8.0 
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ตารางท่ี 1 (ต่อ) 
 

ข้อมูลส่วนบุคคล จ านวน ร้อยละ 

อาย ุ

น้อยกว่า 20 ปี (Gen Z) 88 22.0 
อาย ุ21-40 ปี (Gen Y) 111 27.8 
อาย ุ41-56 ปี (Gen X) 107 26.7 
อาย ุ57-75 ปี (Gen BB) 72 18.0 
อาย ุ76-96 ปี (Silent gen) 22 5.5 

ระดบัการศึกษา 

มธัยมศกึษา/ปวช./ปวส./อนุปรญิญา 116 29.0 
ปรญิญาตร ี 204 51.0 
ปรญิญาโท 74 18.5 
ปรญิญาเอก 6 1.5 

อาชีพ 

นักเรยีน/นักศกึษา 97 24.2 
ขา้ราชการ 61 15.2 
ขา้ราชการบ านาญ 27 6.8 
พนักงานรฐัวสิาหกจิ 28 7.0 
พนักงานบรษิทัเอกชน 72 18.0 
เจา้ของธุรกจิ 71 17.8 
พ่อบา้น/แมบ่า้น 19 4.8 
คา้ขาย/รบัจา้งทัว่ไป 17 4.2 
ว่างงาน/ เกษตรกร 8 2.0 

รายได้ต่อเดือน 

ต ่ากว่า 9,000 บาท 101 25.3 
9,000 - 15,000 บาท 43 10.8 
15,000 - 20,000 บาท 65 16.3 
20,000 - 25,000 บาท 47 11.8 
25,000 - 30,000 บาท 40 10.0 
30,000 บาท บาทขึน้ไป 103 25.8 

 
2. ปัจจยัดา้นพฤตกิรรมผูบ้รโิภคในการซื้อผลติภณัฑเ์สรมิอาหารเพื่อสุขภาพ 
จ าแนกตามการซื้อผลติภณัฑเ์สรมิอาหารเพื่อสุขภาพ พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เคยซื้อหรอื

บรโิภคผลติภณัฑเ์สรมิอาหารเพื่อสุขภาพ 
จ าแนกตามปัญหาสุขภาพที่ท่านพบเจอ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่จ าแนกตามปัญหา

สุขภาพที่ท่านพบเจอ คอื อายุเพิม่ขึ้น ต้องการดูแลสุขภาพ โดยมอีิทธพิลในการซื้อผลติภณัฑ์เสรมิอาหารเพื่อ
สุขภาพจากประสบการณ์จากผูใ้ชจ้รงิ (Review) มรีูปแบบความนิยมในการซื้อผลติภณัฑ์เสรมิอาหารไดแ้ก่ แบบ
แคปซูล  

จ าแนกตามเหตุผลในการซื้อผลติภณัฑ์เสรมิอาหารเพื่อสุขภาพ พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่
จ าแนกตามเหตุผลในการซื้อผลติภณัฑ์เสรมิอาหารเพื่อสุขภาพ จ านวน 400 พบว่าเหตุผลในการซื้อผลติภณัฑ์
เสรมิอาหารเพื่อสุขภาพไดแ้ก่ ตอ้งการมสุีขภาพทีด่ ีรองลงมาคอื ตอ้งการเพิม่เตมิสารอาหารทีไ่ดร้บัไม่เพยีงพอใน
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แต่ละวนั เพื่อใหคุ้ณค่าทางโภชนากร  
จ าแนกตามความถี่ในการซื้อผลติภณัฑ์เสรมิอาหารเพื่อสุขภาพ พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่

จ าแนกตามความถี่ในการซื้อผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเพื่อสุขภาพ โดยเฉลี่ยกี่ ความถี่ในการซื้อผลิตภณัฑ์เสรมิ
อาหารเพื่อสุขภาพ 1 ครัง้/เดอืน ใชเ้งนิโดยประมาณซื้อผลติภณัฑเ์สรมิอาหารเพื่อสุขภาพต่อเดอืนโดยประมาณซือ้
ผลติภณัฑเ์สรมิอาหารเพื่อสุขภาพต่อเดอืน จ านวน 501-1,000 บาท  

จ าแนกตามซื้อผลติภณัฑเ์สรมิอาหารเพื่อสุขภาพจากช่องทางใด พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่
จ าแนกตามช่องทางการซื้อผลติภณัฑเ์สรมิอาหารเพื่อสุขภาพจาก Web site รองลงมาคอื รา้นขายยา  

จ าแนกตามช่องทางการหาขอ้มลูเพื่อซื้อผลติภณัฑเ์สรมิอาหารเพื่อสุขภาพ พบว่า ผูต้อบแบบสอบถาม
ส่วนใหญ่จ าแนกตามช่องทางการหาขอ้มูลเพื่อซื้อผลติภณัฑ์เสรมิอาหารเพื่อสุขภาพผ่าน Web site รองลงมาคอื 
Facebook โทรทศัน์ 

จ าแนกตามวธิกีารคน้หาขอ้มลูเกีย่วกบัผลติภณัฑเ์สรมิอาหารเพื่อสุขภาพ พบว่า ผูต้อบแบบสอบถาม
ส่วนใหญ่จ าแนกตามวธิกีารคน้หาขอ้มูลเกีย่วกบัผลติภณัฑ์เสรมิอาหารเพื่อสุขภาพโดยดผู่านสื่อออนไลน์จากผูท้ีม่ ี
ชื่อเสยีง เช่น ดารา นักแสดง Blogger Celebrity และอ่านจากหนังสอื นิตยสาร 

จ าแนกตามขอ้มูลทีค่น้หาก่อนซื้อผลติภณัฑ์เสรมิอาหารเพื่อสุขภาพ พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วน
ใหญ่คน้หาขอ้มลูก่อนซื้อผลติภณัฑเ์สรมิอาหารเพื่อสุขภาพจากสรรพคุณมมีาตรฐานรบัรอง เช่น อย.  

จ าแนกตามขอ้มูลทีค่น้หาก่อนซื้อผลติภณัฑ์เสรมิอาหารเพื่อสุขภาพ พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วน
ใหญ่จ าแนกตามคุณลกัษณะใดที่ท่านใช้ในการตดัสินใจเลอืกซื้อผลิตภณัฑ์เสรมิอาหารเพื่อสุขภาพเพราะ อย.  
มชีื่อเสยีงมายาวนาน  

จ าแนกตามผลตามที่ต้องการหลังจากที่ได้ทานผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเพื่อสุขภาพ พบว่า  ผู้ตอบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่หลงัจากทีท่่านได้ทานผลติภณัฑ์เสรมิอาหารเพื่อสุขภาพแล้วไดผ้ลตามทีต่้องการคดิเป็น
รอ้ยละ 99.8 

จ าแนกตามการปฏบิตักิรณีทีร่บัประทานผลติภณัฑเ์สรมิอาหารเพื่อสุขภาพไดผ้ลตามทีต่อ้งการ  พบวา่ 
ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่จ าแนกตามการปฏิบตัิกรณีที่รบัประทานผลติภณัฑ์เสรมิอาหารเพื่อสุขภาพได้ผล
ตามทีต่อ้งการ โดยซื้อผลติภณัฑย์ีห่อ้และชนิดเดมิซ ้า เพื่อทานต่อทนัท ี

จ าแนกตามผลตามที่ต้องการหลังจากที่ได้ทานผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเพื่อสุขภาพ พบว่าผู้ ตอบ
แบบสอบถามหลงัจากทีท่่านไดท้านผลติภณัฑเ์สรมิอาหารเพื่อสุขภาพแล้ว ไม่ไดผ้ลตามทีต่อ้งการ คดิเป็นรอ้ยละ 
8.3 

3. ปัจจยัดา้นสื่อสงัคมออนไลน์ในการซื้อผลติภณัฑเ์สรมิอาหารเพื่อสุขภาพ  
ผลการวเิคราะห์ระดบัความคดิเหน็เกี่ยวกบัปัจจยัดา้นสื่อสงัคมออนไลน์ทีม่ผีลต่อพฤติกรรมการเลอืก

ซื้อผลติภณัฑ์เสรมิอาหารเพื่อสุขภาพ พบว่า กลุ่มตวัอย่างมรีะดบัความคดิเห็นในภาพรวมอยู่ในระดบัเหน็ดว้ย 
มาก มคี่าเฉลี่ย เท่ากบั 3.98 ซึ่งเมื่อพจิารณาเป็นรายดา้น พบว่า ดา้นการสื่อสารแบบปากต่อปากอเิลก็ทรอนิกส์ 
(Electronic Word of Mouth : WM) มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.00 ด้านการรับรู้ความสามารถของตนเองในสื่อสงัคม
ออนไลน์ (Social Media Self-efficacy: SM) มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.00 และด้านการแนะน าและการอ้างถึง 
(Recommendation and Referrals: RR) มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.98 โดยจ าแนกเป็นรายดา้นไดด้งันี้ 

ด้านการแนะน าและการอ้างถงึ (Recommendation and Referrals: RR) ผลการวเิคราะห์ระดบัความ
คดิเหน็เกีย่วกบัพฤตกิรรมสื่อสงัคมออนไลน์ทีม่ผีลต่อการซื้อผลติภณัฑเ์สรมิอาหารเพื่อสุขภาพดา้นการแนะน าและ
การอ้างถึง (Recommendation and Referrals: RR) พบว่า กลุ่มตัวอย่างมรีะดบัความคิดเห็นในภาพรวมอยู่ใน
ระดบัเหน็ดว้ย มาก มคี่าเฉลี่ยเท่ากบั 3.96 ซึ่งเมื่อพจิารณาเป็นรายขอ้ พบว่า การมเีนื้อหาการแนะน าผลติภณัฑ์
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เสรมิอาหารเพื่อสุขภาพทางสื่อสงัคมออนไลน์ทีม่คีวามตรงไปตรงมาชดัเจนมผีลต่อการตดัสนิใจซื้อผลติภณัฑ์เสรมิ
อาหารเพื่อสุขภาพมรีะดบัความคดิเหน็ในภาพรวมอยู่ในระดบัเหน็ดว้ยมาก มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 4.14 ค าแนะน าจากผู้
ที่เคยใชผ้ลติภณัฑ์เสรมิอาหารเพื่อสุขภาพทางสื่อสงัคมออนไลน์ มผีลต่อการตดัสนิใจซื้อผลติภณัฑ์เสรมิอาหาร
เพื่อสุขภาพ มรีะดบัความคดิเหน็ในภาพรวมอยู่ในระดบัเหน็ดว้ยมาก มคี่าเฉลี่ยเท่ากบั 4.03 การใหค้ าแนะน าถงึ
ผลติภณัฑเ์สรมิอาหารเพื่อสุขภาพทางสื่อสงัคมออนไลน์ทีม่คีวามน่าเชื่อถอืมผีลต่อการตดัสนิใจซื้อผลติภณัฑ์เสรมิ
อาหารเพื่อสุขภาพมีระดบัความคิดเห็นในภาพรวมอยู่ในระดบัเห็นด้วยมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.85 และการ
กล่าวถึงผลติภณัฑ์เสรมิอาหารเพื่อสุขภาพทางสื่อสงัคมออนไลน์มผีลต่อการตดัสนิใจซื้อมรีะดบัความคดิเหน็ใน
ภาพรวมอยู่ในระดบัเหน็ดว้ยมาก มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.84 ตามล าดบั 

ด้านการสื่อสารแบบปากต่อปากอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Word of Mouth : WM) ผลการวเิคราะห์
ระดบัความคดิเหน็เกีย่วกบัพฤตกิรรมสื่อสงัคมออนไลน์ทีม่ผีลต่อการซื้อผลติภณัฑเ์สรมิอาหารเพื่อสุขภาพดา้นการ
สื่อสารแบบปากต่อปากอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Word of Mouth : WM) พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีระดับความ
คดิเหน็ในภาพรวมอยู่ในระดบัเหน็ดว้ยมาก มคี่าเฉลี่ยเท่ากบั 4.00  ซึ่งเมื่อพจิารณาเป็นรายขอ้ พบว่า การคน้หา
ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเพื่อสุขภาพ ผ่านสื่อสังคมออนไลน์เพื่อใช้ในการตัดสินใจซื้อ
ผลติภณัฑเ์สรมิอาหารเพื่อสุขภาพ มรีะดบัความคดิเหน็ในภาพรวมอยู่ในระดบัเหน็ดว้ยมาก มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 4.13 
การอ่านบทวิจารณ์ (Review) จากผู้มีประสบการณ์การที่ซื้อผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเพื่อสุขภาพทางสื่อสงัคม
ออนไลน์ ประกอบการตดัสนิใจตดัสนิใจซื้อผลติภณัฑเ์สรมิอาหารเพื่อสุขภาพมรีะดบัความคดิเหน็ในภาพรวมอยูใ่น
ระดบัเหน็ดว้ยมาก มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 4.08 เชื่อถอืค าแนะน าจากคนรูจ้กัทีเ่คยซื้อผลติภณัฑเ์สรมิอาหารเพื่อสุขภาพ
ทางสื่อสงัคมออนไลน์ ประกอบการตดัสนิใจซื้อผลติภณัฑเ์สรมิอาหารเพื่อสุขภาพมรีะดบัความคดิเหน็ในภาพรวม
อยู่ในระดบัเหน็ดว้ยมาก มคี่าเฉลี่ยเท่ากบั3.93 รวบรวมขอ้มูลการใชผ้ลติภณัฑ์เสรมิอาหารเพื่อสุขภาพจากผู้ที่มี
อทิธพิลทางสื่อสงัคมออนไลน์ (Influencer เช่น Blogger, Celebrity) ประกอบการพจิารณาตดัสนิใจซื้อผลติภณัฑ์
เสรมิอาหารเพื่อสุขภาพมรีะดบัความคดิเหน็ในภาพรวมอยู่ในระดบัเหน็ดว้ยมาก มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.86 ตามล าดบั 

ดา้นการรบัรูค้วามสามารถของตนเองในสื่อสงัคมออนไลน์ (Social Media Self-efficacy: SM) ผลการ
วิเคราะห์ระดบัความคิดเห็นเกี่ยวกับพฤติกรรมสื่อสงัคมออนไลน์ที่มีผลต่อการซื้อผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเพื่อ
สุขภาพดา้นการรบัรูค้วามสามารถของตนเองในสื่อสงัคมออนไลน์ (Social Media Self-efficacy: SM) พบว่า กลุ่ม
ตวัอย่างมรีะดบัความคดิเหน็ในภาพรวมอยู่ในระดบัเหน็ดว้ย มาก มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 4.00  ซึง่เมื่อพจิารณาเป็นราย
ขอ้ พบว่า สามารถสบืคน้ขอ้มลูสารสนเทศเกีย่วกบัการซื้อผลติภณัฑเ์สรมิอาหารเพื่อสุขภาพผ่านสื่อสงัคมออนไลน์ 
ประกอบการตดัสนิใจซื้อผลติภณัฑ์เสรมิอาหารเพื่อสุขภาพมรีะดบัความคดิเหน็ในภาพรวมอยู่ในระดบัเหน็ดว้ย 
มาก มคี่าเฉลี่ยเท่ากบั 4.16 การหาขอ้มูลโดยใชส้ื่อสงัคมออนไลน์ท าใหท้่านสามารถตดัสนิใจซื้อผลติภณัฑ์เสรมิ
อาหารเพื่อสุขภาพได้ง่ายขึ้นมรีะดบัความคิดเห็นในภาพรวมอยู่ในระดบัเห็นด้วยมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.11 
สามารถใชส้ื่อสงัคมออนไลน์ช่วยใหป้ระสทิธภิาพในการรบัขอ้มลู เกี่ยวกบัผลติภณัฑเ์สริมอาหารเพื่อสุขภาพดขีึน้ 
เมื่อเทยีบกบัการหาขอ้มลูขา่วสารแบบเดมิ โดยสามารถรบัขอ้มลูไดม้ากขึน้ในเวลาเท่าเดมิมรีะดบัความคดิเหน็ใน
ภาพรวมอยู่ในระดบัเหน็ดว้ยมาก มคี่าเฉลี่ยเท่ากบั 4.10 และสามารถโต้ตอบและแสดงความคดิเหน็เกี่ยวกบัการ
ซื้อผลติภณัฑ์เสรมิอาหารเพื่อสุขภาพบนสื่อสงัคมออนไลน์มรีะดบัความคดิเหน็ในภาพรวมอยู่ในระดบัเหน็ดว้ย 
มาก มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.62 ตามล าดบั 

4. ผลการศกึษาเปรยีบเทยีบพฤติกรรมผู้บรโิภคในการซื้อผลติภัณฑ์เสรมิอาหารเพื่อสุขภาพในแต่ละ  
เจเนอเรชัน่ 

เหตุผลในการซื้อผลติภณัฑเ์สรมิอาหารเพื่อสุขภาพกลุ่มอายุ น้อยกว่า 20 ปี (Gen Z) มดีา้นเหตุผลใน
การซื้อผลติภณัฑ์เสรมิอาหารเพื่อสุขภาพ ตามค าแนะน าของแพทย์/เภสชักร อายุ 21-40 ปี (Gen Y) และอายุ 
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41-56 ปี (Gen X) ตามกระแสนิยม  อาย ุ57-75 ปี (Gen BB )และ อาย ุ76-96 ปี (Silent gen)เพื่อเป็นของขวญัให้
ผูอ้ื่น  

รูปแบบผลติภณัฑ์เสรมิอาหารเพื่อสุขภาพกลุ่มอายุ  น้อยกว่า 20 ปี (Gen Z) ชนิดน ้า อายุ 21-40 ปี 
(Gen Y) และอายุ 76-96 ปี (Silent gen) แคปซูล อายุ 41-56 ปี (Gen X) ชนิดเมด็ อายุ 57-75 ปี (Gen BB) ชนิด
ผง  

วตัถุประสงค์ในการซื้อผลติภณัฑ์เสรมิอาหารเพื่อสุขภาพ กลุ่มอายุน้อยกว่า 20 ปี (Gen Z) มไีขห้วดั
ทัว่ไป อายุ 21-40 ปี (Gen Y) ขาดวติามนิ หรอืสารอาหารทีจ่ าเป็นบางชนิด อายุ 41-56 ปี (Gen X) อายุเพิม่ขึน้ 
ตอ้งการดแูลสุขภาพ อาย ุ57-75 ปี (Gen BB) โรคเบาหวาน อายุ 76-96 ปี (Silent gen) โรคความดนัโลหติสงู  

บุคคลทีม่อีทิธพิลในการซื้อผลติภณัฑเ์สรมิอาหารเพื่อสุขภาพ กลุ่มอายุ น้อยกว่า 20 ปี (Gen Z)  ผูท้ีม่ ี
ชื่อเสยีง อายุ 21-40 ปี (Gen Y) ตนเอง อายุ 41-56 ปี (Gen X) และอายุ 57-75 ปี (Gen BB) พนักงานขาย อายุ 
76-96 ปี (Silent gen) แพทย์/เภสชั ความถี่ในการซื้อผลติภณัฑ์เสรมิอาหารในการซื้อผลติภณัฑ์เสรมิอาหารเพื่อ
สุขภาพ กลุ่มอายุ น้อยกว่า 20 ปี (Gen Z) และอายุ 57-75 ปี (Gen BB) 1 ครัง้/เดอืน อายุ 21-40 ปี (Gen Y) 2 
ครัง้/เดอืน อาย ุ41-56 ปี (Gen X) และอายุ 76-96 ปี (Silent gen) 3 ครัง้/เดอืน  

การใชเ้งนิโดยประมาณในการซื้อผลติภณัฑเ์สรมิอาหาร กลุ่มอายุน้อยกว่า 20 ปี (Gen Z) ไม่เกนิ 500   
อายุ 21-40 ปี (Gen Y)  และอายุ 57-75 ปี (Gen BB) 501-1,000 บาท อายุ 41-56 ปี (Gen X) และอายุ 76-96 ปี 
(Silent gen) 1,501 บาท ขึน้ไป   

ช่องทางในการซื้อผลติภณัฑ์เสรมิอาหาร กลุ่มอายุน้อยกว่า 20 ปี (Gen Z) Instagram อายุ 21-40 ปี 
(Gen Y) หา้งสรรพสนิคา้ และรา้นสะดวกซื้อ อายุ 41-56 ปี (Gen X) Web site  อายุ 57-75 ปี (Gen BB) สัง่ผ่าน 
โทรทศัน์ นิตยสาร วทิยุ อายุ 76-96 ปี (Silent gen) การตดัสนิใจเลอืกซื้อผลติภณัฑเ์สรมิอาหารเพื่อสุขภาพ 

กลุ่มอายุน้อยกว่า 20 ปี (Gen Z) ความสะดวกในการซื้อ อาย ุ21-40 ปี (Gen Y) ราคาถูกกว่าและราคา
แพงกว่า อาย ุ41-56 ปี (Gen X) ลกัษณะบรรจุภณัฑ ์(packaging) อาย ุ57-75 ปี (Gen BB) มชีื่อเสยีงมายาวนาน 
อาย ุ76-96 ปี (Silent gen) ระยะเวลาทีท่านแลว้ไดผ้ล  

5. ผลการศกึษาเปรยีบเทยีบพฤตกิรรมการใชส้ื่อออนไลน์ในแต่ละเจนเนอเรชัน่ในการซื้อผลติภณัฑ์เสรมิ
อาหารเพื่อสุขภาพ ดงันี้ 

ปัจจยัดา้นเจเนอเรชัน่แตกต่างกนัมพีฤตกิรรมในการสื่อสงัคมออนไลน์ในการเลอืกซื้อผลติภณัฑ์เสรมิ
อาหาร มรีะดบันัยส าคญัทางสถิติที่ 0.05  ได้แก่ การแนะน าและการอ้างถึง (Recommendation and Referrals: 
RR) การสื่อสารแบบปากต่อปากอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Word of Mouth : WM) การรบัรู้ความสามารถของ
ตนเองในสื่อสงัคมออนไลน์ (Social Media Self-efficacy: SM) โดยวิเคราะห์ค่าเฉลี่ยเป็นรายคู่ ได้ดงันี้  ความ
แตกต่างของระดบัพฤตกิรรมในสื่อสงัคมออนไลน์ต่อการเลอืกซื้อผลติภณัฑ์เสรมิอาหารดา้นการแนะน าและการ
อ้างถงึ (Recommendation and Referrals: RR) จ าแนกตามเจอเรอเนชัน่เป็นรายคู่ พบว่า เจเนอเรชัน่ทีแ่ตกต่าง
กันมีผลต่อพฤติกรรมในการใช้สื่อออนไลน์ในการซื้อผลิตภัณฑ์เสริมอาหารด้านการแนะน าและการอ้างถึง 
(Recommendation and Referrals: RR)  แตกต่างกนัอย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 มจี านวน 5 คู่ ไดแ้ก่ ผู้
ที่มอีายุน้อยกว่า 20 ปี (Gen Z) และอายุ 21-40 ปี (Gen Y)  (มคี่าเฉลี่ย = .34) อายุ 21-40 ปี (Gen Y)และอายุ 
41-56 ปี (Gen X) (มคี่าเฉลีย่ = .23) อายุ 21-40 ปี (Gen Y) และอายุ 57-75 ปี (Gen BB) (มคี่าเฉลีย่ = .54)  อายุ 
21-40 ปี (Gen Y) และอายุ 76-96 ปี (Silent gen) (Gen BB) (มคี่าเฉลี่ย = .52) และ อายุ 41-56 ปี (Gen X) และ
อายุ 57-75 ปี (Gen BB) (มคี่าเฉลีย่ = .31)   

ความแตกต่างของระดบัพฤติกรรมในสื่อสงัคมออนไลน์ต่อการเลอืกซื้อผลติภณัฑ์เสรมิอาหารด้าน
การสื่อสารแบบปากต่อปากอเิลก็ทรอนิกส ์(Electronic Word of Mouth : WM) จ าแนกตามเจอเรอเนชัน่เป็นรายคู่ 
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พบว่า เจเนอเรชัน่ทีแ่ตกต่างกนัมผีลต่อพฤตกิรรมในสื่อสงัคมออนไลน์ต่อการเลอืกซื้อผลติภณัฑเ์สรมิอาหารดา้น
การสื่อสารแบบปากต่อปากอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Word of Mouth : WM) แตกต่างกนัอย่างมนีัยส าคญัทาง
สถติทิีร่ะดบั .05 มจี านวน 3 คู่ ไดแ้ก่ อายุ 21-40 ปี (Gen Y)และอายุ 41-56 ปี (Gen X) (มคี่าเฉลี่ย = .28) อายุ 
21-40 ปี (Gen Y) และอายุ 57-75 ปี (Gen BB) (มคี่าเฉลี่ย = .44)  และอายุ 21-40 ปี (Gen Y)และอายุ 76-96 ปี 
(Silent gen) (Gen BB) (มคี่าเฉลีย่ = .69)  

ความแตกต่างของระดบัพฤตกิรรมในสื่อสงัคมออนไลน์ต่อการเลอืกซื้อผลติภณัฑเ์สรมิอาหารดา้นการ
รบัรูค้วามสามารถของตนเองในสื่อสงัคมออนไลน์ (Social Media Self-efficacy: SM) จ าแนกตามเจอเรอเนชัน่เป็น
รายคู่ พบว่า เจเนอเรชัน่ทีแ่ตกต่างกนัมผีลต่อพฤตกิรรมในสื่อสงัคมออนไลน์ต่อการเลอืกซื้อผลติภณัฑเ์สรมิอาหาร
ดา้นการรบัรูค้วามสามารถของตนเองในสื่อสงัคมออนไลน์ (Social Media Self-efficacy: SM) แตกต่างกนัอย่างมี
นัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 มจี านวน 5 คู่ ไดแ้ก่ ผูท้ีม่อีายุน้อยกว่า 20 ปี (Gen Z)และอายุ 21-40 ปี (Gen Y)  
(มคี่าเฉลี่ย = .34) อายุ 21-40 ปี (Gen Y) และอายุ 41-56 ปี (Gen X) (มคี่าเฉลี่ย = .23) อายุ 21-40 ปี (Gen Y) 
และอายุ 57-75 ปี (Gen BB) (มคี่าเฉลีย่ = .54)  อายุ 21-40 ปี (Gen Y) และอายุ 76-96 ปี (Silent gen) (Gen BB) 
(มคี่าเฉลีย่ = .52) และอายุ 41-56 ปี (Gen X) และอายุ 57-75 ปี (Gen BB) (มคี่าเฉลีย่ = .31)   
 
สรปุและอภิปรายผล  

จากการศกึษาเปรยีบเทยีบพฤตกิรรมการใชส้ื่อออนไลน์ในแต่ละเจนเนอเรชัน่ในการซื้อผลติภณัฑ์เสรมิ
อาหารเพื่อสุขภาพของผู้บรโิภคชาวไทยที่บรโิภคหรอืซื้อผลติภณัฑ์เสรมิอาหารเพื่อสุขภาพ จะเห็นได้ว่าปัจจยั
พฤตกิรรมการใชส้ื่อออนไลน์ในแต่ละเจนเนอเรชัน่ในการซื้อผลติภณัฑ์เสรมิอาหารเพื่อสุขภาพของผู้บรโิภคชาว
ไทยทีบ่รโิภคหรอืซื้อผลติภณัฑเ์สรมิอาหารเพื่อสุขภาพ จ าแนกออกเป็นแต่ละปัจจยัได ้ดงันี้ 

จ าแนกตามพฤตกิรรมการเลอืกบรโิภคผลติภณัฑเ์สรมิอาหารเพื่อสุขภาพ พบว่าผูต้อบแบบสอบถามส่วน
ใหญ่เคยซื้อหรือบริโภคผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเพื่อสุขภาพอายุเพิ่มขึ้นต้องการดูแลสุขภาพนิยมในการซื้อ
ผลติภณัฑ์เสรมิอาหารแบบแคปซูล โดยเฉลี่ยซื้อผลติภณัฑ์เสรมิอาหารเพื่อสุขภาพ 1 ครัง้/เดอืน ผ่าน Web site 
ขอ้มลูเกีย่วกบัผลติภณัฑ์เสรมิอาหารเพื่อสุขภาพโดยดผู่านสื่อออนไลน์ ซึง่สอดคลอ้งกบัปัญญพฒัน์ เตซะศริเิชษฐ์ 
(2563) วจิยัเรื่องปัจจยัทีส่่งผลต่อการเลอืกซื้อสนิคา้ออนไลน์ ตามแนวคดิการบรโิภคอย่างยัง่ยนืของคนวยัท างาน
ในกรุงเทพมหานคร พบว่าการเปรยีบเทยีบความแตกต่างของกลุ่มปัจจยัด้านสถานภาพสมรสกบัการเลือกซื้อ
สนิคา้ออนไลน์ตามแนวคดิการบรโิภคอย่างยัง่ยนื ดา้นความถี่ในการซื้อ จ านวนชิ้นในการซื้อ และค่าใชจ้่ายเฉลีย่
ในการซื้อ ผูต้อบแบบสอบถามทีม่สีถานภาพสมรสทีแ่ตกต่างกนัจะมกีารตดัสนิใจซื้อสนิคา้ออนไลน์ ขอ้มูลทีค่น้หา
ก่อนซื้อผลติภณัฑเ์สรมิอาหารเพื่อสุขภาพจาก สรรพคุณ มมีาตรฐานรบัรอง เช่น อย. ซึง่สอดคลอ้งกบัผูบ้รโิภคไม่
สามารถเปรียบเทียบได้ว่าคุณภาพดีจริงหรือไม่ขึ้นอยู่กับความรู้สึก  (Credence) ของแต่ละคน สอดคล้องกับ
Kaneko & Chen. (2005) พบว่าผูบ้รโิภคยนิดทีีจ่ะจ่ายเงนิเพิม่ ส าหรบัผลติภณัฑ์ทีไ่ม่มกีารตดัแต่งพนัธุกรรมและ 
กนัตก์นก ชยัผดุง (2560) วจิยัเรื่อง ปัจจยัทีม่อีทิธพิลต่อการตดัสนิใจซื้อผลติภณัฑเ์สรมิอาหารของผูบ้รโิภครุ่นเจน
วายในประเทศไทย ผลการวเิคราะหข์อ้มลูปัจจยัทางการทีม่อีทิธพิลต่อการตดัสนิใจซื้อผลติภณัฑเ์สรมิอาหาร ดา้น
ผลติภณัฑ์พบว่า ผลติภณัฑ์เสรมิอาหารผ่านการรบัรองคุณภาพจากส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.)  
โดยซื้อผลติภณัฑย์ีห่อ้และชนิดเดมิซ ้าเพื่อทานต่อทนัท ีซึง่สอดคลอ้งกบั Kotler (1997) ซึง่ไดก้ล่าวไวว้่าคุณสมบตัิ
ของผลติภณัฑค์วรประกอบดว้ยผลประโยชน์ทีส่ามารถตอบสนองความตอ้งการของผูบ้รโิภคในเรื่องของ คุณภาพ 
บรรจุภัณฑ์ ตราสินค้ามาตรฐานรับรองรูปแบบลักษณะจากการใช้ผลิตภัณฑ์และลักษณะทางนวัตกรรมใน
คุณสมบตัติ่าง ๆ ซึง่ถา้สามารถตอบสนองความตอ้งการของผูบ้รโิภคในจุดนี้ได ้ผูบ้รโิภคกจ็ะยนิดทีีจ่ะเสยีค่าใชจ้า่ย
ทีม่ากขึน้ในการซื้อสนิคา้ออนไลน์ในแต่ละครัง้ 
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ปัจจยัดา้นเจเนอเรชัน่ทีแ่ตกต่างกนัพฤตกิรรมในสื่อสงัคมออนไลน์ทีม่ผีลต่อการซื้อผลติภณัฑเ์สรมิอาหาร
แตกต่างกัน มีระดับนัยส าคัญทางสถิติที่ 0.05  ได้แก่ การแนะน าและการอ้างถึง (Recommendation and 
Referrals: RR) การสื่ อสารแบบปากต่อปากอิ เล็กทรอนิกส์  (Electronic Word of Mouth : WM) การรับรู้
ความสามารถของตนเองในสื่อสงัคมออนไลน์ (Social Media Self-efficacy: SM) จ าแนกตามเจอเรอเนชัน่เป็นราย
คู่ พบว่า เจเนอเรชัน่ทีแ่ตกต่างกนัมผีลต่อพฤตกิรรมในการใชส้ื่อออนไลน์ในการซื้อผลติภณัฑ์เสรมิอาหารดา้นการ
แนะน าและการอ้างถงึ (Recommendation and Referrals: RR) และด้านการรบัรู้ความสามารถของตนเองในสื่อ
สงัคมออนไลน์ (Social Media Self-efficacy: SM)  แตกต่างกนัอย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 มจี านวน 5 คู่ 
ได้แก่ ผู้ที่มีอายุน้อยกว่า 20 ปี (Gen Z) และอายุ 21-40 ปี (Gen Y)  อายุ 21-40 ปี (Gen Y)และอายุ 41-56 ปี 
(Gen X) อายุ 21-40 ปี (Gen Y) และอายุ 57-75 ปี (Gen BB) อายุ 21-40 ปี (Gen Y) และอายุ 76-96 ปี (Silent 
gen) (Gen BB) และ อายุ 41-56 ปี (Gen X) และอายุ 57-75 ปี (Gen BB) 

ความแตกต่างของระดบัพฤตกิรรมในสื่อสงัคมออนไลน์ต่อการเลอืกซื้อผลติภณัฑ์เสรมิอาหารด้านการ
สื่อสารแบบปากต่อปากอเิลก็ทรอนิกส ์(Electronic Word of Mouth : WM) แตกต่างกนัอย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิี่
ระดบั .05 มจี านวน 3 คู่ ได้แก่ อายุ 21-40 ปี (Gen Y) และอายุ 41-56 ปี (Gen X) อายุ 21-40 ปี (Gen Y) และ
อายุ 57-75 ปี (Gen BB) และอายุ 21-40 ปี (Gen Y) และอายุ 76-96 ปี (Silent gen) (Gen BB) ซึ่งสอดคล้องกบั 
สุภาพร แซ่ลิม้ (2562) ไดท้ าการศกึษาปัจจยัดา้นทศันคตขิองผูบ้รโิภคและการตลาดผ่านสื่อสงัคมออนไลน์ ทีส่่งผล
ต่อการตดัสนิใจซื้อผลติภณัฑอ์าหารเสรมิคอลลาเจนของผูบ้รโิภคในพืน้ทีก่รุงเทพมหานครปัจจยัการตลาดผ่านสื่อ
สงัคมออนไลน์ ในดา้นการโฆษณาออนไลน์ (Online Advertisement) มคีวามส าคญัเป็นอนัดบัแรก ทีส่่งผลต่อการ
ตดัสนิใจซื้อผลติภณัฑอ์าหารเสรมิคอลลาเจนของผู้บรโิภคในพืน้ทีก่รุงเทพมหานครผ่านช่องทางออนไลน์ช่องทาง
ออนไลน์เป็นการอ านวยความสะดวกมากกว่าช่องทางอื่น มีความส าคัญเป็นอันดับแรกในการตัดสินใจซื้อ
ผลติภณัฑอ์าหารเสรมิคอลลาเจนของผูบ้รโิภคในพืน้ทีก่รุงเทพมหานครผ่านช่องทางออนไลน์  
 
ข้อเสนอแนะ  

1. ควรมกีารศกึษาตวัแปรปัจจยัอื่นๆ ไดแ้ก่ การรบัรูค้่านิยม ทศันคต ิเพื่อใหผู้ท้ีส่นใจควรมกีารศกึษาตวั
แปร ทีอ่าจส่งผลต่อกระบวนการตดัสนิใจซื้อผลติภณัฑเ์สรมิอาหาร 

2. ควรมีการวางแผนเพื่อเป็นแนวทางในการสื่อสารทาง  การตลาดผ่านสื่อออนไลน์ในการเลือกซื้อ
ผลติภณัฑเ์สรมิอาหารเพื่อใหลู้กคา้กลุ่มเป้าหมายเกดิพฤตกิรรมการตดัสนิใจซื้อ  

3. เพื่อใหเ้ป็นประโยชน์ต่อผูท้ีส่นใจศกึษาต่อเปรยีบเทยีบกลุ่มประชากรเพิม่ขึน้เพื่อใหเ้หน็ความแตกต่าง
ในกระบวนการตดัสนิใจซื้อผลติภณัฑเ์สรมิอาหารทางสื่อออนไลน์ มากขึน้ 

4. ควรมกีารศกึษาตวัแปรปัจจยัอื่นๆ เพิม่เติม ที่อาจส่งผลต่อกระบวนการตดัสนิใจซื้อผลติภณัฑ์เสรมิ
อาหารทางสื่อออนไลน์ของประชากร เช่น ปัจจยัพฤตกิรรมการใชส้ื่อออนไลน์ ความคาดหวงัต่อผลติภณัฑ ์ความ
เชื่อมัน่หรอือทิธพิลของสื่อออนไลน์ทีส่่งผลต่อการตดัสนิใจซื้อผลติภณัฑ ์ 
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การเตรียมต้นฉบบับทความเพ่ือส่งพิจารณาน าเสนอผลงาน 
และตีพิมพใ์นรายงานสืบเน่ืองจากการประชุมวิชาการระดบัชาติ (Proceedings) 

 
ค าแนะน าการเตรียมต้นฉบบั 

1. พมิพด์ว้ยกระดาษ เอ 4 (พมิพห์น้าเดยีว) จ านวนไม่เกิน 10 หน้า (นบัรวมบทคดัย่อ 
รปูภาพ ตาราง เอกสารอา้งองิ และภาคผนวก) 

2. สว่นประกอบของบทความวจิยั ประกอบดว้ย บทคดัย่อ (ไทยและองักฤษ) บทน า 
วตัถุประสงคข์องการวจิยั ทบทวนวรรณกรรม วธิดี าเนินการวจิยั ผลการวจิยั สรุปและอภปิรายผล 
ขอ้เสนอแนะ และเอกสารอา้งองิ  
          หมายเหต:ุ ทุกบทความตอ้งมบีทคดัย่อเป็นภาษาไทยและภาษาองักฤษ ในกรณีทีต่พีมิพ์
บทความเป็นภาษาต่างประเทศ ตอ้งมบีทคดัย่อเป็นภาษาไทยดว้ย 
 
ข้อก าหนดในการเตรียมต้นฉบบับทความ   

▪ ขนาดกระดาษ เอ 4 
▪ กรอบของข้อความ  ในแต่ละหน้าให้เว้นขอบของแต่ละด้านๆ ละ 1 นิ้ ว 

(บน ล่าง ซา้ย ขวา) 
▪ ระยะห่างระหว่างบรรทดั หนึ่งช่วงบรรทดัของเครื่องคอมพวิเตอร ์ 
▪ ตวัอกัษร ใชบ้ราววลัเลยี นิว (Browallia New) และพมิพต์ามทีก่ าหนดดงันี้ 
▪  ช่ือเรื่อง (Title) ใหม้ทีัง้ชื่อภาษาไทย และภาษาองักฤษ (ตวัอกัษรพมิพใ์หญ่) เป็น

ข้อความสัน้ๆ และสื่อความหมายบ่งชี้ให้เห็นสาระส าคัญของเนื้อหา ขนาด 18 point กลาง
หน้ากระดาษ ตวัหนา 

▪ ช่ือผู้เขียน (ทุกคน) ใส่ชื่อและชื่อสกุลเตม็ทัง้ภาษาไทย และภาษาองักฤษ (ตวัแรก
ของชื่อ-สกุลให้ใช้อกัษรตวัใหญ่) กรณีมหีลายคนให้เรยีงตามชื่อผู้เขยีนหลกั คุณวุฒหิรอืต าแหน่ง
ทางวิชาการ และใส่ล าดับไว้ท้ายนามสกุล และพิมพ์ footnote ข้อมูลหน่วยงานภาษาอังกฤษ 
(ภาควชิา คณะ มหาวทิยาลยั) และ   E-mail Address ไวท้า้ยหน้าแรกของบทความนัน้ (กรุณาระบุ
ชื่อผูเ้ขยีนหลกั/ Corresponding Author) 

▪ บทคดัย่อ และ Abstract 
▪ ชื่อ “บทคดัย่อ” และ “Abstract” ขนาด 16 point, ก าหนดกึง่กลาง, ตวัหนา  
▪ ขอ้ความบทคดัย่อภาษาไทยและภาษาองักฤษ ควรสัน้ ตรงประเดน็ ครอบคลุม

สาระส าคญัของบทความ ขนาด 14 point, ก าหนด ชดิขอบ, ตวัธรรมดา ไม่เกิน 250 ค า 
▪ ย่อหน้า 0.5 นิ้ว  
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▪ ค าส าคญั (ตวัหนา) ให้พมิพ์ต่อจากบทคดัย่อ และ Keywords (ตวัหนา) ให้พมิพ์
ต่อจาก Abstract โดยค าแรกของค าภาษาองักฤษใหใ้ชต้วัอกัษรตวัใหญ่ คัน่แต่ละค าดว้ยเครื่องหมาย
, ควรเลอืกค าส าคญัทีเ่กีย่วขอ้งกบับทความประมาณ 3-5 ค า ขนาด 14 point ตวัธรรมดา 

▪ รายละเอียดบทความ  
▪ หวัขอ้ใหญ่ ขนาด 16 point ก าหนดชดิซา้ย, ตวัหนา  
▪ หวัขอ้รอง ขนาด 14 point ตวัหนา, ย่อหน้า 0.5 นิ้ว 
▪ เนื้อหา ขนาด 14 point ก าหนดชิดขอบ, ตัวธรรมดา, ย่อหน้า 0.5 เท่ากับ

หวัขอ้รอง (เฉพาะเริม่ตน้ขอ้ความ/ ประเดน็ใหม่) สว่นอื่น ก าหนดชดิขอบ   
▪ ค าศพัท์ ใหใ้ชศ้พัทบ์ญัญตัขิองราชบณัฑติยสถาน 
▪ ภาพและตาราง  

▪ ใหร้ะบุค าว่า ภาพท่ี หมายเลขภาพ และชื่อของภาพไวใ้ตภ้าพประกอบ และ
จดัขอ้ความบรรยายภาพใหอ้ยู่กึง่กลางหน้ากระดาษ  

▪ ใหร้ะบุค าว่า ตารางท่ี หมายเลขตาราง และชื่อตารางพรอ้มไวด้า้นบนของ
ตาราง ถ้าเป็นภาษาองักฤษให้ใช้ค าว่า TABLE ชื่อตารางใช้อกัษรตวัพมิพ์ใหญ่ทัง้หมด หวัข้อใน
ตาราง อกัษรตวัแรกใหใ้ชต้วัพมิพใ์หญ่ 

▪ แหล่งทีม่า ใหพ้มิพห์่างจากชื่อภาพประกอบหรอืเสน้คัน่ใตต้าราง 1 บรรทดั 
(ใชต้วัอกัษรขนาด 14 point, ตวัธรรมดา)  

 

 
 

ตวัอย่าง ภาพประกอบทีน่ ามาอา้งและการบอกแหล่งอา้งองิ 
 

ภาพท่ี 1 แสดงผูท้ีม่สีว่นเกี่ยวขอ้งในระบบการเงนิ  
 

ท่ีมา: สุพาดา สริกิุตตา และคนอื่นๆ.   (2552).  การเงนิธุรกจิ.  กรุงเทพฯ: ธรรมสาร.  หน้า 11. 

  

  

ผูบ้ริโภคและนกัลงทุน 

     หน่วยธุรกิจ      หน่วยงานรัฐบาล 
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ตวัอย่าง ตารางทีน่ ามาอา้งและการบอกแหล่งอา้งองิ 
 

ตารางท่ี 1 แสดงการเปรยีบเทยีบความแตกต่างระหว่างขอ้มลูปฐมภูมกิบัขอ้มลูทุตยิภูมิ 
 

ลกัษณะ ข้อมูลปฐมภมิู (Primary data) ข้อมูลทุติยภมิู (Secondary 
data) 

● จุดมุ่งหมาย (Purpose) 
● กระบวนการ (Process) 
● ตน้ทุน (Cost) 
● ระยะเวลา (Time) 

● ส าหรบัปัญหาทีก่ าลงัวจิยัอยู่ 
● ผูท้ าวจิยัตอ้งมสีว่นร่วมอย่าง

มากมาย (Very involved) 
● สงู 
● นาน 

● ส าหรบัปัญหาอื่น 
● รวดเรว็และงา่ย (Rapid 

and easy)  
● ค่อนขา้งต ่า 
● รวดเรว็ 

 
ทีม่า: ศริวิรรณ เสรรีตัน์ และคนอื่นๆ. (2549). การวจิยัการตลาด. กรุงเทพฯ: ธรรมสาร. หน้า 

80. 
 

การเขียนอ้างอิงและการเขียนบรรณานุกรม  
1. การอ้างถึงใน หนังสือ 

- กรณีผู้แต่ง 1 คน 
 อา้งองิ    (สดีา สอนศร,ี 2547, น. 20) 

บรรณานุกรม สดีา สอนศร.ี (2547). ผูน้ าในเอเชยีตะวนัออกเฉียงใต้. กรุงเทพฯ: 
ส านกัพมิพจุ์ฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั. 

อา้งองิ    (Michael, 1996, p. 4) 
บรรณานุกรม Michael, J. G. (1996). Environmental Chang in Southeast 

Asia. New York: Routledge. 
 - กรณีผู้แต่ง 2 คน 

 อา้งองิ    (โครนิ เฟ่ืองเกษม และชยัโชค จุลศริวิงศ์, 2544, น. 150) 
บรรณานุกรม โครนิ เฟ่ืองเกษม และชยัโชค จุลศริวิงศ์. (2544). การเมอืงระหว่าง

ประเทศ. กรุงเทพฯ: ส านกัพมิพจุ์ฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั. 
อา้งองิ    (Parnwell, & Evana, 2001, pp. 30-40) 
บรรณานุกรม Parnwell, M. G., & Michael, J. G. (1966). Environmental 

Chang in Southeast Asia. New York: Routledge. 
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- กรณีผู้แต่ง 3-6 คน 
อา้งองิครัง้แรก (สดีา สอนศร,ี วทิยา สุจรติธนารกัษ์, โครนิ เฟ่ืองเกษม, ชปา จติต์

ประทุม และดอน สุขศรทีอง, 2552, น. 18) 
อา้งองิครัง้ต่อไป (สดีา สอนศร ีและคนอื่นๆ, 2552, น. 18)  
บรรณานุกรม สดีา สอนศร,ี วทิยา สุจรติธนารกัษ์, โครนิ เฟ่ืองเกษม, ชปา จติต์

ประทุม และดอน สุขศรทีอง. (2552). การจดัการสิง่แวดลอ้มใน
เอเชยีตะวนัออกเฉียงใต.้ กรุงเทพฯ: สถาบนัเอเชยีตะวนัออก
ศกึษา มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร.์ 

อา้งองิครัง้แรก (Monroe, Evana, Smith, & Hensly, 2003, p. 5) 
อา้งองิครัง้ต่อไป  (Monroe, et al., 2003, p. 5) 
บรรณานุกรม Monroe, R. L., Evona, D. J., Smith, C. T., & Hensly, Brown. 

(2003).  Co-Management of Natural Resource in Asia: A 
Comparative Perspective. Nias Press. 

- กรณีผู้แต่งมากกว่า 6 คน  
 อา้งองิ   (จรวย บุญยุบล และคนอื่นๆ, 2536, น. 11) 

บรรณานุกรม จรวย บุญยุบล และคนอื่นๆ.  (2536). พลงังาน. กรุงเทพฯ: 
จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั. 

อา้งองิ (Cramer, R. L., et al., 1984, p. 17) 
บรรณานุกรม Cramer, R. L., et al. (1984). Language: Structure and use 

(2nd ed). Illinois: Scott. 
- บรรณาธิการ ผู้รวบรวม ผู้เรียบเรียง 

 อา้งองิ   (อุกกฤษฎ์ ปัทมานนท,์ 2548, น. 352) 
 บรรณานุกรม  อุกกฤษฎ์ ปัทมานนท ์(บก.). (2548). เอเชยีรายปี 2548. 

กรุงเทพฯ: สถาบนัเอเชยีศกึษา จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั. 
อา้งองิ (Smith, 1983, Chap. 5) 
บรรณานุกรม Smith, A. D. (Ed.). (1983). Psychology: Principle and 

Practice.  New York: Thieme. 
2.การอ้างถึงใน บทความในหนังสือ 
 อา้งองิ   (ชยัโชค จุลศริวิงศ,์ 2548, น. 293-420) 
 บรรณานุกรม  ชยัโชค จุลศริวิงศ.์ (2548). ผูน้ ามาเลเซยี.ในสดีา สอนศร ี

(หวัหน้าโครงการ) ผูน้ าในเอเชยีตะวนัออกเฉียงใต้: ศกึษาเฉพาะ
ประเทศอนิโดนีเซยี ฟิลปิปินส ์สงิคโปร ์มาเลเซยี และไทย (น. 
293-420). กรุงเทพฯ: คณะรฐัศาสตร ์มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์. 
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 อา้งองิ   (McLennan, 2001, p. 49) 
บรรณานุกรม McLennan, G. (2001). Maintaining Marx. In G. Ritzer and 

B.Smart (Eds.). Handbook of Social Theory. (pp. 43-53). 
London: Sage. 

3.  การอ้างถึงใน รายงานการวิจยั 
 อา้งองิ   (ฉนัทนา บรรณ และศริโิชต ิหวนัแกว้, 2535, น. 75) 

บรรณานุกรม ฉนัทนา บรรณ และศริโิชต ิหวนัแกว้. (2535). การศกึษาสถานภาพ
และนโยบายเกีย่วกบัเดก็และเยาวชนผูด้อ้ยโอกาส: เดก็ท างาน 
(รายงานผลการวจิยั). กรุงเทพฯ: สถาบนัวจิยัสงัคม จุฬาลงกรณ์
มหาวทิยาลยั. 

อา้งองิ (Deming, 2008) 
บรรณานุกรม Deming, D., & Dynarski, S. (2008). The lengthening of 

childhood (NBER Working Paper 14124). Cambridge, MA: 
National Bureau of Economic Research. Retrieved October 24, 
2008, from http://www.nber.org/paper/ w1424 

4. การอ้างถึงใน วิทยานิพนธ์ 
 อา้งองิ   (วภิาสพล ชนิวฒันโชต,ิ 2550, น. 59) 
  บรรณานุกรม วภิาสพล ชนิวฒันโชต.ิ (2550). ความพงึพอใจและแนวโน้ม

พฤตกิรรมของผูบ้รโิภคทีม่คีวามหลากหลายของผลติภณัฑท์ีม่ขีาย
ในเซเว่นอเีลฟเว่น. สารนิพนธ ์บรหิารธุรกจิมหาบณัฑติ 
(การตลาด). กรุงเทพฯ: มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ.  

อา้งองิ (Darling, 1976, p. 5) 
บรรณานุกรม Darling, C. W. (1976). Giver of due regard: the poetry of 

Richard Wilbur. Unpublished doctoral dissertation, University 
of Connecticut, Storrs, CT. 

5. การอ้างถึงใน วารสาร 
 อา้งองิ   (ประมลู  สจัจเิศษ, 2541, น. 50) 

บรรณานุกรม ประมลู  สจัจเิศษ. (2541). ปัญหาและแนวทางแกไ้ขเศรษฐกจิไทย. 
สงัคมศาสตรป์รทิศัน์, 19(2), 30-39. 

อา้งองิ (Opasa, 1998, pp. 11-20) 
บรรณานุกรม Oposa, Antonio. (1998). Environmental Conflict and Judicial 

Resolution in the Philippines. Asian Journal of Environmental 
Management, 6(1), 11-20. 

http://www.nber.org/
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6. การอ้างถึงใน ฐานข้อมูลอิเลก็ทรอนิกส์ 
 อา้งองิ   (มหาวทิยาลยัสงขลานครนิทร,์ 2551) 

บรรณานุกรม มหาวทิยาลยัสงขลานครนิทร.์ (2551). คู่มอืการศกึษาปีการ ศกึษา 
2551.  คน้เมื่อ 3 ธนัวาคม 2551, จาก http://www.psu.ac.th/ 
handbook 

อา้งองิ   (Brown, 1994) 
บรรณานุกรม Brown, H. (1994). Citing computer references. Retrieved April 

3, 1995, from http://neal.ctstateu.edu/ history/ cite.html 
การจดัส่งบทความ  

1. ใบสมคัรขอส่งบทความเพื่อลงตพีมิพ์การประชุมวชิาการ โดยกรอกรายละเอียดอย่าง
ครบถว้น 

2. จดัท าไฟลต์น้ฉบบับทความทีจ่ดัพมิพด์ว้ยโปรแกรม Microsoft Word for Windows ซึง่มี
รายละเอยีดตามรปูแบบการเขยีนบทความของวารสารฯ รวมทัง้ชื่อผูเ้ขยีน หน่วยงาน และขอ้มลูการ
ตดิต่อของผูเ้ขยีน โดยระบุชื่อผูเ้ขยีนหลกัในหน้าแรกของบทความ 

3. จดัส่งใบสมคัรไฟล์บทความ มาที ่E-mail: bascon@g.swu.ac.th เมื่อทางผูจ้ดังานได้รบั
เอกสารทัง้หมดแลว้กองบรรณาธกิารจะตอบขอ้ความยนืยนักลบัใหผู้เ้ขยีนทราบ 
 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม งานบริการการศึกษา คณะบริหารธุรกิจเพื่อสังคม 
มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ชัน้ 16 อาคารนวตักรรม ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บวัศร ีเลขที ่
114 สุขุมวทิ 23 กรุงเทพฯ 10110 โทรศพัท์ 0-2649-5000 ต่อ 11756 หรอื 0-2169-1016 โทรสาร 
0-2169-1013  
 
การพิจารณาคดัเลือกให้น าเสนอผลงาน 

เกณฑก์ารตดัสนิการพจิารณาการน าเสนอผลงาน “รางวลัการน าเสนอผลงานภาคบรรยาย 
ระดบัดเีด่น” ต้องเป็นบทความที่มคีุณภาพตามหลกัเกณฑ์การพจิารณาของผู้ทรงคุณวุฒพิจิารณา
บทความ (Peer Review) และผูน้ าเสนอจะตอ้งเขา้ร่วมน าเสนอภาคบรรยายในการจดัประชุม รวมทัง้
จดัส่งบทความฉบบัเต็มที่แก้ไขสมบูรณ์แล้วให้แก่คณะกรรมการจดัการประชุมฯ ภายในวนัเวลาที่
ก าหนดไว้ร่วมกบัการพจิารณาให้คะแนนของประธานในการประชุม (Session Chair) ประจ าห้อง
น าเสนอผลงาน และการตดัสนิของคณะกรรมการจดังานถอืเป็นทีส่ ิน้สุด ดงัต่อไปนี้ 1) เนื้อหามคีวาม
ถูกต้อง ครบถ้วนและเป็นล าดบับุคลิกภาพ 2) การน าเสนอมคีวามน่าสนใจ การใช้ภาษาถูกต้อง 
ชดัเจน บุคลภาพของผู้น าเสนอ 3) สื่อที่ใช้ในการน าเสนอมคีวามน่าสนใจ ถูกต้อง การใช้รูปภาพ 
แผนภูม ิกราฟ ต่างๆ มคีวามเหมาะสมถูกตอ้งตามหลกัทางวชิาการ และ 4) การถามตอบ 
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